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  Thaät ra toâi phaûi goïi o Xöông laø chò
môùi ñuùng vì o laø con baùc hoï cuûa toâi,
baùc Giaùo (Hoài xöa baùc Giaùo ñi daïy
hoïc, neân ngöôøi ta goïi baùc laø oâng baø
Giaùo, toâi cuõng khoâng bieát teân thaät cuûa
baùc laø gì), nhöng ai cuõng goïi chò laø
oûoõo Xöôngoõoõ, ba maï toâi cuõng goïi nhö
vaäy neân toâi cuõng baét chöôùc theo.
  O Xöông luùc ñoù tuoåi vaøo khoaûng hai
laêm, hai saùu. O coù voùc daùng to lôùn,
xoà xeà. Göông maët o hình vuoâng haønh
baïnh. Caëp maét loài, moãi laàn o ôû trong
traïng thaùi ñieân loaïn thì caëp maét laïi
caøng coù veû loài hôn, to loà loä, troøng traéng nhieàu hôn troøng ñen,
coi raát hung döõ. Mieäng o hôi hoâ, tuy nhieân o laïi coù hai caùi luùm
ñoàng tieàn, khi naøo hieám hoi, o cöôøi, hai ñoàng tieàn treân maù laøm
göông maët o dòu ñi moät caùch baát ngôø. Maùi toùc o Xöông bình
thöôøng ñöôïc cuoán leân, giaét baèng caây keïp ba laù. Khi naøo o noåi
côn thì khoâng bieát caây keïp ba laù bieán maát ôû ñaâu maø toùc tai
ñöôïc thaû xuoáng, vaøi maûng roái nuøi, vaøi maûng bay lung tung
trong gioù troâng raát hoang daïi. AÙo quaàn loâi thoâi, xoác xeách.
Cuõng coù khi o dieän keûng laém, toùc tai ñöôïc keïp ñuoâi gaø, aùo daøi
maàu naâu non hay maøu laù caây lôït, quaàn laõnh Myõ A ñen, ñoâi
chaân cuïc mòch, cheø beø, coù leõ vì ñi chaân ñaát laâu ngaøy, ñöôïc xoû
vaøo ñoâi guoác sôn hoa xanh ñoû. Luùc ñoù mieäng o cöôøi ngoûn
ngheûn, o noùi o coù heïn vôùi boà ñi chôi. O phaûi loøng moät anh



trung só thieát giaùp, töø luùc anh töû traän, o Xöông thaát tình roài bò
ñieân luoân. Caùi ñieân cuûa o Xöông thaät ra khoâng döõ tôïn hay coù
haïi cho ai. Chæ thænh thoaûng o môùi noåi côn hung, töï xeù quaàn
aùo roài ôû loå ñi toàng ngoàng khaép nôi. Sau khi baùc Giaùo trai maát
ñi, chæ moät mình baùc Giaùo gaùi taát taû khoù nhoïc ñi loâi o Xöông
veà. Baùc Giaùo nöôùc maét laû chaû, caùimieäng moùm khoâng coøn moät
caùi raêng, caàm tay o Xöông, laïy luïc, naên næ:

  - Con ôi maï laïy con traêm laïy, ñöøng laøm nhö ri oát doät hoï
haøng, theo maï veà con hæ?
  O Xöông baëm moâi, laéc caùi ñaàu toùc ñaõ xoå ñaày maët, ñaày löng:
  - Tui khoân muoán veà, muï laøm chi maø baét
tui veà, tui phaûi ñi tìm anh Töï, aûnh noaùi
khi moâ em thaáy xe taêng ñaäu ñaày tieåu
khu thì bieát anh veà. Baây chöø tui thaáy
xe taêng baát loaïn maø khoâng thaáy anh  laø
raêng?
  Vöøa noùi o Xöông vöøa trì tay baùc
Giaùo ñeå ñi ve à höôùng cöûa tieåu khu.
Nhöng o Xöông khoâng daùm laïi gaàn
coång. Coù leõ duø ñang meâ loaïn nhöng
o cuõng nhôù nhöõng lôøi caûnh caùo
cuûa nhöõng ngöôøi lính gaùc coång. Baùc
Giaùo thieáu ñieàu quyø laïy con vaø doã:
  - Con ôi, ñöøng coù ngaúng nöõa, nghe
maï no ùi ña ây nì. Thaèng Töï höùa vôùi maï
chieàu tuùi ñeán thaêm con. con veà thay aùo roài haén laïi.
  Haøng xoùm ñaàu treân, xoùm döôùi ñaõ bu laïi ñaày. Ngöôøi lôùn thì
moãi ngöôøi doã moät cau, con nít thì chæ troû cöôøi noùi. Maï toâi ñem
moät caùi meàn raùch laïi ñeå baùc Giaùo quaán che thaân hình loaõ loà
cuûa o laïi. Baây giôø o ñaõ trôû laïi bình thöôøng, o khoùc than vaät vaû:
  - Anh Töï ôi, raêng anh laïi ñaønh ñoaïn boû em. Maï ôi, con
khoâng muoán soáng moâ, anh Töï cheát roài maï ôi!
  Baùc Giaùo gaït nöôùc maét cuûa con vaø cuûa chính baùc roài dìu con
ñi laàn veà höôùng nhaø ga xe löûa laø nhaø cuûa baùc. Ñaùm ñoâng laéc
ñaàu vaø giaûi taùn daàn.



  Nghe noùi anh Töï ñaâu coù yeâu thöông gì o Xöông, vì thaät ra
tröôùc khi thaát tình vaø ñieân thaät söï taùnh o Xöông ñaõ khaät khuøng
nhö vaäy roài maø anh Töï thì raát ñeïp trai vaø coù nhieàu ñaøo. Nhöng
vì thaáy o Xöông meát mình quaù, roài khoâng bieát vì muoán lôïi duïng
hay toäi nghieäp o maø thænh thoaûng anh Töï cuõng ñeán nhaø thaêm
o roài chaéc cuõng ñoâi luùc noùi thöông yeâu o neân o môùi ra noâng
noåi naày. Khi quan taøi coù phuû côø vaøng, ba soïc ñoû cuûa anh ñöôïc
ñem veà tieåu khi chôø ngöôøi nhaø tôùi nhaän, o Xöông ñaõ ngaát leân,
ngaát xuoáng maáy laàn.
  Luùc o môùi baét ñaàu ñieân, toâi môùi leân lôùp ñeä luïc. Toâi raát sôï o
Xöông. Chæ nhìn caëp maét thaát thaàn cuûa o, ñöôïc che ñi moät nöûa
bôûi laøn toùc roái buø, toâi ñaõ hoaûng hoàn quay ñi höôùng khaùc. Doâi
luùc o coøn ñi ñeán coång nhaø toâi, keâu toâi môû coång, nhöõng luùc o
trôû neân tænh taùo:
  - Thu, chuù Baù coù nhaø khoâng mi?
  O raát sôï ba toâi. Moät laàn o ñeán nhaø toâi, caùi coång khoâng ñöôïc
khoùa, o voâ saân haùi ngay traùi ñu ñuû môùi ñang chín tôùi, vaøng
höôøm. Ba toâi ñi ra baét gaëp, la o maáy caâu, o quaêng traùi ñu ñuû
xuoáng ñaát roài ngoe nguaåy boû ñi. Moãi laàn o laûng vaûng gaàn
nhaø, ba naït moät tieáng, baûo veà nhaø ñi laø o lænh maát.
  Toâi heát hoàn noùi:
  - Daï khoâng.
  - Mi muùc cho tau gaùo nöôùc laïnh.
  Toâi run laäp caäp ñi muùc nöôùc laïnh töø caùi lu sau heø cho o
uoáng. Uoáng moät hôi heát gaùo nöôùc, o ñöa traû laïi cho toâi, roài laáy
tay queït voâ mieäng noùi:
  - Mi coù thaáy anh Töï moâ khoâng?
  Toâi laéc ñaàu:
  - Daï khoâng.
  -Thoâi tau ñi tìm anh Töï hí. Mi gaëp anh thì noaùi o Xöông ñang
ñi tìm nghe chöa? Mi maø queân laø tau gieát caùi ñaàu.
  Anh Töï cuõng nhö moät soá caùc anh lính khaùc töø khaép nôi ñöôïc
ñoåi vaø ñoùng ôû Tuy Hoøa trong moät giai ñoaïn ngaén daøi tuøy luùc
vaø thueâ nhaø trong xoùm toâi. Xoùm naøy naèm ôû döôí tieåu khu, chæ
caùch baèng nhöõng haøng raøo keõm gai. Nhaø ai roäng raõi hay coù
dö phoøng thì cho gia ñình lính, coù ngöôøi coù vôï con coù ngöôøi



ñoäc thaân, thueâ nhaø vaø ñoâi khi coøn bao caû côm thaùng luoân. Toâi
ñaõ chöùng kieán nhieàu moái tình oûoõtrai tieàn tuyeán, gaùi haäu
phöôngoõoõ, toaïi nguyeän , neân duyeân cuõng coù maø ngang traùi,
chia lìa cuõng khoâng ít ñaõ xaûy ra taïi ñaây. Anh Töï thueâ nhaø cuû
baø Saùu ôû cuoái xoùm. Ñaàu xoùm coù nhaø con Thöông cuõng raát
roäng, heát gia ñình lính naày tôùi gai ñình lính khaùc thueâ khoâng
bao giôø boû troáng. Moät nhaø khaùc cuõng khaù roäng vaø ñöôïc caùc
anh lính ñoäc thaân thueâ vaø aên côm thaùng luoân theå laø nhaø con
Tuù ôû giöõa xoùm. Ba maï toâi cuõng coù moät caên nhaø rieâng bieät cho
thueâ. Caên nhaø naày ñöôïc ngaên chia vôùi caên nhaø toâi ôû baèng moät
caùi haøng raøo baèng caây. Treân haøng raøo, nhöõng daây hoa ti goân
leo quaán quyùt. Nhöõng nuï hoa maøu hoàng nhö tim vôõ raát deã
thöông, ñeå con nhoû sôùm mô moäng nhö toâi coá hoïc thuoäc loøng
baøi thô oûoõHai saéc hoa ti goânoõoõ cuûa TTKH.
  Moät ngöôøi khaùc maø toâi hay sôï nhaát, ngoaøi o Xöông laø oûoõChuù
Naêm Say Röôïuoõoõ. Chuù say söa toái ngaøy, ñaàu buø xuø, con maét
ñoû keø. Moãi laàn thaáy con nít nhö toâi, chuù trôïn maét haàm heø nhö
muoán baét ñeå aên töôi nuoát soáng. Moät laàn bò chuù doïa nhö muoán
röôït theo, caùnh tay vöôn daøi ra nhö tay con quæ soáng laøm toâi
ñieáng hoàn, maët khoâng coøn tí maùu chaïy veà tôùi nhaø thì gaàn ngaát
xæu. Maï toâi noùng ruoät ñi xuoáng nhaø chuù Naêm phaøn naøn. Töø luùc
ñoù chuù khoâng doïa toâi nöõa. Nhöng toâi vaãn khoâng daùm ñi ngang
nhaø chuù. Vì ngoaøi vieäc sôï chuù ra, toâi coøn sôï caû caây daâu um tuøm
tröôùc nhaø chuù nöõa. Maï toâi noùi roi daâu coù theå ñaùnh ñuoåi ñöôïc
ma. Sau naøy khi toâi coù choàng, naèm nguû hay giaät mình maï toâi
xin chuù Naêm Say Röôïu chaët moät caønh daâu ñeå döôùi ñaàu giöôøng
cho toâi. Toâi ñi voøng moät ñöôøng raát xa. Ñuùng laø oûoõtraùnh voû
döa, gaëp voû döøaoõoõ, toâi gaëp o Xöông ñang ñi vaøo con ñöôøng
heõm ngöôïc ñöôøng vôùi toâi. O Xöông vöøa ñang noåi côn ñieân, xeù
quaàn xeù aùo, khoùc than thaûm thieát. Toâi vaét gioø leân coå, chaïy thuïc
mang veà nhaø. Töø luùc ñoù, heã thaáy boùng o Xöông töø ñaøng xa laø
toâi lo khoùa coång vaøo nuùp sau beáp khoâng daùm loù ra.

  Naêm toâi leân lôùp ñeä tam, o Xöông haàu nhö luùc naøo cuõng ôû
trong traïng thaùi ñieân loaïn, o ñi long rong ngoaøi ñöôøng, luùc
cöôøi, luùc khoùc, luùc ngheâu ngao haùt, tieáng o khaøn khaøn raát



laï:oõoõñeâm hoâm qua, anh trôû veà, veà beân soâng, soâng lôø môø, maét
ngöôùc dìn, daø ta chìm trong khoùi suùng thuø...oõoõ, haùt ñeán
ñoaïn:oõoõ...mô öôùc gì thaáy ñoâi maét choàng...oõoõ, o baät khoùc nöùc
nôû. Tuïi con nít khoâng thöông coøn ñi theo haùt choïc:oõoõanh cuøng
em teù xuoáng soâng öôùt caùi quaàn ni loângoõoõ, roài chæ choû vöøa cöôøi
nhaïo baùng. Ñi ngang qua nhaø chuù Naêm Say Röôïu, o giô tay
beû moät caønh daâu röôït tuïi con nít. Tieáng hoø reo cuûa tuïi nhoû,
tieáng leø nheø chöûi ruûa cuûa chuù Naêm Say Röôïu cuøng vôùi tieáng la
loái cuûa o Xöông:oõoõñoà ranh möông, tau gieát ñaàu tuïi mioõoõ laøm
thaønh moät aâm thanh kyø dò vang voïng caû moät goùc xoùm. Naêm khi
möôøi hoïa môùi thaáy o tænh taùo moät chuùt. Ai thaáy o cuõng traùnh.
Baùc Giaùo baây giôø cuõng giaø hôn. Löng baùc coønh hôn. Hang
cuøng ngoû heõm naøo cuõng thaáy baùc vôùi caùi khaên truøm ñaàu gaàn
kín göông maët, tay run run caàm caùi gaäy ñi tìm con ñeå giaét veà
vaø caøng ngaøy coâng vieäc naøy laïi caøng khoù khaên hôn.

  Nhaø con Thöông daïo naøy coù moät anh trung uyù bieät ñoäng
quaân , xuaát thaân töø tröôøng Voõ Bò Ñaø Laït thueâ, teân Huy, ngöôøi
nam. Anh Huy hay ñöôïc moät vò hoân theâ ngöôøi Hueá, teân Phöôïng,
ñang hoïc sö phaïm taïi Qui Nhôn voâ thaêm. Chò Phöôïng daùng
ngöôøi nhoû nhaén, göông maët baàu baàu nhö moät con buùp beâ
Nhaät Boån, maùi toùc theà ñen möôït chaûy treân ñoâi vai maûnh khaûnh
deã thöông. Chaéc chò bò caän naëng laém, vì toâi thaáy maét kieáng
cuûa chò raát daày. Ñi hoïc ngang qua caên phoøng anh Huy ôû troï,
toâi thaáy chò Phöôïng hay luùi huùi giaët ñoà trong moät caùi thau
nhoâm lôùn. Maùi toùc möôùt nhö gioøng suoái cuûa chò che kín moät
beân maët. Khi naøo anh Huy khoâng ñi haønh quaân, anh cuøng chò
ñi phoá hay ñi xi neâ.  Chò ngoan ngaõn dòu hieàn vôùi chieác aùo daøi
maøu tím than vaø caùi quaàn traéng, beân anh hieân ngang vôùi boä
aùo hoa röøng vaø caùi muõ naâu ngaïo ngheã treân göông maët saïm
naéng. Toâi thaáy anh chò thaät ñeïp ñoâi. Nghe noùi, chò vaø anh Huy
sang naêm seõ laøm ñaùm cöôùi.

  Khi toâi leân ñeán lôùp ñeän nhò, chieán traän caøng ngaøy caøng khoác
lieät. Ban ñeâm tieáng ñaïi baùc nghe doäi laïi raàm raàm töø nhöõng
mieàn queâ ven tænh Phuù Yeân. Nhöõng chieác xe bòt buøng chôû xaùc



cheát töø maët traän veà nhieàu khoâng sao ñeám xueå. Phaùo kích laøm
cho ngöôøi daân trong xoùm ôû trong tình traïng caêng thaúng vaø
baùo ñoäng thöôøng xuyeân. Vuï phaùo kích ôû Ngaû Naêm laøm cho
nhieàu gia ñình bò cheát vaø bò thöông naëng. Roài phaùo kích laïi
truùng sao thaùp Nhaïn. Vaø cuoái cuøng nhöõng traùi ñaïn voâ tình aùc
ñoäc rôi truùng nhaø chuù Naêm Say Röôïu vaø nhöõng caên nhaø nhoû ôû
xoùm döôùi tan hoang ñoå naùt. Nhaø toâi cuõng nhö moïi nhaø khaùc
phaûi laøm haàm truù phaùo kích. Haàm nhaø toâi ñöôïc ñaøo ngay ôû
sau heø, gaàn caùi beáp. Ba laøm caùi taàng caáp baèng goã, ñeå döïa vaøo
vaùch haàm. Treân haàm laø nhöõng bao caùt xanh. Döôùi haàm ñeå saün
ñeøn pin, ñeøn caày, côm khoâ, nöôùc maém, muoái, ñoà hoäp...Moãi laàn
nghe tieáng phaùo kích, toâi run nhö caày saáy trong baøy tay cuûa
maï, baø ñaåy toâi xuoáng haàm tröôùc, laøm nhö thaân theå cuûa maï coù
theå che chôû maûnh bom, maûnh ñaïn cho con. Khi moïi ngöôøi ñaõ
xuoáng haàm roài, maï môùi run raåy chun voâ sau.
  Nhaø con Tuù ñaõ coù lính ñoäc thaân môùi doïn laïi. Anh naøy laø thieáu
uùy, cuõng laø só quan Voõ Bò Ñaø Laït. Anh laøm trung ñoäi tröôûng
truyeàn tin. Trung ñoäi naày môùi xaây caát môùi toanh, ñoái dieän vôùi
tieåu khu. Gia ñình anh trung só Toaøn cuõng trong trung ñoäi
truyeàn tin naày thueâ moät caên nhaø bieät laäp haún cuûa ba maï toâi.
Chò Toaøn cöù theo toâi hoûi:
  - Em thaáy thieáu uùy Huaân theá naøo?
  Toâi bieát yù chò, maéc côû noùi:
  - Em coù chi moâ naø.
  Sau ñoù chò ruø rì noùi chuyeän gì vôùi maï toâi khoâng bieát maø sau
ñoù vaøi ngaøy, chò ñem Huaân laïi nhaø toâi giôùi thieäu vaø chuùng toâi
quen nhau. Ba maù toâi raát thöông Huaân vì noùi taùnh chaøng hieàn
laønh deã thöông. Huaân hay ñeán coång tröôøng chôø toâi tan hoïc,
vôùi moät goùi baùnh da lôïn coøn noùng hoåi- Huaân bieát toâi ghieàn aên
moùn baùnh naày, neân khi naøo xuoáng phoá Tuy Hoøa, khoâng khi
naøo chaøng queân mua moät goùi cho ngöôøi yeâu. Thænh thoaûng toâi
thaáy Huaân vaø anh Huy noùi chuyeän vôùi nhau raát töông ñaéc,
anh Huy laø khoùa ñaøn anh cuûa Huaân. Coøn nhöõng ngöôøi lính
khaùc, thaáy hai anh thì ñöa tay leân chaøo kieåu nhaø binh raát kính
troïng. Ngoaøi toâi ra, nhieàu ñöùa baïn hoïc cuøng lôùp cuøng tröôøng
cuõng ñaõ trôû thaønh oûoõngöôøi yeâu cuûa línhoõoõ. Nhöõng baûn nhaïc



yeâu lính, nhôù lính thöôøng laø nhöõng ñeà taøi ñöôïc caùc nhaïc só
ñöông thôøi raùo rieát khai thaùc, ñaïi loaïi nhö:oõoõneáu em khoâng laø
ngöôøi yeâu cuûa lính...oõoõ, oûoõanh laø lính ña tình...oõoõ, oûoõneáu coù
anh chieàu nay ta seõ leân ñoài sim, anh haùi hoa tím giaét leân ñoâi bôø
toùc meàm...buoàn thì mô öôùc, nhöng em bieát anh coøn ñi, vui treân
böôùc ñöôøng thieân lyù...oõoõv...v...vaø v...v...Nhöõng baûn nhaïc ñöông
thôøi naày raát ñöôïc tuïi hoïc sinh ñang taäp laøm ngöôøi lôùn nhö
chuùng toâi say söa haùt trong nhöõng buoåi tieäc taát nieân hay nhöõng
giôø vaên ngheä tröoùc khi nieân hoïc ñöôïc chaám döùt. Nhieàu khi
chuùng toâi coøn ñöôïc cöû ñi ñeán nhöõng choã haønh quaân taëng quaø
cho caùc anh chieán só trong chieán dòch oûoõCaây muøa xuaânoõoõ.
Laøm ngöôøi yeâu cuûa lính vaên phoøng thì ñôõ khoå, coøn laøm ngöôøi
yeâu cuûa lính chieán tröôøng thì ñuùng nhö laø oûoõngoài treân löûaoõoõ,
vì ngaøy anh veà, anh coù theå ñaõ thaønh oûoõbaïi töôùng cuït tayoõoõ
hay cuït chaân. Hay anh coù theå seõ oûoõleân lon giöõa hai haøng neán
trongoõoõ, coù nhieàu coâ ñaõ khoâng muoán laøm oûoõgoùa phuï thô
ngaâyoõoõ neân aâm thaàm leo leân xe boâng veà nhaø choàng trong khi
anh ñang laën loäi ôû röøng saâu gieát giaëc.
  Luùc naøy quaân ñoäi Ñoàng Minh goàm coù Myõ vaø Ñaïi Haøn, nhieàu
nhaát laø Myõ ñoå ñeán caùc trung taâm quaân söï raát nhieàu neân naåy
sinh ra nhieàu vieäc cho caùc ngöôøi thoâng thaïo tieáng Myõ thaønh
thoâng oâng dòch vieân. Cuøng xoùm toâi, coù con Höôøng vaø xoùm beân
kia ñöôøng Leâ Lôïi coù con Thuùy ñaõ thaønh ngöôøi yeâu vaø thaønh vôï
cuûa nhöõng anh thoâng dòch vieân treû.
  Maáy ngaøy nay khoâng thaáy anh Huy veà thöôøng xuyeân nöõa.
Huaân cho toâi bieát coù ñaùnh lôùn ôû Nuùi Saàm, moät quaän lò nhoû beù,
khaù xa thaønh phoá Tuy Hoøa. Nhöõng ñoaøn coâng voa raàm raàm
chaïy treân quoác loä soá 1, mang laïi bao neùt lo aâu cho ngöôøi daân
thaønh phoá. Huaân noùi sö ñoaøn cuûa anh Huy ñang ñi haønh quaân.
Toâi cheùp mieäng toäi nghieäp chò Phöôïng, chaéc chò lo laém. Moät
laàn Huaân ñem toâi ñi thaêm vôï moät ngöôøi baïn cuøng khoùa, teân
Thaân, chò Thaân raát treû vaø raát ñeïp, chò lo sôï vaø rôm rôùm nöôùc
maét noùi vôùi toâi:
  - Moãi laàn nghe tieáng suùng, tieáng ñaïi baùc laø loøng mình nhö
löûa ñoát. Mình chó caàu xin Trôøi Phaät cho anh ñöôïc bình yeân trôû
veà vôùi mình.



  Tuø luùc quen Huaân toâi cuõng ñöôïc anh giôùi thieäu vôùi anh Huy
vaø chò Phöôïng. Toâi cuõng ñöôïc bieát hoaøn caûnh traùi ngang cuûa
anh chò. Ba maï chò muoán chò öng moät kyõ sö noâng laâm suùc, moân
ñaêng hoä ñoái vôùi gia ñình chò, vaø cheâ anh Huy laø só quan ngheøo,
moà coâi cha meï, laïi raøy ñaây mai ñoù, sôï chò goùa choàng sôùm
nhöng chò nhaát quyeát öng anh. Ba maï chò giaän hôøn khoâng
muoán thaáy maët chò neân chò töø Hueá vaøo Qui Nhôn ôû nhaø oâng
baùc vaø ñi hoïc sö phaïm vaø seõ nhôø hai baùc ñöùng chuû hoân. Toâi
thaàm phuïc tình yeâu thöông chaân chính vaø söï cöông quyeát cuûa
chò. Chò noùi:
  - Anh Huy thöông chò laém, anh khoâng muoán chò bò thieät thoøi,
ñaõ hoûi chò suy nghó kyõ chöa. Chò ñaõ döùt khoaùt noùi vôùi anh laø
chæ tröø tröôøng hôïp chò cheát ñi thì chò môùi xa anh ñöôïc maø thoâi.
Ñaùng leõ sang naêm anh chò môùi laøm ñaùm cöôùi nhöng baây chöø
vì hoaøn caûnh baét buoäc...

  Chò traàm ngaâm:
  -...Anh chò seõ laøm ñaùm cöôùi thaùng sau, chò khoâng caàn laøm
ñaùm cöôùi lôùn, chæ coù hai baùc cuûa chò vaø moät soá baïn beø tham döï
thoâi, gia ñình anh Huy khoâng coøn ai caû...
  Huaân cuõng coù ñi döï ñaùm cöôùi cuûa anh Huy vaø chò Phöôïng.
Chò Phöôïng chæ chôø ra sö phaïm xong laø seõ ñi theo anh. Chò lo
khoâng bieát coù ñöôïc ñi daïy gaàn nôi anh ñoùng hay khoâng. Toâi
raát thöông chò khi thaáy maét chò u buoàn, sau laøn kính caän.
  Moät laàn o Xöông laån quaån ôû tröôùc caên phoøng cuûa anh Huy,
chò Phöôïng môùi vaøo thaêm anh ngaøy hoâm qua. Toâi thaáy chò
Phöôïng ñem moät ly nöôùc traø noùng vaø maáy caùi baùnh ít cho o
Xöông. Luùc aáy o tænh taùo laém. AÊn xong o coøn noùi caûm ôn roài
môùi ñi. Chò Phöôïng noùi vôùi toâi:
  - Toäi nghieäp chò nôù quaù Thu hæ. Raêng chò bò taøng taøng röùa
em?
  Toâi noùi vôùi chò ñoù laø baø chò hoï xa cuûa toâi vaø nguyeân nhaân laøm
chò cuoàng trí theo nhöõng ñieàu toâi bieát. Chò Phöôïng cöù xuyùt xoa
maõi:
  - Chao oâi laø toäi em hæ. Chò thöông O Xöông röùa theâ.



  Buoåi chieàu khoâng coù giôø hoïc, toâi cuøng vaøi ñöùa baïn cuøng lôùp ñi theo
Huaân thaêm nhöõng quan taøi vöøa môùi ñöôïc chôû veà töø chieán ñòa. Nhöõng
chieác quan taøi buoàn naèm song song beân nhau treân coù nhöõng chieác côø uû
ruû bao boïc. Trong aùnh saùng rung rinh cuûa nhöõng caây neán, nhöõng boùng
quan taøi in treân vaùch troâng thaät aûm ñaïm. Tieáng khoùc than theâ thieát cuûa
nhöõng baø meï, vôï con nghe ñöùt ruoät. Buoåi toái toâi ñi tham döï leã caàu sieâu ôû
chuøa. Sau buoåi tuïng nieäm Huaân vaø toâi ñi doïc theo con ñöôøng soá 6 döôùi
nhöõng taøn caây thoâng xanh cao vuùt. Huaân buøi nguøi noùi veà nhöõng hy sinh
cao caû cuûa nhöõng ngöôøi baïn thaân. Töï nhieân toâi laïi nhôù ñeán chò Phöôïng,
toâi hoûi anh Thaân ra sao haû anh. Huaân noùi anh cuõng khoâng ñöôïc roõ.
  Ngaøy hoâm sau tin anh Huy ñaõ töû traän khieán caû xoùm muûi loøng. Chò
Phöôïng cuõng ñaõ ñöôïc tin. Chò khoùc than ñeán khan caû gioïng, maét kieáng
cuûa chò cuõng phaûi loät ñi ñeå lau gioøng nöôùc maét töôûng nhö khoâng bao
giôø caïn cuûa chò tuoân ra. Huaân vaø moät soá baïn beø cuûa anh mua traø ñeå öôùp
xaùc anh cho thôm. Chò Phöôïng muoán ñöa xaùc anh veà Qui Nhôn choân.
Toâi phaûi nhaém maét, quay ñi ñeå khoûi phaûi chöùng kieán moät caûnh ñau loøng:
chò Phöôïng oâm taám hình anh Huy khoùc ngaát tröôùc quan taøi, boùng chò
nhö nhaûy muùa treân vaùch qua aùnh saùng cuûa nhöõng caây neán saùng lung
linh taïo neân moät hình aûnh cöïc kyø theâ thaûm vaø ruøng rôïn.
  Buoåi chieàu caû xoùm ngaïc nhieân ñeán söûng sôø khi thaáy chò Phöôïng ñang
ñöôïc o Xöông dìu ñi veà caên phoøng anh Huy. Hình aûnh oám yeáu vaø tuy
ñang ñau khoå toät cuøng nhöng vaãn khoâng keùm phaàn quyù phaùi cuûa chò
Phöôïng thaät töông phaûn vôùi taám thaân oâ deà, dô baån cuûa o Xöông. Maø
hình nhö chò Phöôïng cuõng raát tin töôûng vaø thöông yeâu o Xöông neân chò
khoâng maøng ñeán ñöï ñuïng chaïm vôùi quaàn aùo cuûa o. Toâi baây giôø ñaõ lôùn
neân cuõng bôùt sôï o Xöông. Toâi ñang ñònh ñeán thaêm chò Phöôïng, ñem maáy
caùi baùnh da lôïn maø Huy môùi ñem laïi cho toâi toái qua ñeå chò nhaám nhaùp
cho ñôõ ñoùi, vì bieát chò coù aên uoáng gì ñaâu vaø cuõng ñeå an uûi chò, thì thaáy
o Xöông ñang laêng xaêng laáy khaên nhuùng nöôùc lau maët cho chò Phöôïng.
Ñuùng laø moät hieän töôïng laï. Vì nhö ñaõ bieát, töø laâu o Xöông ít khi tænh taùo
bình thöôøng trôû laïi, neân baùc Giaùo ñaõ nhoát o voâ moät caên phoøng roài khoùa
kyõ, chæ môû ra cho o aên uoáng maø thoâi, khoâng hieåu nguyeân nhaân naøo o laïi
xoå ra roài khoâng  hieåu taïi sao o laïi tình taùo haún trôû laïi vaø ñang ôû nhaø chò
Phöôïng vaø saên soù cho chò nhö moät ngöôøi chò hieàn saên soùc em thô? Chò
Phöôïng ñang ngoài döôùi neàn xi maêng, uùp maët treân giöôøng, tay chò ñang
oâm böùc aûnh cuûa anh Huy, ñoâi vai gaày run run nhö khoâng ñuû söùc chôû caùi
tang toùc on nghieät ñang rôùt xuoáng ñôøi chò. O Xöông coá naâng caàm chò leân
ñeå lau maët cho chò Phöôïng. Maët o hieàn töø, aùnh maét trôû neân dòu ñi khoâng
loà loä ra nhö thöôøng nhaät, thaùi ñoä chaäm raõi töø toán nhö khoâng heà bò beänh



ñieân loaïn bao giôø. O ñem caùi khaên öôùt vaét leân ñaàu giöôøng roài roùt cho chò
moät ly nöôùc loïc, voã veà:
  - Uoáng moät xí nöôùc, tui thöông. Toäi quaù, raêng cöù khoùc hoaøi, bònh chöø...
O bieát raêng khoâng, anh Töï tui cuõng cheát roài, cheát nhö choàng cuûa o röùa
ñoù.
  Haøng xoùm coù ngöôøi caûm ñoäng khoùc ra tieáng. Coù ngöôøi dìu chò Phöôïng
leân giöôøng ngoài. Chò meàm nhuûn nhö ñaõ cheát. O Xöông toùc tai vaãn roái
raém, beát moà hoâi, ñaøng sau ñuoâi toùc coù keïp treã traøng baèng moät caùi keïp ba
laù, quaàn aùo xoäc xeäch, hoâi haùm nhöng khoâng ai laáy theá laøm phieàn vì chò
Phöôïng nhö tìm an uûi raát nhieàu ôû o Xöông. Moät tay o Xöông caàm tay chò
vuoát ve. Hình nhö hai taâm hoàn ñau khoà ñaõ gaëp nhau vaø thoâng caûm nhau
khoâng caàn lôøi noùi. Maét toâi cuõng môø ñi qua maøn leä.
  Ngaøy ñöa linh cöûu anh Huy leân maùy bay, o Xöông cuõng coù ñoù. Cuõng
nhö khi taïi caên phoøng cuûa anh Huy, chò Phöôïng vaø o Xöông khoâng noùi
gì vôùi nhau nhieàu, chò Phöôïng khoùc suït suøi vaø o Xöông chæ voå veà vôùi moät
gioïng khaøo khaøo nho nhoû. Toâi laïi thaáy maét mình cay seø.
  Töø ñoù ñeán nay ñaõ gaàn ba chuïc naêm roài,moãi laàn nghe nghe baûn nhaïc
oûoõTaám theû baøioõoõ: oûoõngaøy mai ñi nhaän xaùc choàng, quay ñi ñeå thaáy mình
khoâng laø mìnhoõoõ laø toâi laïi hình dung ñeán caûnh chò Phöôïng oâm böùc hình
anh Huy vôùi gioøng leä chaûy daøi vaø toâi laïi nhôù ñeán baø chò hoï xa cuûa toâi.
Nhö moät hieän töôïng laï, o Xöông bôùt ñieân ñi vaø khoâng coøn xeù quaàn, xeù aùo
ñi leâu reâu ngoaøi ñöôøng nöõa.
  Vaøi thaùng sau ñoù, Huaân ñöôïc gaén lon trung uyù, chaøng ñaõ môøi cha meï
töø Nha Trang ra Tuy Hoøa ñeû laøm ñaùm cöoùi voùi toâi. Moãi laàn nhaéc caâu
chueän thöông taâm cuûa chò Phöôïng vaø caùi tình thaân thieát baát ngôø cuûa o
Xöông vaø chò, Huaân ñaõ noùi vôùi toâi:
  - Tình caûm cuûa chò Phöôïng vaø o Xöông ñöôïc naûy sinh moät caùch töï
nhieân töø moät söï ñau khoå toät cuøng vaø ñaây laø moät hieän töôïng caûm ñoäng
nhaát maø anh môùi ñöôïc chöùng kieán laàn ñaàu tieân trong ñôøi.

                                                       THU NGA



     KIEÁN THÖÙC TOÅNG QUAÙT
Dzieânhong söu taäp

Cái xe hÖi nào ÇÜ®c ch‰ tåo dài  nhÃt th‰ gi§i  ?
ñó là chi‰c xe hiŒu Cadillac, có tên là American Dream,
dài 18 mét 3,  chåy trên 16 bánh xe. Xe có hÒ bÖi, bÒn t¡m,
Bar, máy chÖi game, máy truyŠn hình, b‰p, satellite và
có...  sân cho máy bay tr¿c thæng ñaùp trên mui xe.

Ai  là ngÜ©i ch‰ tåo thang máy ÇÀu tiên ?
NgÜ©i ta Çã bi‰t Ç‰n thang máy tØ th©i Rom xa xÜa. Ÿ
nh»ng bu°i trình diÍn giác ÇÃu (gladiator), nh»ng ngÜ©i
võ sï giác ÇÃu và nh»ng con thú rØng ÇÜ®c lên và ra ÇÃu
trÜ©ng tØ nh»ng hÀm b¢ng nh»ng thang máy ....b¢ng sàng
nâng có dây kéo do .... ngÜ©i.
Ÿ th©i trung c°, m¶t cha xÙ vùng Cremona, ông Liutprand,
Çã mô tä låi bu°i lÍ lên ngôi vua cûa Konstantin VII vào næm
941, vùng Byzan (tÙc thành phÓ Istanbul ngày nay). Ngai
vàng cºa vua ÇÜ®c nâng lên b¢ng ...... thang máy..... cÛng
do ngÜ©i kéo.
Mãi cho Ç‰n Leonardo da Vinci (1452-1519), m¶t thiên
tài vŠ h¶i h†a và phát minh, Çã Ç‹ låi nh»ng bän vë phát h†a
vŠ thang máy. Trong Çó g†i là thang máy ...thì vÅn do .....
nh»ng con bò kéo.
Thang máy ÇÀu tiên g†i là th¿c s¿ do máy móc kéo lên thì
ÇÜ®c ngÜ©i Anh sáng ch‰ ra, do hai ông Strutt và Frost,
vào næm 1830 tåi Derby.



ñ‰n næm 1876, m¶t bån ÇÒng nghiŒp cûa hai ông trên là
ông Turner Çã d¿ng thang máy ÇÀu tiên tåi bÜu ÇiŒn chính
cûa London, di chuy‹n Ç‰n tØng tÀng nhà nhÜ bây gi©.
Hãng Siemems sän xuÃt ra thang máy ÇÀu tiên vào næm
1881.

B¢ng lái xe có tØ khi  nào ?
Sª cänh sát tåi Paris cÃp b¢ng lái xe hÖi ÇÀu tiên trên th‰
gi§i vào ngày 1 tháng 3 næm 1893. Tåi ñÙc thì b¢ng lái xe
chÌ có tØ næm 1909.
Th©i Çó muÓn có b¢ng lái xe, ngÜ©i ta cÛng phäi thi, Ç¥c
biŒt nhÃt là phäi thi sÙc l¿c. NgÜ©i thi phäi là ngÜ©i
.....khÕe chân ..... và.... khÕe tay .....vì muÓn lái xe, phäi
quay giÆt n° máy xe và .... v¥n ÇÜ®c tay lái.

Máy chøp hình l§n nhÃt, ÇÜ®c ch‰ tåo khi  nào ?
Máy chøp änh l§n nhÃt th‰ gi§i này có tên là Mammut.
ñÜ®c ch‰ tåo tåi Hoa Kÿ vào næm 1900, to Ç‰n 5 mét.
Th©i Çó, tØ nh»ng phim âm bän nhÕ ( Negative) ngÜ©i
ta không th‹ phóng Çåi l§n ra ÇÜ®c. ñ‹ có nh»ng tÃm hình
l§n.... ngÜ©i ta phaûi cheá taïo nh»ng máy chøp hình kh°ng
lÒ, tÜÖng xÙng v§i nó. Máy chøp hình Mammut trên dùng
Ç‹ chøp m¶t toa xe lºa hång sang tr†ng, hay dùng Ç‹ làm
m¶t t© quäng cáo r¶ng 1,2 mét x 1,2 mét.

Máy Videorecorder ÇÜ®c gi§i thiŒu ÇÀu tiên khi
nào ?
ñó là næm 1956. NgÜ©i sáng ch‰ ra máy Videorecorder là
ông Alexander M. Poniatoff. Ông g†i hŒ thÓng máy Çó là
Ampex.
Mãi Ç‰n 7 næm sau, máy Videorecorder dùng trong gia
Çình m§i ÇÜ®c Çài BBC nói Ç‰n trong tin tÙc vŠ bu°i tri‹n
läm dành cho máy truyŠn tin và truyŠn hình.

Bia lon có tØ khi  nào ?



Bia lon ÇÜ®c tung ra thÎ trÜ©ng vào næm 1935 tåi
Richmond, ti‹u bang Virginia, Hoa Kÿ. ñây là s¿ sáng ch‰
cºa hãng bia Krueger.
Th©i Çó bia lon có dång là m¶t cái ..... thùng bia nhÕ.

Nh»ng sinh vÆt  có m¡t  to l§n nhÜ th‰ nào ?
Con vÆt có m¡t to nhÃt là con m¿c, m¶t loåi m¿c kh°ng lÒ
(Krake), loåi này sÓng dÜ§i Çáy Çåi dÜÖng. K‹ cä tua
và thân mình cûa nó có th‹ dài khoäng 50m, cân n¥ng Ç‰n
300 kg. M¡t cûa nó có ÇÜ©ng kính Ç‰n 40cm.
NgÜ®c låi con voi, m¡t chÌ có ÇÜ©ng kính là 4cm. Trong khi
m¡t ng¿a có ÇÜ©ng kính là 5cm.
M¡t ngÜ©i chÌ có ÇÜ©ng kính 1,6 cm, b¢ng m¡t cûa loài
t h Õ .
M¡t cûa loài dÖi có ÇÜ©ng kính 1mm, trong khi m¡t cûa loài
chu¶t là 3mm.

Loài ong tö ï bäo bŒ b¢ng mánh l§i  nào ?
ChÃt Ç¶c trong kim chích cûa m¶t loài ong màu vàng tåi
amerika thì không Ç¶c håi cho l¡m. Khi bò taán coâng, ong
cho ra m¶t chÃt có mùi Ç¥c biŒt. Chính mùi này khieán
Çàn ong lính bay Ç‰n châm chích kÈ thù. ChÃt Ç¶c cûa
ong lính này m§i nguy hi‹m, Ç¶c gÃp mÃy lÀn so v§i loåi
trÜ§c.

Con nhŒn giæng màng nhŒn nhÜ th‰ nào khi
khoäng cách quá r¶ng ?
Ÿ m¶t sÓ vùng trên th‰ gi§i, Ç¥c biŒt ª nÖi thung lÛng, có
nh»ng màng nhŒn kh°ng lÒ, giæng qua thung lÛng Ç‰n
cä 100 mét. V§i k› thuÆt giæng màng nhŒn cûa các loåi
nhŒn gÀn nhÜ giÓng nhau. Làm sao giæng ÇÜ®c màng
nhŒn kh°ng lÒ nhÜ vÆy, khi khoäng cách quá xa. ñây là
mánh l§i cûa loài nhŒn.
Bu°i sáng s§m, con nhŒn ch†n cành cây và leo lên ÇÀu
cành cây ngoài nhÃt, nÖi có gió månh nhÃt. Sau Çó thä
giây tÖ biŒt kích Çong ÇÜa bay xuÓng. Nh© có gió thung



lÛng th°i månh, nhŒn nhä dây tÖ dài ra cho Ç‰n khi nào
bay theo gió và bám dính vào tÜ©ng Çá thung lÛng ÇÓi
ÇiŒn ,  nhÜ vÆy xong m¶t dây chính. Sau Çó nhŒn Çi dây
tº thÀn ra nÖi giºa dây, låi thä tÖ Çu xuÓng, rÒi bay theo gió
... và bám vào m¶t trong hai thành Çá ÇÓi diŒn... và thành
lÆp dây phø thÙ nhÃt .... cÙ nhÜ th‰ lÀm Ç‰n nh»ng giây
phø khác.
CuÓi cùng nhŒn giæng màng, Çi tØ trung tâm cûa màng
nhŒn Çi ra ngoài theo hình dång trôn Óc.
Loài nhŒn trong vÜ©n phäi mÃt 30 phút Ç‹ làm m¶t cái
màng nhŒn có ÇÜ©ng kính 30 cm.

Tåi sao m¡t mèo chi‰u sáng trong Çêm tÓi  ?
Ÿ m¥t trong cùng cûa m¡t loài mèo, ÇÜ®c cÃu tåo b¢ng
nh»ng l§p t‰ bào c¿c nhÕ phän chi‰u ánh sáng. Khi có
ánh sáng Çèn pin, hay Çèn xe hÖi. M¡t mèo.... trong nhÜ
cháy sáng lên.
Chính nh© l§p t‰ bào này, nhÆn ánh sáng, phän chi‰u và
khu‰ch Çåi månh lên nên trong Çêm m¡t mèo nhìn rÕ hÖn
m¡t cûa loài ngÜ©i.

Con låc Çà (Camel) uÓng bao nhiêu nÜ§c ?
Con låc Çà khi khát nÜ§c thì có th‹ uÓng Ç‰n 120 lít nÜ§c
trong mÜ©i phút. SÓ nÜ§c này không d¿ tr» ª phÀn lÜng gù
cûa låc Çà mà là d¿  tr» ª trong các t‰ bào cûa cä cÖ th‹
con låc Çà.
PhÀn lÜng gù chÌ là nÖi d¿ tr» phÀn chÃt béo.
NÜ§c thì ÇÜ®c d¿ tr» ª các t‰ bào cûa cÖ th‹, nhÃt là ª
phÀn hÒng huy‰t cÀu. Khi uÓng nÜ§c, các hÒng huy‰t
cÀu phÒng to ra Ç‰n 240 lÀn so v§i kích thÜ§c nguyên
thûy cûa nó..và Ç‹ chÙa nÜ§c.

QuÓc gia nhÕ nhÃt  trên th‰ gi§i là nÜ§c nào ?
Ÿ Rom, nhÜng không phäi là Vatican.
QuÓc gia này ÇÜ®c cai trÎ bªi nh»ng ngÜ©i kœ sï thu¶c
dòng t¶c Malteser. Dòng t¶c Malteser  ÇÜ®c thành lÆp do



nh»ng ngÜ©i kœ sï trong Çoàn quân viÍn chinh thÆp t¿ quân
khi Çánh chi‰m Jerusalem vào næm 1100,  sau Çó ª lÜu
låi sÓng ª Çäo Zypern, Rhodos và Maltar.
TØ næm 1834 h† lÆp thû Çô ª Rom. Lãnh th° cûa quÓc gia
này r¶ng 6000 thÜ§c vuông, có bäng sÓ xe riêng, tem riêng,
và ÇÒng tiŠn riêng.
H† có liên hŒ ngoåi giao v§i 50 nÜ§c trên th‰ gi§i.

Ai là ngÜ©i Çeo ... .  nÎt  vú .. . ÇÀu tiên trên th‰ gi§i ?
ñó là ngÜ©i phø n» Hoa Kÿ, tên là Mary Phelps Jacob. Bªi vì
bà ta không Üa nh»ng cái y‰m ng¿c ( korsett) phäi th¡t
dây thÆt ch¥t sau lÜng, nên bà ta l¿a l†c lÃy hai mi‰ng
khæn tay và m¶t dãi dây mõng k‰t låi Ç‹ làm cái nÎt vú.
Bà ta m¥c cái .... ÇÒ nghŠ quái Çän ... này lÀn ÇÀu tiên
trong m¶t bu°i h†p h¶i tåi New York vào næm 1914. M¶t
ngÜ©i chû cûa m¶t hãng sän xuÃt nÎt ng¿c Çã Ç‹ š ... vÆt
kÿ quái này ... và mua låi .... bän quyŠn ... tØ bà Mary v§i giá
là ......15.000 Çô la.

Ai  là ngÜ©i ch‰ ra Mayonnaise ?
Vào næm 1756, trong m¶t bu°i tiŒc h¶i mØng k› niŒm th¡ng
trÆn  chi‰m låi thành phÓ Mahon, m¶t cºa khÄu chính cûa
vùng Baleare thu¶c Çäo Menorca. M¶t ngÜ©i phø b‰p gÓc
Pháp Çã lÃy trÙng gà Çánh n°i lên v§i dÀu æn. Ông ta Ç¥t
tên cho món này g†i là ....mahonnaise.
M¶t ÇiŠu mà ông ta không bi‰t là ông Çã làm cái tên này
trª thành m¶t cái tên bÃt tº. Bªi vì cái tên này là tên cûa m¶t
vÎ tÜ§ng, có tên là Mago, thu¶c vùng Karthago. Em cûa vÎ
tÜ§ng lØng danh Hannibal.
Mago chính là ngÜ©i thành lÆp ra thành phÓ Baleare cách
nay 2200 næm.

VÎ  n» anh hùng vùng Orleans bÎ thÃt båi nhÜ th‰
nào ?
VÎ n» anh hùng vùng Orleans, ÇÜ®c xem là vÎ n» anh hùng
duy nhÃt cûa Pháp, Jeanne d’ Arc (1410-1431). VÓn là



m¶t ngÜ©i thôn n» nghe ti‰ng g†i cûa thiên thÀn, nhÆn
nhiŒm vø giäi phóng nÜ§c Pháp ra khÕi bàn tay Anh QuÓc.
Cô ta ÇÜ®c n°i danh qua truyŠn thuy‰t nhÜ sau :
Qua ti‰ng nói trong giÃc ngû trÜ§c bàn th© cûa n» thánh
Katharina, cô Johanna ta tìm ki‰m ÇÜ®c m¶t thanh ki‰m
Ç‹ cô ta chi‰n ÇÃu. V§i thanh ki‰m này cô ta thÃy có
nh»ng phép thuÆt linh Ùng. Cô ta th¡ng nh»ng trÆn chi‰n
khi Çem theo thanh ki‰m này.
Cho Ç‰n ngày 8 tháng 9 næm 1429 khi bao vây Paris, cô
ta Çã giÆn d» vì m¶t cô gái Çi‰m Çi theo Çoàn quân. Và
Jeanne d’Arc Çã dùng thanh ki‰m này gi‰t cô gái kia....
thanh ki‰m bÎ gÄy Çôi.
TØ lúc Çó nh»ng s¿ may m¡n cûa Jeanne d’arc bÎ mÃt,
trÆn chi‰n sau bÎ thÃt båi, và bÎ vua Karl VII cûa Pháp bán
ÇÙng và giao cho quân Anh Ç‹ giäi hòa.
Johanna bÎ Çem ra giáo Çình xº t¶i.... v§i t¶i phù thûy, tà Çåo
và sau Çó ch‰t trên dàn hÕa tåi Rouen ngày 30 tháng 5
næm 1431.
Mãi Ç‰n næm 1920 m§i ÇÜ®c Vatikan phong làm thánh
n», dÜ§i th©i giáo hoàng Benedikt XV.
ñÓi v§i nÜ§c Pháp, Jeanne d’Arc trª thành thÀn bäo h¶ nÜ§c
pháp.

Vì  sao ngÜ©i ta diÍn tä b¢ng dÃu hiŒu cûa ... . . .ngón
tay cái  ?
Trong th©i La Mã cûa Rom khi xÜa, ª nÖi ÇÃu trÜ©ng cûa
các võ sï giác ÇÃu sau cu¶c ÇÃu ÇÅm máu và kinh hoàng.
Khán giä ÇÜa ra quy‰t ÇÎnh b¢ng dÃu hiŒu cûa ngón tay
cái dành cho kÈ thua cu¶c.
Ngón tay cái ÇÜa lên là dÃu hiŒu cho phép .... ÇÜ®c sÓng
...dành cho kÈ thua trÆn, và n‰u ÇÜa xuÓng có nghïa là
.... phäi ch‰t.
ñ‰n ngày hôm nay, dÃu hiŒu ngón tay cái ÇÜa lên vÅn
còn ... bi‹u tÜ®ng cho m¶t ... š tÓt vŠ s¿ viŒc.
Nguyên thûy cûa  quan niŒm này Ç‰n tØ s¿ dÎ Çoan tÓi
c° khi xÜa....khi mà ngón tay cái  bÎ các ngón tay khác cu¶n



låi n¢m phiá trong ... thì có giá trÎ nhÜ là bÎ ma qu› ám không
th‹ tÓng trøc ra ÇÜ®c.

Tåi sao ngÜ©i lính khi chào phäi t¿a ngón tay  vào
vành nón ?
Trong th©i trung c° nh»ng ngÜ©i lính bäo vŒ khuông m¥t
b¢ng mÛ lÜ«i trai. Khi hai ngÜ©i kœ sï s¡p ÇÃu v§i nhau, h†
ÇÄy cái lá kim loåi che m¥t lên Ç‹ xem ngÜ©i ÇÃu kia là
bån hay thù.
TØ hành Ç¶ng này, sau này phát tri‹n ra cách chào Çón
gi»a nh»ng ngÜ©i lính v§i nhau, khi Ç¶i mÛ lÜ«i trai, thì ngón
tay t¿a vào vành mÛ.

Tåi sao tham d¿ tang gia tåi  âu châu m¥c áo Çen ?
Tåi âu châu ngÜ©i ta cho r¢ng ª ngày chia buÒn ngÜ©i
ch‰t, ngÜ©i tham d¿ ngày Çó m¥c quÀn áo Çen hay khoác
khæn choàn Çen là Ç‹ ngæn ch¥n vong hÒn ngÜ©i Çã ch‰t
nhÆn ra hay theo Çu°i hay bám h†.... ngoài ra Ç‹ cho thân
nhân ngÜ©i Çã mÃt không bÎ quÃy nhiÍu bªi vong hÒn....Ç‹
h† yên l¥ng.
Ÿ Th° NhÌ Kÿ thì dùng màu tím, China thì dùng màu tr¡ng, ª
Mi‰n ñiŒn thì ngÜ©i ta dùng màu vàng.

Tåi sao trÈ em m¥c màu xanh và màu ÇÕ ?
Ÿ Âu châu, theo truyŠn thÓng thì trÈ nhÕ, em bé trai thì m¥c
quÀn áo màu xanh, còn gái thì m¥c quÀn áo màu hÒng. Tåi
sao nhÜ vÆy
ñi tØ thói quen khi xÜa trong th©i kÿ sÖ khai cûa thiên chúa
giáo, ngÜ©i ta quan niŒm r¢ng màu xanh là màu cûa tr©i,
nhÜ th‰ qu› satan së s® em bé trai khi ÇÙa bé m¥c quÀn
áo màu xanh.
Còn em bé gái, thì ngÜ®c låi, bÎ xem giá trÎ ít hÖn con trai,
nên không cÀn thi‰t Ç‹ bäo vŒ. NhÜng mà Ç‹ phân biŒt
gi»a em bé trai và em bé gái, ngÜ©i dân dùng màu hÒng
dành cho em bé gái.



Tåi sao ngÜ©i Âu Châu s® ngày thÙ sáu 13 ?
Khi chúa Jesus Chritus cùng 12 ÇŒ tº cºa ông ngÒi æn bu°i
cÖm chiŠu lÀn cuÓi cùng, thì có tÃt cä 13 ngÜ©i, trong Çó
có kÈ bán Chúa là Judas.
Trong ngày k‰ Ç‰n, thÙ sáu, chuá Jesus bÎ Çóng Çinh
trên thÆp t¿ giá. TØ Çó con sÓ 13 là con sÓ mà ngÜ©i Âu
châu cho r¢ng .... bÃt thÜ©ng, Ç¥c biŒt nhÃt n‰u nó Çi
kèm v§i ngày thÙ sáu. Dù tin nhÜ vÆy, cho Ç‰n nay cÛng
chÜa có ai  dÅn chÙng ÇÜ®c trong lÎch sº là ngày thÙ sáu
13 là ngày xÃu cä....
Tuy vÆycÛng có m¶t sÓ bŒnh viŒn cÛng tránh sÓ phòng
13, hay sÓ giÜ©ng sÓ 13, hay ngay cä sÓ xe — n‰u c¶ng
låi sÓ 13 ... thì ch£ng ai muÓn n¢m hay có cä.

Tåi sao chim cú t iêu bi‹u cho s¿ sáng suÓt ?
Ÿ ngÜ©i Hi Låp thì con chim cú là con vÆt linh thiêng cûa n»
thÀn Athena. Athena là thÀn cûa s¿ thông minh, sáng suÓt,
nghŒ thuÆt và hi‹u bi‰t.
Con chim cú và thÀn Athena ÇÜ®c kh¡c trên ÇÒng tiŠn
cûa Hi låp tØ th©i kÿ Solons. Solon (640 - 560 trÜ§c tây
lÎch ) là m¶t nhà thi sï và cÛng là  ngÜ©i cai trÎ n°i ti‰ng
cûa Hi Låp.

L©i nói cÜÓi cûa Gali lei nhÜ th‰ nào ?
Galilei ( Galileo) (1564-1642) cûa Ý, là m¶t nhà khoa
h†c vÆt lš, toán h†c, tri‰t h†c lÅn thiên væn h†c.
Cùng v§i Johannes Kepler , ông Çã ÇÜa ra cái nhìn vŠ vÛ
trø trái ngÜ®c vói quan Çi‹m cûa tòa thánh Vatikan. Theo
ông thì trái ÇÃt t¿ quay quanh nó, và trái ÇÃt quay chung
quanh m¥t tr©i giÓng nhÜ nh»ng hành tinh khác trong thái
dÜÖng hŒ. NgÜ®c v§i quan Çi‹m : trái ÇÃt là trung tâm
cûa vÛ trø, và là m¥t ph£ngNæm 1612 ông ra sách nói vŠ
quan Çi‹m khoa h†c cûa ông vŠ vÛ trø và bÎ k‰t án là tà
Çåo vào næm 1613 tåi thành phÓ Pisa.
Næm 1633 ông bÎ ÇÜa ra giáo Çình, bÎ ép phäi kš væn bäng
phän bác låi quan Çi‹m (trái ÇÃt quay chung quanh m¥t
tr©i) cûa chính ông.... n‰u không së bÎ tù chung thân. Ông
phäi nhÜ®ng b¶ trÜ§c viŒc trên.
CuÓn sách cûa Galileo Çã mª ÇÜ©ng cho Newton sau này,
khi Newton ra sách chÙng minh ÇÜ®c ÇÎnh luÆt hÃp dÅn
vÛ trø d¿a theo s¿ làm viŒc cûa Kepler và Galileo.



      SINH HOAÏT VOÕ BÒ



            Buoåi Thaêm VieángTaïi Nhaø Quaøng Murphy

Haøi Coát cuûa Phi Haønh Ñoaøn Tröïc Thaêng Khoâng Quaân
Vieät Nam Coäng Hoaø ñaõ ñöôïc mang veà vaø ñaët taïi Nhaø
quaøng Murphy thuoäc Quaän haït Arlington, Virginia.
Töø sau baûn tin do moät moät Cöïu Sinh Vieân Só Quan
Khoaù 16 VBDalat phoùng leân maïng löôùi ñaõ ñöôïc caùc
baùo chí Vieät Ngöõ khaép caùc nôi trích ñaêng phoå bieán
roäng raõi trong Coäng Ñoàng Ngöôøi Vieät.
Toång Hoäi Cöïu Sinh Vieân Só Quan tröôøng Voõ Bò Ñaølaït
vaø Toång Hoäi Khoâng Quaân ñaõ leân tieáng keâu goïi söï
tích cöïc tham gia ñoâng ñaûo cuûa caùc  Cöïu Sinh vieân
Tröôøng Voõ Bò Ñalat vaø caùc Chieán höõu Khoâng Quaân
vuøng Hoa Thònh Ñoán vaø phuï caän.
Vaøo buoåi vieáng thaêm vaø an taùng haøi coát cuûa Phi Haønh
Ñoaøn Tröïc Thaêng cuûa Khoâng Quaân VNCH töû traän,
trong chuyeán bay bí maät ñoå quaân cho Löïc Löôïng Ñaëc
Bieät Hoa Kyø ôû bieân giôùi Vieät Laøo vaøo naêm 1965. Phi
haønh ñoaøn goàm coù Trung Uyù Phan Theá Long, Trung
Uyù Nguyeãn Baûo Tuøng vaø Trung Só Buøi vaên Laønh.
Trung Uyù Tuøng nguyeân xuaát thaân töø Khoaù 16 Tröôøng
Voõ Bò Quoác Gia Dalat.
Tin ‘’ maát tích ‘’ cuûa Trung Uyù Tuøng ñöôïc baùo cho
gia ñình, trong khi baø quaû phuï Ñang mang thai ñöùa
con thöù nhì vaø tay daét ñöùa con nhoû ñaàu loøng.
Trung Uyù Long, xuaát thaân töø tröôøng Khoâng Quaân
Phaùp taïi Marakech, Maroco vaø tu nghieäp phi haønh
tröïc thaêng taïi Hoa Kyø naêm 1963.
Trung Uyù Long ñeå laïi vôï vaø saùu con sau ngaøy töû traän.
Ngöôøi con luùc coøn môùi 4 tuoåi nhaän tin Cha ‘’ maát tích
‘’ ñaõ thay maët cho gia quyeán leân ngoû vaøi lôøi töø tieáng
loøng ñaõ khieán cho khaùch vieáng khoâng caàm ñöôïc nöôùc
maét. Baø Quaû Phuï Phan Theá Long ñaõ qua ñôøi naêm
1984 taïi Hoa Ky.ø



Tin giôø choùt cho bieát, theo yeâu caàu cuûa thaân quyeán,
phía Hoa Kyø ñaõ chaáp thuaän phuû Ba laù Côø Vaøng Ba
Soïc Ñoû treân quan taøi cuûa Ba Chieán Binh Quaân Löïc
VNCH.
Ñoâng ñaûo caùc Cöïu Quaân Nhaân VNCH maëc quaân phuïc
cuûa caùc Quaân binh Chuûng vaø aùo bay cuûa Khoâng Quaân
ñaõ taäp trung ñeán töø tröôùc 7 giôø toái ngaøy 25 thaùng 6-
03.
Toång Hoäi Cöïu SVSQ  tröôøng Voõ Bò Quoác Gia Vieät
Nam do Cöïu Sinh Vieân Só Quan khoaù 12 Laâm Duy
Tieân Ñaïi Dieän ñaõ ñaët voøng hoa töôûng nieäm cho Coá
CSVSQ / K. 16 Nguyeãn Baûo Tuøng, Hoa tieâu Tröïc
Thaêng cuûa Phi Haønh Ñoaøn.
Toång Hoäi Khoâng Quaân ñaõ chuaån bò Ba laù côø Vaøng
Ba Soïc Ñoû ñeå phuû leân quan taøi caùc Chieán Höõu ñaõ Vò
Quoác Vong Thaân cuøng Voøng Hoa Phuùng Ñieáu.
Caùc Cöïu Quaân Nhaân vaø Phi Coâng trong chieán phuïc
bay maøu xaùm ñaõ trang nghieâm vaø ñaày thöông caûm
noái böôùc nhau tieán leân ñöa tay chaøo kính baøy toû loøng
ngöôõng moä vaø tieác thöôùng ba vò Anh Huøng Haøo Kieät
cuûa ñaát nöôùc ñaõ naèm xuoáng 38 naêm veà tröôùc.
Baø Quaû phuï cuûa Coá Trung Uyù Nguyeãn Baûo Tuøng
vaãn moät daï thôø choàng nuoâi con ñeán tröôûng thaønh, duø
baø coøn raát treû vaø ñaõ di taûn qua Myõ ñònh cö ôû vuøng
Chicago töø sau ngaøy Vieät Coäng cöôõng chieám mieàn
Nam ngaøy 30 thaùng Tö naêm 1975.

Leã An Taùng Taïi Nghóa Trang Quoác Gia ARLINGTON
Hoa Kyø.

Töø saùng ngaøy 26 thaùng 6 naêm 2003, caùc Hoäi Ñoaøn
trong toå chöùc Lieân Hoäi Cöïu Chieán Só Quoác Gia Vuøng
Hoa Thònh Ñoán vaø Phuï caän ñaõ thu xeáp nghæ vieäc vaø
taäp trung ôû Trung Taâm Thöông Maïi EDEN thaønh phoá
Falls Church, Virginia laø ñieåm xuaát phaùt.



Noåi baät nhaát laø caùc maøu saéc caùc chieán phuïc cuûa caùc
Quaân Binh Chuûngvaø nhöõng laù quoác kyø Côø Vaøng Ba
Soïc Ñoû.
Do vaán ñeà nghi leã ngoaïi giao, laù Quoác Kyø VNCH vaø
Quaân Kyø cuûa Khoâng quaân vaø Tröôøng VBQGVN ñaõ
ñöôïc cuoän laïi ñeå che maét luùc vaøo coång laõnh ñòa Nghóa
Trang ARLINGTON.
Khi böôùc qua coång voâ trong Nghóa trang Arlington,
Quoác vaø Quaân Kyø cuûa Quaân löïc VNCH ñaõ ñöôïc môû
ra tung bay ngay tröôùc luùc cöû haønh leã an taùng tröôùc
caùc oáng kính cuûa Baùo Chí vaø Truyeàn hình.
Giöõa haøng haøng lôùp lôùp Thaäp Töï Giaù ñaùnh daáu moä
Töû só naèm treân nhöõng ngoïn ñoài coû xanh nhaáp nhoâ
noái tieáp ôû phía Nam bôø soâng Potomac, beân bôø Thuû
Ñoâ Hoa Kyø laø Ba naám Moä cuûa Ba Chieán Só Quaân
Löïc Vieät Nam Coäng Hoaø ñaõ xaû thaân trong cuoäc chieán
Vieät Nam chung vai saùt caùnh vôùi quaân ñoäi Hoa Kyø.
Cöïu Chieán Binh HOA KYØ trong chieán traän Vieät Nam
ñaõ ñöôïc phuïc hoài danh döï vôùi Ñaøi Töôûng Nieäm baèng
Ñaù Ñen hình Chöõ  V ngay taïi Trung Taâm Du Lòch cuûa
Thuû Ñoâ Hoa Thònh Ñoán, vôùi raát nhieàu ngöøôi vieáng
thaêm hieän nay.
Beân caïnh ñoù, sau ngaøy Mieàn Nam suïp ñoå vaøo naêm
1975, hôn 1 trieäu Chieán binh VNCH ñaõ bò boû rôi vaø
chìm ñi trong queân laõng, duø raèng ñaõ phaûi gaùnh chòu
nhöõng toån thaát lôùn lao vôùi hôn 300 ngaøn töû vong vaø
caû trieäu ngöôøi lính mang thöông taät.
Ngaøy hoâm nay, buoåi leã an taùng naøy, seõ nhaéc nhôû dö
luaän coâng chuùng Hoa Kyø veà moät ñoäi quaân moät thôøi
huøng maïnh, kieân cöôøng chieán ñaáu vôùi Coäng Saûn tröôùc
ngaøy Hoa Kyø ñoå quaân vaøo Nam Vieät Nam vaø vaãn
tieáp tuïc cuoäc chieán ñaày cam go sau ngaøy Ñoàng Minh
ruõ aùo ra ñi.
Haäu quaû cho ñeán ngaøy nay, moät nöôùc Vieät nam döôùi
cheá ñoä Coäng Saûn Ñoäc taøi, khoâng coù Nhaân Quyeàn,
ngheøo naøn vaø laïc haäu, ñöôïc xeáp haïng cuoái baûng



nhöõng nöôùc Ngheo ø vaø Laïc Haäu do Lieân Hieäp Quoác
saép haïng.
Caùi cheát lieät oanh cuûa Ba chieán só VNCH ñaõ ñeàn nôï
nöôùc töø naêm 65 ñeán nay laø moät chöùng tích hieån nhieân
tröôùc coâng luaän cuûa Hoa Kyø ñeå phuïc hoài Danh Döï
cho Quaân Löïc Vieät Nam Coäng Hoaø, duø raèng ñaõ muoän
maøng.
Moïi ngöôøi, moïi giôùi, giaø cuõng nhö treû trong Coäng
Ñoàng Ngöôøi Vieät hieän dieän ñeàu muûi loøng vaø baøng
hoaøng töôûng nhôù ñeán caû traêm ngaøn chieán só cuûa Mieàn
Nam Töï Do ñaõ ngaõ xuoáng khoâng coù nôi yeân nghæ cho
lyù töôûng Choáng Coäng baûo veä ñaát nöôùc.
Coù ngöôøi ñaõ khoâng caàm ñöôïc nöôùc maét khi nghe
tieáng keøn truy ñieäu vang voïng leân giöõa khung caûnh
hoaønh traùng vaø ñaày trang nghieâm cuûa Leã An Taùng
theo nghi thöùc cuûa Quaân Löïc Hieäp Chuûng Quoác Hoa
Kyø.
Buoåi leã ñöôïc keát thuùc sau khi Ñaïi Dieän cuûa Quaân
Ñoäi Hoa Kyø ñaõ trao taän tay thaân quyeán cuûa Chieán Só
quaù coá laù Côø Vaøng Ba Soïc Ñoû ñaõ ñöôïc gaáp xeáp laïi.
Toång Hoäi Khoâng Quaân VNCH ñaõ ñeà cöû ngöôøi nhaän
Laù côø thay cho gia quyeán cuûa Trung Só Buøi Vaên Laønh
vaéng maët.
Buoåi leã an taùng naøy seõ ñaùnh daáu moät chuyeån bieán
môùi trong cuoäc ñaáu tranh cuûa Ngöôøi Vieät Töï Do khaép
nôi treân Theá giôùi.

                                        TRAÀN NGOÏC TOAØN – K16



HINH CSVSQTUNG VA DAM TANG



Hình aûnh Sinh hoaït Hoäi Voõ Bò UÙc Chaâu



               Trao ñoåi tin töùc thoâng tin
Qua cô quan truyeàn thoâng cuûa Toång Hoäi, Hoäi  CSVSQ/
TVBQGVN & Gia Ñình Tieåu Bang Victoria UÙc Chaâu(Hoäi
Voõ Bò Vic.) chuùng toâi xin ñöôïc trao ñoåi tin töùc sinh hoaït
vôùi caùc Hoäi baïn vaø thay lôøi baùo caùo ñeán Toång Hoäi (Myõ
Chaâu) vaø Lieân HoäI (UÙc Chaâu)

Caäp nhaät toå chöùc:
Thoâng baùo (attatched) cuûa Hoäi chuùng toâi goùi gheùm phaàn
naøo quan nieäm veà toå chöùc, ñieàu haønh, sinh hoaït vaø phöông
höôùng cuûa moät Hoäi Voõ Bò ñòa phöông nhaèm phuø hôïp vôùi
giai ñoaïn hieän taïi, cuøng thích nghi vôùi hoaøn caûnh rieâng cuûa
ñòa phöông.

Veà hình thöùc, yù nieäm daân chuû, môû roäng voøng tay, taïo söï
noái tieáp veà sau ñöôïc theå hieän qua Ban Chaáp Haønh vôùi söï
coù maët cuûa caùc chò vaø caùc chaùu thöïc söï tham gia tích cöïc
ñoùng goùp vaøo moïi coäng taùc chung. Quan ñieåm tö  vaán
ñöôïc daân chuû hoaù qua moïi yù kieán pheâ bình ñoái laäp, ghi
nhaän ngay qua hoïp maët, ñieän thoaïi, internet,  neân xeùt thaáy
khoâng caàn thieát phaûi coù theâm moät ban coá vaán.

Veà noäi dung, laáy chung quyeát cuûa ñaïi ña soá thaønh vieân
(CSVSQ vaø gia ñình), nhaém ñeán nhöõng trieån voïng töông lai
sau:

1. Sinh hoaït Hoäi phaûi caäp khôûi saéc vui töôi, laønh maïnh
vôùi söï tham döï ñoâng vui cuûa caùc anh caùc chò vaø caùc
chaùu trong tinh thaàn gia ñình thaân yeâu töông kính
nhau.

2. Söï coù maët cuûa caùc chò trong BCH ñeå ñaåy maïnh vai
troø phuï nöõ trong noäi boä vaø ra ngoaøi coäng ñoàng,
khoâng phuï thuoäc nhö tröôùc.



3. Caùc chaùu tham döï vaøo BCH ñeå taäp söï laøm ngöôøi
laõnh ñaïo, nhaän nhieäm vuï noái tieáp trao tay trong
danh nghóa tinh thaàn truyeàn thoáng Voõ Bò.

Caùc sinh hoaït ñòa phöông:
1. Sinh hoaït noäi boä: caùc buoåi hoïp maët möøng Taân nieân

2003; hoïp maët baàu taân BCH; hoïp taân BCH, hoäi thaûo
vaø quay phim Video Löu Nieäm Hoi Voõ Bò Vic,
möøng leã ra maét con anh Nguyeãn Vaên Raêng CSVSQ/
k25 (Nam UÙc) toå chöùc  taïi Melbourne.. ..

2. Sinh hoaït coäng ñoàng: tham döï Leã Gioå Toå Huøng
Vöông, tham gia ngaøy Anzac Day (Australia Day)

Thöïc hieän vaø döï truø coâng taùc chung:
 Video Löu Nieäm taäp 1 (toång quaùt) vaø taäp 2

(moãI gia ñình)
 Chuaån bò ngaøy Gaëp maët laøm quen cho caùc

chaùu thanh thieáu nieân.
 Nghieân cöùu môû  vobivicgroup vaø website

Hoäi Voõ Bi. Victoria-Australia. Chöông trình
gaây quyû: garage sale, gian haøng hoäi chôï.

Chuùng toâi cuõng xin caùm ôn ñeán caùc anh chò em vaø caùc
chaùu töø caùc tieåu bang Queensland (Brisbane),  New South
Wales (Sydney),  South Australia( Adelaid) vaø Western
Australia (Perth),  cuøng ñeán chung vôùi  gia ñình Voõ Bò Vic.
Trong nhöõng dòp hoïp maët Taân Nieân 2003, hoïp maët ngaøy
20-4-03, tham quan xöôûng phim quay taïi nhaø.

Chuùng toâi xin gôûi  keøm hình aûnh löu nieäm sinh hoaït ñeå
trao ñoåi  caäp nhaät caùc Hoäi  Voõ Bò cuûa chuùng ta.

Thay maët ,

Traàn Caåm Töôøng CSVSQ/K19
HT/HVBVic./Australia







TH/CSVSQ/TVBQGVN

BÑD/K18/NK02-04
Soá: 001/VT

Vaên Thö

Tham Chieáu:
 Caùc Vaên Thö/TH veà vieäc yeåm trôï taøi chaùnh haøng naêm

cho TH vaø TÑTTN/Ña Hieäu
 Thö Môøi tham döï Ñaïi Hoäi cuûa LH/CSVSQ/TVBQGVN

AÂu Chaâu toå chöùc taïi Paris töø ngaøy 21 ñeán 24-7-
2003.



Trích Yeáu:  V/V Yeåm trôï sinh hoaït cuûa Toång Hoäi vaø caùc cô
caáu thuoäc Toång Hoäi

Thi haønh caùc vaên thö daãn thöôïng vaø ñeå yeåm trôï caùc hoaït
ñoäng cuûa Toång Hoäi vaø caùc cô caáu tröïc thuoäc Toång Hoäi
CSVSQ/TVBQGVN trong ñöôøng höôùng phaùt huy Truyeàn
Thoáng Voõ Bò,
Ban Ñaïi Dieän Khoaù 18 xin thoâng baùo cuøng Toång Hoäi soá
ngaân khoaûn ñöôïc chuaån chi vaø seõ göûi ñeán caùc cô caáu sau ñaây:

1. BCH/Toång Hoäi $100.00 US
2. TÑ/TTN Ña Hieäu $100.00 US
3. Ñaïi Hoäi 2003/LH AÂu Chaâu $ 50.00 US

Kính chuùc Toång Hoäi ñöôïc thaønh coâng trong troïng traùch maø
Ñaïi Hoäi 13 ñaõ ñeà ra vaø trong caùc coâng taùc höûu ích maø Toång
Hoäi phaùt ñoäng ñeå phuïc vuï taäp theå Voõ Bò.

Traân troïng
TM.  BÑD/K18/NK02-04
CSVSQ Nguyeãn Vaên AÁn,  Ñaïi Dieän

Nôi Nhaän:
 BCH/TH “Ñeå kính töôøng vaø phoå bieán”
 TÑ/TTN Ña Hieäu “Ñeå thoâng baùo vaø chuùc thaønh

coâng”
 BCH/LH AÂu Chaâu “Ñeå thoâng baùo vaø chuùc Ñaïi Hoäi

thaønh coâng”
 CSVSQ/K18 Traàn Toaùn, Thuû Quyû “Ñeå xuaát quyõ vaø

göûi chi phieáu ñeán caùc nôi lieân heä”
 Hoà sô/Löu



Thoâng Baùo Hoïp Khoùa 20 naêm 2003
Kyû nieäm 40 naêm nhaâp hoïc TVBQGVN.

(Ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2003)

Ban Ñaïi Dieän Khoùa 20 traân troïng thoâng baùo  cuøng
Toaøn theå Cöïu SVSQ. Khoùa Nguyeãn coâng Tröù vaø Gia

Ñình. Ngaøy hoïp Khoùa naêm 2003 seõ Ñöôïc Toå chöùc taïi
Orange County Nam California vaøo ngaøy 29 thaùng

          11 nhaân dòp leã Taï Ôn, Hoa Kyø.
               Chöông trình toång quaùt nhö sau:

1- Hoäi thaûo vaø baàu  Ñaïi Dieän Khoùa (2003-2005).
10:00 giôø saùng ñeán 4:00 giôø chieàu (29/11)

2- Daï tieäc ,  Möøng tuoåi caùc Cuï 60  vaø   Vaên ngheä
Khai maïc 6:00 giôø toái cuøng ngaøy.

           Thö Môøi seõ do Ban Toå chöùc Nam Cali gôûi ñeán caùc
baïn
           Sau. Moïi chi tieát ñöa ñoùn, cö truù hay yeåm trôï xin lieân
           Laïc vôùi caùc baïn sau ñaây:

                           -Traàn vaên Quyønh   (714) 537-7114
-Nguyeãn höûu Thoï  (714) 636-1104
-Nguyeãn thanh Ñöùc (408) 262-9344, email
add.
                                DELPHICNORÎ@AOL.COM

            Chaøo töï thaéng.
            Cöïu SVSQ. Nguyeãn thanh Ñöùc
                     Ñaïi Dieän Khoùa
             Milpitas, CA. Ngaøy 07 thaùng 06 naêm 2003.




