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•

AH Lâm Viên, California

Muộn còn hơn “quên”, xin yểm trợ LTCC niên
kỷ 2005 và chân thành cảm tạ qúy ban phụ
trách đã lo lắng cho anh em thật chu đáo với số
lượng dồi dào và phẩm chất tuyệt hảo.
* BPT
BPT cám ơn AH đã không quên yểm trợ LT, và
cổ võ tinh thần tích cực, sốt sắng của các AH
trong BPT và cả những thân nhân của các AH
này, ngồi còm cọm trên sàn nhà đến 2, 3 giờ
sáng dán tem hàng trăm LT bầy la liệt chung
quanh, chưa kể việc chở đi bưu điện gửi LT đến
AH/TH CC khắp năm châu.
•

AH Bùi Hữu Tuấn, Pháp

“Tuổi đã thất thập cổ lai hi”, tôi vẫn còn đi làm,
cho hoàn tất các dự án ở Phi Châu và Đông Âu.
Tôi có lời hỏi thăm qúy AHCC, chúc tất cả vạn
an.
Đó là lời chuyển của thân nhân AH Bùi Hữu
Tuấn, Pháp đến AHCC. Xin yểm trợ LTAHCC
$20.
* BPT
Đã lâu lắm rồi, nay LT mới được nghe tin của
AH. LT hy vọng những AH khác bốn năm năm
chưa liên lạc với LT cũng theo gót AH đàn anh
Bùi Hữu Tuấn gửi cho LT vài dòng.
• AH Lê Đắc Ngà, Kansas
Đã hơn 10 năm mới tìm được cơ hội để liên lạc
LTCC và được biết tất cả AH ở New Orleans
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đã an toàn. Tôi mừng lắm và mong được nghe
kể lại chuyện bão Katrina. Xin anh nhận số tiền
nhỏ ($50) để đóng góp cho LT.
TB: Tôi mong gặp lại AH vùng Hoa Thịnh Đốn
ngày 25 tháng 9, 2005
* BPT
LTCC được hân hạnh và vui mừng tiếp đón
nhiều AH, vì lý do này nọ đã mất liên lạc với
LT trong những năm qua, nay tìm lại được sợi
dây móc nối tình thân hữu giữa các AH/TH
công chánh bốn phương. AH Hoa Thịnh Đốn
rất tiếc không được dịp gặp lại AH như đã dự
định vì có sự khác biệt về thời khoá biểu hành
trình của AH và buổi họp mặt AH/TH vùng
Hoa Thịnh Đốn. Hẹn AH một dịp khác.
•

TH Kim Nga, California

Tôi là Nga, địa chỉ nơi cái check $20 đóng góp
thêm cho LT AHCC. Ông Trần Quốc không
còn ở địa chỉ này, vì tôi và gia đình ở đây đã
được hơn ba năm rồi. Dạ, bà chủ nhà đầu tiên
mở cuốn này ra coi là tôi, bạn của vợ chồng anh
chị Ngân từ lâu.
Vậy kính mong ông nhớ cho tôi được đọc cuốn
LT AHCC kế tiếp và kế tiếp, ông nhé! vì tôi
thích lắm
Địa chỉ: 71 N. Gadsden Dr, Milpitas, CA
95035.
* BPT
Hân hoan chào mừng Thân Hữu gia nhập hội
LT AHCC, BPT sẽ đều đều gửi LTCC đến các
AH/TH nhiệt tình hưởng ứng đón nhận Lá Thư.
AH Trần Quốc hiện cư ngụ tại San Jose, sau ba
năm mất liên lạc với Ban Phụ Trách, nay đã
liên lạc, gia nhập AHCC địa phương Bắc Cali,
và tiếp tục hưởng ứng đón nhận, yểm trợ LT.
•

TH Bà Nguyễn Văn Tui

Xin lỗi anh vì sự chậm trễ vì mấy lần trước chị
Tài gởi dùm, nay có lẽ chị đi xa.
* BPT
Chị đã yểm trợ LTCC và có tên trong danh sách
yểm trợ trang 134 LT 85, chị lại gửi thêm yểm
trợ kỳ này nữa. Xin cám ơn chị.Thông thường
mỗi AH/TH yểm trợ hàng năm một lần là đủ
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cho việc phát hành Lá Thư, trừ trường hợp các
AH/TH mạnh thường quân đóng góp nhiều hơn
LT xin hoan nghênh. BPT khi gửi LT đến các
AH/TH, luôn luôn kèm theo phiếu yểm trợ để
nhắc nhở AH/TH đừng quên yểm trợ LT trong
một thời gian quá dài.
•

AH Bùi Mạnh Cần, California

Thân gửi Anh Chí,
Tôi bắt đầu bằng chữ “Thân” để mình được
thân nhau, chớ chắc là vì khác promotions
nhiều quá nên anh và tôi ít (hoặc có thể là chưa)
có dịp gặp nhau.
Tôi tên là Bùi Mạnh Cần, Kỹ Sư Công Chánh
khoá 3 ( cùng khoá với các anh Nguyễn Đức
Súy và Tôn Thất Ngọ), chức vụ sau cùng (cho
tới khi di tản ngày 30-4-75 qua Mỹ) là Tổng
Giám Đốc Thương Cảng. Lúc trước tôi có nhận
được Lá Thư Công Chánh đều đều, nhưng cách
đây vài năm vì đổi địa chỉ nhiều lần và có khi
rời xứ Mỹ trong một thời gian dài nên tôi mất
liên lạc với Lá Thư. Vừa rồi tôi có gặp anh Ái
Văn, anh ấy có cho tôi địa chỉ của anh để liên
lạc. Tôi cũng có điện thoại cho anh trước đây
và nay viết thơ này cho anh để xin được nhận
tiếp các Lá Thư AHCC.
Anh Văn có khuyên tôi nên xin anh gởi cho các
số 82, 83 và 84. Sẵn đây tôi xin gởi anh một
check $50 gọi là đóng góp một phần nhỏ vào
chi phí điều hành Lá Thư.Tôi cũng nhân ịp này
gởi lời cám ơn các anh em đã bỏ ra thì giờ và
ông khó để giúp cho LT được trường tồn.
* BPT
Chúng ta cùng trong một hội AHCC, dù tuổi
tác và khoá học khác biệt nhưng tình thân hữu
tự nó đã có từ lâu rồi, tiếc rằng chúng ta chưa
có dịp gặp nhau. Anh Ngọ và anh Súy tôi có
dịp được gặp hơn một lần khi còn ở quê nhà.
Có lẽ tôi không có công chuyện ra Thương
Cảng nên chưa có dịp gặp anh.
Tôi nói là tình thân hữu CC đã có từ lâu, và
nhiều khi cả tình ruột thịt nữa. Tôi may mắn có
ông cậu họ, cố AH Lê Khắc cùng khoá với các
cố AH Phạm Hữu Vĩnh và Tạ Huyến. Tôi được
dịp gặp lại ông cậu tôi năm 1976 khi ông ấy từ
Bắc vào Saigon công tác, và lần thứ hai đầu
năm 1977 khi tôi và một số giáo chức các Đại

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
Học Khoa Học và Kỹ Thuật trong Saigon được
gửi ra Hà Nội dự Hội Nghị Toán Học và Cơ
Học. Ngoài ra khi còn đi học, tôi thỉnh thoảng
có đến gặp ông bác tôi là Đặng Vũ Khâm kỹ
sư tòng sự tại Thương Cảng nếu tôi nhớ không
lầm, và đôi khi gặp ông Kỳ xếp của bác tôi.
Ông Kỳ sau này khi về hưu cuối thập niên 50,
ghi tên học Đại Học Y Khoa Saigon.
Sau bao năm mất liên lạc vì công việc, nay anh
lại trở về với anh em CC, BPT Lá Thư vui
mừng xin đón tiếp anh. Chắc anh đã nhận được
các LT số 83, 84 và 85.
•

Huỳnh Long Trị, The Netherlands

Tôi gởi theo đây 100 dollars tiền mặt. Ở bên
đây ngân hàng họ nói muốn gởi chi phiếu phải
có số account, iban…của người nhận, họ mới
làm chi phiếu. Họ khuyên tôi, nếu số tiền không
lớn, cứ gởi tiền mặt, gởi bảo đảm là được, cho
nên tôi gởi cho anh bằng tiền mặt mà không gởi
chi phiếu. Mong anh thông cảm. Số tiền này xin
anh ghi là $50 phần ủng hộ của tôi và $50 phần
ủng hộ của AH Hoàng Như Ngọc. Đây là dịp
để tôi trả lễ AH Hoàng Như Ngọc vì kỳ rồi anh
Ngọc đã đóng góp cho tôi.
Gặp anh Ngọc trở lại sau gần 40 năm qua email
và điện thoại, tôi rất xúc động rồi anh ta lại kéo
tôi vào LTCC nữa. Tôi cũng quên nói là đã
nhận được 3 số LTCC 83, 84 và 85. Tôi thành
thật cám ơn các anh trong ban phụ trách.
Tôi cũng hy vọng trong tương lai sẽ đóng góp
một vài bài cho Lá Thư.
* BPT
Anh Hoàng Như Ngọc tuy không tham gia vào
BPT, nhưng luôn luôn nhiệt tình cổ võ, đóng
góp bài vở, yểm trợ cho LT. Nay anh Ngọc lại
đưa anh về với gia đình AHCC sau hơn 30 năm
ở hải ngoại là một tin quá vui cho LTCC.
Không những anh đã yểm trợ tiền bạc quá tích
cực cho LT, anh lại còn yểm trợ tinh thần với
bài viết đăng trong LT 86 này. Xin anh tiếp tục
đóng góp bài vở cho Lá Thư kế tiếp. Còn về
yểm trợ tài chánh, tôi cũng đã đề nghị với anh
Ngọc và các anh em Caltrans District 8 là mỗi
năm đóng góp một lần là đủ, nhưng LT không
dám từ chối yểm trợ của các AH mạnh thường
quân.
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•

AH Phan Đình Tăng, Louisiana

AH Huỳnh Văn Ẩn ghé thăm tôi và gửi tôi mấy
tờ LTAH CC số 85 để giao lại cho Phan Đình
Nguyên, Vũ Đức Bảo và chị Tạ Kim Oanh.
Nhân đó tôi xem cọp Lá Thư nhưng vẫn chưa
hết. Có lẽ không biết tôi ở đâu nên chưa nhận
được báo.
Nhân đây xin gởi $50 yểm trợ Lá Thư. Mấy
tháng qua, bị bão Katrina và Rita đuổi chạy qua
Houston, Dallas, Texas cho đến 11 tháng 10
mới về lại New Orleans, nhờ cậu con thuê nhà
ở gần cầu bên phía Tây của Ngọc Lân. Ngọc
Lân phía Đông, chỗ tôi ở cũ thì bị ngập nước
hơn một tháng, đồ đạc bàn ghế trôi ngổn ngang.
Có nước mà chưa có điện nên chưa ở được.
Bảo hiểm đền tối đa, tôi phải thuê người dọn
nhà vứt ra trước đường, cắt tất cả tường và trần
nhà bị ẩm ướt mốc rêu. Ngoài ra nhà không hư
hại gì lắm. Đang chờ City có chương trình
trùng tu lại sao mới tính chuyện sửa nhà lại hay
bỏ đi luôn.
Vào khoảng 1960 vừa ở Pháp về, có thầy Ba La
ở Tân Định xem số Tử Vi cho tôi, tôi nhớ một
điều rất đúng: “…Cứ 30 năm thì Ông lại bị đi
lưu động trong một thời gian nhưng cũng chóng
về chốn cũ…” Tôi cứ tự hỏi đang làm cho Bộ
CC mà sao lại đi lưu động? Cho đến 1975 mới
vỡ lẽ: “Học tập Cải tạo ở trại cô nhi Long
Thành, ra trại Phú Sơn 4 (Bắc Thái), sau 2 năm
9 tháng được cho về lại Saigon (1978) không đi
lưu động là gì? Học tập 2 năm 9 tháng thì cũng
chóng rồi.
Đến 2005, 30 năm sau, tôi cứ nghĩ việc gì sẽ
xẩy ra đây? Không bao giờ nghĩ ra tai nạn do
“Cô Katrina” gây ra làm phải đi lưu động trong
3 tháng rồi mới về lại Ngọc Lân.
Đọc lại bài “Nạn đói năm Ất Dậu 1945” của
AH Nguyễn Xuân Mộng trong LT số 85 làm tôi
nhớ lại 60 năm về trước. Sau khi Nhật đảo
chính Pháp 9/3/1945, tôi đang ở ký túc xá
trường Trung Học Khải Định bị đau thương hàn
nặng phải đợi đến tháng 8 năm 1945 mới thi lấy
bằng của Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Sau đó
“toàn quốc kháng chiến” tôi phải tản cư về làng
tôi là làng Phú Lương, huyện Quảng Điền, tỉnh
Thừa Thiên, cho đến 1947 Pháp chiếm Huế, tôi
và gia đình tản cư về Huế cho đến 1948 vào
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Saigon học rồi 1949 được học bổng đi Pháp.
Năm Ất dậu 1945, 30 năm sau là năm Ất Mão
1975, 30 năm sau nữa là năm Ất Dậu 2005 tôi
bị đi lưu động đúng như thầy Ba La đoán…!
Trong lúc tản cư qua Houston một hôm ra quán
Hồng Kông 4 được người ta cho ăn Free.Tôi
gặp ông bạn tản cư từ New Orleans, hay đọc
các bài tôi vie”t trong Saigon Nhỏ, đôi khi lấy
bút hiệu là “Bần Tăng” anh ta trêu tôi: “ Về lại
New Orleans anh nên viết một bài “ Bần Tăng
đi khất thực…”
Số trời chẳng biết làm sao! Chỉ có cái vui là lúc
qua Texas các AHCC điện thoại thăm rất nhiều,
có bạn cho rượu uống cho đỡ buồn, có bạn cho
sách báo để đọc cho khuây. Tôi thành thật cám
ơn các AH rất nhiều.
* BPT
Mừng là AH và gia quyến đã tạm ổn nơi ăn
chốn ở tại Ngọc Lân. Còn về Tử Vi hy vọng
AH thọ trên trăm tuổi để chiêm nghiệm lời của
thầy Bala.
Nước ta có thầy BaLa, thì Tây có Madame
Soleil (Germaine Soleil), đã chết và ngày nay
bà Elizabeth Teissier thay thế, và Mỹ có bà
Jeane Dixon. Nghe đồn Tổng Thống Pompidou
là khách hàng của Madame Soleil. Còn ở Mỹ,
trước khi lên làm Tổng Thống, ông Reagan
được bà Dixon chiêm tinh như sau: nếu được
đắc cử thì Tổng Thống Reagan không bị chết
trong lúc tại chức xẩy ra cứ 20 năm một lần kể
từ năm 1841 bắt đầu với Tổng Thống W.H.
Harrison, vì các sao xấu không còn chiếu xuống
nước Mỹ mà hướng vào nước Nga và các nước
Đông Âu. Và quả như vậy, John W. Hinckley
Jr đã ám sát hụt Tổng Thống Reagan. Bà
Reagan thường xin quẻ bà Dixon cho ông
chồng trước khi Tổng Thống làm hay quyết
định một việc gì quan trọng, giờ họp nhiều khi
phải đổi lại vì lời phán của thầy bói. Sau
Reagan, đến Tổng Thống Clinton, lúc hoạn nạn
cũng được mấy ông bạn Mỹ gốc Tầu rủ rê xem
bói và địa lý. Vì vậy Clinton mới cho xây bồn
phun nước trên Đại Lộ Pennsylvania, và đầu
năm Mậu Dần nuôi con chó, đi đâu cũng cho
chó đi trước, vì ông ta tuổi Tuất, nếu Tuất bị
Dần vồ thì chó của ông bị vồ trước, và ông sẽ
thoát nạn. Tử Vi cũng rất uyển chuyển, không
bắt buộc phải xẩy ra đúng như lời thầy bói
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phán, vì đương sự có thể thay số để không xẩy
ra sự việc như trong tử vi; nhưng vì đổi số thì
gặp hậu quả khác. Tóm lại có vấn đề nhân quả,
sự kiện này đúng cả trong khoa học và tâm linh,
và đã có nhân quả thì có luân hồi nhiều kiếp.
Chúng ta phần lớn đã quen với khái niệm luân
hồi đầu thai kiếp khác, nhưng Mỹ cũng có
Edgar Cayce từ trước thập niên 50, đã dùng
đồng thiếp để chẩn bịnh và chữa bịnh cho nhiều
người và đọc được tiền kiếp của các bệnh nhân.
Sách về ông có rất nhiều trong thư viện và trên
mạng.
•

AH Nguyễn Văn Chi, California

Tôi là Nguyễn Văn Chi xin gởi LTCC tiền
đóng góp cho Lá Thư. Hình như trong danh
sách vừa qua, qúy AH đã bỏ sót tên tôi (vì quá
bận rộn nên tôi quên gửi thư hồi âm). Sẵn nhân
tiện có AH Nguyễn Phú Cường gởi theo tiền để
đóng góp luôn cho LTCC.
Để tiện việc tôi xin gởi tiền mặt trong thư này
như sau:
AH Nguyễn Văn Chi $20, AH Nguyễn Phú
Cường $20.
* BPT
Rất vui mừng được AH liên lạc lại với BPT Lá
Thư. AH và một số không ít AH khác, vì bận
rộn công chuyện đã quên mất LT trong một
thời gian dài, nay lại gửi lời thăm hỏi, LT cảm
động lắm, và tự an ủi tuổi xuân mình đã 30,
nhưng cũng còn duyên lắm, chưa đến nỗi bị bỏ
rơi.
BPT LT xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các AH
còn nhớ đến LT sau một thời gian xa cách, nay
lại trở về với LT, đồng thời cũng nhắn những
AH lâu ngày chưa liên lạc hãy gửi vài giòng
khích lệ cho LT.
• TH Đoàn Trịnh Giác, California
Tôi sẽ mail lên anh một check $50 của một TH
mới gia nhập AHCC để ủng hộ LT.
Tuy mới nhưng rất xưa, đó là ông Leroy
Purifoy ở USAID Saigon đặc trách về Kiều Lộ
mà đa số các Anh ở Kiều Lộ đều quen biết với
Leroy từ lâu (cuối thập niên 60). Hiện Leroy đã
dọn về ở Phoenix Arizona, và tôi có mời ông bà
đến Orange County dự tiệc Tất Niên của

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
AHCC vào ngày 21-01-06 này. Nếu còn LT 85
xin anh gửi cho Leroy Purifoy một cuốn để ông
có số điện thoại của các anh em AH quen biết
cũ liên lạc cho vui.
* BPT
Hoan nghênh TH Leroy Purifoy đã gia nhập
LTCC. TH Leroy Purifoy trước ở Virginia, cám
ơn AH cho biết là TH Purifoy đã rời về
Arizona.
•

AH Hoàng Như Ngọc, California

Năm 2006 sắp sang xin kính chúc các AH vạn
điều khang an.
Tôi xin góp công vào việc thu thập tài chánh ở
các AH thuộc Caltrans D8 và sẽ gởi cho LT nay
mai, còn việc viết lách thì dạo này mắt mũi lèm
nhèm, đầu óc “nghĩ dê nói ngỗng” chẳng đâu
vào đâu xin các bạn tha cho !! New resolution
“Go Lá Thư”
* BPT
Đầu óc nghĩ dê nói ngỗng mà sao AH vẫn còn
tinh tường suy tính nơi Las Vegas. BPT không
bao giờ quên được công lao AH đã giúp cả tinh
thần lẫn vật chất cho LT.
•

AH Trương Như Nguyên, California

Tôi đã nhận được LTCC số 85. Qúy AH đã bỏ
công để giúp cho LT AHCC được trường tồn là
một đìều đáng ghi nhận. Xin thành thật cám ơn
qúy Ái Hữu.
Với kỹ thuật tân tiến, việc liên lạc và trình bầy
bài vở qua máy vi tính đã giúp chúng ta thu
ngắn thời gian và không gian. Tuy vậy với
nhiệt thành và chịu khó của qúy Ái Hữu mới
đáng qúy. Tiện đây tôi xin gởi chi phiếu $20 để
gọi là góp phần nhỏ vào LTCC.
* BPT
AH đã luôn luôn nâng đỡ tinh thần cũng như
yểm trợ rồi rào cho LT, BPT cảm kích và cám
ơn thịnh tình của AH.
• AH Phan văn Phong, Arizona
Tôi xin được thông báo về sự thay đổ địa chỉ
của tôi như sau:
4041 W. Calavar Rd, Phoenix, AZ 85053
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Tôi mong được thư từ liên lạc qua địa chỉ trên.
Tôi xin được cầu chúc qúy anh trong BPT
LTCC luôn luôn sức khoẻ, dẻo dai, bền bỉ….
để giữ mãi mối dây liên lạc này.
* BPT
Cám ơn AH đã thông báo ngay địa chỉ mới cho
BPT, để LT khỏi bị thất lạc.
•

AH Lê Thành Trinh, Louisianna

Tôi xin gởi kèm đây chi phiếu $20 Mỹ kim để
yểm trợ LTAHCC. Xin cám ơn anh và BPT LT
đã tiếp tục phụ trách LT.
* BPT
Cám ơn AH đã đều đặn gửi bài vở và yểm trợ
LT.
•

TH Phạm Thị Bạch Vân, California

Chúng tôi đã nhận được LTCC số 85. Xin chân
thành cám ơn BPT. Chúng tôi xin gởi chi phiếu
40 USD vào quỹ yểm trợ LTCC. Nay kính,
thay mặt anh Bùi Hữu Tiển.
* BPT
Đã nhận được chi phiếu ủng hộ của AH Bùi
Hữu Tiển. Xin cám ơn TH Phạm thị Bạch Vân,
và cầu chúc AH Bùi Hữu Tiến mau bình phục
và một năm mới an khang.
•

AH Lê Văn Thiên, Canada

Nhân dịp đầu năm tôi xin gửi lời thăm anh Chí
và tất cả các anh trong BPT LT thật nhiều.
Tôi xin gửi theo đây một ngân phiếu 20US để
nhờ anh chí cho tôi được đóng góp vào chi phí
LT. Ngoài ra cũng xin nhờ anh Chí vui lòng
cập nhật giùm địa chỉ và số điện thoại mới của
tôi như ghi trong phiếu xác nhận địa chỉ này.
Xin thành thật cám ơn anh Chí trước, và nếu
được, nhờ anh Chí gõ cho tôi vài chữ qua email
để tôi an tâm thư không bị lạc.
* BPT
Hy vọng AH sẽ tiếp tục vai trò Đại Diện AH
vùng Vancouver như năm trước.
• AH Lê Thị Thạnh, Maryland
Tôi xin gởi theo đây money order $20. để đóng
góp qũy hội AHCC. Xin anh nhận nơi đây lời

TRANG 7
cầu chúc một Giáng Sinh 2005 thật tưng bừng,
vui vẻ và nhiều sức khoẻ cho gia đình anh.
•

TH Lê Trọng Nghĩa, California

Cháu là TH Lưu Trọng Nghĩa, cháu nhận được
hai quyển Lá Thư Mùa Thu 2005. Cháu xin
hoàn lại một quyển đề tên Lê Thị An và xin xoá
tên ấy. Cháu đã dời về Lake Forest và đã thông
báo cho BPT LTCC 2005.
* BPT
Cám ơn TH đã cho biết AH Lê Thị An không
còn ở địa chỉ cũ.
•

AH Phạm Nguyên Hanh, Cerritos,
California

Tôi định gửi đến anh một bản in của bài Níu
Kéo Tuổi Xuân, nhưng tôi nghĩ bây giờ, anh và
qúy anh trong BPT đã có bài trên computer rồi,
nên thấy không cần gửi nữa.
Tôi chỉ xin gửi một chút đóng góp tài chánh để
qúy anh có phương tiện in ấn và phát hành số
báo đầu Xuân. Tết Bính Tuất gần đến, tôi xin
chúc anh cùng qúy quyến, cùng toàn BPT một
Năm Mới an khang và nhiều thành công.
* BPT
Cám ơn anh đã gửi bài Níu Kéo Tuổi Xuân cho
LTCC. Mong anh tiếp tục đóng góp thêm bài
vở cho LT 87.
•

AH Phan Bạch Điểu, Canada

Lời hay ý đẹp. Công khó không ngại chi.
Đó là công sức, sự đóng góp chung của BPT,
AHCC ngày càng vững mạnh, Lá Thư Công
Chánh tốt đẹp hơn. Tôi xin thành thật cám ơn
BPT LTAHCC và xin kèm theo money order
$30 ủng hộ Lá Thư.
* BPT
Nhờ sự đóng góp bài vở và tài chánh của
AH/TH cũng như cố gắng của thành phần phụ
trách LT gồm AH ở nhiều nơi khác nhau, trong
và ngoài nước Mỹ, LT đã luôn luôn được cải
tiến để đáp lại sự trông đợi của AH/TH.
• AH Nguyễn Đắc Khoa, Texas
Được tin anh Hà Công Hòe vừa đột ngột bỏ
bạn bè ra đi, tôi xin gửi đến anh Giang bức thư

TRANG 8
của AH Lê Viết Tùy viết cho tôi , Phạm Bá
Đường và Phan Văn Phong , trong thơ có nói
về tấm lòng của anh Hòe đối với anh Tùy trong
hoàn cảnh hoạn nạn ở quê nhà.
Đầu tháng 4/2005 tôi bất chợt nhận được điện
thoại của Hà Công Hoè. Vẫn giọng vui tính và
tiếu lâm như thuở nào , Hoè thăm hỏi và nói
chuyện huyên thiên về bạn bè trước đây ở dân
sự hoặc trong nhà binh. Vài tuần lể sau đó, Hòe
lại gọi tôi và lần nầy tin cho tôi biết hoàn cảnh
khó khăn và bệnh họan của anh Lê Viết Tùy ở
bên nhà và có kêu gọi đóng góp giúp đở anh
Tùy. Tháng 7/2005, tôi nhận được bức thư của
anh Tùy gửi từ Vủng Tàu, Phước Tuy thấy có
ghi mấy đoạn thơ của Hoè gửi cho anh Tùy và
nhắc nhở đến nhiều anh em bè bạn. Tôi xin
chuyển bức thư của anh Lê Viết Tùy theo
đường bưu điện đến anh Giang và để anh tùy
nghi nhé.
* BPT
Cố AH Hà Công Hoè lúc sinh thời là một nhân
vật rất quen thuộc trong các buổi họp mặt party
nhẩy đầm. Cố AH Hoè đã thất thập, nhưng
trước khi qua đời vẫn đi cầy vì sống có một
mình ở nhà thì buồn, và rất hoạt động trẻ trung
trên những sàn nhẩy vùng quận Cam. Khi nghe
tin AH Hoè ra đi trên sàn nhẩy trong bản luân
vũ inachevée thì ai cũng thương tiếc nhưng vẫn
phải thốt ra câu: “Đi như thế thì sướng thiệt!”
Để tưởng nhớ người bạn thân, AH đă viết bài
thơ “Đêm khiêu vũ cuối cùng” được đăng trong
Lá Thư này để tiễn người ra đi.
•

AH Nguyễn Xuân Mộng, California

Trong Lá Thư Công Chánh 85, tại trang 2 ở
đọan: “AH Nguyễn xuân Mộng thành thật cảm
nhận công khó...........PS. Kèm theo check $30
ủng hộ Lá Thư” tôi thấy không phải thư tôi viết
cho BPT L T 85.
Xin nhờ anh Chí xem lại và đính chính cho, để
AH gởi thư đó không buồn lòng.
* BPT
Vì quá bận rộn lo phát hành LT 86, BPT chưa
có thời giờ tìm kiếm tính danh của AH đã viết
thư trên. BPT xin lỗi AH đó, và yêu cầu AH
cho biết tính danh để đính chính trong LT tới.

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
•

AH Phạm Nguyên Hanh, California

Nhận được thư của anh Tâm, tôi bắt đầu viết
một bài mong đóng góp cho LTAHCC kỳ
tới. Nhưng ngay sau đó tôi phải bỏ dở vì công
việc khẩn trương ở sở, và bài viết đến nay vẫn
chưa được hoàn tất. Tuy vậy, tôi xin gửi đến
quý anh một bài viết của một anh bạn mà tôi
mới nhận được. Bài này, tựa đề là " Níu Kéo
Tuổi Xuân " (đính kèm), của Hoàng Đức, chưa
được phổ biến trên báo chí, và tôi nhận
thấy khá thích hợp với số báo đầu xuân của
chúng ta kỳ này. Tuy vậy, tôi xin để tùy Ban
Phụ Trách Lá Thư toàn quyền quyết định.
Trong trường hợp bài được chọn đăng, tôi chỉ
xin Ban Phụ Trách một đặc ân là gửi cho tôi
thêm một số báo, để tôi tặng lại cho tác giả bài
viết.
* BPT
Tác giả Hoàng Đức đã viết rất nhiều bài đăng
các nơi, BPT rất cám ơn AH đã gửi bài Níu
Kéo Tuổi Xuân, hy vọng những LT kế tiếp
được đăng dài dài các bài của tác giả Hoàng
Đức.
•

AH Trần Sĩ Huân, California

Tôi vừa nhận được tờ lá thư AHCC số 85 nên
gởi mấy hàng đến anh để cám ơn công trình ấn
loát và bài bảng của anh em Công Chánh khắp
nơi. Công trình in ấn và hình ảnh rất được chú
trọng khả quan. Tôi đau bịnh stroke từ ngày 55-04 đến nay vẫn còn ăn nhờ vợ con với chân
tay mặt bị tê bại, đi đâu phải dùng xe lăn, may
còn tay trái ngu ngoe đôi chút nên đọc email và
viết thư cho các anh đây.
* BPT
Rất mừng anh đã gửi email cho biết tình trạng
sức khoẻ của anh và thông báo nhận được LT
85. LT kỳ này bìa không được như ba số trước.
Mấy số trước tôi chỉ đưa nhà in bìa mẫu và pdf
file, để họ làm offset, kỳ này họ xin luôn cả
corel file (graphic design) để làm offset cho
nhanh. Chính vì vậy họ đã không làm retouche
bản offset như những lần trước. Giúp nhà in
làm nhanh hơn thì mình bị thiệt thòi. BPT có
quyền bắt nhà in in lại bìa theo như giao kèo ký
giữa hai bên, nhưng nếu in lại bìa thì mất cả 2
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hay 3 tuần nữa, vì vậy BPT cho phép tôi được
du di cho nhà in không bắt in lại bìa. Họ hứa
lần sau đưa tôi xem bản offset trước khi in. 3
LT 82, 83, và 84 họ đều đưa tôi duyệt offset bìa
trước khi in, trừ lần này LT 85.
•

AH Đào Trọng Cương, Canada

Lá Thư số Mùa Thu 2005 (số 85) được trình
bầy đẹp đẽ, chắc ai thấy đều vui vẻ, đáng được
khen ngợi.
Anh cả Nguyễn Mạnh Hoàn vẫn còn ghi tên
trong số 3 Đại Lão Đồng Sàng, hẳn là đã mất
nhanh chóng trong khi Lá Thư đang được in?
Còn riêng AH Trần Sĩ Huân phải dùng xe lăn
không được nói tới, thì tôi chưa hiểu lý do.Tôi
muốn biết sớm, xin AH giúp tôi: đợi đọc trong
LáThư Đông 2005 lâu quá, sốt ruột! Tiện đây
gởi tặng LT $50.00 Money Order. Cám ơn AH
rất nhiều. Nói thêm: Cố AH Hoàn tuổi Tuất
(1910), tôi tuổi Hợi (1911). AH Minh có lẽ
đồng tuế với tôi.
* BPT
AH đã gần bách niên giai lão, vẫn luôn thiết tha
với Lá Thư và theo dõi tình trạng sức khoẻ của
bạn bè, là một khích lệ lớn cho toàn AH/TH Lá
Thư CC. Đọc trong mục thư tín này AH sẽ thấy
email AH Huân viết cho BPT.
• AH Trần Đức Huy, California
Tôi đã nhận được LTAHCC số 85, xin thành
thật cám ơn qúy anh. Cũng như vài số LT gần
đây, LT này thật là hoàn mỹ, kể cả về hai
phương diện hình thức và nội dung. Xin kèm
theo đây: phiếu xác nhận địa chỉ, chi phiếu $20
để yểm trợ LT.Kính chúc qúy anh luôn luôn vui
mạnh.
* BPT
LT đạt được tiêu chuẩn như lời ban khen của
AH, là nhờ sự đóng góp hăng say tích cực của
toàn Ban Phụ Trách Lá Thư và nhờ phương tiện
truyền thông cũng như kỹ thuật ấn loát tân tiến.
•

AH Nguyễn Thiên Hải, California

Thú thật với các anh tôi rất thích thú những bài
khảo sát, tham quan về những công trình, kỹ
thuật hiện đại của thế giới, cả những kinh

TRANG 9
nghiệm du lịch đã chỉ dẫn cho các AH trong
LTAHCC số 85.
Mong LT tới, nếu được các AH sưu tầm hoặc
liên lụy bởi những biến cố lớn vừa rồi như bão
Katrina, động đất ở Pakistan, v..v.. thì đó cũng
là thời sự thích thú! Chúc tất cả qúy AH thật
nhiều sức khoẻ, luôn vui vẻ và được tăng tuổi
thọ. Xin gởi kèm chi phiếu 25 đô.
* BPT
Những đề tài AH theo dõi và đề nghị đăng vào
LT đã được thực hiện trong LT 86 này. BPT hy
vọng nhận được đóng góp bài vở của AH.
•

TH Phạm Thị Phương, Canada

Nhà tôi, AH Phạm Hữu Vĩnh, đã mất hồi tháng
10 vừa quạ Gia đình Công Chánh ở Montreal
làm điếu văn rất trân trọng, và các nơi khác
cũng cáo phó, chia buồn, tôi rất là cảm động và
rất qúy tình thân giữa các AHCC. Tôi xin được
tiếp tục nhận Lá Thư AHCC, gởi về địa chỉ mới
của tôi như sau:
Mme Pham Thi Phuong
5240, Chemin Côte St-Luc, #312
Montreal (Qc) H3W 2G9, Canada
Xin cám ơn, và chúc tất cả AHCC một năm
mới luôn vui mạnh và phát đạt.
* BPT
AH Phạm Hữu Vĩnh ra đi là cả một mất mát
lớn cho gia đình AHCC. LT 86 này đã dành
nhiều bài tưởng nhớ ghi lại những công trình,
thành quả, xử thế và tình cảm của AH lúc sinh
thời. Toàn thể AH/TH CC một lần nữa xin
thành kính phân ưu với cô (người viết những
giòng này là học trò của thầy Vĩnh) và qúy
quyến. /.

