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.11 
PROGRAMO 

Jaŭdo, 1 aŭgusto. 

Alveno de la partoprenantoj. 

Vendredo, 2 aŭgusto. 

Enlitigo. 

Sabato, 3 aiigusto. 

7 h, : Ellitigo. 

7 30 h. : mangado. 

~. : Laborkunsido de la Belga Sekcio de TJO. 

7 h, ; ellitigo. 
7,30 h. ; mangado. 

9 h. ; Arangoj pur la festkunveno. 

12,30 h. : tagmango. 

14 h. Kunveno : Philippe Cullus, nia belga amiko, parolas pri : «Cu la junularor 
ganizoj esperantistaj kaj neesperantistaj povas influi unu la alian ? » 
Sango de opinioj. 
Post la kunveno : libera tempo, 

18,30 h. vespermango. 

20 h, : Vesperkunveno : 1. La Espero. 

Tagordo. 

1. Malfermo. 

2. Raportoj. 

3, Elekto de la laborkomitato : cefperanto, propagandservo,korespondservo. 

4. Elekto de la geperantoj .- 

5. Proponoj : priparolataj kaj ellaborataj. 

6. La T. J. O. bulteno. 

7. Ronddemando. 

8. Fermo. 

12,30 h. : tagmango. 
2. Malfermparoladoj de Carlos Braet, bel sa cefperanto, 

kaj de Fino Mary Krijt, TJO-estraranino. 	 14 h. : Al la marbordo. 

3. «Nia klubkanto» kantata de la menbroj el Braine-le- 18,30 h. : verspermango. 

Chateau, 	 n . : Vesperkunveno : 1. La Espero. 

«Migro kanto» , kantata de la menbroj el 13r. le Chat. 

4. «La Vojo» deklamado de Grégoire Maertens, nia 
TJO- propagandisto. 

5. Salutparoladoj de la eksterlandanoj. 

6. La filmo pri Tervuren. 

7. La TJO-marskanto,  

2. Samideano Drs. Roose parolas pri : «Esperanto kaj la 
moderna tempo. » 

3. «La fluanta tajdo» kantata de la menbroj el Braine. 
«Ajda», kantata de la membroj el Braine. 

4. La filmo pri Groet. 
5. TJO-marskanto. 



Enlitigo . 

Dimanco, 4 aŭgusto. 

7 h. : Ellitigo. 7,30 h. : S. Meso por la katolikoj en la malgranda 
pregejo ce la stacidomo. 

7,30-8 h. : mangado. 
8,30  h.: Laborkunsido de T. J. 0. 
12,30 h. : tagmango 
14 h. : Foriro el la stacidomo por la ekskurso al Brugge. Boatveturado sur la kana- 

letoj. Vizitado al la urbo sub gvidado de Samideano Drs Roose, 
18,28 h. : Foriro el la stacidomo de Brugge. Reveno al Blankenberge 

20 h. : Oficiala festvespero. 

1. La Espero. 

2. La hordoncgrupo de la grupo « Pac aj Justeco » re- 
prezentas sin. -- 	 12 y 

3. La svebanta homo, reprezentata de la verda fakiro. 
4. «Ruga flamo» kantata de la membroj el Braine . 

«Batalkanto» 	(sama) 
5. S-ino Marcelle Turin (Francujo) kantas. 
6. La hordancgrupo de la grupo «Paco kaj Justeco» sur- 

prizas nin. . 1 ,,tri 	. ; 	-` 
7. Nia sveda amiko Erik K. Karlsson parolas pri sia lando. 
8. Kantnumerojn de S-ino Marcelle Turin kaj la membroj 

de Braine . 
i. a. «Ventegoj hurlu cirkaii ni . » 

«Volpa siptrenista kanto» 
«Proleta kanto». 

9. Fina parolado. 
10. T. J. 0. -Marskanto. 

Enlitigo. 
Lundo, 5 aŭgusto. 

Foriro de la partoprenanfoj. 

Dum la vesperkunvenoj pianludas Jan Luyting, holanda amiko. 
Bonvolu preni la menditajn mangajpaketojn, ciumatene, por la tuta tago, en la 
junulargastejo. 
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