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Thư viện An Vui 
 
Email #1 
Mon, 5/14/12, Minh Nguyen <minh@anvui.com> wrote: 
 
From: Minh Nguyen <minh@anvui.com> 
Subject: Đặc San Lướt Sóng. 
To: BDLuotsong@yahoo.com 
Date: Monday, May 14, 2012, 9:22 AM 

Kính gởi:        Hội Bạch Đằng 
                        P.O. Box 21997  
                        San Jose, California 95151  
   
Re:                  Đặc San Lướt Sóng.  
   
   
Chúng tôi là Thư Viện An-Vui tại 11824 Washington Street, Virginia 22030 đã may mắn có 
được 2 số Đặc San Lướt Sóng 70 & 71.  Tài liệu và nội dung rất súc tích, thế hệ mai sau sẽ có 
nguồn dữ kiện để so sánh cũng như tham khảo về lịch sử nước nhà.  
   
Thư Viện An-Vui xin đặt mua từ những số khởi đầu đến số mới nhất (2012).  Xin quí hội cho 
biết chi tiết, chúng tôi sẽ gởi chi phiếu khi đã có thông tin.  
   
Xin chân thành cám ơn.  
 
--  
Thư Viện An-Vui. 
Minh Nguyen 
11824 Washington Street, Fairfax VA 22030 
414 S. Estate Drive, Orange CA 92869 
(703) 489-7130 
 
Email # 2 
From: "Cuong Nguyen" <bdluotsong@yahoo.com> 
To: "Minh Nguyen" <minh@anvui.com> 

 
Kính gửi Ban quản thủ thư viện An - Vui, 
Rất hân hoan nhận được email của quý vị 
Ðặc San Lướt Sóng không bán . Thư viện phục vụ đọc giả bất vụ lợi, chúng tôi sẽ đáp ứng lời yêu cầu 
của qúy vị miễn ấn phí., Nếu quý thư viện dồi dào ngân khoản chúng tôi chỉ xin được giúp đỡ phần bưu 
phí mà thôi. Chúng tôi sẽ gửi tặng mỗi lần phát hành 10 cuốn LS như đã gửi tặng các thư viện của Hoa 
Kỳ.. 
Trong vòng một tuần chúng tôi sẽ gửi biếu các số LS-72, LS 73, LS 74. để ra mắt làm quen cùng quý vị, 
Sẽ gửi về hai địa ghi ở chỉ cuối email của quý vị. 
NGoài ra chúng tôi có thể gửi đến quý vị các tác phẩm Văn học, các tài liêu giá trị của các tác giả gốc Hải 
Quân QLVNCH hay các tác giả thân hữu của gia đình HQ chúng tôi, Phần này chúng tôi sẽ liên lạc với 
các tác giả và sẽ thông báo cùng quý vị sau. 
Rất mong được hồi âm của quý thư viện 
Trân trong. 
TM Hội Bạch Ðằng và Ðặc San Lướt Sóng 
Nguyễn An Cường 
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Email # 3 
From: Minh Nguyen <minh@anvui.com> 
Subject: Re: Đặc San Lướt Sóng. 
To: "Cuong Nguyen" <bdluotsong@yahoo.com> 
Date: Monday, May 14, 2012, 9:34 PM 

Anh Nguyễn An Cường, Hội Bạch Ðằng và Ðặc San Lướt Sóng. 
Thật là quí hóa để có được các số đặc san Lướt Sóng, vì các tài liệu được ghi lại là của các 

nhân chứng đương thời.   Một vài thập niên sau, sách vở cũng như các tài liệu được viết lại có 
thể sai lạc.  Giữ được tài liệu chính xác là điều nên làm.  Các bài viết của tác giả ngày hôm nay 
đã được phối kiểm và sàng lọc, nên tôi cho đó là giá trị tuyệt đối.  Rất mong Hội Bạch Ðằng và 
Ðặc San Lướt Sóng có thể tìm được các số cũ.  Thư viện An-Vui đã tìm được những số đầu tiên 
của Đặc San Tây Sơn Bình Định, Quảng Đà, Cường Để…, có những số không còn bìa, Thư Viện 
An-Vui đã tái tạo lại bìa sách và lau chùi đi những dấu ấn của ngày tháng.  

Thư viện An-Vui rất hân hạnh đón nhận các tác phẩm Văn học, các tài liêu giá trị của các 
tác giả gốc Hải Quân QLVNCH hay các tác giả thân hữu của quí hội.  Ngoài ra còn rất nhiều 
nguồn sách cũ (rất quí giá) của các chiến hữu, thân hữu của quí hội muốn dọn dẹp cho gọn cửa 
nhà, thư viện An-Vui xin được đón nhận.  

Thư viện An-Vui tọa lạc tại số 11824 Washington Street, Fairfax Virginia 22030.  
Độc giả là các thân hữu và các em Sinh Viên tại Đại Học George Mason University.  
       Thư viện An-Vui xin gởi chi phiếu $250.00 về Hội Bạch Đằng, P.O. Box 21997, San Jose, 
California 95151-1997 để đóng góp phần bưu phí.  
Trân trọng, 
Thư viện An-Vui--  
Minh Nguyen 
11824 Washington Street, Fairfax VA 22030 
(703) 489-7130 
 
Email # 4 
From: "Cuong Nguyen" <bdluotsong@yahoo.com> 
To:  "Minh Nguyen" <minh@anvui.com> 

Kính gửi anh Nguyễn Minh va Thư viện An-Vui, 
1/ Chúng tôi rất vui mừng nhận được thư hồi báo của anh thật mau mắn. 
2/ Xin lỗi là trên thư hồi báo lần trước tôi đã sử dụng sai danh xưng Anh Minh mà đúng ra là An-
Vui 
3/Xin cảm ơn quý thư viện đã nồng nhiệt yểm trợ bưu phí cho Lướt Sóng. Ðiều này khiến tôi rất 
cảm kích trước nhiệt tâm của anh. Việc ích lợi chung gặp đồng điệu khiến mình quên mệt mỏi. 
4/ Tôi sẽ liên lạc với các tác giả mà Lướt Sóng tin là đã viết, hay ghi lại các dữ kiện với độ chính 
xác , tin cẩn được,  để ghi lại chứng tích cho thế hệ trẻ sau chúng ta. Tôi hứa sẽ nỗ lực tối đa 
trước thiện tâm, thiện chí của Thư Việt An - Vui. 
5/ Xin hỏi sách báo gửi về một địa chỉ duy nhất như đã ghi trên mail này hay gửi cho cả địa chỉ ở 
Orange, CA như trên mail trước? 
Thành thật cảm ơn anh và Thư viện An-Vui  rất nhiều. 
Chúc anh luôn an mạnh và quý quyến vạn sự tốt lành. 
Thân kính, 
NAC 
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Email # 5 
Date: May 15, 2012 
To: Hội Bạch Đằng 

P.O. Box 21997 
San Jose, California 95151-1997 

Re: Anh Nguyễn An Cường, Hội Bạch Ðằng và Ðặc San Lướt Sóng. 
Kèm theo đây là chi phiếu $250.00.  Thư viện An-Vui xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn 

An Cường.  Khi cần thêm ngân khoản cho bưu phí, xin anh vui lòng thông báo, chúng tôi sẽ gởi 
thêm sau.  Chúc anh nhiều sức khỏe. 

Sách báo xin gửi về một địa chỉ duy nhất là: 
Thư viện An-Vui 
c/o Binary Information Technology, Inc. 
11824 Washington Street 
Fairfax, Virginia 22030 
Thư viện An-Vui đang xử dụng 4,000 sq ft để lưu trữ sách tại địa chỉ này.  Thân hữu vùng 

Fairfax, VA đến chơi đều có không gian riêng tư và yên tĩnh để uống trà đọc sách. 
 
Thân quí. 
 

 
Nguyễn văn Minh, CEO 
Binary Information Technology, Inc. 
11824 Washington Street 
Fairfax, Virginia 22030 
http://www.ebinaryone.com 
 

Email # 6 
 

From:  "Minh Nguyen" <minh.nguyen@ebinaryone.com> 
To:  "Cuong Nguyen" <bdluotsong@yahoo.com> 

That la qui hoa.  Xin cam on. 

Sent from my HTC, please excuse the brevity of my response. 

On May 17, 2012 2:37 PM,  
"Cuong Nguyen" <bdluotsong@yahoo.com> wrote: 
Anh Minh thân kính, 
Hội Bạch Ðằng đã nhận được tấm chi phiếu $ 250 USD yểm trợ bưu phí gửi Lướt Sóng. 
Hội đã gửi sang Thư Viện An Vui các số LS 73-74-75 và các số khác khoảng 30 cuốn mà chúng 
tôi còn lưu trữ  
Xin chân thành đa tạ. 
Thân kính 
NAC 

 

http://www.ebinaryone.com/
http://us.mc1125.mail.yahoo.com/mc/compose?to=bdluotsong@yahoo.com

	Thư viện An-Vui tọa lạc tại số 11824 Washington Street, Fairfax Virginia 22030.

