
JEFF MINICK

N
hư quý độc giả đã biết, các công 
dân Hoa Kỳ và người dân ở hầu 
hết các quốc gia trên thế giới 
đang phải chi trả nhiều hơn.

Giá xăng tăng cao. Giá thuê 
nhà ở tại nhiều thành phố đang tăng vùn 
vụt. Chi phí cho thực phẩm nhảy vọt vài 
ngày một lần và gần đây, Ngài Tổng thống đã 
cảnh báo rằng chúng ta có thể gặp phải tình 
trạng thiếu lương thực.

Không giống như các cuộc khủng hoảng 
tài chính khác trong quá khứ, tình trạng bất 
ổn định của nền kinh tế ngày nay phần nhiều 
không phải là hậu quả của các thị trường thất 
bại mà do những chính sách ứng phó với đại 
dịch một cách thảm họa của chúng ta. Đó là 

khi chính phủ liên bang giải ngân hàng nghìn 
tỷ dollar Mỹ, giá trị của những đồng dollar suy 
giảm và kéo theo lạm phát. Khi chính phủ chưa 
từng có kinh nghiệm đối phó với đại dịch ban 
hành lệnh phong tỏa, buộc các chủ cửa hàng 
dừng hoạt động nhiều tháng trời vào cùng một 
thời điểm, khiến nhiều người trong số họ phải 
ngừng kinh doanh, dẫn đến kết cục là nền 
kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề. Khi chuỗi cung 
ứng đứt gãy và tình trạng thiếu nhân công đe 
dọa nguồn cung hàng hóa, từ thực phẩm đến vi 
mạch bán dẫn máy điện toán, chúng ta phải đối 
mặt với tình trạng thiếu hụt và giá cả cao hơn.

Những nguyên nhân và hệ quả này là kiến 
thức từ Kinh tế học sơ đẳng 101. 

Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là với tư cách 
cá nhân, chúng ta nên làm gì để vượt qua thời 
kỳ khó khăn sắp xảy đến với mình? Chúng 

ta có thể tìm kiếm ở đâu nguồn cảm hứng 
và những ý tưởng để làm phao cứu sinh cho 
chính mình trong đại dương bất ổn này?

Nhìn về quá khứ
Cách đây gần một thế kỷ, Hoa Kỳ và cả thế 
giới đã trải qua một trong những đợt khủng 
hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử. Thị 
trường chứng khoán sụp đổ, hàng triệu người 
mất việc làm, và trong vòng 10 năm, từ năm 
1929 cho đến đầu Đệ nhị Thế chiến, người 
Mỹ phải vật lộn để kiếm sống qua ngày.

Những bức ảnh được chụp bởi Walker Evans 
và Dorothea Lange, các cuốn sách như “The 
Grapes of Wrath” (Tạm dịch: Chùm nho thịnh 
nộ) của nhà văn John Steinbeck và những bài 

Những bài học
từ cuộc Đại suy thoái kinh tế năm 1929
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BARBARA DANZA
 

Trong vài năm qua, việc hoàn tất niên 
học đem lại cảm giác giống như đạt được 
một thành quả lớn lao. Cho dù bạn học 
tại gia hay theo một chương trình học 
tiêu chuẩn hơn, hoàn thành năm học là 
việc thật sự đáng để ăn mừng.

 
Sửa soạn bữa ăn sáng đặc biệt cho 
gia đình
Hãy lờ đi những khuyến cáo “đừng ăn” 
khi sửa soạn bữa sáng đặc biệt cho ngày 
cuối cùng của niên học. Cho dù bữa ăn 
bao gồm thịt ba rọi và trứng, bánh mì 
nướng kiểu Pháp, bánh kếp với kẹo nhỏ 
phủ lên trên hay bất kỳ món gì khiến phi 
đội nhà bạn mê mẩn, bữa ăn mừng đầu 
tiên sẽ tạo nên giai điệu cho một ngày đặc 
biệt sắp tới. Gợi ý cho bạn: chuẩn bị một 
chút vào tối hôm trước có thể giúp bạn 
sửa soạn xong bữa ăn sáng ngay cả khi 
lịch trình buổi sáng khá bận rộn.

 
Tạo bất ngờ cho con khi thức giấc 
vào buổi sáng
Hãy chọn một tiêu điểm trong nhà bạn 
để sắp đặt một vài ngạc nhiên dành cho 
con em. Ví dụ, trong ngôi nhà của mình, 
chúng tôi trang trí bàn ăn cho những 

dịp đặc biệt. Hãy gửi đến con mảnh giấy 
viết lời chúc mừng lũ trẻ đã chăm chỉ 
học hành và đạt kết quả tốt trong niên 
khóa, kèm với những món quà đơn giản 
như cuốn sách mới để đọc trong mùa hè, 
một chiếc khăn tắm biển mới, hay một 
cặp kính râm, một con thú nhồi bông 
dễ thương, hay các vật dụng mới phục 
vụ cho hoạt động nghệ thuật. Các con sẽ 
cảm thấy hân hoan khi tỉnh giấc và nhìn 
thấy những điều bất ngờ này, khiến cho 
cả ngày hôm ấy trở nên thật đặc biệt.

In những tấm ảnh ghi lại khoảnh 
khắc đáng nhớ

Những bức ảnh của chúng ta được lưu 
trong các thiết bị kỹ thuật số không nhận 
được sự tán thưởng mà chúng xứng đáng 
được có. Bạn hãy lựa chọn in ra một số 
bức hình để mọi người cùng xem và trân 

trọng những khoảnh khắc đặc biệt đã 
diễn ra trong suốt năm học. Cho dù bạn 
chỉ đơn giản tận hưởng việc xem một xấp 
ảnh hay làm thành cuốn sách ảnh để kỷ 
niệm năm học (một việc làm đầy ý nghĩa, 
đặc biệt đối với các em học tại gia), nhìn 
lại một năm đã qua là việc làm đầy giá trị. 
Trân quý tất cả những gì con trẻ của bạn 
đã học, trải nghiệm, đạt được và sáng tạo.

 
Dùng bữa tối bên ngoài cùng gia đình 
Tụ họp gia đình và ra ngoài dùng bữa tối 
cùng nhau luôn là một cách cổ điển để 
ăn mừng thành quả đạt được. Có lẽ lũ 
trẻ sẽ chọn nhà hàng hay gia đình bạn 
có một địa điểm yêu thích để dùng bữa 
cho dịp như thế. Hãy tận hưởng thời gian 
quý giá này bên gia đình bằng cách cất đi 
các thiết bị điện tử (hoặc tốt hơn hết, để 

chúng ở nhà) và hiện diện trọn vẹn cho 
khoảnh khắc của thời thơ ấu sẽ sớm trôi 
qua này.

 
Đi du lịch cùng gia đình
Cá nhân tôi yêu thích việc bắt đầu kỳ 
nghỉ hè bằng một chuyến du lịch cùng gia 
đình. Cho dù là đi cắm trại, thăm viếng 
công viên quốc gia hay địa điểm lịch sử, 
khám phá một đất nước khác, hay lang 
thang trên bãi biển đầy nắng, cả gia đình 
đi du lịch cùng nhau là một cách tuyệt vời 
để chúc mừng việc hoàn thành niên khóa.

 
Nếu còn nghi ngại, thưởng thức 
kem là một lựa chọn hay
Có lẽ cách đơn giản và ngọt ngào nhất để 
đánh dấu ngày kết thúc niên khóa là thưởng 
thức món kem. Cả gia đình hãy cùng nhau 
đến tiệm kem yêu thích để ăn mừng những 
nỗ lực cần mẫn của con cái trong suốt 
năm học và sự bắt đầu của mùa hè rực rỡ.
 
Barbara Danza là một bà mẹ hai con, có 
bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, yêu 
biển và có trái tim thuần khiết. Bài viết của 
cô thường đi sâu vào những thách thức và 
cơ hội nuôi dạy con cái trong thời hiện đại.
 
Bảo Minh biên dịch

FRED J. ECKERT

Dưới đây là bài viết được đọc vào ngày 
20/05/1988 trước quân nhân và các quan 
chức Hoa Kỳ của Ngài Đại sứ Fred J. Eckert 
đại diện cho Tổng thống Ronald Reagan tại 
Chiến trường Biển Anzio ở Nettuno, Italy, 
một trong những khu vực chiến sự lớn nhất 
trong Đệ nhị Thế chiến vào dịp Lễ Chiến sĩ 
Trận vong. 

 
Hôm nay, chúng ta tề tựu cùng nhau để 
tưởng nhớ và để tri ân những người đã 
không tiếc sinh mạng bảo vệ Hoa Kỳ. Với 
họ, và với những ai đang kề vai sát cánh 
với họ, chúng ta nợ họ tự do của mình.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày nhắc 
nhở chúng ta không được quên rằng tự do 
không phải tự nhiên mà có. Những hàng 
mộ dài nơi vùng nông thôn gần Anzio 
này, nằm quá đỗi xa quê nhà chúng ta; 
cũng giống như những ngôi mộ khác 
khắp thế giới; cũng giống như những 
vết thương và vết sẹo để lại bên trong rất 
nhiều người; chúng là những lời nhắc 
nhở rằng đã từng có rất nhiều người phải 
mang trên vai những gánh nặng to lớn 
và phải trả những cái giá đầy chua xót để 
bảo vệ tự do của chúng ta.    

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
tưởng nhớ những người đã ngã xuống. 
Để tưởng nhớ về những nỗi đau. Để 
tưởng nhớ về những mất mát. Để tưởng 
nhớ về nỗi thống khổ tột cùng của chiến 
tranh. Để hy vọng và nguyện cầu rằng 
triết gia Plato đã sai khi nói rằng chỉ 
người chết mới thấy được kết thúc của 
chiến tranh. Và để nhớ rằng có rất nhiều 
điều quý giá đến mức dẫu phải chiến đấu 
và hy sinh tính mạng để đánh đổi cũng 
là điều xứng đáng.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
chúng ta suy ngẫm về hòa bình. Chúng ta 
khát khao hòa bình. Nhưng chỉ khát khao 
thôi chưa đủ. Hòa bình, cũng như tự do, 
đều có cái giá của nó. Và một mức giá như 
nhau: lòng dũng cảm. Dũng cảm để trả 
giá và gánh vác trọng trách giữ vững sức 
mạnh của Hoa Kỳ trước mọi xâm lăng của 
cái ác. Không có cách nào tốt hơn để vinh 
danh những người đã trao cho chúng ta 
tự do và những người đã chiến đấu cho 
chúng ta được tự do bằng cách bảo đảm 
rằng di sản tự do sẽ không lụi tàn.

Ngày nay đang có một xu hướng thời 
thượng ở phạm vi nhỏ nhưng thường thấy 
trong giới có tầm ảnh hưởng – đó là việc tìm 
lý do để nhạo báng những quân nhân phục 
vụ trong quân ngũ của chúng ta, để hạ thấp 
công sức của họ trong việc bảo vệ chúng ta 
trước những địch thủ của đất nước, để mô 
tả tổ quốc ta như một chướng ngại cản trở 
chúng ta tiến đến một thế giới tốt đẹp hơn, 

và để tuyên bố niềm tin vào một ý niệm vô 
cùng phi lý, rằng chúng ta, những người 
bảo vệ tự do, đang đứng ở cùng nấc thang 
đạo đức với những kẻ đã biến hàng triệu 
người thành nô lệ và vẫn đang tìm cách biến 
chúng ta thành nô lệ. Thời thượng – nhưng 

xuẩn ngốc. Một thứ xuẩn ngốc nguy hại. 
Có những kẻ – một số có chủ ý rõ 

ràng; một số thì không; một số đơn thuần 
là ngây thơ; một số thì khom mình hùa 
theo – tuyên bố độc quyền trong quyết 
tâm đem lại hòa bình, một cách ngu ngốc 

và thường xuyên ngạo mạn. Xem thường 
quốc phòng, hạ thấp quân nhân, không 
ngần ngại chỉ trích Hoa Kỳ và cũng không 
ngần ngại xin lỗi kẻ địch của chúng ta, 
những kẻ ấy vẫn kiêu ngạo tự phong 
cho mình cái mác “nhà hoạt động vì hòa 
bình”. Họ đã đi lầm đường rồi.

Tướng Douglas MacArthur đã nói, “Hơn 
bất cứ ai, quân nhân là những người luôn 
cầu nguyện cho hòa bình, bởi họ sẽ phải 
chịu đựng và mang theo mình những vết 
thương và vết sẹo sâu thẳm nhất từ chiến 
tranh.” Hãy nghĩ về điều ấy nếu lần tới bạn 
có dịp gặp những những nhà hoạt động tự 
phong đã lầm đường lạc lối này – những 
kẻ không thể dung chứa ý tưởng ‘hành 
động bảo vệ tự do’ – mà vẫn luôn chế nhạo 
quân đội của chúng ta. Hãy nhớ rằng dù 
ở bất cứ đâu, chẳng có nhà hoạt động về 
hòa bình nào tốt hơn những người đàn 
ông và những người phụ nữ đang phục vụ 
trong quân ngũ của Hợp chủng quốc Hoa 
Kỳ. Sẽ không có bất kỳ ai hiệu quả hơn họ.

Ngày Chiến sĩ Trận vong là ngày để 
nhớ rằng chúng ta còn là mảnh đất cho 
những người tự do chỉ vì chúng ta đã từng 
là quê hương của những người dũng cảm. 

Khi nhìn hàng hàng lớp lớp ngôi mộ 
và hàng trăm lá cờ nhỏ Hoa Kỳ đang nhẹ 
bay trong gió, chúng ta nghĩ đến tổ quốc 
yêu thương và nền tự do mà ta trân quý. 
Chúng ta nhớ về những người đã giữ gìn 
và bảo vệ Hoa Kỳ, và bảo vệ tự do. 

Nếu những quân nhân Hoa Kỳ, những 
người đứng lên chiến đấu và đem lại cho 
chúng ta tự do đang nằm tại Anzio đây và 
tại những mặt trận khác trong suốt lịch 
sử có thể chất vấn chúng ta điều gì, thì 
có thể đó chính là câu hỏi lớn trong bản 
quốc ca: “Does that star spangled banner 
still wave o’er the land of the free and 
the home of the brave?” (Lá cờ lấp lánh 
những ngôi sao đó có phất phới bay trên 
miền đất của những người tự do và trên 
quê hương của những người dũng cảm?)

Nhờ có họ, và nhờ có những người đã 
kề vai sát cánh cùng họ, lá cờ đó vẫn tung 
bay phất phới.

Cầu mong sẽ luôn như thế.

Ông Fred J. Eckert là cựu thành viên Quốc 
hội Hoa Kỳ, đã hai lần giữ cương vị Đại 
sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Ronald 
Reagan, vị Tổng thống mệnh danh ông là 
“một người bạn tốt và một cố vấn được 
quý trọng… có một không hai… người có 
trí tuệ và kinh nghiệm tuyệt vời” và tuyên 
bố rằng, “Ông ấy sở hữu một phẩm chất 
rất đỗi hiếm thấy trong giới chính trị; đó 
là lòng dũng cảm chính trị; Tôi biết, bởi vì 
tôi là nhân chứng cho lòng dũng cảm đó.”  
 
Hạnh Dung biên dịch

Lễ Chiến sĩ Trận vong: ‘Chúng ta vẫn là miền đất tự do 
bởi vì nơi đây là quê hương của những người dũng cảm’

6 cách đơn giản để ăn mừng ngày hoàn tất niên học

MEMORIAL DAY

GIA ĐÌNH

hát như “Brother, Can You Spare a Dime?” 
(Tạm dịch: Người anh em hỡi, có thể cho 
tôi xin một xu được không?”) hiện diện 
như lời nhắc nhở mang tính biểu tượng 
về những khó khăn đã xảy đến với người 
Mỹ sau cuộc khủng hoảng đó. Các vụ phá 
sản, tịch biên tài sản, thất nghiệp, và bếp 
ăn thiện nguyện đánh dấu cơn ác mộng về 
những giấc mơ tan vỡ và ví tiền trống rỗng.

Tuy nhiên, nếu cần sớm thắt lưng 
buộc bụng, cũng như phải đối mặt với 
thiếu hụt và khó khăn trong tương lai 
gần, chúng ta có thể tìm ra giải pháp tốt 
khi tìm gặp những người lớn tuổi đã trải 
qua cuộc khủng hoảng đó, và xem họ có 
thể truyền dạy điều gì cho ta.

Những bài học từ thuở ấu thơ
Dưới đây là một số bài học mà tôi học 
được từ việc lắng nghe ông bà và cha mẹ 
của mình; tất cả họ đều đã từng trải qua 
cuộc Đại suy thoái.

Trong hầu hết những năm 1930, gia 
đình mẹ tôi tương đối khá giả. Tại sao? 
Bởi vì ông ngoại tôi là chủ sở hữu một 
phần của cửa hàng kinh doanh phụ tùng 
xe hơi. Lúc bấy giờ, rất ít người có khả 
năng mua được những chiếc xe hơi mới; 
điều đó có nghĩa là họ phải mua sắm phụ 
tùng tại cửa tiệm của ông. Thậm chí, có 
thời điểm ông còn sở hữu một chiếc phi 
cơ và ngôi nhà thứ hai ở tiểu bang Florida.

Bài học đầu tiên: Nắm bắt chính xác 
nhu cầu để phát triển hưng thịnh.

Trái lại, gia đình của bố tôi đôi lúc rơi 
vào cảnh bần hàn – đúng nghĩa đen của 
từ này. Ông bà nội tôi và hai người con 
trai nhỏ đã sống qua vài mùa đông ở tiểu 
bang Pennsylvania trong một căn nhà xây 
bằng gạch với nền đất. Ông nội làm việc 
trong nhà máy sản xuất kem và thường 
trở về nhà vào lúc 5 giờ sáng với một hộp 
kem dành cho nhân viên. Ông không có 
tủ lạnh, vì vậy, trong những tháng trời 
ấm, ông đánh thức con trai mình và cho 
các con ăn sáng bằng kem.

Bài học thứ hai: Khéo ăn thì no, khéo 
co thì ấm.

Hãy luôn chấp nhận thực tế khó 
khăn của mình
Khi tôi còn là một cậu bé và trong buổi 
họp mặt gia đình ở New Castle, tiểu bang 
Pennsylvania, chú Russ của tôi đã buột 
miệng thốt lên, “Chúng ta lớn lên trong 
nghèo đói.” Mẹ của chú cũng là bà nội 
tôi, đã bộc lộ tính khí Scotland-Ireland 
của mình và hét to, “Chúng ta chưa bao 
giờ nghèo đói!”. Trong khi chú tôi nhớ 
về những ngày bữa sáng chỉ có kem thì 
bà tôi, người đã từng làm việc trong một 
tiệm tạp hóa để kiếm sống qua ngày, nhớ 
lại rằng bà và ông nội đã thành công trong 
cuộc vật lộn mưu sinh và cuối cùng vượt 
qua được thời kỳ suy thoái kinh tế.

Trong bộ phim “Cinderella Man” (Tạm 
dịch: Võ sĩ quyền anh), lấy bối cảnh thời 
kỳ Đại suy thoái kinh tế, có cảnh cô Mae 
Braddock, vợ của một võ sĩ quyền anh, đã 
giận dữ đập cửa căn hộ sang trọng của anh 
Joe Gould, quở trách anh ta vì đã lôi kéo 
chồng cô trở lại võ đài. Cuối cùng, khi anh 
Gould mở cửa, cô Mae cảm thấy sửng sốt 
khi phát hiện ra căn hộ trống không vì đồ 
đạc đã được bán để trả tiền đào tạo cho 
chồng cô. Anh Gould nói, “Xin lỗi về điều 
đó,” và giải thích lý do tại sao anh miễn 
cưỡng mở cửa cho cô, “Tôi không muốn 
mọi người thấy cô thất vọng, chỉ vậy thôi.”

“Tôi không biết,” cô Mae nói. “Ý tôi là, 
tôi đã nghĩ rằng…”

“Đúng rồi. Ý tưởng là vậy,” anh Gould 
trả lời. “Hãy luôn chấp nhận thực tế khó 
khăn của mình.”

Những người ngây thơ và dễ bị tổn 
thương nhất trong gia đình chúng ta, 
bao gồm người già và trẻ nhỏ nên được 
che chắn khỏi thực tế khắc nghiệt càng 
nhiều càng tốt để tránh cho họ rơi vào sợ 
hãi. Hơn nữa, lòng tự tôn của chúng ta 
sẽ ngăn cản chúng ta để cho người khác 
biết đến hoàn cảnh của mình, cho dù nó 
thảm hại ra sao.

Bài học được rút ra là, “Hãy luôn chấp 

nhận thực tế khó khăn của mình.”

Những thú vui giản đơn
Trong phần lớn cuộc đời trưởng thành 
của mình, mẹ vợ tôi là bà Dorothy, cũng 
là một đứa trẻ từng sống trong giai đoạn 
của cuộc Đại suy thoái, lớn lên ở trang trại 
bò sữa Wisconsin, thường chơi bài cùng 
bạn bè vào dịp cuối tuần.

Cách đây 40 năm, bà từng nói với tôi 
rằng  “Mẹ không hiểu những người trẻ 
ngày nay. Chỉ cần một bộ bài tây và vài 
thức uống giải khát, các con sẽ có một buổi 
tối tuyệt vời mà hầu như chẳng tốn tiền.”

Cha vợ tôi là cố vấn học đường và làm 
thêm vào mùa hè, còn bà kiếm thêm tiền 
nhờ làm y tá bán thời gian. Họ sống trong 
một căn nhà suốt 40 năm mà không thay 
đổi chỗ ở, chi tiêu tiết kiệm, và đầu tư 
thông minh.

Quý bà Dorothy đã qua đời như một 
triệu phú.

Chuyến vui chơi tại Disney World 
không phải là một trong những điều thiết 
yếu của cuộc sống. Khi tiền bạc eo hẹp, 
chúng ta nên tìm kiếm những nơi gần 
nhà hơn như bà Dorothy đã làm cho các 
chuyến đi chơi và những thú vui trong kỳ 
nghỉ của mình. Làm vườn, một chuyến 
viếng thăm chiến trường của cuộc Nội 
chiến, ngày cuối tuần nghỉ ngơi bên bãi 
biển hoặc hồ nước, ghé thăm thư viện 
công cộng, cùng gia đình đi dạo trên đồi, 
những hoạt động với chi phí thấp này có 
thể đem lại cho chúng ta kỳ nghỉ giải tỏa 
căng thẳng và thư giãn sau quãng thời 
gian khó khăn.

Bài học ở đây là gì nhỉ? Hạnh phúc có 
thể được tìm thấy ngay trong sân sau nhà 
mình, bạn nhé.

Hãy dựa vào bản thân mình
Trang web SurvivalMom.com cung cấp 
nhiều bài báo và lời khuyên về cách ông 
bà chúng ta đã sống sót như thế nào và 
thậm chí vượt qua khó khăn sau cuộc 
Đại Suy thoái kinh tế. Trong số những 
lời khuyên này, chúng tôi tìm thấy một 

lời khuyên đáng giá ngàn vàng như sau: 
“Hầu như không có chuyện ngồi mát ăn 
bát vàng. Mọi người đều biết họ chỉ có thể 
sinh tồn nếu làm việc chăm chỉ.”

Đại dịch COVID đã dạy chúng ta rằng 
các chính phủ có thể thao túng người 
dân thông qua nỗi sợ hãi. Chúng ta có lẽ 
phải đối mặt với những sách lược tương 
tự trong tương lai gần. Chính phủ liên 
bang có thể cố gắng đánh vào nỗi sợ hãi 
của chúng ta, yêu cầu mọi người phải xếp 
hàng, tuân theo mệnh lệnh của họ liên 
quan đến tình trạng thiếu hụt khí đốt 
hoặc nguồn cung cấp thực phẩm.

Nếu cho phép cuộc tấn công đó thành 
công, thì thậm chí chúng ta sẽ càng mất 
nhiều hơn quyền tự do mà Đấng Tối Cao 
ban tặng cho người Mỹ vốn đã bị mài mòn.

Bài học cho chúng ta là hãy dựa vào 
bản thân mình, bạn bè, và hàng xóm càng 
nhiều càng tốt. Đừng hoàn toàn tin cậy vào 
những lời hứa của chính phủ.

Hãy noi gương tổ tiên 
Tôi thực sự hy vọng những dự đoán kiểu 
tiên tri bằng quả cầu pha lê này về thời kỳ 
ảm đạm là sai. Giống như nhiều độc giả, 
tôi có con, cháu, anh chị em và bạn bè, 
những người có thể phải chịu đựng tổn 
thất nếu sự hỗn loạn này xảy ra. Tôi sẽ rất 
vui mừng nếu tương lai chứng minh rằng 
mình đã dự đoán sai.

Tuy nhiên, bất kể tương lai có ra sao, 
người dân Mỹ quốc chúng ta đều có được 
sức mạnh và lòng dũng cảm từ những 
tấm gương của tổ tiên mình, những người 
đàn ông và phụ nữ mạnh mẽ đã chịu đựng 
nghèo khổ và vượt qua thời kỳ khó khăn.

Nếu noi gương tổ tiên mình, chúng ta 
sẽ không chỉ tồn tại mà còn chiến thắng.

Ông Jeff Minick có bốn người con và rất 
nhiều cháu ở tuổi đang lớn. Trong 20 năm, 
ông đã dạy lịch sử, văn học, và ngôn ngữ 
Latin cho các học sinh tại Asheville, North 
Carolina. 

Nam Anh biên dịch

Tiếp theo từ trang 1

Matthew Murphy, 4 tuổi, đặt một bông hồng trên bia mộ trong một sự kiện tình nguyện tại Nghĩa trang Quốc gia 
Arlington, ở Arlington, Va., Vào ngày 26/05/2019.

Ông Scott Gauser ở Brooklyn, N.Y., bày tỏ lòng kính trọng 
đến cựu Thủy quân lục chiến Nielsen Paul, người bạn 
thân nhất của ông, tại Nghĩa trang Quốc gia Long Island 
vào ngày 24/05/2020 ở Farmingdale, N.Y.

Cô Louise Lombardi ở Baldwin, N.Y., đến thăm mộ của 
cha cô – ông Joseph Lombardi – một cựu chiến binh 
trong Đệ nhị Thế chiến tại Nghĩa trang Quốc gia Long 
Island ngày 24/05/2020, ở Farmingdale, N.Y.

TOM BRENNER/GETTY IMAGES

Những bài học từ cuộc Đại suy thoái
kinh tế năm 1929

Hạnh phúc 
có thể được tìm 

thấy ngay trong sân 
sau của gia đình 

chúng ta.

BIBA KAYEWICH
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BUSINESS HOURS:
MON–THU: 11AM – 8PM
FRI–SAT: 11AM – 9PM

SUNDAY: CLOSED

25551 KINGSLAND BLVD. 
SUITE B102, KATY, TX 77494

(832) 437–4519

Phở Tái Lăn Hà Nội, Phở Đặc Biệt, Phở 
Fillet Mignon, Phở Gà, Phở Đồ Biển, 
Mì, Bún, Cơm, Bánh Mì, Chả Giò, Gỏi 

Cuốn, Hủ Tiếu Áp Chảo, Món Ăn Chay, 
Trà Sữa, và Món Tráng Miệng.

KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN
KHÔNG CHẤT PHỤ GIA
KHÔNG DÙNG CHẤT ĐIỀU VỊ

-

Được điều chế theo 
từng phần nhỏ

Xem thêm video của 
Chef John trên:

Có bán tại:

Tập hợp các loại Nước sốt 
Đặc chế mới.

Hương vị Hồng Kông nổi bật
Umami ngon trong chai

Nước sốt XO

Nước sốt cay
Được pha trộn điêu luyện

và linh hoạt
Không thể thiếu cho các

món chiên

Nước sốt dầu ớt đỏ

Thật nhiều hương vị
Làm bạn không thể quên 
hương vị châu Á

MASTER

Taste of Joy

Được Phát Triển Bởi
Vua Đầu Bếp John

Trên 30 năm kinh nghiệm về ẩm thực 

Giám khảo các cuộc thi ẩm thực 

Đầu bếp nổi tiếng

Có hàng triệu người theo dõi
trên YouTube và mạng xã hội 
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rất khác biệt nhưng không kém 
phần hấp dẫn. Người Mỹ bản 
địa cũng sinh sống dọc Sông 
James, chảy qua Virginia từ 
Dãy núi Appalachian đến Vịnh 
Chesapeake. Những thủ phủ 
thuộc địa đầu tiên của tiểu bang 
Virginia là Jamestown and 
Williamsburg cũng tọa lạc dọc 
con sông này.

Vào thế kỷ thứ 18 và 19, những 
chiếc thuyền chèo bằng sào có 
đáy phẳng vận chuyển lúa mì, 
thuốc lá, và than đá đến vùng 
Eastern Seaboard. Có thời điểm, 
có đến 1,500 người chèo 500 chiếc 
thuyền trong những chuyến hải 
hành chở hàng này. Trong Lễ hội 
James River Batteau diễn ra vào 
tháng Sáu, cuộc hành trình của 
họ được tái hiện.

Ngoài những dòng sông giàu 
lịch sử, các vùng sông nước khác 
cũng đem đến những câu chuyện 
lịch sử thú vị. Kênh Augusta 
của tiểu bang Georgia là kênh 
đào duy nhất thuộc loại này vẫn 
còn hoạt động ở miền Nam. Con 
kênh này được xây dựng vào năm 
1845, đóng vai trò là nguồn cung 
cấp nước, năng lượng và phục vụ 
giao thông vận tải. Khu vực dọc 
theo kênh đào đã thu hút những 
công xưởng hàng dệt may và các 
ngành sản xuất khác đến hoạt 
động. Trong suốt cuộc Nội Chiến, 
một nhà máy sản xuất thuốc súng 
cũng được xây dựng bên cạnh 
Kênh Augusta. Các chuyến tham 
quan lịch sử và du lịch khác được 
chào mời đưa du khách lên mô 
hình của một con thuyền trên 
kênh thời kỳ đầu.

Từ năm 1828 đến năm 1850, 
người ta đã đào một con kênh 
lâu đời hơn và nổi tiếng hơn. 
Đó là kênh đào Chesapeake và 
Ohio. Con kênh này dài 184.5 
dặm (khoảng 296km), trải dài từ 
Hoa Thịnh Đốn về phía tây đến 
Cumberland, Maryland, hoạt 
động cho đến năm 1924 thì bị lũ 
lụt làm hư hỏng; lúc này, các tuyến 
đường sắt bắt đầu vận chuyển 
hàng hóa với giá cước thấp hơn.

Con kênh được xây dựng chủ 
yếu để vận chuyển than đá từ Dãy 
núi Allegheny đến Hoa Thịnh 
Đốn. Các loại hàng hóa khác di 
chuyển qua kênh đào này bao 
gồm gỗ, đá vôi, và thịt. Vào năm 
1851, mức cước phí vận chuyển 
phổ biến được tính trên một dặm 
đường là 2 cents cho mỗi tấn thịt 
heo xẻ mổ và 1 cent cho mỗi tấn 
muối. Từ mùa xuân đến mùa thu, 
những chiếc thuyền trên kênh 
đào được phục dựng sẵn sàng 

đưa du khách đi tham quan. Bảy 
trung tâm thông tin dành cho du 
khách nằm dọc trên đường đi có 
tổ chức các cuộc triển lãm về lịch 
sử của kênh đào.

Bourbon (rượu whiskey ngô) 
và cửa sông đầm lầy cũng đem 
lại những chuyến du ngoạn trên 
sông nước hấp dẫn gắn liền với 
các câu chuyện lịch sử. Tiểu bang 
Kentucky nổi tiếng về sản xuất 
rượu bourbon, và những dấu tích 
lịch sử xa xưa nhất của loại rượu 
này có thể được tìm thấy dọc theo 
Elkhorn Creek và Sông Kentucky 
gần Lexington. Những người du 
ngoạn trên con suối chèo thuyền 
nổi tiếng nhất của tiểu bang sẽ đi 
ngang qua Nhà máy rượu James 
M. Stone đã bị bỏ hoang, từng là 
nhà máy sản xuất rượu lớn nhất 
vào cuối những năm 1800; các trụ 
cầu cũ phục vụ cho những đoàn 
tàu của một tuyến đường sắt nay 
đã không còn hoạt động; và cộng 
đồng cư dân lịch sử, Forks of the 
Elkhorn, được cho là thành lập 
vào năm 1784.

Câu chuyện về một cựu 
thẩm phán Tối cao Pháp viện 
nằm trong số những câu chuyện 
được kể về Bayou Lafourche ở 
Louisiana. Dọc theo chiều dài 106 
dặm (khoảng 171km) của mình, 
Bayou, tên có nguồn gốc từ tiếng 
Pháp có nghĩa là “ngã ba”, chuyển 
từ cửa sông sang đầm lầy đến 
vùng đất ngập nước. Các nhân 
viên kiểm lâm trên những chuyến 
du ngoạn bằng thuyền khởi hành 
từ Trung tâm Văn hóa Wetlands 
Acadian ở Thibodaux kể về người 
Chitimacha bản địa, những người  
Âu Châu định cư đầu tiên ở khu 
vực này và sự trỗi dậy của ngành 
công nghiệp sản xuất đường. Du 
khách xuống tàu để tham quan Di 
tích Lịch sử E.D. White, ngôi nhà 
của vị thẩm phán Tòa án tối cao 
(tại chức trong 27 năm) đầu tiên 
đến từ Louisiana.

Cho dù bạn quan tâm điều gì 
về lịch sử, từ những hình khắc 
trên đá của người Mỹ bản địa đến 
nhà máy sản xuất thuốc súng, 
Thoreau đến thẩm phán Tòa án 
tối cao, thì vùng sông nước là một 
nơi mời gọi tuyệt vời để tìm hiểu 
lịch sử. Trải nghiệm này đem đến 
cho chúng ta nhiều niềm vui và 
kiến thức bổ ích.

Ông Victor Block là một tác gia tự do. 
Để đọc những bài viết đặc sắc khác, 
hãy truy cập trang web Creators 
Syndicate tại Creators.com

Nam Anh biên dịch 

VICTOR BLOCK

T rong khi khua mái chèo rẽ 
nước cho chiếc xuồng của 
mình băng qua các ghềnh 
thác của Sông Allagash ở 

phía bắc Maine, tôi ngẫm nghĩ về 
những người đã đi qua vùng thiên 
nhiên hoang sơ này vào thời xa 
xưa. Con đường thủy dài 65 dặm 
(khoảng 105 km) này được đặt theo 
tên của bộ tộc bản địa Penobscot, 
có nghĩa là “dòng suối vỏ cây”. Vào 
những năm 1840, người ta xây dựng 
các con đập để dễ dàng vận chuyển 
gỗ đến những vùng ven biển của 
Maine. Không lâu sau đó, Henry 
David Thoreau đã chèo xuồng đến 
thượng nguồn con sông và viết 
về chuyến du ngoạn của mình.

Cho dù bạn đang chèo xuồng 
hay chèo thuyền kayak, lên tàu chở 
khách, hay đi qua vùng sông nước 
bằng cách khác, bạn sẽ khám phá 
được nhiều điều về lịch sử trong 
chuyến đi. Ngoài việc tận hưởng 
cuộc hành trình đó, những câu 
chuyện trong quá khứ có thể làm 
tăng thêm trải nghiệm và niềm vui 
cho chuyến du ngoạn của bạn. Từ 
dòng Mississippi đến Minnesota, 
từ những con suối đến cửa sông 
đầm lầy, có rất nhiều cơ hội dành 
cho những người hứng thú với lịch 
sử thích tìm hiểu trong chuyến du 
ngoạn đường thủy.  

Dòng sông Mississippi hùng 
vĩ gợi nhớ đến nhiều sự kiện lịch 
sử khác nhau. Một cách thú vị để 
tìm hiểu về chúng là lên một trong 
những con tàu của hãng American 
Cruise Lines vốn thường xuyên có 
các chuyến đi dọc theo hệ thống Sông 

Mississippi – Ohio. Một số chuyến 
du ngoạn trên những con thuyền có 
mái chèo đem lại trải nghiệm chân 
thật. Lịch trình bao gồm chuyến 
khám phá thành phố Vicksburg và 
các chiến trường khác trong Cuộc 
Nội chiến, đồng bằng Mississippi 
cổ kính, và những ngôi làng lịch 
sử lâu đời dọc theo đoạn đường.

Chỉ riêng ở Minnesota, nơi 
sông Mississippi bắt nguồn, chảy 
qua những địa điểm có bề dày lịch 
sử. Pháo đài Snelling, được hoàn 
thành năm 1825, nhìn ra nơi hợp 
lưu của Sông Mississippi và Sông 
Minnesota. Các thị trấn ra đời vào 
những năm 1870 trong khu vực 
Brainerd Lakes tập trung tại nơi có 
tuyến đường sắt đi ngang qua tiểu 
bang Mississippi và vận chuyển 
nguyên liệu gỗ cho các nhà máy 
sản xuất gỗ địa phương.

Sông Missouri là con sông dài 
nhất nước Mỹ, có chiều dài 2,341 
dặm (khoảng 3,767 km) chảy từ 
Montana trước khi hòa vào Sông 
Mississippi. Khu vực thượng 
nguồn sông là nơi sinh sống của 
một số bộ lạc người Mỹ bản địa. 
Hai nhà thám hiểm Lewis và Clark 
đã đi thuyền dọc theo con sông 
trong chuyến thám hiểm về phía 
tây của mình. Sông Missouri đã 
trở thành một trong những tuyến 
đường chính để mở rộng về phía 
tây trong suốt thế kỷ thứ 19. Những 
hình khắc trên đá được tìm thấy 
ở một số địa điểm sinh sống của 
bộ lạc người Mỹ bản địa gợi nhắc 
về sự hiện diện của các nhà thám 
hiểm tại vùng đất này.

Ngoài ra, còn có những dòng 
sông khác mang đến trải nghiệm 

DU LỊCH

KINH NGHIỆM DÀNH 
CHO BẠN
Nếu bạn muốn có một 
chuyến du lịch thú vị bằng 
đường thủy, tìm hiểu thông 
tin qua những trang web sau:
AmericanCruiseLines.com
AdventureBoundCanoe.com
VisitMT.com
VAcanals.org/bateau
AugustaCanal.com
NPS.gov/choh
FranklinKentucky.org
NPS/gov/jela

Khám phá lịch sử
qua những chuyến đi trên sông nước

NHẬN BẢO HIỂM TUYỆT VỜI 
VÀ GIÁ TRỊ LỚN

Làm thế nào để bảo vệ 
bạn, những người thân 
yêu của bạn và cuộc 
sống bạn đã xây dựng 
bằng bảo hiểm?

VỚI SỰ PHỤC VỤ TẬN TÌNH CỦA 
CÔNG TY BẢO HIỂM XE & NHÀ 
HÀNG ĐẦU Ở MỸ

Tommy Tran
State Farm Agent

Email: tommy.tran.do9d@statefarm.com
7601 W. Sam Houston Pkwy S. Ste. 176, Houston, TX 77036
(bên cạnh Khách Sạn Comfort Suite & Tandy Leather)
www.insurewithtommytran.com

Chào đón khách hàng đến tư vấn miễn phí
Chúng tôi nói Tiếng Việt, English, 中文,Se Hable Espanol
Chúng tôi rất vui lòng trả lời các câu hỏi của bạn

CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN   Thông thạo Anh-Việt
Xin liên lạc văn phòng hoặc ghi danh online tại: 
tommytran.sfagentjobs.com/account
281-686-0380  /  Email: tommy@insurewithtommytran.com

TIẾT KIỆM ĐẾN 40%

713-270-8868

Chèo thuyền kayak trên Elkhorn Creek là một cách để khám phá lịch sử rượu bourbon của vùng Kentucky. 

Những người đi thuyền dọc 
theo Sông Missouri có thể nhìn 
thấy bức tượng khắc họa nhà 
thám hiểm Meriwether Lewis và 
William Clark của Pat Kennedy ở 
St. Charles, Missouri. 

Đi thuyền
trên sông là 

một cách để 
ngắm nhìn các 

tuyến đường 
thủy lịch sử. 

PHOTO COURTESY OF VISIT LEX

BRITNCHICK1/DREAMSTIME.COM

COURTESY OF AMERICAN CRUISE LINES

ANNIE WU

K
inh doanh một ngành 
nổi tiếng với rủi ro thất 
bại cao và lợi nhuận thấp 
như nhà hàng, cô Mie 
Okuda vẫn hai lần trụ 

vững trong thời kỳ kinh tế suy thoái. 
Vào cuối những năm 1990, trong thời 
kỳ “Thập niên mất mát” của Nhật 
Bản, cô đã bắt đầu mở một nhà hàng 
tại quận Ginza của Tokyo, là một trong 
những thành phố có nhiều nhà hàng 
nhất trên thế giới. Nhiều năm sau ở 
Hoa Kỳ, cô Okuda tiếp tục khai trương 
một nhà hàng ở New York, ngay lúc 
cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Lần mở nhà hàng thứ hai diễn ra 
vài tháng sau khi cô Okuda nhập cư 
vào Hoa Kỳ vào năm 2007, trong khi 
lần đầu là một sự thay đổi nghề nghiệp 
mang tính quyết định sau nhiều năm 
làm việc trong lĩnh vực kiến   trúc và 
thiết kế. Thật khó tin nhưng cả hai lần 
cô đều chiếm trọn cảm tình của thực 
khách. Bản thân cô Okuda cũng không 
chắc mình làm được như thế nào. Cô 
đùa rằng, “Tôi không biết nên nói đó là 
thời điểm tốt hay thời điểm xấu.” Nhà 
hàng ở Tokyo của cô ấy làm ăn rất tốt, 
với phần lớn khách hàng quen thuộc 
chủ yếu là các chính trị gia và thường 
xuyên được quảng bá trên truyền 
hình. Vì thế, chỉ trong vòng vài năm 
ngắn ngủi, một ngân hàng nội địa đã 
cho cô vay không cần xét duyệt lịch sử 
tín dụng để mở rộng nhà hàng ra toàn 
bộ tầng lầu. Còn nhà hàng Momokawa 
ở New York của cô đã trở nên nổi 
tiếng trong vòng hai năm sau khi khai 
trương và đã được trao tặng danh hiệu 
Michelin Guide Bib Gourmand – có 
nghĩa là đây là nhà hàng có thức ăn 

ngon và giá cả phù hợp. Nhà hàng vẫn 
đang phát triển thịnh vượng bất chấp 
đại dịch đã khiến nhiều nơi khác trong 
thành phố phải đóng cửa.

Tinh thần kinh doanh của cô là 
minh chứng cho sự quyết tâm: Lớn 
lên tại một thị trấn nhỏ ở Hokkaido, 
Nhật Bản, cô học về nấu ăn và lòng 
hiếu khách khi xem bố mẹ điều hành 
một nhà hàng kiểu izakaya (quán 
rượu Nhật Bản). Tuy nhiên,  khi mở 
nhà hàng ở Tokyo, cô không có bất 
kỳ kiến   thức chuyên môn nào về ẩm 
thực. Cô đã theo đuổi sự nghiệp thiết 
kế và đương đầu với sự phân biệt đối 
xử khi cố gắng tìm việc làm với tư 
cách là một bà mẹ đơn thân. Cuối 
cùng, Okuda đã tìm được một công 
việc tại một công ty nhỏ, nhưng sau 
một vài năm, cô nhận ra rằng mình 
phải theo đuổi bằng kiến   trúc để có 
thể tiến xa hơn trong sự nghiệp. Tuy 
nhiên, sau đó cô Okuda lại quyết định 
mở một nhà hàng, dành hết số tiền 
tiết kiệm cả đời vào quán ăn ở Tokyo.

Thế nhưng, trong thâm tâm cô biết 
rằng mình sẽ không ở lại Nhật Bản vì 
con trai của cô, mang nửa dòng máu 
Argentina, thường bị bắt nạt ở trường. 
Cô quyết định lập kế hoạch di cư đến 
New York. Trong một thành phố tràn 
ngập những người thuộc mọi nền văn 
hóa và lai lịch khác nhau, cô nghĩ con 
trai mình sẽ không còn cảm thấy bị xa 
lánh như vậy nữa. Cô nói: “Tôi muốn 
cho con trai mình thấy đó là điều bình 
thường.” Tại Hoa Kỳ, cô đã tự xác định 
con đường đi đến thành công.

Thành công đó bắt nguồn từ sự 
chăm chút trong việc chế biến các món 
ăn bảo đảm sức khỏe và được làm bằng 
nguyên liệu sạch. Cô sử dụng nước 

Nấu từng
món ăn với
sự tận tâm  
Gặp gỡ đầu bếp 
người Mỹ gốc Nhật 
thành công

ẨM THỰC

tương, đậu nành và ngô không biến 
đổi gene bất cứ khi nào có thể được; 
chỉ dùng muối biển và đường không 
tinh chế trong nhà hàng mình; mua 
các sản phẩm thịt không có kháng 
sinh; và cô hướng dẫn nhân viên của 
mình rửa rau có phương pháp để loại 
bỏ thuốc trừ sâu. Từ năm 2011 đến 
năm 2016, cô Okuda vừa nghiên cứu 
khoa học dinh dưỡng tại một trường 
đại học trực tuyến vừa quản lý nhà 
hàng. Thật khó khăn, nhưng Okuda 
cho biết cô muốn học cách áp dụng 
các nguyên tắc y học toàn diện Đông 
phương vào việc nấu nướng với các 
nguyên liệu được tìm thấy ở Mỹ.

Từ khi còn nhỏ, cô bé Okuda đã 
quan tâm đến dinh dưỡng; khi chăm 
sóc người mẹ thường xuyên đau ốm 
của  mình trong bệnh viện, cô đã 
muốn tìm hiểu nhiều hơn về cách thứ 
nấu những bữa ăn lành mạnh. Cô giải 
thích: “Những gì bạn ăn sẽ trở thành 
tế bào và mô của bạn. Thức ăn tạo ra 
cơ thể của bạn. Khi bạn đang thưởng 
thức thực phẩm mình đang ăn, những 
thông điệp tích cực sẽ đi vào cơ thể 
bạn.” Cuối cùng, Okuda muốn theo 
học lấy bằng thạc sĩ để có thể nghiên 
cứu thêm về mối quan hệ giữa thực 
phẩm và sức khỏe. Có những nghiên 
cứu chỉ ra rằng ăn thức ăn ngon sẽ tạo 
ra các hormone “cảm thấy dễ chịu”; 
cô muốn tìm hiểu xa hơn về việc liệu 
những hormone đó có thể tăng cường 
hệ thống miễn dịch hay không.

Cô Okuda cho biết cách tiếp cận 
nấu ăn của mình là sẽ chỉ phục vụ 
những món mà cô sẽ cho con mình 
ăn. Hay nói cách khác, “Chỉ làm 
những điều tốt nhất cho khách hàng. 
Đó là phương châm kinh doanh của 
chúng tôi.” Bản thân biển hiệu của 
nhà hàng đã thể hiện mong muốn 
mang đến những lời chúc sức khỏe 
dồi dào: “mo” có nghĩa là 100. Cô 
Okuda giải thích rằng “momo” có 
nghĩa là 100 nhân với 100 – một con 
số tốt lành để cầu chúc sự trường thọ 
cho mọi thực khách.

Nam Anh biên dịch

Bằng sự nhạy cảm, chủ nhà 
hàng Mie Okuda đã kết hợp 
các món ăn thường ngày của 
Nhật Bản với triết lý “bạn là 
những gì bạn ăn”

ALL PHOTOS BY TATSIANA MOON FOR AMERICAN ESSENCE

Món steak viên giòn kiểu Nhật.

Nhà hàng của cô Okuda là một điểm dừng chân thanh bình giữa những 
con phố nhộn nhịp của Manhattan.

Khoai môn với nước sốt làm từ váng đậu nành, hoặc tàu hũ ky.

MÓN STEAK VIÊN GIÒN 
KIỂU NHẬT (Steak Niku 
Croquette)

Phục vụ cho 4 người ăn:
• 2 pound (1kg) bò steak cắt thành 

từng miếng vuông 1cm
• 5–6 củ khoai tây cỡ vừa
• 2–3 củ hành tây cỡ vừa
• 3 muỗng canh bơ
• 2 ounce (55ml) rượu vang đỏ
• 3 muỗng canh sốt nâu demi-glace 

(tự làm hoặc mua ở cửa hàng)
• (Demi-glace: nước sốt màu nâu 

đậm trong ẩm thực Pháp được 
dùng riêng hoặc làm nền cho các 
loại nước sốt khác)

• 3 muỗng canh phô mai 
mozzarella

• muối và tiêu
• 1 quả trứng
• 2 muỗng canh nước lạnh
• 2 muỗng canh vụn bánh mì panko

Áp chảo thịt bò cắt miếng vuông với 
bơ trên lửa lớn. Nấu đến khi thịt tái 
vừa. Lấy thịt bò ra để riêng. Thêm 
hành tây băm nhỏ vào chảo và xào 
cho đến khi có màu nâu. Cho thịt bò 
trở lại chảo; thêm rượu vang đỏ và sốt 
nâu demi-glace.

Hấp khoai tây trong 40 phút bằng 
xửng hấp. Sau đó, nghiền khoai tây 
trong khi còn nóng. Thêm thịt bò với 
nước sốt và pho mát vào khoai tây. 
Nặn hỗn hợp thành những viên tròn.

Đập nhẹ một quả trứng cho vào 
một cái tô riêng, và thêm nước. Trước 
tiên, áo những viên tròn qua một lớp 
vụn bánh mì, rồi nhúng qua phần 
trứng đã đánh tan. Sau đó, phủ thêm 
một lớp vụn bánh mì và trứng. Chiên 
ngập dầu ở nhiệt độ 325 độ F (163 độ 
C) trong 5 đến 6 phút.

Cuối cùng, trình bày món ăn ra 
dĩa và thưởng thức! 

Cô Mie Okuda 
tại nhà hàng của 

mình ở Manhattan,
New York.

Bạn muốn chia sẻ báo với người thân, bạn bè? 
Epoch Times sẽ giúp chuyển tận nhà mỗi tuần.
TEL: (626) 618-6168 - (714) 356-8899   |   WWW.ETVIET.COM



6 GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNG 7GIÁO DỤC & ĐỜI SỐNGSố 37, Tháng 06/2022 Số 37, Tháng 06/2022

hơi trở nên phổ biến tại Hoa Kỳ. Và Model T trở thành một 
mẫu xe được ưa chuộng tại Hoa Kỳ bởi giá thành hợp lý, và thú 
vị là thậm chí ngài Ford luôn muốn giá thành phải rẻ hơn nữa. 

Vào năm 1913, Ford đã cho ra đời khái niệm sản xuất xe 
hơi theo từng phần thay vì toàn bộ chiếc xe. Ông đã sử dụng 
băng chuyền, đưa công nghệ sản xuất xe hơi phát triển lên 
một tầm cao mới. Xe hơi được hoàn thành theo từng phần, 
và đó cũng là dây chuyền sản xuất sơ khai, là hình mẫu cho 
những dây chuyền sản xuất sau này. Chính nhờ công nghệ 
này, thời gian để hoàn thành một chiếc xe được giảm đáng 
kể từ 12 giờ còn 90 phút. 

Chưa hết, dây chuyền sản xuất còn cho phép công nhân 
làm việc hiệu quả hơn vì nó phân chia công việc một cách 
hợp lý, dẫn tới năng suất và lợi nhuận tăng vọt. Trên hết, dây 
chuyền sản xuất giúp Ford có thể giảm giá thành một chiếc 
xe  Model T từ $825 vào năm 1908 xuống còn $260 vào năm 
1925. Tuy nhiên, nhân viên của Ford cảm thấy hệ thống làm 
việc khá nhàm chán. Trong nỗ lực để giữ chân công nhân, 
Ford đã tăng thù lao và đồng thời giảm một tiếng mỗi ca làm 
việc. Không lâu sau đó, những nhà máy khác đã bắt đầu áp 
dụng dây chuyền sản xuất như dây chuyền của Ford. 

Ngày nay, dây chuyền sản xuất là thứ không thể thiếu 
trong hầu hết các nhà máy, ngoại trừ việc dây chuyền sản 
xuất hiện đại có nhiều khâu được hoàn toàn cơ giới hóa.

 
4. Máy tính cá nhân
Những chiếc máy tính đầu tiên chắc chắn không dành cho 
cá nhân hoặc có thể xách theo bên mình. Một trong những 
chiếc máy tính đầu tiên, Electronic Numerical Integrator 
and Computer (ENIAC), được sản xuất dành cho quân đội 
Hoa Kỳ trong Đệ nhị Thế chiến. Tuy nhiên, trọng lượng 
của nó lên đến 27,215 kg và chiếm đến 185 mét vuông. Vào 
năm 1971, sự ra đời của bộ vi xử lý đã biến ý tưởng về một 
chiếc máy tính cá nhân thành hiện thực. Những bộ vi xử lý 
(microprocessor) cũng giúp vận hành những chương trình 
máy tính, tuy kích thước của chúng chỉ bằng một chiếc 
móng tay. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của máy tính nhỏ 
và máy vi tính, là tiền thân của máy tính cá nhân ngày nay. 
Một trong những máy vi tính đầu tiên, máy vi tính Altair, 
nhanh chóng trở nên phổ biến trong công chúng với phần 
mềm thân thiện với người dùng được Bill Gates và Paul 
Allen phát triển. Gates và Allen đã sáng lập ra Microsoft 
(từ viết tắt của microcomputer software); công ty công nghệ 
này sau đó dẫn đầu trong việc phát triển phần mềm cho máy 
tính. Trong khi đó, Steve Jobs và Steven Wozniak đã thành 
lập công ty máy tính Apple và ra mắt một số máy tính có 
tính năng cải tiến dựa trên Altair. 

Năm 1977, Jobs và Wozniak đã cho ra mắt máy tính 
Apple II, bao gồm một màn hình màu, bàn phím, và các ổ 
cắm mở rộng. Năm 1981, hãng IBM đã phát hành một máy 
tính có tính năng đặc biệt mạnh gọi là máy tính cá nhân 
(PC). Và cuộc cách mạng trong việc nâng cấp máy tính cá 
nhân vẫn đang diễn ra. Những đổi mới khác như giao diện 
đồ họa người dùng và chuột máy tính khiến cho các máy 
tính dễ dàng được công chúng tiếp cận.

5. Internet
Những chiếc máy tính đầu tiên dù khá mạnh nhưng rất 
cồng kềnh và khó di chuyển. Các nhà nghiên cứu đã phải 
đi những quãng đường dài để truy cập và chia sẻ thông tin. 

Khi Chiến tranh Lạnh bước vào thời kỳ cao trào, chính 
phủ Hoa Kỳ bắt đầu cho nghiên cứu về những phương thức 
chia sẻ thông tin khác – loại không bị dễ dàng ảnh hưởng vì 
một cuộc tấn công hạt nhân từ Liên Xô. Trong những năm 
của thập niên 1960, Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu 
Quốc phòng Tiên tiến (ARPA) của Hoa Kỳ đã phát triển 
Arpanet, một mạng lưới mà cuối cùng đã phát triển thành 
mạng Internet hiện đại. Tuy nhiên, khi nhiều máy tính bắt 

AMERICAN ESSENCE
 
1. Điện
Những nỗ lực để tìm hiểu và khai thác công năng của dòng 
điện được bắt đầu vào thế kỷ 18. Các khoa học gia ngày đó 
cho rằng điện có thể được sử dụng với chi phí thấp để mọi 
người thắp sáng nhà cửa. 

Một trong những nhà tiên phong lẫy lừng về điện là nhà 
phát minh Thomas Edison, người đã phát triển và hiện thực 
hóa chiếc bóng đèn điện đầu tiên vào cuối thập niên 1870. 
Sau đó, Edison đã thành lập một công ty sau này trở thành 
General Electric, và ông cũng đã cho khánh thành nhà máy 
điện trung ương đầu tiên của Hoa Kỳ tại New York vào năm 
1882. Hệ thống điện của Edison sử dụng dòng điện một 
chiều (DC), là tiêu chuẩn ở Hoa Kỳ trong những năm đầu 
Hoa Kỳ sử dụng điện năng. 

Tuy nhiên, nhà sáng chế Nikola Tesla và George 
Westinghouse lại tỏ ra hào hứng hơn với dòng điện xoay chiều 
(AC), loại dòng điện giúp truyền điện trong khoảng cách 
xa hơn đồng thời tiết kiệm hơn so với dòng điện một chiều 
(DC). Lo lắng rằng lợi nhuận từ các bằng sáng chế về dòng 
điện một chiều (DC) của mình sẽ bị suy giảm, Edison đã bắt 
đầu một chiến dịch hạ uy tín dòng điện xoay chiều (AC). Cuộc 
tranh chấp nảy lửa này giữa các nhà phát minh còn được gọi 
là chiến tranh dòng điện. "Cuộc chiến" này đã kết thúc với 
một kết quả không chính thức tại hội chợ thế giới năm 1893 ở 
Chicago, khi Westinghouse đã đánh bại dòng điện một chiều 
trong nỗ lực nhằm cung cấp điện xoay chiều (AC) cho hội chợ. 

Dòng điện xoay chiều (AC) sau đó sớm trở nên thắng thế 
trong ngành công nghiệp điện năng. Hiện nay, hầu hết dòng 
điện mà chúng ta sử dụng là điện xoay chiều (AC), bất chấp 
những chuyển biến có phần tích cực của điện một chiều 
(DC) trong những năm gần đây.

2. Điện thoại
Vào đầu thế kỷ 19, một số nhà phát minh bắt đầu sáng chế 
các thiết bị điện tín để truyền tin. Cả Elisha Gray và Antonio 
Meucci đều được ghi nhận trong lịch sử là những nhà phát 
minh ra các thiết bị cho phép truyền phát giọng nói. Tuy 
nhiên, Alexander Graham Bell mới là người được ghi nhận 
là nhà phát minh của điện thoại, và ông đã nhận được bằng 
sáng chế của Hoa Kỳ cho nhà phát minh này. 

Thành công của Bell với phát minh ra điện thoại đến từ 
những nỗ lực tạo ra một máy điện báo hài hòa, một thiết bị 
có thể truyền nhiều tin nhắn cùng lúc trên một dây thép. 
Sau phát hiện tình cờ với một trong những thí nghiệm của 
mình, Bell bắt đầu nảy sinh một ý tưởng táo bạo khác, 
truyền giọng nói của con người trên dây dẫn. Cuối cùng, 
ông đã thành công trong việc phát triển và hoàn thiện chiếc 
điện thoại đầu tiên vào năm 1876 và đã thành lập công ty 
điện thoại Bell (hiện được gọi là AT & T) một năm sau đó. 

Điện thoại đã biến đổi hoàn toàn cách mà nhân loại giao 
tiếp. Nó cho phép mọi người kết nối lập tức và chia sẻ thông 
tin với mức hiệu quả cao hơn. Phát minh này cũng thúc đẩy 
sự phát triển của các đường dây điện thoại và các mạng điện 
thoại di động sau này. 

Vào năm 1993, IBM đã cho ra mắt một chiếc điện thoại 
di động có màn hình cảm ứng với chức năng Trợ lý kỹ thuật 
số (PDA) cá nhân, có thể được xem là tiền thân của iPhone 
(Apple). Điện thoại thông minh thời hiện đại – mang nhiều 
chức năng có ở máy tính hơn là điện thoại thông thường – 
khiến điện thoại không những trở thành một công cụ giúp 
công việc tăng hiệu quả, mà còn là một truyền thông đa 
phương diện (multimedia).

 
3. Dây chuyền sản xuất
Xe hơi Model T được Henry Ford phát triển đã đem đến một 
bước tiến mới – dây chuyền sản xuất. Đầu thập niên 1990, xe 

đầu kết nối thông qua ARPANET (1), việc nhanh chóng cho 
ra đời một bộ quy tắc về cách truyền dữ liệu thông qua mạng 
lưới này là điều vô cùng cần thiết. Vào ngày 01/01/1983, 
Arpanet đã áp dụng Giao thức điều khiển truyền vận/Giao 
thức Internetwork (TCP/IP), là quy chuẩn để các máy tính 
có thể tương tác với nhau. Ngôn ngữ phổ quát dành cho 
máy tính này đã giúp các nhà nghiên cứu rốt cuộc cũng 
xây dựng nên một mạng lưới kết nối toàn cầu, còn được gọi 
là "Internetwork" hoặc ngắn gọn hơn là Internet. Điều này 
cũng mở đường cho việc tạo ra World Wide Web, phương 
cách phổ biến nhất để truy cập dữ liệu trực tuyến ngày nay.

6. Máy bay
Những nỗ lực đầu tiên để thực hiện những chuyến bay được 
mô phỏng theo chuyển động bay của loài chim. Ý tưởng 
về máy bay có cánh cố định không hề tồn tại cho đến cuối 
thế kỷ 18. Nhiều nhà khoa học sau đó đã thử nghiệm các 
chuyến bay được kiểm soát với tàu lượn, nhưng họ không 
thành công trong việc đạt được mục tiêu là thực hiện những 
chuyến bay vận hành tự động. 

Lấy cảm hứng từ những người tiên phong trong ngành 
hàng không vừa nêu trên, anh em nhà Wright: Orville 
Wright và Wilbur Wright đã bắt đầu thử nghiệm các thiết 
kế máy bay của riêng họ và phát triển hệ thống lái dành cho 
máy bay vận hành bằng nhiên liệu. Vào ngày 17/12/1903, 
anh em nhà Wright đã thực hiện chuyến bay tự động đầu 
tiên trên một chiếc máy bay nặng hơn trọng lượng không 
khí ở thành phố Kitty Hawk, tiểu bang Bắc Carolina. Đến 
năm 1905, họ đã phát triển được một chiếc máy bay hoàn 
thiện đầu tiên.Trong một chuyến bay thử nghiệm với chiếc 
máy bay được thực hiện vào năm 1905, Wilbur đã bay với 
quãng đường 24,5 dặm (hơn 39 cây số) trong 39 phút. 

Tuy nhiên, công chúng vẫn còn bàng quan với thành tựu 
này cho đến năm 1908, khi anh em Wright đã thực hiện các 
chuyến bay chở khách đầu tiên tại Âu Châu. Các kỹ sư từ 
khắp thế giới bắt đầu nghiên cứu và cải thiện thiết kế của 
anh em nhà Wright. Và Đệ nhất Thế chiến đã đẩy nhanh 
tốc độ quân sự hóa và sản xuất máy bay.

7. Máy điều hòa không khí
Mặc dù khái niệm điều hòa đã xuất hiện từ thời Ai Cập 
cổ đại, hệ thống điều hòa được vận hành bằng điện hiện 
đại đầu tiên nguyên là để giải quyết một vấn đề trong sản 
xuất công nghiệp. Năm 1902, độ ẩm cực cao trong công 
ty ấn loát phát hành sách Sackett-Wilhelms Lithographing 
and Publishing Company tại Brooklyn đã khiến các trang 
giấy bị co lại và phồng lên, làm gián đoạn quá trình in. 
Willis Carrier, một kỹ sư 25 tuổi chuyên thực hiện các thí 
nghiệm, đã phát minh ra một cỗ máy để giúp giảm độ ẩm 
xung quanh nhà máy in. Carrier nhanh chóng nhận ra 
sáng chế của mình cũng có thể làm mát không khí, đem lại 
tiện nghi và có thể giúp ích cho nhiều ngành công nghiệp 
khác. Đến năm 1922, Carrier đã tinh chỉnh phát minh này, 
thêm vào máy nén lạnh ly tâm – là tiền thân cho các hệ 
thống điều hòa không khí hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, 
đại đa số công chúng không quen thuộc với sự thoải mái 
mà hệ thống điện lạnh này đem lại cho đến những năm 
của thập niên 1920, khi hệ thống làm mát là thứ không 
thể thiếu trong những rạp chiếu bóng. Các rạp chiếu phim 
công cộng vào thời điểm đó thường ẩm ướt và có mùi; vì vậy 
phát minh của Carrier là một cuộc cách mạng cho ngành 
công nghiệp nhà hát. Theo thời gian, sự phổ biến của máy 
điều hòa dần dần chuyển từ không gian công cộng tiếp tục 
lan rộng với những ứng dụng tại nhà riêng. Và vào cuối 
thập niên 1960, hầu hết các gia đình tại Hoa Kỳ đều có máy 
điều hòa không khí. Ngày nay, Hoa Kỳ tiêu thụ nhiều năng 
lượng cho máy điều hòa không khí hơn so với phần còn lại 
của thế giới cộng lại.

8. Nhựa
Vào thế kỷ 19, việc săn bắn voi quá mức khiến ngà voi trở 
nên khan hiếm, tạo ra một vấn đề cho các nhà cung cấp 
bi dành cho bộ môn billiards. Nhựa xuất hiện khi các nhà 
cung cấp bắt đầu tìm kiếm một chất liệu thay thế cho ngà 
được sử dụng để tạo ra những quả bóng billiards. 

Năm 1869, John Wesley Hyatt, một thợ in ấn từ thành 
phố Starkey, Nữu Ước, thành công trong việc phát minh 
ra nhựa – một vật liệu tổng hợp mà ông gọi là Celluloid. 
Celluloid có thể được tạo hình với các hình dạng khác nhau 

và có các tính năng có thể thay thế các chất tự nhiên khác 
nhau (bao gồm cả ngà voi). 

Sự đột phá này có nghĩa là việc sản xuất của con người 
không còn bị hạn chế bởi vật liệu tự nhiên. Những tiến bộ 
khác về nhựa nhanh chóng theo sau, bao gồm sự phát triển 
của polystyrene, vinyl, acrylics và nylon. Sự xuất hiện của 
vô số những loại vật liệu mới này cũng dẫn đến các công 
nghệ sản xuất mới đơn cử như máy ép nhựa – khiến cho 
nhựa được sản xuất với giá rẻ và với quy mô lớn một cách 
nhanh chóng. 

Trong Đệ nhị Thế chiến, quân đội Hoa Kỳ bắt đầu trông 
cậy nhiều vào các nguyên liệu thay thế được tổng hợp từ hóa 
chất nhằm bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; điều này thúc đẩy 
sản lượng nhựa tăng gấp bốn lần tại Hoa Kỳ. Trong những 
năm thời kỳ hậu chiến, các công ty sản xuất nhựa chuyển 
sự chú ý của họ đến các sản phẩm tiêu dùng. Nhựa cho phép 
hàng hóa được sản xuất với chi phí rẻ hơn, an toàn hơn, bền 
vững hơn, cũng như giúp nâng cao tiêu chuẩn sống của mọi 
người. Tuy nhiên, một số loại nhựa nhất định và việc dùng 
nhựa quá mức cũng dẫn đến sự tích tụ chất thải với quy mô 
rất lớn, tạo ra những lo ngại về môi trường – những vấn đề 
vẫn đang được giải quyết cho đến tận ngày hôm nay.

9. Hệ thống định vị GPS
Khi vệ tinh Nga Sputnik được phóng vào năm 1957, các nhà 
vật lý Mỹ phát hiện ra rằng họ có thể theo dõi chính xác 
các chuyển động của vệ tinh nhờ một phần vào hiệu ứng 
Doppler. Khám phá này gây tò mò cho chính phủ Hoa Kỳ 
vì nó có thể trợ giúp việc lên kế hoạch hoạt động cho quân 
đội Hoa Kỳ. Trong nhiều thập niên, có ba người đàn ông 
đã được công nhận vì những đóng góp khác nhau cho dự 
án GPS bắt đầu năm 1973 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Họ 
là Roger L. Easton, Ivan Getting, và Bradford Parkinson. 
Mãi đến năm 2018, những đóng góp của tiến sĩ Gladys West 
mới được công nhận. Các tính toán của tiến sĩ West đã đem 
đến hiểu biết chính xác về hình dạng hình học của trái đất. 
Không có các tính toán này, công nghệ GPS không thể xuất 
hiện. GPS là một hệ thống định vị sử dụng các vệ tinh để xác 
định chính xác vị trí giữa các điểm địa lý trên Trái đất. Hiện 
tại, nhiều ứng dụng dân sự đang sử dụng công nghệ GPS, 
bao gồm điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, và tai 
nghe không dây. Các ứng dụng giao thông tức thời bao gồm 
Google Maps và Waze, và thậm chí các trò chơi di động như 
Pokemon Go, cũng sử dụng công nghệ GPS.

10. Bóng bán dẫn
Thế giới ngày nay được kết nối mạnh mẽ hơn bao giờ hết 
nhờ vào duy nhất một thiết bị: bóng bán dẫn (transistor) – 
một linh kiện tối quan trọng trong các thiết bị công nghệ 
hiện đại của chúng ta. Là một thiết bị bán dẫn cho phép 
dòng điện được chuyển đổi hoặc khuếch đại trong một cỗ 
máy lớn hoặc thiết bị công nghệ, các bóng bán dẫn không 
thể thiếu trong các máy tính hiện đại vì nó cho phép thông 
tin được truyền tải. Linh kiện này có mặt trong radio, điện 
thoại thông minh, và TV. Ứng dụng phổ biến nhất của 
các bóng bán dẫn trong thế kỷ 21 là những vi mạch nhớ 
(memory chips) bên trong máy tính. Điều này làm cho bóng 
bán dẫn trở thành một trong những tiến bộ công nghệ quan 
trọng nhất của thế kỷ 20.

Bóng bán dẫn đầu tiên được cấp bằng sáng chế cho nhà 
vật lý người Áo, Julius Edgar Lilienfeld, vào năm 1926, 
nhưng ông đã thất bại trong việc tạo ra một bóng bán dẫn 
có thể vận hành. Mãi đến năm 1947, ba nhà vật lý, John 
Bardeen, Walter Brattain, và William Shockley, làm việc tại 
Phòng thí nghiệm Bell ở thành phố Murray Hill, tiểu bang 
New Jersey, đã sản xuất thành công các bóng bán dẫn có 
thể hoạt động trơn tru. Các thí nghiệm của họ nghiên cứu 
cách các chất rắn bị ảnh hưởng trong từ trường điện. Họ 
đã có được bước đột phá khi thay thế các ống chân không 
thủy tinh tiêu chuẩn bằng ống chân không bằng vàng và 
nguyên tố Germanium để tạo ra một diode bán dẫn bên 
trong bóng bán dẫn. Thành tựu này này được cho là một 
trong số những phát minh quan trọng nhất của thế kỷ 20, 
và có ý kiến cho rằng đây là những linh kiện đem đến sự 
thay đổi mạnh mẽ nhất từng được phát minh. Phát minh 
này nhận được giải thưởng Nobel vào năm 1956.

 
Bài viết này đã được đăng trên American Essence Magazine.
Song Ngư biên dịch
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phát minh của người Mỹ
làm thay đổi thế giới10
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“Chúng ta cần có sự tương tác. Những 
học sinh của chúng ta nên ở ngoài trời 
thay vì nằm dài trên ghế sofa hoặc ghế 
bành, và dán mắt vào chiếc điện thoại 
hoặc trò chơi điện tử.” Ông Joey hài hước 
nói, “Làm sao bạn có được một cuộc trò 
chuyện trí tuệ với chiếc điện thoại trên 
tay? Chắc chắn chúng có nhiều hạn chế.”

Và các cô cậu trẻ tuổi say mê môn 
câu cá thể thao. Những học sinh này 
tham gia vào các hoạt động trong thế giới 
thực, nơi khiến họ phải tự suy nghĩ độc 
lập. “Bọn trẻ có biết di chuyển từ vùng 
nước trong sang nước đục và phải thay 
mồi câu không? Hay các em có biết cách 
thay hoặc thả cá không [khi cần thủ đã 
có đủ số cá giới hạn thì họ cần thả chú 
cá đã câu được trước đó nhưng nhỏ hơn 
và giữ chú cá mới câu được lớn hơn]? 
Hoặc tính toán thời gian thi đấu; việc 
này liên quan đến môn toán học, bao 
gồm cả hình học?” Bray gợi ý các câu hỏi.

Ông Bray thừa nhận rằng một số 
trong những thanh thiếu niên này ngày 
nào đó sẽ đảm nhận vị trí của ông. Ông 
chia sẻ mình chỉ đơn giản là một người 
cha tình nguyện thực hiện chương trình 
hướng dẫn những người trẻ tuổi học câu 
cá, bởi vì con trai ông mới bắt đầu chơi 
môn thể thao này. Vào năm cuối trung 
học, con trai ông Bray cuối cùng đã đoạt 
được giải thưởng hàng đầu dành cho cần 
thủ tốt nghiệp của tiểu bang Oklahoma.

Rất tự nhiên, những thanh thiếu niên 
câu cá đều mơ ước sẽ trở thành cần thủ 
chuyên nghiệp. Câu cá vược ngay từ khi 
còn nhỏ trong các chương trình câu cá 
dành cho trẻ em, các học sinh hy vọng sẽ 
trở thành Jacob Wheeler tiếp theo. Được 
xếp hạng là người câu cá vược số một 
thắng giải thưởng hơn 2 triệu đô la Mỹ, 
Wheeler đã bắt đầu câu cá từ khi còn nhỏ 
trong chương trình câu cá dành cho trẻ 
em năm 2010.

Ông Bray thừa nhận rằng, “Mặc dù 
cơ hội trở thành cần thủ chuyên nghiệp 

rất mong manh, một số cần thủ là hiện 
tượng đặc biệt.” Ông Bray nói tiếp, thậm 
chí ngay cả khi không bước chân được 
vào giới câu cá chuyên nghiệp, những 
người dành thời gian câu cá sẽ trưởng 
thành với các kỹ năng sống vô giá.

Tuy như vậy, các tình nguyện viên 
đóng vai trò quan trọng đối với sự thành 
công của các câu lạc bộ. Những người 
câu cá nghiệp dư sẽ trở thành các bậc 
cha me, ông bà, hoặc người trưởng 
thành, và có thể truyền lại các bài học 
cuộc sống vô giá có được từ việc câu 
cá cho thế hệ sau. Với sự hướng dẫn và 
chia sẻ kinh nghiệm của ông Bray (một 
chuyên gia cố vấn và tình nguyện viên), 
những tình nguyện viên có thể hướng 
dẫn trên thuyền câu hoặc hỗ trợ và dẫn 
dắt – đóng vai trò các giám đốc hướng 
dẫn tuổi trẻ của các câu lạc bộ. Sự đầu tư 
rất lớn về thời gian và kiến thức có được 
từ nhà cố vấn không chỉ là để đạt được 
cơ hội thi đấu trong các giải đấu quốc 
gia và quốc tế diễn ra vào tháng Sáu.

“Đây là một cơ hội tuyệt vời để đồng 
hành cùng con cái chúng ta tại trung 
học và tham gia vào chương trình này,” 
ông Bray nói. Ghi danh làm thành 
viên của SAF, với chi phí 25 USD, là 
yêu cầu duy nhất để một học sinh có 
thể tham gia câu cá tại giải SAF thuộc 
bất kỳ tiểu bang nào. Bảo hiểm đã bao 
gồm trong phí hội viên, chương trình 
này hoàn toàn tuân thủ quy định Đề 
Mục IX [Luật liên bang Hoa Kỳ về các 
quyền dân sự nghiêm cấm phân biệt 
đối xử giới tính ở bất kỳ trường học và 
chương trình giáo dục nào nhận hỗ trợ 
tài chính từ Chính quyền liên bang], và 
trường học không cần tốn bất kỳ khoản 
phí nào để thành lập câu lạc bộ câu cá. 
Các học sinh đang theo học tại trường 
tư, trường công, hay học tại gia có điểm 
trung bình GPA [điểm số trung bình 
của học sinh trong các khóa học] từ 2.0 
trở lên đều đủ điều kiện tham dự giải 
vô địch câu cá tiểu bang, và sau đó có 
quyền tham gia giải vô địch quốc gia. 
Nếu họ thi đấu giải quốc gia, họ cũng 
có thể đủ tiêu chuẩn tham gia vòng 
chung kết giải vô địch thế giới diễn ra 
vào ngày cuối cùng của giải.

Các cuộc thi đấu không được chính 
quyền liên bang tài trợ. Giải thưởng và các 
học bổng giáo dục thường có giá trị lớn, 
nhưng không được trao bằng tiền mặt và 
cũng không yêu cầu các cần thủ học sinh 
trả phí tham dự. Các nhà tài trợ đánh giá 
cao mục đích lớn hơn của chương trình, 
ngoài việc học hỏi kiến thức môn thể 
thao câu cá, và giữ cho chương trình này 
phát triển mạnh mẽ.

“Chương trình này 110% hoàn toàn là 
vì bọn trẻ. Chắc chắn như thế. Môn câu 
cá đem lại lợi ích cho tất cả những người 
tham gia. Thành thật mà nói, môn này 
có tác dụng thay đổi cuộc chơi cho thanh 
thiếu niên và đem lại lợi ích cho toàn bộ 
đất nước chúng ta.” Ông Bray biết rằng 
có một số học sinh thường trốn học, 
thi trượt, hoặc sử dụng ma túy, nhưng 
chương trình này đem đến cho các em 
một cơ hội mới để đạt được thành công.

Ngày nay, các giải thi đấu của SAF 
được tổ chức tại 46 tiểu bang của Hoa 
Kỳ. Vào năm 2010, vòng chung kết thế 
giới đầu tiên đã được tổ chức tại Hồ 
Dardanelle ở tiểu bang Arkansas, một 
hồ rộng 34,300 mẫu Anh trên sông 
Arkansas. Với 397 đội thi đấu vào năm 
ngoái, các nhà tổ chức giải đặt mục tiêu 

KRISTA THOMAS

Vào bất kỳ ngày nào trong suốt 
năm, đều có các học sinh 
đang thả cần câu cá tại rất 
nhiều hồ nước khắp Mỹ quốc. 

Thời gian dành cho việc câu cá trên sông 
nước có thể chỉ được đền đáp bằng một 
ít trí tưởng tượng, một ít chuyên môn, và 
một ít may mắn. Đối với rất nhiều người 
trong đó, mục tiêu căn bản chỉ là bắt 
được một con cá vược (bass) loài miệng 
lớn hoặc miệng nhỏ, học hỏi những kỹ 
năng mà có thể giúp trang trải cuộc sống 
nếu họ đủ tiêu chuẩn để tham gia giải vô 
địch câu cá tại tiểu bang của mình.

Trong hai thập niên vừa qua, môn 
câu cá đã trở thành một trong những 
môn thể thao phát triển nhanh nhất 
trong giới trẻ. Liên đoàn Câu cá của Học 
sinh (The Student Angler Federation: 
SAF) là tổ chức câu cá cấp cơ sở mà Liên 
đoàn Cá vược đã thành lập để nâng cao 
nhận thức và giáo dục về môn thể thao 
câu cá này. Kể từ đó, các bậc cha mẹ và 
con cái của họ đã say mê bộ môn này; 
rất nhiều câu lạc bộ được thành lập tại 
hầu hết các tiểu bang. Sự kiện đánh dấu 
kết thúc hoạt động hàng năm của môn 
thể thao này là giải vô địch SAF quốc 
gia và quốc tế – được tổ chức vào dịp hè 
cho những đội trẻ đủ tiêu chuẩn. Mỗi 
đội câu gồm hai cần thủ trẻ tuổi và một 
người trưởng thành trong vai trò cố vấn, 
cùng ngồi trên một chiếc thuyền câu. 
Các đội thực tập và thi đấu với nhau 
trong suốt mùa giải.

“Chúng tôi đang hướng dẫn và giảng 
dạy bộ môn câu cá thể thao, đồng thời 
chúng tôi cũng giúp các em học sinh đặt 
ra mục tiêu và đạt được thành quả,” ông 
Joey Bray chia sẻ. Vị trí Giám đốc Thanh 
niên Quốc gia của SAF cho bộ môn Câu 
cá tại trường Trung học đã giúp ông tìm 
ra các phương thức tốt nhất đưa học sinh 
trung học rời khỏi những chiếc ghế dài 
học đường để trải nghiệm những điều 
thú vị ngoài thiên nhiên.

(Trên) Nữ cần thủ Leslie Redding và 
Anna Hokamp là những thành viên 
hàng đầu của đội tuyển nữ tại Liên 
đoàn Câu cá của Học sinh.

(Dưới) Những nhà vô địch tại Vòng 
chung kết giải Câu cá Trung học Thế 
giới hàng Năm lần thứ 12, Andrew 
Jones và Carson Underwood.
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COURTESY OF 
THE QUAGLIN 

FAMILY

JOSEPH M. HANNERMAN

Bé Nathan Michael Quaglin có biết 
bao điều tốt lành để mừng sinh nhật 
đầu tiên của cậu trong ngôi nhà ở 
New Jersey.

Thế nhưng người bỏ lỡ khoảnh 
khắc nhìn cậu bé thổi nến trên bánh 
sinh nhật, xé từng tờ giấy gói quà là 
người đàn ông vô cùng quan trọng – 
cha của cậu, anh Chris Quaglin. 

 Anh Christoper C. Quaglin đã 
viết lá thư này trong lúc anh bị giam 
giữ từ tháng 04/2021 chờ xét xử vì 
các cáo buộc có liên quan đến cuộc 
biểu tình tại Điện Capitol, Hoa Kỳ 
vào ngày 06/01/2021. Anh bị cáo 
buộc hành hung, chống lại cảnh 
sát, gây mất trật tự dân sự và cản trở 
một thủ tục chính thức [đang được 
thực thi].

Biết rằng mình sẽ vắng mặt trong 
buổi tiệc sinh nhật của bé Nathan, 
anh Quaglin đã viết lá thư này cho 
con trai mình.

Nathan yêu dấu,
Cha yêu con, anh bạn nhỏ à. Con 
lớn như thổi vậy, và cha rất lấy làm 
tiếc vì không ở bên cạnh con được. 
Mỗi ngày cha đều nghĩ về con. Điều 
đó tiếp thêm cho cha sức mạnh để 
đi tiếp ngày qua ngày. Cha hy vọng 
rằng một ngày con sẽ hiểu được vì 
sao cha lại đến Hoa Thịnh Đốn vào 
ngày 06/01 ấy. Cha đến đó là vì con, 
con trai.

Cha đến đó bởi cha nhìn thấy 
nền dân chủ Hoa Kỳ đang dần 
biến mất. Cha đã thấy nước Mỹ 
tự do mà cha yêu ngày nào đang 
dần trở thành một nhà nước cộng 
sản. Mẹ của con đã trốn chạy khỏi 
Trung Quốc cộng sản khi còn là 
một em bé. Làm thế nào mà 
cha nỡ để con, con trai của 
cha và mẹ, lớn lên trong 
một nước Mỹ không còn 
tự do nữa? Cha đã phải 
làm gì đó… Vì thế, cha 
đã đi để tiếng nói của 
mình được lắng nghe.

Là một người cha, việc 
của cha là bảo vệ con, bảo 
vệ gia đình mình, và bảo vệ cả 
cha nữa. Là một người ái quốc, 

trách nhiệm của cha là bảo vệ Hoa 
Kỳ. Ngài Thomas Jefferson nói điều 
đó hay nhất khi ông nói rằng, “Quốc 
gia nào có thể gìn giữ nền tự do của 
mình nếu những nhà cầm quyền 
không thỉnh thoảng được cảnh báo 
rằng chính người dân của họ mới 
là những người nắm giữ tinh thần 
phản kháng.” Tinh thần của năm 
1776, con trai ta, chính là Tinh thần 
Phản kháng ấy.

Là người dân Mỹ, chúng ta cần 
phải cho thế giới thấy rằng tự do 
của Hoa Kỳ không thể bị tước đoạt 
mà không có sự phản kháng nào 
cả. Kiểu phản kháng tương tự như 
những người dân Hoa Kỳ có quan 
điểm chính trị khác nhau của 
chúng ta đã thể hiện trong suốt năm 
2020. Những người dân Mỹ ấy đổ 
xuống đường vì quan điểm của họ, 
và người ái quốc J6 [ngày 06 tháng 
Một] cũng đã đổ xuống đường vì 
quan điểm của chúng ta, bởi vì Hoa 
Kỳ là như thế đó.

Nathan, cha mong con hiểu được 
vì sao cha đã không thể ở bên con 
trong ngày sinh nhật đầu tiên của 
con. Và nếu cha có thể quay ngược 
thời gian và thay đổi quyết định đến 
Điện Capitol ngày 06/01 ấy thì cha 
sẽ làm, nhưng cha lại không thể.

Cha thực sự xin lỗi vì đã lỡ mất 
ngày sinh nhật đầu đời của con. 
Cha yêu con, và sẽ trở về nhà sớm 
nhất có thể được.

Chúc mừng sinh nhật anh bạn nhỏ.
Yêu con, 
Cha của con

Hạnh Dung biên dịch

‘Cha đến đó là vì con,
con trai’ 

Môn câu cá
thể thao 
ngày càng 
hấp dẫn 
giới trẻ 

đạt được nhiều đội thi đấu hơn tại Vòng 
chung kết Giải câu cá Thế giới Thường 
niên dành cho Trường Trung học  lần 
thứ 13 và Giải vô địch Quốc gia tổ chức 
tại Florence, tiểu bang Alabama vào 
năm nay. Những người trẻ tuổi tham 
gia thi đấu sẽ thả cần tại Hồ Pickwick & 
Wilson để câu cá vược loài miệng rộng 
cỡ chiếc cúp vô địch và loài cá vược 
miệng nhỏ trong phạm vi 490 dặm từ 
bờ hồ.

Và Florence là nơi mà cần thủ đầy 
đam mê Harry Ladner hy vọng sẽ đến 
cùng với đội thi đấu của con gái ông ấy 
vào tháng Sáu này. Là cha của sáu người 
con, ông Harry có đến bốn người con 
đang thi đấu tại giải câu cá quốc gia.

“Con gái tôi, Izzy, đã câu cá từ khi còn 
bé xíu, có lẽ bé đã chơi ở hồ nước từ lúc 2 
tuổi. Ở trình độ cấp tiểu bang, đây là mùa 
thứ năm cháu tham gia thi đấu. Hiện tại 
Izzy đã 13 tuổi và rất yêu thích thi đấu, 
với động lực để làm tốt hơn, và những 
thách thức mà môn câu cá đem đến.” Izzi 
và cha cô cũng thi đấu chung một đội tại 
những cuộc thi khác, cùng nhau chiến 
thắng trên 10 giải đấu. Ông Ladner chia 
sẻ rằng, Izzi đang nhắm đến việc thi đấu 
tại Hiệp hội Câu cá vược Quốc tế.

Ông Ladner không chỉ cố vấn mà còn 
chiêu mộ các em học sinh từ 9–17 tuổi 
trên khắp tiểu bang thông qua các câu lạc 
bộ câu cá địa phương và các giám đốc thể 
thao trường trung học. Ông tình nguyện 
làm giám đốc thiếu niên của Liên đoàn 
Cá vược South Dakota, và tin tưởng rằng 
việc chiêu mộ các cần thủ trẻ tuổi là một 
bước đi vững chắc cho các chương trình 
trung học phổ thông. Ông Ladner đã có 
rất nhiều cơ hội tận mắt chứng kiến khi 
những đứa trẻ bắt đầu đam mê môn câu 
cá. Những kỹ năng sống mà các cháu đạt 
được thông qua việc câu cá, vâng, đúng là 
như thế. Ngoài ra, ông chia sẻ thêm rằng 
đây là một chương trình tuyệt vời để bắt 
đầu, và sau đó nâng trình độ câu cá lên 
một cấp độ mới, thi đấu ở các giải vô địch.

“Chúng tôi giúp hướng dẫn các bạn 
trẻ cách để bắt được cá, thay hay thả cá, 
sử dụng thuyền câu, và các thiết bị điện 
tử để định vị các vật thể dưới mặt nước. 

Chúng tôi quan sát các gốc cây, thân cây, 
và chỉ ra các vật thể trong nước mà không 
phải là cá. Bạn muốn tìm ra các vật thể, 
tuy nhiên cái bạn muốn là thả câu gần 
các vật thể này bởi vì đó là nơi những con 
cá vược sinh sống.”

Lời khuyên của ông là nên tham gia 
câu cá và giữ liên hệ với giám đốc  thiếu 
niên hoặc tham gia một câu lạc bộ tuổi 
trẻ. Mỗi giám đốc câu lạc bộ sẽ giúp 
định hướng cách thức để đưa các học 
sinh lên những chiếc thuyền câu hoặc 
hỗ trợ những người câu cá trẻ tuổi đã có 
sẵn thuyền.

Ông Bray đồng ý với điều này.
Không có giới hạn tuổi thấp nhất 

trong chương trình dành cho trẻ em, và 
các bậc cha mẹ là người quyết định liệu 
con mình đã đủ tuổi để tham gia hay 
không. Những giám đốc thanh niên của 
tổ chức này mong muốn được hỗ trợ các 
gia đình, giúp đỡ họ tham gia, và khởi 
động những chương trình này tại khu 
vực họ sinh sống. Môn thể thao câu cá 
bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn khi các bậc 
cha mẹ tìm hiểu thêm về các cuộc thi và 
cách thức để tham gia.

“Các con tôi khi 9 hoặc 10 tuổi đã 
tham gia tại các cuộc thi đấu quốc gia. Lũ 
trẻ giống như những người lớn thu nhỏ, 
khiến bạn cảm thấy vô cùng thú vị tại 
các sự kiện.” Ông Bray tiếp tục chia sẻ, 
“Cũng có những cần thủ nữ tài năng đã 
khiến nhiều cần thủ nam vất vả để thắng 
cuộc. Tất cả họ đều muốn chiến thắng. 
Nếu một cần thủ có một ngày vất vả, các 
thành viên trong đội có thể làm được 
những điều tuyệt vời, bắt được một con 
cá tốt sẽ làm bừng lên ngọn lửa trong họ.”

Ông Bray cho rằng các cuộc thi như 
thế đem đến những điều tốt, sự trong 
sáng, niềm vui gia đình. 

“Các cần thủ sẽ khiến bạn cổ vũ khản 
cổ. Đó là một trải nghiệm khá ấm lòng 
bởi vì bạn đã trợ giúp gia đình ấy.”

Tất cả những điều này là mục đích 
của chương trình, ông Bray chia sẻ.

“Các bạn trẻ này là tương lai của chúng 
ta. Chúng là tương lai của đất nước.”

Hoàng Long biên dịch 

Cần thủ Zachary 
và Brandon 

Verbrugge trên 
chiếc thuyền 

Kayak đã chiến 
thắng giải tư tại 
Vòng chung kết 

thế giới Môn 
câu cá dành cho 

Học sinh trung 
học thường niên 

lần thứ 12.

Bé Nathan Quaglin 
không được gặp 
cha mình, anh Chris 
Quaglin, vào sinh 
nhật đầu tiên 
của bé hôm 
05/02.

Anh Christopher 
Quaglin cùng 

với vợ, cô 
Moria.
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RAMYA KARAMSETTI
 

Hãy chắc rằng bạn ra ngoài 
với trang phục đầy phong 
cách trong mùa hè này 
bằng cách thêm vào tủ 

áo quần của mình cặp kính mát thời 
trang, nón bucket (loại nón có vành 
hẹp, dốc xuống), và túi đan dễ thương.

Mùa hè đã đến, và nó đang khẩn 
thiết mời bạn nhập cuộc phong cách 
thời trang của mình! Những bộ trang 
phục ngày hè thoải mái mà bạn lôi ra 
từ tủ quần áo sau nhiều tháng mùa 
đông đang ngóng trông ánh sáng ngày 
mới và sự chú ý của bạn. Vậy bạn còn 
chần chừ gì nữa mà không hồi đáp 
những mong mỏi đó. Tuy nhiên, có 
phải bạn chỉ cần đơn giản mặc những 
bộ cánh đó và đến bữa tiệc mùa hè 
bên bãi biển mong chờ? Chắc chắn 
không nên làm như thế! Nếu muốn 
trở nên nổi bật tại buổi tiệc, bạn cần 
thêm phụ kiện cho trang phục của 
mình. Với hàng tấn vật phẩm thời 
trang ngập tràn thị trường, chắc chắn 
bạn sẽ bối rối khi muốn chọn những 
phụ kiện phù hợp. Vì vậy, để giúp bạn 
làm nổi bật vẻ ngoài đầy hương sắc 
mùa hạ của mình, chúng tôi gửi đến 
bạn một số gợi ý thú vị để trang bị 

STYLE

Những món 
phụ kiện thời 

thượng cho 
trang phục 

ngày hè 

cho tủ áo quần thoải mái nhưng đầy 
phong cách của mình. Nào, chúng ta 
bắt đầu nhé!

1. Tỏa sáng với trang sức ánh 
vàng kim
Hãy sử dụng trang sức có ánh vàng 
kim cho mùa hè này. Bạn không nhất 
thiết phải tốn tiền để mua trang sức 
bằng vàng thật. Bạn có thể chọn trang 
sức có màu vàng kim không đắt tiền. 
Vận bộ cánh đơn sắc, đeo phụ kiện to 
bản màu vàng kim và mang đôi giày 
sandal thoải mái cùng màu sẽ giúp bạn 
tỏa sáng! Trong khi vận trang phục đơn 
giản, các phụ kiện vàng kim sẽ đem 
đến cho bạn một dáng vẻ đẳng cấp hơn 
và khiến trang phục của bạn nổi bật.

 
2. Nón bucket giúp bạn tránh nắng 
và đem lại phong cách thời trang
Nhờ sự trở lại đình đám của nón 
bucket, hơn bao giờ hết, bạn đang có 
cơ hội để trở nên nổi bật! Cho dù bạn 
mặc áo pha nhiều màu hay áo đơn sắc, 
những chiếc nón bucket đáng yêu này 
sẽ giúp bạn trở nên rạng rỡ trong ngày 
hè. Ngoài ra, nón rộng vành không 
chỉ giúp bạn thoải mái, mát mẻ tránh 
khỏi cái nóng thiêu đốt, mà còn góp 
phần giúp bạn trông thời trang hơn. 
Nếu không thích dùng nón, những 
chiếc băng đô thắt nút, dây buộc tóc, 
khăn lụa bandana (giúp tạo kiểu cho 
tóc) đa dạng về màu sắc và kiểu dáng 
tươi vui sẽ giúp bạn phối tuyệt hảo với 
trang phục của mình.

 
3. Túi xách cho ngày hè
Trong khi bạn được đầu tư đầy đủ 
để thể hiện những hương sắc mùa hạ 
tuyệt vời, bạn nên biết rằng túi xách là 
vô cùng cần thiết trong mùa hè. Bạn 
cần đem theo rất nhiều thứ, từ các loại 
chất khử mùi cơ thể, khăn giấy ướt, 
và chai nước uống đến các món trang 
điểm. Nhờ chiếc túi đan cỡ lớn, bạn có 
thể đem theo mình những vật dụng 
mùa hè cần thiết tới bất kỳ đâu mà 
trông vẫn đầy phong cách và phù hợp 
với trang phục của mình. Bạn cũng có 
thể dùng túi tote (loại túi lớn với hai 
quai song song để xách hoặc đeo trên 
vai) có chất liệu mềm in hình động 
vật, họa tiết, hình ảnh trừu tượng, 
hoa cỏ. Loại túi này rất thuận tiện 
để bạn mang theo tất cả đồ dùng cần 
thiết như khăn tắm, kem chống nắng, 
và thức ăn nhẹ đến bãi biển hay đi 
mua sắm thoải mái ở chợ địa phương.

4. Kính mát giúp bảo vệ mắt
Nếu muốn có đôi mắt tinh anh, biết 
nói, bạn cần bảo vệ nó. Bảo vệ mắt 
khỏi các tia có hại của ánh nắng mặt 
trời là điều quan trọng nhất. Và cách 
dễ dàng nhất để làm việc này là đầu tư 
một cặp kính mát chất lượng tốt. Nếu 
bạn đang đi biển hay chuẩn bị gặp 
mặt bạn thân để dùng bữa sáng muộn 
ngoài trời, hãy nhớ đeo kính mát để 
bảo vệ đôi mắt tuyệt đẹp của mình 
nhé. Cho dù bạn thích loại kính mát 
cỡ lớn, kính kiểu phi công hay loại có 
mặt kính nhỏ sát mắt cổ điển, hãy bảo 
đảm rằng bạn có cặp kính vừa vặn và 
thoải mái khi đeo.
 
5. Thắt lưng là vật bất ly thân
Chắc chắn bạn sẽ thường xuyên mặc 
đầm maxi (loại đầm dài chạm mắt 
cá chân và rộng rãi) trong mùa hè do 
thời tiết nắng nóng vào khoảng thời 
gian này. Vậy thêm thắt lưng cho bộ 
đầm maxi thì sao nhỉ? Có vô số loại 
thắt lưng, đa dạng về họa tiết, chất 
liệu, màu sắc và kích cỡ. Hãy chọn 
loại thắt lưng dễ phối với nhiều trang 
phục khác nhau. Ví dụ, bạn có thể 
chọn thắt lưng đan cho những chiếc 
váy rộng bồng bềnh và thắt lưng in 
hình động vật để trông xinh xắn hơn.
 
6. Những đôi giày “biết thở” 
cho ngày hè
Để góp phần tạo nên vẻ duyên dáng 
mùa hè hoàn hảo cho bạn, hãy chọn 
giày dép phù hợp. Cũng giống như áo 
quần, bạn cần mang giày dép thoải 
mái. Giày bệt kiểu ballet và giày 
espadrilles (loại giày nhẹ bằng vải 
canvas, đế giày làm bằng sợi tết) phù 
hợp nhất để mang trong mùa hè vì 
chúng nhẹ, thoáng khí, và rất thoải 
mái. Dép xỏ ngón, giày cao gót hở 
ngón, giày đế bằng hở ngón, sandal 
đính đá và dép quai hậu (sandal) 
dây chéo là một số lựa chọn tuyệt 
vời khác mà bạn có thể thêm vào tủ 
trang phục mùa hè.

Các bạn đã có được một số gợi ý 
tuyệt vời cho các món phụ kiện để 
phối với trang phục mùa hè. Vậy bạn 
còn chờ gì nữa? Hãy áp dụng ngay các 
gợi ý của chúng tôi để trở nên nổi bật! 
Hãy sẵn sàng đón nhận những lời 
khen tặng khi bạn ra ngoài và thể hiện 
dáng vẻ rạng rỡ đặc trưng của mùa 
hạ nhé. Chỉ khi thoải mái, bạn mới 
có thể toát lên nét vui tươi của mình 
và cảm thấy tự tin. Nào, hãy bắt đầu 
tận hưởng mùa hạnh phúc này nhé.

 
Tác giả Ramya Karamsetti yêu thích 
nghiên cứu chủ đề thời trang, làm đẹp 
và sức khỏe. Cô đặc biệt hay viết về các 
xu hướng thời trang và những gợi ý làm 
đẹp. Cô thường xuyên đóng góp bài viết 
cho GoodMenproject, BeautyGlimpse, 
StyleCraze, v.v. 

 
Bảo Minh biên dịch

Trong khi vận trang 
phục đơn giản, các phụ 
kiện vàng kim sẽ đem 
đến cho bạn một dáng 
vẻ đẳng cấp hơn và 
khiến trang phục của
bạn nổi bật.

LUCKY STARS FINANCIAL
12666 Brookhurst St., #230 

Garden Grove, CA 92840

14361 Beach Blvd., #209
Westminster, CA 92683

(714) 699–9289

MEDICARE
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

Medicare A và B.
• Giúp ghi danh chương trì�nh 

part C.
• Chúng tôi sẽ giúp quý vị 

chọn lựa tổ�  hợp đe�  hưởng 
nhie�u quye�n lợi như trả tie�n 
thuổ� c, nha khổa, nhãn khổa, 
xe đưa đón, châm cứu, chì�nh 
xương tập the�  dục.

• Giúp giảm tie�n trả part B.
• Giúp ghi danh part D đe�  

giảm giá thuổ� c đặc trị.
• Giúp đỡ ra tự dổ.

LIFE INSURANCE
• Bảổ hie�m nhân thọ được 

hưởng ngay khi còn sổ� ng.
• La�y tie�n lúc bệnh nặng tàn 

tật.
• La�y tie�n ra khi ma� t jổb.
• Đe�  dành tie�n chổ cổn đi học, 

có tie�n ve�  hưu.
• Có chương trì�nh chổ người 

trên 65 tuổ� i mua ngay không 
ca�n thử máu.

• Giúp hổạch định retirement 
plan 401k, IRA TSP, 457 trước 
và sau khi ve�  hưu đe�  có lợi ve�  
thue� .

OBAMACARE
• Giúp ghi danh Cổvered CA và Obama 

Care.
• Giúp chổ người ghi danh tre� , mới 

đe�n Cali, bị phạt thue� .
• Giúp người ma� t bảổ hie�m từ hãng 

xưởng.
• Giúp quý vị lựa chọn, bổ�  sung 1 

chương trì�nh phù hợp với gia đì�nh, 
không lổ âu khi khai thue�  cuổ� i năm.

• Có nhie�u chương trì�nh rẻ được tài 
trợ của tie�u bang.

• Open enrổllment từ 10/15 đe�n 12/30.

INCOME TAX
• Khai thue�  cá nhân và small business.
• La�y thue�  tổ� i đa và hợp pháp.
• Giúp giảm tie�n phạt thue�  Obama 

Care.
• Free efile và direct depổsit.
• Tham khảổ mie�n phì�.

INSURANCE
• Xe, nhà ở, nhà chổ thuê và Umbrella.
• Flổổd insurance; Earthquake 

insurance.
• Cơ sở Thương mại, Office, Nhà hàng, 

Tiệm nail.
• Wổrker cổmpensatiổn.
• Travel insurance.

CHUYÊN NGHIỆP – TẬN TÂM – UY TÍN


