Di Cư Vào Nam 1954

Bốn thủy thủ hải quân căng biểu ngữ đón chào người Di Cư lên chiến hạm USS Bayfield (APA-33) từ bến Hải
Phòng để đi Saigòn vào ngày 3-9-1954 --- Bán đồ đạc chuẩn bị di cư vào nam sau khi Hiệp định Genève được
công bố

Việt Minh và Pháp bàn giao bót Hàng Trống, lúc này đang là Ty Cảnh Sát TP Hà Nội

Bộ đội tiến vào tiếp thu bót Hàng Trống

Những ngày cuối cùng ở Hà Nội: Lễ hạ cờ Tây lần cuối cùng trong thành Hà Nội, phía trước Đoan Môn,
chấm dứt hơn 70 năm chiếm đóng thành Hà Nội từ năm 1883 của quân Pháp.

Jul 1954, dân chúng đọc Viet-Nam Presse

Những ngày cuối cùng của Hà Nội

Hải Phòng 1954

bệnh viện Yersin

Đi tìm tự do Ra phi trường Gia Lâm

Đi Hải Phòng di cư vào nam

Lên tầu vào Nam

Một thủy thủ hải quân Mỹ giúp một phụ nữ miền Bắc (di cư) nặng gánh lên tàu -- Vị tuyên úy Hoa Kỳ, thiếu úy
Francis J. Fitzpatrick giúp người di cư trên con tàu USS Bayfield vào khoảng tháng 9 năm 1954. Trên suốt
chuyến hành trình từ Bắc vô Nam, vị tuyên úy này cũng là người thông dịch giữa người Mỹ vào Nam di cư.

Một y tá đang điều trị cho một người phụ nữ miền Bắc (di cư) có cánh tay bị thương vào ngày 7-9-1954 -Một bệnh nhân khác cũng được điều trị thuốc.

Đồng bào miền Bắc di cư (vào Nam) nhận phần ăn trên tàu -- Một em bé di cư giúp anh lính hải quân cạo sơn
trên tàu, ngày 7-9-1954.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, người di cư này thử dùng nước lạnh từ máy lọc nước --- Các em bé di cư giơ tay
đón lấy kẹo Mỹ…

Tàu USS Bayfield (APA-33) cập bến Saigòn vào
tháng 9 năm 1954 --- Mỗi người di cư nhận gói gạo,
chai nước mắm khi rời tàu Bayfield (APA-33) ở cảng
Saigòn vào tháng 9 năm 1954

Partir c'est choisir La Liberté= Ra đi là sự lựa chọn tự do. To go Southvards is to choose freedom = Vào Nam
là lựa chọn tự do.

Cầu nguyện trước khi vào Nam.

Xe tải từ các tỉnh đổ người di cư xuống ga Hàng Cỏ. ---- Rất đông phụ nữ và trẻ em.

Chiếu chăn mang theo cho biết họ đã qua một chặng đường dài trước khi về đến Hà nội.

Chờ lên tàu dưới sự hướng dẫn của binh sĩ Pháp.

Một quang cảnh vội vã, cuống quít, chạy thoát lũ cộng sản vô thần.

