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TRANG 1

Lá Thư Ban Phụ Trách Số 112
Đây là Lá Thư chót của Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu thực
hiện. Ban Phụ Trách Ái Hữu Công Chánh Năm Châu xin gửi đến tất cả các Ái Hữu và
Thân Hữu lời chào đoàn kết và xây dựng Lá Thư Ái Hữu Công Chánh.
BPT Lá Thư AHCC Năm Châu thành thật cám ơn tất cả AH/TH CC đã giúp bài
vở cũng như đóng góp tài chánh để Lá Thư có một bộ mặt sáng sủa, dễ coi trong 2
năm qua. Chúng tôi cũng không quên cám ơn các Thầy, các AH Tiền Bối đã giúp ý
kiến chỉ bảo cho chúng tôi hoàn thành trách nhiệm.
Như thông lệ, Ban Phụ Trách LTAHCC Năm Châu sau Lá Thư số 112 là hết nhiệm kỳ
hai năm phục vụ AH/TH Công Chánh. Để quí AHCC tuổi trẻ, có khả năng tiếp tay
gánh “Vác Ngà Voi”, chúng tôi xin thông báo cho toàn AHCC. Xin quí AHCC liên
lạc với chúng tôi sớm để việc làm dễ dàng và tốt đẹp hơn. Xin quí AH xem lại bài
Mở Rộng Tâm Tư của AH Lê Khắc Thí trong LT số 60 hay trong LT này, một bài
hay nhất trong các bài viết trong hơn 112 LT, để ráng giữ gìn LT cho khỏi mai một.
Đặc biệt, sau khi đọc lại các LTAHCC cũ để viết bài, BPT thấy cả một rừng kiến thức
uyên bác và rộng rãi. Không có một tờ báo nào so kịp với LT. Xin quí AH/TH nếu có thời
giờ rảnh xem lại những LT cũ. Riêng chúng tôi, mỗi ngày đọc lại, học thêm được kinh
nghiệm và cách hành văn của các AH Tiền Bối.
Chắc quí AH đã thấy Lá Thư hiện nay trình bày tương đối đồng nhất và dễ coi. BPT
cũng cảm thấy công việc làm trong 2 năm qua, mỗi ngày một dễ dàng hơn. Để Lá Thư mỗi
ngày thêm đúng ý nghĩa của nó, BPT yêu cầu các AH địa phương ráng tổ chức mỗi
năm ít nhất 2 kỳ họp mặt, như Xuân Thu nhị kỳ của Lá Thư. Không có gì quí hơn
khi nhận được Lá Thư và nhìn gương mặt những bạn bè còn sống. Sau đó, BPT cần
thật nhiều bài vở của quí vị, càng nhiều càng tốt, không cần dài, chỉ một hay hai
trang cũng được. Lá Thư là của chung, mỗi AH cần bỏ công để xây dựng.
Ban Phụ Trách xin chúc tất cả các Thầy, các AH Tiền Bối, cùng AH/TH khắp nơi
một mùa Thu và Đông vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc, Lá Thư AHCC mỗi ngày
khá hơn và trường tồn….
Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh

