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Dù trùng hợp trận bóng tròn đầy hào hứng
giữa hai đội Ba Tây và Pháp trong giải túc cầu
thế giới hơn 60 ái hữu công chánh miền Nam
Cali đã gặp gỡ lúc 11 giờ trưa ngày 1/7/2006
tại Miles Square Park, Fountain Valley, Orange
County trong tình thân mật. Khai mạc buổi họp
mặt, AH Trịnh Hảo Tâm hân hoan chào đón gia
đình AH Nguyễn Hương Hữu từ Na Uy, gia
đình AH Khưu Tòng Giang, Trần Bá Quyên từ
miền Bắc Cali, một AH từ Úc Châu, và AH
Đinh Hữu Chí từ Việt Nam đi du lịch Mỹ ghé
tham dự. Sau đó AH Lê khắc Thí phát biểu ý
kiến về Lá Thư Công Chánh và Bảng Thượng
Thọ. AH Thí cho biết từ khi bắt đầu có Lá thư
AHCC năm 1976 đến nay đã 30 năm, Lá Thư
AHCC đã ngày càng phát triển mạnh mẽ. Từ
những lá thư đơn giản ban đầu chỉ có vài trang
đánh máy, nay đã có Lá Thư rất chuyên nghiệp
một năm ra đều đặn hai kỳ. Điều đó thể hiện
tình đoàn kết gắn bó của AHCC khắp nơi. Sau
đó, AH Ái Văn đã vận động các AH có mặt
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đóng góp cho LTAHCC và quỷ làm bảng
thương thọ rất thành công. Cũng trong dịp nầy,
AH Trịnh Hảo Tâm cũng ra mắt quyển “Ký Sự
Du Lịch Trung Quốc” và đã được các AH hiện
diện ủng hộ nhiệt tình.
Trong niềm vui hội ngộ, AH Nguyễn tấn
Thọ đề nghị miền nam Cali sẽ đứng ra tổ chức
một cuộc họp mặt AHCC toàn cầu vào năm
2007 hoặc năm 2008. Một ban vận động được
thành lập gồm các AH Nguyễn Tấn Thọ, Ái
Văn, Khưu Tòng Giang, Tôn thất Tùng, Lý
Đãi, Trần giác Hoa và Đồng Sĩ Tụng đã được
đề nghị để hỏi ý kiến AHCC bốn phương về đề
nghị đầy hấp dẫn nầy. Hy vọng trong tương lai
chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ hàn huyên nhiều hơn
nữa với tất cả AHCC trên thế giới.
Buổi họp mặt đã kết thúc lúc 2 giờ trưa
cùng ngày, hẹn gặp lại vào dịp tất niên Bính
Tuất.
(TMT 7/2006)
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AH Lê Khắc Thí đang phát biểu

Niềm vui hội ngộ

AH Trần văn Thám và AH Nguyễn Hương Hữu (từ Na Uy )

TRANG 130
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Những khách quý đến từ xứ Kanguru và AH Khưu Tòng Giang (miền Bắc Cali)

AH Ái Văn đang vận động ủng hộ quỷ Bảng Thượng Thọ

