Ban biên tập phụ trách

CTSQ Nguyễn văn Thương, Oklahoma City, Oklahoma.

Cám ơn anh về hình ảnh cùng bản tin tóm lược sinh hoạt của hội
CTSQ Oklahoma và bài văn “Tinh thần Thiếu Sinh Quân”. Quỹ Báo
chí sẽ dồi dào thêm vì có sự tiếp sức của quý anh em bên đó. Đáp
nhận 5/5 về order 12 số báo CTSQ-VNCH xuân Ất Mùi. Báo sẽ gởi
về địa chỉ của CTSQ Nguyễn thanh Bình. Kính chúc tất cả an lành
và như ý.
CTSQ Nguyễn Thanh Bình, Oklahoma City, Oklahoma.

Cám ơn đàn anh đã nhanh chóng gởi bài thơ “Tâm Tình Với Bạn”
đăng trong số nầy. Chúng em trân trọng tình nghĩa TSQ mà anh và
anh em trong chi hội Oklahoma đã dành cho tập thể CTSQ. Kính
chúc anh và gia quyến an lành.
CTSQ Phan Hợp Hùng, Sydney, Úc Châu.

Cám ơn Hùng về hình ảnh và bản tường trình sinh hoạt gia đình
Thiếu Sinh Quân Úc Châu. Trong bản tường trình đọc được “Gia
đình Úc Châu từ nhiều năm qua vẫn “trong ấm, ngoài êm” là vui
mừng rồi. Mong đón nhận được bản tường trình về việc đón tiếp
AET Nguyễn Huế. Thân chúc Hùng và các anh em trong gia đình
TSQ Úc Châu vui khỏe, đặc biệt CTSQ Võ Bửu Khai và CTSQ Hà
Thanh Sơn sớm bình phục nhanh chóng hơn nữa. Cuối cùng cũng
xin cám ơn về hổ trợ tài chánh cho Quỹ Báo chí. Đặc san sẽ vững
mạnh hơn nữa vì có sự tiếp sức của quý anh em bên đó.
CTSQ Nguyễn Đình Ngọc, Sydney, Úc Châu.

Cám ơn lòng nhiệt tình của Ngọc dành cho tập thể CTSQ với bài
tùy bút “Lối xưa nền cũ” và tiểu truyện “Nơi cuối không cùng”. Văn
của Ngọc thì lúc nào cũng lôi cuốn độc giả. Mong đón nhận những
sang tác mới. Mến chúc Ngọc an lành như ý.
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CTSQ Hoàng Kim Phụng, Savannah, Georgia

Cám ơn Phụng về hình ảnh và bài tường thuật họp mặt đầu năm
2015 của chi hội Georgia. Ban biên tập kính phục về công tác xã hội
của quý chi hội dành cho anh em CTSQ kém may mắn ở quê nhà.
Kính chúc tất cả anh chị và thân hữu an lành và gặp nhiều may mắn.
CTSQ Nguyễn Anh Dũng, Denver, Colorado

Ban biên tập cám ơn Dũng về bản tường trình sinh hoạt của hội
CTSQ Colorado. Chúc mừng sự thành công của quý hội trong đêm
nhạc hội tình thương gây quỹ cho các CTSQ kém may mắn ở quê
nhà. Đặc san CTSQ-VNCH sẽ điều đặn phát hành nhờ vào sự ủng
hộ tài chánh mà quý hội đã đóng góp. Kính chúc tất cả an lành và
như ý.
CTSQ Phạm bá Tuất, Arizona

Cám ơn Tuất qua hình ảnh sinh hoạt của hội CTSQ Arizona và
ủng hộ tài chánh quỹ báo chí nhiệm kỳ 19. Mến chúc Tuất và tất cả
anh chị em cùng gia đình trong quý hội an vui.
CTSQ Bùi Bồn, Illinois

Cám ơn đàn anh đã sốt sắng và nhanh chóng gởi bài cùng hình
ảnh “Thiếu Sinh Quân VNCH trong trận chiến bảo vệ phòng tuyến
Mỹ Chánh”. Kính chúc đàn anh và gia đình luôn an lành, gặp nhiều
may mắn.
CTSQ Đỗ Bưởi, San Jose, CA

Hai bài thơ “Gặp nhau sau bốn mươi năm” và “Việt Sử Vở Lòng”
đã mở cửa hàng cho Đặc San Xuân Ất Mùi 2015. Cám ơn đàn anh
và hẹn gặp anh trong ngày Đại hội CTSQ 20 sắp tới. Chúc an lành
và may mắn trong cuộc sống luôn đến với anh và gia quyến.
CTSQ Trần Cảnh, Ohio

Cám ơn sự góp mặt của đàn anh trong 2 bài “Kiếp Cò” và “sớ Táo
quân”. Hy vọng “Ngọc Hoàng thượng đế” sẽ nhìn thấy được sự nhẹ
nhàng nhưng đầy đủ với bản tường trình cuối năm của anh. Kính
chúc đàn anh và gia quyến an vui.
CTSQ Nguyễn hữu Tài, Columbus, Ohio

Nhờ trung gian của Tài, Ban Biên Tập bắt được dây liên lạc với
ông Táo CTSQ. Cũng không quên cám ơn về sự tiếp tục của quỹ
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“Thầy Đạt”. Nhờ Tài chuyển lời hỏi thăm và tri ân của tập thể
CTSQ-VNCH đối với chị Hoa và gia đình.
CTSQ Nguyễn đức Khổng, Seattle, Washington

Hai bài thơ “Cảm Xuân” và “Lần Cuối Cùng Tìm Môi Em” đã kịp
đăng trong số nầy. Kính chúc anh an lành và như ý.
CTSQ Đoàn Du, quê nhà

Cám ơn đàn anh đóng góp bài “TSQ, Một chút gì để nhớ” đăng
trong số nầy. Kính chúc anh và gia quyến an lành.
Cán bộ Hồ văn Khởi

Cám ơn hai bài “Người Cán Bộ trường” và “Bệnh già”. Kính chúc
anh và gia đình luôn an lành, gặp nhiều may mắn.
CTSQ Nguyễn Xuân Kỷ và Tiêu Sa, Dallas, Texas

Bài văn “Nhật ký một chuyến đi” và những bài thơ “Ta về”, “Sự
sống trong tận cùng tuyệt vọng” “Giọt lệ cho dân tôi”, “Tháng tư –
mùa Xuân vẫn đợi” đã kịp đăng trong số nầy. Rất trân trọng quí mến
nhiệt tình của hai bạn. Chúc an lành và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp
hai bạn một ngày rất gần.
CTSQ Võ Trụ, Jacksonville, Florida

Bản tường trình sinh hoạt cùng hình ảnh của hội CTSQ Florida
đã đăng trong số báo nầy. Ban biên tập xin chào mừng Hội vừa mới
thành lập với anh hội trưởng là CTSQ Nguyễn Minh Châu. Kính
chúc hội thuận buồm xuôi gió với hai máy tiến “Full”. Thân chúc
Trụ và các hội viên vui khỏe. Mong đón nhận bản tường trình về
buổi họp mặt cuối năm và nấu bánh tét ăn Tết Ất Mùi 2015 của quý
Hội.
CTSQ Đinh Thanh Long, Ontario, Canada

Ban biên tập chào mừng gia đình Long đã đến được bến bờ tự
do, và chúc may mắn trong việc hòa nhập với cuộc sống mới. Rất
cảm kích tấm lòng của Long dành cho tập thể TSQ, mặc dầu chưa
ổn định cuộc sống mà đã có sự góp mặt qua bài viết “Ấm Tình Xứ
Lạnh”.
CTSQ Bùi Ngọc Nở,

Cám ơn đã gửi bài sớm cho BBT. Bài “Đường Lưỡi Bò” không
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đăng được. Thành thật cáo lỗi. Kính chúc anh và gia đình luôn an
lành, gặp nhiều may mắn.
CTSQ Phi quang Thịnh, Lousiana

Cám ơn Thịnh về sự đóng góp hai bài viết “Không thể nào quên”
và “Mỉm miệng cười”. Có những chi tiết mặc dầu đã hơn mấy chục
năm rồi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Mong những sáng tác mới.
Mến chúc Thịnh cùng gia quyến an lành.
CTSQ Nguyễn văn An, Rockford, Illinois

Cám ơn sự góp mặt 2 bài thơ “Sao Băng” “Tình cha bên trái me
chua” và bài văn “Ngại Ngùng” của An. Rât tiếc là những hình minh
họa gởi về thì báo đã lên khuôn.
CTSQ Lâm ngọc Thân

Cám ơn sự góp mặt bài “Ung thư”. Thân chúc Thân vui khỏe gặp
nhiều may mắn.
CTSQ Trần văn Phạm, quê nhà

Tuy xa xôi cách trở, bài văn “Câu chuyện Nhân Trí Dũng” và bài
thơ “Nổi Niềm” tới kịp lúc khi Đặc San vừa lên khuôn. Nhưng rất
đáng tiếc bài sớ không đăng được trong số nầy. Mong Phạm đóng
góp cho số tới. Chúc bạn và gia đình an lành.
CTSQ Lê Cư Nguyễn, quê nhà

Cám ơn sự góp mặt qua ba bài viết “Viên đạn đồng bốn mảnh”,
“Anh Linh Đồng đội”, “Có phải là cây khô”. Chúc an lành và gặp
nhiều may mắn.
CTSQ Trần anh Tuấn, New York

Đặc San vừa lên khuôn thì nhận được sáng tác “Những ngày cuối
cùng” của Tuấn. Chi tiết về mặt trận Khánh Dương với sự anh dũng
của quý chiến hữu, đặc biệt của binh chủng Dù, thật đáng khâm
phục. Mong đón nhận những sáng tác mới. Mến chúc Tuấn an lành
và gặp nhiều may mắn.
Thảo Nguyên

Cám ơn đóng góp bài “Chiều cao non thái”. Chúc an lành và gặp
nhiều may mắn.
Cô Thúy Mai, San Jose, CA
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Ba bài thơ của cô đã đăng trong kỳ nầy “Tái ngộ Cựu Thiếu Sinh
Quân”, “Ý nghĩa cuộc sống” và “Chồng tôi”. Ban biên tập cám ơn
cảm tình đặc biệt của cô dành cho tập thể CTSQ, những người học
trò cũ của thầy Bửu Quê năm xưa ở trường TSQ Vũng tàu. Kính
chúc thầy cô và gia quyến an lành gặp nhiều may mắn. Mong gặp
lại thầy cô trong ngày Đại hội CTSQ-VNCH hải ngoại kỳ thứ 20.
CTSQ Anhbado, TX

Cám ơn sự góp mặt qua bài viết “Cây gia phả, một câu chuyện kỳ
diệu của Kinh Thánh”. Vì khuôn khổ số trang có hạn, rất tiếc chưa
thể đi số này. Chúc an lành và gặp nhiều may mắn.
Lộc Uyển, San Jose, CA

Bài thơ “AET dễ thương chi lạ rứa” đã đăng trong số nầy. Cám ơn
sự đóng góp. Chúc an lành và gặp nhiều may mắn.
Tôn Thất Đàn

Cám ơn sự góp mặt qua bài viết “Người Mẹ quê nghèo”. Mong
đón nhận những sáng tác mới. Mến chúc đàn an lành và gặp nhiều
may mắn.

TIN VUI
Ngày 2 tháng 1 năm 2015

Được tin Bà quả phụ CTSQ Lương Văn Thu thuộc liên lớp 12 NK
1975, là Bà Bích Hương sẽ làm lễ Vu Quy cho Cháu Lương Diễm
Oanh và Lương Cao Đại. Hôn lễ cử hành ở quê nhà. Thay mặt cho
Tổng hội Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH ở hải ngoại chúc mừng Gia
đình Chị Bích Hương, chúc hai Cháu trọn đời Hạnh phúc bên nhau.
CTSQ Hoài Việt (3398)
Ngày 1 tháng 12 năm 2014

Được tin CTSQ ĐINH THANH LONG, 5611 cùng gia đình vừa
đến định cư tại Hamilton, Ontario, Canada ngày 30/11/2014. Ban
Chấp Hành Tổng Hội hân hoan chào mừng gia đình bạn Đinh Thanh
Long đã đến được bến bờ Tự Do, và chân thành gửi đến gia đình bạn
những lời chúc tốt đẹp nhất trong việc hòa nhập với cuộc sống mới.
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Đại diện BCH TH19, Trưởng ban TTLL.
Ngày 16 tháng 11 năm 2014

Được tin Anh Chị CTSQ Tô Văn Trung sẽ làm Lễ Vu Quy cho Út
Nữ, cháu TÔ HÀ MY đẹp duyên cùng LÊ THÀNH TRUNG Thứ
nam của Ông Bà Lê Ngọc Phú.
Hôn lễ sẽ được cử hành tại quê nhà ngày 26 tháng 11 năm
2014. Kính chúc hai họ TÔ – LÊ có dâu hiền rể thảo, và chúc
mừng hai cháu Hà My – Thành Trung hạnh phúc trọn đời.
Đại diện BCH TH19, TB Thông Tin Liên Lạc.
Ngày 9 tháng 11 năm 2014

Hay tin anh chị CTSQ Trần Quang Nam sẽ làm lễ Vu Quy cho
Trưởng Nữ, cháu Trần ngọc Trâm đẹp duyên cùng Nguyễn Công
Hoàng, Út Nam của Ông Bà Nguyễn Công Tâm.
Hôn lễ sẽ được cử hành tại quê nhà, vào ngày 16 tháng 11 năm
2014. Kính chúc hai họ TRẦN–NGUYỄN có dâu hiền rể thảo, và
chúc mừng hai cháu Ngọc Trâm – Công Hoàng hạnh phúc trọn đời.
Đại diện BCH TH19, TB Thông Tin Liên Lạc
Ngày 28 tháng 9 năm 2014

Hay tin anh chị Nguyễn thế Hội đã làm lễ Vu Quy cho cháu
Crystal Uyên Nguyễn vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 9 năm 2014 tại
Seattle, WA, Hoa Kỳ.
Xin chúc mừng anh chị Hội, và chúc hai cháu Hạnh Phúc suốt đời.
Ban Thông Tin Liên Lạc.
Ngày 30 tháng 8 năm 2014

Hay tin anh chị: Phạm Ngọc Tấn vào ngày 13 tháng 9 anh chị sẽ
làm lễ thành hôn cho cháu Hạ Quyên tại Quebec City, Canada. Xin
chúc mừng anh chị TẤN và chúc 2 cháu Trăm Năm Hạnh Phúc.
Ban Thông Tin Liên Lạc NK 19.

TIN BUỒN
Thứ Tư, ngày 14 tháng 1 năm 2015
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Được tin hiền thê của CTSQ Đỗ diễn Cam là chị Lê thị Tiết vừa
mệnh chung. Hưởng thọ 77 tuổi. Thay mặt cho Tổng hội CTSQVNCH ở hải ngoại xin chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này với CTSQ
Đỗ diễn Cam. Thành tâm cầu nguyện cho linh hồn chị được hưởng
phúc trường sinh nơi Thiên Đàng.
TM CTSQ Sơn (3398)
Ngày 1 tháng 1 năm 2015

Được tin Bà quả phụ CTSQ Đỗ văn Thân (CTSQ Thân là bào
huynh của CTSQ Đỗ văn Lương) nhủ danh Nguyễn thị Muôn, đã
được Chúa gọi về vào lúc 8 giờ 25 tối ngày 30 tháng 12 năm 2014 tại
Seattle, WA, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 83 tuổi. Xin kính chia buồn cùng
tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận linh hồn cụ bà Nguyễn
thị Muôn sớm yên nghỉ trên nước Thiên Đàng. Đại diện BCH TH19
CTSQ Sơn (3398)
Ngày 1 tháng 1 năm 2015

Được tin thân phụ của CTSQ Trần hữu Bân là cụ ông Trần
Hữu Trương, pháp danh Phúc Như, vừa từ trần ngày 21 tháng
12 năm 2014 tại quê nhà. Hưởng thọ 96 tuổi. BCH TH19
thành kính phân ưu cùng tang quyến, xin chia xẻ nỗi mất
mát này với CTSQ Trần hữu Bân, và thành tâm cầu nguyện
cho hương linh cụ ông sớm tiêu diêu nơi miền cõi Phật.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Sơn (3398)
Thứ Sáu ngày 19 tháng 12 năm 2014

Được tin hiền thê của CTSQ Đặng Quang Phước là Chị
Maria Christine Trần vừa từ trần ngày 17 tháng 12 năm 2014
tại Florida, Hoa Kỳ. Hưởng dương 57 tuổi. BCH TH19 thành
kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát này với
CTSQ Đặng Quang Phước, và thành tâm cầu nguyện cho linh
hồn chị Maria được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19, Trưởng Ban TTLL
Thứ Tư ngày 19 tháng 11 năm 2014

Được tin thân mẫu của CTSQ Dương Ngọc Sum là cụ bà Ngô thị
Chút, pháp danh Quang Tôn, vừa mãn phần ngày 19 tháng 11 năm
2014 tại quê nhà. Hưởng thọ 94 tuổi. Thay mặt BCH THCTSQVNCH hải ngoại NK 19 xin thành kính phân ưu cùng gia quyến
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CTSQ Sum và cầu mong hương hồn cụ bà sớm được về cõi niết bàn.
Ban TTLL, Hoai_Viet,
Thứ Năm ngày 13 tháng 11 năm 2014

Được tin Nhạc phụ của CTSQ Lê Đức Phong (TX), Cụ
Ông GIU-SE NGUYỄN VĂN ÁN vừa từ trần ngày 10 tháng
11 năm 2014 tại Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 87 tuổi.
Ban Chấp Hành TH/CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng
tang quyến Anh Chị Lê Đức Phong, và thành tâm cầu nguyện cho
linh hồn Giu-se được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Lê Văn Sáng.
Chủ Nhật ngày 11 tháng 11 năm 2014

Được tin Nhạc phụ của CTSQ Man Viên Tài (NC) là Cụ Ông
DIỆP PHẨM PHƯƠNG vừa mãn phần ngày 8 tháng 11 năm 2014
tại Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 85 tuổi.
BCH TH/CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng
tang quyến CTSQ Man Viên Tài, và thành tâm cầu
nguyện cho hương linh Cụ Ông được vãng sinh Cực Lạc.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Lê Văn Sáng.
• Được tin Trưởng Nam của CTSQ Phạm Văn Thành (Dallas,
TX) là Giu-se PHẠM THẾ HƯNG vừa từ trần ngày 8 tháng
11 năm 2014 tại Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng dương 41
tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN chân thành
chia xẻ niềm mất mát này với gia đình CTSQ Phạm Văn
Thành, và thành tâm cầu nguyện cho linh hồn Giu-se PHẠM
THẾ HƯNG được hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Lê Văn Sáng .
Chủ Nhật ngày 1 tháng 11 năm 2014

Được tin Hiền Thê của CTSQ Đỗ Bá Châu, Bà NGUYỄN THỊ
DIỆU HIỀN vừa mệnh chung ngày 28/10/2014 tại quê nhà. Hưởng
thọ 74 tuổi.
Ban Chấp Hành Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu
cùng tang quyến CTSQ Đỗ Bá Châu, thành tâm cầu nguyện cho
hiền thê của Anh được thanh thản nơi Cõi Phúc, và cùng cầu nguyện
cho Anh thêm nghị lực để vượt qua kiếp nạn “bán thân bất toại”.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Phi Quang Phước.
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• Được tin CTSQ NGUYỄN BẢO SƠN vừa vĩnh viễn rời xa
hàng ngũ CTSQ/VNCH ngày 26 tháng 10 năm 2014 tại San Jose,
California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 70 tuổi. Ban Chấp Hành TH19
CTSQ/VNCH/HN thành kính phân ưu cùng tang quyến, và thành
tâm cầu nguyện cho linh hồn Anh được thanh thản chốn Vĩnh Hằng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN CTSQ Phi Quang Phước.
Chủ Nhật ngày 21 tháng 9 năm 2014

CTSQ Gioan Kim Nguyến Đức Hải, thuộc liên lớp 68-75 đã an
nghỉ trong Chúa ngày 22 tháng 9 năm 2014 tại quê nhà. Xin thành
kính phân ưu cùng tang quyến và xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn
Gioan Kim Nguyến Đức Hải sớm được hưởng nhan Thánh Chúa.
TM Ban TTLL CTSQ Sơn (3398).
• Hay tin thân mẫu của CTSQ Trần Văn Phẩm và Trần Quang Minh
là cụ Bà Phạm Thị Ngắn, Pháp Danh Diệu Thường vừa tạ thế ngày 21
tháng 9 năm 2014 ở quê nhà. Hưởng thọ 82 tuổi. Xin thành kính phân
ưu cùng tang quyến CTSQ Trần Văn Phẩm và Trần Quang Minh, và
thành tâm cầu nguyện cho hương linh cụ Bà được an vui Cõi Lạc.
TM Ban TTLL CTSQ Sơn (3398).
Thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2014

Hay tin CTSQ Ðỗ xuân Gạo qua đời ở quê nhà ngày 20 tháng 8
năm 2014. Cầu nguyện linh hồn Anh sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc
Ban Thông Tin Liên lạc NK 19.
Thứ Sáu ngày 29 tháng 8 năm 2014

Được tin Nhạc Phụ của CTSQ Phạm Thanh Bình (LL 67-75):
Cụ Ông TRẦN LƯƠNG TƯỞNG vừa mãn phần ngày 28/8/2014
tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ. Hưởng đại thọ 94 tuổi. Xin thành
kính phân ưu cùng tang quyến CTSQ Phạm Thanh Bình, và thành
tâm cầu nguyện cho hương linh Cụ Ông được an vui Cõi Lạc.
Đại diện BCH TH19.
Chúa Nhật, ngày 10 tháng 8 năm 2014

Được tin Thân Phụ của CTSQ Phạm Văn Thành (Dallas TX):
Cụ Ông Tô-Ma PHẠM VĂN THỰC vừa mệnh chung lúc 3 giờ
ngày 10/8/2014, hưởng đại thọ 92 tuổi. Ban Chấp Hành Tổng Hội
19 thành kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn
lao này với CTSQ Phạm Văn Thành, và thành tâm cầu nguyện cho
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linh hồn TÔ-MA sớm huởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19 CTSQ/VNCH/HN.
Chúa Nhật, ngày 27 tháng 7 năm 2014

Được tin Thân Mẫu của CTSQ Trương Văn Khánh (Úc Châu):
Cụ Bà Maria LƯU THỊ OANH vừa mệnh chung tại quê nhà.
Hưởng đại thọ 94 tuổi. Tổng Hội CTSQ/VNCH/HN xin thành
kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này
với CTSQ Trương V Khánh, và thành tâm cầu nguyện cho linh
hồn MARIA sớm hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19.
• Được tin CTSQ Lê Đô 5474 vừa vĩnh viễn rời xa hàng ngũ
CTSQ VNCH ngày 25 tháng 7 năm 2014 tại quê nhà, sau những
tháng ngày lâm bạo bệnh.
TH19 CTSQ VNCH thành kính phân ưu cùng tang quyến anh Lê
Đô và thành tâm cầu nguyện cho hương linh Anh được thanh thản
chốn Vĩnh Hằng.
Xin chuyển lời Hiền thê của CTSQ Lê Đô gởi đến quý anh
em và quý Mạnh thường quân khắp nơi đã tận tình giúp đỡ gia
đình trong thời gian điều trị vừa qua: “SUỐT ĐỜI TRI ÂN”.
Đại diện TH19 CTSQ VNCH.
Chúa Nhật, ngày 13 tháng 7 năm 2014

Được tin Thân Phụ của CTSQ Nguyễn Thanh (Nam CA):
Cụ Ông Phao-lô NGUYỄN QUANG vừa mệnh chung tại quê nhà.
Hưởng đại thọ 92 tuổi. Tổng Hội CTSQ-VNCH-HN xin thành
kính phân ưu cùng tang quyến, chia xẻ nỗi mất mát lớn lao này
với CTSQ Nguyễn Thanh, và thành tâm cầu nguyện cho linh
hồn PHAO LÔ sớm hưởng phúc Trường Sinh nơi Thiên Đàng.
Đại diện BCH TH19, CTSQ Phi Quang Phước.
Thứ Năm, ngày 3 tháng 7 năm 2014

Được tin thân phụ của CTSQ Lê Quang Bình, Cụ Ông Lê quang
Mãi vừa mãn phần ở quê nhà, ngày 3 tháng 7 năm 2014. Hưởng thọ
102 tuổi. Trước sự mất mát lớn lao nầy toàn thể CTSQ thuộc liên lớp
đệ tứ NK 1965-66 xin gởi lời chia buồn đến CTSQ Bình cùng tang
quyến. Nguyện cầu linh hồn Cụ Ông sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc.
TM Ban TTLL Hoai Viet.
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