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Hôm nay, trong buổi họp mặt nhân mùa Lễ Tạ Ơn 2018, chúng ta thấy
vắng bóng một số đồng môn đã ra đi trong tháng vừa qua. Gần đây nhất là 2
anh Trần Huỳnh Châu và Bùi Bỉnh Bân. Chắc chúng ta còn nhớ, anh Bân là
người luôn có mặt để quay hình trong những buổi họp mặt của anh em- cũng
như ngày hôm nay- để đưa lên mạng truyền thông thế giới. Nay thì vĩnh viễn
anh không còn nữa.
Nghĩ tới anh, chúng ta lại càng thấy rằng quỹ thời gian của anh em
chúng mình mỗi lúc một vơi dần và còn lại rất ít. Cho nên những dịp gặp mặt
nhau như thế nầy sẽ dần dần trở nên hiếm hoi. Anh em chúng ta đều mong
muốn cố gắng gìn giữ như những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau trong quãng đời
còn lại.
Thực tế hơn, niên liễm Hội chúng ta ngày càng ít đi mà thư phân ưu lại
ngày càng nhiều thêm lên. Nhưng Hội vẫn tổ chức được Hội ngộ Liên khóa kỳ
3 thành công tốt đẹp và dự án ấn hành bộ biên khảo về HV/QGHC nhân kỷ
niệm 60 năm ngày thành lập trường QGHC đang tiến triển tốt đẹp. Từ đó đến
nay đã xuất bản được 3 số Tâm Tư QGHC và dự định cuối năn nay sẽ phát
hành số thứ tư. Nhưng số lượng bài viết vẫn chưa đủ để ấn hành. Anh Trần
Công Hàm đại diện anh em trong Ban biên tập đã gởi thơ mời cũng như gởi
email đến từng người để xin bài viết. Nhưng cho đến nay cũng chỉ thu được 15
bài, chưa đủ để xuất bản số thứ tư. Nhân đây, chúng tôi cũng xin được cám ơn
Anh Trần Ngọc Thiệu, trong lúc khó khăn nhất đã tình nguyện ứng tiền cho hội
mượn hai ngàn đồng để trang trải chi phí sinh hoạt điều hành hội và để duy trì
việc ấn hành bản tin đều đặn. Ngoài công sức của Anh Đinh Bá Tâm và Nguyễn
Văn Sáu, các anh em trong Ban chấp hành còn phải đóng góp cụ thể mỗi người
100 đồng để trang trải tiền in ấn và tem phiếu bưu điện để gởi đi.
Theo thời gian, ngày càng có nhiều yếu tố chủ quan cũng như khách
quan như bệnh tật, khó khăn đi lại hoặc bất đồng ý kiến mà số lượng anh em
đến họp mặt, vốn đã thưa ngày càng vắng hơn. Đó là quy luật chung của các
hội đoàn tại hải ngoại, nhất là những hội đoàn không có thành phần hậu duệ
nối tiếp. Cho dù có khó khăn đến đâu, chúng tôi cũng nguyện cố gắng duy trì
hoạt động của hội và thực hiện những mục tiêu đã được đề ra.
Trong dịp nầy, chúng tôi xin chân thành cám ơn quí anh chị đã đến đây
cũng như các đồng môn khác vì bất cứ lý do gì vắng mặt ngày hôm nay đã ủng
hộ và đóng góp tích cực trong các hoạt động của hội nhà.
Sau hết, xin kính chúc toàn thể quí vị và anh chị em có một mùa Lễ tạ
ơn thật đầm ấm, vui tươi và thật an lành.

Trần Bạch Thu
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Buổi họp mặt tạ ơn năm nay có gì lạ?

Tôi viết những dòng tường thuật này sau khi
tham dự buổi họp mặt Mùa Tạ Ơn trưa ngày thứ bảy
17-11-2018. Trời đã vào thu chớm lạnh, nhưng
trong lòng tôi vẫn còn lưu lại cảm giác ấm cúng, vui
tươi của buổi họp mặt. Khác với mọi năm, buổi họp
mặt mùa tạ ơn năm nay được tổ chức thật nhanh
chóng, nhưng cũng thật chu đáo. Số người người
tham dự thật đông, chiếm 10 bàn trong nhà hàng,

gồm đồng môn, bạn bè và các thân hữu văn nghệ.
Trước giờ khai mạc, quý anh chị đồng môn,
các thân hữu tấp nập đến nhà hàng. Những nét mặt
tươi vui, những bàn tay siết chặt, đã tạo nên không
khí vui vẻ, nồng ấm, rộn ràng cho buổi họp mặt. Các
đồng môn lớn tuổi, dù bệnh tật, vẫn cố gắng đến
tham dự, với gậy hỗ trợ và phu nhân dìu bên cạnh.

Trong phần khai mạc, anh Chủ tịch BCH của
Hội ngỏ lời cám ơn anh chị em đồng môn đã cố gắng
đến tham dự đông đủ…Theo anh, những dịp gặp
mặt nhau như thế nầy sẽ dần dần trở nên hiếm hoi
và anh em chúng ta đều mong muốn cố gắng gìn giữ
như những kỷ niệm đẹp đẽ cho nhau trong quãng
đời còn lại. Tiếp đến anh Chủ tịch giới thiệu anh
Dorohiêm - đại diện bào huynh đồng môn Đỗ Hải
Minh - ngỏ lời cám ơn các bạn đã thăm hỏi anh Minh
trong thời gian anh bị bệnh nặng.

Sau đó, anh Điều hợp viên tổng quát Hội đọc
thư của một đồng môn, đề nghị anh em quan tâm
đóng góp tiền cứu trợ các nạn nhân cơn hoả Camp
fire đã gây thiệt hại nặng nhất trong lịch sử thiên tai
của California. Đồng thời anh cũng đề nghị anh chị
em đồng môn - nhất là chủ các chủ cơ sở thương
mại, dịch vụ nên yểm trợ Hội bằng cách cho đăng
quảng cáo trên Bản Tin để Hội có đủ ngân khoản chi
phí, nhất là chi phí in ấn.
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Chương trình văn nghệ thật súc tích, với tiếng hát
của 9 nam nữ ca sĩ, trong đó có nhiều nam nữ nghệ
sĩ thân hữu mới tham gia chương trình ca nhạc hôm
nay. Chủ đề buổi văn nghệ gồm các bài hát về Mùa
Thu: Ngàn Thu Áo Tím, Thu Vàng, Nhặt Lá Vàng,
Thu Quyến Rũ… Một tiết mục bất ngờ, không dự
định trong chương trình văn nghệ. Đó là lúc anh
Thông, chủ nhà hàng Paracel, một cựu sĩ quan Hải
quân của QL/VNCH, lên sân khấu trình bày một ca
khúc về binh chủng của anh. Người nghệ sĩ cựu

quân nhân này đã được cô Bích Thủy, một thân hữu
văn nghệ của Hội tặng một đoá hoa hồng.
Sau đó anh biếu cho Hội $100.00, với tràng pháo tay
khen ngợi của khán thính giả tham dự buổi họp mặt.
Buổi họp mặt mùa Tạ Ơn 2018 đã chấm dứt
lúc 3 giờ chiều. Anh chị em ra về mà lòng còn quyến
luyến lúc chia tay, hẹn gặp nhau vào lần tới - có thể
trong dịp hội ngộ Tân niên năm 2019 này…

Tường thuật: Tâm Đinh
Hình ảnh: Thạnh Phạm

THAM DỰ VÀ HỔ TRỢ NGÀY KỶ NIỆM 3O NĂM
THÀNH LẬP DANH XƯNG LITTLE SAIGON

Theo thư mời của Ủy Ban Phát Triển Little
Saigon, anh em trong Hội QGHC Nam Cali đã đến
tham dự Ngày Kỷ Niệm 30 năm thành lập danh
xưng Little Sàigon ngày 11 tháng 11, 2018 tại
Westminster Community Services gần Toà Thị
chính Westminster.
Để hỗ trợ cho đồng môn Phùng Minh Tiến,
Tổng Thư ký của Ủy Ban và cũng là Trưởng ban tổ
chức, anh em trong Ban Đại diện Hội QGHC Nam
Cali đã đến phụ giúp anh trong công tác tiếp tân và
tổ chức buổi lễ. Khoảng 300 đồng hương đến tham
dự, trong số đó các nhân vật có công xây dựng và
phát triển Little Saigon cách đây 30 năm; cùng các vị

dân cử Việt Mỹ hoặc đại diện… Được biết một số
lớn thành viên trong Ủy Ban Phát triển Little Saigon
đã qua đời hoặc tuổi tác khá cao, không thể sinh
hoạt được. Hiện nay chỉ có ông Trần Đức Thanh
Phong và anh Phùng Minh Tiến, còn hăng hái hoạt
động. Trong phần văn nghệ, ngoài ban Tù ca Xuân
Điềm, còn một số ca sĩ, trong đó cá các ca sĩ thân
hữu văn nghệ của Hội QGHC Nam Cali cũng đến
tham gia chương trình văn nghệ giúp vui cho buổi
lễ.

Ghi nhanh: Đinh Bá Tâm
Hình ảnh: Nguyễn Quý Hùng
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THAM DỰ NGÀY KỶ NIỆM THƯ VIỆN VIỆT NAM 20 NĂM

Đáp ứng thư mời của ông Du Miên, đại diện
Ban Quản trị Thư Viện Việt Nam, anh em trong Ban
Đại diện Hội QGHC Nam Cali và đồng môn đã đến
tham dự ngày kỷ niệm Thư Viện Việt nam 20 năm.
Buổi tiệc mừng Thư Viện bước vào tuổi 20 được tổ
chức tại Phòng Sinh Hoạt của Thư Viện lúc 11 giờ
ngày 22-9-2018, trên đường Westminster, thuộc
thành phố Garden Grove. Tại đây, có trưng gbày
những tài liệu bằng tiếng Việt đầu tiên, khi mới đến
định cư tại khu Little Sài gòn:
- Tờ báo tiếng Việt đầu tiên tại hải ngoại,
xuất bản tháng 11 năm 1975.
- Cuốn niên giám điện thoại đầu tiên xuất
bản tại phố Bolsa có tên Little Saigon với phóng sự
Tết Việt Nam và bản đồ Phố Sài Gòn của báo Sài
Gòn.
- Hai tấm bản đồ “Phố Sài Gòn” của báo Sài
Gòn đầu thập niên 1980 của thế kỷ trước.
Đặc biệt, cùng đứng tên trong Ban Sáng lập và Điều
hành Thư viện Việt nam gồm 7 người và các thiện
nguyện viên, có bạn Bùi Đắc Danh, một cụu sinh
viên QGHC Khoá 14.

Nhân dịp này, anh Đinh Bá Tâm CSV/QGHC
Khoá 12, có tặng cho Thư viện quyển tuyển tập
truyện ngắn” Chỉ Còn Là Kỷ Niệm”, với tên tác giả:
Tam Bách ĐBT. Sách dày 450 trang, gồm 32 truyện
ngắn, viết về những kỷ niệm trong thời gian anh
phục vụ tại các địa phương: Lộc Ninh, Định Quán,
Xuân Lộc thuộc 2 tỉnh Bình Long, Long Khánh. Đây
là quyển sách thứ hai tác giả đã tặng cho Thư viện.
Trước đây 2 năm, anh cũng đã tặng cho thư viện
quyển truyện dài “Tuổi Thơ Trong Khói Lửa” với tên
tác giả: Đinh Trần. Sách được in ấn, xuất bản năm
2006 tại Little Sài gòn, Miền Nam California.

Tường trình: Tâm Đinh
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THAM DỰ BUỔI RA MẮT SÁCH "DÂN TỘC CHÀM LƯỢC SỬ”
CỦA ĐỒNG MÔN ĐỖ HẢI MINH, ĐS7
Tôi
xin ghi vội
vài dòng về
buổi Ra Mắt
Sách "Dân
Tộc Chàm
Lược
Sử"
của anh Đỗ
Hải Minh và
Dorohiêm
vào
ngày
29.9.2018
tại tư gia
của anh Đỗ
Hải Minh ở thành phố Garden Grove, Nam
California. Buổi ra mắt sách được sự tham dự của
gần 100 đồng hương sinh hoạt trong vùng Little

Saigon như Bác Sĩ Phạm Gia Cổn cùng các khóa sinh
của lớp Hoàng Hạc Khí Công, Hội Cựu Sinh Viên
QGHC như quý anh Trần Ngọc Thiệu, Ngô Ngọc
Vĩnh, Lê Ngọc Diệp...và thân hào nhân sĩ như anh
Phan Nhật Nam.
Cuốn sách "Dân Tộc Chàm Lược Sử" dài 186
trang được tái bản lần thứ hai tại California và in lần
thứ nhứt tại Sàigòn năm 1965. Đây là một tài liệu
khảo cứu công phu của hai tác giả nêu trên và đã
được phiên dịch ra Pháp ngữ và Nhựt ngữ, và cũng
là một tài liệu biên khảo thứ hai bằng Việt ngữ sau
cuốn sách ngắn của bà Vương Khả Lâm xuất bản
năm 1936. Cũng cần nhắc thêm anh Đổ Hải Minh và
người em Dorohiêm đã tốt nghiệp trường QGHC tại
Sàigòn, anh Đổ Hải Minh đồng thời cũng là Hội
Trưởng Hiệp Hội Chàm Hồi Giáo Việt Nam thành lập
tại Sàigòn.

Đa số chúng ta chỉ biết đến người Chàm qua
truyền thuyết Huyền Trân Công Chúa, Chế Bồng Nga
hay hình ảnh các Tháp Chàm tại các tỉnh miền Trung
Việt Nam, nhưng tài liệu khai quật của các nhà khảo
cổ cho thấy dân tộc Chàm đã một thời hùng cứ vùng

đất Chiêm Thành với một nền văn hóa và nghệ thuật
rất cao. Xin mời quý đồng môn tìm đọc cuốn sách
"Dân Tộc Chàm Lược Sử" và xin chân thành cảm tạ
anh Đổ Hải Minh và Dorohiêm trong nổ lực nầy.

Lê Ngọc Diệp ghi nhanh

THAM DỰ BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA BÁC SĨ BÙI XUÂN DƯƠNG
Sáng chủ nhật, 02 tháng 12 2018, người viết
có đến tham dự buổi nói chuyện của BS Bùi Xuân
Dương, tại nhà hàng Grand Garden lúc 10 giờ rưỡi.
BS Dương là thân hữu của Hội CSV/QGHC, nên mỗi
khi có tổ chức nói chuyện về chuyên môn của ông –
bệnh về đường tiêu hóa và các loại viêm gan – thì
Hội đều được ưu ái mời tham dự qua người anh rể
của BS Dương vốn là một cựu SV/ QGHC.

Mới bước vào trong nhà hàng người viết đã
nhận ra ngay 2 bàn đầu tiên dành riêng cho Hội
chúng ta với bảng viết lớn, rõ ràng. Ban đại diện hội
QGHC như các bạn Thiệu, Thu, Vĩnh, Kế, và Sáu cùng
hiền thê, đã đến từ sớm; sau đó là đại huynh Tôn và
các bạn Tâm, Tiến Phùng, Thạnh, Sỹ…cùng các thân
hữu trung kiên của hội, tuần tự ngồi kín 2 bàn. Hôm
nay là buổi nói chuyện đặc biệt, với số khách tham
dự giới hạn khoảng 7, 8 chục người.
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BS. Bùi Xuân Dương (thứ 4 từ phải) và một thân hữu (thứ 3 từ trái) cùng đồng môn QGHC
Điều thật “ấn tượng” nhất là với 7 bàn của
nhà hàng, và sáng hôm đó cũng chỉ có 7 bàn hoạt
động, thì hội CSV QGHC đã chiếm 2 bàn (trong thiên
hạ có 4 bồ chữ…), khiến cho ông sếp các tiếp viên
nhà hàng Grand Garden ngạc nhiên thốt lên: “Chà!
xưa là các ông quan QGHC đây mà; còn nay thì là…”
Mọi người đang chờ nghe “thì là Quốc Gia hành…”
nhưng hóa ra: “còn nay thì là Quốc Gia…retired”. Rất
hay, nhiều ý nghĩa.
Đúng 10:30, BS Dương khai mạc buổi nói
chuyện một cách thật “ấn tượng.” Ông long trọng
cao giọng báo mọi người sẵn sàng máy chụp hình ở
tư thế…chụp làm mọi người rất hồi hộp. Sau đó ông
giới thiệu một phụ nữ trẻ là con của tài tử Demi
Moore và là nhân vật hỗ trợ tài chánh cho buổi nói
chuyện. Cô khoảng 40, vẻ mặt bình dị, phục sức đơn
giản, tóc hạt dẻ, dáng người cao, thanh nhã. Đề tài
của buổi nói chuyện là về bệnh viêm gan B, nhưng
mục đích bên trong là chuẩn bị giới thiệu một loại
thuốc trị viêm gan mới, có lẽ thuốc đã được FDA
chuẩn y, nhưng chưa tung ra thị trường, nên tên
thuốc còn được giữ bí mật. Nội dung BS Dương nói
về viêm gan B không cần ghi lại ở đây, vì nó cũng
giống những gì chúng ta biết qua sách vở hay

internet; tuy nhiên những điều “ấn tượng” là phần
không về viêm gan của diễn giả:
-Môn tập Dịch Cân Kinh thì tốt, nhưng có
thật ích lợi cho người lớn tuổi không? Cách tập gì
cần thiết cho người có tuổi? Đó là câu hỏi và đáp của
BS Dương. Ông cho rằng điều quan trọng nhất cho
người cao tuổi là giữ làm sao cho không bị té ngã,
nghĩa là giữ được sự thăng bằng. Sự thăng bằng về
đầu óc sẽ dẫn đến thăng bằng của lục phủ ngũ tạng,
do đó được sống khỏe mạnh. Đó là cách tập để giữ
sự thăng bằng, mà ông đặt tên là “Dịch Dương
Dương.” Đây là lối tập rất giống thế đứng một chân
của Yoga
-BS Dương cũng đi vào lãnh vực Đông Y và
nói về 5 vị: chua, cay, mặn, ngọt, đắng. Theo ông cay
không phải là một vị, vì vị là chất mà lưỡi cảm nhận
được thì cay không thuộc trong đó. Ông đưa ra 2 vị
mới là bùi và chát. Điều này thật mới và “ấn tượng”
đối với Đông Y.
Sau bữa tiệc các bạn trong Hội cùng chụp
hình chung với BS Dương và chia tay vào khoảng 2
giờ chiều.

Bài viết & Hình ảnh: Hùng Nguyễn, ĐS12

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM

Theo thông lệ hàng năm, năm nay (4-112018) lễ tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm
đã được tổ chức long trọng, trang nghiêm tại khu
tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, với sự tham dự của Hội
QGHC Nam Cali. Có nhiều vị dân cử Việt Mỹ đại diện
cho các thành phố như Westminster, Garden
Grove…và các Hội đoàn người Việt tỵ nạn đã đến

tham dự. Cũng như các hội đoàn khác, Hội QGHC
chúng ta đã dâng một vòng hoa lên khán đài, trước
bàn thờ cố Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hoà - Người
đã hy sinh cho nền độc lập và tự chủ của quốc gia
Việt Nam. Phái đoàn dâng vòng hoa gồm có các anh:
Trần N. Thiệu (ĐS11), Trần B. Thu (ĐS17), Đinh B.
Tâm (ĐS12), và anh Phan C. Tăng (ĐS15).
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Lễ tưởng niệm đã có đông đảo người Việt tỵ
nạn tại quận Cam và vùng phụ cận, cùng với các đại
diện quân binh chủng quân lực Việt Nam Công Hoà,
với quân phục tề chỉnh theo từng binh chủng tham

dự. Đồng hương cũng đến tham dự rất đông, để
tưởng nhớ vị Tổng thống của VNCH đã bị sát hại
ngày 1-11-1963, cách đây 55 năm.

Ghi nhanh Tâm Đinh

SINH HOẠT KHÓA ĐỐC SỰ 14

Diệp văn Cẩm, anh chị Nguyễn Ngọc
Diệp, anh chị Phạm xuân Phong, cùng
anh LHX va Lý ngọc Cương…Với chỉ
hơn một tuần ngắn ngủi, trong mọi
sinh hoạt từ Tiền Đại Hội, lễ Nhớ Ơn
Thầy, những chuyến ngoạn cảnh, cùng
đêm liên hoan, chúng tôi luôn cận kề
bên nhau, hầu như chẳng một phút rời
xa. Đặc biệt, trong buổi lễ Nhớ Ơn
Thầy, được tổ chức vô cùng trang
trọng, anh Ninh với tư cách cá nhân đã
gởi đến BTC chút quà kỷ niệm, đặc biệt
một dây đeo cổ hình lá quốc kỳ VNCH.
Anh Lê văn Thái, TB/T.C Đ.H, đã vui
mừng đón nhận và mang suốt buổi lễ.
Anh Ninh cũng đã gởi đến tập thể bài
cổ nhạc “Tôi Vẫn Nhớ” do chính anh là
tác giả, đã mang đến cả hội trường, hình ảnh gợi
nhớ về điạ chỉ “Số 10 Trần Quốc Toản” và đặc biệt
hình ảnh quê nhà dấu yêu. Bài hát đã đươc đón
nhận với những tràng pháo tay thật dài. Thật là một
kỷ niệm khó quên, không phải cho riêng cá nhân, mà
đây là những hình ảnh vô cùng đáng nhớ của tập
thể. Anh Diệp văn Cẩm cũng đã chia xẻ với anh em
về những ngày cuối cùng tại HọcViện. Riêng cá nhân
chúng tôi, đành từ bỏ vài chuyến du ngoạn để bay
sang Melbourne, vì cả 4 CSV khoá 14 đều cư ngụ tại

Hiện nay, khóa 14 chúng tôi có tất cả 60 CSV
định cư tại nước ngoài, trong số nầy có 4 bạn sinh
sống tại xứ Úc Châu. Thật là một cơ may, đại hội
Liên Khóa đã được tổ chức tại xứ Kangaroo vào
tháng 10 vừa qua, đã là một thôi thúc và cuôí cùng
anh chị Diệp văn Cẩm (Florida) và anh Trương an
Ninh (Cali) đã hăm hở lên đường. Thật như một cơ
hội bằng vàng, anh em chúng tôi đã có với nhau
những ngày vui mừng vô hạn, những bàn tay siết
chặt, những vòng tay ôm nhau nồng ấm gồm anh chị
7

Melbourne. Với trong vòng 4 ngày ngắn ngủi, 5 CSV
chúng tôi, gồm Xưa, Diệp, Phong, Cương, Ninh và gia
đình đã san xẻ những kỷ niệm buồn vui, sau nửa thế
kỷ xa cách. Tại tư gia anh Diệp, anh Cương đã đãi
chúng tôi những cái bánh bao “to nhứt hành tinh”,
gần bằng trái bưởi Năm Roi, cũng như món “phở
chú Thể”, cùng món khổ qua dồn thịt, gà chiên sả do
gia đình anh Xưa khoãn đãi. Cũng xin một chút riêng
tư, cá nhân chúng tôi và anh Phạm xuân Phong, qua
hình ảnh cùng dìu nhau…đã gây ngạc nhiên và cảm
kích cho các anh chị CSV về một tình bạn trên nửa
thế kỷ vẫn chưa phai. Chúng tôi đã không cầm được
nước mắt, vì không nói ra, nhưng đều hiểu rằng,
cuộc hội ngộ thật vô cùng hiếm hoi, chưa hẳn là lần
cuối nhưng biết bao giờ gặp lại lần thứ hai.
Cũng muốn nhân đây, một lần nữa được
kính đến quí chị và anh trong BTC/Đ.H lời thăm hỏi
và cảm ơn vì tấm chơn tình, chu đáo trong tổ chức
Đại Hội. Quên làm sao được hình ảnh thật chuyên
nghiệp và nhiệt tình trong vai trò “Tua Gai”, điều
hợp...cũng như các chị gia đình HC trong tà áo dài
màu vàng vô cùng sặc sỡ, những giọng ca thật vô
cùng ngọt ngào chuyên nghiệp. Và đặc biệt quí chị,
anh đã trên dưới 80 tuổi đứng vẩy tay, cờ VNCH và

bảng QGHC khi chúng tôi vừa bước ra khỏi khu
“Cổng Đến” phi trường Sydney... Ôi, những chữ
QGHC thân thương và lá cờ vàng ba sọc đỏ đã mang
hơi ấm thật khó tả cho khách phương xa.

Anh Lê Văn Thái (CH5, Chủ tịch Hội QGHC/ NSW)
Hoài Việt ghi nhanh.

Thăm bạn Trần Hữu Đức (ĐS13) 12/10/2018

Trương An Ninh, gõ cửa và chị Đức đã mở cửa mời
anh vào tham gia câu chuyện.
Sức khỏe anh Đức khả quan so với thời gian
sau khi anh không may bị tấn công cướp giật trong
khi đang đi bộ tập thể dục trên đường trong khu vực
anh chị cư trú. Hậu qủa anh bị chấn thương cột sống
và phải nhập viện giải phẫu. (Theo lời anh kể);
Nhưng vẫn còn cần thời gian dài để hồi phục càng
nhiều càng tốt.
Anh chị vẫn sống vui vẻ, yêu đời, khiêm cung và vẫn
giữ gìn được khí chất của kẻ sĩ. Rất đáng khâm
phục!
Trước khi từ giả anh chị Đức, anh Nguyễn
Hữu Để đã thay mặt anh chị em đồng môn Ban Đốc
Sự khoá 13 trao tay anh Đức tấm thiệp “Greeting
Holidays “và nói chúc anh chị Mùa Giáng Sinh, Tết
Dương Lịch và Tết Nguyên Đán sắp tới luôn được
sức khỏe và an bình để chúng ta lại được gặp nhau
vui vẻ thân mật như hôm nay...”
Tôi bước ra trước, trong khi anh Để vẫn
quyến luyến với anh chị chủ nhà và tiếng cuối cùng
tôi nghe được anh Để nói với anh Đức...Thương
nhiều lắm!!! Xe sắp lăn bánh và nhìn lại đã thấy anh
Đức từ từ bước ra vẫy chào tạm biệt...Tuy khó khăn
trong lúc di chuyển nhưng anh vẫn cố gắng làm điều
anh muốn!!!
Chúng tôi vẫy tay chào anh...Lời cảm ơn và
âm thanh tiếng cười của anh chị Trần Hữu Đức vẫn

Sáng ngày 10/12/2018, lúc 10:30 hai anh
Nguyễn Hữu Để và Cao Xuân Thức đã đến thăm bạn
đồng môn Trần Hữu Đức và chị Đức tại căn nhà anh
chị đã ở trên mấy chục năm nay.
Vừa bước xuống xe đã thấy anh Đức đang
ngồi nhặt rau trên bậc cấp trước cửa nhà để chuẩn
bị cho chị nhà nấu canh. Chúng tôi chào anh và mỗi
người một tay phụ giúp anh đứng đậy vào nhà
chuyện trò hàn huyên. Được biết chị Đức nguyên là
dược sĩ và tốt nghiệp từ trường dược Sài Gòn năm
1972 và hành nghề tại Sài Gòn cho tới ngày bọn Giặc
Cộng từ Bắc xâm lăng và cưỡng chiếm. Anh Đức đi
tù khổ sai tận ngoài Bắc.
Anh chị em chúng tôi hàn huyện, một lúc sau
một bạn đồng môn khoá 14, hàng xóm của anh Đức,
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văng vẳng trong tâm trí chúng tôi suốt trên lộ trình
rời nhà và miên man suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời…

Merry Christmas & Happy New Year 2019…!!!

Cao Xuân Thức ghi nhanh

NIỀM VUI THƯỜNG NGÀY CỦA TÔI
Tôi băng qua bên kia đường để vào Trung
Tâm Cao Niên của thành phố. Mùi hoa lavender nhẹ
thoảng thật dễ chịu. Vừa tới gần cửa toà nhà khá lớn
và có lối kiến trúc đơn giản đẹp mắt, thì một ngươi
mặc đồng phục security đã mau mắn hướng về phía
tôi và hai ba người nữa, giơ tay, gật đầu nhẹ, "good
morning". Cả nhóm bật miệng như cái máy tự động:
"Good morning", rồi tiến vô phía trong. Tôi tiến tới
quầy tiếp khách và thông tin của Trung Tâm, lại
nghe cô thư ký cất tiếng chào như thường lệ. Tôi rút
thẻ Hội viên ra rà vào máy ghi danh tự động. "tít tít".
"Thank you"; "Thank you". Tiếng máy, tiếng tiếp
viên và tiếng khách trao đổi nhanh như chớp. thế là
xong.

Từ trên tầng thứ 11 của cao ốc 18 tầng tại
một thành phố sát miền biển, tôi đi thang máy
xuống tầng một để ra phố, khi ngang qua phòng
khách lớn (lounge), một người bạn cùng tầng đang
ngồi đọc báo ngửng lên khoác tay chào, tôi cười
chào lại và bỏ lại đằng sau âm thanh dương cầm một
bản nhạc cổ điển do ai đó đang chơi trong phòng
khách nhỏ bên trái, rồi đi thẳng ra cửa. Bên ngoài
nắng nhạt cũng vừa lên đủ làm tan làn hơi sương
mỏng buổi sáng. Một ngày đẹp trời của buổi cuối
thu lại bắt đầu như mọi ngày.
Thăm anh Lê Hữu Dzu (CH8)

Tôi bước dọc theo hành lang vào phòng
Caféteria, lấy một cái ly foam, bỏ đường, cream rồi
chọn bình caffeinated mở vòi cho đầy ly (tôi không
dùng decaf), rồi kiếm một chỗ trống bên cạnh một
người quen mặt ngồi xuống. Mùi cà-phê mới pha
nóng hổi bốc thơm thật đã lỗ mũi. Vừa nhâm nhi ly
cà-phê vừa theo dõi những đường "cơ" môn bi-da
của mấy ông già vừa ngồi xe lăn vừa chơi mà thấy
tức cười. Thỉnh thoảng hôm nào may mắn được
ngồi cạnh ông bạn già nào đó cùng ở trong cao ốc thì
câu chuyện lại tản mạn huyên thuyên đến gần giờ
ăn trưa mới chia tay. Uống hết ly cà-phê, tôi đứng
lên đi dọc theo hành lang, ghé vô phòng media thấy

Thăm anh Nguyễn Xuân Thi (ĐS5)
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mấy ông già Mỹ đang im lặng ngồi say sưa xem
football trên TV màn ảnh lớn treo trên tường. Tôi
không thích môn bóng này, phần vì không hiểu rõ
luật chơi phần vì thấy các cầu thủ chạy tông vào
nhau mạnh quá, vật nhau ngã lăn chiêng ra rồi mà
vẫn còn trèo đè lên nhau cả đống trông giống ẩu đả
quá. Tôi nhìn ra ngoài khu sân tâp thể dục xem có
bạn nào đang tập bằng các loại máy móc thì ghé tập
ít phút cho vui, nhưng không thấy ai quen bèn thôi
bỏ lên lầu tìm phòng đọc sách, kiếm một chỗ riêng
biệt đọc tờ magazin chuyên về tennis trong khi chờ
giờ ăn trưa. Môn tennis là môn thể thao tôi chơi hồi
còn là sinh viên, ra trường đi làm việc vẫn chơi và
cho đến bây giờ cũng chưa bỏ cuộc. Soccer (bóng
tròn) là môn sở trường thì đã chịu thua từ lâu rồi,
sức đâu mà chạy nữa...

hoa lan ngày xuân. Mỗi tuần tôi mua hai lần hết bốn
đồng. Dĩ nhiên mua vé số ai cũng mong được trời
ngó tới. Với tôi, tôi cảm thấy được sống trong hy
vọng từ lúc giữ tấm vé đén ngày mở số. Nếu vé
không trúng thì tôi cũng vẫn vui vì nghĩ rằng tôi đã
góp vài cents cho các trường học, bởi Sở Xổ Số có
trích mười phần trăm tiền lời hỗ trợ cho hệ thống
giáo dục hàng năm lên tới cả trăm triệu mà. Có
trong tâm trí những hạnh phúc nhỏ nhoi như thế
còn hơn lưu lại những phiền luỵ không đâu trong
đời sống này.

Thăm anh Đặng Xuân Sơn (ĐS12)

Buổi chiều, tôi đeo túi đồ thể thao, đi bộ vài
trăm feet tới 24 fitness gần đó để tập máy, ngồi spa
và xông hơi. Nơi đây tập trung nam nữ đủ hạng tuổi,
lúc nào cũng nhộn nhịp, đông nhất là vào lúc trước
và sau giờ làm việc. Giới trẻ, thanh niên nam nữ ít
nói và tập tành khá nghiêm chỉnh. Ngồi trong hồ
nước nóng spa, các ông bà lớn tuổi quen mặt nhau
hàng ngày đấu chuyện như pháo rang, lúc đầu chỉ là
thăm hỏi xã giao, sau đem cả chuyện gia đình chồng
con ra kể, chuyện vui chuyện buồn có hết. Nhiều ông
già còn say sưa điểm tin trên báo / đài và bình luận
chính trị nữa. Có vẻ có một số ít người vô đây để thì
giờ đấu láo nhiều hơn là tập tành. Một điều thấy rõ
ràng là hôm nào họ được nói chuyện nhiều với nhau
thì hôm đó mọi người thấy vui hẳn ra. Có lẽ tập máy
móc hay bơi lội là tốt cho thể lực còn đấu láo là tốt
cho tinh thần chăng?
Thong thả đi bộ trên đường từ 24 fitness về
nơi cư ngụ, tôi ghé vô một tiệm liquor bỏ ra hai
đồng mua tấm vé số Cali-Lottery, vừa để thử thời
vận vừa để nhìn thấy nụ cười tươi mát nhẹ nhàng
của một trong ba chị em cô chủ tiệm, tuy đã ở tuổi
chững chạc nhưng đều có nét rất duyên dáng như

Thăm anh Hàn Minh Đức (ĐS11)

Bỏ tấm vé số vô túi áo, tôi lơ đãng bước ra
khỏi tiệm liquor, dơ tay ra hiệu đáp trả người coi
security đứng gần cửa nhìn tôi và nói lí nhí "thank
you". Ra tới lề đường, tôi gặp một người bản xứ da
trắng dắt chiếc xe đạp trên lề đường, thong thả kéo
theo sau một chiếc xe tuồng như là chiếc shopping
cart đựng đầy áo quần mùng mền lỉnh kỉnh. Ông ta
có vẻ ở trạc tuổi trẻ hơn tôi chút ít, mặc chiếc áo
coat cũng tươm tất, dáng dấp thản nhiên. Khi đi qua
mặt tôi, ông quay ngang nhìn tôi nói một lời chào
hỏi bình thường theo thói quen của một người bản
xứ có văn hoá, " Good afternoon". "Good afternoon"
tôi đáp lại ông ta. Khi đã cách nhau độ năm bẩy
bước, tôi quay lại nhìn theo sau lưng ông ta và tự
hỏi không lẽ ông này là người vô gia cư? Khó có thể
tin được một người bản xứ da trắng bình thường lại
sống lang thang không nhà cửa như thế. Cuộc đời
của ông ta có gì đặc biệt chăng? Thôi, thắc mắc làm
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gì cho mệt. Chỉ nhìn hình ảnh ông ta đang lầm lũi
bước tới mà trước mặt nổi bật lên nền trời là toà
nhà cao ốc 18 tầng, chổ tôi đang cư ngụ êm ấm thoải
mái là thấy mình hạnh phúc rồi. Gốc tỵ nạn chính
cống còn mơ tưởng gì hơn nữa. Nhiều bạn hữu thân
quen hay đồng hương sang sống ở quê hương thứ
hai này đều có nhà cao cửa rộng, con cái thành đạt
chiếm nhiều địa vị cao sang trong xã hội, đời sống
sung túc thoải mái đã khiến chúng ta có niềm hãnh
diện và tự hào chung. Đó là hạnh phúc chung của
tập thể tỵ nạn người Việt chúng ta đó.
Thời gian vừa qua, nhân mùa lễ Tạ Ơn
truyền thống của Hoa Kỳ, vài anh em ở trong và
ngoài Ban Chấp Hành, rủ nhau đi thăm một số anh
cao tuổi và sức khoẻ không được tốt đang ở trong
nursing home như các anh Nguyễn Xuân Thi; Lê
Hữu Dzu, Đặng Xuân Sơn hoăc nghỉ dưỡng tại nhà
như các anh Nguyễn Chí Vy, Hàn Minh Đức, Dương
Hồng Việt...Nói chung khi tới thăm, lúc gặp mặt
nhau thì mọi người đều nói cười vui vẻ, hỏi thăm
chuyện xa chuyện gần, từ bệnh tình đến cách chăm
sóc chửa trị, từ chế độ ăn uống ngủ nghỉ tới tập đi
đứng hàng ngày, chuyện công ăn việc làm, lập gia
đình của con cái, chuyện nhớ chuyện quên...Chia tay
ra về anh em đều có một nhận xét chung là khi thấy

bạn tới thăm anh nào cũng tỉnh táo vui vẻ hẳn ra, có
anh trong một thoáng xúc động đã không cầm được
nước mắt nữa. Còn anh em chúng tôi thì thấy vương
nhẹ chút buồn nhưng cũng thấy thư thái trong lòng
lúc ra về. Người đi thăm và người được thăm đều
cảm thấy hạnh phúc ngày hôm đó.

Thăm anh Dương Hồng Việt (ĐS5)

Thăm anh Nguyễn Chí Vy (ĐS9/CH2)

Sáng sớm hôm sau, còn đang nằm nghe chưa
xong chương trình tin tức thường lệ buồi sáng
"Chào bình minh", với những giọng nói của các
xướng ngôn viên quen thuộc bàn luận các biến cố
nóng bỏng thì đã có phôn reng. Tôi không vội cầm
phôn ngay cạnh đó, mà tiếp tục nghe đài cho hết đã
vì đoán biết ai gọi rồi. Tôi thích nghe chương trình
bình luân tin buổj sáng này, dù đồng ý hay không
đồng ý với những lời bàn của họ. Nhưng dù sao, ta
cũng nên cảm ơn những xướng ngôn viên này đã
thức dậy sớm, tìm đọc và tổng hợp các nguồn tin rồi
lên đài trong khi mọi người còn ngủ. Đồng ý rằng

công việc đó là nghề là nghiệp là kế sinh nhai của họ,
nhưng chắc họ phải rất yêu nghề, thích thú trong
công việc và cũng lấy phương châm tạo hạnh phúc
cho người là hạnh phúc của mình.
Phôn lại reng. Tôi nghe. Gịọng nói đầu bên
kia quen như cơm bữa:" đúng 10 giờ ở 85 độ nghe".
Tôi trả lời:" OK, xong. Lát nữa gặp các bạn nhe!". Ít
được vui với con cháu ở xa thì vui với bạn thân ở
gần vậy. Tiệm Cà-phê Đại Hàn 85 là nơi mấy anh em
bạn đồng môn chúng tôi thường hẹn nhau tụ tập đôi
lần hàng tuần đẻ vừa thưởng thức cà-phê bánh ngọt
vừa chuyện trò đủ chuyện cũ mới xa gần, chuyện
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ngay Bolsa đây, chuyện bên Tây bên Nhật xa xôi. Có
điều toàn chuyện vui không hà. Lúc chia tay, ai cũng
thấy thoải mái hạnh phúc cả. Ai làm cho ai vui thì
chẳng biết, chỉ biết những hạnh phúc đơn giản nhỏ

nhoi như thế khiến ta còn thấy đời không có gì đáng
cay cú cả.
Vài hàng tản mạn gửi quý anh chị đồng môn
đọc chơi khi không có gì hơn để đọc.
TN Thiệu

Xin tạ ơn Đời, tạ ơn Người
Lặn lội trần gian khóc với cười
Lớn lên theo với mùa chinh chiến
Hồn phất phơ giọt nước giữa vời
x

x

x

Xin tạ ơn Đời, tạ ơn Người
Cho ta dũng khí sống giữa đời
Bạn bè người đi không từ biệt
Kẻ còn tơi tả giữa mù khơi
x

x

x

Xin tạ ơn Đời, tạ ơn Người
Có những mùa Xuân lá hoa tươi
Những đêm quạnh quẽ vầng trăng lạnh
Đời vắng nhau, còn vui với ai?
x

x

x

Xin tạ ơn Đời, tạ ơn Em
Ánh sao lặng lẽ giữa trời đêm
Soi người lầm lũi bao mùa gió
Còn vững niền tin, ấm nụ cười
Phùng Minh Tiến (CH6)
Lake Elsino, Mùa Tạ Ơn 2018
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HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA (VNIAAA)
8051 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683 Phone: (714) 891-9996
Email: hoiqghcnamcali@gmail.com - FEIN: 46-2800548 - CAID: C3544990

THƯ MỜI
THAM DỰ TIỆC TÂN XUÂN KỶ HỢI 2019
VÀ ĐẠI HỘI BẦU BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ 2019-2021
Kính gửi:

Quý Huynh Trưởng,
Quý anh Cựu Chủ Tịch,
Quý anh chị đồng môn các Ban các Khoá,

Theo thông lệ hàng năm, mỗi dịp tết âm lịch, Hội CSV/QGHC vẫn tổ chức một buổi họp mặt tân
niên với mục đích để các anh các chị gặp nhau hàn huyên tâm sự, trao đổi với nhau về những đổi thay
không ngừng của quãng thời gian đã qua trong cuộc sống.
Đặc biệt Tết năm nay cũng là dịp bầu lại các cơ chế trong Ban Đại Diện sắp hết nhiệm kỳ.
Trong tinh thần đó, hội CSV/QGHC Nam Cali trân trọng kính mời quý Huynh Trưởng, quý anh
cựu Chủ Tịch cùng toàn thể các anh chị đồng môn và gia đình vui lòng dành thì giờ đến tham dự Đại Hội
và tiệc xuân Kỷ Hợi 2019, bắt đầu từ 10 giờ sáng, được tổ chức tại:
Địa điểm:

Nhà hàng Paracel Seafood
15583 Brookhurst Street, Westminster CA 92683.
ĐT: (714) 775-3077

Thời gian:

Thứ Bảy 2 tháng 3 năm 2019:
- 10:00 AM đến 12:00 PM: Bầu lại các cơ chế trong Ban Đại Diện.
- 12:00 PM đến 3:00 PM: Tiệc (*) và văn nghệ giúp vui.

Xin quý anh chị đồng môn vui lòng tới sớm để đúng 10:00 AM chúng ta tiến hành bầu cử lại
các cơ chế trong Ban Đại Diện. Nhân đây, Hội cũng xin tha thiết mời gọi các anh các chị có nhiều kinh
nghiệm, thiện chí và có điều kiện thuận tiện ra giúp Hội đảm đương nhiệm kỳ mới 2019-2021.
Sự hiện diện đông đảo của quý anh chị và gia đình là niềm hân hạnh cho Ban Tổ Chức và cũng là
sự khích lệ cho Hội CSV/QGHC Nam Cali.
Trân trọng kính mời,
Little Sàigòn, ngày 01 tháng 01 năm 2019
TM Ban Đại Diện Hội CSV/QGHC Nam Cali
Trần Bạch Thu, CT/BCH

_______________________________________________________________________________
Ghi chú: (*) Xin đóng góp $25.00/người cho chi phi buổi tiệc.
Liên lạc Ban Tổ Chức: - Trần Bạch Thu: (562) 528-6274
- Trần Ngọc Thiệu: (714) 943-2445
- Ngô Xuân Vũ: (714) 837-5358
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tranbachthu@yahoo.com
hanoi54.75@gmail.com
thuvufamily@yahoo.com

GÂY QUỸ GIÚP NẠN NHÂN HỎA HOẠN CAMP FIRE NAM / BẮC CALI
Danh Sách Đồng Môn QGHC đóng góp ĐỢT I
Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn Camp Fire 2018 tại Nam / Bắc Cali
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Hồ Văn Diệp
ĐS8
Nông Thị Trưởng
ĐS17
Nguyễn Nhật Ngọ
ĐS10/CH7
Nguyễn Văn Sáu (TN) TS4
Lê Phước Ba
ĐS17
Phạm Thị Nụ
TS4/ĐS19
Trần Bạch Thu
ĐS17
Ngô Xuân Vũ
ĐS17
Đinh Bá Tâm
ĐS12
Lê Phước Ninh
ĐS16
Cao Viết Lợi
ĐS8
Trần Quang Phúc
ĐS17
Trần Quý Hùng
ĐS9/CH2
Hồ Thị Hồng Hoa
ĐS19
Ngô Ngọc Vĩnh
ĐS18
Trần Ngọc Thiệu
ĐS11
Nguyễn Thị Kiều Tiên ĐS16
Lê Ngọc Diệp
ĐS9/CH1
Trần Ngọc Tôn
ĐS2
Vũ Ngọc Lộc
ĐS16
Vũ T. Quyền
ĐS18
Diệp Văn Cẩm
ĐS14
Ngô Quang Minh
CH1
Nguyễn Ngọc Sơn
TS4
Cộng (đến ngày Dec/10/2018)

$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$100.00
$50.00
$200.00
$100.00
$2,400.00

Hội đã viết chi phiếu số 1040 với số tiền $2,400.00 và đã nộp cho cơ quan thiện nguyện The Salvation
Army hôm Dec/11/2018. Donation Receipt được lưu giữ trong sổ sách của Hội để làm tài liệu tham khảo khi
cần thiết.
Danh Sách Đồng Môn QGHC đóng góp ĐỢT II
Cứu Trợ Nạn Nhân Hỏa Hoạn Camp Fire 2018 tại Nam / Bắc Cali
25
26

Phan Thanh Hùng
ĐS16
Nguyễn T. Mai Hương ĐS16
Cộng ĐỢT II (đến ngày Dec/18/2018):

$100.00
$50.00
$150.00

(Số tiền thu Đợt II chưa deposit vào NH; sẽ được tổng kết và thông báo sau)
Quý Anh Chị đồng môn muốn đóng góp cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn Camp Fire, xin gởi chi phiếu về Hội
CSV/QGHC Nam Cali theo chi tiết sau đây:
Địa chỉ:

HỘI CSV/QGHC NAM CA
8051 Westminster Blvd.
Westminster, CA 92683

Chi phiếu xin ghi trả cho: V.N.I.A.A.A.
Memo xin ghi: Cứu trợ Hỏa Hoạn Camp Fire

Ghi chú: Hội sẽ gởi Receipt cho quý vi để khai thuế, nếu được yêu cầu.
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH (*)
Tài chánh Hội (số liệu do Thủ Quỹ cung cấp):
▪
▪
▪

Tồn quỹ ngày Jun/30/2018 (từ Bản Tin số 21 mang sang)
$1,375.61 (A)
Tổng số THU (từ Jun/30/2018 đến Dec/18/2018)
$4,770.00 (B)
Tổng số CHI (từ Jun/30/2018 đến Dec/18/2018)
$4,131.17 (C)
TỒN QUỸ (tính đến ngày Dec/18/2018): (A) + (B) – (C) = $2,014.44 (theo sổ sách)
Tồn Quỹ trong Ngân Hàng (tính đến Dec/18/2018):
$4,614.44
Sai biệt $2,600.00 (đây là số tiền của 2 outstanding checks chưa cash đã trả cho The Salvation Army

$2,400.00, và check trả cho ban nhạc giúp vui ngày Tạ Ơn Dec/17/2018 là $200.00).
(B) Phần THU ($4,770.00): Gồm các phần THU như sau:

(1) Ủng hộ ($805.00): TN Thiệu $15; TB Thu $15; NN Vĩnh $25; CV Để $35; NĐ Luận $25; NV Mão
$10; ND Chính $25; CX Thức $60; NN Liên $10; ĐV Cư $10; TN Tôn $10; TĐ Định $10; PC Tăng $25;
CVLợi $5; Hòa Nguyễn $35; TQ Hùng $10; NĐ Tín $10; NH Tân $20; NV Sáu (GC)$50; Nhóm ca sĩ thân
hữu $200; NN Ngọ $100; Chủ nhà hàng Paracel $100.
(2) Thu ẩm thực: $685.00 (sau khi trừ chi phí nhà hàng)
(3) Thu Niên Liễm ($880.00): NQ Hùng $40; CV Để $40; TV Nghĩa $40; NT Tạo $40; BĐ Lứt $40; CV
Lộc $40; NV Mão $40; CX Thức $40; NN Liên $40; ĐV Cư $40; TN Tôn $40; TĐ Định $40; NT Trưởng
$40; CV Lợi $40; TQ Phúc $40; TQ Hùng $40; VN Lộc $40; NĐ Tín $40; NT K.Tiên $40; NX Kế $40; HH
Hoa $40; PT Nụ $40 (Note: NL của HH Hoa & PT Nụ do chị Hoa deposited trực tiếp vô Ngân Hàng),
(4) Thu cứu trợ hỏa hoạn Camp Fire: $2,400.00 (xin xem trang 14)
(C) Phần CHI ($4,131.17): Gồm các phần CHI như sau:

Đóng góp Hội thảo Dân Chủ (Bà Jackie Bông…….
Đâng báo Phân Ưu..............................................................
Bản tin & Thư từ & banner.............................................
Đặt cọc tiệc họp mặt. .........................................................
Trả tiền ban nhạc ngày Tạ Ơn (17/12/2018).…….
Đóng tiền cứu trợ hỏa hoạn Camp Fire………………

$500.00
$650.00
$181.17
$200.00
$200.00
$2,400.00

(*) 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.

Xin ủng hộ và đóng góp niên liễm để duy trì các sinh hoạt cần
thiết cho Hội. Mọi đóng góp bằng chi phiếu xin ghi trả cho:
V.N.I.A.A.A., và gởi về địa chỉ:

HỘI CSV/QGHC NAM CA
8051 Westminster Blvd.
Westminster, CA 92683
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GS NGUYỄN KHẮC NHÂN (GS Học Viện QGHC Saigòn) là Bào huynh đồng môn Nguyễn Tiến Hoàng (ĐS10/CH2), đã tạ thế
ngày 20 tháng 10 năm 2018 tại Sydney, Úc Châu. Hường thọ 93 tuổi.
Đồng môn TRƯƠNG THỊ BẠCH (TS4), đã quá vãng ngày 29 tháng 5 năm 2018 tại Virginia – Hoa Kỳ. Hưởng thọ 72 tuổi.
Đồng môn ĐỖ THANH QUANG (ĐS11), Pháp danh Minh Thiện, đã từ trần ngày 30 tháng 7 năm 2018 tại Austin, Texas – USA.
Hưởng thọ 77 tuổi.
Đồng môn TRẦN HUỲNH CHÂU (ĐS5), đã mãn phần ngày 23 tháng 8 năm 2018 tại Orange County, California - Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 83 tuổi.
Đồng môn HUỲNH KIM THOẠI (ĐS9/CH1), đã mãn phần ngày 16 tháng 8 năm 2018 tại Saigòn, Việt Nam. Hưởng thọ 77 tuổi.
Đồng môn BỬU THẮNG (ĐS3), đã mãn phần tại Houston, Texas. Hưởng thọ 89 tuổi.
Đồng môn NGHIÊM VĂN THUYẾT (ĐS19), Pháp danh Thiện Minh, đã mãn phần ngày 29 tháng 9 năm 2018 tại Orange
County, Nam California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 80 tuổi.
Đồng môn Antôn NGUYỄN VĂN TOÀN (ĐS13/CH8), đã mãn phần ngày 5 tháng 10 năm 2018 tại Chino Hills, California - Hoa
Kỳ. Hưởng thọ 75 tuổi.
Đồng môn NGUYỄN TÂM (ĐS8), Pháp danh Quang Minh, đã mãn phần ngày 8 tháng 10 năm 2018 tại Orange County, Nam
California - Hoa Kỳ. Hưởng thọ 79 tuổi.
Đồng môn BÙI BỈNH BÂN (CH4). Pháp Danh Quảng Trí Thiện, đã mãn phần ngày 17 tháng 10 năm 2018 tại Newport Beach,
California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 82 tuổi.
Đồng môn Giuse VŨ HÀ NAM (TS4/ĐS19), đã về với Chúa ngày 31 tháng 10 năm 2018 tại Orange County, Nam California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 74 tuổi.
Đồng môn VŨ MINH NGỌC (ĐS16), Pháp danh Tâm Quang, đã mãn phần ngày 2 tháng 12 năm 2018 tại Montreal – Canada.
Hưởng thọ 72 tuổi.
Hiền thê đồng môn TRẦN ĐẮC PHÚ (TS4) là Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG ANH, Pháp Danh Diệu Bạch, đã từ trần ngày 25 tháng
7 năm 2018 tại Anaheim, California, USA. Hưởng thọ 66 tuổi.
Thân Mẫu đồng môn Nguyễn Mai Hương (ĐS16), là Cụ Bà Quả Phụ NGUYỄN HỮU ĐAN, nhũ Danh LÊ THỊ MAI, Pháp Danh
Diệu Hương, đã từ trần ngày 3 tháng 8 năm 2018 tại Laguna Hills, California, USA. Hưởng thọ 94 tuổi.
Bào huynh đồng môn Nguyễn Văn Sáu (TS4, TN) là Ông NGUYỄN TRI THÔNG, Pháp danh Tiến Đạt, đã từ trần ngày 24 tháng
8 năm 2018 tại Quận Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương – Việt Nam. Hưởng thọ 79 tuổi.
Thân mẫu đồng môn TIÊU KIẾN TRUNG (CH10) là Cụ Bà NGUYỄN THỊ GIÀU, Pháp Danh ĐỨC LÀNH, đã mãn phần ngày 23
tháng 8 năm 2018 tại Sydney, Australia. Hưởng thọ 98 tuồi.
Con gái duy nhất của cố Giáo Sư NGUYỄN KHẮC NHÂN (GS HV/QGHC Saigòn) là Bà MAI CHI NGUYỄN, đã từ trần ngày 2
tháng 9 năm 2018 tại Sydney – Úc Châu. Hưởng thọ 69 tuổi.
Thân mẫu đồng môn Đào Thụy Thành (CH8) là Bà Quả phụ ĐÀO VĨNH PHÚC, Nhũ danh La Minh Tâm, Pháp danh Diệu Thể,
đã tạ thế ngày 17 tháng 9 năm 2018 tại Richmond City, Contra Costa County, California – USA. Hưởng thọ 95 tuổi.
Nhạc phụ đồng môn NGUYỄN NGỌC DIỆP (ĐS14), là Cụ Ông NGUYỄN VĂN ÍCH, Pháp Danh Tịnh Ích, đã mãn phần ngày 28
tháng 9 năm 2018 tại Melbourne, Úc châu. Hưởng thọ 94 tuồi.
Hiền thê đồng môn TRỊNH NGỌC CHUNG (ĐS16), là Bà NGUYỄN THỊ THU MAI, Pháp Danh Chơn Tâm Hương, đã từ trần
ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại Chatsworth, California, USA. Hưởng thọ 74 tuổi.
Hiền thê đồng môn TRẦN THIỆN TÍCH (ĐS7/CH2), là Bà TRƯƠNG THỊ MỸ NAM, Pháp Danh Tâm Tường, đã từ trần ngày 14
tháng 12 năm 2018 tại Sydney, Úc Châu. Hưởng thọ 78 tuổi.

Xin Thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
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