TRANG 2

• AH Nguyễn Khoa Long, Indiana
Kính chúc Anh chị cùng qúy Ái Hữu trong Ban
Phụ trách Lá Thư một năm mới dồi dào sức
khỏe và vạn sự cát tường. Xin đính kèm chi
phiếu đóng góp cho LT.
* BPT
Chúc mừng Anh chị và gia đình một năm mới
hạnh phúc vui manh. Lá Thư còn có mặt với
AHTH năm châu là nhờ yểm trợ tài chánh
thường xuyên của AH và các AHTH khác.
• AH Bà Vĩnh Đào, California
Chú thím Chí thân, Nhận được LTCC 89 với
hình bìa đầy mầu sắc, cảnh thu nên thơ lãng
mạn quá, rồi theo thói quen chị lật đến trang
thư tín mới thấy mấy lời nhắn của anh Thao và
Chú, trong đó chú nhắc đến anh Đào và gia
đình chị, dù chưa gặp mặt lại nhau nhưng qua
đó bao nhiêu hình ảnh cũ nhất là hai cụ, thật
phúc hậu dễ thương, một thời tuy khổ nhưng
vui! Bây giờ em Hòa ở đâu, còn nhà cũ bên
cạnh Vĩnh Nghiêm không. Anh chị Sơn qua
Mỹ có ở gần chú không. Mỗi lần nhận LTCC
chị vừa vui là vì anh em CC qua Mỹ gần hết và
còn liên lạc với nhau thân tình , mà vừa buồn vì
tiếc không còn anh Đào để đi đây đi đó thăm lại
bạn bè, họp hội cho vui. Gia đình chị bây giờ
cũng tạm ổn, bẩy em đều có vợ có chồng hết,
được 11 cháu nội ngọai, cũng ở Mỹ, quanh
quẩn gần nhau.
Mục nói về sức khỏe của LTCC rất bổ
ích, nhất là mấy bài sau này của chú viết, có gì
thêm về cách ăn uống, thể dục cho người cao
niên chú gửi cho chị với, bây giờ sức khỏe
đúng là vàng đó….Thân ái , Chị Vĩnh Đào
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* BPT
BPT Lá Thư Công Chánh nói chung, và em,
Chí nói riêng rất mừng là bao nhiêu năm qua
từ ngày anh mất đi, chị vẫn liên lạc và yểm trợ
đều đều LTCC cũng như tham dự các hoạt
động AHTH Nam Cali. Tháng 11 năm ngoái
2007 đi Cali em có dịp đến thăm chị, vợ chồng
Tâm Phước và hai con của các cháu. Như vậy
là sau 30 năm mới gặp lại chị và cháu Tâm,
tiếc là không có nhiều thời gian hơn để cùng
nhau chuyện trò.
Chị nói đúng, gặp nhau nói chuyện một hồi
rồi lại bàn đến vấn đề sức khoẻ. Chúng ta phần
lớn vào tuổi này ai cũng uống thuốc, không
thuốc này thì thuốc khác. Vấn đề chính là thuốc
nào cũng có phản ứng phụ, mà thuốc mới ra
càng công hiệu nhiều thì càng nhiều phản ứng
phụ, có khi nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì
thế đã không ít thuốc được cho dùng cả ba bốn
năm, sau đó lại bị thu hồi. Nếu uống hai ba thứ
thuốc thì phải cẩn thận hơn, vì có khi hai thứ
thuốc không hạp nhau, sẽ gây phản ứng phụ rất
nguy hiểm, ta cần hỏi bác sĩ, nhưng tốt hơn hết
là vào mạng (internet) tự mình tìm hiểu. Ngoài
ra, sau khi đi thử nghiệm ta phải đòi bác sĩ cho
bản tường trình thử nghiệm và chẩn bệnh, vì có
nhiều trường hợp bác sĩ đã không theo dõi hay
chẩn bệnh sai, đến khi để bệnh phát ra thì đã
quá muộn.
•

TH Nguyễn Hữu Điển, Thủ Đô Thời
Báo, VA
Kính Anh Chí, Chúng tôi đồng ý đóng góp
vào hội AHCC số tiền $40 như nội dung email
anh gửi đến.
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* BPT
Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh rất hân
hạnh được anh chị, chủ nhiệm Thủ Đô Thời
Báo, ngỏ ý muốn gia nhập đại gia đình AHCC,
và cám ơn yểm trợ tài chánh của anh chị.
AHTH Công Chánh luôn luôn đăng những tin
vui buồn trên Thủ Đô Thời Báo, một tờ báo rất
phổ biến, nhiều độc giả trong vùng Hoa Thịnh
Đốn.
Xin giới thiệu Thủ Đô Thời Báo với toàn
thể AHTHCC, điện thọai 703- 876 1697, email
dnguyen647@aol.com.
• AH Lê Thành Trinh, LA
Anh Chí thân, Tôi đã đọc chương trình Họp
Mặt AHCC tại Montreal và nhận thấy đây là
dịp chót mà tôi có thể gặp lại nhiều bạn cũ. Vì
vậy, dù sức khỏe đã kém trước nhiều, nhưng vợ
chồng tôi dự tính cố gắng đi dự đại hội này.
Cách đây đúng 50 năm, năm 1958, tôi
có sống ở dormitory của Oklahoma State
University, nên khi thấy các anh thu xếp cho
các hội viên trú ngụ tại dorm của Đại Học
Quebec tại Montreal trong thời gian hội họp,
tôi thích thú sẽ được sống lại đời sống sinh viên
50 năm trước đây. Tuy nhiên, sự thật là thể xác
của tôi không còn như trước đây nữa. Đêm đêm
thường thức dậy nhiều lần và như vậy phải có
restroom ở gần. Do đó cuộc sống ở dorm không
có hợp với tuổi tôi nữa. Tôi đề nghị các anh giữ
một số phòng tại một hotel ở gần phòng hội, để
dành cho những người mà tình trạng sức khỏe
giống như tôi.
* BPT
Ban Tổ Chức Họp Mặt Hè 2008 tại Montreal
đã tham khảo ý kiến một số bạn bè đã từng tổ
chức đại hội họp mặt ở Montreal, và đi đến
quyết định ở dorm của Đại Học Quebec vì
những lý do sau: AHTH cùng ở trong một tòa
nhà, phòng ốc có đủ tiện nghi, có nhiều lọai
phòng, lớn, nhỏ, phòng cho gia đình,.., giá phải
chăng vì chúng ta có người ở cả tuần. Tất cả
các chi tiết từ chương trình, di chuyển, phòng
ốc, thăm thắng cảnh đã được email đến
AHTHCC cũng như đăng trên mạng nhà
aihuucongchanh.com.
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Tiếc thay Họp Mặt phải hủy bỏ vì số người ghi
tên tham dự như anh quá ít. Như anh nói,
chúng ta mong có dịp gặp lại bạn bè đông đủ
một lần, nhưng tôi thấy khó mà thực hiện nổi.
• AH Hòang Ngọc Ẩn, MD
Thân gởi anh Khoa, Xin hẹn gặp lại các anh
AH tại Montreal (và nhiều AH đến từ khắp nơi)
vào ngày 6/21/2008 (cũng là ngày dài nhất
trong năm) để có dịp hàn huyên với nhau…đủ
thứ đề tài…như anh Chí đã nói cho tôi biết là
sẽ nêu lên trong Lá Thưa AHCC 90 sắp phát
hanh.
Chiều nay, anh Bảnh cũng nhắc nhở tôi
và bà xã nên ghi tên tham dự ngay, và tôi cũng
xác nhận sẽ tự túc đến nơi bằng xe bus BostonManchester-Burlington-Montreal trong ngày
6/20/08.
Lần này tôi phải nhờ anh giúp đón ở
trạm xe bus, và đưa về phòng ngủ nơi nào
thuận tiện nhất, để có thể gặp ngay được nhiều
ban.. thì càng tốt..
Sau phiên họp mặt chiều ngày 6/22/08,
vợ chồng tôi sẽ về ở nhà ông chú trong vài
hôm, thăm viếng bà con, và sẽ đi xe bus trở về
Boston trong ngày 6/24/08.
* BPT
AH đã nồng nhiệt hưởng ứng ngày Họp mặt với
một lịch trình quy định rất rõ ràng, nhưng tiếc
thay ngày Họp mặt đó không đến với Đại gia
đình Công Chánh.
• AH Bùi Nhữ Tiếp, California
Thân gửi anh Đức Chí quí mến. Xin cám ơn
Ban Phụ Trách LTCC và Anh đã đăng và chọn
thêm các hình ảnh minh họa trong số 89 vừa
qua bản dịch tiếng việt “Sự Mâu Thuẫn của
Thời Đại chúng ta” tôi đưa tay tặng anh TT
Tùng, không ngờ anh Tùng tâm đắc đã điện
thọai cho tôi và sau đó gửi qua anh KT Giang
để lên khuôn vào LTCC 89; âu cũng là cái
duyên để góp bài tâm sự với AHCC bốn
phương… Tên tác giả của nguyên bản tiếng
Anh “The Paradox of our Time” là George
Carlin chứ không phải Carline, xin Anh cho
xóa chữ E ở cuối tên, và đính chính giùm vào
số 90 sắp tới, đa tạ anh nhiều!
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Một lần nữa cám ơn tất cả các Anh và
nhờ Anh chuyển lời chào thăm đến tất cả các
Anh Chị AH và TH Công Chánh, nhất là qúy
anh chị của Ban Phụ Trách LT AHCC.
Riêng chúc Anh Chị và tất cả các cháu
nhiều sức khỏe và an lạc.
Xin gửi kèm chi phiếu $40 yểm trợ (07&08)
LTAHCC.
* BPT
Ban Phụ trách LTCC rất cám ơn AH đã gửi bài
đăng, và mong AH tiếp tục gửi những bài khác
cho LT. BPT xin lỗi đã viết sai tên tác giả
George Carlin của nguyên bản Anh ngữ.
Theo như trang mạng TruthOrFiction
thì đó chỉ là tin đồn nói bài này là của George
Carlin đọc khi vợ ông chết và là bài ông dùng
để phê bình xứ sở sau ngày Mỹ bị tấn công vào
ngày 11 tháng 9 năm 2001. TruthOrFiction cho
biết bài này đã được lưu chuyển trên mạng từ
lâu trước 11 tháng 9, và George Carlin không
phải là tác giả. Những người quen biết George
Carlin không nghĩ là những nhận xét trong “Sự
Mâu thuẫn của Thời Đại chúng ta” là quan
điểm của ông ta.
Trên mạng www.georgecarlin.com ông
không nhận là tác giả và đã phê bình bài đó.
Nhờ có một độc giả mách, nên TruthOrFiction
đã tìm được tác giả nguyên thủy là một mục sư
nhà thờ Overlake Christian Church in
Richmond, Washington, Dr. Moorehead viết
vào năm 1990, sau đó xuất bản năm 1995 trong
cuốn sách Words Aply Spoken của ông.
Xin AHTH tìm hiểu và cho ý kiến về sự kiện
này.
• AH Đỗ Trung Tuấn, CA
Tôi đã nhận được báo AHCC số 88 vào cuối
tháng 3 năm nay và tôi có gửi một cái thơ trong
đó có ngỏ ý rất thâm phục nhiều bài viết rất
cảm động, kèm theo một cái check #5713 đề
ngày 3/28/07. Sau đó tôi kiểm sóat các log của
nhà băng từ tháng 3 cho tới tháng 9 mà thấy cái
check này không bao giờ được cashed cả. Như
vậy cái thơ đựng cái check này đã hòan tòan
thất lạc không tới được tay anh vậy.
Hôm nay tôi nhận được số 89 anh gửi cho lại
kiểm sóat lần nữa và thấy là cái check #5713 đã
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thất lạc vĩnh viễn, nên tôi xin gửi anh chút tiền
yểm trợ là $50 cho số 88 và 89. Hy vọng thơ
này không bị thất lạc. Có lẽ tuần tuần sau tôi sẽ
gọi điện thọai cho anh để make sure.
Trong số 88, tôi thích nhất là bài “Nhân ngày
Lễ tạ Ơn” của AH Lê Khắc Thí chuyện về anh
Châu, một người quân tử giúp người giữa đàng
mà không nề hà; bài “Mưu Sự tại nhân” của
Nguyễn Hương Hữu làm tôi cảm động thật là
“nước mất nhà tan, gia đình ly tán”, chúng ta ai
có muốn rời bỏ quê hương mà ra đi tha phương
cầu thực tại một nơi xa lạ này, nếu không phải
là bất đắc dĩ bị quân cướp trà đạp giết chóc; bài
“Đường lên Xứ Lạng” của Nguyễn Thái Hai
tưởng như mình cũng đang cùng đi với anh Hai
vậy, nhất là anh lèo vào cái kiếp khốn khổ của
các cô gái Việt phải bán mình đi Hàn Quốc hay
Đài Loan, để nuôi cha mẹ anh em; bài “Dịch
Cân Kinh” quá hay và tôi đã mạn phép phổ
biến cho anh em HKDS tập tành, mong anh
đừng trách cứ là ăn cắp bản quyền.
Số 89 vẫn bài tiếp của “Mưu sự tại
nhân” của anh Hữu, thật là thấy sót xa khi cụ
thân mẫu đã phải ra đi sau đó, còn bài “Nhức
nhối con tim” của Tràm Cà Mâu thật là quá hay
và quá hữu dụng cho các tụi già này, nhất là
đọan của bà Mục sư da đen đã tận tụy làm rotor
rooter cho thông đại tiện, giá ở bên nhà có
người làm như vậy thì phải “bồi dưỡng” bằng
một phong bì rất bự vậy.
* BPT
Như đã điện thọai anh hay, tôi đã vô ý để
phong bì lớn đựng lá thư của anh và tấm hình
cũ xưa anh tặng LTAHCC riêng một nơi để sau
đó sẽ scan tấm hình đăng vào LT 89. Vì đi dự
Đại Hội Học sinh Chu văn An về và vội vàng lo
phát hành LT nên quên bẵng luôn cái phong bì
anh gửi. Sau khi phát hành xong LT 89, tôi sắp
xếp lại hồ sơ bài vở và phát giác ra phong bì
anh gửi sau khi nhận được LT 88, nên vội gọi
điện thọai cho anh.
Xin trích dưới đây một đọan trong thư đó:
Kính gửi anh Chí, Cám ơn anh, tôi đã nhận
được LTAHCC #88, và xin gửi anh $30, một
chút đỉnh yểm trợ cho tờ báo nhà. Tụi tôi
HKDS cũng có ra tờ báo nhưng chỉ gồm 15 tờ
giấy ghép lại với nhau mà thôi, thêm nữa
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HKDS có rất ít đề tài nên bài viết rất là khan
hiếm. Số báo LTAHCC kỳ này rất là phong
phú, trang trí và trình bầy rất là mỹ thuật. Hồi
ký và ký sự cũng như các bài khảo cứu đều rất
sống động, rõ ràng chi tiết, tìm tòi và cứu xét
quy mô,….
Xin biếu LTAHCC hình cũ xưa của chúng
ta. Tôi nhận thấy có huynh trưởng Phạm Hữu
Vĩnh, bạn Tất CCHK, tôi, bạn Ngải và Tuyên
HKDS.
• AH Hùynh Minh Trung, Canada
KG anh Nguyễn Đức Chí. Trước hết tôi xin
cám ơn anh đã gởi bản tin AHCC cho tôi rất là
quí hóa. Kế đến là khâm phục anh vác ngà voi
phục vụ tập thể Công Chánh chúng ta. Sau đó
là chúc anh và các anh em trong ban phụ trách
mọi điều lành và vạn sự như ý, muôn năm hạnh
phúc.
Cuối thơ là cầu chúc cho bản tin AHCC
trường tồn mãi mãi.
* BPT
Cám ơn những lời khen tụng của anh. Lá Thư
cũng mong được trường tồn mãi mãi nhưng
hòan tòan tùy thuộc vào AHTH giúp sức đóng
góp bài vở và tài chánh. Mùa Xuân này LT lại
bị chậm trễ vì thiếu bài vở chứ không phải vì
tài chánh.
• AH Đồng Sĩ Khiêm, FL
Xin gởi đến các anh hai bài Bèo Dạt Mây Trôi.
Xin các anh tùy tiện tuần tự đăng theo thứ tự
như sau: Ai Cập (phần còn lại của bài gởi lúc
trước), Philippines và cuối cùng là Indonesia.
Bài Indonesia chấm dứt hồi ký Bèo Dạt Mây
Trôi. Xin các anh nhớ dùm vì bất cứ lý do gì
phải ngắt một phần của bài thì xin ghi hai chữ
“Còn tiếp”. Kỳ vừa qua bài viết về Ai Cập
ngưng nửa chừng nhưng không có chữ “Còn
tiếp” khiến một vài bạn hỏi “tại sao ngưng
ngang xương!?”. Tôi hiện nay đang đi làm lại,
“Thất Thập Cổ Lai Hi” mà vẫn còn lo việc
“nước”, nhưng nếu ở nhà thì cái óc thấy nó lụn
bại. Đi làm tuy cực nhưng vừa vui, vừa có bạn
mới, lại vừa có check mỗi hai tuần. Vì đi làm
nên thời gian khá eo hẹp. Tuy nhiên tôi cũng cố
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gắng viết bài để đóng góp chút công phu với
các anh.
* BPT
BPT xin lỗi đã sơ sót khi ngắt bài Ai Cập đăng
làm hai kỳ mà không thêm vào cuối bài chữ
“Còn tiếp”. Phần còn lại đã được đăng trong
LT 90 kỳ này. Đi làm lại cũng có cái vui, nhưng
nếu phải giải quyết vấn đề hành chánh thì nhức
đầu lắm. Không biết anh đang trách nhiệm về
vấn đề nào. Dầu sao với bao nhiêu năm kinh
nghiệm lo việc “nước” chuyện gì anh chẳng
giải quyết nổi. Còn tôi đi làm lại ba ngày một
tuần chỉ lo vấn đề kỹ thuật thôi.
• AH Phạm Nguyên Hanh, CA
Anh Chí thân mến ,Chỉ trong vài ngày sau khi
nhận được LTAHCC số 89, tôi đã đọc gần hết
các bài viết . Ngoài cách trình bày mỹ thuật,
trang nhã và sáng sủa , hình ảnh rõ ràng, lần
này tôi nhận thấy nội dung khá phong phú , với
nhiều đề tài rất đặc biệt và độc đáo,
Tôi rất thích bài của AH Trần Minh
Ðức, mang ðến cho ngýời ðọc một quan niệm
sống trong sáng, lạc quan . Những bài về du
lịch của các AH Từ Minh Tâm, Trịnh Hảo
Tâm, Thọ Ân, và Thiên Hương giới thiệu
những vùng đất xa lạ hoặc những công trình
kiến trúc có nhiều hấp dẫn đối với du khách .
Riêng bài “Hưu Viên với Kỹ Thuật Số” của
AH Nguyễn Sĩ Tuất nói lên đúng tâm trạng của
một số anh chị tuy lớn tuổi , nhưng nhờ có đầu
óc tinh tường và lanh lợi đã chấp nhận thách đố
của ngành kỹ thuật số . Những anh chị này sẽ
còn bận bịu nhiều với dàn computer và sẽ cảm
thấy thời gian đi quá mau chóng sau khi đã làm
quen với những “phần mềm” mới được khám
phá .
Ngoài ra, bài viết của AH Chế Quang
Ái nêu ra một vài chiều hướng đi tìm một lọai
nhiên liệu thay thế cho xăng dầu, mà hiện nay
thế giới không ngừng đối đầu với giá cả ngày
càng gia tăng.
Còn bài “Ngàn Nãm Bia Miệng” của
AH Hoàng Như Ngọc thì đưa ra nhiều chuyện
cổ kim, trải dài từ ba, bốn ngàn năm cho đến
thời hiện đại, và từ Ðông qua Tây, với những
dẫn chứng giá trị của các học giả Will Durant,

TRANG 6
Nguyễn Hiến Lê … Thật là công phu. Tuy vậy,
tôi nhận thấy trong Lời Mở Ðầu , AH Ngọc đưa
ra câu “Nhất Ðiểm Quần Thần”, hình như để
nhắc lại chuyện sĩ phu Bắc Hà chửi sỏ Nguyễn
Văn Tâm lúc ông này ra thăm Hà Nội . Theo
chỗ tôi còn nhớ, bốn chữ Hán tặng cho
Nguyễn văn Tâm là “Ðại Ðiểm Quần Thần”,
mà nghĩa đen là “Chấm To Bầy Tôi”, rồi đọc
lái (từng cặp 2 chữ đầu và 2 chữ cuối) thành
“Chó Tâm Bồi Tây”. Tôi nghĩ có nhiều AH,
nhất là các AH cao niên, biết được sự tích này,
nên phải nêu ra cho rõ .
Tôi cũng rất cám ơn AH Tràm Cà Mâu
đã kể lại kinh nghiệm cá nhân về mổ tim . Cái
đáng sợ nhất sau kỳ giải phẫu là bị táo bón, đã
gây nhiều đau đớn khó chịu cho bệnh nhân.
Thật là một điều không ngờ !
Mong rằng AH Nguyễn Văn Xuân , người vừa
nhận được một trái tim “vui khỏe và trẻ trung”,
cũng phổ biến kinh nghiệm “thay tim kỳ diệu"
của mình .
Nhận được Phiếu Xác Nhận ÐC và
Yểm Trợ LTCC kèm trong LT, tôi cũng gửi
đến anh qua đường bưu điện một ít đóng góp
tài chánh trong ngày hôm nay.
Rất cám ơn anh Chí, Ban Phụ Trách
cũng như quý anh chị góp bài trong LT này .
Thân mến , Hanh .
* BPT
Thật là đáng qúy anh đã đọc hết tòan bộ LT 89,
và bỏ công sức duyệt xét từng bài viết. Ban
Biên Tập LTCC đang thiếu người đầy đủ khả
năng như anh, mong anh giúp một tay lo cho
LT.
• AH Trần Sĩ Huân, CA
Thưa qúy anh, Tôi đã nhận được Đặc San Công
Chánh số 89 rồi. Xin cám ơn các anh và tòan
Ban Biên Tập. Đặc San tuy ra trễ nhưng không
có gì trễ lặm vẫn in đẹp và ấn lóat rõ ràng.
Thành thật chia vui cùng các anh.
* BPT
Rất cám ơn anh luôn khuyến khích chăm lo cho
LT tuy là ở trường hợp khó khăn hơn ngày
trước nhiều. Điều mừng nhất là anh đã liên lạc
dễ dàng với BPT Lá Thư qua email.
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• AH Hòang Như Giao, Canada
Kính thông báo cùng quý Thân Hữu, Kể từ
Nov. 07, địa chỉ mới của chúng tôi sẽ là 45
Metzak Drive - Brampton, ON - Canada - L6Z
4N4 - (góc N/W của Kennedy / Bovaird), và số
Phone & Fax là : (905) 216 3347.
* BPT
BPT đã cập nhật hóa địa chỉ của AH, cũng như
thường xuyên liên lạc với AH qua email.
• AH Từ Minh Tâm, CA
Em đã nhận được LTAHCC số 89. Đọc thấy
trong mục thư tín thấy có nhiều người khen quá
rồi nên không nhắc lại. Nhưng LT cũng còn vài
điểm cần chú ý :
Về hình thức:
Hình bìa tuy đẹp nhưng không “bóng”.
Nếu in bóng hơn thì giá trị của LT sẽ tăng lên
rất nhiều.
Hình minh hoạ: có nhiều hình không rõ,
như các hình ở bài Ngàn Năm Bia Miệng, hoặc
hình Người Cày Có Ruộng trong tựa đề KS Bùi
Hữu Tiển và tôi …
Cách trình bày không thống nhất, khi bỏ
hàng trống, khi thì thụt vô mỗi khi xuống hàng
…
Về Nội Dung:
Hình như LT còn thiếu tiếng cười. Đề
nghị có thêm chuyện vui, hình vui, câu đố…
Trong các cuộc họp AH, anh em nói chuyện rất
vui, LT của mình có vẻ khô khan quá. Đề nghị
tổ chức một cuộc thi kể chuyện vui. Mỗi kỳ
chọn ra bài hay nhứt để thưởng.
Nói lên những điều nầy, em không có ý
chỉ trích ai, chỉ muốn nói lên những điều chưa
hoàn chỉnh để LT ngày càng “chuyên nghiệp”
hơn. Thân ái
* BPT
Lá Thư luôn luôn được cải tiến nhưng vẫn còn
nhiều khuyết điểm, vì rất nhiều lý do, không
chuyên nghiệp, thời gian eo hẹp, mỗi AH trong
Ban Biên Tập có cách trình bầy nghệ thuật
riêng tuy rằng cùng dùng một khuôn mẫu
(template). Vì vậy cách trình bầy LT không
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được đồng nhất, nhưng lại có cái hay là sắc
thái đa dạng hơn.
LT 90 sẽ được in với bìa bóng, hy vọng
nhà in không tăng giá.
Lá Thư sẵn sàng đăng những chuyện tiếu
lâm, vui cười nếu có bài gửi đến. Anh giúp cổ
động cho và LT nồng nhiệt đón nhận.
• AH Lê Xuân Khế, California
Chúng tôi đã nhận được một quyển “Lá Thư
Công Chánh” số 89, tháng 8/2007, trình bầy
đẹp quá, và nội dung gồm nhiều bài viết hay
lắm. Xin chân thành cám ơn quý vị trong Ban
Phụ Trách, cũng như các tác giả có bài viết
đăng nơi số Lá Thư này.
Và kèm theo đây để yểm trợ Lá Thư, chúng tôi
xin gửi tới quý vị chi phiếu 32 đô la Mỹ.
* BPT
Xin cám ơn AH đã gửi lời ban khen BPT Lá
Thư và yểm trợ quá đều đặn cho LT.
• AH Bửu Hiệp, California
Thân gửi anh Chí và anh Giang. Tôi mới nhận
LT AHCC số 89, tháng 8-2007, 1976-2007. Lá
Thư vẫn đẹp như thuở nào, trình bầy rất trang
nhã, vẫn được AH đóng góp nhiều bài vở. Xin
cám ơn hai anh nhiều và xin gởi chi phiếu yểm
trợ LT.
Sau đây vài suy nghĩ của tôi về LT:
Gởi Lá Thư AHCC
Nhìn em vẫn trẻ như độ nào,
Ba mươi năm rồi chớ phải sao?
Nét đẹp xưa kia còn kiều diễm,
Nhớ em đôi lúc dạ nao nao.
* BPT
Mấy ai trong AHTH chúng ta có được cái bền
bỉ giẻo dai của anh. Làm việc đến trên 80 mới
về hưu, vẫn còn tennis đều đều. Khi cầm đến
viết là giòng thơ lại lai láng lãng mạn như cái
thuở tuổi đôi mươi. Xin bái phục, bái phục.
• AH Nguyễn Trung Khanh, California
Sau nhiền năm lưu lạc, tôi đã tìm về được dưới
mái nhà AHCC. Cám ơn anh và BPT đã gởi
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cho tôi LTCC số 89. Tôi xin gởi kèm chi phiếu
yểm trợ LT. Thân chúc các anh vui mạnh.
* BPT
Mừng anh và một số AHTH sau bao nhiêu năm
vì bận công việc làm ăn đã không có dịp liên
lạc với LT, nay đã tìm về với đại gia đình
AHTH Công Chánh. Mong rằng LT còn hiện
diện nhiều năm nữa để giữ nhịp cầu liên lạc
giữa các AHTH chúng ta.
• AH Trần Khương, Massachusetts
Kính chúc qúy anh trong BPT LTAHCC và các
chị cùng gia quyến một mùa lễ Giáng Sinh thật
vui tươi và sang Năm Mới Mậu Tý sức khỏe
dồi dào và vạn sự an lành.
* BPT
Kính chúc anh và tòan thể AHTH vùng Đông
Bắc Hoa Kỳ một năm mới vạn sự như ý. LT
trông đợi sự đóng góp bài vở của AHTH vùng
Đông Bắc.
• AH Lâm Đốc Thượng, GA
Tôi đã nhận được LTCC số 89. Xin cám ơn quý
anh.
* BPT
Rất mừng anh cho biết đã nhận được LT. Bưu
điện ngày nay chỉ phải phân phát một lượng
thư từ bằng một phần mười ngày trước, nhưng
lại chậm trễ hơn nhiều, và hay đưa lộn địa chỉ
cũng như thất lạc.
•

AH Bà Phan Thanh Nguyên (Mai H
Doan), CA
AHCC kỳ này hình chụp nhiều quá mà ít bài
hay.
* BPT
AH nhận xét rất đúng là LT 89 đã dành nhiều
trang cho Tường trình Họat động AHTHCC địa
phương, nhưng đó chính là tôn chỉ của LT, các
bài viết phải nhường chỗ cho các bài sinh họat.
BPT luôn luôn kêu gọi AHTH đóng góp bài vở,
nhưng số bài vở gửi đến càng ngày càng giảm
đi, không biết tương lai sẽ ra sao.
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• AH Trần Qúy Minh, FL
Anh Chí thân. Hôm nay mới nhận được LTCC
số 89. Với Florida kể là nhanh rồi. Đồng thời
tôi lục thấy bài “Vô Thất”, xin gửi anh duyệt vì
anh cũng là đệ tử của Bà Cô bên Bình Tây mà
đi trước tôi tức là Sư huynh.
Xin gửi $20 để yểm trợ LTCC. Khi nào
đi Florida, mời anh chị ghé chúng tôi chơi.
Thân chúc qúy vị trong BPT và gia đình hòan
tòan hạnh phúc và thành công.
* BPT
Cám ơn anh đã gửi cho tôi bài nhịn ăn “Vô
Thất”. Tôi cũng có cơ duyên được truyền giậy
phép Vô Thất. Đó là năm 1963, tôi được một
người bà con là ông Ký Ái, bố vợ nhà văn Nhật
Tiến, đưa đến tìm gặp Thầy từ núi Thất Sơn
thỉnh thỏang về Saigon truyền giậy phép nhịn
ăn Vô Thất. Lúc đó Bà Cô cũng chỉ là đệ tử
như tôi chưa được phép truyền giậy, mà chỉ lo
cơm nước cho Thầy khi Thầy về Saigon, cũng
như sửa sọan bữa ăn xả Vô Thất cho các đệ tử
mới. Các đệ tử mới, trước khi nhập thất phải
sang Bình Tây để Thầy chỉ giậy và truyền mật
quyết,và bắt đầu nhịn ăn vào thất, sau một tuần
trở lại để xả thất. Tôi còn nhớ trong tuần Vô
Thất tôi vẫn đến Trường Công Chánh làm việc
và phụ tá AH Lê Minh Huy và AH Khúc Đản
trông coi sinh viên đo đạc trắc địa tại sân
trường. Đến cuối tuần anh bạn Nguyễn Vũ Hải,
giáo sư tóan, còn rủ đến nhà xoa mạc chược.
Tôi đã chơi 24 tiếng liên tiếp không ngủ không
ăn chỉ có uống vài chai lemonade, trong khi đó
các bạn bè thay phiên nhau đi ngủ. AH Bảnh
cũng biết phépVô Thất nhưng không biết nhập
môn trước hay sau tôi. Về vai vế, nếu anh muốn
sắp xếp thì ghi nhớ là tôi ngang hàng với Bà
Cô đấy!
• AH Nguyễn văn Phổ, CA
Kính Anh Chí. Xin gởi anh tiền ủng hộ LTCC.
Chúc Anh chị và các cháu Năm Mới sức khỏe,
vạn sự như ý.
* BPT
Cám ơn anh đều đặn gửi tiền yểm trợ LT. Chúc
anh chị và các cháu một năm mới vui mạnh.
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• AH Phan Đình Tăng, LA
Thân gửi Ban Phụ Trách LTCC. Từ ngày tôi về
hưu năm 2005 tôi phải lo lắm chuyện liên hệ
đến cơn bão Katrina (nhà cửa hư hại, bồi
thường thiệt hại, nên sửa nhà hay bán nhà, tìm
chỗ ở khác,v..v..) nên cũng ít có dịp liên lạc với
LTCC cũng như anh em Công Chánh ở
Louisiana. Người xưa có nói “Thất Thập Cổ
Lai Hi” (Xưa nay ít có người sống 70 tuổi) (đời
xưa). Ở City trên 70 thì Giám Đốc chỉ được giữ
lại từng năm một nếu muốn tiếp tục làm việc.
Vì vậy tôi phải cố gắng kéo cầy đến 78 tuổi.
Nay về hưu thì phải bớt trách nhiệm để dưỡng
già. Vì vậy mà tôi đã bàn với anh Lê Thành
Trang thay tôi làm Đại Diện Ái Hữu Công
Chánh ở Louisiana. Anh Trang cũng thông cảm
nên đã nhận lời.
Vậy từ nay xin Ban Phụ Trách để Đại
Diện AHCC Louisiana là AH Lê Thành Trang.
Thân gửi anh Chí. Tôi xin gởi anh $30 để yểm
trợ tài chánh cho LTAHCC.
Cám ơn Ban Phụ Trách LTAHCC đã
gởi cho tôi Lá Thư số 89 Mùa Thu 2007. Nhìn
vào LT số 89 chẳng khác gì nhìn một cô bạn
đẹp 32 tuổi! Nhìn ngòai thì vậy mà khi vào
trong lại thấy thật là hòan hảo súc tích. Tôi đọc
một mạch thấy rõ các bài đều có nhiều ý nghĩa
và sung tích. Dân Công Chánh của chúng ta khi
vào nghề không những phải liên hệ với con
người mà còn phải liên hệ với trời đất, vũ trụ,
với “Âm Dương” (Ngày Đêm), với Ngũ Hành
“Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, Kim”, rồi phải theo
nhịp sống của con người “Sinh, Lão, Bệnh,
Tử”.
Liên hệ đến con người như bài “Cầu
Sông Hương” của bạn Hồ Đăng Lễ, cầu làm
xong kẻ khen người chê.
Liên hệ đến ngũ hành như bài “Chuyện
bão lụt ở Louisiana” của bạn Lê Thành Trinh.
Liên hệ đến sinh,lão, bệnh, tử như các
bài “Sức khỏe với người già” của bạn Nguyễn
Thái Hai, “Nhức nhối con tim” của bạn Nguyễn
Thiệp_Tràm Cà Mâu, và “Vĩnh biệt anh Hà
Đức Trường” của bạn Nguyễn Thái Hai.
Khi thi vào trường kỹ sư ở Paris nếu thi đỗ sẽ
được nhận vào nhiều trường, và họ hỏi lựa
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trường nào? Càng lâu tôi càng thấy tôi lựa
trường Công Chánh là đúng!
* BPT
Sau bao nhiêu năm dính liền với ngành Công
Chánh, kinh nghiệm về kỹ thuật cũng như hành
chánh của thầy là một sở hữu qúy báu con em
mong được lãnh hội. Ngòai ra thầy còn nghiên
cứu dịch lý để tìm thấy cái ràng buộc liên hệ
của mọi sự thể trong thế gian này. Nay đã về
hưu mong thầy dành chút thì giờ tiếp tục viết
lại những kinh nghiệm qúy báu đó.
• AH Tôn Thất Tùng, CA
Anh Chí thân mến. Tùng xin gởi đến anh chi
phiếu $50 kèm theo đây để đóng góp cho Lá
Thư của chúng mình với niềm hy vọng
LTAHCC sẽ mãi mãi là ánh sáng trong cộng
đồng người Việt.
Sau cùng, Tùng nhờ anh với anh Giang
vui long sửa lại phone ghi trong bảng danh sách
của Tùng như sau: “Số điện thọai cũ ghi: 714531 0580, nay xin sửa lại là: 714-963 8139”.
Tùng xin cám ơn anh và Anh Giang.
* BPT
Cám ơn anh đã đều đặn yểm trợ LT. Anh nói
đúng, nhiều lúc nghĩ lại chúng ta cũng có
quyền tự cho phép được vui mừng phấn khởi là
LT đã được phát hành không ngừng trong 32
năm từ 1976 đến ngày nay, khó có một tập san
Việt ngữ nào sánh kịp.
•

AH Trần Mộng Châu (tức Tỷ Khưu
Thích Chân Văn, 84 tuổi), FL
Kính AH Đức Chí. Kính gửi Anh một chi phiếu
nhỏ, đóng góp cho Lá Thư Công Chánh.
Dạo này hơi bận, sẽ cố gắng có bài viết, nạp
cho Lá Thư Công Chánh….
Vẫn tập đều Dịch Cân Kinh, mỗi ngày
hai buổi sáng chiều, mỗi buổi 600 phất tay, 12
phút một buổi. Ngòai ra còn đến gymnasium
tập máy nữa, một tháng 30 ngày tập không nghỉ
ngày nào.
* BPT
Từ ngày thầy khoác áo cà sa, em nghĩ thầy đã
đạt được “Không” một phần nào. Trong LT 89
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trang 57 em có viết bài Luận về cái Không,
nhưng không thấy ai phê phán gì cả. Vì tôn chỉ
của LT chúng ta chỉ có thể viết một cách chung
chung vậy thôi. Mong thầy gửi bài cho LT sau
nhiều năm hành đạo.
Để đạt được kết quả của Dịch Cân Kinh,
chúng ta phải tăng dần số vẫy tay lên đến 1800
cho một lần tập trong 30 phút. Vận chuyển kinh
mạch trong người bắt đầu tác dụng khi ta sắp
đạt được số vẫy tay 1800. Em thấy thầy còn tập
ở gymnasium nữa, như vậy vẫy 1800 cái không
là vấn đề với thầy.
• AH Phạm Hữu Quang, OK
KG Anh Chí. Báo Công Chánh càng ngày càng
thêm bài vở. Cảm ơn Ban Biên Tập đã góp
công sức vào việc viết lách và sưu tầm bài vở.
Tôi xin được đóng góp chút ít vào qũy của tờ
báo.
Xin anh cho sửa lại điện thoại của tôi
(Phạm Hữu Quang) là 405-721 6103. Số hiện
ghi trên danh sách là 405-271 7339, là số điện
thọai của sở cũ, xin qúy anh bỏ số điện thọai
này.
Thân chúc các anh được dồi dào sức khỏe để
tiếp tay cho tờ báo.
* BPT
Cám ơn anh đã đóng góp tài chánh yểm trợ LT.
Theo như tôi được biết thì anh đã làm cho cơ
quan cung cấp nước của tiểu bang Oklahoma
đã bao nhiêu năm nay. Bây giờ anh đổi chỗ
làm hay sao, mà lại nói sở mới sở cũ?
• AH Đào Trọng Cương, Canada
Vì tuổi cao, đọc hóa ra rất khó vì mỏi mắt, tôi
yêu cầu hủy việc gởi Lá Thư cho tôi.
Lá Thư số 89 mới nhận được là Lá Thư cuối
cùng.
Lá Thư đã để lại cho tôi khá nhiều kỷ niệm đẹp
và đáng qúy. Thân ái gửi ngân phiếu $50 kèm
theo cho vào qũy Lá Thư.
* BPT
Theo lời yêu cầu của AH, BPT sẽ ngưng gửi Lá
Thư đến AH. Tuy nhiên BPT xin một đặc ân là
được phép gửi đến AH một Lá Thư cuối cùng là
Lá Thư số 90, vì Bài Hai Cây Đại Thụ vườn
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Công Chánh AH Lê Khắc Thí viết đã được
đăng trong số này. Hai cây đại thụ đó là AH
Đào Trọng Cương 98 tuổi và Nguyễn Văn Minh
99 tuổi.
• AH Trình Hữu Dục, CA
Anh Chí, anh Thâu, và qúy anh thân mến. Cám
ơn qúy anh vẫn gửi đều LT AHCC và CD của
LT. Lá Thư 89 số Mùa Thu 2007 in ấn rất đẹp,
bài vở, hình ảnh rất trang nhã, hình thức nội
dung có thể vượt qua một số nguyệt san VN
vẫn thấy bầy bán trong các tiệm sách báo tại
Cali. Xin cám ơn các anh trong Ban Phụ Trách,
đánh máy, trình bầy đã bỏ công phu để hòan
thành tờ báo…Tiện đây tôi xin kèm check yểm
trợ Lá Thư. Cầu chúc Lá Thư mãi mãi trường
tồn, sức khỏe qúy anh luôn luôn bền vững,
chân cứng đá mềm.Đồng thời xin qúy anh cho
rút tên tôi ra khỏi danh sách Ban Phụ Trách in
nơi trang 2 tờ bìa. Cám ơn qúy anh.
Rất mong trong Đại Hội AHCC năm
2008 sẽ được gặp mặt qúy anh và các AH Công
Chánh và Địa Chánh khác tại Montreal.
* BPT
Toàn thể các thành viên trong BPT cám ơn anh
đã đóng góp, cho ý kiến xây dựng trong những
năm cộng tác với LT. Nay đã về hưu rảnh rang
hơn thì anh lại xin rút lui khỏi BPT Lá Thư,
anh em chúng tôi cũng đành phải chiều ý anh.
Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn tham khảo ý kiến
của anh.
Rất tiếc là Họp mặt AHTHCC tại Montreal
không thành vì số người hưởng ứng quá ít. Dù
được thông báo ngày giờ họp mặt gần một năm
trước, nhưng AHTH chúng ta vì lý do này lý do
khác vẫn không biết chắc chắn có tham dự
được không. Tưởng là sau 10 năm Đại Hội
AHCC lần thứ nhất thì hy vọng toàn thể
AHTHCC có ít nhất một dịp để gặp nhau hàn
huyên lần thứ hai, nhưng nay đành phải hủy
bỏ, và chẳng biết bao giờ có một cơ hội gặp
nhau đông đủ một lần nữa.
• AH Nguyễn Kim Chi, VA
Anh Chí. Xin gởi theo đây chi phiếu $20 để
yểm trợ Lá Thư Công Chánh, vì lúc này tôi
không đi họp đều. Cho tôi gởi lời khen tặng các
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anh em Ban Phụ Trách Lá Thư đã phát hành
nhiều số càng ngày càng đẹp và bài vở súc tích
lại thêm bỏ công rất nhiều, và áp dụng kỹ thuật
để tiết kiệm chi phí phát hành rất lớn.
Một cái chào thân ái cho tất cả.
* BPT
Đến tuổi của các anh di chuyển là cả một vấn
đề. AHTH vùng Hoa Thịnh Đốn mấy năm nay
mỗi năm họp nhau được có một lần, nên trông
mong AHTH đến được đông đủ. Hy vọng gặp
anh chị kỳ họp mặt tháng Tư này.
• AH Võ Ngọc Khôi, Canada
Kính gửi Thầy Chí. Cũng đã khá lâu tôi không
có đóng góp tài chánh cho Lá Thư AHCC, nay
xin được làm bổn phận yểm trợ US $50, kính
nhờ Thầy chuyển giúp.
Ngoài ra cách đây hơn một năm tôi có
email nhờ thầy cập nhật danh sách cho một AH
đang sinh sống tại đây nhưng từ trước đến nay
vẫn chưa nhận được một Lá Thư nào. Vậy nhân
dịp này kính xin thầy chuyển đến Ban Phụ
Trách ghi thêm hội viên mới và gửi Lá Thư
mới nhất (Mùa Thu 2007) cho anh ta, địa chỉ
như sau:
Cao Thanh Long ( Cấp Thủy)
2838-41 Ave
Edmonton, Alberta
Canada T6T1M4
Tel 780- 485 0209
* BPT
Xin lỗi đã sơ sót về cái email của anh. Sau khi
nhận được thư này, tôi vội gửi LTCC cho anh
Long ngay, và sau hơn bốn tháng gửi đi, hôm
vừa rồi tôi email cho anh hỏi thăm, và mừng
anh cho biết là anh Long đã nhận được LT.
• AH Bà Trần Đình Thăng, Canada
Danh sách yểm trợ LTCC:
Cụ Bà Phạm Hữu Vĩnh
US $20
Bà Dương Thanh Đàm
US $20
Bà Trần Đình Thăng
US $20
AH Vương Ngọc Hổ
US $20
AH Võ Ngọc Diệp
US $20
Tổng Cộng
US $100
Tôi xin thay mặt đi gửi một lần cho tiện.
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Kính chúc qúy anh trong Ban Phụ Trách
được mọi sự tốt lành.
* BPT
Cám ơn chị đã cáng đáng công việc liên lạc
một số AHTHCC Montreal với BPT Lá Thư,
hơn nữa chị cũng rất sốt sắng tham dự các hoạt
động địa phương của AHTH Montreal. Chị đã
giúp nhiều ý kiến và kinh nghiệm tổ chức cho
ngày họp mặt AHTHCC tại Montreal hè 2008,
nhưng tiếc thay đã không thành.
• AH Trần Ngọc Tuấn, VA
Kính chúc anh chị và gia đình một mùa Giáng
Sinh vui khỏe tràn đầy ơn chúa Kito, một năm
mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và
mọi sự như ý.
* BPT
Mấy lần họp mặt sau này của AHTH vùng Hoa
Thịnh Đốn không thấy có anh. Mong gặp lại
anh kỳ họp mặt tháng Tư này. Chúc anh chị và
gia đình một năm mới vạn sự như ý. Hình như
anh cũng đã đạt tới tuổi Đại Thượng Thọ rồi
đấy.
• AH Nguyễn Văn Vinh, CA
Tôi xin cám ơn đã nhận được Lá Thư số 89 với
hình bìa Mùa Thu hoa vàng đỏ bên cạnh hồ rất
đẹp. Đọc lướt qua một lượt tất cả bài vở, phóng
sự đã được qúy AHCC soạn thảo, sáng tác rất
công phu, phong phú.
Xin gởi kèm chi phiếu 30 đô la ủng hộ
Lá Thư.
Chúc tất cả Anh Chị em AHCC sức khỏe,
trường thọ cũng như Lá Thư thân yêu của
chúng ta.
* BPT
BPT luôn cố gắng để Lá Thư mỗi ngày một
phong phú hơn hầu đáp lại những lời ban khen
của anh, nhưng rất lo lắng vì đóng góp bài vở
càng ngày càng thưa thớt.
• AH Bùi Mạnh Cần, CA
Xin cám ơn anh và Ban Phụ Tách Lá Thư đã bỏ
nhiều công và thì giờ để “sản xuất” Lá Thư thật
toàn vẹn. Hình ảnh trong ngoài, cách sắp xếp
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và in ấn rất “nhà nghề”. Cố nhiên cũng cám ơn
các AH đã dầy công sưu tầm, cộng với sự hiểu
biết sẵn có, viết ra những bài thật giá trị và bổ
ích. Không ngờ trong ngành Công Cánh có
nhiều “tài ngoài” như vậy. Đọc Lá Thư thấy
hạp với nhu cầu hiểu biết của mình hơn là các
tạp chí bán ở ngoài, kể cả các tiết mục sưu tầm
lẫn kinh nghiệm cá nhân trong đời sống hàng
ngày. Lời văn dí dỏm cũng đem đến nhiều thoải
mái. Một lần nữa, xin “đại cám ơn” tất cả anh
em đã góp công trong Lá Thư.
* BPT
AH đã quá khen LT. BPT luôn cố gắng để đáp
lại trông đợi của AHTH, nhưng rất lo lắng vì
LT 90 kỳ này lại phát hành muộn.
• AH Trần Sĩ Huân, CA
Kính anh Chí, Nhân dịp hôm nay lễ
Thanksgiving, tôi gởi lời cám ơn anh đã không
ngại đường sá xa xôi đến thăm tôi trong trường
hợp khó khăn. Tôi xin tri ân anh vô cùng và
chúc anh được nhiều may mắn trong dịp
Thanksgiving này. Xin chào anh.
* BPT
Được gặp lại anh chị sau trên 30 năm xa cách,
tôi vừa mừng vừa xúc động. Trước đó tôi đã
nhiều lần liên lạc với anh nhưng chỉ qua email
hay điện thoại, nay gặp lại thì mừng hơn nhiều.
Anh vẫn giữ cái phong độ ngày xưa, hình ảnh
tôi luôn ghi nhớ mỗi lần ra Nha Trang và có
dịp gặp anh, dù bây giờ anh phải ngồi trên xe
lăn. Chị vẫn bặt thiệp vồn vã như ngày nào. Hy
vọng có dịp gặp lại anh chị trong một ngày gần
đây.
• AH Trần Duy Chương, CA
Thưa các chú, Cháu có người bạn muốn xin gia
nhập AHCC. Xin các chú thêm tên của bạn
cháu vào AHCC. Tên, địa chỉ, và sở làm việc
của bạn cháu là:
Đinh Phan Đức Trường Chinh
9841 Hummingbird Lane,
Garden Grove, CA 92841
Hiện đang là Kỹ Sư công chánh tại: City of Los
Angeles, Bureau of Engineering, Department of
Public Works.
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* BPT
Từ ngày anh Chương gia nhập Ban Phụ Trách
LTCC, anh đã đóng góp rất nhiều cho LT.
Ngòai ra hiện nay anh đang phụ trách mở mục
Diễn Đàn trên mạng nhà aihuucongchanh.com.
AHCC vui mừng đón nhận anh Chinh gia nhập
hội.
• AH Nguyễn Hương Hữu, Norway
Anh Chí thân, Xin nhờ anh nhận dùm LTCC số
tiền 25USD này để hỗ trợ Lá Thư của chúng ta.
* BPT
Cám ơn anh yểm trợ tài chánh cho LT. AHTH
rất thích thú đón nhận bài “Mưu Sự tại nhân”
của anh. Xin anh tiếp tục gửi bài cho LT.
• AH Nguyễn Xuân Mộng, CA
Xin chúc Anh chị, các cháu và các AH cùng gia
đình trong BPT LTCC và vùng Hoa Thịnh Đốn
được dồi dào sức khoẻ và vạn sự như ý trong
năm mới Mậu Tý 2008.
Nhờ anh chị và các AH trong BPT
LTCC đã đem hết công sức thực hiện Lá Thư,
gìn giữ hình ảnh còn tồn tại mãi và càng ngày
càng khởi sắc. Xin thành thật cám ơn qúy anh
chị. Xin gởi chút ít để đóng góp cho LT.
* BPT
Từ ngày anh rút tên ra khỏi BPT LT, anh chưa
viết thêm một bài nào cho LT. Anh em mong
đợi đóng góp của anh, bài vở LT bây giờ thiếu
quá.
• AH Phạm Lương An, CA
Anh Chí thân mến, Gởi anh cái check $30 để
ủng hộ LT AHCC.
Ban phụ trách vùng Hoa Thịnh Đốn đã
thực hiện Lá Thư từ số 82 đến nay, số nào cũng
hay đẹp cả, thật rất đáng khâm phục.
Tôi vừa mới nghỉ hưu, từ tháng 11,
2007. Sau thời gian dài đi làm, được về hưu rất
sướng.
* BPT
Xin minh xác là chỉ có hai số LT 82 và 83 là do
AHCC vùng Hoa Thịnh Đốn phụ trách. Sau đó
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một Ban Phụ Trách gồm các AH ở các tiểu
bang khác nhau ở Mỹ và ở ngoại quốc như AH
Lê Nguyên Thông, Úc Châu, đã hợp lại lo điều
hành xuất bản LT. Đến nay LT vẫn tiếp tục
được in ấn và phân phối từ vùng Hoa Thịnh
Đốn. Có thể trong tương lai LT sẽ được phát
hành từ Bắc hay Nam Cali, nếu giá rẻ hơn.
Chúc anh những ngày điền viên được thư
thái. Nay có nhiều thì giờ rảnh rỗi hơn, mong
anh giúp bài vở cho LT, nhất là những kinh
nghiệm làm việc của anh. Rất nhiều anh em
còn nhớ anh là một sinh viên công chánh xuất
sắc, đậu thủ khoa lúc ra trường. Tôi cũng đã về
hưu từ tháng Giêng đến tháng Tư 2007, sau đó
làm part time consultant ba ngày một tuần cho
HDR, hãng tôi đã làm việc từ 1983 đến giờ, sau
khi bị Ralph Parsons, Pasadena, CA, cho nghỉ
việc.
• TH Dương Văn Hoá, Canada
Kính gởi ông Nguyễn Đức Chí, Thưa ông, đính
kèm là chi phiếu UD $20 ủng hộ Lá Thư Công
Chánh của cụ bà Dương Minh.
Xin cám ơn ông và Ban Biên Tập Lá
Thư, đã đem lại niềm vui cho mẹ chúng tôi qua
nhiều năm nay.
* BPT
Xin cám ơn TH đã gửi yểm trợ tài chánh cho
LT. Mỗi lần nhận được thư của TH cho biết Cụ
bà thân mẫu vẫn được an mạnh và tiếp tục
thưởng thức đọc LT, anh em trong BPT Lá Thư
rất phấn khởi vui mừng.
• AH Lê Văn Thiên, Canada
Kính gửi Anh Chí, Chắc Anh, gia đình vẫn
khỏe và ăn Tết vừa qua vui nhiều chứ Anh Chí?
Tiện đây, tôi xin gửi Anh Chí một ngân phiếu
20 US để yểm trợ Lá Thư. Cũng nhân ngày đầu
Xuân, kính chúc Anh, các Ái Hữu trong Ban
Phụ trách Lá Thư và gia quyến một năm Mậu
Tý phúc lộc, an khang, và thành đạt trong mọi
ước nguyện.
* BPT
Tôi đã về hưu bán thời gian, nên năm nay là
lần đầu tiên ngày Tết không đi làm. Bà vợ lấy
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ngày phép nghỉ ở nhà ăn Tết với tôi, nhưng
ngày Tết ở đây có gì đặc biệt đâu.
Cám ơn anh yểm trợ tài chánh LT. BPT
kính chúc anh chị và gia đình một năm mới vạn
sự như ý.
• AH Lê Lương Tứ, CA
Thân gởi anh Chí, Nhận được LTCC anh gởi
đến hôm nay nhưng vì tôi mới mổ ở bụng còn
nằm nhà chưa ra khỏi nhà để mua money order
cho anh, xin lỗi anh nhé. Nay tôi gởi anh
money order $40 xin anh gởi thêm cho tôi một
quyển nữa để tôi tặng bạn.
Trong danh sách AHTHCC địa chỉ của
tôi ghi sai, Myrna chứ không phải Mirna.
* BPT
Anh làm sao mà phải mổ ở bụng, bây giờ đã
hòan tòan khỏi rồi chứ? Tôi sẽ gửi đến anh hai
LT 90 khi nào phát hành. Mong anh có dịp qua
vùng Hoa Thịnh Đốn chơi. Chúng tôi dự định
có buổi họp mặt AHTH vùng Hoa Thịnh Đốn
vào tháng Tư này.

BPT Mục Thư Tín xin hẹn lại LT91

***** BPT LT90

Thông báo Hủy bỏ Họp Mặt
AHTHCC tại Montreal Hè 2008
Ban Tổ chức Họp mặt AHTHCC xin
tuyên bố Hủy bỏ Họp Mặt Hè 2008 tại
Montreal vì số người ghi tên quá ít (38 người)
không kể AHTH Montreal và tiểu bang
Quebec.
Ban Tổ chức xin cám ơn các AHTH đã
ghi tên tham dự, và xin lỗi đã không đáp ứng
được sự mong đợi có ngày được hàn huyên
đông đủ tòan thể AHTHCC của các qúy AHTH
đó.
Ban Tổ chức xin cám ơn tòan thể
AHTH Montreal và Quebec đã sốt sắng chuẩn
bị lo tổ chức cho những ngày họp mặt Hè 2008
tại Montreal, nhưng tiếc thay không thành.
Ban Tổ chức xin chia xẻ tất cả các dữ kiện tổ
chức (phần lớn đã đăng trên trang nhà
aihuucongchanh.com), và giúp đỡ các ý kiến
nếu cần cho những qúy AHTH nào muốn tiếp
tục tổ chức ngày họp mặt AHTHCC này.
Thay mặt Ban tổ chức,
Nguyễn Văn Khoa
Khưu Tòng Giang
Nguyễn Đức Chí

xin Ch úc Mừng AHTHCC *****

