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Họp Mặt Ái Hữu Công Chánh 
tại Austin, Texas 

 
Ngày 20 tháng 9 năm 2008, anh em 

Công Chánh tại Austin, Texas tổ chức cuộc 

họp mặt tại nhà anh Đặng Quang Oánh. Tham 

dự gồm có anh chị Đặng Quang Ọánh, anh Võ 

Quốc Thông, anh chị Nguyễn Văm Mơ, anh 

chị Nguyễn Quốc Đống, anh Nguyễn Văn 

Liêm và anh chị Trần Trung Trực. Thiếu anh 

Nguyễn Thanh Tòan vì anh về Việt Nam 

thăm mẹ già. 

 

Bữa ăn thật ngon miệng và vui vẻ. 

Thực đơn gồm có lẩu, bánh bèo, bánh pâté 

chaud, xôi lá cẩm, bánh gai và tráng miệng 

bằng trái cây. Món lẩu do gia chủ làm thật đặc 

biệt gồm bún, rau, tôm, thịt bò, bò viên và vài 

gia vị khác mà tôi ăn thấy ngon nhưng không 

nhớ. Xin lỗi các bà nhé. Ăn no nê mỗi người 

còn có phần mang về nhà.  

 

Anh Đặng Quang Oánh mới về hưu. Hiện 

nay ở Austin chỉ còn Anh Nguyễn Quốc Đống 

tuổi trẻ vẫn còn làm việc. Anh Oánh đề nghi 

sang năm họp tại nhà anh Trực và anh Trực đã 

nhận lời. Tùy thuộc vào lịch trình đi chơi của các 

bạn ở Austin, nhưng anh Trực sẽ cố gắng kỳ họp 

năm tới sẽ thật đông đủ. 

 

Anh em đóng góp cho quỷ Lá thư Ái Hữu 

Công Chánh như sau: 

 

1) Anh Đặng Quang Oánh  $20 

2) Anh Võ Quốc Thông  $20 

3) Anh Nguyễn Văn Mơ  $20 

4) Anh Nguyễn Quốc Đống  $20 

5) Anh Nguyễn Văn Liêm  $20 

6) Anh Trần Trung Trực  $20 

  Tổng cộng           $120 

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2008 

Trần Trung Trực

***** Sau đây là tấm hình chụp kỷ niệm chụp ở sân sau nhà anh Oánh ***** 

 
Hàng trước từ trái gồm có các chị Mơ, Đống, Trực và chị Oánh. 

Hàng sau gồm có các AH Thông, Mơ, Liêm, Đống, Trực và Oánh. 


