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Lá THƯ Ban PHỤ Trách

Mùa Xuân 2012
Mỗi năm Lá Thư Ái Hữu Công Chánh cố gắng phát hành hai kỳ, một trong khoảng gần mùa
Xuân, và một trong khoảng gần mùa Thu nhưng không bắt buộc phải đúng vào mùa đã ghi. Nội
dung chính của lá thư là tình thân giữa anh chị em trong gia đình Công Chánh, chứ không phải
đặc biệt viết về một mùa nào.
Ban phụ trách Lá Thư miền Nam California xin cám ơn sự đóng góp tài chánh đều đặn của các
Ái Hữu khắp năm châu, giúp cho Lá Thư đủ điều kiện để có hình thức càng ngày càng sáng
sủa, đẹp đẽ và trang nhã hơn trước. Quan trọng hơn nữa là sự quan tâm và đóng góp bài viết, tin
tức của các Ái hữu đã giúp cho Lá Thư được dồi dào phong phú. Ban Phụ Trách đặc biệt quan
tâm đến tin tức sinh hoạt trong gia đình Công Chánh, rồi đến các kỷ niệm trong tình thân hữu,
trong ngành nghề, và thêm các phần phụ khác cho Lá Thư bớt khô khan như giới thiệu các công
trình xây cất đặc biệt cũ, mới, các chuyện vui, cách giữ gìn sức khỏe trong tuổi già, vài phóng
sự du lịch, vài ba bài thơ, một hai chuyện văn chương cùng những vấn đề linh tinh khác có tính
cách hấp dẫn, lý thú. Vì khuôn khổ của Lá Thư, những bài viết quá dài, trên 5 trang, có thể làm
Ban Phụ Trách chúng tôi lúng túng khi phải lựa chọn bài đăng. Kỳ này vì có nhiều tin tức và
sinh hoạt Ái Hữu nên chúng tôi phải tạm gác lại một số bài viết phụ, và sẽ sắp xếp đăng trong
các số sau, khi thuận tiện.
Nhân dịp năm mới, Ban Phụ Trách Lá Thư xin chúc toàn thể các Ái hữu và Thân hữu cùng gia
đình được vạn sự bình an, sức khoẻ, và mong có nhiều dịp để gặp gỡ nhau, hàn huyên tâm sự.
Điều mà ban phụ trách mong mỏi nhất là được sự cộng tác mật thiết của tất cả quý Ái Hữu ở
khắp nơi. Những ái hữu xưa nay ít hoặc chưa có dịp viết bài cho Lá Thư, nay hãy mạnh dạn
viết lại một vài kỷ niệm trong tình thân hữu, hoặc trả lời một số câu phỏng vấn đăng trong lá
thư trước, số 97 trang 14, cũng là khơi dậy hương xưa hâm ấm tình bằng hữu. Xin Quý Ái Hữu
gởi bài và đóng góp về Ban Phụ Trách trước ngày 30 tháng 7 năm 2012 để kịp đăng vào Lá
Thư mùa Thu.
Chúng tôi cũng xin thông báo, Ban Phụ Trách Lá Thư đã lập trang nhà trên mạng có tên là
http://www.ltahcc.com (lá thư ái hữu công chánh viết tắt) mà riêng AH Nguyễn văn Luân đã
bỏ rất nhiều công sức từ lúc phôi thai cho đến lúc hình thành. Trong trang nhà này, dự trù có tất
cả những Lá Thư Ái Hữu Công Chánh cũ, từ số 1 đến nay. Công việc này đang tiến hành và
hiện nay trang nhà có khoảng 30 Lá Thư đã được hình thành trên mạng. Xin mời các Ái hữu
vào xem.
Một lần nữa, ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh cám ơn sự hăng hái và liên tục cộng tác của
tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu trên khắp năm châu.
Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh.

