
SỐ 84 - THÁNG 02/2005 TRANG 133

AH Lê Khắc Thí đang phát biểu về việc trao
Bảng Thượng Thọ

Sinh Hoạt Ái Hữu Công Chánh Nam Cali
1. Họp Mặt Hè 2004:

Mùa hè năm nay vùng Little
Saigon rất mát, nhất là trong
công viên Square Mile Park
nơi 73 ái hữu công chánh
vừa họp mặt vào buổi sáng
ngày thứ bảy 3-7-2004 vừa
qua. Ban Đại Diện mới của
Nam Cali năm nay được giao
cho 3 người tương đối trẻ là
các ái hữu Trịnh Hảo Tâm,
Từ Minh Tâm và Nguyễn
Duy Tâm. “Các ái hữu niên
trưởng đã giao thì chúng tôi
xin “Dạ” nhưng không biết 3
Tâm này có làm gì được
không?” Ái hữu Trịnh Hảo
Tâm đã ngõ lời như trên và
“trong lúc chúng ta họp mặt hàn huyên nơi
đây thì có vài ái hữu tuổi già sức yếu không
tới tham dự được, nhiều ái hữu phải nằm
trong bịnh viện như Ái Hữu Trần Sĩ
Huân...Chúng ta hãy cầu nguyện cho các ái
hữu ấy sớm bình phục.”

Tiếp theo đó Ái Hữu Lê Khắc Thí cây đại thụ
trong vườn Công Chánh hải ngoại đã tường

trình về hiện tình Lá Thư Công Chánh và Quỹ
Thượng Thọ. Ái Hữu Thí cho biết như sau:

Về Lá Thư Công Chánh là sợi dây thân ái
trong gia đình Công Chánh đến nay đã được
29 năm. Lá Thư hiện do các ái hữu vùng
Washington DC phụ trách. Ái hữu Thí có đề
nghị trên đó phụ trách thêm một năm nữa là
năm 2005. Các ái hữu vùng Washington DC

bằng lòng với điều kiện là Nam
và Bắc Cali là hai vùng dồi dào
nhân lực phải hổ trợ cho vùng
Washington DC trong việc thực
hiện Lá Thư. Về Quỹ Thượng
Thọ để thực hiện những kim
khánh chúc mừng trao đến các ái
hữu cao niên, ái hữu Thí cho biết
hiện quỹ còn hơn 1,500 mỹ kim
đủ để sử dụng trong vài năm nữa.
Ái hữu Lê Khắc Thí cũng kêu gọi
giới trẻ trong gia đình Công
Chánh hãy tiếp nối để duy trì mối
dây liên kết nối tình đồng môn.
Hiện diện trong buổi Picnic họp
mặt mùa Hè năm nay ngoài các ái
hữu cư ngụ trong vùng LittleCác AH chụp ảnh kỷ niệm
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Saigon còn có các ái hữu phương xa nghe
tiếng gọi trở về tham dự như các ái hữu vùng
San Jose (Lê Mộng Hùng, Khưu Tống Giang,
Nguyễn Xuân Hoàn), San Diego (Nguyễn Tấn
Thọ, Trần Giác Hoa, Trần Đức Hợp, Lê trọng
Bữu), Oklahoma (Ngô anh Tề và Phạm hữu
Quang), Quebec - Canada (anh chị Trần minh
Đức). Các ái hữu niên trưởng cũng đến tham
dự như AH Lê Quang Tiềm 87 và Nguyễn
Xuân Hiếu 84 mùa Xuân qua
nhưng vẫn còn minh mẫn, tráng
kiện. Thêm vào đó có hai AH thật
trẻ mới lần đầu tham dự sinh Hoạt
AHCC là AH Tùng và AH Hùng.
Đặc biệt có thân hữu Giao từ Việt
Nam qua du lịch Mỹ cũng đến
chung vui.
Các ái hữu đã tay bắt mặt mừng,
hàn huyên tâm sự, hỏi han ai còn ai
mất, câu chuyện kéo dài dường
như bất tận mà mùa Hè ngày rất
dài nhưng cũng chưa nói hết. Nhân
dịp này ái hữu Trịnh Hảo Tâm và
Từ Minh Tâm là hai ngòi bút du
lịch trên nhật báo Người Việt đã
giới thiệu 2 quyển sách mới phát
hành là cuốn “Những Nẻo Đường
Việt Nam” và “Kể Chuyện
Đường Xa” được các ái hữu nhiệt

tình ủng hộ. 
(Trịnh Hảo Tâm tường thuật)

2. Đón tiếp GS Võ Thế Hào:

Nhân dịp GS Võ Thế Hào từ
Pháp qua thăm Little Saigon vào
tháng  8/2004, AH Ái Văn đã tổ
chức một buổi họp mặt "mini"
tại nhà hàng Seafood Paradise -
Westminster.  Buổi họp mặt đã
rất thân mật và thành công trong
tình thân hữu.

3. Đón tiếp AH Nguyễn Đức
Chí:

Ngày 26/12/2004, nhân dịp AH
Nguyễn Đức Chí qua thăm miền
Nam California, đã có một cuộc

gặp gỡ với các AH Lê Khắc Thí, Ái Văn,
Hoàng Đình Khôi, Từ Minh Tâm để trao đổi ý
kiến về việc thưc hiện LTCC số 84. Các AH
đã thảo luận về tiến trình thực hiện, các trở
ngại và phương cách giải quyết. Sau buổi họp
AH Nguyễn Đức Chí và AH Từ Minh Tâm đã
đến thăm xã giao nhà của AH Lê Khắc Thí tại
Costa Mesa.

AH Văn minh Hồng, Phún tắc Ón, GS Võ thế Hào, AH
Nguyễn xuân Phong, Nguyễn quang Cách

(hình lấy từ website khoá 14 KSCC)

AH Hoàng đình Khôi, Ái Văn, Nguyễn đức Chí, Lê khắc
Thí, Từ minh Tâm


