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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

KHÓA 11 KSCC& ĐC Họp Mặt 2006 tại SÀIGÒN.
Ngày 28 tháng 6 mỗi năm chúng tôi đã ước hẹn
trướ́c là anh chị em nếu có điều kiện thì dù ở
đâu đâu cũng nhớ ngà̀y này mà về tụ họ̣p ở
Sàigòn nhân ngày kỷ niệm Lễ Tốt nghiệp của
khóa.
Năm nay cũng như mọi năm trước, anh em đặt
nhà hàng Tân Cảng làm nơi tụ họp để không
mất công các chị nấu nướng và dọn dẹp.
Ngoài việc mừng vui trò chuyện, chúng tôi đã
không quên nhắc lạ̣i một tin buồn chung của
khoá là̀ bạn Nguyễn Ngọc Kỳ làm việc tại Bộ
Giao Thông California đã qua đời vào sáng
ngày 7 tháng 5 năm 2006. Đây là một tin buồn
thứ nhì trong hai năm vừa qua, lần trước bạn
Nguyễn văn Cà ra đi sau một cơn bạo bệnh, lần
này bạn Kỳ cũng thế. Tất cả anh chị em có mặt
đã bùi ngùi dành một phút nghĩ đến hai bạn Cà
và Kỳ đã không còn với anh chị em nữa.
Sau đó anh Liêm đã thông báo một tin vui: Đã
tìm được anh Nguyễn văn Quân, với biệt danh
là "Căm-bu-chia", vì anh di cư từ Campuchia
về trong năm thứ ba của khóa học nên có biệt
danh này. Anh Quân đã không liên lạc và
chúng tôi cũng không biết anh ở đâu, nay tìm
được anh qua anh Hưng là một tin vui cho lớp.

Lư Cần Quân Triệu

Triệu, Liêm, Ẩn & chị Ẩn, chị Phát & Phát,
chị Chính & Chính, Lư, Cần, Quân và Ảnh

Ngoài tin mừng về anh Nguyễn văn Quân ra,
anh Đoàn văn Cần cũng cố thu xếp thì giờ từ
Đà Nẵng vào tham dự.
Các anh Hưng, Y, Sanh, Thái, Hùng “tục”, Tuệ
vì lý do gia đình đã không đến họp mặt được
trong năm nay.
Tại Cali anh em họp mặt ngày 22 tháng 7-2006
và đã có Đại ca Xuân và Khánh tham dự, thêm
sự có mặt của anh Hoành từ KL sang, anh
Chính từ Việt Nam đến họp đầy vui nhộn.
Phát, Liêm, Triệu và Quân "Cam-bu-chia"

