
Re: Chao tai ngo

 Hoang Manh Hai to Le Quang Thien
 Feb 11 at 6:28 PM

Sáng nay mở email,nhận dược tin của Thiên,tôi rất vui mừng.Thế là chúng ta
lại...tái ngộ! Làm sao quên dược những ly cafe ở Ngã Năm B.H. Và cả anh
L.H.Quý nữa,xin có lời hỏi thăm anh.Không biết tôi ghi address có dúng
không,vì khi click vô tên anh thì lại hiện ra một người dàn bà dẹp...

Thế là tất cả chúng ta lại gặp nhau rồi ...Tôi rất vui,rất vui...và cảm
thấy hạnh phúc lắm ! Bởi vì chúng ta vẫn còn tồn tại trên thế gian này,với
sức khỏe còn tốt dể gởi và nhận email của nhau...!

Nhờ ƠN TRÊN chúng ta sẽ gặp nhau dều dều.Tôi xin cám ơn hai
người bạn thân là anh Lê Thế Hiển và chị Dào Ngọc Thụy dã giúp tôi dể có
cuộc tái ngộ này.

Cũng xin chuyển các BẠN hình ảnh của một lão già nhưng vẫn còn
yêu dời lắm !

Xuân lại sắp về,thân chúc tất cả các bạn dù dã email hay chưa và gia
dình thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.

Thân mến.HMHAI.

Le quang Thien to Hoang manh Hai

2015-02-11 22:46 GMT+07:00 Thien Le <thien.qquang.le@gmail.com>:
That la vui mung khi Ngo huu Liencho moi biet tin tuc ve toa. Khong khi

nao quen duoc
nhung ly cafe buoi sang o Nga nam Binh hoa cua anh em minh truoc khi
chia tay.
Hien thoi moa dang o Houston ,gan nha cua Lien.Dan Truong HCTC
thuong tap trung o
Nam Cali,nen it khi gap,chi lien lac qua dien thoai.

Nhan duoc email cuamoa,xin hoi am de moa goi hinh cho toa xem dung
nhan mua
dong cua moa.



Thien quang Le,

Ngo Huu Lien to Hoang Manh Hai

Cũng rất vui nhận được thư của bạn.
Vợ chồng tôi khỏe ở tuổi - vợ trên 70 và chồng xế 80 nhưng được cái không
có bệnh nan y gì. Chúng tôi vẫn di chuyển hay nói rõ hơn là du lịch đều đều.
Tôi có 2 cháu gái và 1 cháu trai. Chúng đã lấp gia đình tức thêm 2 rể và 1
dâu. Các con đã trưởng thành.
Có 6 cháu nội ngoại, trai gái. Gửi bạn hình 6 đứa cháu chụp cuối năm 2013 -
tức hơn một năm rồi.
Bạn bè trường HCTC tôi đã gập Dương Hồng Việt, Võ Văn Bê, Nguyễn
Văn Dzũng, Vũ Ngọc Đại, Đỗ Văn Hợp, Lê Quang Thiên, Lê Ôn Như, Đỗ
Đăng Cam (Úc sang Houston chơi) ....nghĩa là tất cả đã ra ngoại quốc trừ
bạn. Ngoài ra tôi nói chuyện điện thoại với Nguyễn Thanh Bạch (Canada),
Hồ Văn Mẫn (Canada), Lê Phước Thiện (đã mất). Lê Khắc Tế từ Úc có sang
Mỹ chơi nhưng tôi không được gập.Cụ Phạm tất Hiện cư ngụ tại Houston
nhưng nay đã mất. Tôi có di đưa đám tang. Còn gập và nói chuyện với ai
nữa không nhớ.
Dân Luật cũng gập nhiều. Tôi đang sinh hoạt với câu Lạc Bộ Luật Khoa
Việt Nam ở Houston. Phần nhiều quý vị đó trẻ, sau lớp mình. Nếu bạn có
muốn tin tức về người bạn nào thời cho tôi biết tôi sẽ nói rõ về những người
bạn này hơn.
Trước kia tôi có gập Nguyễn Hữu Hiệu vài lần khi chưa mất. Tôi có sang
California thăm anh chị Nguyễn Hữu Hùng (Chánh An Vĩnh Bình) trước khi
anh chị qua đòi. Anh chị Hùng có cho tôi tin tức vè bạn.
Vài hàng thông tin.
Chúc bạn và gia đình Năm Con dê VẠN SỰ KIẾT TƯỜNG.
Ngô Hữu Liễn
Houston, Texas USA.





Hoang Manh Hai to Ngo Huu Lien

Ngô Hữu Liễn thân mến,
Nhận dược e.mail của Bạn,tôi rất vui mừng.Dúng là tôi vẫn còn là ''Tây Gỗ''
dấy!
Gia dình bạn thế nào,có cháu nội ngoại nào chưa? Bà Xã có khỏe
không?Anh LH.Quy hiện ở dâu?
Xin bạn chuyển lời thăm hỏi của tôi tới anh LQThien.
Thân mến,HMHAI.

Ngo Huu Lien to Hoang Manh Hai
2015-02-10 23:51 GMT+07:00 Lien Ngo <lienhuungo@yahoo.com>:

Hoàng Mạnh Hải thân,

Tôi và một số anh chị em ở Houston đang soạn cuốn Kỷ yếu Luật Khoa
Saigon.
Tôi có nhiện vụ đọc và sửa lối đánh máy và thấy bài của anh Lê thế Hiển và
hình của bạn
- hình ở Tòa ngày xưa cũng như hình lão ông ngày nay cùng thư bạn viết cho
Lê thế Hiển.
nếu đúng HMH còn là Tây Gỗ xin hồi âm để tiện liên lạc. Lê Quang Thiên
hiện ở gần tôi.
Thân,
Ngô Hữu Liễn
tức Liễn Vovinam.


