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Bản tin số 2/ 2014.                                                              liên lạc :  12842 Carvel Ln, TX.77072 

Hội TQLC Houston mừng Tân Niên 

 

 
 

  Từ 11 giờ sáng ngày 23 tháng 2, anh em MX 

Houston đã có mặt tại nhà hàng Ocean Palace, MX Bùi 

Thế Hùng phụ trách ban nhạc và anh bạn đánh 

keyboard cùng MX Đặng Vi, Lâm Tấn Minh, Lê Trung 

Nhuận, Lê Thành Nhật, Võ Phước Tiêm, ngay  cả anh 

hội trưởng Lưu Văn 

Phán cũng phụ giúp 

khiên vác các loa đặt 

trên sân khấu, trang trí 

phòng tiệc trong tinh 

thần vui tươi. Trong 

lúc đó MX Trương 

Phương thâu nhận sự 

đóng góp cũng như 

yểm trợ tài chánh, 

đồng thời thông báo 

cho ban tiếp tân hướng 

dẫn khách mời đến bàn 

tiệc. 

 

Năm nay MX Đặng Vi thực hiện dùm cho hội  

hầu hết các huy hiệu  của sư đoàn TQLC gồm 9 tiểu 

đoàn tác chiến và 3 tiểu đoàn pháo binh, (riêng các tiểu 

đoàn yểm trợ sẽ thực hiện trong tương lai). vì thế cảnh 

sắc trong phòng nổi bật. Trong phòng có sự hiện diện 

của Đại Tá TLP Sư Đoàn TQLC, NT Nguyễn Văn 

Phán, NT Trần Ngọc Toàn, Bác Sĩ TQLC Đổ Mỹ Ánh, 

NT Nguyễn Cao Nghiêm, NT Lê Quang Liễn, NT 

Nguyễn Ngọc Tú, Chị Trần Văn Hợp, Chị Nguyễn Hữu 

Bình. Quý thân hữu có gia đình bác sĩ Vũ Ban và bà 

Bích Ngọc, các hội đoàn Quân Đội như TVBQG Việt 

Nam, TBB (Thủ Đức), Không Quân, LLĐB và Nhảy 

Dù, Biệt Động Quân, Quân Cảnh, CSQG, Hội Ái Hữu 

An Giang (Long Xuyên). Để 

chung vui ngày Tết truyền 

thống và cũng như chào mừng 

tân hội trưởng Lưu Văn Phán 

cùng BCH, 50 MX đã đến tham 

dự, bên cạnh đó còn có quý chị, 

thành quả này khích lệ cho anh 

hội trưởng mới nhập cư sau hai 

mươi năm sinh sống ở Hạ Uy 

Di. 

Buổi tiệc Tân Niên 

được khai mạc vào 1 giờ trưa, 

sau nghi lễ chào quốc kỳ và 

mặc niệm, đoàn Lân đã đến 

chào mừng Xuân cùng quan 

khách. Chiêng trống cùng pháo nổ rộn rã trong phòng 

tiệc. Chương trình nối tiếp phát lộc lì xì cho các cháu, 

văn nghệ giúp vui do thân hữu, đơn vị bạn và gia đình 

hội TQLC Houston. Với bao nhiêu âu lo vì lần đầu tiên 

nhận trọng trách, anh HT Lưu Văn Phán thở phào, lòng 

hân hoan vui tươi trước thành quả ngoài dự tính. Sự 

ủng hộ của thân hữu, quý hội đoàn bạn và gia đình 

TQLC Houston, giúp anh vững bước và cố gắng hoàn 
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thiện sinh hoạt của hội tại địa phương và 

hướng về Đại Hội TQLC trong tương lai.  
Chân thành cảm ơn MX Nguyễn 

Gia Quyết đã in biếu cho thiệp mời và 

phong bì, cảm ơn quý thân hữu, quý hội 

đoàn bạn đã ủng hộ. Cảm ơn sự hiện diện 

của Đại Tá Tư Lệnh Phó SĐ/TQLC, quý 

NT, quý MX và gia đình. Cảm ơn MX 

Trương Phương thu ngân phí, quý chị 

tiếp tân đã giúp buổi tiệc mừng Xuân 

thành công. 

 

  

                                                                              Sinh hoạt Houston 
 Cứ mỗi độ Xuân về, sinh hoạt của NVQG náo 

nhiệt với không khí ba ngày Xuân. Trong giao tế  có 

qua có lại cho toại lòng nhau. 

 

Tham dự Gia Đình Mũ Đỏ. 

Anh em đã đến chung vui Tân Niên cùng Gia Đình Mũ 

Đỏ ngày 8 tháng 2 năm 2014 

 

 
MX Lưu Văn Phán HT, Đặng Vi, Lê Văn Bé, Lê Trung Nhuận, Bùi 

Thế Hùng,Lê Thành Nhật, anh chị Võ Phước Tiêm, anh chị Trịnh 

Văn Tằng, , anh chị Nguyễn Thành và Trương Phương bên bàn 

tiệc thân hữu 

 

Tham dự Biệt Động Quân ngày 16 tháng 2 năm 2014 

MX Lê Văn Bé, Lý Quoanh, Đặng Vi, HT Lưu Văn 

Phán, Vang Văn Dũng, Trần Văn Tân, Bùi Thế Hùng. 
 

MX Lưu Phán HT, Lê Văn Bé, Lý Quoanh, Đặng Vi, Vang Văn 

Dũng, Bùi Thế Hùng, 

 

Hội Ái Hữu Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

Các MX tham dự ngày 1 tháng 3 năm 2014: Bùi Thế 

Hùng, Đặng Vi, Trương Ngọc Phương, th/h Quách 

Nương, anh chị Nguyễn Kim Chung, anh chị Lưu Văn 

Phán, anh chị Võ Phước Tiêm   

 

Hội Thiếu Sinh Quân 

Mừng Xuân muộn, Hội TQLC Houston đã đến chung 

vui cùng đơn vị bạn vào buổi chiều ngày thứ Bảy 8 

tháng 3 tại nhà hàng Ocean Palace. Quý anh: MX Lưu 

Văn Phán HT, Bùi Thế Hùng, Lê Đức Học, Huỳnh 

Đình Khải, anh chị Võ Phước Tiêm, anh chị Nguyễn 

Kim Chung, anh chị Giang Văn Nhân  

 
 

Sinh hoạt ngày 9 tháng 3 năm 2014 

Trong bản tin số 1/2014 hội có phổ biến buổi họp ngày 

9 tháng 3, nhưng có lẽ phần thông báo quá khiên tốn 

bên cạnh thiệp mời ngày Tân Niên, vì thế thiếu vắng 

nhiều anh chị. Đại Tá TLP và Quý NT Nguyễn Văn 

Cảnh, Trần Ngọc Toàn, Chị Trương Phương, quý anh 

Lưu Văn Phán HT, Bùi Thế Hùng, Võ Phước Tiêm, 

Đặng Vi, Lê Thành Nhật, Lê Văn Bé, Nguyễn Gia 

Quyết, Giang Văn Nhân. Quý anh đến muộn Nguyễn 

Ngọc Toàn, Nguyễn Văn Lãm, Lê Đức Học. 

Những điểm lưu ý : - Toán chào: Các động tác bắt súng, 

anh em né đầu  

- Nhạc TQLC hành khúc chỉ cần hát một lần, một số 

anh em không nhìn bản nhạc in trên giấy, một số vẫn ca 
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Lừng Danh Bình Giã trong đoạn đầu, thực tế là Lừng Danh Cọp Biển.  

- Tham dự Đại Hội TQLC Atlanta, cần biết số lượng để thuê xe nếu yêu cầu 

Trong dịp này anh thủ quỹ công bố chi tiêu (chi tiết phổ biến ở Houston) 

                                                 
                                           Ngày Quốc Hận đau thương 
 

Mạ (trích Đặc San ATBĐ 2014)  

 Ba đi tù cải tạo, Mạ mới chỉ 32 tuổi. Từ một 

người chỉ biết nội trợ, nay Mạ phải lăn lộn nơi chợ trời, 

mua nông sản về chế biến, rồi đem bán lại kiếm lời nuôi 

5 đứa con còn rất nhỏ. Rứa mà cả 5 đứa đều được đi học 

chứ chưa phải đi bán nước chè xanh hay bán đậu phụng 

rang... Bóc vỏ đậu phụng ra thành hột là một trong 

những công việc chế biến đó, Mạ cần các con giúp. 

 Trưa nắng chang chang, thêm gió Lào thổi qua 

nhựa đường làm cho cái nóng dữ dội hơn rất nhiều. Mạ 

gánh hàng rất nặng từ chợ lên, thấy mấy thúng đậu 

phụng vỏ còn y nguyên, Mạ la lên: 

- Mấy đứa ham chơi, sáng chừ không làm chi hết hả! 

Nằm úp xuống nền nhà hết!  

Trót, trót, trót, ... âm thanh vang ra từ cái roi tre thiệt 

mót. Đứa mô cũng khóc: 

- Dạ thưa Mạ con xin chừa, lần sau không dám phạm lỗi 

nữa!  

Mạ lấy chai dầu tràm xoa cho từng đứa.  

Ô hay, răng mắt Mạ đỏ hoe rứa? " 

CƯỜNG (con của Ba Thanh trại 4 Bình Điền)  

           Nhớ ngày theo Mẹ thăm Ba trong tù (trích Đặc  

 San ATBĐ 2014)  

   

  Ba vô… con buồn quá                      

  Trời đông nắng vội vã                         

  Heo mây cứ tuôn về                                         

  Lòng con thêm tê tái 

Con về...Ba ở lại...                                      

Đường xa con ái ngại                                

Lắm suối lại nhiều đèo                             

Ước mong ba về theo 

Con về ! Con ưu tư...   

Nhìn ba chẳng giã từ ...                           

Chân chim theo gót mẹ                              

Bánh xe lăn từ từ... 

Cuộc đời sao đắng cay ? 

Khổ đau chồng chất đầy  

Tháng ngày như sóng vổ  

Tan hợp tựa bèo mây... 

 

NGUYỄN NAM GIAO (con của ba Giang 

trại 4 Bình Điền) 
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Tham dự Lễ Tưởng Niệm Thiếu Tướng Bùi Thế Lân 

TL/SĐTQLC 

Lễ Tưởng Niệm Thiếu Tướng 

Bùi Thế Lân TLSĐ/TQLC được 

gia đình Bác Sĩ Vũ Ban tổ chức 

trọng thể tại Chùa Pháp Luân 

Houston vào lúc 3 giờ chiếu ngày 

Chủ Nhật 16 tháng 3 năm 2014. 

Hội Thủy Quân Lục Chiến 

Houston đến tham dự với sự hiện 

diện của Đại Tá Nguyễn Thành 

Trí TLP SĐ/TQLC, Quý NT Trần Văn Hiển, Nguyễn 

Văn Phán, Trần Ngọc Toàn, Võ Văn Tài, Quý anh Lưu 

Văn Phán, Bùi Thế Hùng, Cao Văn Sơn, Đặng Vi, 

Dr.Nguyễn Văn Diệu, Huỳnh Đình Khải, Lê Đức Học, 

Lê Trung Nhuận, Lê Văn Bé, Nguyễn Ngọc Hương, 

Nguyễn Thị Xinh, Nguyễn Thông, Nguyễn Văn Lâm, 

Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Tánh, 

Võ Phước Tiêm, Giang Văn Nhân, Đinh Văn Trung.   

Hội TQLC Houston tham dự trong không khí trang 

nghiêm, thành kính. 

 

 
 

 
 

  

Thời gian phục vụ binh chủng TQLC từ cuối năm 1967 

đến tháng 3 năm 1975, tôi may mắn được tiếp xúc với 

Lạng Sơn 3 lần: 

- Lần đầu tiên, phép mãn khoá trình diện Đại Tá TMT 

- Đại Tá TMT gắn ADBT tại sân cờ tháng 10 năm 1969 

- Đại Tá TLSĐ đến tham dự buổi họp hành quân Đột 

Kích Hải Lăng tháng 5 năm 1972 

Tình cảm cho người Chỉ Huy vừa giã từ qua lời phát 

biểu của Đại Tá Nguyễn Thành Trí TLP cùng với sự 

hiện diện của quý MX và quý chị . 

 

Xin quý anh chị vào địa chỉ của youtube 
https://www.youtube.com/embed/xbygAlRjEBs 

 

Hôm nay gặp lại NT Võ Văn Tài K.12VKTĐ 

 
 

Tiễn biệt chiến hữu Hoàng Quang Xuyên  

 

Phân Ưu 
Được tin MX Hoàng Quang Xuyên, TĐ2/PB/TQLC 

Pháp danh: Nhuận Bảo Khiết 

Từ trần ngày 18 tháng 3 năm 2014  tại Houston,Texas  

Hưởng thọ 77 tuổi.. 

Hội TQLC Houston và VPC xin chia buồn cùng Bà 

Quả phụ Hoàng Quang Xuyên và Tang Quyến, 

Nguyên cầu hương linh Phật Tử Nhuận Bảo 

Khiết, sớm vảng sinh Tịnh Độ                                      

Gia Đình TQLC Houston và VPC 

 
 

https://www.youtube.com/embed/xbygAlRjEBs
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 10 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 3 năm 2014, 20 

quân nhân TQLC Houston và VPC đến thăm viếng và 

chia buồn cùng chị Hoàng Quang Xuyên tại nhà quàn 

Vĩnh Phước.  MX Hoàng Quang Xuyên gắn bó với mọi 

sinh hoạt của Hội TQLC Houston từ năm 2000 tới ngày 

ra đi. Lần họp cuối cùng của anh mặc dù sức khỏe giảm 

sút, anh vẫn đóng góp giúp TPB. Anh ra đi để bao niềm 

thương tiếc cho người ở lại. 

 

 
 

Trưa ngày hôm sau 23 tháng 3 năm 2014, Đại Tá 

TLP/SĐTQLC  đến tham dự lễ Phủ Cờ và hỏa thiêu. 36 

quân nhân của hội TQLC Houston đã có mặt từ lúc 12 

giờ trưa để tập dượt cho buổi lễ lúc 2 giờ chiều. Sau lễ 

Phủ Cờ, linh cữu được đưa sang lò thiêu ngay bên cạnh.  

Giã biệt Pháo Thủ Hoàng Quang Xuyên. 

 

 
 

Xin quý anh chị vào địa chỉ của youtube 
https://www.youtube.com/embed/HSCqgh5IeY4 

 

Tham dự Lễ Vinh Danh Chiến Sĩ Đồng Minh và 

Việt Nam tại Austin  

 4 giờ sáng ngày thứ Bảy 29 tháng 3 năm 2014, 7 

MX và chị Lê Văn Bé đã có mặt tại Hongkong Mall. 

Xe chuyển bánh lúc 4 giờ 20 phút và đến tòa nhà Quốc 

Hội của Texas sau 3 giờ di chuyển.  Một số quân nhân 

Hoa Kỳ đã tham chiến tại VN, hai phái đoàn Austin và 

Houston hiện diện tại buổi lễ, có lẽ vì sự liên lạc nên  

thiếu vắng hai thành phố San Antonio và Dallas. Buổi 

lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh, các vị đã tuẫn tiết 

(khi giặc cộng tràn vào), đồng thời vinh danh các chiến 

sĩ chiến đấu cho sự tự do của miền Nam Việt Nam. Quý 

chị đã choàng vòng hoa cho các cựu quân nhân. Thống 

Đốc Rick Perry bất thần xuất hiện. Buổi lễ chấm dứt lúc 

10 giờ 30 cùng ngày. 

 

 

https://www.youtube.com/embed/HSCqgh5IeY4
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Lần cuối giã biệt 
- Nghiêm! Súng chào bắt! 

Sáu quân nhân TQLC sắp hai hàng phía trước, bắt súng 

theo hiệu lệnh. Kèn truy điệu trổi lên âm thanh buồn, 

gợi nhớ những ngày tháng hành quân rồi phút chốc hy 

sinh, hồn bay bổng thênh thang trên bầu trời. Thân xác 

anh còn đây, với bao bịn rịn và quyến luyến của người 

thân, bè bạn.  

 

-“Thừa lệnh Trung Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn TQLC  

….Truy Thăng Hạ Sĩ cho… và Truy Tặng Anh Dũng 

Bội Tinh Cấp Sư Đoàn.  

Hạ Sĩ …đã chiến đấu dũng cảm tại U Minh Thượng 

thuộc tỉnh ChươngThiện ngày 17 tháng 9 năm 1969,… 

và anh đã hy sinh đền nợ nước.” 

 Người sĩ quan trực TĐ3/TQLC bước đến quan 

tài phủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa có di ảnh của 

người tử sĩ,  anh gắn cấp bậc Hạ Sĩ và Anh Dũng Bội 

Tinh trên cái gối nhung đỏ nhỏ đặt phía trước, bên cạnh 

di ảnh.  

 Sau buổi lễ truy thăng, cấp bậc và truy tặng huy 

chương, lá quốc kỳ VNCH được xếp lại và người sĩ 

quan trực giao tận tay thân nhân cùng với lời chia buồn. 

Tiếng thổn thức của người vợ, tiếng khóc oà to lên như 

réo gọi người cha thân yêu của đàn con nhỏ bơ vơ.  

 

 
  

 Hôm đó là ngày an táng cho một số chiến sĩ đã 

hy sinh (đã có thân nhân nhận lãnh), một dãy áo quan 

phủ Quốc Kỳ sắp thẳng hàng, nhìn những di ảnh, có thể 

đoán đơn vị phục vụ của các anh tử sĩ. Các đơn vị lần 

lượt đến làm lễ và di quan hạ huyệt. Hôm đó có toán 

của SĐ 5/BB thầm lặng tiễn bạn cô lẻ, không thân nhân 

chứng giám (nhiều quan tài rỉ nước vì quá lâu không có 

thân nhân đến nhận nên phải hạ huyệt)   

 Là người sĩ quan trực, 

tôi không làm sao quên được 

hình ảnh hôm đó. những anh 

em quân nhân cấp trung đội, 

đại đội, tiểu đoàn, lữ đoàn, sư 

đoàn của tôi, của quý anh đã 

hy sinh từ ngày thành lập binh 

chủng TQLC đến nay, họ vì 

chính nghĩa, vì bảo vệ sự tự do 

cho miền Nam Việt Nam, họ 

chiến đấu vì tự vệ và không chấp nhận Cộng sản. 

Nhưng cuộc chiến tự vệ bị bạn Đồng Minh trở mặt bỏ 

rơi, người vào tù, gia đình tan nát, lớp bị đưa lên nơi 

thâm sơn để khai phá (kinh tế mới), những anh em 

thương binh bị đuổi ngay ra khỏi bệnh viện, các thương 

phế binh sống lây lất, vất vưỡng. Hàng chục ngàn người 

trốn chạy CS chết trong rừng sâu, trên biển cả, Quê Cha 

Đất Tổ đang bị nhóm lãnh đạo CSVN dâng cho Trung 

Cộng. Bạn nghĩ gì về hình ảnh khiếp nhược của một 

nhóm người  phổ biến trên internet? 

 Trong sinh hoạt chính trị của nước Hoa Kỳ, bạn 

có quyền lựa chọn con đường đi, ủng hộ hay không ủng 

hộ, bạn có thể phản bội lại lời thề trong ngày mãn khóa 

của bất cứ quân trường, hay trung tâm huấn luyện, phản 

bội với sự hy sinh của bạn đồng ngũ, tuy nhiên bạn 

cũng hiểu rõ bộ quân phục mà bạn đang mặc là biểu 

tượng “Chiến Đấu chống CS”, bao nhiêu người đã hy 

sinh mạng sống, mất đi phần thân thể để bảo vệ quê 

hương và màu áo đơn vị. Bạn có xứng đáng và tủi hổ 

khi mặc nó không? 

 Trong hoàn cảnh nào tôi vẫn chào kính để giã 

biệt cấp chỉ huy, anh em đồng đội khi họ nằm xuống 

cho Tổ Quốc, hay bệnh tật nhưng lòng vẫn trung kiên, 

ngày hôm nay tôi xin giã biệt bạn, người tuy còn sống, 

nhưng bạn đã vĩnh viễn rời xa bạn bè, và mãi mãi.  

Lần cuối giã từ bạn! 

https://www.youtube.com/watch?v=_LuQ8ZRvZmI 

 

Phản đối sự kết nghĩa của Irvin (California USA) với Nha Trang (Việt Nam) 
Gần 600 người biểu tình vì một đề nghị Irvine kết nghĩa với thành phố Nha Trang. Sau hơn năm giờ của cuộc tranh 

luận , Hội đồng thành phố Irvine đêm thứ Ba đã bỏ phiếu 3/2 hủy bỏ và sửa đổi các quy tắc cho việc lựa chọn các 

thành phố kết nghĩa được đặt  trên căn bản Nhân Quyền và Dân Chủ.  

Xin mời xem tại: 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-irvine-friendship-city-plan-

20140408,0,6008629.story#ixzz2yPj3ELs4 

https://www.youtube.com/watch?v=_LuQ8ZRvZmI
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-irvine-friendship-city-plan-20140408,0,6008629.story#ixzz2yPj3ELs4
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-irvine-friendship-city-plan-20140408,0,6008629.story#ixzz2yPj3ELs4
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Hội TQLC Houston và VPC thông báo ngày Quốc Hận sẽ tổ chức  

vào lúc 4:30 chiều ngày Chủ Nhật 27 tháng 4 năm 2014  

tại Tượng Đài Chiến Sĩ VN và Đồng Minh đường Bellaire. 

Kính mời quý anh chị đến tham dự, các MX mặc quân phục. 
 

 

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: 

 

- Lập trường và thái độ chính trị của Hội TQLC Houston và 

VPC 

 

Đồng thời cũng đề cập tới: 

- Đại Hội TQLC 2014 tại Atlanta Georgia, số người tham dự bằng đường 

bộ, dự trù sẽ mướn xe, cư ngụ thời gian đại hội. 

- Tổ chức Đại Hội TQLC năm 2015 tại Houston. Có khả năng thực hiện hay 

không? Chúng ta phải làm gì nếu nhận lãnh trách nhiệm đó.  

- Báo cáo tài chánh. 

Thời gian:  12 giờ trưa  

Ngày:  Chủ Nhật 1 tháng 6 năm 2014 

Địa điểm: 12842 Carvel Ln. 

   Houston, TX.77072 

 

Vì tính cách quan trọng, xin mời quý gia đình TQLC Houston và 

VPC tham dự đầy đủ. 

MX Lưu Văn Phán Hội Trưởng. 
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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 

 

 

 

Đại Hội TQLC năm 2014 
A. Thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2014 

Từ 2 giờ trưa đến 10 giờ tối: cơm gia đình và Karaoke 

Tại: 474 Sugar Gate Ct, Lawrenceville, GA.30044 

B. Thứ Bảy, ngày 5 tháng 7 năm 2014 

1. Tiền Đại Hội: nhà hàng Viễn Hương 

       4771 Britt Road, #F1, Norcross, GA.30044 

Thời gian: từ   9:00 - 12:00 trưa; chương trình Tổng Hội 

       từ 12:00 - 1:00 giờ ăn trưa 

2. Dạ tiệc Tiền Đại Hội 

     từ 6 giờ chiều _ 11 giờ 30 khuya 

C. Chủ Nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2014 

Dạ Tiệc Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến: Atlanta Events Hall 

        3750 Venture Drive (Santa Fe Mall) 

        điện thoại: (404) 934 – 9991 

  Thời Gian: từ 5 giờ 30 chiều - 11 giờ khuya - Bế mạc 

Chi phí tham dự cho 3 ngày: Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật $90/1 người 

2 ngày: Tiền ĐH và ĐH $80/1 người - 1 ngày: Tiền ĐH $40/1 người - 1 ngày: Đêm Dạ Tiệc $40/1 người 

Ngân phiếu xin đề: MX Tinh Doan và gởi về địa chỉ: 474 Sugar Gate Court, Lawrenceville, GA. 30044 

    

 

  


