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Họp Mặt Ái Hữu Vùng Đông Bắc Mỹ 

 
Lâu lắm mới có một ngày mang đến 4 con số 7 
(thứ 7 ngày 7/7/07); Ngày hôm nay Ái Hữu Cao 
minh Lý mời anh em dự tiệc cưới cô cháu gái 
sau Cao Trang Susan kết duyên cùng cậu 
Richardson Blane William, nghe đâu hai cô cậu 
là bạn học ở trường Đại Học và nay cả hai đều 
là Bác Sĩ Y Khoa cả. 
 
AH vùng Đông Bắc Mỹ từ những năm gần đây 
quá được nhiều tin vui, hầu hết ai cũng là Ông 
Bà nội ngoại cả mà cháu nội ngoại thì tính con 
số ra cũng dễ thấy nhân mãn lắm. 
 
Cạnh một bên thì tin kém vui cũng không thiếu 
tí như ít nhất đã có 4 gia đình Ái Hữu lần lược 
rời Đông Bắc Mỹ toàn là về vùng nắng ấm. 
Nghĩ cũng nên nói là việc di chuyển nầy còn lệ 
thuộc vào điều kiện việc làm và tuổi tác đấy 
chứ không phải chỉ vì khí hậu mà thôi đâu. Dù 
sao đi nữa thì AH Đông Bắc Mỹ cũng thấy 
buồn một chút vì vắng bóng nhau. 
 
Cuộc họp mặp hôm nay lại thiếu vắng Bác 
Tuân trai vì bác không được khỏe, chỉ có Bác  

Gái đến với chúng tôi thôi. Bác trai năm nay đã 
89, bác gái 81 và trông rất khỏe mạnh   AH Đổ 
văn Sến ở Connecticut đường xe cũng không xa 
mấy (2 tiếng lái thôi) nhưng sao trông đợi mà 
không thấy đến, chắc địa chỉ lạ nên nhầm 
location rồi. Finally ở đây chỉ thấy gia đình AH 
Trần Khương, Đức và Thời, Hữu, Tiềm, bác 
Tuân gái và gia đình AH khổ chủ Cao minh Lý. 
 
Một chuyện không được quên là yểm trợ Lá 
thư:  
  Bác Tuân                $20 

AH Khương           $20 
AH Đức Thời         $20 
AH Lý                    $20 
AH Hữu                 $20 
AH Tiềm                $20 

 
Tổng Cộng :                    $120 

 
Mấy điều để được biết nhau, thân chúc Ái Hữu 
năm châu bình an khỏe mạnh 
 

Người ghi chép: Nguyễn Hữu 
 

  

 
 

Từ trái sáng phải có: Các AH Đức, Hữu, Tuân, 
Khương, Sến, Tiềm, và Lý. 

 

 
 

Từ trái sang phải có Các Chị: Khương, Tuân, 
Lý, Thời, Tiềm, và Sến. 

 


