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TRANG 2

Anh Trực thân mến,

đẹp hơn, ý nghĩa hơn, thân tình hơn, đáp ứng
sự đòi hỏi của các AH/TH CC.

Thân gởi anh Trực và các anh chị BPT,

Ước mong rằng LT sẽ trường tồn.

Đọc sơ qua số 110 thấy nội dung rất dồi dào
nhờ sự khuyến khích đóng góp bài vở rất tích
cực của các anh. Chúc mừng các anh và cầu
chúc BPT sẽ tiếp tục thành công hơn nữa
trong những số sau.

Thân.

AH Lê Nguyên Thông

Trình bày rất đẹp và mỹ thuật vì không còn bị
gò bó trong khuôn khổ hạn hẹp vì thiếu nhân
lực và bài vở như trước đây của BPT Úc
Châu. Thành thật ca ngợi công sức của quý
anh chị trong BPT mới này.

AH Nguy
Trình bày đẹp, hình nh r ràng.
BPT
Cám ơn AH đã có lời kh n t ng. Cũng không
quên cảm tạ AH về những góp ý thiết thực và
chân tình.

Lê nguyên Thông
BPT
Anh Thông thân mến,
AH/TH CC phải cám ơn anh và BPT Úc đã
hoàn thành LT tốt đẹp 2 năm vừa qua. Trong
thời gian này, việc chọn lựa bài, sửa chữa, và
trình bầy, chỉ mình anh đơn phương độc mã
làm. Trong 2 năm đó, anh vẫn đi làm việc
như thường lệ. Nay, chúng tôi đã về hưu, thời
giờ thong thả, nên so sánh với công lao của
anh chẳng đáng là bao. BPT chúng tôi bây
giờ làm, mới thấy sự khó khăn đó.
Nguyện vọng của BPT LT AHCC Năm Châu
là cố gắng làm sao cho mỗi LT tới khá hơn số
vừa qua. Cũng nhờ sự đồng tâm và đồng lực,
BPT mới đạt được. Hiện nay, kỹ thuật tiến
hóa rất nhiều, mỗi LT BPT đều học hỏi thêm
để hoàn tất.
Cám ơn sự quan tâm của anh và các AH/TH
CC. Chúng tôi nguyện luôn luôn làm cho LT

Tôi đã nhận được b ng “Thượng Thọ“ do Ban
Thượng Thọ (Anh Đồng sĩ Tụng và Lý Đãi)
gởi tặng, xin thành thật cám ơn quý anh
nhiều. Tôi vô cùng c m động khi thấy quý
anh vẫn còn nghĩ đến tôi.
Xin chúc toàn thể Ban Phụ Trách LTAHCC
được thượng thọ và thậm chí đại thọ nữa để
nuôi sống Lá Thư được lâu dài và bền vững.
BPT
in k nh mừng Thượng Thọ của AH và k nh
chúc AH được nhiều sức khỏ .
Ngoài ra, cũng in thành thật cảm tạ AH đã
có lời chúc sức khỏ đến BPT. Nuôi sống
LTAHCC được lâu ài là ước vọng của toàn
BPT và cũng là của toàn thể các AH/TH CC.
AH
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Anh Trực thân,
Trước hết, xin lỗi đã thông báo trễ cho anh về
việc in ấn LTAHCC 110 cho đến hôm nay.
Tôi đã đọc hết các bài vở trong LT từ bìa
ngoài tới bìa trong, 152 trang, kể c 2 trang
Mục Lục 151 & 152!
Xin khen ngợi anh, Ban Phụ Trách (BPT) và
Ban Biên Tập (BBT) đã hoàn thành tốt đẹp
b n th o LT110, Mùa Thu Texas 2018, này từ
hình thức đến nội dung!
Mục Thư Tín đã dồi dào hơn tăng từ 6 trang
trong LT109 lên đến 11 trang (2-12) trong
LT110 này, chứng tỏ các AH đã quan tâm liên
lạc nhiều hơn với BPT LT.
Nhất là LT110 sẽ kịp thời phát hành vào
ngày Đại hội AHCC Toàn Cầu vào ngày 9-91 (số 9) tại Nam Cali, Thủ Đô của Người
Việt Tỵ Nạn chúng ta.
Bravo! Bravos!!!
Các AH & TH tham dự Đại Hội CC sẽ nhận
tay LT 110 cùng với các quà lưu niệm mà anh
Trì đã ưu ái order cho tất c tham dự viên:
1 bag, 1 medal, 1 key chain, 1 cây viết với
Logo Đại Hội.
(Nhiều bạn hỏi tôi không biết BTC có đủ tiền
không, vì còn chi phí chương trình văn nghệ,
tiền mướn quay phim, chụp hình post lên
YouTube nữa ?)
Một lần nữa xin cám ơn công khó, thì giờ và
nỗ lực của tất c các bạn trong BPT và BBT
LTAHCC cũng như BTC Đại Hội AHCC Toàn
Cầu 9/201 tại Nam Cali.
Chúc quý bạn luôn vui mạnh, an lạc, và hẹn
gặp lại tất c trong ngày Đại hội.
Thân mến,
NĐ Duật
BPT
BPT LTAHCC in thành thật cảm tạ AH đã có
những góp ý đầy chân tình, cũng như đã bỏ
nhiều thời gian và công sức để đọc và sửa
chữa những lỗi lầm trong các bài viết. LT
được hoàn thành tốt đẹp hơn cũng nhờ công
lao này và cũng nhờ góp ý của toàn thể
AH/TH CC.

TRANG 3
Cũng không quên cảm ơn AH và nhiều AH
khác đã có lời kh n ngợi đến BPT và BBT,
những lời kh n t ng này sẽ là động lực giúp
chúng tôi cố gắng hơn trong việc thực hiện tốt
đẹp những LT sau.
Xin k nh chúc AH nhiều sức khỏ .

Kính thưa các anh chị,
1. Kính gởi đến anh chị b ng danh sách AH /
TH Công Chánh Pháp năm 201 đã đóng
góp / ủng hộ 565 US$ đến Lá Thư Ái Hữu
Công Chánh để, nếu được, cho in lên trong
LTAHCC số 111;
2. Số tiền 565 US$ tôi, Tôn Thất Thiện, Công
Chánh - Sài Gòn Thuỷ Cục, sẽ trao lại cho
anh Nguyễn Văn Thái phụ trách phần tài
chánh LTCC trong dịp Đại Hội Công Chánh
thế giới 201 tại California - USA ngày 8 - 9
tháng 9 năm 201 .
Kính cám ơn và chúc tất c anh chị Ban Biên
Tập LTCC cùng AH/TH CC Pháp nhiều VUI /
KHỎE để b o tồn - duy trì LÁ THƯ, kỷ niệm
cũa gia đình Công Chánh Việt Nam Cộng
Hoà => " Giữ Cho Còn Có Nhau ".
Kính thư :
Hoa Trường Xuân
Đổ Hữu Hứa
Trần Văn Thu
Tôn Thất Thiện
BPT
Thành thật cám ơn sự đóng góp nồng nhiệt
của AHCC Pháp. anh sách đóng góp được
đăng phần cuối của LT này.
Ngoài tài chánh, BPT cũng còn cần rất nhiều
đóng góp về bài v , xin các AH g i về nhưng
mẫu chuyện tâm tình buồn vui trong đời sinh
viên cũng như khi ph c v trong ngành Công
Chánh ho c là những bài tường thuật về các
bu i họp m t thân tình của các AH/TH CC để
luôn "G ữ C o Cò Có
a ".
AH

o

Anh Hứa cùng các anh chị,
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TRANG 4
Chúng tôi xem bài sinh hoạt AHCC Paris thật
đẹp mắt với những photos màu và sắp xếp
như một tờ báo ngon lành của Paris … Rất
mong những anh chị em vắng mặt sẽ tham
gia và tiếp tay.
Xin cám ơn và chúc các anh chị tiếp tục sinh
hoạt trong tinh thần gia đình Công Chánh h i
ngoại.
Thân chào,

Thành thật cám ơn quý Anh Chị đã cho tôi
xem những Lá Thư đầy tình thân. Chúc quý
anh chị vạn sự cát tường.
BPT
in cám ơn lời kh n t ng của AH và đóng
góp rộng rãi của AH. BPT chúng tôi sẽ cố
gắng hơn để không ph lòng của toàn thể
AH.

Hdt (Hoàng Đình Tuyên)
BPT
Các AHCC Pháp thân,
BPT Lá Thư mong muốn mỗi LT sau này sẽ
khá hơn LT trước cả phần nội ung như thân
tình, đa ạng và đậm đà hơn, lẫn phần trình
bày sao cho ễ đọc và đẹp đẽ hơn.
BPT mong các AHCC Pháp giúp viết bài,
thêm tin tức, sinh hoại của AHCC Pháp.
AH B
Tôi mới nhận được Lá Thư AHCC số 110,
trong đó có nhiều bài vở hay, trình bày rất
đẹp mắt.
Hoàn thành một Lá Thư như thế này thật mất
nhiều công phu, chứa chan tâm tình Ái Hữu
đậm đà.
Xin cám ơn Ban Phụ Trách.
BPT
BPT in thành thật cám ơn lời kh ch lệ của
AH, chúng tôi cũng chỉ cố gắng hết sức mình
để hy vọng mang đến cho toàn thể AH một
niềm vui khi nhớ đến bạn b , đồng nghiệp
của một thời quá khứ cũng như những k
niệm của những ngày a quê hương.
o
Tài liệu quá đầy đủ. Rất cám ơn Ban Phụ
Trách.
BPT
in cám ơn lời kh n t ng c a AH và cũng in
cám ơn đóng góp của AH vào quỹ Lá Thư.

Như tôi đã tr lời AH trong “Phiếu Góp Kiến
và Yểm Trợ Tài Chánh của LTAHCC vào
tháng 1 năm 201 , gần ngày Đại Hội Thế Giới
Công Chánh tôi sẽ tin AH sức khỏe có cho
ph p tôi về dự Đại Hội cùng quý anh chị
AHCC hay không? Nay đã gần ngày Đại Hội
rồi, nhưng càng ngày càng già, sức khỏe
càng yếu, nên tôi tiếc quá không về họp mặt
cùng quý anh chị em được. Thật đáng tiếc khi
bỏ mất cơ hội hiếm có này. Xin nhờ AH
chuyễn lời giúp tôi đến các anh chị AHCC,
chúc quý Anh Chị thật vui v trong các ngày
họp mặt và đi du ngoạn, và Đại Hội thành
công tốt đẹp.
Nhân tiện xin gởi k m chi phiếu 50 Mỹ kim
góp phần nhỏ vào các chi phí của Đại Hội.
Thân kính chào,
TB: Nếu Đại Hội có ghi lại hình nh, có phát
hành những bài vở tham luận, tin tức trong
các ngày Đại Hội, xin gởi cho tôi để tôi được
biết.
Thành thật cám ơn.
BPT
Thật là đáng tiếc khi AH cũng như nhiều AH
khác vì lý o sức khỏ đã không tham ự ại
Hội được. in báo tin mừng cho AH biết là
ại Hội Công Chánh Toàn Cầu vừa qua đã
được t chức rất là tốt đẹp và thành công
ngoài sự mong đợi của đa số AH/TH tham
ự.
Có nhiều đoạn vi o cũng như sli
sho s
đã được đưa lên mạng và trong trang nhà
của AHCC, ngoài ra chuyên viên của đài
SBTN cũng có làm
đ c biệt về ại Hội.
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BPT in thành thật cảm tạ những lời chúc
t ng và đóng góp hậu hỉ của AH.
in k nh chúc AH nhiều sức khỏ .
oa
Kính anh Trực,
Cám ơn anh đã sốt sắng cập nhật danh sách
LTAHCC và tr lời e-mail. Nhân đọc lại
LTAHCC số 110 và thấy bài viết về buổi Họp
Mặt AHCC Austin, Texas của anh, tôi viết thư
này đến anh để... nhận người quen. Thực ra,
tuy ở North Dakota trong hơn 43 năm nay,
nhưng trong sáu năm gần đây (từ khi về hưu)
tôi làm cư dân Austin về mùa đông, từ đầu
tháng Mười Một đến cuối tháng Năm năm
sau. Nhìn trong Google Map, nhà tôi ở
Jollyville Road cách chỗ anh kho ng 1 phút
lái xe.
Tôi không ph i đích thực là dân Công
Chánh. Tôi học KS Điện, vào Trung tâm QG
Kỹ Thuật năm 1965 và học cùng với khóa CC
của Lê Chí Thưởng (em của anh Lê Chí
Thăng), ở lại năm thứ nhất, và ra trường cùng
lúc với khóa CC của Nguyền Xuân Phong,
Phún Tắc Ón, và Lê Trung Định. Ra trường
năm 1970, tôi làm việc (đồng thời) ở một
số nơi như dạy ở ĐH Y Khoa Minh Đức, dạy
ở ĐH Kỹ Thuật Minh Đức, và làm KS cố vấn
cho vài cơ sở kỹ nghệ, nhưng công việc đáng
tự hào nhất là dạy lại ở trường Cao đẳng Điện
Học, sau này là ngành Điện thuộc ĐH Kỹ
Thuật thuộc viện ĐH Bách Khoa Thủ
Đức. Với công việc này, tôi làm việc dưới
quyền anh Toàn, lúc anh ấy làm Khoa trưởng
ĐHKT, và từ năm 1975 đến giờ tuy thỉnh
tho ng có nghe tiếng nhưng chưa bao giờ có
dịp liên lạc với anh ấy.
Trong hình chụp buổi họp mặt CC Austin, tôi
còn thấy có anh Oánh trông rất quen, không
biết anh Oánh ngày xưa học CC cùng lớp (ra
trường) 1969 hay 1970 với tôi. Hy vọng,
trong lần họp mặt AHCC Austin kỳ tháng
Giêng 2019 sắp tới tôi sẽ có dịp hội ngộ với
các anh.
Chúc anh và quý quyến dồi dào sức khỏe và
mọi sự anh lành.
Kính,

TRANG 5

NVHoa
BPT
Chào mừng AH gia nhập vào làng AHCC/TH.
iện hay Công Chánh gì, chúng ta cũng từ
Trung Tâm uốc Gia
Thuật Phú Thọ cả.
Hẹn g p AH vào những k họp m t thường
niên tại Austin T as.
Chúc AH nhiều sức khỏ .
a
Cám ơn Anh rất nhiều nh . Coi đã quá!
Không đi được tiếc quá đi!
Thân ái
Hứa
BPT
Thay m t Ban T Chức ại Hội Công Chánh
Toàn Cầu 2 1 , BPT LTAHCC in thành thật
cảm tạ lời kh n ngợi của AH, tuy ngắn ngủi,
nhưng rất là úc t ch.
Chúc AH nhiều sức khỏ .
o
Thân gởi anh Trực và các anh trong Ban Phụ
Trách,
Hôm qua tôi đã nhận được Lá Thư AHCC số
110, với hình bìa "Mùa Thu Texas 201 " thật
đẹp.Thành thật cám ơn anh Trực và các anh
trong Ban Phụ Trách. Xin chúc các anh và gia
quyến thật nhiều sức kho .
Huỳnh Long Trị
BPT
in thành thật cảm tạ lời kh n ngợi cũng như
lời chúc sức khỏ của AH đến BPT.
Chúng tôi cũng chỉ là cố gắng hết sức mình
để uy trì và nâng cao m c đ ch G ữ C o
Cò Có
a của LT. à cũng in các AH
tiếp tay cho BPT với những bài viết ghi lại k
niệm trong thời gian ph c v ngành CC khi
còn quên nhà cũng như lúc hải ngoại.
in chúc sức khỏ đến AH và toàn gia quyến.
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TRANG 6
Chúc sức khỏe.
Anh Trực thân,
Cám ơn anh Trực đã rất mau mắn, nhanh lẹ
đưa các hình nh (do các anh em AHCC
chụp được) lên mạng để mọi người cùng coi
được. Anh làm việc rất chăm chỉ, chính xác
và mau lẹ. Tôi rất phục tài của anh. Lá Thư
AHCC 110 mới ra rất đẹp và trang nhã.
Đa tạ Anh và các anh trong Ban Phụ Trách
Lá Thư cùng các Anh Chị trong Ban Tổ Chức
Đại Hội AHCC và Ban Tổ Chức Đi Cruise....
Thành qu thật là mỹ mãn, mọi người đều
được vui v h hê
!!!!
Dục
BPT
BPT Lá Thư in thay m t Ban T Chức ại
Hội và Ban T Chức i Cruis cảm tạ AH đã
có lời kh n ngợi.
Thành quả có được cũng là nhờ công lao của
toàn thể AH/TH, trực tiếp hay gián tiếp góp ý
và tham ự đông đảo.
ới thành công này, chúng ta có thể mơ ước
sẽ có thêm vài k ại Hội nửa.
nh chúc sức khỏ đến AH và gia đình.
BPT
BPT in thành thật cảm tạ đóng góp của quý
Bà Trát uan Tiên, AH hương H ng Chấn,
AH Nguyễn ăn Ngà, AH Lâm Ch Toại, AH
Nguyễn
im Chương, AH Nguyễn Phú
Cường, AH Trương inh iễn vào quỹ Lá
Thư. in m Báo Cáo Tài Chánh các trang
cuối.
nh chúc quý AH nhiều sức kho .
AH
Cher anh Trực,
Anh rất giỏi đã chịu khó học nhiều programs
để làm Lá Thư AHCC đẹp và nhanh hơn. Tôi
đã yêu cầu Ban phụ trách ngưng gởi lá thư
cho tôi vì có thể đọc online, vì vậy từ số 10
trở đi Ban Phụ Trách đã không gởi nữa.
Tôi sẽ gởi $30 đến AH Nguyễn văn Thái, ủng
hộ tài chánh cho lá thư.

Phạm Lương An
BPT
Anh An thân,
Tôi nghĩ tất cả những cựu sinh viên Phú Thọ
người nào cũng có thể làm được như tôi, và
có thể hay hơn nữa. Chúng ta là những
người ưu tú của ch nh quyền NCH trước
đây, vì mỗi năm tuyển cho 3 ngành, Công
Chánh, iện và Công Nghệ, khoảng 1
người trong ân số hơn 2 triệu người. Cái
khó là phải cố gắng học hỏi hàng ngày. Tôi
chỉ biết một mớ nhỏ trong ngàn lần khó khăn
khác.
Tôi sẽ coi lại và cập nhật

SAHCC cho anh.

Chúc anh an mạnh và viết bài cho Lá Thư.
Thân,
Trực
AH

Khiêm

Anh Giang,
Nhờ tờ báo AHCC # 92 va AH N.H. Nghi mà
anh Quỳ và tôi đ có dịp gặp nhau tại Paris
sau 51 năm (vâng hơn 1/2 thế kỷ). Anh Quỳ
và tôi cùng ra trường CC PT năm 195 .
Anh ấy được bổ nhiệm về Thương Cãng SGN
rồi đi Pháp học ra trường Ponts et Chauss s.
Còn tôi thì về Thuỹ Nông rồi đi Canada và
tiếp tục học thêm ở Poly. Montr al rồi về VN
làm việc với Saìgon Thuỷ Cục cho đến ngày
"tan hàng cố gắng" 4/75. Gặp nhau tay bắt
mặt mừng, kể chuyện vui lúc đi tập sự ở CC
Nha Trang cùng với Trần Kim Ngân, tán các
cô bán bò khô ngoài b i biển. C hai đều nói
nhớ chụp hình kỷ niệm nhưng cho đến lúc
chia tay cũng quên chụp hình nên không có
cái nào để các bạn CC 54-5 chiêm ngưỡng
dung nhan của hai tên già trên 70 t. Đúng là
tuỗi già nhớ trước quên sau!
BPT
BPT nhận được Email này o anh uật
chuyển với tiêu đề Nhịp Cầu Tri Âm . Chúng
tôi nhận thấy AH u và hiêm đã thành
công trong học hành và nghề nghiệp. Chúng
tôi cũng tin tư ng tất cả cựu sinh viên trong
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Trung Tâm uốc Gia ỹ Thuật Phú Thọ cũng
có thể làm được như vậy, vì chúng ta là
những thành viên ưu tú của chế độ NCH
ưa. Bây giờ, các con m của chúng ta đã
biểu lộ khả năng trong các nước ngoài, như
bác sĩ, tiến sĩ, nha sĩ, ược sĩ, kỹ sư, vv..
ong các con m của chúng ta sẽ làm rạng
anh cho uê Hương.

AH mới quá vãng, như các AH Bửu Đôn,
Nguyễn Đức Chí, V Quốc Thông, Nguyễn
Đắc Khoa. Tôi cũng cám ơn AH Trực đã viết
bài về Bốn Thầy Công Chánh, nhờ vậy tôi
được biết tin AH Bùi Hữu Lân bị nạn. Rất cám
ơn quý anh trong Ban Phụ Trách LT AHCC.
Thân mến.
BPT

AH Bù

ữ

(q a

o

)

Anh Toàn và Anh Trực thân,
Thầy Lân vừa gọi điện thoại cho tôi, giọng
Thầy nói tương đối r ràng mạch lạc nhưng
hơi yếu. Thầy rất muốn c m ơn các học trò cũ
dù ở phương xa nhưng vẫn nhớ Thầy. Thầy
rất cám động nhưng không biết làm cách nào
đích thân gửi lời cám ơn. Thầy không dùng
internet và cell phone nên nhờ tôi chuyển lời
cám ơn đến các ái hữu xa gần và tôi nhờ Anh
Toàn Nguyễn và Anh Trực chuyển lời cám ơn
của Thầy đến những bạn đã từng giúp đỡ
Thầy. Thầy được một ái hữu tặng một giường
đa năng để tiện sinh hoạt hằng ngày, tuy
nhiên vẫn cần có người điều khiển giường
giúp Thầy.
BPT
Chúng m gồm có AH Hanh, LC inh, Trực,
Thọ, Nguyên, Bình, Trì, uật, Tâm, Bảo, ãi,
Hiển và Toàn có chút đỉnh biếu Thầy ưỡng
bệnh. Chúng m làm những việc thường lệ
của các sinh viên đối với Thầy ạy. in Thầy
đừng bận tâm và ráng thuốc thang cho khỏ
mạnh. nh chúc Thầy Cô luôn an mạnh và
hạnh phúc.
o
Xin c m ơn các anh đã nhiệt tình tiếp nối Lá
Thư trong thời gian rất dài vừa qua.
BPT
Cám ơn AH. in AH giúp chúng tôi bài v để
LT được đa ạng.
a
Tôi rất thích các bài nói về sinh hoạt vùng.
Trong số 110 đặc biệt có nhiều bài nói về các

Rất cám ơn AH. BPT ráng làm hết khả năng
để LT mỗi ngày một khá hơn.
c biệt, BPT
ráng kêu gọi các AH viết thêm bài, vì LT là
của chung, mọi AH phải đóng góp bài v để
LT đa ạng và thân tình hơn. Khi nào trong
mỗi LT chỉ có một bài của một AH là khi đó
m c tiêu của chúng tôi thành tựu. Mong ý
kiến và bài viết của AH.
Bù
Nhận x t đầu của tôi là Lá Thư mỗi số một
c i tiến về hình thức cũng như nội dung,
không thua k m gì các tờ báo chuyên nghiệp.
Rừng tràm vẫn nở hoa, nhưng còn thiếu
nhiều hoa hướng dương, hoa vạn thọ như lời
kêu gọi của AH. Về điểm này, tôi xin mạn
phép góp ý:
1) Tin Tức mình (mình ở đây nói về mình):
Khi về hưu, các AH thương tự hứa mỗi năm 1
lần sẽ viết thơ thăm hỏi nhau và nói về tình
trạng sức kho , sinh hoat gia đình, tin vui
buồn, v.v... Những năm đầu, chúng tôi nhận
khá nhiều thư, nhưng sau vắng dần, rồi im
bặt. Im bặt là do bệnh lười: như nếu gửi qua
Bưu Điện, vừa ph i viết nhiều thư, vừa tốn
tiền tem; còn gửi qua internet, người có
internet, người không. Để tránh những trở
ngại trên, kính đề nghị quý AH già (về hưu)
mỗi năm chỉ cần viết 1 thư "Tin tức mình" và
nhờ LT AHCC đăng hộ. "Dù chỉ 1 trang giấy".
2) Kinh nghiệm: Kính đề nghị mỗi AH già kể
lại 1 sự kiện xẩy ra trong lúc hành
nghề để các AH tr học hỏi và rút kinh
nghiệm. "Dù chỉ 1 trang giấy".
Tôi chỉ sợ tới lúc đó, AH Trực lại than Trời
"Không còn chổ để đăng!"
Hợp
BPT
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TRANG 8
in thành thật cám ơn lời kh n ngợi của AH
và cũng in cảm tạ những đề nghị thiết thực
của AH. Tất cả chúng ta, BPT cũng như toàn
thể AH/TH CC đều mong ước Lá Thư được
lâu bền để G ữ C o Cò Có
a .

Xin cám ơn anh Thái và toàn thể ban biên tập
trong suốt thời gian qua.
Kính Chào các anh.
C
Cám ơn các AH đã nuôi dưỡng LTCC.
BPT
Cám ơn AH Tiềm và AH Cần. Giữ gìn và làm
cho LT ngày càng kh i sắc là công việc
chung của toàn thể AH/TH.
Ca
Hoan Hô Ban Phụ Trách đã hy sinh rất nhiều
cho LTCC để Giữ Cho Còn Có Nh
.
BPT
in cám ơn lời kh ch lệ của AH. Chúng tôi
trong BPT cũng chỉ làm công việc chung là
giữ cho LT được lâu ài để mang đến cho
các AH những tin tức của các bạn đồng khóa,
đồng môn sống tha phương khắp năm châu.
Cũng không quên cảm tạ đóng góp của AH
vào quỹ LT; nếu được, xin AH cho vài trang
viết về những k niệm trong thời sinh viên
hay trong lúc ph c v cho ch nh thể iệt Nam
Cộng Hòa.

Xin đa tạ quí vị trong BPT/LT đã góp công
trong việc xây dựng Lá Thư để cuộc đời ngắn
ngủi này còn có chút gì để nhớ để thương.
BPT
BPT chúng tôi cũng cố gắng uy trì LT ng
hầu mang đến cho các AH những niềm vui
nho nhỏ trong cuộc đời tha hương và cũng để
G ữ C o Cò Có
a . in cám ơn AH.

Thưa quý anh chị,
Lá Thư 110 đọc qua phần Thư Tín nói lên xu
thế tiêu chuẩn mục đích Lá Thư "GIỮ CHO
CÒN CÓ NHAU" còn rất manh mẽ. Nếu tôi
nhớ không lầm, đây là hoài bão ý kiến của Ái
Hữu Lê Ngoc Diệp trong tình huống ngay sau
biến cố 75 CS chiếm VN. Đồng bào chạy tán
loạn "Cột Đ n Có Chân cũng ph i đi". Nay
tình hình thay đổi nhiều. Nhất là qua Đại Hôi
CC Thế Giới vừa rồi ngoài sức tương tượng.
Thiết nghĩ, nay mà vẫn còn giữ "Giữ cho còn
có nhau" e rằng không còn thích hợp
nữa. Tuy nhiên cũng có thể tôi chủ quan, tuỳ
quý anh chị vậy.
Thân kính.
BPT
BPT thiết nghỉ chủ trương G ữ C o Cò Có
Nhau vẫn luôn luôn đúng
bất cứ nơi
nào và
trong bất cứ hoàn cảnh nào, và là
ủa á
CC.
đây, chúng ta thông báo tin tức sinh hoạt,
tình trạng sức khỏ , viết lại những mẫu
chuyện ngắn về đời sinh viên cũng như thu
còn ph c v ch nh thể Cộng Hòa... cho các
bạn đồng môn đồng khóa để nhớ lại những
ngày a ưa khi còn tu i tr và cũng để ôn lại
những k niệm với bạn b thân thương.
ại Hội Công Chánh Toàn Cầu vừa qua
đã là một minh chứng về tình đồng môn,
đồng khóa. Chúng ta g p lại nhau sau nhiều
năm a cách (cá nhân tôi cũng đã g p lại vài
bạn sau hơn
năm
c ng tha hương sau
biến cố tháng tư năm 1
, tay bắt m t
mừng sau vài giây phút b ngỡ vì chưa nhận
ra nhau ngay được.
Những tình cảm bạn b đó chúng ta vẫn uy
trì, vẫn giữ cho còn có nhau
là trong
những năm tháng đầu tiên a quê hương,
nhọc nhằn lo toan trong cuộc sống mới nhiều
thiếu thốn, ho c là bây giờ vẫn mừng cho
nhau với những thành quả sau mấy mươi
năm gầy ựng cực nhọc quê hương thứ hai
này.
sao, vẫn in cám ơn AH đã có những góp
ý.
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AH

B

Kính gởi Ban Phụ Trách LT AHCC,
Tôi được thầy Nhãn Khoa phán rằng: “Cườm
mắt hơi lớn, ph i mổ ! Nếu nhìn người phân
biệt Nam, Nữ tôi thấy còn r lắm. Tỷ lệ trên
chín chục tuổi mổ mắt rất ít!
Thầy tử vi khuyên tôi sang năm mổ mắt ở
Thiên Đàng tốt hơn. Trên này thì tôi chưa biết
địa chỉ ra sao? Như thế quý Ái Hữu không
ph i gởi cho tôi nữa, và ông bạn tôi Lê Tiết
Quì.

TRANG 9
Hai anh Trì và Trực thân mến,
Trước hết tôi xin tỏ lời c m phục hai anh đã
sốt sắng đứng ra tổ chức Đại Hội Công
Chánh Toàn Cầu. Đó là một cố gắng to lớn,
chỉ một vài người gánh vác và thành công
được, đó là một kỳ công.
Tôi hiện nay chưa r sẽ đến tham dự buổi
họp ngày 9/9 vì bận việc gia đình. Nhưng tôi
sẽ gắng đến vào trưa ngày 8/9.

Cám ơn ái hữu trong Ban Phụ Trách Lá Thư
AHCC kể c cũ và mới.

Tôi cũng xin đóng góp một chút tài chánh để
ban tổ chức có thêm phương tiện. K m theo
đây là check $135.00 ($35.00 tiền hội ngộ
$100.00 đóng góp).

Thân ái.

Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.
Thân mến.

BPT
in thay m t các anh m trong BPT cũ và
hiện tại k nh g i lời chúc sức khỏ đến AH và
toàn gia quyến. Hình như khi chuyển sang
địa chỉ mới
Thiên àng thì không ai phải
m mắt cườm hay trị bệnh gì nữa cả, quý vị
Bác Sĩ khi được thuyên chuyễn đến đó cũng
phải tr o bằng cả rồi.

BPT
BPT chúng tôi cũng cố gắng uy trì LT ng
hầu mang đến cho các AH những niềm vui
nho nhỏ trong cuộc đời tha hương và cũng để
G ữ C o Cò Có
a . in cám ơn AH.
AH

Ước gì những bài viết trong LT được chuyển
sang au io để các AH có tr ngại về thị lực
còn được tiếp t c th o i tin tức AH.

Kính gởi Kỹ Sư Nguyễn Minh Trì, Đại Diện
Ban Tổ Chức Đại Hội CC Toàn Cầu.

Bữ

Tôi là Trương Qu ng Văn, 94 tuổi, chân thành
cám ơn anh đã báo tin mừng có Đại Hội Công
Chánh sẽ được tổ chức ngày , 9 và 10 tháng
9 năm 201 tại Anaheim California USA, ý
kiến thật hay và thật đẹp.

AH

Quý trọng công khó của quý anh Ban Tổ
Chức. Nhờ các anh mà AHCC được gặp gỡ
nhau hàn huyên thăm hỏi.
Chúc Quý Anh sức khỏe và gia đình an
khang.
Kính,
BPT
Thay m t BTC H in cảm tạ lời chúc của
AH. Anh chị m chúng ta đã vui mừng tham
ựk
H vừa rồi, và ai cũng mong ước H
sẽ được tiếp iễn nhiều lần nữa để thấm đậm
tình Ái Hữu và cũng để Giữ Cho Còn Có
Nhau .
nh chúc AH nhiều sức khỏ .

Tôi rất tiếc không tham dự được vì lý do sức
khỏe và tuổi tác, không gặp gỡ được anh chị
em kỹ sư toàn cầu, nên có mấy lời than thở
với anh chị em già:
“Đời ta sớm nở, tối tàn,
Công danh, lợi lộc như làn mây trôi.
Còn chăng: là chút tinh khôi!
Ai ơi: xin hẹn trên trời gặp nhau .
Xin thành kính chúc mừng Đại Hội thành
công mỹ mãn, các anh chị em du ngoạn vui
v .
Thân ái.
Trương Qu ng Văn

AH

Nguyên Hanh
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BPT
in thay m t BTC H cám ơn AH niên trư ng
đã có lời kh n ngợi và chúc t ng cho thành
công của H.
ến nay đã hơn tháng kể từ ngày anh chị
m chúng ta tay bắt m t mừng g p nhau
trong ại Hội CC Toàn Cầu tại Cali ornia, có
lẽ AH cũng đã được m vài vi o clips trên
ouTub và cũng đã biết được sự thành công
vượt bực của H. Thành quả đó có được là
o công sức của các anh trong Ban T Chức
và nhất là o sự ủng hộ và tham ự nhiệt tình
của toàn thể các AH/TH,
đi được hay
không.

Chào q ốc kỳ

BPT LT cũng in cám ơn mấy câu thơ của
AH, và cũng in đồng ý với AH là cho đến giờ
này, đối với đa số AH/TH thì công anh, lợi
lộc chỉ còn như những làn mây trôi!
nh chúc AH giữ vững sức khỏ và an vui.

C

ừ
CC C

2018

Tr o ho và h y hiệ cho AH Thí

Quí AH/TH đã xem những hình nh, videos
và YouTube về Đại Hội AHCCTC Năm 201
và thấy rằng những gương mặt mọi AH/TH
đều tươi tắn và vui mừng tham dự Đại Hội.
Xin quí vị AH/TH click vào chữ sau để xem
lại:
Đại Hội AHCCTC Năm 201
Sau đây là vài hình nh tiêu biểu đó:

Các AH/TH nhận bảng ghi tên mình

Đây chỉ một phần AH th m dự, gương mặt i nấy
đề v i vẻ và hân ho n (phí phải kh ất)

Các AH/TH đồng c

