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TRANG 9
nữa là AH đã tự đánh máy bài viết (4 trang) và
email cho AH Khưu Tòng Giang để giúp BPT
khỏi phải mất thì giờ đánh máy lại. Điều này
nói lên tinh thần minh mẫn và sức khỏe rất tốt
vào tuổi xấp xỉ cữu tuần của AH. Bài viết của
AH đã được đăng vào LTAHCC số 87 này.

•

AH Trần Lê Quang - California

Thân gửi anh Lê Khắc Thí,
...Tôi đã nhận được “Lá Thư SOS”. Xin cám
ơn.
Tôi đồng ý với Anh là chúng mình nên cố gắng
bảo hộ cho Lá Thư Công Chánh, nếu không
được trường tồn, thì cũng được sống càng lâu
bao nhiêu càng tốt. Trong thử thách chúng
mình đã sáng lập LT cách đây mấy chục năm
rồi, không lẽ hôm nay đành để LT bị “mắc
cạn”, không phải vì thiếu tài chánh, hoặc thiếu
khả năng hoặc nhiệt tình quản lý của các AH
trẻ tuổi, mà vì thiếu bài vở để đăng!
Vậy thể theo sự yêu cầu của Anh, tôi xin gởi
đính hậu một bài viết thuật lại sự tích của một
dự án phát triển kỹ nghệ mà tôi hân hạnh được
tham gia vào sự thiết lập 50 năm về trước, mà
ngày nay vẫn còn hoạt động tích cực với nhiều
hiệu quả khả quan.
Mục đích của bài viết là để kể lại một vài chi
tiết để biết cho vui mà thôi, không phải để đề
cao thành tích của riêng tôi. Dự án nhờ sự đóng
góp chất xám của nhiều chuyên viên Việt Nam
lúc bấy giờ.
Xin Anh đọc trước, coi bài viết có thích hợp
với đường lối của LT, thì cho đăng. Bằng
không, xin AH phụ trách Biên Tập LT tùy nghi
sửa đổi, hoặc bỏ đi cũng không sao...
*BPT
Xin cám ơn và hoan nghênh AH đã sốt sắng
đáp ứng viết bài để cứu nguy LT, bài nói về
“Sự tích dự án Nhà Máy Ciment Hà Tiên”, mà
nhiều AHCC chưa đươc biết. Đáng khen hơn

AH đã viết một bài rất có giá trị giúp độc giả
hiểu rõ nguồn gốc của dự án và các thông-số
làm căn bản trong việc lấy quyết định về địa
điểm và qui-trình sản xuất của Nhà Máy XiMăng (NMXMHT) tại Kiên Lương (KL) và Thủ
Đức (TĐ). AH đã từng lãnh đạo Bộ Công
Chánh và Giao Thông, và sau này Bộ Cải Tiến
Nông Thôn, là thành viên và Chủ Tịch trong
nhiều Hội Đồng Quản Trị các cơ quan tự trị,
nên đã để dấu ấn trong nhiều công trình liên
quan đến sự phát triển của nền kinh tế nước
nhà trước ’75, như NMXMHT, Đập Thủy-Điện
Da Nhim, Khu Kỹ Nghệ AnHòa-NôngSơn, Khu
Kỹ Nghệ Biên-Hòa... Bài viết của AH giúp ích
rất nhiều cho thế hệ đàn em hiểu thêm về
những đóng góp của một AHCC xuất sắc. Mặc
dầu ngày nay NMXMHT, kể cả KL và TĐ, đã
sản xuất được trên 1 triệu tấn/năm, và công
xuất của các NMXM của VN lên trên 20 triệu T
trong năm 2004 (theo tài-liệu của USGS có địa
chỉ:
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/country/
2004/vmmyb04.pdf) nhưng NMXMHT, năm
’64, đã là nhà máy đầu tiên tại miền Nam đáp
ứng nhu cầu về xi măng. Xi-măng là một
nguyên liệu cần thiết trong các công trình kiến
trúc mà anh em AHCC người nào cũng phải
dùng trong những công trình công chánh về
cầu cống, đường xá, nhà cửa, đê đập...
•

AH Patrick Trương, California

Cám ơn các chú, bác, và các anh đi trước, đã
làm được những gì Quê Hương đất nước trước
75, và giờ đây làm lại sợi dây liên lạc nơi xứ
người. Patrick là con cháu sinh năm 1964, đã
từng cộng tác với anh Phùng, giáo sư Long
Beach, cùng bác Nguyễn Xuân Hiếu và chú
Thọ, San Diego, …thành lập “VAST” những
năm trước đây.

TRANG 10

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
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nghiệp-dư nhưng) xuất sắc, và sự ủng hộ nhiệt
tình của toàn thể cộng đồng AHCC
•

AH Phạm Nguyên Hanh, Huntington
Beach, California

Chúng tôi đã nhận được Lá Thư số 86, xin
thành thật cám ơn qúy Ái Hữu.
Xin kèm theo đây chi phiếu $20 yểm trợ Lá
Thư. Kính chúc qúy Ái Hữu trong Ban Phụ
Trách và gia đình được nhiều điều tốt đẹp.
*BPT
Cám ơn sự đóng góp đều đặn của AH cho LT.
Chúc anh và quý quyến may mắn và hạnh phúc.
•

AH Vũ Qúy Hảo, Texas

Anh Chí ơi: Từ nay, xin anh gửi cho Ban Nhạc
Khải Hoàn một số về địa chỉ: Thân Hữu Đỗ
Khải, 4321 Kinkaid, Houston, TX 77093.
Kèm đây là chi phiếu 20$ nuôi dưỡng LTCC
của ban nhạc Khải Hoàn.
*BPT
Cám ơn chi-phiếu của ban nhạc Khải-Hoàn, LT
sẽ được gửi tới địa chỉ AH đã ghi.
•

AH Bà Huỳnh Tấn Tâm, Canada

Mến gởi qúy Anh Ban Phụ Trách: Tôi rất cảm
động đón nhận Giai Phẩm Xuân Lá Thư Công
Chánh, cùng với tôn chỉ cao đẹp luôn duy trì
tình bằng hữu giữa những thành viên gần xa
trong gia đình Công Chánh chúng ta.
Xin yểm trợ qúy BPT số tiền mọn $40 US bưu
phiếu và chúc qúy anh được dồi dào sức khoẻ
để tiếp tục phục vụ LTCC càng ngày càng
mạnh tiến.
*BPT
Bưu phiếu của AH sẽ giúp LT tồn-tại dài dài.
Chúc AH mọi sự như ý.
•

AH Tôn Thất Cảnh, California

Đề nghị quý anh bổ túc Danh Sách AHCC có
địa chỉ email để dễ liên lạc nhau.
Địa chỉ email của tôi ctonthat@hotmail.com .
*BPT

TRANG 11
Ý kiến của AH rất đáng được lưu ý. Đã có một
trả lời chung trong LT về việc ghi địa chỉ email
trong danh sách, xin AH theo dõi.
•

AH Nguyễn Văn Phương, Texas

Tên tôi là Nguyễn Văn Phương (Robert
Nguyễn) ngụ tại số 1145 Olivewood Drive,
Houston, TX 77089. Tôi không phải là Kỹ Sư
tốt nghiệp ở một trường nào cả, trước đây tôi
học một lớp Hàm Thụ gởi bài từ Pháp. Trước
kia là Chủ Tịch Tổng Giám Đốc của Công Ty
HAMYCO (Hoàn Mỹ Kiến Tạo Công Ty,
người đời thường gọi tôi là “Ông Kỹ Sư
Phương”, tôi cũng chẳng thèm cải chính cho nó
mất thời giờ. Gia đình tôi vượt biên năm 1978,
tôi chỉ mang theo một cái quần sà lỏn.
Quen biết với tôi có các ông: Tôn Thất Đổng,
cựu Tổng Cục trưởng Cục Gia Cư; Trần Trọng
Toản, sau 1975 làm Trưởng phòng Kỹ Thuật
cho CTy HAMYCO; ông Long Trưởng Ty
Kiến Thiết Cần Thơ; Ông Phan Anh Công Ty
Đường VN; v.v…
Tôi xin gia nhập AHCC vì muốn tìm kiếm mấy
người bạn cũ như Kỹ Sư Long v.v...Qúy vị
muốn cho tôi gia nhập hay không là tùy ý Qúy
vị. Tôi ngỏ vài lời chân thật cùng Qúy vị chứ
không muốn Đánh Lận Con Đen.
*BPT
AH Phương ơi, trong một nền kinh tế thị
trường, President-CEO (CT-TGĐ) là người
quan trọng bậc nhất đấy, vì là người quyết định
dùng các yếu tố sản xuất nào để làm ra sản
phẩm góp phần cho nền kinh tế được thịnh
vượng. Từ lâu, tên của AH đã được ghi trên
bảng (“vàng”) của danh sách AH và TH CC
thế giới, như trong các LT số 83, 85, .. Bill
Gates của Microsoft chưa có bằng BS, còn
Larry Page và Sergey Brin của Google chưa
xong doctorates, mà lợi tức hàng năm cả tỷ
dollars, trong khi nhân viên kỹ-sư và tiến-sĩ của
họ chỉ lãnh lương “ba cọc ba đồng” thôi. Như
vậy, tập thể AHCC rất hãnh diện có một thành
viên như AH.
•

AH Bùi Mạnh Cần, California

TRANG 12

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Thân gởi anh Chí: Cám ơn anh đã chịu khó gởi
cho tôi 4 Lá Thư chót. Tôi nhận được hai LT
83 và 84 cách đây mấy tuần và vừa rồi thêm hai
LT 85 và 86. Như vậy là trùng hợp với hai mùa
Thu, Xuân 2005 và hai mùa Thu, Xuân 2006.
Nhận thấy trùng hợp với câu “Xuân Thu nhị
kỳ”! Cũng nhận thấy bìa các LT là hình đẹp
của các thắng cảnh. Lá thư mùa nào, hình ảnh
mùa đó. Một cách trình bầy ngoạn mục và đầy
ý nghĩa. Lá thư nào cũng được trình bầy và in
ấn hoàn hảo. Bài vở có hình ảnh dẫn giải và
được xếp đặt rất “nhà nghề”. Tôi xin có lời ca
ngợi qúy anh em trong ban phụ trách đã thực
hiện được công việc “xuất chúng” này. Ngoài
ra, cũng xin ca ngợi thêm qúy anh em đã hy
sinh gánh vác thêm một nhiệm kỳ nữa. Tôi thấy
trong LT 86 “Mùa Xuân 2006” có Phiếu Xác
Nhận Địa Chỉ và Yểm Trợ LTCC. Mặc dầu
mới thông báo địa chỉ cho anh, tôi cũng xin
điền phiếu gởi anh để anh “dễ làm việc” và xin
gởi anh chi phiếu $20 để yểm trợ Lá Thư.

trữ vào PC để xem hay bỏ vào CD thì
download xuống.
Tôi rất mong đóng góp vào LT. Hiện tôi đã có
Adobe Acrobat 7 và Adobe Indesign C8. Cái
mà tôi cần biết là format và cách các anh muốn
trình bầy và chuyển cho tôi templates và
pictures mà các anh có.

*BPT

Tôi xin thành thật cám ơn công sức và sự đóng
góp của qúy anh trong BPT Lá Thư AHCC.

Về vấn đề Yểm Trợ LT xin AH đọc lại trang 2,
của bài Lá Thư Mùa Xuân, xác định yểm trợ
tiền bạc đều đặn mỗi năm một lần cũng đủ.
Cũng trong trang 2, BPT trình bầy tại sao
Phiếu Yểm Trợ được luôn kèm theo với mỗi LT
được phát hành. Nếu AHTH nào đã yểm trợ LT
và không thay đổi địa chỉ, không cần gửi Phiếu
Yểm Trợ lại cho BPT, trừ khi muốn yểm trợ
thêm cho LT.
•

AH Trần Trung Trực, Texas

Tôi xin gửi một check $50 USD đóng góp cho
Lá Thư AHCC, trong phần tôi có $30 USD và
bạn Đống có $20 USD.
Trong 2 Lá Thư AHCC 85 và 86 các anh đều
kèm theo một CD. Việc này rất hay. Tôi xin
đưa ra một vài nhận xét để các anh bàn:
1/ Những hình trong CD có thể để mầu thay vì
đen trắng như hội cựu sinh viên du học ở Nhật
làm (Exruy).
2/ Nếu gửi CD kèm theo Lá Thư cho các hôi
viên trong khi một số hội viên không dùng, như
vậy có phí không?
3/ Thay vì gửi CD, những Lá Thư sẽ để lên
trang web của AHCC, những AH nào muốn lưu

*BPT
Cám ơn quý AH đã gửi chi-phiếu. Ban PT
chúng tôi đã có dịp bàn về vấn đề CD. CD chỉ
được giới hạn gửi cho Đại Diện AHCC vùng,
và cho thành viên BPT. Nhà in cho biết là được
trang bị với máy mới hình ảnh trong CD không
cần chuyển sang gray scale đen trắng như
trước kia. Về trang web cho LTCC, trong số
này đã có một đề-mục riêng, xin AH theo dõi.
Về việc tham gia trình bày bài vở, các AH BBT
sẽ trực tiếp bàn với AH sau.
•

AH Trát Quan Tiên, California

Tôi vừa nhận được LT số 86, nhưng không
nhận được LT số 85, có thể số 85 đã bị thất lạc.
Nếu có thể được, xin qúy anh vui lòng gởi cho
thêm số 85, vì số này được trình bầy đẹp đẽ,
hoàn mỹ về phương diện hình thức lẫn nội
dung, nói riêng, cũng như những LT sau này,
nói chung, theo nhận xét chung của mọi Ái
Hữu đã có xem qua LT số 85.
*BPT
LT 85 đã được gửi lại cho AH, hy vọng AH đã
nhận được. Nếu chưa nhận được xin AH thông
báo cho BPT hay.
•

AH Phạm Lương An, California

Gởi Anh cái check $30 để ủng hộ Lá Thư
AHCC.
*BPT
Hoan nghênh AH đã nhớ tới LTAHCC.
•

AH Nguyễn Sĩ Tuất, California

Làm việc trong BPT LT87 với các anh trong
một thời gian thấy các anh rõ ràng đã thể hiện
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một tinh thần bất vụ lợi và sốt sắng làm việc để
phát hành ra Lá Thư. Riêng anh Chí đã có một
nhiệt tình đáng làm gương trong việc cáng đáng
công việc có ích lợi chung.
Xin đính kèm tấm ngân phiếu $20.00 để ủng hộ
Lá Thư.

TRANG 13
vừa qua cụ có đến dự Tất Niên AHCC. Đáng
mừng thay cho gia đình Công Chánh.

*BPT
Ngân phiếu sẽ giúp LT trường tồn. Cám ơn AH.
•

AH Lê Khắc Thí – California

... Gần đây tôi có tham dự hai buổi “sinh hoạt”
(gặp gỡ) AHCC trong địa phương Nam Cali:
- Hôm 30/4/06, một số AH gồm có các Anh
Đoàn Trinh Giác, Bùi Chiên, Hoàng Đình
Khôi, Anh Chị Lý Đải và tôi đến thăm AH Lưu
Văn Quế vừa xuất viện và sức khỏe đã bình
phục. Nhân dịp này anh em đã thay mặt AHCC
trao tặng Bảng Mừng Đại Thượng Thọ cho AH
Lưu Văn Quế đạt tuổi 85 vào dịp Tết tới. Anh
Chị Quế vui mừng đón nhận món quà hiếm quý
này và ngỏ lời cám ơn AHCC khắp nơi....
- Buổi gặp gỡ thứ hai vào hôm 20/5/06 trong
buổi tiệc cưới Trưởng Nữ của Anh Chị AH
Hoàng Đình Khôi tại Little Saigon. Một số
đông AH (3 – 4 bàn) gặp nhau chuyện trò suốt
buổi tiệc. Đáng mừng là quý AH cao niên xấp
xỉ và ngoài bát tuần cũng đông, mừng cho nhau
là còn thức khuya, ngồi lâu, nghe ca nhạc ồn ào
mà không sao cả, trong số đó có các AH
Nguyễn Văn Tiển, Đoàn Trinh Giác, Trương
Đình Huân, Tôn Thất Toại, Hoàng Thao,
Nguyễn Ngọc Ẩn, Đồng Sỹ Tụng,...
- Tôi vừa nhận thư cụ AH Đào trọng Cương ở
Canada, xin in lại một đoạn thủ bút của cụ để
các AH mừng cho gia đình Công Chánh có các
đàn anh xấp xỉ đạt tuổi Tiên Thọ (100 tuổi) mà
còn khỏe mạnh, minh mẩn, nét chữ sắc sảo như
hồi còn trai trẻ, cụ ĐTC tết năm tới đạt 98 tuổi,
thường liên lạc thư từ với tôi, được biết cụ Bà
ĐTC cũng khỏe mạnh, minh mẫn như cụ Ông,
thật là hạnh phúc!
- Cụ Nhiễm nói trong thư là bạn thân của AH
ĐTC vừa qua đời ở Nam Cali hưởng thọ 97
tuổi cụ Bà 98 tuổi còn khỏe mạnh. Hai cụ đã
chung sống 80 năm, thật là đặc biệt. Trong gia
đình Công Chánh còn có cụ Nguyễn văn Minh
hiện ở Irvine CA cùng tuổi với cụ ĐTC. Tết

*BPT
Tuổi như AH mà còn sinh hoạt thường xuyên
với gia đình AHCC thật là hiếm có và đáng
kính phục. Xin chúc AH nhiều sức khỏe để tiếp
tục vui sống và làm dây liên lạc giữa các thế hệ
già-trẻ, để tình AH ngày thêm bền chặt.
•

AH Trương Đình Huân, California

1. Qua các LT số 85/86 tôi đặc biệt lưu ý đến
tin tức một số AH đã trở về với LT sau một
thời gian dài xa cách. Tôi cũng không quên tin
tức kể công lao khó nhọc của quý AH cùng
thân nhân trong gia đình đã đóng góp để mối
dây liên lạc giữa chúng ta được bền chặt và lâu
dài. Xin thành thật cảm tạ sự hy sinh của quý
AH đem lại sự tăng gia về giá trị của tập san
này...
2. ...Đã lâu không viết nên chữ cứng nét, khó
đọc, xin miễn chấp vì tuổi tương đối khá cao
(81 tuổi)...” .
*BPT
1. Cũng như AH, BPT hân hoan đón nhận tin
của các AH đã liên lạc lại sau một thời gian
vắng tin. Cám ơn AH đã quá khen, thực sự BPT
không dám nói tới “hy-sinh” chỉ biết cố gắng
để LT trường tồn, nhờ sự cộng tác của mọi AH
trên khắp năm châu.

TRANG 14
2. Chữ của AH trông còn rõ và bay bướm lắm,
thể hiện sự phong-phú trong nghề-nghiệp qua
những công-tác tại Hỏa-xa, Công trường
QL14, Nha Nông-Cơ, Chương Trình Muối, Khu
Saigon Island tại Vecco... ! Chúc AH luôn luôn
tươi trẻ và nhiệt tình.
(TB: Lá thư của AH trao tay cho AH KTGiang
hôm Họp mặt AHCC Nam CA (7/1/06) sẽ được
thảo luận sau....)
•

AH Hoàng Như Ngọc, California

Cổ dài ngóng báo đã lâu
Tựa như thiếu phụ canh thâu đợi chồng
Tựa như thuyền ngủ bên sông
Lá Thư Ái Hữu chơi rông nẻo nào.
*BPT
Bây giờ thì AH đã nhận được LT trông đợi. Sở
dĩ có sự chậm trễ, để một số AH phải “ngóng
cổ cò” đón đợi, là vì nhà in in bìa trên giấy quá
mỏng không đúng specs trong contract, và phải
in lại. Ngoài ra lại có một khuyết điểm thứ hai,
chưa sửa xong. Tôi vừa ghé nhà in, nhưng họ
vẫn chưa làm lại được phim cho hoàn hảo
trước khi in bìa. Mong những LT kỳ này và kỳ
tới sẽ không chậm nữa.
AH không những viết văn đã hay mà làm thơ
lại tuyệt cú nữa chứ ! Bài thơ của AH mới đọc
lên, nghe na-ná như một bài tả cảnh AH ngủ
trong thuyền trên sông Hương. Chúc AH sáng
tạo cho LTCC ít nhất một bài cho mỗi số xuất
bản.
•

AH Đồng Sĩ Khiêm, Florida

Dear các anh và các bạn,
Rốt cuộc thì bà La Sát bão Wilma cũng thổi
chúng tôi bay đi khỏi vùng mới định cư chưa
đầy 1.5 năm!! Chủ đất nhân dịp làng Mobile
Home bị bão Wilma tàn phá đã bán dất cho một
cty xây cất townhouses và chúng tôi bị bắt buộc
phải thiên cư!
Xin báo địa chỉ và điện thoại mới.
2020 Portcastle Cir., Winter Garden,
FL 34787. ĐT: 407- 877- 8026.
Kinh chào và chúc sức khỏe. Đ.S. Khiem

ÁI HỮU CÔNG CHÁNH
TB: Xin cho biết hạn chót đưa bài cho LT kỳ
tới.
* BPT
AH xem lại thử coi trong số tử vi có sao thiêndi không (!), dù sao, thì may rủi chẳng biết
được, có khi mình tưởng là rủi mà lại là may.
Hình như phần lớn AH nào định-cư tại Mỹ
cũng bị sao thiên-di chiếu mệnh thì phải, nhà
cửa không bị bão vẫn phải dời đổi vì phải chạy
theo “job”. AH có thể chuẩn bị viết bài cho LT
88 là vừa rồi đấy ! Chưa có hạn chót “nộp
bài”, hoan nghênh sự sốt sắng của AH.
•

AH Lê lương Từ, California
(Port Hueneme CA 93041)
...sau đây tôi nhờ chuyển lời dùm tôi cám ơn
anh Nguyễn duy Tâm đã giới thiệu cho tôi
được gia nhập vào hội AHCC Việt Nam tại
Hoa Kỳ và tin cho anh biết tôi đã nhận được 4
quyển L.T. Công Chánh trong đó tôi rất quí
trọng vì nhờ nó mà tôi biết được các bạn của tôi
đang ở đâu để tìm cách liên lạc với họ.
Và hơn nữa trong đó có những chuyện rất hay,
những bài tường thuật rất xuất sắc và có nhiều
bài tham luận rất hay. Và xin cho nhắn tin anh
Huỳnh ngọc Ẩn ở miền đông gởi lời thăm anh
Nguyễn duy Tâm và hỏi thăm các cháu... .
* BPT
LTCC luôn luôn cố gắng để mong đáp ứng
được thịnh tình của AH khắp nơi. LT xin
chuyển lời thăm hỏi của các đương sự đến AH
Tâm và các cháu.
•

AH Đoàn Đình Mạnh, Australia

...Tôi có 4 đề nghị sau:
1. Chỉ có các AH muốn nhận LT mới cần đóng
góp yểm trợ LT, còn các AH khác không muốn
nhận LT vẫn có thể tham gia mọi sinh hoạt
AHCC và không cần yểm trợ.
2. Tất cả AHCC dù yểm trợ LT hay không đều
có tên trong danh sách cập nhật hóa AHCC
được phát hành hàng năm. BĐD sẽ cố gắng liên
lạc với các AH để bảng danh sách được chính
xác.
3. Đối với các AH còn đi làm, nhưng không
họp mặt và yểm trợ LT hai năm liên tiếp, đến
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TRANG 15

năm thứ ba, BĐD vẫn gởi Thư Mời Họp Mặt
nhưng tạm ngưng gởi LT. Nếu năm thứ 3, 4, 5,
các AH vẫn tiếp tục không họp mặt thì BĐD sẽ
không gỏi thư mời nữa.
Đối với các AH đã lớn tuổi, về hưu hoặc ngưòi
hôn phối của AH đã qua đời thì sự yểm trợ
hoàn toàn có tính cách tự nguyện, tùy theo khả
năng của các vị này. BĐD sẽ tiếp tục gởi LT
đến các vị này không kể yểm trợ nhiều hay ít.

Tôi xin chân thành cám ơn Anh cũng như tất cả
Anh Em đã thương Anh Hạnh tôi mà ghi lại bài
thơ và những kỷ niệm nhớ. Tôi không biết nói
sao hơn chỉ xin Anh cho tôi chuyển lời cám ơn
đến tất cã Anh Em đã có lòng thương tưởng
Anh Hạnh.
Hoa.

* BPT

Anh VĐ Hạnh là một AH rất dễ thưong, ai đã
có dịp làm việc chung với anh ấy đều nhớ đến
đặc điểm này. Tôi còn nhớ khoảng 77-78 có dịp
gặp lại anh trong công tác nối dài đường ống
dẫn nước từ Bà Rịa đến Vũng Tầu (viện trợ
Úc), trước đây bị gián đoạn do chiến tranh, lúc
đó tôi đi kiểm tra thi công cho công ty phụ
trách công tác này. Tính tình và tác phong của
anh vẫn như xưa, rất đáng phục.

Cám ơn anh đã cho một danh sách rất rõ ràng.
Tôi cũng chuyển thư anh gửi tôi cho các AH
trong BPT và AH đại diện vùng để họ theo
cách hoạt động AHCC ở Melbourne, nghĩa là
nói cho các AH trong vùng hiểu là nếu AH nào
chỉ muốn dự hoạt động AHCC địa phương hay
thế giới, không bắt buộc phải nhận và đọc LT .
Điều này cũng phù hợp với bài Phụ trách LT
2005 tôi viết trong LT 83 trang 33.
•

AH Trịnh Hữu Dục, California

Ý kiến của một AHCC được chứng kiến,
Xin hoan hô tinh thần làm việc hăng say cùa
quý anh AHCC đã bỏ nhiều công sức để sửa
soạn cho LT AHCC tới tay bạn đọc đúng hạn
kỳ.
Thật là một sự phối hợp nhịp nhàng, với những
đóng góp chung của toàn thể anh em AHCC
khắp nơi trên thế giới, với sự sáng tác của các
anh chị em trong và ngoài ngành Công Chánh
của khắp cả năm châu.
Với tinh thần đó, LTAHCC sẽ trường tồn trong
Thế Kỷ 21 này…
Xin bái phục.
THD.
* BPT
Cám ơn AH đã viết lên cảm nghĩ của “ người
trong cuộc” biết rõ các cố gắng trong nỗ lực
gửi LTAHCC đi khắp nơi, để AHCC ít ra
“ mua vui cũng được một vài trống canh”.
• Bà Võ Đình Hạnh, Pháp
Anh Nhạn,
Thật cãm động khi nhận được bài báo đăng tin
Anh Hạnh tôi trong tờ nguyệt san Ái Hữu Công
Chánh do Anh gỡi đến.

* BPT

•

AH Huỳnh Thanh Quân, Australia

Các AHCC Sydney vừa họp mặt để phân phối
lá thư 86. Lá thư càng ngày càng đẹp hơn, nhờ
công lao của các AH phụ trách, chúng tôi xin
cảm ơn tất cả.
Đính kèm danh sách và hình ảnh họp mặt.
* BPT
Danh sách và hình ảnh đã được đăng trong LT
này. Các anh đã quá khen, chúng tôi chỉ xin hết
sức cố gắng để chúng ta có đưọc một LT có giá
trị nhiều về phẩm.
•

AH Lê Văn Thiên, Canada

...xin Quý AH vui lòng giúp cho đăng bản tin
và hình ảnh nầy ( đính kèm ) của AHCC chúng
tôi ở Vancouver, Canada vào Trang SINH
HOẠT AHCC KHẮP NƠI vào LT sắp tới và
cũng xin quý AH nhín chút thời giờ phúc đáp
cho chúng tôi biết kết quả.
* BPT
Bản tin và hình ảnh đã được đăng trong LT
này. Cám ơn quý AH đã chịu khó viết tin tức và
gửi hình ảnh để AHCC được theo dõi sinh hoạt
của AHCC Canada.
*** BPT Mục Thư Tín xin hẹn lại LT sau…

