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Hôm nay Ban Đại Diện QGHC Nam Cali nhiệm kỳ 2015 – 2017 đã mãn
nhiệm để Đại hội bầu cử lại Tân Ban Đại Diện. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin
phép được tường trình hoạt động của Ban Đại diện trong suốt 2 năm qua.
- Về tài chánh. Tháng giêng năm 2015 khi nhận bàn giao từ Ban đại
diện tiền nhiệm, Hội còn nợ 1,400 đô la. Chúng tôi đã vận động các anh chị em
đồng môn đóng góp, kêu gọi các mạnh thường quân yểm trợ, chấn chỉnh lại
phương pháp thu niên liễm và quyên góp, gây quỹ qua các chương trình hoạt
động hữu ích. Cho tới hôm nay, tồn quỹ của hội là hơn 3 ngàn đô la.
-Về sinh hoạt nội bộ. Hội đã cho ấn hành Bản Tin định kỳ và cho đến
hôm nay chúng tôi đã phát hành được 17 số, mỗi số có 300 ấn bản và từ 8
trang trước đây nay đã tăng vọt lên 16 trang, với nội dung tin tức và hình ảnh
rất phong phú. Chúng tôi đánh giá cao sự cần thiết của Bản tin vì nó là sợi dây
liên lạc giữa các thành viên với nhau trong Hội. Do đó đã có nhiều phản hồi
rất khích lệ từ các đồng môn, nhất là các huynh trưởng. Ngoài ra, chúng tôi
vẫn duy trì các buổi hội ngộ hằng năm như Tân niên, Picnic văn nghệ Hè hay
những ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm. Đặc biệt từ năm 2015 chúng tôi bắt
đầu tổ chức họp mặt mùa Tạ ơn vào tháng 11 hằng năm để nhân dịp nầy gởi
lời cám ơn đến tất cả các đồng môn.
- Về sinh hoạt cộng đồng. Sự kiện nổi bật nhất trong 2 năm qua là lần
đầu tiên Hội CSV/QGHC Nam Cali đã đứng ra tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày
thành lập Học Viện QGHC tại Hội trường thành phố Westminster vào tháng 8
năm 2015, với sự tham dự của các giới chức chính quyền thành phố cũng như
các hội đoàn và đông đảo đồng hương tham dự. Trước đó, chúng tôi cũng đã
thành lập một Ban biên tập để ấn hành Bộ biên khảo gồm 2 quyển, nói về quá
trình hình thành và phát triển của HV/QGHC cũng như Tâm Tư của các CSV.
Bộ biên khảo ấn hành 1,400 quyển đã được kính biếu mọi người trong dịp lễ
kỷ niệm nầy. Và cho đến nay, chúng tôi đã thực hiện được tập Tâm Tư QGHC
số 3 phát hành nhân dịp Mùa Tạ Ơn năm 2016.
-Về phương diện truyền thông. Hội cũng đã tham dự vào các buổi
truyền hình trên đài 57.3 để giới thiệu về Học Viện QGHC Sài Gòn và trên đài
truyền hình SBTN về đề tài các CSV/QGHC nghĩ gì và làm gì trong ngày 30
tháng 4 năm 1975. Đồng thời cũng đã đứng ra tổ chức một buổi văn nghệ kỷ
niệm ngày 30 tháng 4 với chủ đề 40 năm nhìn lại. Ngoài ra, Hội cũng đã tham
gia phong trào đóng góp đúc tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo; buổi ra mắt
sách của Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng; tham gia vào các cuộc biểu tình tuần
hành chống Cộng sản tại thủ phù Little Sài gòn; cho phổ biến các Bản Lên
Tiếng về sự thay đổi chính trị cần thiết tại Việt Nam…
Trước khi dứt lời, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã nhận lời
mời của chúng tôi đến tham dự buổi đại hội Tân niên năm 2017 của Hội
CSV/QGHC Nam Cali. Kính chúc quý vị một buổi chiều thật vui tươi và xin
chúc Đại hội được thành công tốt đẹp.
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Trần Bạch Thu

TÂN BAN ĐẠI DIỆN HỘI QGHC NAM CALIFORNIA
Nhiệm kỳ 2017-2019
của đồng môn Chu Tất Tiến, ĐS21, bên dưới).

Hôm 18 tháng 2 năm 2017 vừa qua, Hội
QGHC Nam Cali đã tổ chức thành công Đại hội mừng
xuân Đinh Dậu và bầu cử Tân Ban Đại Diện cho
nhiệm kỳ 2017-2019 với thành phần nhân sự gồm
có: 5 người cho Hội Đồng Quản Trị, một người cho
chức vụ Chủ tịch Ban Chấp Hành, và một người cho
chức vụ Tổng Kiểm Soát (xin xem phần tường trình

Sau một thời gian ngắn, anh Tân Chủ tịch
BCH cũng đã mời được một số đồng môn tham gia
BCH, và Bản Tin được biết toàn thể Tân Ban Đại
Diện Hội Nam Cali sẽ tổ chức Lễ Ra Mắt vào ngày 26
tháng 3 năm 2017 tại thành phố Westminster.

THÀNH PHẦN BAN ĐẠI DIỆN NHIỆM KỲ: 2017-2019
I - Hội Đồng Quản Trị:
• Chủ tịch: Trần Ngọc Thiệu (ĐS11)
• Thư ký: Phạm Đức Thạnh (ĐS17)
• Thành viên:

-

II - Ban Chấp Hành:
• Cố vấn: Luật sư Nguyễn Khiết (ĐS18)
• Chủ tịch: Trần Bạch Thu (ĐS17)
• Phó Chủ tịch:
- Trần Công Hàm (ĐS6)
- Đinh Bá Tâm (ĐS12)
- Cao Xuân Thức (ĐS13)
- Ngô Ngọc Trác (ĐS13)
• Tổng Thư Ký: Ngô Xuân Vũ (ĐS17)
• Thủ Quỹ: Hồ Thị Hồng Hoa (ĐS19)

•
•

Lê Phước Ba (ĐS17)
Lê Thị Gấm (ĐS17)
Văn Tòng Hòa (ĐS12)

Điều hợp Tổng quát: Nguyễn Văn Sáu (TS4)
Ủy viên:
- Nguyễn Tấn Hữu (ĐS19)
- Đèo Chính Mung (ĐS17)
- Lê Văn Mười (TS4)
- Chị Nguyễn Văn Phúc (ĐS11)
- Huỳnh Hữu Trung (ĐS19)
- Mai Văn Xa (TS4)

III - Tổng Kiểm Soát: Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18)

Ban Đại Diện Hội CSV/QGHC Nam Cali Nhiệm kỳ 2017-2019 xin chân thành cám ơn quý anh:
Bùi Đắc Danh (ĐS14)
Lê Hữu Dzu (CH8)

Chu Vũ Lộc (ĐS7, CH1)
Trần Tấn Mẫn (ĐS9)

Đã tích cực giúp đỡ Hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Thân chúc quý anh và gia đình luôn được an vui và
hạnh phúc. Hy vọng trong tương lai, quý anh sẽ trở lại “vác ngà voi” giúp Hội như quý anh đã làm
trong thời gian qua.
TM. Ban Đại Diện Hội QGHC Nam California

Trần Bạch Thu / Chủ tịch BCH

ĐẠI HỘI TÂN NIÊN ĐINH DẬU VÀ BẦU BAN ĐẠI DIỆN HỘI QGHC NAM CALIFORNIA
Một buổi sinh hoạt mừng Tân Niên Đinh
Dậu 2017 và Bầu lại Ban Đại Diện nhiệm kỳ 20172019 của Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Nam California, đã được tổ chức một cách long
trọng với trên 100 thành viên tham dự.
Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm do anh
Nguyễn Phú Hùng đảm trách, MC Ngô Ngọc Vĩnh đã
mời hai anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ Tịch Hội Đồng

Quản Trị và Trần Bạch Thu, Chủ Tịch Ban Chấp
Hành lên nói vài lời chào mừng và tuyên bố từ
nhiệm để đại hội bầu lại ban Chấp Hành mới. Một
Chủ Tọa Đoàn đã được đề cử gồm các anh Đỗ Tiến
Đức, Nguyễn Chí Vy, và Nguyễn Ngọc Liên điều hành
buổi họp. Để bắt đầu thủ tục bầu phiếu, anh Đỗ Tiến
Đức, nguyên Giám Đốc Nha Điện Ảnh Sài gòn, đã đòi
hỏi đại hội phải đặt ra nhiệm vụ cho Ban Chấp Hành
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mới trước khi bầu cử. Nhiều ý kiến nêu lên là ngoài
việc lo các sinh hoạt đồng môn, Hội còn phải quan
tâm nhiều hơn nữa đến tình hình đất nước và dân
tộc. Sau đó là phần thủ tục ứng cử, đề cử và bầu cử.
Với đa số phiếu, đại hội đã bầu anh Trần Bạch Thu
giữ chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp hành; anh Trần

Ngọc Thiệu giữ nhiệm vụ Chủ Tịch Hội Đồng Quản
Trị. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm có chị Lê
Thị Gấm, anh Văn Tòng Hòa, anh Lê Phước Ba, và
anh Phạm đức Thạnh. Anh Ngô Ngọc Vĩnh giữ chức
vụ Tổng Kiếm Soát.

Sau khi thủ tục bầu cử kết thúc, một chương
trình văn nghệ đặc sắc đã được trình diễn với các
giọng ca điêu luyện và nồng ấm của Nhóm Hương
Thời Gian gồm các cô Bích Thủy, Thanh Nguyên,
Phương Thảo, và Phương Mai. Tiếng hát thân hữu
thường xuyên của Hội là Ngọc Quỳnh và Lâm Dung.
Ban tứ ca Quốc Gia Hành Chánh có các anh Trần
Ngọc Thiệu, Nguyễn Phú Hùng, Phạm Đức Thạnh, và
Ngô Ngọc Vĩnh đã trình bầy bản Từng Bước Chân
Âm Thầm khá hấp dẫn. Các giọng ca thường trực
của Hội là Vũ Bội Minh Giao, Trần Văn Lương và Chu

Tất Tiến đã làm cho không khí tưng bừng như một
ngày hội Xuân thật ấm áp.
Buổi sinh hoạt đón Xuân Đinh Dậu 2017 và
bầu Ban Đại Diện nhiệm kỳ 2017-2019 của Hội Cựu
Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh đã chấm dứt trong
tình đồng môn thân thiết với những chương trình
dự định dành cho một năm mới, tiếp tay với cộng
đồng đấu tranh giải trừ chế độ bán nước hại dân tại
Việt Nam hiện nay…

Chu Tất Tiến ghi chép.

HỌP MẶT MÙA TẠ ƠN 2016
Nhân Mùa Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ, Hội Cựu Sinh
Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California đã có
một buổi Họp Mặt các đồng môn và gia đình hiện cư
ngụ hoặc đang thăm viếng Nam California. Mục đích
để mọi người có dịp hàn huyên tâm sự, ôn lại những
việc làm đã qua, thăm hỏi sức khoẻ nhau…Buổi họp
mặt được tổ chức tại nhà hàng Seafood Place, thành
phố Garden Grove, vào trưa Thứ Bảy 19 tháng 11
năm 2016. Ngoài 120 anh chị em đồng môn và gia
đình tại Nam California, còn có sự tham dự của các
anh chị từ nơi xa đến như anh Phan Công Danh,
ĐS10, từ Arizona; anh Nguyễn Trung Quân, ĐS17, từ

San Diego; anh chị Trần Hữu An ĐS17, từ Louisiana;
và chị Lâm Ngọc Dung, ĐS18, từ Virginia.
Mở đầu buổi họp mặt, sau phần nghi lễ chào
quốc kỳ, hát quốc ca Việt Mỹ, anh Trần Bạch Thu,
Chủ Tịch Ban Chấp Hành Hội Cựu SV/QGHC Nam
California đã ngỏ lời chào mừng và chúc sức khỏe
toàn thể các bạn đồng môn và gia đình. Anh cũng xin
gởi lời cảm ơn đến tất cả quý đồng môn đã luôn
giúp đỡ, ủng hộ và đóng góp về tinh thần cũng như
vật chất để Hội có thể hoàn thành những mục tiêu
hoạt động như tham gia các sinh hoạt cộng đồng
người Việt tại hải ngoại; cổ xúy các phong trào hay
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đoàn thể chống độc tài, đảng trị ở trong nước…Theo
anh Chủ tịch, “Hội sẽ cố gắng tổ chức nhiều dịp gặp
gỡ nhau thường xuyên hơn, có tính cách định kỳ. Vì
quỹ thời gian còn lại của anh em chúng ta cũng
không còn nhiều nên cần gặp nhau để hàn huyên
tâm sự như buổi họp mặt đông vui hôm nay…” Anh
Thu cũng thông báo hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam
Cali đã nhận lời đề nghị từ đại hội Florida là sẽ đứng

ra tổ chức đại hội Liên khóa CSV/QGHC vào năm
2017 tại Miền Nam California. Thời gian và lịch
trình đại hội sẽ được công bố trong những ngày sắp
tới. Sau đó, các anh chị trong Ban Đại diện Hội QGHC
Nam Cali lên sân khấu tiếp nhận và “trình làng” lá cờ
luân lưu để tổ chức đại hội Liên Khoá sắp tới tại địa
phương mình.

Tiếp đến, anh Trần Ngọc Thiệu, Chủ tịch Hội
Đồng Quản Trị Hội giới thiệu Tâm Tư QGHC (Tập
3) do Hội phát hành. Theo lời anh Thiệu, tập Tâm
Tư 3 QGHC này, gồm 24 bài gói ghém trong khoảng
350 trang, chỉ là những bài viết tản mạn về tâm tư,
kỷ niệm với bè bạn và chuyện đời thường của lớp
người xuất thân từ QGHC mà tới nay người trẻ nhất
cũng trên 60 tuổi. Những tâm tư, hoàn cảnh của mỗi
người có khác nhau, những kinh nghiệm thực tế
trong cuộc đời của một công bộc có khác nhau,
nhưng vẫn có một đặc điểm thuần nhất của cựu sinh
viên QGHC là nặng lòng với quê hương - dù là thời
gian còn phục trong nước hay phải lưu vong sống
đời tỵ nạn …

Giúp vui văn nghệ trong buổi Họp Mặt có
giọng ca của các cựu Sinh Viên QGHC và các thân
hữu - mà đã từ lâu rất gắn bó với các buổi trình diễn
văn nghệ của Hội QGHC Nam California. Đệm nhạc
cho buổi văn nghệ (Organ), đồng môn Phú Hùng
phụ trách.

Về phần đơn ca của các ca sĩ thân hữu gồm
có: Lâm Dung, với bản nhạc Có Bao Giờ Em Hỏi của
Phạm Duy; Bích Thủy với bản nhạc Làng Tôi của
Chung Quân; Thu Đào với bản Mưa Rừng của Huỳnh
Anh; Ngọc Hoa với bản Trở Về Thôn Cũ của Nhị Hà;
Ngọc Quỳnh với bản Về Đây Nghe Em của Trần
Quang Lộc; và Phương Thảo với nhạc bản Hải Ngoại
Thương Ca của Nguyễn Văn Đông.
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Phần đóng góp của đồng môn QGHC có
Chính Mung với bản Em Có Nghe Gì Không do chính
anh sáng tác; Huỳnh Nhân Hậu, vừa đệm Tây Ban
Cầm vừa hát bản Đâu Phải Bởi Mùa Thu của Phú
Quang. Giọng anh tha thiết, phong cách trình bày
thật “nghệ sĩ”, nên các bạn đồng khoá ĐS17 đã bước
lên sân khấu đứng quanh để cổ võ tinh thần yêu văn
nghệ của anh. Theo lời yêu cầu của khán thính giả ái
mộ, anh trình bày thêm bản Một Mình của Lam
Phương.
Về song ca với nhạc bản Mưa Sàigòn Mưa Hà
Nội của Phạm Đình Chương được hòa âm và trình
bày thật điêu luyện bởi 2 ca sĩ Lâm Dung-Ngọc
Quỳnh.
Về hợp ca có đôi uyên ương Phú Hùng và
Phương Thảo song ca bản Và Tôi Cũng Yêu Em của

Đức Huy; hợp ca Ghé Bến Sài Gòn với Lâm Dung,
Ngọc Quỳnh, Phương Thảo, Thu Đào và Bích Thủy.
Theo chương trình, phần trình diễn văn nghệ chấm
dứt với bản Ô Mê Ly do toàn ban văn nghệ trình bày.
Tuy nhiên, sau đó một đồng môn từ tiểu bang miền
đông đến tham dự, có lên sân khấu đóng góp hai
đoạn trong các nhạc phẩm của Trúc Phương và
Minh Kỳ, gây thêm sôi nổi hào hứng cho phần văn
nghệ buổi họp mặt hôm nay.
Trước khi ra về anh chị em đồng môn và
thân hữu chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Mọi người
lưu luyến chia tay, không quên hẹn gặp trong buổi
họp mặt do Hội QGHC Nam California tổ chức vào
một ngày không xa.

Tường thuật: Đinh Bá Tâm
Hình ảnh: Nguyễn Văn Sáu

Sinh Hoạt Đồng Môn
•

HỌP MẶT THÂN HỮU ĐẦU NĂM ĐINH DẬU:

Do nhu cầu "Lâu lâu gặp để biết sức khoẻ
nhau", một số anh em đã hẹn gặp mặt nhau tại nhà
hàng Gà Bistro của đồng môn Phạm Đức Thạnh
ngày 8 tháng 2/ 2017. Mời nhau qua điện thoại mà
rồi cũng tập hợp được tới cả ba chục anh chị, dĩ
nhiên đa số là người cao tuổi. Ngoài anh chị Trần
Ngọc Tôn còn có các anh chị Đỗ Tiến Đức, Bùi Bỉnh
Bân, Lê Danh Đàm, Trần Quý Hùng, Nguyễn Viết
Đức, Lê Phước Ba, Phạm Đức Thạnh, Nguyễn Chí Vy,
và Nguyễn Văn Sáu. Những anh chỉ đi một mình thì
có anh Cao Văn Hở, Nguyễn Xuân Thi, Trần Hồng,
Dohamid, Phùng Minh Tiến, Trần Ngọc Thiệu, Trần
Bạch Thu, Ngô xuân Vũ, Ngô Ngọc Vĩnh, Cao Xuân

Thức. Anh chị Trần Huỳnh Châu bận chuyện gia
đình nên ghé qua xin lỗi và đi ngay.
Bất ngờ trong buổi tiệc, mọi người được biết
anh BB Bân vừa qua khỏi cuộc giải phẫu tim quan
trọng tháng trước. Đồng thời được biết ngày kế đó
là ngày sinh nhật cũa anh Tôn nên anh em đã chúc
mừng bằng hai chậu hoa cúc do nhà hàng Gà Bistro
thân tặng ngay tại chỗ. Trước khi bữa tiệc chấm dứt
anh NV Đức xin được làm cử chỉ đẹp là thanh toán
bữa tiệc. Mọi người chia tay khá khuya trong lòng
cảm thấy rất ấm áp tình đồng môn QGHC dù ngoài
trời lúc đó khá lạnh.

TNT Tường thuật

Từ trái: Anh TQ Hùng, Anh chị BB Bân

Từ trái: Anh TN Tôn, anh NC Vy, chị LP Ba
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THĂM ĐỒNG MÔN TRẨN NHẬT ƯNG (ĐS6)
Vào dịp lễ Thanksgiving vừa qua, vợ chồng tôi có
tới thăm Trần Nhật Ưng. Cũng có gà tây... Khi vợ
chồng tôi đưa chè cho Ưng là cậu ta ăn ngay. Nhìn bề
ngoài thì hiện Ưng khỏe mạnh. Chắc là vì không biết
buồn, sống rất vô tư không lo nghĩ nên trông Ưng còn
khá hơn nhiều đồng môn. Đầu óc Ưng thì xem ra
cũng không sa sút nhiều. Ngay như mình bây giờ còn
quên huống chi Ưng.
Đỗ Tiến Đức
Từ trái: Trần Nhật Ưng, Đỗ Tiến Đức

•

SINH HOẠT KHÓA ĐS11:
1-ĐÓN CHÀO ANH CHỊ TRẦN ĐÌNH LIÊN ĐẾN TỪ NEW YORK

Nhân dịp đôi vợ chồng bạn Liên từ New
York đến thăm Orange County, một số đông môn
khóa XI họp mặt chào đón và ăn trưa tại nhà hàng
Tài Bửu vào trưa ngày thứ hai 13-02-17. Tham dự
gồm có vợ chồng Thọ đến từ Sacramento, Văn Tòng

Hòa, Thiệu, Hùng Thuốc, Thông Râu và anh Khánh
Hồng, em vợ của Liên. Buổi tiệc kéo dài hơn một giờ
đồng hồ, chuyện trò vui vẻ và đầy tình thân ái của
đồng môn. Mời quý bạn xem vài bức hình đính kèm.

Tường trình: Thông Râu

2- ĐÓN TIẾP ĐỒNG MÔN LÊ HỮU PHƯỚC
Trước mùa
Giáng Sinh và Tết
2017, đầu tháng 12
bạn Lê Hữu Phước từ
Seattle, tiểu bang WA,
đã xuống chơi Little
Saigon một tuần lễ.
Dịp này, bạn Phước
đã có dịp chơi Tennis
với một số bạn. Bạn
Phước còn đem theo
cả keyboard để tham
gia một buổi ca nhạc
bỏ túi tại nhà anh
Nguyễn Phú Hùng,
với sự đóng góp tiếng
6

hát của anh chị Đèo Chánh Mung ĐS 17 và vài thân
hữu nữa. Buổi văn nghệ tại tư gia đầm ấm, rất vui
nhộn và kéo dài đến nỗi anh Phước phải ngủ lại nhà
anh Hùng luôn.
Biết tin anh Phước xuống chơi Cali với anh
em, anh Nguyễn Quốc Trường từ trên Backerfield
cũng lái xe 4 tiếng đồng hồ xuống để gặp mặt. Một
bữa cơm Hội ngộ đã được tổ chức tại nhà hàng
Hương Vỹ vào trưa ngày 6 tháng 12, 2016. Mới
11:00 giờ mà đã hiện diện đông đủ các anh chị Phú
Hùng, Minh/ Tuyết, Thông Râu, Văn tòng Hoà, NQ
Trường, Nguyễn Huy Sỹ (ĐS12) và đặc biệt có anh
Hàn Minh Đức tới bằng xe lăn do hiền thê đưa tới.

Những anh chị cu ki tới một mình thì có: chị Bích
Diễm, chị Phúc và các anh Từ Công Thu, NV Chuế,
TN Thiệu.
Lâu ngày mới gặp nhau nên mọi chuyện vui
hơn Tết, mãi tới 3:00 giờ mới chia tay. Anh NQ
Trường lại đề xuất đề nghị tình nguyện lái xe đưa
một số anh em đi thăm bạn Nguyễn Đình Đỗ bị bịnh
mất trí nhớ. Thế là năm anh em Trường, Phước,
Thu, Thiệu và Chuế trực chỉ tới thăm anh Đỗ, nhà ở
Fullerton. Bạn Đỗ sức khoẻ vẫn tốt nhưng luôn phải
có một người ở nhà để coi chừng vì mắc bệnh đãng
trí.

TN Thiệu ghi lại

3- HỌP MẶT TÂN NIÊN ĐINH DẬU (19/2/2017)
Nhân dịp vợ chồng đồng môn Bửu Uyển
viếng thăm Orange County một lần nữa vào ngày
19-2-17, anh chị Minh Tuyết đã khoản đãi nhóm bạn
ĐS khóa XI tại nhà hàng Thành Mỹ trên đường Bolsa
một bữa ăn trưa thịnh soạn với món cá kho tộ và
canh chua cá bông lau... Đó là những đặc sản Việt
Nam tại nhà hàng này mà “hoàng thân” Bửu Uyển
thích nhất. Riêng anh chị Uyển đem đến một chai
rượu Napoléon nổi tiếng của Pháp (nhãn hiệu
Camus) mời anh em nhấm nháp với phó mát đặc
biệt của Pháp hiệu Camembert…do người nhà của
anh chị Uyển mang từ Paris sang biếu.Tham dự buổi
tiệc gồm có các bạn : Nguyễn văn Chuế, Trần Ngọc
Thiệu, Đinh Bá Tâm, Nguyễn thành Thân (CH3),
Nguyễn văn Sáu (TS4); các cặp vợ chồng: Minh
Tuyết, Nguyễn Phú Hùng, Văn Tòng Hòa, Đỉnh Ngọc
Bảo, Đặng Văn Thạnh, Bửu Uyển, Nguyễn Hữu
Thông, Nguyễn quốc Trường...Tiệc kéo dài gần hai
tiếng đồng hồ, chuyện trò vui vẻ và sau cùng chụp
vài tấm hình lưu niệm!

Năm trước đó, anh chị Minh Tuyết đã có nhã
ý khoản đãi anh chị Bửu Uyển vào trưa ngày 19-1016 tại 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 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, bạn Thiệu và bạn
Nguyễn Thành Thân CH3. Tiệc họp mặt tại nhà hàng
Thành Mỹ vì Bửu Uyển nhất quyết đòi thưởng thức
lại hương vị cá kho tộ và canh chua cá bông lau nổi
tiếng của Orange County. Buổi tiệc vui nhộn với
nhiều chuyện trò vui vẻ. 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.

Tường trình 2 lần họp mặt ĐS11: Thông Râu
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KHÓA 9 QGHC ĐÓN TIẾP CHỊ PHAN XUÂN NGUYỆT

Hôm Thứ Bẩy 14/1/2017 anh chị em QGHC
Khóa 9 ĐS đón tiếp và khoản đãi đồng môn cùng
Khóa, chị Phan Xuân Nguyệt cùng ông xã là anh
Trần Đình Phùng, tại nhà hàng Thịt Bò Bẩy Món
Hồng Ân. Anh chị mới từ Thụy Điển đến thăm
California. Tham dự gồm có quý anh chị Nguyễn Chí

Vy, anh chị Hà Thế Ruyệt, anh chị Lê Ngọc Diệp, anh
chị Trần Quý Hùng, chị Nguyễn Thị Nguyệt, chị Lê
Đình Thảo, anh Nguyễn Phu Phụng, anh Nguyễn
Minh Yến và anh Trần Tấn Mẫn. Ngoài ra còn có sự
hiện diện của hai bạn Trần Ngọc Thiệu và Nguyễn
Văn Sáu.

Anh chị Phùng Nguyệt trông đều tươi tắn và
khỏe mạnh. Anh khoe mấy năm nay nhờ tập Dịch
Cân Kinh thấy sức khỏe trong người tăng tiến thấy
rõ. Cả hai anh chị cũng đều vui tính khiến những câu
chuyện thăm hỏi, hàn huyên với nhau đầy những
tiếng cười rộn ràng. Chị Nguyệt ngồi gần chị Lê Đình
Thảo nên có nhắc đến mấy bạn QGHC mà thời xưa ở
Đà Nẵng cùng học Trường Phan Châu Trinh, đó là
các bạn Lê Đình Thảo, Nguyễn Phụng và Trần Việt
Long. Chị mới nhận được bài viết của anh Nguyễn
Phụng về "Từ Công Phụng: Nét Nhạc, Lời Ca và
Tiếng Hát" do anh Trần Việt Long chuyển và chị
khâm phục là bài viết rất trí thức, sắc sảo và nghệ
thuật.
Chị Xuân Nguyệt cũng kể về một kỷ niệm vui
này, mà chị nói đùa rằng, bảo đảm ở đây không ai
biết. Nguyên từ trước Khóa 9, trong những ngày
chào cờ hoặc ngày lễ, theo nguyên tắc các nữ sinh
viên phải mặc Bán Quân Sự, tức là bộ quần áo
Thanh Nữ Cộng Hòa. Ngay ngày đầu tiên lẽ ra phải
mặc như thế, Chị Xuân Nguyệt đã xúi bốn chị bạn
cùng Khóa là các chị Nguyễn Thị Nguyệt, Phan Thị
Sen, Nguyễn Thị Nga và Nguyễn Thị Ngọc Oanh
không mặc, cứ giữ nguyên chiếc áo dài Việt Nam.
Tất nhiên sau đó chúng tôi, chị Xuân Nguyệt kể, phải

lên gập người phụ trách sinh viên vụ và kỷ luật lúc
ấy là ông Lê Công Truyền. Chị kể tiếp, mới thoạt
nhìn ông Truyền này là thấy không ổn rồi. Mặt thì
khó đăm đăm, giọng nói thì khe khắt, xiết lại, rằng
tại sao không tuân theo quy định của Học Viện? Các
chị trả lời loanh quanh, nhưng quy gọn lại thì thế
này: Mặc vô xấu quá!
Chị Xuân Nguyệt nói đến đây, không chịu kể
tiếp, lại lo rót nước uống; tôi sốt ruột nhanh nhẩu
đoảng hỏi rồi sao, rồi sao? Chị mới nói, thì ra ông Lê
Công Truyền, đúng là bậc đàn anh, ngoài mặt khó
vậy nhưng trong bụng thì vô cùng tốt, anh ấy chỉ
khoát tay: thôi các chị về, để tôi tính! Sau đó, Từ
Khóa 9 trở đi không bắt mặc Bán Quân Sự Thanh Nữ
Cộng Hòa nữa!
Buổi gặp mặt chấm dứt khoảng 2 giờ trưa.
Chị Xuân Nguyệt muốn nhắc lại lời nhắn anh chị em
Khóa 9 rằng: chân thành mời ghé thăm Thụy Điển,
một xứ sở đẹp đẽ, an hòa, hiếu khách, và nhớ xin
báo cho anh chị biết trước để anh chị được tiếp
đón.
Tạm biệt nhau rồi mà ai cũng cứ nán lại. Rõ
là, vẫn nhớ khung cảnh cùng học ngày xưa.

•

Tường thuật: Trần Quý Hùng

KHÓA ĐS12 ĐÓN CHÀO BẠN LÊ ĐÌNH THĂNG

Anh Lê Đình Thăng ĐS12 từ xa tới, có việc ghé
thăm Quận Cam. Vì thời gian quá ngắn nên một vài
anh em đã rủ anh Thăng đến nhà hàng Tip-Top ăn
sáng, uống cà-phê rồi chia tay nhau. Tới họp mặt

tiếp đón anh Thăng có các anh Trần Ngọc Thiệu,
Nguyễn Phú Hùng, Châu Văn Để, Nguyễn Huy Sỹ,
Nguyễn Hoàng Tân và Phạm Đức Thạnh. Buổi gặp
gỡ tuy ngắn ngủi nhưng cũng trao đổi đủ thứ
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chuyện liên quan tới đồng môn. Những khoảnh khắc
gặp nhau tuy ngắn ngủi như thế cũng thật ấm áp,
quý giá và chắc chắn sẽ ghi lại trong lòng mọi người

tình cảm khó quên trong đời của những người cùng
xuất thân từ ngôi trường mang tên HV/QGHC một
thời.
TNT Ghi Nhanh

Các anh (từ trái):
Nguyễn Huy Sỹ,
Lê Đình Thăng,
Châu Văn Để, và
Nguyễn Phú Hùng

•

KHÓA ĐS14 HỌP MẶT VÀ ĐÓN TIẾP BẠN NGUYỄN KIM CHI ĐẾN TỪ BỈ QUỐC

Trong thời gian qua, một số Cựu Sinh Viên khoá
14 chúng tôi tại quận Cam đã cùng đến buổi họp
mặt vừa qua do Hội Nam Cali tổ chức. Ngoài ra, anh
em chúng tôi (ngụ tại Nam Cali), đã cùng có nhau
với con số khá đông, cả CSV và gia đình không dưói
20 người trong đó phải kể lần họp mặt tại tư gia anh
Bùi Đắc Danh. Cũng trong dịp Tết Đinh Dậu, chúng

tôi đã gởi về anh em nơi quê nhà chút tiền mặt làm
quà đến vài CSV còn eo hẹp trong cuộc sống, cũng
như để gia đình CSV quá vãng tổ chức giỗ Tết. Đặc
biệt gần đây nhứt, vào ngày 12/2, cũng trên dưới
khoản 20 nhân sự trong gia đình ĐS14 đã cùng đến
nhà hàng Gà Bistro (của đồng môn Phạm Đức
Thạnh) đón bạn Nguyễn Kim Chi từ Bỉ Quốc sang.

Từ trái: NĐ.Tín, HV.Quế, PT.Anh, PC.Xuân, NK.Chi, HH.Sơn, TA.Ninh, NV.Ảnh, chị NV.Ảnh, TĐ.Vinh, chị TA.Ninh, chị
CM.Tâm, BĐ.Danh, chị HV.Quế, chị NĐ.Tín.

Xin một chút riêng tư, một hình ảnh vô cùng
đáng trân trọng. Bạn Hà Hải Sơn đã vượt “muôn
dặm sơn khê” từ Bắc Cali đến miền Nam, chỉ với
thâm tình được hội ngộ cùng bạn Nguyễn Kim Chi
và anh em cùng khoá. Tình cảm tràn dâng với bao
hình ảnh nửa thế kỷ qua, không thể diển tả chỉ đôi

ba dòng. Cũng rất tiếc, vì đưòng sá xa xôi, mà có lẽ
do tuổi già, chỉ một số cư ngụ tại vùng Nam Cali có
điều kiện gặp gỡ. Ngoài ra, còn một số bạn bè tại hải
ngoại, rất ít cơ hội hoặc chưa bao giờ hội ngộ cùng
anh em. Đáng buồn thay, từ ngày nhập khoá đến
nay, trên nửa thế kỷ, 17 CSV đã ra đi vì nhiều lý do
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khác nhau, như nằm xuống vì trúng đạn pháo kích
Tết Mậu Thân (khi chưa ra trường); hay như CSV
Nguyễn Đức Nghiêm (?) và Hà Vĩnh Yên tử nạn trên
đường vượt thoát. Tên của anh đã nằm yên trên một
phiến đá tại Tượng Đài Thuyền Nhân (Quận Cam).
Hằng năm, anh em thường tập trung nơi đây thắp
nén hương cho anh ấy, cũng để tưỏng niệm chung
cho các đồng song đã lìa bỏ dương thế. Vào ngày

18/2 vừa qua, anh Nguyễn Kim Chi cùng vài bạn
cũng đã đến thắp hương cầu nguyện cho hương linh
ngưòi quá vãng...
Mấy hôm nay, Cali mưa mờ mịt, những sợi mưa
sao y hệt quê nhà, anh em ĐS14, xin một lần nữa xin
cầu nguyện các bạn đồng song đã ra đi, mãi mãi
thanh thản về nơi sâu thẳm mù khơi.

Trương An Ninh ghi chép

Tài chánh Hội: (*)
▪
▪
▪

Tồn quỹ ngày Oct/31/2016 (từ Bản Tin số 17 mang sang)
Tổng số THU (từ Nov/1/2016 đến Mar /15/2017
Tổng số CHI (từ Nov/1/2016 đến Mar /15/2017
TỒN QUỸ (tính đến ngày Mar/15/2017): (A) + (B) – (C) = $4,459.61
Tồn Quỹ trong Ngân Hàng (tính đến Mar/15/2017):

(Checking: $4,409.57, Saving: $50.04)

$2,604.26 (A)
$9,515.00 (B)
$7,659.65 (C)

$4,459.61

(B) Phần THU ($9,515.00): Gồm các phần THU như sau:
1)- Thu ngày Họp Mặt Tạ Ơn 2016 ($4,560.00): Ngô N Vĩnh- ĐS18: NL-$40, UH $25; Nguyễn V Sáu- TS4: UH $25;
Nguyễn P Hùng-ĐS11:NL $40; Nguyễn N Ngọ-ĐS10: UH $25; Đinh B Tâm- ĐS12: UH $25; Trần B Thu- ĐS17: UH $25;
Hùng Nguyễn- ĐS12: NL $40, UH $25; Phạm V Tuyền- ĐS9: UH $50; Nguyễn M Mẫm-DS11: NL$35,UH $25; Nguyễn V Sáu
(Đ)- TS4: NL: $40, UH$25; Trần Q Hùng- ĐS9- NL$50, UH$50; Nguyễn X Thi- ĐS5: NL$40, UH$50; Nguyễn T Hùng ĐS10:
NL$50, UH$50; Chu Vũ Lộc-CH1: NL$40, UH $100; Trương A Ninh: UH $50; Nguyễn Đ Khoát-ĐS5: NL$40, UH$50; Hồ
Hồng Hoa- ĐS19: UH$25;Lam K Dung-ĐS18: UH$25; Lê N Diệp- ĐS9: UH$50; Cung N Dương ĐS12: NL$40, UH$25; Châu
V Để- ĐS12: UH$50; Trần N Tôn- ĐS2: NL$50, UH$50; Bùi Đ Lứt- ĐS10: UH$25; Nguyễn N Liên- ĐS8: NL$50, UH$50;
Nguyễn V Mão- ĐS15: NL$50, UH$50; Tài Đ An- ĐS15: UH$50; Huỳnh V Quế- ĐS14: UH$50; Mrs Vũ V Khuông: NL$40,
UH$25; Ngo N Trác-CH8+Nguyễn T Giệng- ĐS13 : UH $50; TrầnQ Phúc- ĐS17B: NL$40, UH$50; Phùng M Tiến -CH6:
UH$25; Trần T Mẫn -ĐS9: UH $25; Nguyễn T Thanh- CH3: NL$40, UH $75; Ngô X Vũ- ĐS17: UH$50; Thái T Phục-CH2:
NL$50, UH$50; Đặng X San- ĐS2: NL$40, UH$25; Nguyễn T Tạo- ĐS15: NL$75, UH$25; Đèo C Mung- ĐS17: UH$50; Lê T
Nhiễu- ĐS7: UH$25; Nguyễn C Lượng -ĐS16: NL$40, UH$50; Trần H An- ĐS17: UH$50; Can Lu- ĐS17: NL$25, UH$25;
Trần H Châu- ĐS5: NL$50; Trần Q Bao- ĐS10: NL$40, UH $25; Đỗ X Trúc- ĐS10: UH$25; Nhuyễn P Phụng- ĐS9: NL$40,
UH$25; Huỳnh N Hậu-ĐS17: UH$50; Nguyễn C Vy- ĐS9: NL$40, UH$40; Bùi Đ Danh- ĐS14: UH$25; Đinh V Cư- ĐS15: NL:
$40, UH$50; Nguyễn Đ Tín- ĐS14: NL$40, UH$25; PhanC Danh ĐS10: NL$40, UH$50; Ngô Đ Hoè- ĐS15: UH$100; Duơng
H Việt -ĐS5: NL$40, UH$25; Nguyễn T Bảo- ĐS8: UH$25; Nguyễn Hòa- ĐS15:NL$50, UH$50; Phan C Tăng- ĐS15: NL$25,
UH$25; Đỗ Đ Lâm- ĐS15: NL$40, Hồ Hàng- ĐS17 UH$25, Vũ Liên- ĐS19: NL$40, UH$ 25; KiềuTiên -CH8: NL$30, UH$50;
Trương Nghĩa- ĐS12: NL$30, UH$25; Bạch Lan- ĐS16: NL$40, UH$50; Rac Le -ĐS9: UH$50; Mrs Thảo Lê- CH3: NL$25,
UH$25; Nguyễn X Kế -ĐS12: NL$40, UH$25; Lê V Mười- TS4: NL$40, UH$50; Lê P Ba- ĐS17: UH$200; Một đồng môn dấu
tên $200.
2)- Thu Ngày Đại Hội Tân Niên 2017 ($3,835.00): Ngô X Vũ-ĐS17-$50(AT), Lê X Sướng-ĐS8/CH1-$100(AT,NL),
Đinh B Tâm-ĐS12-$25(AT), Nguyễn V Sáu (T)-TS4-$25(AT), Ngô N Vĩnh-ĐS18-$25(AT), Lê T Gấm-ĐS17-$65(AT,NL),
Nguyễn N Liên–ĐS8-$50(AT), Nguyễn P Hùng-ĐS11- 25(AT), Nguyễn M Mẫn-ĐS11-$100(AT,NL), Chu V Lộc- ĐS7/CH1$100(AT,NL), Nguyễn Đ Khoát-ĐS15-$25(AT), Nguyễn Q Trường-ĐS12-$100(AT,NL), Trần T Mẫn-ĐS9-$65(AT,NL),
Nguyễn Đ Tín-ĐS14-$25(AT), Nguyễn B Tùng-CH8-$25(AT), Ngô N Trác-CH8-$25(AT), Đỗ T Đức-ĐS7-$25(NL), Trần V
Lương-CH8-$65(AT,NL), Hồ HHoa-ĐS19-25(AT), Châu V Để-ĐS12-(AT,NL), Trần B Thu-ĐS17-$65(AT,NL), Trần Q
Hùng–ĐS9-$90(AT,NL), Huỳnh H Trung-ĐS19-$65(AT,NL), Đỗ H Minh-ĐS7- $25(AT), Chu T Tiến-ĐS21-$25(AT),
Nguyễn C Lượng-ĐS16-$25(AT), Nguyễn V Hiền-CH6-$25(AT), Trần Đ Chí-ĐS16-$25(AT), Phạm Đ Thạnh-ĐS17$50(AT), Nguyễn T Thân-CH3-$90(AT,NL), Nguyễn N Ngọ-ĐS10-$65(AT,NL), Nguyễn C Vy-ĐS9-$25(AT), Lê N DiệpĐS9/CH1-$50(AT), Đặng X Sơn-ĐS12-$25(AT), Cao X Thức-ĐS13-$100(AT,NL), Văn T Hòa-ĐS12-$100(AT,NL), Đỗ D
Chí-ĐS10/CH2-$25(AT), Nguyễn X Thúy-ĐS12-$25(AT), Nguyễn V Sáu (GC)-TS4-$25(AT), Trương V Thành-ĐS9$90(AT,NL), Nông T Trưởng-ĐS17-$65(AT,NL), Vũ BM Giao-CH1-$90(AT,NL), Ngô Đ Hòe-ĐS16-$25(AT), Đinh V CưĐS15-$50(AT), Nguyễn N Huấn-ĐS16-$25(AT), Bùi B Bân-CH4-$65(AT,NL), Trần N Tôn-ĐS2-$75(AT,NL), Lê P BaĐS17-$100(AT,NL), Hồ V Diệp-ĐS8-$100(AT,NL), Mrs Lê Đ Thảo-$65(AT,NL), Cung N Dương –ĐS12-$65(AT,NL), Đặng
M Hùng –ĐS13-$65(AT,NL), Trần N Thiệu-ĐS11-$25(AT), Trương V Nghĩa- ĐS12- $65(AT,NL), Đèo C Mung-ĐS17$70(AT,NL), Nguyễn P Phụng-ĐS9-$75(AT,NL), Nguyễn V Hòa-ĐS15-$150(AT,NL), Trần H Châu-ĐS5-$90(AT,NL),
Nguyễn H Tân-ĐS12-$90(AT,NL), Trương A Ninh-ĐS14-$50(AT), Trần Đ Vinh-ĐS14-$65(AT,NL), Bùi Đ Danh-ĐS14$25(AT), Cao V Hở-ĐS9/CH1-$65(AT,NL), Nguyễn T Nguyệt-ĐS9-$65(AT,NL), Lê P Ninh-ĐS-16-$100(AT,NL), Ngô Đ
Thu-ĐS12-$50(AT).
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3)- Thu tiền ủng hộ sách ($1,112.00): Vũ Liên -ĐS19: $35; Mrs VŨ V Khuông -ĐS8: $15; Bạch Lan- ĐS16: $10;
Nguyễn C Vy: $5; Trần T Mẫn: $10; Nguyễn T Bảo: $20; Nguyễn C Lượng $5; Trần Q Phúc: $20; Trần H An: $20; Nguyễn
V Sáu $20; Châu V Để: $100; Nguyễn X Kế: $10; Nguyễn M Mẫn: $20; Nguyễn Q Hùng $20; Đinh B Tâm $10; Lê VRắc $40;
Lê N Diệp: $20; Nguyễn P Phụng $20; Phan C Danh $10; Nguyễn N Ngọ: $10; Trương An Ninh $20; Huỳnh Đ Quế: $20;
Nguyễn Hòa: $15; Nguyễn T Đăng $15; Nguyễn V mão: $15; Nguyễn T Tạo: $20; Mrs Lê ĐThảo $10; Nguyễn Đ Khoát
$15; Phạm V Tuyền $10; Nguyễn Đ Hưng: $10; Trần Q Hùng; $10, Thái T Phục: $10; Nguyễn T Hoàng: $10;Trần Q
Bao:$10, Bùi Đ Lứt $10; Bùi Đ Danh $20; GS Trương H Lem- $100; GS Nguyễn MTy- $10; Vũ V Hùng -$60; Đặng Q Tuấn
$50; Hoàng S Tài $30; Nguyễn Thanh Bạch- $30; Nguyễn T Lang (TX)- $100; Nguyễn V Thành (VA)- $50; Nguyễn Đ
Nguyên- $50.
(C) Phần CHI ($7,659.65): Gồm các phần CHI như sau:

In sách Tâm Tư 3: $2000; bưu phí: $527.45; Phân ưu: $150; sign và trophy: $43.20; báo chí, truyền thông: $50; nhà hàng
và hệ thống âm thanh ngày Tạ ơn: $2,515; trả cho nhà hàng và hệ thống ân thanh ngày Đại Hội Tân Niên 2017: $2,273;
chi phí điều hành (hoàn lại cho anh Thiệu): $101
(*) 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.

Thư Mời
Tham Dự Hội Ngộ Liên Khóa
Do Hội Quốc Gia Hành Chánh Nam California Tổ Chức
Kính gởi:

Quý Anh chị Đồng môn các Ban, các Khóa
cùng Gia đình và Thân hữu

Để đánh dấu một chặng đường hơn nửa thế kỷ của các cựu công chức VNCH xuất thân từ Học Viện
Quốc Gia Hành Chánh, năm nay Hội Cựu Sinh Viên QGHC Nam California sẽ tổ chức một cuộc Hội
Ngộ Liên Khóa Quốc Gia Hành Chánh với chủ trương nhằm thắt chặt tình đồng môn và đồng thời
thực hiện được ước mong là còn gặp lại nhau trong lúc tuổi đời bóng xế. Hội Ngộ Liên Khóa (HNLK)
lần này sẽ được tổ chức tại:
Địa điểm:

Thủ Phủ Người Việt Tị Nạn Little Saigon
Westminster, California, CA 92683, USA

Thời gian:

Từ ngày 20 đến 22 tháng 10 năm 2017

Kính mời Quý Vị cùng gia đình và thân hữu, đến tham dự cuộc Hội Ngộ nói trên để cùng nhau hàn
huyên tâm sự, ôn lại, nhắc nhớ đến đoạn đường đã qua; và cũng để nói lên ý chí phấn đấu tự tồn của
chúng ta cho đến ngày hôm nay.
Sự hiện diện đông đủ của Quý Vị sẽ làm cho những ngày HNLK thêm phần khởi sắc thắm tình đồng
môn, và cũng là niềm hân hạnh cho Ban Tổ Chức chúng tôi.
Trân trọng kính mời,
Little Sàigon, ngày 20 tháng 3 năm 2017
TM. Hội CSV/QGHC Nam California

Trần Bạch Thu
Chủ Tịch BCH
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THÔNG BÁO SỐ 2
HỘI NGỘ LIÊN KHÓA CSV/QGHC 2017 TẠI LITTLE SAIGON – NAM CALIFORNIA
Ngày 20 tháng 3 năm 2017
Kính gửi Hội CSV/QGHC các nơi,
Kính gửi các anh chị CSV/QGHC các Ban, các Khóa,
Tiếp theo Thông Báo Số 1.
Nay Hội Nam Cali xin chính thức thông báo chương trình Họp mặt Liên khóa tổng quát như sau:
1- Ngày Tiền Hội Ngộ: Thứ Sáu 20/10/17: từng khóa họp mặt riêng hoặc hai ba khóa kế cận nhau tổ chức
chung một ngày trước ngày Hội Ngộ Liên Khóa, do các anh chị đại diện khóa liên lạc với nhau quyết định. Ban
Tổ Chức Hội Ngộ Liên Khóa (BTC/HNLK) sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng.
2- Ngày Hội Ngộ Liên Khóa: Thứ Bẩy 21/10/2017: Xin các anh chị vui lòng gửi thư, email, điện thoại cho
BTC/HNLK biết muốn tham dự. Cách hay nhất là điền thẳng vào Phiếu Ghi Danh (PGD) đính kèm theo dưới
đây để chuyển thẳng về địa chỉ của Hội. Để giúp việc tổ chức được dễ dàng, xin quý anh chị ghi danh càng
sớm càng tốt và nhớ xác định ngay trên PGD: Tên, khóa, số người tham dự. Đi Cruise. Du lịch một ngày tại địa
phương. Có ở khách sạn hay tự túc... (Xem PGD đính kèm tiếp theo dưới đây).
3- Địa điểm nhà hàng nơi họp mặt liên khóa sẽ thông báo vào cuối tháng 8/2017, sau khi nắm được con số
người tham dự tương đối chính xác.
4- Chi phí tham dự ngày HNLK: Mỗi hội viên tham dự góp $100.00 gồm chi phí cho buổi tiệc; một hình
chụp cá nhân/cặp đôi trước bảng hội ngộ; nhận một kỷ vật hội ngộ như mũ/ ly cà-phê; bình hoa, bút viết.
Người tham dự ưu tiên nhận các kỷ vật khi ghi danh có đóng deposit $50. Số tiền này được trừ lại khi đóng đủ
số lúc tới nhà hàng dự tiệc.
5- Khách Sạn. Để tiện việc tập trung và di chuyển, BTC/HNLK đề nghị một khách sạn thuận tiện nhứt cho
sinh hoạt chung là khách sạn Ramada số 10022 Garden Grove Blvd. (góc Garden Grove và Brookhurst). City
Garden Grove, CA 92844. Điện thoại là 714-534-1818. Chi tiết như sau:
a/- KS có 2 loại Phòng: Phòng 2 giường full size hoặc 1 king size. Tất cả các phòng đều không hút thuốc.
Giá $89.00 + tax/ phòng/đêm.
b/- KS giữ 50 phòng cho hội QGHC chúng ta vào các ngày Oct 20, 21&22/2017. Khi quý anh chị gọi vào
nói thuộc nhóm Quốc Gia Hành Chánh (QGHC) thì KS sẽ lấy tên, số điện thoại và credit card của mỗi khách để
giữ phòng. Khi khách tới thì khách sẽ tự thanh toán với KS.
c/- Phải gọi đặt phòng trước 30 ngày (tức hạn chót là Sept 19/ 2017) để được bảo đảm có phòng và giá
hội-đoàn. Nếu gọi cancel trước 24 giờ thì KS không tính gì cả. Quý anh quen biết nhau nên liên lạc với nhau
giữ chung phòng cho đỡ tốn kém. Các anh đi một mình xin liên lạc BTC/HNLK để có thể cố gắng sắp xếp cho
tiện.
DU LỊCH SAU NGÀY HỘI NGỘ
1- Du lịch trong ngày Chủ Nhật Oct 22/2017 (sáng đi, chiều về): Đây là ngày chúng ta tự chọn nên cần ghi tên
tham dự càng đông càng đủ số cho một chuyến bus là 50 người. Giá hiện tại là $150-$155 + tip. Khi ghi tên
thì xin đóng tiền deposit $50 trước ngày Sept 1/2017. Chi tiết các chuyến du lịch một ngày như sau:
a/- Đi San Diego thăm vịnh Cabrillo đẹp nổi tiếng bằng du thuyền, rồi lên mẫu hạm USS Midway lịch sử
đã đưa hàng ngàn người Việt đến bến bờ Tự Do. Có ăn trưa tại nhà hàng hải sản all you can eat.
- Giá hiện tại là $150.00/ một người bao gồm: ăn sáng trên xe bus- ăn trưa all you can eat-vé du
thuyền-USS Midway. Tiền tip $10.00 một người (sẽ tip vào ngày đi)
b/- Đi thăm Santa Barbara. Đi bằng xe bus từ Westminster đến Ventura, ăn trưa all you can eat. Lên
trạm xe lửa đi biển Santa Barbara tuyệt đẹp, rồi khám phá Đại lộ Danh Vọng Hollywood. Trở về Westminster
trước 7:30 PM cùng ngày.
- Giá hiện tại $155.00/ một người bao gồm ăn sáng trên xe bus-ăn trưa all you can eat - vé du thuyền vé xe lửa Amtrak. Tiền tip $15.00 một người (sẽ tip vào ngày đi)
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2- Đi Cruise 5 ngày từ chiều Oct 23 đến 27/2017 bằng Cruise Ship. Carnival Inspiration. Khởi hành từ Long
Beach đi đảo Catalina và Ensenada, Mexico. Chương trình như sau:
• Ngày 1- Mon 23: lên tàu tại Long Beach trước 5:00 PM: Ghi danh, nhận phòng, ăn chiều, ăn tối.
• Ngày 2- Tues 24: tới đảo Catalina lúc 7:30 AM, chơi trên tàu hoặc xuống phố tham quan. 4:30 PM tàu
rời bến.
• Ngày 3- Wed 25: 8:00 AM tới vịnh Ensenada Island/ Baja, chơi trên tàu hay xuống đảo tham quan.
6:00 PM tàu rời đảo.
• Ngày 4- Thu 26: Một ngày vui chơi, sinh hoạt, giải trí ăn uống hội ngộ trên tàu.
• Ngày 5- Fri 27: Tàu trở về cảng Long Beach lúc 8:00 AM, chia tay ra về.
Các anh chị ghi danh đi cruise Carnival Inspiration 5 ngày chuẩn bị passport còn hiệu lực. BTC/HNLK đề
cử đồng môn Tạ Chương Thạnh (ĐS17) làm Trưởng đoàn của group QGHC kỳ này. Xin quý anh chị liên lạc với
anh Thạnh để biết thể thức đặt vé, ghi danh theo group với giá discount và đóng tiền deposit.
Để giúp Ban Tổ Chức Hội Nam Cali sắp xếp chương trình được thành công tốt đẹp, ngay từ bây giờ xin
quý anh chị nào có ý định tham dự, có thể tham dự hoặc muốn tham dự xin thông báo cho biết càng sớm càng
tốt theo lịch trình sau đây:
➢ 1/4//2017:
Bắt đầu ghi danh đi cruise. Xin liên lạc với Trưởng đoàn để biết các thủ tục
cần thiết và đóng tiền deposit (xin chuẩn bị passport còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng; khi liên lạc, Trưởng đoàn
sẽ cho biết số tiền deposit).
➢ 1/9/2017:
Hạn chót ghi danh tham dự và đóng tiền deposit cho ngày HNLK và các
chuyến du lịch trong ngày (tiền deposit cho mỗi mục là $50.00).
➢ 19/9/2017: Hạn chót ghi danh khách sạn. Xin liên lạc KS Ramada để biết chi tiết.
Tiền deposit đóng cho Hội, trên chi phiếu xin ghi trả cho: V.N.I.A.A.A. và gởi về địa chỉ:
8051 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Để thuận tiện cho việc liên lạc và thông báo các tin tức liên quan đến ngày họp mặt này, Hội Nam Cali đã mở
một Blog riêng là http://www.quocgiahanhchanh.blogspot.com. Xin quý anh chị thường xuyên mở Blog này
để theo dõi.
Mong tất cả quý anh chị hăng hái tham dự, vì quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa!
Trân trọng kính chào và kính thông báo cùng quý anh chị.
TM. Ban Tổ Chức

Trần Bạch Thu
CT/BCH Hội Nam Cali.
Địa chỉ liên lạc ghi danh:
- Khách sạn Ramada: 714-534-1818
- Trưởng đoàn đi cruise Tạ Chương Thạnh (ĐS17): 909-908-0481 / tafamily9@yahoo.com
- Từ khóa 10 trở về trước, anh Trần Ngọc Thiệu (ĐS11): 714-943-2445 / hanoi54.75@gmail.com
- Các khóa Cao Học anh Ngô Ngọc Trác (CH8): 714-588-6789 / tracngo@yahoo.com
- Khóa 11&12 Đinh Bá Tâm (ĐS12): 714-553-8164 / tamdinh41@hotmai.com
- Khóa 13 Cao Xuân Thức (ĐS13): 714-675-1379 / tcaomls@gmail.com
- Khóa 14 Nguyễn Đức Tín (ĐS14): 310-227-5504 / tinnucla@gmail.com
- Khóa 15 Đinh Viết Cư (ĐS15): 714-598-5273 / bocudad724@aol.com
- Khóa 16 Lê Phước Ninh (ĐS16): 626-675-6525 / ninhle46@gmail.com
- Khóa 17 Ngô Xuân Vũ (ĐS17): 714-837-5358 / thuvufamilly@yahoo.com
- Khóa 18 Ngô Ngọc Vĩnh (ĐS18): 714-230-5365 / vinhngo2000@gmail.com
- Khóa 19 Nguyễn Tấn Hữu (ĐS19): 714-251-8093 / nguyentanhuu@hotmail.com
- Các khóa TS và ĐS20, 21, 22 Nguyễn Văn Sáu (TS4): 714-514-1209 / saunguyen66@gmail.com
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PHIẾU GHI DANH THAM DỰ
HỘI NGỘ LIÊN KHÓA TẠI LITTLE SAIGON
(WESTMINSTER, CALIFORNIA)
Từ ngày 20 tháng 10 năm 2017
Họ tên CSV: ____________________________________ _______________
Khóa: _________ Email Address___________________________________
Địa chỉ: _______________________________________________________
Cell phone: ________________
Tên người Phối ngẫu cùng đi: _____________________________ ________________
Tên bạn cùng đi: _______________________________________ ________________
Ngày đến Little Saigon: ______________
Muốn trọ tại khách sạn: - Nguyên phòng _____
- Chung với vợ chồng khác ______ Tên CSV ở chung: ___________
- Ngủ tại nhà bạn hay thân nhân ___________
(điền X vào ô thích hợp)
Muốn đi du ngoạn: - San Diego ____ Santa Barbara ____ (điền X vào ô thích hợp)
Muốn đi Cruise: ____________ (người)
Muốn tham dự ngày Họp Mặt (21 tháng 10 năm 2017) _____ (điền X vào ô thích hợp)

Vì cần biết nhân số tham dự để tiên liệu, đặt chỗ hội trường, phương tiện di chuyển, xin quý anh chị gửi PHIẾU
GHI DANH THAM DỰ này về địa chỉ: HỘI QGHC NAM CALIFORNIA, 8051 Westminster Blvd.,
Westminster, CA 92683. Phone: (714) 891-9996. Email: hoiqghcnamcali@gmail.com càng sớm càng tốt. Anh chị
cũng có thể gọi điện thoại cho Nhân sự đại diện khóa tại Nam Cali theo danh sách trong Thông báo số 2 và BTC sẽ
tổng kết sau. Xin đa tạ.
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PHÂN ƯU
Vô cùng xúc động nhận được các tin buồn sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Đồng môn VƯƠNG KIM HỔ (ĐS13) đã từ trần ngày 17 tháng 10 năm 2016 tại Bình Dương, Việt Nam.
Hưởng thọ 73 tuổi.
Đồng môn Giuse HỒ ĐẮC CHƯƠNG (ĐS1) đã từ trần ngày 29 tháng 11 năm 2016 tại Melbourne, Úc
Châu. Hưởng thọ 90 tuổi.
Đồng môn PHẠM GIA CHÍ (TS4) đã từ trần ngày 20 tháng 12 năm 2016 tại Sydney NSW, Úc Châu.
Hưởng thọ 85 tuổi.
Đồng môn ĐÀO NGỌC KHOA (ĐS11), Pháp danh Thiện Phát, đã từ trần ngày 22 tháng 1 năm 2017 tại
Federalway, Washington, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 76 tuổi.
Đồng môn CAO VĂN TRÍ (ĐS9) đã từ trần ngày 29 tháng 1 năm 2017 tại Mỹ Tho, Việt Nam. Hưởng thọ
80 tuổi.
Đồng môn André VÕ VĂN BÉ (ĐS16) đã từ trần ngày 2 tháng 2 năm 2017 tại Massachusetts, Hoa Kỳ.
Hưởng thọ 75 tuổi.
Đồng môn TRẦN ĐỨC TRỌNG (ĐS8) đã từ trần ngày 20 tháng 2 năm 2017 tại Sàigòn, Việt Nam.
Hưởng thọ 83 tuổi.
Hiền thê đồng môn Nguyễn Văn Thành (ĐS16) là Bà Ana TRẦNTHỊ NHÃ, đã từ trần ngày 29 tháng 11
năm 2016 tại Orange County, California. Hưởng thọ 81 tuổi.
Hiền thê đồng môn Nguyễn Huy Sỹ (ĐS12) là Bà NGUYỄN KIM MAI, Pháp danh Diệu Lộc, đã từ trần
ngày 18 tháng 2 năm 2017 tại Orange County, California. Hưởng thọ 70 tuổi.
Thân mẫu đồng môn Trương Công Thôi (TS1) là Cụ Bà Quả Phụ TRƯƠNG CÔNG ĐƯƠNG, Nhũ danh
THÁI THỊ HOÀI, Pháp danh Đồng Niệm, đã từ trần ngày 10 tháng 11 năm 2016 tại Việt Nam. Hưởng
Đại thượng thọ 103 tuổi.
Nhạc Phụ đồng môn Nguyễn Văn Thành (ĐS11) là Cụ Phao Lồ TRẦN NGỌC TUẤN, tức Phao Lồ
NGUYỄN XUÂN QUANG, đã từ trần ngày 24 tháng 11 năm 2016 tại Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng Thượng
thọ 97 tuổi.
Nhạc mẫu cố đồng môn Triệu Hòa (ĐS17) là Cụ Bà Maria PHẠM THỊ HỮU, đã từ trần ngày 28 tháng
12 năm 2016 tại TB Washington, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 94 tuổi.
Thân mẫu đồng môn Trần Văn Láng (ĐS19) là Cụ Bà NGUYỄN THỊ CANH, Pháp danh Nguyên Hòa, đã
qua đời ngày 28 tháng 12 năm 2016 tại Việt Nam. Hưởng thọ 85 tuổi.
Nhạc mẫu đồng môn Lê Danh Đàm (ĐS8) là Cụ Bà Quả Phụ TRẦN NGỌC THỤ, Nhũ Danh NGHIÊM THỊ
THIỆN, đã qua đời ngày 5 tháng 1 năm 2017 tại Úc Châu, Hưởng đại thọ 100 tuổi.
Nhạc mẫu đồng môn Lê Duy Lai ĐS8) là Cụ Bà MARIA MADALENA LÊ THỊ BÔNG, đã qua đời ngày 24
tháng 12 năm 2016 tại Sàigòn, Việt Nam.
Nhạc mẫu đồng môn Cai Hoàng Chi (ĐS18) là Cụ Bà MARIA LƯU KIM ÁNH, đã qua đời ngày 5 tháng 1
năm 2017 tại Sàigòn, Việt Nam.
Nhạc mẫu đồng môn Nguyễn Đắc Diều (ĐS6) là Cụ Bà Đỗ Cường Duy, Nhũ danh NGUYỄN THỊ TƯỚC,
Pháp danh Nhật Hỷ, đã từ trần ngày 11 tháng 1 năm 2017 tại California. Hưởng thọ 98 tuổi.
Nhạc phụ đồng môn Trần Hán Lương (ĐS21) là Cụ Ông TRẦN XUÂN HÀ Arthur, đã qua đời ngày 15
tháng 2 năm 2017 tại Orange County, California. Hưởng thọ 94 tuổi.
Nhạc phụ đồng môn Thái Tăng Phục (ĐS10/CH2) là Cụ Ông TRẦN VĂN TIẾP, Pháp danh Phổ Lương,
đã qua đời ngày 17 tháng 3 năm 2017 tại Orange County, California. Hưởng thọ 87 tuổi.

Xin Thành kính chia buồn cùng các tang quyến.
ĐỒNG MÔN & HỘI CSV QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NAM CALIFORNIA
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Bài Đọc Thêm
Phiếm Luận Ca Dao
Trên Trời Có Đám Mây Xanh
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây
Xây dọc rồì lại xây ngang
Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh...
Nhà anh có một cây chanh
Nó chưa ra cành nó đã ra hoa…
Nhà anh có một mẹ già
Thổi cơm nấu nướng cả nhà anh ăn...
Đây là một bài ca dao rất phổ biến trong mỗi gia đình Việt Nam của thế kỷ trước. Quý vị ở lứa tuổi
70 trở lên đều biết và nhớ bài này khi nghe các bà Mẹ ru cho con ngủ. Hình ảnh hai mẹ con nằm
võng đu đưa đã ăn sâu vào tiềm thức của con mình. Đứa con đi vào giấc ngủ một cách thanh thản
bằng chính lời ru của Mẹ mình. Thật là ngọt ngào và hạnh phúc biết bao.
Ca dao được được hình thành và thêm bớt trong dân gian qua truyền khẩu nên độ chính xác không
bảo đảm. Đôi khi người hát ca dao lại thêm bớt tâm sự của mình vào trong đó khi không muốn đưa
ra danh tính của mình là tác gỉả.
Có người cho rằng hai câu đầu không thực tế. Đúng vậy vì ít khi thấy trên trời có đám mây như thế
nhưng ít có không hẳn là không có. Đây là hiện tượng thiên nhiên thay đổi tùy thời, tùy nơi chốn.
Theo tôi, tác giả đầu tiên bài ca dao trên đã dùng lối nhập đề “lung khởi “, nói lung tung trước để lưu
ý người đọc rồi mới đi vào vấn đề chính. Khác với lung khởi, có người dung lối “trực khởi “để đi ngay
vào điểm chính. Đây là lời trao đổi hai bên trai gái nên chàng trai đã dùng lung khởi để dẫn nhập cho
khỏi sỗ sàng. Câu thứ ba “Ước gì anh lấy được nàng” Anh ta coi lời ngỏ hôn như một ước nguyện mà
thôi. Điều này chứng tỏ Cô nàng đẹp và đẹp hơn mong ước của mình nên không đủ can đảm tỏ tình
bình thường. Anh chàng chỉ mong ước cũng chứng tò sự không xứng đôi với nàng về một phương
diện nào đó thời bấy giờ. Nếu sau này lấy nhau được thì coi như giấc mộng đã hiện thực. Hạnh phúc
là ước nguyện đã thành. Và để thể hiện tình yêu, Anh sẽ mua gạch Bát Tràng về xây. Gạch Bát Tràng
ngày xưa là vật liệu xây cất quý giá chỉ dùng xây Đình, Chùa, nhà thờ, nhà cửa, sân phơi lúa của các
phú ông trong làng mà thôi. Thế mà Chàng đã dùng gach Bát Tràng về xây. “Xây doc rồi lại xây
ngang” chứng tỏ xây cất nhiều lắm để chiều lòng người mình yêu mến. Đáng kể hơn cả là xây hồ bán
nguyệt cho nàng rửa chân. Xây một cái hồ. Hồ lớn hơn ao mà chỉ dành riêng cho Nàng rửa chân;
không thấy nói trồng sen hay súng gì cả. Có chăng là Cá.” Có rửa thì rửa chân tay” đây cũng là một
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tục lệ nhất là khi vào nhà hay lên nhà sàn. Có những tục lệ khi một người khách vào nhà thì dùng
gáo, múc nước đựng trong chum hay vại dựng trước cầu thang hay lối vào, rồi mới vào nhà. Hồi còn
nhò, theo bạn về nhà họ chơi, chủ nhà hay nhắc chừng “Lấy cái chuộc rửa trò lên tràng mà ngơi” (lấy
cái gáo, rửa chân, lên giưởng mà nghỉ ngơi). Do đó tuy là nhà sàn hay nhà tranh vách ván đi chăng
nữa cũng vẫn sạch sẽ.
“Chớ rửa lông mày chết cá ao anh “là câu gây nhiều thắc mắc. Có nhiều người cho rằng đã lấy được
vợ đẹp, xây được hồ rồi mà chỉ cho rửa chân tay, sao không cho rửa lông mày? Khi nói rửa lông mày
phải hiểu là rửa mặt trong có mắt, mũi, lông mày, là ba bộ phận chính của mặt. Trong văn chương
Việt Nam ít nói về cái mũi (trừ câu: cái mũi dọc dừa).
Khi nói về cái đẹp người ta chỉ để ý đên khuôn mặt (ngày xưa không có đo đạc các vòng eo như bây
giờ). Đẹp đến nỗi “chim sa cá lặn” hiểu rằng cô đó đẹp lắm, có cái mặt đẹp lắm.
Chúng ta cũng còn thấy có câu tục ngữ: “Những người con mắt lá răm; lông mày lá liễu đáng trăm
quan tiền”. Như vậy con mắt và lông mày là đại diện cho cái đẹp nơi phái nữ.
Vậy, khi nói “chớ rửa lông mày chết cá ao anh” ý muốn nói khuôn mặt của em đã đẹp rồi không cần
phải rửa nữa. Nếu rửa mặt thì phải cúi mặt xuống ao mà cá thấy được nó sẽ buồn (cá lặn cá tủi khi
thấy em quá xinh đẹp). Đây là câu nói khéo để lấy lòng người đẹp mà thôi. Một câu khen ý nhị!
Toàn câu ca dao chỉ nói lên ước nguyện thầm kín của một thanh niên khi tỏ tình với một phụ nữ đẹp.
Cuộc đời đôi khi chỉ sống bằng ước vọng. Ước vọng sẽ thành nếu ta có ý chí, và rủi thay khi thất bại.
Thành công, thất bại là chuỗi dài của cuộc đời.

tạotrần (ĐS16)
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