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Tưởng Nhớ Ái Hữu Lê Trọng Bửu
AH Nguyễn Thúc Minh, Đỗ Hữu Hứa, Trần Minh Đức và Lê Nguyên Thông
có EIT). Tôi đã sửa soạn qua bên anh, thì lúc đó
Caltrans Dist. 08 (San Bernardino, CA) gọi tôi đi làm.
Anh Bửu giúp tôi nhiều chuyện như vậy, mà
tôi chỉ có giúp được anh một chuyện nhỏ: Sau một
thời gian ở Louisiana, anh Bửu muốn di chuyển về
CA để các cháu học hành cho thuận tiện hơn, tôi lấy
đơn của Caltrans và một số tài liệu gởi cho anh. Anh
được gọi interview bằng phone và được nhận vào
làm việc tại Caltrans Dist. 11, San Diego (Sau đó
một thời gian, có cháu gái con anh cũng vào làm cho
Caltrans).
Xin thành kính phân ưu cùng chị Bửu và các
cháu.
Cầu chúc Hương Linh của anh Lê Trọng Bửu
sớm về cõi Niết Bàn.
Gia đình Nguyễn Thúc Minh, Hoa Kỳ.

Di ảnh của AH Lê Trọng Bửu

Tôi được quen biết anh Bửu ngày đi tù 75 về,
làm việc tại Viện Thiết Kế (cùng một số AHCC đàn
anh như anh Hứa...). Anh Bửu người hiền lành,
điềm đạm, hay giúp đỡ bạn bè trong mọi hoàn cảnh.
Đầu năm 1982 tôi vượt biên tới Galang 1,
Indonesia gặp lại anh Bửu từ Galang 2 ra chơi, anh
lại giúp đỡ tôi, kẻ mới đến còn bỡ ngỡ...
Cuối năm 1982 tôi qua định cư tại CA, một
thời gian sau được biết anh Bửu qua Louisiana làm
việc cho một hãng thầu tư. Xin được kể một chuyện
nhỏ để thấy cái tính chân thật, hiền lành của anh
Bửu: Được đề nghị lương năm là $25,000, khá lớn
ngày đó, anh xin hạ thấp lương, để khi nào hãng
thấy anh làm được việc thì mới nhận số lương đó!
Boss của anh trả lời: Với công việc anh đảm nhiệm,
lương phải là như vậy...
Cuối năm 1983, anh Bửu gọi phone cho tôi,
cho biết có thể có một job về phòng thí nghiệm ở city
Louisiana mà anh trưởng phòng sắp về hưu, cứ qua
trước để thi vào làm assistant technician của city, rồi
vào làm phòng thí nghiệm, tới khi anh trưởng phòng
về hưu, hy vọng sẽ được lên thế (tháng 4/83 tôi đã

Rất xúc động khi được tin bạn Lê Trọng Bửu
vừa mất ngày 4-9-2021, hưởng thọ 88 tuổi. Chúng
tôi xin gởi đến chị Hồ Nguyệt Bạch, các cháu và
tang quyến lời phân ưu trong dịp đau buồn này và
xin cầu nguyện Hương Linh bạn Lê Trọng Bửu sớm
siêu thăng về miền Lạc Cảnh nơi Đất Phật.
Thành kính phân ưu.
Đỗ Hữu Hứa và gia đình, Pháp Quốc.
Tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Bửu và
toàn thể gia đình anh Bửu nhờ các Ái Hữu ở Cali
chuyển lời. Anh Bửu là KSCC ra trước tôi nhiều
năm, anh rất hiền lành, nhân hậu. Gia đình tôi đi
chung thuyền vượt biên với anh Bửu, khi đó anh
Bửu đi vượt biên một mình chúng tôi được tầu
Argentina vớt, đưa vào Singapore...
Trần Minh Đức và gia đình, Gia Nã Đại.
Chúng em xin thành kính xin được chia sẻ sự
mất mát của gia đình cố AH Lê Trọng Bửu, một AH
rất đáng kính phục và thương mến của mọi người
chung quanh.
Chúng em xin cầu nguyện cho Hương Hồn
AH Lê Trọng Bửu sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.
Gia đình Lê Nguyên Thông, Melbourne, Úc
Châu.

