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TŐKÉS LÁSZLÓ SARASODBAN. A legendáshiru erdélyi püspök, az
1989-es román és kommunista elnyomás elleni küzdelem hőse,
november közepén átutazóban Sarasotában volt. Útban
Californiábél Miamiba, To'kés püspök Fésűs Erzsébet igazgató
társunk vendége volt rövid másfél napig, s igy nem volt alkalom
a Kossuth Klubnak előadást tartania. Az Igazgatóság néhány
tagja és meghivott vendégek szúkkoru vacsorán hallhatták
beszámolóját a jelenlegi erdélyi helyzetről. A Sarasota Héráid
Tribüné november 21-i számában közölte a vele készült interjút.
Szomorú, hogy alig 6 évvel a román Összeomlás után az új
vezetőség meg jobban és fondorlatosabb eszközökkel sanyargatja
és próbálja elrománositani a magyar kisebbse'get, mint a gyuló’lt
Ceausescu rezsim. Felvásárolják a magyar ingatlanokat,
lehetetlenné teszik a gyermekek magyar nyelvű iskoláztatását,
és olyan gazdasági nyomást alkalmaznak amely a fiatalabb nemzedék
feltartóztathatatlan külföldre áramlását eredményezi.
Tőkés szerint a nyugati magyarságnak, elsősorban az amerikai
magyarságnak hathatósabban kell működnie az erdélyi magyarság
védelmében. Alkalmazzuk az amerikai demokráciában bevált
tiltakozó módszereket a kisebbségek emberi jogait sértó
intézkedések ellen és következetes felvilágositó munkával angolul
ismertessük szeles körben az erdélyi helyzet igazságtalanságát
és tarthatatlanságát. Nem szabad megfeledkeznünk a felvidéki,
délvidéki, és kárpátaljai magyarságról sem.
Februári műsorunkat ERDELY és az erdélyi magyarság védelmében
rendezzük Fésűs Erzsébet vezetésével.
******************
A KARÁCSONYI BAZÁR SIKERE. November 19-i Karácsonyi Bazárunk
bevétele 1,242 dollár volt. Köszönjük az adományozóknak (Sz ép
Marta, Fekete Éva, Varga István, Borosék, Frecska Mária,
Valentényi Éva, Fésűs Erzsébet, Ginzeryék, Dévényiék, Iklédy
Gitka, Fenyves Gizi, Padár Boske, Ginzery Margit, Karakayék,
Hunyadi László, Kisvarsányiék, Vajda Ibi, Csizinszkyék, Oláhék,
Szabadosék, Kassay Erzsébet, Rigóek, Kisvarsányi Erika, Soltiék);
a sütemény sütőknek (Lengyel Éva, Ginzery Margit, Bernád lejárta,
Frecska Mária, Nagy Júlia, Csizinszky A^nes, Kisvarsányi Éva,
Karakay Erzsi); és az árusoknak a segitséget (Csizinszky Sa'ndor,
Csizinszky Ágnes, V. Nagy Zsuzsa, Valder Judit, Frecska Mária,
Valentényi Éva, Szaday Tibor, Nagy Kálmán, Fésűs Erzsébet).
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BEMUTATJUK HIDY MARTAT. December 17-i karácsonyi műsorunkon
Hidy Márta hegedúmúvészno vendégszerepei. Hidy Márta Budapesten
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán végezte zenei tanulmányait
ahol 15 éves korában megnyerte a Reményi versenyt. A hazai
elismerést nemzetközi sikerek követték: dijakat nyert a Prágái
Nemzetközi Kamarazene Versenyen és a lengyel Wieniawsky
Nemzetközi Hegedű Versenyen. 1953-ban A^llami Szólista lett,
s e minőségben több kulturális csereprogramban képviselte
Magyarországot.
A művésznő 1956-ban érkezett Kanadába ahol először a winnipegi
CBC és Szimfénikus Zenekarok koncertmestere. Pályafutása során
többek kozott fellepett a londoni Wigmore Hallban, a new yorki
Town Hallban, valamint Uj Zealandban, Japánban, Kinában, Cseh
szlovákiában, Lengyelországban és Romániában. Mint kamarazenész,
a Hidy Trió megalapítója. Hamiltonban (Ontario) a McMaster
Quartet, a Sir Ernest MacMillan Együttes, és a Trió Canada
megalapítása fémjelzik karrierjét. Később a Hamiltoni
Filharménikusok koncermestere és karmester helyettese.
Hidy Márta jelenleg a McMaster Egyetem Zenei Tanszékének Emeritus
Professzora ahol továbbra is tanit. Tavaly a Magyar Köztársaság
állami kitüntetésben részesítette.
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A TANULMÁNYI ALAP PÉNZÜGYI HELYZETE. A novemberi Szabadegyetem
bevétele $198; a Karácsonyi Bazár haszna a kb'ltségek leszámítása
után $1,056; a meglévő $417-al együtt $1671-al rendelkezünk.
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DECEMBERI SZABADEGYETEM. December 2-án d.u. 3-kor a Gulf Gate
Könyvtár különtermében (7'\'\2 Curtiss Ave.) MAGYAR SORSKÉRDÉSEK
cimmel történelmi, társadalmi és gazdasági ankét Bánkűty Géza,
Boros Lajos, Fekete Pál, és Nagy Kálmán részvételével. VitavezetÖ Kisvarsányi Géza.
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SZERKESZTŐI ÜZENETEK. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy azok
akik a januári taggyűlésen mint szavazó "állampolgárok" elhajtanak
részt venni, rendezzék 1995-Ös tagdijukat. Évi tagdijunk MEG
MINDÉG CSAK $15 egyéneknek, $20 házaspároknak. Akik továbbra
is szeretnék kapni a meghivét, kérjük évi $10-al járuljanak
hozzá péstakoltségeinkhez. A befizetéseket Szaday Tibor cimére
kérjük (2724 Ringling Blvd., Sarasota, FL 34237-6326).
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TAGJAINKNAK ES BARÁTAINKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ES
BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK!- AZ IGAZGATÓSIG.
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