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                                              Lá thư Ban Chấp hành 
 
Kính gửi quý vị Hội viên, 
 
Trước hết tôi xin trân trọng kính chào và gửi lời thăm hỏi tới toàn thể quý vị Hội viên . 
Trong bầu không khí Đại Hội mừng Xuân Bính Thân 2016 vừa qua của hội AHLK tại 
Nam Cali, thật tưng bừng vui tươi cùng các thân hữu và hội viên thì cũng là buổi ra mắt 
tân Ban Chấp-hành (BCH)  hội AHLKVN nhiệm kỳ 2016-2018. 
Sau khi anh cựu Hội Trưởng (HT) tường trình những thành qủa của công tác mà BCH 
vừa qua đã thực hiện: điều phải kể như một thành quả tốt đẹp là BCH tiền nhiệm đã xin 
phục hồi sự họat động cho Hội, đồng thời BCH tiền nhiệm cũng xin được hưởng quy chế 
miễn Thuế Franchise Tax Board cho Hội. 
Với tư cách Tân Hội trưởng Hội AHLKVN nhiệm kỳ 2016-2018, xin cảm ơn vị HT tiền 
nhiệm,  vì Anh đã làm một việc mà nếu không chúng tôi sẽ phải làm.   
  
Thưa quý anh chị hội viên, mỗi hội viên chúng ta nói chung, hay mỗi người Hội trưởng 
nói riêng, chỉ là cái gạch nối cho sự tồn tại của Hội mà thôi. 
Với mục đích duy trì và điều hành hội, rất mong sự hợp tác của qúy vị hội viên, hãy để 
sang một bên những tỵ hiềm, đố kỵ.  Hội chúng ta tan rã hay tồn tại là ở sự góp sức hay 
thờ ơ của mỗi người chúng ta đối với sinh họat của Hội;  Nhất là ngày nay, Hội chúng 
ta đã bị thiếu vắng đi ít nhiều Hội viên, phần vì một số các vị lão thành đã vĩnh viễn ra 
đi, phần vì một số bị trở ngại vì sức khỏe, vì tuổi tác. Thiết nghĩ để phát triển Hội,  
chúng ta hãy mở rộng cánh cửa Hội để đón nhận những người trẻ trong đại gia đình 
Luật Khoa gia nhập Hội và ước mong các hội viên cùng sốt sắng tham gia các buổi 
sinh họat, họp mặt, ngõ hầu Hội AHLK sẽ là nơi tụ họp của anh chị em gia đình Luật 
khoa. 
 Thực vậy, một người HT cũng như một BCH không làm nên được sinh khí cho hội  
"một con Én không làm nên được mùa Xuân" nếu không có sự đóng góp của các Hội 
viên; Mong qúy vị Hội viên hãy nhận lãnh vai trò của mình, để cùng BCH đưa Hội trên 
con đường Sống Vui, Sống Mạnh. 
Sau hết, thay mặt Ban Chấp hành, tôi xin thân ái gửi lời thăm hỏi đến toàn thể quý vị 
Hội viên ở các nơi xa xôi cũng như ngay tại Nam Cali,  mong Qúy vị hãy luôn nhớ về 
hội nhà; Cầu chúc quý vị cùng gia quyến sức khỏe  bình an và vạn sự lành.  
 
Trân trọng, 
TM Ban Chấp Hành  
 
Hòang T. ChâuQui 



2 
 

Tin sách : 
1/  Xin giới thiệu cùng qúy hội viên tác phẩm Thơ song ngữ 
" Mưa Xuân " của tác giả Tâm Minh  ( Ls Ngô Tằng Giao ).  
Sách  in bìa mầu rất đẹp, nội dung mang chất thơ rất mộc 
mạc mà Hội AHLK đã hân hạnh có 20 cuốn của Tác giả gửi 
tặng . Song rất tiếc sách được đưa tặng mỗi bàn một cuốn 
trong dịp Đại hội mừng Xuân Bính thân vừa qua , cho nên 
cũng chỉ một đại diện có may mắn được mang  tác phẩm 
về nhà.  Nếu qúy vị nào muốn có riêng một cuốn , xin lieên 
lạc tác giả LS Ngô Tằng Giao , địa chỉ điện thư:    
Giao Ngô  :   giaongo@msn.com                
       

 
 
2/  Hội AHLK xin giới thiệu Hai tác phẩm đã được tác giả LS 
Lưu Nguyễn Đạt ra mắt tại Nam Cali  vào năm 2014 và 
2015 : 
      Lời thơ của cát  ( Paroles de sable ) dầy lối 270 trang  
gồm thơ Song ngử Pháp và Việt  và  
     Dòng thơ 50 năm . Tác phẩm dầy lối 625 trang gồm 
tòan những  vần Thơ và bài Thơ,  và những tấm hình Tranh 
dầu, pha trộn mầu sắc  rất huyền hoặc , khiến người đọc 
thấy thơ trong tranh và thấy tranh mang hồn thơ.  
 
 Xin giới thiệu cùng quý anh chị hội viên và hãy tìm đọc để 
thấy tâm hồn rất huyền ảo của Tác giả. Nếu ta nhìn cảnh 
thấy hồn mà không diễn  tả được,  thì hãy mượn  thơ của 
Lưu Nguyễn  Đạt  để  nói  giùm  cho  tâm  hồn  ta.    Đọc  tác 

phẩm của Anh, tôi tự hỏi , mất bao  lâu để Anh sáng tác 
một bài thơ và mất bao ngày để Anh sáng tác trùng 
trùng  , điệp điệp những vần thơ tuyệt tác ấy ??? Có 
phải 50 năm là đây ? ? ?  
 
 

Rất  tiếc  tôi không phải người  có  được khả năng và  cũng 
không dám phẩm bình Tác phẩm qúa  lớn đối với  tôi; Xin 
Tác  giả  rộng  lượng  cho  đôi  dòng  diễn  tả  thô  thiển  cảm 
nghĩ của tôi .  Xin gửi đến qúy hội viên hình bìa tác phẩm " 
Dòng thơ 50 năm " của LS Lưu Nguyễn Đạt .(htcq) 
 

 
 
3/   Văn  phòng Hội AHLK  vừa  nhận  được  10  cuốn  "Luật 
pháp và Văn Học Nghệ Thuật  ",  tác phẩm mới xuất bản 
2016 của Cựu Đại tá Chánh thẩm Tòa án Mặt trận Vùng Ba 
chiến thuật , Cụ Nguyễn Văn Thành (năm nay Cụ 93 tuổi ), 
do LS Ngô Tằng Giao chuyển. Tác phẩm rất giá trị , Tác gỉa 
chỉ  để "tặng" , không bán . 
Qúy  vị  Hội  viên  nào muốn  có  sách,  xin  liên  lạc  với  Hội 
trưởng Hội AHLK, LS HòangT ChâuQui để nhận sách tặng  ,  
ĐT : (949) 419‐4576. 

Tân Hội viên : 
Xin báo tin vui , Hội nhà cũng mới thêm một Tân hội viên : 
Tiến sỹ LS Lưu Nguyễn Đạt cũng vừa gia nhập hội AHLK.  
Anh  đã  gửi  ngay  Niên  liễm  $20.  cho  qũy  Hội  và  không 
những thế Anh đã gửi thêm $80. để góp phần cho Đại hội 
mừng Xuân Bính Thân vừa qua . 
 
 Hội AHLKVN   xin cảm ơn Anh và Hội cũng hân hoan chào 
đón Anh gia nhập gia đình Ái hữu LK Nam Cali . Rất mong 
được đón nhận những đóng góp tích cực khác của Anh về 
Văn hóa cũng như sinh họat  của Hội. 
Kính chúc Anh LS Lưu Nguyễn Đạt luôn nhiều thắng  lợi và 
mong  được  đón  tiếp Anh một ngày gần  , khi Anh  có dịp 
sang thăm miền Nam Cali nắng ấm này. 
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Luật Khoa Mừng Xuân 
Bính Thân  
Theo thông lệ tại xứ Little Saigon này, khach được 
mời tham dự  tiệc tùng dù là  họp mặt hay cưới hỏi 
thường có thói quen dến trễ từ  một đến 2 giờ 
đồng hồ; Nhưng đó không phải là trường hợp của 
DHLK ngày 26 tháng 2 năm 2016. Vừa đến cửa 
Paracel Seafood Restaurant, chúng tôi đã được các 
chị trong ban tiếp tân đon đả mời chào, nào là ghi 
danh, giúp kiếm chỗ ngồi, nhắc nhở đóng niên 
liễm…Bước vào trong nhà hàng đã thấy  hội viên 
cũng như quan khách chào hỏi, chuyện trò tíu tít. 
Liếc qua bên mặt, thấy ngay một hàng dài quý 
khách đang chờ đợi lấy thức ăn nhẹ khai vị, tạo 
thành hoạt cảnh vô cùng tươi vui, sống động. 
 
Đại Hội đã mở đấu bằng nghi thức chào quốc kỳ Mỹ 
và Việt Nam Cộng Hòa với một phút mặc niệm để 
tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và 
giữ nước, những anh hùng liệt sĩ đã quên mình để 
bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. 
 
 Phần văn nghệ do các hội viên và thân hữu phụ 
trách. Những tiếng hát tài tử, nhưng điêu luyện đã 
cất lên cùng những âm thanh nhẹ nhàng dìu dặt , 
trong ánh sáng mờ ảo.  Mọi người như quên hết ưu 
phiền, để mừng XUÂN, để tận hưởng lạc thú của 
một buổi chiều thứ sáu thảnh thơi. 
 

 
 
Anh Phạm văn Hàm, đương kim Chủ Tịch Hội Ái 
Hữu Luật Khoa, giới thiệu chị Hoàng Thị Châu Qui, 

tân Chủ Tịch Hội AHLK. Một tràng pháo tay đã nổ 
ròn rã để đón tiếp chị tân Chủ Tịch. 
Sự yên lặng đã trở lại với căn phòng rộng lớn. Sau 
những lời cảm tạ theo thông lệ, chi Chủ Tịch đã dí 
dỏm giải thích lý do khiến chị nhận chức Chủ Tịch 
Hội AHLK.  Nhơ sau: 
“Thưa qúy vị  
 Tôi nhận làm Hội Trưởng tôi được cái gì ? Tôi 
không làm thương mại, tôi không có văn phòng , tôi 
cũng chẳng buôn bán nhà đất . . . Sở dĩ tôi nhận vai 
tró Hội Trưởng vì trong buổi Đại hội tháng tám năm 
2015, đa số qui vị hội viên hôm đó đã bầu cho tôi; 
để tôi trở thành người có " đa số phiếu " . Tôi biết 
tôi có thể không nhận làm Hội Trưởng, tôi có quyền 
từ chối. Tuy nhiên,  tôi nghĩ tôi cũng có bổn phận 
đóng góp cho sự tồn tại của Hội. Đó là lý do để tôi 
đứng đây ngày hôm nay. Xim cám ơn qúy vị Hội 
viên.” 
 

 
 
Tiếp theo, Chị Chủ Tịch giới thiệu thành phần Ban 
Chấp Hành. Chị cũng đã giải thích về sự ngắn gọn 
của Ban Chấp Hành như sau: 
 “Vì Amendment to By‐Laws ngày 10 tháng 6/2015 
đã sửa đổi là thành phần Ban Chấp Hành chỉ có ba 
người. Đó là Chủ Tịch, Tổng Thư Ký và Thủ qũy. Bởi 
vậy, tôi xin được giới thiệu  thành phần tân BCH  
 Tổng Thư Ký : LS Lê Trọng Uyên; 
 Nay đến vai trò " tay hòm chìa khóa " của hội mà 
tôi đã giữ trong BCH cũ là một việc rất thích thú; 
Nay tôi phài trao lại cho chị Tân Thủ Qũy của hội  
AHLK. Xin giới  
                                                       Xem tiếp trang 7 
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Tin Sinh Họat của Hội : 
Thăm LS Đòan Thanh Liêm:   

 

 
Anh Đòan Thanh Liêm vừa qua một cuộc giải  
phẫu ngày March 30,2016 và nằm Bệnh viện 
một tuần lễ. Anh đã về nhà và đang trên 
đường bình phục.  
 

Ngày April 10th,16 , các anh  Phạm Văn Hàm, anh chi Võ 
Văn Dinh, anh Đỗ Xuân Hiệp và chị HòangT ChâuQui cùng 
anh Hòang Cơ Long ( nhân dịp từ San Jose xuống miền 
nam Cali ) đã cùng đến thăm anh Liêm.  Rất mừng tuy Anh 
vừa giải phẫu về nhà, song sức khỏe Anh rất khả quan.  
Cuộc gặp gỡ bạn bè lâu ngày khiến Anh rất vui, truyện trò 
sảng khóai.  Chia tay ra về Anh tặng các bạn đến thăm đủ 
lọai Báo Xuân cùng sách Kỷ Yếu của câu Lạc Bộ LK Houston 
rất giá trị làm kỷ niệm. 

Sau những ngày vui chơi với thân hừu,  bạn be, trong khí 
hậu Cali nồng ấm, ngày tìm về tổ ấm cũng dã cận kề, lời 
từ biệt cũng dến lúc phải nói. 
Một cuộc họp mặt bỏ túi dã dược tổ chức tại nhà hàng 

Song Long ngày 5 tháng 3 năm 2016 với sự hiện diên của 

quý chị Châu Qui, chị Nguyễn thị Quý, anh Trần Văn Du, 

anh chị Dỗ Xuân Hiệp, Lê Dại Toàn và Lê Trọng Uyên dể 

nói lời tạm biệt với anh chị Nguyễn Tiến Dạt. 

 

Tin buồn : 

 
 
Tiễn chân anh chị Nguyễn Tiến Đạt . 
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Hội Ái Hữu Luật Khoa vô cùng xúc động được tin Thẩm 
phán Nguyễn Thế Cường, Nguyện Biện Lý Tòa Sơ thẩm 
Gia Định VN, trước 1975 và cũng là Hội viên Cố vấn 
Hội AHLK đã vĩnh viễn ra đi ngày April 1st, năm 2016. 
Hội AHLK đã đến chia buồn cùng tang quyến và dự 

tang lễ tiễn đưa Ông Thẩm phán ngày April 16,  2016 

tại Peak Family, California đến nơi an nghỉ cuối cùng.      

Buồn nào hơn! 

Khi nghe tin cụ bà Vũ Quốc Thúc vừa qua đòi, tôi cũng 

ngỡ ngàng, mặc dù đã biết cụ đau ỳếu từ lâu và được 

GS Vũ Quốc Thúc săn sóc thật chu đáo. Cụ bà Lưu 

Nguyệt Nga cũng là em ruột GS Lưu văn Bĩnh nguyên 

Giáo Sư dạy môn Luật Hiến Pháp ĐHLK Saigon. 

Tại Paris, sau khi Hội Trưỏng Hội Ái Hữu Luật Gia là 

Luật sư Nguyễn Gia Khánh qua đời, tôi, Thơ ký Hội, 

nay là quyền Hội Trưỏng, đã cùng anh Vũ văn Hiếu, 

nguyên Đại sứ VNCH tại Laos,Thủ Quỹ của Hội, đã nộp 

đơn với Chính quyền Paris để giải tán Hội vì lý do Hội 

gồm những vị lớn tuỏi, rất ít chịu đi họp. Tre già măng 

mọc, mong rằng những vị trẻ tuổi sau này sẽ tiếp nối 

chúng tôi. 

Vì đã giải tán Hội, nên dạo sau này tôi ít liên lạc cùng 

quý vị Luật gia ỏ Paris. Nhưng thỉnh thoảng lại có tin 

buồn những quý đồng nghiệp đã ra đi như anh Vương 

Văn Bắc và mới đây, chi Dương Ngoc Chân đã từ giã 

chúng ta . 

Theo Cáo Phó, lễ hỏa táng được cử hành vào ngày 

18/3/16 tại Crématorium ỏ Parc de Clamart . Tôi và 

Nhuận, ông bạn đời của tôi đến Crématorium để dự 

và phân ưu cùng Giáo sư và gia đình . Ngoài là học trò 

của Thầy lúc học Luật, khi hoc lớp Cao học Kinh Tế tôi 

cũng được Thầy thâu nhận làm thành viên của nhóm 

Nghiên cứu Kế Hoạch Hậu Chiến mà Thầy làm Trưỏng 

nhóm . Nay thầy trò cùng ỏ Paris nên thỉnh thoảng 

thầy trò vẫn gặp nhau, có khi tại nhà Thầy, cũng có khi  

Thầy trò ngồi mạn đàm tại tiệm café ỏ Nanterre gần 

nhà Thầy. 

 Dù đã ngoài 90, Thầy vẫn thích đi bộ mỗi buổi sang 

Thầy đi bộ không cần chống gậy. Trông Thầy khỏe, mắt 

sáng, da mặt không nếp nhăn, tiếng nói vẫn sang sảng 

như thời Thầy còn đứng trên bục giảng. 

Hôm nay gặp Thầy, trông Thầy rất mệt mỏi và yếu sức. 

Thầy ngồi ở một ghế bành. Ai đến nói lòi phân ưu , thầy 

cũng gật đàu tỏ vẻ cám ơn; nhưng không nói một lòi. Việc 

tiếp khách, tang lễ dều do các con Thầy lo liệu mà đại diện 

là chi Mộng Lan, con lớn của Thây. Có Đức Ông Mai Thế 

Vinh ỏ Giáo Xứ VN đến làm lễ. Tắt cả đều theo kinh, cầu 

nguyện một cách trang trọng. Những ngưòi đến dự tang 

lễ gồm cả con, cháu khoảng sáu bảy chục ngưòi.  

Mong thòi gian là liều thuốc làm nguôi ngoai những tiếc 

thương đau buồn, Giáo Su Thúc thân quý của chúng ta sẽ 

lấy lại sức khỏe và phong độ xưa. 

                                                    LS Nguyễn Tưòng Vân 

Chia buồn : 

Được tin buồn cháu Nội của Chị LS Trần Thị Cẩm  Joseph 

Christian Du Trương đã tạ thế ngày 1 tháng Tư năm 2016. 

Hội Ái Hữu Luật Khoa xin chia buồn cùng Chị LS Trần Thị 

Cẩm và tang quyến.Nguyện cầu hương hồn cháu Du 

Trương sớm hưởng Nhan Thánh chúa nơi nuớc Thiên  

đàng. 

 Hội AHLK vô cũng thương tiếc nhận dược tin buồn: 
Ông Nguyễn Đức Lập tự Chánh Phương Nguyên Luật Sư 
Tòa Thượng Thẩm Saigon, qua dời lúc 1 giờ 55 tại 
 Texas, ngày 29 tháng 2 năm 2016, hưởng thọ 71 tuổi. 
Hội AHLK xin thành kính phân ưu cùng tang quyến 
Nguyện cầu hương linh Luật Sư Nguyễn Đức Lập sóm về 
Cõi Vĩnh Hằng. 
 
HỘi AHLKVN nhận được tin buồn, Phu nhân Giáo Sư Vũ 
Quốc Thúc, nguyên Khoa Trưởng Đại Học Luật Khoa 
Saigon là: 
          Cụ Bà Maria‐Clara LƯU NGUYỆT NGA 
Đã qua đời lúc 8 giờ sáng ngày 14 tháng 3 năm 2016 tại 
París Pháp Quốc. Hưởng thọ 88 tuổi  
Hội AHLKVN xin thành kính phân ưu cùng Giáo Sư Vũ 
Quốc Thúc và tang quyến 
Nguyện cầu linh hồn cụ bà MẢRIA‐CLARA LƯU NGUYỆT 

NGA sớm được an hưởng Nhan Thánh Chúa nơi Nước 

Thiên Đàng 
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        Mừng Xuân Luật Khoa  (tiếp theo trang 3) 
 
 Xin giới thiệu chị LS Hoàng Thị Thân.” 
Với nhân số quá ít ỏi của Ban Chấp Hành, chị Chủ 
Tịch đã tế nhị kêu gọi sự tiếp tay của các hội 
viên. 
“BCH chúng tôi làm việc không tránh khỏi những 
sai sót. Nhưng chúng tôi không mong một sự 
thông cảm, chúng tôi cũng không xin một sự tha 
thứ mà chúng tôi rất mong các hội viên đóng góp  
ý kiến để cùng làm việc với chúng tôi để đem 
những Cái Sai (nếu có)  thành Cái Đúng. 
Chúng tôi luôn lắng nghe những kinh nghiệm của 
các BCH tiền nhiệm, luôn đón nhận ý kiến đóng 
góp có tính cách xây dựng từ các hội viên. 
Tất cả chúng ta cùng có bổn phận duy trì sự tồn  
                  

  
tại của Hội; để khỏi phụ công sức của những vị đã có 
công khai sáng ra Hội. Nhất là trong đó có vị Thầy 
đáng kính của chúng ta, GS Nguyễn Cao Hách.” 
Toàn thể BCH trân trọng cảm ơn và chúc quý vị có 
một buổi tiệc Dạ vũ Mừng Xuân Vui và Ngon miệng. 
Khi chị Chủ Tịch vừa dứt lời cũng là lúc nhà hàng bắt 

đầu dọn đồ ăn đến từng bàn. Mọi người nhập tiệc 

trong tiếng cười vui vẻ và chuyện trò ròn rã pha lẫn 

với tiếng hát câu hò của những giọng ca tài tử của 

quý hội viên và quan khách. 

Nhạc lại trỗi lên, khiêu vũ lại tiếp tục. 

      Đại Hội mừng XUÂN đã bế mạc lúc  11:00 PM   

 

Ngày Tháng 
Năm 

              Danh sách Hội Viên đóng niên liễm            C H I          T H U 

                            Năm 2016 /  Hội AHLK  
Tồn qũy sau Bản tin 33 AHLK Dec.12/15 

     
   $ 3,799.00 

  In Bản tin 33      $     280.00   

  Tem thư & Label      $        80.00   

Dec. 14/ 2015  Lk Nguyễn Văn Qúy       $        20.00

  TP  Trần Gia Tá       $        40.00

  Ls  Hùynh Bửu Khương       $        20.00

  TP Nguyễn Hữu Thụy       $        20.00

  LK Nguyễn Quốc Tùng       $        20.00

  Ls Nguyễn Trọng Liệu       $        20.00

  Ls  Lê Trọng Nghĩa       $        20.00

  TP Nguyễn Đình Kỳ       $        20.00

  TP  Lương Tấn Bảo       $        20.00

  Tax refund from FTB on year of 2012 overpayment (Dec.1st/2015)       $   1,055.79

  In Thiệp Mời Dạ tiệc Xuân BínhThân/Feb.26,2016     $       80.00   

  Đăng quảng cáo Báo NV$132.50 ‐ VB$50. ‐ VĐ$100.     $    282.50   

Jan. 1st /2016  Đăng báo chia buồn Nhạc phụ TP PhVHàm     $        70.00   

  LK  Mary Ánh Trần       $        20.00

  TP  Ngô Bút       $        20.00

  LS  Nghiêm Thục Nhàn       $        20.00

  LK  Nguyễn Thị Báu       $        20.00

  LS  Bùi Văn Thanh  ( LSĐ Tòa Hình sự QuốcTế Lahaye )      $        20.00

Jan.29 / 2016  Check deposit nhà hàng Paracel Seafood     $       100.00   

Feb.06/2016  Dr. Lưu Nguyễn Đạt 3111 Cranleigh Ct Fairfax VA 22031      $      100.00

  TPTCPV  Ng.An Thông / Cụ Bà Ng.Thị Trường      $        20.00

  TP  Phạm Đình Hưng 14662 Park Lane Apt#EMidwayCty  
CA.92655   714 588‐8256/cell   714 902‐1097/home 

     $        20.00
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  TP  Hòang Tuấn Lộc       $        20.00

  Check NgViệt chia buồn TPTC Ng.An Thông     $         70.00       

  LK  Vũ Thụy Hòang       $        20.00

  LS  HòangTChâu‐Qui       $        20.00

Feb.26/2016  LS  Lê Trọng Uyên       $        40.00

  LS Nguyễn Tiến Đạt        $        20.00

  LS Nguyễn Hồng Nhuyận        $        20.00

  LS Đào Ngọc Thụy        $      100.00

  HV Nguyễn Minh Nguyệt        $        20.00

  LK Đỗ Duy Hòa        $        20.00

  LK Đỗ Phương Hiền        $        20.00

  LS Trần Văn Du        $        20.00

  TP Nguyễn Hữu Thụy        $      20.00

  LK Trần Tịnh Phấn        $     20.00

  TP Lương Đức Hợp        $        20.00

  LS Ng.Hải QuỳnhMai        $        20.00

  LK  Catherine Ngọc Tô        $        20.00

  TP  Trần Quang Hưng        $        20.00

  LS  Đòan Thanh Liêm         $       20.00

  LS Hòang Thị Thân         $       20.00

  LS Đỗ Xuân Hiệp         $       20.00

  TP Phạm Đình Ly         $       20.00

  Bà  Phạm Nam Sách         $      20.00

  LS Ng.Thị Tuyết Mai         $      20.00

  LS Đỗ Đức Hậu         $       20.00

  LK  Dương Vân Thu         $       20.00

  LK  Natalie  Bạch    ( Niên liễm  2016‐2017 )        $       40.00

  GS  Đinh Xuân Quân         $       20.00

  THHV  Đinh Quang Tuyên         $       20.00

  TP Nguyễn Công Đàn         $       20.00

  Nhà hàng Paracel tặng         $     200.00

     

  Tiền Vé bán thu được ( 168V ‐  3Vfree  x $35 =  $5,775 )             $  5,775.00

  Trả nhà Hàng & 5 phần chay  & Ban nhạc      $  4,645.00   

  Khai vị & Rượu, Giải khát & Trang trí & linh tinh     $     800.00   

  Bưu điện tem thư gửi IRS      $       25.00   

  Bồi hòan  LS LêTrọngUyên cho Fee of  Statmt of Inf.                                $       25.00   

March 8th /2016  TP Phạm Văn Hàm          $      20.00

  TP Nguyễn Quốc Súy          $      20.00

March 31 / 2016  LS  Lê Thị  Kiều‐Thanh   ( Niên liễm  2016‐2017 )
      14961 Deanann  PL.    Westminster,   CA.92683 

        $      40.00

April 9th / 2016  TPTC  Trần văn Linh          $      20.00

         10th/2016  LS  Võ Văn Dinh          $      20.00

  TP  Vũ Tuấn San          $      20.00

  LS  Nguyễn Thị Qúy          $      20.00

April 16th/2016  Đăng báo & Hoa cho Funeral TP Ng.Thế Cường     $     170.00   

   In check mới      $       34.00   

     

April 30th/2016  Tồn qũy :           
$5,468.79 
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