Sinh Hoạt của
Chi Hội CTSQVN ARIZONA
Dưới đây là tin tức sinh hoạt của Chi Hội CTSQVN tại
Arizona trong năm 2015 vừa qua với các thành viên như sau:
* Thân hữu Anh Chị Nguyễn Duy Tháp.
1/. CTSQ Nguyễn Văn Nhã
2/. CTSQ Dương Chỉ Hồng
3/. CTSQ Phạm Công Cẩn
4/. CTSQ Ngô Văn Thành
5/. CTSQ Phạm Bá Tuất
6/. CTSQ Nguyễn Văn Triết
7/. CTSQ Nguyễn thành Thẳng
8/. CTSQ Lê Duy Lộc
9/. CTSQ Lê Diên Thọ

Mục tiêu sinh hoạt năm vừa qua của Chi Hội:
Cũng như trước đây là tụ họp anh em CTSQ những người
không cùng chung huyết thống nhưng cùng xuất thân từ một
mái trường, đến với nhau để thăm hỏi, chia sẻ những vui buồn
và giúp nhau giải quyết những vấn đề cấp thiết cho các gia đình,
con cháu của các CTSQ.
Mặt khác Chi Hội cũng hợp tác, yểm trợ Cộng Đồng Người
Việt Quốc Gia AZ trong các lần tổ chức Tết Nguyên Đán, Tết
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Trung Thu... và các dịp khác. Tiếp tục làm việc và yểm trợ
cho TH/CTSQVN/NK19 về tinh thần và tài chánh.
Chi Hội đã họp mặt vào tháng 5/2015 nhân dịp con gái của
CTSQ Lê Diên Thọ vừa kết thúc bước đầu cho con đường dài
của trường Medical, chúc mừng cháu tặng quà cho cháu và
khuyến khích cháu cố gắng hơn nữa để đạt được mục đích của
cháu.

Buổi họp mặt vô cùng vui vẻ và hào hứng vì có sự hiện diện
của CTSQ Ngô Văn Thành là khuôn mặt mới của Chi Hội.
Anh có số quân TSQ là 1092. Tất cả anh em rất vui mừng khi
anh cho biết sẽ tiếp tục sinh hoạt với Chi Hội trong thời gian
tới.
Chi Hội đã họp mặt vào tháng 9/2015 sau 4 tháng. Ngoài
việc đồng ý với nhau về thời gian và địa điểm họp mặt cho kỳ
tới. Anh em đã chia sẻ tin tức cho nhau. Không có những tin
đột biến.
Cũng nhân dịp này, CTSQ Phạm Bá Tuất đã ngỏ lời cám ơn
chân thành với các anh em đã đến tham dự đám cưới của con
gái mình, hoặc tuy không tham dự nhưng đã cho cháu quà để
chúc mừng cháu . Điều nàyđã nói lên tình TSQ thắm thiết, vui
buồn có nhau. Buổi họp chấm dứt trong tình thân ái vui vẻ.
Mọi người hẹn gặp lần sau.
Tường trình từ AZ.
Tuất Phạm.
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