Hảy Đón Đọc và Cổ động Đặc San Trà Vinh
số 16

Xuân Bính Thân 2016
Thưa Quí Đồng Hương Trà Vinh,
Thắm thoát mà Quê Hương chúng ta đã chìm đắm trong đọa đày
dưới sự cai trị tàn bạo của CS 40 năm rồi đó và còn triền miên không
biết đến bao giờ… Do đó chúng ta đã bỏ nước ra đi lưu vong khắp mọi
nơi trên xứ người. Rồi một dịp nào đó vào năm 2000, một số đồng
hương Trà Vinh gặp gở, hàn huyên và từ đó Hội Ái Hữu Trà Vinh được
thành lập và ngay sau đó Tiếng Nói của những Con người cùng nguyên
quán Trà Vinh được ra mắt với danh hiệu “Đặc San Trà Vinh” đến nay
đã được 16 tuổi.
Từ ngày thành lập đến nay, Hội Ái Hữu Trà Vinh và Đặc San Trà
Vinh cũng thăng trầm nhiều nỗi nhưng nhờ sự quyết tâm của Ban Điều Hành, cũng như sự yêu thương đùm bộc
của quí Đồng Hương khắp mọi nơi nên tới nay Tờ Báo Tỉnh Nhà Trà Vinh vẫn hiện diện trình làng vào ngày
Tân Xuân Hội Ngộ Chủ Nhật 14/2/2016 tới đây. Nhân dịp nầy Ban Điều Hành kính mời Quí Đồng Hương ở xa
có thể về Little Sàigon tham dự :
1. Dạ tiệc Tân Xuân của Hội vào ngày Tân Xuân Hội Ngộ Chủ Nhật 14/2/2016.
2. Tham dư Lể Diễn Hành của Công Đồng VN trên Đại Lộ Bolsa vào Thứ Bảy 13/2/2016.
3. Hội Chợ Tết Sinh Viên tổ chức từ Thứ Sáu 12 đến chiều Chủ Nhật 14/2/2015.
Thật sự mà nói, Tờ ĐSTV vẫn tồn tại phần lớn cũng là nhờ sự cộng tác tích cực của Quí Học Giả, Văn
Thi Hữu, Quí đồng hương TV và thân hữu đã hưởng ứng hổ trợ nồng nhiệt vừa đóng góp bài vở, lại vừa ủng hộ
tài chánh… Ngày hôm nay (cuối tháng 11/2015) ĐSTV Xuân Bính Thân số 16 đã được hoàn tất và đã chuyển
sang Nhà In bên Đài Loan.
Quyển ĐSTV Xuân Bính Thân 2016 rất đẹp, đa dạng, màu sắc lộng lẩy suốt 200 trang, bài vở súc tích từ
hình thức, in ấn, đến nội dung không thua bất cứ một tờ báo chuyên nghiệp nào phát hành tại Little Sàigòn nầy,
gồm đủ các thể loại: biên khảo, ký sự, hồi ký, thời sư, chuyện đường rừng, suy tư, thơ, nhạc... với những hình
ảnh diễn hành và sinh hoạt sống động của đồng hương Trà Vinh ở khắp nơi. Rất xứng đáng để sưu tập và lưu
trử để con cháu chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của cha ông về sau hoặc làm quà tặng cho thân hữu rất trang
nhã và có ý nghỉa trong dịp Tết.
Kính mời quí Đồng Hương đón đọc và cổ động, muốn có ĐSTV số 16 xin vui lòng liên lạc với Ông Hội
Trưởng Hội Ái Hữu Trà Vinh: Văn Tường (nhà sách VĂN BÚT) Đt: 714-895-7080 hoặc Ban Báo Chí: Tín Võ
714-856-9202 email: pvotin@gmail.com. Giá một quyển ĐSTV = $ 10 US + cước phí. Quí Vị

Hội Viên vui lòng góp $5.00 phụ phí.
Chi Phiếu Xin đề: Hội Ái Hữu Trà Vinh

Tòa soạn: 9242 Bolsa # B Westminster CA 92683 Tel: 714-856-9202

Trang Web: aihuutravinh.com or Travinhhaingoai.com Email: pvotin@gmail.com

Nếu Qúi Đồng Hương muốn gởi tặng ĐSTV cho bạn hữu chỉ cần gởi đến văn phòng Hội địa chỉ chính
xác của người nhận và lệ phí. BBT sẽ gởi báo thẳng đến thân hữu của quí vi.

Kính Thông báo
Ban Báo Chí

