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ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

AH Lê khắc Thí, California
Cher Duật,
Có xem LT94 trên Internet rồi. Bài vở hình
ảnh tốt đẹp cả. Có ông Nguyễn huy Giụ, 92
tuổi, mới được tặng Bảng Đại thượng thọ.
Xem danh sách chưa có, ghi thêm và gởi LT
cho ông vui. Kèm địạ chỉ.

BPT đã phát hành hai LT số 93 và 94 rất tốt
đẹp. Tôi rất mừng thấy đa số bài đăng trong 2
Lá Thư này đều do các AHCC viết.
*BPT: Xin cám ơn anh đã luôn ủng hộ tinh
thần và vật chất cho LTAHCC. Các AH trong
BPT và BBT đều đã cố gắng để không phụ
lòng kỳ vọng của tất cả các AH&TH.

*BPT: K/G Anh Thí: Tôi đã gởi 2 LT 93 &
94 cho Cụ Giụ và ghi địa chỉ Cụ vào danh
sách AHCC.

AH Nguyễn đức Súy, California
Thân gởi anh Thí,
Trong Danh Sách Các Cựu Tổng, Bộ
Trưởng Công Chánh, Giao Thông đăng trong
Lá Thư AHCC số 94, tôi thấy sót tên Ông
Trần Văn Viễn, Tổng trưởng Giao thông Vận
tải, 1969-1973 (?). Trong thời gian này, ông
Dương kích Nhưỡng giữ chức vụ Tổng trưởng
Bộ Công chánh. Đến khi nội các cải tổ, Bộ
GTVT sát nhập lại với Bộ Công chánh, ông
Nhưỡng trở thành Tổng trưởng Bộ Công
chánh và Giao thông.
Dưới Hình Ảnh Cũ Mừng Xuân Gíáp Dần,
tôi thấy có mấy tên họ và chức vụ không được
đúng như là:
Ô. Trần An Nhàn, chức vụ lúc đó là Chủ
tịch Ủy Ban Tiện Ích (thay vì TGĐĐL).
Ô. Nguyễn văn Thông, chức vụ lúc đó là
TTK Ủy Ban Thuỷ Tính (thay vì PTT Ký).
Ông GĐ Nha Khí Tượng tên là Đặng Phúc
Đỉnh (thay vì Nguyễn Chung Đỉnh).
Ngoài ra, tôi không nhớ hồi đó Ô. Lê Khắc
Huề giữ chức vụ gì, nhưng có lẻ không phải là
GĐ Điện lực. Vậy xin lưu ý anh để tuỳ nghi.
Thân, Súy.

AH Lê khắc Thí, California
Cher Duật,
Vài tháng nay không được khỏe nên ít liên
lạc với anh em và viết bài cho LT. Có thư anh
Suý tôi gửi Duật đăng vào mục thư tín và hồi
âm của tôi có kèm hai tấm hình. Duật tùy ý rút
gọn lại và đăng kèm cho vui. Duật trích vài
đoạn trong báo chuyến thăm đảo của Duật cho
anh em đọc luôn. Thân ái.
*BPT: K/G Anh Thí: Sẽ đăng thư của anh
Suý và thư hồi âm của anh vào mục thư tín. Về
chuyến hành trình thăm các đảo tỵ nạn
Indonesia tháng 4/2010, khi có thì giờ tôi sẽ
trích ghi lại sau. Nay chắc anh đã khỏe lại,
mong anh vẫn giữ liên lạc. Thân mến.
AH Nguyễn đức Súy, California
Thân gửi anh Duật,
Xin gởi anh chi phiếu $20 để ủng hộ
LTCC. Tôi xin ca ngợi anh và các AH trong

