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TRANG 1

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 113
Đây là Lá Thư thứ nhất của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Mới thực hiện.
Ban Phụ Trách lần này chỉ gồm 9 người, thay vì 12 người như lần trước, và xin phục
vụ quí AH/TH CC tạm thời 1 năm, để chờ đợi xem có quí AH trẻ nào đứng ra “Vác
Ngà Voi” hay không. Ban Phụ Trách xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu lời
chào đoàn kết và xây dựng Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
Ban Phụ Trách Năm Châu cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng
cánh tay giúp bài vở và ngân khoản để cho 4 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng
tôi cũng không quên cám ơn những ý kiến xây dựng của quí Thầy Cô, các Ái Hữu
Tiền Bối, các Ái Hữu cùng Thân Hữu dành cho Lá Thư.
Lá Thư AHCC là của chung toàn AHCC. Mỗi người AH chúng ta đều phải có
nhiêm vụ gửi bài về cho LT, giúp LT cho thân tình, đa dạng và trường tồn. BPT cám ơn
AH Bửu Hiệp, AH Bùi Đức Hợp, AH Mai Thanh Toàn, AH Trịnh Hảo Tâm, AH Lê Văn
Sâm và một số AH khác đã đáp ứng lời kêu gọi của chúng tôi. Chúng tôi xin AH nào
chưa đáp ứng, xin gửi bài về, dù 1 trang giấy, về tin tức của mình và đồng nghiệp,
hay kinh nghiệm cho các AH trẻ, làm LT đúng ý nghĩa hơn, tâm tình Ái Hữu đậm
đà hơn.
BPT trước đây muốn dùng kiểu chữ Arial và cỡ chữ 14 thay vì 12 cho các AH
già xem dễ dàng hơn. Nhưng sau khi thăm viếng nhà in, thấy đa số ấn phẩm đều được in
cỡ chữ 12, và vì nếu đổi sang cỡ chữ 14, Lá Thư có thể dầy khoảng 200 trang, nên BPT xin
giữ lại cỡ chữ 12. Các AH xem bằng computer thì hình ảnh và chữ mầu thật rõ ràng và
đẹp đẽ, quí vị cũng có thể đổi chữ lớn hơn bằng cách click dấu + cột phía tay phải.
Năm nay, kỷ niệm 45 năm ngày miền Nam bị Cộng Sản miền Bắc với sự giúp
đỡ và tiếp tay của cộng sản Liên Sô và Tầu Cộng xâm chiếm. Hàng trăm ngàn
người trốn cảnh cộng sản vượt biên đã bị hãm hiếp hay chết ngoài biển cả. Chúng
ta, toàn thể AH/TH xin niệm một nén hương lòng cho những người xấu số. Xin
Hương Linh các đấng Anh Hùng Liệt Sĩ giúp nước Việt sớm được Tự Do và Độc Lập.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy Cô, các AH Tiền Bối, cùng các AH và
TH Công Chánh khắp nơi một năm mới Canh Tý vui tươi, khỏe mạnh và hạnh
phúc, Lá Thư AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn….
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