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     Sau nhiều năm tháng chuẩn bị cho một tuần gặp gỡ, vui ch
đổi tâm tình, chuy
thân hữu y
Houston TX su
của Thẳng Tiến 10. Chúng ta đ
hướng đạo, sống b

     Ngày vui qua mau, mây h
gần đến, chúng ta s
hữu trở lại với công việc th
chơi trước khi trở lại học đ
những hình 

                             
                          

     Xin hãy b
của Houston, những dặm đ
site kia của Camp Strake. Bỏ
người lớn nh
lòng khác đ
chúng ta.     

     Ra về, ta nắm tay từ
đồng bào. Nhé ! các anh ch
ta  trao gửi tin y
Kỳ với niềm vui tái ngộ.
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TRƯỚC GIỜ CHIA TAYTRƯỚC GIỜ CHIA TAYTRƯỚC GIỜ CHIA TAYTRƯỚC GIỜ CHIA TAY    
ều năm tháng chuẩn bị cho một tuần gặp gỡ, vui ch

i tâm tình, chuyển lửa tin yêue. nhiều thế hệ hướng đạo sinh gốc Việt v
ữu yêu mến  phong trào HĐVN đã hẹn về đây, nơi Camp Strake 

Houston TX suốt một tuần sinh hoạt trại TT10 vừa quae và hôm nay là ngày cu
ủa Thẳng Tiến 10. Chúng ta đã trải qua vài ngày vui  bên nhau trong tình huynh 

ớng đạo, sống bên nhau mấy buổi mưa nắng thất thường của xứ c

Ngày vui qua mau, mây hợp để rồi tan, trăng tròn rồi lại khu
, chúng ta sắp sửa rời xa đất trại này để quý Trưởng

ữu trở lại với công việc thường nhật; các em về với gia đ
ớc khi trở lại học đường. Nhưng chắc chắn trong tim chúng ta vẫn đầy ắp 
ình ảnh, những nụ cười những kỷ niệm của kỳ trại Thẳng Tiến 10 vừa qua.

                                   Chào nhau bằng những nụ cười; 
                                Ra về nhớ Thẳng Tiến 10 này luôn. 

Xin hãy bỏ qua những cái nóng “ cà chớn” của Texas, những “cái” m
ủa Houston, những dặm đường rừng lê thê mỏi cả chân từ camp site nọ đến camp 

ủa Camp Strake. Bỏ qua luôn những món ăn không hợp khẩu vị của nhiều 
ời lớn nhưng lại được bọn trẻ chiếu cố tận tình và có th

để chỉ nhớ một điều: niềm vui của các em HĐS thân y
chúng ta.      

ề, ta nắm tay từ biệt, lòng dặn lòng đừng quên, quên l
ào. Nhé ! các anh chị em HĐS. Qua cơn mưa, trời lại sáng.

ửi tin yêu và hẹn nhau sẽ thêm một lần , bốn năm nữa ở TT XI miền Đông Hoa 
ỳ với niềm vui tái ngộ. 

 Ban Tổ Chức & Điều H
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ều năm tháng chuẩn bị cho một tuần gặp gỡ, vui chơi, hát ca, kết bạn, trao 
ớng đạo sinh gốc Việt và những 

nơi Camp Strake - Conroe - 
à hôm nay là ngày cuối cùng 

ài ngày vui  bên nhau trong tình huynh đệ 
ờng của xứ cao bồi Texas.  

ồi lại khuyếte giây phút chia tay 
ởng, quý Phụ Huynh và thân 

ề với gia đình hưởng nốt mùa Hè vui 
ắc chắn trong tim chúng ta vẫn đầy ắp 

ời những kỷ niệm của kỳ trại Thẳng Tiến 10 vừa qua. 

ớn” của Texas, những “cái” mưa “ cà chua” 
ỏi cả chân từ camp site nọ đến camp 

ững món ăn không hợp khẩu vị của nhiều 
ình và có thể rất nhiều thứ không hài 

ể chỉ nhớ một điều: niềm vui của các em HĐS thân yêu là niềm vui của 

ên, quên lời tuyên thệ quên nghĩa 
ời lại sáng. Tin vào lẽ đó chúng 

ột lần , bốn năm nữa ở TT XI miền Đông Hoa 

Chào Thân Ái BTT 
ổ Chức & Điều Hành Trại TT 10 
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Chỉ còn có hôm nay nữa thôi sao?
"Mai chúng ta mỗi người một nơi."  Vâng ngày mai  s
ngày cuối của TT10. Chúng tôi lê bước  đến nh
biết có phải  vì ngày  nào cũng thâu đêm suốt sáng  (v
báo?) hay vi ` cứ nghĩ đến ngày mai sẽ là ngày cu

bước chân nghe sao 
nặng nề quá ch
 
Những  dẫy  b
còn ghế úp l
khiến nhà ăn bu
hôm nay có v
buổi chợ chiều: nhiều  
người đã ra  v
sao? 

Lợi dụng thời cơ,  Trưởng Nguyễn Thiện Tân, điều hợp vi
của ngày Merit Badges, liền đặt bản doanh tại nh
về khu sinh hoạt của Thiếu tuy không còn sình l
mấp ma mấp mô sau khi cái vũng lầy hôm trước bị nắng chiếu 
cố mấy ngày.  Tuy là ngày kết thân, nhưng các em Thi

phải bút nghi
nhà ăn hoàn t
Merit Badges mà các 
em đã ghi tên h
Thời gian trao đổi 
những vật l
của các em sẽ bị ngắn 
lại . Thôi th
vì "mình t
cách cân b
vui chơi và h

 

 

 

 

 

 

 

  

Các em được giải thưởng trong các 
trò chơi của ngành Thiếu: “Chào các 

bạn của Thẳng Tiến 10 nhé! 

Tiếng reo của Thiếu: 
Tội nghiệp tr

 

“Build a bridge? No problem! T

XEM THIẾU 
SINH HOẠT 

Daily Camp News 

Chỉ còn có hôm nay nữa thôi sao? 
ơi."  Vâng ngày mai  sẽ  là 

ớc  đến nhà ăn . Không 
ốt sáng  (vì làm 

à ngày cuối mà 
chân nghe sao 

quá chừng. 

ững  dẫy  bàn vẫn 
ế úp lên trên, 
à ăn buổi sáng 

hôm nay có vẻ như một 
ổi chợ chiều: nhiều  

ã ra  về rồi 

ởng Nguyễn Thiện Tân, điều hợp viên 
ền đặt bản doanh tại nhà ăn thay vì 

òn sình lầy nhưng lại 
ớc bị nắng chiếu 

hân, nhưng các em Thiếu vẫn 
ải bút nghiên lên 

nhà ăn hoàn tất những 
Merit Badges mà các 

ã ghi tên học. 
ời gian trao đổi 
ững vật lưu niệm 

ủa các em sẽ bị ngắn 
ại . Thôi thì đành chịu 
vì "mình tập thực hành 
cách cân bằng giữa 
vui chơi và học  mà"  . 

Nóng quá mà vui c
 

  
ếng reo của Thiếu: “Thiếu too much to handle!” 
ội nghiệp trưởng NGUYỄN TÂN TIẾN quá đi! 

Trò chơi chuyển trứng b
transfer): “Lè lẹ lên các b

xuống đất bây giờ!

 

Build a bridge? No problem! Tụi em 
đi qua cầu được rồi nè!” 

3 tháng 7, 2014 

Kết quả được đền bù: 
được nhận Blue card. 

Trong khi đó những 
em Thanh in tuồng 
như  thoải mái hơn. 
Ngay sau bữa sáng, 
các  em đã vất vả với 
việc chạy nhảy, bắt 
banh trên sân cỏ. Các  
em Ấu thì lại bận vội 
với việc đi xin chữ ký 
của các trưởng.  Ngày 
vui đang qua. Nhưng 
sao mau thế nhỉ? 

 
Nóng quá mà vui cũng quá! 

 
ển trứng bên trong ống (Egg 

ên các bạn ơi kẻo trứng rơi 
ống đất bây giờ!”  
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Những Đoạn Rời Về Thẳng Tiến 10 

Thông Xanh Thông Xanh Thông Xanh Thông Xanh –    Hồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ F
Những hàng thông xanh cao vút soi bóng trên m

xanh biếc. Nếu nhìn cảnh vật không thôi, tôi thấy m
đến với Đà Lạt thơ mộng. Nhưng cái nóng h
những giọt mồ hôi rịn trên da kéo tôi trở về thưc t
gió nhẹ thoảng qua làm tôi cảm nhận được echút hạnh 
phúcehạnh phúc chẳng ở đâu xa. Hãy hưởng thụ chút qu
của thiên nhiên trao tặng đi đãevới tinh thần H
tươi trong mọi hoàn cảnhe 

Tôi vẫn còn ngạc nhiên – chắc chỉ Houston mói có thông 
xanh với thời tiết nóng cùng một lúc. Có lẽ mình 
đông sẽ thấy khác đi chăng? Đây là một kỷ niệm nhớ ho
tôie 

    ÁnhÁnhÁnhÁnh        Đèn TrongĐèn TrongĐèn TrongĐèn Trong        ĐêmĐêmĐêmĐêm    
Tôi và chị bạn đi trên con đường mòn dẫn về đất trại. Trời 

tối và không có ánh trăng. Bầu trời một màu xam xám soi hình 
những hàng cây đen thui thấy ghê rợn. Tôi nói: “Ôi trời! N
đây đang có gần 2000 người cắm trạielà nơi an toànen
không, chắc khóc luôn! Có ma nè, thú dữ nè, rắn rít n
quá! Chị bạn trả lời: “Chứ còn gì nữa! Đứng timexỉu luôn chứ 
ở đó mà ma với khóc!”. 

Bỗng có một người xuất hiện, chắc là  nghe đư
chuyện của hai đứa, đưa cho chúng tôi cây đèn pin và nói: 
“Các chị dùng đèn này đi, cũng không cần trả lại đâu” m
không chịu nói tên, năn nỉ mãi mới được biết “Thi
trong bóng tối” tên là Duy, liên đoàn Đất Việt – 
gì cả loài người trên trái đất này đền như vậy e

    Chocolate Từ Phương XaChocolate Từ Phương XaChocolate Từ Phương XaChocolate Từ Phương Xa 

Tôi đang ngồi trong lều sắp xếp lại những vật dụng cá 
nhân lỉnh kỉnh. Bên ngoài các em Thanh và Thiếu đang chuẩn 
bị lên đường dự các trò chơi. Tôi nghe tiếng hỏi: “Tr
các em đâu? Thôi, không gặp cũng được. Các Tr
Pháp qua dự trại, ghé thăm liên đoàn bạn để tặng kẹo 
chocolate đem từ Pháp qua nèethật nhanh rồi bỏ đieCh
tặng kẹo mà thôi, cho đi thôi, chẳng cần nhận lại g
Sao mà engọt ngàoekẹo chocolate phương xa. Cám ơn các
Trưởng từ Pháp qua.  

    Hoa Dại Bên ĐườngHoa Dại Bên ĐườngHoa Dại Bên ĐườngHoa Dại Bên Đường    
Đường vào đất trại cảnh vật thật đẹp. Những con đ

nho nhỏ uốn lượn vòng vèo. Thông xanh hai bê
thoảng lại giao cành với nhau làm thành những cổng ch
thiên nhiên tuyệt vời. Tiếc thay, mình không là h
nhiếp ảnh gia nghệ thuật để ghi lại những tấm h
này. Nhất là hai bên đường, những rặng hoa Quỳ mọc dại 
đong đưa khoe màu vàng xinh đẹp chào đón. Th
nữa là Bồ Công Anh khiêm nhường e lệe 

Tôi dùng chiếc xe handicape di chuyển cho đỡ đau đôi 
chân, chuẩn bị cho phẫu thuật sắp tới. Từ xa, có một bé mặc 
đồng phục màu vàng của Ấu sinh, thấy tôi sắp tới, vội nhặt 
dùm cành cây cản đườnge 

Ôi, sao mà dễ thươngeViệc nhỏ không têned
như hoa dại bên đườnge 

Nguy
Phụ huynh LĐ Hùng Vương, Nam California
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Hồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ FHồ Biếc và 95 ñộ F    
àng thông xanh cao vút soi bóng trên mặt hồ 

ảnh vật không thôi, tôi thấy mình như 
ưng cái nóng hừng hực với 

ưc tế. Một cơn 
ợc echút hạnh 

ởng thụ chút quà 
ới tinh thần Hướng Đạo vui 

ắc chỉ Houston mói có thông 
ình đến đây mùa 

ột kỷ niệm nhớ hoài của 

ẫn về đất trại. Trời 
am xám soi hình 

ợn. Tôi nói: “Ôi trời! Nơi 
à nơi an toànenếu 

ắn rít nèe Ghê 
ữa! Đứng timexỉu luôn chứ 

à  nghe được câu 
ưa cho chúng tôi cây đèn pin và nói: 

ũng không cần trả lại đâu” mà 
ợc biết “Thiên Thần” 

 Houston. Ước 
ậy e 

ồi trong lều sắp xếp lại những vật dụng cá 
ếu đang chuẩn 

ếng hỏi: “Trưởng của 
ợc. Các Trưởng đây từ 

ạn để tặng kẹo 
ật nhanh rồi bỏ đieChỉ 

ẳng cần nhận lại gì hết! Ôi! 
ương xa. Cám ơn các 

ất trại cảnh vật thật đẹp. Những con đường 
òng vèo. Thông xanh hai bên đường thỉnh 

ững cổng chào 
ình không là họa sĩ hay 

ếp ảnh gia nghệ thuật để ghi lại những tấm hình độc đáo 
ờng, những rặng hoa Quỳ mọc dại 

ào đón. Thấp hơn chút 

ếc xe handicape di chuyển cho đỡ đau đôi 
ẩn bị cho phẫu thuật sắp tới. Từ xa, có một bé mặc 

ủa Ấu sinh, thấy tôi sắp tới, vội nhặt 

ênedễ thương 

Nguyễn Thị Minh Vân 
ùng Vương, Nam California 

Đêm Lửa Bế Mạc
“Chỉ còn gặp nhau một đêm nữa thôi e” Cuộc vui n
đến lúc tàn, trong đêm lửa trại
Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương có th
Huân Chương Bách Hợp đến với các Tr
góp rất nhiều công sức, vượt qua bao khó khăn để tổ chức 
trại Họp Bạn TT X được thành công. Ti
thức trao Huân Chương Bắc Đẩu d
những có công lao phục vụ cho phong tr
gian rất dài mà còn là những tấm g
Đoàn sinh khác noi theo.  Cũng trong dịp n
Khoa cũng đã trao bằng tưởng 
trọng trong việc tổ chức Trại Thẳng Tiến X.

Trại Trưởng Trại Thẳng Tiến 10 Tr
đã trao lá cờ Thẳng Tiến lại cho Tr
Nhân để sau đó trao về cho Đại Diện Miền Đông Hoa Kỳ l
Trưởng Trần Bobby để tổ chức Trại Thẳng Tiến XI v
2018. Cuối cùng ..... 

Hẹn gặp lại tất cả tại Trại Họp Bạn Thế Giới H
Nam Thẳng Tiến XI. 

Thông báo từ Ban Báo Chí:
 
Kỷ yếu Thẳng Tiến 10 sẽ đ
Xin quý Trưởng, quý trại sinh v
chóng gởi bài vở và hình 
Hạn cuối là ngày 15 tháng 8, 2014. R
đóng góp của quý vị để Kỷ yếu TT10 đ
thành. 
 
TT10 Gazette will be publish after camp. Please 
submit your articles and/or pictures as soo
possible. The deadline is August 15, 2014. We are 
looking forward to recieve your TT10's 
experiences  
 
Please email to Ban Báo Chí: 
           
  HHHH14@outlook.com 

Em Phạm Ngọc Thanh: 
công khi đưa TT11 v

Trưởng Bobby và em đ
thời gian để viết bản kế hoạch của TT11 

cùng với sự giúp đỡ của các tr
Em và các Hướng Đạo Sinh sẽ dốc hết công 

sức để cho TT11 đ
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Đêm Lửa Bế Mạc 
ữa thôi e” Cuộc vui nào cũng 

ửa trại bế mạc vào tối Thứ Tư, Ban 
Ương có thực hiện nghi thức trao 

ợp đến với các Trưởng có công đóng 
ợt qua bao khó khăn để tổ chức 

ành công. Tiếp theo sau đó là nghi 
ắc Đẩu dành cho các Trưởng không 

ững có công lao phục vụ cho phong trào một khoảng thời 
ững tấm gương đạo đức cho nhiều 

ũng trong dịp này, Tr Ngô Vinh 
 lục cho các Tr góp phần quan 

ọng trong việc tổ chức Trại Thẳng Tiến X. 

ởng Trại Thẳng Tiến 10 Trưởng Ngô Vinh Khoa cũng 
ờ Thẳng Tiến lại cho Trưởng Chủ Tịch Võ Thành 

ề cho Đại Diện Miền Đông Hoa Kỳ là 
ể tổ chức Trại Thẳng Tiến XI vào năm 

ẹn gặp lại tất cả tại Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt 
 

ừ Ban Báo Chí: 

ỷ yếu Thẳng Tiến 10 sẽ được thực hiện sau trại. 
ởng, quý trại sinh và các em nhanh 

à hình ảnh càng sớm càng tốt. 
à ngày 15 tháng 8, 2014. Rất mong sự 
ủa quý vị để Kỷ yếu TT10 được hoàn 

TT10 Gazette will be publish after camp. Please 
submit your articles and/or pictures as soon as 
possible. The deadline is August 15, 2014. We are 
looking forward to recieve your TT10's 

Ban Báo Chí:   
           

HHHH14@outlook.com  

 
ạm Ngọc Thanh: "Em cảm thấy thành 

công khi đưa TT11 về được miền Đông. 
à em đã dành ra rất nhiều 

ể viết bản kế hoạch của TT11 
ới sự giúp đỡ của các trưởng khác. 

ớng Đạo Sinh sẽ dốc hết công 
ức để cho TT11 được  thành công." 
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TT 10 DELIGHTS 
 

Two days ago, I was having breakfast with my husband 
and my son in the dining hall when I met a seven
scout from Australia. He was sitting with his Mom in front of 
me and she told him to “chào Trưởng đi con!” (say Hi to this 
Leader!). He then crossed his arms and bowed his head and 
said “Chào trưởng” (Hi Trưởng!). I was very impressed an
asked him in Vietnamese: “Con tên gì?” (What’s your name?). 
– “ Con tên là Nguyễn Long” (My name is Nguyễn Long), he 
replied. His face was cute and wore a big happy smile. I saw 
him several times after that and I liked to speak Vietnamese 
with him. I asked him about different things and much to my 
surprise, he understood everything and answered all my 
questions in Vietnamese politely. He was with Liên Đoàn Phù 
Đổng and really enjoyed TT 10. What a well-mannered kid he 
was! 

Last night, at the Văn Nghệ Program, em Nguy
Đức delighted the audience with his awesome MC speech in 
Vietnamese, a very long speech about the famous historical 
heroines Hai Bà Trưng. Without hearing his childish voice or 
seeing his tiny body on the stage, one would think the story
had been told by a professional MC on the Vietnamese 
Television show. His fluency and correct Vietnamese 
pronunciation were just perfect for that beautiful heroic skit 
performed by Liên Đoàn Lạc Việt  - Montreal 
Kudos to all LĐ Lạc Việt! 

Yesterday morning, we had Phở Gà for breakfast. One 
Thiếu Nữ (Cadette girl scout) sitting on the other table face to 
mine was eating Phở using chopsticks and spoon. I noticed 
that she had added some bean sprouts and a slice of lime 
juice in her bowl, then she tasted the soup a little bit before 
eating her bowl. She seemed enjoying the Ph
finished the entire bowl within a few minutes. Then she 
happily walked away toward her sub camp to join the other 
scouts for the games. Watching a young scout eating an
enjoying Vietnamese food was indeed a real delight for me; 
because food is culture; and as long as our kids still love our 
traditional food, we strongly believe that the Vietnamese 
culture will never fade away in their young hearts. 

The lovely girl 
scouts in the traditional 
áo dài Vi
the young boy scouts in 
the brown peasant 
clothes, who performed 
the Hội Nghị Di
skit (from Liên Đoàn 
Diên Hồng 
– California 
actually represented 
the beauty and the 

patriotism of our Vietnamese people. It was one eloquent 
example of the various methods on how to teach the kids 
about their Vietnamese heritage. While learning about a 
historical event, the scouts felt proud to wear the Vietnamese 
costumes, to listen to and dance the traditio
understand the lives of their ancestors, and how they fought 
bravely the enemies to defend their country.  
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Two days ago, I was having breakfast with my husband 
t a seven-year-old 

scout from Australia. He was sitting with his Mom in front of 
ởng đi con!” (say Hi to this 
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ởng!). I was very impressed and 

asked him in Vietnamese: “Con tên gì?” (What’s your name?). 
ễn Long” (My name is Nguyễn Long), he 
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Vietnamese, a very long speech about the famous historical 
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Television show. His fluency and correct Vietnamese 
pronunciation were just perfect for that beautiful heroic skit 
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that she had added some bean sprouts and a slice of lime 

ted the soup a little bit before 
eating her bowl. She seemed enjoying the Phở a lot and 
finished the entire bowl within a few minutes. Then she 
happily walked away toward her sub camp to join the other 
scouts for the games. Watching a young scout eating and 
enjoying Vietnamese food was indeed a real delight for me; 
because food is culture; and as long as our kids still love our 
traditional food, we strongly believe that the Vietnamese 
culture will never fade away in their young hearts.  

The lovely girl 
uts in the traditional 

áo dài Việt Nam, and 
the young boy scouts in 
the brown peasant 
clothes, who performed 

ội Nghị Diên Hồng 
skit (from Liên Đoàn 

ồng – San Jose 
California – USA), 

actually represented 
the beauty and the 

tnamese people. It was one eloquent 
example of the various methods on how to teach the kids 
about their Vietnamese heritage. While learning about a 
historical event, the scouts felt proud to wear the Vietnamese 
costumes, to listen to and dance the traditional music, to 
understand the lives of their ancestors, and how they fought 

 

and we cannot achieve it in a short period of time. However, if 
we work together consistently and join our efforts to do jus
few simple things everyday, like: speaking Vietnamese with 
the children as often as we can, teaching them good manners 
and politeness, teaching them how to appreciate our food and 
music, etc, we can be sure that they will preserve this 
precious Vietnamese heritage for many years ahead. 
Therefore, please never stop trying and never give up on 
those tiny things, which have shown their great impact on our 
young generations. Working together, Parents and Leaders, 
we will win for sure! Good luck to all of us

LĐ Vi
 
 

    

TT10TT10TT10TT10    

 Why does everyone come to TT10 even in such a hot 
weather? They come to TT10 to learn experience and make 
new friends. For the past three days I’ve had an amazing 
experience. I’m stunned by the amount people that turned up 
to TT10. The French scouts came, the 
Canadians and of course Americans came to the camp. Being 
here has  

 shown me how scouting is different world wide but the way 
we are taught is the same . During the thieu activities  we 
were taught ways to be a better scout . The best sk
have improved in was first aid, they taught me different skills 
of first aid which is a great skill to have . We also learnt Morse 
code , strategy games and construction games . We were put 
in   groups  with  people that we didn’t know  to devel
bond and work together as team and learn from each other.

 The night shows and  festival that we participated  in were 
great .The Vietnamese songs and games really help me 
improve in my Vietnamese . At this jamboree it united all of 
the Vietnamese scouts together. Our scout group may wear 
different clothes but, we were taught the same way . At this 
camp we learnt more about the Vietnamese culture and 
heritage . Seeing that a lot of children with a Vietnamese 
heritage are great . I will definitely try t

Sóc Sơn / Phù Đ

3 tháng 7, 2014 

Living in this 
multilingual and 
multicultural society like 
the United States, one 
of the main concerns of 
the Leaders and Parents 
is how to preserve and 
develop our Vietnamese 
culture and traditions 
among the young 
generations. It is not a 
small task for all of us; 

and we cannot achieve it in a short period of time. However, if 
we work together consistently and join our efforts to do just a 
few simple things everyday, like: speaking Vietnamese with 
the children as often as we can, teaching them good manners 
and politeness, teaching them how to appreciate our food and 
music, etc, we can be sure that they will preserve this 

ese heritage for many years ahead. 
Therefore, please never stop trying and never give up on 
those tiny things, which have shown their great impact on our 
young generations. Working together, Parents and Leaders, 
we will win for sure! Good luck to all of us! 

Trưởng Trịnh Mỹ Phương 
Phượng Hoàng Nhiệt Thành 

LĐ Việt Nữ - San Jose – Ca – USA 

does everyone come to TT10 even in such a hot 
weather? They come to TT10 to learn experience and make 
new friends. For the past three days I’ve had an amazing 
experience. I’m stunned by the amount people that turned up 
to TT10. The French scouts came, the Australians came, 
Canadians and of course Americans came to the camp. Being 

shown me how scouting is different world wide but the way 
we are taught is the same . During the thieu activities  we 
were taught ways to be a better scout . The best skill that I 
have improved in was first aid, they taught me different skills 
of first aid which is a great skill to have . We also learnt Morse 
code , strategy games and construction games . We were put 
in   groups  with  people that we didn’t know  to develop a 
bond and work together as team and learn from each other. 

The night shows and  festival that we participated  in were 
great .The Vietnamese songs and games really help me 
improve in my Vietnamese . At this jamboree it united all of 

uts together. Our scout group may wear 
different clothes but, we were taught the same way . At this 
camp we learnt more about the Vietnamese culture and 
heritage . Seeing that a lot of children with a Vietnamese 
heritage are great . I will definitely try to go to TT11. 

 Leena Luu  
Sóc Sơn / Phù Đổng - Australia 
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Tôi luôn nhìn đời với con mắt đẹp.  Mỗi ngày tôi ch
chuyện, để nêu cao cái đẹp của Hướng Đạo Việt Nam.  Tôi đ
nhìn thấy phong cách của những Trưởng đáng kính trọng, ai 
nhìn cũng muốn gần gũi ,yêu mến, nể vì.   Tôi đ
chuyện bình thường trong trại TT10.  Nó tầm th
chuyện chiếc giầy rơi trên sân ga, câu chuy
trước Hội Trường Diên Hồng, câu chuyện Vài Đ
chuyện Quả Mít Ba Nghìn, câu chuyện Chim Non 
v.v..  Những chuyện tôi viết lên đều có thật, mắt thấy tai nghe, 
trong những ngày trại Thẳng Tiến 10. Tuy nhi
bằng mà xét, chuyện tôi viết có phần hơi phiến diện.  Tôi chỉ 
quan sát cách hành xử qua lối kính lão đắc thọ, nh
lên trên như:  "Nhường người lớn tuổi ăn trước", "Chú 
che dù cho vị trưởng thượng bước vào lều", "Lũ chim non nói 
tiếng Việt lưu loát và biết khoanh tay chào Trưởng tr
v.v. Rõ ràng tôi thiên vị. Quả thật, qua nhãn quan khác, gi
như tôi viết qua cách nhìn từ trên xuống dưới nhỉ.  H
một Trưởng lão che dù cho bé sói con cũng đẹp vậy.  H
ảnh các Trưởng Niên dàn hàng trong nhà ăn, mi
vang vừa múc cơm chia cho các sói, hẳn cũng t
nay nhân dịp tờ báo cuối của Trại TT10, tôi xin đ
lên vài lời "ít" đẹp.  Lẽ đương nhiên, đây không ph
theo lối quy nạp láo lếu.  Tôi cũng chỉ ghi lại những g
thấy tai nghe" mà thôi.   

So sánh các thủ công trại, cổng trại của các trư
là quán quân.  Những vật liệu tầm thường được các vị tr
lão tận dụng.  Những điểm bình dị phác ra trông đ
nhưng rõ nét nghệ thuật.  Chẳng ai khen ph
nhưng hiếm ai bước qua đó mà không khỏi trầm trồ.  Tôi vui 
lây khi thấy các phụ huynh cũng như hướng đạo sinh b
qua đó, đều đứng lại để chụp vài tấm ảnh lưu ni
mừng reo mỗi lần nhìn thấy các em nhỏ níu áo cha mẹ, hoặc 
phụ huynh dừng chân đôi phút để chiêm ngưỡng.  Tôi h
diện.  Nhưng niềm hãnh diện không kéo dài đư
mục "Đêm Mầu Hồng" trong Trại Trưởng Niên đ
rối.   Tôi ấp úng khi phải trả lời những phụ huynh khi họ n
lên lời ưu tư.  Tôi thẹn thùng khi tiếng nhạc dập d
Ngại ngùng ghê lắm!  Nay tôi mong chuyển nỗi 
thùng thành lời ước.  Phải chi tiếng nhạc Đêm M
được thay bằng lời của các vị trưởng thượng, l
thế những câu giá trị muôn đời.  Tôi mong lắm, nếu đ
vị trưởng niên nào đó, dắt tay một em bé ngồi gốc cây, v
cho nó nghe là máu chảy trong huyết quản của chúng l
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ày tôi chọn viết một 
ớng Đạo Việt Nam.  Tôi đã 

ởng đáng kính trọng, ai 
đã kể lại những 

ờng trong trại TT10.  Nó tầm thường như câu 
ơi trên sân ga, câu chuyện Xếp Hàng 

ài Đồng bạc, câu 
ện Chim Non - Chim Già 

ắt thấy tai nghe, 
ẳng Tiến 10. Tuy nhiên, theo công 

ến diện.  Tôi chỉ 
ắc thọ, nhìn từ dưới 

ớc", "Chú sói con 
ều", "Lũ chim non nói 

ởng trước khi đi 
ãn quan khác, giả 

ới nhỉ.  Hình ảnh 
ũng đẹp vậy.  Hình 

ên dàn hàng trong nhà ăn, miệng vừa hát 
ẳn cũng tươi vui.  Hôm 

ịp tờ báo cuối của Trại TT10, tôi xin được phép viết 
ương nhiên, đây không phải là viết 

ối quy nạp láo lếu.  Tôi cũng chỉ ghi lại những gì "mắt 

ưởng niên phải 
ợc các vị trưởng 

ị phác ra trông đơn giản 
ệ thuật.  Chẳng ai khen phò mã tốt áo, 

ỏi trầm trồ.  Tôi vui 
ớng đạo sinh bước 
ưu niệm.  Bụng tôi 

ấy các em nhỏ níu áo cha mẹ, hoặc 
ỡng.  Tôi hãnh 

ài được lâu.  Tiết 
ên đã làm tôi bối 

ối.   Tôi ấp úng khi phải trả lời những phụ huynh khi họ nêu 
ếng nhạc dập dìu vang xa.  

ắm!  Nay tôi mong chuyển nỗi ưu tư, thẹn 
êm Mầu Hồng 

ợng, lưu lại cho hậu 
ế những câu giá trị muôn đời.  Tôi mong lắm, nếu được một 

ắt tay một em bé ngồi gốc cây, và kể 
ảy trong huyết quản của chúng là "từ 

Thành Văn Lang dồn lại".  Da diết t
da thịt mà chúng nó đang mang, là do "cha ông mi
đi trên đau nhức khôn nguôi".  B
chẳng là bước Tango hay Cha Cha Cha đâu !  R
kia, những bài hát du ca trong Đêm Th
không át được tiếng nhạc dập d
hỏa, xe ambulance chỉ làm bận l
Hình ảnh Dàn Khoan 981 dành bi
cổng trại "hoành tráng" của các vị tiền bối.  Tôi lại 
Phải chi dành thời gian thủ công n
dẹt nhỉ.  Phải chi Tiếng Nhạc Đêm M
câu hát vui hợp bầy nhỉ.  

Đám cây thông rũ lá vì buồn.  Chúng đ
ngàn, với giọng nguồn thét núi." 
trên mảnh đất này, đây là lần đầu ti
nhạc không phải Hướng Đạo H
chúng nhìn thấy những bước nhảy không phải l
lửa thiêng muôn đời. Cái buồn lớn chẳng phải đây l
chúng được chung vui cùng đám nh
này không còn của Hướng Đạo nữa.  Chúng buồn v
đêm nay, chúng thấy bị xúc phạm nặng nề.  Đất trại n
"huông" rồi ! Bán đi là phải ! 

Cước chú: Tâm sự u uẩn làm óc mu
điệu, chua cay.  Nhưng lòng yêu m
ngày xưa thôi thúc tim tôi viết theo thể loại: tâm sự nh
chua xót. Khả năng tôi chỉ có thể viết thế n
mong hết sức, bài viết của tôi gióng l
thức tỉnh.  Mắng tôi, tôi xin ch
của tôi, nếu đọc bài viết này, ch
Trưởng đã dạy tôi: "Hướng Đạo Sinh thẳng thắn." Nay, tôi 
vâng lời. 

 

    

 

Trưởng Nguyễn Đo
Sơn, CA):  “V
sáng). Vì b
thể tới sớm h
vẫn là đến đ
Thẳng Tiến rất quý n
qua.  Quỹ  thời gian không c
thời gian với H

còn ít hơn. Không biết có còn bao nhiêu, ch
được gặp lại nhau." 
Nghe thật là ngậm ngùi.  
Ừ nhỉ, không ai biết được ngày mai, nhưng hôm nay, nh
những tấm gương dấn thân mình c
ích cho đời, cho người và mình c
ở TT11 nhe.   
Ngoéo tay rồi nha. 

3 tháng 7, 2014 
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ồn lại".  Da diết thay, nếu chúng biết xương 
à chúng nó đang mang, là do "cha ông miệt mài, đã 

ức khôn nguôi".  Bước chân của tiền nhân 
ớc Tango hay Cha Cha Cha đâu !  Rõ ràng ngoài 
ài hát du ca trong Đêm Thắp Nến cho Việt Nam 

ợc tiếng nhạc dập dình.  Tiếng còi hụ của xe cứu 
ận lòng một số người hữu trách.  

àn Khoan 981 dành biển lấn đảo che không hết cái 
ủa các vị tiền bối.  Tôi lại ước thêm: 

ời gian thủ công này dạy cho các em cái nút 
êm Mầu Hồng được thay bằng 

ồn.  Chúng đã quen "tiếng gió gào 
ới giọng nguồn thét núi." (Thế Lữ)  Kể từ ngày sanh ra 

ần đầu tiên chúng nghe những điệu 
ớng Đạo Hành Khúc.  Đây là lần đầu tiên 

ớc nhảy không phải là điệu múa 
ời. Cái buồn lớn chẳng phải đây là lần cuối 

ám nhỏ, vì sau kỳ trại, đất đai 
ớng Đạo nữa.  Chúng buồn vì thật tình 

ấy bị xúc phạm nặng nề.  Đất trại này đã bị 

àm óc muốn tôi viết theo thể: cường 
òng yêu mến kính trọng trưởng đoàn 

ết theo thể loại: tâm sự nhưng 
ả năng tôi chỉ có thể viết thế này.  Tôi lại ước 

ết của tôi gióng lên được tiếng chuông 
chịu. Tôi biết, Trưởng ngày xưa 

ày, chắc sẽ không trách mắng gì tôi. 
ớng Đạo Sinh thẳng thắn." Nay, tôi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ởng Nguyễn Đoàn (LĐ Trường 
Sơn, CA):  “Vừa bay sang (11 giờ 
sáng). Vì bận công việc nên không 

ể tới sớm hơn. Dù đến trễ nhưng 
ến được TT10. Thời gian ở 

ẳng Tiến rất quý nên không thể bỏ 
ỹ  thời gian không còn nhiều, 

ời gian với Hướng Đạo lại còn ít 

òn bao nhiêu, chỉ sợ không còn 

ày mai, nhưng hôm nay, nhìn 
ình cứ cố gắng hết sức  giúp 

à mình cứ hẹn là sẽ gặp lại nhau 
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Có một điều không lạ đối với cư dân Texas là cái nóng, 
nhưng đối với những người từ phương xa đến thìenhư là 
một thảm họa, ngoại trừ Hướng Đạo. Sau ngày khai mạc là 
ông Trời cũng quay lại sinh hoạt bình thườngecó nghĩa 
làenắng và nóng chẳng thua gì cái nắng và nóng của Thẳng 
Tiến VII. Thế mà PC tui chưa nghe được một lời than phiền 
nào hay ngheelời thề “không trở lại Texas” như đã từng nghe 
tại Thẳng Tiến VII. Xin cám ơn và khâm phục các Trưởng. 

Năm ngày trại đã trôi qua với một chương trình thật 
phong phú và đa dạng với các trò chơi các tiểu trại, các đêm 
văn nghệ của các đơn vị khắp các miền và chi nhánh tham 
dự, chợ đêm, chiếu phim, thắp nến cho quê hương Việt Nam, 
sinh hoạt Du Ca, đại hội Trưởng niên, họp Đại Hội Đồng với 
những kết quả thật tốt đẹp với tinh thần trách nhiệm cao độ 
của các Trưởng. Cả trăm thứ việc không tên mà các Trưởng 
xăn tay áo xông vào nhận lãnh với những nụ cười dưới 
những cơn mưa hay cái nắng chói chan của Texas. Nhiều 
hoa thơm cỏ lạ nở rộ trong rừng Camp Strake từ những em 
Sói con, Chim non, các em Thiếu sinh Thanh sinh cho đến 
các Trưởng và cả phụ huynh. Tinh thần Hướng Đạo “Sắp 
Sẵn” và “Giúp Ích” đã sẵn trong dòng máu Hướng Đạo là 
vậye 

Ngồi thường trực ở Lều Báo Chí (không phải Phòng Báo 
chí, nơi có máy lạnh) PC ghi nhận được rất nhiều hình ảnh và 
nghe được nhiều mẩu chuyện của “thế giới Hướng Đạo” và 
ngay cả những chuyện ở “ngoài Thế giới Huớng Đạo”. Nhật 
báo Thẳng Tiến có giới hạn trang viết nên xin gác lại cho “Kỷ 
Yếu TT 10”. Giờ chỉ xin ghi lai vài chuyện nho nhỏ trong và 
quanh Lều Báo Chí. 

Lều Báo Chí hình như như được xem là “Ngã Tư Quốc 
Tế (đường Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ 
Lão – Sài Gòn) nên mọi thứ trên đời “Hướng Đạo” cũng tập 
trung ở đây. Do kinh nghiệm từ TT VII nên PC trước khi nhập 
trại đã chuẩn bị vài thứ lỉnh kỉnh mang theo để đáp ứng nhu 
cầu của “Ngã Tư Quốc Tế” chẳng hạn như cà phê, mì góieđể 
súc miệng buổi sáng và chêm bụng vào buổi khuya cho Lều 
Báo Chí. Vì trấn thủ ở một vị trí thuận lợi như vậy nên nhiều 
người đi qua đi lại ngửi thấy mùi cà phê Starbuck, bèn tiến 
thẳng vào lều yêu cầu làm cho một ly. Vừa viết bài, vừa đánh 
máy, vừa pha cà phê nên đôi khi bài vở cũng bị trễ nãi. Xin cụ 
Đà Điểu thứ lỗi cho. Có một chuyện vui, xin kể: có một vị 
khách (không biết Trưởng, phụ huynh hay khách viếng thăm) 
sau khi uống ly cà phê của Lều Báo Chí, bèn nhìn thẳng vào 
PC mà rằng: “Hôm qua tôi thấy phía gốc cây kia có treo một 
cái võng, anh có thể tìm cho tôi cái võng đó để tôi nằm hóng 
gió cho mát có được không?” Nhiều người trong Lều nghe 
xong, mắt bỗng dưng mở to. Riêng PC thì á khẩu luône 

Những chuyện kế tiếp: Vì làm việc ngoài trời nên PC nghe 
nhiều thứ, trong đó có nghe tiếng nhạc xập xình và những 
giọng hát nhuyễn như ca sĩ. Hỏi ra thì mới biết lời ca tiếng 
nhạc đó phát ra từ khu trại Trưởng niên và từ đó đêm nào 
cũng được nghe như vậy. Cũng nghe đồn là có những màn 
nhảy đầm hết sức lả lướte. Đêm đêm cũng vừa gõ bài (hai 
ngón) vừa lắng tai nghe những bài ca Hướng Đạo, nhạc Du 
Ca và những bài ca yêu nước của các em Thiếu sinh Thanh 
sinh và các Trưởng vọng lại từ diễn trường Costa Mesa.  

Trước khi nhập trại, PC có nhận giúp cho Trưởng Trương 
Phán ở San Jose là sẽ dành một chỗ tại Lều Báo Chí cho 
Trưởng Nguyễn Đình Tuấn mang cuốn “Sổ Tay Trưởng 
Hướng Đạo” để trao cho các Trưởng đã đặt mua, nhưng hai 
ngày trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng “Sổ Tay Trưởng 
Hướng Đạo” đâu cả. Có nhờ đăng tin trên Nhật Báo Thẳng 
Tiến nhưng cũng không thấy gì. Mong Trưởng Tôn Thất Hy 
và Trưởng Trương Phán thông cảm. Ngược lại, có vài chuyện 
không được dự liệu trước nhưng vẫn diễn ra trong Lều Báo 
Chí: Ngoài một số lớn nhật báo Thẳng Tiến phát hành mỗi 
ngày được phân phối vào sáng sớm do Trưởng Nhan Thiện 
Hùng (LĐ Hoàng Sa), số còn lại rất ít được để ở Lều Báo Chí. 
Khi Nhật Báo phân phối hết thì Lều Báo Chí đực mặt ngồi 
nghe những lời than phiền rất dịu dànge 

Cũng cần phải nói đến công sức và sự hy sinh của hai 
Trưởng Đệ và Tuyến đã bất kể ngày đêm khuya sớm ngồi ôm 
tay lái shuttle để đưa các vị Trưởng niên về dorm  tắm rửa 
nghỉ ngơi để hôm sau có sức mà sinh hoạt tiếp. Trưởng Đệ và 
Trưởng Tuyến vẫn không thiếu nụ cười thường trực trên môi. 
PC cũng nhiều lần được ngồi trên hai chiếc xe con thoi này. 
Cám ơn Trưởng Đệ, cám ơn Trưởng Tuyến.  

Còn nhiều chuyện để nói trong loạt bài “Viết Trong Rừng 
Thẳng Tiến” nhưng nếu viết thêm nữa thì không kịp giao bài 
cho Trưởng phụ trách lay out (vì đây là số báo chót) để trình 
bày, in và phát hành vào sáng thứ năm là Ngày Bế Mạc Trại. 
Nhưng trước khi chấm dứt loạt bài này, cũng cần phải nhắc 
đến công sức của các Trưởng trong Ban Báo Chí Thông Tin 
gồm các Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn Cửu Lâm, Nguyễn 
Liên Hương, Ý Nga, Phạm Phong Nhã, Trần Văn Lương, 
Jennifer Nguyễn, Raymond Nhựt Nguyễn, Nguyễn Đức 
Thắng, Hồ Đăng, Lý Nhật Hui, Nguyễn Chí Hiếu, Võ Thiện 
Toàn, Nguyễn Cao Bình, Hoàng Kim Châu, Phạm Thị 
XoàneMột số Trưởng đã làm việc đến hai ba giờ sáng, thậm 
chí đến bốn năm giờ sáng để cho xong việc và có Báo phân 
phói vào sáng sớm như các Trưởng Nguyễn Trí Tuệ, Nguyễn 
Liên Hương, Nguyễn Cửu Lâm, Cao Ngọc Cườnge và 
Trưởng Nhan Thiện Hùng là người đã mang Báo đi phân phối 
khắp hang cùng ngõ hẻme Xin bái phục và cám ơn sự hy 
sinh của các Trưởng. 

Phong Châu 
Ngày  100 độ F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

    Thơ Cóc 
Cóc giờ cóc viết cóc cần, 

Cóc nằm phễnh bụng ai mần mặc ai. 

Dù người gai mắt trái tai, 

Hai tay Cóc nắm hai chai Cóc cười, 

Cóc giờ ñến cử Cóc lười, 

Cóc ngồi ñọc báo Thẳng Tiến 10 mà thôi. 

Mấy ngàyCóc ñổ mồ hôi, 

Việc chi Cóc phải ngược xuôi viết bài. 

Cóc giờ Cóc muốn ngủ thôi, 

Mặc ai ñánh máy Cóc tui trùm mền. 
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NHỮNG N

Trại sinh VŨ THỊ CÁT, theo chồng là 
Hướng Đạo Sinh vào trại chơi, đang 
đọc báo THẲNG TIẾN trong khi chờ đi 
du ngoạn Houston với Hướng Đạo 
Trưởng Niên 

Phái đoàn Canada h

Đại Hội Đồng ở Hội Trường Diên Hồng 

Tr. Nhân khỏe rồi nha! Kỳ này bầu 
Tân Chủ Tịch Hội Đồng Trung 
Ương, tha hồ mà nghỉ ngơi cho 
khỏe. Vậy mà nụ cười này chỉ tươi 
chưa đủ 24 tiếng đồng hồ là đã phải 
sắp sẵn cho 4 năm kế tiếp rồi. 

Ý kiến một phụ huynh giấu tên: 
“Các anh chị làm báo gì mà có mấy trang hà, tui đ
Ban Thông Tin phát báo hay là| bán tôm tươi dz
Ngày nào cũng lội lên Ban Báo Chí tìm báo m
tui được đọc lại đầy đủ nghen” 
- Chị ơi! Ai cũng cười vui vẻ suốt mấy ngày tr
- Sao dzậy? 
- Dạe buồn ngủ! Đêm nào cũng 2 hoặ

6 giờ sáng luôn 

Trưởng ĐẶNG VŨ GIANG với chiếc Nón 
Đuổi Ruồi Muỗi đ
huy hi
Nam, vòng sang B
Houston đ
châu M
dzô! Ai không có huy hi
Giang s

Daily Camp News 

NG NỤ CƯỜI THẲNG TIẾN 10

Ai muốn trổ tài thêu thùa may vá 
thì xin mời đến gặp trưởng 
NGUYỄN HOÀNG LONG 

Phái đoàn Canada họp chuẩn bị vào 
rừng phải không nè? 

y trang hà, tui đọc chưa đầy nửa tiếng đã hết sạ
t báo hay là| bán tôm tươi dzậy, mới sáng sớm đến tận Tòa So

i lên Ban Báo Chí tìm báo mỏi cả chân cẳng “gồi”. Đề nghị các anh ch

y ngày trại mà tụi em trong Ban Báo Chí ai cũnge bu

ặc 3 giờ sáng tụi em mới được ngủ, có người lo ph

Ý Nga, PhongNhã, Tr

ởng ĐẶNG VŨ GIANG với chiếc Nón 
ổi Ruồi Muỗi đã nhờ máy bay từ Úc chở 

huy hiệu Hướng Đạo đi một vòng qua Việt 
Nam, vòng sang Bắc Kinh rồi mới tới 
Houston để đổi huy hiệu với các bạn ở 
châu Mỹ, châu Âu đây nha. Mại dzô! Mại 
dzô! Ai không có huy hiệu thì trưởng 
Giang sẽe biếu không cho đỡ nặng nè 

Trưởng LÊ ĐỨC PHẨM đang dạy
Sói Con một tr
được thì Trưởng mới ký t
Vàng” nghe 

Con nóng quá r

Ôi chao là vui quá! R
Trưởng ơi, nhảy với tụi em không n

3 tháng 7, 2014 

N 10 
 

 

 

 

ạch. Mà tui hỏi thiệt nhen: 
n Tòa Soạn mà hổng thấy một tờ. 

các anh chị đưa lên web cho tụi 

ũnge buồn hết! 

i lo phần layout còn thức tới 

Ý Nga, PhongNhã, Trần văn Lương 

ỨC PHẨM đang dạy cho 
ột trò chơi mới nè! Làm 

ởng mới ký tên lên “lụa 

Con nóng quá rồi Mẹ ơi! 
 

vui quá! Rừng ta? Ta nhảy! 
ảy với tụi em không nè? 
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LLLLẮẮẮẮNG NGHE TNG NGHE TNG NGHE TNG NGHE TỪỪỪỪ    TRTRTRTRẠẠẠẠI SINHI SINHI SINHI SINH    
 Phụ huynh NGUYỄN CHÂU và TÔ CHÂU (LĐ LẠC VIỆT) tình nguyện phụ trong Nhà Ăn: Lâu mới đi, nhưng lần này tôi 

được giúp ích như các trưởng nên thấy lòng vui thật là vui! Nhờ có Hướng Đạo nên tôi mới có dịp sinh hoạt ngoài thiên 
nhiên như vầy 

 Phụ huynh LAI XUÂN LÂN: Tôi không biết nói gì hơn một chữ: VUI! 

 Phụ huynh BtV.: “Các em không chịu tắm ở đây, chúng tôi phải đem các em ra ngoài tắm rồi mang vô trại trở lại 

 Phụ huynh NGUYỄN XUÂN NGUYÊN: Còn tôi thì thấy các em vui làm tôi cũng vui lây 

 Phụ huynh TtA: “Chúng tôi biết quý trưởng mệt lắm nhưng Ban Hành Chánh và Ban Báo Chí nên vui vẻ hơn khi phụ huynh 
chúng tôi bị mất đồ đạc và cần đến sự giúp đỡ vì tâm trạng của người mất đồ ai cũng hốt hoảng cả, mà trại không có Ban 
Thông Tin nên chúng tôi không biết đi đâu để gõ cửa, khổ ghê! 

 Phụ huynh NtT: “Thấy tụi nhỏ ăn uống no nê, cười đùa vui vẻ, còn các trưởng: người thì quét rác, kẻ thì sửa máy quạt đầu 
này; trong khi đầu kia: người thì khuân vác nước cung cấp vào các thùng sao cho luôn luôn đầy, kẻ thì nhỏ xíu như hai chị 
mà chạy đổ mồ hôi ướt áo thế này để phỏng vấn, chụp hình cho tụi nhỏ để đưa lên báo mỗi ngày làm tôi cũng muốn lăn vô 
giúp luôn.” 

 Phụ huynh VTH: “Tôi thích Chợ Đêm của Thẳng Tiến 10! Trò chơi 
ngành Ấu hay đó, còn bên ngành Thiếu thì có vẻ hơi nhiều. Các 
phòng vệ sinh bên nữ thiếu giấy và kém vệ sinh. Mà sao trại này 
Ban Thông Tin không có loa phát thanh vậy? Thay đổi chương 
trình mà dưới đoàn không biết gì hết. 

 Tr. TRẦN XUÂN ĐỨC: “Những ngày vui qua mau! Gặp nhau đây 
rồi chia tay. Trừ cái nóng ra thì các tiểu trại đã ra được những trò 
chơi có sức hấp dẫn nên cũng làm các em quên bớt phần nào cái 
nóng. “Đêm VN” của ngành Tráng đã đem được tình tự dân tộc 
vào Phong Trào HĐ. Còn Chợ Đêm thì rất tiếc là ít quá. Nên làm 
mỗi đêm thì vui hơn! Phần cung cấp nước đá cho các LĐ thì 
không chê vào đâu được, rất đầy đủ!” 

 Tr. giấu tên: “Việc ai người nấy làm thế này là nhất rồi! Chị vui 
nhất là thấy phụ nữ chúng mình ai cũng vui vẻ, hoà nhã với nhau 
trong tinh thần HĐ Sinh “khó khăn coi thường. Các em cố gắng 
lên nha” 

 Tr. ĐỖ PHÁT HAI: “Theo anh thì Thẳng Tiến 10 đã thành công! 
Nói chung chung, các em nó vui là mình mừng rồi. Tiểu trại 
Trưởng Niên kỳ này có khởi sắc và đông người tham dự. Làm sao 
anh em mình nên học tr. Thoại, người đã biết dùng mục Mã Thư 
để trả lời mọi ý kiến phê bình bằng giọng văn tiếu lâm và đã đưa 
ra được nhiều ý kiến xây dựng rất tốt” 

 Tr. LÊ ĐỨC PHẨM: “Trại sinh OK! Thức ăn ngon! Phòng ngủ 
dành cho trưởng niên tốt! Đoàn sinh nào cũng vui vẻ thoải mái. 
Anh khoái nhất là trò chơi cho ngành Thanh! Các em rất vui với 
tiểu trại này. Phương tiện di chuyển đi về, từ nơi ngủ đến nơi sinh 
hoạt, rất tốt! Anh cũng có một chút ý nho nhỏ góp với Ban Tổ 
Chức để rút kinh nghiệm là Ban Thông Tin thiếu chương trình 
phát thanh và không phóng to thời khóa biểu trại lên, trong khi 
bản đã in ra phát cho trại sinh thì nhỏ quá, chữ đọc không rõ. 
Thêm nữa là chương trình có thay đổi mà không thông báo. Ban 
Báo Chí không báo cho biết nơi nào phát hành báo hàng ngày rõ 
ràng nên tụi anh ai cũng phải đi xin mới có một cách khó khăn 

 Tr. NGUYỄN NIKI, Crew 243, Sacramento, CA: “I like the 
chanting USA! USA! at the campfire while being surrounded by 
our Canadian Scouting  friends” 

 Tr. TRẦN L.: Vui! Em thích các bạn mới. Ba em nói Ba cũng vui 
theo em. Trại này ngộ ghê! Năm 2015 mình có làm nữa hông 
Trưởng? 

Ý Nga, Phong Nhã, Trần văn Lương 

Hội Thơ Bốn Phương 
 

Đồi thông nghiêng bóng cây 
Soi  mình bên hồ biếc 
Đón ñoàn người muôn nẻo 
Thẳng Tiến – ta về ñây 
 

Từng lớp ñàn anh trước 
Quên mình giúp ñàn em 
Nắm tay ta cùng bước 
Hát cười quyết tiến lên 

 

Vang tiếng cười trong trẻo 
Ấu sinh chạy theo ñàn 
Thiếu sinh luôn Sắp Sẵn 
Núi rừng cũng hân hoan 
 

Đoàn Thanh Sinh khai phá 
Rèn luyện bản thân ta 
Ngày mai kia sẽ giúp 
Ích nước lợi muôn nhà 

 

Rừng xanh hội muôn thú 
Gấu Hổ Thỏ Hươu Nai 
Cùng về ñây họp mặt 
Bên rừng vai sánh vai 
 

Bập bùng reo tí tách 
Sưởi ấm vạn tấm lòng 
Chan hòa tình thân ái 
Đã bao mùa ñợi mong 

Nguyễn Thị Minh Vân 
Phụ huynh LĐ Hùng Vương,  Nam CA 


