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« Saint Anne » ( detail) by 

Leonarda da Vinci (1452-
1519). - National Mu
seum of the Louvre 
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THE TREASURE OF ROME 
THE RELICS OF THE GREA T APOSTLES 

The reality and authenticity of the Relics oj 
the A postles Peter ancl Paul, especially a.fter tlm 
Zast archeological rescarche;, <md their positive 
verdict, is arwther glorious confirmation oj tlie 

truth of our catholic tradition: 
The Homan Relics of the Apostles of our Lord 

are the gems oj the crown of glorľ of the Go.spels. 

ST. PETER'S RELJCS. 

After tlie nwrtyrdom of tlu• Primate St. Peter 
near the V atican_, according to the Roman l<iw 
there were no difficult.ies /or the Christilms in ob
t<áning his bod~- w/1<,, then, 1.ťas burie<l ris near as 
pos.~ibfo to tlm scene o/ his suf ferings. Il<! was laid 

in ground that belongecl lo ch'.ristian JJ1'0 pľietor.s, 

by the side of well krww11 Via Cornelia leading out 
o/ the City. 

There the pope St. Anacletus, in the first C<ln: 
tztry, on the vmilt upon his Tomb that, in the next 

Century, the priest Caius called a trophy (tro
pae<t), had biiŕ.lt an upper· chamber, or Memoria. 
Throngh the CentUcries, for Cluisti<ins this was anel 
is the most sacred spot in the W orl-d, f or the n !a• 
son as beau.tifully declared S t. Ambrose, that 
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" Where Peter is, there is tlie Church; ,mel were 
the Clmrch i.~, there i.~ no dettth, but life ete1·
nnl '' . 

Oii tlie yecir 412, th<' Empn~ss Eudoxia bzált i1t 
R ome the Famous Chur-ch of S. Pietro in Vincoli, 
to place thl-!rn with clec:p rever<l11ce one o/ the j1t
mous St. Peter's Clwins idúch attrncts the Pil
grim.~. One chain had b<ien sent to Rume by .Ett• 

doxia, while che other r<!trut.ined <tl Const,mtinopfo, 
but, the Ronwns were 1wt salisfied till they ccinrn 
in poss<>-Ssion also of the other purt of the Relic, 

und Leo I belwld in n Vision the Miraculous u.ni
ting oj the lLľO chains. In memory of this Prodigy, 
Aiigusr l has been kept scicred in Lilllrgy. 

ST. PAuL"s Hrmcs. 

On Bis Tomb, on the Ostian 1v<i,y, emperor Cons, 
tantine built the splendicl Basilica d edic<ttecl to 
him. Here the original Tomb of St. Paul had re• 
niained in its origi,wl co11dition of a sirnple vault 
C1nd over it was erected t.he Tligh Aluir 'ľhe Cons
tantinian ltiscription, dating fro,n this perioel: 
"Prtulo Apostolo ľl-lar1yri " may still be seen in 

its plctce, under the Altwr. 

At St . Pauľs Church, in the Rclic·s Chapel, 
there (IJľe al.~o the Chains of Apostlc St. Paul. St. 
Leo and St. Gregory, Popes, mention tlwse glo
rious Relics o/ the Chains oj St. Paul. 

In the Basilica of St. Johtt in Later-an, in the 
upper p(l,rt of the halclacchino, are preserved the 
Heads of the Apustles Peter rmel Paul. They are 
tlu> great Treasure oj the B((silica a11cl formerly 

weťe k,qJt in the " Sa.ncta .Swwlorum '\ the p1iva
te Chapel of the Lateran Palace cidjuining. A spe

cial duty incumbent 11pon all the Bishops of tlm 
Church is to pay, every fi,ve yecirs, a visit - the 

so c<Llled Visitatio Liminlllli - to the Tombs oj 
SS. Peters and Paul, and pres<>nl to the IIoly Fa
tlwr a, report on th<>ir Diuceses . 

" Fro111 their R oman Sepulchrcs containing thc 
dust of their R elics, Peter and Paul - so. said 
St. John Chr~'sostome - shall be caught up in the 
resurrection. Oh, consider with trembling that 
which Rom<' 1ľi.ll b<lhold wh<'n Paul s11ddendly ri
s<~s, 10i1,h Peter, f roni this sc: pulchre, 1111d is car
ried up into the air to meN tlw Lord! ". 

P. c. C.HJMU'.-:ELLI 



MOJA ZBOŽŇOVANA 
Dnes ešre žiališ, trpíš, zomieraš. O moja mi

lovaná, zmŕtvych vstaneš, lebo si večná! Tŕp, ty 
si jedi.uá, ktorú o to pI"Osím. Tŕp, bucleš vzneše
ná, šľachetná, čistá, krásna! Tŕp. ako na mňa 
voláš do diaľnych dialí, aby som tiež trpel, le
bo tak výjdeš neporušená z prachu pošliapania 
a pôjdeš zas na svoj prestol, obrátená tvárou l{ 
svojmu slnku. Tŕp, budeš slnečnejšia, milova
nejšia, opojivejšia.. O moja, 1..-torú som jedine 
nazval zbožňoYanou, teraz už prezradím, kto si 
a vyslovún ~'oje najkrajšie meno: to si ty,, moja 
zbožňovan.'Í slovenská sloboda, moja potupená 
vlasť, moja pohanená slovenská zem. To si ty, . 
moje Slovensko, ty domovina, kolíska moja, 
najdrahšia mati slad.ká. To si ty, otčina, ktorej 
som pil kedysi z 1,ŕs nápoj života, pil z piesne 
spanilosti, dnes pijem tvojo slzy, Golgota bra
tov mojich. O Slovensko, milované Slovensko! 
Buď mi 1>ozdra'vené i také úbohé, i také zomie
rajúce! Ja sa musim ešte til.lať, s boľavou {lušou 
chodiť po pustinách krajín, ale tu ťa mám so 
sebou, nosím ťa slobodné, veľké, žijť1ce. Ja mu
sím ešte hynúť v šírom svete, oh, vieš, ako ťažko 
znášam svoj bedársky údel. Co bolo Jankovi 
Iúáľovi optlStitl ťa, moja zbožňovaná rodná, a 
túlať sa mu po horách Besarábie, čo Kukučinovi 
utekať do kra.jín Južného kríža, čo jednému mi
liónu našich deti odísf od teba a vybrať sa za 
more, kecl' oni fa v sláve, ako ja, nevideli a ne
poznali! Oni neboli svedkami tvojich i,iarivýcb 
dní, Slovensko moje. My sme boli synmi tvojho 
vzkriesenia, tvojej poézie, tvojej krásy. Ziť bu
deme v tebe a s tebou. ako si bolo túžbou a u~ 
dejou všetkých slovens:kých pokolení, čo tebe 
posväcovaily životy svoje a. za teba bojovaly, 
slobodné, šťastné Slovensko. Otcovia naši obe
ťou, utrpením a krvou ťa vydobyli, ó nebudeme 
nehodnejší od svojich otcov, my životom i 
smrťou budeme chrániť tvoj čistý, svätý štít. 
Pozdravujem vás, veľkí bojovníci, mŕh'Í, kto
rí st.e sa dali a clávate sa do sluzôy ducha po 
ceste tŕ.nistej, vám patrí poldoniť sa a vám, čo 
ste v boji za veľln'1 budúcnosť našu. Pozdravu
jem Vás, synovia slovenskej matky, čo ste s 
hymnou na ústach vysok-0 pozdvíhä zástavu 
slovenského boja. Pozdravujem vás! 

A teraz povznášam svojo ubolené oči k Tebe, 
Hospo{line na výsosti. Chcem vľúcnu prosbu 
vyšepnúf v plači, daj mi sily. Ja sa chcem mod
liť za všeth-ých, za Slovensko, za jeho synov, Za 
seba neprosím nič, hoci vidíš, ó láskyplný Bože, 
že mi treba Tvojej pomoci, cesty moje sú kruš
né, život môj je otvorená rana. Ty to vieš aj 
bez toho, aby som ti to hovoril. O P.ane, sfojím 
pred Tebou s 1>restreleným hrdlom, cez ktoré 
tiekla by pieseň na slávu Tvoju a tečú cezeň len 
slzy. Ale ja si nesiem svoj osud poníženia, ó Sy
nu Dá.vidov.- Ty, Pane, ktorý odpúšťaš viny je
dincov a. národov, milostive sa divaj :na pohanu, 
na kríž, na zármutiok slovenského ľudu. A dívaj 
sa milosrdne na pokánie n.aše v prachu .a popo
le. Oh, či ti nebolo dosť našej tisícročnej žertvy? 
Ci doba pôstu a smútku nebola dlhá., ke{f na-

šicb otcov vyhnala z kamenistých slovenských 
vfškov a v biede, uúdzi ich vysielala von za chle
bom, von od matky rodnej, von do cudziny? 
Taký bol náš prehorký život. A nebolo dosť. Po 
krátkom trvaní nášho zajasania, keď sme sa 
zbavili okov a tiesne, nanovo 1>rišla poroba, hor
šia a ťa:lšia od pľvej. N erúbame · sa Ti, so s_yä
tým utrpením sme srástli, len Ty polož svetlo 
na oči naše uplal,ané. Posväcuj nás v skúškach 
a útrapách. Pozri na. tri milióny kviliacich, na 
stonajúce státisíce, na množstvá väznených mu
čených, vykrvácaných. Pozri, kol'ko tu smrtí, 
koľko vrám, koľko bezprávia. Vojdi, Pane, do 
ža.lá.rov, do bani, za dróty, k šibencann, priho
vor sa úbohým dušiam, sotri slzy, pohlaď tváre. 
Opusteným, vyhos~ným starenkám, starcom 
dones ,z omrvín tvojich :<lv-.c1~á5tilch košov. O 
Ukrižovaný, zmiluj sa vo chvíli, keď slohom bo
žím pobrrui oltáre a ľud Tvoj osamotený skrýva 
si v komôrke pátričky, ktorých v.Jaté zrnká sú 
už iba slzy. Ježišu Kriste, 1>ovedal si: vezmite 
svoj križ~ hľa, už sme s ním na vrchu Kalvárie, 
teraz da,j sa krížu nášmu zaskvieť, lebo sme 
spblili Tvoj prík.a.z. O Stvoriteľu, ktorý si nám 
dal Slovensko, ktorý spravuješ národy, štá
ty a ríše, príď k nám chudobným, chu
dobných najvia-0 miluješ. Rozpomeň sa na 
svoje Božské právo, ktoré si nám dal, 
aby sme žili. Ukái, že sme Tvojim národom, 
že vieš i ponad veľkých a mocných toht,o sveta 
robiť rozhodnutia, zachráň si svojich na. púšti 
utrpenia, náreku. 

Pozdravujem Ta, Pane, v mene ,preliatej krvi 
slovenslrej. A oslavujem Ta v Tvojich vyzruwa
čocb a mučeníkoch, v neprehľadných radoch 
Tvojich svä.tcov, čo kŕb náš a chrám Tvoj po
svätili žertvou svojich živoí,ov. Osláv ich, ó Bo
že! 

A ty, otčina moja, dnes katakomba apoštolov, 
krajina umučenia, hrob bolesti., mati usmrtená., 
zmŕtvystaneš oslávená. Ziť budeš, moja zbož
ňovaná! 

Maja zbožňovaná! 
Rudolf Rilong 

Z románu: Pieseň lásky. 

Obrázok z domova. 

Poľná kolíska z Dobrej Nivy. 
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LIST J. EM. NDP. EUGENA KARDINALA TISSERANTA 
DEKANA POSV. KARDIN.ALSKEHO SBORU. 

Rev. Pave,l M. Pekárik, duchovný osady sv. Anny v Emmaus, Pa., člen VýkoTI111ého vý
boru Východnej Oblasti Sdruženia Slovenských Katoliko,v v Amerike, dostal k Cyri'lometodej
skému. dňu, ktorý sa konal dúa 19. júla t. r. v Danville, Pa, -zvláštny list a poíŽehnanie od 
J. IDm. ncip. Eugena. ka:rdináfa Tisse-ra.nta, dekana Posvätného kardinálskeho sboru. List v 
slovenskom prekla~e znie: 

Rím, dňa 30. mája 1953. 

Veľadôstojný pane! 

Pán Dr. Ignác Zelenka z Vatikánskej Apoštolskej knižnice, ktorého poznám už vela 
rokov a ktorého som mal príležitosť predstaviť slovenSlij'Dl katohkom v Amerike hneď })O 

s½ončení druhej svetovej vojn_y, keď išlo o to sveriť do jeho rúk akciu Jlomoci a starostlivo
sti o slovenských utečencov v Europe, mi venoval niektoré zo svojich publikácií, medzi ni
mi knižku « Svätá Stolica »,, ktorá. je prvým dielom svojho ch-nhu v slovenskej literalture. 

Venovanie Dr. Zelenku som prijal s veľkým potešením a· zistil som, že toto jeho dielo 
je veľmi užitočni pre veriacich či už latinského alebo východného obradu, pretože obsahuje 
všetko, čo si dobrý katoliík želá vedieť o sídle Námestníka Kristovho. Súčasne so spomenu
tým clielom pán Dr. ZeleJlka mi odo~dal IV. ročník svojho pekného časopisu «Rím». Som 
rád, že tento časopis je trvalým prostriedlrnm apoštolátu medzi_ Slovákmi. Jeho náphl sa stá
le zdoko,naľuje. Zaslúži si preto, aby ho ochotne prijali všefoi Slováci ľoztrúsení po slobod
nom svete. Keď.že v týchto dňoch, na Svätodušné sviatky, Dr. Zelenka do·vŕšil piaty rok 
svojej kultúrnej činnosti v prospech jeho krajanov, som veľmi rád, že mu pri tejto ()rileži-

.. tosti môžem gratulovať k pekným výsledkom, ktorých doteraz closiahoL Dúfam, že bude i na
lľa.lej pokračovať v tomto diele, ktorého cieľom je lepšie poznať a milovať Svätého Otca, k~ 
tolícku Cirkev a mesto Rím, opravdivý clomov všetkých kresťanov. 

Počas návštevy, ktorú Dľ. Zelenk,a vyko11al u mňa_, mi oznámil, že Východná Oblasť 
Sdruženia slovenských katolíkov v Amerike má v úmysle každoročne usporiadať pri prílei.i
tosti sviatiku sv. Cyrila a Metoda náboi,enskú manifestáciu, na ktorej sa venuje spomienka 
aj na Vašich spolubratov pre11a~Iedov.anýcb bezbožným komunizmom. S ľadosťou posielam 
svoje požehnanie všetkým, ktorí sa 19. júla zúčastnia na tohoročnej manifestácii u sloven
ských Sestier Sv. Cyrila a Mefoda vo Villa Sacred Heart v Danville, Pa. Pmjem Vám, aby 
sa chystaná manifestácia plne vydarila. a aby prispela k úprimnej jednote všetkých Slov~ 

kov v Spojenýcli štátoch. 

ZeJajúc Vám všetko najlepšie a veľa úspechov vo Vašej apoštolskej práci, prosím Vás, 

veľadôstojný pane, prijmite prejav mojej hlbokej úcty 

Váš ocldaný v Kristu 

t Eugen kardinál Tisserant 

biskup ostijský, portský a svätorufínsky. 
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APOŠTOLAT K N I H y Z RIMA A ZO SVETA 

Cítanie je prostriedkom všeobecného vzdelania a pmmef1om 
nevšednej rozptýľky. Ono sa stáva bližšou alebo vzdialenejšou 
našou prípravou pre spôsob budúceho· život•a a myslenia. 

Nebolo, azda vážnejšieho mysliteľa na svete, ktorý hy ne
bol prízvukoval. že čítanie je najúčinnejším prostriedkom a
ko spracovať národy. Citanie hodnotných kníh a článkov pri
náša bohat'ú úrodu, ·práve tak ako dohrý ovocný strom. Cíta
nie zlých kníh, bludných, nevyzrelých, nek:resťanských stáva 
sa skazou mysle a srdca. Každá nemravnosť sa začína v duchu. 
Pokazený duch na:kazí telo. To je automatioký proces, ktorý do
kruzuje život a realisti~ky napísané diela. 

Cítanie má neo,byčaj,ný mravný účinok. Aký blahodarný 
vplyv malo na celý svet napr. Sväté Písmo, najmä Evanjelium, 
netre,ba veľmi dokazovať. Nazrime do spisov stredoveku, kde sa 
ono stále cituje a prirovnáva. Niet väčšieho básnika, spisova
teľa, nehovoriac o svätých, ktorí by nepoznali knihu kníh, Svä
té P ísmo. Na druhej, strane zas, ako skazonosne zapôrob[ly spisy 
posmeškára Voltairea, lyrikou presiakleho Rousseaua, Nitsche
ho, Rena:na, atcľ. Vplyv čítania je mnohonásobný. Najdôleži
tejší je vrplyv mravný, o ktorom sme začafti hovoriť hneď zpo
čiaťku. Dalši vplyv čítania ba<lať v smysle prevýchovy. Napí
saným slovom možno dobýjať svet. Ba viac! Mo2Jno ním vládnúť. 
Preto diktáto~ské systémy ma.ly skvele vybudovanú propwgandu. 
Aj Cirkev ju má, ale jej propaganda je šírením pravdy lebo Boh 
nie je ,odkázaný na. lo~, na ľudské fantázie, na kombinácie. 

Ten, kto sa trocha obzrie okolo seba, hneď spoznáva, že 
každé hnutie, či je náboženské alebo kultúme, sociálne alebo 
politické, má svoju tlač, svo,j.e noviny, nakladaiteľstvá. Odkiaľ 
prichádzajú revolúcie, nepokoje, zmätok? Z kníh. Ka,ždá re
volúcia je podmienená s.-pismi, ktoré širia takú aleibo on~kú 
náuku. Je to podobné našej každodennej práci, kború predchádza 
myšlienka, plán, rozvaha. 

Cítanie vždy necháva stopu v duši. Aj to, čo sa zdá byť 
celkom v.w.ušné, v zmenených okoľnostiach životných ľahko sa 
môže stať skutočnosťou. Po všetkom zostáva v nás brázda., 
stopa, znaky, dojmy. Aj to, o čom si myslíme, že. sa v nás pre
padlo, jedného dňa oživne. Najmä dojmy z mladosti. To je pluh, 
ktory ~kne vyorávať najhlbšie br~y. 

Každý z nás je viac menej taký, aké knihy čítal. Ten, 
kto čírta Sv. Písmo, náboženské knihy, m isál, ktocy jre tak 

Sixtova siep vo Vatikán~kej apoštolskej lrnižuici. 
Klenbová a nástencná ~do:ba tejto siene je oslavou pontifikáitu 

Sixta V. a exaltáciou knihy behom stáročí. 

Rev. Pavol M. Pekárik 
z Emrnaus, Pa (USA), oddaný 
a štedrý priateľ «Ríma», bol 
je<lným z hlavných organizáto
rov II. Cyrilometodej:ského dňa, 
ktorý sa konal dňa 19. júla t . .r. 
v Dap.ville, Pa a na ktorom sa 
zúčastnilo niekoľko tisíc Slová
kov z r0dičných kútov Ameriky 
i Kanady. Cyrilometodejskú tra
díciu v USA oživila. Východná 
Oblasť Sdruženia slovenských 
katolíkov v Amerike, ktorej 
dlhoročným a ·zaslúžilým predse
dom\ je p. Martin Ko:púnek z 
Lansford, Pa. 

Sv. Otec na letovisku. Od i .7. 
júla Sv. Otec pápež PitliS XII. 
sa. nachádza na letovisku v Ca
stel Gandolfo, 'kde však pdkra
čuje vo svojej normálFJ1ej práci 
a ,poskytuje tiež audiencie, prav
da, v obmedzenej mieTe. Verejné 
audiencie bývajú obyčajne na 
dvore, kým zvláštne a súkromné 
sa konajú v úradných miesbno
st'iach pápežského hytu. Z toho
to bytu je prekrá:Slny výhľad na 
okolie a najmä na iblí2lke Albán
ske jazero. Vo vioľ~ých chvil'ach 
Sv. Otec sa prechádza po záhra
dách, -ktoré sa tiahn.u n.a j,U!ho
východ od paláca. Sv. 01:ec sa 
zdrtí na letovisku pravdepodob
ne do konca októbra. 

Zo života Slovákov v Argen
tine. Známy !S1ovenský básni,k 
Rudolf Dilong vydal svoju 
štvrtú knihu pod názvom « Pie
seň lásky ». Je to oslava slo
venskej slobody, a:ko ju videl 
básnik vq, svojom detstve, ne-
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Z galerie našich predplatiteľov. 
Pani Ľudmila Arambašičová Ba
ťová z Batatuby (Brazília) so 
svojou dceruškou Dolores v krá
snom slovenskom ľudovom kroji 
z Piešťa:n. V tomto kroji jej se
stra Marienka dostala na báli 0-
riginalit prvú cenu. 

skôr v rokoch m~ných a na
pokon ako .slobodu zničenú a 
stýranú nepriateľom, ktorá však 
jedného dňa vstane z mftvych. 
Autorom ilustrácie . Difongovej 
knižky je Karol Oravský. - Do 
Slovenského kultúrneho ~olku 
v Buenos Aires zavítal wámy 
slovenský futbalista Laco Ku
bala, ktorý hrá v španielskom 
národnom mužstve. · Vynikajúci 
športovec L. Kubala sa veľmi 
dobre cítil medzi našou športo
vou mládežou a medzi :našimi 
reprezentačnými osobnosťami, 
ktoré na jeho počesť usporíada
ly banket. Zástupca časopisu 
« Rím » v Buenos Aires, Dr. E. 
Zaťko, mu pri tej:to príležitosti 
odovzdal na pa.mfatku posledný 
roční-k « Ríma ». 

Cyldus obrazov o Jánošíkovi. 
Moravský a:ka.d. maliar Rudolf 
Kučera namal'oval ~o dlhoroč
nom štúdiu cyklus obrazov, v 

SLOVENSKÉ KNIHY Z RÍMA 

Svätý rok 
Vatikán 

$ 1.00 

$ 1.00 
Sv. František z Assisi $ 1.00 
Páperl, Cirkev a Rím $ 1.00 
Svätá Stolica . . . $ 1.00 

Dosta.ť na adrese: 
« RIM » 

Casella Post.ale 9100 
Roma (Italia) 
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rozšírený, iste je dw:hovne iný, ako ten, kto tieto duševné pokla
dy nepozná. Môže mať umelecký vkus ten, kto nečíta cenné li
terárne diela? Môže byť mravný ten, kto nevie, čo je čnosť, či
stota, vášne, hrieehy, boj s pokušeniami? 

Cítanie je problémom veľmi váž.nym. Kto nechce zaostať. 
musí čítať. Cítanie pôsobí na celého človeka, na vôľu, na inteli
genciu, na srdce; vychováva nás, zjemňuje, prch1buje. Ale ide 
o dobré čítanie. Ktoré je to? Sú fo časopisy a spisy, ktoré vy
dávajú katolícke podniky,_ ktoré predstavujú, ak sú serióme, 
istý druh apoštolátu. Voľba •knihy alebo časopisu je vec vk,usu. 
ro,zhľ adu, vzdelania. 

Keďže kniha alebo časopis majú taký veľký vý:zmam, neku
pujme hoci čo. Nečítajme také časopisy alebo knihy, ktoré by 
mohly poškodiť našu vieru, znepokojiť nás alebo vykolajiť. Ne
berme do rúk lm:i!hy sektárov a nebuďme na ne ani zvedaví.. 
Tieto « náboženstvá » sú veľmi mladé a nám veriacim nemôžu 
nič nového povedať. Dajme si preto do programu otázku čí
tania dobrých lmíh. Rozširujme s neohroženosťo-u spisy kresťan
ské, náJbo:ženské, mravno-výchovné. Nielenže sa dobrými kni
hami zdokonalíme, ale požehnanie Bož.ie nás neminie. Dobl'é 
knihy šíria pravdu. A Boh je pravda Najvyššia, prvá aj posled
ná, nemeniteľná, večná. 

Ten, kto chce mať vnút~rný alebo náboženský život, ten, 
kto chce napredovať, musí čítať. Ak má platnosť porekadlo: 
povedz mi s kým chodíš a ja ti poviem, kto si, takisto orientač
ný význam majú slová: Povedz mi, aké knihy čítaš, a ja ti po
viem, kto si Cítanie, to je vizitka pre nás. Cítamie je znak na
šej kultúrnosti alebo zaostalosti. Otázka čítanía dobrých kníh 
vyniká najmä teraz, keď komun.isti zaplavujú veľkú časť svet~ 
ich rozvratnou a voľnomyšli,enkarskou tlačou . Krajiny východ
nej Europy, v ktorých sa dost ali k moci, sú ňou priam zaplavené. 
V týchto štátoch vykynožili do zá:kladov najmä tlač katolícku: 
Preto my, čo žijeme na Západe, v slobodnom svete, náme dnes 
dvojnásobnú povinnosť šíriť, napomáhať a udržovať medzi na
mi dobré tlačené slovo. Nie menej smutné pomery v tomto 
ohľade pan.ujú dnes aj na Slovensku. Dobré a cenné diela a ča
sopisy z kníhkupectiev, ako iboly: Spolok Sv. Vojtecha a pod., 
dnes jestvujú už len v spomienkach. Je preto našou národnou 
a náboženskou povinnosťou na.pomáhať každé podujatie. kto
ré si vzalo za cieľ šíriť medzi nami dobrú, najmä katolícku tlač, 
v smysle odkazu blahoslaveného pápeža Pia X., ktory porvedal: 
« Márne staviate kostoly, konáte misie, zakladáte školy. To 
všetko bude zničené. všetky vaše práce budú daromné. ak sa 
nebudete súčasne vedieť chopiť obranno-útočnej zbrane: ka-
tolíckej tlače ». Dr. Ján Horský 

Priekounioka práoa bielyob na Novej Ouinel 
Reportaž slovenského lekára 

Nová Guinea je jednou zo zemí, kde žijú najp,rimäívnejš í a 
najzaostalejši domorodci sveta, kde ľudia ani doteraz nepo,znajú 
šiat a väčšina z nich dosiaľ žije pohanským životom, v mnoho
ženstve, trasúc sa pred čarodejmi a pred ich zázračnou mocou. 
Je tu ešte určit4 oblasť, ktorá ani doteraz nie je kontrolovaná 
vJádou, tam ľudožrútstvo i dodnes existuje. Vláda sa snaží túto 
oblasť dostať pod kontrolu, lenže pohy:b je tam veľmi obťažný. 
keďže kraj je močaristý, takže aci peši, ani na lodi pohybovať 
sa nie je momé. Jediný spôsob su malé člnky. Stalo sa niekoľko 
razy, že vládny úradník odišiel do týchto končín na obchôdzku 
a viac sa nevrátil. Možno, že sa stal obeťou krokodílov alebo di-
vochov. _ 

Zo všetkych belochov, 'ktorí tu pracujú a snažia sa porovih
núť životnú úroveň divochov, najťažšia je funkcia nás lekárov a 
obetavých misionárov, kedže ku nášmu úspechu treba viery. 
Túto však u domorodcov ,nie je možné nájsť. Možno misionári, 
ktorí sa snažia týmto primitívom vysvetliť abstraktné veci, 
majú situáciu ešte ťažšiu, lebo keď černoch trpiaci straš-nou 
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bolesťou hlavy pri malárii dostane dve-tri tabletky aspirínu, po 
ktorých po pol hodine bolesť zmizne a ani vtedy neverí, že mu 
liek pomohol, možno si ľahko predstaviť, ako je ťažko misio~ 
nárom kázať o náboženstve. 

Zivot dediny sa sútreď,uje okolo « Domu Tambararnov », 
t. j. duchov, ktorý je pnsvätný, vstup pre ženy vôbec zakázaný 
a deti mužského pohlavia majú prístup až v dobe puberty. Po„ 
tom sa konajú obrady, ktoré odbavuje čarodej, obyčajne st~rec 
a ktoré sú veľmi kruté. Do kože týchto chlapcov vyrezávajrú 
nožom, žiletko,u, alebo predtým. bambusovými plátkami, ktoré 
sú ostré ako ibritva, rôzne ornamenty a potom do krvácajrúcich 
rán napchajú popola, ktorý je vlastne dúhom, ta:kže potom 
vzniknuvšie jazvy sú veľké; navreté a pre nich vzácna ozdoba. 
V tom čase sa ,prederavia obe uši, do ktorých sa zastrčí kúsok 
trstiny a u mnohých tiež nos, do ktm·ého sa pretiahne kosť, 
zas.trúhaná v podobe ihlice. Ten istý čarodej aj lieči. Roibí tak 
zv. << Sm:k-Sink », t.j. obradový tanec, vyobliekaný, namaľova
ný; nruzývajú ho « Tumban >>. Samozrejme ta:kto sa stáva, že 
pacient prichádza do nemocnice alebo umierajúci alebo ho d!Onesú 
mrtvého. Keď však zo.m:tie v nemocnici, čo i dve-tri hodiny po 
prkhode, vinu kladú na nemocnicu, vraj tnjekcie a lieky ho 
za:bily. 

Chorôb je hrozne veľa a mnohé z nich sú strašné. Iste by 
sa nenašiel človek, ktorý by veril, že od svrabu možno zomrieť. 
Tu sa to však stá:va dosť často. Pacient je od hlavy a:ž po päty 
plný hnisavých rán, ro,zškrfa:bainý s vysokou horúčkou, takže len 
okamžitý terapeutický zákrok bo zachráni. Hygiena Kanakov, 
kmenové meno novoguin-eiských černochov, je ta:ká nízka, že si 
to civilizovaný človek ani predstaviť nevie a uverí len vtedy, 
keď to vidi na vlastné oči. Je tu veľa dysenterie, zápaľu ,pľúc, 
keďže v noci spia na zemi bez prikrývky a teplotný rozdiel medzi 
dňom a nocou, hlavne na vrchoch, je veľmi veľký. Okrem toho je 
rozšírené malomocénstvo, ()lbrovské tropické vredy, krvné cho
roby, awtaminóza atď. 

Rodinný život je tu absolútne čosi zvláštneho. Zenu muž 
kupuje od roru.čov ta:k, ako u nás dobytok na jarmoku. Cim j,e 
že!lla väčšia, silnejšia, súcejšia na prácu, tým j~ drahšia. Zeny 
slabé, chudé, alebo choré sú za bagatel. Ako platidlo používajú 
obrúčky vydlabané z koralu a škeblí a icih ceina stúpa podľa 
veľko-stí. Zdravá silná žena stojí 20, slabá 10 stredne veľkých 
kruhov priemeru asi 6 - 7 cm. Obyčajný malý pes, stojí 2.-5 
týc:hto obručí, avšak prasnica stojí až 30. Takto si možno pred
staviť, ako si cenia ženu. Koľ.ka kto má žien, to záleží na jeho 
roajetkovýClh ,pomeroch. Poznám jedného predstaveného · obce, 
ktorý ma asi 60 rO'kov a má 10 žien. Tento zjav jie z hľadiska 
zdravotného a populačného najhorší, keďže niektorí star
ci majú niekoľko m1,adýcli žien, takže mladíci ostá v>ajú ve
ľa ra:zy bez možnosti sa oženiť, keďže nieto slobodných žien. Sa
mozrejme takto ipopulácia klesá a ku tomu to obrovské percen.t9 
ľudí zomierajúcich na choroby, čím im hrozí pomalé vymie
ranie. 

Naši pá tri misionári žijú veľmi škromne uprostred pralesa, 
majú malé stanice, dom z domorodého les'ného materiálu, tak 
isto kostolik prikrytý list,ami z kokosových stromov. V káždej 
dedine majú jedného tak zvaného katechisitu„ ktorý skon,čil 
dvoj1"očný kurz a ktorý učí domorodcov modlitby, nábožoostvo a 
tiež písať a čítať. Pátri sa však často do~jú sklama1úa v ich 
veriacich alebo dokonca i v katechisto.ch, keďže sa. dosť často 
stáva, že berú účasť na pobams,kých ol;>radoch aJebo'. žijú v mno
hoženstve. 

Len tu na severnom brehu Australskej, Novej Guinei je zo 
slovenských misionáfov sedem amerických Slovákov, dV'aja no
voprišlí pátri zo Slovenska, jedna sestra, Bohdana, a dvaja 
ctihodní bratia . • Všetci f:IÚ naslovovzatí Slováci, rrodo sa hlá:sia. 
ku slovenčine a všetci sú za samostatnosť Slovensika. 

Dr. Ladislav Chlumecký. 

ktorých je vylíčený život J áno
šíkov na základe legiend a roz
právaní, zachovaných ľudovou 
tradícou. Tento cyklus, pozostá
vajúci z 21 'kom.pozicií, je prvým 
súborným umeleckým dielom o 
našom ľudovom hrdinovi a pa
trí k najosobitnejším prejavom. 
súčasného moravského výtvar
níka. 

Slovák na. súostroví Tonga. 
Na s;vojej potulke po Tichomori 
náš čitateľ p. Ľudovít Bíro za
stavil sa tiež na súostroví Ton~ 
ga, odkiaľ nám poslal nieloo poz
drav, ale aj maličký darček: sé
riu poštových známC>k. Súostro
vi~ Tonga, pomenované tiež Pria
teľskými o.strova.mi, pozostava 
asi zo 150 menších ostrovov, 
ktoré majú rozlohu 647 km2

• O
byvateľov má len a:si 32.000, z 
čoho katolíkov je sotva 7000. 
Beloohov je na súostroví veľmi 
r:nálo a pravdepodobne p. Bíro 
je prvý Slovák, ktorý sa tam 
zatúlal. 

Hodno 7iť pre Kristov ideál. 
Rev. Milan Cernaj SVD, mladý 
slovengký misionár účinkujúci 
na ostrove Flores (Indonézia), 
poslal nám zo ·svojej· činnosti 
nie!koľko zaujímavých čft, z 
ktorých vyberáme: Moja práca 
- píše nám Rev. Ce!"naj - sg 
rozpresťiera na území veľkom a
ko je slovenská diecéza.. Cesta 
koňom potrvá mi okolo 50 hodín. 
To na.triasMlie no koni by ani 
neibolo tak neznesiteľné, ale čo 
človek najviac pociťuje, je ne
dosta:tok finančných prostried
kov. Hoci situácia je ťažká, s 
Božou pomocou napredujem. 
Doteraz som ,pokrstil vyše 400 
dierok, zriadil a uprayil niekoľ
ko mocllitebníc a kaplnok. Prav
da, iné účinky milo~i sa nedajú 
merať ľudnkým slovom, Mno-

Domorodí ošetrovatelia, 
ktorých si na Novej Guinei 
vyc,hoval slo;venský lekár Dr. 

Ladislav Chlu.mecký. 
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Slečna E. Pavažanová 
z Buenos Aires (Argentina) 

naša nádejná ,poetka .. 

ho v ľudskom živote ostane 
zastrené našim očiam. - Som v 
horách, nedotknutýe-h kultúrou. 
Panuje tu mnohoženstvo a sú tu 
rozšírené aj: ta,ké strašné cho
roby ako malomocenstvo. Moj'a 
žiarovka je jedna stará austrál
ska lampa, za sporák mi slúžia 
t r i kamene a za posteľ niekoľko 
bambusových palíc. Večer za vše 
m i prichádza. na um vyhlásenie 
dogmy o N anebovzati. Tak ibliz
ko soin bol vtedy pri sv. Otco;vi. 
To nadšenie milióna ľudí, tá prá
ca filmových a televiznyoh rupa
rátov, ten vrúcny sp.ev na počesť 
Matky S:pasiteľa, tie žehnajúce 
ruky Otca kresťanov... to všet
ko vyvoláva nostalgiu. Je však 
vedlajšie za akých pomerov pra
cujem. Hlavna vec je, že priná
šam svetlo našim Floresanom. A 
keď mi na Veľkú noc moje duše 
tri hodiny vzdávajú zdravicu so 
spevom a tancom, keď chvália 
moju vlasť a matku, keď sa v 
ich piesnil),Ch ozýva refrén: krás
na to vlasť, Slo'Vensko, otčina 
nášho pátra ... znovu sa. cítim vy
rovnaný. I v tejto džung'li sa 
presvedčujem: Hodno je žiť pre 
Kristov ideál i pre tento flore
ský ľud. 

Majster Motoška chystá, vý
stavu. Ako sa dozvedáme známy 
slovenský sochár majster Frico 
Motoška, nateraz žijúci v Bue
nos Aires, chystá kus za kusom 
svoju výstavu. Už dávnejšie sa 
utiahol od sveta, ?,by sa veno
val výlučne umeniu. Priatelia o 
ňom hovoria. že mládne . Je 
v~dy plný humoru, ktorý zaru-
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V RISI INKOV DNES 
Dojmy z: cesty po Peru. 

Z dejin dobytio Peru 
Proohád.za:li sme povedľ-a vysokánskeho po:brežia Callao. Po

žiadal som Studneya o knihu, krtorá !by výra:mi.e podávala histó
riu Peru. Studney doniesol celkom nový spis, P,_ochádzajúci od 
Renwicka, riaditeľa anglo-peruánskeho kolégia v Lime .. Spis bol 
naskutku pútavý. 

Históriu dobytia Peru zachycuje Renwick ta:kto : OdoihraJa 
sa roku 1526 v pevnosti, ktorá sa vypínala na mieste dnešného 
mesta Panama City. Smlúva dobyť rišu Inko-v bola uzav.rená 
medzi Franciscom P izza.rom, Dieigom Almagrom a kňazom Her
nandom. Renwic,k tento a podobný material našiel v ~nihe Pre
scotovej', ktorá uvádza aj ďalšie jedno1:ilivosti. Snilúva, na kto
rej sa dohodli vraví, že Herná:ndeiz de Luque dáva k dispo,zÍICii 
20,000 pesov v :zlatých prútoch pre -dve výpravy. Ziaďa, ,ruby ľu
dia, ktorí medzi sebou u;zaVTeli dohodu, mali prá'"o nimi objave
ný kraj, ktorý le.ží na juh od. Gulfu ( t .j . Ka:rihs:kého zálivu, kto
rý patrí do ríše peruanskej) podmaniť. Všetci traja sa zároveň 
slávno.stne zaväzujú~ že korisť dobytého územia si ro:v-naiko medzi 
sebou podelia. 

Aby bola mrav,ná a vnútorná istota právneho aktu pevnej
šia, všetci traja odprisahali na Bibliu a kňaz Luque podelil j~
nu a tú istú hostiu Tela Pána medzi spoločníkov. 

Akt týc:hto tl"och priateľov a spojencov presahuje vynalie
zavosť neolbyča:jne živej fantázie. Táto trojka, najmä Pi·zzaro, 
za,čas prejavuje statočnosť, odhodlanosť, odvahu a vytrvalosť v 
situáciach, ktoré boly nieraz zúfalé, ba vopred stratené. Dostal1 
sa do nebezpečí, stáli zoči-~o.či smrti a útrapám; ktoré doka
zujú ich mužnosť, vytrvalosť a priebojnosť. Avšak po čase z 
pôvodných rpri'ateľov stali sa nepriatelia. 

iPo dobytí ríše Inkov Diego Almagro sa wbúril a odmietnul 
:plniť záväzky, vyplývajúce z.o smluvy. Pŕzzaro sa vydáva proti 
nemu, uväzní ho a ro!ku 1538 dá ho v meste Cuzc.o zadusiť . 

Lenže syn Almagrov nemešká s od.vetou a r. 1541 podnieti 
sprisaihanie proti Pizzarovi, ktorý bol v Lime zavraiden.ý. 

O rok neskoršie bol aj on sťatý ľuďmi, ktorí sa na ňom vy
pomstili za svojho vodcu z Cu.zca. 

Lu,qu.e nemaf moci, ani bohatstva. Bol menovaný biskupom, 
prvým biskurporrn peruánskym, ale zomrel skôr, než pr išiel do 
Peru. 

Takto smutne skončilo ono dobýjanie Peru. Kus krvavej 
hist.orie, ktorá potvrdzuje slová Krista~: « Kto mečom bojuje, 
mečom zahynie». 

- Otecko, prosím Ta, aJko S!a prevádzalo vtedy podmaňo
vanie novej, zeme? - ozval sa Janko, ktorého výsek z tohoto 
historického románu zaujal 

- Tu máš spis Renwie-kov, - podal som mu knihu do ru
ky. - Prečítaj si text, kým prídeš na tie miesta, ktoré ťa zau
jímajú . Fotom príď a uiká,ž mi tie partie iknihy. 

- Počuj, nevolá sa tá kniha « Puto;va~úe v peruánskych 
Andách», ktorú _sam kúpila v Los Angeles? - sipýtala sa ma 
pani Baťová. 

- A.!no, - odpovedal som. - Mohla iby si nám azda povedať 
aj Ty, čo na Teba z nej zvlášť zapôsobilo. 

- Počkajte mládenci. Je v nej dosť zaujim.avých miest. Ja 
Vám niektoré sama pohľadám. - Začala pozorne listovať kni
hu. S:ťa hy v nej hl'adala svoje okrajové zna:čky, t.ji. jemné )lo
rŕzontálne čiary, ktoré zvýrazňOiValy tie vety alebo odstaV<::e, 
ktoré na ňu najviac zaipôsobily a da.1'y sa ľahko z knihy vy
radírovať. 

- Poveďzm.e, že tu, - naznačila moja žena po chvíli. - Ale 
prosím, ráčte byť ticho. 

- Pizzarov tajomník Francisco Xerez v spise « Dobytie Pe
ru» pomarrnenal, že ľudí-a v meste Inkov, ktoré je dnes známe 
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ako Gajamarca, boli na vyššom stupni vývoja, ako tí, čo žili na 
druhej strane hôr. O tej výške htovorily na prvý pohľad šatenie, 
čistota a blahobyt, ktorý sa prejavoval jedna:k na ich osobách 
a z časti zas v ich domácnostiach. 

Dnes okrem niekoľkých obchodníkov a majiteľov, ktorí sú 
na rovnakej výške s ostatným svetom, o obyvatelstve tohoto 
mesta nemožno povedať nič tak lichotivého, ako mohol Xerez 
konštatovať r. 153:2 . Ale aj iné j'eho tvrdenia sú vratké. 

Plaza, na :ktorej, hľadáte stopu posledného cisára štátu Ta
huantinsuyo, Atahualpu-, zradne prepadnutého, z;aj'atého a ne
skôr Spanie1mi popraveného, to námestie, ktoré bolo vraj vä{!šie 
než čokoľ-vek v Spanielsku, nenájdete. 

Vrá:tlme sa k toku histórie, 
Niekoľko týždňov pol.etovaly zprávy k Inkovi a k jeho dvor

nej šľac;hte, o akýchsi tajomných bytostiach, postupujúcich na 
pobreží, o ktorých však nik nevedel, odkiaľ prichádzajú. 

Nie je azda náhodné, že pradávné legendy veľa rozprávaly o 
generácii bielych mužov s dlhými bradami, ktorí sa mali vynoriť 
z mora, -čo posl.ovia božských pokynov. 

Sem a t~m údajne aj ojedinele zavítali, robili zázraky a boli 
vraj spojení s nadpozemskými silami! 

Cím ďalej sa priestrannejšie zakoreňovala mienka, že tieto 
narlzemské bytogti, vystúpivšfo z mora prevezmú jedné:ho krá
sneho dňa správu ,pozemských vecí do svojich rúk. 

Intuitívne t ušenie predchádzalo nástup krutej skutočnosti. 
Konkrétne zprávy nefälšovateľne potvrdzovaly ,pritomnosť bra
dat ých mužov, ktorí sa pohybovali po zemi. Oni ich označili za 
služobníkov boha Virakoča. 

Akí boli títo chlapi? 
Veľkí a _pohybliví s čiernymi bradami, v lesklom, brnení z 

ocei1e boli, jazdili na rýchlých a desivýe;h beštiach, obutých do 
strieborných ,podkôv, ktoré· pravidepoddbne ·žra1y železo, pretože 
ho maly v rpyskoch. 

Táto• jazda, tieto jednotky s ohromnými mečami, s ktorými 
mohli hravo ,pre-ťať človeka na d'Ve ;polovice jedným švi:hom, 
javili sa v ihorách utiahnutému obyvateľstvu, sťa samotní bo
hovia. 

A či nemali v moci hrmenie a blesky? Ktoré predsa boly 
znakmi božského? Bleskami vedeli aj na ve;dialenosť zabíjať 
svojich odporcov (*). . 

Inka, takto cisár, sa dry.zvedel o nástupe nepriateľských jed
notiek vo svojej krajine. Rozhodol sa však, že ich nechá postúipiť 
až do stredu zeme. Jeho mužovia mohli ľahko zaskočiť nepria-

Nádvorie pal~ Torre Tagle v Lime (Peru), 
vybudovanéh9 v XVI. storočí miestokráľom Pizarrom. 

Slečna Marta Mištinová, 
dcéra nášho .odberateľa p. Al
berta Mištinu z Wirmipegu (Ka
nada) obd.rža1a po úspešnom 
i;;končení štúdii diplom « Bache
lor of Fine Arts » z rúk chi
cagského arcibisk11:pa J. Em. 

ndp. Samuela km'<i'. Strítcba. 

čuje umelcovu večnú mladosť. 
Posledne mode1uje varianty Kri
sta a zapíňa sv:oj· salón sochami 
Popredný argentínsky časopis 
« Lyra » prejavuje záujem o 
jeho tvorbu. Bol už požiadaný o 
interviev s Dr. E. Zatkom pre 
tento umelecký, obrá:zkový ča
sopis. 

Nádejna slovenská poétlc.a. 
Naša emigrantská mládež, na 
niekoľko výnimok, sr.. ná;padne 
vzdialila od aktívneho literárne
ho života. Preto dohre padne 
tá zvesť, že mladušká E. Po
važanov.á piše verše, ktoré našly 
ohlas, a:ko nádejný prísľub- v 
kompetentných kruhoch literár
noumeleckých v Buenos Aires. 

Posvätný býk v Indii. Posvät„ 
ný býk je vraj nositeľom božst
va a to často toho najvznešenej
šieho. India má dosial' 33 kror 
bohov, čo znamená 330 miliónov 
bohov. Tí1Jo, pravda, musia mať 
svoje ubikácie. A jednou„ z ta
kých najvzácnej~ích je býk. Aj 
krav:y·sú v preveľkej úcte. Aj ich 
výkaly. Ľudia ich sbierajú, su
šia a potom predávajú ako do
bré a rnžitočné palivo na varenie 
a pečenie jedál. - O posvätnom 
bykovi sa hovorí, že môže o:bja
viť vinníka, odhalit pravdu , nájsť 
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Posvätný býk v Indii, 
sfatografovaný na hlavnej uli
ci v Ka1kute Rev. Karolom 

Nižňanským SDB. 

kmína a peniaz v j.eho vačku ... 
a mnoho iných veľkých a ob
dli.vuhodných vecí1• ľ\/7o najväč
čou vecou j•e jeho posvätná by
tosť sama v sebe, lebo je nosite-
1' om božstva, ktoré môže trestať 
alebo, odme-ňovať a hlavne oči
sťovať z hriechov a nedosbat
kov... Ak sa pamätáte z dejín 
aj Julián Odpadlík sa chcel. zba~ 
viť krstného znaku v •krti býka, . 
ktorého kňazi zrubili a nechali 
vykrvácať na jeho cisárs,ku hla
vu... Aj v Starom Zákone sa 
krv obetí používala na očistenie 
a obmytie z hriechov. Teda nie
č~ podobného by sa pripisovalo 
aJ tomut9 posvätnému býkovi. 
Re~. K. Nižňa!Il.Ský, ktorý účin
kUJe ako misionár v Indii mal 
šťastie spraviť jeho fotku ~-pos
lal nám ju aj s príležitostnou 
básniókou, či by sa, vraj, nenaš
la nejaká dobrá kresťanská du
ša_ niekde vo svete, ktorá. by sa 
pndala k jeho modlitbe za spa
senie poham.ských Indov a tiež 
vraj }i b~ sa nenašiel nejaký do
~ry lilU?aJ n?-_ svete, ktorý čítajúc 
treto Jeho riadky, zapálil by v 
svojom /§ľachetnom srdci vôľu 
a úmysel stať si do jedného ši
ku s ním a stať sa. misionárom 
Veľkého Slova, ktoré sa stalo 
Telom... Rev. Nižňanský rpros1 
všeťký-ch našich dobrých čitate
ľov, ktorí už nevedia čo robiť s 
pe:ztlazmi ale-bo ?bnosenými šat
m1, obuvou, kmhami atď., aby 
mu _ich_p?slali a on, vďačný Pá
novi aJ rm, bude d1sponoV1ať s 
peniazmi i vecami na ich radosť 
a na dobro sirôt· a chudobných 
ohlapcov v misii. Jeho adresa je: 
Rev. Karol Nižňanský Don 
Bosco's School, Sbil1long, Assam 
India, J 
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teľa z boku a odrezať ho v horských sedlách a priesmykoch. Ale 
cisár Inka, Atahualpa, bol veľmi zvedavý na týchto tajomných 
mužov a ipovráv,a sa, že mal aj, úmysel zničiť ich, keď sa mu to 
pozdá byť naj;v'hodnejším, keďže bol celkom presvedčený o tom, 
že oni sú v jeho moci. 

Cajamarca, sídlo císára Inkov Atahualpú, bolo takmer úplne 
vyprázdnené, čo zarazilo priebojných Španielov. Obyvatelia me
sta vyvandrovali do táborov « Inkaické kúpele », ktoré boly 
vzdialené od cisárskeho mesta sotva na päť kilometrov. 

Fraucisco Pizzaro a jeho ľudia šli ullcami mesta beztoho 
žeby stretli čo len .živej duše že by počuli čo len jediného zvuk~ 
mimo ozveny krokov tých so 60 koní a 100 pochodujúcich mužov. 

Vystúpili na obrovské námestie, ktoré malo i,ba j,ediný vchod. 
Celé námestie bolo obostavané budovami, ktorých východ sme
roval do námestia. 

Vojaci obsadili najlepšie budovy, kasárne, veže. pevnosti a 
kráľovské skladištia. preplnené šatstvom, jedlom a zbraniami. 

Ihneď po okupácii mesta poslali vyjednávača k cisárovi, 
ktorého zároveň pozvali na večeru nasledujúceho dňa. 

Keď oddiel vyjednávač-Ov prichádzal do cisárovho tábora. 
za rinčania zbramí, za hlasu poľníc a pri vlajúcich zástava.ch 
Spa:nielov, Indiáni nevychádzali z údivu. 

Cisár Inka, vyšiel v ~priev.ode domácej šľachty pred svoj 
pa:lác, prijal vyjednávačov zdvorilo,. ale takmer s pohŕdanirn. 
Skoro sa, n;a nich ani len neipozrel1 ba ani neodpovedal n.a ich 
lic:hotivé oslovenie a pdklony. 

Odvetou vla,dár ieh obvinil z krádeže a utlačovania dbyvate
ľov od prveJ chvile vstupu na jeho pôdu. 

Oni v replike na jeho prejav ľutovali svoj postup a sľúbili 
mu, . že sa to viac newpakuje. Rozhovorili sa o priateľstve a 
predniesli posolstvo Pizzarove k cisárovi Inkorvi : « Ak by ma 
cisár Inka považoval za priateľa a chcel žiť so mnou v mieri p-0 
príklade ost~;tných vla;dárov, zostanem mu verným priateľom a 
pomôžem mu v ddbyvačnom postupe. On by zostal vo svojom 
vysokom postavení, leboj'a iba prechádzam túto ·zem, keďže chcem 
objaviť iné more. Podpísaný: Pizzaro ». 

Atahualpa naletel zvučnym frázam, prijal ,pozvanie na ve
čeru a na znak svojho opät-ovaného priateľstva naznačH, že on 
a jeho spriev,ol nebudú vyzbrojení. 

Bol to ojedineý prejav dôvery a dobrej vôle. 
Ba cisár neza_budnul dať roka.z svojím ľuďom, aJby nik ne

poranil žiadneho Spaniela. 
Medzitým bol skambinova:ný úklad, ktorý nariaďoval okam

žité zajatie Inku, len Čo vkročí do mesta. Spanielski voj1aci sa 
skryli po sieňach okolo ná,mestia až do príchodu indiáns:kého 
panovníka. Na dohovorené •znrunenie maJii vojia.ci vybehnúť IZ 
úkrytov von a zrobiť hrmot a zmätok. Ním chceli zastrašiť do
morodcov a v chaose vládnucej situácie zajať bez námahy Jeho 
Veli,čenstvo cisára Indiánov. · 

Treba sa začudovať nad týmto počínaním. Pizzaro a jeho 
bojovníci boli veriaci ľudia. Ba čo e·šte viaie zaráža. popri ich 
bezduclhom formalizme, ktorý ľah:ko skonfunduje plýitko veria
ceho človeka, neschopného dištingvovať medzi pra,,vosťou viery 
a newdpovedným,s'U!bjektívnym počínaním jedn-otlivea, že chceli 
byť misionármi, križiakmi, obráncami božských právd, širiteľ
mi pravej viery a lásky Kristovej medzi domorodcami. Dobré 
príklady his:tórie sú ponaučením, ale zlé výstrahou. Zrejmo, že 
pre výčiny jednotlivcov nemožno zamietať celok, ako pre fa
tálne chyby jednotlivcov, alebo istých klík, nemožno odsudzo
vať celý národ. Generalizácia je nesporne slabosťou modzgu, ba 
niekedy choro:bným prej,avom duše. 

V ten istý deň, .čo mal byť spáchaný tento prečin, jeho osno
vatelia v snahe odviesť celkom od :neho pozornosť milície, dali 
odslúžiť svätú omšu a prosili Pána Boha, aby rozšíril svoje pán
stvo nad touto zemou. Nebolo to prvý raz v dejinách, čo sa zneu-
žH svätý akt liturgický na pozemský ciel... Ján A. Baťa 
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SV. FRANTISEK Z ASSISI 
Rozpráva: A, COLOMBO 

Prvé rozpory. 

Na hlavnom svätodušnom shromaždení roku 
1218 bral učasť tiež kardinál Hugolín a Domi
dk s niekoľkými svojimi druhmi. 

V takom množstve nebolo počuť ani ohovára
čiek ani neslušných slov ... Ich lôžkom bola ho
lá zem. Len niektorí mali pod sebou trochu slá
my a poduškou bol im kameň alebo kus dreva ... 
František vravel bratom: 

« Nech nikto z vás nemá starosť o jedlo, 
pi.tie alebo čokoľvek potrebnébio telu. Kažcly 
nech iba prosí a chváli Hospodína. Všetku sLa
rostlivosť o telo ponechajte Jemu; lebo Ou sa 
už o vás postará ». Všetci rado-stne prisvedé1-
li a začali sa modliť. Dominik nachodil veľmi 
nerozumným, že sa vôbec nikto nestará o hmot
né veci. Ale už začali prichádzať ľudia z oko1-
ných dedín s oslami, mulami a koňmi, obťažený
mi nákladom chleba, vína, fazule a iných ved 
od Boha ... Dalej podávali im obrusy, príbory a 
sklenice ... A čím kto mohol dať bratom viaceJ, 
za šťastnejšieho sa pokladal. 

To všetko bolo veľmi pekné. Jednako však 
medzi tak veľkým počtom bratov nechýbali ne
spokojenci. Učení bratia s univerzitnými štú
diami, vedou nafúklí, nachodili na Františkovi 
príliš mnoho svojrázneho, regulu príliš jedno
duchú. Pripomínali benediktínske opátstva a 
dávne zákonodárstvo kláštorné. Kardinál sa o
pýtal Františka, či nehodlá sveriť svojim vzde
lánejším žiakom dôležitejšie poslanie; radiac sa 
$ ní.mi, mohol by využiť ich pokynov a skúseno
stí starých rádov. 

A však František obrátený ku všetkým vra
vel so zápalom: « Bratia moji! Pán mňa poslal 
cestou pokmy a prostoty. Nepoznám inej cesty 
než tej. Nepripomínajte mi rehoľu sv. Benedik
La, sv. Bazília a iných. Pán Boh mi povedal, že 
nechce priviesť m1í.a a mojich nasledovníkov do 
nebeskej ríše inou cestou než touto. Co sa ľu
dom môže zd.áť blá:znovs,tvom, u Pána Boha je 
považované za veľkú múdrosť>>. 

Kardinál sa neozval a Dominik dlho potom 
uvažoval o t6m1 čo videl a počul. 

Ale duša Františkova bola plná smútku: Len 
sýrska misia vedená vzdelaným á váženým bra
tom Eliášom postretla sa s plný úspechom; dru
hé skončily veľmi biedne, Bratov, ktorí išli do 
Francúzska, sa vypyt~vali, či nie sú Albigenskí 
Ntipochopivši dobre otázku, odpove,dali, že áno, 
i holo s nimi nakladané ako s kacírami. Temer 
lo isté postihlo bratov, ktorí' sa odobrali do Ne
mecka. Nepoznali reči onej zeme. Naučili sa slo
víčku « ja » a poinavší, že na niektoré otázky sa 
im na toto « ja » dostalo p.okr~u a nocľahu, 
mysleli, že môžu stále užívať toho slovka. A od
povedav:ši týmto « ja » na otázku, či sú kacíri, 
bol väznení, postave-ní na pranier a všelijako mu
čení. _ Proti bratom poslaným do Uhorska roľ
níci huckali psov. Všetci s ·nimi zle nakladali. 

« Prečo s nami tak postupujú? » pýtali sa je
den druhého. Aby si ľudí naklonili, dali im plá
šte. Keď ani to nestačilo, sňali svoje suknice. 
Keď ani na tom nebolo dosť, svliekli i nohavice 
a išli ďalej polonahí... . 

Kardinál Hugolín mohol po týchto neúspe
choch presvedčiť Františka, že je jeho povin
nosťou opatriť misionárom pápež-ské potvrde-
11ie, ktoré by im slúžilo ako cirkevný sprievod
ný list. 

Nasledujúceho roku po svätodušnom shro
máždení, na ktorom bolo rozhodnuté o nových 
misiách, vydali sa bratia na cestu s týmto li
stom.: 

« Honorius, biskup, služobník služobníkov 
Božích, arcibiskupom, · biskupom, opátom, deka
nom, archidiákonom a všetkým ostatným du
chovným vrchnostiam pozdrav a apoštolské po
žehnanie. 

Naši drahí synovia! 
Pn~tože brat :ľrantišek a jeho druhovia rádu 

Menších bratov zriekli sa márností tohoto sve
ta, aby prijali spôsob života, ktorý po zásluhe 
rímska Cirkev schválila, a išli podľa apoštol
&kého príkladu, rozsievajúc v rôznych krajoch 
slovo Božie, prosíme Vás všetkých a vy~ývame 
týmto apoštolským listom, aby ste prijali doru-

Pápež Honorius m., 
okrúže-ný cirkevnými p.odnostáhni svojho dvo
ra, vyslúcha sv. Fran.tiška Assiského. Pápež má 
na hlave tiaru ( ešte iba s jednou obrúčkou, 
kým dneská sa nosí s troma obrúčkami) a na 
ramenách pallium. Táto ma1ba pochádza od 

Giottu a nachodí sa v assiskej katedrále. 
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čiteľov jeho ako dobrých katolíkov a bratov 
menovaného rádu. Vyzývame Vás, aby ste s 
príchodzími postupovali láskavo pre úctu k Bo
hu a našu vážnoi;;ť. 

Dané v Rieti 11. júna 1218, tretieho roku náš
ho pápežstva ». 

Boly potom poslané misie do Grécka, Fran
cúzska, Tunisu a Maroka. 

Vo Svätej zemi. 
Dňa 24. júna František sa vydal na púť do 

Svätej zeme. :Mnoho bratov chcelo s ním. Av
šak, keď dorazili do Ankony, posádka kotá'bu 
odoprela vziať všetkých so sebou. Tu Franti
šek shromaždil ich okolo seba a vravel: << Ne
mám odvahy,aby som si medzi vami vybral. 
Mohli by ste si myslieť, že vás všetkých nemi
iujem rovnako. Hľadajme teda spôsob, ako by 
sme spoznali vôlu Božiu ». Zavolal chla:pca, kto
rý sa neďaleko hrál, aby mu označil bratov, 
ktorí majú ísť s ním. 

Preplavba do ·svätej zeme trvala skoro me
siac, takže len koncom júla vystúpil Franti
šek z lodi vo Sv. Jánu Akerskom. Tam zostal 
braJt Eliáš. František zanechal mu niekoľko 
druhov a o pár dní odcestoval do Egypta. 

Bola doba krížovej výpravy osnovanej pápe
žom Honoriom. Kresťania mali oporný bod v me
ste Damiette. P:r:edovšetkým medzi nimi mal 
František vykonávať svoje poslanie. Boli to ľu
dia rôzneho smýšľania a vládla tam nediscipli
novanosť. Tu uprostred ľudí prišlých zo všet
kých končín Europy, medzi ktorými bolo veľmi 
mnoho nespokojných duchov, túžiacich po spra
vodlivosti a pravde, maly jeho kázanfa. ohromný 
účinok. Zbavení rodinných pút a zvyklostí, ktoré 
obyčajne bránia dokonalej zmene života, mno
hí sami od seba prišli k nemu. V nich našiel 
František spolupracovníkov, ktorí mali zaistiť 
jeho dielo v severných europských zemiach. 

A však František prišiel predovšetkým, aby 
uskutočnil svoj tak dávno žiadaný sen: zvesto
vať slovo Božie neveriacim. Jednoho dňa došiel 
so svojim druhom až k predným strážiam sa
racénskym. Bratia neboli iste privítaní zdvori
lo. Avšak volajúc stále len: «Sultán! Sultán! » 
dosiahli, že boli predvedení ,pred vládcu Musul
manov. František mal k nemu dlhú reč. Sult~n, 
lúčiac sa s ním1 vravel: << Modli sa za mňa, a;by 
Bôh mi ráčil zjaviť, ktorá viera ju mu milejšia ». 

František prešiel potom cez Svätú zem. Na
zaret, Betlehem, Getsemany, Golgota a všetky 
ostatné sväté miesta z Ježišovho života nema
ly azda nikdy pútnika tak vzrušeného a doja
tého. 
Púť bola prerušená poslom z Talianska. Boi 

to brat laik, menom Stefan. Prišiel na vlastnú 
päsť, nikým z predstavených neposlaný, aby 
Františkovi podal zprávu, o udalostiach, ktoré 
sa sbehly doma za jeho neprítomnosti. Noviny 
boly tak vážne; že urýchlily jeho návrat. Vikári, 
ktorých ustanovil svojimi zástupcami, dali 
schváliť nové ustanovenia a rozmnoživši pravi
dlá a obrady, celkom tým zmenily ducha fraa
tiškánskej regule. Tak brat Filip. dozorca nad 
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rádom Klarisiek, odobravši sa do Ríma, hlad"l 
dosiahnuť tresta vyobcovania z Cirkvi pre týc.1, 
ktorí by akýmkoľvek spôsobom ublížili jeho s ve
renkárn. Ipý brat, Ján z Capella *, shromaždiv
ši okolo seba hlúčik malomocných obrátil sa 
tiež na Svätú Stolicu, aby mu dovolila založiť 
nový rád. 

František s Petrom Cattani, Eliášom, Céza
rom Spýrskym a niekoľkými inými ihneď vstúpil 
na koráb, plujúci do Benáitok. 

Rádové l'ažkosti. 

Keď dorazil do Talianska, s pomocou kardiná
la Hugolít,1a dosiahol od Svätej Stolice odmiet
nutie návrhov jak brata Filipa tak Jána z Ca
pella. Musel však dať súhlas k bule z 22. sep
i..embra 1220. 

« Biskup Honorius, služobník služobníkov Bo
žích, bratovi Františkovi a všetkým predsta
veným a správcom Menších bratov pozdravenie a 
apoštolské požehnanie. 

Skoro vo všetkých náboženských rádoch je 
prozreteľne nariadené, že všetci, ktorí sa hlá
sia k rehoľnému životu, majú sa podrobiť po 
istú dobu skÚ,Ške. V tej, dobe majú byť pre.skú
maní, aby nebolo zámienky k nepredloženým 
činom. Z tých dôvodov nariaďujeme vám tým
to, aby ste nepripustili nikoho ku skladaniu 
sľubov pred uplynulým rokom .noviciátu. Zaka
zujeme vám1 aby po složenom sľube niektorý 
brat smel ešte vystúpiť z rádu a aby ho niekto 
zdržoval, keď chce odísť z vlastnej vôle. Zapo
vedáme ďalej, aby pod vaším rúchom sa potíkal 
nejaký neposlušný brat a aby sa kazila vaša 
neporušená chudoba. Keby mal niektorý brat 
odvahu proti tomu postupovať, máte právo u
valiť naň cirkevné tresty na tak dlho, dokiaľ sa 
ku svojej chybe neprizná ». 

Franti,.5ek snaží sa o nápravu, bojuje, ale 
~nutie mu uniká. Vonkajšia vláda nie je pre 
neho. Veľké množstvo vyžaduje počítanie s prie
merom a prísnych nariadení, rovnaký.ch pre 
všetkých. Veľké sdruženia vyžadujú zákono
dárstva a ,znalosti zákona - ale to všetko nebolo 
pre Františka. 
Dokiaľ žil pohromade s prvými bratmi v úpl

nom spoločenstve života, snil o veľkej rodine 
slobodných dietok božích. 

Od tejto chvíle František len zápasí, aby za
chránil čo najviac zo svojho veľkolepého sna. 

Zatiaľ nemohol už byť pastierom tak počet
ného a rôznorodého stáda. V shromaždení na 
sv. Michala 1220 vzdal sa úradu rádového pred
staveného a menoval ním Petra. Caittani. 

« Teraz som mHvy pre vás, bratia. A však tu 
je brat Peter Cattani ktorého ja i vy všetci 
budeme poslúchať>>. A ľahnúc si pred ním, slú
bil mu poslušnosť a poddanosť. Bratia nemohli 
sa zdržať slz a vzlykov, vidiac, že sa stávajú a
kosi sirotami. František sa však zdvihol a ro
zopnúc ruky, s očami k nebu obrátenými vra
vel: « Pane Bože, odporúča:m Ti svoju rodinu>>. 

Peter Cattani zomrel o niekoľko mesiacov; 
jeho nástupcom bol ustanovený brat Eliáš. 

Prelcml: Eugen Vesnin. 



Situácia na Slovensku. Zprá
vy prichodiace zo Slo,venska sa 
shodujú so zprávami z iných 
krajín. za Zeleznon oponou. Po
mer y v komuniist.iických ľudo
vých demokraciach sú rovnaké. 
Všade vládne tá istá nespokoj
nosť, ten istý nepokoj, . ktorý sa 
komunisti snažia udusiť tero 
rom. Hlad, bieda a nespokojnosť 
sú spoločné ja:k pre Slovensko, 
ta;k i pre Cesko, Nemecko, Ma
ďarsko, Rumusko a pod. Do o
lrnlia Cadce prišla nedávno ko
misia zo Sovietského sväzu, a
by tu zorganizovala ťažbu pe
troleja pre SSSR. V Bratislave 
v Košiciach a v Zilim.e baly krva
vé demonštracie proti komuniz
mu a jeho predstaväeľom. Na 
demonštráciach sa zúčastnilo 
hlavne robotníctvo. V Bratisla
ve vyhlásili výnim,očný stav. V 
Košiciach demonštranti vyvesili 
na verejnom mieste zástavu 
Slovenskej republiky a USA. V 
tomto meste nefU!rJ.,govala. cez 
tri dni pouličná doprava. V 
slovenských horách oživla čin
nosť partizánov. Po mestách a 
po dedinách komunisti org-a.ni
zuj,ú akdu vystupovam.ia z Cir
kvi, čo sa im však nedarí. Vláda 
v CSR sedem dní po tom, ako 
vstúpilo ,do ip]a:tmosti nariade
nie proti fluktuácii a absencii, 
bola donútená toto na.riadenie od
volať, pretože narazilo na jednot
ný odpor pracujúcich más. Z to
ho vidno1 že v niektorých sekto
roch verejného života komunisti 
v CSR nie sú pánmi situácie. Tá
to kontrola sa im pomaly dostá
vá z rúk vo všetkých krajinách 
za Zeleznou oponoo. Pánstvo ko
munistov postavené na násilí a 
klamstve dostáv,a povážlivé trh
liny. Je iba otá:zkou času, kedy 
sa zrúti načisto. Zatevné a mJa
tebné práce sa konaly na Sloven
sku •za prísneho dohľadu fun:k
cionárov strany, !Žandárstva a 
polície, aby sa všetko až do pos
ledného zrna odovzdalo štátu, a 
aby si ani jeden z r-oľrrílko¼ ne
mohol odložiť sopár kilogr?-mov 
obilia pre svoj~ hladné sliepky. 

Výročie smrti Msgr. Andreja 
Jllinku. Pred pätnástimi rokmi, 
16. aug·u,sta 1938, zomrel v Ru
žomberku zvečnelý vodca Slová
kov Msgr. Andrej Hlinka:. A. 
Hlinka je nesmrtelnou postavou 
slovenských dejín, Bez Hlinku 
by nebolo bývalo 14. marca 
1939. šest rokov samostatného 
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CASO\!OSTI 
života na Slovensku, to je výs
ledok a ovocie Hlinkovej budi
telskej činnosti, to je výsledok 
jeho celoživotného boja proti 
cudziemu útlaku. Hlinka navä
zuje a pokračuje v linaji slo
venskej írečitosti, ktorú nazna
čili kedysi Magin, Berno1ák, 
Hollý a Sbír. Je neoblómttýir1 
kriesiteľom slovenského národ
ného povedomia. Nedal sa s viesť 
hodnosťami, ani darmi, n.eobro
žene vzdor-oval hrozbam i pre
nasl,e4.ovani'l.1. Sledovtal vždy a 
vo všetkom iba záujmy národa 
v duchu hesla « Za Boha a za 
národ ». Hlbokú náboženskú 
tradíciu spájal vždy s nežistným 
nacionalizmom. Bol prorokom 
a svedomím národa. Jeho me
no je $ymbolom hrdinstva, vla
stenectva a. neohroženosti. Pa
trí mu preto čelné miesto v no
vodobých dejinách slovenského 
národa. 

1'fin.ister Ma.túš Cernák päť
desiatročný. 23. augusta tohoto 
roku sa dožil vzácnej päťdesiat
ky vydávateť « Slobodného Slo
venska» minister Matúš Cernák. 
Osobnosť ::M:. Cernáka je každé
mu roduvernému Slovákovi zná
ma. Patrí k odchovancom auto
nomistickkh.o hnutia A. Hlin
ku a Dr. Jozefa Tisu. Nezabud:
nuteľné je jeho ultimátum Dr. 
Benešovi v pohnutých dňoch ro
diacej sa slovenskej slobody v 
ku 19138, ako aj jeho výrok: 
« Náš je ten kus zeme pod Ta
trami, nám z nej patrí výnos ce
lý », ktorý sa stal heslom 
slovenského odboja. Vzácnemu 
jubilantovi1 ktorý pracuje dnes 
na národnom poli s takou istou 
neohrožooosťou a obetavosťou a
ko kedysi doma, k sviatku j e:ho 
11arodenín srdečne blahoželáme. 

Z činnosti slovenských katolí
kov vo Winnipegu. Výsledky o• 
beta.vosti našich krajanov v ka
nadskom. Winrnipegu, sdružených 
vo fa:rnosti Navštivenia Panny 
Márie - ako nám oznamuje p. 
Ján Ri.šavý - baly tohoto roku 
:korunO'V:a.né rrodosúnou udalos
ťou posvätenia slovenského r. 
kat. kostola. Zásluhu na tomto 
veľkolepom diele má ;predoV'Šet
kým tamojší duchovný Rev. Dr. 
J. Rekem a jeho veriaci. Okrem 

vysviacky kostola, slovenskí ka
tolíci vo Wi:nnipegu a na jeho o
kolí, zažili viacero radostných u
dalostí na cirkevnom poli.Tak v 
marci usporiadali veľ-kú čajovú 
besiedku. Dalej to bola vysviac
ka novej Krížo,vej cesty, ktorú 
zakúpily"jednotlivé obetavé rodi
ny. V ostatnú májovú nedeľu 
mali v novom kostole prvé sv. 
prijímanie dietok a ' konvertitov. 
V ten istý deň sa ko:nala slávnosť 
korunov.a.nia KráľoV111ej mája, 
ktoré previedla kráľovná minu
lého IV. kanadského katolíckeho 
slovenstkého dňa Otilka Balafo
ľičová za asistencie princezien 
Stefky Capkovej a Z1.10ky Ka.
rabovej. 14. Júna 1953 posvätil 
uový ohrám, ako aj udelil veria
cim svia,tosť birmovania, arcibi
skup J. E . Ph. F . Pocock, za asi
stencie mie,stneho duchovného a 
sJovenského oblátskeho novica J. 
Surovjáka a iných ducho;vných. 
Pri biskupS'kej sv. omši spieval 
slovenský spevokol pod vedeil1im 
pí F. Oravcovej. Nový kostol a
ko aj hala a budova fary, pre
vyšujú hodnotu 50.000 doláro:v. 
Vďaka obetavej práci Rev. Dr. 
J .Rekema a jého veriacich, ten
to obnos je dnes už z troch štvr
tín vyrovnaný. Winnipegskí Slo
vaci na čele s ich duchovným 
vykonali kus práce, ktorý h:od
no nasled:Ovoť. 

Propaganda aká nemá byť. V 
slovenskej zahraničnej tlači sa 
pred časom obja:viJ:y dve ,poteši
telné ~:rávy. V jetlnej z nich sa 
oznamovalo, že v Nermecku za
čal vy;chádzať slovenský časopis 
v rnemeckej reči « Slowwkische 
Korrespondenz ». V druhej sa 
vyzdvihovalo, že podobný čaEo
pis, s takým istým zameraním 
- propagovať naše národné a 
politické snaili.y - začal vychá
dzať tiež v Talian.s-ku pod náz
vom « Slóvacchia libera ». Prvé 
číslo tohoto mesačníka za redak
cie Kolomana MUTgaša ·skutočne 
vyšlo a to 1. majá. t.r. S o to 
väčším prekvapením sme sa doz
vedeli, že «S1ovacchia Libera» po 
tomto jedinom čísle -prestala vy
chádzať. Nazdávame sa. že ta
kýto druh prnpaigandy nám nie
len že neosoží, ale naoipaik, nám 
škodi! Najmä vtedy, keď sa do 
veci zaangažujú cudzie osobnosti 
toho ktorého štátu a keď sa ide 
na vec s takým veľkým bwbnom 
ako to bolo v prípade časopisu· 
« Slovacchia libera ». 
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CO NAM PISU? 

«Rím» je jeho najlepším priateľom. 
Wolowaa.-u, Flores, Indonézia - Slovutný pán 

dr. Zeleinka, predovšetlkým Vám zasieľam čo 
najsrdečnejší pozdrav z týchto tropických kon
čín. Milo si spomínam nielen na Vaše akcie po
najviac ·dobročinné a ku1túrnonárodné, ale tiež 
aj na ich zdarilé realizovanie. Spomínam aj na to, 
aJko mnohé nádejné akcie nedošly k splneniu pre 
úzkoprsosť malých ľudí. - Slo:vuitný pán dok
tor, ďakujem Vám za Váš slovenský kultúrny 
časopis « Rím », ktorý je mojim najJepším pria
teľom·v čase, kedy slovenské slovo nemá ku mne 
prístupu. Niet tej stanice, čo 'by som sa mohol 
spojiť na vlnách éteru so slovenským slovom. Je 
len prirodzené, že v takýchto pomeroch časo
pis «Rím» je mi bratom a sestrou. Drukujem 
Vám ešte raiz zaň. - Slovutný pán d-0ktor, 
priateľ misionárov a pionierov, čo sto•ja v služ
be ducha, prosim Vás odporúčajte ma svojim 
čitateľom. Prosím ich, zvlášť tých, čo žijú za 
morom, aby mi prispeli modlitbou na pomoc, a 
tých čo Dobrotivý požehna!J, prosím o malý 
groš, o mozaiku na prvý kostol sv. Cyrila a Me
tod.a v týchto ďalekých končinách. Prispeviky 
môžu poslať na túto adresu: Viktor Stevko (pre 
P. Cernaja) , St. Mary' Mission House, Teehny, 
ru., USA. Všemohúci nech požehná Vaše práce, 
domy a rodiny. V pote, na slnku, keď horúčava 
páli a ženie sa a.ni z pece na človeka, i vitedy 
som s Vami, rodni bratia a sestry. V Kristu Vám 
oddaný. - Rev. M. Cernaj SVD. 

Gratuluje k obetavej výstavbe « RÍ1ma ». 

Winnipeg, Man., Kanada - «Rím » je na ú
rovni, pekne vypravený. Gratulujem Vám k Va
šej obetavej výstavbe tohto časopisu. Päť roč
níkov jeho prešlo do slovenskej histórie a vý
rečne svedčí o Vašej schopnosti. a obetavosti. 
Kým iní okrem hašterenia a deštrukcie pozitív
nych hodnôt v emigrácii nevedeli vytvoriť iného 
(a mnoho je takých), Vy patríte medzi tých 
nemnohých za ktorých hovoria vykonané skut
ky. Tahajte brázdu cyrilometodej13kú verne ďalej 
bez ohľadu na závisfävcov, ktorí či už z jednej 
alebo druhej strany zaštekajú proti. Keby sme 
sa pri každom takom závistlivcovi zastavili, ni
kam b:'f sme nedošli. - S pozdravom, a žičením 
najlepšieho v Kristu Pánu a v národe oddaný 
Váš - Rev. J. Rekem. 

Dakuje osobe, ktorá jej dopornčila « Rím » 

Windsor, Ont. , Kanada - Váš slovenský kultúr
ny časopis «Rím» (č . 3-4) som dostala. Dakujem 
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Vám zaň veľmi pekne a srdečné Pán Boh zap
lať tej osobe, ktorá Vám dala moju adresu. Ne
môfom Vám ani opísať, a.ká som bola veselého 
sdrca a ako som bola príjemne prekva.pená, keď 
som dostala Váš •krásny a mne natoľko milý 
slovenský kultúrny časopis « Rím». Ani som 
spať neišla, dokiaľ som si ho neprečítala Teší 
_nás, že sa na náš stôl, v našom kanadskom dom
čeku, dostal tento krásny slovenský časopis. -
P ochvá;lený buď Ježiš Kristus ! - Anna Goga. 

« Rím » koná veľmi dobrú a uiitočnú p1-á-eu. 

Philadelphia, Pa., USA - Je tomu už ni~kol'
ko týždňov, čo som obdržal ďalšie dvojčíslo 
Vášho slovenského kultúrneho časopisu « Rím >>. 
Veľmi ľutujem, že pre nával rôznej práce iba 
teraz Vám posielam svoje predplatné. - Ináč, 
p. dr. Zelenka, Váš časopis koná veľmi dobrú 
a užitočnú prácu medzi našim pospolitým ľu
dom. Dal by Boh, aby « Rím » postúpil na ten 
naj~yšší stupeň, a:by sa sta:1 na ra<losť a slávu 
nášho ťažko skúšaného slovenského národa. 
Prajúc Vám roo.oho zdaru vo Vašich prácach, 
ostávam s úctou oddaný. - 1lichal J. Sas. 

Sú vďační za « Rím ». 

GatoheO, Ont., Kanada - Drahí priatelia, 
najsamprv Vás mnohokrát srdečne pozdravuje
me a omamujeme Vám, že náš oblubený sluven
ský kultúrny časopis « Rím » dostaviame v po
riadku. Sme Vám zaň naooaj veľmi vďační. Spo
míname si súále na Vás, ktorí trpíte tak dlho v 
emigrácii a prosíme Milostivého Pána Boha, a,. 
by ul'ahčil Váš osud a doprial celému kresťan
skému svetu pravého pokoj;i,. Ostávame s pria
teľským pozdravom na Vás všetkých a Buď 
Pochválený J ežiš Kristus! - M. Stretavský s 
manželkou. 

«Rím» sa im páči. 

Caracas, Venezuela. - « Rím » sa tuná všet
kým páči jak <bohatým obsahom tak pestrou ú
pravou. Iba žeby ste viacej miesta venovali v ru
brike « Slováci vo svete», ktorá vlastine všet
kých zaujíma a spája. Inak netrpezlivo očaká
vame každé číslo. Casto si na Vás spomíname a 
prajeme Vám veľa úspechov. - 1...aco Sánclor. 

Vyslovujú Pán Boh zaplať! m «Rún». 

Gautmg bei Munchen, Nemecko - Clenovia, 
nášho Sloven.skho pacientského komitétu Vám 
vyslovujú najúprimnejšie Pán Boh zapllať za 
zaslanie Vášho časopisu « Rím ». Páči sa nám 
ja:k obsahove, taktiež úpravou. Uotive Vás prO
síme o ďalšie nové vydania, -ak Vám to ovšem 
možnosti dovolia. Srdečná vďaka vopred! Pánu 
Dr. Zelenkovi a ostatným spolu-pracovníkom 
« Ríma » želáme veľa zdravía a úspechov v ďal
šej práci. Zostávame s iskreil.i!lým slovenským 
pozdravením Vám v Kristu oddaní. - Jozef Si
mor~ predseda, a Juraj Fedor, tajomník. 
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SLOVACI 
OBRÁZKOV A 

Mladý slovenský športovec 
pán Jozef Sándor z Caracasu (Venezuela) 
ziskal doteraz na motocyklových pretekoch 

viacero víťa:mých pohárov. 

Ulenovia Slov-enského divadelného krúž'b.,i v 
Pittsborghn (USA) za;hrali s úspechom di
vadeľnú hru « Nasilu stal sa lekárom ». 

Rev. Ru'aolf KI·ajčík SVD., 
účinkujiúci na Zlatom [}robreží preváža cez 
rieku Vo1tu svojho bi~upa a mi~iJné Sestry. 

VO SVETE 
KRONIKA 

Pán Viktor Hlodrik zo Saginaw, (USA) 
(tretí 'zprava) na bankete z prílézit~sti kon
gresu. « Catholic Rural Life Conďeren.ce » 

v Bogote (Columh'ii'a) . 

N ajmladši divadelní oe,l10tníci 
Slovenského kultúrneho spolku v 

Buenos Aires (Argentína). 

Br. Sebastian Soltes SVD, 
misionár na F1orese (Indonézia) , občerstvuje 
sa na svojej misijnej ceste kokosovým mliekom. 
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lJspech knižky << SvätM, Stolica ». Knižka Dr. 
Ignáca Zelen'ku « Svätá Stolica » ktorá vyšla 
tohto roku ako V. sväzok edície << Rím », pos
tretla S.a naskutku s neoča:kávaný:m úspechom. 
Za krátky čas z tejto knižky sa minulo vyše 
1000 exemplárov. Ostatne ani niet di~ keďže 
je to prvé dielo svojho druhu v našej literature 
a prvá si_ovenská knižka, ktorej sa dostalo mi
moriadnej cti, že, ju odporučil sá-m dekan Posv. 
kardiná1;Skeho sboTU, teda najvyšší cirkevný 
hodn?star. po Sv. Otcovi, J . Em. ndp. Eugen 
kar:dinál T1<Sserant. Krajania, ktorí si ešte kniž
ku neqbjednali a majú o ňu záujem, nech sa pre
to s objednávkou poponáhľajú, lebo sa môže 
ľahko s~ť, že o krátky čas knižka nebude via
cej k do,srt;aniu. Ako sme viackrát O'zná.mili kniž
~a. obs~huj~ ~elen poučné ,čítanie o S,rät~j Sto
llCl (a Vatikane), ale aj množstvo krásnych o
brázkov a adresy všetkých pápežskýoh úradov, 
ustavov, akademií, univerzít a semh1árov v Rí
me. Je to teda naozaj veľmi u,žitočná príručka 
pre . každého Slováka. Knižka má 240 S!trá..'1 a 
stojí aj s poštovými trovami len 1 dolár. Objed
nať si ju možno ná adrese : « RIM »,, Casella Po
stale 9100, Roma {ltaUa) . 

Prvý sväzok edície « Svet. » Ako sme už omá
mili, prvý sväzok edfoie « Svet >) bude tvoriť 
cestopisná kniha Dr. Jána A . Baťu « V ríši In
kov dnes», ktorá svojrázne vyvoláva na svetlo 
zaibu<lnuté dejiny a dielo civilizácie l,nlwv kto
rej sa u nás ba aj rude nevenovaJ.a dost~tooná 
porornosť. Dr. Baťa majstrovským spôsobom 
vyvoláva pred 'zrak čitatel'ov minulosť a ·znalec
ky kladie ruku na pw:záciu dnešného života pe
n1ánského. Jeho spis znamená nielen novinku 
t_émati?kú, ale aj, metodický obrat v c·estopisnej 
hterature. Vychadza z vlastných poznatkov, 
ktoré spája s neobyčajnou znalosťou kultúrne hi
storickou a filo.zofickou. Dr. Baťa je priebojná, 
složitá osobnosť, originálne sa iprejavuj:úoo v 
tomto cestopise, ktorý kondenzuje v sebe krásu 
je<U'nečného a bôhatstvo individuálnej rea.kcie 
spiso,vateľa na prostredi,a , v ktorých sa po.hy
buje. Baťova kniha objavovaním neznámeho 
sveta, hlbkou kon,cepcie, živosťou zvedavého 
ducha, neobyčajne :zaujímavou spoveďou .:r.na
mená ce~iý prin~ do cestoipisinej literatúry, 
prírnos tým záviažnejš~, že ternto drllih spisby 
citeľne chybuje, a i preto, že doma niet dnes 
nestramrnej spisby. Dr. J . A . Baťa je nielen t o
várnik, ale aj na slovo vzatý spisovateľ a hlbo
ko veriaci muž, ktorý našiel pri,meraný výraz 
p ,re svoje krédo životné, priemyselno-priekopníc
ke a filozoficko-nábožefflké. Jeho knúha « V 
ríši Inkov dnes », z ktorej sme už uverejnili a 
ešte uverejníme na ukážku niekoľko kapitol, ~u-
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de mať vyše 200 strán a 50 krásnych ilustrácii. 
Bude stáť: neviazaná $ 2.00, via:zaná $ 3.00. 

Galeria predplatiteľov, Vo svoj,om liste, adre
sovan~m Východnej Oblasti Sdruženia sloven
ských katolíkov v Amerike z príležitosti toho
ročného Cyrilometodejského dňa, sláveného 19. 
júla v Danville, Pa, J." Em. ndp. Eugen kardinál 
Tis.seranrt runienil sa aj o našom časopise slova
mi: « Som rád, že teint o časo.p-is je trvalým pro
striedkom apoštolátu medzi Slovákmi. Jeho 
náplň sa s,tále zdokonaľuje. Za,slúži si preto, aby 
ho ochotne prijali v;šetci Slováci ro'Ztrúsení po 
slobodnom svete » . A Slaváci rostrúsení po slo
bodnom svete ho naozaj óchotne ,prijímajú, ako 
o tom výrečne svedčia početné listy, ktoré denne 
dostávame. a z ktorých :niektoré uver~jňujeme, 
a ako to jasne dokazuje aj Galeria našich pred
platiteľov, v ktorej kaž<lý mesiac máme mož
nosť privítať celý rad nových. USA: Sami sa 
prihlfusili: Rt. Rev. Msgr. S. Begalla z Youngs
town., Ohio (kforý súčasne predplatil šiestim 
chudobným SLová,,kom), Rt. Rev. A. Ondráik ~:B 
z Llsle, ru., Rev. S. V. Lrubaj z Racine, Wisc., 
Rev. J . Bara,n zo Sheppton, Pa, Rev. J. Matloš 
z Palmerton, Pa, A. Fáncovič z Coleman, Mich., 
J . Ma'kosky z Montville, N . J., M. Pre.lame1k z 
Ohicaga, Ill., A. Vojtáš z Johnstown, Pa, M. J. 
Sas z Philadelphia,-Ra, J. Ondrášik z Los Ange
les, Calif.; M. Kopunek z Lans-fo,rd, Pa získa:l T . 
Rusnak a J . Vavru tiež z Lan-sford, Pa; <:;_ Po
lak z Cleveland, Ohlo, zisikal A. Zacharu; M . Se
rina z Lainsford, Pa získal J . Serinu z Lansford, 
Pa, J. Ancin z Edwardsville, Pa, predplatila Rev. 
A . ZemanikoVi OCSO z Franklin, Mass. - Ka. 
nada.: Sami sa prihlásili : Rev. J. Rekem z Wín
nipeg, Mati., P . Súffak z Fort William, Ont., 
J. Líška zo Steinbaoh, Man., F. Na:zareinko z 
Kemana, B . C., M. Botek z Blairmore, Alta, JvI. 
Ba.rát z Mayfäld, Man. a A . Goga z Windsor 
Ont., k,~orá sú,časne z~s:kal-a J . Si'koru tiež z 
Windsor, Ont.; M. Stretavsky z Ga:tchellf Ont. 
získal J. Urbana zo Sudiburny, Orit.) P. Fraštak 
z Fort William, Ont. sa sám prihlásil. - Austrá
lia: M. Cervenák z Woodridge, Q'ld, sa tiež sám 
prihlá:sil. - Jordánsko: Rev. J. Slat:únkovi z Be
tlehema predplatil Bohu;známy. -- Chile: Dr. J. 
Parčan z La Serena sa sám prihlásii. - Argen
tína: I . Cierny z Cordoby sa tiež sám prihlás il. 
- Uruguay: J. Demku z Montevideo priviedol 
Dr. B. Mo:hr z Montevideo. - Brazília: J. Zeman 
z Bataťuby sa sám, prihlásil. - :E:.'-Ouador: Rev. 
J. Sutku z Ouenca Yanuncay a Rev. M. -Krovinu 
z Riobamba priviedol pťíateľ .z Turína (Talian
sko). - Nový Zealand: L. Lebeda z Wellingto
nu sa sám prihlásil. 
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