
TRANG  106    ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 

 
 

Họp mặt Ái Hữu Công Chánh 
tại Austin, Texas 

 
Sau gần 2 ngày mưa, chiều nay trời Austin 

sáng sủa và đẹp lại. Cái không khí mùa Xuân 

thật dễ chịu, không lạnh và không nóng, giống 

như Đà Lạt ở Việt Nam. Năm nay họp mặt 

được tổ chức tại nhà anh chị Trực vào lúc 5 

giờ chiều ngày 18 tháng 4 năm 2009. Có các 

anh chị Mơ, Đống, Oánh, Trực và anh Thông 

tham dự. Vắng mặt anh chị Toàn về Việt Nam 

và anh Liêm đi Houston về trễ không tham dự 

được. 

 

Thực đơn gồm có bánh rán (cam), gỏi, 

bánh khúc, chả giò, mì xào thập cẩm, cá chiên 

lăn bột và cháo tôm cá. Đồ tráng miệng có trái 

dâu tươi. Vì số người tham dự chỉ có 9 người 

và đồ ăn nhiều quá nên dù ăn xong người nào 

cũng lấy mang về, phần còn lại chủ nhà phải 

cáng dùm cho cả tuần lễ tới. Các anh mỗi 

người xin đóng cho Lá Thư AHCC 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 Trần Trung Trực  $20 

  Tổng cộng             $100 

 

Dự định cuộc họp tới sẽ do anh Nguyễn 

Thanh Toàn đứng ra tổ chức và anh Nguyễn 

Văn Mơ làm “back up” số 1 hay anh Nguyễn 

Quốc Đống làm “back up” số 2. 

 

Ngày 20 tháng 4 năm 2009 

Trần Trung Trực 

 

************************* Sau đây là hình ảnh của cuộc họp mặt:  ********************* 

 

 
Từ trái hàng ngồi dưới anh Đống, anh Thông và anh Trực 

Hàng ngồi trên anh chị Mơ, chị Đống, chị Trực và anh chị Oánh 
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Từ trái chị Mơ, chị Đống, chị Oánh và chị Trực 

 

 

 
Từ trái anh Thông, Oánh, Trực, Đống và Mơ 

 

 


