Lá Thư BCH Hè 2010
(Tháng 7 năm 2010)

Kính thưa quý đồng hương,
Bây giờ là tháng 7, khí trời oi bức, nhiệt độ nơi nào
cũng cao, học trò nghỉ học, ngươì ngươì chuẩn bị
một chương trình đi du lịch đó đây. Biết là Hội Trà
Vinh năm nào cũng tổ chức một ngaỳ Picnic, nhiều
đồng hương đã liên lạc trước với Hội để biết ngày
giờ, điạ điểm hầu xếp đặt tham dự, trong số nầy có
gia đình Bà Ðỗ Thị Hà (phu nhân cố đồng hương
Mạch Phước Toàn) liên lạc sớm nhất báo tin gia đình
Mạch Thị Mỹ Anh từ Atlanta đã mua vé và sẽ có mặt
trong ngày picnic, để vừa gặp gỡ người đồng hương,
vừa ăn các thức ăn đặc sản Trà Vinh như bún nước
lèo, bánh mặn .... cũng như những món ăn “ruột, gia
truyền” khác do đồng hương nấu nướng mang đến.
Với lòng lưu luyến nơi chôn nhao cắt rún và hướng
về một quê hương Trà Vinh yêu dấu cùng thương nhớ
những kỷ niệm của thời đã qua các đồng hương
trong Ban Tổ Chức năm nào cũng không nệ khó
nhọc bỏ công, bỏ sức duy trì thông lệ Pic nic Hè:
Chọn cùng một địa điểm ( Góc Warner & Euclid của
Mile Square Park) cùng thời gian( Chủ nhựt, tuần lễ
thứ hai của tháng bảy).Và lúc nào cũng:
“Trà Vinh họp mặt hai kỳ
Hè thì tháng Bảy, Tết thì tháng Giêng”
Thay mặt Ban Tổ Chức, tôi xin chúc quý đồng hương
một ngày sinh hoạt ngoài trời vui vẻ khoẻ khoắn và
gặp laị một vaì cố nhân.

Văn Tường

TIN SÁCH
MÙA HÈ DU LỊCH
ÐỌC SÁCH.
Hội đồng hương Trà Vinh được nhiều người
ngợi khen về tờ đặc san TV có nhiều văn thơ
hay có giá trị.Ðiều nầy làm phấn khởi nhiều
cây bút trong ban biên tập, nên chăng hằng
năm, chẳng những góp bài cho tờ báo mà
còn sáng tác in thành tác phẩm có giá trị
được các độc giả nhiệt liệt hoan nghinh.
Năm 2009, 2010 có 5 tác phẩm của người
Trà Vinh cho ra đời mà hội biết được, xin
trân trọng giới thiệu cùng bà con:
1. Sách Hồi Ký “ Một Cuộc Ðời Là Lạ” của
Cựu Nghị Viện Luật Sư Huỳnh Khắc Sử
(Canada)
Sách dầy 166 trang, bìa cứng bốn màu, hình
bìa trước là con cọp , bìa sau là hình tác giả.
Trang ruột giấy quý màu vàng, người Trà
Vinh đọc nội dung thì sẽ thấy hình ảnh của
mình lảng vảng trong sách. Ðọc thích thú từ
trang đầu đến trang cuối. Và... thích nhứt là

sách in không bán chỉ để biếu mà thôi. Cần
sách liên lạc HKS 514-937-8997

TIN BUỒN TRONG NĂM.

2. Tập truyện “ Làng Cũ - Người Xưa” của
Tiền Vĩnh Lạc (Australia) .Sách dầy 216
trang, bìa cứng 4 màu. Bìa trước cảnh nhóm
chợ chồm hỗm ở làng quê tỉnh Trà Vinh. Bìa
sau hình xe thổ mộ, ngưa kéo, tác giả gọi là
“xe kiếng”? Nội dung gồm nhiều truyện
ngắn, hồi ký, tài liệu quý giá...cùng nhiều
kinh nghiệm sống viết ra ý chừng muốn
khuyên răn con cháu, sách đọc thú vị và cần
thiết để làm tài liệu nghiên cứu. Sách không
bán, in để tặng . Ai cần xin gọi 618-89323912

Trong những ngày tháng qua, hai đồng
hương sinh hoạt rất thương xuyên của Hội
đã ra đi. Ðó là Ông Nguyễn Bửu Việt và
Ông Kiên Chệch . Khi picnic tới chắc tay
bưng tô bún nước lèo, tay gắp miếng thịt heo
quay, lòng ai mà không nhớ đến Hai Việt
đứng chặt thịt heo quay! Rồi mỗi độ xuân
về, cầm lá thư mời, nhìn những dòng chữ
Khmer, ai mà không nhớ đến Thầy Kiên
Chệch!

3.Tập Thơ “ Nỗi Buồn Còn Ðó” của Huỳnh
Tâm Hoài tức Huỳnh Văn Luận. Tập thơ dầy
146 trang, xinh xắn trang nhả với hình bìa
trước màu xanh lá cây, hình núi biển thơ
mộng, hình bìa sau là ảnh và tiểu sử tác giả.
Tập thơ giá ấn phí 10$, đã phổ biến trong
ngày tân xuân hội ngộ 2009, rất đông đồng
hương ủng hộ, phân nửa tiền tặng quỷ hội
Trà Vinh. Hoan hô Anh Luận. Ðộc giả cần
tập thơ xin liện lạc tác gỉa E-mail
huynh2393@yahoo.com hay số phône 916682- 8908
4. Ký Sự Du Lịch “Tây Âu Cổ Kính” của
Trinh Hảo Tâm: Ðây là tác phẩm thứ năm
của tác giả. Sách dầy 336 trang, bìa màu
láng, giá bán 15$, có thể mua tại nhà sách
Văn Bút (714) 895-7080 hay tác giả (714)
528-1413.
5. Sách Chính Trị “20 năm Chiến Sự” của
hai tác giả Võ Trung Tín và Nguyễn Hữu
Viên. Sách dầy 600 trang , chữ mạ vàng,
màu sắc tuyệt đẹp, in ấn kỷ thuật Ðài Loan,
giá bán 40$ trong USA, 50$ ngoài USA ,
cần mua xin liên lạc (714) 856-9202.

Cọp chết để da, người ta chết để tiếng. Ông
Châu Quốc An ở Oregon, trước khi nhắm
mắt còn căn dặn cô con gái là Châu Diệp,
nhớ ký check 50$ ủng hộ hội Trà Vinh, lá
thư của người nhà gởi đến đươc đọc trong
phiên họp , ai cũng mũi lòng. Ông Kiên
Chệch, trong những ngày nằm bệnh cũng
đặn con trai là Kim Phi Bằng nhớ nhín chút
thì giờ giúp hội một tay...
Rồi bên trời Tây, bà Võ Trung Thu cũng ra
người thiên cổ, nhớ khi sinh thời, Hè, Tết ,
lần nào cũng không quên đóng góp ủng hộ
cho Hội, nay đã vắng bóng rồi !
Tiếp theo là gương người còn sống. Chị Hai
Hải Ðường, bệnh nặng nằm nhà thương,
may mắn đã bình phục, trở về lại tiếp tục
công việc giúp hội như xưa nay. Ðó là chưa
kể đến nhiều anh chị thầm lặng, bệnh hoạn,
ốm đau hay bận bịu công việc đến giúp hội,
nhưng tuyệt nhiên im lặng (dấu) không cho
Hội biết tình hình khó khăn riệng tư ! Thật
là tấm lòng cao cả!
Có lẽ tất cả là vì tấm lòng thiết tha với quê
nhà ...
BCH

