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Nhân dịp AHCC Võ văn Sáu và anh chị Trần
thúc Đào từ Sài Gòn 'Quy Mã' du lịch, anh chị
AHCC Dư Thích đã có nhã ý tổ chức một buổi
Hội ngộ nhỏ AHCC Khóa CCĐC 65 “liên
thành phố Gaithersburg, Md., Orange Park &
Palm Coast, Fl., và Saigon, VN” đặc biệt có sự
tham dự của anh chị AHCC Bửu Đôn (thầy
giảng dạy môn ‘RDM’- Sức Bền Vật Liệu, vào
những năm 1960 tại trường CĐCC) vào lúc 6
giờ 30 phút chiều ngày Thứ Bẩy 11/8/2007 tại
nhà AHCC Dư Thích tại Gaithersburg,
Maryland.
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Trong khi thưởng thức các món ăn ngon, các
AH đã thân mật trao đổi những câu chuyện vui
và dí dỏm cũ mới của một thời 'đổi đời' hoặc
'đổi nghề' từ Đông sang Tây và trong thời gian
công tác qua nhiều chế độ tại VN (kể cả những
năm tháng trong trại tù “Cải Tạo?”) cũng như
tại các Nước tạm dung trên trái đất ...
Biết bao thân tình đã biểu lộ được mối giây liên
lạc thân ái AHCC cho dù “Vật đổi sao dời”,
“tháng năm chồng chất”, và “thế hệ tiếp nối &
đổi nghề”...Chính nhờ qua Lá Thư CC (khởi
đầu bởi AHCC Lê Khắc Thí) mà gốc “Công
Chánh mãi mãi vẫn còn có nhau!”. Xin gởi đến
AH Lê Khắc Thí và ban Phụ Trách LTCC lòng
Cảm tạ thân tình với lời chúc An Khang và
Tươi Vui mãi mãi!.

Trong buổi họp mặt, ngoài các anh chị Kiểu,
Khoa đến từ Florida và các AHCC kể trên, bất
ngờ còn có những tiếng nói thân thương “văn kỳ
thanh bất kiến kỳ hình vì hình ảnh truyền đi bị
mờ...” đến từ Helsinki, Finland có anh chị Trần
Đã khuya, mọi người đành lưu luyến chia tay
minh Cảnh, từ Montréal, Canada có anh chị
mà vẫn còn nhiều chuyện chưa dứt nên đành
Huỳnh Kim & Mai Hương, và từ San Francisco,
hẹn một dịp tới...Cảm ơn anh chị Thích đã
California có AH Lương văn Cuối, qua hệ
chuẩn bị buổi gặp nhau thật vui vẻ, và tốt đẹp...
thống Conference miễn phí 'Skype.com' trực
tiếp trên Net...
Đỗ Tôn Khoa
********************************************************* Anh Thích chụp hình ***********
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