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Ban Phụ Trách

Mùa THU 2011
Lá Thư Ban Phụ Trách,
Lá Thư Ái Hữu Công Chánh số 97 nầy do anh em Công Chánh miền Nam California phụ trách.
Đa số anh em trong ban phụ trách đã về hưu, có nhiều thì giờ để thực hiện Lá Thư. Nhưng cũng nhờ
sự cọng tác mật thiết của các ban phụ trách cũ như các AH Nguyễn Đức Chí, Nguyễn Đình Duật,
Khưu Tòng Giang, Nguyễn Thái Hai, Dư Thích, Lê Nguyên Thông… Ngoài số bài mới nhận được,
còn có rất nhiều bài do ban phụ trách cũ chuyển qua. Bởi vậy nên chúng tôi có thể hoàn tất Lá Thư 97
mau chóng, để có thể gởi đi vào khoảng tháng 9 năm 2011. Lá thư đã chuyển vùng, nhưng vẫn theo
công thức cũ của AH Nguyễn Đức Chí, nghĩa là tất cả Ái Hữu khắp nới đều có góp sức hoàn thành lá
thư. Không như thời cũ, khi một Ái Hữu nhận trách nhiệm, thì phải đơn thân gánh vác từ đầu đến
cuối. Dù cho khi mới nhận, thì anh em trong vùng khuyến khích, nhiều người hứa hẹn sẽ góp một
tay. Nhưng rồi phải “một người một ngựa” gắng mà hoàn tất lá thư, từ kêu gọi đóng góp bài viết, thu
tiền yểm trợ, đọc bài, sửa bài, sắp đặt, trả lời thư tín, lập danh sách địa chỉ, liên lạc nhà in, kiểm soát,
và khi gởi đi, mới có anh em phụ giúp đem ra bưu điện. Chỉ cần nhận phụ trách lá thư một lần, thì đủ
thấm mệt, ít ai dám nhận thêm lần nữa. Những kinh nghiệm nầy, ai chưa biết, thì xin hỏi các AH Lê
Khắc Thí, Lưu Văn Quế, Bữu Hiệp, Lê Ngọc Diệp, Lê Mộng Hùng, Tôn Thất Ngọ…
Khi Lá Thư cuối năm nầy sắp hoàn thành, thì chúng tôi đã lo bài vở cho số 98 trong đầu năm tới.
Ban phụ trách thiết tha mong các Aí Hữu chịu khó viết bài và gởi về cho chúng tôi càng sớm càng
tốt. Xin gởi bài trước ngày 31 tháng 1 năm 2012 để kịp chuẩn bị cho số 98, bài nhận được sau ngày
nầy, thì phải đăng vào số kế. Nếu có những bài viết liên hệ đến tình anh chị em Công Chánh thì càng
tốt, nếu không thì có thể viết một lá thư tâm tình với anh em, hoặc những đề tài mà các anh chị nghĩ
là thích thú khi phổ biến cho bạn bè đọc.
Mỗi năm, Lá Thư Ái Hữu Công Chánh sẽ cố gắng phát hành hai lần, số mùa Xuân và mùa Thu.
Những năm sau nầy, nhờ anh chị em đều đặn không quên đóng góp để nuôi dưỡng lá thư, nên vấn
đề tài chánh không còn là một mối ưu tư lớn cho ban phụ trách nữa. Mong sao, việc đóng góp được
bình thường như thời gian qua.
Ban phụ trách miền Nam California đang mong chờ bài viết của các anh chị để lá thư được thêm
phần phong phú.
Ước mong lá thư Aí Hữu Công Chánh còn được ấn hành cho đến khi chỉ còn vài chục Aí Hữu
trên quê người mà thôi.
Ban Phụ Trách Lá Thư.

