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SAJTÓNYILATKOZAT. Az Igazgatóság sajtónyilatkozatot adott át
október 19-én a helyi újságok képviselőinek az 1956-os forradalom
hátteréről ós történelmi jelentőségéről.
A Sarasota Héráid
Tribüné október 20-i számában hosszabb cikket közölt az 56-os
eseményekről, s a helyi televizió (S N N ) helyszini kó'zvetitest
készitett a Kossuth Klub október 20-i diszvacsorájáról. A
sajtónyilatkozat másolatát tagjaink legközelebbi
Összejövetelúnkó'n kívánságra megtekinthetik.
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KOSSUTH TORTA.
A napokban telefonhivást kaptunk egy amerikai
hölgytől, M r s . Compton-tól.
Az újságban olvasott a Kossuth
Klubról es érdeklődött, ismerjuk-e a Kossuth Tortat? Mivel
nem ismertük, elmondta a következőket.
Amikor Kossuth Lajos 1851-ben az Egyesült Államokban járt, az
amerikai nép nagy lelkesedéssel fogadta és ünnepelte.
Baltimore
városát is meglátogatta Maryland államban ahol a helyi NŐegylet
fogadást rendezett részére és pénzt gyújtott "General Kossuth"
zsarnokság elleni harcának támogatására.
Egy ismeretlen
cukrászmester erre az alkalomra készített egy "cukrászművészeti
remekművet" (Mrs. Compton szerint), ami Kossuth Torta néven
maradt fenn a baltimore-i szakácskönyvekben.
Kérésünkre Mrs. Compton elküldte a torta receptjét.
vállalkozó
szellemű tagjaink és barátaink már dolgoznak a sütőpróbán, s
ha minden jól m e g y , a november 19-i Karácsonyi Bazárral
egybekötött sütemény vásáron lehet kapni Kossuth Tortát is.
*************
KARÁCSONYI BAZÁR.
November 19-én, vasárnap d.u. 3-tól 6-ig
a South Gate Community Központban (3145 South Gate Circle)
Karácsonyi^Bazárt rendezünk a Kossuth Klub tanulmányi alapja
javára.
Kérjük azokat akik hozzá kiva'nnak járulni a Bazár
sikeréhez, hivjak Csizinszky Ágnest este 6 után (792-4292).
Felhivjuk olvasóink figyelmét, hogy a Bazárban értékesítésre
szánt tárgyak között lesznek Dr. Varga István festőművész
budapesti es vermonti festményeiről készült magyar és angol
nyelvű karácsonyi üdvözletek, valamint Somody Dániel iparművész
kerámia di^ztargyai.
Mindenkit szeretettel várunk úgy is mint
vásárlót, úgy is mint böngészőt.
Belépődíj nincs.

A TANULMÁNYI ALAP PÉNZÜGYI HELYZETE.
A Kossuth Klub Tanulmányi
Alapjára eddig $417 dollár gyíllt Össze.
Ebből $73 a szeptemberi
Szabadegyetem bevétele, $279 az október 20-i diszvacsora haszna,
és $65 egyéni adomány.
Köszönjük a támogatást!
'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k

)(

l

A SZABADEGYETEM MUSORTERVEZETE. Mint szeptemberi szamunkban
jeleztük, a Kossuth Szabadegyetem tudományos és ismeretterjesztő7
előadásai a Gulf Gate Könyvtár különtermében lesznek szombat
délutánonként.
November 4-én Dr. Kisvarsányi Géza előada^at
hallhatjuk Európa egyik legnagyobb érc felfedezéséről, a recski
arany- és rézteleprol a jelenlegi magyar gazdasági helyzet
tükrében.
December 2-án kerekasztal beszélgetés formájában történelmi,
társadalmi, es gazdasági anketon vehetünk részt amelyen Bánkuty
Géza,^Dr. Boros Lajos,^Fekete Pál, és Nagy Kálmán Magyarország
sorskérdéseit tárgyalják meg.
Vitavezeto Dr. Kisvarsa'nyi Géza.
Bankuty Géza és Nagy Kálmán a jelenlegi gazdasági helyzet
nehézségeiről beszél.
Dr. Boros Lajos a demokrácia?fejlődésének
problémait tárgyalja meg.
Fekete Pál november elején résztvesz
egy nemzetközi konferencián Washingtonban ahol az elcsatolt
területek kisebbségét Tőkés László (Erdély), Dr. Duray Miklós
(Felvidék), Kovács Miklós (Kárpátalja), és Dr. Jozsa László
(Délvidék) képviselik.
Beszámolójában a legújabb politikai
helyzetről tájékoztatja majd a Szabadegyetem résztvevőit.

Kérjük a jelenlevőket, hogy aktivan kapcsolódjanak bele az
ankétot kovetÓ vitába és hozzászólásaikkal tegyék lehetővé a
problémák teljeskörü megtárgyalását.
Január 6-án Dr. pádár Csaba tart szines vetitett képes előadást
Délisarki expedíciójáról.
Későbbi terveink kozott szerepelnek
még Dr. Shkolnil^ov Lilla ortopéd szakorvos egészségügyi eló'adása,
valamint Dr. Szep^Kinga hydrológus előadása a Bos-Nagymaros
dunai vizierÓmíl kornyezetrombolo hatásáról.

VÁNDORMADARAK. Örömmel üdvözöljük északról v i s s z a t é r tagjainkat
és látogatóinkat és szeretettel várunk minden áj érdeklődőt
műsorainkra.
Ismételten kérjük azokat akik még nem rendezték 1 995-ö‘s tagdijuk
befizetését, küldjék el pénztárosunk Szaday Tibor cimére.
A
januárban esedékes tisztújító közgyűlésen csak a tagok
szavazhatnak.
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