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Chi đoàn Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết Quảng Nam vừa đến thăm tặng quà, tiền phụng
dưỡng cho mẹ Việt Nam anh hùng đang sinh sống tại địa bàn TP. Tam Kỳ và huyện Núi Thành
nhân Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

  

  

Bí Thư Chi đoàn Công ty TNHHMTV Xổ số KT Q. Nam; Lê Thị Lợi dâng hương tại Nghĩa trang
Tam Kỳ

          

Trên chặng đường 21 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, dân tộc đã đi qua những
năm kháng chiến đầy gian khổ, hy sinh mất mát, những chặng đường mà ở đó, mỗi tên đất, tên
làng, tên núi, tên sông... đều gắn liền với những mất mát, đau thương cùng những chiếc công
hào hùng, vang dội. Tỉnh Quảng Nam, Khu V là một vùng đất như thế.
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  Nơi đây suốt năm chiến tranh, đã diễn ra cuộc đọ sức khốc liệt mang tính sống còn giữa ý chí và trí tuệ của con người Việt Nam, đất nước Việt Nam, văn hóa Việt Nam với lực lượng quân sựkhổng lồ của Mỹ. Trong cuộc đụng đầu đó, tại nơi đây, Núi Thành được biết đến như là trậnđánh phủ đầu quân xâm lược trên chiến trường khi giới lãnh đạo Mỹ vào miền Nam hàng chụcvạn quân và leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân.  18h30 ngày 26/7; Đoàn thanh niên Công ty đã tham dự lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩxã Tam Hiệp, tại đây đoàn viên thanh niên của công ty đã dâng hưởng tưởng niệm các anhhùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc.
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