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ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం ప్రజాభిప్రాయాన్ని 

పూర్తిగా న ప్రతివించించజాలదని వివరణ 

నెహ్రూయిఛ్చిన హామీని చట్టబద్ధ మొనరించడమే భాషా 
వివాదానికి తతణ ష రిష్కార మార్గమని స్పష్టికరణ 

(విశాలాంధ్ర విలేకరి) నాననా నానన 
ఉగ అ భాషా సమస్యబ . 

థమాలోచని? సథ 
'పధానికి యన్. సీ. ఛటర్జీ 

నూచన 
న్యూఢిల్లీ, ఫ్యినివరి!0 

పార్లమెంటులో. చర్చకు వచ్చేముండే 

భామలకు చందిన (వముఖ విద్యావే త్రలతోనూ 

జాతీయ నాయకులతోనూ తరణం 'కేందంలో 

ఒళ సమూరోచనా నభ జరపడం ఉచితంగా 

వుంటుందని పార్లమెంటు యిండిసెండెంటు 

సభ్యులు (శీ యన్, సీ ఛటర్జీ (వరాని 

తే క ఒక లేఖ రాళారు, 

క్ లేఖను, యూరో బే న్యతికలకు విడుదల 

పార్లమెంటులో ఇరిగే చర్చకు యిలాంటి 

భమాలోదన ఉవయు కంగా వృండగళదని 

కూడా ఆయన యీ చీఖలో శెరిట్తోణేగార్ము న 

జా : 

“పరిస్థితి కుదుట 

పడుతూ వంది: 
శ్రీమతి ఇందిర (పకటన 

న్యూఢిల్లీ, ఫిబ్రవరి 18 

య్ముదాను రొష్ట్రంలో పరిస్టితి చాలా చెడ్డగా 

వృంధి, అయితే యిప్పుడిప్పుతే కొంత మేరు 

గవుతూవుంది” అని (శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ 

యూ రోజు యిక్కడ వ్యతికలవారికి చెప్పారు, 

ఆమె మృదాసులో కాం్మగెన్ అధ్యక్షుడు 

నాడార్తోనూ హిందీ వ్యతిరేక ఆందో 

శన నాయకులతోనూ సంభాషించి యీ పూలే 

ఢిల్లీ తిరిగినచ్చారు. 

"ఆమె అక్కడ విద్యార్ధి నా యకుల 

తోనూ, కొందరు విద్యా వే శ్రీలతోనూ గుడా 

వంభాషిందారు 

హిందీని అధికారభాషగా (ప్రవేశ పెస్పే విషయమై (వరాని నెహూ 
యిచ్చిన హామీలను చట్టబద్దం చేయాలనీ, ఈ నమస్య'పె చర్చలను 
ముఖ్యమరితుల సమా వేకొనీకో, తేదా కొంగ్రెనునాయకులకో పరిమితం 
చేదుకుండా పొందీయేతర (పొంతాలలోవి అన్ని పార్టీల, 
నాయకులతో-ఒళ రౌండు'టేబుల్ సమావేశాన్ని జరపాలని “ఆంధ్రవ్రషేశ్ 

కమ్యూనిస్టునమితి కార్యవర్గం నేడొక (ప్రక టన చేసింది, 

లషా సనున్య వరిష్కరానికి దేశంలోని వివిద! ప్రందీభాషా విచాదంపై రాష్ట్రకార్యదర్శి మైన వరిష్కార మార్గాన్ని సూచించింది 
వర్ల (ప్రకటన ఈ విదంగాఉంది ః 

భాషా నమన్య నేడు భారత రాజకీయ 
రంగంలో (సధాన స్థానం ఆక్మీ( చింది, 

ఉచేకాలు చాలా హస్కీ స్థాయికి వెళ్లాయి 

ఛమిశనాడులో మహో(ది క్ర క్షత చెలరేగేంది, 
అక్కడి వారు తమ సర్వస్యం ఒడ్డురున్నారు, 

ఉ (దైకాలతోో సజలుమై ముర చిపోతున్నన్తి తి ఏర్ప 
డింది, పెద్దయెత్తున ఆభాదకచర్యలు ఇరుస్పతు 

న్నారు, (నిభుత్వంఈ పరిస్థితులను చక్కు జేయ 
డాసీకి శగు ఫిజ్ఞత్స పదర్శించలేక పోయింది. పెద్ద పెద్ద 

చుర్నున హోలీసులు ర ౦గంళోకి దిగారు, 
లులు ఇకుప్పతున్నారు. అనేకమంది ఈ 

కాణ్సలకు ఏలి ఇ జ్యూ రు. నైన్యాలను 
కూడా నభుత్వ౦ ఏలిచి రంగంలోకి 
దింసిందంపే ఒకరకంగా (పభుత్వం తన 

వై తల్యాన్ని చాటుకున్నదన్న మాట, 

హిందీ వ్యతిరేక ఆందోళన, అంధ కర్తా 

టక, కేరళ (ప్రొంతాలకు కూడా ని _న్టరించీం 
దంటే తమిళనాడులోనే కాక నేక వొందీ 
యేతర (ప్రాంతాలలోకూడా ఈ అల్లకల్లోలం 
వ్యా ప్లిచెందే (ప్రమాదం ఉందని (ప్రభుత్వం 

గుర్తించవలనీ ఉంది, 

ఈ ననున్య సృకమంగా వరిష్కారం కౌక 
పోతే ఈఆందోళన ఇంకొ ప్యాప్ 

చెందడం, అందువల్ల దేశంలో. విచ్శిన్నకర 

ధోరణులు విజృ భిందడం సంభవం, 

భారత కమ్యూనిస్టుపార్టీ పన్తమ మహా 
నభ, కిషమెన ఈ భాషానమన్యకు న్యకను 

MO 

ముద్దాస:రాష్ట్రంలో 
ప్రశాంత పరిస్థితి 

మదాను, ఫిదివేరి 13 

గత మూడు రోజులుగా హీందీ వ్యతిరేక 

ఆందోళన పందర్భంగా సంక్షబిత మైన మృదాను 

రాష్ట్రమూ నగరమూ కూడా యీ రోజు 

(పశాంథంగా వుంది 

ఈరోజు రాష్ట్రంలో నిక్కుడా పెద్ద దుర్చు 

టనలేవీ జరిగినట్లు నమాభారం లేదనీ రాష్ట్ర 

నభ్రుత్వ కొర్యోదర్శి శ్రీ టి, ఎ, వర్తీన్ 

షాయం(తేం వతికొ విలేకరులతో చెప్పారు. 

శురున ల్వేలిజిల్లా విక్రమనింగవృరంలో యీ 

కశోజు వదయం ఓక మిలుముందర జన 

నమూహంచేరి అల్లరి (ప్రారంభించింది, అంత 

లోశే పొలీనులూ? వె వైనికులువచ్చి వారిని 

చెదరగొోటారు, 

ఉత్తర ఆర్కాట్ జిల్లా ఆరణిరో కొల్పులు 

జరిగినట్లు ఉదయం ఐ, జీ సఊ కౌర్యా 

అయానికి చార్తవచ్చింది కొని ఆతదువరి 

వాకబుచేయగా ఆ హార్ల నీజంకౌదని తేలింది: 

మద్రాసునగరంలో ఆంతా (వళాంశంగానే 

వుంది, (వభుశ్వ భవనాలవద్దం కీలకనరథరా 

శేం దాలవద్ద ఉక్కు శిర స్తాకాలు ధరించిన 

పోలీసులు కౌవలాగా స్తున్నారు 

12వ తేరేన జరిగిన హారాశ్ తదుపరి 

యోరోజు బస్సులు వీధుల్లో కివచ్చాయి, పరిస్టితి 

పరుటవిగటంతో వాటి శేర్చాటు చేసిన పోలీసు 

వందో విస్తును యీ మధ్యాహ్నం నుండి విర 

మించారు 

మధ్యాహ్నం నుండి తగుమ్యాకం సంఖ్యలో 

ఎరిక్ట్రీక్ (ఇియిన్లు గూడా నడుస్తున్నఏ. 

ఈ రైళ్ల వచ్చేపోయే మార్గాల్లో విగ్నల్స్హ, 
బురర “యం తాలకూ జరిగిన త్మివనష్టం 

దృష్ట్యా వీటి రాకపోకలు పూర్తీగా 
షృనరుర్దరిచ బడ టానికి మరికొంత 
వ్యవధి ఆవనరమని నై ల్వేకాఖ అధికారులు 
ps 

fre లైన్లలో రైళ్ళ 

పోకలు మరో 48 గంటల్లో మామూలు ని తికి 

రావచ్చునని ఆ స్తున్నారు నిలిచిపోయిన 
దక్షీణ ర్లై ల్యే నర్వీసులను (క్రమేణా తిరిగి 
(ప్రార ంఖించుతున్నారు. 

దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళే బస్సు సర్వీను 
లింకా తిరిగి సని (పారంభిండ లేదు, 

వెయ్యిమంది పిల్లల అరెస్టు 
వీధుల్లో అల్లరిచిల్లరిగా గూ ఎనీవదు 

వాలురు [028 'మందిని నగర పోలీసులు విన్న 
ర్మాశి అరెస్టు చేశారు చారు వీధుల్లో సలు 
చోట్ల గల్లంతులు చేళరసీ, రనాణాకు ఆంత 

రాయాలు' కల్పించారనీ, లూటీలు చేశారని 

పోలీసు కమిషనర్ (ప్రకటించారు, 
మధ్యప్రదేశ్ నుండి పిలిపించిన అదనవు 

పోలీను నిబ్బంది విన్నర్యాతి వీధుల్లో గస్తీ 
చర్యలు జరిపింది 

విద్యారుల విడుదల సమస్య 
ఈ ఆందోళన సందర్భంగా అరెస్టయిన 

విద్యార్థులు కొందర్ని కొద్దిరోజుల్లో విడుదల 

చేస్తామనీ, విర్ణిష్టమైన ఆరోవణలున్నే వారిని మా 
(తం కోర్టుముందు హాజరువరుస్తామని పోలీసు 
అధికారులు (కిటిందారు, 

పుదుచ్చేరిలో ఒకరి మృతి 
వుదుచ్చేరి నమీనంలోని వందాయే పేట 

(పాంతంలో విన్న ఇరిగిన నైనిక కాల్పుల్లో 

గాయపడిన ఒక వ్యక్తి నేడు చనిపోయాడు? 

పుదుచ్చేరి నగరం ఆంతా యీరోజు 
(నకాంతంగానే వంది. 

శాసనసభ్యుని నిరాహార 
దీశ్న వరమణ 

మూడురోజులుగా నిరావార్యవతం చే స్తున్న 

(మిగతా శీ వ సేజీకో) 

VISALAANDHRA, VIJAYAWADA 4 Phone 37 తా 

ద తే 

నంపుటి 1 14 సంచిక _ విజయవాడ ౪ కనంగ 1915 నన. [4 వారం. [ 4 సేజీలురి పై ప్రై 

ధిరిరిలదిడిరింర్దిలథిరిలలిరిరిలిరిరిర్బి 

కాం గెస్ “శంఖంలో 
పో'స్తేనే తీరమా ౪” 

మె, ఫిబవరి 15 
మెదక్ జిల్లాలో వర్గాధావం వలన § 

దుర్భర శమసరిస్టీతులు' ఏర్పడ్డాయని, ట్ల 
0 తగు నివారణ చర్యలా తీనుకోవాలని 8 

ర్థ జల్లా కమ్యూనిస్టు సమితి కళెక్టరుర్టీ 

8 దృషికీ తీసుకురావడానికి జనవరి 21 వ ట్టి 
తేదీన రాయబారం వెళ్లింది కాని స్ట 

0 జిల్లాలో తుమ పరినీతులు లేనేలేవని § 
0 కలెక్టర్ తిరస్కరించారు, అయితే జనవరి గ్ల 
8 27వ తేదీన జిల్లా పరిషక్తు సమా వేళ మై స్ 
0 అదేరకమైన తీర్మానాన్ని సీకగీవంగా గి 8 

ఆమోదించింది తక్షణం కరువు వివా § 
0 రణ చర్యలు తీనుకోవాలన్ని పభుత్యాన్ని త్ర 

isos జిల్లా పరిషత్తుఎక్స్ | 
ఆఫీషియో కార్యదర్శిగా జిల్లా కలెక్షరు ర్ర 
ఆ సమావేశంలోనే కూచున్నారు, కాని ర | 

9 ఒక్కమాటా మాట్లాడలేదు తీర్మానాన్ని స్టో 1094 నవంబర్ 14వ తేదీన చైనా (వభు 
ల్లి (వకిపాదించింది ఖరర గెస్ సభ్యుడు | త్యం వంపిన ఒకలేణకు సమాధానంగా భారత 
| ఆమోగంచింది. కొంగగెన్ ఛైర్మన్ స్రీ పభుత్వం రానిన యీ లేఖను యో రో జే 
8 [శీ జగపతిరావ వారం రోజుల (కీతం J ఇక్కడ (పచురించాగ్సు 

థి జీల కమ్యూనిస్టు సమితి రాయబారం “ఇప్పటికై నా చైనా (పభుత్వం కొటింటో 
| మ శ్లీనప్పుడు కరువు లేదని నిరాకరించిన | ,వతిపాదనణు అమోదించి నివాదాన్సడమైన 

[| కలెక్టరు, వారంరోజుల తరువాత కరువు ర్ట సమన్యఅను, కొంతియుతంగా వరిమ్కరించు 
తప్ప మరొక అనుకూలమైన భావ వేరే $ ఉన్నట్లు eh ada కొంగెస్ (|| కానేషందుకు ప్రత్యక్ష నంపతింవులకు పూను 
ఉండదు. దేశంతో ఎక్కువ సంఖ్యలో | §్ర శంఖంలో పోన్నేనే శీర్ణమా? ఆని (| ్యశ్వలి” అనీ యీ లేఖలో కోరబడింది 
మాట్లాడే భానయిడి, అయితే దీవిని వొందీ | 9 ఆక్ (హ్న నన్నారు శ వివి, ) 
యల్ షా ప్రాంతాలపై గుద్దడం మాతం ల టా... | 

తగదు, ఆ విథంగొచే నే 3 వృషతిభున నంభ 
వించుతుంది, అనలు ఉద్దేళ్య మే వీఫలవౌతుంది, 
హిందీని వెంటనే అధీకోర భాషగా వ్రనేశ 
పెట్టాలని వాదించే వారు, ఆ భాషను కొంత 

ఆధునాతవధగా అనివృద్దిచేన్రే అవ్వుడుఖమోడ 
యోగ్యం కాగలదు. అఆంతేకొని (పభుత్వ 
యం తాంగంద్వారా ఇతర భోషలవారి పై దుద్ద 

చూస్తే అది విపరీత పరిస్థితులకు దారితీయక 
తప్పదు, 

ఆరదిధిరిరిరిరం 

అరధిరిదిదిదిదిదిదిదిదిదిదిదిలి 

5 

'హెదావాద్, ఫివివరి 18 
oO సరిహద్దు వివాదం గురించిన 

యూ ఏవౌదొన్ని రాంతియుతంగా 

నంస్లల 

వ్యవహారభాష ఆవశ్యకత 
భారత దేశానికంతకూ ఎన్సటికైనా ఓక 

వ్యనహారభాష కొవలనిఉంది, ఇ దుకు హొ దీ! 9 

అందుచేత (పధాని న్మెహూ యిచ్చిన 
హోమిని దట్లవిద్దంచెయడం ఆపకరం, ఆ 

విధంగా చట్టబద్దంచేస్తే రాజ్యాంగ చట్టాన్ని 
ఇందుకోసం వేరే సవరీంచవలనిన అననరం 
ఉండదు, 

వ్రధావి నహ పార్ల మెంటులో యిచ్చిన 

వోమీనీ యిప్పుడు ఆయన సహదరులు సృక 
మంగా అమలు చేస్తారో లేదోననే అవిశ్వాసం 
వలలో ఉన్న విషయాన్నీ (వానను (తి 

గ్నుర్తించడం మంచిది, 

(పొంతీయ భాషలు 
భారతదేశంలో ఉన్న ఆన్ని భాషలు 

జాతీయ భాషలే, పార్లమె టులొ ఊభాషలలో 
మాట్లాడటానికి అవకొళం ఉండాలని, రాష్ట్రా 
లలో ఇ. గను బదులు ఆయా రాష్ట్రాల భాషలు 
అధికార “ధాషలుగ వినియోగపర చాలి. 

అన్ని స్థాయిలల్లోను విద్యాబోధనకు ఆ 
(పొంతీయ భాషలనే వినియోగించాలి, అన్ని 
పోటీ సరీక్షలలోను ఈ భాషలలో దేవిలోనై నా 
సరే నమాధానాలు (వాయడానికి ఆవకోళొలు 
ఉండాలి. హిరిదీభాష వచ్చిన నిద్యార్దులకే 
(పత్యేక సొకర్యం ఉం'టేటట్లు చూడరాదు, 

(వధానమంతి (క్రీ శాస్త్ర" యితరవుంతులు 
చేసిన (ప్రకటనలు అస్పష్టమైన వాగ్దానాలతో 
కూడుకొని ఉన్నాయి, హిందీమేతర (పాంతాలి 
వారి అనుమానాలను, నందేహోలను తీర్చేవిగా 
లేవు కొందరు మంతులు చేనీన (వకటనలు 
పరన్సర విరుద్దంగా కూడా ఉన్నాయి, 

ఇవ్సటికే హిందీ వ్యతిరేక ఆందోళన వరి 
స్ధితి చేయిదాటిపోయింది, ఇంకా దిగజారిసోని స్తే 
అత్సంత (ప్రమాదకర పరిస్థితులు దేశానికిదాషు 
రించగలపు, ఆత్యవనసర సమస్యలపై వున్న 

(పజిలదృష్టిని (వక్కదారులు పట్టించే (వతీప 

శక్తులు విళృంభించగలవు హింది, హిందియేతర 

(సాలతాలలో తను (సయోజనాలప ఈ అల్ల 

కల్లోల పరిస్తితిని వినియోగించుకోగలవ్వ 

Grogs స. 
'హె(దాదాద్. ఘ్మ్బవరి 14 

మెదక్ జిల్లాలో వర్షాలులేక సంటలు పూర్తిగా నషపడటంనలన 

ఇటివల ఎన్నడూ లేనంత తీవ్ర టొమం ఏర్పడందనీ, ఆందుచే 
ప్రభుత్వం వెంటనే జిల్లాను కరువు పొంతంగా (వఠటించి, తగువు 

సనులు ప్రారంభించాలనీ, మెదక్ జిల్లా పరిషత్తు తీర్మానించింది. 

మెదక్ జిల్లా కమ్యూనిన్లు నేమితికూడా అంతకుముందే యిట్టి 
తీర్మానంచేని జిల్లా అధికొరులను మేల్కొంలిపింది. 

జిల్లా పరిషత్తు జనవరి ఆఖరు వారంలో | జాణ 
నమావేళమై పై తీర్మానం చేస్తూ,రై. తాంగావికి వా డ్రి వోస్టాక్ 

చేరుకొన్న కొసిగిన్ |' 
శిస్తు కెమిషన్ స యవ్యాలీ, ఐకొయీోలు వసూ! 

లును విలివి వేయాలని కోరింది, 

జిల్లా కమ్యూనిస్టు సమితి ఆంకకు ముండే 
జనవరి 21 చ ేదీన సమావేశమై. జిల్లాలో 
వర్షాభానం వల్ల సంటలు ఏ విధంగా శారి ర్తిగా| సోవియట్ (ప్రధాని కోసిగిన్, అయన 

దెబ్బతిన్నదీ “వివరించింది. అన్ని వంటలూ | వెంటఉన్న సోవియట్ (వతినిధివర్గ్షమూ తమ 
సర్వనాళన మైపోవడం వలన నజలు ఎట్టిదారుణ | ఉ శ్రర కొరియా సర్యటనను ముగించుకొని 

తీవ కమ పరిసితులు జిల్లాలో ఫీర్పడగలపసీ, 
సామాన్య (వేజర్ జీవికాలు ఘోరవిపత్తుకు గురి 

కాగలవనీ హెచ్చరించింది. జిల్లాను వెంటనే 
మమ్మపాంతంగా (ట్రకటించాలనీ, చనులులీక 

అలమటించుతున్న వ్యవసాయ న 
పనుణు కగ్పించాలనీ తెరి యుజేసియ్.. 

;| సోవియట్ తూర్చుకొననున్న వ్లాడీవోస్టాక్ 

(పక టించిందిం 

————హ——— 

కర్నూల్ లో బాప 

వాయు ప్రయోగం 
ందీ వ్యతిరేకి ప్రదర్శకుల పై 

చేయడం కూడా తగదు, కడపలో విద్యార్థుల నమ్మె, హర్తాళ్ 

హిందీయేశర 1పాంతాలలోని అన్నిపొర్టీల, కర్నూలు, ఫ్నిబవరి 18 | రేక వీనాదాలిన్తూ పట్టణంలో ఊరేగింపు జరీ 

సంస్థల నాయకులతో ఒక రౌంద్ పేవిల్ సభను! కర్నూలులో (వధుత్య దిన్నులను ఆపి, పార్కు హిందీలో వాయ విడిన 
ఇరపొల, ఆ విధంగా చేసినప్పుడే పాల రాళ్ళు రువ్వుతున్న హీం దీ వ్యతిరేక బోర్టులను ఉగ చెరి కేళారు విద్యార్థులు 

(వజాళ్ళిపొయాన్ని (వతిబింబించగల ఓక విద్యా్శా (పదర్శకులను చెదరగొప్రేందుకు హెడ్ పోస్టాఫీసు భవనంమీద రాభ్ళురుస్వే, 
వరిష్కార మార్గాన్ని రూపొందించడానికి వీలవు పోలీసులు నేడు మొదట బెత్తాలను (వ్రయోగించి కిటికీ అద్దాలను సగురగొట్టి నష్టపరచాడు, 

తుంది ఫలిళం లేకపోగా బావ్నవాయుపు (వయోగిం | పభుత్య మ్ముడణాలయ ఆవరణలోని చిత్తు 

అందుచేత (వధావి నెహూ హోమీవి, చట్ట 
బద్దం చేయడ ఆవసరం, ఆ ఏధంగా చేనిన 

ట్లయితే అటుపై ఈ సమన్యను నమ్మగంగా 

పరిశీలించ డానికి వీలవుతుంది. 

ముఖ్యమంతుల ననూవేళం జరినీనంత 

మాత్రాన, ఆది (వజాన్మిపాయానీకి పూ ర్తి 

ప్రాతినిధ్యం గలి చర్య కా జాలదు, లేదా 
చర్చలను కౌం్మగెసు నాయకులకే. సరిమితం 

————— దారు. 

ఆంధ (వదేశ్ నుంచి ఫ్మీదినరి 18 వ  (పదర్శకులు పోలీసులపై రాష్తరువ్వారని, | మావకదళం వెంటనే వచ్చ చుంటిలను ఇర్పి 
శేది “జవహర్ జ్యోతి” మైసూరురాష్ట్రంలోకే ' కొండకు పోలీసులు గాయనడ్డార ని తెలుస్తున్నది, | వేసింది, నగరంలో దుకాణాలూ, హోటిళ్ళన్నీ 
కొని వాడు అ తపముందు ఎద్యార్డులు హిండీ వ్యతి (మీగకా 8 వ పేజీలో) 

చైనా గనుక కొలంబో (ప్రతిపాదనలకు అంగీకరి సే భారత_చై నా 

నివారించబడి వుండేది. చైనా ఇప్పటికై నా ఆ పొతిపదికఠు సమ్మతించి 

తూగొలి. అని భారత పభుత్వం చైనొకు మరోసారి (వాసింది. 

ఈవిధమైన ఆకమ ఆకమణను చార్మిత 

“వా న్తవాధీన రేఖ” ఆంటూ లగా! 

ఎంకె క జిల్లాలో ఫ్రీష్టకాసుం 

వెంటన కరువుపనులు ప్రారంభించాలని 

జిల్లాపరిషత్తు, జిల్లాకమ్యూనిస్టుపార్టీల మి జై య ప్పి 

మాస్కో, ఫ్మిబనరి 14 |) 

వరిస్సితులకు లోను అవ్వళున్నడీ శెలిపింది  నేతు స్వదేశం చేరుకున్నారు. ఉత్తర కొరియా సీ 
ఇటీవల కాలంలో ఎన్నడూ కనినిరుగనంత | రాజధాని ప్యాంగ్యాంగ్ నుండి పీరు ఈవేళ, కే 

లేవు వట్టణం వచ్చారని “టాన్ వార్తా సంస్ధ | క్ 

బిటీస్ గయానాలోని పరిస్టితిని స్వయంగా జ 

ఆంథోనీ (వ్ పడ్. బయలు దేరారు 1 

కాగితాలకు నిప్పంటించారు, అయితే అ! 

త ఖి Regd No. H-203 

తిరుత్తనిలో రాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణ 
స్వ గృహ హూం  ధ్వ 03 

స మ్మదొాసు, నబివరి (శీ 

సేతిరుత్తనిలో. రాష్ట్రవతి రాధాకృష్ణ జర్మెందిన, వస్తతం ఆ ఆశునషేర ఒక 

రథాల యం ఉన్న గృహంకూడా వొందీ వ్యతిరేక ఆందోళన కొపల విధ్యంన 

గరకు గురిఆయింది, కందులోంన్న రుక్ వేణు విలుంచేసే (గంథాలను కుస్పగా 
పోని తగులబెట్టారు, తమ యీ గృహాన్ని డాక్టర్ రొధాకృష్ణ తీరు త్తని చేవస్తానానికీ 
ఆచి వేయగా వారు లక్షరూపాయలు పెట్టి మరన్మకు చేయించారు, ఈ మరమ్మతు 
లకు రాధాకృష్ణకూడా రు 10 వేలు అచ్చారు, ఈ (గంభాలయంళో హిందీ ప్ప స్తకౌ 
శేవీ లేవు 

ద న 

వీయేంతర 5 ప్రాంజల ప్రతీనధులతో రౌండ్ చేబిల్ సమావేశం 

టనే Re ఆంధ్ర  పదేక్ కమ్యూనిస్టు ౦ సమితి కార్యదర్శిపర్ల ప్రకటన 

కొలంబో ప్రతిపాదనలను 
అం గికరించవలసిందిగా చైనాకు 

పం ష్టం నారి జ్ఞప్తి 

వృద్ధ కాంగ్రెస్ వాది 
నిరాహారదీక 

రాజమండి, స్మిబవరి 1 

మదానుళలో సీం దీ వ్యతిరేక ఆందో 
శన నందర్బంగా జరిగిన హింసా చర్యల 

వట్ల (పాయళ్చి శ్రంగానూ, వంజాబ్ మాజీ 
ముఖ్యమంతి క్లైరానొ హఠ్యసట విచార 
సూడకంగానూ స్థానిక కొం (గెస్ వాడి 
క్రీ పాలకోడేటి సూర్య వ్రకాళరావుగారు నేడు 
వరాజోర, పతం (సొరంధిందాగు ఆయన 

రెండురోజులపాటు యీ దీక్ష కొనసాగించు 
రారు, 

శ్రీ రొవుగారి వయన్సు 78 నంవత్సరొయు 
——_—— 

, లైనా భారత 
వ్రభుళ 6 లేఖ 
జ చట్టబద్ధం గావించడ మేనని 
చెప్పంది 

చైనా (వభుక్వం కొలంబో (ప్రతిపాదనలను 
తిరస్కరించి యీ విన్సైనిక (పాంతంలో 
యేకనక్షంగా ఉన స్థావరాలను నెలకొల్పింది, 

లడఖ్ పశ్చిమ సరిహద్దున “వా స్తవాధీనరేభ' 

వుందనీ” ఆ (సొంతం చైనా వరిపొరిన | ఇని చెన్సబడే నరిహద్దునెంట' నారు రాతి 
(కిందనే వుంటూ" వచ్చిందనీ దైనా (వభుత్వం స్తంభాలు పా 
పృునశ్చరి ఇచేనిన వాదనలను ౮రత్మవభుత్వం | = భాలు పొఠారు, అని ఈ లేఖలో శరత 

తిరస్కరించింది, 

“వా స్తవాధీన రేఖ అని చెప్పబడుతున్న 

(పొంతంవరక వున్న 14,500 చదరపుమైళ్ళ 

భూభోగమంతా వారు దిల్యప్రయోగంతో స్వాధీన 

వర చుకున్న దేనని యీ లేఖి న్నష్షం చేసింది. 

హహ్. ఫవవరి రే 

దురదృష్టకరమైన (ప్రతిష్టం భన (ప్రభుత్వం వివరించింది 

చైనా పభుత్వం నవంబరు 14 వ లేడీ 
| నాటి లేఖలో కొలంబో చతిపొదనల సొక్సుతో 
భారత పభుత్వం చైనా భూభాగాలను కదిింన 

జొస్తున్నదని ఆరోపించి ది. ఆ [(ప౦పోదనట 

ద్వారా (సయోజనం పొంద ఉఊొస్తున్నదని 
పొదించింది 

వరదలవల్ల ఏటా 
రు. 45 కోట్ల విలవ 
గల పంటలు నష్టం 

వరోదోనివారణ కేంద్ర టోలు నమావోళంలో 
ఢౌక్టర్ క ఎల్ .-లౌవు బినరోణ 

న్యూఢిల్లీ. ఫ్మిబనరి 18 
వరదవల్ల ఏటా మన దేశంలో రు క్షీకి కోట్లు విలున చేస్తే 

సుమారు 10 లక్షల టన్నుల వ్యవపొయోత్ప త్తి దెబ్బతింటూందనీ, ఇది. 
మన దీశ ఆహార లోటులో 25 శాత్రమనీ శ్రేంరద నీటి పారుదల 
విద్యుచ్చ క్రి శాఖా మంత్రి డాక్షర్ శె. ఎల్, రావు నే డిక్కడ నరద 

హో నివారణ కేంద బోర్డు సమావేళానికి అధ్యక్షత వహిస్తూ అన్నారు. 
పొటు ని ఇదం శృతీయ (పణాశికొకాలంలో (వభుత్వం | గుక్తం చేశాడు 

మృదాను, ఫీబవరి 14, తీసుకున్న వరద వివారణదర్యలు చాలా! సవర దోల్లో అసలు ఇరోనడానికి వీలుగా 
మృదానులో యింకొక 5 రోజులపాటు గణనీయంగావే ఉన్నాయనీ, అయితే ఇంకా పథకాలను తయారు చేయాలని అన్నా 

బహిరంగ సభలు పూరేగింప్పలు నిర్వహి చ | జర్వగవలనింది ఎక్కువగానే ఉందని ఆయన | ఈ కేంద బోర్డులో అన్ని రాష్ట్రల (వతి అ ses (వక అన్నారు. తృతీయ (వ్ర ణా € క ఆఖరుకు | నిధులు, కేంద శాఖలు, (వణాళిక సంధు 
ied aes షేరాక్టలి ఇ వరదదెబ్బతినే (పొంకాలలో 25 కాకా | ప్రకివిధులు ఉన్నారు. వరడ నిరోధక చర్యల రేవటికో ఆంతనువృతాయి కౌబట్టి యూ 

వకటన చేస్తున్నట్లు ఆయన (వకటిందారు, | నికీ నవ్యమైన రక్షణ ఏీర్సడగలదవి ఆయన (మిగతా శీ వ తు. 

పరిష్కురించుకోవడానికి ముందుకు 

కంగా వాస్తవమని విర్జారణ చేయూనర్క 

క్యా ప 

యింకొక 15 రోజుల 

ARRAN, SAAN ల్ 
సే 

విజ్రాననిలయం 

నమో విశాలాంవ ప్రనురణా లయం 

ష్ ల 

+ 

విజయవాడ 
ఏలూరురోడ్డు సెంటరులో 

ప్రొారంబోత్యవము 
ఫీ ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ 

సాయంత్రం లొ గంటలితు 
అధ్య ఖలు: ఆంధ్ర విశారద 

శ్రీతాపీ ధర్మారావు 
ఆంధ సాహాత్య ఆకాడమీ కార్యవర్గ నళ్యులు) 

xt 
(బొరంభవలు, 

ఇవాన్ జైకోవ్ 
(మ్రానులో పోవియట్ కాన్సల్ జనరల్స్ 

LRN టా లాలన 



యు. డి. యఫ్. విద్రో హాం 
ఎన్నికల్లో ' మెజారిటీలభిందడంకల్ల, దాడంకోసం 
ఆదే సంభవమే అనుకున్నా ఆది మూణ్నాల 

వంతమైన (వ 'పుడ్యమమూ, శ కీ 3 ముచ్చపీ అవుతుంది, 6 మాపాలకుమించి 
కుచేల కానననభలోని యునై 

ర్ ్జెమోక టిక్ (ఫంటు అంత 
రించింది. ఈ (ఫింటు సభ్యులందరూ 

అవకాశవాద నిర్ణయాన్ని తీసుకుని 
కొం(గెనులో చేరారు 

ఇలా జరుగుతుందని చాలా 

కాలంగా పుకార్లు వినవస్తూనే 
ఉన్నాయ, కనుక రాష్ట్రంలోని రాజ 
కీయ పరిణామాలు పరిశీవీస్తున్నవారికి , 
చః నిర్ణయం ఆశ్చర్యం కలిగించదు 

ప్రదేశ్ కమ్యూనిస్తునమితి కొర్య 
దర్శి తన(ప్రకీటనలో స్పష్టంచేసినట్లు, 

యు డీ. యఫ్, కాం గెసుపొర్టీ అను 

బంధ కాఖగొ ఇదినర కే న్యవహరిస్తు 
న్నది. a 

కాని, మాహ, దేశంలో [(వజా 
తంత సం[పదొయాలు ఏర్పడాలని 

హాంఛించే వారందకి, బాధాకరమైన 
చీషయుం ఒకటీ జలా కొంగెనులో 

చేరిపోవడం (ఫజాస్వామ్యు సంప 
దాయాలకు ఆనుగుణ మైన డేగా శి 

1962 ఎన్ని కలలో వీరు ఇండీ 

పెండెంటు అత్యరులుగా పోటీ 
భీళారు,. కౌం[గెను ప్రభుత్య 
సజా వ్యతిరేక విధానాలను వ్యతిరే ప్రజలు అర్థం చేసుకోగలరు, 
కిస్తామని ఓటర్లకు హోమీ యిచ్చారు, 
ఆ హామీతోనే ఓటర్ల విశ్వాసొన్ని 
తను కము నియోజక నర్గాలలో పొంద 

గలిగారు, ఆనేక నియోజకవర్గాలలో 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ సైతం వీరి విజయా 
నికి తోడ్చడ్డది* కనుక, ఫొర జీవిత 
సంప్రదాయాలు ఖౌచిత్యం దృష్ట్యా 

ఈ సభ్యులంతా తను కానన సలా 
సభ్యళ్వాలకు రాజీనామా ఇచ్చి, తిరిగి 

ఎన్నికకు నిలబడవలసి వుంది, 
శాసనసభలోని (పతిసక ఫొర్తీల 

సభ్యులు కొం గెనులో చేరదలచు 

కుంపే ముందు వారి శొసనసభ సథ; 
శ్వాలప రాజీనామా ఇవ్వపలసి 
ఉంటుందని, కొంగను అధ్యక్షుడు 
శీ కొమరాశ్ “సైతం ఇటీవల (పక 

టించారు. ఆయితే, స్యకఘేమైన 
ఈ సూకాన్ని ఈ సందర్భంలో 
పషెందుకు అనులు జరవలేదు 7 లక్క 

ఆసలా నూత్రం అమల జరపటానికి 
కాక, కేవలం (పజలను మథ్యపరచే 
(ప్రచారానికే ఉద్దేశించబడ్డదా ? 

ఇంతకోలం వరక్క ,సతిపక్షంలో 

భాగంగా ఉండడం ఎలా నామ 
మ్య్మాతంగా సొగిండో, హారి పస్తుత 

కొంగెను సభ్యత్యంకూడా ఆపానేడే 
అనే నిర్ణయానికి రావచ్చు. 

కొని, యుడి ఎఫ్, నాయకుడు 

శీ 3 ఏ.నారాయణరెడ్డీ, ఇనొకరాజ 
తీయ నిర్ణయ మంటున్నారు కాం్మగెసు 

లోవి సోషలిస్టు శక్తులను బలపరచ 
టాపికి, దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువోన 

టానికి తీసుకున్న ఒక ముఖ్య నిర్ణయ 

మనీ, ఆ అంశాన్ని (ప్రజలంతా వీశ్వ 
సిందాలనీ వారంటున్నారు, 

(శీ నారాయణరెడ్డి చిత్తశుద్ధితో నే 
“పె (ప్రకటన చేసినట్లయితే, అ పళ 
టన కేవలం రాజకీయ తపమాయళత్వా 
నికి చిహ్నం, అలా కొనిచో ఉద్దేశ 
పూర్వకంగా మోనపు (పకటన 
ఐపుండాలి, 

కొంగెనుతో (వజాతం్యత శకు 
లున్నాయని, కొం(గెసు పలుకుబడి 
క్రింద (పజూతంత భావాలుగల (సజ 

లున్నారనే విషయాన్ని ఎనకూ కొద 
నరు. కొని వా సన మేమంటే, 
“పెట్టుబడిదారీ పంథా నిర్మాణానికి 

కాం(గెసు అంశితమైఉంది, కాం(గెను 
పార్టీ విధానాల "ఫలితంగా ఆర్థిక 
రంగంలో గు త్తవర్గాలు, పరిపాలనా 
రంగంలో నియంతృత్వ ధోరణులు 

బలపడ్డాయి, 

బలీయమైన (ప్రకాతంత ఉద్య 
మాన్ని నిర్మించి, కొంగను గుత్తాధి 
కొరాన్ని (బ్రద్దలుచేయడం ద్వారానే 

కొం(గైసుళోపల ఉన్న (ప్రజొతం త 
ధోరణి బలపడగలదు. కొంగను 
(పభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు 
వ్యతిరేక ంగాబఖీయ మైన ఉద్యమమూ, 
చేశీయ, ఏదేశియ గుత్త వర్గాలకు 
వ్యతిరేకంగా శక్రీవంత మైన ప్రతి 

ఘటనా రూపొందినపుడే, నేడు ఏర్ప 
ఉన విన్నహాయ వాతావరణం నుండి 
దేళం బయటవడగలదు, 1909 ఆగన్లు 
ఇపైంబరులలో జరిగిన మహా విజ్ఞాన 

నోద్యమంతో, ఢల్లీ యాత్రతోపొరం 
భమై కమ్మూనిన్హు పార్టీ ఆధ్వర్యాన 
కోనసొగిన ప్రభాతం ఉద్యమం 
కాంగను లోపల ఉన్న గుత్త వ్యతి 
రేక (ప్రజాతంత శక్తులు కెంతో 
థై ర్యోత్సాహాలు శలిగించిందిని 
చర్మిత బుజువుచేస్తున్నది, కౌర్మిక, 

కర్షక, ష్ నర్గాలతోథూడిన శక్తీ 

వంతమైన సజా సమీకరణ = ఇదే 

దేశావికి ఆశావహ మైన భవిష్యత్తును 
సూచించే (పత్యామ్నా యమార్గం, 

యు డి యఫ్ + సభ్యులు కొంగ 

నులో చేరటం, దేశంలోని పతి ప్రజా 

తం్యతవాది యొక్క ఆలోచనా విధా 
నాసీక్తి వీరుద్ద మైన చర్య కౌం్మగెను 

పార్టీలో చేరోటంద్వారా, వారు (పజా 

తంత ఉద్యమాన్ని బలహినపరు 

స్తున్నారు. కాం గెనుపౌర్టీ గుత్తాధి 
కారాన్ని, నియంతృత్వ” ధోరణిని 
దిలపరుస్తున్నారు. 

చి త్రకుష్దిగల ప్రజాతంత్ర వాదు 

లందటా ఈ ఘటననుండి ఇదే గుణ 
పారాన్ని (గహిస్తారు. 

యుడియఫ్ అనుసరించినమార్గం 

(వజాస్వామ్యానిరీ (దోహంచేదుటమే 

ప్ర జాస్యా మిక సంప్రదాయాలను, 

(పవ ర్త రనొ నిబంధనానళిని ఉల్ల౦ 

ఘీంచడ మే వారు తమ శాసనసభ 

సభ్యత్వాలకు రాజీనానూ ఇచ్చి తిరిగి 

ఎన్నికలకు నిలబడితే, అప్పుడు 
యు డి యఫ్ నభ్యుల నిజాయితీని 

లాలా లజపతి రాయ్ 

స్మారక స్తూపం 
ఆయన జన్మ స్థ సలంలో 

నిర్మించటానికి “ఏర్పాట్లు 
ఫిరోన్ పూర్, ఫ్మిబవరి 18 

శోలాలిజపతిరాయ్ స్మారక స్తూపాన్ని 

ఆయన ఇన్మస్తలం దుడికీలో నిర్మించటానికి 
ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయని తెబు స్తున్నది. 

ఈ స్మారక స్తూం నుమారు వంద ఆడు 

గులు ఎత్తు వృుంటు ది దీని నిర్మాణానికి లక్ష 

రూపాయలు వ్యయమవుతుంది. దీని పైన 
లాలా లజనకిరాయ్ జీఎత లోని నముఖభుట్టా 

లను చ్మితిస్తారు. 

న 

మలావీలో 
పోలిసు కేంద్రాఖపె 

2 ప్రాత డె ఆఖ్రకన్గదా 
ఫోలీను ఇన్ స్పెక్ట ర్ 

భార్య, బిడ్డల హెత్య 
a 

జోంబా (మలావీ), ఫ్మిబవరీ 18 

ఇక్కడకు 120 మైళ్ళ దూరంలో గల 

జాన్సన్ కోట పట్టణంలోని పోలీసు, తపాలా 

ఆఫీసు కే్మదాలసై నేటి ఉదయం సుమారు 

200 మంది ఆఫ్రికన్ జారీయులు దాడి చే సీ 
ఆఫీకన్ పోలీసు ఇవ స్పెక్టర్ భార్యను, 

ఆయన బిడ్లను దంసివేళారు, 

(వధాననుంతి హేస్టింగ్స్ బాండా కార్యా 

లఅయంనుండి నే డిక్కడ విడుదలయిన ఓక 

నకటనలో దాడి చేనిన ఆఫ్రికన్ జాతీయుల 
గుంపు ర్మాతిసమయులో పట్టణంలో (పనే 
శించారని, పోలీను, తపొలా కేంద్రాలను 
నాళనం చేశారని వివరించబడింది, ఈ సంఘ 
టన తెలినిన వెంటనే నై వికులను పోలీసులను 
హుటా సుటిని ఆ వదేశానికి వంపించటు 

జరిగింది, 

జాన్సన్ కోట పట్ట ణా నికీ 40 మైళ్ళ 
దూరంలో గల మంకీ ఏరియాలో నీవ్వున్న | ఆ 
యూరోపియన్లు ఈ దాడివిషయం తెలిసి భయ 

పడీ ర్మాశంతో ఒక హోటలుళో తలదాచు 

కున్నారు 
ఉదయం వీరంతా తిరిగి తను గృహాలకు 

వెళ్ళారని హోటలు యజమానీ తెలిపారు, 

(స్తుత ఇక్కడ పరిస్థితి (వళొంశంగా 

వృందని తెలుస్తున్నది 

జార్చి థాంప్సన్ 

మాస్కో ఆగమనం 
భు ఫీ ఐవరి 18 

(బీటిస్ విదేశాంగ నైట్ మంత్రి జార్జి 

థాంప్పన్ మాస్కో వచ్చారు. 
సోఏయట్ -బీటిష్ సొంస్కృతిక ఒప్పం 

డంపై ఆయన సంతకం చేస్తారు, 
ఈ సంతకాల కొర్యక్రమం రేవు ఇక్కడ 

జరుగుతుంది, 

పోవిమట్ యూనియన్ విడీళొంగమంతి 
ఆడీ (గోమికోను థామృన్ కలుసుకొని 
వియత్నామ్లో ఏర్పడిన విషమ నరిస్థితిపై 
చర్చలు జరసగలరని తెలుస్తున్నది, 

ఎర్ర ైజుశొఖు సిబ్బంది 

వేపలో వచిన 
దొంగలు 

గుల్బర్గా ఫ్(దివరి (3 

మైసూరు రాష్ట్రంలోని ఆనికెర ఇనే 
(గొమంలో నుమారు నదిమంది కాకీ దుస్తులు 
ధరించి ఎక్సైజ్ డిపార్టు మెంటు వార్ వని 

చెప్పుకొని రేవన్స నిద్దవ్పఆనే ఆయన ఇంటిలో 
(వవేళించారనీ, ఆతని ఇనునపెకైను వగుల 
గొట్టి నుమారు 1,65,000 రూపాయీల మేరకు 

నగదుసూ నగకట్టునూ ఎత్తుకు పోయాననీ 

ఇక్కడీకి వార్త అందింది పోలీనుణు దర్యాప్త 

చేస్తున్నారు 

వర్తింప జేనినందు వల ఆనుస(త్రుల 
సని కుంటుపడింది పనిస్థాయి క్షిణిం 

“కాంగ్రెసుకు మెజారిటీ 

రావడం కల్లి 
కేరళ యస్, యస్, సి, 

నాయకుని [పకటన 
తిరువనంతపురం, ఫ్మీజవేరి 18 

కాంగెన్ అగ్ర వాయకులు వదే పదే చైప్పు 

కుంటున్నట్లు వారి పార్టీకి యీ సారి కేరళ 

నిలువబోదు, ఆని కేరళ యస్, యన్, పి, 
ఆధ్యణిలు (శీ చందశేఖరన్ నే డిక్కడ 
చెప్పారు. 

శేరళకాంగైన్ గఠదర్శిత నిర్హారణబేస్తున్న 
ఆనుభవం యిదే అని ఆయన అన్నారు 
మూ పార్టీ మున్లింలీగు తోనో, (పోటీ) 

కమ్యూనిస్టుపార్టీశోనూ ఓప్పందం కుదుర్చుకుని 
29 స్థానాలకు పోటీ చేస్తున్నది ఆని ఆయన 
చెప్పారు, 

అతివాద పార్టీలు రాష్ట్రంలో సున్చీర (నభు 
త్వాన్ని యేర్పాటుచేయ లే వనడం తవ్వ రాష్ట్ర 

వజలు కాంగెన్తో చినిగి వేసారి పోయారు, 
వారు మార్చును చాంఛిస్తున్నారు ఆని ఆయన 

అన్నారు 
రాష్ట్రంలో తమ పార్టీ చెక్కుచెదరకుంగా 

ఫమైక్యంగానే వుందని ఆయన చెప్పారు. 

సుపత్తుల పని 

స్థాయి తగ్గుదలకు 

కారణం 
పారి శామిక వివాదాల 

చట్టం వర్పింపట 
న్యూఢిల్లీ ఫ్మిబవరి 18 

పొరిశామిక వినాదాల చట్టాన్ని 

చిండి ఆని శేంద్ర ఆరోగ్య కాకా 
మంతీ శ్రీమతి నుకీలానయ్యర్ నే 
డీక్కడ సెలవిచ్చారు 

భారత ఆనున్మతుల సనూఖ్య ఆధ్వర్యాన 

నే డిక్కుడ (సారంభమైన ఓక గోస్టీరొ ఆమె 
యా (వసంగం చేశారు 

"ఫ్రెంచి పధానికి 

వుహారాప్ట్ర గవర్నరు 
యము 

విందు 
బొంబాయి, ఫ్మివివరి 18 

భారత దేశంలో సర్కటి సున్న (ఫ్రాన్సు 

(వధానమంతి' పొందిడో దంవేతుల గౌరచార్జం 
యీరోజు రాత్రి | యేర్పాటు చేసిన విందురో 
మాట్లాడు తూజఅదేశకనహాయానికి 

కృతజ్ఞ త తెబుపుకా (పొన్ను, ఆణుళ క్రీ 

రంగంలో భార త శేకాసికి (వత్యేక సహాయం 

చేసిందని మహారాష్ట్ర గవర్నరు డా॥ దెరియన్ 
అన్నారు, 

భవిష్యత్తులో గూడా ఉధయదేళిల మధ్య 
స్నేహసహకారాలు సెంసొందగలనని ఆశిస్తు 

న్నాననీ ఆయన ఆన్నారు, (పెంచిఆధ్యతిడు 
ప్రధాననుం్మతి (భజలకు సౌభాగ్యవంతం వుండగా 

లని ఆ విందులో చెరియన్ ఒకటోస్టుపతపాదిం 

చారు సమాధానంగా భారత (వజిలు సుఖసోకా 

గ్యాలు కోరుతూ (ఫెంచి (ప్రధాని పొంపిడో 
మాట్లాడారు, 

ఆ విందుకు మహారాష్ర ముఖ్యమర్మతి 

విసి, నాయక్, దొత్వనర్గ నిబ్బంది నగరంభోనీ 
(సముఖఫొరులు హాజరయ్యారు, 

"అ 

సికింద్రాబాద 

యుధ్ధ రబాత 
ప్రపంచ నిర్మాణం 

అవొనరోమని కెకోనాన్ గౌరవార్థం 

చేనీన ఎందులో రాష్టపతి ఉద్దాథిన 
న్యూఢిల్లీ, ఫ్రిబవరి 18 

ఫిన్లాండ్ అధ్యక్షులు, కెక్కొ_విన్ దంవకుల 
గౌరవార్దం రాష్ట్రవతి భవన్లో యేర్పాటు 
చేసిన వీందు సందర్భంలో టో్లో . 
(వతితరంచారూ తము భఏమ్య త్తు నిర్ణయ చ 

వలనీన అవసరం వ్పందనీ, యో తరం దారీ 

ముందు గూడా యుద్ద రహిత _పసంచాన్ని 

నిర్మించాలనే ఆశయం వృందనీ, భారత ఆధ్య 

ఖలు శ్రీరాధాకృష్ణ ఆన్నారు. 

అలాంటి ఆశయంకొరకు సొధ్యమైనంత 

పరకూ నునమూ నహకరిందాలసీ ఆయన 
ఆన్నారు, మితత్య గేశాలెన సోవియట్ 
సొ గాండీనేఎయాతో ఫిన్లాండు. కోనసోగిస్తున్న 

స్నేహనంబంధాలను అధ్యక్షులు కొనియాగారుం 
నుస్తీరళాంతి (వయశ్నానికి, ఆణ్యాయుధ నిషే 

ధానికీ ఫిన్లాండ్ (వభుత్యం చేస్తున్న చేవను 

గూడా ఆయన కొని యాడాయి 

ఫిన్గాండ్ ఆధ్యకిణ మాట్లాడుకూ నిద్ధాం 

తాల, సోంఘిక సద్దతుల వ మేయం 

లేకుండా శాంతియుత సీహకారంతోనూ, నిర్మా 
ణాత్మక వద్ధకులతోను. దేశాలతో నరస్సర 
సంబంధాలను యేర్చరుచుకోవటానికి ఫిన్గాండ్ 
(సేభుత్యం నిళశ్చయించింద ని అన్నారు, 

ఆంతర్జాతీయ ఉది క్త చరిస్టితిని సడలించ 
డానికి జరిగిన రెండు న వత్సరొలలో తాము 

పని చేశామసీ ఫలికాలు గూడా కలిగాయసీ 
యా సత్ఫలిశాల అభివృద్ది యింకొ కొనసాగ 

గలదని ఆశిస్తున్నామని అమన అన్నారు 
ఆణ్యస్తన్యా ప్తిని వ్యతి రేకిదడంలో తాము 

కళ్లమూసుకునికూర్పోజాలమని, లక్ష్యసాధనకు 
కృషిచేస్తామని ఆయన అన్నారు, విరాయుధీకర ణ 
విషయ భో యెక్కున భలికాణు కలుగలేదనీ, 
అణ్వస్త్ర రాజ్యాలు యీ నిరాయుధీతరణ విష 

యంలో యెక్కున భాధ్యతలు నహంచాలనీ, 
అలా బేయకనోతే ఏ దేశమూ నిరాయుధీక 
రణ సొధనకు గోడ్పడడనీ అయన అన్నారు, 

భారత ఆధ్యకలు సాంస్కృతిక సంబ ధా 

లను (బస్తావిస్తూ నేపా కొగితపు మిల్లుల 
నహాయంళోనూ భారతీయ విద్యార్థులకు శిల్ప 

కాణి శ్రీర్రత నిచ్చే శక్షణా శేందానిీ సహా 

యాన్ని చేనే వివయంలోనూ ఫినా డ్ నహక 
రిస్తున్నదనీ ఈ సహాకొరొలు అభివృద్ది చెంది 

శాశ్వతంగా వుండగలవని అనిస్తున్నాన సీ 
అన్నారు, 

14 రాధాకృష్ణ తన (వసంగాన్ని కొన 
సాగిస్తూ ముఖ్యంగా అలీన విధానం కొన 
సొగింప్పలో ధిన్గాడు (వ్ర రేక పాత 

ఫిన్హా డ్ చంపిన వెయ్యి గళాలను గురించి 
మౌట్టాడుతూ కంతి సాధ కు ఆ దేశం సాధ్య 
మెనంతవరకు కృషిచేస్తున్నదని ఆయన 
అన్నారు, 

రాధాకృష్ణ తన్మవనంగంలో “మీరుఆణ్వన్ల 
పొక్షీకిప్పు టోడంబడిక మీది సంతకాలు చేశారు. 

బాల్తిక్ ప్రాంతంతో అణ్వస్త్ర రహిత మండ 
లాన్ని యేర్పాటు చేయాలన్న మీ (షతిపాదన 

చూస్తుంటే మీరు యే నై నికకూటమిలో చేరడా 
నికి యిష్టనడని స్వాతం లేద్భ కనబడుతుంది” 
అస అన్నారు, 

పిన్లాండు ఆధ్యక్షుం దూట్లాడుతూ భారత 

రర్యకార్మి కుల 

ఇండ్ల అద్దలు పంపుదల 

హైకోర్టులో 'రిట్ "పిటిషన్ వేయడానికినన్నాహ. 
(విశాలాంధ్ర విలేకరి 

సికిందాబాద్లోని రైల్వే 

హైధద్రొనాద్, ఫిబ్రవరి 18 

కొర్మికుల ఇండ్ల అధైలను యిటీవథభి 

విపరీతంగా వెంచివేశారు ఇదివరకు 12 అణాలు నొమనూ(త్రపుఆవైను 
ఇప్పుడు రు. 15 లుచేశారు,ఇదినరకు 15 ఉండేఅధైను రు, 45లుచేశారు, 
ఈ దారుణమైన యిండ్ల అధ్ధైలి పెంపుదల సమన్యపై రై రైల్వే కొర్మికులు 
త్రీనాందోళన చెందుతున్నారు, హైకోర్టులో రిట్ పిటీషన్ దొఖలు చేయ 
డానికీ కొర్మికులు సన్నాహంలో ఉన్నారు. 

నెల్బటల్ ర్తై ల్వే,లోని నేషనల్ రైల్వే 
మజ్జూర్ యూనియన్ ఉపాధ్యపుడు Ny 

[ఏన జోగ్లేకర్ ఇటీవల నీకిం్యదాబొద్ వచ్చి 
నవ్వుడు "జరిగిన నమావేళంలో లాల్గుడా 

నర్కుషాపు, రన్నింగ్ స్టాఫ్, నేషన్ మాష్టర్లు 
ఎక్కొంంట్లుం గార్డులు మున్నగు వివధ తరగళుల 
ఉద్యోగుల పతినిధులు సమావేళమై ఆర్దెసెంప్ప 
దల గురించి తీసుకోదగు చర్యలను చర్చించారు, 
నాలవ తరగతి ఉద్యోగులకు 4600 భారం 
వరకు అద్దె పెరిగిందని నీరు తెలియ జేశారు, 

డేణ నికీ స్వాతంత్ర్యం రాకవూర్యం 

గె రైల్వేలు పై 9వేటుగా టిలిష్ కంపెనీలుగా 

ఉన్నప్పుడు కొర్మికులకు యిండ్ల అద్దే లేదు, 
కాని శాతీయం చేనీనతరునొత "అద్దె వసూఎ 
మా 

జోగ్డేకర్ ఈ సమావేశంలో మాట్లా 

జ హెచ్చు అద్దెలు వసూలు చేయకుండా | క్వ 

నిరోఢించడొనికీ హైకోర్టులో కిట్ సీకీనన్ 
దాఖలు చేయాడానికి కార్మికులు సన్నద్ధం కొవా 
అనీ నూవించారు, 

పీటీ వ న్లు, పెద్దయెష్తన 'పెలిగ్రాములు 
మొనవై న వద్దతులద్యారా “ఆందోళన చేయా 
లని కూడా సూచించారు 

బొంబాయిలో రైల్వే కొర్మికులకు ఇదే 

విధంగా యి డ్ష అద్దెల పెంనినవ్ప్వుడు అక్కడ 

వారు పెద్దమెత్తున ఆందోళన ఇరిసి కృత 
కృళ్ములయ్యారవి శ్రీ జోగ్గకర్ తెలియ 
చేశాడ 

'చెనాతో రహస్య 

ఒప్ప ందంలేదు 
SE EMSs 

నుదాందియో |పకటన 
టోక్యో, ఫిబవరి 14 

మలేషియాను విద్చిన్నం చే నేటందుకుగానీ, 
దానిని కబళించివేసేట దుపగానీ తమకూ, 
చై నాకూ మధ్య రహన్యమైనదిగానీ, బహి 
రంగామైనదిగా ఒస్సందమనేది లేదని ఇండో 
నేషియావిదేశొంగ మంతీ డాక్టర్ నసుబాషాదియో 

నే దిక్కుడ ఒక వృతికౌ గోష్టిలో చెప్పారు, 
శాము శై నాతో ఎలాంటి పై నీక నంధులను 

కుదుర్చుకొని నృండలేదని ఆమన అన్నారు, 

ఇందొనీషియాపై దాడి జరిగితే తాను 

వైనికంగా అదేళాలికి తోడ్పడడామనిం 
చైనా నరధావీి చొ _ఎన్, లాయ్ తను 

సొంత అలి పాయంగా మామే చెప్పారు 

అని ఆయన అన్నారు 
మలేషియా నమ న్య ను భాంతియుతంగా 

వరిష్కరించుకో వడానికి మేము _పయక్నిర్తాం. 
ane అ (పాంతంనుండి గెరిల్లాలను 

ఉపసంహరించే యోచన లేదు, అని ఆయన 
స్పష్షం చేళొరు, 

నిర్వహి స్తుఎదనీ, యే నై నిక మోథిములలో 

చేర 'కుండా వున్న ౦దురు' తాను 
౪ దేశాన్ని అథిసందిస్తెన్నాపేసే ఆయన 

ఆన్నారు, శాంతిని నెలకొల్పణావీకి స్రైషస్క 

అధ్యక్షుడు 1060 ఏ న్లాం డు సండర్పనాని 
1967 లో న్వర్లీయ న్మెహూ నందర్శనాన్ని 
(నన్హావిస్తూ భారత (ప్రజలకు వనర్యటనలు బాగా 

జ్ఞాపకము చేయగలవనీ ఆయ న ఆన్నారు, 
న్నెహూ జీవితాన్ని సాధననూ ఫిన్లాండ్ ప్రజలు 
మరచిపోర నికూడా ఆయన అన్నారు, 

ఫిన్లాండ్ = భారత దేశాలు కొన్ని వ్యతిరేకి 
న్యభావాలు కలిగివున్నా జాతీయకరణ, వ్యప్తల 

భవిమ్యక్తుప్పై విర్ణయాత్మక ప్రభావాలు కలిగి 

యుండటం ళాంటి మూరిన్నూతాలమీద ఎస్టవ 
హోలిక లున్నాయసీ ఆయన అన్నారు 

స్వాతం లేదృలోనూ,. తను భవిష్యత్తు 
కోనం నిర్ణయిం మకోవలనిన హాక్కులమీద 
నమ్మకంలోనూ ఉభయ దేశాల నమ్మికలు 
ఒక పేననిగూడా ఆయన అన్నారు, పాసా 
త్మక దర్యలద్వారో యితరుల హక్కులను 
భ గసరచే విధానంమీద, భావి విలువల అలి 
వృద్ది సాధనకు తోడ్పడే విధానంమీద ఉభయ 
దేశొలక్క ఒకరకమైన అధ్మిప్రాయమున్నడవి 
అయన అన్నారు 

ఆ రర్జాతీయ అవగాహనలో కొంతి నధ 
పురొగనున తో మహాత్మాగాందీ న్నెహూల జీవి 
కాలను ఆవర్భంగా చేసుకొన్న లారత్ సజ 
లను మెలవుడూ ఫినా డ్ (పజలు ఆనుసరి 
సారని headless] ఆగాక 

నీరిసిల్ల పట్టణ 

క్ర మ్యూనిస్టు సమావేశం 
సిరినిల్ల, ఫ్విబనరి 12 

సిరిసిల్లి పట్టణ కమ్యూనిస్టు పార్టీ సభ్యుల 

పానుభూరిసరీల సమావేశం ఈ నెల 6న 

తాలూకొ కమిటీ సభ్యులు (శ్రీ జి. పుల్లయ్య 
గారి అధ్యక్షీరను జరిగింది ఈ నదూవేకము 

నకు శ్రీ తంగళవల్లి, వేములవాడ నుండి 
కొ_త మంది పార్టీ ' సభ్యులు హాజరై సారు 

మొత్తం40) మంది ఈ సమావేశములో పార్గా 
న్నారు, 

జిల్లా కమ్యూనిస్టు నాయకులు శ్రీ న్, 
హెచ్ రాజేశ్యరరావుగారు బొందొయి సార్టీ 
మహానభపై నివేది చారు తాలూకా సమిడి 

నిర్ణయాలను శ్రీ ఆదేప్పు పెంటయ్య తెలిపారు 

శ్రానల ర్ణా న్ ల్లో 

కొ త్తమ తివర్లం 
pr] గ్ 

అమ్మాన్, ఫ్మిదిపరి 18 
జోర్డాన్లో తతహోౌొని (వధానిగా ఉన్న 

మంతివర్గం నేడు రాక్లినామా ఇచ్చారు, 
ఇందుకు కొరణ) ఏమివో వెలకి కొలేదుం 

వాన్ఫిఆల్ టెల్ కొత్త నం్యతివగ్గం ఫీర్నాటు 
చేశారు ఈయన బఇదినరలో ఒకప్పుడు 

(వ్రధౌనిగా ఉండేవారు, 
తననన 

ఆ వెళ హారిమున్ కి 
కొత పదవి 
షి గన్, వ్మ్వవరి 18 

వ్రప్తతం ఆమెరికొ విదేశా గళఖి రాజ 
కీయ వ్యవచోరాల సహాయ మంత్రి ఉన్న 
ఆవెల్ హోరిమన్ని ఆధ్యవిలు జాన్సన్ 

తనకూ విదేశొంగనునతి రహ్క్కు (పర్యేక 
పతినిధిగా వ్యవహారిందగల రాయబాగిగా 

Imes 

సాంకేతిక నంత రథ 
ees పారిణామీక 

వథకాలవతో డ్రొటు 
హాంగ్కాంగ్, ఫ్మీబవరి 18 

ఉత్తర re అక్కడిస్పుడున్న విద్యుర్క-ర్యా గారాల్నీ 
బొగ్గుగనుల్నీ వి స్తరిం టందుకూ, 

ఇస్తుంది. 

వియత్నాం వార్తాసంస్థ (పకీటించింది 

సోనియట్ (ప్రధాని కొనిగిన్ కొద్దిరోజుల 
శ్రీం హానోయ్ వచ్చినప్పుడు జరిగిన ఒప్ప 
దంలో ఉత్తర వియత్నాష్కు సోఏయటు ఆరు 
చేసల మోటారు సడవల్నీ, హాన్సిటక్ళోకు ఎరిక 
రాల్నీకూడా సరఫరా చేచే ఒస్పండం జరిగిం 
గని ఆవా ర్తాసంస్థ శతెలుప్పతూంది, 

ఉత్తర కొరియాతో 
సోవియట్ చర్చలు 

మాస్కో ఫీబనం 18 

ఉ రర కోరియా నాయకులతో తాను జబస్స 

తున్న నంవేతింపులలో ఉభయ నక్షొలూ విమ 

త్నామ్లో జరుగుతున్న దుర్శాకమణను ఆపే 
ట దుకు అంగీకరించారని ఉ తర కొరియా 
రొజధానిప్యోఎగ్యాంగ్ లో సోవియటి (సిధాని 

ఆలెక్సీ కోనిగిన్ నేడన్నారు, 
“స్మామాజ్వవాదులకన్న మనకున్న బలగం 

చాల సమర్దవంతం, విజయం మన డేలో 

ఆన్నారు కోనిగిన్, 
ప్యో-గ్యాంగ్లోని సోవియట్ రాయనార 

కార్యాలయంలో జరిగిన విందుకో ఈనూట 
అన్నట్లు టాన్ బా ర్తొసంస్థ ప్రకటించింది, 

అవి-దుకు (వ్రధాని కమీఇల్నుంగ్, ఇ6ర 
నాయకులూ హాజరయ్యారు 

= ద 

కరీంనగరం జిల్లాలో 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ 

జనరలొబాొడీలు 
కరీంనగర్, ఫ్యబవరి 14 

కరీంనగర్ జిల్లాలో జిల్లా కమ్యూవిస్టునమితి 
కార్యవర్గ విర్ణయం (ప్రకారం గత మానం 

జనవరిలో మొత్తం 22 (పొంతాలలో సొ 
సభ్యుల, సానుభూతినరుల జనరల్ బాడీలు 
జారు, ఆందులో బొంనాయి నుహానభ 

నిర్ణయాలపైన వి వేదిందబడింది, 

పార్టీ సభ్యత్వం, పొర్గీకాఖల పునదుద్దరణ, 

విశాలాంధ ఏర్పాటు గురించి చర్చించి, 

వీటి సంఖ్యను కనీసం కనీసం రెండి తలు 
పెందాలనీ, దానికొరకు పార్టీ కొర్యకర్తలు 

వెంటనేపూనుకో వాలని, ఫ్మిబ వరిలోగా ఈకార్య 
(శముముగించ నిశ్చయిందడ మైనది, ఈసమా 

వేళలలో మై త్తం 100మంది పార్ట నళ్యులు, 

సానుభూతిపరులు పాల్గొన్నారు, ఇందులో 

పార్టీ సభ్యులు 700 ౬ 800 వరకు వుంటారు, 
పాల్గొన్న (గానాలు 71 వరకు వుంటవి 
వీటిలో ఎక్కువలో యొక్కువ (ప్రాంతాలకు 
హాజరైంది రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు డ్యా 

వెంకట రామరానవుగారు, శ్రీ ఆనందరావురు 
తదితర జిల్లా జయకులు సహితం ఆయా 

(పాతాల హాజరయ్యారు ఈ జనరల్ 

చాడీలు, పార్టీ సభ్యుల్లో అమితమైన ఉత్సా 
హం, కదిలిక తెచ్చి, పార్టీని 'సనర్నిర్మి ఆద 
డంలో ముందుఆడుగు వేయగలిగాయి (వవ) 
mm 

సమస్యలు పరిష్కారం కొవాలంపే, ఏగేశాల 

| వియత్నాం సమస్యను (ప్రస్తావించి ఆ దేశ | జోక్యం ఆంతంకొవాలి అనీ ఆయన అన్నారు, 

పంపింగ్ సేషనులను నిర్మించే 

టందుకూ అవనర మైన సాంశేతిక్ సహాయా ర్ని సోవియట్ యూంయశు 
డిసెల్ మోటార్ ఫ్యాక్టరీ కేత్రాలు ఇతర వ్యావసాయిక 

పారి కామిక్ వథకొలకు తోశ్పడుతుంది == అని నేడు ఉత్తర 

రి హిందీ రచముత 

'జెశఎకర్ ప్రసాచ 

75 వ దికేత్సవం 
వారణాశి ఫ్మిబవరి 18 

(శ్రముఖ హిందీ నవల, నాటక రచయిత 
పద్య రచయితయెన జె శంకర్ పసాద్ 

5వ జన, దినోత్సవ “సందర్భంలో హీందీ 

భాషా వేత్తలు రచయితలు యీ సొయంతం 
ఒక సభను యేర్పాటు చేశారు. 

ఈ సభకు హాన్య(వముఖుడు (కిష్టదేన 

(నసాద్, అధ్యక్షత వహిస్తూ ఖీ F055 
(వనాద్ రదనలో జొరీయత వృట్టిఎదే భావా 
లాన్నాయేని se 

సామ్రాజ్యవాదుల కవ్వింపు 

చర్యలకు పట్టని అడ్డుగో డ 

చై శా-సోవియట్ మైతీ ae పై 

సోవియట్ నాయకుల సందేశం 
మాస్కో, ఫ్మిబవరి {శ 

కాంతికి భంగకరంగా సొ మాజ్యవాదులు సాగిస్తున్న కవ్వింపు 

చర్యలకు చై నా_సోవి మటు మైత్రి 

యట్ నొయకులు నే డన్నారు. 

సోవియట్ చ్చై నామె తీఒవ్న దం15వ సంవ 

శ్సరోత;వంనాడు సోవియట్ అధ్యకుగు ఆనా 

హాస్ మికోయానో, 1నేధావి ఆలెక్సీ కోనిగిన్, 

కార్యదర్శి లియొనిద్ ,బెక్నేవ్లు ఆధ్యణిడు 
లీ షావ్చీ!, చైర్మన్ మావో సేటు గ్కూ, 
ఆ్రరానిచొ-ఎన్లైకీ నందేళాలు వంపేరు 

మ్రైతీ నంధి “సోషలిజం, కమ్యూనిజ 

ములు నిజయం ఖొండేటందుకు ళొంతి 

యక పరిస్తితులను సమకూర్పడలో 
(పాముఖ్యం “వహ._చగలదోపీ, “విరంతర 
వర్చ్షమాన మళయిన కాంతి, (పజొతంత, సోష 
లిజి లకు సందింధించిన శక్తుల ఐక్యతకు 

తోడృడగలద"నీ చిశ్యనీస్తున్నొమన్నారు, 

“మున పార్టీలకూ, (ఏజరకూ మధ్య 

అనూచానంగా వస్తున్న మెతిని వృద్ది పొందిం 
చడమూ, నెమ్మది నెమ్మదిగ వెనుకటి వమ 

న్యారాలను తొలగించుకోవడనూ మసేకే 
వువమోగకర ౦” 

చైనా [పకిసం దేశం 
(చనంచమంతటా ఆఅమిరికను స్నామాజ్య 

వాదాన్ని వతిఘటించేటందు కె రష్యాను 

విక్యతక్తి చైనా అ్యగనాయకులు వి 

చేశాయి, 

సోవియట్కు అందచేసిన ఆ సందేశంమీద 

మావోనేటుంగ్, తదితర (సభుత్వ పా ర్డీ 

ఆ,గనాయకులు సంత కొలు పెట్టా, 

వియత్నాం, ఇ డోదైరా వజటు సొగి 
స్తున్న సొయుధ, అమిరికా వ్యతిరేక పోరా 

టాలకు దైనా, రష్యా, తదితర కమ్యూనిపు 
దేశాలు కలిని సహాయం చేయాలని ఆ నందేళ- 
ఉద్దాటిస్తూంది, 

ఆమెరికా విధానోలకు వ్యతిరేకంగా సోరాడు 

తున్న జపాను, జర్మను, క్యూనిను, కౌంగో 
(లి మోపార్డువిల్లీ, (వజలకు సహాయవడాలనీ 
చెప్తూ = 'ఇది సోలి దేశాలన్నింటి 
యొ అని వార్యిమైన అంతర్థా తీయ 

కర్తచ్యం ఆని ఆ లేఖ కెబుప్పతూంది, 

చైనా సోసయటు మై ఒప్పందం 15 న 

సొంపత్సరికోత్సవం చృష్యా ఈ సందేశాన్ని 
చైనా నాయఫలు మాస్కోకు సంపిందారు 

అద్దు గోడగా వుంటుందని సోలి 

అమెరికాలొ 

"రేవ కౌర్కికుల 

స మ్మ విరమణ 
న్యూయార్క్, ఘఫ్మిబవరి [6 

అమెరికాలో గళ శిరి రోజుల 
నుండి నమ్మె కొనసాగిస్తున్న శేవు 
కార్మికులు నేడు తను నమ్మెను విర 
మించారు 

న్యూయార్క్, అట్లాంటిక్ తీర రేపు పంథా 
లతో సమ్మె జరుష్పతున్న రేవు కౌర్మికలు 
నేడు తను వనులలోకి వెళ్ళారు, 

ఈ సమ్మెనల్ల అమెరికాకు ఆరి కంగా 

260 కోట్ల జాలర్లు నష్టం కలిగిందీ 

నేడు విరమి: చన డిన సమ్మె కొన్ని 
(ఫాంతాలలోనే విరమించ బిడినట్లా తెలుస్తు 

న్నది, 

పెక్స్చాన్లోను, కొన్ని దక్షిణ రాషస్ట్రాళ 

అట్లాంటిక్ తీర రేవు సహొంఠాలలోను దేవు 
కొర్మికులు నేడుకూడా తమ సనులలోనికీ వెళ్ళ 
ఉండా తను సమ్మెను కోనసాగందొారు అ కౌర 

ఉంగా ఆరేవులు నేడుకూడో మూతబడి 
వృుశ్నాయి 

న్యూయార్క్, బాల్టిమోర్. న్యూ అర్శి 

యన్స్లలో కొనసాగిస్తున్న సమ్మెను విరమిండ 
వలసిందని నిన్నకోర్టు ఇంజక్షన్ ఆర్డరు 

శారిచేనిందీ  ' అఆందుమీదట ఆంతర్జాతీయ 

లాంగ్స్ పోర్ మెన్స్ అసోనీయేషన్ అధ్య 

తుడు భామన్ గ్లెస్ట న్ రేవు కార్మికులు తను 
సమ్మెను విరమించి వనులలోనికి తిరిగి వెళ్ళ 

వలసిందని ఆదేశాలు పంపి చారు ఆయన 

అదేళం (వేకారం అత్యధిక శేవు (పౌలితాల 

లోని రేవు కార్మికులు నేడు ఈమ ననులలోకి 
వెళ్ళారు, 

కొత్త కొంటాక్స ఒప్పందం (వ కొరత 

వర్కు గ్యాంగ్న్లో వృ డవలనీన కనన సంఖ్య 

విషయమై వివాదం ఉళ్చ్పన్నమై సమ్మె 

(పారంభ మయింది, 

సతు విము _క్రిపోరాటం 

 ఓరియంద్ వ న 

విముక్తి -సినలవశం 

ముఖ్యవపుణం గ్ర స్ో మనవో 
మాస్కో, ఫ్మిబవరి 14 

శాంగో "ము క్రి ఫోరాటాళ్ని షోంబే 

(నభుత్వం అణద ఛేషుటున్నదని గతర్మాత్రీ 
మాస్మో రేడియో (సక టించింది. 

నాలు విము క్రినేనలు షోందే కీరాయి 
మూకలను ముస్పుతిన్నలు పెట్టి మూడు చెరువుల 
నీళ్ళు తాగిస్తూ; జ యాలను సొధిస్తు క్నాయవి 
తెలిసిందీ. ఉదాహరణకు శనీ ల్సి ముఖ్య 

సట్టణంగాగల ఓరియంట్ రోస్తుం, "ఆ నగరం 

మినహాయించి, ఇప్పుడు పూర్తిగా ఏము క్తి 

సేనల స్వాధీనంలో ఉన్నదని మాస్కో 

రేడియో తెలిపింది 

“కేరళ ఎన్ 
ప్రత్యక్రచర్వ అి౦ంబో 

జివో అ 

ఎన్నికల అనంత 
ఎర్నాకుళం, ఫిబ్రవరి [8 

కేరళ ఎన్ శ, వోలు తను 

కో ర్కెలసొదనశ్తై తల పెట్టిన పత్యక్ష శ్రీ 
చర్యను మార్చి 4న జరుగనున్న 

ఎన్నిక లదృష్యా (వస్తుతానికి వాయిదా 

వేశారు. 

'శేరళ నాన్ గెజిటెడ్ ఆఫీనర్స్ యూనియన్ 
కొర్యవర్గం నేడిక్కడ సమావేళమై కేరళలో 
మధ్యంతర ఎన్నికలు ఆరు1నున్న దృష్ట్యా, 

తమ కోర్కెల సాధనకై పొరంభిచ తల 

పెట్టిన (పత్యక్ష చర్యను ఎన్నికలు ముగిసిన 
అనంతరం (పారంభించాలని నిర యంచింది 

వేతన నిర్ణాయక సంఘాన్ని వియమిందా 
అని, నెలకు 25 రూ గాయలు తాత్కాలిక కరువు 

భత్యాన్ని ఇవ్వాలని వీరు డిమాండు చేస్తు 
న్నారు, 

తమ కోర్కెల సాధనక్తె సమ్మె ఇరసా 

లని గతనెలలో ఎన్, జీ, వో. యూనియన్ 

నిర్వహించిన నమ్మె బ్యాలట్లో నిర్ణయించటం 
జరీగిందిం 

నేడిక్కడ సమా వేళమైన కార్యవర్గం తమ 
కోర్కెలను పున బుద్దా దీస్తూ తీర్మానించింది 
వేతన నిర్ణాయక సుఘార్ని ఏర్పాటువేనే 
విషయం “గురించి రాష్ట్ర (పభుత్వం మోనం 
వహించటంపై కొర్యవర్గం వీరసన తెలిసిందీ, 

1984 అర్జోదరు ఒకటన తేదీకి ముందు 

నుండీ రాష్ట్ర (పభుత్వం ఇవ్వ దలి పెట్టిన 
కాత్కాలిక కరువు భత్యం చావా ఈతకు. వగా 

విరియ చటం జరిగిందని కొర్య వర్షం తన 

అసేంశ్ళ స్తీ వీని వ్యక్త కవరచింద 

తలం పరవ్! 

సురంగి ఉపొధ్యాయసళలో 
క్రీ కూరకాచార్యుల | పసంగం 

శీ కూర్మం ఫ్మిటవరి {2 

శానన మండలి నరులు (శీ ఎన్ టిం ని 
వి, కూర్మాచార్యులాగారు me మరంగి 

హయ్యర్ వెకండరీ స్కూల్లో ఇటీవల (సత్యే 

కంగొ యేర్చాటు చేయబడిన గాలూకొ ఉపా 

ధ్యాముల నమావేశంలో పాల్గొన్నారు భినన 

మండలిలో ఉనాధ్యాయ (వతినీధిగా తాము 

చేసీన కృషి + ఆయన సొకల్యంగా వరిం 

చారు ఉపాధ్యాయుం గూర్చి, నోల్లన వణాళి 

కలో అధిక నిధుల కేటాణుంపును గూర్చి 
కూడ మాట్లాడారు, 

నధీకు (క్రీ కీర్తి చ్యదదేస్ ఎం, ఎల్, ఏ 
అధ్యకిశ చహించారు. (శీ దేవ్ మాట్లాడుతూ 
ఉపాధ్యాయులకు, విద్యార గానికి శ్రీ ళార్మా 

దోరు;లుగొరిపేవను మెచ్చుకళొన్నారు, 

శీవై వైవి సూర్యనారాయణమూర్తి స్థానికి 
బాలిక హైఘ్మాలు హెడ్ మానరు) గ్ర శె 

కృష్ణారావు హయర్ సనెకిండిరీ స్కూలు హెచ్ 

మాస్తదు (శ్రీ ఏ సీతారామమూ నీ (కాలాకొ 
(పాఠమికోపాధ్యాయ సంఘాధ్యకిలు) (వనం 

గిస్తూ వివిధ సమస్యలపై తాముకూడా సంఘ 

ట్పరె. పనిచేయవలనిన తీరును తెలిపారు, 

కీ భూర్మాచార్యులా చూప్పచున్న ఉక్సా 
హాన్ని tal ఎనీ చాడు 
ee 

సింహళంలో చైనీయుల కార్య కభాపా 

అనేవి, కేవలం కట్టు కథలని (వాని శ్రీమతీ 
|దిడారు నాయకే ఇగించోవు 

కాంగో సమస్య పె 
కెన్యటా "హెచ్చరిక 
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కాంగో ఒక యుద్దభూమిగా ఉన్నట్లయితే 
మొత్తం ఆఫికా భదత కే (వమాదమనీ, ఈ 
(ప్రమాదాన్ని తొలగిందాలంటే కొంగో నమ 
న్యకు రాజకీయ వరిష్క్కారాన్ని సాధించి తీరా 

లనీ, కీన్యా అధ్యక్షా జోమో శెనృట్టా నేడు 
ాద్భరిందోరు, 

కాంగో సమస్యా వరిష్కారానిక్తి ఆఫికొ 

దేశాల బక్యళ సమితి నియమి చిన ఉన 

సంఘ సిమావేళశంలో వసంగినూ ఆయన 
ఆ [పకటన చేళారు ఆయన ఆ ఉఎసంఘానికీ 

అధ్యపుడు, 

“ఆ రర్ధాతీయ శాంతి భృదతలను కాపా 
గే గుకు మనం సర్వళక్తులా కృషిచేయాలి, 
ఆర్థిక, పామాణిక న్యాయం మానవ జాతీ 
కంతటికీ చేకూరాల సే శాంతి ఆవసరం 
శాంతిని శాపాడేందుప మన మనమందరమూ 
కృషి చేయాలొ ఆయన అన్నారు, 

ఆనుకున్నదా" కన్నా ఇంవె నాలుగు1ంటలు 
ఆలస్యంగా ఈ ఉపసంఘ సమావేశం (పారంభ 
మయింది, ఈ పమావేశానికి హాజరు కొవల 
నీన షో బే మొదలయిన కాంగో (సభుత్య 
(వ0నిధివర్గం రొన.దున ఈ ఆలస్యం జడి 

గింది, 

కాంగోలోని ఉభయఎకులకూ థాను చేవిన 
విజ్ఞావనలా చెవటిపోనముందు శ. భారానంఆయిం 

దసీ, కొంగోలోని పోరాటం తగ్గడానికి బదులు 
స్తానిశలి వరినర (పాంతాలనుండి, వెగ్టెంబిరు 

మాసం మొదలుకొని కొంగో ఎ ఉగాండా పరి 
హద్దుల వరకూ వీ స్తధించిందనీ, శెన్యట్టా 

అన్నారు. 

కొచ్చిను రేవు పరినక 
పంతాల అభివృద్ధి 

ఎర్నాకులం, ఫిటవరి !శీ 

కొచ్చిన్ ఓడరేవు చుట్టుపక్కల పోంతాలన 
(కనుబద్దంగా అభివృద్ది చేయడానికి ఆఎమున్ని 
పాలిటీణు 50 నందాయకీల (సతినీధులతో 
ఒక అభివృద్ది సంఘాన్ని ఏర్నర దారు 

కొట్టాయమ్ జిల్లాకు 
కలరా న్యా ఫి 

న 

తిరువనంతప్పరం, ఫ్మిఖివరి 18 
శేరళలోనీ అ చెస్పెజిల్లాలో కొన్నాళ్ళుగా 

వెలి రేగుతూన్న కలరావ్యాధి ఇచ్వుడుకోట్టాయతి 
వల్గాకుకూడా స్యాషిందింది 



ముఖ్యమంత్రులనభ 

నిర్ణయాలకు కాంగ్రెస 

పార్టీ ధ్రువికరణ 
శాస్త్రి ఆశాభావం 

లో 

సంభవము &) 
న్యూఢిల్లీ, ఫిచివరి !$ 

భాషా సమన్యను పరిశీలించడానికి 
త్వర లో జరగబోతున్న ముఖ్య 

మర్మతుల సమావేశంలో చేసిన నిర 
యాలను కౌం్యగెను పొర్త మెంటర్ 
పార్టీ (ధువీకరించగఆదన్న ఆకా 

భావాన్ని శ్రీ శాస్త్రీ నే డిక్కడ 
వ్య క్రంచేశారు. 

కాం్యగెను. పార్ల మెంటరీపార్టీకి చెందిన 
ర్ి గురు సభ్యులు హాజరైన యివాగోష్టీ 

నమావేళంలో (కీ కావ్రీ (వనంగిన్లూ ముఖ్య 
మం్మతాల సమావేశాన్ని షీర్పాటుచేయడంలళోని 

ఉద్దేశాన్ని వివరించారట, 
వేటి కాం్యగెను పార్లమెంటరీ షార్టీసభ్యుల 

ఇష్టాగోష్టి సమావేశంలో కేంద మంతులు 
(శ్రీయుళులు టి, టి, కృష్ణమాచారి నందా 
మహావీరణ్యాగిగార్లు కూడా సాల్గొన్నారు. 

మాను రాష్ట్రంలోని యథార్థ వరిసితిని 

(శీ కృష్ణమూదారి సమావేళంలో వివరించారని 

మద్రాసు అల్లర్లవల్ల 

రైల్వేలకు కోటి 

రూపాయల నష్టం 
మృదాసు, వీబివరి 18 

తమిళనాడులో హిందీ చ్యశిరేకోద్యమంభో 
జరిగిన దుండగాలవల్ల కనీసం కోటిరూపాయల 
విలువచేసే రై ల్యే ఆస్తీ నాశనమై పోయినట్లు 
అంచనా వేస్తున్నారు, 

24 రైలు పెస్టైల, 0 రైల్వే స్టేషన్లు 
పూర్తిగా తగుల బెట్టబద్ధాయి మరొక 2 

రైల్వే స్టేషన్లకు నష్టం కలించబడింది. 
మృదానునుంచి కలకత్తా, ఢిల్లీ బొందా 

ంజిలకు రెళ్ళు రాకరోకలు వచ్చే 48 గంట 
లలో పునరుద్దరిందబడ వచ్చునని దిక్షీణ 

రై ల్యే కార్యాలయం నుంచి నేడు నెలునదిన 
(సకటనలో శెలిపారు, 

శెలుస్తున్నది, “ప్రధాని శా స్త్రి 

కలకత్తాలోహిందీ | ప్రసంగం 
«2 సంతృప్పికరం” 
శ్రీ నిజలింగప్ప (పకటన 

న్యూఢిల్లీ, ఫ్యివివరి 12 

సినిమాలు బంద్ 
కలకర్తా, ఫ్మిబవరి 18 

కలక ర్రాలో నేడు కొందడు వొందీ వ్యతి 
శేళ వదర్శనలు జరపటంతో నాలుగు నీనిమా 
హాలులళో (నప్రుతం ప్రదర్శించ నడుతున్న 

హిందీ చ్మిరాలను అకస్మాత్తుగా తీసీ వేశారు, 

నెహ్రూవాగ్దాని*లకు 
చట్టబద్ధమైన హామీ 

భాషా నమస్యపై (సధానీ శొన్టీ మొన్న 

ర్యాతివేనిన రేడియో (వసంగ౦ం నంత్భ స్తీ 
కరంగా వృందని మైసూరు ముఖ్యమళతి 

శ్రీ నిజలింగవ్స (పకటించారు. 

భాషా నమన్యప్తై న్మెహూూ వాగ్గానాలకు 
గ్యారంటీగా రాజ్యాంగచట్టాన్ని సవరించాలని 
కొందరు చేస్తన్న సూచనను గురించి 
మీ ఆభఖిసొయం ఏమిటి? ఆని విలేకరులు 
శీ నిజలింగసన్సను (పశ్నించగా తాను ఆప్పుడే 

AST జీ రాష్ట్రపతితో (పధాని 
శాస్ర చర్చలు 

న్యూఢిల్లీ, ఫినివరి 18 

(వధాని కాస్త నేడు రాష్త్రనతి రాధాకృష్ణను 
ఇ | కలునుకొని, 20 నిముషాల సేప్ప చర్చించారు, 

అంఠకుముందు శ్రీ శాస్త్రీ కేంద హోం 
మర్మతి శ్రీ నందా, ఆర్తికమంత్రి శ్రీ టి టి, 

డై 

కృష్ణమూచారిగార్లు 45 నిముషాలపాటు చర్చిం 

దారు వాడు మృదాసు రాష్ట్రంలోని వరిస్థితిని 
గురించి దర్చించినట్లు తెలుస్తున్నది 

తిసి డ్ విద్యార్థి 

ఆందోళ? ససితి 

సమావేశం 
తిరిగి ఫ్మిబవరి 17న 

మదాను, ఫ్మిబవరి 13 | నే డిక్కడ చెప్పారు. ఈ విషయాన్ని జపాన్ | హొంది వ్యతిరేకోద్యమాన్ని వాయిదావేస్తూ 
నాందీ వ్యతిరేక తమిళనాడ్ విద్యార్థుల 

ఆందోళనా సమితి పర్యసభ్య నమావేళశం 
తిరిగి మృదానులో మ్యిబవరి [7న జరుగుతు ద్వి 

ఈ సమా వేళానికిప్పదుచ్చేరి, కేరళ, మైసూ 
అంధ్యపదేశ్, బెంగాల్, మహారాష్ట్ర మొ 
అయిన హిందీయేతర రాష్ట్రాల నుండి కూడా | వీ 
విద్యార్ది (వతీనిధులను తమిళనాడ్ వీద్యార్లి 
ఆందోళనా నమితి ఆహ్న్మోని చున్నది 

సమికి కార్యవర్గం నేడొక తీర్మానంచేస్తూ 
ఆందోళనా సంద ర్భంగా బాధలకుగురై న 

వారికి సానుభూతి వ్యకం చేని ది 
హండీ వ్యతి రేకోద్యనుంలో అరెస్టయిన 

విద్యార్డులనందరినీ విడుదల చేయాలని నమిశి 
కొర్యవర్గం మరొకసారి రాష్ట్ర (ప్రభుత్వా వికి 
చిజ్ఞ చి చేసిందీ, 

మదానునుంచిరై ళ్లుపయనం 
మాసు, ఫిద్రివరి 18 

మ్రాను నుంచి డిల్లీకి నేడు మూడు రైలు 
ఇర్గ బయలుదేరాయి. ఆమూడూజి, టి, 

ఇనతా సదరన్ ఎక్స్సెస్ బళ్ళు, 

కేరళ ఎన్నికలలో 
ఫోటీచేస్తున్న 
అభ్యర్థుల సంఖ్య 

తిరువనంతపురం, ఫిబవరి 18 
మూర్చి ఓ వ తేదీన కేరళ భాసన సభకు 

జరిగే ఎన్నికలలో [88 క్లానాలకు 558 మంది 

అభ్యర్థులు పోటీ చేయబోళున్నారు 

నామినేషన్ల ఉపసంహరణ ఇదువు పూర్తి 

మలేసియా వివాదంలో 

సుబాందియో (పకటన 
టోకియో, ఫిజవరి || దాదా 

మలేషియా వివాద వరిష్కారంలో నహ] ఉద్యమాన్ని వాయిదా 
* | కరించేందుకై అనియా = ఇఫకా దేశాలతో | చేసినందుకు డి. ఎమ్, కె. 

సం(వదిఠపుఅ నమీి39ి ఏర్పాటు 
చేయాలనే (సతిపాదనకు ఇ౦గొ 

నీషియా ఆంగీకరిశుందని ఇదె 
సీషియా విదేశాంగ నుంతి డా నుదాందియో 

కర్నూలులో 
(1 వ పేజీ తరువాయి.) 

మూనీవేశారు 

రాశారు, కొన్ని హిందీ పుస్తకాలను శగుల 
బెట్టాడు 

పోలీసులు (వభుత్య భవనాలను కొపలా 

కాస్తున్నారు, 

శి?.అస్ హౌరా ము(దాను ఎక్స పెస్ 

ద్వి 
శాశ్వతము యేట్లు 

చట్టం చేయాలట! 
నాయకుని హారం నిన్నటినుండి నెల్లూరులో నే విళిచివంది 

ఇ మదానుపే శే మరికొన్ని బుండ్లుగూగా 
మాసు. ఫివివరి 18 ాగ్లూరు సూహరు సేటల్లొ నిలిచివున్నవి, 

తమీళనాడు విద్యార్థి కార్యచరణ సంఘం క్ర డ క్ష 

గచ 
విదేశాంగమంతి ఇట్నుసా బుకోషీయానా నే | శ్రిన్సక్షున్న నిక్ణయువట్ల ది యం, కే. నాయ 
డిక్కడ నృతికా విలేకరులకు వెల్లడించారు (కడు శ అన్నాదురై హర్షం (పకటిస్తూ విన్న 

విదేశాంగ మంతిత్వ కార్యాలయంలో ఒక (వకటన జారీ చేరారు 

కడన, ఫ్యిబవరి 18 
కడన కొలేశీ విద్యార్థులు హిందీకి వ్యతి 

వ్రు | సురాందియూతో శ్రాను జరిపిన 
వ|న-దర్భంలో ఈ విషయం (ప్రస్తావనకు 

చర్చ 

చ్చిందని జహాన్ విదేశాంగ నుతి తెల్పారు, 

సాధ్యమెనంత త్వరలో వాలుగు ఆఫికొ. 

| ఆసియా దేశాలతో సంబదిపుల సమితిని 
ఏర్పాటుచేయాలని డా, సుబాంది మోఅశ్నారట, 
వివాద పరిష్కారానికై మధ్యవ ర్షిత్యం నెరవే 

గలమవి జపాన్ (పభుత్య-చేనిస (చకటనకు 
గా, నునాాదియో ఆమోదం ఛెల్చార నికూడా 

జసొన్ విదేశాంగమం్మతి చెప్పారు, 

త్రు-చి ఫ్రధాని 

ందాయి రౌొక్ 
బొంబాయి, ఫిబ్రవరి 10 

న్ 
వెంగుళూడనుండినేటి సాయం[తం (ఫె"చి | డ్రేఖ్రాన్లి శే 

శీకతను వ్యిక్తంచేస్తూ విన్న నేడు సమ్మె 

చేశారు, రెండు రోజులూ పట్టణంలో (దర్శ 

నలుజరిషిహొ దీనశించాలి' ఆనినినాదాలుచేశారు. 
విద్యార్హులనాయకి త్యంకింది నేడు పట్టణంలో 

హిందీ వ్యతిరేకత 
అసమంజసంి హర్తాక్ జయ్నవదంగా జరిగింది, అ 

కడనలోని హైన్కూజ్ళు మూనివెయ 

రాజా ముఖ్య మంతి బడ్దాయి, హైస్కూలు విద్యార్థులు నేడు (స్రదర్శ 

వ్యాఖ్య నరో పాల్గొన్నారు, 
కొన్నూరు, ఫిబ్రవరి 18! “హిందీ ఎన్నటికీనద్దు", “ఇంగ్లీషే ఎప్పటికీ 

పొ.దీభావను యెవరో తనుస్తె రుద్దుతున్నా కావాలి,” “తెఎగే ఎప్పటికీ కొవాలి * విర్చంధ 

రని దక్షీణాదిరారు భ్రమవడుళున్నారు.. దక్షీ విధానం నశించాలి” ఆనే నిశాదాభు రానివున్న 

ణాదిరో షొండీ వ్యతిరేక అందోళన వూ ర్రిగా అట్టలను భుజాన ధరించి, విద్యార్దులు టదర్శ 

అసమంజసం, ఆని రాజస్థాన్ ముఖ్యమ: 8 (కీ నలో పాల్గొన్నాయి, 

(వాని జార్డ పౌంసిడో (వర్యేక విమానంలో | ఆన్నారు, 
బొందాయికీ చేరుకన్నారు, 

శాంర్యాకోన్ విమాన్నాశ్రయంభో నుహా|రాన అంటూ వుండేది 
రాష్ట్రగవర్నర్ జోకర్ పి విచెరియన్, ఆయనే మాట్టాదేవారు యితరుల సెత్తనం చెలాయి.చ 

సతీ ణి ఫంచి (చధానికి స్వాగత చెప్పారు, | గోడుకున్నారనుకోవడం కేవలం (భమ అని 
(ఫెంచి చ్ ధానికి విమానాశ్రయంలో ఆయన అన్నారు, 

స్వాగత మిచ్చినవారిలో మహారాష్ట్ర ముఖ్య 

మంతి (క వి సి నాయక్, ఆయన సతీమణి, 
బొందాయి నగర మేయరు శదిళర (వముఖుఖు 
కూడా ఉన్నారు, 

గవర్నర్ దంపతులతో కలని జార 
పాంపిడో రొశభవన్కు వెళ్ళారు, 

చార్జి పొ పిదో రేప బొరంగావాద్కు 
వెళ్తారు ఆళి శా ఎల్లోరాగుహలను దర్శిక్హార, 

మోహన్ లాల్ సుభాడియా నే డిక్కడ జరిగిన ——_—— శి 
పొర నన్మాననభరో చెప్పారు, ణో జ 

దక్షిణాదిలో యా అందోళన యానము అనంతపురం ౪ 

చెడ్డపేరు తెచ్చిందని ఆయన విచ్మార్థి సమె 
అథ ల 

(ప్రాచీన భారతదేశంలో కూడా ఒక వ్యవహార | పట్టణంలో హర్తాల్ 
హరీ ననన! రైళ్ళ నిలిపివేత; లాఠీఛార్జి 

అనంతపురం, ఫ్యిబవరి 14 

అనంతవరంలో నేడు 2 వేలమంది విద్యా 

శ్రీ నుబ్దహ్మ ణ్యం 

రాజీనామా=ె వివుర్శ 
అవసరమని (క్రీ సంజీవరెకి 

పకటన 
దానివి గురించి ఆఫ్మిపాయం (వకటించలేనని 
ఆయన సమారాన మిచ్చారు 

శీ విజలింగన్న నిన్న బెంగుళూరు నుంచి 
ఇక్కడకు వచ్చారు. 

మ్మదోసు, ఫీ(బ్రవరి 1] 
లాషాననస్య విషయ. లో న్మెహూ యిచ్చిన 

వాగానాలకు చట్టబద్ద మె న హోమిలిచ్చి ఇంగ్లీ 46 ను 

మును కొనసొగిందగ్లనున్న నమ్మకం కలిగించ నిరాహోరదిక 
వలసిన ఆవసరం సందని కేంద ఉక్కుళాథా 
మ్ముతి (శ్రీ సంజీవరెడ్డి నేడిక్కుడ పృతికా వి ర మం చ్లర్యడి 
నిభేకరులతో ముద్చటిన్తూ పేర్కొన్నారు, 

భాషాసమన్య పరిష్కరించే సందరంలో 

హందీళాపాపాంతాల (పజల భావాలనుకూడా 
షిలో పెట్టుకోవాలని ఆయన అన్నారు, 
ఫ్మిబివధి 29 24 తేదీలలో జరుగబోతున్న 

ముఖ్యసంqతుల నమావేళంలో ఈ నమ 
న్యను జయ్మువదంగా పరిశీలించ గలమన్న 
ఆళాభానోన్ని ఆయన (నకటిందోరు. 

రాజీనావూ యిచ్చిన 

కేంద్ర మంత్రులకు 

మద్దానే లో స్వాగతం 
మృదాను, ఫ్మీబవరి 18 

భొషా సమస్యపై శేం్మదమర్మతి పదవులకః 
రాజీనామాలు దొఖలుచేనీన శ్రీ ని, స్నుబహ 
ణ్యం, శ్రీ అలగేళన్లు ఢిల్లీనుంచి నే డిక్కు 

డకు రోగా, విమాన్మాకయంలో విద్యార్దులు 

వారిద్దరికీ ఘనస్యాగత మిచ్చారు. స్కుబహ్మ 
క్యాం వర్గిల్లాలి, ఆలగేళన్ వర్షూలి" అంటూ 
వినాదొలు చేశారు, 

థ్రీ నువహ్మాణ్యం (శీ ఆలగేళన్ లిద్దరు 
విమాన్నాశయంనుంచి సరాసరి శ్యాగరాజనగర్ 

లోని కొం్టగెను ఆధ్యకిలు క్రీ కొమరాన్ భవ 
నానికి వెళ్ళారు, 

తదుపరి వ్యత్రికొ విలేకరులు (స భు త్వ 
అతిధి భవనంలో శ్రీ న్నుబహ్మాణ్యామ్మి కలును 
కోనగా, తన రాజీనామాపై తాసు ఇప్పు 
మాట్లాడవలనిం దేమీ లేధన్నారు, 

శీ న్నుబహ్మణ్యం రేస కోయంబక్తూకు 

వెడుతున్నారు ఆయన ఫ్మీబవరి 15 న 

మ్మదాసు తిరిగి వచ్చి వెంటనే ఢిల్లీ వెడతారు. 

అంతరాతీయ 

వాణిజ్య మండలి 

శి౦వమహానథ సమాప్తి 
న్యూఢిల్లీ ఫీణవరి 14 

నుఖన శీలమైన, పోటీ స్యభావంగల 

“పెట్టుబడిదారీ విధానాలతో ప్పరోగమిందడానికి 
ఇసయకశ్నించాలని వివరిస్తూ అంతర్జాతీయ 
బాణ్జ్య మండలినంస్త పమావేళం నే గిక్కడ 
ముగిసింది, 

ఈ మహాసథ యీ దిగువ నీఫారసులు 

చేసింది, 
1, కం్మబోలు, నిర్బంధాలు లేకుండా 

ఇవయినేటు రంగాన్ని అభివృద్ది చేయాలి 
(నరుత్వ నిర్ణయాలలో వ్యాపారులు పాన్గొని 

వ్యాపారాలను నష్షదాయకంగా ఉ డసండా 
చూడాలి 

ఓ ఎయువేటు పెట్టుబడులను. అభివృద్ది 
వరచి వాటికీ ఆటంకం శలుగచేయకుండా 
చూడాలి 

$. వర్ధమాన దేశాలనుండి వచ్చేదిగు 
మతులమీద ఆంక్షలను రోద్దుచేయాలి, 

శ, ఆర్హీకప్పరోగమనానికి వర్షమాన డే 
అలో పార్మిశామికీకరణ అభివృద్ది చేయాలి, 

ఈ (వయి వేటుసంస్థలు వివ *కీతోడ్చడాలి 

అద అ) లన రాష్ట్రపతి అభ్యర్థన 
వార్జొ ఫ్విదివరి [0 

దక్షిణదేశంలో హొందీ వ్యతి రేకోద్యమం 
సందర్భంలో చెలరేగిన దౌర్జన్యకొండను నిర 
నిస్తూ ఆచార్య వినో బాభావే నిన్న (సారం 

ధించిన నిరొహార దీక్షను వెంటనే విరమిఎచా 
లని కోరుతూ రాష్ట్రవతి రాధాకృష్ణ నేడు 
తంతి వంపిందారు, 

తమిళనాడు విద్యార్థులు శమ ఆందోళ 

నను రాక్కూలికంగా విరమిందారని ఆ తంథిలో 

రాష్ట్రపతి పేర్కొన్నారు, 

మ్మదానులో పూర్తి ,వశాంత వరిస్తితిపీర్నడే 
వరకు తన నిరాహార దీక్ష కొనసాగుతుందని 
శీ భావే నేడు (వకటించారు. 

నిరాహార దీక్ష (పారంభి చిన తరువాత 
శ రావే రెండు పొనుల బకువుకోళ్పోయారు, 

ర కేంద్రమంత్రి ఉమని 
రొజీనావూ 

చేయాలని డిమాండ్ 
కొట్టాయం, ఏ(వివరి 12 

దక్షీణ రాష్ట్రాల (సజల ప్రై హిందీవి బల 

వంతంగా రుద్దినందుకు విర సనన గా కేంద 
మంతి వర్గంలోని శ్రీ ఏ, ఎమ్ థామస్ తన 
మంతి పదనికి రాజీనామా చేయాలని పార్ల 
మెంటులోని కేరళ సభ్యులందరూ తమసభ్యత్వా 

లకు రాజీనామా సృతాణ న మర్చి౦దా లని 
డిమాండ్ చేస్తూ నేదిక్కడో ఇరీగిన ఉక బహి 
రంగసళలో తీర్మానం చేళారు. 

పాండీ వ్యతిరేక ఆందోళ నోద్యమ సంద 

రృంలో వివిధ విద్యార్థి యూనియన్లు కలిసీ 
ఈ నహిరంగనభను ఏర్పాటుచేశాయి, 

శేంద్భనభుత్వం అనరునీస్తున్న భాషా 

విధానానికీ నిర ననగా త్రీ న్ న్యుబహ్మణ్యం, 

శ్రీ అంగేళన్లు తను కేయ్యదమంటతినదవులకు 
రాజీనామా లిచ్చినందుకు మరొక తీర్మానంలో 

వారిని ఆధినందిందారు, 

ఈ బహిరంగసభలో విద్యార్థి నాయకులు 

(వసంగిస్తూ, కొంతిళ్ళదతల "పేరుతో విద్యార్థుల 
పైన, తదితర (వజంపైన కౌల్చులు సొగిం 
చటం ద్వారా కొనసాగిస్తున్న హింసాదర్యలను 

ఖండించారు, 

పలువరితో 
అలీ 

ప్రధానిశా స్త్రి 
సమాలోచనలు 
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కేంద ననూచార కౌఖమం్మతి (శ్రీమతి 
ఇందిరాగా-ధీ నేడు మృదాను నుం౨ ఇక్కడకు 
తిరిగి రాగానే (వధాని ళొ స్త్రీని కలుసుకొని 
తమిళనాడులోని పరిస్థితిని నివేదించారు. నీరి 
నమావేళం 40 నిముషాల పాటు సొగింది 

శ్రీ శాన్తీ నేడు మాజీరక్షణమ౦ థి 
గ్రీకృష్ణమీనన్ తోను, శేందమంతి డాక్టరు 
రామనులాగ్నింగ్తోను, మధ్యబదేళ్ ముఖ్య 
మంతి గదినీ మిశాతోనూ, అమ్మూ- 

కాళ్ళీరు నర్స్-ఇంరీయాసక్ తో, డాక్టరు 
కర నీంగ్తోనూ చర్శించాయ 

ఆయిన విమ్మట, వివిధ పార్టీల తరపున పోటీ గోందీజిీ, నెహూ)లకు 
చేఖున్న *భ్యర్థుల సంభ్యా వివరాలు యిలా 

వున్నాయి 

కాంగెను 188 కమ్యూనిస్టుపార్టీ 0, పోటి 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ 74,తిరుగుదాటు కాల్యగెస్ 61 

సంయు క్ర సోనలిష్టు పార్టీ 20, మున్లీ లీగ్ 
10, ఇననంభుం' 16, “న్వతంతసార్దీ 15, 
రివల్యూషనరీ సోచలిస్టుషార్టీ 14, వ్రజా సోవ 
లిస్టుపార్టీ 7 

షోతే, రిఎన్లికన్ పార్టీ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్, 
కరక తొళిలాలీ పార్టీ మల్నాడ్ కరక సం 
శి లు 

ఘం తరఫునకూడా కొందరు అభ్యర్థులు పోటీ 
చేస్తున్నారు 

ఈ సారి శేకళలో కేవలం నాలుగు నియో 
జకవరాలలో మాతమే ముఖాముఖి పోటీ 
జరుగుళున్నదీ, మిగతా వియోజ క వర్గా 
లన్నింటిళోని ఇప్పు అధ్యర్దులకంటి ఎక్కువ 
వుంది పోటీ చేస్తున్నారు, 

88 స్థానాలతో ముగుము అభ్యర్థుల చొవ్చున, 
60) స్థానాలలో నలుగురు చొప్పున, 488 స్థానా 
లలో అయిదుగురు చొన్సున, 11 స్థానాలలో 

ఆచగుకు చొబ్నున, 2 స్థానాభభో 7గురు 
చొప్పున పోటీ చేస్తున్నారు. ఒక నియోజక 
వర్షంలో 8 మంది అభ్యస్టులు పోటీచేన్తున్నారు, 

1980 లో జరిగిన నుధ్యంతరపు చిన్ని 
కలలో 78 స్థానాలలో ముాముఫీ ఫోటీలు జరి 
గాయి 

43 నియూశక వర్గాలలో కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
అభ్యర్థులక్కుపోటీపార్టీ అభ్యర్థులకునుధ్య ఎన్ని 
కల పోరాటం ఇరు బోతున్నది, 

కొంగును ఓడిందడు కోసం 20 వియో 
జకవర్గాలలో పోటీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ అభ్యర్జు 
లను కమ్యూనిస్టుపార్టీ బిభవరచుతున్నదని, 
కమ్యూనిస్టుపార్టీ నాయకులు ఒకరు నే డిక్కడ 
వెల్లడించారు. 

మాజీ ముఖ్యమంతి ణీ శంకర్కు వ్యతి 

రేకంగా పోటీచే స్తున్న పోటీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
నాయకుడు (శీ అనిరుద్దన్ను కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
బరినర్పుతున్నది, 

కమ్యూనిస్టుపార్టీ నాయకత్వాన గల వామ 

పక్ష బక్యపంఘటన తరపున పోటీ చేస్తున్న 
కొందరు ఇండి పెండెంటు సభ్యులను మాత మే 

పోటీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఐలవర్పటోతున్నది, 
ఆ పార్టీ కమ్యూనిస్టుపార్టీ అభ్యర్థులను ఎవరినీ 
బధివర్చే అవకొళం కన్పించటంలేదు, 

కోర్కెలు 

ఆమోదించకపోతే 
నెలాఖరులోగా సమై 

కేరళ ఉపాధ్యాయుల 

సంఘ అధ్యక్షుని [పకటన 
తిరువనంతప్పరం, ఫిబవరి [8 

వేతనాల కమిషన్ను నియమి చాలనే 
కేరళ (పాథమిక ఉపాధ్యాయుల (ప్రధానమైన 
కోర్కెను రాష్ట్ర (ప్రభుత్వం అంగీకరించని 
కారణంగా సమ్మె బ్యాలెట్ ను ఉసాధ్యాయుల 

సంఘం తీసుకోటానికి విర్ణయించిందిం 

ఈ విషయాన్ని కేరళ (వభుత్వ (పాథ 
మిక ఉపాధ్యాయుల నంఘ అధ్యటఎ (క్రీ పి 

శె. నంబియార్ న్యతకొ (ప్రకటన ద్వారా 

తెలియ చేశారు, 
కొద్ది వారాల (కీ౦ద వేగరాల కమీషన్ ను 

నియమిస్తామని కేరళ గవర్నర్ వాగ్దానం 

చేనీనన్సటికీ ఆ విషయమై ఇంతవరకు ఎట్టి 
(వభుత్వ (వకటశా వెలువడలేదని (శ్రీ నంబి 
యార్ తెల్పారు, 

రాష్ట్ర (పాథమికోవధ్యాయుల. కోర్కె 
లను (వభుత్వం అంగీకరించని పక్షంలో 

ఫిన్లండ్ అధ్యఖుని 

శ దాంజలి 
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ల్ భకవత్య లం ద్రకటన 
చుదాను, ఫినివరి 18 | యిబృందు లున్నవి, చట్టబద్దమైన వోమీవల్లి 

ద్విభషో సూత్రానికి వివిధ 
రొష్ట్రాల సమ్మతిని సంపాదించి, 
ఆ యేర్చాటును శాశ్వకంగా చట్ట 
బద్దంచే సేటందుకు వాం ఆమోదాన్ని 
పొంగేటందుకు మదదొను ముఖ్య 
మంత్రి శీ భక్తవత్సలం త్వరలో 
హిందీయే త్రరరాషా9ల ముఖ్యమం్యతు 

లతో సంభాషణలు (సారంభించనో 
తున్నారు, i 

ఫ్మివివరి 20, 24 శేదీలలో ఢిల్లీరో జరుగ 
నున్న ముఖ్యమం తులసక నందర్భంలో 

శానీక్ళషి (పొరంభించగలినని ఆమన నేడు 
వ్యతికలచారితో దెస్పారు, 

“ఈ అంకొన్ని చట్టసన్ముతం గావించే 
టందుకు పోరాడుగాను, స ఫలీకృతుడ 
నొతాననే ఆశిస్తున్నాను” అని ఆయన ఆన్నారు, 

“రాశ్యాంగాన్ని సవరిందడంభో కొన్ని 

ర్థులు హిందీ ప్యతిరేక ఆందోళన సందర్భంలో 

సమ్మెచేశారు, పెద్ద నిరసన (ప్రదఢన్మ జరీ 
పారు, పట్టణంలో ఆన్నిషావులు, 

హోబట్ళు మూనిచేశారు, విద్యార్థుల పెద్ద 

సంఖ్యలో రై ల్యస్తేషన్' కుపోయి నీకిం దొాద్ = 

బెంగుభారు ఎక్స పెన్ను వట్టాల సై భూచుని 

రెండుగంటల చేప్పు నిలిసివేలరు, పోలీనులు 
వచ్చి లాలీదార్జి జరిసొడు, 

విద్యార్దులు నమ్మెను ఇం కొకోన సాగి కారని 

తెలుస్తున్నగం ఇటీవల ఈసమన్యపై విన్యార్థులు 

నమ్మె చేయడ జఇదినూడవసారి, బజారులో 
హిందీలో ఉన్న ఆన్ని వైన్ దోర్టులను విద్యా 

రులు తోలగించీ వేలాడ. నేరునినినూమేటినీలు 
నిలుపుదల చేశారు, పట్టణంలో పెద్ద యెప్టన 
షోలీను ఇందోనిన్తు చేశాడ, (వివి) 

టా ల 
బ్ర ల్యూ లప్ప ల 

కాంగౌను వాల్ల మెందరి పార్టీ నమావోళంలో 
ఆదార్య వినోచాకావే (పొరంధించిన నిరాహార 
(వతం (వన క్తి తెచ్చారు 

“రాషా పమస్యమీడ అంక హీంసాకొండ 
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కేంద ఆహారమంతి ణీ న్యుటహ్మ ణ్యం, 

విన్లండు ఆధ్యకులు డాక్రరుకెక్కోనెన్ నేడు | షె భోలియహ్శాఖ సహాయమంత్రి శ్రీ అల 
శాంతివనం, రాజఘాట్లకువెళ్ళి, న్నెహూ | గళన్లు తను మంతి సదవ్పలకు రాశీనామాటు 
గాంధీ నమాధులపై వున్స గుద్చాలనుందారు, | దాఖలుచేనిశ పద్ధతిని గురించి నేటి కొంగను 
డాక్టరు కెక్కోనెన్ విన్న సాయంతం ఢిల్లీ షొర్త మెటరీపాడ్టి సమావేశంలో. త్మీపంగా 
వచ్చారు 

రేడియోకిచ్చిన ఇంటర్యూలో డాక్టరు శెక్కో 
నెన్ మహాత్మాగా. ధీక్ శస్దాంజలి ఘుటిందారు, 
గాంధీ ఆదర్శాలను, ఆశయాలను (వ్రనంచ 
మంతా గుర్తించిందని ఆయన ఆన్నారు 

న్మెహూను గురించి మాట్లాడుకూ న్మెహూ 
నెరిగిన (పతి వ్యక్తీ ఆయనకున్న రాజకీయ 
వరిజ్ఞానాన్నిచూది సంభమాళ్చర్యాలతో మువ్పిరి 
గొనక తన్నదనీ ఆన్నారు, 

కేరళలో 
ఎన్నికల ప్రచారం 

వివిధ పొర్టిలచే ముమ్మరంగా 
[సారంభం 
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ఎన్నికలకు ఇక మూడు వారాలు వ 

ఉండగా వివిధ రాజకీయ పక్లొలు ముమ్మరంగా 
ఎన్ని కలపదారాన్ని(పారంభిం వాయి, ఈజిల్లాలో 

15 నియోజక వర్గాలున్నాయి ఇందులో రెండు 
రిజవ్వ నియోజక వర్గాల. వివిధ పార్టీలకు 
చెందిన 69) మంది అభ్యర్థులు పోటీ వేస్తున్నారు, 

ఇందుకో ఒకరు మహిళ కొం్మగెస్ 15 సానా 
లకు పోటీ చేస్తూంది, ° 

కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఆర్ ఎస్ సి, ఇండీసెండెం 
టతో కూడిన బక్యసంఘటన కూడా 
అన్ని నీట్లకు పోటీ చేస్తున్నది, ఇందులో 
9 కమ్యూనిన్లుపొర్టీ 5, ఆర్, యన్. వి, ఒక 
ఇండి పెండెంటు అభ్యర్ది ఉన్నారు, పోటీకమ్యూ 

విస్టుపొర్టీ అభ్యర్థులు 11 మంది తిరుగుబాటు 
కాల గేస్ వాదులు 8 మంది, ఎస్, ఎస్, ఏ, 3, 
ఫొర్వర్హుద్ధాక్ 2, మగిలినవారు ఇండి పెండెంటు 
అభ్యర్థులుగా పోటీచేస్తున్నారు, 

కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఐక్యనంఘటన బలనరు 
స్తున్న ఇండి సెరడెటు అభ్యర్థిగా శ్రీని, ఆర్, 
కృష్ణయ్యర్ పోటీచేస్తున్నారు, 

కమ్యూనీన్టు మంథతివర్గ కాలంలో డిప్యూటీ 
న్నీకరుగాఉన్న (శీమతి ఆయేషాదాయ్ ఇప్పుడు 
పోటీక య్యూనిస్టు అభ్యర్థిగా నిలబడ్డావ, 

రాష్ట్రం మొత్తంమీద చరిన్లించూ స్తే గత 
శాసనపభళోవి 126 మంది సభ్యులలో తిరిగి 
87 మంది యివ్వుడు పోటీలో నిలబడ్డారు, 

కేరళ ఎన్నికలలో మొత్తం 80 లక్షల 
60 వేళల మంది చోట ర్లు పాల్గొంటున్నారు, 
1966 తో కేరళ రాస్ట్రం ఏర్పడిన తరువాత 
ఇఏి మూడవ వర్యాయం జరుగుతున్న ఎన్నిక 

మొవట 1947 లో జనరల్ ఎన్నిక జరిగింది, 
తరువాత కమ్యూనిస్టు మం్యతివర్గాన్ని కేందం 
అఇృకమంగా బర్ధరఫ్ చేనిన తదువరి [000లో 
మధ్యంతర ఎన్నికలు జరిగాయి. 1962 లో 
పార్లమెంటుకు కూడా ఎన్నికలు జరిగాయి, 
న న కా. 

(సొథమిక ఉపాధ్యాయులుగావున్న 23 లక్షల 

మండి ఉద్యోగులు ఈనెలాఖరులోగా సమ్మెకు 
తలపడగలరవి ఆయన చెప్పారు, కనుక 

గవర్నర్ వాగ్గానం (పకారం వేతనాల కమి 
వన్ను వియమీ చేందుకు (ప్రభుత్వం సత్వర 
దర్యోలు కొనాలని ప్రైవేటు పొఠశాలల 

(సొళమిక ఉపాధ్యాయులను (వభుక్వ ఉపా 

ధ్యాయులతో సమానంగా చూడాలనేకో ర్మెఅను 
అంగీకరించాలని ఆయన న్పష్షంచేరారు 

ఎమర్శించారు. 
“వారి రాజీనామాలను అమోదించండి 

ఆంటూ కొందరు నభ్యులు గట్టి? అరిదారట 

రాజీనామాల 1పన క్తిని కాశ్మీర్ సభ్యుడు 
గ్యామ్లాల్ షరీఫ్ తెచ్చారవీ, రాశీనా మాలిచ్చిన 
పద్దశికీ సభ్యులు త్నీన వ్యతిరేకత తెలిసారనీ 
దొశీనానోలను అంగీ కరించ వళనిందనీ 

కొందరు జరిచారు) ఓళ కొం్బగెను పొర్టీ (వతి 
నిధి చెప్పారు. 

రాజీనామాల వీ స భ లో చిందకాదని 

(శీ టి. టి, కృష్ణమాచారి అభ్యంతరం తెలి 
పారం 

చర్చను,పొర ౦ ఖీ స్తూ (వధాని భాషా 

నమస్యమీద ఆందోళన “హాంసొ ధోరణి 
పట్టినందుకు విచారం తెలిపారు. ఆందునేత 
మడాను (పభుత్యం కఠినదరలు తీసుకోవలసి 
వచ్చిందన్నారు కొందరు ఆత్మహననం చేసు 
కొని చనిరోతూ సే, చాలనుందీ కొట్బలలో 

| “మ్మదాను (పజల మనస్సులలో ఏనో అను 
[om లున్నాయి జనవరి 28న కొడ్తగా 
ఏమీ జరిగినదిలేదు, అంక్మకితపు (సకటనలే 
బ్రంతపని చేశాయి, మార్పేమీవేదనీ యథాతథ 
న్లితి కొనపాగుతుదనీ జనవరి 25న హోం 
శగానుంతి (నకటిందాత కోడా, 

“పరిస్తితులను వివరిస్తూ నేను ఒక (పకటన 
చేశాను, అయినా అల్లర్లు జరిగాయి విచార 
కరేంో 

తరువాత రెండురోజుల్మక్రితం తాను చేనిన 
రేడియో ఉపన్యాసాన్ని పేర్కొనిజలా అన్నారు, 

“పదాని న్నెహూ ఇచ్చిన హామీరిను 
ఖచ్చితంగా అమలు జరుప్పకానుని దానిలో 

హామీ యిచ్చాము 

“యూనియన్ విక్ సర్విస్ కమిషన్ 
నరీక్షలలో హిందీ వుమోగానికై మోడరేషన్ 

పథకం గురించి 1900 లోనే రాష్ట్ర ముఖ్య 
మంతుల సలహాతో నిర్ణయం తీసుకోబడింది,” 

శ్రీ నెహూ హామీల నమలుజకిపే పద్ద 
తని పమాలళోచించేటిందుక్తె ముఖ్యమం్యతుల 

సమావేశం జరిపేటందుకు తాను నిశ్వోయిం 

చిన విషయాన్ని తెలిసి శ్రీ కావ్రీ ఈలాగ 
ఆన్నారు. 

“ఈ నిషయంలో మీరంతా నాకు 
తోడ్పడుకారని ఆశిస్తాను, ఏ వివరణలిచ్చినా, 
నర్హుదాట్లు చేసినా పార్లమెంటులోని కొంగను 
పొక్టీసభ్యుల అమోసం వుండాలి. 

ఇవమ్ముతం విద్యార్థులు తమ ఆందోళనను 
ఉపసఎహరిందుకొన్నారు, గనక మృదాసులో 

అల్లిర్లు తగ్గుకానుని ఆక స్తున్నాను” 
చర్చల అనంతరం సమాధానమిస్తూ 

శ్రీ శాస్ర ఈ విధంగా చెప్పారని ఒక 
కాంగెను పార్టి వకినిధి తెలిపారు, 

“వభుక్వాన్ని ఈ విషయంలో పార్టీ 
గట్టీగా ఇలపర్చాలి. హిందీ దేతర రాస్టాలు 

ఆంగీకరించేవరకా ఇంగ్లీషు కొనసాగవల 
నందే రాజ్యాంగ చట్టాన్ని నవరించి వయో 
జనంలేదు, వ్యవహారభాష ఒకటి కొవాలని 

రాజ్యాంగనభ ఆమోదించింది. హిండీటేతర 

(స్రజరికుండే ఇచ్చిందుల్ని తొలిగించాలి." 

(వధాన మ్య్యతి, సమాసేశాన్ని ఏర్పరచిన 
పార్టీ కార్యదర్శి (శీ రఘునాథనీంగూ కూడ 

కామ యయ సా హా యా మ ప యా. 

కోయంబత్తూరు రాక 
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శేంద ఆహారమంతి శ్రీ స్నుదిహ్మణ్యం 
మృదాసునుండి కోయంబక్తూరుకు విమానంఛో 

జరిగినందుకు ఉ శ్తప్తడయి. అచార్యభావే నిర 
శన వత్య్యూపారంచించాకు ఆయన ఆనమస్య 

మీద (నభుత్వంయొుక, దృక్పథాన్ని పమర్థిం 

చార, గ్ర 
“త్వరలోనే వారు తను నిరాహార (వరాన్ని 

ముగించగలరవీ ఆశిద్దాం” ఆన్నారు 4 కానీ 
ఆదార్య వినోబాభావే నిరళన్యనతం పూన 

డంతో ఫరిస్టితి తీవతరం అయిందని శ్రీ రఘు 
వొధ్నీంగ్ అన్నారు, 

ర్వా సమన్యనుగురింది చర్చించేటందుట 
అన్ని పొర్తీల సమావేశం జరసొలని ఒక 

సభ్యుడు (పశిపాదించార్లు, 
శ్రీయుతులు చ, ఏ, జైన్, ఇజీవనరాం, 

కె, డీ మాలవీయ, రవీంద్రవర్మ, విన్.కుక్లా 
బాకర్ ఆలీ మీర్జా, వీ, కె, సి నీనా (క్రీమ3 
లక్షీ శ్రకొంతన్మ, ఎన్, ఆర్, ఘోష్, జీ, 

దీక్షిత్, (శ్రీమతి పొమ్మితీ నిగమ్గార్లు (వనంగా 
లలో పాగ్గొన్నాడ, 

యారోజుఉదయ వచ్చారు వీమానా(శ్రయంవద్ద 

(వముఖ కొంగెస్ = నాయకులు, అధికొరులు, 

స్వాగతమిచ్చారు, హిందీ న్యతిరేకోద్యమంలో 
నాళన 9 చేయబడ్డ స్థలం తన జన్మస్థలం 
అయిన) పోల్లాచిని చూడడానికీ యిక్కడకు 

వచ్చారు, ఈయన యూక్కడకు వ న వెంటనే 
కోయాంబక్తూరులో వున్న పార్లమెంటు నభ్యు 

లనూ శాసనసభ్యులను కలుసుకుని హాం దీ 

వ్యతిరేక ఆందోళనను గురించి మాట్లాడారు, 
వారు జరిగిన నంఘటలనను ఆయనకు తెలియ 

జేశారు, వివిధ (పొంఠకాలకు చెందిన కొంగెను 

నాయకులను కలుసుకుని ఆయన మాట్లాడరు, 

హిందీ వ్యతిరేకోద్యమాన్ని ఆసివేయాలసీ 
పారళాంలకు హా కమ్మనీ ఆయన 
విద్యార్దులకు చెప్పారు కాంగెను ఆధ్యకు 
నితో స్ముబహ్మణ్యం, అలగేళనొలు ఒకగంట 
సేపు సంభాషించారు, 

గత పదిహేను, వదహారేళ్ళళోనూ రొషా। ౧ angers 
విధానం రూపొంది.దని (శ్రీ ఎ, వ జైన్ ఎలూముపట్టణ రిక్షా డెవర్సు 
ఆన్నారు, కొంగ్రెనుపాక్టీ దానిని ననుర్థిస్తూ, యూనియన్ 
దనీ, (శీ జవహర్లాల్ ఇచ్చిన హామీలకు కట్టు 

విడి పుంటామనీ ఆన్నారు. 
“సుకం కౌనలనింది శాంతి. కాంతి 

యుత సరిస్థితులు ఏర్పడీనాక హి_దీ, హిందీ 

యేతర భాష్మాపొంఠాల (పతినిధులు సమావేళ 
నుయి (శీ న్మెహూ హామీల నమలు జరచడా 

ఏలూరు, ఫిబ్రవరి 14 

ఏలూరు పట్టణ రిక్షొడ్రె వర్చు యూనియన్ 

సర్వసభ్య సమావేశం పవరుపేట (శ్రీ వాను 
దేదాలయం గుడిలో ? వ శేదీన (శ ఆడారి 
వె. క'పేళ్యర రావుగారి ఆధ్యక్షతను జరిగినది, 

ఈ [కిందివారిని 1985 = 66 సంవత్సరము 
నికై ఏందెయ్యాలో వివరాల నాలోచిందాలి”- 

అన్నారు, 

(వధానమంగతి రేడియో ఉనన్యాసాన్నీ, 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంతులను సమావేశపరబాలనే 
నిర్ణేయాన్నీ శ్రీ రవీదవర్మ అభినందించారు, 

“అరాజకౌన్నీ, దౌర్జన్య చర్యల్నీ అణచి 

వేసేటందుకై మాసు పభుత్వం తీసుకున్న 

కథిశచర్యల్మీ, తీవ్రదర్యల్నీ అభినందిస్తున్నా, 
కాని ఈ భయానికీ, ఆవేశాలకూ గల మూలకొ 

రభాలను వస్మరించరాదు, 

“శేరళలోనూ, ఇ త ర రాష్ట్రాలలోనూ 

కూడ చారి త్మీప్ర వ్యతిరేకత వుంది, ఆయితే 
న్నుదాసులోలాగ దానిని రెదృగొట్టిన సార్టీలు 
లేవు 

“అఆ (ప్రాంళొత (ప్రజలు హిందీ వ్యతిరేకులు 
కారు అనమానళ కు వ్యతిరికులుగాని, 
హిందీని (వవేళ పెడితే హి_దీయేరర (ప్రాంతాల 

వారిని తొ క్కేస్తార నే భయంవుంది, అసమానత 
కలిగించకుండా హిందీని (ప్రవేశ పెడఠార నే 
విశ్వాసం కలిగించాలి,” 

ఆంధ సభ్యురాలు శ్రీమతి లక్ష్మీ కాంతమ్మ 
(ప్రసంగిస్తూ ఇల్లా అన్నారు, 

“తమిళనాడులో హిందీయా = ఇంగ్లీషా 

అని గాక హిందీయా*-తమిళమా 

అనే పోటి తెచ్చారనిసిసోంది ఆత్మహననం 
చేనుకొన్నవారిలో ఎక్కువమందికీ ఇంగ్లీ షు 

రాదు, అటువంటి పొరపాటు అభిప్రొయాన్ని 

తొలగించాలి, 

“నండిట్ నెహూ హోమలను స్పష్టంగా 

వివరించాలి, హించీయేశర (పాంత్రాలు కోరి 

నంతకొలమూ ఇంగ్లీషే సహభాచగా వుండాలి," 

దక్షీణ భారత దేశంలో నర్యబింఏ వచ్చిన 

శ్రీ జగజీవనరాం, దక్షీశ భారతంలో చాల 

పొందిక అసలు ఏం జరుగుకున్నదీ తెలియ 
దన్నారు, హీందీకి వ్యతిరేకత ఆంటూ 

లేదనీ, ఆసలు విషయాన్ని దాది వుచ్చడంవర్ల 

ఈ ఆందోళన వచ్చిందనీ, అనలు న్దీతి చెప్పి 

లకు కొర్యనిర్వాహకచర్గంగా ఫఏక్టగీనముగా 

ఎన్నుకొన్నారు, 

గౌరవ అధ్యటీల; (క్రీ పూడి అన్సల 
స్వామి అధ్యక్షులు; (శీధనాన్ని 
సత్యం, ఉపాధ్యక్షులు! (క్రీ వీరంకి రాజ 
గోపొలరొవు (క కుంచే అప్పారావు (శీ 
యలగాడ ఆప్పారావు, [సధాన కార్యదర్శి ; 

శ నగిరెడ్డి యరకయ్య, సహాయకార్యదర్శులు: 
ణీ తీప్పాన కృష్ణారావు, ణీ నానవల్లి అది 

నారాయణరావు, (కీ ఇమంది గంగరాజు, 

కోళొధికొరి. (శీ కమ్ముర కోచేశ్వరరావృ, 
కార్యవక్షసభ్యులు మరొక 19 మంది, 

పుఎపే ఈ ఘటనలు జరిగి వుండేఏ కొననీ 
అన్నారు 

"దొర్జన్యాలను అణినెయ్యడంలో న్ముదాను 

(వభుత్వం పళంపార్హ్యమైన వని చేసింది" 
అన్నారు, 

హిందీయేకర (సజల మనస్సులలోని ఆను 
నూరాలను తొలగిందడం తను కర్తవ్యమనీ, 
ట్రీ నహ ఇచ్చిన సోమీలను ఖచ్చితంగా 
సాలిందాలనీ (శ్రీ శె డి. మాలనీయ ఆన్నారు. 

తమిళనాడులో జరిగిన దానికి తామంతా 
విదారిస్తున్నామన్నారు [శీభాగ వర్ యూ 

ఆజాద్, [శీ రాజగోపాలాదారి, పోటీ కమ్యూ 
నిస్హుణు (దవీడమున్నేతక జిగంలు ఒక వథకం 
(వకొరం వుద్యమ (సారంభించారన్నారు 

బొకర్ ఆలీమీర్జా ఇజాయిల్ను ఉదాహ 
రించి అక్కడ ఒక పాచీన భాషను పునరు 
ప్లైవినచేని భాషా సమన్యను వరిన్కురించా 
రర్నారు హిందీమీడ ఏకాల్ళిపాయం కుదరక 
పోతే సంస్కృతాన్ని (ప్రవేశపెడితే సరి 
పోతుంది ఆన్నారు, 

ఈ ఆందోకన కరత కా దురభి పాయాళే 
కొరణమనీ, రాశ్యొంగ చదబ్దమూ, 1968 నాటీ 
ఆధికారభాషా దట్టమూ టాడా ఇంగ్లీషును 

నిరవధికంగా కొనసాగించాలనే చెప్పున్నాయనీ 
చెప్పారు 

గానీ, చట్టనవర ఇద్యారాగాసీ యీ (పమోజన౦ 

నెరవేరుతుంది ఆని ఆయన చెప్పారు, 

కేంద మంతుల రాజీనామా 
ఇపవృరు శేదమంరుణ రాజీనామా 

యిచ్చిన అంకం మీ కృషి కేమైన దోహద 
మౌతుందా ? అని ఒక ఏలేకరి అడిగాడు 

“నారి రాజీనామాలను నే నిందుకు నిని 
తయోగించుకోవాలనుకోవకం లేరు, ఆగి జరో 
గకఫోయినా యిలాంటి చట్టబద్ధమైన హామీల 

కోసం కేంద [వభుక్వాన్ని (బీ ధాని నీ 

ఒప్పిం చివుండగలిగేవాడినే” అని ఆయన ఇవా 

బిచ్చారుం 

గత మూడురోజులుగా జరిగిన అల్లర్లను 
నస్తావింం, “విద్యార్థులు వెనక్కతగ్గారు 

సంఘవ్యతిరేకు ఆరాదక శక్సులద్ ప్రచేయి 
అయింది, వీరిని స్వ్వనయోజననరులు సమర్ధిం 
చారు వీరికి నాయకత్వం వహించారు 

“(సభుత్వ కొర్యాలయాలి పైనా రైళ్ళ 
పైనా జరిగిన దాడులూ, దొమ్మీలుచూ స్తే 
నృష్పమయ్యే విషయం యిదే, అక్కడక్కడా 
కొందరు విద్యార్థులుకూడా ఉదేకాలకురో నై 

అల్లర్లు చేశారు, హింసాదర్యలు జరిపారు 

వీరి చర్యలను పై ళ శక్తులు స్వార్థంకోనం 

విషియోగించుకున్నాయి. 

“ఈ దృష్టిలో చూచినప్పుడు విద్యార్డి 
కార్యాచరణ సమి9 తమ ఆందోళనను నిరో 
మిందామని చెన్సకోవడంలో అర్థంలేదు, పరి 
నతి వారి చేయిజొరిపోయింది. ఆయినా విద్యా 

ర్డులు హింసా చర్యలకు దూరంగా వుండాలని 

నిర్ణయించుకోవడం అభినందింధదగిన దే, 

“కళాళలలనూూ పాఠశారరనూ మార్చి ఒక 

టవరేదీవరకూ మూసివృంచడానికీ (ప్రభుత్వం 
నిర్భంబ చింది. ఆ నిర్ణయాన్ని మార్నదోవగం 

లేదు. ఆలాంటి మార్సుకు అవనరం యేస 

కన్సిందడంలేదు” అని ఆయన అన్నారు 
—— 

మైసూరు రాష్ట 
క ర ప్రభుత్ ట్యోగుల 

ని రయం 
బెంగ్నుటారు, ఫ్రిబవరి 18 

, ఈనెల 1? వ తేదీని రాము జరుఎలచు 
కున్న “కోర లదినా'న్నిం బిహిరంగినరల పె 
నిషేధం అమలులోఉన్న కారణంగా వాయిదా 
వేసుకోడానికి మైసూరు రాష్ట్ర నాన్ జె జెడ్ 
ఉద్యోగుల సంచుం నిర్ణయించుకుంది 

15 వ తేదీన 
శాంతి పారనలు 

వినోబాకే బీజ్ఞ ప్రి 
మద్రాసు, ఫిలవరి 14 

భా నినాదంతో కల్లోలితమైన మడాను 
రాష్ట్రంలో తిరిగి కాంతి యేర్పడటంకోసం 
రేప్ప రామమంతిటా భగవ్మత్చార్శనలూ, దేచా 
భయాల్లో అర్చనలూ, అభిషేకాలూ ఆరవ 
వలనీనదిగా ఆగార్య వినోబాధావే (ప్రజలకు 
విజ్ఞస్తీ చేశారు, 

వరదలు 
(2వ పేణీ శరునాయి) 

గురించి సాధారణ విధానాలను ఈ నంస్ల 

వీర్ణయి స్తుంది, 

వరదళవల్ల, నీటిముప్పభల్ల, కేళులో 
ఆహారోత్న శ్రీకి ఎంత వినరీత నన్గం కల్గు 

తున్నదో (శ్రీ శె ఎల్, రావు వివరించి, దీని 
గురించి రాష సభుత్వాలు తగు (కద్ధ తీసు 
కోవాలని అన్నారు. 

ము ౧వాశణ చర్యలు 
(పథాన మం్మతికూడా ఈ విషయాన్ని 

ఇటీవల నొక్కీచెప్పారని అన్నారు, “నంతా 
బుళో దాదాపు 17? లక్షల ఎకరాలు ముంప్ప 

దెన్చికు గురిఅయ్యాయి, కొన్నిచొట్ల వరద 

నిరోధానికీ (వయత్నిస్తున్నప్పుడు ఆ చర్యలవల్ల 

మరికొన్ని (పాంళాలు జలమయం కొఠుండా 

చూడాలి ముప్పు నివారణకు మురుగునీటి 
పారుదల సౌకర్యాలను హేచ్చిందడం చాలా 
ఆవసరం దేశం ఆంశటాకలివి మురుగునిట్ 

పొరుదల సౌకర్యాలను హెచ్చించడావికి కనీ 
నంరు 150 కోట్లు అయినా కొవలనీ ఉంటుంది 
అన్నారు 

“వరద ముంపువల్ల కలిగే నష్టాల వివ 

రాలు నేకరించేటన్వుడు వహేళుకమైన శాస్త్రీయ 
మైన పరిశీలన అవనరం. అప్పుడుకాని 
అందువలన కల్పుకున్న ఆర్థి కనష్టంఎంతో మదింపు 
వేయడానికి వీలుపడదు. ఈ సనుప్యను వరి! 
లింద వలసిందిగా అకిక పరికోధనా సంసక్స 

స! య 

(పళుత్వ ఆదేశించింది. బీహారు వరద ముంపు 
1పాంఠాలలో ఈ సంస్థ యివ్వుడు (ప్రామోగిక 
పరిశీలన చేస్తున్నది 

ఆం|ధలో పరిశీలనకు 
విదేశీ నిపుణులు 

ఆభ్యధ్యవదేళ్ రోనిడెల్డా[ పాంతాలలోముకుగ్య 
నీటిసొరుదల నమస్యలవరిశీలనకు, అదేవిధంగా 
ఉత్తర నీహారులోని అధ్యారా [వాంకాలలో 
ముడుగువీటి పాఠదల సమవ్యల వరిశీలనకు 
కొంతమంది విదేశీ నిపుణులను తీసుకురావడా 
నికి శేర్మద్మవభుశ్వం సయళ్ని స్తున్నది 
ఆస్వాంలో నదుల (చవాహంవల్త గొట్టు కోత 

పడుతున్న సమస్య వరిశీలనసుకూడా ఈ నిదేశీ 
విప్పణులకు అన్పగిందడానికి (వమయత్నిష్తు 

న్నారో ఆశి డాక్టర్ రావు తెలియనేశారు, 
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కడియో. 
మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 16 

శక 1886 శ మాఘ? 

విజయవాడ 

$47.1 మీ (840 కలోప్టై) 
ఉదయం ॥ 8-80 శుభోదయం: (ప్రసార 

విశేషాలు! 4.40 ఆం, వా; 645 భీ 

రంజని; 666 సూ క్రీము క్రావళి 71.00 

తవా 1.15 కదంబ: 71.80 హఫీద్ 

అహృద్భొన్. 8.00 ఆం. వః 815 

(ప్రాంజలి. 880 3 నీరారానుయ్య, 8-00 
ప్రసార నమా స్త్రి 

మధ్యాహ్నం * 11.80 లలితసంగీతం: 

11.46 హై, రిలే, 12-15 వార్తలు = 
వ్యాఖ్యలు; 12-89 హై రిలే, 1000 
వసితావాణీః | 80 గాసనుధ, 1.40 హొం 

వా; 1-00 శె, వ్యా 2-00 సార సమా స్త్రీ, 

సాయంతంః 6.09 స్థానిక (ప్రకటనలు, 

8.06 (పొం, వాః 6=15 (పస్తుతాంశం। 8.20 

1గామన్టుల శేడియోగోస్టి (200 తవా 

7.15 (గ్రామస్థులకు, 7.80 ఫిల్మ్ 

సంగీతం: 1.40 హై. రిలే, 8.00 3 A 
రామయ్యః 8-30 ఉభయకుకలోనరి = శ్రోతల 
ఉ తరాలకు జవాబులు: 8.45 అభితనంగీతం, 

855 (వస్తుకాంశం; 9.00 ఆ వాః 

9-16 ఆంగ్లము నః; 1.25 విరామ 

సంగీతం; 1-80 విశ్వవిద్యాలయాలకు; 

10.00 వయొలిన్; 10-80 ఆ3, నా; 10.85 

వాకావరణసూదన, (ప్రసార్ సమాప్తి = 
జన గణ మన, 

హై(దాబా ద్ఆబి 
4064 మీ (740 కలోపై 

ఉదయం: 6290 సుప్రభాతం, కారకము 

వివరణ; 6240 ఆం, చా; 645 భ క్తీరంజనిః 

వి రిలే] 6-66 నూ క్తీముకాన$ి; 7-00 

శం వాః 7-15 సంకీర్తనం ఆ ఖో క్తి 

పాటలుః 71-80 గాసమంజరిః 7-46 

ఖయాల్; $00 ఆం, వాః 8.15 మి వళి 

9.30) వివలె 4-00 వాశావరణసూదన, 

(వ్రపొర నమా స్త్రీ, 
మధ్యాహ్నం: 11.46 ఉన్నత పాఠ 

అలలకు. 12.156 నుగంనంగీతం! 18-80 

కార్మికులకు: 1:00 మి, రిలే! 140 వాద్య 

గోషి, 1440 హిం వొక 150 తె బా 

200 వారావరణసూదన, మగంసంగీక్; 

2.10 ఉ. వాః 1-20 బగేగులోం అలీఖాన్; 

20 (వసార నమాస్తి 

సపొయరం్మశం 800 స్థోనిక (వళకటనలు; 

6.05 (పొం వాః 6.16 (నస్తుతాంళ' ము; 6.20 

హె బి,వలెః 1.00 మ వాః 1.15 హై వి 

వలె; 7-45 రేడియో వార్తావాహిని; $200 

మీరుకోరినపాటలు; క 8.80 నుగంనంగీశ్; 

కి_46 ఈనమాసపుసీట్క కిఎర0 విరామ 
సంగీతం; రరర (ప్రస్తుకాంళం 100 ఆం 

వాః P15 ఉ వః 1-100, రిలే 10440 

ఖయాలః 10480 అం దా; 1086 

వసొక వమాస్తి = అన గణ వనం! 

హైదోనాద్ - వి 

కడప 
శీ$ఠ,5్ మీ (1180 862) 

విశాఖపట్నం 

822.6 మీ (089 కలోవై ) 
సాయం[తం 0-08 మండి ర్యాతి 0-80 నరక 
కందిన యనా నాలనాలాలానాపవాపపాసాు 

89.42 మీ (88665 $లోసై) 
(హైదరాబాద్ మ్మాతమే) 

ఉదయం: 6280 హైపావలె; 7-45 నమా స్తి, 
80.12 మీ (4000 కిలోవై.) 

8.00 హౌ షె వలే 8.80 వి అర్ం 
భనం, 0-80 సమా సి 

42,02 మీ (7140 కితోనై) 
(హిదాగాద్ మ్మాతమే) 

మధ్యాహ్నం 11.46 హింపి నలి 
2.10 వీణ; 2.80 (వసార సమౌ స్తి 

సాయంతం! 6.00 హై, ఎ వలె 6.20 

(గామన్గుల రేడియోగోష్టిః 7-060 శె వాః 

7.15 (గామస్టులకు 7.80 జానవద గేయాలు; 
746 హై ప నలః 8.80 వీణ రెంీర్ 
“హై, ౫ వలె, 9.15 నిజయవిపంచి 0480 
హె ఎ, వలె 10.00 des 1080 
హై, ష వలె 10-85 చాతావరణసూచన, 

సార సన్నూ ప్హి = జన గణ నస్క 

మ (దో న్ అటి 

211,58 మీ (1420 కీరోపై,) 
60,98 మీ (4920 కిలోపె,) 

ఉదయం : 6.40 ఆం, నాః 645 మంగళ 

గుస; 7.00 తే దాః 115 సంగీత 

మంజరి 7.00 మ, షె వల్కై 3.00 ౪౦ 

చా; $15 |పసార సమాప్తి, 

4190 మీ (7160 కీలోపై,) 

మధ్యాహ్నం. 12.00 కొర్మి కులకు, 12.90 

మ. ఎ, వల 1.00 ఏ సోమేశ్వరన్; కేలరీల 

ఆం వా; 1.40 గీతనంజరి 1-00 తె 

బాః 2.00 మధురగీతం 2.10 మపి 

వల 2.49 ప్రసార సమాస్త, 
పొయం(తం : ర్ఎక0 పొళ్చాత్య సంగీతం! 

8200 ఆం, వా; 6205 ముష్కవల్;రజకి0 వాతా 

వరణ సూచన, స్థానిక చకటనళలు। వాణీజ్య 

వార్తలు (ఆంగ్లం); 8480 కార్య[కమ వివరణ; 

(తమిళం) 8285 కె, ఆర్, నరన్యతి 700 

శె దాః 1.15 వీణ వేణువు 7-80 

తమిళ నాటిక 7.40 సులోచనా మహాదేవన్. 

తిరుచ్చినలా కరర (వ్రస్తుతాంశం[ 0400 
ఆం వ్యా 9.15 ఆంగ్లమున$ః 0-80 

ఆంగ్ల సనగంః! 10.00 మ ఎ వలె 

10440 (వసార నమా = జన గణ మన, 

శనివారంనాడు కోంగెను సార్ల మెంటరీపార్తీ 
సభ్యుల యిష్టాగోష్టే సమావేశంలో కైెరోన్ 

మరణానికి సొనుఠావం వకటిన్తూ తీర్మా 

విందారు 

టర్కీలో ప్రభుత్వ 
సంతోభం 

శాసన సభలో ఓటమి 

ఫరితంగొ 
ఆంకార ఘ్మిబవరి 18 

టర్కీలో మ్మోమ (వకత్వం యేర్చడి 

సరిపాలన కొనసాగిస్తున్న టర్కీ (వధావి 

ఇన్మ హెయిల్న్నూ (వభుత్వంజాతీయ ఆసెం 

న్లీలొ ఓడిపోయింది బడ్జెట్టుమీద ఓటింగ్ 

తీసుకొంటే ప్రభుత్యావికంటె (ప్రతిసజిలకు 

యెక్కువ ఓట్లునద్చాయి. 
(వళుత్వ వనికి 187 ఓట్లు రాగా (వతి 

పక్షాలకు 225 ఓట్లు వచ్చాయని అనధికార 
వర్గాల ద్వారా తెలాస్తుద్నది, ఇకేనూ ఓక 

ప్రకటనలో కానీనెట్ మ్యుతులను నమావేళ 

చరచి రాజీనామాలను అధ్యక్షుంకి సమర్పించ 
వలనీందీగో తెలియచేస్తానని అన్నారు 

ఇస్మక్ ఇనోనూ మిశ్రమ (ప్రభుత్వం 1068 
డిశ౦నిరు 25న తన దివవికన్ పార్టీతో 
న్యతంత సభ్యులతో యేక్చడింది ఉన్న 
నాలుగు (వతిసక్షపొర్టీలకంపె యీ మ్యిశమ 
(ప్రభుత్వానికీ తక్కువసీట్లు వున్నాయి 

ముఖ్య (వరివక్ష పాొర్టీయెన జన్టిస్ పార్టీ 
నాయకుడు సులేమాన్ దీనికీముఎదు మాట్లా 

డుతూ ఇనోనూ (వభుత్వాన్ని ఓడించి తాము 
(నభుక్వాన్ని యేర్నధుస్తామని చెప్పారు 

మూడో, పణాళక చివరి 
సంవత్సరంలో వ్యయం 

న్యూఢిల్తీ ఫిబవరి 18 
మూడవ (వణాళిక ఆఖరు నంవత్సరంలో 

(1965.66) ఆన్ని రాష్ట్రాలలోనూ కేంద 

పారీక (సౌొంకాలలోనూ 1వణాళికా 

వ్యయం 1100 కోట్ల రూపొయలుంటుందని 

(వణాళికా నంథు సన్నిహిత వర్గాలు చెప్ప 
న్నారు, 

వివిధ రొష్టా౦లకై కేచేం, “కేంద పాలిత 

(పొంళాలక్షై తేనేం, కేందం 680కోట్లు సాయ 
వేడుకుంది మూడో (ప్రణాళిక మొ త్తంమీద 
(ప్రభుత్వ రంగాలకయ్యే వ్యయం 4020 

కోట్లలో 2450 కోట్లు కేందమే భరిస్తుంది, 
రాష్ట్రాల వనరులు 1370 కోట్లుంటుంది 

1964-65 తో ముగిసే మొదటి నాలుగేళ్ళ 
లోనూ రాషాల్యూ కేదపాలిత పాంఠాలూ 
మొ త్తం 8208 కోట్లు ఖర్చుచేసినట్లుఅండనా 
అయి దేళ్ళలోనూ (నభుత్వ్య రంగ వ్యయం 

మొదట అనుకొన్నదానికన్న 280 కోట్లు 

హెచ్చు చేనేటందుకు అనువుగా అభరు సంవ 
త్సరంలో ఆ వ్యయం త్వరిత వరుస్తున్నారు 

ఈనెల మొదటి వారంలో (నణా?ికొ 

సంఘం రాష్ట్రాలా, ప్రాంతాల (వణాళికొ 

వ్యయం కోటాల పరిశీలనను వూ ర్తిచేసిం4 
బీహార్, మధ్య(వదేళ్, జమ్మూ కొళ్ళీర్ 

రాషాల వరకు మూడో (వణొళిక వ్యయం 
కోటా గరిష్ట పరిమితిని చేరుకొనదు, మిగిలిన 
రాష్ట్రాలు తను హద్దులను దొటి న్యయ పరుస్తు 
న్నాయి. ఆంధ, మహారొష్ట్రాలు చేరి 20 

కోట్లూ ఆఅదనంచేస్తాంతం రాజ్షాన్, 
ఉక్రరో (నదేళ్లు చెరి 30 కోల్లు, మృదోను 
48 కోట్లు ఒరిస్సా 88 కోట్లు అదనంగా 

వ స్తోరి 

ఇక పణాశకొ లక్యెల నరిప్వూ ర్తి 

ఒక్కొక్క రాష్ట్రంరో ఓక్కొక్క. విధంగా 
వుంది, కొని మొ తంమీదచూ న్తే ఆహార 

ధాన్యాణ, నూనెగింజలు స త్తీపుత్చ త్రీలక్యెలు 

నెర వేరవు, నీటిపొరుదల సొకర్యాలు పూ ఏ గా 
నీవియోగీంచడం జరగదు, పామాణిజ సంక్షేమ 
కార్యాల మైనర్ ఇరిగేషన్, విద్యుదుక్చ త్రి 

విషయాలలో రాష్ట్రాలు కొంతవరకు బాగానే 
వనిచేశాయి, 

అగ్నిపమాదం 
గద్దలూరు, ఫ్రిబవరి 8 

కర్నూలుజీర్లా గిద్దలూరు తాలూకా తరి 
మెళ్ళలో ఈనెం 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం 
అగ్నినమాదం జరిగింది. 60 ఇట్ళ కాలి 
పోయినవి. మంటలు ఛల్లార్నడంలోనూ, సొమా 
నులు ఇ.డ్రలోనుండి బయట వేయడంలోనూ 

హైన్కూలువిద్యార్థులు బాలా అదర్శవంథ ముగా 
కృషిచేశారు (గామర్లై తులు అగ్నిబాధితులకు 
భోజనం సీర్పాల్లుచేళరు 7 వ తేదీ రెవిన్యూ 
ఆధికౌరులు వచ్చి స్వయంగా పరిస్థితులను 

గుర్తించారు, (పతిణ టీకి రు15 నగదు రెండు, 
శాటినూనులు ఇక్లామని చెప్పారు. 

రాపూరు తాలూకాలో 
Ca 

కలరా వ్యాపకం 
వై దొపురం ఫ్మ్ఐవరి 9 

నెల్లూరు జిల్లా, రాపూరు శాలూకాలో కలరా 

వ్యాధి నోకడం మొదంయిందిం ఇటీవల కొద్దీ 

రోజుల నుడి వేములచేడు (గామ, పొలూరు 
రాజుసొశె మొదలగు (గామాలలో కలరా 

వ్యాపించి కొందరు మృతిజెందారు హఠం చది 

రోజుల (కీతం వైదాపురం, అరుంధతిపొకంలో 

కూడా కొంతమందికి సోకింది* మై కొకు కేంద 
మైన కరిచేడు ఇంకొ కొన్నిమై కొ గనుల వద్ద 
కథిరా వృంగి. 

చౌటపాలెంలో 

బహిరంగ సభ 
దర్శి ఫిబవరి 8 

a _త్తర్ నెల్లూరుజేల్లా, దర్శి తాలూక అప్పల 

మండ చొటసొలె (గ్రామంలో ?వ తేదీన 
(గొమ కమ్యూనిస్టుపార్టీ అధ్వర్యాన బహీర్ గ 

సభ జరిగింది సభకు ఉత్తర నెల్లూఎకిల్లా 

కమ్యూనిస్తునమితి కార్యవర్గనభ్యుడు (శ్రీ యం 
శరభారెడ్డీ అధ్యక్షత వహిందార్కు బహారంగ 
సభలో ఉత్తర నెల్లూరుజిల్లా కమ్యూనిస్తు 

నమితి కొర్యవర్గసభ్యుణు, వ్యవసాయ కార్మిక 

నాయకులు శ్రీ పట్రా బజక్గాడి కూడా 
పుభన్యనిందారు, 
శస బజక్ (పనంగినూ వ్యవసాయ 

కొర్మీ కేలు త్మీవమైన పోరాటాలు కోనసాగిఏ 

చిన తలితంగొ, (ప్రభు తడ్యము వింజరను కొన్ని 

(పాంకాలలో వంచుదశు అంగికరించి, కొంత 

వంచినది, కొని ఎక్కువ ప్రాంతాలలో ఆ 

స్వతంత్రపార్చి గొంతెమ్మ 

కోర్కె_లు : 
బొంబాయి, ఫీబ్రవరి 18 

వచ్చే సాధారణ ఎన్నికల్లో లోక్సభలో | 
125 స్థానాలు సంపాదించి కాంగ్రెస్ మెజారిటీని 
తుడిచి పెట్టాలనీ, ఒరిస్సా, రాజస్తాన్, గుజి 
రాత్ రాష్ట్రాల్లో తమసార్టీ (వభుక్వాన్నిగానీ, 

తమకు బఇలంవృందే, శమ వనిధాశాలను అనుస 

రించే (ప్రభుత్వాలనుగావీ యేర్పాటు చేయాలని 
స్వతం్శతపార్చీ తన లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్నది, 

రె_గు రోజులుగా యిక్కడ ఆగయగుతున్న 
స్వతంతసార్టీ కేంద్ర సమితి యీ లక్ష్యాన్ని 
రూపొందించింది, 

ఇతర రాష్ట్రాల్లో గూడా తము కార్య 
కలాపొభను వి స్తరించాలన్క ఆధ వంచ 
రాష్ట్రాలలో (ప్రధాన (వకినక్షంగా యేర్చడాలనీ 

ఆ పార్టీ కోరుకుంటూ వుంది, 
ఈ లక్షలను పార్టీ (వధాన కార్యదర్శి 

శ్రీ మసానీ తను వార్షిక నివేదికలో 
పొందునరిచారు. 

సమికి నివేదికను ఆమోదించి, యందుకు 

అనుగుణంగా కౌర్యకలాసాలు సొగిద వలి 

నందిగా కార్యవర్గాన్ని ఆదేశించింది, 

స్యతంత్రపార్తీక యీ నాడు లోక్ సభలో 
28 స్థానాలున్నవి, కమ్యూనిస్టు పార్టీ చ్రీలి 
పోయిన ఫలితంగా. అనభరో సెద్ద్దగూప్ప 
తమదేనని (శ్రీ మసొనీ తమ నిదేవికలో చెన్ను 
కున్నారు. 

ఆచార్య యన్, జీ, రంగాను ఆధ్యకిలు 
గొనూ, (శీ మసానీని (వదాని కొర్యదర్శి 
గామా సమితి తిరిగి ఎన్నుకొన్నది, 

అ లెస్ఫీలో 

కుష్టు వ్యాథిగ్గస్తుల 
సత్యాగ్రహం 

బియ్యం రేషను కోతకు 
నిరసనగా 

అ౭ిప్సీ్ ఫినివరి 10 
తమకు (వతిరోజో యిచ్చే వీయ్యం రేష 

నులో 8 బొన్సులు తగ్గించినందున నిరసనగా 

నూర్ నాదీ వదగలజఖఇుషునివారణ 
ఠి 0) 

కేషదంగ్లో షుమురు 250 మంది నే డిక్కడ 

కుష్టు నివారణ అనీస్టెంట్ డ్రై రెక్షర్ కార్యా 

లయం ఎదుట ప్తైటాయంప్ప ఫళ్యాగహు 

(పారంభీండారు, 

సూర్నాడ్ కుషనినారణ కేంద్రంలో 
నుమారు వేయ్యిమంది రోగులు వున్నారు. 

వీరికి గతంలో మనిషికీ రోజుకీ 18 

బొన్సులు బియ్యం యిచ్చేచారు గత నెల 
రెండవవారంనుండీ ఈ వియ్యంరేషనులో కోత 

కోని (వన్తుతం 10 బొన్నుల వియ్యంన్మూర మే 

లిస్తున్నారు. న్ 
ఆయితే తగ్గించిన అ బియ్యాపికి 

బదులు 8 బొన్సుల ధుమలా యచ్వటానికీ 

వివల్ సప్లయి అధికొళులు విర్ణయించారు, 

వీరు గోధుమలు తీనుకొనుటకు నీరాకరించి 

సత్యాగహం ప్రార. భించారు, 

సరిహద్దులో 
పాకిస్తాన్ దళాల 

అలరు 
రారా 

ప్రారంభీ చిన కోరానర్ 

ఒకరు నేడు దీకెంరమణ గానిందాడు, 

క్ష మదురై ఎట్టణ ళో నీన్నర్మాతి పోలీసును 

1967 నాటికి లోక్ నభలో మెజారీటీ, 
మూడురాష్ట్రాల్లో, పభుత్వం 

వుద్రాసురాప్ట్ర సితి 
ఇ ఇళ ఇ 

(1 వ పేజీ తరుహయి) 
పొల్లాది శాసన సభ్యుడు (క్రీ యన్, మహ 
లింగం యోరోజు కోయంవిడ్తూరులో దీక్ష విర 

మణ గావించారు 

తిరుచ్చిలో (పశాంతత 
తిరుచ్చిలో యీరోజు ఆంతా (వేళొంతంగా 

నాయి, 

సీలంలో 
చేరంలో యీ కోటా సరిస్టితీ మామూబుగా 

వృందిం 

నిన్నర్శాతి మూడువేలనుండి ఆల్లరిమూక 
ఒక పోలీను స్టేషన్కు నిన్న టించిడానికి 

నమళ్నంచిన నందర్భంఠో కాబ్బలు జరి 

గాయి. ఆరుగురికీ గాయాంి తగిలాయి 

విద్యార్తులు ఓక వూరేగింపు జరిపారు. 
పోలీసులు లాకీచార్డిచేసి వారి* చెదర గొట్టారు 

కొట్తాయ౦లో 
మంగళవారంనాడు నిరాహార (వతం 

కళొళార విద్యారి 

మరో విద్యార్ధి మాతం ఈ రోజు కాడా 
నిరాహార వతం వొగిన్తూనే వున్నాడు 

తిరువనంతపురం 

ఒరిస్సాలో 
ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిక 

ఈనెల 19 న రాష్ట్ర 

లెజిసైచర్ పార్టీ సమావేశం 

భువనేశ్వర్, ఫవివరి 1 
ఒరిప్పా ముఖ్యమంత్రి బిరేన్ మ్నితాస్టానే 

యింకొక నూతన ముఖ్యమంతిని శానననభ 

సభ్యులనుండే ఎన్నుకోవడం జరుగుతుందని 
రాష్ట్ర లెజిన్లేదర్ పార్టీ కొర్యదర్శి (వకాపచంద 

మొహంతీ యీ రోజు సాయంతం ప్మత్రికౌ 

విలేశరులతో అన్నారు 
ఈ లెజిప్లేదర్ పార్టీ యా నెల 19న 

వుంది రైళ్ళ రాకపోకలు తిరిగి (పొరంభమె | నమావేశమయి కొత్త నాయకుణ్ణి ఎన్నుకుం 
టుంది, ఓక (వళ్నకు ససూభోనమిమ్తా ఎన్నిక 
ఏక్కగీవంగానూ, (ఎళాంతంగాను జరుగుతుం 

దనీ, ఎన్నిక పర్యవేక్షణకు కొంగెన్ ఆధిష్టాన 
వర్గం యెవరిసీ యింతవరకు వంపించలేదని 
శ్రీ మెహంతీ అన్నారు 

నాయకుడుగా ఎన్నుకోబిడేవారి “పేరును 
నూచించపలసీనిదిగా విలేకరులు అడుగగా 

దానికీ ఆయన వనీకాకరించారుం 

——————— 

విన్యావిధొనం పైన 

శ్రీతానుపిశ్ళే వివరణ 
తిరుపతి ఫ్మీబనరి 18 

బాల బాలికలకు గరపే విద్యా 
విధానం పెననే డేశభవిష్యత్తు ఆధార 

మూడు వందల నది విశ్వవిద్యాలయ | నడీ పుందని ఆంధ్యఫదేళ్ గవర్నరు 
విద్యారులు యీర్మాతి నగర వీధుల్లో శ్రీ పట్టంథానుపిశ్లే అన్నారు, 
కాగడాలశో వూరేగారు. నేడిక్కడ తరునతి పృరపాలకనంఘం 

సొంద్ నశించాలి ఇ ౦గ్లీ సు వర్శిల్లాలి; గవర్నరు శ్రీ సట్టంథానుసిశ్ళేకు పొరనన్మానం 
రాజ్యాంగాన్ని నవరిందొాలి అంటూ వారు జరిపింది 

నినాదాలిచ్చారు. ఈ సందర్భంలో గవర్నరు క్రీ నట్ట ౦ 
మనకురె లోవందమంది ఎ రేను భానునిశ్లే సంగిస్తూదేశంలోగల బాలబాలిక 

Ee 

ఓక వందమంది రొడీంను అ రె్టుచేశారుం 

రొమనిథప్పురంలో 

అందరూ శన్నక విద్యను పొందవలనివ్పందవి 

చెప్పారు 

మ;దానులో విద్యార్థుల వొందీవ్యతి 
శాందోళనను వస్తావని చి ఏ ఓక్కరూకూడా 

రొనునాథవరం జిల్లా అంతటా యారోటు|నిద్యార్జులు ఈ ఆందోళన కొోనఫాగిస్తు 
ఇవళొంతంగా వుంది 

వెగుళూపలో రైళ్ళ 
రాకపోకలు 

గొయింద్కీ 

దుండగులు చంపిన మన దేవే (ప్రతీ వనీలోను మన 
సొమర్హ్యున్ని పెంపొందించు కొనాలి, లేనిచో 
దేశంలో (వశాస్వామిక విధోనాన్ని విజయ 

వంతం చేయలేము ఆని చెప్పారు, 

ఫోలీరుల కుటుంబొలకు 
ధనస వోయం 

మృదాొను (పభుత్వ 

ని శ్చ యథ 

మ్మదాను, ఫ్మ్నివగీ 10 
ఈనెల 1న తిరుపూర్ వద్ద జరిగిన హిందీ 

వ్యతిరేక (పదర్శనల ఫలితంగా చనిపోయిన 
సబ్యిన్ న్పెక్టర్ల భార్యలకు ఒక్కొ కరి కీ 
[0 వేల రూపాయలు యివ్వాలని మృదౌను 
(నభుత్యం నిక్సయించింది. ఇ దేసందర్భంలో 

చనిపోయిన యింకొకయిద్దరు పోలీసుల 
భార్యలకుగూడా చెరి 5000 రూపొయిలు 

యిన్వాలవి (సభుత్య. నిశ్ళయి చింది. 

ఈ పోలీసు వృర్యోగుల బిడ్డలకు యీ 
కలక శ్రా, ఫిబివరి 18 | కనన హాయమేకొకుండా ఉదిత విద్యా సొక 

ఇరవైనాలుగు సరగణాల జిల్లాలో పాధూ ర్యాలు గూడా కలుగచేయబడళాంన. ఈ 
రియా (గామంలోనికి పాయుుల్తె న పాకిస్తాన్ | షయం న్ముదాసు ముఖ్యమం్మతి భ కృవత్సలం 
దళాలు భారతదేళ సరిహద్దును దాటీ (వచే | సృశ్రికా విలేఖసరలో మాట్లాడుతూ చెప్పారు, 
శిందడంతో కౌల్పులుజరిగాయి, ఈ కొల్పులలో | పజల శ్రీవశాలను, ఆన్తిని కాపాడడంలో యా | కొనించి దేశ (సజలందరికీ ఆమోద యోగ్య 
ంజద్దిరు గాయపడ్డారు, 

భారతదేశానికి చె.దిన (గొమాలలోవృన్న 

నంటలిమీడ ఆపు ఏందీలను తోలి వంటలను 

నాళనం చేయడానికి సొకిర్షాన్ వాడు ప్రాయత్నిం 
దారనీ, అక్కడవున్న 21 ఆవ్వంగల మందను | 
తోలుకుపోవాలని సయత్నిందారలి అయి తే| 
అక్కడి (గామన్థులు వారిని శరినూరని 

గూడా పోలీసులు తెలుపుకున్నారు, 
తరువాత 800) మంది పొకిస్తానీయులు 

(గౌమస్థలమును చుట్టుముట్టారని సరిహద్దులో 
వున్న భారత గ స్తీదళ సభ్యులా నారిని హౌద్చ 
రించి తరువాత కొబ్చ్బులు (పారంభించార నీ 

గాయవడ్త పొకీస్తానీయులు దారి భూభాగం 

పోలీసులు తమ పాత 
సో 

నిర్వహించారని నగరంలో (ప్రశాంత సరిస్థి 
యేర్చడిందనీ ఆయన అన్నారు 

o 

"కేంద్ర మంత్రివర్గ 
సమావేశం 

రెండవనొటి చర్చల వినరాలు | హందీయేతర (వజలపు హోనికల్ల బోదనే 
న్యూఢిల్లీ, ఫ్మీవివరి 118 విశ్వాసాన్ని హిందీ యేతర రాష్ట్రాల (ప్రజలకు 

శేంద మంత్రివర్గం నే డిక్కుడ సమా కల్లించటం ఇన్వుడు చాల ముఖ్యమని ఆయన 

వేశమై, దకీణ దేశంలో హిందీ వ్యతిరేకోద్య చేప్పారు. 

లోవికి సీసుకొని పోయారని పోలీసు లు మంవల్ల తర్పన్నమైన వరిస్థితిని గురించి 

తెలుపుతున్నారు. 

ఉత్తను పంచాయతీగా 
పి. ఎరగొండ ఎన్నిక 

స్త అడ్డరీగెల. ఫిబవరి 10 

టూర్చుగోదావరిజిల్లా ఆడ్డతీగేల పందాయతీ 

సమీకరో ఈ నెలకి వ రేగిన ఉత్తమ 
వంబొయశీ ఎన్నికలపోటీలలో, షి, ఎరగొండ 
ఉత్తమ పందాయతీగా ఎన్నిక ఆయనది, ఈ 

చంగామయకీకి క్రీ రోంనల్లి నుయ్య రు అధ్య 

జలు, వెస్టాపురం ఆర్, డి! జ శ్రీ అళోద్ 

జమారీగార. వందాయతీలను వరిశీరిందారు, 
ఈ సందాతీలో ఆందరు గిరిజనులే, 

బంజర్ల పంపిణీ కార్యకమములో కూడా 

(నళుత్వ మనుసరించే తప్పుడు విధాశాలన్యారా 
కొనివ్యండి, లేక నాముచేసిక శట్దముకో వృశ్న 

లోపాలద్యారా కొనిన్వండి పదర తలకు 
వ్యవసాయ కార్మికులకు తగానొలు ఏర్పడి, 

వింజస్లు ఎవరికీ రానఎకుటమే గాక రేండు 

వర్గాల (నళానీకము కోర్టు వ్యవ శ రాలినా కలా 

ఆర్డీ కంగా దెబ్బతని ఇ నీలకు చేరి రిక్షాలు 

అాగాల్సిన చరి స్త్రీకి యేర్పడిండన్నాడు, 

విహిగంగ సభను చుట్టు వక్క (గొనూర 

నుండి బుమారు 1500 పైగ తశానీకము 
వచ్చారు 

చర్చించింది, 

మ్యదాను రాష్ట్రంలోని పరిన్సిని py 

మర్మితి వర్గ సమావేళంలో వివరిందారు, 
ఫినివరి 17 వ తేదిన (ప్రారంభం కొటో | డేళ్రంగో ఉనమోగిందటం నను.జసమే, ఆ 

తున్న పార్లమెంటు ఉభయ సభల సంయా క్త] భాష హిందీ ఐ వుంటుంది. ఇది (ప్రజలందరిలో 
నమావేళంగో రాష్ట్రపతి చేయనున్న (వేసంగం | నమ్మకం గలిగి వరన్సరం న్మక్రనంగా అవ 
గురించి కాడా ఈ వేళ కేంద మ్యుకుణు | గాహనచేనికొన్న తర్వాత జరగాలి అవీ 

అయన ఆన్నారు, చర్చించారు, 
రాష్ట్రవతి (ప్రసంగం తయారై నడని 

ఇందులో భాషా సమస్య (వర్తావన వేండగల 

దని తెలుస్తున్నది, 
పొందీ భాషేతర (ప్రాంతాల సజరికు 

వండిట్ జవహర్లాల్ నెహా యిచ్చిన mo 
వాగ్గానాలను పూర్తిగా అమలు జరుప్పడానుని 

రాస్ట్రనకి శన (వసంగంలో సృనదద్దాబీ రారట, 

స్మఇనరి 28, 24 తేదీలలో ఇరుగుకున్న | (దిపాద్ అన్నారు 
ముఖ్యమంతు9 సభలో నెహూ నాగ్దాశాలకు 

చట్టబద్ధ హామి లిచ్చే విషయం పరి!ీలిన్తారని | షాంతీయ భాషలలో వ్యవహోరాలుసొగించే 
తెబుస్తున్నది. 
(సభఘిత్వ కార్యదర్భులచర్చలు | కొనసాగింగారి 

దక్షిణ దేళీంలో చెలరేగిన హందీ వ్యతి 

రేకోడ్యమంనల్ల ఉత్పన్నమైన పరిస్తితి ద్యష్యా | లుగు బాషలలో జరగాలని శ్రీ నంబ్బూదిపాద్ 
అధికార సాయిలో తీసుకోవలనీన చర్యలను | కోరారు, 
గురింది, "క్మేద (ప్రభుత్వ ఉన్నత కొధ్య 
దళ్శుణు నేడు సమా వేళమై చర్సించారు, 
లే 

న్నందుకు వారిని వీందిందలేరని ఆన్నారు 

మనం గాంధీ సిద్దాంతాలను గురించి న్నెహూ 
ఆదర్శాలను గురింది చాలా చాలా బూట్లా 

డుతూ స్పంటొం, వారు మనకు బోధించిన 

జెంగుబారు మ్మద్రాను నగరాల మధ్య రెక్ళ | వాటిని అనుసరించి ఆదరిందకపోయినట్లయి శే 
రొకపోకల పరిస్థితి ఈ రోజు కొంత మెరు | నారి ఆశయాల గురించి మనం నూటాడే 

మాటలకు అర్జంలేదు అనీ శ్రీ థానుపిళ్ళే 

నభ్యుల పమ్మావేశంలో గవర్నరు శ్రీ పట్టం 
థానుసిశ్లే మాట్లాడుతూ, నేవా దృకృథాన్నిిపతి 
ఒక్కరూ ఆభవరుచుకోవాలని ఉన్నోధి.చారు, 

హోదా కల్పించాలి 

లను ననురవంతంగా | మిన ఓక వరిష్కార మార్గొన్నీ కని పెట్టాలని 

నంబ్బూదిపొద్ చే డిక్కడ ష్మృతికొ విలేకరు 
లతో అన్నాము 

హోదాలో గుర్తిచవినాడు పరిష్కారాన్ని 
సొధిందటం సాధ్యంకొదని ఆయన అన్నారు, 

దేశ వజలందరిపై రుగ్దిననిధంగా ఓక భాషను 
ప్రజలపై బంనంళంగా రుద్దటం సాధ్యంకొదని 

ఆయన ఆన్నారు, 

త్నంవల్ల దేశ సమైక్యతకు విఘాతం కల్ల 

నిన్న చ ౦(దగిరి వందాయికీ సమితి 

ోోదేకియ భాపలు 

అన్నింటికీ సమాన 

భాషా వివాదం వై 

నంబూ దిపాద్ (పకటన 
తిరువనంతప్పరం, ఫ్రిబవరి ౬8 

అధికార భాషా వివాదాన్ని పునః వరిశీలన 

టీ పార్టీ నాయకలు , శ్రీ ఇ యం, యస్, 

వధ్నాలుగు భారతీయ భాషలనూ సనూన 

హిందీ అధికార భాష ఆయినంకన్యూతాన 

(టిటిష్ పోలకులు ఇంగ్లీషు భాషను భారత 

సరిసాలనా సోలభ్యం కొరక ఒక భానను 

ఒక్ ధొషను _ద్రజలందరిపై దుద్దే (వేయ 

వచ్చు, తమ స్వంతభానలో ఉత్తర (వతు త్త 
జరుపుకునే హక్కు (న జలకు 

ఉండాలి, ఉత్తర (ప్రత్యుత్తరాలను తర్జుమా 

జేవే ఏర్పాట్లు చేయాలి అని (శీ నంబూ 

కాద ప్రభుత్వంతో రాష్ట్రాలు తమ 

సీన్సాట్లు నెలకొల్న్బబదేవరకు, ఇంగ్లీ వుభావనే 

పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పరీక్షలు వధ్నా 

న్నెహరో వాగ్దానాలను అమలుసర నేందుక 

రొజ్యాంగసవరణను మీరు కోరుతున్నారా అని 

నృతికావిలేకరులు (ప్రోక్నించగా రాజ్యాంగ 
నవరణ లేకుండానే హోమిణు ఆనులునరోచే 

శేంద్ర చాణిశ్య నంతి మహాధాయ్షా | అవకాశం పంపే కాను రొజ్యాంగసవర ణకు 
లండన్లో (బిబీఖ (ప్రభుత్వంతో నుళొల | పబ్దునద్దదోనని పో టీ పార్టీ నాయకులు క్రీ 
నర్చాక్టీ సమస్యపై దర్చలు ఇరుప్పరుశ్నాడు, | నంబ్యూదిసాడ్ అన్నారు, 

పోరాడేదని, 

ముఠోని కొర్మికలందరును నంఘటితంగా 

పోరాటాలు సల్పుకుయున్న సి 

రైల్వే కార్మి కనర్గం వెనుకబడీ యు డటం 

|కీడారంగం 

గుంటూరు (పొంతీయ 

"సెకండరీన్కూళ్ళ 

ఆటల పోటీలు 
వినుకొండ, ఫి(బివరి 10 

గుంటూరు రీజిన ల్ నెకండరీస్కూల్పు 

స్పోర్ట్సు అసోసియేషన్కు సంబంధించీన 

ప్రాంతాలు గుంటూరు, నరవరావుపేట 
భానట్ల, తూప్పకృష్ణ, పక్చిమకృష్ణ ఆటల 

పోటీలు ఫ్రిబవరి 4 నుండి ? వ లేదీ వరకు 
వినుకొండ ఉన్నత సారళాలవారి నిర్వహణ 

శంగ ఆ పాఠళాల ఆవర ఆరో జరిగాయి, 

విహునుతి (ప్రదాన సభకు గుంటూరు ఆర్, డి 
డి, పి, ఏ, శ్రీమతి బి, వీశారామమ్మ అధ్య 
కత వహించారు, 

స్థానిక ప్రభుత్వ ఆసుషతి లేడీ డాక్టరు 
శ్రీమతి ఏ, సొవితి బహుమతులవిచ్చారు ఈ 

హింది నిర్చ్వంధంవల్ల 

ప్రజాస్వామ్యంలో 

విశ్వాసం నింపు 

రోం[ద (వభుతా (నికీ తలకత్రావ్రముఖుల 

హెభ్ళరి ర్ 
కలకత్తా. ఫ్మిబవరి 18 

హిందీ భాషను నిర్భంధం చేయడం 
క్రింది వారు ఆ యా ఆటలలో గెబుపొందినట్లు | భారతీయ (సజబ్లో (పజాస్యామ్యం 
(వకటిందారు, పుట్ బాల్.వళ్చిమ కృష్ణః వాలీ | క్రలకత్రా 

బాల్ నరనరావృపేట్క కదాడి= తూర్చుకృష్ణ 

దాల్ ద్యాట్ మింటన్ = తూరుకృష్ణః కొక్కోం 
గుంటూప, సొప్పురాల్_ నరసరావు పేట విన్న 

ణా విశ్వ విద్యాలయం 

నమానత్ర న్యాయ సూత్రాల పట్ల 
గల వి ళ్వా సా న్ని నశింపృచేసిందని 

ర్పగొ వచ్చారు. ఫుట్ దాల్_గుంటూవుః వాలీ మానుషళా్త్ర ఆచార్యులు డాక్టర్ 

భార్ -కూ శ్పకృషసాష్టనాల్_తూర్పుకృష్ణకబాడీ | సునీత్ కుమార్ చటర్జీ, పారమెటు 

బాపట్ల, దార్ ర్యాట్మింటన్-వ కృష్ణః రన్న | సభ్యులు (శ్రీ యన సి ఛటరే నేడొక 
ర్చుగా వచ్చారు టీచర్సు ఆటల పోటీలలో | సంయుక్త (పకటన విడుదలచేశారు 
వాలీనొల్. నరసరావుపేట, బ్యాట్ మింటన్- 

తొ, కృష్ణ విన్నద్సుగా వచ్చారు. రన్నద్సుగా బాషావే 
వు కృష్ణం వచ్చారు, తదుపరి పాఠశాల విద్యా 

రులచే వినోద (వరర్శనములు జరువబడీన్ వ, 

ఈ (సకటనపి 21 మంది (వముఖ 

శృలు, న్యాయ శాస్త వే త్తలూ స౦తికొలు 

చియుఖురైన (పజల పైన హిందీని అధికార 
నూజివీడులో బ్యాట్ భావగా విధించిన ఫలితంగా భారత దేశం 

మి టన్ పోటిలు 
నూజివీడు. ఫ్యిబవరి 14 | = 

హీందీ, హొందీ _ యేతర (పొంతాలుగా విభ క్ల 
మైపోయింది, భారత యూనియన్ విచ్చిన్నానికి 

ఈ నెల 25 వ తేదీ నుండి 28 వ శేది| (లోవరీనింది, భనివారు ఆవకటనలోచెన్సరు, 
వరకు కీ ర్తి శేసుణు కొశింహున్వే న్ జ్ఞాసకార్థం పొందీయేతఢ భావనల రక్షణ కోనం వారు 

స్థానిక ఆర్, టి, సీ, వారిచే ఇక్కడ బ్యాట్ మా నెల 18 _21 తేదీల మధ్య కలకర్రాలో 
మింటన్ అటలి పోటీలు నిర్వహీంద విడు 
తున్నాయి 

"5 ల 
(San 

అజా ౬ 
(౧౦౦౦న 
నో 

తనక లోగడవలె (గెయిన్ 

ల సదన్సు యేర్పాటు చేస్తున్నారు, 

సాపలు 
న ననా! 

నంద్యాల రైలేరకార్మిక నభో అభ్యర్థన 
నంద్యాల, ఫివివరి 9 

షాపులు తెరవాలని నంద్యాల గై ల్వే 
కార్మిక బహిరంగవభలో తీర్మానించారు, 
దక్షీణ రైల్యే ఎంస్లోయీన్ యూనియన్ 

గుంళకలు లైను (బొంది ఆధ్వర్యాన ఫిబ్రవరి 
7వ తేదీ సోయ కాలము నంద్యాల స్టేషను 
ఎదుటి మైదానంలో బహిరంగసభ జరిగింది, 
పభకు లైను (ద్రాంచి అధ్యకుడు క్రీ ఎం, 
భరతన్ అధ్యక్షత వహ్ దారు, 

మొటమొదట డివిజనల్ కొర్యదర్శి (కీ కె 
ధహోజరావు మాట్లాగుకూ, (ప్రస్తుతం రైల్వే 
కొర్మికు లెదుక్కోను నమన్యలనట్ల, ఆహార 
సరిస్తితినట్ల రైల్వే ఆధికొరుల నిర్లక్ష్యాన్ని 
ఇండి .గారు, 

లైను (బాంచి కొర్యడర్శి (శ్రీ న, నారా 
యణన్వామి మాట్లాడుతూ, స్వాత౫త్యం రాక 

పూర్వము ర్రై ల్వే కార్మిక వర్గము, దేశము 

లోని తదితర కొర్మిక వర్గమునకు నాయ 

కఠత్యము వహించి కౌర్మికుల హక్కులకొరరకు 

స్వాత_శ్రానంతరము దే 

పరినీళులలో 

సరికొదని అన్నారు 
ఇందుకు మూరికొరణం పోటీ నంస్ప 

అయిన సంఘ్కు కార్మి కుఐలో విశ్వాసంలేనఎ) 
టికి, రెల్వే ఆధెకారులూ, (వభుత్వమూ 
“నఘ్"క యిచ్చు ఆధిక్కపాముఖ్యం, నక్ష 

సాఠతమేనన్నారు, రేండవ సే కమిషను కోన 
రము జరిపిన ఆందోళన సందర్భములోను, 
1080 లో జరిగిన. కేంద నభుత్య్వోద్యోగుల 
సమ్మె సందర్భంలోను “నంఘ” కార్మికులకు 

చేనిన ద్రోహం ఎనరూ మరువరానివని వివరిం 
చారు, తయదాత ఆహార పరిస్థితిని గురించి 

dear! 

ITEM: 

ITEM: 
Average 

Even newsprint tomage conmmed 
ITEM: erie ihre amouuting to 214—3 

మాట్లాడుతూ, కరువు భత్యమునకు మారుగా 
రైల్వే కార్మికులందరు ఉన్ముడిగా గెయిన్ 

షాశ్చలకోశ్లరం ఆందోళన డేయవలనిన అగత్యం 
ఎంతైనా కలదన్నాడయ (దాంచి మహాసభరో 

చర్చించి (గెయిన్ సొప్పలకో రం మహజరు 

మీద, రై ల్వేకొర్మికులు, పృద్యోగులు నొరి వార్ 

కుటుంబ సభ్యులచే సంత కొలు చేయించి డివి 

జనల్ సూవర్నెంటుక్యోరో జనరల్ మేనేజర్కు 

ఇన్వవలయునన్న తీర్మానం మేరకు కార్మికు 
లందరు నృత కొల ఉద్యమంలో పాల్గోని జయ 

(నడం చేయాలని కోరారు, 
తరునాత హెడ్ క్వార్థర్బు (బ్రాంచి అధ్య 

డారు 

బహిరోంగనకరో ఈ (కింది తీర్మానములు 
ఏక్ళగీ వంగా ఆమోదించవిడినవి, 

1, రై ల్యే కార్మికులకు 1042.60 మధ్య 
కొలముళో మౌదిరీగా గ 9న షాపులు తెరచి 

తిండిగి.జలు సప్లయి చేయాలి, 

2, రైల్వేకు (సత్యేకమైన వేశ్బోద్డ 
వియమీందాలి. 

8, రైల్వే వనివారలకు కూడ లోనను 

ంనిన్వోలి, 

4 ఆపనెలల పైబడి సనిగేయు ఇ, యల్, 
ఆర్, కొర్మికులనీ రావలసిన ఆభ జ్డు 

మేలు జీతాలు యివ్వక అసివనరంగా జొస్యం 

చే నన్న అధికొరుల వైఖరి అంగిప్లూ, 6 నెలల 
సర్వీసుగల ఇ. ఎల్, అర్, వాండ్తవ వెంటనే ఆధ 
రెకిజు స్కేలు జీఠాలిర్యాలని,5) ఇ యర్,ఆర్. 
కార్మికులకు దిన కూలి (ప్రస్తుతపు 1.50 రు 

been replaced, 

న అ ye increase of 186 in daily aloue, జ rose to — ప్రత 
Hundreds of weeklies and periodicak have 290 made hel appearance 

mnce 1956; But the foreign exchange allocation for newsprint has 
remained stationary. 

lesued by The Indian & కటలా Newspaper Sooely. 
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Cm ఇ ఇ కో 

మనకు ఆరీకంగాను, ఆనుకూలంగాను 

వడు (క్రీ మీ షేక్ జబహీంగారు మాట్లా 
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హోాల్టియావడ్ద "పెటోలు 

రసొయినాల కర్మాగారం 

ఏర్పాటు చేయబడుతుందని 

(ఫ్రీ కబీర్ వెల్లడి 

లూధియానా, నీబనరి !క 

సిదోలు రసొయినాల ఉర్పత్తి కర్మొ 

గారాన్ని హాల్డియాలో ఏర్పాటు చేయుటకుగాను 
రుమేనియా, (ఫాన్సు. (బెబన్, ఆమెరీక్కొ 
జర్మనీ శదికర దేశాలనుండి (షతిపోదనలు 
వచ్చాయని కేంద పెటోలు రసాయినాలి 
శాలనుంతి శీ హుమాయూన్ కనీర్ నే డక్కడ 
వెల్లడించారు, 

హాల్టీయా కలకత్తా సమీసంలో వంది, 
ఈ వచ్చిన (వతిపాదనలలో ఏ దేశంవకి 

వుంటుదో దానిని పభుత్వం అంగీకరిస్తుందతీ 

శ కనీర్ తెలిపారు? 
నంగల్ ఎరువు అ ఫ్యాక్టరీ గురించి 

ళీ కలీర్ (ప్రస్తావించి ఈ ఫ్యాక్టరీని నాలుగవ 

పంచవర్ష |వ్రణాళికా కాలంలో విస్తరించటం 

జరుగుతుందని చెప్పారు 

వండాబ్ రాష్ట్రంలో. మరొక ఎరువుల 
ఫ్యాక్టరీని నెలకొల్వే. విషయం పభుత్వం 

ఆలోచిస్తూ వున్నదని తెలియ జేశారు. అబుశే 
ఈ ఎరువుల ఫ్యాకరీ స్థావన వంజాబ్ రాష్ట్రంలో 

లభ్యమయే సెటోలు లేక నహజ దాయువ్న 
లపై ఆధారచడి వుంటుందని అన్నారు 

పల్లంగొడి |గామస్తుడై న 

హాజ్ యాత్రీ కుని మరణం 
బొంబాయి, ఫ్నీబదరి 18 

కడన.ిల్లా సల్ల గాడి వాస్తవ్యుడు “షేక్ 

ఆబ్లుల్ గపూర్ హుస్సేన్ నే డిక్కుడ నుండి 
మక్కొయ్యాతకు ఓడ ఎక్కుబోతూ మరణిం 
గోడు, ఇతవి నయస్సు 57 సంవత్సరాలు, 

rr 

ఓ క పూట కు కూడ చాలడం లేదు గాన 
వెంటనే ధినకూలి కనీషం రు 8)_కు పెంచా 
అవి, (8) సంద్యాల రైల్వే డాక్టరు “పేషంట్లను 

అ మర్యాదగాను, హీనంగాను చూస్తున్నారు 
ఛారిని వెంటనే (టాన్సుఫర్ చెయ్యాలని 

తీర్మానింధారు. 
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“Account Test- Executive 
officers, PartI,If, P.W.D & 
Zilla Parishad tests - Postal 
Tuition offered - prospectus 
Free-Apply* Account Tes 
Institute, Madras-8,"* 

4 4646113 Radium, 
Shock-Protected 
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Freedom of thought, eXptession, dissemination of 
news and information—the loss of these freedoms can 

“ make a mockery of that larger freedom we hold s0 

కటిం 1963-64 imports bill was Rs. 1,149 crores: 0 this only 
Rs 6.96 crores was for newsprint. In 1956 the newspriat import 
bill was Rs 6.66 crores: No increase in 8 years 

pares for newsprint entitlement are 
level. Buffer stocks are frozen at 1959 consumption. Circulations 
are restricted to 1961 level Could there be 3 stricter control! 

according 
months eatitlement has not 

at 1957 

to Government 

le వరన in 1986 was 424. In 1964 


