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Khưu tòng Giang và Nguyễn văn Thành tường thuật
  
Một số niên trưởng đã có mặt trong tiệc hôm 
nay: Nguyễn văn Ngân, Nguyễn ngọc Du, 
Nguyễn đức Súy, Tôn thất Ngọ, Nguyễn sĩ 
Tuất, Bà Tạ Huyến….Rất nhiều Ái Hữu đã về 
hưu cũng đến chung vui như AH LNDiệp, 
NXHoàn, BĐHợp, LMHùng, NHNghi, 
TBNhựng, TĐQuế, TĐThuần….. 

Ngày 04 tháng 02 năm 2007, khí trời trở ấm áp 
lại sau những ngày lạnh lẽo của mùa Đông 
Hôm nay đúng vào ngày Super Bowl nhưng 
các Ái Hữu Công Chánh miền Bắc Cali đã nô 
nức đến địa điểm Nhà Hàng Grand Fortune 
đường Monterey và Senter thành phố San Jose 
để dự tiệc Tất Niên AHCC Miền Bắc. Thật sự 
ra các AH muốn gặp lại các bạn bè thân hữu để 
trò chuyện hàn huyên tâm sự sau một thời gian 
không gặp mặt 

                                              
Chương trình tiệc Tất Niên tuy rất đơn sơ 
nhưng nặng tình đồng nghiệp và bạn bè thân 
thiết:  
 Lúc đầu số AH ghi tên chưa tới 30, nhưng càng 

gần ngày họp mặt thì số AH đã ghi danh gần 
60. Một số thì gởi chi phiếu đóng tiền trước và 
còn gởi tiền đóng cho LTCC, một số thì chỉ ghi 
tên và sẽ đóng tiền tại nhà hàng. 

11 00 am   tập họp và hàn huyên tại nhà hàng 
11:30 am  AH Khưu tòng Giang chào mừng 
các Ái Hữu tham dự 
11:40 am  AH Mai đức Phượng chúc Tết 
11:45 am  AH Tôn thất Ngọ ngỏ ý cùng các 
AH 

 
Năm nay ngoài các Ái Hữu vùng vịnh còn có 
các AH vùng Sacramento và Stockton đến 
chung vui. Số AH tham dự sau cùng là 49 Ái 
Hữu. 

11:50 am  AH Khưu tòng Giang thông báo về 
LT88 có thể chậm trễ trong kỳ nầy 
               

    Ngoài ra các AH cho ý 
kiến về Đại Hội Công 
Chánh Toàn Cầu: 
       a) Nếu ban Tổ Chức có 
khả năng lo liệu thì cứ quyết 
định địa điểm, ngày giờ, 
chứ hỏi ý kiến quá nhiều 
người sẽ không có kết quả 
       b) Đồng ý tổ chức tại 
San Diego (Cruise), nếu 
không thì Santa Anna 
        c) San Jose kỳ nầy 
chưa sẵn sàng để tổ chức 
 
Khoảng 12 trưa thì bắt đầu 
nhập tiệc, thực dơn gồm 8 
món ăn thịnh soạn. 

AH Tôn thất Ngọ ngỏ lời cùng các Ái Hữu  
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Nửa chừng tiệc AH Nguyễn văn Thành đứng ra 
sổ số "lấy hên đầu năm" 
Tất cả gồm có 10 món quà: bánh mứt, 
chocolate, một gói quà "bài cào bicycle".... 
Chị Tất trúng được 12 bộ bài đã chia cho các 
chị ngồi chung bàn mỗi người một bộ. 
 
Khoảng 2 giờ trưa sau khi ăn uống đầy đủ và 
trò chuyện vui vẻ, chúng tôi quyết định bế mạc 
để kịp giờ Super Bowl. Tuy nhiên trước khi 
chia tay chúng tôi tập họp để chụp tấm hình 
chung lưu niệm và hẹn sẽ gặp lại vào dịp hè 
Picnic tổ chức chung với các bạn Kỹ Sư trẻ 
Caltrans hoặc một dịp nào khác. 
 
Tiền thu được sau khi trừ tiền nhà hàng, quà 
cáp, linh tinh còn dư được $111.66 
Chúng tôi quyết định gởi số tiền nầy yểm trợ 
Trang Nhà AHCC. 
Hơn nữa có 3 AH đã quyên góp thêm $50 cho 
Trang Nhà AHCC. 

Như thế tổng cộng số tiền yểm trợ Website 
AHCC là $161.66 sẽ được gởi cho AH Từ 
minh Tâm. 
 
Ngoài ra các Ái Hữu Công Chánh miền Bắc 
Cali đã đóng góp cho Lá Thư Công Chánh  
$635 sẽ được gởi cho AH Nguyễn đức Chí. 
Thêm môt tin nữa là chúng tôi đã "tuyển mộ" 
được thêm 3 Ái Hữu cho gia đình Công Chánh 
chúng ta: Nguyễn văn Hiệp, Nguyễn trường 
An, Phạm đức Khoá. 
 
Buổi Họp Mặt hôm nay tuy rất đơn giản, không 
kèn, không trống, không giàn nhạc, không ca sĩ 
.....nhưng các Ái Hữu rất là vui vẻ vì có dịp gặp 
gỡ các bạn đồng nghiệp, bạn bè thân hữu. 
 
Trước khi ra về các Ái Hữu vẫn còn quyến 
luyến, tiếc nuối nhưng cũng phải chia tay để về 
kịp giờ "kick off" và hẹn gặp lại một dịp khác. 
 

 

 
Hình lưu niệm chụp chung 
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Các AH Thịnh (xây lưng), Hoàn, Hùng, Tân, Tất.  

 
Các AH Súy, Tuất (xây lưng), An, Hải, Ngân, Du, Thành 

  
Các Chị Hùng, Bà Tạ Huyến, Chị Duật, Chị Lễ, Chị Liễn 

 


