
                                                           
 

 

 

 

 

 
 

 

Thành Phần Ban Tổ Chức Họp Mặt Lần Thứ 14.  

 Houston,Texas. 
Trưởng ban Tổ chức:Hồ Đắc Thắng. 

Phone # (281)564-6064.. 

Email: thang_ho@att.net. 

Phụ trách Ngoại vụ:Lương Quang Bình. 

Phone # (713)419-2355. 

Email:luudayhouston@yahoo.com. 

Phụ trách Nội vụ: Đoàn Văn Xinh. 

Phone # (979)417-6553. 

                            Email: xinhdoan@hotmail.com. 

                                  Phụ trách Tài chánh: Lê Duy Hà 

Phone # (713)850-6790 

Email:hle@kingspointinsurance.com. 
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Thư ngỏ 
 

Kính thưa quý chiến hữu Lưu Đày và Gia Đình, 

 

Thưa quý vị, 

 

Thấm thoát cũng đã vừa tròn 40 năm, kể từ ngày 

chúng ta không hẹn mà tan hàng vào năm 1975.  

Như nhà thơ “Lưu-Đày” Đức Phổ đã viết: 

 

“Vẫn ngỡ rằng, 

không cách chi gặp lại tụi bây! 

Những thằng trai, xưa, mặt mày non choẹt, 

Vai quai chảo đong đầy tình non nước! 

Nay sóng xô bèo dạt… tấp phương này!” 

 

Vâng, chính vì muốn gặp lại trong đúng dịp đặc biệt 

này,  nên anh em “Lưu Đày” Houston đứng ra nhận 

lãnh trách nhiệm từ Hội “Lưu Đày” tổ chức họp mặt  

lần thứ 14 tại Houston vào  cuối tháng 10 năm 2015. 

 

Dịp này khí hậu mùa Thu của Houston đã dịu nắng 

và cái lạnh chưa kịp tới, giá cả vé du lịch cũng 

không đắt đỏ như dịp hè. 

 



Thưa quý vị, 

 

Thời gian qua thật nhanh và đối với tuổi tác của 

chúng ta, nó càng mang tính cách thúc bách hơn 

nữa. Trong những năm vừa qua đã có một số bạn 

trong các khóa “Lưu Đày” đã bỏ cuộc chơi. Sự mất 

mát ấy như nhắc nhở chúng ta rằng mỗi cơ hội còn 

được gặp gỡ nhau là một dịp không nên bỏ lỡ. 

Thế nên chúng tôi viết những giòng này trước để 

mời gọi và sau nữa để thông báo những tin tức cần 

thiết cũng như những chương trình thăm viếng danh 

lam thắng cảnh nổi tiếng mà chúng tôi sẽ xin trình 

bày cuối thư khi đến Houston.  

Một lần nữa thay mặt cho BTC, chúng tôi xin mời 

gọi quý “Lưu-Đày” và Gia Đình cùng Thân Hữu về 

Houston trong dịp hội ngộ này thật đông; những 

đồng phục trắng rợp trời Houston biểu dương một 

lần nữa cho biết mặt với đời khi tuổi thất tuần đang 

lừng lững tiến tới. 

 

Xin cám ơn và kính chúc quý “Lưu-Đày” và Gia 

đình thật bình an và nhiều niềm vui. 

 

Thay Mặt BTC Họp Mặt LĐ lần thứ 14 

  LĐ  Hồ Đắc Thắng. 


