Bản tin số 6/ 2015.

Liên lạc : 12842 Carvel Ln, TX.77072

Hội TQLC Houston mừng Xuân Ất Mùi
Mỗi độ Xuân về, lịch trình mừng Xuân của các hội
đoàn được thông báo, hầu hết tổ chức tiệc đón Xuân
vào ngày Chủ Nhật. Tập trung mọi nổ lực cho Đại Hội
TQLC năm 2015, cùng với quyết định chung của các
hội đoàn tại địa phương về việc giao tế là chỉ một lần
trong năm, Hội Thủy Quân Lục Chiến Houston quyết
định tổ chức mừng Tất Niên Xuân Ất Mùi trong
không khí gia đình mà thôi, MX Trịnh Văn Tằng và
phu nhân đã sốt sắng đảm nhận thực hiện tiệc Tất

Niên vào ngày Thứ Bảy 14 tháng 2 năm 2015. Kinh
tế ở tiểu bang Texas tương đối khả quan, một số MX
cũng như các chị bận bịu việc làm không thể đến
chung vui. Hiện diện trong buổi tiệc có NT Tango, NT
Nguyễn Văn Cảnh, NT Trần Ngọc Toàn, NT Lê
Quang Liễn, Hội Trưởng Lưu Văn Phán, Quý MX: Lê
Trung Nhuận, Nguyễn Văn Lãm ,Võ Phước Tiêm,
Nguyễn Ngọc Toàn, Đinh Văn Trung, Lê Văn Khoa,
Lê Văn Bé, Đặng Vi, Nguyễn Văn Tuấn, Bùi Thế
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Hùng, Đặng Hoàng Lung, Cao Văn Sơn, Trịnh Văn
Tằng, Nguyễn Thanh Phương, Nguyễn Văn Ngà,
Trương Văn Bé, Giang Văn Nhân. Các chị Phán, chị

Tằng, chị Bé (Lê), chị Bé (Trương), chị Toàn, chị
Tuấn, chị Sơn, chị Lãm. Thân hữu anh Quý, chị Mai.

Lễ Chào Cờ và Mặc Niệm
Sau phần Lễ Nghi Quân Cách, anh hội trưởng
giới thiệu Đại Tá Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC. NT Tango
tâm tình:

nhà, sự giúp đở của mình hiện tại chỉ có tính cách tinh
thần thôi, chứ còn vật chất thì bây giờ 100 đồng (US)
chẳng đi vào đâu. Có lẽ tôi già, gần đến mức ăn thua
(nước rút) thành thử cũng là mau, thật sự những anh
em lớn tuổi ở đây đang trông cậy vào những anh em
còn trẻ. Những năm tương lai, các lần đại hội tới, thì
những anh em còn trẻ nên học hỏi để mà ra cáng đáng,
vì anh em lớn không còn đủ sức làm nữa.
Nhân dịp năm mới, tôi chúc cho các anh em cũng như
gia đình được bình an, nhiều sức khỏe, và mọi sự đều
như ý. Cảm ơn tất cả các anh em”.

Tango bày tỏ cảm tưởng

“Nhân tiệc Tất Niên, tôi muốn được gặp mặt tất cả các
anh em. Các anh em thấy đó, một năm trôi qua rất
nhanh, coi lại danh sách anh em mình từ trần thì
cũng khá dài, nói chung là của sư đoàn, điều đó
chúng ta phải chấp nhận, chúng ta không thể nào tránh
khỏi được “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”, mà đau lòng nhất là
đối với các anh em Thương Phế Binh còn ở nơi quê
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Anh Lưu Văn Phán Hội Trưởng ngỏ lời “ thay
mặt ban điều hành Hội TQLC Houston và VPC xin
kính chúc Đại Tá, Quý Niên Trưởng, và Quý Chiến
Hữu cùng gia đình, năm Ất Mùi thật nhiệu sức khỏe,
hạnh phúc và thịnh vượng.”

-Vô (mà người miền Nam nói thành “Dô”)
Không khí vui vẻ khích động mọi người, chị Tằng, chị
Bé cũng đưa tay lên. Tiếng thủy tinh chập vào nhau,
trong lúc các gương mặt đồng hất lên, dòng nước mát
theo độ dốc chảy vào thực quản.
Màn đêm dần buông xuống, anh em bắt tay giã từ.
Dừng xe hẳn bên vệ đường MX Nguyễn Đức Nhi vội
vã bước đến, gương mặt của anh còn phảng phất sự
mệt mõi sau khi xong việc ở sở làm. Anh có thông
báo trước rằng sẽ đến muộn, và anh đã có mặt.

- Chúc Mừng Năm Mới, chúc sức khỏe, vạn sự như ý

Năm nay tất cả dồn hết mọi nổ lực cho ngày Đại Hội
và Gây Quỹ cho Thương Phế Binh TQLC, tuy mừng
Xuân Ất Mùi đơn giản tại tư gia anh chị Trịnh Văn
Tằng, nhưng mọi người cảm thấy thoải mái, vang
tiếng cười to thật náo nhiệt. Ngày xưa chúng tôi cùng
chào đón Xuân ở khắp mọi nơi trên đất nước, Lộc
Ninh, Hỏa Lựu, Bình Định, Cùa, hoặc chỉ hưởng
được không khí Tết trong các căn cứ, A2, A4, Ba Hô,
Động Toán, Holcome.

Âm thanh hòa hợp giống như của một ban hợp xướng
với đầy đủ giọng Alto, Seprano, Tenor, Bass, đặc biệt
thêm giọng nhè nhè (hũ hèm) chỉ có trong tiệc rượu.

Ngày hôm nay xin cảm ơn anh chị Tằng và các cháu
đã cho chúng tôi thức ăn ngon và không khí Xuân đầy
ý nghĩa.

Một chử dõng dạc phụ họa kéo dài đầy sảng khoái.

Cảm ơn tất cả các chị

Trong không khí thân mật và thoải mái, thức ăn ngon,
những cánh tay cầm bia cùng đưa lên và những tiếng
nói,

Tường trình phiện họp ngày 7 tháng 12 năm 2014
Anh Lưu Văn Phán Hội trưởng đúc kết mọi sinh hoạt
trong năm 2014 và đường hướng trong năm 2015.
Anh cảm ơn tinh thần đoàn kết của quý anh em và xin
mọi người tiếp tục duy trì và cố gắng yểm trợ cho Đại
Hội 2015 được thành công tốt đẹp.

anh Hội Trưởng giải thích rõ ràng là do một số MX
đóng góp để bày tỏ chính kiến, lập trường chống CS
của binh chủng TQLC trên đài truyền hình và radio tại
Houston. Hội đã xuất quỹ trước và hôm nay các MX
đó đã bồi hoàn, thủ quỹ sẽ nhập thu trở lại.

Chị Trương Phương trình bày công tác xã hội trong
năm qua, đặc biệt về việc yểm trợ TPB hàng năm do
Tổng Hội TQLC kêu gọi, tất cả anh em nào đóng cho
chị đều được chuyển giao và có thông báo của thủ quỹ
TH trên các diễn đàn. Anh Thủ Quỹ phân phát bảng
báo cáo chi thu cho từng MX, anh Đặng Vi muốn biết
thêm về chi phí 320$ yểm trợ Dân Biểu Hubert Vo,

NT Cảnh cho biết phải đợi đến thời hạn chót để biết
tổng số tham dự và tiến hành việc chọn địa điểm Tiền
Đại Hội, đã đặt cọc tại Nhà Việt, theo chị Phương nơi
đây chỉ có 165 ghế ngồi. Địa điểm dự trù thứ 2 là nhà
thờ Tin Lành mà chúng ta hội họp năm 2004. Một tin
vui đến là MX Đặng Vi đã liên lạc và được chủ nhân
Baby Club đồng ý cho mượn để họp TĐH
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NT Cảnh nêu ý kiến từ trước đến nay, buổi họp TĐH
chỉ dành riêng cho MX, tuy nhiên với thời gian, chúng
ta đã lớn tuổi, và tương lai hậu duệ sẽ tiếp nối chúng
ta vì thế có nên cho các cháu (trên 18 tuổi) tham dự
hay không? Các
phu nhân được
tham dự luôn
với phu quân
của mình. BTC
cũng đã đi xem
thực đơn, vị trí
sao cho thuận
lợi cho trọn
ngày
TĐH.
Tượng đài, phòng họp, nhà hàng buổi trưa nằm chung
quanh khu vực HongKong Mall .

buổi họp đề nghị thực hiện sớm để có thể mua, và các
hội địa phương đặt mua nhiều, nếu không đủ cung
ứng BTC có thì giờ để thực hiện thêm.
Anh em Houston đã ghi tên để Quý MX các nơi thấy
được tinh thần TQLC
tại đây và rủ nhau
cùng về tham dự cho
đông.
Đại Tá TLP lưu ý khi
hợp ca phải chọn đúng
âm điệu để dễ dàng
tập dượt, và BTC
cũng cần có kế hoạch
xử trí, giải quyết cấp thời những tai nạn, tình huống
xảy ra như gọi xe cấp cứu, cảnh sát…

NT Cảnh đề cập đến Văn Nghệ, ban hợp xướng bản
Quốc Ca, TQLC Hành Khúc, Cờ Bay. NT Cảnh mời
TLP làm giám khảo cho buổi tối thứ Bảy TĐH, Tango
tế nhị nhờ BTC chọn người khác. Các Chi Hội TQLC
sẽ đề cử một MX dự thi có 3 giải thưởng. Để có thêm
cho quỹ TPB, tách dùng uống cà phê, trà có in hình
các tiểu đoàn của Sư Đoàn TQLC được hình thành và
giá ủng hộ $10 cho một tách. Một số anh em trong

Buổi họp với 23 MX và 7 phu nhân trong không khí
thân mật, bàn thảo những vấn đề cho Đại Hội 2015.
Trước khi chấm dứt NT Cảnh cho biết sẽ thực hiện
CUP lưu niệm và hy vọng trong buổi họp ngày 22
tháng 3 có Cup cho anh em. Hiện tại MX Trần Minh
Hòa Canada 1 cup, MX Nguyễn Kha Lạt Dallas 10
cups, MX Lê Đình Đơn Washington DC 10 cups.,
riêng tại Houston cũng trên 300 cups.
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Tham dự lễ tưởng niệm Hoàng sa ngày 14 tháng 1, 2015

MX BT Hùng, LV Bé, NT TN Toàn, NV Ngà, LV Khoa, NV Lâm, LV Phán, VV Dung

Tham dự Tất Niên BĐQ ngày 8 tháng 2 năm 2015

MX LV Phán, NĐ Nhi, BT Hùng, TN Phương, anh chị NN Toàn, anh chị Đ Vi, anh chị VV Dũng.
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Lễ Chào Cờ Tân Niên sáng ngày 22 tháng 2, 2015

MX Đ Vi, BT Hùng, LV Phán, NT TN Toàn, TN Phương, L Khoa, ĐH Lung, LT Nhuận, VV Dũng

Tân Niên Hội Quang Trung Bình Định trưa ngày 22 tháng 2, 2015

MX Đ Vi, LV Bé, ĐH Lung, LV Phán, LT Nhuận, TN Phương, anh chị VV Dũng, NT Cảnh (không trong hình)
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Tân Niên Hội Võ Bị Houston chiều ngày 22 tháng2, 2015

Anh chị GV Nhân, chị TV Hợp,anh chị LQ Liễn, MX. NV Ngà, anh chị NN Toàn,anh chị VP Tiêm

Tân Niên Gia Đình Mũ Đỏ ngày 28 tháng 2, 2015

Anh chị VP Tiêm, anh chị TV Tằng, Đ Vi, LV Phán, BT Hùng, anh chị LV Bé, L Khoa (không có trong hình)
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Thơ mời
Hội TQLC Houston và VPC kính mời quý NT, quý MX và gia đình đến tham dự
buổi họp để cùng bàn thảo vấn đề chính yếu sau:
- Báo cáo diễn tiến Việc tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015
- Bổ túc những thiếu sót và hoàn tất chương trình đại hội
- Báo cáo về những công tác đã thực hiện và trong các tháng sắp tới
- Báo cáo tài chánh.
Thời gian:
Ngày:
Địa điểm:

12 giờ 30 trưa
Chủ Nhật 22 tháng 3 năm 2015
12842 Carvel Ln.
Houston, TX.77072

Xin mời quý gia đình TQLC Houston và VPC tham dự đầy đủ. Để việc tổ chức Đại
Hội TQLC năm 2015 được thành công, cần sự tham gia vào các tiểu ban, đặc biệt
ban vận chuyển tại 2 phi trường George Bush và Hobby.

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng

Yểm trợ hàng năm cho anh em TPB
Để giúp đở hoàn cảnh của TPB/TQLC tại quê nhà, đó là những bạn đồng ngũ từng kề vai, sát cánh với
chúng ta trong cuộc chiến tự vệ, gìn giữ sự tự do cho miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Quý MX Houston
và VPC có thể gởi ngân phí yểm trợ về cho Thủ Quỹ Võ Phước Tiêm, Chị Trương Phương nhờ chuyển, hoặc
có thể gởi trực tiếp về Tổng Hội TQLC. Tiêu chuẩn $100 một năm, tuy nhiên tùy hoàn cảnh của mỗi MX. Hội
TQLC Houston cảm ơn tình chiến hữu của quý MX và gia đình.
Check xin đề:

VIETNAMESE MARINE CORPS ASSOCIATION
Memo: giúp TPB
Gởi về:

MX Võ Phi Hùng
1447 E. Jefferson Ave.
Des Moines, IA 50316
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Tất cả cho Đại Hội TQLC và Gây Quỹ TPB/TQLC năm 2015
Sau khi anh Hội Trưởng Lưu Văn Phán tình nguyện tổ
chức Đại Hội TQLC năm 2015 tại Houston, và được
Tổng Hội ủy nhiệm trong Đại Hội TQLC ở Atlanta
2014, NT Nguyễn Văn Cảnh (nhận TB tổ chức trong
phiên họp ngày 1 tháng 6, 2015) đã triệu tập những
buổi họp bỏ túi đề cập khái quát chương trình Đại
Hội. Về hình thức sẽ thực hiện cổng Cổ Thành Quảng
Trị, quà lưu niệm…, về nội dung NT Cảnh với kinh
nghiệm tổ chức thành công 3 buổi gây quỹ cho
TPB/TQLC tại Houston, nhân dịp này NT sẽ lồng vào
chương trình gây quỹ TPB. Việc tổ chức đại hội 2015
sẽ đơn thuần như những kỳ Đại Hội TQLC, ngày thứ
Bảy dành cho TĐH, buổi sáng họp bàn, buổi tối tiệc
họp mặt có văn nghệ trong phạm vi gia đình TQLC,
ngày Chủ Nhật với dạ tiệc chính thức của ngày Đại
Hội.
Trong các lần họp định kỳ của Hội TQLC Houston,
các ban được thành lập, các MX tình nguyện tham gia
như đưa đón 2 phi trường, văn nghệ, tiếp tân, an
ninh…NT Cảnh xác định Tổng Hội đã có kế hoạch
yểm trợ TPB/ TQLC hàng năm do sự đóng góp mỗi
năm là $100, vì thế chương trình văn nghệ gây quỹ chỉ
nhằm vào quý Mạnh Thường Quân, quý Cơ Sở
Thương Mại bảo trợ, quý Thân Hữu luôn luôn hổ trợ
mạnh mẽ các lần gây quỹ trước. Quý MX và thân
nhân về tham dự với lệ phí $90/ một người cho hai
ngày mà thôi. Tuy nhiên quý MX yểm trợ cho đại hội
hoặc TPB, Ban Tổ Chức hân hoan đón nhận, vì sau
khi kết toán mọi chi thu cho buổi đại hội, ngân phí

thặng dư sẽ trao hết cho quỹ TPB/TQLC của Tổng
Hội.
MX Giang Văn Nhân nhận thực hiện cổng Cổ Thành,
trước tiên anh đo kích thước vài điểm chính của tấm
hình cổ thành Đinh Công Tráng (Tiểu Khu Quảng
Trị), anh đánh các dữ kiện vào sheet của excel. anh
cho chiều cao cổng ra vào là 1 thước 8 tấc, tự động có
được số đo các phần khác. Kích thước này sẽ giúp cho
cổ thành có tỷ lệ tương đối với tỷ lệ thực tế. Công việc
dự trù khởi công vào tháng 6, một số MX sẽ đến tư
gia MX Trịnh Văn Tằng giúp sức vào cuối tuần.
Tách uống cà phê được chọn làm lưu niệm, NT Cảnh
trình bày 2 tách mẩu gây sự thích thú cho mọi người,
anh em yêu cầu BTC đặt hàng sớm để có thể mua tặng
bạn bè.
Ban họp ca tập dượt với sự hướng dẫn kỷ thuật của
hai anh Đặng Vi và Bùi Thế Hùng, Phu Nhân MX
Nguyễn Hữu Bình trình bày mẫu áo dài, các chị chọn
lựa màu sắc được chị Bình ghi nhận thực hiện.
MX Nguyễn Gia Quyết đã hợp đồng với ca sĩ như:
Ngọc Đan Thanh, Diễm Liên, Thế Sơn…, văn nghệ
dạ tiệc.
Thiệp mời đã gởi đi ở Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu,
Pháp, Tính đến ngày 3 tháng 3 tổng số tham dự là 228
người trong đó có 88 MX, và hạn chót ghi danh là
ngày 17 tháng 5 năm 2015.

Ghi danh mau lên
Ngày vui gần đến!

Chào mừng Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến 2015

9

