
Ngaøy Chuû nhaät 29 thaùng 9 naêm 2013 41 naêm 
ngaøy chieán thaéng Quaûng Trò vaø möøng sinh nhaät 
thöù 59 ngaøy thaønh laäp binh chuûng. Gia ñình muõ 
xanh Sacramento ñaõ hoïp maët toå chöùc ñeå ghi nhôù 
chieán coâng lòch söû vaø tuôûng nhôù bao chieán só 
ñoàng ñoäi ñaõ hy sinh trong cuoäc chieán

MX Cao Hòa- Pháo Thủ Lôi Hỏa vừa giả từ vĩnh 
viễn người thân và đồng đội “cùng ngày 14/1/2014 
và ra đi cùng ngày 25/1/2014” tại Sacramento CA.

Vào những giờ phút cuôi cùng khi anh linh cảm 
có một ngày sẽ tới, anh tâm sự khi anh ra đi sẽ có 
đồng đội tiển chân, những người từng gắn bó tử 
sinh tren các chiến trường khốc liệt nhất của cuộc 
chiến

Những đồng đội của anh trọn vẹn về đây níu kéo 
chia sẽ những giây phút cuối cùng, những đồng đội 

từ hơn bốn mươi năm trước giả từ trường lớp,đem 
tuổi trẻ đôi mươi dấn  thân vào lớp lớp người đi để 
làm nghĩa vụ người trai thời chiến.

Một lễ phủ cờ được diễn ra thật đơn sơ nhưng 
trang trọng từ các chiến hữu của mình và khi xếp 
cờ, MX Nguyễn đình Ninh trân trọng trao cho 
người thân là góa phụ Cao Hòa:

“Đây là lá cờ ngày trước chồng chị đem tuổi trẻ 
đi chiến đấu vì lý tưởng tự do cho quê hương, xin 
chị giữ lấy”.

Những đồng đội MX hôm nay tiển chân anh về 
miền miên viễn nơi có những chiến hữu  chung 
một chiến trường đi trước cùng hội ngô: Quảng 
Trị, Hạ Lào, La Vang..và Long Bình .

Sinh hoaït
Hội TQLCVN Sacramento

Thuûy Quaân Luïc Chieán Vieät Nam
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Tham dự tang lễ Tư lệnh/TQLC
Toàn thể MX Sacramento đã vô cùng thương 

tiếc và đã đến chào vĩnh biệt cựu TL/TQLC tại 
San Jose CA này 23 tháng 1 năm 2014

TQLC SACRAMENTO trong SINH HOẠT 
CỘNG ĐỒNG- XUÂN 2014

Tham dự Xuân cộng đồng Việt Nam tại Sacra-
mento CA

TQLC Sacramento sát cánh cùng các đơn vị bạn 
trong các sinh hoạt truyền thống hằng năm để phát 
huy tinh tinh thần quốc gia , cùng góp mặt trong 
những cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do cho quê 
nhà.
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