
*THAM DỰ SINH NHẬT LUẬT SƯ NGUYỄN THẾ 
LINH TẠI HỘI QUÁN LÀNG TRE. 

 

     Cũng như mọi năm, Ls 
Nguyễn Thế Linh, nguyên 
Dân biểu Quốc Hội VNCH, 
hiện là Chủ tịch Hội Đồng 
Thường Vụ Đại Hội 
CLBLKVN, đã tổ chức sinh 
nhật tập thể cùng với các vị 

trong Làng Tre có ngày sinh vào tháng 12.Năm nay được tổ chức 
vào Chủ nhật 23-12-2012. 
    Phái đoàn tham dự gồm có anh chị Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng, 
anh Nguyễn Văn Quất, Anh Chị Tạ Ngọc Quý, anh chi Nguyễn 



Mai, chị Lê Ngọc Liêng, Chị Phạm Thị Minh, Anh Nguyễn Văn 
Cung.Anh Thiện Ý đã thay mặt 
anh chi em chúc mừng sinh 
nhật thứ 75 của anh Nguyễn 
Thế Linh. 
-Bốn lô độc đắc thì anh chị Thiện Ý 
trúng hai lô còn gì!?! 

   Vì là một sinh nhật tập thể 
nên khách tham dự khá đông, 
kín cả hội trường.  
 Ca sĩ CSVLK Lê Ngọc Liêng hát tặng 
Ls Nguyễn Thế Linh nhạc phẩm “Anh 
Cho Em Mùa Xuân” để mọi người củng  
“nhẩy đầm”cho Zzui Zẻ… 

        Chương trình tổ chức sinh 
nhật thật phong phú, hấp dẫn. 
Ngoài tiệc mừng tự phục vụ với 
nhiều món ăn ngon đặc sản 
được đặt từ nhà hàng đem tới, 
là một chương trình văn nghệ 
thật đặc sắc,dạ vũ thật sôi động  
với các nhạc phẩm vui tươi, đầy 
mầu sắc mùa Giáng sinh và 
mùa xuân mới.Một điều cũng 
thật đặc biệt là cuộc xổ số lấy 

hên đầu năm cả hai anh chị Thiện Ý Nguyễn Văn Thắng đều trúng 
số hên thật là hên. Một đồng môn nói đùa là năm nay anh chi 
Thiện Ý mua vé số đi để trúng độc đắc, rồi bao vé máy bay và toàn 



bộ chi phí cho một Đại Hội Cựu Sinh 
Viên Luật Khoa Việt Nam Toàn Thế 
Giới họp mặt ở đâu đó thì Dzui biết 
mấy…  
      Buổi mừng sinh nhật Ls Nguyễn 
Thế Linh đã diễn ra sau 3 tiếng đồng 
hồ và đã kết thúc trong niềm hân 
hoan chung của mọi ngươi tham dự. 
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