
 

 

ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng ðón ti�p Anh ch� Lê Thanh Tòng     
v� th�m Nam Californiav� th�m Nam Californiav� th�m Nam Californiav� th�m Nam California    

 
Tường Trình của: Huỳnh Mộng Tuyên 

 
Các anh: Hùng, Bảo, Tuyên, Luân, Minh, Thọ, Tòng, Thiệp, Tiếu. 
Các Chị: Tiếu, Tòng, Thiệp, Minh, Hùng, Tuyên, Thọ, em chị Thọ. 

 

Những ngày cuối năm Quý Ty, nhiều gia 
ñình Việt Nam ở California phải dành thời gian 
ñể lo chuẩn bị ñón Tết. Dù ñang vô cùng bận 
rộn trong mấy ngày cận Tết, thế mà khi nhận 
ñược tin ái hữu Lê Thanh Tòng từ Florida về 
Nam California thăm con gái ở San Clemente, 
nhiều anh chị em cũng gắng xếp ñặt việc nhà, 
hoãn các việc khác lại, ñể tham dự buổi họp 
mặt vào ngày 29/1/2014 cũng là ngày 29 Tết. 
Nếu không bận Tết, thì chắc còn có rất nhiều 
Ái Hữu Công Chánh khác tham dự ñông ñảo 
hơn. 

 

Các bạn ở xa như Nguyễn Hữu Thọ từ San 
Diego, bạn Lê Nghiêm Hùng từ Ventura cũng 
về tham dự.  

 
Buổi họp mặt thân mật quy tụ ñược 18 anh 

chị em. Mười AHCC là anh chị Vĩnh Tiếu, anh 
chị Lê nghiêm Hùng, anh chị Nguyễn Thiệp, 
anh chị Nguyễn Hữu Thọ và cô em của chị 
Thọ, anh chị Nguyễn Thúc Minh, anh Tô Tiến 
Tùng, anh chị Huỳnh Mộng Tuyên, anh 
Nguyễn Văn Luân, anh Nguyễn Quốc Bảo. 
Buổi họp mặt hàn huyên quy tụ ñược hai bàn, 
mười anh ngồi chung một bàn, tám chị ngồi 
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bàn khác. Các anh tha hồ mở máy nói, nhắc 
nhở những chuyện cấm kỵ, những chuyện ‘cấm 
ñàn bà’, những chuyện riêng tư ngày cũ. Vui 
cười rộn rã. Các chị cũng ñược tự do nói 
chuyện riêng, không ngại các ông chồng nghe 
ñược. Bữa ăn rất vui, kéo dài gần hai giờ, có 
ñược một nơi riêng rẻ ñể hàn huyên tâm sự. Aí 
hữu Lê Nghiêm Hùng ôm cái máy hình to tổ 
bố, chụp lia lịa những tấm hình làm kỷ niệm. 
Hình của AH Hùng chụp thì không ai có thể 
sánh ñược. Những khuôn mặt nhiều vết cày của 
tuổi tác, ñược hoá phép lại, thành những ông bà 
bạn trẻ hơn vài ba chục tuổi.  

 
Sau bữa ăn, các anh chị ra bên ngoài chụp 

thêm những tấm hình chung, và ñứng lại 
chuyện trò rất lâu, tưởng không muốn dứt. 

 
Vài dòng về AH Lê Thanh Tòng, tốt nghiệp 

khoá 3 Kỹ Sư Công Chánh (1960-1964). Trong 
thời gian này, giám ñốc trường Công Chánh là 
thầy Nguyễn Chánh. Mỗi tuần lễ học hơn 40 
giờ. Chương trình học rất nặng. Dù học nhiều 
và mệt như vậy, nhưng AH Lê Thanh Tòng 
(thường gọi là Anh Năm Tòng) là một thanh 
niên phi thường, nhiều nghị lực vừa học vừa lo 
kinh tế gia ñình cho mẹ già và năm cô em gái 
xinh ñẹp, một em trai ăn học. AH Tòng tận tình 
lo cho các em trong gia ñình, bằng tình thương 
của một người anh lớn, bằng trách nhiệm như 
một người cha. Bạn bè cùng khoá thích gọi AH 
Tòng bằng tên "Anh Năm Tòng" vì khâm phục 
nghị lực phi thường của anh, và có nhiều bạn 
mong ñược làm em rể của anh. Nhưng chỉ có 
một mình AH Nguyễn Ngọc Cương ñã ñạt 
ñược ý nguyện, kết tóc xe tơ với cô em gái ñầu 
của Tòng. 

 
Anh Tòng còn hăng hái tham gia sinh hoạt 

của Tổng Hội Sinh Viên Sài gòn thời ñó. Làm 
ðại Diện Sinh viên Kỹ Thuật Phú Thọ. ðã có 

lần ñã ñề nghị lên Bộ Quốc Gia giáo dục xin 
ñổi tên Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ thành 
trường Kỹ Sư Quốc Gia Việt Nam. 

Tốt nghiệp năm 1964, anh Lê Thanh Tòng 
làm việc cho ðiện Lực Việt Nam một thời gian 
ngắn, và sau ñó bỏ việc, ra cọng tác với "hãng 
Harris", một hãng thầu Mỹ, chuyên lo các dự 
án kỹ thuật. Anh Tòng ñã thầu lại các công tác, 
lập hồ sơ kỹ thuật. Sau ñó, anh Tòng còn làm 
chủ Ngân Hàng Nông Thôn tại Bến Tre, giúp 
ñỡ dân nghèo vay vốn làm ăn. 

 
Năm 1975 cũng bị kẹt lại tại Việt Nam, 

nhưng may mắn ñược ñi Pháp rất sớm theo 
quốc tịch Pháp của vợ. Qua Tây cũng ñược AH 
Nguyễn Quốc Bảo, bạn cũ cùng khoá, giới 
thiệu việc làm trong một công ty kỹ thuật. Khi 
ñó, nhờ AH Bảo rất có uy thế tại với một số 
công ty tại ñịa phương. 

 
Một thời gian sau, AH Tòng bỏ Pháp di cư 

qua Mỹ, ở tại Florida, lấy ñược PE rất sớm, và 
mở công ty cố vấn kỹ thuật từ ñó cho ñến nay. 
Lập ñược nhiều hồ sơ kỹ thuật của một số công 
trình quan trọng, ñã nhận ñược nhiều bằng ban 
khen của chính quyền ñịa phương, thành phố 
và tiểu bang. 

 
AH Tòng rất có tinh thần xã hội. Suốt một 

thời gian dài, ñóng góp tài chánh xây dựng các 
trường ốc tại vùng quê nghèo tại quận Giồng 
Trôm, tỉnh Bến Tre. Giúp ñỡ lâu dài các học 
sinh nghèo. Giúp cho các bệnh nhân bị bệnh 
liệt kháng (AIDS) chờ chết, thực hiện ñưọc ý 
nguyện cuối ñời trước khi nhắm mắt như có ñủ 
phương tiện về thăm quê quán một lần, có ñược 
chút tiền ñể thực hiệm một ước nguyện nào ñó. 
Mấy năm sau nầy, AH Tòng duy trì văn phòng 
kỹ thuật, với mục ñích ñem tất cả lợi tức kiếm 
ñưọc vào công tác từ thiện. 
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Từ nhiều chục năm nay, AH 
Tòng khi nào cũng hăng hái ñóng 
góp hậu hỉ mỗi khi có lời kêu gọi 
giúp ñỡ cho bạn bè cùng khoá nơi 
quê nhà. Tình bằng hữu trong lòng 
AH Tòng luôn luôn tràn ñầy. 

 
Buổi tiệc họp mặt, không rượu, 

chỉ uống trà và nước lạnh, mà anh 
chị cũng ngây ngây say, vì cái tình 
bạn ấm áp của những “ngày xưa thân 
ái”, bạn cũ năm mươi năm 
(1964/2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anh Tùng ngồi giữa anh Luân và Minh. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Hình chụp trước khi nhập tiệc. 
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 T�i T� Gia A/C Nguy!n Văn Luân  

(Với Phở Gà Ngọc Luân, nổi tiếng hơn Phở Nguyễn Huệ - Quang Trung) 
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