V májovom čísle nájdete:
4-5 Ako ďalej Slováci na Spiši?
6-7 V Podsklí
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Rázovitá oravská obec Podsklie mení svoj vzhľad a snaží sa,
aby sa v nej obyvatelia i jej návštevníci cítili dobre. Zdôrazňuje to
nielen richtár obce, ale i naši krajania. Krásne prírodné vyhliadky
a ticho obklopujúcej hory ponúkajú príjemné chvíle na potulky po
prírode a oddych od veľkomesta. Zároveň sme nahliadli aj do budúcich obecných plánov.

8 Úspešný absolvent Konzervatória v Žiline
9 Doručovanie slovenského slova zdedené po otcovi

6-7

Dedičstvo otcov má pre ňu veľký význam a s ochotou sa zapojila do propagácie časopisu Život. Reč je o krajanke z Veľkej Lipnice,
ktorá sa aktívne zapája aj do činnosti oravského obvodu. O koho
ide? Dozviete sa v článku.

10 Horčičné zrnko
11 Medaily za zásluhy
12-13 Kaleidoskop Života I.
14 Deti v Podvlku menili vzhľad skla

Dielne organizované v Slovenskom dome v Podvlku sú medzi
deťmi obľúbené. Vždy tam nájdu niečo nové a zaujímavé, čo pritiahne ich pozornosť a upúta ich chuť do práce s niečím novým.
Tentoraz to bolo maľovanie na skle, ktoré si s ochotou skúsili.

15 Spomienky manželov Milaniakovcov z Nedece
16-17 Budú naši vnuci poznať ovce už len
z fotografie?
18-21 Krátko z Oravy a zo Spiša
22-23 Vernisáž výstavy detských prác zo súťaže
Ludwika Korkoša

Propagovanie výtvarného umenia a možnosť vyskúšať si svoje zručnosti ponúka každoročná výtvarná súťaž Ludwika Korkoša,
ktorú organizuje redakcia Život v spolupráci so Slovenským inštitútom vo Varšave. Koncom apríla bola otvorená posúťažná výstava
prác z tohto ročníka v Galérii slovenského umenia Spolku Slovákov
v Krakove s názvom Obálka časopisu Život v slávnostnom šate. Záujemcovia o výtvarný prejav si mohli pozrieť, aké predstavy majú
deti zo spišských a oravských škôl a aká obálka podľa ich návrhu by
bola tá najkrajšia.

24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Poviedka na voľnú chvíľu
28 Stará Ľubovňa – mesto, v ktorom môžete niečo
zažiť
29 Veľká súťaž riaditeľa Slovenského inštitútu vo
Varšave o lístky do Aquaparku AquaCity Poprad
Na obálke: Záber z dielni maľovania na skle v Podvlku. Foto: B. Bryjová.
Grafická úprava: E. Koziołová.
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