
 

 

Lá Thư Ban Phụ Trách số 107 
 

Đây là Lá Thư thứ ba của nhóm Úc châu thực hiện, Ban Phụ trách Lá Thư Úc châu xin gởi 
đến tất cả các Ái Hữu và Thân hữu lời chào đoàn kết và chúc tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu 
khắp nơi được sức khoẻ tốt để còn có những cơ hội thăm viếng và gặp gỡ các AH khắp nơi 
trong các chuyến du lịch. 

Ban Phụ Trách Lá Thư Úc châu xin nói lên lời cám ơn tối đa đến các AH trong các BBT cũ 
giúp hoàn thành LT 106 một cách nhanh chóng.như các AH đã hứa hẹn giúp đỡ BPT Úc châu 
trọn suốt cuộc hành trình chăm nom LT từ số 105 cho đến 108 trong thời gian hai năm này được 
khả quan. Quý Ái Hữu trong các Ban Phụ Trách cũ đã hứa hết mình ủng hộ và đã thực sự lo hết 
mình tiếp tay với Ban Phụ Trách mới nên LT106 mới hoàn thành như vậy. Ngòai ra các AH 
cũng vẫn tiếp tục kêu gọi đóng góp bài vở và phụ sắp xếp và trình bày, việc in lá thư và phát 
hành để tiết kiệm tài chánh. 

BPT cũng xin lưu ý quý AH và Thân hữu và cũng xin nhấn mạnh là địa chỉ Email: 
ltccmelb@yahoo.com.au này là dành riêng cho các AH liên lạc với BPT trong các việc liên quan 
đến các bài vở cho LTAHCC mà thôi, xin yêu cầu các AH ghi nhận cho việc này vì BPT đã 
nhận được quá sức nhiều các điện thư có tính cách thông tin, gởi trao đổi các bài viết trên mạng 
cho bạn bè đọc cho biết mà không hề có liên quan đến LTAHCC một chút nào cả. BPT xin lỗi 
quý AH và TH đã phải nêu ra điều này hầu giúp cho việc phụ trách nhận, tải, chọn lựa và trao 
đổi ý kiến giữa các AH trong BPT Lá Thư được dễ dàng hơn. 

Từ nay, xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách mới:  
Lê Nguyên Thông,  
30 Macedon Street, Maribyrnong Victoria, 3032 Australia 
Điện thoại: Nhà +613 9317 7339, Cell +614 5070 7449 
Email: ltccmelb@yahoo.com.au 

Ngân quỹ của LTAHCC hiện nay cũng đã ở tình trạng ốm yếu ho hen, sau bao nhiêu năm 
cầm cự cũng đã đến lúc cần sự đóng góp của quý AH/TH để còn giữ cho sự sống còn của Lá 
thư. BBT kêu gọi quý AH/TH mở rộng hầu bao và gởi theo Phiếu đính kèm. Trân trọng cảm ơn 
tất cả quý AH/TH. 

Về tài chánh thì hầu hết mọi chi phí in và phát hành đều xuất phát từ California , do đó Ban 
Phụ Trách Úc Châu đã yêu cầu và đã được sự đồng ý của AH Luân trong việc nhận tiền ủng hộ 
và tạm thời đóng vai trò thủ quỹ cho Lá Thư 105 - 108. Xin các Ái Hữu có thiện ý đóng góp cho 
LT cứ tiếp tục gởi về cho AH Luân như trước đây. 

Thân mến chào toàn thể AHCC.  
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