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Đêm Trung Thu 2008
HĐH Phú Yên sẽ tổ chức ĐÊM TRUNG
THU cho các con em Đồng hương như
sau.
Thời gian: Thứ bảy ngày 13-09-2008,
từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Địa điểm:

Ñoàng Höông Phuù Yeân 2008
~ Nguyễn Kiều Phô tường trình ~

H ầu hết độc gỉa bản tin của HĐHPY đều là đồng hương và
thân hữu Phú Yên đang sinh sống tại khắp năm châu nói chung và
Hoa Kỳ nói riêng. Vào thời gian này cuối mùa hạ, một bản tin được
tóm tắc, cô đọng hết thảy những sinh hoạt có cảm tính đầy lành
mạnh của đồng hương Phú Yên từ khắp nơi đã được diễn ra trong
suốt mùa hạ. Đặc biệt là những sinh hoạt của đồng hương Phú Yên
tại Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Westminster Communities Services
8200 Westminster Blvd., Westminster, CA
92683. Phòng East/West.
Chương trình gồm có:
Thi trang phục đẹp, thi lồng đèn đẹp,
rước lồng đèn, phát quà Trung thu, múa
Lân và văn nghệ.
Kính mời quý Đồng hương và thân hữu
tham dự đông đủ.
Xin xem chi tiết trong Bản Tin này và trên
website của Hội
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ĐH trước nhà mát #17

Thưa quí đồng hương, “Hội Hè” của HĐHPY đã được tổ chức và
đồng hương tại hải ngoại đến tham dự thường xuyên như một thông
lệ và cố hữu. Để phân tích thế nào là thông lệ và cố hữu, tôi xin
mạo muội mổ xẻ như sau: “Thông lệ” là vì, tại xứ sở này, cứ mỗi
năm khi hè đến, dịch vụ bày bán pháo bông trở nên “hot” nhất,
không những thế, dịch vụ này diễn ra trong một khoảng thời gian 4
à thôi
Tieáp theo trang 3, Hè 2008

Từ ngày 16 tháng 6/2008
đến ngày 25 tháng 8/2008
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Tieáp theo töø trang 1,

Hè 2008

ngày thôi (kể từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7 hàng năm).
Ngày 4 tháng 7 dương lịch là ngày lễ Độc Lập của nước
Hoa Kỳ, mọi người đều nao nao và đua nhau đến các quầy
bày bán pháo bông mua sắm đủ loại, đủ kiểu pháo, hầu
châm ngòi để pháo tung bay vút lên không trung rồi nổ
tung toé, thêu dệt một khung trời với muôn màu sắc như
chứng tỏ sự vui mừng đang lâng lâng trong mọi người cho
ngày đất nước này đã thật sự dành được Độc Lập và chính
phủ liên bang đã đem lại sự tự do và dân chủ cho người
dân nước này từ suốt 232 năm qua! Vào ngày Chủ nhật
đúng một tuần lễ sau ngày này. HĐH - Phú Yên tổ chức
ngày “Hội Hè”, có khi gọi là buổi “Picnic” luôn được diễn

Chủ tịch và BCH chào mừng ĐH

ra tại nhà mát số 17 trong công viên “Mile Square” thuộc
thành phố Fountain Valley, tiểu bang California.
BCH/HĐHPY đã chi viện lên đến $700 đô cho lãnh vực
quảng bá trên các tờ báo lớn trong vùng, trên hai đài phát
sóng mạnh nhất, trên đài phát hình cable TV “VHN” và
ngay cả trên internet (website: www.phuyen.org) suốt hai
tuần lễ trước ngày sinh hoạt ngoài trời giữa mùa hạ của
đồng hương Phú Yên tại hải ngoại được diễn ra. Còn “cố
hữu” thì sao? Đây là một sự kiện “ắt có và đủ”, hàng năm
đến thời điểm này. BCH/HĐHPY đứng ra tổ chức ngày
họp mặt mùa hè, tại địa điểm này một cách chắc chắn! Do
đó, trong tương lai, để giảm bớt chi phí nặng nề cho lãnh
vực truyền thông. Ban tổ chức Hội Hè sẽ không thông báo
trên các phương tiện truyền thông nói trên. Nhưng Ban tổ
chức Hội Hè sẽ sẳn sàng trân trọng tiếp đón, chào mừng
đồng hương và thân hữu Phú Yên ngay tại địa điểm nói
trên đúng vào ngày Chủ Nhật một tuần lễ sau ngày lễ Độc
Lập của Hoa Kỳ. Luôn tiện để thống nhất cho cái ngày
quá đặc biệt này của đồng hương chúng ta, được in sâu
trong lòng mọi người như một món ăn tinh thần. Kể từ
nay, tiêu đề “NGÀY ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN” sẽ
được thường xuyên đề cập cho sinh hoạt “Hội Hè”,
“Picnic” này. Mong quí đồng hương ghi nhận và hảnh
diện, chúng ta là đồng hương Phú yên. Đến với “NGÀY
ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN” để tự hào cái giá trị nhân
phẩm, danh dự và sức mạnh của đồng hương Phú Yên tại
hải ngoại!
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

Trở lại những sinh hoạt đã diễn ra trong “NGÀY
ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN” vừa qua như sau: Ban tổ
chức đã trang trí khu vực sinh hoạt của đồng hương chúng
ta trong ngày bằng biểu ngữ nền vàng chữ đỏ “CHÀO
MỪNG ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN”, quốc kỳ Việt Nam
nền vàng ba sọc đỏ lại một lần nữa được hiên ngang tung
bay phất phới bên cạnh những lá cờ của Hoa Kỳ được
dựng lên bao quanh khu nhà mát số 17. Quan khách và
người qua đường nhận biết ngay, đây là nơi sinh hoạt dành
riêng cho đồng hương Phú Yên. Bên trong nhà mát có tất
cả ba dãy bàn dài với hơn 200 chỗ ngồi rất thoải mái cho
đồng hương và thân hữu đến tham dự. Được biết có nhiều
đồng hương từ các tiểu bang xa xôi như: Washington,
Texas, New York, Colorado, Florida và ngay cả từ Hòa
Lan (Âu châu), thêm vào đó một số đồng hương vừa đến
Hoa Kỳ định cư hoặc đi du lịch cũng đã đến tham dự.
Về phần thực phẩm, ngoài những món ăn được
ban tổ chức đặt mua sẵn tại các nhà hàng “Food To Go”,
còn được bổ sung bỡi chính đồng hương Phú Yên nấu từ
nhà đem đến. Do đó, đồng hương đến với “NGÀY ĐỒNG
HƯƠNG PHÚ YÊN” sẽ có dịp thưởng thức đầy đủ và dư
giả hương vị thực phẩm thuần túy của quê hương “Núi
Nhạn Sông Đà”. Đặc biệt hơn hết, vào ngày này ban tổ
chức cố gắng vận động cho bằng được 2 con heo quay từ
chính trong đồng hương của chúng ta. Năm nay, hai con
heo quay đã được biếu tặng tới đồng hương Phú Yên từ
ông bà Hàn Lệ Nguyên, chủ nhân nhà thuốc Bắc Tái Sanh
và con heo thứ 2 do ông bà cố vấn Hàn Tài Nguyên chính
là thân phụ mẫu của Bác sĩ nhãn khoa Paulina Hàn Tú
Quyên. Tất cả đồng hương Phú Yên và toàn thể ban tổ
chức của HĐHPY thành thật cảm ơn hai mạnh thường
quân họ “HÀN” đã hết sức nhiệt tình với đồng hương nơi
đây. Hai lò nướng thang tại chỗ do anh Nguyễn Ngọc Sĩ
quản thủ với sự cộng tác của các anh Nguyễn Kiều Phầu,
Lê Thanh Trúc, và Lê Thanh Triều là hai người con trai
của ông thủ quỹ Lê Thành Phúc. Nhờ bốn anh trong ban
hỏa đầu vụ đã giúp cho phần thịt nướng cống hiến cho
đồng hương chúng mình trong bữa ăn trưa ngoài trời vô
cùng đậm đà với ngạt ngào mùi vị thịt nướng nóng giòn và
thơm ngon.

BTC nướng thịt
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Đúng 12 giờ trưa, ông Nguyễn Hoàng Công chủ
tịch HĐHPY ngõ lời chào mừng đến với đông đảo đồng
hương đang quay quần trong lẫn bên ngoài nhà mát sẵn
sàng cho một ngày vui họp mặt ngoài trời năm nay.
Ông chủ tịch cảm ơn những mạnh thường quân
của Hội đã thường xuyên sát cánh và đóng góp tài vật từ
bấy lâu nay, giúp Hội có đủ tài chánh để phục cho đồng
hương trong những sinh hoạt qui mô như thế này. Kế đến,
ông Huỳnh Công Tịnh phó chủ tịch Nội Vụ long trọng
tuyên bố khai mạc bữa tiệc, đồng hương bắt đầu thưởng
thức từng món ăn đang sắp sẵn trên hai dãy bàn dài bên
trong nhà mát.
ĐH đấu cờ tướng

Phía tây nhà mát là một sân bóng chuyền, nơi đây
các cầu thủ bóng chuyền mãi say sưa tranh giành một quả
bóng qua từng tiếng còi của trọng tài tạo nên một không
khí vô cùng hào hứng và hấp dẫn. Dưới bóng mát những
tàn cây phía đông nhà mát với hai bàn cờ tướng qui tụ
nhiều đấu thủ với những thế cờ lắc léo làm cho đối phương
không thể ngờ bị chiếu bí trước tầm mắt quan sát của đa số
hâm mộ viên đang theo dõi có, cổ võ có. Cũng gần đó,
một màn tranh tài cao thấp của “tứ sắc” được các chị đang
ra xe, xuống rác, đặt khui, tới quan rồi lại đậu chớn mới.
ĐH dùng cơm trưa

Sau phần ẩm thực, đến lượt đồng hương tham gia vào các
bộ môn giải trí có thưởng như: trò chơi thảy và bắt bong
bóng nước, môn này rất thú vị cho mùa hè. Thứ nhất là
nguời thảy phải cân nhắc, đắn đo và nhẹ nhàng khi vung
bong bóng nước ra khỏi lòng bàn tay đưa bong bóng đến
đúng người đang đón nhận và chụp lấy nó. Người đón
chụp cũng phải vô cùng uyển chuyển trong thế đón nhận
sao cho bong bóng không bị vỡ ra, nếu lỡ vồ lấy không
khéo bong bóng sẽ vỡ và lúc đó sẽ có màn tắm nước trên
sân cỏ.
Trò chơi nhảy bao, ôi thôi mọi người nghiêng ngã
ôm bụng cười thoả thích vì các tham dự viên quá hăng say
tranh tài với hai chân đang bị túm bên trong bao, nhảy theo
thế cóc nhảy nên tất cả đều bị luốn cuốn rồi thì ngã lăn trên
cỏ chẳng có tham dự viên nào nhảy về mức đến để đạt bàn
thắng.
Một môn chơi khác vừa tếu lại cần có điêu nghệ
của từng tham dự viên, đó là môn dùng một khúc giây
ngắn một đầu buộc vào thắt lưng, đầu giây kia buộc vào
giữa củ cà rốt. Một quả chanh tròn nhẵn được đặt trên
đám cỏ ngay gữa hai chân, củ cà rốt đang treo lủng lẳng
ngay phía sau quả chanh. Tham dự viện vận dụng cơ bắp
thịt của thân mình điều khiển củ cà rốt bằng sự xê dịch của
đoạn giây để đẩy quả chanh chạy về đến mức thắng. Có
điều hơi lạ, tham dự viên của môn chơi này hoàn toàn là
nam giới?
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Trò chơi đua củ cà-rốt

Dường như đồng hương đến tham dự “NGÀY
ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN” trong tinh thần sinh hoạt
thân thiện, hòa đồng và thương yêu nhau, một tình thương
yêu cao thượng sẵn có đang luân lưu trong huyết thống của
đồng hương Phú Yên chúng ta.
Năm nay, đồng hương Phú Yên đã sinh hoạt suốt 9
tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng mãi đến 5 giờ chiều cùng
ngày. Đã đến lúc đồng hương tạm biệt nhau với đầy hứa
hẹn sẽ cùng nhau qui tu về đây trong “NGÀY ĐỒNG
HƯƠNG PHÚ YÊN” năm tới 2009. Anh chị em trong ban
tổ chức, thu dọn dụng cụ cần thiết đưa lên xe, đồng thời
dọn dẹp sạch sẽ khu nhà mát rồi giao lại cho ban quản trị
công viên ♦.
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CHUÙC MÖØNG TOÁT NGHIEÄP
Ðược tin vui
ÐH HOÀNG THANH LILY, con của Ông Hoàng
kim Lân và bà Lý Lạc Thanh-Nhàn, đã tốt nghiệp
văn bằng Bác sĩ Tâm lý tại Đại học Argosy University,
Orange County, California, Hoa kỳ vào tháng 6 năm
2008.
HĐHPY xin chúc mừng thành quả tốt đẹp và cầu chúc
B.S HOÀNG THANH LILY được nhiều thắng lợi trên
bước đường sự nghiệp.
Chúc Mừng - Chúc Mừng - Chúc Mừng!!!

 Tết Trung Thu 13/9/08
Thứ bảy ngày 13 tháng 9, từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Tại phòng sinh hoạt East/West của Westminster
Community Services Center. Đ/c 8200 Westminster
Blvd., Westminster, CA 92683. Vào cữa miễn phí.
Để giúp các trẻ em duy trì truyền thống văn hóa cổ
truyền rằm tháng tám, HĐHPY tổ chức Tết Trung Thu
cho các em theo thời gian và địa điểm trên. Trong
ngày lễ này, các em sẽ được phát bánh Trung thu,
thưởng thức múa Lân, tham dự thi trang phục đẹp, thi
lồng đèn đẹp có thưởng và rước lồng đèn. Khộng có
thể lệ bắt buộc cho phần thi lồng đèn đẹp này. Lồng
đèn có thể được làm theo mọi sáng tạo cá nhân và được
ban Giám khảo Hội lựa chọn cho phần thưởng. Các em
có thể mua lồng đèn tại chỗ để tham gia vào phần rước
lồng đèn, nếu không làm được. Ngoài ra có nhiều tiết
mục vui tươi khác cho các em.
Phần văn nghệ có Karaoke. Quý vị nên đem theo CD
với những bài hát mình ưa thích.
Xin quý ĐH cố gắng cho các em đến tham dự đông đủ
để hổ trợ sinh hoạt văn hoá cho các em và giúp các em
có đuợc một ngày Tết Trung Thu có ý nghiã.

Trò chơi kéo dây

Kính mời quý Đồng hương và thân hữu tham dự đông
đủ sinh hoạt trên. Xin cảm ơn đồng hương.
Xin xem thộng báo và thư mời trong Bản tin này để
biết thêm chi tiết.
 Hình ảnh sinh hoạt của Hội
ĐH có thể xem hình ảnh sinh hoạt trên Website của
Hội www.phuyen.org

Lãnh thưởng trò chơi
ề

Chương trình sinh hoạt HỘI HÈ 2008 được đài truyền
hình Việt Hải-Ngoại TV (VHN-TV) thu hình và trình
chiếu trên DirectTV trong suốt tuần lễ từ ngày 15 tháng 7.
Sinh hoạt này cũng được nhật báo Viễn Đông đăng trên
trang nhất của phần B Sinh Hoạt Cộng Đồng, số ra ngày
thứ năm 17 tháng 7, với tấm hình màu rất tươi của đồng
hương trước nhà mát số 17.
HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN

 Nhận bài cho Đặc san 2009
Ban Đặc san đang nhận bài viết cho Đặc san Xuân Kỷ
Sửu 2009. Cũng như thường lệ, xin quý vị gởi bài về
Hội trước cuối tháng 11, ngày 30 hàng năm để kịp ấn
loát và phát hành vào dịp Tết. Nếu được xin quí vị
đánh máy và gởi điện thư email về Hội.
Mong đón nhận những đóng góp quí báu của quí vị
trong vườn hoa văn hóa của Hội nhà.
 Nhận phiếu điểm cho giải Khuyến Học 2009
Ban Khuyến Học đang nhận phiếu điểm cho các em
học sinh đã hoàn tất từ lớp 6 đến lớp 12 cho giải
Khuyến Học 2009. Hạn cuối nộp phiếu điểm là ngày
30 tháng 11.♦
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giờ trưa bà con chia tay ra về, anh Công là người cuối
cùng ra khỏi địa điểm.

Traïi Heø
Phuù Yeân 2008
(năm thứ 4)
Từ ngày 15 đến 17 tháng 8 năm 2008, tại Malibu Creek
State Park, California.

Năm nay trại hè có khoảng 200 trại viên, đông hơn
những năm trước, có một số đông bà con đồng hương ghi
tên trễ, nên ban tổ chức không thể đặt chỗ thêm được. Rất
tiếc! Hy vọng mọi người sẽ ghi tên sớm hơn vào năm tới.
Địa điểm trại hè năm nay thật thích hợp cho con em chúng
ta sinh hoạt ngoài trời, không khí trong lành. Hy vọng
sang năm, bà con tham gia đông và vui hơn ♦.

~ Lê thành Việt tường trình ~

N hư đã dự trù trước, tất cả tham dự viên và gia
đình đều có mặt tại điểm trại lúc 1giờ chiều ngày thứ sáu.
Nhận thấy gia đình Ô.B Tài tham gia thật đông đảo. Ba
giờ chiếu lều trại đã dựng xong thì cái đói cũng len vào
bụng rồi, chị Cúc tiếp một nồi cháo lòng nên mọi người hả
hê vui vẻ, sau đó là tắm rửa và nghỉ ngơi. Chín giờ tối lửa
trại sáng cả một vùng trời, chị Nam thiết đãi một bữa cơm
chiều bằng một nồi bún bò thật tuyệt. Đúng mười giờ thì
anh Sáu mới đến trại, lều trại anh Sáu do anh Tịnh tình
nguyện dựng sẵn.
Màn văn nghệ được bà con tham dự thật hào hứng,
anh Sĩ đánh đàn, anh Hoà thổi sáo, chị Liên hát những bài
tình ca thật tuyệt vời. Bà con ồn ào cho đến 1 giờ sáng
mới đi ngủ, thật một ngày mệt nhọc nhưng rất vui.
Hôm sau, Bốn giờ sáng đã nghe tiếng ồn từ xa,
tiếng mấy con ve sầu chan hòa lẫn tiếng người qua lại
đánh thức bà con đang ngủ. Không khí buổi sáng nơi đây
thật trong lành, tuy là vùng núi nhưng gió biển thổi qua
thật mát mẻ. Chín giờ sáng, bà con đều thức dậy để chuẩn
bị cho một ngày thứ bảy. Ăn sáng xong, đi bộ (hiking), đi
xe đạp (biking), đi tắm biển Malibu buổi chiều. Một số ở
lại trại đánh bài, đánh cờ tướng, hàn huyên tâm sự. Vợ
chồng anh Học đến vào sáng thứ Bảy với thật nhiều món
trái cây như nhãn, chôm chôm và mít.
Trong lúc chị Lan đang làm món vịt nướng chao
cho buổi chiều thì gia đình Ô. Tài mời ăn tối. Thật không
thể tưởng tượng được, một bữa ăn tối ngoài trời thật thịnh
soạn. Thực đơn gồm cơm gà, gà nướng, sườn bò non
BBQ, bia, rượu chát, tráng miệng có mít, dưa hấu và đủ
thứ. Bữa ăn kéo dài đến 10 giờ tối, thật no nê và thú vị,
sau đó bà con nhóm nào về nơi đó, lửa trại bắt đầu rựt lên,
bà con tụ tập đờn ca hát xướng cho đến 2 giờ sáng mới đi
ngủ. Một ngày thứ bảy đúng nghĩa của một trại hè.
Qua ngày chủ nhật, thay vì ngủ dậy trễ, bà con không sao
ngủ được vì anh Trúc lều bên cạnh làm ồn ào quá. Mới 4
giờ sáng, vì không ngủ được nên anh này cố phá làm mọi
người thức dậy theo. Sau khi ăn sáng món vịt nướg chao
chưa ăn tối hôm qua, bà con chuẩn bị cuốn lều, đúng 12
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Một phần quang cảnh trại

Văn nghệ đêm thứ sáu

Lửa trại đêm thứ bảy
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PHÂN ƯU
Ðược tin buồn

Thư mời tham dự
Đêm Trung Thu

cậu của Bà TTK HĐHPY LÝ THANH NHÀN, là:
Kính thưa quý Đồng hương

Cụ Ông Phanxico Xavier TRẦN VĂN BỐT
Đã từ trần lúc 3:45 PM ngày 26 tháng 8 năm 2008
(nhằm ngày 26 tháng 7 năm Mậu Tý)
tại thành phố Los Angeles, California, Hoa kỳ.
Hưởng thọ 91 tuổi
Ban Chấp Hành và toàn thể Hội Ðồng Hương Phú Yên xin
thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Ông Phanxico Xavier
TRẦN VĂN BỐT sớm được tiêu diêu nơi miền cực
lạc.
///

cùng thân hữu Phú yên,
Để tạo cơ hội cho các con em đồng hương biết
thêm về những sinh hoạt văn hóa Việt nam và cũng là
cơ hội các em gặp gỡ, kết thân và cảm thông nhau.
HĐH Phú Yên sẽ tổ chức ĐÊM TRUNG THU cho các
con em dồng hương chúng ta như sau.
Thời gian: Thứ bảy ngày 13 tháng 9, năm 2008.
Từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối.
Địa điểm: Westminster Communities Services
Center,

toạ

lạc

tại

8200

Westminster

Blvd.,

Westminster, CA 92683. Phòng East/West.
Chương trình gồm có: Thi trang phục đẹp, thi lồng
Những thay đổi điạ chỉ, đóng góp ý kiến xây dựng và
những đóng góp khác cho HĐHPY, xin gởi về hộp thư
của Hội được đề ở trang ngoài Bản tin. Xin cảm ơn.

đèn, rước lồng đèn, phát quà Trung thu, múa Lân và
Văn nghệ. Sẽ có Ban giám khảo của BTC chấm điểm
cho những chương trình thi trang phục và thi lồng đèn.
Những em trúng giải sẽ được lãnh những phần thưởng
xứng đáng từ Ban tổ chức và mạnh thường quân.
Xin quý vị giúp các em có phương tiện về sinh hoạt
với thế hệ trẻ Phú yên. Ban tổ chức có bánh Trung thu
và nước uống để kính mời tất cả quý đồng hương và
thân hữu cùng thưởg thức trong đêm Trung thu này.
Trân trọng kính thông báo đến toàn thể Đồng
hương và thân hữu để đưa con em đến tham dự đông
đủ. Sự hiện diện đông đủ của quý vị và các em là một
sự đóng góp lớn lao trong việc bảo tồn văn hóa chúng
ta. Đây cũng là niềm vinh dự và khích lệ cho Ban tổ
chức.
Trân trọng kính mời tham dự,
Nguyễn hoàng Công/Chủ tịch HĐH Phú Yên

Trên đường về trại sau phần đi bộ (hiking)

HOÄI ÑOÀNG HÖÔNG PHUÙ YEÂN
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Đêm Trung Thu 2008
☻☻☻

Thứ bảy ngày 13 tháng 9, 2008
từ 6 giờ chiều đến 10 giờ tối
Địa điểm:

Westminster Communities Services Center
8200 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683.
Phòng East/West.
Chương trình:

Thi trang phục đẹp ● Thi lồng đèn đẹp ● Rước lồng đèn ●
Phát quà Trung thu ● Múa Lân ● Văn nghệ có phần Karaoke
(xin đem theo CD những bài hát mà quí vị ưa thích)
Xin xem chi tiết trong Bản Tin này và trên website của Hội.
Hoặc liên lạc Ban tổ chức:
Võ đình Sanh 909-589-4176 ● Huỳnh công Tịnh 818-767-3207 ● Lý
thanh Nhàn 714-337-1428 ● Nguyễn hoàng Công 714-816-1744

HỘI ĐỒNG HƯƠNG PHÚ YÊN
P.O. BOX 297
MIDWAY CITY, CA 92655 – U.S.A.
E-mail: phuyen@phuyen.org
Website: http://www.phuyen.org

Kính gởi:
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