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Phóng viên không chuyên nghiệp
- Được như vậy là tốt lắm.
California. Nhiều AH từ San Diego lên như Lê
Đó là lời khen của AH lão thành Lê Khắc
trọng Bửu, Nguyễn tấn Thọ ...
Thí dành cho Ban Đại Diện AHCC Nam Cali kỳ
Sau lời khai mạc, là màn múa lân. Tiếng
nầy.
trống lân đã làm cho buổi họp thật hào hứng và
Mà đúng thật, kỳ họp AH Nam Cali năm
sôi nổi.
nay thật đông đảo, vui vẻ và đầy phấn khởi. Đó
Phát biểu trong buổi họp mặt, AH Lê khắc
cũng là nhờ sự đoàn kết hợp tác của ban đại
Thí cho biết từ ngày Lá Thư AHCC ra mắt năm
diện Nam Cali. Trước ngày họp
một tuần, AH Trần đức Hợp bị
cúm rất nặng, tưởng đã không
lên tham dự được. Cũng may là
gần tới ngày tương ngộ thì anh
đã bớt bịnh và đã có thể khiêng
một thùng champaigne 12 chai
lên để đãi các ái hữu họp mặt
hôm nay. Chỉ tội có AH Trịnh
hảo Tâm. Anh mới vừa bị mổ ở
vai thì lại bị sưng đầu gối nên
không thể tới được. Cũng may,
AHCC Nam Cali còn có một
người trẻ và chịu khó là Từ Minh
Tâm. Ngay từ sáng sớm, anh đã
lo chạy lên nhà Trịnh hảo Tâm
nhận bàn giao tiền bạc và giấy
tờ, sau đó lại chạy ra nhà hàng để
lo lắng việc chi thu cho buổi họp
Trao bảng Thượng Thọ cho AH Nguyễn ngọc Ẩn
hôm nay.
(ảnh do AH Lý Đãi chụp)
Từ 10 giờ sáng đã có nhiều ái
hữu trẻ có mặt để phụ giúp trang
trí và tiếp khách như AH Phạm huy Thành,
1977 tới nay, AH chúng ta đã liên tục cho ra đời
Frank Trần ... Phóng viên nhận thấy có khoảng
những lá thư nối tình ái hữu. Ngoài ra, hàng
150 ái hữu và thân hữu đến họp mặt trong một
năm các cuộc họp mặt cũng diễn ra rất đều đặn.
nhà hàng rộng rãi, trang trí đẹp.
Như năm nay, số lượng ái hữu, thân hữu có mặt
Đúng 12 giờ, AH Trần giác Hoa tuyên bố
rất đông đảo, thể hiện sự đoàn kết của AH
khai mạc buổi họp mặt. Chắc hơi bối rối nên
chúng ta.
anh quên không giới thiệu các ái hữu phương
Tiếp theo chương trình là những màn văn
xa. Phóng viên xin cố gắng ghi lại những ái hữu
nghệ thật hay, thật hấp dẫn do anh chị Nguyễn
từ xa tới như: Phạm ngọc Xuyên (Canada), một
minh Trì và Quỳnh Hoa cùng các cựu học sinh
nhóm AH từ Oregon, một nhóm từ Florida, AH
Trung Học Việt Nam thực hiện. Quý bạn nào
Nguyễn đức Chí từ Maryland, AH Nguyễn đình
không đến họp hôm nay sẽ không có dịp xem
Duật, Trình hữu Dục, Lê mộng Hùng ... từ Bắc
những màn trình diễn thời trang áo dài, những
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màn vũ dân tộc, và những màn đơn ca, hợp ca
văn nghệ. Ngoài chương trình chính do anh chị
thật đặc sắc.
Trì và Quỳnh Hoa thực hiện còn có bốn tiết mục
Chương trình tiếp nối với việc trao Bảng
do AHCC Nam Cali tham gia. Đó là:
Thượng Thọ cho AH Nguyễn
ngọc Ẩn (85 tuổi). Trong buổi
họp, AH Lê khắc Thí cho biết
có cụ bà Lê Minh Huy đã hơn
90 tuổi đến tham dự. Chúc cụ
được luôn khỏe mạnh để sang
năm còn tiếp tục hiện diện.
Sau đó, là phần tặng quà
cho những AH cao niên và các
AH từ phương xa tới. Trên 10
phần quà giá trị đã được trao
tặng. Những phần quà nầy cho
anh chị Nguyễn minh Trì và
Quỳnh Hoa đóng góp.
Một cuộc xổ số nho nhỏ
với phần thưởng là những gift
certificates để đi mua sắm ở
Macy’s, Target cũng đã được
tiến hành do AH Từ Minh
Phu nhân AH Lê khắc Thí đang biểu diễn đàn mandoline
Tâm thực hiện. Anh nầy cũng
tặng một số sách du lịch mới
viết với nhan đề: Đi Cruise Bắc Mỹ. Ngoài ra,
- Màn trình diễn đàn mandoline của phu nhân
AH Lê Khắc Thí.
còn có hai phần thưởng xổ số do AH Trần giác
- Màn ngâm thơ của AH Vương xuân Điềm
Hoa tặng. Đó là hai gift certificates để mua kẹo
- Màn trình diễn đàn ghita của AH Văn minh
Sea’s Candy.
Hồng
Đừng tưởng AHCC Nam Cali không biết
- Màn trình diễn của AH Nghiêm
phú Phát.
Màn nào cũng hay và được tán
thưởng nhiệt liệt. (Đáng lẽ còn nhiều
AHCC lên hát nữa nhưng không có
thì giờ, nên xin hẹn năm sau).
Ông chủ nhà hàng Paracel cũng
hát tặng cho hội mình một bản nhạc
là Hoa Biển. Đúng như tên của nhà
hàng là “Hoàng Sa”.
AH Ái Văn được mời lên phát
biểu. Anh nói chuyện rất vui. Anh
còn cho biết lúc trước, khi tổ chức
họp AHCC thì lần nào AH Thí cũng
nói nhỏ với anh là không đủ tiền chi
và nhờ Ái Văn đi nói nhỏ vận động
các ái hữu hiện diện đóng góp thêm
để có tiền trả cho nhà hàng. Đúng là
Ban văn nghệ với màn trình diễn thời trang áo dài
phải làm ban đại diện mới biết nổi
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khổ của những người “ăn cơm nhà, vác ngà
voi”. Anh còn nhắc nhở các AH hiện diện nhớ
đóng góp ủng hộ Lá Thư AHCC nữa. Nói tới
đây, phóng viên mới chợt nhớ ra là mình chưa
làm “phận sự công dân” và đã nhanh chóng viết
check gởi về AH Nguyễn đình Duật để ủng hộ
lá thư và “giữ cho còn có nhau”. (Hy vọng là lá
thư bị trễ hoài nên mình đóng tiền trễ chắc Ban
Biên Tập cũng không rầy đâu).
Cuộc xổ số được tiếp tục với hai giải thưởng
là hai vé đi xem ca vũ nhạc do AH Nguyễn văn
Phổ tặng.
Chương trình hôm nay thấy
vắng một số AH tại địa phương
như Nguyễn quang Cách (?), Tôn
thất Tùng (bịnh mất trí nhớ),
Nguyễn Thiệp (bận việc gia đình),
Trịnh hảo Tâm (bịnh), Bùi duy
Tú, Châu minh Ba, Phạm huy
Dực, Bửu Hạp ... Hy vọng kỳ họp
sang năm sẽ có đủ mặt.
AH Ái Văn rất tốt bụng, cứ lo
ban tổ chức sẽ không đủ tiền trả
nhà hàng nhưng rất may là mọi
việc đều tốt. Sau khi trừ các chi
phí, ban tổ chức cho biết còn dư
vài trăm bổ túc cho quỷ AH Nam
Cali đã gần cạn. Quỷ nầy dùng để
đăng báo phân ưu mỗi khi có ái
hữu công chánh hay tứ thân phụ
mẫu mãn phần. Cũng nên hoan hô
AH Mai trọng Lý. Ngoài việc
đóng tiền họp, anh còn tặng tiền
cho quỷ sinh hoạt, cho quỷ làm
bảng thượng thọ ... Đúng là một
“đại gia” chịu chơi.
Có một thiếu xót trong kỳ nầy
là ban đại diện Nam Cali quên thu
tiền cho Lá Thư Công Chánh, mà
cũng không có ai tường trình về
hoạt động của Ban Biên Tập Lá
Thư, mặc dù có AH Nguyễn đình
Duật và Nguyễn đức Chí hiện
diện.
Buổi họp có những phóng viên
của các tờ báo tại địa phương như
Việt Báo, Việt Weekly, Người
Việt ... tới lấy tin. Ngoài ra, đài
truyền hình SBTN, SET, VNBC
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... cũng có người tới thu hình toàn bộ chương
trình để chiếu trên các đài địa phương và trên
toàn quốc Hoa Kỳ theo các hệ thống cable. Rút
kinh nghiệm kỳ nầy, chắc lần họp sau, chúng ta
cần phải có một người chuyên tiếp các đoàn
phóng viên và báo chí và thực hiện các tài liệu
in sẵn để phát cho phóng viên (tránh trường hợp
phóng viên viết tường trình không chính xác).
Buổi họp kết thúc lúc 3 giờ cùng ngày. AH
chia tay trong quyến luyến. Hẹn năm sau gặp
lại.

Họp mặt vui vẻ

Múa lân mừng xuân

