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Tình trạng thầy Bùi Hữu Lân

y u
đau đi lại h
ô lực.

Email của AH Nguyễn Thanh Toàn:

nh n n huy n ôn Lân
n th ít nh t 3
tuần hy ọn sẽ
t đau chân
iệc đi lại
c n ễ n h n. Hy ọn đ
n ủ hôn
n n xu t ồ hôi
ễ n ủ h n. N u cần
th
xin anh cho tôi i t.

Anh Nho thân,
Tôi xin chuyển theo đây toa thuốc
tôi đ
nh anh .N. Hanh soạn cho Thầy Lân. Tôi
nhận th y toa thuốc n y t h
i tình t ạ
Thầy Lân lúc n y.
Nh anh Nho
ai thanh To n n l
sao
thuy t h c Thầy Lân
n th than thuốc
n y.
n xin nh
ô
c
l i th
o để
Thầy Lân nể tình
ch thuận cho.
N o
a tôi xin đ n h nh anh Nho t
i
t n
i l
assa e i i
i n y đ n
xoa
chân cho thầy Lân ho n
t i để
cho
u huy t ễ l u thôn , đ đau chân.
nh hạ N uy n Hanh c n
thầy Lân hi còn l
iệc ở VN.
Anh Hanh c
i n
i t. in c
anh Hanh

đ

uen

i

th
th xin cho
t nhi u.

in cho tôi ởi l i th
cô
c
thầy Lân.
c n xin c
n anh Nho đ tận t nh lo l n .
Thân ái,

c coi nh

n Hanh.
E ail húc đ

của anh P. V. Nho:

Kính Thầy
E đ nhận đ c e ail của Thầy th y c
fo wa cho cô
c t on tuần nầy e c hé
nh thầy Lân sẽ thuy t h c thầy cô n th
toa thuốc của H Hanh soạn ởi
cần thi t
e sẽ đi ổ thuốc cho thầy cô Lân.
n Thầy To n
c c H h i n oại uan
tâ lo l n cho s c h e thầy Lân ở t on
n c c đi u iện e
t sẵn lòn l
ọi iệc
c thể để thực hiện nhữn đi u
Thầy To n
và các AH mong muốn.
Kính chúc Thầy To n

u

H ui h e!

PV Nho, AHCC K.14 (71-75)
BPT Lá Thư

N.T. To n
Email của anh hạ
nh To n thân

Thân

h n chân đ

N uy n Hanh:

n

Tôi
i è theo đây toa [194a] Hổ Ti m
Than Gia V soạn cho ôn Lân
n để t
ệnh suy nh c hí â t on
an
thận
hoặc hon th hoặc th nhiệt t on hạ ti u
ây a thi u
u
thi u inh
n t on c
thể. Hậu u l ân cốt
y u tay chân

Cám ơn các AH Toàn, Hanh và Nho cùng tất
cả AHCC đã quan tâm và chăm sóc cho Thầy
Lân. BPT mong rằng Thầy Lân dùng toa thuốc
của anh Hanh và tình trạng của Thầy khá hơn.
Cây Lô Hội (Alo Vera)
E ail của H N uyễn Thiệ
nh T ực
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nh i t
i n y hay. T nh
y n n ọn õ
n .
c l i lẫn hại hi
n cây nha đa
nầy. nh c th y t on c c tiệ tạ ho Á
ôn họ n lo e a t on c c ch ni-lôn đ
l
sẵn
t n on nh n n ọt u Họ c n
n t on chai nh n c n ọt. Gi h ẻ. Ai
uốn
n
ua n c họ l
sẵn h i ệt.
( ừn
ua c c loại o T u nhậ c n
h
iể so t)
Thân chào,
Thiệ
Email của ch Lâ

Th Ki

Dun

Gia đ nh BS h n tại Baton Rouge trồng c
ch c chậu Aloe Vera loại to. hi y n n u
chè
iữ t on tủ lạnh n i n y. Sau hi
n h t th n u nồi h c. N o i n u
i đậu
xanh n
i ta c n n u
i hạt sen n cho
mát, dễ ngủ.
Kim Dung

Lúc: 11 i s n
Nhà Hàng: GOLDENSEA-9802 KATELLA
AVE.-ANAHEIM CA 92804.
N uyễn

inh T

E ail của H N uyễn Thiệ
n anh inh T
ch Quỳnh Hoa đ tổ
ch c
t uổi họ
ặt th nh côn
ui đôn
thân ật ch n t nh n n hệ xu t s c h t
hay
úa đẹ t an
h c l n lẫy.
i đ c
nhi u an n n hệ t i i i t nh iễn. i c n
hen uổi họ
ặt nầy
N he anh T s
t
th t thu số ti n n o đ
n n n u thâ h t t i ch nh th xin cho chún
tôi đ c đ n
t hần nh để
o.
N u đ đủ th thôi.
n anh ch

t lần nữa.

N uyễn Thiệ
E ail của H T nh H o Tâ

BPT Lá Thư
BPT cố gắng tìm những thứ gì cảm thấy có thể
giúp các AHCC khỏe mạnh và lành bệnh và
trình bầy trong Lá Thư AHCC. Xin các AHCC
góp thêm ý kiến.

n anh ch Minh Trì & Quỳnh Hoa đ
y
công tổ ch c buổi tiệc T t Niên Ái Hữu Công
Chánh Nam Cali r t thành công v i ch n
t nh
n n hệ sốn đ ng và liên t c từ đầu
đ n cuối.
Tr nh H o Tâm

Họp Mặt Tất – Tân Niên Của AHCC
Miền Nam Cali
Th

i Họp Của AH Nguyễn Minh Trì

BPT Lá Thư
Còn rất nhiều Email khác khen ngợi AH Trì và
chị Quỳnh Hoa đã chu đáo tổ chức cuộc họp
văn nghệ thật đặc sắc. BPT cũng nghĩ như
vậy. Mỗi ngày miền Nam Cali tổ chức càng khá
hơn. Có thể là hay nhất, xôm tụ nhất trong các
nơi mà AHCC tổ chức. BPT mong rằng AH Trì
và chị Quỳnh Hoa sẽ giúp tổ chức cuộc họp
Đại Hội AHCC Toàn Cầu tới.
AH Trình Hữu Dục
nh T ực i
S n nay ừa ở i a a tôi đọc đ
của anh n ay t n đầu.

Qu anh ch thân
in nh c HỌ
NC:

n

ẶT TẤT-TÂN NIÊN AHCC

HỦ NHẬT 12 THÁNG 1 2020

c e ail

n nh
c c nh h t on “Ban h
T ch
i” đ â thầ l
iệc t on suốt th i
ian ua để ho n th nh T c hẩ n y: LT
số 113.
in
n anh T ực
trong BPT!!!

t t c c c nh

h

TRANG 4

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

D c T nh

M c ọc lại nhữn LT c của AH Trần Trung
Trực, m c này giúp chúng ta nhìn lại bài vi t
của các AH khi còn trẻ vừa lo lập lại cu c sống
t n đ t tạ
un còn đ n
i cho LT
v i những lựa chọn các bài trong LT, AH Trực
đ cho chún ta th y lại các khuôn mặt trong
ại ia đ nh ôn
h nh.

BPT Lá Thư
Vì không có AHCC nào đứng ra nhận lãnh LT
nên phải ráng âm thầm hoàn thành LT. Mong
có một vài AHCC trẻ tuổi, tài cao nhận lãnh,
không thì có ngày LT vắng bóng.
AH Đồng Sĩ Khiêm
nh T ực thân
nh e tha thi t
i LT ây i
i h t ồi
n o i 80 t l i điện th còn hôn l
huốn
hồ i t i hoặc đ
nhận nuôi sốn LT. Thôi
th anh c
n đ
nhiệ th
in
nữa
(nh TT Thiệu hi sinh th
i nhiệ
ỳ), làm
đ c chừn n o hay chừn đ ồi hi uôn
tay th l th c n thọ t n 50 tuổi!
ồn Sĩ Khiêm

L th số 113, không bi t có ph i vì số xui 13
không, mà M c Tin buồn dài 3 trang gi y, trong
đó có nhữn
H i chúc cho ia đ nh chỉ thông
báo Tang lễ sau ia đ nh đ ho n t t nh :
- AH Nguyễn Xuân Hoàn
- H D n Hồng Quỳ
Nh n l th
i “Mùa Xuân 2020” LT của
chún ta đ t i ua 44 n
i bao nhiệt tình
của c c Ban T đ
ua
c c H đan
c
Ngà Voi hiện nay do Anh ph trách.
Chúc t t c Quí Anh Ch Vui Khoẻ.
Mai Trọng Lý

BPT Lá Thư
Anh Khiêm thân,
Trong số gần 600 AHCC có rất nhiều AHCC
trẻ hơn tôi, nhiều kinh nghiệm hơn tôi. Tôi đã
làm 3 năm và bây giờ gần 80 tuổi rồi, hy vọng
có một vài AHCC trẻ và nhiều khả năng làm LT
cho đến 50 tuổi. Đó là kỳ vọng của anh và tôi
và hầu hết AHCC.
Trần Trung Trực
AH Mai Trọng Lý
Thân g i Anh Trực,
n nh
B T/LT H
đ ho n t t Lá
th 113 i nhân số eo hẹ 9 n
i. Nh n đ
là con số H n “9 nút“.
L th đ n tôi hôm nay ngày th bẩy, là ngày
mà các bạn i chún tôi th ng họp mặt.
Nh n nay
i huẩn V H n lan đ n Calif
nên ph i ngồi nhà tránh ch đôn n
i. ầm
n ly
u đ đọc LT số 113 v i hình bìa
hoa đ o nở của Mùa Xuân 2020.
Vì tôn chỉ của LT l “Giữ cho còn có nhau” n n
hi đọc LT tôi tâ đ c v i m c “Th tín AHCC”
v i những góp ý và tr l i của BPT tôi hình
dung ra những Ái Hữu kh p 5 Châu mà mình
đ uen hay ch a ặp mặt.

BPT Lá Thư
Cám ơn AH Lý. BPT rất vui khi các AHCC có
Lá Thư để đọc cho khuây khỏa trong những
ngày ở nhà vì vi khuẩn Vũ Hán.
Số người trong BPT làm tạm thời, nên số
người càng ít càng hay, đặc biệt số hên “9
nút”. BPT ghi là 9 người, nhưng chỉ còn vài
người phải ôm đồm hết mọi việc. Mong một số
AH còn sức lực, viết bài, ngắn hay dài, vài ba
trang, năm bảy dòng cũng quá quý.
Lúc này tất cả AHCC tuổi mỗi năm một cao
nên số người mất trong mục Tin Buồn mỗi
ngày một tăng. Đó là lẽ tự nhiên của Trời Đất.

AH Bùi Đức Hợp
Anh Trực thân m n,
Trong LT AHCC số 111, ban Ph T ch LT đ
khẩn kho n yêu cầu c c H đ
h u hoặc tại
ch c vi t 1 bài v kinh nghiêm ngh nghiệp
của mình "Dù chỉ 1 trang" để các AH trẻ học
h i và rút kinh nghiêm. Theo thiển ý của tôi đ
là việc làm c thể để "Giữ cho còn có nhau".
Vì vậy, tôi ráng vi t bài "Bài báo làm nên danh
phận", g i t i anh để tuỳ nghi.
Sau khi coi xong m i LT tôi đ u chuyển cho
các KS trẻ hiện đan l
iệc tại city, county
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hay state đọc. Họ nói r t thích đọc những bài
nói v kinh nghiệm ngh nghiệp của các bậc
đ n anh.
Chúc anh và ban BT nhi u may m n.
Thân, H p
TB: Tôi g i ua B u iện chi phi u #187 v i
s/t $50.00 để ủng h LT.
Ban Phụ Trách
Cám ơn AH Hợp rất nhiều. Sau lần gặp AH ở
studio, San Jose, chúng tôi thấy AH sống và
làm một viếc rất hữu ích cho dân tộc Việt đã
nhiều năm qua. Mỗi ngày AH sống là giúp rất
nhiều người ở VN được sáng mắt, các đồng
bào nghèo và các em trẻ có cây cầu BTCT
chắc chắn đi làm và đến trường, v.v.
Kính chúc AH luôn an mạnh và tiếp tay với
chúng tôi nuôi dưỡng và gìn giữ LT.
AH Nguyễn Xuân Mộng
Thân g i AH Trực,
Tôi vừa m i nhận đ c L Th
Xin thành thật c
n u H.

H

số 113.

Thân chào,
Nguyễn Xuân M ng (Sacramento).
Ban Phụ Trách
Cám ơn AH đã thông báo nhận được Lá Thư
AHCC như những lần trước.
BPT mong AH viết cho Lá Thư vài trang kỷ
niệm trong ngành nghề, hoặc kỷ niệm với các
AH khác trong thời gian trước và sau khi về
hưu.
Kính chúc AH luôn an mạnh và đọc LT.
Nguyễn Thiệp
Anh T ực thân
Nhận đ c L Th Ái Hữu ôn
h nh số
113 tôi hâ
h c t
lòn
s c l
iệc
của anh.
t
nh
t n ựa đ n thân đ c
chi c
c nặn c i n
oi. Hai t on
a c t
t đ
y: N uyễn n Th i thủ uỹ, Lê Công
Minh l
th N ô ho n
c t l i th tín
i t i đ
a đi
n ia th i i. hỉ còn
lại
nh anh
nh
c. Nặn
ệt l .

t đi u lạ l đa số anh e
H
ai
uốn L Th còn ti t c tồn tại lâu i
ít n
i c n t c ch u l nh
t hần t ch
nhiệ
để ti
tay cho anh
on l th còn
sốn lâu h n.
Có
c n

t nh anh h i
nh c t ch nhiệ
u
ọi anh e
i t i cho tin t c l
thủ uỹ và
ần nh t t c đ u đổ cho i n anh. huyện
nầy hôn h i chỉ
i đây x a nay c n ần
nh ậy. i đ n t n h t ch l th l ần
nh
t nh nh c từ đầu đ n cuối. N oại
từ
t
i an h t ch c
hân công, có
chia t ch nhiệ
c c n t c th đ đ c
hần n o. ay còn H N uyễn nh Duật còn
h n h i h iú t on iai đoạn n h nh và
hân hối c thân hữu V
inh Huy ti
tay
hân hối.
ch đây hôn lâu tôi i i thiệu
t i hữu
i cho anh N uyễn n Luân để l
“ h thủ
uỹ” phòn hi anh Luân đi xa hoặc ận iệc
chi đ .
n n ân h n l
thủ t c
hôn
đ c
anh nầy c t i s n đặc iệt hôn c
uy n đ n chun n ân ho n n o h c. nh
Luân u tôi tạ th i thay th tạ thôi nh n
tôi i t tôi hôn l
iệc chi ính
n đ n
ti n ạc. Tôi sẽ hôn thâ lạ nh n sẽ th t
tho t
l n x n. Rồi an h t ch an tai
ti n .
Thật a c i
t ch
nhiệ
từ nhi u ch c
kh h n h n
c n đ ua đ

t c của iệc t
i
an h
ti
t h h n đ h h n
n
t
c
c n n y c ng
tậ thể H
chung h c
i.

L Th
H
số 113 c h nh th c t an nh
đẹ c n i un
hon
hú nhi u
i hay.
nh T ực đ ch u h i t nhi u i i t .
i th
t hay “T ở Lại Qu Nhà” của t c i
N uyễn Hòa. Hay u . Tôi đ co y ô
c th
hay để iữ lại t on co ute H i th
iốn
th của L
ôn
inh. Ray t đ n cay thao
th c.
n anh T ực đ
nhi u côn
hu th i
ian để cho t nh H
đ c
i th
n
th . nh e ai c n hen anh.
húc anh ch
Thân chào
Thiệp
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Ban Phụ Trách
Anh Thiệp thân,
Cám ơn anh đã có lời khen tặng. Nhưng có lẽ
nếu không có AHCC trẻ nào thay thế, thì LT
AHCC sẽ tạm thời ra đi. Bây giờ, ngoài những
việc anh nói trên, tôi còn phải lo trang mạng và
làm flybook nữa. Mong sao các AH khác tiếp
tay, không nhiều thì ít, để cho chúng ta “còn có
nhau”. Nếu không còn LT AHCC nữa, thì chắc
chắn chúng ta không còn mối dây liên lạc để
tìm nhau. Muốn tìm nhau ra, cũng mất công và
khó khắn lắm.
Thân,

L Th
H
số 113 thật đặc biệt đối v i em.
Em sẽ giữ nó riêng biệt để khi nào muốn đọc
lại em không ph i ki m nó lẫn l n trong các lá
th
h c.
m xúc thật mạnh không thể cầm
đ c n c m t
t nh th n của các anh
dành cho Anh Thái. Từ đ y lòng ia đ nh nh
của em kính c
n đ n quý thầy, quý anh ch
đ
ọi điện thoại hoặc đ n bệnh viện vi ng
th
hoặc những dòng chữ nân đ tinh thần
e
ua essa es. Sau c n e
ia đ nh
xin c m tạ đ n quý anh ch đ n th
i ng, g i
vòng hoa, donate hiện i đ n hai bệnh viện
để cho việc nghiên c u và cầu nguyện cho
Anh trong tang lễ.
Kè theo đây e
yểm tr L Th .

Trực
AH Nguyễn Văn Hiển
h o anh T ực
R tc
n anh hổ cực
h nh của nh.

i LTAH Công

in x c nhận t n
đ a chỉ tôi i $100 - via
Bank of America – để chuyển ô t
o
.
của nh.
in đa tạ uí Ti n Bối.
Hiển N uyễn
hú Thọ 65-69 - Tòa ô

h nh

Ban Phụ Trách
Anh Hiển thân,
Cám ơn anh đã có lời khen tặng. Ai làm Lá
Thư AHCC cũng hết lòng, nên đã được hơn 44
năm qua. Người đầu tiên là cụ AH Lê Khắc Thí
đã hết lòng và tận tụy cho đến giờ phút cuối
của cuộc đời. Tôi nhớ là mỗi lần nhận được LT
AHCC là cụ gọi điện thoại khuyến khích tôi.
Cám ơn sự đóng góp của anh.
Thân,
Trực
Bà Nguyễn Văn Thái

ính chuyển anh Trực check

Bé Bẩy Nguyễn
Ban Phụ Trách
Anh Thái là một thành viên tích cực của nhóm
AHCC, được anh em dành cho những tình
cảm quý mến thân thiết. Anh Thái mất đi, gia
đình AHCC mất một thành viên năng nổ mà
chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đãm trách chủ
nhiệm Lá Thư Ái Hữu Công Chánh sau nầy.
Những đóng góp của anh Thái cho tập thể
Công Chánh rất quý báu. Trong thời gian anh
Thái bệnh, nhiều AHCC quan tâm, theo dõi
bệnh tình cùng cầu nguyện cho anh qua khỏi
nguy nan. Nhiều AH ở xa, muốn tổ chức thăm
viếng, nhưng sợ làm anh mệt hơn trong khi
không được khỏe mà phải tiếp bạn bè. Cám
ơn chị đã đóng góp yểm trợ lá thư AHCC để
mối dây liên lạc còn bền chặt lâu dài. Tuy anh
Thái đã mất, chúng tôi xin chị cứ tiếp tục là
thành viên của gia đình AHCC như nhiều bà
quả phụ Công Chánh khác. Lá thư sẽ tiếp tục
gởi đến gia đình chị để biết tin tức nhau. Lâu
nay, có nhiều thành viên AH Công Chánh là
thế hệ thứ hai, dù ba mẹ đã khuất, nhưng cái
tình gia đình vẫn còn tồn tại mãi.
Chúc chị và gia đình sớm lấy lại ổn định và
bình an trong khi thiếu vắng cây cột trụ của gia
đình. Chúng tôi mong chị liên lạc thường
xuyên với gia đình AH Công Chánh.

Anh ch kính m n,
T on
iai đoạn đại d ch đầy lo âu này, em
kính chúc anh ch và gia quy n luôn tâm an,
s c kh e và hạnh phúc.

Bà Bùi Mỹ Phương
Kính g i bác Nguyễn V n Th i
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Con kính g i Bác ngân phi u $20 xin ủng h
L Th Ái Hữu Công Chánh.
Con xin c
n B c đ
th i gi và công
s c để iú cho L Th Ái Hữu Công Chánh.
on ính chúc B c
bình yên.

ia đ nh

ạnh kh e và

Kính,
Bùi Mỹ h

n (con của Bùi Hữu Lân)

Ban Phụ Trách
Cám ơn chị đã ủng hộ Lá Thư Ái Hữu Công
Chánh, để lá thư còn là mối dây liên lạc chặt
chẽ giữa các gia đình Công Chánh. Thầy Lân
là một giáo sư được nhiều môn sinh quý mến,
và thường nhắc nhở trong niềm kính trọng. Cái
tinh thần trương trợ xã hội đáng ngưỡng mộ.
Đem công sức ra giúp cho dân nghèo đào
giếng, để có nước sạch, vệ sinh trong đời
sống. Thầy cũng là một tấm gương liêm khiết
cho các môn đệ noi theo.
Mong chị viết cho Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
những tin tức về thầy Lân, cuộc sống và sinh
hoạt trong thời gian sau nầy. Chúc chị và gia
đình được an vui khỏe mạnh.
Bà Trần Đức Huy
Tôi là qu ph AH Trần
c Huy. Tôi vừa nhận
đ c L Th
H
số 113. Xin thành thực
c
n Ái Hữu đ g i cho sau m t th i gian
dài v ng bóng.
sau đây chi

hi u $100 cho

Kính chào,
Qu ph Trần

Cám ơn chị đã hào phóng yểm trợ tài chánh
cho Lá Thư. Điều nầy làm chứng tôi lên tinh
thần vì tấm lòng yêu mến và quan tâm đến Lá
Thư AHCC của các Ái Hữu. Lá Thư cũng cần
có quỹ tối thiểu, để chi phí in ấn, bao bì và bưu
phí. Việc ủng hộ tài chánh cho Lá Thư làm
BPT chúng tôi cũng nhẹ bớt mối lo âu.
Chúng tôi mong chị viết cho một bài về tiểu sử
và sinh hoạt của gia đình AH Trần Đức Huy,
với những kỷ niệm vui buồn, khi hạnh phúc
cũng như khi gặp trắc trở vì thời cuộc. Nếu chị
không quen dùng computer, thì đọc cho các
con cháu, nhờ viết giúp. Những tin tức loại
nầy, làm tăng thêm hiểu biết và thắt chặt tình
ái hữu giữa những gia đình chúng ta.
Chúc chị an vui hạnh phúc.
AH Lê Văn Phương
n c c Ái Hữu đ
i tôi L Th
H
số 113. Kè theo đây chi hi u $20. Xin ti p
t c g i cho tôi c c L Th
H
i.
n.
Ban Phụ Trách

Kính g i AH Trần Trung Trực,

Tôi xin g i è
quỹ L Th .

tôi sẽ tiếp tục gởi Lá Thư đến cho các ái hữu
và các gia đình còn quan tâm đến. Chỉ ngưng
gởi khi có lời yêu cầu mà thôi. Khi nào thay đổi
địa chỉ, thì xin chị thông báo cho chúng tôi biết,
để thư từ khỏi đi lạc.

c Huy

Ban Phụ Trách
Ban Phụ Trách Lá Thư AHCC chúng tôi rất
mừng biết chị đã nhận được lá thư số 113, thơ
không đi lạc. Có lẽ vì mỗi năm lá thư chỉ phát
hành 2 lần nên chị thấy lâu chăng. Xin chị xem
lại, đã nhận được Lá Thư số 112 chưa? Nếu
chưa thì BPT chúng tôi sẽ xem lại, có còn số
đó trong kho không, và sẽ gởi đến chị khi
thuận tiện. Lá Thư AHCC là mối dây liên lạc
giữa các gia đình AHCC với nhau. BPT chúng

Cám ơn AH đã không quên ủng hộ tài chánh
và còn quan tâm đến LTAHCC. Trong các lá
thư cũ, AH đã đóng góp nhiều bài viết hay, vui,
duyên dáng. BPT Lá Thư chúng tôi càng ngày
càng đói bài. Mong nhận được bài viết mới của
AH. Nếu không có đề tài để viết, thì xin cho
một tiểu sử của AH, để các AH chưa hề tiếp
xúc trực tiếp hoặc chuyện trò, biết thêm về Ái
hữu. Hoặc viết về cuộc sống thong dong trong
thời gian hưu trí tại thủ phủ Calìfornia.
Chúc AH vui mạnh trong thời gian bệnh dịch
hoành hành thế giới.
AH Hồ Phước Thông
Anh Trực thân m n,
T báo r t hay hon
hú.
n anh t
nhi u. Chúng tôi có g i đ n anh m t chút để
đ n
L Th
H . Kè theo chi hi u
$20.
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Ban Phụ Trách
Lời khen ngợi của AH làm BPT chúng tôi lên
tinh thần. Chúng tôi cố gắng kéo dài Lá Thư,
để giữ cho còn có nhau. Vì nếu lá thư chết đi,
thì e chúng ta sẽ mất liên lạc với nhau gần hết.
Nếu AH có thì giờ, và quan tâm, thì chúng tôi
mời AH tiếp tay với BPT, mỗi người làm một
việc nhỏ, nhỏ thôi, nếu có được nhiều AH tình
nguyện tham gia. Trong lúc chờ đợi, xin AH
viết cho một bài về vui buồn trong nghề
nghiệp, hoặc một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong
đời. Để tiếp tục phát hành Lá Thư, cũng cần
nhiều công sức đóng góp của toàn thể AHCC.
Cám ơn AH đã đóng góp tài chánh nuôi dưỡng
Lá Thư. Mong tất cả các AH khác đừng quên
vấn đề nầy.
AH Bùi Đức Hợp
San Jose n

y 8 th n 3 n

2020

Anh Trực thân m n,
Kính g i anh chi phi u $50 để ủng h L Th
AHCC. Khi nào có d p sang SJ, m i anh ch
hé tôi ch i.
B i

AHCC số 113 trên mạng. N u có thể email cho
t t c AHCC bi t hi đ cập nhật.
n anh T ực nhi u.
Ban Phụ Trách
Cám ơn AH đã đóng góp cho quỹ Lá Thư và
bây giờ đọc LT ở trên trang mạng. Trong vài
LT vừa qua, đặc biệt LT AHCC số 113 đã
được đưa lên trang mạng khi BPT sắp sửa
chuyển LT để gửi đến các AHCC khắp nơi.
Như vậy, AH có thể đọc trên trang mạng
khoảng 1 tuần lễ hay hơn trước khi các AHCC
nhận được LT. Có thể vì nhiều AHCC quá, nên
BPT chỉ thông báo cho đại diện địa phương.
Mong AH thông cảm cho. BPT sẽ cố gắng
thông báo cho các AHCC đọc trên mạng.
Mong có được một bài viết về thời gian ngao
du đây đó của AH sau khi về hưu. Để chia sẻ
cùng các AH đã và sắp về hưu. Không biết AH
có còn thì giờ để tiếp tay cho BPT lá thư, phụ
trách một vài việc rất nhỏ hay không. Rất mong
có bàn tay của AH trong việc hoàn tất các lá
thư sắp tới.
AH Ông Ngọc Ngoạn

cH p
Ban Phụ Trách

Cám ơn AH đã thường hào phóng đóng góp
vun bồi cho cái tình AHCC còn mãi đậm đà
như hôm nay. Dường như lá thư nào AH cũng
có đóng góp bài vở và tài chánh rộng rãi. Có
thế nên Lá Thư thường có hình thức sáng sủa,
đẹp đẽ, nội dung phong phú. Xin AH đừng
quên viết bài cho số tới. Bài viết của AH
thường được anh chị em thưởng thức và khen
ngợi. Trong một lá thư trước, một AH CC viết
bài thơ tặng AH.
AH Châu Phong Quan
Kính g i anh Trực,
in c
n anh đ
i L Th
H
số 113.
Tôi đính è chec $50 để ủng h cho L Th
AHCC.
ể ti t kiệm tài chánh, từ nay tôi sẽ vào trang
mạn LT H
để đọc. Xin cập nhật LT
AHCC s
h n đ n nay vẫn ch a c LT

Baton Rou e n

y 21 th n 3 n

2020

Trực thân,
G i bạn chút ti n $50 để ủng h LT AHCC.
Ngoạn
Ban Phụ Trách
Đóng góp tài lực và công sức của AH và phu
nhân (với biệt hiệu Tràm Nước) trong mấy lá
thư liên tiếp lâu nay thật là lớn lao, và được
AHCC khắp nơi khen ngợi. Mong sao sự đóng
góp đó tiếp tục để Lá Thư thêm phần phong
phú.
Có vài AH đề nghị vận động để các chị viết bài
cho một Lá Thư đặc biệt trong đó, đa số toàn
bài của các nữ Ái Hữu Công Chánh. Có thể
nào nhờ chị Tràm Nước đứng ra kêu gọi các
chị khác tham gia sửa soạn cho số đặc biệt
này không? Chúng tôi tin với tài ngoại giao của
chị, mọi việc sẽ dễ dàng và song suốt. Trước
đây, đã có một Lá Thư AHCC trong đó, đa số
bài viết do các chị. Đó là LT số 68 vào năm
1996. Lá thư nầy do các chị viết, được rất
nhiều gia đình AHCC khen ngợi.
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AH Lâm Viên
Xin thành khẩn c m tạ quý Ban Ph Trách LT
H
đ
i đ u đặn nhữn LT đ n số 113
cho tôi. N i dung và hình th c LT thì h t ý, h t
dám bàn.
Ban Phụ Trách
BPT chúng tôi biết dạo nầy sức khỏe của AH
không được mạnh như xưa. Tuổi tác cao thì ai
cũng vậy. Nếu còn sức, mong AH viết cho Lá
Thư một bài. Những bài viết trước đây của AH
được nhiều bạn bè thưởng thức, khen ngợi.
Anh em đang chờ bài viết mới của AH đó.
Mong lắm thay.
AH Trình Hữu Dục
Anh Trực thân m n,
n nh tôi đ nhận đ c L Th
H
số 113 rồi. L Th n y c n nh những kỳ
t
c in n r t đẹp, hình bìa mầu s c trang
nhã, bên trong bài vở nhi u, chữ in rõ ràng,
hình nh sáng sủa . … t dễ đọc cho những
n
i l n tuổi.
n anh ch trong ban Biên
Tập, ban Phát Hành và các anh ch đ i t bài,
soạn th o để in
o L Th tạo thành tác
phẩm gom góp những tình c m, sinh hoạt và
tin t c của các AHCC kh n
châu.
in c
đ n

n t t c quý anh ch và xin có chút
yểm tr L Th .

Thân ái,
D c Trình
Ban Phụ Trách
Lời khen tặng Lá Thư của AH làm ban phụ
trách chúng tôi nức lòng. Những cộng tác và
đóng góp của anh em AH như gởi tin tức, viết
bài, tài chánh đã làm nên những Lá Thư mang
thân tìn đến cho nhau từ hơn bốn mươi mấy
năm nay. Để lá thư còn tồn tại thêm một thời
gian, mong AH kêu gọi anh chị em trong tập
thể Công Chánh chúng ta, viết và cho tin tức
thường xuyên.
Mong AH thỉnh thoảng viết email kêu gọi và cổ
động các AH trong vùng, và AH khắp nơi, viết
bài cho Lá Thư. Hy vọng lời kêu gọi riêng của
AH có hiệu quả hơn lời kêu gọi chung của
BPT. Bởi vì, người nầy nghĩ là đã có người
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khác lo giúp, ai cũng nghĩ như thế, nên không
ai viết bài. Lại nữa, AH đã có uy tín và được
một số lớn anh em AH cảm mến, tin tưởng. Lời
kêu gọi sẽ được đáp ứng dễ dàng. Bài viết và
tin tức sinh hoạt của AH thì quý hơn, được yêu
chuộng hơn khi phải chọn bài của người khác
viết.
BPT chúng tôi hiện nay không còn ai trực tiếp
lo gánh vác các phần vụ khác nhau, mọi việc
đều đổ dồn cho một người. Rất khó khăn. Nếu
AH có biết ai trong AHCC chúng ta sẵn sàng
hy sinh gánh vác một vài phần vụ, không nhiều
lắm, một ít việc thôi, thì xin khuyến khích và
giới thiệu cho BPT. Nếu có thêm vài ba AH
nữa, cộng tác, thì hy vọng Lá Thư sẽ được khá
hơn và không chết sớm. Để Lá Thư chết đi, thì
uổng lắm. Công khó của các ban Phụ Tránh Lá
Thư tiền nhiệm vô cùng to lớn, nên LTAHCC
chúng ta, là một trong những đặc san sống lâu
nhất tại hải ngoại, càng ngày càng khởi sắc.
AH Nguyễn Quang Chuyên
Chúc Anh s c kh e và mọi sự an lành trong
a “ o i -19”.
Ngày 22 thán 4 n

2020

Chuyên
Ban Phụ Trách
Trong đại dịch Covid-19 nầy, tất cả đêu bị vây
kín, giam mình trong nhà, may mà nhóm
AHCC chúng ta đã quá lứa, nên cuối năm nay
mỗi gia đình khỏi sinh thêm một vài đứa con
bé bỏng. Hy vọng dân số thế giới sẽ tăng vụt
sau mùa dịch nầy. Dù có tử vong hao hụt
nhiều, nhứng sinh suất sẽ cao gấp trăm lần tử
suất.
Nếu được AH viết cho một bài cho Lá Thư tới,
thì BPT chúng tôi vô cùng hoan hỉ.
Chúc bình an cho gia đình AH trong mùa dịch
nầy.
Bà Phạm Nguyên Hanh
Kính g i B T L Th

H

Xin c
n u
ạn đ chia uồn cùng gia
đ nh chún tôi t on L Th
H
số 113 v
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việc chồng tôi là AH Phạ N uy n Hanh đ từ
trần vào ngày 27-1-2020. Xin g i kèm $100
cho quỹ L Th . in chúc L Th t
ng tồn
mãi mãi.
Bà Trần Th Ngọc S

n

7171 Sowell Ave., Westminster,CA 92683

đến nay, ngân quỹ đã cạn, eo hẹp, BPT cũng
đang lo lắng. Đóng góp của AH rất quý báu.
Ái hữu là một nhà văn, viết rất nhiều, viết dễ
dàng, Xin đóng góp một bài, về kỷ niệm đẹp
của Trung Tâm Quốc Gia Kỹ Thuật Phú Thọ.
Chúc an lành cho gia đình trong mùa đại dịch
Covid-19.

Ban Phụ Trách
Bạn bè tiếc thương anh đã rời bỏ thế gian, nay
đã về miền lạc phúc. Nghe anh cũng đã kiên trì
chiến đấu với bệnh trong một thời gian dài, mà
khi nào cũng lạc quan. Nhờ có chị bên cạnh
hết lòng chăm sóc, an ủi. Anh chị đã có một
đời hạnh phúc bên nhau, gần 60 năm, kể từ
ngày cùng học trong trường Công Chánh. Mối
tình đẹp bền, hạnh phúc. Xin chị nghĩ đến lẽ vô
thường của kiếp người mà bớt đau buồn, để
giữ gìn sức khỏe trong những tháng ngày thiếu
anh. Năm trước, AH Trương Quang Tịnh ghé
thăm anh, thấy anh vẫn lạc quan yêu đời dù
mỗi ngày phải lọc máu tại nhà và thuốc thang
thường trực.
Cám ơn chị đã rộng rãi đóng góp ủng hộ ngân
quỹ nuôi dưỡng Lá Thư. Lá Thư AHCC là một
nội san lâu đời nhất tại hải ngoại, sống lâu nhờ
đóng góp tài chánh, đóng góp tin tức và đóng
góp cả tình thân thiết của đồng nghiệp. Xin chị
viết một bài kỷ niệm về anh, để bạn bè chia xẻ.
Chúng ta ai cũng đã xế bóng, lấy kỷ niệm làm
niềm vui, an ủi, khỏe mạnh. Chúc chị được an
bình, mạnh khỏe, và tìm được niềm vui đơn
giản trong những ngày tháng thiếu anh.
AH Nguyễn Văn Hoa
Kính anh Trực,
n anh đ ng ra thu góp quỹ nuôi
ng
L Th
H . Tôi hôn
i t để tên tr ti n
cho ai n n để tr ng và nh anh l
n hi o
. ính è chi hi u $20.
Ban Phụ Trách
Cám ơn AH đã nhớ đóng góp yểm trợ cho Lá
Thư AHCC. Nhiều AH muốn đóng góp, nhưng
lần lữa, rồi cứ quên hoài. Cho nên trước đây
các BPT có nhắc, khi nhận được Lá Thư, thì
gắng gởi ngay tiền đóng góp, nếu không làm
liền, thì sẽ quên. Trước đây, trong một thời
gian dài khi quỹ Lá Thư khá dồi dào, thì BPT
có nhắn đừng gởi thêm tiền ủng hộ. Nhưng

Bà Lê Thị Thạnh
Kính g i anh Trực,
Tôi xin góp $20 vào quỹ LT và xin ti p t c nhận
LT H . in c
n.
Lê Th Thạnh
Ban Phụ Trách
Cám ơn đóng góp của chị. BPT chúng tôi sẽ
tiếp tục gởi LT AHCC đến chị, để không mất
liên lạc của một thành viên của gia đình Công
Chánh. Lá thư AHCC là một mối dây liên lạc
gia đình CC nơi quê người, trong gần bốn
mươi lăm năm nay, chúng ta còn có nhau cũng
nhờ lá thư nầy. Chúng tôi thường nhắn các AH
khi nào thay đổi địa chỉ, thì cho BPT biết, để
cập nhật và khỏi mất liên lạc.
AH Nguyễn Quốc Đống
Thân g i anh Trực
Xin g i t i anh $20 ti n đ n
cho n
2020. D ch cúm Corona kéo dài quá lâu. Ngay
c việc đi ch mua th c phẩm hàng tuần c n
b hạn ch huống chi là họp mặt. Có lẽ ph i
ch cuối n
i hy vọng gặp lại.
Thân

ống Nguyễn
Ban Phụ Trách

Hy vọng mọi tai họa sẽ qua mau, và chúng ta
lại sẽ họp mặt cùng nhau thường xuyên hơn.
Mong anh góp sức, góp công vào việc hoàn tất
những lá thư sắp tới. Không có chi nặng nhọc,
cũng không có việc chi nhiều, nếu mỗi người
một chút thôi, thì hy vọng lá thư sẽ được lâu
dài hơn, Cám ơn phần ủng hộ Lá Thư của anh.
AH Nguyễn Sĩ Tuất
Thân

i u anh,
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n anh T ực đ cho xe t an 13 -139
của LT H
số 114. Tôi t th n h c u
anh đ đọc ọi
i i t của nhi u H
oof
ea in s a lại fo at cho thốn nh t của c c
i i t inco ati le
i softwa e đan
n
hi n chữ
h nh chạy lun tun
hôn
đún
t í nh uốn t on
i ch a ể l
a ins font
a e setu theo c t hôn
thích h . Tôi c n từn iú
tt c i i t
in s ch t on iệc thốn nh t layout của
t
số i i t c t i liệu
h nh nh đi è nhi u
hi n softwa e e sions h c nhau th nh
th tôi đ ặ h h n hôn ít n n t c
thôn
c i n nhẫn của u anh.
Thân
n,
N uyễn Sĩ Tu t

Chúng tôi cũng đang đuối sức đây, cần sự tiếp
sức của những AH còn tha thiết đến Lá Thư,
và tình đồng nghiệp nơi hải ngoại.
AH Nguyễn Văn Mơ
Roun Roc n

y 14 th n 4 n

2020

Anh Trực thân,
Tôi g i theo đây
t check $20 ti n đ n
LT AHCC. Thân chúc anh ch cùng toàn thể gia
đ nh đ c bình an vô sự trong d ch Corona
Virus này.
N uyễn

Ban Phụ Trách
Cám ơn anh xưa nay khi nào cũng hăng hái
đóng góp bài vở và tài chánh cho Lá Thư
AHCC. Nhờ những bài viết xuất sắc của anh
mà Lá Thư thêm phần giá trị và cái tình Công
Chánh thêm đậm đà. Tuổi tác cao mà anh còn
minh mẫn, sắc bén, và quý nhất là tinh thần
hăng hái phục vụ. Nhiều AH bái phục kiến thức
về sử dụng computer của anh. Mong anh tiếp
tục viết cho những lá thư tới những bài viết liên
hệ đến tình Công Chánh.
Nhiều AH cho biết, anh là một người ham học
hỏi, cầu tiến, không ngại khó khăn. Ngoài
ngành Công Chánh, anh còn có Cao Học
Quản Trị, Luật. Thật đáng phục.
AH Đoàn Đình Mạnh
nh T ực thân
h i côn nhận anh ẫn còn h n h i
sốt s n
h c
L Th
H . Nh ậy LT sẽ còn ti t c
đ c h t h nh.
B i anh t nh y t chuy n n hiệ
đính è
tc
n hĩa
thích h

công việc cũng có phần rành rẽ. Sự hợp tác
của anh, sẽ giúp lá thư được phong phú và lâu
dài hơn. Cám ơn lời ngợi khen của anh.

đẹ . B i th
i i n y.

Thân
ạnh
Ban Phụ Trách

Chúng tôi đang mong sự cộng tác của anh
đây. Ít nhiều chi cũng được. Đại khái như dò
chính tả một số bài viết, viết bài, kêu gọi các
AH khác đóng góp bài viết. Trước đây anh
cũng là thành phần nòng cốt trong BPT Lá thư,

Ban Phụ Trách
Cám ơn anh đã chúc sức khỏe trong mùa dịch
Covid-19. Thay mặt BPT cúng tôi xin chúc lại
gia đình AH được an bình, mong đại dịch sớm
qua để sinh hoạt thế giới trở lại bình thường.
Đóng góp ủng hộ lá thư AHCC là nguồn máu
tiếp sức cho trái tim AHCC còn nhịp đập, và
gia đình AHCC còn liên lạc nhau lâu dài. BPT
vẫn mong có bài viết của anh, để cho những
AH xa gần, đọc bài cũng như thấy lại anh em
xưa.
AH Nguyễn Sĩ Tuất
n anh T ực tôi đ th y file anh
i
u loa . Việc " c n
oi" của u anh thật t
h c l i n o iễn t
c n hôn c l i
n o hen tặn cho đầy đủ.
Thân
n,
N uyễn Sĩ Tu t
Ban Phụ Trách
Thưa anh, đúng vậy, vác ngà voi khá vất vả,
và đôi khi cảm thấy rất cô đơn nữa. Không
những thế, nhiều khi còn vô tình làm buồn lòng
anh em. Nhưng với tấm lòng hiểu biết khoan
hòa trong cái tình đồng nghiệp xưa nay tất cả
hiểu lầm cũng đã được bỏ qua. Một ái hữu nói
rằng: “ ừn n n
i đi u b t bình nh nhặt
mà làm m t đi c i t nh ằng hữu đ
y côn
xây dựng nhi u n
i c đ c, uổng l m.”
Trong tinh thần đó các BPT đã được anh em
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ủng hộ và yểm trợ tinh thần cũng như vật chất
để LTAH còn tồn tại được đến hôm nay.
Những đóng góp liên tục của anh qua các bài
viết, tài chánh, và tinh thần đã làm cho LT
AHCC trường tồn. Mong được anh liên tục
đóng góp đều đặn cho LT như trong quá khứ.
AH Nguyễn Đình Duật
Kính ởi B

han

nh T n

hún tôi l c c ôn sinh
i hữu ôn
h nh To n ầu t xúc đ n
ô c n
th n ti c sự a đi của Gi o s Ái Hữu han
nh T n
o n y 4 th n 4 2020 ừa ua
tại New O leans Louisiana, USA.
hún tôi luôn t ởn nh Gi o s Ái hữu han
nh T n l
t ậc thầy
đ n anh i hữu
h ính ho nh
đ cđ .
hún tôi xin th nh ính hân u c n
iB
ia uy n t on lúc đau uồn
t
t
n y
xin đồn tâ cầu n uyện cho H n
Linh Gi o S Ái Hữu han nh T n s
ti u
i u
i n ực Lạc Vĩnh Hằn .
ồn ính
ôn sinh

i
Ái Hữu ôn

h nh To n

ầu

Ban Phụ Trách
Cám ơn anh đã thay mặt toàn thề AHCC gởi
lời phân ưu đến gia đình thầy Phan Đình Tăng.
Trong thời gian đại dịch Covid-19 nầy, ai cũng
lúng túng không biết phải làm gì để tỏ lòng
thương tiếc một AH, một đồng nghiệp, một
người thầy tận tâm quý mến. Việc làm nầy của
anh giúp toàn thể AHCC bớt băn khoăn lúng
túng.
Cám ơn anh đã liên tục mấy mươi năm nay
tiếp tay, tiếp sức, và trong nhiều nhiệm kỳ trực
tiếp đảm nhiệm điều hành lá thư AHCC. Anh
đã quan tâm và dò lại, kiểm soát rất kỹ lưỡng,
từ hình thức đến nội dung của mấy chục lá thư
AHCC sau nầy. Anh cũng đã đảm nhiệm giao
thiệp với nhà in, xem bản in nháp, và cho gởi
lá thư đi về Nam Calìfornia để phân phối. Cám
ơn tấm lòng của anh.
Cái công thức thực hiện LT AHCC của Cố AH
Nguyễn Đức Chí qua internet, chia công việc
cho các AH ở cách xa nhau hàng ngàn dặm
trên khắp thế giới, mỗi người một nhiệm vụ
vừa phải, không để mọi việc đặt trên vai của

một người đã làm cho Lá Thư khởi sắc và liên
tục thêm nhiều năm sau nầy. Phải còn người
còn có uy tín và còn hăng hái như AH Nguyễn
Đức Chí, như anh, mới kêu gọi được sự cộng
tác AH khác. Với uy tín và nhiệt tình của anh,
BPT hiện tại tin tưởng anh có thể thành lập
một Ban Phụ Trách LT AHCC gồm những
thành viên ở cách xa nhau, mỗi người nhận
một phần trách vụ nhỏ, để khi chúng tôi đuối
sức buông tay, thì sẽ có người thay thế, để lá
thư khỏi phải chết, ngoài sự mong muốn của
đa số AHCC chúng ta. Mong mỏi lắm thay!
AH Nguyễn Xuân Mộng
Kính g i AH Trực,
Xin gởi chi phi u è theo để góp phần nh
vào LTCC. Thành thật c
n H
t t c AH
trong Ban Ph Trách LT, và xin chúc t t c các
H
ia đ nh an han
đ c mọi sự tốt
lành.
Kính chào,
Nguyễn Xuân M ng 4/28/2020
Ban Phụ Trách
Đóng góp tài chánh yểm trợ lá thư như tiếp
máu cho một cơ thể đang bệnh để lấy sức.
Cách đây mấy năm, quỹ lá thư dồi dào, nên
các BPT cũ không muốn nhận thêm đóng góp.
Theo lối đó, các AH tưởng vẫn không cần
đóng góp nữa, cho nên quên và lơ là. Nay quỹ
đã cạn, rất cần tài chánh để in và phát hành
các lá thư sắp tới. BPT phải kêu gọi và xin cám
ơn AH khắp nơi hưởng ứng. Có nhiều AH
đóng góp rất hào phóng, thật quý hóa, cũng để
bù lại cho những AH quên đóng góp. BPT cám
ơn AH vô cùng. Chúc lão AH an bình mạnh
khỏe.
Chị Vũ Quý Hảo (Lệ Thanh)
Kính th

anh T ực,

hún tôi V Qu H o và Tanya Lệ Thanh
Nguyễn g i ủng h L Th
$120.00.
Chúng tôi r t c
n c c anh đ
r t nhi u
th i gi cho L Th
ôn
h nh.
Tiện đây tôi c n
i i thiệu tôi là Tanya Lệ
Thanh Nguyễn đại diện cho AHCC Houston,
Texas. a chỉ: 24825 Magnolia Rd, Hockley,
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TX 77447; email: tanyanguyen1@yahoo.com;
cell: 832-419-5292; home: 936-372-0804

4)
n anh TT T ực ( . 3T) đ
oi nhân
a cú “Chinese Virus”.

N u cần liên lạc xin anh email hoặc gọi điện
thoại cho tôi. Xin c
n anh.

Thân

Xin chúc anh và ban biên tậ đ c dồi dào s c
kh e để ti p t c “Ăn c
nh
cn
oi” nhé.
Kính, Tanya Lệ Thanh Nguyễn
Ban Phụ Trách
Thật là một tin vui cho toàn thể gia đình AHCC,
khi chị tiên phong đứng làm đại diện cho
AHCC Houston. Có chị đi đầu tiên phong, BPT
chúng tôi tràn niềm hy vọng sẽ có những chị
AHCC khác nối bước chân, đứng ra gánh vác
công việc chung của nhóm AHCC. Chúng tôi
kêu gọi các bà, theo gương của chị Tanya Lệ
Thanh Nguyễn - phu nhân AH Vũ Quý Hảo,
cùng thành lập một nhóm, để cùng yểm trợ
phát triển mối tình gia đình AHCC. BPT chúng
tôi biết có rất nhiều vị phu nhân AHCC rất hăng
hái và quan tâm, có tài, hăng hái, có tấm lòng,
đơn cử như chị Nguyễn Minh Trì, chị Nguyễn
Đình Duật, chị Nguyễn văn Luân, chị Hà Quốc
Bảo, chị Ông Ngọc Ngoạn, chị Huỳnh Mộng
Tuyên, chị Trình Hữu Dục, chị Nguyễn Thị Tư
Điềm, chị Nguyễn Văn Xá và nhiều chị khác
nữa chưa kịp nêu danh, cùng các thế hệ con
cháu tiếp nối. Nếu có các chị nhúng tay vào,
thì Lá Thư AHCC sẽ vô cùng phong phú và lâu
bền. Có AH đề nghị, sẽ làm một kỳ lá thư
AHCC đặc biệt gồm những bài viết của các
quý phu nhân, thì thật là quý báu. Có thể nào
chị đứng ra kêu gọi các chị không? Anh em
AHCC chúng tôi còn tình thân thiết và có đời
sống hạnh phúc như hôm nay, cũng nhờ có
các bà đứng sau lưng hỗ trợ hết mình. Cám ơn
anh chị đã hào phóng hỗ trợ tài chánh cho Lá
Thư, với đà yểm trợ nầy thì chúng tôi cũng
được phần náo yên tâm. Nay chị là đại diện
cho AHCC Houston, xin chị nhắc nhở các AH
viết bài đóng góp tin tức cho Lá Thư. Xin cám
ơn anh chị nhiều.
AH Đoàn Kỳ Tường
Thân g i anh Trực,
1) Phần o n Kỳ T ng vẫn nh c
2)
n
$100 để nuôi
ng LT AHCC
3) Xin ghi rõ: ch Lệ Thanh là đại diện chính
th c h i AHCC Houston

o n Kỳ T

c n

ng

Ban Phụ Trách
Mừng AH được an bình khỏe mạnh. Cám ơn
đóng góp tài chánh rộng rãi cho LT AHCC.
Thiên hạ vẫn thường bảo có bột mới quậy
nên hồ. Có tài chánh lá thư mới in và phát
hành đều. BPT xin cám ơn anh thông báo đại
diện mới. Nếu rảnh, xin anh viết cho vài bài, để
lá thư thêm phần khởi sắc.
AH Trương Quang Tịnh
C
n c c anh đ chun s c giữ cho L Th
sốn cho đ n nay. Tuy ngà voi nh nh n
nặng l
còn
i nhọn làm b th n nữa.
Tôi xin ủng h L Th 100 olla s.
Kính T

n Quan T nh

Ban Phụ Trách
Đóng góp hào hiệp của anh cho quỹ ủng hộ lá
thư AHCC là nguồn sinh khí cho Lá Thư, như
được tiếp máu để LT còn được lâu dài hơn.
Cách đây mấy năm, bài viết của anh cho LT
AHCC được anh em thích thú thưởng thức. Đó
là những kỷ niệm trong nghề đáng ghi nhớ và
nhắc nhở. Nếu anh còn có những kỷ niệm thời
sinh viên Công Chánh, xin anh viết cho Lá Thư
những kỷ niệm một thời sinh viên dễ thương
và đẹp đó. Một thời ánh mắt trong sáng lòng
đầy tin tưởng và yêu thương hướng về tương
lai. Ôn lại kỷ niệm thời hàn vi, cũng nhắc nhở
cho những lòng già để tăng thêm niềm an vui
hạnh phúc.
Rất mong bài viết của anh cho các Lá Thư tới.
AH Nguyễn Khắc Dõ
Kính anh Trực,
in c

n u anh lo cho L Th

H

.

Thân, Dõ
Ban Phụ Trách
Anh là một AH CC năng động và có lòng, khi
nào cũng tha thiết với nhóm AHCC chúng ta.
Lâu lắm rồi, chưa thấy bài viết của anh cho Lá
Thư. Anh cũng là một thành phần quan trọng
của Rotary Club, xin anh viết cho Lá Thư một
bài ngắn vài trang sinh hoạt, để các AHCC biết

TRANG 14

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

sinh hoạt xã hội của các anh. Mong anh cộng
tác để đóng góp một tay vào vài phần việc của
lá thư, để mong LT AHCC được lâu dài hơn.
AH Trần Văn Hoanh
Thân g i anh Trực,
hec $25 để ủng h LT H .
n anh
đ
nhi u côn lao để thực hiện l th n y.
Thân, Trần V n Hoanh
Ban Phụ Trách
Cám ơn sự đóng góp của anh. Mong anh viết
vài trang về kỷ niệm dưới mái trường xưa hay
kỷ niệm về đời sống, việc làm trên đất Mỹ.
AH Nguyễn Hữu Kiểu
Kính Anh,
G i chi phi u n y đ n anh để ủng h BPT
vững tâm và chúc quý AH dồi dào s c kh e để
chúng ta còn liên lạc nhau.
n nhi u.
TB: Mong nhận đ

c LT AHCC số m i (113)

Ban Phụ Trách
BPT xem lại và thấy đã gửi LT AHCC số 113
cho AH. BPT sẽ gửi lại cho AH lần nữa. Khi
nhận được, xin AH email cho BPT (email:
truc.ahcc@gmail.com)
AH Bùi Thanh Dương
Anh Trực thân m n,
Tôi xin đ n
ti n yểm tr LTCC, theo l i
kêu gọi khẩn c p của anh ngày 28-4-2020.
Theo thông lệ từ t
c t i nay, AHCC / vùng
Hoa Th nh ốn chún tôi luôn luôn đ n
ti n LT
h n n
nhân ỳ họp mặt th ng
ni n H /HT . Riêng kỳ n y 2020
đại
d ch CoronaVirus không họ đ c. Do đ
chúng tôi vừa phổ bi n chuyển email của anh
đ n t t c
H
TH
/HT để họ trực ti p
c nhân đ n ti n yểm tr LT
đ n anh. Xin
tin anh rõ.
B i Thanh D n
duongbui1@gmail.com,
phone: 301-277-6005
TB: Xin thành thật c
n
hâ
h c tài
n n
thiện chí của anh trong LTCC m y

n
ừa qua. Tôi nh lại
o n
2003
2004 hi tôi l
ại Diện H /HT chún tôi
đ h trách các LTCC 82 và 83 v.v., chúng tôi
đ th y thật là v t v , lo âu, v.v..
Ban Phụ Trách
Cám ơn anh đã sốt sắng đóng góp tài chánh
ngay cho Lá thư. Quý nhất là đã chuyển lời
kêu gọi của BPT đến các AH trong vùng. Mỗi
người một tay, phụ cho BPT được nhẹ gánh.
Anh cũng từng kinh nghiệm gánh vác LT trong
quá khứ. Anh hiểu rõ và thông cảm cho BPT
chúng tôi nhiều hơn.
BPT Lá Thư cần tin tức liên hệ đến sinh hoạt
từng thành phần AH, tin tức của AHCC trong
vùng, đóng góp bài viết, đóng góp tài chánh,
phụ giúp đọc, chọn bài, in ấn, sửa chính tả,
trình bày. Kêu gọi đóng góp tài chánh, quản trị
chi thu, in ấn, và phát hành. Ngoài ra, còn giải
quyết các thắc mắc của các AH xa gần. Một
người gánh vác thì quá nặng, cần sự góp tay
của toàn thể anh chị em AHCC khắp nơi. Nếu
được đông đảo AH phụ giúp, mỗi người một
phần việc nhỏ, thì hy vọng Lá Thư chúng ta sẽ
được trường tồn lâu dài.
Dư Thích
Anh Trực thân,
Xin g i anh chi phi u $20 góp phần ngân quỹ
LT H
2020. Th
anh ch
ia đ nh
luôn vui vẻ, an khang.
Thân, Thích
Ban Phụ Trách
Cám ơn anh Thích. Anh từng là một cột trụ của
LT AHCC trong thời gian nhiều năm dài. Khi
anh Chí, anh Duật làm đứng mũi chịu sào phụ
trách Lá Thư. Anh có nhiều kinh nghiệm phụ
trách và hoàn tất LT. Cái công thức thực hiện
LT AHCC do anh Nguyễn Đức Chí chủ trương,
trong đó nhiều AH ở xa nhau, liên lạc qua
mạng internet, mỗi người trách nhiệm một
phần việc, rất hữu hiệu. Không để cho “trăm
dâu đổ đầu tằm” một người gánh, sẽ đuối sức
và sụm sớm. Rất mong anh bỏ chút thì giờ,
vươn tay ra, giúp BPT chúng tôi vài phần công
việc.
Trong khi gánh vác công việc chung, sẽ không
tránh khỏi đôi ba điều bất như ý. Nhưng với
tấm lòng tha thiết với tình Công Chánh, chúng
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ta không vì một vài điều nhỏ nhặt, mà làm tổn
thương đến cái tình lâu dài đã dày công xây
dựng trong hơn 40 năm nay. Mong được anh
vui vẻ cộng tác.
AH Phạm Hữu Quang
Trực thân,
Xin g i bạn chút ít đ n
AHCC. Hẹn gặp lại.

o

uỹ L

Th

Quang Phạm, email qh.pham@gmail.com,
phone: 405-317-5330
Ban Phụ Trách
Anh là người hăng hái và năng động trong tất
cả các lãnh vực. Mong anh để một phần năng
lực đóng góp cho việc hoàn tất những LT
AHCC sắp tới, có được anh cộng tác trong
BPT, chúng tôi hy vọng lá thư sẽ khởi sắc
thêm hương. Mong lắm thay. BPT sẽ cập nhật
địa chỉ email của AH vào bản danh sách.
AH Nguyễn Hữu Thâu
Kính g i AH Trực,
Tôi xin g i chi phi u $40 để yểm tr tài chánh
LT H .
n anh T ực cùng các anh em
ban ph trách LT.
Nguyễn Hữu Thâu, email:
nthau2012@gmail.com
Ban Phụ Trách
Cám ơn AH đã đóng góp tài chánh ủng hộ Lá
Thư. Chúng tôi mời AH viết cho một bài về cho
Lá Thư. Có thể là kỷ niệm khi đi làm, đi học,
khi mới định cư, kinh nghiệm vùng đất mới,
hoặc giới thiệu sinh hoạt địa phương mà AH
thấy đáng viết lại. Mong lắm thay. BPT sẽ cập
nhật địa chỉ email của AH vào bản danh sách.
Bà Bửu Đôn
Th a nh T ực,
Tôi xin g i $50 đô để yểm tr L Th
ôn
Chánh. Thân chúc Anh Ch và quý quy n mọi
đi u an lành.
Nguyễn Th Nh Khu (

sB u

ôn)

Ban Phụ Trách
Cám ơn Cô đã đóng góp dồi dào ủng hộ tài
chánh cho Lá Thư. Lá Thư AHCC như là một

tình cảm gia đình của toàn thể AHCC. Có
nhiều AH đã đi về Trời, nhưng gia đình Công
Chánh vẫn còn đây, những bạn bè quý mến,
những đồng nghiệp thân thiết vẫn dành cho
nhau những cảm tình nồng ấm. Thấy lá thư,
cũng như thấy được một phần của người
thương yêu. BPT chúng tôi có dự định, làm
một vài số đặc biệt của Lá Thư, trong đó, có đa
số là các bàì viết của các Ái Hữu phu nhân.
Khởi đầu cho một khuynh hướng chuyển một
phần trách nhiệm cho các chị. Có bàn tay phụ
nữ, thì mọi việc sẽ chu toàn và khởi sắc hơn.
Mong Cô cho một bài, vài ba trang, hay bốn
năm trang giấy là quá đủ. Xin chúc an lành và
khỏe mạnh cho Cô và các cháu.

Tâm Tình Gửi Các AH/TH CC
Trong dịch cúm Covid-19 này, tất cả mọi
người trên thế giới đều phải thật hạn chế
ra khỏi nhà, hàng chục triệu người bị
nhiễm virus và hàng triệu người bị chết.
Ngoài ra, Thầy Tăng, bạn Các, bạn LC
Minh và bạn LT Thư mất làm cho BPT LT
mất đi non nửa người làm. May nhờ có
một số AHCC giúp tay: trả lời thư tín,
xem lại và sửa lỗi chính tả, nên quý
AH/TH CC sẽ thấy LT này phần Trả Lời
Thư Tín tăng lên khoảng 50 phần trăm,
những bài vở thật nhiều và thật ít lỗi chính
tả. BPT thành thật cám ơn quý AHCC tiếp
tay làm LT súc tích thêm tình AH Công
Chánh và được tồn tại.
Ngoài ra, quý AH sẽ thấy quý bà quả phụ
tham gia nhiều trong bài Trả Lời Thư Tín.
Đặc biệt, ở Houston, Texas, chị Lệ Thanh,
phu nhân của AH Vũ Quý Hảo, đã nhận
lãnh chức vụ đại diện cho AHCC ở
Houston, TX. BPT mong rằng các chị khác
sẽ tiếp tay với chị đảm trách các chức vụ
và viết bài làm gia tăng tình cảm gia đình
Công Chánh.
Xin quý AH/TH giúp quỹ LT ở cuối phần
Báo Cáo Tài Chánh và làm ngay khỏi quên.
Rất tiện lợi, nhanh chóng và đỡ tốn tiền.

