
Tường trình sinh hoạt Hội TQLCVN Ðông 
Bắc Hoa Kỳ và vùng Phụ cận

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng hội trưởng/
Tổng Hội TQLCVN Hải ngoại về việc đóng góp 
để giúp đỡ TPB/TQLC còn kẹt ở quê nhà.

Hàng năm, đa số các Chiến hữu ở Ðông Bắc 
Hoa kỳ và vùng Phụ cận đã làm tròn bổn phận của 
mình rất đầy đủ và liên tục.

Cho đến nay danh sách đóng góp cho năm 2014 
coi như gần đủ hết.

Ngoài ra MX Lê Văn Hiếu đã vận động, kêu 
gọi Thân hữu giúp đỡ, đã nhận được sự hồi báo vô 
cùng khích lệ.

Với phương châm  ngoài bổn phận đóng góp 
hàng năm, mỗi Chiến hữu cố gắng kêu gọi thân 
nhân, gia đình, bạn bè tiếp tay, có được càng nhiều 
càng tốt để những Anh Em bất hạnh của chúng ta 
có thêm chút đỉnh.

Suốt năm qua, vì phải bám víu vào công ăn, việc 
làm. Có những Chiến hữu phải đi làm ngày cuối 
tuần. 

Các NT tuổi cao sức yếu, tuổi đã gần 80, mắt mờ, 
tay yếu, cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, không thể 
nào lái xe với quảng đường trên 30 miles để tham 
dự họp mặt. Còn ở Philadelphia thì phải từ 3 đến 
4 tiếng!

Ðịa hình sinh sống phân tán, rải rác, trên khắp 3 
Tiểu bang Virginia, Maryland và Philadelphia cho 
nên chúng tôi không có tổ chức được một buổi 
họp mặt chính thức như những năm trước! Chỉ là 
những lần họp mặt bỏ túi, ai đi được thì đi, còn lại 
thì đành phải liên lạc bằng điện thoại!

Tuy nhiên tham dự công tác cộng đồng, những 
ngày Lễ lớn của Hoa Kỳ, Việt Nam do LH cựu 
chiến sĩ tổ chức hay các buổi dạ tiệc gây quỹ của 
các Hội đoàn bạn tổ chức chúng tôi đều chia nhau 
tham dự.

Xin gởi đến các NT, Chiến hữu một vài hình ảnh 
của Hội TQLCVN Ðông Bắc Hoa Kỳ và vùng Phụ 
cận sinh hoạt Cộng đồng và tham dự ngày Lễ Hoa 
Kỳ, việt Nam.
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