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Tại California: Có thể anh em càng bận
rộn khi tuổi càng cao (nhiều lý do lắm), cho
nên buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày tốt
nghiệp
(28/6/1972-28/6/2007)
ở
Nam
California được tổ chức đơn sơ nhưng không
kém phần ấm cúng và thân mật tại nhà hàng
Brodard Chateau, 9100 Trask Avenue ở thành
phố Garden Grove vào lúc 7:00 PM ngày thứ
bảy 30/6/2007. Tham dự buổi họp mặt có anh
chị Nguyễn Văn Xuân, anh chị Lê Ðình Hân,
anh chị Phạm Huy Dực, anh chị Nguyễn Minh
Quang, và anh Nguyễn Sĩ Khiêm.
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chức Buổi Hội ngộ liên trường Quốc học và
Đồng Khánh nên không qua Mỹ được.
Lần kỷ niệm này, Khóa 11 CC/ĐC mất thêm
một người bạn khác, ngoài anh Nguyễn Văn Cà
mất tháng 11/2004, là anh Nguyễn Ngọc Kỳ,
vừa mất tháng 07/2006.
Như một số các bạn có thể đã biết, ngoài việc
kỷ niệm 35 năm ngày tốt nghiệp, buổi họp mặt
năm nay cũng là dịp để các bạn khoá CC/ĐC
11 Nam Cali chúc mừng "Ðại ca" Nguyễn Văn
Xuân có một trái tim "vui khỏe và trẻ trung."
Vì "con tim đã vui trở lại," các "đệ" CC/ĐC 11
mong "đại ca" sẽ yêu đời dài lâu!
Đính kèm là vài tấm hình do TL Nguyễn Minh
Quang chụp trong buổi họp mặt này. Các bạn
đồng khoá thì chắc nhận diện được hết chứ gì?
Còn hình các chị đứng riêng thì gồm có quý chị
Dực, Xuân, Hân và Quang (từ trái sang phải).
Riêng bạn Khiêm thì vẫn cu ki vì hắn thờ "độc
thân chủ nghĩa."

Dực, Khiêm, Xuân, Hân và Quang

Chị Nguyễn Thị Nhỏ và thầy Phạm Nguyên
Hanh bận việc riêng, anh chị Phạm Ngọc
Khánh, lo đám cưới cho con, anh chị Huỳnh
Quế (Bắc Cali) (vì bận việc) và anh chị Nguyễn
Quang Cách (tham dự với anh em bên Việt
Nam) không tham dự được. Các bạn ở các tiểu
bang khác như Phạm Kiêm Phan (South
Carolina), Trần Hữu Hoàng (Virginia), và Bửu
Trí (Idaho) cũng không tham dự được vì đường
sá xa xôi hoặc hay tin trễ.
Các bạn bên Canada gồm có Phạm Phú Cầu,
Ðoàn Chí Trung, và Nguyễn Xuân Sơn thì
cũng không tham dự được (vì dạo nầy dân
Canada vào Mỹ phải có hộ chiếu, mà các bạn
thì không chịu... đi xin!). Riêng bạn Cầu lo tổ

Các Chị Dực, Xuân, Hân và Quang

Nhân dịp này anh em trong lớp cũng xin chúc
mừng “trễ” bạn Lê Đình Hân cưới vợ cho con
trai trưởng là cháu Lê Bảo Lộc cùng cháu
Trương Thị Lan ngày 27/5/2007 tại
Minneapolis, Minnesota. Phải chi bạn Lê Ðình
Hân cho hay sớm, chắc có nhiều bạn tham dự
để “chung vui.”
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lạc,” đó là Mông sừ Mont Blanc tức Nguyễn
Văn Trắng.
Anh Nguyễn Văn Quân tự là Căm Bu Chia lại
lặn biệt tăm vì không có anh trong hai buổi gặp
gỡ tại Sàigòn năm nay. Các bạn có đi thăm anh
Trương văn Triệu ở bệnh viện khám định kỳ
nên không tham dự họp mặt được.

Các anh Khiêm, Dực, Xuân, Hân và Quang và các chị
Quang, Hân, Xuân và Dực

Họp mặt tại Sàigòn, bạn Hà Thúc
Liêm cũng đã đứng ra tổ chức cùng các bạn
Dương Minh Chính, Lê Văn Lư, Tạ Vĩnh Ảnh.
Phần đóng góp chính lại là do anh Dương Minh
Chính ủng hộ đài thọ các anh em ở các tỉnh xa
về thành phố. Hoan hô Dương “đại gia”!

Một số bạn không tham dự được do các lý do
khác nhau như sau: bạn Bửu Trí đang du hành
cùng với bộ bài 52 lá để tìm xác suất thắng
Casino ở Las Vegas theo định lý “Xác suất
học” của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Thịnh năm
1968-69 nhưng chưa tìm xong đáp số nên
chuẩn bị không kịp chuyến bay về California,
Đại ca Phạm Ngọc Khánh tổ chức đám cưới
con, Chị Nguyễn Thị Nhỏ cùng Thầy Phạm
Nguyên Hanh bận việc riêng. Bạn Nguyễn
Quang Cách đang ở Việt Nam tham dự họp mặt
tại Sàigòn với anh em do bạn Liêm tổ chức.

Họp mặt Ngày Thứ Sáu 13
Bạn Phạm Huy Dực (Ph.D.) và Chu Thái
Hoành, Ph.D. (cùng là Ph.D. nhưng một có bảo
chứng và thi cử đàng hoàng còn một do bẩm
sinh), đều có mặt tại Sàigòn nhưng không cùng
ngày bạn Liêm tổ chức nên đã phải họp mặt
thêm một lần nữa vào đêm thứ sáu 13 tháng
Bảy.

Anh chị Cách và anh chị Chính

Anh em rất hoan hô tinh thần tích cực của bạn
Hà Thúc Liêm đã tổ chức cuộc họp mặt tại
Sàigòn thật trang trọng. Toàn thể anh em đồng
khoá chắc chắn rất lấy làm hãnh diện. Chúng
ta phải nhắc lại là sau 5 năm, ngoài bạn
Nguyễn Văn Cà, khoá chúng ta đã mất thêm
một bạn nữa là bạn Nguyễn Ngọc Kỳ. Nhưng
bù vào đó, chúng ta vừa tìm lại được một “trẻ

Các bạn ở Úc và Canada vì đường sá xa xôi
nên không tiện tham dự ở Mỹ hay Việt Nam
nên dậm chân tại chỗ.
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Các chị Ẩn, Hưng, Chính, Liêm, một thân hữu, Dực và Hoành

Các anh Tuệ, Ninh (cá mối), Ẩn, Hưng, Chính, Cách, Sanh, Trắng, Liêm, Phát, Lư và Ảnh
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Các Anh Trắng, Tuệ, Ẩn, Chính, Phát, Hưng, Lư, Cách, Ảnh, Liêm và Sanh
cùng với quý vị phu nhân và con và cháu ngoại anh Liêm

Lư, Hoành, Chính, một thân hữu, Phát, Dực, Liêm, Y, Ẩn, Ninh, Hưng và Ảnh
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