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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Vì còn nhỏ lớn lên và đang làm cho Caltrans,
Los Angeles, CA, rất mong học hỏi bậc đàn
anh, chú, bác ngày xưa…Có lẽ chắc cũng
không biết được nhiều AHCC (LTCC) ngày
xưa nên thành thật xin lỗi cho cách xưng hô
nếu có gì sai sót, mong các chú, bác, anh v.v..
đừng chấp nhất. Món tiền nhỏ gửi tới LTCC
làm phương tiện ấn loát. LTCC có khác gì
AHCC??

có phần trễ nãi ngoài ý muốn, mong BPT thông
cảm cho.

Có cách nào mình ra một cuốn có hình của các
bậc “tiền bối” trước 75 và nhiệm sở làm trước
75 như một album mà các trường học mỗi năm
thường làm, và yêu cầu anh em gởi hình 2x3,
nhiệm sở, chức vụ cuối cùng. Đây chỉ là ý kiến
yêu cầu để cho con cháu sau này biết được để
làm một cuốn kỷ yếu cho Công Chánh mình.
Thành thật cám ơn.

Thân gửi anh Chí: Khoẻ không anh? Chị cũng
OK chứ. Tụi tôi bên này cũng bình thường,
OK. Anh chị có dịp nào qua chơi bên này nhớ
kêu réo để gặp nhau nói dóc nghe anh. Cũng
lâu rồi đấy.

*BPT
Tre già măng mọc là một điều tất nhiên và
đáng mừng, BPT tin rằng thế hệ trẻ sẽ làm
được rất nhiều việc hữu ích hơn các thế hệ
trước. Về cách xưng hô, thiết tưởng không nên
để ý lắm, vì ngôn ngữ các nước Âu-Mỹ không
có phân biệt về xưng hô, không rườm rà như ta
mà nước họ vẫn tiến ! Nhiều khi xưng hô kỹ
quá theo thứ bậc trong xã hội, hay tuổi tác, còn
gây thêm ngộ-nhận, thành thử từ lâu, LTCC
vẫn dùng tiếng chung là Ái-Hữu (AH) hay
Thân-Hữu (TH) để xưng hộ cho tiện. Về cuốn
có hình ảnh các AH (không phân biệt trước hay
sau 75) là một ý kiến hay, nếu nhiều AH đồng
ý, chúng ta có thể nghiên cứu sau. Nhiệm sở
trước 75 đã có ghi trong danh sách AHCC, còn
chức vụ cuối cùng đã đảm nhiệm truớc 75 thì
có một số bất tiện: “vang bóng một thời” sẽ
làm cho chúng ta hưóng nhiều về quá khứ,
trong khi LT cần chú trọng về tương lai cho tập
thể AHCC trường tồn và tiến xa.
•

AH Văn Minh Phước, Canada

Kính thưa BPT, Lâu quá, không có dịp gởi tiền
ủng hộ Lá Thư, nhân dịp anh Lê Văn Chơn tới
thăm, tôi xin gởi một money order trị giá $50
US tới BPT Lá Thư vì lý do bệnh tật, thỉnh
thoảng lại vào nhà thương nên việc đóng góp

*BPT
Thân chúc AH hồi phục sức khoẻ mau chóng.
Lệnh-phiếu rất quý hóa cho LT, nhưng AH
không nên để ý đến cho tới khi hoàn toàn hồi
phục.
• AH Nguyễn Đăng Thịnh, California

Tiện đây xin gởi đến anh tiền đóng góp cho Lá
Thư AHCC $100 US của 5 AH, $20 cho mỗi
người, nhờ tôi chuyển đến anh, theo tên sau
đây: Lý Diệp Tùng, Nguyễn Đình Tuân, Đỗ
Đình San, San Jose, CA; Nguyễn Ngọc Khiêm,
Orleans, Ont, Canada; Nguyễn Đăng Thịnh,
Hayward, CA.
Anh Nguyễn Xuân Hoàn có nhờ tôi chuyển đến
anh tiền nuôi dưỡng đóng góp cho LTAHCC
$40 theo như check đính kèm.
Anh Hoàn vẫn ở địa chỉ cũ, số phone cũ, mọi
chuyện không thay đổi. Anh Hoàn cũng nhờ tôi
chuyển lời hỏi thăm đến anh chị cùng anh em
bên đó. Phần tôi cũng vậy luôn.
*BPT
Hoan nghênh sự đóng góp của quý AH. Được
biết AH rất sốt sắng trong việc đón tiếp các AH
từ phưong xa tới thăm Bắc Cali, chúng tôi sẽ
không ngần ngại thông báo khi có dịp thăm quý
anh chị bên đó.
•

AH Lê Thị Ngọc Oanh, California

Xin cám ơn Ban Phụ Trách LTCC đã gởi
thường xuyên tạp chí LTCC rất hay và nhiều
bài vở phong phú. Kính xin gởi đến chi phiếu
yểm trợ LTCC.
*BPT
Cám ơn sự đóng góp của AH. LTCC có được
những bài hay và phong phú là nhờ sự đóng
góp bài vở của một số AH (tuy là văn-sĩ

