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Thư Tín liên quan ñến Tiền Yểm Trợ
•

Kinh chúc AH và gia ñình ñược mọi sự an
lành và mạnh khỏe.

AH Lê Chí Dự
BPT/AH Nguyễn Văn Luân gửi các
AHCC năm châu
Thưa các anh chị,
LT103 ñã ñến tay anh chị, trong khi chờ ñợi
LT 104 sẽ phát hành vào mùa Xuân 2015, xin
mời vào Trang Nhà http://ltahcc.com/ xem tất
cả các LT từ số 1 ñến 103 bản ñiện tử, trước
hết là bù lấp những khoảng thời gian rảnh rỗi
trong ngày, sau là dịp ñể ôn lại những kỷ niệm
Công Chánh huy hoàng ngày xưa…
Thân chúc các anh chị và quý quyến vạn
an.
•

• BPT
BPT ñã nhận ñược thơ của AH với chèques
yểm trợ. BPT LT chúng tôi ñã 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
AH cho các số tới.
• AH Bà Nguyễn Thành Danh
Kính anh Luân,
Tôi gửi theo ñây 20 ñô US, ủng hộ LTCC,
của it lòng nhiều, xin cám ơn.
Kính chúc gia ñình anh và quý vị AHCC
ñược mọi ñiều như ý.
• BPT
Thưa AH,
Như ñã thông báo ở trên, chúng tôi không
nhận tiền yểm trợ trong một thời gian cho ñến
khi có thông báo mới. Tuy nhiên, vì AH gửi tiền
mặt, nên không thể gửi trả lại qua mail, sợ thất
lạc. Do ñó, chúng tôi ñã nhập vào Quỹ Yểm
Trợ như thường lệ.

BPT/AH Nguyễn Văn Luân gửi AH
Trần Giác Hoa
v/v Bài Sinh Hoạt AHCC Nam Cali
thiếu sót trong LT 102
Anh Hoa thân,
Tôi ñã xem lại các bài Sinh Hoạt AHCC ñã
nhận ñược cho LT 102, và ñã tìm ra là trong
lúc sắp xếp lại mục lục, tôi ñã bỏ sót bài sinh
hoạt gồm 1 trang về buổi họp mặt hàng năm
của các AH Nam Cali.. ðây là một ñiều rất
tiếc, nhưng không phải lần ñầu tiên xảy ra.
Trong LT 101, chúng tôi cũng bỏ sót bài AHCC
Pháp họp mặt mừng Xuân Quý Tỵ, và ñã ñược
ñăng trong LT 102. Thay mặt các bạn trong
•
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và ñể sửa sai, chúng tôi sẽ:
1. ðăng vào bài 33b, trong ltahcc.com
ngay hôm nay.
2. Sẽ ñăng lại vào LT 103 sắp tới.
3. Gởi kèm cùng email này Bài Sinh Hoạt
Nam Cali cho các AH năm Châu mà tôi có
email address.
Chắc chắn là ngoài thiếu sót bài Sinh Hoạt
này trong LT 102, còn nhiều sơ sót khác, nhưng
có lẽ tuổi già làm chúng mình hay quên sót hơn
chăng?
Chúc anh và các AH một ngày vui.
• AH Trần Giác Hoa
Xin cám ơn anh ñã trả lời ngay tức khắc và
rất thỏa mãn câu hỏi của tôi.
Xin anh sửa lại chỗ “tội nghiệp chị ñã hát
không nhạc ñệm”.
Chúc anh và BPT LTAHCC một năm vui.
• AH ðỗ Hữu Hứa
Thân ái chuyển quý anh, quý chị và các
Anh: Nguyễn Xuân Lang, Nguyễn ðình Cung,
Hoàng Hy, Hoài Việt (Huệ Châu) ñể vô Trang
Nhà CC xem LT 102 cho vui. Cũng xin nói rõ
trong LT này có các bài thơ do quý anh sáng
tác năm trước nay mới ñăng ñược. Hứa ñã ñọc
ñi ñọc lại nhiều lần, lần nào cũng thấy hay quá
và lòng cảm ñộng ghê!...
Một lần nữa, Hứa xin cám ơn quý bạn ñã
thương Hứa mà gởi cho những vần thơ chứa
chan tình cảm…nặng tình Non Nước…
Xin chân thành cám ơn anh Nguyễn Văn
Luân ñã thông báo tin tức sốt dẻo về LT 102
ñang trên ñường ñến AH năm châu.
• BPT
Xin cám ơn AH ñã giúp chuyển tin tức ñến
các bạn hữu về Trang Nhà LTAHCC.
Thân chúc AH và gia quyến ñược mọi sự an
lành và hạnh phúc.

• AH Phạm Văn Hiếu (France)
Sáng nay "Lá Thư AHCC" ñã xuống ñến
Rennes - Bretagne.
Cám ơn nhã ý của các Niên trưởng KS
Công Chánh.
Cám ơn Niên trưởng Thủ quỹ Thạnh ñã bỏ
công ñi gửi.
Và cám ơn các Niên trưởng Thiện CN9,
Thuần CN13, Lập CN13 và Thạnh CN15 ñã
thay mặt Gia ðình Công Nghệ ñi dự buổi họp
mặt cùng các niên trưởng KSCC.
Xem hình thấy không khí ấm cúng quá,
nhưng rất tiếc Hiếu không thể lên Paris, ñành
hẹn dịp khác vậy.
Chúc các Niên trưởng cùng gia ñình có
ngày cuối tuần vui khỏe.
• BPT
Xin chào mừng các AH KSCN Nguyễn
Thành Lập, Trần Ngọc Thạnh và Châu Tùng
Thiện từ Pháp ñã trở thành hội viên mới của
LTAHCC. Rất mong nhận ñược tin tức mới và
sự ñóng góp bài vở cho những LTAHCC sắp
tới.
Thân chúc các AH ñược mọi sự như ý, an
khang và thịnh vượng.
• TH Hoàng Hy
Cám ơn bạn Hứa ñã gửi cho xem Trang
Nhà CC và AHCC 102/ 2014. Thấy hình bạn
còn rất nhiều phong ñộ. Mừng cho bạn! Tiện
ñây mình gửi bạn xem trang Flickr về hình ảnh
mình chụp. Bạn cứ save cái link này lại và lâu
lâu mở ra, bạn sẽ thấy hình càng thêm cập nhật
mỗi ngày. Mình vẫn làm thơ và chụp hình cho
vui cái tuổi già.
Thân mến/ Hoàng Hy.
http:/www.flickr.com/photos/githeahyhoang/
• BPT
Chúng tôi xin ñược mạn phép TH Hoàng
Hy chuyển link trên ñến các AHCC năm châu
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do TH Hoàng Hy thực hiện.
Xin cám ơn.

chính xác không? BPT LT có ý kiến như thế
nào nhớ cho anh em biết.
Trân trọng.

AH Nguyễn Văn Mơ
Thư số 1:
Anh Lễ mất, tôi rất ân hận vì ở xa xôi
không thể dự ñám tang ñể tiễn ñưa anh ấy ñến
nơi an nghỉ cuối cùng ñược. Vì vậy, tôi có gởi
thơ chia buồn cùng chị Lễ và gia ñình.
Bây giờ, tôi gởi theo ñây 1 copy của thư
này ñể BPT LTAHCC tùy nghi xét cho ñăng
trong LTAHCC nếu ñược trong trường hợp sau
này có mục phóng sự ñám tang anh Lễ ñể tỏ
lòng thương tiếc một AH ñã ra ñi.
Thư số 2:
Tôi gởi theo ñây bài viết “ðau Cột Sống ở
Thắt Lưng” ñể nhờ anh xét cho ñăng trong
LTAHCC.
Thân chúc anh cùng BPT LTAHCC ñược
dồi dào sức khỏe và vạn sự an lành.
TB: Tôi rất buồn chỉ trong vòng chưa ñầy
một tháng mà có hai AH ñã ra ñi: tiếp theo anh
Hồ ðăng Lễ, nay ñến anh Lê Minh Trí (anh Trí
là bạn cùng khóa KSCC với tôi).

BPT
Khi AH ñã có câu hỏi “Không biết tin tức
này có chính xác không?” thì BPT chúng tôi
cũng có cùng thắc mắc như vậy. Vấn ñề ñặt ra
là:
1.
Nếu tin tức ñó ñược ngụy tạo và tung ra
bởi một phe phái chính trị với mục ñich hạ uy
tín ñối thủ thì BPT chúng tôi không có ý kiến gì
vì ñó là vấn ñề chính trị, trái với tôn chỉ của Lá
Thư.
2. Nếu tin tức ñó có liên quan ñến sự tồn vong
của ñất nước như AH nói “Quốc Gia hưng
vong, thất phu hữu trách”, thì mọi người dân
dù có học hay không phải bày tỏ ý kiến và hành
ñộng. Tuy nhiên, ñiều quan trọng là chúng ta
phải ñi tìm sự thật, phải kiếm bằng chứng
(evidences) trước khi bày tỏ ý kiến hay hành
ñộng. Thí dụ như trong trường hợp này, cái tin
tức về “Hội Nghị Thành ðô” ñó do các hội
ñoàn nào loan tải, có ñươc báo chí ngoại quốc
ñề cập tới không, ai là người VN ñã tham dự và
những người này hiện tại còn giữ chức vụ quan
trọng hay không, những văn thư, hình ảnh
trong hội nghị ñó… Nhưng xin AH nhớ rằng
trong thời ñại văn minh này, hình ảnh giấy tờ
chưa chắc ñã chứng minh ñược sự thật. Nghệ
thuật ghép hình bây giờ ñã ñạt ñến mưc siêu
ñẳng, thí dụ BPT chúng tôi có ông Chánh Thợ
Hình, Lê Nghiêm Hùng có thể ghép hình ông
Obama ngồi họp với BPTLTCC ở tiệm phở
Nguyễn Huệ, khu Bolsa … Như vậy, BPT
chúng tôi xin AH giúp cho việc rất quan trọng
là kiếm bằng chứng (evidences) về cái “Hội
Nghị Thành ðô” này. Khi chúng ta có ñược sự
thật, thì chúng ta mới có thể bàn ñến chuyện kế
tiếp.
Xin chúc AH dồi dào sức khỏe trước hết
ñể hưởng thụ tuổi già và sau là còn sức ñể suy

•

BPT/ AH Nguyễn Văn Luân
Anh Mơ thân,
Tôi ñã lưu lại thư chia buồn của anh, nếu
cần cho LT sắp tới. Chúng tôi cũng rất xúc
ñộng nghe tin này, người nhạc sĩ duy nhất ñóng
góp bài cho LTCC ñã không còn nữa. Tôi còn
giữ một CD nhạc anh Lễ gởi tặng. Trong BPT,
anh Duật sẽ tham dự ñám tang anh Lễ.
•

• AH Nguyễn Hữu ðịnh
Khi xưa ñi học, ta thường nhớ ñến
câu“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”Lúc này, xem trên internet, nhiều hội ñoàn VN
thường nói ñến “Hội nghị Thành ðô”, VN sẽ
trở thành một tỉnh của Tàu (Trung Hoa) trong
vài chục năm nữa? Không biết tin tức này có

•
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những tin này không tin cậy ñược.
THƯ TỪ QUA LẠI GIỮA BPT LTAHCC
và các TÁC GIẢ v/v REVIEW và HOÀN
CHỈNH các bài gửi ñến trước khi cho ñăng.
BPT: Từ lâu, các ñộc giả chắc cũng muốn biết
những hoạt ñộng của BPT trong việc chọn
ñăng bài vở gửi ñến từ các AH năm châu.
Không ít người nghĩ rằng “chắc ông tác giả
này có quen thuộc ông Ái Văn hoặc ông Luân/
BPT nên bài mới gửi ñã cho ñăng ngay”….
Không phải thế ñâu quý vị, một bài gửi ñến
phải ñược review, và ñồng thuận bởi toàn thể 8
người trong BPT. Sau ñó,những phê bình và
khuyến cáo sửa ñổi sẽ ñược gửi cho Tác Giả ñể
ñược sự ñồng ý.
Dưới ñây là những thí dụ ñể ñộc giả thấy
ñược tầm quan trọng trong việc review bài vở
gửi ñến BPT chúng tôi. ðộc giả lúc nào cũng
thấy tên cụ Nguyễn Thúc Minh/BPT xuất hiện
trong các thư từ qua lại, sao lạ rứa? Ông này
phe ñảng hay sao mà thấy tên trên LT hoài? Dạ
thưa không phải ñâu ạ, chỉ vì ông ấy phụ trách
một việc rất quan trọng là LAYOUT cho LT.
Nếu ñộc giả mở LTCC ra ñọc, thấy ñẹp ñẽ,
khang trang, margins thẳng tắp, hình ảnh ñược
sắp xếp gọn ghẽ…ñộc giả sẽ cảm thấy tờ báo
thật hấp dẫn và không muốn gấp tờ báo lại. ðó
là kết quả của sự làm việc miệt mài, không mỏi
mệt của cụ Minh Nguyễn trong việc LAYOUT
cho LT. Chúng tôi trong BPT thường nói ñùa
rằng: “ Nếu không có cụ Minh thì LTCC sẽ
giống như bà già lọm khọm, mà nếu cụ ra tay
thì LT sẽ trông tươi mát như một cô gái mơn
mởn, trẻ ñẹp…”
Sau ñây là một thí dụ: Trao ñổi thư từ
giữa AH ðỗ Hữu Hứa, tác giả bài “Họp mặt
CC Pháp” và BPT.
AH ðỗ Hữu Hứa:
Anh Nguyễn Thúc Minh ơi,

Tôi gõ máy xong và gởi ñi bài “Họp mặt
CC Pháp” lúc 11 giờ ñêm ngày 27-6 thì sáng
hôm sau thức giậy mở máy ñã thấy 2 bài layout
của anh làm. Anh giỏi thật, làm nhanh chi lạ!
Anh có phải ñánh máy bài viết lại không? Xin
vui lòng chỉ cho tôi cách làm nhanh như chớp
vậy. Tôi nghĩ là anh rẩt rành việc sử dụng
computer…..Anh cũng rành dấu hỏi, ngã nữa.
Tôi ñã ñọc ñi ñọc lại trước khi gõ “envoyer”,
thế mà còn nhiều chỗ sai. Có lẽ già trên 82 tuổi,
mắt lòa, bị cataracte, nên không thấy rõ ban
ñêm! Anh LAYOUT như vậy thì tuyệt lắm rồi.
Cám ơn anh nhiều lắm nghe.
Thân mến.
BPT/ AH Nguyễn Thúc Minh:
Anh Hứa thân,
Với tuổi 82 của anh mà còn ñược tinh
tường như thế thì nhiều người cũng chỉ mong
ñược như anh là quý rồi. Chuyện ñánh máy là
chuyện nhỏ và sai sót là lẽ ñương nhiên.
Thường thì tôi copy những bài các anh viết vào
mẫu (template) của LT, rồi sửa các fonts,
khoảng cách…theo tiêu chuẩn của LT học ñược
từ các anh ñi trước như Dư Thích, Thông,
Chí…(mới ñầu cũng chỉ biết ñánh máy mổ cò
trên MS Word mà thôi). Làm nhiều thành quen
nên nhanh vậy thôi. Về dấu hỏi, ngã thì cũng
tại tôi là dân Bắc Kỳ nên có may mắn là dấu
hỏi, ngã tương ñối ñúng, nhưng lại yếu ñiểm về
các chữ S, X, Ch, Tr…Nhiều nơi miền Bắc lại
bị lỗi nặng về L và N. Tuy nhiên tôi là loại Bắc
Kỳ lai Nam Kỳ (vào Nam từ 10 tuổi), bạn bè
Trung Kỳ nhiều, nên cũng khắc phục ñược
nhiều khuyết ñiểm, tuy vậy vẫn còn nhiều sơ
sót.
Tôi quên kể với anh là lý do chính tôi làm
bài nhanh chóng không phải do tôi mà do 2
ông chef Chủ Nhiệm của tôi:
Ông CN ñầu tiên của tôi là AVăn, khó ơi
là khó, ñòi hỏi việc làm phải chính xác, lẹ làng,
tươm tất…
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cho xong nhiệm kỳ 2 năm, hy vọng ông chủ mới
dễ dàng hơn! Nhưng hỡi ơi! CN thứ nhì là Ông
Luân lại còn khó hơn gấp bội (bây giờ lại tiếc
Ông Văn, thấy sao mà ông Văn dễ tính thế!).
Ông Luân còn ñem quốc văn giáo khoa thư dạy
bảo tôi: “việc hôm nay chớ ñể ngày mai”, bài
viết nhận ñược cũng giống như thức ăn, không
ñược ñể “qua ñêm” sẽ hư hỏng, vì thế nhận
ñược bài giờ nào là tôi phải làm ngay tức thì.
ðem so sánh 2 cái ông xếp này với Anh,
chef của tôi thời Viện Thiết Kế, thì lại tiếc thời
làm việc với anh, anh còn cản không cho tôi
làm nhiều, Nhớ có lần tính Hardy Cross cho ñồ
án Nhà Máy Xi Măng Hà Tiên, anh nói: Em
sao làm mệt nhọc quá vậy, cứ cho nó “semie
encastré” có phải khỏe không!
Rất nhớ thời làm việc với anh.
Thí dụ thứ 2: Trao ñổi thư từ giữa AH
ðoàn ðình Mạnh/ Úc Châu, tác giả bài “ðạo
Phật” và BPT.
BPT/ AH Nguyễn Văn Luân
Anh Mạnh thân,
Bài ðạo Phật của anh rất hay và chúng
tôi sẽ in vào LT 103 tới, xin anh giúp thêm ít
bài nữa, vì tôi thấy ngòi viết của anh sắc bén
lắm.
AH ðoàn ðình Mạnh
Anh Luân thân,
Em nhỏ tuổi hơn anh nhiều. Ở
Melbourne, em vẫn gọi anh Sơ bằng anh và
xưng em.
Trước hết, xin cảm ơn anh có lời khích lệ
về bài viết ðạo Phật cũng như ñồng ý xét duyệt
cho ñóng góp vào Lá Thư 103.
Thật ra thì em viết bài cẩn thận, kỹ lưỡng,
chứ không ñược văn hay, chữ tốt như anh
Nguyễn Thiệp. ðối với anh Thiệp thì chỉ cần
một vài ngày là có ñược một bài văn hay ñể có
thể ñăng trên Lá Thư. Còn em phải chọn ñề tài,

viết nháp, cả tháng sau coi lại sửa lời văn, sửa
lỗi chính tả, văn phạm. Cứ phải lập ñi lập lại
như vậy nhiều lần. Như bài ðạo Phật phải mất
3, 4 tháng mới hoàn tất.
ðể ñáp lời yêu cầu của anh, em sẽ cố
gắng ñóng góp vào Lá Thư.
Thân chúc anh ñược nhiều sức khỏe, gia
ñình bình an và hạnh phúc.
BPT/ AH Nguyễn Thúc Minh
Tại Úc Châu, về tài Layout, tôi thấy ngoài
Thông còn có thêm anh Mạnh nữa: Bài này anh
Mạnh ñã layout sẵn sàng theo format của
LTCC. Anh còn sắp xếp cho “ñúng 2 trang”,
ñiều mà người layout phải lo. Ngoài ra, tôi xem
quy ñịnh về các Spaces rất chuẩn, chính tả ñọc
thì không thấy phải sửa 1 chữ nào cả. Nghĩa là
tôi “rất khỏe”!
Tôi có hỏi ý kiến anh Luân: bài ñã chẵn 2
trang, nếu thêm hình thì phải cố gắng tìm nhiều
hình cho chẵn trang, sợ loãng bài của tác giả
không? Anh Luân cho biết, nên có vài hình cho
người ñọc cảm thấy ñẹp mắt…
Tôi search net, tìm ñược một số hình, tạm
cho vào bài, tuy nhiên tôi không thông hiểu
nhiều về Phật Pháp, nên những hình ảnh có thể
không hợp, rất mong các anh cho ý kiến, nhất
là anh Mạnh, tác giả bài viết, có thể có những
hình ảnh thích hợp hơn, nhờ anh giúp hộ.
Thân.
AH ðoàn ðình Mạnh
Anh Minh thân,
Bất cứ bài viết nào về tôn giáo cũng ñều
không tránh khỏi khô khan và nặng nề. Mặc
dầu người viết ñã cố gắng tránh dùng những
chữ có thể bị hiểu lầm là lên mặt dạy ñời. Tuy
nhiên bài ðạo Phật, sau khi ñược ghép thêm
hình minh họa của anh, không những nhẹ
nhàng hẳn ñi mà còn tăng thêm ý nghĩa của bài
viết. Như vậy nghệ thuật ghép hình minh họa
của anh chắc phải thuộc hạng siêu ñẳng. Viết
như vậy, không biết người ngoài ñọc ñược có
cho rằng anh em mình mèo này khen mèo kia
dài ñuôi không.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ngoài ra, ñể vừa ñúng 2 trang giấy, nên
bản gốc bài ðạo Phật có câu:
Không nhà, vì không vật liệu xây cất,
không thầy, không thợ.
Nay ñược ñổi thành:
Không nhà, vì không gỗ, không gạch,
không cát, không ñá, không xi măng, không
thép, không thầy, không thợ.
Lý do như anh ñã biết cát, ñá, xi măng,
thép là “nghề của chàng”.
Xin gửi ñến anh bài viết ñã sửa ñổi này.
NHỮNG LÁ THƯ TỪ AH KHẮP BỐN
PHƯƠNG
BPT: 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 Trần Văn Thông
Thông ñã nhận ñược LT. Cám ơn các anh
ñã gửi. Chúc các anh ñược khỏe mạnh dài dài
và LT sẽ còn tiếp tục dài lâu ñể làm nhịp cầu
nối với tất cả anh em tha hương.
• AH Nguyễn Thanh Liêm
Cám ơn anh, sẽ cho copy ñể phổ biến tại
VN.
Thân mến.
• AH Bửu ðôn
Cám ơn anh rất nhiều.
• AH Bùi Nhữ Tiếp
Rất vui gặp lại anh dịp anh em AHCC Miền
Nam CA tiếp ñón anh chị Trần Lê Quang.
• AH Bửu Hiệp
Cám ơn anh Luân.
• AH Trần Trung Trực
Hình như chữ “phong bì chứa LT 101” phải
ñổi thành “phong bì chứa LT 102”?. Anh làm
việc hăng say lắm. Anh NT Minh cũng giúp
anh ñắc lực lắm.

Chúc anh luôn an mạnh và hạnh phúc.
• AH Dư Thích
Cám ơn anh Luân chia sẻ tin vui. Chúc
mừng anh Luân & BPT ñã hoàn tất LT 102 tốt
ñẹp.
• AH ðồng Sĩ Khiêm
Các anh khỏi cần gởi báo cho tôi qua bưu
ñiện. ðể tôi vào LT ñọc ñược rồi. Cám ơn các
anh trong bbtập.
• AH Lý ðãi
Tôi ñã lên web xem ñược và hôm qua ñã
nhận ñược LTCC qua bưu ñiện. Cám ơn anh và
ban biên tập ñã vác ngà voi trong một thời gian
dài và tiết kiệm cho AHCC rất nhiều.
• AH Nguyễn Sĩ Tuất
Cám ơn anh Luân rất nhiều
• AH ðoàn ðình Mạnh
Xin báo cho quý anh ñược rõ là AH &
THCC Melbourne ñã nhận ñủ 26 LT số 102.
Cám ơn quý anh. Thân chúc quý anh và gia
quyến mọi sự tốt lành.
• AH Hoa Trường Xuân
Xuân ñã nhận ñược LT 102 (2x20=40 LT),
ðang chuẩn bị gởi cho các bạn.
Cám ơn các anh.
• AH Trần Lê Quang
Tôi ñã nhận ñược LTAHCC số 102. Xin
cám ơn anh Luân và Bộ Biên Tập của LT rất
nhiều. Tôi ñã ñọc và rất thích thú về nội dung
của LT, nhưng ñể tiết kiệm tài chánh cho LT và
công phu của các anh, tôi xin ñề nghị quý anh
từ nay khỏi gởi cho tôi theo Bưu Chính. Tôi sẽ
truy cập trên mạng internet ñể ñọc LT sau khi
phát hành như các lần trước.
Thân chào anh Luân và các anh trong Bộ
Biên Tập.
• AH Trương H. V. Phương
Cám ơn anh ñã thay ñổi ñịa chỉ của tôi trên
LTAHCC và ñã gởi LT 102 cho tôi.
Have a nice day.

