To: "Ba H Khuong" <HQKhBa@yahoo.com>, "Cac T Ngo" <cachq17@yahoo.com>,
"Chanh
C
Dang"
<chanh_dang@sbcglobal.net>,
"Chi
C
Dao"
<chi@civilassociates.com>, "Chi M Ha" <haiquantrungduong@yahoo.com>, "Con B
Truong" <mcvancon@gmail.com>, "Cuong P Le" <cuonglehq2@sbcglobal.net>, "Duc B
Nguyen" <dnguyen1117@gmail.com>, "Duc X Nguyen" <nxduc@aim.com>, "Duyet H
Nguyen" <dhwin@yahoo.com>, "Hiep Tam Le" <hieple17@hotmail.com>, "Hoa N Ho"
<hoaho1300@yahoo.com>, "Hung Tri Du" <voongaiv@yahoo.com>, "Kha X Pham"
<khapham44@yahoo.com>, "Lang V Nguyen" <nguyenlang1@yahoo.com>, "Le T Do"
<ltd1940@hotmail.com>,
linh_ha-bedard@raytheon.com,
"Loc
H
Khuong"
<khloc@yahoo.com>, "Luong H Doan" <ldoan20@yahoo.com>, "Nhon V Tran"
<vouu01@verizon.net>, "Nhut M Duong" <nhutminhd@sbcglobal.net>, "No V Nguyen"
<nguyenvno@netscape.net>, "Phu Trinh" <ptt616@yahoo.com>, "Phuoc H Nguyen"
<ptcd@aol.com>, "Quang Tr Luu" <quangluu68@hotmail.com>, "Thanh Hang Le"
<mcthanhhang@yahoo.com>, "Tru Dinh Tran" <trudinhtran@yahoo.com>, "Tu 19 Van
Nguyen" <tunguyen19us@yahoo.com>, "Tuong H Nguyen" <tuonghq17@yahoo.com>,
"Tuong
H
Nguyen
Phuong"
<tuong8432@yahoo.com>,
"Vinh
Tran"
vtran49@yahoo.com

Subject: Chương Trình Gây Quỹ “Dallas - Fort Worth Cám Ơn Anh, Người Thương Binh
VNCH”
Thành
Công
Tốt
Đẹp
Kính chuyển.
Trần Đại Trung
trungt18@yahoo.com
Date: Monday, November 17, 2008, 1:22 PM
http://www.thtweb. us/tctgm/ hn.php?recordID= 5
Chương Trình Gây Quỹ “Dallas - Fort Worth Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH”
Thành
Công
Tốt
Đẹp
Quân Linh – Phóng Viên Thế Giới Mới
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Vào lúc 2 giờ chiều ngày 9 tháng 11 năm 2008, trong ánh nắng dịu dàng của một ngày
giữa mùa Thu, một chương trình nhạc hội với chủ đề “Dallas – Fort Worth Cám Ơn Anh,
Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa” đươc tổ chức tại Granville Theater, thuộc
thành phố Garland, TX, nhằm gây quỹ giúp Thương Phế Binh VNCH.
“Lần đầu tiên hai tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Fort Worth phối
hợp cùng các Hội Đoàn, Đoàn Thể và Thân Hào Nhân Sĩ tại địa phương thực hiện một
công tác vừa từ thiện vừa đền ơn đáp nghĩa các Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa
hiện còn đang sống lầm than ngay trên quê hương của mình.” Ông Nguyễn Kinh Luân
cho
biết.
Theo các nguồn tin nội bộ thì chương trình gây quỹ từ thiện này đã được hai Cộng Đồng
và Hội Đoàn dự định thực hiện từ giữa tháng 3 năm 2008. Nhưng, vì nhiều lý do khác
nhau mãi đến ngày 9 tháng 11 mới có thể tổ chức được.
Mở đầu chương trình là nghi thức Chào Cờ và Mặc Niệm thật trang trọng do Hội Cựu
Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức điều hành với toán Quốc Quân Kỳ, Ban Hợp Ca
Alpha Đỏ, Tăng Nhơn Phú, Hải Quân Trùng Dương, Nhóm Trẻ Gíup Trẻ v.v.
“…Hơn 33 năm sống trong tù ngục, trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, nhưng khí
phách hiên ngang vẫn còn đó; họ vẫn hãnh diện là đã đóng góp phần máu xương, thân thể
để bảo vệ người dân được sống an bình, trong đó có tôi, có anh, có bà con của chúng ta
và
có
mười
mấy
triệu
đồng
bào
miền
Nam
ruột
thịt…
Thương Phế Binh VNCH, họ xứng đáng được tôn vinh là những anh hùng dân tộc…”
Ông
Thái
Hóa
Tố
ngỏ
lời
trong
phần
khai
mạc.
Chương trình được tiếp nối với phần văn nghệ thật đặc sắc có sự tham dự của các ca sĩ
địa phương như Phương Thảo, Hồng Vân, Thúy Hải, Đỗ Triển, Hoàng Kim, Ngọc Cư,
Hồng Anh, Nhóm Trẻ Giúp Trẻ v.v. Đặc biệt có sự góp mặt của các ca sĩ thuộc Trung
Tâm Asia như Ngọc Huyền, Đặng Thế Luân và Nguyễn Hồng Nhung. Bên cạnh những
nhạc phẩm nổi tiếng một thời trước năm 75, một số nhạc phẩm mới do các nhạc sĩ thuộc
Đoàn Thanh Niên Hồn Việt sáng tác cũng được trình diễn qua các giọng ca của Đỗ Triển
và Bích Lê. Ban Hợp Ca Alpha Đỏ, Hải Quân, Tăng Nhơn Phú và Hội Phụ Nữ Quốc Gia
VN làm cho bà con thêm phần khích động qua các nhạc phẩm Xuất Quân, Chiến Sĩ Vô
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Danh,

Cám

Ơn

Anh

…

Đặt biệt hơn hết và cảm động thật nhiều đó là sự đóng góp từ xa của ca nhạc sĩ Nhật
Tùng từ Seatle, tiểu bang Washington. Anh đã gởi gần 100 CD có tựa đề Kể Từ Ngày Ấy
để bán gây quỹ. Tổng số tiền bán CD là $750.00, và anh đã tặng trọn số tiền này cho
Thương Phế Binh. Bên cạnh đó, Nhật Tùng cũng đi hát tại Sacramento, CA trong một
buổi gây quỹ có cùng mục đích.
Trong email gởi đến một vị trong Ban Tổ Chức, Nhật Tùng tâm sự:
“…Mỗi người góp một bàn tay giúp cho những người xấu số mà thôi phải không, anh
Thomas. Cho nên không cần ai phải cám ơn gì cả…những người đã hy sinh phần thân thể
của mình để bảo vệ sự an lành của người khác tại hậu phương, thì mình không làm được
gì nhiều thì ít nhất cũng xin góp những gì nhỏ mọn với hy vọng sẽ bù đắp phần nào đau
khổ của người thương phế binh VNCH. So, please don’t mention it!!! Nếu cậu Út của NT
không tử trận vào Mùa Hè Đỏ Lửa tại Quảng Trị năm 72 thì giờ đây chắc cũng không
khác
gi`
những
người
TPB
bây
giờ.
Quý
mến”.
Nhật
Tùng
Trong phần kêu gọi giúp đỡ Thương Phế Binh, MC Nguyễn Xuân Hùng và MC Hà Thúc
Thanh đã kêu gọi lòng hảo tâm của khán giả bằng những lời thật tha thiết:
“Các anh TPB/VNCH cho nhưng không đòi. Các anh đã cho chúng ta nhiều lắm…Họ
cho chúng ta cánh tay phải của họ; họ cho chúng ta đôi chân của họ, cặp mắt của họ, và
cả một phần bộ não của họ nữa! Các anh cho hết, cho cả sự sống của mình như TPB
NVN, số quân 71/109627, Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 3 Thủy Quân Lục Chiến, KBC 3337, bị
thương ngày 28/01/1973 tại Quận Triệu Phong, Quảng Trị. Cụt hai chân hiện vô gia cư,
sống bất hợp pháp, đi ăn xin, không nhà cửa cũng không một giấy tờ tùy thân. TPB NVN
và muôn vàn các anh TPB/VNCH nữa, họ đã cho hết nhưng họ không đòi lại một cái gì!
Ngược lại họ viết: ”Hôm nay tôi có nhận của anh L. và quý ân nhân ở hải ngoại 100 Mỹ
kim.Tôi xin chân thành cám ơn tất cả quý ân nhân ở hải ngoại đã giúp đỡ chúng tôi vơi
bớt phần nào khó khăn đau khổ của kiếp người bất hạnh, lê lết ăn xin để sống tạm qua
ngày.””
Một

thư

khác:

“Đang khi lâm cảnh khốn khó, cha mẹ già ở quê nhà đang đau bệnh nặng, sự giúp đỡ của
ân nhân như vực dậy cuộc sống của gia đình tôi. Cầm trong tay số tiền nặng tình nghĩa
này, tôi cảm động quá, nghẹn ngào không nói nên lời. Nguyện hết sức cố gắng để không
phụ
lòng
ân
nhân
đã
chia
sớt
sự
sống
đến
tôi.”
Theo tổng kết sơ khởi thì số tiền gây quỹ được gồm bán vé và bảo trơ lẫn ủng hộ khoảng
$27,000.00. Đây là một con số khiêm nhường so với các buổi tổ chức gây quỹ từ thiện
khác. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế đang suy sụp cộng thêm những trở ngại khác
mà Ban Tổ Chức gặp phải, như chương trình Ngày Hội Ngộ TNCT tổ chức vào đầu
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tháng 10 với hơn 4000 người tham dự (theo bài viết của bà Triều Giang) và chương trình
Thúy Nga tổ chức vào hai ngày cuối tháng 10, thì đây là một con số vượt sự mong ước
của
mọi
người.
Ông Cung Nhật Thành, cựu SVSQTBĐ tâm sự: “Hôm nay chúng ta đến được bến bờ tự
do và có cuộc sống an bình là nhờ ở sự hy sinh của nhiều người, trong đó các
TPB/VNCH đã đóng góp máu xương và cả cuộc đời của họ. Chúng ta có bổn phận phải
giúp đỡ để đền ơn đáp nghĩa và để xoa dịu phần nào những khổ đau mà họ đã mang suốt
33 năm qua. Nhân đây chúng tôi kêu gọi quý đồng hương khắp nơi bớt một tô phở, một
lon bia …để giúp cho TPB/VNCH có thêm chút tiền để sống qua ngày.”
Ông Hoàng Trọng Cân nói tiếp “Chúng tôi xin cám ơn ông bà P. – T., bà Quả Phụ Đ. K.
L. và cô L. T. X. đã đóng góp tài chánh hàng năm cho TPB. Chúng tôi cũng xin cám ơn
các nhà bảo trợ và cơ quan truyền thông, đặc biệt là đài truyền hình SBTN-DFW, Báo
Thế Giới Mới, Báo Bút Việt, đài phát thanh Việt Nam Dallas, đài phát thanh Sài Gòn
Dallas 890AM … đã giúp cho chương trình ngày hôm nay.”
Chương

trình

chấm

dứt

vào

lúc

6:30

tối

cùng

ngày.

Quân Linh – Phóng Viên Thế Giới Mới
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------To:
"Cuong
P
Le"
cuonglehq2@sbcglobal.net,
"Lang
V
Nguyen"
nguyenlang1@yahoo.com, "Le T Do" ltd1940@hotmail.com, "Nhut M Duong"
nhutminhd@sbcglobal.net, "No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net
Cc: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chanh
C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha"
haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@gmail.com, "Duc B
Nguyen" dnguyen1117@gmail.com, "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H
Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hiep Tam Le" hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho"
hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du" voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham"
khapham44@yahoo.com,
linh_ha-bedard@raytheon.com,
"Loc
H
Khuong"
khloc@yahoo.com, "Luong H Doan" ldoan20@yahoo.com, "Nhon V Tran"
vouu01@verizon.net, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Phuoc H Nguyen"
ptcd@aol.com, "Quang Tr Luu" quangluu68@hotmail.com, "Thanh Hang Le"
mcthanhhang@yahoo.com, "Tru Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Trung D Tran"
trungt18@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com, "Tuong H
Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com, "Vinh Tran"
vtran49@yahoo.com
Subject: Yểm trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa (TPB/VNCH)
Kính thưa quý Niên Trưởng và các bạn,
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Thay mặt cho ban văn nghệ HQ Trùng Dương, chúng tôi rất vui mừng và xin đa tạ sự
giúp đỡ hoặc tham gia của quý anh chị em vào ban hợp ca HQ Trùng Dương trong buổi
tổ chức yểm trợ TPB / VNCH ngày Chủ Nhật, 9 tháng 11 năm 2008.
- Anh chị Lễ
- Anh Lang
- Chị Liêm
- Chị D.M. Nhựt
- Chị Nở
- Hiền nội Tuyết Nga
- Quý anh Thước, Dần, Nở, Cường
- và quý Hiền Phu, Hiền Phụ yểm trợ sau lưng.
Ước mong ban hợp ca HQ Trùng Dương ngày càng thăng tiến và hội HQ.DFW luôn đoàn
kết trong tình chiến hữu của Trùng Dương.
Thân ái,
Trần Đại Trung
"Trung Tran" trungt18@yahoo.com
Tuesday, November 11, 2008 1:07 PM
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------To: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chanh
C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha"
haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@gmail.com, "Cuong P Le"
cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com, "Duc X
Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hiep Tam Le"
hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du"
voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Lang V Nguyen"
nguyenlang1@yahoo.com,
"Le
T
Do"
ltd1940@hotmail.com,
linh_habedard@raytheon.com, "Loc H Khuong" khloc@yahoo.com, "Luong H Doan"
ldoan20@yahoo.com, nguyenvtong@yahoo.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net,
"No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Quang Tr
Luu" quangluu68@hotmail.com, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Tru
Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com,
"Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com
Cc: "Trung D Tran" trungt18@yahoo.com
Subject: Chương Trình Nhạc Hội: Dallas Fort Wor th Cám Ơn Anh, Người Thương Binh
VNCH (Kính nhờ phổ biến)
Kính chuyển đến quý Niên Trưởng và quý Chiến Hữu để tùy nghi tham dự.
Trần Đại Trung
Dallas, Texas, USA
trungt18@yahoo.com
Date: Saturday, November 8, 2008, 12:42 PM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ThaoLuan9@yahoogroups.com,
To:
Nuoc_VIET@yahoogroups.com,
diendanvietnam@yahoogroups.com,
chinhluan@yahoogroups.com,
cdnvqgfw@yahoogroups.com, CDVNHK congdong_vnhk@yahoogroups.com, VNPolitics@yahoogroups.com,
VN-Today@yahoogroups.com,
mevietnam@yahoogroups.com,
VN-News@yahoogroups.com,
LittleSaiGon@yahoogroups.com
CC: butviet@aol.com, dallasvnradio@yahoo.com, tu do tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com, qhrealtor@aol.com, Khanh kim Chau kkchau@flash.net, Admin
Viet Land admin@vietland.net,
Viet Bao quyentran@vietbao.com, tran loc
tranlocusa@yahoo.com,
TreFloridaMagazine
treflorida@yahoo.com,
DepMagazine@aol.com, Hoang Lan Chi lanchi7@yahoo.com, Luong Si Truong
tgm@tx.rr.com, Dai 890AM saigon890am@yahoo.com
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Subject: Chương Trình Nhạc Hội: Dallas Fort Wor th Cám Ơn Anh, Người Thương Binh
VNCH (Kính nhờ phổ biến)
Chương Trình Nhạc Hội Chủ Đề: Dallas Fort Worth Cám Ơn Anh, Người Thương Binh
Việt Nam Cộng Hoà tại
Granville Theater
300 N. Fifth St.
Garland, TX 75040
Từ 2:00PM đến 6:00PM ngày Chủ Nhật, 9 tháng 11 năm 2008
Ca sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Huyền, Phương Thảo, Bích Lê, Kiều Sương, Đặng
Thế Luân, Nguyễn Bình, Nhóm Trẻ Giúp Trẻ, Nhóm Dáng Việt, Ban Hợp Ca Tăng Nhơn
Phú, Ban Hợp Ca Alpha Đỏ
Tiết mục đặc sắc: Các nhạc phẩm ngợi ca người lính VNCH, các màn tân cổ nhạc, trích
đoạn cải lương, trình diễn áo dài, v.v.
Ban Tổ Chức: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, Cộng Đồng Người Việt Quốc
Gia Fort Worth, Liên Hội Chiến Sĩ VNCH-DFW, Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
DFW, Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Hội Phụ Nữ Quốc Gia Việt Nam,
Đoàn Thanh Niên Hồn Việt và nhân sĩ trong cộng đồng
Liên lạc:
Thái Hoá Tố: 469-939-0762
Cung Nhật Thành: 214-470-8365
Nguyễn Kinh Luân: 469-233-9097 {luan nguyen lkn7843@yahoo.com}
Hoàng Trọng Cân: 682-365-2205
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To: "Ba H Khuong" HQKhBa@yahoo.com, "Cac T Ngo" cachq17@yahoo.com, "Chanh
C Dang" chanh_dang@sbcglobal.net, "Chi C Dao" chi@civilassociates.com, "Chi M Ha"
haiquantrungduong@yahoo.com, "Con B Truong" mcvancon@gmail.com, "Cuong P Le"
cuonglehq2@sbcglobal.net, "Duc B Nguyen" dnguyen1117@gmail.com, "Duc X
Nguyen" nxduc@aim.com, "Duyet H Nguyen" dhwin@yahoo.com, "Hiep Tam Le"
hieple17@hotmail.com, "Hoa N Ho" hoaho1300@yahoo.com, "Hung Tri Du"
voongaiv@yahoo.com, "Kha X Pham" khapham44@yahoo.com, "Lang V Nguyen"
nguyenlang1@yahoo.com,
"Le
T
Do"
ltd1940@hotmail.com,
linh_habedard@raytheon.com, "Loc H Khuong" khloc@yahoo.com, "Luong H Doan"
ldoan20@yahoo.com, nguyenvtong@yahoo.com, "Nhon V Tran" vouu01@verizon.net,
"No V Nguyen" nguyenvno@netscape.net, "Phu Trinh" ptt616@yahoo.com, "Quang Tr
Luu" quangluu68@hotmail.com, "Thanh Hang Le" mcthanhhang@yahoo.com, "Tru
Dinh Tran" trudinhtran@yahoo.com, "Tu 19 Van Nguyen" tunguyen19us@yahoo.com,
"Tuong H Nguyen" tuonghq17@yahoo.com, "Van Tran" vtran@gfstexas.com
Cc: "Trung D Tran" trungt18@yahoo.com
Subject: Tuong trinh phan phoi ve Gay Quy TPB/VNCH - Talkshow On SBTN Today.
Trung
trungt18@yahoo.com
Date: Saturday, November 8, 2008, 12:51 PM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------hiep@ti.com,
long.s.dong@lmco.com,
To:
cdnvqgfw@yahoogroups.com,
ngocbuibktd@sbcglobal.net,
cnthanh07@yahoo.com,
thaito@hotmail.com,
tombuinhaydu@hotmail.com,
k15vb@yahoo.com,
lanhhcao@hotmail.com,
loiho3@yahoo.com, dao.dinh@mci.com, giaule@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com,
hoiquancanhdfw@yahoo.com,
thabdq@yahoo.com,
thoaile1137@yahoo.com,
tule025@yahoo.com,
ducnguyen01@hotmail.com,
lacbdq@yahoo.com,
phuong13khanh@yahoo.com, abtrung@yahoo.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net,
tommyvan8886@yahoo.com,
csqgdfw@yahoo.com,
traudienk20@yahoo.com,
thanhk52061@yahoo.com,
ctang54@yahoo.com,
peterhoathaitran@yahoo.com,
hungtran1@yahoo.com,
ytanvo@hotmail.com,
thuyanh76148@yahoo.com,
vuhieu@sbcglobal.net,
do.christopher@yahoo.com,
Devinesalon@yahoo.com,
tgm@tx.rr.com,
saigon890am@yahoo.com,
butviet@aol.com,
dallasvnradio@yahoo.com,
tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com,
qhrealtor@aol.com,
angie_cong@yahoo.com,
bachung41@yahoo.com,
nguyenduc18@msn.com, nguyen_duy_An_46@yahoo.com, vo.huy@epamail.epa.gov,
huy_t_vo@yahoo.com,
quy.vo@dallascityhall.com,
thuanphan1234@yahoo.com,
nnguyenkhalat@aol.com,
anh
au
auanhphan@yahoo.com,
Minh
Au
dfcmbau@yahoo.com,
CDNVQGFW@yahoogroups.com,
Huyduc
Nguyen
nguyenhoanghuyduc@yahoo.com,
quykimvo@yahoo.com,
Trung
Tran
trungt18@yahoo.com
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CC: Duc X Nguyen nxduc@aim.com, nxduc@aol.com
Subject: Tuong trinh phan phoi ve Gay Quy TPB/VNCH - Talkshow On SBTN Today.
Cam on anh Trung da giup dieu chinh lai tinh trang emails. Hom truoc em chi reply lai
list cua chi Quy ma quen check xem co du ... ba quan van vo hay khong. My bad.
Kinh anh Duc, anh To,
Chung toi xin nhac nho: Chieu nay chung ta se gap nhau luc 6;00PM tai dai SBTN de
quay phim cho chuong trinh TPB. Thoi luong la 18 phut. Chung ta co gang noi cho day
du y chinh vi thoi gian co han. Ngoai ra, vi ly do benh hoan nen chu Can khong the
tham du nhu du tinh. Vi vay chung toi da lien lac voi anh Cung Nhat Thanh de the vao
cho cua chu Can. Xin nhac lai chu de noi chuyen cua tung nguoi nhu sau:
1. Anh Tha'i Hoa To: Noi ve muc dich gay quy, dia diem, gia ve, thanh phan ca si, bao
tro, hop thu de lien lac. Xin anh dem theo Thong Bao. (khoang 4 phut)
2. Anh Nguyen X. Duc: Noi ve su hinh thanh chuong trinh TPB tu nhung ngay dau,
nhung nguoi dau tien gay dung chuong trinh, nhung dong gop cua Lien Hoi, Khu Hoi v.v.
trong viec giup TPB trong nhung nam qua. (khoang 4 phut)
3. Anh Cung Nhat Thanh: Noi ve phuong cach nghien cuu ho so TPB, phan loai TPB
(cap do tan phe), cach goi tien giup do, cap nhat ho so hien co v.v. (khoang 4 phut)
4. Ca ba anh lua loi keu goi dong huong giup do bang cach tham du, ung ho hay bao tro
cho TPB. (khoang 6 phut).
Anh Quan Hung se la nguoi dieu hop chuong trinh nay.
Xin hen gap lai quy anh vao 6:00PM hom nay.
Than kinh
NL
luan nguyen lkn7843@yahoo.com
Date: Tue, 4 Nov 2008 11:01:59 -0800 (PST)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------To:
lkn7843@yahoo.com,
cdnvqgfw@yahoogroups.com,
hiep@ti.com,
long.s.dong@lmco.com,
ngocbuibktd@sbcglobal.net,
cnthanh07@yahoo.com,
thaito@hotmail.com,
tombuinhaydu@hotmail.com,
k15vb@yahoo.com,
lanhhcao@hotmail.com, loiho3@yahoo.com, dao.dinh@mci.com, giaule@yahoo.com,
hoanvan09@yahoo.com,
hoiquancanhdfw@yahoo.com,
thabdq@yahoo.com,
thoaile1137@yahoo.com,
tule025@yahoo.com,
ducnguyen01@hotmail.com,
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lacbdq@yahoo.com,
phuong13khanh@yahoo.com,
abtrung@yahoo.com,
nguyen.thomas@sbcglobal.net, tommyvan8886@yahoo.com, csqgdfw@yahoo.com,
traudienk20@yahoo.com,
thanhk52061@yahoo.com,
ctang54@yahoo.com,
peterhoathaitran@yahoo.com,
hungtran1@yahoo.com,
ytanvo@hotmail.com,
thuyanh76148@yahoo.com,
vuhieu@sbcglobal.net,
do.christopher@yahoo.com,
Devinesalon@yahoo.com, tgm@tx.rr.com, saigon890am@yahoo.com, butviet@aol.com,
dallasvnradio@yahoo.com,
tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com,
qhrealtor@aol.com,
angie_cong@yahoo.com,
bachung41@yahoo.com,
nguyenduc18@msn.com, nguyen_duy_An_46@yahoo.com, vo.huy@epamail.epa.gov,
huy_t_vo@yahoo.com,
quy.vo@dallascityhall.com,
thuanphan1234@yahoo.com,
nnguyenkhalat@aol.com,
"anh
au"
auanhphan@yahoo.com,
"Minh
Au
"dfcmbau@yahoo.com,
CDNVQGFW@yahoogroups.com,
"Huyduc
Nguyen"
nguyenhoanghuyduc@yahoo.com, quykimvo@yahoo.com
Cc: "Duc X Nguyen" nxduc@aim.com, nxduc@aol.com
Subject: Re: Tuong trinh phan phoi ve Gay Quy TPB/VNCH.
Anh Lua^n,
Ho^.i Ha?i Qua^n cu~ng co' do'ng go'p trong chuong tri`nh, nhung to^i tha^'y trong list
cua nhung nguoi nha^.n email kho^ng co' te^n cua anh Du.c ( HT ). To^i co' FWD email
cho anh Du.c, nhung da^y la` vie^.c te^' nhi. Email cua anh Du.c la`: nxduc@aim.com
hoac nxduc@aol.com
Tha^n cha`o
Trung
trungt18@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Kinh thua quy vi,
So ve duoc phan phoi khong phai la so ve da ban duoc. Thuc te thi chung ta chi ban duoc
290 ve hang nhi ($25), mot so ve VIP va mot so ve hang nhat. Tuy nhien so ve hang nhat
va VIP khong duoc tinh vao vi ban rat it, tang cho cac nha bao tro thi nhieu.
Theo bao cao cua Thu Quy Au T. Anh thi hien tai tong so tien bao tro va ung ho la:
$5,650.00. So tien ban ve khoang $7250.00. Tong so tien chi phi cho chuong trinh
khoang: $9,000.00. Chung toi hy vong tu day den ngay to chuc, chung ta se ban het ve
hang $25.00.
Mot so cong tac can lam duoc phan phoi nhu sau:
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- Thao mot Thu Moi khac de nho cac Dai Phat Thanh doc tu day cho den ngay to chuc.
(Thu da lam xong va anh Thai Hoa To se chuyen cho cac dai phat thanh.)
- Moi cac anh Thai Hoa To, Nguyen Xuan Duc va chu Hoang Trong Can hoi luan tren
dai truyen hinh SBTN-DFW vao chieu thu Ba 4/11/2008.
- Anh Cung Nhat Thanh (CD Dallas), Tam Dermi Do (CD FW), Au Bang Minh(CD
FW), Anh Quy (NKT), anh Sang (NKT) va cac anh em ben Doan Thanh Nien Hon Viet
lo san khau, anh sang, trang tri, stage manager va cac cong tac lien quan.
- Hoi Phu Nu Quoc Gia VN lo ghi danh cac nha bao tro/ung ho trong buoi trinh dien
- Hoi Phu Nu Quoc Gia VN chiu trach nhiem mang cac thung ung ho den quan khach
trong rap de xin ung ho TPB. Anh To va chi Chinh lo lam thung ung ho.
- Cac chi Thuy, Anh, Quy', Trang (?) va co Chung lo kiem soat thung ung ho.
- Chi Nguyen Thai Thuy lo phan Tiep Tan.
- Am thanh: Anh Dong Si Long va mot nhan vien (thue) cua rap.
- Dai Ky treo giua san khau va buc noi chuyen: Au Bang Minh va Nguyen Kinh Luan
- Chuong trinh van nghe: Anh Cung Nhat Thanh se goi to chuong trinh sau khi soan xong
- Anh To lien lac voi Granville Art Center de dieu dinh vao som (khoang 11 gio sang) de
chuan bi trang hoang va dieu chinh am thanh, anh sang v.v. Chung toi se thong bao gio
tap hop tai dia diem sau.
Thu nay thay cho Bien Ban hop.
Than chao
NL
lkn7843@yahoo.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------To:
cdnvqgfw@yahoogroups.com,
hiep@ti.com,
long.s.dong@lmco.com,
ngocbuibktd@sbcglobal.net,
cnthanh07@yahoo.com,
thaito@hotmail.com,
tombuinhaydu@hotmail.com,
k15vb@yahoo.com,
lanhhcao@hotmail.com,
loiho3@yahoo.com, dao.dinh@mci.com, giaule@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com,
hoiquancanhdfw@yahoo.com,
thabdq@yahoo.com,
thoaile1137@yahoo.com,
tule025@yahoo.com,
ducnguyen01@hotmail.com,
lacbdq@yahoo.com,
phuong13khanh@yahoo.com, abtrung@yahoo.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net,
tommyvan8886@yahoo.com,
csqgdfw@yahoo.com,
traudienk20@yahoo.com,
thanhk52061@yahoo.com,
ctang54@yahoo.com,
peterhoathaitran@yahoo.com,
hungtran1@yahoo.com,
ytanvo@hotmail.com,
thuyanh76148@yahoo.com,
vuhieu@sbcglobal.net,
do.christopher@yahoo.com,
Devinesalon@yahoo.com,
tgm@tx.rr.com,
saigon890am@yahoo.com,
butviet@aol.com,
dallasvnradio@yahoo.com,
tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com,
qhrealtor@aol.com,
angie_cong@yahoo.com,
bachung41@yahoo.com,
nguyenduc18@msn.com, nguyen_duy_An_46@yahoo.com, vo.huy@epamail.epa.gov,
huy_t_vo@yahoo.com,
quy.vo@dallascityhall.com,
thuanphan1234@yahoo.com,
trungt18@yahoo.com, nnguyenkhalat@aol.com, "anh au" auanhphan@yahoo.com,
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"Minh
Au"
dfcmbau@yahoo.com,
CDNVQGFW@yahoogroups.com,
quykimvo@yahoo.com, "Huyduc Nguyen" nguyenhoanghuyduc@yahoo.com
Kinh thua quy vi,
Thua uy nhiem cua anh Thai Hoa To, TBTC Gay Quy TPB/VNCH, chung toi kinh moi
quy vi bo chut thoi gio tham du buoi hop chot de cap nhat cac cong tac va giai quyet cac
van de can thiet. Buoi hop duoc to chuc tai:
Trung Tam Sinh Hoat CDNVQG Dallas
Luc 2:00PM ngay Chu Nhat 2 thang 11 nam 2008
Chuong Trinh Nghi Su se duoc thong bao sau. Hen gap lai tat ca vao ngay gio ke tren.
Than kinh
NL
lkn7843@yahoo.com
Date: Friday, October 31, 2008, 5:36 PM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------To:
cdnvqgfw@yahoogroups.com,
hiep@ti.com,
long.s.dong@lmco.com,
ngocbuibktd@sbcglobal.net,
cnthanh07@yahoo.com,
thaito@hotmail.com,
tombuinhaydu@hotmail.com,
k15vb@yahoo.com,
lanhhcao@hotmail.com,
loiho3@yahoo.com, dao.dinh@mci.com, giaule@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com,
hoiquancanhdfw@yahoo.com,
thabdq@yahoo.com,
thoaile1137@yahoo.com,
tule025@yahoo.com,
ducnguyen01@hotmail.com,
lacbdq@yahoo.com,
phuong13khanh@yahoo.com, abtrung@yahoo.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net,
tommyvan8886@yahoo.com,
csqgdfw@yahoo.com,
traudienk20@yahoo.com,
thanhk52061@yahoo.com,
ctang54@yahoo.com,
peterhoathaitran@yahoo.com,
hungtran1@yahoo.com,
ytanvo@hotmail.com,
thuyanh76148@yahoo.com,
vuhieu@sbcglobal.net,
do.christopher@yahoo.com,
Devinesalon@yahoo.com,
tgm@tx.rr.com,
saigon890am@yahoo.com,
butviet@aol.com,
dallasvnradio@yahoo.com,
tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com,
qhrealtor@aol.com,
angie_cong@yahoo.com,
bachung41@yahoo.com,
nguyenduc18@msn.com, nguyen_duy_An_46@yahoo.com, vo.huy@epamail.epa.gov,
huy_t_vo@yahoo.com,
quy.vo@dallascityhall.com,
thuanphan1234@yahoo.com,
trungt18@yahoo.com, nnguyenkhalat@aol.com, "anh au" auanhphan@yahoo.com,
"Minh
Au"
dfcmbau@yahoo.com,
CDNVQGFW@yahoogroups.com,
lkn7843@yahoo.com
Subject: Danh sách phân phối vé Gay Quy TPB
Kính thưa qúi vị:
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Ngày gây qũy TPB cũng đã cận kề. Tình hình bán vé có được khả quan không quí vị?
Xin cho biết nếu qúi vị cần thêm vé nhá.
Cám ơn qúi vị
Qúy
quykimvo@yahoo.com
Date: Friday, October 31, 2008, 6:01 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------------hiep@ti.com,
long.s.dong@lmco.com,
To:
cdnvqgfw@yahoogroups.com,
ngocbuibktd@sbcglobal.net,
cnthanh07@yahoo.com,
thaito@hotmail.com,
tombuinhaydu@hotmail.com,
k15vb@yahoo.com,
lanhhcao@hotmail.com,
loiho3@yahoo.com, dao.dinh@mci.com, giaule@yahoo.com, hoanvan09@yahoo.com,
hoiquancanhdfw@yahoo.com,
thabdq@yahoo.com,
thoaile1137@yahoo.com,
tule025@yahoo.com,
ducnguyen01@hotmail.com,
lacbdq@yahoo.com,
phuong13khanh@yahoo.com, abtrung@yahoo.com, nguyen.thomas@sbcglobal.net,
tommyvan8886@yahoo.com,
csqgdfw@yahoo.com,
traudienk20@yahoo.com,
thanhk52061@yahoo.com,
ctang54@yahoo.com,
peterhoathaitran@yahoo.com,
hungtran1@yahoo.com,
ytanvo@hotmail.com,
thuyanh76148@yahoo.com,
vuhieu@sbcglobal.net,
do.christopher@yahoo.com,
Devinesalon@yahoo.com,
tgm@tx.rr.com,
saigon890am@yahoo.com,
butviet@aol.com,
dallasvnradio@yahoo.com,
tudooitudo@yahoo.com,
info@kienthucmagazine.com,
dofamily@aol.com,
tina.v.do@jpmorgan.com,
nvdallasus@yahoo.com,
qhrealtor@aol.com,
angie_cong@yahoo.com,
bachung41@yahoo.com,
nguyenduc18@msn.com, nguyen_duy_An_46@yahoo.com, vo.huy@epamail.epa.gov,
huy_t_vo@yahoo.com,
quy.vo@dallascityhall.com,
thuanphan1234@yahoo.com,
trungt18@yahoo.com, nnguyenkhalat@aol.com, "anh au" auanhphan@yahoo.com,
"Minh
Au"
dfcmbau@yahoo.com,
CDNVQGFW@yahoogroups.com,
lkn7843@yahoo.com
Subject: Danh sách phân phối vé Gay Quy TPB
Kính thưa quí vị,
Nếu qúi vị cần thêm vé, xin liên lạc (972) 238-5269
Cám ơn quí vị
Qúy
Date: Saturday, October 11, 2008, 9:38 PM
quykimvo@yahoo.com
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