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• AH Khưu Tòng Giang, CA 

 
Xin giới thiệu anh Trần Duy Chương CC đang 
làm ở Caltrans Oakland CA, mới transfer từ 
District 7 Los Angeles. Chương lo Website của 
Caltrans nên rất am hiểu về computer. 
Chương muốn gia nhập AHCC và có thể tiếp 
tay với BPT cho LTCC. 
Tôi sẽ gởi $20 anh Chương đóng góp cho LT. 
Tôi cũng đã trao LT 87 cho anh Chương đọc. 
 
* BPT. Rất hoan nghênh thành viên mới của 
AHCC. Chúc AH Chương được mọi sự như ý. 
Sự gia nhập của AH vào tập thể AHCC là một 
niềm vui cho anh em, chưa kể là việc am-tường 
về vi-tính sẽ giúp cho LTCC rất nhiều.  
 

• AH Nguyễn Hữu Thâu, MD 
 
Cám ơn anh Chí đã báo tin cập nhật Yểm trợ 
LTCC. 
Nhân tiện xin báo các anh tin không vui cho gia 
đình tôi là nhà của tôi đã hoàn toàn cháy rụi. 
Máy computer của tôi tại nhà đã hư hỏng rồi, 
không biết có save data được hay không? Tôi 
cũng còn may mắn là cái laptop của County 
còn work, nên tôi có thể liên lạc được với anh 
em đấy. 
Hiện giờ vợ chồng tôi đang cư ngụ tạm tại nhà 
vợ chồng con gái. 
 

 
* BPT.  Rất bàng hoàng khi nhận được tin 
không may của gia đình anh chị. Nhưng trong 
cái rủi có cái may là mọi người trong gia đình 
anh chị đều được bình an, đó là điều đáng ghi 
nhớ. “Của đi thay người”, hẳn là như thế. 
Ngoài ra, hãng bảo hiểm sẽ phải bồi thường 
xứng đáng cho sự thiệt hại về vật chất. Cầu 
mong anh chị và quý quyến sớm được trở lại 
trạng thái như xưa. 
 

• AH Hoàng Như Giao, Toronto 
 
Xin gửi đến AH Danh Sách AHCC Toronto đã 
yểm trợ Lá Thư CC trong kỳ gặp mặt nhân dịp 
Lễ Vu Quy ái nữ của anh chị AH Đoàn Chí 
Trung vào tháng 7 năm 2006 vừa qua, tiếp theo 
M/O đã gửi đến AH 2 tuần trước với số 
tiền 220 USD  (11 AH x 20 USD). Chúng tôi 
có thêm một AH mới  " kết nạp" trong dịp gặp 
mặt trên là anh Lê Mạnh Trấn, địa chỉ 4963 
Maxime Pl. Mississauga, L4Z 4H9, điện thoại 
905 568 2514, tốt nghiệp năm 1970, tòng sự tại 
Nha Lộ Vận đến 1975. Xin ghi tên AH Lê 
Mạnh Trấn vào Danh Sách AHCC. 

* BPT.  Hoan nghênh AH mới Lê Mạnh Trấn, 
chúc anh Trấn mọi sự may mắn. Cũng xin hoan 
hô AH Toronto đã hăng hái yểm trợ LT với số 
tiền lớn để giúp LTCC được sống còn. 
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• AH Trương Đình Huân, CA 

Sau đây là các ý kiến đóng góp sau khi đọc Lá 
Thư Công Chánh số 85 và 86…. 
(ngoài tin tức về việc một số Ái Hữu đã trở về 
với Lá Thư sau một thời gian dài vắng 
tiếng.....) 
Tôi dặc biệt cảm thông bài của AH Vũ quý 
Hảo, sau chuyến về thăm quê hương với hy 
vọng tim lại cảnh xưa, người cũ. 
Ái Hữu Hảo không còn lạ gì với tính cách vô 
thường của vạn vật, và chắc cũng còn nhớ đến 
hai câu thơ bất hủ của Lamartine khi hỏi 
"objets inanimés! avez vous donc une âme? 
Qui s’attache à notre âme et la force d’ aimer? 
khi nhắc đến cảnh xưa đã mất, người cũ không 
còn. Hai câu nầy đã được AH Nguyễn Khoa 
phỏng dịch, in trên Lá Thư 86, trang 14, như 
sau: 
"Vật vô tri ơi! Người có hồn chăng ? 
Quyện theo ta làm thương nhớ vô vàn" 
Tôi nghĩ rằng những vật bất động đó tạo nên 
cảnh cũ có thể là vật "hữu tình" chăng? 
Riêng tôi, tôi giữ nguyên trong tâm tư những 
hình ảnh đẹp của quê nhà - khi xưa, tức là trước 
năm 1975- và tin rằng không bao giờ lại có dịp 
thấy lại những hình ảnh đó - cả vật lẫn người - 
trong xứ sở thân thương của mình ngày nay. 
Hãy sống với kỷ niệm xưa và xin đừng về để bị 
"vỡ mộng" như AH Hảo đã tả thực trong bài 
"Tỉnh một giấc mơ". 
Tôi cũng xin đóng góp vài ý kiến sau đây, sau 
khi đọc bài về "Nạn đói năm Ất Dậu 1945" và 
tìm hiểu vấn đề theo như lời khuyên nhủ của 
AH tác giả Nguyễn xuân Mộng,  
Trước hết tôi tự hỏi " Vào thời kỳ đó, tôi đang 
làm gì? 
Hồi đó tôi 19 tuổi, đang theo học lớp Đệ Nhị 
(Seconde) ban Tú tài tại trường Trung học ở 
Nam Vang, sau đó tổi đi Takmau Kandal, cách 
Nam Vang lối 10 km . 
Đồng thời qua tin tức truyền miệng, vì không 
có báo chí. tôi nghe tin Chính Phủ độc lập Trần 
trọng Kim ra đời. 
Sau khi về lại Saigon, tôi chứng kiến biểu tình 
Độc Lập ngày 2 tháng 9 1945, và biết một số 
tin tức về cuộc hình thành chánh phủ Việt Minh 
ở miền Bắc. Tin tức thật là mơ hồ, lộn xộn và 

Saigòn hình như bị lôi cuốn theo các diễn biến 
ở Huế và Hà Nội. 
Theo đa số học trò hồi đó, tôi "xếp bút nghiên 
lên đường tranh đấu", theo một số bạn bè cũ ở 
Pétrus Ký Saigon. Được xem bài thơ của Tố 
Hữu chưa có mùi Cộng Sản, vịnh "đài trận 
vong chiến sĩ”, với hai câu viết:  
"Bỏ thân những tưởng vì non nước 
Ai biết mình riêng đã dối mình" 
Tôi càng say mê mong muốn đóng góp vào 
việc bảo vệ độc lập. 
Tôi đã xung phong ghi tên vào lớp luyện phi 
công cho Không Quân Việt Nam, tại một Trung 
Tâm tuyển mộ, đặt tại Đại Lộ Trần hưng Đạo 
Saigon. 
Tôi được cấp một chứng minh thư. Tôi được 
hẹn ngày trình diện để đưa ra Bắc Việt, vì 
trường đặt tại Tông, một quận gần tỉnh lỵ Sơn 
Tây. 
Vì mầt liên lạc Trung Tâm đóng cửa nên tôi 
được hay là bị bỏ lại ở Saigon. Sau đó gia đình 
tản cư lên vùng Thủ dầu Một, và trở lại Saigon 
sau khi tôi bị giữ lại trong một cuộc hành quân 
của nhóm partisan, gọi là GVL (Garate 
Volontaire de la Libération), họ đã thả chúng 
tôi sau khi chở về Gia Định. 
Và sau đó, tôi trở lại Nam Vang để tiếp tục ở 
Lycée Disowath cho đến 1947 thì nộp đơn thi 
vô trường Cao Đẳng Công Chánh, sau khi đọc 
báo Journal d' Extrême Orient có đăng tin kỳ 
thi này. 
Nói tóm lai, với tuổi tác và hoàn cảnh lúc đó 
(hầu như không báo chí), nạn đói năm Ất Dậu 
1945 chỉ là những tin tức truyền miệng hoặc 
qua vài mẫu tin trên báo chí ở Saigon (tại Nam 
Vang hầu như không có báo Việt Nam tới). 
 
Năm 1948, nhân dịp ra Hà Nội tập sự, sau lớp 
Dự Bị, tôi đã được nghe chính các thân nhân, 
bạn bè kể chuyện nạn đói đó. Đa số bà con lúc 
đó còn tản cư ở ngoài Hà Nội, tôi đi tập sự tại 
Hải Dương (coi đê điều ở bên sông Thái Bình, 
quận Nam Sách, dưới quyền của cụ Hoàng đạo 
Lượng) Hải Phòng và Hà Nội. 
Lý do nạn đói thì rất nhiều: vì thiên tai hạn hán 
1944-45 và chiến tranh Mỹ Nhật (thế chiến 2) 
và vì Nhật chiếm Đông Dương từ năm 1940 
nên VN bị bom Mỹ oanh tạc làm tê liệt sự lưu 
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thông hàng hoá giữa Nam và Bắc Việt . Xe lửa, 
cầu cống, cửa biển bị bom hoặc mìn phong toả. 
Nhờ phong trào sinh viên thời đó ở Đại Học Hà 
Nội (thời Lưu hữu Phước và Mai văn Bộ 1944-
45) với các bản hùng ca, với việc Nhật lật đổ 
Pháp (9-3-45) nên việc cứu đói đã được dân 
chúng đặc biệt giới học sinh tham gia tích cực, 
giảm thiểu phần nào sự thiệt hại nhân mạng. 
  
* BPT.  AH tuy lớn tuổi hơn đa số chúng tôi 
nhưng trí nhớ vẫn còn rất minh mẫn, còn thuộc 
cả thơ cũa Lamartine nữa chứ ! Đừng nói là 
chuyện xưa đến chuyện mới xẩy ra chừng nửa 
giờ đồng hồ là phần lớn những người trên 70 
đã  có thể quên rồi ! Chúc AH tiếp tục “  giữ 
nguyên trong tâm tư những hình ảnh đẹp của 
quê nhà - khi xưa, tức là trước năm 1975..” 
nhưng cần tin rằng sẽ “có dịp thấy lại những 
hình ảnh đó - cả vật lẫn người - trong xứ sở 
thân thương của mình ngày nay”.  
Vâng, hồi tưởng lại nạn đói năm Ất Dậu, 
những  người lớn tuổi, nếu sống vào thời ký đó 
trong những vùng bị nạn đói hoành hành, hẳn 
vẫn còn nhớ một thời gian đau thương trong 
lịch sử VN. Làm sao quên được những xe bò 
chở đầy xác chết khẳng khiu chỉ có da bọc 
xương, đen thui. Tuy nhiên, cũng như nhiều 
dân tộc khác, sau khi cả triệu người bị chết, VN 
đã hồi sinh và lớn mạnh. Trước năm 45-Ất Dậu 
cả thế kỷ, Ái Nhĩ Lan cũng bị một trận đói giết 
hại trên 1 triệu người trong những năm 1846-
1849, mà ngày nay đã trở thành 1 nước đang 
phát triển mạnh tại Âu châu.  
 

• AH Trần Văn Thu, Pháp 
 
Thưa  các  Anh  Chị , 
Anh Nguyễn Văn Chiểu đã từ biệt AHCC. 
Tôi xin thay mặt các Anh Chị Em AHHCC tại 
Pháp gởi đến Ban Phụ Trách  Lá Thơ Công 
Chánh dĩa micro có bài của tôi về một người 
đàn anh kính mến. 
Kèm theo bài về Anh Chiểu, tôi gởi một bài 
gồm 2 phần, mỗi phần 2 trang : 
1 : Bảng song song sử Tàu và Việt Nam 
2 : Triều Đại Nhà Nguyễn và Việt Nam Cộng 
Hoà 

Tôi xin Ban Phụ Trách LTCC yêu cầu các Ái 
Hữu lớn tuổi đã đọc Truyện Tàu như Phong 
Thần, Tam Quốc, vân vân ... dịch giùm tôi tên 
của các triều đại bên Tàu ra tiếng Việt để tôi bổ 
túc và viết lại. Tôi rất cám ơn trước. 
Tôi cũng thông báo cho Ái Hữu nào chưa biết : 
một kỹ sư công chánh lớn tuổi, Nguyễn Hiến 
Lê, từng viết sách "Học làm người" đã viết một 
quyển sử Tàu hết sức quý giá, nhà xuất bản 
Văn Nghệ ấn hành tại Westminster CA, năm 
2003. 
Thân chúc tất cả Ban Phụ Trách Lá Thơ nhiều 
sức khoẻ và thì giờ để "vác ngà voi". 

 
* BPT.  Cám ơn AH đã cho biết tin buồn về AH 
Nguyễn Văn Chiểu. AH Chiểu được nhiều 
AHCC thuộc lứa tuổi 70+ biết đến vì AH đã 
dậy tại trưòng Cao Đẳng Công Chánh từ đầu 
thập niên ’50, và đã phụ trách Hỏa Xa và 
Thương Cảng trong một thời gian dài trước 
’75.  
Ban PT LT xin nhắc lại lời của AH Thu yêu cầu 
“ Ái Hữu lớn tuổi đã đọc Truyện Tàu như 
Phong Thần, Tam Quốc, vân vân ... dịch giùm 
tôi tên của các triều đại bên Tàu ra tiếng Việt “. 
Nhiều AH chắc giống chúng tôi đang bị khó 
khăn như AH khi đọc hay viết tên Tầu đối chiếu 
với tiếng Việt, nên cũng rất hoan nghênh quý 
AH nào thạo hoặc như AH Nguyễn quốc Bảo 
tác giả bài Hậu Ăn Tục Nói Phét trong LT này 
thông thạo xin dịch giùm. Nhân tiện có thể 
chua thêm những tên (và địa danh) bên Tầu ra 
tiếng pin-ying  và Việt để mỗi khi đi du lịch 
khỏi bỡ ngỡ vì có sự khác biệt giữa phiên âm 
Việt với chữ quan thoại hay cách đọc theo 
ngưòi Trung Hoa, thí dụ Nhà Tần, Nhà Tống, 
Tần Thủy Hoàng, Thẩm Quyến, Tây An, Hà 
Tây, Sơn Đông, v..v..   
Về AH Nguyễn Hiến Lê, tác giả này rất lừng 
danh nhưng vì không hoạt động trong nghề CC 
nên có thể một số AH không được biết. Tác giả 
của rất nhiều sách thuộc tủ sách “học làm 
người”, cố AH Lê đã thành danh cùng thời với 
một số AH khác như AH Thành Lễ về sơn mài, 
thiết kế áo dài, AH Lê Văn Nghi, chủ nhân 
hãng xe đò Đại Đồng tại Hậu Giang...  
Chúc AH mọi sự như ý.  
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• AH Nguyễn Đức Súy, CA 
 
Giữa năm 2005, theo lời yêu cầu của anh Chí, 
tôi cũng như các anh Lê Mông Hùng, Nguyễn 
Sĩ Tuất và Khưu Tòng Giang ở Bắc Cali, đã 
nhận lời ghi tên vào Ban Phụ Trách LTCC cho 
hai LT số 86 và số 87. Nay LT87 đã được phát 
hành, tôi coi như nhiệm kỳ đã hết và xin rút tên 
ra khỏi BPT của LT88 và các LT kế tiếp. 
................................ 
Trong thời gian ở trong BPT, tôi đã chứng kiến 
sự tận tâm và khả năng kỹ thuật của qúy anh, 
nhất là các anh Chí, Thích, Tâm và Thông, và 
xin tỏ lòng khâm phục. Tôi chúc qúy anh được 
dồi dào sức khoẻ để tiếp tục phục vụ cho LT. 
........... 
* BPT  Rất cám ơn AH đã giúp LTCC hoàn 
thành tốt đẹp hai LT số 86 và 87. Tuy tôn trọng 
ý muốn của AH, nhưng BPT LTCC rất tiếc AH 
không  dành được thời giờ để LT tiếp tục được 
sự giúp đỡ quý báu của AH. Chúc AH vui 
hưởng những ngày tháng trên sân golf, và du-
lịch. 
 

• AH Nguyễn Xuân Mộng, CA 
 
Đọc thư anh Súy, tôi xin nhắc lại anh Chí việc 
tôi đã xin không ở trong Ban Phụ Trách LTCC 
trước đây với lý do vì khả năng về computer 
của tôi không đáp ứng cho việc sửa chữa bài 
vở, nên không giúp được gì cho Lt. Tôi cố gắng 
viết bài để đóng góp cho LT. Vậy xin nhắc lại 
một lần nữa xin bỏ tên tôi trong danh sách Ban 
Phụ Trách LTCC. Xin chúc các anh luôn luôn 
sức khoẻ để lo cho LT được trường tồn. 
 
* BPT.  AH đã quá khiêm nhường chứ thực ra 
LT đã được AH giúp đỡ rất nhiều để có được 
như ngày nay. Xin chúc AH thân tâm an lạc, và 
khi nào có thời giờ xin viết bài cho LT. Rất 
hoan nghênh sự đóng góp tận tình của AH. 
 

• AH Nguyễn Văn Sang, Saigon 
 
Tôi là Nguyễn Văn Sang, trước đây làm tại Nha 
Cấp Thủy và Quốc Gia Thủy Cục, hiện ở VN. 

Viết thư này hỏi thăm về tập san AHCC xem 
Ban Biên Tập có trang web nào để các AH còn 
ở tại VN có thể vào đọc dễ dàng không? Trước 
đây có các AH về VN hay đem quyển đã in 
hoặc đĩa CD, nhưng sau khi về hưu tôi ở xa 
Saigon nên không gặp ai cả và mất hẳn tin tức 
các bạn ở nước ngoài. 
 
* BPT.  AH Sang ơi ! Rất mừng lại được tin 
của AH, một người bạn kính mến tại Cấp Thủy 
và Thủy Cục. Chúng tôi rất tán đồng đưa 
LTCC lên Internet nhưng chưa được sự đồng 
thuận của đa số. Trong khi chờ đợi, đã có anh 
Tâm giúp đưa lên mạng lưới trang Aí Hữu 
Công Chánh theo địa chỉ sau:  
http://www.aihuucongchanh.com/ahccahcc.html
trong đó AH có thể biết rất nhiều tin tức được 
cập nhật thường xuyên bởi AH Từ Minh Tâm. 
Chúc AH mọi sự như ý. 
Nếu AH biết địa chỉ nhà và e-mail của những 
AH khác tại VN, xin cho chúng tôi biết để tiện 
liên lạc. Xin cám ơn trước. CD của LT88 và 
CD của một số LT trước nếu có thể, sẽ được 
gừi đền AH. 
 

• AH Trần Qúy Minh, FL 
 
Xin trân trọng kính chúc quí vị và gia đình một 
mùa Giáng Sinh thật vui tươi và sang năm Đinh 
Hợi  2007 hoàn toàn an khang thịnh vượng. 
Chúng tôi rất hài lòng đã chọn Sarasota là nơi 
định cư cuối cùng của cuộc đời để được sống 
thoải mái trong cảnh dưỡng già vui thú điền 
viên. 
Sarasota là một thành phố nhỏ miền Trung Tây 
tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, được đánh giá là 
thành phố đứng thứ ba trên toàn nước Mỹ đáng 
sống có lẽ vì ở đây khí hậu tương đối ấm áp, 
dân tình hiền hòa, có nhiều thắng cảnh và 
không bị ô nhiễm lại nằm cạnh biển toàn cát 
trắng mịn rất thơ mộng bên vịnh Mễ Tây Cơ. 
Đây là nơi các cư dân miền bắc thừa tiền 
thường về ở dăm ba tháng trốn mùa Đông băng 
tuyết lạnh căm. Lại có nhiều đảo nhỏ xung 
quanh dọc theo bờ biển và vịnh Sarasota nên 
lắm người nổi tiếng và thừa tiền về đây xây cất 
nhà cửa làm giá nhà tăng vùn vụt trong mấy 
năm qua. Chúng tôi còn có thêm vài lý do chọn 

http://www.aihuucongchanh.com/ahccahcc.html
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Sarasota vì đây là nơi trung độ quanh miền 
Trung và Nam Florida được tiếng là vùng có 
nhiều bãi biển đẹp nhất nước Mỹ và lắm nơi du 
lịch để con cháu và bà con thân thích đến thăm 
có dịp đi chơi. Từ Sarasota đi Orlando, trung 
tâm giải trí nổi tiếng thế giới lái xe chỉ hơn hai 
tiếng đồng hồ, qua vùng phía Đông dọc Đại 
Tây Dương như Saint Augustine, Daytona 
Beach, Cap Canaveral có trung tâm Nasa 
phóng phi thuyền không gian và trạm xuống 
tàu đi cruise qua vùng Bermuda, Bahama v.v.., 
West Palm Beach đến tận Miami lái xe cũng 
chỉ mất trên dưới ba tiếng thôi. Ngoài ra, trong 
vườn sau nhà tuy không lớn, chúng tôi lại trồng 
được các cây ăn trái và rau các loại vùng nhiệt 
đới như vải, nhãn, soài, khế, trứng cá, na tức 
mãng cầu dai, avocado, sapôché, mít, đu đủ, 
thanh long và cam chanh v.v…cùng rau ngót, 
mồng tơi, rau muống, cải bẹ, khoai lang v.v…. 
Hàng ngày làm vườn chăm sóc cây cối giúp 
vận động thân thể bớt ốm đau lại hiểu được 
thêm rằng trồng cây cũng như nuôi con vậy, 
trồng hay đẻ thì dễ nhưng chăm sóc thật khó vì 
xứ Mỹ có nhiều cỏ dại. 
Thư khá dài một lần nữa, chúng tôi xin kính 
chúc quí vị và quý quyến được hoàn toàn thắng 
ý trong suốt năm mới. 
 
* BPT.  Xin chia mừng với AH đã chọn được 
nơi “dưỡng già” rất lý tưởng. Đọc thư của AH, 
ai cũng thấy rất ham, mong mỏi AH khi nào có 
thời giờ viết cho LT chia sẻ kinh nghiệm về 
trồng các loại cây thuộc vùng nhiệt đới. 
Florida khí hậu gần giống Nam VN, chắc AH 
cũng có kinh nghiệm về phương pháp loại trừ 
những sâu bọ, côn trùng, thú vật hay quấy 
nhiễu như sóc, chuột,.. hoặc có hại đến cây cối 
trồng, vậy nếu AH chỉ bảo cho các phương 
pháp này trên LT hẳn rằng số đông AH sẽ hoan 
nghênh. Chúc AH và gia đình năm mới 2007 
được thanh bình và an lạc. 
 

• AH Trương Minh Trung, WA 
 
Giang, Nhờ mày cập nhật địa chỉ mới của tao 
trong LTAHCC. Tao vừa dọn nhà mới cách 
nay gần hai tháng. Nhà rông rãi và gần chỗ làm 
(1.4 mile), cũng tiện, đi mất 4 phút, trưa về ăn 

cơm vợ, xe về uống cà phê v.v.. Có cái nhà quá 
mát so với nhà cũ cùng chỗ với thằng Bảo tao 
vừa bán xong. Cho lời hỏi thăm bà xã và cháu 
Jeff. 
 
* BPT.  Được AH Giang chuyển cho xem thư 
của AH, chúng tôi mừng cho AH đã “tậu” 
được nhà mới rất mát mẻ, lại gần Sở làm, thiệt 
tiện lợi vô cùng. Xin hỏi riêng AH, thế có bữa 
nào về ăn trưa tại nhà, rồi quên cả giờ trở lại 
Sở không ? Có kinh nghiệm gì xin chia sẻ cho 
anh em được học hỏi thêm ? 
 

• AH Đông Sĩ Khiêm, CA 
 
LT như thường lệ, bài vở súc tích, trình bầy đẹp 
và tình hình tài chánh quá khả quan. Đây là kết 
quả của good management và áp dụng 
technology hiện đại. Bài ‘Cần Giờ’ của AH 
NTHai trang 66-69 hình như bị thiếu một khúc 
phải không các anh? Chúc các anh và gia đình 
vui mạnh để tiếp tục gánh việc AHCC. 
 
* BPT. Đúng là đại gia chuyên viên kỹ thuật, 
thấy cái gì cũng có lý do. Cám ơn AH đã quá 
khen, thực ra, nhờ mọi anh em đều cố gắng hết 
mình. Cám ơn AH đã chú ý đến sự sơ sót trong 
bài Cần Giờ, chúng tôi sẽ xem xét lại và điều 
chỉnh. 
 

• TH Bà Dương Thanh Đàm, Canada 
 
AH Dương thanh Đàm đã mất gần 20 năm 
nhưng gia đình chúng tôi vẫn nhận được đầy đủ 
các LTCC. 
Chúng tôi rất cám ơn và cảm động nhận tình 
thấm thía giữa AHCC cùng các TH. 
A H C C không chánh thức là một Hội đoàn 
nhưng vẫn thường xuyên họp định kỳ và có 
LTCC liên lạc AHCC khắp năm châu 
LTCC tranh bìa khá đẹp, ấn loát công phu, bài 
vở dồi dào, nhiều nghiên cứu, nhiều triết lý ở 
đời, đôi lúc tiếu nhưng khá hay, ấn bản không 
thua kém các tạp chí 
Rất hoan nghênh các Anh Chị đã không ngại 
khó nhọc phụ trách LTCC. 
Các Anh Chị tuy là nhà văn tài tử nhưng chẳng 
khác chuyên nghiệp. 
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Kính chúc quý AHCC cùng quý TH luôn khỏe 
mạnh, an vui nhứt là Ban Phụ Trách LTCC 
luôn vững sức "Giữ cho còn có nhau". 
Xin tin quý Anh Chị, chúng tôi đã đổi địa chỉ: 
Dương thanh Đàm TH 
935 Paris, Brossard QC, J4W-1R8, Canada 
Điện thoại: 450-465-2246 
 
* BPT. Xin cám ơn lời khen của chị. Chúng tôi 
phải luôn luôn cố gắng để không phụ sự yểm 
trợ của quý AH và TH. Chúng tôi vẫn nhớ tới 
AH Đàm, ngưòi bạn đôn hậu, vui vẻ, thường 
đem lại cho chúng tôi nhiều phút thoải mái 
trong công việc. Địa chỉ mới của chị sẽ được 
điều chỉnh trên trang danh sách mới. Chúc chị 
và quý quyến dối dào sức khỏe và nhiều may 
mắn. 
 

• AH Nguyễn Văn Mơ, TX 
 
Đáp lời kêu cứu S.O.S. của anh Thí, tôi xin gởi 
bài viết sau đây ( xem attachment ) để BPT 
LTAHCC xét cho đăng trong Lá Thư kỳ tới . 
    Bài này được viết sau khi tôi viếng thăm gia 
đình chị Lê-cảnh-Túc ở Sydney, Australia 
trong tháng 9 và 10/2006 vừa qua . 
   Ngoài ra, trong chuyến đi này, tôi cũng gặp 
được một số AHCC tại Sydney và Perth. Sau 
đây là một vài cảm nghĩ và ý kiến thâu thập 
trong khi trò chuyện hàn huyên tôi chuyển đạt 
để BPT tùy nghi : 
   1/ Trong thời gian gần đây, mỗi lần nhận 
được LTAHCC, anh em cảm thấy buồn lắm, vì 
càng ngày càng thấy nhiều AH ra đi. 
       Ý kiến tôi : Tôi cũng buồn năm phút !!! 
   2/ Theo lời anh Huỳnh-thanh-Quân, Đại diện 
AHCC ở Sydney, anh em bên đó có khả năng 
phụ trách bài vở, tin tức, hình ảnh, nhưng riêng 
về khâu ấn loát và phân phối, thì nên để bên 
này ( Mỹ ) đảm nhận, vì đa số AHCC đều tập 
trung ở đây, do đó chi phí, nhất là cước phí đỡ 
tốn kém hơn nhiều. 
       Ý kiến tôi : Với kỹ thuật máy vi tính hiện 
nay, BPT LTAHCC không còn có tánh cách địa 
phương từng vùng nữa. Như thế vấn đề trên 
đây xem như đã giải quyết. 

   Tuy nhiên, nếu BPT hiện hữu cần thêm sự hỗ 
trợ gì, xin liên hệ với anh Quân qua địa chỉ e-
mail : 
         ahccsydney@yahoo.com  
hoặc   mr_qhuynh@yahoo.com
   Nhân tiện đây, tôi xin mượn mục Thư Tín 
này để có vài lời cám ơn  chị Túc, các anh chị 
Quân, Lộc, An và Vỹ cùng các anh chị em khác 
ở Sydney và Perth đã nhiệt tình tiếp đón, hướng 
dẫn vợ chồng chúng tôi đi viếng thăm nhiều nơi 
và tổ chức chu đáo cuộc họp mặt đông đủ 
AHCC trong thời gian chúng tôi lưu lại ở bên 
đó. 
 
* BPT.  Cám ơn AH đã gửi bài. Bài này sẽ 
được đăng trong số này. AH  có dịp đi đó đi 
đây, gặp lại bạn cũ thật là sung sướng ! Hiển 
nhiên khi gặp nhau thế nào cũng làm “tổng kết 
kẻ ở người đi” và sẽ có nhiều vụ “buồn năm 
phút” như AH đã trải qua ! Thực ra, ai cũng 
được chúc tuổi thọ, mà nều thực hiện lời chúc 
đó thì quý AH may mắn còn lại sẽ phải chịu 
“cảnh khổ” này. Đó là “luât bù trừ” không 
tránh được. Sống lâu mà thỉnh thoảng không 
buồn năm phút thật là rất khó, trừ phi mọi 
người “tuy không sinh cùng ngày nhưng mất 
cùng giờ” ! Địa chỉ e-mail của AH Quân đã 
đuợc ghi nhận. Rất hoan nghênh tinh thần cộng 
tác của AH Quân. BPT xin chuyển lơì cám ơn 
của AH tới các AH tại Úc Châu, và chị Túc. 
 

• AH Hoàng Như Ngọc, CA 
 
Xin giới thiệu Tân AH Phạm Thanh vốn Khoá 
1985 trường Đại Học Bách Khoa Saigon 
(TTKT Phú Thọ cũ). Sau 1975 các khoá đều 
được gọi tên theo năm học. 
 
* BPT Cám ơn AH đã giới thiệu một thành viên 
mới. AH đã sốt sắng làm nhiệm vụ, vừa ủng hộ 
tiền, vừa viết bài và cổ võ “động viên” anh em 
tham gia đông đảo hàng ngũ của chúng ta, thật 
đáng khâm phục ! Cũng xin hoan nghênh thành 
viên mới gia nhập Phạm Thanh, chúc tân AH 
thân tâm an lạc. Chúc AH Ngọc rất nhiều may 
mắn mỗi khi thăm Las Vegas để ‘khảo cứu’ về 
lịch sử thăng tiến của thành phố này.  
 

mailto:mr_qhuynh@yahoo.com
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• Bà Phạm Nam Trường, Canada 

 
Thưa Qúy Ái Hữu,  
Mặc dù nhà tôi đã từ trần, tôi vẫn muốn tiếp tục 
ủng hộ Lá Thư Công Chánh, thể theo ý muốn 
của chồng tôi. Vậy xin Ái Hữu cứ để tên tôi vô 
danh sách của Lá Thư AHCC hàng năm và tiếp 
tục gởi về địa chỉ thường lệ. Xin cảm ơn Ái 
Hữu. 
 
* BPT.  AH Trường đã từ trần mà vẫn nhớ tới 
sự giúp đỡ LT thật rất quý hóa. Chúng tôi vẫn 
nhớ khi AH còn làm Chủ Tịch Ủy Ban Giao 
Thông Công Chánh Thượng Viện, AH đã giúp 
cho Bộ đưọc chấp thuận ngân sách đầy đủ để 
thực hiện công tác. Tập thể CC như vậy đã 
được AH Trường giúp từ khi còn sinh-tiền cho 
tới ngày nay. Xin thành thật cám ơn chị.  
 

• AH Phan Đình Tăng, LA 
 
Tôi  xin gởi ngân phiếu ủng hộ LTAHCC 
không rồi già chóng quên. Mỗi lần tôi nhận 
được LTAHCC là như một lần gặp người bạn 
thân. Người bạn này càng già lại càng đẹp lão, 
và bài vở tràn đầy, đọc ngấu nghiến vẫn còn 
thèm, cứ xem đi xem lại. Mong qúy bạn tiếp 
tục làm cho LT trẻ mãi không già, sức khoẻ dai 
dẳng. 
 
* BPT. AH đàn anh thật là đáng phục :  gặp 
nhiều chuyện “tai bay vạ gió” mà vẫn tỉnh táo 
lại còn nhớ tới việc đóng góp cho LT, thật rất 
hiếm ! Bài của AH luôn luôn được hoan 
nghênh vì không những rất kỹ thuật, mà có giá 
trị lịch sử vô song, như hầm “bí mật” tại dinh 
Gia Long. Xin chúc AH được mạnh khỏe và 
nhiều may mắn. 
 

• AH Dương Hồng Qùy, CA 
 
Thường ngày tôi vẫn lai rai đọc lại những 
truyện Kim Dung, dã sử Trung Hoa hoặc Time, 
Reader’s Digest nhưng đối với tôi không sách 
nào hấp dẫn bằng LTCC. Đặc biệt trong số 87, 
ngoài bài Ximăng Hà Tiên của thầy Trần Lê 
Quang nêu lên nhu cầu xác đáng và cấp thiết 
xét lại bản đồ chỉnh trang vùng xa lộ Saigon 

Biên Hoà; ngoài những vần thơ lỗi lạc của AH 
Nguyễn Đắc Khoa, tôi còn bị lôi cuốn bởi 
những nét đặc thù của thành phố xa lạ 
Enschede và những cảm nghĩ chân thành của 
AH Nguyễn Thái Hai lúc mới chân ướt chân 
ráo trên đảo tị nạn bất ngờ được trao một 
LTCC. Tôi cũng chưa quên cách đây khá lâu, 
AH Ngọc Hoàng ( Hoàng Như Ngọc) đã mất 
nhiều công phu nghiên cứu sưu tầm và phí tổn 
nhiều lần đến hiện trường khảo sát để viết một 
bài độc đáo về lai lịch của thành phố Las 
Vegas. 
Xin gởi kèm theo đây chi phiếu ủng hộ Lá Thư. 
 
* BPT.  Lớn tuổi như AH mà vẫn còn ham mê 
đọc sách đó là một gương sáng cho chúng tôi 
những ngưòi còn trẻ (?). Ngoài ra, AH còn nhớ 
tới gửi chi phiếu để yểm trợ LT đây củng là một 
gương tốt cho chúng tôi.  
 

• TH Võ Thị Nga, CA 
 
Tôi Võ Kim Nga đã nhận được LTCC số 87. 
Thành thật cảm ơn BPT LTCC nhiềụ Đính kèm 
check $20.00. 
 
* BPT.  Cám ơn chị đã nhớ tới LT và gửi chi-
phiếu. Xin cám ơn chị. 
 

• AH Trương Quảng Văn, Canada 
 
Xin cám ơn các anh đã gìn giữ LTAHCC cho 
tình AHCC bất diệt, và xin đóng góp một phần 
nhỏ bé cho sự cố gắng vô song của qúy anh. 
Kính mến. 
 
* BPT.  Được AH nhớ tới anh em qua LT, thật 
rất mừng. Cám ơn AH đã gừi chi phiếu yểm trợ 
LT. 
 

• AH Nguyễn Thành Danh, Canada 
 
Thân ái chúc mừng năm mới 2007 toàn thể Ban 
Phụ Trách LTCC. 
 
* BPT.  Xin chúc AH và quý quyến sang năm 
mới 2007 được an khang thịnh vượng. 
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• AH Phạm Văn Đại, CA 

 
Thân gửi anh Chí, 
Sau ngày mãn khoá năm 1963, tôi không có dịp 
để gặp lại anh vào những công tác khác biệt. 
Ngay cả lúc đặt chân trên đất Mỹ năm 1987 
đến nay, dù là biết tin anh và các bạn đồng 
khoá tôi cũng chưa có dịp hội ngộ cùng các bạn 
ở xa vì phải lo ổn định gia đình và công ăn việc 
làm v.v.. Viết thơ này trước hết là thăm hỏi sức 
khoẻ anh và gia đình, thứ nhì là gởi lời chào 
đến các bạn đồng khoá, thứ ba là gởi đến anh 
chi phiếu ủng hộ LTCC, thứ tư là làm phong 
phú cho LTCC bằng bài viết “Quẻ Dịch và Bộ 
Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ” qua kinh nghiệm 
thực hành về Kinh Dịch. Anh sẽ tùy nghi cho 
đăng vào LTCC. 
 
* BPT.  Trước hết xin có lời chúc sức khỏe đến 
anh và gia đình, và cám ơn AH đã gửi chi 
phiếu ủng hộ LT. Các bạn đồng khóa của anh 
hẳn là rất vui khi được biết tin tức của anh qua 
LT. Bài của anh đang được duyệt xét.  

 
• AH Phạm Văn Hiền, CA 

 
Halloween đã qua và Christmas sắp tới. Nhân 
dịp này xin chúc mừng các Ái Hữu và qúy 
quyến nhiều sức khoẻ và may mắn. Xin cảm tạ 
các Ái Hữu đã giúp cho LT được sống mãi. Xin 
có chút đóng góp yểm trợ LT. 
 
* BPT.  Chúc AH  và gia đình thành công và an 
lạc. Cám ơn sự giúp đỡ của AH cho LT. 
 

• AH Bùi Đức Hợp, CA 
 
Tôi vừa lái xe đi 10,000 dặm trong 3 tháng trời 
để cảm ơn bạn bè, thân nhân đã giúp tôi trong 
công tác thiện nguyện. 
Về đến nhà, nhận được LTCC 87. Rất cảm 
phục sự hy sinh công sức của anh và Ban Biên 
Tập để LT còn mãi, đồng thời gửi tới anh số 
tiền $20 để yểm trợ các LTCC năm 2007. 
Nhân tiện, vừa in xong quyển HK iii “Cảm tạ 
Trời, cảm ơn người”, xin tặng anh để đọc trong 
lúc “không còn gì để đọc”. 

Tôi có số thiên di, nay đây mai đó đến nỗi Ban 
biên tập đặc san Ninh Cơ (trường Hồ Ngọc 
Cẩn, Bùi Chu) phải than trời “… Bây giờ trên 
dọc đường phong sương gió bụi anh đang trôi 
dạt nơi nào, Palawan, Nam Định, Yên Bái hay 
ở đâu nữa?”. Vì hay trôi dạt, không dừng chân 
ở nơi nào nên tôi không ngồi yên mà viết bài 
cho những LTCC tới, xin anh đánh chữ “đại 
xá” cho. 
 
* BPT.  Xin anh cứ yên tâm đẻ dành thời giờ 
quý báu của anh để giúp đồng bào tỵ nạn như 
những năm qua, còn việc viết cho LT, thì tùy 
thuộc thòi giờ rảnh rỗi của anh. Cám ơn anh 
đã ủng hộ cho LT. Anh em chúng tôi rất kính 
phục đức tính hy sinh của anh trong công tác 
thiện nguyện. Chúc anh thật nhiều sức khỏe và 
may mắn. 
 

• AH Nguyễn Xuân Mộng, CA 
 
Tôi nhận được LTCC 87 vào trưa ngày 9/25/06 
và tôi liền email báo tin anh Chí rõ. Xin gởi đến 
anh Chí và Qúy anh trong BPT LT lời cám ơn 
chân thành của chúng tôi. Các anh đã bỏ bao 
công sức lo cho LT hoàn thành một cách tốt 
đẹp. Tiếp theo đọc trên email anh Dư Thích nói 
về “ Chuyện gởi LT 87…” mới thấy công lao 
của anh chị Thích và anh chị Chí. Theo email 
này, anh chị Thích đã hoàn tất gởi LT 87 đi ra 
ngoài Hoa Kỳ như Australia, Belgium, France, 
Norway, Holland, Malaysia và Canada cộng cả 
thẩy trên 80 LT, trong khi đó anh chị Chí vừa 
cho LT vào phong bì, vừa dán địa chỉ và dán 
tem, vừa phải chở ra Bưu Điện 465 LT gởi cho 
các AH trong nước Mỹ. Thật là một sự hy sinh 
vô bờ bến để cho LT đến tay các AH khắp năm 
Châu. Thật ra những ai đã phụ trách LT mới 
thấy những lo âu, cực nhọc của người phụ 
trách. Một lần nữa xin cám ơn anh chị Thích và 
anh chị Chí. Chúng tôi cũng không quên cám 
ơn tất cả các anh trong Ban Phụ Trách LT đã 
bỏ bao công sức, thời giờ lo cho LT được hoàn 
thành một cách tốt đẹp và ngày hôm nay đến 
tay các AH trên khắp thế giới. 
Nhân tiện xin gởi qúy anh chi phiếu 50 Mỹ 
Kim để yểm trợ một phần cho các LT sắp đến, 
cho Trang Nhà AHCC (theo đề nghị của AH 
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NĐChí trong email ngày 9/28/06) và hoàn trả 
bưu phí gởi cho tôi thêm một số LT để tặng bạn 
bè, nhất là các bạn đã giúp tôi tài liệu để viết 
bài cho LT. 
Nhân đây tôi xin góp một vài ý kiến với Ban 
Vận Động Đại Hội AHCC Toàn Cầu năm 2007 
phổ biến tại trang 8 của LT 87: 
1. Tôi xin tán đồng ý kiến tổ chức Đại Hội 

AHCC như nêu trong LT. 
2. Xin Ban Vận Động tổ chức Đại Hội xem lại 

Ban Tổ Chức có kịp tổ chức Đại Hội vào 
năm 2007? Vì nếu Đại Hội được tổ chức 
vào dịp hè các tháng 7 hay 8 thì nay chỉ còn 
chín mười tháng nữa mà thôi, trong lúc đó 
có biết bao nhiêu việc phải làm cho Đại 
Hội, như tìm địa điểm, lập chương trình các 
ngày Đại Hội, chi phí văn nghệ, chưa kể 
nên dự trù một vài ngày để các AH về tham 
dự đi xem các thắng cảnh cho biết (chương 
trình du ngoạn này có thể lôi kéo một số 
AH ở xa về dự Đại Hội làm một công hai 
việc), chiết tính phí tổn mỗi AH phải đóng 
góp. Sau đó mới phổ biến đến các AH cũng 
như kêu gọi yểm trợ tài chánh, hoặc có thể 
tổ chức gây qũy để có đủ tài chánh cho Đại 
Hội. Ngoài ra tôi nghĩ cũng nên có một Đặc 
San Đại Hội AHCC năm…, như vậy phải 
nghĩ đến phí tổn in , bài vở cho Đặc San, và 
còn nhiều việc khác nữa,… 

3. Theo tôi, tôi đề nghị tổ chức Đại Hội vào 
năm 2008 để có thời giờ lo cho các việc 
được chu đáo. Về Địa Điểm tổ chức Đại 
Hội, tôi có ý kiến như Ban Vận Động, nên 
tổ chức hoặc tại Nam Cali (Westminster, 
Orange County), hoặc Bắc Cali (San Jose) 
vì hai nơi này có nhiều AHCC và gia đình 
cư ngụ cũng như có nhiều bạn trẻ con em 
của các AH và TH thuộc ngành Công 
Chánh đang làm việc cho Caltrans. Tôi đề 
nghị mời các bạn trẻ này tham dự Đại Hội 
để chúng ta chuẩn bị trao đuốc cho các bạn 
đó, và tôi đề nghị Ban Vận Động mời hai 
thành viên trong các bạn trẻ đó vào Ban 
Vận Động (một tại Nam Cali, một tại Bắc 
Cali), để các bạn đó vận động các bạn trẻ 
đang làm cho Caltrans, hoặc các cơ sở khác, 
tham dự Đại Hội. 

 

* BPT.  Cám ơn AH đã khuyến khích, cổ võ 
chúng tôi trong việc ấn hành LT, và đã ứng 
trước một số tiền để gừi LT đến một số anh em 
đã giúp LT. Phần đóng góp của AH vào Trang 
Nhà AHCC sẽ được AH Tâm ghi nhận. Riêng 
về ngày ĐH AHCC, ý kiến của AH đã được các 
AH khác quan tâm đến việc này đang tiếp tục 
nghiên cứu 
 

• AH Ngô Nẫm, MD 
 
   Bản tin về Đại Hội AHCC toàn cầu. 
  Thưa quý AH vùng Hoa Thịnh Đốn; 
  Trong LTCC trang số 87, Ban vận động Đại 
Hội AHCC có đề xướng một kỳ họp mặt lần 
thứ hai của AHCC toàn cầu. Chúng tôi được 
biết AH khắp nơi đều đáp ứng tốt đẹp, và   
nhiệt liệt hưởng ứng. 
   Tin sơ khởi, kỳ họp mặt nầy dự định tổ-chức 
tại  Nam California vào mùa hè năm nay, trong 
dịp lể Độc Lập 4th/July, có thể là vào weekend 
7 & 8/July, vì weekend 1st/July ở Nam Cali có 
buổi họp mặt  của Đại-Học Huế, rất đông người 
tham dự nên khó giữ chỗ ở hotel.  
    Chi tiết v/v tổ chức sẻ được phổ biến ở LT số 
88 sắp tới và ở web site LTCC. Mô thức v/v tổ 
chức tương tự như đế nghị của AH Nguyễn v. 
Bảnh gởi đến Ban Vận động trong tuần vừa 
qua.  Hy vọng có ngày giờ chính xác vào 
April/2007 này để chúng ta kịp chuẩn bị như 
mua vè máy bay vv. 
  Được tin gì thêm, chúng tôi sẻ phổ biến tiếp 
đến qúy AH.  
 
* BPT.  Cám ơn AH đã nhiệt thành đáp ứng 
việc tổ chức ĐH AHCC. Với kinh nghiệm của 
AH, việc tổ chức này sẽ được thành công. 
Mong tin vui sớm đến với tập thể AHCC. 
 

• AH Lê Thị Thạnh, MD 
 
Xin kính gửi đến anh $20 để đóng góp vào chi 
phí chung của Lá Thư. Xin đa tạ bao công sức 
của quí Anh đã làm cho LT ngày thêm phong 
phú. Kính chúc quí Anh trong Ban Biên Tập và 
toàn thể quí vị Ái Hữu và Thân Hữu luôn được 
tăng phúc, tăng thọ. 
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* BPT.  Từ ngày chị rời Cali về vùng Hoa 
Thịnh Đốn, một số không nhỏ AH từ các tiểu 
bang khác cũng đã lần lượt đến vùng này 
hưởng già, làm cho những buổi họp mặt địa 
phương được đông đảo hào hứng thêm. Ngoài 
ra chị đã đều đặn yểm trợ cho qũy LT được rồi 
rào thêm. Xin cám ơn chị. 
 

• AH Lưu Hữu Duyên, CA 
 
Em là Lưu Hữu Duyên K9. Em ở lại trường 
làm với thầy Dục, Bộ Môn Cầu Đường. Em rời 
VN năm 1980 và vượt biên qua tới Mỹ 1981. 
Nhờ anh Lê Kim Thắng chỉ đường dẫn lối mới 
vô làm Caltrans ở Cali từ năm 1989 đến nay. 
Em xin đóng góp $50. để ủng hộ LT AHCC. 
 
*BPT.   Sang Cali nhiều lần nhưng chưa có dịp 
gặp lại anh. Tôi cũng mất liên lạc với anh 
Thắng từ ngày anh ấy lập gia đình. Hy vọng là 
chúng ta sẽ được gặp nhau trong Kỳ Đại Hội 
Công Chánh sắp tới này.  
 

• AH Lê Văn Thiên, Canada. 
 
Anh Chí cho tôi gửi lời thăm các AH trong 
BPT LT và gia đình nhiều. Mừng LT AHCC đã 
tròn 30 tuổi. Có nhìn lại hành trình của LT 
trong suốt thời gian qua, mới thấy là kết quả 
đóng góp công sức lớn lao của nhiều AHCC 
trong các BPT LT từ trước đến nay, cũng như 
của tất cả AH khắp nơi, đã giúp cho LT AHCC 
được sống còn cho đến hôm nay. Ước ao cho 
LT được tồn tại lâu dài và mỗi ngày một thêm 
tốt đẹp hơn. Tôi xin gửi theo đây một ngân 
phiếu US$20. để đóng góp vào chi phí LT. 
 
*BPT.  Cám ơn AH đã luôn luôn khích lệ cho 
BPT LT. Với sự cổ võ tinh thần và đóng góp vật 
chất, AH đã đem lại những phần thưởng qúy 
giá cho BPT trong cố gắng vun xới cho LT 
xanh tươi mãi. 
 

• AH Ngô Anh Tề, OK 
 
Hi Chí. Bạn vẫn khoẻ. Trông hình bạn thấy tóc 
đã trắng xoá. Thời gian qua quá nhanh. Vẫn 
nhớ kỳ gặp mặt bạn vài năm trước đây ở 

Timonium, MD. Xin gửi bạn tấm check $20. 
gọi là để đóng góp vào việc ấn loát Lá Thư. 
 
*BPT.  Sang Mỹ, chúng mình có dịp gặp nhau 
là cơ duyên lắm đấy. Rất nhiều bạn bè ở hải 
ngoại chỉ có email cho nhau nhưng chưa một 
lần gặp mặt. Tóc đã bạc, tôi vừa về hưu đầu 
năm nay, đi chơi VN bốn tuần về hôm 12/2/07. 
 

• AH Bửu Hiệp, CA 
 
LT số 87 này có nhiều bài vở rất đặc sắc, hình 
ảnh sáng sủa, chữ viết dễ đọc. Tôi xin thành 
thật cám ơn Ban Biên Tập đã để rất nhiều công 
sức để lo cho LT phát hành đúng kỳ hạn. Tôi 
cũng xin gởi đến chi phiếu $20. để đóng góp 
vào LT. 
 
*BPT.   Xin cám ơn AH đã khen ngợi và yểm 
trợ LT. BPT yêu cầu AH, nay đã về hưu, tiếp 
tay giúp cho bài vở LT ngày thêm phong phú .  
 

• AH Lê Lương Tứ, CA 
 
Tôi thành thực cám ơn tất cả các bạn đã đồng 
tâm đóng góp công sức, tài chánh để duy trì 
được LT tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi tin rằng 
tất cả chúng ta luôn cố gắng hết sức mình để 
cho LT tồn tại vĩnh viễn, hết thế hệ này đến thế 
hệ khác, để giữ mãi mối dây thân ái gia đình 
công chánh của chúng ta. Xin gởi theo đây $20 
và yêu cầu anh gởi thêm cho tôi hai LT 87 để  
tặng các bạn ở VN. 
 
*BPT.    Xin cám ơn AH đã ban khen, yểm trợ  
và cổ võ cho LT. Nếu gửi về VN, xin anh đừng 
gửi qua Bưu Điện. Hy vọng LT sẽ sống mãi như 
lời chúc mong của AH. 
 
 
*** BPT Mục Thư Tín xin hẹn lại LT sau… 
 
 
 
 


