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Hàng năm cứ vào ngày thứ Năm, tuần lễ thứ Tư trong tháng 11 là cả
nước Hoa Kỳ ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn để kỷ niệm những người di dân đầu tiên
đến Hoa Kỳ sau một năm, tháng 11 năm 1621, họ đã tổ chức một bữa ăn
chung để tạ ơn người dân bản xứ (da đỏ), tạ ơn trời đất đã ban cho an lành và
một mùa thu hoạch tốt trong năm qua. Trong tiệc ăn mừng, thực phẩm chính
gồm có thịt gà tây và khoai nướng. Cộng đồng người Việt hơn 2 triệu rưỡi
người tại Hoa Kỳ cũng hòa nhập vào trong phong tục truyền thống tốt đẹp
nầy và ngoài sự biết ơn, người Việt còn ăn mừng ngày Lễ Tạ Ơn với một ý
nghĩa khác.
Kể từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 số lượng người Việt di cư ra
nước ngoài càng lúc càng đông, bao gồm nhiều thành phần trong xã hội qua
nhiều đợt. Từ di tản ban đầu là những người phục vụ trong chính quyền Việt
Nam Cộng Hòa để tránh sự trả thù của Cộng sản cho đến sau nầy là dân chúng
được mọi người biết đến như là những thuyền nhân vượt biển đã khơi dậy
lương tri của các quốc gia trên toàn thế giới. Họ đã liều chết ra đi tìm tự do.
Ước tính gần cả triệu người đã bỏ mình trên biển cả. Trong lịch sử nhân loại
chưa có cuộc di cư tránh hiểm họa Cộng sản nào bi thương và to lớn đến như
vậy.
Người Việt tiên phong đến Hoa Kỳ đã xây dựng nên những cộng đồng
người Việt sinh hoạt khắp nơi. Ở đâu cũng có địa danh chính thức Little
Saigon và đông đảo nhất là thủ phủ Little Saigon thuộc quận Cam (Nam
California) qui tụ gần ba trăm ngàn người Việt sống quần cư trong ba thành
phố Westminster, Garden Grove và Fountain Valley mà ba vị Thị trưởng
thành phố đều là người Việt. Sự phát triển vượt bậc về mọi lãnh vực chính trị,
kinh tế, văn hóa và xã hội tại địa phương đã cho thấy sự kết hợp giữa các thế
hệ người Việt thật tuyệt vời qua các chương trình đoàn tụ gia đình hay HO.
Bắt đầu là người thân kế đến là người đồng hương cùng nhau lập nên những
cộng đồng người Việt lớn mạnh cả về số lượng lẫn phẩm chất. Các khu phố
thương mại, trường học, cơ sở tôn giáo trong khu vực đều mang tính thuần
Việt. Các lễ hội đa văn hóa tại địa phương hay lễ hội cổ truyền đều mang đậm
bản sắc Việt. Thế hệ người Việt thứ hai dần dần chen chân vào dòng sinh hoạt
chính của người bản xứ. Thế hệ trước hy sinh củng cố cho thế hệ sau. Cứ theo
đà tiệm tiến từng thế hệ mà giành được ưu thế trong xã hội đa sắc dân.
Do đó mùa Lễ Tạ Ơn đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, ngoài dịp
để chúng ta gởi lời cám ơn đến nhân dân và chính phủ Hoa kỳ cũng còn là cơ
hội để chúng ta tỏ lòng tri ân đến với những người Việt đi trước đã dành hết
công sức xây dựng, bảo lãnh và giúp đỡ cho người đến sau để cùng nhau kiến
tạo nên những cộng đồng người Việt vững mạnh trên đất nước Hoa Kỳ.

Trần Bạch Thu
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THƯ MỜI
Họp Mặt Mùa Tạ Ơn
Hàng năm, nhân Mùa Lễ Tạ Ơn truyền thống của Hoa Kỳ, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Nam California sẽ tổ chức một buổi Họp Mặt để các đồng môn và gia đình có dịp ngồi lại với nhau
hàn huyên tâm sự, ôn lại những việc làm đã qua...
Trong tinh thần đó, Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam Cali trân trọng kính mời quý vị
Giáo sư, quý anh Cựu Chủ tịch, quý Huynh trưởng và toàn thể Đồng môn các Ban các Khoá cùng gia
đình cư ngụ hoặc đang thăm viếng tại Nam Cali, đến tham dự buổi tiệc Họp Mặt được tổ chức tại địa
điểm và ngày giờ như sau:
Thời gian:
Địa điểm:

11:30 trưa Thứ Bảy ngày 19 tháng 11 năm 2016.
Nhà hàng Seafood Place
12181 Brookhurst street, Garden Grove CA 92840.
ĐT: (714) 813-9727 và (714) 638-7020

Để giúp cho buổi Họp Mặt được thành công tốt đẹp, Ban Tổ Chức kêu gọi sự đóng góp (*) của quý vị
từ nay cho đến ngày họp mặt theo thể thức như sau:



Nếu đóng góp bây giờ: Xin gửi về địa chỉ Hội: 8051 Westminster Blvd, Westminster, CA
92683. Chi phiếu xin ghi trả cho VNIAAA.
Đóng góp trong ngày họp mặt: Xin đóng góp tại chỗ vào ngày Thứ Bảy 19/11/2016.

Rất mong quý vị, quý anh chị quan tâm và chuẩn bị sẵn sàng để tham dự buổi họp mặt nói trên cho
thật đông vui.
Trân trọng kính mời.
Orange County, ngày 19 tháng 10 năm 2016
TM Hội CSV/QGHC Nam California,

Trần Bạch Thu

__________________________________________________________________________________________________________________
(*) Đóng góp cho buổi tiệc: $25/người. Có ca nhạc giúp vui.
Xin liên lạc BTC cho biết số người tham dự trước ngày 12 tháng 11/2016:
Trần Ngọc Thiệu: (714) 943-2445; email: hanoi54@socal.rr.com
Trần Bạch Thu: (562) 423-1793; email: tranbachthu@yahoo.com
Nguyễn Văn Sáu: (714) 514-1209; email: saunguyen66@gmail.com
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Họp Mặt Hè 2016 của đồng môn QGHC Nam Cali và thân hữu
Trong không khí oi bức của một ngày mùa
Hạ, vào trưa Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016 hội QGHC
Nam Cali đã tổ chức một cuộc họp mặt Hè 2016 tại
Summerset Mobile Homes Park, Westminster, trong
phòng hội thoáng mát rộng rãi… Buổi họp mặt có
phần trình diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”, do các
đồng môn nghệ sĩ và các thân hữu văn nghệ đóng
góp. Phần nhạc đệm keyboard do đồng môn Phú
Hùng đảm trách.
Sau phần thủ tục chào cờ Việt, Mỹ và phút
mặc niệm do anh Ngô Ngọc Vĩnh xướng ngôn, anh
Chủ tịch BCH Trần Bạch Thu giới thiệu ý nghĩa buổi
văn nghệ họp mặt hè. Theo anh, buổi họp mặt có
phần trình diễn văn nghệ cốt để qua lời ca tiếng hát,
chuyển tải tâm tình của anh chị em cựu sinh viên
QGHC tại hải ngoại đối với non sông đất nước, mà
đã hơn bốn mươi năm nằm dưới ách thống trị của
CS.

thuật lại những hoạt động của Hội Cựu Sinh viên
QGHC từ ngày thành lập 1965 với anh Nguyễn Quốc
Thụy làm Chủ tịch và anh Đỗ Tiến Đức Tổng Thư ký.
Báo Hoài Bão xuất bản từ đó đến ngày mất nước.
Anh Đặng Mạnh Hùng cũng góp ý kiến, mong muốn
anh em cựu sinh viên QGHC chúng ta nên tham gia
tích cực hơn nữa vào những sinh hoạt cộng đồng,
lưu tâm với tình hình đất nước bên quê nhà…

Trở lại chương trình văn nghệ, phần đơn ca
có các giọng hát của đồng môn Chu Tất Tiến qua
nhạc phẩm: Vĩnh Biệt Sài Gòn, Anh Đi Chiến Dịch.
Thân hữu Trương Minh Cường với nhạc phẩm Giấc
Ngủ Thiên Thần do chính anh sáng tác. Thân hữu
Lâm Dung với Thu Quyến Rũ. Thân hữu Tuý Hoa với
Chuyến Tàu Hoàng Hôn. Thân hữu Ngọc Quỳnh với
Qua Cơn Mê. Thân hữu Ngọc Hoa với ca khúc Trở Về
Thôn Cũ. Phương Mai với Suối Tóc. Kim Yến với
Tình Khúc Cho Em. Một giọng nam lần đầu tiên
tham gia chương trình văn nghệ của Hội, ca sĩ Vũ
Anh với Tuổi Xa Người. Thân hữu Bùi Khanh với
Bây Giờ Tháng Mấy…

Tiếp theo, MC Ngô Ngọc Vĩnh giới thiệu
phần văn nghệ với sự đóng góp giọng ca của các ca
sĩ đồng môn và các thân hữu văn nghệ. Về phần văn
nghệ, song ca có cặp uyên ương Phú Hùng (đồng
môn ĐS11) + Phương Thảo với ca khúc Và Tôi Cũng
Yêu Em.
Phương Mai, Phương Thảo trong nhạc phẩm
Khúc Ca mùa Hè và Tiếng Đàn Tôi. Ngọc Quỳnh và
Lâm Dung trong ca khúc Còn Gặp Nhau.
Để thay đổi không khí, đồng môn Đỗ Tiến
Đức, một nhà văn, nhà báo được mời lên sân khấu
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Buổi họp mặt mùa Hè 2016 với phần trình
diễn văn nghệ đã kết thúc trong không khí vui tươi,
hào hứng… Ngoài một số đông anh chị em đồng
môn Hội QGHC tại Nam Cali tham dự, còn có anh chị
Trần Đình Liên, ĐS11 đến từ Miền Đông; đồng môn
Nguyễn Trọng Thu, trong Ban Chấp hành Hội Ái
Hữu SVSQ/TB Thủ Đức cũng đến tham dự.

Xin cám ơn Ban Tổ chức, cám ơn Ban Văn
nghệ “cây nhà lá vườn” gồm các đồng môn nghệ sĩ
và các thân hữu văn nghệ đã tích cực đóng góp lời
ca tiếng hát đem lại kết quả tốt đẹp cho buổi họp
mặt đông đảo hôm nay…
Tường thuật: Tâm Đinh - Hình ảnh: Sáu Nguyễn

VIẾNG ĐÁM TANG THÂN MẪU CỐ GS. NGUYỄN VĂN BÔNG

Nhận được tin cụ Nguyễn Thị Năm, thân
mẫu cố GS Nguyễn Văn Bông, cựu Viện trưởng
HV/QGHC Sài Gòn đã thất lộc ngày 8-7-2016, Ban
Đại diện và một số CSV/ QGHC Nam Cali đã đến nhà
quàn Peek Funeral Home tại Wesminster để thăm
viếng.
Cụ Nguyễn Thị Năm, pháp danh Diệu Trung,
sinh ngày 20 tháng 8 năm 1908 và mất ngày 8 tháng
7 năm 1916 tại California, hưởng đại thọ 108 tuổi.
Chúng ta còn nhớ, vào đầu tháng 7-2015, đại diện
Hội QGHC Nam Cali và các đồng môn đã đến tư gia
cụ Diệu Trung để thăm viếng cụ. Lúc ấy cụ còn nghe
được và hiểu được những điều cô gái út Nguyệt nói
sát vào tai. Được cô Nguyệt cho biết cụ mới điều trị

tại bệnh viện trở về, anh chị em đồng môn cũng cảm
thấy vui mừng vì cụ vẫn tỉnh táo…Trải qua một thời
gian chống chọi với bệnh tật, với tuổi già, cụ đã
thanh thản ra đi trong sự thương tiếc của các con
cụ, của các môn sinh của GS Bông, người con trai tài
năng, đức độ nhưng sớm bạc mệnh của cụ Diệu
Trung.
Tham dự buổi thăm viếng cụ Diệu Trung tại
nhà quàn hôm ấy thật đông, trong đó có anh em
CSV/QGHC Nam California và bào đệ của một cố
đồng môn ĐS11 ở Đức là Dược sĩ Bùi Như Hải (ông
Hải cũng vừa qua đời ngày 8-14-2016, sau Cụ Diệu
Trung một tuần lễ).
Ghi nhanh: Tâm Đinh - Hình ảnh: Sáu Nguyễn

THAM DỰ RA MẮT THƠ NGUYÊN CHI
Buổi ra mắt tập thơ Dâng Em của Nguyên
Chi (đồng môn Nguyễn Chí Vy/ĐS9/CH2) đã diễn ra

không bị tịch thu, thiêu hủy, sau ngày 30/04/75,
đem xuất bản tập thơ với chủ đề Dâng Em để tặng
và tạ ơn người vợ, đã tần tảo nuôi con, nuôi tù trong
suốt 13 năm với 2 câu mở đầu:

tại Thư Viện Việt Nam, Thành phố Westminster vào
trưa ngày 07 tháng 08 năm 2016, với sự tham dự
của hơn 130 người gồm các đồng môn QGHC, thân
hữu Hội Nhatrang Khánh Hòa và Hội Đồng Hương
Thân Hữu Quảng Ngãi của tác giả.
"Người tù QGHC sau 13 năm bị tù cải tạo cộng
sản, ra khỏi tù đã gom góp lại một ít thơ còn sót

“Một thời gánh gạo thăm chồng
Nuôi con khôn lớn cô phòng quạnh hiu"
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Sau phần ký tặng sách, chương trình Ra mắt
Thơ bắt đầu với thủ tục chào quốc kỳ quốc ca VNCH,
Hoa Kỳ và một phút mặc niệm. Sau đó, MC Trần Quý
Hùng (ĐS9/CH2) giới thiệu các con và cháu đã bảo
trợ tác giả, lên sân khấu để chào mừng và cám ơn
quý cô bác thân hữu đến tham dự đông đảo, ủng hộ
buổi ra mắt thơ. Chị Hoàng Mai, phu nhân nhà thơ
phát biểu vài ý kiến về tập thơ Dâng Em. Tiếp theo,
MC Hùng đã mời những vị đã góp phần hoàn thành
tác phẩm Dâng Em gồm: anh Nguyễn Văn Sáu
(TS4/QGHC), nhà thơ Lan Đàm, cụ Bùi Xuân Đáng
(sáng lập viên Hội Hoa Lan VN), nữ họa sĩ Lam
Thủy, anh Nguyễn Duy và anh Minh Printing lên sân
khấu để tác giả ngỏ lời cám ơn đã giúp hoàn thành
tập thơ rất mỹ thuật.

Theo anh, ngoài chủ đề tình yêu, tác giả Nguyên Chi
còn đề cập trong tác phẩm của mình tình yêu quê
hương, tình bạn, tình đồng chí v.v...
Trong phần II ngâm thơ và ca nhạc, cô Kim
Yến, một thân hữu QGHC đã bắt đầu với bài hát Nghĩ
Về Cha của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy để tặng tác giả
Nguyên Chi. Tiếp theo, MC dược sĩ Thuý Lan (phu
nhân đồng môn Lê Danh Đàm ĐS8) giới thiệu bài
thơ Tàu Trăng và trường hợp hình thành, diễn tả
tâm trạng của tác giả lần đầu tiên năm 1957 từ
Nhatrang đến Bến Tre thăm người con gái Xứ Dừa
(hiện giờ là chị Hoàng Mai, phu nhân tác giả). Cô
Nicole Uyển Nga diễn ngâm bài thơ Tàu Trăng với
một giọng ngâm ngọt ngào, truyền cảm với tiếng sáo
đệm của nghệ sĩ Ngọc Nôi. Sau phần ngâm thơ, bản
nhạc Khúc Hát Thanh Xuân, nhạc ngoại quốc lời
Việt, được Bác Sĩ Trương Minh Cường, thân hữu của
Hội QGHC Nam Cali trình bày với giọng ca vui mạnh.
Tiếp đến, đồng môn Cao Công Đắc (ĐS10) được MC
mời lên sân khấu diễn ngâm bài thơ Một Phút Một
Giây (Ngọc Nôi đệm sáo) nói lên nhân sinh quan và
suy nghĩ về cuộc đời của tác giả. Một bản nhạc giúp
vui với bài Ngàn Thu Áo Tím của Hoàng Trọng và
Vĩnh Phúc, đã được trình bày qua tiếng hát êm dịu
quyến rũ của Bích Thủy, nữ ca sĩ thường góp mặt
giúp vui trong các buổi họp có trình diễn ca nhạc
của Hội QGHC Nam Cali.
Tiếp theo, bài thơ Buổi Chiều Sang Thăm Em
được cô Phi Loan diễn ngâm, với tiếng sáo phụ hoạ
của nghệ sĩ Ngọc Nôi. Bài ca giúp vui Cung Đàn Xưa
của Văn Cao do cô Thùy Liêm trình bày với tiếng hát
thật truyền cảm. Một lần nữa, cô Phi Loan diễn
ngâm, cùng với tiếng sáo phụ hoạ của nghệ sĩ Ngọc
Nôi, bài thơ Lang Thang diễn tả tâm trạng của tác
giả về tình yêu.

Cụ Bùi Xuân Đáng được mời đầu tiên, nói
lên vài cảm tưởng về tập thơ và tác giả đả cám ơn
người vợ đã nuôi tù, nuôi con trong suốt 13 năm.
Nhà thơ Lan Đàm, tức đồng môn Lê Danh Đàm
(ĐS8) tiếp theo đã nói lên Cảm Đề về Dâng Em.
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Bài ca Thương Nhớ Người Dưng của Nguyễn
Kim Tuấn đã được nữ ca sĩ Túy Hoa trình bày với
giọng hát thật dễ thương, Cô Túy Hoa cũng đã từng
gắn bó giúp vui trong các chương trình văn nghệ các
buổi họp mặt của Hội QGHC Nam Cali…Đặc biệt, anh
Nguyễn Minh Hải, con rể tác giả, sau cùng lên ca bài
Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương để tặng ông bố
vợ.
Chấm dứt buổi sinh hoạt là lời cảm tạ của
tác giả và ban Tổ chức.

Buổi ra mắt thơ Dâng Em của Nguyên Chi đã
kết thúc trong không khí vui tươi, sinh động với đa
số người tham dự. Hy vọng tác giả Nguyên Chi sẽ
cho ra mắt những tập thơ tiếp theo, cũng như mong
các văn nghệ sĩ khác của QGHC, sẽ có dịp ra mắt giới
thiệu các tác phẩm của mình để đồng môn được
thưởng thức một cách thích thú như hôm nay.
Tường thuật: Phóng viên Bản Tin
Hình ảnh: Sáu Nguyễn

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ GS NGUYỄN NGỌC HUY

Các CSV (từ trái): NVSáu, LTTrạng, TBThu, PMTiến, NCLượng, NBTùng, Cụu Dân biểu Mã Xái (CT Tân Đại Việt),

TTMẫn, NNVĩnh, TNThiệu, HMinh, NCVy, LNDiệp và CVĐễ.

Khoảng 1:30PM ngày CN 31/7/2016, một số
khá đông anh chị em Cựu Sinh Viên QGHC đã tới
tham dự lễ tưởng niệm GS Nguyễn Ngọc Huy và hội
thảo chính trị do đảng Tân Đại Việt tổ chức tại
phòng sinh hoạt thành Phố Westminster, CA. Sau lễ
tưởng niệm, một số anh em đã được ban tổ chức
mời chụp hình kỷ niệm với nhà báo Mỹ David Satter,

một nhà nghiên cứu về hậu Cộng sản của Hudson
Institute và Radio Liberty, đã từng bị TT Putin tống
xuất khỏi Nga, hôm đó là một diễn giả trong phần
hội luận cùng hai diễn giả khác là nhà hoạt động
Nguyễn kim Bình và cô Nancy Nguyễn, một thiếu nữ
đã bị Cộng Sản Việt Nam bắt nhốt mấy ngày trong
thời gian TT Obama công du Việt Nam.
Bài viết: Trần Ngọc Thiệu - Hình ảnh: Nguyễn Văn Sáu

THĂM VIẾNG ĐỒNG MÔN LÊ HỮU DZU
Được tin anh Lê Hữu Dzu trở bệnh nặng nên
được chuyển từ trung tâm điều dưỡng Windsor
Gardens Care Center ở Fullerton tới khu chăm sóc
lâu dài Nursing Home Golden retirement ở
Anaheim, chúng tôi gồm năm người: Trần Ngọc
Thiệu, Trần Bạch Thu, Nguyễn Văn Sáu, Ngô Ngọc
Vĩnh và Nguyễn Công Lượng tới thăm anh lúc 5 giờ
chiều ngày Thứ sáu 23/9.

Vừa bước vào cổng hỏi thăm thì người quản
lý cho biết đã chuyển anh Dzu vô nhà thương
Huntington Beach một ngày trước đó. Chúng tôi đến
nhà thương HB thì vừa đúng bữa cơm chiều. Anh
Dzu nằm ăn ngay trên giường, tay múc thức ăn rơi
vãi lung tung. Anh Sáu phải giúp anh múc từng
muỗng một. Anh Dzu ăn gần hết phần ăn ngon lành.
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Sức khoẻ anh thấy còn tốt, chỉ có trí nhớ là có vấn
đề. Bệnh chính là tiểu đường nặng đã quá lâu.
Khi chúng tôi chào ra về thì anh bật khóc
làm chúng tôi thấy mủi lòng quá. Mới gần đây,

chúng tôi được biết anh lại phải đổi tới chỗ đặc biệt
hơn nữa ở 15781 Candlewood St., Westminster, CA
92683 (Phòng #2). Ai là bạn thân của anh Dzu nên
vô thăm anh ấy lúc này.
Tường thuật: Trần Ngọc Thiệu

Sinh Hoạt Các Khóa
 Sinh Hoạt Khóa ĐS10:
TÔ PHỞ THẮM TÌNH ĐỒNG MÔN
Nhân ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ 4 tháng
7/2016, bạn Nguyễn Nhật Ngọ (biệt danh Nghé
Ngọ), CSV/QGHC ĐS10 & CH7, hiện là cư dân miền
đồi núi, sa mạc Cucamonga, bang California, về dự
đám cưới con bạn tại Quận Cam California, thủ phủ

người tỵ nạn Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng
7/2016, anh có nhã ý mời các bạn bè đồng môn
QGHC khóa ĐS10 và các bạn bè thân hữu đi uống
trà, ăn điểm tâm, nói chuyện trên trời, dưới đất, tào
lao cho vui tuổi già.

Từ trái: NTThịnh, ĐXTrúc, NTHoàng, NCVy, NNVĩnh, BĐLứt, NPHùng, NNNgọ, ĐDChí, NVSáu, TNThiệu, TB Thu.

NN/Ngọ và ĐX/Trúc, sau một vòng gởi điện
thư emails trên internet và gọi điện thoại nhắc nhở,
10 giờ sáng ngày thứ bảy 3 tháng 7/2016, có được
14 bạn bè đến tiệm Phở Pasteur, góc đường
Westminster & Brookhurst, gặp nhau.
ĐS10: TT/Phục, NT/Thịnh, ĐX/Trúc,
NT/Hoàng, BĐ/Lứt, ĐD/Chí, NN/Ngọ.
Thân hữu: TN/Thiệu ĐS11, TB/Thu Đ17,
NC/Vy ĐS9 & CH2, NV/Sáu TS4, NP/Hùng ĐS11,
NN/Vĩnh ĐS18, Tô Thanh Trúc (Điền Địa, bạn thân
của NP/Hùng từ Virginia về chơi).
Quận Cam Nam California mùa lễ và tiết trời
thật mát dịu, nắng đẹp nên du khách từ khắp nơi đổ
về thật đông đúc. Các bãi đậu xe chật cứng và quán
phở đông khách nhưng ông chủ quán, chỗ thân hữu,
vẫn ưu ái dành một bàn dài riêng cho khách quen

thân, có nơi ngồi bên nhau, nói chuyện như la hét,
để nghe cho rõ trong tiếng ồn ào, náo nhiệt.
Thật sự California trong những năm gần đây
có nền kinh tế phát triển lớn mạnh và hằng năm số
người nhập cư đến California trên con số kỷ lục,
trên 400.000/năm. Cho nên phố xá, xa lộ, đường sá
California luôn luôn ồn ào, đầy xe cộ qua lại và bãi
đậu xe giờ cao điểm, khó kiếm một chỗ đậu xe thoải
mái. Và nếu kể California như một quốc gia về kinh
tế, California xếp hàng thú 6 trên thế giới hiện nay:
Hoa Kỳ, Trung Hoa, Nhật Bản, Đức, Anh, California.
Bạn bè lâu lâu có dịp ngồi bên nhau, bên ly
trà nóng, tô phở bốc khói, thơm ngon, đượm tình
đồng môn, nay trong tuổi về già, lòng vẫn đầy ưu tư
về cố quốc Việt Nam và có dịp thổ lộ với nhau.
41 năm, hơn một nửa số năm trong tuổi đời
của những người Việt tha hương, nay là công dân
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các xứ Pháp, Gia Nã Đại, Anh, Đức, Mỹ.... gốc Việt,
tâm tư những người này vẫn canh cánh ưu tư về cố
quốc Việt Nam, nơi mà kẻ tiếm quyền Cộng Sản đã
tìm mọi cách đày đọa, giết hại, tù đày, kỳ thị... để họ
chỉ còn con đường chết hoặc bỏ nước ra đi, tìm một

nơi trên thế giới dung thân. Những con người Cộng
Sản tham nhũng, vơ vét tất cả tài nguyên quốc gia
vào túi tham vô đáy với tất cả sự vô cảm trước khổ
đau của dân tộc. Những kẻ cầm quyền vô liêm sỉ.

Đất nước sau 41 năm hết chiến tranh tương
tàn, rơi vào tình trạng một quốc gia chậm tiến, tụt
hậu trên mọi bình diện: giáo dục, y tế, kinh tế, tài
chánh, chính trị, đạo đức, và nền độc lập, chủ quyền
quốc gia hầu như đang rơi vào vòng lệ thuộc kẻ thù
truyền kiếp Trung Hoa. Việt Nam đi vào một giai
đoạn lịch sử đau thương nhất trong bao nhiêu năm
lập quốc, dựng nước và giữ nước đến ngày nay.
Để câu chuyện được mang một chút vui vui
cho cuộc đời, một anh bạn đề nghị, chung tiền mua
vé số, có số độc đắc Powerball lên đến $454 triệu và
anh NN/Ngọ được cử đem bàn tay may mắn đi mua
$70.00 vé số do 14 anh chung góp.

Ngày thứ ba 5 tháng 7 vừa qua, sở xổ số
công bố, kỳ xổ số lần này không có người thắng giải
độc đắc nên cuộc xổ số chuyển tiếp cho kỳ tới, số
độc đắc lên đến $508 triệu. Anh Ngọ dã dò cẩn thận
các số đã mua và trúng được tất cả... $12.00 đồng.
Anh đã “đầu tư” thêm $12.00 trúng kỳ này, mua
thêm vé mới và hy vọng ngày xổ số sắp đến 14 bạn
bè chia nhau số tiền trúng $508 triệu. Dầu sao mua

vui cũng được... một vài trống canh.

Cám ơn anh Nguyễn Nhật Ngọ. Cám ơn bạn
bè đã gặp nhau, trao đổi năm ba câu chuyện trong
ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.

Quận Cam California 7 tháng 7 năm 2016
ĐXTrúc ghi vội

 Sinh Hoạt Khóa ĐS12:
1- ĐÓN TIẾP BẠN ĐỒNG KHOÁ LÊ THÀNH NHƠN

anh chị: (Hàng ngồi - từ trái) Trương Văn Nghĩa,
Nguyễn Hoàng Tân, Nguyễn Đăng Luận, Nguyễn
Thành Nhơn, Ngô Vũ Bích Diễm Nguyễn Huy Sỹ và
Nguyễn Xuân Thúy. (Đứng phía sau) Đinh Bá Tâm
và Nguyễn Quý Hùng. Anh Châu Văn Để (áo vest
đen), đang bận đi “công tác” cũng ghé đến thăm anh
Nhơn và anh em trong chốc lát.

Được tin anh chị Lê Thành Nhơn từ New Jersey
đến Nam Cali, vào trưa ngày Chủ nhật, 11 tháng 9,
2016 vừa qua, anh chị em đồng môn ĐS12 tại địa
phương đã tổ chức cuộc đón tiếp tại Diamond
Seafood Palace, Garden Grove. Anh Lê Thành Nhơn
là người bạn đồng khoá hiền lành, vui tính mà từ
ngày ra trường đã hơn 50 năm, nhiều anh chị em
chưa một lần tái ngộ. Tham dự buổi họp mặt có các
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Anh chị em rất vui mừng gặp lại người bạn
xưa. Những mẩu chuyện khi còn đi học ở Học Viện,
khi ra trường tản mác đi phục vụ tại khắp nơi, từ
Trung ương đến Địa phương…đều được nhắc đến
trong luyến tiếc ngậm ngùi. Anh Nhơn cho biết đây
là lần đầu tiên trong hơn 20 năm ở Hoa Kỳ, anh mới
đến tiểu bang vàng (Golden State) California, thăm
vùng Little Sài gòn, thủ đô tinh thần người Việt tại
hải ngoại.
Buổi hội ngộ chấm dứt trong không khí vui
tươi. Anh chị em lưu luyến chia tay, hẹn tái ngộ vào
một ngày không xa, khi thể chất lẫn tinh thần của
các vị “đốc phủ hồi hưu” vẫn còn tốt đẹp như hiện
tại…

2- ĐÓN TIẾP BẠN ĐỒNG KHOÁ NGUYỄN HỮU TRÍ

Nhân chuyến
sang thăm Nam Cali,
anh Trí có nhã ý
muốn có cuộc hội
ngộ với các bạn
ĐS12. Anh em tại
vùng Quận Cam đã
họp mặt vào trưa
ngày 16-8-2016 đón
tiếp bạn Nguyễn
Hữu Trí tại Nhà
hàng GÀ BISTRO, TP.
Garden Grove. Đây
là nhà hàng có
những món đặc sản
là gà và các món đặc
biệt khác, do anh
Phạm Đức Thạnh,
ĐS17 làm quản lý.
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Tham dự cuộc họp mặt có các anh: Cung
Nhật Dương, Đặng Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Tân,
Nguyễn Hữu Trâm, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Quý
Hùng, Nguyễn Tấn Hiếu, Nguyễn Xuân Thúy,
Trương Văn Nghĩa và Đinh Bá Tâm. So với cuộc họp

mặt đón tiếp anh Trí vào tháng 8 năm 2014, lần này
anh em đồng khoá tham dự đông hơn. Đặc biệt có 4
người bạn của anh Trí cũng tham dự cuộc họp mặt,
nên cuộc họp mặt rất đông vui nhộn nhịp. Buổi họp
mặt đã chấm dứt lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

 Sinh Hoạt các Khóa Đốc Sự & Cao Học ...

Ghi nhanh: Tâm Đinh - Hình ảnh: Hùng Nguyễn

ĐÓN TIẾP ANH CHỊ TRẦN NHỰT THĂNG

10 giờ sáng ngày Thứ Ba 13 tháng 9 vừa
qua, bạn bè CSV/QGHC Đốc Sự 9, 10, 11,12..., Cao
Học2, CH6, CH7... và thân hữu, gặp nhau thân mật
tại Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo của anh Huỳnh Tấn Lê,
số 1612 N. Spurgeon St. Santa Ana, CA 92701, đón
tiếp, hàn huyên, chuyện trò với anh chị Trần Nhựt
Thăng, CSV/QGHC ĐS10 và CH2 từ Virginia xuống
chơi trong dịp lễ Lao Động Hoa Kỳ.
Hiện diện hôm đó có, ngoài anh chị Huỳnh
Tấn Lê - người đứng mời và thết đãi bạn bè bữa
cơm chay, có sự tham dự của quí anh chị Nguyễn
Tiến Hoàng, anh chị Đặng Văn Thạnh, anh chị
Nguyễn Huy Sĩ, anh Thái Tăng Phục, Nguyễn Tiến
Thịnh, Cao Công Đắc, Bùi Đức Lứt, Phan Công Danh,
Nguyễn Nhật Ngọ, Đỗ Duy Chí, Đỗ Xuân Trúc,
Nguyễn Chí Vy, Nguyễn Phu Phụng, Trần Ngọc
Thiệu, Nguyễn Phú Hùng, Phùng Minh Tiến, nhà báo
Thanh Huy và Trần Nhật Á, anh của Trần Nhật
Thăng.
Bạn bè lâu ngày có dịp gặp nhau, tay bắt,
mặt mừng, cười đùa nhìn nhau, xem ta và bạn có gì
thay đổi không? Mái tóc có bạc nhiều hơn không?
Sức khỏe có còn tốt hay không? Nhìn bạn để thấy
mình, nhìn mình để ước lượng bạn. Các câu chuyện
hàn huyên nổ như pháo ngày Tết và tiếng cười vang
cả hội trường lớn rộng của Tổng Hội Cư Sĩ.

Trong vòng trước đây một hai tuần lễ, khóa
10 có hai anh chị ra đi ở Việt Nam. Đó là anh Phạm
Văn Tám, ở Châu Đốc và chị Phan Thị Sen, ở Sài Gòn.
Một cái tin buồn và gây xôn xao trong đám bạn bè,
dù trong lứa tuổi trên bảy mươi và tròn trèm bước
vào tám mươi. Sự ra đi là lẽ thường tình, “vô
thường” của kiếp nhân sinh! Cuộc ra đi, sự mất mát
nào không để lại bùi ngùi, tiếc thương?
Nhắc lại hai người bạn vừa về Miền Vĩnh
Hằng, Cõi An Bình, các giai thoại khi còn sinh viên,
trẻ tuổi và nhiều ước vọng trong đời, được khơi lại.
Chị Phan Thị Sen, một đóa hoa xinh đẹp, khi
bước vào lớp, như câu ca dao “Trong đầm (được
sửa thành Trường) gì đẹp bằng sen” làm chị e thẹn,
má ửng hồng, chân tay líu quíu, giữa tiếng cười nhẹ
nhàng, khúc khích, theo đuổi của đám bạn nghịch
phá.
Anh Phạm Văn Tám, tương đối lớn tuổi hơn
đám bạn nhí cùng khóa 10, cũng bị chọc phá với các
trò thật cũ nhưng cũng thật nghịch ngợm, với biệt
danh “Tám Bò”, dù không ai hiểu và giải thích được
biệt danh “Bò” này dính dáng gì với anh và một
nguồn tin khác thầm thì, “ba bức thư tình không
gởi”. Ai là người đẹp nhận thư? Thật bí mật nhưng
tiếng đồn vẫn rì rào, “không xa lạ lắm, nói ra ai cũng
biết”. Mối tình đẹp, tuyệt vọng này, anh mang theo
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xuống tuyền đài. Một nguồn tin khác nữa nói, còn
một nhân chứng. “Bật mí” thêm một tí, anh này đang
ở Úc, một trong ba người bạn ở cùng phòng trong
Ký Túc Xá với anh và anh Đỗ Công Thành, cũng đã
mất. Ai? Và anh bạn này có chịu tiết lộ bí mật này
hay không hay vẫn ẩn danh và “sống để bụng, chết
mang theo”?
Đây là một loại tin “tào lao” nhưng mọi
người lại muốn nghe, dù rằng “don’t ask. don’t tell,
don’t believe”, vẫn xầm xì, vẫn bán tín, bán nghi. Câu
chuyện nổ vang, cười muốn bể bụng, trong cuộc gặp
mặt kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, từ 10 giờ sáng đến
hơn 2 giờ chiều, mới chịu dứt tay ra về và hẹn gặp
nhau tiếp, hai hôm sau, ngày 15 tháng 9/2016, ở
tiệm cà phê Tip Top Kitchen, Fountain Valley.
Anh chị Trần Nhựt Thăng sau năm 1975,
định cư ở Virginia, vùng Đông bắc Hoa Kỳ, thủ đô
Washington DC, ngoài thì giờ làm việc cho cuộc sống
và gia đình con cái thành đạt, anh chị dành trọn thì
giờ cho Nhà Thờ Tin Lành, trong vai trò một Mục
Sư, mang điều hay, nhân ái, cứu rỗi của Đức Chúa Ki
Tô xuống trần gian.
Nhắc lại anh Phạm Văn Tám, sau ngày đen
tối 30 tháng Tư năm 1975, anh cũng như mọi “ngụy

quyền” khác, đều bị đẩy vào lò cải tạo, tù đày nhưng
không đủ thời hạn trên 3 năm, để ra đi theo diện
HO, anh đã trải cuộc sống trong cô đơn, đổ vỡ,
nghèo khổ. Nhưng lại có “quới nhân” phò trợ, đó là
cậu cháu nuôi, con của anh con trai nuôi, cưu mang,
săn sóc, đưa anh đi nhà thương, khi bệnh hoạn, đau
ốm.
Năm 2012 anh bị tai biến mạch máu não
(stroke), cậu cháu nuôi đưa anh lên bệnh viện Chợ
Rẩy, Sài Gòn, chữa trị và anh Lê Văn Cẩn,
CSV/QGHC/ĐS10 đến thăm, chụp hình gởi qua bạn
bè biết, đóng góp ít nhiều gởi về giúp anh. Nay anh
và chị Phan Thị Sen mất, Lê Văn Cẩn (Cẩn Nhí) cùng
hai người bạn cùng khóa 10, Huỳnh Tấn Thời
(Charlot), Nguyễn Ngọc Thới (Hữu Phước), xuống
tận Cần Thơ thắp một nhánh hương và khấn vái, cầu
nguyện hương linh anh sớm về Miền An Bình Cực
Lạc.
Ba anh Cẩn, Thời, Thới cũng tìm ra địa chỉ
nhà chị Sen, ở Sài Gòn, đến phúng viếng và thắp
nhang trên bàn thờ và trước di ảnh của chị.
Anh chị Trần Nhựt Thăng trở về lại Virginia
ngày thứ sáu 16 tháng 9/2016.

Quận Cam cuối hè 2016
Đỗ Xuân Trúc - Hình ảnh: Nguyễn Nhật Ngọ

 Sinh Hoạt Khóa ĐS14
Trong ba tháng qua, chúng tôi đã thực hiện
những công tác tuy âm thầm nhưng vô cùng ngoạn
mục. Sinh hoạt công tác từ “trong nhà” ra “ngoài
phố”. Công tác “ngoài phố” gồm những lần tham gia

sinh hoạt cộng đồng: những buổi biểu tình tuần
hành, cầu nguyện, thắp nến liên quan thảm hoạ “cá
chết”, thăm viếng đưa tiễn những nhân vật cộng
đồng đã quá vãng.
Chuyện “trong nhà”
như tham gia Văn nghệ Hè
do Hội Nam Cali tổ chức.
Đặc biệt cuộc so tài quần
vợt “bỏ túi” do anh em khóa
15 và anh Trần Ngọc Thiệu
tổ chức tại Mile Square
Park. Điều khá thú vị là
khởi đầu, tưởng như vui
chơi, không ngờ các tay vợt
hầu hết trên dưới 70 đã thi
đấu quá ư sôi động, đến độ
anh Thiệu (CT/HĐQT/Nam
Cali) hứa hẹn một trận thư
hùng sẽ phải diễn ra trong
một ngày không xa ...

Từ trái: Chị NĐTín, anh chị ĐVCư (ĐS15), anh chị TANinh, chị BĐDanh, anh TĐVinh,
anh HHSơn, anh NĐTín, anh PCXuân, anh BĐDanh, anh PĐThạnh(ĐS17) chủ nhà hàng.
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Riêng trong thời gian qua, CSV Nguyễn Ngọc
Khanh đã vượt ngàn dậm đường thiên lý sang tận
bang Michigan thăm CSV Thạch thị Nho. Anh Đinh
Ngọc Tề (San Jose) đã có chuyến di hành, ghé bang
Texas thăm viếng gia đình CSV Đinh Quang Tuệ đã
quá vãng; thăm hỏi gia đình bạn Nguyễn Hữu Lượng
và Phạm Đình Hưng… Cũng thời gian nầy, nhà hoạ sĩ
tài hoa Nguyễn thế Vĩnh đã hoàn tất cuộc triển lãm
tranh của anh. Được biết, “quan đốc phủ” ngày xưa,
nay đã thành một hoạ sĩ với những bức tranh với
nghệ thuật có tầm cỡ. Chúng tôi cũng đang bàn tính:
nếu có thể được sẽ thực hiện một cuộc triển lãm ra
mắt đồng hương tại Nam Cali. Cũng xin thì thầm to
nhỏ, trong giới HC mình, hầu như đều biết anh
Nguyễn Thế Vĩnh đang điều hành Website Tiếng
Thông Reo, và là cư dân của xứ “đất lạnh tình nồng”
Canada...Từ sau 1975, các quan đốc khoá chúng tôi

đã trở thành những “nhà thơ văn” thật “ngon lành”
như: PTC, DQ, CMT, NKC, LKT, HV, Peter N ... Và do
vậy, trong nội bộ chúng tôi luôn diễn ra những sinh
hoạt “thi văn tao đàn” rôm rả, sinh động. Nhưng có
lẽ “rôm rả” nhất là vào cuối tháng 7, anh em chúng
tôi sẽ cùng vui với “đêm hấp hôn” của anh (và chị)
Huỳnh văn Quế.
Ngoài ra, nhân dịp tiếp đón anh chị Hà Hải
Sơn (ĐS14) từ bắc Cali đến, bữa tiệc “bỏ túi” đượm
tình đồng song là cơ hội để chúng tôi cùng kể cho
nhau nghe những “chuyện xưa, bây giờ mới kể”. Đó
là không tính đến những buổi “cà kê bên ly cà phê”
với các CSV cư ngụ tại vùng “Tiểu Sài gòn” ... Tóm
lại, anh em đồng khoá chúng tôi luôn tìm cơ hội gặp
nhau, nhứt quyết không bỏ phí quỹ thời gian mà
chắc chắn càng ngày càng cạn dần.

H.V. (ĐS14)

 Sinh Hoạt Khóa ĐS19:
Đón tiếp bạn Nhan Tử Hà đến Little Sàigòn
Anh chị em ĐS 19 có dịp đón tiếp anh Nhan
Tử Hà vào chiều Chủ Nhật ngày 9 tháng 10 năm
2016. Sau năm 1975, các CSV/ĐS19 như những con
chim vừa chập chững cất cánh vào đời đã bị “vặt

lông” trong các trại “cải tạo”; và trong hoàn cảnh
nghiệt ngã thời bấy giờ, anh Nhan Tử Hà may mắn
được định cư tại Úc sau cuộc vượt biên, hiện là Chủ
tịch Ban Chấp hành nơi đây.

Từ trái: Hà, Hữu, Huy Minh, Liên Vũ, Cúc và Hồng Hoa

Tuy đã vào tháng 10, nhưng khí hậu Nam
Cali vẫn còn rất dễ chịu. Anh Huỳnh Huy Minh đã
đón bạn Nhan Tử Hà từ Los Angeles về nhà mình, và
anh chị em ĐS 19 tụ họp tại nơi đây vào lúc 4 giờ để
có nhiều thời gian trò chuyện với nhau, trước khi
cùng đến Diamond Seafood Palace lúc 6 giờ. Các
anh: Trung, Hữu, Huy Minh; các chị: Vũ Liên, Cúc
(vợ anh Huệ) và Hồng Hoa đã hơn 41 năm mới gặp

anh Nhan Tử Hà nên những câu hỏi thăm về nhau
về sinh hoạt ở Úc cùng bạn bè bên đó, nối tiếp liên
tục cho đến lúc phải đến nhà hàng. Hai vợ chồng
Thủy, Nhung và Thuận vì bận đi làm nên chỉ
đến nhà hàng để họp bạn. Những câu chuyện thời đi
học và những trôi nổi đắng cay, vui buồn trong
những thời gian qua lại được tiếp tục…Mãi đến 10
giờ đêm mới chia tay nhau trong sự lưu luyến.
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Hồng Hoa xin ghi lại cảm nghĩ của anh Nhan
Tử Hà: "Thành thật cảm ơn quý bạn đã cho tôi một
buổi tối đầy tình cảm. Đã hơn 40 năm mới gặp lại
bạn học cũ, nét mặt người nào cũng đầy nét phong
sương. Có nhiều người tuy ít gặp gỡ và nói chuyện
với nhau khi còn đi học, nhưng với những kinh

nghiệm sống hơn 60 năm, tình cảm dành cho nhau
sâu đậm hơn là mình tưởng." Thay mặt anh chị em
hôm họp mặt, Hồng Hoa cám ơn anh chị Nguyễn
Như Thủy đã “ủng hộ” buổi ăn tối hôm đó; và cũng
cảm ơn anh Trung đã làm phó nhòm ghi lại những
hình ảnh đẹp trong bài tường thuật nầy.

HồngHoa

 Sinh Hoạt Khóa ĐS11:
Mini Đại Hội XI tại Orange County

Các chị (từ trái): ĐNBảo, VTHòa, NPHùng, NH hông, BTTuyết, NVPhúc.

Nhân dịp vợ chồng Bửu Uyển về lại San
Diego và đến thăm Orange County hai ngày, anh chị
Minh Tuyết đã có nhã ý khoản đãi anh chị Bửu Uyển
vào trưa ngày 19-10-16 và đồng thời triệu tập một
Tiểu Hội Ngộ khóa XI QGHC cho những người không
tham dự đại hội khóa XI tại Florida vừa qua. Thân
hữu tham dự 15 người gồm có Bửu Uyển (vợ bận
việc không đến được), anh chị Minh Tuyết, vợ chồng
Thông Râu, Hùng Thuốc và phu nhân, anh chị Đinh
Ngọc Bảo, vợ chồng Văn Tòng Hòa, chị Phúc, bạn

Chuế, ban Thiệu và bạn Nguyễn Thành Thân (CH3).
Tiệc họp mặt tại nhà hàng Thành Mỹ vì Bửu Uyển
nhất quyết phải thưởng thức lại hương vị Cá kho tộ
và Canh Chua cá bông lau nổi tiếng của Orange
County. Buổi tiệc vui vẻ với nhiều chuyện trò vui
tươi. Hai bạn Thiệu và Hùng Thuốc cũng không
quên tường trình sơ lược về đại hội Florida và sau
đó phát đặc san cho một số anh em chưa nhận được.
Mời xem hinh ảnh buổi tiệc.

Các anh (từ trái): TNThiệu, ĐNBảo, BUyển, NVChuế, Hùng “Thuốc”, LQMinh.

13

Ghi nhanh: Thông Râu

Phóng Sự Hình Ảnh
 Một số hình ảnh sinh hoạt Khóa ĐS13: Đón tiếp anh Phạm Minh Châu và anh chị Ngô Văn
Toại đến từ Texas (hình ảnh do anh Đặng Mạnh Hùng cung cấp):

MHùng (phải) & PM Châu tại “Gypsy” Coffee,
Little Saigòn, Nam CA (7/27/2016).

Từ trái: NVToại, NVănY, chị Toại, chị LVThúy tại “Tip Top”
Kitchen Orange County, Nam CA (10/6/2016).

Từ trái (các chị): LVThúy, NVToại, NTGiêng, ĐMHùng
tại “Tip Top” Kitchen (10/6/2016).

Tài Đại An (ĐS15, bên trái) và NVToại tại nhà
NNTrác, Garden Grove, Nam CA (10/11/2016).

 Hình ảnh Khóa TS4 tiếp đón anh chị Nguyễn Ngọc Sơn từ Alabama đến thăm Orange County:
Từ trái (hàng trước): Trần Đắc Phú,
Nguyễn Đức Lập, chị Lập, Chị Mười, chị
Sơn, anh Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn
Văn Sáu (T). (Hàng sau): Vũ Ngọc Uyển,
Lê Văn Mười, Nguyễn Văn Sáu (GC), Đỗ
Văn Tiến.

Ảnh chụp hôm 10/11/2016 tại nhà
hàng Capital Seafood, TP Garden
Grove, Nam CA.
Xin mở Youtube (dòng Link bên
dưới) để xem thêm một số hình ảnh
do anh Lê Văn Mười thực hiện:

https://youtu.be/4YNNe_iIfrk
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Tin về Tượng Đài Đức Thánh Trần

Như đã thông báo trong Bản Tin số 16 trước
đây về việc khắc tên các mạnh thường quân giúp chi
phí xây dựng lại tượng đài Đức Thánh Trần. Đến
nay, Ban Quản Lý Tượng Đài đã hoàn tất công việc
nêu trên và danh xưng “Cựu Sinh Viên HỌC VIỆN
QUỐC GIA HÀNH CHÁNH VNCH” đã được khắc trên

bệ của tượng đài (xin xem hình chụp ở trên, giòng
thứ 5). Ngoài ra, BT cũng ghi nhận (giòng thứ 8) có
tên của đồng môn Nguyễn Như Thủy (ĐS19) và bà
xã Nancy Nhung Nguyễn (cả 2 anh chị là Bác Sĩ Nha
Khoa cùng hành nghể ở Orange County, Nam Cali).
Bản Tin ghi nhận

Tin về Ra Mắt Sách: TÂM TƯ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH – TẬP III
Nhân ngày Họp
Mặt Mùa Tạ Ơn
19/11/2016

(xin xem Thư
Mời trong Bản
Tin số này), Hội

CSV/QGHC Nam
CA sẽ phát hành
Tập san “Tâm
Tư QGHC – Tập
III”. Sách dày
358 trang, với
nhiều bài viết
giá trị.
Xin mời quý anh
chị đồng môn
tham dự cho
thật đông vui,
nhân tiện nhận
sách do Hội biếu
tặng.

Bản tin ghi nhận
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:





















Thân mẫu Cố Giáo Sư NGUYỄN VĂN BÔNG là Cụ Bà NGUYỄN THỊ NĂM, Pháp Danh Diệu Trung, đã từ
trần ngày 8 tháng 7 năm 2016 tại Fountain Valley, California - Hoa Kỳ. Hưởng Thượng Thọ 108 tuổi.
Giáo Sư LÊ CÔNG TRUYỀN, đã từ trần ngày 19 tháng 07 năm 2016 tại Arizona. Hưởng thọ 84 tuổi.
Phu quân của Giáo Sư Nguyễn Thị Ngọc Dung là Luật Sư TRẦN THIỆN HẢI, Pháp danh Phước Duyên,
đã từ trần ngày 14 tháng 10 năm 2016 tại Fullerton, California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 88 tuổi.
Đồng môn HOÀNG TIẾN DŨNG (ĐS15), đã từ trần ngày 16 tháng 6 năm 2016 tại Việt Nam. Hưởng thọ
71 tuổi.
Đồng môn Philip Joseph LÊ CHÂU LộC (ĐS13 & CH5), đã từ trần ngày 17 tháng 7 năm 2016 tại Orange
County, California. Hưởng thọ 83 tuổi.
Đồng môn Nguyễn Văn Phương (ĐS4), đã từ trần ngày 11 tháng 8 năm 2016 tại Virginia, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 85 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN CÔNG QUÝNH (ĐS2), tự BẠCH VÂN, Pháp Danh Tuệ Đức, đã từ trần ngày 12
tháng 8 năm 2016 tại San Jose, California - Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 96 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN VĂN SƠN (ĐS1 Đàlạt), đã từ trần ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại San Jose,
California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 88 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN HỮU DẬU (ĐS8), Pháp Danh Tuệ Cảnh, đã từ trần ngày 23 tháng 8 năm 2016 tại
Orange County, California. Hưởng thọ 84 tuổi.
Đồng môn PHAN THỊ SEN (ĐS10), đã từ trần ngày 3 tháng 9 năm 2016 tại Việt Nam.
Đồng môn PHẠM VĂN TÁM ĐS10), đã từ trần ngày 10 tháng 9 năm 2016 tại Việt Nam.
Đồng môn HUỲNH CÔNG CHÁNH (ĐS3), đã từ trần ngày 2 tháng 10 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 92 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN HỮU KẾ (ĐS7), Pháp Danh Thanh An, vừa từ trần ngày 5 tháng 10 năm 2016 tại
Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.
Đồng môn PHẠM VĂN SƠN (ĐS8), vừa từ trần ngày 12 tháng 10 năm 2016 tại Orange County,
California. Hưởng thọ 76 tuổi.
Hiền thê đồng môn Tạ Chương Thạnh (ĐS17) là Bà NGUYỄN THỊ XUÂN TUYẾT, Pháp danh Diệu Hạnh,
đã từ trần ngày 26 tháng 9 năm 2016 tại Ontario, California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 68 tuổi.
Thân mẫu đồng môn HUỲNH HỮU TRUNG (ĐS19) là Cụ Bà Quả Phụ Đại Tá HUỲNH HỮU BAN, Nhũ
danh NGUYỄN THỊ HỚN, Pháp danh Chơn Như, đã tử trần ngày 18 tháng 7 năm 2016 tại Garden
Grove, California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 89 tuổi.
Thân mẫu đồng môn Dương Mạnh Châu (ĐS15) là Cụ Bà Quả Phụ DƯƠNG ĐÌNH KY, Nhũ danh
VƯƠNG THỊ GIANG, đã từ trần ngày 5 tháng 8 năm 2016 tại Virginia - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 95 tuổi.
Nhạc phụ đồng môn Trần Huỳnh Châu (ĐS5) là Cụ Ông NGUYỄN HỮU DẬU, đã từ trần ngày 8 tháng 8
năm 2016 tại Saigòn, Việt Nam. Hưởng thọ 96 tuổi.
Thân mẫu đồng môn Trịnh Thiều (ĐS9 & CH2) là Cụ Bà TÔN NỮ THỊ UYỄN, Pháp danh Quảng Ngữ, đã
từ trần ngày 7 tháng 10 năm 2016 Cần Thơ, Việt Nam. Hưởng đại thọ 103 tuổi.

Xin Thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
ĐỒNG MÔN & HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
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Tài chánh Hội: (*)




Tồn quỹ ngày May/31/2016 (từ Bản Tin số 16 mang sang)
Tổng số THU (từ June/1/2016 đến Oct /31/2016
Tổng số CHI (từ June/1/2016 đến Oct /31/2016
TỒN QUỸ (tính đến ngày Oct/31/2016): (A) + (B) – (C) = $2,604.26
Tồn Quỹ trong Ngân Hàng (tính đến May/31/2016):

(Checking: $2,554.22, Saving: $50.04)

$4,438.09 (A)
$370.00 (B)
$2,203.83 (C)

$2,604.26

(B) Phần THU ($370.00): Gồm các phần THU như sau:

Lê Phước Ba/ĐS17 $200 (yểm trợ BT), Trần Quang Lựu /ĐS7 $40 (NL), Nguyễn Thanh Vân/ĐS18 $50 (NL),
Nguyễn Thị Ty/ĐS19 $40 (NL), Bùi Đắc Danh/ĐS14 $40 (NL).
(C) Phần CHI ($2,203.83): Gồm các phần CHI như sau:
-

Trả cho UPS (gởi Biên Khảo): $240.00
Chi phí phân ưu & vòng hoa: $728.00
Chi phí sinh hoạt (thuê phòng họp, thức ăn nhẹ, ước uống: $493.13
Mua stamps gởi bàn tin: $189.78
Mua máy in cho Hội (anh Sáu giữ): $52.92
Đặt tiền cọc cho nhà hàng Seafood Palace cho ngày Họp Mặt Tạ Ơn 2016: $500.00

(*) Chi tiết về các khoản THU, CHI và TỒN QUỸ được ghi đầy đủ trong sổ sách của Hội để làm tài liệu tham
khảo khi cần.
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