TÂM TÌNH RIÊNG

Gia đình Úc Châu từ nhiều năm qua vẫn "trong ấm, ngoài êm".
Các anh Trưởng g/đ, Phó g/đ, Tài chánh g/đ vẫn chịu thương chịu
khó đứng mũi chịu sào. Có lúc mấy anh giật mình bỗng thấy bị ép
quá, đòi thay lái đổi tài:
-Ê, bị ngồi lâu, ê ẩm quá rồi nghe.
Mấy thằng em, xúm vô nịnh:
-Còn phong độ, minh mẫn hơn khi nào hết, ngồi thêm 10 năm nữa
dư sức mà.
-Giỡn hoài.
Thằng em khác, thấy hơi căng thẳng, bèn hăm dọa:
-Bốn phương (Úc Châu) phẳng lặng; Giờ mà thay đổi là mọi thứ
khựng lại, rồi không chắc sẽ đứng vững như hôm nay.
Thằng khác nữa ỉ ôi:
-Tụi em “con thơ vợ dại”, để xong chút nợ riêng, rồi hãy tính tới
chuyện chung ha.
-Ư… hừm.
Thế là mọi thứ lại được như cũ, các đàn em lại được lêu lổng thêm
được 10 năm nữa.
ĐỐI NGOẠI

Các anh Trưởng, Phó, Tài chánh vẫn luôn tham gia sinh hoạt, yểm
trợ Cộng Đồng NVTD, các Chi Hội bạn, các buổi tưởng niệm Long
Tân. Ctsq Trương Văn Khánh được mời ra khoác đại lễ, thủ quốc
kỳ trong các dịp lễ tương tự. Thời gian vừa qua, Ctsq Trương Văn
Khánh lại được mời ra làm Liên Hợp Viên cho Hội CQNUC.
Dù sức khỏe không cho phép, nhưng Ctsq Trương Văn Khánh
luôn luôn nổi bật: “Nhân vật của Công Chúng”, hoạt động thiết thực
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trong nhiều việc chung, thật đáng ngưỡng mộ.
NỘI BỘ

Chút quà mọn đã gởi đến anh em trong năm vừa qua, trong đó
người còn kẻ mất. Chỉ xin vắn tắt: P. N. Xuân, N. Đ. Thường, Đ. X.
Gạo, T.V. Thư, T. Bông, T.T. Cường.
Quà khuyến học đến cháu Ng. T. Q. Hòa (Ái nữ AET Ng. H.
Nhân).
TIN VUI.

Tháng bảy
vừa qua tại
Melbourne
sau cơn Tai
biến,
CTSQ
Hà Thanh Sơn
đang bình phục
một cách nhanh
chóng).
Tương
tự,
tại
Sydney,
cũng sau cơn tai
biến AET Võ Bửu
Khai với ý chí của
một võ sư đang hồi
phục rất tuyệt vời.
(hình bên)
Tràn đầy hy vọng
xin chúc Anh Võ
Bửu Khai và Hà
Thanh sơn bình
phục nhanh chóng
hơn nữa.
01/6/2014. Mừng hội ngộ với Nguyễn Ngọc Diệp vừa trở lại thăm
Sydney và Nguyễn Văn Oanh, vừa sang định cư tại Tân Tây Lan
được 3 năm nay. Vẫn thường ta thán:
-Trời ơi, bên này có mình ên!
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Ráng đi, vài ba năm nữa chuyển qua Úc mấy hồi.
Tái ngộ cùng Nguyễn Ngọc Diệp và Nguyễn Văn Oanh. (hình
dưới)

08/6/2014. Mừng hội ngộ với g/đ anh Lê Quang Thừa, từ Nam Úc
lên thăm Sydney. (Hình trên) Không dám đùa; anh chị Thừa ngày
càng trẻ trung.
Đặc biệt Tháng 10/2014 gia đình CTSQ Úc Châu được đón tiếp
anh Đặng Văn Ngân, anh đã ghé thăm gia đình CTSQ Melbourne,
gia đình CTSQ Queensland và dưới đây là hình với gia đình CTSQ
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Sydney. Anh Ngân mặc áo xanh thẫm, còn gia đình CTSQ Úc Châu
hớn hở với cái
áo trắng, công
khó của anh
mang từ US
sang.
Hy
hữu
hơn
nữa,
tháng
6/2014
Miệt
Dưới
DownUnder
đã gởi 2 cái
Chuông; Vâng
chính xác là 2
cái Chuông Vàng Trương Văn Khánh và Nguyễn Anh Tuấn sang
tham dự Đại Hội CTSQ_QLVNCH 19. (Hình dưới)
Đôi tuần sắp
tới đây, gia đình
TSQ Úc Châu
lại được dịp
đón tiếp AET
Nguyễn Huế.
Anh Huế sang
thăm Úc Châu
theo lời mời
cho cuộc phỏng
vấn của bộ phim
tài liệu do đài
truyền hình của Úc thực hiện, trong lãnh vực huấn luyện các đơn
vị đặc nhiệm tại Việt Nam trước 1975. Sẽ tường trình rõ ràng hơn
trong Bản Tin Úc Châu năm tới.
Nhân dịp đầu Xuân ẤT Mùi, gia đình CTSQ Úc Châu xin kính
chúc toàn thể các CTSQ và gia đình trên toàn thế giới một năm mới
Hạnh Phúc, An Khang và Thịnh Vượng.
CTSQ Phan Hợp Hùng
01/2015, Sydney
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