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TRANG 1

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 116
Đây là Lá Thư thứ tư và chót của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh thực
hiện. 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 8 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.
Ban Phụ Trách đã phụ trách trong 4 năm và đã hoàn thành 8 Lá Thư. Chúng mình
sống trong một xã hội dân chủ, mọi công việc làm đều có thời gian nhất định. Vậy, một
lần nữa BPT xin thông báo cho tất cả AHCC để xem AH trẻ nào đứng ra “Vác Ngà
Voi” cho chúng tôi biết để công việc bàn giao được dễ dàng. Xin quí vị AH xem lại
bài “Mở Rộng Tâm Tư” của AH Thí và có đoạn sau: “… Thiếu “người làm” cũng rất
quan trọng. Có “người làm” mới làm ra LT được và bây giờ chúng ta đang cần đến
và tìm “người làm” cho LT kế tiếp. BPT Nam Cali sắp lo xong cho LT hai “nhiệm kỳ”
(92-93). Trong một quốc gia tự do dân chủ, mọi nhiệm vụ dân cử đều có qui định thời
gian, kể cả chức vụ Tổng Thống Mỹ (không quá hai nhiệm kỳ). Như vậy, để tránh không
ai phải gánh vác lâu dài công việc được giao phó hay tham quyền cố vị ở mãi trong
chức vụ của mình…”. Nếu sau LT này, không có một AHCC nào đứng ra nhận
lãnh, thì BPT rất buồn lòng báo tin cho tất cả AHCC là LT đã tạm ngưng.
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.
Hiện có một số LT dư, quí vị nào muốn có thêm để giữ kỷ niệm hay cho bạn bè, xin
liên lạc với AH Trần Đức Thuần, thủ quỹ LT, cho biết những LT nào muốn và bao nhiêu
bản. Xin kèm theo bưu phiếu, Mỹ $5/1 bản, ngoại quốc $10/1 bản.
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 Thu và Đông An Khang, May Mắn và
Đầm Ấm, Lá Thư AHCC mỗi ngày khá hơn và trường tồn….
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh

