Lá Thư Ban Phụ Trách số 108
Đây là Lá Thư thứ tư và cũng là lá thư chót 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 tạm biệt, xin chúc
tất cả các Ái Hữu và Thân Hữu khắp nơi mọi sự tốt đẹp để tiếp tục ủng hộ và giúp cho LTCC
của chúng ta được trường tồn mãi mãi..
Ban Phụ Trách Lá Thư Úc châu xin nói lên lời cám ơn đến tất cả các AH đã hỗ trợ bằng
cách này hay cách khác, dù lớn hay nhỏ, ngay đến cả một lời khuyến khích đơn sơ hay đóng góp
một bài vở ngắn cho lá thư. Tất cả những việc làm đó đã là một cách đóng góp tích cực như một
nhúm xi măng hay một vài nắm cát làm thành hồ xây bức tường gạch kiên cố của sự đoàn kết
trong tình tương thân tương ái của Đại Gia Đình Công Chánh trên toàn thế giới, đã giúp cho Lá
Thư AHCC số 105-106-107 và 108 này hoàn thành mỹ mãn. Dĩ nhiên là BPT Úc châu đã có
những thiếu sót mà vì lý do này hay lý do khác BPT Úc châu đã không tránh được nên chúng tôi
xin tất cả các AH/TH thông cảm và bỏ qua cho trọn suốt cuộc hành trình chăm nom LT từ số
105 cho đến 108 trong thời gian hai năm này được kết quả khả quan như thế.
BPTLTAHCC Úc châu cũng xin gởi nơi đây lời kêu gọi đến tất cả các AH đã, đang và sẽ
tiếp tục đóng góp công sức của mình trực tiếp trong việc thực hiện tờ báo in trên giấy mực cũng
như trên mạng sẽ tiếp tục ủng hộ công sức và khả năng cho BPT kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ.
Kể từ số 109 sau trở đi AH Trần Trung Trực sẽ là đầu tàu nhận lãnh việc vác ngà voi. Từ
nay xin các Ái Hữu liên lạc, gởi thư từ, tin tức, bài vở về cho Ban Phụ Trách mới:
Trần Trung Trực,
11907 Viscaya Way, AUSTIN, TEXAS 78726
Điện thoại: +1(512)-918-8348
Email: truc.ahcc@gmail.com hoặc là tructhuantran@gmail.com
Ngân quỹ của LTAHCC hiện nay cũng đang ở tình trạng eo hẹp cùng cạn, sau bao nhiêu
năm cầm cự nên rất 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 xin các AH vui lòng hồi báo , theo mẫu đính kèm,
còn muốn nhận LT 109 và những số sau đó hay không và xin ủng hộ rộng rãi cho LT c ó phương
tiện tiếp tục . Nếu không nhận được hồi âm, BPT mới sẽ ngưng gởi những Lá Thư kế tiếp đến
quý AH.
Thân mến chào toàn thể AHCC.
Ban Phụ Trách Lá Thư 105-108 Úc châu

