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“swirl facility” và được sát trùng để được đưa
ra sông Potomac.
“Swirl Facility” là một hồ bằng xi-măng cốt sắt
giống như một ống cống to đứng thẳng
(vertical). Nước đựơc bơm vào hồ bằng một
ống dẫn nước nghiên 45 độ so với đường thẳng
đứng (vertical).
Nước chảy (tangential
movement) với vận tốc cao (high velocity) từ
cao xuống thấp theo hình trôn ốc (cyclonic
movement). Các vật cứng (sạn, cát, đất, bụi) bị
bắn ra ngoai theo lực ly tâm (centrifugal force)
và rơi xuống để được loại ra ngoài từ đáy hồ.
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Trong khi nước sạch đi ngược lên trên mặt
nước để chảy vào môt ống cống thẳng đứng
(vertical and cylindrical pipe) ở giữa hồ theo
hướng từ cao xuống thấp để dẫn đến nơi sát
trùng bằng hợp chất chlorine. Từ đó được bơm
thẳng ra sông.
Blue Plains Advance Wastewater Treatment
Plant được xử dụng cho 2 triệu dân ở vùng Hoa
Thạnh Đốn là một trong những nhà máy lọc
nước cống lớn nhứt nước Mỹ và thế giới
Hà Ngọc Thạch

BPT: AH Bá sáng tác bài thơ Anh Mất Em Rồi để
tưởng nhớ Chị Bá đã tạ thế ngày 17 thág 6 năm 2005.
Toàn thể gia đình AHCC xin thành kính phân ưu cùng
AH Bá và gia quyến.

Anh mất em rồi, em hỡi em,
Mất em trước cổng, mất sau thềm,
Mất bên song cửa, nhìn hoa nắng,
Bên chậu cau vàng, ngắm trăng lên.
Anh mất em rồi, mất mắt môi,
Mất vòng tay ấm, nụ cười tươi,
Mất khi hờn dỗi, em cúi mặt,
Mất lúc làm lành, em thật vui.
Sân trước, vườn sau không có em,
Căn phòng vắng lặng thấm buồn thêm,
Trước gương mất bóng ai trang điểm,
Một nửa khung giường lạnh suốt đêm.
Việc nhà quán xuyến một mình em,
Xây dựng gia đình, đẹp ý thêm,
Giờ đây sống dậy bao kỷ niệm,
Em ở nơi nào, em hỡi em.
Anh nhớ ơn em mãi suốt đời,
Tình yêu em trải khắp nơi nơi,
Đàn con đàn cháu vui hạnh phúc,
Em vội ra đi vĩnh biệt rồi.

