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Thông Báo liên quan ñến việc thất lạc
LTCC #101 khi gửi qua Bưu ðiện
Trong việc phân phối LTCC # 101 vừa
qua, một vài AH ñã không nhận ñược báo vì lý
do Labels tên người nhận bị rớt ra và LT bị
hoàn trả lại. Do ñó AH nào ñã không nhận
ñược báo thì xin cho BPT biết qua email dưới
ñây:
luannguyenhb@gmail.com
BPT sẽ gửi lại.
Xin thành thật xin lỗi.
Tin tức liên quan ñến ðại Hội AHCC
Trong LTAHCC số 100, AH Lê Khắc Thí
ñã kêu gọi các AH cho ý kiến v/v tổ chức ðại
Hội AHCC năm 2013, nhưng cho ñến nay,
BPT LTAHCC không nhận ñược bất kỳ một
Thơ hay Tin Tức gì về ðH này.
Thư Tín liên quan ñến Tiền Yểm Trợ
• AH Bà Trần Chấn Giang
• AH Nam/ Hiền Phạm
• AH Lê Thanh Tòng
• AH Trình Hữu Dục
• AH Trần Vê
• BPT
BPT ñã nhận ñược thơ của các AH với
chèques yểm trợ. BPT LT chúng tôi có thông
báo trong LT 100 là sẽ không nhận YT cho LT
một thời gian kể từ LT101, nên các chi phiếu

ủng hộ của quý vị sẽ ñược gửi trả lại hoặc huỷ
bỏ.
Trong tương lai khi nào cần, chúng tôi sẽ
thông báo.
Mong sẽ nhận ñược ñóng góp bài vở của
các AH cho các số tới.
• AH Bùi Nhữ Tiếp
Năm Quý Tỵ sắp qua, xin gửi lời mến chúc
tất cả quí AH và TH của ñại gia ñình CC hải
ngoại và quốc nội qua năm 2014 và Giáp Ngọ
sắp tới ñược nhiều sức khỏe, an vui và thịnh
vượng; riêng BPT Lá Thư, xin ñặc biệt cám ơn
quí AH ñã tận tâm, nhiệt tình “vác ngà voi”
với công sức sáng tạo rất nhiều ñể tiếp tục mồi
ñèn, thắp sáng, liên lạc anh em ở khắp 5 châu
và quê nhà “cho còn có nhau!...”.
Gần ñây AH Trần Văn Thu ở Paris có cho
biết: Trường Quốc Gia Kiều Lộ Pháp (Ecole
National des Ponts et Chaussées) ñã lấy tên Kỹ
Sư (Bách Khoa và Kiều Lộ) Hoàng Xuân Hãn
ñể ñặt cho một giảng ñường lớn (Amphi
Theatre) của trường Kiều Lộ mới tại Valley de
la Marne (ðông Paris) (sau khi- năm 1997Trường ñã vinh danh bác Hoàng Xuân Hãn là
1 trong 100 kỹ sư tiêu biểu, ñể kỷ niệm 250
năm (1747-1997) thành lập trường kỹ sư dân
sự lâu ñời nhất thế giới.
Riêng tôi cũng có duyên: lúc còn nhỏ, học
tiểu học (Primaire) ở trường Tư Thục Thăng
Long, Hà Nội, hồi ñầu thập niên 1940’s, có
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Cúc, thường cùng ñến nhà số 16 ñường
Nguyễn Trãi, Hà Nội, gần chợ Hàng Da ñể học
tiếng Nhật Bản với Bác Cả (anh ruột của cha
tôi) là Cụ Mạnh Thâm Bùi Như Uyên, chí sĩ
ðông Kinh Nghĩa Thục, ñã theo chân các cụ
Phan Bội Châu và Mai Sơn Nguyễn Thượng
Hiền, sang Nhật, học tại trường Công Nghệ
Tokyo (Nhật Bản) (1908-1912).
Nhân dịp này, tôi xin gửi tặng LTAHCC,
Bài nói chuyện với Bác Hãn- của chị Thụy
Khuê, ñài RFI Paris năm 1995- rất hiếm quý
và sống ñộng, ñể BPT Lá Thư tùy nghi phổ
biến trong các số sắp tới.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã có lời khen và nhất là
ñã cho biết tin tức quý báu về cụ Hoàng Xuân
Hãn. Người Việt chúng ta thật hãnh diện ñã có
một nhân tài, nổi tiếng thế giới. Mong rằng
những hậu duệ của chúng ta sẽ theo gương Cụ
làm rạng danh ñất nươc Việt.
Thân chúc AH năm Giáp Ngọ ñược mọi sự
như ý, an khang và thịnh vượng.
• AH Trình Hữu Dục
Mấy số báo vừa qua, do Ái Văn và các anh
Minh, Luân, Nam, Thiệp, Hùng, Lý và Duật in
ấn thật là ñẹp, hình ảnh thật rõ ràng, bài vở
thật phong phú và nhiều tin tức, hình ảnh mọi
nơi trên thế giới.
Xin ca ngợi và bái phục sự làm việc cần
mẫn của các AH ñã trên bẩy bó mà vẫn “ngon
lành”. Riêng anh Luân lại còn “dẻo dai” nữa:
ñã ñưa lên mạng toàn bộ các LT AHCC cũ,
nay lại cưu mang lá thư cho các số sắp ra. Thật
là ñáng phục.
Tiện ñây, tôi xin gửi chút ñóng góp yểm
trợ lá thư. Chúc toàn thể quý anh trong BPT
sức khỏe ñể…”còn có nhau”.

• BPT
Anh Dục ơi, thật là vui mừng ñược gặp lại
anh chị tại Nam Cali. sau một thời gian dài từ
lúc chia tay trong chuyến ñi Mexico cruise.
Vui hơn nữa là Chị cũng ñã bình phục sau khi
phải chịu ñựng một cơn ñau nặng do loài vi
khuẩn lạ. Cám ơn anh ñã khen BPT LTCC,
nhất là khen cụ Luân còn “dẻo dai”. Thật sự
thì cụ “Chủ Nhiệm” của chúng tôi còn “dẻo”
và “dai” về nhiều cái khác nữa, không phải
chỉ làm báo thôi…Thí dụ có tin ñồn rằng cụ í
mỗi ngày ñi tập thể dục với cụ bà 2 tiếng mấy,
có khi 2 giờ sáng mới về nhà, do ñó không biết
sau 2 giờ sáng thì có còn “dẻo dai” không,
hay lại thành “dẻo quẹo”…
Vài dòng viết cho vui, thân chúc Anh Chị
và gia ñình năm mới ñuợc mọi sự an lành .
• AH Nguyễn Hương Hữu
Thông báo cho Văn biết là hôm qua cuốn
LTCC 101 ñã ñến tay mình. Rất vui và cám ơn
tất cả các bạn trong BPT ñã gom sức tạo nên
một cuốn LTCC lần này. Lại vui hơn nữa là
lần này có ảnh của thầy Phan ðình Tăng, vị
giáo sư khả kính của các anh em CC mà mình
ñã luôn nhớ ñến, nhất là trong bài Giấc Mơ 30
năm…mình ñã nhớ và kính tặng cho thầy.
Mừng vì thấy thầy tuy ñã cao tuổi rồi nhưng
vẫn còn sức khỏe ñể tham dự những buổi “họp
bạn” như ảnh trong Lá Thư. Mong thầy vẫn
khỏe mạnh lâu dài và vui với cuộc sống hàng
ngày. Lại thấy bạn Từ Minh Tâm viết về
chuyến ghé thăm Oslo hồi tháng 7 năm ngoái.
Nhớ Tâm nhiều trong những lần họp bạn CC
trước ñây, nhớ những tác phẩm của Tâm mình
ñã ñọc và ái mộ. Nhớ ñể hối tiếc mất một dịp
gặp lại bạn và không có dịp chiêu ñãi bạn
trong ngày theo tàu Princess ñến thăm phố mà
không thăm ….người. Tiếc ñã không có dịp
ñưa bạn ñi thăm Oslo, cũng như không ñược
dịp ñến nhà hàng Xích Lô tại trung tâm thành
phố.
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Vigiland Park (Công Trường Sexy- như nhiều
người VN ở ñây vẫn gọi) mà không có guide
ñịa phương ñể ñược nghe nhiều hơn về công
trình hiếm có của ông Vigiland. Tiếc vì những
cái ñộc ñáo của thành phố này ñã ñược ca sĩ
ðôn Hồ có thuật lại khi ñến trình diễn mà phải
chịu lạnh khi ra phố tìm bát phở dân tộc rồi
mang bụng ñói ra về nhà trọ. Còn nhiều
chuyện lắm, positive thì có nhưng negative thì
cũng có, chưa nói là….nhiều (tiếc thay). Mình
mong là bạn bè muốn sang thăm hay sẽ ghé
sang ñây thăm thì chỉ cần thư (mail) cho hay
trước là xong….
• BPT
Cám ơn bạn Hữu ñã có nhã ý mời bạn bè
sang thăm Na Uy. ðọc bài “Con ðường Thiên
Lý & Giấc Mơ 30 năm”, mới biết các xứ Bắc
Âu có nhiều cái lạ, và không khỏi mong ước
ñược viếng thăm vùng “lãnh ñịa của Mặt Trời
ðêm” tại Thụy ðiển, và nhất là cũng muốn
sang ngay Vigiland Park (Công Trường Sexy)
ñể xem cho…mãn nhãn. Và các cụ khác trong
BPT, nhất là các cụ Văn, Hùng, Lý, Luân chắc
cũng háo hức muôn ñi thăm cái công trường
này. Vậy thì các AH nào muốn ñi chơi Na Uy,
trước là thăm bạn Hữu, sau là coi cái…khác,
thì xin ghi tên nơi cụ Luân nhé, nhưng nhớ
phải lấy giấy phép của…Boss ñã. Bạn Hữu cứ
sửa soạn sẵn nhé, tiên ñoán rằng kỳ ñi thăm
Na Uy này sẽ ñông lắm…nhưng không biết
ñến bao giờ mới có ñược cái giấy phép của bà
Boss ñây.
Thân chúc Hữu và Bà Xã vui mạnh. Khi
nào sang thăm Nam Cali. nhớ báo cho Nam
nhé.
• AH ðồng Sĩ Khiêm
Thư số 1:
Tôi ñã nhận ñược qua bưu ñiện LT #101.
Rất cám ơn các anh nhiều vì như tôi nói trong
email tuần trước là tôi sợ rằng LT chỉ “thọ”

ñược 100 số mà thôi! Chừ tôi có thể yên trí là
các anh ñã chịu hy sinh thêm 1 vài nhiệm kỳ
và vì vậy còn ñến ñầu năm 2015 mới sợ LT
ngưng “thở” (hồi hộp quá, không thua chi
chuyện Tonton Oba. dọa ñánh Assad!). Tôi
cũng sẽ ráng viết 1 vài bài ñể góp mặt với các
anh.
Kỳ này LT có thay ñổi. Tin tức các AH
khắp nơi ñược ghi nhận trong LT nhiều hơn
các LT trước và ñó là một việc mà những
người già như chúng tôi hằng mong ước.
Tôi mới lướt qua các bài ñăng trong LT và
bài do Muối Bạc Liêu (AH ð.V. Sến) viết ñã
bắt mắt khiến tôi ñọc hết bài…
Sau hết, xin mạn phép tuyên dương công
trạng các AH trong các ban Biên Tập của các
LT trước. Các anh ñã quản trị (managed) LT
quá hay nên mới có tiền thặng dư ñể cho LT
ñược biên soạn và ấn hành FREE miễn phí!
Hoan Hô.
TB1: Anh Luân và Luân trong trang 71 LT
101 chắc là một người phải không? Gian nan
vượt biên ñến những 6 lần rồi cũng thành
công. Mừng cho anh chị.
TB2: Nếu các AH mỗi người chịu khó viết lại
sự gian nan của các chuyến vượt biên thì LT
của chúng ta sẽ có bài ñăng không hết.
TB3: Tôi nghĩ rằng là ñã ñến lúc chúng ta kêu
gọi các con cháu hiện ñang hành nghề
CC/ðiện etc ở Mỹ và các Châu (Âu, Úc) viết
bài hoặc “hy sinh” ñóng góp công sức ñể LT
tiếp tục sống mãi ngay sau khi các AH già nua
ñã ra ñi về bên kia thế giới. Lẽ tất nhiên LT
phải có ngoài tiếng Việt, tiếng Anh và Pháp do
các AH trẻ ñóng góp.
• BPT
Cám ơn AH ñã quá khen và xin ñừng “lo”
quá vì BPT này sẽ tiếp tục ñến LT #104, tức là
khoảng Mùa Xuân 2015, lúc ñó chúng tôi rất
hy vọng có BPT khác tiếp tục “vác ngà voi”.
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AH về việc viết lại các cuộc vượt biên ñể bài
vở ñược dồi dào.
Về việc huy ñộng các con cháu tham gia
“vác ngà voi” thì thật là khó. ðã có một lần
tại Nam California, phe trẻ/ Caltrans và phe
già/ AHCC VN tổ chức tất niên chung, hy vọng
nối kết hai thế hệ, nhưng những conflicts âm ỉ
bên trong ñã lộ rõ. Phe già cậy là người lớn
tuổi nên cứ muốn giành quyền tổ chức, phe trẻ
thì nhìn các cụ hình như có vẻ cổ lỗ sĩ, không
theo kịp trào lưu tiến bộ…Do ñó, cuộc hợp tác
“già, trẻ” tan vỡ, và từ ñó không bao giờ có tổ
chức chung cho những năm sau. Ngay cả LT
AHCC, “phe già” Nam Cali. cũng ñã gửi rất
nhiều số cho “phe trẻ”/ Caltrans nhưng cũng
không ñược ñáp ứng. Có lẽ vì các bài viết
không hợp với tuổi trẻ…
Tuy nhiên việc khuyến khích con cháu
tham gia “vác ngà voi” vẫn là trách nhiệm
của các bậc cha mẹ và chúng tôi cũng tán
ñồng ý kiến của AH.
Thân chúc AH vui khỏe.
• AH ðồng Sĩ Khiêm
Thư số 2
Tôi xin gởi theo ñây 1 bài viết tựa ñề:
“Biết Chi Nói Nấy” ñể anh dùng cho
LTAHCC #102. Bài này ñề cập ñến: ðổi Họ
cho Vợ, Xin Social Security Benefit cho Vợ và
mấy loại Wills. Bài này do tôi soạn với sự góp
ý của 2 AH LT Trang và HT Giảng. Bài hơi
khô khan, vậy xin anh tìm dùm cho vài hình
ảnh ñể ghép vào. Ngoài ra, tôi nghe nói hình
như trong Internet có mấy websites cho nhiều
hình ñể lựa ghép vào ñể diễn tả ý viết trong
bài. Nếu anh biết và ñã dùng những websites
này thì cho tôi xin ñể dùng về sau.
Tôi sẽ có thêm 1 bài cho LTAHCC #103
nói về “Lính 9 tuần”.
Như ñã nói trong email truớc, tôi cứ nghĩ
là LT tạm nghỉ dài hạn sau số 100, nên không
liên lạc với các anh cho các số tiếp vì lúc ñó

thật ra không biết sẽ liên lạc với ai. May mà có
anh “hy sinh” thêm vài nhiệm kỳ nên mới có
hứng viết bài.
Cám ơn anh nhiều và hẹn gặp vào cuối
tháng Jan 2014.
• BPT
Thư số 1:
Tôi/ NTM ñề nghị sửa ñoạn sau ñây cho rõ
ràng hơn. Tôi ñề nghị sửa vì tôi hiểu rất rõ về
phần này, những phần khác thì tôi không có ý
kiến:
“Nói thêm nếu bà Xã cũng ñến tuổi hồi
hưu khi xin lãnh tiền ASXH thi sẽ ñược lãnh
50% tiền ASXH của ông chồng. Tất cả những
gì tôi nói trên là áp dụng cho người chồng làm
lương lớn và vì vậy lãnh tiền ASXH lớn hơn
người vợ. Ngược lại nếu người vợ ñi làm
lương lớn hơn người chồng thì khi ñó người
chồng lại ăn ké tiền ASXH của người vợ. Nam
Nữ bình quyền mà các bạn! ðây là luật áp
dụng cho Chồng là Nam phái và Vợ là Nữ
phái. Với phán quyết mới của TCPV USA cho
phép kết hôn giữa 2 người ñồng giới tính thì
luật ASXH sẽ ra sao xin miễn bàn nghe các
bạn!”
Xin ñề nghị ñổi thành:
“Nói chung, một người ñến tuổi hồi hưu,
dù không ñi làm ở Mỹ (hoặc ñi làm nhưng
chưa ñủ ñiều kiện ñể hưởng tiền ASXH), vẫn
có thể xin lãnh tiền ASXH theo người phối
ngẫu (ñược lãnh khoảng 50% tiền ASXH của
người phối ngẫu). Nếu cả hai người ñều ñủ
ñiều kiện lãnh ASXH, thì mỗi người lãnh riêng
phần của mình. Ngoài ra, nếu một người có
tiền ASXH ít hơn 50% tiền ASXH của người
kia, thì người này sẽ ñược lãnh thêm “tiền phụ
trội” sao cho tổng số tiền ASXH của mình và
“tiền phụ trội” bằng 50% tiền ASXH của
người kia. ðây là luật áp dụng cho Chồng là
Nam phái và Vợ là Nữ phái. Với phán quyết
mới của TCPV USA cho phép kết hôn giữa 2
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xin miễn bàn nghe các bạn!”
Tôi ñề nghị ñổi như vậy vì tuy rằng người
chồng (thí dụ), làm lương lớn hơn vợ ñược
lãnh $2000. Người vợ làm ít hơn ñược lãnh
$1200. Vậy thì ai lãnh phần người ñó. Nhưng
nếu vợ chỉ lãnh ñược $800 thì sẽ ñược 2
checks mỗi tháng, check $800 của mình và
check “phụ trội” $200 ñể cộng lại là
800+200=1000=50% của chồng ($2000).
ðại khái như vậy. Anh Khiêm có thể dùng
ñoạn sửa ñổi của tôi, hoặc viết lại theo tinh
thần ñó cho ñúng.
• BPT
Thư số 2:
Ngay từ khi cùng các bạn trong BPT dựng
nên trang nhà http://ltahcc.com , tôi/NVL ñã
có dịp ñọc lại các LT cũ và ñã rất thích nhiều
bài do anh ñóng góp cho Lá Thư trong nhiều
năm qua. ða số các bài anh viết ñã ñược
nghiên cứu khá kỹ và ñã giúp ñộc giả thêm
nhiều tin tức chính xác. Cụ thể là bài “Cầm
bằng khoán” ñăng trong LT 83. Bài dài 4
trang, ñã phân tách ngọn nguồn, ñịnh nghĩa rõ
ràng các danh từ dùng trong bài và nói chung
ñã soi sáng ñộc giả rất nhiều. Những bài như
vậy ñã làm các AH CC hãnh diện về LT của
chúng ta.
Tương tự như vậy, những bài như “Dấu Việt
có sẵn trong Windows 7” của Nguyễn Sĩ Tuất
cũng rất hoàn chỉnh. Tự tay chúng tôi trong
BPT cũng ñã áp dụng ñược vào computer của
mình.
Riêng về bài “Biết Chi Nói Nấy” anh mới
gởi cho thì tôi thấy có khác, BPT Lá Thư ñã
xem và bàn cãi nhiều về bài viết của anh.
Nhận thấy 3 ñề tài ñược ñề cập nằm trong
những vấn ñề mà nhiều AH, nhất là quý vị cao
niên, ñang lưu tâm và muốn tìm hiểu cặn kẽ.
Tuy nhiên cả ba ñề tài ñều có phạm vi quá
rộng lớn mà chỉ gói gọn trong 5 trang, với rất
nhiều chi tiết còn thiếu sót. Vả lại ñề tựa là

“Biết Chi Nói Nấy” thì ñã ngầm hiểu là không
thấu ñáo, nên mất giá trị của một bài nghiên
cứu.
Nói tóm lại, bàì “Biết Chi Nói Nấy” ñã tạo
ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Nếu ñược
anh ñào sâu thêm và trình bày riêng rẽ như
anh ñã làm trong bài “Cầm bằng khoán” thì
bài viết sẽ có giá trị và chúng tôi mới có thể
phổ biến ñược.
Xin thành thật cám ơn thiện chí ñóng góp
của anh và mong anh ñóng….
• AH ðồng Sĩ Khiêm
Thư số 3
Dear anh Luân
Trước hết tôi xin khen anh là mới hội nhập
nước Mỹ mà anh ñã học ñược cái cách cư xử
lịch sự của người xứ này. Thật vậy, trước khi
ñánh họ luôn luôn vuốt ve người bị ñánh. Anh
cũng vậy, từ chối ñăng bài “Biết Chi Nói Nấy”
của tôi, nhưng trước ñó cũng khen vài câu cho
vui cả làng.
ðứng về phương diện cá nhân, tôi không
thấy có vấn ñề khi Ban Phụ Trách LTAHCC từ
chối ñăng bài BCNN (Biết Chi Nói Nấy) vì
“không mợ chợ cũngg ñông như thường”. Tuy
nhiên, ñứng về phương diện LT, nói rõ ra là
Tôn Chỉ của LT (ñược lập ñi lập lại nơi bìa sau
của LT từ mấy chục năm nay) thì theo tôi thấy
BPT LT ñã bước qua ngưỡng cửa của tôn chỉ
rồi. Tôn chỉ ñó gói ghém trong trích ñoạn như
sau: “LTAHCC” không phải là một ñặc san
nghiên cứu khoa học kỹ thuật…như một nhịp
cầu thông tin giữa những ñồng nghiệp..”.
Tóm lại, riêng cá nhân tôi không thấy trở
ngại khi bài tôi viết với tính cách thông tin
không ñược các anh chọn ñăng mà tôi chỉ
mong các anh xét lại tôn chỉ của tờ LTAHCC,
rồi ñặt ra một review matrix cho các bài do các
AH gởi ñến.
Cher AVăn: Moa copied email này cho mệ
coi, nhưng không yêu cầu mệ can thiệp với
BPT one way or another.
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Cám ơn anh ñã quá khen,tuy nhiên chúng
ta ña số ñều là… “Mỹ Già Gốc Việt” cả, nghệ
thuật “ve vuốt rồi ñánh” chắc anh còn nghề
hơn tôi, vì thâm niên quốc tịch Mỹ nhiều hơn
tôi (tôi sang Mỹ năm 1983).Trong thư, anh
dùng chữ “ñánh” thì hoàn toàn không ñúng vì
BPT chúng tôi và anh ñều là những Ái Hữu
Công Chánh, không phải thù ñịch. Một bài viết
không ñược chọn ñăng không phải vi BPT
muốn “ñánh” tác giả hoặc có thành kiến với
tác giả hay là vi các lý do riêng tư khác, mà
phải ñược review kỹ bởi toàn BPT xem có
phạm tôn chỉ của LT hay không.
Nhắc ñến tôn chỉ của LT, anh có phê bình
rằng BPT ñã vượt qua ngưỡng cửa của tôn chỉ
khi từ chối ñăng bài có tính cách thông tin
“Biết Chi Nói Nấy” của anh.
ðể trả lời phê bình này, chúng tôi cũng có
một câu hỏi mong anh giải ñáp: Anh có bao
giờ nghĩ rằng một bài viết có tính cách thông
tin nhưng không ñầy ñủ, thiếu sót hoặc sai thì
có nên cho ñăng hay không hay là yêu cầu tác
giả bổ sung hoặc viết lại?
Chúng tôi ñoán rằng anh sẽ không cho
ñăng hoặc quăng vào… thùng rác vì ñăng một
bài như thế sẽ rất có hại cho ñôc giả.
Riêng BPT ñã thư cho anh với yêu cầu bổ
sung hoặc sửa chữa, chứ tuyệt ñối không từ
chối bài viết của anh (xem phần trả lời Thư số
2 của BPT)
ðể rộng ñường dư luận và ñể các AH gần
xa biết rõ vấn ñề, BPT cho ñăng trong số này
bài “Biết Chi Nói Nấy” NGUYÊN BẢN của
AH ðồng Sĩ Khiêm.
Thân chúc AH luôn luôn vui mạnh và
mong nhận ñược bài mới của AH cho LT 103.
• AH Lê Tấn Quyền
ðọc LTCC ONLINE rất tiện và save
tem/bì và công bỏ bì của BPT. Với smartphone
hoặc tablet, ñọc ở ñâu cũng ñược và lúc nào
cũng ñược.

Lúc nào LTCC cần ñóng góp tài chánh, ñề
nghị thông báo by text message và email.
Rất cảm phục nhiệt tình của BPT và ñóng
góp bài viết của các Anh Chị AHCC.
• BPT
Cám ơn AH ñã có lời khen và ñọc LTCC
ONLINE. Chúng ta ñang sống trong thời ñại
của INTERNET và COMPUTER, nếu chúng ta
tận dụng ñược các phương tiện này, thì như
AH nói, cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng và
tiện lợi hơn, và cũng tiết kiệm ñược nhiều thờì
giờ và tiền bạc…
Thân chúc AH và gia ñình ñược nhiều may
mắn, bình an và mạnh khỏe. Rất mong nhận
ñược bài viết của AH cho LT .
• AH Võ Khuê/ Hồ Văn Trượng
Em cám ơn các anh ñã gởi báo cho em ñể
theo dõi sự họat ñộng của các anh chị. Nhưng
vì hai vợ chồng em ñi làm bận quá, nên xin
các anh tạm gác không gởi cho em một thời
gian. ðể lúc nào rảnh, em sẽ gởi lại xin các
anh tiếp tục gởi sau. Em sẽ giữ ñịa chỉ này vào
phone book của em.
Chúc các anh vui khỏe. Em rất chân thành
cám ơn các anh.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã cho biết việc tạm ngưng
gởi báo. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, ở ñâu,
chân trời, góc biển, và…trong rừng sâu, AH
cũng có thể ñọc LTCC, số cũ, số mới qua
website: www.ltahcc.com.
Thân chúc AH và gia ñình ñươc mọi sự
như ý, bình an và mạnh khỏe.
• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm
Cháu ñã nhận ñược LTCC số 101. Từ nội
dung ñến hình thức ñều xuất sắc. Cháu có thể
nói chắc chắn 100% không có ñặc san nào
bằng. Cháu ao ước các bác, các chú tổ chức
“ðại Hội Công Chánh” ở Nam Cali., mặc dù
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trách LTCC ở Nam Cali. Cháu xin các bác, các
chú cho cháu biết sớm ñể cháu sắp xếp ñi dự.
Kính chúc các bác, các chú trong BPT cùng
quý quyến mọi ñiều tốt lành.
• BPT
Lời khen của cháu làm các chú trong BPT
tưởng như ñược lên…chín từng mây, nhất là
chú “Chủ Nhiệm” Nguyễn Văn Luân, cảm
ñộng ñến nỗi, cứ mời ăn liên miên, lại còn
tặng cho mỗi người trong BPT một cái kéo cắt
xương gà. Cũng từ ñó, các chú trong BPT cứ
“rùng mình” mỗi khi nhìn thấy các cụ Bà cầm
cái kéo, không biết cắt xương gà hay cắt cái
gì. Chỉ hoàn hồn khi thấy có con gà nằm trên
cái thớt. Sau ñó là chú “Tổng Thư Ký”
Nguyễn Thúc Minh, phụ trách Layout và hình
thức của LT, ngày nào cũng thức ñến 2, 3 giờ
sáng ñể chau chuốt LT cho ñẹp, bài vở ngăn
nắp, ñến nỗi cụ bà Minh ñêm nào cũng phải
hát bài “Anh 71 (tuổi Dê), Em mới tròn 66
(tuổi Chuột), sao dê cứ bắt chuột cu ki một
mình…”.
Xin lỗi cháu nhé, các chú nói ñùa một tí
cho vui, cũng như các danh xưng Chủ Nhiệm
và Tổng Thư Ký cũng là ñể gọi ñùa nhau trong
nội bộ BPT. Về nội dung của LT, xin chuyển
lời khen của cháu ñến các tác giả bài viết, ñã
nồng nhiệt hưởng ứng lời kêu gọi viết bài của
BPT, vì nếu không có bài của các AH năm
châu thì không có LTAHCC…Như vậy thì
cháu nhớ dành thì giờ ñể viết bài cho các LT
sắp tới nhé.
Về ðại Hội Công Chánh thì BPT
LTAHCC không là một thành phần của ban tổ
chức, nên không biết ngày nào sẽ có, xin ñọc
phần ñầu của Mục Thư Tín. Mong gặp cháu
một ngày nào ñó tại Nam Cali.
Thân chúc cháu và gia ñình một tương lai
ñầy hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.

TB: Cháu nhớ ñọc thơ của AH ðặng Ngọc Chi
nhé, có khen cháu và nhắc ñến cụ Nguyễn Tư
Tùng.
• AH Nguyễn Huế
Bài hồi ký của anh Lễ rất hay, làm tôi nhớ
lại kỷ niệm cách ñây 38 năm về trước tại cảng
Sơn Trà, ðà Nẵng. Tôi cũng leo lên xà lan,
một trong 3 chiếc xà lan nằm tại cảng. Tôi ñi
chiếc xà lan thứ hai, sau một ñêm, một ngày
lênh ñênh ngoài biển, chiếc xà lan của tôi , dạt
vào cầu Nam Ô, ðà Nẵng… Chuyện rất dài,
chưa có thời gian và tâm trí ñể viết hồi ký. Xin
chúc tất cả và Ban ðiều Hành LTCC lời chúc
tốt ñẹp nhất.
• BPT
BPT mong rằng sẽ nhận ñược hồi ký của
AH cho LTCC #103 sắp tới. AH ráng dành thì
giờ viết nhé, cứ ñể cụ Bà ngồi bên cạnh thì viết
cái gì cũng ñược, chỉ trừ lúc 2 cụ “ñùa
nghịch” với nhau thôi. Các AH năm châu cũng
ñang mong chờ hồi ký của AH ñó.
Thân chúc AH năm con ngựa ñược dồi dào
sức khỏe, bình an và hạnh phúc.
• AH ðặng Ngọc Chi
Trước hết cám ơn BPT ñã gởi LTAHCC
ñến tôi. ðọc xong LT, tôi rất vui và cũng rất
buồn. Vui: Vì còn thấy tên 1 số AH của Nha
chúng tôi. Buồn: Là BPT ñã khá mệt mỏi.
Thôi thì tôi cầu nguyện ơn trên “Ban” cho tất
cả AH trong BPT ñược nhiều sức khỏe ñể tiếp
tục cho LT tồn tại ñến ñâu hay ñó. Phần phụ
trách tôi vui là thấy cháu Nguyễn Tư Thị ðiềm
thế hệ kế tiếp có góp mặt trên LT (ñôi lần). Tôi
ước ñoán, cháu ðiềm tuổi ñời chắc chắn ñã
qua 60. Tôi thuộc quyền của Ô. Nguyễn Tư
Tùng, cựu Trưởng Khu Cơ Khí NCCHK.
Buồn tiếp là Tr. Tấn Luận báo tin không nhận
LT AHCC nữa. Tôi chưa quên cái ngày Ông
Luận ñến thanh tra CB của ñơn vị tôi. Tôi
cũng chưa quên trong tháng 4/75, hằng trưa
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“chừng nào Anh ñi”, cùng ñáp “không ñi, ở lại
xây dựng ñất nước”. Thế rồi…thế rồi…chúng
tôi phải “ra ñi”. Tất cả những kỷ niệm
và…và…, tôi xem như mới xảy ra ngày hôm
qua. Thôi buồn quá mà vui cũng lắm, tôi xin
dừng bút. Chúc tất cả AH, TH nhiều sức khỏe,
bình an và cũng không quên BPT, với lời “cố
gắng”, cố gắng, ñến ñâu hay ñó và xin gởi ñến
BPT ñiều chỉnh dùm tôi nơi tùng sự của tôi là
NCCHK chứ không phải HKDS.

• BPT
Thưa AH, người ta thường nói cuộc ñời
như một giấc mộng, những kỷ niệm vui buồn
trong dĩ vãng dù xa xưa, nhưng cứ cảm thấy
như mới xảy ra ñây. Gần 40 năm trôi qua, lâu
quá mà cũng thật là nhanh quá, các bạn bè
ngày xưa mỗi người một phương, có người ñã
ñi qua một thế giới khác, may mà chúng ta còn
LTCC như một nhịp cầu liên lạc khắp năm
châu, từ ñó chúng ta biết ñược tin tức các bạn
bè xưa cũ. Qua tờ báo, AH ñã thấy vui khi ñọc
tên của một số bạn bè cùng làm tại sở cũ, càng
vui nhiều hơn khi thấy 1 trong các hậu duệ của
bác Nguyễn Tư Tùng là cháu Nguyễn Tư Thị
ðiềm vẫn luôn luôn giữ liên lạc với LTCC.
Thư của AH làm BPT chúng tôi thật phấn
khởi, sẽ cố gắng duy trì LT mãi mãi và... mãi
mãi...
Xin chúc AH và gia ñình mọi sự tốt ñẹp.
TB: ðã ñiều chỉnh nơi tùng sự của AH.
• AH Hoàng Như Giao
Thời ñại này, theo tôi mình cũng nên cải
tiến LTAHCC:
1. Không in thành tập giấy, bảo vệ rừng.
2. Nhanh, gọn, tiện lợi theo kiểu onlinechắc các AH cũng vào internet ñể xem
ñược.
3. Bớt chi phí, công sức của các AH trong
BPT- Tôi thấy các anh ñã bỏ công sức

nhiều quá trong việc chạy lo in ấn, vô
bì, dán nhãn ñịa chỉ, thật quá sức công
phu.
• BPT
Ý kiến của AH thật chính ñáng, tuy nhiên
có nhiều lý do mà chúng ta không thể bỏ tờ
báo giấy ñược. Một trong các lý do chính là số
AH muốn nhận báo giấy khoảng 95% so với
5% AH muốn dùng website, một sự cách biệt
quá lớn. Một tờ báo in ñẹp, chữ nghĩa rõ ràng,
trình bày ngăn nắp vẫn còn là một cái gì
quyến rũ người ñọc, người ta có thể mang nó
tới chỗ nào cũng ñược mặc dù nơi ñó có
internet hay không.
Thí dụ như một AH ñang ñi vacation trên
cruise, AH ñó có laptop, hoặc ipad, nhưng giá
phải trả cho Wifi thì quá cao, do ñó tốt hơn hết
là có tờ báo giấy, kiếm một chỗ nằm hướng ra
biển, gió hây hây, vừa ñọc vừa enjoy tuổi
già…thì ñời còn gì sướng hơn.
Một lý do khác là còn người muốn ñọc báo
giấy và quỹ yểm trợ LTCC còn nhiều, thì
chúng ta còn phải in báo tiếp, không ngưng
ñược. ðã có nhiều AH thấy quỹ yểm trợ LTCC
dồi dào thì ñòi trích quỹ ñể tài trợ cho việc tổ
chức ðại Hội Công Chánh, nhưng BPT
LTAHCC ñã cương quyết từ chối, vì qũy YT
LTCC do các AHCC bốn phương tự nguyện
ñóng góp ñể thực hiện LTCC, không thể làm
chuyện khác.
Tuy nhiên, BPT chúng tôi lúc nào cũng
mong số ñộc giả trên Website càng ngày càng
tăng, vì rằng trong tương lai sẽ không còn AH
tự nguyện …vác ngà voi làm báo giấy LTCC
nữa, tuổi càng cao, sức khỏe càng suy yếu…thì
ai cũng phải lui vào nơi…ẩn dật.
Thân chúc AH năm mới sức khỏe dồi dào,
mọi sự bình an.
• AH Vĩnh Phu
Trong LTCC 101 ñã ñăng bài “ Câuchuyện
Tòa Án”, cám ơn. Còn lại 3 bài nữa, ñề nghị
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của BPT hoặc của anh Nguyễn Văn Luân.
• BPT
Trong việc lựa chọn bài viết ñể ñăng trong
bất cứ số báo nào, chúng tôi cũng phải có sự
ñồng thuận của tất cả 8 AH trong BPT. Do ñó,
chỉ 1 trong 4 bài của AH ñã có sự ñồng ý của
toàn thể BPT ñể ñăng trong LT 101. Mong AH
thông cảm và xin tiếp tục gửi bài mới về BPT.
ðây là email của anh Nguyễn Văn Luân:
luannguyenhb@gmail.com
• AH Bà Trần Chấn Giang
Thân chúc các anh chị trong BPT thật
nhiều sức khỏe ñể chúng tôi còn có báo ñọc
dài dài. Báo trình bày ñẹp, bài viết rất hay, ñề
tài phong phú.
Xin yểm trợ LTCC chi phiếu $50.
• BPT
Xin cám ơn sự ưu ái và lời nhận xét chân
tình của Chị. Chúng tôi rất quý mến AH TCG,
vừa là bạn cùng trường, cùng lớp, và sau khi
“tơi bời hoa lá” lại ñược cùng nhau tụ họp
dưới mái nhà (Công Ty ðD bên Khánh Hội)
một thời gian ñợi chờ!!!! Anh G. ñi sớm ñã ñể
lại thật nhiều luyến tiếc cho các bạn bè thân
thương cả bên “nước ñục” lẫn bên “nước
trong”. Mong chị vẫn vững chãi trên xứ lạ quê
người này.
Chi phiếu của chị ñã ñược hủy bỏ như
thông báo ở trang ñầu của Mục Thư Tín.
Thân chúc chị ñược mọi sự như ý, an
khang và thịnh vượng.
NHỮNG LÁ THƯ…TÌNH
TÌNH…TỪ
KHẮP
TÌNH
BỐN PHƯƠNG
BPT: Các cụ ơi, ñừng hiểu nhầm nhé, không
phải là thư tình cảm trai gái ñâu, mà dưới ñây
là những lá thư từ các AH bốn phương, tuy
ngắn ngủi, nhưng chan chứa tình cảm với LT
cùng những lời khích lệ BPT. Những lá thư

này làm chúng tôi rất xúc ñộng và cảm thấy
việc làm của mình có thêm ý nghĩa. Chúng tôi
sẽ cố gắng làm mọi cách giữ cho LT ñược
trường tồn ñể mối giây liên lạc của tập thể
chúng ta ñược bền lâu:
• AH Ngô Văn Thành
Rất mong ñược nhận LTCC, bài viết rất
hay, biết ñược tin tức của bạn hữu gần xa.
Kính cảm ơn BPT LTCC, kính chúc BPT
dồi dào sức khỏe.
• AH Nguyễn Văn Sen
Rất cám ơn các anh ñã bỏ nhiều thời gian
và công sức ñiều hành cho LTAHCC, chúng
tôi cũng mong các anh tiếp tục ñể cho LT ñược
trường tồn. Mong lắm thay!
• AH Lê Thị Thạnh
Tôi rất mừng ñến ngỡ ngàng, không ngờ
còn có thể nhận thêm LTCC nữa. Thật là các
anh ñã cho tôi một món quà không tưởng. Xin
ña tạ công khó và sự nhẫn nại của các anh khi
ñọc LT này. Kính chúc các anh luôn vui, khỏe
và nhiều may mắn. Xin cho tôi gởi lời thăm
ñến tất cả các AH khác và gia ñình.
• AH Dư Thích
Xin cám ơn các anh BPT ñã góp công sức
cho LTAHCC mãi còn có nhau.
• AH Lê Thanh Tòng
Xin cám ơn quí anh. Xin kèm theo check
$50 USD.
• AH Nguyễn Minh Triệu
Xin tri ân BPT ñã ñóng góp LTAHCC
• AH Nguyễn Cường
Thành thật cám ơn. Kính chúc sức khỏe.
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• AH Lê Lương Tứ
Cám ơn các anh ñã làm cho LTCC còn tồn
tại. Không có nó, mình thấy như cuộc ñời
mình thiếu thốn một cái gì ñó. Tôi tin rằng tất
cả các bạn cũng cùng có ý nghĩ như tôi. Một
lần nữa cám ơn các anh.
• AH Võ Quỳ
Rất muốn nhận LTCC ñều vì LT có nhiều
bài viết rất hay và hấp dẫn. Cám ơn BPT rất
nhiều.
• AH Huỳnh Văn ðức
Ban Phụ Trách LTCC quá chỉnh chu. Xin
chân thành cám ơn.
• AH Nguyễn ðức Nhuận
Ban Phụ Trách LTCC làm việc quá tốt.
Xin cám ơn các anh nhiều.
• AH Lê Thành Trang
Cám ơn BPT LTAHCC. Lá Thư rất
ñẹp.Các AH New Orleans mong có dịp ñón
anh em Nam Cali. sang ñây chơi.
• AH Trát Quan Tiên
Thành thật và rất là cảm tạ BPT LT.
• Bà AH Dương Thanh ðàm
Bài viết về chuyên môn trong ngành Công
Chánh cùng du lịch rất hay. Kính xin cám ơn
quý anh chị ñã góp công của rất nhiều trong
LTCC. Rất hoan nghênh quý anh chị trong ban
biên tập.
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