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Statybininkų blaivystės klubas kviečia Jus į klubo atidary
mo vakarą, kuris įvyks 1981 m. rugsėjo mėn. 12 d. 18 vai. Vil
niaus Statybininkų kultūros rūmuose, Vytenio 6.

Vakaro programa:
18.10 — Blaivystės klubo įkūrimo akto skaitymas
18.20 — Pranešimas apie klubo paskirtį ir uždavinius. Prane 

sėjas — klubo pirmininkas inž. J. KANCYS
18.40 — Svečių trumpi pasisakymai
19 20 — VVU liaudies ansamblio koncertas
19.40 — Šokiai, žaidimai, dainos, poezija

Bealkoholinių gėrimų paroda ir pasivaišinimas jais

Blaivystės klubo taryba
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Blaivystės klubo "Sąjūdis" pradėtą darbą plečia Motiejaus Valan 
čiaus Blaivystės sąjūdis. 1989 m. birželio 3 d. Vilniuje, Kalnų par 
ke, įvyks blaivystės renginys "Lietuva! Negersiu-verčiau išliesiu".

Programa

18 vai. Pamaldos Vilniaus Arkikatedroje
19^2. vai. Eitynės į Kalnų parką
20 vai. Mitingas ir viešas alkoholio išliej i mas

• Po to - liaudiška gegužinė iki 23 vai.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Blaivystės klubo "Sąjūdis" 
taryba

P.S. Eisenoje į mitingą pirmieji žygiuoja "Sąjūdžio" klubo daly
viai. Prašome atsinešti vėliavų, šūkių, plakatų ir kt,, 
smerkiančių girtavimą. '* *



Blaivystėa aktyvinimo tikslu asmeninės šventės proga 1987 m* 
lapkričio 22 d* 15 vai* ruošiu popietį*

Programoje!
1* Pokalbis apie sąjūdiečiu šiandieninius rūpesčius*
2* Sumanymai, klausimai ir atsakymai*
3* Vaiky antialkoholinių piešinių konkursas — paroda* 

(Prašome atsinešti piešinių)
4* liaudiškas pasilinksminimas9 Maironio dainos*poezija*
Maloniai kviečiu Jus su savovdraugaiss artimaisiais*jaunimu dalyvauti. Vilniuje važiuoti iki Klinikų sustojimo (Antakalnyje) 

Jus pasitiksime nuo 14val.3O min.' iki 15 val.stotelėje.
^laivystės sąjūdietis inž*J.Kančys

Sveikiname Jus ftv. Kalėdų Šventėse! Telaimina Jus Visagalis 
1987 metais!

Priminimui siunčiame atviruku su gyvojo rožančiaus pa
slaptimi, per kuria Jūa meldžiatės Moro ketinai berijai, pra
rydami maloniu, tautos blaivinimo darbe. Jei negalėsite toliau | 
ąs ii savo gražaus sumanyme, grąžinki te atviruką mums arba surasi 
kits kitą asmenį, kuri t sutiktu. *ių rukt atlikti Jei pranešite 
ir naują adresą, pastoviai Jus pakviesime įVllniaus blaiviMkką 
vakarones

Šių metų gruodžio 27d, Vilniųje,Ko»»narų-8- Ha, * , vai, 
įvyks blaivi vakaronė su tradicinėmis apalgomis ir vai&ėmis. 
Kviečiamo Jus ir Jūsų draugus dalyvauti.
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SU PAGAKBA!

Vilnius,1986.12,18.
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