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AHCC Khóa 6-1967
Họp mặt tổ chức vào
Ngày10 Tháng 6 năm 2007
Tại nhà hàng Hương Cầu, Việt Nam
Tôi được tham dự cả hai cuộc họp khóa 6
KSCCĐC năm nay ở Việt Nam và ở Mỹ.
Sau đây là tóm tắt hai cuộc họp ấy.
Cuộc họp tại Việt Nam được tổ chức ở nhà
hàng Hương Cau số 234 Lê Văn Sĩ, gần nhà
bạn Lê Ngọc Phượng, vào ngày 10 tháng 6
năm 2007. Cuộc họp do bạn Trần Thành
Nhân đứng ra tổ chức. Số tham dự gồm có
LC Minh, Bốn, Đạt, Huấn, Nhân, Phượng,
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Sơn, Tiến và tôi. Thiếu Thân, Vân và Phú
dầu có hai lần email và gọi điện thọai. Có
vợ tôi và vợ của Phượng tham dự. Đa số đã
về hưu, trừ ba bạn làm sở tư. Các bạn VN
gửi lời thăm hỏi đến tất cả các bạn đồng
khóa ở Mỹ và Úc và nhờ tôi chuyển đạt
đến. Ăn uống no say mà mỗi người chỉ tốn
hết 100 ngàn đồng VN, khoảng $6.25 USD.
Khi về Việt Nam tôi có nhờ bạn Vân chở tôi
đến thăm thầy Bùi Hữu Lân. Thầy dạo này
yếu vì bệnh đau tim. Chúng tôi trò chuyện
với nhau và tôi trích $300 USD tiền quĩ ra
biếu thầy. Thầy cảm động và gửi lời cám
ơn đến toàn anh em ở Mỹ.

Tham dự gồm có :Các AH Minh, Bốn, Đạt, Huấn, Nhân, Phượng, Sơn, Tiến và Trực.
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Họp mặt AHCC
Ngày 7 tháng 7 năm 2007 tại Tư Gia
AH Trinh Thành, tại Texas
Cuộc họp tại Mỹ năm nay được tổ chức
tại nhà Trịnh Thành vào 2 giờ chiều thứ
Bẩy ngày 7 tháng 7 năm 2007. Riêng vợ
chồng tôi tá túc tại nhà bạn HT Minh. Có
những bạn sau đây tham dự: HT Minh,
Nhuận, Thành, Tài, Bê, Thọ, Bảo, Định,
Thạch và tôi. Thiếu Ngọan, Bình, Phục,
Chung, Sên, Các, QV Đức, Tùng, Thư và
Trung. Có thêm 4 bạn khóa trên tham dự:
Nguyễn Thúc Minh, Đào Tự Nam, Trần
Lưu Duyệt, khóa 5 KSCCĐC và Nguyễn
Duy Tâm, khóa 4 KSCCĐC. Cuộc họp kéo
dài đến 7 giờ chiều. Sau đó anh em ngồi lại
bàn tính cho cuộc họp sang năm. Đây là
những điểm chính:

1) Cuộc họp sang năm sẽ định địa điểm
sau. Nhưng sau cuộc họp sẽ là chuyến
đi cruise hay du lịch ngắn.
2) Bạn Phát sẽ được tại ngọai vào cuối
năm nay. Trường hợp bạn ta bị trả về
VN, bạn Thọ đề nghị mỗi bạn ở Mỹ
đóng góp $200 USD, để bạn Phát có
chút vốn về VN ở. Chúng tôi ở Mỹ cũng
kêu gọi các bạn ở VN giúp Phát công
việc sinh sống.
Các bạn ở Mỹ ngày hôm sau cũng họp mặt
vào buổi trưa tại nhà hàng ăn uống và nói
chuyện trước khi chia tay trở về nhà.

Tham dự gồm có: Minh, Nhuận, Thành, Tài, Bê, Thọ, Bảo, Định, Thạch, Trực.
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Các Phu nhân của các AH Minh, Nhuận, Thành, Tài, Bê, Thọ, Bảo, Định, Thạch, Trực

Họp mặt AHCC
Ngày 14 tháng 7năm 2007
tại Tư Gia AH Quách Anh, tại
Sacramento, CA
Tôi cũng được tham dự cuộc họp khóa cán
sự CCĐC năm 64-67, kỷ niệm 40 năm ra
trường, tại nhà chị Quách Anh ở
Sacramento, CA, vào ngày 14 tháng 7 năm
2007. Số tham dự họp khóa CSCCĐC chỉ

có 4 người: Quách Anh, Nguyễn Văn
Thành, Nguyễn Ngọc Thụ và Nguyễn Văn
Hải. Nghe nói có 2 bạn cùng khóa được
mời, nhưng vì đi dự tang lễ ông thầy nên
không thể đến tham dự được. Bạn Bê, Định
và tôi tham dự với tư cách ra trường cùng
năm.
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