Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam
Vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn và Phụ cận
Tin TPB VNCH

Một miếng khi đói bằng gói khi no
Thư kêu gọi MĐ giúp MĐ TPB khốn cùng!
Kính thưa quý Niên trưởng và quý chiến hữu và anh chị em,
Tôi vừa nhận được thư cầu cứu của TPB Lê Dạ, TĐ8ND (có thư và hìmh kèm theo bên dưới).
Tôi mạo muội kêu gọi sự góp phần giúp đỡ cho TPB Lê Dạ trong hoàn cảnh đau ốm, ngặt nghèo hiện tại.
Nhân đây tôi cũng xin thông báo cùng quý vị là trong bản báo cáo số 28 của đợt quà thứ 32 của chương
trình Thương Người Phế Binh của GĐMĐ Việt Nam, tôi đã tuyên bố là sẽ không còn tiếp tục điều hành
chương trình TPB của GĐMĐVN kể từ
Đại hội kỳ thứ 36, năm 2016 tại Houston, Texas.
Kính thưa quý vị, vì công tác giúp đỡ, xoa dịu phần nào nỗi khổ đau của anh em TPB bên quê nhà vẫn còn
là một nhu cầu cấp thiết, và vì quý mến vị tân chủ tịch Ban chấp hành Trung ương GĐMĐVN là Mũ đỏ BS
Nguyễn Quốc Hiệp cùng với sự tin tưởng của quý Niên trưởng và anh chị em Mũ đỏ đã muốn tiếp tục trao
phó trách nhiệm này cho tôi trong kỳ Đại hội vừa qua, cho nên tôi đã lãnh nhận trách nhiệm điều hành
chương trình TPB của GĐMĐVN thêm một thời gian nữa.
Mọi sự đóng góp xin quý vị vui lòng gởi về:
Lê Mậu Sức
10029 Birkenhead Ct.
Yukon, OK 73099
Email: mdok08@yahoo.com
Telephone: 405-819-7703
Xin trân trọng kích chào và cám ơn quý vị.
MĐ Lê Mậu Sức
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Danh sách Quý vị Ân Nhân đáp lời kêu gọi giúp đỡ TPB Lê Dạ
Do MĐ Lê Mậu Sức,Trưởng ban điều hành Chương trình TPB Chi hội GĐMĐTƯ
Phổ biến Ngày Thứ Bảy, August 27/2016
Kính thưa quý vị và quý anh em,
Đáp lời kêu gọi của tôi về việc giúp đỡ cho hoàn cảnh của TPB Lê Dạ. Cho đến hôm nay tôi đã nhận được
sự đóng góp của quý vị sau đây:
Trần Anh (CA) $100
Trần Đình Ngọc (TX) $100
Nguyễn Đình Cơ (TX) $100
1 Y sỹ Mũ Đỏ (FL) $206
1 ân nhân ẩn danh (TX) $100
Chị Nguyễn Ngọc Diệp (OK) $50
Lê Ngọc Thạch (CA) $50
Trần Nga (CA) $100
Nguyễn Phước B. Huệ(CA) $50
Trần Văn Nam (CA) $50
Nguyễn Đức Thụ (FL/ bạn BS Hiệp) $50
Phạm Sơn (TX/bạn BS Hiệp) $100
Chi hội GĐMĐ WDC (MĐ Trần H. Minh) $100
Trần Hồng Minh (WDC) $50
Nguyễn Văn Thìn (WDC) $20
Ngô Huệ (TX) $100
Chi hội GĐMĐ Linnwood, WA/ MĐ Hồng Nhàn $200
Nguyễn Đình Trung (OK) $50
Nguyễn Thành Thiện (TX) $50
BS Hoàng Cầm (FL/bạn BS Hiệp) $100
Lê Hữu Mỹ (OK) $100

Tổng cộng: $1,826.00
Tôi đã gởi về cho Lê Dạ lần thứ nhất là $1200, và lần thứ hai là $620. Tổng cộng $1,820.00.
TPB Lê Dạ đã nhờ tôi chuyễn lời cám ơn chân thành đến quý ân nhân đã giúp đỡ cho anh trong cơn ngặt
nghèo.
Chúng tôi cũng xin chân thành cám ơn tình thương và sự quan tâm của quý vị dành cho 1 TPB kém may
mắn nơi quê nhà.
Kính chúc quý vị cùng quý quyến luôn được an vui, sức khỏe và hạnh phúc.
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Lê Mậu Sức
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Phụ lục
Kính chuyển quý vị,
Nhóm Thiện Nguyện ngoài Huế mới gởi thư hình của TPB MĐ Lê Dạ <đã đến minh xác tại nhà>
Xin nhờ giúp đỡ
TPB MĐ Lê Dạ
Cấp bậc Trung sĩ. Số Quân: 69/122918
Đơn vị cuối cùng: TĐ8ND/SĐND/QLVNCH
Thuộc ĐĐ81 <ĐĐT: Trung úy Huệ>
TĐT: Thiếu tá Vân <Đen>. KBC-3119
Lê Dạ dẫn trung đội đi với Thiếu tá Thanh <TĐP/TĐ8ND>, bị phục kích ở Dạ Lê -Vĩ Dạ <cụt chân Phải
trên gối>
Xin xem thư và tờ tường trình của <đương sự> trước năm 1975.
<đã hỏi những AE ở TĐ8ND còn ở quốc nội, sự việc Lê Dạ tường thuật là đúng>
Hoàn cảnh
Lê Dạ đã bị tai biến hai lần! Gần đây, Dạ lên cơn đau bụng, Gia Đình chở vào BV Trung ương Huế. Sau
khi <cân -đo -đong -đếm>, BS BV ở đây cho biết Lê Dạ bị sỏi mật <đo được 12ly>, và phải mổ cấp thời,
giá ca mổ Lazer này là 18 Triệu
VN. Bốn ngày trước đây Lê Dạ không tiền đành về nhà năm chờ...
Khi được hỏi <có sự quan tâm giúp đỡ của ai không? Thì Lê Dạ cho biết>:
Hằng năm Bà Hạnh Nhơn có tặng quà <từ năm 2013 hay 14 gì đó quên rồi> và Ông DS Nguyễn Mậu Trinh
có tặng mỗi năm 1,000,000$ VN <qua TPB -TTH- từ năm 2013>
Qua sự <quan sát của AE Thiện Nguyện ở Huế kể lại>
TPB Lê Dạ rất khó khăn lại bệnh tật triền miên.
Xin quý vị, chung tay giúp đỡ và phổ biến rộng rãi, ngõ hầu - trợ giúp cho TPB MĐ LÊ DẠ.
Đề nghị anh Phạm văn Hòa đưa TPB LÊ DẠ lên <Chương Trình Thương Phế Binh Ngày Nay>
Kính chuyển với nhiều hảo ý.
Nếu quý vị nào muốn biết thêm <tình tiết - bệnh trạng của TPB LÊ DẠ>, Xin liên lạc:
TPB MĐ Lê Dạ
Điện thoại: 01686839257
Địa chỉ: Thôn 4, Làng Ưu Điềm
Xã Phong Hòa, Huyện Phong Điền,
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Tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam

NHÓM THIỆN NGUYỆN MĐ
CHÀO CỐ GẮNG

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển
Đăng ngày Thứ Hai, August 8, 2016
Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, August 27/2016 - Báo cáo kết quả (MĐ Trần Hồng Minh chuyển)
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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