Hội không có tổ
chức quy cũ gồm các
ban ngành, nhưng
nặng tình đoàn kết
và giúp đở nhau trên
tinh thần TSQ. Chúng
tôi quy định sinh hoạt
định kỳ mỗi năm 2 lần
vào dịp Hè và Tết tại
nhà hàng Haibachi hay tại tư gia anh Hội Trưởng. Thực hiện đóng
niên liễm hằng năm $100 và quỹ Báo Chí $100. Hoàn toàn ủng hộ
TH19 vì đó là nguyên tắc và quyết định chung của tập thể CTSQ,
không thuộc phe nhóm nào.
Ngoài sự đóng góp trên, chúng tôi cũng sẵn sàng ủng hộ các yêu
cầu của Tổng hội, hoặc giúp đỡ những mãnh đời bất hạnh cựu TSQ
khi được thông báo, mặc dù không có quỹ điều hành nhưng chúng
tôi thực hiện đúng lúc, đúng chỗ trên tinh thần anh bảo em nghe như
là luật bất thành văn của hội, cho nên thường xuyên liên lạc, thăm
hỏi, giúp nhau khi cần thiết. Quý trọng tình nghĩa TSQ và biết tri ân
trường Mẹ, dù không làm được gì to lớn để đền đáp ngoài tâm hồn
chân thành và trong sáng của một TSQ.
Vào những tháng hè nắng ấm, hàng tuần chúng tôi tổ chức đánh
bóng chuyền có cá độ (uống cafe, ăn sáng) như lúc ở trường bằng
trái chuối hay cái kẹo đậu phụng để ôn lại kỷ niệm. Không nhất thiết
phải thắng hay thua, đánh hay hoặc đánh dở mà là sự vui chơi và tập
luyện thân thể, đồng thời gắn bó tình nghĩa TSQ.
Chúng tôi chưa cập nhật đến TH nên không nhận được các bản
tin. Do đó xin giới thiệu đến các CTSQ thành phần hội CTSQ/OK.
Hội trưởng CTSQ Nguyễn thanh Bình, sq 250, ra trường 1957.
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Thư ký CTSQ Nguyễn văn Thương, sq 2000, ra trường 1968.
Các hội viên
CTSQ Lù tắc Nông, sq 45, ra trường 1954
CTSQ Đặng ngọc Phúc, sq 819, ra trường 1960
CTSQ Chương lý Sáng, sq 1237, ra trường 1961
CTSQ Nguyễn văn Hảo, sq 1627, ra trường 1965
CTSQ Nguyễn Hệ, sq 3075, ra trường 1968
CTSQ Nguyễn Kế, sq 1034, ra trường 1957
CTSQ Nguyễn sĩ Trinh, sq 5555, chưa ra trường
CTSQ La Quốc, sq 5585, chưa ra trường.
Địa chỉ liên lạc: Nếu báo chí có gởi đến cho hội xin theo địa chỉ:
Nguyễn thanh Bình
3800 NW 33 OKC
OK, 73112
Chúng tôi mong nhận 12 tập ( 2 tập làm quà cho thân hữu).
Đại diện CTSQ Nguyễn văn Thương
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