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రౌాషాముంత్రుల గరుహోజరునిట్ట 

బలో తీవ అబ్యంతరం xX ఇ 

శాససస 

[వక్నో & తరాలం 30 క. ఏం వాంం: 
హైదాబాద్, జులై 27 

అనేకమంది మంతులు ౮ ష్ట్ర కానన 
సభ నేదు గెరుహోజకరు గావటం ఎట్ల 1సకి 

పెక సభ్యులు శ్రీవ వ అభ్యంతరం ౪ కదిపారు. 

లెఎంగాశా మధమనకులు, కాం గస 

శాసనసభ్యులు సామూహికంగా. న్యూధిన్లై 
శంలిపోవబం చర్చ సందిక్భరిగా (ఎవా 

వనకు వచ్చింది, 

సధభరదు మం,చుణ హాజరుకాకనోవటబం 

షంకవరేకు సముచితం అన్న విషయమ 

దావాపు 28 విమిమావ మగా సద్య ప్పాన 

చన్ను జరిగింది. 

పెభీను వాయిదా వేనూలని కొరుడూ - 

క ళ్ళు యు (4 జె. శివన్ను, నీండి 
శేద్ నిమ్యుడు శే పీ "3 ఆర్, 

మహోనందణు ఒక తీర్మానాన్ని (ఎతిపాదింి 
చారు. తీర్మానానికి అనుకూలంగా. 80 ఓట్లు 

రాగా వృకరేకంగా 58 ఓట్లు వవ్నాయి 

నీతో తీర్మానం వీగిచోయిరిదం (శీవావిలాల 
గోవాలకృష్ణ య్య తిటస్తంగా.ప్పుర్నారు, 

ల 1 w 
“ఈ రొజూ ఒడెందాలోని మొపటి ee 

ఇ కోజయ్య. 

మానాన వి న | చక్ 

వంతవావును స్పీకరు కొూూారు, ఈ (క్ని! 

బుర్మితి శ్ర జె ద నరశిం1రావ్వు పేరిట 

పృన్నది, (పశ్ని అడిగిన సద్యుడు శ్రీ మహా 

కేం కార్మిక నుంత్రిసలహో 
సంవ యిదందుము అభ్య రతకద కిరి సారు. 

తన (పశ్నికు సంబరషించినే- మర్మతి సభలో 

చ్పండాా ఆ (వశ్నివో సంబంధ ంతీని 

యుతఉగలు సమాధాశణ చెన్సటానికి ఆయన 

అభ్యంతరం తెలిపారు, 

శ్రీ మహశందను పెష్కమంది సభ్యులు 

బభప్తరిదారు. తమ శొఖబికు సంబంధీంచిన 

1ఎళ్నలకు యితర మంతు మాఛానే, 

మిచ్చేంచుకు అనుమ sues 

కొరుతూ మంతి శ్రీ చి వి. సరసిం1రాపు 

తదితరులు తమకు జేఖ ,వాళావవి స్పీకరు 
పఆదివాదు, 

అనేకమంది మధ్యకులు ఢిల్లీకి సామూహి 

కంగా తరలి చె హోవటాన్నె 

కోకయ్య. శీ మాణిక్ రావులు | పఏన్హావింవారు 

ఈ విధమైన ప స్ట్కె సభివర్మితతో ఎన్నేదూ, 

ఏకః లేదన్నా. పీ కొంణాంతో వారు 

పివాద్య సీని అసుమతి కొరావొ వెల్ల డించా 

ఉన్నాయిః 

శ్రీ వ 

మం తుము రాజకానిసి వీడిదివెటానీకి 

జ్లహ్షైన కారణాలు వృ్పండి వ్వంషవద్చని 

స్పీకరు అన్నారు. వారు ఎఒరికుకు ఎళ్ళాకో 

అందరము. తెలునుస న్నారు, సధభఎ౨ సంబం 

చించి రదతనరమ యూ విషమం ముఖ్యం 

కాఎన్నారు మంతులు తెలినన రణాలు 

సంచ్చ ప్తికర౦గా ou: 9 వాపంచి 

ణా 
& 7 

కనీసం 

ముఖ్యమత్నా త్తే ఏద£నుంకి 

ఉరి ఉడ్ 
ఇ 
వే 1వచిపే 2 శే 

డగా శ్రీ ఇబహ్మానంద రెత్రకి కేర్మది కొంగు 

నానుక శకం త్వరలొ సలహా 

ననీ పి, టి ౫, వీలేకక తెబు 

శెఠంగాణా (పరానమికితొౌ రావీకి 

అపసవమని వసేశ౨ ఫేద్మాన్నారు. (పత్యేక 

తెంంగాణా డిహూండ్ నుండి 1వకా సమిపిని 

చిక్పిందాభంటి కొరిగెఎవారే 
a] ae రాషషంళొ 

a 

ఖ్ గాయక త్వైందూర్ను చేయము 

త వని తెబస్తున్నపె, a వ 
తెలం" ణాంమస్యను వరి 

అన దాం వాలొవ్ శాన్ను 

సితాడటు ద్రాక్షా 

మునవతి 

వ్ పశ్నతి క 

యాతా మమంరా్తాలులావ గాలా వాయు నా రరాక్తా కర్తల బారాానకు లలు 

| FMR లోన ల్ లంలో EF EE 

| 

'రనియు యన్, వ 

చొట బొంలోంతయ ఆల శాటాంం యాం బల్సిరింల టాలె ట్రరసద్యద 

fw Fire, శతా 
| 

వ్య. 48 మ్ §00 
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TT వ... 

వీర లీక్ 60.00 

1 సిసి 
చ 

జ పబ కో 13 సేనలు 

FRR తోలి టి తతత SERPS PFS L 
జల్ల 
సంచిక చి: 

ఇ 2 
a ఈజీ 1 

౮ 
నా 

దా 

తాను అనువుతి యిచద్చానవి, అందువలన 

యీ విష మంయిక్క డితో ముగియాలన్నారు. 

రాజేశ్వరరావు సూచన 

మర్మతులు సనామూహే$ంగా తరలి వె? 

ఫోనబానికి గల కారణం ఆపస తమెనప్బు 
a అజా 

టికీ డీనివఖశ. స వాకాధ్య్యకచూబరు ఆంత 
రాయం కలింఏని కమ్మ్యూ ని; మ్టు పక్ష నాయకుడు 

శ్రీ సీ హెచ్, వాదే కకం కాప అర్నాము, 

చుట తెవనెశ్తే సమస్యలకు తగిన 
న్యాయం జరిగే అవకాశం లేనరిమున వారు 

హదాకాద్ . తిరిగివచ్చే వరష సభను 
వామిదొ వేమవఐబశందం శ్రీ రాజేక్టర రావు 
సూదఫచోమ 

సభను వాయవావేవేందున తనకు అది 

కారంబేద సీ కర్ అన్నాము. నరా వ్యవ 

హారాలకమిటీ నిర్గ ముంచిన కార్యక మాన్ని 
nm రి 

పూర్తి చేయోంర్నారు, 

- ఈ సనుస్యపై రుని నిర్ణయం శీనుకొనే 

బారో క్ బిల్లు ” 
కళ్ 

న్యూఢిల్ని, జాల్రె 27 

కార్మిక వ్యవహారాల వమాపేశం జరుగ 

నున్న దృష్ట్యా ఆర్మధ్మపేశ్ పారి కామీక 

సంజంభధాలి కమిషక్ దిల్లుశు ఆమోదించే 

ఖిషమోళ్ని 'వాయివా గొ తేయవ౭నంవిగా 

కేంద కొర్మిక మంతి (క్రీ ఆర్, కె భాడీ 

ల్యుర్ రాష్ట్ర (నభుత్వావనికి సంహా యిచ్చో 

విలెకరి తెలియజే్తై 

న్నారు 

ఐ యగ్.టి యు సీ రాష ళో 

ఆధ్యమలు, పార్ట మెంబు సభ్యులు శ్రీ ఉం 
వెం: బహ్యమి హెచ్ యం. యస్ రాష్షీ 

కాఖ జధ్యుకిలుు వార్ల మెంటు సభ్యులు 

శ్రి యస్, “శ గిరి నెటు వర్మతిని కలుష 
కున్నేపునా ఆమన 

చేశాము 

షా కార్మిక వీవంగా 

నబిహా యిన్నానని శ్రీ భా చెప్పినట్టు 
వామి ఎ తెలి మదేశారుు 

కార్మిక వ్యవహారాల సమూ వేళంలో ఒక 

ష్కాకావికీ (పడొసదికి ఉంగీక రించాజం'మే 
రాజకీయ నాయకత్యింభో మార్చు అత్యవనర 
మని శ్రి చెళర్నారడ్డి చెప్పినట్టు తీలాస్తున్నది. 

చర్చల అన౦తవం వితేకరులతో 
wm 
మ్ల శ్రీ చెర్యావెక్తి ఖా... తెలంగాణా 

. 

సమహ్యమ బడిన గ్రాచిఎచాలం పే రాజికయ 

సమన్యరు ఎక్కు వ పావాన్యత నివ్వాం 

న్నారు 

గ a క లొ 
డిఎ కి (పతినిధివర్షం 
అద ఇ 

తెంంగాణా పాంిశానికీ చెందిన కొత్మి గను 

అ కిస్టేటర్ల రెండవ 1పశినిధివర్షం యూ రోజు 

నాయర్శతం డిల్మే బియలుపేత వెళ్ళింది 

హోం మంతి తే 

తీపి స్కి నరసింహా 

1వతికిధి వరంకో 
i a 

జరగక రాప్తు, మివాళ్లమర్మ 

పు ర్న 

అం పద్దతి రద్రుకావాలని 

Os యూూతికులు చం, దునిమిక 

,ఇంజన్నీ 

సభలో డిమాండ్ చేశారు 

ఆం్మిధపదేక్ భూమిహకప్కుల రికొరు 

చిరు చటాన్ని జాయింట్ సెంకుశమినీ ఎవరకీ 
wa అ 

న్క్తైనే నెఢథు షరిషేం౫ 

“అం ధృపదేశ్ భూమి వాక్కుల రికొరు 
“వీల్లు! “పై జరిగిన చక్చలళొ ఆయనే వార్ణా 

అనేక మంది పర్మిలుబా ఢిల్లిలో వున్నం | గరు ఆయన ఇంకా, ఇలా భిర్నాడః 

దున కొనన సభ సమావేశాన్ని ఢిల్లీ బొనే (పస్తుతంవున్న నోవిమాబ కొలువారీకి 

ఏవ్వ్చాటు స శ్రీ వావిలాల గూల స న్లీవెస్పె కొలుదార్ల పే ను ఆగంగలులో 

రికారు చేయించాలి (వతి గానంతో తప్పుని 

పూర్తి అకికొరం సభస మాతమే కక 

దళ్నారు. 

కృష్ణ య్య సూదించా 
ళ్ లి భూమి శ్రీ న వి కె రావు శ్రీ వావిలాల సరిగా మ్యుపేషళ్ రికార్డు ఉంవా 

సర్వ్యేచేయించి నిట్డ్తిపిజర్ జయినే భూయ 

అనుగూవా అడవగంలున్ చేర్మాం చాలి. 

భూ సింస్కృవ ణల తొడ్సడే చ టా అను 

తక్ష ఇమే ఇప కేశ ఫటాలి. 

భూమి హమ్కుల రిగారు విల్లా తెన్హైమవి 
మూడు. సంవత్పరావ్యకింత ఏ 

రెవిఘ్యూమర్మతి శ్రీ వి ది; రాజు వాగాశం 

చేశాము ఆల కం జరిగా ఇప్పటికి రా 

ఎభుక్యుం ఈ బిల్లు తెవ్చింకి కోని ఖూమి 

నూవనేసు నఎర్జింవగ్కా శీ రావు ఢి 

వెళ్ళాలని కోరారీని అయితే లోక్ స భ 

మధ్యంతర ఎన్నికల్లో (సకలా అమ 

నకు నహోయు43 లేవనే శీ వెంకట కెక్టి 

(కార్యగిస్రు చళ్ళోర్తిగా అన్నారు, 

ఢి (వయాణావరు గాంచి భవన్ 

వర్ష ఉఏతం ఏమాశ ప్రమా టికెట్లు 

లభిస్తుర్నాయిం స యం మాకిశ్ వాన్స 

(1వజాంమ 3) అన్నా సభమ వాయిసా 

ఆబ్బుటి 

వాక్కు, నామ, కొద్దారుల పేర్తు మొవదబయిన 

చేస్తే పెన యూ బ్యాలు యీ అవకాళొన్ని | బన్ని రికాట చినుకు... పిర్తిష 
ఓక యె విశద హోం చుకా 3 గతం శ్నాము 

we సమయంలో జర గా అని (గామావెకా క 
మంతుల ధిలిపయాణఎ వాష్ట్ర్యష్యవ మో * ఇచ్చత9గా చెప్పాలి. లేకపోతే వివరాలు 

నాళము నంఇంధించినదని Mos జరి!సమాఘ చేవయ౩3ంలో జాప్యం తప్పస్సు 

(మిగతా 5వ భేజీలో" ఇప్పటికే ఎంతో ఆలవ్యం, అన్యాయం జరిన 

పోయాయి. కౌల్దార్లకు మరింత అధ్యాయం 
ఇర గరాదు (గామాభికార్లు , చెప్పేటిక షు 

ఆపం౦గలునుు పూరి వివూఐగో ఉంవౌలి, 

నిలు స్పుదిలపు' దూమిని ఈవిధంగా సర్వే చేసి ఎరా 
ww విభజించిందో తె౭బాలి ఆం,ధ (వాంతంకో 

ఊరాటివేరకూ రక్షిత కౌల్దారి చటంలేను 

భై). తక్షణమే కౌల్లాళ్లకు రక్షణకి బ్యొంచాలి 

Pir ఎంత "సెరిస్తుక్నడీ కూడా రికా 
గ 'ర్వల్లా 'సెమోదుచేయాలి. భూమి అమ్మినపుడు 

రార్టు అయ్యేలా చూడాలి సిట్ డివిజన్ ఆ 

ఎకాధి,పాయం జే. అనంతవం దేశ, చి ఇతను వెనోంటనే రికార్లుణచొ పొందుశరి 

మంతట్కి ఒకే విధమై5 శానకాన్ని చేయా, బేటట్లుగా బిల్లు అపకాకొలు వెంటనే కల్పిం 
చాలి భూశంన్కర ఇలను తొడ్శాడే విధంగా 

ఈ చిలుము సవరింది, టాగాఐదింవాలి 

ఆనంతరం శ్రీ వావిలాల గోవొలకృష య్య 

చర్చలో 

1048. 41 సంపస్పరాణలో  తెంంగాణా 

పోూంటంవ్వారా కొంతవరకు ఆ (పాంతంలో 

అని కేందం భావిస్తున్నది 

అపోలొ-1న్ కు 

ఇంకా చిక్కులు 
హోసన్, జూతై 27 భూకంస్కురణలు జరిగాయి కోని ఆర్మిథ 

అపోలో! చం దునిషి దె" డొవకిగల (వాంతంళో ఆమేరకు కూశా జరగనేము 

అవకొనాలు ఇంకా తొ ఎగిపో లేదు | (పభుత్వం సాచిపేత వోంణిశో వ్యవవా ఎంచి 

పరిస్టితి కొంశవఎకు. సరిచెద్ద్ధబత్ష నాటికే, 'సంతకాలం, రాజకీ యవాదితులను టూవాహ 

ఇంకా “ఆ (సమానం పూర్తి శన be నెర -వైస్న బస, రాష్ట్రంల 
పోలీనవీ డె రెకర్ మిలన్ 'లెండ్లర్ నెడు, సారణలు జరగదో వు. 
చెప్పారు. ' కార్యగెసు (పభుత్వం (ఏజలనుండి ఓట్లు 

ఓీద్యుకొ తీ4లకో సంబంధించి అపో సంపాయంచడానికి నో ష లి జం గురంచి 

(కయోగావికి కొద్దిసేపు ముందు ఒక ఆవే, చె! పోంది అచకణకో తిది కుర్భంగా ఉంచే 

రోధం ఏర్పడింది, అవ్వటికి అది సరిచేయి! (గామావీకొరులు ఉం లా వివరాలు 

బడింది జసుమాఫ౦ం | రాయడానికి జావ్యం చేస్తున్నారు, కనుక 

తొంగిపోలిదు ఒకవేళ ఇంకొ ఆ లోవం3 (నిభుతక్వం ఒక విర్దిష్ట సమయంలో రికార్డు 

కొన నాగు తుశ్నట్రయితే అపోతో = 18 | లకో వివూలను (వావీ విధంగా చూడా 

వారొంటూ ఇలా ఆర్నారు. 2h జ 

తొంగి ఎమ్మ భూప 

అయితే అురకా 

దిశకురడానే | ఇాహ్హ్వంది పకడ్బందిగా జరిపి ఆన్నివివ గాలు 

చరదుటి జుట్టూ పరి భమణం  చేనిడికుకో రికారు చేయడం జరిగిందా లేదాఅినే వషయం 

, వలన్ ఉంటుది. పరికీతీంచాలి  పేవణకు ఆర్యాయం చేసీ అవి 

అర్గర్యాతి అయాక లింద్సర్ షతికలి | కార్డు పొలాలను ఈఏ చేరు మీన మార్నిందు 
వారితో మాట్లాడుతూ సై విషయం చెన్నారు. | కుని వీవల నోర్లు కొడుతున్నారు. ఈ ఆర్యా 

అయితే అసలు పరెస్తేతి ఎలా ఉన్నదీ, యాన్ని అపాంం౦ టే రికాస్టుు వివర రగా 

భాదత కాలమానం (నకౌరం నేటి అర్ధర్కా జక | 

గాని తెరిమయదు అవ్వడం అహో లాట్ గమ 

నాన్నీ స్మృకమపరిచేరదుక (ఎధానమై 

పేజస్తారు.. దాన్నెఐట్రి పరిస్తిథి 
తాతా జ 

చలా ఉందో తెలుస్తుంది, 

విరానంం౦ 
అపోలో య్యూతిదలు ముగుకు నేటి 

మధ్యాహ్నాం రెండు గంటల 1వాంతంలో 

విశాంతి గ్రైె కొంటున్నారు. అంశకముందు 

వీరు ఒక అం గంటపాటు విర్యాసా కొమీరా, జులై 28 

జంగ్లాదేశ్లో సాధారణ ఎరిస్టిరు లేన్నడా 
యనీ పాకి (పభుత్వం కళ్ళు 

కవు జొస్త సోంది. శరరకార్డులా ఆరిగి తమి 

దెళావెకి రావచ్చని కగ్తులటోన్లు తెపస్తూంది, 
అయిత ఇర్షామావాద్ 

లుజరివోరు 

(తొడివార్త రల ళొపలిపే 
pu 

శ1ఎవంఎం 

త 

డఉిలీవయనం 
సైనిక మావా స్టో ఎప్ప 

తంటాలు పడ్డా ఇక్క_ష వారికి వ్యతిరేక ౦౧౫ 
గ 

“హెనరాదొద్, జూల 27 ఉవృత (వ పచారఉి చోవకిండ. సీరుతా పాక్ 
తెలంగాణా నమన్య వె (ధానమం తి పోతోంది 

శ్రీమరి ఇందికాగాంధితొ ఉర్చోలు జరిపే! (వన్తుతం ఇక్కుడపర్యటిన్తున్న నే చ Ge (ఓ 
విమి త్రం రాద ముఖ్యమరతి. (శ్రీ ఇబహ్మాాయు ఏ బ,వివేశడి రాస మేఐర్ ఈ పప వాలు 
నంకరెడ్డి జూలై శత వేళ 3వ తేదీన ou (రాస్తున్నారు, ఢా ఈ గ చు తగా 

వెళతాడు. hh మశ దూవాస గారోత ఫరిహా సై ఉమెళ్ళలో 

జాతే శి నండీ గుంటూరు జిల్లాతో Ms కొమల్లాతొపర్యటించిన 6 వివే వేశ్తీయుడి 

వర్యటించవబచిన కార్యక మాన్ని ఆయన | అనుధవాల గొరించి కొమ్ని ఆస కోకరి మైన 

రద్దు చేనుకున్నార్కు విషయాలు (వాకొము ౩ 
(a 

తెరుస్తున్న వి 

యు.పి.ఐ. విలేకరి కబర్ టేలర్ కథనం 

హెదాబాడ్, జులె 27 
నానన లా! 

ఇెలంగాణా వాంత కౌలుద్యాార్ల చలాన్ని వెంట చే 

ఆంధ (పొంతంలో కూడా అమలు చేయాలని కమూూ్యవిను 

పక్ష నాయకులు శ్రీ సి. హచ్. రాజేక్ళరరావు జేడు జొనన 

ఉరిడాలి చట్లావ్ని ఖచ్చితంగా అమలు పర 

చాలి. మాము బదెలిలు జరిగిన ప్పహు న్లాంవు 

ద్యూశీ లేషండా (షసుశిం దిలుకో మామ 

చేయాలి. బిల్లును (ఎకాభఖి.వాయ సేకరణకు 

పంనాలి 

ఆంతఈ సందు శ్రి నూకఆ రామచం దొ 

రెడ్డి చర్చను (సావంభిన్తూ తెల౦గాణా 

(నాతి రక్షిత కొలారి చట్లార్ని 
ట్ కు 

బుచ్చి పూర్యక౦గాన ఆంధ] 
(పొంతంలో అమలు పరచ భేదర్నారు. | 

కొల్పారు భఘూశ్యామి పంచి కొన్న పొతాశ్ని 

వాయె వాఫె ఎెద్టితితో కొనేఏ కాటు వెయ్యాలీ 

ట౫ం1లు3ె అన్నె ఏవరాభు౦ డాలి, 

నాడు వేయ భూన్వామినీరు, 

ఏ ఏంఐ పరిపుతుంకో ఆడ౦గలంనో (వాయో 

అని _గామాధికార్లకు బచ్చితంగా చెప్పాలి 

నా 
వ్ 

కొ / సదా శ్రీ (వాడ కొట మ్యుపాట్లాముతూ స్యయంగా 

వ్యవహా మ చె మ్యాకుండా ఉన్న చారిపీర్గ ను 

,గామౌధి కార్లు నాన భూమి నానువేస్తుస్ను 
కొల్ల కు రికణ క ల్సి 9చా లక్మార్కు 

జాయింటు ఎబా విభకనలో ఈ విలుక్యాకా 

వివావొమ ఉత, ;న్నమమే ఆవకోశ 0 

ఉన్నదిర్నారు. శ్రీ టె, లక్షణరెక్లి మాట్లా 

డుతూ బదిలీ జరగిన నెం 

అడింగలుబో వివరాలను సమోకు సను 
కుంటే (గామారికారులను శిక్షింవాలశ్నారు 

శ్రి యిక విమిలాదెక్ (శీముకులు 

ట్ి. ని రొముపులు వి. శేషావశారం. 

జుచ్చి రెడ్డి, కుడిపూడి (ఏహకరరావు 
జంగారెడి, పరాంకుశం కె. మునీచ్వామిలా 

కూడా చర్చలో పాల్గొన్నారు, 

సమగ్ర భూసంస్కరణల 
యుల 

లా 

శ్రి గోవిందరా 

॥ దావాహ్టా త ఈ 

౨ంతంలెఅపులుతటి 
కవయ్యూనిస్టుపక్ష నాయకులు శ్రీ! 

రాజ 

త్యరలొ [పభుత్వం నిర్ణణరంం చేస్తుందని వలి 

విదేశి నూని కంపెనీలకు జాతియం చేయాలని 

వభలో ఎలున్రగు నభ్యులు 

ఏక పక్షంగా ఏబేలీ కంపెనీలు 

రాజ్య 
ని 

మూ, కి ఆసీత్ ఘు న్ పెంచకంపట్ల సభ్యలు తీవ ఆ 

రశ విషయమై ఫీల్రై నంత త్యరతో 

1పభుత్య౦ర నిర్ణ యం న స 

పెబోరి మం రాయ రలకుర్యతి శీ పి, సీ, 

వేధ్రీ చెప్పారు, 

విదేశీ నూనే సీలు ఇజీవల ఏక 

వేక్షంగా ముకిహాశె. ధర పెంచటం పె 

సభ్యులు ఆగవాం _వకటించారు. - 

ఎక్నలి రు మంతి నమావాన 

కంషె 

మిహ్తా ఈకొ త్ర ధరల ను(ఏభు3౦ ఆంగ్? 

రిం భీవని చెల్పాము జూన్ 1న అబ 

లుకో ఉన్న రేట్ల (వకారమే [పభుత్వం 
రోజుల్లో నల విదేశీ మారకం విడుదల చేసిందనీ అంకి 

'తవ్న కి౦పెసీబు ఈ నెలలో [వకిటించిక 

కొత్త రేట్ల (పకారం కావని నుర్మతి 

సారే 
రాజకీయంగా బ్రా వె సనో 

ముకి నూనె దక పంధోర్నరదన పిదిక్సీ 

కి పీకి చేస్తున్న ఓ త్రి4 రాజకీ య 

జ 

పై 

ఇ డినూండ్ 
(పభుత్వ అసంబద్ద వైఖరిపై తీవ వివంర్న 

రాష్ట్రంలో నమ్మ ౫న మయిన 

పట్ట అరునరిస్తున్ను 

పక్షి ఉఎ నాయకులు శ్రీ శే, 

ఛభో తివంగా విమర్శించారు. 

సమ్మగ చబ్లం అవినరవుని 

ఆర్మధ్యప చేశ్ భూగరిస్ట్ర ఎరిమి కెవబ్బం3 

కొన్ని అంఠా3 సెనవ పే కుస్టేకం వవ 3 

బిల్లుప్పి ఆశంపూ రి గిగా జరిగిన ఉప్పులో 

అయ? ఏ పొల్గౌచ్నారు. మొవటి చబ్రంచోని 

కొన్ని మినహా యింపుఐను తొల “A స్తూ 
అన్ 

అం3పు ముందు బేనిశ సవంణఎము అమమ 

పెరి వేందుకు ఈ విలు ఉపెశిం పండింది 
* జో 

1971 జూన్ ఎ) వ తెదీ నాచికి వరిమీ3కి 

మించి భూములు కలవారు ఐదిలీలు, 

దెవీతా జరువకుండా వ్షేఏప్తూ కాంపనిమతి 

విధింవాలని ఈ వీల్లు (ఎతిపాదిస్తున్నడి, 

భావో 

సాధారణ పరిస్థితుల రుకో కత్తుల 

కాక్ దైనిక 

మార్చి 23 తర్వాక ఇక్కడ సుండి 

ధారత్తు వళ్ళికోయిన. ఒక వ్యాపొవస్టువి 

గృవాంళో కార్మికుడీని 'సేలర్ ఇంటరు, ms 

చశాము ఆ వ్యావొర నుడు తిరిగివచ్చాడా 2 

బని (పక్నింవగా “లేదు ఆవి ఆ కార్మికుడు 

సమాధాన మీద్చొడుం బై న్యాసేకి చ్లే 

చెందిన మనుషులు ఈ ఇలు శాంథ్నం చేను 

కన్నారు ఆని ఆ కార్మికుడు హ్ 

జంక ఒక వార్మసీ వాపి ఆధికా 
నిన వీఐను నైనికులు (ఇరిలు రొబ్దవం 

కివికించింది. ఎం జరుగుతో దిక్కుకు అని చ 

చేలరీ (నక్నింనారు. ఇందుకొని వెస్తుప్పలు 

వేచం వేసేస్తున్నాం అని ప్త నివలు చెప్పారు. 

ఇక్కడి మార ల్ తా ఇధెకారి మెజర్ 
జనరర్ పవ్నాన్ ఆరీ చెప్పున విషయాలకూ 

కొమిల్లాం (జహ్మాన్ పరెయాంలో స్టీం 
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హూడాదాద్, జలై 

అనంబద్ద నై ఒరిఏ కమూ్ఫూనిస్లు 

గోవింద రాను చేడు ఇొసనస 

(పజల ఆశల కనుగుణ మన 

ఉదూటేం చారు 

జాతీయ ద్యాంకుల ఆధీనంలోని 
భూముభ విషయమై 

కల్పించిసి 

ఆ షం 

మినహాయింపులను నైట్ 
వ్యాంకు దానీ ఉప ద్యా ఇందులకు కూడా 

వ “ర్రింఎవేయకం ఈ వీల్లు లక్ష్యం చూర్కెదీ 
విలువవు మించిన నష్ట సరి కోరం అన్న 
ఎక్ష౦చో సచట్లరి (కింప" "స్వాధీనం బేసి నీకున్న | 

మార్క్సుట్ | 

విలువ కీ కుకిరిచిడానికి చం దిలు జక కరక 

భూముధకు నష్ట ఎరిహారాన్ని 

(మగా 1. వ పేజీలో 

వడ 
కు 

పాలకుల 
cn 

నందిధము లేదు "కోల, జొతీ వీబేదాలు 

తేరుంశా. (పజళంవరిని పెసక్కు 

డానికి మేం కృషి 
ఇటీవ ఢాకా 

ఉప విజ స్తే 

పం మరిదీ "రన 

కూడా (పభుత్వం 

అయి శే కొమిల్లాలోని ఒక 

తీరిచిస శకణారుభి శీదికం 

ఉంచి, ఇందురొ 

మేస్తుకూచున్నా య జూన్ న వ 

౨ శిదివర తెవెచొరు, 

చేస్తు న్నాలొ 

చేవారు. 

మరకు ఉఇంతవరకకా 7 

తూరు పాక్కు వచ్చాం 

కక (చీక టన చనింఏ 

చు 

క్ ఆవులు 

లాటి 

రేకిన 

ఒక్కరూ ఇక్కడికి రాలేవని ఇక్కడి ఆరి 

(మిగతా 5 వ వేజిళోో 

ఇంళతిసవ కూ 

॥ | క 

రు సనన ఆరోవంలకు నినన ౫ 

CPF PE లలల క్త లతో టేక్ ట్ బో టీ ఓ 

5 ఇ కా 
నిది నూనె కం సెనీల జొ 

దసర 
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డిమాుడ్ చశొరు, 

ముడిమూన ధరలు 

_గహో వే శొలు సక పదిచా 

శస ఎరింగాడ్డాక్. మేయిబీ చెయ్య దానికి 

బదప్పువు సభ్యుటు విమర్శించారు. మన నకి 

హాద్ద35" సంక్షోభ పరిస తుము వఏక్సడ ఖీన్న 

తత ఎదాయెరలొ ఆ కం ఫేసీలు ఈ పధింగా 

వ శ్రిడి చేయ యకం రాజకీ మవగా బ్లాక్ మెయిల్ 

చేయిబమేన 8 కొంగన్ నభ్యుడు శ్రీ ఎజి 

కులకర్శ అన్నారు 

వెంబనే వి2శీనూనె కథ పషెసీలను 1 

శాశియం౦చేముడింగాని లేవా ఆ కం పెసీఆరో 

చేసుకున్న నూనె బుద్ధి om వ విదడాలను 

పుశరక్ట్యవ పస్తికరిం చేందుకుగాని ఎర్వా టా 
చేయాలని "సభ్యులు ఆషగహావేశాల్నతో 
డిమాండ్ చేశాడో నూనె. చద్షికి (వపడిద ఏ 
కక "అండరు షిలిసే ంచ్చుకొఎ ముకి 

నిగువుత్రి బెసుకో వానికి వీలుగా జన్ప౦వా 
sees కోూూరు, 2 

(పపంచ శంకు వతిడ్రి 
చ 

ధారిడొపై (చపంచ బ్యాంక్ వర్తిడి ఫలి 

. తరగానె భారక్ విదేశీ కం పెసీంను హత మం 

| చేయకుండా. తస్పించుకముంటున్నదని వాము 
పక్ష సభ్యులు విమర్శించారు 

పార మెంటులో చటం 
య లు 

చట్టం - తవఢం౦దారికా 

కుదుర్చుకున్న ఒవ్సుందా 

లను. ప్వురల్యిపీ! రిందాలని 

నాయికలు శీ భూపేప్ 
మరం్మతి శ్రి నేధీ ఏ | డిమాండ్తో 

సావధాన పకా. 

వార న్వమింటుల' 

నూక కం పెనీళలరే 

శిమన్నా నస 
హో 

గ్ పా తవ 

భివించారు, 

ముడి నూని ధర సేెంచుతూ విడే 

కంపెనీలు తినుకున్న ఏ1పక్ష నిర్ణయిం ప్రై 
అలి 

వచ్చిన సావవాస తీర్మానం స్తే చర్చ 

(మిగతా జెన ఉజీలో) 

న 

I 

అకా రోల లం లోల లోలో లొ లాలా లో లలో బో లలల ల టూ యాలాల లలో లా లంద ఇలటుర్నులా 

గ త శ ల 
త్య న అ ర ఊట చుట సె 

అపర 2 అజా లే ఫల ఉల రు మకీ wre 

క oy వా చ్ ల్ ఫో బై కి "| న వ్ చీ స లాలా a 
అతి సరై ఇల లి అ we ఏ 

a “లో 

ఇళ్నో జాష్ట 1 

ళ్ క Rh ల 
యు మ శాంత న టల్ ఊప వమ వారవ వ్ షక తవ్యాటీ స్తీ 

నట ఎఖ సుండి వాకొర్ పూ సరగ. ఉట్నురొతము ఉనై 

చ్రికిము బా 

AT I I TR TTP III TT PII IIT PPP ల PPP PEPPY 

PEN” ఆః 

గట ట్ట క PRTC FFP PPP FFF a 

క 
పరోరిత 

we రాజశ్వరరావు ఉద్దాటన 

రగ “Ng త్రియురా నికి 
డ్ 

అ ౮. 

న 

త "రొండు ౨అసివ 
గొవింణ వి విద్యు “ందీకరణ 
a 
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రా ములవీమకోని (గాదూబలో విద్యుదీకరో 
ణక నదందవంచి దాయక మ ఆధివద్ధి దో్టు 

6 ఎన్నిక చనన | గామాదము, విద్యు దీభరి స 

జివ రిమైన మొత్తం సొమ్ముని దోర 

యుస్రున్ననవి నిట్ శాసనసభలో విద్యుత్ 
భాఖమం,తె శ్రీ కృ స్వ మూ (్రి Breas a 

ట్. న రాజన్ కు తిలివారు శ 
లఘు రి శవుల మం్యతి- (శీ జి. సె 

చేంకన్నె ఒక (పెక్నికు సమారాశం దోదుతూ 

కీసి దూధవరెడి నాయక త్యాన రామ 

వొర్సిళామి$ వ ల బృందం యిటీవల 

చిన్ భౌ పర్య “దిందింవని తెలిపారు.” జ 

ట్ర మాస రెడ్డి రాష్ట్ర -అఘుపర్మి కదు 
ఇగ్గికృద్ది క్ రొ రేషన్ అధ్యక్షులు, ఇపొన్భో 

లవ్ల్రశిక్ వది మణి అభివృద్దిని ఆధ 

యశం చేసీ రాచి షా ని క్ జపాన్ నుండి 

అవఫరమైశ సాం క్లేశిక, సహాయం: పొందెద 

దుకు ఈ వర్యటన చేనిరట్లు మం .శిదెవ్నారు. 

భార త్యవభు కం అనుమతించివట్ల బుతే 

సాం శేతిక ఎహాయం అందచేయటానికి జపాన్ 

లొని పారి కామికలేతలు అంగీక రిరచారతి 
మర్శతి వెల్ల డిందారు. 

ప్రాంతీయం కవింటీకి 
రండు బిల్లంల నివేదిక 
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ముకఖ్మినుం తి తీ ,బ హ్మృకరిది రెడ్డి నేటి 

కానన సభలో (ఏకి వెట్టి అంధ [డెక్ 

సహాయ కార్య్యకమాళలగి పకక వివిం ధనల 

దిల్లును 19”|1ను వ్యవకాయనుర్మతి (శీకాకొని 

వెంకటకత్నం (ఏవే పెట్టి ఆంధ పేక్ 
వ్య ఫఫరామె వి కక విద్యాలయ (సవర గ 

1071ను కొనన సభ పాంకీయ కమీక 

అధిపాయానికి నేడు ఎంసొమ్కు 

ప్ర 

డూ) ఇ అ సభూయిప్టమునసయనె" 
అ= (ద్ అ కల కుటుంబ వెన్టస సథకం 

ఎ.ఐ.టి.యం.సి. జనరల్ కౌన్సిల్ వినంర్భ 
హై దావాద్, జూలై 27 

కేరది ఎభుళ్యం లూ పొంపెంచిన పాని 

చెంట్ ఫంత్కుటురిం షెనన్ ఎధకాన్ని ఎన 

చేయి, న్ జసరక్ కొన్సిల్ రన 
రించింద్ 

చి _ధకంలో త్మివమెక లోపాలు 

వ ఇ! వున్నందున యీ ఏథక౦లొ చేర వద్దని కార్మి 
ఉతోత |, మలము సిలపు యిచ్చింది 

బేథ్రకం5 చేదే కాలపరిమితిని పొడి 

గించి ఆసమమంలోగా కేర్చది (పడ్ 

యూనియన్ సంస్థంతొ వెన్యేంటనె సధ 

వ్చుతి 
జుర్ర at 

సమ్సగతి 

బుహాట్లా (నాడీ మా) 

నాొతీయౌా జేల్లా “పొధషినావో 

నారియానథి వరపలలకో ఒక ఫెరీదోయి 

poss hosts 46 మంది మం 

న తఉపయంద ఈ డుర్త టన జరిగింసి, 

మదో 11 మంది సవేమూబేన ఏలు ఈదు 

కొంటూ తంత దేరు కో గలిగారు 

డిరిపుటు జరిన సిధికొన్ని సవపరించాభషి 

ఎద టియు సీ జనరల్ కొవ్పిఢ్ 

డిమాండ్ చేసంది 

శా జ ల్ శ ళా భారత సరిహదంల'పె 
డా అ (aun 

నాక కౌలం్నజు 

సిల్లాంగ్, జులె 27 

[వప్పువ రాష్రవళొని సెిహ్టు (గామం 
పోనామావాపై వాస్ “సైనికులు సేజివువయత 

భాం ఎమైన జిన కౌల్పులలొ' వాగు 

మంచందా ఎ పలున్సప గాయపదాము 

హాక్ సైవిగుత. కొల్బులు జంకా కొన 

సాగతున్నాయని ఇక్కడికి. ఆందినవా రల 

వెల్ల చేలు మన్నది, 1గామరంిలోవి (స ఇ 

రెస్ సురక్షిత (పొరిడాకకు తరలించడం 

జరిగింద 

భారతీ సిరితాడు రక్షణ దళాలు తరుగు 

కొల్నుథు జరిపాయి 

ఆక్కాం రాష్ట్రంలోని కవార్ జీల్లాకొపు 
లాటూ స్తై తా సెవ్ పలు శిగదిగ్ని వేడు 

కౌల్యులు జడుభగా మగుకు నుహిశణితో 
గ 

సబో కి మంది గాయయనదామి 
A 

దొారత సశివాము రక్షణ దళాల తిరిగ్మి 
ఫ్ 

మూసు కొల్లాలా. ఉకినాంు కొమ్నుధ 

గఠటఐ పాదు డెశేసాగాయి 



a 

We gin 

cook and ghaasant smoke 
Tobacco eaves. 

నంటి కలకల for « 
Nom sdected N 

పసిడి గంగు వర్జీనియా ప: 

ఎంతో తేలిక, సెరుపు గలవి! వాటి 

గుచ్చి, se "పెంపొందించేందుకు 

పనామాలో పొందికగా అవి దట్టింప 

బడినవి. చేశసుంతటా విచత జవం తెన 

పాగ్యతాగు లతలాది _పజలు వీటితోనే 

ఆనందడోలలలో తేలిపోతున్నారు, 

ఎంతో మంచిది ఆనందానికి... 

ఎంతో మంచిది ఇతరులకు 

గోల్డెన్ బొగాకో కంటెన్ కీ., 

బొందాయి-56 

భారత దేశమందు ఇట్టి 

(హరి శమల్లో పెద్ద న్వ దేశీయ నంన్ల 
ళ్ 

విశాలాంధ్ర 

జాతీయ బ్యాంపల 

డిపాజిట్లు సరుగుదల 
వ్యవసాయ తదితర రంగాలకు తగినంత రుణాలు 

అభించ లేదని శ్రీ చావన్ అంగీకారం 

న్యూఢిల్లీ, జులై 27 

జొతీయంచేనిన 14 బ్యాంకణలె డిపా 

జిట్లు బాగా పెరిగాయి, ఇంతకొఆం నిర్హక్ష్య 

నరచిన రంగాలలో అఆప్పుకముకూచా ఎక్కు 

వాయిచ్చాయి లాభాలుకూవా వచ్చాయి 

జభివృద్ధె రెంగంలో బ్యాంకుల వాత 

మ్మాతం తాముఎశించినంత మేరకుజర 1లేదని 

నెట్సి రా జ్యసభలొ అర్థికమంృతి శ్రీ బావన్ 
చెప్పారు. . 

శాతియం.. చేసిన బ్యాంకుల వని తీరు 
గురించి సభతో వచ్చిన (వళ్నుల వర్గానికి 

నమాభాన9గా ఆమన పై విషయాలు 

చెప్పారు. 

(ఎస్తుతం జాతీయం చేనీన బ్యాంకులు 

ఎదుర్కొంటున్న (ఎధాన సమస్య, ఇంతి 

కొలం విర్త క్ష్యం చేయ:ఎడిన వ్యవసాయం 

తదితర రంగాలలో ఆధికాధికంగా జ బ్యులిచ్చే 

పనిని అధికొర్నకు వొగా తెలివే విధంగా 
చేయాల్సి వుంది. 

ఇంతకాలం బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు లేని 

కేర్యదాలలో కొ _క్తగా (థా చీలు ఏర్నద్దాయి 

అక్కడి డిపొటిబ్ల నేకరణ సంతృ ప్రికరం 

గానే ఉంది. ఆయితే రుణాలు ఇవ్వడం 

మ్మాతం తగిన విధంగా పెర? లేదు 

గామీణ (పాంజాలలో డిపాజిట్ పవవతి 
కర్యాలను పెందడంతోచాబు, లెడ్ 

ఎధకం (కింద (పతి జిల్లాలొను 

+ ఆభివృద్ది కోర్యక మాలలో బ్యాంకులు _వవాన 
స్కాతి నీర్వ్యహిదిదాల్సి ఉన్నది, 

. కొన్ని రాష్ట్రాలలో తానిస్యయంగా పర్య 

టించి ఆదికౌర్త తో మాట్లాడి ఫిషయాణను 

తెలువుకున్నానసీ ఆయితే తిముఫున్న వివా 

నారు స కమంగా అమలు జరుగురుస్నటుగా 

శాను సంతృప్తి చెందడం లేవని తమన 

బఇప్వారు 

స్యవనా యానికి ఇతర బలహీన వంగా 

సెం చేందు3 

హామీ యున్నాసు, 

చ 

ద్యాంక్ 

చికు అప్పులు కృృషిజరుగు 

సభకు ఆమే 

రుణహెకర్యం కేనందువల్ల ఎపి తావక కోర్య 
18మం నష్టపోకుండా (పభుత్వం చూశగలన 

న్నారు చ్ుతే అయన మరో మా కూడా 

అన్నారు. 

' ఏపార్మిశామిక సంస్తజయినా అదిదొ 

గు_్ర5 టుంబావికి చెండిందనే కొరణరదేత 

మ్మాతమే ఆ సర్మిశమఖిప్పులు దొంక్క నష్ష 

పోకూకశిదినెది మా అఖ్మిపాయరి అని ఆయని 

చెప్పాడు 

కేరళ సైతం" 

కాం, గెస్ చేరిక 
తుది నియం తీసుకొన 

న్ 
లేదని విశ్వనాధన్ - 

కొచ్చిన, జూలై 2 

శింళ వక్క సంహటన (ఎభుత్యంలొ 

కొంగెసు చేరే విషయమే యింతవరచ ఏ 

విధమైన నిర్హ యాన్ని తీసుకొ లేదని కాష్ట్ర 2 

కొం, గాను తధ్యము ళ్సీ ఇ కె పిశకినాదన 

నడీక్కడ చెప్పారు 

' 

| మర్మతివర్శంలో కొయ్యగనుచేరి సమస్య మె 
నూ న్యూఖిల్లీబొ చర్చలు జెరిపెష శ్రీ విశ్వనాధన్ 

సెడిక్కిడకు వచ్చారు. శ్రీమతి 

మ! 

శ్రీసంశీవయ్య, యితర ఆధిషానవర్న నాయుకు 

అతో ఆయన చవ్చులు జచిసారు. 

మర్మ తివర్లంభొ చేశే విషయం 

సమస్యల ప్రై అహార పడీ పుశన్నద౦, తా?రకొ 

ముఖ్యహం్కతితో చవ్చలు జ చేవఐసి పన్న 

1పవోని 

కాంగెసు అధ్యక్షుడు 

సమ్మ 

దిని శ్రీ విశనాధన్ జుళ్నారు 

వివరాలగూర్చి పి.టి, జ విలేకరి 
1పశ్నించగా ఆవ చాఐ రహాన్యమ్రైసవని 

ఆన్నారు. 
ముఖ్య మంతితో చర్చలు జరిపిన తర్వాత, 

చర్చల ఫలితాలను కేర్యద నాయకులకు నివ 

దింవగఅనన్నారు. మం తిపర్ణంతో చేరాలా 

వద్దాఖనే వషయమై తుది “నిర్ణయం తిస్తు 

కొనవలపసింది శేం్యద పాక మెరటరీబోర్డేనని 
తెలిపారు, 

అసెరికాలో 

పెరుగుతున్న 

“బ్రాక్ మారెెట్ ణ్ 
వాపింగన, జులై 20 

ష్ 

అమెరికాణో తుందుజ డాక్ సూ కట్ న్ 
విఎరీశంగా పెరిగిపోయింది చః సంవత్స 

రంగ" ౧త సందత్నిరంకన్నా 75 కోట్ల 

రూపాయల హా కాచ్చు విలువ గఅ మందులను 

బమెరికా కగమ్మ శొఖ 
క్ల కనక లి ఎమ్మ్బువాన్నట్లు కస్త్బ్ బ్యూడో 

మందుల దెంగ తవాణా సంద 

ర్భంగా 410 20దని ఆర స్ట చేశారు. 

గచ సంవత్సంం 71340 

చేశారు దెంగ రవాశతాప సంబంధించి 

| మొ త్తం 10 వేఖకేసుల వరకుంయటవనేడాయిం 
a 

'ఇంపలొ మత్తుమందు “ఎయిరుజా 

వానా' దోంగ రవాణొవను నంపందించినవే, 

504 కేసులలో నల్లమందుతో చేసీన మత్తు 
| పదార్తాన్ని 141కేనుల్లో ముడి సల్హకుందుని నే గా శ 
వటుకున్నారుం 

యు 

ఇ 
సుందిసో ఆఇరడెసు 

సగం పెగా 
యా 

హు క 
తిరువనంతప్పరం. జాబ 26 

రాష్ట్రగవర్నత్ శ్రీ వి. నిక్వనాదన్ తమ 
నేతనథలో 555 ధూపాయణను ఇచ్భికంగా 

కోత విధించుకున్నటు నేడు కేరళ శాస 

సభలో ముఖ్యమర్యతి శ్రీ అమ్మ్యుతసిరర్ 
లిఫిశప్తూర్యకచిగా తె తెలియచే కాడు. 

4 

అపోలో = 15 

క్ సన్న మవరాలం 
హోస్రన్, జూలై 27 

డేవిడ్ అర్ స్కాట్ (డు లెఫ్టినెంట్ 

కల్న్చలి జేమ్స్ బిఇర్విన్ (41) జర్ 

ఆల్ఫెడ్ ఎంవార్షైన (380) ౩ అను చర్మగుని 

ది? తినుకుపోతున్న అహో లో!) మొ త్రంతి! | 

ఆంతస్తుఐ భవనేం ఎంత ఎత్తు ఉ౩టుందో 

అంత ఎర్తువుంది. 

ఇద్దరు చ వ్యోమ గాలం చం్మదుని షై 

ఉతర వాంతంలో "ప హాండ్రై :రే' అనే చోట 

దిగుతారు ఈ (పాంశంలో ఇరితవరశు 

ఏ సౌకా ది4లేదు 

చం,దుసిపై వారు నాలుగ. చ్మకొలు 

ఇల కామురొ (పయాణం౦చే న్తాకు. 

దానిథోచం దుగీప్రై ఆటోయు10 (వాధంభ 

మౌతుంది. 'రోవర్' ఆనె ఈ కొరు చాలా 

యిత్యేక దుంప దాన్ని మడత కుర్చీలా 

మడి స్తే 122 అంగుళాల పొడుగు, 6 అడు 

గుల వెలు స్మూతమే ఉంబుధిపి, 

ఉఎరిఛలం పై ఎలాటి గోతుణన్నా యిది 

సుఠభంగా నడవ గల్లు కుం నని భూమీసు3 

డాన్ని ఎరీక్షించి తెల్చుమున్నారు. 

ఇది ౧౦టకు 10 మైళ్ళ వేగంతో వెళ్ళ 

గఅదు 4 మె, నూరం ఎయానిదద లదు 

ఆయి తే చందునిపై జాలై శి! న ఈ 

కొరుప్తి (పమాశించే ర్కాటీ* ఇర్వినాలు 

గంటకు గ్ మైశ్ళాకన్నా వేగండొ నడప 

(ఎయా ౩౦ 

చంద 

వామ ) మెక్ళే చూరధి కన్నా 

వాడా చే మ్యురు, 

అయినా మివిషి సడిఏ వేళ్ళ లి 7 

ఇవి రెదేంధ అది గాక 

సుఖంగా(షపయాణం౦ంచేమ్య+లు 

భామా 460 

వౌన్లు భూమ్మీద 19 ఇత కారులు తు 

బిజువ్పులొ సగం బరువు పూశమ మోయ 

గలుతాయి. కొని ధొవర్ వూతం తవ ఐరు 

పుకు రెట్టిరప్ప బరువును మోము మగిల్లు పంది 

చం “గోళం పె పె దారితిప్పే(ఏ మాద 0 
ఉంటుంది గాఎట్టిద్ నికి దిక్సూచి యం గొన్ని 

ఇలీఏన్ 

దూంం కన్నా 

తొ తశ కాదు బయలు 

కావా అమర్చారు. 

చళాడో అమర్చాడు. 

సెళనుకు 15 టన్నుల 
ఇల్ 

ఇద (అ 

ఆపోలో, |5 ను తీసు వియుతున్ను వ కెట్ 

సెకెసురు 1౧ టన్నుల ఇంధశావ్ని కాలుస్తూ 
అనో. 

పయనిస్తున్ఫది, 

నుమవార౦రాడు అహోలో. 10 'చర్మిదకక్ష 

లొనికి పం శ్వ, 

ఫా లన్ 

ఉర్మదినౌక వ్యు ను 

అడుగుల 

కెమెరాలు 

చందో ఎరి 

13 సెల ఎత్తుకున్న 

వర్వతం ప్లై దింఎడానికి సర్నాహాలు చేశాయి, 

వొకెబ్ మొవటి దళ. జీ నిముషాలు 

కెంతన ఏలో 7ళ9మిషాలు పేలింం మూడవ 

దక పూర్తి కాగా గ౦టప 17100 మెళ్ళ 

వంగో టూ కక్షల కి 1పవెశించింది. 

అరా బ్బ బె. 

తణం౦ చ క్ 

ఆపోలో 10 వ్యోమగాములు మా తి 

నొక ఎర పేయి పెట్లాకో అని ఎంతో ఆబ 

దానికోసం “18వ శెతాబం౦ నుండి 

వ్ర చరితను గాలించారు. చివరకు 
ఎండెవర్* ఆని వేషుపెటా 

116లో ౩ెపెన్ జ 

శాస్ర పరిశోధ నయా ౯ 

ఇంగ్లాండ్ నుండి వయర్షివా 

అయన శాస్త్ర ఏరికోధన yn దక్షిణా 

ఎనీఫిక్ (పాం౭తానికి వెళ్ళాడు కుక్ తిన 

నొకడు “ఎండెవర' అది చీర పెటాడు. 

అపోతోొ.[5 శొస్ర్ర ఎరిళోధనకు గల సాధా 

స్యత దృష్ట్యా ఆ పేరున అపోరో.1 

మాతృసాకకు పెట్టడం ఇరిగిందవిఅపోతో 

కమాండర్ న్కాట్ చెప్పారు. 

10 ఇమెరోలు 
జషపోతొ 16 అత్యంత శక్తివంతమైన 

10 కెమెరాలను తనతో. తీసుకువెషుకున్నది. 

వాటి ఖరీదు 88 లక్షల డొరర్లు, అయిదు 

కిలోమీటర్ల పాడుగుగల ఫిన్మను ఇవిఫోవోలు 

తీస్తాయి సర్విచు మాహ్మాత్ళో అమర్చిన 

కెమెకాలు చర్మదువి పై1ల 10 అక్షల చదరపు 

కాస్త 

మ్నుకుకే (వ ఎథను 
mua గంగి 
సయ దంయిదు 3 

జట పే శకాన్ని పోదో మేన తాగుళాయి, 

చం|దగహణం వేషాలు 

అపొతా. క) వ్యోమగాములు తపు తిరుగు 

ఉఅయాణం౦బో ఉంచ గొ చర్మదృగవాణం 

వఎర్న-తుంది. చర్మిదృగవాణంఏర్పడటంతొ 

గల వినేషాలము భూమీషె దారి (ఎవావాఐకు 

కాంతి కిరణాలకు సందంధరిచి3 ఇతర 

విష నూఐను గుదించి వారు వకకోథధనలు బెసి 

ఎన్నోకొ క్ర విషయాలను. విజ్లా త్తాసళాన్తాప ఏకి 

ఎరుక ౨ మున్హారు 
ma భా ఒక, 

రౌ లస్ట (తమ ౦ 
పు 

27 ఎ తేదీన ఆపోకో యాతు కో 

(కమం ఈకింది విధంగా ఉన్నది, భారత 

కాలమానం ఏకార ౦ తెల్ల వారురూ మినేకీ, క్షీక్రీ 

భూమి చర్మిదువికి సంబందించి ఫొటోలు 

రీశాము 7 గంటలకు అపోలో గమనమార్షం 
nM 

సవరింపు. $.క4టథ ఒక అరగరటినేప్ప విన్యా 

10.1 కుమ్మిశాంతి నాయం౦ (త 6 

తీరిగి వీ 

చంథదునిక్ ఉపుగహం 

జసేోత్రో 

జాలు, 

11.045 విన్యాసాలు, 

lh య్మాతినటు 

యాణరిలొ ఒక ఉప్యగకోర్ని పయో 

రు, ఈ ఉచ్యగహాం చర్మదునీచుట్లూ 

ఫత్నరంపొటు పర్క్నిభమి స్తుంది 

తిరుగ 

(వ 

ని హై 
- 

సః 

హాటా కు 

వరద ప్రమాదం 
పాట్నా, జులై {8 

గంగాసది పరద సేటిమట్రం (కమంగా 

'పెంగుకున్న అదున సపాట్నాలొ వరద సెం 

పవేశించే _పమాదం ఏర్పడింది. 
అలహాదాదువద్ధ గంగానది సీటైమడి జ 

గంటకు నాలుగు ఎంటీమీర్శ చోవ్తున, వాం 

ణాన వద్ద రెండు సెంటీమీటర్ల చొప్పున 
సెరుగుచున్నెది. పాొట్నావద్ద (పస్తుత౦ గరగ J deme, 
1ఎమావసాయి దాటి 17 నెంటీమీటర్ల సెగా 

ఇ ర 

వున్నది, 
గత రాతిభారీ వ ర్త 

పాట్నాలోని పెక్కు [పొంతాలు 

మయాకా యు 

రాకహోకల బంద్ 
1కిష్శషదీ, జుల్తె 2 

చౌదంగా, దిర్గున్ అ పధ్య రెళ్ళు రాక 

పోకలు పూర్తిగా బ౦ందయ్యాయ 

దిక్షిణ బంగ్లాదెశ లొని దిద్భశకు శ మైళ్ళ 

దూరాన మహేశకరి నదిపె వంతెనను గరి 

లాలు పేల్చి వళారు. ఖై 

|పసంత చర్చలలొనే 
తెలంగాణా ఏ 

రివ్యూారం 
(మా థిల్తి విలేకరి 

ఆ కురిసనందున 

అభిమయి 

a 
అం 

26 

(వెస్టుతి౦ం (పడా నమిత అ ధ్య బోలు 

శ్రీ చెన్నారెడ్డి కెం్యది నాయకల మధ్య 

జమగుతున్న ఉర్చభలొ'నె తెలంగాణా ఫమున్య 

ఎధిష్కారం కాగలదని ఇక్కడి పరిశీలకుల 

గా విపైుర్నారు. 

)స ఎమిశ్య ప్రై రాస 1ఎభుత్యాం 

ముఖ్యమర్మతి థభావాఐసు (పట్టుతిం ఇక్కడె 

ఉన్న రాష మం తులు కేంద నాయకసులకు 

తెలు శ్రెకుసన్నారు 

(ఎత్యేకి తెలంగాణా వావావికి 

స శ సని చెప్పిందని ని > సమీ సిని సంచ నిన్న ముఖ్య 

మర్మితి శ్రీ (బహ్మోనందిరెడ్తి చేరిన (ఏ8ిటన 
బీర్లు ఇక్కడి (ఎడొంమి3 వరాలు ఆశవే 

{ఏడా 

కేశా ఎకటేంచౌయి 

అముశే సంచి ాకరయ ఎకి 

మార్లం చూఏతె తాము రాఖి: సిదమేవనీ 
ఫి 

(\ఐడొఎమికి నాయనలు శేం దాని" హోమ్ 

ఇచ్చిన మాట మాతిం నీజమె, కొని ఎరి 

ష్య రాన్ని రూపొందించే సమస్యలో కేర్మదా 

నకిగాని, ముఖ్యమర్శతికిగావీ లొంగే సమవ్య 

లేద9 పార్టీ కార్యిక ర్తలందరికీ చెప్పి 
సరిత్శి ప్తి యదా అని వాయ భావిస్తున్నాము 

నాటు 

ముఖ్య మం తిగాని, , ఎడా సమీ కాసీ 

చిచ్చిన వత్తిడికి ,పవాని లొంగి పోయిందనే 

నేరు రాగంనా ఉండాంని శ్యీముతి గాంధీ 
(ఎముస్తు శారు. ఉభయ వర్గాఖ 3రా సఏతృ స్త్రీ 

కిలిగించించదానికి ఆమె సమస్యను సుని 

శితంరా చేఎదుతు న్నాయి. 

చంఖ్యనుర్మతి సమస్య - 

శ్రీ) (అహ్మోనంఎ ఇద్దరి ముఖ్య మర తి 

ఎదవి నుండి తొలగంచి కా (పడా సమితిలో 

మౌ ఇచన్యెంది ఉన్నదని (ఏవానికి తెలుఎ 

ఎత శు కవావల ఆం్కధపడిశ్ తార్హ 

మెంటు నమ్యల్ని కదిసుకున్న్మ పుడు 

శ (దిహ్మానంన రెడ్డికి కదిలించవద్దస ఆయన 
సన్నిహితు బొ౩రు పస స్తీ వెళాదీ కొంఏరు 

మాతం ఓ ఘూ కా వప ఘు "పత ఢకించారు, 

కొంసరు మాతం (పథానే ఏ నిర్ణయం 

చేసీరా కట్టుబడే నృంటా మన్నారు. 

చం దువెల్ విగల అయకహ్కా౦త శే! తాధిసు 

గురించి ఉదితర ళాస్త్రీ ను సమాచాకాలను ద 
ఉట,గహ౦ం నేకరిసిందు 

Cl 

మరే రెందు నౌకలు 
వచ్చే మారిలొ ఆమెరికా అహోతో క్రీము 

ఆ తరువాతి అహోరో 17 ను ,ఏయోేంది 

ఇక 

యె్హారు 

చి న్న్న తొపం 

సరిగ్గా అసఫోషో చి మష్టైతడానికి 

(పధాన హాలో చిన్న లొ లం ఏవో గోదరిం 

చింది దాన్ని సరి చేశారు అది వై ద్వి రింగ్ 

లొపం వల్ల స్విచ్ కౌం ఏం చెడటం చూూతమే. 

తరువాత భూ కేద్చదిం అహో యాాతికులు 

ఉచుల్జేరటా! 8 జానుముతించింది, 

రెండు నౌ సంధానం 

అపోకొ.[9 కు సంబంధించి; రెండు 

వ్యోమునాకలను స్మృకమంగా నంధానింవడం 

జరిగింది గత జనవరి కి! న అహేళోఎ[4ళో 

ఇలో సంధానం చేయడానిక ఆఅరునార్లు 

1ఇపయత్నిందాల్ని వచ్చింది, ఊసారి మాతం 

ఎలాటి ఇబ్బం లేకండా సృక మంగా జరిగి 

పోముంది, 

కమాండ్ నౌక ప్రెలటీ వారన్ జను 

సంధానం స్మకమరిగా జరిగినట్లు తెలిపారు. 

ఆ తకుభాతి మకో చిన్ననకుత్య వచ్చి 
పడింది. 7 కవిని 

ఇర ౩న్ను 

ఉం దయా ఆ (సమాశాధసు విరి 

చుం 

సర్యస్ 

సేక్చిడా 

బౌ ఒక్ 

చుగా బా నబభోౌనే 

నికి అవయోగించే 

ఇట్ వెలుగుశూశ్నటు 

జడేదు 

జ్ 
క0వ్యూటం £ 

కమావల్ న్యాట్ చెప్పాము, 

వెరు 

ఆ లెబు వెలుగుకునుదని ఆ నౌకను క 
ఒరనాసకర౦ గాదసే తోఎం వల 

సర్మించిన శాస్త్రులు తెలియ పరిచారు. జ 
“సరిగా గ్ 

సమయా నికి 

శుర్నాయిో ఆవి టఆసీో 

భూకెర్మిదానీక తెలిపాము 

బోయకతశ్న (ఎకౌంం అనువన్న 

జరుగు 

యా (తి మె లు 

అన్నీ ద కమంగా 

అపోతె _ శే యాతివులు ము గు చు 

అతి తమ్ముపగా బూట్లాడుతారు. ఎకు పా 

మాటాదేవాముకాదు ఆని భూ కరడ ళాస్రజులు 
గ ఇ 

వ్యాల్యావించారు 

అట్ టో మ్ ల. AF 

బూ ఉ వదక 

కాటర్న్ రాకెట్ మూడవ ద మాడా 

పేల్చబడింది, 

ఎనొ,కువీటి 9 కమాండ్ నొక నుండి 

విశడీశారు. ఎస్.ట ఏది ని చర్మిడువెపె పేలు 

సారు. ఆ విధంగా చంద క౦షరాలను 

గురించి తెలు సునుంటారుం 

బుధ వారం 

ర అవ 
ఇంగండ "అ 
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[క జూ, ౪7 
త్రి న కట్టకు 

ఏ శల భం లి 
అండన్ జాల 23 

మధ్య జరుగుతున్నా మొదటి 
బనుపోటీ నాలుగవ రోజు ఆట మగినేసమయమూవికి రెండవ 

ఇన్నింగ్ లో ఇంగ్లాండు జబ్బు గ 

చేసింది 

ఉసయం వసం కొరిసినంనువలవ అంద్ 

సముయంవరకు ఆం (పొరంభంకాలేదు, 

(పౌొవంభమయిశా ఆబ మె ధ్య లో ఊవ్ను 

డబ్బా యు వర్షం రావబం ఇంత వాయాన్ని 

8లిగించీందతి , యీ రోజు కేవలం 110 నిమి 

షాల వాటే అటజరిగింది 

ఇంగ్ల ష్ కటు ఎమెఖ్యు మేనే చాట్బ్ మానను కా 

క్షోతో మంది "కాయి క్ ట్, లుక్ హస్ట్స 

ఎ డిచ్ అమిస్. జలివవాలు అప్పుబమ్యా వ 

ఎడిచ్: wi వేడీ ఆవుబ్ చేయా 

లక్ హమ్రును క్కర్ పుట్ చేశాడు, 

వెంక్కట ge దాయి కాట్ నుజాపుజ్ చేశాను 

మొదటి ఇన్నింగ్స్లో భారత్ శిన్నా 

త్ తొమ్మది వరుగులా తమ్ము వపహా౦దిశ 

ఇంగ్లండ్ జట్టు తశ రెండవ ఇన్నింగ్స్లో 

యూ + వదుగులు రాధించకముంనే 

ఒక పకెద్ను ఫ్ నర్ 

చడీ పక అత్యంత 

నెద్చుత వౌం చీ ఇంగాండ్ వాట్స్ మెశ్ను 

తిక ముకి 

ఉమే కొంతవరకు 

ఫరా శౌ 

బ్ గఘవన్లు 

పెట్తి బ్యడీచ్, జాబుకొట్లు 
ఆవే 

వికొకళంధొ ఆడ 

గబిగాయ. లుక్ వొర్ము అపుటనున తర్వాతి 

జాయికాౌాట్ బృడిచ్బా డా ఈగ” ఆడారు, 

జీ ఏకామ  సమమానంతకం" బాబుకొట్ 

వెంక,టాఘనక్ బంతిని పటా వాడేకర్ 

ఎట్టి వేశా డు ఆయిమ నిముషాల ఇఅవంతరం 

అ మిస్రన్ అవ్పుట్ అయ్యాడు 

౪1 పరుగు ఆధిక్యత మ్మాతెమెగల 

ఇంగ్లండ్ మూఎ వికెట్లను పోగొబుకౌ శ్ర 

డంతో యిబ్బ ౦దులలో నడింది ఎ'డిచ్ 

చాల జాగ్ తగా ఆడి జుగండ్ను కావా 

దాడు, ఒటివికా 684 నిమెిషాంలళో 30 వము 

గులు నాదించి 117 వద ఇవు 

బమ్యాడు, ॥ 

ఓలి ఏకా న్థానంబొ నాట్ వచ్చాయి ఎ డిచ్ 

వరిగలు 

నాట్లు,. ఆట ముగిసే వరకు పృుంశలరనీ 

అింధరా  దావిందాకు ఆయిరె చిట్టచివరి 

ఐబంటినీ కౌట్బడానికి (ఎయత్నించి షా డిచ్ 

అవు ధానిత్రు వీ౭యావ 

కొం కన్పించింది ఆయితే బారత్ విజ 

యౌావకాశ౦ వర్ణ 0 పైన, ఇంగ్లండ్ రెండవ 

ఇన్నింగ్స్ ముగ నటం పై4 ఆరారవఎడి. 
శ్రంటుంది 

ఇంగండ్ మొఏటి ఇన్నింగ్ 004 

భారత్ మొపటి ఇన్నింగ్స్ ala 

ఇంగిండ్ రెండవ ఇన్నింగ్య 

ఖాయిరాట్ 33 

ఎెడిచ్ 62 

అమిన్ 0 

ఓలివిరా 30 

నాట్ (శాటొట్స్ 17 

విష హాన్ 2 

ము చం (3 వికెట్లము) కేశ? 

షి5ట్ల సికిం; 1.4, 205, 27 

Alt 5143. 

బౌలి గ్ వివరాలు, 

అబిద్ జతీ §.1.20.0 

హోల్కర్ 63. 131 

బోడీ 18.5 381 

చర్మిదశీఖర్ 14.4.95.0 
అక టాఘవన్ష్ 18.4421 

విద్నార్థి ఫశ చేవ క్ మహసభలు 
య అ వలల. 

అత్య్యత్పాహంగా 

వసూళ్ళ కార్యకవంం౦ 

(పా రంభం 
విజయవాడ, జులై 28 

అగస్టు 14, 15, 16 ేగీఅలలొ విజయ 
“రు ఇనున్న (పదే విద్యార్థ ఫెజ 

రెషన మహాసభలకాగాను. విన్న యిక్కడ 

ఉజ్సాహకర వాతొావవభఠళొ 

వసూళ్ళ కార్యకమం ,వారంభం అయింది. 

వాడిలో 

ఆత్యంత 

వివధ కాలేవీంు హైయ్కాళ్ళాను.. చెందిన 
విద్యార్తులు. పద్యార్తి ఫెష రేషన్ జెండాలు. 

ఖు 

బ్యానర్లు ఎట్టుకుని ఎబణంలొవే (పాన 

వీధు 5వ్నింటా' విద్యార్థి" ఫెకరేషన్ మహో 
సభలకు, విరివిగా ఎరాళాలివ్యము చిరాదా 

అస్తూ ఒపపర్నన జరివారు 

త వహ చాళ3 కౌర్యు .కమంలో ఏద్వ్యారలతో 

పొటు విద్యార్థి సులాకకా శా పాలో న్నారు, 

ఆహ్వానసంఘ కార్యాల రుం 

ఈ వవర్మస కపజదదు రా జగోజొలావారి 

రొట్టుగో తెహింద్టాకీస్ (ఎక్కనున్న 
ఆహోశ్షవ సంఘ కార్యాల మా శికి Ee డే ఖ్ 

విద్యారి ఫెడరేషన్ (పథాం కొ ర్య దర్శి 

శ్రీ డి. ప. వ యస్ వర్మ (పారంథో 
త్యవం చేశాము. 

అహ్మాన సంఘంతో ఉరిపే ఉ తక ఎమ 
ఆహ్వాశనంఘ కావ్యా 

అయం, రాజగో నాతావారిరోడు (త హింద్ 

టాకీస్ (పక్కనే) విజయవాడ. అతపాబని 
కార్యదర్శి శ్రీ సి. రాధాకృష్ణ తెలి యచెళారు, 

em 

సలాకానానా డాబు నాలలు తాడాసనం లుపాయలా. దాత ంనాడాతి._కమజాాపాాఖారనాననాయానాజాసాసంనాాబుబామాంనాకా రానా బాలుడా డాం సామా రాలా యయాసాలొ నా నాకా ప వాడలకు రా టుపనా డాం బానానాాననొసానసవనతాస అవవ రనాతససతాానాలాదిసగనానససడాలసపానాలుసానగ బాజా లాలా డాడి పానానా తానా బాలా వానడ 

“18181 కక: OTE 8:88:2౬ 8 2 EWN 8881811881 8 118 1, 8 6:81. 3. 8 88 14 క₹ 2 COANE EAE SDI). 

తరాలు యికమండ్రి 
న 

వికెట్ల నష్టానికి 145 పరుగులు 

శ్రీగోవిందరావు 
[1వ పెబీ తెరు వాయి, 

ఐడీి౦ఏె, 

చిల్లు (బధ ఎ ఎరీనేర దికటొ కమ్యూ వి" 

నామింఖు శ్రీ 3 గోవింవూవు (పసంగిస్తూ 

బిలుచు వీపుర్మించామ 

భూ చ్క్రార అఅలొని అతి సరధ మయిన 

ఎష మూళను సరిదిద్ద డాని మాత బు 

ఈ ఎల్ల అద్దేశిందిఎడ్లేంది. మానిన మాతన 

పరిస్థితు ఎలో పజల అశం కనుగుణాంాా 

యూ విలు లేవన్నారు 

కుటు _.వౌచికి నిర్వచనం 

జనసే ఎదానికి నిర్వచనం 

ఎకిమీశి తిగ్నింన్పు అశ కీభిక నయికే -ఆంళో 

తే మౌలిక మన 

సమసి 
చ 

“మురివి9, 

అసు చి పళనిని చేంటకపో 

చూ ౦౦ బ్యాన ౨ అలు ఎలాగే 

మగలీఫోతుంచ ౧త౨ చి మయమవొతిపవావ 

వీశమ వదలిందుకౌ,హోతే కొస కటుంవాత 

చే35 నంఎన3 కెందీ4 3౨ వచిషేతి పోకు 

నామాశీక న్యాయం చేశాండు 

నాషంళి ఆపన భూములు లేన 

తేవషి SE (ఎభుత్వం 

చెపుపంటున్న గప్నాణ నాం మెంలొ 

1పభు శ్యమిచ్చి? అంగెరే ఇమ ప్ప లేవా? 

ఎరిమెతిరి ఉగ్లి మూ చట్టంచేసే విష మం 

1951 ల అసు చట్టావ్ని భూ వాంఐదించేి 

ఉలుకు శాయింటీ్ నసెవిర్దు కమి శీకి కమ్యూ 

నిస సభ్యులు సమ్ మర్చించిన విన్నాథి వాటు 

పృతంలొ పేర్కొనబడింది. 
ఆ ఖిన్నాఖ్నివాయఎంతిం ఇలా శిలిపంస్, 

భూగరిషు ఎరిమికిని 1) సుండ 20 వరకు 

వామాణిక ఎకరాలను నిర్ణయిస్తే భూమి 

టీవి విరుషేవలటు. పంచడాశీక క నుండి 

లక్షణ ఎకరాఐ అవివబ్రు భూమె అభిస్తుందీ 

కటుందిం టనే ఎడాల్ని నిర్యచిందాలనీ 

ఒకొక) కొటుంనెంలోని కొందరు సభ్యులు 

అవనప్పు భూములు అకనించుకొకుండా 

ఈ నిర్వివఫం ల్ల నికోధించవచ్చని చిర్నాధి 

[పాయ వ్యతంళో చెసిన సూబసను అంగీక 

దించితే. ఇక రాష్రంళో పరిమికి చట్టం 

అమలుపై ఈ చట్టం (ఎభావర ఎమీ లేఎన 
డంలొ ఆక్చర్య మెముం 

భా హం 

రాష్ట్రంలో (గామీణ 1పొంతాల్లో ih 
2: కొతం మంఏకేి భూమి లేదు మరొక 

10శాతం మందికి ఇసి ఎకరాల కంపే 

తర్క వె ఉన్నది. రాష మంతా కలిపి 

30 శాతం రాఫూలామకైని 

ణి౦ని 

జామి బా తమ 

ఇప అఎమాశయమేన ఎంఎక౦ం వసతిని 
శ a eg శ యె 

పస్తు దిలు వంటి అత్రి చిన్న డు 

శర్షాలింఉిడిం నావ్యంకాదు 

కేక. ఎక్చిను జెంగాత్అకొ చివరికి 

చిర కొఠం మన్ని కక 

అంవచందాలకు మిత 

వ్యయానికి, పిశిఎమైనే 

a ఆనువై; నవని 

అట్లాస్ సై కిల్చారి(నసిర్గి. 
వొ చేదారికి అనెక నమూ వాలళో 

బహుళ  చయోజనాఅము 

వీలుగా తయారై నవి. 

ఇండియాబా ను యింకొ 

40 దేశాలభోను (పజలు 

వద్ది వాడూ ఎన్నుకొ నేది 

| EP క Pr TAT eo AA ERAN Ar ORY AOR నన్ న; 
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ో అత్యధికం 

౨67.71 

నూళ్ళూరు శే 
నత్య వేడు తాలూకాలు 
కరువు (హెంతాలుగా 

వకటించకేదని దుం|తివెల డి 
య 
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జలు a 08 లుగా 

బెక టింవ లేదశిమం, తి శీ అసగావిభగవరిత 

రావు నేటి శానకసభ (ఎళ్నో త్రభార నమ 

యంలో తెలిపారు, శ్రీ మునీన్యామి_ఎళ్న కే 
సమాధానంగా ఆమన 

చెప్పారు. 

పొంతాలుగా 

మ 
రాష్షరింకో కనువ్వ సీకిత 

కు 4 
1పకిటిం చేందుకు ఆవస3మని రా 

(వభశ్వద. నిర్టయించిన వరిస్టీ తులు ౪ 
ఓ 

తాబూకాబో ఉన్నట్లు (పభుతరం సంత్నిపి 
బం వానే 

చెందిలేవని అందు సల్హ టిని కరు పు 

దావిత ,పొంతాలుగా, పకటీంచ లేదని మర్మతి 

చెసారు 
జు (ఎక్న్లికు ముఖ్య మద్యతి శ్రీబహ్మో 

నంద రెడ్డి సమాధానమిస్తూ ఈ 

కరమువుబా నత 1వ పో్యునా వెనుక 

బడ్ (పాంజాలసి, అందున ల్ల 101౬-72 

వీటి అధిదృషి విషయాన్ని (ప్రభుత్వం పరిశీ 
లిప్త ందనీ చెన్నారు. 

(సాంతాలు 

పాండాలు కాశ 

కౌం్యగస్ హయాంలో ఉన్న హర్యానాలో 

కూడా. కుటుందావికి ప్పనర్శ్నిర్వ్యచనం ఇచ్చి, 

*రిష్ట పరిమితిని తగ్గించారు 

(సభుక్ణం మాతం చిన్నచిన్న చర్యలతో 

అయితే మన 

సంత్ఫృ క్ట వ ఎసదాఅని చూసో పంది 

శ్రీ లా జేశ్యరరా వు విమర్శ 
ముఖ్య ముర్మతుఖ సమావేశం కొన్ని నిర్ణ 

యాలు చెనన తర్వాత |పణాళీకా సంఘాల 

రాషారల మధ్య 
అ అ న్స 

తర్య్యాత గూడా చుటుధిజాన్నీ ఈరేగి నిధ్యచిం 

చేంసుస్క ఎరిమితిని తగ్గిం చేందును 
ల 

రూహపాందించింి చతల ౦లొ ముఖుమెన నో 

సం్యపతింప్పలు. జరిగిన 

మొదట 

కషం రాప్పు విమర్శందారు. 

ఈ నామమాత సంస్కరణలు సమస్య 

అంచునుకూడ తాక లేవన్నారు, సై 

మణ 

ధశాడ్య వర్గాల కారణంగా 

ఉట్టాం అమలులో జరుగుతున్న తీవమెన 

డావ్యాన్ని ఆయన విమర్శించోము 

భూసంస్కర అలకు యీ 29 ఉక 

నిర్జిష మైన రూవం యివ్యాబంపి గతంలో 

జరీగన 5 నిామీ లావాదేవీలను బిడలాయి౦ప్పు_ 

అను రడ్డు న మానరు ద 

(పతి నక్ష సభు డా ఊత శ్రీ ఎస్, రాదుచరిదా 

రెడ్డి (వసంగి సూ వాం ,(పణాళిక సంఘం టదెళాల 

మేరకు (అస్తు తదిల్లు _(ఎగకిశీలకిర మైన 
వైన స్ఫటిక. ఆరికారపార్డీ వాగ్దానం బేనన - 

డూపారివటాని కి సహాయ 

(వాంతాలలో నొక్టిర్ల పర, 
ఇ 

భూ సంస్కార ఇ9 

- గొవాంక్ళుష య్య (పన 

గిస్తూ గత ఎది సంవత్సరాలలో ఓక్క ఎక 

రావ్ని పంచినా ఘా ఎరిమిలి చట్టం ఉఅమెళ్లా 

వున్నట్లే నన్నారు, 

2) వేల ఎకరాల మిగులుభూమి వుందని, 
=౦దచనా వుండగా, పభుత్వం 2880 ఎకరా 

లను చ్హూతమే స్వాదీవం చేసుకొస్నదిన్నా మ. 
౨ భూమిలో ధూమిలేశి నిరుపేదలకు ఒక్క. 

ఎక వాన్ని ఏంచేందుకునాడా చర్యలు గా 

కొన లేవన్నారు. 

మారి ము సిభ్యుడు శ్రీ రజవలి సౌూట్లా 

డుతూ, (ఏ సుతచిబ్లు gs ఫామ్మణా వున్నదని 

భూమి కేవి సౌ నిరు పేదలను కింిచసరిచేస గా 

వున్నదని అర్నారు. ౫ చిల్లు నిష్పలమైన 

గన్ అయన అశ్నారు. 

ఛీ ఎ మాధవరావు ఎశసంఘు మాట్లా 

జుమా, వదెబంని ఉట్లాలు దె నుటం వలన వేలాది 

ర్రై తులహర్యు అప భంగం కతగగ ఆద ర్నారు, 
అమాంలుక ర్రై తుజ హింసీంచేందుని అధి 

దలకు అచ్చాష్టమైన హస్తా అధిరారాలు 

యివుటాన్ని వ్యతిరేకించారు 

— 

WL I 

గా అమ్ముడుపోతున్న a సకలా 
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చాతా కొలం పోటు కనబ్యాూవీస్టు పార్టీ 

వభ్యుదు రామూ కౌంత కాలం నానిధూకి 

Lb సిరుషుాా వుండీ వర్ద రారల్లక లావాబలో 

3 ణ్ x వాల్గొ టూ వచ్చునే rE వాసం టి నోమ 
న్న వార్తా స ఇ ని న్ జీ 

పారంభింన అని కందంకరారం ఇకెలటాంం కె దాషా జూలై 20వ రీ ఇచ్చుట తన 

we నా ర సళ్బహంళొ మృతి చెందారు. [శీ సోమ 
కణాది కాజా సర య డలు సరద ఇదు = ఆపాటి ఆమ = కోంత కా శ sw Now ND అరా సలు ర్ నం రాజు కోంత కాఖం వక్షివాతిరితో బాధ 

విడే తో పడుతూ వుండీనామే 

కందుకూరు. జూల 27 శశీ సక మరాజా రుటాంనానికి చాల మంది 

సరం కె రువ్చు కాటకాలకు గురవుతున్న కందుకూరు, సౌనుభూతి అంఏపళారు,. ఈ సె 2[వ 
కనిగిరి మూరా పత గొడ రు తదితర. మెక తా జెనీ పట్టణ కమ్యూనిస్టు నమి3 కార్యవర్గం 

Ca న్ బా చ @ గాల యు 0 
g గ్రాపు స ల్ల యాక్ సమానేశ మై .9తావేర వెలిబుచ్చుతూ 

టకు సాగర్ సిరందించబాప్కై వె వెంటశే కాల్యలసపి (పాఠం. తీర్మానం చేరింది. (ఏవి 

భీంచాలస్ కోరుతూ కందుపూరు తాలూకా నాగార్జున నాగర్ 

మహాోనభ తీర్మానించింది. 

కందుకూరు తాలూకా నాగా్టన సాగ్యక్స్ 

మహోనభ ఈగ 18వ శేనో అంకమ్మ 

'చెవాలమం ఆవరణకో జిల్లా రెళుసంఫ 

వాయకులు శీ నాడాని mls 

వితన జరిగింది 29 మ (ఎతి*ధు 

హోజం య్యారు. 

సభలో రాష్ట్ర రై రతుుంంస నాయకులు 

డీ పిల్హ అమరి వెంక పక్యర్లు మాట్లాడుతూ 

సార్ ప్పటు పూక్వొ తలా వివరించారు 

లక్షలాది అం (ఎకానీకం వీకొచితంగా 

పోరాడి 1134 లొ బోర్హూ కిమికే చిచేవిక 

(వేకారం నాగార్జున సాగర్ను దిక్కించు 

కున్నారిన్నారు. 

రాష్ట్ర వ్యవరాయ కార్మిగనంవ నాయ 

కోలు (శీ గుప్తుల ఎల్ల నురిదా రెడ్తి మాట్లాడ భూ 

కమ్యూని స్ప్రే పారి ఆ ధోర్యా న వివిధ 
FI ర పోరా 

టాలనేడిసి సొగరీను సాధించామని, (పతి 

0, పొలిది, పోరులొనూ మార్యా పుర 

8 నగి, కందుకూరు. ఉవయగరి తవెతర 

మేద్దశాలూకాల పేడ చూపెంచేవాంనీ, 

అమా (పాంఠాల (వలే వకు షగా పోరా 

డాధిపీ ఆన్నారు. ఆయితే 

[పాంతాలకే సీరులేనుండా పోయే (పికూవం 

ఏర్పడిందని, . వజబు, ర్రై తులు, వ్యవరాయ 

కార్మికులు ఐక్యంగా షపోూాడనిచో 

పాంతాల షరిడి వభినలు వెళ్ళక తప్పుని 

పగ్ళితి వుంవని హెిశ్చరించారు, 

సం CEN సవడారెక్డి తీర్మానాలను 
(వవ పెట్టారుం 

తీర్మానాలు 

మొదటినుండీ ఎలాటి సోకవ్యాలులేని 
దర్శి, పొదిలి కందుకూరు. కనిగిరి 

మార్కాప్పవర, గిద్దలూరు తిదితక మెట్ల 

కాబూకాల కోనమే నిస్టేశించబడిన 

,నా1ర్ (పాజెకు తువకు యీ తొలూకాలకే 

లేకుండాపోయే (ఎనూద షెర్పడింఏె. 

ఈ తాలూకాలకు సాగర్ సీకందించే 

విషయమై లుంతవరరా (పభుక్విం తగిన 

చర్య తీ_కొనరేడు కనుక భోన్లూ కమిటీ 
వివేదిఖ (ప్రకారం తాలూకాలను వీరం 

డించటానికి వెంటనె కాల్వల పని (పారం 
బించాల్స్చి దిగా (ఎభుత్వాన్ని కోరుతూ ర్* 

మహానభ తీర్మానించింది 

ఒంగోలుజిల్లాలొ ఆనేక (పారితాలలో' 

చిన్న నీట్ వనరులు కల్ఫించే అవకాశా 
లున్నందున వాటిని వెంటశ చేఎ టి పూర్తి 

చేయాలనీ యూ మహాసభ కోరింది జల్లా ని 

అన్ని (గామాలకు విద్యుడ్ సిప్లేయు చేయ 

వళ్ళ్చింగా కోరుతూ మరో తీర్మానం చేశాము 

హరంగసభ 

యీశాడు ఆ 

యో 

మే యై 

ఆదే రోజు రాతి క౦దుకూరులి 

జిల్లాయువజనస౦ మ అధ్య ణిలు 

ఢ్రీడి. ఏ. కంకరయ్య అధ్యక్షతన బహీ0% 
సభ జరిగింది. సభమ వెయ్యిమంది పేజిలు 

హాజరయ్యారు. 

సభా శ్రీయుపులు పిల్ల అము రె వెంక 

“చేక్వర్లు, జి. ఎల్ల మందా రెడ్డి, పశంగించామ. 

తాబూకా కమ్యూూనీస్టు సమితి కొర్య వర్మి 

ఛీ కూనంనెని రాములు సాగర్ కోదకు 

తాలూకా కమ్యూనిసువార్తి నీక కృషిని వివ 

చిస్తూ సభలొ తీర్మానాలు ,పపేశ పిటాకు 

ేసభానంకరం రాంమోహాన దిక$ం పెడ్పి 

పొడు బారు ఆలూ) సీతారామరాజు బు రకేథ 

చెవ్నొరు గా 

తోణగిరి తా// 

అం 7 « 
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ఓరిగొోలుణిరారొనీ మేట తాలూవొలెన 

డర్ని, పొదిలి కనిగిరి కందురారు ఉపయ 

గిరి మోర్కా చరం, గ్ యామె తాయాకరాత 

నెజాలు నాగర నారీ (వొశెరు కొణవల 
అ త్న 

సమస్యను జాచియ సమస్యగా ధాఎంది వాజి 

కేయ భేవాభిపాయా౭తో నిమి తం చేవండా 

పోరాటం జదిపాలవి రాష్ట్ర న్య వ నాయ 

కార్మిక నంఘ కార్యదర్శి శ్రీ యల్ష కుందా 

ెడ్డి యీ నం 7వ కేరీన యిక్కక డరిగిశ 

నాగార్జున సార్ (వాజెఎంమహానభల్ 

(వసంగిస్తూ ఉద్లాటిండా 

తాభూకౌ వయ్యా? 
శ్రీ) గుకుపాప నా నికెస్టి' సభప అక్యక 

వహించారు, 

శ్రీ పీల్ణఅమ్మరి వెంకి పేక్యర్లు (ఎస్9 

ను నమీతె కొరిక ఖ్ 

రాష స్టే సంఘ 
న 

తాభబూకొతో వ్యపరాయా బివ్ఫగ్షి కోరు 

కిద్యుచ్చ కి అవక ౩కేత కఅవన్సి, సస. పెన 

తంహాో ఇరిగేషన్ ఎనాలు 

చుదునాకమి దం | పసంగిసూ 
fh జాలీ 

సాయం్యఈ EQ ఉఎతినిదు3రో 

సమాడేశం జరి3షవె యుల మందా కై రాజీ 

కీయ రిపేరు యదా పర 
Co 

చేరాము, 

పరద 

బిన్యారి వాయకుని పిలువు 

సస్టంగా వుందాలవి నల్ల" రశ పటం పేద్యారి 

।వారంభించా లే ( 

రు. £ అకల 
(oi 

పెట్టూరు (గామంవో 
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ఒంగోలు బిల్లా కందుకూవ తొలూకా 

పెట్టూరు (గామంలో ఈనె౨ 213 పెగ అగ్ని 
gre య 

మానం జరిగింది మవ్యాహ్నా౦ పూఐ ఓక 

యుందో అన్నం వండుకొనుచుంకగా అంటు 

కొన్న చిప్ప మూంంగా మొ తం సుమవూము 

80 యిక్ళు టగ్నికి అహు3 అయ్యాయి, 

ఆ౦దుళో శీ0 యి 0౦ డ్ష క్ “వగా 

విపపేవ లైన వారిఇమెబవి, నతి డిద్భాలు, 

ధాఫ్యం, బండ్డు మొొపఅగున ఏ అగ్నపారయి 

ప 

ద్యార్దులసమన్యల,_పై 

ఫో య. ఖ్ 

నిలోండి. జూలై a 

టుస్తుతం జూనిమరి కాలేజి 
సమష్యల పై 

వీడా డం 

వోూడేంనుకు విద్వా కరురంతా 

యు 

సామ్య సమానేళంరో (పదక సమాఖ్య 

అధ్య మల్లా శీ అవీవ వాషా పిలుసేచ్చారు. 

సల్లొంశ ప్త ళ్ పీద్యాన్థి సమాఖ్య నమా 

వేశం ఈ నెల “17న జరధిగింద్రి 

నమా3165ో (నీ అనీడ్ వాషా మాట్లా పోమాయి, సుమారు కి లక్షలురూసా 
డుళూ విద్యార్థి సమాఖ్య ఆక మాలు, ఉగ్దే యలు మొ త్రం సష్తమైనోయినట్లుగా ఆందరా 
కొలు, అని వీర్యహిందిన చరి ,కాత్యక పో వేయబడింది. ౨ స మాకంలో తమ నర్వ 
బాలను వివరించారు. సోసషలిఘు డ్లూలలొ స్వం కోల్పోయిన వారిజమెలు యితర మేన 
పన్న విద్యా వీధాళానికి, మన విద్యా వివా అకు కనీరం తిరిగి యిండ్లు కట్టుకోనుట క్రై నౌ 
నా కివ్నూ తార తమ్యాన్ని తెలీ మడేళాదు, (ఎభుక్యం వాకు సహాయం “కయబం ఇ జవ 
ఈ రాట కద్యాలమాలు నిరువ్యో1 కేర్నదా సరం, 
లుగా తయా వుతుచ్నాయన్నారు —— 

ఈనాడు దారత చెళింవో మవామ్మారిభా 
తయ్సారైన నిరుప్వోగళమళ్య పరిష్కారానికి చౌకడిపోల8 
సోషలి౫9 ఇక్క చెదూర్ల ఎ ఆని అయన నా 
ఉద్దాట్ఎబొరు, 4 మ = ఆ 

కంకర కృష్ణ జిల్లా కలెకరం 9 నాంఘి౩ సంక్షేమ హాస్టళ్ళ 

విద్యారు ౩ సమస్యలపై వివ్యార్తె 
థి 

పోరొబవ జరుపుతుంద ఏ లశ్నాట, 

శాత జిల్లా కమ్యూనిస్టు సమిశి కార్య 

సమాఖ్య వదకు రాయబారం 
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దిర్మి శీ ది ద్రక్మధిక్షం “జిల్లాతో విద్యా అఏకధఎంలను అరికబ్దాలినీ, చౌఃడిపో 

రుఐకన్ను సమన్యపము విద్యార్తి సమాఖ్య అను తెరవాని కోరుతూ మచినివట్నం 
ఘు వట 

నాయకత్వాన సొధంచుకోవబం జరిగింపని, 

విద్యార్ధి సమాఖ్య పోరాటాలకు పారీ అంక 
oa శరా మనే హోమయివ్నారు, 

వీంయ్య వేభ్భకుదా జిల్లా 

రోయదారం వెళ్ళారు 

కలెకరు వద్దకు 
అ ళం 

ల్లొండ విద్యా ర "ఫె రేషన్ కస్వీనకు జిల్లా కలెక్షరు లేనందువల్ల అయన పి, 
శ్రీ జి వి మాట్లాడుతూ జిల్లాలో ఎ. కి ఒక మెమొరంగం యిచ్చారు, 

బియ్యం కిరో ధు, పక్ పై నల నుండ్తి అవన మెసవో ట్ల కళాకావకు నాపించాఎవి, 
జిల్లాలొ వాలి టెక్నిక్ ronan 

న్లదాంది, అందుకై విద్యూగులు ఆం కొ 

ళన చేయాల్సివుందని ఆ అన్నాము, 

తననం3రం శ్రీవ న 
కన్వీనర్గా, శ్రీ టి. సంజివరెడ్డి నప 
కస్వీనర్గా 7 గురితో ఒక య. 
ఏర్పడింది 

థీం జ సై సలు చొసున అమ్ము తున్నందున 

మేవ (౫౪ న హసీకం అదర -ంకుబ్యుతామలరు గురవే 

తున్నారని, బెంజనే చొౌశ, డిపోలు. తేరవా 

అని ఆ మెమొకా౦ండంలో కోవారు. 

రాయకారం వెళ్ళిన వారికో యింకా 

వరావ్పకం, జూలె 2% 

తూర్పు గొదావరిజి ల్లా పఠాఎ్వరం 

తామాకొ కమూ,వీను సమీ౩ వూవవాయ లీల చే 

తాభూకా కమ్యూనిస్టు నాయకులు శీ మెబ్ద " 

అ వ్యపసాం 

ఉతజం కదిగించిన సబ్బు 3 

కార్మికుల్లో 

సిరినల తాలూకాలో 

హోం రుం: a వెల్లిన రుస్తున్న నూతనోత్సాహం 

నిరినీ ల్ల, జులై 2} 

కరీం న౫ర్ జిల్లా నీరినిల్ల లో లుటీవల జరిగిన వ్యవ 

సాయ కార్మికన మస్ట్ తాలూకా మొ తృంగావల్షవ సాయ 

కార్మికుల నెంతో వు తేజపరభచింది. రాజకీయ కేం రాగాల 

శేందం నా వుండి జే భూనాగ్గి ములకు పలుకుబ కీ, బు 

వున్న యా పట్టణంలో సమ్మె జయ్మపదంకావటం ఎంతో 

1పాముఖ్యతె కలిగివుంది. 

ఈ సమ్మె పోరాటం అయిదు రోజులు 
ఆరీగింది. తాలూకా వ్యవకామ కార్మిక 

నాయకులు శ్రీ కే నర్సయ్య స్వయంగా 
నిరిసిబ్లలో ఉండి వ్యవళామ కార్మి కులలో 

వారి హక్కులను గూర్ని(పవారంచేసి వారికో 

చైతన్యం కలుగచేసి అక్కడ వ్యవసాయ 
కార్మిక నంఘాన్ని స్థాపించా ఎ. 

తర కృషే ఫలీతఎగా వ్యవశామ కార్మికులు 

సమ్మెపోవాటావికి సంనిస్ట్రం న్యూ వ సిరిసిల్ల 

తాలూకౌ శేరు దెం, పట్టణం జయిగూవా వ్యవ 

నాయ కొవ్మికుల సరిస్త 9 యేమీ Ba 

లేదు చారి జీతాలు, కూరిగూశ పెరషలేమ, 

వాలేర్ష జికాలు 30 నంవత్మరాఠటణి 

పూర్వం యెంత వున్నామో,ఇవువా అంతే 

వీరి పెరిస్ట్రి 3) వాగువన్చ డానికి ఎట్టి మపెన్న 

వారెవ పే రూ లేను. విరిక జీతం ధాన్యం 

దూనంటో, వస్తు రూ07 

తున్నది, దీన్నంతా లెక్క కడితే సంవత్స 
వానికి రు, 400 లకు మిఎవలేదు ఇఐపె 

నెం రు, గిల. ఆల్నమాట ఇంత 
తిమ్మన జీతంకో వామ జీఏతం గడుపు 

కున్నారంపే వారి ఎరిన్టి3 ఎంత ఏమను 
మెసదో అర్హం చేఎకోవబ్బు 

శ్రీ నల్ఫ్య్య నాయకత్యంవో ఇక్కడి 

పను కార్మికులు తము 

రింఏజేయడం కొరకు ఎటణంలళో పెద డక 

గింవు ఇరిసి తమ ద్భిథ శ్చయార్న వ్యక్తం 

చేశారు ఇక్కడ వ్యవసాయ కార్మికులు 
లూ స్యాము=కు వ్యతిరేకంగా, తమ హక్కు 

లను నాధించుోవ4ం కొరబ ఈ విధింగా 

(పదర్శన చేమం ఇవ మొంట్కారి. దీని 

ఫలి3ంగా పట్ట ణంలోవీ పేవ (పషబలళో పెద్ద 

నంచరినం కిలిగింది. క్త 

భూ స్వా ముల 

ఫే తాలు 

భూసాక్టిములు మొ ఏదో వ్యవఫామ 
కార్మికులను బెదిరి ౦ చి లొం౫దీయడాకికి 
ఇపయత్నింవాడు. కాని వారి ,పయత్నా 

ఫభిందభేదు, ఐకు రోజులు దిగ్విజయంగా 

వారి నిర 

చ ses 

కోరికలు అంగీశ 

ఎట్ట కమ్యూనిస్టు నాయకులు శ్రీ 
సుహ్నికావ్యు ట్ర గోవాడ విరిక్ర క ంావా 

శ్రీ రావూరి రాములు శ్రీ చిండాఎడు 
కొండలు వున్నారు, 

ప్ని 

ఉప్క ప్యాక్టరలో విశాబ 

జిల్లావాసులకు ఉద్యోగాలు 
సంఘం, ర్రెతు నంఘం, రజక తౌ వ్యా అ 

సంఘం టెం యూని యన్న తరపున విజంతం నగరం ల౮కా కవం ర్యానిస్తంఐ పార్టి 
స్టావీక ఆగాధ ద్యాంకు (బా౦చి ఏజంటుకు wg * 
ఊ నెల 18వ శచీ మెమోరాండం సము రవ వంప సభ ఉమాం డ్ 
ర్పింవ బడింది nose en ఒజయనగిరరి. జ లై 21 

యు పో్యభల్రి, సంకు నాగు “జేయడానికి ఆ ఖశట్నుంల" గొల్లికి యం నాన్న ఉక్కు వార్స్ sei దగా యివ్వాలని, రిక్జాకార్మికలకు ఇద్ద జిల్లాలో వున్న వారికి ఉవ్యో గావ కా శాలు కల్పించి, జల్లూలో 
హామి పై కొత్తరిళ్లవ కొనుక్కు నేందుకు నిరువ్బోళ సమస్య నిర్మూలనకు శతోడ్చాడాల౦ ఎఖ తాన్ని 
రుణాలు యివ్యాలన్, ఉలువృ తుల వారికి 
ఉదా3ం౦గొ వికాశాబు యివ్వాలని ఆ మెమో 
రాంచలళలో కోరబడ్రింది నభ తిర్మానించింది 

-- విశౌజి జిలా వజయమ నరం తాలూకా 

ల కమ్మూనిసువార్తీ శి వ మహాసభ జూలె 
ప శ్వ నొథికు 20 వసం “క్రీ డ, వి నత్యరాాయణ 

గ అధ్యక్షతన జరిగెంపెం 

సమావే? ,పారంభంతో వయోవృద్ధులు, 

నాసిక వార్టీ పథ బుఅరొ ఓక 

రన శ్రీ హకీం అబ్దుర్ వా కా మీ థ్ భాన్ 

ర) అరుణపతాకాన్నీ 

ఆనిష్మ్యు కిందగా 

ఇల 

తత్త సభ్యులలో 
వజమవాశ, జూలై 25 

అర్మివ రాష హింద్ (వెనారసథ ఆధ్వ 
రాస, నాసిక రామమోహన్ |గ౧ంధారయ ధు స 

స్ట 95 స్వ జిల్లానమి3 సభ్యులు 
నంళొ జ్ మోూయణ కలవ రచన మగామె శో ల కలవక. శ్రీ క గుజమూ ర్తి ఏ రణేండా విశిష్టత 
లయిుతువల డాసేపీసంవారి లక్ష రూవానుం ళ్ 

వివరించారని. 

బహాసుత ఎందుకున్న స్రీ విశెకిరాద 

సతః శ్రీ సత్య రాయ ణకు (భవి శక్రనాధ 

మున్నయి వెళ్ళ (కతం రచించిన 

నవలకు 

హ్ంరీ 

తాలూకా కమ్యూని ష్టునమికి స్ భు లు 

శ్రీ డి వి, సత్య శార్యణ మహాసభకు 
అద్యక్ష వహిఇవారుం 

సొ 

మలు టు 

"నహ సఫణ్” a ౬ లాలూవ 
ఇకిగాను 

“వెయ్యి ఎండలు! 

చేఫీశ్ర 

కేంద నాహిత్యి 

నందుశౌశ్న వివ్యామరతి శ్రీవ.వి నంసీంహా 
రావును న డి వణ స్మానప జరిగింది 

కమ్మ్యూవీను నమిత కార్యదర్శి 

అఫ్యోవావు గత శశ్టీ నరవ 

త్నకాలలో పారే న కొం్య్మకదూ 

అను, వాటీ (పకావనం వారీడీ ఏఏధంగా 

పుంయాఎ కింద, గ పార్తీ తీసు 

సభకు అధ్యక్షత వహీఎచిశ డాక్టర్ కోవఐవస తక్షణ చర్యణమగువంచి డిపో 

న. వెంకటా పకా? ఆ కండు (1౦ధాలిలో ర్రెవ్చారు, ఆ తిహేర్రప్టై $ మంది చర్చీంచి 
ఆయోతంచోరు 

మహాసభవు సహార (ఎతివీదిచా హోళి 

తేన శ్రీకాకళం ఉలాపారక్షతీస్పర లం 

శ్రీ పమ్ముదాల 

సత్యనావాయునా సందేశ మిచ్చారు, 

ఆమనతోపాటు తొలూ కొ వ్యపసాయణ 

కార్మిక సంఘ (పదాస కార్యదర్శి, సహాయము 

కొర్యవర్శి తసతమలు పా 

సమి9 కా ధ్యు లుగా వచ్చిన 

వొజకీ ము రిహోరి ద్నాయుం 

యు గేడ్ యూనియిన్ 
చూపే, జోగ్చేకర్కొ 

భ[దమూ ్టీశర్య, 

వీపలప సళ 

మేమన ఇనువోానా శ్రీ ముర 
అరొశసీవాం వఐహు ఈతి 

వచమికలు (ఎదిర్శించిక (పడా వినేవాజను 
ల 

పిన 50 వొచి 

తామాకో సమి3 కార్యదర్శి 

శమ 

శీయికుల నేర పీరిహోరాప్ప,. విక్ళనాథ 
జైరెగిశే స కా 

సమావానోలు క్రీ ౩ 

లోన్న్యారుం 
సగ్యనారామణ తమక జల్లా 

రష పజ తా న చ్చే జ eon కక 

చచ శ ను le 

మ్య భవ శ. జూ జై 
కం. ఇమే ఇ వి చకడ నో 

గా న్శుంప పదో వప శక్ రాలి వశ్ఞగా 

తో pe శౌ 

యణ రె! 
అదరాంపు, బోయుడ్ 

శర వా వు ఫర నాదో 

Es పలుపు ప్రాదిమాజి మం అరుం 

కోరుతూ విజయనగరం తోలూకా క మ్యూవిస్తు పార్టీ మహో 
3» 6 

జోహార్ల రించింది, 
Ga) 

శ్రీ మొకర అప్పావావు కార్య వర్మి శా. 
టీ డీ వి, సత్య శారాయణ, చచ పెడి 

య 
దోజూ న్ లప్ కార్యదమ్యలుగా చమ వం 

౪ మండిలో తాలూకొ నమిశి సూశ్తివ తా 

వర్గాన్ని స గేవంగా ఎమ్మకున్నారుం 

ప్రీ ర్యా చాలు 

విశాఖపట్నంలో నెలగౌల్బుళుశ్న ఉక్కు 

ప్యాక్షరీలొ జిల్లాని 1పజానీకానికి ఉహ్మో కా 

గాలు కల్పించాం, గొన 

సిరచులు తయౌరు బేవే ఒక పెద 

ఫ్యాకరీని (వభుత్య దరగం౦లోగా ని 

పై వేటురం;ంవోగానే నీర్మించాలవి, 

జాశియం చేయశి బ్యాంకులను, విడీశీ బ్యాం 

అను వేంటనే శాతీయంచేని నామాన్య 

1పళకభకు, చిన్న వ్యాపారులకు పేవరైతు 
అగు, చేసి వృకులవారికి పరిఏిగా అప్పులు 

లూచత్యాణన బ్యాంకు విరసాణ బొ చోస్టులలో 

ద్ పగుల తముడు తయ EE 

= (ఎభుక్యాన్ని కోరుతూ తూ వాలు 

చేశారు. 

(పభుతిక్తి పాశ పనఫొూ కేర్మదాన్ని నజ 

కొల్సి తక్కువ దొరకు, ఎరిస్మభమెనె వాలు 
నకపరా చేయాలని ఈ మహోనథ (పళు 
త్వాన్న్ కోరింది, 

సహాకార వంచదా చార సా సళ స్ట సు 

ఊఈి (వాంతంతో 

నిర్మాణం ఎమెకజణటు ? 
ee a 

భీముని గట్ముఠ జాబూ నాం. విజకపనీగదం 

తాబూకొ ర్ల తులనస్ద పనాకార వంటదార 

చ్యాక్ష రీ విమి విం కూచ్ళుచెత టూారాయణు 

వశూలుచేని కౌ న్నే౭డ్రు గడి సన 

వీముకింగి అవే (గానుదివస్భ ప్యూర్లర. నిర్మా 

కటికి ముఖ్యమధ్మతిచే శం హవన 

శమన యామ్ 

తవ్యాత భూస్వాములు. 

నం ,ఎదిరప్పుంకు ఆంగీకరీం 

బౌ మైవానేంకౌ 3 నక్బాయ్య 

నాయక తగ్ధింలో' వ్యవసామ కార్మికులా ఒక 

| సక సూ స్యాముబు. రై తురాఒక పక్కన 

సమౌావై వె? మై ఇహి50ఇ0గా సమిష్ చర్చలు 

కెవాము. చర్చల తవ్యాతి వొతేర్ష జీ3ద 

క న రు ౨00 లు యవ్యవానికి 

తంగీక్రరీంచక3 జరిగింది ఇతర కోర్కె 

లను గూర్చు ఉన్వాత చర్చించి నిర యోనికి 

కోవ శనికి అంగీకరించక జరి3ందో 

కార్మికులు ఎంతో ఉత్సాహంతో తమ 
సం టాన్ని కఠంర్చుకొవి, ఐక్యతను పెంచు 

కొని ఎటిషం చేసుకోవడానికి కృత నిళ్చ 
మంకో యంనున నశాజతు కారు 

ఈ ఎమ్మె వ సోరోదద విళయుంతం గావ 

డం35' తాలూవై వ గని మరికొ 

వువళామయ కారకు 

వేేపవాబాలు కాసంచవానికి పుం మరు 

న్న లొమౌాంళో 

బా నంఘాలు పెటుళొవీ 

వసు 
న్నారు శ్రీ నర్మమ్యట విజచుొనీ పోయి 

వ్యవరామ కారిక. సంఘాయ 

న్నారు. భూ పోూటాలప గూడ 'ఫేద్దిమపు 

పెట్టుకుంటు 

చలపవ్పాలెం | గావ 

అరక్ een 
ఒంగొలు జూత్ | 

ఒంగోలు తొాయాకా చలప్పాలెం గామి 

యువవన మకోనభ ఈనె9 2(న శ్రీ పోతి 
నేని తాతయ్య అధ్యక్షతన జరి%రని 

జిల్లా విన్వార్శి చాయకులు. శ్రీ శ్రీవాము 
మూర్తి కక భో నెటి నమాజంలోం 
ఆర్టికి దోఎడ్తి, నిడద్యోగ సమన్యలకు 

సమావకటి నవనమాజి వివ్యాణొనికి యక 

రులు ఉద్మురులు 5 కొవాలన్నాగు. 

తాలూకా యువ*జనశనంఘ 3న్వీనర్ .4 ధవి 

శెద్దే సుక్చారావు మాట్లాగుకూ అవాచకాన్ని 

అశ్యాయార్ని ఎదిరించి యువకులు (వధాన 

శ్తరక్టిగా రూవాందా లశ్నారు, 

_ ఈ సమావేళానికి 49 మంది యువకులు, 

హా *ర మ్యూరు. యువకన సనూళ్ల ఆశ 

యోఇస్త అప్బుబ్శమ్సుడే 80 మంది యువ 
కుటు సభ్యత్వం పీశరించాకు. 

వళాలాంధ డిన, వారవ శిక్షలు తెక్సుం 

చాలని నిరయించుకొని సనసూేథావికి వచ్చిన 

వారిని జడుశగా ఎంకో టి వృాచా౦త 

రు. కక లు వాగాశం చేళారు 

అమె3కన్ న్నామాజ్యువానులు పా! 

స్థాన్కు ఆయువ సరపరా చేయబాన్ని 

ఖండిస్తూ, బంగ్లావశ్ ను. భారత్ వెంటనే 

గుర్తించాలని కొడుతూ తీర్మానం చేశారు 

నోయిచ్ వీరులకు జోహోం వర్చించారు, 

విఎరీతఎగా షెకషుగుకు a ధకరభసు అదు 

పుభో పెటి,వెంటనే చొక డిపోలు తేరవాలిని 

యీ మహాసభ ఎభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేసింది 

చి సిల్లెట్ రంగంలో 

కరా్య విధింపు 
ము-బ్న%రీ, జుతె 26 

కిఫెడ గెరిల్లా కార్య్యకమాలను 

విస్తృతం చేసినందు ఎల్ల వాయువ్యసి లెట్ 

లోని కొన్ని (వాంతాలరకొ నేస్యం కర్ఫ్యూ 

విధించినట్లు యిక్కిడక౦ంఏి 

తెలిసింది 

బి౦ గ్లాదెళ్ లొ ని ఇన్నరంగాలళొను 

పము క్రి యోధులు తమ దాడులను ఉధృతంగా 

కొనవాగప్తున్నబ్లు ఆ సమాచారం తెలిసీ ది. 

మెహర పూత సమివంకొ కానెఅ శివ 

తనం వాక్ నీశ్యంపై వము క్రియోసలు 

దాడికరిం భారే౦ిషం కిలుశచేళాము 

కొమెల్తా సెక్పార్లొని నాబ్బనదికో నే విక 

యోటార్ లాంచ్ ఏ చిము కియమోధువ ముంచి 

ఎళోరు. లాంచ్ళో పయౌాణం చేస్తున్న 

శ గురు న్వైనికొవెకార్లు 8 మంది నై నీలు 

మరణ్ంవాము. రెంథు మెషిన్ ఇన్ లతోనహో 

కొన్ని ఆయు వాలను వము క్రియమోఘరా 

న్వాధీనం చేసుకున్నారు, 

యమ్ 

సమాచాంం 

చేయింవారు అది జరిగిహాడా సంవతృరం 

గిఏిచిరా యింతేవరకూ న నిన్మాణానికి 

చర్యలు తీఎకోగపో “వ్యా కరీ ఆపిస్తు 

నీష్చంది జీతాటు, డె? రెళ్ట న! తిర్సటానికి ఓకే 

తెర ఆ పటం లేడు 

కొన్న వెళి రూపాయలు 

వారించుకు పోయినట్టు తెలుస్తున్నది. అందు 

నత్త వ్యాక ర్తి విర్మాణం. నకాలధతో జరశని 

వక్తంతో రైతుల ను నుండి వసూలైన 

గబ్బా కోన్హా వొరించుకుపోయే ,ఎమావం 

సన్నుల. ఫ్యాకత నిర్మాణం వెంఐనే జరి 

చంవావప మహో వభ (నభుతాకిన్ని ఉమాండ్ 

చేస్తూ మకో తీర్మానం చేసంగి, 

వామ్మిళామిక సంఏంధాజ బీటు చేరుతో 

కార్మికుల హమ్మ. హారింప చెపేందువ 

కొర్మికమర్మతి చేస్తున్న యత్నాలపు విఫలం 
షే భూఅన్ని కొర్మికి వరం మొ శ్రీం ఈ వీల్లు 

శాననల కొరుతిడా పెన ఎస్తున ఆంకోక న్న 

చేయాలని మహానభ వి న్య 

చౌకతిపోఆద్యావా (పకఎచ తీయ్యని 

స్కతరా వమా మెహేసభ మరొ ర్యా 
సంళో (పభుత్యాన్ని కోరింది, మురికొన్నీ 

తీవ్నా నాలాకూడా ఆ మోదెం ద 3ణాఎధ్రూ 
3 

os ఖమ్బిమా 

పీడ విమ తం 

తుర్నాయి. నెర్లూరు ముక గలు 

రు, 61౪ నుండి రు. 110 

నెంబడు బటి రు. ?10 నుండి 624 వరకు 

ల్ ఆ కంంగొలుడాలు 

నర్ కొ నరక్కు దెంగ 

357.ఓ మీ. [840 క్లోసె +] 

ఉదయం ౩ 6400 వండేదూతరం, గునో అమ్ములు ర్నాయి చిల్లవగా 

పార విశేషాలు; 10 3 ఎకీరంజనిం బియ్యం 
జె 

6-60 ఆర బాం 
ఇన్ = కిలో రుం 1.85 ల, హెంషనఏబర్హు| దయంఇవే౪ 

కితోరు. 1 2) అమ్ముతున్నారు గత యేడాది! నిదాశివ (ఇహ్మర్మది క్రీ ర్రనలు వంగొని కక వ్యవశాయడారు అకు వార్హ్యాపసొదిరి; 

యీ నేంలొచున్ను ధరలతో. హోల్సిచూ సే! భక్రిగెయాలు: 840 ఆం. వా కంట్ గ్ర) బారివిహా్; 1.00 తె హః 7.18 
పుట్టికి ధాన్యం ధవ రు, 119 అన్న నగా సూ ఇ క్రిమి కావల; ౪2590 పొలంపనులు, 7.00 వ్యన కాయదారి దడి, 7-90 శాంతాచ్యకవ రి, 
షరీగషోయింది ఇక యో ధిరంశొ తె,చాః 7 1స సంగీపి శిక్షణ (సీకియన్హ కుక గాాతం: 8-09 {sro 8&5 జతి యో 

సామాన్య (పశలు,. మధ్యతరగతి (ఎజజా| 7.88 సంస్కృత పాఠం 1.4 సుబిస్ట న్యూస్ రీలీ $90 వికామ సంగీతరః 815 
ఎలా [బతకాలో తెలియక మిక్కిలి ఆంకో, నంగ్త్; $00 హిం. వాః 8.0 ఆం, వా: యూ రోజుపార మెంటులొ.. శి. మీరు. 

శన చెందుడుర్నారు. ఈ మధ్య జరిగిష, కంత) మవామ్మద్ భాశీిం రాహిట్ += క్లారి క్రోగ్రిశ వారల? 845 పర. వాః (కిరణ 
రెంగుసెిఖ ,పభుకో వ్యోగుఐ ఎమ్మె కాలంలో నెట్; yh పష సమాప్తి మతము]: క్ర00 అ. వా 9.15 అయ 

నెట్తూమజిల్లా పండి చాలా ధాన్యం దియ య్యుం | మధ్యాహ్నం 1 1144 మాధ్యమిక వార ies 0 Sob mates Drea, 
వక్షిణాన రాష్ట్రాలకు ఏసనికి కాలంకుు 12 0) చ్చితతరంగిణ్,. 12.00 మ 1 స్త వవ కో 

అయిసోయింది - ఇత్వుకు కాశ ఎ, ఎఫ్. కొర్మికుల కార్యకమం; 1.00 మహమ్మద్ 10.00 టి, ఎస్ కృష్ణన్, వయొలిన్ః 
స ఎర్మెటుయెం  లారీలకో బియ 0 భాశిం రా హబ్ క్షారినెట్ఏ 100 అం, 10,30 అం. వా; 10 05 జాతావరణ 

రూహ్లాడు పేటకుదో యి అకుడ రీశట్రినకారు వః 1.40 ఎనిడి ఎరిటలు; 1.50 తె. వాః సూప జ్రపగణమున, వసార సమా విం 

పద్దతి ౫ మృదాసురు హోతూనున్నవి (జం ౨664 వాతావరణ సూచన; 2_0l మధుర్తై జ 

నూోహ ఎ పీటకు పతకోజూ 10 se 230 ఎసారనషూ ప్రి. [చా బాన్. (చి) 
థియ్యం ఎర్ ఎఫ్ సీ మీక నో మన్ను రాయం్మతిం 90 హి వలె; 5ఎర్క్ 
వంచ మ. Fie క్టానిక (ఎకిటనలు, 6.00 ఆం. వా, 6.03 శ17,4 మీ. [1080 కిఛో నై] 

i (పాం, వా రంగ గామాక్షి. 62 వ్యవ 
రో దియ, శ 3 దె ప్ర 

జూ 1౪ లాల ఆంకా pi సాయవాన కు వా ర్హాాపఫారము; కీఎలీ0 నివ 

ఉంచా, (హైవరాదొడ్. 

సాయంత్రం 1 6.6 కంకిరరొవ్స నీనా 
హూర్ కరీ, వణుకు 553 (పసార విశేషాలు; 

కటిం (పాం, వా hI 

కడవలు మ్మాతమే 

ఉదియం : ౮.00 వందేమాతరం: 6,10 

చా; 4.40 

5.45 శంకర రావే వడావూల్ కర్? 

కేడియో కళా 

200 షేక్ దావూద్? 

2.30 ఉచ్చ్వతర (సాథమిక పాఠకాట 

2.50 సుగం సంగీత్; 8.00 

కిదంకి 

ఈఏ వెంక నూయి క en వ శ గ నటు. ౨కటగి39 జా వ రన్. ఉట్దాలా కర్య్యకిమం: 624) చితి భ్రిసంగీతం; ౪23 హరం 

మరక Ea ss ea)? pe రొ కుంిిత 7000 తై వాః 7.153 ఏంట అం చాః 
నా న్పి లారీణా కిడఎ, చిళూ= ముకు balks ఏ షరా డం అంప్ సీలు 7.4 యువరారతిః 805 యోకోజా ధు 7.13 యువవాజ్ 3 
పోతున్నాయి ఎర్ ఎఫ్, సీరొ యో శేభ్రార wis lias 800 క్ర 

గాణ వో ఎటు. | అథ?) చా ఇ 

అమ్మెవాన్న ఓక్కిరూతేవఎ ఎ, ఎఫ్ నరో : క ఇ, శ లిం001పవార సమాది, ల్ స వ ఆం చాః 9.3 లలిత సంగీతం; 9.04 
a న్స ర్న కడ స్తు 
ల స్ NC Bs : క లో సంన్క్రితి నాటిః; 140400 బం అ కర్, మధ్యావ న్నాం 

ం౦ండి యితర వానో అకు ఎ ౮కే య! , ఆల స 10 ౮ ఆం, వా 10.95 ౫న గణమనే ఉదా? 2210 ఉ, వాః 2.20 పేక్ దావూద్ 4 
డొఎద్యాకా హోం నేలు వ్యావాంసులు, పె) ళ్ 

క అ;.పరార సమాది తదా 
భూఫ్వాములు ఏవీ ౩ లావాలా సరవాది ప్ర న్నారు | జ i 

రొజు కోజురూ ధరలు పఫిరిగి పొవపండో,  దాజా దాబార్ ఎ లకు (ఉర్దూ; 
wr 

శనం అల్లామురున్నారు. ఈ చిరిస్ట కులలొ cae | ( ) (పనా సమా ప్రి 

పభుత్వం చొ! వో పక టు 3; ల క (పభుత్సిం చో డీవోలు యేశ్యాటుచస్ 105.4 మీ. [740 కిలో నై] శాయంర్మ తిం. గీఎకి0 యువవాణి; 
ధఏలను అదుపు" షెటుట+ మెత్ని౦ంవక 

హోతే చేశంళొో కాం వుుశమ భ,దతా | ఉవయం ; 6000 వందేమాతవం, 8.10 కొరశికనుయిఃి 

క్మము, 

వుండదు ఈ చౌ డిపేోంకోనం (-జబఏతా భ్ర క్రిరంజనిః వి. రిలేక 6.40 వా ఫగోషి 

పెద్దిఎత్తున ఆందోళన చేయవ౭నవుంవె 7 తె. వాః 7.15 సంగీత శిక్షిణ. 58: గా ఉర్దూలో కార్య, 
— 1.90 సంస్కృ వాఠం: 7.4 కలిత నింగీ ౧ణ మన (పస నమా పి. 

కుటుంబనియం[తణమై ద వలా డా నాకా 

కీ.b (పరా ఆలే; కిం 

హిం వా; 90.00 పిల్ళ్గానేః 9.15 ఉ, వాళకి 

10.30 జన 

న 

IPE P EARLE PILLS OBESE EPIC EES LOPLI LLL PEL EPEC SRE LL ELL LL CLV OAL ERTL DELL OPEL LL DLL ULL PLO LLL LLL ELL ELLE PDE LLOYD LDL D LOL L LDP CLL LLL LLL LLL ELL LAL SELLS LLL LL PALS PPE IDLLLLASS 

MYSELF EPA EN DALLA ESF BEN 

బరు శ్షగాన నిరు గ్ర ప్ WUUPPEPENEALLLELLLLLLLL LLLP COA PALLLL CL LLL OEOPONE POCO LLLLLLLLLLLULLIILLULLLLOL 
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శ్రే కోదాడ వృంప౦వాము కూచిపూడి స్ ౬ 
క్ (ae) 

యక్షగాన వద్ధతిరో కుటుంబ వియంతిణ స్ క యన్ రొ ఇష ఇ ఎ 

నాటకాన్ని పభుత్వ అరోగ్య కొఖ అధ్వర్యాన థి సక్ ce) 9% Cw ర 
.వదర్శిస్తున్నా ఇ, ఆంధ దేశంలొ ఇంతవరకు § అహా క్ 0 
84 (పపర్శనలు యిచ్నాప. కృష్ణాశ్ల్లాలొ క్షీ 
సనెల 29 చ శేగీనుండి పాట ద అవని స వాచ్య ,ఏపపంచంలో పేజీలు రు కై 
గడ్డ, గూమారు, మండివల్తి (గామాలలో ప WE క 
(వర్క శలివ్చారు i జాతీయ విమోచనోద్యమం =లెనిన్ 1 1.40 

స్వ 
hy | 2. మడె, విప్లవ కార్మికవ 

ల బల్లి న్వ్ 
శాసన వ. వ. మేడేచర్య ననా 8 050 

na on! ఇతి స్ 
Oye) త న్ 

గావోోాబప్లగంల వొటి న్ శి. సా,మాజవాదమూ. 
తో షె \ డె 

4 హై 

ఒంగోలు, జూలై 26 సై సోషలిజంలో చీలిక —a35 2 0.30 
ఒంగోలు ఎల్లా (గా మోద్యోగుల. సంఘం సీ | 

తరఫున వచ్చే ఎక్నికలలొ శాసనసభ వ స్ట్ 4. అతివాద బాల్య చాపళ్యమూ ల 
వికి పోటి చెయ్యాలనీ, సషెంపరు గ § న న సం. పెటీ బూరువా మననత్యమూ కెన్ 4 0.60 
వారంలౌ ఒంగోలులో _గోమోనో ఇ నంఘ శ్రి గ్ 

న 
- నక 4 NY కార్యక ర్రఅహాకకొత నికభహిఎచాలనీ,8 న గిరి శై 5. కమ్యూనిను పభణాళికికార్డ్మాకీకుశ్లీపంగిక్ 0 0.30 

తాలూక గా మోవ్యో1సంఘాన్ని పృనర్నిర్మిం స . 

నేల: క్రేదీన స స్ బాలసీయో నెలఏ0న రే జిల్లా (గొ § 6. నిత్యజివితంలో 

ద్యోగ సంఘ కోర్యవరిం తీర్మానించింది స 
జల్లా సంఘ ఇధ్యక్షులు (శ్రీ డి. వి సుబ్బా § భౌతీకశా న్ర్రీం_2 దె, సెరెల్మాన్ 0 3.70 
నావు అధ్యక్షతిన సమావేశం జరిగింది. స్ శ్ 

క సై 7. అమ్మ _--మక్సీమ్ గోర్కీ 1 3.00 
i 
a 

స తి, మశ్చీమ్ గోర్కి కథలు 182 2.40 
న 

ఒడ్డి [ణా § శ 
పళ్చివం బెం వ) fF § 9, జమాల్యా _శింగిన్ ఐక్ మాతోన్ 101 0.40 

> సై 
అల్లి "10. నీలం నోట్బుక్ ఇ, కజరేవిచ్ 106 జ లొక్సభ చర్చ ;[ క నీలం నోట్బు 2.50 

i స | 
షై 11. వర్గంలో నేక్ష(తాలు (పిల్లల కదలు) 1 2.00 

వేక్చిమ బెంగాలీలో మామూలు ఎరిస్ట్ర § 12. మంచీనడత. రెండు 
తులు ఏవ్పాటు చేయటంక్ అధికారులు § శ్ కా 
సహశరించవఐనిందిగా హోం శాఖ నేట్ § పిలి కూనెలు వ్ మర్దాక్ 8 0.45 

మంతి శీ కేసి పంత్ నె లోక్ నభః § చక న పంత్ నేయు లోనళలో సై 13. ఉన్నారు ఇలాంటి అబ్బాయిలు. 
కొజిశీ య వార్తీలకు పిజ్జ ప్రే చేశాము న్ 

రాష్రంచో కాష్ట్రఎతి వాచిన విదించ శీ ఆగ్నియాదిర్హా 1 0.50 
టానికి 7 న్ోాతూ సై జ్ 

సభ అనుమతి కొతు (వచే! పెట్టి శ § 14. అన్నిటికంటె బలమెనదెవరు?. 
తీర్మానంపై చర్చకు సమాధానమి వూ హింపా ష్ క fi 
చర్యల పరిణొమాఐను గు రించిన రాజకీయ స్ కావలకీమ్ సన్లు సోప్ క 0.80 

చోద ey న! షై వార్తీలు ఒక చేరో ఎకౌఖి పాయని కి స 15. చిన్నారి చిరుతలు ఎ లావైన ఏ4 (గ్ర70 
రొగలవనే ఆశొభావాన్ని వ్య కం చేశాము పే 

ఆ వ ~ 
ఆరుశరట3 ఉర్చఅనంతరం తీర్మానాన్ని సభ స 16. మొసలికా చేనిననూ ర్యుడు క చుకవ్సన్సీ 4 0.50 

ని 
ఆమోవెంచింది పై క్ న 3 నై 17. కొమ్ముల గొటెపిల్ల ఎస్, చెయషెరాకీయెక్ 2 0.80 
హిరన్ ముఖం వసంగం FE a క | 18. పహానీశే ఫు పెడతాన్యూ తాయం పెడకానూ. 

నషి ౪ చ్చ > న జ్, “సై రాష్రంళో సమక్యలకు పవానమం్యతి § -=తక్యానా మావినా 8 1.00 
ఎటువంటి 1పావాన్యతిశు (మన3 వటం స్ట 

శ. 
పల్లు కమ్యూనిస్టు సభ్యులు వేసి వేర్ ముఖర్ష 9. చిన్నారి కోడ్రపుంజు- 

ఇ తానా ప విహారాన్ని వ్య వం చెను, § బంగారు మేవిగౌను --ఆవి బార్సాఠ్ 2 (0.60 
ఎక్చెము బెంగాల్ సమస్య భపబ్ల గుణా వై 3 సా xX 

త్మక మైశ ర్న ధృక్పధాన్ని అమలు పరిచా (20. వేర్వేరుచ(కాలు ఎవి. సుశేయెవీ శక 0.50 
అవీ అయిడ, రాష జడిటిలోో ఇటువంటి సీ 

రు లు సి” నే బెన్ తొల సో 
ధోరణి కనవడబం ఖెవనె ఎర్కొర్నారుం el. బాలల కథలు el 0-90 

రాషర్ణింలో ఆనేక  యుొవకఘలకు గై 

(ఏభక్యంపట్ల, (పస్తుతి సామాథిశ వ్యవస్థ న శేజీఅదనర = (ప్రతులకు 
విపి విశ్వాసం చేదు. కేశింకొవుశ్ను జం ఫీ అ 
సిరులు వారిని నీస్పహకు భోసుచేన్ఫంము § శకి 
థి శై వది న్ వ న es ఏబూరతుక స్తు జః విజంరువాడ_ కి 

దెరింని. కాజకీయ మహీం ్హకావక్యలు నిలుపు ' క్ట 

చేసను ఆరక ప్రవగమ ప్ప ని || స్త్ స్ నాం న్ శ బి డ్ ఇను ర ర్టైక వ్యవస్థను పన Lom చిళాతాదం ర బంక్ హో భి 
(పమత్నాలు చసటన్వున యువరుంతో పై టంలో 

చవ్యూలు ఎవపటం చాల వ్వుమన్యాచు | స అ జా జా ల్ జా చె పాశ్చా ప సిలొఎబజోద ఫి బాదిరొదాది 
(పస్తుతం ఆదువంచ్ దృకఇధంతోనే స దీ వక ష్ 

(ప్రభు ౫క్షం మాట్లాడ ఖం పండోచేకరినుని reenerrrrrrrrereerrrterrerereer eee terre terest ttre tet r ent 

ఖే ముఖర్హీ అన్నారు ' ADMAREKE 



చరర్గ్యాపజూతిం్యత హక్కులపై 

“నిష్కారణంగా ఉద్యోగులు సమె చేసే 

తీసుకొ నేందుకు (పస్తుతి శాననాలు నరివో తాయి కాబట్లి ఈవిల్లు 

విశాలా౦ థ బుధవారం 28-771 

శాశాాంఇలిపాధ భభి చైవ చాచాల్చుటాటాతంచ్తి సస్తుచుళ్ళుల్తుటాలాలి 

1971 జూప 
శధశిశిశితిచి రిచి చి చుచు ఇసాధులిటి ఆతి ఇప్పట్టి 

బాబు బు శ్త టట టు భష ఆలి సెప్టాల్టీ మాం 

బుధవారం 28 
చలి శ్ ఈస్. భటిచ్తచైషులల్ 

నిరంకుశ శాసనం 
ప్రభా 'ఇవ్యోగుల పట్ల (జహ్మోనంస రెడ్డి ప్రభుతం కర్క- 

ఖగ వృతపాంస్తర్నద |బిటిష్ స్మా మాజ్య వాదుల కాలంనాటి 

“విశ్థుజించి - పాలించు నీద్దాం తాన్ని అమలు జరుపుతున్నది. _ 

వృవీల్, మే మానాల్లో జరగిన | పభుత్ ో ్యద్యోగుల చారి 
(తాత్మక నమ్మె. as a కొన్ని సరీ సులలోని ఉద్యోగులు 

సమ్మెలో వొల్గొనడాన్ని శీ ధించింది. ముఖ్యమం తీ మంకు 

పట్టున ల్ల సమ్మె దీర్భ కాలం సానవలసిం్వకది అది పరిప్కూ-ర్య మైన 

తకూడా (ప్రభుత్య వె ఖరిలో మూర్పురా లేకు “అత్యవసర 

వగ నిర్గహణు ఉకతో జారీ చేసిన అల్లి నన్ స్థానే శానన | 

సభలో బిల్లును (ప వేశ పెట్ల తనకున్న సంఖ్యా బలంతో ఆ హమోదం 

పొందడం దీవికే తెలు ఫుతున్నది. "ఈ బీల్లుడ్యా రా కొన్ని సర్వీసు 

ల్లోని ఉద్యోగుల స మ్మెవాక్కు-ను హరించిండి 

ఉద్యోగుల సమ్మెలవల్ల (పజలకు అకాకర్యం కలుగ 

కుండా చేయడం బిల్లు లక్ష క్ణం. (పజలక అసౌకర్యం కలగ డాన్ని 

ఎవరూ ఆహ్యవించరు. అయితే- అందుకు చాధ్యులెవరు 1 ఉద్యో 

గపలకు సమ్మెచేయడం 

(బతుకు దుర్భర మైసపూడు, 

హోదవీకాను చాలీచాలని వేతనాలతో 
ఏ అధికారులు నిరంకుశంగా 

సొధింపు చర్యలకు ఒడిగట్టినప్పుడు 

పళ 

(పభుతెగం ర్మ టంచ్ మెంటొకు 

వూనుకున్న ప్పుడు తెచ్చనిస 5 సమ్మెకు ఎ) నుకోనాల్సి వస్తున్నది 
వ్ సంఘమైనా నమ చేయడానికి ముందు చట్లం, పకారం 

నోటీను యిస్తుంది, -(వభుత్యం చర్యలు జరిపి వ “కోర్కెలకు 

పరిష్కరించవచ్చు అలా పరిష్కారం కానప్పుజే 

వలసివస్తోంది. 

న మ్మెలు నిపీధించడా నికి 

ఉద్యోగుల శైమం చూడవలసిన 

సమ్మెలు చేయ 

దడీగ శ్చ ;పభిత్యాచికి తిన 

బాధ్యత చేదా? అనువీత్వం 

భరలు "పెరు'గతూంటి, నిజ వేతనాలు పకిఫోతుంళు [ప్రభుతం 

శుహ్కణ (పియాలు వం [శు ఊూజనసం ? ధరల పెరుగుదలకు అకికట్ల 

డంలో ఎందుకు విఫజమామున్నది ? 

ఉద్యో గుల శమం కోరిన (పభుత్వ మైతే కనీన వేతనాన్న ' 
సంపా. ధరల సూచికతో కరువుభ త్వాన్ని. శోడించి 
పూర్తి పరిహారాన్ని యివాంలి 

ఈ కీలకాంకొన్ని బాటవేసి ఉద్యో ఇల ,శేడ్ యూని 

యన్ హక్కులను హరించ పూనుకోవడం పూర్తిగా నిరంకుశ 

దురు్రేశ్యంతో కూడినది, 
ఉద్భ(ోగుల జ కీ 

చాడ 

చను హరించే ఈ పాశవిక బిల్లును ఉప ణో 

సంహారించాలని (వతిపక్ష నభ్యులు చేసీన విజ్ఞ నీవి ముఖ్యమం తి, 
ఖాతరు చేయలేదు. (పతీపక్ష సభ్యులు వాక టో చేసి తమ నిరసన ' 
"తెలియ చేశారు 

(పజాన్యాన్ను "రక్షకులమిని నిరంతరం © పచారం 

కుంటున్న | బి: హళ్ళ్మీనంద రెడ "రెడ్డి (పభుత్య బండారం దీంతో బయట 

పడింది. పంపొందుతున్న | ప్రజా ఉద్గు మూలను పియంతృత ౧ 

చర్యల దాం రా అరిక టగలమరుకోప శం భమ 

పాలక్ నర్ల నిరంకుశ చర్వలు పాలశాయం తొౌంగం 

వుగా పనిచేయడానికి త్ో జ్పుడదు సరిక బూ ఉవ్శో వలలో మీన 

అనంతృవ్తికే దారితీసుంది. 

డెపల్లిగూడెం తాలూకా 

౨తాంగం అసనైలు 
(వి ళాలాం్యధవీలేకర్సి 

కారేపల్లి గూడెం, జుల్తె 2? 

పశ్చిమ గోదావరిజీల్లా కాడేఎల్తి గూడెం 

కాలూకాలొ చిన్న రైతుల, మధ్యతిర తీ 

రైతుల దీనావస్థ చెబ్బనలవి గాకుండాపుంది 

గతి రెండు మూడు సంవత్యదాలనుంచి 

1పళ్ళతి పే పరీత్యాలవలన డాళాఎంట చేళకి 
వచ్చే దళికో ధ్యంసమయి పోయింది. 

కధకి తెగులు మరీ కోంత 

వర్చింది తిరిగి వ్యవరాయం చేయాలం సే 

సేట్లుబడి లేశ అబ్వులు సుటక రై తులా 

ఆవస్టసరు తుర్నా రు, 

తం 

రెతులను నష 
hrm 

గ నాలుగ దు సంవత్మిరాకిఉది ఎకిరం 

టే, 15వేలు రు 10 సలు భరీదుచేనే భూయిలు 

యానాడు నాణుగ్రైదు వళక్తై నౌ 

పోవడంలేదు, "కాలువ 

భూమురా జివ తక్క్కువగఅ భూములు ఎశధి6 

రుఓ వలుంపె యీరాగు రు క వే వేలహ్మాడా 

పోవడంలేదు. 

శేద్బ్నీపష ఆవులు తీర్శాలిక వడీ౭యిరా 

చెలి ంచకేళ 2 na బడు 

పడుతున్నారు. చిక్న రై కులు మయ 

కార్మిరులుగా దూరుతున్నారు.. వడ్డీల కిచ్చే 
హోరు వడ్డీరేటు వెంచేస్తు శ్నారుః 

నీతమ్మిరు. బరకటాప్తం౦, పెపలిర్మాడ 

గొలను, గోవవచం, తకలిపల్సి, బియనేవర్తి + 

ఆముదాలఎరి (గామాఐితో ౩ 

ఇ ముడు 

బజురాగే గ్చారం 

ల కాంగం ERT) 

యలేదు సెటులడులు 

లేకి యిలా జరిగిందని. చెబుకున్నారు. ఏ 
రై కముఖం పీచాధం 

పంది 

నూ ర్నే శ 

ర్త మి కూడా నాటు 3 వా 

ఇపోచినా కస్విస్తూ 
నే 

కొాలఎటో 38 సుండీ 40 

రూపాయధివభిహో ఆమ్ము డుపోయిన ధాన్యం 

ఇన్లా యిప్పుడు 6% నుండి 60) రూపాయల 

వరకు ధర పెరిగిపోయింది. అవసవ౦కొద్ది 

ఆప్పుడు ర్లెజాం1౦ జమ్ము కొన్నా టో 

ఇత్వుడు మధ్య ఏకారీలు రేటు పెంచేశారు. 
బంగాడెశీ శదణారులు 20 నేల మంది 

కొడేబలి గూడెం (పారతం వస్తారని తెలా 

స్తూంద. దీనితో ధరలు మరిరిత పే పెరిగినోలా 

యువి సాటి భయఎడుకున్నారు, 

ఖో 

తక్షణచర్యలు 

జాయిం చేనిస ష్యాంతుల నుండి రై తు 

అకు (బతి ఎకరాకు రు. 200 రుణం యిప్యేం 

చాలీ 

మామ లేశపోయికా ఇంటి హోమీసై 

{పతీ కుటుంకానీకి రు 100 అప్సు యి ర్వాలి 

శిషు ఇకౌయోలు డెంనెక్ పన్ను, గోడా న 

వరి జ్యా రేజి నన్ను పసూఘ్ళు తాత్కాలికంగా 

చాయివా. వేయాలి, పతి (గామంతోనూ 

చొళడ్ నోటు షెట్టాలి. త జ్ 

85 చొప్పున ఆమ్మిం చాలి, 

బియ్యం 

త పరినీతి నంతా బీలా కలెడరకు 
ఖే జ్ ఎ 

తాలూక కమ్యూవిస్టు చమితి ము కారడం 

ద్యారా తెలి యజేనీ౦దె. 

కలుగీతకు చెబ్లా యిన్వవూావని వాటి 

తె సిన్పుల వలంపాటభొ వొ ల్లా ల్లో న రాజిని 

తమళనాడు (ఎలయ రాశుజీ నిజ ప్ చేరారు 

ప్రజాతంత్ర హక్కలశై నిరంతర పోరాటం 
సాగిస్తున్న నేపనలి అవామీపార్టి 

రతదిళ వీభజన సందర్భంలో నెట్ బంగ్లా 

జేక్ (పొంతం౦ంలోనున్న పథాన వార్తే ముస్లి రిలీగ్ 

1పజొర్య్వామ్యం పని చేయడా న్న మున్లి లీగ్ అమమ 

తిందడోరిలేదని సక్రియం ఒసతిన త్రి, భాష, నింస్క్బృతి. 

వాణ్జ్యం, పర్మిశ్రములు. వీసీధ ఉద్యోగాల, శోస్న 
సభలొ మెక్షారిట్ తదితం _ఏషయాబ్లో టెంగాలీయుఐ 

వామ్యిలసు రక్షించడం నేనని (మేత త్రం పాకిస్తాన్ 
ఉనా౯ాల్ బెంగాలీయులు మెకారిట్రీ] తెలుసుణెన్న 

బంగాలీయుణలో ముస్లి ంలీగ్ ఫైన, ముస్లి ంలీగ్ (పభ 

త్వం పైనే తిరుగుబాటు (పొరంభ మైంది (వకాస్వామ్యం 

ఏఏ చేయడాన్ని ఆనుమతిదదక పోవడానికి కారణం. 

బంగ్లాదేశ్ ,పతినిధులది పాళినాధికొరం ఆప్పుగింవ 

వంశ వ మ్తుండనె, 

వలితంగా ఒక కొత్త పార్టీ ఏస్పెడింవి ఇదే 

అవామి ముస్తీ రిలీగ్ (తేరా త తొవామిలీగ్) మౌ 

భషానీ బావికి నాయకుడు, షహీడ్ సు, హవర్ణి fas 

అందులొ చేవారు. ఆసంత్చ ప చేందిన వాతి ముస్లిం 

లీగ్ అనుచరులు (కొం4 జాతీయ దృక్పథ౦1లవారు), 

నూతస జాతీయచాఏక క్లుణు (సాతవారుకొద్చు పుంజు 

కుంటున్న ,వ*తికీల యువకులు వగేరా ఆందులో 

వున్నారు బంగ్లాదేశ్ కు పూరి (పాంతీయ 4ఎతిప త్రి. 

పార్ష మెంటరీ చజాస్వామ్యుం దాదాపు స్యతర్మిత విదే 
ళొం* విధాశం ఇతర ఆర్హిక కార్యక మాలు దాగి 

కోరళ్యక మం 

1ర)4 లో ఎన్నికలు ఇరిగాయి. విక్యసంఘబనికు 

(అవామిలీగ్ +వధాన  బాగవ్వామి) మున్నీ ంలీగ్కు 

తీ వపోదాటం ఇరీగింది, 308 నానాణగల సభలో 

ఐక్యసంఘటనకు 800 స్థానాలు అధించాయి త్మీవమైన 

ఆర్హి కల్లోలం తర్వాత 1951 లో హెచ్. ఎన్ నుహ 

వర్ణీ నక్చియ పొకిస్తాన్ లొని బెంగార్ వ్యతిరేవలతో 
రుమ్మ కై అధికారంలోకి వచ్చారు. 98 శాతం 

పాంతీయ న్యయంపాలన ఫాధించబడింనని అతడు 
పకటించొడు 

చరిగ్దాదేశ్ లోవి (ఎగతిశీల, డాతియవాద శకులు 

నువ పె పె తికుగువాటుచేస, అవామేలిగ్ నంగి 

ఐయటకు చేల్లి 1937 లో నషవల్ ఆనామీసార్టీ 

స్థాపించారు ఇది ఐదు రాషా ష్ట్రాలకూ సం3౦ధించివ 

వర్ణ, వపంకాబ్ ఏ చేంపిన కుమార్ ఇ ఫ్ఃరుర్దీన్, 

బాద్దా భాన్ (గఫార్ ఖాన్ .బామువ్య సరివొద్దు ౮ కాషం), 

వీఎం, సమాడ్ (నింధ్), అబుల్ సక్ అచక్ సై 

బెబూది గాంధీ. బెలూచి రాన్) మోలాళాభీషానీ 

(ఐంగ్లాదేశ్) మహమఘుదాల్ వాక్ ఓఫ్మాని (కఠాచ్చిలొ 
ఈ పార్టీ ముఖ్య నాయసలు, 

మంచి విర్మాణ దక్షత గలి ఈ పార్షీ కార్యకమం 

స్కొమాజ్యవావ వ్యతిరేక మైనది, వ్యూ3ల్ వ్యతిరేక 

మెనది. పూర్తి (పాంతీయ స్వయం (ఎతిత త్రిక సార్ష 
మెంటరీ తరహో (సజాన్వామ్యాన్నీ డిమాండ్ చేసింది. 
1958 ఆక్టోబరులొ నైనిక శాపనాన్ని తొలిగా విధిం 

చెంతవర'పే ఈ పార్టి పూర్థి శక్తితొ ఎవి చేస్తూ అభి 

వృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది, 

అదె నెంలో అరెసు చేయబడింది 

మొళవానథషానీ 1963 లొ ఎలాగో విడుదలపొంది, 
మావో న సద్దాంతంతొ భారతి దేశా ఫకి వ్యతి రే ంగామాట్లాక 
సాగారు, 11366 భారత్ పాక్ యుద్ధ సమయంతో 

ఆయన శర్యలు అందరికీ తెలినిన వె (వడా వ్యతిరేక 
ఆయూబ్ (ఎభుక్వాన్ని ఐఇఅపర చసాగారు అయూట్ 

(వభుత్వాశికి వ్యతిరేకంగా ఐక్య సంఘటన ఏర్పాటును 
అయన న్యతిరేకీందాదు. సయం (పతివ త్రిర దిలనం 

చడాన్ని దాదాస్ప మాన్సి వేళాడు. 

మొతం సాయకత్యం 
న 

అవామీపీగ్ 1064 లో స్వయం ,పతిప శ్రీ (ఆవు 

ఆంశాల కొకకకనుంకి మద్దకుగా తీవమెం ఉద్య 
మాన్ని (పారంధించినవ్వుడు * మౌలానా భషానీ వేట్రీ 

సటనట్లు మిన్నకున్నారు. ఇవా ఫెసర్ ముజఫర్ 

ఆవ్మాద్. సయ్యద్ అరీతఫ్ హుసేన్, మొహియుద్దీన్, 

దెవన్ మెహబూబ్ అలీ అతోసహా పెక్కు వంది 

నాయకులు భషానేప్రై తిరుగుదాబు వేసీ, ఆరు అంకాల 

ఉద్యమాన్ని బలపరుస్తూ (సకటనలు చేళారు, ఈ 
విధంగా తిరిగి నేషనల్ ఆవాస్ పార్టీలో చీలిక 

(సారంభ మెంది 

పైన చేసిన అ౦ళాలి మై భషానీ తశ వెఖరిఏ 

ఏమాతం మార్నుకొనే నేందుకు నిద్ధఎడలేదు పలితంగా 
10838 లో చీలిక ఎరివూ ర్తి అమంది 1988 ఫిజి 

వరిరో పెషావర్ తో జరిగిన సదస్సులో నూతవ నాయ 

కత్యుంతొ వార్డీ ఆవిర్భవించింది ఈలొపు మియన్ 

ఇ _ఫీకంద్ద్లీన్ టప మూరు దాద్దాభాన్ పాకి శాన్ 

నురెడి వి పోయారు. 

నూతన వాయకత్వం 

వాయుప్య సరిహద్దు రాష ష్ట్రానికి చెరిదిన శాన్ వలి 

ఖాన్ (4ఛార్ భాన్ కుషూరుడీ). మైన్ మహమూద్ 

అనీ కేసరి (ఎంవాబ్ ), గౌస్ వార్తా బిజెన్జు (బెయాచి 

న్తాన్ ). మవహాముదాతీ ఓశ్యావి (కరాచి, (పొ ఫెంర్ 

ముజిఫర్ ఆఅహ్మాద (ఎంగ్లాడెశ్ ), దికర్షా (నింథ్) 

ఈ పార్తీ నాయసలు, దేశం మొత్తానికీ పొర్పి ఆధ్యి ప 
లుగా ఖాన్ వలీథొన్, కార్య సగ్మిగా మమహమామువాల్ వాక్ 

ఓస్మాని ఎన్నికైనారు, బంగ్లాదేశ్ నేషవర్ అవామీ 

పార్టి అధ్యక్షులుగా ముశిఫర్ అహ్మద్ ఎప్ప శై శారు. 

ఈ సెరివేత తర్వాత వలీ , ముజప్పరీల నాయ 

కత్వాన సషనల్ అవామీ వారి వేతి (పకాతం,త 

ఉవ్యమంలొ వాలీ ల్లాన్నది. 1948.63 లో అయూబ్ 

న్యతిరేక ఉద్యమానికి చొరవ తిసికున్నది, ఈ పార్ల 
దొరవమీ౨నె (ఎతివక్ష విక్యనంఘటిన. వక్చడి దే 
వ్యాపిత ఉన్యమం నడిపింది 

అటు తర్వాత, ఆయూబ్ వ్యతిరేక అఖిలవక్ష 
ఐక్యసంహటన  ((పశాతంత కార్యాచరణ కమిక్రీలో 
(సముఖపాత వహించింది. ఈ సంఘటన థెబర్ 

నుండి చిట్టగాంగ్ కు ఉద్యమం నడిపింది, అయూబ్ 

పసపీచ్యుకు డ్రైెనాడు. ఈ అఖిలపక్ష ఉవ్యనుంలొ 

అన్ని పాకే లు పాల్గొన్నా న నేషనల్ అవామీ 

పార్టీ (వరీ _ ముజవర్ ) నాయకులను మ్మాతమే 
అరెస్టుచేసి, శిక్షలు వధించడం గమరార 6, ఆ సమ 

యంలో మౌలాశా భషాని మావోచేకు చెన్తుకుంటూ 
ఆ ఉవ్య మాన్ని వ్యకిరేకిందాప. 

1959 soa అయూబ్ భాన్ (పతిసక్ష నాయ 

కులతో రౌండ్ సేబుర్ సమా వేళాన్ని వన్సాటు చేశారు 

ఈ సమావేశంలో ముజిబుర్ ర హ్క్న్తో వాటి, 

(పారికీయ స్వయం (ఎతివ త్తి కోర్కెను జంకు గౌంరు 
తేకుండా ఎలుగ బీ చాటిన శ క పార్టీ నేషశరల్ 

ఆవామీ పార్టీ (వతి ముజఫర్ యే, 

రెండవ శారి యాహ్యాభాన్చే నై నై-నికళాసనన ౦ 

ఉ త్రర్యు చేయండివవ్సుడు అందుకు నిరసన తెలుపుళూ 

వఐహీరరశ (పకటన చేసింది * పాం ఒక్కియే 

1070 మార్చి 40న యాహ్వాఖొన్ జారిచేసీన 

ఛావ్యాంగ రచన ఉ త్రర్యువా రాజ్యాంగసభమ గబ 

కొన్ని ఆధికారా౭ను మినహాఎయించిశందుస నీర శన గా 

అ మినహాయి9స్పఏ రద్దు కోరుతూ సభలు, (పదర్శు 

నలు జరిపీంది నెషనర్ ఇవామెస్మా (వలీ ముజఫర్) 

ఒక్క పే, (పడార్వామ్యం, స్వయం స పతివ క్ర తీ కోర్కె 

లను, వీవ్యార్థులు, ర్లైెతుబు, కార్మికుల కోర్కెలను 

ఇఅవరిచినందుకు ఈ వార్చి నాయకులు, కొర్యకర్త 

అనేక మంది యాహ్మోథాన్ పొలనశో ఇబ్బందులకు 

గురైనారు 

ఆధ్బ సంభ్యాక వర్గాల్లో అత్య ఏక 

వున్న పారే ఇదొవ్తూాపే. 28 పాక్తీ సై 

నక్యులరిజంసు విశ్వనిశ్తున్నది, 

సభ్యత్వం 

దాం౦తికం౦ంగా 

మున్తీ౦ం మామే వాకిక్లూన్ దేశాధ్యక్షుడు కావాలి 
బన్న వ్లావావ అభ్యంతరం 3ెప్పేన ర్యా ఇదొక్క పే” 

అ ార్తీ కారక క ఐంకొని (ఎరా కాంశొలు ఇలా 

పుర్నాయి ౩ 

—హూరి సయం \చేతిం తతో 

(నడా ర్వా మ్య న్థాఎన భిక్ష ౩ అక్షం. 

పొర్ష మెంటకీ 

= కోషలి33.. తటస్థ, వ్వతర్మత విదేశాంగ 
వధాశం భొారతిదేళంతో  ఇరుగుపాచుగు సం90 

ధాలు అంతిమలక్ష్యం. ఇందుకో భారతదేశంతో 

వాణీక్యం కూడా చేవ +బడింది 

ఇది బహొవర్శ అన్ని వర్గాలకే _ జాతియ 

దూజ్జవా వర్గం, ప్యూగల్సి మధ్య తరగతి, ర్తెతులు 

కొర్మిజలు _ ఈ వార్చ (ఎవేళశానుమతి ఇస్తున్నది. 
జపమూన తలకు వ్యతిరేకంగా నిరంతవాయంగా 

పోవాడుకున్న పార్టీ ఇది, 

సమిష్టి ఓటర్ష వద్ద కొరకు ఫో వాడుతున్నది 

ఈ వార్తా సకల వివాలైన మత కలహాలకు వ్యతిరే 

కంగా ఎల్లి న్వుడూ నిలుస్తోంది. బంగ్లాదిశ్ లొని మేధా 

వృంలో ఎకువ మంది Ee పార్టీ వెనుకనే వున్నారు. 

నంస 
రు 

(న్యూఎక్ జూలై 25 నుండి) 

నిక్సన్ చైనా పర్యటనపై 
అబ్ల్జభములు 9 పట్టుక రత 
(ఫెంచి ఎ కమ్యూనిస్టుపార్టీ పత్రిక క ట్ వ్యాఖ్య 

పారీస్, జాల్రై 26 

నిక్సన్ చైనా పర్యటన పై ఎట్టి భమబలు 

| పెటుకో రాదని” వియత్నాం, “లావోస్, 

' కాంబోడియా పోరాటాలను ఇకోదిక కామం 

| అంచజేస్తూసే ఉండాలని ('ఫించి కమ్మూవిను 

, పార్టీ వేత లాబా్యామన్నై ట్ జాల If 

' సంచికతో వ్యాఖ్యానించిందీ, 

చ 

లాహ్మ్యుమన్హై ట్ ఇంకా ఇలా వా3ంవ 

నిక్సన్ పర్యటన ళా. తియ్యాత కాగలదా? 

"చై నాకు వ్యతిరేకంగా" చియాంగ్ మురాను 

| బంవవస్తున్స నిక్సన్ ఆకన్మాత్తుగా శాంతి 

! యుత సహజీ రన సూ తానికి సెంకిత మైనా 

డవి ఎలా నమ్మడం ఇ - 

ఒక భౌతిక వాస్టవికతపు అనుగుణంగా 

వ్యవహ3ందక తవ్పవిస్థితి స్మామౌజ్యవాదా 

వికి ఏర్పడ్డది. అంతేగానీ స్నామాత్యవాద 

స్యకావరవెమి మార లేమ విక్సక్ పర్యటన పె 

(,భపలు సిట్టుకోనటం అంచి ఇది మరచి 

; పోవడమే 

| ఇండోసీషీయాలొ' దౌర్డర్యావికి పోత్సహ 
|మిస్తున్నదీ, ఇండో చైనాల దుర్మాకిమణ 

చెస్తున్నదీ, కోరియాను ఆ కమించును కూచు 

|న్నదీ. జపాన్ను తిరిగి సాయుధం చేస్తున్నదీ 
, ఆనయ వోఘులపై ఆసీయా వాసులను 

| రెచ్చగొట్టి ఇృవకిష్టాకర సీద్దాంతాన్ని 1వతి 

' వాదిస్తున్నడీ ఆమెరికా. అశే సంతి మరచి 

పూకు 

ఆంతర్జాకియ ఉఫ్ముందాలకు అమెరికా 

| విశానం ఎ ర్తి విర 0 నా్లామౌాజ్య వావ 

వ్యతి రేక శ క్ష లలొ వీలికలు5కల్సిం చబమూ గోవి 

యట్ వ్యతి రేక త ఆమేరికొవీధాశేం, తమ పొర 

పాటు వీవానం వాకికాచె చానా మక తశ౦ ముందుకు 

'డొడ్పడుతున్నది క మ్య్మూనిసువార్తీ 
| మధ్యన "ల విభేదాలు దిక్య కొర్ళొచర ణకు 
కొంత అయ్య 3 మౌభిక్రె కొన రాగ ఉన్వమా 

| అమ అట౨క0 కాాననే వా స్టతాల్ని చ్చెనొ 
| వాశరిస్తున్నది. ఈ దోరణీ అమెరికాకు 

త్ డోడ్నడుతున్నది 

| “కనుక నిక్సక్ చ్నెనా ఎర్యటనద్యారా 

|ఏదో జరుగుతుందని (భమలు పెట్టుకో వాదు 

తన్య్యతి రకంగా, లావోస్, కారిటోడియా, 

- జోక్యం 

చేసు 
fg 

నజా | క్రమాలు (వరారిరి వేపాయి 

తగు చర్యలు దేశంలో as 

We కాశనాణి 

ఉవకేంచొలం 
ల 

న్యూఢిల్లి, జూల్త్ లగ 

సిలిగురె, అగర్తలా, వికాఖపట్ట ఇం, 

వీకవీర, పంఎల్ పూరీ లలొని ఆకాళవాణీ 

ఉప కే౦ డాలు బిన్ నీర్ మిసహో. మిగి 

లిస కేం ,దొాలస్నీ స్థానికంగా కొన్ని కార్య 

[క్రమాలను కొద్దిసేపు మ్మాతమె (పశారం 

చ్రూయి సిలిగురి 31 నిమిషాలు, ఆ; ర్హలా 

00 విమిషాలు, చిశౌఖ ఎట్లణం 90 సిమి 

! షాలు, స౦ఇల్పూర్ 60 నిమిషాలు కార 

కేం(దాలు అశర్తిబా, సంఐలి పై ప్రార 

(గౌమీణ కార్యక్రమాలను (ఎశారంబేర్లాయి 
సంఐలిపూతే కందం కటక్ నుండి యువ 

కుత కార్మకమాన్నీ కూడా (పనా 

చేస్తుంది i 

“సలిగురి, బికనీర్ శకేండదాలు మిపో 

మిగిలిన శర్మదాలన్ని౦టివి కొంతమంది 

పొనక్షన్ సివ్ఫందికొ అనీ సె ధిటు స్టేషన్ 

డె రెక్షన్ల నిర్వహి రాట 
కడప రేడియో శేందంనుండి ఎగటి 

పూట పాక్షిక కొర్య క మాలను (ఎనార 6 

చెయ్యాలని ఆరునెభల, కింధట నిర్ణయించడం 

జరి%0వె 

అయతే ఆ కెర్మిదానికి అవస మేనే 
పోస్టులు మంజూరు చెయ్యడం, నీబ్బందిని 

రికూట్ చెయ్యడం, కొంత అల న్యం 

చపుతూందనసి, (వణాళికేతర 

సృష్టిం వ రావని ఉన్న నిపేధం ద్చ్షా ఉస్న 

మరొక జుభ్యంతాం ఏసీ కని లొక 

సభ కమ్యూరిస్టుఎక్ష సఘ్మలు (క్రీ ఈశ్వర 
రెడ్డీ (జశ్నకు సమాచాా మంతి సమాడాసం 

0 

ఉద్యోగాలు 

యిబ్బామ, 

రెడియో విలయ ఏద్యారములు వివిధ 

ఉద్యోగాలలో కార్మటాకు పద్దెతిష నియ 

మందఏవడిశన చాఎసీ. అందుచేత ,ఎభుక్వో 

చ్యొగుల మోది". వారిన్ ఉన్నతో చ్ ద్యోగాత 

లొకి ,పామోబ్ చేనే ఏషయమ ఉశ్నస్నంకా 

ఏలి మంతి చర్నారు తక్కవ ఉఇవెగాలలో 

నియమింఎవడిశ కొ ఉత మంది నియ 

ఎడారంసులళో, ఉవన్నతోద్నో గాలళో నియ 

మంచ ౩డవలనిన వొరుపు క్నారి నీ, అయిత వారి 

విషయం కొత్త కార్యటాక్టుల |సాతీబదిక స్పై 

ఎరిశీలంచకం జ రు గుటిందవీ మంతి 
చచ్చారు 

వెంకపిశ;ర విశవిదాంలయ 
న్ చలీ క ఈ 

వరీక్షల గడువు హొడిగింప్తు 

తిరుపతి. ఉాల్రై 27 

శ్రీ పంక షేళ్వర ఏశ్యవిడ్యాలయ ల యాః 

మాన్యమున DTI సప్టైందిపతో జడుగసున్న 

మట బ్య ౪ తేషన్, పి కు నీ, ఓరెయంటలి 

ఎజెటిబ్సా! మ్యూజిక్ ఉగిల్బు టి ఎ. షి రాం 

వి. యాస్ య పెటు 

మిస గరువు 137 eg J} వ వ "లేడీ వరకు 

వాడిగన్తూ ఓక (వకణన దీళారు 

నీ, ఎరీక్షఅకు 

కీ హ్యుసు రదుచేసే ఆధి 
ఎ 

సిండికేట్ లొ 
భేదాభిప్రాయాలు 

సోన్యూఢిల్తి, జులై 28 

(వాధమిశ హమ్కులను సవరించే అధి 
శావాన్ని పొర్ష మెంటుకు దిఖ2ఇ పర చాలన్న 

వభుక్వు ఎతిపొదన పై సిండికేట్ పార్ష 
మెంటర పార్టిలొ తీవ ధేదాభిపొయాలు 
తీలెకాయి" 

గంంతో పార్టీ కార్యవర్గం దీనికి ఆను 

కూభింగా తీర్మానాన్ని ఆమోవించినవ్చటికి, 
* చర్యను నేడు పలువురు సభ్యులు వ్యలి 

రేకించాకు 

68 ఉచ ర్య వర్ష (ఎయు కవికి అస్ 

కావమేకొక, వాక్ 

న్యాతవ్యత్యం తదితర (పొథమిక హక్కు 

అను రద్దు చేయటానికి (ఎభుత్వారికి ఆదివార 

మివ్యబమెనని అనేక మంది 3భు సాలు వాదిం 

చామ 

ఈ దచరరను ఏఐపవచాటిని పార వ 

యించినవ్పటికి. జాను వ్యతికేకంగా ఓటు 
చేానని (శీ మహాపీర్ రాగి అన్నారు 
“శీయుడులు బావుధాయు చివాయు, టి.కె 

కౌరి, సావణ్ కిళోర్లు కూడా ఈ చర్యను 

తీవంగా విమర్శించారు. 

మొ_త్హల్ల 45 మంది 

సమావేళొవికి 14 మంది హోజర య్యారు, నెటి 

సమఘమావెేశంఠతో అధిక 

చంకను వ్యరరంటోప 

శ్రీయుతులు మొరా ర్తి డెశాయె, ఎస్ , ఎన్, 

మికౌ, గురుపావసాకమ 1సొథమిక హా 

అసు సవరించే ఆధికాూూన్ని పొర్ష మెంటు 

కివారలన్నారు. 

ఈ సమస్యను చర్చించీందుకు రప 

తరిగి సమావేశం జరుగవలఠని పుంఏ. 

సిభ్యిణలో నెటి 

సంఖ్యా కులు 

బద్యార్తి సమాఖ్య 
సర్వసభ్య సమావేశం 

ఒంగోలు జుల్నె కీ 

ఒంగోలు ఎట్లణ.. విధ్యార్థి "ఫగలీషన్ 

జనరబ్ దాడీ సమావేశం ఈసంల 21 వ తేదీన 

శ ఎన్, బుక్నావాప్పు ఆధ్యక్ష్తపే జరిగింపిం 

a ఎస్ సీం1య్య 

ఒంగోలు నట్ట 

న్యాగత౦ం చెప్పారు 

ఫశరేషక్ 
రార్యిదర్ని శ్రీకామమూ స్త్రి రి 'సిరుద్యో గానివి 

ఆఅకాచక శ రులకు ప్వతిరెక౦గా See 
వో ల్ని చెరు 

బేయవవసిష ఆంకోళనము గురించి వివరిం 

రు. 

శారు 

బకగాదెశీ సు వారక్ తంగా గు 

అని, (ఎభుక్యాన్ని కోపతూ తీర్మానీం 
=] బూ వ వ్ బు 

బంగాడేశి వివి కాతీజివో హూం చేయా a 
అవి జధింపక్ష నభ ఏర్నాబు చేయాల) 

నిర్త యించొామ. 

కాలేజి ఎన్నికల్లో పాల్లానొలని. ఇంటర్ 
వ్యా a 

బుడి మట్ విద్నాగులరు యిచ్చిన తన్సెషక్ 
Pp: 

ప్జాలు షక్యుడా ఇ చేోకిని చీమా శవ షి 

సీర యించాడు 

"నటీ ఉసుల కాలేకీ దావ 

కోనుతూ, రాయబారం నడపాలని విర్ర యిం 

చారు 

చౌవాతుని 

య 

కలకత్తాలొ భూగర్చ 

ces పథకం 
న్యూఢిల్లీ 3 జులై 28 

కలకత్తా భూగర్భ రై as వథకాన్నీ 
సాద్యమైనంత త్వరలో పూర్తిచేయాలని 

1 పభుత్వం అనుకుంటున్న ద? న మంతీ 

శ్రీ హనుమంతయ్య. నెడు. రాజ్యసథలో 
చెవ్సూరు 

అప్పర్ మైవంరిస్టూలం 

(వా రంభం 
ఆ 

కప్గిరి జల 27 

జఒంగోలుజిల్లా కెనీగిరి తాయాకా వేంకణ 

ఎస్టిపల్తె (దొడ్డి చింతల అచ్చేర్ (ఎయి ఎరి 

పోరికాం ర్ బలె 19న తేవీవ బిల్లా విద్యా 

దీవార్ శ్రి టి వెంకారెడ్తి 
(పావంభోతృచం చేశారు. - 

కనిగెరి సమితి అధ్యడులు కీ జీ, తిరుఎతి 

రాయుడు, మాజీ శౌనక సభ్యులు శ్రీ కె. 

గుధున్వామి రెడ్డి, వెలివండ్ల బి. డి. వో. 

శీ వెంక పేళళ్థర్ కావు తవీతర ఉకో, సగులు 

వల్లొ న్నామి, 

వీరభ|దావురంలో 
కనిగిరి తాఖూకౌ వీంభ, దాపురం ఆవ్పరీ 

19 వ 

తిరు 

కాఖా 

మై మరీ స్కూలును 

శేద్ీశన సమితి ఆధ్యాకైలు శ్రీ జె 

పతి శాయుడు ఆధ్యక్షతవహిఎదగాం 

విద్యాశాఖాధికారి (పారంటోత్మివం. చేళాము, 

వేలువురు వముబుకు హాజరయ్యారు. 

వ్యవసాయ కార్మిక 
సంఘంలో చేరుటకు 

అండా కార్మి రంల 

నిర్ణయం 
నె దొప్పకం 

జొ ల 

జెలా 
య 

జా 2B 

న దొ 

యె 3 సప వరుకు 

కాఅనీవద్ద శ్రీవ as ఆధ్యక్షశనమెకా | 
కార్మికుల నమాదేశం జరిగింది. గూ మారు 

డవివన్ వ్యవరాయ కార్మిక సంఘ (పథాన 

లు శ్రీ ని హెద్,. రమణయ్య 
హాఇర్రె రాజకీయ రిపోర్టు యిచ్చారు, 

ఒకవై సన అహావదొశ్యాల ధరలు పెరిగి 

కోతుశ్నాయు. కొని మెకా కార్మికుల చేతశాలు 

పెరగడం జేదసీ, 

నెలూరుజిలా రాశారు తాలూకా 
గా ణా 

చృ౭ం(వాంతంరో 

జీతాల బట్యాడే కడా 

బృకనుంగా జరగడం భేవనీ ఎలుప్పకు కార్మి 
సలు తెలిసాయి, 

త మమ నిత్యకృత్యం గ౧ఊవపేండ్వుస్. 
స్తీ చ 

తమకు బరమ భూములు, బళ్ళో సళాలు 
న్ ప్ చి 

యువ్యవంసీంది 3? కోరుతూ ఉర్మా నించారు. 

వ్యవసాయ కార్మిక సంమంళో  శేరాలని 

నర్తయిరచుకొన్నారు 

మొ తం రి మ చుండా అచారు పె రాయ 
a rar 

విధంగా వెర్త బుంచుకున్నాయ 
అ) 

స్య్కూళ్ళసూపర్వెజరు 

అక్రమం చర్య 
ఎలూరు, జూలై 26 

సీనీయారిటి (ఏకాంం హెడ్యాష్టర్లను 
వియానుకం బేమూలని గతకొలది నంవళ్ళ్చరా 
లుగా వట్ట్లల ఫెడరేషన్ (రెజిష్టరుర 
ఆందోళన ఫలితంగా 22.771 “ఫేకిక 
,టాన్స్వర్లు చేయుట ఇరిగింనె సీ" యారిటీ 
ఇఎకొదం ఆన్సర్ (వేయిమరీ వారొశొచలరు 
లత క లీ; వారిషీ, నిమమించపండా తము 
జను యాయిలను హడ్యాసద్ద్శా 1ఏమోొషన్ 
వద్దన్న వారివిఅర్హ త లేనివారిని మోషన్ చేసీ 

వాదు ఏరూ॥ అ వెమ్యు ₹ల వారిశా౭ల హెడ్మా 

షర్షుగా వొక్కుగలవారిని తక్కువ అల వెను 
స్థాయి పొర గఅఆలోను ఆ ఆనుయాయులు 
సని మర్ అయినను 'హెచ్చు స్టాయిగలఅ వార 
కాజలపు ృటాన్స్ఫర్దుజేని రారు ఘూఎర్ వై జరు 
జరుపు అ క మాభి పే పే సరిటమిన అజమాయిషీ 

వేవందున, నూఫర్ వై జర్ చెర్సిందే పె అధి 
కారుల వేదం బాగున్నది 

౧ ఆకమాంవెనుకి ముళా క 

కలవని, ఆటి ఆఅ శ మాలు | 

స్కూళ్ల సూవెరీ వైజర్ పై వెంటనే తగన! 

తరి తీనుకొని నూఎర్ వైజర్ పదవి నుండి 
ఆయనను తోంగించి పొరళాలల అధివృద్ధి కి 

తోడ్చడగల సూపర్ వై జర్ను నియమిరదా 

ల్పిందిగా ఫెశరేషన్ “ఉపాధ్యక్షులు టీజీ 

మీషక అధికారులను కోరుతున్నారు. 

| 

ల 
డొకర్ షెల్వంకర్ 

రు 

వూస్కోరాక 
మానో, జూలై 26 

నోవీయట్ లొ భారతి రాయదారిగా వీయ 

మీతులైన ణాక్షరీ కె యర్ 

నిన్న ఇక్కకకే చేఖకున్నా ము 

ఆయన త్వరళో తనపనెచిని స్యికరిన్తార్కు 

ఆయువు ఈ “షర Sater 

దోత్యాధికొరులు పోవి య ట్ విదేశాంగకాఖ 

అధిపతీ అవ మా ౨ సి కా దేశాల రాయ 

చారులు, 

'షెలాక్షంకర్ 

1వకివీధుబు పెర్యుమంది దాకత 

సారులు స్వాగతం బెన్నారు, 

డాశరీ షెళ్ళంకర్ స తీముజిడొనిహో 

వచ్చాట మాన్కో తనపు ఆుసరిచి౩మెన 
1ఎడాంకొపని, మావ్మోన రావటం తన 

కెంతొ అనందంగా. ఉందనీ షెళ్యంకర 

అశ్నారు తానెన్నో నార్షుమాస్మోను 

సందర్శ్నించానని నౌల్తు సరవత్నరాల ,కితం 

అనదికార హోదాలో ఇక్కడికి వచ్చానని | 

ఆయన చెప్పారు. 

బారక్. నోవియటీ న్నేవా సంవంధాల్ని 

మరింత ఎటిషవంతం గావించేందుగు తాను 

గూడా తవ పాత నిర్వహించేందుకు అవ 
రొశం అధించిందసీ ఇది తన కెంతో గౌర 

వంగా బా ఏస్తున్నానవి ఆయన. చెప్పారు 

నోఎయట్. భారత్ మై కీ ఎన్నో ఎంవత్య 

రాలుగా అనివృడ్ధి చంపిందని రెండు దేశాలు! 

ఎంతగాసో ఆ సమ తిని గౌరవిస్తుర్నాయనసీ 

చెప్పారు. సోషియట్లో కారన్ 

వారీగా యిరి కరుప్వూవకం ఉర్నే శ్రీ డీ 

స్మి ధారీ గతనెలళో పదవీ విరమణ చేళారు, | 

జాయన్ 

తిరుపతి, జూలై 27. 

(వభుక్యంచే వియమింపవడిన శ ఆస్తుల 

గరిస్ట పరిమితి నమాదార సేకరణ సంధు 

వాయి యీశిల 24 న తేదీన తిరుసతిళాని 
ఎదాపుహ్మఎముఖుతనుండి ఆభ్మిపాయాలు 

"సేకరించారు. 

కమ్యూ వీష్టునమితి కొర్యదర్శి శ్రీ కె, కృష్ణా 
రెడ్డి, పుం నాలక సంఘ సభ్యులు ్రీయుకులు 
యస్ రామానుజులు, సీతారామయ్య నాక్ష్యాలు 

బుచ్చొరు. తము సమ్మగసమీక్షను ఈ సెప్టెం 
బరు అభిరీకి సమర్శిస్తామని ఆ సంఘవచారు 

చెప్పారు, (వి వి.) 

వియడ్నారి పజలక మరీరికగా సహాయ 

పొహార్థరి తలు ఆందిందాభి”, 

[బిటిష్ వతిక 
(చిటిష్ కమ్యూవిసుపా ర్త వతిక 

మార్నింగ్ స్టార్ ఇలా ,వాప్ంది, 

"నోవియట్ యూనియన్ అమెరికాతో 
రాజీఎడుకున్నదంటూ చైనా ఇంతవరకూ 

దుష్ప్రచారం చేస్తూ వచ్చింది. ఉప్పుడు 

చైనా రం రాజీకి యత్ని స్తున్నదిం 
కనుక సోవియట్ షె ఇంతకాలం జరిపిన 

దుష్ప్రదావావికి వ లేదు. 

చెరకుధర 

పెంపుదలకు విజ పి 
రం 

ముఖ్యమం, తికి ్ హమెమోారాండం 

హైదరాబాద్, జూలై 25 

బమ్ను చెరకు ఛం రు. 100 విర్ణియించా 

అని చెరకు అధి వృద్ధి మంపలి [వతి వీధివర్ల౦ 

ఈరోజు ముఖ్యమం తి శ్రీ బహ్మానందరెడ్డిని 

కోరింది, చెరకు ఎధిటి wands ఖర్చులు 

వపరకీతం గా పెరిగాయవి (వతినిధివర్ల నాయ 

కులు శీ విజయ నరసిం నారాజు ఏర, 

ఎల్, ఎ ) ముఖ్యమం, తికి తెలిపారు 

1పస్తుతం టన్ను చెరకు ధర రు 73.10 

మ్మాతమే వున్నదనీ ఊధర రై తులకు ఎంత 

మ్మాతం గిట్టుబాటుగా లేదవి,(వభుత్యరివెంటనే 

చేసుకుని టన్ను చెరకు దర 

ఎ రు 100 కు పెంథకఫోతే రైతులకు ఇవ్చిం 

దులు కిల1డమెకౌక, వంచదార పర్మీశిము 

క్ూడా దెబ్బితింటుందని తెలుపుతూ ఆ (సతి 

నిదివర్ణం ముఖ్యమం,తి కొక మెమొరాండం 

ఆందజేసింది. 

3ఎదిధిది చిదిదిదిడిదిదిదిదిదిదచి ఉలిధిణిఠిధిలా 

సభలం. సమావేశాల 
అఎధిదిదదిచిలదిధిల లదిదితింలిలదిలదిఠటిం 

కృషా జిల్లా రజక అన వేవా సంహ 
మహా సభ ఆస్టు 1వ తేదీన విజయవాడ 

గారిదీనగర్ హిందూ హైన్మూలులో జరుగు 

తుంది, 

ఫా * x 

ఓఒంగోలుణిల్లా యువజన పమాఖ్య కోర 
వర్గ సమావేశం ఊనెల 91 వ తేదీ ఉదియం 

10 గంటలకు ఒంగోలులొ జరుగుతుంది, 

జంగోలుణిల్లా విద్యాళ్శి ఫుడ రవన్' కార్య 

వర్ల సమావేశం ఆగస్టు ఓవ తెదీ ఉదయం 

10 గంబఇనుండీ ఒంగోలులో ఉరుగుతుందిం 

౬] ళ్ FE 

దివి తాటూకొ కమ్యూనిన్లుసమీతీ సమా 

వెళం ఈనెల 28 న తేదీ పగలు 12 గంట 

లకు చల్ల వల్లి లౌ జరుగుతుంది, తాలూకౌ 

సమితి కార్యమే ౦ సమావేశం ఉదయం 

10 గంటలకు జరుగుతుంది, 

నిర్దాకు భూరి విరాళం !! 
రవొం్రవాన దక్షత *ల వివాలు కోటకు 

మ్ Ga) 

వడగలెత్తారు. వ్యవసాయంతోసహో వారు 
అడుగు పెట్బవీ రంగంలేదు  స్యాలాభం 

తప్ప డొతి (వయోజనాల జోలి శేహోని 

పెద్దలు వీరు. పాలక పార్టీ ళా తమ 

వర్గాన్ని పోషిస్తూ తమ (పయో ౩నాలు 

సోదీంచుకుంటో వస్తున్నారు, 

75 గుత్త 

ద్విసీయ sy నాన్ని ఆఅభంకరించారు 

వీర్ణాలు, 1947 63 నాటికి వారి అస్తులు 

రు 4% కోట్ల ౪0 అవక్షలుం 

గాంధ్రీజీతో వీరిున్న ఎరివయాన్నీ 

వాడా లాధా ర్త నశే ఉపయో 

గించుకుర్నామ 

గాంధీజీ ఢిల్లీలోని బిర్లా మందిరంలో 
వీడీిచాదము కొర్మిగేశు పొల 

కులు (చేచారం౦ చేసుకుంబున్నంత భ్ కి 

విజరా వారికి గాందీజీ పట్ల వ్పంే లవి 

వనాడో డాయ శ్శ్మారక చివ్నాం అయి 

వుండెది, ఆ భవనం జాతి ఎనీ ఆయి 

పండేది a 

అ ధవరాన్ని న్యాధీనం బీయుకొనెం 
దుఖ (పభుత్వం అసక్తి చూవలేదు 

డాతికిఅవ్నగించశానికీ దిర్తాబుస మ్మతింవ 

వేము ఆను నిత్యం గాంధీ చేరును ఉచ 

వ్యా పొం కుటురవాలలొ 

ఆచువులు 

యోశషంచుకా నె పాలక పార శే కద లేశ 
కై ధ్ 

పుస నీరాలకు మ్యూశం ఎందుపం 

టుంది, అందు శా గు త్రేవ్యాపారి కడా! 

సం పెట్లుంండా అసలెలా సమ్మత వాడు, 

షొండు సంవత్చరాం కీతం కాం[గైప్ 

పార్ల మెందు సభ్యుడు క కీ భూషణ్ 

తదితరులు నిరా భ పన ప్యాధీ రాన్ని కోరుతూ 
తందోళనే చేయగా 1(ఎమతక్షిం కొంత 

కదిలింది భవనామ్మి ఆప్పగ్రచడావీకి 

చిర్లాలు జు న బేదు టెర్లాల. బెదిరింపు 

అం తలో గె బేవానిక సీస ఫడింది, 

నష్టఎరిహారం లేవండా భవనాష్నీ ప్రభు 

త్యంస్యాధినం ss ను 
1పటుక్షషం తోని సుచ్చంది. నీర్హాలు 

పెట్టిన వ నాటి గృహ విర్మాణ 

వార్మతి శ్రీకె శ కె షా (నేడు తమిళనాడు 

గవర్నర్ ) చర్చలు (పారంభిందారు. 

ఇవాళో, రేపో ఏరా భవన్ను 

స్వాధీనం చేనుకోదోతున్న ట్లు. కాదు 

కాదు గొనుగోలుచే మదోతున్నట్లు వొర్తః 

అసలీభూమి బిర్లాం పట్టా భూమౌ 

కొదో అనుమానమే, 192 లొ నామ 

మ్మాతపు ధరకు రు. 28,123.ఆ స్టలావ్ని 

లీజుకు తీసుకున్నట్లు వారు. i 
గా ఆటో 

వెదిషెమైనా డాకియ నాయకుని స్మారక 

ముందిరంగా ఆ భవనాన్ని స్వారీనం 

చేసేందుకు బారత పభుత్వం నిరాలకు 

భూరి పికాళోం సమర్సించుకుంటున్నది, 

ఇది గాంధీజీ పట్ల భరిక్ చిత్నాము 

లేక వికాల పట్ల భకక తార్కాఖృమౌ 2 

నిక౦గా గాందీజీన ట్ల ఛ కివంపే ఒక 
గుత్త వ్యాపార కుటు౦కావిక్ చు. ఏక్ 

అక్షల నష్టపరిహారం చెర్తించనక్క శ్రే దు, 
కార్మగెన్ లని ఒక వర్గంతోనహా, (వడా 
తర్మిత శకము ద లస్న్టీ కోరుకున్నట్లుగా కుకుం 

వైరా రాడా చెల్లి రచకుండా భవనాన్ని 

న్యారీవం చేసుకొని పృందేవారుం 

ఉఎతుత్యం నుండి అనేక డాయతీలు 
పొండి కోట్ల కొలది దనం ఆర్టీ లెచిన 

కరబుం౨0 "నుండి, (పభుత్వం శలుచు 

తు౦షే జాతియ (పాముఖ్యంగం బిర్లా 

మందిరాన్ని. ఉచితంగా స్వాధీనం 
చనుకోవడం కవస్సుమి కాదు, ఇంత 
ఎక్ముప నష్ట పరిహోధంగా 

చెల్తి ఉచడేఢ ఇత్మరిత గర Er 

కక విషయ చూత 

చన్సువలప్ దుంిటురిడి. గాతిసిత స్మృతిని 

గారచింప స్మోకమమైన్ వంధా ఇడికాదం 

యు ప్త ర 



అవామీలీగ్ీను మినహా 
యించె యత్నంలేదు 
వావముపక సంధుటన నిర్మా షా వార్తల 

భషావీ సృషికర 

బంగ్లా టీశీ ఈో అవామోాలిన్ న 

వ 
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మునహాోయిం నే నావు 

పక్ష పారీల స ఘటనమ తాను ఎపూ9శూ కోర వేదని శెపునల్ 
తు శ 

అవామిో వాన్టీ సాయకలు మాలానా అభఖ్బుల్ హూమోన్ ఛహాని 

నేడిక్కడ స్పష్టికనించారు 

బవామ్సీవిగ్ లీమందా ఇటీవల ఒకి ఎంహ 

టన వెర్న డిశబ్లు. అందుక సెషసర్ జనామి 

“పార్తీ ధనాన్యిగూపు)నావా ఉన్నట్లు వచ్చిన 
ఒకొన్నిఆప్పుదు వారిలను ఆమ శిరన్యా 

-రించారో=. పాకి గాన్ ఏర్నడిస వృటి మండీ, 

“హిందుపులు, షం లు క్రై సవ్పుబు,కొ 

జాతులవారు అవివేవాలు తిమందా, వారి రాజ 

శీయాభి పాయోలతో (ఎమెయం టేరుంకా. 

0౩ 

వావి అరి ౩, నామాతీక,? నాది స్క్య్యాతీక 
యు 

స్వాతర్శి త్యాంకో ఎరి "స్యతర్యతం కావక్టిథధా ఎ 

సోషలిను చింగ్లాదేశే” ఏర్పదా౨ని తాను 

కోరుతున్నా నని భవానీ (షకదేం నారు 
తమ నన, వయో జ రాలికో నేది మమ్ముల్ని 

విడికీయశఢానికి మీావర్లు బూతిమే యిత్ని 

స్తాయి ఇని ఆయస “అర్నారు, 

సతర త బంగ్లాదేశ్ కొసం అవామె 

లీగ్ లొదాటు మొ తం అన్ని పార్టీలు చేసీ 

(నితిన విభలం కాదు మేము గబీచి తీరుతాం 

ఉపి అమస్ కృత నీశ్నియండొ (ఎకటిం 

చారు. 

“మార్చి 28 వ తేదీకి ముంమౌాని 
ఆ తర్యాగాని ఇవామిలీగ్ ను మినహా యించి 

ఆన్ని వామపక్షవార్షల సంఘటన ము నెను 

కోంజేదు” అస్ అయన (ఎకటనేరో తేరి 

పొయ్య _ 

ఇటీవిభనే_సేషనర్ అచామి న్నా 

సూపు నాయకులు ముఖిఖరీ టు హా ద్ 

కూడా యిట్టి ఎకటనే చేశారు. కస, 

ఇంగా దేశీ “కమ్యూవిస్టుపార్డి, షనల్ 

ఆవామీపార్టీలు లేకుండా ఉక వా మమచెక్ష 

సఎఘటన ఏర్పడినట్లు తినకు తెలి మదం 

ఆయన చెప్పారు. 

మౌలానా భ్రషాని ఛాయక త్వాశ బంగ్లాదేశ్ 

_భొని కొన్ని కార్మిక సంఘాలు దేవేన్ ఫిళ్టార , 
హాట్యార్ ల నాయకి తాన ఇన్నా కమ్యూసీస్టు 

(గూపులా ఇతర పారీ లళ్ తోకలిన ఒక చిము గి 
"సంఘటన ఏర్పడినట్లు ఇటీవల కొన్నా 
స్మతికలు (ప్రచురించిన. విషయం పాఠకులకు 

విదితమే 

భా రత్మ పాక్ 

రాయబారులతో 

ఉధాంట్ చర్చలు 
ఐ, ర. సి జులై 47 

బారత్= పాక్ సరీహద్ధులకో. నాశాటిక్షీ 
పెరుగుతున్న ఉడి కత సరం రండు 

దేశాల రాయబారులతో ఐరాస (పధాన 
కార్యదర్శి ఉధాంట్ నిన్న పేర్యిరుగా చర్చలు 
జరిపారు, 

(చాలి 

భదతాసంఘం ఇ ధ్య ఖలు డాక్విస్ 

_కోనిన్కో మోకిజెట్ (వాను కు ఒక 

రవాస్మ పృతం అందించిన అనంతం 

ఉథాంట్ ఊఈ సమా పళాలు జరిపారు. భారత 

ఉఎణండంలో ఎరిణామాలొపట్ల తన తిన 
విచారాన్ని ఈ వ తాబకో (ఎకిటింవారనీ 

PERE చాటి చటాసాచాటా 

ఏజంటు కావతెనం ' 
1. 

2, 

కొత్సవలన 

రాజాం 

పాలకొండ 

ఇచ్చాప్పర౦ 

ఇండికొదండ 

వఠాసా 

ధ్రీకాకళండిల్లా 

శం 

“విశాలార్యధి' పృతిక తమ సంత 

బాధ్యత మై వికయించుటకువ జంట్లుకావలెను 

వవరములరు ; 

వర్కు లేషన్ మెనేజరు, 

ఎకొలాం[థ్. 

పఏిజయ వాడీ, 

టబ్లట్టా స లి ల లై స చిట్టా టం శీ ధు చు లై సాటి భంట్టిటె 

డువు పొడిగింపు 
పజయవాడ సహాకార శిక్షణ 

శకేర్మదము విజయ వాడ.శీ, 

సవాకాౌర శిక్షణ హందఎ౨ండా సహకౌర 

పెంస్థబబొో పని చేయుచున్న ఉవ్యోగు అంద 

రెకి “అవకాశము కిల్పించుటశై ఈ శిక్షగా 

లయములొ 1871. 72 సంవత్శవటమునో 

శిక్షణా పొందుటటగాసు దిరిభాస్తులసు పీక 

రించు కిడషటి తేనెని 25.1 

188.71 వరరు పొడీగెంచడిమెపది. కనుక 

దరఖాస్తులు 18.8.7] వంకు వంఏంచ 

వచ్చును. లోగడ (పకటన ననుసరించి 

దరఖాస్తులు పెట్లిన వారు 

నక్కర లేదు ల 

నుండీ 

మదల ఏఫంవ 

శిక్షణ తరగతులు లోగడ (వికటించిన 

తేదీ నుండి గాక 1.9.71 (వెపెంబరు ఒక్ల 

టవ వేదీ) నుండి (వారంభమ సును. 

రాయసం పీరేశ్వరళర్శ, బిఎ, 

౫ నఖ అధ్రిపాయోలు. తెబువఖ 
నందా ఉడాంట్ తినను కొంాంనీ. తవ 

జధి(పాయాబనువిలి తంచానేని 

దాత వాయఛారి శీ స ఎర్ వేన్ గక ర్మాత్రి 
ఒక బృతికా- స మావేశఎలొ చెర్నారు 

వాన ఎరోలకుఐ గుంంచి ఈ య 4 

మూవ కరరభాము కమి 

షక్ (పతి'ధుబు గానీ ఎరికీలఎఖు గాసి 

వెళి భారత్తో ఉన్న 
శరణారులనుతూయ్చుబెంగార్కు 

ఆలో 

అయితే ఉథారిక్ ష 

ననొంామ కుర డెవ్పాను, రోజున 40 వేల 

బివౌ ఎధిచోం ఘౌ న Es 

ఎసి తం 

పంఎగలపన్న అభి, నా మాన్ని 

బదా?రికొ ప్రెటాఎవ, 

గత 

ఇంది "శం కాముబు భారత్ రు వస్తున్నారు 

౩8 శర రార్డుబు వెఏక్కు. వెశ్ళేందువుు ఇత 

రులు నాము చెయ1లరనీ మేము వావించ 

లేమని తిలిశాను అత్నాను 

సచహవముఖఇచో ఎరెస్టితి “చక్కా బెటడావకి 

వానే _రికీలకుల్ని ఎంపొలని భానత దేశం - 

అంతవ ముందెప్పుడూ సూచిం న లేము 

అన్నారు 

జినసంతఉంం౦ వాక రాయా 

ఎ తికఠ వానితో మౌట్లాదామ, భ్యదితా 

వనికి ఉథొంట్ శన టేఖపై ఏివరణ 

సి;ది”ా కోరాశవి షాహీ హి చౌన్నారు. 

ర సమస్య పె భే వడా నింఘ 

అమో ఎ వీళాంతై. సం -ఎదింపులు నాగుకుశ్నా 

యున్నారు. ఇం ఎరిశీలపల్ని భారత్ వాక్ 

సరిహద్దులు ఎంపీ విష మం ఫై ఉధాఫట్తో 

చర్చించాననీ ఇంతక౦'పే వివరా౨ చె 
జేనని ఆన్నారు 

పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి 

1,33000 మంది తరలించు 
కలక శ్రా జుల్తె 2 

పశ్చిమ బెంగాల్ నుండి నా త్తం ణక్షా 

శ1 షేల మంది *ర భార్చులను మా శయ, 

అలహావాద్ ళిబివ్యాలను క లించారు. (తిప్పర. 

గొవాతీల నుండీ గక వఅ మందినీ దేశంలో 

వివిధ (వాంతాలకు తరలిందాము 

ఇప్పటికి బంగ్లా శ నుండి వచ్చిన ర 

జార్జుల సంఖ్య 6] అక్షల ఈ వేలు ఉన్నదని 

భిధికొర అంచనాలు తలాపుకుర్నాయి 

బంగాదెక్ గుర్తింవు; 
(పధాని వివరణ 
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దింగ్గాదిశ్ కు  గుర్దింపు నిహ్వటనిలో 
(ఎభుత్వం ఎటువంటి షరతులు " విధించుకో 
లె.ని ఉొకీమ (ఎయోజనాలు, బంగా దిక్ 
లక్ష్యం (| పాకిఎదిక ప్రై ఈ పష వాం వర్ణ 

యించఏడుతురివని "వాని శ్రీమతి ఇంది 2 
గాంది నేదు ,పతిపక్ష నాయకులకు తేలి 

పొకు షై 

బంగ్లా హ్ నమిస్యము చర్చించేందుకు 

,ఎధావి ఎర్పాటు టేనిస ఈ సమాపళానికి 
దొవావ్ప ఆన్ని (పతిషక్షుక నాయకులు హావ 

రయ్యారు, 

తూ బెంగాల్లోని పరిస్టితి హై తాజా 

నమాచావాన్ని తెలువవలనింనేగా గ వతిఎక్ష 

నొములు కోవూరు. 

కి యోధుబ, నాక్ నెనికల కార 

కమాఇనము సమా వళావికి హోత రె న విడె 

శాంగ మంతి శ్రీ న్వరణ్ సింగ్ వివరిస్తూ 

తూర్పు బెంగాల్ నరివాస్డు అంఠటా పకి 
నాన తన న్నెన్యా న్ని _నియమీస్తున్నట్లు 

వార్త భందాయని తెలిపారు. 

ఏ దూంంలొనూ, వార్లో ఐ, ర న. 
పరిశీబకులను నియమించకహాడదని ధార ల్ 

స్పష్టం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు 

వవీధ రంగాబలో విముక్తి యోధుఠచే 

పాక్ నై న్యాలు పొందుతున్న నష్టాలను శ్రీ 
సర ణ్ సింగ్ వివరించినట్లు తెలుస్తోంది, 

ఐరొ స వరి శీలకుల్ని 

పంపడానికి కుట 
హుస్పెన్ అలి విమర్శ 

ఆ 

వాహీ 

సధ 

కావల 

"= చా 

ప 

ఎప 
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ఎ ఇంగ్ల దశ్ రు ఐరాస పరిశీలకుల్ని 

చంఎడాపకె కురాస శ5 కారుల హామి 

షార్ పెన్స్ స, దుద్దీన్ అగావాక “పిక చక్ష 
నిర్ణ యా వాలను *ో తీసికుంటు ర్నారని ఇక్కడి 

బంగా రామదారి హున్సేన్అలీ నేడు విమ 

ర్శింహౌరు 

ఇకక జరగ్గా శక్ ఈవాటా బిళ్ళల (ఎద 

రసమ ఆయన "పాకంభోత్సవం చేశారు. 

దిరిగ్లా దిక్ కం వరా స ఎరికీలకులు వచ్చే 

టేతిపావనలు ఇంగ్లా పభుత్వం న్యతిదేకిం 
చించి, బంగ్లా గడ్డ షై సుండి పాక్ పాలివే 

తుడిచి పెట్టడాన్న" 'చూడకావికి అ రాస, 

పరెకీలకులు వ స్టే చే మెం అను మతిన్హాం: చిట 

గాంగ్ రేవురు ేపడేకీ నౌకలు "ఇయువాలు 
తీసుకుకారుండా నితోది వై గనక వారీని ఆను 

ముతీశర్తాం అవి హుస్సేన్ ఆలీ అశ్నారు. 

వందలాడి మంది విదేశీయులు బంగ్లా 

గరంహాజరు 

(1 న పేజీ తరువాయి 

గేందున తాను అనుమతితచసవి ప్నీకరి 

ఆన్నారు. 

ఈ దిశలో (వతిఎక్షి నాయరుడు శ్రీ వం 

రామచం। దా రెడ్డి బూట్లాడుతూ + యందుపల 

ఎఖ మెర్ముచే సకీవం సథలో 

నఎ*టిక్ తాను మౌనం వహిరిదా 

శb 22 స మర్మతులు 
ఖీ 

హోవాదం చేయరని, 

చేశాఎవి ఆన్నారు. 
ఆకా 

మంతులు ఎదొ 

స్య శీత కారకాల షె 

కో టమ్యు అన్నారు. 

తమ మనుగ౧త కొంశకే మం కులు ఢివీ 

సమం పరిష్కానాని' 

సమస్యను క్షీ షతరి 

క్షేమం దిష్ట్యా గౌకి 

వెళ్ళారని శ్రీ పి 

వెళ్ళారని ,శీ మాణిక్ రావు అన్నారు. _ 

సామూహేకవిగా ఆంలిపోవటాషికి తెలం 

గణా (ఎకాంమితే ధాన. కొరణమపి 

౪3 కోన (ఎభాకర రావు ఆన్నారు, 

డితో చర్చింథవబడె 

కౌముది :0థించినదని (జంగా రెడ్డి అన్నారు. 

(వాంసియ _ ౩యెబికి చట్టణద్ద్ అధ్రికౌరాలు 

యిచ్చే విషయం మొవల్తె ళా +1పజల (పయో 

సంబంధించిన వసి, ఢిల్లీలో ఇరుగు 

వీషమాక్ని గ్యూ్యూ “తెటునుకొనే 

సిమ్యలతు గలవశ్నారు 

శ శాత. 

తున్న 

వావ్మ 

నెం తి న్యమంగా, తమకు లేఖ అంద 
దేకాంని, కొవకౌంసు ఆయన నివ 

రించారని ఆ కారణాలను జాను తేలశనని 

స్పీకరు ఆశ్నాకు 
చ ఏకిలొ ఎభను వాయిదా వపేయోలనీ 

కోయితూ ఒక తీర్మానం (షతిపా!౦దఎడింది. 

తనా 
లా 

లొకసభ 
డి* ఎం. కె. సభాం 

శినొరౌయఃణన్ పతి 
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చఉమీళ ంాడుతో పాల్గాచి వయా ౩5 వర్షం 

నించి లోక్ సభకు ఎల్ కె.స డి ఎం, 3 

-భభ్ఫులు శ్రీ బి నాూయణన్ నిన్న రాతి 
వెల్లి గక నర్కింగ్ హో_ల' ముణించాకు 

అమ వము 4 సంవత్చాలు. 

ఎ నారాయాన్ను కోలేను సంబంధమే? 

వ్యాధితో నాలుగరోజు౨ శత తిః 

చేర్చారు, 

= గత [ఫ్ సంవత్సరాలుగా ఉమని కొలేయు 

సరిబింథ మైన వ్యాధితో దాధ ఎడుతున్నారని 

వెళ్ళి ంగ్జన్ ఆుతికో గుండెనప్పణునా 

డాకరీ “ ఆప. క. కాడోలి యు ఎన్ వ 

విశ్రేః దికి చెపారు, 

తొక్సభ సంతాపం 
డి.ఎ కె'నభ్యులు శ్రీ ఏ. నారాయణన్ 

మృతికి సం తావ ం౦గా లోక్సభ నేడు 

వ కార్యకమం డబేవట్లకుండా వాయదా 
పేడింఏ న 

అంతకుముందు రభరో. దాని (సభ్య 

తులు నారాయణన్ మృతికి సంతానం. (బక 

టి ఎసంగించారు సలభె యనవడ్తిళొనె 

మరణించక నారాయన్ పేద (ఎజల బళ్ల 

వల్చి వాదించే వారని ఆమన (కిందటి 
లోక్ సభళొకూదా సభ్యులని శ్రీమతి గాంధి 

_చెప్నాము 
లోక్ సభ మాజి సభ్యులు భాన్గూరీ నారా 

యక్ దిఘె ఘె మహా వాష్ట్ర మృాకికికూడా (పథోని 

సంతాఎం వకటించాము, కమ్యూనిస్టు సభ్యులా 

శ్రీ ఎన్. ఎ మురుగానందఎ, మార్క్సిస్టు 
సిభ్యులు థ్రీ దశరధ్ దేవ్. శి CED సత్య 

నారాయణ వు ఒనభృతులు ఉసంగిస్తూ 

శీ నారాయార్. శ్రీ దిఘెలమ్నుతికి 
సిరితానరి (ఎ టిందారు. 

wh 

శస్ప్కతిలొ 

5 గురుం భారత 

బాలల హత్య 
పాక్ ముష్కరులబే 
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ఇక్కడికి 11 కిలో మీటర్ల దూూన 
గండక్ (గామ సరిసొద్దులొ కి "సిటి ఇవ 

యం పాకిస్తాన్ ముష్కు సులు. అకారణంగా 

జరిపిసమేర తు పాకి కొల్నుల్లో క 
గర క కా క మరణిం 

వీరికో జక బాలిక, నలుగురు 

దాలును ఆన్నారు. వురొళ క గురు గాయ 

పడ్డారు, 

గాయపడిన వారిని కరీధగ౦ద్ 
తరో చేర్చారు | 

ఇ ణి 

దిక్లో ఏం జరుగుతుందో చూస్ చెప్పారు 

జాము వొకిస్తానొకు తరిగి వెళ్ళేదిలేవనీ, 

- ముజిబుర్ రహ్మాన్ నాయకత్వాన ఉన్న బంగ్లా 

దేశ్ కె వెక్షామసీ శర అార్జులు ము క్రకంఠంతో 

+వకట్ంచారు. ఇక ఐరాస వరీక్టీఅకులొచి 

చూసే దేమిటి? అని ఆయన ఆశ్చర్యం 

వ్యక్తం చేశారు. 

(వన్స్ నృదుద్దీన్ తోదరుడికి పాకిస్తాన్తో 
నాక్టిర్ద ఇప యోజనోలున్నాయి, అదీగాక "తయన 

మహీాజు, మెము వేదవాళ్ళం. వాడి సాను 

భూకిని మేమెలా ఆశిస్తాం : అని హుస్సేన్ 
ఆలీ ఒపళ్నించాొరు 

పాక్ అంగీకారం 
జెసీవా, జులై 26 

బరిగ్లాదేశ్ కు ఐకాస పరికీలకుల్ని ౩ వేంవ 

డానికి పాక్ ఆఅంగీకొరం తేలిషిందని దోత్య 

వర్గాలు నేడిక్కడ తెలిపాయి. 

ఈ పరిశీలక బృందంలో 100 మందికి 
శప్తూవకావమండా ఉంటారు. శ ణారుణుతిరి * 

తూర్పు పాక్ వెళ్ళడానికి వీరు (ప్రోత్వావాం 
ఇఫ్తారవి ఆ వర్గాలు తెలిపాయి. బంగ్లా 

డేకతో పస్తుతం op శరణార్ధుల శివిరాు 
ఉన్నాయని వీడు చెప్తున్నారు, 

సమస్య తెలంగా 7 

వికాలొం[ధ ఫ్ 
షష తనమును 

శ. అల న్ స సహస వ కార్యా అ 

/| జ 

డ్ Te ొ బాసం రరర . గీ ఆఆ లంబం అలారాలం 
ప a 

పా అకా న చం 
sf ఒన్ ళ్ వందో డి నొంనటద 

వు 3 \ రొజ్య వ. క వ. అ 
ర త్రై జా మో నాఎతావాదు జాతి 27 

చ క an న. అల సా లట కొనిజ సి :2యవాడ పదా ఎక్షిలుమార్లం పదు 
గల బకత రాచేయూలని చె లకిల్లా నుండి భృదాళ 

న్యూధీర్ణి = జల్రై ల చంపకురా క్వ్య్యారుము _రెల్యే మోర్షం 

సవరించిన బేంగాత్ బూసంన్కర ఇలను విదేశీన న నిర్మించా అలాగే ఒంగోలు నుండి 

వధక్లమయినంతి త్వరలో అమలు పరచాలని రానెకం సె లిం నాగార్జునని సగం. మీదుగా హైదరాబాదుకు 
చై శ 

మ్యూవిస్తువత్స. నాయికండు శ్రీ రూపేష్ (1వ చక్రీ తరువాయి కొత కై బుమార్గం విర్మెం ంటొలసి రాష్ట్ర 
లు ( “= జ్ షు 

గిపా. నడు. రాజసభలో ఎలుతన్ని సందర్భంగా సభ్యులు పె విధంగా. త్యాగహా (మితం కెందానికి వద్తి న్ని చేనింది, 

కోరారు శాలు (పకట్ందారు, చేసితశాఖమంతి (7! అపగాని భగవంత 

భూ సంస్మరి [౧3౨ చట్లంముండి తప్ప్నింణబు మార్క్సు సభ్యులు శీ నుబహ్మణ్య కాము నటి కొపవసఢ (ఎలో a తరాల సమ 
యు వ ళ అనో 

౨ నేందుకు తోతేవార్త క (ఎమత్యం రక్షణ మీశన్ మతి 9) మంది సభ్యులా ఊ తీర్మానం యంబొ శ నకసింభాంం (+ వెంకట 

కల్సిస్తువ్నుడిని ఆయిన విసుర్భుం వారు [ఎ వెళి పెటా _. సుబ్బయ్య లం మై విషయం వేప్పారు, 
బే అ లో ననా 

నర శార్జులను. వేం 'వెస్తున్న నోవియః*ం్ పిమానాఠు 

కతుల బోనులు 
(1వ పె 

కారి సయ్య నట్ ఇట్ ద్మురాజ్ వన్నారి. 

పట్టణంలోని పెషవీధి ళో ౩ క వెగానేకాలి, 

కూలిపోయిన హాపులు కొటొవ్వెనెట్లు 

కనిప నాయి. 
న! 

బని సీధుం “ండా ద. వేదారం 
—- 

బటు లా 6 నిడిదో అ 

పేక! క్ 

మొ తఏ అంభా నాళన మయింది 

ఇంకా మొండి గోడలతో నిలిచిన భపరాల ప్రై 

అగ్నిప్రమాదం ఛాయలు 

ఆనేక ,పాంతారో ఈ గోవ ప్తి 

పోయి ఎది 

కనిపస్తున్నాణు 

బుల్లెట్ల 

గురులు కనిపి శాయి ఎట్టథా౦ిలొ' ని బజలు 

ఒకరికౌ 

వీది Ww 

యకక ,పకటవలు ఉర్యల గురించి జయతే 

వారిక చెర్యాలని వీ౫ తూహణ 

ఎడదుతు రారు 

కమి మాట్హానుశ శోవశం లేదు 

స p= శనమయలున 

ఉలదాచుకుంటుత్నారు.. వాకే 

స్య 

చాలా 

నన్యం వ చ్చేసరెకి ఎట ౩౦౫" ఎంఐధతా 
_ 

తీంలి వెళ్ళిపోయా ఎ కధా! మది ఇంతా 

వెంసు ఏ జరిగింది "ఎంవుకందె వాదు 

షమ్మల్ని నాళనం సేయ జూ శ్చారూ అవ 

ఒక మున్ 0 యు వవహ న మోవాన 

మివ్చాా "మెము పంస్సి ఇ. ఇటుక 

హిందువు వేవ్యధూ తేమ అవి అయుఎ నడూ 

అతని సహవయాో అక్కడి నాశనేయుయినె 

భవశాలన్ని చూసూ ఉన్నారు, 

కొందరు నాశినమయిన తమ షాబ్బల్లోనే 

కూర్చుంటారు ఫ్రీతావహం ౪ ఉలె త్రీఆకాశం 

కెసి చూస్తారు 

కొంసరు చిశ్న చిశ్నె ఇళ్ళు 

కట్టడ ఎ మొంలు పెట్టారు, ఏవో పునవావాసం 

5ట్చెన్లాఎుని .బధికార్లు అచ్చపష్త మయిన్త 

శటుర్తు బెబుకుర్నారు, నిజా? కిక్కుశే జరిగిం 

డెమి తిదు 

హిందూ ముసిం ఐక్యత 
se] 

కెమిలాలో కొవ్ని ముసి ౦ ముటుం జా ౨ 

ఇళ్ళలొ హిందువులు తఐవాచుకున్నారు 

_వైన్యం ఫతావాం ఎట్టణ (లొని 

ముస్టీ డలు, హీందువృం పై “పెచ్చు పెరిగి 

నప్పుడు వీరు కలిసే వవించామి. _ 

కొమిల్లా చుటూ గామాలనస్ని_ దిగ 

మయా ఉంచా క్కశానిచా ఏక గా పంది “హో కంయ్యే సోవియటో 'ఎతినిధి వర్గా మప 

వెళ్ళాను. ఈ పీపీ మాన్ని పట్టణం చుట్టూ (గామాల్లో వఎఎ జరిగింది 

తమకేమీ కేలియఏని అధికార్లు నంగ రాచి 

కబుర్లు చెస్తే న్నారు, అవామీకీ గొను ఐళిఎరిచిన 

ఉన్నత పార జధికొరి హరొక మాడిళోలీను 

ఆధికొరి గురించి తమకేమీ తెలియ దంటు 

న్నారు, 

వారిద్దర్నీ నైనిక కెం దానికి తీసుకు 

పోయాంినీ ఆ తాత వారిగురించేమి 
ఇలియదన్ పట్టణంలో వామ చెపారు. పొర 

అదధికారిన్మే 

నియమించారు 

'గెరిలాల విజృంభణకు 
గ 

తిరుగులేని తార్కాణం 

కొమిల్లా (విహ్మన్ బరియాల మభ్య రహ 

దారికి ఆటూ ఇటూ వరిచేలు జనుము 

పంట అండా వరదసీభీకి మునిగిపోయింది, 

గరిల్లా దాడుల్లో నాానమ్తైన వంతేనలు, 

అనేకం కనిపిస్తాయి. విషు క్రినేష గరిల్లాం 

విజృంభణకు ఇవ తిరుగులేని కార్మాణం 
కోంతకాలం శాత పాశ _సైన్యం కొన్ని 

వంతెనల్ని జాగు చేసింది, 

ఈనెల మొదట్లో వీముక్రియోధుబు పెద్ద 

దాడి జరిపిన 1పాంతాన్నికూడాచూళారు. ఈ 

దొడివల్లి కొమిల్లాలో 7 రోజులపాటు విద్యు 

చ్చి కి ఐఇందమింది. ఇ ముడి క్కు 

నైన్యావ్ని పెద్ద ఎత్తున దింపారు. 
,1ఎజలు తమ “న్వాతం త్య జతారొఎమి 

ఇంకా భద పర చుకుంటున్నారని 

బెంగాలీ యువకుడు. చెప్పాడు. ఆ పలా 

కొలు ఏగిదేజపకాశ0 వారికిక రాసనుకుంటు 

న్నారా 2? కృత విళ్సయంకో 

మక్ 

(పళ్నించె 

ఎ అళ్నర్య చకితుణ్ చేశాడా యువకుడు. 

కేరళ [పభుత్వానికి 

వందతుం 
అ 

కాంగను సోషలిసుపారీ 
కం శం 

కొచ్చిన్, జూలై 27 

కేరళ రాష్ట్రం ఇటివల ఏర్పడిన 
కాద్యగను సోషలిస్తుపార్షి, కమ్యూనిస్టుపార్టీ 
వాయకత్వాశ గిల బిక్య సంఘటన (పభు 

క్య్యాన్ని దిలసరచాలని సర యంచెంది. 

పార్టీ ఆర్లనై జింగ్ కా ఇదర్శి శ్రీ హెచ్ 

హాజీ "పె వై విషయాన్ని నే డక్కడ తెలియ 

చేశాము 

క్ పార్టీకి శ్ర శాసనసభలో ఇద్దరు 

సభ్యులున్నారు. 

పోలీసు అక్ కారిసీ ఎ పు డో 

తొలగించి పాక్ ఆదికొర్తసు వారి స్థానంలో 

జీ తిరు వాయి) 

బాొబాకద్ 

కావి ఐత 
శిరూచ్ 

కభ్నిరి బావాకిత్ పర్. సేవ 

జడా హాఘమిముల్హాలము యో రోజా ర్యాతి 

కొల్చివళాఎ 

తమరు వాయ 

శాన్ఫిత్ భామగా వావాకర్ = ఎల్ ఘోరీ మ 

ఎన్నునన్న పష మం వారిసంకు విదితమే 

వీ3వరు అంశన్ నుండి ఘూకాన్ వలం 
తనా 

డిగా లీసిఘా |, ముత్యం నిర్పంధిం.. 

సుమెరి ఎభెలానికి వఎ*గించించి. 

నిషేవెంంఏడిన కదూ, సు వాత (ఎధాఎ 

కొరదిపి అబు. థాలిగ్ ఎహగొ టొ పె 

౨+ను మారేంష 

అమి ఎతి వశం 

ఎతినిదీ చెలివామ దమహాగాట్ పె 

be అభరు ప్రడువ 3 స్ట 

వే 
ఇటివల నూవాన్తో జరిగిన వీధి పోవ 

బాలద్భష్ట్యా సూడాన్లోని ఆ మెరికా క్యా 

అయాలను మూపైసిఫటు విదేకౌొవగశాభఖ 

వాషింగ్లన్ బొ (ఎకటించిడవే, 

వ్వా 

ని పడే! ఎలే3 మ్మ 

శశ చా 

ణి 
a 
అ 

బంఖా రెనులో 

కానెంకానీసమావేశం 
కొం౧క్ సయం 

మాత్మో. జూల 2 

సోవియట్ (ఇరాని అలెగ్గీ కొనిగిన్ నేడు 

బయల్దేరి బకోరెట్టు వాపు బుఖా రెశుో 

జరు"కుప్న కొమెకొన్ (తూయు యూరపు 
గ స్ జ పెశాఖ ఆరీక ౦ స్థ నమూ నేశానికి 

లుగా కొగిన్ 

టాస్ వారా సంస కిలిసెంది. 
wp 

జాటె 48 

మొతం చ్ వయ్యా ఎనఏ 

శరుగుకుంవనీ ఎభు తె 

ఏఛారభా 

బంగొర్ _ బడెటుపె జరిగిన చర్చలో 
యె ou: క 

కెర్మవ నలపగా బెంగాల్ మారిం 

అంగీక రించనని అన్నారు 

శ్రీ గుహ్హా 

వార్గొంచూ 

దినే వెఖిరితో 

ఇటు వంటి దృక్కధం తప్పు అని 

పేర్కొన్నారు 

ఆయితే కాదా స్ట్రానీక - ఎఎం ప శకి అధి 

కారాలు యి రారని” కోరారు చ ఒధ౦గా 

తన అవ స్యఅను సస్సుర్ణ 

వాషం బది దిష్కురించు మకోగపి 

చేప్త్రవడాయి జె 

దశ్నామ 1 

నాలుగు ఇంటంవాయి జరిగిన చప్పుడు 

ఆర్థిక డిశ్యాచే. మతి శ్రీమతి. సుశీల 

రోవాశాగి నబాూరానమీమా దె2గాచి వ్యవహా 

రాఖను చూనేందుఎ ౪, నిర్దార్డ శంకరెసు 
నియమిెంచబంలో _పభువా్యాశికి ద్విరివ్య 

(ఎయో ౩ ౮ాలుర్నాయినే ఆరోఎణము తిరన్క 

రించారు. 

బెంగాబ్ 

సషాఖ్యలే 

సాను త్వదితంగా 

శ్రి రేను 

సమస్యలు భార తదేక 0 

రామం ఎమర్శొ_9టున్న సస 

"పరిష్కురింటే ఉసశం 
టై 

తోనే శియమిుంచబం జరిగింద 

స్నా 

బదెట్ య 
a 

మం తీ నసూరానదం అశంతఏం 

సభ ౪ సం భఇభీంచి3దడి 

స (;చాఎంఖించిన 

సభ్యిమ శీ బనోం౦ఇగ్ రా 

ఆరి క పరినిళి ది1డారేం 
o ఖు 

మనీ అరోపెం వాము, 

మాక ట్ట 
రాషంకొ 

ఊసు కిర్మిదంకెరిణ 

య్ 

కాలాలలో 

50 వుంది మృతి 
ఇబంగాణా ఉద్యమంలో 

హింరాబాద్, జులై 846 

196) వ ఎంవత్చిం0లో' జరిగిన (పత్యేక 

తలంగాణా ఉద్యను సందర్భంగా హైదరా 

భాద్ లోనూ. ఇతర తెలంగాణా జిల్లాబల్నూ 

పోలీసుల కాలులో మొ త్రం +) మంది 

మసిజీంచారిని, 14) మంచి గాయఎడ్డార వి 

నౌడు రాష శాసన భభ  హోంమంతి 

ల్సి వెంగళ రావు (ఏ+టింనాషు 

శ్రీ చృదినిళాం విట్టి అడి) (ఎక్నకు 

ఈథితిపూఎక్షక౦ గా ఇచిన, సమావానంవో 

మం,తి పై విషయం చివ్నాకు 

హైవరావద్ ఎట్టణరంకొ జరిగిన కొల్చు 

లలో 2 28 మంది మణి. చాఠన 1,8 మంది 

గామనద్ధారని ఉయశ తెరి ధారు 

పోలిసులు మొత్తం ఏ1! నారు కొల్నులు 

జరివారని శ్రీ వెంగళవావు 'చెవ్చారు 

అదిక దరలకు వ్యతిరేకంగా 
ఉ౮౮ వందిత |పదర్శన 

పశ్చిమ నో దావరిజిల్లా 

మ్ యు “ాతణంఠరు వటుంటి 
తిముం జూలై 2 

తీయకు పట్టణంలో క మూ 

నిస్తు వా్టీ, ఏవిధ | పజాసంఘాబ ఆభధగర్వాన 200 మందితో 

పలి కు వ్య తి శేకంగా (పద్మను. జరిగింది 

ఎట్టణ కమ్యూనిస్టుపార్టీ సన భ్యు లు 

రిక్షా కార్మికులు, పంచాయితీ కార్మికులు 

రుం ఇడుంళ్ళ నంఘం, మహికొ సంఘం 

బిల్లింగ్ వర్కర్స్ యూరియర్, వ్యవశాయ 

కార్మికులు ఈ (నషర్శనలో పాల్గొ చ్నాదు, 

చౌక డీపోలు తెర వా అని, కిలొ బియ్యం 

0.75 పె సభను అఆమ్మించాలవి. భూర్యొముల 

వద్ది నిల్వలు సేకరించాలనె. యితర రాష్ట్రా 

అప ఎగుమకులు ఆపివేయాలవి నినాదా 

లిస్తూ ప్పరవీధుఐగుంచా ఊోరెగింపు జరిపాయి 

ఊరేగంపులో 64 రికాయ కూడా వున్నాయి 

తరార్టిత తవాశిల్దారు కొర్యాలయంభా * 

కమ్మూనినుసారీ 

నాయకులు మెము ఇడం యిచ్చారు. 

తదనంతరం గాంధీ చౌక్ లొ జరిగిన 

ఎహావంగ సభలో శ్రీయుతులు భూవతి చాజు 

సుబ్బరాజు, మద్దాల వెంకటర్వామి, (ఇవర్శు 

కులసుద్దేశించి చొకడిపోలు తెరిపించు కొను 

టకు గటిశా కృషి చేయాల్నివ 

వివరించారు, 

7 జ్ Ya 

త్వరలొ స్వంత కరెన్సీ 
కణకల్లా జులై 26 

బంగ్లాదేశ్ పా రిపబ్లిక్ త్వరలొస్వంత 

ఉరెస్సీని ఏర్నాటు_ చేసుకాంటుందని బంగ్లా 

యితడ (ఎజా నంఘూలి 

అవసరాన్ని 

దేశ్ రాయళారి హున్నేడ్ ఆనీ నేడిక్కడ 

చెప్పారు 

బంగ్లాదిశ్ పోస్టల్ స్టాంపు షదర్శనను 
(పారంఖిస్తూ ఆయన పై విషయం తెలిపారు 

తమ దే! స్టాంపులను ఇత్వ. దేశాల 

గు రించే విషయమై అంతర్జాతీయ పోస్టర్ 

యూనియన్ తో చర్చించ చేదని అయ 
నన్నారు ఈ స్టాంపుల దాక్జిరా బంగ్లాదేశ్ 

సహాయ నిధి వసూలు చేయబడుతుందన్నారు, 

నాలాల 

సం బహ్మ శ్రణ్యంచె 

నామినేషన్ దాఖలం 
కో మింఎత్తూయ జులై 27 

+కిష్ణ్టగం లక్ క్పభ నియో క వర్షం" ఉం 

ఎన్నికరలో పోక్రీకేనే నిమి యం కేంద 

(వకాళికా శాఖ మంతి శ్రీ సె స్నుబవ్మూ 

ణ్యం కొంగెన్ అభ్య స్టో నేకు నామి 

నెషన్ దాఖలు చేళాను 

మరో ముగుప అభ్యర్గులు కూడా నామి 

షన్స్లను దాఖ = చేశాక 

ప. సుబ హ్మ్ కాకా 0 అభ్యర్ది త్వాన్ని 

య కె బలతరుసున్న పష యమం 

పారకుఖకు విదితమె. 

సాధ్యమైనంత తక్టెరభో నగ్న క్రటా మని? 

మని మంతి చెన్నాగా సభ్యులు సంతృప్త ‘జ ౨ సె తరిపుశే శే భగ 

సడిలేడు వెంటన విదీ1కం పినింను జారీయం వంతరాచ్చ సూవానమిచ్చారు 

చెమాంని డిమాండ్ చెళాదు, ఈ ,క0నె పనులకు |పొథమిక |టాఫిక్ 

" నూనెవంలు పెంచటం ఎబ్బఎగలు చేస్తున్న సత్యెమె కేర్యదిం మంజూరు చేసీ రదని 

దో ఆయన తెలిపారు, 

లి 
నవి ప్ం వా 

వెళ్ళిన. ఉంయభఖ్యసుం్యతి 

క 
స్ 

ఢి శ po 
వయ ఛవీ ఒక సభ్యుము ఇర్నామ 

1935 లొ (చో; హాం భన లు. (డాడ్ గేజ్గా 

మారడం, సేడిపుడీ నుండి మిక్యాలగూక, 

1965 లో దాం. వాొకికాన్ యుద్దం నరొంకఐ మిదుగా నీకిర్మదాబాద్ కు మీటర్ 
నందఎంచినన్నషు చూస్తా ద విదేశ మానె గ్ వమ్ము దేర భృదాచలం కొప్వూరుల 

కం పెసీలు (చోవాం. బశాయని అవ్యుడు అధ్య కొత రైటు మార్గం వెళ్యుటంమై 

రూపాయి నూరకా౦0క ప్పెటొలు ఉత్పత్తులు పూవ్వాపు సర్వ నివేదికలను తాజాగా మళ్ళీ 
నవఫా చేయడాంకి.. తిరస్కరిందామిని సవరించటం, 

అవే ఎముకలను ఇప్పు. కూడా. చిచడు. ముభ్యమర్యతి. థ్రీ (బహ్మానంద రెడ్డి 
తున్నాయిలి సభ్యులు ఎఎన్మించో స జోక్యం చేసుకుంటూ ఈ ర్రై లుమార్గ౦వల్ల 
భారతదేశంలో మానె ఖస్టికిగాను ఈ కంపె రాష ఆర్తి కవ్యవస్థస చాలా ౫ బాభం జేకూరు 

నిలు తమకు కౌవల్సిన చోటనుండి ముడి తుందసీ అందువల్ల ఇవి వెంటనే అమలు 
నూనె. దిగుమతి. చేఘుకొడానిక అధికారం జరగాలని రాష్ట్ర “పభుత్వం కృషి జ స్తున్న 
ఉండేబబ్లుగా ఉచ్చంపం. చేసుకోవబంవల్ల దని తెలిపారు, _ 
ఈ స్టీకి ఏర్పడిందని (శీ సెదీ జేవ్చాము. ర ల్యేబోర్డు కూడా... వీటికి “అత్యంత 

మంతీ ఈ విషయమె ఉన అ్రనహాయతసు (పాఠాన్యత యిస్తున్నదనీ ఆయన తిలిపారు 

1ఎకటించారు . యా 

సాదతికు 
ఇండో సిషి నూమిండి ముక మానెతెషించు 

శ అయయ 

9౨ ఆఅ 
స [న 

చున్నట్లమితే అది భారత నూసెబడ్డి 

తం 

కర్మాగారారిన అంత ఎవీకికావనగి_ మగ్న్మాఆ 

ఆన్నారు. ఈజిపు నుండీ సూనె తేవంచు 

నంటే ఆది మస మూ కపన్టి 8౦ పెనీలకు 
సరిపోతుంచా లేధా అనే సంగతినీ పరి! 

ఛిస్తుశ్నా మశ్నారు 

బహూన్ ఒప్బం వాన్ని ఉల్త ంఘే ది 

నూరే కం షెసెలై 3 ఎన్నో. 

షైన్ కాతక్స్లు 197 ప టు. 

వుదెశి 

71 ఫి ఇవరి, జూన్ అలొ ఫరిలా పెంచామని యు ఎరిషారా 

మర్మకి చెప్పారు, . జూలై 27 
అరబ్ ఇృజాయిల్ యుద్ధాన్ని పరష్క 

శ లలా. రించేందుకుగాను అంధ అధ్యక్షులు అన్వర్ 

నాదకొకు (సత్యేక బధి కారాబనిస్తూ అరబ్ 

సోషల్న్యై యూనియన్ కార్య గన్ తీర్మా 

నిందింటి. ఆంట్ సోషలిస్టు- యూనియన్ 

అంబ్లొని ఏకైక రాజకీయపార్టీ. 

2- బాయిల్ -కమించువొ కూర్నున్న 

అరబ్ భూభాగాలనుండి ఇజోయిర్ ను కొలగిం 
చెందుపు ఎలాంటి దర్మ ర అవసర మౌ ళామప్ 

సాదశక్ వావివ్నే & తాటి నన్నిటిని బేషస్టేందుకు 
అయనకు అధికొరం ఇ విది డి ౦ ది, 

అరబ్ నోషరిము' యూవియశ్ "జాతీయ 

సమికి సమావేశం పై అధికారాన్ని సాదిక్ 
కిచ్చింది 

సాదత్ [(పసంగం 

“కారం చోరుల 

ప్రతీకారం | 

న్యూయార్క్, జులై 27 

ఇటీవల న్యూమార్క్లొ ఒక 
వింత ఆరిగింది. న్యూ యార్ లో 
ఎలా శేవిందాకొ తిథివీ -చ్యాసాన్నీ 
ఒక ఎ తి కషప చురి ౦ చి ఇది, 
న్యూ మారీలొ ఉన్న కార్లదొంల 

బారి౦డి (వడలు ఎలా తట కొర్తను 
& కో a ue / 

es at Pa 4 1700 మంది గల ఈ డాకీయసమితడి 

మా జే అబే స wa సమావేశం ముగింప సభలో నావిక్ (ఏనం 
స్ వ టల? గిన్తూ ఈ నంవత్శరంకొ మిగిలిన 

తీసుకువెడుకున్న ఒక వేనొను ఎవరో వే సి _ 4 నెల 
ల్లోని అరబ్ ఏదో ఒకటి ఆచరణొళ్మ గిభిందొడ వేన్టో టక దొంగిభీంచారు 1 ఆ CEN కంగా చేసీ ఇషజాయిల్ దుర్మాకిమించినే 

ARES యోయో DEIN INNO PDIP 

ప్త 70 పలుఉ (వకుల. (6. వలు. ఉన్నారు టి. (పాంతాల నుండీ వైదొజగ జేయాఅని 
న్యూమూర్కంలోనే ఓక భాగంలో 

అయన అశ్నారు. ఆఅంపి మొ తం విజయా 
చ దొం%ఉసనం జరిగింది 

అస టిని, ఈ సంవశ్చర మే సాఢిందాలనే 

తారు చెన్నటం లేదని ఆయన ఆన్నారు, 

(ఏతి కతు చేరికకు తగు. నమారానంగా 

(వతీకారం 'చేయాలని డెవ్పకధెబ్బ తీయా 
స క్ ఇ ఇన్ అమిన్ జ్రన్నాకు 
జనతాణ లవ 

లాలో 

సుంటగన్ రహస్యాల 

వెలడ పె ఆంక్ర 
నీజయవాడ, జులై 27 

ఊ నెల ఓ వతేవెశపవమయు నెం 1§ రక్షణ మతి ఉత్తర్వు 
ధిల్ని_మ్యుదాన్ జనతాఎక్స్ వెస్, దుగ్గి రాళ వాషింగ్టన్. జులై 28 
శై క స్టేషన్కు యవ తభ రేండన “ఒకప్పటి” అత్య" తె రహస్యమైన పంట 
రౌతు “లెన్కు కఠకర సపైచేనె లారీ గన్ రహస్య వృతాలను విడుదల చేయ 
అంచుకు రాచుకుంటూ పోవబంతో రైలు టాన్ని తాత్యాలికంగా వాయిదా వేస్తూ 
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