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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Ngày Thứ Hai 23 tháng 6 năm 2008
Tại 138 Autumn Cir, Holden, Massachusetts, tư gia của AH Đức & Thời
Hiện diện gồm có các AH Nguyễn Hữu
Tuân, Trần Khương, Cao Minh Lý, Võ văn
Tiềm, Quách văn Đức cùng các quý Phu Nhân.
Sau một năm gập lại, tất cả mọi người rất
sung sướng vì thấy nhau vẫn còn mạnh khỏe và
các bà vẫn còn tươi trẻ.
Trong bầu không khí rất vui vẻ, các AH đã
lắng nghe AH Tuân, đã gần 90 tuổi, kể lại cuộc
đời của mình cho mọi người nghe. Từ khi tốt
nghiệp Cán Sự Công Chánh đến ngày tốt
nghiệp Kỹ Sư Công Chanh…Làm việc tại
Nam-Vang, Thủ Đô Căm Bốt dưới thời Pháp
thuộc toàn vùng L’Indochine cho đến Hà Nội,
rồi đến Saigon…Đến năm 1975, gia đình di tản
qua Mỹ, AH Tuân vẫn còn tiếp tục làm thêm
một thời gian ngắn nữa rồi mới về hưu.
AH Khương cũng đã về hưu và hiện nay
đang bận rộn với 3 cháu nội.
AH Lý về hưu rồi, nhưng lại nhận làm lại
thêm một thời gian nữa nên vẫn còn bận rộn.
AH Tiềm vẫn tiếp tục hành nghề Thầy Giáo
tại Boston, một nghề nghiệp được rất nhiều đàn
bà ưa thích vì luôn luôn “ Répétez encore une
fois!”.
AH Đức vẫn tiếp tục đi cầy tại
MassHighway và hiện nay đã có cả thẩy 8 cháu
nội và ngoại.
Đồ ăn được các quý Phu Nhân tự làm và
mang đến nên rất ngon, những món ăn Việt
Nam cầu kỳ và rất hạp khẩu vị có thể nói là
“tuyệt vời”.
Gia đình AHCC chuyện trò thân mật thật
vui vẻ cho đến ra về và hẹn gập lại.

Các AH đã đóng góp ủng hộ LTCC gồm có:
AH Nguyễn Hữu Tuân…………$20
AH Trần Khương………………$20
AH Cao Minh Lý……..………..$20
AH Võ Văn Tiềm………………$20
AH Quách Văn Đức…….…….. $20
------------------------Tổng cộng……..$100
Chủ nhà kiêm thư ký buổi họp:
Tiffany Thời Phan

Quý chị Lý, Đức, Tuân, Khương, và Tiềm.

Các AH Tiềm, Khương, Tuân, Đức, và Lý

