Kính chúc
Quý CTSQ, Giáo sư,
Cán Bộ,
Thân hữu
và gia đình một năm mới được nhiều
An Khang
Thịnh Vượng
và Hạnh Phúc
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Xuân Ất Mùi
CHỦ ĐỀ
CHỦ NHIỆM
CHỦ BÚT
BAN BIÊN TẬP

Xuaân AÁt Muøi
Phi Quang Phöôùc
Buøi Ngoïc Ñaùng
Andy Nguyeãn
Buøi Sôn
Hatbinhphuong
Traàn Caûnh
Nguyeãn ñình Ngoïc
Buøi Boàn
Vuõ theá Vinh
Nguyeãn coâng Taøi
Ñaëng vaên Ngaân

KỶ THUẬT
PHÁT HÀNH
TRÌNH BÀY

HatBinhPhuong

Hội CTSQ / Bắc Cali
Long Điền
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bùi bồn
trần phạm
thuý mai
lộc uyển
tiêu sa
đỗ bưởi
nguyễn đức khổng
thảo nguyên
đức minh
bùi sơn
phi quang thịnh
ctsq 521
hồ văn khởi
nguyễn văn ngân
phi quang phước
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nguyễn an
lê cư
trần cảnh
trần đỗ cẩm
nguyễn đình ngọc
hoatrangnguyen
tôn thất đàn
huyền đỗ
lê như phò
nguyễn thanh bình
nguyễn văn thương
nguyễn thị ánh
lê văn sáng
đinh thanh long

Thư Tổng Hội Trưởng
Phi Quang Phước
Thư Ban Biên Tập
BBT/ĐS/CTSQ
Sớ Táo Quân
Thần táo TSQ
Năm Mùi nói chuyện...Dê
hoa trang nguyen
Anh linh đồng đội
lecunguyen
Câu chuyện Nhân Trí Dũng
Phamtran
Tái ngộ CTSQ
thơ Thuý Mai
Con trâu không ở tù
Trần Cảnh
AET, dễ thương chi lạ rứa
thơ Lộc Uyển
Năm Dê, be ...he... chuyện Mùi
Trần Đỗ Cẩm
Tháng Tư mùa Xuân vẫn đợi
thơ Tiêu Sa
Lối xưa nền cũ
Nguyễn Đình Ngọc
Ngại ngùng
Nguyễn An
Cảm Xuân
thơ Nguyễn Đức Khổng
Người mẹ quê nghèo
Tôn Thất Đàn
Sự sống trong tận cùng tuyệt vọng
thơ Tiêu Sa
Nơi cuối không cùng
Nguyễn đình Ngọc
Mắt đỏ
Thảo Nguyên
Không bao giờ quên anh
Huyền Đỗ, Đức Minh
Giây phút giao thừa
thơ Lê Đức Phò
Kiếp cò
Trần Cảnh
Bảo vệ phòng tuyến Mỹ Chánh
Bùi Bồn
Giọt lệ cho dân tôi
Tiêu San
USS Virginia SSN 774
Bùi Sơn
Bia tưởng niệm
hoatrangnguyen
Tâm tình với bạn, Nỗi niềm Nguyễn thanh Bình, Trần Phạm
Ung thư
Tình cha bên trái me chua
thơ Nguyễn An
Không thể nào quyên
Phi Quang Thịnh
Việt sử vỡ lòng
Đỗ Bưởi
Cụ Viết, hạnh và nghiệp
Phi Quang Phước
Vỏ đạn đồng bốn mảnh
Lê Cư
Bài thơ chưa gửi
Le cu Nguyen
Nhật ký một chuyến đi
Tiêu Sa
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Ý nghĩa cuộc sống, Chồng tôi
thơ Thuý Mai
Tinh thần TSQ
Nguyễn Văn Thương
Sao băng
thơ An Nguyễn
Chiều cao non thái
Thảo Nguyên
Lần cuối tìm môi em
CTSQ 521
Bệnh già
Hồ Văn Khởi
Niềm tin
thơ Vàng Anh Tuấn
Những ngày cuối cùng
Trần Anh Tuấn
Thu vắng
thơ Anh Nguyễn
Có phải là cây khô
Lê Cư
Gặp nhau sau bốn mươi năm
Đỗ Bưởi
Người cán bộ TSQ
Hồ Văn Khởi
TSQ, một chút gì để nhớ
AET Đoàn Du
Còn chút ngậm ngùi
Lê Cư
Úc Châu ký sự
Nguyễn Văn Ngân
Sinh hoạt Facebook
Bùi Sơn
Ấm tình xứ lạnh
Đinh Thanh Long
Năm lần hầu toa áo đỏ......
Bùi Ngọc Nở
Sinh hoạt khắp nơi
tường trình của các Chi Hội
Tường trình tài chánh
Ban Tài Chánh
Tường Xã Hội
Ban Xã Hội
Thư tín
Ban Biên Tập
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272
285
288
294
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330
332
335

Phi Quang Phước
Kính thưa:
- Quí Giáo sư, Cán bộ, Nhân viên Cơ hữu các Trường Thiếu Sinh
Quân VNCH qua các thời kỳ.
- Quí Niên trưởng
- Quí Đồng môn
Được sự ưu ái và tín nhiệm của Đại hội thứ XIX Tổng Hội Cựu
Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại (TH/CTSQ/
VNCH/HN) tổ chức tại quận Cam California ngày 24 tháng 5 năm
2014, chúng tôi đã được giao trọng trách điều hành sinh hoạt Tổng
hội trong nhiệm kỳ 2014-2016.
Trước hết chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ những tấm gương hy sinh
cao cả của vị Tổng Hội Trưởng sáng lập, cùng chư vị Tổng Hội
Trưởng Tiền Nhiệm - bên cạnh sinh kế và gia đình, không quản ngại
chông gai thử thách - đã khai phá, định hướng, và dìu dắt...để ngày
nay, chúng tôi có một con đường tương đối...quang đãng, hầu duy
trì và phát triển sinh hoạt Tổng Hội.
Kế đến, chúng tôi xin chân thành cảm tạ toàn thể quí CTSQ khắp
nơi trên thế giới...đã kiên nhẫn, thông cảm, ủng hộ, và hỗ trợ Ban
Chấp Hành TH19 trong 6 tháng “vạn sự khởi đầu nan” vừa qua.
Những điều chỉnh về phương thức điều hành trong thời gian qua nếu có - chỉ là những biện pháp cần thiết...để duy trì sinh hoạt Tổng
Hội, hầu thích ứng với kỷ nguyên mới của ngành truyền thông, đáp
ứng sự phát triển về số lượng các thành viên gia nhập, phù hợp với
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luật pháp hiện hành của quốc gia sở tại, và trên hết, là gìn giữ được
truyền thống “KỶ LUẬT, TRẬT TỰ, ĐOÀN KẾT” trong đoàn thể
Cựu Thiếu Sinh Quân.
Chúng tôi cũng xin tri ân quí vị Mạnh thường quân, quí Thân
hữu... quí Hội, Chi hội, cùng các CTSQ khắp nơi...vì lòng nhân ái
và nghĩa đồng môn, đã tin tưởng giao phó cho chúng tôi việc cứu trợ
những anh em đang phải sống trong nghịch cảnh.
Trước thềm năm mới Xuân Ất Mùi 2015 - thay mặt Ban Chấp
Hành Tổng Hội CTSQ-VNCH-HN nhiệm kỳ thứ 19 - chúng tôi
trân trọng gửi lời kính chúc SỨC KHỎE, AN KHANG, và HẠNH
PHÚC đến toàn thể quí vị cùng gia đình, quốc nội cũng như hải
ngoại.
CTSQ Phi Quang Phước
Tổng Hội Trưởng
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Ban Biên Tập

Kính thưa:

Quí cựu Giáo sư, Quí cựu Cán bộ
Quí Niên trưởng và Bằng hữu.

Đặc san Cựu Thiếu Sinh Quân VNCH đang ở trong tay quí vị thay
cho một tấm thiệp chúc mừng những điều may mắn và tốt lành nhất
của Ban Thông Tin Báo Chí Tổng Hội 19 gửi đến quí vị và gia đình
nhân dịp xuân Ất Mùi.
Dù mang một danh xưng nào thì Đặc San vẫn là tiếng nói chính
thức của Tổng Hội Cựu TSQ/QLVNCH. Như thế Đặc san không
phải của phe nhóm, hay của một cá nhân nào. Do vậy, dù đã gặp
những khó khăn về tài chính, áp lực về tinh thần, Tổng Hội 19 vẫn
thực hiện được những công việc cần phải làm để làm tròn nhiệm vụ
anh em giao phó.
Ban Thông Tin Báo Chí chân thành cảm tạ các cựu TSQ, các thân
hữu đóng góp bài vở, yểm trợ tinh thần và vật chất. Chính những hỗ
trợ quí báu này, chứ không phải tài năng của chúng tôi, mà ĐS Cựu
Thiếu Sinh Quân đã thành hình. Điều này cũng nói lên sức mạnh
chính danh, chính đáng của tập thể, quan trọng và giá trị hơn là cái
quan niệm chuyên viên, thư lại, ăn sâu vào tư tuởng con người.
Đến đây kính mời quí vị buớc vào cổng trường mẹ, bỏ lại sau
lưng những lo toan đời thường, với tuổi đời chồng chất trên vai, để
sống lại tuổi hồn nhiên phá phách cùng những nhọc nhằn của một
thời binh lửa. Và, dĩ nhiên cũng có những đắng cay, hạnh phúc, khi
“Người đi qua đời tôi” của những cây bút CTSQ tại hải ngoại cũng
như quốc nội.
Trân trọng
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