Ка",

Ланић Лалатоsић

Николе Тесле

Ка..

ДиNктрмје Ћсн11'1

Бул. рееолуције

Мајица

Петар Ђурашковмfl

Мајица

Hef>eJЪКo ЏОГilноsић

Мајица

Мира Боричиl'l

Царевлаз

7

Подгорица

Мајица

_8у><м1\евнћ

Московска

82

Подгорица

Мајица

Ђорtlије Ko~"

Подбожур

Мајица

Чедомил а Иванови'"

нњига

Paдocaea~1'I

""".

Наталија Вујовић

caнynмтe пет

115

8l.

Принца Михаила

Петровмl'la 1О

Бањанина

66

Подгорица

Подгорица

НИlШJић

Ниншиfl

0кr06apcнe
револуције

Ниншић

Подгорица

20

Гр6аља<о66

пем.1 Павловиl\a

(5) wynсжа заједно са тanoнoм,

44

Бу...

ц.n.

и веnике и мапе

....

на којем ћете читко ис-

писати своје noдатне, убаците у Новера'Т И nowaљитe на адресу:

~_Мo""_

д.

..... НО8МН8 ..дам"

за НarP8ДН)' мrpy "Иrp8ј

УII. 13. Јуn 66
.1000 ПоwoрмЦ8

u

стан C88IOI р,ан"

или их лично доставите у немо ОД наших npeдставниwтaea широм

Црне Горе .
Комплет нyno Ha

са траженим

подацима треба

доставити

у

затвореној, једнобојној коверти. без навоЬења личних noдaтaшl или

других оэнана ноје би унаэивале на идентитет учесника нarpaднe

"Г1>".

страна XIII

НАГРАДНА ИГРА

Д;II Пе1аК.Z5.звrycт2017.

• Среhз је дариааи.е. Дариваи.е ОНОГ лијепоr, IWрксног, потребног, мущ:юг. Oпнnљнвог К неоnи
nљивог. .. Дари вањс ОНИма mји траже к нс траже.

основала са пријатељеw:, једини .. цриoropcюш: ре
жмсepow JI)"ТItIIPCТU и rnумце .. Градског rюэopи

urra Пoдroрнца.Цuoром Драroјеаи fiем.

- ове године Фестивал ће се одржати у периоду

Онима КОј и су свјесни да им је шлрс6НQ да приме
и онима mји то нијесу. Срећан је онај !СОји зн а да
је среhз у дарквању. Среl\а је и Щ)угнма ДОНОСИТИ
срећу. Овог nyrа, удруженнм CHaraмa, ,Дан" и ја.
Зaro ми је посебно драго urro I\с мс доБИ11lИЦИ које

из \.4Iие Горе, Турске, Србије, Шnаннје и Македо

Cah\ иэвyкnа по среhи ruurrкти, а вама бити нсхре

и у љиховом граду, IIПO ћемо и ynриnичкrи. При

13-17. септембар и yrocntlIe поэоришне рјелатнике

није. Поред Подгорице, ЈСДННО је Херцег НОВИ из

разио икrepeсоваље да се једна од представа изведе

НО 38XNЛНИ - peкna је Љиљ.ан. БУР:laН Никол:мfi.,

преме Фестивала су у завршиој фази. Припремили

roшllа иarpaднс иrpe .Ј1ана", једна од челница Ме

с

ђународног феcnuanа лyrкapcтвa, иах:он ШТС!је Н3-

упаз ив представе је СЛОБОДАН. Дapyj/lolo и p1ЏIyj

вукла д06lhннкe десет дневних JIaIl)aдa иarp8днс
кrpe .,играј за стан сваки дан".

Љн.љаиа Бурзан НиК01lкh, обећааајуhи добар про

како каже ЉНЈЫUl8, право И вeJ\ИJIX) дариаање је
и Фecrивал nупсарства који је прије шест rQЦНив

.. о

и ПОJUlоие за мanнwаие, а као и сваке roдине,

..О се. То је ИСТИНСk8 срећа

- поручује увијек ведра

&од иалиш8НИNв и pcuurтe1Ьима, као Н претходних

rcщин8.

мь.

