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Lá Th Ban Ph Trách s 104
Sau Lá Thư số 104 nầy, Ban Phụ Trách Lá Thư sẽ được chuyển qua cho các Ái Hữu đang cư
ngụ tại Úc Châu. Thay mặt tập thể AHCC, xin cám ơn các anh chị em Công Chánh Úc Châu đã
mạnh dạn đảm nhận phụ trách các Lá Thư AHCC sắp tới.
Trong 39 năm qua, Lá Thư AHCC đã được chuyển quanh qua các xứ, các vùng, các miền từ
Nam California, qua Đông Bắc California, Tây Bắc California, Washington State, Washington
DC, Luisiana, Texas, Âu Châu, bây giờ về ‘miệt dưới’ Úc Châu. Nhờ thay đổi Ban Phụ Trách,
luân lưu đi các miền khác nhau, Lá Thư đã thay đổi sắc thái, không nhàm chán, nhưng vẫn giữ
nguyên tinh thần chính yếu: “Giữ cho còn có nhau”.
Ban Phụ Trách chúng tôi xin cám ơn các Ái Hữu đã nhiệt tâm ủng hộ, cọng tác, đóng góp tin
tức, bài vở, để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ ‘vác ngà voi’ trong mấy Lá Thư vừa qua. Xin quý
AH tiếp tục nồng nhiệt ủng hộ và tiếp tay với Ban Phụ Trách mới Úc Châu. Chúng tôi, nhiều
thành viên trong các Ban Phụ Trách cũ, cũng đã hứa hết mình ủng hộ và tiếp tay với Ban Phụ
Trách Úc Châu trong mọi công đoạn cần thiết để hoàn thành Lá Thư, như in ấn, phát hành, vân
vân. Việc in ấn và phát hành tại Hoa Kỳ sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí và bưu phí.
Trong bốn Lá Thư vừa qua, chúng tôi tạm thời không thâu tiền ủng hộ, vì tồn quỹ còn khá
dồi dào, đủ để điều hành. Nay tồn quỹ còn lại đã xuống thấp, chỉ còn đủ cho phí tổn hai Lá Thư
nữa, có lẽ là lúc Ban Phụ Trách mới bắt đầu thu lại tiền ủng hộ Lá Thư. Xin quý Ái Hữu vui
lòng đóng góp.
Từ nay, xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách mới:
Lê Nguyên Thông,
2/15A Howson St, Brunswick West, Victoria, 3055 Australia
Điện thoại: Nhà 613-9387 9763, Cell 614-5070 7449
Email: ltccmelb@yahoo.com.au
Riêng về tài chánh thì hầu hết mọi chi phí in và phát hành đều xuất phát từ California, và
ngân phiếu chuyển đi chuyển lại giữa Úc và Mỹ thêm phức tạp, nên tân Ban Phụ Trách Úc Châu
có yêu cầu AH Luân giúp nhận tiền ủng hộ và tạm thời đóng vai trò thủ quỹ cho Lá Thư 105.
Thân mến chào toàn thể AHCC.
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