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PORADA ŽIVOTA
V PODVLKU

V DECEMBROVOM ČÍSLE NÁJDETE:
4-5 Vianočný čas na Spiši a Orave

Vianočný čas sa pomaly blíži a veru, nemožno si to nevšimnúť,
veď odvšadiaľ na nás dýcha vianočná atmosféra. Na námestiach
a námestíčkach pomaly pribúdajú vianočné stromčeky a rozvoniavajú všakovaké vianočné dobroty, v inštitúciách i obchodoch nás
vítajú vianočné ozdoby od výmyslu sveta a v masovokomunikačných prostriedkoch nás zaplavujú vianočné piesne, filmy a reklamy.
Ako však vyzeral vianočný čas v minulosti a ako vyzerá dnes na
Spiši a Orave? Opýtali sme sa krajanov z Podvlku, Nedece, Tribša,
Jurgova a Krempách.

6-7 Tri dni v starej vlasti
8-9 V Bukovine – Sídlisku
10 Horčičné zrnko
11 Požehnaných 60 rokov manželstva
12-13 Plebiscitné obdobie na hornej Orave
a severnom Spiši V.
14-15 Na hodinách slovenčiny v jablonskom lýceu

6-7
8-9

O slovenský jazyk je v jablonskom lýceu záujem stále, veď patrí
k jeho tradíciám a kedysi tu bola vyučovacím jazykom. Síce maturanti pravidelne odchádzajú, znova a znova prichádzajú prváčikovia, ktorí si tento pekný jazyk vyberú a potom sa ho tri toky viac
či menej usilovne učia.

15 Podujatie na Sliezskej univerzite venované
Ľ. Śtúrovi
16 Na knižných trhoch v Krakove a Bratislave
17 Honoris Gratia
18 Odmenení medailami Christiane
a Vlada Tabačikovcov
19 Oživotvorenie Rady pre Slovákov žijúcich
v zahraničí pri Matici slovenskej
20-23 Porada Života v Podvlku

V nedeľu 22. novembra sa zišli v novom zrekonštruovanom
Slovenskom dome v Podvlku redaktori, kolportéri a dopisovatelia
časopisu Život zo spišských, oravských i sliezskych obcí, aby na tradičnej porade riešili dôležité otázky týkajúce nášho krajanského
periodika.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 O kvetinkách a Emilii Jasiurovej
29 Vôňa medovníkov
30 Krátko zo Sliezska, Spiša a Oravy
Na obálke: Vianočný motív. Foto: Peter Luha, grafická úprava: E. Koziołová.
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