
కర్రా. షే ౦ 'అంతొ రవుడీల 

ka వ ఫ్ర 9 .అయినటు ఎదని 

“అన్నారట. | న్ మోర్చా గారు!” 

శకాన్ని ఏళ్ళ నుండే అమిం 

. దంటున్నారు కొంద": ! [౧] 

చా దరాబాదు,. ఫి(బవరి ఖు రాష్ట 

ఛే 'ఉఫాధ్యాయ సంఘ అధ్యక్షులు తీ ఎ శ్యామ 

వ షుంటేరరావు తెలంగాణా ర్యాష్మొన్ని కేం్యదం 

= వీళ్ళాటు చేయాలని ఒక (పకటన చేశారు 
నా. 

ఢిల్లీలో పత్యేక ఆం రాష్ట 
CEA 
M9) 
ప 

(స్వకీయ విలేఖరి) -. 

"గుంటూరు? ఫ్యిబవరి 2 :ఆం(ధ సంఘర్ష 

సమితి అధ్వర్యంలో. గాంధి పార్కులో జరీ 

గిన (బహ్మాండమ్మెన బహిరంగసభలో 

దాదోవు లక్టముంది 

అఖిలభారత జనసంఘం అధ్యక్కులు (శీ అటల్ 

బిహోరీవాజపేంా ప్రసంగిస్తూ ఢిల్లీలో 

కొంతమంది ఆం ధులు | సస్తుతం ఆం ధలో 

ఉన్ని ఉద్యమము కొంతమంది స్వార్హ పరుల 

న్వ్నప మోజనాలకు ఏర్పడిన ఉద్యమము అని 

చెస్పినమాదట తాము ఆర్మభధకు స్వయ 

ముగా తెలుసుకొనుటకు వచ్చాననీ ఇచ్చట 

చూచిన పిదప తాను ఈ ఉద్యవుము (పజా 

ఉద్యనుపు అని సామాన్య మానవుల హక్కుల 

'పరిరక్టృణకే ఈ ఉద్యవుము అని తాను 

వమ్మానవి ఢిల్లీలో ఆలో పించిన ఆం|ధ 

నాయకులే స్వార్డ పరులని తాను భొవించా 

నని అన్నా ఇదే . 

ఇందిరాగాంధి అం థలో ఉద్యవువము 

తనకు వ్యతిరేక ఉద్యమము అని అనుకుంటు 

న్నదని, ఆమె సి, ఆర్, పీ, వారి దురాగతాలు 

గుర్తించి వాణిని _నిళాప్పుదల చేయాలని అన్నారు, ఇందిరా గాంది స్వయంగా అంధ 

నచ్చి (సబా భి సైాయువను సేకరించాలని, 

తుపాకీ గుండ్మత్ శనీరముంల) (బ్రద్బలవ్యు 

తాధు కాని గుండెలో మి ఉన్న భావాలు (బెద్దలు 

కావు. పోలీసు బలంలో ఉద్యమమును. అణచు 

: "ెల్ళు కున్నా తనున్న 

(పజల నుడే శించి. 
= 

తవు రాయబారం 
సాధ్యమని శటరరగిం 

= 
నూ 

విశ్వాసం. 

జ్యా ఆంధ్రపదెక్ ప్ర పజల అభిమతం 

ఢీల్లీ రా రావలసిందిగా సుజ జ్వాెడ్డి, బసి సి రెడ్డికి . 

కొంగ ౧న కార్యదర్శి యాదవ 
(ఆం(ధప్మ తిక | పతినిధి) హ్హా దరాబాడ్, ఫీ[బవరి 2} 

ఆరి,5 వక ' పజల, అభి, ' యా. తమకు అవగాహన అయి 

. నంతవరకు తాము. తెలుసుకొ న్నామనికి, తమ రా+ బొరంలో 

విజయాన్సి " ధించగలమనే విశ్వాసం తమకు వున్నది తమ పని 
అప్పుడే సొంతమయి దని చెప్పలేమని పార్శమెంటు సభ్యుడు 

ళీ వరహగిరి శంకరగిరి ఇవాళ 

ప తికా పతినిధులకు తెరి ఫొరు 

శంకరగిరి ఇవ్వాళ ర్మాతి డాక్టర్ మరి 

ఛెన్నారెడ్డిని వారి నివాసంలో చూచి మాట్టా 
డారు. మాజీ ముఖ్యమంతి (శీ పీ, వినర 
సింహారాన్సతో మాట్మాడాలని అనుకున్నారుగాని, 

ఆయన ఢిళ్ళీ వెళ్ళిన వార్త విని ఆ యత్నం 

విరమించుకున్నారు. i 

ఇవాళ ర్మాతి ఢిర్మీ అయన (కయాణం 
ఇంకా (ఆనక వుంద్ 

పిన -దిస్తానసీవా క్సాయ్! పీ 

ఆని అన్నారం. 

ఫ్మబనరి 3వ తేదీన (పతిపక్ట నాయ 

కులను పంచవర్ష (పణాళిక గూర్చి చర్చిం 

చుటకు శ్రీమతి ఇందిర ఆహ్యానీంచినది. 

ముందుగా ఆం[ధలో పరిస్తితి చర్చనీయాం 

శముగా తాను. (పవేశప పెట్టోగలన ని అన్నారు. 

లేనిచో 19 తారీఖున జరుగబోవు పర్ణ 

మెంటు సమావేశములో (చతిధ్వనీంపజేస్తా 

నని అన్నారు, 

విద్యారు ల, ఎన్. జి ఒ లు ఉపాధ్యా 

యులు, లొయురు స డ్ § కరు పొల నిన ఈ 

ఉద్యమానికి చేకూరు విజయము లీ రేక విజ 

యవవుతుందని అన్నారు, 

సభకు శీ కొర్తివుర్ణ వెంక కేశ్వర్భు 

అధ్యక్సృత వహించారు. తొలుత (కీ కోట 

జ వెంక లేశ్వర్శు స్వాగళం చెసా ర 

(శ జూపూడి యజ్ఞనారాయుణ (పసం 

గిస్తూూ సీ, ఆర్, పీ. వారు పధకం (పకారం 

వూరూరా అత్యాచారాలు సాగిస్తూ ఉన్నారని 
ఈ సమయంలో రాజీనామా చేసిన కాం గెస్ 

నాయకులు, కార్మి గెసు చేర ఉపయో 

గించకుండ అంధ కేంద కొర్యాచరణ 

సమితితో కలవాలని అన్నారు, 
(శీ నిశ్శంకరరావు వెంకటరత్నం మాట్ళా 

డుతూ మావూలు పరిస్సితినిస్పష్ట్రంచనలసినది 

కేంద పభుత్వ మేనని పోలీసువారి అత్యాచార 

ములతో (వభుత్వము హింసాకాండ (నవేశ 

టకు (పరుత్సించరాదు. 1969లో తెలం "పెట్చినదని కనుక (పభుత్వము హీంన 
గాణాలో కేర్చాటః ఉద్యవుము వచ్చినప్పుడు విడనాడాలని అన్నారు. ఎన్.జిజి,ఒ. లకు, 
జనసంఘం 'బలపరశశోదు. ఇప్పుడు ఇరు విద్యార్యులకు (పజలు సహాయము. చేయుట 

వరు వేర్పాటునే కోరుచున్నారని అందు హర్ష దాయుకము, ఈ సమయురిల్ చివరి 

వలన్ వేర్పాటు తప్ గత్వుంతరవు లేదు పరిధిలో వారు ఉద్యమమును తీ పంగా 

మ ఆలయాల 

౪ 

0 ( 

నాటికి (4-4 '73) 
చితకా రులు తమ గచనలనూ 

కచ. ఉగాది టా. 

రచయితల కొక వునవి 

చెలువడుచుందిం 

సాధ్యమ్నై నంత ఈరలో 

కనుక రచయితలు, 

పంపాలని కోరు 

న్నాము.' రచనలు చిత్రాలు ఫ్మిబవరి ఆఖరులోగా అందాలని మనవి 

= నంవొాదవణు. 

తిరుపతి నుండి తిరిగి వచ్చాక 

చూస్తామని చెప్పీనందువల్బు పురజనుల కోరి 

కసె రేసు రాతీవరకు తను (పయాణాన్ని 

వొయిదా వేసుకున్నామన్నారు. 

విజయవాడలో (శీ కనకదుర్గ దర్శనంతో 

అంధధ్యపాంత పర్యటన (ప్రారంభిం చిన 

శే శంకరగిరి (శీ తిరుపతి వెంకటేశ్వరస్వామి 

దర్శనంతో భకర రల పర్యటనను పూర్తి 

అల్ ల్లో 
M౪ 

కొనసాగించాలని అన్నారు. 

శీ గుజ్బాల గంగాధరరెడ్మి చసంగిన్నూ 

ఇందిరాగాంధి కార గెసు నాయకులల్లోనే 

చర్చలు జరుపుట శోచనీయమని (పతిపక్ట' 

నాయకుల తోగూడచర్చలుసాగించాలని అన్నారు, 

నేడు సమిష్టి కార్య్యకనుము ఆవశ్యకత 

ఎంతయినా ఉందని అన్నారు. 

విద్యార్హి నాయకుడు (శ వెంకయ్య 
నాయుడు (వసంగిన్మూ శాంతియుతంగా 

ఉద్యవువు కొనసాగించాలని, (పొణాలు 

పోగొట్టు! కొనవద్ద, ని పన్నులు కట్టు వలదని 

అన్నారు. 

“ఫబవరి 6ప తేదీ సాయిం[ తంలోగ గా 

(శీ బి, నీ, సుబ్బారెడ్డి కార్య కముమును 

ఇవ్వుకసోతే విద్యార్శి ల్ లోకం ఉద్యమాన్ని చేతికి 

తీసుకుని విప్లవం స్ఫష్టస్య ది అని 'పొచ్చ 

రించారు. 

సర్వ శీ జి. వి. ఎల్. నరసింహారావు, రామా 
చారి, చిగురుపాటి శంకరరావు, వీరాంజనేయ 
రెడ్డి, జి. అంకినీడు, కుమారి సుజాత (వసం 

గెంచారు, 

(శీ తల్భం బాపారావు వందనసమర్పణ. 

చేశారు. : 

0:6 

(సింటర్స్, పబి షర 

బ:క్ సెల్లర్ ని సంఫూల 

టి -రేగింపు 

క eS శెవ తేదీన ఏర్పాటు 

విజయవాడ, ఫ్మిబవరి 2 : విజయ 

వాడలో అన్ని సంఘములు చేసిన విధముగా 

విజయవాడ (పస్, బు సైప్ పొవుం(డి, బ్బాక్ 

మేకింగ్ పుస్తక (పచురణ, వి కయసంస్థల్సు 
చై న ండింగ్ షాపులు క సతబంధించిన 

"| నంఘాలు కూడా రేపు 3వ తేదీ శనివారం 

(ద్రత్యేకంగా బండ్ జరిప్కీ వూరేగింపు (పశాం 

తంగా నినాదాలు చేయకుండా నిర్వహించాలని 

విజయవాడ (పింటరక్స్స్, పల్శిషల్స్, బుక్ 

సెల్టర్స్ అండ్ బైండింగ్ వర్స్క్ అసోసి యేషన్స్ 

వారు వ సంసల యజమానులకు ఏపీ 
ఆం ధస;,తిక పమాది ఉగాది సంచిక ఎప్పటిలాగే ఉగాది పండుగ | పధ 

అ తేరీ వుదయం 9 సక్ గంటలకు 

గవర్నరు "పేటలోని అజంతాహోటలు "సెంటరు 

ముండి ఊరేగింపు బయలుదేరుతుంది. 

రోజాన అన్ని సంస్థల స్లైె “జై న్డ్ ఆంధ” 

బండా ఎగురనేయాలవీ, పూర్తి హర్తా ల్ జర 

పాలని యూ సంఘలకు సంబందించి (ఐస్, 

వ్ పొం(డీ మున్నగు సంస్థలకు విజ్ఞప్తి 
చేయబడింది. 

చ 

తా మ క అలుసు జ్ న్నీ ట్టు ప్ర కటన 
ఈ =o 

GG 

ఇ హీ ఆహ్వానం 
చేసుకున్నారు. 

తవుపర్యటననుగురించి ఆయన ఇలాచప్సారు, 

““ఇందిరవ్ము మా అవమ్ముమన్ములను ఆమె నివా 

దరించుటతగదు.అమె ఆం(ధపదేశ్ కు రావాలి, 

మా కప్ట్టనిప్యరాలు 'తెలుసుకోవాలి, ఆమె 

వచ్చినప్పుడు అమెను మేము నూవులో క "పెట్టి 

వూరేగిస్తాము. ఈ సందేశాన్ని ఆమెకు అంద 

"జేయండి, ” అని ఆం(ధ(పజలు తవుకు చెప్పా 

రని ఆయన అన్నారు = 

a శంకరగిరి తనును మొన్న రాతి శ 

బి. విం సుబ్బారెడ్డి కలుసుకు న్నారని, దారి 

అభి పాయాలను _ తాము తెలుసుకున్నామని 

చెప్పారు. శీ బి విం సుబ్బారెడ్డి తో నిన్న 

మార్కాపురంలో ' మాట్నాడిన శ బసిరెడ్డి 

ఈ వేళ స్నైదరాబాట్ "వచ్చారు. ఆయనే 

తిరిగ్ వచ్చాకవిజయనగర కాలనీలో (శీ కృష్ణ 

మూర్చీనాయుడు నుకొంలో (పత్యేకవాదు 
లేన మాజీ మం్యాత్రుఖు . సమాచేశమ్మె నోరు 

ఈ సమావేశానికి & బసిరెడ్డి IU] కృష్ణ 

మూర్తినాయుడు (శీ సుబ్బారాయుడు; తే 

మూర్తిరాజు (శ్ మునిస్వామి హాజరయ్యారు. 
శ బసిరెడ్డిని 'ఢిల్సీకి వచ్చి కాం గెస్ 

అధ్యక్షులు శే. శంకర్ దయాల్ శర్మతో 

_ మాటా డవలసిందిగా కాం(గేన్ (పధానకార్య 
దర్శి గై చం(దజిత్ యాదవ్. ఆహ్వానించారు, 

శ .బి ని సుబ్బారెడ్డీని కూడా వారు 

జహ్యానిస్తు న్నారు, వీరు ఢిల్లీ వెళ్ళే 

. (కమం గురించి ఈ వేళ నిర్గ యం చేసుకు 

టారు, 

పార్శమెంటు సభ్యుడు a: వి. 'శంకరగిరి 

ఆం(ధ్యప్రాంతరి పర్యటననుండి ఇవాళ హైదరా 

బాద్కు తిరిగి వచ్చారు, 
మాజీవుంగతి లీ జె. చొక్కారావు (పభ్బ, 

తులు తీ శంకరగిరిని ఇక్కడ కలిసికొన్నారు. 

0;౦--- 

కా 

హైదరాబాదు, 'ఫ్మిబవరి 2 £ ఆంధ 

(వదేశ్ సోషలిస్టు పక్ట అధ్యక్షులు (శీ ఎం. 

రావుచం[ దరాఫు (పత్యేక. రాష్క్కృవొదుల్చైన 
కాం(గెసు వారు చర్చలకు ఢీల్ళీ వెళ్ళ సిద్ద 0 

గావడం నారి పూర్వ (పకటనలకు భిన్నం అని 

ఇరిడించారు. కాం(గెసు వారేనున్నా (పజలు 
మటుకు పత్యేక 'ర్యాష్ట్టం తప్ప చేరు ఒప్పు 

కోరని ఆయన అన్నారు. 

(8 వ కాలం తరుహాయి) 

వించి భారీయెత్తున  విచక్ట ణారహితంగా 

జనాన్ని చంపింఛడం ది! గ్భాంతి కలిగిస్తోం 

దని తీర్మానం.. "పేర్కొన్నది, “అమాయక 

(పజలను అపూనుప ౦గౌ చంపిస్తు,న్నందుకు 

వ్యతిరేకంగా (పజలు తిరుగుబాటు. జరిపిస్తు 

స్నారన్న వినయం కేంద (ప్రభుత్వము ఇల్ 

యహీంవాలి, గత 16 సంవత్సరాలుగా హొధ్ధించ 

లేకపోయిన భావసమ్మెక్యతను సి. ఆర్. పీ, 

సైన్యం ద్వారా సాధించాలని (పయత్నిం 
చడం తఆవివేకంరో అని కూడా తీర్మానం ఆడా 

"పేర్కొన్నది. / 

దవుర్శన్య చర్యల పట్ట తెలంగాణా సంఫఘర్హ 

సమితి విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నట్నుు కూడా 

తీర్మానం తెరిపింది, ఆయితే జనాన్ని కవ్వి 

స్తున్నది (పభుత్వం, సి, ఆర్. పి, స్పెన్యమ 
నని అనడంలో తెలంగాణా సంఘర్హ సమితి 

వంతమా(తం చెనుకొడటం లేదని తెల్పింది. 

కేంద(పభుత్వము వెంటనే సి, అర్. పీ. 
"స్లున్యాన్ని ఉపసంహరించి, పోలీసు కాల్పులస్నె 

న్యాయనమూర్వుల చేత విచారణ జరిసించా 

అస్కీ ఉభయ (పాంతాలోనూ (ప్రాణాలు 

కోల్పోయినవారి. కుటుంబాలకు నప 

పరిహారం చెళ్ళించాలని తీర్మానం కోరింది. 

“ర్యాప్ విభజనను వాయిదా వేసినా 

లేక జాగు చేసే పద్దతులను - ఆనుసరీంచినా 

సంఘర్ష్ సమితి ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేయ 

గలడనీ, దీనివల్చ పరిస్తితి మరింత. నిపమిం 
చినా అవాంచనీయ సంఘటనలు సంభవిం 

చినా (వభుత్వమే బాధ్యత వహించవలసి 

ఉంటుందని తీర్మాసం హెచ్చరిక చేసింది, 

(ప్రధాని పంచసూ[ త పథకానికి రప 

ములో ఎక్కడా మన్నన లేదనీ, అందుపల్స 

దానిని అనుసరించడం నిరర్శక్షవునీ కూడా 

జెల్పింది 

" PUBLISHED SIMULTANEOUSLY FROM MADRAS ఓ VUAYAWADA 

90 రోజులలోగా అస్ప్ని, అప్పుల పంపిణి పూర్తి చేయడానికి 

మొదలయినవారంతొ పాల్మొంటున్న ఈ 

ఉన్నతాధికార సంఫ:ం 

(ఆంగ ధష్మతిక (_పతినిధి) 

హైదరాబాద్, “ఫిబవరి 2: ఆంధ 

(వదేశ్ను ఆంధ, తెలంగాణా రాష్ట లుగా 

విభజిస్తున్నట్యు, వెంటనే (పేకటించాలనీ, 
శిద్భకసాతమై న ఉన్నతాధికార సంఘంద్యారా 

90౦ రోజులలోగా ఆస్తుల, అప్పుల పంపిణి 

వ ఆ ఉన్నతాధికార సంఘంలో 

స్కుపీం క్ కోర్టు న్యాయమూర్తి కూడా ఒకరు 
ఉండాలని కోరుతూ రాష జనసంఘుం తాలూకు 

తెలంగాణా సంఘర్ష సముతి తెలంగాణా మువోసభ 

నేడు ఒక తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. 

నారాయణగూడాలోని . కేశవ మెమోరి 

యల్ హైస్కూలులో ఏర్పాటు. అయిన 
ఈ మహాసభకు న్యాయవాది (శ జగన్మోహన్ 

రెడ్మి అధ్యక్ట్రతవహీం దారు తెలంగాణాకు చెందిన 

అన్ని జిల్లాల నుంచి (పతినిధులు పోజు 

రయ్యారు. 

ర్మాప్ట జనసంఘం ఉపాధ్యక్షుడు 

శీ వెం లక్షీ శ్రనారాయణ (పతిపొదించిన ఈ 

ఏర్పాటుకు సూచన 

తీర్మానాన్ని (కీ చగన్లాల్, (శీవుతి ఎ, సర్వత 

వర్చని, (శ రఘువీరరావు గట్ట్టిగా బలసరి 

చొరు.. 

మాబీ శాసనసభ్యులు (శీ జంగారెడ్డి 

(వతినిధులకు స్వాగతం చెప్పారు, 

తీర్మానంలో ఇలొ ఉన్నది; ఉభయ 

(పాంతాల ప్రజలు. వేర్పాటును కోరు 

తున్నారు విశ్వాసం అంతరించింది. ఈ నగ 

సత్యాన్ని శేర్యద (పభుత్వము ఎందుకు... 

ఆవగాహన . _ చేసుకోలేకపోతున్నదో అర్భం' 

కావడం లేదు. అధికారంలో ఉన్న కాం స్ 

పార్టీ నుంచి స్పెతం అత్యధిక స 

శాసనసభ్యులు బయటకు వచ్చి వేర్సా టును 

కోరుతున్నప్పుడు, (ప్రజాస్వామ్యంలో పభు 

త్వం బల సయోగంతో 'పజా' వెలు వను 

అణచి చేరడం వినేకనంతమె న పనిగా 
కనిపించడు, 

“వేర్చాటు ఉద్యవుం అన్ని వర్షాల (పజ 

లకు వ్యాపించింది, 'న్యాయవాదులు, డొక్ట రు 

Sh విద్యారు. లు శాసనసభ్యుల్ప (కసీ వి కె. రావు, (శీ ఎ (శీరాములు 

ఉద్యవూన్ని స్వ పయోజనపరుల ఉద్యమ 

వుని కొట్టిసారేయ్నుడం మూర్కత్వం. 

ఆందోళనను అదుపు చేయడానికి సీ. ఆర్, 

పి, సెన్యాన్ని వినీయోగించడాన్ని (వస్తా 

(మోతా 4వ కాలంలో) 

(“ఆం[ధవ। తిక, తిని 

స్వాదరాబాదు, ?జ్ఞ సరి 2 : ఆందోళన్ల 
జరుగుతున్న ఆం... _బంతంలో ఈ రోజా 

(పశాంతంగా గడిచి పామంటన్ నేటి సారం 

(తం వరకు ఇక్కడకు చేరిన అధికార వార్షలక; 

తెలుపుచున్నది. 

అయినా నిన్న బొపట్టు సస 

మధ్య ఆందోళనకారులు “ఒకగూడ్చుర్చే.. లుకు 

నిప్పు "పెట్టా! రు, ర్నెలు బొపట్టు రాగానే. 

మంటలు ఆర్బవేశారు. 

రాజముం[డిభో ఒక ఇంటిని అాటీవేస్ 

దహనకాండ  జరిపినందుకు 12 నుందిని' 

అరెస్టు చేశారు. కాకినాడ సూపర్బజార్న. 

తగులబెట్టి న సంఘటనలో సలుగురిని అరెన్ను 

చేశారు, 

జనవరి 31వ తేదీన వలా రైల్వే 
స్టే షన్ ను తగులబెట్టిన సంఘటనలో ముగ్గురు 
వ్యక్కులును అరెస్టు చేశారు, 

తమిళనాడు శాసనసభ 

నుంచి నాకౌట్ ihe 

మదానే, ఫి|బవరీ 24 తమిళనాడు 

శాసనసభల సమిష్టి సమావేశంలో గవర్నర్ 
టి శె. కమా (ప్రసంగించడం (ప్రారంభించ 

గావ్కే కొంగను మితవాద కమ్యూనిస్టు 

అవ్నా డీ, ఎం. కె, పార్టీల సభ్యులు. వాకౌట్ 

చేశారు, శాసనసభల బడ్జెట్ సమావేశం 
ఈ ఉదయం పొరంభవుయింది 

అనంతరం. వివిధ పార్టీలవారు బేర 

వేరుగా ప్యతికా (ఫకటనలు జేస్తూ, గన 

ర్నర్ను అధికార వక్టం పావుగా చేసినందుకు 

నిరసనగా వాకాట్ చేసినట్టు తెలిపారు. 

సి. వి. కె రావు, (శ్రీరాములు (పకటన 
న న న నయ లన నలు. 

శాసననభ రద్దు ప్రతిపాదన - 

వల్ల ఉద్యమానికి న నష్టం 
విజయవాడ, ఫ్మిబవరి 2 ఏ శాసనసభను 

రద్సు చేయాలన్న నినాదంవల్భు (పత్యేకాం' 

(కె జరుగుతున్న ఉద్యమంలో సమ్మె క్య 
తకు విఘాతం కలుగగలదని శాసన నసభ్యులు 

జయవాడ ర్మెల్వేస్టేషన్ దావులకు ఎవ్వరూ వెళ్ళుటకు వీలులేకుండా ఆటంకం కల్పించినందున ర్షె ర్న ల్వే అస్ప తిదగ్గ రనుంచి 

విద్యా! లు, కరన లు. కటల చేస్తు ఎన్న దృశ్యం 

మృ్మదాసు ఫి బవరి 2: 10వ నెంబరు 

మ్మ దాసు--బొంబాంు . మెయిల్ పట్టాలు 

శప్పిన కోరణంగా వేటి ఉదయం 5-౩0 

గంటల నుంచి తాత్కాలికంగా దక్షిణ మధ్య 

డెల్వే గుం తకల్ డివిజల్లోని నందల్నూూరు 
గుంతకల్ |బాడ్గేజి మార్గంలో ర్లైెళ్ళ 

రాకసోకలకు అంతరాయం కలిగింది, 

ఫీ బవరి]న ఈర్శెలు మ దాసుసెం (ల్ ; 

నుంచి బయలుదేరిందని, నరగుండ్లడా 

సే ఫషేన మధ్య పట్టా లు తప్పినదని, 

వరూ గాయపడలేదస దై ణ ర్భెల్స్వే ఒక 

సకటనలో తెలిపింది. 

ప ము 
తభివన్మ్మిలి 

ఈ కొరణంగా 9, 10 నంబరు గరి 

మ(దాసు--బొంబాయి మెయిళ్ళు 13, 14 

నంబర్భు గల మదాసు బొంబాయి జనతా 

ఎక్స్ "పస్లు, మ(దాసు సెం(టల్ —రాయ 

చూర్ మధ్య రద్బు చేశారు. 11, 12 నం 

బరు గల మ దాసు-దాదర్ ఎక్స్! సెస్లు 
cc 

యా అం మాతం మ డాసు--దాదక్ఎ గస. సము 

ప. 

నేడు మ్ముదొసు 'సిం[టల్కు రావలసిన 

11,13 నంబర్భు గల బొంబాయి దాస్ 

జనతా ఎక్స్ సెస్, 11 నంబరు దాదర్ 

మ్యదొసు ఎక్స్ పెస్ను కుందపురం,. గుంత 

కల్ వద్ద ఆపుతున్నారు. 'ఇవి ను దాసుకు నిర. 

వధికమ్మెన ఆలన్యంతో రావచ్చు. 
(పమాదం జరిగిన స్టలొనికి వెళ్ళిన డివిజ 

నల్ సూపరించెండెంట్, ఇతర అధికారులు 

సహాయ కొర్య( కమాలు ఏర్పాటు చేసు న్నారు. 

0:0౦— 

Ua (పత్యేక తెలంగాణా 
వద్భాగ్నా నాయకుని (పకటన 

పా దరాబొదుు, ఫి బవరి PAD (పత్యేక 

తెలంగాణా రాష పోరాటొనికీ se 

ఉండమని డాక్టర్ చెన్నారెడ్డి ఇచ్చిన విజ్ఞసీకి 

తెలంగాణా విద్యొర్డు లు సిద్ద గో ఉన్నామని 

(శీ టాకూర్ హృదయనాద్ సింగ్ ఒక (పకట, 

నలో తైకాయు 

జు 

అ 

పంచాంగము 

మూ 4 (పమాది”” 

, వెలః 1 

వినోరొమల వి 

వేనేజరః, ఆం ధస 

“వ కదప నాను సంవత్సర 

ంచాంగ'ం 

_ (కొత్త సంవత్సర లో ఉగాది పండుగకు సతి యింటికి 

అవసరముంటుంది. చాలా కాలంగా 

ఆంధ తిక పంచాంగము (ఏఖ్యాతి చందియు "ఏది. 

నామ సంవత్సర 

త్వరలో వెలువడనున్నది మీ (పతిని మా న్యూన్ ఏజెంటువద్ద 
వెంటనే రిజర్వు చేసుకొన కోరు 

పోస్టులో వంవ్రవివి డూ, 

నేడొక ఇట. (పేకటనల్ కో "పీర్కొన్నారకి 

ఆంధ (పాంతానికి చెందిన కాం గను 

శాసనసభ్యులలో అధికసంఖ్యాకులు కాం గెస్ 

పార్టీ నుంచి వైదొలగి (పజల పక్షాన నిలబడీ 

ఉన్నందున ఈ పరిస్తితిని (పత్యేక రష్మ్మ 

సాధనకు (పజాస్వామ్యయుతంగా వినియో 

గించుకుని పటిప బి చేసుక్ నాలని విరు 

అన్నారు. ' 

ఈ విధంగా కాక శాసనసభను రదు 

చేయాలని కోరితే (పతిపక్టం _విరాయుధ 

మవుతుందని పైగా (పజల కోర్కెను 

పెడ తోవపట్టిం చడానికి అధికార కార సు 

ముటాకు  అవకాశమిచ్చినట్లువుతుందని' {8 
సి, వ. కె రావు, (శీ (గీరాములు "పేర్కొ 

న్నారు ఏ 

య్న్నుత సమస్య (వక్యేక రాహ్మృ 

హధన కాగా, స్వతం(త ఆంధ గురిందీ 

నూట్బాడ టల వల్ళ లక్ష్యం దెబ్బతిని గంట 

గోళ స్తితి ఏర్పడగలదని వీరు హెచ్చరిం 

చారు 

అందుచేత పరిస్తితిని గందళగోళపరణ 
రాదని మనం నాయకులకు. నచ్చచెప్పాలని 
ఈ నుహత్తర ఆం| దోద్యముం గుణపాటా 

అను వునం నేర్చుకోవాలని వారు అన్నారు, 

ఏది ఏన్నెైనా ఆంధ (పజా ఉద్యమం 

నిర్మాణాత్మకమ్మెన రీథిలో కృతనిశ్చయంతో 

(మిగతా 3 వ పేజీలో) 

పంచాంగము 

చున్నాము. 

రూాహాయు 

2.00 

తిక, వు మ. 



దవీణ ౮ లే. : 

అెండరు నోటీసు 

ఇం, 23/73 తేదీ 10... 373 
శ (కింద నివరించిన పనులకు చిన్ 

నీరు, కన్ (స్టృక్షన్, బెంగుళూరు. €ి 

లది 9-5-1975 సొ, 3 గంటం 
వితిఖిడిగా సీలువేసిన మెండర్భు అందు 

అదేనినము సా 3--ఏ0 గంటలకు 

| వెందుకూరు-. గుంతకలు--[బాడ్ 

మార్చుట అనంత పూరు డీప్ 

జ నుకొంద ఘాట్ సెకన్ _ 

అ మరియు “పెనుకొండ _- 

పాశ్ళేషనొలో మట్టి పనులు, కటింగు 

కనగా, 
bh కిచ్ 1-ఎవేయినసని38ి9 60 నుండి చారు 

వేజ 4ఉరి4ర50 వరకు-సుమారు. విలువ 

| ఈ, 1637 లక్షలు ఇఎం ఢి 

ఈ, 20;000/|— 
4 రీచ్ 11. పయినజి ఉ5త50 నుండి 

( తేయిశేణి 53900 వరకు = సుమారు 
విలువ రు, 12:09 లక్షలు. ఇండ్ 

లుం 20,000/— 

| ఇతర వివరములకు మెంతరు సారములను 
లను ఈ చెండరు ఫారములు తేది 

7 (పత్యేకర్నాష్పం కోర్కె: 

విజయవాడ |క్షెస్మవుల 

నుద్దతు 
విజయవాడ, ఫిబపరి విజయవాడ 

లోని. (క్షైస్తృవ సంఘ | సదినిధులు ఈ చిగున 
'(పకటనను చేస్తున్నారు, 

“అంధ ప్రాంతపు (పజలు ! పల్యేకర్మాష్ట 

సాధనకై చేస్తున్న సుద్యనుం తో చుము ఏకి 

భవిస్తున్నాము. (పత్యేక త్యాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు 

చేయుట తప్ప 

ని పెరెస్టి తులు 

అక్కు అసు లకు 
జ అవత. 

0 Pu 

మురి యే యితర మారం 

యిుప్పుడేర్పడినాయి, ప్రాణా 

సప ము కలుగకుండునట్నుు 

కేంద (పభుత్వం పెంటనే 

గుర్తించి [సత్యేక ర్యాషాన్ని ఏరాటు వేయ 

| pean = స్ 

(జా కొరికను 

హోరీసు కాల్పులలో గాయపడినవారిపట్ట 

మరణించిననారిపట్ట మా గాడ సానుభూతిని 

సంతాపాన్ని తెలి యజేస్థున్నాము. 

హింసొకాండను, విధ్వంసక 

విడనొడవలెనని కోరుతున్నాము. 

| ఇప్పటివరకు (పణలు చూపిన వోరిమిని మేము 
{ (పశంసినున్నాము, శాంతియుతపద్దతులద్వారా 

మన అకా కన్ని సాధించగఖమని మౌ దృడనమ్ము 
శ్రి 

చిల్నరును 
గా 

i చర్యను 

కం, 

ఫ్మీజనరి 4న పట్టణంలో వూరేగింపు 

జరపాలని (కెస్పవులు నిర్ధయించారు, 

2:6 

ee 73 సా ఏ గంటలవరకు పిక 

అణంసబడును. 
రాపూరుథో బ్యాంకు 

పోసా స్రీ "బందరు ఫారము ఒకటికి ఖరీదు రు. 12 | ను దగ లి 

(4న్నాందు రూపాయలు ఘాతము) (తిరుగ అం ఠా 3 
. ఓకురదుం.. (న్వయముగా తీసికొన్న యెడల | _ నెల్ఫూరు ఫ్రిబపరి 2 ౬ రాపూరుర 
ఒక్కాక్కదాని ఖరీదు రు, 10) ను లొ! చున్న (పత్యేక ఆంధ ఉద్యేవుకారులు సీండీ 

కేట్ బ్యాంకుస్పనా, పోస్టాఫీసుస్నైనా దాడి 

కార్యాలయాలలోని గా(డేబి 

పాత్ రికార్నులన్న 

బయట పారేసి నిష్పపిట్యారు. కార్యాలయ 

a Wirt ముగా సీనియర్ క్యాషియర్, కన్(స్టృక్షన్ 

బల కెళ్ళే బెంగుళూరు--6 వారికి 

చెల్లించి అందుకై పొందిన రశీదును 
"టెండరు . ఫారవణలకె పంపబడు అభ్యర్థన 

విన కా చేసి ఆయా 

కుర్చీలను, బల్లులను 

ఇతో బతనర్సి పంపవలెను. భవనాలకు సష్మ్టం కలుగలేదు, ఎవరిని 
5 జ fe 

చీఫ్ ఇంజనీరు (కొనక న్) అరెస్ట్ చేయలేదు, 
| | రాపూరుకు అదనపు పోలీసు దళాలను 

భకిణ రైల్వే, జెంగుళూరు- 6, 
శ 

| శక 
ము. 

హా ఒక పః 

అండకు నోటు... ' | వ్రత్వాఠ రాషం 
బి హెర్ సి డడ టిం ఎండిక్స్ | ఆలో య ey 

కల్బర్డన్స్ వగైరాలనంటే  వలురకముల్చై న 
క్ట సర్స్ అయిటములను. నన్ఫయి చేయు 

. bz రేటు కాంటాక్ళు నిర్ణయించుటకు 

క్యూష్టికేటులో సీభువేసిన “బండర్భు యూ వినుకొండ, ఫ్మిబవరి 29 ఈ (పశ్య 

ఆఫోటునకు లేదీ 5-౩-1973 నాడు | కార్యధ రాప్టం ఏర్పాటు కోరిక ఈ నెలర్న 
మ, 2 గంటలకు. భేరునట్టు పంసగోరబడు. | తేదీలోగా  అమోదించబడకపోత్సే ఉద్యమం 
తనవి, సదరు కనిర్భమాద యీ టెండరు | నుహెళొధృత స్మాయికి ' చేర్రగలదని, రప 

- వవరవులుకూడా (వాయవలెను, విభజన జరిగేవరకు అది ఆగదని మాబీ 
"అండర్హు లేదీ 5-8-1973 సౌ! ఉపముఖ్యవం (తి (శిబి; వ సుబ్బారెడ్డి నిన్న 

శై గంటలకు తెరునబడును. ఇక్కడ స్పహం జేశారు. a 
| నిరీత "పెండరు. ఫారనుఃలు, వా అయన మార్మస్పరం. బెడుతవ్యా ఆంద 

ఎ కిరోతులు పురియు నిబంధనలు పొంధగోర? |. i 

ig వానిని ఆభ (కంది సంతకముదారుని | గ చేశారు (పత్యేక ర్నాప స లక్ట్యం సాధించ 

ఆకీసునుండి పొందవచ్చును. ఇందుక్నై ఇండరు | బడేవరకు ఉద్యమాన్ని _ శారిథియుత్రంగా 

'ఫొరముభ విలువ (కింద రణ 1కి :--లకున్ను కొనసొగించవలసిందని ఆయన అందోళన 

అమ్మకపు సన్ను (కింద రు, 0-45 "స్టైసల | కారులను కోరారు, 

కన్ను. విడీటీక్రిగా బ్యాంకు లేక (శుజరీనుండి | ఇక్కడకు పదిమ్మెళ్ళ 
పొందిన రెండు చలానాలు దాఖలుపర్భవలెను. | నడిగట్టులో యబూత్లీగ్ ఆధ్యక్సుడు (4 

ఈ మొత్తములను ఈ (కింద వివరించిన | బి హనువుయ్య ఆధ్వర్యాన గుదిటూరు 

కొంటు (పలత్యక ఖాతాలకు విడివిడిగా అమకట్ట | జిల్హా మార్కెటింగ్ సంఫం అధ్యక్షుడు 

సాలా [శ జి, రామస్వామి అధ్యక్టతన జరిగిన ఒహ్ 

| అశ లీ mm చెడి పసంగించారు, 

కై, "ఉండరు ఫొళముల ఖరీదు రు,15 రంగసభల్ొ (శీ సుబ్బారెడ్డి (పసంగించారు 

1 మజర్ హెడ్ ౫ ల, గికలుర్ విద్యారులు ఈ ఉద్యమాన్ని (పొరంభించా 

br నా లా (రని ఎన్, టి ఒలు జలపర్భారని, ఆ 
1 | ఈ 3 ధథులో చేరారని 

శికీట్బు-నల్ హెడ్ = (ఏ) జనరల్ తర్వాత నాయకులకే = ఇరద a 
ల అంజి బంట (ళ్ (శీ సుబ్బారెడ్డి చెప్పారు. ఇది భూస్వాములు 

తీయమెయిల్స్ బాడ్ మిసలేనియన్ ("సేల్ టె 
డ్రె 2 గాని గూండాలు గాని నడుపుతున్న ఉద్య 

ఆఫ్ చెండరు సారము) 
:  బ]|వుర కాదని ఆయన ఉన్నారు. పన్నులు 

2. సేల్సుటాక్సు రు, 0-45 పై | ఇెల్చించనలదని అయన ఉద్బోధింగారు. 
| మేజర్ హెడ్: I! సేబ్చుటాన్సి (శ్రీమతి జయ్మపద. విగ్యితమ్నెన పరి 
1, పునర్ హెడ్ : కీ టాకెస్స్ HS fo es ied సంచారం (సీలు 

సు a pees స్థితుల వుం([ తి ందారనీ, (న్న 

“సీల్ఫుటాక్సు జ. కూడా ఇవ్హుడామెను స్టషస్నన్నారని, స్ 

: రెమి బన్సులు ర్యాష్టృమున లుసల | స్పితిని గురించి ఇప్పటన్నృనా ఆమె Ss 

” దెల్గి,ంచునట్లు ధబనచో, ఈ సొమ్మును ఆంధ నుంలో చేరాలని ఆయన అన్నారు, (స్వీని.) 

/ ట్ వళభుత్వను ఖాతాకు. జమ కట్టేంచ న 

కఅసిశదిగా చలానునందు. నిస్పష్టృము. చేయ 

కర్నూలులో కేంద శ 

జక ఉషా చెల్పించబడిన తరువాత యేపరిన్ని |, | 

స మన జన్సరాదు, ఇందుకు (పభుత్వోద్యోగుల 

కలిణంధించిన సొమ్మును చలానాల ద్వారా ని రాహార ది క్ష 

ట్య్యాతకు. చెర్చించవలెను. _ మనియార్హర్ము 
పోర్టల్ ఆర్డర్లు + చెక్కులు మరియు బ్యాంకు 

కణౌప్కులు అంగీకరింపబడవు. 

ల 
ళ్ 

దూరంలో గల 

కయునిళ : (1) బండరు సారముల ఖరీదు 

భో 

యక! 

కర్నూలు, ఫీ(బవరి 2 2 మూడవ వేశ్రన 

విర యసంఫుం నివేదికను అమలు చేయనం 

(గ) టెండరు ఫారములను యితరులకు | రక నిరసనగా ౨ పట్టణంలో తంతి, తపాలా 
మొర్చకూడదు, ఇవి వి.పీ, ప ద్వారా పంప రాబడిపన్ను, "సెయ్యటల్ ఎక్నెజా శాఖలకు 

లజీవు, చెందిన సుమారు 40 మంది ఉద్యోగులు 

lily డైరెక్టర్ ఆఫ్ అ్మాగికల్చర్ (ఏపి) మొన్న లఅడ్తీగంటలపోటు నిరాహారదీక్ట్య జరిపారు, 

హైదరాబాద్ (స్సాంట్ (పాఘెక్షన్ సెక్షన్) | విర రెండుజట్టుగా.. ఏర్పడి ఈ దీక్ట కొన 
వారి ఆపీసునందు తేది 3-9-1973 | సాగందారు ఒకజట్యు హాడ్పోస్టు అండ్ 

సౌ! 4 గంటల నరకు స్వయముగా చలానాలు ఏ 
డొఖలు వేసిన 

బరి గాస్ ఆఫీసువద్ద, మురెకజట్టు డిఇటి, 
వారికి బండర్గు ఫోరములు 

అన్వ్మాకము చేయబడును. 

| క్ర కొర్య(కమాన్ని నిర్వ 

| హిధిచారిని, "కంద సభుత్యోద్యోగుల కాన్ 

( iv) అండరు సారములను పోస్టు ద్యారో ఫెడరేషన్ ఇచ్చిన సిలువు ననుసరించి ఈ 

ఫొందగోరువారు స్వంత అడసు (వాసి నిరాహారదీక్షలు జరిగాయి. ఫ్యిబవరి 1 న 

కురియు రు, ౩-50 విలువగల పోస్పే జి | తేదిన జీతాలు తీసుకొసకుండా సమ్మె జేయ 

స్టాంపులు అంటించిన ఒక “పెద్ద కనరును గలమని తంతి. తపాలాశాఖ సమన్వయ సంఘం 

జతపర్వి పంపవలెను... మెండరు. ఫాఠములను. | కార్యదర్శి (తే ఎల్.సుబ్బయ్యతెల్పారు. (స్వ.౨) 

'పోను ద్యారా పొందగోరు అభ్యర్హనలు యూ 

అహీసునకు తేదీ 26-2-73 నాడు లేక | 

అంతకు  ముందాగా, ఇందు చళానాలు గుంటూరులో తరునుల 

'వృతియు స్వంత అ(డసుగల కనరు తోకూడా 

ర్యాలి య ంవద్భ ఈ 

చేరనలెను. కల్యాణ వుండసం 
" శాండర్సు. పోష్టు ద్వారా పంప్పటివన 

జరుగగల సోల్ ఆఖశ్వముతికు ఈ డీఫొర్టు గుంటూరు, ఫ్య్బవరి 2 * తిరువుట 

మెంటు ఎట్టనిధమ్మెన భాధ్యత వహిధిపదు, (| తిరుపతి దేవస్సానం  కళ్యొణమరిటపం 

మరియు సమాచార. కేర్మాదమాన్తో (ప్రారం 
భించిన టి, టి. డి. అధ్యక్షులు ' (శి' గోక 
రాపో రంగరాజుకు గుంటూరుజిల్లా లెక్టరు 

శ క. జయభారతరెడ్ని స్వాగతం చెప్పి 

(ప్రముఖులకు పరిచయము చేశారు 

సి. శీనివానన్స్ 
౯2 శకర్ ఆప్ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అ గికల్నిర్, 

(సయ బిః ఊపి పీ.) 
హా 

న. : Sade, Wey ఎలా 

శనకారుల. విజ్ఞస్తిప్పై ఇక్కడ ఆగి (వనర, 

న 
విజయవాడ, ' ఫి బవరి 2; ఆంధ సివిల్ 

అసిస్టెంట్ సక్షన్సు సంఘం పొధారణ సుండభి 
Ex 

కడ సమావేశము, తను నువులికషాన 
అవక 
నెదక హ్ 
జో వ్ తో అభుతంం న బ్ో 
కోరల నయం (పభుత్వం మంచి అసు 

కూలమ్మెన్మసమాధానం ఏమీ రానందున సమె శ్ర 

కొనసొగించాలని ఏళ్ళగీనంగౌ తీర్మానించారు. 

చర్చలకు ఆహ్వాన 6 కనుక" పచ్చినట్టయితే 

'నెజిఘెడ్ ఉద్యోగులందరి 
మంధిడలి 

సమ్మె చేస్తున్న 

తరపున సంయుక్త కార్యాచరణ 

చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించారు. 

ఉద్యమాన్ని శాంతియుతంగా కొనసాగించ 

వలసిందిగా అన్ని వరాల (ప్రజలకు విజ్ఞప్టీ 

చేశారు. 
నల్ Ga Ee 

ఆంధ మెడకత ఆఖసర్ణషప్ప వేద్య 
గాలా నూ జ బం ఆరోగ్యశాఖ శెరెక్టర్ అవలంచిస్తు.స 

పాక్టిక వైఖరిని త్యీవంగా ఖండించారు. 

ఆంధ ఉద్యోగుల శభుత్వం. తీసు 

కున్న అణచివేత చర్యలు, సస్పెన్నస్తు , పెర్హ్య 

రప్లను ఉపసంహరించాలని కోరారు. 

పోలిస్ కాల్పులలో వురణించిన వారికి 

ఈ సమావేశం తోహార్మర్పిస్తూూ అమాయక 

ప్రజల కేంద రిజర్వు పోలీసులు, 

సైనికులు సాగిస్తున్న అమోనుస్న చర్యలను - 

తీ వంగా ఖండించారు, 

ఆంధ ప్రాంతంలో పభుత్వ వైద్యుల 

నిర్వహిస్తు న్న ఉచిత చెద్య శిబిరాలకు | పధచు 

దఫా విరాళంగా 25 చేల రూపాం్మాలు ఆంద 
జేసిన చలనచి[త సరిశదుకు చెందినవారిని 

అభినందించారు. 

ఈ సంఘం తీసుకున్న  నిర్భ యాలను 
సంఘ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ ఎన్, చం్యదశీఖర 
రెడ్డి కార్యదర్శి డాక్టర్ స్మి మధుసూదన 
రావు పత్రికా విలేఖరులకు జెలియబేశారు. 

పభుత్వ స్పెద్యులు నిర్వహిస్తు; న్న ఉచిత 

చ్లద్య శిబిరాలకు మందుల రూపంలో విరా 

భాలు నిరివిగా అందజేయపలసీందిగా. (పజ 
లకు వారు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈ ఉచిత చ్చైెద్య 

వచ్చేవరకు 
పోగ్రాటం : వినుకొండలో బి. వి. ఉద్బోధ 

విడిస్రీపర 
ఆజ SC షి, 

కాల్చివేత 

న్నళ్ళకు కొద్ది అవరోధం 
విజయవాడ, ఫబవరి 2 నున్నెరాతి 

10 గంటలకు వీరవాసరం--సోల కొల్లు" మధ! 
198 వ(చిడ్శితాలూకు స్టీపర్ణకు ఆధదోళణ 
కారులు నిప్పుపెట్బొరు. గస్తీ  తిరిగేనార్ము 
మరి కొందరి సహాయంతో మంటలు ఆర్పి 

వేశారు. వంతెనకుపెద్ద నష్టం కలుగలేదు. 
ర్యాతి 12-30 గంటలకు బొపట్టః అప్పి 
కట్టు పధ్య రెండు 'బిడిలపు వరిగడ్మకట్టలు 

వేసి నిప్పుపెట్టారు. ఒక వంతెన తాలూకు. L7 

స్ట్రేపర్ణు, మలో వంజెన తాలూకు 20 స్మీపర్ణు 
కొద్దిగా కారిపోయాయి. నంలేనలకు పెద్ద 

నస్యం శేదు. 

పంళెనలవద్ద ఆందోళనకారులళఈ చర్యవల్బు 

తాతొ ఎక్స్ (పెస్కు 103 నిమిషోలసీపు అన 

తోధం కలిగింది, మఠో గూడ్సుబండి వేటపాలెం 

పద్ద 217 నిమిషాలు అగిసోవలసీవచ్చిందిం 

రి 
Spe సెంట్ 

,ధాథతో . దాడి చేసీ 

నో! 

సరన 
Vode 

పొగరు 
శిబిరాలకు (కీ చనుపాలు వెంకట అస్వారావు 

పయ్యినూటు పడహోర్యు  వీరాళం ఇచ్చారని 

నొరు చెప్పారు. 

శీ చనుమోలు వెంకట అప్పారావు ఎన్. 

వో, అకు 2016 రూపాయలు. విరాళం a 

ఇ. బి. రామకృష్ణారాపుకు ఆందటేశారని కూడా 

చెప్పారు, 

or ా 

నడకుదురు వద్ద 

కాకాని (బిగేడ్ 

నాయకులపై దొడి' ల 
బందరు, ఫజనరి ఖే దివీళోలూకా 

కాకొని (దిగేడ్ కార్వదర్శి [4 నడ మూడి 
మన మక ' ear aa 
(కీ కొ (కవాట సత్ర్రన్నారాయణలు "తీవ గాయా 

లతో “నిన్న, ఇకిడ “పభుత్వ; ఆఅసుప్యతిలో 
బేర్ఫబడినారు. 

దివితాలూకా నడకుధురులో నిన్న ఉద 
యం, నమ్మాక్యత్తావాదులకు చెంధినట్య చెప్పు 

బడుతున్న 30” మంది ఆకస్మికంగా ఆయు 

లీ సుదర్శనరావుసు 

కొట్మారమిఆ పమయింలో (శీ సత్యనారా 

యణ అణుకొనగా ఈ ఇరువురు తీ వంగా 

గాయపడినట్యు  తెలిపీంది. 

ఈ దాడీ శ్లేసీవవారం మితవాద కమ్మ్యూ 
నిస్టు పార్టీకి చెందినవారని _ కృష్ణ్ణాబిల్లా 
పరిప త్ చెయిర్మన్ శీ పిన్నమబని కసే 

శ్వరరావును దూషిస్తూ. దొడి చేశారని 

తెలుస్తోంది. ఈ విపయరిష్పై అధికారుల 
నుంచి ఇంకా సమాచారం అందలేదుం 

ఎం, ఎల్. సి (క కొల్లూరి కోశేశ్వధ 

రావు మరికొందరు అసుస్మతికి వెళ్ళి వీరిని 

పరామర్శించారు, 

. 

a | 

గుంటూరుజిల్లా 14 

ఉపాధ్యాయుల సమ్మె 
గుంటూరు, ఫిబవరి 2 ౩ |వత్యేకఆం[ో 

రాష్ట ఉద్యమాన్ని బలపరుస్తూ. జం(ధౌ 

టీచర్స్ కార్యాచరణ నమితి పిలుపును పురస్క 
రించుకొని నేటి నుండి గుంటూరు. జిల్లా లో 

ఉపాధ్యాయులు సమ్మ '(సారంభించారు. 

గుంటూరులో ఉన్నత సొటశాలలు, (పాథ 

మిక పాటశాలలో ఉపాధ్యాయులు నూటికి 

నూరుశాతం సమ్మె ఆయ్రోడనేనదని (8 
oan 

మన్నన గిరిథరరాన్పు "ఎం. వళ సి. తెలియ 
వ 

జేశారు. | 

చిలఫలూరి"పేట్క చేబోలు, పొశ్నూరు, 

తాడికొండ, అహురానతి, సత్తెసపర్సి గుర 
జాత్తోమొదల్నిన చోట్లు నుండి ఉపాధ్యాయులు 
నమ్మెళో (పవేశించినట్ళు; వార్త్యలువస్తున్నాలునం 

'విజయపురిలో గల 104 మందిఆం(ధ 
ఉపాధ్యాయులు. జనవరి 10 నుండీ సమ్మె 

జేస్తున్నారు. . 

సమ్మెను జయ([పదం, చేస్తున్న ఉపా 

ధ్యాయులను అభినందిస్తూ కార్యాచరణసమిత్తి 

అధ్యక్షులు & సిం సీతోరామురెడ్డి (వకటన 

చేశారు. 

rm, 

మ్మూదాస్కు జనవరి 2 ౩  శబరసులయేకి 

గత మూడు నెలలలోను దాదాపు 4&0 క్ట 
మంది యా(తీకులు వచ్చారని రు ఏర్ లక్షల 

ఆదొయం దేవస్తానానికి వచ్చిందని దొనీ అధ్య 

కుడు (శీ మాధవన్నాయర్ (ప్రకటించారు, 

విజయవాడ రైల్వే డివిజనల్ 

sel 
విజయవాడ, ఫ్ బవరి 2 4; విజయవాడ 

ఈ 

"లోని ర్నల్వే డివిజనల్ కార్యాలయం పద్ద నటి 

ఉదయం. పికిటింగ్ చేసినందుకు కార్యాచరణ 

సంఘం కన్వీనర్, , ఉపాధ్యక్షుడు శీ బి 

వెంకటేశ్వరరావు నాయకత్వాన గల 17 మంది 
వాలంటీర్ణను అరెస్టు చేశారు, నీరినీ వజ 

నెంబర్ టవున్ పోరీస్ స్టేషన్కు లారీలోతీసుకు 

వెళ్ళారు. వీరు వెంటనే ఆం(ధరా(ష్మాన్ని 

ఏర్పాటు చేయాలనీ, సి. ఆర్.పి. వెనుకకు వెళ్ళి 

పోవాలని జై ఆం(ధ అనీ నినాదాలు చేశారు, 

ఆరెస్టు అయిన వారిలో నాల్నన తరగతి 

ఉద్యోగుల సంఘం సభ్యులు, ఎన్, జి వోలి 

సర్వ కి జీ, వెంకమేశ్వరరొవ్సు. కె రామా 

రావు. కె విం వెంకటకృష్ణ య్య, వ వి, 

ఎస్, వి. (ప్రసాదరావు, ఐం ఎస్. కె. బాల 

కృష్ణ సీహెచ్, సూర్యనారాయణశా (స్రీ , బె 

సుబ్బారావు, టి. వి. నారాయణ, పీ. గిల్బర్ట్ 

ఎస్, జె ఎన్, తే ఫక్ ఎస్. సుబహ్మణ్యం 

బి, సాయిబాబా ద దశరధరామయ్య తె 

శివోజ్కి జ చోటయ్య, షి ఎస్, ఆర్, ఆంజ 

నేయులు, వి హరినాగభూషకాం. 

ఈ రోజు ఉదయం ర్లె ల్యే డివిజనల్ ఆఫీ 
సుకు వెడుతున్న గునూస్తాలస్టై సి, ఆర్, 

స. ఏ కొరణం లేకుండానే లాటీఛార్జి చేసినం 

దుకు దక్టిణ మధ్య శ్చెల్వే మజ్బార్ యూని 

యన్ డివిజనల్ గాంచి (పధాన కార్యదర్భా 

గర్జిస్తూ కె ల్వేఆఫీను ఆవరణలో నుంచి వెం 
టనే సీ. ఆర్ట్ల్పి.ని, తొలగించాలి! ఆ రిటోఫకి 
ఉధృతం అవుతున్న ఈ సము ne 

స్త్టాలకు తగిన రక్టణ లేనందున వెంటనే ఆఫీ 
మూసివేయాలని మజ్బూర్ యూనియన్ డికి 

అనల్ (బాంచి కోరినట్న తెలియ జేశారు 

గత పరకోడిచసాననుత 
. చారు ' విద్యారులు, యువకులు పరులు 

కార్యాలయంవద్ర పికెటింగ్ 
మంది అరసు 

డు 

కొంత మంది ఆఫీనర్హ (పవర్శనను ఈయన 
ఖండించారు, 

విజయవాడ కలే డివిజనల్ కార్యాలయం 

వద్ద ఈ ఉదయం విద్యార్ముల సమష్టి 

కార్యాచరణ సంఘం సభ్యులు కొడా కొం 

దరు చేరినట్టు తెలిసీంది. ఈ (ప్రాంతంలో 

144వ సెక్షన్ అమలుతో ఉంది. ఉద్యమ 

కారులను సీ, ఆర్, పి, వారు దూరంగా తరిమి 

చేసినట్లు తెలిసిందీ. అయితే విద్యార్థులు శ్వ 

ఆసుప్మతికి కొంత ఇవఛలగా లోడు Ea 

శ fe. ut జ్య అడ్డంగా నిలబడి చెళ్ళు స్ప్వషన బపు 

ఎవరినీ వెళ్ళనీయలేదు. వీరికి కొంత దూరంలో 
సిఆర్, పి, వారు ఉన్నారు. అయితే పరిస్టితి 

పాతం (వేశొంతంగానే ఉంది, 

యయ అతా. కా సర్లు సీ 

పొలకోడేరులో 

నూన (పదర్శన 

పాలకోడేరు, ఫిబవరి “క (వక్వేక 

లంఢర్మాపుమునక్సె అసువులు బొసిన 

వ్యుతవీరుల స్మారక చిహ్నముగా _పాలకోడే 

రంలో యువజన సంఘ - అధ్యక్ష లు (రీ బి 

“a 

9 నల 

సుబ్బరాజా ఆధ్యర్యంలో 

వ్యూరేగింవు .. జరిగింది. ఆం(ధ 
«FVD 

0 

క్ న్. సీలు నల్జ బ్యొత్చీలు ధరించి ఈ వూరే 

గింపులో పాల్గొన్నారు. రిలే నిరాహార వత 

ములు 5 వారములనుండి సొగుచుస్నాయిం 
మం టం మతులు. 

న అవిస్కురిం' 

ఇందిరాగాంధి 

కె, ఎల్. రావుల 

దిష్టిబొమ్మ దగ్గం 
విజయవాడ, ఫీ(బవరి ms నిన్న విదా 

యువజన పరిషత్ అధ్వర్యాన అధ్యక్షు 

(శి స, అచ్యుతరామారావు నాయకత్వంవహీం గా 
సెద్డ వూరేగింపు జరిగినది, వూరేగింపునందు 
ఇందెరాగాంధి, క. ఎల్, రావుల దెప్పి ణమ శైలు 

ఉంచబడద్డాయి. వూరేగింపు అరంజల్ పతం 

నండి బయలుదేరి వీసింట్రోద్, 

చాడ 

లు 
చు 

అలంకార్ 
టొకీస్స్ఆం(ధస(తిక ఆఫీసుల మీదుగా ఆంధ 
(పభ సెంటరు చేర్చుకొన్నది, వూరేగింపు అనం 
శరం ఇందిరాగాంధి ఇ, ఎల్ రావుల దిసి 
బొమ్మలు దగ్గం చేయబడినాయి, . ర్ 

re FO టా 

' పొలమూరులో 

శ స 

సంతాపదినం 
పాొలకొల్యు, ఫ్బవరి Dry నర్వాపురం 

తొలూకా పొలపువారులో మృతవీరుల నంస్మ 

రణ దినంగా రిపబ్లిక్ దినోత్సవము జరి 

పార నల్బ్య భ్యాడ్డీ లు ధరించి “పెద్ద వూరే 

గింప్పు జరిపారు, సర్బంచ్ (శీ కె. సర 

సంహమార్ధి బహిరంగసభకు అధ్యక్ష త 

చహించారు, 

డాక్టర్ సీహెచ్, నాగూరు పి, నారా 

యణస్వామి, రానునూర్తి రాజు, డి, నారా 

యణ, పంచదారలు (పసంగించారు, రాజీ 

నామా ఇవ్వడానికి పంచాయితీ సభ్యులు 

తీర్మానించారు, 

ద 

జిల్లా కాంగెసు 

awn క | శే 
అం ధవ; తేక = శనివారం ఎ బనవి ఎ 

శివ ప్రణాళికలో 
నా. 

అభివృదికి ఐ 
ణా అవా 

స్యూధికీ, ఫి బవరి బ్? అయిదవ పంచ 

పర 

వ్యవసా యరంగానికి 

ప్రణాళికలో (గామీణ విద్యుద్దీ కరణకు, 
ర మ్ యా 

అత్యధిక | సాధాన [ain వ 

లని జిల్లా కాంగెసు నాయకుల మహాసభ 

పభుత్వానికి. విచ్బస్ని చేసంది, 

జెల్ఫొకాం(గెసు అధ్యక్ట, కార్యదర్శుల 

మహాసభలో నేడు అయిదవ (పకాళిక ముసా 

యిదా సూచీ ప్యతంస్నె చర్చ జరిగిన సంద 
ర. ఈ 

ర్పంతో సానూన్య (పజల అవసరాలకు ఆను 

గుణ్యాంగా అధికార యం తాంగాన్ని సంస్క 

' రించాలని కోరబడింటి. 

ఎన్నికలు ముగిసీన తర్వాత మంతులు, 

అగ నాయకులు బార్జీలోని సాధారణ కార్య 

రు లను నిర్ణ స్టింగా చూస్త న్నారని చ 

సభలో ఫిర్యాదు చేయబడింది. 

a జనార్హనసింగ్ గలాట్ (రాజస్తాన్) 

మాటాడుతూ ఒక (పముఖ (పతిసక్ట్ర నాయ 

కునిస్పె శాసనసభకు తాను పోటీ చేసినప్పుడు 
ఈ ఎన్నిక పార్టీ క్తి ముఖ్యమ్మె నది అయినా కొం 

శసు పార్టీలోని అగ నాయకులు తన పక్షాన 

'వచారంతో పాల్ఫొ నలేదని అన్నారు, 

(ప్రణాళికలలో నగరాలకు చుట్టుపట్స ఉండే 
(గావౌాల అభివద్ధి కి తగిన కార్య కమాలు 

రూపొందించడం లేదని (శ హిరాసీంగ్ (ఢిల్సీ) 

ఎన్. బి. ఒ = లు, తదితరుల సహాయార్థం 

రుశీలక్షలు నిధిపకరణ: తెలుగు 

సినీ పరిశ్రమ నిర్ణయం 
విజయవాడ, ఫి(బవరి 2 ౯ రాజధానితో 

సమ్మెల్ శ ఉండి ఇబ్బందులు పడుతున్న విన్. 

అపో సహాయార్థం తెలుగు సినీ పరి(శవు 

మానవనిధి మంచి లక్ష రూపొభులు విరాళం 

ఇవ్వడం జరిగిందని (పభుత్వ చ్పద్యులు నిర్వ 

హిస్తున్న ఉచితచ్చై ద్యశిబిరాలకు 25వేల రూపా 

యిలు ఇవ్వుడది జరిగిందని, చలనచి త పరి 

(సుకు చెందిన అన్ని వర్మా అ వాది నుండి 

మొత్తం 4 లక్ట్టల రూపాయిల దాకా ఈ మాన 

వడా. నిధి కింద వసూలు చేసి, ఎన్. బి వో 

లక్కు తదితరులకు ఏరాళం ఇన్వాలని నిర్ధయిం 

చడం జరిగిందని తెలుగు సినీ పరిశ్రమ మాన 

వతా నిధి కన్వీనర్ము టే డి. వి. ఏస్, రాజు, 

(శ స. గంగాధరరావు ఉపాధ్యక్నుడు (శీ 

గుమ్మడివెంకేటశ్వరరావు  చేడిక్కుడ స్మ తీకా 

విలేఖరులకు తెలియజేశారు. 

డేశంలో ఏ విపత్తు వచ్చినా ఏ సమస్య 
ఏర్పడినా చఅనచ్చిత  పరి|శము'  (పజలకు 

ససోయపడడానికి ఎప్పుడూ ముందంజవేస్తూనే 

ఉన్నదని, అలాగే (పస్తుత ఉద్యమంలో ఇబ్బందు 

అకు గురి అవుతున్న | పజలకు సహాయం 

వేయాలని కూడా నిర్హయం శీసుకున్నదని 

వారు చెప్పారు. 

పొలీస్ కాల్పులలో మరణించిన వారికుటుం 

బాలకు కూడా ఈ నిధి నుంచి సహాయం అంద 

జేయడం. జరుగుతుందని వారు చెప్పారు. 

అం(ధలోని 12 జీల్ళాలతోను ఎన్, బి 

వోకు సహాయ ఫడడానికి కూడా తాము ఒక 

నిర్ణయం తీసుకున్నామని ఆయా (హంతా 

బలో ఎన్, బి. పోల సహాయార్గం సినిమాల 

(పదర్శనకు నిర్మాతలు,  పంపిణిదార్డ 

సహకారంతో ఉచితంగా చలినచి్య తాలు పంపొ 

లని నిర్ణయించామని దియేటర్ యజమా 

నఖ సహకారం కూడా కోరగలమని వారు 

చెప్పారు. ఆయా జిల్లాలలో ఎన్, జి, వో.ల 

సంఘాలు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని 

తమ సహాయార్హం (ప్రదర్శనలు చేసుకొన 

వచ్చునన్నారు, 

ఈ ఉద్యమ సందర్భంగా వఖాడునెలల్నో 
చలనచిత పరి(శమకు ఒకటిన్నర కోటి రూపా 

యలు నష్టం సంభవించినదని, ఈ పరిస థి 

కొనసాగితే చలనచి త పరి(శముకు త్మన సం 

కోభం ఏర్పడ గలదని (ఢి డి ని. ఎస్, రాజా 
వివరించారు. అయివా (పజోద్యమంతో చలన 

చిత పరిషశమ వెనుకంజవేసే (శశ్నలళేదని 

కళాకొరులు (పజాభి(పాయానికి (పతిబింబంగా 

ఉండవలసిన వారని, ఉభయ ,పొంతాల (పజలు 

విడిపోదణమే మంచిదని కోరుతున్నందున, అలొ 

చేయడమే మంచిదని తాము అభి్యపాయ పడు 

తున్నామని వారన్నారు, ఉద్యమంలో ఇబ్బం, 

అవనిగడ్డ సహకార 

బ్యాంకు రికారు లు 
| గన 

నుహిళలచే దగ్దం 

- బందర్కు ఫ్యీబవరి 2 = (పత్యేకాం్యధ 
వాదులయిన సుమారు 50 నుంది మహిళలు 

యుక్కడకు 25 మ్ళెళ్ళదూరానగల అవనిగడ్డ 
లోని సహక్రారట్యాంకుకు సరబంధించిన కొన్ని 

రకార్డుిను యిక్కడకు తీసుకువచ్చి తగుల 

బెట్టారని పోలీసుపర్షా లవారు తెలిపారు, 

నూ! 

తెలంగాణా అధ్యాపకుల 

విజ సి. 
"హదరాబాదు, ఫ్రిబవరి 2 : తెలంగాణా 

(పభుత్వ కళాశాలల అధ్యాపక సంఘం కార్య 

దర్శులు a జయశరికర్, a (శేధరస్వామి 

మ్య్ 

మవునవుకూ (పత్యేక తెలంగాణా ర్యాష్ట్పంలోనే అధ్యా 
ఎపతాకమును ౧ సకులకు' జరిగిన అన్వాయాల్సు (పజలకు జరి 

"గన అన్యాయాలు సవరింప వీలుఅవుతుండని 
(వకటించారు, 

రాజధానీ నగరాన్ని “స్వేచ్చా మండలం చేయ 

రాదని, దవుర్ణన్యాలకు లొంగరాదని, 'కేం( దాన్నీ 
హెచ్చరించారు. 

దులు పడుతున్న వారికీ మానవతా దృష్టితో 

సహాయానికి తాము తీసుకున్న నిర్ణయంతో 

చలనచి( ఈ పరి(శవుకం చెందిన నారధితొ 

భొగప్వానులని వారు వివరించారు, 

విజయ. పబ్బిసిటీన్ వారు ఈ సమావేశం 
ఏర్పాటు చేశారు. 

తేలుగు సినీ పరి|శమ మౌనతా నిధి ఈ 

(కింది కార్యనిర్వాహక వర్షంతో ఏర్పా ళ్ళి నట్టు 
శీ డి ని, ఎస్. రాజు తెలిపారు 

అధ్యక్షులు శ బి. నాగిరెడ్డి ఉపాధ్య 

కులు (శీ గుమ్మడి వెంక టశ్వరరాన్ప, 

కన్వీనర్భు ౬ (శీడి, వి, ఎన్, రాజు (తీసీ గంగా 

ధరరావు, కోశాధికారి 3 (శీ యు, విశ్వేశ్వరరావు 

కార్యవర్న సభ్యులు ? (శ్రీయుతులు ఎన్, టీ. 

రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, ఎస్, వి. 

రంగారావు జముస్క జి. కృష్ణు క జగ్గయ్య 

సి. నాగభూషణం, వి, బి, రాజేం్యద(పసాద్ 
ఆచార్య అ్యతేయ, ఘంటసాల వంక కేశ్వర 

రావు, బి, ఎస్. నారాయణ, 

నెలకు నాలుగు చి తాలు తక్కువకాకుండా 

విడుదల్భై సంవత్సరానికి 10 కోట్ల రూపా, 

యలు ఆదాయం (తెలంగాణా కాక) వచ్చే 
తెలుగు ఫిలిం పరి(శము గత నవంబర్ నెలనుంచి 

కుంటుపడిందని ఒక స(తికా (పకటనలో (శీ 

రాజు తెలిపారు, J 

మామూలుగా నవంబర్, డిసెంబర్, జన 

వరి నెలల్నో ఆదాయం 2 నుంచి 3 కోట్ల 

రూపాయిల దాకా ఉండేదని, కాని గత నవంబర్ 

డిసెంబర్, జనవరి నెలలో 75 లక్షల రూపా, 

యల ఆదాయం మా్యతమే లభించిందని, 

ఒకటిన్నర కోట్టు నష్ట పోవడం జరిగిందని 
బెన్పారు. 

Pree 

fe. Applications are invited for mdermentioned posts. Age an 
on 1-1-1073 must be within the prescribed age limite but (11 
wiaxable tor Govemmeén! aervants except where otherwisg 
enecifiod, Upper age limit relaxable upto శరీ years for certain 
categorlos of displaced persona from €ast Pakistan, ropatriates 
trom Burma and Sri Lanka and for parsons who migrated from 
East African countries of Kenya, Uganda and United Republic 
ot Tanzania. Upper ago 1101 reloxabis by 5 yoars for Scho-~ 
duled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation 
tor others sava in exceptional circumaiancos and inno cise 

Qunhfieaions eelaxable af Com. beyond « limit of 10704 years. 
Aisolon's diacretion in case of candidates 
od, 

and exporlenced candidates excapt 
specified, క్ 

Patticulars and application forms ౧౦16108019 from Secretary, 
Union Public Service Commission, Dholpu 
వంకర, Now Delhi-110011. Requests tat forms must spacily name 
ol post, advertisement number and item number and should be 

anied by solkl-addressed unstemped anvelopes for each 
post at least of 3128 23x 10 cms, Indicating theron name of post 
for which forms aré required. Commission may romit fea 1౧ the 
case ot genuinely indigent and bonafide displaced persons fram 
Cast Pakistan who migrated during te period 1-1-1964 to 25-3-1971 

act 

1. One Senior Engineer, Buran of 
Tadustrial Coste & Prices, Ministry of 
Induetrial Development. Pay Rs. 1900— 
6016001001800. Age limit 45 years. 
Qualifications cssential {i) Degree in 
Chemical Engincering/Technology of M.Se. 
degree in Chemisty of a r ised uni. 
venityfinstiune or equivalent, (ii) About 
ta years’ practical. experience in Chemical 
Engiacering field of which five years should 
te ma Production Manager/Enginceer in = 
mansfacturing organisation. 

2. One Depmy Director, Research: 
& Development, Civil Aviation Depsart- 
meut, Ministry of గెలల ఈ Civil 
Avintion, Pay R3. 1100501400. తల్లి 
limit 45 years. Qualifications esential (1). 
Master's or equivalent Honours degree in 
Mathomatics or Phyiics. Or J or 
equivalent diploma in Mechanical or 
Adonautical Engineering. {ii} About five 
yearn experience (చ చరక. rerarch) on 
aircraft design. i 

3. One రంల an Special Duty 
(Liugation), Delhi Administration, 
మంటే. Pay Rs. 00—40—1 100 50/2 1250. 
Age limit 45 yearns. Qualifications caential 
4G) Degree in Law of a recognised univertity 
ఈ equivalent, (10 About seven years’ practice 
క an Adrotate or about five years’ practice a8 
Altomey/Solicitwr with experience of ofiginal 
Court ఆ of commercial litigation or 
about కళల years experience in legalf 
property work ina Government office. 

4 Ounce Senior Design OfRcer, 
Grade క (Electrical), ఇటే! ఖల 
Minlstry of Defence. Pa 
~—H00—50)2—1250. Age limit 40 yean. 
Cunalifcations eeential (i) Degree in Elece 
eical/Telccommunication Engineering of A 
recognised uUnivertity or equivalent. 
fil) About five years practical experience 
ia చల్లాలి cr construction of ips... శ 

5. Oue Mapoty Director ate 
dey Products), ut 

గామోాణ 
మనా 

దిట్టంగా ల వద్గునుంచి అల 
శ NM ry Sl DM bray Ey పం ay Po రాము (అఖులాల (పచనిధులు, డక కలెక గ్ ఆసీసు, | 

సంఘాంను ఏర్పాటు చేయూ న్ పతినిధులు గం స 
asa | గుండా వసి ఆర్, 

|| 
న బున లాం సల వాక స్ట్ ల *స్పై చాన్ (వీహార వారు గ ల Mae). Sr Hogs భాద లు భరించి ముపున (1 

a చ 
“జః 

బడెను, గత నెల 26 నుంది ఐటీ 

యేషన్ఎ రు షొప్పలు మూసీవెశారు, 

1 నర సిదాంతాలకు కటు బడిన సుశిడే 
ల్ Cr న! ళు, 

(వై తంన 

నిరేశించిన అభ్యుదయ కార్య కమాలు స 
Cor) ల 

కార్యకర్తలు పార్టీలో చేకసోతే మా 
I 
క 

poverty (| 
జహానొరాటిగథ0 కా మధిగా ఆవులు కొజాలనని 

(కాశ్మీర్ ) షప్పారు. 

విని (ప్రాంతాలతో మ్మినర్ ఇరిగేషన్ 

పథకాలను చేపట్టాలని యే ఆర్, యు, చతు 

ల్వేది (నుధ్య|పదేశ్) శోరారుం కొద్ది రోజులు సనాతన ఉంటారు 

0:౧ పరంపరా (పొప్ప (పొతన రహస్య కేరళ 

వాస్తు జ్యోతిస్పాము(దిక్క శాస్త పరిశోధనా 

(పవీణులు (పొఫసర్ “పేరూరు శర్మ" క్యాంపు 

మోడరన్ కేప్, గాంధీనగర్ విజయవాడా ౩ 

విజయవనాడ నాదలా 

(బాహ్మణ సంఫుం: 

ఊరేగింపు ' 
క న న. 

| 

‘UNION PUBLIC . SERVICE (6011415510% 

Higher 1౧11411 pay may te granted to specially 6౪811044 

విజయవాడ, ఫి(బనరి 2 : | పత్యేకఅం(ఢ 
ర్మ్ష్ప్టమును కోరుతూ (శ కోరివాడ దుర్గా 

రావు (ర్మాష్య సంఘ కార్యదర్శి) గొలజాపు 
వెంక మేశ్వరరావు, పి, కనకం, సీ. లింగాలు, నె, 

రామస్వామి ఆధ్వర్యమున మొన్న 3౦0వ తేదీన 

నాయి బాహ్మణ సంఘం వూరేగింపు జరి 

గింది. ఈ ఊరేగింపు గాంధినగరం నుండీ 

బయలుదేరి జ్ఞెఆంధ నినాదాలతో గవర్నరు 

"పీట, కాలేశ్వరరావు మార్కెట్టు, పాతబస్తీ 
మీదుగా తిరిగి గాండినగరం చేధింది. 

"హా దరాబొద్ మరియు 
LR 

ఇలగల ఉసయోగింపబడీన 

మోటారు టరు 

2; R25 ౫ 20 పరిమా 

అంగల ఉద యోగింసజబడిన 

మోటారు మ్పెర్లు 

శిలల. 

పాయలు మొతం) 

'( 

సెండర్సు తేది 13-1973 నాడు 

Scheduled 

otherwise wall quali- Post at 

where otherwise 

+ House, Shahjshan 

temporary. 

Engineering of a rccognised university or 
equivalent, (ii) About three years లం 
perience of Control of production or research 
in the field of heavy clay products. 

శ్. 
Industrial Costs & Prices, 
of Indusirialt Devclopment, Pay Rs. 700 
గా 100 0f2 250. Age ఫీ imit 

ea ualifications esental (i) Degree 
in తం! Engineering or M.Sc, degree in 
Chemistry of a recognicd university/insti- 
tution of equivalent, {ii} About five years 
experience in a responsible position in an 

suuation manufacturing heavy chemi- 
cals, petrochemicals, polymers ctc, 

7. One Senior Research Ofkcer 
(Eletrical Engineering), Planniag Com- 

Ministry 

mission. Pay Ra. 700--40--1100--50/2- 
la, Age limit 35 years, Qualifications 
అలు టన! (1) Degret in Electrical Enginecring 
of a recognised university or equivalent. 
fii) About hve years" experience in handling 
problems relating to planning and/or deign 
of power systems, powcr generation, trans- 
mission and distribution. 

3. Ons Senior Research Ofkcer, 
Ministry of Defence. Pay Rs. 700—-4)— 
1100—50/2—1250. Age limit 45 years. 
Qualifications essential ; Doctorate in 
Economics or Politics or Hutory. OR 
Master's degree in Economics or Politics or 
History with about five yeanm research 
experience. 

కి One Skipper, Deep Sea Fishing 
Oreanisation, Bombay, Ministry of 
Agriculture. Pay Ra. 725—25-~—900. Age 
limit 30 years. Qualifications essential: 
Ceruficate of Compcrcncy as Skipper for the 
Fishing Vescls issued by Mercantile Marine 
Department, i 

10. Ons Senior Sclentifc Officer, 
Grnde కషి for Chief Resident Engineer 
(Eogines), Bangalore, Research & 
Developinent Organisation, Ministry of 
Defence. Pay Re. 400—40—£00— 50950. 
Age preferably below 30 years, Qualifica- 
tons wscutial (i) Second class degree in 
Mechanical Enginecring of a recognised 

liitution or equivalent. (ii) 

విజయవాడల యందు 

చోటనే” ఆకు పద్దతిన (సత్తినెల అమ్మకమునకు అభించు ౧౫ (కింద వివరిం 

గై చిని ఉపయోాగింపబుడినట్లే మోటారు 'బ్నార్భు వార్సికపు కారిటాక్తు పద్ధతిస్నై 
క కొవద్దలథనబారినండి ెండర్శ కోరబడుచున్నవి. 

వెంటనే లభింపగం 

పరిమాణం 

జ్యోదరాబాద్ విజల్హుహేడ 

మెండరు ' సెడుష్ణళ్లు కోవలసినపారు సెట్టు ఒకటికి రు, 5/— (అయిదు 

తరుగు ఇనురాని మొత్తవ.ను చెల్లించి స్టోర్ స ఆఫీసరు 

: జు) 1 పీ, ఎన్, ఆర్. టీ. సి. ముషీరాబాద్, 'హ్మదరాబాద్ర 00020 

క వారయులది. పొందవచ్చును, కెండరు షెడ్య్యూమ్ళి తేది 10-2-1973 నుండి 
1-3-1975 వరకు అమ్ముకమునకు లభించును, స్ట్మకవునుగా భర్తీచేసిన 

సజరు ఆండర్భు ఆబేశినము సొ 3 గంటలకు తెరువబడును, 

must appear tor ౭6౧60061 interview, 
applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (౧౩42 far 

Castes and Scheduled Tribes) 5th March, 3973 
(20th Macch, 1973 for applicants {rom abroad and for those, 
in tha Andaman & Nicobar, Laccadivs, Minicoy and Amindiy 
islands). Treasury ractipts not acceptable. 

వ్. No. 14 permanent. Posts at 5, Nos. 2, 6 and 
11 permanent but appointment will be made on temporary basis, 
Posts at §, Nos. t and క temporary but 11101౪ t0 be retained on 
permanent basis, Post at ఏ. No. 13 temporaty but likaly ta 
become permanent. Posts at 5. Nos. 4, 5 and 10 temporary 
but tikaly to continue indefinitely, Posts at 5. Nos. 3and పి 
temporary but likely to continue. 

One Junior Engineer, Burexn of 

అజ తయకం అమల ఎ కల 

ఉబ్బసమునకు శా వమాభిక 

మూర్చ హిస్టీరి యాలకు బటనిక 

ఉదయంగిరి కొండ మూఠిక ఇస్తాఫీలియా 

ఉబ్బసము కొండకోనేటి బదనిక ఫిట్స్లు, హ్స్టీ 

రియా, పిచ్చి, గహచారము. చాలని బాధలు 

నిర్మూలించును, నన్ను కలుసుకోండి, 

3.2.73 విజయవాడ బృందావన్ లాడి, 

4,2,7 3రాజమం| డి, లకీతాలొడ్డి ,జెండి పంజా 

542,73 విశాఖపట్పం, హోటల్ అప్సర, 

డాక్టర్ అన్నలూర్, నెల్నూరునా 2, 

ఉడ్తిన్నది ఉన్నట్టే ఉన్న 

నెలపొరిగా (పోగుపడు 

పరిమాణం 

శ్వేధరాబార్ విజయనోడ 

100 

ము 2 గంటలవరకు అందుకొనబడును, 

జనరల్ మేనేజరు, 

and to ౯6081౧5168 from Burma and Sri Lanka who migrated on ఈ 
afterist dune, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate 
appticatlan with separate fea roqulred for sach post, Candidates 
abroad may apply on plain paper if forms ate not available, and 
depostlt fee with local indian Embassy. lf requirad, candidates 

Advertisement No, 

Closing date for receipt of 

Posts at 5. Nos.7 and 1 

Post at 5. No. 11 reserved for Schaduled Castes candidates 
who alone nead apply. Post at 5. No, 
Scheduled Tribes candidates who alone need apply. Post at 
5, No. 14 (696౧౭64 for Scheduled Castes candidates, if avall= 
&ble; otherwise 10 ba treated as unroseryed., | 

14 resaned for 

/ న! 
About two years’ experience in type certificas 
tion procedure testing and defect investigas 
tion of aircraft gas turbinc engines and ita 
accessories and knowledge of suess analysiy 
by strain gauging technique, 

11. One Assistant Directe 
Production), Publications స 
inistry of Information & Brosh 

aasting, Pay Ra, 530-—30—800-~—EB—30 
830. AEC limit 45 years. Qualifications 
essential’ (i) Degree of a recognised univer 
sity. ti} About five years" experience im 
production of magazines, pamphlets, folders 
tc. (iii) Knowledge of diferent గంట 
of modern pririting, 

12. One Assiatant 
(Mechanical), Fioud 
Trrigation Department, Delbi Adminkss 
tration. Pay Rs, 350—25—500~ 30> 
$90—EB—30— 500 EB—30— 830 —~ 35 ~ 
900. Age limit 35 years, Qualifications 
essential : Degree in Mechanical Engineering 
of a recognised university or equivalent. 

కసం 

025 క15 వళ 
Coutrol/Miner 

One Manager Grade HDepu 
Accounts Officer, Emplnyers’ దట 
lngurance Corporation. Pay Rs. 350 
(1080 అం 25--500--30.-560-- ER 20.800, 
Age limit 35 years, Relaxable for Govern- 
ment servants and employccs of the State Insurance Corporation. Qualifications essential {i Degree of a recognised univers 
sityor equivalent. (i) About five yearn txperience in a responsible capacity in a Government ar Quasi-Government Organi- 
sation or Public Bady ర్య! వ ఇ pany or Scheduled bark. మంటల 

14. Ono Senior Investigator, bower Directorate, Ministey oF mia 
Affairs, Pay Rs. 39025 500-0590. Age limit 35 years, Qualifications cssential {i} Master's or equivalen'. Honours degree in Statistics, Mathematics or Economies {with Statistics) of ఇ recognised university. or Degree of a recognised Univertity with Mathematica/Sratisticy as asubject and two years’ bost-graduate training in Statistics at a recognised statistical institute. (ii) Experience of టం. work involving, ollecton, compilatio interpretati anon comp n aud interpretation 9 

davp 560 (47) 72 ore 



_ (ఆం, ధప సజ” సతినిధి, en lb 
"హిదరాబాదు, ఫ్మ్బవరి 2 వ తెలంగాణా 

చే చే కొం|గెసు పాఠీలో 
. స ల 

నిక + రాస. వ. 

నిం తశాజరాదాద్లో 

హీంతంలో 

జఅనొఫొ 

కోరు తున్సుందున (పత్యః తంంగాణాను 

సాదించుకోడానితి ఇది తగినసమ యముని ఆయన 

జనరు. 

తెలంగాణాకు విషయంలో ఇన్వ 

బడిన హామీల అమలుసట్లు అసంతృప్తే చెం 

చిత సమ్మె క్యవాదులు చాలావుంది ఇప్పుడు 

వేర్పాటు. ఉద్యమంలో చేరుతున్నారని ల లోగడ 

(పత్యేకవాదులుగా ఉన్నవారిలో కొద్ది మంది 

ఇప్పుడు సా శ్యాత్యవాదుబుగా మారారని | ఆలి 

చన్నారెడ్సి “పీర్కొన్నారుం 

ఈ సభలో అల్బరి చేయడానిక్ కొందరు 

విద్యార్మ లు (పయత్నించారు. టిం పి ఎస్, 

గనుక తన ఉనికిని కొనసాగస్తీ (పత్యేక 

ర్మాష్యృం  సాధించబడి ఉండేదని ఈ విద్యా 

ఆం(భ[ 

'వలిడుపంతుల 

ప హలికెచి 

| _ మ్యలు అన్నారు, 

_అంళకు ముందు దొక్ట్ట ర్ చెన్నారెడ్డి పోఛం 

పాడు (సొజెక్టు పా ంత ౦లో 

ఏర్పాటు చేసీన బహిరంగ సభలో (పసంగిం 

చార 

తె ౦0: 

ఉద్యము విచ్చితి కి 

(పభుత్వం కృషి 

శాసనసభ్యుడు ఏవి కె. రావు 
హెచ్చ రిక 

కాకిసోడ్య వ్మీబవరి 2 $ ఆంధ పజల 

జరుపుతున్న మహాత్తరవ్మాన ఉద్యమం 

సందర్భంగా (సభుల్వం అన్ని ముఖ్య స్మా న 

పట్టుణాలలోన్యూ స్కి ఆర్, పి, చేత్క స్నెన్యం 

చేత అమాయక (పజలను పాశవికంగా చంపిం 

చడమే కాక్క పజా ఉద్యమాన్ని నాశనం 

చేసేందుకు “విభజించి పాలించే” పద్దతులను 

అనుసరిస్తన్నదని శాసనసభ్యుడు (శీ సివి కె, 

రావు ఒక (పకటనలో. హెచ్చరిక చేశారు. 

క వజలు జరుపుతున్న వీరోచిత. పోరాటం 
నుంచి అనసరమ్మెన గుణపాటాలను నేర్చు 
కుని ఉద్యపూన్ని పటిప చేసేందుకు, అవకాశ 

వాద, అరాచకర్షైఖరులకు అతీతంగా దానిని నడి 

"పేందుకు నాయకులు అందరూ, (పత్యేకించి 

_డశయుతులు తెన్నేటి విశ్వనాధం, గౌతులచ్చన్న, 

బి. ఏ. సుబ్బారెడ్ని వెంటనే సమావేశం కావాలని ' 

నను కోరుతున్నాను. నియం తృత్వదోరణిలో 

(స్యవహరిస్తు న్న. కొత నృకాంగగెసు మంచి దూర 

జు నైన శాసనసభ్యులుసహా(పతిపక్ట్మ శానన, సభ్యులు 

ఆందరూ సమె స్టైక్య కూటమిగా ఏర్పడి, (పత్యేక 

ఆం(ధర్మాపష్టం కోసం బరుగ-తున్న ఈ (పజా 

స్వామిక ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళ్ళాలనీ 

ఏర్పాటు కానున్న నూతన రా మంలో 

ముంచి (సభుళత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి అవ 

'కొశం కల్పించాలనీ నేను విజ్ఞస్తీ చేస్తున్నాను, 

గక్యేకాం రాస సాధనకు ఆభ్యుదయ 

శకులను సంఘటితపరచడా నికి నేను అన్ని 

ఆంధ జిల్లా లలోను పర్యటిస్త్టా నీ అనీ 

ఆయన వివరించారు. (స్వ. వి 

డ్యూటీలకు వెళ రాదని 
ల నా. 

ఆకాశవాణి షిప్ 
. రం 

సిబ్బంది నిరయం 
a) 

విజయవాడ ఫీ(బనరి 2 ఆకాశవాణి 

విజయవాడ కేం దం ఎనౌన్సర్శు, ఇంజనీరింగ్ 

సిబ్బంది, తక్కిన కళాకారులు, వారివారి ఇన 

పద్ద ఆం|(దోద్యమ ఆందోళనకారులు. చేసిన 

“హెచ్చరికల దృష్టా, పరిస్తితి చక్కబడేనరకు 
_ఎసారపు డ్యూటీలకు _ వెళ్ళకూడదని ఏక 
(గీవంగా నిర్ణయం తీసుకున్నారని ఆకాశవాణి 

సీస్ సిబ్బంది పతినిధి స్మతికా (వకటనలో 

జరీ యుజేసు,నొ న్నారు. 

సి. వి. కె. రావు. 

(శీరాములు (పకటన 

1వ సేబీ తరువాయి 

వ్వందుకు సాగి తిరవలసిందేనని త్యాగాలు 

నిప్వలం కావడానికి వీలులేదని ఇది దీర్చ 

కారిక పోరాటవుని  ఎల్బరూ గుర్తించాలని 

అధికార దోహంతో ఉన్న కేంద. కాం[గెసు 

చాయకత్యము విజ్ఞత లేకుండా, (పజ 

(ప్రజాస్వామ్య కోర్కలను వినకుండా ఉన్నప్పు 

టికీ (పస్ముతం ఆంధ (పజల వహో 
ద్యవముం ఫలితంగా చిక్కులలో పడిందని 

(శీ రావు, (కీ (శ్రీరాములు అన్నారు. 

(వత్యేకర్మాహ్న పాధనకు 

మరిన్ని త్యాగాలు వేయవలసి ఉన్నదన్నారు. 

ఆం|దోవ్యమములో 

వారు "పేడ! పట్టించేటటువంటి లేదా 

దుస్సాహసికమ్మెన నినాదాలు. చేయుడం వర్ణ 

(వధాని (శీవుతి ఇందిరాగాంధి నాయ 

కచ్వాన గల నియంతృత్వ పాలక వర్షం అవ 

కాశంగా తిసుకుని ఉద్యమాన్ని. వివ్చిన్షుం 

గుర్తించాలని 

నాయకులు 

నాయుకురగా ఉన్న వ 

తోవ 

కలదని 

ఉద్యమాన్ని సీ. ఆర్ పీ., 

అణచివేయతి నీకి నిరాయుం 

దవునకాండ జరపడానికి 

కేంద ప్రభుత్వము చర్యలు తీసుకుంటున్న జ్ఞ 

ఢుకెన 1ఏపజిలిను న, Fan 

చ్ సౌన్ని దశ (౫ పజ౬ం౦తా. గుర్తించాలని 

ఇలాంటి. సరినీ త కొచసాగనివ్శకుందడా చూడా ట్ర్ స 
ఐస్ వారు తవు (పకటనలో విజ్బష్పే చేశారు. 

3 1973 

గ. 2-73 న విజయవాడలో 4 లక్షలమంది హాజరయిన బహిరంగ సభల్ 
నలి 

తెలుగు సినీ పరిశవు వితరణ 

ఆంధ్ర ఇభ లకు రూ.1 లక్ష విజయవా 

వైద్య సతసరాసనికి రూ. 25 వెలు సహాయం 
Caspers పల) 

మృ దాసు ఫిబవరి 2 “తెలుగు సీనీ 

పర్మిశను మానవతా నిధి" నుంచి ఇబ్బం 
దులు పడుతున్న ఎన్, జి. ఒల సహాయార్చం 

ఒక లక్ట రూపాయలను, ఉచిత చ్లైద్య 

సహాయాన్ని నిర్వహిస్తున్నా న్ ద్య సంఘానికి 

25 వేల రూపాయలను. విరాళంగా ఇవ్వుడా 

నికి నిన్న జరిగిన  కార్యనిర్వాహకపర్గ్శంి 

సమావేశంలో తీర్మానించబడినట్టు | పముఖ 

నటుడు నిధి కొర్యనిర ర్యాహక క్షవర్షం సభ్యుడు 

యీ ఎన్ టి. రామారావు నిన్న సాయం్యతం 

ఇక్కడ ఆంధప చిక (పతినిధికి తెరియ 

జేశారు, 

ఈ నిధికి తామొక 10 వీల రూపా 

యలు, (శీ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు ఒక పది 

వేల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చినట్యు (శీ 

శామారావు తెలియజేశారు. 

(శీ బి. నాగిరెడ్డి అధ్యక్షతన _ఈ నిధి 

(పధాని (పకటన ఇ 

ఆంధ ఐక్యవిద్యా 
2 

టె 
ర 

ది 
డా 

సంసుం ఖండన 

విజయవాడ, ఫ్ర బవరి 2: సి ఆర్, పి, 

దళాల (పతిభను (వశంసిస్మూ ధాని ఇం 

దిర చేసిన (ప్రకటనకు “ఆంధ ఐక్యవిద్యార్డి' ” 
సంఘం త్వంగా ఖండించింది. (పస్న్తత 

ఉద్యమాన్ని అణచివేయుటకు దారుణహింసొ 

కాండను లేవనెతీన సీ. ఆర్, పీ. దళాల అనూ 

నుష చర్యలకు wl అశేష (ప్రజల 

కోపాగ్నికి - కారకుల్లిన (సీ అను అనేక అవ 

మానాల పాలుచేసిన్ “కిరాతకు లకు” సాటి 

యమౌ ఇటువంటి బూటకపు (పశంసలు 
చేయుట అమె జాతికే సిగ్గుచేటు అని 

విద్యార్శి sao మర్శించింది. కొందరు 

ఆం|థ ఎం, పీలు ఆమెను కలుసుకొనుటకు 

వెళ్ళగా we అంశయే “కన్య్యూ 
నిస్ట షార్టీఆప్రష్యా ఇన్ ఇండియా సలహాలను 

అమెపూరీ,గా వి పాటించిందన్నమాటు కాబట్టి 

ఇకన్గెనా (ప్రధాని తన ' నిరంకుశప్పు దోరణిని 
వదలి తన తప్పును గహించి ఆం్యధులకోర్కెను 
తీర్చి ఇంకా అపతిష్ట పాలుకొకుండా ఉండ 

మని “ఆంధ ఐక్య విద్యార్థి” సంఘం విజ్ఞప్తి 
స్తున్నది, 

గుంటూరు, pee నంబూరువద్ద 

రావుకృప ఇ "ెస్టిస్పెడ్సు కం "పనీ తాలూకు 

కార్మికులలో స మ్మ చేయట పట్ల శః 27s 

ఘర్శణవచ్చి తదుపరి జరిగిన క్ న టా! టతో 

యిద్దరు  చనిపోయినబ్బు  శక్కుడికీ అందిన 

సమాచారపువలన తెలిసింది, (న్వ ప్ప) 

జనవరి 30వ తేదీన ఏర్మాటభుందని లీ 

రామారావు చెప్పారు. 

పరిశమలోని నటీనటులు, నిర్మాతలు 

సాంకేతిక నిపుణుల నుండి. నిధి సేకరించి 

ఘానవతా కార్యకలాపాలకు ఉడుతా భక్తిగా 

తోడ్పడటం ఈ నిధి (యధఛానోచ్చేశ్యమని 

ఆయ్యన తెలిపారు CE న్ (పకటించిన 

మొతాన్ని అప్పుడే “సేకరించడం. జరిగిం 

దని ఇక య కో నిధులను ఎప్పుటి 

కన్నుడు మానవతా కార్గకలొసాలకు మల్టించ 

డం జరుగుతుందని ఆయన తెరియజెశార్స. 

కళాకారులు (వజాభీష్మానికి (వతిభింబంగొ 

ఉండవఅసీనవారని, (ప్రజలు విడిపోదలచు 

కున్నందున అలో చేయడమే మంచిదస్ 

కళాకోరులు అభి పాయపడుతున్నారని టి 

రామారావు అన్నారు, అంతకుముందు ఆధి 

గిన కొర్యనిర్వాహకవర్నం సమావేశానికి మాజీ 

మంతులు (శియుతులు మూర్తిరాజు చళ్ళా 

సుబ్బారాయుడు, కిలారి గోపాలనాయుడు 

గార్డు హాజరయినారు. హా ధరాబాదులోని 
ఆం(ధ ఉద్యోగులకే సపోయర ముఖ్యంగా 
అవసరవుసీ ఎందుకంశు వారికి అక్కడ 

ఎలాంటి అండా లేదు గనుక వారికి సహ 

కారం 

యించినట్టు మాజీ మంతి (శీ కిలారి 
గోపాలనాయుడు' ఆం(ధప( తిక, (పతినిధికి 
చెప్పారు. ఆం(ధ (పో పాంచంలో అంతే ఉద్యో 

గులకు ఇతధ వర్శాలవారి సహాయ సహకారాలు 

ఉంటాయని అందువల్భ నిర్వాహకులు 

ముందు హ్నైదరాబాద్స్ సికెందరాభాదీ నగరాభి 

లోని ఆంధ ఉద్యోగుల సంఘానికి వోరి 

వారి శక్న్యానుసొరం నిర్మాతలు, నటీనటులు 
తదితర సాంకేతిక వర్షాలనుంచి నిధి వసూలు 

చేసీ విజయవాడ మెడికల్ యేషన్ 
కి 25 వేల రూపాయలు, హైదరాబాద్ 

తోనె ఆంధ ఉద్యోగుల సంఘానికి ఒక 

అక్ష రూపాయలు మొదటి దాయిదాగా 

నేటి ఇప్పనున్నారని ఆయన అన్నారు. మిగతొ 

మొత్వాన్ని దఫాలహారీగా సాధ్యచ్మె నంత 

త్వరలో అందజేయడానికి నిధి నిర్వాహకులు 

నిర ర ంంంచారని ఆయన చెప్పారు. 

(శీ గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు ఈ నిధికి 

ఉపాధ్యక్ష డు ' శ్రయుతులు ఊం ఏ. ఎస్. 

రాజ్యా పీ.. గంగాధరరావు కన్వీనర్ము. . (యు. 

విశ్వేశ్వరరావు కోశాధికారి. (శ్రీయుతులు ఎస్, 

టి. రామారావ్పు అక్కినేని నాగేశ్వరరావ్వు 

ఎస్. వి. రంగారావు సి. నాగభూపణం, పి 

బి రాజేం(ద్మపసాద్, ఘంటసాల వెంక మే 

అసోసియ. 

శ్వరరాప్తు ఓ ఎస్. నారాయణ, ఆచార్య 

ఆ; తేయ, |శీవుతి జమున కార్యనిర్యాహక se లాలీ 
సభ్యుముం 

ంటనే 

బందరు విద్యార్శిస 

(స్వకీయ విలేఖరి) 

బందరు ఫ్మీబవరి 2; (పత్యేక ఆంధ 
రాష్టం ఉద్యమం పట్టు కేందం మొండి 

వ్లెఖరిని గర్జిస్తూ వెంటనే (పత్యేక ర్యాష్ట్టాన్ని 
(వకటించకపోతే సాయుధ పొరాటం సౌగించక 

తన్పదని హెచ్చరిస్తూ ఐక్య విద్యార్హి కార్యా 

చరణ సమితి మహాసభ నిన్న తీర్మానించింది. 

(వళ్వేక రాష్టం సాధించేవరకు వి శమిం 

చేది లేదని సమావేశానికి హాజర్షె_న వారంతా 
(పతిజ్ఞ్హ తీసుకున్నారు. _ వీద్యార్శులంతా ఐక్య 

విద్యార్థి కార్యాచరణ సమితి నాయకత్వం (కింద 

మతమే (పత్యేక ఆంధ ఉద్యమంలో 

వని చేయాలని, రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా 

ఉండాలని ఆంధ (ప్రాంతం ఉమ్మడి కార్యా 

చరణ సమితి నాయకత్వం కింద మా(తమే 

పోరాడాలని ఈ సభలో నిర్ణయాలు తీసు 
కున్నారు మూడు వేల మండి విద్యారుల 

విద్యార్థినులు హాజర్డెన సభకు స్నా నిక 

సమితి అధ్యక్షులు (8 వి. వి కృష్ణారాపు 

అధ్యక్షత వహించారు, 

[న రావు శీ స్ప రాధా 

కష్ట ష బి వెస్, శాస్తి UE న రత్నవిద్యాసాగర్ 

1 ని క, వ (పసాదరావు, నాగేశ్వరరావు Ue 

హె శీతారామ్్ (శీ ఎస్ మల్లి ర ఖార్థ్యునరాన్చ 

కుమారి విజయలక్ష నై (వసంగించారు. 

సి ఆ 
+ పోలీసు, 

అత్యాచా చారొలు 

ఆంధ పట్టణాలలో పరిశీలక 
సంఘం పర్యటన 

తిరుపతి, ఫ్యిబపరి ఓ : ఆంధ మహిఖా 

కేంద కార్యాచరణ సమితి కార్యదర్శి (శ్రీమతి 

ఆర్, ఇం|దాణిదేసి కన్వినర్ (గీమతి (తిప్పుర 

చేని నివేదిత, రాష స్ ఎ అపకిటిన్ యూని 

యన్ సంయుస్తా కార్యదర్శి (శి ఎం. విస్, 

హా శ్రీనివాసన్ సమిష్టి. విజ్ఞప్తీస్ట 
మెధిటు సభ్యుడు a విశ్వనాధం 

(మదాస్సు న నాయకత్వం (కేంద ఒక పరిశీలక 

సంఘం ఆధ థ (పాంతంలో పర్వటిస్తుంది,. 

ఈ పరికీలక సంఘం 4వ తేదీన చిత్తూరు, 

తిరుపతి రవ తేదిన సల్లూ సదు ప. ఈ 

బీ, 

పదిన తెనాలి గుంటూరు, ఏలూరు. పిజయు 

వాది పట్ట కాలును సట ఖః హై మి 

పోలీసు రొల్టులను 21 by, రి అర్, వ అతా 

చారాలను నార్చి ఈ క సంఘానితె  పొటోలలి 

సహా సవివరమైన స సమాచారం అందజీయి 

వలసిందని. | పజలలు ప్య్యతికా విలేఖరులను 

కోరడం జరిగింది 

ఈ సంఘం ఫ్రిబవరి రవ తేదిన రాష 
టల ను 

పతిక్కి[పధానమర్శతికి నివేదిక సమర్పిస్తుంది. 

చాగాలాజకందయుతిునతాయిాన. 

అందజేయడానికి నిర్వాహకులు నిర్ణ 

కర్నూలులో 2 
= C7 

నిలిపివేత సా, 
40 మంది అరెస్టు 

కర్నూలు, ఫ్యిబవరీ ళ్; కర్నూలటుంా 

సీకిల్యదాబాద్ శృెలును అంటోళసకారులు నేడి 

క్కడ అపీన సందర్భంలో జీ0 పందిని పోలీ 

సులు అరెస్టు చేశారు, + 

ఈ శైలు 1 సుమారు గంటకు 'ప్పెగా నిలిపి 

వోయబిడింది. 

ఎక్స్్టసెన్ను నేటి ఉదయం రెండున్నర గం 

అ "సేపు నిలిపివేశారు. 

సికిం దాబా ద్--బెంగుటూరు 

ఈ ఎక్స్ "పెస్ లె లును (తోవలో నొలు 

గెదు చోట్ల ఆందోళనకారులు నిలీపీచేశా 
రన్కి కర్నూలు చేరడం అతికప, మె నధని ఒక 

(వయాణికుడు చెప్పాడు, బెంగుళూరు వెళ్డ 

పూసిన ఇచర ప్యాసింజర్ రెళ్ళు గన్యూన్ని చ 

గలనన్న నమ్మకం లేదని కూడా ఆ (పయోడ 

కుడు అన్నారు. (స్వ. వి! 

య లాలన సా." 

ఏలూరు . బస్ఫున్ణాండు 

నుహిశల పి 

బస్సులు కడి 
ఏలూరు, ఫి బవరి 2 2; పత్యేక ఆంధ 

రాష్ట ంకోసం ఆందోళన చేస్తున్న మహిళలు ! 

నిన్న కక్, ళు పి, బస్సు స్తాండువద్ద ప్, 

టింగ్ జరిపి కండక్ట్రృర్శ ను (డయివర్ధను | _ 

విధి నిర్వహణకు వెళ్ళ -వీయలేదు. దానితో 

వివిధ (పాంతాలకు వెళ్ళడానికి సిద్దంగా వున్న 

బస్సులన్నీ కూడా డిపోకు తిరిగి సళ్ళీిపోయాయి. 

మహిళలు మొన్న కూడా కొన్ని (పభుత్వ 

కార్యాలయాల వద్ద పికెటింగ్ జరిపారు, 

(వత్యక ఆం(ధరాష్మ్టాన్ని త్వరగా ఏర్పాటు 

చేయాలని (పధాసికి విజ్ఞప్తి చేసే స్యతంస్నె 
(ీ కర్ణ (బ్రహ్మయ్య “నాయకత్వాన (వజలు 

సంతో సంతకాలు. వేశారు. 

స్టా నీక అధ్యాపకులు ఉపాధ్యాయులు మొన్న 

మధ్యాహ్నం నల్బిబ్యాడ్మీలు. ధరించి అమర 

నీరులకు జోహార్ము మవునంగా 

వూరేగింపు జరీసారు. ఏలూరు కాల్పుల గురించి 

న్యాయవిచారణ జరిపించాలని నారు కలెక్టరుకు 

విజ ప్పి 

శతదినోత్సవం 
(పత్యేక అంథ ఉద్యమం (పారంభమ్మే 

లేపు నాల్నవ తేదీ నాటికి 100 తలోజులు 

పూర్తి అవుతుందని ఆ రోజున ఆ శతదినోత్స 

వాన్ని జరపాలని స్లెకిళ్ళ వూరేగింపు జరసా 

అనీ. ఏలూరు విద్యార్భు లు అందరు విద్యార్ము 

లకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 

ఇదిలావుండగా అంతర్వేది తీర్చానికి ఈఏడాది 

అర్పిస్తూ 

చేశారు. 

ప్రస్తుతపు ఆందోళన కారణంగా అధికారి 
కంగా ఎలాంటి రవాణా తదితర ఏర్పాటు 

చేయడం = లేదని కలెక్టర్ (శిగోవిందరాజన్ 
చెలిపారు. (ప్వువి 

విద్యా సంనత్సరం* 

రదు కాకుండా వార ల 
(ra) CAS 

పత్యేక ఆం ధ ఏర్పాకేనని 

టీచర్ ౧ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుని 
నా 

విజయవాడ ఫీ త బపరి 2 5 విద్యా సంవత్స 

రం రడ్డు కొకుండా పడనే గవర్చర్ సలహా 

డిన్ వేస అ ఇెజినే పబ్ దొరా Ex గ్ "రుచుట్యా Fa 

త్కటీసపోటులా ఉందని ఇది (పత్యేకొంథ 

rs) సీరుగా ర్వృషదుక ఏ జరిగే కుట 

అన ఇందుకు అనుగుణంగా డోసు జిలాలో 
భా cc 

Ee ఛుత్వం "సలన్రుభు (పేకిళీ నేంచిందనిఅయినొ 

లక్ట మంది ఉపాధ్యాయులు 19న 

దీర్భ కాలిక ఉన్నారని 

అ సిడరేషన్. అధ్యక్య లు a 

ఆం! ధలో భో 
తేదీ నుండి 
ages 
iw as 

సను శ 

హూ కపారందా 

న .. ఏ 
ప అ ఖై 1 

గిరపుగా తీసుకుని వెళ్ళారు అక 

Tee: ఎం. తః ల ప్రధానితో 

డయింటర్వ్యూ కూ డో 
ఇచ 

దొరకని ప 
(ఆం ధవ్యతిక (పతినిధి ) 

న్యూఢిళ్ట్ ఫి్యబవరి 2; (పత్యక ఆంధ 

వొదుల్నెన కొంగగేను ఎం, పి అ (పతినిథధి 

వరొ నికి (పథాని యుంటరూూ $ కూడ యిన్వ 

తెలుస్తున్నది, ఆంధ ప్రాంతంలోని 

పరిస తిని గూర్చి తెలియ 

చయాలని పరు (వయత్నించగా వారిని చూడ 

టానికి కూడా (శిముతి గాంధి తిరస్కరించారు, ' 

అంగ్థధృవిషయంలో (వధాని తన మొండి 

స్పఖరిని విడనాడిలేనే గాని, రప పతి శ్రీగిరి 

ఇతర నాయకులు కలిసి వేర్పాటు వాదుల్తైన 

అంథ నాయకులను సమావేశానికి అంగీ 

కరింపచే యాలని (పయత్నాలు 

విఫలం షష] తప్పదు, (థాని చెఖరి వలన 

చేర్చాటు. a నాయకుల బృఖరి యింకా 

కటినవువుతుంది. ఫ్మిబవరి 5 వ తేదీలోగా 
(ఎత్యేకాం! ధేకు కేం దం అంగీకరించకపోతే 

ఆంధ ఎంకో కనీ వినీ ఎరుగని తీవ 

స్తా లో ఉద్యమం నషుస్తుందని శీ బి.వి, 

సుబ్బారెడ్డి "హెచ్చరించారు. 

రవుండ్ కేబుల్ సమావేశం (వతిపాదనను 

మితవాద కమ్యూనిస్టు పార్సీ తిరస్కరించిన 
౨4 గంటు తోప్పుగానే. వేద్నాటు వాద కొం 

గసు నాయకులకు చబంటర్య్యూూ యివ్వటా 

తెల వరికలకలోనాంం గమనార్హం చి 

పద 
ద 

met (లా ఆహ 

చెసను స IP 

అబు 

© 
ర a 

౧ 
థె 

అగి ప్రి. 

సః బ్బారాయుడు 
ళ్ 
న ఇ. 

'పిదడుదల 

నెల్లూరు, ఫీ(బవధి 2: నేల్యూరం పొణిజ్య | | 

మండలి అధ్యక్షుడు (సిసి సుబ్బారాయ | 

ఉని నిన్న మధ్యాహ్నాం నెలూరు జలు 

నుండి విడుదల చేశారు, 

వారికీ స్వాగతం చౌప్పేందుకు జే లుదగి ర 

నేలాది (పజలు చేరారు. వారిని అన్ఫుదాన 

సమాజంనుండి న వరకు వూరే 

డ షశీఆర్ 5 

ఎన్. ఎన్. రెడ్డీ అధ్యక్ష తన య 
జరిగింది. సభకు వేలకొలది _పజలు వచ్చారు. 
వివిధ వాణిజ్య సంస్తల; యీ సుబ్బారాయుడిని 

అభినందించి. పూలమాలలతో ముంచెత్నారు. 
(స్వ.వ్సి 

అలా దై. 

కర్నూ లులో 

ర్నెళ్ళ నిల్సివేత “జ 
కర్నూలు, ఫ్మబవరి ws (దోణాచలంనుండీ 

సికిందాబాడ్ పడుతున్న రైలును నిన్న మధ్యా 
హ్నం 1.30 గంటలకు (ప్రక్యేకాంధ 

ఉద్యపుకారులు. నిన్న యచ్చట గంటిసేపు 

నిలిపివేశారు. సికిందాబాద్నుండి (దోణాచలం 

వెడుతున్న చ్లలును కూడా ఉద్యమకారులు 

యిచ్చట గంట సేపు నిలిపివేశారు. 

వ. (శీయుతులు జై ఇ 

కాదన. కె వెంకటస్వామి, గోవిందప్ప, అహ్మద్ 

హు "స్సేన్ ఖాన్, (శ్రీమతి వెంకటసుబ్బమ్మ, (శీ 

రాజసు బేవమ్మ జయలక్ష్మి శ్రి నాయకత్వం 

వహించారు. (బది 

వ్ గ 

మో, 
ఈ 

ఉంచి ఉద్యమంలో విద్యార్భులను 

అమానుషంగా. తుపాకి గుండ్చకు ఎరచేస్తు. న్న 

(పభుత్వం విద్యాసంవళ్చరం రద్డు కొరూడు 

దంటూ 'వాపోవడంి హోసొ, ్ యస్పదంగా ఉన్నదని, 

పరం ర 
ఆదథంకర రాష గ్పర్టుడు సలహాదారు స యు 

త్నీబ్ల, అఎతత్వరగా ఉపాధ్యాయులు, విద్యా 

రులు హాటశాంలకు వెళ్ళ గలరని (శీ బొల 

SEN మ్మ “అన్నారు, 

సి, ఆర్, పిని ఉపసంహరించి. కేసులు 

రదు చేసి, వేసవి సెలవులు వదలుకొని విద్యా 

సంవత్సరం రభ కోకుండా ఉపాధ్యాయులు 

చూడగలరని కూడా ఆయన తవు పకట 

టనరో పేరన్నారు. 

రి న్ 
(౧ 

వేర్పాటు సమస్య “ప్ప పార్టీ సభ్యత్వానికి 

రాజీనామా చేయటానికి వేర్పాటు వాద కొం 

(గెసు ఏం, పి లు బిల్లీ వచ్చారు. వారు | ప్రధా 

నీని కలుసుకొనటానికి గత కొద్ది రోజులుగా 

(నసయత్తం చేశారు. వారితో కొద్ది నిముషాల 

సేపు మటుకే (ప్రధాని మాట్మాడగలరని 

మొదట వారిక్ తెలియజేయటం జరిగింది. 

ఆ తరువాత (పధాని (పలువేటు కార్యదర్శి 

(శీ కోమ్మారడ్డ్ సూర్యనారాయణ కలుసు 

మన్నప్పుడు యూ విషయాలను గురించి 

ధాని  యిదినరకే కాం గెసు అధ్యక్ననిళో 
చర్చించారు కాబట్టీ పార్ణవుంటు సభ్యులు 

కొవాలనుకుం యే కారి గసు అధ్యక్ష ని కలుసు 

కుని చర్చలూ జరుపవచ్చునని తెలిపారు, 
” rr, 

క్రి - 

ఆంధ, పదేక్ విభజన 

కాళీదళ మద్దతు 

అస్ఫుతసర్, ఫి బపరి జ ఆం|ధ| ఫదేశ్ 

నీభజన _జరుగాలన్నకోర్కెకు - అకాళీదల్ కార్య 

వర్గం మదళు యిచ్చింది. 

“మొన్న అకాళీదల్ కార్యవర్నం జరిపిన సమా 

వేశంలో యీ విషయమ్మె ఒక తీర్మానం 

ఆమోదిస్తూ ఆం(ధ్యపదేక్ లో _దవుర్హన్య 

సంమేటపరిపట్ట ఆందోళనను ఉద్యమాన్నిఅణచ 
ఖానికీ 'కేల్మ దం అనుసరిసు చెన్ను విధానానికి 

నిరసనను వ్యక్తం చేసింది. 

, ఈ జాషధాల అవసరం నూ ఉత్స 

విజయవా 

లోని ఉభయ ace 

విడిపోతామని కంటంతో కోరుతూ 

వున్నారు. ఈ ఎభజన ఆత్యంత అపసరవ్యా 

ంన్తౌ శ్యన్న చికిత్సకు కేం్యదం అక్ముగోడగా 
సింబడటుం. (పజ జాస్వామ్య విరుడ్డమ్మ_న చ న 

అని జనసంఘ నాయకులు నిన న్న్న 'హేయంకాలం 

బార్ అసోసియేషన్ సభతో మాట్మాడుళూ 

ఉదా టీంచారుం 

స్ట్ (వనజా ఉద్యమాన్ని గుర్చించి వారి 

కోరిక కు అంగీకరించక పోతే దేశంలోని తర 

డు ఫి బవరి జై; అంధ! స దక్ 

సోదరభావంతో 

ముక్త 

శారి (పొంతాఠవారు కూడా అమా ఉద్యమానికి 

సానుభూతిగా రంగం లోకి దిగుతారని ఆయన 

“హెచ్చరించారు. 

“మేము యొవత్ భారతాన్ని ఈల ద్యాయ 

సమ్మతమైన (పజల ఉద్యమంలో భాగస్వా 

ములు చేస్తాము అని శీ వాజి పీదమొ 

కేవలం న్యాయవాదులే కాద్కు వ్పెద్యులు, 

వణిక్ (ప్రముఖులు, విద్యార్ములు, ఇతర మేధావి 

వర్గాలవారు పెద్ద సంఖ్యలో కిక్కిరిసిపోధి 

పాలొన్న సభలో చెప్పారు. 

ఈ ఉద్యమం | (పజావిస్థవం. దీన్ని స్వార్డ 

పరులదంటూ ఆరోపించటం పొరపాటు. ఏవరు 

స్వ(పయెగాజనపరులు? ర్వెతులొ ఉద్యోగులా, 
న్యాయవాదులొ లేక విద్యారు లా? అని ఆయన 

(పల్నించారు. 

రాజధాని సవస్వ స్ ఆం(ధులకు 

చిక్కులు రాగలన వన్న వాదాన్ని ఆయన 

నాచంగా కొట్ట పాఠేస్తూ రాష్టం యివ్వండి 

ఆం[( ధులు రాజధాని నిర్మించుకుంటొరని 

(సకటించారు, 

(పభుత్వం తొలినుంచి ఆంధ! పడేశ్ 

సమస్యను అవకతవక్గా నిర్వహిస్తూ వచ్చిందని 

యా నాడు వ ఎర్ 

బడదు 

బిల్చును తొందరపడీ 

(వతివక్షా అందర్నీ కరీ అంగీకరించి శేడు 

పశ్చాత్హాపవడుతున్నదని శ వాజపేందొ 

వినరించారు. 

అంధుల సమస్య వారు వేర్పాటు కోరు 

తున్న కారణాలు దేశంతో మరే సమస్యతోను 

సోల్చరానట్సిని “'ప్పహారాణిగారి కొలువు 

కూటంలో వుంటున్న (పతిపక్టమ్మెన సి, పి 

ఇ, తప్ప ఎవ్వరూ ముల్కీ బిల్లును సమర్శించ 

లేదు అని (శీ వాబెపేయా. గుర్తు చస్తూ 

యుకనె నా కీం| దం అగ్నిమిధ ఆజ్యం పోసే 

పద్ధతులకు స్వస్తి. చెప్పి “విభజనకు పూను 
కోవాలని హెచ్చరించారు. కత్తితో సొంత 
మనుషుల్ని కోయకూడదు, శ్మతువుల మోద 
వొడటొనుతి అడి అని (పభుత్వ దమన నీతిని 

ఖండిస్తూ “స్లెన్యాలను సి. ఆర్, పి. ని వారి 

' మదూరు రెండు కోట్ల ల. విలువగల సొవధాలు తయారవుతున్నాయి; ఆయినా 
మా హెడ్ ఆఫీసులోను, మా వడి (క్రాంచిలతోను నూటిః పెగాపున్న మా ఆభథరై జాగ్ 

శయ. ప్రే 

క సరిహాచ్చుక అకో 

రక్షా రన కాలు 
న 4 వందవ 

స చ్యాయవిచారణబరపాలని 

ఆంధ దే బ్యాప్తంితో 

మద్ధతు. వున్నది. సాదత రాజధానిలో డతీయ 

(కణ సారులుగా పరిగణింబబదమని. ఎవరో 
వః వ్ ఢీ ల ఎవ్వరిని బలవంత "పెట్టరాదు అన్నారు. 

ఉద్యమం స్ 

ణ్ 

పూజీ Wns 
a 

జికా ధ న 6 
సక 

+ స్మిబవరి 2 5 అగి పాటీ 
వెన్నో (పయివేటు 

ల, సమితుల న నూ్కూళ్ళు తేగుల 

కం, , కొట్టు కు పోవటం జరిగిని 
క్ (నభుత్వము, గన్నవరం 

రి సలోజినీఆసందో 
బాయ్కి చెందిన. విజయువాడలోని సెంటో 

స్కూలును (వత్వేకర్యాప్టు ,వాచుల? 

తగులబెట్టిన డేను న సాకుతో నస్ప్టపరిపారం 

కింద ర్ం వ వేల రూపామలు సంజరు 

సయటం జరిగిందని, మాజీ ముఖ్యమం! తి 

; పీ నరసింహారావు | వజాధనాన్ని వలా దుర్విని 

యోగపరచాడో. ఇలాంటి. సంఘటనలవల్బ 

నింత ఎవుతున్నదని తీయుతులు పిన్నమనేని 

కో 'మీశ్వరరావు (కృష్ణాజిల్లా వరికత్ అధ్య 

క్పడు)? అక్కినేని భా స్కరరావు, చనుమోలం 
వెంకటరావు, కటొరి సత్యన్గారాయణ్క కోట 

రామయ్య (శాసనసభ్యులు), కలపొల సూర్య 

ప్రకాశరావు, పాలడుగు వేంకటరావు, కొలూరు 

ేశ్వరరావు (శాసనమండలి సభ్యులు) కీ 

సంయుక్త (పకటనలో విమర్శించారు. 

బాపబ్బు శాసనసభ్యుడు | శ కోన (పభాకథ 

రావుగారి ఇల్కు తగులబెట్ల బడిందనే సకుతో 

ఆయనకుకూడా 26 వల రూపాయల 

నరకు నప్క్పృపరిహారం. మంజూరు చేయబడీ 
నట్కు తెలుస్ ఎ్పన్నదని పారు అన్నారఖ 

సమ్మె క్యత పేరుతో ఆయన (వణో 
ధనాన్ని ఈ విధంగా వెచ్చించారవి, ఆయన 

వేసిన రులు ఆర్జర్శను అమలుజిరువకొఠిడ్రా. 

వంటనే. అప్పు చేరెవాలని కోరుతున్నామని. న 

వారు తవు 'సకటనలో "పిర్కాన్నార్స, 

శాసససభ్యుదాటు 

ఏజస్సీలలోనూ (నిద్ధి చెందిన మా బొనధాలు కొరతగానే వున్నాయి, 
(నమాణాలని మించి పెరిగిపోతూవుంది? కావిలనిన బౌ 

చొరుకక ఇబ్బంది వగుతున్న వారందరికి శ్షమార్నణలు ఆప్పుగుంటున్నాము, Bole 

పెంచే కథకాలని మేము సరిశిలిన్తున్నాము; త్యగటో “మనచేళంలో స్క పిషేశబతోనూ్సూ మా 

జడా 

తపి! 

జొష్నధథముల ద్యారా చికిత్స సొంయతన్న వారోందర్ అవసరాలు తిర్చగలమన ఆశిస్తున్నాం, 
కొట్టక్యా, త్ లోని నమూ ముఖ్య 

పీమచిల్ , నవరకి మ్ లాంట్ బొ ప్రశ్యేక చి 
వైచ్యులు ఉత్తరాల ద్వారా వ్య సలహాలిస్తారు. 

చికేత్సలు కొట్టక్కాా లలోని మూ గోన 

1: ఊవ్రిలి సలి నర్సింగ్ హోమ్తో మా ముఖ్యవైద్యుల వర్య వేకణలో జరస బడును, 
వీటి కొరకు వచ్చేముందు దయచేని మీ గదులను రిజరు చేసుకోండి, 

00 మించి ఆశకి జోరు ఏజన్సీలు, డిపోలు చేళంబోని అన్ని ముఖ్య నగరాలలోను 

పొల్లాట్ Ne జుట్ శ్రియ సగ 
అ ఈరోడ్, (172) కొ 'తీరూరు (281) * ఎర్నాకులం (38026) ఈ ఎ్రవేర్మ్యడం (328 

rl 
అతాయ 



ఇ 
॥ ఆం ,/భొవ్ /€8ి కొనీవాళ్ం వీ ఐవర్ ౨, 1973 

ల శ. జవత కేతదతుపన మామాాయాతానవ తు వ [1 రతా! ప SED అ 
| | En _ a 

గంటల అంణోంగో పంచనూ త వధకం' ఆ ప వ సపోంిన కోవడానికి (పయ చేసింది శ్ కతప చలాకి యేమీక 
CWE TONG “0 8 థం నర క్ is ర్యాష్టంకోసం మన పంతంలో గు రు దు ఆ నుంచి మాటలకు మోసపోయిన ౩ వడా (ఉయత్నం సింది  +లొగ్ పయిుత్తుచుతప వేరొకరి యేమికొదుం 

చిపుద్రిట్రాద ఖర “ జే స వ్ తై క అ oa Seon వ ఎ ఒం జ్ శ క -గ్ట్ర్య క న స ! పి మట్ 
డైపరధాం ౨౬. వృష బిబో ఎమౌవాన్బ.. నేటి పరిస్సితి వంత మయినది (ర గుత న్న ఉద్యమం యే! క్క తీ వతను ము న్ మూ స్స లు వక్కింటావిడ నువ్వుల. తప్పుకు బదులు యెవరి. యే సని చేసినా తమకే ఎక్కువ గుం డబ్బ. నమో వేశంలో పాలె వడానికి 

1972 జబవరీ త శనివారం గొనూ, భయుకరంగానూ. ఉ దేకాలతో కేం్యట నాయకులు కూడా గరి చారు. — వా నువ్వులు యువ్వజోయింది. కాని దూ సంభా _సయోజనం లభించేటట్లు గొ చేసు. పత్యేక ర్మాష వాదులు ిల్నీకి వెడీత్కే 

జం ఉమానాష్య ప అతత, అవేశొాలతో నండినపగానూ. లేకపోయి అందుచేత తం డ రవుండు కేబుల్ గు ల. జల గు ఇ షణ నంతటినీ పక్కింటావిడ భర్త వెన్నాడ చూరు అందుచేత ముఖ్యమైన వవ్వుహా అక్కడ 6థౌ ఒసత్యేకి ర్యాష్మ వాదులన్న 
ఓ 

న్ 

న్ సమావేశం 9 వ్ ప్త న M0 | వేదో ఇక & నోంగేదీ 

.డ్రవణం సొ జర వరిం నట్టయిళి ఈ కలు “పధ కలి సమావేశం జరిపితే బాగుంటుందని కొంత CoV? - © Jw అప్పు డతను భార్యతో వ్యెరిదానా! నాలో ఎదుటివారు. తమ స్వర ంకోసం au చ AEE aes 
R గ నాయంకర అంటి 1 నాడు య జ 3 శ్ డానికి కేంద నాయకులు ఏత్తాస్నారుు 

“చొ LIS] లమ కుు. నవ్వు వ్రు ట్ట ంపేది తెలంగాణా మంది. నాలం లున్నారు. అల్వా యేవర్డెనా యెక్కువ వసు వుయిచ్చి, చెపు శబంర్నకం మే సరీస్తితులకె మనం ర్మ . 1 

1973 ఫ్మఉవరి = ఆదివారం వారు ఆం భన దేశ్ లో చేకేం న య లో దేనికి? కేంద (వభుత్వం యింకాగొ 6 వచ్చింది అన్నాడు. చూడామణి. తక్కువ. వస్తువు. పుచ్చుకుంటారా అందు క్కువ. పాధాన్యత యువ్యవలసి ఉంటుంది... "డివరకటి సరవ త పథకానికిబదులు 

was, Mi ei a మ SR తా ఉద్యమం గురించి తెలునుకోవలనింది యేమి విట యులాలు కథ? ' అని చంచ చేత ఆమె నువ్వల ఏపంకు బదులు నువ్వుల ఎంటా చూడావుణే యింకా లుధ్రాగ నిప్పుడు నుర సపృసూూ త పథకాన్నో 
పెఖి సద్దు ఎాచ్యమి పుచాశేట్నే దుకు పెస్ట్ మనుష్యుల Su లెక్కచేయకుండా ౦ ఉద్యమంలో టుంది? ( . ఆ ఫ్ స ar స. ట్టి షా TE పై aA) న్నాడు దశసూ। త సథకాన్నో కేంద నాయకులు 

థ్ జ్య శ ఎ న ల స్ క . & యో ల 

ధనిష్ట సా ర-౮9, వర్మ్యృం కావలసి వచ్చింది. 1969 లో ఆ (ప్రాం వోర్గాంటున్నది. ర్యామ్ విభజనకోసమేకాని =. నతో పటం we స సత ల స స న | ఆంధ (పజంమీద రుదు తారు, అంతకం "కే 

రా వేజర్ అ 5-03౩ కు తంలో చెలరేగిన ఉద్యమాన్ని ఉపశ రవుండు "టేబుల్ చమావేశంకోనం కాదు రాజా విభజనత్ సహా అన్ని వివ (వారల బరచాట్లు ఉండి ఉంటుంది. కాబట్టి నువు, నువ్వులు ర, ఇన ని ఆంధ పజల రాంశ్టేపి ఉండదు. అందుచేత కేం చే 
. సే స్థ బళ a క్ క్ష యు న i చేబుత ౪ | 

: మింన చెయ్యటానికి అప్పటి ee కదా! అటువంటప్పుడు యా గురడబల్ల లనూ చర్చించడానికి కేంద Caan “ఒకప్పు డొక యిలొలు నూనె ఆడం ువ్యువద్దు ' అని రహస్యంగా చెపాడు. సృష్టంగా చెబుతున్నారు, నాయకుల, బాష. విభజన చేస్తావని 

ఆంజ ము కొందర కోస వ నూపప? సై గ : 
. శివలెంక శంభు[వసా ద్ కుమార్ లలిత్ భార్మేవ ని క సమావేశం యిప్పు డెందుకు?ి అని (పన్చీం అంగీకరించిందని Saga క స ఎల చడంకోసం జలు కడిగ్ బవ భర్కమాటలు విస తరువాత ఆమె రాష్ట భజన తోసహా . అన్ని విషయా సృష్టంగా పకటిస్నే కెగిరిన వివరాలు 

ద న శం తల పచ్చి Sages చాడు చూడామణి, అంటున్నారు... 1అంధు గ కన తయ రు చేసింది. ఆ నువ్వులపప్పు నంత ్వ్హారటావిడకు నువ్వులు యివ్వలేదు'అుటూ. అను. చర్చించవచ్చును.  చర్చలక. రండికో చర్చించడానికి (పత్యేక ర్యాష్టవాదులు అప్పుడు 
ల స్ట ఈ గా న సళ్ళ ల hs న లీ (| 3 is 

. సంపాదకుడు అసి చ్చి 0 “గుం డబల్బ సమావేశం జరిపితే, అందులో క్ నాయకులు యా గుర్భడబల్బ సేవా టిన్. ఒక బస్నాలో పోసిన తరువాత తో Rd ఆ అల్ఫాను కథను వివరిం ఆని కేంద. నాయకులు అంటున్నారు. ఢిల్సీ వెళ్ళవచ్చును. 

(1938-1972) వలన తెలంగాణా పాంతంల్ సమయిక్యత అన్ని పక్తాలవారూ పొని తవు తను అభి వేశంలో సాల్మొన్నందువలన కలిగే నష్టం లున ఓక కుక్కువచ్చి ఆ బస్తాల మూతి వాడు. అంక కేంద నాయకులకు రాష్ట విభ రాష్మ విభజన చేస్తామని కేంద | 

వట్ళ సుముఖత ఏరడలేదు.. ఏరాడి (పాయ ఫపుతారు. యేమిటి?” అని తిరిగి (పక్నించాడ చిదం పెట్టింది. ఆ యిల్లాలు యా సంఘటనన క్ష స ల్ 
వట్ట భత ఎర్సడలదు ఎర్నడి (పో గొల్చి వివరించి చర్చలు జరుపుతారు (పన్నీ స్ స్ట Ss గ వ Es చ “నువ్వు చెప్పిన యిల్హాలు కథకూ (ప్రస్తుత జన అుష్నంలేదని యిక్కడే. తేరిపోత నృది. నాయకులు... సృష్టంగా (పకటించనప్పుడు 

ఉంటే 1970 లో తెలంగాణా , ప ఇంద (పభుత్వం అప్పుడు ఒక నిర్ధయా బరం. కాసింది... కుక్క ముట్టుక్న్న నువ్వుల (| డా స్టా్ట | du యా కంతి స్మూ 

ర్ ge ప ఫరిసి తికీ ఉన్న సంబంధ. మేమిటి శెశప్పుడ. శ్ర నాయకులు రొష విభజనక స్వ (థ్ _పజలు 0౫ ధా డబక్ని 
నిశ క్షి. అవకా దీ ర ‘ నో పవును వాడడం ఆమెకు రుష్న0లేదు. రా షె రద నాయకులు రాష్ట విభజనక. అం త saa 

సమితి (శీమతి దిరాగాందీ నాయ రావడానికి జనకాళం.. ఉంటుంది. ఆన్నాడు రాష్ట విభజనత్ సహా అన్ని విష గా త ర్ల నేశంలో పాలొఎ మే చివరకు వారికి గుండు 

| న ల ష్ణ శ J వ ల ఫీకా కథ ఎందుక. గురు వచ్చింది అని రించినట యితే ఆ విషయాన్ని సుష్మ రిగానే ” గె 
కత;ంకింద్ పోటీచేసిన కాం, గెనుపారీ ని చంచ లావు, యాలూ చర్చించడానికి కేం (దే . పభుత్వం అందుచేత ఆమె పక్కింటికి వెళి బస్తా ము సున్నా మ్యాతమే మిగుతులుంది అన్నాడ 

వ్ సి జ బ్. తడిగోడు 5 నుకదా! న J | 
న సఫారి వోడి ( _ రాష్ట విభజనే తవు లక శ్రమని (పజ ఆంగీకరించింబనీ నువ్వు అనగానే “నువ్వుల నువ్వులపప్ప యిస్తాన్చ. బస్తా నువ్వుల. అడిగాడు చిదంబరం చెన్పవచ్చునుకదా! అందుచేత 03౫ గుండ చూ డావుణి 

- వూర్చ్వగా ంచగలిగి ఉండేది లందరూ. నిర్న ంద్వంగా చెపుతున్నారుకదా! పవ యిస్తాను, నువ్వులు యివ్వండి అని యిస్తారా?్ అని యెంతో మంచిగా పక్షం “క కథలో యుల్ల్ఫాలు కుక్క ముట్యు బల్బు సమావేశం రాష్ట విభజన జరగ ము ఇట్టి డా 
Ca కేం దంచేసే కురొక నాల న టావిడన: అడిగింది. కొన్న నువుఖఅపప్పం ధుచ్చి. నువ్వులు పుచ్చుకుండా చేయాడానికి 

అడిగిన ఒక లయుల్నాలు కథ నాకు గురుకు కాదు, పార్ణ మెంటు తగిన చర్యలద్యారా ఆ పరిస్తితిలో యింకా చర్చలు జరపడం 

ముల్కీనిబంధనలని రద్దు చేసేదాకా అని 

చెల్టుతాయని ఇటీవలే స్నుపీవ్ కోర్టు | : 
తీర్పు ఇచ్చిన తరువాత కొర గెసు కేంద జర్ర గకొాంక శొఖు ఆం(థ 
నాయకత్వం *ప్రధానమంతి పంచ ౪ | . 
సూత పధకంి ద్యారా ఆంధ(పదేశ్ లో సిబ్బ- ది చె ఖరి 

66. ‘6 శాతం జనాభాకల ఆంధ 

(ప్రాంతం (పజలని '“తమిరాష్ టంలోన్నే 

అందులోనూ “తమి రాష్మ్టం రాజు 

'ధానిలోనే రెండవ తరగతి పౌరులుగా 

చివరకు అక్టలాది వుంది మాన పాణాల 

స్రీసి ఆంత్యదశలో (వ జాపోరాటానికి 

తెంగిపోవలసి వచ్చింది, 

వురో వూట = 

(ప్రస్తుతం భారత అధ్యక్షు నిగా ఫ్పన్న 

(శ ఏ.ని.గిరి గారు ఆ ఇక్కడ ఖర్యపూర్ 
లో. కార్మిక నాయకునిగా వున్నప్పుడు వారి 
ఆధ్వర్యములో జరిగిన ర్నెల్వే సమ్మెల్ 

'ఒకులేయని యొనరించివ 

'ప్రరవర య్యప్యము తప మవంబువ కగు దా 

వొరులకు నవి సేయకునికి 

'వరాయణము పరమ ధర్మవథముల'కెల్సన్ 

కలసిమెలసి వుందావునే ఆశతోనే గత పదు 

_ వారేండ్ను మీతో న బాధలు పడుచు 
\ గడిసితిని, కానీ, 1) _పత్వకబడ్నెట్, . 

'2) (పాంతీయకమిటీ, (క్ర) ముల్కీనిబంధ 

అరా: ముల్కీ నిబంధనలకు ప్వుతి 

చేకంగా ముదేల్నెన ఉద్యమము నేడు 

పష ఉద్యమముగా అంధ (పాంత 

ఆం(ధ పొరుషం 
ఆంధ పౌరుషానలం 

అరని బడబొనలం 
ములో తీవంగా సాగుతున్నది. ఈ గ్ర 

J i ణ్ స 3 కడి ఆం,ధుల ఇళులో సే నికుల 
(మహాభారతము మార్సివేసే ఒక ముల్కీ నిబంధనల సందర్భంగా ఆంధ ఎన్.జివో, లు గత పరము శివని తిన్న తమ్ము నలు, (4) "పెద్ద స్పమనుష్యూలి ఒప్పందం, న శ వ sss diet 

చిల్భుని పార్శమెంటులో అమోదింప జ్రసెంబరు 7 నుండి నమ్మె (పారంధిం . వట టి (5) తెలంగాణ గొడవలో ఆంధధులను వ పోరాటం వం విజయాన్ని 
(8 పరీధానినం. పుష్య బహుళఅమావాస్య స్టా ఏది. చారు. ఆర్యధ జిల్లాలు తాలూకాంరో న | న. pe, సాధించారు... (8 3.వి.గరి గారు గతాన్ని 

ప్టృవాలనం గారి సంచసూ త పథకము, (7)ఆం([ధ 7 ష్ యః శనివారఠత వ యినా స్మా విజయవంతముగా సాగు (' + నై గురు తెచుకొని ఇపుటిక్సెనా మంచి మ దీనివలన ఆం; ధ్మపాంతం (ప్రజలలో తున్నది. హౌ దరాబాద్ నగరములో కూడ చరి తలో, ధరి తలో అకు పట్టణములో వైద్యవిద్యా సౌకర్యం Se చి ba షా న వ 

. తీ వమయిన అసంతపి చెలంగింది, క్ 7 చలా రని మహానలధి, 4౪.౪ లేకపోవుః కారణవ చే కుండా చెల్ళి ఇవేధాని ఇందిరమ్మ 
= J Ut సమా. ఆంధ ఉద్యోగులు సమ్మె డిసెంబ వ్ wa లుల తన /కారణములుండుటంత, పత్యేకాంధక్లె కుండబద్దలు గొట్టి “మిడు ద్ర టవ నాదులా.. షమైక్త 8 నొదులా ఇ” 
మ సమంక్యతా వాదుల వాం అసంతృప్తి ఎంత తీ(వమయినదో ఎకు, వ శాతము నిండు గుండె కుంసటిల్ ఆం, ధ| వజలు అజ్న కళ్తినవారు గనుకనే ఆం స గో . ల న నుండి (పారంభించినా, గ్ర 3 Wl కై చర్చ నోట్సు మొట్టాడుతొరని == (వేవాసాః- చుమశానెకి ఒభవనాక జాకులం |" ఇ 
og వ శే వ బుదటో ఎందరో కాం[గెను.. డిసెంబర్ 12 నుండి సమ్మెలో జేరారు. మం న ఈ బాధల" సడలేక మేము వేరుగా వుం gos స్తు న్యా Yr 

: చి భరో 0 వాయ కుల జీ తెలియ లేదు. సగరములోని సె కటేరియట్నందు, as Sas _టాము. అంటున్నారు. వళ టుండా. కావడం WS me om 

(| శితశిశిశిరిశుశిశి ఈ అనంతృప్పీి ఒక _ (ప్రతృేకాంధ 64 వివిధ డ్వెరెక్టరేట్లలోను యితర హక న్. న వ ని డి. మనస్సె అ. సత్వేకా ర వచ్చి తీరుతుంది, వంది, బొతి విబేదాలా? 
! వి లి అహంకృతిని, ఆపక్పతిన తున్నులసాలెం విజయం వునదే, i id ॥ / 

7 హా దరాబొదులో వదహారుగురు రాష్టం ఉద్యమంగా మారిపోవటం “a రోను ee ఆహతీగొను యమానలం - వచన Hee యస్సే. నజీక్కొ కె కృష ృమౌర్షి (పాంకీయాభిమానాలా?ె 

శాసనసభ్యులు సమావేశమయి నేడు గమనించిన తరువాత ఆం(ధ కాం('గెసు ses ren అ న్ పాలం జిలుగు తెలుగు వెలుగు నిల్చు కృష షం! 3 శ్వేపిం టింగ్ పెన్స్ (దో wn Te sey 

. Par ha wwe రా శ్ర ౯ ఇ ఎరు లం 
ఓ స న లి విభాన “ x ట్ 

అంధ్రపదేశ్ని విభజించటానికి కొర నాయకులలోకూడా అధిక సంఖ్యాకులు స్య (పభుత్వ యంతాంగాన్ని నృ పరస జ్వలియించే విభానలం, Meng [(వవాసాం,ధులా ఎదన ఖర, పూర్, రానునగరం, Mra 

ఉం అనతగ్న క్లిష పరిస్టీ తిని మెరుగు కేంద నాయకత్వం ఆదేశాలని పోవునట్యు చేస్తూ వేర్పాటు ఉధ్యమానికి న ఎ ; వ వ. బెంగాలు, విజయవాడ పోమాగ్ని. జ్వాలలు, 

ఫేరచటానికి' ఒక కొత “పంచనూ[త ధిక్కరించి (పజల ఉద్యమంతో చేరారు. అన్నైముక లాగ. వుంటుబ్నురుం పలక ఆప మాం ప ఆర్యా! లో కో సరుకే పరా దారి పొడుగునా 

వాథకా'న్ని తయారుచేశారుట. రాష్ ట కొందరుమా తం దీనంతటినీ అలక్ష్య చేసీ అయితే ఒక్క అర్హ నా! sr భడోద౭మ ణా ల వీరోచిత . సిఆ CERES 3 wey పారిన రక,వు శేరులా?ి 
జ ( లయము, బిళ్వారో్ ఆజ ఎకవామికృ స్టా ఛు చా | జంఎన కాల్పుర తసుబులు. బాన చెస్కరా ఆం| ధుడా చేషరా 

నిలో ఆం ధృ్యపదేశ్ ప్రజలందరికీ కేర్యదకాం[గెను నాయకత్వం అను గహా సుల hes 25 స్వ § వీరుల గురించి శేమెప్పటికప్పుడు తెలుసు ఆర్యా, ఆంధ పదేశ్ ఏర్పడిన తరు అ Fa ప వినువీధి నిండిన 

సమానహక్కులు ఉండాలనీ; రాజధానిలో నికే ఎక్కువ 1పాముఖ్యతని ఇచ్చారు. అండ ఉద్యోగులతోను కొందరు మ్యూతమే (టర్. ఇది , పజోద్యవుం! ' కుంటూనే యున్నాం.. ఇక్కడ వ.బెం వాత “పెక్కు కుటుంబాలు, ఆంధ్య్ముపాం en చెప్పరా sande / 

ఉిత్వన్నమయిన ఆదాయం మిగులు ఆం భ,పాంతంలో జరుగుతున్నదంతా శాక్ 12 నుండి స్మ చేస్తున్నారు, నయోద్యమం. గాలులో వున్న మాకు బంగ్బాదేశ్ దగ్గ తం నుండీ హ్వైదరాబాదుకో లేక తదితర ఆం్యధుడను నేసంచు ఆర్హనాదాలా? 

కంట రాష్మ్టంలోని ' వెనుకబడిన తాత్కాలికమయినదనే ధోరణిని (పక మిగిరిన వారు ఉద్యమ వ్యతిరేక (పనం ముక్కి ఒక ములికి ae రగా వున్న మాకు స్వాతం[త్య పోరాటం తెలంగాణా జిలాలకో, ఆక్కడ ఉన్న ఆం (ధర్మా పమ నాదనుచు ఈ జొతి బేదొళ్క 

6 దిగబడ్డది గుండెల లోతుల్ళొకి!! అంటే బాగా తెలుసు, వున తెలుగు సోద పె వేటు పాఠశాలలలోను, ఇతర పరి శమ ఈ _పొంతీయాభిమొనొలి 
ంతాలకోనం కర్చు చెయ్యాలనీ, అన్ని టించారు. ఇపుడు వారు ఆం,ధ,పదేశ్ గాలు చేస్తూ, సో చేసు న్న 60 మం అ ల 1238 ES కీ (ల చరా న 

- ॥ స సస షన పనులు సహితము నిర కారుతోంది వేడిరక్సం -- రులు కేంద పరిపాలన అడుగుజాడలో అతోను పని చేయుటకు తరలి శే (పతిఫలాలు ఆ 

రక్షణలూ మార్చి 1974 కి అంతం సమయిక్యత పేర తెలంగాణావారికీ త hal Me చ మరిగిపోతూ పలవరిస్తూ]! నడుస్సున్న సిఆర్. వాళ్ళు జరిపిన... వెళ్ళారు. నాళ్ళక్కడే చిరకాల ముండుట Ml సునీత, 

శ్ఞవాలనీ, (సంరక్షణలతోబాటు తెలి త్రం కాని ఒక re పధకా'న్నీ seg Mees లేగే సుండు కూనదెస్పటికీ! re కాలులో ines bi ps ప స తెలంగాణా (పాంతం Sie ae మేనుని పి 4h చికి ధెంం ఫీ a క మ 0a య్ ర అ లను. మెను | / ః 

గణా (ప్రాంతీయం నుఘం పోవాలనీ- తయారుచేసి ఏమి సాధించ సి ఇక్కడి ఎన్-జిఒ. సంఘసఖ్యులు, న న్న మ. విప్లవం! చనిపోయిన వైనం తెలసి మా హృద లోనే చదివింపనలసి ఎర్బింది ఈ కార చెప్పరా ల 1 సికాంపు 

శ్లంతదొకా ఆం,ధకి ప్రాంతియసంఘం దిలుచుకున్నారో అర్భంకాదు. | బి. వి. కార్యకర్తలు ఎన్నిమారులో వీరికి హితము ఇఆం(థ విస్ణవం ఫే. జ్యాకోశెంచాయి... ఆంధ సోదగు... ణంగా. వారు సమ్మగ ఆంధ వదేశ్లో రాష్ట్రము రానిదే కాళు 
శకటే ఏర్పరచాలనీ); 'జూనియర్ ఇంజ నుబ్బారెడ్డి , ఆయన అనుదరులు కొంత బోధించినా నీరు పెడచెవిన బెట్టీ స్సులో స వ స లందరికీ దూరాన వుండటం వల్ళి ఏపీ ఉద్యోగాలను ' పొందినప్పుడ. తెలంగాణా నిదుర్చెన బోనని (పా “మిక నత్య ఫ్ర 

డ్, 9 ఓ వె ఫీరులనీ, సివిల్ అసిస్టెంటు సర నులనీ ఆలన్యంగానయినా ఆం ధ్యపజల [శ్రేయ వ్లె " వక ఉద్యమాన్ని "న్సుపోయి నాడు న. చేయలేని న్న్తలో అసమర్శుఆమ్మె' కోటా ద్యారా ఆప్లై _ చేయవలసి వచ్చింది, చెప్పరా 

వేట్ ఉద్యోగాల చట్టం పరిథిలో సూకీ భంగం కలుగుతున దని గురించి, స న్నారు. వీరిని ఏనునాలో, ఎలొ దారికి తమా సలు | బాధతో, వ్యధత మాలో చేమూకుమిలి కాని వార! పనిచేయవలసింది ఒక్క తెలం వాడ వాడల పు"బ్బ ఆర్యా, ఆంధ జెల్ళాల్ళో స (వత్యేక 
i దు 

తొలగించాలనీ (ఈరెండు తర స శ న స తీసుకు రావాలో మాకు అగమ్యగోచరంగా వీశాలాంధధ వర్తిలాలి పోతున్నాం -- ఈ సిఆర్.పి నాళ్ళు గాణా కాకుండా. సమ్మ్యుగ ౨౦ధ్య పదేశ్ వీరాధి వీరులే ర్మాషోద్యవముం పేరిట మేహ “ధృతంగా 
ఘుంచి లగించాల గ c తమ రొజకేయ, జీవితాలని లా గం వుంది. | " విజ్ఞదువాడ్డ, గుంటూరు, నెల్లూరు కాబట్టే నోరు సంతుమ్మ లె వున్నారు. కాని రాజ్యము వీర భోజ్యమని ఉద్యమం నడుస్తూంది, ఇదంతా 

న్గతులూ. పెద్దమనుష్యుల వప్పందంలో చెయ్య టానికి పూనుకున్నారు. ఇలా మా వ్యతిక ద్వారాన్నెనా ఈ వి వము ( వ రిని అని. మాటలో. కళ్యా. బనింవిన. వమ - టైుసుత పరిస్తే తినిటట = శం ధవ చరా (వజల కోరికలన్నై. జరుగుతున్నట్క (వతి 
శవ కనుక; ఆంధ్రప్రాంతంలో వెనుక సను మిక్యతావాదులమని _ చెప్పుకునేవారి కా ర్య్యాని బయటపెడితే తమ తము ముర న్స్నపర్శి( కరీంనగర్ జిల్లా) యాలో ఇళ్ళలో దూరి అత్యాచారం _ నిభజన అనివార్యంగా కనిసిస: న్నది, అడ్మౌవడ. నీలుచునని వాయకుడు ఎలుగెత్తి చాటుతున్నాడు. 

యాన్ని న (వాసిన లేఖను చదివాను. చేయడం, సహించరాని భయంకరమ్మెన కాబటి 1956 తరువాత ౨యనింప అడుగురా ఆం్భధండా, అడుగురా! (వజల కోరికల సాధనకున్నె ఉన్చేశాలు ఏమిటో ఇప్పటికి కూడా వడుంకట్టి డిన పొంతాలకి కూడా తగుమాతం క తో చేరగల బ న పత ja క 3 సై _బాంచి సమ్మెల స రను బీంచిత్సు “ఒకే భాషా ఒకే సంస్కృతి గల విషయం - ఏ దేశం కూడా హర్మించదు.... బడిన ఉద్యోగస్తులందరి వద్ద నుంచి విభ నిడదవోలు రాధాభాయి,  త్యొగాలకు సిద్దమ్మెన నా కాకర ల. 
థనం టాయించాల స సృష్టంగా ose దు. ఆశతో ల పనికి పూనుకున్నాను,, (పజలు ఇలా విడిపోవడం (ఫతి హింసలు నీ అయిన్సండి. (పధాని ఇందిర ఈ జన తర్వాత ఏ రాష్టంలో పనిచేయ 17-34 కస్పా తంల 

| మ జరుపుకోవడముపరవు లజ్బాకరం” అని _ వారలను ఎలా వినగల్స తుందో! గోరింది ఆపను తీసీకొనవలసిన అవసరం కా గ ల A f విజయనగరం ఈ 2 ధరలు గత పది సంవత్సరములు వ్యా ఆయన | వాశారు. పాకిస్తాన్ స్పెనీకులు ఆ అప;టి వుంది. వాకు ఏ రాష్ట ంలో పనిచీయ వీ ది Po పరస. విట A) గా 

(ఆర్హగణాంక కార్యాలయము ) ఒకే భాష్క ఒకే సంస్కృతి గలనారము సంయుక్న పాకిస్తాన్తోని తూర్పు పాకి గోరినప్పటికి పబ్సిక్ సర్వీస్ కమిషన్ మిటిట. నిర § చనం, బ్ార అదుపులో పెట్ట 

1873 శనివారం “das 
.శక సం. 1894 మూఘమానం 1. 

' నూతన వ్యవహారాలకు 
| ఫ్మిబవరి 3 శనివారం = తిధి మం 

చిది కాదు. నక్షతం మంచిది, 

| శీ ఆదివారం -- సాయం్మతం గం 

3-10 వరకు తిధి మంచిదికాదు. తరు 

| వాత మంచిది. నక్ష క్ట తం మంచిది. 

మేషం: — మోకంకే సెద్దివారు కూడా 

ls కొన్నీ వ్యవహారాత్తో మా సహకారాన్ని 

'కోరవలసి వసంది. సి రాసి వ్యవహారాలు 

బంధుమి(తు 

అశ్వినీ నక్త్య్యత 

సారికంయే బాగుం 

' అనుకూలంగా 'ఉంటొయి. 

లమ. కల్సకొంటారు, 

జాతకులకు. మిగిరిన 

ల్ల 'బుంది. 

'వృషభం 1 a వ్యాపారాల్ళో నీలా 
' కొర్య్యకనూలు అనుకూలంగా ఉంటాయి). 

'సాహిత్యకళారంగాల్టా ఖ్యాతి అభిన్నుంది. 

' సంత శ్రోషకర్మ్నాన వార్త అను * . వింటారు. 

ఆరోగ్యం బాగుంటుంది రోహిణి నక్ష(త 

'జాతకులకు మ్మా తం బాగురిడిదు. 

'మిధునఆ ఫా ఉద్యోగంతో. చికాకులు 

యేర్పడతాయి. కొన్ని వ్యవహారాల్ళో అందో 

శన కలుగుతుంది. (పయాణాలు వోయిదా 

పటి తాయి. అనన రమ్యే న వ్యయం జరుగు 

ముంది. పునర్వసోూ నక్ష[తే జాతకులు 

“మిగిలిన వారికంటే జ్యాగత్తగా వ్యవహ 

రించటం చాలా అవసరం. 

ఏర్కాటుక ౦ సయత్నించిన (పతిపసీ 

సులువుగా నెరవేరగలడు.  నమయానికి 

యేదో ఒక విధంగా. డబ్బు చేతికివస్తంది. 

వినోడ కాలక్షేపాతల్ళో పాఠ్శాంటారు. సొటి 

వారికో గౌతవం బాగుంటుంది. పుష్యమొ 

నో (త జాతకులకు మీగిరిన వారికం శే 

“బాగుంటుంది 

సఆపాం == వ్యాపారంతో (శమ మిది 
అనుకూలత ఐఖిస్తుంది. సొటీవారితో వాడ 

(పతివాదాలు తగవు. శుక కార్యాల విష 

యంతో. కొత్త సమస్యలు తిలయెత్త 
వ ట్య క బి He డను. పుబ్బా నక్షత జాతకులు 

జ్యగర్హగా వ్యవహరించడం ఆవసరం, 

బ్ జి క విడో మున్ముందు లాభించ 

గ వ్యవసోరారో అభివృద్దిని సాధించ 

గుర. సంతావాగికి నిఖృసంతోషాలు లభి 

సాయి. విన్ కాలశ్టేపాల్ళో పాల్గొం 

టారు. నూతన విషయాలను తెళ్ళు 

కొంటారు, హస్తా నక్ష్యత జాతకులకు 

మాతం బాగుండదు. 

తుల ;- మో కార్య(కమొలో, ఆదాయం 
కంఘే అడొనుడి అధికంగా ఉంటుంది. 

ఉద్యోగంలో గారవ (పాబల్యాలు బొగుం 

టాయి. ఆర్మిక వ్యవహారాల్నో మొగ 
వాటాలు తగవు. విశాఖా నక్షత జాతో 

కులు జాగత్త, గా 

అవసరం, 

ప్ఫిశ్చేక ఆః వృత్తిలో సొటివారి పోటీ 
తగ్గుతుంది. సాహసముతో కూడిక వ్యవ 

హారాలు లాభిస్తాయి, సంతోషకరవ్నెన 

వార్తలను వింటారు, మి(తుంకు సహా 

యం చేస్తారు. అనూరాధా నకృ్య్యత జాతి 

కులకు మిగిలిన వారికంటే బాగుంటుంచి. 

ధనుస్సు: = అన్ని వ్యవహారాల్ళోను మో 

శ్రమకు తిగిన ఫలితం అభిన్నురది. సమ 
యూనికి యేదో ఒక విథంగా ఉబ్బు 

వేతికి రాగలదు. (పయోజనం గల పరిచ 

యాలు యేగ్సడతాయి. మూలా నక్ట(త 

జాతకులకు మిగిలిన వారికంటి బాగుం 

టుంది, 

మఠరలం ?- వ్యాపారంలో ఆదాయేం 

బాగుంటుంది. ఉద్ ్యేగంలో అధికారుల 

ఆధ రాభిమానాలను పొందగలరు. అలంకార 

వస్తువులు కొంటొరు. సజ్జన సొంగత్యం 

లభిస్తుంది. 1శవణ నక్షత జాతకులు 

వూతం బ్యాగత్త గా వ్యవహరోంచిడం 

ఆననధేర 

కుంభం = కొంతమంది వ్యక్తులు 

మిమ్మల్ని మాసం చేయడానికి (పలుత్సి 

సారు. సాహసముతో కనొడ్న వ్యా 

రాలో నష్క్పంవన్నుంది. (వయూణాల్నో 

[కమ కలుగుతుంచి. పూర్వాభా। దా నక్త 

జాతకులు మిగిలిన వారికంటే జ్యాగత్నగా 

వ్యవహరించడం చాలా అవసరం. 

ధులు ఫలా ముఖ్య సా ఒ పనులు 63 

దింంపూర్చి చేయడం మంచిది మా 
(వయత్నాలకు (పోత్తాహకరంగా ఉం 

టాయి. లర్సి క వ్యవహారాలు అనుకో 

రంగా ఉంటాయి. శేవతి నక్షత జాతకులు 

మాతం జాగ గౌ ప్యవహరించటం 

అవసరం. 

వ్యపహరించడం చాౌలొ 

_మహేక్) 

౨44౩. ఆర్.టి.విజయనగర్ కాలనీ 

హై_డరాబొడదు -28. 

కా 

తృతీయ నర్శ 

| తస్య తద్యచనం (కుతో 

; లంకా సా కామరూపిణీ ' 

' భూయ ఏవ పున నర్వాక్యం 
| బభాషే పరుషాకరన్ు. 

మా మనిర్మిత్య దుర్చుద్మే ! 

రాష్షసేశ్వర పాలితాం 

వ వ శక్క మద్య తే (దష్మృం 
' పుఠీయం వానరాధమ! 

హనుమంతుని మాటలు విని అంకా 

దేవత మరీ పరుషంగా హెచ్చ 

రిస్తూన్నట్ను మళ్ళీ అన్నాది. వానరా 

ఛమా! నీకు బుద్ది లేదూ? రావణ 

పరిపాలన లోవున్న నన్ను విదిరించి 

లంకని చూడడం నీకు శక్యం కాదు. 

| 

"(ఈ లంకా వగరాన్ని నేనెంత 

భద్రంగా రక్షీస్తున్నానో రావణుడు 
నన్నంత కని పెట్టి చూస్తున్నాడు. 
కనక లంకని చూడడం అనేది నీకు 

సాధ్యం కాదు. నింత చెప్పితా విన 

కున్నావు. మూర్కుడన్షె ఎదిరించి 

వెళ్ళదలచావా? నన్ను జయించడం 

నీ తరంకాదు -- అన్నట్టు చెప్పూంది 

"టైగర్ మదన్ 
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గనుకనే మృ దాస్ నుండి వేరుపడి, తెలుగు 

వారందరం హాయిగా అన్నదము్ములవలె, 

లం కాధిదేవత.) 

తతస్స కపిశార్నూ అ 

స్తా “మువాచ నిశాచరీం పకక 

దృష్టా పురీమిమాం భే | 

పునర్వ్యాస్యే యథాగతవ్౨, 

ఆ రాక్షసీ మాటలు విన్నాడు వాను 

మంతుడు, లొలిస్తూ న్నట్టు న్నాడు. 

ఓ లంకా దేవతా! నువ్వెంతో మంచి 

దానవుకదూ. నామాట విను. ఒక్క 

మారు లంకంతా చూసి వచ్చినళ్నే 

వెళ్ళిపోతాను. (ఊరకే చూసి వెళ్లి 

పోతాను. పూచిక పుడక్తినా వితు. 
కొని పోయేవాణ్ణ్చి కాను. కొండంత * 

ఆశతో వచ్చాను, చూసేసోతానంళు 

ఆ మాతం అవకాశమిన్యకూడదా రై 

అన్నటు భ దే=పుణ్యాతు రాలా! 

కొంత సెపు గ్లజి బిరదిః శ్ ఉగటిం 

వమిటి౦త ప. య. 

| లతో పని సాధించుకోవాలని. 
| అది (స్నీ,పరుషంగా మౌొటొడడం, 

అవామీలీగ్ను అణచడానికి = 

ఇవే విధానాలను ఆనుసరించి 

స్వాన్లో 

పధమంగా 

ఫ్ర త్రీ శీమద్రామాయ ణముకుకుని 
pry 

, అని నంబోధిస్తు న్నాడు, మంచిమాట 
బగా 

విదిరించడం బుద్ది మంతుల లక్షణం 

37 కాదు.) 
: తతః కృత్యా మపోనాదం 

il. సొ చె అంకా భయావహాం 

తశేన వొనర శేషం 

తాడయామాన చేగితా. 

మారుతి మాటలు విని ఆరాక్టసి 
భయంకరంగా అరిచి అరచేతితో ఒక 

చరుపు చరిచింది! (ఆయన వానర 
శేష్ము డని అనుకోలేదు. ఏదో 

సామాన్యమైన కోతి అనే అను 
కొన్నాది.) 

తతస్ప కపిశార్చూలో 
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తయారు చేసిన ఇం యె గేటెడ్ లిస్స్లో 

ఈయబడిన వారి సీనియొారి టీకి భంగం 

లంకయా తాడితో భృశం 

ననాద సుమహానాడం 

వీర్యవాన్ పవనాత్మబః. 

తత స్సృంవర్శయామాన 

వాను హస్తస్య సోంగులి; 

ముష్క్టినాభి జఘాన్నె నాం 

హనుమాన్ కోధ మూర్చితః 4౧ 

గ్రీచేతి మన్య మానేన 

నాతి ,కోధ స్ప $యంకృతః 

దాని అరచేతి దెబ్బకి మండీ వడి 

వాయుశ్రుతుడు సింహంలాగ గర్మిం 
చాడు. ఎడమచేతి పిడికిలితో ఒక 

పోటు సొడిచాడు. ఆడదికదో అని 

దయ తలచి అంతతో విడిచి 

పెట్టాడు. (ఇది నన్ను కొట్ట 

డమా అని కోపించి ఎడమచేతి పిడి 

కిటి పోటుతో దాని దెబ్బకి జవా 

బిచ్చాడు. మితిమీరిన కోపముతో 

అయితే చస్తుంది. సీ్గహత్య మహా 
పాతకం అని జంకాడు.) 

ఓహో ర వొస 
థిరీమో! ఎల్లొగ 
తెరవ 2. 
WE శకట కల్లో 

(నశేషం) 

హతృ్యలా [1 

రక, దాహాలా?ి 

"మాఊంసమస్త 
క క గయ రా 

39 ఉప లసౌడు కొరత 

0 రూ.లు బహామతి సొందినలేఖ) 

మొ ఊ ళో 5000 జనం' 

ఉంటారు. పోస్టు మాస్టరు, జవాను 

ఒకరే. అందుచేత, తసాలా సౌకర్యాలు 

సరిగ్నాలేవు. (తపాలా పె బ్లు 

కూడా లేదు.) 
చిగురుపాటి నరసింహారొన్స, 

వయా పెద కాకాని 

ఉప్పలపాడు పో గుం జీ 

ఒకే బావి 

0 వేల జనాభాకల మా ఊరికి 

ఒకటే బావి అదీ ఊరింయట ఈ 

విషయనుయి ఎవరూ తగిన శద్ద 

తీసుకొనటం కేదు. 

ఎన్. ఏ. రషీద్ నె. జి 

ఆలూరు. 

ఎ(గహం లేదు 

మా (గామసులు20 వేల 
కర్చుతో చక్కటి రామాలయాన్ని 

నిర్మింపచేశారు, ఇంతదాకా న్మిగహం 

వ్రతిష్టృ చెయ్యలేదు. 
నేతులూరి జయ గీనాథ్, వెల్ల లచెరువు. 
లక్ష్మయ్యకుమారుడు, (వ జ 

శాంతపురంసమస్య 
5 వేల జనాభాకల మాడఊరి 

దగ్గర ఒక నది ఉంది, వానా 

కాలంలో ఆది పొంగితే వీధులు కొన్ని 

కొటు క్షుసోతాయి. వంతెన రోడు 
a 

అవసరం. 

ఎమ్. ఎన్. (పకాశరావు, శాంతప్పురం, 
కేరాఫ్ క. ఎన్. రావు, 

వయా మక్కువ సో (నీకా జి! 

ముని సామాన్య (పజలు యిన్నినాళ్ళుగా 
కోరడం లేదా? ఉద్యమాలు నడిపి (పభుత్వం 
స్పె ఒతిడి తెచ్చి సామాన్యని జీవితం నేటి 
వలె వుర్భర పరిస్తీ తికి రాకుండా చూడగల 
కి (పబోద్యమారికు లేదా? ఈ నాయ 

కుల్త (పజల కోరికను గమనించి అట్టి 
కార్య కమాలకు ముందుకు రాకపోవడం 
ఎందుకు జరిగింది? ధరల తగ్గింపు (సజల 
కోరిక కొదో? 

ఢిల్లీ నాయకులు ఆంధ శాసనసభలో 
అత్యధిక సంఖ్యాకులు ఆంధ శానననభ్యులని 

తెలిసికూడా తెలంగాణా వారిని ను 
స నియమించడం నుంచే వేటి 
ఆందోళన నచ్చిందన్న  (పాధవిక సత్యాన్ని 
గుర్తించడం అవసరం. షట 

ఎం. ఏ ఎన్. స్కీ టి, శర 

కార్యదర్శి, 
ఏఐ. పీ ఇ యః క్సాన్ాచె 

(గీకాకుశం 

లే లలో అంకాలు 

* తెలకర్ 'కిషా రావ్వు' 

బనియన్ సెంటర్, 

సుభాప్రోడ్, న్యూటవ్చన్, 
ఇఅనంతప్పురం, 

జా (పత్వేక ఆంధ రానిదే ఉదనుం 

చల్చారదు. చల్లారితే ఆం! ధజాతికే అవ 
మానం, 

* కె, ఎన్, (పసాదరావుు బిష్క 
సత్ బెవరీ వెనుక్క 

తిరుపతి. 

= రావాలి రొవాలి ఎత్యేక ఆంధ 

ఎగరాలి ఎగరాలి జ్షెఆంధ జెండా 

* గోలకొండ బాలసుు బనుణ్యర్మ 

153 చింతకాయల వీధి 
తిరుపతి. 

— ౦ ధులకు ఒక రూలు 

ముత్కీల కొక రూలు 

* బలభ( ద రత్ససభాపతి 

కార్యదర్శి, 

జిల్లా ఫౌరమండళ్కి 

కడప 

"= వెలగలేమంక వారితో కలియలేము 
తొలగిజీవెంచు కే మాకుమేలు గనుక 

కోరుచున్నాము | పత్యేక కోర్కెనిపుడు 
వేరుచేయుట ఇందిరా తీరు గాదే! 



ఆం, ధప్య చిక 
ష్ స్కై 

శనివారం ఫి, బవరి 

గుంటూరు పూరి 

బంద్: ్మబహ్మాండన్నెన 

ఊరేగింపు 
గుంటూరు, ఫె బవడి 2 ఆంధ గం 

ఘర్ష సమితి భారత వొణ్లిబ్య మండలి కాల 

వఠాపునందుకొని నిన్న గుంటూరులో పూర్తిగా 
బండ్ జరిగినది, హిందూ కళాశాల సుండీ 

జరిగిన గొప్ప వూరేగింపులో వివిధ వాణిజ్య 
సంస్ల్ల ల బొలసేన సభ్యులు, వాల్లప తరగతి 

సిబ్బంది,సోటో గాఫర్డు కు పుఇన్ స్టిట్యూట్పు 
బోస్ కల్చరల్ సంఘం మొదలగు సంస్పృలవారు 

పాల్గొ న్నారు, 

నిన్న హెడ్ పోస్టాఫీసు వద్ద పెదకాకాని 
జుం ధసీన నుహిళా విభాగం వారు రెండు 

జట్టుగా వీకిటింగ్ జరిపారు. ఇందులో కొంత 
ముంది కార్యకర్తలను అరెస్ట చేస్తి రసూల్ 
పేట పోలీసు “స్టేషన్కు తీసుకు వెళ్ళారు, 

(నని) 

కె రిషి 

కావవీ, ఫ్మీబవరి 2 ౩ కావలి పట్టణంలో 

మంగళగిరిలో బుధవారం వాయంకాలం (బహ్మాండమ్మెన 

విభజనకు ముందుగా 

అంగికారం ప్రకటించాలి : 
దొదాపు వెయ్యిమంది. (పజలు (పధాని 

pan pn న! జా - న దిస్పిబామ్మను. వూరేగించి, జిల్లా మానస్ 'డేం( దానికి [శీ తెన్సెటి విశ్వనాధం సూచన మ \ కోర్టు ముందు దానికి అంత్య కి? వో 

+స్వానీక్ష సనస డ్ గ 
న. స. ప. స తోట నరసొవురం, ఫీ బసరి 2 5 (పత్యేకఆం(ధ కాశాలులేపనీ అంతవరకు నాయకులను | muds ( 

_ ee ts య ss oa శ్యాం ఈ రాష్ట నిర్మాణానికి కేం దం అంగీకారం పాల్హొనవద్బని శీ తన్నృటి విశ్వనాధం ఇక్కడ 

వా గింప్తనకు నాయకత్వం వలాంచారు (వకటించినగాని చర్చలతో పాలనే అన 'పేద్కొన్నారు. 

లం ttn le తా శొంటియుతం గౌ జరుగుతూన్న ఉద్యమకారు 

గ్య ౮ 
a ns 

ది శే. సి. పి. లిమిటెడ్ ' 
౨8, మొంట్ గొరో, 

'ఖీర్కెన్ ఉపన్యాసము . 
పాశి7లి ఎవరి తిధి వ తోదీనాడు జదవబశీన ౨7 నో 

మ్మడాన్- 6, 

[పోర్టికో శల్పూనభ్యు నమావోళయునందు వై కంపెనీ భోల్ళెల్ | 
"(ట్రీ ఎ. ఎ, లావుగాతీణే యున్నంశిణీన జనన్మానమయు: 

మోద ఆధారముగా. చెరకు యొక్క మన, 
కనీసపు ధర ఈ, 98-80 వృండవలెను. 

మన స్వాధీనమునందు. లేని పరిస్పితుల వలన 

రికవరీలో జరిగిన యీ సంపూర్ణ తిలోగతి 

మనొశయాుఖారా! 

మో కంపెనీ చొక్క 31వ వోర్సిక సర్వ 
సభ్య సమొటేశమునకు మమ్ము హృదయ 

పూర్వకముగా ఆహ్వానించడం నాకెంతో | 

అఫేదదాయకన్యుగా నున్నది. ఇనుటికి కొంత వచ్చే బ్యాలెన్సు మీటునందు మోకు అంతగా 

కాతముగా 1972 జూన్ 30 వ తేదీతో|(ప్రతిబింబింపగలదు. కాని అటుపై వచ్చు 

ఆషతక్మాన యేడాది తాభూకు ర్షె కెక్టర్ణ బ్యాలెన్సు షీటు నందు పూతను తక్సుక 

రిపోర్టు మఠియ) ఆడిట్ చేయబడిన లెల్బుల (వన్సుటిన్నుంది 

నివిళనుులు మో వద్ద వుంటూన్నవి, కాబట్టి ప'షెంటు : 

నర భర పలల వ కంల 
ఫ్యాక్టరీ యొక్క ఉత్పత్తి, గడిచిన యేడాది 

భనియెళ pn ఫలిఫోశుంణుంతాబ్ స్బాయిలోవే వుంటున్నది. ఆంధ్యపదేళ్లో 
40% పనర్కట్ లేకుండా వుంటున, 

ఎీనిడూ గింవోశాతీనో విటొలములు మరియు మన (పాంతములోని (పత్యేక 
"క యేడాది ఫలితములందు కంపెనీ రవాణా సనుస్య లేకుంట, సిమెంటుకు 

రికార్డు. సృష్మించించి, ఇందుకు ముఖ్య ఆవశ్యకత అధికమ్మెనందు వలన మన 

కారణను పంచదార డివీజన్ నందు హొచ్చు ఉళ్వత్చి మరీయు. రవాణాలు లొరితో 

జదాయను రానడమే. టన్ను చెరకునకు | మెరుగ్గ వుంజేవి. _ 
నుకకము ఆఖరుకు ధర రు 101.70 (వభుత్వ చర్యల వలన గత యేడాది ఇర్చులు 

వంతున. చెల్సించానటు ఇట్లు. చెల్లించడం] వ్య అధికం అయినాయి. ఇట్లు ధరల అధి 
ఆర్మధ్మపదేశ్లో (పైవేట్_ సెక్ళార్లనందు | ఇహ్హవకు సంబంధించిన కేసు, ారిఫ్ కవి 
మిక్కిలి హెచ్చు ధరలో ఒకటిగా గణింపబడినది. | కందు. విచారణలో యున్నది, 

ల్స్ అలీ వదత ముఖ హెవీ ఇంజనీరింగు 

విం. ఆర్, టి, పి అనేక ధరఖాష్సులులా మదానులో కూడా మేము. దోడాపు 
ముఖ్యముగా మన ఇంజనీరింగు. విధానములకు | 266" వరకు సవర్కట్ లొొదుల్కౌ నవలసి 
సంజంధించిననీ--వారిదే తయారు వేయబడు వచ్చిది, ఈ పవర్కట్ ౧0క అధికం 

. మనకు గల జనరల్ ఇంజనీరింగు [కుడి సూచన కూడా గలదు. ఇట్స్ నిర్భం 
పర్ముషొపు లాంటీది, ఖాతాదారుల ఆవనర ధమ మెరికొన్ని ముఖ్య విషయముల తో 

ములకు తగినట్టుగా విస్పృతమ్మెన వివిధ మ్రడ్లిపడుటచేత, మా అర్భయేడాది ఉత్పతి 

రకరూల్లైన పనులు భేయవలిసి యున్నది | క్రోడాదికంచు.. దాదాపు 20% వరకు 
అయినా కకాడా యూటీనలి (పభుత్వ విధావన | ఆగ పోయంది, అయినా కూడా, ఏవరు 
లోని నూర్చ్సుల నలన్క మనకు తెలియకుండానే, నిర్చంధములను అధిగమించి, పరినీ తిసి 

(నస్నుళపు మరియు ఛరచు మారుతున్న | మెరుగుసరచవలెనని, మేవ మా శక్తికొద్మీ 
సారి శామిక విధానములను ఉల్పంఘించ పయత్నించుచున్నాము, 
వచ్చును. అను అవరోధములు గల వాపీ upp i 

ఇంజనీరింగు గాక్ట్యరు వందు గరిష్ట ఉత్పత్తిని వరిల్ ధన్ & అలీవ్యద్ది 
సాధించుటకు బదులుగా మేబేజమెంట్సు 
చాట (దభుత్వనుః వారి యేజ్ళినా ఒకే 

చ నో లేక మలొకదానినో ఉల్సింఘీలచు 

నాశ అనే ఏసయ్య వరిలింతటలోనే బక మి. 

ఎతతులి ఎిలాగయులు 

గత యేతాది మనను 11000 టన్నుల 

పంచదార యెగుముతి చేసియున్నట్యు మారు 

నున బ్యాలెన్సు కీటు ద్వారా తెలిసికొవగలరు. 

హారిటస్ (పభుత్వము. వారి నుండి మనకు! వలన యీ యంతము డెలివరీ ఆలస్యము 
లెటర్ ఆఫ్ ఇన్ మింట్. వచ్చింది, ఇంిడీయా | కావచ్చును, అందుచేత యూ యర్శళం పని 
(వ్రకుత్తము. వారినుండి క మాళిటన్లో | శేయతం 2978 ఆభరులోగా (ప్రారంభము 
వతోకణ స్తా పీంపదలచిన టు హ్లాంటు కాతళ్సునని నేదుం భావిస్తు నాము. | 

ను వ కూడా మంజూరి చేసి భావీస్సున్నాకు 

మేము మొట్ట మొదట సెట్టివ గొప్ప 

పెట్టుబడి ఖర్చు మన ఆర్డడి డిపార్గు మెంటు 

నకు ౬5 1901—ఏ కంప్యూటర్ ఖరీదు 

చేయుట. ఈ కంప్యూటర్ యిప్పుడు. ఇండి 

లభింపగల గొప్పు స్పెంటిఫీక్ 

ఈ అవకాశమును మనము 1973 జూన్ 

విధవ తేకి నుండి ఉపయోగింప దలుపషు MM 

వ్యాను, ఆయితే కొన్ఫీ అనివార్య కారణముల 

నీఖ్టంది బనతులు 

శాంశోకయులకు పూర్తి. 
మేను యకిట్క్ 
| పూర్తి 

రాజోఖు యేడాదిలో మో కంపెనీ యొక్క 

మ్మ దాసులే క్ 

చేశాము. 
మా జసాపియేట్ కంపెనీ అయిన ఇ ఐ 

ఎంసీ ఓ = కే. సీ సి నీమిగొడ్ కూడా, 

మకు వచ్చిన (పథమ ఎగుమతి ఆర్నరునకు | కోఖ్న్సద్సి అంత ఉత్నాహాకరముగా వుండదు. 
సంబంధించిన థాయిళండ్ వారి పలచదాళ ' తెలుపుచూూ సా | పసంగముప వణగీంచదన 

ఫర్ ఆర్బర. పూర్తి చేయుపనియలడు | అయినా కూడా మో మేనేజిమింటు మరియ. 
వివ్లట్టమ్న యంన్నాధు. ఉద్యోగులు లూ యంత సరికరముల నుం 

గతిక వకిచనులు పొందునటన్ను తనుళికి 
రాబోన్లు యేడాబిలో మీ తంల ప్ వటివడుమున్నారు * 

యేక వలిస్థితి మా ఉద్యోగుల కందరక్కు వొతో సహ 
పంచదార ; తించు. విపి వరముల చం కందరక్క, ఖల 

| దారుజక్కు కతి యేడిచి నేము పొందిన అర్జీ" 

ఆంధ్యపదేశ్ పన కాక ఫాను లు సనా యుమనకథు. అర్బిక సంసృలకు పె 
సరయు. ఆక్ లల si అధిక హృదణయివూర్వకి ఆభినందనలున తెలుసట 
ఎర్షములు నలన మన భి పరీ (పంత వుంచు. 

తోని పంటు బాగా. డెట్యరిస్భది. మనము 

ఖుప్పుడు. గళ. యేడాది కరికే దాదావు (గా అంశవబలు కంనీ యొక్క 31: 

రెండు యూసట్య, తక్కున వభకే రెళ్ళు వార్తిక సర్వపళ్ని ఇమాూమేము యొక్క (సాసీ 
కొనగతిగియున్నాహు. గత యోడాది రికవరీ డిలిగ్యు గహ), 

లపై సి, ఆర్ సి (2 రాష, కేంద 

200 త్వాలు మారణహోవుం చేయించారని 

| ముంది తుపా కిగుళ్ళకు ఆహుతి అయిస అనం 

|: చర్చలకు రమ్మనమని కేం దం పిలుపు 

నమ్మటానికి వీలులేదని | శీ విశ్వనాధం ఇక్కడ 
బహీభంగ సభలో పేర్కొన్నారు. ఈ సంద 
| ర్భంలో చేశ స్వాతం త్యానికి ముందు | బిటిషు 
(పభుత్వం వున 

రవుండు "సేపులు సమావేశం జ్బాపకంబోసికో 

వలసిందిగా కోరారు. 

అంధ ర్మాష్ట్ట నిర్మాణం అంగీకారం (పక 

టిస్తూ శాసనసభను రద్భుచేసీ 21 రోజులో గా 

ఎన్నికల నిర్వహించి ర్యంలో వేర్పాటు 

జరిగే విధంగా శాసనంగాని ఆర్జినెన్సుగాని 

(పధానవాం్యతి చేయవంసియున్నదని (శీ విశ్వ 

నాథం కోరారు. అంతవరకు ఉద్యమం అహింసా 
యుతంగా కొనసొగీసూండాలని, (ప్రభుత్వాన్ని 

స్తృంభింపచేయూలని అన్నారు. రాష్మృం 

సిద్దించేవరకు (పజల ధీక్ట హించి శాంతి 

యుతంగా ఉద్యమం ఉధృతం వతోయవలసీిందని, 

కొద్ది రోజులలోనే (శీ సుబ్బారెడ్ని సహా నాయకు 
లంతా ఒకే కొర్యకవుం చేజట్టగలమని తెశియ 

జేశారు, - 

నాయకులలో విబేదాలు ఉన్నాయనే (పక 

టనలు విని అపోహ పడవద్వని కోదారు. 

గవ్యుష్మానం చేరేవరకు బేధాలు అనుమానాలు 

విడనాడవలసిందని కోరారు. 
శాంతి అహింసలతో నిర్వహించే ఏ ఉద్యమ 

నొయుకులతో జరిసీన 

| చైనా విజయం పొందక తస్పదని, అహింస 

మనసులో ఉన్ననాడు నునం తప్పు చేయళేవుని 

శ విశ్వనాద్గం అన్నారు, 

నన్. జి, ఒం లకు నొల్లవ తరగతి ఉద్యోగు 

| లక్కు ఉపాధ్యాయులను బ్యాంకులు వీరివిగా 

బుణవులు యిచ్చి ఆదుకోవలసిందని కోరారు 

శీ తెన్నేటి విశ్వనాధం, పసల సూర్య 

చం! దరాన్ఫలు తుపాకి కాల్పులకు మృతిచెందిన 

అమరజీవి నందిపొటి రామారావు స్మారక 

స్తూపాన్ని దర్శించి 'శేద్వాంజలి ఫఘుటించారుం 

తుపాకి గుండు దెబ్బతిన్న చిరంజీవి చింత 

పెంటి వెంకట సత్యనారాయణ ఇంటికి, మృత 

వీరుడు రానూరధావుఇం టి కివె ళ్ళి పరామర్శించారు, 

అనంతరం పట్టణ కార్యాచరణ సమితి 

ఆధ్వర్యాన కళాశాల ఆవరణలో జరిగిన బహిరంగ 

సభకు కళాశాల (పిన్సిపాల్ (శీ కె. సన్యా 

సయ్య అధ్యక్టత వహించారు. 

రామారావు మరణానికి నభ 2 నిముషాలు 

వువునం పాటించింది. 

ళీ పసల సూర్యచర్మ దరావు (పసంగిస్తూ 

మన ఆస్తులను ధ్వంసం చీనుకోవలదని, 

(పభుత్వ యంతాంగాన్సి స్పృంభింపబేసీ కాంతి 

యుతంగా ఉద్యమాన్ని నడిపిం చపలసిందని 

కోరారు, 
మహిళలు ముందుక వచ్చి ఉద్యఘాన్ని 

నిర్వహిం చవలసిందని, కేంద కార్యాచరణ 

సమితి యిచ్చే సందేశాలు పాటించచలసిందని 

కోరారు, 

శాసన మండలి సభ్యుడు శీయ్యరో 

నారాయణస్వామి (ఉప్పులూరు) నభలో పొల్నొ 

న్నారు 

ఉద్యమానికి వొర్హా ప్యతికలు చేస్తున్న 

"సీవలను (శీ కళ్ళి రాజారావు (వశంసించారు, 

(స్వ.వి 

పాలకొల్లు 
రా 

పాలకొల్భు బస్స్టా దండు వద్ద బహిరంగ 

సభ జరిగినది. ఈ సభకు మునిసిపల్ చ్చెర్ 
మన్ (శీ కరమెరకరామనర్పింహులు అధ్యక్థత 

వహించారు. (పత్యేక ఆం(ధ ఉట్వమ నాయ 

కుడు (శీ తెన్నే టివిశ్వనాధం ఉసన్యసించారు. 

గాంధినూర్హ మున వాంతి యుతంగా ఉద్య 

మాన్ని నడపాలనీ ఆంధ రాష్ట్రము వచ్చు 

టకు ఇంక ఎంతోకొలము పట్టుదవి అదివచ్చే 

వరకూ మసపము వి శమించరాదనీ అన్నారు, 

పత్యేక అం(ధవచ్చేసరకు ఎవ్వరూ. పన్నులు 
లా 

కట్ట వద్దనీ కట్టనందువల్డ వచ్చే సాధకబోధ 
పం గం! రం చా 

కాలు కొత్త (పభుత్వము సరిష్కురించగలదనీ 

సమ్మెలో పాల్నొన్న నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగు 
లకు వర్తక సంఘాలు విరాళాలు ఇచ్చితోడ్సడ 

వలెనని అన్నారు. 

వం మహోద్యమములో పాలుపంచుకొన్న 

సరూ డాక్ట్రర్యూూ 

టలీని కారణమున డబ్బుకు ఇబ్బంది పడు 

చున్నారు. వారికి తోచినంత బుణ సహాయము 
చేసి తోడ్పడవలనని ఆ బుణము కొత్త పభు 
త్వము వచ్చిన వెంటనే రెండు మూడువాయిదొ 

తిరిగ మీకు ఇప్పించెదమని అన్నారు, 

పాలకొల్టులో సి, ఆర్, పి. తుపొకీగుండునకు 
వేలకొరిగిన మృతవీరుడు (శ రాంచకొండ 

మానిక్యాలరావు భార్యకు (శీ తెన్నేటీవిశ్వనాధంచే 

శ ఇప్పుడు వృత్తిచే యు 

(పత్యేక ఆంధ వినా 

గత్యంతరం లేదు 

ఆ పని త్వరగా చేయాలనిక 
(శ సుంకర కనకారావు సూచన 

నీజయవాడ్క ఫి ఉపరి 2 ముక్కోటి 

ఆం ధులు మూడు నెలలుగా అహోర్మా తలు 

పోరాడుతున్న ఆం(ధరాస్మావతరణ.. కను 

చూపుమేరళో  కనిపిస్తున్నుదని విజయవాడ 

భారత సేవక్ సమొజు చెయిర్మన్ శీ సుం 

కర కనకారావు ఒక (పకటవతో పేర్కొన్నారు, 

ఈ పరిణామానికి ఇతరులతో పొటు కాం 

(గెస్ వాదులుకూడా ఎంతగానో కృష చేశారని 

కాం! గసు మం[ తులు పదినుంది తవు సద 

పులు. త్యజించారని రిర మంది. కాం గెసు 

శాసన సభ్యులు తజ మంది కాం గెసుకాసన 

మండలి సభ్యులు, 15 మంది పొర్ణమెంటు 

సభ్యులు తమ కాం! గెసు హ్ర్చీ (పొథభమిక 

సభ్యత్వానికి రాజీనామా ఇచ్చి పోరాటం 

సాగిస్తున్నారని ఈ పరిస్తితులలో కాంట గసు 

వారు ఏమీ చేయలేదన్నట్ము కొందరు (పకట 

నలు చేయడం బాధాకరంగా ఉన్నదని (4 కనకా 

రావు అన్నారు. 

జడి (పజా ఉద్యమం, ఏ ఒక్కరిదీకొదు 

అందరూ కలసి కట్టుగా పని చేయడం ప 

ఆం|ధ (పొంతంలో (పభుత్వం స్పంభించి 

పోరుంది. (పజాభ్యిపాయం వ్యక్తృమ్నెనది. 
అన్నింటికం మ “పెద్ద పార్టీ అవడంవల్డు కాం 

(గను పాత సహజంగానే "పెద్దది. ర్యాస్టంలో 

ఈ (పజాభి పాయాన్ని గుర్తించి కేం్యదం 

త్వరలో (పత్యేకాంధ రాష బన్నీ నిర్మించ 

డంకం టీ గత్యంతరంలేదు. దినిని వాయిదా 

వేసిన కొద్దీ మరింతగా ఆస్ నష్వ్టాలు ఆర్థిక 

వ్యవస్థ విచ్చిత్తి మా(తమే జరుగుతాయి?” 

అని తమ (పకటనలో హెచ్చరించారు. 

ధికరి———— 

లోకో షెడ్ వద్ద 

సికెటింగ్ 
అడ్యొకేట్ సహా 11 మంది 

అధి స్ట 

కూడా 

విజయవాడ్క ఫీబవరి 2 ; నిన్న ఉదయం 
లోకో షెడ్ వద్ద పికెటింగ్ సందర్భంగా అడ్వొ 

కేట్ మల్చాది కృష్ణయ్య సహా 11 మందిని 
అరెస్టు చేశారు. వారందరినీ నిన్నసాయం(తం 

ఏడుదల చేశారు. 

వేయిరూసాయిలు, ర్షెసుమిల్భునారు, సహాయ 

యంగా ఇచ్చారు, ఈ సభకు చుట్టు (పక్కల 

(గామము నుండి సుమారు 10 వేల మంది 

(వజలు పాలొని ఈ సభ జయ పదము చేసీ 

నారు. “జ్లైఅం[ధి వినాదాలతో సభముగి 

సింది. ఈ సభకు పశ్చిమగోదావరి జిల్భాపట్ట్టణ 

కొర్యాచరణ సమితి అధ్యక్షడు (శీ పసల రొను 

చంగదరావు కూడా హాజరయ్యారు. 

చ జప అద అబి , 9 శాసనసభ్యునికి విజ పి 
మా 5 

సాలకొల్భు ఎం, ఎల్. ఎ, (శ చేగొండి 

హరిరామ జోగయ్య (హరిబాబు) కాం(గేసు 
పార్టీకి రాజీనామా ఇచ్చి (పత్యేకొంయ్థధ ఉద్య 
మంలో చరిత్ (పజలు క్టమించగలరని, ఈ 

వీధంగా (పజలు మధ్యకు పస స్త వారికీ స్వాగతం 

అభించగలదని పాలకొల్టు పట్ట ౩ కార్యాచరణ 

సమితి పొలకొల్టు పరిసర (పొంత (పజలు 

"పేర్కోన్నారు. 
పొలకొల్ము తో 19వ లేదీ పోలీసుకాల్పు 

లలో మరణించిన మాణిక్యాలరావు. పేరిట 

పొలకొల్టు బస్సుస్థ్రా ౦6 వద్ద చౌకీకి మూణీ 

క్యాలరావ్సు చౌక్ పేరుపెట్టారు. పాలకొల్లు 

నకు దగ్గరలో ఉన్న అంకలికోచేరు (గామ 
(పజలు నిరాహారదీక్ష కొనసోగిస్తు న్నారు 

ఇ ఘదన 

బహిరంగ సభలో యీ బి బి, సుబ్బారెడ్డి (పసంగిస్తున్నదృళ్యం 

కాంగెస్ నాయకుల 

రెండు నాల్కల దోరణి 
కృష్ణాజిల్లా స్వతం( తపార్థీ హెచ్చరిక 

( స్వీ యు విలేఖరి 

సుడివోడ, ఫ్లో బవరి 2 కృష్ణో జిల్లా 

స్వృతం(త పార్టీ సమావేశము  సుడివొడలోని 

కఏరాజ కఠాపిహోర్లో జిల్లా. స్వుతం(తపార్టీ 
COM లు 

es nt సిన వ్ నే అధ్యక్షులు డాక్టరు రావెళ్ళ సతారామస్వామి 

అధ్యక్టతన జరిగినది... ఈ సమావేశమునకు 

(కయుతులు సిన్నమనేని భూపభిరా యుడు, 

వర్ణ శోభనా దీశ్వరరొపు, సీ, నరసింహా 
రావు, కె. నాగేశ్వరరావు పి. పంక మేశ్వరరావు 

పి, లక్ష శ్రణరావు, (నీ న్జేలరెస్ట్ట, సబ్బా వెంకట 

కృష్ణ య్య, సి. శేషగిరిదొప్పు రంగారావు, 

పీ ఏ. అర్, (ప్రసాద్. బాసి కాగివిశ్వనధం 

ne 
We 

న్ గోపాలకృష్ణమూర్తి + చలసాని వెంకట 

కృష్ణారావు తదితరులు పళ్ళూ ని ఈ (కింది 

తీర్మానములను ఏకగీవముగా. అమోదిం 

చొరుం 

రాజాజీ వీర కొకొని .మృతికి సంతాపం 
(పకటించార్స, ఉద్యమంలో అసునులు బాసిన 

అమరవీరులకు జోహార్శర్పించారు. 

సీ ఆర్, పీ, చటాన్ని అధిగమించి 

జరుపుతున్న అత్యాచారాలను తవ 

ముగా గర్టించారు, 

వేటి (పభుత్వం (పజలను భీతాపహులను 

చేసి ఈ మహోద్యమాన్ని అణచి చేయగల 

ననుకొంటుంది. (పజలను రెచ్చగొట్టి విస 

క్షణా రహితంగా కాల్చి చంప్పతూంది. వజయ 

వాడ గుంటూరులతో జరిగిన సంఘటనలు 

యిందుకు ఉదాహరణళి, (పభుత్వం అన్యాయ 

ముగా అ(కమంగా జరిపించిన లాటీదార్జీల 
సైన్స కాల్చుల ప్పైన వెనువెంటనే స్ముసీం 
కోర్టు న్యాయమూర్నుల చేత విచారణ జరి 
పించాలి. ఇటువంటి. కిరాతకాటకు బాధ్యులైన 

అధికారులందరినీ బహిరంగంగా శిక్టించి 

(పభుత్వం న్యాయం పట్ట తన 'నిష్బాక్టి కతను 

వెల్ళి డించి (పజ (పజాస్వామ్యము పట్టు 

విశ్వాసాన్ని తిరిగి నెలక్"ల్పాలి. న్యాయవిదారణ 

జరిసించటానికే భాయపడటము నియంతల 

లక్షణం మా(తమే” అని తీర్మానంలో 

"పేర్కొన్నారు. 

ఇంకా ఈ దిగువ తీర్మానాలను చేశారుః 

ముక్కోటి అంధ (పజలు ముక్త 
కంటంతో మూడు సనేళలుగా కోరుతున్న 

(పత్యేక రాస్ట్రం ఇప్పుడిక ఎంతమా( తం 

'పళ్నార్హం కాదు. అందువలన అది ఎట్టి 

పరిస్పీతులలోను చర్చనీయం కారాదు. కేంద 

(పభుత్వం రాష విభజనకు అంగీకరించిన 

తరువాతనే ఎట్టి సం(పదింస్పల్తె నా జరపాలి. 
కొందరు కేంద నాయకులు ఇంకా ఈ 

ఉద్యనూన్ని వ(కంగా చి తించుతుంటే, 

ప్రధాని త్రీ వంగా నిందించుతుం మే ఆత్మాభి 

మానమున్న  ఆంధధులెవ్వరూ, వారితో 

చర్చలకు పూనుకోకూడదు. మూడు కోట్లు 
మంది చెపుతున్నది (గహీంచని (పథానికి 

నాయకులెవ్వరో (ప్రత్యేకంగా వివరించి 
చెప్పే అహస్యాలేమిా భవు. సం[పదింపుల 

మాయ మాటలకు లోబడిన వారు ఆంధ 

జాతికి తీరని అపచారము చేసీన నారవుతారు. 

దత్యేకాం[థ ఉద్యమంలో (సవేశిం 

చిన. కారెను నాయకులు మొదటినుండి 

(వతి ఘట్టుములోనూ తప్పటడుగు లేస్తూనే 
వచ్చారు. (ప్రజలు వాటినప్పుడు ఖాతరు 

చేయలేదు... వారు లేకుండానే ఆంధ (పాం 

తంలో మహా చ్చైతన్యం వెల్ళివిరిసింది. 
శేవంం తము అస్సి త్వాన్ని నీలుపుకోవడాని'కే 

యిందులో |పవేశించిన కాం్యగెసు నాయకులు 

డ్ ఆంధ బాలెసేన జవ్నాది విజయకుమార్ నాయకత్వాన 

1000 మంది వూరేగింపు ఇరిపినవ్పటి చి తం 

ఇంకా రెండు నాల్కల డోరణిని |(పదర్శించు 

చుం ప్రజలేహా[ తం క్షమించరు. ఒక 

వేసు ఇందిరాగాంధి జరుపుతున్న అత్యాచారాలను 

ఖండిస్తూ తిరిగి ఆమెకు (పతి కణంలోనూ 
తము విదేయతను (పదర్భిందుకోవడానికి 
తహాతహలాడుతున్న ఏరి (వవర్తన చాలొహాస్వో 
స్పడం, నిర్శి ష్య న కొర్య్యకపుం లేకుండా 

పరస్పర. విరుచ్చ 'నకటనలతో ఈ క్షీ ష్య 

సవుయం కూడా ముటా తగాదాలతొ 

సతమత మవుతున్న ఈ కాం( గను నాయకులు 

ఈ ముహెగాద్యమాన్ని _నీరసపరచ యత్నిన్ను 
న్నారు. కొందరు కోధి[గెస్సు నాయకులు 

కేంద సమన్వయ సంఘం యిచ్చిన కార్య 

(శవంతో సంబంధం లేదనడం మరికొందరు 

'కేం్యదముతో సంపదింపులకు సిద్దవవు 

తుండటం గమనిస్పే వారు ఏ కణంలోన్గెనా 

కేంద (పభుత్వం కుటలకు, కుటిల నీతికి 

లొంగి పోగలరని విదితనువుతూంది, పార్టీ లకు, 

వర్షాలకు, రాజకీయాలకు అతితంగా రూపొం 
దిన కేంద కార్యాచరణ సమితిలో భాగస్వా 
ములు కాలేక పొతున్న కార్య గెను నాయకులు 

తమ స్వార్ద స్వ పయోజనాభకు ఈ ఉద్య 

మాన్ని ఒక పొచికగా వాడుకో వాలని ఇక”ప్పి 

కూడా (పయత్నిస్నే వారిని (వజలు క్టమిం 
చర 

ఆంధ (పాంతంలో జరుగుతున్న 
దారుణ మారణ హోమానికి రక్షసాతానికి 

యింత వరకూ హైదరాబాదులో వుంటున్న 
(పజ్యాపతినిధులే పూర్తి బాధ్యులు. వారకి 

కనీసం ఫి బవరి 5 వ తేదీ లోపు ఈ ఉద్యమ 

ములో పాల్ళొని చను బాధ్యతను నిర్వర్తించాలి. 
లేనిపక్షంలో ఆం(ధ (పజల హృదయాల 
నుండీ వారు శాశ్వతంగా బహిష్కురించబడు 

తారు, 

అశేష త్యాగాలు. సల్పుతున్న ఎన్, జీ. 

ఒ లను విద్యార్ములను, (పత్యేకించి మేము 

అభినందిస్తున్నాం, ఇది ఆం[ధుల జీవన్మరణ 
సమస్య. ఇకపై మరింత కృతనిశ్చయంతో 
ఉద్యమాన్ని ఉధృతంచేయాలి. 'చత్యేక ర్ట 3 

సాధించే వరకూ ఆం(ధులకు మఠో కార్య 
(_కమములేదు. 

(ప్రధాని వ్చెఖరి 

ఆం ధులకు సిగ్గు చేటు 

ఆర్మధ సేన విమర్శ 

విజయవాడ, ఫ్రీ బినరి 2; 

ఆం[ధసేన అధ్యక్షడు లీ మాదొలజానకీ 

రాం ఈ దిగువ (పకటన చేశారు? 

“ఈ ఉద్యమంలో పాల ంటున్న నంనృలు 

వ్యక్తులు ఒకరిని ఒకరు వివుర్శించుకోవటం 

తగదని, వారికంచ పము ముందు ఉద్య 

వచ్చామని చెప్పటం తప్పని అంధ 

సేన చెపుతూ వస్తున్నది. 

చా 

మంల్ కి 

ఈ రోజా ఉద్యమంలో పాలు పంచుకొం 

ఓటు (పతి వాచీ కొం(గెసు కాధ్యకర్డు న 

నాయకులు బహిరంగ సభలలో, వ(తికలలో 

పదేపదే (పధాన మంతి శ్రీమతి ఇందిరాగాం 

ధిని విమర్శించవద్దని చెప్పుతున్నారు. కాం 

(గను పార్టీని వదలి వారు బయటకు వచ్చినా 

తాము ఆ పార్టీలో (పస్సుతం సభ్యులు కాక 

పోయినా, కాం(సు పార్టీకి వారికి (పస్తుతం 

ఎలారిటి సంబంధం లేకపోయినా, ఆంధ 

(పజలు కంద (పభుత్యంతో (పత్యక్షృంగా 

జరువుచుప్న ఈ పోరాటంలో కేం్యదం 

పంపిన సి అర్. పీ, మిలిటరీవారి 

పశుత్వానివే బలీ అయిపోతున్న ఈ తరుణంతో 
2! Am CT YS 

టుత్యష్టంగా కోరొటంల్ా ""అఖీం భారత కొం 
we ad IY మ tis SO iis ie (గెసు సంస్త. పాలు పవచుకోనపాుడు. వారిని (ఏ జ 

ఏహర్శించటం సబబుకొడా ! 
లాగి స మ క. 
పంకం రర న నరం చం ఆని మహా జ్యలముగొ సొగజి తన్న ఈం ఆద్య 

RN శిఖండ గుర్తించక మొండి 

పుంతిని దుయ్యు 

ట్లుటం, విమర్శించటం, తప్పవుళుందా ౨ 

రొబీనొవాలు చేసీ ఢిల్లీకి రాజీనామా పతా 

ల్ 

అనుపట్ము కొనివెళ్ళినమున అం థ్ పార్ట మెంటు 

సభ్యుల నాయకుడైన శీ కొమ్మాచెడ్మి సూర్య | 

నొరాయణగాదికి ఆయున అనుచరులను 

ప్రఢాన మంతి కనీసం. కలుసుకొనటొని కీ 

సిరాకరించిందం కే ఆం(ధజాటికే సిగ్గు చేటు, 

వేశానికీ నాయకురాలుగా ఉంటున్న (పథాన 

నుం్యతి తన పరిపాలనలో ఉన్న ఒకర్నాష బిలో 

జరుగుతున్న మహ జ్వాల ఉద్యమాన్ని గుర్తించ 

కుండా తృణికరిస్తు న్న సంఫుటన |ప్రఫండ 

చరి(తలో జరుగలేదని, జరగబోదని ఆర్మధ 
"సీన భావిస్తున్నది. 

(పత్వేకాంధను గః 

(స్వకీయ విలేఖరి 

నెల్లూరు, ఫ్మిబవరి 2 ౩ డిశంబరు రన 

విద్యార్థి లోకం. (పకటీంచిన (వత్యేకాయ్యథ 

ర్యాప్ట్టమును కేంద పభుత్వం భాం 

(ప్రాయంగా. గుద్చిందనిడే ఏ నాయకుడ్ణె గా 

కేం దంతోగాని, కేంద (పతినిధులతో 

గానీ ఏ వీధవ్నాన సం|పదింస్వలు జరిపినా 

వారిని ఆంధజాతి ఎంత మాతం కిం 

చదు. అంటేకా క విద్యారులు, ఎన్. బీ, 2. లు 

తదితర యౌోవన్మందికీ (పాతినిధ్యం వహించే 
(ఒక్క కాం గెసు మినహా) ఆంధ "కేం ద 

కార్యాచరణ సమితితో సంప్రదించకుండా 

ఆంగఛ కారిగెసువారు. చర్చలలో పాల్గొంటే 

వారు ముక్కోటీ ఆం ధువకు తీరని (చోహం 

జేసినవారవుతారని విద్యోర్టి నాయకులు 

"హిచ్చరించారు. 

(శీ వెంకయ్యనాయుడు (ఆంధ విశ్వ 

వీద్యాలయం-- కార్యాచరణ సంఘాధ్యకు డు) 

(శి హారీనొడ్బాబు (ఆంధ విశ్వవిద్యాలయం, 

ఇంజనీరింగ్ కాలేజి విద్యార్హి. సంఘం అధ్య 

క్షుడు), (శీ రామిరెడ్డీ, (i వేంకమేశ్వర 

విశ్వవిద్యాలయం కార్యాచరణ సంఘం 

ఉపాధ్యక్టుడు) , (4 ఎలమంచిలి శివాజీ (ఆంధ 
సేధ్య విద్యార్డుల సంఘం గౌరవాధ్యక్షుడు) 
ఒక సమిస్ట్ (పకటనలో అండా ఇలా 

అన్నారు; 

“మేము మొదటినుంచి పదేపదే ఇబు 

తూన్నట్లుగానే, కాం గెసు ఉన్నతాధికార 

సంఘం కేవలం ఉద్యమకారులలో చీలికలు 

సృష్టించడానికి మా(తమే ఏర్పరచబడీందని 

ర్తి ంచనిడే 

"కేంద్రంతో సంప్రదిం బవారిని 

ఆంధజాతి కమించదు 
వక అణ 

ఆం(ధకాం, గెసువారికి విద్యార్థి నాయకుల హెచ్చరికే 

శం ద! 
(ou 

OE పభుత్తుదట, అచ్చ 

ఈ వ్యవహారం ఏడో 
(పవర్షించడం నిడు 

రం, ఆర థ కొం (చెసువారు. అంతల తంగా 

న మిగతా పంస్పృలనారితోపకి 
ఏ విధమైన అబి పాయుఖేదాలున్నా.. చీర్చణి 
ద్యారా, సంగపదింపుల ద్యారా పరి సరించి 

హోవాలెగాని బహిరంగంగా. | సకటునోలు జేయ 

టం భాధ్యతారహీతసు అవుతుంది, దీనివల్ల 

టా 

గసువారు.. ఇంకొ 

ఉదమంలోన నీ 

ఉద్వము. కార్వకర్తలలో  చీకికలు "సెంపొదిటీ 

డానికే (తోవ. తీస్తుంది కాని నుల 
దుకా ఉపకరిండేదు.” 

చాచాను 

విజయవాడలో , 

స్పెకిళ్ళ ర్యాలీ. 
యజ దధి 

౧ విజయవాడ ఫ్యిబవరి 2 Fue phn 
గొంధినగర్) అధ్యర్య్వమున & ఉదయం తీ 

క డబ్బు క డిం (గాండ్పు మండీ 

ర్ట విజయవాడలో వూలేగింప్పు 

బయలుదేరుతుంది, బి ట్ రోడ్స్ 

గవర్నమెంట్ పోస్పిటల్, శాలేశ్యరరావునూర్కెట్ 

(శీనివాసమహల్, చిట్టినగర్, టన్నెల్స్ వి 

ధరపురం, కృష్ణాబేరేజు 'కిష్టలంక్క, రిం 

రోగ్, గుణదల, మాచవరం, సీతారామవురత్మ్య 

విజయటూళీస్, మూ్యూబీయంరోడ్డు మీదుగా 

సీ డబ్బు 5. డి. (గౌండ్పుకు చేరుతుంది 

వూరేగింపులో విరివిగా పజలు పాల్ళొ నాలలీ 

ఆం( ధసీవు తరపున (క కె. సుబ్బారావు 
నిబ్బప్త్పి చేస్తున్నారు. 

these 
గరిటెలు 

క మృగ గా 
ఛం లే 

క్త 

kik 
| 
| 

/వదొర్పొనోలో వా 

శ వేలి శాతుల వభల్రులు, 

నందులు, తోణ్య) 

ఖా (ఏనీయల్ , జరీ శంఠొ అన్యూనోల్య నంతొరవాతులు 

ఖః వతఖౌలన ,వ్యవనాయంలో అధునాతన వోతడోల్యవదోర్భొ స 

ఈ వ్యవసాయము, మత్స ర 

బీయం[తణ వోంటో అభిప్బృ్ధి నాదత కొఖల ద్వారా 

బీర్భాథయ్యేం CELA 

do jd నారములు స్తం రీంచౌందుకు 

దె డ్ 

ys 

ప్రదర్శన మైదానము, జయపూర్ 
ఫిబవరి 21-28, 1973 

వఖవులు, తోళ్ళామేత మందులు, వరీకోరాలు, (శ్రీమిలీవతో 
నంవోరోత్ రఫాయనాల జీత త్రీదార్గు భర్బామీచో సే శాలలు 

నొంన్భ బ్రతిక్ చఅనొబ్మిత (నదొర్భు నలు వొడా ఉంటాయి 

అత్యూ త్తమమయని శిల యిందనబడో కోగౌలు, ఆవులు, అవు 

వడ్డలు, అద్దు, గొ[రెలు, మెకిలు, వంటిల్లు కో 

యే నానికి బిహువుతులి నాటు. 

భో అందులో (నదొార్భంచో ఎటగణము, తోళ్ళు మొ వాలోక 

మీ ర్మాష్క్కంలో పశుపాలనకాఖఅధికార్డు లేడా 
Em) 

చె? 

పశువులు - కోళ్ళ న్ 

"గేదెలు, గొ[రెలు, వేళలు, 

బొలనో, అదుబీకాఖు, వమింఖి 

ఆఫ్ అనిమల్ హస్ఫ్రం్మతీ 



కడపజిల్లా కలెక్టరు 

బెదరింపు: ఉద్యోగుల 

వారు:కుని విమర్శ 

కోడప, ఫబవరి 2 3 (దేశాంతంగా అందో 

కక అర) ఉద్యోగులు, కలెక్త క్ష రు బెద 

తీడ్యూ చేసిన (పకటన వళ్ళ చెచ్చిపోయా 

భెప్కీ వారిని (పశాంతసరచ్రడం కమ్మేంగా 
ఉన్నదనీ కడపజిల్లా ఉద్యో grow సరఘాల 

వొాయుకుదు శ క రావముమూత్చి ఒక (వక 

శయలో  సెలిపొరు. 

అందోళన జరుతున్న ఉద్యోగుల పట్ట 
షి లభ 

కాము దృడంగా వ్యవహరిం చనున్నట్యు క్తె 

{ ఆన్నారనీ కొన్టి ఏ ఇలువడినో 

Mi wD 3 Dod 
Pris pee SF 
mt 

ఈ వప 

పప్యోరం. వై 

ఇలాంటి (సకటసలు సిఆర్, పి, అత్యా 

శ్రీల కంటే. అవాంతవీయమ్మె న ఇన. సంఘ 
థటంకు దారితియగలవనీ, బాధ్యతగల పదిపాల 
సలు ఇలాంటి (పకంసలు చేయడం మామూలు 
ఇోస్సీతుల పునరుద్ధరణకు తోద్చడదనీ 

కూడా ఆయిన అన్నారు. (స్వం వి 
ము 

తూర్పుగోదావరి జిల్లా 

(గొమోణ వై ద్యసిబ్బంది 
| యు 

నమ్మెచేయాలి 
తొక్టర్ సూర్యారావు నిజ్ఞప్తీ 

కాకినాడ, ఫ్రిబవరి 2 * తూర్పు గోదావరి 
టీల్ళాలోని రూరల్ ఆసుష్మ తులలోని సిబ్బంది 

మడికల్ (పాక్టీషనర్హూ శ మెటర్నిటీ అసీ 

స్థంట్యు, కంటంచంట్ సర్వంట్ళు ఈ సెల 

పు తకలతొో 

భన 

వెంటనే విభజనకు 

ఆమోదించాలి. 

విజయవాడ, ఫబవరి 1 £2 2 రావేల 

విభజన విషయమ్నె కాసనస; కభ్యులలో 

రహస్య బొలిట్ “సెట్లాలవే సూచన సకం 

పది కాదని, (శీ లవణం, (శీమతి హేమలతా 
అసణంలు ఒక్ (పకటనతో "పేర్కొన్నారు. 

ఉద్యమాన్ని (పజలు (పారంభించారు కాని 

శాసనసభ్యులు క కాదని పేర్కొన్నారు. ఆంధ 

జ టపదేక్ శాననసభ్యిల . అభిపాయాన్ని కోర 

కుండా. వుల్క్ నిబంధనల భిల్భాను పార్ట 

ఒకటన తేగీనుంచి (పత్యకాయ్యధ రాష్ట ఫాంటు ఆమోదించిందని అందువల్ల చెం 
ఉద్యమాన్ని బలపర్వ్పుతూ సమ్మెలో విలా టనే రాష్ట విభజనకు ఆమోదించడం 
వాలని జిల్లా రూరల్ మెడికల్ పర్టీననర్డ మంచిదని "పీర్కూన్నారు, కేం( దానికి ఇంకా 

నంఘం ఆధ్యక్ళు డు డాక్టర్ ఎం, సూర్యారావు ఏదయినా అనుమానం ఉంకే జనవాక్య 
"సికరణ లేదా (పసుత శాసనసభను రద్దు శశ. (పకటనలో విజ్ఞప్తి చేశారు. 
చేసి ఈ ఏపయున్నె జరిపీంచ కొం పొండర్కు ఇప్పటికే సమ్మెలో ఉన్నారు. ఎన్నికలు 

పోలీసు కాల్పులలో మరణించిన వారి నచ్చునన్నారు. వెంటనే. నిర్భయం తీసుకోక 
కుటుంబాలకు 'డాక్టర్ సూర్యారావు తను పోతే పరిణామాలు తీఫరూపం  ధాల్బ 

(వగొడ సానుభూతి తెలియజేశారు, గలవన్నారు, 

అమ్ ల 
_ అసులు 

వ వేళసమునకు తగ్గీవు శేట్లు 

రు. రి-01 (పన్నలతో నన్నో 
ఈ, 6-00 

వవ ఆనరణం 4--00 

a జాక్ పాట్ కానీ కొళీసన్ కిబిడెండ్ 
ఎచ్ముకొనబ్బడిన మొదటి నాలాగ? రేసులందు. గెలుపాందువారిని సేర్కొను 

టిక్కెట్టు వంధియు వోచర్ల మోద నూా(తం నికరపూల్నండలి 30% వంచి పెట్ట బడును 
మిగిలిన 70% ఎన్నుకొసబడిన ర్ రేసులన్నింటిలో గెలుసొందినవారికీ పంచబథును. 

తరువాత్ లేను దిఏములు 
శనివారము తేని శి ఫిబవరి 1973 = ఆదివాళము తేదీ 4 ఫిఐవరి 1978 

మదరాసు 
1972.73 

1వ ఆవరణం పురుషులకు 

డ్రం లకు శత Per 

న న | 

అం్యత్రజ్రిలేక్ ఫోకస్ వెళ్ళర్ ఫండ్ రాఫిల్ తాలూకు 
(పతీ రూపాయి టిక్కెట్టుక, అయిదు లక్షల రూపాయలు " 

మొదటి బహుషుతి గెలుచుకునే సదవకాశం ఉంది. శ్ర 
పెద్ద మొత్తం పొందటానికి మీకుగల అపకాకంమేగాక 

రాష్ట్రంలో పోలీకు జవాన్ల కుటూంబాలకు పహోయ 

gran Es -- 

_ అటకాయించినందుకు 

| మండి ర్నెల్వే స్టేషన్వద్ద (శీమతి వివేకానంద 

ఆర్, త: ని. 

(ఆం(ధప। తిక (పత్యేక | పతినిధి) 
స్వాదరాబాద్, ఫ్రిబవరి 2; అప్పీకట్ట 

తెల్వస్ట్రేషన్లోకి (పనేశించకుండాహనురా--- 
మ్మదాసు ఎక్స్ పెస్ను నిన్ను అటకొయించ 

డానికి (పయత్నించిన ఆందోళనకారులను 

చెదరగొ్చందుకు పోలీసులు లాటీచార్నీ 
చేశారని ఇక్కడకు సమాచారం చేరింది. 

పొన్నూరు, బాపట్ల మధ్య మొన్న రెండు 

అరా టి సీ బస్సులను ఆందోళనకారులు 

తగులబెట్టారన్హి ఈసంఘటనల వివరోలకోసం 

వేచి నున్నావుని (పభుత్వ (పతినిధి ఒకరు 

చెప్పారు. 

అంధ (ప్రాంతంలో నిన్న త్రీన స్వభానం 

గల సంఘటనలు జరిగినటు సమాచారం 

రాలేదు, శాసన సభ్యుడు శి ఇవి గోపాల 

రాజుసహా వివిధ చోట్ల ఏ3మంది వ్యక్తులను 

అరెస్ట చేశారు. 

గుంటూరు బస్స్టా డ్ వద్ద పీకెటింగ్ 

జరుపుతున్న ఆం! ధసేన కార్యకర్వ్వలనుఅ రెస్టు 
చేశారు, కేంద (పభుత్వ కార్యాలయాల 

వద్ద పికెటింగ్ చేస్తున్న 90మందిని అరెస్టు 
చేశారు... బొపట్టలో వాహనాల రాకపోకలను 

16 మందిని, రొజు 

దేని నాయకత్వాన పికెటింగ్ 

తిమంది నుహిశలను అరెస్టు చేశారు. 

చిత్తూరు. జిల్లా ఆర్వీటినగర్లో శాసన 
సభ్యుడు (శీ ఇ, వి. గోపొాలరాజును మరి16 

మందిని అరెస్టు చేశారు. 

నెలూరు నుంచి మనుబోలు బస్సులో 

చేస్తున్న 

వెడుతున్న 50మంది వ్యక్తులు వెంకటాచలం 

పాం... ూానావానాన్నలనానాలా. 

మూపం 

ఇంతేకాక, 40 ఎనిమిదవ అహాపతుల ఎక్కాక టి 1 కకత ఆ 
10 కాహ్ఫాలేషన్ బహుమతులు ఎక్యొక్కటి 500 ఈ 

900 కాన్ఫొలేషన్ బహుమతుల ఒక్కొక్కటీ లోని రూ 

లో 

బస్సుల దగ్గం 
వద్ద లెవెల్ (కాసింగ్ గేటునద్ద వున్న es 

కొట్టా రు, సిగ్నల్ తీగలను , పోన్ సంబంధా 

లను ధ్వంసం చేశారు, 

చలు రావలసివున్నందున గేటు తెరవడం 

నీలు కాదని గేట్మన్ చెప్పగా బన్సులోని వారు 
దిగి అతడిని కొట్టా! రు 

ఆంధ సంఘర్షణ సమితి పిలువు స్లై 

గుంటూరు, ఒంగోలు పట్టణాలతో నిన్నబంద్ 
జరిగింది, గుంటూరులో నెయ్యి మంది 

వూరేగింపు జరిపారు. 

ఆకాశవాణి 

విజయవాడ కేం దం 
కాశవాణి. విజయవాడ కేం ధర పనికి 

పం. కొన్ని పృ తికలలో వెలువడిన 

నార్శలను ర్య (పభుత్వ pre నిన్న 

ఖండించారు. 

ఆందోళనకారులు మొన్న విజయవాడ ఆకాశ 

వాణీ కేం దం వద్ద పీకెటింగ్ జరిసీ శామీక 

ఆకాశవాణి కేందంతోకి మళ్ళీ రాబోనునీ 

సిబ్బంది వద్ద మాటతీసుకున్నందున ఆకేం (దం 

మొన్న సాయం(తం మూసినేయబడిందని 

"పేర్కానబడింది. ఇది వొస్తవం కొదు. నం 

బూరు వద్ద నున్న (టాన్స్ుటర్మకు, విజయ 

వాడ స్టుడియోలకు మధ్య గల కేబిల్ సంబం 

డలు చెడగొట్టు బడినందుకు వీజయనాడ 

స్పృడియోల నుంచి అసలు కార్య! కమాలు 

(ప్రసారం సాధ్యపడలేదు, (టాన్స్మిటర్హు 

(మిగతా 6వ కాలంలో) 
టా! 
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గంగాయపల్మి రె ల్యే 

కా స్టన్ సంఫ- టన 

ed రిపె నేరారోపణ 
గ గూ 

కడప, ఫ్మిబవరి 2 1 (పత్యకాంధ ఉద్యను 

కారులు గంగాయసల్ళె క్నేల్వేస్టేపన్లో 

"స్పేపన్మాస్టృరు. గదికి నిప్పు అంటించిన దరి 

మిలా కడపజిల్ళా కలెక్టరు (శీ వి. చంద 

మవుళి నిన్న ఆ స్ట్రేపనును చూచివచ్చారు. 

ఈ సంఘటున గూర్చి దర్వావ్లు జర్పు 

తున్న పోలీసు నూ స రిం మ ౦ గౌంట్ 

అంధ న్యాయవాదుల కా ర్యా చరణ 

సంఘం ఉపాధ్యకుడు లే గంగీరెడి సై న, 
చి ళు కా 

“వూ పీవి” పృతిక సంపాదకుడు (శీ 

అర్. రాజగోపొలరెడ్డి పున, a ఆంధ 

నుహిళశామండళి సభ్యురాలు. (శీనుతి విమలా 
నాయుడు "సిన కిక్హాస్మృ్రతి 436, 307, 

1205 సెక్సెన్ల (కింద నేరాడోపణ చేసీ 

నటు కలెక్టరు చళిపారు, 

ర్నల్వే ఆస్తులను. విధ్వంసం చేయడా 

నికిగాని, తగులకెట్లడానికిగాని (పయత్తి జే 

ఆందోళనకొరులను అదుపుచేయడానికి అన్ని 

శ్సెల్వే స్టేపన్లకు తగినంత నుంది సారసుధ 

పోలీసులను తాము పంపుతున్నామని ఆయన 

చెప్పారు, (స్వం విం 

న = 

నిజయ నాడ వుశీద' నీధి 
జే జ్యా "2 

వద్ద పతాకానిష గారణ 

విజయవాడ, జనవరి 2 ; విజయవాడ 

మనీదు వీధి వద్ద జ్నె ఆంధ పతాకను (శీ 
అంబటి సుబహ్మాణ్యం ఎగురవేశారు. బొలలు 

ఈ కార్య కవుము ఏర్పాటుచేశారు. (పత్యేక 

రాష్టం ఏర్పాటుచేయవలసిన ఆవశ్యకతను 

(శీ పి జనొర నాగి. వినరించాలా. 

పీధ 

దర్శకత్వం LETT FP 

ల్ల CR 
ట్రై ఆఫు నయం 

పధాగికి ఆండ్ర తలు రొ త్ 

న్యూఢిల్లీ, ఫ్రిబవరి 21 (పజలకోరికన 
అనుసరించి ఆర ధ్భ్బపదేక్ విభజన విప యాన్ని 

తాము పరిసేంచ్రగలమని 

టించవంసిందిగా (ధానికి అయిదుగురు 

ఆం ధ సార్థ్యమంట్లు సభ్యులు సంయుక్తంగా 

విజ్ఞ స్తీ చేశారు, 

విభజన విపయుప్య 

అన్ని వర్గాల నాయకులతో. రవుంగ్ యేబుల్ 

కినూవేశాన్ని (ప్రధాని ఏర్పాటు చేయాలని 
(కూడా శ్రీమతి గాంధికి (వా సిన లేఖలో వారు 

సూచించారు. ' 

తమతో ముఖాముఖి చర్చిం' టానికి పధాని 
ప పడటం లేదు కాజట్ట తాము ఆం|ధలో 

పరిస్తితి గురించి లేఖ ద ద్వారా ఒక నివేదిక 
పంపుతు: నట్టు కూడా భవు లేఖలో (తీయు 

గే గంగా | పక చలీ స్ో 

చర్చ జరి ఎపటొనికీ 

తులు 

నరసింహారెగ్ని బి, రాజగోవి రావు (నీరంతా 

భోక్నగ సభ్యులు) ఎం, (శీనివాసరెగ్న్డి, వెని 

గళ్ళ సగ్యరారాయణ (వీరు రాజ్యసభోభ్యాలు) 

శద సెన్సారు. 

(దస తం ఆం|ధలో 

ఉద్యమం తవ నాయకత్వం "వు పోరాటంగా 

(శీవుతి గాంధి చితించటం ఆ(ప్రాంత (ప్రజల 

కు చెంతో వునోవేదన కలిగించిందని కూడ 

వారు "పేడ్కొన్నారు శ 

(పజల వాంచను గూర్చి (వధానికి ఆన 

మానాలేన్నానా వున్నట్టియికే ఆధయ్యధ(పొంత 
ములో ఉపనిన్నికలు జరుగవలసిన నొలుగు 

శాసనసభ స్మానా" కు ఎన్నికలు జరిసీంచాలని 

సార కుంటు సభ్యులు కోరారు. ఇంక అవసర 

జరుగుతున్న 

మె % తము ఈ నాలకు రాజీనొమాలు చేయ 

గలవుసీ, వాటికి కూడ ఊఉఎన్నికలు జరిపించి 
(పజల వునోభావాలన్ను తేలు సుకొనవచ్చుననీ 

వారు పేర్కొన్నారు. 

(4 న కాలం తరువాయి) 

పని చేస్తున్నవి. ఆకాశవాణి 
విజయవాడ కేదం ps దరాబొద్ నుంచి 

వచ్చే కార్య! కమాలను “రిలే” చేసు వెన్నది. 

ఆకాశనాణి విజయవాడశేం( దంలో ని చాలా 

మంది ఉద్యోగులు, ఆందోళనకారులు అటకా 
ఉంచడానికి. నిన్న (వయత్నించిన్మా తవు 

కార్యాలయానికి వెళ్ళారు. 

విజయవాడ ను సైడియోలకు, నంబూరు 

(టాన్స్మిటరి కు మధ్యగల కేదిల్ సంబంధా 

లకు మరమ్మతు జరుగుతున్నదని, అకాశ 

వాణి విజయవాడ కేం[దం ఒకటి రెండు 

రోచాలరో మామూలుగా. పని చేయగలదని 
ఈ లోపుగా హ్నైదరాబోద్ నుంచి వచ్చే కార్య 
(క్రమాలను. విజయవాడ కేం్యదం (పసారం 

చేస్తుందని రాస (పభుత్వ (పతినిధి ఒకరు 
చెప్పారు, 

యధా విధిగా 

నూరణొయుథాల బలంతో మాననిత్తాన్న 
సముంటగలవజూజున దుర్భార్లుల్ని 
సాహా పడాక య. శపదుర్యాన్న 

యన్, ఆరి. దావ రం భావరారాయణ 

కొవ్మూరెడ్డి సూర్యనారాయణ, ప! 

ఆం్మ ధప తక = శరివారం ఫి ౪ 

అ శీ రా డనాతుమతో 

వ నటన: సినిమా (పకటునలు 
వ తనకి చూడ ౮జీ 

టు అవి 

ఇచి లల వుందగా. కొందరు ఆంధ 

చోలంగాణా మాజీ ను ర తలు శేం ఇద నాయుకు 

కొందరిని 

పర్కతిని గురించి 

ఎ ఉపసంఘం 

చర్చల జరుసగలరు. 

నిన్న మాజీ మంతుల. (శీర బుతులు 

భాట్ధం మ. ఎం. ని. కృష్ణారావు 

జి, సోవుకే్యర్ లు తేశియాంగ సపాయమం తి 

& కెసి, సంగ్ను క ంసుకునీ can ్వంఖో 

లుపుడు కరండుతున్న తీ నత తగ్గు ధలను, 

వూనుూ లు పరిస్టితి నెలకొల్టట్ళుగా పరిగ, 

ణించరాటనీ, యిలా భావించి బేపర్యాగా వుండ 

రాదని చెస్పేనట్బూ తేలున్గున్నది, 

అలో పు నరం ర్యస్తంలి 
లు 

కేర్చద ౨౫ 
నాప్ 

eee స్వుష్ష రో 
ఐహరింవ PE త్ 

ఐఇవోదభరిత చిత్రం! 
(టరు  ...! 

కుకోడలు 
2 వి వెంకటేక్వర్లు ఐసు. దమాయమ్లుల్లుంగప్టు లమ 

_ Pp ag 

ki 

జరు శాం౭! మూలమని, నానిని, 
శాతము. 25025 దుండగూలు.... 

నను ఎత్తుకు పోవాలని 
నా వేంట పడ్డారు! అస్తుడు- 
నాస్షేషోకులు... రావున్షంద్ద, 
అత్ష్రణయకు. హడువెయాడ్రైపు 
నవ్వు రప్రింసాంట్న నాకోసం 
ఐనాక సొసూనాలు ఇతేశాంక_ 
అకేలుటో. చూడంది] 

 వర్యగ్యవలిడుతూరిసూర్చం క 
gion ౫ అరళ్ళాణిబిక్చర్స్లరీట్శి 

| 

| 

జ్ ఫా పరమ సారి వర్ వార రార వాసర వరవర ఏరిన 0 

ఉంధుమూర్యా కకక శదెడ్ నవభారత్ ఖివిమ్మ్ 
క2జాద క్ వొదకద్యాయు'ఫలిష్యూ. మైసూరు విజయ టిక్చర్ సర్మ్యూట్ 


