
TRANG  148      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

 

Nhân dịp AH Vĩnh Quý và phu nhân từ 

Việt Nam qua để thăm  mộ phần người anh  

ruột là Vĩnh Nhi đã từ trần tại Anaheim 

California cách đây 7 tháng, một số bạn hữu 

đã tiếp đón Anh Chị Vĩnh Quý tại Nam Cali. 

Hai anh em Vĩnh Quý và Vĩnh Nhi đã tốt 

nghiệp Cao Đẳng Công Chánh Phú Thọ năm 

1963 

Sau khi thăm mộ về chúng tôi vào ăn trưa 

tại Little Saigon để tiếp tục hàn huyên, trò 

chuyện và chụp hình kỷ niệm. Thành phần 

tham dự là gia đình và bạn bè của Vĩnh Nhi, 

Vĩnh Quý mà chúng tôi không biết hết danh 

tánh nên chỉ ghi nhận được một số ít. Ngoài 

ra vợ chồng Quý cũng có đến tham dự tiệc tất 

niên tại Nam Cali ngày 30-01-10 để gặp mặt 

thêm một số bạn hữu và chung vui cũng như 

chứng kiến sinh hoạt của AHCC tại hải ngoại 

hầu về tường trình lại cho anh em trong nước 

bằng chính mắt thấy tai nghe và còn kèm 

theo một DVD quay hình mang về để bổ túc, 

không thể sai chạy vào đâu nữa. 

Xin Ban Phụ Trách Lá Thư tùy nghi đăng 

vào LT số 94 hoặc 95 và cám ơn quý vị rất 

nhiều. 

Tường trình: LÂM VIÊN 

 

 

Hàng ngồi từ trái sang: Các AH Nam, Sơn, Bạn AH Nhi 1, Vĩnh Quý, chị Quý, Tâm (em gái Quý) 

Hàng đứng: Bình, Sơn, P văn Đại, Lâm Viên, N V Nghiêm, M Đ Phượng, 

Bạn AH Nhi 2, và con gái của Vĩnh Nhi. 
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Từ trái sang phải: Các AH Nghiêm, Phượng, Bạn VNhi 2, Đại, Bạn AH VNhi 1, Viên,  

Chị Quý, con của Vĩnh Nhi, và AH Quý tại Nghĩa Trang  

(Bouquet hoa trong tấm hình đánh dấu vị trí AH Nhi an nghỉ và sẽ đặt bia trên đó) 
  

 
Các AH cùng khóa Vĩnh Quý, bạn bè Công Binh VNCH và than nhân gia đình cùng ăn trưa 


