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SỐ 105 - MÙA XUÂN ÚC CHÂU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lá Thư Ban Phụ Trách số 105
Đây là Lá Thư đầu tiên của Ban Phụ trách Lá Thư Công Chánh số 105 Úc châu thực hiện,
BPT xin gởi đến tất cả các Ái Hữu và Thân hữu lời chào đoàn kết và chúc tất cả các Ái Hữu và
Thân Hữu khắp nơi được sức khoẻ tốt để còn có những dịp sinh hoạt gặp gỡ các AH khắp nơi
trên thế giới.
Ban Phụ Trách Lá Thư mới nhậm chức ở Nam Bán cầu này vừa thiếu kinh nghiệm vừa thiếu
nhân lực cho nên chúng tôi xin tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu các nơi thông cảm và chia sẻ với
BPT mới đang lẫm chẫm bắt tay vào việc với một mục đích duy nhất là “Giữ cho còn có nhau”.
BPT cũng xin các AH đóng góp những gì mình có thể đóng góp về bài vở cho Lá Thư để chúng
ta đã, đang và sẽ còn có nhau mãi mãi.
BPT Úc châu xin cám ơn các AH BBT những lá thư trước đã hứa hẹn giúp đỡ trong suốt
cuộc hành trình chăm nom LT từ số 105 cho đến 108 trong thời gian hai năm tới đây được khả
quan. Quý Ái Hữu trong các Ban Phụ Trách cũ đã hứa hết mình ủng hộ và tiếp tay với Ban Phụ
Trách mới như việc kêu gọi đóng góp bài vở, phụ sắp xếp và trình bày, việc in lá thư và phát
hành để tiết kiệm tài chánh cũng như nhân lực để thực hành nguyên tắc hợp lý và đơn giản,
nhanh chóng nhất, hữu hiệu nhất trong giai đoạn chuyển tiếp cũng như các công việc cần thiết
để hoàn thành những Lá Thư sau này.
Từ nay, xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách Úc châu:
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 và tốn kém, cho nên Ban Phụ
Trách Úc Châu đã yêu cầu và đã được sự đồng ý của AH Luân trong việc nhận tiền ủng hộ và
tạm thời đóng vai trò thủ quỹ cho Lá Thư 105 - 108. Xin các Ái Hữu có thiện ý đóng góp cho
LT cứ tiếp tục gởi về cho AH Luân như trước đây theo chi tiết ở phần bìa trong của Lá thư.
Thân mến chào toàn thể các Ái hữu và Thân hữu Công Chánh khắp nơi.
Ban Phụ Trách Lá Thư 105-108

