CÂU LẠC BỘ TỰ DO (FREEDOM DAY
CLUB) TIẾP THÂN MẪU TÙ NHÂN LƯƠNG
TÂM ĐỖ THỊ MINH HẠNH.
Câu Lạc Bộ Tự Do (Freedom day Club) sinh họat phía Đông Nam thành
phố Melbourne Úc châu. Mặc dầu là một Hội tương tế, các hội viên Câu
Lạc Bộ luôn luôn quan tâm và tích cực đóng góp cho phong trào đấu tranh
cho tự do và dân chủ tại Việt Nam.
Câu Lạc Bộ nhóm mỗi sáng thứ hai hàng tuần tại RSL (Returned &
Services League) chi nhánh Dandenong. Ngày thứ hai 20-5-2014 vừa qua
Câu Lạc Bộ đã đón bà Trần Ngọc Minh thân mẫu của Tù Nhân Lương
Tâm Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Nguyễn Quang Duy và ông Phạm Anh Tuấn
thuộc Khối 8406.
Sau phần chào Quốc Kỳ, giới thiệu quan khách và giới thiệu chương trình,
bà Trần Ngọc Minh đã có đôi lời chia sẻ hòan cảnh của một người mẹ có
con vì tranh đấu cho quyền lợi của công nhân và vẹn tòan lãnh thổ đã bị
nhà cầm quyền kết án 7 năm tù. Bà Minh cho biết bà mọi tù nhân lương
tâm trong ngục tù cộng sản đều cùng chung một số phận. Bà mong bà con
hải ngọai quan tâm hơn và vận động để cộng sản phải thả hết mọi tù nhân
chính trị.
Buổi họp Câu Lạc Bộ tiếp tục với những thông báo, chơi Lotto, ca hát và
ăn trưa.
Trước khi buổi họp chấm dứt ông Hội Trưởng Nguyễn Khiêm đã có đôi
lời cám ơn quan khách. Ông trao một món quà và cho biết đã có 1 cuộc
lạc quyên nhanh để gởi giúp bà Trần Ngọc Minh và các tù nhân chính trị.
Bà Ngọc Minh nhận món quà và cho biết sau khi trừ các chi phí nhỏ cho
chuyến đi bà sẽ gởi cho Hạnh, Hùng Chương và một số tù nhân lương tâm
khác.
Được biết tại Perth, Tây Úc trước khi về lại Âu Châu bà Trần Ngọc Minh
đã cùng Ban Tổ Chức kết tóan tài chánh cho chuyến đi và đã chuyển số
tiền nhận được về Quốc Nội chia sẻ phần nào những khó khăn mà anh chị
Quốc Nội cùng gia đình đang gánh chịu.

Nguyễn Quang Duy
Melbourne Úc Đại Lợi
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