
విశాలాంధ చందా వివరాలు 

కా పోస్తుద్వారా 

నెలకు 158 ర: &10 
తే నెలలకు స్ 24.30 
థి నెలలకు 40 d.80 
నంపత్సరమునకు  కికి.00 25.20 

ఆదివారంతో” నహ దినప్యతిక 25 సై 

సంవుటి 26 

“జీను నినిమాలుతీసినకోజుూల్లో 

మాకు వేషం యిచ్చా, ఇప్పుడు 

నాకు మూ సినిమాలో వేషం, 

హా 

రాష్ట్ర శా సన మండలి 

ఎన్నికల కార? స్ట కముం 
హైదవానాదు, జాన్ 258 

10 మంది శాససమండలి న భ్యు ఆ 

పవనీకొాతం ముగియనున్నందున ఆ ఖాళీ 
అను భ రీచేయబానికి ఆర్మధ[వదేశ్ శానన 

వభనుండే శాపననురిడిలికి జాలె 20వ 
'జడీన ఎవ్నిశలు జరుగుతాయి 

శేం(ద ఎన్నిక కమిషన్ ఆమోదించిన 

కార్య కనుం (కింది చిధంగావృండి. 

చామినెససను దాఖలు చేయటానికి 

చివరి తేకి 19 6 జులై 2 వ కెద, జార 

శ వ శేక్లీన నామినేషన్ల పరిశీలన జరుగు 

తుంది, నొమ్మి సషన్క ఉనసం హర ణకు 

జులె. చివరి తేదీ. ఆవరఠమ్తైతె జులై 

2౮వ శేజ్న ఎన్నికలు జరుగుతాయి. 

పదవీ కొజం ముగియనున్న వభ్యుజ 
వేర్ల (శ్రీయుతులు సీఆం సిద్దా రెడ్డీ, మపో 

నందే రెడ్డ, డ్రైనుతి జె ప రావీమణి దే వి, 

(నుతి హల భసవి కములాకుమారి, సి రాజ 

గోపాల్ వాయు చ ౨ టి. రామమూర్తి. సీవం 

అ గోపాల,శి సయ్య, షె చిదంజక రెడ్డి, 

. ఏర్, మహేంద, టీ. 'గోవిందనింగ్. 
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నర్సాపురం, జూన్ 28 

పశ్చిమ గోదావరిజిల్లా నర్పావుర 9 
శాలూకా మొగలూరు సమితి ఏకియాలోని 

'|'కాళన శీచారు గ౧మాఆతో - నాపమళ్ళకు 

నీరఠ౦దక రైశలు సోహోకారొలు చేన్తున్నా 

1 రవి ఆధికారులు అత్యవసర చర్యలు 
చేనట్లాఆవి జాన్ 28 వ తేదీన మొగలూ 

సమితి ఆసీనులో జరిగిన [గామాఅ 
సర్పంచ్లు సమావేశంలో కోకబడీధిది. 

తౌలఆక్షరి (పారంభమై నెళి కావస్తున్నా 

వర్షాలు వడలేదు. జూన్ 1న తేదీన 

మెయిన్ కాఆవకు నీకు రానడం (పారంభ 

మెనా ఏ రోజునా సంత ప్తికరధిగా కౌఅనలొ 

ఫీపలేదు, 
'మొశల్తూరు సమితి చె సరి కంగా 

తూర్వ్నున "వకిషనది, దక్షిణాన. 'నముదం, 

వడనుకన ఉప్పుటేరు కలిగి 403.80 చద 
రన్న కిలొమీటర్ల 'వెళాత్యం, 30 (గ్రామాలు, 

27,118 జనాభా కలిగి కౌల్వశినారు 
[గానాలతో వున్నది 

కాలవ మొగలోని ధనవంతులు ఇల 

వంకులు సలు ర్యాతి “ఇంజన్న తోను, 
“హేండు కారెం” ఆ తోను తను పొలాలను 
తడుస్తకుంటూ వుండిటంనఆన శితారు 

(గమాలవారికి మంచినీటి చెరవుల్లోటాడా 
సేరులేవిస్టితి ఎర్నడిండి, నారునుభృ 
సూర్తిగా ఎండిపోయివివని నమావేళంళో 

సర్పంచ్లు వనరించారుం 

మొల్తూరుపమితి రద్దుకొజడిన వరబవాత 

[గామాఅ సీకిగతులు తెల్సకొనుటిక 

1పభుక్వు ఉత్తర్వు (చకొరం ఈ సమా 

వేశం ఏర్పాటు పయవిడిన్నట్లు స్పెషల్ ఆపే 

సర్ ఇన్ ఛార్జి శ్రీజె వి.కె మల్లి వార్జున రావు 

తెలియజేశారు, వర్గాలు కాళంలో రవవి 

కారణంగాను గోదావరిలో కాడా నీటి 

నుట్టం తక్కువగా వున్న -దునసు, 

ఈ కునికి ఏక్పడించని, కనీసం ఓవ వండు 
సిరు కూడా వదిలే అనకాశంలేక, వఃసితి 
ఆందోళనగా పున్నదన్హి కావ మొగతో 

రాయలసీమ ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్ష ఎన్నికలు ; 

JC 
౧అబిం చ 
ఇ 

గం 

వే 

విజయదడాడ, జూన్ 28 

రాయః సీను తూర్పు, వక్చిమ ఉపాధ్యాయ 
వట్టభ; దుఆ వియోజకనర్గాఆనుం 4 శానన 

మండలికి జులై 4 వన “కదన ఎవ్నాశలం 

జరుగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలు నేటి రాజి 

కీయ పరిస్టికులలో విశేష (పొధాన్యతను 
సంతనంచుకుంటున్నవి మితవాద వర్గాల 

చుండ్, అకిపోద అవకాశవాద ధోరణుఐ 

నిండి | వళాస్వామ్య వికి ఏర్పడిన ఓపమా 

చం దృషా 0 గత నంనత్సరం ఆర్యవసవపరి 

స్తత (ప్రకటించటం రిగింది. ఈ పరిస్ తులలో 

మేధావుడై న ఉపాధ్యాయులు అభ్య పట్ట కనుగెలి 

గతిశిల అభ్య ర్హులను 

ఆడి 
దేశ్ (పాథమికోపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షులు 

ండ్ర జీవన్ వి ఖై కై 

ద 

పించకంలోశాతి సమో నాలనువకికణ నలో & 

తీస్న్వకొనవఆసిన ఆవనరనము కళఅదవని 

వేరుగా మనవి జేయనక్కర లేదు. 
(పస్తుత ఎల్నిశళలో పోటి చేస్తున్న 

ఆభ్యర్తుుతో జారి గత చర్మితను పరిశీలించి 
నవ్వుడు మిశకాద అఖివృద్ది నిరోధనర్లళ 
భావాఆ (పతినిరులూ, అవకొళ 
వావి రాజకీయా (సకవిధులూ ఉన్నారు? 

అదే విధంగా జాతీయ (పజాతం్యత భానాఆి 
(వతివిధులుకూడా యీ ఎలుకలలో పోటీ 

రాయలనీను తూర్పు ఉపాధ్యాయ వియో 

ఆతరిధావ్క 

వున్న ధనిక రె తలు ఇంజనతో పీరుతోడే 

డాన్ని ఆరెకడ కా నున్టిన్సెషల్ ఆపీనరుగాము 

ఆన్నారు. 

మొగల్తూరు విడీఒ శ్రీ 

భార్జున నాయడు ఇంత వధకు ఇరిగనకొర్య 

కలాపొాఆ నిసేడిక చవివి వినిపించారు. 

ఐ. ఎం.ఎస్. భాతా,కిందడై తుఅనుండి సమి 
తికి రు, లక్షలు అప్పువకొయాలం వనూలా 

కావకిసపున్నదని తాటి వసూ ళ్ళ ల్ో 

రె తులు ముఖ్యంగా పర్సంచ్లు సహాక 

రెలజాతిని చి సి చేఫారు. 

ఈ సిధంగా నమాచేళాలు ఏన్నాటు చేయ 

డం చాలా సషుంచి వనిగా వరీవంచ్ లు 

కొవియౌడారు. ఐం ఎం. ఎస్. అప్పులు 

బినామీగా తీనుకొవి వడినుండి తపన 
ఒక్కరే వాడుకోవడం జరిగిందని, సమితి 

ఎం నులి 
యగ 

Phone No. 75301 

విర్యహణలోవి ఆనునతుఅతో ఘరిదులు 

లేవని, ముర్ధిదుకకు ఇంతవరకు బడ్లెట్టులో 

వాతా ఏక్పాటు చేయలేదని మేడపొడు 
ఆనున శకి ' చెందిన జీవునకు స్పెటొలు 
సప్త లేళ మూజనడిందని, సమికికాౌర్య 

కలాసాలు పరివకచ్అకు తెలియళుండా 

చాలా అవక తవక లుగా జరుగు 

తున్నాయని. నర్చంచ్ఆ న హకాఠరి 

సమితి నీబ్బంది జీనుకోశాళిన్మి వారిజనుఆ 

ఆప్పు దరఖాస్తు విషయమై తగి న గద్ద 

తీసుకోవడం లేదని, ఆయా (గామాల 

సర్పంచ్లు వివరంగా మాట్లాడారు. 

వసనుహోళ్చి సం, కుటుంబ నియోం[తణ 

చిన్న మొకాల పొదుపు, మొదలైన శాతీ 
యాభివ్భద్ది' కార్య(శమాల (పాధాన్యశను 
సవరించి (గామిణ (పజ (వధావితం 

చేయడావికి (వతి సక్సంచ్ కసి చేయా 

ఆవి స్పెషల్ ఆఫీనరు విజ్ఞస్తీ చేశారుం 

3న ననన నన లాలాణాలలందా న ననానానానో. 

ETO TR” RN 

సల్లూరు జిల్లా “వెంక టగిరి తాలూకా బంగావపేట వేణుగోపాల 

సామి ఆలయంలో 2! అడుగులతో 

చేయబడిన “సత్యభామ, రుకి Pp ఇటీనల దొంగిలించ 

బడిన వీటిని వెంకటగిరి సర్కి=బ్ ఇనస్పెక్టర్, సబ్ ఇన 

ఆ చూ కతీ 

al 

cabs 

జక వర్గంనుండి పోటీ చేస్తున్న 

రావస్వామినాయుడు, న క్ని 
ధ్యాయ వియోజకనగ్గ ౦నుండి పోటీ చేస్తున్న 

శ్రి వలె ఇయరాజాదార్ రాయల 

సీను తూద్ను సట్టభ్యదు3 వియోజకనర్నం 

నుండి పోటి చేస్తున్న శ్రీ ఆనం సరిజివ 
రెడి గారలా నిస్సందేహంగా - ఉవకొతంర్యత _ 

చ 

భావాకప (పొతినిధ్యం వహించే అశ్యరుణు. 

అందుచేత రానున్న ఎనస్నేకఆల్ొ షె 

ముగ్గుకు 'ఆభ్యర్లులను గలివంచాలవి రాయల 

స్మ్ ఉపొాధ్యాయుఅకు మనవి జేనుకుంటు 

వాసు, అశివొదబాగ డ౦బిక౦ అభ్యర్థులమా 

మికతాద ఆజవకాశవాద అభ్యర్షుఆనూ ఓడీం 

చడందాకిరా (పగకిశీఆ ఆభ్యర్గుంకు విజయం 
చేకూర్చవలనీసదిగానూ, ఆనిధంగా 

జాతీయ (సడాతంత చైతన్యం '(వదర్శింద 

వళిసినడిగానూ కోరుకుంటున్నాను. 

కట్టుబానిసళో ఎద్దుబ ండి లాగించిన భూస్వామి 
భ([దాచకం. జూన్ 23 

మో రోజండారుగూడె ఏలో న్యవశౌయ 

కాగ్శక లే బాపాఃమి తన ఎద్దు: బిండీకీ 

హూక్స్ “[లొమిటర్ దూరం లాగించిన 

ఘటన తెళయవళ్చిొంది. 
ఇమ్మంజల్లా మాగా క తాలూకొల్ోోని 

ఈ (గామంలో హిలిన శేషాకాప్పు కింద 

పెటిచాకిరి చేస్తున్న 13 మంది కూలీల్లొ 

కోర్య మారయోక్డి ఒకడు ఈమధ్య ఓక 

రొజు మారయ్య జబ్బుఎడీ పలికి రాలక 
పోయాడు శేషాూవుకు కోవంవచ్చింది- 

మాన్నాడు మారయ్య పవికి౮గానే ఎడ్ల 

జండీక్ ఒకవకన్తం ఎద్దుకు ఒదులు మాక 

యును కట్టాడు బండిలో క ఎకుప్పఆ 

బర్తలు, భూ సామ్ సునుషులూ 

ఉన్నారు 

శషారావ బండిపి అలాగే కిలో 

మీటరు లాఎంచాడు అంతకు ముందు 

రోజే అబ్బుషడ మారయ్య మవ్యలో 

రొప్పుతూ రొజుతూ ఆగిపో" భూస్వామి 

కాళ్ళతో తష్నిం (తోని బిండి నడివిం 

చాడు. 

శేషారావు దగ్గక కూలిచేవే గిరిజన 

ress Sle 
ఎంది అజద ? తిరివించాడు గరం 

నాశయమ్మ కారం. వెంకటి గుడ్డ పీరు 

కుక్కుకుంటూ పండి అకుద్దాల్ని మివాన2 

తంగా తినాల్నివచ్చెంది* 

తప్పుడు ఆవులు 

శన వినున్న శ్రి మంది కూలీఆకు 
నెంకు 30 రూపాయల చౌవ్వున జీత 

మిచ్చి శిషాకాప్ప మూడే పర్షుపగా 

చాక్ చేయించుకున్నాడు. పకి ఏడాదీ 

100 నుండీ రు, 200 

నాకూ అడ్వాన్స్ అ చ్చేవాడు ఈ 

నంవత్నరం బాళ్ళ కిచ్చిన డబ్బు లెక్క 

అస్నేచూవ్ ఒక్మ్టక్క్యరూ రు. 410 
మండి రు, 100 వరకూ బాకీ వడారవి 

తెల్టాడు. ఈ డబ్బుకోసం గత ప్ంవ 

తృరంనుండచే వాక్ళిసు కొల్బుకు తింటు 

ముందుగా రు 

న్నాడు = 

నిర్బంధం, బెదిరింపు 

ఇవ్వుడీ క ఆన్ని తీర్చలేకపో శే 

వదిలేదిలేడవి 1 నుందివి వఏర్శథిం 

చాటు. (పాణాలు తీనానవి జెవీరి స్తు 

న్నాడు. 

ఈ 

1సడిశ్ 

విషయాన్ని జల్లా కలెక్టర్కు, 
వ్యవరాయ కొర్మిక నంఘ 

1సదావ కార్యవర్మి శ్రీ కోం।డు సుబ్బా 
శవ (ఎం. ఇల్. పి) కి, లేజరీ ఆస్రీ 

వర, పోలీసు పట్ ఇన్ 'న్నెక్షర్ అకు 

స్టావిక్ష వ్యవశాయ కార్మిక సంభుం తెలి 

పిరిదే = 

ఏకెస్సీ ఏరియాలో వ్యవసాయ కార్మి 

కులకు (వముత్వం వర్ణ అంచన మేరకు 

వీరకి చేతనా లిపాంచాకవి 

కోరిందీ* రెనెమ్యూ డివిజనల్ 
ఆఫీసర్కు వ్యవసాయ కార్మికులు 

మెమువంండం నవార్సించి శను దాధణం 

చళ్ళ బోను కొన్నారు. వెణ్తిచాకికీ ఆర్ది 

న్నీ 1కింన భూస్వామిని " 

కస్త డీల్ కి తీసుకో వ, ఆతని ఆశ్యాదారా 

అపై విచారణ ఆజరిప్కి తనరు వ్యాయంగా 

రావేజసీన చేతా విసి ౦దాలనీ నిశ ప్తి 

చేశాము 

వషుణ నే 

క్నిప విచారణ ఇరిస్ న్యాయం చేకూ| 
ర్నా౭ని జిల్లా వ్యవపొయ కార్మిక సంభాం 

విజ సి చేసిందీ = 

కలెక ర్ ఆసకళశం 
అం 

ఖమ్మం జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీ ఏ ఆర్, 

క పశొద్, గిరిజన సంశ్లేదు కమిటి 
బర్మన్ శ్రీ ఖేమారావుబు భదాచకం 

వన్ని సందర్భంగా భూస్వామి పోలీస్ 
శేషారావు అత్నాచౌరాతను. ఏషరించడం 

జరిగెంటె. 
శీ 

కలె కర్ 

చేయపంసెం దిగ 

ఆసంకరం, 
భూసాామిషి అరె! ము 

సీట్ శిలేక్షణి ను ఆడిశం 

జీల్లా ర్ 

న 
వకుల 

(వః ప్రి. 

= చురుే 

ఆర్థిక కార్మ[కమం | 
ల. కు 

కార్యకర్తల వా నా 

యన్,యన్. దే విజ పి 
వలా 

మిడ్నపూర్, జూన్ 23 
20 అంశాల కార్య్యకమర్క ఇశర్ నిర్మా 

జాతక కొర్య(కనూజ ఆమబుత్రో ఆత్యంత 

క్ర న పాత వహిరితాల్సి ండి గాసక్నిను 

బెంగాల్ ముఖ్యమర్మతి (శ్రీ సిద్దా శంక్షర్ ది 

విన్న యక కార్మగిస్ కాళ్యతర్తలకు 

శని చేళారు, 

“కాంగను కాత్యక_ర్త రఅ సమావేశాన్ను దే సే 

శించి (వనంగిన్తూ ఆనిసిశిక్ పొల్బ జ్జ టు దించింది” 

కొంతమంది కొం(గస్ కార్యకర్త రఅ స నె ఆరో 

పంచతోహోలతో తయారు 

Xx 

basses? 

ల జ్జ సావెటో శవపేటిక 
అండన్ , జాగ్ నిక 

పొవెటో తడిళర దక్ష ణ్యాఫికా సట 
ణాల్లొ శ్వేతజాతి (పభుత్వ దను సీ 
కాండలో నే వేత కొరిగిస వెయ్యిసుంది కి 

మెగా ఆ(ఫికన్ ఆకు [నతీకగా ఒళ 

జీ! వ పేట్కతో 8 వేఅమండి (సజల 

- ఆండన్లో (పదర్శన జరిపారు. 
గతంలో దక్షిణ్యాఫికా జె_క్ళలో 

ముగ్గిన ఆరుగురు ఈ శవ పేటికను 

మోయగా మిగకాశారంకా. ఒకే 

వరసలో వెనుక నడిచారు. శ్వేకకాతి 
(సభుక్వ్యానికి 1విటన్ ఆయుధాలు 

అమ్మకాన్ని వారు విడవీంచారు. 

వడగాలి విసురుగా కొడుతుండగా. 

ఐదు కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ్ళపద 
రవ వద్ద జందోవస్తుకు వెయ్యుసుందీ 

పోలీనులు వద్చారు. ఉదర్శన 

అనంతకం "హైన్ పార్క్ వద్ద "పెద్ద 

నభ జరిగింది. అనేక (పేదీయూస 
యన్ ల (పదక్మనలో పాల్గొన్నాయి = 

ఆఫికస్లిపై పాంవాకాంగ 

సాగిన్తున్న దిక్షికాషఫికొ 'సెన్యం 

పోలీసులకు అన్నిరకాల ఆయుధాలు 

వ:కరాఆ అమ్మకం ఆంతం చేయాలని 

వగ వివక్ష వ; దన నంఘం (బిటన్ 

(వఘశ్వాన్ని “డిమాండ్ చేనిరిడి. 
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ARMREST 81801504 SHEET క! 8118 48/1510క1ఇ 121050 WH కరగక TRH ORR ARISE 6811414: 811%105044 1/44 TEM RIESE HAA In 

Regd. No. HV! 

పె 
హైదాబాద్, జాన్ 28 

భూగకిన్ష సరిమితిశట్లఆ వకిధినాండి 

శస్పించుకోడావికి రక్షిత 'ఫౌలుదారీ చట్టాతి 

లోవి 38 (ఇ 30) పెక్షన ఆధార లగా 

భూస్వాముల నందలాది ఎకవాఅ బినామీ 

బదలాయిరస్పలు సాగిస్తున్నట్లు వార అందు 

తున్నాంభ 

గతంలో (నభుశ్వదృ్భషి కి తీసుకువచ్చిన 

ఇలాంటి ఫఘటనళిపై దివెన్యూ అధికార అ 

చర్యలు తీసుకోవడిం కొన్నిచోల జరిగి 

నస్పటికి స్థ సొావిక అధికారులు, భూస్వాముల 

చూపించే కలకు గురై ఆనేక జీల్లాఆలొ 

ఇంకొ వబినాసీం దిదణాయరస్పఆకో చట బద్ధ 

మ్రైన రూపం శిల్సిస్తున్నటు తెలుస్తూండి + 

మెదక్ జీల్లా సర్ప పూర్ శాలూకొక్న 

భూసాకిమి 

శ్రీ డామోదక రెడ్డి, శ్రీ శాంతివర్మ రెడ్, 

అతని సోదరులు హూ Ss రక్షిత కౌల్తోరీ 

చట్టం సెక్ష్ 060 (8) ఆధారంగా 203“ బెక 

రాంను 25 మండి తమ జనుయాయాక సేర 

వినామీ ఐదలాయింస్పళు చేశారు. 

చట్టం (నకారం 1961 వరకు భూస్వ్యా 

మాజీ సెనిక ఉద్యాగి అరెస్టై 

మృదాన్, జూన్ 28 

నై వికదళం పిగ్నల్ యూవిట్ కచెండిన మాజీ ఉద్యోగి మోరాలు 

చేసినందుకు మెచోపాలిటన్ మెల 

కోయంబతూర్ కు చెందిన 

సె వికుఆ భ 
/ హీలీసులు ఆ రెస్టు చేశారు, 

స్ట్రీట్ ( నెలలు జేలుకక్ష వధిందారు. 
'శ్రే తర్మజిన్ (8౯ నం) చేల్లి వరం 

భో జస కారలో తాను నునేదారువేవి మోసగించి వ్రంటాండగా 

అతవి దగ్గరనుండి నై వికాధీకారుఆ దుస్తులు. ఈ 3030 సగదు 

పోలీసులు స్వాధీనం చేనుకున్నారు 

ములు అముుకొన్న భూములపై ఖరీదు 

జీనిన వ్య కులు నాక్కుఅను పొంద 

డానికే తవాసీల్హార్ ముందు 2).8. 1072 

న్ దరిఖాస్తులు పెట్టుకోవాలి. 

పై భూసొస్టము లిద్దరు స్థానిక అగదికౌరు 

అను “హడ1టుకొవి నిసమీ" బన లాయింస్తక 

అనవఠ మైన “ధరభాస్తులను పూర్వపు శేడీ 

అలో అందచేసినట్లు తన్వుడు తేదీలను 

స్మషస్తున్నారుం 

ఈ  భూఫ్వొముజకు సంవింధించిన 

అక్ష సూర్ (గాసుంలొగఆ దాదాపు 500 

ఎకరాల భూమివి భూ గరిష్ట పరిమితి చట్టం 

(వకారం డక లేవ్ ఫారిన్సులో చూవ 
కోండా తీస్సుడు వమాభాతం ఆఅంధచేశార ని 

స్థానిక వజ లు (టిబ్యునల్ ముందు 

తెలియజేశారు. 

ఇల్లాంటి వికామీ మార్చిడుక ఘటనే లే 

38 (ఇ) వెక్షన్ (కింద పె శావాదీ (గామ 

భూఫ్వా నముణాసాగిన్తున్న ట్లు దెవిన్యూనుం తికి 

అందచేసిన వసూచారంబో ఒక (పతిపీధి 
నరం తెలియ చేసిరిడి. 

“కూర్వాముజు శ్రీ శేషారెడ్డి, థ్రీ 
సు న. 

అంతర్జాతియం సంబంధాలలో అలిన 

ఉద్యవముం కీలక మైన అంశం 
అమూరన్ కమ్యూనిస్టు పార్టీల మహాస 

వెలగేడ్. జూన్ 28 

అంతర్జాతీయ ఆర్థిక, దాజకీయ సనంధా 

అలో ఆరిన ఉద్యమం మౌలికమైన ఆంకం 

ఆన్న విషయాన్ని. యూరప్ “ఇమ్మ్యూవిన్లు, 

వర్కర్స్ షారీల మహాసభ చర్చించేనున్న 

సంతో జేధ్చుజడిందీ* 

బెర్లిన్ లొ రేవ షపారంభం కానున్న 

ఈ మహాసభ ఆ చ్యతాన్న్ని చర్చించి జమో 

దెందనున్నడి 

మహానభ, సన్నాహాక సమావేశాతలో 
యుగోస్తానియో (పతివిదినర్లం ఆలీన ఉద్య 
మంప్కాత, విధానాలను గురించి వివరించి 

సందున అలీన ఉద్యమానికి 
భాగాన్ని (పథాన నళత.౦ లో చేళ్నడం 
జరిగిరిది, 

యూకప్లో కాంకి, భదత, సామా 

జీక పురోగతిపై వహానభ ఒక (చకటనను 

జమోగించసాన్నధి, 

రికి అటలి పా 

్ కేంద్ర సోవియుట్ 
త్న గ కమిటీ సందేశం 

జాన్ 20 21 శేసీజలో అరిగిన పార్ల 

మెంటరే ఎవ్నిశల్లో సెద్ద విజయం సాధించిన 

ఇటలీ కమ్యూనిను పొట్టీ ని ఇభతర్ (నణా 

తంత వాదు౭ందరిసీ సోవియట్ యూనియన్ 

కమ్యూవి విస్తుపార్షీ శేం్యడ కమిటీ అఖఫీనం 

షీ 2 * మ్యూ విస్టుపార్తీ కేరట్ 

కమిటీకి ఒక వందేశకం వంపి స్తూ ఈ 

సంివిర్షిదెంచిస 

వీణలు నచ్చాయని, వారిపై చర్యలు తీసు విధంగా తెలిసింది 

కోవడం ఇరుపతురిదని వెల్లడించారు, 

శు 

శ్ స 
శ ఏ నెస్ చద్న న్ నససథ్ధ వ్ర 

మూడింటి ఒక వేంశు శటిను సాధిం 

న్ శక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ పౌాడరాభాద్ ఉద్యోగుల కాలపీకి యిటీవల కమ్యూనిష్టు నాయకులు 

(ల్సి ఘా పేబుగు స్తా శంకుస్థాపన చేసినప్పటి చితేం : బ్యాంక్ మేనేజింగ్ దై రెక్టర్ § EE 

పతిపత్ష్మ నాయకులు వేములపల్లి ప్రశన యపభ్య్ళానుల న్నారు 

చడం ద్వారా మీ పార్టీ తశ సకిష్టను, 
పఅుకుబడేని నురోసారి (సదర్శెంచిండిం 

ఇటలీ ఎదుర్కొంటున్న వనుస్యణ అక్యరిర 
శ_ివంతమైన కమ్యూనిస్టు పొర లేకంగా 
నరెష్మారర కచేవవి ముజున్నే చేసిందీ. 

ఇటలీ తమ్యూవిస్టుపా రీ మియధి ఆినృష్టి 
విరోధక ఫాసిస్టు శక్తులకు వ్యతిరేకంని 
పోరాడుతున్న, ఇటలీ స్పనడ క్ల దానికీ, తీన 
మైన సాంఘిక ఆరిక వరివర్తన కోసం 

మురిదుకువన్తున్న సర్వ (దగతిశీల(వజాతం(త 
శక్తుల విజయం. మన ఖండంలోని నర్వ 

శానుచక్ల్ష స పశాశం(త శళత్సల విశ౪యం, 

ఇకలీ దేశ (శామిళ (వణ (నయోజనా 
అక్కు .కాంత్కి స్వ్యాతర త్యం, వ్వేచృ, 
జాతీయ స్వాశంక్యం, సానూజీక (నగత 

విజయం కొకకు జరుగుతున్న మనోన్నేథ 
పోరాటంలో మీరూ, నర్య(వతాశం(తళ కోలా 

నూకన విజయాల పొధించాతని ఆకొరన్ష 

స్తున్నాము= 

శ్రీ రాబేశ్వరరాజ్ళ 
న ల్ 

సందెశం 
స్య్యూడ్ర్ల్నీ , అన్ 28 

ఇటీనఆ జరిగిన సమ్మ ఆలో 'ఇటిలీ పౌర్టీ 
సొడించిన నిశయాకప్పై భారత శమూ్యూవి 

పారీీనధాన కార్య ఇదర శ్రీ చండ వాచేశ్వర 
రావు ఇటలీ శమ్యూనిస్టువొర్డీ (పథాన కార్య 

దర్శి వెర్లీంగల్ కు ఒళ నరిచేశం నంసిం 
చాడు. 

“మీరు ఎన్నికలో సాధించిన విజయాఆ 
నోట్ల భాకత కనూూ్యనిన్లుపార్తీ జాతీయ నమితి 

వాయ వూర్వక సౌహార్థాఖిన దనలను, 

ఆ౦దచేస్తున్నడి. మీ విజయం (నగతిశల| 
కక్ష అ సృండలెనీ, ఉ_కేజనరుస్తుంగి, కొంకి 

ఇ REF RT TD be 4 RT ఆ; 45+ అ? 15+ SED 2 AD + 5? + ఇ? చ? tg 

భ చర్చించసున్న వ్యతంలో పల్పడి 

స్వాతద్యిశ్యం, పొంఘిక వషరోగతి కోనం 

ఆంగరూ ఐక్మంగాబాళివి శతెలుస్పకున్నడి. 

ఇశర జానుసన్న (వశాతర్మిత శక అతో 
కఠఆన్ యింకౌ గొన్న విజయౌాళ పాధించాలని 

ఆకొంక్షస్తున్నాం.” అవి శ్రీ రాజేశ్వరరావు 
తన సవిచళతలే శేపపారు 

+ 

= కెలారిచట్టం ఆధారంగా 

ద ఎత్తున వినామ్ బదలాయింపులు 
ఉం 

(శ్రీవిజానరెడ్డ్ పెద్ద మొ త్రంతో భూముఠను 

భూవరిమితి చట ససుండ్ రక్షరచుకోడాలికి 

రక్షిత కౌలుడార్లో పేర్లతో వినామీ మారు 

అను చేస్తున్నారు. 

ఈ భూస్వాములు తను అనుభూయు 

లైన ఆరుగురి వ్యక్తత పేర డాదాప్ప గక 

ఎక వాతము మార్పిడీ చేశారు. ఈ వ్య క్రుజలో 
కొంతమంది ఆంగామావికీ, తాలూకౌశు మాడా 

సంబ: ధించినవారు కారు. 
స్థాఃక రివెన్యూ అధికొడలు భూస్వాము 

అపీలొంగి భూప్వానులకు సెరికార్లులలోవి 
శేదీంను తమ కనుగుణముగా దిద్దకొన్న 
ఘటనను నృష్టంగా వ రి శీ లిం చన జిల్లా 
.రి వెన్యూ అధికారి (డీ, ఆర్) 

రికార్తుళను సీలు చేస్తున్నట్లు జితా 

రె తువంఘం ఆధ్యక్లులు (శ్రీ వఢర్ రెడ్డి 

నీవరిరబారుం 

బాధ్యులైన ఆధికారణపె ఇప్పటికీ 
నిల్లాంటి చక్యా తీసుకోబడలేదని తెలియ 

చేశారు 

ఈ ఫటకేల వివరాళను జిల్లా శె శు 

నంఘం (వతినిధివర్లం శినెన్యూమం(థిని 

కలుసుకొని తెలియజేసిన వందర్భంగా 
మంతి వెంటనే తగిన చక్యలు తీనుకొంటా 

మవి హోమీ ఇచ్చినట్లు (నతి ధి వర్ణ సభ్యులు 

చెర్లిడించారు. 

వీరుట్ కాల్పుల్లో 
నిసూనం దగ్గం 
విమానాడ్రయం 

సినేత 
వీతూట్, జూన్ పష 

వేకట్లో మిడిల్ ఈస్టు ఎవరీ లై న్ 

బోయింగ్ 107 సై కాల్బులదాడీ జరగ 

టంతో శెప్టిన్, చొ ఫావ మరణించారు 

సిబ్బంది “సభ్యులిద్దరు గాయవ డ్డ ర్క 

విమానం 'వ్వైంవమముంది 

రు. 6 లక్షలతో 
లెట్రిన్స్ నిర్మాణం: 

(విశాలార్మధ విలేకఠ్సి 

విజయణాడ, జాన్ 20 

నటణరలో ఈ. 6 ఆకల వ్యయంతో 

చేలు సీ శత పబ్లిక్ లె ;టిన్సేను నిర్శెస్తు 

న్నట్లు వ్యెషల్ ఆఫ్నల్ థీ షె వీ. టేన్ + 

కడ్డి సేడిక్కంన నెల్ల డిరదారు, 

కొన్నిచోట్ల అెటిన్బొ నిర్యాణం ఇరుగు 
తున్నది. అన్ని లెటిన్స్ విర్మాణం మూడు 

నెళళలోగా హూ ఒర్లికాగఅదన్నారు. లి 

అ న్చొతో పొటు వట్టణ౦లో 60 చో ల్లి యారి 
నల్చీ నిర్మిస్తున్నారు. తె టేన్ యూరి 

వల్సొను బొందాయి వద్దతిలో విర్మిస్తున్నారుం 

వకవ 7 
ఫ్ తాగ ప. 
సాకు పెలింస్రాం్త 
నూ భొజుబుతో 
వం చెప్తావ్? 

అర్హతలు : ఆయా స 

మొదటి లేక రెండవ తరతతిలో 

శకటరీ & కరస్పాండెంటుగార్చి. 

fF 
వీరవాసరం, 

లైశ్సీ రజ 7/69 

వయస్సు. అసుభవము న 5.౧76 వ 

గోదాపరిజిల్లా ఎద్యాళాఖాధికొరి ఏయూరువార్కి పంవవలను. 

వీరవాసరం ఎడ్యుకేషనల్ కమిటీ, వీ వానరం. 

క శ అ? జాలా (చు ఆరక టకా జా లక (టో పంపు 

= 
నేయి సభ్ధి5 
విజయనొడ "ప్పషల్ ఆఫీసర్ 

శ్రీ ఎ, వి యన్, రెడ్డి వెల్లడి 

వీటికి జాటిర్ డె 9నేడ్ కనెక్షన్లు యిస్తు 
న్నారు, 

వవ్దిక్ లెటిన్నొను సరైన సద్దలిలో 
వినియోగించటం లేదని ఆయన ఏదాకొల్ని, 

[వకట్ంకారు. లెటిన్స్ను కొందరు దుర్వి 

వియోగం చేస్తున్నారన్నారు. 

3 లాలు మం లా కాలాలకు యుతం. కాదా 

శి ఆరి నుం నం లుం అం యి లాం. 

ఆం ఛాయా నివర్శిటీ వ, ఇడి 

ఫలితాలు లోపలి పేజీలలో 

DID m+ m+. 

క్రైమింజూవు 
Ore! 
మోరంచేశావ్రు 
అతి బవ! 
య aa Te 

న 
జిశ్రాదారాయడకు 
వ జో. కన్నుల్లో 

0 44 శా + ఈ + Dw wt et wR is . 

a కళాశాల-వీరవానరం 

ర్0%; మారులు తగ్గకుండా 
కై. 

పోస్టు గాడ్యుయేట్ “కష్ అర్హతలు, 
టా 

పదీలోగా 

పంపృటా. ఒక కౌపీ (ఖీ వ 

నోను నారాయణ, 
శకటరీ & కరస్పాండెంటు, 

టు న యట. 
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మంగళవారం 

లందు మయత్నాం 
కాస్త చాల పోతుగడ్ల వియత్నాం (పజల చిరకాల న్గష్నం 

ఫలించింది. వియత్నాం విప వ మహానేత డాక్టర్ హోచ్ మిన్ 
తదితర అవర పరుల ఆశయం సిద్ధించింది. 

గత వ్మపిల్ మాసంలో జరిగిన 'దేశవ్యావీత సార్య్యతిక 
ఎన్నికలలో ఎన్నుకోబడిన శతక మండి నభ్వ్యులుగల "జాతీయ 

అం యో నల 24 శక తేదీలలో సమావేశం జరిపి 

వియత్నాం సమైక్టమైనట్లు లాం ఛన పూరగ్గకంగా (సక టించింది. 

పున రేకీకృత మైన ఐక్టఏియ'త్నాంను సోవలిస్టు రిపబ్లిక్ గా విలవా 

అని సర్భయించింది. ఒకే బాకీయ పతాకం, దశ జాతీయ గీతా 

లను నిర్ణ యించిందిః 

"ఈ ఘటన వీర వియత్నాం (పజల మహోజ్జ్యల్క సాహసో 
భీత విష్ణ వ Fs సువర్ణాభథ్యాయాన్నీ చిఖంచగల మహో 

తృప సంఘటన, స్వేచ్భా స్వాతేరశ్యాలతో వళళ పియక్నాం 

[కలు నమ గ,నంపూర్ణ జీవితాలను గడి వెందుకు పూల బాటలు 

చేసీ మహో (వస్థానానికి "నాందీ గీతం, 

ఆగ్నేయాసియాలో అరుణకౌరగా నిలిచి (పపంచ 

విముక్తి ఉద్యమాలకు వన్నె తెచ్చిన విప్లవ వియత్నాం చర్మిత- 

త్యాగాలతో పుసీతమైన ఘన చరిత (ఫెంచి వలసవాదులు, 

జపాన్" ఫాసిస్టుల మొదలకొని (పపంచ స్మా మాజ్య వాదానికి అ్యగ 

నాయకత్వం వహి స్తున్న అమెరికా స్యామాద్యవాములతో సహా, 
దుర్మా కమణదారులు వియత్నాం సిప్ల ప్ల వాగ్నిలో శలభాల్లా మాడి | టీ 

మసీర్టా' పోయారుం 

కోట్లూది త ను కుమ్ము రించి, అత్యంత పొశవికమైన 

మూరణాయుభాలను (వ యోగించినా, మానవ నాగరికతిశే తీరని 
కళంకం తెచ్చి పెను విధంగా వివవాయుప్రులను, (కిము ఆయుధా 

అను సంధిం చినా అుకథా వోని వజ సంకల్పంతో పియత్నాం 

(పీడలు సృస్టించిన వేలాది దీన్ బిన్ ఫ్తూల ఎదుట దు ర్యాకమణ 

దారుల ఎత్తులు, 'దమనశాండ తుత్తునియ లై పోయాయి, 

. ఆధునిక _పపంచంలో ' మునగాడుగా నిలచిన అమెరికా 

సామాజ్య బాదం, వియత్నాం ఏకపల 'తాప్పుబకు తట్టువో లీక 

ఇ్లాన్హుతప్పీ బయటబడి నలుగురులో నగు భ్యాటైండది. 

(పారంభంనుండి సోవియట్ యూనియన్ , తేదిక ర సోషలిస్టు 
చేశాలు సంపూర్ణ సహకారాన్ని లయుచ్చాయి పైనా అనేక 

విధ్దాలుగా అగ్గుపుప్ల చేసినా అవరోధాలు కమం. సోషలిస్టు 

"బేళాలు అత్యంత ఆధుఏక మైన అయుభాలతోసహః సర్వతో 
ముఖంగా సాయంచే వాయి. అలాగే యా((పపంచంలోని (పగతింల 

(పజాతం తి నాలు శ కులు ఆత్రం మార రీతిలో వియత్నాం 

(సజలకు నంప్టీభ్రావం (పక్టించి, విముక్తి ఉద ల? వాసటగా 

సిలివారు. 

ఈనాడు ఆగ్నోయానీయాలో మహతర ఘన చర్విత 
సృన్టీంచిన సమైక్య వియత్నాం ఆవి ర్భా వానికి ఎంతో (పాథాన్యత। మై 

వుస్నది. ఈ విము క్కి ఉద్యమ (ఫభావాలు, (పపంచ వ్యాపితంగా 

సాగుతున్న విమోచన సమరాలకు ఊప్పున్యూ ఉ శజాస్నీ క కలిగిస్తు 

న్నాయి. అలాగే వియత్నాం, అలీన 'జేళశాల ఉద్యమంలో (సముఖి 

వాత నిక్టహగ్లూ పాయ్రొతకతాక. తె నయానలన వాద bes 

వ్యతి శేకంగ్యా, వర్ధమాన దేశాల (నయోూడజనాల నంరక్షణ 

సముష్జ్యల పాత. “నిర్వహించుతోంది. ఛారత చేశంలాంటి అలీన 
'జేశాలతో రోజురోజుకూ - సత్సంబంభాలు దృథతీరం చేసు, 

యుద్ధ శిధిలాలను నూళన సమైక్య వియత్నాంను ఫునరో 
నిర్మిస్తున్న ఆ చేశ మహాయోధులకు (పపంచ చేఖాలస్నీ ఇతోధిక 
సాయం వేయాల్సిన అవనరం వున్నది. అగ్నికాసాఠాన్నుంచీ 
ఆ ఏీన్భపించిన ప్ వియత్నాం కుసుపుం పరబూని తన సాగం 

ఛాలను దిగం ఛొఓకు వ్యావింప చేయగలదని స(ాదడంు ప్రూార్టకంగా 

డ్ కొంకి స్తునా షం 

' ఐదు కోట్ల మందిని ఐక్యంచేని జేశనమైక్ళోతను, సారంగ 
మాధికా రాన్ని సంరశ్షీంచవంలో అసమాన "త్యాగాలు వోన 

8ంచిన వియత్నాం పర్క-ల్పొ పార్టీకీ శ్ జేతలకు, యోఘలకు 

విష్ణ వ (పజా వాహినికి యజ వ మూ కడి ఇాల్వూట్ 1 | 

రళీడేళంలోవి జలహీన వర్గాల న్దితి 
శక్తుల్ని మెరుగునర్చుటకు పాహవవంత 
మన 20 అంకొడ ఆరి కపకకాళికను (పధాని 

గ్రివాతి ఇందిరాగాంధి (చకిటిఆచారు. 
ఆందులో ఏ వ అంకంగా “చేనేత పరి 

(శమ అభివృద్దికి దృిహకృఠత॥ళచి శయారు 

చేయబడింది.” 

(౪) మొత్తం చేనేత వర్మికమను కోం 
ఆపరేటివ్ దంగంభోకి నమీకరించుటికు 

జిల్లా వసో?త్స త్రి దారుణ మార్కెటింళ 
కోఆపరేటిద్ సొస్టైటిబు ఏర్పాటు చేయ 

బడీనవి* 

(ఆ) చేసత కార్మికులకు కనీస వేతనా 
ఆను నిర్ణయించి (చకటించచిడినఏం 

(ఇ) మూళఐడిన |పొథమిక కోంఆవ 

కేటిన్ సొవైటికను నడవడానికి తగిన నిధు * 
ఆను సమణావ్నెవిడిన ఏ. 

(ఈ) విదేశ ఎగుమతి బట్టను ఉత్పత్తి 

చేయుటకు. విడుదల చేయటకు గాక్మెంటు 

కొర్వ్నొ రేషన్ఆను ఏర్పాటు చేయబడినవి. 

బందువలనే చేవేతవర్మిశమలోని నంక్లోభా 

వికి స్వ స్తే చెప్పబడింది. ఆరోశ్యకరమైన 

వాతావరణను ఎక్పడ నారంభించింది 

ఇటువంటి (వగతికీఆమయిన చర్యల్ని 
సహింవలేని వరాన్నబుక్ళూలు వీటిని (కిన్ని 

కొట్టడానికి గట్టిగా కృషి చేస్తున్నారు. 

హాని ఫలితముగా ఆన్ని జిల్లాల లోను 

నిర్మా ఆం కౌబిడీ, శిజిష్టర్లుకాఐడి, స్పెషల్ 

ఆఫీసేర్లను కాధ్యాణయాళను ఏర్చాటు చేయ 
ఇడిన జల్లా పహో9త్సి తిదారుల మార్కెటింగు 

కోఆఅవ రేటివ్ సొపైకీలు ఇంకవరకు పవి 
ఒపారం౦టించ బేదు, మూరఠబిడిన (పొథమిక 
చేనేత సొవెటీలు తిరిగి పనిచేయుటకు 
(కి యాశీలమెన. కష్టైషి లేదు. ఏదేకాఆకు వే 

బట్టి ఉత్స త్తి ఎగుముళిగ క్మెంటు కొర్నొ షన్ 

ద్వాకా ఇగినంత ఎరుగుటలేదు, చే నేత 
కార్మికులకు కనీస వేతనాలు ఇచ్చే స్టితిలేక, 

అమలు జరుగుటలేదు? 

అత్యవసర పరిస్టిశి 1పకటించిన మొదట్లొ 

కన్న ఇచ్వుడు (కమిక్షణ నడిలివట్లు ఆన్ని 

రంగా అక్ను ద్యోకక్ జపుతున్నట్టుగా నె 

“చేనేశ పర్నిశము అదివృద్ది” కి. సంబంధిం 
చిన ఆధికంల్' కూడా విధికం అవుకున్నది. 

ఈ దున్తితిని నివారించుటకు. శేవలం అధి 
కారుల “ద్వారానే కాక నిస్వార్థ ; పడా చీవ 

కులతో కూడిన శమిటీఅ ద్వా౫ కూడా 
క క్రివంతంగా అమలు క్రై కృషి చేయాలి. 

సత్వరం పరిష్కరించ 

వలసిన గృహ సమస్య 

చేనేత పర్మిళమళోవీ కొర్మీ కళకు గృతా 
సమస్య తీషపముగా వున్నది. 20 
ఆంశాల (పణాళకతో ఆంశ మైన 

“ఇక 

సలాభల నంజాూారు” 

చేనేత సరి శములో సహకార రంగం 
ఆక కార్యక్రమంలో రవ ఆంకం “కపీనక్గతున్నది కార్మికులకు సని చెన్పనేని కుని గాను మురికీ గాను జీవిస్తున్న చేనేత కార్మి 

కలకు ఇళ్ళు ప్ల పలాల సత్వరం మంజొరు 

చేయాలి. 

చేనేత వర్మిశము కొనకాగాఠం సే విశాల 

మెన వీధులు ఒకేచోట. సామూహి 
కంగా వివకించడదంద బాలా భఅివసేరేం. 

ఈ ఆవగావానతో పారి కొరిక వాడ 

విర్మాణంలాగే చేనేత కాలవీలు ఏక్నాటు 

ఆమా (గామాల పరిస వొల్లో వుండే ఇళ్ళ 

సలాజుకు అనువైన వాటిని ఎెకెకర్ చేయాలి. 

చేనేత కాగ్మెకలు నూవస్ముంది బాక్వర్దు 
(వెనుకబడిన ) కౌమఆ ఉావిఠాలో గూప్పుం 

'విలోనెం 13 2,108 17, 18 విరిర్లు 

శభ తరత సా తా త-త- నమా తాత తక పా 

శ్లీఎం గంగరాజు 
ఆధ్యకులు 

హేండ్ లూమ్ వర్కర్స్ యూకియన్ 

నర్పా వేర ౧. 

వీవు వెనుక 

అచ్చటి 

గల కులాణకు చెందివుర్నారు. 

బడిన తవగతిక్ చెందినవారు 

వన ఉచితంగాయిళ్ళు ; సతలాయు 

మంజాః చేయడం సాధ్యం 'కొదివి 

రెవిన్యూ ఆధికారులు, సోషల్ వెర్ ఫర 

ఆధికారులు చేబుళున్నారు. 

రూల్ను.విబంధనలు రీత్యా ఉదికంగా 

స్టళలాలు మంజూరు బేయడానికి అవకాకం 

కేనపుడు స్వల్బమైన ధరకు ఇళ్ళ్శస్టలాలు 

ఇవ్వడానికి (పభుత్వం తక్షణ చర్య తీసు 

కోవాలి* 

భూసంన్కంరణల ద్వారా ఆభ్యమయ్యే 

భూమికి చెల్లించే నపష్తవరిహార 0 

రు 300 లు ఎకరం ఓక్కి౦టికి చెల్లి చేలా 
చట్ట ౦లో వర్తేకించబడింది. ఆ "ెపాస్తికి 

కుటుంబానికి కనీనర 5 సెంట్లు భూము 

మరజారు చేస్తే సెంటు 1కి రుకి/.లా 

చొవ్వున 'చెల్లించ వళనీ పృుంటుంది. కనుక 

ఇళ్ళస్థలాఅకు అనువైన వాటికి సకొళంటో 

“కిజమ్ షన్” ఆర్హర్లు జారీ చేసీ ఆవి ఆర్యా 

((ా౦కం కకుండా (గాశమిక వర్య శీను 

కొవాలి. 

వేతనాల ఆనులుకె 

ఎర్ప్చరచపబలసినయంతాంగం 
బక 
జస కార్మికులకు (కముబిదమెన వేళ స్త se 

అ నే జా వి నాలి చెక్సింపు అమలుజకగడం లేదు. ఇందు 

స్వోకారం బః హీన వర్గాలు, సృళ్నాదాయ వన అనేళఎడాఆ దోపిడీకి చేనేత కార్య 

వర్గాలుగా సమాజంఠో న బు ఠనీ; ఈఎసం ఈ౩ క్వలు గుతిక బడుతున్నారు. 1వధాని శ్రీమతి 

దాచుకొనే నెళవుళేక ఆదె ఇళ్ళల్లో ఇరుకు ఇందిరాగాంధీ పకటించిన 20 ఆంకాఆ 

చేశనాఅ పునఃపరిశీలన”. ఆపి వెరాన్న 
బడింది. దావి_పకారం మొక్కుబడీకి నిర్హ 

యించబిడినట్టుగా వారికి బాలా తక్కువ 

స్థాయిలో మతమే వేతనాలు విర్ణయించ 

ప్డాిం 
is 

చేనేత కార్మికోలు' ఎవరివగ్గ పవిచేస్తు 

న్నారో వారివద్ల పేతనచెక్తింపు ౭జిషరు 

కేవు వేదిక అధికారుల అజమౌయి ష్ 

లేదు, చేనేత వర్నిశమ (గామస్టాయికో 
కూడా ఎక్కువగా వున్నది కనుక లేఐరు 
ఆనికారు ఏలసు (గా మౌ ఆ కు కూడా షంపే 

ఏక్నాటు చేయాలి. పట్టణా ౬కే తను అధికారం 
పకిమితం అయిపున్నదని, (గామా సాయ 

వరకు కాదని, వారు ఆంటున్నారుం ge 

నాయి (గామాథికు విస్తృతం చేయాలి. 

కవీన చేళనం ఇవ్వకపోవడం కూడా 

“వెబ్రివాకిరీ (కిందకు వస్తుందని కార్మిక 

శఖమం (సలు విర్వచించాను. కసుక 

కార్మికులకు నిర్ణయించిన “కనీస” వేత 
మైనా ఆషలు చే రువ్పటవ కటుదిల మెన్ 

అ లలా 

భ్ర్యలు తీసు క్షోటాలి. 

సహకార రంగాన్ని 

అభివృద్ధి పర్చాలి 

కకిష్టర్తహొబడిద జిల్లా వస్తో) శ తి 

దారుల “మార్కెటింగుకో ఆస రెటేన్ నా టీ 

అనుస త్వథఠళ పని చేయించాలి కసిస 

వేతనం, చంగలు, చిసాయరాలు, నూలు, 

మొదలైన ఉక్పుతత్తి ఖడ్చుల పై తెమెష్టన్ 

పద్దిత్ ఏవ్నొటుచేన బట ఉత్పతి చేయిం 
ఈ చు అనో 

దాలి. ఆలా వసి చేయ కపో తె డిపార్టు 

మెంటు స్వయముగా చేనేత కార్మికులు 

వున్న ఆమా కేందాఆలో ముగ్గాఆ షెడ్లను 

ఏర్పాటు చేసి (వభుత్వం ఉత్పత్తి కేర్మదా 

ఆను నిర్వహించాలి, 

స 

మూలవడియున్న పాథమిక చేనేత 
కోంఆస రేటివ్ సొసై టీంను తిరిగి నడవ 

ఇావీకి పూనుకోవాలి వూరి జీశము 

ఆతో న్పెషర్ ఆఫీవర్గను వియమించి పలహో 

కమిటీను ఏర్పాటు చేవ ప౦చేయిం౦దాభిని, 
ఆందుకు కావలవీన మూత ధనమును 

మంజూరు చేయాలి. (పస్తుతము మాష 

వీవర్శద్వావాను, పాధమిక కోఆపరేప్న్ 

చేనేశసొ _వైటీణద్వో రొనుబట్రి ఉత్స త్తి కాబడ 

టంతోటొటు అన్ముకోవతనిన వొభ్యత కూడా 

పీఠ వహించనణనీ వ స్తున్నది. ఇందువ 

అన మార్కెంబ్లు సాధ్యం రోజుల్లో బిట్ల 

అస్స్ముడుకోశ విధ్యలు సెకిక్క పెట్టుబడి 

స్టంచిందిి పర్మీకమ సంన్లోధానికి. గురికబడ్తు 

ORI 

ఈ విధసం మారు చేయడానికి 

pe పూసుకోవాలీ. ఉత శ్రీదారుల 

నుండి అమ్మకం ధథాధిష&క తొ లిగిం 

చాలి గార్మెంటు కార్వొరెషను కొర్య 

కలాపాలను వ్విసృృతం చేమాలి. విదేశా 

ఆకు ఏసదుకి “చేసేబప్లి. మన దేశంతో 

అమ్మకముచేసే బెట్టి మొ తం కొనుగోలు 

పూ రగా గార్మెంటు కర్పొ రేషన్ బజమౌ 

ఆసీలో విర్వహింవాల్ని ఉత్వ త్రి పెనకూడా 
దాని అజమాయిషీ వుంంలి ప్ర) డేటు. 

మధ్య దళ రీళను పూర్తిగా చేరు చేయుటకు 

ఉరి కి ఖర్వులపై కమిషన్ పద్దకి ఇప్ వేళ 

పెటాలి. స్వయముగా బుట్ట తమాౌరుచేనినా, 

ఏక టుగవుండి త మూరు బేపిన్యా విదేళ 

ఎగువుతి యావత్తుగా కుంటు కార్నొరపని 
వరంగా నేజరనాల్ ఆందుకు తిన పెట్టబడ 

శ కివంలిమైన లుం, తాంగాన్ని (పభుత్వం 

న పాటు చేయాలి. 

1036న సం[॥తో ,పార౦భించిన రెండవ 

కు. (వణాళిక వర్తి అయ్యేటప్పటికి 

ఆచ్నటి నుమారు 4% కోట్లు జనాభాకి తలనరి 

18 శాల బబ్బ వివిమయాన్న్ లక్ష్యంగా 
(ఏకా ళ్లికా సెత్తలు [పకటిందారు, ఇవ్వ 

టికి 26 నం॥౮లు గడిచిరా తంసరీ 18 

గణాల దట్తి కొనుగోలు శ క్తి (పజలకు కలగ 
జేదు. దేశంలో అక్షలాది మంది అర్థనగ్న. 
గానే జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. అన్ని 

రంగాలలోను ఉత్స తిని అధికం చేయవలస 
నట్టుగానే. భార త దేశ ౦లో వస్తోోత్స 

తివి అధికం చేయవలసిన ఆ వనర ౦ 

ఎంతె నా వున్నది, అందుకు దేశంలో ఉన్న 
సుమూకు 40 అక్షిణ చేనేత కొర్మికుకఉశ్స త్రి 

శక్తిని కూడా ఆఫారం౦గా బవియోగించు 

కోవడం ఎంతైనా జవసరరిం 

ఉక్క త్తిని పెంచుటతోదాటు ఉత్పతి 
కాబిడిన బట్టను *పకలకు స్మృకమ ధిరలకు 

అమ్మకము చేయు బాధ్యతను వభుళ్వం 

పూర్తి రిగా వహించాలి 

మార్కెట్లను తమ గుప్పిటలో సెట్లు 

కొని ధరల్ని పెంచడము. లాభాలను పొంద 

టావికిగను కృిను కౌరఠను వృషించ 
డావికి వర్మి! మను నమూనివేయడం, మొద 

ల్లైన ఆక్మక్యాలను ఆభిరద్ది నిరోధక 

పకాొస్న భుక్కులు ఎల్ల పుడూ చేస్తారు వారి 

చర్యల్ని ₹క్రివంతంగా ఎదుడోబాలి (వశీ 
మనిషికి కౌవలనిన ఆత్యవనకమయిన వి 

జాడు = గుడ్డ. వీబీ ఉర్ప్రి, అమ్మకము 
(వముత్వ అజిమాయిషీశో ఇంగాలవే వర్వాం 
గీరృళమయిన పాలసీ కి ఆనుగుణంగా 
వస్త్ర పరి ఛ్ర్నులొ పి సూడనలను అమలు 

పర్చుటఖు నవధుక్వరిపు పూనుకోవాలి. 

15 లకల ఎలుకల 

నిర్మూలన 
జొమనగర్, జాన్ 21 

గుజార్భోని జామ్నగర్ ఉల్లాలోవి 

శ కాయూకొలలో ఎలుకల వీర్యూజన పథకం 

(కంద 15 అక్షల ఎలుకను నిర్మూకించి 

నట్లు జిల్లా స్యవసాయాధికారి శ్రీ మోతిబాయ్ 
సే కెలికాడు. 

జిల్లాల్' సిమిగితిన 4 తొలూకోఆలో ఈ 

కోర్యష కమా వికి చెండిన ఒవనాలు ఆంద 

లేదవి ఆయన చెప్పారు. 
ఎలుకలు జీల్లాలొ వంటంకు గణనీయ 

కలీగ్ స్తున్న ందున బోటీ 

వర్యూఅన్ కొరకటం చేవట్టబడి ౦ద, 

వ్యవసాయదారుల ఉచితంగా (క్రిమిన హా 

డక మందులు ఆండిరచవడ్తాయి. ఆరోగ్యా 

పికి ఆటంకం కలుగకుండా చంపి వేయన డీన్ 

ఎరా కలను పోతి పికేందుకు తగినత్యాగ త్రభు 

తీనుకోజడునని ఆయన తేలిపారు* 

భారత దేశంలొ జనాభాకం టి 

కి రెటు ఎక్కువగా పన్నాల. (పకి ఎలుక 

రోజుకో 10 జైన విలువ ?అ సష్టాన్ని 

స నష్టాన్ని 

ఎలుక్షలు 

కలిగి స్తు న్నది ఆపే ఆయనే చెప్పారు 

శి 
శోజిరోడ్ క్షం 
ఎసట్, డ్ సౌకర్యం ₹ 

సత్రిక తత్ర. తం ఎరరగక 

సడాలి 
బెంగుఘాడ, అన్ 27 

దేళోరిలో 1పతొస్వొమ్యుం సరిగా వన 
చేసేందుకు చకికలా దోపొదం చేస్తున్న 
నృటికీ మరింత మెరుగుదలకు ఆనకాకం 
ఉందని కంక. ఆర్థిక మంతి శ్రీని, 

స్కుఐహ్మాణ్యం నె డీకుండ ఆన్నారు 

హాల్లీ నుంది (పచురించబడే దినవ[కక 
నిక “కక్నాటక' బెంగుకూరు ఎడిసన్ కు 
ఆయన 1పారంభోత్సవం చేళారు. బారత్ 
వంట్ బిహుళథాషా దేశ ౦లో శాతీయ 

వమైక్యత నిర్మాణంలో వృతికలకు కీలక 
పోత ఉందన్నారు. 

ఇటీవల కొన్ని వ్యత్రికలా చేసన విచ్చిన్న 
కర (వదారం గురించి ,పస్తావించోరు వివెథ 

రొష్ట్రాలఅమధ్య సభ్యశకు కృషి చేనే బదుల 

ప్రభుత్వ సాయాన్సికై 

కోవకోడ్, జూర 2 టెక ల అలుల 

కోతక్'డ్ నగూాస్నీ కోయం౦బతూూఎ, 

సర, తిషవ్వూరు, తిదువనంతపుకల్మి 

కిరన్, కొట్తాయంకలో స్ 'న్వ్య్కైమర్ 
శంక్ డయటింగ్ పరతి ద్వానా నేడు 

అసునంధావిరచారు, 

శే see సనికేషద్ జకఠర్ 

మేసఆర్ శీ , శ్రీవితాన న్ ఈరోజా 

ఉదయం కేం oe ేమ్యూలి శేషన్ కొల 
డీవ్యూటీ మరితి శ్రీ ఇన్నాథ పనోడి 
యాతా పెలిఫోన్లో pre టాకా 

కోయ జతూరు యన్, టి డి కి పాకం 
" భోర్సవం చేశారుః 

హెచ్చరిక 

హోశ్డలూయో rT 2g 

గడ ణా ఏంతో సంబందాలు తెంచు 

కోండ తేడా సేం మీకో పంబ" కాలు 

పష తెంచుకుంటాం” ఆని ఎశిు దేశాలను 

ఆపక బకశతాసరిస్త రాజకీయ శమీటీ 
హవంగిళిచింద్, 

తించింది.  దక్షిణ్ళాసికోలో పెట్టు -డులు 

పెటి కం పేపలకు పంప: దించి. ఆపి 

(పిటోరిమా శేఖ త చాతి పభుత్వంతో 

చవ్యాహాఎం చేనాయో లీక ఆ(ఫికౌ డేశాళతో 

వ్యాచొరేం చేర్తాయో తెల్వుకోతొళవీ చ్ప్పే 

తీర్మానాల్ని క కమిటీ చూపాండి: స్తున్నవనీ పై 

ఆ నీకా మక్యతసంస్తై పళినిధి సీటరీ డిమూ దక్రిణోపికాలో పళ్సిము దేఖాలు నేరుగా 

పెటటడులు పెటడిం, ఇణు! శీ విషయ: ల్ త్ చెస్పారు. 

పాన్ వశము జెర్ముస్స్ అమేకకోఆకు ద్ వత్తా ,వీకాకు అణుక రీ కేందాళు 

ea అ ంతో 'కృన్న (పత్యేక సంబం ఆమ్మ పథకాచంతో ము .డుకుపో రీ ;పాస్స్పై 

ధాబ్కు షశీడారఠగ ౧లో వర క్వర్ కూడా చర్య తీసుకుంటామని ఆృఫీకొ దేశాలు 
మార్పిడిని సంస్ద మురితిమండలి వరకీ నృషం చేశాయి, 

ఈ కొత్త అనుగంధాగ౦వల్ణ కోజికోడ్ 

రోను, చుబ్నువక్కటి (పొంకాళకో పొరి 
(మిక, వ్యవపొయాభివృద్దితి ఏంతో 
వోబొనం బేస్తుంటని వ చెస్పారు, 

దిగుస్త 1 జలం జల 
విద్యుత్ కేందం 
వచ్చేసంవత్సరానికి మొదటి 
జసరేటకా (సారంభం 

శ్రీనశర్, జూన్ 27 
[వళిష్టాకర దిన జీలం ౪3 ఓడ్ముత్ 

కేందాగ్ని నిరత నమయంలొగా పూర్తి ర్తి 
చేసేందుకు చేకంలొవి వివిధ 1పొరశాతి 
సుండి శీనుకు వచ్చిన 7 షల మరరికి 
పైగా కాక్ళికలు రోజుకు క నుండీ 10 

గంటల వఠికు పవి చేస్తున్నారు, 

శః (పొజెష్ట వ్హ్మాణ స్ట్లాన్ని సంక 

రించిన వ,తికొ (సళివీధుళడో ఛీఫ్ ఇంజ 
సిక థ్రీ ఆరీ. ఏన్, బక్షి మాట్లాడుతూ 
3 మ శక్తిః *ల్లిన మొడటి కన రేటరి 

వచ్చే సంవత 70 నొటికి నిద్ధం కాంచని 
స్తు 

ల చం లేం 

ంజుసరా నులప్ జాసి she 
హైదరాబాద్, జూన్ 21 

వత్రిఫక 'సేరగ్, నూలుధద శరిగ్ 

రాష లలో టెక్స్ వైర్ మిల్లులు నంక్షో 

భంలో పడాయసీ, కినుక విద్యూక్ నురకర, 

రోషం పలునలినుండీ డిగుసుతీ చేసుకునే 

పత్తి మార్కెట్ సెస్ మీనహాయిందాళవి ౫ 

మలు యశిమాసులా (వేభుత్వాన్ని కోరు 

తుస్నారు 

నూలు చేనేత వరల అమ్మ కంపె 
రిబేటు తోఠగిందాలసీ, స్రేగ్ ఫీక్కోకవ 
న్ రుణాల ఇన్ స్టార్ మెరిట్ లు దోయదొ 

వేభూలని విజ్ఞప్తి చేతు. 
ఆం(ధ్యపదిశ బాణీజ్య మండలి ఉపా 

థ్యతులు శ్రీ ఎం, హారిక్నిర్మద (పడ్ 
నాయశత్న్వాన యజమానుల (వకివిదిపర్టం 

వన్న ముఖ్యనరృతీ ఆగ్గిక మర్పతిన కలుసు 

థేని మంమురొండోగ నమర్నించి. టీ రోష] 

టకుత్వం వెంటనే సాయం బేయాలవి శెరి 
పీరిదీ* 

కాషరలో న్వీష్నింగ్ మిల్లులు ఉక్ప త్తి 
చేసీ నూలు చేనే6 రీరగావీకి సరఫ 
బేయనిడుతుంపవీ (క్రీ సాకిశ్న్చం (డో (వపొడ్ 
స్మృకికల వాతో అన్నారు. అంతే చేనేత 
రఉగొవికి కూడా సొంత సమక్య అండగం 

వల్ల ఈన్తూతునం కా తీసుకోలేక పోతోంది. 
భలంగా ఉక్క త్త దరకంపే తక్కువగో 
నూజు అమ్మాల్ని వస్తోంది. దీనివబ్ల (పతి 
నెలా రు. 2 ఇక్షల నషం వస్తోందన్నారు. 

20 చేల వుండికీ gor వారిపై 
ఆధారపకీస్ ఆక్షలాదిమందికి వకోక్షంగాతా 

కాను ఉపాధి కల్పిస్తుర్నాం గనుక చూకో 

(వశుర్యం పటన సాయ మివ్యాలి అని 

డ్రి పొరిశ్చం్మద ట్సాద్ చెప్పారు, 

నల బ్ో త్రం 

సూచ ఇ స 

సకింకమర్షణ న్షై అవి క్రోయక్నించాయి ఒకే 
రాస్ట్రం టె భాషవమవ్య ఈంప్పులు 

పెట్రేందుకు యత్నించో 
“అదృష్టవశాత్తూ ఈ నూతన వాకావక 

ణంలో ప్యతికలు మొ_త్తంగాచూ స్టే సొను 

కూల వె వై ఖకిచే ఆవలంపస్తున్నాయి ఆ ఆన్నారు. 
వ శకలం పే శేవభ౦ రారలనే ఇచ్చే 

విగా ఉండూదు. సరైన జాతీయ ద్భిక్న 
రాన్ని (వచాధం చేని, (పజల్ని సరన 

వంథాడి విద్యావంతుల్ని చేయుడం వంటి 

కావాలిః 

(౧ మీణొభినృద్దికి (పామువ్యత 

విశ్వాలి. విఖిన్న రింగాల్లో విజయ గాధభికు 

ఓపొధాన్యళ రావాలి, పృతికల్లై వివధ అంశా 
అకు ఇపాముఖ్యత వివ్వశంలో వక్రీకరణ 
లున్నాయి, రాజకీ యూంకుము౦డు సీటీ ఉండగా 
సోరాల్కూ కుంభకోణాలకు చోఠ (పభబారం 

వస్తోంది. ఆ తాత సర్మతులు, రాజకీయ 
పేరం (వనంగాలకు పొధాన్యత విస్తు 

న్నారు? వీటికి (వేచారోం రావాతనడంటో 

సందేవాంబేదు. అజంత మన (నళల్ని 

వడ్యావంతుల్ని చేదే తర్ విషయా 

లున్నాయ: వీటికి కూడా వృతికలలో తగిన 

స్తానం కోవాలి, 

ముళ్యంగా (పాంతీయ పో(తికలు 
(మీఆ హా ర్రఠకు (పొధాన్యత యివ్వాలీ. 

వ్సధ 

అక్షం 

యంవకలకు వ్యపసాయ 
పరిశోధనా శిక్షణ 

పూనే, జూన్ 27 
శాస్త్రనే కృలు తదు చిన్న లేవరెటకీభతో 

ప మహావాప్ర పొలాలను ఉ త్తకొళ్ళతో 

నందర్శింద బోతున్నాడు, 
రాసారీలోవి మపొత్మో పూలే విశ్వవిద్యా 

అయం యువకుళకు ఫ్మనేకలు శిక్షణ విచ్చేం 
దుకు కౌర్యు(క మం రూపొందించింది, 

శీక్షం పొందిన యునకుటకి భూమిని, 

వీటినీ పరీశీలించి ఏ ఏ ఎరువులు ఎంతెంత 

వాడాలో రైతులకు సలహా ఇస్తారు. 
_ ఇందుకో శిక్షణ పొందే యువజీలు 

కసిసం మ్యెటిప్య లేషన్ చదివినవారి య్యుం 
టాడు బోరు స్వయంగా టొడా వ్యవ 

సాయం చేసుకోవచ్చును. జారికి మీధ ఈ 
vs. నొరివడా రనాయవాలు ఇతర సొమ్మూగి 

శ పుండే బాకు ఒకటి యిస్తారు, 

ఈ కార్య(కసుం జార్ 18 సంత 

ముదలపృకుండి దీనినళస పై చే వేటు 

ఎరువ్వక శంపెనీఆ ఏజెంట్లు 6016ను౦డి 
నెట్టి సే యబడ తారు, 

ఈ ఏకింట్లు తను ఎరువులు అమ్ముడు 

హోవటాపిక్ ద్లైతుకను ఇనేకవొర్లు రప్పుదోవ 
జెటీంచారుః 

“క కిక్షణణాకాలంరో యువ కేలకు 
100 రూపాయల స్ట పెంఠ్ తోపొటు ఉచి 

వసతి సెక శ్రర్యం కల్పిస్తారు 

కాళపహా స్తీ; జూన 28 

తొవహాకు సహకార వ్యవసాయ 
సొపటీ డిన డినాభినృద్ది చెందుతూ వాం 
ఊచ “రరిజనుణ జీవన పశిస్టీకుల మెరుగు వ ఆకు 

త్త “డృ టుతున్నది. ఈ సాస స్పెటీని 225 

మంది 904 ఎకరాలలో ఏర్పాటు" చేశారు. 

చిత్తూరు జిల్లా కలెక్టరు థ్రీ ఎర వస్, 

రొడొజ్సీ చందగిరి ఆర్. డి ఓ శ్రీ రామ 
మూర్తి, సత్యేవడు కానీ నల్లోారుఆతొ. కలసి 

ఈనెల కీవ తేదీన సొవ్వైటీని నంద 
రించారు, 

తకనుండి రవాణా సొకర్యాఅను కలిత 
చొలని, తమ కా౭సీకి వి ద్యుతి సాహా 

చేయాఆివి,. పోలీను భ,దత కలిగీంచాలని 

సొపెతీ న భ్యులు కథెకరుకు విజి పి 
కాక wi సగ ద 

చేశారు, 

శలెక రు దాళ్ళకునం, ఇర్వగులాం 

అరూక ఆసు కూడా సరిదరించార్యు కర 

పెండఆం ఆధికరిగా వండిందాలని ఆయన 

కోరారు, 

సత్యవీడు తొలూకొలో అధికంగా కర 
నెండిలాన్ని పండించటానికి పఫకాతను 

ధూపొండిస్తున్నారుం 

శ్రి ఎ దశరధరామింరెడ్డి 

పాదయా త 
కొళహొన్తీ కానననభ పీతలు శ్రీ 

వి దిక 5 ధరామి రెడ్డి నియోజక వర ౦లో 

వధ (గామాలలో పానయాంత వింపోరు. 
ఆవుని వెంపేడు సందాయకీ సర్పంచ్ 

(శ్రీ ఒ. కృష్ణారెడ్డి శాసిల్హారు (శ్రీ ఎం దేవ 
దానం, కాళపోస్తే నమీతి ది డీ, ఓ. 

గీ వీ. అక్ష్మణ్ రేడి, ఏర్నేడు జూనియర్ 

ఇంజనీర్ (శ సుబ్బారెడ్డి, రుణాల ఇన్ వెక్సర్ 

ఫ్రీ ఎం. నుబ్బయ్యలు వున్నారు. 
రాజుఃసాలెం, అమతూరు హరిజన తాడ 

అను, వెట్టి హాకిజన వాడను, వవెషుళ వ ల్లి 

కొ హారిజవవాడ, ఇం౦డినారినల్లై, మాద 

మి వెళవేడు, వ :షినన లి అలో పర్యటించి 

పొరిజ స్క గిరిజను యితర బంహీర 

వర్షాతచాకి వంక్షేమము గురించి చధ్యలు 

జరీపారు. ఆయౌా(గామాల వ్రజలు తను 

అససరాలను వివరిందారు, 

సర్సావు సురంబొ 

నాటికల పోటీలు 
సక్సాపురం, జూన్ 20 

కొవ్యలి రాధాకామ్మో హనరావు మెమోఏ 

యతీ నాటిక కళావరిసక్ ద్వితీయ వా క్తి 

కోత్సవం, నాటికత పోటీలు నెప్రింబరు పే 

11,12 తేదీలతో జమగుతొంయి “వదక్శించు 

(సతి నాటికకు రు, ఏ5! లు పొరితోషికం 
యిన్వబడును, 

పోటీలలో అంధులు, (వరాసొం(ధులా 
పాల్పొన వచ్చును. 

ఏం టీఫీజు రు,20లు, జులై ఏ1వతేకి ప 
లోగా ఎర్మటీఠను శ్రీ కె ఏ. దినణమూ ర్తి, 

ఈ పోను బాక్స్ వెం, ఓ 4, నర్ఫాష్పకం, ప్ని క్ష 
గోదావరి జిల్లాకు వంపాలి, 

యాజసూన్యానికి వత్తా 

నూర్కిిస్టుసార్థి 

ఈ ఇల సస్తున్న 

కార్మిక సంఘుం 
చ్కా న కార్మిక సభలో 

శ్రి వరసి హాదడావు దిము ణం 

(విశాలాం(ఢ విభేకరి 

చీరా, జూన్ 2% 

కొర్మి కవర్గాన్ని చీల్చి బజహీనషరచాలపి 

యజమానులు ఆకోచిస్తుండగా, మేనేజీ 

మెటువిధానౌజుకు వనాకరెస్తున్న మార్క్సిస్టు 

వారీ ఆధ్వర్య మున సడుస్తున్న ఫడి రేషప్ 

వార్ పై ఇఢిప్ విశికంగా విమర్శిస్తూ కాగ్మిక 

ఐక్యతను పెంపొండించి, సమప్యలపరిషూ 

ధానికి దోహద3 సే దిక్ 

ఐ. యర్. టి డి, పె సీ వక్కర్ను 
యూని నున్ (పధాన టం (శ ఆర్. 

యల్. నరనింహోరాప్ప కార్మిళులకు విజ్ఞస్తి 

చేశారు. 

ఈ నెక 20న భీ డొత్కాచిన వెంకయ్య 

అధ్యక్షతన జరిగిన |వడేశ్ బ. యర్. టి. 

a “నర్కుర్చు యూకియన్ చీరాల (బాంచి 

సమావేశంలొ శ పే మంది కార్మి కులు 

పొల్గాన్నారు= 

శ్ నరనింహావాన వివిధ 

కం ళో సి కార్యె క అ SAO 

వివరించి మేనేజిమెంటుకో ఆ (గి మెంటు 
చేన్గుకొనుళలో దా దా పు నంవత్సరంగా 

యూవియన చేపిథ కృషి వివివరిందారు. 

యూనియన్ ఆఫాఫ్యక్లుబు (శి టోడపాటి 

అక్ష్మయ్య, |. షెడవల్లి శ్రీరాములు ఆగి 

మెంటు దాక్చకా సొధించన ఫలిళాలను ఏవ 

రించారు. 

(ాంచి కొర్యదగ్శి (శీ వ అబహోం 
స్థానిక సమహ్యలనై మాట్లాడారు, 

పూ సలవబాండ్ల క్షం 

రుణాలకె బు 
వజయమ 

నెల్లూరు, జూన్ 28 

పూశలరాండ కు జిల్లాన హకార 'వెంటిల్ 

బ్యాంకు ద్వారా రుణాలను మంజూరు చేయూ 
అవి నెల్లూరుజిల్లా పూసలసంఘ కౌర్యవర్ష 

నమా వేం విజ్ఞ ప్రీ చేనిందీ * 

ఈనెఆ 20వ తేదీన గూడూరులో కార్య 

వర్షం; సిని సుబ్బయ్య అధ్యక్షరన 

నమావేశ మై వైమేరకు ఒక తీర్మానాన్ని 
ఆమోదించింది. 

వంఘ (పథాన కార్యదర్శి శ్రీ స్కి హూద్ 

ప్ప గాకు 

మునిస్వామి సంఘ కోర్యకతలాపాల పే నము 

రించిన వివేదికను చద్చించి. సమావేళం 
జమోదీంచింది. 

వపాంఘీక౦గా ఆర్టికంగా వెనుకడీ వున్న 

దానరి, బుకబుక్కల, పూనల మొవక 

వతై5ళబారికి గూడూరు వట ణ౦లో ఒక 

కాలసీపి ఏర్పాటు చేయౌోః:వి జిల్లా 
కలెకరును కోరుతూ సమావేశంలో 
తీర్మానాన్ని అమోదించింది. 

మాూనేవాలి (గామంలొ అనేక సంవత్మ 

రాక నండి పూశలనాండ్దు (వఏభు త్య 

బంజరు భూమిలో గుడిసెబు పెసుకొవి 

జీవిస్తున్నారు. ఆ ఇమ సెత్తందార్లు 

సదరు భూములను జ్యకమి:చుకొ నేందుకు 

1పమయక్ని స్తున్నారు. జందుచేశత ఈ విష 
యంలొ వెంటన జోక్యం చేసుకొ వి పూసల 

వాండ్లు క్కు న్యాయం చేజాళ్చాళవి కలెక్ష దుకు 

హ్ చేస్తూ వరో తీర్మానం ఇ మోనిం 
తై 

ట్ 

గుంటూరు తూర్పు 
లి యో వ్ర బ్ర 

వార్షిక € త వం 
గుంటూరు, జూన్ 2 

గుంటూరు తూర్పు లియో న్తబ్బు వ 

భాస్తరు fos సభ రెడ (కాస్ 

హాలులో ఈనెల 22 వ కేడీ సాయంరాతేం 

జరిగంది. ae జిల్లా గవర్నరి 
324 4.1 శ్రీ ౩ నా్శగశయనం ముఖ్య 

ఆడిథగా ఆడ దెంచాధు, 

సమావేళమునకు కుమారి జి, సంధ్యా 

రాణ్ అధ్యక్షత చహించారు. 

జిల్లా. ఢీ బి కాతయ 
చౌదరి నూతన కార్యవర్గ ప భ్యుఅ,చే ణే 

_ఎమాణస్వీకారం చేయించారు 
శ్రీ జిం నం, హెచ్. గోషాఠకావు 

సంవాదకత్యంలొన వెలువరించిన వణన టో 

అను బులిటక ను జోన్ ఛక్మన్ థీ నూన 

వెంక మెకిగ్షవ కావు ఆపిష్తూరించొరుం కీ 

మడ్ద కృష్టమూ _ర్ర ర సభికుకను సాగడం 

జెప్పే కార్యదర్శి. “ది వేదికను చనీవారు స 

ముఖ్య కిది @ కి. సళయనం 

1వసంగిస్తూ యువకులు ర _కదాసం, వ 

కట్న నిర్మూతన్న ప్ప నేక దానం (మున్నగు 

కార్యక్రమాలను అనుసరించాలని  ఉద్నోధిం 

బొరుం 

అనంతరం కోమారి బె, అనవార్కని 

నూశన ఆధ్యక్షుూలుగా (ప్రమాణ స్వీకొడ 6 
చేశారు 

నూతన కొర్య వర్గమును అధీనీ౦డిం 

చుళూ నీర, శ్రీ గుడా వృల్లారావు, వై సె 

వి. ఏ, గోపాభరావృ, జి. లాజరస్, వాక 

గోషాత్, కే. రామారావు, గుడిఐడి 

గోపాల కృష్ణమూర్తి (వనంగిందారు, 
ఆసంతత 6 శ్రీయుతులు జాళయ్యచోదరి 

నా1కయనం, నూనె వెంక సేశ్యకరావుళిను 

నూతన అధ్యర్లుకాలు కుమా ర అనార్కలి 

మొమెంటోలను బహూోకరిందారుం 

్స డా 
గాందిస్తగర్లో 
అగ్ని (పసూదం 

నిజమాబోద్ +, జూన్ 2; 

విడానూబాడ్ తాలూకాలోని గాంధీన1ర్ లొ 

ఇటీవల జరిగిన అగ సంగా సుషపూరు 
రు. 20 పేలు అసి స్తిసషం జరిగింది.టపమా 

దంకొ 5 గుడినిలు, 8 “గడ్డివాము లు కరి 

పోయాయి. పంచాయతీ ఎనేడియోో శికొరు 

లతో సహా టిచర్ శ్రీ నత్యనారాయణ 
కారుడు విజాహూం కొరకు తెచ్చుకున్న పరు 

కంతా బుగ్గివౌల్లైంది* అగ్నిమావకదళ 0 

వొరువళ్చ మంటలను ఆదున్నలోకి తెచ్చారు 

పోస్టాఫీస్ కు కలిగిన నష్టాన్ని సఖావేట్ “సెట్ 
పోన్తునూస్షర్ స్వయంగావబ్న క. 

ఆనంతరర కూడా నష్టాన్ని పోన్టుమాష్ష 

భకిందాఆంని ఉ ర్వ చేశాధు, ను క 

ఈ నష్టాన్ని శపాలా కొఖచారు భరింటొలని 

వ౪చో అభ్నిపాయ వేడుకున్నారు. 

చెర్మన్ జే 

తారగా ధికొరం 
| ¥ అల్ జ కి వ ట్ 

కేం|దమం్మతి థ్రీ వి, ఎన్, గాడ్డి 

= లపై కోర్టులకు 
వుండరాదు 

నృష్తకరణ 

మృదాను, జూన్ 28 అన్నదే (వక్ష అని అన్నారు. 

రాతొకం* సవకణల పై న్యాయ సానా 

లక వీచార ణూధికౌరర వుండకాదని కేం; చ 

రక్షణ ఉత్స భ్తులక ఇమం త్తి శ్రీని యనీ + 

గాడ్గిల్ తలియశేళారుం 
నేషనల్ శాయర్న్ ఫోళం స్థానిక 

యూనిట్ నమావేశళంలొ నిన్న ఆమిన 
మాట్లాడుతూ. (పపంవంకొవి ఏ పకా 
స్వామ్య దేశంలో కూడా రాజ్యాంగ సవరణ 

లపై న్యా ్యయస్థానారికు విచారణా ధెకోదం 

లేవన్నారు" 
శ్రీ గడ్జిల్ వ్వరణ్ వింగ్ కమిటీ 

నభుులు. రాజ్యం పూరి దిగా ఓక్ 

రాజకీయ వృతం, రావాం% చట్టాన్ని 

న్యాయం, రాజకీయ నీద్దాధికొణ సమ్మళ 
నంగా భావిందాలి ఒక వ్య కిక వభుక్వానికి 

వధ్య ఏర్పడిన విశాదం పై ప్రైన్యాయమూర్తు లు 

యిచ్చిన తిరు శ్నలం న్యాయౌనికిమ్నోళమ ఏ 

వరిమికిమైవుండడు. అందులో రాజకీయ 

చపరమెన అంకంకూడా వుంటుందని 

ఆన్నారు. ఈ తీర్చులో న్యాయమూర్తు అ 
రాజకీయ సిద్దాంతం తన్నకుచిడా (పకిఏీంది 
న్తుందప్ ఆయన అన్నారు. 

ఎతాంటి రాత్యూ 610 మనకు 

సేండాలి ఆన్న విష యాన్నీ న్యాయ 

మూర్తులకు, వారి రాత కీయ నిద్దాంజా 
ఆకు వనలాలా వేళ సార్యనౌ మాధి 

కౌనంగల పార్ల మెంటుకు వదభాలా ఇప్ 

ఆయన (వశ్చంచాయిం చన దేకంలో (పజ 

అకు దూక౦గా వుంటుస్న న్యాయమూర్తులు 

దాలా న్యతం్యత అభిిపాయౌభుగత వారినీ 

భావించడం జకుగుతున్నది. ఇది పూ రిగా 

అవా _స్టసికమని కాను భౌవి స్తు న్నానెని 

అన్నారు. ఇది (వేకిజికగాది, బ్యాయమూద్తు 

ఆకగావి మందిదేకొదు* 

గో పిధారణాదికొరం 

స్టా ర్రిగా రాజకీ చుస మైన నిర్ణయ 0. 
ఇటు? జివానేకి 8 "నం వక్నంలఫొటు 

(వెకాననక ఆప దూరం వై న్యాయ 

మూక వన డం 
అ జ 

అనేది 

నమ ౦ ఉట సమా 

రాత్యొంగాన్ని సవరి.చవానికి పార 

మెంటుకో మూడీంట రెండువంళులు మెశా 

రిటీ అభి సే చాలని కీ. శే, అంబేద్కర్ 

తేసయబచేళర, అందుచేత రాజ్యాం + 

సవవణలభపి న్యాయ ఫ్థోనాభ క వివార౯కోగ్స 

కోరం వృరదేందుకు ఎనూతం అవకశం 
తేవవీ అన్నారు. 

పజావసనరాలకు 

ఆఅఆసుగుణంగో 

రాజ్యాంగ మార్పులు 

మల్లాపుకం, జూన్ 25 

ఇఒపడా వ వరాలకు అనుగుణంగా చాజ్యాం 

గంగా సవరణలు చేయాళని కాం (గనుకా 
es పూరీ ఉరరాయకులు శ్రీ నీ ఎం. 

ఫక్ కేరళ హోంపంతి శ్రి కరుణా క; 
క ఉద్దాటీంచారు, 

(పముఖ కోం(గెక్ నాయకులు శ్రీ సిం 

గోవింధన్ నాయర్ 12న వంతి చంప 
ర్భంగా ఏన్నాటు చేయబడిన నభో విన్న 

వారు మాట్లాడుతూ సైఏధంగా అన్నారు. 

వ్యక్తి, సమాజం (పమోజరాతికు జూద 

నివాదం ఏర్చేడినప్పుతు కాద్యగనా పారి 
పజల సక్షమీ వశాన్సున్నదని అన్నారు... 
సామాన్య (వఏజఆ జీవన పరిస్థికుకన్ను_ 

మెరుగు వవచటానికి కొంగను 
చెస్తున్నదని అన్నారు, ( 

రాజ్యాంగంలో మార్పులను వ్యతిరేకించే 

వారు పజ 9కు స్నే పొతులుడాదని వాటీవీ, అటా 

వంటివారిని విస్మరించడం కంపే (వత్యా 

మ్నాయం లేవని శ్రీ కరుణాకరన్ అన్నారు. 
———— 

పెండి కాసుక 
పశ్చిమ గోడోపేరిజిల్లా నర్వ్చాజేకం 

తాలూకా డస్తుంకాదా గమ కాపుకస్తులు 

(క్రీ దుద్వా సర్మంహన్వామీ తన కుమారుడు 

శీ పెద్దిరాజు ఏ తొోహం సందర్భమున 

కొలూకౌ కమ్యూనిస్టు సమికికి దశలు 

Cer ఇద్వ్నారు* 
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729 99 టు న హైదరాబాదు, జూన్ 28 తాత్కాలికంగా వట్టికరినించి నవ్వ టికీ, యూనియన్ల ను విచ్చన్నం చేయాలని ఆనేక 
25790 05 08 09 10 11 12 13 18 100005 118 2820. (వళాస్వామ్యావ్ని విచ్చిన్నం. చేయ వారి ఆర్థిక సామాజిక పురాది యధాతంగానే పొట్టు పభుతుశ్నారు. 

iis 10 23 30 03 65 28 Mh నెకంద్ కానీ వ 2345867 వి | ానికి మితవాద అభివృద్ది వి విరోధకుల కుట ఉంది. “ఇప్పుడు వారు ఆణగిమణగి (వళుక్వ మిప్పుడు రాజ్యాంగ సవరణ 
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టూరిజం శాఖామాత్యులు శకర్ స్ హెచ్ * 

దివానందవావు యి డ్లన్గఅముఅకు ఒట్లాలా 

బండీ బేల, 

తొలుత విద్యానుంతి శీమండలి సంకటి 
కృష్ణ వు, ము (3 శ్రీ వహెచ్ దేవాన దధ 
రావులా హారిజపవాడఆను సందర్శించోరు* 

ఆవనిగడ్ల గవర్న మెంటు. అొవియర్ 

కాలేజీ గుమాస్తాగా పనిచే మృతిచెందిన 

(కీ నోమేకు భార్యకు (చభుళ్వము వారిచ్చిన 

రూ 10 వేల చెక్కును డాష్యు 

హంతి మండలి వెంకట కృష్ణా వు అంద 

జెళారు 

శ్రీ దేశానందడకాపే సూ ట్లాడుతూ 

హరధరిజనుఅ సమహ్య వరిష్కు 
రచించడానికి మన (వేథాని అనొర్నిశలు కస్ట 

చేస్తున్నారనీ, అంనునంసన హరెశనులు వాదీ 

జన కఫ నేవు ధాని 24 సూూశాత 

అర్జిక సధికాన్ని విళనర్చాళనీ వికదీకరిం 

చయం 

విదా? 
థా 

రాష) ఏద్యామర్మతి నూట్తాజుతూ వాడి 

జనులకు ఇం౦డ్లబ లాలి నుం జూషపవిషయం౦లోే 

వన్య ౦ జరయిగుతుస్నదవి జలు అభి 

(పాయం వ్య క్ర౦చే్తున్నారవీ ఆందెళించె 
లుగా ఈ ఎధకం (వేభుత్వం చేసల్దడం 
ఆరిగందన్నారుం 

శధలొ శ్రీయుకులు కోట కేశవ సెరు 

మాఘ అన్న శ రెడ్డి సత్యనారాయణ, పోలా 

బ్రిన్ రాణావావే కోనేరు రంగారావ్బేలు 

ఉ సస్య నిందారు. ఈసభళో బందరు రెనిస్యూ 

డివిజనర్ జఫీ3రు శ్ర వె, చృకధరరాన్న్క 
డ్ ఇ ఓ ్రీడీ న వెంకటనువిన్నం 
శహసిల్తారు శ్రి అవ్వా జంన్నాతూవు, 

బ్లాకు దేరలప్ మెంటు ఆఫీసరు థ్రీయంం ని 
అప్పారావు పొల్తాన్నాధుం త్రీ అంతోన 

నందన సహక్పణతో సమా వేళంము గినీప్షిడీ* 

బూర్గుంపహాడ్తా! కౌ 

సహకార రంగంలో 
నాధించిన వురొగతి 

బూరుంపహాడ్, జాన్ 2కి 

ఖస్ము౦జిల్లా ఎెర్జుంచహాడ్ జాలూకొలొ 

107 (గామాలను సమిశరిస్తూ 1078 నాటికి 
48 నహాకార సంఘాటున్నాంయ. ఇందులో 

14 సహాకార సంభూలు న్యూతమే ససుర్ణ 
వంతం నజ చేస్తున్నాయి 

1978 లో ఆన్ని పవాకొర సధఘాజన్న 

సుపర్. న్యపిస్టీంరించడం జరిగింది. నవా 
కార కేర్యద బ్యాంక్ బూపంనహోడ్ (బాంబ్ 

ద్వా ద 2764 లక్షల మేరకు స్వక్స 

కాలిక రుగొర్మికింస ఆ డ్యాన్నుణుగా 

అున్యడేం జరిగింది, 

1978 74 లొ' రకాఠి వసూళ్ళ వ్నీళటి3 

చాబికి నూరుపోశ్ళు వనూలు చేవ జిల్లాలోనే 

బూర్గుంసహాడి తాలూకా (పథ మన్దొనాన్ని 

సంపాదించింది 10,44 (లోయ 760 24 

అక్షం వరకు అడ్వాన్సులు" అచ్చి, ఇన్చట్ 

వరకురు 1) ఆశక్షిళను వనూడు బేయడం 

జరీగింది, 

కిన్నెరసాని ఇరిగేషన్ చదకావికి 
బ్యాంక రు 10 ఇిక్షల సరకు అడ్వాన్స్గా 

యుచ్చింది దానివల్ల 1501 ఎకరాలకు నీఖీ 

షపాకుదం హెకధ్యం కలుగుతుంది 

10,16 ఖరీఫ్సీజన్ లో జాలూకొలొవి ఆన్ని 

సహకార సంభూఆకు రుం 14 కొట్ల మేరకు 
రుణాలు మంజూరు చేయాల ఈ బ్యాంక్ 

మెక్ కార్య్యకసూన్ని యూ వౌందించిందిం 

బూర్తుంచహాడ్ తాలూకా పహకార 

రంగంలళొ ఎంతో వవొగతి పొధిం.6దె 

వ్యవశాయదారుఆ జీవన నమాణ౦ టాడా 
ద్ంవర్ష్మి పెరు తున్నది 

ఇదా పతీ ఏట లొ 
ప్తి 

క్ష రవృత్తిదాన్ల 

అల ర 
సంఘ సమా పకశం 

'సెదాపుట సలి, జాన్ రక్తి 

గన్నవ1౦ శాలూకొ పెదాపవుబపవల్లి 

[గామింలో టం వ్చేత్రిదార్లి నంచు సమౌ 

చేశం ఈనెల 42వ తేదీ3 రాష్త్ర కొర 

వు త్రిదార్ల పంఘావ్యక్తులు శ్రీ దాలిబ్నర్డి 

శేషయ్య అధ్యక్షతన జరిగింది 

పమావేళంలొ వంతు నూతన కొర్య 
వర్గావికి అధ్యక్షులుగా శ్రీ వయకూము 

రామమోవాసరావ్యుు ఉపా ధ్యక్రులుగా 

థ్రీ కొప్పెర ధర్మయ్య 1 వధానకార్యదిర్నిగా 
శ్రి వణుకూయు మురళీ గోవర్ధన్, వహాయ 

కార్యదర్నిగా శీ ముత్తు విశక్షనాధం. 

కోకాదికా*గా (శ్రీ చనా వాశఘాపణం 
మరో 17 సుందిని కమిటీ సభ్యులుగా ఎన్ను 

కొన్నారు, 
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అ రణ బాక్ రెం ఎదర లం 

"'ఎహరాన జూన్ ఏ0 జవసతత ఎంతె నా వంది. 
ఆదధితరాతీయ వకిసితిపై నా (వత్యెశంగా  వర్రమాన దేశాల సామాజిక, ఆరిక ప్ల See 3 ని కె 

పక్చ్విమాపీయ్యా దక్షిణాసియా సనుస్యలపై వా కార్యకనూజను  వీజయబేంతవగా ఆనులు 

చ గపొక్షిక సహకారాన్ని విస్తృతసరచు పర చేందుకు అంశరభిగిక సుసిరత, 
=, శా జ్ కొవటంపైజా రాష్రువతి. శ్రీ పక్కునేన (పపంచ. కాంతి ఆత్యంత ఇవనర్మని 

జిబి ఆహ్మాద్, ఇరాన్ రాజా షాత మధ్య 

ఎడు 110 విమిషాలసాపు చేర్పులు జరిగాయి 

లుత నారిరుప్పరు నలహాదారులు 

లేకండా 0 విమీషాజపొటు చర్చించారు. 

తరువాత సలపోదాతఆతో కటిన పురో 54 

విమిషాళలపాటు చర్చించాడు. 

చర్చల సందర్భంగా ఉభయదేశాల ఆఫ 

(పొయాల చాభా నన్నహితంగా పృన్నట్లు 

చెక్తిద్దై ంవవి భారత కవతిసిధి నర్గాసీకె సస్నీ 

హె వరుభు తెలిపాయి. 

ఇన్నజికీ వి రాణ 6 (పొరంభమైన 
తదేచుశ్ ఇనుప ఖనిజం (పొజక్టు, అల్యూళ 

మవియం, నీమెంట్, చపస్తాఠలలో నూత 

es వెంకొల్నటింలొ నపహాకరించు 

ఛోతటానికి ఇల అవకాళొాఆను సమీక్షిం చేరి 

దుకు రెండు దేశాలకు. చెందిన అదికారులు 

మధ్యాహ్నం తనెగ్రిససూఎ "చ 

సుహ్నారు* 

డాష్ట్రువతి ర రొజుల పర్మటన ముగంప్ప 

నందిర్భంగా ఈ సల 30న సంయుక్త 

1వకటన వెలుపడగళందసి భా వి స్తు న్న టు 

శః వర్తాబు తెలివాంయి. 

నిల్వాన్ వరిపవంాళిలోగంిపై ట్ ప్యాలెనతో 

ఈ చర్చలు ఆరిగాయిం 

చర్చజటో జాస్ 

పంత అవ్బాసీ ఆం, 

~~ జ్యా శ్ 
థ్రీ ఇ 

స 

చ 

తాజాషాకూ వీదేకొరిశ 

వొణ్శ్య 

యది టి, అస్లిమి, భారతీ ఇవాన్ రాయనా 
నహాయవెద్దారు 

రాష్ట్రల శ అహ్మద్ కు కేం[దమం తీ 

జీ వేయ్యడ్ మహామ్మద్, రాస్త్రుపకి కార్య 

దర్శి (కీ కి “క. బాలచం(డన్, ఇరాన్లో భారత 

రాయబారి (కీ ఆడ్. డ్. పొతే విదేశాంగ 
మం(ిశ్వ శాఖ అ డీషన ల్ కొర్యదర్శి 
14 శె. యల్, దలాల్, సంయు క కార్య 

దర్శి (కీ యస్, క భూటాని సహాయపడారు, 
భారత = ఇరాన్ అ మధ్య సహకారాన్ని 

కొనసాగించటం ద్యాంా పాందూ మహో 

సము్నుద హంత పర్షియా జభసంధి 

(సాంతాజలో కాంతివి పరేరక్షించవచ్చునని 

ఉభయ దేకాల నాయకులు చర్చ్నుంభో ఆంగీక 

లెంచొరుం 

ఉభయ దేశాల ముధ్య ఉన్నత స్థాయిలో 

తరచు అభి,పాయాఆసు మార్చిడీ చేసుకోవా 
అన్న ఆధిలాషను న్మారొన్ వాజా వ్యకి 

చేశారు. ఉభయ దేశాల మధ్య విర్ణిస్ల సమ 

స్యలు చేకపోయిన స్నటికి ఇటువంటి 
మార్చ ఢ్రేలు ఉభయ దేకాఖు బుధ్య సంపంధా 

అను ఇంకొ పటిష్తవంతం చేయ1అినని 

అయన న్నారుం 

ఈ అఆభ్మివాయంతో. రాష్రవతి కూడా 
ప్రకేభవించారు దీనితోపాటు. విద్యారులు, 
విడ్యావే_శలు, కళాకొరలు, ఆన్ని జీనన 
ధంగాణకు చెండిన (పకి? ధివర్గాఅనుమార్చి జ 

జేనుకోవాలని ఆయన నూచించారు. 

భాథత్. ఇరాన్ అ మధ్యగల స్నేహసంబం 

చాలు కా జాలిక మైనవి కొవవి, థాశిక్షత 

మెనవసీ ఆన్నారు, 
త. కొలది సంవశ్చ్సరాశ&లో అర్దిక " 

పొంశేశిక్ర సహాఠారావికి సదడిబ౦ంధిం ఎ 

సొధించ ఐడిన పురోగ తెపద్లి 

దేళాఆ నాయకులు సంతృప్తని వ్యద్రిం 

చేశారు. వీటిని ఇంకో వ్ ఎలి శ 

పరచుకు నేందుకు ఉభయ దేశకాల మధ్య 

(నస్తుతమున్న తాయింట్ కమీషన్ వంటి 

యల్మతాంగాన్ని శాకకతంగా ఏప్కరదా 

అన్నారు, 

భరత, ఇరంన అ మర్యు 

క్కుదెముఖ్ పాజెక్టు ఆదర్శ వంతమైన దిగా 
వెనివింననిి ఇతర రంగాతకు కోడా తః సవా 

కారాలి చి సరింన జేనుకో వచ్చవి రాష్ట్రా 

పుంతి 

ఐజబొకొరా& 

పకి అన్నారు. 
చర్చల అఆఅనధిరధం తీసు 

ఇాన ,ఉధావి చసీన విందుకు రాష్ట్రపతి 

రంవకులు హోజర మూరు, 

ఇరొన్ రాజుకు ఆహ్వానం 

గారతాఫం 

థభా.శొలో ఆభినార యుత పర్యటన జరుప 

వలనిండిగా వా ప్ర వతి తీ అహ్మడీ ఇరాన్ 

రాజాను ఆహ్వానించాడు 

ఈ ఆహ్మాశాల్ని ఇవాన్ రాజా సూత 

ఇషపాయం౧గో అయోపిధప దరు 

1974 ఇకోబడీలొ అయన బరథదేక 
షు 

ముచ్ ఎర్యటించారు, 

అయ్య చారం అతల (కలో 
ర్ం ఆ కి న! 

భారఆ వజంంలాఅవప 
2 

ఒతఈావార్ , జాన్ 8? 

ఆగక, సౌఘిక (కిచుకిక్షణాలను భట్బు 

లంగా “అమలు ఎర దజంలొ థాంక్ వాధందచిన 

విజయాలను ఇరాన్ రాజు సడి (వళింపిం 

జారు. ఈ పజయౌళను పటుతరం చేసేం 

దుకు బారత దెశంతో కాంతి, 

భృదతకను నెకకొల్పటిం 

అయనన్నొరు. 

గత నంవక్సరం గణనీయమైన ఆర్గిక 

పురోగతి పొదిందటిం పట్ల . ఆ_క్రమ లాభార్జ్య 

నను _దవ్యోళ్ళిణమ, అవినీకివిఆరికటదంభి' 
బారత దేశం నాధించిన విజయాఆఏట్ల అయన 

తారం వెలిబుచ్చారుం 

వస్తుతిం ఇరాన్లో వర్యటి స్తున్న 

రొష్ర వచి శ్ర పక్ళదీన్ ఆభిభహ్మూడి 

నుసిరత 
స్టో 

అవసరమనీ 

గవాం ఇచ్చినే విందులో (వసంగిసూ 
WE నై చా 

అయన పపఏధంగా అన్నారు. ఇతర దేశాల 
నా. 

మాడిరిగా ఈ కార్య కషూజను 

తంగా అమలు వ" పేందుప్కు 

ఏశియవం 

ఇటువంటి 

విిషమైన్ కొరక కమాణ అమలు | కవంలో 
na 

జిక౦తో కాంతి నుస్టికత్మ భదత 

ఇక మవ ఉన్నారు 

ఓసొంగియ వేవరిచ కాదికిష్కి ఆపరా 

హనము వటిష్ కంజం చేసందుకు చైనా, 

పాకిస్తాన అతో వోత్య సంబంధాలను వశ 

దద్దత చేందుకు ధక్ తీసుకున్న చొరవ 
పల్ల ఇయు నే హర్షం చెలియిచ్చారు 

ఛాధిక్, ఇకానీఆ షరస్సర (వేయోజనాత 

ద్యృమోో ఉభయ  డేశొబు 
పముుదాన్ని కౌంళతినుండ కింగా. సండారిపీ 

వాంచిస్తునో యని అన్నారు 

న వయా అలసి ౦ంధి _వాధతంలో భ దేతను 

పడిన శ గంటే చాఫఘ్యత ఆ [పొంత దేశాఖ ప్త 

వందిప్క దశ్చిణాసీయోను జి ర్యా ఇయుభావ 

చ్వేద్భామండిలంగావేంచాలవి ఆయిన క కోరారు. 

భార త దేశంతో పాటుగా నూతన (షపరిచ 

ఆక వ్య చసను ఎర్నర చాఖివి తద్వారా 

అభేవృద్ది వె దిస చెందుకున్న దేశాలమధ్య 

న్యక్యానాన్ని తగ్గిందాతిని 

వాంచిస్తున్నెదసి అన్నారు, 

ఉభయ దశకొజమధ్య శే తాన్దాని తరటిడీగా 

హాందూ మహో 

తస డక 

గజ చార్యేతిక సాంన్ము తిక సఎజింధో 

ఆను వన్తానీస్తూ, వీటివి ఫలవంతమైన 
ఆరిక్ళ పారి, కామిక, సాంగేశికి, శస్త్రీయ 

పసొకారం కోవ 9  వివియోగించాలని 
అన్నారం. 

ఈ విందుకు ఇవాన్ (వదావి, విదేశాంగ 

బుంతులతో సహో మధ్యికిపగ్ష సభ్యు 

అందరూ హోజిర య్యూరుం 

ఖ్ 

అంతగా ర్ధాతియుస్మగ్గర్హ సత్ర 

సుతాసభ్యుల అ న రని 
చం 

న్యూఢిల్లీ , జూన్ ఏ 
రత, పాకిస్తాన్, భారత, సేపొర్ సరి 

షహాదుఇలె స్మగ్గ ఎగ్ sagan 

సాఃన్తున్న ఆంతర్జాతీయ వ్యు ముఠా 

చెందిన ముగ్గుకు సభ్యులను కస్టష్స్ ఇద 

కాయల సల్కిడ అరెస్టు చణ 

ఆరెస్టు చేయబడిన ముగ్గురితో మకర 

షాకిస్తానో ఇొతీయుగవీ ఆసుమావిస్తున్నట్లు 
కష్టము కలెకర్ (శ్రీ యం. యల్. వొద్యార్ 

చెప్పారు, 

ఈ ముఠా నాయాడైన సురీముఖ్ 

న్ంగ్ ఢిల్లీ హర్యానా సరిచొద్దుల్లో పక్షం 

రోజుల (కితం అరెసు పయనఐడావని ఆయన 
అ శ 

చెప్పారు. 

సక్చిమరికీరొటి ఒక సవిమాహోబులో ఈ 
ముఠా పభ్ఫుజనే ముగ్గురిని చేటు ఆ రెస్టు 

చేససట్లు అయన తెశిపారు. నివిమాహాలు 

సుండీ వారు తస్పించుకొని వెళృకుండా 

చూచేందుకు కట్టుదిబ్ద మైన చర్యలు తీసు 
తాన్నందుసన ౩ప్రమ్స్ " ఆది కారుకు భూప 

గించి తప్పుంచుకొవి వెళ్ళేందుకు జారు 

చేసిన యత్నాలు వివఢమ మాయం 

భాకతం వాకిస్తాన్ , భారత ఒ నెప్తాడ్ సరి 

హద్దు? సండి దళంళోవి లోతట్టు (సాంశా 

కస గోలు నస్తృపును కరం 

ఉసయోగందిసో కారును. స్వొధీనవర 

ఎల్లో, కాశుసుండి ఒక టను 

కూడా స్వాదీన ఎర చుకున్నట్లు 
పధ్య ల్ కించన కస్తష్సు అనీసి 

పీకు 

కు 

సేటి దాడీవి 

ol యత్. మారా 

ఈ ముఠాకు చెందిన 

సభ్యులు వక్షం రోజుల 

చేయ జడా వి వోకు (ఏయూ 

కొరును' “స్వాధీన వరచుకో వటం 

ఆయన ea 

Ge 

బ్రిన్, జూన్ 3 

చ్చే మంగళవారం ఇక్కడ (పారంభం 
boy మస యూరొసీయన్ రమ్యూ వి విస్తువర్కూర్న్ 

పొడి మహాసభకు హోజరయ్యు ందుకు 

టో నియటీ కమభ్మూపి స్లుపొ శ్రీ (పేధాన కార్య 

1బెళ్నివీ నడిక్కుడేకు 

వచాారు- 

యుగోస్తావియా ఆధ్యక్లుకా టిటో కూడా 

అధిక డికి పడుకున్నారు 
విమాక్యా౭యంల్ో పీకి శూర్ను ఆ తసి 

కి మూూవిస్టుపొర్పీ (పథాన కొరక్టిదర్శి ఎడ్ 
జోనర్ " స్వా హన చస్పారం. 

హా 

తపా సంసల 

ంజరాత్ లో సన్హాల ౨౦ దా, 

అహ్మాదావాద్ , రన్ 2 

గుజరాత్ వో ఈసఅ ఆరింభరిలొ వంభ 

వంచిన పెసుతుపానుతొ క మంది మరణిం 

చావని, ధు. 17 కోట్ల విలువగల (పభుత్వ 
(సెయివేఖ్ ఆసుజకు సం సర భపించిందవ 

ఆధ్లికౌర (చ చకటనల్' * పెల్తిడించ టడ్ంది 

ఈ కుసానువ ఇ వివ్యాశయుల్లె న వొకికీ 

పుషకాతావంకళ్నిం చేందుకు గవర్నర్ 
కధికి నిరెసగా వివాళాజ వవ్యువకసిందిగా ౪ 

ప్రజలకు వజ స్త్ చేస్తూ రాష్ట్ర గపర్నరీ 

ప ధనో నేణు చేపిన పక 

వషయం శెలీను బీయఐడీ౦ంది. 

ఈకువాను నలస కీ 2జిల్లాఅల్ 2400%,గామౌ 

6లో నిననీంచే 24 అక్షఆ మంది పజల 

తీవంగా నష్టపోయారని ౨(వకటి 
తేచిసంది 

పక్యాశయుల్లై న [పజలకు తక్షణ సహో 

యాన్ని అందించేందుకు వభుళ్వం నకా 
చర్చలు శిసుకు౦ది అ సిబి, జీవసే 

భృతికి కోభోయిన్ అసంఖ్యాక 1పజలకు 

ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పహాయాన్ని అందించ 

వలవిప్పుంది ఆస ఆయన తెచిపారు. 

గనక్నర్ నిధికి ఉదారంగా విరాళాల 

నివ్వవ౭నిందిగా దెళ వ్యాస్శంగా గణ ప్ంస 

అక్కు ఏజన్సీఆకు, వ్యర్నాంకు ఆయన 

థ్జ్జె స్తీ చేకొరు. 

అంటె 

క (గామాలలి 
ప ళా 

యంంంబి,బియంణ 
న్ గతే ia 

ఇకొ ఇదం 
ఠం ౮0 

(eps) 2 
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(గాబాటలో. ననిదేయటావికీ సద్దనడే 

విరవ్యో శ మెడికల్ (గాడ్యుయేజ్స్కు నేలకు 
రుల 009 వేతనం యువ్వాలవ్ (పభుత్వం 

పిర్ణయించిందిం 

“గొరన ఇగామీణ మెడికల్ ఆసీపర్ 
సథంగా (పభుత్వడి ఒక పథకాన్ని రూపొం 
డించింది+ కృష్ణాజిల్లాలో తితపూరు ఆలూకొ 

బూర్గుగూడెం్క కోడూరుళలో, క కిలూరు 

జొదూకొ క కొండగిలో, నండిగామా తాలూకొ 

రామా రెడ్డిప నీలో యా పథకాన్ని అసులు 

చెప్తారు” సంవఢృరం చాటు నె౭కు రశ 00 

చొప్పున చేతసం ల స్తూరు. 

(గామీణ వాంళాతకొ పవి చేయ దళిచిన 

డాకర్లు, వింస్లాంుమె . ట్ ఎక్స్నేంజిలలొ పేర్స 

రిజిస్టరు చేనుకన్న జారు 

ఆఫీ సరును వ్యపేదిధిత "వలసి 

జిల్లా సె దక 

ఆక్ొ న్యా 

వృంటుంటిం 

గ్ర 

ఛాస్నాలాప్రమాటంపై 

ణిద్దా హ్. 

జులై 10 న సమావేశం 
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ఛాహ్నాలా శన (ప్రమాదంపై 

(వెదుత్యం సియమించిక యూ వెస్, 

కమిషన్ తరిగి జాట్లై 103 నమా వేశసుప్తు 

తంది, 

వివాదిణాకు 

Len 
మ 

హిం దూముసో 

బిదిం౦పు నిరూ 
సోని బా 
టు 

rr ww 
లీ 

ra న్ షత తి భాధ 

బాద ఈ = 

మహాపము ౨6లో 

నిర్కూజపకు “వా 

బడిందవి నోంయట్ (పటు ఏన్టి చరి 

ఇదె సీమా (చాసంస్, 

లె 

ఈ (పాంళంటొో 

పి అధివృద్దికి 

దివి చతెలిపచంిది. 

శ్రీ సోని 
యట్ పస్యటిన సందర్భిరగో భరీ * టో 

యళ సంయు్రై వ్ తక యి 

జరిగిన దృక్ ఇ౦ను౦డి 'డెగోగార్రి యాలో 

సెనిక్ర న్లావరం నిర్మాణ కార్య6పుం పై 

నిన్న సృతిక పై వ్యాఖ్యానం చేసంది. 

ఉద్ కళల సడలింషే ప | 
కాడా మాడం ఏరాడిం గా 

1పథావి శ్రీమతి ఇండికా గాందీ 

(వి టన ఇ = 

హొందూ మహానము,ఢంలో 

తనట తాన్ని న్ న్సేతవపీరుస్తున్న 

వమభయంలోనె కొన్ని ఆపమా దేశాలు తను 
అతున 

అబు్కొ 

బలాన్ని పెంచుకురటు న్వాయవి 

కొని పింధు౯ఖ దేశాలను దృషికొ వుంచు 

కొని ఇస్వే పయో వ్యాఖ్యానించింది, 
జ మై 

అం 0 ఈ కె-డు కాంచి వొనుక చేళంవెవవ 

వక సె విక బపిరింప్పను తె౭గింిపేందుకు 

ఉది శక నడలింప్పు అభివృదికి 
లు న 

జృకరుడా 
అ 

వాసవ మౌనం ఏర్ప డిందచి 
వాట GG 

టించిచదిం 

వతో 

లో 
ట్ జల vee నటు పరార౦ 
విర్నడిందని జజ స్తం 

తా. (వాన్స్ 

ఏమాసంపుళ్సింపు 
SERS కాన్ ఏల 

చెందిన బారి పుళ్ళింఇవ 

సి నాయర్యతం tL 

కమ్ 

నజ 

ఏరే, పొన్న 

ఐడీ ర ఎకి టిస్ 

గ లకు లిరమాలళోని బినాగజి 

(శయంలో దిగినట్టు ఇ [సాన్యా 

కరడ ,వికటించింధి* 

“ఇక ఆపీన్ నుండి పారిస్ వెళకున్న 

ఏవన్నా నవిమూన్నాశయం సి 

వండి జయటలు దేరిన ఉంనాత దాళిమళ్ళిండ 

జడీంది అరల్ గెరిల్తాలం శః చథ కతు 

పొల్బ డీకట్లు భావించ బడుతున్నది, 

ఎంథ బస్లో 284 మంది (వ యా లీక 
ఉ. వీరిలో 

కంప భాద. 

స 

నౌ 

ఇ 
చారీ 

స్ 
క బరీ ఐస్ 

ఇన్నా కక సంది జృతాయిల్ క 

మశాయుతీ, జూన్ 

వల్ 1పాన్స్ళు చెఎడిప విమాన 

శారి మళ్ళించింది తా మెసవి పాల సీనా 

EE వినన చికి పాటు పడుతున్న పొప్పః జార్ 

కంట్ ఉకడందిందు 

2 
శాన 

డమామ్మూవినుండి రాజు టర్ కొత్యా 

అయావకి పోన్ ద్వారా పె సిషయ 0 
LL] 

తలిసరిడ్మి 

అరన్ దేశాల 
పొందిన భారత్, యర 

న్యూఢిల్లీ, జాన్ 27 

పొరుగు దేశాలవ్నిటితో ఆంట్. దేకాలతో 

సాధాధ భి స్త 

రించుకోశాలవని భారత్ కాఎస్తన్నట్టు ఒవేధాన 

మధ్యకి (ప తేక దూడ మవామ్మడ యూసన్ 

పెడికుడ చప్నారు. 

ఆమన (0వ ఇన్మది చె నోత్సవ సంద 

రంగా 'కేళల్ళద ఉత్నవకమిటీ ఇ నేచుకిస్తున్న 

(గ ంథావిశ్తై యౌానస్ ఇంటిరూకకయిద్నారు. 

911 పంభుర్ష ఇ అనంతధం వాకిస్తానో 

శాగాలస్నీ ౪ చేస్తూ భారత్ తీనుకున్న పర్య 

ఆపక వంతమైనది ఇళాంటి చర్యలో గళ 

నైతిక విభువణం ఆందిరితం పే అంట్ 9కే 

స్నేహ వంజిధాబు స్త్పనమన 

దాగా తేలును. చే నాతో దొత్య సంజందాలు 

పునరుద్ధరణకు భారత్ తీసుకున్న చొరవను 
నిటి త 1వొంతంలో శాంత శ్రావనకు భాంశ్ 

ఆకొం శర తొడా గారా అత్ను. 

పొర్షగుదేకాఖపట్ల వారక్ సృత్పవర్థన 

అంబిక కప శాలంలో తోడ్చాటివ్విడం 

ముసల బాస జాటీవల్న భారత్ విధానాణ 

పట్ల ఆరబ్అకు గౌరవం సెరిగింది, ఆ తీస 

విధానంగని, విదేశాల్లా చ్వేబ్బా పోరాటాలకు 

తొడ్యాటు గానీ, పంల సరెన విధానాఆ 
జనమునరించకంభోగాసే ఆఏట్ దళాల మన్న 

సను భారత్ పొందెందిం 

అత్యవసర పరిస్టితి (వకటనసనట ఆకట్ 

నాయకఆ బఖరి అ రించి 1వళ్నించగా 

శ్రీమతి గాందీ విధానాలకు ఆస; అరబ్ 
(ఎకుత్వాధినెతలు పూర్త తొడ్చాటు 

(తకటించా భన్నారు. 

ఖో అంతరికయుంగంలో 
oe 

అడుగిడిన భారత్ 
ూ|[వొవ్హా 

మాస్కో జూన్ ల 

జాతీయ అఆలివష్టిద్దికి ఆంతరిక్ష కార ళ్ 
(క పూళిను వినియో *ంచుకునె ఆక్ష్యంతో 

బాత్ ఆంతరిన్ష యుగ౦టో కిఅడుగు సెటింపవి 

హోవియట్ కిమ్యూవిస్టుపార్టీన్మతిక వానా", 
వడు పేరొంది. 

ఉప్యగహా తమ్యూవిశేషన్త ఏర్పాటు 

CEE అన్వేషణ. నౌకాయాన. భూగర్భ, 

జాశతావర ఆపకకో వసఆకుధార తీ దూరద్య సితో 
తమారుబేనీన ప్రణాళికలు ఆపకాశం 

కల్పించాయని డిన్ని ముం ఉ సచ్చిన ఒక 

విపేదికను (షావా 'పచురించింపిం 
బరిళోధసకు భారతీ కు తినని కొస్సీయ 

సాంశేకక పదుపాయా అున్నాయవి, శెక్సిణా 

పొందిన శా స్రజాలునా న్నారప్ స్మృతీక జానింథి 

బెంగుఖారు, “శేహారికోట్క తుంబా, లొని 
కేంఢాలు ఆభువికమైస సూరి నరికరాభతో 
వృన్నాయనవి తెలిసింది + 

తవరకు శకి వేల 
ట్ర;బానిసలసినుం క్రి ష్ష్ 

న్యూ ఢిల్లీ + జాన pe 

కొంతమంది భూస్వాము 3 వద్ధ కాశ 

తంగా ఊడిగం చేసి సక మంది కట 

వానిసలను (వ్రన్తుతం విముక్తి చేయడం. ఇధి 
గింది, 

ఇంకవకకు శ్రీ ఠా స్ట్రా అక మొ త్త ల 

4 ఏఆ 636 పుదిది కట్టుచావిసలసువిము శ 

పళొరుది, యింకొ 
be 

వహగ్టుకున్ను జారిని వడునిలు చేసేందుకు 

చర్యలు తీసుక, ౦టున్నాయం 

కార్మిక మర్మతిత్వ శాఖకు ఆందిన ననూ 

చారం టకొరం  యింశవరకు ఆంధ 

ఓటర్ ల్ 14 మంది వీహోరీ లో గకికీమంది, 

కర్నాలకలో 2౧, 195 మంది ఉత్తర 

1చచేశ్ లో 19 పజమండి రాజస్థాన్ లొ 1112 

వింది తమిళ నాతుతొో A481 మండి మభ 

1సదశ్ లె ఒరెన్వొటో గ్ల 

సుండి కట్లు నాపీనఆను ఎడుద9 బేజాంంచడ్9 

అదిగింది 

245 మరిది, 

ర 

జూ జ నా 
వింటిల ఈని ఎయింలి 

భ్ డు శ్ 

అలెన్ ఐసరానానికీ 
ట్ 

జి 

( వరా ద (అ 

బీకుణ్ విపూన్నాశయంలో 
సీడుటి. జాన 27 

ఆమ్మాప్ నుండి పేజ్ ఎమూనా * మూషికి 

సస్వ్పాష మి మీ సీక్ ఈస్టు ఎంmత ల నాకం 

జెండిప జెన్ విధూనింి వమాణ్లీక అను 

దింపిన ఆపంతరం తుపాకి గుండా డబ్బ 

అకు (కరి అవర విం 

విమానం ఇెప్టిన్ తోనసో కొంళహంది 

గాయవడ్9 జారిన ఆనక తీసుక వెళ్ళి 

నట్టు (పత్యక్ష నాలు కొందరు. చెప్పారు, 
తీమాన్నాకి యంటో దజ్టంగా సలవి 

లేళిరిది. ఈ పొగ మాన ంనుండి 

హ్మాంఢవచ్చని తబహ్క ఎడం ఆశంతవ 

వినూనాక యాట్బు మోసీ సళాక, 

జబ్ శారికిసోనక దకొతిళొ సి లితియ్యా 

కరనా దకాఆద ఆతవముణ ఆనంతరం 

arp తప (స యూ భా 

ఆకు ఈ విమానాశ్రయం తేరునఇడ్ంది, 

మో 

ద! ళ్ 

x 

పై 
య 

కనున లకు 

వెంపళూరు. జూన్ 27 

గత సంనత్నత కొలంలో కర్నాటకలో 
ఆభోడ షదొాం లా, కాప చెలాశ్త తర్ లు 

గిం సియా తగ్గూయపి (వభుత్వ (పక్సిధి 

శెలియ పళారు, 

బియ్యం ధరజం వ7 కాశం, ముతక 

దాన్యాల ధరటు 87 కాత, గోధును ధరలు 

44 శాతం. సస్వువానా్యఅ ధరలు 24 శాతం, 

వెత శ న గ నూనె ధరలు 41] ఇతర, 

తన వాద్య 2 అాళ్తా ధరలు 

శక్ శాతరి తగాయవ అన్నారు 
i ఇ 

కటు బానిసక్వం కిర3 

నం 
నస్ వివరణ 

బెలిషగౌడ్, జూన్ ఏ2 

ఇైబళాన్ లో ౭ కపాతాన్ని, పోరాటాన్ని 

అనే విలుపు చేయాలివి సరియా ఆధ్య 
తడు ఆరాది. యుగొన్తావియా అధ్యక్షుడు 
పె 

= పెఫ్బాంచ్ టివటోణ నడిక్కుడే పలుప్పు 

నిచ్చాడు 

యుగొోహెవియాలో సియా ఆధ్యప్తుని 

రెండు రోజుక అధికౌర పర్యటన ము"పన 

ఆసంతరం విన్న శతుదఆ చ్రప్న సంయు క్ర 

(నకటనలో యిరువ్పకి ఉర్నఆలో లెబనాన్ 

నరునకు. Soe వచ్చినట్లు శెళివారు 

నీకుట్లొ మ రణణం 
త నహ 

వీకుట్ మ. నేడు కడిగి హర 

ము డెఆరేగాబు. విరుట్కు తూర్నుతై పున 

వృన్న అెబినాన్ వామపక్షీయుణ శివిరిం వచ్చ 

మితవాద (క్రిస్టియన్ పర్గాకకు, వాల పీసీ 
దముతా, తామపక్ష అన "నీ వర్గాల ముఫై 

జరిగిన పోంటంచో $0 సుంది మరణ్ దా 

రని ఏ0 మంది గాయిపడారవి వీరుట్ 

రేడియో తెలిశింది. గ్ 
సీమిట్ పరిసర (పొంతాఆలోవి అన్ని 

(సొంతాలబొ విసృతంగా ఘర్షణలు జరుగు 

కుదాస్టాళుని. శేడియో తెరిపింగి. 

wo వానంల 

ఆతి వై నించండి 

జ్ఞాద్దిప్తి సరళ పిలువు 

న్యూఢిస్త జూన్ a7 

జర బొలీగ్ “యుద్ద వితమణకు సలు 

పిచ్చిసవ్వటిశీ అబళాన్లో యద్ధం కొనసాగి 

తుండటింవట్ల ఆభలకారత కంతి సంఘీ 

భావ సంఘం 5 తసతీ వ ఆరిదోళన వ్యక్తం 

చేసీండి. 

ఐక్య బెంనాన్ ను వాకనేం చేసేందుకు 

స్కామాజ్యవాదుబు ఆడుతున్న 

ఓడిఆచాల్సి ండిగా ఈ పంభం (చీకాస్వానక 

కక్సులకు వస్త చెనంది, 

ఆఅ సుం 

గు 

దకిగొబ్రకా భాభొం 

ఒలింపిక్ పోటీ 
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దక్షిణాఫికొ కీడా సరజ౦ధాతను న్యూణి 

లాండ్ దిద్దు చీసుకోళ పోయన లాలూ తే 

మాం(టియూలి లో ఆదిగే ఒజలీం సక్ (శేడలను 
నహిష్మారించవఅనిందిగా జ్యఫీకొ డెళాఆకు 

పిజుప్పసిస్తామపి బృఫ్కొ బశ్యకొ సంస్థ 

(ఊఉ ఎ యు 'హెచ్చరెంచిండిం 

అపీకా ఐక్యకా సంస్ సవకివిధి సీటర్ 

ఒమా ఒక హృణికొ గొస్టకొ మాట్లాడుతూ 

బూర్మటియల్ పోటీఆతో డక్షిరాాఫికా వాళ్లా 

నేందుకు న్యూజిలాండ్ అంగీ కరింటి 

నటంయి తే పోటీలను బహిష్కు రించవఠఅనిం 
oa జ్యపికన్ డేశాఆకు ఏలుసివ్వుడం, 

అ్యాఫికా (శీరంలో పొల్తొనడావికి ఏ దెళ 
వక ఆంగీకరిం ఛిన్న తే అక్కడ్యకీడా 

బోట్కను బహిన్మకింతవలనింది గా ఆ ఫికొ 

దేశాఆకు నిజుపిప్యాడానికి రెండు తీర్మాశాఆను 

రూపొండించనజకిదడిగా. మహాసభ నుఫా 

యుదాజు రూనకల్నాన కమిటీని జ్యుఫీకౌ 

2 కుక్యుతా సంస్త విదేగాంగ పాం,ంతుక ససూ 
వేశం కోరిందని చెప్పారు 

ఆపీకా కరత సంస్త తారక నహూ 

వేశంలో హరా సతిపొధించీన ఖ్ తీర్మానం 

తాల % న తేదీన EH స సమా సేక హాయ్ 

జా పురొథిండం నాయకుల ప 

ముందుంబేందుక ఊడి మునొంజదాను 

తయారు చేయనా వికి (పొతినేది క అవ్చతుంది. 

ఈ తీవ్యాసం ఏక్కగీనంగా ఆమోపించని3 
శంధవి తలానించబడుతోం డి. 

సూబక్ల ౦ 

రెండు. దక్షిణ్యాఫికా విను కి వన్య 
మాలు “ది పాన ఆృఫికన్ కొర్మగిసీ” 

“ఆ, నీకన్ సషసత్ వాం గహ అకు స్తూల 

రాజకీయ, ఆర్జెళ, పైనిక సహాయం జేయ 

వళిషిందిగా జకం బక్యుతాస రిప 41 సఖ్య 

దేళలళసు కోరిండి, 

రిపబితస్పొ 
రా sre) 

తగన ఇఅపుకౌనొల 
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మూత. జ్చీహా రాణ సప్తకళ ఓర (సత 
విభుం సిట్లసు సంపాదించడంతో ఆమెకికో 

ఆభధ్యన్న సదవికీ కెనట్లి కన్ అధ్యక్ష వవసిశి 

అధ్య కుకు పోర్హుకొ శి వనన టితోప్పన్న 

కౌకిఫోర్సి యా “వర్ని రొనాలు తీ1న్ 

శన అవకాశాలను మముగనరుచు నా న్నారు 

డీనికో ఫోర్లకండే తీశనకు 29 (పతి 
క్ దుం2 ఇ మ్యాతమేతకు కుం వప్పున్నాయిని, స్. 

ప ప వార్తాప౦స్థకథన౦4 ఫోడ్డకు WEES 

యుకే ముట్టు "గనక 2 009 ఒసెతి 
వ్ చున బే ఓట్లు స్పన్నోయని శార్హాస౦ిస సర్ ఎది, 

సగరంలో ఆగ స్తు i స 

(సాక దథ మయ్య రెపన్లి కన్ సాకీ" జాతీయ 

పదస్సులో పార్టీ అభ్యర్థి త్వం సంపొదిందా 
అంటి 1 180 వివిధ ఓట్లు ఆవనరం, 

ఇంకా 110 మండి సేశనిధులు తము 

నట్లు ఎవరికి ఎజబ్యాలో విధ్హ బించుక్ 

మిగిలిన జారు ఢాస్ష్ర పమాపేశాలలో న 
ఇయందుకో నచ్చుం 

కాఫ్యేస్ 

న 

ఓల 
ఆభకొో ఐక్యతాసంస్థ 

జ 

వంహిళల డిపరాం 

ప్ ల్లన్ టెన్నిస్ 

రవింటి కా 
ఆండిన, జూన్ ౨7 

వింటున చీ పోటీఆతో 

తమా 

వచ్చే నరివశత్సరం వ్ 
బహుమతుల నగదును 

యవ్వాకన్న మహిళ ణి 

ఆహావీయేషన్ డీ మౌ౦డ్ సు 

అన్నన్ ఛాంపిమాన్ 

కమిటీ పరాకకించందటి * 

తమ డిమాంద్ను అంగ్ కరించళసో డే 

వచ్చే పదిపత్పరం పోకీఅసు 

ఐహిమ్మురించగిణమవి. కాడా హసహాకట 

'అన్నిప్ ఆసోఫయెషన బెఫితంచింది. 

మహిళల బన్నిస్ ఆసో 

రాలు మిస్, కిస్ ఎవరు 

బుదషుకలో 

సంగా 

Mea 
343 

Cal 
బురిపూుళుం 

3 

సయ షన్ కకత 

శీ శవ్నీ డైకుండితొ ఈ విషయం 

హళళ్ళ పస్పరుదుజ 

ఆణి (పసపాణాలు హోజ్పదగినవీ్ కావవి, 

మహిళల ఆపోనియెపన్ ఆ తీమెటకు అంగీక 

రించలీవువి మెసజింగ్ కమికీ అధ్యశుడు 

పర్ (సీజన్ బర్నెట్ చెప్పారు, 

వింబుంన్ పోటిఆకు మహిళలు బహిప్ము 

తింబే (పకిపొదినము 

వరఠుస్తున్నిట్లు (వేముఖ టెన్నిస్ (కీశా కొరిణ్ 

కేసీ ఎవరీ శ్ (వకిటించౌరు. 

కర్ 
జ 

చర్చించామని ఆయి రే వ 

కాసు యిస్నటికే బలి 

శీ రీ కాంసపెొండర 

జె ౧నిఅదు సయిఫండ్ 
blame =) 
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సావిక చెజర్నగీ హోస్నటన్ సూవీరిం 

యు తంటంి శే ఎ అరీ* పావక్షథీ॥0 ఆధ 

శకస విన్న ఇరిగిన వభళో EY బల్ న, 

ర్నరీ కాంపౌండర్ ఇబ 9ఏఆకు రు, ఏశీశ! అ 

సెజుఫండ్ ఇన్యడం జరి"ఇధి. 
వ! 

యౌనీమల్ హజ్చెండర్ రీజనల్ గ్ల రెక్సరు 

శ్రీ కె యత్, దక్తు 1( మంది శంనీకకు 
అవా. —_ 

ఈ స్టయిసండును అధిద చేశారు 

అనీనైంటు టె ఎరర్ శ్రీ పెం హర్టీథా 

దుసయ్య" వందస సమర్పణ చేఖాభు* 

వలుప్పకు ఆధికొడ్కు సిబ్బంది ఈ నభలి 
హాజర్టైనారుం (శ వ్ 

స్ శి జ భే నూంబ్రీయల్ 
బహిష్కరణ 

ఫె చరిత 

న్కనింటీలలో పవెరొప 

శా అం కంతొలకం 

తు జానీ 2 

వివిధ శాతికలో పమోషన అకు వందిం 
ధించిన కమిటీలలో కసీసం ఒక షెడ్యూలు 

కలానికి చెండిన (పతివిధి వండేతా చూడా 
అని కేంద (పభుత్వం వివయించినట్లు 
కంద కమూౌ సైనీ కేషన్ అ డిస్యూటి సంతి 

ఢ్రీ జగన్నాధ పహాడియా నడు చస్పాకమ్కు 

సెథ్యూలు కజాభం, తెగలకు చెందిన 

(నళుతొద్యో గుల సమాఖ్య రాను మహో 

సభలొ పనంగిస్తూ ఆయన స షయం 
వ బదాత అం. 

తలిపొడ్తు, 

శందున ల్లి కలిగే పూర్తి (సపయోజనా 
ఆను నినియోగించుకొ ఏ బలహీన వర్గాం 

(పయోజనాళను సరిరక్షించ్ వ౭న్ భాధ్యత 

షెట్త్యాణి కులాఆ (నకివ్ధు3 ప్పందిపీ 

అయనే న్నారం 

క 
0 
ద 

గశంతరే ఈ కమిట్ తో (సౌకివిధ్యం 

ఇవ్వబడిన సెడ్యూలు కలాల (పేణిసిధ్ర 

మానంగా వృంజేజాజ. కక పనో మాట్లాడిన 

తన న్యం (పమాషక్ పోసింగును 

గురిం టే మౌట్లాదే నాడు... ఈ కమిటీ కౌరోక్ష 

తలాపాతిలో చుదటగా పొల్గనని ఇష్యూల 

కలాల (పితినీధిఏ ఆ శమబటీ ముడి 
తొఠగిరిభాతీ ఆవి ఆయనన్నాధు. 

సగూజ జీతన (ననాహాోఫికి దూరంగా 

వోండవ ఛ్గని ఇతర పెక్ష స సతో శలనీ పోవ 

వెందిగాసూ షెడ్యూలు" ఈలా వావతే 

శే7లబారిక్ ఆయన విజసి దేశాడం 
ప ఆల్ 

మకు కలిించటడిన (వళ్యక సక 

రాజుకు సంబవదెంచిన పయనము వఏఐంధన 

అపి పూర్తెగా తలసుకోవలనీంది గా ఆయన 

కోరం 

"సషెడూస్షలు కులాలు, తలకు చందిన 

వారు (చభుక్వావికీ ఏదనా మెమోరాండం 

వనుర్చించితే ఆది షై వయకు. వివంధసఅ 

కనుగుణంగా వండాలీ, ఈ మషెసూ 

రాండాలు శరచుగా పొగపాటు కి 
ఆవగా వానతో. ఇవ్వుబడుతున్నా అ. ఆలా 

జరెగ తే ప్రభుత్యం బారికీ సహాయం బేయ 
లేదు ఆవి ఆయసన్నారు, 

జన తక్కువ స్రొకర్యాలు గజి భారీవి 

పెకి తెచ్చేందుకు షెద్య్యూల కలాలు, 

“తెఇఅవారు (పయథ్నించాలి (కమళిక్షణతే 

వండే సామర్హ్యాన్ని 'పెంపొందించుకొవాలి. 

ఇకరి కాంజితీరడో పాటు బడ్జెట్ కేటాయిం 
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ఈ కేయ్యదం ముఖ్య జః 

రె తులకు తమ ఆర్దిక విష్టి! 

పడుకొ సందుకు తోడ్పడే వల 

అభివృద్ది చేమకొ నేందుక తోడ 

సు త్తం వీళికి ఉప కే 

వరా హక Fh ఉస కేం 

(మోక బాధ్యతి తసుకొంటు లది 



స్తేయసోవ 
స్రవార అవశ్యకత 

(విళజార్మధ విలేకరి 

ఘోకావాచు, జూన్ 26 

శాస్త్రీయ సోషలిజం వ గురించి 

విరామ మెరుగని చైద్దాంతిక ఏ పోరాటాలు 

జరగాలని భారత కమ్యూనిస్టుపార్టీ కేంద 
శార్యోదగ్ని వర్గ సభ్యులా, పారి మెంటు సభ్యులు 

క్రీ మూపేష్ గుప్తా నొక్కిం చెప్పారు. 

మార్కెస్టు ఏ ఎడల క శేషన్ సొస్ట టీ అధ్యా 

ర్యాన హై(దాబాదు నర్మా్షినా హాలులో ఆరె 

గిన (కిక్కిరిసిన సభలొ ఆయన మాట్లా 
శారు 

రాష మూర్య్విసు విత కేషన్ సొసైటీ 
అధ్యక్షులు, కమూూ్యవిస్టుషార్తీ రాష్ట్ర పమితి 

కార్యదర్శివర సభ్యులు శవం విజయ 

నూర్ అధ్యక్షత వహింబారం 

శ్రీ భూపేష్గుప్తా (పసంగంభోవి సవధా 
చారళొలు ఇలా వృస్నాంి; 

సోషలిజం ఆస మాటకు ఒకే ఒక 

వ్ర్యు వనం వుంది. మార్కు. ఏంగెల్వ్, 

లెనిన్ బు యుట్నిన నిర్వచనం ఆది, ఈనాడు 

సోషలిజం ఒక (పపంచ 

జనాభాతో మూడోవంతు (పశలు సోషలి 

తాన్ని జీవన విధానంగా ఎంచుకొన్నారు. 

సోషలిస్టు విప్లవం లేకుండా, వర్ణ 

పంఘర్షణే అశేజండా. సోపరిజం ఊడి 

పడదు సంఘర్షణలో కొగ్మెక వర్షం జ నాచిచి 

రాజకీయా ధిక కారం పొందిన ప్పుడు మాతను 

సోషలిజం సాధ్యమౌతుంది, 

సోషలిజం మన స్వాశంయ్యత్య పోరా 

టంకో పూ్తిగాకుండా మిగిలి పోయి న 

పర్య థం 

జవహర్లాల్ నెదూతోనహా ఖనేకమందీ 
స్వాశం్యత్య యోధులు సోషలిణాన్ని ఆంగ్నీక 

చింబారుం 

నోషలిజం జీవిత వాస్తవం, ఆది ఒక 

జీవన ఇపజాహం, అది అసుభవంభొో 

(౧హించబడు తుంది” 

స! పొలకసార్తీ 
టను రాజ్యాం10పో చేక్వా౭ని 

een కాని పోష లిశాన్ని 

న్నంత ్హఘాకా స ఎవరూ 

ఇక్ష్యాన్ని చీషకో వేరు. 

సోషలిన్లు విన్నవం జర గరురడా, 

సో సోసలిశానికి కా కావాల్సిన భొతిళ, మౌససిక 

అంశాలు పరిసక్వం చెందకుండా సోషలిజం 
సాధన సాభ్యవడిదు. 

1సనంచంలో సోషశిశానికేన్న వివిధ 

వా సవికత. 
న 

బోవరిజర ఆన 
జ 
వ్ 

సచిజ ౦సూత్రాల 

కిభూసేస్గుపా 

ఉద్దాట న 

విర్యచనాఆ గురించి ee కొంత 

పులి అక్షొనంవజ్త్డ మరికొంత పాండి 

ఆ పదానికి తిప్పు ఆరంగెప్పి, 

వటి చడానికి నేరు వేరు విర్వచశా లిసారు 
] త 

ఆన్నారు 

ఉదాహారణకు (లీటన్లో లేవడుపారీ 
గత 130 క. నుండీ నోవలిజం గురింది 

మౌట్లాడుతో చది, ఆ పార్టీ ఆనేక్షకార్లు, 

ఖని నరవకృరాలు ఆధికొనంలో వుంద. 

కొని సోషలిజం ఫొధనకు,పయరత్పం చేయ 

లేరు, శాస్త్రీయ నోషలితాన్ని ఆమోడింది 
విరంతఢం శృషిబేసన నాధించిన కొన్ని 

దేశాల్లో తన్న ఇంకెక్కడా, ఎవ్నికబుర్లు 
చెస్పేనవ్వటికీ నోష టి జ 9 సాధిందటం 

జరగ లేదు. 

ఎవర్తై నా ళననుఖాను సోషకిస్టుగాపిలుదు 

కోవచ్చు కొని కాన్తీయ స్ నోవషకిజం sey 

అత విరుద్దంగా (పసవిస్తూ ఎన్వరూ సోన 

చిస కొ తావు. 

“ఉదాహరణకు సున దెళంలోసే అనేక 

పార్తీలు శనును తాము సోష తి ము ఆపే 

సిలచుకొ విబున్నాయద 

ఇృషాయిర్. తినను కాసు సోషలిన్లు షో 

దేశంగా పిలచుకొంటూంది 

మన డెళంతో సి. ఎస్. సీ సోషలిస్టు, 

ఆబరికి స్వతం్యత పార్సీ లాంటి. మితళొడ 

పార్టీలు వైతం తను లక్ష్యం స సోషలిజం ఆని 

షవేకటించివచ్చును. కాని అప నోషలిక౦ం 

కోసం పోూడతాయా ? 

ఆని మాహ్య్యా, ఏంగెల్స్, తెవిన్ఆ 

శాస్త్రీయ సోషలిస్టు సూతా సామో 

దించిక్న. 

కొత సూపాతు ఉండొచ్చు, పెట్టుబడీ 

దారీ సమాజంలో జరీగే దోపిడీచూసి కష 
శిజం జాంఛింవ వచ్చు కొని తొవితొనె 

రు కీ ముదు 

కూడా అటువంటి వారున్నారు, కొని అఏ 

ఊఃహాజవితిమ్రైనఏ మ్మాతమే, వా స్టవంగా 
సోషలిజాన్ని సొధించగలి గవి కాదు, 

నువ్వు సోషలిజం సీ మార్గంగా ఎంచు 

తుంటే ఆ దిశగా దానికి తీసుకోవల్సిన 
ఖర చర్యలు స్పష్టంగా తెళనుకోథారలి. 

కౌర్మికవర్షరి నాయకక్య పొ వహి 

స్తుంది. ఈ విషయాన్ని తిక నుక వల్ల 

కొందరూ, తెలిసి చాహాటంగా కొందరు 

తస్సు అర్థంతో జ్యూ భ్యా పిస్తున్నారు. 

సా(మోజ్యబాదం, భూప్వాసమ్య వీధానం 

ఉందా జరగదు 

పక్కదారి 

"పిట్టునడీదాకీ విధానాలకు కోట్లు జ్యితకరిడా 

దోవేడీ లేని సోషలిస్టు వ్యాతన్దను ఎట్లా 
స్థాపించ గళిదు: 

సోషలి౪౦లో (చబివేటు యాజమాన్యం 

ఉండదు పెల్టుబడి దారీ విధానం పోవాలి. 
వ్యవసాయం నపహకార్శ 

(పభుత్వ రంగాల్లో క్తి పసుంది. 

పేదరికాన్ని సెలా ఆరతం చేస్తారు? పేదతి 
కావికి ఎవరు బొధ్యులో వారివి తోటిగించబం 

వళ్ల మ్మాతమె ఆది సాధ్యం. మన దేళ 
(పళలు పేదరికానికి కొరక లేవరో తేజము 

కొంటున్నారు, 

ఇవివుకు కూడా (ఫెట్టుబడి దారీ 
చిధానాబికి ము చదు) వర్మ నంఘ ఆలు 

వున్నాయి కౌని ఆసనంఘరగ్షణ 

తన పీకకవర్గాప్నోి ఓీడిషది తర్వ్యాశ పద 

నర్గాకను. దోపిడీ చేపేందుకు మ్మాతము 
ఆరగింది. కావి ఇప్పుడు జరిగ - "సంఘర్షణ 

యుక్తంగా పీడనను అంతం చేసేసంప నం. 

హైసలికాన్ని విర్వచించ కంలో సన్న 

తికమక, తన్ను చ్యాళ్యానాలకు వ్యతిర 

తంగాక్కీపమైన సె ద్దాధికిక పోవాబాలు చేసిన 
మార్కు ఎరిగ్ల్సు, శెనలఅను ఆమన 

పవొంన్నారు, 

అతివాద, సంస్యురణవాద 

రెంటిని ఓకిరిచాలి శస్య్యూవిస్టులు తస్య 

ఎవరూ సోషలిజాన్ని హ రించని. దిశపోయి 

సోసలికాన్ని అత్యధికులు వ్యశిరకించబా 

సకి భయపడే వశ వచ్చింది. 

కౌంగెసు వెనుకవున్న (వతానీకం 
మాతమె కాక కౌధ్మిగెను నాయకులు కూడా 

ముత్తం 

ధోంణు? 

షలిను భొవాఆ పభొాచావి కి 

గురై నారు, ఇది షృ తి స్ట 
డెళాలు నాధించిన ఏజమాలనల నాధ్య 

మైంది, కాని సోషలిజం (వబాశానికి వొనెస 

వారకండిరూ శాస్త్రీయ సోషరిశాన్ని సమ్మటం 
లేదు. కాని ఆసుభవంమీవ జీఏక హోరాటాభి 

దాకకా వారు ఏదో ఒకనాడు విషయౌలిసగ్దం 

స్లో సు 
జ్ 

చేనుకొంచాకోం 

ఒక వషయం గుద్తరచుకొవాలి, ఎవ 

రె వాసరే శసని తాను సోషలిస్టు ఇని 

పిల్చుకుంటూ సోవియట్ వ్యతి 3కిగా 

పండటం ఇకముందు సాధ్యవడిదు, 

పాజికపార్తీ సోపలిజం తనే ఆక్ష్యం 

అని (వకట్ంచిందంపే 

నోషలిజంళోసం జాతీయంగా, 

యంగా పెలునికిన (సశలశాంఛ మ్మాతమె, 

దేశం మౌలిక (పశాస్వామ్యం దిశగా 

కదలాలి. కానీ గుచ్రాధివతు 5కు రాణయతీ లు, 

కార్మికవర్గం ప్లై జాడీ నొషలెస్టు అక్య$కి 

విరుద్ధం. 

దేశం. సొోంకేలికంగా ప్పేకోశమించా 

అధే సోషలిస్టు దేశాల పహాయంతో సాధ్య 

వడుకుం దేశవ్య అమెరికా అపస్పుతో న్యూ 
సి, ఐ. ఏం నిధుకతోనూ కాదు. 

[వజాప్వావ్యకం దాని మొదళ్ళలో ఐ9 

దాని కారణం 

ఆర)రాకీ 
ళా 

“లేవి రాళకీయ పార్తీఆకు. 

సెక్యులరిజం 

నమ్మకం ర పార్టలు,సంస్టల agen 
కాంగన అధ్యుక్తుల తింకె, తోక 1 ఉద్దాటన 

(విఇ+లాం(థ ఏ చేకరి" 
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లౌకిక విధానం సోషలిజంపె, సమ్ముకం 
సంసఅకు దళ 

సాంఘిక జీవనం సాన ముండపసి 

కాం్యగెప్ అధ్యక్షు (కీ "సీనకాంతి బారువా 
చెడికకడ వుద్యొధిందాడుం 

రో 

లౌకిక విదానం సోషలిజం జాతీయ 
చిధాసంగొ వ్ర్ళ మంచి త్యకితలో రాజం 

ఉడేశిక సూ. అలో బోగంగారూహొం 

దిస్తున్నందున వీటి పె నమ్మకం లేనిరాజకేయ 

పా ర్రీళను సంస్లఆను  నిసేధిర్లామని, ఆలాంటి 

చర్యను ఆర్ఎస్, ఎస్, సై అఆపహులు చేళా 

పవి ఆమన వవరించొరు. 

నేటి సపోయర్యకం గాంధి భనన్తోవి 

(పకొశం హాలతీలొ ఎ.సి నీ సీ, ఏర్పాటు 

చేసస కొంగను కార్యక రఆ సమావే 
కంతలో డ్రై బారువా (వకంగస్తూ బారత 

[సలు (సభుత్వం రూపొందించుకన్న 

తొకిక విధానం _పజాస్వామ్యుం సోషళజం, 

సావన (పజ సముచితమైన బాగ 

స్వామ్యం ల అ ర 

కాం్యగసు కొర్యళకర్శలు కృషి ఆర్యాంత 

అనశ్యశమవి ఆయన అన్నారు. 

నటి పకినీతుల్లో! జాతీయ జీవనంలో 

ఎలాంటి సాంఘిక మార్పులు సొధించాతన్నా 

డకభ క్తి ఆత్యంత (పధథౌనేమెనే, ఆవశ్యకత 

మైన శుకం భాషలు చేరె నౌ (పొం శాలు 

శర నా ,విజిష్ పాఠకుళకు వ్యతిరేకంగా 

యఖ మొత్తం ఏకమైండి.దానిక్నిపవా 

తానా నారదా 

వడచి. బూక్మతాస్వామాావికి కాఆంచెల్లింది. 

ఆది నిజంగా (పజావ్వామ్య మ ఆబుతే 

(పభుత్వ విభానాక అమలులో | పకాాాసు2- 

భాగర్వామ్యం వుండాలి అని శ భూపేష్ 

గుప్తా పళ్కణీంచారుం 

శవము తిం సోషలిజం aoa శిక 

ముకలు, వి పథ విరచనాత ద్మృస్టా్యా శాస్త్రీయ 

సోషలిజం స్పై చర్చ ఆపసరమని వజయ 

కుమార్ ఉను అధ్యక్ష " పన్యాసంలోో వక్కా 

ణీ౩బారు. 

పొరంభంలో మార్క్సిస్టు ఎడ్యుకేషన్ 

సొసేటి (పవాస కొఠ్య వర్మి శ్రి ™ మెషపథాకర 

రావు నభాసదుఆ నాహ్వావీందారుం 

పశువుల కొ కొట్టనులనుండి మేలైన ఎరువులు 
మూశ బాగా నబ్లజడ్ ఎక్కువ వఠకఠను 

లక కేరనో సళవ్పకనుండి అభించే 

శేడలొ 30 శాతం మొతము ఎరువుగా ఉప 

యోగించబడుతూంది. తక్కినది ఎరువుగా 

కొక, వధిటచెరుకుగాను, ఇశర విధముళి 

స్యర్తము చేయబడుతూండి. వళువ్పల కొట్ల 

ములనుండిీ షెల్టై న ఎకువుగా పవికీనచే చ్చే 

పెళుప్ప మ్యూూళము, ఇతర (ఉదవపవార్ష 

భుమి పూర్తిగా వ్యరు చేయబడి 

తున్నాయి. సీటిని లాభడాయకముగా ఏంట 

ఆకు ఉవయోగించుకొన వచ్చును. 
పశవుల మూూశముకో 116 కొతము 

నృతజవీీ భీ శే కాలము భాసన్వ్య ౫ ప్టము. 

(౧౨ ఇళము పొటాను వుంటుందని 

ఆ చనా వేయబడింది. నునదేశంలో 

మొ త్రముమీడ వీట్వ్యారా సురూరు 22 

అక్షళటన్నుల నస్మతజపి 40 చేతి టన్నుల 

భావ్వరాహ్లము, వ్యల్సు ముగా 

అభించగలదని అంగనా వేయబడింది. 

వశుప్పు౪ కొటము ఆద్వానా అచించే (దివ 

రూ సమయ ఏ ఈ కవు వృథా చేయజడుట చే 

అదనముగా ఆహారధాన్యములను పండించే 

అవకాక మును హె గొటుకుంటుశ్నాం. 

మన దిశంలో సాధాకణంగా వ కులకు 

ఎద్దు పాడి పక్షివ్యుల పరిమితంగా న ss 

అయి తే వరిషుశంగావుండ ఈ పళువు3 

a 
bp] 

టెటాషు 

ఖరీఫ వరినాటలో 
దబ్బ 

చు కవ బమిటం పి, జను గుటులు, చా 

కసురుక 
ws 

గొతుణు. వౌడుండా రండు 

యురి చెపుప. నొటాఖి. 

మధ 

శాంగ కొవా గ "ముసి చూ 

నావి, 

కాలం పరుపట్లో మొక్కల మధ్య 

పంన్వ కల 

వడు పణమధభళ్ణ 

వరుసల్లో. మొక్కిన కకాశా ఆసు 

ఈం దేటటుగా 
క్ లా 
అవా వకసంమధక ఆమ అంగు 

నాలుగు 
గ్ జ్ రం. దూర వుం చెల్లి 

“న 

తతుకుమించి 

నాటి 

నాటాలి బక అసు 

ఉఆరిగుకోం 

జాంకక మింది లొతుగా జ 
దిగుఐడీ ఉమ్ము 

ఈ పష మాసి 

దుబ్బు ఉహ వగా. చేస 

వనసు6ంది, కనుక 

వుబికి 

జరిపించాలి, 

వగా 
త్ డక 

దిగంగా 
tas 

CR డా 
ముక్కా సంఖ్య ఉగినళంిచెగొ 

బడి కౌడ సం వమష్కుద నం 
pos 

జరిమంచిసనట 

మసన రాష్రి3శొ నీ వివిద జితాళప్సు 

చెన్న సజ, గు కెద కధలో జక 

డిగుబడిపీబు. కొ త కొల సుఎయోగిలలు 
క్ అట్ 

మినిశీటీ (ఎదర వాడ తాలు కెన్నీ ఈ 

సెంవక్సడం ఏన్పాటు. చేయిపనణాయు. ఈ 

శే శాలకు అవసర మయ్య వి ఉనఇ ఉల 
AED న AD — ష్ 

తింగాణ నేరఫూ ఆయబడుకుంటదిి తతిట 
ట్ 

ద్వావానే ళు. ఎకప్పను కూకదొబ్ది 

వచ్చును. వథస్త్పం క్వ్య్వాము౭ను౦ఏీ పేపను 
పొగుచేనీన తరువాత నేలకు ఆంటి పెట్టు 
కొవివున్న పేడను, మూ నే మును కొస్తే 

సిటితొ కడిగి విలువచేసే గోరులలో నింప 

ఎరున్సగా వాడవచ్చును. ఎదిగిన (పతీ 

వజప్పమండి రోజుకు 40 నుండి $0 లీటర్ల 

(దవప్పుఎరుకృుసు సేకకించవచ్చునవ్ అంచనా 

పేయబడింది. 

గోతుఆ పరిమాణము వకవ నంఖ్యను 

ఫ్, నిలువ చేయవలకిన రోజుకి సంఖ్యను 

ఫ్ ఆ వార ఏడీ వుంటుంది ఈ గోతున్ను 

వీవు ఏ కొబ్బమునుండి ఈ గోతులవరకూ 

కాలు వీణను పీమెంటుతో నిర్మించుటకు రైతు 

కు స్తోమత తేకపోయినట ఖు జె, గోతుఏను, 

కౌలు వలను ఆప పేడ రంచప్పపొట్టు, బంక 

నున్ను మిక ముముతో బాగా మెత్తి, (దవన 
ఎరువును హోగుచేయ వచ్చును, 

ఈ గోతుఆలో (దవప్బ ఎరువును ఎక్కువ 
దానిపై 

కటక్ 

బట్టి 

కాలము విలువ చీయన౭సిన్సం ప, 

కొద్ది సూపర్ పాస్పేబును చల్లాలి, 

లోని. కేంద వరి పఃఫోదనా 
బాడవ. 4 మీజర పబ్బం 1 మీటర్ల 

4 మీణు లొతుకిలిగీన సోరెకి టాంకును a [సై 

క ప ఉం 

౧అలం 
టం 

విధ జిల్లాలోని ర తులు వారి సమీపంలో 

వన్న సహాయ వ్య్వతాయ ఆధిక ధెప్ 

సంపడిణిచె వవియో 

న 

ఈ ఆవకాకాన్ని 
A బుకొ వచు 

వళ రికర (సీ ఏ శనర కావల 

సీనవా వ వ్యవసాయ కొఖి 

సండే 

గోదా ము 

ఈ పి తసం 
జాడే, 

i కత ఓకి్యాం 

రూరాయఆ చాన్మన ఆమ్మ 

కతర్ కొజటి సమషంటె పృన్న 

సంబంధించిన వహాయ వ్యవ 

కాలిని సం్కపదీ చీ ఈ ఖత 

a 

శేరి ఫు 

నాతొ ఆది 
ము. వనము ఒహ పరి ఉం నాలను శౌసుగొం అనుకౌవచ్చు 

వ చ వో న్ ౯ 
మదికేచిలాలో అరసి వరి షె తకు sel చు 

ఠః న 

ట్ 

చెద్వున భాంమున భూ మురను, హాకా 

ఉరు మారు శీతల న్యృతతిని బేల? సమ్ బు కేజి 

భసంరం వ" ఎస తేలిక భూములను 
ఇం షు 

వాడాతి పెటావను భూశాడ పరీక్షను బటి 

జస 

ఇ ధకుళసుక 

వాడాలి, ఈ బెలాభో _ వరెహుంగా 
pn గ్ 

జొన్న, ప్జై ముక్క కొను 

దిగ్వుబడీ రకేలను హాకౌెతుకు వలి! ణ్ pp 
an be గ. a CE వపేతశప్కి పుమెకిక్ తె ఖన్నా ర్త 

వాడ వేఆని వేంటుం౦ది, 

చా] ఎకుకవగా hes, వ్ తడి ఆపక 

చేసినబ్ల యితే చీసపిడ 3 తాడి ఎక్కు పగా 

పంపటం, చివరకి వంటి దిగుబడులు 

తిగ్గిగోవడం జరుగుతుంది. 

ముందుగా ఏ తన ఉొన్నపైరు ఇ 

నిర్మి దారు, గ్ా 40 మండి ౪0 వళశువుకి 
నుండి ఆధించే (దవన ప్ప ఎరుపును ఒక 
వారం రోజుఐనరథూ సిలువ చేయుటకు 

విజవృకుంది. 

కటక్ లోని కేంద వగిళోధనా సంస్పచో 
జరిపిన పరకీలన ననుపగరింది ఈ _దవస్ప 

ఎకుపుళలో మిలియను భాళముఅకు 200 నుండీ 

200 కాశముంన్నతజవి, 100 నుండి 140 

భాగముల పోటాషు అభిందచ?లదని తెలింది. 

కొని, భాస్వరము మ్యాతము నామదమ్మాతంగాొ 
వున్నట్లు కలు గొనబడీంది. 

ఘన పదాధాము గా బాడబడే ఇతర ఏరు 
వృలు సిఘటనము చెంది మొక్కులకు ఆహో 

రనుగా ఉనిరౌోంత బడు టికు కొది 

రొజులు పడుతుంది. కొని ఈ (దసప్పు 

ఎరుప్పును: డి మొక్కులకు వెంటచే ఆహాం 

వజారములు అథభించుతొాయ ఈ ఎరువును 

నిలువచిస కూడా ఉపయో*ంచవచ్చును. 
వ'పంటకు ఈ ఎరువును వెంజనే ఉన 
యోగందినవృటికీ ఫలితము బు 
₹ఫి చినట్లు తెలింది, 

వరివంటకు ఈ ఎకవ్సకు సీటితో ఏ 
పొళ్ళతే కలిసి వాడినా సుంచి వలితనులు 

అఖీంచినట్లు శేకింది, నది నారును ఊః కున 

తరుశాత ఈ ఎరుపును ఉవమోగిం పిస వ్యూళు 

మంది 

పెట్టినట్లు శేనింది. ఆంతెకాక, ఈవరి 

ea మామూలుకంసు 2&క వారము 

ముందుగా పూత పట్టాయి ఈ సరువషును 

న స. వక్కుటవంటి పండు 
జయగాక వశువ్సంకు ఆహారము ఇ ఎక్యుప్ 

గడ్డి కూడా ఆభించింది. 

దీవీఐట్లి తక్కువ వంఖ్యలో పభుచ్చేలు 

ప్పి ర్తెతులు కూదా ఈ ఎరుస్పుము ళాభ 

దాయశము న ఉవతయోగించుపెనవచ్చును 

రపాయన్న ఎరువులు ఎక్కువగా అభిరచవ్ 

నమెనకారణం తాతీయరాకం తాకీయవాదం 

పభ క్తి సపెంవాందించుకున్న నాడే మనం 

గమ్యానికి చేరుకోగలు గుతాం రాజ్యాం? ఆడే 

శక సూ తాల్లో సోషలిజం ద్యేయంగా (నళ 
టించుకుంటున్నందున దానివి ఎదిరించే! కి 
ఈదేశంళో ఎవరికి వుండ బావికి వీణ లేవని 

శే బారురా స్వస్నీకరిందారు. 

భవిక. నీద తారతమ్యాకను తొతించి 
చక్క త్రివిధానాల్గొమాౌర్ను ఆను తీనుకోరావకం 

ఇవచు లు తప్పవ్ వట గక మౌ రేండ్ష 
చరిితతొ' పేదవర్గాలు కొదో గావో? 

(వకుత్య్వ సదుపాయాలను చెటు మొట్టమొదటి 

సొకిగా పొరద?లుగుతున్నా యయ శారు 

దృక్నధంతో రూపొందించిన (షధారి 20 

ఆంకొల ఆక పథకం సేదలకో దోహద నీడే 

చక “విష వాత్మ6 మైన పద్య "అవి ఆయిన 

ఆన్నారు 

ఇంతకాలంగా ఆత్యఏక సంఖ్యరో గత 

ఈ పెన నర్గాలు ఎలాంటి కనిన ఆన 

ఆను తీర్చుకో లేశ పోయాయి. తాకినన 

దళ్ ల కాశత్వ్వామ్యాన్ని బీ పొందిలేక పోయారు 

శా తారీయ ఐక్యతకు పోరాడా ర. 

నావిఎనే శన చెయబడిస 

అమెరికా అధ్యకునిచే 

(పజాస్వొమ్యు వుతృవాలం 
హైదరాబాద్ , జూన్ 27 

అమెకికా 200 నంవత్వ్తాల (పకా 

స్వాష్యూవికి చిప్నాంగా వృత్సతాఃను (ఫకా 

స్వామ్యంతో ఎన్నుకోవడని అధ్యక్ష, ఉఫా 
ధనికులు విర్వహించడం వింతగా వేందవి 

కాం,గస ఆధ్యకుణు శ్రీ డ ఇ. దావా 

వ్యావ్యానించారు. 

భారత దేశంలో పవాస్వామ్యం. లేదని 
వాఫోయే పశ్చిమ వాత్యాతగూర్సి _ వస్తావస్తూ 
పశాన్యావ్యూ డెకంగా బెవ్ఫుకునే అసస 

అధ్యక్షుడు ఏ హోర నామి సెట్ చెమ్య బడ్డి 

వ్యకి ఎకసు భారత బి ళాన్నామ్యాం 

గూర్చె మాట్లాడటం ఏ విడ చూరంగొవుందిన్నారు. 

సశాస్వామ్యు వ్యతిరేక శకులు పణా వై 
స్వామ్య వాదులుగా డేశం. నెబుపఅసుండి 

డం “లోఎలనుండీ పోజులుసెటి భాంతి 

దేశంలో (జతాస్వామా్యమ్ని శాంరాయడావపికి 

(వయత్నిస్తున్నాకవి శ్రీ బారిజా హెన్న 
ధించోరు* 

పోరాడు తున్నారు. ఇందువల్న ఇప్పిటిక్తనొ 

శాతి సంపదలో జారికీ బాగ స్వామ్యం 

కల్పించాల్సిన బాధ్యత పృన్నదవి చెప్పారు. 

దేళ వరిస్తికుకతు రాజకీయ స్వారర్యిత్య౦ం 
సరిపోదు. జర్జిక స్వాతంత్యం కావాలి 

భూస్వామ్య న్మవస్టను రూపవుమావడానికీ 

భూ పరిమికి ఉట్టాలను అసుటు పరచాలి. 

,వభుత్వం చేవీన్ ఈ చట్టాలను ఆమలు 
పరిచేలా చూడడం ఆందుకే ఆదర్శుతిగా 
విజబడడం (పతి కాం్ళగెసలాది్. పథాన 

కర్థవ్యమవి శ్రీ చారువా తెలియ. చేశారు. 
భూ నంహ్కంరణకా చేజ్చం ఆసులలో 

ఆంధృ్యవనదేశ్ ముందుందని శ్రీ వాడువో 

పెంతృ స్తివి నెల్ల డీంచారు. 

మస జీని కాలంలొ దళంలో సోష షలిను 
వ్యవస్తను చూడళఇలసజామని ఎ టి. స 

వ అఫ్యర్దుబా ఆధానోన్ని వ్య en 

చేశారు. 

డ్రీ బాకుతా కన (వనంగ (పథమంలో 

ఈ రోజులలో పశువుల కొట్టములనుండి | ఆంధ రాస్ట్ర (పేజిలు రా ఆ కీయ 0౦గా 

అభించే ఈ ఎకువ ఎంకో విలువపై నది 

అయితే దీవిని జ్యాగత్రగా గోతుఆలోవకిపటి | ఆంకా 
Ly 

ఉపయో 30చొటి ఈ త ఉ రేరహా*ం 

చుటవళన ఇరీచ్చె న దనాయ'? ఎకస్పుజసు 

పొదుస్త పయునకు ఆవౌళము కలుగుటయే స్వాగతం పలుకుతూ డేకావికి ఆభివృద్ధి 

ఎక్కువ సంటలు పంతుటకు దోహా నికొవకులు, ఆవకాళతాదులు, 
చేనుకో ఫ్వార వరుణ నల్లి ఏర్వాతీన 

కొక, 

దను కలుగుతుంది, దీవివలన 

కలుస్ప ముక్కలు ఎకరా నగా పెళశగ8పోవు | సరిస్తతుల్మ 

చై తన్యవంకుళన్క జొతీయపాదమే కొద, 

కీయవాదం పెంపెందింపిన జాఠవి 

బభాఘిందా రు 

అంతకుముందు (శీ వీరోమాత సేవని 

పానిసులి 
రు 

(వమాదకర 
ణ్ శవధాన నముం్మతి ౧శాన్న్, 

టళే కలుప్పతీయయుజకు అయ్యే ఖర్చులు కూడ ళీ 'హేరుబా కాయ్యగన్ సంసను స్మళనుమైన 

దాగా తగ్గుకా యిం ఆం తేకెక, సకుష్పంకాఆ | వంథాలో తీసుకు రాగలిగాఠని పేర్కొ 

అను ఎన్పకిటికహ్సుడు సభను చేయుటభే|న్నారుం 

పళున్నళి ఆరోగ్యము కాడా భాగుంసురెది. 

(అ స్ చి ఆర్) 

విక “= 
ఖలిఖ బుట్ట పైర్లు 

జను, సై ముక్క పెన్న, wa 

కంస 

పవేచోట్ల ఈ పై ర్తలొ ఆవెకది series 

ముదలై.స మిట్ట పైర్త రను ఈ ఖరీఫ్ 

రకాజసు ఎన్నుకొవి, ఆ రకొఆ ఏ త్తకమ్ని 

సేకధించుకొవి వేరాలం 

వడునుచూసుశేని పీత సం6 ముందుగా 

సన్ 1 

బతళినె భూమ 

డును 

కోడాసి. కారణం సుంకమగా 

పృతు పకి గ. కాకిడ్ నుండి 

వము కో గలఅుగుశుండి 

రడి దిభబబకిను 

ఉకాహాదణకే 

న పీక 

తస్పిచిచుకోగలు గుతుంని, 

వారినుండి 

బారినుండి 

షుఖ్యరిగా చొప్పు చంప కల 

తప్పిందుకంటుంది, దిగొజడీ౮ ఎక్కువగా 

పై రాగ 

చుందుగా నీ శ్లనవే పంట డి గాబకుఆను 

ఇస్తుంది ఆదే ఏవంగా ఇతర 

పకా 
లాభీడాయ 

మెట్ల (పొంఠాకతో 
(3) 

ఎక్కువగా జాయ కోజటి సను 
అన. ఓం C3 

ఉంలో వితుకోవటం విప్పుతూ 

కర్పిగానే వుంటుంది, 

చూశాం వరి శ్లణ కొరక సుం (కీంద 

చావింశ గద్తు ఒవిన చోణల్లచాలుకు అడగం 
స్ట 

భా. భన సకిక్ల పస ్లో బస్ పేజ్యం 

చేయడం లాభడాయకరగా ఉంటుందీ, 

ఖమ్మం, 

సి రుకు అధిక దిగుబడి 

భూముల్లో 

అరపై 

చకాజకో భార మైన 

“షల బొన్వకం, తేలిక భూములో 
హెల్లో 

శేశ్తేశ భాన్షరం వేయాథి సా | 

షి క్షసుబట్టి తాగావీ, 
Fo 

వర్గిశార౦గా 

ప్న సజ్జ, యై క జో న్న్న ధకాతకు 

ఫధికదిగుబడ్డ్ రకాలకు ఖమ్ముంజేల్లాలో Cy 

హారాజకు నూము కేశీ౩ న్మతజని మాట్లా గు రూ 

సముఖ్యవహం(తి u వెంగళరోవ (సనం 

ల్ మౌ రాష్ట్రంల రాజకీయ సత్వం ఏర్మ 

డిందని గత సంవక్సరకొలంగా సొధిందిన 

ఇభివృడ్డివీ క్లో కో పంగా" వినరేంచారు. 

శః సంవత్సరాంతదలోగా భూ గరిష్ట 

వరిమికి చట్టం ఆమకు కార్యశమాఆను, 

భాను పంసకాన్ని పూర్తిచేస్తాసుని (పెక 

హానరాదాడీ జిల్లాలో ఇరగ పరీ| టిందారిం 

వెఐసీ న్యనకాన కాద్యవర్శికీఏ తె రౌజూ 

వానలు క్యాన్నిస డిసంచడం అంత 

సెస్టశస్తకర మైన సవికోదు. కాం్యగస్ పంస 
ళ్ 

మోకు సూడ కేజీలన తఉజఫి,నలథై ఐదు తాటి ఓక "సంస్టమ విరగ్గహారఉ శం దొవితో 

టాస్ను ఘూప్రార్ కృతకృళ్యులవగం ఏశేషం. దానివి 

చేసే తే దాషవా మ చెప్పాలిః 

శః శజావాంకం వకూ కూ ఇపి 

శార్ తో కారగస్ కినసాగుతుందసనడోగిశె 

సలిజంల భై 

కక గ) కేవీ సత అ పి 30 కేచేం | అక్చర్యంలేదు కావిబక్కుటిం , ఆశయాన్ని, 
బాస్వరత చొవ్వునా: హైనరాజాడ్ జిల్లాలో | ఇమ్యున్హానాన్నే  చేరుకోచారిన్నదే స పళ్ని. 
హక్తా చకు 4న శిచోత స్యాతజప్మి 20 కిలోల దానికే "ఆన పరమైప చర్యలు చేసే విదంగా 

భానిరోం ణ్ "ద్ఫువే వేయాలి. ఈ రెరడు క కారి గమ వందా? పదా? అన్నదే సహన 

జిల్లాఆలోను ఆపసరాో3 పెన్న శ బారో వరు! ఇని తీ రాజా ఆన్నారు. 

నతి శే) కిలోలు భాన్షరం చ "నున కేంద మంతి లే రసం మయ్య 

వేయాలీ హ్బైదావాద్ జిల్లాలో ఏను పు|[కూట్తాడుతూ శ్రీ బడక. గొజగకాళాసు 
ప రుకుహోకొ్ రుక సూటి మానై కిషొల ఇవస్తుతిందార, 

న తజని, ౪0 కిలో భాస్వరం ౨6 కత అ 2 
sot య ఆంశెల నమో 

షాటాన్న్ వేమౌలి, ప్తావార 6గా వేపే 0 a ప్ర 
ల చ్ాలా ల! అబ్ ఇటీ Sa 

వేరుకసళ పైరుకు ఈ రెండు జిల్లాలరోను | కలం ము అ బాలయలమవా్మావస రంగం 

హోర్టా ఎను ప కేశ్లేత పతీ, ము సె 2 cars ఆరక కొర్టు కను3 చ్ 

సేనల భాస్యకం* ము 

న సే మాలి. 

రాశికి 3 సమౌ 

షై కుకు నకత్వంతేపాటు ఆనె నమానేత్యం కెచ్చేం 

డీ వల్గాతో ఆనసకడి సుటడి తొల అసు | జకు ఉగికించ ఇడింవర్నిని వారుచాఖ: లేకు 

కశ న Wet ఇస ముందు” జరి ర్గ్స 

హౌ శుద ప సను లిం తరవాతి తగ్గక కార్యక్రమం సమిజై కపటి 

ప్లై కేశీఆ హిటాష్ | సజ సంక్షేమ నికి 
ఆభయుదం 

హవా మౌ 

హాహా జి సలి థె 

కీకీల ఏ 

చాపం వాసు శల వగ 

క్ 296-76 మంగళవా ర్ం 

ముఖ్యమంత్రి! క్ట నంూ నిస స 

నాయకుల నె మొురాండం 
. ఖమ్ముంజిలా వువెబపుడును లొ అటవి బంజరుభూములను 

శ j వ 
సమౌాపఒకంలొ ఆన్నారు. అలి బం. న ట్ డా ణ్ చ 

. మించు ఎచిఅధ్ం వట? 2 0 ఇదేకో ఒకటి రెండు రోజుకో పూర్తి క(కసించు కున్న ఎచలకు పట్తాలవ్వాలని ఎజ్జ దా 
అయ్యేది కాడు. ఇందుకు డీ రకా (పియా మ దాబాడు, జూన్ 27 కన్నారు. ఆ తరువాత (గామళలోవి భోజ 

ణము అవపరమవి ఆచున ఆన్నారు లా నుక 
ene పపం య ఇమ్యంజీల్లా మూరుంతహోడ్ తాలూకా (స౭లంతా ఐక్యంగాడానీని పంచుకున్నారు, 

౪ & స్ రె వ్ వ్యా న 

వారంభం మాత టన సతి నల్సిసోక్ (గామ కిచాద హల్తెక వాగుగులో ఈ భూములో ఎలాంటి ఆజిపీ మొక్క 
శ్ ca క గ గా ణా 

sh: : వ్ Suse పేద (సజలు ఆ కిమీంబుకొవి వొగుబేసు అను పెంచడం చేను. ఈ భూములకు 
పెరెది ఆ ఫె ఒక్కరూ ఆక వహమానత$ం 

చ కారక్టకమిం కొనరౌగుతు3దవి ఆయన 

అన్నారు, 

ఆర్థిక పమానశ్వ్యం 

డే¥ం పటిషవంతం కొతాలడు 

తక (పమాదం నుత, 

వ్యశ్యారాతవల్హ్న నవన్నింది ఈ, 

ఆసు రూప్పఘాపాలి ఆవి ఆయన ఆన్నారు 

కొంటున్న ఆడ బంజరు భూనులనుండి 

ఆ మేదళను తోతగంచకుండా 

శ్చ వల్సిందిగా శాసనసభ వతివక్ల్ష నాయాలు 

ఆప్పుచేయ 

పాశంచజకసి 

దేళ ఐక శ్రీ చేములవల్తి 
(పొంకీయ. అక కమ్యూనిస్టు సమితి కార్యడర్డి 

en భీవువ్వా నా గేళ్వుర రావ ముఖ్య 

మర్యతి శ్రీ పంశళరావును విన్న కలాసు 

కొని విష ప్ చేశారు. 
పో 

వుతె అమడుగులో 

శీ కృష అమ్మం శీలా 

ఆందువ స ధాజ్యూాంగ పవర ౫ 
చ o జసు 

ద్వారా భారత్ను నెష్యఆర్, ధిజసులు గిగిజసులు నోషకిసు 
గ్ మెను క? కు చెందిన ద రెవన్లిక్గా. పేక్కానాణప్ గత ఎంఐ ఇతర నుకబడిన వర్గాకి రది శవం ఇ 

సి న, నస్వావేకం నూచించించనీ కొటుంచాత వేన వితానీకరా గత ఆరెడు 

ఇది మతరకృం, ఆరక స్యత్యా రాజి విర్మూ సంవత్సరాలుగా ఈ భూమిని సాగు చేస్తు 

అనకు పుద్టేశించిందవి ఆయన ఆన్నారు న్నారు, ఆ భూసుశిను సాగుచేనుకోడాపకి 

భారతం విభిన్న వమళాలు భాషలు, వారికీ ఆసుపుడించొలవి కమ్య్యూనిన్తు నాయ 

1పాంకజాలుగఅ దేశం, న. సమాన ఊలు సుఖ్యమం(తికి సమర్పించిన ముమో 

శ్యాన్ని అనుభవివచాఖనె మన ధ్యేయం రాండంలొ రూంగ్ చేశారు. 

డని ఆయన తెలిపారు. వాడినీ తోలగిం వేందుకు పారెన్టు ఆరి 

ఎన్ని వ్యత్యాాణన్నా మకర భారత కొరుకు చేవడుతున్న చవ్యళివల్ల ప్ప 
షే క ఇ కు తున స్ట్ 

పోరాడి సాధించాం. సాక్హితంశిక్జిరరిర క్ష ణకు న్నారుం 
తిరి? మనమంకా ఆనే తీఠిలో పోరాడాంం ఈ [గామంలొదాదాప్త శ వందళణనకదాల 

1సధమంగా మనం భారతీయులం, తుని అటిసీ జంజరును ఈ పేదలు ఆ॥మించు 
కంటా వారతీయుబుగా స్పృంటాఎ అనిఆయన స 

జఅళ్నారు, 
| ధి జ్య 

పత తత్వంతో పాటు (పాంశీయతక్యం త్రీ గ తారావ య్య 

చేవరికం ఆరిళ వ్వజ్వాసాంనము వీరూ జ తన్న జు 
థి వత్సా త్తే కమ్యూనిస్తుపార్రిలో 

లించాల్చివంది* కొందరు థవికులుగా వృండి 

పెశసత ఈర పురో మాటలో చెస్పా క ది ద్ర 

ఎక్కు పప్ప౨ది ఒప పే వేదల గా పున్నపుడు జ్ఞ 

అంప నోషక జం స్టావండబడాలి. సమన్య బోధన్, జూన్ 28 
అన్నచోటికి రోగి వద్దకు ఉకృరు మాదిరిగా. విళ్తాంబాడ్జీలా ఆ ౦ కోల్ కు చెందిన 

mr 

వెళుతున్నారు, కాని వ్ హె! “దాదాడు చర్య కతి ల్ సీ కాదా మయ్య “ఆంధన దేశ్ 

టన ఆబువంటిని కాదు. ఇఎ,ధ|పడిక్ 

ఆరోగ్యం బాగానే వుంది. ఆందువ అవావికి 
వైద్యుడు లేదా డాక్టరు అనసరల లేదు. 

ఎను నామి కుడు శ యూశనీతో చె క్కు ఈ పందర్భ6గా ఆయన ఒళ (పకటన 
డిక్ వచ్చాం. మేమీద్దక ౦ కలిస్ రాజకీయ చేనూ, విన వ పార్టీలో చీలికలు ఏక్పడ్ణం 

జీవితం (నాథ ౦ ఖ్ చాచి ఆస్ ఆయన వత్త శవకునై నైరాశ్యం కల్గింనన్సి తకృలిరేం 

అన్నారుం గొన్తూ. తన కటుంద పరిస్తితి, తన ఆరో 
1పవావి శ్రీమతి గొంధీ ధాఠత విన్తతావికి గ్యాం ధృష్ట్యాను గత 4p సంవక్చ రాత 

నీడ. ఆమెసు (సజల జబసర చాలి, మహాత్మా కాం నుండి తాను వీష్కియా పరుడు 

గాంధీ దళ ప్వాతర్మత్యానికి నాయకత్వం గానే పుండిపోయినట్లు వెల్లడించారు: 
వహీందారు. శ్రీనుకి గాంధీ దేశాన్ని సోష  ఇకీనఆ భారత కమ్యూనిస్టు వన్గుఫార్తీ పరి 
లిశం దెకగా నడిపేందుకు నాయకత్వం యన సిద్దాంతం, కౌర్మ కల ను 

నవొస్తున్నదివి శ్రీ బారుచా ఆన్నారు, ఆఃర్షి ందిశ ఫలితంగా ఆందులో చేకడానిక్ 
సమాపేళావికి ముఖ్యమంృతి శ్రీ జె. సిర్భ 'ుంచుకున్నట్లు ఆయన తెళిపారు, 

వెధశశరాన ఆధ, శక్త త్ గ థ్రీ జె, యన్. రావ్ విరనం 

సమిక్షా కమిటీ అధ్యక్షుకా పర్నిశసుకమర్నిళ 

ఆంన (శ్రీ సీ, బసిరెడ్డి తొలుత కార్యగసు సం౦డి ఆరసంలో చేరిక 
అధ్య మణి శ్రీ యూస్ ను ఆహ్వానించారు... నిశామావాద్ వేల్లా రాయకూర్ కు బౌండిన 

శ్రీకె యన్ రావ్ వ్స్టోవ రచణుకల 
హన స్వాగతం సంఘం (షాథమిక సభ్యత్వానికి రాబ్లీమూ 

శ ఆ 

హీదరాజాదు, జూన్ 27 ంతో చేస అభయ్య్గదయ రచిత. నంఘ 

కాం(గెన్ అధ్యత్రాలు శ్రీ డి, కె బారా, చేకిపోమారు. ఆయాస విరసం కార్యవర్గ 

1వథావి పత్యేక దూత శ్రీ మొహమ్ము 
యూనస్లు నేట్ మధ్యాహ్నం బుక్క డీకే 

భవ శకమ్యూసిన్టుపా ul పభ్యళ్నాఃనికే 

sain భారత కమ్యూనిస్టుపార్టీ లో 

చేశిపోయారు 

జిలా 

ఈ సందర్భంగా ఆయన ఒక (పకటన 

చమకున్నష్నుడు ణన నస్యాగతం౦ తఖిం చేస్తూ, విరస౦ంతో చీవికలా శనకు వీరాః 

చింది... ల కర్ణంచాయవి, తత్పలితంగా 1% సంవక్సర స 

బేళంసేట వీమాన్యాకోయాంభో వారికీ కొందినుండ్ కాను నిష్కాయా పరుడుగానే 
ఘుఖ్యమర్మతి శ్రీజ వెంగళరాప్తు, సుం్యతి వ్సేంచీ పోయిన ందు వల్లి విరనంనుండి అర 

మండలి సభ్యులు, ప్, స్, స, అధ్యక్షులు సంతో చేకడనీకి నిర్భయిందినబ్లు చెల్లి డ్రీం 

శ ఏ. పెంకటపారాయణ పలుచ్ల్నరు దారుం 

కాం|గస సభ్యుల పార్దిమెంటు నభురణ, నిజామాబాద్ కార శ్రదర్మి వర్ష 

రాష్ట్ర కానన వభ్యులు స్వాతం చిర్చారు, సభ్యులు శ్రి పేమూ8 దాజయ్య ముందు 
న్వాశత డ్యారాలు, బ్యాసర్లు, సె రెండు ఉపకటనఅ సి వారు సంఉకొల్రు 

కిబకివృన్న మార్గం గుండా కారులో చరం 

కాయ్యగసే అధ్యక్షులు శీ వొారుతా. 'సవాని 

(సత్యేక దూత (శీ యూనస్ గాధఢీ భవన్ 

జీబా గ 

జండు కా 

Nal స ఇగ చేరు కున్నారు. అబుబరాలకు సనరిఐఎణా 
ఉనా 3 2ిరింకం ఉత * త శాంతి సంసీంభా జంకం ఇటా త్తి 

అకా ఖండన న్యూఢిల్లీ, జూన్ 27 
్ట 1076.77 కతా ఆవసరాఆకి  సరివవా 

హైదాబాద్, జూన్ 27 జింకు ఉత్ప డ్డి పమగుళుందిం 
ఆధిళబారత కాంతి సంఘీవాన దాష్ట్ర) 1917 తర్వాత ఇక ఈ లొహాన్ని దిగు 

సమితి ఆఫ్యర్యాప విన్న సాయం ఆం నుతి చేనుకొన క్కు కనని అగెకొరుజా 

ఇక్కడ అరిగిన ఒక పభరో దక్తికక్మాసీకా ఆంచరా, 

మా ఇష 
CR 

తశాకీయ పను కీ పోరాటాన్ని అటూ చి చేయ 100.4 తో మనకు దాదాప 10) వేలి 

టానికి ఆమెక సా ,మోక్కివారు9 ఆంగ కక జంకు ఆనసరం కొగా దళంలో 
దండకతోే సర్ స్తరీశాతి దుకసాంక్ష్తార 21 వేల ఉన్నులు 'మ్కాత తమే ఉగ తి ఈ జరి 

[సతతం సాగి! సన్ను మాస మాకణ గింది మీ*కాది నిగునుతి చసుకోవిడింది, 

ననోనుం ఫట్ల తీస విక సస న్యకం అతా 

చేసాడు పహోయ సహకారాలు ఆండివ్వహానికి సంసీ 

సభకు రెసిక్యూఘం(తి రాష్ట్ర! కాంతి స్లంగొ స్పర్నాంని శ్రే భూ ఎస 
సంసఘి?వ సమికి ఆధ కులు శ్రే సంసా నెడి హం 

అధ్యక్షత. వహించారు ప అంతక ముంపు చ్ నధఫావిక్కి (వేస 

SPE గెస్తూ పూనవత కే మాయని స్మృషి 
స్తున్న తొత్యాసొంరార తదక్థాజను 

వ 

ఒపకిటం 

వ షం వ్ర 
ఆళి ట్రై భా ఇచ్చ (ప్రసంగం 

పార నె ఆ కర సభ్యులు (శ్రీ భూ సీస్ పిన్వప్మై ఎమడద్మి6 చోర 

(పసం గస ఆంగోజా మాత కలు రగ దక్షి క్యా పికా తాకీ మో ద్య మాని స్ని ఆణట 

వించిన వ్ వ తగ నడు ధక్రి గొనీకీ ఆయ్బాయు వాల. సరఫకా చస్తున్న 

జృాఫిక్కా క౦దాగేఅల' (పజ్యరిల్లుక దన ఆమెరికా విజన్ న్యామాజ్య బాయుణ ఉక్యల 
పట్ల, అలుక Ey ప్రావఠం నీకి స్మున్న (వాన్నీ 

శవంగా 

అన్నారం 

ఆ ఫపికా [వజక పోంాటం జాకి హొమ్యుల చహ్యలసను సథ “ఒక తీర్మాసంతో 

కోసం జరుగుతున్న హోవాటంి. కండంచింది. 

స్మామాత్యవానులా ("ఫెడ్ వంసళొాదులు ఆంగోరాకు ఐక్యరా 

నూనే చూసు షువా ఏకమై తొకిదుు హం (స వశ గత చేజంతా 

కార స్టైనారితీ (సరు కాషవికి ఎన్నోరకొత తన్న  ఆమెరికొ చౌనాఆ వవానాలిన ట్ల 
వద్షతు | నిద్నినా తుది ఏళయం తాతీ య సథ వడాన్ని వ్య కం చేవంది. 
నము క్తి పీకల దేనని హార భ్యానా ఎవడానేయుర్మితి జత యుదిటి వాక౦లో 

ఆయసి స (పకటిరిచారు. తూరు అవ్య సతో మ... పన్యటనపెబ్ల | వ 
ఆ'క్కె సర్గ ఫివక్షకు స్మ కరక సాధన హర్షం వ్యక్త స్తం చేస 

దాయలు గజి సళ వలాస మక బృృసికి | జార్ 

కాకి ౮ ఫికే స్ 

wise, స అగ్ని విధ అగా తీవిన 

ఆమెరికా 

+ ar qt 
SE 

ఆసుధ్య 

ఆ3కరం1ఇ అఫ్ 
fi 

సు ళ్ సే 

శ్ 

పహాకాకిం 

శస ర న్నా వా మా స్వన్నే హూవంకకు. పెంసాొందించ్వకో నకి 

జేసిన న్, 

౯ 

త నహ av ev ue EB 

గై గ్ 

స్ 

దగరలొప్పున్న తుమ్మఆ ఇెకవునుండి సీరు 

అక్షిస్తుంది. ఆతి (శ పవేముజపర్తి (గశ్రీక్ళష 
ర నం 14 తీ దీసే ముఖ్యమర్మతికి 

చళిసిన ఒక ఫేఖలో తెలియ పరిచారు 

చాడ ఆగ్దికచాతావరణ, ఆవ.సనరాఆి 

దృష్ట్యా ఆవు పొముఖ్యనసూ సనెన్నేడూ 

కాదన లేను. అయితే ఈ భూమ వీష 

యంలో మొతం (ప త్యేకమైన "కేసుగా వడి 

గణించి అటపీ భూముల నుంశతీ వడగొటి 

ఆక మంచుకన్న సేవలకు 

వాటి షె యె వ్టాలు నన లై రు 

తున్నాను. “అని ఆ లేఖలో ఢీ కృష్ట 

పేర్కొన్నారు. 

ఈ భూముఆినుండి ఈ పేదలను తోటి 

గించగమింసే ఈ నాలుగు పధిదత పేద 

కటుంవాత జీవనాధారాన్ని తిరిప్కారించి 

వారిని ఐద్బిందుబకు గురిదెరుడనం అవ 

తుందని శ్రీ కృష్ణ పేర్కొన్నారు, 

భూ మమ్ముల్ని 

a తో 

కొ త్రగూడె, జూన్ 28 

బూడీ దగడ్త బీ “సమిపంలో ఈనెం 

వాన గూడ్వురై అ టమాదదలో సానుల 

చొజేశ్వర రాన మణీ చౌడు. 

ఆయన వయస్సు 18 సరవత్సరాలు. 

అతనికి తలిదద్యడుల్లు ఒక సోదర్శడు, 

ఒక సోదరి పన్నారు. య. 

మఖుం లె (బరీకి 
(పారంభోత్సపం 

పసి టి. యు సి. కార్యదర్శి (క కేం 

యర్. నమ్కహంద యిక్కడి శేసేగిడి 

భవన్లో ఈ నెక 25 వ బెదీ సాయద్యతంి 

మభఖిర లె(జరీకి (పాఠరంజోత్సవము 

చేళరుం " 

x ఇ లా కరర a లంలొ వి ఆ 

బిల్లు జౌయింంట్ 

సెలెకం కసింటీ 
ది 

కర్నూలు, జూన్ 23 

విద్యా బిల్లుపై పెద్చాటు చేయబడి న 

శాబింట్ వెలెక్లు కమిటీ వన్న ఇక్కడ 
సొక్ష్యలను సేకరించింది. 

విద్యాశాఖ మంతి శ్రి యం, వి, కృష్టా 
రాపు ఆధ్యక్షత వహి౦చోరుం 

శ్రాయుళులు రాహువాదౌరి, సిక్, రకర 

వేంకటరత్నం, రామచధ్యదా రెడ్డీ మాణీక్యా 

డౌన్న ఆవేధిద వాయతదిత ౫ లాహో జక యా కరు = 

ఆంధ్మపదేశ్ టీచరు యూనియన్ 
కర్నూలు టీచ్చ, గిట్టు తరవ్పుస శేయుతులు 

శ్రీకామమూ ర్థీ రా యిక డీ, చెన్నారెడ్డి, 

ధానుచం్యదా రెడ్, నుఖ్బయ్య, వాదాయణ 

సమర్చించిన మెమొకరాండంలో వి ల్లా కు 

సిక్యలరీఇ8ం, సోషలిజం, వెన్యూకని ఈదే 

కక నమ్యూజాలుగా వుండాలని వాఠరకొలిలి 

ఒకే మెసజిమెంటు్యుకింద సవృండాకప్చి ఓకే 

వివమైవ సరసి పరిస్తితులను ఏర్పాటు 

ఖీయాఅని వివిధ సంస్థల్లో ఆనధికాక సభ్యు 

ఆక (పొతినిభ్యం ఇప్యాలనికో చాకు 

సెఉకుకమిటి 28 న టఉసంశహార్, 

29 తిరునతి వర్యటిస్తు౦ది, 

గా ర్యా స్ట 

బుధవొ రం 

శక 1898 

ఇశ్రా సు 

జల. ఆషాడ 

హైదరాబాద్ (౨ 
Ws మీ (TH క హా 

4.10 వందేమాతరం; 6.1) భ క్రీకధిజని, 

భశవద్దీక! గ కొ త్రపాట; గ 15 తాసపుదో 

గ్యాలు 70 దితెసీము 12.05 మీనొక్లీ 

నామకృృష్ణన్ ; గానం? 2.20 సహించే 

పోతది “Lou చతసీము 3.20 నంగీత 

శకం గే. మీనాక్షీ ౫ బుక్ళనర్ః గానే ౦1 

శ 00 మీటు కొరిన పాటలుః క 44 అరిత 

సంగతం: ఎమ్ నరసిరవామూ రై 3 4) 

నన తరింగం: ఆలి సంగీణీ షత 

కరమ 

సాధ నమూ మ (య న 

(కనుంః వాజాపరణ స్రూనదీ 

విజయవాడ 
E57. (శక! కి హోం1 

646 వండి మాతరం అభోదయేంః 

_పసాఠ విశేషాలు: 1. భ్ రంళన్ని 

దళిభి కి గెతుం, సీతారాఘుదొము హాకీ కావలా; 

718 వాన పవ గయాలాః 7.48 సాహిత్య 

ముప € 8) బి తతంంగిణి; శన కొత్త 

వులు: 11 1) తంగ Li 

వేరన్వతుక చెంకిటరావు: గానో: శీ, (02 

1 6 వృతతరంగిజి 210 

కప్పుల eal పంగీతశేక్షణ (సీవియగ కూ 

ఉప్పాడ నశాకత్ ఆలీఖాన్, ఉప్పాడ 
అలీఖాన్ గానం: 69,30 యూత 

క్ 743 ఫె హై దరాటారీ పతె; క. వేళ్లం 

వ ఆంగ పస ౦గంి; 

ఏ0 అలిత సంగీతతః ఏ శ ఠనతఠంగం 

(హావవావాను ముండి 11.49 (వైసార 
చ క న. 

పము స 
లా 

కొన ఇమ 

J Ad 

సరామగ్ 

బన్ను నాట్రేకః 
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పరా తృసశ ప్ర సతిషను ఇనువుడంప 

అసి అబ త్మ 
జ ఫందుకు కృ: 

ఉహోన్, జొన్ ఏ8 

శమ దేశ (పతి షమ ఇనువుడింం 

చేపేట్లు వ్యవహారించవఠవిందిగా బాష్ట్ర) 

వతి శ్రీ వకృద్చీన్ జరీఆహ్మాడీ ఇరాన్ లోని 

భారతీయు3కు ఏసన్న విశ స్తీ ప్తి చేశారు. 

తన గౌధజారం పక్నాటు చేపిన బన్యాన 

వోఖల్ పెద్దవంఖ్యలో జస తయినబారతీతు ఆ 

నుదేకింది (వనంగిన్లూ, విదేశాలలోపి భారతీ 

యులు తము దేశ రాయచారులుగా తిముకు 

తాము పరలిగణీ చాఠవి ఆయన గర్తు 

చేశారు. 

ఆంతకుముందుగా షాతో జరిపిన శర్చులి 

సందర్భంగా, ఇరాన్ భో భారతీయులు విర 

హిన్తున్న తీరుపట సంళృష్తవి ప్య క్షం 

చేపీనటు ఆయన పది ఢించారు 

ఆబేకమంది భారతీయులు, ఇన్ పజల 

పామౌవిక, ఆరక అభివ్భర్నిక్ట్టై రూాహెం 

డించిన 1పధాన అభివృద్ది కారక పూంలొ 

విమ్నుమై వున్నారు 

కొన్ని సందక్భాల్లో యిక్కడ వున్న 

కొంతమంది భారగీయులకు ఇబ్బందులు 

ఏర్పడీనట్లయితే సహేతుకమైన, విర్మా 

నమమను 

SIRI మ మనే మశ 

ఏజెంటు కావలెను 

కౌర్నెట్లు, బెకి షీట్లు, టవల్స్కు ఆర్హర్లు 

బుక్ చేయుటకు శమిషన్ ఏజెంటు కావలెను 

మంచి కమీషన్, రి పైరు అయిన అఫీపర్హకు 

పత్యేక ఆవకొకం. వాయండీ 

Sabhapathi Industrials 

BHAVANI (0) 

TAMILNADLU. 

శకి లన చ యము + ఇమా + ల + శివి + శక 

రనంపిం చంట లెదు 
నాభ రగార్త న గూడిపాటి వెంకటస్వామి 

కుమారుడు వీరయ్యగారు, వయన్సు 64 పం1 

భు మతి స్పిమితము లేకి 28. 5.75 న ఇల్లా 

వది వెళ్ళీ సరు ఇతని ఆచూకి కిరిపిస తేక 

ఆస్పగిం' వినవారికి బహుమతి ఇవ్వగలను 

గూడపాటి రాజమ్మ కుమ్మరి బజారు 
జచిడాచెట్టు వద్ద, పాతగుంటూడుం 

rer TY ఆం+ + 35 + + అబ + ఆఫ 9 ఉర +చానళళ 

తేది: 

ఖెండథు నం: 48/76: 

రొడుకు క 

ఇ. ఏం. 

గగఛడ మై సక, ఇండరు "ఫాకములు 13 

క్యాషియరీ | పే పిజయరాడవబారిచే ఎర్నెస్టుమనీ డిపొళిట్ 14 {76 న 14.00 

స్వీకరించబడామ. 2.4.78 అందరు నోజీమళ వి ఇశర నివింఛిన గంటలవరకు 

లలో ఏఏధమైప "మార్పులు లేవ 

డివిజనల్ 

PUB }24:76-71 

ఆ౦[ధ(పటదె 

(అటఏ *ా ఖ) 

సామిల్లు డవిజను = రొజనుం,డి 

చిట్ తదెండరుసనోటీసు 
“వ వంకకము చేపిన ఆపీనరువారికి 9.7.76 నస 4 00 శంటికకోపు ఈ 

చేకనటు 

అడేకొబా  ఈాయంకాలము 

తేక వారిచేత 

షయమ స్థణులో ఎమలు చేయుటకు, 

జాడిచే గొపి 

ఉండాడుదాధు చుం వేరు వో 

షెడ్యూలు 

కు షపుశూరు దకౌనళు 
పవిపేరు ee కొల ప'మితి 2. 

లభ్య పప వివ నాము 

il t5t4mxtIhm (ఈ) 

వెజు * కెట్లు త్రయాది చేయుటకు 

ఛారీ టా 100,000 4 నెలలు రూ 20). 
జ 

& lam xitlim Gx, 

పజ శేట్లు తయారు చేయుటకు 
ళా చూ 6000 4 సకటు దూ 150) 

లే. పౌాశశాఆలల్ కూర్ప్చొను తమ్ములు 

(బె: దీళతొ) శిన్నవి మరియు 
పెస్టవి చేయుటకు తూ 10,000 2 నకం రూ 250) 

పూకి పవరము గత పెంచరు పంతులు రు. శే] పతి ఒక బటమునక 

కబ్బురూ *మునగానీ మరియా 
Nak 

గౌందవచ్చును 

(సం, 

DiPR 105376 

ముండరు నోదీను నెం. DS/W/BZa [19/76 

2..4_76 కు సవరణ నెం* 2 

విజయవాడ డివిజన్ 

సేక్షన్ నర్సీ పట్ప్బంరో( డు - నర్సీపట్నం ఏ హోలపంం 

ఇకొవంగునేకు బదులు రొడు ఓవిర్ (వీడి వీర్మాణం 

(టోటల్ ప్పావ్ $6 43. (= సూ యౌంగిల్స్ 

సుమార విలుపవ రు 480 000/9 

డినాజెట్ 2 రు, 10,000/4 

సై వనికి కెంరట్ల బాఖలు చేయుటకు చివరిలేదీని 1.7.0 వరకు పొడీ 

క్వభుత్వము 

రూపమున గాపి 

169 బొవల శిలా ఆటవీశాఖాఢకారె శామిల్లు డిఫిఇను ఆమం డే ఆఫీసునుండి 
ఉండళ్లు విర్హఈ ఫార ములో వ వంపవతియును. 

ఇరాన్ లోని భారతీయులకు 

వతి విజ ఏ 

ఇఅాశ్యకమ్రైవ వైఖకి నవఆంబించటం ద్యారా 

వాటేసి ఆధ్రి"మి" చాకని ఆయన తీరిపారు 

అన్ని జీవసే రంగాల్లోనూ, ఇంతకు 
ము 'డెన్నడూ లేవి విధంగా. ఆర్తిక పెరుగు 

న్ఆలో ఆశ్యంతఈ (కమకిక్షరాభావం చ 

కొనడ్తా ఏకి గక శన అశ్యవనర పరిస్టితి 
ఒపకఅసానేంశకం దే శ ౦లొ పలుపిడిన 

నూతన చ్రై తశ్వ్యాన్ని భార తేయులు ట్రా రిణా 
లాల ల్ని కా లూటీ 

తెలుముకొోవార్సిండిగా ఆయన వారికి వజ సి 

టాం. 

ఈ ఏడాది ఉత్వ కిలో మవ చేళం రికా 
విచకొఆల్' ఏ యస్ పృషింళన వషయాన్ని 

తీయకోతా భావ తీయుబక గెఠకికాంం౦గా 

భన్నాయె. 

తలకు  ఖరీఫ్నివ. షి 
పొమ్మురు ప్ర 28 

ఇక్క డికు $ మైళ్ళ దూరంలొ నున్న 

శోకిప్టరు _గామంళ మచిలీవట్నం వ్యవ 
పాయశాఖ డిప్యూటి డ్వైరకరి శ్రీ వి, 
దక్షిణామూ రి మృ్యవేశ్షణలొ 104 మంది 

రైతులకు భరీ శిక్షణా కొర్యకమాన్ని 
ఎర్పాటు చేయటం జర*ేంది, 

ఈ నందర్చంగా క్ర శ్రీ వి డక్తిణమూరి 

రె తు మద్దేశంచి చసంకిన్తూ ఆధు వి వే 

వ్యవసాయ ప్వదభులగురరి చి యాజి మాన్యం 

పద్దతులు. అధిక డిగుఐడి వీచ్చే వరి, 
వవిగడాలు చొటి సేవ్యవు వద్ధితులు గరించి 

పచోయ వ్యవసాయ వధకొఆ గురించి ఏవ 

రించాడు. 

శ్రీ జి. రామకో షేళ్వర కావు పవ్యరక్షణ 

గురించి శ్రీ ప రామకృషాూప్ప 

రోగ విర్ణయం గురించి వివరించారుం 

క 

చె 
అరు 
లు. 

గుడికాడ వ్యవసాయ పహాయ డై రెక్షల్ 
శ్రీ జ కోటేక్వరి రెడ్డి పామృరు వ్యవసా మ 
పహామాదికొరి శ్ర ఎ ఐబవవప్పన్నయ్య 
గుడ్తవల్వేకు వ్యవరాయ పహాయాధి వారి శ్రి 
డి. పాపిరెడ్డి (గామా వివృద్ధి అధికౌర శ్రీ ఏ 

కక్తిష్టమూ. క ల కాడా యా కార్య(కచూ 

వికి సహజధ య్యారు (మ వ్ 

పామర్శ కోటు వా ప్రేకు 

మి 740/8 లి వద్దే నెం 404 అదె 

7 7645కు ఊరి చయండును డీఏజనలత్ 

సూపరింమెండెంట్ (వర్క్ వ) 

జయ తాడ్. 

షీజ వేపిసే బండరు కోం బడుచున్న ప 

4 30 గంటలకు ఈ దిగువ వంతకము చేవిన ఆఫీశజ 

ఉమసుతించదిడిన జారిచే గావి 

విప్పు సమయము కందు హాజరు కో పచ్చుము 

"ఉండోేరు 
Ca) 

చళ్ల చి 17-176 

) ఎ. ఏ, ఆవన్నె 
a Nes 

చెల్లా ఆట ఎలా భాధి కోతి, 

పొమిల్లు డివిజను, రాఅమర్మ శ్రి 

మ వ చును నని విత తత తం చుచు చెపి తత చ వత తత చెం తతత అలి 

వకాలారిధ 

పతాకొన్ని ఉన్న్మాపయా యూవివర్శిటీలొ వృద్ధివంస్థ,ఏ 

ఎర ఎసీ* 

పిస్నచడుసు. 

సుండే 

కనీస చెతనాల 

గూడూరు, జూన్ 28 

మైకాగవి కార్మిఘెలు ఎదుకొ చజున్న 

వారికి కనిశ కూలి రేటు 
అమలు ౫ *సంచాల్చిన అవవ షె నూక 

ఆం(ధ[వడిశ్ మైక్ లేబర్ యూశయన్ 
వఇన కార్యవర్సి శ్రీ స వ్ నుబ్బయ్య, 
సహాయ కారని శ్రీ జ క్క అ ఆప 

శేషయ్య రామా మె కాగ పే కార్నికులు 

కలసి ఈనె3 19 వ్ తెకిన రీశనర్ లేవక 

శమీసనర్ (సెం ఆరతీ కు గూడూరులో 

మెముకాండిం అందజేశారు. 

ఆయన ఇక్కడకు వచ్చిన సంవర్భంగా 

కరు విరాళ 

లం మహిళల బారు మేమొకాండం అందించారు. 

చెమొకరాండింళో ఈ (కింది ఆంఛాలు 

చ్చద ట్ర్ నర పఉకౌలం చేరొ.న్నారు ' 

చద అవారు ,పకొరం గవీ కార్మి కలకు 
బాడ్, జాన్ ఏకి 

తన కళ్ళను " మి బ్యాంకు”రు "క్ల 

హోప్ప్ను ప౭శోధనకు వంగా యిచ్చిన 

యువ మహొళ శ్రీమళ్ ఇడవపల్తూరు ళొదత 

మైసూరి WU సం శావకారధ పళ స్వధ 
ఫో b=] 

పతకాన్ని శర్యాటు చేశారు 

కావలసిన (గెయిన్ అఆవెన్సు 136 నుండి 

కొరుళొ పె-డింగుళ వుంది సవరు కేసు 

విచారించి gh కార్మికులకు న్యాయం 

చేటాక్వాతి 

గనుఇవద్ద కొరటాకు పద్ధతి నిలుపు 
చేయాలి కొర్మికల పరీ స్ (పకి చేప 

ఛో 

శీ॥ శేర శాంతకుమారి ఎల్, ఐ, డ్. 

ప్. ఎ పి ళో సర్నిష్ జవీవరుకా | _ 

పవి చే స్తన శ్రే ఇ భూప్తలిం "6 

సెశీమణీ 197 జాన్ 22న మృతి చెంవారు. 

ఆమె కోర్కె్యనకరం ఆమె వ్మేకాంను 

షరోశిపిదేసి ౩౦టి ఆసుష్మళికే 

ఇచ్చారు. ఆమె భౌతిక దేహోన్నికూడా. పరి 
వో వ కై గాంధిమడకల కాలేజికి 

a అరిగింది. 

(అగళ్ళపలి 

1200 యక 
ఇరిగేషన్ 

విరాళిం 

అప్ప 

క 

ఆమ పేరుతో ఏర్పాటు చేయబడిన నర ఖమ్మం ఇల్డా 

పకకం గాంధీ మెడికల్ కాలేజీర్ రేవ 

ఉండో సంవక్సరిం యం బీ వి. 

చదివే వ్ద్యార్చి క్ 

గః శాధ్రంల్ 

సీ లో (పదపు ౫ పానం షొ 

ఇవ్వవడు తు ౦చిం 

శ్రేచుది ళా ం క కుమా 
ఆదర్మాస్నీ ఇతరులు 

చూపిన శ్రి 

పరిలచ జ్ర*డేషన్ 
త*ంవవి, ఆమె వాయనమ్మ శ్రీమతి అలి జరిగంది. 
చొర కోర్కె ఒపౌరం 1975 జూన్ ఏశన జిల్లాలోని కొన్ని మై ఏన్ ఇరిగేషన్ 

ఆమె మంజీంచినె అనంతరం ఆమె కటు (పొజెపలు వూర్షణయతే ఈసంవళ్చిరంలో 

కాడా పరొజివిదేవికంటి అసుఖ్నేతికి వివా జ్ఞా శ్రా 3 వేఖ ఎక రాలక నీటి ౮ రుద సొకర్యం 

శంగా ఇవ్వడం జకిగందవి, అమి మృత ససతుంవి ఏ చెట్లు డిఐ. వి. 
దేవాంఘూడా గాంధీ మెడికల్ కొలేజికి ఎగిక్యూటివ్ ఇంజినీర్ శ్రి జీవన్ నింగీ 

అచ్నకించడం జరిగిందవి కళ్ళి బ్యాంకు స శేరు. 

కమిటి గౌవవ కార్యవర్శి శ్రిట్ ఎర్. కా దాగా పూర్తిచేసిన (కౌజెష్టఆ (కింద 
కపాడియా తెలియ చేశాక మన్న ఘామివి బాగు చే పేందును ఓక (వణా 

(శ్రీమతి తదితారజి పేరుతో కూడా మరెడీ క్ష ఉయారు చేమబడీందిని, ఈ కౌద్వి 

స్వర్గ పతకం ఏర్పాటు చేయబడింసవి, ఈ ఉక మాన్ని జల్లాలోవ సన్నకారు ర్తెతుఆ అవి 

ముగ గిరిజన అభివృద్ధి వంస్ల 

త్ర 

ఆను 

స్, (జాలా జ్బిలో (పథతమంగా 

వచ్చిన విద్యార్థికి ఇవ్వడం జదుగుతుందవి 

ఆయన ఆన్నారు, 

ఈ ఒకే శటుంబానికి చెందిన జరు 

మహికిలు చూపిన ఆవసరం ఇతరుళ్ను సలగ్ ంఢణి 

శే ఉపరి దేవిగా వుందవి ఆయన అన్నాన, = తా = ఉర శసరిటేదిగా వుందప్ ఆ న్నా తో ళ్ ర్రటింగ్ 

అల, ఎండు పంప 
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వల్లన "ండజ్రీిలొ పహకార మౌర్కటి గీ 

ఎలంసల ఉద్యోగురి యూవియన చె.డవ 

వారక మహాఎభ స్థానిక సభుత్వ sib 
యర్ కకాళాల ఆవరణలో ఈనెల 2 వ 

తేకన శ్రీ యప, క్యాహసుందడీ అధ్య 

విజయబజాడ ఆసీవెంట్ మార్కెటింగ్ | క్షఅన జరిగంది. 

డె కెకరీ నడు అందజేనన 26 6 _16$ాట్ (ఏదేశ్ APS యూవియవ్ (వధాన 

బక్ ధరలు. "క్వింటారీ వకు పరిచి! కార్యదర్శి శ్రీ ఎం, వి ఎన్, కపర్షి తరియ 
ఇర్చులు, పమ్నణ మివహో) అంతర్హాకీయ సరిస్తీతుఅ సై మహాస భత ఏ 

ఎమకివిడిని తుగత్తుత "షఖ్యాలు తులాల 
స్త 

ఎజయఖాద బూన్ ఏ3 

ధా న్య (అ) రించాటెం 

మనూరి. అక్కకు | _అన౦తరల స్టావిళ ఏం. ఎల్, శ్రీ పడ 
10.99 100.0038 గోపయ్య. మాక్కేటింగ్ చెర్మన్ ఇశీ ఉప్పల 

చి య్య త రంగారెడ్డే, తిదితర ఇపముఘులు పసం 

a 0.60 గెంచారు, 

10,00; 7a ఆహ్మాన సంఘాధ్యత్తులు (శ్రీ ఎలిమినేటి 
ఆప రాలు రామనర్స వ్య వందన సమర్నణతొ వుహో 

కందులు మసుములు | నభ ముపండ్కి 

ఎఎచెంరొౌండం;: 

పౌాజెక్టు [కింద వబ్బె నె ల 

(విళశాలాం(ధ వీ శేకర్తి 

అమ్ము ఆ వ డా లస రం. బాల్ని 
అక్తంర్యు ఆనరణపైనా నోచచుకాం ప్ల స 
సా Eee. అపు వ్యాదయయోార్లా కదినిరాలి ' 

అవులు క 
wet 

బుడాగని కార్మికులణే స చూ 
యదు హైవ ౫ భౌజ్ . జాన్ 2ఫ వడ న 7 we కలుపెట్టి 

జంటన *రాఅలోవి వవధ. ఛర్చీల (పకి gd ఇగ 2 కిద... 

SME he త్తి వ్రాత జళ్ళ [కళ్ళ చూడండి! 
కశినచర్యలు తీసుకోవాలి  కేరిదడ (సక (తః దాళతో ఈ స 2 వ కేషీనై స్టోవి 

ట్ంచిన వేతనాలు 1076 మే 28 నుండి జకోబిట్ స్వాకాకీలో (పొ ఫెసర్ న్” చిం కృష్ణ సముకిచు న 

అమలు జరపాలి శ లా జశీరామా ఆవం ఆన్యక్రతర వమావేశం ఇరెగిండి- ః } 

కూఅఆ క నోటీసులు 

యివ్వకుండా $38146 వ(జవరె (కిన 

తొతగిందారు. పదరు కేసు వజయచాడ 

వ. ఎల్ నీకి తెింపనా కూడా తగు చవ 

గ్లకాన లీదు దీనిపై వెంటనే జోక్యం 

చేనుకొవి కార్మికులకు న్యాయం చేకూక్నాలి 
పె విషమాన్ని అయన వ'శీలించి, 

తకరలో విజయవాడనుండి ఆతసీస)టీ లేజర్ 

కమిషనర్ వచ్చి న్యాయం కలుగజేన్తారన 
చెప్పారు అదేరోజు మధ్యాహ్నంకలి చేడు 

సైనింగ్ కేం జావికి వెళ్ళికొంతమందిగ నియత 

మాసనుఆ టోగప్ రెజప్టును వరిశీలిం వా 
తారంలో 6 రోజులు సె వీచేసీ పుండగా 

ల. రిజిసరి లో ఫ రోజులు చేసినబ్లాచూ పారు 

గవ్వ కొ ఉద్దేకకాన్ని వివ! పమావేశం యొక్క 
రించుళూ వచ్చే ఆగస్లుళ్' * కిష్టియన్ మహో | 
సభసు విర్వహించవళసిస అవసరాన్ని 

గురించి. వభ్యుణకు సమావేశంలో వివ 
రించారు. { 

ఓ{వధాని వకటించిన 20) ఆంకా ఆఏక 

కార్య కమం గురంచి తమ ఉమ. చర్చీలిలో 
ఓపవావం చేయాఅవి ఆవ్ని చర్చీలకు సమా 
వేం విజి అేవంపి 

స లన్నెరకొల | (కిష్టియన్ అ (క్యాథలిక్ లు, 

।పో టసెంట్ఆ మహానభసు నిర్వహించి 

3 కస్ సప కూడా ఆ కంగా 

వాసి పార్ష మెంటు పకేటిం చేందుకు తగిన ; 

'వెనుకఐడిస 

పథకాన్ని రూవొందించాలవి నమాపేశం ||! 
ఈ విష యాన్ని పరిశేలించిన అం, ఎల్ న్ వజ పీ చేశంది గ్ 

సదరు గనుల మేనేజర్హ్వను యిక మీద “సమావేళంలో శ్రియుకులు వ్ సి థామన్, 
సృకమంగా రిజిస్టప్ట ఎర్వాటు చెయ్యాలని ప్ప జాళియక్, వె. విక్లడీ కె.ఎస్ కలి, _ శష్బాడునికలర 

ఆదేశించారు. (ఏవి యంన్ యన్ గోఏందవాజులు,వనంగించారు . జేభదద్యకత్వం ? Sg sgh అణా రర 

గూర్తకరాయణ బాబు 

wd తరం హల. కరాలకు సరు విడుదల పోయకక ముంచు అమల చేషుంట్లు. 
బోరు సమావేశంలో కతెడ వలడి 

డె లు దౌ 

| 

i 2 emmy 
సయ జ 

1 

బెలియంరే రెలుపమాదంలో | 

పడిమంది దుర్మరణం | 

నొవిల్స్ (బెల్జియం), జూన్ 28 

దక్షిణ బెల్జియంలొ నౌ ఎల్స్ (గామంవద్ద 
అమ్స్తర డమ్ జ పారిస్ ఎక్ (పెన్ విన్న; 

కూలిపోవడంతో వగిమంది 

29 మంది గాయపడారు. 

రు శ్రీ (వనొడ్ తెలి మజేకాయు 

ఇరిగేషన్ అభివృద్ది కార్పూ రెషన్ భ,దా 

ఈం తాలూగౌలోవి పాగళ్ళ పల్లి 

వద్ద గోవానరినవి మై డు 1304 అక్షం 

వ్యయంతో మొవటి లిప్టు ఇరిగిన్షన్ పథ 

కొన్ని చేపట్టి దని ఇవి ౯ ష్యరలో నే పూర్తి 

వట్రాలా తప 

మరణీంచాకు. 

ఆవుతుందవి వచ్చే నెలతో 1,200 ఏకవా పారిస్లో ఏహార మ్మాతకా  బెర్జీయం 

అకు నీబిపారుదక సౌకర్యాన్ని కల్పించటం టూరిస్టులను తీసుకెళ్తున్న ఈ మైన్ | 
జరుగుతుంది. (వి. వి కిక్కిరిసి ఉంది 

అం(ధ(వదేక్ నీటి హారతి, విద్యుక్ గాళ్లు ఇ (ఏటి పొ పారుదల విజ బాగం) 

సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీరువారి కార్యాలయము. నెల్లూరు సిర్కిలొ, నెల్లూరు. 

చట్ బెండరునోటీసు నెం.15/76.77, తేది 19-6-76, కాం్యటాక్టు 

నీలు చేపన ఉండరు యీ (కింద కనబరచిన తఠగతులనో శి, 

వద్దతి ః అంప్పమ్ 
a f 

డు నెంబఉ 1077 సి డబులా తీ, తేదీ 10.767 (వకోరము రిజిషరు కాబడీన కారటాక్ట్ ర్ల ద్ 

వద్ద నుండియు ముకియు సెనిడ్డి గాంచిన కోం( టాక్సు సంస్థల నుండియు ఈ కసుబరచినే వనులకు గాను నెలూరు నర్విల్ నూవరిం పెండింగ్ ఇాజసీరు సీటిపారువల ౮వ, 

నెట్లూడు వారిచే గావి లేక వారిచేత నయమించబడి వ్ ఉధికొడిచేగ ని [కింద నమామ నరచిన శేదీతో సాయంకాలము 3 గుంటక వరకు తీసుకొనబడును ఆదేరోజున పొయంకొళం స | 

గం, 8-30 విమషముళకు దరభొస్తుదారుఅ సమక్షమున గావి జారి అనుమతి పొందిన (వఠివిధుల చేరువన గాని తెమువవిడును. 

అల నో 3 ci Sg న! ప స్ట we 

38 .Ut 250.00 —— వరస 2 అ ఇ స ye wu zen శ్ మెండప ధరా HE 

SHdd 240 UU oe బకత పేరు శర తి ల్ ల శ్ tn at bg ల్ చై 
LB sree ప్ర రంగాలలో నెర జః స! ణే పే జ్ డ్ గ్ స్ట్ వతు రుసుము ఛి ప 

శీత. 606 gv “iy ౪ జ ఘే వై zu 
ణే f na AR శప ణే 

పెసలు కనగతి వ. పరిస్టితి ఇ ఆంకా ద నర తా నతు తతననా బా తానా తలాపానాదాా ద == లాం కతా క. ర క a లై కే లం 

న్ శే శి తి శ్ర త b 7 షై ఫ్ర 
isl 00 పా 

1200  — బ్ అతా 
00006 UW aE a ౨ దంచి లాం క్, ముఖ్య పవి పేక, నెల్హూరుజిల్లా ఆత్మకూరు 

మ fs “02 త ఇ ఏ3 ఆలె ళు తాలూకొ, సోముశీఅ పథకము 

పెకుశ న 'ఉదడాట న్ ఉపపని పేడ; కావలి కాలవ కీ.మీ, 38 28 18.7 76 నుండీ 
వవ మానె ఇ క్ నుండి 23.6 వరకు (మై, 1/4 నుండి 1 మరియి జం 7. వంటి లం ॥ 

550.08 కలకత్తా జూన్ 20 8/9 వరకు డ్ | Shab: Cir rE వ 
me 50 os న 169 వరకు UB 2071 అ పనిచేయు 1171  BhUvfe ఒక వ౦ంవీత్సరంి 

శ అత్యవసర వరిపీథి (వకటంచిన ఒక 23) 00 450.00 ల “ముతో 
ణల నంచత్చిన కాలంలో ఒవిద రఠిగాఆళో పొవ్రిం స య్ మ 

జు 9 చిన విజయాలను అఆస్పాం ముఖ్యమం తి జ్ స పవి వెరు ల్ we కొరవ తి- 9 0 : 

1వ శకం “వ కకం | శ్రీ యస్, ఏం పన్నా శలకలా. హైకోడు ౩ (తి. మీ 152) వద్ద మావరీ సొనేజ్ 1.2 జ 
అస కొపర్లి శశ UU 205.00 వ్యాయమూ త్రి క్ వ mse పిర్యించుటి మరియు శీ డిచో జట్ కిదో డిటో 1§50f« అరు నెలల 

ఠా దేపల్సి గ్రూడిం —_— న! సొక్షిం చెప్పారు. 1 నో FE TP ర Se న | న వ్యా న్య. 

శ uw ia బే * "బండకు నూవరింపెండింటు ఇం*వీరు జారీ కొప్మ్యోలయము వర్ణ తీసుకొనే తమక ని దాఇలు దీమునలయాతు ఇతర స్యతములు స్యోకరింిచబివవ్న. 

ధనా లు ఇక్కడ, “తాతీయ (కమకిక్షణ, పిజి ఒకరు వృతశముల ఖరీదు చెల్లించి వడకు చలానా ధరఖాస్తుతో పక స పకి శీంగు క పీడలు డే, నీతి పాదదవ శా న సె సా నె 
విజయజాడ శ?3400| మాల పంవశ్చరం” పె ఏర్పాటు చేకిన న్ నుత కత పరచి. సూపకిల చండింగు ఇంజనీరు వీ దబు నటి పారుదీత శొఖ, నెలూడు సర్ము నెబ్లూరు 

శీ తోజు. సవసు తో వస కేంశవ రోజా as వంపవలయుసు, “ఉరడరు వృతములా పోన్టుద్వావా 4 వంవబ 3వ. "ఉండరు వృతములు కొవళసీన హా కః సము సూఎంం పెండింగు ఇంజనీ రుకార్మాణజము ద్వారా 

పసు నువు వొ నాల a సై నుదహరించిన వధముగా ఆమా ఫేదీఆలొ పొంద వచ్చును. ఉండక వృతశములక్షై వచ్చు దొభాత్తులు ది 167-76 తరువాత సొధారణముగా అంగీక రెండి బడవుం 
ఎ చె oe న్ా! 

గ wie ఈ అకశ్యపసర సరిసికి 1న కలలో 2. “సెండరు జాక్క్యుమె 'ట్ల ఖరీదు అంధ వదేశ్ (వభుత్న భహారాల్ రో వెన్న కూర్గటిప్ ఇంజసెడు, సోకుల ప డిఎజన్ నెందరు--2, నెల్లూరు, వాగి పేక 

ముగా S20 00 20060 | సూతస ఆత్మవిశ్వాస. భిచార్ని కల్లింద| యౌ 1కింవ శనబంఏప హెడీ ఆఫ్ ఎకొంటుళో చెలి ంవపంయసు, “832 కాష్ వ రెఘి పెన్స్ సి ఢలు డి. | అధర రముపెల్ సిస్” సదరు రెక్కుము ఏ పరిస్టిటులల్ మ, 
వస రసి గ శ్ ల లు శ్ కడప 280.0 200 | ంతోదాటున (కమశిక్షణ, ఆశాద్ర వి |రెరిగి యివ్వవకదు. యెండరు జక్యుమెంట్లు ఖరీదునకు, మనియాస్టి ర్లు, డిమాండు (డాస్ట్రలు అంగీకరించబంప్పం 

సు ఛీ ( వాం, జ వావ ణా త్ గ శ న్ 
హ్ ఆడరణొత్మక వస్తత శ కానిశి నాంది న. చేన్ ఇంజసీన్మ మజరీ ఇరిగేషన్ వారి దగ్గర థూ, 50,000/= డిపాతబు చేసనటునంటి కాం టాక్షడ్ల మ్యాళను కనబరచిన థరావతులో 2/3 వవంతు 
క కకం ఓ వథకం | ఎలికిందన్న అధ్మీపాయం వ్య కం చేయ మాతను చెల్తింకిన చాలును. eae 

ఇంటూ రు 650 00 660.00 | జడీంది. జ i | a 9 | | 

చీ: చపల డు 1 రెండు సావిక దినవ్నకికలు ఆమ్ముత wee శ. నెమ్లూరు నగ్ళిల్ ఓ సూవకిం పెండీంగ్ ఇం౪సీరుగి రో పై వనుళకు వచ్చిగ ఎ జెండవగాని అక మొత్తము డష్షుగొని (ఈ నీ పృుచు టకు పూరి వాకు 

es గి సను 
1వ రకం “ఏ శకం సకితీ చృతిక్క జుగంతరీ అ ఆస్యార్యాన : 

1౫ యతాడే 350.00 325.00 శః సదస్సు చిర్వహ ౦వఐడుత్ 6 ఒడి గ. ఛీప్ ఇంజసీర మేజర్ ఇఉిగేషన్ శారి దగర రూ 51 (00 f. ఉిపాళిట్టు చేసినటువంటి కోధ్యటాక్షవ్న కీల్లుల ను రెకి శాతము దెన్వునమూ ఇతర 
౧కర సంత 10 గా p జ క్వ త 3 A aR అతను స్ట 

కౌ బ్బ ర కా యలు జ. న సకిపల (౭ దేశంల (* (టాష్థోర్ సుంద చే శాతము చెచ్పునమూ తదుపరి దవావత్త పట్టు. బకుసుం 

(804% కొ తవ పొతన ప నం ees bain. శీ. అ డకల్ నెగ్గిననారు ధరావ కతు రనుముతో పాత్ లీ రే వేకమునక విం మొత్తమును, షూ న్ా బ్యాంకు నుండి పొండిన ద్యాంకీ 
3 pe ag కేష చూనేసీజ ప్రరివ దసస్సు వ్నా హే ౯ 

విజయజడాడే 600.00 B50.00 ie నా లు ట్ భగ రిటీ చానముకో చె ంచభలెను, 

| wean ee |e స కి వి రొమమోహాెనే | సొఆకొల్లా 510 C0 600.00}! ఈ్యవకటనకల. చేశ (వతి పథంలో (సం) వి 3 హన, 

బొ ౧ తాయి అడ్డంకి ౩ వున్న చీకటి శ ప్రఆను ఫొసస్టు సూపరి శుండింగ్ బ్రంజసీరు, ఏ. అండ్ పి, డె, 

చంగారిం" అడిరీ 13 గాము 316.00 | 'క్తులను కమెగొనణా నికీ ఏలు ఒరిగింద D జ్జ 
ము . IPR {0710/7 సెలూరు ప . వేలూరు 

వెండి స్వాట్ (కశ) 1346.00 చెప్పారు, 010/76 
ల్లూరు పర్కల్ వెల్లూ 

- = gy జ mete లా కాన పప్పును. ప్తవకునాలారుతుడుచతాలుననతనతయన .. దకారాతాజాదా దారా చాన దల చల చయలు నకలు తానును నకల నర నననుకనయా నానన నుకతా తనానికి ననా లన తనలా వానల నవమ నాడాా నాడాను నవన సనన 

గజ న్ ఇట్ "కల *వ క గ త టి పం అక్ / ప క్ విజ్లాస సమితి కతరస్పన సంచిక ఆండ్ వని షరీ టీ పంక ఊశ్వ్యరరాప్పు, ఎడితిరీ* సి, రాఘవాచారి, ముుదణ: విశారాంధ (పిస్, వజ“: fH, RNO, {138/57 


