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Hình ảnh hai Anh Chị ngày xưa dễ thương ghê ...

Một ngã 3 rất quen thuộc, có ai còn nhớ?



Các Chị Nữ Sinh ngày xưa đẹp duyên dáng vô cùng ...



Đường xưa ... Chốn cũ !











Tờ báo cuối cùng tại Sài Gòn xuất bản ngày 30/4/1975.

Những nữ sinh mặc áo dài xanh là trường đạo trung học Thánh Linh.



The American Dream: Giấc mơ Mỹ từ một cậu bé tỵ nạn năm 1975 đến Chỉ Huy
Trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Lặn Sâu của Hải Quân Hoa Kỳ. Hung Cao, một sĩ
quan cao cấp ưu tú của quân đội Mỹ.
Hung Cao: Commander at the Navy Diving Training and Salvage
Center/Panama City.



"NGỤY" ĐÃ XÀI TIỀN CỦA DÂN ĐỂ XÂY DỰNG SB TSN NHƯ THẾ NÀO?... "
Nguyễn Quốc Việt

Các công trình do "ngụy" xây dựng vẫn được dùng cho đến bây giờ thì đủ hiểu chế độ
trước lo cho phúc lợi xã hội tốt thế nào rồi.

Năm 1960, phi trường Tân Sơn Nhứt được nâng cấp đường băng hạng A dài 3.000
mét để tiếp nhận phi cơ phản lực. Dự án do Mỹ tài trợ 4,5 triệu đô-la Mỹ (USD),
VNCH bỏ 70 triệu đồng từ ngân sách.

Việc bỏ thầu tại Washington. Mỹ đề nghị Việt Nam cử đoàn giám sát. Sau nhiều thảo
luận giữa Bộ Công chánh - Giao thông và Nha Hàng không dân sự, cuối cùng chỉ hai
người được cử đi là kỹ sư Tạ Huyến và kỹ sư Nguyễn Xuân Hiếu.

Cả hai đều học ở Pháp về và tu nghiệp thêm chuyên môn tại Mỹ, trực tiếp tham gia từ
giai đoạn nghiên cứu tiền dự án. Thời gian đi 3 tuần, phụ cấp 20 đô-la Mỹ mỗi ngày
và 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí.

Danh sách hai người đi được Tổng trưởng Công chánh - Giao thông và Tổng trưởng
Ngoại giao đồng ý, chuyển trình Phủ Tổng thống xem xét. Đích thân Ngô Đình Diệm
đọc công thư và bút phê ba điểm:
- Chỉ cho đi một kỹ sư, bởi việc giám sát không cần phải hai người. Nếu cần thêm gì,
thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ giúp đỡ.
- Chỉ cho đi 2 tuần, không được đi 3 tuần, vì việc bỏ thầu chỉ diễn ra trong vài ngày.
- Cắt bỏ hết 3.000 đô-la Mỹ giao tế phí, vì kỹ sư giám sát không cần giao tế gì lớn.

Cuối cùng, Ngô Đình Diệm yêu cầu các thiểm bộ liên quan Công chánh, Ngoại giao
và Nha Hàng không phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm. Tình hình quốc gia đang khó
khăn, không được lãng phí tiền đóng thuế của Quốc dân Đồng bào!



"Ngụy" đã xài tiền của dân như thế đấy!
Còn CHXHCN VN xài tiền của dân sao hè?

Ngày VĂN HÓA THẾ GIỚI do Liên Hiệp Quốc hàng năm tổ chức tại New York,
và đoàn DIỄN HÀNH VĂN HÓA VIỆT NAM 2022 năm nay.

Nhóm tham dự chính năm nay là Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa. Hăng năm dù khó
khăn cách mấy, Ban Tổ Chức cung phải cố gắng sắp xếp tham dự Lễ Hội này, vì
nếu vắng mặt, cờ đỏ tại hải ngoại, họ lúc nào cung chực săn để bước vào.
























