SỐ 115 – MÙA XUÂN 2021

TRANG 1

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 115
Đây là Lá Thư thứ ba của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh thực hiện. Ban
Phụ Trách xin phục vụ quí AH/TH tạm thời thêm một năm nữa, để chờ đợi xem có
quí AH trẻ nào đứng ra “Vác Ngà Voi” hay không. Chúng tôi xin lưu ý các AHCC
là sau lần tạm thời này, nếu không có AHCC nào đứng ra thì Lá Thư sẽ ngưng,
một điều mà chúng tôi rất tiếc không thể làm khác được. 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 cám ơn tất cả Ái Hữu cùng Thân Hữu đã mở rộng cánh tay
giúp bài vở và ngân khoản để cho 7 Lá Thư vừa qua được hoàn mỹ. Chúng tôi cũng
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.
Ba Lá Thư vừa qua và những LT sau này, chúng tôi thêm bài viết về sức
khỏe, về đất nước Việt Nam, và chuyến vượt biên khó khăn và gian nan của AH
Trịnh Hảo Tâm. BPT mong rằng những bài này giúp các AH có một sức khỏe dồi
dào, hiểu biết thêm về đất nước quê hương của mình, cũng như chuyến vượt biên
thật hãi hùng. Những bài về đất nước, GS Thái Công Tụng thêm rất nhiều câu thơ,
lời hát, và BPT thêm những YouTube thật sống động, hy vọng sẽ làm cho quí AH
hài lòng và thích thú khi đọc xem. Xin quí AH cho chúng tôi biết nhận xét.
Ngoài ra, chúng tôi từ nay chỉ gửi Lá Thư đến những AH/TH CC đã hồi báo
nhận Lá Thư. Nếu quí AH/TH CC nào chưa có và muốn có Lá Thư, xin gửi Phiếu
Hồi Ý là nhận Lá Thư về cho chúng tôi ngay.
Mỗi năm qua đi, chúng ta thêm một tuổi và già đi, gần đất xa trời, bệnh tật
mỗi ngày một thêm. BPT kính chúc quí AH/TH giảm thiểu những chuyện trên và
sống vui vẻ bên cạnh con cháu.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy Cô, các AH Tiền Bối, cùng AH và
TH Công Chánh khắp mọi nơi một mùa Xuân vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc,
một năm mới Tân Sửu An Khang và May Mắn, Lá Thư AHCC mỗi ngày khá hơn
và trường tồn….
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