Tin Việt Nam
Chủ đề: TPBND/QLVNCH
Tác giả: Lê Mậu Sức

Trường hợp của TPB Trương Văn Minh - ĐĐ82/TĐ8ND
Xin Quý MĐ yểm trợ

Cập nhật giúp đỡ cho TPB MĐ Trương Văn Minh. Ngày July 24, 2017:
Sức mến,
Phú đã trao $1,300.00USD (MỘT NGÀN, BA TRĂM MỸ KIM) quà tặng của Gia đình
Bác 8 & một số chiến hữu đến TPB/MĐ Trương Văn Minh.
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Thân ái,
NGUYỄN VĂN PHÚ.
Cho đến chiều hôm nay tôi đã đón nhận được tấm lòng của quý ACE là $1,300.00 Mỹ
kim. Những ACE trong danh sách mà tôi có ghi chú ($) màu đỏ đi sau số tiền ủng hộ là
ký hiệu là tôi đã nhận tiền.
Sau khi đúc kết, tôi sẽ ứng trước và gởi về cho TPB/MĐ Trương văn Minh, ACE cứ gởi
hoàn lại cho tôi theo địa chỉ sau đây:
Lê Mậu Sức
10029 Birkenhead Ct.
Yukon, 73099
Cell # 405-819-7703

Anh chị em thân mến,
Tôi xin gởi đến ACE hình ảnh của một đồng đội, một cựu Chiến Binh Nhảy Dù thuộc đại
đội 82/TĐ8ND. TPB Trương Văn Minh bị thương ngày 26/7/1972 tại Quảng Trị, mùa Hè
Đỏ Lửa, trong lúc cùng đồng đội "diệt chốt" quanh vùng núi Trường Phước, trên đường
vào căn cứ Barbara. Trung đội trưởng: Thiếu úy Trần Đình Ngọc, ĐĐ trưởng Trung úy
Trần Cao Khoan. Quả đạn của Việt Cộng đã làm anh đui 1 mắt, bể xương quai hàm và
mang nhiều vết thương khắp thân thể.
Cuộc sống hiện tại đi bán vé số dạo để nuôi thân. Sáng nay tôi gọi về nói chuyện với anh
để xác nhận đúng đối tượng là "phe ta", anh Minh nói đã gởi thư cho tôi xin giúp đỡ
nhưng tôi đã không nhận được.
Dẫu biết rằng tôi vừa mới kêu gọi ACE giúp đỡ và phúng điếu cho MĐ/TPB Lê Dạ và
Trần Thanh Xuân, nhưng thấy hình ảnh và hoàn cảnh của một đồng đội của mình thê
thảm và bi đát quá nên tôi mạnh dạn tiếp tục kêu gọi tình thương của ACE, Mong ACE
thông cảm.
Chiến hữu Trương Văn Minh nói "... ao ước tìm lại được những đồng đội thân thiết đã
cùng chung chiến hào, đã từng chia xẻ từng chén cơm, điếu thuốc và cả những gian khổ,
lẫn hiểm nguy trong chiến trận khốc liệt ngày nào..."
Địa chỉ: Trương Văn Minh
C28 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP Vĩnh Long.
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Tel: 0168-902-9060.
Sau đây là danh sách ACE muốn giúp đỡ cho MĐ/TPB Trương Văn Minh:
- Lê Ngọc Thạch (CA) $50 ($)
- Nguyễn Đình Cơ (TX) $100 ($)
- BS Đàng Thiện Hưng (TX)$100 ($) (qua trung gian của MĐ Bùi Quang Thống)
- Một chiến hữu Truyềb Tin (OK) $100 ($)
- Một Y sỹ MĐ ẫn danh (FL)$100 ($)
- Trần Đình Ngọc (TX) $100
- Nguyễn Long Khánh (TX) $50 ($)
- Hồng Nhàn (WA) $100 ($)
- Phan Văn Hào (OK)$50 ($)
- Hà Mai Trường (WA)$50 ($)
- Trần Thị Soi (OK)$100 ($)
- Nguyễn Ph. Bảo Huệ (CA)$50 ($)
- LM Nguyễn Hùng Đức (IA) $50 ($)
- Ngô Huệ (TX) $100 ($)
- Phạm Đình Minh (OK)$50 ($)
- Vũ Đình Hải (CA) $50 ($)
- Đào Thế Quyết (CA/ bạn Vũ Đ. Hải) $50 ($)
- Lê Mậu Sức (OK)$50 ($)
Xin cám ơn anh chị em,
MĐ Lê Mậu Sức

Nguồn: Internet E-mail by MĐ Nguyễn Minh Hoàng chuyển
Đăng ngày Thứ Ba, July 4, 2017
Cập nhật ngày Thứ Hai, July 24, 2017 – $ yểm trợ đã thanh toán & đương sự đã nhận tiền đầy đủ (final)
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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