San Jose, Ngày 20 tháng 3 năm 2013

THƯ MỜI
Kính gởi:
- Quý đồng hương Việt Nam tỵ nạn Cộng sản
- Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo
- Quý Hội đoàn, Đoàn thể QG chống Cộng
- Quý cơ quan truyền thông và báo chí
Kính thưa quý vị,
Ngày 30/04/1975, ngày Quốc hận, là ngày đau thương của dân tộc Việt Nam.
Sau 38 năm, những người Việt tỵ nạn Cộng sản, hiện sống trên khắp thế giới không thể nào quên được
những hình ảnh đau thương tột cùng của ngày 30/4/1975. Chúng ta ai ai cũng căm hờn và bùi ngùi khi
nhìn thấy quê hương và đồng bào của chúng ta đã và đang bị đoạ đày dưới chế độ Cộng sản bạo tàn!
Để giúp thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay hiểu rõ hơn tập đoàn Cộng sản Việt Nam từng đối xử tàn ác với
người Việt đồng chủng với chúng, khi chúng cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam. Để các em thấy
được chế độ Cộng sản Việt Nam là phi nghĩa, là áp bức, là bất công, buôn dân bán nước, khíến đồng
bào quốc nội phối hợp cùng các Tôn Giáo, từ Công Giáo, Phật Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, Tin
Lành đều đồng lòng đứng lên buộc tập đoàn Cộng sản Việt Nam phải dân chủ hóa đất nước qua diễn
tiến “Lời tuyên bố của các Công dân Tự do” và “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp”.
Góp phần hỗ trợ đồng bào quốc nội đang sôi sục tranh đấu cho VIET NAM sớm có được dân chủ, nhân
quyền và tự do.
BĐVN Lam Sơn sẽ tổ chức:
CHUƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ ĐÊM NHỚ VỀ SÀI GÒN
Thời gian: THỨ BẢY, NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2013
3:00 giờ chiều đến 6:30 giờ tối
YERBA BUENA High School
1855 LUCRETIA Ave, San Jose, CA 95122
(Vào cửa miễn phí)
BĐVN Lam Sơn trân trọng kính mời tất cả quý Đồng hương Việt Nam, quý vị lãnh đạo tinh thần các
tôn giáo, Hội đoàn, Đoàn thể, cơ quan truyền thông, và báo chí vui lòng đến tham dự chuơng trình văn
nghệ đặc biệt này, chúng ta cùng nhớ về Sài Gòn thuở nào. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ lớn
lao cho BĐVN Lam Sơn.
Trân trọng,
BĐVN Lam Sơn

Lưu Ý: Vì lý do kỹ thuật nên chúng tôi phải thay đổi thời gian. Kính mong quý vị thông cảm

