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 Giới thiệu Tân Hội Trưởng              
Kính thưa Quý Thấy Cô, Quý Quan khách, Quý đồng 
hương và các Anh Chị CHS, 
 
Trước hết tôi xin gởi lời chân thành cảm ơn sự có mặt 
của tất cả Quý vị ngày hôm nay, nhân buổi Họp Mặt 
kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường LNH và ra 
mắt Tân Ban Chấp Hành  và Cố Vấn Hội CHS/ NDC 
& LNH, đồng thời cũng là dịp để bầu lại Ban CH Hội 
AH/DT & MT, mà lát nữa đây, LS Đỗ Hiếu Liêm sẽ 
có đôi lời cùng quý vị. 
Trong suốt 10 năm qua sinh họat với Hội CHS NDC & 
LNH, cũng như trong đó có 3 năm đảm nhận vai trò 
Hội Trưởng, tôi có nhiều cơ hội liên lạc hoặc qua điện 
thọai, điện thư hay tiếp xúc với quý Thầy Cô và các 
Anh Chị CHS ở nhiều nơi trên thế giới. Qua đó, mới 
thấy rằng tình cảm của những người cùng chung dưới 
một mái trường, cùng sống chung trong một thành phố 
là sợi dây liên kết chặt chẽ giữa mọi người. Chính nhờ 
vậy, trong 3 năm qua, số CHS liên lạc với Hội mỗi 
ngày một lên cao…Có những người ở cácTiểu Bang 
xa xôi ít người Việt tại Hoa Kỳ, đến các CHS hoặc 
Thầy Cô từ những Quốc Gia Châu Âu, Canada, Úc 
hoặc ngay cả Việt  Nam. Chính nhờ vậy, mà chúng tôi 
đã liện tục thực hiện Bản Tin cứ mỗi 3 tháng một lần, 
với 12 trang cho mỗi Bản Tin. Nhưng gần đây, Hội 
đang thử nghiệm việc tạm ngừng Bản Tin để thực hiện 
một Website mà mọi người có thể dễ dàng truy cập 
hoặc Bản tin sẽ chỉ được gởi qua hệ thống e-mail để 
giảm chi phí in và cước phí. Tân BCH sẽ thông báo 
đến quý vị việc này. Cũng trong 3 năm qua, chúng tôi 
liên tục phát hành ĐS mà ĐS mới nhất 2007 ,đánh dấu 
sự phối hợp của các Hội CHS tại Hoa Kỳ, Úc.Châu, 
Canada và Pháp. Ngòai ra Hội vẩn tiếp tục việc gởi 
học bổng về ViệtNam cho các học sinh nghèo học giõi 
và quà cho các Thầy Cô gặp khó khăn trong những dịp 
Xuân về. 
Ở đây, tôi xin trân trọng cám ơn đến các vị GS và Cố 
Vấn Hội:  Quý Thầy Nguyễn Thanh Liêm, Trần 
Quang Minh, Phạm Văn An, Hùynh Chiếu Đẳng, Tô  
 
 

 
Văn Lai, Cô Lê Thị Hồng Châu và BS Hùynh Văn 
Chỉnh tức Ca Sĩ Trung Chỉnh. Cùng các Anh Chị 
trong Ban CH Hội như: Quý Chị Nguyễn Thị 
Xuân Hương, Nguyễn Thị Trung, Đổ Phương 
Quế, Ngô Hữu Thái ,Chung Bích Phượng , Quý 
Anh Nguyễn Văn Nở, Võ Thiện Hiếu, Từ Quế 
Minh đã hết lòng giúp đỡ cho mọi sinh họat của 
Hội. Nếu có bất kỳ sự phát triển nào của Hội trong 
3 năm qua đều là nhờ vào sự tích cực của Quý 
Thầy Cô và các Anh Chị này.  
Tôi xin cảm ơn đến tất cả Quý Thầy Cô và các 
Anh Chị từ những nơi xa nhưng tấm lòng vẩn luôn 
hướng về Hội CHS tại Hoa Kỳ qua những đóng 
góp về vật chất hay tinh thần cho mọi sinh họat 
của Hội. 
Khi tôi ngỏ ý cùng Ban CH là năm nay, Hội chúng 
ta nên có một vị Hội Trưởng mới từ Trường Lê 
Ngọc Hân, vì hai Hội Trưởng đã qua đều xúât thân 
từ Trường NĐC, dù là trong cương vị Giáo Sư như 
vị Hội Trưởng tiền nhiệm của tôi là Thầy Trần 
Quang Minh hay cá nhân tôi là CHS NĐC. Sau 
một thời gian thảo luận và trong cuộc Họp Mặt để 
bầu lại vào tháng 6, 2007 vừa qua, Hội chúng ta đã 
có một “Cô” Tân Hội Trưởng. Đây là một CHS Lê 
Ngọc Hân đã rất tích cực với sinh họat của Trường 
LNH từ trước năm 1975, người Tân Hội Trưởng 
này đã bắt tay ngay vào những sinh họat của Hội 
tại Nam California, khi Chị từ vùng Tây Bắc Hoa 
Kỳ di chuyển xuống. Chị rất có nhiều tài năng như 
víết văn, làm thơ, viết nhạc, và thường xuyên xuất 
hiện trong cộng đồng VN qua hình ảnh một Nữ 
Xướng Ngôn Viên truyền hình duyên dáng, khả ái 
Nhưng yếu tố chính để Chị được các bậc đàn Anh, 
đàn Chị bầu vào cương vị Hội Trưởng là do khả 
năng linh họat, khéo léo và  hết lòng với Hội.  
Tôi xin được giới thiệu người Tân Hội Trưởng 
của Hội chúng ta, Chị Chung Bích Phượng. 
Trân trọng kính chào tất cả Quý vị có mặt ngày 
hôm nay. 

 
Ngô Ngọc Vĩnh 

     (Bài đọc nhân ngày Họp Mặt 26 tháng 8, 2007) 
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Một số hình ảnh Họp Mặt ngày 26 tháng 8, 2007 
tại Thành PhốWestminster, California, Hoa Kỳ 
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 Ban Chấp Hành và Cố Vấn nhiệm kỳ 2007-2009 
                          ( hình trên và dưới) 
 
 
           Tân Hội Trưởng Chung Bích Phượng,  
                     (hàng thứ nhì bên tay trái) 
 
 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo Sư Hùynh Chiếu Đẳng và Cô Trương Thị Mai 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quý vị Giáo Sư Tô Văn Lai, Đinh Thế Vinh  
(từ Việt Nam qua) và Phạm Văn An 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Giáo Sư Hòang Phùng Miên và một Thân Hữu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
       
      
 
  
 
 
 
        Giáo Sư Dương Minh Kính và Phu Nhân 
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Năm Mươi năm   
nhìn lại một ngôi trường 
                          (1957-2007) 
                                        Hùynh Thị Ngọc Hường 
 
Kính chào quý thân hữu, quý đồng hương Mytho, 
Kính chào quý Thầy Cô niên trường, 
Thân chào các bạn hữu, cùng các em học trò 2 trường 
NDC-LNH. 
 
 
Hôm nay tôi được Ban Tổ Chức dành cho đôi phút để 
có đôi lời trong ngày kỷ niệm trường LNH được 50 
tuổi. LNH với tôi…, 50 năm nhìn lại từ một cựu học 
sinh và một cựu giáo sư của ngôi trường này. 
 
Thưa Thầy Cô, thân hữu và bạn bè. 
 
Kể từ 1957 LNH được thành lập cho đến 2007, 50 
năm dài, nếu không có cái móc lịch sử 1975, chắc 
chắn tôi không có những ngày buồn thúi ruột, thăm 
thẳm nhớ nhà, nhớ Mytho, rồi nhớ một thời thiếu nữ 
áo trắng học trò LNH. LNH với tôi từ không thích (có 
lẽ quý bạn ngạc nhiên lắm !!, nhưng đó là sự thật mà 
mãi hôm nay tôi mới có dịp thổ lộ), nhưng rồi tôi đi 
đến quyến luyến và cuối cùng LNH đã trở thành một 
phần đời sống đầy ý nghĩa của cái nghiệp phấn trắng 
bản đen mà tôi đã chọn. 
 
Thưa quý vị, 
 
Mùa tựu trường 1957, tất cả nữ sinh NDC trong đó có 
tôi, được chuyển sang ngôi trường mới xây bên kia 
đường Hùng Vương góc Ngô Quyền. Tuy 50 năm trôi 
qua, nhưng tôi nhớ rất rõ là tôi đã không có cái háo 
hức, cái mừng rỡ, hãnh diện là được học trường mới; 
mà ngược lại tôi cảm thấy là bị đuổi sang trường mới. 
Quý bạn muốn biết tại sao?  

 
Lý do thật giản dị là “Tôi”, cô học trò lớp đệ lục, chê 
trường mới, “quá xấu”. Trường sao mà giống cái hộp 
hình chữ nhật 2 tầng, không cổ kính như NDC, không 
bãi cỏ xanh, không băng đá, không cây điệp già rực đỏ 
mùa hè, không có những hành lang rộng dài hun hút, 
mà cũng chẳng kín cổng cao tường. Và với lối suy 
nghĩ trẻ con, tôi cho là phải đưa đám nam sinh qua 
trường mới thì đúng hơn. 
 

Nhưng cho dù không thích, tôi vẫn phải cúi đầu 
bước qua cổng trường, rồi trước lạ sau quen, rồi đệ 
ngũ, đệ tứ cho tới năm cuối của ban tú tài; rồi từ 
không thích trở thành thương trường, mến cảnh. 
Sợi dây tình cảm thương mến đó được hình thành 
qua tình bạn bè; sự trân quý thầy cô đã tận tụy 
trong hoàn cảnh thiếu thốn của ngôi trường mới 
thành lập, trân quý tình yêu thương chăm sóc của 
Ban Giám Hiệu và tài điều khiển của Hiệu Trưởng 
Nguyễn Như Hằng. Tất cả đã biến cái hộp hình 
vuông dài của tôi thành một mái ấm LNH. Một 
mái ấm học đường thật đầy đủ ý nghĩa. 

 
Năm 1967 tôi trở lại mái nhà LNH đứng trên bục 
giảng, sau 2 năm làm Cô giáo NDC. Thời gian 
này, LNH đã trở thành hình ảnh lộng lẫy trong ký 
ức tôi. Nếu ao ước của người đi dạy học là muốn 
được nhìn thấy những người học trò có cả Trí dục 
và Đức dục, thì các em LNH đã tiêu biểu cho hình 
ảnh người học trò trên nền tảng đạo đức Khổng 
Mạnh này. 
 
Năm 1979, tôi lìa quê hương, NDC-LNH ở lại sau 
lưng, nhưng tôi đã mang theo hình ảnh các cô học 
trò LNH, mang theo tình nghĩa cô trò thật đậm đà, 
chân thật. Tôi đã mang theo tình đồng nghiệp, 
những bạn đồng nghiệp đã cùng sát cánh bên nhau 
trong mọi sinh hoạt học đường, trong mọi hoàn 
cảnh khó khăn của thời cuộc. Để rồi bằng đôi hia 
bảy dặm, thời Hiệu Trương Dương thị Lớn và đến 
Hiệu Trưởng Nguyễn diệu Thông, LNH đã bắt kịp 
NDC, mà một trong những sinh hoạt có tiếng vang 
trong tỉnh là Chương Trình Phát Thanh Học 
Đường do GS Tô văn Lai đảm trách. 
 
Các em thân mến, 
 
Cho dù bây giờ các Em đã chập chững bước vào 
tuổi mùa thu mà tình cảm Cô Trò mình vẫn rực rỡ 
không phai. Xin được một lời cám ơn gởi tới tất cả 
các em học trò cũ của tôi. Mái ấm LNH đó vẫn 
mãi còn mỗi khi đọc lại từng bài viết trong ĐS 
NDC-LNH hằng năm. 
 
Kính thưa quý Thầy Cô, thân hữu, bạn bè. 
 
Năm mươi năm nhìn lại một ngôi trường, LNH từ 
mộc mạc, không chút quyến rũ trong tim cô nữ 
sinh trẻ dại. Nay, LNH đã trở nên sáng chói mà 
khiêm tốn, dịu dàng và mỹ miều bên cạnh cội tùng 
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hơn trăm năm NDC. Hai ngôi trường của một 
Mytho bên kia bờ đại dương. 
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Hy vọng NDC-LNH mãi là miền ký ức tốt đẹp nhất 
trong bạn, trong tôi, trong quý Thầy Cô và đồng 
hương. 
 
Kính Chào. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      GS Tô Văn Lai nhận tấm plaque lưu niệm của  
        Hội AH từ tay Cô Hùynh Thị Ngọc Hường.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm trao plaque  
                  lưu niệm đến LS Đổ Hiếu Liêm. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Anh Ngô Ngọc Vĩnh nhận plaque lưu niệm 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Tân Hội Trưởng Chung Bích Phượng  
     cùng các Ca Sĩ  TrangThanh Lan, Mai Lệ Huyền, 
     Như Mai. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Các CHS Lý Văn Tiết, Lê Văn Tiến (thân hữu), 
             Đặng Kim Thu và Võ Thiện Hiếu 
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NÀY BẠN  … 
 
                                          Trần Thanh Giang 
 
Ta trả nắng cho vườn xưa gội mát 
thời thân yêu đã khuất - đã trôi chìm, 
nghe đồng vọng xa xôi ngàn tiếng nhạc  
vẫy tay chào, trường cũ dáng thân nghiêm …..  
 
Tôi trở về Las Vegas, mang theo dư âm những tiếng 
cười còn vẳng bên tai, như tiếc những giây phút “ 
rằng- vui- thì- thật- là- vui”, mà ngắn ngủi …. Thôi, có 
còn hơn không. Hẹn năm sau mình sẽ gặp lại. Cứ lạc 
quan mà nghĩ như vậy, vì cuộc đời này vốn rất bất ngờ 
!. 
 
Như hàng năm, Hội đồng hương Định Tường MỹTho 
và hội ái hữu cựu học sinh NĐC LNH Nam Cali tổ 
chức Đại Hội thường niên vào tháng Tám hoặc tháng 
Mười. Năm nay chúng tôi họp mặt ngày 26 tháng 8 -
2007.   
 
Trước đó bạn bè đã gọi nhau ơi ới qua điện thoại, qua 
e-mail, nhắc nhở , rủ rê cùng về tham dự. Không khí 
xao động hẳn lên , khi chuông điện thoại nhà tôi cứ reo 
vang. Không chắc đi được vì liên tiếp mấy tháng, gia 
đình tôi đã đi chơi quá nhiều rồi, nếu không thấm mệt 
thì cũng mỏi mê lắm .  Cuối cùng, tôi năn nỉ được Anh 
Tiết cùng đi . Thứ bảy, Huy đưa Tiết và tôi ra phi 
trường . Đến Cali, Sơn mang xe ra đón. Đêm đó tôi 
khó ngủ, vì nhà Sơn lạ chỗ hay vì nôn nao cho buổi 
trùng phùng với bạn cũ, người quen ? . Và đôi chân tôi 
ngày mai khẽ bước ngược về khoảng trời cổ tích, 
khoảng sân nắng lổ chổ  ngàn xác phượng hình hoa 
tim đỏ, mơ hồ bên tai sẽ nghe vang đắng , tiếng rên rỉ  
của loài ve sầu - chỉ khóc một lần thôi - mỗi năm mùa 
hạ đến. Khoảng trời xưa mịt mù sương khói, như xác 
người tình nằm gọn trong một ngăn tim, bỗng hồn ngất 
ngư cựa quậy trở về khua động rừng thương nhớ. 
 

Đâu thuở hồn nhiên - rộn ràng dáng nhỏ, 
đời thênh thang trong nắng sớm chan hoà, 
phù hiệu trắng viền xanh ngời chữ đỏ 
ai có còn cất giữ tuổi trăng hoa ?..... 

 
Sáng hôm sau, chúa nhật, trời không mưa , không 
nắng, mây màu sữa đục và gió hiu hiu, không khí 
mát rượi như đang gói trọn chúng tôi bằng một dãi 
lụa trong- mềm của đất trời Cali tháng Tám. Tiết, 

tôi, Sơn, và Nhung trực chỉ Grand Garden 
Restaurant mà đến !.  
 
Nhà hàng được trang trí như tên gọi của nó. Ngõ 
vào cổng chánh là những hòn non bộ cây cảnh 
xanh tươi bên trong đầy  hoa -  đủ màu đủ sắc -  
tương tự như vài cảnh trí đặc thù Á Đông trong 
khu Mirage Casino đang quyến rũ du khách bên 
Las Vegas !.   
 
Vừa bước qua ngưỡng cửa , tôi gặp ngay những 
nàng Lê Ngọc Hân xinh tươi đang ngồi ở bàn tiếp 
tân. Này Trung nhé, rồi Phương Quế, Thái, Bích 
Liên, Xuân Hương v.v…..  
 
Xin trả lại màu xanh trên bảng lớp, 
bước xuống đời hy vọng cuốn trôi nhanh, 
Mơ tiếng giảng những trưa nào im vắng, 
Đâu tuổi học trò - hồn cũ tinh anh ?    
 
Thế là tiú tít chào nhau - nụ cười rạng rỡ.  Ai cũng 
bận rộn, ai cũng líu lo , chung quanh mình, và 
chính mình, tất cả đang hóa thân thành những loài 
chim ríu rít !. Chim đang hót bản nhạc gì nhỉ?.  
Không rõ, nhưng chắc chắn toàn những bản vui. 
Nghe lao xao như có tiếng đàn - đệm từ vô thức 
:Trời hôm nay thanh thanh gió đưa cành mơn man 
tà áo….. 

Lần lượt, những khuôn mặt thân quen bước 
vào miền quá khứ - mà đã một thời thương ghét 
lẫn nhau - nhưng tất cả có lúc đã cùng thở chung 
một bầu trời, đi chung một con đường, cùng lớn 
cùng sống, cùng cười cùng khóc, cùng vui cùng 
buồn, cùng vô tình quyện chặt đời nhau trong hai 
chữ “ Mỹ-Tho” , như một định mệnh .  

 
Quanh tôi, khuôn viên hai ngôi trường thương-

xưa lờ mờ ẩn hiện, lá me rơi đầy ngập dưới chân, 
nắng thật trong và mây xanh ngát, aó trắng guốc 
vông, tay ai ôm cặp, tay ai vịn nón lá, mùa hè đang 
về, tiếng lao xao tiễn chào trong tiệc vui cuối cùng 
rồi chia tay chờ mùa thi sắp đến…..  

 
Thầy Phạm Văn An, người - thầy - cũ - một - đời - 
tay - ăn - phấn, nụ cười vẫn hiền hòa nở trên môi . 
Thầy đã ngoài tám mươi nhưng rất khoẻ mạnh. 
Thầy đứng chụp hình chung với đám học trò thân 
thiện như anh em . Tôi lần lượt nhận ra sự có mặt 
của Thầy Tô Văn Lai, Thầy Đinh Thế Vinh  từ 
Việt Nam mới qua , Cô Trương Thị Mai từ 
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Oakland đi xe bus tới, năm nào Cô cũng có mặt, 
thật là cảm kích tấm lòng Cô , Cô Huỳnh Thị 
Ngọc Hường về- lại- mái- nhà- xưa sau nhiều năm 
vắng bóng nơi Đại Hội v.v…. 

 
 Hội Mỹ Tho Định Tường, ngoài sự có mặt của Luật 
sư Đổ Hiếu Liêm, còn có Giáo Sư Nguyễn Thanh 
Liêm, thầy Dương Minh Kính v.v…. Chị Thủy Tiên 
Hội trưởng Hội Bến Tre Kiến Hòa, Ông Trần Dũ Hội 
trưởng Hội Sóc Trăng đến tham dự v.v và v.v…,  
nhiều lắm, không nhớ hết và không biết hết !.  
 
Quan khách đã đến đông đủ, khoảng 300 người . Cô 
Ngọc Hường lên sân khấu đọc diễn văn , kể lại phần 
lớn đời Cô gắn liền với MỹTho từ thuở làm nữ sinh 
NĐC cho tới khi dạy học nơi trường Nữ Lê Ngọc Hân. 
Lần lượt Hội Trưởng Ngô Ngọc Vĩnh lên  “bàn-giao- 
chánh- quyền”  lại cho cựu Lê Ngọc Hân Chung Bích 
Phượng. Từ hôm nay, Chung Bích Phượng chánh thức 
là Hội Trưởng hội Aí Hữu NĐCLNH Nam Cali. Hội 
Trưởng hội đồng hương Mỹ Tho Định Tường, LS Đỗ 
Hiếu Liêm, cũng lên sân khấu tạ từ, chấm dứt nhiệm 
kỳ sau mười năm làm Hội trưởng, để nhường chức vụ 
này lại cho một vị khác đảm nhiệm. Trong khi chưa có 
vị nào thay thế, Chung Bích Phượng sẽ kiêm nhiệm xử 
lý thường vụ chức Hội trưởng hội đồng hương Mỹ Tho 
Định Tường.  Anh Ngô Ngọc Vĩnh và LS Đỗ Hiếu 
Liêm lên nhận plaque tri ân từ những vị đại diện hai 
Hội trao tặng. Dịp này Thầy Tô Văn Lai cũng nhận 
plaque tri ân từ Cô Ngọc Hường trao. Màn slide show 
Kỷ Niệm 50 năm thành lập trường Nữ Trung Học Lê 
Ngọc Hân , công trình do Thầy Trần Quang Minh thực 
hiện, đã kéo tôi về trường xưa yêu dấu : 
 

Những tà áo trắng thân thương đó, 
Quanh quẩn hồn ta kỷ niệm yêu, 
Ai ép trong thơ hình bóng cũ? 

  Còn đâu mơ ước sáng-trưa-chiều….. 
 

Trong dịp hội ngộ, anh Tiết rất vui mừng gặp lại 
Anh Nguyễn Tấn Nhơn bạn cùng lớp ở NĐC ngày 
xưa. Rồi tiếp theo là những nụ cười dòn như bắp 
rang của Anh Ngô Minh Hiếu vang một góc phòng 
khi gặp lại Anh Tiết. Hai anh này là bạn nhau từ 
MỹTho lâu lắm rồi. Năm 1980 khi tụi tôi mới đặt 
chân đến Mỹ, tụi tôi và anh Hiếu thường gặp nhau, 
cả bọn lúc đó, mỗi lần đến thăm nhau cứ nấu 
nướng rồi ngồi ăn cơm dưới đất, khi thì có Anh 
Dương Văn Nhi , khi thì Anh Nguyễn Phước 
Thoại, khi thì vài cô bạn Lê Ngọc Hân của tôi - kỷ 

niệm nhiều lắm . Mấy chục năm qua, vật đổi sao 
dời, gặp lại bạn cũ, mừng lắm. Anh Nhi về với cát 
bụi. Anh Thoại, cánh chim lang bạt. Cô bạn Lê 
Ngọc Hân của tôi ván- đã- đóng- thuyền. Mầy có 
nghe tao đang nhắc đến mầy không, hỡi người bạn 
cũ - ngàn trùng kỷ niệm .   

  
Ta bỏ trường xưa bỏ bạn xưa, 
bỏ tuổi thơ xanh đã ngút ngàn, 
sân trường phượng vẫn đùa trong gió, 
lối sỏi mòn theo chuyện hợp tan…. 

 
Một gặp gỡ cảm động khác là anh Tiết gặp lại anh 
Đặng Kim Thu, biệt danh là Thu Đen. Làm sao nói 
hết những nỗi vui mừng giữa hai ông này. Nhưng 
kỳ thú hơn, là ngồi bên cạnh anh Tiết là Anh Lê 
Văn Tiến, một thân hữu của Hội NĐC LNH, nói 
chuyện một hồi hóa ra hai anh Tiến và Thu đã có 
quá nhiều kỷ niệm trong khi làm việc ở Mỹ Tho - 
Chợ Gạo, những kỷ niệm đời đời không quên, 
nhắc lại những nỗi thăng trầm, những cảnh bi - 
hài, kịch- đời - đời- kịch,và đôi- khi- ngẫm- 
chuyện- đời- chỉ - biết- mỉm - cười- thôi…..  Thế 
rồi  rượu tình rượu nghĩa rượu mừng hội ngộ anh 
Thu đưa mời anh Tiến. Cảm động . Anh Tiến đứng 
lên nâng ly trong động tác dường như nhấp rượu. 
Chắc chỉ là hình thức thôi vì nghe bây giờ anh 
dành rất nhiều thì giờ lo chuyện Phật đạo. Anh 
Tiến là bậc đàn anh của tôi trong ngành tư pháp 
trước 1975 , đã nhiều năm anh làm việc nơi tòa án 
MỹTho .  
 
Tôi cũng rất vui mừng gặp lại anh Rắc và chị Lý 
thị Kim Anh. Gặp hai anh chị này thì chúng tôi 
nhớ đến anh chị Lê Quang Hậu bên Úc, là bạn 
thân của Anh Chị Rắc . Tiếc là Anh chị Hậu không 
về đây dịp này để cùng chuyện trò hàn huyên cho 
vui. Tôi cũng gặp được chị Bé Long , và chị Hằng, 
con chú Tám, lúc ở MỹTho là láng giềng với tôi. 
Chị nào cũng còn xinh đẹp. Chị Hằng vẫn tươi . 
Chị tặng tôi một DVD của trung tâm Thanh Hằng , 
do chị đảm nhiệm nghe nói trên mười lăm năm rồi.  
Thương nhất là em gái kết nghĩa Dương Thị Ngọc 
Điệp của tôi và ông xã là anh Chiêu cũng đến 
tham dự, dù hôm đó là ngày Lễ Vu Lan, Điêp rất 
bận với việc đi chùa.  Một trong những động cơ 
thúc đẩy tôi dự họp cũng là để gặp lại Điệp, hai chị 
em rất ít có dịp gặp nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về 
nhau trong tình chị em thật đằm thắm, dù Lê Ngọc 
Hân là ngôi trường Điệp chỉ học có một hai năm 
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rồi sau đó Điệp, theo Ba đổi về Saigon, làm nữ 
sinh Gia Long….. Nụ cười Điệp muôn năm nhẹ 
nhàng, có chút gì vương vương trong đó như chưa 
thể nói hết….. Bao giờ cũng vậy .  

Gặp lại anh Dương Đức Tài, tôi chỉ kịp chào hỏi qua 
loa, quên hỏi thăm anh xem vườn chuối xiêm của anh 
nay còn sai trái không, và vườn lá xâm của anh thế nào 
rồi. Hay anh vì bận một tay bẻ răng thiên hạ một tay 
thâu tiền , không còn tay nào chăm sóc vườn tược nữa  
 
Phần văn nghệ , có nhiều ca sĩ của Trung Tâm Thúy 
Nga do Thầy Tô Văn Lai đưa đến giúp vui. Ngoài ra, 
cựu NĐC Huỳnh Văn Chỉnh, ca sĩ Trung Chỉnh, lên 
hát bài Gặp nhau làm ngơ, kể lể trần tình dùm ai đó 
một lần dang dở ?. Sau đó có các ca sĩ Mai Lệ Huyền, 
Như Mai v.v…., và những màn  fashion show , trình 
diễn thời trang áo dài , do chị Liên , hiền thê anh Tài, 
và các cô người mẫu xinh đẹp tươi mát liên tục trình 
diễn….. 
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Tiếc là tôi chỉ có mặt gần 2/3 chương trình rồi phải rời 
buổi họp , trở về Las Vegas, vì sợ trễ chuyến bay. Tuy 
thời gian dự họp không nhiều , nhưng tôi vẫn nhớ mãi 
những giây phút thân vui, gặp lại bạn bè.  
 
Xin cảm ơn quí anh chị Hội Đồng Hương MỹTho 
Định Tường và  Hội Nam Cali đã dành thì giờ và công 
sức để tổ chức buổi họp mặt hàng năm cho đồng 
hương MỹTho, Thầy Cô và các cựu học sinh có dịp 
gặp gỡ và có nơi hàn huyên. Đây là một việc làm vô 
cùng ý nghĩa mà hai chữ “cảm- ơn” không gói hết 
được lòng tri ân của người đến dự, vì đây là việc vác 
ngà voi.   
 
Mừng cựu Hội Trưởng Ngô Ngọc Vĩnh đã rửa tay gát 
kiếm rủ áo từ quan – ngơi nghỉ . Anh Tiết cảm kích 
thấy trong buổi họp Vĩnh vẫn đầy nét lo âu bận rộn 
của một nguời có tinh thần trách nhiệm cho đến phút 
cuối .   
Mừng Chung Bích Phượng trong vai trò Tân Hội 
Trưởng. Chúc Phượng sẽ vững vàng, và thành công 
trong nhiệm vụ mới, bên cạnh một Ban Chấp Hành và 
Ban Cố Vấn luôn đoàn kết sát cánh, để giúp Hội Nam 
Cali luôn vững mạnh.  
 
Và cuối cùng, như một lời tạm biệt cho buổi họp mặt 
hôm nay, xin gửi đến bạn những dòng thơ cũ : 
 

Như lá bay về trăm hướng lạ, 
  như bèo trôi dạt giữa dòng xa, 

cũng muốn nâng niu thời trẻ dại, 

còn đây hiu hắt nắng phai nhòa. 
 

Thôi nhé muôn vàn thương nhớ cũ, 
chỉ là thoáng chốc, đến trong mơ, 
trường ơi - ta gọi từ tâm tưởng 
những tiếng buồn rơi thật hững hờ…..   

  
                                               Trần Thanh Giang 
                                                 cuối hạ -  9/2007 
 

Chú thích :  
Những dòng thơ trong bài viết, trích dẫn từ thơ của 

T.T.S và T.T.H.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      CHS Nguyễn Hạnh Oanh ( Đức Quốc,thứ hai                   
        từ bên mặt), cùng các Nữ sinh LNH. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Thầy Phạm Văn An và các CHS  NĐC 
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       Ca Sĩ Mai Quốc Huy và Quỳnh Dung 
 
 
 
 
 
                             
                         
 
 
 
   
 
 
 
 
                            Ca Sĩ Huy Trường 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Các Người Mẫu Nam và Nữ trong màn trình diển  
                    Fashion Show 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                             Ca Sĩ Trung Chỉnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ban Tiếp Tân 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     GS Tô Văn Lai và các CHS 
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Biên bản họp của Tân Ban Chấp Hành   
để thảoluận phương hướng họat động 
     trong nhiệm kỳ 2007-2009 
 
Thời điểm :   từ 1 đến 3 giờ trưa ngày 9/9/2007 tại 
Thành Phố Garden Grove, CA. 

Hiện diện :  - 5 cựu giáo sư : Thầy Phạm văn An, 
Đinh Thế Vinh, Tô Văn Lai, Huỳnh Chiếu Đẵng, - Cô 
Nguyễn Thị Hường, Cô Huỳnh Ngọc Hường (vì bận 
việc riêng nên chỉ ghé qua để trao hồ sơ cho BCH). 

- 14 cựu học sinh :  Chị Chung Bích Phượng, 
Chung Thanh Thủy, Nguyễn Phương Vân, 
Nguyễn Thị Trung, Nguyễn Xuân Hương, Đỗ 
Phương Quế.  

- Anh Nguyễn Văn Nở, Từ Quế Minh, Nguyễn 
Hữu Thời, Trần Như Tráng, Võ Thiện Hiếu, 
Anh ChịTrung Chỉnh và Ngô Ngọc Vĩnh . 

 …..Buổi họp bắt đầu vào lúc 1:30PM.  

1/  Cảm Ơn :   Hội trưởng Bích Phượng mở đầu buổi 
họp với lời cám ơn quí thầy cô & các anh chị đã giúp 
đỡ cho chương trình Tiệc Hội Ngộ hàng năm, vào 
ngày 26 tháng 8 vừa qua, đặc biệt  là Thầy Tô Văn Lai 
đã giúp cho chương trình văn nghệ phong phú với 
tiếng hát của 3 ca sĩ (Quỳnh Dung, Mai Quốc Huy và 
Duy Trường), và cảm ơn Thầy Lai đã dành thời giờ 
đón tiếp Thày Vinh đến từ VN  

2/  Nhà Hàng :  Về ngày Họp Mặt 26 tháng 8 vừa qua, 
đa số nghĩ rằng Paracel Seafood Restaurant (những 
năm vừa qua) rộng rãi và dể dàng trang hoàng hơn 
Grand Garden Restaurant (năm nay). BCH sẽ cố gă‘ng 
dành chổ kịp thời tại tại nhà hàng Paracel Seafood 
cho Đại Hội 2008. 

3/  Tài chánh.  Cựu Thũ Quỹ Nguyễn Thị Trung 
(nay là Phó HT) đang trong giai đoạn chuyển tiếp, 
bàn giao vấn đề tiền tồn lại trong quỹ cho Thủ quỹ 
Xuân Hương. BCH đang cố gắng bán thêm nhiều 
đặc san 2007. Nếu các anh chị nào có bạn bè chưa 

mua đặc san ủng hộ, xin liên lạc với BCH, gíá mỗi 
đặc san là $10 dollars.  

4- Ngoài ra, ban chấp hành đã bàn bạc những đề 
tài sau đây cho những ngày sắp tới: 

- Địa điểm họp mặt hằng năm như đã nói trên.  

- Chọn ngày giờ để tránh cho ngày Đại Hội không 
bị trùng hợp với những ngày Lễ vào tháng 8. Thầy 
Lai cho biết là rất khó tìm ca sĩ vào những ngày 
Lễ.  Đa số đồng ý tổ chức vào tháng 7 hoặc tháng 
9 cũng được. 

- Webpage: anh Minh sẽ hợp tác với thầy Đẵng, 
anh Tráng, và Anh Vĩnh để bắt đầu trang trí và mở 
một website riêng cho Hội vào khoảng cuối năm 
nay.Theo Anh Vĩnh  website mới này sẽ thay thế 
cho website cũ (saigonline.com/ndclnh) hiện nay 
không còn sữ dụng được . Hiện tại chỉ còn một 
website : ndclnh.tripod.com. 

- Gởi bản tin: theo lời yêu cầu của đa số thành viên 
ở xa, BCH sẽ tiếp tục giữ bản tin nhưng giới hạn 2 
Bản Tin mỗi năm. Chi tiết cặp nhật sẽ được đăng 
trong websitẹ. Bản tin đặc biết sắp tới sẽ giới thiệu 
BCH mới, nhiệm kỳ 2007-2009. BCH kêu gọi nếu 
các anh chị có tin tức hoặc hình ảnh mới, xin gởi 
về cho Bích Phượng hay anh Vĩnh. 

- Niên liễm: vì ích lợi chung, BCH kêu gọi nếu 
thành viên chưa đóng niên liễm năm nay, xin gởi 
niên liễm hoặc ủng hộ về cho chị Trung hoặc 
Xuân Hương. 

- Học bổng: nhờ tiền niên liểm và tiền ủng hộ từ 
các anh chị, hội chúng ta vừa gởi học bổng về VN. 
$700 cho trường NDC và $500 cho trường LNH. 
Trường NDC nhận được nhiều hơn vì là trường 
“Đệ nhị cấp” nên có nhiều nhu cầu cần thiết hơn. 

     - Nếu có tin phân ưu, xin gởi về cho anh Hiếu. 

- Hội đoàn bạn: nếu có các hội đoàn bạn mời 
NDCLNH tham gia, Hội trưởng sẽ thông báo với 
BCH.  Thày Cô hay bất cứ anh chị nào có thời giờ 
đều có thể đại diện cho Hội để tham dự. 
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- Đại hội thế giới: sẽ được bàn bạc lại sau vì vấn đề 
nầy khá phức tạp cả về nhân sự lẫn tài chánh. Khi có 
website, chúng ta sẽ có “trưng cầu ý kiến” sau. 

- Cắm trại qua đêm: Anh Nở & anh Hiếu có đề nghị 
sẵn sàng lo liệu việc này, nhưng đa số đều không 
hưởng ứng lắm vì e ngại hoàn cảnh gia đình chưa thích 
ứng với hoàn cảnh này.  Sẽ bàn lại mùa hè năm sau. 
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- Gây quỹ cho Hội: đa số nghĩ rằng BCH chỉ cần có 
khả năng tài chánh như hiện tại, miễn sao thực hiện 
được mục tiêu đã được vạch ra từ ngày thành lập hội. 
Khi nào có lý do chánh đáng, Hội Trưởng sẽ nêu vấn 
đề và BCH sẽ bàn lại sau. 

- Hoạt động Xã Hội  (cô nhi, dưỡng lão, homeless…) 
sẽ bàn sau qua email nếu có dịp 

- Đặc san 2008:  sẽ trở lại công thức cũ, phát hành 
riêng cho từng Hội tại địa phương. Năm nay đặc biệt 
bao gồm chung 4 quốc gia (Mỹ, Pháp, Canada, Úc) vì 
Kỷ niệm 50 năm thành lập trường LNH. 

5/  Kết thúc buổi họp: vào khoảng 3:00PM.  Buổi họp 
đã diễn ra trong vòng thân mật, ấm cúng và cởi mở 
và không kém phần sôi nổi.  HT Bích Phượng phải 
đứng ở giữa một bàn dài để giúp cho buổi họp 
được thông suốt với những câu hỏi, trả lời và bàn 
thảo…từ người ngồi đầu bàn là  anh Vĩnh đến cuối 
bàn là anh Hiếu và anh Minh.  Lời kết thúc cũng là 
một lời cảm ơn, hẹn ngày tái ngộ, và lời chúc Thày 
Đinh Thế Vinh thượng lộ bình an trên đường trở 
về VN .  

 
Hai câu đối của các Cụu Giáo Sư tại MỹTho,      
Việt Nam trong lễ tang Thầy Lê Phú Thứ: 
 
Trường Đình Chiễu mãi lưu danh Thầy cũ 
Đất Mỹ Tho luôn tạc dạ Bạn hiền 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cùng quý 
Thầy Cô và các Anh Chị CHS Nguyễn Đình Chiểu 
và Lê Ngọc Hân:  
1/ Cô Trương Thị Ba, Giáo viên trường Nam 
TiềuHọc Mỹ Tho, là thân mẫu của các CHS Quách 
Tinh Cẩn, Quách Tinh Võ, Quách Tinh Văn, qua 
đời tại San Jose, Hoa Kỳ ngày 14 tháng 6 năm 
2007. 

 
2/ Anh Lê Quang Lâm, CHS NĐC 1966-1973, từ 
trần tại Sàigòn ngày 8 tháng 7 năm 2007, hưởng 
dương 53 tuổi. 

 
3/ Ông Ngô Ngọc Minh, CHS NĐC 1954-1961, 
từ trần tại Houston, Texas, Hoa Kỳ ngày 12 tháng 
7 năm 2007 hưởng thọ 64 tuổi. 

 
4/ Ông Lương Minh Đáng, CHS NĐC, Chủ tịch 
Hội Nhân Điện Thế Giới, từ trần ngày 12 tháng 8 
năm 2007 tại Melbourne, Úc Châu, hưởng thọ 65 
tuổi. 

 
5/ Ông Trịnh Văn Tý là Nhạc Phụ của CHS Trần 
Thanh Sơn, từ trần ngày 22 tháng 9 năm 2007 tại 
Mỹ Tho, Việt Nam, hưởng thọ 89 tuổi. 

 
6/ Cụ Bà Lê Khoan Nghị, nhũ danh Dương Thị 
San là Thân Mẫu Giáo sư Lê Thế Khởi, đã mệnh 
chung tại Orange County, California  Hoa Kỳ 
hưởng thọ 91 tuổi. 

 
7/ Giáo Sư Lê Phú Thứ từ trần ngày 7 tháng 10 
năm 2007 tại Úc Châu, hưởng thọ 69 tuổi. 
Chúng tôi xin thành kính chia buồn cùng gia 
đình người quá cố và nguyện cầu hương linh 
Cụ Bà Dương Thị San , Cụ Ông Trịnh Văn Tý, 
Cô Trương Thị Ba, Giáo Sư Lê Phú Thứ,       
các Ông Lương Minh Đáng, Ngô Ngọc Minh và 
Anh Lê Quang Lâm được yên nghỉ nơi cõi   
vĩnh hằng . 
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Cô Hùynh Thị Ngọc Hường cùng  các CHS Trần 
Thanh Giang, Chung Bích Liên vàTân Hội Trưởng 
Chung Bích Phượng. 
 

Trong tháng 7, 2007 nhân dịp về thăm Việt Nam, 
CHS Chung Bích Ngọc có dịp gặp lại một số Thầy 
Cô và Bạn Bè cùng Trường. 
Một vài hình ảnh Thầy Cô và CHS trường Lê 
Ngọc Hân đang ở ViệtNam. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

          
Hội Ái Hữu CHS Trung Học Nguyễn 
Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân Mỹ Tho, 
California, Hoa Kỳ. 

 

 
Ban Cố Vấn: 
 
Cựu Giáo Sư: Nguyễn Thanh Liêm, Trần Quang 
Minh, Phạm Văn An, Hùynh Chiếu Đẳng, Tô Văn 
Lai, Hùynh Thị Ngọc Hường, Nguyễn Thị Hường. 
Luật Sư: Đổ Hiếu Liêm 
CHS: Bác Sĩ Hùynh Văn Chỉnh (Ca Sĩ Trung 
Chỉnh), Dương Đức Tài (Nha Sĩ), Ngô Ngọc Vĩnh 
( Cựu Hội Trưởng). 

 
Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2007-2009: 
 
Hội Trưởng:   Chung Bích Phượng 
Phó hội Trưởng:  Nguyễn Thị Trung 
Thủ Quỹ:            Nguyễn T. Xuân Hương 
Tổng Thư Ký:  Từ Quế Minh 

    Nguyễn Thy Dung 
Nội Vụ:   Nguyễn Văn Nở 

    Nguyễn Phương Vân 
Ngọai Vụ:   Võ Thiện Hiếu 

    Đỗ Phương Quế 
Ủy Viên:   Ngô Hữu Thái 

    Trần Như Tráng, 
    Chung Thanh Thủy 
    Đổ Phương Anh 
    Chung Bích Ngọc 
    Kim Liên 
 

Đại Diện Vùng: 
 San Jose: Hồ Hữu Hiệp/ Mỹ Xuân 
 Texas:  Trần Thanh Hải 
   Nguyễn Thái Bửu 
 Oregon: Chung Bích Liên 
 Oklahoma: Phi Phượng 
 Washington: Kim Oanh 
 New Jersey: Thanh Hương 
 Nevada: Trần Thanh Giang 
 Canada: Đỗ Phương Dung 
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Báo cáo của Thủ Qũy 
Tồn Quỹ tháng 2-07 7082.7 

A. Tổng Thu (niên liễm, ủng hộ, 
quảng cáo, ĐS 07, tiệc họp mặt 
26/8/07)       11,130 

Chi 

1 
Giúp Nguyễn Thị Thu Cúc (CHS LNH) 
 ( giải phẫu ngón tay) 100 

2 Bản tin 44 (In +Stamp) 257.25 
3 Paracel + Emeral Bay ( họp ban chấp hành) 238.4 
4 Vòng hoa đám tang Ngô Ngọc Minh (TX0 100 
5 Tiệc Grand Garden (26 bàn) 4685 
6 Chi phí gửi ĐS 06) 376.75 
7 Quảng cáo tiệc 26/08/07 330 

8 

Chi cho buổi tiệc( ban nhạc+ nước ngọt, trái 
cây,  
plaques, name tags + hoa) 702.22 

9 In 600 Đặc san 3400 
1
0 Học bổng NDC-LNH Mỹ Tho 1200 
 Hội Dĩ An 100 
Tổng chi: 11,489.62 

Tồn Quỹ tháng 10/07 6,723.08 
Quỹ Sinh Hoạt  
Từ Cali 

1 Cô Trương T. Mai Oakland 20 
2 Thầy Phạm Văn An Santa Ana 20 
3 Thầy Dương Minh Kính Riverside 40 
4 Dương Đức Trí (QC ĐS 06)   100 
5 Huỳnh Quang (QC ĐS 06)  100 
6 Trịnh Hồng Ngọc San José 30 
7 Nguyễn Văn Minh San Diego 100 
8 Dương T. Ngoc Điệp Laguna Hill 20 
9 Nguyễn Thi Thành San José 20 

10 Dương Văn Đức Baker Field 100 
11 Bùi Hữu Thế San Diego 20 
12 Lý Kim Văn San Diego 20 
13 Ngô Hữu Thái Santa Ana 40 
14 Nguyễn T. Xuân Hương Cypress 120 
15 Đỗ Phương Quế Santa Ana 220 
16 Nguyễn Thị Trung San Diego 100 
17 Thy Dung( Lạc Việt) Midway City 200 
18 Thanh Loan Orange County 100 
19 Huỳnh Văn Chỉnh Santa Ana 70 
20 Nhan Ánh Thuỷ Hercules 50 
21 Nguyễn Văn Tấn fresnp 30 
22 Lê Văn Rắc + Kim Anh Westminster 50 
23 Nguyễn Văn Lộc +Ngọc Rết Westminster 40 
24 Đào Minh Nguyệt San Diego 20 
25 Nguyễn Tấn Nhơn Midway City 20 
26 Chung Bích Ngọc Santa Ana 100 
27 Lê T. Mỹ Lan La Puente 20 
28 Lý Tường Vi La Puente 20 
29 Trần Thanh Sơn Irvine 20 
30 Huỳnh Ngọc Diệp Santa Ana 20 
31 Nguyễn Túy Vân Santa Ana 20 
32 Lý Thanh Nguyệt Santa Ana 20 
33 Võ Thiện Trung Anaheim 20 
34 Trần Phi Phượng Westminster 100 
35 Trần Vĩnh Thanh Santa ana 20 
36 Ngô Phước Hồng Westminster 20 

37 Lê Hữu Phước Orange  20 
38 Đinh Võ Văn Bảy Cerritos 20 
39 Đinh Võ Mai Liên Hayward 20 

40 Đỗ Văn Vĩnh  
         

20 
41 La Thành Danh El Monte 20 
42 Ngô Thị Hợi Santa Ana 20 
43 Nguyễn T. Tuyết Hồng Sacramento 20 
44 Ngô Minh Thảo Wesminster 20 
45 Yến Nguyễn (Yến Cồ)  100 
46 Tina Lê Fountain Valley 100 
47 Một CHS LNH San Diego 100 
48 Hội Dồng Hương Long Xuyên Santa Ana 30 
49 Đông Phương Tofu QC DS 2007 100 
50 Cô Hùynh Ngọc Hường Irvine 50 
51 Cô Rosie Nguyễn Torrance 25 
52 Nguyễn Trần Khải  20 
53 6 quyển ĐS 2007  60 

Các nơi khác 
1 Cô Đặng Vũ Thị Quy Canada 30 
2 Trần Thanh Giang NV 150 
3 Nguyễn Văn Đạt NC 20 
4 Nguyễn T, Hoàng Oanh Japan 40 
5 Nguyễn Thái Bưủ TX 150 
6 Lê Phước Hải NC 30 
7 Lê Văn Trí MO 70 
8 Trần T, Đỗ lý TX 50 
9 Đoàn Hồng Phúc VA 50 

10 Vũ Hiếu Hà TX 100 
11 Tiêu Ngọc Ninh OK 30 
12 Nguyễn Thị Hạnh HI 50 
13 Nguyễn Ngọc Tú HI 50 
14 Lý T. Kim Oanh Germany 50 
15 Châu Mỹ Hạnh Canada 200 
16 Nguyễn Quang Thi LA 100 
17 Samanthe law office (Oregon) OR 100 
18 Phùng Thị Thọ GA 100 
19 Phạm Nguyên Chu TX 140 
20 Nguyễn Thái Bửu TX 100 
21 Hùynh Vũ Phong WA 30 

 
 

Tin Giờ Chót: 
DVD Họp Mặt 2007 vừa hòan tất. Hình ảnh và 
âm thanh rất rõ, với phần trình diển của các Ca 
Sĩ và người mẫu. Người xem có dịp nhìn lại 
hình ảnh của những CHS và thân hữu đến tham 
dự, biết đâu sẽ nhận ra được một người quen từ 
lâu không có dịp gặp lại. 
Ngòai ra DVD của những năm 2005 và 2006 
vẫn còn. Nếu muốn nhận được DVD, xin Quý 
Vị vui lòng liên lạc với Hội theo địa chỉ ghi 
trên Bản Tin 
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