
న. 

ఉద్యోగం లోంచేగా 
తొలగించారు. మనం అక్రమంగా 
సంపాదించిన దాన్ని జస్త చెయ్య 
లేదుగా.” 

“మనల్ని 

సౌంగ్చంక్ 

స్వదేశ పయునం 
న్యూఢిల్లీ = నెపైంణరు ie 

భారత్లో 7 రోజులపాటు పర్యటించిన 

అనంతరం భూటాన్ రాజు వాంగ్ చుక్ నేడు 

దయం ఇక్కడనుండి న్వదేశం బయలు దేరి 
వెళ్ళారు. 

నికూనాశయంలో ఆయనకు ఉన రాష్ట్ర 
సక వి, డ్ బెట్టి, నిదేశాంగ మ౦ 1&8 
వై.వి చావన్, ఆరోగ్యకాఖ మంతి 
శ కరణి సింగ్, విదేశాంగ మం తీత్వకొఖ 
సీవియర్ అధికొరులు రాష్ట్రవతి నీబ్బంది 

వీడ్కోలు చెప్పారు. 

బొంగ్చుక్ తన వారంరోజుత౧సర్యటన 
ప దర్భంగా (పధావి, యితర భారతనాయకు 

ఇతో ఉభయదేకాఐ మధ్య న్నేవా, నవాకా 
రాలను పటివ్షవంతం చేనుకోవటం, 

భూటాన్ లో భొరక్ సహాయంతో చేవట్టబడిన 
ఈగ్గీ రి కాఖీవృద్ది కార్య్యకమాల పై చర్చలు 

ఇరోనారు 

వాంగ్ చుక్ వెంట అయన సోదరి అని 

డేకొ హన్ , భూటాన్ (వభుత్నసీవియర్ అధి 
కారులు కూడా వున్నారు 

87లక్షల టన్నుల 

ధాన్యం సేకరణ 
అం థ్ [ప జేక్ లో 

“హైదరాబాద్ నెప్టెందరు 16 

అం(ధ్యపదేశ్ యీ సంవత్సరం $8.7 
భక్షల టన్నుల ఆవోర ధాన్యాలను నేకరించి 
రికొర్లును నెళకొల్చిందనీ అధికార (వతినిధి 

ఒకటి నేడిక్స్కడ వ్యతకలవారికి చెప్పారు 
గత సంవగ్బరం రాష్ట్రంలో 1.12 

అక్షర టన్నుల ఆహాం ధాన్యాలు నేకరించ 

బడ్డాయి 

గత కొలది సంవత్సరాలుగా రాష్ట్రంలో 

అహో ధాన్యాత 'నేకరణ భక్ష్యం 6 లక్షల 
టన్నులుగా విర్ణయించబడింది 

వర్థమాన ఉశాలప మరింతగా 

రాయితీల పై ఆర్థిక వనరులు; 
వ్ సమితి జనరల్ అ సె 

(పత్యేక రక సనూ వేశంచేడా 
ఐరాస, వెప్పెంబరు 18 

ఆర్థిక = సొనూజికొభివృద్ధి క్రై దీర్చ కాల 
కోర్యకమూలను అమలు పరిచేందుకు గిను 

వర్గమాన దేశాలకు కిన్సెషనల్ ఆర్థిక వనరు 
లను మరింత ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందిన 

దేశాలు కల్పించాలని క్రోం డాక్యుమెంట్ను 

ఐక్యరాజ్యసమితి (వ త్యేక సమావేశ అడ్ 

బోక్ కమిటీ ఆమోదించింది 

అభివృద్ధి చం= న్య వర్థమాన 'దేళాల 

మభ్య శి డు వారాలుగా జరుగుతున్న 

సుదీర చర్చల ఫలితంగా అభరున యీ 

డాక్యుమెంటి ఆమోదించబడింది 

అడ్హోక్ కమిటీతో జనరల్ ఆనెంబ్లీ 
మొ తం సభ్యత్వం వుంటుంది 

పంతువల్స వరమాన దేళాలకుబెందిన అ నేక 

అంకోలున్న యీ డాక్యుమెంటును ఈ రోజు 

సొయం(తం జరిగే జనరల్ అనెంద్లీ సమా 

వేశం ఆమోడిస్తు ౦దని భావిస్తున్నారు, 
డాఠ్యుమెంటులొ వరమాస దేశాల అభి 

వృద్దికి పెట్టుబడులు పెస్టీందుకు విజ వన 

రరోనిగిలీ, అ తర్థాతీయ దవ్యం౦స్కరణ, 
బాణిజ్యం, అహోంం, వ్యవసాయం, 

ఇ శ్రీయ, సాంకేతిక విషయాలతో సహ 

మ 

వెలకు 150 ర 8.10 

శి నెలలకు go 24-30 

6 నెలలకు 4-00 47-00 

నంవత్సరమునకు $88.00 95-20 

wn 70 జనవరినుండీ మిగులు భూవలుల నిర్బంధిత.ల 

ie నుంప్రారంబం 
అర్థిక కార్య(కమం అమలును న 
ఏర్పాటుచేసిన రాషస్థాయి కమిటీ సూచన 

(విశాలారధ sais 

“పొ కాబాద్ సపెంబరు 16 
వచ్చే సంవత్సరం జనవరి నుండి 

గామీణ పేదలకు, చేతి వృత్తులవారికి 

మిగులు భూముల వంపిణీని (పారంభిం 
చాలని. రాష్ట్రంలో వధాన మంతి (వక 
టించిన నూతన అర్థిక కొర్య(కమం ఆమ 

లును సమీక్షించే ఏమి త్రం ఏర్పాటు చేయ 
విడీన రాష్ట్ర) స్థాయి కమిటి నూచించింది 

కమిట్ సమౌవేశం నేడిక్కడ జరిగింది 
ఆర్థిక కార్య(కమం అమలులో ఇంతవరకు 
తీనేకన్న చర్యలను నమీక్షించింది = 

పప్పుధాన్యాలు, చింతవండు, భాధ్యత లా 

అను సేకరించి, (ప్రభుత్వరంగ ఎంపిణీ 
ద్వారా సరభరా చేయాంని కమిటీ నూచిం 
చింది (నస్తుతం చౌకడిపోలద్వారా వీయ్యం 
గోధుమ, వపరచదార నరఫరా చేస్తున్నారు 

ఈ విషయంలో తగిన "పథకాలను 
రూపొందించి, అమలు చేయనలనీందిగా 

రాష పొరసరభకాల కార్పొ రేషను కోరాలని 
కమిటి సూచించింది. చొకదుకొాణాలు, 

యితర లల్ల౦ అమ్మకాత కేరదోఆద్వారా 
నిశ జీవీశా వనర వస్త్రవులమ పంపిణీ చేసే 
కొర్యో[రమంలో (జలు పాల్గొ నేట్లు చేయ 

టానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయోలని కమిటీ 
ఆభిపాయవడీ౦ది 

సమావేశం అనంతరం ఆధికొర (పతిచిది 
సమావేశ వివరాలను వ్యికా విలేకరులకు 
తెలియచేస్తూ ముందులు, నబ్బులవంటి వస్తు 
వులవంపిశేని సూపర్ బజార్లు చేప'పే అవకొకొ 
లను పరిశీలించాలని కమిటీ. "అభిప్రాయ 
పడిందని అన్నారు, 

కం(దోలు ధరలకు నిత్యబీ కావసర 

వస్తువులను సరఫరా చేయటానికీగాను విద్యా 
సంస్సలలోని హాస్టళృతోపాటు, పార్మిశ్రామీక 
సంస్థలలో కొంటన్ అను ఏగ్భాటుచేదూలని 

కమిటీ అధిపాయవడందవి అన్నారం 
భూసంస్కరణల అమలుకు సందింధించి, 

4 8 అక్షల డిక్ష రేషన్ల ను ,వత్యేక సీబ్బంది 
ఎరిశీలిస్తున్నదని 'చభక్వం కమిటీకి తెలియ 

జేశింట్పే అన్నారు భూనంస్కరణథ అను 

లులో సాధించిన పృరోగకిని నమీక్షిం చేందుకు 

మంత్రివర్గ ఉన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు, 

(టిబ్యునళ్ళ కు అందినీ డక రేషన్ల లో 

29 వేం సకాల పరిశీలన పూ ర్హయ౦ది 

ఇందులో 7560 ప్యతాలపై తుదనర్హ యం 
తీసుకున్నారు, ఇందులో 800 కేసుల్లో 
1510 ఏకరాల మేరకు మిగులు భూమీ 
తేలింది, తమకు మిగులు భూమీ వున్నట్లు 
ఇక్షమందికి పైగా తమ డిక్ష రేషన్లలో 

సభుక్వావీకి శెరిసినందున మొత్తంమీద 

10 అక్షల ఎకరాలకు తగ్గకం౦డా మిగులు 

భూమి లేభులుందని సమీక్ష కమిటీ అధి 
(పాయివడిందని చెప్పారు 

ఒక్కొక్సం డిప్యూటీ కానిల్టారు. నెలకు 
200 డిక్సి రేషన్ల వరిశీతన పూరి దెం చేయాలని 

కారం పారిశ్రామికీకరణ , వర్థమాన దేశ 
మధ్యసహకారం ఐక్యరాజ్య సమితియొక్క 

ఆర్థిక, సామాజిక వ్యవస్థ పునర్ వ్యవస్త 

కరిణ నిజ వనరుఅకు సంబంధించి అర్దిక 

సహాయం నిబంధనగా ఒకే విధ ౦గా 

పృ్పండాలిః 

వనరుల బదిలీకి సంబంధించి అక్ష్యాతకు 
కటుబడి వుంటామని అనివృది చందిన 
ఐ ధి 

దేశాలు ధృవీకరించాయి మొ త్తం జాతీయ 

ఆదాయంలో అధికొర అభివృద్ది సహాయ 

అలక్ష్యం 07శాతం వీపిడాలనేస్వా 
దానిని పరిపూర్తి చీసేందు * కృషి చేస్తా 

మనీకూడా యీ దెళొలు తెలిపాయి 

ఈ అక్ష్యా-వ సంబంధించి యింతవరోకు 

ఎటువంటి హోమీ లీవ్వని అభివృద్ధిచెందిన 
దేశాలు మిగిలిన దశాబ్ద కాలంలో ఈ లక్ష్య 

సాధనకు శ _క్రివంచసే లేకుండా కృషి చేన్తా 
మని ద్రకళీందాయి. 

స్పెషల్ (డాయిరగ్ రైట్ అభివృద్ది 

నవాయాలమధ్య నం ధానం ఏ ఇటు చేయ 

వేఅసినఆవరళ్యక తను డార్య మెం టం న్స్ నొక్కి 

డాక్యుమెంట్ ఆమోదం 3 

విడుదల 
తెరంబతి లం తిని పాల్పస్టీవా గెరిల్లాలచే 

అర్జీర్స్ సృష్టం శ్రి ఆరుగురి నం బ్రతి 
మ్యూూడిడ్లోని ఈజిప్ట్ రాయనొర కార్యా 

మడాను, నప్టెంలరు 16 యాన్ని న్వాధీనం “చేనుకొని దౌత్య 
విషాపోరం స్వీకరించినట్లు అనుమానించ సిబ్బందిని నిర్భంధించిన పొల ప్టీనాగెకిల్లాలు, 

బడుతున్న అయిడుగురు. విలిలతోనహా అధు వత్యే క విమానంలో మ్యాడ్తిడ్ నుండి ఇక్క 
గురు వ్యక్తులు విన్న తిరునై ల్లెయ్నల్లూక్ లో డ్రిక్రి చేరుకున్న వెంటనే బంధిలను విడుదల 
మధిణిందా = చూరు 

మాతులు లడ్డు తిన్నట్లు తెలున్తున్నడని వూరు వచ్చిన కిమానం దిగిన స్థానాన్ని 
పోలీను సూవర్నెరిట్ శ్రీ, ఎ యన్*ఆలగ్గొాం చ్తూజేందుకు విదేళ న్యతికౌప లేక రులకు అను 
డర్ పిటి ఐకి స్ట మక యివ్వలేదు 

కెల్లుపురం (పభుత్వ ఆన ర్న 

కోబడిస మరో $7 మంది తల. ద్ బివాఠలు 
ఒక పనివిడ్డ వ'స్టీతి ఆందోళనకరంగా స్వా వ _అర్తీర్స్ సెప్టెంబరు 18 

వున్నట్లు అన్న[తి వర్ణాలు తెలిపాయి అ సీనా గెగిల్లాలు , జారి బందీలతో 
కళ అడ్డు కరుబతి గండి ఈ గా (పత్యేక "జరీరియా విమానం మా(డిడ్ 

నికి చెందిన ఒక మహిళ తలీనుక వచ్చింది నుండి ఈ రోజు ఉదయం ఇక్కడకు చేరు 
ఈ లడ్డూలను [గామంలోని 60మందికి పైగా కున్నది 

తిన్నాటి అని పోలీను అధికారి చెపారు ఇ లోగీస్టే అధ్యవలు అన్వర్ సాదశ్ 
ఇంత వరకు అరెనలు జరుగ లేడని, జేవిన విజ్జి పై విమానం సమకూరి సెళ్టేం షై 

చెప్పారు. వం ండుకు ఆర్జిరియాఖధ ్య క్షులు బొమిదిన్ 

సాగుకు లాయకీగా 
చమిభూములు 

వభుశ్వం ఆదేశించింది 800 కంది 
డిప్యూటీ కాసిల్హార్లు ఈ పనిలో నిమగ్నమై 
వున్నారు ఆరదువర్లి నెలకు 10 వేల 
చొవ్వుస రానున్న మూడు మాసాలలో అక్ష 

80 వేల డిక్ల రేషన్ల నరిశీలన పూర్తి ఆవు 
లేంది. 

మిగతా డిక్లిరేషన్ల నరికీలను కొనసాగి 
స్తూనే ఢీసెంబర్ నాటికి న్వాధీనం చేనుకొ ? 
భూమిని వంచే కార్య కమాన్ని 978 ఆన 

వరిలో (పాఠ ౦భించాలవి కమీటీనూచించింది 
40 అంకాల కార్య్య8మం అవలుకు 

కాలూకౌ, పిర్కా స్థాయిల్లో పర్యవేక్షక అధి 

కారాలతో (వచా కమిటీలను ఏర్పాటు చేయా 

(మిగతా కిన పేజీలో) 

చేందుకు మానవకా దృష్టితో యీ నహో 
యాన్ని ఖల్టీరియా అంద చేనిందఏి (పభుశ్వ 
రేడిమో (ఏకటించింది 

చెబున్ రాజధాని మ్య డిడ్ లోని ఈ జిప్పు 

రాయబార కార్యాలయంపై దాడి చినన 

“నలుగురు పొల స్తీనా గెరిల్లాలు మూడుఆఅరబ్ 

దేళాల రాయకొరుళతో" సహా బడుగురు 

న అంధీలు యి (వత్యేశ విమానంలో 

భారత్,సోవియుట్ ల ఒప్ప౦ ద ౦ వ్యావ. 
సిన్న ఈ కిష్టరాయబార కార్యాలయాన్ని 

అకమించుకున్న గెరిల్లాలు ఈ రాయ జిస్ట్ర 
పరద సహాయం నిధికి హమ 

వ్యూఢీల్లీ , వెస్టింబడు 14 రిక స రలు లాడ్ 
కాం(గస్పొర్తీ (వ్రధోన కొర్యద రి కలకత్తా, వెప్టెంణరు 18 

శ్రీమతియం-చల్దశేఖర్ నేడ్యువధానమధ్యితి. ',(సముఖ కాష్తవే త శ్రీ పీజిబావణ్ 
శ్రీముని ఇంచికాహాంధీక రెలముహాటాణరి శ టోపి య ప్రాణా రల్తరో పశ? వ్వర్భవంలో 
జర్మనీ సోంఘిశ 'చంక్షేమ సంఘం. తడుపున విన్న మరణించారు”. ఆయన వయస్సు 
వరచ 'సహాయక నిధికి రు 01 వేలు అంద 81 నంవర్సరాలు ఆయన మందుల నం 

/ డ్వెరెక్టర్. 

హైదరాబాద్లో రక్షణప్యాక్టరి 
రాకెట్ట్క పిస్ఫిలీలలో ఉపయోగించే 

సూపర్ 'అల్లాయిస్ ఉత. తికి 
హ్ వెప్టెంబరు 16 జారువిగామ్'' ఈ ఫ్యాక్ల రీవి నెల కొ ల్బు 

రాకెట్లు, మిన్సిరీలు, ఎలెక్సారీవిక్స్లోనూ తుంది ఈ సంస్థ శీ నేజింగ్ డై రెళ్లుర్ 
ఏరోనాటేక్ స అణు కర్మాగారాఆలోనూ వివి శ్రీ అంవొన్ కోర్ * 
యోగించే నూవర్ అల్లాయిస్ను ఉత్స త్తి 

వరి సంటకు నె నై(దోజన్ అభ్యం కోవ చేసే ఒక రక్షణ ఫ్యాక్టరీ 'వా(దాకాదీ లో ee 

టంపై పరిశ్ శోధన 'జెయవఠనిందిగా ఏ ఎస్ నెలకొల్ప ఐడనున్నది : ట్ల 

ఎస్ ఆర్. ఐ కాస్త చేక్తలను కోరటం _ 1970లో యీఫ్యాక్టర్తీ ఉత్స త్తి (ప్రారం sr 
జరిగిందవి ఆయన చెప్పారు. భిన్తుంది (వరి వంవర్సీ5ం జ్ 50 కోట్లు అల్లాయినులో అనే అంగంపై ఇక్కడి అ 

విలా వగల 250 టి న్నుల నూనే 5 నమావేశ ౦లో వవంగిస్తూ అహ్న'పై వషయం 

బల్లాయిన్ ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఉర్పత్తి జేయ కెలియ చేశారు. డాక్టర్ ర విశ్వేశ్వరయ్య 

బిడుతుందని డాక్షర్ ఆర్ వి తంవాన్ జయంతి ఉత్పతాలి నందకృంగా ఆం 

కార్ నేడీక్కుడ చెప్పారు. 
(వభుత్వ రంగ సంస్థ అబన "మిక (మిగతా కిన పేజీతో) 

కార్నాల్, 'వెప్టెంబిరు it 

చవిటి భూములను సాగులోకి తేవటానికి 

సంబంధించి భారత, 'సోవియట్ యూని 

యన్లు ఒక ఒన్పందొన్ని కుదుర్చుకున్నా 

యవి భాథత వ్యవళాయ పరిశోధనా నుండలి 
డై రెక్టర్ ఇనరల్ డాక్టిర్యం, కున్ స్వామి 

నాధన్ చెప్పారుం! 

వ్యవసాయాభివృద్ధికి, వ ల్యే కంగా 
చవిటి భూములను సాగులోకి తేవటంలో 

ఉభయ దేశాలు ఫనూటారావ్ని మార్పిడి చేను 
కునేందుకు ఈ ఒవ్సందం వీలు కల్చిన్తుం 

దని ఆయన విన్న బక్కడ ప్యోతికలిచారికి 

చెప్పారు 

సొగులోకివ చ్చే వివిధ కొద్యాాకమాఠను 

అమలు పరచేందుకు రాష్ట్రాలకు రు 9 

కొట్లసు శేందం బండారు చేనీండి. 

కొర్నాల్లోని పి యస్, యస్ ఆర్, బం 

(బూముఆ చిటితనాన్ని ఎరిశీలిం చే వంస్థ) 

ఠాపొందించిన వద్దతుల పాతివదిక'ప 

ఉత్త [నదేశ్లో ఒక శేంద్రం ప్రారం 

భించేభడుతుందని అయన చెప్పారు 

| 

aw apn 

సెంబ్లీ 

చెప్పారు | 
అంకర్ణాతీయ (దవ్యవిధి సంస్థ బంగాళం 

అమ్మకాలు కొంత తను న్వరిత వికాళాణి 

ద్వారా (టస్టు ఏర్పాటు చేయాలని, దానినీ 

మొ తం దేశాల (పయోజసాలకు ఆస గుణంగా 

ఒక సంస్ద నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు. పయోగాత్య కజుత్ర 
అభినృద్గికారకు "సెట్టుబడులపగాను వేన 

డలను విస్పృతం చేసుకునేందు 3 (పవనంచ 
వ్యాంప ప్రత్యేకించి అః తర్జాతీయ అభివృర్జి 

సంస పెటుబడుఆను సెంచుకోవలన్న అవ 
సాం ఎం తెనావున్నదని డావమ్యుమె టొనొక్కిం 

కన్సెషనర్ విదింధనంల'సై ఇట్టునిడులు కల్పిం 
చేందుకు యిది అవసరమవి చెప్పారు. 

వర్థమాన దేశాలపై పెరుగుతున్న రుణ 

భారాన్ని (వస్తానిస్తూ నై రోగిలో ఈ సం 
త్సరం జరిగే 4 అంకొడ్ నాలుగవ నమావే 

సాధ్యమైనంత త్వరలో ఈ సమస్యపై న్ 

ష్కార సాధనకు అన్వులిచ్చే దేశాల, రుణ 

వాధిత కేశాల నమా ేశామ్ని ఏర్పాటు చేయాలని 

డాక్యుమె- చ్౮ కోరారు, 

VISALAANDHRA Phone Mo. 75801 gy. దయం Wk Regd. No. WW 

భిద్ధయుక్తీమ ములను జ 
ట్ట మ్ముళమైన య Tagine 8 

అజ్వం oss డ్రైన్మ నరముల బలవృద్ధి టానిక్ 
వరము మధన 

వొల్పజ ౦కు: యునైటెడ్ కడానర౯మడరౌము. హాదా సుర్రు. 19 

సుంకర కంటుంబ 

సహాయనిధి ఎర్పాటు 
విరాళాలకై ప్రదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి కార్యదర్శి 

శ్రీ అమ్మా రెడ్డి సత్యనారాయణ మ్ల్లూప్తి 

('కాలాంధ్ర విలేకరి 

హై దాదాద్, నెపెందిరు {6 

ఇటీవఆ మురణిం+న న్యువ్రనిద్ద గిచయిత 
శ్రీను కరనళ్యరారాయణ కుటుంబాన్ని ఆర్థి 

Sp ఆదుకునేందుకు నహాయనిధిని ఏర్పాటు 

చేస్తన్నట్లు (వదేక్ ౭మ్యూిస్టుసమితి కార్య 

దగి శ్రీ తమ్మారెడ్డి సత్య రారాయణ నేగీ 

క్కడ (వేకటించారు 

శ్రీ నుంకర సత్యనారాయణ ళన జీఏ 
కాన్ని |నజా సేవకు అంకితం. చేశారని, 
ముఖ్యంగా తన రచనలద్వారా పేద (వజల 

అభ్యున్నతికి కృషి చేశారవి శ్రీ తమ్మారెడ్డి 
అన్నారు. 

"కష్టజీవి, లెనిన్, సీతారామరాజు 
తడిశర ఫనేక బృురకభఆ ద్వారా (పజలకు 

(శీ నుంకర సన్నిహితనుయ్యాకని చెప్పారు 
శ్రీ భాష్ళర? వుకో కరిగి ఆయన రచించిన 
య భూమీ సోటకంచ్యారా చిరస్థాయిగా 

నితిచిపోయా ఈ. (చతా నాట్య మండలిలో 

ఒకరుగా జానీనద రళాడూసొల అభివృద్ధికి 

కృషీ చేశారు. 
కొవి ఆయన కతు పేదగా జీవించారు. 

ఆయన కటుంచాన్నిఆర్భి కంగాజదుకోవలపీన 

భాధ్యత ఆయన మి(శులస్టైనా సినిమా 
రధగ౦ళ్ నిన్నేహితులపై న అభ్యునయ రట 

యితంపైప వశా నాట్యమండలి శళా 

కారుల పైనా వృందని శ్రీ తమ్మా రెడ్డి 

చెప్పారు, తమ శక్తీ ae నిరాకాలు 
యిచ్చి సహాయనడ వలధీందిగా ఆయన 

పళ్ళ స్తే జేశొరు 

“టైలర్ మాఫాంతం వరకు విరాళాలు 

'నేకరిరొదనకతాయని, అహ్హావరు విపవ 

దినోత్సవమైన నవంబరు ఫి న వారి కేటుం 

వానికి ఆ నిధిని అందజేయటం జరుగు 
తుందని (క్రీ తమ్మారెడ్డి తెలియ జేశారు. 
(వే కమూ్యమ్యూ నమెతి ఈ నిధికి 

వేయి రూపాయలు యువ్వాలవి విర యం చిం 
దిని తెలిపారు 

దాకల పేర్లు 

రించబడ తాయని, 

నారు చెక్కులు, (డాఫ్ట్లు, మవిఅర్జర్లు, 

(కింది చిరుగామాకు వంపుతూ వాటి సై 

శ సుంకర నత్యనారాయణ కుటుంచినచోయ 
విధి” అవి సృష్టంగా వాయాలని అయన 

కోరుతున్నారు, 

చిరునామా; డీ యస్ రామచం(దరావ 

అసీను కార్యదర్శి, 

అ(ధ్రవదేశ్ కమ్యూనిస్టు సమితి 
మఖభుం న వన్ 

హొమాయక్నగర్ | హై దాదాదీ 
00029. 

*పిరాలారధలో (ప్రచు 
విరాళాలు పరనదలచిన 

మా నాకినులుగా ఉండుట మోాకిషమేనా +? 
లు అ ల 

తూకాలు, కొలతల 
క్షం (టో లర్ 

ఉత్త రు లం 
హైదరాబాద్ , నెసైంబరు 1( 

విశాఖనట్నం రేవుద్వారా జరీగే ఎగుమః 
వాణిజ్యం విదేశ చాణ్జ్యుంఠికు సంబం 

ధింగిన వస్తవులను తవీఫీ చేయవలనిండిగ 
శూకాటు, కొలతల కంటోలర్ (క్రీ యం 
వీ యన్ (వసాదూవు నేడు ఉ gps 
జారీ చేశారు. 

వ్యాపారంలో తక్కువ (వమాణంగల 
కొలతలను వినియోగిస్తున్న పాఅవ్యాపారుల 

వెండిర్ల పై సె వెష్టెంబరు, అక్తోబరు సూరా 

లలో ఫ్ద ఎట్ల్న చర్య లి తీసుకోనల 

నీందిగా “అనిసెంట్ కం్మటోర్ల కు ఆయన 

ఆదేశించారు. 

ఆం(ధచదేశ్ చూకొలు, కొలతల 
చట్టం 1968 వి ఉల్ల ౧ఘి0చిన ౦దుకో గాన 

ఆగస్టులో $46 కేనులు నమోదు చీ: 

దిర్జాయి ఈ నేరానికి పొర్పడిని వారి? 

నిళఖ నూసర్ తారు కూడా స్పంది అ. 

ఆ పకటినలో తెలియ చేయబడింది 

ఈ నాగవ్లూర్ టోకు 

వర్తకులచే నూనె కల్తీ 
వాగపూర్ , సపెసెంబరు | 

నాగపూర్ వట్టణంలోవి బోకు బ్యాపా 

ధన్వఅముండి వేఠరించిన ఖాద్య తై ల ౬ 

నమూనాలు, [పతి మూడింటిలో ఓక ననూ 

నాలో క ల్లీ చేయబడిందిని ఆవోర, మందు. 
పరికోవన పంస్థ అధికారులు శెలియశేకారు 

రాజమండ్ర తాలూకా వీటిప 

లా ంతమంతా సక సం 
తకు సిద్దంగావున్న బుడన్సు మిరప పంట సర్వనాశనం; 

పొట్ట పోసుకున్న వరిపంట సైతంమునక; దిక్టుతో చని రైతుల స్థితి 
(విశాలాం(ధ విలేకరి) 

రాజముం(డి, నెప్టెంబరు 16 ష్య గ్రూమిలోను, గోదావ అంకళమీదా వెళ్లే రోడ్డు మినహా రోడ్డు కిర్యునక్క ల 
రాజకుండి కాలూకా ఏటివట్టు (పాంచ (నతి సపంవశ్సరరలాగే ఈ సంవత్సరమూ 

ములో ఇటివల 15 రోజులుగ్ కురినిన 
వర్షాలకు గోదావరి నది వరదల కారణంగా 
వూరిన వూట వీటికే యీ (పౌంతప్పు వంట 

లన్నీ పూర్తిగా నాక నమైపోయాయి 

రాజనుర్మాడి వట్టణం నుండి కాలేరు 

(గ్రామంతో (పొరంభించి తొరేదు, మధ శాల 
కల్లి ౦క, కాటవఠం, తాలుమూడీ, ముని 

కూగలీ, రాజ౦ పేటి, వెదుళ ఎల్లి , 

ఇసుగంటీవారి పేట, కాటవరరి, ముగ్గుళ్ళ, 

రై కాపురం, రాఖజాపాలెం, సీఠానగీరం, 
వంగలపూడి, వృరు షోళ్ళవట్నం (గమాలు 

గోడావరి నది గట్టు పొడవునా వుంటాయి, 

వీటిని ఏటి పెట్టు (గామాఠింటారు. 

బుడమ మిర్చి వంటలు చేశారు. ఈపాంకా 

లన్నీ జణనయమైపోయాయి, వీజానగగ 6 

(మిగతా శ్రీవ ౨ పిజీలో) , 

త్వరలో సట్టణ ఆస్తుల 
పరిమితి చట్టం 
న్యాయశాఖ మంత్రి శ్రీ 

న్యూడిల్లీ. వెష్టెంబర్ 18 

శ్రీ గోఖలే వెల్లడి 
ఆరిక కార్య(కమం ఆమణుకుకూడో చటా 

యు 

వట్టణ అన్నలపై గరిష్ట పరిమ్తి విధిం అను రూసొందిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు 

కంచుకోట విగ్వేశరరావుడు 'కంబుకంది 
తం తీర్చు ుకూడా అనారు విష్తులో 

ఈ (గ్రామాల పొడచృనా గోవావరి నదీ పృకు 'పభుతగ్షం “త్వరలో నే చట్టం చేయ కార్య(కమం౦లోని ' అనేక అంకొల ఆవల? 

గర్భంలో కూడా నంటలు పండిస్తారు నున్నదవి కేంద న్యాయళ ఖమేర్మతి శ్రీ శాసనాలు ఆవసరమని రేడియోఇంటరూ్య్యూల 
ఈ ఏటి వట్టు (గామాలకి చెండిన వేలాది హెచ్ అర్, గోఖలే నెడిక్కడ తెలిపారు. ఆయనన్నారు* 

a 

జావ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ఫివిమ్ అనారు 
స న. కమిటీవారికి మాకృతజ్యతలు 

విశ్వశాంతి యూంట్ 
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రాజ్యాంగ సవరణలద్వారా 

అదేశ సూ|తాల అవులు 
'రౌజ్యాంగంలో పొందుపరచబడిన అదేశసూ తాలలమలు 

ద్వారా ఉప్మ కమణికలో ఉఊల్లేఖించబడిన రాజకీయ, సామాజిక, 

ఆర్థి కన్వ్యాయం అందరికీ ఒభింపచేశేదిశలో చర్యలు తీనుకోడానికి 

అవసరమైన రాజ్యాంగ సవరణలు చేబట్టనున్నట్లు లుటీవల 

బోంచౌయిలో జరిగిన న్యాయవాదుల సదస్సులో (వేసంగిస్తూ 

శేం ద న్యాయశాఖామం| తి శ్రీ హచ్. ఆర్. గోఖలే, పశ్చిమ 

బెంగాల్ ముఖ్యమం గతి శ్రీ సిద్ధార్గశంకర శే _(పభృతులు వెల్ల 
డించారు. సామాజిక, ఆగ్భిక రంగాలలో (పగతిశీల మార్పులు 
తెచ్చేందుకు (పథాన అవరోధం గావున్న ఆ_స్తిహక్కును |పాథ 

మిక హక్కు-ల జాబితానుండి తొలగించి సాధారణ చట్టాలద్యా రా 

దాన్ని పార్లమెంటు (శ్రమబద్ధంచేసే ఏర్పాటు రూపొందించాలని 

ఆ సదస్సు తీర్మానంలో కోరింది. 
పాతికేళ్ళ క్రీతం రూపొందించబడిన రాజ్యాంగంలో 

సామాజిక, ఆర్థిక లత్షోన్టలకు సంబంధించి ఉప్మకమణిక, ఆదేశ 

సూ తాల విభాగాలలో విశన్సష్టం7గా నే అవి పేర్కొనబడినవి 

కాగా ఆచరణలో (పాధమిక హక్కులు చాటి అమలు 

వ్యక్తులకు స్ను పీంకోర్టు, హౌకోర్లులకు రిట్లద్వా రా వెళ్ళే పిశేషాధి 
కారం కలిగించిన అవకాశాన్ని పురస్కరించుకొని సొమాజిక 

ఆర్థిక రంగాలలో (పగతిశీల మార్పులు తెచ్చేందుకై పార్ల 
మెంటు, రాష్ట్ర) శాననసభలు ఆమోదించిన వివిధ చట్టాలు, 

ఆయా |పభుత్యాలు తీసుకున్న కార్యనిరగ్ధహణాధి కార పరమైన 
చర్యలు చెల్లవని కోరుల్లనో రిట్లు దాఖలుచేని అనుకూలమైన 
తీర్పులు పొందడం జరిగింది. 

స్వాతం త్యం పొంది, రాజ్యాంగం ఆమాదింపబడిన తొలి 

రోజుల్లో వివిధ రాష్ట్ర) శాసనసభలు జాగీన్హారీ, జమిాందారీల 

రద్దుకే చేసిన శాసనాల నుండి యిటీవలి కాలంలో చ్యాంకుల 

జాతీయకరణ, భూగరీప్ల పరిమితుల చట్టాలవరకు మన అనుభవం 

ఈ వా_స్థవాన్నే తెలియజేస్తున్నది. కోర్టు తీర్పులవల్ల చిక్కు 
"లెదురై నపుడల్లా అప్పటికప్పుడు ఆపద్ధర్మ చర్యగా రాజాళ్గంగ 

సవరణలదాగ్థరా పా గర్గ మంటు వాటిని పరిమ్కరించుకొం 

టున్నప్పటిక్కీ (పాధమిక హక్కుల్లో ఒకటిగా 'ీర్కొనబడిన 
ఆ స్రిహక్కు సామాజిక | పయోజనాలక్కుఅవస రాలకు విరుద్ధంగా 

వైయక్తిక (ప్రయోజనాలకి ఎంత గాదుర్భినియోగం చేయబ కందో 

స్పష్టమవుతుంది. ఈ పూర్వరంగంలో ఆ హక్కును (పాథమిక 

హక్కుల జాబిశా నుండి తొలగించవలనీందిగా బౌంభాయి 

సదస్సు ఆమోదించిన - తీర్మానంలో చేసిన విజ్ఞ క్రీ అత్యంత 

గ్రడ్ఞతో పరిశీలింపదగిన కీల కొంశం అనడంలో సం'చేహం లేదు 

రాజ్యాంగ మాలిక సరూప స్వభావాలు లక్యాలకు 

సంబంధించి 'అశేక సందర్భాల్లో పచేపడే | పస్తావించబడుతున్న 
అంశాన్ని పరిశీలించేటప్పుడు ఒక విషయం ఉదేశ్వపూర్యకంగా నే 
దాటవేయబడుతున్న ది. రాజ్యాంగం కొన్ని నిర్దిష్ట సామాజిక, 

ఆర్థిక, రాజకీయ శ్ర్య్యూల సొధనన_ విస్పష్టంగా చెసిన ఏర్పాట్లను 

కాదని, ఉప క్రమణికలోనూ, ఆ జేశస్తూ తాలలోనూ పేర్కొన 

బడిన అంశాలను (తోసిరాజని, (పాథమిక హక్కు లే-అందులో నూ 

ఆ_స్తీహాక్కు--అనుల్లంఘనీయం గా, అడే రాజ్యాంగ సర్వన్వంగా 

వ్యాఖ్యానించడం ఎంతవరకు రాజ్యాంగ మాలిక లక్షణాల 

కనుగుణ్యమైందన్న బే అది. 
బూర్జువా |పజాస్వామ్య రాజ్యాంగ (వమాణాలనుబట్టి 

చూచినా _పాధమిక హక్కులు నా్సాయపరిశీలన (జుడిపీయల్ 

రివ్వ్యూ) భావనలు ఒ శిరకం7గా లేన్ర ఇందులో ఏదీలేని |బీటన్ “ఆ 

రెంగూవున్న అమెరి కా రెండూ స్వేచ్చా పపంచం) లో పజాస్వామ, 
సాం|పదాయాలకు పురిటిగడ్డలుగానే _ పరిగణింపబడు 

తున్నవి. ఈ భావనలే మన రాజ్యాంగ నిర్మాతల ఆలోచనాథోర 

ణివి వీ శేషంగా (పభావితం చేసీనాయి, ఫలితమే (బటన్ లోని 

పార్లమెంటరీ ,పొతినిథ్య _పభుత్యం ఏర్పాటు ఒకవైపు, ముఠో 

వైపు అమెరికా రాజ్యాంగ భావనలైన (పాథమిక హక్కులు, 

నాషయపరిశీలనలు జోడింపు జరిగింది, అయితే యిక్క-డకూడా 

కీలకమైన తేడా ఒకటి లేకపోలేదు అటేఅమెరికారాజ్యాంగంలో 
చేని ఆచేశసూ తాల భావన. కాబట్టి మన రాజ్యాంగంలోని 

(పాథమిక హక్కులు, ఆ'దేశసూ తాలు శెంటిసీ సమన్వయం చేసీ 

వ్యాఖ్యానించే సందర్భాల్లో అమెరికా అనుభవాన్ని మక్కికి 

మక్కి-7గా అనుసరించడం శోడ్చడదు. 

ఇటీవల రాష్ట్రపతి, (వధాని చేశే పేలే సందర్భాల్లో 

శీరొ-న్నట్లు ఎంతే ఆదర్శంగా రూపొందించఒడిన రాజ్యాంగ 

నైనా అన్న కాలాలకు మారుతున్న సమాజపు అవసరాలకు 

అనుగుణ్యమైన ఏర్పాట్లు కలిగివుండటం సాధ్యంకాదు. అందుకే 

ఆయా పరిస్థీతులనుబట్టి సవరించ రానిదీ కాదు. ఏ ర్పామేనప్వుడున్న 

దున్నట్లుగా యిష్వుడుఏ రాజ్యాంగమూ లేదు సవరణలు ఎక్కు వొ, 

తక్కువా అన్నది ఆయా సమాజాలు నిర్లేశించుకొన్న వి_స్సృుత 
౭ త్య్యూలనుబట్టి, వాటి సాధనకు ముందుగా ఏ ర్సాక్రైన రాజ్యాం 

గంలోని పరిమితులు, వెసులుబాట్లనుబట్టి వుంటుంది. 

ప 
0 

అర్లెంబైనా మంత్రుల రాజీనామా 
అధ్యక్ష పదని భాధ్యతళిను స్వీకరించిన 

మొదటి రోజునే జారిద్దరి రాజీనామాలు ఆమో 
దించినటు లూడర్ (ఎకటించారు ఈలోగా 

అర్జింపైనా కరెన్సీ సెసో ఒలువను తగ్గిస్తు 
న్నట్లుకూడ (వభుత్వం _వకటించింది 
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అగ్జం పైనా రక్షణ. ఆంతరంగిక శాఖ 

మంత్రుల రాజీనామారిను నూతన తాతాగా 

లిక అధ్యర్లులు ఐబోలూడర్ నిన్న ఆమో 

దించారు. 

నమూర్కిస్టుపార్టీ నాయకులారా! ఎక్కడికి బుసయనం? 
యా దేశాల అంతర్గత అభివృద్ది 

విరోధకళ ర్రులతో గూడువురాజీ జరసి 

అనేక తృతీయ (పఎంద డదేళాఆలో 
సా_ాజ(వాద వ్యతిరేక (పభుక్వాఠను, 
కడకు బూర్జళా పంప్కరణవాద (ఎభు 

క్వాలను సైతం = స్మామాజ్యతవాదులు 

కూలదోస్తూం ప= ఈ”షయమైచార్మిస్లు 
పారీ ఏ =ధమైన గుణపాఠాలను తీసు 
కోనడమూ లేదు, భారతదేశ పరినీతులకు 
ఈగుణచాతా నుఅన్వయించడమో లేదు. 
అ టేస్మామాజ్యవాదులు క్కుటలుజరిపేది 
ఎక్కు దోసుదూరంగా ఉన్న కాంగో లేక 
చిలీ మొదలయిన దేశాల్లో తస్పభార తి'దేళంలో 
వాణ్ళు ఉదారబుడ్దితో మడి క టుకొ నీ 

కూచుంటారన్నమాట  కాం్యగసుకు = 

కాం[గెను వ్యతిరేకళ కులకు 
మధ్యజం గుతున్న పోరాటంలోసా[మాజ్య 

వాదులు నటువంటివోక్యము చేనుకోకుండా - 
చూస్తూ వూరుకుంటారన్నమాటి ? 

సా్యషనూజ్యవాద 

వ్యతి రేకుల లక్షణం ఇదేనా? 

ఈనాడు స్మామాజ్యవాదులు ఏఒక్కు 

తృతీయ పపంచ దెళొన్ని వదలిపెట్ర 
కుండా ఆంతరశ అభివృద్ది నిరోధక 

భక్తుత ఏకన్సీ ద్యారా ఆయా దేశాల 

రాజకీ మాలలో జోక్యం కల్లి ంచుకుంటూ 

న్నారనే విషయం స్మామాజ్యవాడద వ్యతి 

రేకినవి చెప్పుకొనే ఎ ఒక్కరూ 

గుర్తించక 0గా ఉండలేరు 

ఇటీనలి కాలంలో మావో (గూప్పళా, 
అనీ ఎక్కడ ఉంచే అక్కడ న్యామాఖ్య 

వాదుల కుగ్సత వథకాలకు ఉపయోగనడు 
తున్నాయి 

ఇటీవత తృతీయ (పవంచ దేశాల 
చరిత చూసుక ంచే అయా దేళాల్లో 
సామాత్యవాదులు జోక్యం చేనుగోవడం 

ఆ దేశాల్లోని ఆభివృద్ధి నిధోధికులకు 
డబ్బు వెదఠజల్లడం, వి చ్చి న్నకర 

ఉద్యమాలను పో త్స హి ంచడం౦ 

స్వార్థపత వల్లా చేతుల్లో 

కానున్నూర్కెట్ త్రో 

చెనా సంబంధాలం 
టాన్ వార్తాసంస్థ వివర్శ 

మాస్కో, సెఫైంఐరు 16 
యూరప్ కామన్ మార్కెట్లో చైనా 

సంబంధాలు ఆర్థి క మైన ఎకొ ఎని, రాజకీయ 
వరిగణనలతో చేనుకున్నవని సోవియటి 
జార్తాసంస్ట టాస్ విమర్శించింది. 

(ఎన్సెల్స్లో చైనా రాయదారి లాలాన్ 
పిన్ యూరప్ కొమన్ కార్కెట్కు వీయూమక 
సకాలను నమర్పించద౦ పై వ్యాఖ్యానాన్ని 
విడుదలచేస్తూ కొద్ది సం వశ్సరాల 
(కితమే కొమన్ మార్కెట్ తొ దౌత్య 
వంది ధాలు పెట్టుకునే ఉద్దే!౦లేదని చైనా 
(పకటించింది అయితే ఆ తర్వాత చానా 

నాయకుల , చైనా (వణార సాధనలు కానున్ 
మార్కెట్ పరిధిలొ నే ఆర్థి కంగానేగాక రాజీ 
కీయంగా వ్వైనికంగా విలీన మనటాన్ని 
ఆమోదించామని తెలిపారు 

ఆంతర్జాతీయ గుర్త పెట్టువిడి దారుల 
ఆధిబతర్య సాధసోలైన కోమన్ మార్కెట్ 
నాటో కూటమిటు గుర్తపెట్లువిడి దారుల 
(వయోజనాలకు చేవ చేయటమేగాక, పశ్చిమ 
యూరిస్ దేశాల (కామిక(ప్రజల (ప్రయోజనా 
అ “రుద్దమై నవనే సెకింగ్కు ఏమ్మాళం 

బాధను కలిగించలేదు అని టాస్ పేర్కొ 
న్నది 

టర్కీ భూకంపంలో 

2,312 నుంది మృతి 
అంకారా 'వెపేంబరు కక్ 

టర్కీ డీయాడీ బకీర్ రాష్ట్రంలో ఇటీవల 
ఆ ,పొంతంలో సంభవించిన భూకంపంలో 
మొత్తం 2,812 మంది ఉనిపోయినటు 
ఆ రాష్ట్ర) గవర్నకు నజీమ్ కెమాల్ దివిడ్ 
తెలియజేశారు. 

మరో 4,72 మంది (నజలు గాయ 

(3) 
ఉన్నస్థానిక వ తికల ద్వారా తన్ముపచార  (వానీంది 

నమాచాాన్ని (వచుదించడం (ప భుత్వ ఇంత పరమ మూరోపే బూకొలను 

ుం(కాంగంలోకి నాయుద బత?” అలోక్ కడట్ర మొర్క్సి పా రీ జ కర్యక రలు 
జొరవిడటం తరుగువాట్లు లేవడీయడం కూడా దిగమిం3దీం కషం ల 
ముల కరా జరుపుతున్న ఉది౦ “మురగడంతప కరవడంో 

శాలు అనేకం కనబగతాయి ఆసీరం 

చేయడం (డి బ్రాచిల్తి జేషన్) ఈ అన్ని రేడా? 

చర్యఆ వరమిలక్ష్యం బంగాదేశ్ విము క్రికి సహాయం చేయ 

ఇరుగు పొరుగునున్న బంగ్లాదేశ్ లో డిం శేపేలం మొక గడంతవృ కరవడం” 

ఇబెవల జరీగిని భుటనలు, పేక్ ముజీ క్రాదా? 
బురీ రివొమాన్, ఆ య న కుటుంబాన్ని వియత్నామ్కు వాయ పూర్వక 
అనేక బుతర (పశాతం్యత వాదుకను మెన తోడ్పాటు యివ్వడం కేవల 

కమ్యూనిస్టులను దారుణ ౦గా వాత్య  మొరగడమేనాః డిగోగర్నియా యుద్ద 
చేయుడం ఫ్యామాజ్యవాదులు సాగింఒన సావరాన్ని వ్యతిరేకించడం 

ఘోర నేరాల నుదీర్హ చర్మితలో తాజా  భహ్ముకా మారక్కిసు వార్తీ నాయకుల 
(a) లు 

క్ూడా 

శ్రీ సలం రాజశేఖరరెడ్డి 
(భారత కమ్యూనిస్టుపార్టీ శేంద కార్యదర్శివర్గ సభ్యులు) 

శిల + చు యు + చు? ఆ? కాం కుం 0 ఇది న ల + రర రా మా ముల వుం ఆక + ఉమ 

వంఘటన దృషిళో “మొరిగ4మే”ో కాబోలు! 

స సోషలిస్టు 'దేళొలు కూడా ఆ విధంగా 

భారత దళాన్ని భావించ తున్నట్లుగా లేదు? 

మినహాయిసారా ? 
అవాయు 

శమ దారుణ కటలనుండి సా్యమాజ్యి 

చాదులు భార త దేశాన్ని మిన బో 
యుంచారనీ దధదయదలఆచి వదలి 

పెటారసీ మార్క్సిస్తుపారీ నాయకులు 
ఇ (om) 

భా=౭ంచుకున్నారా? ఏహుకళొ వారు 

ఆవిధంగానే థావిందుతూ డవచ్చు 

ఎందుకంటే మార్క్సిస్టు నాయ 
కఆదృషిలో ఇందిరాగాంధి (ఎభుత్వాన్నీ 
వడ దోయాతిని రామాజ్యవాదుల కోర వల 
సిన కారణం ఏదీ కనిపం చడం లేదు, 

“ఇందిరాగాంధి మొరుగుతుందే కాని 

కరవదు” అన్న విషయం స్నాసూజ్య 

జాదుళికు తెలుసునని మార్క్సిస్టుపార్సీ 

వార నతి క “వీపుర్ప్ గెమాశిసీ” 

వీహోర్ లో 

జయ్యపకాశ్ నారాయణ ఉద్యమం 

యొక్క, ఆయ న ను బలపర్చుతుణ్ను 

మితవాద అధివృద్ధి నిరోధకుల శక్తుల 

యొక్క స్మామాజ్యవాద అనుహాల॥ క్రుల 

యొక్కస్వభావాన్నికిప్పిప్పచ్చడంకోన మె 
భారతి దేశంలో "అనిరి త్వం సృష్టించే 

విషయంలో నా(మాజ్యవాని అకు ఆస క్షి 

లేదన్న నిద్ధాంతాన్ని మార్క్సిస్టు నాయ 
కలు లేవదీ న్తుక్నారు 

మితవాద శ కులకు 

మేులిముసుగు దేనికి 9 
మ్రీతవొదక క్రులతో తమకుగల సంబర 

దాలు మర్యాద పూర్వకంగా కనబడేటట్లు 

చేయడింకోనమే మోర్క్స్సిస్టు నాయకులు 
మన దేశంలోని మితవాద అభివృద్ది నిరో 

తిరిగి. 
ర్న 

విషమించిన వరదలు. 
పొట్నా 'నెపైంబరు 1 

మూడు బారాలి అనంతరం బీహార్లో 
వరదిల బవరిన్సిి నేడు తిరిగి విషమించింది 
కోనీనధి వరోదనీటిలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంతి 
న్వ్యగామమైన బాలువా ఐజార్తోసహా అనేక 

వందల (గొమాలు మునిగిపోయాయి గంగా 

నడిసీటీమటం కూడా (సమాదస్థాయి క మించి 
(ప) న! 

వుంది 
గంగానదివరదినీరు జి ల్లా కే ౦ (ద మైన 

మాంఘీర్ పట్టణంలోని పలప్ప 1పాం౦తాల 
లోకి (ఐవేశించింది. ht ce 

కొసీనడి గట్టుకు గండ్లు భడినేంషున 

చొటాపూర్ బ్లాక్ లోని 40 గామాఠను 
ముంఛివేయటంతో 60 వేలమంది (వజలు 
తిరిగి నరదిలలో చిక్కుకున్నారని ముఖ్య 
మంత్రి శ్రీ జగన్నాధమ్మిశా చెప్పారు 

ఈ సికన్లో మూడనళారి వచ్చిన 
[వన్తుత వరదంవల్ల కళివోర్ పూగష్నయా, 
పొవార్ష, మాంఘీర్ జిల్లాలలోని ఆనేక వం 
దత (గొమాలా మునిగిపోయోయి ఈ జిల్లా 

లలో సంటలకు భారీ నషం సంభవించింది 

పరినితి అదుపుతో వుందని, ముందు 

వగ త చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారు 
అను అసమ తంగా పవృంచటం జరిగిందని 

ముఖ్యమం(తి చేప్పారు 
ఎటువంటిపగిస్థితిన్నె నొ ఎదుర్కొనేందుకు 

ఆనేక పాంళాలలో సైన్యాన్ని, నైనిక 

బోట్లను సన్నద్దం" వుంచారుః 

రాజనసనా న్ లో 
స్త జై పూరీ, సోపైంబరు 15 

భరత్ పూర్ జీల్లా కుల హిర్ (పొంతంలో 

(వవేశించిన బిన్ గన్గా నదీ వరదనీటిని 

మళ్ళించేండుకు నైనిక జవాన్ల సాయంతో 

పొర ఇంజినీర్లు (చయత్నిస్తూనే వృన్నారు 

అయతే, పరిన్లీతి “విషమంగా” లేదని 
అధికార (వేకివిది ఒకరు చెన్పారు 

గత వారంలో నాగపూర్లో భారీ వర్ణాలు 

పడట తో కోటగోడ కూలిపోయింది ఫలి 
తంగా ఈ ప్రాంతంలో వాహనాల రాకఫోక 

అమెరికా రాయబారి ఆరోపణల పై 
నర్ధమాన దేశాల నిరసన 

ఐరాస్క చెప్పెంబరు i 

అమెరికా రాయబారి డేనియల్ మోవిహొన్ 
తృతీయ (పఎంచ దేశాలపై చేసిన ఆరో 
ఎణలిసటి త్వతీయ (వపంచి దేశాల (గూపు 
అధ్యక్తులు అల్ఫాన్సో గార్సియ రోబుల్సు 

తీప అభ్యంతరం తెలియ చేశారు, 

జనరల్ వెం ది పత్యేక సమావేశంలో 

(దవ్యవం స్కరణల పె చర్చిల సందర్భంగా 
బుహవ్మాధ్భావ వా౧వరణం కౌ పొడాల నే 

ఆకొంక్షితో వర్ధమాన దేశాలు వ్యవహారీ౦చా 

యని మెక్సికో వాయబారి అఖున రోబుల్స్ 
అన్నారు చర్చంల్ ని ఆంళాలప్తై తీవ వీచె 

ధాలున్నప్పటికి (పొంతంగా కృత నిశ్చ 

యంతో వర్ణిమాన దేశాలు వ్యవవారెంచా 
యని చెప్పారు, 

వర్టి మాన దేశాళ్కగూపు ఎంతో బాధ్యత 
యుతంగను వ్యవబవోరించింది అమెరికా 

రాయబారి చేనినటువేంటి పకటనలు ఐక్య 
రాజ్యవమికి (యోజ నాఆకు =రుదంగా 

అస్నైక్యతను సృష్టిస్తుండవి ఆయన 

"పేర్కొన్నారు, 

లావాను 

దేగనవాాపితంగా 
కుటంంబ సంకేవు 

మను! 

సకం నిర్వహణ 
మను. 

న్యూఢిల్లీ , సెప్టెంబరు 15 
దేశత్యాసితంగా నేటినుండి నీర్వహింవ 

బడుతున్న కుటుంది పంక్షేమ ఎధథిక 

_్రచార వక్లానీకి (పడ్యేక (పాధాశ్యత కల 
దనీ కేంద ఆరోగ్యమం తి శ్రీ కరణ్ సింగ్ 
తెలియజేశారు. 

చిన్నకటుంబ పద్ధతిని దేళవ్యాపితంగా, 
మారునూల |గామీణ (పాంకాలలో కూడా 

చిరం చెయ్యడం ఈ కొర్య కమ ఉద్దేశం 

అవీ ఆయన శెలిశారు 

ఈ వక్షం రోజులలోను కుటుంబ 
నియం(తిణ ఎద్దతులను అమలు జరప%శ౦తో 

వాటు, కుటుంబ నియం్శతకణకు ఆమోడిం 

చిన వారికి కుటుంది నియం[తణ నిల్స్కూడా 

అజ వ్వేఐడి కాయని ఆయన చెప్పారు 

అకు అంతరాయం కలిగింది 

యు, సీ, లో గంగా, 

యమునల నీటిబుట్టం 

సెరుగుదలఆ 

లక్నో, వెప్టెంబరు 15 
ఉత్తర (సదేశీలో (వధాన నదుల్నెన 

గంగా, యమునా నదుల నీటిముట్లం పెరుగు 

ళూ నెవుందవి,మిగిలిన నదుల సీటీమట్లంతగ్గు 
ముఖం పటిందాని ఇక్కడ వరదల గురించి 

ము దు హెచ్చరికలు చీనే కేందం తెలి 
సింది 

గంగా నది నీటి మట్టం గంటకు 
వెంటీమీటర్ల నుండి సెం మీ వరకు 

పెరుగుతున్నది బలి యా వద్గ గంగా సీటి షో బెక వే | గులకు కరువు భత్యం పెంచడంపట్ల ముఖ్య 
మట్టం (మాడ యుకంజు 61 సెంటి! 

మీటన్ల అధికంగా వుంది. 

రాష్ట్రంలోని బన్ని (పొంతాళలో 

యమునా నది నీటిమట్టం పెరుగుతున్నది 
అయితే ఈ నది సీట్ మిట్టం (ప్రసూడ స్థాయి 
తంట తక్కువగానే వుండి 

గాగ, కార్డు, రీ గోమతి బుర్డి 

గండక్ నదుల నిటి మట్టం తగ్గు ముఖం 

నెట్టింది, 

గుజరాత్ లో 

మామూలు పరిస్థితి 

అహమ్మదాబాద్ క్ష సెపైంబరు 16 

వర్ణాలు తగ్గుముఖం పట్టటంతో ఉత్తరం 
దక్షిణ గుజరాత్లో వర దలకు గున, 

(బొంతాలరో (కమంగా మామూలు పరిస్టితి 
ఏర్పడు తున్నది 

మెహొననజిల్లాలో వరదలవల్ల 5 గురు 
వ్యటృలు మరణించారు. 400 అకు పైగా 

ఇట్ల కూరిపోయాయి వర్గాలవల్ల సంభవించిన 

నషాళను గురించి అంచనా వేసేందుకు 

మెహ్ననజ్ల్లాలోని వివిధ (పాంతాలను అధి 

కాయలు సందర్మంచారు 

ఇదిలావుండగా అవా మ్మ దావోదీ = 

మెహిసన అవామ్మదా ఏద్ -బరోడాలఅమధ్య 

వావానాతి రాకపోకలుపృనరుదరీంచ బడాయి 

గత రెండు రోజులు? ఈ నగరాల మధ్య 

వాహానాల రాకపోకలు నిలిచిపోయి వున్నాయి 

నర్మదా, తఎతి, మాహితోనహా అన్ని 
నదుల నీటిమట్టం (వమాద స్టాయిక౦'పే 
ఈకి్కవగో నెవుంది 

నో 

మాసో గై కం 
pat] 

బంగాదెశక్ 
అల్లి అజ సా 
ఇళ ఎతినధి 
ఇ | 
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బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షులు ముస్తాకి' అహ్మాద్ 

తన 1ఎట్యేక 1(1ఎతిసేధిగా వార్ష 

మెంట్ సభ్యులు మోహియుద్దీన్ అవ్మాది ను 
మాస్కోకు వంపించి*ట్లు నిన్న ఇక్కడ అధి 

కొరయుతం౦గో (ఎకటించారు, 

సోవియటీ ఆ ధ్యక్షులు నికొ తాయ్ 

పొదొర్నేక ,పత్వెక (వతినిధి ఒక నోందే 

శాన్ని తనుకువేళ్ళారు ఆమన కొన్నిరోజుల 

పొటు మాస్మోలొ వుంటారని అపకటనలో 

పేర్కొన్నారు ద... లన షప ల. 

ధకళ కుల విక్ళత రూపానికి మేల్ 
ముసుగు వేయ వలని వస్తూంది 

సొ(యోజ్యావాదులా నాశంచే కఓఆ 

గురించి, ఆమ అనయాయుంలో ఏమరు 

పాటు తనల కరీ తచడం౦ 

నామాజ్యవాదో *నుకాఆ శక్తులకు 

మేలిముసుగు కొప్బడిం - మూర్క్సిను 
సారీనని చెవ్చుకొనే పార్తీకి తగునా? 

డు లు 

భారతదేశం లోపల, వెలుపల గత 

స్మామాజ్యచాద వ్యతిరేక, (బజాతర్మిత 

క కుంనుండి, (వఏవంచ కమ్యూనిస్టు 
ఉద్యమంనుండి, సోషలిన్టు (+ఎంచం 

నుండి తాము ఎందుక విడివడి వేరు 
పడి పోతున్నాతో దూరమై పోతున్నారో 
మార్క్సిస్టు నాయకలు పృనరాలొచించు 

కోవడం ఇఫ్ఫటి'కే కాలాశీతమెందీ 

మార్క్సిళ్టువారీ అనుయాయులు, వారీ 

వెన కను్నుబుజలు తమ పార్టీ ఎవరితో 
చేతులుకచువుతున్న వొవారి సహవాసం" 

చూసి అధికొధీకంగా కరిఎరం చెందు 

తున్నారుం 

మోకార్యకర్శలే మిమ్మల్ని 

నిలదీ సారు! 
అజ 

నడు మన దేశంలో జరుగుతున్న వతి 

ణకామాత విషయంలొ తమ పార్టీ ఇట్టీ 

వైఖరి ఎందుకు తీసుకోవడం లేవని 

మార్క్సెస్టుపార్టీ! కార్యకర్తలు తమ నాయ 
కత్వాన్న నిందీయడం మొదలు పెడతా 

రీనడిం నిస్సందేహం. (పనంచంలో 
ఎక్కడొ ఏ కమ్యూ!స్లుఫార్లీ కూడా 

సీ*యరోక్షణకోసమని అటోయిటో ఒకరాజు 
కీయ వైఖరిని చేవటకుండా ఏప్పుడూ 

ఉండదు ' అః 

మార్క్సెసుపార్కీ నాయకుల నిద్ధాంత 

రాజకీయ దీవాళాకోరుతనమే నేడు వారి 
పార్టీలో ఇంత శోదనీయ పగిస్థితులు 

ఏర్పడటానికి గత కౌరణం* 

మ్ సమా స్తీ, 

జా (పార్టీలైఫ్ 7-9-75) 

పాల సీనా విము కి 
వాద జూడ 

సంఘటన తిరస్కృతి 
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య్ 

మ్య డిడ్లో ఈజిప్టు రాయకార కార్యా 

అయం పై దాడికి తనుకెటువంటి బాధ్యత 

లేదనీ బైల స్తీనా విముక్తి సంఘటన 
నిన్న నీరుటిలో ఒక (పకటన చేస్తూ తిరస్క 
రించింది 

ఈజిప్పు రాయబారో కార్యా౭యా నిబ్బం 

దిని రక్షించేందుకు పాఠ స్టీనా విముక్తి 
సంఘటన నాయకత్వం (వేయత్నాలు చేలు 
న్నదని ఆ (వకటినలో తెలిపారు టేస్తత 
వీధంగానె పొల _స్రీనా (పజలక వ్యతిరే 
కంగా ఈజిప్టు అధికారులు చర్యలు తీసుకో 
వాలని భావించిన ట్ల ఇతే యీ ఘటన వెనుక 

మరుగు పడవలసిన అవనం౦ లేదనీ సంఘ 
టనీ న్పష్టం చేనింది* 

1651 
రాష) (వభుత్వాలతో సం|సతింప్పులు 

జ ఎకుండా కేర్యం _వభుత్వం తన ఉద్యో 

మంతి శ్రీ జలగం వెంగళరావు ఆందోళ 

నను వ్యక్తం చేశారు, 

కేంద ఉద్యోగులకు కత వృభగ్యం 

చెంచినప్పుడల్లా తదుకు కూడా పెంచ 

వలపిందిగా రాష్ట్ర (వభుత్వోద్యోగుల కోరు 
తున్నారనీ ఇందువలన రాష్ట్ర) ఆర్థిక 

వరి న్తి తి అస్టవ్య స్తమౌతుందనీ ముఖ్య 

మర్మత అన్నారు కరువు భత్యం ఈ విధంగా 

పెంచే ముందు రాష్ట్ర _పభుత్వంతొ సంప 
తించోలసీ, లేదా రాష్ట్రాలకు అదనప అర్థిక 

|! సహాయం చేయవసీసీ ఉంటుందని ఆయన 

నూ ంచారు. 

ముఖ్యమంతి శ్రే వెంగళరావు లేవదినీన 

ఈ సమస్య కొ ర్తదికొదు బహుకాలంగొ 

నలు గుతున్నదే రాష్ట్ర ఎన్ జి. ఓల 

సంఘం ఇందుకు అనేక విర్షిష (సళనొదిన 

అను ఇదివరకే. చేసింది " (త్యామ్నాయ 
వనరల సేకరణ మార్గాలు వెతం సూచిం 

చింది అందుచే మౌలిక సమస్యల పరి 

ష్కారం జోలిక ఫోకుండా పైపై ఉనళమన 

సస్థాతులతో ఈ నకున్య పరిష్కారం కాదు 
రాష్ట్రాల ఆదాయాలు అంతంతమ్మాతంగా 

ఎందుకున్నాయి. అన్నది మొదటి సమస్వ 

ఒకే రకమైన పనిచేసే కేంద, రాష్ట 

ఉద్యోగులకు వేర్వేరు స్కేళ్ళు, కరప 
భత్యాలు ఎందుకు పృ౦డాలన్నది రెండవ 
సమస్య. 

ధరిలు పెరిగినందున నిజవేశనాలు తరిగి 
నందున ఆ తరిగినమేరకు జీవన (భ్రమా 
కాన్ని భర్తీ చేయడానికి పెంచుతున్నది 

అధిక ధరిల ఎళవెన్సు కొగా యిందువళన 

ఉద్యోగులకు అదనంగా కల్లిస్తున్న అర్థిక 

సౌలభ్యం ఏము౦చన్నది మూడవ సమస్య 

ఈ మూడు సమన్యలను జోడించి 

చూసినప్పుడే ముఖ్యమరిత్రి లేవదీసిన 
(ఎళ్నకు పరిష్కార మార్గిం దొరుకు 

తుంది లేని పక్షంలో కేందానీకి 

రాష్ట్రాలకు డోలేని పోని వైరుధ్యం ఉన్న 
ట్టుగా ఈ సమన్యసు చితింబ ఉద్యోగులను 
జోకొట్రడానికి మ్మాతమే వనికివస్తుంది* 
అసలు చై రుధ్యాలను విస్మరించడావికి దారి 
తీస్తుంది 3 

గడచిన నాల్గు (ప్రణాళికా కౌ లాల్లోను 

జాతీయ నంవద సెరిగిందేకొవి తరగ లేదు 
పెసీగిస శాతీయ సంపద అంతా పై వర్గాతి 

చేతుల్లొ చిక్కిందేకొని సఎ ఇంతలొ సమా 

నంగా వంపిణీ కొలేదు రాష్ట్రాల ఆదా 

యాలు ఎందుకు సెరగలేదం'టే భూస్వామ్య 

ధనాఢ్యవర్గాలి వద్ద చేరిన నంపదిను తగిన 

పన్నుల విధానంతో రాబట్టలేదు ఒక్కొక్క 
జిల్లా వరిష త్తు ఎన్నికలకు కోటి రూపాయలు 

తగులబెస్టేటంత డబ్బు భూస్వామ్య వర్గా వద్ది 

[సతీసూతపలను దెబ్బతీసిన 
భారత |సజలకు అభినందనలు 

శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీకి వవంచ శాంతి సంఘం సందేశం 

హాల్సింకీ సిపైంబరు 15 ఇ 

వతీఘాత ఉ.కమాన్ని నిలువరించ యెంకి జి 
టంలో “జయా అ నాధి నందుకు సొప్టైకాప రం 

(పథాన మర్మితీ భారి&. (ఎజలను (బీఎంచ | వ పేజీ తిరువాయి | 
కొంటిస ఘం అభినందించింది చేశాయి భారతదేశంలో పొషికాహాోరలోసో 

భారిత (ఎజల అభివృద్ధికి ఏ ౨ళ పెట్రిన్ నిక, పెద్ద కుటుంబ వ్యవస్థకు సంబంధం 
20 అంశాల కొథ్యృక మాన్ని అవలా జ్రల్వని భరత పొషిక హోర సిపుణులు డీసి 

ఎీర్నుతూ ముందుకునాగుతున్నందుక కూడ్ గోఫ్య్యన, శె “సిశ్వేక్వర భావు పెరియ 

శౌంతి సంఘం అభినందనలు తిలిషింది జేశారు, 

బీస్ఫావూలో ఇటివఆ జరిగిన (పైచి౦ంచే క్షయవ్యాధి అంటున్యాధులుపొషికాపోడే 
శాంతి సంఘం సమావేశంలో ఆమోడించిం త్రోసంపిల్ల నే వస్తున్నాయనీ (పఎంచేబాకింకు 
సందేశాన్ని బారత (పధాలీ శ్రీమతి ఇందిరా తెలియజేసింది = 

గాంధీకి ఎంపించారు గత పంవత్సరర పీషికాహాక లోవం 
భారతడేశంయొక్క అలీన విధానాన్ని వల్ల ఫాండుళ్యాధి కలగకుండా రక్షణకు, 

(వనంచ కొంతిఎ్య వలసవాద, స్వాసూజ్య బ్విక్రిత్చప్టై వశోధనఆా ఆరిపేందుకు 
వాడ వ్యతిరేక పో టాలకు ఖచ్చిత మయిన [వవంచ ఆహారనంస్త అఖిలభారత వైద్యా 
తోడ్పాటును, సోవియట్ యూకీయన్ , ఇతర శ్రాస్త్రలసంస్థ (న్యూఢిల్లీ కు, (కినియన్ 
సోషలిస్టు. దేశాలతో మతి నూతనంగా వ్వైస్లక్రతీ కాలేజి (వెల్లూరులకు సహాయం 
న్వతింత్రంపొందిన దిశాలతో సహకొరాన్ని చ్చద ఆ ఎరిశోధనలరో స్రతిరో జూ 
సా మాజ్యుజాదులు నిరంతరం వ్యతిరేకిం 24 మి (గ్రా ఎలిమెంటల్ బరన్, ఒక 

చోరు 

న్వతం్శత అర్జి కొభివృడ్ది హప౦ఖాలో 

వయనిం చేందుకు భాధతదెళం చేస్తున్న 

(పయత్నాలు అలాగే దాని కొండి 1 ధానాలు 

(ప్రచంబా-పళ్యాన్ని తిరిగిసాధించాలనె ఆమె 
రికా స్మామాజ్యవాదుత విధానాళను తల్ల 

(శ్రిందులు చేశాయి అందుకే భారతదేశంలో 
(ఎభుక్వాన్ని కూలదోనే దుకు జారు తను 
(వయత్నాలను తీ వం చేశారు 

భారితిదేశంలో అభివృద్ధి నిరోధక శ క్పత 

మహత్తర కూటమి కార్య కలాపాలను 

అరిక'ప్టేందుకు నిర్వహించే సావాసోపేత 

మైన, దృఢమైన పోరాటంలో భారత (పేజి 

లకు, ఎడోనమం తికి అండగా (వవంచ 

శాంతి సంఘం విఅబడుతుంది” అని సందే 
శంలో పేర్కొ న్నారు 

నానన పపన 

మిర్యాలగూడ పంచాయతీ 
సమితి ఉఊసాధ్యక్షుని 

wee 

తొలగింపు 
గవర్నరు ఉత్తరువు 

హైదరాబాదు, వెషింబరు 15 

నల గొండిజిల్లా మిర్యాలగుడ పంచాయకీ 

సమితి ఉపాధ్యక్షుడు (శ్రీ చాద వేంకటంెడ్డిని 

తొంగించుతూ ఉత్తరువు శారీ చేశారు 

1978 జనవరి 8వ తేదీన జరిగిన సమితి 
సమావేశంలో వెంకటరెడ్డిసే అవిశ్వాస 
తీర్మానం ఆమోదించబడింది ఆయన 

హైకోట్టకు చెళ్ళడంవల్ణ, కోర్డు సమితి 

సమావేశం జరగడాన్ని అనుమళిస్తూ 
సమావేశం చేసిన తీర్మారాన్ని అసులు 

జరపకుండా నిలిపివుందనలని దిగా ఆదేశిం 
చింది 1974 నవంబరు 19వ తేదీన 

'హ్లేకోర్టు రిట్ను కొట్టి వేసింది, 
వెంకటరెడ్డిని వదవి నుండి తొలగిస్తూ 

197i సెప్టెంబరు 11 వ తేదీన గవర్నరు 

చేసిన వుత్తంవును అశాధారణ గెజేట్లో 

నకటించారు, 

మి (గా సోలేట్ కలిపి వాడీతే పాండు 

వ్యాధి ని అదుపులోకి తీసుకరావచ్చునవి 
తెలియచేశారు 

వివిధ తరగతుల (వజలలో పౌష్టికాహార 

లోతం ఎంతెంత వుందో తెలుసుకోడానికి 

(0 రాష్ట్రాలలోను రెండు కేంద్రపాలిత 

(సొంకా అలోను పొస్టికొహార విభాగాలు నేత 
కొల్పబడాయ ఆ సంస్థలు పొషీకొహో 

రాల లోచంనల కలిగే అసర్హాలపై న 

చారం, బేస్ల్సైన్ సర్వే జరబడం 

అనుబఖజ౦ధ ఆహార కార్యక 

మాలను పర్యవేక్షించడం, పౌష్టికాహార 
కార్య(కబూన్ని సమీక్షించడం, ఆ విభాగాఆ 

శార్య(కమం 

ఆం(ధువదేశ్లో ఆకు కూరలు, కాయ 

కూరలు, పాలు, పాళి ఉత్పత్తులు తీనునో 

డం తక్కువగా వున్నా, కౌలరీలు, (బొటీన్లు 

తిసుకోడం సం౦ంత్పప్రికరంగా వుంది అంద 
వశలలో ఎ విటమిన్ల లొనం తీను 
కొనే ఆహారంలో (పొటిను కొలరీలు తగి 

నంతగా లేనందువల్ల పౌస్టీకాహార లోపం 
వుగ్నట్లు తెలియ చేశారు, 

రాష్ట్రంలో ఫ్లోరోఫస్ వ్యాధి ఎక్కువగా 
సంది 

965 66 సంవత్సరంలో ఫౌస్టికాహార 
కార్య్యకమం 70 బ్లాకులో మాత్రమే 
(పారంభించబడి౦ది మధ్యాత్నో భోజనం 

6,80 వేళమందికి అనులు జరుగుతోంది 

1వ త్యేకపొష్టికాహార కార్య కమం ?,08,000 
నందికి అమలు జరుగుతోంది (పణా 
పొష్టీకాహార వత కరి (కి ఆద (గుడ్డి? 

పొండువ్యాధులు రాకుండా రక్షణకు 

ఆవనరమైన మందులు లేవు ఆరోగ్యా 
శేందాల ద్వారా (సజల పౌస్టికాహార కార్య 
(శమం (కింద 8,74,720 మందికి ఆహారం 
పరఫరో చెయబడుతోంది 

(వతి రాష్ట్రంలొను పొష్టిఖాపార 
లోపాన్ని తొలగిం చేందుకు చర్యలు తీసుకో 
వఠిసిందిగా సూచించింది 

రాష్ట్రప్రబుత్వో ద్యేగుల 
కరువుభత్య౦ 
మూలుగుతున్న విషయం ఇదినరరు పంచా 

యనీ రాక్ మంత్రిగా వవిచేనీన 

ముఖ్యమం (తికి తెలియనిదికొదు 

పెరి*న గ్రామీణ సంపదను 

పన్నాల రూచంలో ఎలా రాబట్టాలో 

చెప్పిన రాజ్ కమీటీ సిఫారసులు (వభుత్వం 
వద్ధనే ఉన్నాయి మరి ఆ నీఫారసులను 

రాష్ట్రాలు ఎందుకు అనులుజరవకూ కదు? 

స్యాశం్యత్యంవచ్చి 48 సంవత్సరా 
కంది ఇవభుత్వ యం(తాంగిన్న మన 

జాతీయ లక్ష్యాల సొధనకు అనుగుణ్యంగా 

మార్చుకున్నామా? శేంద రాష ఎభుత్వ 

శేడర్ణ మధ్య వ్యత్యాసాలు ఎందుకు కొన 

సాగాలి? కేంద దాజధానికీ రాష్ట్ర రాజ 

ధానులకు యితరపట్ట కలకు జీనన వ్యయంలో 

'తేడాలుండవచ్చు, ఆసూచికమేరకు ఇవ్వవత 

నిన ఎలవెన్సుల్లో తేడాలుండవచ్చు గాని 
ఒకేరకమైన వాధ్యతలు నిర్వర్తించే 'కేర్యద 

రాష్ట్ర ఉద్యొగుల ప్కేళ్ళమధ్య ఎందుకీ 
వివక్ష ? 

ఇక మూడవ వీషయం అతి కీలకమైనది 
ధరల స్థిరీకరణ సమస్య (పణాళికా బద్ధమైన 
అర్జిక విధానంతో (పధానాంశంగా ఉండ 

వలనీంది, దిరల స్టికీకరణ, ధరలను 

కూడా (ప్రణాళికా బద్ధరి చేయక పోవ 

డంవర్షన వపణాళికా వ్యయం పెరిగి 
పోతోంది జీవన వ్యయమూ పెరిగి 

బోతోంది ధరల స్టిరీకరణకు ఈనాల్గు (పణా 

శికా కాల ల్లోను శాస్త్రీయ సరీష్కార మార్గాలే 
కొరవడినానూ ? పై 9) వేటు రంగంలో 

వినిమయవస్తువుక ఉర్ప లీని, 

పంపిణీని కొనసాగనిచ్చి, అడ్డు అదుపూ 
లేకుండా లాభాలను అరి ంచవిచ్చిన దుష్పరి 

ణామమే ఈ ధరల పెరుగుదల సమస్య 
(సత్యక్ష పన్నులు హెచ్చించడానికి బదులు 

వరోక్ష చన్నులు హిచ్చించినదాని దువ్ఫలి 

తమే అధికధంల సమన్య బ్లాక్ మనీని, 

దొంగ రవాణాను నట్టు పెట్టని దుష్ఫలితమే 

సన స్య 
ఈ సమస్య. 

ధరల పెరగకుండా అదుప చేన్ అధిక 
ధరల ఎలవిన్సు ఎవ+టిక సుడి పెంచవల 

నిన అవసరం ఏమిటి : 

॥ 

మాకు అధికధంల అలథకక్పులు సించ 
వద్ధు జీవితావనసర వస్తవు అన్నింటిని 
సక్రమంగా నర్జి నరేల్లకు యివ్వండిచాలుం' 
అని ఉద్యోగులు చిరకాలంగా మొధ పెడ 
తున్నారు 

అందు బీ కేం!దం, రాష్ట్రాలు రెంఠూ 

కూడబలుక్కుని నేటి ఆర్థిక, వాణి ౫ 

రంగాలలో వన్నుల విధానంలో, వంపి 
చిధాశాలలో మౌలికమైన మార్పులు తీసుక! 
రావడింద్వావానే ఈ సమస్యకు తుది 
వరిష్కారిం అభించుతు ది 

కేందోనికి రాష్ట్రానికి కృతిమ అడ్డ 

గోడలు తప్పతే నిజమైన అగుగోడలు లేవు 

కేయ్యదం చెప్పిన విధానాలను సత్వర 
భూసంన్కరణలు, (పభుత్వ వంపిణీ 
వ్యవస్థ మున్నగునవి అమలు జేయడంలొ 
ఇంకా రాష్ట్ర (సభుక్వాలే వెనుకబడు 
తున్నాయని చన్చ్సక తప్పదు 

ఎక్తెజా సు౦కప్పు వాటా, ఆదా 

యపు సన్ను తాటా తదితర వన్నుం 

బాటాలను ఇ౦కా' న్యాయంగా 

పందిజీ చేయాలని రాష్ట్రాలు అడిగట[ లో" 

తవ్వులేదు అడిగి రాష్ట వాబాను పెంచుకో 

వలనందే అదే సమయ౦లో రాష్ట్ర 

ఆదాయ వనరుఅను పెంచ కోనడంలళలో 

సాహసోపేతమైన వస్నుఆ =ధానోలను 
అవఠ౦వించడంద్వారా, సంపణీ వ్యవస్థను 
నీత్య జీవితా వపర వ నువుల స్వా డీన 

పరచుకోవడిం ద్వారా రాష్ట్ర) అదాయం 

పెంపుదలకు, ధరల స్థిరీకంణమే మార్గం 

ఏర్పడుతుంది అవ్వును మ్యూతమే అధిక 

ధ్రల ఎల'వెన్సు సమస్యకు అంతిమ వరి 

ష్కారం పొధ్యమోౌతుంది 



ఉప్పుటెరులో చంద్రయ్య కాల్వను ఏ 
అప 

కలి ఎ సదక 
డ్రై నేజ్్లోర్డు చేవ 

శ్రీ కృష్ణమూ 

(విశాలాంధధ విలేకరి) 
విజయరాడి సేప్టింకిరు 1h 

చంద్రయ్య మురుగుకాల్వను ఉప్పు 

"పేరులో కలిపే ఎథకాన్ని డై నేజ్ బోర్డు 
చేఎట్టగఆదిని రాష్ట్ర మధ్యతరహా నీటి 

పారుదిలకాఖమం ట్రీ" # వాసిరెడ్డి కృష 
మూ ర్రినాయడు వడు హోమీ యిచో రు 

కొల్లేరు వద్ద సిదయడ్లగాడీ "నం తేన 

సమీచాన ఏర్పా జై అస సభలో ఆయన 

(వసంగించారు. 

చందియ్య కాల్వను కనీసం వంద 
అడుగుల పడల్చుతో కొ ళ్లేరుద్వావా ఉప్పు 

"పేరులో కఠలవవళినిన ఆవళ్యకతను (భు 
త్వం గుర్తించింది. దీనివలన కొల్లేటి 
ముంచ్చనువడి వేలాది ఎకరాలకు రక్షణ 

రింగగలదు. చంద్రయ్య కాల్వలో 
గురస్పడెక్చిం పెద్ద నమన్యగా తయా 

రయంది గుర్రవృడేక్యిను (సస్తుతం రోజూ 

వారీ కూలీలదాశరా తొలగిస్తున్నారు ఈ 
సమస్యను శాశ్వతంగా పరప్కరింన్వః న్ 

వుంది. కొలేరులో కాల్వ పొడిగింపుకు, | 

గురప్పుడికు తొఠగింపుకు 
దుః 2 కోట్లు అవసరం. ఈ కార్య్యకమాన్ని 
కిసీనథ మూడు సంవత్సవాలలోగా అమలు 

చేయవలసి వృళ్నదిం కొళల్లేరువద్ద వచ్చే 

సెజలో ముఖ్యమం (తిఅధ్యత్షతన కెంగినాన్న 

డె డై 9 నేడ్ బోర్డు సమావేశం యీ నమక్యసు 
ఎరికీలిం చగళదు (వేస్తుతం రీ ఎగిఅక్షకతో 
చం్యదయ్య కాల్వ సా ఢిగింప్పు షథికం 

అమలు కోర్య (క మాన్ని క్రొనీఫాగించ 

పచ్చు"ఆఅని ఆయన వాగ్దానం చేశారు 

డ్రై) ఒక్ పథకోల అనులుకు "యింకా 

రు+ 48 కోట్లు అవసరమని, డై ఏ నేన్ ఫెస్ 

ద్వారా యింకా రు. 15 కోట్లు “మ్మాతమె 

అభించనున్నదని ఆయన వేల్ల డీంచారు 

కొలేటిలో సీరు 1 అడుగుత ఎత్తున 

వుండట౦వలసన వేలాది కరాలు ముంస్తకు 
గుధివుళున్నవి, మూడుఅడుగొరనీరు తగ్గి 
నందువఠన కనీసం 40 వేల ఎకరాల అద 
నంగా ఫొగులోకి రాగలదు చం్యదయ్య 

కాల్వను ఉర్పుపేరులో కళసటింనరన 
కొర్లేరు నీటిమట్రం తగ్గగలదు, 

రోడ్లు భవనాలశాఖ మంతి |_| చను 

మోలు సంక(ట్రావు (వనంగిస్తూ నీద్ధాంతం, 

వయ ఇఅపష్మరు ,ఫోలు కొ ౦డీ, కైక 

చ కలిదిండీ రోడ్ల నిర్మాణాన్ని చేష్ట 
షప ఆయన వెల్లడించారు... 

కృష్ణావల్లా నరషక్ ఛైర్మన్ థ్రీ హి 

కో"టేక్వర వాపు కొల్లేటి సమస్యను వివరించి 

సత్యర మే కొల్లేటి ఛానలింగ్ వథకొన్ని 
చేపట్టాలని వి స చేశారు సేసపాడుసమితి 

అధ్యక్రుడు శ్రీ గారపాటి చిన కచికయ్య, 
కైకలూరు సమితి అధ్యక్షుడు శ్రీ శ్రీ నరనింహా 
రాజు సభలో పాల్గొన్నారు. 

మర్మతులు కోలుకొండ బరాజ్నుండి 

సెదయడ్డగాడి వంతెనదాటి కొల్లేరులోచల 

(వాంళోలెకు వెళ్ళి వరిస్టీతిని గమనించారు 

వీరిరువురు సీరులేని “సమయంలో దీరిని 
పరిశీలించారు. చం (ద య్య కొ ల్వను హా 

ఆ శతర్ధ్వాత కొంతవరకు పొడిగించారు. దీని 
వలన సత్ఫలితాలు కన్పించాయి. 

ఇకవురు మంతులు నేటిర్యాతీ వక్సిము 

గోదొవరిజిల్లా భీమవరం వెళ్ళారు. 

విశాఖపట ఒం 

కాటర్ హార్బర్ లో 

'వెందటి నౌక (పవేశం 
న్యూఢిల్లి వెప్టెంబర్ 15 

విశాఖపట్నంలో కొ శ్రీగ విర్మిం చ 

దిడిన బొటర్ హోర్చరీలో మొదటినొక (వనే 
శించిందీ 

విదేశాలనుండి గత శతా ౦ 20100 

౯న్నుఅ గోధుమను తెచ్చిన “జగ్ దూర్” 

నౌక బాటరీ హోర్బర్లో 1 సవేశించింది, 

రేజృలధీ కారులు బె రింగ్, వబాక్షి కంగా 

అన్ లొత్ చేసే ఏర్పాట్లు క కలుగ చేశారు 

బాటర్ హార్యరీలో ఇనువ ఖనిజం అన్ 

గడ్ చేనే హేశర్యాలు త్వరలో పూర్త 
3 గలవని అధికార వర్గాలు శతెరియజేళాలు 

విజయంవాడ 

లారి ప (పమాడంలో 

పదేళ్ళ పాప మృ త్రి 
ఖయవాడ, లో క్షే 

విజయవాడ మెరి స్టెల్లా కా లేజీ పమీనంలొ 

నీటి పాయంతం లార్యీసమాదంలో ఒకపావ 
మరిణీంచింది 

నిర్మలా కాన్వెంట్ కు చెందిన యీ సొన 

వవస్సు 10 సంవత్సరాలు గఈ రెండు 

చొరాల్లో యదీ (పొంతంలో (వషపాడం జర 
గ ౩౦ యిది రందవసొరి (వి వ్ ) 

——_ 

ఉ తర గుజరాత్లో 
0 

11 ముంది మృతి 
గాంధీనగర్, నెసైంబరు 15 

ఉగ్రర గుజరాత్ మెహసనజిల్లాలో భారీ 

వర్షాల మూలకం? 15 వేల ఇన జారి 

పోయాయని, 11 మంది వ్యక్తులు మృతి 

+ దారని గుజరాత్ ముఖ్యమం్యతి (క్రీచాబూ 
"య్ పీట్ తెలియ చేశారు 

పత్రికా విలేకరులతో మాట్లాడుతూ 
మ ళు కోట విలువచేపే వంటలు “థ్వంన 
మైఛాయని తెలిపారు 

వద్ అ 
పథకాల అవంలం 
ముం [త్ 

శ్రీ భాట్టం శ్రీరొమమూంర్థి 
వివరణ 

(విశాలాం ధ (పకినిధి 

విజయవాడ, సెసెందిర్ 15 

మైనర్ ఇరిగేషన్ ఎథకాలకింద $8 360 
ఎకరాలకు వీటి సరిఫూూచేసే 192 పథకాలను , 

బేవట్దనున్నామనీ "రిజన (పాం తాలల్ ఇప్ప 

టికే6 మధి తరహా సీట్ పారుదల వథకాలు 
చేవట్టానసి సాంఘిక సంక్షేమ మంతి 

4 కరాటం డ్రీ5 మమూ ర్తి 

(గామీణ రహీదారులశకై కేటాయించిన ఇ ల విద్కుదీకరించినట్లు తెలియ కరిచుగాసె సెకుగుళూ వచ్చినధవ 
చెప్పారు 

ఠం 80 కొట్లలో అ 1 కోట్లు గ్రిజన 

1పాంఠాలకు స ఉద్దేశించబడిందనీ? ఇదికొ క్ర 

ఇతర రవాదారుతి బిథకొనికి చెందిన ధు 4 

కోట్లు ఈ (పాంతారకు వస్తుందని ఆయన 
వ తీకజవారితో అన్నారు. ోేస్సుఖ్యమం్మతి 
ఆర్ధిక, హరిజన గిజన సంక్షేమ పాంకే 

తిఠ వదా వెనుకబడిన తరగతుత మంతు 

అతో ఏర్పడిన కాబినెట్ కమిటీ ఈ ఎథక ఆ 

ఆమలును పర్యవేక్షిస్తుంది, 
గిరిజన (పాం తాలకు (ప్రణాళికేతర కేటా 

అఐంప్పులు జరిగే విధంగా విఫభకాఖల అధి 

పతుఅంతా తమ పథకాలను సమీక్షించాలి 

అదేశాలు వంపారు (గామీణ (పాంకాల 
విద్యుదీకరణకురా ష9్రఎ్రకా శికలో రు. 5కోట్లు 
శేటాయించవబిడింది 

ఇతర |వాంఠాల మాదిరిగా $1 వేల 
జనాభాకు ఓక (పోధమిక ఇరోగ్యా కేం్యదం 
కాక గిరిజన పౌంతాల్లో 2) వేఆ జనాభాకు 
ఒక (ప్రాధమిక ఆరోగ్య కొకేందం నెం 

గ కొల్చాఐని ఇటీవల అరోగ్య మం(డిత్వశొఖ 
విర యించింది 

మ! 

గిరిజనులరే "క గిరిజినేతరుధకు కూగా 
మొత్తం నరపతి, మార్కెటింగ్ కొర్యకలా 
పొలము గిరిజన సవాకార కార్యొంషన్ 

చేవట్టా?ని ఇటీవల మళ్ళీ ఒక విర్ణయం' 
తీసుకోబడింది రిజర్యు బ్యాంకు నుండీ 

వ్యపఫొయ రుణాలు సొ దడంలో సౌలభ్యం 

కోనం ఈ మార్పును బావా'కమిటీ సూచిం 
చింది 

"షడూ్యూలు కులాలవారికి 

ఐ, ఎ. ఎన్. శిక్షణా కేం[దం 
భం ఎ ఎన్. యితర అధిల భారత 

సర్విస్ వరిక్షణకు హాజరయ్యే "షెడ్యూలు 
కుభాలు, జాతుల ఆభ్యర్థులకు వరీక్షై శీర్షణ 
'కేందాఅసై (నళుత్వం ఒక వధకం 
రూపొందించిందిం 

ఉపాను. యూనివర్శిటీ సెంటర్ 
ఇనొన్టీటూట్ ఆఫ్ ఇ గ్లీస్ల సహకార ౦0తో 
హైదిరావాద్ లో ఈ 'కేం్యదం ఏర్పరుస్తారు 
ఈ ఏడాది 40 మంది ఆభ్యర్థులను చేర్చు 
కుంటారు వీరిలో 25 మందీ షెడ్యూలు 
కులాఆవారు. 5గురు షెడ్యూలు జాతులవారు 
ఉంటారు ఈఏ డాడిఅక్టోబర్ ల్ ఈ కేం్యదాన్ని 
(పార ంభిస్తారు మొదటిబృందం 1970లల్టో 
బర్లో పరిక్షలకు హాజరస్పతుంది 

లిఖిత పూర్వక మైన పరీక్ష, ఇ ఇంటర్వూ్యథ శ్రీ 

[పాతివదిక పై అడ్మిషన్లు జరుగుతాయి 

ఆం|ధలో 71 |గామాలలో 
న దీకరణ 

ఈ సంవత్సరం తొలి 

ఐదు నెలలలో 
హైదరాబాదు, సెపెంబరు 1» 

వర్తమాన సంవత్సరం మొదటి ఐసు 
నెలల్లోను అం,ధ్యవడేశ్తో 71 (గామాలు 

75 హరిజన పేటలు విద్యుదీకరిం చబర్షాయని 
నేడిక్సుడ్ (బభుళశ్వం ష్మతీరా (చకిలనలో 
తెలియజేనీండి 

రాష్ట్రంలోని 47,495 వ జ్టణాలు, 

(గ్రాముశిలా 190 486 పట్టణాలు (గాకూలు, 

విద్యు కీ రించదిడ్డాయి 

ఈ నంవత్చర ౦లో (గ్రామీణ విధ్యుధీ 
కరణ కార రెషనీ విధు తో 481 (గ్రామాలు 

విదుుదీకరి. చాలని _ఎ్రభుత్వం ఒక కౌర్య 
కమం రూవాందించింది వెగుక్త బడీన 

(ప్రొంతాకు కేంద సహాము కార్య కమం 

(కింద మరో 11౧ (గామాలు అదనంగా 

విద్యుదీకరించచిడతాయి. ఆ మేరకు ఇబ్బట్ ఆ 
వరకు రెండు (గ్రామాలు విద్యుదీకరించ 

విర్ణాయి 

సాంఘిక న్యాయం కార్య(కమం కింద 

నేడిక్కండ +4 మహారిణసపేటలను యీ, సంవత్సరం వరదలు 

విద్యుదీకరించనలని వృండగా యింతవరకు 

పరళీంది 
/ 

శి 

చెనాలొ పలుచో ట్ర 
మ 

కార్మికుల అకాంతి 
మాస్కో, వెష్టం ఖర్ 18 

ఈశాన (పాంఠంలో హాంగ్ చేళోనే 
'గాకచై నాలోని మరికొన్ని యితర 1పొంతా 

శాలకు ఏ కార్మికుల అశాంతి పౌకింఏనీ విదేశీ 
వర్ణాలను ఉటంకిస్తూ సోవిమట్ వార్జాసంస్ట 

ఏం షి, యన్, తెలిసింది 

కాగ్మికుల ఆకాంతికి గురైన ఫ్యా క్త రీలు, 

ళం కర్మాగారాలలో మావోయిస్టులు సై కతను 

నియమించారు అన ౦ళృ స్తీ నై చెందిన ళారికి 

తిరిగి మావోయిజం బోధించటం (సారం 

భిందోరు, 

చెంకియాంగ్ రాష్ట్రంలో సమ్మె చేస్తున్న 

కార్మికులను అణిచివేన్స తర్వాత దేః ంలొవి 

అనేక రాష్ట్రాలలో ఇంసుకొర కే వై న్యాళను 

ఉపమో*ఏచటం జరిగింది. పోరే శామిక 

ఉశ్ను త్రీ తిక కాపొదేందుకు వివిధ (పాంకాలకు స 

చె నైన్యాలను పంపించటం జరిగిందని చె నౌ 

రాష్ట్ర రాజధానుల రేడి యో స్టేషన్లలో 

తెభటీయచేయటం జరిగింది 

పర్మిశమళలో అశాంతి, ముఠాల మధ్య 

కొట్లాట, యితర . కారణాలపల్ల 

పని దెబ్బతిన్నదని బెప్పీందుకు అధారాలు 

వున్నాయి ' 

వ—_—_———_ 

నుం (తి జభ ర్గ 

ఊఉపసంఫంం చర్చ 
న్యూఢిల్లీ వెస్టెంబయ 15 

అక్టోబరు ఓవ పేదీన వాసి గ్ టన్ లో 

జరుగనున్న భారత = అమెరికా సంచ్యుక్ష 

కమిషన్ (పథమ సమావేళ ఎజెండానై 

నేడు మర్యతివర్ష రాజకీయ వ్యవహార 

ఉపసంఘం చరష్టిలు జరి+ండి 

ఉనసంఘ ననూవేకానీకి (వీఠౌని (శ్రీమతి 

"౦ధీ అధ్యక్షత వహించారు 
సంయుక్త కమిషన్ సమావేళంలో 

భారత ,సభుత్వం తరఫున టిదేశాంగమం్యతి 
శ్రీ న్నై+ బి, చొవన్ పాల్గొంటారు 

న కా 

పౌస్టీకాహార భో సంనల్ల 

బార్లో అధిక మరణాలు 
న్యూఢిల్లీ సెప్టెంబరు 16 జనాభా. పెరుగుదల వ్యవథీ అంతగా లేకుండా తున్నారు అదే ఎడంగా మిరినసంట కూకా 

భారతదేశంలో ఎక్క చషుంటో చనిపోవ తరచ్చుగా పీల్లలుపుడుతూండగం, వారికి తగి నాళనమైంది, కా 
దానికి, ఎక్కు వమంది ఖ్యాధ్యిగ న్తులు కౌవ 

డానికీ పౌష్టికాహార లోఎమే చాన కొరణం, 
నంత ఆహారం పెట్టలేకపోవడం, కిర్లల 

వట్ల (వక్యేక (ద్ధి తీసుకో లేకపోవడం 

జలనంయంం 
గవ పేజి తిరువాయి 

పప్పు సడ వూట నీట్కో నీండీపోయి 
నెట్ల వాహాంగా తయారైంది 

కోతకు విద్ధంగా వున్న బడివమ వంటంతా 

సర్వనాళన మందని రైతులు గోడు పెడు 

స్త్ వర్షాలు వెలికాలుం బోని 

తిరిగి 'మెరవినారు స్తై ద్ద మనీ ర్రైకాంగిం 

(ప్రయత్ని స్టే వర్ణాల కిము ౦దు “ఎకరానికి 

అదే పరిస్థితి విసృత (ఫాంతాఆలో యిష్పృ వగైరా నముస్యలు" పొస్టికాహారలోపానికి 25 దూరాయుం. ఖరీదులో దొరికే మిరవ 
టికీ కొనకాగుతోంది. 

వ్యవసాయ ద్య, సాంఘిక నంక్షేమ 

మంళిత్వళాఖలు విర్విహించిన పౌషికాహాం 
కార్య్యకమాలు, (పపంచ ఆహార 

కార్య(కమం (కిరద (పవంచ ఆరోగ్య 

సంస్థ, ఐక్యరాజ్య సమిః పిల్ల ఆనిధినంస్థ 

కొనీరాగించిన అనుబంద ఆహార కార్య 

(కమాలు దేశంలోని ఆహోరి క ల్రీదారులు 
వసి చిన తీవ సమస్యపై అధికథర (సరా 

కలిగించ లేక పోయాయి 

అన్నేయానీయాలోని పపంచ ఆరోగ్య 

సంస్థ (వాంతీయ కార్యాలయం, దేఠంభొ 

అనావృష్టి ఫలితంగా ఏర డిన 

1974. 79 వంవశ్చరంలొ 

అవల్లాఆుపౌం 

తంలోని (వజలసుపౌష్టి కాసోరలోపావికి గురి 

చేసీఆరోగ్యాని గ్ర వందింధించిన సమస్యలను 

సృషించాయని తిలిసింది. 

కుటుంబ పరిమితి పెద్దదిగా వుండడం, 

ఆహోరకొరత, 

యూకలిప్టస్ 

చెట్లు 'సెంపకం 
నా 
హైదాబాద్ మువ్చిషల్ 

“ కార్పొరేషన్ నిర్ణయం 
eens + నెపెందిరు 1శీ 

దోశల సెజగుదలను ఆరికపేందుకు, 

మురికివి తగ్గిం చేందుకు సగరం౦ 
లోని అళోక్నగర్ భొనూ మూశీనదీ ఒడ్డున 

యూకల్మి స్ చెట్లను నాటాలని హై(దాబోద్ 

మున్ఫిఇల్ కార్చొ రేషన్ నిర్ణయించింది 

ఇటీవల భారీ వర్షాలవల్ల సష్టపోయినపల్లపు 

(ప్రాంతాలను సందిర్మించిక రాష్ట్ర, మున్నీ 

చల్ శాఖమంత్రి థీ చల్లా సుద్చా 

రాయుడుకు కార్పొరేషన్, "స్పెషల్ 

అఫీనర్ శ్రీ యన్ లూధర్ “సై విషయం 
ఇంత. 

జ టనగరాళలోవి అన్ని (పొంకాతలో 

ఏర్పడిన మందుచల్లే కార్యక్రమాలు దళలవారీగా 
ఇువ్చిందున మూళంగా అనేక నర్మెశమిల్లో అమలు నర్ దబడ యవి, ఇంథవరతి 04 

వేల గ్భెహాంకు మందు చల్ల టం జరిగిందనీ 

ఆయన చెప్పారు, 

ాలాడాంయానాలాకాకాకారాకరలాల్ల 
జే పోలీసు కాలు ల్లో 

నక్సలైట్ సుంకన | 
సరి తి 

హైదాబాద్, చెప్టెంబర్ 16 

గుంటూరు జిల్లా చెరుకుపల్లి పోలీసు స్టేషన్ మై 
దాడీ, పాత తో నంబంధము ఇనక్సెలె. క్ 

$ సుంకన్న నిన్న పోలీనుఆ దాడిలో 
మృతిచెందినట్లు పోలీవ్ ఇన్ "పెక్టర్ జనరల్ 

కొర్యాఠయంను' డీ విడుదళి జేసీన స్యతికొ 

పకటనలో తెలపబిడీ౦దిః 
ఆ ఎ్యతికా (చకటనలో ఇలా వ్పందిః 

పల్ల నుల్లిలొ తీవ నేధాలు చేయకానిక్షై 
సాయాధులే న నక్సలైటు అక్కడ చేవారిపి 
నబూచారం తెలిని కర్నూలు సట్ డివిజన్ 

29ఏళ వయసు లోవృవుండీ అన్ని పద్దిష్టలలో కాన్ జోన్ (కాలిఫోర్నియా, వెప్టందిరు 18 కనూండేంటు అక్కడకు గాలింపు చర్యలకు 

"సెకండ్ క్లాస్ (గాడ్యుయేట్, పోస్టు (య్య 
యేట్లు అడ్మిషనీ కు అర్హలుం బదరఖొస్తుల 

ఒకనుహీళను మానభంగం చేసీ బోయింగ్ 

విమాశాన్ని ఐంవంతంగా శీసుకువెశ్ళాందుకు 
వెళ్ళడిం జరిగింది, 

పోలీను దళం విరిల్లుట న మీ పాన 
కోరుతూ హరిజన సంక్షేమ డ్రై రెక్టర్ శో (వతిళ్నించిన వ్యక్తిని పోలీశులు కొల్చి డాళ్ళవాగులో (వవేశిందగానే అక్కడప్పన్న 
నో* ఫికేషన్ ఇవ్వనున్నారు. చంపారు 

మోసాకీంద అరెస్టుల పై 

రాష్ట్రాలకు శందం వినరణ 
న్యూఢిీ వెప్టైందిము 15 

Gu) 

అత్యవసర పరిస్థితి {కింద అపపకాతడ 

అనుగుణంగా మాగ్రమే డిటెన్షన్ ఉత్తరు 

వులు జారీ చేయవలని౦దీగా కేంద్రం రాష్ట) 

(ఎమక్వారిను, కేంద్ర పాలిత పొంకాలు 
ఆదేశించింది 

మీశా చట్టం మఘమోడవ వెళ్షన్లోని 

ఓకటవ నల్ సక్షన్ పరిధికి భంగ క్లి 

గిఎచే చర్యలు చేసే వారిపైన 

డీ పెన్షన్ ఉత్తర పులు శారీ చేయాలని 
ఇ పెక్టిన్ వే ర్టించని చర్యలు చేవినవారి'పై 

అరెస్టు ఉత్తవవులు జారీ చేయరాదని 

శేం(ద్రం పసరించింది 

ఒకవేళ ఇప్పటికే ఒకటవ సబ్ పెక్టర్ కు 
వ ర్హించనిచారివి ఎవరినైనా అరెష్టు చేసి 

వంట ఆ విషయాన్ని పునః ఎసికీలించి 

తిగుచర్యలు తీసుకోవాలివి కేంద్రం సూచిం 

చింది 

ఒకటవ సబ్ నెక్షన్లోని (1) దేశభ్య్యదత 
(ఓ) సమాజానికి అవసరమైన స,ఫకాల, 
నక్వీసుల నిర్వహణ అనే సౌండు అంళాతకు 

సంబంధించి ఉల్లంఘన చర్యలను చేనినే 

వారిని మీస్మాకింద ఉశుమిన చేయవచ్చు 

సని వివరించారు 

ఇంజసనిర్చే నిర్బంధ 
పదవ ఏరపంకి 

విశాఖవట్నం సెప్టెంబర్ ౫ 

ఏరివేత కార్య కమ లో భాగరగా విశాఖ 

తుమ్మసాల స సహకార | 

చక్కెర ఫ్యాక్టరీ 
మేశేజింగ్ కవింటీ 
ముఖ్యమం తికి విజ్ఞప్తి 

మా దాదాద్ , నెసెంబరు క 

క్శాఖశిల్లా, pee స్ 

చక్కెర ఫ్యాక్షరీకి మేనేజింగ్ Gra 
ఎంకొల్నిటంపై శ్రీ వై+ వీ, కృష్ణా వావు 

(యం యల్ సి, థీని శ్రీకృష్ణ 
(యం. యర్. ఏ థ్రీ కె గోవిందరాక్త్ ఇ 

లఅశ్ హడిన ఒక్కపతినిధివర్ల 0 నిన్నఇక్కడి 

ఎచివాజయంలో ముఖ్యమం వి కలుసు 

కొని ఓకమెమోరాండం సమర్నించింది 
ఈ ఫ్యాక్సరీ పాఠ మేనేజింగ్ కమికీ 

అవినీతి చర్యోశివ పొళ్సడటం ప్యాక డీసి 

స్యకమంగా shane పోవటరవల్ల 
ఫ్యాకృ రీలో అశ భర కో్భం ఏర్పడింది 

అందువల తిరిగి మేనేజింగ్ కమిటీని నియ 
మించటం వం. (ప్రయోజనాలకే వోని 
కరం కొవన మేనేజింగ్ కమిటీని నె 

కొల్చే వకిపాదవేను కొలది సంవళ్సరాలు 

వాయిదావేని, ప్యాక్స్ రీలో ఇస్త్సవ్యన్థ వరిని 
తీని నరిచేపేందుకు 'స్పషర్ ఆఫ్రీసరీ జిపూ టి 5 

అధికొరి మిబ్వాలిటాని పకి నిధివర్త ౦ కోరిందో 
ఈ చెరకు ఫ్యాక రీకి మేవేదింగ్ కమి 

టీని నెలకొల్పే (ప్రతిపాదన వరశీలనలో లేదని 
ముఖ్యమంధతి ప్పష్షం చేశారు. గత యాజ 
మాన్యం ఆవినీతి చర్యలు, విధుల దుర్విని 

జ 
భి లో 

10 £5 మంది సక్సల్తైట్లు పోలీనుజపై 
కాల్పులు జరిపారు 

, ఆత్మిర క్షణశై పోలీ4ల కాల్పులు 

జంపా నక్సలైట్లు ఆడప్కల్లోకి పొరి 

పోయారు 

ఆ తరువాత పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలో స 

వెతగ్గా ఓక వ్యక్తి మృతిచెంది వుండటం 
తిసుగొన్నారు. 

చనిపోయిన వ్యక్తి చిరుకాసల్ని పోలీసు 

'సేషన్ పై దాడిజరిపిస్ నిండి కల్లో ఒకరైన 
శ్రీ సుంకన్న అరి గుర్తు పట్టారు, 

ఓక ఎస్ దీ. బో న్ తీవాకీ,' 

మరొకనాటు తుపాకి, మూడు నాటు బాంణు 

లున్న ఒకి సంది, ఒక దాకు, ఓక క 

టార్చిలై టు, "షేవింగ్ నెట్, ఒక దువ్పట్, 

కొన్ని  వంటిసామాన్లు నక్సలై ౬ సహాకారం 
అక్కడ పోలీనులకు దొరికాయి. 

వినివుయుదార్ల 

సమిత్రీ 
కేందం (పతిపాదన 

బెంగుళూరు, సెక్సైంబరు 15 
కేంద స్థాయిలో తన ఆధ్యశ్షతన వ్ని 

మయదార్న న్మితి ఏర్పాటుకు (పభుత్వం 
వతివాదించిందని "కేంద పౌర ఎరఫరాఆ 
మంథతి శ్రీ టి, ఏ, పాయ్ సడ్రికృండ చెల్లా 

డీందారు 

స్థానిక స్థాయిలలో గృహిణల కమి 
టీలు ఏర్పోటు చేయడం ద్వారా 

వివినయదార్న చేయోజనాలను రక్షించడావికి 

చర్యలు తీసుకోవలవిందిగా శేయ్యదం రాష్ట్రా 
ఆను కోరిందని ఆయన తెలిపారు గృహి 

ణల కమీటీఆకు నిజ్వలను, కల్తీ పదార్థా 
అను తూకం రాళ్లను తనిఫీ చేజీసేందుపీ 
చట్టబద్ధ అధికారొ ల్క్వాలవి సూచించారు 

(పెస్తుతిం అమలులో ఉన్న అమ్మకం 

వట్నం పోద్టటస్టు అనిస్టెంటు మెకానికల్ యోగం, పక్షపాతం తగితర చర్యజిపై దార్హ మార్కెట్ వద్దతిస్థానే వివిభయదార్ద 
ఇంజనీర్ శ్రీని టీ. హాల్లసు నిర్భంధ పదవీ డరా స్తుకు 'ఉత్తర్వులు శారీ చేవినట్లు మాక్కెటొను ఏక్చరబాతెని శేయ్యద మంథ్రీ 
విరమణ వ ముబ్యమర్మితి తెలియచేగారు. అన్నారు 

వరిపింధించి చిన సమన్యను మరింత క్లిషతరం 

| మిగతా లిన జజీలో | 

'రకణ ఫాకరీ 
wo ఒలు 

[1 వ చేజీ తరువాయి] 
(బేదేశి నెంటర్ ఆఫ్ దిఇన్ న్రీట్యూషన్ ఆస్ 
ఇంజబర్స్ అనే సంస్ద కో సమావేశాన్ని 

ఏ్ళాటు చేనింది 

నికిల్ కోబలుప్రాతివదిక గాగ 

సూట్ అల్లాయిసే, టిటానియం మరియు 

ఉటానియమ్ అల్లాయిసీలు టం'గీ సన్ 

మరియు మొలాయే ఉళ్న తులు తదితర పలా 
ఆన్లు విధ ని జులలో ఈ ఫ్యాక్ట ర్రీభ్రో 

ఉత త్రీ చేయబడి తాయని అయన చెప్పారు. , 
ముడి వ స్టవుఆ నుండి సూపర్ అల్లా 

యిస్ను ఉత్స శ్రి తి చేసేందుకు ఈ ఫ్యాక 

రిలో పూర్తి రి సౌకర్యాలు వుంటాయని, పరి 

(వలపే మామూలుగా , ఉర బలా 

రాడ్లు వె ర్లు, ట్యూబులు, షీభోలు తది 

తం రూరాకలో నూర్ అల్లాయిన్ అను 

మార్చవచ్చని తెలిషారు. 
దేశంలో కీలకమైన, ఆదునాశన షర్మికము 

లవ అనవసరమైన మొడిన న న్గువ్షఆ కొరతకు 

ఈ ఫ్యాక్టరీ సఆకొల్న త౮లో* అధిగమించ 
వచ్నన్నారీ. 

డేశ్లంభ్లో కీలక సరిత మఠ నళ్వళాభివ్మద్ధి 

'్రన్తు స్తుత వ౭న్థికిలో ఆత్యంత అవళ్యకమైనే 
సూపర్ అల్లోబుస్ను సాంళ్ళోనే ఉత్స శ్రీ 

చీయవళినిస్ అవసళాన్ని ట్రీ తంహారే 
ముందుగా వివగించాడు 

అణు వీక్యుత్ కార్యకోను అభివృద్ధిని 

(వసావిస్తో, తారాపూర్, రాణా్యఫకాప్ 

నాగర్ లల ని అబు ఏద్యుత్ శేరదాలు పూర్తి డి 

కొవే న్హున్నాయని, కల్సకం వద్ద అణువిదుక్ 

శేందం విర్మాణం కొసిసాగుతోందని 

అన్నారు నరోవావద్ధె నెంకొల్న' తరిసెట్లిన 

నొల్లి వ "కేర్యదాన్గికి అెంబంధించిన పథకం 

రో సొందించబడుతుందన్నారు 

ఐచవ చంచవర్ష్మ (పణాళకళో దేశంలో 

ఎలెక్ట్రానిక్ సర్మిఃమను ధు 202 కోటతో 
బాగా నొ ఆధివృద్ది పరచాలని తక పెట్టిన దృష్ట్యా 

నూఎర్ అలాయిస్ కు డిమాండ్ కూడా పెరుగు క 
తుందని ఆయన చైప్పారు 

రసొయనాలు, అటోమొబె బైల్స్, లోకో 

మోటీవ్స్ నూనె జద్ధి కర్మాగారాలు, 

షెటో రసాయనాలు, ఎరుపులు, “భర్పెస్స్ 
ఇండస్టి )వరిటి ఇత సర్మిశ్రోమథికకూడా 
(వశే అల్లాయిస్ అవసర  మపృతుం 
దన్నారు 

హైద ఠొవాద్'లో సెిలకొల్పబడి తున్న 
నూపర్ అల్హాయన్ ఫ్యూక్ట రీవల్ల దేళంళో 

రిక్షణ ఉత్ప క్ల తులకు నూతన * 7 అవకాశాలు 

జీళూరుజాయన్ చెప్పారు* 

జల త్ జ్ సూచన 
(1 ఏ పేజీ తరువాయి) 

అని కమిటీ సూచించింది 
టుకుత్వ బంజరు భూములను భూమీ 

కేవీ పేదలకు ''పంచేందుకు పభుత్వం 

చేపట్టిన [పత్యేక కార్యకమాన్ని కమికీ 
వరిగణనలో కితీసుకన్నదిని అన్నారు. రాష్ట్ర) 

డ్రభుత్వం ఇటీవల జారీ చేసన అక్షి నెస్సు 

అను కూడా కమిటీ గో _ర్రిచిందని అన్నారు 
ఇళ్ళ న్లలాల "సేకరణ నిమె రక్తం (విస్లిత 

సంవళ్వరం ఇ డై ట్ లో! శేటాయించేన 

మొ క్రాన్ని ర 1. కోట్లనుండి రు 2.5 
కోట్లకు పెంచటం ఇరిగెందని ఆన్నారు, 
1978 మార్చినాటికి మూడు అక్షణ కుటుం 
వాకు రు+ 10కోట్ల విలువగల ఇళ్ళ 

స్తలారిను యిన్వాఠిని 'పంకల్పించినట్లు తెలి 

పారు ఇండ్ల న్లలాలు అవసరమైన తొటుం 

వాలు రాష్ట్రంలో 15 భక్షలు “వున్నాయి 

అందులో ౯ అక్షది రుటుందాాళు ఇప్పటికే 

ఇళ్ళస్థలాలు యివ్య్వబడ్గాం * 

గూమీణ రుణభారొన్లీకి కంజందించి, 

శొశ్వత. పరిష్కార చర్యలు తీసుకోవట ) 
అవనరమని పేర్కొన్నది. ఈ విషయంలో 

కొన్ని రాష్ట్రాలవలె కొంత పరిమితికి 

లోవిడిన ల్ప్పులను రద్దు చేయాఠవి కెలిసిండి, 
= గామీణ బ్యాంకు" ను ఏక్పాటు చేయా 

తన్న కేంద (పభుత్వ నిర్ణ యం ఎట్ల వర్ణం 
వెల్ల డించి ది. దినికొపాము నహకొర దణ 

వ్యవస్థను పటిష్టం చేయాతని కమిటీ శూచిం 
చింది 

వ్యవసాయ కా్మ్మాకుల కసీస వేశనాలను 
సెంజే విషయంలో, చే నే త వర్శిశమను 
పుఎరుజ్షీవించ చేయటానికి జరిగిన పురో 

గతివీ కమిటీ సమీక్షించింది.' 

కార్మికుల |పాతినిథ్య 
పరిక మల రహాజనూన్యంలో కార్మికోఆ 

(పాకినిశ్యా?కి పంనింధిం ఏ ఇప్పట్కిఅల్వీన్ 

వంస్థలోను రయిదు సహకార పంచదార 

మిళ్లులతోనూ కార్మిక అకు (పాతినిధ్యం 

కలిగిదిచబడిందిం 

మిగతా నహాకొర పంఛడాక మిల్లులో 
కూడా కౌర్మికుతు (పాతినిధ్యం కలిగించ 

టానికి వెంటనే చర్యలు తినుకుంటామని 

కమిటీకి ఇపెభుత్వం తెలియ చేసింది 
ఈ షయాఆపై శేర్యద స్థాయిలో 

౮పేడ్ యూనియన్ల 'మైళినిధుకతో శద 
సంస్థను ఏక్సాటుే' న విషయం పాఠకులకు 

విధితమే అదే విధంగా రాష్ట్రంలో కూడా 
(కేడ్ యూనియన్ల (దతికిధులతో కమికీని 

సీళ్ళరచాల సమీక్ష కమిటీ సూచించిందని 
అన్నారు 

కేంద సహాయానికి, విజ్ఞప్తి 
నీటి షారుదఆ సౌకర్యా౭ను, స్సహ 

నారు ఇవ్పడు రు 400 అన్నా దొరకడం 

చే-నీ శిలినింది. 

ఇదీకొక పల్ల పృృపాం కాఅలోని పొట్టపోను 
కున్న వరీచేలు మునిగిపోయాయి ఈ షంజ = 

కూడా 'దెబ్బతింటు౦ దేమోనని రై కాంగం 

అందో॥న చెందుతున్నారు 

రివెఖ్యా అధికొరులు వెంటనే కదిలి 

ఈ సొాంకాలలో చొటీల్లీ న నాన్ని 

పూర్థిగా అంవనావేని రె రై కాంగాన్ని ఆదుకో 
డానిక తక్షణ చ రక బు తీసుకోవటం 
అవసర 0' 

ఇదీకొక ఈ|గామాళిన్నిటిలోసూ జీవించే 

వ్యసఫాయ కూలీలు పూర్తిగా నిరుద్యో 

గుల్ల పోయారు, ఏరోజుకారోహా నాల్గు? భ్ 

సంపాదించుకొని జీవించే విరి అర్థిక క్ 

స్టితి పూరి గిగా దెబ్బతింది, ఈ తసి త్రి 

పేంథకొలం కొనసాగుకిందో అర్థంకి"ని 
ఎరిస్టిణి ఏర్పడింది 
ఈ (గ్రామాలతో లీ య్య 6 ధరలు 

వాజినుండీ బిట్టణా౦ ధివలకన్నా ఏక్కువగా 

వున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
అధికార్లు టె (పారికాలలో కూలి (వజ 

ఇకి వేది "ట్రంలకి వియ్యం, తడితర నిత్య 

జీవికావనర వ స్లువులా చౌకగా సనా 

చేసే చర్యను తీసుకోవాలని ఈ ప్రాంతం 

(సలు కోరుతున్నారు. 

డొల్డా గన్నవరంవద్ధ 

స్ క ద *ఉ ధృ తి 
అందాజ్ పీట నెస్గెంబరు 18 

తారు గోడా వేధిటిల్లా కొ శ్రకీట తాలూకొ 
డెల్తా గిన్నవరంవడ్డ వరద ఉధృతంగా 

వుళది గన్నవరం, ఏ షనుగపల్లి కొత్త ఎల్లి 

లంక, ఊటఖుమూడీఐం క, పీషపూడికెంక+ 

(పాంతంరోగల (ప్రజలు సురక్షిత (పాంతజనంల్ దాడీ సమాచేశం నల్లొ ర్ధడలో జరుగు | ' 

TI-9=15 బుధవారం విశాలొం|ధ 3 
i 

ఉవాదికల్పనా కార్య కః soe 

కొనసాగింపు : 
హైదాబాద్, నెపైంబరు 1 

ర్ అక్లలమ దికి ఉపాధికిల్నినా కొర్య్యక ౫ 

మాన్ని జయవ తంగా అమల జరిపిన రాష్ట్రా 

లతో "వా జః కార క కమం కిద (పాప్ 

భించిస్ వథకాలను కొననా శించాలని 

ఆంధ్యవదేశ్ పభుత్వం కేం దానికి 

ఫ్యా స్త ప్తి చేసిందని రాష్ట్ర) వర్మిోళమఅ మంతి 
శ్రీ బసిరెడి నేడిక్కటి తెలియజేశారు. 

ఈ కార్య్యకమాన్ని అనేక రాష్ట్రాలు 
సకమంగా అమలు పరచన౦దున, దాన్ని 

rr 

నల్గొండ జిల్లొ 

వ్యవసాయ" 

ఆహ్వాన సంఘం ఏర్పాటు 

సూర్యా పేట, నెపైంబర్ కేస్ 

ఈ నెల 20 వ తేదీన నల్గోండ బిల్లా 

న వు కార్మిక మళోనభ నిర్వ వాణటి 

"న సీఠారామరెడ్డి, (ఖీ షంషడ్దిలొలు ట్యక్ష 

కార్యిదర్ఫులుగా 'అహ్వాన స సంఘం 5 ఏర్ప డింది 

సల్లొండ పట్టడాంలో జరిగే ఈ మహా 

సభలొ రాష్ట్ర వ్యవ రోయ కార్మిక సంఘ 

అధ్యక్షాలు Wu యభామందాచెడ్డి, జిల్లా 
కమ్యూనిస్టు నమి9 కార్యదర్శి గెశ్రీ రామ 
చరదా రెడ్డి రాష్ట్ర గీత ఎవివాాఆ సంఘ 

కార్యదర్శి తీ ఢర్మబిక్షం మహానభ$ో 
పాల్గొంటారు 

జిల్లా గీతవని వారల 

సంఘ జనరల్ బాడీ 

ఈ చెలి 20 వేది మధ్యాహ్నం 2కంట 

లకు నల్గొండ జిల్లా గీతనని వారల నంఘ 

ములకు తరలివచ్చారు అధికారులు చోలాతుంధి. 

(ర్ధాశక్తలకో వరద (పాంతములను సంద 

గ్నారెచి తగు జ్యొగత్తలు తీసుకుంటున్నారు 

(వ వి) 

రెండువేల ఎకరాల 
వరిపైరు నిట మునక 

చీరాల, సె 'ప్టెందిరు, 1 

“ఇటీ తల కురినిన భారీ వల్డిలవల్స నత్త 
మడ డ్రె్రన్కు నీరు ఎకోగ్టావై, నందున 
కొమ్మ" మూరుకాత్వకట్టలు తెగి సాకి (దెయి 

సుళో (వవేించినండున 'పాకి (దెయును 
పడముర'వై పు కట్టలు తె4 చీరాతి తాలూకా. 
జాధ (గ్రామము పరిపైరు సుమారు రెండు | 
చేల ఎకెరములు పూర్తిగా వరదసీటి 
ముంపుకు గుర్తై౦ండిపైరు యిప్పటి కిరెండు 

రోజల నుండి పూరి ౭గా సీట మునిగి ధి. 

వరిసై రు ఆగస్టు సెల చివర వరకు నొట్లు 

వేస్తూనే వున్నారు. వరద వరిస్తితిని బిటి 
స 

యురెకా నాలుగు రోజుల వరకు వరద తీన్ 
సూడనలు కానకానటం లేదు. పైరు కళ్ళి 

ఫోతుందని రైతులు భమసదుచున్నారు. 

నకాలనులో తగు సహాయక చర్యలు తీను 
కోవలనిందిగా కోరుతూ (పికౌళం జిల్లా కలె 

కరుకు ఈపూరుపాలెంసర్బంచ్ థీ అందే 
రొమాధావు ఒక వినతి వృతం సమర్పి౦ 

చారు. దాని నకలును చీరార ఉహశీల్షారుకు 
కూడా చమకించారు, 
లా! 

ఈజిస్థు పకటన 
కైరో, చెస్గెంనరు 15 

మాాకిడ్లోని తన్ కాయచార కా 
అయం న్వాధీనం చక్యకు సి ఎల్ ఓ 
ఛైర్మన్ యాసర్ అూభకీను తదితర 

వల స్తీసియులను బాధ్యులుగా ఈలి స 

(నభుత్వం _భావిస్తన్నదని పక్చిమానియా 
వార్త సంస్థ తెలుసతోంది 

ఈ భీటన వె ఆూఫర్తో వంటనే 

చర్చలు (పారంభించవలనిందిగా ఈజిప్టు 

విదేశాంగ మంతి ఇస్మాల్ఫామీ నీఠుటిలోవి 

తమ రాయబారిని ఆదేశించారు 

అధ్యక్షుడు సాదక్ సూచనపై pal 
“పె విధంగా ఆదేశించారు. 

గె మ్మాడిక్లో జరిగే భటనఆను పరీలిం 
చేందుకు సాదిక్ ఒక టృజర్యేక కమిటీని 
ఏక్పాటు బలపం - 

ఉత? తిని సెంపొందించే విమిత్తం సథ 
కాలను అమలు" చేయటానికి ఆదన౦గా నహో 
యం అందజేయాలని రాష [పభుశ్వం శే 
(దాన్ని కోరిందీ* విద్యుత్ ఉత త్తికి 
రు. 12 కోట్లు కేటాయించాలని శకేందాన్న 
కోరినట్లు ఆరికార (వశినిధి చెప్పారు 

రాసుఛండం లేదా కొ_త్రిగూడెంవద్ద 

సూవళ్ ధర్మల్ కేం(దాన్ని వర్పాటు చే మౌ 
అవికూడా కేందాన్ని కోరింది. 

సిటీపారుదఖ సౌకర్యాలకు సంబంధించి 

సాగర్, పోచంపాడు, తుంగభ్యద వేగువ 

శాలువ, వంశోధా3 పా జెక్తుంతోవాటు మధ్య 
తరహా సీటిపారు దం నథకొల ౨ సంబంధించి 
కేందానికి సమాదార 6 జందనేళామని 
ఆన్నారు 

సమాపళానికి ముఖ్యమంతి శ్రీ వె గళ 
రావు అధ్యక్షత వహించారు, సమావేశానినీకి 

శ్రీయుకులు పి రింగా రెడ్డీ, కె రాజమల్లు 

(మం్యళులు, వి వీ రజా, సీ వెంకట 

సుబ్బయ్య, (శ్రీమతి రాధాభాయ్ ఆశండకావు, 
వేఢేశ్ కాం్యగైన్ కమిటీ అధ్యక్షులు 
వెంకటనారాయణ, (పదేళ్ కషూనిస్హు 

నమితికొం్య "ర్వి తమ్మా రెడ్డి నత్యవారాయణి, 

డాక్టర్ వహీమద్దీన్ భాన్ చీ 'న్మెకటరీ 

థి యన్ = భగవాన్ దాసులు హోజర 

అయ్యారు, | 

ళనంలో లేదా దానంతట గానినే తీసుకోవచ్చును, 

MEG rs 
శరీంగన్ని నీమషాల్లో న్న 

By శకం క్లీంశం చేస్తుంది, | 

rr} [వారీ వస్తువు 

Til 21 5064! 
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మదడు, శరీరంలోని ఆయిగానంళు శక్తిని క న్నా 

శః శక్తి నిజానికీ గ్లూకోన్ ద్వాధో పూర్తిగో లభ్యం ఆవ 

ఖర్చు ఆక్వే గ్గ గూకోబ్ను గ్లాక్సోస్డ్ ద్వారా భర్తీ డీజే మ్ కుని తద్వారా 

శారీరకమైన వ్విధ కార్యక్రమాలకు కూడా కాబీపిసిన ' | ౪ కిని ప్పంజణు శ్ర 

కోండి, రుచికరమైన గ్లాక్సోస్.డిని నీటితో, టీలో, కొట్ల ఎలో, పళ్ళ 

శకెంప్ క॥'పెనీవారి తామర మలామ్ 

తామర చర్మ వ్యాధుల నివారణకు ఇస్పటికి 
50 నంవత్సరముల నుండి [పజలు “కెంప్ 
రిజే వార్మ్ ఆయింట్మెంట్? కొన ఎంతో 

'కెంద్రానికి ర 0 

సస జా చ 

t మీస్తత సంవత్సరం నుండి రద్ధు చేయాల! 

"10 ఊం నిర్ణ యిం చిన విషయం ర్య కుల॥ 
1 పొాతమే 

" కూకడిఎలి. పొర్కికామికాభివృడ్డి (పాం 
శళబిరో ఒద్యాధీక నిరుద్యోగులు ఏర్పరచిన 

ఇ ఇర్మికామిక సహకార సంభూన్కి (పారి 

థికీత్సవంచేన్తూ ఆయన సై విధంగా తెళ్ 

గోరు, షో రా 

' ఇటీవల తన ఢిల్లీ వర్యటన సందర్భంగ 
ఓ దమం[తులు శ్రీయుతులు టి ఎసపాయ్ 

ఆ పీ కర్మలను కలుసుకోని ఈ :; 

౬ప న్ను చ్చందానని అన్నారు తస సూ 

నటం ఎరిశీలించటానికి వారు అంగీకరించారి 
ప TU చెప్పారు? 

mmm mm 

డిఫెన్స్ రాసార్స్ & 

డెవలప్ మెంట్ లేబరేటరీ 

ఫసల్ బండ, యాకుత్ పురపోస్ 

పాదరా బాదు. 500028 

ఒక గాస్ తంగొస్టన్ ఆర్ వెల్టింగ్ 

"ఏ క్విస్ మెంట్ మరయు ఒక వెల్గ్ంగ్ 

కీ" శెటర్ -కం.పోజిషనర్ సప్లయి కోరక 

kh రెక్ట రీ సీలు వేసిన "పండక" 11h 

। వెదయేం 10) వరకూ కోరుతున్నాడు 
_రెక్షరు నుండి షరతులు, నిబంధనలతో 
బు తీనుకున్న ప్పెనిఫికేషక్స్ (వకొరం 

సయిలు జరగాలి చెండరు ఫొరముల 

‘Bis ఓకొగంాక్క అయిటంకు రు +f 

(కరగి ఇవ్వబడదు) (పభుత్వ (మెజరీ5 
bas ఈ లేబరేటరీ ' నుండి పొందిన 

గిఅదరీ రిన్వబుల్ ఆరఢ్ (కింద చెల్లించి 

జ7.10.19 75" వరకు పొందవచ్చును 

davp 684 (36) 75 
+n... mw mr అబ mr శని m+ 

గ 

గ 

సుంది*] h 

)0ది, eh 

8CP/GL/32/Tal 

గ 

అపూగానుభవము 

“కెంప్ అద్ కు 

నమ్మక ముంచి కావాలని అడిగి 

' ఉవయూగిందారు ఇది తరత రాల 

: వారిచే అనేక సారు 

నవలముగా పరీత్ 
జీయబడిన నురతీతమెన 

మందు శెంప్ రింగ్ వార్మొ 

, అయింట్ మంట్ / 

వ్ & కంపెనీ లిమిపెడ్ 
బబ్ఫి్ హౌస్, కరిస్కి |వభాడేవి 

రోడ్, బేందాం౨3.400 025 
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లఘుసరి శనుల 
ఎ పే శర్మ వి జ్జ ష్ ష్ 

ాజిలాషీనో 

"హెదరోదాద్ పెపెంబరు 5 

పార్మిశామిక రంగాల్లో చధాశరిగ్రా అము 
పర్మిళమలో సర్వతోముఖ ఆధునికీకరణ అవ 
సరమని కేంద వరి ళవమరి స్టేట్ మర్మితి 

శ్రీ ఎ వ్ కర్మ వేడిక్కడఅన్నారు 
కాత (పభుత్వ లఘుఎర్మి శ్రమల సర్వీస్ 

ఇన్వీట్యూట్ నిర్వహించిన సెమినార్లో ' 
రు 

అయన (ప్రసంగించారు. కేవలం పాద్మికొమి 

కీకరణవల్స (ప్రయోజకంలేదు. అది అర్థిక 
వ్యవస్థను సటెష్రం చేయాలి అన్నారు. 

దక్షణ భారత అభివృద్ధి న్ం స్ట 

'వీల్చందికి యీ సెమినార్ నిర్వహించబడింగి. 
అఘుపర్మీశమళ రంగానికి కూడా క మళక్షణ 
అవసరమని శ్రీ శర్మ అన్నారు. 

మరింత ఎగుమతి ఆదాయాన్ని లఘు 

సరి కమళరం 0 సౌధిం.లస్కీ (చేచ్తుత 

15 శాతం ఎగుమతీని $0 శాలానికి ఫించే 
రవ (ప్రణాళికా రకాన్ని నాఢిరచో౭ సీ 

అన్నారు. 

అఘు సరి కనుల అధివ్భగ్ధి కై వెనుకబడిన 

రాష్ట్రాల కిచ్చిన నిధులు భభి వృద్ధి చెందిన 

లాష్ట్రాలకు ఛరలించరోడిన్నారి * | 

ఆరకాఫినృ్చగ్లికి “భంబఐంధురచీ వీళ్సిమ 

బేబి ఆనునరిస్తున ఇ పదితులను భారత 
చేకఉకి అనుసరించటానికి అవకొళంలేదిని, 
ఎందు చేతనం "పీ మనదేశం ఎదుర్కొంటున్న 

వమన్యలు పే వి థ్రీ శర్మ అన్నారు ఆంత 

శాకుండా పరిమితంగావున్న వనరణతో 

వ్వర్పకొణంలో సత్వర థళితాళను సాధించ 

వనీ వుందని అన్నారు ' 

(గామీణ, వెనకబడిన (పాంళాలలో 

ఇఘువరి కనుల అభివృద్దికి (పాఠాన్యత 

లయివ్వారని అన్నారు, దేశ ఆరిక వ్యవస్థ 

అధిన్భిద్దిభో యో రంగం కీఠకస్నాత నిర్వ 
హించగళదిని చెప్పారు, 

చదస్సుకు (ప్రాక(భోత్సపం చేవీన 

శాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి (శ్రీ వెంగళరావు 
మాటాడుతూ అఘము ఏరి శమల ర ౦గావ్ని 

వీ సరించటానికీ, దాని వ్వభావాన్ని విసృత 

పకచటానికి అన్ని వీధాలో కృషిచేయా 

ఉన్నది రాష్ట కేంద్ర వభుత్వాంి అంగీ 
కృత విధాన మని అన్నారు. 

సభకు అధ్యతితవహించిన" రాష్ట) 

పరి(శనులనుం(తి ఇ బనీ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 

అఘు వర్మ 4 మధి అర్హతలను అభివృద్ది 

పరచాలంటే వాటిని అధు శీకరణ'చేయటం 

ఓక్క టే మార్షమనీ అన్నారు 

కలలా 

రొట్టైెకు ధర 
|| 

నిర్ణరునస్తూజార్ది నెను 
2) శాన్ పటి | 

హైదాబాద్, వెస్టెంజర్ ఓ 

ోష్ట్రడలో :రొనైకు :శరిమ ధరమ వర్ణ 
యస్తూ 6 క్షణ, అంతర రే శభ (దా "నిబంధ 

సం (శిం2 ఆం్యధి(టటేశ్ గవర్నర్ _చేడోక 
ఆగ్దినెన్సుము.ఇకీదేళారు 

1515 ఆ ధ్నపదేకీ నాకై (ఢర 
కం్మచోర్స్) ఉరు వెటనే ఆఅమలుల్ క్ 
వస్తుంది 

ఈ ఉత్తర 'కింద,ఏ వ్య శక్తి గోధును 
Cpe (వైట్ వాబడ్రులచ్ కేక బ్రౌన్) 400 
(కములు కలది ఈ. 1.20 తన్నా ఎక్కువ 
అమ్మకాడడుం " 

ఆయితే! -ఈ త చ్చర్వు బక్, మిల్క్ 
(టెడ్ ,వూట్ బెరకు న్థించడుం 

ల్ల 

వినోదయాత్రల 
అభివ శ్ర ద్ధి క్రి 

అపకాశాలం 
ముఖ్యమం (తి వెళ్ల డి 

'హోదావొద్ , వెపైంబకు 15 
రాషంలోనీ అన్ని చాళ్నిక8ి కట్టడాలను 

(సకృితి ముందర దృశ్యాంను నిగా చెనియో 

గంచుకుం సే రాష్ట్రాన్ని నోదయా్కుల 
స్వర్గంగా మార్చడానికి అభవకొశొలాన్నాయనీ 

నుఖ్యమం(తి ఖీ వెంగళరావు అశ్నారు 
పునర్ వ్యవస్తీకరింపబడిన రాష్ట్ర ఓనోద 

@ స 
యాం ఆభినృద్ధి కమిటీ (వథిమ సమా 
వేశాన్ని ప్రారంధిత్తూ ఆయన ప్రై ధంగా 
అన్నారు, 

వినోద యాతికుఠ ఆకర్షణ కే (దోబుగా 
ఆధి వృద్ది పర చతగిన స్టలాలు ర౮ాష్రంలో 

బాలా వున్నాయని 4 నోదయా(శలను (పోళ్సి 

నొంది కోర్ యజ మౌనులు ,రబాణా 

నిర్వాహకుల, రవాణా స 6 స్టలు 

సాయివడాతిని మీ ప్రీ చేశాను 
శం రకుమునుపు రాష్ట్ర వివోడయా( రల 

శాఖ మంతి శ్రీ చేవాన 6దగావు , ఎనంగిన్లూ 
అయ్యధిక సంఖ్యలో క నోదయాడతికలను అక 

గీ వడానికి (అఉయుత్నాలు కొనసాగుతున్నా 

తున్నారు 

మా =. ss 

6 గురు జిల్త్హా సొ_ఫుక 

సంకెన అధికారుల 

నిర్భంధ రిటైర్ మెంటు 
హూంరాదాద్ , నెపెంబర్ 110 

(వశ్నాస్రమో * కాఆదృష్ట్యా 6 గురు థీల్లా 

సొ ఘిక సంక్షేమ ఆధికొరలను ఆంధ 

(బవేశీలో. నిర్సింధంగా వావీ వీరవణ 

చేయించినట్లు గి కట్లో కటి: చబిడి౦ది 

గుంటూరు. మెడికల్ కాలేని మాజీ 

'నెకటరి ఆండీ (అజరర్ శ్రీ కే నర 

నింసాకారివి వీర్పంధంగా పదవీ వగమణ 

జీకారు 

ఇంతవరకు 00 మందికి పైగా రాష్ట్ర 

అధికారులు నిర్భ ధంగా రౌటర్ చేయ 

విగ్షారుః 

అధునిశకరణ 
అందట దప డడ 

అమెరికాలో త్వరలో 
హిందూ దేవాలయుం 
ని ర్మాణం౦ 

హైదాబాద్ , 'వెప్టిందిర్ 15 

అమిరికారొని న్యూ మార్క్స్, సిట్రిస్బర్జి 

అలో రెండ హిందూ దివాలయొలి నిర్మాణం 

1978 ఏపిక్లో (పొంంభం కానున్నది. 

వీటి ఏర్మాణం ఆంధప్రదేశ్ దేవాదాయ 
శాఖ సొంచే క నిబ్బంది (పత్యిక్ల హృ 

వేక్షణ (కింద ఇరుగుతుంది 

దేవాదాయ. కమిషనర్ (శ్రీ ౩ న్నరు 
షో_్తమనాయుడు నడిక్ళ్కుడో ఏ ఎన్. ఎస్ 
చార్హానః స్థ ఇచ్చిన ఇంఓటరూ లొ ఈ 

దేళలమానికి అవనరమిన ర8 కఓడాఆకు 

సంబంధిం: న నల్ల రాయి ఇక్కడనుండి 

పంచటం జరుగుతుందన కెళ్ళారు. 

ఫీంగిపురం క్వారిసుం డి మేలిమివాయి 
“హై దాగాధీ తెస్పించీ మలచడం జరుగు 

ముందనీ చెప్పొరు 

వ్మిగహారంను కూడా ఇక్కడ నుండే 

వంప్పకారు ఏ0 మందీ కటడప్పు పనివార 

అను ,శిల్చులను10 70మార్మిలో న్యూమాట్కు 

ఎంప్పుతున్నామవి ఆయన చెపారు 
న్యూయార్కు లోని ప్ల్లషింగ్ ప్రాంతంతో 

నెళకొ లే దేవాలయం ఖర్చు రు, 21లక్షలు, 

వట్టిస్ వర్ దేజాలయం ఖర్చు రు+ 24లక్షలు 

సంచాయితీసమితులో 

ఖాఖీస్తానా లకు 
ఎన్నికల నిలుపుదల 

హె,దాబాదీ, నెవైం ర్ 

సందాయికీఎమిళుల్లో, సభ్యులు ఉపా 
ధ్యత్షుల, అధ క్షు స్థానాలకు, స్టాండింగ్ 

£మిటీఅ సభ్యుల స్థానాలకు క్యాజువల్గా 
వచ్చే భాశీలను వచ్చే సంవత్సరం జనవరి 
16 వరకు ఎన్నికలు జరుసివాదని రోష్ట్ర 
ఉఅభుశ్వం అదేశించింది 

ఎన్నికలు జరపడంవలన ఆ (పోంతంళో 
(వలం ఈత వాళావణం విచ్చిన్నమబు 

(వస్తుత అత్యవసర పరినీకిలో అభివృద్ధి 

కొర్యకిమాలనుండి (పఏజలద్భిసిని మళ్ళించ 

డాంకి ఆర్కారం ఏర్పడుతుందని ఆ ఉత్త 
ద్వులో తీబుపలడీ౦ది+ | 

జిల్లా పరిషత్ అలో కూడా ఆల్లాంటి థాళీ 
అక్సు ఎన్నికలు వృబనరి 9 వరకు జరప 
కూగదని చీర్కొనబడిండి, 

సమావేశాల నిర్వహణకు అవసరమైన 
కోరం లేశవ్వుడు ఎన్నికలు జరవడానికి 
ఈ ఉర్హర్వుతో అనకాళం ఇన్వబడి౦ది, 

మొగల్తూరు 

సమితిలో మహ్హిళా 
సంఘాల పుర్ గతి 

నళ్చాపురం, నెస్టెంఇరు 14 

పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా మొగల్తూరు 
సమి£ిలోని 39 (గాభూలలొ ము అం జళాభా 

1571 1, వీరితొ 0007 మంది స్త్రీలు 5 
అన్ని (గామాఆలొను నహిళా సంఘాలు 

వున్నాయి. లేసులు అల్లుట డొక్కతాడు 
వేనట అంబరచంథాతో దారంశీయుట 
అరు బని దాకా దుసలు తయారు 

చేయుట ఎంటబొయిడ్రి చేయుట, నవ్వారు 

నేయట మొవలైన నసుఅద్వారా రోజు 1కి 
రు 2 -లు ,న౦పాదిస్తున్నారు- 

పొదుప్ప ఉద్యమ కొర్య(కమం 

నిర్వ ర్రిస్తున్నారు 
బలవ కాహాళ పథకము 1కి ఆ డద 10 

శేం_దాలి, వాల్వాడిలు 10 కేం (దాలు 
క ర్వహిస్తూ ఏ4 నం॥ వయస్సుగల 800 

మంది దాలికఆకు, గర్భిణీ శ్రీజకు, దొలింత 

లక సదుపాయం కిలిగెంచబడీంది 70౪ 

మంది బాలదాలికలకు మధ్వాత్నా భోజగ౦ 
ఏర్పాటు చేయబడింది 

అ తీయ మహిళా సంవత్సరం 

సంఏర్భమున ఈ కార్య కమాల్నీ ఇన్ చా 

విడి వో శ్రీ బి సూ" ్ యనారాయ. 

ఎక్యవేశ్షణలో  నిర్వసొంచ ఐడుకున్నాయిం 

భూస్వాములకు హరిజన 

యితర బలహీన నరాల 

వెటిచాకిరి 
అనో నో 

జనగావు తాలూకాలో 
జనగామ, నపెంబరు 15 

నరంగలువిల్లా జన గామ తాలూకొ 

ఫోదంపల్లి (౧ మ భూళ్వాములకు వారి 

జనులు చాకలి మంగలి, కమ్మరి, తదితర 
వృత్తుళనారు వెట్టి నా కిరి సై గతనెల 2 న విచా 

ఏలిక వెళ్ళిన భాంఘీ* సంక్షేమకొఖ డ్రైరె 

కర్, జిల్లా కలె క్షర్ ఎదుట బాబ్మూలా 

అలో వ్య మైంది, దీనిని పక స్కరించుకొని 
పోచంపల్లి (గామునులో పోలీసు క్యాంపును 

ఎత్తివేశారు భూస్వాములు పేదలపై 

పోలీనులచే అకిమనుగా పెటిన 111 ( కేసు 
లను వరం*“లుకు వెళ్ళకుండా, (గోమాఆలో 

విచారి చుటక్టై సబ్ కలెక్టర్ కీ ఆదేశించి 

నట్లు తెలుస్తూంది 

ఓ, ఎల్, సీ. తిరస్కృతి 

వీకట్, బపైంబరు 15 

మా(డిడ్లో జరిగిన భుటనలతో తమ 
కెలాటి పంబంధంలే?ని పొల్ల స్తీన్గావిము క్తి 
సంస్త నేడ్తిక్కడి న్పష్టీకరించింది 

పి;' ఎల్. ఓ (పతిని ధి ఒకరు సై మేరకు 
ఒక (పకటన విడుదల బేళారు 

500 శాతం: 
విళాఖచభట్నుం, 'సెట్టెరవర్ 14 

వీకాఖసట్నం బాటర్ హార్చరి (ప్రాజెక్టు 

నిర్మాణ వ్యయం 4 సంవత్పగాల్లో 100 

శాకానికి "పెరిగింది. ఇన్వుడు 95 కోట్లుగా 

అంచనా చేయబడిందని రేవు అధీకొరులు 

శేలిసారు. 

మొదటి అంచనా రు $827 కోట్లు 

విదేశ మాఎక్యదవ్యంతోసహో ,రు. 48 97 
కోట్లుగా ఆంచనా వేయబడింది. ' 

1910 లో ,పారంభించబడిన ఈ 
క న లం. 

స్వయుం ఉపాధి 

కల నకు మున్ముర 

కారం (క సుం 
ల నర్వాపురం, సెప్టెంబరు 1 

నశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో నిరుద్యోగు 
లైన విద్యాదరతుళకు “ఉలాధిొ పథకము 

డ్రీండ సహాయం చేయుటకు తగు సలహాల 
నిచ్చుటకు సాంశేతిక కమిటి వివిధ 
శేందాలలో జిల్లాలో నర్యటిస్తూ, ఈనెల 9న 
తేదీన పొలకొల్లువచ్చింది 14వ తర౦తిగాని 

అంతకు “పైండీన విద్యార్హత కలిగినవారికి 

అనగాఐ టి ఐ ఇం౭సీరింగు డ్మిగీడిప్లో 
మాల అర్హత గభివారికి ఈ ఎథకము వినే 
శంచబీడీందిం 

సుబూరు 25 మందీ నిరుబట్యోగులు 

నిరిషమైన ఫాఃముటు పూర్తి చేసి కమిటి 

వారికీ అందిదేశొరు 

ఇందుకు కానలనీన పెటుబడీ డీపొర్ట 

మెంటు వారు 16 శాతము బ్యాంక్ భారు 

కి శాతము అప్పుగా ఇస్తారు 10 శాతము 

నిరుద్ గి కివాజట్  చేయవలనీ వృుంటం 

దిని సాంకేతిక కమీకీవారు పివగింవారు 

డిపొరుమెంటు వారిచే ఆన్చునకు సంవ 

త్పరానీకి ఈ, 67] శాతము, ద్యాంక్చా రిచ్చే 

అ స్పునకు సం॥నీకి రు. 12 నుండీ 1b 

60 వంకా వడ్డీ చెల్లి ంచవరిస్ వుంటుం 

దని చెప్పారు 

ఇంతకు (క్రీతం ఎర్మిక మలు పెట్టుకోడా నికీ 

ఎంపిక అయిన వారి బ్యాంక్ వారు అవ్వులు 

మంజూరు చేయడంలోసు, విద్యుత్ కనెక్షన్ 
ఇవ్వడంలో ఎలిక్ట్రి 9నీటివారు కలిగిస్తున్న 

ఇబ్బందుల పాల ట్లు, నర్సావురం, తది 

తర (గ్రామాల నుండి వచ్చినవారు జిల్లా పెరి 

(కమల అశనైంటు డ్రైరెక్షరు శ్రీ భాల్ళుర 
రావుగార్కి= తెలియజేశారు. ఎర్మీశ్రమలి పాంశే 

తీ కమిటీవారు. బ్యాంక్ వారే, ఎలకి 9నీటీ 
వారుతను ఎని-థానొన్ని సమన్వయం జీనుకో 

బాంగి నిక్మాణపరి మస సూచనలు చేశారు 

గత సంవత్సరం ఎ అకాలుళో 11రోజులు 

₹9నింగు పొందిన నిరుద్యోగ విద్యాద్దలా 

+౮0౮ మందికి దినభతాాలు శాంక్షను అయ్యో 

యని అన్నెంటు శ్రి రికరు చెప్పారు, 
(a) | | 

బెటర్ హార్బర్ నిర్మాణ వ్యయం 
సెంటి, 
(పావిష్ట 4 సంవత్సరాల్లో పూర్తికొవాల్సి 
వుంది. అయతే ఈ సంవత్సరం ఆఖఏ౫కు 
పూర్తి కావచ్చును. , 

ఈ (పోకెక్టు వ్యయం సెరగడానీకి 

యం శాల ధర, సొధాంాణ ధరలు పెరగడ 

మేనని శేవృ అధికొర్షోలు తెల్చారు* 

న 

ఖమ్మంలో ఫాసిస్టు 
శ్ ఇల్ జే వ్యతిరేక సదస్సు 
కమిటీ ఏర్పాటు, 

ఖమ్మం, నెనెంబఢు 18 

ఖన్ముంలో జిల్లాఫానిస్టు వ్యతిరిక సదస్సు 
“జరిపేందుకు వివిధ రా కీయపార్తీ లత కూడిన 
సన్నాహక కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు 

ఈ నెల 2 వ శేదినాడు స్తానిక వర్తక 

సంఘం భవన_లో జిల్లా ఇస్కుస్ అధ్య 
టలు శ్రీ సర్వనెని కోబశ్వరవంావు అధ్యక్ష 
తన జరిగన సమావేశంలో కాం (గను 
కమ్యూగి స్టుపార్టీ వర్తికసంఘం, ర్రైతు, 

కూలీసంఘాలు, వివిధ (కేడి యూవియన 

నాయకులు, అనేకమంది పాలోన్నారు 

ఆ (ధ్యఎదేక్ శాంతీ సంఘం కార్య 
దర్శి (క్రీ పొన్నం నీరరాఘవయ్య నేడు 

దేశంలొ తలెత్తిన ఫాసిస్టు (ప్రమిదాన్నెదు 
రొ(నవఅనీన అవక్యకంను గురించి ఎవ 

రిందౌరు. ' \ 

స్థానిక వర్దకసంఘం అధ్యక్షులు 

శ్రీ గల్లా కేశవవు మాట్లాడుతూ సో యట్ 
యూనియన్లో పొసీస్టుళక్తుఆ సిర్మూఆన 

కోనం ఆదేశ(పజల వీరోచిత పతిఘటనను 
వివరిస్తూ నెగడు ఆదేశం మనకిచ్చిన అండ 
'దెండలను గురించి (వసంగిందారు. 

తరువాత సోషలిస్టు ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ 
కన్వీనెర్ శ్రీ ఇన్మాయిల్ శ్రీ మున్వా 
కృష్ణా (పెనంగించారు. జిలా ఫాసీసువ్యతిరేక 
సదస్సును అక్షోదిరు మొదిటివార ౦లోఖమ్మం 
ఎట్టణంలో పెద్దఎత్తున జరిపేందుకు ఏశ్చాటు 
చేయాలని యీ సదస్సుకు అన్ని రాజకీయ 
షార్టీఆ నాయకుఃను ఆహ్వావించాలని నిర్గ 

చుస్తూ సదిన్నును ఇయ్య ఎదం” నడిపేం 
దికగాను శ్రీ నర్వనేని కోహేళ్వకవావ్న 
అధ్యక్షులుగొని , కార్యదర్శిగాను శ్రీ మువ్వా 
కృష్టావావు, సహాయ కౌర్యదం లుగా శ్రీ. 

రామకోటయ్య, శీ క, అప్పృయ్యలతో 
పాటుగా అన్నిరాజకీయ పళ్షంతో కూడీన 
$80 మందితో ఒక సన్నాహక సంఘాన్ని 
ఎన్నాకున్నారు. 

వరంగల్లో 
ఫానీసు వ్యతిరేక జీల్లా సదస్సు నిర్వ 

we cr 

వాణత్తై ఈ సళ 1 న వరంగల్లో 

ఇస్కాన్ అధ్యక్షులు డాక్టర్ టి ఎస్, 

సన్నాహక 

కోర్కెల సాధనకై ఈనెల 2ర్న పీట్తుపనా సలు మహాభారత యుద్ధం ౮ pe బ్యాంకు సహకారం 9 
సున్సిపల్ కార్మికుల [సదర్శనలు వ a 

ఆం(ధసదేక్ మున్సివల్. అండ్ నసంచాయతీ 

వర్కర్స ఫెడరేషన్ కార్యవర్గ నిర్ణయం 
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మున్పిపల్ కార్మికుత కోర్కెల సాధనకై 

యానల 23న (వదర్శనసిలు ఇరశాఆని 

ఆర్మద్యవదేశ్ మున్చివల్ అండ్ పంచాయతీ 

వర్కర్స్ ఇడ కిషన్. కార్యవర్గం నిర 
యించింది 

అంధ్యసదేశ్ మున్సిపల్ జండ్ వందా 
బుూతీ వర్కార్చు వెడిరేషన్ కొర్యివర్గ సమౌ 

పశం యీనెల 6, 7 శేదీఅల శ్రీ ఎ 
చిన్నముని అధ్యక్షతన  రాజమం్మడీరో 
జ గింది 

సమా వేళ ప్రారంభంలో బంగ్లాదేశ్ అధ్య 
తులు షేక్ మువణురీరిహమాన్ దారుణ 

హాత్యను గిర్తిస్తూ వారి మరణానికి వైగాఢ 
ల్ అటి 

సంతాఎం తేలి బుజేథారు 

101) ఏప్రియల్ నుండి నేటి వరకు 
జరిన కార్యకలాపాల రిపోర్టును (ఎధాన 
కొరి్ధివర్శి శ్రీ వి కొచేశ్వరివావు లువ 

పెట్ట రు 

రిపోర్టుపైన, కార్మికులు నేడు ఎదుర్కొ 
టున్న సమస్యలపై రెంటు రొజులు ఉర్చలు 

జరిగా యో 

ఆనంతరం మున్సిపాలిటీలో పవి చేయు 
పిక్ హెల్త్, వోన్ ఎవీకీ హెట్తు కౌర్మికు 

శా చల్ pr.) 

లను 4 వ తరగతి ఉన్యోగులుగా ఎంటనే 

గు రించాలని, నానీ పది క్ హెోలు కార్మికు 
నానీ Ca) pr) 

అకు రావలనిన డీ*. ఎ, సి ఎ. తేడాలను 

వెంటనే యివ్వాలని, (ప్రభుత్వ, స్థానిక 
ఉద్యోగులతోవ టు డీ ఎ కలిసిన వేతన 
న్కేళ్ళను వెంటస అమలు జరపొలని 

కార్మికులకు ఏంటనే గృవావసతి కలుగ 
జేమూలని మున్సిపల్ కార్మికులు అనేక 

సంవత్సరాలనుండి వారసత్వం సీరియోరీటీ 

అమలుజరగాబవి, ఎం౦ ప్లా యమె౦ంటు 

ఎక్సేంజ్ల ద్వారా ఖాళీలు భర్షిచేయు 

పధానం రద్దుబీ మాలని కోరుతూ తీర్మానాలు 

చేశారు 

ఈ 5 కోర్కెత సాధనకు యీ నెల 
25 వ శేదీన (బదర్శనలు జరపాలని, 
జరగ బోవృలనేంల్లీ నమావేకొన్కి హై దాబొద్ , 
రోయదారం నడషొాలని నిర్హియించారు. 
కోరల , మెమొరాండంమీద సంత7అఆ 

'నేకంణ చేసి ముఖ్యమర్మతికీ ఆ౦దచేయా 
అవీ టొడా నీం యించటమై౦ది* 

ధోని ఇందీవాగొంధి (ప్రకటిం చిన -20 

అంకాల ఆరి క కోర్య,8మాన్ని వఐలవరుస్తూ 

నీటి అమలుకు ఆరధోళన కార్య్యకమం 
చేపట్టాళనీ సమావేళం నిర్ణ బుంచం ది, 

"న స్తు తంల అన్ని మున్చిపొలిటీల్లో 

యి స్తున్న హార్ ఆర్ ఎ, ఒంగోలు, 

కాపలి, నెలూరు, తోడేసల్లి గూడెం "వగ్హైరా 
'పట్టణాల్లొవీ నానో సబ్బీక్ హల్లు కార్మికులకు 
వెంటనే వర్తింఎజేయాలనీ నఘావేశిం 
డిబాండ్ చేసింది, | 

గుంటూరు, విశాఖ వరంగల్ కిజయ 

వాడలకోని వువోగ[గులకు రు 7,60 బాచ్ 

ఆర్ ఎ పెంచుతూ (వభుత్వం ఉత్తర్వు 
వున్నప్పటికీ వీజయజాడిలో 'హిచ్ ఆర్ ఎ 

" లువ్వటానీకి నిరాకరిస్తున్న మున్సిపల్ 

అధికారుల చర్యను గర్హిస్తూ వెంటనే యివ్వా 
లవి సభూవేళం డిమాండ్ చేనీంది ' 

అనేక సట్ల ణూలభీజనాభా, వి స్తీ ర్షంబాగా 

పిరిగయి కౌర్మికుల పై విపరీతంగా సనిగారం 
నడింది. ఆయా ముశృపొలిటీల్లో మంజూరు 
చేని వభుల్వానికి పంపినమేరకు అదనప్ప 
సిబ్బందిని మంజూరు చేయవలనీనదీగా (పభు 

శ్వాన్నకోరుళూ మరో తీర్మానం చేళారు. 

కుయుంణపించను పథకం మున్చిపల్ 

కార్మికుల కు కూ గా వర్తింపదేయాోలనీ 
(చభుళ్వాన్ని కోరుతూ నరో తీర్మానం 
జేయబడీంది " 

అనులాపురం ముఫ్సిసల్ సనేజరు 

మున్నీప్టల్ పనీవారిచేశ పొళతముపన్ి, 

దూడలువేపుట, అంట్లుతోముట పగ్గైరా 
పమలు చేయించుకుంటూ మున్సిపల్ 

ఫండ్సు దుర్వినియో*0 చేస్తున్నారు కనుక 

మేనేజరుసై తగిన చ ర్య తీసుకోవాలని 
సమావేశం డిమాండ్ చేసింది 

ఫీనువరం ము న్సీవాలిటీలో గక 

మూరి అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది 
సమావేళ ఉదేళ్యన్ని ముందుగా నట్లణ 

ఇ శు 

కమ్యూనిస్టు సమతి ,కార్యదిర్మి (శ్రీ యం. [ప్రైర్రంభించవళనీందిగా గత సెల 80న, 
కాళిదొను 'వీవరించారు 

(సడేక్ శాంతి సంఘం (వధాన కార్య 
దర్శి శ్రీ గూడవల్లి నాగేశ్వరరావు జొతీయ 
అంతర్జాతీయ ఎరిస్టితులనుు న్యామాజ్యి 
వాదుఠ క్కుటలను వివరించాడు పాట్నాలో 
జరుగనున్న (పపంద ఫానిస్టు వ్యతిరేక 

మహిసభ (౫ ధోన్యశను వివరించి. కాలూకొ 
పట్టణ, జిల్లా స్థాయి ఫొనీస్టు వ్యతిరేక సద 
స్పుళలను నిర్వహించాల్సిన ఆపళ్యకతను 

వివరీంచాడ 

తర్వాత లాగి ఓనర్స్ అసోనీటేషన్ 
కార్యదర్శి శ్రీ ఎం వీరస్పామి, వ జె 
మిర్ ఎంప్తాయీస్ యూనియన్ ఆధ్యడ్తులు 
థ్రీ ని హెచొం నాాభూషణరాపు, ఎం జె 
మిర్ వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షులు - శ్రీ 
పి సుందిరిరాజు నాయుడు, జిలా రైతు 

సంఘం (పధానకార్యదిర్శి శ ఎన్ 

మోహాన్రోవు జిల్లా ఇస్కుసు కిస్వినఠ్ 

అ శ్రీ టి. పంకా? నర్సయ్య, షశీసిచ్చయ్య 
తదితరులు (పినంగించినారు జిల్లా పొనీస్టు 

వ్యతిరేక సదస్సు విర్వహింనుటకు ఓక 
సన్నాహాక కమిటీని ఎన్నుకున్నారు ఆ 
కమిటీకి సభ్యులు శ్రీయుతులు టి. ఎస్ 
మూర్తి ఏంం నీరాస్వామీ, వీ 

సాగభూషణరొప్పు స సు౦0దర్రాజు 

సాయిుడు, టి* వెంక్నటాం నర్సయ్య, 

ఏం, కాళిదాసు ఉన్నారు. కమిటీ కిస్వీ 

నర్గా శ్రీ ఎం. కాళిదాసు ఎన్నికయ్యారు 
అక్టోబర్ మొదట్ వారంలో వరంల్ 

వట్టణంలో జిల్లా ఫాసిస్టు వ్యతిరేక పదస్సు 
ఇరిపాతవీ తీర్మావించారు. 

7 నంవత్సరాలనండి సని చేయుచున్న 
శానిటరీ ఇన్విక్షరు శ్రీ నాగిరెడ్డి 
వడ్డీ వ్యాపాంం చేయుచూ కార్మి కు 
లను అనేక యిబ్బందులక గువి చేయు 

చున్నాడు తన యి షం వచ్చిన ట్లు 

ఆసభ్యంగా కార్మికులయెడ వ్యవవాధిస్తు 

న్నాడు కనుక శా£టరీ ఇన్ మెక్షరు (శ్రీ నాగ 
రెడ్డిని భీమవరం నుండీ వెంటనే వదిలీ చేసి, 
తగిన చర్య తీసుకోవాలని సిదూవేళ్లం 

హిక్చిరించింది 1975 డీళంబరులో విజయ 

వాడలో మహాసభ జరసాలని తీక్మావించట 

మెంది 

అయిందుగుళ్లపల్లిలో 

వయోజన రాతి 

సాఠశాలలు 
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అయిదుగుక నల్లి వారిజసజాడిలో 

గత నాలుగు నెతత నండి వయోజన రాతి 
పొరళిలు నడవండి చున్నవి శీర మంది 

చిద్యార్భలు హోజఃవుతున్నారు ఉపాధ్యా 

యులు శ్రీసీ జగ మోహనరావు శ్రీజే, బించా 
భరరాప్పు, 

పోలవరం వారిజనవాడిలో గత సల గీర 

నుండీ వయోఃన రాజీ పొఠళాలను విందరు 

తాలూకొ యువజన సమాఖ్య నపోయ కార్య 

దర్శ థ్రీ జె కోట నొగన్న (పారరిథిం 

చారు. 80 మంది వీద్యారటు హాజరగు 

చున్నారు. ఉపాధ్యాయులు (శ్రీశ, ౩ సుబ్బ 
నాగన్న, (శీ డి* రింగారొవు 

విశాలొంధ స్మతికఅ సెంవు 
బధిదరు తాలూకొ యువశిన సమాః 

కార్యదర్శి జె కోట నాగన్న పోలవరం 
(గామ కమ్య్యూస్టుపొర్చీ కార్యదర్శీ జె ౧౦గ 
సుబ్బయ్య, వార్తీ సభ్యులు వి కె నువ 

ప్మాణ్యం4 డీ 60గారావు శ జయరావు 

ఈనెల తొమ్మిది, బీది తాగీఖుకలో 
మల్ల పోలు (గొముంటో $, పోలవరంలో 1, 

నూజర్ల పాలేం 1, విశలాంధ్ర వ్మతిక 
గిందాలు చేర్పించారు, ' 

కొనినా — ననా లు 

కాళహస్తి తాలూకా 

సు రెనిన్యూ అధికార్ల | 

అ(కమాల'పై దర్యా స్త్, 
చిత్తూరుజిల్లా కమ్యూనిస్టు 
! య శం 

సమితి డిమాండ్ 
తిరుపతి చెప్టెంబరు 14 

కోళహన్తి కాలూకా హరిజన అభివృద్ది 
సరిస్థిలిపేరిట (ఫకుత్వ ధనాక్న్ దుర్విని. 
యోగం చీస్తూపేడలకు బఐ౦జిర్లు 
దక్కకుండా చేస్తూన్న రెవిన్యూ వారిజన 

అభివృద్ది సంస్థఆ అధికార్ల అకమాఖస్తై 

(వభరత్వం విచారణ జరవి"లని బిత్తూం జిల్లా 
కమ్యూనిస్టు సమితి విజ్ఞప్తి చేనీంది 

_ ఈ నెం కి 4 తేదీంలో ఇక్కడ జరీగీన 

సమితి సమావేశానికి శ్రీ 3 కృష్ణారెడ్డి 
అధ్యక్షత వహించారు రాష్ట్ర కమ్య్యూపీస్టై 

నాయకుణ (శ్రీ వి క ఆదినారాయణ రెడ్డి 

రాజకీయ వివేదికనమర్పించారు జీల్లాలోపొక్టి 
కౌర్య,8 మాలను జిల్లా శమ్యూనిస్తునమితికార గో 

దర్శి (క్రీ గంధమనెవిశివయ్య నమీక్షించోరు 
అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఇరి? జిల్లా 

ఫానిన్లు వ్య$రేక మహానభ విర్వావాణకు 
పూర్తి సహాకారం ఇవ్వాలని సమావేశం 
విర్ణయిరిచీంది. | 

ప౦ఛోయతీ ఉన్న (వతి (గామంలోనూ 
| 

నూజివీడులో అసిస్టెంట్ “కేన్ 
ఇస్ స్పెక్టర్ అఫీసు. అవశ్యకత 
తాలూకా చెరకు ఉత్స త్రిగార్ల సంఘం తీర్మోనం ' 
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కృష్ణాజిల్లా నూజివీడులో చెరకు (ఆని 

న్టెంటు ఇన్ వ్పెక్టరు కొక్యాలయం వెంటనే 

నూజీవీడుకాలూకొ చెరకు ఉర్స త్తిదారుల 
సంఘం శ్రీ ఎ జీ కోచేక్వరరావు అఆవ్యక్ష 
తను నూజివీడులో సమౌవే॥ మై (ప్రభుత్వాన్ని 
కోరుతూ తీర్మానించింది. 

నూజివీడు కాలూకొలో 5, 6 వేలి ఎక 
రాఆరో చెరుకపంట గత 4, 5 సంవత్న 

రాలాగొ, వెయబడుతోంది యీి,పాంతములో 
8 ఖండరొరి చక్కర మిల్లులు పనిచేస్తు 
నాము ఒరెతులు తమ కవసుమమంన ఏరు 

పులా, (కమిసంహారక మందులు, పంట 

పెంచటానికి అవసరమెన సలహాలు పొంద్ 

డానికి, ఫ్యాక్రరీత సని విధానంపై (ప్రభు 
త్వాధికారులకు తెలియ జేయడానికి యిబ్బటి 
వరకు 80 90, కిలో మీటర్ల దూవాన 

పున్న పూయ్య్యూరు వెళ్ళాివలని పున్నది 

కనుక వెంటనే నూజివీడులో అనీగెంటొ క్రేన్ 

యిన్ న్పెక్షరు కార్యారియాన్ని (ప్రారంభించ 

టం చోలా ఆవసరమలి ఆ తీర్మానం పేర్కొ 
న్నేది* 

నూజీవీడు తాలూకొలో పున $ ఖండ్ 
సారి చక్కెర మిల్లుల శారు చెరకును సకా 
అంలో తీసుగోనక,తీసుకొన్నప్పటిఏరియా 

జయుట పృన్న, చల పల్లికీ వుయ్యూరు 

ప్యొక్టరీ ఏకియోరంనుండి, స్టానికుళకిస్తున్న 

రేటు ౦పహాచ్చు రేటు టూడాణుచ్చి చెరుకు 
కొంటున్నారు ముందు (పాఠాన్యత సాని 

కంగా సప్లయి దేసున్న తారికిచ్చి, ఫ్యాక్ట్ 
రీలు తమకు అపుసర మైన ఆదనపు చెకుకును 

యితర (ప్రాంతాల నండీ తెచ్చుకోవాలి 

స్తానికంగా నప్ల జు అవతున్న చెదకనకు 

బియట నుండి న స్తున్న చెరుకునక ఓకే 

లులో వ _ 
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యూనియన్ బ్యాంకు ఆఫ్ ఇండీయో 
సహాయంతో కటువని చేసుకునే న్రీఅకు 

15 మిపన్లు (ఉషా కంసెస్సీ దేళాయుపేట 
రిక్ష పుల్లరి సహాకార సొనై టీకి బ్యాంకు 
అసిస్టెంటు మేనేజరు పొరంభోత్సవిం చేస్తూ 
సంచిపెట్టారు. ఇదే నందర్భంల్లో సొసె టీ 
అధ్యక్షులు, జల్లా వ్యవనాయ కొర్మిక సంఘ 

కన్వీనరయిన శ్రీ ని హెచ్ అప్పన్నమాట్లా 
డుతూ ద్యాంకులు (పోధానంగా వీదిలకులివ్ను 
లివ్వడాన్నివి సృతఎరచాలనికోరా రు తరువాత 

ఉషా కంపెసీ ఆఫీసర్ (శ్రీ సత్యనారాయణ 
మాట్లాడుతూ మహికొనమాఖ్య తీవకృషి 

నాస్తనగాథ కాదు 
పూనా, వెప్టెంజరు 15 

కురుశే(తం౦ం వద్ద మహాారత 
సంగ్రామం వ్యాస్టవ చారిత్రక ఘటన 

కాదు వభీ కల్పన అని (ఎ్రఖ్యాత చర్చిత 

కొరుడు ఉక్షర్ డీ సి. పల్కార్ 

అన్నారు, 

మహాభారత యుద్దిమని చెప్పబడేది 
చిన్న కుటుంబ తగాడాయోో త0జ2ాఠఅ 

ఘర్షిణో అయి ఉంటుందీ అదొక 

యుద్ధ గీతానికి ఇతివృ త్రిమయిందధి+ అది 

(కమంగా (తేవారం పొండింది తర్వాతి 

అన్నారు, 

మొదటిది 2 [పొచీన భారత దేశంలో 
1వజలకు కూడా ఈ యొద్ధిం ఖచ్చితంగా 

ఎవ్వడు జరిగి ఉండోచ్చునన్న విషయం 

తెలియదు. 

రెండవది 4 భారతీయ సాహిత్యంపై 
(పారంభ్ళ 1౦థాలలో కరుక్షేతం (వస్తా 
వనఎదేవదే ఉందిః కౌనీవేద వాహిత్యంలో 
భారతియుద్ధం గురించీ జఒక్కాముర్క్యా 

గూడా కనిపించదు. 

హిందూమతానికి పట్టుగొన్ము అయిన 
న. 

శథాదాల కవులు ,కధకులు దాని శ ర ని వ్ 
సలివి ఇంకా ఎక్కువ స్రీలకు కుట్టువనివి. న్యారిగా చైవ. (పాముఖ;తను క పదరాహత్యంలో 18 పురాణా 
చే డీ చే A] DU ఫీ భున్నాయి* 

లా చూడాలని దీనికి తాము కంపెనీ తని యు యన్ ఐ కిచిన లట 
| టీ ల్ షష న ఇ ఇవ = విషు, నారదీయం, భాగవతం, నుండీ అవసరమైన చో చర్ను పెట్టి కుట్టు ర్య్యూర్. చెప్పారు 

శేండం నడిపిందగఅమని అశ్నారు టి ఈదం 1కీ గుషాూరఃం గరుడ పద్మ మత్స్య కూర్మ 
ఈ లొ బాంక్ దం ౪ జాన వరాహా, లింగకివ, స్కంద, అగ్ని, కొర ్య కమం బ్యాం అసం నాలాగు, మూడు లేదా 60డువెల ఏళ దహ (దిహ్మాండ, (బహ్మావ ర 

మేనెజర్, యూనియన్ బ్యాంక్ న్లొనిక న్లాఫ్ (860 ఇరిగినటు చేస్పెండుతూంది రై 4 gs తి 
ల్స్ గ 

నెకెటరీ, ఉషా కంపెనీ నూఎరై. §ఆర్ వ్భ్ష్ణ బూర్కుం డయ, బహిర్ష శ; వామనం 

మూర్తి, వదంన్ ఏజసీ స్ వరంాత్ 

ఏజంటు (శ్రీ చొదరి, వరింగల్జిల్లా మహిళా 
స యూఖ్య కార్యదర్శి శ్రీమతి సి హచ్ 
కమలమ్మ కూడా పాల్గొన్నారు 

బండకొట్లే, కార్మికుల 
యూనియన్ 

బంగేకొ'పే కార్మికులా శ్రీ యెలగూరి 
కట్టయ్య అధ్యక్షతన సమావేశమై శమ సమ 
స్యలిను చర్చించి తమ సంఘాన్ని ఏకర్నాటు 
జేబుకున్నారు అధ్యక్షులుగా శ్రీ న్ హెచ్. 
అనృన్నను, ఉపాధ్యక్షులుగా శ్రీ ఇస్సు కట్టి 

కోమరయ్యను, (పధాన కార్యదర్శిగా శ్రీ 
యళుగూరి కట్టయ్యను, సహాయ కార్య 

దర్శిగా మంద చంద్రయ్య; కోళ ధికారిగా 

(శ్రీ కోటశ్వామిని మరో ఆరుగురు కొర్యో 
పర్ష సభ్యులను ఎన్నుకున్నారు. , 

“సికిల్ రికా మోటార్ 
యమా ee 

మెకానిక్ వర్కర్స్ 
యూనియన్ 

నకగంగల్ 'నైకిల్ రిక్షా, మోటాన్ మెకొ 

నిక్ వర్కర్స్ యూనియన్ సరసభ్య సమా 
'వేశంఅహామ్మదీ యూసఫ్ ఆధ్యత్ష తన జరిగింది 

థ్రీ నీ హెచ్. అప్పన్న అధ్యక్షులుగా, 
(శ్రీ మహ్మద్ జాన ఉపాధ్యక్షులుగా శ్రీ 
మహ్మద్ యూసఫ్ (పథాన కొర్యదర్శిగా, 
ఢీ సీక్ ఆలి సినోయే కార్యదర్శిగా, శ్రీ 

భువ్మాబ్ గౌస్ కోశాధికారిగా, (శ్రీ బిండి 
ఉప్సలయ అర నై ఆర్ గొమరో 8మంది కార్య 
నర పభ్యులుగా కార్యవర్గం ఎన్నుకోటిడింది 

కొ శీస్తోపూర్వ చెనిణు వేలనంన 
త్సరాల (కిత౦ం భారతదేకంలో ఆర్యులు- 

నాటీ చార్మీశక హరప్పా మొహంతో 

దారో నాగరికితపై సర్వ(తా ఆంగీరరించ 

బడి ఆభ్మిపొయాంకూ బారత యుద్ధి 

కాళంగా చెన్నదిదేడానికీ' పొంతన లేద 

న్నారు 

యుద్ధానికి సంవింధింఛిన సౌఖ్య 
ధారాలు రేండు ఆస రక్రికరమైన వస్త్ర 

జాలను విల్గడిస్తుర్నాయని డాక్టర్ సవ్కారీ 

మహాభారత యుద్ధగాధ (ఏదారం౦లొ కి 

వచ్చే కొదిదాషకి ఏదొఒక తేదీ కల్పిం 

బాలి ఆతృత పెరిగింది, ఇది సొం 

దాయంళో భిగ్నిత్యానికి దారితీసీందీ. 

మహాభారత యుద్ధం ఎఏన్సుడు జరి 

గిందిన్న విషయంమీది చీగ్మితకారులు, 
జో్యోళష్యుల మధ్య ఏనాడూ ఒక్క. అధి 

(పాయంలేదు అనేకమంది అనేకరకాల 

తెదీలు చెప్పారని సర్కార్ అన్నారు 

నిస్సన్స పుటలో సట్టాలు తప్ప 
ఐ దెళ్ళుగా చేతికీరాని బంజర్లు 

విన్నన్న పేట, సెప్టెంబరు 1 

తిరుప్తూరు కాలూకా విస్సన్న పే ట 

ామంతో 1970 లో 150 మంది పేదలకు 
(ఎభుత్వం వట్టాలిచ్చిందికొని ఈ నాటి కీ 
భూములు అంద లేదుః 

వోరందరిబేత తిరిగి దరఖా స్తులు పెట్టిం 

జొలనీ పభుత్వ పోరంజోకుల్లో ఉట్ళు చేసు 

కొన్న టారిచే అర్జీలు పెట్టించాని ఇటీవల 
జరిగిన విన్నన్నపేట (గ్రామ కమ్యూనిస్టు 
సమితి సమావేశం నిర్ణయించింది. 

శ్ సి యసీ, మోవోనరావ్ప అధ్యక్షత 

వహిందారు* తొలూకా కమ్యూనిస్టు సమితి 
సహాయ కొర్యదర్శి(శ్రీని జగన్నాధచార్యులు 

(పముఖంలచే ప్రజా 
నాట్యనుండలి నిక్రణం 

శిబిరం సందర్శన 
(విశలాం ధ విళలేకర) 

ఖమ్మం, నెప్పెంచకు 15 
ఆం1ధ్ర(నడేకొ (నజానాట్యమండలి 

ఇక్కుడ నిర్వహి న్గున్న కళాకారుల ళక్షణా 

శినిరాన్ని, ఈ రోజు సాయంతరం ఖిల్లా 

కలెక్టరు శ్రీ సి, వి ఆర్, కె ఓవళొడ్ , 

డి ఆర్ ఓం థీ మి జె ఆగ్నిహోతి, 

బీడీ ఆకు హమాలీల ped రాజకీయ సరిన్థితిపై వి వేదిక ఇల్లా క్రార్యగ్రన్ నాయకులు థీ జె. కొండల 
చ్చారు రొప్పు జిల్లా కోపరేటివ్ కు ఇద + జిల్లా బ్యాంకు అధ్యక్షులు తూలి రేట్లు సెంవు అనంతరం శాఖా కార్యదర్శిగా శ్రీ అల్లా శ్ర సీ సకం, జల్లా (గ్రంధాలయ pa 

వరంగల్ నీడీఅకు సామాలీల ఆదనప్ప 

కూలి రేట్ల'కై యజమానులను డిమాంగ్ చేశారు. 
థీ అప్పన్న నాయకత్వాన యూనియన్ 

(సఠినిధులతో యజమానులు సంర|వడింపులా 
ఇరిసీ గళంలోగల ఆయా ఎనుఆ కూలిరేట్లమై 
అదనంగా రూవాయిక్షి80ను డీ 40పై సలి 

వరకు పెంచుటకు అంగీకొరం కుదిరింది 

ఐన్బండ్ల (పదానం, 
నంంగల్లో బస్బండ్ల కార్మీకులకు 

రణం (కింద నుంజూరు చేయబడిన 10 

బస్విండ్లను బ్యాంకు మేనేజర్ శ్రీ స్వామీ నుక అ భూములు విడగొటి ళనుకు 

ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ' ఈ కార్య ఇస్పిందాఖవి ఆ (గామానికిచెండిన 30మంది ల c 
గ్రముంలోయూనియన్ అధ్యక్షులు శీ అన్సన్న శద హరిజనులు రివెన్యూ డివిజనల్ ఆఫీ నిర్వాహకులు, కళాకారులు అభినందనీయు 

తదితరులు పాల్గొన్నారు. (న వి) పరును గంనలగూడెర మకొంలో గత నెలా "ఎకి రోః 600 విరాళం యిచ్చుషకు 
ఖరులో కలునుకుని కోరారు, వాగ్గానం బేశారుం 

చొఠ డిపోలు “సెట్టి ఆహారో ధాన్యా ధరలు 
వారిణనుల 

బృందానికి తాలూకో వ్యవసాయ కొర్మికి కారీ కట థ్రీ జలం 
అదుప్పలో సెట్లారిస్ నమావేశం కోరింది* ప్రసంగిస్తూ (షతానాట్య 

నమావేశం (పొరంభంలో కిగ్యాణ రెడ్డి 
సంఘ ఉపాధ్యత్తులు (క్రీ రామిశెట్టికృష్ణయ్య | 
నాయకత్వం వసహించారం “| మండలిని పునరుద్ధరి౦చిచ్నఎజలను దై తన్య 

ఇరఅ మరణానికి సరళానంి (భకటించింది. అ వంతులను చేసీ కృషి అభినందినీయనునీ, 
; (వివి) సెదవరం పేదల డినూండ్ (ఏ౯ నాట్యనంగలికి అవసరమైన నవా 

ఆ నా కార మిస్తానన్నారుం 
తిరస్తూ* తాలూకా సెద్దవరిం (గాను న Wis sere i® త | ఆంధధ్యనదేశ్ ఓపశానాట్యమండలి కొర్య 

సి మంది కొలూకో స శి స 

వ్యవసాయ కార్మికసంఘుకొరి ్య్రడర్శి శ్రీ జగ షష గరి వం పండు స్వాగతం లి గై కరర తుల జ బాప థళాకొరులకు శిక్షణ యిస్తున్న Sree preva నిర్వాహకలు శ్రీయుతులు మోవాన్దోన్ 
తన 80 సుకు న క సాశల్ దొరును ౧ఆ నెల 80న కలుసుకుని కక గోపాలకృష్ణయ్య, కుమార్, కేశ న 
తను (గ్రామంలో సర్వే నెంబర్లు 81.10.11! రావ, రామాంజనేయులు ఢ్రీవతి కాపీ 
గత సుమారు వరద ఎకరాలు ప్రిగొవున్న రాజమ్మ మున్నగువారిని సరిచేయం చేశారు. 
బంజరు భూమిని నట్టా భూములు గలిగిన డ్వోంల్రొ నేదు మారుతున్న భరినితుల 4 రేటు యిచ్చువట్లుగా తగిన చర్యలు తీనుకోచా రైతులా చట్ట విరుద్దరగా తమ స్వాధీనంలో గృణంగా నూతన గ వృత్తాల న ఆన ఉవభుళ్వాన్ని మరో తీర్మానంలో వుంచుకొని” అనుభవ న్లున్నారని, వారిని వివిధ కళా రూ పొలను' దడా సహ రారు. స బంజరు భూమురనులిడి తొలగించి మండ పె లి రూపొందించుతుందనీ, ఆందుకే స్లేట్ బ్యాంక్ జారు ఫ్యాక్టరీ హోమీ'పై ఢిగలమైన మాకు సటాలు యుస్పంచాలని ఈ శిక్షణా శీనిరాని మ్మంలో ఫ్యాకిరీ యజమానుల కనుకూలమైన బారికి రా r "క es ఆ. § వ కార్ మెమొరాండం చ్చారు దీని కోసీ హించుళున్నదని ఇళియజేళారు, 

మాలమే యాజమాన్య నిఫొర్సుపై సరసతి ఆర్ డ్రి, ఓక కూడా యివ్యటం జరిగింది ఆనంతరం శిక్షణా శిదింంలో బ్యురకథ 
గొల నుద్దులు, మొదలగు కర్గారూపాలలో 
ళ్క్షణ యిన్హున్న అనుభ వజ్ఞుల్రై న ఈబా 

సొకక్యం కఠుగచేస్తున్నారు. దీనివల్ల వర 
పతి కోనం చిన్న, మధ్య తరగతి చెరుకు గదమ్యాళిభూమి 

ధ్యాయులను, కళాకారుల దిళాలను నధిదయం 
చేశట, 

మైోహానరావును నమావేశ౦ ఎన్నుకుంది. 

[పభుత్వ భూములు 
మింగిన 'న్నవరం కరణం 

తిరువూరు తాలూకా బెన్నవరం (గామ 
కరణం ఊటుకూరు మోహన్ దాసుకు 40ఎక 
రాల భూమి ఉంది*అయినా ఆధి చాలదన్నట్టు 
27 ఎకరాల |ప్రభుళ్వ దింజరును బంధువుల 
'పీరథధిఫారం పెట్టి అృకమంగా అనుభవిస్తు 

- ఇ it 

న్నాడు. 

అధ్యక్షులు (క్రీ కాదర్ఆలీ హఠాతుగా 
సందర్శించి, వివిధ జానసద కికారూనాథ 
శిక్షణను చూసీ అధినందించోరు 

వారితోపాటు కమ్యూనిసు నాయకులు, 
శాసనసభ్యులు శ్రీ రజినీల్మి" జిల్లా కమ్యూ 
నిస్టు నాయకులు థ్రీ సిం సొగేశ్వక రావు 
(్రీ వానీరెడ్డి వెంకటనకీ (ప్రభృతులున్నారు, 

జిల్లా కలెక్టరు (క్రీ సి వి ఆర్, కె 
(వోసొద్, (స్రజాసాట్యమండలి కళాకారులను 
అధినంగిస్తూ, జాన సద కః 'రూసాల 
ద్వారా బ్రజలను చైతన్యవంతులను 
చేయుటకు సమకట్టిన (సడాన్తాట్య మండలి 

ర్జ్జైతులు ఫ్యాక్టరీ యజఘానుత దయాదాక్షి భూస్వామి భు ళం 

a ణ్యాలపై అధారపడవలనివస్తున్నది కనుక 

సేటీ ద్యాంకీ వారిచే చెరుకుబంట హామీపై తిరువూరు లాలూకా ఊటుకూరు (గామ 
చేరుకు రైతు అందరికీ సవనతి సౌకర్యం వ్యవసాయ కార్మికంంమం నాయకత్వాన 
కలిగించొలనికూడా సమావేళం కో౭ింది. (పతినిధివరం 29 8270న రివెళ్యూ డిఏ 

= నర్ ఆఫీ రును గంపలగూడెం భుకొ ఖండ రి చక్క రమిల్లులు పెరుగుతున్న * అ జ్య 
దృష్ట్యాచరుకు సండే ఏరియాకూడ (కమంగా ముల్ కలుసుకొని మెమొరాండం పమర్చిం బయన నీరరాఘవరావు 
'సెరుగుచున్నది, చెరకు సెంచడానికి నీటి కరిగి ఇ aa 
సప్లయి కోసం విడ్యుద్భ క్తి స౦పునెట్ల తమ [గామంలో గ య్యూళి భూమిగా ణి న్మా.న ణి థ్ 
సంఖ్య కూడ పెరుగు కున్నది యో వీలు వబడే “నాగల పెరడుకి" యిటీవఆ తతా జ 

పెరుగుతున్న అవస వల దృష్యా రమణక్క ఏదోవిధంగా భూఫ్వామి పట్టా?జెచ్చుకున్నా. “ద 
పేటి ఏరియాలో ఎలక్ట్రికల్ సబ్ స్టషన్ నిర్మా డని, అ సెడు (గ్రామంలొని యండ్లస్లల _సరనముఖులు డ్రీ బయస వీరరామప 
ణానికి ప్రభుత్వం, ఏమ్యుచ్భ కబోర్డుశిక్షణం ములు లేని పేదల కు (ప్రభుత్వంవారు రావుకు నేడిక్కడ నన్మానం్మ “నర్జార్” 
చర్యలు. ఈసుకోవాలని కో న్వాధీనం చేనుకొని ఇండ్లస్ధలముఆకు బట్టాలు బిరుదు (పడానం జరిగాయి, 

అసలే అస్తువిస్తుగా పున్న చిన్నరై తల యుస్పంచాలని మెమొరాండింలొ కో౮ంరు, 

మధ్యతరగతి ర్రైతుతిప్రి అదినప్ప  “భౌరం విస్సన్నపేట సమితిలో 
మోపుతూపైతిక ర0టువి పునిట్ మోటారుకు తు (థమ మహాపథ ఆహ్వానసంఘం ఏర్పాటు 

ఇద్దధు టీచర్ల స స్పెన్టన్ చేసన ఈ ఉత్సవానికి పారిజన సంక్షేమ శెపొనీటర్స్ అఆమర్ను వళ౭సీందిగా విద్యు 
చృక్రిబోడ్డ 1ఎకే1.74 న ఓక అరర్ తాకీ విన్సన్న పేట సమితిలోని బొన్నలడ మంత్ శీ భాడ్టం శ్రీరామమూర్తి అధ్యక్షత 

(గను ఎలిమెంటరీ న్యూ లును, దాకు డెటే వహించారుం 
ళా 

ననా! 

ఆరవెక్య కళ్యాణమండిధంలో రాష్ట్ర 

ఆర వైశ్య యువఖన సంఘాల సమాఖ్య 

చేనీ 10 మౌరాల తర్వాత యిప్పుడ నోటీసు 
లిస్తన్నారు = వ్యవసాయ వాడకందార్తపై లఅవమంటు ఆఫీసరు ఈ నెల ఆన శరీ భాంబల్ ఆఫ్ కాషర్స్ అధ్యక్షులు 
యో అదనప్ప”కం తా౨గించుళూ ఇపానీ ఉడయం 10-80 గంటలకు వెళ్ళి తిఫీ శ ఎచ్చిపులును వేకటసున్భారావు వారం 
టర్లు ఆమర్చు ఆర్డరి నుండి వ్యవసాయ వీవి చేయగా స్కూలు నోనీయున్నది. స్కూలు భీంలో శ్రీవీకరాహవరావును (పశం౦ంసిందానం 
యోగదొర్ల ను మినహోయంచవలనివదిగో హెడ్ మ స్టదను అసిస్టెంబుసు సస్నె డు గలువురు వాణిజ్య (వముభఖులు ఆయన పేశ 
విదుచ్చ _క్తిబోర్డును, (వేభుక్వాన్ని కోరుతూ చేస్తూ విస్సన్నపేట సంచాయతి చమితి అను (పళంసీస్తూ దండలు వేసి సన్నాక్లు 
తీర్మానాలు చేశారు. ఆఫీ సరీ పు_్తర్వులు యిచ్చారుం పిఆ లు చదివారు. 



అణ్వస్త్ర సరీక్షల నిషెధానికీ 
సోనియట్ ప్రతిపాదన 
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అణ్వస్త్ర పరీక్షల పూరి నివే ధనికి ఒక 
ఆం కర్షాకియ ఒప్పందం కుదురు కోవాలని 

సోవియ్ట్ యూనియన్ (వతిపాది .చింది, 
రేపిక్కండ (పొరంభం కానున్న ఐక్యరాజ్య 

నమితి జనరల్ అ నెంన్లీ శీ0 వ నమో 

వేశంలో ఈ సమస్యని చర్చించాలని కూడా 

సోవియట్ యూ'యన్ సూచించింది 

అన్నిరకాల అణ స్తఎరీక్షలన్ని నిషే 

ధిస్తూ కుదుర్చుకునే అంశర్జాకీయఒబ్బందం, 

అయుధపోటీ నివారణకు దోహదం చేకు 

గలదనీ, అది ఉదిక్రతల నివారణ క్రమాన్ని 
మరింత సింపొందించేందుకు, అంశర్జాకీయి 

శ₹0త భ్యదతలు మంత వటిష్టమయ్యేం 
దుకు తోడ్పడ1లదని సో,యట్ “ఎదేశాంగ 
మంతి ఆర్మడీ ;గోమికో ఐక్యరాజ్యసమితి 
(పథాన కార్యదర్శి కర్ట్ వార్తీముకు యూనెల 
11న అందచేసీవ లేటా పే పేర్కొన్నారు. 

అంతర్జాతీయ రంగంతో ఎన్నో అను 

కూరిసైన మాద్చులు వస్తున్న తరుణంలో 

చ్ em వ సనమానేం జరదోతున్న'నని, స. 

సోవియట్ మంతి (గోమికొ తెరియజేశొారుం ో 
అంతర్జా శ్రియ ఉదిక్షతరి నివారణ (కమ 

పర్వ తా వ్యావిస్తోరదిసీ, అ ౦తర్జా తీయ 

సంబంధాలోని నూతసరంగాలకుకూడా. ఇది 

చేజకుంటోందని అన్నారు. రోజకీయ ఉని 

_క్షరలనివారణతో సై నిక ఉది క్షోశళని వొారణను 

ఆయుధ పోటి నివారణను, అము 

ధోత్స క్టీలో కోత నిధించకం+ సార్వ్మళిక, 
సంపూర్హే నిరాయుధీకరణకు (వయత్నిం 
చడం) cE చేర్చడం నేటి అంతిర్జాతియ 
జీవనంలో ఒక ప్రధాన సమన్యగా ప ది 

ఆయుధ పోటీని నివోరిందడా॥ కి ఇటీవలి 
కొలంబో చర్యలు చేపట్టిన న్పటికీ దీనిని 

పూర్తిగా నిలిపి వేయడరో నాధ్యంకా లేదు 
భారీ వ ఎత్తున జరుగుతున్న సై నిక ఖర్చులు 
దేశాలకు. సిద భారంగా "పరిణమించాయి. 

అనేక దేళాల్లొ నైనిక ఖర్చులు (క్రమంగా 
పెరుగుతున్నాయి అఆముధోత్చ్తి కొన 

సాగుతూనే వుంది, 
ఈ వగిస్టితి బక్యకావ్య సమితీ సభ్య దేశా 

లక్కు మిగళ అన్ని. దేశాతకు ఆందోళన 
కలిగించక 'తస్పడు అని ఆ లేఖ తెరియ 

జేస్తోంది. 
“అణ్వాయుధ యుగ్ధ (వమాదొన్ని అణా 

యుధ ఫోటీని నివారించవలినీన ఆవశ్యకత 

దృష్ట్యా అణ్యాస్త పరీక్షల నిషేధానికి ఎంతో 

(ప్రాధాన్యం వుందనికూడా లేఖ పేర్కొంది 

అణ్వస్త్ర రాశ్యాలలోని సోోయట్ యూని 

యన్, అమెరికా (వీటన్లు 1163 లొ 
మాస్కోలో కుదురు కున్న ఒప్పందంలో 

ఆకొళంలోనూ, రోదిసీవోచూ, సము (ద 

గెర్భంలోనూ అణ్వస్త్ర పరీక్షల్ని జరవకూడ 

దని అ గీకరించాయి. కొని ఈ ఒబ్బంద౦ 

భూగర్భ అణ?స్త్ర స క్రలకు చెల్లదు 
1914 జులై శి"వ తేదీన నోవియట్, 

అమెరికాలు కుదుర్ముకున్న పరిమిత ఘాగర్భ 

సోవియట్ సాలస్తీనా 

వివంంక్తి సంస్తలతొ 

తెగతెంవు లకుంవిజ్ఞప్తి 
సాదత్కు ఈజివు వు 

పార మెంట్ చే 
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సాజ సీ ,స్తీరా విము క్త ఎం సతో ప్టంబంధాలు 

తెంచుకొని, సోవియబేతో త్న ఏళ్ళ స్నేహ 

ఒవృందోన్ని రద్దు చేసుకోవాలని అధ్యక్షుడు 

సాదర్ ను ఈజిస్ట పీపుల్స్ అసెంబ్లీ నడు 

కోరిందవి ప శృమాసియా వార్తా సం న 

తెలిసింది 

సినాయ్లో ఇ(జాయిర్తో కా తాం లిక 
ఓవృందం పై ర (వేస? చ వ్యాస్త్ సంగా వచ్చిన 

విమర్శను గ వతిభటిం చేందుకు పీప్పల్స్ 
అనెంబ్లీ (ఫొర్ల మెంటు) ఎత్యేక సమావేశం 
శీ గంటలపాటు జరిగింది, 

పాల స్తీనావిము క్రిసంస్థ సోషఃయట్ యూని 

యన్, నరియాా ఇకాకీలు ఒప్పందాన్ని 

నీరుగార్భేందుకు యత్ని స్తున్నాయన దార్ల 
మెంట్ సభ్యులు అరోపించారు కీనింగర్ 
దౌత్యనీతికి సోవియట్ వ్యతి" “కంకాన ప్పటికీ 
ఈశజిష్టు స్వతం(తంగా వకవ వ రిరటడాన్ని 

వ్యశరికి స్ప స్తున్నదవి అవె౦న్లీ స్పీకర్ 
సంసద్ మారి అన్నారు 

సిరియా రంగంకై 
అమెరికా సోపోలు 
ఈజివు విదేశాంగమం తి 
ఇస్మాయిల్ ఫామో (పకటన 
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సిరియా, గోలాన్ హైట్స్నుర్డి వరిమిత 

మైన నంఖ్యలో ఇజాయిర్ సైన్యాలను 

ఇఎసంవారింవ చేస్తామని అమెరికా హోమీ 

నిచ్చిందని ఈజపు "ఫచేకొంగిమం్యతి ఇ గా 

ఖల్ ఫామి విన్న ఇక్కడ తెలిపారు. 

నీనాయ్ తా తా లిక ఒప్పందాన్ని 

చ్చారి చేందుకు జరిగిన ఆసక పార్తి మెంజరీ 

ఉపన ఘాల సమావేశంలో (ఎనంగిస్తూ 

ఇరాన్, ఇరాక్, పాల సీనాః ను ౦డీ 

ఒప్నంఏంపై వనన విమర్శ కేవలం 

రాజకీయ మునుగు అ! పేర్కొన్నారు. 

సికియా రంగంలో నైన్యాల ఉఎసంతహొ 

రణకు ఉన్నత స్థాయిలో. అమేరికా హోమీ 
నిచ్చిన విషయరి ఆ దేశాలకు. తేలుసునని 

అన్నారు. నీగియాపై ఇక యిలీ దాడి 

చేయదని కూడ అమెరికా హామీనిచ్చిందని 

తెలిఫారు. వశ్చిమానీయాలో పూర్తి సరి 

ష్కార సాధనకు (వయశ్నాలను కొనసా 

గించటం జరుగుతుం దన్నారు. 

ఈజిపు = సోవియట్ సంబంధాలను 

వస్తావిన్లూ సోవియట్ వైఖరి వలనే 
ఇ సంబంధాలు దెబ్బళ్న్నా యన్నారుం 

అణ్వస్ర పరీక్షల శన ఏద సంపూ ర్ద 

అణ్వస్త్ర పరీక్షల నిషేధానికి ఒక ముఖ్య 
చర్య కాదిలదు. ఈ సమస్య తుది వొ ప్లా 

రానికి పె ఓప్పరదిం దోహాదం చేయ 
గలదు 

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అయ్యా స్త పరీక్షల్ని 
పూర్తిగా, ససార్వడికంగా ౫ "షీధిందడానికీ 
చలు చేపట్టాలని సల్ యూనియన్ 

భాఖన్తోందిం దీవిని దృష్టిలొ వుంచుకొని 

అణ్యయుధాల తన్న కొల ఎరీక్షల్ని, అన్ని 

దేశాలు పూర్తిగా నిపేధిసూ ఒక విసృత 

అంతిరాకీయ + ఒప్పందం "కుదురూకోవడం 

విండై నా అవసరమని ఆ లేఖ పేర్కొంది 

ఇథియోపియాలో 
అమెరికా సైనిక 
స్థానరం వరూత 
క నిక పభుత్వ (పకటన 
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ఏరి, టియన్ తిరుగుబాటుదొర్ల దాడికి 

అనేకసార్లు గ్జ్గుర్తైన సమారాలోనీ అమెరికా 

స్థావరాన్ని మూనవేయటం జరుగుతుందని 
ఇథియోపియా నిన్న (పకటించింది. 

తాక్క్మాలిక నైనిక (ప్రభుత్వ అధ్యక్షులు 

(విగేడీయర్ జనంలో టిఫె0బంపె ఒక 

_ఎకబినలొ యీ నంవత్నరం అఖరుకు 

అమెరికొ స్థావరాన్ని మూనీ వేయటం జరుగు 
కుందన్నామీం బంకే 1వకటన ఇక్కడ 
దొత్య వర్గాలలో విస్మయాన్ని కలిగించిందని 

యు పి వి విలేకరి వ్యాభ్యానీ స్తున్నారు 
పన్నెండువము ది ధాకుమా _ర్తెలను ఉరి 

తీయాలని (ప్రభుశ్వం న్ర్ట్స యించీనట్లు వచ్చిన 
వో ర్తలను కాడా అమో (తోనిపువ్నారు, 

వార్ ఆరోగ్యకరంగా వుశ్నారని తెలిపారు 

అమెరికా స్టావరానికి చాల కీలక (పాము 
ఖతి వున్నదని, (పపంచ వ్యాపితంగా 

రహస్య ససూదార సేకరణకు శకేందందాగా 

వనికొ స్ట్పున్నదని కొంతమంది అమెరికన్లు 

అన్నారు. ఇథియోపియా నిర్హ యాన్ని అమ్ 
రికాకు ముందుగా సూచనఫాయంగి కూడా 

చెలియమచబేయలేదని వారు అంటున్నారు* 

లిస్ఫ నలో చర్వలు 
(on) 

కొనసాగింపు 
లిస్బన్ , నెపైంబరు 15 

పోర్చుగల్లో నూతన సభుళ్వనియామక 

సమస స్యపై ఇక్కడ చర్చలు కొనసాగు 

తున్నా మః 

అయితే వచ్చేబుధవారంనాటికిగానినూరన 

మం(తివర్గ సభ్యుల పేర్లను వెల డించడం 

జరగదని 'అధ్యక్ష (వతినీధి తెలిపినట్లు రాయి 

టరీ భోగట్టా. 

కాన్సర్. చికిత్సకు 

అవకాశాలు 
కాన్పూరు, నెపైంబర్ 15 

కొన్సర్ వ్యాధిని (ారంభబీ[లో కను 
గొని చికిత్స చేసినట్లయితే భారతదేశంలో 
శీర మంది కేసులు నయమవుతాయి 

కాన్సర్ వ్యాధి నిపుణులు డాకర్ పి.కె, 

హాల్ల్టార్ యా విషయాన్ని శెలిసారు, 

త న్సర్ వ్యాధికి ఖచ్చితమైన కాద ౯కాలు 

తెలియనప్పటికి ఆ రోగం రానటానికి దారి 

తీనే వాతావరణం, యితర కారణాలు 

యివ్చేటు తిలికాయని చెల్చారుం 

ముందుగా కనుగొనటం, చికిత్స, వ్యాధి 

లక్షణాలను (పజలు గెమనిం చేటట్లు చైతన్య 

వంతం బేీయటం అవసరమని ఆయ 

నన్నారు. 

రేడియం వినియోగందా్యరా అంతా 

తీయంగా ఆమోదింలన కొన్సక్ 

పద్ధతిని ౫ క్టర్ వొల్టార్ కనుగొన్నారు 

ల వతి హ్వొధిలక్రరిమంది భారతీయులతో 

రెండు వేలమంది కాన్సర్ వ్యాధితో బాధ 
పడుతున్నారని ఆయన చెప్పారు అంత 

మందికి వ్యాధిని గు రించి, చికిత్స చేయటం 

చాలక షమైన అశ్ష్య మని కొన్సం వ్యాధి 

నిరోధోనికి సవివర మైన పథకం రూపొందిం 

చాలని చెప్పారు 

కౌన్సర్ వ్యాధికి రెండేరెండ్లు చికిశ్సాపద్ద 

తులున్నాయని, అవీ శస్రచికిత్స రేడియరి 
చి*త్స అని అన్నారు. రేడియో బసోటొప్, 

హార్మోన్ చికిత్స, మెడిసినర్ చికిత్సలు 

సహాయకొరిగా మాతనే వుంటాయని ఆయన 

న్నారు, 

జడ దగాకో ర్ ధనిక దగాక రు 
ae) 

పాషింగ న్, సెపెంబరు 15 
జ హలీ 

అమెరికాలో గత ఆర్ట్ క సంవత్స 

రంలో లక్షా 80 వేలమంది ధనిక 

దగి కోడ్లు 1 కోల్ల డాలర్ల మేరితు 

పన్నులు ఎగ్ వేశారు. 

పన్ను చబలోని లొనుగులను 
(నా 

అధారం చేనుకుని వారు పైవిధంగా 

(వభుత్వాన్ని దగా చేశారనీ న్వయంగా 

ఆరిక మర్మితిశ్వాశాఖ తె?సీంది 

పన్ను ఎ వేసిన వాళ్ళ వ్యక్తిగత 

నంటు వార్డి క ఆదాయం భిక్ష డాఅ 

రకు పెచ్చేనట. 
Fu) 

ఇది యిలా వండిగా యూనాడు 

అమెరికాలో ఆ వశ్యం (ఎభుత్వ 

సాయం అండి వఠిపీన పేదవాళ్ళ 

సంఖ్య కోటీ 12 లక్షలకు పైనే 

వుందట, 

AAA తయన నతన తన త వోలు నంట వ న పోటో 

| 

చికిత్స é 

Fm 
సారవెంంటం 

రా 

అధికారాల పరిథి 
సువీ)ంకోర్టులో 

శాంఉిభూవషణ్ వాదన 
న్యూఢిలి, ఇెపైంఇరు 15 

(టిని పొర్ష మెంటు నార్వభౌమాధి 

కావానికీ బారత "హెర్ష మె టు అధకొవనికి 

శామ్య లేదని రాజ్ నరాయిణ్ తరపు న్యాయ 

వావ శ్రీ కొంతీభూ షట్ నెడున్నుపీంకొర్టలో 

వౌది౦చార్లు* 

(ధాని ఎన్నిక ణ్నుపై అంతకుమున పు 

అటార్నీ జనరల్ నిరెన్ డే, సొలికీబర్ జన 

రల్ లార్నారాయణ్ నీనా, (శీ మశి ఇందిరా 
గాంరీ న్యాయవాది ఏ, ప్ర చేన్, జె ఎన్. 

కౌళల్లు చేసీన వాదినలకు నమాధానమిసూ 

శాంతిభూషణ్ పై ఎధంగా అశ్నారు 

(బీటిష్ పారి మెంటు అనేక పోరాటాల 

ద్వారా సార్వధామాధికా ౮న్ని సంవాయించు 

రున్నదన భారత పార్ల మెంటు అధి 

కారాలు (వ శ్యక సొకర్యాలీ మో రో జ్యాం 

నైటోజస్ ఎరువుల 
ఉత్పత్తి సె సెరుగుదల. 

న్యూఢిల్లీ 'నెప్టెంబరు 15 

1075 = 76 సంవత్నరంలో దేశంలో 

ఇప్పటివరకు జరిగిన నె |టోజన్ ఎఎవుం 

ఉత్పత్తి గత సంవత్సి౦ంకం'పే 88 వేల 
టన్నులు అధికంగావుశ్చటు అఫికార (యక 

_టనల్' తెలియచేయబడి౦ది * 

ఈ సంవక్సరం ఏపిల్ _ ఆగను 

మాళొల మ్య $20000 టన్నుల ఉళ్చి a 

జరిగి ది గిత సంవత్సరం ఇదేకాలంలో 

48700 టన్నులు మా .తమే ఉత్తి 

జరిగింది. ప్రభుత్వరంగంలోసీ 

ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ఉత్స త్రి ఈ సంవత్స 

రం (బోత్సావాకీరీంగా వుంది ఈ ఫ్యా ;క్రీ 

లలో ఉత్పత్తి 9.5 చేల టన్నలుఅధికి రగా 
వుంది. 

(వభుత్య, ప్రైవేట్, సహాకోర రంగా 

"ఇంతో పొందు ఎరదబడినవని శంకిభూషణ్ లొ ఎరువు ఫ్యాకరిలలో ఆంస్తుమాసంలో 

తన వాదనను కొన ౮ాగిస్తూ అన్నారు. 

(బిటిప్ పొర్లి మెంటు అధికాాలు విస 

తమూ అవరిమిశమైనవని, దానిపై ఎలాటి 

ఆంక్షలు లేవని ఆయన అన్నారు. 

భారతెదేళంలొ మౌలిక వ్యనస్థకు దెబ్బ 
తగలనంతవరకూ బూతమే వర్ల మెంటు 
మైనా చేయలదేన్నారు. 

ఏ (పయోజశంకొసం రాజ్యాంగాన్ని సవ 

రించడిం జరుగుతున్నదో తెలుసుకొనడిం 
అత్యవఎరమని దానివల్ల సాధింసఎడి౦ 

దేమిటో కాడా తెలుసుకోవాలని కాంతి 

భూషణ్ అన్నారు, 

మొత్తం అంశాన్నిను(ప్రీంకోరు 
క్షుణంగా వరీక్షిందాలన్నారు. 

శర్మతో సోవియ సోవియట్ 

అనిధివర్లం 
ల 
(అ ఏ లు 
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సోఏయట్ పోస్ట అండ్ 'సేలికమ్యూని 

'కేషన్స్ళాఖ ఉవమం[తి వి ఏ షామ్షినీ 

నాయకత్వాన వచ్చిన Goes నేడు 

కమ్యూనికేషన్ శాఖ మధి కీ ఎస్* డి 

శ్ర్మిను కలుసుకొన్నది 

రండు దేశాలమధ్య "టెలికమ్యూనికేషన్స్ 

రంగంలో మంత్రిత్వ స్థాయిలో చర్చలు 

జరగడం ఇదే మొదటి ఫోరి. 

(పతినిధివర్షానికి శీ శ ర్మ సా్వగ తం 
చెబుతూ రెండు దేశాలమధ్య కమ్యూనికేషన్ 

సంబంధాత ఏర్పాటుకు చర్చలు yng 

పడగలవని, మైతీ, నహకారం మరింత 
పటిష్పవంతం జేయగలవని అన్నారుః 

యంంనకులకు 
(సధాని విజ పి 

రష 

_న్యూఢిల్లి , నెపెంబరు 15 
యువతరం నిరా రాత్మక కౌంర్యాకమలు 

చేఎట్టి, చిత్తిభద్ధికో అమలు చేశ 'దిః పునా 
దులన్ పభెస్టం చేయాల (ప్రదాని శ్రీమకి , 
గాంధి నేడిక్యుడ విజి స్త్రీ చేశారు. 

వరద బాధితుల కై. “నూలు చేనిన నిధులు 

అందజే నేందుకు ఉదయం తన నివాన 
గృహా, కి వచ్చిన ఢిల్తీ (వికీ యువజన 

కాం్యగెస్ (పతినిధులనుద్దే కించి ఆమె (పసం 
గించోదు నగర వారిటధ్య కొర్యకనూన్ని 

కూడా యువకులు (పొర( భించాఅన్నారు* 

అంతకుముందు యువజన కౌంగెస్ 

అధ్యక్షులు (శ్రీ లలిత్ మకన్ పధానమంతికి 
8౮ వేల (డస్సులు: 2) టన్నుల ఆహార 

ధాన్యాలు, వేయిజతల పాదిరక్షలు, రు+ శీ 

ప 
ee చ 

జో అజా 

/ చేల నగదుఅంద చేళారుం 

అక్టొబరు శీ నుండి “మీమీ వీధులను 
మీరు శుభంగా వుంచుకోండి” అన్న 

వారాన్ని (పార౦భించనున్నట్లు ఆయన 

్రీమతి గాంధీకి తిలిపారుం 

టక్కు ప్రమాదంలో ఏ 
(గురంవు తి 

బిసిం, సె పైంబర్ 15 

ఇక్కడకు 20 కిళొమీటర్ల “దూరాన 
బికసీర్-పుగిల్ రోడ్డుమీద రాజస్థాన్ 'కేనారీ 

(పాజెష్టకు చెడిన ఒక (దహ బోల్తా 

పడిటరచేత 6 గురు వ్యక్తు భు అక్కు "డ్ 

కక్క డే మృతిచెందారు మరో ఈ గురికి 
త్కీవమైన గాయాలు తగిలాయి 

కూలీలను లఅీసుకొని వెళళున్న ఈ 

(టక్కు రోడ్డుపై వర్షాలకు మెర క వేసిన ఇసుకలో 

జారి బోలాఎడి౦ది- 

గాయివడిన వారిని ఇక్కడ (పభుత్వ 

హాస్పిటల్లో. చేర్చించినట్లు అధికారరిత్యా 
తెలియ చేయవఐడింది* 

వరదల్లో చిక్కుకొన్న 
- నం Ba 

వాది అరలింవ్రుకం 

వ సహాయంం 
లక్నో, సెప్టెంబరు 15 

ఉ శ్రర పరేశ్ అలీఘరొజిల్లాలో యమునా 
నది వరదలరు గురైన (పజలను తరలించ 

డానికి నె నిక సహాయం కోరబడిందని 

రివెళ్యూశాఖ అధివారులు.. తెలిపారు. 
ఇక్కడకు. అందిన స మాచారాన్నిబట్టి 

దాదాపు 12 |గామాలలో 803 మంది 

(ఎజలు వరద నీటిలో చిక్కుకొని పోమా 

రని, సహాయ కార్య(క్రమాలకై నై నికదోట్లు 

పిలవబడ్డాయని తెల్డున్నది. 

ఇంతవరకు ఎంతమం" మృతి చెండిందీ 

రాష (భుత్వానికి వివవమైన ససూచౌరం 

అందలేదు 

సహాయ కార్యక్రమాల స్క 

కొరి గాక మాలకుగాను అదనంగా రు 

పలు (గ్రాంటు మంజూరు చేయడం 

గింది, 

em 

తకలింప్పే 

SU 

జరీ 

1,24000 టన్నుల నె! టోజన్” ఎరువులు 

ఉత్న త్రీ చేయబడాయి గత నంవత్సరం 

ఆగస్టులో శర చేల “టన్నుల ఉత్స త్తి మామే 

జరిగీ౦ది. 

యాజమాన్యం . కార్మికుల మధ్య సత్ 

సంబంధాలు, కొన్ని ఫ్యా కరీఅకు విద్యుక్ 

బాగా లభ్యంగావటం, యాజమాన్యం స్క 

మంగా ఎని చేయటం, ఉత్స త్తి సపెరుగుద 

లకు దోహదం చేశాయి 

ఈ సంవత్సరం దేశంలో మొత్తం 

15 ల$ల టన్నుల నై టోజన్ ఎరువులు 

ఉత్ప త్తి కాగలవని భావి చఐఢతోంది 

అన్నాదురై క 

67 న జయుంతి 
మదాౌను నెక్టెంటకు 15 

డి, యం. క వ్యవ ర్థాభకులు, తమిళ 

నాడు దూజీ ముఖ్యమంతి కీ॥ శే॥ అన్నా 
దురై 8/వ జన్మదినోత్సశాలను డి యం.కె 

అన్నాడీ యం కె లు కిడిండిగా నేడు 
జ”"పాయిం 

ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమర్యతి 

శ్రీ కరుణానిధి “అన్నా చిస్పిన మాటలు” 
అను పృ స్త్కాన్ని విడువల చేశారు. 

ప్ప నకం వేతీనీ ఒక దానిని శీమకి 
స. అన్నాదురై కి అందజేశారు, పుస్తుకం 

అమ్మకాళళొ 40 శోతం ఆమెకు చెందుకా 

యనీ తెలిపారు. వచ్చేనెలర్ అమెకు పర్స్ 
బహాకరిస్తామని అన్నారు. 

మౌ. టీకోడ్షులోని అన్నాదురై వ్నిగహా 

నికి పూళమాలలు వేయడంతో వుళ్సవాలు 

(పాఠరంభమయ్యాయి, 

కర్నూల్లో 4 గురు 

కాని స్టైబుల్స్ సస్పెన్షన్ 
శతిర్నూలుు నెక్టాంబర్ , 15 

కనిభారం ఓబులేనుజనేబాలుడురాకస్లో 

మృతశిచెందడాన్ని పురస్కరించుకొని 

కర్నూలు శీ వ భౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు ౪ 

చెందిన ఒక గార్లు, నెర్యటీతోనహా oO గురు 
కాని స్లేవిర్సీః సన్నెండ్ చేయబడ్డార ని అధికార 

టె 
రీత్యా తెలుపబడింది. 

చనిపోయిన బాలుడు (కానని కీలి నంద 

బల్ల రిగా (పవ ర్తి రించఉంతో అతస్న 'స్రేషస్ కు 

తీసుకొని వ భాకపలో వు౦ చ్న ట్లు 

తెలుస్తూంది. 

ఆ తరువాత ఆ బాలుడు మృో్చెందాడు. 

ఆత్మహత్య చేనుకొన్నట్లుఆరోపంచబడిండి 
అయితే ఆ బాలుని శవం పోలీస్ నేషన్ 

నమిపొన ఒక ముళపొదలో కనుగొన 

బడీ ౦ది. 

గుజరాత్ 
ప్రభుత్వంచే ఆర్డినెన్స్ 
పంచాయతి చట్టాన్ని 

సవది' స్తూ 

చయంథీన ర్, నెపెంబర్ 1 

1981 వంచాయశీ దట్టాన్ని “ సవరిస్తూ 

గుజరాత్ (వభుత్వం నేడు 'ఆర్హినేన్సును జరీ 

చేసిండి. 

ఈ సవరణల్లో ఒకటి (గామ పంచాయి 
తీల సర్పంచ్అకు ఓటింగ్ వాక్కుతో 

తాలూకొ వించాయతీల్లో సాన౦ కల్పించ 

విడితుంది a 

ఈ :ష మాన్ని వంచాయితికొఖ మండి 

శ్రీ మినెకీ లాల్ గాందీ సశ్రికొ విలేకరులకు 
తెలపుతూఅమితే ఆ సర్పంచ్లు తాలూకొ 

పంచాయతీలకు అధ్యక్షులు లేక ఉపాధ్యత్లు 

లుగా వుండే అర్హత లేదని అన్నారు 
మరొక సవరణలో తాలూకా పంచాయ 

తీల అధ్యక్షు కు ఓటింగ్ హక్కుతో జిల్లా 

పంచాయతీల్లో ఎక్స్ అభిషియో పభ్యులుగా 

వుండేందుకు వీలు శల్పెంచబడిందని 
తెల్పారు 

ఆ తాలూకొ అధ్యక్షులు జీల్లా వేంచాయి తీ 

అకు అఫ్యక్షులు లేక ఉ వొధ్యక్షులుగా వృండే 

అర్హత లేదని ఆయన తేలియచేళరుం 

వ్యవసాయ 

కోరి కులకు 

కనీసవేతనాలం 
గుజరాత్ (పతిపాదన 

గాంధీనగర్ నెప్పి బవ 15 

గుజ ర్ పభుత్వం వ్యవశియ కార్మి 

కుల కనీసవేతనాన్ని రు. ఏ నుంది రుక్ కు 
"పెంచడావికి (వతివాదించింది. 

నూతిన వేతనాలు పొలల్లో వనిచేనే 

బౌలవాలికతకు కూశా వ రిస్తామి 

కాజువర్ వ్యవఛౌయ కార్మికుని వార్షిక 

వేశనం రు బి వేల మేరకు ఉంటుందని 
రాష్ట కార్మిక వాంతి శ్రీ నవీన్ చండ 
తెలిపారు. 

*వస్తుతం అది రు 1200 మేరకు ఉండి, 

కర్నా టకలో 

ఆ సః ల 

సట. నెపెంబరు 15 

రు. 11కోబ్ల ఖర్చుతో "నురో ౨00 
బస్సులు కొనుగోబు చేయడానికి కర్నాటక 

రొడ్ రవాణా కొర్చొ రేషన్ (పతిపా 

దించింది 

ఇందులో 80 బస్సులను బెంగుళూరు 
నిటీ సర్వీసులో వుసిమోగిన్లా ని రాష్ట్ర) 

రవాణా మంత్రి మహమ్మద్ టెలీ తెలిపా. 

(ఎసుతం కళ్నాటక రోడీ రవాణా 

కార్పొరేషన్కు 4 వేల బస్సులున్నాయి 

వినిమయసంఘం లేని 

బిట్రగుంట 
కోవలీ, సెప్టెంబరు శీత 

నెల్లూరుజిల్లా కమ్యూలినసమితే సభ్యులు 

శ్రీవ వై బలరామయ్య, సెక్ సెం్యటలీ రె క్వ 
వం్యష్పియూనియనీ బిటగుంటి (జా 

ఉగధ్యక్షులు శ్రీ వి* ని ne 
[క్రింది (పకటన చేశారు. 

కావలి తాలూకాలోని _చిటగుంటలో 
రైల్వే లోకో 'షెడ్తున్నందున, ఇచ్చిట వేలా 

దిగా కార్మికులున్నారు.. వీరికి గతంలోగఅ 
రైల్వే కోఎరేటివ్స్తోర్సు చాలరోజుళ (క్రితం 
మూలబడింది. అంతేగాక వ్మిటగుంటతో 
బనేక్ర ఎలిమెంటరిసూ, ళ్లు , రెండు 

హెమ్యూచ్ళు ఉన్నాయి ఇవసీవ్యా కేంద్రం 

అనేక (గామూ౭కు టాడలి[నదీశం 
చౌక రేట్లకు నితజీ తావసర వస్తువులు, 

కార్మిక తిదిశరో, పేడ వజఅను, అందించు 

ఎర్పాటు ఇక్కడ లేదు 

(రువాన మంతి ప్రకటించిన 20 అంళాత 
ఆరి క కార్య(కమంలోొ కన్సూమర్ కోన్ 

రెటిపి సొన టీలు చాల (పాధాశ్యాత వహించ 

గిలవు 

కార్మిక శేందమబున బిఃటగుంటలో 

కౌర్మికుల, తదిశర {వడానసీకం సహాకారంతో 

కశ్ఫ్యూమద్బు కోపరేటివ్ స్లోర్సునుగా ని లేదా 

సూురుబజారునుగా ని స్థాసిరెదటం చాల అవ 

సరం ఇందుకు తసి చర్యలు వెంటనే 

తీసుకోవలనిందిగా ముఖ్యమం తతి, సహకార 

కాఖమం తి, తదితర అధికారులకు, మెమొ 

రాండములు గూడ పంపామసీ జాగు 

లేకుండా (ఎభుక్వం సత్వర చర్యలు' తీసు 
కోవాలని కోరారు. 

ఖర్చులు రాని సొమె టీ 
య 

కావలివట్టణంలో రెండు నెలల (కితం, 

కన్నూ ఘర కోపరేటివ్ సొ సై టీనిస్థాసిం 
చారు. పట్టణ మధ్యభాగంలో సరైన వసతి 
దొరకనరదున, ఇది టవృన్కు దూరంగా 

అందరికీ అందుళటులోని (పదే 
లొ పెట్టవలసీవచ్చింధి. ఇది (వజలంద 

a Wee టవను నెంబరులొ 

నెలకొల్పాలి. 

కావలిలో (వస్తుతం వన్న సొన టీరోజుకు 

వేయిరూపాయల సరుకులు అమ్ముచున్నది. 

కాసీ, కసీనం, రోజుకు, అయిదారువేళి 
రూ పాయల సరుక లై నా అమ్మీ తేగాని, సోరు 
ఖర్చులు వావని చెప్పబడుచున్నది తక్యూవ 

'నేల్చుకు కొరణఎ అది మారుమూలన ఉండ 

డం, అందులో అగ్ని రకాలైన వస్తువులు 

లేకపోవడం, అచ్చట అన్ని రరుల్లైన వస్తు 
వులు పెటుటకు విర్టింగ్ లేదు అందు చేత 

ఇలాటి సొన టీలు, అ ఫజలకు అందు "టులో 
వుండాలి. తనంత భవనంకూడా వీటికి, 
స్ట్యోల్పుకుగాని, గోడొనులకుగొని వుండాలి. 

కొవలి టవునుళలో ఇందుకు అనువుగా 

నెంటరులో గవర్నమెంటుకు చెందిన కొన్ని 
1పెదేళాలు శ్నాయి 

బిటగుంటలో సంక్షేను 

హాస్టలుకై. డిమాండ్ 
లం టు 

కొవలి తాలూకొ విటటగుంటళలో రెండు 
హైస్కూక్ళు, ఎలి మెండిరీస్కూబ్ళు 

ఉన్నాయి అక్కడికి ఒకటిన్నరమైలు 

దూరంలో కప్ప రాళ్ళతివ్పలొ గిరెజనులు 

నివసిస్తున్నారు బ్మిటగుంట చుట్టుపక్కల 

(గావారల్లోఉన్న గిరిజనుల పిల్లలు రిరొడొ 

పేదరికంవల్ల చదువు వాగింది లేక పోతు 

న్నారు. కనుక వ్యిటగం౦ంటళో స౦0క్షేమ 
హాస్టల్ నెలకొల్పాలని నె ల్గూరు జి ల్లా 

కమ్యోనిస్తు సమికి సభ్యులు శ్రీ వె 
బలూామయ్య, దక్షిణమధ్య 3 ర్రైల్వేకొర్మిక 

యూనియన్ బిటగుంట (బాంచ ఉపొ 

ధ్యత్తులు థ్రీవి వి నరసంవోదార్యులు 

కోరారు. హ్ 

గిరిజనులకు 
ఇ 

ఇళ్ళస్థలా లివ్వాలి 

కావ9 తాలూక్కొ వ్యవసాయ కొర్మిక 

నంఘ కార్యదర్శి శ్రీవ. ఏ సుబ్బాావు ఈ 
(పకటన చేయుచున్నారు £ 

కౌవలి తాలూక, (ాహ్మాణ (కొక అగ 

హోరంలో 80 కుటుంచాల ఏ+దులు (గిరి 

జనులు వుశ్నారు. (ప్రస్తుతం వీరు కౌఎవా 

లుంటున్ని స్గల౦ వీందికాదుం అది ప్రై చేటు 

వ్య క్రి వెం అతను వారిని ఆ స్టఅంలొ నుంచి 

లే. వెళ్ళమంటున్నాడు సైగ ఒక్కొక్క 

గుడసెలో రెండు, మూడు కొప్పరాలు వుంటు 

న్నారు. ఇంటిముందుగాని, పక్కన గాని, 

కినిసం, శ్రీలు న్నానం చేయుట కువయోగ 
ఎడు మరు స్థలం కూ. లేదు. ఇడ్తన్నీ 

(కిక్తిరిని వున్నత నీరిండ్లకు దగ్గరలొ 
ఇద్దరు ప్లై) వేటు వ్య క్తుఖకుచెందిన ఖాళీస్థలం 

౧లదు+వారు (పభుజ్వానికి వీకయించే దుకు 

సిద్దంగా వున్నారు. అందు చేత, ఆ స్థలాన్ని 

వేలే జిల్లా కలెక్షరు స్వాధీన పరమకొని 

పేద గిరిజసులకు ఇండ్ల వనతి కలుగచేయ 

వళలినివున్నది, అం తేగొక. వీరందరూ వ్యవ 
సాయ కార్మికులు, కాన్ని వీరిలో ఏ ఒక్క 

ప్రకటనలో విజ్ఞప్తి చేశారు. 

జు a5 
ఎదల గుడు 

wna సెపెంబర్ 1! 

జగ గయ్యపేట తాలూ కోలో మున్నెన్నడూ 

శీనం8 ఉధృతంగా నాలుగు రోజులవాటు 
భారీ వర్షాలు క్రురిశాయి పట్ల ఇ౦లో వంద 

లాది కుటుందాలు ని ర్మాశయిమైనాయి 

కూలిపోయాయి మలిన 

టి లోతుఃపై ” ప్రు 

వందల యిండు 

యిండ్లలో మోకా 

నిలిః వృంది 

ముఖ్యంగా కొర్మికవర్గ౦, పేద (పడా 

సీక౦ం నివసించే (పొంతాలు దెబ్బికిన్నాయి. 

hh వ, తీ 4,5 వార్డులు, కిలికంపేటి 

వంటి వంటా ఉప్పర ముండే కార్మి 

కులు, వాంజన, గిరిజన తదితర దిశతవర్షాక 

వారు, పనత పనివారు నొనాయిట రెడి ఎడు 

తుళ్నారు. నిర్వానితమైన కుటుంబాల ఆ(కం 

దనలు వాదము ఎదారకంగా వున్నాయి 

సథన స్లంకూః నంభ £0చింది* 

చెడ్వు బజారులోనికి చెవు నీకు (పవ 
హించడి( తో, వర్షపు బాధేగాక ఆ పొంత 

(ఎ4లకు అదనప్పు బితద ఏర్పడింది 

నేటి ఉదయం స్థానిక ౭మ్యూ నిస్లుపార్టీ 

కార్యాల మానికి బొధి॥ పు బారు 

నిర్ణీత కార్థకమంమేరకు తండోఎతి౦ిడా క్ల 
లుగా వచ్చారు విలియంపేట 1, 2, కి 4, 
గ్ వార్డులలో యిండ్లు కూలిపోయిన బారి 

వివరోలేను తెలుపుశూ, ఒకొక్క రుటుం 

బానికి రు- 110లఅకు తగ్స్ కుండా తిక్షణ 

(న్య సహాయం చేయోలనసి కోడ&తూ 

180 మంది నంతకొళతో వేర్వేరు పనతి 
వృతాలను తారు ళొలూకో కమ్యూనిస్టు 

సమి$ కార్యదిక్శి ₹మూరి సరేం(దకుమాశీ 
నాయకత్వంలో పార్టీ అఫీసనుండి సామూ 
సహికంగా తాలూకోఫీసుకు వెళ్ళి డిప్యూటీ 

తపా సీల్దారుకు సమర్ని౦చారు. 
సల్లా జెల్లలతో నహో మహిళలు, దిఃహీన 

వర్గాలకు చేరిడినవారు తాలూకాసీశులొ తను 
దున్టికిని దయనీయంగా విన్నవించుకున్నారు 

డిప్యూటీ తహసీల్దారు “తక్షణ నహాయం 

దేయడానికి ఏమీ అవకాశంలేదు మీరు 

యిచ్చిన ఈ విజ ప్తి వ కాలను సై అధి 

కారులకు చేబుపుళాసో'నీ తెలిపారు. 

సాయం పెతానేమీ హామీ యిన్వలేనని 
గూనా డివ్యూ టీ ఈశవాశీల్దారు అన్నారు. 

యిక్కడి వర్ష వాధితుని ఆగిచాట్లను (వత్య 

క్ష౦ గాపరిశీలంబ, తక్షణ నహాయంఅందించి 

బాధిరు అఆ 8 డాంట శలీగించనలనిందిగా 
శీ నరేందకుమార్ కోరారు. 

వరద బాధితులకు 
విరాళాలిన్వండి 
విద్యార్థి ఫెడరేషన్ విజ్ఞ ప్రీ 

విజయవాడ చెప్టెంబడు 14 

'జేళంలో అకివృషి మూ ఆ ల్గా అనేక 
(పాంఠాలు వరదితాకిడికి గరయా్యయి, 

సందటిన ష్టం (వాణనష్టంతో పామి బీహారు, 
ఉ శ్రర దేశ్ యింకో కొన్ని ఉత్తరాది 

రాష్ట్రాలలో (సజలు ఖనేక యిబ్బందురికు 

గురయ్యారు, (ఏటా జీవితానికి _స్టంభన 
ఏరృడింది. ఈ పరిన్టీతుఖభో వరదళిన 

గురయిన (వజానీకాన్ని ఆదుకోవఠిసిందిగాను 

వీని సహాయార్థం విరాళాలు చేకరించటానికీ 
ముందుకు రావీలనిండిగా విధ్యార్థులకు కృష్ణా 

జిల్లా విద్యార్డి ఫెడరేషన్ ్రధోన 
కార్యదర్శి (కీ "అక్కినేని చర్మదరావు ఒక 

జిల్లాలో 

ఈ కార్య్యకమర క్షణం చేనట్టవలనీంధిగా 
తాలూకొ విద్యార్థి ఫెడరేషన్ శాఖలను 

అదేశించారు, 

చలవలి 
ఈనెల 12 ఫి తేదీన చల నల్లి వట్టణ 

విద్యార్థి be జనరలీ వాడీ నమాచేశం 
పార్టీ ఆఫీస్లో శ్రీ నారాయణ అధ్యక్షతన 

జరిగింది. 

సమావేశంలో వరదచాధికులసహాయారోం 
నిధులు 'నేకరించాలని, చల్ల చలిలో హోదీక్ 
'రెట్లను తగ్గించటానికి పోరాటం సాగించాఆని 

తీర్మానాలు" చేశారు. 

సమావేశి ౦లో జిల్లా విద్యార్థి ఫెడరేషన్ 

(ధాన కొర్యదర్శి థ్రీ అక్కి నని చంద్రరావు 
విధ్యార్థి "ఫెడరేషన్ నిర్మాణాన్ని గురించి 

వివరించారు, (శ్రీ రామారావు కన్వీనర్ గొ 
$ మందితో సు ఎన్నుకున్నారు * 

బందరు 
బం౦ందరుప!ణ విద్యార్థి ఫెడరేషన్ 

జనరల్ దాడీ సమా వేళ ౦ (శి వ తేదీన 

శ (వఠాప్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జర*ంగి 

నమావేళంరో జిల్లా విద్యార్థి సెగ నేషన్ 
(ధాన కార్యదర్శి శ్రీఅక్కినెనీ చం్మదరావు 

(స్తుత రాజకీయ పరిస్థితులలో విద్యాద్ధల 

కర్తవ్యాన్ని గురించి వివరించారు. కాలూకొ 

యువజన సమాఖ్య కోర్యదగ్శి శ్రీ రామారావు స 

విద్యార్థి "ఫెడరేషన్ కర్తవ్యాన్ని గురించి 

ఆసంగీంచారు. 

ఈ నేల 28 వ తేదీన బందరులో విద్యా 

సదస్సు జకపాలని, వరద దాధకుల సహో 

యార్థం విరోకాలు సేకరించాఅని తీర్మానిం 

చారో రహమాన్ పుశ్నారావు, నాంచా 

రయ్యాలు కన్వీనర్లుగా 15 మందితో 
కస్వీనింగ్ కమిటీని ఎన్నుకున్నారు, 

గాడిదలబ బియ్యం 

దొంగరనాఖా 
బగ్గ య్య పేట, నెపైంబర్ 15 

విచ్యూన్ని 140 గాడీదఆ ద్వా దొంగ 

రవాణా చేసుండగా మూ నెల 11వ తేదీ 

తెల్ల వారయూమున కొ. తమంది యువకులు 
పట్టుకున్నారు 

స్థానిక చెక్పోన్టు ఉద్యోగికి వాటిని 
అవ్నగంచటం జరిగింది 

రికి గూడ సింబుభూమి లేదు అందుచేత 

(గామంలో గల (పభుత్వ బంజరుభూము ఎను 

వీరికి పట్టాల న్ చలి, పొడి వజవుంను 
గూడా జ్ల్లా రిక్ష సే నేషన్ అఫీసరుచారు వీరికి 

యి రాసి? 

17-9-(5 బుదవారం విశాలాంధ్ర తె 

ససెసెం॥! 18 
వ. 

భ్మాదఎది 27 ఖే 

40.4 మి 

6.UU 

(40 కి హొ) 

వందే మాతరం (6.10 భ డే 

రంజని కుడీ కృతులు, నం;పదాయ 

కీ ర్రనలుః 115 సంస్ముత పరిచయం = 

కేశ వప౦ంకుల నరనింహళాన్త్ర 7.30 అలిత 

సంగీతం గీతావల్ల రి 11.465 మాధ్యమిక 

సారళాతలకు; 12 05 (ఎశంచం సీతారాస్ 

వేణువు; 1-1 చితసీము - కోడలు tu 

కొబైరం, ఇల్లాలు, జగదేక వీరుడు; 54 
ఎమ్, సీశారామానుశాచారి గా(తం? 7.45 

చ్యితసీను = ఏకవీర, అగ్నిపరీక్ష, వండంటి 

కొప్పుకం, విచి(త దాంపత్య 6; 8.00 

“వాదులు _ చెద్యుల సలహాలు' కన్ను, 

ముక్కు, గొంతు వ్యాధు _ పరిచయము; 

8.45 జానఎద గే మూలా; 9.15 | పపంచం 

సీతారామీ= వేణువు; 10.00 ఎమ్ సీకారా 

రైతంల రూకల 

సింగన మునసబు 
తీరు సతి, నెస్టింబరు క్షే 

కాళవా న్స రాలూరొ కోముద్దము డి 

(మ మునసబు థ్రీ బం ముని కృష్ణా రెడ్డి 
ఉమ వద్ద వసూలు బేసన వెఖ్య సన్న 

యలు (సెభుక్వ ఇడానాకు కట కుండా భుక్తం 

చేశాడని అన్ముర్తి గ్రామ రైతులు ఫిర్యాదు 

చేశారు. 

క ఎష్టారెడ్డి ఆర్తి మున “బుగా కూడా 

పనిచే న్నాం శః తులు 14 వ తేదీన 

ఫిర్యాదు చీనిన వింటం కాళనా న్తి తహనీ 

రారు శ్రీ దేవానంద౦ మున సబువ్ది నన్న 
కక రికార్లణు స్వాధీనం చేను 
కున్నారు. విచారణ సాగుతుంది' 

అనకాపల్లిలో 

జెసి, ఉచిత వైద్య 

పరీక్షా కే్యదం 
అనకాపల్లి, 'నెప్టెందరు 14 

అనకాపల్లి జె. నీ ఇంటర్ నేషనల్ 

వారు రోజుకు €0 మంది చొన్నున 8 రోజులు 

స్తానిక రిక్షా డ్రైవర్ణికు ఉచిత వైద్య పరీక్ష, 
వబ్బులున్నవారికి" ఉచిత వై ద్యసౌకర్యాలు 

కిల్లించే *మి_త్ధం ఒక 'కేం్యద్రం అనకాపల్లి 
డాక్టర్ కోరుకౌండ సుబ్బగా జుగారి నాయ 

కత్వొన గాంధీ టి ది. క్లినిక్ భో ఏర్పాటు 

చేశారు. స్థానిక రిక్షా వర్కంత్సు యూనియన్ 
అధ్యక్షులు థ్రీ ని. ఆధీ. వల్తభన్ గారు, 
అనకాఎల్లి జె నీ ఇంటర్ నేషనల్ అధ్య 

క్లులు' డీ కె. రామానంద౦గారు, మరియు 

చాలామంది పుర సముఖులు “ఉదిత వైద 
శే ద్రం ప్రారంభోత్సవానికి హాజరై రైనారు. 

మానుకాచారి ఆ గా[తం; 10 40 వాతావరణ 

మాఎన, |పహార సమా స్ట, 

విజయవాడ 
8517.1 మీ (640 క హి?) 

6.0౮ వందేమాతర, కుటోదయం 

(సార. విశేషాలు; 6-00 భక్తిరంజని 

కి చేయం, ప్పరందెరదొసు రచనల 

నన్నకి గీతాలు; 7.10 సంస్కృత ఎ 

చయం; 7-90 ఫిల్మ్ సంగీతం = (భా 

గేయాలు) ఆడజన్మ, బావా మరదళ్ళు, 

7.45 సంగీత శిక్షణ = ( జొనీయర్షకు ; 

8-20 అన్న వరివు నాగభూషేణం.నొదస్వరీ ౦ 

11249 మాథ్యమిక పొరళొాలలడు; 12-(, 

వింజమూరి లక్షి ఇ = గ్యాతిం 1-20 చం 

తరంగిణీ = అయినవాళు సంసారం 

పుట్ టి గౌరవం; ౪0 హైదరాదాదువ లె; 

6.30 యువవాణిః 7,45 'పొన్నాంపొగడ ' 

“ఆనందంఅ౦దు వాటులో ఉండాతం పే ధూ 

క్రము* 9.౮40 “కళ పూరో సయం ఇ కల్చనొ 

విశిషతి” డా॥ జి వి కృష్ణా ఐవు(పసం10: 

10.00 వింజమూరి లక్షి జ గౌ (60 

10.30 (వార సదూ క్తి. 

విశాఖపట్టణం 

322.5 మి. (086 8. హె 
సారము =| 

6.00 వందేమాతరం, మంగళద్వని; 

6 ౧5 భక్తిరంజని శ్రీ నింహోదఆ వరాహ 

కీ నృసిం హఫ్వామి సవ నతో 8.80 

పుగ్నాంజలి = భక్తి గేయాలు. భూకైలాస్, 

(శ్రీ సీతారామ కల్యాణ, ; 7200 టి ఆర్, 

sop ఎ వేణువు; 

సారము 11 

12.05 మధుమ౦జరి ఆపిల్ల లతర్మడీ , 

ఆడదాని అవృషం, (దికుకే ఒక్ ఎండుగ 

డెవదాను, యశోద కష్టే, కిథానాయకు 

కథ, కర్తుల ర్యతయనః 1.2) మధుకిను 
చీకటి చేలు గులు, గ, ఏకవీర? 

(1 కే (వేసొరాలలో మిగతా కార్య 

(కమాలు విజయవాడ వలె) 

(వసొఠ il 

743 మనోరంజని = (శోతళు కోరిన 
పొటలు; 815 “మరో దారి లేదు" నాటిక; 

౧80 మునోరంజని= (శ్రోతలు కోరిన పాటలు: 

10.0 వాతావరణ సూచన (పసం 

నమా ప్త 

'(మిగశా కొర్యకనూలు హై హిదరాదాదు వలె, 

రడప 
$9, మీః (du కి. హి 

[ఏపాళము. 

640౮ వందే మాతరం! 445 పంగీతా 

మృతం = పురందరదాను కృతులు= పొడిన 
నారు: ఎం, ఎర్, వసంత కుమొరిః 

(వపాఠము 1 
12.05 .కరాటక సంగీతం. ఎం సరోజ 

గాత్రం? 1410 చ్యితశగత్తు మా ఊరిగి౦గి 

జీవనజ్యోతి, దేవదాను; 

వసాఠ ౦ 1 

5.80 కర్ణాటక నంగీశనముం ఏం సరోజ 

గాత్రం; 7-45 మధుర శ్చితులుం జయఖేరి, 
దొంగరాముడు, అనార్యాలిః _ 

= 

క | (మిగళా కౌరిక్టికమాలు, హ్లైడొనాద్ వలె), 

విశాఖజిల్లా న్యననాయ కార్మిక 
సంఘానికి ౮5౦00 సభ్యత్వం 

అనకొనల్లి | నెస్టెంబరు 14 

విశాఖజిల్లా వ్యవసోయ కోర్మి కనంఘు 

విసృత సమావేశం రాష్ట్ర వ్యవసాయ 
కార్మిక నాయకులు శ్రీ భూ చతి వెంకట 
నరసయ్య అధ్యక్షతను జరిగింది* 

జిల్లాలొ ఇప్పటికి 5500 సభ్యత్వం 

బేశ్సిందడం జరిగింది. ఇస్సటికి *1(గామో 
అరొ(గావమ సంఘాలు ఏర్పడినాయి, 

కొన్ని తాలూకొఅభో బంజరు భూముల ఆక 

మణ, ఇండ్రస్థ లాలి ఆ|కమణ కోర్య్యకను౦ 

జరగి నట్లు వల్లా వ్యవసాయ కార్మిక నాయ 

కులు “శ్రీ వంగా వీంభ్మదికాకు నీవరిం 
చారు” సభుత్వ 20 అంశాల కార్యకమా 
న్ని ఇంకొ పటిష్టవంఠంగా అనులు చేయా 

లని నిర్ణయించబడ్ందిం 

నెప్తెరెఐరు నెలాఖరులోగా 100 గామ కమి 

టీల పేర్పరచాలని, 100 కూలిదందు సశ 
చందాలు చేర్చించాలని, నిపిధ అలూకాల్లో 

కార్య(కమఎ అమలు చేయుటకు నిర్ణయించ 

బడింది 

ఈ నెలాఖరులోగా తాలూకా మహాసభలు 

సదస్సులు, పూర్తి రిచేమూలని జిల్లా మహా 

సభ ఆకొబరు 19 క శేకీన అస్ కా పల్లిలో 

జరుపుటకు నిర్ణయించవిడింది 

అన కౌవల్లి తాలూకో 

వ్యవసాయ కార్మిక సదస్సు 
"భన కావల్లి తాలూకొ వ్యన భాయ కొర్మిక 

నదన్ను ఈ నెల 5 న అసకొవల్తి వేట్పుల 
వీధిలో (శీ రాపేటి వెంకన్న 'అధ్యక్షతిను 

జరిగింది. 180 మంది హాజరైనారు జిల్లా 

వ్యవ "య కార్మిక నాయకులు థీ వెలగా 

బాబూరావు రాష నాయకుభు శీ భూపకి 

చె కటిన వయ్య అనకాఎల్సీ తాలూక రైతు 

నాయకులు శ్లీకె గోంంవగావు ఏళాఖవట్నం 
కార్మిక నాయకులు శ్రీకె గురుమూర్తి 

హాజరై, కార్మికులు ఎదుర్కొ ౦ బున్న 
సమస్యలపై ఉనన్యని “చా ఎ= 

20 స్కూతాల కార్యికమం ఏ వీధంగా 
వ్యవసాయ కొర్మికలకు సహాయ పడుతుందో 

గామాలలొని భూస్వామ్య 4 దొనాన్ని కర్మూ 

లించుటలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో 

వివరి చి చెస్పారు 

ఒక్క హరిజను లే కొకుండామొ గం భూమి 

లేని కాగ్మికుజణంతా పఏకమైతేనే "కూలీరేల్ల 

సమన్య వగిష్కుకింద బడుతుందనీ, అలా 

కాక్షఫో తే చట్టం , ఉన్నప్పటికీ, అవలుచేసే 

అ$ికా రున్నన్నీటికీ అమలు జరిసీంచుకోవడం 

సోధ్యవడదనీ ఉద్బోధించారు. 
అధికారులు కార్మికులపై కనికరించి 

ఆనులు చేస్తారని నమ్మకం పెట్టకొంపే 
మోసఫోతామని, పోరాటం ద్వారానే అమలు 
చేయించడం సాధ్యవడునపీ వివ 
రించారు. 

(గామాఠిలోని ఈ కార్మికవర్గానికి, సట్టణ 
కార్మికులు ఎల్ల న్సుడూ అండదండగాయుంటా 

రనీ, అలాగే నట్నాలలోని కొగ్మికుల పోరా 
టానికి (గ్రామాల కార్మికులు సహాయ 

నానుభూతులు శూపొఠినీ ఉద్బోధించారు 

తాలూకా కమిటీ 

అధ్యక్షులు ః శ్రి ని. ఆరీ* వల్లభన్ొ 
ఉపాధ్యక్షులు £ (్రీ వలి వెలగంగరాజు?" కౌర్య 
దిర్మీః శ్రీ భీము ల్లి భాన్యరరావ్వ, నటోయి 
కార్యదర్శి : శ్రి కొ _త్రలంక అప్పారావు, 

కోశాధికారి; ఫీస్ ఆర్ "నల భన్ (అధ్యక్షులు ) 

18 మంది కొర్యవర్శి సభ్యులు ఎన్నుకొ 

బగారుం 

“ప్రస్తుతం (గ్రామాకికు వంవిస్తున్న కోటా 
బీయ్యం (గామాఃలోని భూమిగల రె తులకు 

భూన్వాములకు, సెత్తందారులకు 'ఎంసకం 

అవగా, కొద్ది పాశం ఒక రోజున కొద్ది 

మందివ్యవ రాయకార్మికులఇంటీకి నెలకు ఒక 

కిలో చొప్పున కొందరికి ఇవ్వడం జరుగు 

తున్నదని, ఎన్ని సార్లు అధికారుల 

దృషికి తీసుకోవచ్చినా పరిష్కరించడం 
జఎ “టం లేదని అధికారుల ఈ ఎక్షపొతివై భి 
రికీ గర్జిస్తూ తీర్మానం చేయబడింది, 

చాలానుంది భూర్వాములు తమ 

డిక్ష రేషనులొ తక్కువ భూమి చూపిస్తూ 
బినామి (టాన్స్ శడ్లు చేస్తూ, తప్పుడు లెక్కలు 
ఇస్తూ, భూ సంస్కరణలకు దెబ్బకొట్టి చట్ట 

దిక్కొరం చేసీయున్నారు (పభుత్వం చాలి 

జ (గ త్రగా పరిశీలించి భూసంస్కుంణ నిజా 
యుకగా అమలాజరీగేలాగు చేయాలని 

కోరుతూ తీ “శ్రనిందబడిందిం 

భామ పేదతకు ఇండ్ల స్థలాలు, 

బంజర్లకు వెంటఎ పట్టాలు జవ్వాలని 

తీ గానం చేశారు. 

2 న్యూతాలు అమలుకు తాలూకో 

స్దాయి కమిజీ వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని, 

సేకరు. కమిటీలో కాలూకా వ్యవసాయ 
కౌర్మిక సంఘానికి (పాతిశిధ్యం ఇవ్వాలని 

కోడళూ తీర్మానించారు, 



en: 
క 
శ 

స he 
న 

ణా॥ కె, ఎస్, సైని 
M A. Ms. (వంజొట్ 

(స్రీ పురుషుల సంతాన పొ 
ఈద ఇ ఇద జ 

విషయాల్లో స్పెషలిస్టు. 

మా సలహాద్వారా దేశం 
అంతటా సంతానంలేని వేల 

జంటలు లాభపడిరి. స్తీ అకు 

చికిత్సలో వారికి లేడీ డాక్టరు 

చంనొ సైని, M A, MS. 

(పంజాబ్) మరియు నర్ఫులు 

సాయపడుతున్నారు, మీ పట్ట 

ణంలో మమ్ములను సం|పదించి 

యా అవకాశం ఉపయోగించు 

కోండి. 

కార్య కమం 

పాదరాబాద్ 
కయి గ్రీనివాన నిలయము వాబ్నిగుడి 

నీకిందాబాడ్, ఉప్పల్ రోడ్, సర్వే ఆఫ్ 

ఇండియా (తోవలో లేదా ఎన్ +జి+-ఆర్ ఐ 

కాలనీ బస్ రూట్లు 18 నికిందాబాదు రై ల్యే 

స్టేషన్ 92 కోటీనుండి ఆర్ ఆర్. లాబ్స్, 

హ్ నుండి 28070 

కైకేయ నుండీ 1311 

రాజవురి (డి 
పరళశాన్ హోటల్ ఇంటి నెం 12.3 

గాంధీపురం, నెం 1, పోస్టాఫీనువద్దం 
8.107) నుండీ 18100 

జ5...కేశే../0 నుండి 00.84 

విజయవాడ 

(శ్రీ రాజరాజేశ్వరి నిలయం, పోస్టాఫిస్ 

త రామచందనగార్ , మేరొస్టైల్లా బల 
శళాశాలకు ఎదురుగా=వటనుట, విజయవాడ 8 

80.39.75 నుండి 5.1075 

1711-75 నుండి 21.115 

'పెడ్ఆఫీసు ఢిల్లీ 
20, ్రుహ్లాద్ మార్కెట్, కరోల్ధాగ్, 

న్యూ ఢిల్లీ - ర్క పోను 065102 

Po Kae నుండి 18.85 

2710.75 నుండీ 1175 

విశాఖపట్టణం 

వెంకట పద్మాలయం, ఆనిడ్ నగర్, 

అక్యయ్యసాలెం (టిడి నద విళభపట్న౦-4 

11—1U-—75 సీడి BA 107 

4127 నుండి 11— 12.70 

బని వేళలు: ఉ॥ 10 నుండి సా॥ 4 
అన్ని కేందాలుచాలాకాలంవిణిట్ చేయబడును 

PRAVININDIA 

“నామాలను నాల నాానాననన 

గ 

హాస్పిటల్ గ్రార్రర్ట్ సై ప్రా 
నిస |పచారం 

రాయపూర్, సెప్టెంబరు 1s 

పాళ్వాత్య దేశాలు ఈమ ప తికీలలో భారత 

దెకానిక్షి వ్యతిరేకంగా కౌవాలవి విషపకారం 

చేస్తున్నాయని కేంద నకమూదార (వసార 
శాఖ మంతి శ్రీ వి నీ బక్లా నిన్న రాతి 
యిక్కడ చెళ్ళారు 

స్టాఏక రోటికీక్త బలో. ఏరాటు 
చేవోబడిన ' (పపంచ అవగాహ బాూనికీ 

నికి (వారంభోత్సవం చేస్తూ, కొతగా 

స్వాతం త్యం పొందిన దేశాలను దోచు 

కుంటున్నటుగానే భారత దేశొన్ని కూడా 
పొళ్ళాత్యదేశోలు చోచుకోవాలని కోరుతున్నా 

యని ఆయన స్పష్టం చళారు 

వౌ స్తవ వరిస్థితురకు విరద్ధంగా, పాళ్చాత్య 

దేశాలు భాంక్ పై కొనసాగిస్తున్న విష 
|షచార (ప థావామ్ని తొలగిం చేందుకు 

రోటరీ క్షబొవంటి ఆంతడ్జారీయ సర్వీసు 

సంస్థలు "వం? కృషి చెయ్యాలని అయిన 

విజ్ఞ'ప్త చేశారు. 
» 

౮సెన్కృబ్లో (వసంగం 
దేశంలో వృళికలపై విధించిన వెల్చ్ 

నెన్సార్ షీప్ విజయవంతమైందని రాయపూర్ 

(సిస్ క్లబ్లో ఏ్పూటు చేఎన స్వా త 

సభలో (పసంగిస్తూ చెప్పారు 
అత్యవసర "ఃన్రితి ప్రకటించినప్నటి 

నుండి మొత్తంపై న ప్యతికలు బాధ్యతా 

యాతంగానే 'వ్యవహరిస్తన్నాయనీ, చృతికొ 
వార్తలను ముందుగా "సెన్సార్ చెయ్యడానికి 

బదులు, నెల్ఫ్ నెస్సారీషిప్ |చవేళ పెట్టి 
వంనిందిగా చాత పూర్వక ఆదేశాలు యివ్వ 

బడ్డాయనీ తెరిపారుం 

దేశంలోని వృతికలలో మతవాద, “పెట్టు 
బడీదారీ స్వార్థవర శక్తులు, వ్యక్త కులపై 

దృుష్పచారం చెయ్యుకుండా అపుచెయ్యడిం 

సాధ్యమేనని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తెలి 
పొర్లు 

త్వరలోనే వెన్సార్ షీప్ విషయమై ఉదార 

pone అవలంభించి పొఠకులు "సెన్సార్ 

ప్ వున్నట్లు భావించకుండా చర్యలు శీను 

క చెప్పారు వర్కింగ్ జర్న 

లిస్టులి సమస్యలకు అధీకతర 1పాధాన్యత 

యిబ్బ, లాటి పరిస్కారానికి సర్వ్యవిధాత 

కృషి చేస్తామని చెప్పారు. 

శ్రీ సీ. వి, నరసింహారావు 
విమర్శ 1 

భారతదేళం మై పాళ్వార్య దేశాల నృతి॥లు 
వవీ గట్టుకుని దుష్ప్రచారం చేస్తున్నందుకు 
ఆభిల భారత కొంగను (పథాన కొర్యదర్శి 

శ్రీ ఏ వి నరసింహారావు నేడు యిక్కడి 
తీ వంగా విమర్శించారు. 

అయితే ఆ వ(తికలు కొనసాగి స్తున్న 
భారత వ్యతిరేక (వచారానికి బాధచడవలవిన 
అవస లేదని ఢిల్లీ [యువజన కాం[గైను 
ఏర్పాటు చేనిన స్వాగత సభలో (వనంగిస్తూ 

“2 
టట 

తెండరునొటీసు 
ఈ (కింది ఎనులకు సీలువేనిన "టెండర్లు పి డబ్ల్యు డ్ రిణిషరు కొంటా 

గజ ల CH 

క్షర్లు మరియు (వసిద్ధిచెందిన ఫరముల నుండికోరబడుచున్నవ 

వనిపేరు విలువ 

క్రో త్రగూడెం “ని పవర్ 

హౌస్ వద్ద వేం|టర్ 

మాన్యుఫోక్చరింగ్ వ్ 

షాప్ కు మెన్ షాప్స్ ఫోర్ట్ 12,70, 000/- 25,500/- 60) ఒక 

షాప్ క్లైమ్ ఆ ఫీస్ అ తః 
కూడిన కషవదళ నిర్మాణం 

వనుటు 

న? 2 Ha 
228 ణ్ క్ ౨ల్ 
జ గా జక bE 
బే ర k a8 
5 3 లై హ్ 

కాం్యటాకు 

జారీ చేసిన 

శతేదీనాండి 

1. టెండరు ది 10.10.19 .5 వరకు తీనకొన బడును 

2 బండర్లు కొత్తగూడెంలో ది 11.10.1975న మధ్యాహ్నాం గం॥112.00 

అక కెడవబడునుః 

శ . “ఉండరు ఫారములఖరీదు ఎఎ ఒ,(న్ఫీవారికి చెల్లి ంచి రశీదు తీసుకుని 

దానిని దాఖలుచేని టెండరు ఫొంములు డీప్పూటీ ఛీఫ్ ఇంజనీర్ (సివి5 ) 

ది నీంగ రెణీకాలరీన్ కంపెనీ లీమిపెడ్ కొ త్తగూడెం కొలరీసీ పోస్స్ వారిను౦డ్ 

ది $-10.101,5 వరకు ఆఫీను పనిచేయ రోజులలో ఉదయం గర॥ ? నుండి 

మధ్యాహ్నాం గం 1.00 వరకు పొందవచ్చును. 

4. ఎర్నెన్టు మనీ డఢీగాజిట్ను ఎ ఎ ఒం (సీ కొ త్రగూడెం కాలరీస్ 
వారికి నగిదుగాసో తేదా (వభుత్య నెక్యూ*టీలు (సంగ కేజీ కొఆరీస్ కం పసన. 

కొ త్రగూడెం కాలరీస్ బొరిపిర ఎండార్స్ చేయాలి ఎర్నెస్ట్రమనీ రసీదును లేదా 

కోవాలి. 
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చిశాళార్యధి విజ్ఞాన సమితి తరపున [సింటరీ ఆండీ నని షర్ టి. వెంకపిశ్వరదావ్బు, ఎడిటర్ సిం రాఘువాదారి, 

నెక్యూరికొలు చెంగరుకు జతపరచి ఆ వివరాలు “బంకరువృక్నకవరు పి (వాయాలి 

అట్లు చేయనిచో 'ఇండరు. ఆ గీకరించవిడదు పెండింగ్ బిల్స్ను ఎర్నెన్టుమనీ 

[కింది మార్చుకో నుని వచ్చినఅభ్యర్గన లు ఆంగీకరిం వవిడవు 

6 కాంట్రాక్టర్లు జనరల్ కండిషగ్స్లోని క్లైజా నెం 24 (నకారం 

(నలుక్వం చేత అమళాపరచబడు మినిమమ్ వేజన్ చట్ట 0  వకారం నీవిల్నోని జేయ 

వర్కర్లకు వేజస్ చెల్లించాల్సి ఉంటుందిం 
6 వట్టి కొరికలు తెలువకనె ఏ ఓక్క "మెండరున్సై దా పూర్తిగా లేక 

పాక్షికంగా ఖంగీకరించుటకు లేదో ఏఒక్కమెండరునై నా లీక & అన్ని"బండడ్లునిరాక 

రించు అదికారం ఈ (కింది సంతకందారునికికలదు 

| కాంటాక్షర్లు సెండరు షెడ్యూళ్ళకు జతవరచిన రిజిస్టేషన్ ఫారమును 

పూర్తిచేసి నం? రెజీ కౌలరీన్ కం పినీ లిమిటెడ్లో వారి పేర్లను రిజిస్టర్ చేయించు 

జనరల్ మేనేజరు 

నావా వననననపడనడననననాడా 

శ్చాత్య దేశాల 
కేంద మంత్రి 

త్రీ శుక్లా ఖండన 
ఆయన చెప్పారు 

పొళ్ళాత్య దేశాలు భారతదేశాన్ని గురించి 
ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయం పే, భారత 

దేశాన్ని ఒక క క్రీగ ఆఏ గుర్తిస్తన్నా 

యన్న విషయం స్పష్ష ష 6 అవుతోందిని 

ఆయన బారు 

అత్యవసర తరిసితిని (కవబన్దంగా 

వివియోగించుకోవాలని ఆయన తెలిపారు 

సంఖ్య పుంత్రికి 

అర క కాంగసు 
అ 

"వంవెంరొండం 
హైదరాబాదు, నెప్రెంబరు 1b 

అర్చకులు వంక పాఠరంపర్యర్గా అనుభ 

విస్తున్న దేవాలచయూఆ భూము ను అమ్మ 

రాదని ఆంధ_పదేశ్ అర్చక కాం(గైసు 
రాష్ట్ర (దేభుత్వానికి తెలియ జీనీంది 

అర్చక స స్ట టొచీన చర్మితను వారు 

డేవాఆయో లలో సరుపుకున్న నిత్యపూజలు, 

నె వేద్యం వగైరాలను గరించి వివ 

రిస్తూ ముఖ్యమం తి శ్రీ జె వెంగళరావుకు 
నేడు మిమొరండం సమర్పి చారు 

'దేపాథయాల అర్చకులు పేదవారు, వెనుక 

బడినవారు అసీ తమకు కేటాయి"ళిన 

భూములను (సభుత్వం స్వాధీనం 

చేసనం పే రాష్ట్రంలోవున్న క అక్షల 

ఆర్చక కుటు-బాలు నిరాధార లై పోతారనీ 

తెలిపారు [| 

దేవాలయాల భూములను అమ్మి వేయ 

డానికే నిరయించే ఏక్షంలోో ఆర్చకులు 

అనుభవి స్తున్న భూముభిషై వారికి పట్టాలు 

యిచ్చే విషయమై సానుభాళితో అలోబీంచ 
వలసిందిగా కోరారు. 

ముఖ్యమం।తి తాము చెప్పిన అంశాలను 

విని, వారి కోర్కెలను సానుభూతితో వ'శీ 
లిస్తానని వాగ్దాన ౦ చేసినట్లు అర్నక 

క గను అధ్యక్షుడు (క్రీ యస్. వెంకటా 

మయ్య తెలియజేశారు 

తాండన్ కమిటీ 
సిఫా రకం 

న్యతిరే ప్రత్ర 

న్యూఢిల్లీ నెప్టెంబరు 18 

బ్యాంక్ఆ రుణ సౌకర్యాల ప తాండన్ 

అధ$యని బృందం రూపొందించిన ఆదేశిక 

నూ శాలు (న్రస్తుత నరిస్టితికి తగవని, 
అందువల్ల వాటి జుసులును వాయిదా వేయా 
అని భారత బాణిజ్య, సరికమక మండలి 

బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్స్ నబ్ కమిటీ తెరియ 

చేసింది. 
(ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ ఎ శె, 

తెన్ అధ్యక్షతన కమిటీ నమా చేళమై 
అదేశిక న్యూతాలు అమలునర్భితే వరిక్రోమకు 
ఆనేకనమన్యలు తలెత్తుతాయని పేర్కొంది 
ఇన్సటికే నిల్వలు పేరుకు పోవటం, నీధుల 
కొరత మూరఠింగా ఉత్పత్తిని కొన భాగించ 

టంలో సరిశమ యిబ్బంది సడుతున్నదిని 

కమిటీ పేర్కొందీ 

రిజర్వు బ్యాంక్ 1974 లొ ఏర్పాటు 

చేసిన ఈ ౦డన్ అధ్యయన బృందం రూపొం 
దించిన అదేశిక న్యూకాధిలో నిర్వ హా 

'పెటుబడీని కంపెనీలు తను స్వంత ie 

నుండే సమకూర్చుకోబాఠని, నె మ్మ దిగా 
బ్యాంకు రుణాలు తగ్గించాలని సూచించండి 

(దవ్యోల్సణాం ఎరిన్దికులలో ఆ దేశిక 

న్యూతాలు రూపొందించటం " జర్గిందని 
ఇప్పుడు వరిస్టితులు మాభాయని క మి టీ 
పేర్కొంది 

అధ్యయన బృందం నివేదికను విడుదల 
చేయాలని, దాని'పై బ్యాంగర్ల పైఏవేట్; 
(వభుళ్వ రంగ ఏరిశమల (నభుళ్వ౦ 

యొక్క (సతి! భులు చర్చించాలని కమిటీ 
కోరీంది* 

 _—_——— న 

ఇద్దరు స్టేషన్ 

నూస్టర్ల స్తా స్పెస్టన్ 
రొ హాదూవానో నిష్టిందిరు 15 

దక్షిణ మధ్యా శె రైల్వే నిశీందరాబాదు 

డివిజన్లోని మధిర, మివాబూవాబాదు స్టేషన్ ల 

మాస్టర్లు సరుకులు బుకింగ్ చెయ్యడం 

కొందరివట్ల పక్షపాతం (వదర్శించినందుకు 

ఉద్యోగాలనుండి నస్పెండు చెయ్యబడ్డారు 

ఆ స్రేషన్ మాస్టర్లు యిద్దరు డూ్యోటీలలో 

తీ వమయిన అ(కమాలు బ్య స్తున్నట్లు, 

నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వ్యవపారిస్తున్నట్లు 

రెల్వే విజిలెన్సు బాంచి హరాత్తుగా జరిపిన 

వేరిశీలనలో వియటవడ్తినందున, డివిజనల్ 
అఫీను వారిన్ పన్నెండుబేస్తూ ఉ _్రరువులు 

జారీ చేసీండి 

శాస్త్రీయ, విద్యారంగాల్లో 
సోవియట్ విజయాలు 
కేందవిన్యామం తీ (సశంస 

న్యూఢిల్లీ , వెప్టెంబరు 15 
శాస్త్రీయ, విద్యారంగాళలో వొహోవయట్ 

ఘనవిజయాలు సాధించిందని, విద్యారం 

గంలో సోవయట్ విజయాలు అమోభమైన 

వని కేంద విద్యామం్యతి శ్రీ నూరుల్ 
హానన్ నేడిక్కుడ అన్నారు. 

సో యట్ విద్యా రంగంపై ఫాబోత 

+పదర్శనను (ప్రారంభిన్తూ ఆయన పై 
విధంగా అన్నారు 

సోవియట్ వ్యవస్థ బాలల బహుముఖ 

అభివృద్దికి దోవాదం “చీస్తూంది వారి జీవన 

పలు వ ను చె చైతన్యాన్ని కలిగించిందని 

జన్నారు 

ముదం న్వతంత ఆర్ప (వింటర్, జనా 520104 క No 1138/57 

SO Vs wo 
ప రూ నూతన 

ల్లా. (పభుత్వానికి 
స్వతం్యత దెళంగా పాషావూన్యూగిని నేడు రము అగ జగ్ మ్యూనిస్టుపార్టీ మద్దతు ఆవిర్భవించింది 

ఈ దేశ నూతన గవర్నరీ జచకల్గా 
వియమింఎబడిన జాన్ గూస్ రేడియోలో 
స్వాతం(త్య సందేశాన్ని చదివారు 

(సధానమంతిగా నియమించబడిన 29 
నసనంవత్సరాల మాజీ జర్నలిస్టు టీచర్ 

మీచక్సోమరె నియమి ౨ ఎబడ్జారు 

పావావూఖ్యాగిని జా మొత్త 80 సంభవించిన మార్పులు దేళం విప్లనాయుతి 
లక్షలా ఇందులొ 90 శాతంమంది అనాగ వరిణామాలను యింకా స భటితద చేయ 
తిక తెగలకు చెందినవారు వ్యవసాయం, డానికి, తీవశరం చేయడానికి ఉద్దేశించబడి 

చేల వారి (వేధాన వృత్తి తి నాయని, పెరూ కమ్యూనిస్టుపార్టీ” కేంద 

దాదాణు 700 భాషలు మాట్లాడే యీచిన్న కమిటీ రాజకీయ విభాగం ఒక (వకటనలో 
దేశ జశొభా వెయ్యి తెగలుగా విభజింప తెలిఏిండి 
బడి ది సూ3న (వభుత్వం ఏర్పడంతో దేశంలో 

స్వాతం! క్యానికి ఆరుగంటలుముందుగా సొొమాజ్యవాదాబకి వ్యతిరేకంగా, కొన్ని 
నానా జాతి సమితి బక్యరాజ్యసమితిల ఆడే వర్గాల పెత్తందారీ విధానానికి వ్యకిరేశంగా 
శా (పకారం యీ దేశ పొలనను నియ్య జరిగే పెరూ వీస్తవ,కమం మరింత 
హించిన అస్టే)లి నూ ఏకాకాన్ని అవనతం స్పషంగా నిర్పి షంగా జరుగి గఅదసీ, సాయుధ 
చేశారు బఆగాలు పోరులమధ్య ఐక్గత యింకా 

వగ్వాత రాతి 14 గంటలకు స్వతం త నుదృఢం కాగథదని సొంఘిక, ఆర్థిక 
పకటనకు భిన్నంగా ఆనేలియా నాకా మార్నుల [క్రమంలో (శ్రామికవర్షం మరింత 

దళం 101 సారు ఫిరంగిని పేళ్ళింది 
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పెరూలోని నూతన (వభుత్వాన్ని బా 
నరుస్తూ పెరూ కమ్యూనిస్టుపార్టీ ఒక (ప్రక 
టన చేనింది. 

అధ్యాస శేతర సిబ్బందికి కూడా 
యు, జి. సి వేతన స్కళ్ళు 
అం|ధ యూనివర్శిటీ అనుబంధ 

కళాశాలలజఉ ద్యోగుల సం 

మచిలీనట్నం, చె పైంబర్ 18 
ఏమడెద్ డీగీ కిళాళాలల్లోని “అధ్యాఎకే 

ఘం విజ సీ 
జు జాణ 

తర సిబ్బందికి యి జి కొసం చేతరాజి | 

'స్మేళ్ళను అమలు జరుపవలనిందిగా రాష నారాయణ నారాయణ నక్కతోక 

(పభుళ్య్యాన్ని కోరుకూ యిటీవలి యిక్కడి నొమెళ్లాం కట్టింది కొస్త్రకోన 
జరిగిన ఆల్మధా యూనివరి టీ అనుబంధ 
కళాశాలల అధ్యాపకేతర ఉద్యోగుల సంఘం 

జార్డ్ క సమావేశం విజ్ఞప్తి చేషింది, 

ఈ సమావేశం ఆంధ జాతీయ  కళాళా 
లలో (కీ యసి మధుకూవన విసాడ్ అధ్య 
శ్రతన జరిగింది (శీటి సర్వేశ్వరరావు 
భ్య్వ్యా1తం చెన్చారు* 

ఈ సమావేళంలో (గ్రీయుతులు కటారి 
నత్యనారాయణరావు, సీ అ కణరా వృ 

(దరూ శసన సభ్యులు, అనుబంధ 

కిళాశాలలబధాాభక సంఘం అధ్యక్షసహాయ 

కార్యదర్శులు (శ్రీయుతులా వివి కృష్ణారావు 

వై రొాజగోపాలూవు, ఆం(ధా కానీ 

వర్శిటీ నాన్టీచింగ్ స్టాఫ్ అసోనియేషన్ 
అధ్యక్షులు శ్రీకె “ని నారాయణరావు 

అ సంఘం కార్యదర్శి (క్రీ జి సత్యనారో 
యణ (వభ్బతులు (నవంగించాతు, అధ్యావన 

'కేశర నిబ్బంది న్యాయమైన కోర్కెల సాధ 
నకు, వారి సమస్యలను (ప్రభుత్వ దృష్టికి 

తెచ్చేందుకు కృషి చేస్తామని సై వ లలు 

హామీ యిచ్చారుః 

ఖీ సి యఫ్, జయకర్ నందన సమ 
ర్స ఖ్ 

నూతన కార్యవర్గం 
సంఘం జనరల్బాడీ అదేరోజు 

మధ్యాహ్నం (శ్రీ నారాయణ వు అధ్యక్షతన 

సమావేళమై ఈ కింది వారిని కొ త్త కార్య 

వర్గ ౨ ంగావన్నకొన్నారు అధ్యక్షులుగా తీ టిం 

సశ్వేశ్వరరావు ఉపాధ్యక్షులుగా శ్రీ ఆర్ 
ఇ నున్చాావు కార్యదర్శిగా శ్రీ యం 

ఇన్నయ్య; సిహాయ కార్యదర్శిగా శ్రీ యం 

సత్యనారాయణ మరో 12 మందితో నూతన 
కౌర్యివర్గ ౦ ఎన్నుకొబడింది 

శ్రీ వేంకటేశ్వర యూనివర్శిటీ 
ఎయిగెడ్ అనుబంధ కళాశాఖ అధ్యాపకేతర 

నిబ్బందిని వంఘ సభ్యులుగా చేర్చుకో 

డానికి అంగీక ధరిస్తూ స్రోరకీపర్ల కు 
'హెర్చేరియం మ్యూజియం వై కు (గొడ్యు 

యేట్ అలవెన్సులు యిస్సి౦దాభీవి డ్ ఏ 

జి ని కోరతూ, (పధాని 21 అంకాల 
ఆర్థిక కార్యక్రమానికి తోడ్చాటు బుస్తూ 
త్రీఫ్మానాలు ఆమోడింబోరు 

అభ్యాంకలకోపొటు నాన్ టీచింగ్ 
సేబ్బందికి లిఐర లైవ్ పెస్షన్ స్కీం 

॥ ఐడుదం | | 
ఉదయం ఆటతో! 

వి _ప్రరిం వాఅవి, ఉద్యో భద్రత ఉ ఫొధ్యాయు / గే i 1 Kk 

లక , యన్ జి ఓఅ కన్న సౌక్యూలు ded ree 

తమకు వర్తింపచేనూలని న చూ వేశం iE ba 
నేన] 

విజ్ఞి ఫి బేసీంది (వ వి 

ఏలూరులో 21న 
బ్ 
పద ర్భన 
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కమ్యూనిస్టు; కాం(గెస్ కొర్యూచరణ 

సమితి ఆధ్వర్యాన (వధానీ నూతన “అర్థిక 
కార్య(కమం పై ఏలూరులో యీనెఆ 41వ 
'త్రేకి మధ్యాహ్నం 4 గంటలకు (పజా (వద 

రన, అనంతరం బహిరం1సభ జరుగు 

తుంది 

గాంధీ మెమోరియల్ హోలువద్ద (మోతే 

గంగరాజు పార్కులో ౧ జిల్లా వ౭ిషక్రొ అధ్య 

తలు శ్రీ అల్లూరి వాప్నీడు అధ్యక్షతన జరిగే 

సభతో. విద్యాశాఖ మంత శ్రీ మండలి 
వెంకట కృష్ణారావు సాంఘిక సంక్లేముకాఖ 

మంత్రి శ్రీ భాట్టం ర ర్తి, కొసన 
సభ (వేతివక్ష నాయకులు (శ్రి చేములవల్తి 

శ్రీకృష్ణ, కమ్మూని ను Smee 

శీ వరకా సత్యనారాయణ (వసంగిస్తాకు 

*'ఇిధిదిదిదదచిదిదిదిదితిదిది దిదిదలిణటిదిదితిది/ 

తుల అల ఇల్ సభలు=సనూ వేశాలు 
ఎఅలఅంిధింిధిదదిదిదిదిదిదిదిధిధిదిది ధి అలిడ 

కృష్ణాజిల్లా విస్సన్నపేట సమితి ఏరియొ 

(గామాల్ కమ్యూఎన్టువార్సీ సభ్యులు, సొను 

ఛూతివరుల జనరల్ పొడీ సమావేశం యానెల 

48 వ తేదీ మధ్యాహ్నం 1 గంట నుండి 

కూసవరాజు ఎర్వ (గామంలో జరుగుతుంది 

భా-శ్వామ్యుం వహించగలదసే రమూ_సస్టై 

పొర్టీ విభ్వానంతో వున్నదని (ప్రకటించింది 
'సొమాకక అర్జిక పరివర్తనను మరింత 

వకాియవంతంగా సిమలుసర చడానికి వీలుగా, 

పెరూ విప్లవ (పాముఖ్యతసు వృకీకరించి 
చెప్పేవారినుండి విఫ్రవ్యకమాన్ని ముందుకు 
తీనుకొ నిపోతున్న నాయకత్వాన్ని రక్షించా 
అని గూడా తెలిపింది 

లో అభివృద్దిరరోధక స్మ్నామాజ్య 
అనుకూలళ వక్తల కుతం్యతాలను రూపృహాపేం 

దుకు కృష్చే మాలని కమ్యూనిస్టులకు వస, 

యిచి 
కొద్ది రోజుల (కితం "పెరూ (వభుతంయొ (ని యన్ యస్ ) 

బిజయఢంకామైగ న్న 

. కేరెందుక్రుంటాను. సుద్దెట్టుకోక-వంద్దెట్టుకోవ 

6 విళాలొంధ బుధవారం 17=9=/(ఫ 

ఇజం శక + + మా + యా + మూ + 449 9 యు + ఆకా + అలు + ఆయా? అయి + కా ఆజ? ఉని + చమ + శాం కము ముం అది? 4 4 శనం ఉప తలో 

ముచ్చటై న అచ్చువనులకు 

స్వతం[త ఆరు (వంటర్స్, విజయవాడ. 4 

ఎలు నం + అ + + వలం ఆకా య + బం చికు ఇం అ ఛా + ఇద 0 యాం శమ 4 (కు? శు చ క వకు పు 

mane 

క. 

షీ భక వృముతజకు తపీంచిక 

| నక ఒకతప స కథ 'ఫూజు 

|| చోలమష్యైబ్యుటద - “అతలప్రఖార్ ఎంటన్ పైఇస్ 
తెలంగోణా య తొారకరామామితంస్ ? క 
రాయలసీమకు డవభారత్కులింక్ గుంతకల్ 

జాం ళల లతకు ANVIL 

(పగతి నచిత్ర వారపత్రిక తేదీ 19-9-75 మరియు 26-9-75 

సంచికలలో దేవుడే దిగివస్తే” వెండితెర నవల 2 భాగాజగా 
పచతురింఫబడును. 


