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Con Cọp Trong Y Khoa
Năm Con Chuột thì có bệnh dịch hạch (Bubonic Plague, peste
bubonique), năm Con Chó thì có bệnh chó dại (Rabies, rage), năm Con Heo thì có bệnh heo gạo
(Tinea saginata, ver solitaire), năm Con Gà thì có bệnh ... mồng gà (Genital warts, crêtes de coq) ...
Đến năm Con Cọp thì quả thật là khó khăn, biết tìm đâu ra bệnh liên quan giữa Cọp và người ? Bởi
lẽ giản dị là nếu bạn tình cờ đến gần Con Cọp, trước khi có đủ thời gian để nó lây bệnh cho bạn, hay
bạn lây bệnh cho nó, thì nó đã ... thịt bạn rồi.
Người Việt trên đất Mỹ
Theo kết quả cuộc
thống kê dân số thực hiện năm 2007, số người Việt Nam hiện có trên đất Mỹ là 1,642,950 người,
đứng hàng thứ ba sau người Trung Hoa, Phi Luật Tân. Đây là một con số nhẩy vọt khá nhanh. Quá
phân nửa số trên một triệu người Việt tập trung ở các tiểu bang California, Texas. Trước năm 1975,
chỉ có dăm ngàn người Việt sống trên đất Mỹ, mà hầu hết là vợ con các quân dân chính người Mỹ đã
từng phục vụ ở miền Nam Việt Nam, hoặc du học sinh, nhân viên ngoại giao đoàn
Vượt Biển
Một Mình
Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở trong các cư xá sĩ quan,
cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà
thân yêu trong cư xá, nơi chúng tôi có một thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa chúng tôi về căn nhà riêng Ba
Mẹ đã xây nên bằng công sức của Ba Mẹ, nhưng nhà này cũng bị tịch thu. Sau hai lần mất nhà,
chúng tôi lớn lên như câu ca dao \"Còn cha gót đỏ như son, mất cha lăn lóc như lon sữa bò.\" Ba
chúng tôi còn sống, nhưng đang bị đầy ải trong trại cải tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của
miền Bắc. Những ngày u ám đó in hằn vào đầu óc của chúng tôi, khiến chúng tôi trưởng thành sớm
hơn tuổi của mình, vì chỉ được xã hội cho nếm mùi cay đắng.
Sở Di Trú Cho Rằng Hôn Nhân
Không Ðòi Hỏi Phải.... Ân Ái!
Khi Lãnh sự Hoa Kỳ hoặc Sở di trú nghi ngờ một cuộc hôn nhân gian
dối, họ có thể từ chối cấp chiếu khán (visa) hoặc Thẻ Xanh nếu họ nghĩ rằng hai người này không
sống chung như vợ chồng, hoặc sống riêng biệt quá lâu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng biết ít nhất
trong một hồ sơ, Sở di trú quyết định rằng một cuộc hôn nhân có thể là một cuộc hôn nhân chân
thật, dù rằng không hề có chuyện... ân ái.
Quyền Lợi và Trách Nhiệm Khi Làm Chủ Nhà
Với thị trường địa ốc hiện nay, đây là thời điểm tốt nhất cho những người mua nhà lần đầu tiên để ở
hoặc những người đã có nhà nhưng muốn đổi nhà lớn hơn vì giá nhà vừa thấp mà tiền lời cũng thấp
theo. Ngoài ra, Tổng Thống Obama còn đưa ra chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu tiên với
số tiền tối đa là 8,000 Mỹ Kim và những người đổi nhà khác với số tiền tối đa là 6,500 Mỹ Kim để ổn
định nền tài chánh của Hoa Kỳ.
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