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Ngày 23 tháng chạp, đưa ông Táo về trời 
cũng là ngày hơn 80 AHCC Nam Cali họp mặt 
thân mật tại nhà hàng Seafood World, 
Westminster, Orange County.  

Đúng 12 giờ, AH Trịnh hảo Tâm đã khai 
mạc buổi họp và anh em công chánh địa 
phương đã vui mừng đón chào AH Lê mộng 
Hùng và Trần bá Quyên từ Miền Bắc Cali, AH 
Phạm ngọc Xuyên và phu nhân từ Canada đến 
tham dự . 

Nhân dịp nầy, AH Đồng sĩ Tụng đã trao 3 
bảng thượng thọ cho 3 AH cao niên là AH Lê 
khắc Thí, AH Lê minh Chánh và AH Bùi 
Chiên. Trong phần phát biểu , AH Bùi Chiên 
đã rất cảm động và cám ơn về sự thăm hỏi của 
tất cả AH với gia đình AH Bùi Chiên. 

Sau đó AH Từ Minh Tâm đã báo cáo tồn 
quỹ và tình hình thực hiện LTAHCC số 88. 
Phần quan trọng nhứt hôm nay là bầu ban đại 
diện mới. Theo đó toàn thể AH hiện diện đã 
ủng hộ ý kiến là ban đại diện cũ sẽ được bổ 
sung 4 người mới là AH Trần giác Hoa, Trần 
đức Hợp, Nguyễn quang Cách và Trần văn 
Thám. 

Chương trình văn nghệ cây nhà lá vườn 
với sự trình bày các nhạc phẩm xuân tươi vui 
do các AH Từ Minh Tâm, Trần văn Thám, Vũ 
đình Nam, và phu nhân của AH Phạm ngọc 
Lân đã đem lại không khí ấm áp cho buổi họp. 
Xen kẽ phần văn nghệ là phần xổ số lấy hên 
đầu năm với bốn giải thưởng đã được trao tặng 
cho 4 AH may mắn. 

Trong phần góp ý kiến, AH Đồng Sĩ Tụng 
và AH Lý Đãi đã trình bày tiến trình vận động 
cuộc Đại Hội AHCC toàn thế giới dự định tổ 
chức vào mùa hè năm nay. Đa số ý kiến thiên 
về Đại Hội sẽ tổ chức trên du thuyền (cruise) 
do Miền Nam Cali tổ chức trong 3 ngày cuối 
tháng 7/2007. Ban đại diện AHCC Nam Cali 
được yêu cầu hỗ trợ cho ban tổ chức trong 
công tác trên. 

Trong dịp nầy, các AH hiện diện đã đóng 
góp được 890 đô la cho LTAHCC. 

Buổi họp đã kết thúc lúc 2:30 cùng ngày 
trong niềm luyến tiếc của các AH hiện diện. 
Hẹn gặp lại vào mùa hè 2007. 
(TMT)
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Trao bảng Thượng Thọ cho 
các AH Bùi Chiên, Lê 
minh Chánh và Lê kh ắc 
Thí 
 

Bảng thượng thọ 
được trao tặng 
cho 3 ái hữu 

Ban Đại Diện mới 
đầy triển vọng 


