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KHOÂNG THAÉNG
KHOÂNG TRAÛ TIEÀN

Không cần nói chuyện với bất cứ ai,
chúng tôi sẽ giúp từ A-Z.

Điều tra bảo hiểm người lái bên kia
Tiền bác sĩ

Kéo xe Mướn xe Sửa xe

 TỔ HỢP LUẬT SƯ CHUYÊN VỀ TAI NẠN & THƯƠNG TÍCH
THE HUYNH LAW FIRM 

PLLC.

TAI NẠN XE CỘ

TAI NẠN XE 18 BÁNH, XE BUS

TAI NẠN XE MOTORCYCLE / XE ĐẠP

TAI NẠN NGƯỜI ĐI BỘ

TAI NẠN TÀU BÈ

TAI NẠN XE LỬA

TAI NẠN TRONG CHỖ LÀM

TAI NẠN TRƯỢT TÉ CHỖ CÔNG CỘNG

TAI NẠN HỎA HOẠN / CHÁY NHÀ

TAI NẠN CÁ NHÂN

APARTMENT RAPE / SHOOTING

TỬ THƯƠNG PHI PHÁP

10623 Bellaire Blvd Ste C-130 - Houston,TX 77072

Tel: 281.799.4967 / Fax: 281.530.8845
Email: tudotax@yahoo.com

Tu D. Do, CPA The CPA You Trust

TD Advisor, P.C.
Certified Public Accountant 

Having IRS Problems or Delinquent

 Tax Returns Please Call  TD Advisor, P.C.

Quickbooks Accounting System
Set up, Review & Trainning

Chuùng toâi chuyeân ñaûm traùch

moïi dòch vuï BAÛO HIEÅM:

THÖÔNG MAÏI - IRA - MUTUAL FUNDS
SHAWN XUAÂN NGUYEÃN, LUTCF
10039 Bissonnet, Suite 226

Houston, TX 77036 (713)988-0752

XE HÔI - NHAØ CÖÛA - NHAÂN THOÏ

HARRY DAO 
INSURANCE

BAÛO HIEÅM TOÁT, GIAÙ CAÛ NHEÏ NHAØNG

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI
NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE

Member of 
Presidents Council

INCOME TAX, GIAÁY TÔØ XE, GIAÛI
TICKET, DI TRUÙ, HOÄ CHIEÁU

ÑOÄC THAÂN COÂNG HAØM
BILL OF SALE

281-933-8300
8300 W. SAM HOUSTON PKWY S. #122

HOUSTON, TX 77072

KHU CHÔÏ VIEÄT HOA
HDAO@FARMERSAGENT.COM

WWW.FARMERSAGENT.COM/HDAO

BAÛO HIEÅM
John Milton Nguyeãn

11738 Wilcrest Dr.,Houston, TX 77099
(281)495-3493

xin goïi ngay ñeå coù giaù toát nhaát 
chöa töøng coù cho baûo hieåm:
* xe * nhaø * luït* thöông maïi    

* söùc khoeû * nhaân thoï

Coù Giaù Thaät Toát Cho:

Tieäm AÊn, Vaên Phoøng, Hair, 

Nail Salon, Shopping 

Center, Tieäm Giaët UÛi, v.v.

Ñaïi Dieän Nhieàu Haõng
Noåi Tieáng Nhaát Hoa Kyø

20 naêm kinh nghieäm, treân 10 nhaân vieân phuïc vuï quyù vò

Agency DirectorCHÆ VAØI PHUÙT ÑIEÄN THOAÏI

 MAØ TIEÁT KIEÄM THAÄT NHIEÀU TIEÀN 

CHO QUÙI VÒ.

Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï Trung Taâm Dòch Vuï PACIFICPACIFICPACIFICKHAI THUEÁ & KEÁ TOAÙN
* Khai thueá lôïi töùc caù nhaân, cô sôû thöông maïi.
* Laäp hoà sô mua baùn, giöõ soå saùch cho caùc cô sôû thöông maïi.
* Thay maët thaân chuû giaûi quyeát caùc hoà sô khoù khaên & raéc roái 
   vôùi sôû thueá.
* Xin giaûm thueá nhaø.
* Laáy thueá toái ña, hôïp phaùp, chính xaùc.

XIN TRÔÏ CAÁP AN SINH XAÕ HOÄI

* Medical, Food Stamp, Chip (Baûo ñaûm ñöôïc chaáp thuaän).
* SSI - SSA - Trôï caáp tieàn bònh, taøn taät, tieàn höu (coù chuyeân vieân
   ñöa ñoùn ñaïi dieän thaân chuû trong cuoäc phoûng vaán).
* Khieáu naïi xin taêng tieàn SSI vaø Food Stamp (baûo ñaûm ñöôïc möùc toái ña).

* Hoà sô baûo laõnh cha meï, vôï choàng, con caùi, 
   hoân phu, hoân theâ.
* Xin quoác tòch, theû xanh, giaáy ñi laøm.
* Theo doõi hoà sô di truù coøn dôû dang hay
   gaëp khoù khaên.

KEÁT QUAÛ - TAÄN TAÂM - NHANH CHOÙNG

DI TRUÙ & NHAÄP TÒCH

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 7707211360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

11360 Bellaire Blvd Ste 820 Houston, TX 77072
(khu Töôïng Ñaøi Chieán Só)

Phone: 281-530-4000 * Cell: 832-640-5006

May 21, 2022
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Thuû tuïc nhanh choùng - taän taâm

Chuyeân Ñaûm Traùch Moïi Dòch Vuï Veà Ñòa OÁc

* Mua - Baùn nhaø môùi hay cuõ
* Mua - Baùn ñaát ñai, cô sôû thöông maïi
* Tìm apartment
* Nhaän Housing
Ñaëc Bieät: 
* Coù Chöông Trình giuùp vaø höôùng daãn
 cho quùy vò mua nhaø laàn ñaàu. 

HOLLY NGO
Realtor - Consultant

Ñöøng ñeå maát nhaø! Ñöøng ñeå maát nhaø! Maát nhaø seõ bò
Haõy goïi cho Holly gaáp ñeå ñöôïc tö vaán. 

Direct line: 281-709-7999 * Fax: 281-598-9139
Moïi chi tieát tham khaûo xin lieân laïc: HOLLY NGO

HollyNgo_Realtor@Yahoo.com

281-709-7999

405-2040/1608

Harry Dao Insurance Agency, Inc.
8300 W. Sam Houston S., Suite 122, Houston TX 77072

Trong khu chôï Vieät Hoa môùi, Beechnut vaø Beltway 8, Ñoái dieän chôï HEB
Phone: (281)933-8300 FAX: (281) 933-5333

email: hdao@farmersagent.com / website: www.farmersagent.com/hdao

XE - NHAØ - THÖÔNG MAÏI - NHAÂN THOÏ - SÖÙC KHOÛE
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* Neáu quyù vò khoâng haøi loøng vôùi dòch vuï hay giaù caû baûo hieåm hieän coù , xin lieân laïc
ñeå ñöôïc giuùp ñôõ, giaûi thích vaø choïn löïa loaïi baûo hieåm thích hôïp vôùi ñieàu kieän gia ñình

* Commercial: nhaø haøng, tieäm toùc vaø moùng tay,
grovery store, washateria, professional offices,
commercial buildings, apartment complexes...

* Sang teân xe, mua sticker, baûng soá, maát giaáy xe,
thoâng dòch, giaûi ticket, thò thöïc chöõ kyù, theû ñieän thoaïi.

* DDA, Bill of Sales, Sales tax, Laäp corporation, LLC, Tax ID.
* Di truù: Ñieàn ñôn, chuïp hình theû xanh, quoác tòch, 
* Hoä chieáu Vieät Nam, Ñoäc thaân coâng haøm,  Hôïp phaùp hoùa, Mieãn thò thöïc
* Income tax, Payroll, W2, 1099, giaûm thueá toái ña hôïp phaùp.

Hôïp ñoàng (vaø giaáy tôø thoâng tin, neáu aùp duïng) hieän chæ coù baûn Anh ngöõ laø vaên baûn chính thöùc.
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BAÙNH MÌ goàm:

THIM HING Kính môøi

THIM HING Sandwich
10905 Bellaire Blvd
Houston, TX 77036
(phía sau Jack In The Box)

281-564-1692
Giôø Môû Cöûa

- Thöù Hai - thöù Baûy:  5:00am - 6:30pm
- Chuùa Nhaät:              6:00am - 6:00pm
- Thöù Naêm: Ñoùng Cöûa

Ñaëc Bieät:
* Boø Bía
* Goûi Cuoán
* Mì, Huû Tieáu Gaø
* Mì Vòt Tieàm
* Baùnh Mì, Huû Tieáu,
   Mì Boø Kho(Caø-Ri)
* Buùn Boø Hueá
* Côm Gaø Haûi Nam
* Côm Bì Söôøn Chaû
* Baùnh Boät Chieân
* Mì Hoaønh Thaùnh
* Baùnh Xeáp Nöôùc, Mì

* Jambon
* Gioø Heo
* Pateù
* Gaø Ham
* Xíu Maïi
* Thòt Nöôùng
* Gaø Roâ-Ti
* Chaû Luïa
* Caù Moøi

Haõy ghi danh hoïc caùc khoùa Anh Vaên (ESL) 
ñuû moïi trình ñoä cuûa tröôøng ICT 

ONLINE or ON-CAMPUS

Ñaëc bieät trong muøa ñaïi dòch COVID-19 chính phuû seõ trôï caáp

theâm tieàn qua chöông trình CARES ACT neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän.

Diane Nguyen
Campus Director

ÑÖØNG BOÛ LÔÕ CÔ HOÄI!!! HAÕY LIEÂN LAÏC ÑEÅ BIEÁT THEÂM CHI TIEÁT

SOUTHWEST CAMPUS

Office: 713.771.5336
2950 S. Gessner Rd, Suite 100, Houston, TX 77036

Contact: Mr. Liêm Nguyễn: Cell: 832.541.8165

Tina Ñoã: Cell: 346.372.4146

NORTH HOUSTON CAMPUS

Of 
16801 Greenspoint Park Dr., Suite 150
Houston, TX 77060

PASADENA CAMPUS

Of
213W. Southmore
Pasadena, TX 77502

www.ict.edu/vt/

fice: 281.931.7717 fice: 713.920.1120
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Goldengate Restaurant
Equipment Co.

Coâng ty chuùng toâi ñaëc bieät chuyeân saûn xuaát taát 

caû caùc loaïi Duïng Cuï veà Beáp Nhaø Haøng nhieàu 

kinh nghieäm trong nhieàu naêm qua.

Chuùng toâi cung caáp nhanh choùng, chaát löôïng 

cao vaø myõ thuaät vöøa loøng khaùch haøng.

Chuùng toâi cuõng cung caáp Dòch Vuï Baûo Trì sau 

khi quyù khaùch ñaõ mua haøng cuûa boån hieäu - luoân 

caû laép raùp vaø söûa chöõa.

Haàu heát caùc saûn phaåm cuûa boån hieäu ñeàu ñöôïc 

chaáp thuaän bôûi State Health Department.

Bellaire

Bissonnet.S
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9330 Summerbell Ln, Houston, TX 77074

Tel.: 713-228-2155 * Fax: 713-228-2156

CHUYEÄN LAÏ BOÁN  PHÖÔNG
538-Vaên phoøng BAÛO HIEÅM

John Milton Nguyen
11738 Wilcrest Dr Houston, TX 77099

281-495-3493
johnmiltoninsurance@gmail.com

Chæ moät cuoäc goïi, seõ coù nhieàu haõng Baûo Hieåm ñeå choïn 

giaù. Trong voøng vaøi phuùt, coù 5 tôùi 7 haõng noåi tieáng, coù giaù

ngay cho quí khaùch.  Xin goïi ngay ñeå tieát kieäm töø: $200,

$300, $400...?
Xe, Nhaø, Luït, Nhaân Thoï, Söùc Khoûe, Cô Sôû Thöông Maïi

v Medicare Advantage
v Health Insurance
v Life Insurance
v Long Term Care
v Travel Insurance

v Auto Home Insurance
v Commercial Insurance
v Annuities, 401k Rollover
v Travel Insurance
v Tax Services

Trang Nguyễn
Suite 178 - 8388 W. Sam Houston Pkwy S, Houston 77072

(Nằm trong khu chợ Việt Hoa - Bellway 8 & Beechnut)
Cell: 281-777-4287

Email: thuytrang11@yahoo.com
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SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Người đàn ông lập kỷ lục 
vượt qua con sóng cao 35 mét

Một vận động viên lướt sóng chuyên 
nghiệp gây chấn động khi hoàn 
thành kỳ tích lịch sử vượt qua con 

sóng cao 35 mét.
Lướt sóng là một môn thể thao mạo hiểm dưới 

nước, người chơi sử dụng tấm ván để lướt trên phía 
trước làn nước đang chuyển động. Hàng trăm 
video về lướt sóng được chia sẻ trên mạng xã hội 
nhưng chỉ một số trong đó thực sự gây chấn động,

Sebastian Steudtner, 36 tuổi, vận động viên 
lướt sóng người Đức đã tạo ra cảnh tượng thót tim, 
khiến bất cứ ai cũng phải hồi hộp theo dõi khi chinh 
phục con sóng lớn.

Video thu về hàng triệu lượt xem trên mạng xã 
hội và hàng nghìn lượt bình luận. Người đàn ông 
lập kỷ lục này được coi là một trong những vận 
động viên lướt sóng vĩ đại nhất.

Khi còn trẻ, Sebastian Steudtner đã sớm tìm 
thấy sự thu hút từ những môn thể thao cảm giác 
mạnh như môn lướt sóng. Anh bắt đầu đam mê và 
mong muốn trở thành một vận động viên chuyên 
nghiệp trong tương lai. 

Sebastian bắt đầu lướt sóng từ năm 9 tuổi sau 
khi tham gia một khóa học ở Pháp. Khi 16 tuổi, 
Sebastian Steudtner đưa ra quyết định táo bạo khi 
một mình chuyển từ quê nhà ở Nuremburg, Đức 
đến Hawaii, Mỹ nơi mệnh danh là thiên đường lướt 
sóng.

“Đó là một sự thay đổi lớn khi chuyển từ Đức 
sang Hawaii, may mắn khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp”, 
Sebastian Steudtner cho biết.

Người đàn ông đam mê lướt sóng luôn kiên trì 
tập luyện, nâng cao giới hạn của bản thân. Sau 
khoảng chục năm lướt trên những con sóng nguy 
hiểm ở khắp thế giới, thách thức nhất phải kể đến 
khu vực Nazaré, Bồ Đào Nha, Sebastian Steudtner 
đã tự khẳng định mình là một trong những vận 
động viên lướt sóng thành công nhất.

Sebastian Steudtner lập kỷ lục trong lần lướt 
sóng ở Nazaré, Bồ Đào Nha. Nazaré là một điểm 
đến nổi tiếng dành cho những người thích lướt 
sóng. Hàng năm, nơi này có nhiều đợt sóng lớn 
thách thức những vận động viên gan dạ, ưa mạo 
hiểm đến vùng biển để chinh phục các con sóng 
mùa đông hoành tráng.

Khi được hỏi cảm thấy thế nào khi đối mặt với 
những con sóng hơn lớn 30 mét, Sebastian 
Steudtner chia sẻ rằng anh luôn đặt mình ở chế độ 

tấn công khi trông thấy sóng đến gần. “Tôi luôn 
khao khát vượt lên trên làn sóng, làm mọi thứ để 
hòa vào đó. Trong khoảnh khắc đó tôi không suy 
nghĩ nhiều, chỉ tập trung phản ứng và mọi hành 
động là tự nhiên”, Sebastian Steudtner cho biết. ■ 

Chàng trai đưa 'chó hoang' 
về nuôi, kết quả kiểm tra của 
bác sĩ thú y gây bất ngờ lớn

Loài sinh vật này rốt cuộc có lai lịch như 
thế nào?

Sina đưa tin, khi đi dã ngoại, một chàng trai đã 
phát hiện một sinh vật nhỏ có hình dáng đặc biệt. 
Dường như nó vừa mới được sinh ra và bị bỏ rơi.

Trên người sinh vật này phủ một lớp lông đen 
óng, còn dính chất nhầy do vừa mới sinh ra. Điều 
khiến chàng trai cảm thấy kì lạ đó chính là dù quan 
sát rất lâu nhưng anh vẫn không xác định được đây 
là loài sinh vật gì.

Tuy không biết rõ về lai lịch của sinh vật này 
nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ run rẩy tội nghiệp ấy, 
người thanh niên quyết định đưa nó về nhà để chăm 
sóc và nuôi dưỡng. Nếu như tiếp tục để nó ở ngoài 
thiên nhiên hoang dã vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm.

Sau khi đưa sinh vật đáng thương ấy về nuôi, 
chàng trai bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho nó. Lúc này, 
anh mới thấy rõ dáng vẻ thật sự của con vật này. 
Hình dạng của nó trông giống như một chú chó con 
nhưng lại có một vài điểm khác biệt so với loài chó 
thông thường. Khi ấy, trong lòng chàng trai bắt đầu 
có chút lo lắng bởi anh không thể xác định được 
đây là loài sinh vật gì.

Thế nhưng người thanh niên vẫn tiếp tục chăm 
sóc cho chú chó này. Sau vài tháng nuôi dưỡng, anh 
quyết định đưa “cún cưng” đến bệnh viện thú y để 
bác sĩ kiểm tra bởi dáng vẻ của nó ngày càng trở 
nên kỳ lạ.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ khiến chàng trai vô 
cùng bất ngờ. Bởi sinh vật ấy không phải loài chó 
thông thường mà là con cáo bạc quý hiếm không 
được phép tự ý nuôi dưỡng trong nhà.

Theo tìm hiểu, cáo bạc là dạng hình thái nhiễm 
hắc tố của loài cáo thường. Chúng được chăn nuôi 
để lấy lông làm quần áo, ví dụ như áo choàng lông 
cáo bạc. Lông của cáo bạc là một trong những bộ 
lông có giá trị nhất. Những bộ quần áo được làm 
bằng lông của chúng thường được các quý tộc ở 
Nga, Tây Âu và Trung Quốc ưa chuộng.

Được biết, cáo bạc được coi là thợ săn mồi cừ 
khôi chuyên ăn thịt các loài động vật nhỏ. Nó là bậc 
thầy về ngụy trang và nổi bật bởi sức bền bỉ, có thể 
đuổi theo con mồi trong vài giờ. Chúng là động vật 
sống đơn độc, chỉ tụ tập thành đôi vào mùa giao 
phối.

Sau khi biết rõ lai lịch thật sự của sinh vật này, 
người thanh niên quyết định đưa cáo bạc trở về với 
thế giới tự nhiên. Loài động vật quý hiếm như vậy 
anh không nên tiếp tục nuôi dưỡng trong nhà, bởi 
nếu không sẽ gặp phải nhiều rắc rối lớn. ■

Cô dâu cầm gậy đuổi đánh 
khách mời tới tấp, sự thật đằng 
sau lại bất ngờ khiến dân mạng 
hết lòng tán thưởng

Cũng giống như đám cưới tại các vùng 
miền, đất nước khác, đám cưới tại 
Trung Quốc cũng có nhiều các tục lệ 

được truyền lại từ đời này sang đời khác. Trong đó 
có không ít các hủ tục không còn phù hợp với văn 
hóa xã hội ngày nay cần được lược bỏ.

Ngày 11/04 vừa qua, một video về đám cưới 
diễn ra tại thành phố Yên Đào, tỉnh Sơn Đông, 
Trung Quốc đã được một người đàn ông đăng tải và 
thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng.

Được biết, trong video mà người này đăng tải, 
chú rể trong câu chuyện vừa mới tới đón dâu và 
đang chuẩn bị cùng cô dâu di chuyển đến nơi tổ 
chức hôn lễ. Tuy nhiên, theo phong tục đám cưới 
tại đây, người nhà cô dâu đã cầm gậy đuổi và liên 
tục quật đánh chú rể.

Lúc đầu cô dâu không nói gì, nghĩ dù sao cũng 
là phong tục, muốn hay không thì cũng nên làm 
theo. Tuy nhiên, những người bạn này không hề 
biết điểm dừng khiến chú rể đau đớn, không còn 
chút sức lực. Không thể chịu đựng được, cô dâu đã 
lập tức xông vào ôm chặt chú rể. Thậm chí, cô gái 
này còn vớ luôn một cây gậy làm “vũ khí” đánh trả 
những người kia. Chưa hết, mặc dù đang đi giày 
cao gót và mặc váy dài, tân nương này cũng chẳng 
ngại giơ chân tung cước đá thẳng vào những người 
có hành vi bạo lực với chồng của mình.

Thấy cô dâu cứng rắn bảo vệ chồng như vậy, 
chính người đăng tải video cũng phải bày tỏ sự tán 
thành. Anh cho biết: “Tôi đã lái xe hoa hơn một 
năm nay, đây là lần đầu tôi thấy có một cô dâu 
dũng cảm như vậy. Anh chàng này quả là có phúc, 
làm gì cũng có cô dâu che chở, bảo vệ. Sau này 
nhất định phải đối xử tốt với cô ấy”.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cho rằng 
chiếc gậy của cô dâu này không chỉ để đe dọa 
những người làm tổn thương của chú rể mà đằng 
sau đó còn là thể hiện sự phản đối của mình với các 
hủ tục lạc hậu, không còn phù hợp với xã hội phát 
triển ngày nay.

Hiện tại, nhiều người trẻ cũng bày tỏ ý kiến 
không đồng tình với những hủ tục trong đám cưới. 
Mặc dù ở thành phố, những tục lệ này đã bị lược bỏ 
nhưng ở nông thôn, sự việc tương tự vẫn còn diễn 
ra rất nhiều. ■ 
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Người hùng thầm lặng 
“Quý ông đài phát thanh” cứu 
hàng nghìn người Do Thái

Tháng 6/1940, một doanh nhân 
người Hà Lan công tác tại lãnh sự 
quán ở Litva đã cấp cho người tị nạn 

Do Thái thị thực giả để họ có thể rời khỏi châu Âu 
thoát khỏi phát xít Đức.

Ông Jan Zwartendijk cùng hai người con 
lớn chụp ảnh tại Kaunas, Litva năm 1940

Ông đã cứu giúp nhiều mạng sống Do Thái 
hơn cả Oskar Schindler người Đức - người đã được 
lấy làm cảm hứng cho bộ phim đạt Giải Oscar - là 
Jan Zwartendijk, một doanh nhân bán radio đã 
giúp hàng nghìn người Do Thái trốn chạy khỏi 
châu Âu.

Tờ Guardian (Anh) cho biết tác giả người 
Hà Lan Jan Brokken đã viết cuốn sách “The Just” 
xuất bản năm 2021 tại Anh đề cập đến câu chuyện 
10.000 người dân Do Thái, trong đó có nhiều trẻ 
em, đã thoát khỏi trại tập trung Holocaust. 

Nhân vật trung tâm của câu chuyện này là 
ông Zwartendijk và nhà ngoại giao Nhật Bản 
Chiune Sugihara.

Trong 10 ngày của mùa Hè năm 1940, hai 
người đàn ông này đã cấp thị thực cho 2.139 người 
Do Thái, giúp họ thoát khỏi sự vây bắt của phát xít 
Đức. Các nhà nghiên cứu ước tính thực tế có thể lên 
tới 6.000 - 10.000 người được trốn thoát bởi nhiều 
phụ nữ và trẻ em thường di chuyển dựa vào giấy tờ 
của người thân là nam giới.

Trong khi ông Chiune Sugihara được nhiều 
người biết đến và xuất hiện trong chương trình học 
tại Nhật Bản và viện bảo tàng thì ông Zwartendijk 
lại ít nổi tiếng hơn. Con trai út của ông Zwartendijk 
là Rob Zwartendijk phải đến năm 30 tuổi mới biết 
về công việc của cha mình bởi vì ông không bao 
giờ kể lại câu chuyện.

Khi chiến tranh nổ ra năm 1939, ông Jan 
Zwartendijk là người đứng đầu chi nhánh của công 
ty điện tử Hà Lan Philips tại Kaunas (thủ đô Litva 
thời điểm đó) đồng thời chuyên kinh doanh máy 
phát thanh, máy hát và bóng đèn. Ông Jan 
Zwartendijk khi đó có cuộc sống khá hạnh phúc 
với gia đình 3 con.

Là một doanh nhân đáng tin tưởng, Chính 

phủ Hà Lan đã quyết định đề nghị ông Zwartendijk 
đảm nhận vị trí lãnh sự tại Kaunas bởi nhân vật 
đang giữ vị trí này bị nghi ngờ có cảm tình với chủ 
nghĩa phát xít. 

Ban đầu, ông Zwartendijk tưởng chừng 
công việc của bản thân là hỗ trợ một vài công dân 
Hà Lan nhưng sau đó ông phải đối mặt với lựa chọn 
nhiều rủi ro khác.

Nhiều người Do Thái đã đến gõ cửa nhà 
ông, họ cho biết đã trốn chạy sang Litva sau khi 
phát xít xâm chiến Ba Lan vào tháng 9/1939. 

Trong chiến tranh Thế giới thứ hai, Kaunas 
là một thành phố tự do trong gần 10 tháng do vậy là 
địa điểm lý tưởng cho nhiều người tị nạn tránh khỏi 
phát xít. Thông tin về “quý ông đài phát thanh 
Philips” bắt đầu được lan truyền và họ đã tìm đến 
ông Zwartendijk.

Theo tờ Haaretz (Israel), ông Zwartendijk 
đã cung cấp 1.200-1.400 giấy tờ giả này cho người 
Do Thái tại Kaunas để giúp họ có thể nhập cảnh 
vào Curacao. Ông viết rằng “Lãnh sự quán Hà Lan 
tuyên bố không cần thị thực để nhập cảnh vào 
Suriname, Curacao và những lãnh thổ khác của Hà 
Lan tại châu Mỹ”.

Trong khi đó, nhà ngoại giao Chiune 
Sugihara cung cấp giấy tờ quá cảnh cho những 
người Do Thái nhận được “thị thực Curacao giả”, 
giúp họ rời Litva đến Nhật Bản và sau đó tiếp tục 
đến châu Mỹ.

Mặc dù chỉ sống cách nhau 300m nhưng 
ông Zwartendijk và Sugihara chưa bao giờ gặp gỡ. 
Họ chỉ trao đổi qua điện thoại vài lần. Ông 
Sugihara đã liều lĩnh khi không nghe theo chỉ đạo 
từ Tokyo, trong khi Zwartendijk gặp nguy hiểm 
trước phát xít khi ông quay trở về Hà Lan.

Khi quay trở về Hà Lan vào tháng 9/1940 
thời điểm phát xít chiếm đóng, ông Zwartendijk 
quyết định giữ bí mật về hành động của mình. Năm 
1976, các nhà khoa học ước tính 95% người Do 
Thái tị nạn với giấy tờ được ông Zwartendijk chấp 
bút đã vượt qua được cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai.

Ông Sugihara qua đời năm 1986, hai năm 
sau khi được vinh danh vì đã dũng cảm cứu mạng 
sống của nhiều người Do Thái. Ông Zwartendijk 
qua đời vào năm 1976. Mãi đến năm 1997, ông 
Zwartendijk mới được vinh danh tương tự. Thành 
phố Kaunas đã lập tượng đài ông Zwartendijk 
trước văn phòng của Philips tại địa phương. ■ 

Thảm họa bí ẩn che khuất 
Mặt trời, biến Hè lạnh như Đông 
suốt 18 tháng

Năm 536 sau Công nguyên, nhân 
loại đã trải qua một quãng thời 

gian kinh hoàng, thậm chí được mô tả là tồi tệ nhất 
trong lịch sử con người.

Khi được hỏi rằng năm nào kinh khủng 
nhất đối với cuộc sống của con người, nhà sử học 
thời trung cổ Michael McCormick lập tức trả lời: 

536. Không phải năm 1349 khi dịch hạch “Cái chết 
đen” xóa sổ một nửa dân số châu Âu. Cũng không 
phải năm 1918 khi đại dịch cúm Tây Ban Nha cướp 
đi sinh mạng của ít nhất 50 triệu người, chủ yếu là 
thanh niên trẻ khỏe. Mà đó là năm 536. 

Thời kỳ đen tối
Ở châu Âu, theo lời kể của ông Michael 

McCormick, đó là mở đầu của một trong những 
thời kỳ tồi tệ nhất đối với cuộc sống của con người, 
nếu không muốn nói là kinh hoàng nhất. Ông 
McCormick là Chủ tịch Sáng kiến Đại học Harvard 
về Khoa học trong Quá khứ nhân loại. 

Thảm họa này xảy ra sau khi một màn 
sương bí ẩn lan tràn khắp lục địa châu Âu, Trung 
Đông và một phần của châu Á, che lấp Mặt trời 
bằng lớp khói mù màu xanh xám. Khắp hành tinh, 
con người phải sống trong bóng tối suốt 24 giờ mỗi 
ngày và kéo dài đến 18 tháng. Hạn hán, mất mùa và 
đói kém xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới. 

Nhà sử học Procopius mô tả: “Mặt trời tỏa 
nắng nhưng không có độ sáng, lờ mờ như Mặt 
trăng, suốt cả năm”. Con người không thể nhìn 
thấy bóng của mình ngay giữa trưa. Các mùa trong 
năm dường như bị xáo trộn.

Thiếu ánh nắng ấm áp, nhiệt độ mùa Hè 
năm 536 giảm xuống 1,5 - 2,5 độ C, mở đường cho 
một thập kỷ lạnh nhất (536 - 545) trong 2300 năm. 
Tuyết đã rơi vào mùa Hè năm đó ở Trung Quốc. 
Mùa màng thất bát, nạn đói hoành hành. 

Biên niên sử Ireland cũng ghi chép về cuộc 
khủng hoảng bánh mì của những năm 536 - 539. 
Một số học giả cho rằng thời kỳ lạnh giá và đói kém 
này đã gây ra tình trạng trì trệ kinh tế ở châu Âu, 
cũng như là mở đầu của một thời kỳ tăm tối kéo dài 
đến tận năm 640.

Quả thực, những người sống sót vượt qua 
màn đêm dài và lạnh lẽo năm 536 - 537 còn phải 
đối mặt với nhiều năm khắc nghiệt hơn nữa. 

Vào năm 541, dịch hạch Justinian nổ ra tại 
cảng Pelusium ở Ai Cập rồi nhanh chóng càn quét 
khắp vùng Địa Trung Hải khiến gần 100 triệu 
người thiệt mạng. Căn bệnh này ước tính đã giết 
chết từ 1/3 đến 1/2 dân số của Đế chế Byzantine, 
hay còn gọi là Đế chế Đông La Mã.

Thảm họa “nhật thực” năm 536 và nạn đói 
tiếp diễn những năm sau đó được cho là lời giải 
thích cho việc giới tinh hoa Scandinavia tích trữ 
vàng vào cuối Thời kỳ Di cư. 

Họ xem vàng như vật hiến tế để xoa dịu các 
vị thần và lấy lại ánh sáng Mặt trời. Nhiều câu 
chuyện thần thoại như Fimbulwinter và Ragnarok 
đã được sáng tác dựa trên ký ức văn hóa về sự kiện 
này.

Sự suy tàn của Teotihuacán, thành phố cổ 
đại ở Mesoamerica (Mexico), cũng liên quan đến 
nạn hạn hán sau giai đoạn thay đổi khí hậu năm 
536, với các dấu hiệu của tình trạng bất ổn dân sự 
và nạn đói.

Vậy điều gì đã gây ra hiện tượng giảm nhiệt 
toàn cầu năm đó? Có giả thuyết cho rằng một vụ 
phun trào núi lửa dữ dội đã tung khói bụi lên bầu 
không khí. Các nhà nghiên cứu khác lại gợi ý “thủ 
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phạm” là một vụ sao chổi đâm vào Trái đất rồi tạo 
thành đám mây mù che kín ánh Mặt trời.

Lời giải dưới lớp băng
Kể từ khi các phân tích mặt cắt thân cây vào 

thập niên 1990 cho thấy mùa Hè xung quanh thời 
điểm năm 540 đều lạnh bất thường, giới nghiên 
cứu đã bắt tay vào tìm kiếm nguyên nhân. 

Năm 2015, bằng cách đối chiếu dữ liệu 
trong lõi băng ở Greenland và Nam Cực với dữ liệu 
khí hậu ở mặt cắt thân cây, nhóm nghiên cứu do 
ông Michael Sigl tại Đại học Bern đứng đầu đã 
phát hiện ra rằng gần như mọi mùa Hè lạnh giá bất 
thường trong 2500 năm qua đều xảy ra sau một vụ 
phun trào núi lửa. Họ kết luận một vụ phun trào lớn 

đã xảy ra vào cuối năm 535 hoặc đầu năm 536. 
 Lõi băng dài 72 mét được khoan từ dòng 

sông băng Colle Gnifetti trên núi Alps
Theo trang Science.org, khi một ngọn núi 

lửa thức giấc, nó sẽ phun lưu huỳnh, bismuth và 
các chất kim loại khác lên bầu khí quyển, nơi 
chúng tạo thành một tấm màn hạt lơ lửng phản 
chiếu ánh sáng Mặt trời vào vũ trụ, làm Trái đất mất 
đi nguồn nhiệt sưởi ấm.

Tiếp đến, các chuyên gia đã phân tích một 
lõi băng cổ đại được khoan tại dãy núi Alps của 
Thụy Sĩ, chứa đựng những giá trị lịch sử của hơn 
2.000 năm. 

Các hạt bụi, kim loại trong bầu không khí 
bị đóng băng ở nhiều cấp độ khác nhau trong lõi 
băng dài 72 mét này đã cung cấp cái nhìn về cách 
bầu khí quyển ở châu Âu thay đổi trong suốt hai 
thiên niên kỷ qua.

 Các phân tử bạc bên trong lõi băng đã cung 
cấp manh mối hóa họa về các sự kiện tự nhiên hoặc 
nhân tạo. 

Trong mẫu băng của mùa Xuân năm 536, 
một nhà khoa học đã tìm thấy hai hạt thủy tinh núi 
lửa siêu nhỏ. 

Bằng cách chiếu tia X-quang vào phân tử 
để xác định dấu vết hóa học của chúng, họ phát 
hiện điểm tương đồng mật thiết với các phân tử 
thủy tinh từng được tìm thấy tại các hồ nước, đầm 
lầy ở châu Âu và trong một lõi băng ở Greenland. 
Đáng chú ý, nó giống hệt mẫu đá núi lửa ở Iceland. 

Cuối cùng, họ khẳng định một vụ phun trào 
núi lửa mạnh mẽ ở Iceland trực tiếp châm ngòi cho 
những ngày đen tối nhất của châu Âu năm đó. Dưới 
sự giúp đỡ của gió và thời tiết, tàn tro núi lửa đã 
được phát tán hầu hết châu Âu, lan sang cả châu Á 

như đã ghi nhận. ■

Quý bà triệu phú cứu mạng 
cả trăm người khỏi phát xít Đức

Murial Gardiner có thể là một 
trong những người có cuộc đời 
ly kỳ nhất mà người ta từng biết.

Bà sinh ra ở Chicago, Mỹ năm 1901, là 
người thừa kế của một gia đình giàu có làm trong 
ngành đóng gói thịt, nhưng cuộc đời của bà không 
phải là những ngày an nhàn khoác khăn choàng 
lông thú đắt tiền dạo chơi bất kỳ nơi nào. Thay vì 
cuộc sống giàu sang đó, bà đã trở thành một chiến 
sĩ kháng chiến bí mật, chống chế độ của Đức Quốc 
xã ở Vienna, Áo.

Sinh ra trong cảnh nhung lụa, là người thừa 
kế công ty đóng gói thịt Morris & Company và 
Swift & Company của bố mẹ nhưng khi còn trẻ, bà 
ghét khối tài sản của gia đình, cho rằng đó là điều 
bất công. Tuy nhiên, về sau, Gardiner nhận ra rằng 
tài sản này có thể giúp bà làm nhiều việc giúp đỡ 
người khác. 

Gardiner có bằng tại một trường đại học 
nghệ thuật tự do gần Boston, sau đó bà tới Rome, 
Italy giảng dạy. Bà tiếp tục nghiên cứu tại Oxford 
rồi tới Vienna để học ngành phân tích tâm lý.

Gardiner tới Vienna vào những năm 1930, 
khi Adolf Hitler vừa lên nắm quyền. Bà muốn tìm 
gặp nhà tâm lý, bác sĩ thần kinh người Do Thái 
Sigmund Freud. Bà từng kể: "Khi tới Vienna vào 
một chiều tháng 5, khi đường phố và công viên 
ngập hương hoa tử đinh hương, tôi ngay lập tức 
ngồi xuống và viết thư cho ông Freud, đề nghị ông 
nhận tôi làm bệnh nhân".

Bà muốn ông trực tiếp phân tích tâm lý 
mình, nhưng lại gặp một đồng nghiệp của ông 
Freud. Trong cuộc gặp đó, bà chỉ gặp ông Freud 
đúng một lần khi ông mời bà uống trà. Tuy nhiên, 
ông đã có ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc đời và sự 
nghiệp của bà. Bà cũng có tình bạn lâu bền với con 
gái ông, nhà tâm lý học trẻ em Anna Freud.

Khi ở Vienna, Gardiner bắt đầu học y khoa, 
có cuộc hôn nhân ngắn ngủi thất bại với nhạc sĩ 
người Anh Julian Gardiner và có một cô con gái tên 
Connie. Trước khi bà gặp người chồng thứ hai là 
nhà xã hội học Joseph Buttinger – thủ lĩnh phong 
trào xã hội Cách mạng Áo, bà đã có mối quan hệ 
với nhà thơ Stephen Spender.

Khi chồng bà là Buttinger chạy tới Paris 
lưu vong và tiếp tục phản đối chế độ mới, bà vẫn ở 
Vienna tiếp tục giúp những người chống phát xít 
chạy khỏi Áo.

Bà đã xoay sở làm hộ chiếu giả và tuồn tiền 
vào để giúp mọi người trốn thoát khỏi Đức Quốc 
xã. Bà còn lấy nhà của mình ở Vienna để làm nơi 
trú ẩn an toàn cho mọi người. Có một lần, bà đã 
thoát khỏi cảnh nguy hiểm trong gang tấc ở Áo, khi 
bà lên tàu hỏa đồng thời mang theo 5 cuốn hộ chiếu 
giấu trong người và sắp bị lục soát.

Sau đó, bà tới Pháp và khi Chiến tranh Thế 
giới thứ hai bùng nổ năm 1939, bà và chồng đã kịp 

bắt chuyến tàu đi Mỹ cuối cùng rời khỏi Pháp trước 
khi rơi vào tay lực lượng của Hitler.

Khi về Mỹ, người phụ nữ dũng cảm này đã 
làm việc không mệt mỏi để đưa càng nhiều người tị 
nạn Đức và Áo về Mỹ càng tốt khi các hoạt động 
chống phát xít phát triển mạnh.

Giờ đây, dù ở cách xa hàng nghìn dặm, 
Gardiner đã dùng tài sản của gia đình để giúp đỡ 
những người xa lạ. Bà mua và gửi đồ ăn cho những 
người khó khăn ở châu Âu. 

Gardiner cũng hoạt động trong lĩnh vực 
phân tích tâm lý và xuất bản vài cuốn sách. Gần 
cuối đời, bà đã hỗ trợ thành lập Bảo tàng Freud. Tổ 
chức từ thiện mà bà thành lập New-Land 
Foundation đã hỗ trợ tài chính cho dự án.

Năm 1977, có một bộ phim tên Julia đã 
khiến bà Gardiner chú ý. Phim dựa trên một 
chương của cuốn sách Pentimento của tác giả 
Lilian Hellman. Diễn viên Vanessa Redgrave đã 
giành giải Oscar nhờ đóng vai một phụ nữ chống 
phát xít Đức. 

Gardiner thấy nhân vật trong bộ phim 
giống cuộc đời bà đến khó tin dù Hellman luôn 
khẳng định sách của mình là hư cấu và chưa từng 
gặp Gardiner. Tuy nhiên, họ có một người bạn 
chung là luật sư Wolf Schwabacher – người biết về 
cuộc đời kháng chiến chống phát xít của Gardiner.

Sự cố này đã khuyến khích bà Gardiner viết 
hồi ký về cuộc đời chính mình có tên Mật danh 
Mary. Cuốn sách sẽ được xuất bản lại nhân cuộc 
triển lãm về cuộc đời bà tại Bảo tàng Freud sắp tới. 

Về nhân vật giống bà Gardiner trong bộ 
phim Julia, biên tập viên cuốn hồi ký của bà 
Gardiner khẳng định: không thể nào lại có hai phụ 
nữ Mỹ cùng là triệu phú, cùng nghiên cứu y khoa 
và cùng là nhà hoạt động chống phát xít ở Vienna 
vào những năm 1930.

Gardiner qua đời vì ung thư phổi năm 1985 
và di sản của bà đã được công nhận ở Áo. Có một 

con phố ở Vienna được đặt theo tên bà.
Bà Gardiner về già
Carol Siegel, Giám đốc Bảo tàng Freud, 

nhận xét về bà Gardiner: “Bà ấy là người độc nhất 
vô nhị. Một phụ nữ trẻ giàu có quan tâm sâu sắc tới 
những gì đang diễn ra về mặt xã hội và chính trị… 
Có nhiều mặt khác nhau trong cuộc đời của bà 
nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất thực sự là cuộc 
đấu tranh chống phát xít những năm 1930 và trở 
thành một thành viên kháng chiến”. ■ 
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Những chuyện hậu cung  
vua Thành Thái và Khải Định

Năm 1883, sau cái chết của vua Tự 
Đức, người được chỉ định kế vị là 

ông hoàng Ưng Chân (vua Dục Đức) đã bị 2 quyền 
thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết truất 
phế, giam vào ngục tối chỉ sau 3 ngày làm vua, 
chưa kịp làm lễ tức vị.

1. Ông vua... cắt tóc ngắn
Lúc bấy giờ, người con trai của vua Dục 

Đức là ông hoàng Nguyễn Phúc Bửu Lân mới lên 4 
tuổi, cả gia đình đã trải qua những năm tháng đầy lo 
sợ, không biết còn có nỗi bất hạnh nào giáng xuống 
gia đình mình nữa hay không. 

Vậy mà lúc lên 10 tuổi, vào một ngày cuối 
năm âm lịch, ông hoàng Bửu Lân bất ngờ được 

võng lọng đến nhà rước vào cung để... làm vua.
Tân quân làm lễ tức vị với niên hiệu Thành 

Thái vào đúng mùng 1 Tết Kỷ Sửu (31.1.1889). 
Do nhà vua còn quá trẻ, mới 10 tuổi, triều 

đình đã cử ra một Hội đồng Phụ chánh hùng hậu 
gồm 2 vị Phụ chánh thân thần (trong hoàng tộc) là 
Tuy Lý công (sau được phục là Tuy Lý vương) 
Miên Trinh và Hoài Đức công Miên Lâm cùng 2 
Phụ chánh đại thần khác là Nguyễn Trọng Hiệp 
(Hợp) và Trương Quang Đản.

Ngoài ra, ông còn có các thầy dạy truyền 
thụ chữ nghĩa và kiến thức, trong đó phải kể đến 
Phan Thanh Liêm là con trai cụ Phan Thanh Giản, 
từng bị thực dân Pháp bắt giải vào Sài Gòn vào năm 
1873 khi tham gia bảo vệ thành Hà Nội, lúc quân 
Pháp mở cuộc tấn công thành lần thứ nhất vào 
tháng 11.1873.

Được sự phò tá và dạy dỗ của những vị đại 
thần đầy tài năng và đạo đức như thế, nhà vua sớm 
trưởng thành và ý thức được thân phận mất nước 
của cả một dân tộc. 

Ông đã thực hiện được một số cải cách, 
trước tiên với chính bản thân ông, bởi vì ông là vị 
vua đầu tiên trong lịch sử đã cắt tóc ngắn. Trong 
một buổi thiết triều, quần thần tròn mắt ngạc nhiên 
nhìn mái tóc ngắn dưới chiếc vương miện của ông. 
Ông thu ngắn khoảng cách giữa đấng quân vương 

và thứ dân trong nước.
Có tài liệu kể rằng một lần nọ xa giá nhà 

vua đang đi trên đường, gặp một người đàn ông 
đang vác bó tre nặng trên vai, quân lính hô đuổi 
người này dạt qua một bên đường, nhưng nhà vua 
đã ngăn lại và nói với đại ý rằng: “Ở cái đất nước 
này, còn có dân với vua gì đâu, đừng đuổi anh ta!”. 

Lại có lần, ông đi đến một xóm nhà dân, 
ngồi xuống chiếu, nói đủ thứ chuyện với họ. Ông 
còn đưa về cung một cô gái chèo thuyền và cho làm 
nàng hầu.

Trong tác phẩm Lettres du Tonkin (Những 
lá thư từ Bắc kỳ - Paris 1928), một sĩ quan Pháp là 
Lyautey (sau lên đến Thống chế) có kể rằng khi 
nghe tin quân đội của Lyautey là nơi duy nhất có sử 
dụng điện, vua Thành Thái đã cho thắng xe ngựa để 
đến xem tận mắt. 

Đến nơi, ông dành suốt một tiếng đồng hồ 
để quan sát, sờ mó các dụng cụ điện và đặt ra cho 
các sĩ quan Pháp nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, những hành động thân dân của 
nhà vua đã vượt ra ngoài khuôn khổ một chế độ 
phong kiến, khiến thực dân Pháp và quan lại dưới 
quyền ông cảm thấy khó chịu. Đáng tiếc nhất là sau 
việc ông đi quan sát trạm điện của quân đội Pháp 
trở về, Hội đồng Phụ chánh đã họp nhau lại và đưa 
ra nhận xét là nhà vua... điên mất rồi.

“Chứng điên” hay tật xấu của vua Thành 
Thái trước hết được miêu tả qua ngòi bút của một 
số cây bút Pháp. Trong một bài viết đăng trên tạp 
chí Revue Indochinoise năm 1907, tác giả George 
Bois viết rằng nhà vua thích thỏa mãn tính ngông 
của mình như chỉnh sửa chính tả chữ quốc ngữ, 
thích tìm hiểu môn cơ khí, điện báo và thường ứng 
dụng không mấy thành công các kỹ thuật trong y 
khoa, phẫu thuật. 

George Bois còn kể rằng nhà vua đã mua 
của một người từng giao dịch với quốc vương 
Cambodge (Campuchia) một bộ từ điển Larousse 
với giá 350 đồng, tương đương 875 quan, trong khi 
thực giá của quyển từ điển này ở Pháp chỉ có 200 
quan.

Cũng như Bois, viên Khâm sứ Pháp ở Huế 
là Brière kể rằng vua Thành Thái thường hành hạ 
các cung nữ và thường bỏ ra khỏi hoàng thành vào 
ban đêm để đắm mình trong các cuộc truy hoan (!).

Tuy nhiên, hồi ký của ông Huỳnh Côn, Hộ 
bộ Thượng thư triều Thành Thái, được cây bút Jean 
Jacnal thuật lại trên tạp chí Revue Indochinoise số 
1 - 6.1924 mới thật sự gieo vào đầu người đọc ấn 
tượng mạnh về “chứng điên” của nhà vua. 

Ông Côn kể rằng tính khí của nhà vua rất kỳ 
quặc, như có lần ra lệnh cho các viên Thừa Thiên 
Phủ doãn (như Thị trưởng về sau) và Thừa Thiên 
Phủ thừa (Phó thị trưởng) đi tìm dấu chân cọp và 
dấu chân voi cho ông đi săn. Bản thân ông Côn 
cũng có lần bị như thế, song do không tìm ra dấu 
chân voi và cọp, ông bị nhà vua bắt quỳ gối suốt 6 
giờ liền.

Ông Huỳnh Côn còn kể rằng có đêm thấy 
vua Thành Thái chuẩn bị lên ngựa, người thầy học 
của nhà vua là Phan Thanh Liêm đã nằm lăn trước 

đầu ngựa để cản đường, song ông lặng lẽ quay đầu 
ngựa ra khỏi hoàng thành qua một ngả khác.

Vậy điều gì đã dẫn đến những “chứng 
điên” của vua Thành Thái? 

2. Cây cầu mang tên vua
Tháng 2.1897, cựu Bộ trưởng Tài chánh 

Pháp Paul Doumer sang nước ta nhậm chức Toàn 
quyền Đông Dương. Ngay trong thời gian đầu ở 
cương vị mới, ông ta đã buộc vua Thành Thái ban 
bố hai chỉ dụ quan trọng.

Một là bãi bỏ Nha Kinh lược Bắc kỳ, giao 
công việc của kinh lược sứ cho viên Thống sứ Bắc 
kỳ; hai là giải tán Phụ chánh phủ, lập ra một Hội 
đồng Thượng thư do chính viên Khâm sứ Pháp tại 
Huế chủ trì. Tại mỗi bộ trong lục bộ, Doumer cử 
một viên chức Pháp ở cạnh để giám sát.

Một trong những cơ chế quan trọng được 
thiết lập trong thời gian cầm quyền của ông ta là 
Hội đồng tối cao Đông Dương (Conseil supérieur 
de l'Indochine) với sự tham dự của đại diện 5 thực 
thể chính trị: Nam kỳ, Trung kỳ, Bắc kỳ, 
Cambodge (Campuchia) và Lào. 

Về mặt tài chánh, Doumer tước đoạt quyền 
hành thu thuế của triều đình tại hai miền Trung và 
Bắc, buộc vua quan nhà Nguyễn phải sống bằng 
phần lớn sự trợ cấp của Pháp. Có thể nói, ông ta là 
viên toàn quyền thành công bậc nhất về nhiều 
phương diện, đối với chính quốc trong việc kiện 
toàn chế độ thuộc địa, đồng thời đối với thuộc địa 
Đông Dương qua những công trình to lớn mà ông 
ta đã thực hiện trong 5 năm ngắn ngủi của mình.

Một trong những công trình tiêu biểu nhất 
của Paul Doumer tại Việt Nam là cây cầu Doumer 
(nay là cầu Long Biên) dài gần 2,4 km bắc qua sông 
Hồng, nối liền hai địa phương nay là quận Hoàn 
Kiếm và quận Long Biên (Hà Nội). 

Chưa đầy 4 tháng sau khi đến Việt Nam, 
viên Toàn quyền Đông Dương này đã mở cuộc đấu 
thầu xây dựng cầu và tổ chức được nhận thầu là 
Công ty Daydé et Pillé của Pháp (tháng 6.1897). 

Tuy vậy, phải đợi đến tháng 9.1898, lễ đặt 
viên đá đầu tiên mới được tổ chức và cầu được thi 
công trong 3 năm 5 tháng, với sự đóng góp công 
sức của hàng trăm chuyên viên người Pháp và 
khoảng 3.000 công nhân bản xứ. Lễ khánh thành 
diễn ra ngày 2.2.1902 dưới sự chủ trì của Paul 
Doumer, có sự chứng kiến của vua Thành Thái và 
một số quan chức.

Sau chiếc cầu mang tên mình, Toàn quyền 
Paul Doumer cho xây tiếp cầu Trường Tiền ở Huế. 
Cầu dài 402 m, do hai hãng thầu Schneider et Cie 
và Letellier et Cie khởi công vào tháng 5.1899 và 
hoàn thành vào tháng 12.1900. Cầu có tên ban đầu 
là cầu Thành Thái, sau đổi tên là Trường Tiền. 

Đây là một trong những cây cầu đã ghi đậm 
dấu ấn trong nền văn học nghệ thuật Việt Nam thế 
kỷ 20 - 21. Tại miền Nam, cũng dưới thời Paul 
Doumer, cầu Bình Lợi dài 276 m kết hợp đường bộ 
và đường sắt, do hãng thầu Levallois Perret thực 
hiện và hoàn thành vào tháng 1.1902, chỉ một 
tháng trước khi Paul Doumer rời khỏi Việt Nam.

Bên cạnh những công trình xây dựng có giá 
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trị lâu dài đó, Toàn quyền Paul Doumer cũng đã đề 
xướng và đóng góp công sức không nhỏ vào việc 
hình thành đường xe lửa Đông Dương. Con đường 
huyết mạch này được Hội đồng tối cao Đông 
Dương vạch ra kế hoạch thực hiện từ tháng 
12.1897, trải dài từ Sài Gòn đến tận vùng Hoa Nam 
(Trung Quốc).

“Vạn sự khởi đầu nan”, nhất là với một 
công trình có tầm cỡ xuyên suốt gần chiều dài đất 
nước, khó khăn lớn nhất mà Doumer phải giải 
quyết là vấn đề kinh phí, song có điều thuận lợi là 
bằng sắc lệnh ngày 31.7.1898, chính quốc thừa 
nhận một Đông Dương thuộc Pháp hợp nhất về 
kinh tế bao gồm 5 thực thể chính trị: Nam kỳ, 
Trung kỳ, Bắc kỳ, Cambodge (Campuchia) và 
Lào.

Ngày 25.12.1898, Quốc hội Pháp thông 
qua một đạo luật cho Đông Dương vay 200 triệu 
franc nhằm thực hiện bước đầu kế hoạch đã được 
vạch ra. 

Song, công trình này bị ngưng trệ nhiều lần 
vì sự bùng nổ và kéo dài của Thế chiến thứ nhất 
(1914 - 1918) và sự kiệt quệ về tài chánh đã khiến 
cho chính quốc không thể tài trợ đúng mức cho 
ngân sách Đông Dương. 

Mãi đến ngày 2.10.1936, tức 4 năm sau 
ngày Paul Doumer bị ám sát chết trên cương vị 
Tổng thống nước Cộng hòa Pháp, đường xe lửa 
Đông Dương mới được khánh thành tại Sài Gòn 
dưới sự chủ trì của Toàn quyền René Robin.

Xem như trên, có thể thấy rằng Paul 
Doumer là viên Toàn quyền Đông Dương đã để lại 
dấu ấn đậm nét trong lịch sử chế độ thuộc địa tại 
Việt Nam, vừa có tính tích cực, vừa tiêu cực xét về 
lợi ích của người dân. 

Về mặt tích cực, đó là những công trình xây 
dựng đồ sộ và bền vững, chủ yếu tạo thuận lợi cho 
sự vận hành guồng máy thuộc địa, đồng thời người 
dân bản xứ cũng được thừa hưởng phần nào. 

Về mặt tiêu cực, chính Doumer đã triệt tiêu 
mọi quyền hạn của một triều đình là bộ mặt của đất 
nước, biến vua Thành Thái thành một bù nhìn và 
chính điều này đã mang lại cho nhà vua sự phẫn 
hận, dẫn đến những hành động kỳ lạ.

3. Vì sao người Pháp phế truất vua 
Thành Thái?

Khi ông hoàng Bửu Lân (sau là vua Thành 
Thái) mới 4 tuổi, người cha của ông là ông hoàng 
Dục Đức lên nối ngôi vua Tự Đức chỉ được ba 

ngày, chưa kịp làm lễ tấn tôn, là bị bỏ ngục (1883) 
và qua đời hơn một năm sau đó. 

Từ biến cố này, mẹ con ông luôn sống trong 
sự phập phồng, lo sợ bất trắc có thể xảy đến bất cứ 
lúc nào. Thượng thư bộ Lễ Ngô Đình Khả, người 
không ký vào quyết nghị phế truất vua Thành Thái.

Người ta truyền miệng với nhau rằng, 
tháng 1.1889, khi võng lọng bất ngờ đến nhà để 
rước ông về triều, hai mẹ con ông đã cự tuyệt, song 
cuối cùng vẫn phải tuân hành mệnh lệnh của triều 
đình. Làm vua ở tuổi mới lên mười, ông ý thức 
được sự non trẻ và trách nhiệm lớn lao của mình 
nên tìm hiểu, học hỏi nhiều điều mới lạ, đặc biệt về 
ngành cơ khí còn khá mới mẻ đối với người Việt 
lúc bấy giờ.

Song, cũng từ những gì học hỏi được, ông 
sớm ý thức cảnh nước mất nhà tan, những đói khổ, 
bất công mà đồng bào của ông đang gánh chịu. 

Từ những năm cuối thập niên 1890, với sự 
hiện diện của Toàn quyền Đông Dương Paul 
Doumer, mọi quyền hạn của triều đình Huế bị tước 
đoạt gần hết, đặc biệt là quyền hành thu thuế để chi 
dụng cho triều đình. Khi ấy, nhà vua chỉ còn là một 
hình nộm, hoạt động chủ yếu là hợp thức hóa ý chí 
của chính quyền thực dân Pháp và sống dựa vào sự 
trợ cấp của họ.

Thực trạng trên trở thành cú sốc nặng đối 
với một ông vua trẻ muốn làm một điều gì đó cho 
thần dân của mình. Cuối cùng, những bất đắc ý dồn 
dập đã biến thành nỗi phẫn hận khiến nhà vua có 
những phản ứng đôi lúc vượt quá sự bình tĩnh cần 
thiết mà thực dân Pháp và nhiều người gọi là 
“điên”.

Năm 1907, vua Thành Thái muốn thực hiện 
chuyến Bắc tuần, nhân tiện ghé lại Thanh Hóa, 
thăm viếng lăng mộ tổ tiên, cùng đi với ông có các 
quan đại thần Ngô Đình Khả, Cao Xuân Dục, Lê 
Trinh. 

Tất nhiên muốn đi thì phải được Pháp cấp 
kinh phí và viên Khâm sứ Pháp tại Huế là 
Levecque đã đưa ra điều kiện trịch thượng là nhà 
vua phải để cho ông Huỳnh Côn, Thượng thư Bộ 
Lễ tháp tùng mới được cấp tiền.

Hẳn là chuyến Bắc tuần đó đã khiến nhà 
vua cảm thấy bi phẫn hơn nữa và người ta kể rằng ít 
lâu sau khi trở về triều, trong một phút không kiềm 
chế nổi, vua Thành Thái đã rút súng ra nhắm vào vị 
quản lĩnh Tôn nhơn phủ là An Thành công Miên 
Lịch, con út vua Minh Mạng. 

Chuyện kể không nêu rõ viên đạn có ra 
khỏi nòng súng không, song điều chắc chắn là 
hoàng thân Miên Lịch không chết, đến thập niên 
1910 còn được thăng từ tước công lên tước vương.

Phát súng là giọt nước làm tràn ly, là cơ hội 
tốt nhất để thực dân Pháp thực hiện kế hoạch định 
sẵn từ trước. Theo một kịch bản được soạn thảo 
sẵn, Khâm sứ Huế Levecque triệu tập các đình 
thần, tuyên bố nhà vua đang mắc bệnh tâm thần, 
cần được tịnh dưỡng. 

Ông bị buộc phải ký vào chiếu nhường 
ngôi cho con trai là hoàng tử Vĩnh San mới lên 7 
tuổi. Việc ép buộc này được hợp thức hóa bằng một 
quyết nghị chung của cả triều đình, xét thấy nhà 
vua không còn đủ năng lực để gánh vác việc nước.

Bản văn phế truất vua Thành Thái được hầu 
hết triều thần ký vào theo yêu cầu của Khâm sứ 
Levecque, trừ một người, đó là Thượng thư Bộ Lễ 
kiêm quản lãnh thị vệ Ngô Đình Khả. 

Chính từ hành động này mà xuất hiện câu 
truyền tụng trong dân gian: “Bỏ vua không Khả...”, 
nói lên ý chí của một trung thần không cam tâm 
nhìn thấy một vì vua bị phế truất vì không được 
lòng thực dân Pháp.

Cuối cùng thì cụ Ngô Đình Khả đã phải trả 
giá cho hành động dũng cảm của mình. Chỉ một 
tháng sau khi hoàng tử Vĩnh San lên ngôi với niên 
hiệu Duy Tân, Khâm sứ Levecque “hội thương, nói 
Đình Khả không làm tròn chức trách, cần phải xử 
trí”. 

Phủ Phụ chính tâu lên xin cho ông được 
mang nguyên hàm về quê trí sự (Quảng Bình), 
được cấp bổng, song về sau Levecque yêu cầu 
không cấp tiền bổng nữa.

Về phần mình, vua Thành Thái trở thành 
cựu hoàng, bị Pháp đưa đi an trí tại Cap Saint 
Jacques (Vũng Tàu). 9 năm sau (1916), trong cuộc 
khởi nghĩa bất thành của hai chí sĩ Thái Phiên và 
Trần Cao Vân (theo mật dụ của vua Duy Tân), nhà 
vua trẻ bị Pháp bắt giữ và bị đưa vào Cap Saint 
Jacques ngày 5.5.1916. Ngày 10.5.1916, hai cựu 
hoàng cùng gia quyến bị buộc xuống tàu nhắm 
hướng Réunion, một hòn đảo thuộc Pháp nằm giữa 
Ấn Độ Dương.

Và rồi cuộc sống lưu đày của hai cha con 
cựu hoàng Thành Thái - Duy Tân khởi đầu từ thời 
điểm này. ■

NEW

625-1997/1565

Caàn Ngöôøi

Caàn tìm moät baø ñöùng tuoåi, coù phöông tieän di 
chuyeån ñeå trong coi moät baø giaø beänh sau 4 giôø 
chieàu. Tuaàn laøm töø 5 ñeán 7 ngaøy (nhaø khu 
Downtown). Neáu caàn ôû laïi seõ coù phoøng rieâng. Tieàn 
coâng seõ thöông löôïng.

Downtown

Xin ñeå laïi soá ñieän thoaïi, seõ goïi laïi

713-818-9033Xin lieân laïc Troïng (Charle):

NEW

588-1995/1563

Tuyeån Nhaân Vieân

Haõng theâu maùy vuøng Southwest caàn 
tuyeån nhaân vieân laøm office. Caàn bieát 
ñaùnh maùy, email vaø thoâng thaïo tieáng 
Anh.

Southwest

713-306-1345Xin nhaén tin cho Höông:

NEW

955-Long Term

Tuyeån Nhaân Vieân

Chôï tuyeån nhaân vieân chaát haøng leân keä laøm 
part-time hoaëc full-time.  Laøm full-time caàn 
coù khaû naêng giöõ kho ngaên naép, coù kyû naêng 
kieåm tra vaø baùo caùo soá lieäu trong kho.  

Chôï Myõ Hoa

281-498-6699Xin lieân heä anh Quyù:
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Tác hại của việc đi làm xa

Nhiều nghiên cứu khoa học phát 
hiện, phải đi làm trên chặng đường 
quá xa có thể ảnh hưởng đến sức 

khỏe hay dẫn đến đổ vỡ hôn nhân của người lao 
động.

Huyết áp tăng đột biến và sức khỏe tim 
mạch bị ảnh hưởng

Theo một nghiên cứu đăng trên thư viện Y 
khoa Mỹ, trong các bài kiểm tra sức khỏe của 
những người thường xuyên phải đi lại trên quãng 
đường hơn 30 km có huyết áp cao hơn và sức khỏe 
tim mạch thấp hơn. 

Căng thẳng do tham gia giao thông và ngồi 
nhiều, ít vận động trong nhiều giờ có thể là nguyên 
nhân của tình trạng này.

Một bài viết trên tạp chí Y tế dự phòng Mỹ 
cho hay, đi làm hàng ngày trên đoạn đường dài là 
một trong những nguồn căng thẳng mạn tính liên 
quan đến huyết áp, mệt mỏi và các tác động tiêu 
cực khác của sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

Trở nên ủ rũ và dễ tức giận hơn
 Tắc đườnglà tình trạng phổ biến khi tham 

gia giao thông ở các thành phố lớn. Bị muộn giờ, 
đứng đợi vì tắc đường khiến tâm trạng chúng ta tồi 
tệ. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, sẽ làm 
trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm ở người 
tham gia giao thông.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp 
chí Kinh tế công cộng (Mỹ), có mối liên hệ giữa tắc 
đường và gia tăng bạo lực gia đình. Các nhà nghiên 
cứu phát hiện ra, vào các buổi tối, khi hai đường 
cao tốc chính của Los Angeles bị tắc nghẽn nghiêm 
trọng, tỷ lệ bạo lực gia đình tăng khoảng 9%.

Sống khép kín hơn
Đường đi làm dài khiến bạn kiệt sức và có 

thể từ chối những lời mời gặp gỡ. Những người 
thường xuyên mất hơn 20 phút để đi lại ít có khả 
năng đi thăm bạn bè, gia đình và tập thể dục hơn, 
theo một nghiên cứu năm 2008, được công bố trên 
tạp chí Y học dự phòng Mỹ.

Mối liên hệ giữa quãng đường đi làm dài và 
mức độ tiếp xúc xã hội giảm nhiều hơn đối với 
những người đi làm trên 90 phút. Ngược lại, theo 
một cuộc khảo sát với 1.000 nhân viên Mỹ, khi 
được linh hoạt lựa chọn nơi làm việc trong đại dịch 
giúp họ gần gũi với gia đình hơn.

Hơn một nửa (58%) cho biết, lợi ích lớn 
nhất của việc không đi làm là có thể dành nhiều 
thời gian hơn cho gia đình. Một số lợi ích khác là 
nằm trên giường lâu hơn (30%), hoàn thành nhiều 
việc nhà hơn trước khi bắt đầu làm việc (14%) và 
có nhiều cơ hội tập thể dục hơn (8%).

Ngủ ít hơn
Một nghiên cứu năm 2019 trên hơn 25.000 

người lao động ở Hàn Quốc cho thấy thời gian đi 
làm kéo dài, kết hợp với thời gian làm việc dài, làm 
tăng nguy cơ mắc các vấn đề về giấc ngủ.

Nghiên cứu kết luận rằng nếu một chặng 
đường đi làm dài hơn 60 phút sẽ khiến nhân viên 
ngủ ít hơn vào các ngày trong tuần. Vì thiếu ngủ, 

các hoạt động và năng suất làm việc của họ bị ảnh 
hưởng vào ngày hôm sau.

Ngày càng không hài lòng với công việc
Hành trình dài và vất vả khi đi làm có thể 

khiến bạn bất mãn. Nghiên cứu về đi lại và sức 
khỏe, được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại 
ĐH Tây Anh Quốc, Bristol, trên 26.000 người, từ 
năm 2009 đến 2015 cho thấy, cứ thêm 10 phút trên 
đường đi làm, nhân viên giảm 19% tổng thu nhập 
cá nhân.

Phụ nữ có quãng đường đi làm dài có mức 
độ không hài lòng với công việc cao hơn nam giới. 
Nguyên nhân do họ phải giải quyết các trách nhiệm 
trong gia đình và chăm sóc con cái, gây ra những áp 
lực về thời gian.

Có thể làm tăng tỷ lệ ly hôn
Vợ chồng xa nhau trong khoảng thời gian 

dài trong ngày có thể rạn nứt tình cảm.
Để tìm ra điều này, nhà địa lý xã hội Thụy 

Điển Erika Sandow đã lập bản đồ tác động của việc 
đi lại đường dài đối với các cặp vợ chồng đã kết 
hôn, bằng cách xem xét dữ liệu của hơn 2 triệu 
người, từ 1995-2005.

Bà phát hiện ra những người đi làm đường 
dài có nguy cơ ly hôn cao hơn 40% so với những 
cặp đi làm gần. Tuy nhiên, nguy cơ này cao nhất ở 
năm đầu hôn nhân. Nếu họ quen với việc phải đi 
chặng dài để đến nơi làm việc trong hơn 5 năm, khả 
năng li hôn chỉ cao hơn 1% so với những đôi bình 
thường khác.

Ảnh hưởng đến phổi
Di chuyển bằng xe máy đến nơi làm việc, 

bạn sẽ phải hít trực tiếp khói bụi ngoài đường trong 
thời gian dài. Dù ngồi ôtô, bạn vẫn có nguy cơ hít 
phải có hạt bụi siêu mịn.

Một nghiên cứu trên tạp chí Môi trường khí 
quyển ước tính 33-45% người dân Los Angeles 
(Mỹ) tiếp xúc với bụi siêu mịn trong thời gian di 
chuyển trên đường. Bụi siêu mịn là nguyên nhân 
gây viêm phổi và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Ở Việt Nam, tỷ lệ người tiếp xúc với bụi 
siêu mịn có thể còn cao hơn, khi  ô nhiễm môi 
trường không khíở một số thành phố lớn thường 
xuyên trong mức báo động đỏ. ■

Phát hiện mới về chất tạo 
ngọt trong nước giải khát 
không đường

Một nghiên cứu quy mô lớn của 
các nhà khoa học Pháp cho thấy 
ăn, uống chất tạo ngọt có thể làm 

tăng nguy cơ bị ung thư nhiều hơn 13%.
Hàng triệu người trên thế giới nạp chất tạo 

ngọt vào cơ thể mỗi ngày thông qua nhiều sản 
phẩm như soda ăn kiêng, nước giải khát không 
đường khi giảm cân, cắt giảm đường khỏi khẩu 
phần ăn. Tuy nhiên, theo AFP, cách làm này có thể 
khiến chúng ta có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Viện INSERM, 
Pháp, đã phân tích dữ liệu của hơn 100.000 người 
tại nước này. Từ các số liệu này, nhóm chuyên gia 

phát hiện những tình nguyện viên ăn, uống chất tạo 
ngọt nhiều nhất (vượt quá mức trung bình) có nguy 
cơ mắc ung thư cao hơn 13% so với nhóm không sử 
dụng chất này.

Trong số 103.000 người tham gia, 79% là 
phụ nữ và 37% tiêu thụ chất làm ngọt nhân tạo. 
Nước ngọt chiếm hơn 50% trong số các đồ uống 
chứa chất tạo ngọt mà họ tiêu thụ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
PLOS Medicine vào ngày 24/3, cho thấy nguy cơ 
mắc ung thư đặc biệt cao với chất tạo ngọt 
aspartame và acesulfame potassium. 

Cả hai chất này đều được sử dụng nhiều 
trong các loại nước giải khát, nước ngọt có gas. 
Ngoài ra, nguy cơ mắc ung thư vú và các bệnh ung 
thư liên quan béo phì cao nhất.

GS Mathilde Touvier, Giám đốc Viện 
INSERM, kêu gọi các chuyên gia khác thực hiện 
thêm nhiều nghiên cứu để xác nhận phát hiện này. 

Hiện tại, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ và 
Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh đều khẳng 
định chất tạo ngọt không gây ung thư và chúng đã 
được Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu cho 
phép sử dụng.

Theo nhà khoa học y sinh James Brown, 
Đại học Aston, Anh, mối quan hệ giữa việc tiêu thụ 
chất làm ngọt nhân tạo và nguy cơ ung thư đã gây 
tranh cãi từ những năm 1970, khi chất tạo ngọt 
cyclamate bị cấm vì có liên quan ung thư bàng 
quang ở chuột. Mặc dù vậy, điều này chưa từng 
được chứng minh trên con người.

Ảnh minh họa
Vị chuyên gia đánh giá phát hiện của nhóm 

tác giả tại Pháp khá hợp lý và có số mẫu nghiên cứu 
ấn tượng. Song, ông cho rằng bằng chứng họ đưa ra 
“chưa đủ mạnh mẽ” để Dịch vụ Y tế Quốc gia của 
Anh phải sửa đổi khuyến cáo về các chất tạo ngọt.

Trong khi đó, GS Michael Jones thuộc 
Viện Nghiên cứu Ung thư, London, Anh, phản biện 
mối liên hệ được báo cáo trong nghiên cứu “không 
ngụ ý nhân quả”. Ông phủ định kết quả này và cho 
rằng đây không phải bằng chứng cho thấy chất tạo 
ngọt nhân tạo gây ung thư. ■  
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Giôø môû cöûa:

Môû cöûa 7 ngaøy trong tuaàn

Töø 9 giôø  saùng ñeán 10 giôø toái

Mua $10 taëng 2 taám veù soá truùng Noài Côm Ñieän

hoaëc Loø Ñieän vaø soá an uûi Thuøng Mì

HAØNG SALE! HAØNG SALE! ÑAÏI HAÏ GIAÙ

Moãi tuaàn coù hôn traêm moùn haøng ON SALE.
Mua nhieàu taëng nhieàu, caøng mua caøng taëng.

Nhaän: VISA * Master Card * Food Stamp
Chôï Myõ Hoa Kính môøi

FOOD MARKET

 FREE GIFTS!LÖU YÙ! LÖU YÙ!

Haûi Saûn Töôi

thay ñoåi haøng ngaøy

Thöïc phaåm Ñoâng Nam AÙ ñaày ñuû caùc maët haøng 

                    ON SALE laïi caøng reû.

Chôï coù Loø Chieân Caù Mieãn Phí.

Toâm Huøm, Cua, Caù vaø caùc loaïi Caù khaùc bôi trong hoà.

Quaøy B.B.Q., Heo Quay, Vòt Quay, Xaù Xíu, Phaù Laáu.

ÑAËC BIEÄT:

Toâm, Cua, Caù töôi ñöa thaúng töø vöïa vaøo chôï.

Thòt Caù Haûi Saûn töôi thay ñoåi haøng ngaøy.

Neân ñi Chôï Myõ Hoa baûo ñaûm Thòt Caù töôi ngon.

Tel.: 281-498-6699 Fax: 281-498-8799 
* 13210 Bellaire Blvd * Houston, TX 77083 *

*Ngoaøi leä phí chuyeån tieàn ñöôïc aùp duïng cho thöông vuï naøy, moät hoái xuaát 
®ñöôïc aán ñònh bôûi Western Union  seõ ñöôïc aùp duïng.  Hoái xuaát maø Western 

Union cung caáp cho khaùch haøng ít ngoaïi teä hôn treân moãi ñoàng Ñoâ-la vôùi 
ngoaïi teä maø Western Union nhaän ñöôïc khi thu ngoaïi teä vaøo.  Western 
Union giöõ laïi soá khaùc bieät.

*Leä phí dòch vuï toái thieåu laø $6 khi chuyeån soá tieàn döôùi $300 (keå caû khi göûi 

2%
LEÄ PHÍ CHO TOÅNG SOÁ
TIEÀN GÖÛI TREÂN $300

VEÀ VIEÄT NAM

LEÄ PHÍ ÑOÀNG GIAÙ KHI NHAÄN TIEÀN ÑOÂ-LA HAY ÑOÀNG
Ñeå tìm ñaïi lyù gaàn nhaø

coù nhaân vieân noùi tieáng Vieät,
xin goïi

1-800-GÔÛI-TIEÀN

$3,000).  Leä phí chæ aùp duïng taïi taát caû chi nhaùnh taïi tieåu bang Texas vaø California.  Leä phí cao hôn khi 
chuyeån tieàn qua ñieän thoaïi hay qua maïng Internet.

*Giao tieàn baèng Ñoâ-la chæ thöïc hieän taïi nhöõng ñaïi lyù coù tham gia taïi Vieät Nam vaø tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän hieän 
taïi.  © 2004 Western Union Holdings, Inc.  Moïi taùc quyeàn ñaõ ñöôïc ñaêng kyù vaø baûo veä. 
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SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Sô cô la có thực sự 'ngọt 
ngào' với sức khỏe trái tim như 
cách nó gây ấn tượng trong tình 
yêu không?

Trong suốt thập kỷ qua, một số 
nghiên cứu đã báo cáo về những lợi 
ích tim mạch tiềm năng của sô cô la. 

Trong những năm gần đây, đã có đủ bằng 
chứng cho thấy hầu hết các bác sĩ tim mạch giờ đây 
sẽ thừa nhận những lợi ích tim mạch tiềm ẩn của sô 
cô la. 

Nghiên cứu
Một số nghiên cứu hiện đã ghi nhận mối 

liên quan giữa việc tiêu thụ sô cô la và cải thiện sức 
khỏe tim mạch. Nhìn chung, đây là những nghiên 
cứu quan sát và trong khi kết luận của chúng hữu 
ích cho việc phát triển lý thuyết, chúng không thể 
chứng minh mối quan hệ nguyên nhân và kết quả.

Tuy nhiên, hầu như mọi nghiên cứu đã xem 
xét vấn đề này đều báo cáo mối liên quan giữa việc 
tiêu thụ sô cô la và sức khỏe tim mạch. Một số 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ sô cô la có liên 
quan đến việc giảm huyết áp. Ít nhất một nghiên 
cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ ăn sô cô la giảm đáng kể 
nguy cơ phát triển bệnh suy tim.

Vào năm 2011, một phân tích tổng hợp của 
bảy nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Y 
khoa Anh, cho thấy rằng tiêu thụ sô cô la có liên 
quan đến việc giảm 39% bệnh tim mạch và giảm 
29% đột quỵ.

Vào năm 2015, một phân tích trên 21.000 
người trong nghiên cứu EPIC-Norfolk (Anh) cho 
thấy rằng, trong khoảng thời gian 12 năm, những 
người ăn nhiều sô cô la nhất có tỷ lệ mắc bệnh mạch 
vành thấp hơn 11% và tỷ lệ mắc bệnh thấp hơn 25% 
về tử vong do tim mạch so với những người không 
ăn sô cô la.

Một lần nữa, những nghiên cứu này không 
chứng minh rằng ăn sô cô la trực tiếp cải thiện sức 
khỏe tim mạch, nhưng chúng chứng minh rằng có 
một mối liên hệ thuyết phục giữa hai điều này.

Sô cô la có lợi như thế nào?
Các nhà điều tra đưa ra giả thuyết rằng 

chính flavanols trong sô cô la có tác dụng cải thiện 
mạch máu. Những flavanol này có thể làm cho 
mạch máu đàn hồi hơn, cải thiện độ nhạy insulin, 

giảm độ “dính” của tiểu cầu và giảm huyết áp.
Sô cô la đen chứa nhiều flavanol hơn sô cô 

la thường, vì vậy hầu hết các nghiên cứu được công 
bố đã báo cáo về sô cô la đen là có lợi. Tuy nhiên, 
phân tích tổng hợp gần đây đã đề cậprằng sô cô la ở 
bất kỳ dạng nào, đậm hay nhạt, ở dạng thanh sô cô 
la, đồ uống sô cô la hoặc bánh kẹo sô cô la đều có 
lợi ích cho tim mạch. Nghiên cứu của EPIC-
Norfolk cho thấy điều tương tự, sô cô la sữa và sô 
cô la đen đều có vẻ mang lại lợi ích.

Có bao nhiêu sô cô la có lợi?
 “Liều lượng” sô cô la chính xác để đạt 

được lợi ích cho tim mạch vẫn chưa được xác định. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu đã báo cáo lợi ích sức 
khỏe tim mạch từ sô cô la, thường mô tả khoảng 
giữa 100 gam sô cô la mỗi ngày và tiêu thụ một 
lượng sô cô la “nhiều hơn một lần một tuần”.

Hầu hết các nhà điều tra nghiên cứu câu hỏi 
này đã kết luận rằng hầu hết lợi ích (nếu thực sự là 
có lợi) có thể nhận được bằng cách ăn sô cô la là khi 
ăn một hoặc hai lần mỗi tuần.

Lưu ý về sô cô la với sức khỏe tim mạch
Có một số nhược điểm có thể xảy ra khi 

thêm sô cô la vào chế độ ăn uống của bạn vì những 
lợi ích tiềm năng cho tim mạch. Bao gồm các:

- Các nghiên cứu quan sát cũng thường sai 
lệch. Một khi các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên 
cuối cùng đã hoàn thành, có thể thấy rằng sô cô la 
thực sự không tạo ra nhiều lợi ích cho tim mạch.

- Đáng chú ý, 100 gam sô cô la tương 
đương với khoảng 500 calo. Vì vậy, thêm 100 gam 
sô cô la vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn sẽ 
khiến bạn tăng cân. Kết quả như vậy có vẻ không 
thực sự tốt cho tim mạch.

- Nhiều sản phẩm sô cô la và ca cao mà 
chúng ta tiêu thụ, thậm chí cả sô cô la đen đã được 
chế biến theo cách loại bỏ hầu hết các flavanol. 
Cho đến khi các nhà sản xuất bắt đầu dán nhãn các 
sản phẩm của họ có hàm lượng flavanol, không có 
cách nào tốt để biết liệu những gì chúng ta đang ăn 
có thực sự có lợi cho sức khỏe hay không.

- Nếu bạn tôn trọng một trong những triết lý 
ăn kiêng phổ biến ít chất béo so với ít carb, hãy lưu 
ý rằng các sản phẩm sô cô la chứa cả chất béo và 
carbohydrate. Do đó, nó vi phạm cả hai giáo điều 
về chế độ ăn uống này và việc tiêu thụ nó sẽ khiến 
bạn rơi vào tình trạng cảm thấy tội lỗi về chế độ ăn 
uống. ■  

Căng thẳng vì công việc: 
Học ngay 4 cách này để cân 
bằng cảm xúc

Theo một nghiên cứu gần đây được 
đăng tải trên trang web Tạp chí Y 
học Anh, cho thấy 97% nhân viên 

văn phòng không thể hoàn toàn hồi phục sức khỏe 
ngay cả sau khi họ ngủ và 23% bị căng thẳng liên 
quan đến công việc cường độ cao.

Nhóm nghiên cứu cho biết: “Với tình trạng 
căng thẳng và giấc ngủ kém chất lượng ngày càng 
gia tăng, nguy cơ kiệt sức cũng theo đó mà tăng 

theo. Người lao động cần chuẩn bị các phương 
pháp tìm lại năng lượng đồng thời giảm bớt căng 
thẳng trong công việc”.

 Hãy học cách từ chối một cách lý trí
Laura Stack, một tác giả và chuyên gia về 

năng suất của Mỹ, nói rằng “Phải tính toán xem bạn 
có thể hoàn thành công việc của mình trong bao lâu 
và trì hoãn công việc một cách có chiến lược khi 
bạn cảm thấy không ổn”.

Stack khuyên rằng: “Khi sếp giao cho bạn 
quá nhiều việc, hãy nói những câu như: Tôi sẵn 
sàng làm công việc này, nhưng tôi đang có một dự 
án khác và sẽ rất khó khăn cho tôi để hoàn thành 
chúng cùng một lúc”.

Hoặc bạn có thể hỏi những việc ưu tiên 
phải làm trong lượng công việc được giao và thảo 
luận với sếp về thời hạn kết thúc, v.v... Stack nói: 
“Đây cũng là một cách hợp lý để cho cấp trên biết 
khối lượng công việc của bạn”.

 Hãy đưa ra giải pháp thay thế
Nếu khó từ chối, tốt hơn hết bạn nên đưa ra 

giải pháp thay thế khác. Nếu bạn cần phải gặp ai đó 
nhưng mà bạn lại không thể làm được, bạn có thể 
nói những điều như 'Buổi chiều tôi có việc nên hôm 
nay sẽ rất khó để gặp nhau, và khi nào chúng ta hẹn 
lại thì tốt hơn đây nhỉ?'.

Nếu đưa ra phương án thay thế theo cách 
này, bạn có thể ngăn chặn sự đối lập với đối phương 
do chúng ta từ chối họ và để lại cơ hội để chúng ta 
có thể đối thoại về giải pháp tích cực hơn.

 Hãy dành một ngày cho sức khỏe tinh 
thần của bạn

Hãy đảm bảo rằng bạn phải dành thời gian 
rảnh cho bản thân trước khi bạn kiệt sức vì mệt mỏi 
tột độ. Ngay cả khi bạn giữ các công việc khó khăn 
trong tay, bạn cũng phải dành thời gian để đầu óc 
tỉnh táo và nghỉ ngơi.

Stack nói rằng: “Phải làm như vậy thì mới 
phát huy được năng suất trong công việc trong 
tương lai” và “Hãy tạo ra một ngày cho bản thân 
một tháng một lần”.

Khi bạn đang nghỉ ngơi hãy tránh xa các 
thiết bị điện tử

Nhà tâm lý học lâm sàng ở New York, Hoa 
Kỳ, Janet K. Kennedy cho biết “Để có được giấc 
ngủ chất lượng cao, bạn cần phải tắt hoặc tránh xa 
các thiết bị điện tử như máy tính xách tay, máy tính 
bảng, và điện thoại thông minh” và “Bởi vì những 
thiết bị này phát ra ánh sáng của sóng ngăn chặn 
việc tiết ra melatonin, hormone ngủ trong não”.

Đặc biệt, nên để điện thoại thông minh 
tránh xa giường ngủ của bạn. Kennedy khuyên 
rằng: “Đừng sử dụng điện thoại thông minh của 
bạn làm báo thức và để nó xa giường của bạn để 
loại bỏ cảm giác thèm nhìn vào nó vào nửa đêm 
hoặc buổi sáng”. ■ 
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319-2004/1572(1Y)

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Myõ Hoa 10 phuùt laùi xe 

caàn thôï Nails coù kinh nghieäm, bieát laøm 

chaân nöôùc.  Bao löông hoaëc aên chia 

tuøy theo khaû naêng.  Choã laøm thoaûi maùi.

Xin lieân laïc:  

281-752-5555
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoûa maùi..

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

674-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm ñoâng khaùch khu Southwest, coù 

nhieàu khaùch Design, Eyebrows, Wax. 

Caàn thôï bieát laøm boät vaø thôï chaân tay 

nöôùc.

Xin lieân heä: 

832-209-0380
__________________________________________

676-2003/1571

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn thôï nails bao löông $1,000-

$1,300. Caàn thôï tay chaân nöôùc, bao 

löông tuaàn (khoâng coù baèng Ok). Ai ôû 

Southwest ñi chung xe

Xin lieân heä: 

832-983-4030
__________________________________________

579-2010/1578

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm vuøng Northwest caàn thôï boät & 

chaân tay nöôùc, bieát laøm lashes caøng 

toát. Good income. Neáu caàn, bao löông 

quanh naêm

Xin lieân laïc Nancy: 

281-701-3632
__________________________________________

598-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm khu Galleria Westheimer Full 

Services Salon caàn thôï boät, tay chaân 

nöôùc, full or part time. Neáu khoâng coù 

kinh nghieäm seõ train.

Xin lieân heä Nikki: 832-857-8902
__________________________________________

600-1996/1564

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nails khu Bellaire caàn thôï Nails 

Nöõ, laøm full time hoaëc part time, bao 

löông vaø aên chia. Tieàn tip cao. Tieäm 

ñoùng cöûa ngaøy Chuû Nhaät. 

Xin lieân laïc: 

713-291-7352
__________________________________________

623-1997/1565

CAÀN THÔÏ NAIL

Tieäm Nail naèm treân ñöôøng Dairy 

Ashford/Richmond caùch Hong Kong 4 

10 phuùt laùi xe, caàn thôï boät, bao löông 

$900 tuaàn.

Xin lieân laïc Amy: 

C: 832-512-7132 * W: 832-288-3043

698-2005/1573

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn thôï toùc Nöõ laøm Full time vaø Part 

time. Tieäm ñoâng khaùch Myõ Traéng. I-10 

& Diary Ashford. Neáu khoâng coù kinh 

nghieäm seõ training.

Xin lieân laïc Coâ Hoàng hoaëc nhaén tin: 

713-499-9120
__________________________________________

703-2005/1573

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm caùch chôï Hong Kong 4 khoaûng 7 

phuùt, caàn thôï boät vaø tay chaân nöôùc (full 

time/part time) khu Meã 70%, tieäm laøm 

nhö gia ñình.

Xin lieân laïc Phone hoaëc Text: 

832-758-3852
__________________________________________

679-2003/1571

NEW! CAÀN THÔÏ NAILS

SOUTHWEST (KHU FIESTA)

Caàn thôï Nails Nam, Nöõ laøm boät vaø tay 

chaân nöôùc, bieát laøm eyelashes caøng 

toát. Bao löông hoaëc aên chia.

Xin lieân laïc: 

A. Quang: 713-371-6803

C. Phöôïng: 832-503-0096
__________________________________________

635-1998/1566

CAÀN THÔÏ NAILS

Tieäm Nail 5,000sqft, sang troïng vaø 

ñeïp. ÔÛ South 45. Caàn thôï boät vaø Tay 

chaân nöôùc. Bao löông $700 - $1,200, 

bieát laøm boät maøu. Nhaän Full time/Part 

time.

Xin lieân laïc: 

Chính: 281-650-2898
__________________________________________

663-2001/1569

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï Nails vuøng S/W. 

Khu traéng, giaù cao, tips haäu. Khoâng 

khí laøm vieäc thoaûi maùi..

Xin goïi ngay: 713-666-1416
__________________________________________

593-1995/1563

CAÀN GAÁP NHIEÀU THÔÏ NAILS

Caàn gaáp nhieàu thôï nails, Vuøng SW 

Houston. Khu traéng, giaù cao, tips haäu. 

Khoâng khí laøm vieäc thoaûi maùi

Xin goïi ngay: 

713-666-1416
__________________________________________

426-2016/1584(1y)

CAÀN THÔÏ TOÙC

Caàn nhieàu thôï toùc laøm Full time & Part 

time cho tieäm toùc $5.99.  Tieäm ñoâng 

khaùch, tip nhieàu, khu FM 1960 * North 

45.

Xin lieân laïc Tina: 832-818-0990

591-1995/1563

CAÀN THÔÏ NAILS

Caàn gaáp thôï nails gioûi coù baèng Wax, 

bieát laøm moïi thöù, bao löông $900/tuaàn. 

Caàn thôï chaân tay nöôùc. Tieäm gaàn phi 

tröôøng Bush, caùch Bellaire 30’, HK3 - 

20’, Höng Ñoâng 2 - 20’, 

Xin lieân heä: 

832-614-5612 

832-736-6091
__________________________________________

636-2040/1608

CAÀN NHIEÀU THÔÏ MAY

(SEWING CONTRACTORS)

Caàn theâm thôï may (raùp aùo ñaàm). 

Khoâng caàn Anh ngöõ, giôø giaác deã daøng, 

lôùn tuoåi OK. Vieäc laøm quanh naêm, thu 

nhaäp toát cho thôï kinh nghieäm. Traû theo 

hôïp ñoàng (W9-contracting).

Xin lieân laïc chuù Taùm: 

832-339-2224
__________________________________________

300-2054/1622(2y)

CAÀN THÔÏ MAY GAÁP

Shop may ôû W. Bellfort & Bwy 8, 

Hobby Airport caàn thôï may ñoà treû em, 

thôï theâu bieát söû duïng maùy Tamija 

Embroidery, thôï uûi.  Coù theå nhaän may 

taïi nhaø, ñieàu kieän phaûi bieát ngheà.

Xin lieân laïc: Uyeân   

713-679-0683 

W: 281-759-2400
__________________________________________

670-2002/1570

CAÀN THÔÏ MAY

Tieäm may caàn thôï söûa quaàn aùo coù kinh 

nghieäm, bieát chuùt tieáng Anh. Khu 610 

vaø Richmond

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
__________________________________________

620-1997/1565

CAÀN THÔÏ MAY

Caàn thôï may coù kinh nghieäm laøm part 

time. Khu Westheimer.

Xin lieân laïc Sue: 

832-528-6326
__________________________________________

680-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät ngöôøi giöõ treû tuoåi töø 55 ñeán 

65. Coù phoøng rieâng, khu Sugarland, 

beù ñi hoïc ñeán 3pm môùi veà, Chuû nhaät 

nghó.

Xin lieân laïc: 

281-935-8357

281-818-4737
__________________________________________

611-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn 1 baø khoûe maïnh giöõ hai chaùu trai 

3t & 5t. Bieát naáu aên vaø laøm ít vieäc nhaø. 

Nhaø ôû vuøng San Antonio, caùch 

Houston 3 tieáng. Bao aên ôû, löông 

$1,600/thaùng. 

Xin lieân laïc Phong: 

281-891-9985

346-715-1080

603-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi chaêm soùc 1 cuï baø ban ñeâm 

taïi nhaø (tuaàn 6 ñeâm) hoaëc ôû laïi neáu 

khoâng laùi xe ñöôïc. Cuï baø vaãn coøn minh 

maãn vaø khoûe maïnh. Khu medical 

center Downtown Houston

Xin lieân laïc Huøng: 

713-494-2020
__________________________________________

650-2000/1568

CAÀN NGÖÔØI

Caàn moät phuï nöõ, chaêm soùc ngöôøi giaø 

taïi gia. Tuaàn 6 ngaøy bao aên ôû, löông 

haäu.

Xin lieân laïc: 

Chò Hueä: 832-641-6406

Chò Thanh: 832-359-3993
__________________________________________

595-1997/1565

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi Phuï Nöõ töû teá, saïch seõ, bieát 

naáu aên, giuùp troâng coi cuï baø. Thích 

hôïp cho ngöôøi ôû gaàn Bellaire/Bwy S. 

Khu Richmond, hoaëc Katy. Coù saún 

phöông tieän di chuyeån

Xin lieân heä: 832-280-4173 

Email: uyeninvestments@gmail.com 
__________________________________________

682-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ

Caàn tìm ngöôøi giöõ beù gaùi 11 thaùng, bao 

aên uoáng vaø ôû laïi. Khu nhaø sang trieäu 

ñoâ ôû Richmond/Katy. Gia ñình thaân 

thieän, thoaûi maùi vaø löông cao.

Vui loøng goïi Vi: 

713-884-0215
__________________________________________

589-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI PHUÏ VIEÄC

Gia ñình ñaøng hoaøng caàn ngöôøi taän 

taâm phuï vieäc quanh naêm.

Xin lieân laïc vôùi Minh Vaân: 

713-367-4853
__________________________________________

658-2001/1569

KHU 288 - BELTWAY 8

Caàn ngöôøi laøm trong tieäm röôïu. Chaát 

haøng, doïn deïp, tính tieàn. Khu 288 – 

Beltway 8. Löông tuøy theo kinh 

nghieäm.

Vui loøng goïi: 

713-806-6114
__________________________________________

678-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ-GIUÙP VIEÄC 

NHAØ-KHU ROYAL OAKS

Caàn 1 phuï nöõ tuoåi töø 40-60 chaêm soùc 2 

treû em vaø laøm giuùp vieäc nhaø. Giôø laøm 

töø 1PM-6PM.

Xin goïi Jimmy: 

832-776-0752

Caàn Thôï Toùc / Nails
Hair / Nail Technicians Wanted

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted



Issue # 1994 * Saturday, May 14, 2022

CUOÁI TUAÀN

Trang 15A

644-2003/1571

CAÀN NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn ngöôøi giuùp naáu côm vaø laøm vieäc 

nhaø. Coù hai treû ñaõ ñi hoïc. Nhaø ôû 

Southwest, laøm 5 ngaøy 1 tuaàn, coù theå 

ñi veà hoaëc ôû laïi. Löông thoûa thuaän.

Xin lieân laïc: 713-517-5198
__________________________________________

633-1998/1566

CAÀN NGÖÔØI GIÖÕ TREÛ GAÁP

Caàn 1 phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, coù kinh 

nghieäm, saïch seõ, yeâu treû. Ñeå giöõ moät 

beù gaùi 18 thaùng. Nhaø gaàn I10/Bwy 8 

laøm 5 ngaøy/tuaàn. 

Xin lieân laïc: 

832-495-7087
__________________________________________

639-1999/1567

CAÀN NGÖÔØI LAØM

Tieäm giaët uûi khu 610 vaø Richmond, 

caàn ngöôøi laøm Cashier Frontdesk, bieát 

chuùt tieáng Anh vaø coù kinh nghieäm laøm 

qua roài.

Xin lieân laïc Kim: 

281-236-8880
___________________________________________

604-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi giöõ treû vaø giuùp vieäc nhaø, 

bao löông cao vaø coù theå thöông löôïng 

thôøi gian thích hôïp cho moïi hoaøn caûnh! 

Bao löông cao. Nhaø cuõ Galleria

Xin lieân laïc: 

210-833-6366 

210-313-3213
__________________________________________

608-1996/1564

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi phuï nöõ khoûe maïnh vaø coù 

kinh nghieäm chaêm soùc ngöôøi giaø, bieát 

naáu aên, ôû laïi nhaø, coù phoøng rieâng thoaûi 

maùi. Löông haäu. Khu Southwest (Dairy 

Ashford & W. Belfort)

Xin lieân laïc coâ Lieân: 

713-569-7331
__________________________________________

657-2001/1569

TÌM NGÖÔØI GIUÙP VIEÄC

Caàn phuï nöõ treân 50, chaêm soùc baø 87 

tuoåi. Bao aên ôû, löông $2,500/thaùng. 

Neáu laøm toát, taêng löông sau 6 thaùng. 

Ñieän thoaïi sau 2:00PM.

Vui loøng goïi baø Tuyeát: 

281-989-1636
__________________________________________

596-1995/1563

CAÀN NGÖÔØI

Caàn ngöôøi döôùi 60 tuoåi coi em vaø giuùp 

vieäc nhaø, bao aên ôû, bieát laùi xe, noùi vaø 

hieåu tieáng Anh. Löông $2,500 moät 

thaùng. ÔÛ vuøng Sonoma County, CA.

Lieân laïc Coâ Truùc: 

707-843-6929

Caàn Ngöôøi 
Help Wanted

706-2005/1573

PHOØNG CHO THUEÂ

Phoøng rieâng bieät cho thueâ, ñaày ñuû tieän 

nghi, roäng raõi, öu tieân cho ngöôøi ñoäc 

thaân. Gaàn chôï Hong Kong 3, Thaéng 

Höng, Beltway 8 - Veteran Memorial.

Goïi Coâ Quyønh: 346-763-2679 

Chuù Thaønh: 832-857-7456
__________________________________________

685-2003/1571

CHO SHARE PHOØNG 4.5.22

Khu Southwest coù 2 phoøng cho möôùn.

Xin lieân laïc: 

832-289-7619 * 832-247-6959
__________________________________________

693-2004/1572

CHO SHARE PHOØNG

N h a ø  ô û  k h u  D a i r y  A s h f o r d  & 

Westheimer coù phoøng cho thueâ, ñoäc 

thaân Nam hoaëc Nöõ, nhaø roäng maùt, 

saïch seõ, yeân tónh, coù choã ñaäu xe, 

internet, giaët saáy, giaù $350 moät phoøng.

Xin lieân laïc: 

346-529-4276 * 713-815-5684
__________________________________________

638-1999/1567

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø dö phoøng cho thueâ ôû Gessner & 

W.Airport, gaàn BWY Sam Houston. 

Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, coù Internet. 

Nhaø roäng, saïch seõ, khoâng naáu aên.

$400 moät thaùng.

Xin lieân heä

713-367-5069
__________________________________________

661-2001/1569

BELLAIRE - ADICK CLODINE

Nhaø treân ñöôøng Bellaire vaø Adick 

Clodine co ù  pho øng cho share. 

$330/thaùng, bao ñieän, nöôùc, giaët saáy 

vaø Internet.

Xin lieân laïc: 

832-836-9081
__________________________________________

626-1997/1565

PHOØNG CHO THUEÂ

Nhaø goùc ñöôøng Hw6 vaø Bellaire. Ñaày 

ñuû tieän nghi, yeân tónh. Bao ñieän nöôùc, 

giaët uûi, internet.

Xin lieân laïc: 

832-744-1211
______________________________________

664-1997/1565

CHO SHARE PHOØNG

Dö hai phoøng ñeïp, roäng raõi, saïch 

seõ. Khu sang, yeân tónh, ñaày ñuû tieän 

nghi. Ñöôøng Neff & Redding. Ít naáu 

aên, $400/phoøng.

Xin lieân laïc: 

408-947-1688 * 669-285-8701

Cho Thueâ Phoøng
Room For Share

665-2001/1569

NEW! SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & Old Richmond. 

Phoøng roäng raõi, thoaùng maùt. free 

wifi. maùy giaët. maùy saáy môùi. Nhaø ít 

ngöôøi, yeân tónh.

Xin lieân laïc chò Xuaân: 

713-422-3924
__________________________________________

610-1996/1564

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø khu Bellaire, chæ 3 phuùt ñi boä ra 

HK4. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, wifi. 

Beáp roäng raõi, khu nhaø vui vaø an 

ninh toát. Chæ daønh cho Nöõ ñoäc thaân, 

laøm vieäc.

Xin lieân laïc: 

713-478-7472
__________________________________________

656-2001/1569

CHO THUEÂ PHOØNG

Phoøng cho thueâ. Nhaø goùc ñöôøng 

Beechnut and Eldrigde, ñaày ñuû tieän 

nghi, coù dö 2 phoøng, $350.

Vui loøng goïi Coâ Cuùc: 

832-228-3068
__________________________________________

652-2000/1568

DAIRY ASHFORD & BISSONNET

Nhaø dö 2 phoøng: 1 phoøng Master, vaø 

phoøng nhoû, gaàn chuøa, nhaø thôø, tröôøng, 

chôï. Ñaày ñuû tieän nghi, bao ñieän nöôùc, 

giaët saáy, internet. Nhaø coù 2 vôï choàng, 

coù choã ñaäu xe.

Xin lieân laïc: 

Coâ Chung: 832-566-4981

Anh Phöông: 832-561-3565
__________________________________________

668-2002/1570

CHO SHARE PHOØNG

Nhaø môùi, thoaùng maùt, khu SW phoøng 

nhoû $350, phoøng lôùn $600/thaùng. Coù 

theå ôû ñöôïc 2 ngöôøi. Coù saün ñoà ñaïc, 

Internet. Ñieàu kieän: Nöõ ñoäc thaân, ít naáu 

aên.

Vui loøng text/voice: 

832-310-7699
__________________________________________

660-2001/1569

SHARE PHOØNG

Nhaø khu HW6 & 529, 2 phoøng cho 

share. Bao ñieän nöôùc, giaët saáy, 

Internet, khu an ninh, $330/thaùng, 

Northwest.

Xin lieân laïc: 

713-314-7091
__________________________________________

640-1999/1567

SHARE PHOØNG - BELLAIRE & 59

Nhaø khu yeân tónh, roäng vaø saïch, cho 

share phoøng ñaày ñuû tieän nghi. Khu 

Bellaire vaø 59.

Xin lieân heä Kim: 

281-236-8880

642-1999/1567

NEW

SHARE PHOØNG

Nhaø ôû Boone & Harwin, dö 1 phoøng 

cho share. Caàn 1 ngöôøi thaân thieän, 

saïch seõ, ít naáu aên. Bao ñieän nöôùc, giaët 

saáy, Internet. $350/thaùng

Xin goïi anh Ñaëng: 

832-605-8958
__________________________________________

607-1996/1564

SHARE PHOØNG

TRUNG TAÂM BELLAIRE

Nhaø ngay trung taâm Bellaire coù theå 

ñi boä tôùi Hong Kong, Taân Bình, 

Thanh Bình. Ñaày ñuû tieän nghi, giaët 

saáy, internet.

Xin lieân laïc: 

832-277-4568
__________________________________________

677-2003/1571

NEW

CHO THUEÂ PHOØNG

Nhaø ôû Synott & Beechnut, coù 1 phoøng 

cho thueâ Ñoäc thaân Nam, Nöõ. Nhaø raát 

saïch seõ, yeân tónh, ít ngöôøi ôû. Coù choã 

ñaäu xe, internet, giaët saáy, giaù $375.

Xin lieân laïc Thieän: 

832-566-5727
__________________________________________

643-1999/1567

SHARE PHOØNG

Nhaø môùi goùc Bellaire & Eldridge coù 

share phoøng Master Bedroom $600. 

Raát toát cho hoïc sinh. Gaàn tröôøng, chôï 

Hong Kong, Myõ Hoa, HEB. Bao ñieän, 

internet, giaët saáy. Khoâng ôû chung vôùi 

chuû.

Xin lieân heä Maïnh: 

972-854-8191

Linh Tinh
694-2004/1572

CAÀN MUA

Caàn tìm mua 1 chieác xe cuõ. Hoaëc P/U 

Truck, chaïy hoaëc khoâng chaïy.

Xin goïi:

832-661-0342

Vui Cöôøi
Đi ăn cùng nhau

Con đi đâu mà lâu vậy? - Bà 
mẹ hỏi.

Con đi ăn tối với anh ấy.

Còn sau đó?

Sau đó... chúng con ăn sáng 
với nhau.
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NEW

646-2015/1583

Caàn Gaáp Thôï Nails

Caàn gaáp thôï Nails hoaëc Chaân-Tay-Nöôùc full 

time hoaëc part time. Bao löông $130/ngaøy. 

Tuøy khaû naêng and up. Khu da maøu, choã laøm 

vui veõ, hoøa ñoàng, coâng baèng.

New! New! New!

Xin lieân laïc Tuyeát:

Cell: 832-489-6956 * Phone: 713-738-6245

New

621-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Tieäm ôû vuøng Memorial Dr, caàn thôï boät full 
time or part time, bao löông $800 tuaàn hôn 
chia. Bieát chuùt tieáng anh ñeå giao tieáp, tieäm 
caàn laøm Chuû Nhaät.

Memorial Dr

832-293-5871
281-497-2080Xin vui loøng goïi:

Hoaëc nhaén tin:

New

564-2008/1576

Caàn Thôï Nails

Tieäm Full services, na èm tre ân ñöôøng 
Westhemer - gaàn Galaria mall, caàn gaáp thôï 
Nail, bieát laøm toùc caøng toát, bao löông $800 
hoaëc hôn tuøy theo khaû naêng. Tieäm môû cöûa töø 
10h ñeán 7:30.  Laøm vieäc raát thoûa maùi.

Galaria Mall

832-623-7641Xin lieân laïc: 

NEW

599-1996/1564

Caàn Thôï Nails

Tieäm trong khu shopping center raát lôùn (N.45 & 

I-610).  Khu mix, raát ñoâng khaùch walk-ins.  Caàn 

nhieàu thôï boät, tay chaân nöôùc.  Löông $1,000 - 

$1,500/tuaàn & up + tips.  Bao löông $1,000.

N.45 & 610

Xin lieân laïc: 713-972-2254

NEW

629-1997/1565

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät Full time, bao löông. 

Thôï chaân tay nöôùc aên chia. Khu 

traéng, tip cao, gaàn Memorial Mall.

Gaàn Memorial Mall

713-468-9999Xin lieân laïc: 

NEW

634-1998/1566

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï boät & thôï chaân tay nöôùc. Part 

time/Full time. Caùch Hong Kong 4 khoaûng 

20 phuùt. Tip Cao, tieäm close Sunday.

Gaàn Memorial Mall

Xin lieân laïc:

832-804-7271 * Cell: 253-394-4611

New

654-2000/1568

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Nails bao löông $900-$1,200/wk. Tieäm ôû 
Richmond - Rosenberg, khu Mix, giaù caùo, khaùch sang. 
Caùch chôï Vieät Hoa 15 phuùt, khu Bellaire 25 phuùt, tip 
cao $250-$350 wk. Caàn Receptionist, bao löông $900-
$1,200, tuøy theo tay ngheà. Tieäm open 9:30AM-
10:00PM, closed Sunday.

Richmond - Rosenberg

903-918-9100 * 713-259-3743
Xin lieân laïc Ivy:

NEW

659-2001/1569

Caàn Thôï Nails

Tieäm caùch Vieät Hoa 15 phuùt 
laùi xe. Caàn gaáp nhieàu thôï 
Nails.

New! New! New!

713-979-6848Xin lieân laïc:

NEW

688-1998/1566

Elite Plumbing Corp Hiring

Elite Plumbing Corporation, a 45 year-old company, needs a few more really good people for new commercial construction 
work in Houston, TX. We will train you if you are willing to learn and work. This is not a service company - we build buildings. Do 
you value being part of a professional organization that taken pride in its work? Are you tired of being just another number? 
Don’t want to be subject to govemment mandates?? There is a reason that our team members average 17 years with Elite 
Plumbing. We have health, dental, disability, and life insurance, 401K matching, paid holidays, and paid time off. If you want to 
be part of a professional winning team, consider applying with us. 

Houston, TX

Please call: 281-469-6766 or email resume to elite@elite-corp.com

NEW

689-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï coù kinh nghieäm laøm: Toùc - Nails - 

Massage. Treû caøng toát. 60% khaùch Myõ 

Traéng, tip raát cao, income cao khoâng caàn 

bao löông. $1,200 - $1,500 moät tuaàn.

New! New! New!

Xin lieân laïc:

346-492-0470 * 281-919-7006

NEW

645-1999/1567

Caàn Thôï Nails

Tieäm ñoâng khaùch, löông cao, tip haäu caàn thôï Nails boät 

vaø chaân tay nöôùc kinh nghieäm. Bao löông theo khaû 

naêng. Tieäm caùch Houston 3h30’, coù choã cho thôï ôû xa. 

Thôï môùi ra tröôøng seõ ñöôïc training. Nhaän thôï coù vôï 

choàng.

CAÙCH HOUSTON 3H30’

Xin lieân laïc:

830-693-8612 * 512-228-6808

NEW

690-2004/1572

Caàn Thôï Nails

Tieâm nail Bellaire & Hway 6 caàn gaáp thôï 

boät Color Powder. Tieäm raát ñoâng khaùch, 

caàn laøm ngaøy Chuû Nhaät. Choã laøm raát thoûa 

maùi vui veû. Seõ bao löông.

Bellaire & Hway 6

832-566-5727Xin lieân laïc Bill:

NEW

695-2004/1572

Caàn Thôï Massage-Hair-Nails

Tieäm khu ñoâng daân cö, khi Mix, Hw6 & 

Copperfield. Khu sang, good tip. Caàn thôï Full 

time hoaëc Part time. Bao löông $100-$120 

ngaøy hoaëc aên chia.

Hway 6 & Copperfield

832-782-4690
281-673-0454Vui loøng goïi Mai:

Hoaëc Tri:

NEW

700-2005/1573

Caàn Thôï Nails

Caàn thôï Chaân Tay Nöôùc, thôï boät, Dipping, bieát 

laøm waxing & facial caøng toát. Laøm Full time vaø 

Part time. Baûo ñaûm income $800 - $900/tuaàn. Tip 

haäu, laøm vieäc vui veû. Tieäm close on Sunday.

Khu Katy

Xin lieân laïc Any:

832-287-4690 * 281-646-0252
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NEW

651-2000/1568

Caàn Ngöôøi

Tieäm BIDA vuøng SW, caàn Nam, Nöõ phuï 

beáp, khoâng caàn kinh nghieäm. Coâng vieäc: röõa 

cheùn vaø doïn deïp, laøm töø 3h chieàu ñeán 1h 

saùng.

Southwest HOUSTON

Vui loøng lieân laïc (goïi hoaëc nhaén tin):

281-871-9741281-605-9319Vui loøng goïi Huyeàn:

NEW

647-1999/1567

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 55 tuoåi, chaêm soùc 1 cuï 

baø khoâng beänh taät, coøn ñi laïi ñöôïc. Caàn ôû laïi 

nha ø ,  2 tha ùng nghæ  1 nga øy .  Löông 

$2,000/thaùng. Nhaø ôû khu Tanglewood gaàn 

Galleria.

Galleria

NEW

669-2002/1570

Caàn Thôï May

Caàn thôï may vaø Alteration, laøm 
vieäc taïi Westheimer vaø River Oak 
Blvd. Löông tuøy theo khaû naêng

Westheimer-River Oak

832-955-2703Xin lieân laïc Laâm:

NEW

672-2002/1570

Caàn Thôï May

Tieäm may khu Pearland caàn tuyeån thôï may coù kinh 
nghieäm may söûa ñoà. Tieäm naèm ôû Beltway 8 & 288, 
caùch Hong Kong 4 khoaûng 17 miles. Löông aên chia hay 
theo giôø tuøy yeâu caàu cuûa thôï vaø trình ñoä tay ngheà. 
Thuaän tieän cho ngöôøi soáng ôû gaàn ñöôøng Fuqua hay 
Telephone. Ai coù nhu caàu:

Beltway 8 & 288

713-436-9693Xin lieân heä:

NEW

533-2004/1572

Caàn Thôï Moäc

Haõng moäc caàn thôï. Gaàn chôï 
Hong Kong 4. Löông traû theo 
kinh nghieäm.

Gaàn Hong Kong 4

832-276-7088Xin lieân laïc Thuaàn Traàn: 

NEW

683-2003/1571

Caàn Thôï Söûa Xe

Caàn thôï söûa xe bieát laøm Oil change, 
Brake. Coù kinh nghieäm Aligment, will 
training. Laøm Fulltime or Parttime neáu 
muoán

New! New! New!

713-505-9169Xin lieân laïc:

NEW

692-2004/1572

Caàn Ngöôøi Chaêm Treû Nhoû

Nhaø ôû Sugar Land caàn ngöôøi chaêm hai treû nhoû 5 vaø 7 

tuoåi, coù phuï ít vieäc nhaø.

Traû löông cao, giôø laøm vieäc linh hoaït, khoâng caàn coù 

kinh nghieäm. Öu tieân ngöôøi bieát laùi xe, noùi ñöôïc tieáng 

Quan Thoaïi (Mandarin) hoaëc moät ít tieáng Anh.

Sugar land

216-357-9771Vui loøng goïi Sabrina:

NEW

696-2004/1572

Medical Lab Hiring

Medical lab is hiring molecular biology technologist. 

This position requires a minimum of a bachelor’s 

degree in biology, chemistry or medical technology 

with at least 2 years working experience in molecular 

biology lab. Can work full-time, Monday to Saturday 

8AM to 5PM

New! New! New!

Please email resume to: yangdeqing@yahoo.com

New

687-2003/1572

Caàn Ngöôøi Söûa Maùy Laïnh

Caàn ngöôøi söûa maùy laïnh, khoûe maïnh, 
coù kinh nghieäm, neáu khoâng coù kinh 
nghieäm seõ train. Neáu nhaø ôû khu 
Bellaire thì raát tieän.

Khu Bellaire

281-235-5757Xin lieân laïc chuù Kha: 

NEW

699-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Tieäm BiDa vuøng Southwest caàn Nam phuïc vuï 

chaïy baøn. Tuoåi töø 21 ñeán 35, yeâu caàu vui veû, 

hoøa ñoàng, sieâng naêng. Laøm töø 12h saùng ñeán 

7h chieàu. Löông $12 coäng tip.

Vuøng Southwest

281-871-9741Nhaén tin hoaëc goïi soá phone:

NEW

702-2005/1573

Caàn Ngöôøi

CAÀN NAM NHAÂN VIEÂN LAØM ÑEÂM 

TIEÄM VIDEO VUØNG SOUTHWEST 

BIEÁT CHUÙT TIEÁNG ANH GIAO TIEÁP.

Vuøng Southwest

Xin lieân laïc:281-818-2344
hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

NEW

667-2002/1570

Nhaø Haøng Caàn Ngöôøi

Nhaø haøng treân ñöôøng Bellaire caàn tuyeån theâm nhaân vieân phuï beáp vaø nhaân vieân 
chaïy baøn laøm full-time hoaëc part-time (löông + tips cao). Moïi chi tieát lieân xin heä soá 
ñieän thoaïi (call or text):

Gaëp chò Julia ñeå trao ñoåi theâm. Xin caûm ôn.

Treân Ñöôøng Bellaire

832-603-9172

NEW

704-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Va ên  pho øng  ba ù c  s ó  ca àn  ngöô ø i , 

Receptionist thoâng thaïo tieáng Anh, 

Vieät, Hoa vaø coù theå söû duïng Computer.

New! New! New!

713-278-2225Xin lieân laïc Baùc Só Jame Le:

NEW

705-2005/1573

Caàn Ngöôøi

Caàn moät phuï nöõ döôùi 60 tuoåi, bieát laùi xe, 

löông $2,000/thaùng, coâng vieäc bao goàm: 

ñöa ñoùn moät beù gaùi ñi hoïc vaø naáu aên. Nhaø 

ôû Katy, 77494

Katy 77494

832-724-9615Xin lieân heä Truùc:
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Những người có khả năng 
trường thọ

Trong thế kỷ 20, tuổi thọ trung bình của 
con người đã tăng lên 30 năm, mức 
tăng lớn nhất trong lịch sử loài người. 

Nghiên cứu mới đây của tổ chức Gero.AI (thuộc 
ĐH Harvard) cũng chỉ ra, trong tương lai, con 
người có thể sống tối đa tới 150 tuổi nhờ ý thức tự 
chăm sóc bản thân cùng các tiến bộ về y học, môi 
trường và công nghệ. Trong số đó, ý thức tự chăm 
sóc bản thân đóng vai trò quan trọng.

Chăm thể dục từ trẻ
Bạn thích đi bộ và thường chọn đi bộ thay vì đi 

xe? Bạn thà chọn xe đạp còn hơn là đi ô tô đến công 
ty? Các nhà khoa học ở California cho biết, nếu 
một người trẻ tập chạy bộ khoảng 30 phút mỗi ngày 
thì khi về già, họ sống lâu hơn, thể chất tốt hơn so 
với những người lười tập.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra, việc duy trì hoạt 
động thể chất có thể giúp cải thiện tuổi thọ, giúp 
giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và các tình 
trạng sức khỏe khác. Khi về già, bạn mất đi khối 
lượng cơ đáng kể nhưng việc tập thể dục sẽ giúp 
bạn giữ cơ bắp săn chắc và cân nặng hợp lý.

Với phụ nữ, nghiên cứu của Viện Lão hóa 
quốc gia Anh cho thấy những người béo phì có 
nguy cơ chết sớm hơn 20% so với những người 
gầy. Do đó, nếu một người tập luyện để giữ được 
vòng bụng tương đối phẳng, thân hình không mỡ 
thừa sau khi mãn kinh, chắc chắn sống thọ hơn do 
nguy cơ tim mạch, tiểu đường... được giảm thiểu.

Chế độ ăn hợp lý
Các nhà nghiên cứu ở St. Louis, Mỹ chỉ ra 

rằng những người đàn ông và phụ nữ giới hạn 
lượng calo hàng ngày của họ ở mức 1.400 đến 
2.000 đều có trái tim khỏe mạnh tương đương với 
những người kém họ 15 tuổi.

Các nhà khoa học ở Boston cũng chỉ ra, việc 
không sử dụng các sản phẩm có thành phần cola, 
soda hay đồ ngọt, đồ ăn nhanh... giúp giảm nguy cơ 
mắc bệnh tim và bệnh tiểu đường. Do đó, chế độ ăn 
kiêng lành mạnh và hợp lý giúp bạn tránh nhiều 
bệnh tật nguy hiểm.

Thích uống trà
Cả trà xanh và trà đen đều chứa lượng catechin 

đậm đặc, giúp các mạch máu thư giãn và tim được 
bảo vệ. Trong một nghiên cứu trên 40.500 đàn ông 

và phụ nữ Nhật Bản, những người uống từ 5 tách 
trà xanh trở lên mỗi ngày có nguy cơ tử vong do 
bệnh tim và đột quỵ thấp nhất. Các nghiên cứu 
khác liên quan đến trà đen cũng cho kết quả tương 
tự.

Yêu lao động
Kết quả một nghiên cứu trên 302 người ở độ 

tuổi 70-80 cho thấy, chỉ với công việc dọn dẹp nhà 
cửa, một người bình thường có thể đốt cháy 
khoảng 285 calo và giúp giảm nguy cơ tử vong 
xuống 30%.

Nhiều bạn bè
Những người hướng ngoại ít có nguy cơ mắc 

chứng sa sút trí tuệ hơn 50% so với những người 
hướng nội, theo một nghiên cứu trên 500 đàn ông 
và phụ nữ từ 78 tuổi trở lên, tại Viện Karolinska, 
Thụy Điển. Các nhà nghiên cứu chỉ ra với nhóm 
hướng ngoại, bộ não đàn hồi hơn do mức độ 
cortisol thấp hơn.

Micah Sadigh, tiến sĩ, phó giáo sư tâm lý học 
tại Cedar Crest College (Mỹ) nói, mối quan hệ tốt 
giữa các cá nhân đóng vai trò như một bộ đệm 
chống lại căng thẳng. Thêm vào đó, nếu những 
người bạn có lối sống tích cực, cơ hội để bạn tích 
cực giống họ tăng lên đến hơn 57%.

Cho rằng mình trẻ hơn tuổi
Việc cảm thấy bản thân trẻ trung có liên quan 

trực tiếp đến sức khỏe tốt hơn và cuộc sống thọ 
hơn. Jacqui Smith, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại 
Đại học Michigan nói, cảm giác này có thể cải 
thiện sự lạc quan và động lực để vượt qua thử 
thách, giúp giảm căng thẳng và tăng cường hệ 
thống miễn dịch của bạn, từ đó giúp giảm nguy cơ 
mắc bệnh.

Hiểu biết về công nghệ
Các nhà nghiên cứu cho biết việc hiểu biết và 

sử dụng các công nghệ mới nhất giúp bạn không 
chỉ có tinh thần phấn chấn mà còn có cảm giác 
được tham gia vào xã hội. “Giữ kết nối với bạn bè, 
gia đình và các sự kiện khiến bạn thấy cuộc sống 
sống động hơn và có liên quan chặt chẽ đến hiện 
đại”, Sherri Snelling, giám đốc cấp cao của 
Evercare (California, Mỹ) nói.

Ngủ không ngáy
Ngáy là một dấu hiệu của việc ngưng thở khi 

ngủ, một chứng rối loạn khiến bạn ngừng thở trong 
thời gian ngắn do mô cổ họng xẹp xuống và chặn 
đường thở. Ngưng thở khi ngủ có thể gây ra huyết 
áp cao, các vấn đề về trí nhớ, gây tăng cân và trầm 
cảm. Một nghiên cứu kéo dài 18 năm cho thấy 
những người không ngáy có khả năng sống lâu hơn 
gấp ba lần so với những người bị ngưng thở 
nghiêm trọng.

Là ông bà tốt
Theo phân tích của tổ chức Berlin Aging 

Study (Đức), những người già quan tâm, chăm sóc 
những người xung quanh nhiều hơn sẽ sống lâu 
hơn trung bình 3 năm so với những người không 
quan tâm đến ai. Tuy nhiên, cần có một giới hạn 
giúp đỡ cụ thể, nếu không, việc là một ông bà tốt có 
thể khiến cuộc sống của bạn thêm căng thẳng, gây 
tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh 

thần. ■

Xuất hiện virus “siêu cảm 
lạnh” có triệu chứng giống 
Covid-19 ở Úc

Virus được gọi là “siêu cảm lạnh” đã 
được ghi nhận lây lan nhanh tại Úc. 
Các triệu chứng tương tự khiến nhiều 

người ban đầu nghi mình mắc Covid-19, tuy nhiên 
các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Các triệu chứng được thông báo gồm đau rát 
họng, đau đầu và đau người, sổ mũi và mệt mỏi, đôi 
khi kéo dài nhiều tuần. Người mắc chứng “siêu 
cảm lạnh” điển hình không mất khứu giác và vị 
giác như ở người được chẩn đoán mắc Covid-19, 
nhưng tất cả những người nghi mắc bệnh vẫn được 
khuyến nghị tiến hành xét nghiệm.

Số ca mắc bệnh “siêu cảm lạnh” được ghi 
nhận cũng tăng mạnh tại Anh hồi cuối năm ngoái, 
khi các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ. Vào thời 
điểm đó, các chuyên gia cho rằng đây là hậu quả 
của hai năm phong tỏa và giãn cách xã hội.

Điều tương tự đang xảy ra tại Úc, khi mà đeo 
khẩu trang, giãn cách xã hội và sát khuẩn tay đã bắt 
đầu bị xem nhẹ.

Theo các chuyên gia y tế, giai đoạn dài không 
bị phơi nhiễm với các loại virus đang tồn tại trong 
cộng đồng (do các biện pháp phong tỏa) đã khiến 
hệ hô hấp quen với điều này, gián tiếp dẫn tới tình 
trạng cơ thể dễ bị tổn thương khi các điều kiện trở 
lại bình thường. Hệ quả là làm tăng các ca nhiễm hệ 
hô hấp trên. Bệnh cúm cũng có các triệu chứng 
tương tự Covid-19 như đau đầu, đau người, sốt… 
và có thể kéo dài từ 10-14 ngày mới hết. Việc mở 
cửa đón du khách nước ngoài đã khiến vấn đề trở 
nên đáng quan ngại hơn khi họ có thể mang các 
chủng hoặc biến thể mới đến Úc.

Tiến sĩ Ian Mackay, chuyên gia virus tại Đại 
học Queensland, nhận định thông thường mọi 
người nghĩ rằng bệnh về hô hấp do không khí lạnh 
gây ra nhưng điều này đã thay đổi sau dịch Covid-
19. Hầu hết số ca mắc cúm và cảm lạnh tại Úc gần 
đây xảy ra trong những tháng mùa hè nóng ấm hơn, 
cho thấy vấn đề này liên quan đến hệ miễn dịch hơn 
là theo mùa.

Tiến sĩ Mackay khẳng định: “Rõ ràng đây 
không phải là bệnh theo mùa, mà liên quan nhiều 
hơn đến khả năng hệ miễn dịch của cơ thể… vì khi 
hệ miễn dịch kém, virus có thể tấn công bất kỳ lúc 
nào”.

Theo tiến sĩ Philippa Kaye, mức độ phổ biến 
của bệnh “siêu cảm lạnh” hiện nay tương đương 
với mức được ghi nhận trong những tháng mùa 
đông trước khi bùng phát dịch Covid-19. Tuy 
nhiên, tiến sĩ Sally Shaw cho rằng mọi chuyện 
chưa đến mức đáng lo ngại. 

Theo bà, những người trước đây thường tự 
điều trị cảm lạnh giờ đã đến bác sĩ thăm khám do lo 
ngại mình có thể mắc Covid-19, và vì vậy mà số ca 
thông báo có triệu chứng như Covid-19 nhưng có 
xét nghiệm âm tính tăng đáng kể. ■ 



Trang 19A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1994 * Saturday, May 14, 2022

SÖÙC KHOÛE & ÑÔØI SOÁNG

Ba việc nên ngừng ngay để 
được vui vẻ

Thói quen tiêu cực là nguyên nhân dẫn 
đ đến cảm giác kém hạnh phúc. Do ó, 
các nhà khoa học khuyên bạn nên việc 

dừng ngay ba thói quen này.
Liên tục kiểm tra điện thoại
Dù bạn thừa nhận hay không, ôi khi chỉ một đ

tiếng chuông iện thoại, một âm thanh báo tin đ
nhắn... cũng khiến bạn phân tâm. Thực tế, iện đ
thoại di ộng kiểm soát cuộc sống nhiều hơn chúng đ
ta nghĩ. Nếu bạn thấy mình có thói quen kiểm tra 
điện thoại, email ngay khi thức dậy, kể cả trong 
ngày nghỉ, nên thay ổi lập tức.đ

Các nghiên cứu chỉ ra, những hành vi này tác 
đ động tiêu cực ến hạnh phúc của bạn. Hiệp hội 
Tâm lý học Mỹ chỉ ra sự c ng thẳng gia t ng ở ă ă
những người kiểm tra iện thoại thường xuyên. đ
Mức ộ c ng thẳng còn đ ă được báo cáo là cao hơn ở 
những người thường xuyên kiểm tra email công 
việc vào những ngày nghỉ.

Bạn nên bắt ầu thiết lập một ranh giới lành đ
mạnh hơn. Bạn có thể tắt thông báo hay ể iện đ đ
thoại ở nơi khuất tầm nhìn. Bạn có thể ình định h
cách mình sẽ dùng điện thoại trong đầu như sau: 
Thay v điện ì nhắc bản thân không thể kiểm tra 
thoại và rồi nghĩ về nó nhiều hơn, hãy thử yêu cầu 
bản thân: 'Tôi sẽ xem điện thoại lúc 10h (hoặc một 
khung giờ nào đó phù hợp với lịch sinh hoạt của 
bạn).

Ảnh minh họa
Không nghỉ giải lao
Làm việc không ngừng nghỉ suốt một ngày 

tưởng giúp t ng n ng suất nhưng lại khiến bạn kiệt ă ă
sức, kém hiệu quả về lâu dài. Do ó, các chuyên gia đ
gợi ý nghỉ giải lao thường xuyên hơn và thêm nhiều 
niềm vui vào ngày làm việc của bạn.

Một nghiên cứu của Microsoft thực hiện n m ă
2021 cho thấy, các cuộc họp Zoom liên tục dẫn ến đ
thay ổi sóng não, gây tđ ăng căng thẳng, giảm sự tập 
trung. Tuy nhiên, khi những người này nghỉ 10 
phút ngắn giữa các cuộc họp, phản ứng căng thẳng 
của não bộ giảm đi, năng lực tương tác được cải 
thiện. V được nghỉ ì vậy, bạn cần cho phép bản thân 
giải lao nhiều lần trong ngày để làm những việc 
bạn yêu thích, ví dụ ra ngoài đi dạo, nói chuyện với 
bạn, tập yoga, thư gi đọc sách... Dành thời gian ãn,  

cho những điều này có thể cải thiện hiệu suất công 
việc và hạnh phúc của bạn.

Ngồi lỳ trong nhà cả ngày
Ngồi trong nhà cả ngày, mà cụ thể là dính với 

màn hình máy tính, không có lợi cho bạn về cả thể 
chất lẫn tinh thần.

Tổ chức phi lợi nhuận Kaiser Permanente 
(Mỹ) ã công bố kết quả từ một nghiên cứu nđ ăm 
2020 trên 20.000 người, cho thấy những người tập 
thể dục nhiều hơn trong thời kỳ đại dịch có tỷ lệ lo 
lắng và trầm cảm thấp hơn so với số còn lại. Phát 
hiện này cũng cho thấy việc dành ít thời gian ngoài 
trời gây mức trầm cảm và lo lắng cao hơn.

Do ó, nếu bạn thấy mình cả ngày ngồi trước đ
màn hình máy tính, nên tắt máy, đi dạo một chút 
ngoài trời. Sự điều chỉnh này cũng có thể giúp bạn 
yêu thích công việc của m đình hơn. Những thay ổi 
nhỏ có thể có tác ộng lớn, vì thế, hãy bắt đ đầu ngay 
từ hôm nay và tạo động lực cho m  ■ình.

Dấu hiệu bạn có năng khiếu 
tiềm ẩn

Một người tâm trạng “sáng nắng 
chiều mưa”, khó khăn trong ngôn 
ngữ hay mắc các bệnh về miễn dịch 

đều có thể tiềm ẩn một năng khiếu.
Bạn gặp khó khăn về ngôn ngữ
Theo giáo sư Ellen Winner, thuộc ĐH Boston 

(Mỹ) não của người có năng khiếu được tổ chức 
một cách đặc biệt. Ở đó, bán cầu não phải thống trị 
bán cầu não trái và đôi khi đảm nhận các chức năng 
của nó. Vì bán cầu nào trái thường xử lý từ vựng, 
ngữ pháp và giải nghĩa ngôn ngữ nên nếu não phải 
thống trị, khả n ữ bị mất.ăng ngôn ng

Một nghiên cứu với 120.000 sinh viên Mỹ cho 
thấy những sinh viên có năng khiếu đặc biệt nào 
đó, thường học kém và thường mắc chứng khó đọc. 
Albert Einstein là một trong những ví dụ điển hình 
về phát triển không ãi đồng đều. M đến năm ba tuổi 
ông mới biết nói và 10 tuổi mới có thể nói trôi chảy.

Bạn không thuận tay phải
Theo giáo sư Winner, người có năng khiếu 

tiềm ẩn thường thuận tay trái hoặc thuận cả hai tay.
Những người nổi tiếng như tỷ phú Bill Gates, 

cựu tổng thống Mỹ Barack Obama, Leonardo 
DaVinci hay nhà khoa học Marie Curie... đều là 
những người thuận tay trái. Sự thành công của họ 
khiến nhiều người tin có sự tương quan giữa việc 
thuận tay trái với trí tuệ nổi trội.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp 
chí Frontiers với sự tham gia của hơn 2.300 học 
sinh tuổi 6-17 cho ra kết quả, học sinh thuận tay trái 
vượt trội hơn so với học sinh thuận tay phải trong 
các bài toán phức tạp.

Nghiên cứu do Giovanni Sala, trợ lý giáo sư 
tại viện Khoa học y tế toàn diện tại ĐH Y khoa 
Fujita ở Nhật Bản, thực hiện cho thấy, người thuận 
tay trái thường có thể chai (corpus callosum - một 
bó sợi thần kinh nối hai bán cầu não) lớn hơn. Sự 
kết nối mạnh mẽ hơn giữa hai bán cầu mang lại khả 
năng về không gian mạnh mẽ hơn. “Khả năng này 
kết nối chặt chẽ với toán học bởi toán học thường 

được khái niệm hóa trong không gian”, Sala giải 
thích.

Tâm trạng thất thường
Người có năng khiếu có nguy cơ mắc bệnh 

cyclothymia, rối loạn lưỡng cực chu kỳ, một rối 
loạn tâm trạng tương đối nhẹ. Ngoài ra, họ thường 
mắc hypomania, một dạng hưng phấn nhẹ. Khi 
mắc hypomania, trí nhớ sắc nét hơn, cảm xúc mãnh 
liệt và sức chịu đựng gần như không giới hạn.

Vào những năm 1960, bác sĩ tâm thần và nhà 
tâm lý học người Ba Lan Kazimierz Dabrowski đã 
đưa ra khái niệm thiên tài hoặc  có liên  thông minh
quan đến biểu hiện tâm lý và sinh lý quá mức, hay 
còn gọi là OE.

Dabrowski tiến hành nghiên cứu năm 1962, 
đối tượng là 80 trẻ nhỏ “có năng khiếu”. 30 trẻ 
trong số đó được cho là có năng khiếu trí tuệ và 50 
trẻ còn lại đang học tại trường kịch nghệ, múa ba lê 
hoặc nghệ thuật. Tất cả 80 đứa trẻ được phân tích 
đều cho thấy “khả năng hoạt động quá mức”.

Ảnh minh họa

Hơn nữa, chúng cũng có những biểu hiện rối 
loạn thần kinh với nhiều loại và cường độ khác 
nhau, từ lo lắng õ rệt...  đến biểu hiện cuồng loạn r
Đáng tiếc là các biểu hiện này thường bị gắn mác 
sai hoặc bị trừng phạt. Giáo viên hoặc cha mẹ có 
thể coi đây là hành vi bất thường.

“Những học sinh có năng khiếu thường bị cho 
là có vấn đề về hành vi. Chúng nên được hỗ trợ để 
hiểu và đối phó với những biểu hiện quá mức của 
mình. Biết được đặc điểm của những trẻ quá thông 
minh cũng có thể giúp phụ huynh và giáo viên 
tránh xung đột giữa đứa trẻ với bạn bè, những 
người xung quanh”, nghiên cứu tại ĐH 
Kebangsaan Malaysia kết luận.

Trí nhớ tốt
Nhiều nghiên cứu chứng minh trí nhớ mạnh 

mẽ là dấu hiệu của một bộ óc tài năng.
Một trong những đặc điểm của người có năng 

khiếu tiềm ẩn là khả năng giải quyết vấn đề một 
cách sáng tạo, đưa ra nhiều quan điểm và góc nhìn 
mới.

Những quan điểm đó nằm trong chuỗi suy 
nghĩ hỗn loạn, không chủ đích và diễn ra liên tục. 
Để đối phó với chuỗi suy nghĩ như vậy, họ phải thôi 
thúc ký ức hoạt động mạnh mẽ.

Có vấn đề về miễn dịch
Bộ não của người có năng khiếu có thể làm 

gián đoạn hệ thống miễn dịch. Đối tượng này có tỷ 
lệ mắc bệnh hen suyễn, dị ứng và rối loạn tự miễn 
dịch khác khá cao. ■ 
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“Phát cuồng” với những 
món ngon từ khoai mì ở TP.Hồ 
Chí Minh

Chỉ là một củ khoai mì nhỏ nhưng 
người dân miền Tây lại có thể nghĩ 
ra nhiều món ăn phong phú và hấp 

dẫn. Hãy cùng điểm danh loạt những món ăn ngon 
từ khoai mì ở TP HCM khiến bao tín đồ ẩm thực 
mê mẩn.

Từ lâu, người Việt Nam đã sáng tạo những 
món ăn vặt từ các loại rau củ quả miền quê dân dã, 
trong đó đặc biệt phải kể đến là củ khoai mì. 

Củ khoai mì là tên gọi của người miền 
Nam, còn các bạn miền Bắc thì gọi đây là củ sắn. 
Nhưng dù bất cứ tên gọi nào thì những món ngon từ 
khoai mì này đều có thể gây kích thích vị giác đối 
với các tín đồ ẩm thực TP HCM.

Bánh khoai mì cay
Thêm một món ngon từ khoai mì của người 

miền Tây được dân Sài thành cực ưa chuộng là 
món bánh khoai mì cay. Khoai mì sống sẽ được bào 
sợi rồi trộn với bột cà ri, hành lá và gia vị sa tế, sau 
đó vo viên lại rồi chiên ngập dầu trong chảo.

Bánh khoai mì cay sau khi chiên sẽ có màu 
cam vàng, lớp vỏ ngoài thì giòn rụm, còn bên trong 
thì mềm dẻo, hăng chút mùi hành và cay nhẹ vị sa 
tế. Bạn có thể ăn không hoặc chấm kèm tương ớt 
thì sẽ càng ngon hơn. 

Món ăn vặt này không mấy phổ biến ở Sài 
Gòn nên nếu bạn muốn ăn thì có thể đến các tuyến 
đường như Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu tầm 
xế chiều để tìm ăn bánh khoai mì cay hấp dẫn này.

Khoai mì hấp nước cốt dừa
Đây là món ngon từ khoai mì nhất định 

không được bỏ lỡ. Tuy là món ăn truyền thống cơ 
bản nhưng chính nhờ điều đó mà bạn có thể tận 
hưởng hương vị tự nhiên nhất của loại củ này. 
Những củ khoai mì trắng phau, khi hấp chín 
chuyển dần sang hơi vàng, thơm mùi vị dân dã.

Nếu cầu kì hơn nữa thì cũng có thể hấp kèm 
lá dứa để tạo hương thơm thanh mát. Món này ăn 
ngon nhất khi chấm muối mè hoặc chan nước cốt 
dừa đặc. Vị dẻo của khoai mì hòa lẫn vị béo ngậy 
khiến bất kì ai nếm thử lần đầu tiên đều ấn tượng. 

Khoai mì hấp nước cốt dừa là món ăn vặt 
cực kỳ quen thuộc của các bạn trẻ khắp nơi ở Sài 
Gòn, trong đó có một số địa chỉ nhận được nhiều 
review tốt nhất: 22 Âu Cơ (Quận Tân Bình) và các 
xe hàng ăn ở khu vực chợ Tân Định (Quận 1), chợ 
Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3).

Bánh khoai mì nướng ổ
Trước đây bánh khoai mì nướng ổ là món 

ăn dành cho các bé ăn dặm hoặc bữa xế của các mẹ 
miền Tây, thế mà từ khi được du nhập đến Sài Gòn 
lại khiến giới trẻ mê mẩn kì lạ. Bánh sau khi nướng 
sẽ vàng sẫm lớp vỏ bên ngoài, bên trong thì mềm 
dẻo ngon lành.

Món này ngọt ngào vừa đủ với vị béo thơm 
của khoai mì hòa quyện vị đậu xanh xay nhuyễn 
cùng với bơ và nước dừa. Chỉ cần nhâm nhi một 
miếng bánh khoai mì nướng cùng ly trà chiều là 
bạn đã đủ năng lượng để có thể tiếp tục các công 
việc còn lại trong ngày. 

Đến Sài Gòn, bạn có thể tìm thấy món ngon 
từ khoai mì này tại các hiệu bánh nhà làm, hệ thống 
các chuỗi siêu thị Việt Nam, hoặc các hàng bánh 
lâu năm như ACB Bakery hay Hỷ Lâm Môn đều 
có với đủ loại hương vị hấp dẫn cho bạn thoải mái 
lựa chọn.

Bánh khoai mì nướng than
Nói ẩm thực Việt Nam đa dạng và phong 

phú quả không hề ngoa chút nào khi chỉ từ một củ 
khoai mì mà có thể chế biến đủ món ngon, trong đó 
có món bánh khoai mì nướng than. Nếu bánh khoai 
mì nướng ổ trông chỉn chu, đẹp mắt thì bánh khoai 
mì nướng than mang dáng vẻ dân dã đường phố 
hơn. 

Khoai mì luộc rồi xay nhuyễn, sau đó 
người ta dùng tay hoặc khuôn nén thành bánh tròn, 
và đem nướng trên bếp than hồng. Tuy chỉ là món 
bánh đường phố, thế nhưng khi cầm chiếc bánh 
khoai mì nóng ấm trên tay, ăn thử một miếng bạn sẽ 
cảm thấy vô cùng thích thú, đặc biệt là vào những 
chiều mưa lất phất ở Sài Gòn. 

Bánh khoai mì nướng than thường bán kèm 
chung với bánh khoai mì nướng ổ. Các bạn có thể 
đến những khu ăn vặt như đường Phan Xích Long 
(Quận Phú Nhuận), Chợ Bà Chiểu, chợ Vườn 
Chuối (Quận 3) hay trước cổng của các ngôi 
trường đại học trong thành phố để thưởng thức loại 
bánh này.

Bánh tằm khoai mì
Bánh tằm khoai mì là món ăn vặt quen 

thuộc của người dân Nam Bộ, đồng thời cũng là 
món ăn tuổi thơ gắn liền với nhiều thế hệ nơi đây. 
Bánh tằm khoai mì không chỉ ngon ở hương vị mà 
còn rất thu hút bởi màu sắc bắt mắt khiến bất cứ ai 
cũng khó lòng rời mắt khi bắt gặp chúng trên khắp 
các ngã đường ở TP HCM.

Điều đặc biệt của món ngon từ khoai mì 
này là ở màu sắc đa dạng, được sử dụng hoàn toàn 
từ những nguyên liệu thiên nhiên gồm: màu xanh 
từ lá dứa, màu tím của lá nếp cẩm và màu đỏ trái 
gấc. 

Bánh sau khi hấp xong vừa thơm mùi khoai 
mì, vừa thoang thoảng hương vị lá dứa, lá cẩm. Sau 

đó người ta sẽ cắt bánh thành từng sợi vừa vặn và 
lăn qua vụn dừa nạo trông rất đẹp mắt và hấp dẫn. 
Nếu thích, bạn cũng có thể rắc thêm một chút muối 
vừng đường để tăng độ ngon ngọt cho món ăn.

Một số nơi bán bánh tằm khoai mì ở Sài 
Gòn mà bạn có thể ghé qua như hẻm đường Kỳ 
Đồng (Quận 3), chợ Trần Hữu Trang (Quận Tân 
Bình), cửa Bắc chợ Bến Thành (Quận 1)... với giá 
rất bình dân chỉ tầm 7000đ – 10.000đ/bịch mà thôi.

Chè khoai mì
Thêm một món ngon từ khoai mì mà bạn 

khó lòng bỏ qua là món chè khoai mì. Món ăn này 
hấp dẫn bởi độ mềm dẻo của viên khoai mì vo tròn 
ngập trong nước cốt dừa béo ngậy. Chè khoai mì có 
2 loại gồm chè truyền thống và chè ngũ sắc mà loại 
nào cũng ngon và được nhiều người ưa chuộng.

Để có một chén chè đúng vị Nam Bộ thì 
viên khoai mì phải tròn đều, chắc nịch không dễ vỡ. 
Nước cốt dừa thì sóng sánh phủ đều lên khoai. Khi 
ăn bạn có thể cho thêm nước dừa béo đặc sền sệt, 
rắc thêm một chút mè rang bên trên để tăng thêm 
sức hấp dẫn.

Chè khoai mì thường được bán chung với 
các loại chè Nam Bộ ở Sài Gòn, nên nếu bạn muốn 
thưởng thức món ăn dân dã này thì có thể tìm mua 
tại các tuyến đường như Sư Vạn Hạnh (Quận 10), 
đường Thành Thái (Quận 10).

Bình dị, dân dã nhưng nhờ hương vị thơm 
ngon, hấp dẫn mà những món ngon từ khoai mì này 
luôn là món ăn tủ của các tín đồ đam mê ẩm thực. 
Nếu có dịp du lịch TP HCM, bạn đừng quên nán lại 
để thưởng thức, đảm bảo dù khó tính đến đâu bạn 
cũng sẽ mê mẩn những món ăn này. ■ 

Loạt món ngon đường phố 
hấp dẫn nhất hành tinh

Các đầu bếp hàng đầu thế giới chia sẻ 
về hương vị ẩm thực họ yêu thích 
nhất mọi thời đại. Những món ngon 

từ Á sang Âu sau tạo nét đặc sắc trên bản đồ ăn 
uống.

Tostadas hải sản (Huitzuco, Mexico): 
"Tostadas (một loại bánh có dạng tròn và 

mỏng, vỏ mềm hoặc giòn, được làm từ ngô hay lúa 
mì) kết hợp nhân tôm, sò, nghêu hoặc bạch tuộc 
đều tạo nên kết cấu món ăn tuyệt vời, tươi ngon", 
Carlos Gaytan, quản lý bếp của nhà hàng Tzuco 
(Chicago, Mỹ). 

Hot dog (Graz, Áo): 
"Hot dog với thành phần xúc xích, bắp cải 

muối chua, bánh mì tạo nên một phiên bản ẩm thực 
chất lượng", Agustin Ferrando Balbi, đầu bếp kiêm 
người sáng lập nhà hàng Andō (Hong Kong, Trung 
Quốc). 

Vadai (Sri Lanka): 
“Vadai là món đậu lăng chiên giòn cùng 

hành tây, thỉnh thoảng còn được biến tấu bằng tôm 
chiên giòn. Món ăn được bán phổ biến, dọc theo 
bãi biển hay cả trên tàu hỏa. Hương vị ẩm thực này 
khiến tôi thực sự hài lòng", Samantha Fore, quản lý 
bếp tại Tuk Tuk Sri Lankan Bites (thành phố 



Trang 21A

CUOÁI TUAÀN
Issue # 1994 * Saturday, May 14, 2022

SÖU TAÀM & TÌM HIEÅU

Lexington, Kentucky, Mỹ). 
Griot (Miami, Florida, Mỹ): 
"'Khi sống ở thành phố Miami, tôi có cơ hội 

thưởng thức món griot (gồm thịt vai lợn ướp cùng 
những loại trái cây thuộc họ cam quýt, rồi đem om 
và chiên) do một người phụ nữ Haiti chế biến với 
hương vị nguyên bản", Brian Jupiter, quản lý bếp 
của nhà hàng Ina Mae Tavern và Frontier 
(Chicago, Mỹ). 

Mì xào cay (Bangkok, Thái Lan): 
"Các con phố ẩm thực tại Bangkok hút 

khách bởi hương thơm từ những thực phẩm tươi 
ngon, nóng hổi tỏa ra. Trong đó, mì xào cay là món 
hấp dẫn nhất mà tôi từng ăn trong đời", Chanthy 
Yen, đầu bếp tại Parliament Pub & Parlour 
(Montreal, Canada).

Pastel (Brazil): 
"Pastel là chiếc bánh chiên giòn thơm ngon 

với nhân phô mai, thịt bò xay hoặc thịt gà... Bạn dễ 
dàng tìm hương vị ẩm thực truyền thống này ở mọi 
khu chợ đường phố tại Sao Paulo", Nicolas 
Fagundes, bếp phó của nhà hàng Pichet (Dublin, 
Ireland).

Ros omelette (Goa, Ấn Độ): 
"Ros omelette là món trứng ốp lết quyện 

sốt cà ri cốt dừa cay nồng, thưởng thức cùng loại 
bánh mì đặc trưng của địa phương. Món ăn nổi bật 
với nước dùng chua cay, trứng và bánh mì đậm đà 
gợi nhắc hương vị tuổi thơ, đầy hoài niệm", 
Prashant Chipkar, bếp trưởng điều hành kiêm giám 
đốc ẩm thực của nhà hàng Masti (Dubai, UAE). 

Thịt lợn quay (Jamaica): 
"Tôi cùng mẹ đã lái xe hàng giờ đồng hồ 

chỉ để mua món thịt lợn quay ngon nhất từ Boston 
Jerk Centre. Thịt được tẩm ướp gia vị và hun khói 
trong nhiều giờ. Món ăn thể hiện văn hóa ẩm thực 
địa phương", Anthea Stephenson, nhà đồng sáng 
lập Wild Radish (Anh). 

Cachapa (Venezuela): 
"Món ăn yêu thích nhất mọi thời đại của tôi 

là cachapa, một chiếc bánh có dạng dẹt, dày, được 
làm từ ngô ngọt và kẹp bên trong phô mai tươi 
quyện bơ béo ngậy", Nelson Gonzalez, bếp trưởng 
nhà hàng Kinship (Hong Kong, Trung Quốc). 

 Pincho (San Sebastian, Tây Ban Nha): 
"Pincho gồm một chiếc que xiên vào bánh 

mì và các thành phần như bụng cá ngừ, má bê om, 
cá cơm nướng... Món ăn thường được phục vụ tại 
các quầy bar góp phần mang lại trải nghiệm ẩm 

thực thú vị cho người thưởng thức" Emily Yuen, 
bếp trưởng điều hành nhà hàng Bessou (New York, 
Mỹ). 

Buñuelos (Colombia): 
"Buñuelos là những chiếc bánh rán màu 

vàng nâu có thành phần phô mai thơm béo. Khi ăn, 
bạn dễ dàng cảm nhận được độ giòn của lớp vỏ, 
mềm mịn và dai ở bên trong. Hương vị thật hoàn 
hảo", Cesar Zapata, đầu bếp nhà hàng Phuc Yea và 
Pho Mo (Miami, Florida, Mỹ). 

Tteokbokki (Seoul, Hàn Quốc): 
"Tteokbokki hay bánh gạo cay Hàn Quốc 

nổi bật vị cay, ngọt và dai khiến tôi từng một thời 
không thể ngừng ăn", Bill Kim, quản lý bếp của 
nhà hàng Urbanbelly và Bill Kim (Chicago, Mỹ). 

Các món ăn đường phố (Lebanon): 
"Shawarma (thịt được cắt mỏng, xếp chồng 

lên nhau như hình nón và nướng quay theo trục 
dọc) kẹp trong bánh mì giòn, falafel (bánh dạng 
viên được rán ngập dầu, làm từ đậu gà hoặc đậu 
răng ngựa), hay kem booza với hương vị tự nhiên... 
là những món luôn khiến tôi mê mẩn", Marwa 
Alkhalaf, đầu bếp kiêm giám đốc nhà hàng 
Nutshell (London, Anh). 

Pad Thai (Bangkok, Thái Lan): 
"Pad Thái (món mì gạo xào với trứng, tôm, 

thịt, sốt me, đậu phụ, giá, hành... và thêm chanh, ớt 
khi ăn) vừa đơn giản, vừa ngon", Richard Zaro, chủ 
sở hữu Cutlets Sandwich Co. (New York, Mỹ). 

Cua nướng (Veracruz, Mexico): 
"Thức ăn ở thành phố cảng Veracruz đặc 

trưng với bột ớt nhão đậm đà, thường được dùng để 
phủ lên các món hải sản tạo hương vị tinh tế. Tôi sẽ 
không bao giờ quên cảm giác tận hưởng cua nướng 
được tẩm ướp hỗn hợp ớt hun khói, rau thơm, gia vị 
và tỏi", Thomasina Miers, người sáng lập nhà hàng 
Wahaca (London, Anh). ■

Cơn sốt các món ăn phủ 
vàng lá ở Ấn Độ

Chiếc burger bọc vàng lá giá từ 9,25 
đến 12 USD của một nhà hàng ở 
Mumbai đang trở thành món ăn 

mới hút khách.
Louis Burger có tham vọng mở nhiều chi 

nhánh và bán món ăn mới của họ trên toàn Ấn Độ. 
Hiện tại, đây là nhà hàng đầu tiên ở Mumbai bán 
burger phủ vàng lá. Ngoài các món burger trước 
đây, họ sáng tạo và mở bán burger phủ vàng với số 
lượng có hạn từ mùa hè năm nay và được nhiều 
thực khách tìm mua.

Chiếc burger có tên Louis Grand Royale có 
hai phần thịt kẹp, nấm truffle, nấm hải sản và 
phomat cheddar Anh kẹp giữa hai lớp bánh mì phủ 
loại vàng lá có thể ăn được. 

Mỗi chiếc burger như vậy có giá 9,25 
USD. Nhà hàng còn ra mắt loại burger phủ vàng 
phiên bản chay là Truffle Take Burger, có thêm 
nấm shiitake, sốt mayo và dầu từ nấm truffle, 
phomat Parmesan, giá 11,85 USD mỗi chiếc.

Ấn Độ vốn nổi tiếng cuồng vàng và là quốc 

gia mua vàng nhiều thứ 2 thế giới chỉ sau Trung 
Quốc. Người Ấn Độ mua 315,9 tấn vàng để làm 
trang sức trong năm ngoái.

Chiếc burger đầy đặn nhân được phủ thêm 
một lớp vàng lá giá từ 9 - 11 USD (tương đương 2 
ngày lương trung bình ở Ấn Độ)

Ngoài làm trang sức, đất nước Nam Á này 
còn sử dụng vàng trong các món ăn như bột vàng, 
vàng lá hoặc cả vàng 24 carat... Từ thế kỷ 17 vào 
thời đại Mughal, nhiều đầu bếp đã dùng vàng hoặc 
bạc lá để trang trí món ăn, tạo ấn tượng với các bậc 
thầy cũng như thực khách của họ trong những bữa 
tiệc lớn.

Không chỉ kết hợp trong các món ăn mà 
vàng còn xuất hiện ở đồ uống như nước hoa quả 
sherbet, thandai, đồ tráng miệng như bánh rán 
jalebi, phirni và kẹo mềm barfi. 

Đến cả cà ri thịt béo ngậy, phomat paneer 
hay cơm trộn biryanis truyền thống cũng được rắc 
thêm vàng. Vào mùa lễ hội, đặc biệt là Diwali, một 
sự kiện văn hóa lớn của người Hindu, các cửa hàng 
bày bán hàng loạt quà cáp, hoa quả bọc vàng, bạc 
lá.

Vàng lá ăn được là nguyên liệu thực phẩm 
đắt đỏ nhất thế giới (giá 15.000 USD cho mỗi 
500g) nhưng nhiều thực khách sành ăn vẫn bỏ hầu 
bao để thưởng thức ở các nhà hàng cao cấp.

Du khách đến Delhi sẽ nghe tên khách sạn 
5 sao Taj Mahal có một nhà hàng Varq nổi tiếng là 
nơi đón các thực khách VIP như chính trị gia, ngôi 
sao Bollywood. Vàng lá được dát lên trần, mặt 
trước các đồ nội thất, tường và cả gạch lát sàn trong 
nhà hàng và thực đơn cũng có nhiều món phủ vàng, 
bạc lá ăn được giá trung bình 13 USD/món.

Pradipt Sinha, giám đốc bộ phận cung cấp 
dịch vụ ăn uống của khách sạn Crowne Plaza tại 
New Delhi, cho biết: "Vàng và bạc lá là một phần 
không thể thiếu trong văn hóa và di sản ẩm thực của 
Ấn Độ nhiều thế kỷ qua. Chúng đóng vai trò quan 
trọng trong các món ăn thời kỳ Mughlai, Awadhi".

Tuy nhiên, trong khi nhiều người Ấn Độ 
cuồng vàng thì một số khác lại không mấy ấn tượng 
với các món ăn phủ vàng lá. Prateek Mehra, kỹ sư 
phần mềm ở Mumbai, nhận xét: "Tôi đã ăn bánh ở 
Louis Burger để xem vì sao nó gây sốt đến thế 
nhưng vàng lá không tăng thêm hương vị gì cho 
món ăn. Chiếc bánh đó giống hàng trăm chiếc khác 
mà tôi từng ăn với giá rẻ hơn nhiều". ■
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NEW

627-1997/1565

Baùn Tieäm Traø Söõa

Caàn baùn tieäm Traø söõa vaø Baùnh mì. Tieäm naèm gaàn 
chôï HMart, Thaéng Höng 2, gaàn tröôøng hoïc vaø khu 
daân cö ñoâng ñuùc. Seõ ñeå laïi toaøn boä thieát bò maùy 
moùc, coâng thöùc laøm nöôùc. Tieäm roäng 1,670sqft. 
Tieäm coù income oån ñònh, giaù baùn $45,000.

Gaàn Chôï thaéng Höng 2

832-509-6844Moïi chi tieát vui loøng lieân heä Phuïng: 

NEW

649-2000/1568

Sang Tieäm Phôû, Baùnh Mì

Sang tieäm phôû, Baùnh mì & Smoothie. Vì lyù do 
söùc khoûe, caàn sang tieäm gaáp, giaù 85k (hoaëc 
cho ngöôøi coù kinh nghieäm thueâ). Tieäm ñeïp, 
khu sang, tip cao. Cô hoäi toát cho nhöõng ai 
muoán laøm chuû Business.

New! New! New!

713-534-3213Lieân Laïc anh Haûi:

NEW

628-1997/1565

Baùn Tieäm Nöôùc

Vì coâng vieäc, chuû caàn baùn gaáp tieäm nöôùc vaø ñoà aên vaët 
trong khu Kim Sôn Bellaire. Tieäm roäng khoaûng 1,200 
sqft, coù beáp - vent hood, hoaït ñoäng nhieàu naêm, income 
oån ñònh. Vò trí naèm trong khu Kim Sôn ñoâng ñuùc baäc 
nhaát khu vöïc ngöôøi Vieät Bellaire. Chuû coù theå training 
neáu caàn. Giaù baùn $130,000.

Khu Kim SÔn Bellaire

832-434-9905Xin lieân heä Taøi:

NEW

653-2000/1568

Baùn Tieäm Dry Clean

Tieäm Dry Clean plant vaø Alteration 
vuøng 290 N.W. Freeway. Khu thöông 
maïi ñoâng vaø nhieàu Office. Tôùi tuoåi 
retire, khoâng ngöôøi trong coi.

290 N.W. Freeway

Xin lieân laïc Mai: 832-366-7341

NEW

624-1997/1565

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Tieäm giaët ñoà vaø söûa quaàn aùo (Dry clean 
& Alteration). Tieäm coù drive through, 
naèm treân ñöôøng Westheimer, caàn sang 
laïi giaù $30,000.

Westheimer

Xin lieân laïc: 832-836-9081

NEW

594-1995/1563

Baùn Tieäm Foot Massage

Caàn baùn gaáp tieäm Foot Massage 
naèm khu 45 North vaø 1960. Tieäm 
raát ñoâng khaùch

45 North & 1960

Xin lieân laïc coâ Dung:346-290-2676

NEW

637-1998/1566

Baùn Tieäm Söûa Quaàn AÙo

Ñòa chæ 11945 Barwood Bend Dr, Cypress, 
77065. Do chuyeån bang, caàn sang laïi tieäm Dry 
Clean & Alteration giaù $20,000. Tieäm coù thu 
nhaäp oån ñònh. 

Barwood Bend Dr

713-966-0138 (Vaên) 
512-998-9352 (Steven)

Xin lieân laïc:

NEW

563-2008/1576

Baùn Building & Ñaát

* Building roäng: 1,800 sqft coù chieàu 

daøi. 

* Ñaát: 0.41 Acre.
* Caùch HK4 Houston: 1h20’. 
* 1/2 Building ñang coù Toùc vaø Nail
* Coøn laïi 1/2 building coù theå môû 
tieäm aên nhoû, giaûi khaùt, hoaëc vaên 
phoøng ... hay cho möôùn thu nhaäp 
theâm income.
* Coù parking roäng raõi, saïch seõ 
thoaùng, good location. 
* Thaønh phoá yeân tónh, khaùch deã 
chòu, deã laøm aên.

Palacios

Xin lieân laïc: 682-808-1255 * 682-300-4444
(Neáu baän khoâng traû lôøi ñöôïc, vui loøng text hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén)

NEW

558-2007/1575

Baùn Tieäm Dry Cleaner

Caàn baùn tieäm Dry Cleaner (plant) vaø alteration. Tieäm naèm 
trong khu mua saém saàm uaát. Coù chôï Randall, TJ Maxx. Treân 
ñöôøng FM 1960 vaø Champion Forest. Giaù baùn coù theå thöông 
löôïng. Xin ñeå laïi lôøi nhaén hoaëc email  thuantto@hotmail.com,
neáu ngöôøi baùn khoâng kòp baét phone.

New! New! New!

Xin lieân heä: 832-269-4026
Hoaëc email: thuantto@hotmail.com

NEW

592-1995/1563

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang gaáp tieäm Nail vì coù con nhoû, 
khoâng coù ngöôøi troâng coi. Tieäm coù 7 gheá, 
7 baøn, income $450,000 trôû leân. Tieäm 
gaàn phi tröôøng Bush. Giaù baùn $90,000

Gaàn Phi Tröôøng Bush

346-280-1477Xin lieân laïc Taâm: 

NEW

655-2000/1568

Baùn LA Crawfish Restaurant

Nhaø haøng LA Crawfish gaàn Phi tröôøng Bush (IAH) caàn 
baùn, tieäm roäng 2,800 sqft, tieàn rent reû, income raát cao. 
Parking thoûa maùi, khaù phoàn thònh. Nhaø haøng saïch seõ, 
dining area roäng, ñoà duøng nhaø beáp coøn môùi.  Kitchen 
raát saïch, Giaù phaûi chaêng.

Gaàn Phi Tröôøng Bush

Ai thaät loøng xin lieân laïc Lynn, goïi hoaëc ñeå laïi lôøi nhaén

832-513-5424 * 832-552-2857

NEW

618-1997/1565

Baùn Tieäm Nail

Caàn sang tieäm Regal Nails + Lash + Xaâm 
chaân maøy maét moâi in Houston Cypress khu 
chôï HEB gaàn Outlet Mall, coù khaùc+thôï 
saün+moïi thöù ñaày duû+Lease kyù laâu daøi. Giaù 
sang 115k (coù theå thöông löôïng)

Gaàn Outlet Mall

Xin lieân laïc: 713-401-4913

NEW

666-2002/1570

Dòch  Vuï Massage

Massage thì khoûe, vui veõ soáng ñôøi. 
Haõy moät laàn traõi nghieäm vôùi 
Mimi, kinh nghieäm, yeâu ngheà.

Houston

832-614-0555Xin lieân laïc Baûo Ngoïc:

NEW

686-2004/1572

Baùn Tieäm ZERO DEGREES

Veà höu, baùn tieäm $185k, rent $3,033 + 
NNN/ 1,500 Sf  . Tieäm xaây môùi ~4 naêm, 
ñeïp, saïch seõ, 10 ft Hood, Walk-in 
Cooler. Income ~$400k/year.

347 S. Mason Rd, Katy I-10

503-524-8828Xin lieân laïc Coâ Phöông:

2

https://www.aarp.org/coronavirus
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NEW

597-1995/1563

Cho Share Phoøng

Nhaø ôû Eldridge & Bellaire coù 
phoøng cho share. Bao ñieän nöôùc, 
giaët saáy. Internet. $350/thaùng.

Eldridge & Bellaire

346-378-8333Xin lieân laïc Coâ Tuyeát: 

NEW

662-2001/1569

Baùn Tieäm Nail Salon

Tieäm môùi remodel, roäng hôn 2,000 Sq.Ft, ñöôïc chia laøm 3 khu vôùi 11 gheá vaø 3 gheá treû em. Coù 

phoøng Wax, phoøng giaët vaø nhaø kho. Tieäm khu Myõ Traéng, khaùch sang, tip cao. 

s Rent + CAM: $4,350/thaùng trong 5 naêm laø coù theå

s Giaù baùn: $75,000

8854 Spring Cypress Rd, Spring, TX 77379

832-420-3919Moïi chi tieát, xin vui loøng lieân laïc:

NEW

648-2000/1568

Nhaø Cho Thueâ

Nha ø  2  ta àng,  4  bedroom, 2-1/2 
bathroom, 4 choã ñaäu xe, gaàn chôï Myõ 
Hoa, HEB, Hong Kong 4, ñeå bieát theâm 
chi tieát.

Gaàn Hong Kong 4

Vui loøng goïi soá: 713-870-5659

NEW

614-1996/1564

Nhaø Cho Thueâ

Ñöôøng Clarewood, Goùc Bellaire/Eldrige, 
4br, 3ba, double garage, 2400 sqft, haøng raøo 
tröôùc/sau. Xoùm gieàng trung löu, gaàn nhaø 
thôø/chuøa, tröôøng, chôï, quaùn, ñöôøng Bus.

Bellaire & Eldridge

Xin lieân laïc Coâ Truùc:

713-822-0628 * 713-882-5363

NEW

675-2003/1571

Baùn Tieäm Nails

Tieäm lôùn, ñoâng khaùch, vì vaán ñeà söùc 
khoûe, caàn baùn gaáp, giaù ñaët bieät. Anh 
chò naøo thaät loøng muoán mua.

Spring - Louetta

832-209-0380Xin lieân heä:

NEW

554-2007/1575

Baùn Tieäm Nail

Chuû veà höu, neân muoán sang tieäm nail 
vuøng Katy-I10. Ñòa ñieåm ñeïp, rent raát 
reû , income oån ñònh. Tieåm 17 naêm 1 
chuû.

Katy - I10

Neáu thaät loøng xin goïi sau 7 giôø toái soá:713-384-5805

NEW

673-2002/1570

Baùn Tieäm Nail

Vì baän vieäc gia ñình caàn sang gaáp tieäm Nail.
* Zipcode: 77095 (HWY6 & 529)
* Tieäm roäng: 1,400 Sq.Ft, coù 6 baøn, 6 gheá, 2 
phoøng Wax, phoøng aên, phoøng veä sinh, maùy 
giaët, maùy saáy ñaày ñuû ... coù go Check in.
* Rent: $2,800 (includes everything), 
income oån ñònh. 
* Khu Mix, khaùch boät nhieàu. Nhaän tieäm voâ 
laøm lieàn, khoâng caàn saém söûa gì theâm. 
Nhanh thu hoài voán.
* Raát thích hôïp cho gia ñình, anh chò vôï 
choàng naøo muoán laøm chuû.
* Giaù baùn: $70k (thöông löôïng). 
Thaät loøng muoán mua xin lieân laïc ñeå bieát 

theâm chi tieát, chöa kòp nghe phone xin ñeå 

laïi tin nhaén.

HWY6 & 529

832-933-1109Xin lieân heä:

NEW

681-2003/1571

Baùn Tieäm Toùc

Baùn tieäm toùc khu Cypress (290). 
Income cao treân $700k, tieäm laøm 
maøu nhieàu, coù 8 thôï. Rent $3,425. 
Giaù $259k, chuû seõ finance neáu caàn.

Cypress (290)

832-540-9945Ai thaät loøng xin goïi:

NEW

684-2003/1571

Baùn Tieäm Söûa Xe

Caàn baùn tieäm söûa xe + State 
Inspection, raát ñoâng khaùch, 
income cao. Chuû veà höu.

New! New! New!

Xin lieân laïc: 832-755-8990

NEW

691-2004/1572

Baùn Tieäm Nail

Caàn baùn tieäm nail ôû Pasadena, 77505. Vì lyù do ñi laïi khoù khaên neân 
nay muoán baùn tieäm Nails.

«Tieäm naèm ngay ñöôøng chính döôùi Exit Beltway 8. Giao thoâng 
thuaän lôïi. Naèm trong shopping center lôùn coù Burlington, Academy, 
James Avery, parking roäng raõi.

«Tieäm roäng raõi 2,200 sqft, bao goàm 18 gheá, 10 baøn vaø 2 phoøng wax, 2 
restroom. Tieäm raát môùi, trang bò ñaày ñuû supplies coù theå tieáp tuïc vaøo 
laøm ngay.

Pasadena 77505

Xin lieân heä: 832-913-9370 hoaëc 713-622-3130
ñeå bieát theâm chi tieát

NEW

612-1996/1564

Caàn Ngöôøi Chaêm Em Beù

Caàn ngöôøi chaêm soùc vaø thöông em beù, thænh 
thoaûng naáu aên vaø doïn deïp nhaø cöûa ôû Galleria 
Mall, Zip 77057. 5 hoaëc 6 ngaøy/tuaàn, caàn ôû laïi 
ñeâm, coù phoøng rieâng. Phaûi goïn gaøng, khoûe maïnh, 
sieâng naêng. Löông seõ thöông löôïng.

Galleria Mall

713-409-6192Xin lieân heä: 

NEW

609-1996/1564

Caàn Ngöôøi

Caàn möôùn 2 phuï nöõ vui veû khoûe maïnh, tình traïng di truù hôïp phaùp, 
döôùi 50t ñeå chaêm soùc ngöôøi beänh treû khoûe maïnh, nhöng hoaït ñoäng bò 
haïn cheá. Laøm FT/PT, coù ñoùng thueá. Coâng vieäc nheï nhaøng. Traû löông 
phuï troäi neáu laøm treân 40 tieáng/tuaàn. Seõ ñöôïc laøm thöû 1, 2 ngaøy.

Löông baét ñaàu $14/giôø, vaø ñöôïc taêng löông theo thôøi gian vaø kinh 
nghieäm (ÔÛ Arlington caùch Houston 4h)

Arlington

Lieân laïc Chuù Toøng vaø ñeå laïi teân, ñieän thoaïi vaø lôøi nhaén

817-909-3567

NEW

707-2005/1573

Townhouse Cho Thueâ
Khu Southwest

Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, 

coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty 

(giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, tuû laïnh vaø beáp. 

Khu yeân tónh, coù Access Gate. Giaù $1,200/thaùng. 

Deposit: $800.

281-933-1647 * 832-419-9118
Xin lieân laïc:
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