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Lá Thư số 101 nầy ñến tay anh chị em AHCC là một cố gắng của Ban Phụ Trách “Lâm 
Thời” chúng tôi, ñể cho mối dây liên lạc vẫn chưa ñứt, và chúng ta vẫn còn có nhau. Nếu sức 
khoẻ còn cho phép, và nếu chưa có nhóm AHCC nào tình nguyện kê vai gánh vác Lá Thư, thì 
chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục ñến số 104. Sau ñó, hy vọng sẽ có các nhóm khác tiếp tay, ñể Lá 
Thư còn mãi cho ñến khi chỉ còn năm bảy anh em AHCC ñọc mà thôi. 

 

Trong Lá Thư số 100, chúng tôi có cho biết, ñang dùng số tiền tồn quỷ ñể in ấn và ñiều 
hành Lá Thư, nên tạm thời xin các Ái Hữu khoan gởi tiền yểm trợ. Nhưng có một số Ái Hữu vẫn 
gởi tiền, chúng tôi ñã thông báo và hủy bỏ các tấm chi phiếu ñó. Khi nào cần, các Ban Phụ 
Trách sẽ thông báo sau. 

 

Chúng tôi vô cùng hoan hỉ ñược sự cọng tác của các Aí Hữu khắp năm châu, ñã gởi những 
tường trình sinh hoạt của anh chị em Công Chánh, những tin tức vui buồn, thay ñổi ñịa chỉ, và 
ñóng góp các bài viết ñủ thể loại. Phần chính yếu của Lá Thư là tin tức và sinh hoạt. Những bài 
viết khác, ñể phụ thêm cho Lá Thư bớt khô khan, nếu không có phần nầy, thì Lá Thư cũng thiếu 
phần hấp dẫn. Ban Phụ Trách chúng tôi rất cần những ñóng góp bài viết của các anh chị em. 
Tuy nhiên, xin mọi người hiểu cho rằng, không phải bài nào gởi ñến cũng phải ñược ñăng. 
Chúng tôi chỉ chọn một số bài cho vừa ñủ với khuôn khồ của Lá Thư, bài ñặc biệt do các 
AHCC viết, với nội dung không gây tranh cãi làm tổn thương tình ñoàn kết giữa anh em. Ưu 
tiên thấp cho những bài viết ñã phổ biến trên các phương tiện truyền thông khác, hoặc không 
do chính người viết gởi, hoặc những bài quá chuyên môn về khoa học kỹ thuật, quá ñặc biệt vể 
tôn giáo, quá ñào sâu vào văn chương, quá màu sắc chính trị. 

 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các Ái Hữu cọng tác mật thiết với Ban Phụ Trách ñể Lá Thư 
ñược tiếp tục lâu dài hơn. 

 

Ban Phụ Trách. 

 


