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Lá Th Ban Ph Trách
********
Sau Lá Thư nầy, Ban Phụ Trách chúng tôi chỉ còn trách nhiệm hoàn tất thêm Lá Thư số
104 rồi giao cho Ban Phụ Trách mới. Trong vòng hai năm, phát hành ñược bốn Lá Thư, cũng
là một cố gắng của toàn thể Ban Phụ Trách, và cũng nhờ sự ñóng góp bài vở và ủng hộ tinh
thần của toàn thể Ái Hữu khắp năm châu. Tuy bận rộn, nhưng chúng tôi cũng tìm ñược nhiều
niềm vui khi phục vụ anh em, ñể giữ cái tình Công Chánh ñược tiếp tục càng lâu càng tốt ở hải
ngoại.
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh ñã ñược liên tục hoàn tất bởi nhiều Ban Phụ Trách trong
hơn 35 năm qua, tại nhiều tiểu bang và nhiều xứ khác nhau như: Virginia, Texas, Louisiana,
Canada, Pháp, Tây bắc Hoa Kỳ, California (Sacramento, San José, San Diego, Orange County
và các AH Thủy Nông), Washington DC. Nhờ luân chuyển ñi khắp nơi, và nhờ thay ñổi Ban
Phụ Trách, mà Lá Thư có thêm nhiều sắc thái, càng ngày càng ñổi mới hoàn hảo hơn.
Trong các Lá Thư trước, chúng tôi ñã kêu gọi sự tham gia của các nhóm khác nhận phụ
trách các Lá Thư từ số 105 về sau, phát hành khoảng tháng 9 năm 2015. Chúng tôi rất mừng
ñã nhận ñược sự ñáp ứng của các anh:
1. ðỗ văn Sến và các AH khác tại Nam Cali sẵn sàng phụ trách. Xin xem Bài Sinh Hoạt
Nam Cali do anh Trần Giác Hoa tường trình trong số này.
2. Lê Nguyên Thông, ðoàn ðình Mạnh và các AH khác cư ngụ gần Melbourne, Úc
Châu, sẵn sàng phụ trách.
Sau nhiều lần thảo luận và tham khảo ý kiến, chúng tôi nhận thấy các Ái Hữu tại
California ñã phụ trách liên tiếp trong khoảng mươi năm rồi, hợp lý hơn là chuyển qua cho
các Ái Hữu tại Úc Châu phụ trách, ñể lần ñầu tiên Úc Châu có dịp ñảm trách LTCC như các
BPT thuộc các nơi khác.
Việc yểm trợ và phụ giúp của Ban Phụ Trách tiền nhiệm cho Ban Phụ Trách mới là một
ñiều ñương nhiên khi có sự yêu cầu, cũng như chúng tôi ñã ñược các Ban Phụ Trách trước hết
lòng yểm trợ.
Về tài chánh, tồn quỹ cũng còn ñủ cho nhiều Lá Thư liên tiếp nữa, nên chúng tôi quyết
ñịnh vẫn chưa nhận sự ñóng góp yểm trợ của các Ái Hữu. Khi nào cần, các Ban Phụ Trách sẽ
thông báo.
Xin các Ái Hữu tiếp tục gởi những bài viết mới cho Ban Phụ Trách, ñể hoàn tất Lá Thư
104 sắp tới.
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh 101, 102, 103 và 104.

