TRANG 2
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Lá Th Ban Ph Trách LTCC 9797-100
Lá Thư số 100 này, ñặc biệt nhiều trang hơn các số khác, ñược in ấn công phu và gởi ñến các AH
ñể mừng cho sự trường tồn của Lá Thư qua 43 năm qua.
Lá Thư số 1 năm 1976 do AH Lê Khắc Thí và AH Lê Thành Trang khởi xướng chỉ vỏn vẹn 2
trang, kêu gọi cần có LTAHCC mỗi vài tháng một lần, và Ban Phụ Trách luân phiên qua những vùng
có ñông ñảo AH. Ý kiến này, “lời nói phải thì củ cải cũng nghe”, ñã ñược các AH năm châu hưởng
ứng nồng nhiệt. Các Ban Phụ Trách, luân phiên qua các vùng Pháp, Canada, Bắc Cali, Nam Cali, Tây
Bắc Hoa Kỳ, New Orleans, Sacramento, San Diego, Washington DC và AHCC Thủy Nông… ñã nối
tiếp công việc vác ngà voi ñể giữ mối giây liên lạc bằng hữu cho còn có nhau. Nhìn lại bước ñường ñã
qua, chúng ta không khỏi thở phào hãnh diện với cái tình Ái Hữu bền chặt hiếm có. Xin nâng ly mừng
tập thể chúng ta.
Tuy nhiên, vui Xuân chúng ta không quên nhiệm vụ, tìm Ban Phụ Trách kế tiếp:
Sau khi hoàn tất 4 số từ số 97 ñến số 100 chúng tôi mong ñược chuyển giao cho Ban Phụ Trách
mới. Chúng tôi ñã thư từ, ñiện thoại, kêu gọi AH khắp năm châu, tiếp tay luân phiên gánh vác, nhưng
tất cả các nơi ñược ñều thoái thác với nhiều lý do rất chính ñáng, như sức khỏe kém, trí não không còn
minh mẫn v.v. (xin xem Mục Thư Tín/Chuyển Giao Việc Phụ Trách LTCC 101-104).
Khi ñề nghị các Ban Phụ Trách khác kê vai gánh vác, chúng tôi cũng có hứa tiếp tục hỗ trợ hết
lòng, nhất là hai công ñoạn khó khăn nhất gồm in ấn, và phát hành. Nhiệm vụ của Ban Phụ Trách mới
chỉ còn lại là liên lạc với AH khắp năm châu, phân phối công việc qua phương tiện máy ñiện toán, thu
thập tin tức, bài vở, quản trị tài chánh, chọn lọc và sửa chữa bài, rồi trình bày. Mỗi người, một việc, dù
có ở cách xa nhau ngàn dặm. Không còn tình trạng một người, một ngựa, làm hết mọi việc, như những
năm xưa. Công việc của Ban Phụ Trách ngày nay, không cần mọi người phải ở gần nhau, chỉ cần liên
lạc qua máy ñiện toán là ñủ.
ðáng ra, Ban Phụ Trách Lá Thư hiện tại, tạm ngưng nhiệm vụ liên hệ ñến Lá Thư sau số 100 nầy.
Nhưng tạm thời trong lúc chờ ñợi, chúng tôi ñi ñến quyết ñịnh sau:
1- ðể dễ dàng cho LT ñược tiếp tục, trách nhiệm phụ trách Lá Thư tạm thời ñược chuyển giao
cho một thành viên trong ban phụ trách cũ là AH Nguyễn văn Luân. AH Luân cũng là AH ñã
bỏ công ñem toàn bộ LTCC lên mạng www.ltahcc.com. Mọi thư từ liên lạc có liên hệ ñến Lá
Thư trong tạm thời, xin gởi về:
Nguyễn văn Luân, 8472 Sunkist Cir,Huntington Beach, CA 92646
ðT: (714) 962- 8583 email: ltahcc@gmail.com
2- Mọi ñóng góp tài chánh tạm ngưng, chi phí trong thời gian tới sẽ dùng số tiền yểm trợ Lá
Thư còn tồn quỹ hiện nay là $33,270 (chưa tính chi phí cho LT 100 ñặc biệt này, dự trù
khoảng $5000). Khi nào cần thêm thì sẽ thông báo ñến các Ái Hữu. Lá Thư số 100 sẽ ñược gởi
ñến cho tất cả các Ái Hữu có tên trong danh sách.
3- ðể Lá Thư khỏi bị ñình bản, chúng tôi kêu gọi toàn thể anh em AHCC còn có chút khả năng,
mỗi người góp một chút sức, xung phong lãnh một phần nhỏ, một phần thôi, chứ không phải
tất cả, của những công việc sau ñây: Nhận thư từ bài vở; Trả lời thư tín; ðọc và chọn bài; Sửa
chính tả; Trình bày Lá Thư; Quản trị quỹ yểm trợ; Kêu gọi Ái Hữu ñóng góp bài vở, tin tức;
ðiều hành chung (xem như Chủ Nhiệm Lá Thư). Xin liên lạc với anh Luân.
Nếu không ai ñáp ứng lời kêu gọi nầy, thì xem như Lá Thư ñang ñi vào ngõ bí.
Mong ñược anh em AHCC khắp năm châu ñọc kỹ và hăng hái góp phần duy trì Lá Thư cho cái
tình Công Chánh chúng ta nơi quê người còn ñược lâu dài hơn.
Thân kính chào các Ái Hữu.
Ban Phụ Tránh Lá Thư từ số 97 ñến 100.

