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ఆయుర్వేద 

బెడ్డు గుణవంఎలు, 

MORNING kx 

లహాసోన్ వెళ్ళ లనుండి ఆయారి. ఫబిడినది 

_సర్యాంగవాతవు రక్త పుపోటు.. పార్ట .పునొప్పీ, చంటి 

సూతికావాభధుఎ€౫ 

మల్లి కొం ప్రెక్సుః అశ్వగంధ, అవత వబాలికలనురిడీ తయా 

“ంసబడినది. 'బి' విటమిను లోపముకలవారీకీ అవు తవం 

వరముల బంహీనథ.చురుకులు, పొట్టు దడ, న్మి దలేని: 

అల్లి 

(3 క ధు 
గ | 4 oOo 

పరి వౌత్తవవెం 
bs 

వంటలగువాటీక్' 

మెద గువానికి, _ మిగిలిన వివదవుుదికు ః 

ఇండియన్ మెడిసిన్ హాన్, విజయడా త శి 

6 పుటలు, 12 పెనలు 

శిస్తువిథింహల అన్యాయంజ జరిగితే నివారణకు ప్రభుత్వం స త. 

అవసర్వుు ఆ తే బట్టంనవరణకరు 
క కూడ్ | నా తులా Mere 

వీ, రాజు అ్ము తం 

విల్లుపై అ సెంప్రిలో క్షాజువారి,చర్చ: 123-42 

ఓట్లతో సన్ కాజు ఆవ మోదం 

వసుదియవు 

సుబ్బా Cre జ 

కీందశ 
హైద రాచఛాౌధ్ 3 

బక్ 19. మ(దాసు నర్సింగ్ 

సూగోంలో చి కి తె బొందు 

తున్న ఆంధప దేశ్ హోం 

ముంతి: (శీ'ఎ. నీ. సుచ్చా 

క్షి ఆరోగ్యపరిస్టితి ఆందో 

శ్చ వ కరంగా ఉన్నది. 

* పరిస్టితి క్ని జిసున్నట్యు నర్సింగ్, హోం 

చుంచి సట కడయంవచిన "బలిఫో నవారు 

ఫనుసరించి తేలుసు న్నది, ; 

(పస్నుతం మృ దాసుల రో ఉన్నఆం(ధ్యపదేశ్ 

పససొకారచుం। తీ Ur వీసయకా ర నేటి 

ఉదయం (కీ నుబ్బారెడీ ని పరామర్శించారు. 

సురత సుబ్బారెడ్డి పరిస్ఫీతీ బాగా లేదనీ 

అయనకు చికిత్స చేన్న న్న డౌక్ష కరు వేటి 

హాయర్మ తం శ్వా న్నారు. ; 

శీతర్యాతి ఆయనకు నిద పట్ట లేదని 

ట్ఞాతెన్లు a 

(అధికారి గంగపాణం 
*భ్ర|దా చలం వద దిర్హటన 

భ్యదాచలం, "సెప్పెంబర్ 19 : వెంకటా 

పురం సుంటల్ ఎక్పుయిజు ఇనస్పెక్టర్ (శ 

కోళుశ్సరరొవు పుష్కరాల పందర్భంగా నిన్న 

గోదావరిలో స్నానం చేస్తూ వీటిలో మునిగి 
పోయారు. | 

ఇంతవరకు పుష్కరాల సందర ఇంగా 

తదిల లక్ మంది sic 

సబం Sse 

wre 
న్ రం 

/ 

"చేసుకుంటూ (శీ రాజా సె 

స 

(WwW అలం 

(“ఆం ధవ తికి Pa 

భం వ్ర రెబుశిన్తు పేందుదలవ్లన 

తంలో ఎక్ రానికి పగటున మాగాణి భూమిసపె 

14_16 పెనిలు, తెలంగాణాలో 

కీులో రూ 11 56 

ఇవిన్యూనుం(తి వి. ది. రాజు నేడు రాష్ట్ర శాసనవభలో 

(పక టించారుం 

పరిశీలక సంఘం నుంచి తిరిగి వచ్చిన 

భూమిళిస్తు "పెంపుదలబిల్సు క్. శెండవ సటనొ 

నంతరం జరిగిన కా జావారీ చర్చలో జ్ జోక్యం 

విషయాన్ని వివ 

రించారు. 

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో రూం 

17-52 షె స సలు కృషా్ళజిళ్ళాలో రో, 

16-32 సె స సలు ఉంటుందని కూడా ఆయన 

తెలియ చేశారు.క్ కొన్చి చోట్ల బాగా సెరిగిం 

దన్న (పతిపక్నాల శ్రీవ ిమర్శలకు జనో 

చిస్తూ తాము ఎన్నికైన మెదక్ జిల్లా 

లోనే, సగటు శీను బొగా ఎకు వగా ఉంటు 

డనీ “స్వార్ద దృష్టి ఏమా(తమొ లేకుండా 

విధిస్తున్నాము' అని, చవ్వుతశొ (శీ రాజా 

అనా న్నారు, 

ఎగ్జిక్యూటీవ్. ఉత్తర్వుల. ద్వారా ఎక్క 

డ్గౌెనా అన్యాయం జరీగిన పక్ష ౭లో (భు 

త్వం సవరించగలిదని మంతి సభకు గట్టిగా 

'హామానినూ (పభుత్వ ఆదేశాల ద్వారా కూడా 

సాధఢ్యంకావి పందర్శొ అతో శాసనసభలోబే 

సవర ణలు తెచ్చేందుకు కూడా (పభుత్వం సీ సిద్ద” 

మని (శరాజు నషం చేశారు, 

నేడు సభ వాయిదా పడే Mee? 

బిలు_లో మూడవ కాసె ౧ తలి 
ళా 

అవిబ్యద్ధిచే సజ బొధత 
కతలు. ఉత్తరాది కము 

aan శ్రీ షేర్ఫింగ్ సరాచన 

హా దరాబాచ్, సెస్మ్టె ంబరు 19: 

హిందీని అధికార భాషగా చేయటంలో హొందీ 

తర. ర్మాష్మా లకంటే హింది మాటాడే 

జ రామా లకు ఎకు 1వ బాధ్యత ఉన్నదని కేంద 

విద్యాశాఖ సహాయ మంతి క సేర్సింగ్ 

వేడికకుడ పేరొ్మున్నారు, 

దక ణభారత హిందీ (పచౌరసభి ఆంధ 

(పదేశ్ విభాగంవారు ఏర్పాటు చేసన హింది 

- కార్యకర్డ! లు పచారకుల సమావెశంలో వాటా 

డుతూ లీ షేర్సింగ్ ఉత్త! ర భారతీయులు 

దక్ కి ణభారతీయ భాషలను నేర్చుకోటంలో 

ముంచి ఉత్సాహం చూపాలి అని సూచించారు, 

హింది అభ్యసించే అధిక సంఖ్యాక విద్యా. 

రల అవసరాల కోసం, ఫస్ముుగేడు హింది 

పండితుల సంఖ్య సూ ళ్ళలో అట్టి హిందిపండి 

“తులను నియుమించటంి వడి చెండాలచి 

ఆయన పేలొ న్నారు, ఈ విషయంతో 

"(ప్రణాళికా సంఘం ఎకుసవ ఆర్బికసహాయం 

అందజేయాలని ఆయున కోరారు, 

సుహాత్మాగాంధి హిండి ఉద్యవుం ఆరం 

భించిన అనంతరం, దక్సి ఇభారలహీంది పచోర 

సభలాగ హింది (వచారా: సిక కషి చేసినది 

వురి యొక సంస్పృ లేదని (పాసెసర్ సిర్ 

పింగ్ అన్నారు. 

రాష్కృంలే అన్ని సూ భృబోను ఫస 

(గడు హింది పండితులను నియమించటానికి 

వీలుగా శేం డం రాష్ట: (ఆ సత్వానికి ఉదా 

ళంగా నిధులను నుంజోరు చేయా 

అనీ సభ ఉపాధ్యక్షులు (కీ వి. పి. రాఘనాచారి 

అంతకు ముందువూట్నాడుళవావిజ్ఞ పీ చేశారు 

కేం్యదం నిధులు కొరత అవటంచేత 

ఈ సంవత్సరం కొత్త హింది 

నియామకం జరుగ కేదని ఆయన ఆన్నారు. 

న వపను 

కలకత్తా సెపు సంబర 19 : 

తారలు నటేండుతున్న నాటకం ఒకటి చూడ 

వావిశి స్టానిక సినిమా ధిదేటర్ స్టే పడిన 

జన (పవాహిన్ని ని నీళోధించడానికి పొలీసులు లాటీ 
చ 

పండితుల 

స తాలి 

(3 ళ్ 

అ ది కాప 
_ ల $ 

భామా శంఫుం 

సనసభలో ముఖ్యమం, తీ 

టన 

(ఆర్మధిః| ఈక వతినిధి 

హా దరాబార్, ౬ సెప్టెంబర్ 19; 

ర్మాష్ట్టంలో తెనుగును అధికారభాషగా (ప్రవేశే 

సెట్బుడానికి సంబంధిచిన విషయూల పరి 

కీలనకు అం(ధ(సడేశ్ట్ ప్రభుత్వం యీ నెలా 

ఖరుకు ఒకసంఘాన్ని నియుమించగలదని, 

వుఖ్యనుం తీ లీ కాపు. (బహ్మానందరెడ్మె 

నేడు శాపన నధిలో _వకటించా ర్క 

Fa ten సదు (పశ కోత రాల సమయం కాగాసె 

ఇండీపెండెంటు సభ్య్యిడు (శీ వావిలాల గోపాల 

కృష్ణయ్య, ౨౫ విషయమై ఆరోగ్యమం తిని 

(వళ్ళ సళ్చవేశారు. అధికార భాషా విషయం కూడా 

ఆయనే చూస్తున్నారు. గనుక ఆరోగ్య ముం 

(తిని లీ వావిలాల యీ సంఘుంి ఏర్పాటులో 

జాప్థువంటుకు జరిగిందని అడిగారు. Ut 

వావిలొల, మం తీగారికి లా విషయంరొప్పి 

పోయిన బడ్జెట్ సమావేశంలో ఆయన చేసి 

వున్న వాగ్వానొని కూడా గుర్చు చేశారు. 

అప్పుడు మంతి వారం రోజులలో. సం 

ఘాన్ని వేస్తామన్నారని (శ వావిలాల గుర్ను 

చెశారు. 

ఆరోగ్య మంతి యా సంఘం ౨,3 

రోజులలో ఏర్పాటు కాగలదని అవర కాని 

ముఖ్యమం తె చ్ సందర్భంలో 

చేసుకొని యీ “సంఘంి we వ 

ఏర్పాటు. చేయజడగలదని (సకటించారు, 

జ కోక్యం, 

జ్నటు 
ల్ 

తిస్తు 
టి 

రైతంలకు లాభకరం 

స 

జడా 'హాదరాభాద్, సప ఐబర్ 19: 

భ విస్వత్తులో అం (పాం 

రూ 

రూ. 12.89 మ్రైనలు, రాయల 

శిస్తు విధించబడాతుందని 

| 
టిబెట్ సిక్కిం సరీహాద్దులో వొధులా వచ్చ జరిగిన సంఘటనల సందర్భంలో (పధాని 

వోటింగ్ పూరిఅరు ఆ కాజాబిల్టులో ఉండ, 
నాయకులను ఢిల్లీలో కలుసుకున్నప్పుడు తీసిన ఈ ఫొటోలో డానికి సిభామోదం - అభించింది. (పతివక్షాలు; 

తెచ్చిన సవర ణబన్నీ కొన్నీ వోటింగ్ద్వారా వీగి 

పోయాయి. మూడవ కాణా బిల్ళులో ఉండ 

విన్ స చటర్సీ, జడ్ 

ఆనా అలం స్తదా బా 
డానికి అనుకూలంగా 123, (పతికూలంగా. బ్యా 

42 వో ట్లు వచ్చాయి, అంతకు ముందు 

కాజానారి చర్చలో పాల్గొంటూ (శీ తరి 

మెలనాగిరెడ్డి (అతివాదకమ్యూ) పేదర్శె లొంగం (an 

“ప్ప తొలగించి తరగతి రతులప్పె కొం 

వరకు తగి ంచి, పెద్యర్నె తులసి బాగా షు పుర 
చాలని వరొకసారి సట గా అభ్యర్థించారు, ఇల 

(సతిపక్టృ నాయకులు | శీ లచ్చన్న అనంత 

రావన్లొ సంఘం 18కి శాతం కంటే మించి 

శిస్తు నిధింగరొదని ఉన నివేదికలో పొ 500 a డాలగ 

చేసి ( ఉన్నప్పటికి | పభుత్వం నూటికీ నూరు 

శాతం పెంచడం అధర్మం, “అన్యాయం అని స విరా 9 50: ద్ 

పదేపదే నొకి), చెప్పారు. దూరదృషితో 

మరొకమారు ఆలోచించండి. (రూ 106 ఫెన్స్ స. సెప్టెంబర్ 19; 

మినహాయింపు విషయంళో మెట్ట శ నొ ఇెలివితక్కువగా ఎ ee అణ్య స్రదాడీ నయినా 

డెతు అంతే ఒక దృష్టితో, మాగాణి ర్ల్వె త్ యడా్వారిపి తే ఎదుర్కో చేందుకు 500 కొట్ల డాలర్ల ఖర్చుతో 

అంశే వురొక విధంగా చూడడం వివక్షత 

| కింద వస్తుంది అని | శీ లచ్చన్న వొచ్చరిం 

చారు, 

(శీ కె. గోవిందరావు (మిక) శిస్తు మినహా 
యించినట్టు రతుణనం[తి రాబర్ట్ మక్ సమారా నిచ్చ ఇక్కడి 

లంంపు రూ. 20ల వరకు “పంచాలని (సి టించారుం రింపగల మధ్యరకం రాతెట్టను రూపొందించ 

J బధ 97౦ నాటికి రాకెట భూ.200నుంచి రూ.505వరకు | కమాను : ae ad Cel గలరని, 197 ఖండాంతర a 

సై ని ఆప మా టికి మొతం చైనా. అణ్బణల “లి తయారీకి పూను కొనగలరని తాను గత జన 
నప పెంచాలని ఆ, ay hee ot సం పెయగల శక్తీ a 

మూ సక. సమంజసమని saa te es “= వరితో అమెరికన్ కాం్టగెప్లో చెప్పిన విష 
S ie భమెధికాక్స కలదని SE సుకనమూారా యాన్ని నునరుద్ద టించారు. 

వౌ లో ఏ rer హెచ్చరించారు, చ్చెనా అవెరికాష్టే అణ్బ(స్స 15972 నాటికి వెనిస్ బిసీ లీల (వమా 

పటి ఈ 5 
(25 ప్రల డాడి జరిపితే అది లెలివి తక్కువ కొగల సం విస్తృతం కావచ్చునని భావించబడు 

సుబ్బయ్య, వావిలాల గోపాల, కృష్ణుయ్యలు 

కూడా మాట్లాడారు. 

అంతకు ముందు (శీ నాగిరేడ్డి సభలో 

విభజన కోరినప్పుడు మూడు నాలుగో ముఖ్య 

దని, అయితే న్ననా ఏపరిస్టి తులలో తప్పుడు 

అంచనాలకు దిగుతున్నది అవగాహన చేస్తు 

క్ 'నవచ్చునని ఆయన అన్నారు, 

అవసరన్ను తే చ్చేనాను, రష్యాను కూడా 

తున్నది. అమెరికా కొన్ని నెలల (శీతం 

(పారంభించిన రాకెట్ విధ్వంసక సాధనొల 

తయారీ కార్య(కమంలో 1972 నాటికి 
అమెరికా చైనా అణ్వస్త్ర దాడిని (తిప్పి 

మ్మెన క్ఞాజ్ళాన అనుకూలంగాన్సు వ్యతి ప్య్యంసం చేసే సామర్శం్యంకల అబ్బిన క్రాళ్మ పూర్తి నినుర్చ ్ యం కలిగి వుంటుంది. 
శేకంగాను నోటు చేసినవారి _“పేర్ళను శక్తి అమెరికాకు కలదని ఆయన (పకటించారు. , a మెకనమారా రాలు ఏమీ తెలప 

నమోదు చేయించాలని చేసిన విజ్ఞప్తికి సౌ అయ్యిధ పోటీలో కొత్త పరిణామం రాకుండా క్రండా చై నీసీను దృష్టిలో పెటు కొని 
ges e 

పతి Ut బీ, సుబ్బారెడ్డి అంగీకరించారు. నివారించేందుకు వాస్తవ పూర్వకమ్మెన ఒప్పం 
తాము ఆయుదోత్సత్సిని పెంపొందించే కార్య 

దం కుదుర్ఫుకొనడొనికి సం (పతింస్పలకు డానల (కమాన్ని కొనసాగించాలని నిశ్చంయంచాపున్ని 

సిందిగా ఆయన రష్యన్నకు. విజ్నప్పి చేశారు. క ఏడాది అంతానికి వాస్తవంగా అటువంటి 

సోవియెట్ రష్యాకు (పన్నుతం వున్న ప్రాధవాల ఉత్తుత్తి (ప్రారంభం కాగలదని 
ల న య అ స తతి (ప్రారంభం 
చక్ ర శక్తివి భవిష్యత్నుల విస్తరించే గెప్పారు. అయన అణ యుద్ద వ్యూహాన్ని 

ఆం్భధ్యపదో భూ స్త 7 బాచ్చింపుబిల్లు శె సిక్రశ్షక్టిని కూడా అధిగమించే. విధరిగొ రించి వివరిస్తూ, అమెరికపి కాని, దాని 

వాస్తవానికి శిస్తు వాచ్చింఖు బిల్లు కొదని, అమెరికన్ రాకెట్ల ను “ఏంపొందించడానికి మిత దేశాల కాని జరిగే అణ్వ[ ప 

మినహాయింపులతో కూడినబిల్డు అని రెవిన్యూ 
మంతి (కవి. బీ; రాజా నేదు శాసనసభలో 

ఈ బిలును గటిగా సమురి సూ 
Gf రు య _- 

కొన్ని కొట } గె i 

(పారంభించబడిందని ఆయన చెద్యొరు, 

ర్య గళ ఇ Pp brs నో 
డాలరుతో పథకం అప్పుడ దాడిని ఎదురొనడమే తను విధానం మవు 

Min 2 : 
“పరా వ్ న టీక లగ మన్నారు, 

చైనాలో అంతరంగికంగా కల్కొలం ఎర్చ ఆకస్మాత్తుగా. తమ్మ దాడి జరిగిన 
నారు. i న 3 వాహక వం 
పరు. | డిన అణ్వ( స్వాలను, రాకెట్ వాహక వ్యవ దానిని (తిప్పికొట్టడానికి తగు సావుర్హా న్ని 

"నిలు ద్వితీయ పటసంొప్పే చర్చకు సను అభివృద్శి చేసేందుకు వారు చమ వన స్వంవ్రాందించుకొనకుండా అమెరికాను ఏ డేః 

జి జార తా కా nae నా. జ 

ఆయన సమాధానమిస్తూ లోగడ శిస్తు రులల్ చాల భాగం ఖర్చు పెడుతున్నారని మె నా నిలోధించడానికి తాము అనుమతించమని 

నుదింపు జరిగిన 1934 నుంచి వ్యవసాయ ఆయన. అన్నారు, 

'బుగళా 3 వ సేజిలో 

మక్ నమారా చెప్పారు. (పథాన మెన అసు 

రికన్ స్పై నిక శక్తిని గురించి ఆయన (పస్తా 

విస్ ుసిలీలు, 41! సోలొరిస్ 
అవని 

బలాంచర్జాములు, 600 బాంబర్భు కలవని 

నియులు, 750 

(పాంతొనికి విస్త 

ఒకే సంవత్సరంలో. చె 

నుంచి 900 మైళ్ళ యు 

స . వీటేతో ‘40 శాతం విరి వేళా అప 

కం ల్టి సం రె రం దౌ వ సం క్రో (© డి” మత్తులో వుంటాయిని వివరించారు. . 

see Re ఒక్కొ మగాటన్ శక్తికల 2200 
ఎఅదివాజటాతంలకు ఆరోగ్యమంంత్రి భాతర ఆయుధాలు. తవ్లుకు కలనని, రష్యన్ జనా 

క భాలో మూడింట ఒకశాతం, దాని పరి 

స్యాఢిల్ళీ, స్య(్టాంబర్ 19— ఆలశ్యం చేసుకున్న పంసాగాలు ఆరి (శసుంతో సగం విధ్యంపం చేయడానికి ఉ00 

దేశ సోభాగ్యం కోసం అవివాహిళులం కంగా బాగా వుంటాయని U చం[ద పుగాటన్న ఆయుధాలు _ చాలునని ఆరున 

దరూ తవు వివాహా వాన్ని కొన్ని సంవత్స శేఖరీ అన్నారు. అన్నారు. 

రాలపోటు వొంయిదా వేసుకోవాలని, “20 అక్ష్మల. మందికి. సంతాన రష్యన్ను ఇంతటి సాముర్జా్యాన్ని సాధించ 

దేలి కన్యలము. శపహ్వా చారలను నిరోధక శస చికిత్సలు జరిగాయి... గలరని తాను విశ్వసించడంలేదని, ఈ (పళ్ళకు 
దీనివల, 60 లక ల జనాభా తగ్గి ఎదిో 

లా ty A 

అని పుంగళి అన్నారు, 

వృడ్చేశించి కేంద ఆరోగ్య మంతి 

Ue చం|దశేఖర్ నేడు (పత్యేకంగ 

నుసం నిశ్చయంగా సమౌధానం చెప్పులేవుని 

ఆయన్ చెప్పారు. 
స 

విజ్ఞస్సీ చేశారు. వివాహ వయుస్సు కేవలం సంఘ జ. 

నూతనంగావినాహంఅం33నవారంతొ నంసా రంగా ॥ సతిగణించి “ర es 19: tem 
ఫ్ పెంచాలవీ మం(తి పేరో న్నారు నగరం మధ్యభాగంలో, వున్న జాతీయ చ్చైనా 

జూడ నసంతానొన్తి వాయిదా బసు థ్ ప స 
స్ట oe మం తీఇంకా ఇలాలనౌ రు బటల రాయబార కార్యాలయం కపువ్యానిన స్మ 

కొనే నిమిళ ( క సాధ aos reas DO] వాక్ శానాదులు గె సీలుడం ఫ కొనే నిమిత్తం గర్భ నిర ధక సాధ వివాహ వయుస్సు సగటున 21. ,బీలోర్ దౌర్మన్యవాదులు పెట్టిన పేలుడు. ఫలితంగా 

నాలు వాడాలని వర్మితి హితవ్ప మధ్య పదిశులలో 19 నుంచి 14 దెబ్బతిన్నది. ఈ "పెద్ద పేలుడం ఫలితంగా 

చెప్పారు. మాత్రమే. ముగ్గురు... పిల్లలున్న రాయభార కార్యాలయ నికి చెందిన 15మంది 

సిబ్బంది మరో నలుగురు. యెతరిలం గాయ 

పడ్డారుం వీరిలో 11 వుంది 

చేర్చఏడ్డార్కు 

కుటుంబనియం(తణ డె ్ యవాలోత్స 

వాలసందర్భం గావా టాడుతూ,పంతానం 

వాళ్ళ తొ తప్పనిసరిగా శస చీకీతు EE ల 

తముంచు కోవాలి, 

శ చిచాచధచాశారచిం చి చచి చచి చంచ అచచిధచి చనల చి ంతిళిఆపచుచాచాచాళాపచచిసాసాతాచి చా 

అసస స్మతిలో 

(శీవితి ఇందిరాగాంధి ఈ నెల 16 న 

(టశీయుతులు చన నీ, ఆచాగ్య కపలొనీ, 

+ ఎ. అహమ్మదొలను చూడవచ్చు 

ఆల ప్రబూడదా డాన్ని. 

నేందుకు అమెరికా ఏర్పాట్లు 
ఖర్చుతో రాకెట్ విధంసక రాకెట్ల 

కణవంం ల మెక్ నవూరా వెల్లడి 

“కిట్ ఇండియా” 

రాకెట్ విధ్వంసక వాధనాలను సర్ది ంచాలని అమురీళా నిశ్చ సా 0 మొ 

an "సేసె సంబర 19 ; అక్టో బర్ 

మొదటి తేదీన జారికసీ సే “క్విట్ ఇండియా”. 
స్టాంపు స్పై పొట్నావద్ద గల మృతవీరుల స్మారక 
చిహ్నం వుంటుంది. 

1942లో “క్విట్ ఇండియా” ఉద్య 

మానికి పీలువు ఇచ్చినపుడు పాట్నా విశ్వవిద్యా 

లయానికి సంబంధించిన విద్యారుల బృందం 

వభుత్వ సచివాలయంస్తైె జూతీయి సతాకం 

ఎగుర వేయడానికి (పయత్నించింది. (బిట్ 

సైనికులు కాల్పులు జరిపిన ఫలితంగా నారిలో 

ఏడుగురు మరజించారు, 

స్వాతంత్యానంతరం సచివాలయం ఎదుట 

స్మారకచిహ్నం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ స్టాంపును 

(పథాని (శీమతి ఇందిరాగాంధి బొంబాయిలో 

విడుదల చేస్తారు. 

వ్రత 
అల 

64౭ బృందంలమలుకు 

జి ననే గ లా Ps 

ఖ ఆలి, ద్ధి YY కు 

సత్సంబంధాల +రిరక్రణకు ఉభయం వతినిధి 

వరాల దిక్రాకంకణం' ప్రధానుల చర్చలు 

కొలం కో, సె సెస్టంబర్ 19 

1964 భారత్ , (శీలంకల ఓ రదాన్ని ట్కు చ తప్పకుండా 

అమలు ఎరచదడానికి 

చేడు అరగీకి రించారు, 

భరలొ, (కీలంక్టపథానుల చర్చల సంద 

ర్భంగా ఈ ఒప్పందం కుదిరింది, 

ఉభయ సధానుల మధ్య, వారి సలహా 

దారు లమధ్యనేడు చర్చలకు వచ్చిన ముఖ్యాంశా 

లలో ఇదిఒకటి, ఒప్పందం అమలు విషయంలో 

(శీలంక్యనభ్యుత్వ అధికారులు భరతిహ్నై 

కమిషనర్, భారత (పభుత్వ అధికారులు 

చర్చించడానికి వారు అంగీకరించినట్టు 

తెలుస్నన్ఫది. 

ఒప్పందం నాటికి అక్కడి 

1500009 మంది భరత 

సమస్య ఉభయ (సధానులు తదుపరి చర్చిం 

చాలన్న అంశొన్ని (పస్తుతం పరిశీలించడానికి 

ఉభయ (పధానులు అంగీకరించారు. వాస్త 

వంగా ఒప్పందం అవులులో కొంత (ప్రగతి 

సాధించిన తదుపరి దాసిని చర్చించ వచ్చు. 

భారత ,జాతీయులంన తోటల కార్మికులకు 

చెందిన రెండు సంస్థల (ప్రతినిధులు (ప్రధాని 

(శీను "ఇందిరా గాంధిసి కలుసుకుని 'ఒప్పుందది 

లవులు విషేయం ఆమెతో చర్చించారు. 

భారత్, కీ లంకల వుధ్యరెండుదశాబ్బా లలో 

నెలకొన్న సుహృద్భావంకం'కే నేడు నెలకొని 

సుహృద్భావం మహత్తరమ్మె నదిగా భారత్ 

లీ లంకల తినిధి వరాలు "పేరా న్నాం. 

డో పస్తుతం గల సుహృద్భావ పూరిత సంబంథా 

లనుసరిరక్సి ంచడానికి కృషి జరుగాలన్నారు. 

లీ లంక (రని “కార్యాలయంలో “సీనా 

నాయకే. ఇందిరొగాంధిల చర్చలు నేడు 

రెండున్నర గంటలపాటు జరిగాయని 

భారత అధికారి [సతినిధి తరియ చేశారు, 

చర్చలు విస్సష్యుంగాను, స్నేహ పూరిత వాతా 

నరణంలో జరిగాయన్నారు. 

ఒక కుటుంబంలోని సోదరలముధ్య కూడా 

పరిమితమైన అధి పాయబేదాలు ఉంటొ 

యని అయితే మొత్తంమిాద స్నేహసంపద 

ఉండొలని శ్రీమతి ఇందిరాగాంధికి | శ్రీ సేనా 

నాయకే చెప్పినట్ళు ఒకవర్నందా?రా తెలు 

స్తున్నది, 

తూర్పుఆసియా పశ్చిమాసియా వియ 

త్నాం, చ్చెనాల పరిస్టి తిని ఉభయ (సధా 

నులు చర్చించినట్లు తెలుసు సన్నటి. 

దేశాల అంతరంగిక వ్యవహారాలలో జో న. 

మిగిలిఉన్న 

సదిజలాల వివాద పరిష్టారానికి 

పధాని 1 పూనుకొసనేె నే అవకా శం 

అక్షోబర్6వ ఢిల్లీసమూ వేశం పైఅభిజ్ఞులవూ హ 
నూ,ఢిక్సి సొప్ప్పె బర్ 19 

టా? గోదావరి నదీ జలాల శేటాయింపు పిపయ మై నుజో 

ర. రాష్ట, మైసూరు ఆం(ధ్మపదేక్ ల.మధథ కల "వివాదం 

ప్ర 

వరిష్కూ నక" (వథాని 

పూనుక్ న వచ్చు, 

సూడు రాష న (ప్రభుత్వాల న్రెభరి 

దిర్హ కాలంగా ఉన్ను వివాదం వరిస్టీతి దృష్టా $ 
ప్ప విధంగా భావించబడుతున్నది. 

వ 
(పధాన సుంతీ అధ్యక్ష తన సలద్షిర జల 

(కితం ఇక్కడ సమావేశం జరిపిన తర్వాత 
మొడు రమా లె ముఖ్యమెం( తులు మళ్ళి 

అక్రోబర్ ౦న తేదిన ఇకుడ సమౌావేశమవు 

తున్నారు, ' 

గత మాసంలో జరిగిన జల చ్చషా ఎస్డీ 

సాంకేతిక అంశాలను అయా ర్మాష్మ్టా ల చిప్ 

ఇంజనీరు సరిశీలించాలని నిళ్ళయించబడీంది, 

కని న జలాల సంచి మహారాష్ట 

కరి౦ శతకోటి ఘునసుటడుగులు, మె సారు 

600 శతకోటి ఘనపుటడుగులు ఆర ధి 

800 ఎతకోటి సునపుటడుగులు వాడుకోనా 

లని 1969ళో అప్పటి కేంద నీటిపారుదల 

శాఖాముంతి హజు మహమ్మద్ ఇ బహిం 

చేసిన సూచన (సొతిసదికొప్పె చర్చలు జరిగినవి. 
కాని రా షాలు మాతం a వాస్త పంగా 

a మూడు తెట్టు నమేరకువుత్తం 

5500 శతక ఘనపుటుడుగులు కొవాలని 

కిరుచున్నని, 

[శైనుతి ఇంది రాగాంధ్ 

ఇది ఇలొ ఉండగా Foye జలనిద్యుత్ సం 

సుం గోదావరి నుంచి కృష్ణలో కీ నెంత మేరకు 

నీరు మల్లి అంచ. వచ్చునన్నవిషయం మదింస్తు 

చేస్తున్నది. వచ్చే సెలలో జరిగే మంఖ్య మం| తుల 
eg మూవేశం నాటికి ఈ వివరాలు సిద్బంకివచ్చు. గబ! 

ఇంత వరకు అధికంగా కృష్టా నది జలాల 

స్పైనే ఆధారపడి ఉన్న మహార్మా ప్ల. రల్చగిరి 

జిల్లాలో సేద్యానిక్కి విద్యుదుల్సతి కోసం 

శ్మాష్టంలో పశ్చిమాభిమవఖంగా (వవహింగే 

నదుల నినియోగానికి కల అవకాశాంనునురంచి 

లేక గలు తయారు చేస్తు ఎన్నది. 

అయితే మహారా షు 

తేన అవసరాలను వుహార్యాష ౨ చ గ్గ 

మైసూరు భయపడుతున్నద్, యు, ఎన్ 

RNR 

రాజమం డి, 'సెస్పెంబరు 19; sr 
చి ప 

న్స్తు ఇాసననభ్యుడు, కానతవుమిల్ను కాం శైకుల 

బేడ్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు అయిన 
(శ చిట్టూరి ws 7 లోలాలుగా 

సాగిస్తున్న నిరశనదీక నం 
par) డ్ 

వారినుంచి తిఖితఫూర్యకాకన నే 

మోదలు విరమించారు, 

క నటి ౦6 

హామీపై 

(హా. 
పొంచి 

జాతీయుల . 

ఉభయ దేశాల, pres 

కలుగచేసుకోవడం అ కను (వేశం పధం 

కార్యకలాపాలు. చికాకు కలిగిస్తున్న అంశాలను 

Lb సీవుతి ఇండిరాగాంధి , (పస్మావించికట్బు 

తెలుస్తున్నది. "స్టెనిక ఒప్పందాలు అవాంచ 

నవీయమని ఉభియ వాయకులు అంగీకరించారు 

ఉభయ (పభిత్వాలు సం్య్యపతింపులు జరుపు 

కుంటూ ఉండాలన్నారు. ఉభయ [పభుత్వాలి 

మధ్య అనేక విషయాలలో ఆంగీకొరం కుదిరి 
నట్టు తెలుసు దన్ని. 

పొకిస్తా న్ ౫'గల సంబంభేతీ. విషయంలో 
తొ షెష్తంట్ ఓప్పందాన్ని గొంవీంచే విషయం 

భారత్ ఆత్తుతతో ఉన్నట్యు భారత్ (పధాని 

హామీ ఇచ్చినట్టు తెలుస్తున్నది. సు 

వంతోను, అవగాహానతోను, సెకింగ్ట్తో ఉమకి 

గల తగాదాలను పరిష్ఫ షభియేకోవాలప్ 
భారత్ sis ఉన్నట్టు: ఇలున్ను 

రాజకీయ్య ఆర్టీక, వః. సంబంధః 

సంబంధించిన అనేక అంళ్తాన్లను? 

Ll 

UA pry nt - పధానులు చర్చించినట్బు తెలుస్తున్నది! 

జ పద మ జా అజ! 

సంజీవరెడ్డి నూచన 
(“ఆంధప తికి (పేతినిధి 

హా దరాబాద్, "సెప్టెంబర్ 19 భారత 

దేశం నేడు ఎదురొ టున్న కొన్ని ముఖ్య 

సమస్యలను. పార్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా 

పళిగణించి వాటిని భారీఎత్తున పరిష రించ 

డానికి తీ వక్ఫృషిజరపవలసిందిగా దేశ లోవి అన్ని 
రాజకీయపార్డీలకు లోక్నభ సభాపతి (శీ నీలశ 

సంజీవరెడ్డి నేడు విజ్జుప్టీ చేశారు. 

మూడుదశాబ్బా లు కాం్య గెనువా దిగాఉన్నా 

ఆయన కొం గెసుపారీ కొన్ని తప్పులు చేసిం 
దని రాని ws 

అహార కి బ్ విషయం (సస్తా నిస్తూ 

20 జ స్వాతం! త్యానంతరం మనం 

ఆహారపదార్వాలను అడుకో వలసిన పరిస్తితిలో 

ఉన్నామని ఈ పరిస్టితి బాగాలేదని ఆరున 

అన్నారు, 

అహారం, రక్సృణ, భామ 
వాటిని పార్టీకి “సంబంధించని నెమస్వంుగా 

చరిగణింసచేయడానికి లన్నీ సా పార్ గ్గ లవారికి నిచ్చ 

చెప్పుడానికి తాను ఆన్ని (పతిపర్నా లతో నేం 

సమస్యల వంఓ 

a mie భి గ తింప్పులు. జరుసడంద్వారా. కృషి చేస్తున్నా 

వున్నారు, వాటి పళిషా లొనికి కూడా కొప్ 
wr 

చేస్తున్నా పన్నారు 

నగరంలోని న ను సముఖులు, అర్హ 

కులు రా హరిః శ్రామ్రైక వేత్తలు చేసన సనా శ్రశసభల్ో 

ఆయన (పసంగిందొచు, 

తప్పువసభకు ముఖ్యమం్యతి (శ en 

నందరెడి అధ్యక్షతన 
వ 

వున (కాం గః మ) తోసొలవల్భ, కొర, 

షార్తి డేశంతో బాగా దెబ్బథిన్నదున్నా a] 

హించారు. 

Cn) 

అంతే సద్భగా ఆంచోంన చెందవలసిన అవణరం 

brs మన స్వంత విషయా Warn 

శాన్ని గురించి మసం ఇప్పుడు ఇవి 

చించాలీ అని అన్నారం. 

రాళ ంలేనిస్థితి 

“సందర 19 a 

| కలు కాచిసో సన సలి అవంటే 

చిన పహ దల ఇష 

వే 



న జానా దాదా ల. 

వైదిక వవోయము 

sree య 
ఇప్పుడు నతి ఇంటేక్కీ ఆఖసుకు, ఫ్యాక్టరీకి క న శ నే చ రవాణా బండికి, తధొని ఫస్తు ఎయిడ్ భొక్సులు | రం దని 
చాళొ బజపసరన్నె యున్నవి, హను లందరివద్ద న్యా ఇయమం తి 

నరల్ మర్చెంట్సువద్ద లభించును. వ్యాపార 

వివరములకు : J+ Thadhani &Co,, 
16, be Madras—1. 

న. 

న్నృష్టీకరన 

సప్త ంపరు 17 రస 
గ! కా! 

చేయు 

తీరువేం[ దం, 
we లే శ్ ఇళ సశ Wn స క్ మిల్ళులను ఇఠళ (పభుత్వం జాతియ్లుం 

డాన్ని కేషేడ సభుత్యం 

లేడని, 

పెగా 

Bore] భ్ 
వ్యతిరకించిణిం చకార. చ్ —— 

ఇ... 

తంతి. తపాలా శాల్లు 
apa తెలిపిన "స్పెసిఫికేషనుల్య పకొరం తోధాలుం'ప్కే న్యాయశాఖ మల జిగా అందుకు 

"సుమారు 20 మెట్రిక్ టన్నుల జరన్ నైల్ | అవసరమ్మెన అనుమతిని అన్యగలమునీ జేయ గ్ర 
నస్గయి చేయుటకు సీలునేశిన “పెండర్నుకొర న్యాయశాఖా నుతి | ప. 

ల్ MPs wan pl en లీ 
wiper Here, 

=, wp? hs గ 
శ్షంటదుకు అభ్యంతరం ఎమాఐటిి, 

దవా విషయుంలో. పీస్నానా అన 

బడుచున్చవి, సైలకు 100 కీనులు, నేడిక రగ ష్యతికొ 

2,12 M. డయామీటరుగల ఐరన్. గాల్వ| మొట్యాడులూ స 

, చెక్సి పరు. (సతి “బండరుతో ధరావత్తు] రొ పభుత్వం కాం hr 

కింద రు. ర0/- ఈ ఆఫీసులోగాని శక తోటలని స కూడా. బాబీయుం చేయవచ్చునని 

స్మావిక పోస్మాగీనులోగాని చెల్లించి ఫాందిన[అయిలే లురా చర్యలు రాజ్యాంగ బచద్చింగా' 
క్యోష్ రశీదును జతనరచపలెను, జాతి 

చెప్పారు. 

షం (టోల్ 

డర్భను ఉండాలనీ, పరిహారం ల్ల ంచ కుడా 

సాధ్యం కొదనీ [| మ్లానన్ 

రెస్ మల్తులిసి 
తా x) మా. 

"పెం 
సుచూూ కనిరుప్నెన “క | యం సె 

"బండర్ని” లని (7 వాసి 

న కవరులో సం 
స్పెల్ సన్నృలుఎకి స్ల్ను 

[శ ఎన్. శేష్మి ది, దివిజనల్ 
డస్సీ! క్యు మేనేజర్ అ! గ్సు, J 

cA జరాబాద్--33 నొరికీ, స 10_ 67 

తేదీ. ము. చి గంటలకు మించకుండా చేరు నోట్ల 

వేంవవలెను, “ందర్ను 4-10-67 జేన్ 

మ, 12 గంటలకు ఆ “సమయంలో హాజరైన 

పవక 

ఉండొలన్న న ne చిర్ణయంపట్టు 

శేం్యదం వైఫరి సహాయ కారిగా లేదన్న వార్త 

అపై లడీగిన (పళ్ళకు లీ మీనన్" జనా 

బిసా, "షె విధింగా చెప్పారు, 

కాం_గసేతర త్రభుత్వాలసట్లు కేం దం 

విచక్షణ చూప్పుతోందన్న అలలో; ణ ఏలయన 
ఇ జ Me ee ఖండిస్తూ కంకతక్ళటాంనేస్ను _ స్వాషనం 

శుండరర్శయెదుట లెరువబడుఘు. ఇతర వివర | స్య కానక పళ్ళివులెంగాల్. (పభుత్వానికి 
ie a ధం Ne pa 
ములు, షరతులు, నింంధనలను EU క్ మేనే జీడిపప్పంనం ఫ్మాక్ట ను HH (పోసిసింగ్ను 

వానో న. ie 
జర్లు మెరిఫొన్స్, హ్వైదరాబాడ్- వత్ వారి | స ధడంప్పి “కేంభ | వభుత్వానికి, మదా 
ఆధీసునుండి పొందవలెను, నులో 40 ఏళ్ళుగా జరుగు తున్న స్వయం 

davp —~711 aC 67 మరియారి 'వినొనిలను చబ్బబద్బం "చేసేం 

నా దుకు వీలును హిందూ. వివాహాల చట్నాన్ని 
సవరించ చడానికి మ్మ దొనే | పభుత్వానికి కేం దం 

ఆ అనుమతించిందిని చెప్పారు. 

'శేరళకు చెయ్యం సరఫరాలో 

i షిప్పింగ్ శార్చొలేసన్ ఆఫ్ పవతితల్తి స్ట (సేవనం కనభరుసో ందన్నవాదనవు 

ఇండియా లిమికుడ్ నిరాకరిస్తూ, వేరళకు నెలకు 60 నుంచి 70 

రిజిక్టర్స్. అఫిసుః సీల్ (కీచ్ హావస్స వేల టన్నుల చియ్యం సరఫరాకు కేరి ధం 
వో ట్్న్షా ఫొచార్ రోడ్, బీ కంబార అమ హామీ యిచ్చిన్మా (పపంచ మార్కె లో 

బియ్యం లభ్యంకాక పోవడంవల్నను, దేశంలోని 
వు చాసు/ సె యి ట్ కావ గ వ 

కచ వ్ర పరిస్థి తులనల్భ, ను యా మాటను నిల 

వ్ సైట్ ఆఫ్ మద్దాస్' బెట్సు కొనడం కష్టా ఇగాద వున్న తన్నారు. 

కం ఆహో విధానాన్ని గురించి, 

కేం చం 

ఇ. గ్ | » ఒవాకపతూక్సస్టంత స. వ ఏకర్యాదష్భు ఆహార మండలాలను గురించి. 

గర్తు రు స్వీటన్ ర - మాట్లా! డడం బాగానే ఉంటుందికొ కొని వాటీని 

;ండ్ వయా అమ్మె = నాగవట్నం నకు ' 
అములు  శేతుడం అనేక కోరడాలనర కష 

కల 9= 1967 కేసీ ఉ 7 గంటలకున్ను వ. అందువర్శనే కేరళ ముఖ్య మంతి PE రిల తేదీడ, ౫దాసునకు జు i wn os: x సంపూ లిన్ వ ఏళ రాష్ట జహార గెంటలక్కున్లు వచ్చి రుకొనును. లేవు మండలాలను సమళ్ళంచాతన్నారు, దక్తీణ 

రగావే (పయాణికులు నౌకనుండి దింపబడు అహార ముంచలాన్ని సురల ఏర్పాటు చెస్తే 

ఎరు మదౌసు (నయీణీకులు వ కైక్వేలో *ీరళకు కేం చం బియ్యం ఏనూ యవ్వ 

ంపబడుదురు, ఏజెంట్లు : క అది మరింత సమన్యలను తెచ్చి 
ళ్ సివి క మహమ్ముల్ రవుథర్ & కో, య వచ్చునని అన్నారు. 

క లిం కట్ల విధి “మ్యుదానుం 1. ర ఫేంగాల్లటోపాటు' మహారాష్క్ట, 

22575 తంతే? ‘SHIPINDIA’ టుజరాత్, బీహార్వంటి. ర్యాష్ట్టాలు కూడా 

డ్రకశాలు, చౌగపట్టుపు | తమకు సరఫరాలు చాలడం. బేదంటున్నా 
క్లో తత. “SHIPINDIA | యున్నారు. . 

ren ఆం ధలో అధి! ధరకు 
ది పుడ్ షన్ 

వియ్యం లభ్యం 
అఫ్, ఇండియా (| 

ఆర్మథలో ఎక్కువ ధరయిస్న్య కోవలు 

రీజినల్ అధీన నన్ని బియ్యం అభింశీగీలపన్న విషయాల్ని 

ష్ మర్ ఫ్యాక్టరీ బిల్లింగ్స్, | గురించి. ఇక విలేఖరి (పన్నించగా యిది 
క హైదరాబా దీ- 4 ర్యాష్బ్టానికి సంబంధించిన. విషయమనీ, ఏ 

కిట్రీసు నెం, HIT. రాష ంనుంచీ. కేం్యదం నేరుగొ సేకరణ 

nie చేయలేదనీ చె సరుకు, ల్బరీలో వళిన్మీతి నిష 

ల్ల చుట్టు ర పతే గ మించిన నవుయంలో , అక్కడకు, వేళ్ళి వ వచి 

)న్కులేది 25 'వఫంబరు 1967 నుండిగాని| స సతిని పరిశీలించాలని కొందరు పార మెంటు 

కేక తరువాత నీర్భంింంపబడు మరొక లేడి సులు కోరగా, సళ్చిమబేంగా ముఖ్య 

వళి గాని, పుడ్పొల్చొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా మంతి". అందుకు wr అందు 

నారి స్లో రెణి నోడవునులవర్చ, అహారం ధాన్యము వలు యా (ప్రస్తావనను విరమించుకోవలసి 

3న లోడింగు, అనీళోడింగు మరియు రవాణా వచ్చిందనీ చెపారు. 

శనులు నిర్వహించుటకు కం టాక్టిర్ణను 

నియమించ టకై శ్రిజీనర్ స పడ్ “రేదళ్ధ (పభుత్వం 

కారోరేషనొ ఆఫ్ ఇండియా, హైదరాబాద్ 

ates చండర్శ్భు , కోరబడుచున్నవి. సుస్టిరంగా ఉంటుంది" 

a నిర్తీత సారములోగల (టుతకులకు వార్చ ల్ (ష కటన: రాజీనామ 

కూడని) "బండరు సెట్యు ఒకటికి రు, 5 స్వ 

(అయిదు రూపాయలు మా్యతము)' మని లలా ఆల ఇల నలెదని వెల్లడి 

కాలికట్, స బరు 17: కేరళలో 

నంబి వ్యాదిని దొమర్యతివర్న ంఐదేళు పూర్తిగా 

అర్నిక 

యౌర గ్నరుద్వారా చర్చించి (తిర్నగు జమరాదు) 

హింది భరీ,చేసి' ద్ రీజినల్ మేనేజర్, ఫవ్రుగ్ 

కాద్యొరేషన్ ఆస్ ఇండియా హైదరాబాద్ | అధికారంలో, ఉండగలదని రాష 

వారికి 23 - 10.67 శేదీన సొ..5...30 మర్మితి యీ పి. ౩. కుంజూ చెప్పారు, 

గంటలలోగా చేరునట్ను ఈ మంతి వర్ష రథో విభేదాలు ఏమీ లేవనీ, 

ఉండర్భ ఛో: ర్జ్లీనల్స్ సేనేజర్, ఫుడ్ కార్ఫొ మం తీవర్ణం నుంచి ఎవరూ చెదొంగే[ పల్టీ 

“జన్ ఆఫ్ఇండియా, హ్వైదరాబా ద్ వారిసేరు | లేదనీ కూడా ఆయన అన్నారు. 
“మిద యే షెడ్యూలు 
పొందిన రు, 1000డిమాండ్ (గౌస్ న్వు ధరొ | లతో మా 

జతపరచి పంపవలెను, ధరా] గ్జె  దొంగాంనరమవప్టుడూధానించ లేదన్నారు క్రో 

బ్యాంకువనాట గొని ఇక్కడ సతికా విలేఖరు 

డుతూ మంతి వర్షం నుంచి 

Ey కుంజూ 

వతు 

వత్తు సోమ్ము సంపని “చుండర్వు టం. షర రాష వ్యవహరిస్తున్న న 

తులతో కూడిన బుండర్భున్నూ గమనింప | త్రీర్వువ పట్ట తవు పార్టీ (ఎక్, ఎస్, వి అధ్య 

బడవ. విజయము  సారిదిన బుండరరు | క్ర కుడు అసంళ్ళప్పి “హందిలే, మంతి వర్గం 

జిక్యూరిటీ | కిండ రు, 6౮00 చెర్చించవలెను. | సుంచి బయటికి రావలసినదిగా తమ వక్ 

బజండరరు ఈ మొత్తములో ౦% మొత్త సభలను కోరగలవునీ, అప్పుడు తామెంత 

మును “జండోరు అంగీకరింపబడినట్ను తెలియు | సంత్ తోషంగా యా పని చేయగలమునీ తొవిది 

జేసిన లేదీ లగాయతు ఒక హారంలోగా వల్లి రచి! వరలో 

మిగిలివ 50% మొత్తమును తన కం టాక, 

నకు సంబంధించి ఆమౌదింపః బడిన (పతి యంలో ప్మతికా 

బిల్లు నుండి ర్ మొత్తము తగ స ంచుకునే | గ పని పూర్తి గా 

వద్దోతిన కూడా. దెల్ఫించవచ్చును, అ 

er సదరు డిపోకు బగా న వ్యవహరిస్తున్న తరుకుతొము 

వెళ్ళి న కరం: మరియు అ నీలోడింగు తన్న చెందావునీ, ల. ంసుంచి 

నకు సంవింధించి పనులవిన రమంలన్పియు సైైదొలగే వారెవరయినా ఉంటే వారిలో 

తమ. స్వలాభముకొరతే. తెలుసుకొనగోరడ తామే మొదటి వారమనీ యీ గో స్టిలో (శీ 

మనది. బండకు ఫోరములు 298 "సిసి సెం కుందా చెప్పినట్టు హాఠ్మాప తీకలు (పచుళిం 

బరు 1967 నుండి 16 క్ష బరు 1967 చోర. 

ఏకము శీజినల్ మేనేజర్ |షోలావూర్ అలరు 

ప్రుడికార్భారేష నీ అఫ్ ఇండియా హై తా 

తలలు పెడుగుదల 

మంతివర్న, 0 

చెప్పినట్యు అయన తెలిపారట, 

ఒకో Is సకు జావా బిన్తూ 

విలేఖరులతో 

వూర్చెవేయేడం 

,తౌము కొటా 
FAD 

బలిప్న 

జరిగిం 

ఆగీను వేళలతో, 

ళ్ ఇ 
బాడ్ మరయు ద క వెం 

కార్వొలేషనొ ఉప ఇండియా, 

వారినుండి పాందవచ్చును, mi సోలొపూర్స్ “సెస్టెంబరు 18: గలి 
ఈ చ లిం బర్ (వ జ లల ళు. 

తేది 18 అక్కోబరు 67 తరువాత మం వగ హొంనిమద్నానం ఉత్సవం సందర్భంగా నచ్చి 
డరు ఫారమలక. వంపబడు. దరఖాస్తులు జరిగిన అల్బర్భృ ఫలితంగా మృతి బందిన వాతి 
క a 

అందు "నబడను, 5 కాబట్టి "బండరర్శు, "చెం సంఖ్య mar దిండకు పరగు మరజీంచిన 

ఉరు. ఫారములు మ sn గానే కొని వారిలో యభూనిఫిరంళోలేనీషోలినుకానిస్తే స్స్బుల్ 
ల నాం ట్లో 

టక్కు షరతులు మరియు నిబంధనలను మ 300 వ న్ 

చక్కగా తెలుసుకొన గోరడమ్మె నది. చుర: యంతు వరకు ఎకడి 
వ అరెన్ము చేశారు, 

మేం 

కం 

కీ పి నోఎందమోాన స్ 

కంరత్తా, "సెప్టెంబరు 1 కొం గెసు 
వో =. Ee యా... 4 

నచట (దర్శకుల సురా వదత 
చ 

తావికీ సరకు వ సులు లాటీదా ర్స్ చేశారు, 

సాన్ కోర్స్; వాసన్ వీధిలో 
"a 

are 
బరిగిషలిం 

శాబఖవ నొనమేస 

ఈ పు. 

(సవవ్నకులు అంపపువుంందు కొర గను 

పూరేనంపుపై. దొచిచేశారు, కొం ౫ను వూరే 

గింట్పకు హాహముంతి (శే విజయసింగ్నహార్ 

కట nee 

దౌడీశో శాళ్ళు కొబ్బరి పంకులు “సీంచ్చాగా 
ప! 

యయోగించారు. కొం[ గను వ్యతిరేక (పదర్శ 

కులు (పకన కల కొన్ని కార్యాలయాల" స్టే 

కూడా రాళ్ళురునారని కీటిశీ అద్దాలు పగుల 
గొట్టారని తెలుస్తున్నది, 

పోలీసులు లాటిచార్నీ జరతడంలో. కనీసం 

12 ముంది గొ యవడ్నా రని యు. ఎన్, ఆ, 

వార్దాసంస్థృ తెలియుబేస CDN 

(వతివక్సృ నాయకుడు శీ ఖగేయ్యటనాద్ను 
కలుసుకోవడానికి (శ విజయనింగ్ నపార్ 

వెళ్ళినపుడు కాల్యగెను వ్యతిలేక స్వచ్చంద చే 

"సీవక్సటు ఆయన వెంటపడి రాళ్ళురువ్వారు. 

సమీపంలోగల కార్యాలయంలో ఆయన రక్షణ 

కల్పించుకో గొ (పతర్శకులు రాళ్ళురువినంటున 

కార్యాలయ ౦ కిటికీ తలుపులు వగీలాదంం, 

పోలీసులు వాలిని చెదరగొట్బడానికి లాట్ 

చార్ట్ చేశారు, కొందరికి గాయాలయినారుం, 

శహార్ను ధక్తించే కార్య కముంలో హదు మీరిన 

(వదర్శకులప్పె పోలీసులు బొటీచార్మి చేశారు, 
బేబజారువీధిలో కొంగను (వదర్శకులు 

వస్తూండగా కార్య గెసు వ్యతిలేకులు నినాదాలు 

చేసి గేలిచేశారు. ఫలితంగా ఉభియులు రాళ్ళు 

సీచ్చగా రువ్వుకున్నారని పోలీసుల కథనాన్ని 
అనుసరించి తెలున్లు న్నది, రాళ్ళురువిన పంసు 

టనలలో ఒకి పోలీషు కొనిస్టేబుల్ క్ర 
గాయాలు అంపునొధ. 

10 చేలమంది | [(పదర్శన 

ఐక్వసం ఫుటన్ (వభుత్వం తమకు లుఎంకొ 

ఎకుకవ ఆహారాన్ని సస ౦03 బీయాలని కోరుతూ 

10 వేలనుంచి (ప్రజలు. లీడు కలకత్తా నగర 

వీధులో వూరేగింప్పు జలిషారు, యౌజేనుం తులు 

యీ విసయసింగ్ నహార్కొ (శ తరుణకాంతి 

"ఘోాష్లు నాయకత్వం మ న ఈ వూరే 
గంవులో.. పలువుుు కాం్య గప్ నాయకులు 
కూడా పాల్నొన్నారు, 

మిషన్ల్కో. ॥| కూడరిళల్ = 
పోలీసులు వూరేగింపును... అటకాయించారు, 

ర్మాష్కృ్యపభుత్వం ఆహారవిధానానికి వ్యతి 

లేకంగా పశ్చిమబెంగాల్ (ప్రదేశ్ కొర్యగేన్ 

పిలుపును అనుసరించి నా నోొలుగు ఇ గై పులనుంచి 

రచయితల భపనంవేపుక్టు.. వూరేగింపులు జర 

పథం ఇదే మొదటిసారి, 

మిగిలిన పుడు ప్రూోరేగింపులలో ఒకటి 
దీ ణి _సాంతంనుంచి, మేతోకటీ పొవ్పురొ 

నుంచ్చి మూడవది బురాబజార్వేపు. నుంచి" 

వచ్చోలినం. 

రాజభన న్ సమీపంలోని  ఎస్సుం నేడివద్ద నిలిపి 
వేయబడిన ప్రధాన వూరేగింపుకు (ఫక్తు 

నాయుకుడు ఖగేం్యదనాట్ ద్ డాస్గుస్త్టా బి. 

సిసి అధ్యక్షు. డు రజావుల్ ఖరీం మా 

కొం గెస్ మంతులు హర్త 4, షెంంటులో ని 

ర్మాష్పృశాసననభలో ని కాం గెస్ సభ్యులు 

నాయకత్వం వహించారు, 5 

కరు ఇ 

కట్ విధ్యంసక 

కేం దో నిర్మాణం 

శాన్ చాన్ఫిసో “18 ,; 

గో 

జం, - 
lr © బ్బృంబరం 

rag tn యు... శక te) హంపి య్ర్ ఎటు రాజెట్టుదాయన్నా 

పరిమితచ్చున 

చనా 

ఎదురొ గచటొనికి వీలుగా 
హో ar రాకెట్ విధ్యంసక అసల స్మావరా 

లను నిర్మించుకొనాలని ఆమెదికా నిర 

యించినట్టు రక ణమర్ష్మతి (శీ రాబర్న్ మధ్ 
ర LS se [3 చు 

నమారా నేడు ముచ్చట (పకటించారు. (పాథ 

మీక అంచనాల (వకారం పీట్ ఖర్చు ప 

సా యంలో 
డం 

టి డాలరు ప్పుంటుదడని ఆయన నేడొ 

(పసంగంతో “ప్ య 

ఐ|జేల్ ఈజిప్ట్ 

దళాల be ut 

18; 

సూయజికొల్య 

జ జేవీ 

స్ 

విద్ 
యబై క 

కాల్పులు జరుపుకొన్నాయి, ఈఃసనేలంత్ యులొ 

జరగడం ఇదీ అదయిదప సారి, 

ఎవరూ. గాయవడలే 

"స్పినిక (పతినిధి a 

అందు నిముషాలేసు పరస్పరం 

నేటీ సంఘర్షణలో 

దన్మి మృతి చెందలేదన్సి 

(పకటించారు. 

దేశాయ్ం 

_ అట్టావా రాక 

అబ్మావో, సెప్టెంబరు 18; భారభజప 

_వథాని మొరార్షీ దేశాయ్ కారులో నేడు 

మార్మట్యల్ నుంచి. ఇక్కడకు 

భారత్ "వె కమిషనర్ ల జి. ఎన్, చౌధురి 

చేసిన విందుకు ఆయన హాజరయ్యారు. 

శీ దేశాయ్. నేడు కెనడా ఆర్భిక ఫుం(తీ 

(శీ మిచెల్షార్స్తోను, ఆ తర్వాత (పథాని 

పియళ్స న్తోను నసమాచేశం కొవలగవుఎది. 

Eat 
పచ్వ్యొారం, 

ల్ 

"చోట (సభుత్యం 

భభ 

కాంగ్రెస, 

ం దాడి 
వే 

ద్దరి ముం ఖ్! పం ee dl 

i cep 18: రు 

సమీపంతో నబీరాబొ జొలో గత అచెవారంనొడు 

జరిగిన బాంబు ( పేలుడులో యిద్దరు 

విద్యార్మ లు పురణీంచారు. నలుగురం గాలు 

వడా ర్ 

స్ 

నజేరాబాద్లో ఆర నిర్యార్ళు లకు ఒక్ 

బాంబు కనపదిందనీ దానితో వారు ఆటలు, 

(పారంభించే టప్పటికి అదీ ( పేలిందని యచ్చ 

టకు చేరిన నార్హలపలన తెలుస్తున్నది, వారెలో 
ఒక విద్యార్ది "అప్పటికప్పుడే మరణించాడు. 

గాయపడిన మరొక విద్యార్థి ఆస్ప్యతిలో సుర 
So గాయవదీన నలుగురిని ఆస్పతిలో 

ఒచ్చారు. 

. పోరీసులు దర్యాస్త జరుపుతున్నారు. 
rr ఆదాల పేటి rrr అలా 

కృషానదీ జలాలపె 
శ శాద్రాణ PN రి = Ca వంంఖ్యవంంత్రం అ సభ 

ఢిల్లీలో పెనెల 6 వ తేదీ" 

లు దా యు 

Deh, 

నరిజళాం నివొదర్వా 

అక్కోబరు 6 వ తేదిన ahs 
నలసీందిగా ఆంధ, వె వ్నెమూర్, పహారాాష్ట్ట 

"సెప్టెంబరు 18: 2 కృష్ణా 

పేరు బరపటో నికే 

న. సమావేశం జరప 

- ముఖ్యమం తులను (పథాని (నుతి క్షిండిరా 

గంధి అహ్వానించారు. 

(పథాని (వాసిన లేఖ మె సూరు ముఖ్య 

మం్యతికి నేడు అందినట్యు అభిజ్బనర్సా లద్వారా 

తెలుసు న్నది. 

నరీజలాల క. ముఖ్యమం తులు 

పొయిన. నెలలో సమావేశం జరిపి 

నప్పుడు (పాథమిక చర్చలు జరిగాయి. 

ఢిల్లీలో 

ఎంటా రిఃరిా హా 

అలి అట వంప a 
అం, ర్జు త 

పం.-టొన కి|పధథానివాగ్ణా? 0 
© 

జెంగుచూరు, "సస స్పెంబరువేతిమ్ళై సూర - 
మహారాష్ట, వై నూరుాకేరళ న సరిహద్దుల 
వవాదంర్భ పుధీోజన్ విచారణ సంఘం సము 

త్పించిన నివేదిక (సతిని పంసించగలనని 

స_కూరు ముఖ్య మం(త్ (శీ నిజలింగప్పకు 

భారత పథాని | శ్రీమతి ఇందిరాగాంధి వొగ్జానం 

చేశారు. 

ఢిళ్న్ను రడి సింహళం వెడుతూ సెటి 

(శీమతి ఇందిరాగాంధి బెంగుళూరు 

నా(శలకంలో కొద్దిసేపు 

ఉదయం 

నీవూ, 

ఆసమయంలో. ముఖ్యహుం్య 6తో 

వాగ్గానం చేశారు. 

ఆగోరు, 

సంబ 

షంచినప్పండు ప్తె 

పు న్నట్లు | 

అయన అపస్మారక 

అండనే లోని 

ఫోవిదాంట్' శాస్ర సె 

తిరిగి రష్యా రొయకార 

కార్యాలయంలో |పవేకం 

లండన్ సస్టెంబరు 18: సోవియట్ 
దతం సిక ఇదవుళ్వ కొర్యాలయాధికారులు గళ శనివారం 

నాడు" “అసహక్షించుకొని పోయిన సోనియుళ్ 

డాక్టర్ వ్యాదిమిర్కాచెంకో చేడు 

వై న్ తమదేశ రాయ బారకొర్యాల 

యూనికితిరిగిపళ్చారు. అయిలేఆ యననుమెంన్ల స 

శనివారంనాడు రన్న ఫస 

కాస్త వేత్త 

ఎత్తుకు. పోయా 

రన్న అన అరోపణను మూ; (తం బిటిష్ (సేభు 

తిం ఉససంహిరింయ కోల కొతు, 

డాక్టర్ కొచెంతోను.. జలపంతంగా.. కొరు 

లోకి. వకించారనదంలో సంచేహంలేదిని 

విదేశాంగ శాఖ (పతినిధి అన్నారు. 

ఈ సందర్భంలో సోవియట్  దవుత్యాధి 

కారులు ““దవుర్హ న్యపూరితంగా”' (వవర్నించి 

నందుకుగాను రష్యాకు తెలిపిన నిరసనను 

కాడా (బిటన్ ఉపసంహరించుకోలేదనిఆ యన 

అన్నారు. అయితే కాచంకో ఉదంతం ఫలితాల 
దృష కొందరు సోవియట్ అధికారు 

+ స్ప విధింపదలచిన అంక్టేలను. పరిశీలించడం 

జరుగు భుందన్వారు, 

25 సంవత్సరాన వయుస్ఫుగఖ డాక్టర్ 
wie Gr కం 

కొచేంక్ నవ వైద్య సరీక్ట mo (చిటిక 

చ్లేద్భుల అనుమతితో నేటి ఉదయం 

రాయబార కార్యాలయానికి తరిగి వెళ్ళారని 

హోంశాఖ (సకటించింది, 

సోవియట్ దప్పుత్య కార్యాటయు (సతినిథి 

ఒక (పకటన చేసూ కాదెంకో ఆలోగ్య పరి 

న్స్ మొస్ఫటి కంట బాగా క్తీజ్ంచిన wen 
దన్నారు, 

న్యూ యం ర్మ ఖడిభో | వుండగా 

ae వెడుతున్న రష చీడేశాంగ 

య్ గోమికోనేడు సా గట్నుండులో “న్న సెస్ నిక్లో 

ఆగారు. ns దష్బుత్య వేతినిధి వాది 

లె న్నాసివ్ అక (టకు వెళ్ళి | గోవిగాకోకు తోబా 
సళిణామాల గురించి తెలియజేశారు, 

మొత్తం వ్యవహారం ముగిసిందని (శీ 

(గోమికో సరతృష్న ని వ్యక్తం చేశారనీ (గ, 

వాసెక్ విలేఖరుబతో చెప్పారు, 

అజా సి కిర్ర జానా 

రా మాస్కో, సెష్ట్టెంబదు 18: ఈనియుట్ 

(వధాని | కీఅలెక్సీ'క కోసిగి నీకు అస్ఫస్సతగా 

వున్నందువల్ణ టరి సమ్ పధొని సులేమా న్డెను 
వల్ మాస్కో పర్యటన రేపటికి వాయిదా 

సతింద్ని టర్కీ రాయ భార. కార్యాలయం 
పర్మాలవారు తెలియ జేశారు, 

xu కొసిగ న్రోక సలం అస్వస్నే తౌ 

సోవియట్. విదేశాంగ శాఖ నిన్న 

టర్క్స్ దపుత్య కార్యాలయానికీ వొలిసింది, 
ఆటా ము విధవా లా ఆలా 

వంహారా। ష _ తికి 
అపస్మారక 

నాగపూర్, "సెప్టెంబరు తి: మహారాష్ట 
గిరిజన సంకే పుశాఖ ఉపమంతీ (నీ 

ర్ త oa 

దయా రాన్పమేల్ ఆరోగ్య. పరిస్పితి నిష 

కట పుధ్యాహ్నం ఇక్కడ 

(భుత్వలనుస[ తిలో చేర్పినప్పుటి నుంచి 

బుంగ స్పుండి. 

బోంబాయుసుంచి నిపుణులను రప్పిస్తున్నారు. 

తెలంగాణా మెట్ల! లాపుంల లు 

శిస్తు రాయితిలు: రాజు మ 
హైదరాబాద్, సా జర్ 185; 

ప తెలంగాణా డెల్టా (పాంతం క్ర 
ని మెరక భూములన్నీ ఒకే. తరగతికి 

చందెనటుపంటివని రా 

స్ప్వాళులకు శిస్తు "ప 

తీరు యిువ్వటోనికి రఘాళ్యం స్ద్పంగా 

hn) షం 

స 'హీళుకప్పై న రొదుఎ 

జుం భుగట 

వున్నదని లీ వి వ్ రాజు నేడు కనన 

సభతో (పకటించారు. 

అదనపు భూమిశ్స్ను ఉల శాసన 

సఫలో జరిగిన చర్చలో శెవిన్యామం| తీ జోక్యం 
వ 

కలిగించక ంటూ ప్ల 

తో పాలొ ఇంటా (కీ వె. ఈశ్వరరెడ్డి 

br. మూరి రమ ఏ రె తులు అదనపు 

భూమిశిస్ను చెల్లీ ంచలేని సీ తలో వున్నారనీ, 

ర్ూ చిల్ళును చట్టంగా చేయ 

పద్బినీ కోరారు. | 

యే లై రామిరెడ్డి (కాం) వఇలంగాణాల్ 

మద్వనిషే సధం అమలులో లేదుకాబట్టి దానిస్పె 

అదాయానికీ మ్వధరాగా' అం ధ|పాంతంతో 

శిస్తు “పంచవలదనీ. విజ్ఞ్ఞన్నీ చేశారు. 
లే ఢి, వంక లేశం (సీ, ఉసి చిత్తూదు 

శ! మెట్ట, మాగాణికి వ్యత్యాసం లేదిసీ, 

ఎలు అల్లంగో అభివ స ఎంచిన అవా 

జ్ పూగాణినికూడా. మెట్టగా పళిగిం 

చాలనీ కోరారు, 

(శీ కృష జ్ఞంరాజిబిహాటూర్ (కాం) బిల్ళుసు 

ఆమోదించటం సక్వయోగ్యపునీ, అవసరమ్మె_న 

మినహాయింపుల తెచ్చిం 

అధిశవ (వకటించారు, 

షీ 

సీ ae 

(శ =. పోమేశ్వ్యరావు (కాం) అఆర్మికంగా 
ie త్న బపితీనీ పప్పుండు సన్భులు రద్చుచేయుటం 

సపుంజసం కాదన్నారు. 

(శీ ప, సుబ్బయ్య (కము 

పన్టులనుండి మినహోంంచా అన్నాలు. 
జై 

సృజాస్కు సెప్పెంబర్ 186 
ల క చం షై 

సబుపంల ల. తధింకుప్పురి అని (గాముంరో 

నేడు డీ ఎం, కే, పార్టీ సభ్యులకు, త నం 

వాదికి జరిగిన కొట్టా టిలో కనీసం తతి ఏ 

యువడి ఫు: 

Ww) తులను 
వే న గ. 

vs 
ష్ణ ire 

TL 

EE కాసు నళ అతుంనా గొయ 

స్యొూయార్ 2, సెప్టంబర్ 18 ; పెళ్ళి 
సూసియా సర్వ(సతినిధి సభ 

నూ పూలు సమాచేశానికీ 

సమస్యను 

నీవేవించాలని సభ 
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“స్నాకుండా. రావాలని ఆయన అచ్చాఠు. 

స్టితలోనే వున్నారు, 

' పొయ్యిమీదకు 

మ - కురి వారం సె 

ఇ అభివృద్ధిపథంలో 

పారి శామికవెర్తల కు 

క 

కేంద్రవం 

కు అనంగంణంగా ప 

(టె అశోక్ సంహతా ౩ద్పోధ 

ఫొంబాయి.,. సెప్పె అబర్ 18: 

కా గక పలు మారు లేని కేతోచ వ ఫట విడిచి 

పెట్టి, చేశ అర్టిః వ్యవస్థ వురోగలకే, విశ్వాసంతో 

(కియాశీలక మ్రైం కప జేయాలనే. శేం్యద పెటోలియం, రధొ 
యనాల శాఖమం[తి (శ అశోక్ మహఠా ఉన్నోధించారు. 

రసాయన పరె| శమ యుం| త (3) ఉత్పతి 

దాలు సంఘం మూదప వొర్నిక్ _సర్చనభ్య 

న్ా చేఖానికి (లచ బుహెరా నికు ణ్ (పారం 

భో మాటా క ఇ శవం చేసిన సందర్భంలో 

వూర శ్రామిక బే పత్రం అతోచనా ధోరణే pie 

పూత "గానం గే జు, వళభివిష్యళ్పు మూడొ ఆ పథం 
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రైక నిలో దశలో 

వొబివారు 

వున్నదని అన్నారు, 

ఏర్పడిన మాంద్యగ్పృతి దాటి 
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పూర్తీగా సద్విని యోగ పరచుకోవాలని చెప్పారు. 

నమూనా. పడ్డతులు తెలియక పోపడం, 

ఎల్ఫాయ్, టూల్స్టిత్ కొరత ఇవి రసాయన 
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అను స్వల్పహ్నాన స్మానిక సంఘుటనగొ తీసి 

పారవేయువద్భ్దన్ని దాని విషయంలో అల 
,సత్వం పనికిరాదని, ఆ కాల్పులను తీ వమ్తోన 
విగా పరిగణించి, ఎలొంటి విత ).ర పరిస్తి త్త 

ఏర్పడినా తట్టుకొ నేందుకు చాతీని సమూ 

యుత్త పరరొలని es సోషలిన్ము పార్టీ 

అధ్యక్ను న... ఎన్, ణి గోరే నెడికార 

ష్ (వభుత్వానికి నిటు కమ 

భారత చనా సరిహద్దులో సంభవించిన 

ఈ తోజా సంఘటన పెద్ది దొఢి జరగ 

ప్ వోత్తున్నదనడానికి నూచన వాటోయిన్సటిక 

చనా ఇడాలమారి చోర నవలిక విధా 
నాని (పభుత్వం అర్థ bums ఆయన 

చేళరు. 

తర 

స్త్వ నాతో మానో చుంటం పాబల్యం 

వున్నంతకాలం వున 'సరిహాద్భులలో వీరోజు 
నరుుతా 

శ 
Cal జ 

కాశీం సందని భన్ చెప్పారు, 

సూచిం' 

వర్తి త్వానికీ | 

సెద్ద యెత్తున దాడి జరిగే అవ 

పెంబరు 20 1987 

ర వ్యాపారంలో. 
అసవరానత్వం 
తొలగించాలని వర! అకు 

కేంద పఘం(తి విజ్ఞ పి 

మదాపు, సెస్టై సంబరం 17, భాగతదేశం 

పిగ్తునుతి-- ఎగువులో వ్యాపారంలో గల అనే 

పూనత్యాన్ని నిర్మూరించే సమన్వను (శద్దగా 

పరిశీరించపలసీందని కేధ్మ ద వాణిజ్యమం| తీ 

(శ దిసక్ంంగ్ దెళంలోని పారి శామికవేత్తిలకం 
వ్యాపారస్థులకు నేడు. విజ్ఞప్తి చేశారు 

పెక్కు వ వాణిజ్య సంఘాలు తవు గార 

వార్డం వ్ వ్రు వేసిన విందు సందర్భంలో 

పస్ంగిసూ శ మము శవకళోరు 160 

కోట్లు విలువ వసే సరుకులు చిగుముతి 5 కాగా 

రు. శం కోట్లు విలువగల సరుకుల మ్యాతమే 

ఇక్కుుంచి. ఎగునుతి అయ్యోథునీీ ఈ 
అసమానత్వం ఆయన 

అన్నారు, 

గతంలో భార పలపరాజ్యంగొ తందటమ 

ఇందుకు కారణమని పేరొ్మంటూ పార్మిశా 

మికవేత్చలను ఉద్దేశించి (క దగనీంంగీ 
ఇలా. అన్నారుః FN జీయలేకసాతే 

ఎంతకాలం దిగువుతులు బేనుకోగలుగుతారు?ి . 

విదేశీ _దహ్యం ఎక్కడనుంచి వస్తుంది ఆత్మ 

గౌరవం గల. భారఎయుడినరూ కూడా ఖర్చా 

పాత పుచ్చుకుని నిరంతరం (పపంచ (పదే 

ప్టీరాలు చేయిడు. 

ర్ఫిక వ్యవస్థను పమస్మాయికి తెచ్చే ధిదును 

“rd, హారి శొమిక రరిగాలల్ వోని నొ 

మితులతో కలసి ఏదో ఒక రకం ఏర్పాటు 
శేసుకొనడానికి” తాము (పయత్నిస్తున్నామనీ, 
ఈ కృషితో తోడ్సడసలసిందిగౌ వాణిజ్య 

సరిఘాల వభ్యులను కోరుతున్నామని (శీ దశ్ 

పోవాలనీ కూడా 

Pr) 
(అ 

సింగ్ తెల్సారు. 

వర్తకులు, పారి శామికవేల్తలః ఏదుధొ ౫౧ 
టున్న పమస్యలను వర్ఫీ కరించి, విధానాలను 

సూక్త ,కరించే విషయంలో. వారి (పతి 
నిధులతో కలసి కృషి చేయడానికి తాము 
సంసిద్ధంగా ఉన్నావునీ అయిజే వివిధ ఎమ్మ 

ప్యభకు స్వయంగో. పరిష్కారం కనుగొన 

దుకు వారు ఒక కార్య కవాన్ని రూపొం 

దించుకోవాలనీ కేర్మ దమం తీ అన్నారు 

వేళన సంఘాల నిర్ణయాలను అమలు 

జేయడంవల్న ధరలు పెరుగుతాయంటూ 

దక్షః ఇభారత వాణిజ్య సంస చేసిన సూచనను 

, (పస్మానించి (శీ దినేశొసింగ్ ' ఇల్లా జ్ఞన్నారు 

“కార్మిక సంకే క్థ్లేమాన్ని, (వత్వేకీలి సామ్మవాద 

కార్య కతూనికి కట్లు స్టిబడిఉన్న (పభుత్వం 

నిరంతరం వాయిదో, వ వీలులేదు దేశంలో 

ఆధికపంభ్యాకులు జతి హీ కంగా (బళుక్క 

తున్నారు, అలాంటప్పుశు. వారి. కోరికలను 
పతా వాయిడా వేస్తారు? 

“పుకోగమించాలన్న కోరిక జనబొ హుళ్ళా 
నికి కలగడం హర ణీ సుం. అ కోరికను మనం 
బుద్మిపూర్వకంగా  బలపరచాలి; అవసరమై న 

మన లాభాలు తగ్గించుకుని అయినాబరే 
ఈ పని చేయాలి, నూటేకి పడి మంది (సయ్తా 
జగం కోసమని 80 మందికి “స్పై గా జనాన్నీ 

ఇబ్బంది పెర్టే వీలు లేదు. వర్తక హారి శామ్క 
రంగాల వారు ఇలా మాట్యాడటం మంచిది 

కొదు, దీనివల్టి యజమానులకు, కొర్మికుఃకు 
మధ్య వె మనస్యాలు ఏర్పడుచారు 

వవ ౪౬౯ ఫ్ల్ము కనొన్సు కార్పొ రేషన్ 

న్యూఢీల్బీ "సెప్టెంబరు 18 ఫల్ము 

"ప్పనాన్ఫు కారొరేషన్కు కేంద (తభ 

ఛ్వం- వారు పునర్నిర్మాణం చేశారు 

= దొనిడ్జె రెక్టర్నుగా కేం ద నమాచార కాళ్లి 

జాయింటు స్మెకటబ్లరీ (శప కె సనూల్, 

కేర్మద అర్చిక భాభా సహయ కార్యదర్శి శీ 

ఎప్. హెర్ వల్సిభాయ్మ (శీజేసి జెయిన్ 

(తౌ ంబాం3ఎ) "(కీ రోషన్ లాల్ మెలో తా 

(సల్మ ఫడరేషన్ అధ్యక్తులు, లీ చిదోనంద 

దాన్గుప్త (కలకత్తా) (శీజి, చి. వివాట్సుర్ను 

(మహారాష్క్ట పౌర నుం కార్యదర్శి 

నిభుమితులె ని నారు,ష్లి[ుర్మెన్, వమళికొందిరు 

సభ్యుల వియవకం త్వరలో జరుగుతుంది 

కొత్త జలాలని నియామకం వరకు (శీ 

ఎండి, భట్ ' చెయ్సిరె నిగా వ్యవహరిస్తారు 

జః * ఆకాశవాణి, ఫో 4 
[తెలుగులొ వారలు 

ఉ॥ 7: మ॥ 1 50 సొ) 7 

"౩౦గ్ర ౦లో వారం : ఉ॥ 8. 

మ 11-80 సా॥ 6: రఫి, 

ను. 
ద. 

సెప్టెంబరు 21. 

హద రాఛాన్ ఎ 

(405. 4 మోటరు లీ 

s: 6.00 పంేరూాతకం 6.10 కి, 
రంజని ర.4రి' నూకి ముక్క్మావళి 6,05 

వాద్యగోష్న్టి 715 విజయవాదవల ౪7,30 

సంస) ృతపాటము 745 సుగంసంగీత్ 

8,30 విజయవాడపలే, 

పుః 11.45 ఊటశాతలకు 12.30 కార్మి 

కువ స్ట 1.00 గతం 1 40 

వము. vOr (టం. 

సొః ర,వె౦ స్మా (వకోటనలు 5,35 

(గామలక్షి శ్ర [5.00 వబాలవిహార్ 6,05 

ట్ సాంతీయు వార్తలు 0, 25 ముఖ్యు( పకటనలు 

విషయాలు 7.15 

కుటుంబ నియం తణ /.30 అప్పారావుగారు 

ఏీవుంటోరు?2 7.45 రాగం, తొసం, పల్చని, 

85.4ఏ లలిత సంగీతం 9.15 ఢిల్నీసుందీలీలే 

10.00 గ్యాతం 10.40 జనగణమన, 

న్స్ 
న 

6.30 వ గావనొ 0౨౨: 

సైద రాబాద్ -వ్ 

కడప ఏ (333, 3 మోటరు) 
విశాఖపట్నం (222.4 మోటర్లు) 

సౌః రి.రే౦ ముండి రః 10.40 వరకు 

వు; ౫.0౮0 సగం అఖ్నార్ _ 30 వుగాటి 

పాటలు 2.50 సుగం సంగీత్. 

ఠా: 8.00 (వసంగం 8.15 చ్యితవటిసే 

8.45 నగరవాణ్ 9.00 అబ్బా 10 00 ఎన 

గకామున, 

విణయ నొడ్రి 

(357.1 మాటర్ము] 
ఉః 6.00 వందేదాళరం 6.10 భక్తి 

రంజని 6.45 సూక్తి ముక్తావళి 7.15 

వయులిన్ 7,30 సంస )బ్బృతపాటము 7.45 

దేశభక్తి గేయం 8.30 గ్యాతం 
మ; 12,30 కార్మికుల కార్య కమమ: 

1400 వట్సెలిన్, 

5.30 స్మానిక (వకటనలు ర.తెర్ 

(గావు లకి | 6.05 | హౌంతియ వార్తల: 
6.15 వాద్యబ్బందల 6.30 పంటసీవ ల 

715 వెలుగుబాట 7.530 అప్పారవుగారు 

ఏమం రారు? 7.45 రాగం, తొనం,పల్లవి 

8.40 ఫిల్ సంగీతం 9.15 ఢిల్లీనుండి చిక 

10.00 న్యాతం 10.55 జనగణమన, 
మ(దాసు — 

(416.7 మోటరు) 

ఉవి 6.00 వందే మాతరం 6.కీర్ టి 

బృంద్క టు ముక్త 7.30 రాగం, తోనం 

పరవ, 5.30 కృతులు ౪.00 గీతమంజ 

9.15 నాటిక్క రూపకము 10.30 మధు! 

శీతం, 

మః 11ర్ర్ (పొంతయ వార్తల 

12. ఆం శాతం 1.00 గ్యాతం 1 స! 

వాద గోస 145 ఛి తగానం, 

సొః౮,30 సంగీతమంజరి 5,4ీర్రూనక 
ర.15 చ్యితగాన రీ.4ర5 గ్యాతం 8.3! 
వెంక రామన్ 9.30 వయొలిన్ 12.0! 
జనగణమన, 



ఆం[ధప(తిక _ బుధవారం సెపెంబరు 20, 188? 

re] చ పానకాల. 

భూహం్థి స CE లు తెలంగాణా 

రాయల 'సీమలకు అన్యాయం 

రెండవరోజు చర్చలో [పతివక్ర సభ్య్యల 

వివరణ: చిల్లు ఉపసంహరణకు విజ్ఞప్తి 
“అంధిష్మ తిక | పతినిధి) హె దరాబాదీ, సప్పింబరు 9 

క్రుభశ్వం (చస్తుతం త్రీనుకు వచ్చిన భూమి స్న్తు పెంవుదల 

అబీల్లు వలన తెలంగాణా, రాయలసీమ (పోంతాల , క్రతు 

లకు గతి ఇరవై సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అన్యాయం 

ఇాశ్నతం గా నిలచిదోతుందనీ, ఇటువంటి బిల్లును (పభుత్వం 

ఇవృటి చీనా ఉపసంపారీంచుకో వడం న్యాయమని నిన్న 

రండవ రోజు శిస్తు పెంపుదల బిల్లుపి దర్చలో సొలొంబకా 

(పతిఫకు నభ్యులంతా (ప్రభుత్వాన్ని మరొకనారి అభ్య 

నించారు. 
ణు » 

వర్పింపజోయాలనీ అయన రిపబ్లికన్ పార్టీ పఘ్యురాలు (శేవుతి మినపోధచపు 

ఇతె శ్వారిబొయ్ (యెల్భారిడ్డి) ఈ కేతు లక్బించారు,, 
వ్యతిరేక బిల్డు ఖొను (మిక అనకొ 

పరతి. పంటనే రాజీనామా 

కో రార. 

7 కార గను సభ భ్యుడు 

రావు (వావట్లు) తెలంగాణాలో 

సీనులో . వ్యవసారు  కహీర్యాలు 

పోయినప్పుటికి శిస్తుమూ్య తం అధి 

తున్న భూముం గూర్చి ఒక సర్వేచే 

న్యాయుబ్మె స శిస్తు వధించడానికి 

, తీసుకొనివచ్చిన తెనిన్యూ (శీ కె గోవిందరావు 
చేయాలని పల్చి) నీట్ పారుదల సరిగాజేసి (పారతొయు 

అంటే అర్భం ఏమిటో వివరంగా చిల్భులోనే 

(శ్ క _ప్రభకర. పేరొ సమంజపేపుని అన్నారు. కోస్తా 

రాయల |వాంతముంత్రట్రా బాగా అభిన్భద్ది చెందిన 

సరిగా లేక పొంచఛం అని అనడం సబబుకొదని, 

ధికంగా పడు కూడా అనేక మెట్ట భూనులను తెలంగాణా 
Nase (_పొంతపు భూములతో సమానంగా ఎరిగణ్ం 

వీలుగా. చాలసీ అయనకోరారు, 

ఒక వ్యవసాయ సంఘాన్ని (పముఖ నాయకు (శీ టి, నాగేశ్వరరావు Giese 

అతో నియమించాలని సూచించారు. గిరి 1962 నుంచి విధించడానికి 

(వే కె, అచ్యుతరెడ్డి (కాం=-కొడంగల్) శాసనసభకు అధికారం వున్నదనీ (సజల 

ఈ బిల్లులో ఉన్న అనేక లోపాలను ఉటహా (పాధమిక హకు లకు భంగకరం కానంత 

రిన్యూ ఇప్పుడు అదనంగా వచ్చే తెండున్నర వరకు శానన సభ అటువంటి చట్మాలు చేయ 

కోటు రూపాయలు ఎందుకు 2 అక్కర వచ్చునని అన్నారు. 

sf we నడం 

అ అక 

న 

గ్స్తు 

లేదు, 1962 కువూర్వం ఉన్న శిస్తునే శ్రీమతీ మై ఈవ్వరీనాయ్. కొంగను 

“వసూలు చేయండి అనిగట్బ్విగొ వాదించారు, (ప్రభుత్యం రైతుల రక్ష కంతో హోలీ పండుగ 

(పభుత్వం తెచ్చిన బిలో స్సుసీం. కోరు జరువుకొనచూస్తు.న్న దని ఆరో ల | 

చూాట్సిన తప్పులను స సరీదిచ్న డానికే పరీ తెలంగాణా (పాంతంకు పందిన మర్యత 

మిశ్రం చేస్తున్నట్టు కనీపీస్సు,న్నదని (శీవ.బి రావా. తెలంగాణా (ప్రాంతానికే క 

(శీ ఆచ్యుతరెడ్డి అన్నారు... నీటి సారుదల దోహదం తలాపెడుతున్నారని విమర్శించారు. 

సరిగా. లేని (సాంతోలు అంతే అర్హం (శీముతి ఏన్, విములొచేవి (కాం) మేము 

ఉిమిటోగాని వాటిని గూర్చిన పూర్తి గణాంక రక్తం (తాగేవారంకాదు, (పజల చోట్లతో 

దమాచారం గానీ, చభుత్వం పద్ద లేదనీ అటు. గెలిచి ఇక డకు వచ్చాము. 

నంటప్పుడూ "ముని వీటిపారుదల సరిగా లేని (శ్రీమతి !' ఈశ్వరిబాయ్ మారు డబ్బుతో 

వర్ష లంరచగలరని వోట్టు కొనుకొ ని వచ్చారు. మేము (పజల 

అభిమానంతో గెలిచి వచ్చాము. 

శీ జ. సత్యనారాయణ (కాం-ాయిల్నెందు ( ధ్ ఓ 

పాంతాలలో  ఎలొ 

శయన (పస్హీంచారు. అనేకమంది తెలంగాణా 

శీపొంకంలో' ఈ (షాంతాల ' చీరుతో శిస్తు 

నుంచి తస్పించుకొన చూస్తు న్న్న వారు ఉన a 

అనీ గత 10 సంవత్సరాల లెకులు 

చూ. విచారణ బరీసితే ఈ క్ 

వెల్లడి. కాగల పనీ ఆయన అన్నారు. వీటి 

పారుదల సరిగా లేనటువంటి భూమఎలన్నిం 

టిని మెట్టు భూములుగా పరిగణించితే సీటీ 

పారుదల “వభుత్వం నిర్వహించవలసిన అన 

సం కూడా ఉండదని ళీ అచ్యుతలెడ్ని 

కప్పారు. 

మలంతో (నీ రాజు సగటు సంఖ్యలు 

“చా pee CEs గాడిద కరిపితే కంచర 

గాడిది అని అన్నట్యుగా ars 
స. స్పెంబరు 17 : 

డయ పొం రిషతొ ఆం! ద పాంత సమ్మేళనానికి 
మియళ్ళంచారు. తెలంగాణాలో శిస్ను పంపు హింద్తూ పరిషత్ ఆ ee ul అనా ని 

దు 30 శాతంగు 20 శాతానికి తగి ంచో 
mp ఓన్ కజీది శంకరులు సందేశం యిన్తూూ, హీందు 

వులనేవారు ఎక్కడున్నా అంతా ఏకకుటుంబం, 
ome ములు ఇ 

అల్ a es లన వంటివారేననీ, దూర్మపదేశంలో బందుగులత్లో 
శ్యామలమ్మె న అం 

పనూ రంగా చూడడం న్యాయం 
కావనీ ఉడేంరీ (పత్యుత్త రాలు జరుపుకొనేరితిలోన 

ప్రపంచంలో ఏ మూరుమూలదేశరలో వున్నా, 
తో ఏటా రూ, డెర్ లక్షలు * 

డల ప్ sa తెలంగాణాలో హిందువువతో భారత్లోని హిందువులు సిన్ని 

Si we హీత సంబంధంకల్ని వుండాలని, అట్మి సి 
య్ వ కేదని ఆయన 
కూడా తగగ హితత్వం వృద్ది కావటానికి ఈ విశ్వహిందూ 

అన్నారు, .ఎకరం సజ లం రరొపొయిులు' 
| క 

అమవస భూమితొ 150, రూపాయలు పరిషత్. కృషిచేయగలదని ఆశీస్సు ెన్నామనీ, 
"పీలా స్టారు, గ్ 

సభా పోలిక అన్వాయాన ఖరీదు చేసే భూమిని పోల్చిత అన్యా న్ని ఈ విశ్వహిందూ పరిషతొ ఆర్మధపాంత 

సన్ని హితత్వ. 

శిస్తు 

ఒక్క లక 
ల 

జ కే చేను నృటుగా కలకాలం నిలిపివే Tne Se ana సమ్మేళనం (పథమ సమానం. నేదీక్కడ 
ఉన్నదనీ అన్నారు." క 

రుల సరిట ఇద్బీనాకోట్స రూపాయల 

బుుణాలు రైతులకు మాతం దక లేదని, 

ఏక్కడికి ఆ డబ్బు పొళుందో తెలియదనీ, 

ఇందుపర్ణు రైతులు ge వ్యక్తుల 

Cie కక తీసుకుని ఎంతో బుణ శీ జటావల్శభుల 

భారంతో కృంగిపోత్తుం టే ఈశీస్తు అద నిధులకు స్వాగతం చెప్పి, రీఆ 

నపుభారం అవుతుందనే అభి పాయూన్నీ వహించి కార్య కమం సిర్వ్యహి 

లే అచ్చుతరెడ్డి వ్యక్తం చేశారు, కోరారు. | 

(శ అన్నదాత మాధవరావు eg పరిషతీ అర్మిధ్యపాంతం 

సలా సరు) t= ఓల్భున వ్ర నట్టు చేసీ (పజలు అధ్యక్మ, లు శీ కాశి క్ట డో చార్యముతికీ యే 

క్యు లు కోర్టు! మ లాేటువంటే వరి బూర్వుఅ' రామకృష్ట్యలరాప్పు మృతిక్క్ సభవారు 

జరిగింది. ఫరిషత్ (అ్రధాన కాల్వ 

ఎస్, ఆప్ప్టే అధ్యక్ష తవహించారు, 

సమావేశం వేదసటనంతోను, 

తరం ఆల్లొవనతోను (పారంభం అయింది, 

“bie 
వపరిడిబా 

పురుసోత్స, 0 pe 

ను అధ్యక్షత 

చదల లసీందీకా im 

జం 
తుం ధను 

స్తితి కల్పించకుండా జాగోత్తు గా ఆలోచించిన సంతాప తీర్మానాలు “చేశారు, 

పు జ ఈచర్యకు పు పూనుకోవాలసి గట్టిగా వై ssn DEI 

య ర చేని ప కలో కోరు గ గ్ ౯. గ్గే సంతిళివఖ చి "పధం im 

విజ పి చేశారు. ల పక రి " క్ సా రట 

wie ల క యిందుకు కేంద ర్యొష్ట్ట 3 
జ్ పటా స కొటి చేసు ఎద హెచిలెం 

ర ట్ల ల భారత [పభుత్వం తగుచర్యలు గ్వైకొనాలని, 
చారు. 

ములొక తీర్మాన 6 ఆమోదించారు. బాతీయ 
ఆగ్ ల 7 

సాధరణ విద్యలో సంస )బృతానికి విడతీయరాని 
రు 

పీఖరశే స్పానం కల్పించా దాలనీ, పొిందూనుత సంస్థలు 
2 

(శి ఎన్, రాఘవరెడ్డి (అతివాద కా కము, 

నకకరీ ) ధాన్యం ధర గిట్ముబాటుగా 
జ 

జ 

భారం పరెగ చిట్బువోట్టు కూడా బళ్లు 
సతో న మొత మరు 

దక ఉం పలన అనేక ఖర్చులతో బాధల్బ తమ్ నిధు చెప్పుక్ కోదగిన మెత్తన ఏను 

నే | అ అభివిది పనియు 
పడున్న శ్చెతులకు ఈ దమ్మ అదనపు న. వేద్య శాస్తృవిద్యం. అభివృల్బ వ 

ag శతం... చేసిన్సటిీ' గించాలలీకూడ మతో తీర్మానంలో కోరారు. 
అనీ 50 Caan a ప కు పూరడశను పరిషత్ 

eed గ లా సరిషత్ య. దశను 

ల్మెంటు ఆధారంగో పన్ను = క్ లు 

లారా whe mgm జ్ ఉన చిన ఏర్పాటును ఏరిరచి వినటం? / గ. 9 

న్యాయంకొడని, కసం భవం గాం ప్దాలు Be మ MG 
1 DUMP me రా. 

రె తులనె నా ఈ శిస్తునుంచి మినహాయించా 
ళు! ప న 

లనీ. వాదించారు, తమ వియోజకవర్హంల 
జర నా, కాట్ 

చె సమాచారది 24 ౮ామాలలో 

నాలుగు (గా మాలలో మినహా మిగిలీనవాటిల 

1962 కంటే కిస్సు బాగా మించిపోళుందని 

తేలిందని ( రాఫ్రువరెడి. అన్నారు. జొంబొయి, సొప్మృందిరు19 : అహ్మాదా 
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తీపు, వదేశసహాయు శొఖ దె కర్ జనరల 

(శీ మారిస్ స్టాంగ్ తోను జరిసీప్ eee 

ఉప్మపధాని భారత బేశ ఆర్హిక పరిస తీసి చు 
సరించి పవరంగా శరియజేశారు. హ్యపసా హయ 

రంగంతో భారత దేశం ముందంజ వేస్తోందని 

తమకు వేరు వేరుగా నివేదిక తమలి అందాయనీ 

ఆందునల్డు యా విషు యిదివధరలో 

మాదిరిగా తాము. లేదనీ 
కెనడా నాయకులు ఉభయులూ (నీ మరా రికి 
తెలిపి. తన 

నిప్పు న 

"బాంబులను చేయడాన్ని 

విరమించాలని సమితి కార్యదర్శి 

భారతదేశ 

వియడ్నాం 

నేషరతును 

ఉథాంటి బపూచన్నా. 

“. అభ్మిపాయం (సప్పించగా. ఉప 

(పథాని యిలా అన్నారు. “ఈ సమస్యస్తె 

సొధ్యంకో చసీ చర్చలద్వారొ 

నాన్ని కనుగొనాలసీ భారత 

చెపుతోంది. ఇందుకు 

oe న 

మ. 
అటట చన 

ఏమిటని 

స సకష ప్రసా గా do 

రాజకీయం పరిమి) 

వేశం ఏ నాటినుంచో 

తగిన పొతొపరణొన్ని కలుగజేయాల్కి ఉభ 

యులూ పోరాటాన్ని. విరమిధిచాలిం 

అణ హ్యపి జర థ ము ఒప్పందాన్ని 

గురంచి. అడిగిన ఒక (పశ్నకు (శీ మొరాల్డ్ 
బకులు. చెప్పుతూ. భారితదేశాగిశి 'పముల్క 

యివ్వడం అన్న (పశు లేదని, అన్ని అభ్య 

త రహితం దేశాలను? సమానంగా 
Mia Wr Pe 

చూడడమే (పథాన వపషయమషుని స్ ఎ చెశంస బట్టను 

విచిక్టృణ పనికి రాదనీ స్ప అ చేశారు, 

i ర్ రేస చ వర్షాభావంవల్ళ భారత 
పకి విదురో) హీ అసాధారణ కష్ట పీ 

గరించి డా 'శేనడొ నొయకులకు 

విపరించిచు, ఈ 

౫ పరిస్టితి 

అ 
వి రత్రదేశంళో 

(పాధాన్యఆలను aa మువార్మీ ఫిఎకించొద. 

షతర వర్షాలనుంిపి బామ వస్ప్రు వషళూ 

సాయళిప్త (పపంచిబ్భొరికు 

కగు కూడా య్యోండు [కి 

ఖరారు ర ఏం ఉముకెంటో ఎంటో 

వ అ బగ వ్యవ 

ఇప్పీచట్యు saa ఎది, | 

భారత ఆర్జ్యికాభివృద్నివ వేనడా అవను, 
| 9 బి, తూ ౪ 

సహాయానికి అర్హికముం[త మిచెల్ షార్స్భు 

సీ జ్శాయ్ అభినందించారు. 

భారత సరిహద్దులకు చే ధాజెకద ఎప్పుడూ 

(మిగతా 4 వ పేజీలో) 

=e 

మ్బా౦0 3 

అక్కడ pies వున్నది 
లః ఫ్నోయ 8 శో సోన మహ అత్యరితో జర్ డ్య ప 

చెర్మాణప్పు పురు రసాయవిక్క ఆటో 

బుజ్టెల్, పంరిధఎు వర్తి శాఫ్ఫీళ 

ఫ్యాష్ట రీలు లేబకేటరీలు 

పయోాగిందు Wye స్ ఫ్ 

సింథటక్, పిట డన్ రబ్బర్, విబోవ్షెట్ 

బేకుల్తి టొ లెదర్. విడి భామలు 
పుఠియు హోసులకు పాకు (వాయుండీ 

SHADOS INTERNATIONAL 

Private Limited, 
57, Ganesh Chandra Avenue, 

CALCUTTA— 13. 
Grams: Phdns సో 

NANSAM, 1"; 24 + 417' 

ఈనాటి గైషమేస per ట్ 

జార్ సి స్టేకు వ. 

(NANAOLA) 
మోడలో ఈ TP 806 

కి, బాక్సిన్సర్ను 3 బ్యాండ్స్ 

కా. 

ఛత్ర మైైప పోయ 

A గొలుప్పటుంది, న్రైమథులో శ కొత్తే కమ ఏస్. సీమలో వుం వలసిన 

-అస్మ సషణముటే శక ఇంకొ ఎస్టామూ వ్వ 

లీ 

స షహమప చభిసికెందుటు. 



ETE 

గంటలు చంకా ఎగం మురార్జీ అమరీకాలా'మా, 

పపం చెలం 

Sr ME 

198750, సప్పైంబరు ౨1 గురువార 

ఒరులేయఏ యొనరించిన 

నరవర యు(సియనుు తన మేనంబునకగు దా 

వొరులకు నవి సీయకునికి 

పరాయణాను పరమ ధర్మ పధములకెల్బన్ 
( మహాభారతము ) 

(శీ వృవంగవాము సం. భ్యాదపది బి: విదియ 

బుధవారం 

det చర్చకు 

వచా, సవంస్యలం 
తనో. 

వాం జ సై పద 

ఈసారి నమితి నమూ 

వేశంలో చర్చకురాగల నను 
న్యలు అనేకం సవడుతున్నా యి. 

ఒకటి నూమూలుగా మనా 

ననున్య. వై నొ కు__అ నిగా 

కనుర్యానిన్లు మైనాకు నమితిలో 

(పొఛాన్సం ఇవ్వుడనూ ఇవ్వక 

భోవడనూ అన్న సహమన్య అది, 

డిస్నీ గూర్చి కొంత రగడి జరగ 
వచ్చుగాని వైనాకు. సమితిలో 

స్తానం లభించే ఎత్తు ఏమి కన్సడ 

శం లేదు. ఇందుకు ఇతర దేశాల 

కన్నా నైనా స్వయంకృ లోన 

రాధా లే అధికంగా కారణమని 

ఇెన్సవలసనిడింధి అయినా ఆ అవ 
శాాధా లే కారణంగా ఇెస్పి 

ATE Sn న్థానం ఇవ్యా 

వా 
టారు... పూర్వం ఉన్నారు. 

, శాఫ్ఇదికుది రేవ్య నహారంశాదు. 

ఇకపో జే ఇవ్వుడు (వవందం 

నుందు ముఖ్యంగా కన్పిస్తున్న 

నమవ్వులు వాడు ఉన్నాయి. 

ఒకరి .వక్సినాసీయా వ్యవ 

సోరం) రెండు అణ్య నంవ్యా ప్రి 

నిరోధం, మూడు వియత్నాం 

,నేమున్యః వీనిలో రెండు నమశ్య 

లనుగురించి[ఎక్వేతం గాను, ఒక 

నమన్యనుగుఠించి పరోతు వద్ధతి 

లోను చర్చ జరగ వచ్చు. వ! 

వరోతు పద్ధతిని చర్చకు రాగల 

నమస్య వియత్నాం సనున్య 

అని వేరుగా మొవ్పవలసిన, పని 

లేదు .. 

+ వియత్నాం నమన్యను 

కూడా సమితి ముద్దు గోకి దింపొ 

లని అమెరికా కొన్ని [పయ 

తాలు చేసికండి కాని ఫలితిం 

: కన్పించ లేదు ఇవ్యదిం కూడా 

:: అ మెరి కా అటువంటి అభి 

[సాయాన్ని కలిగిఉంది. కాని 

ఉత్తర 1 నియత్నాం అందుకు 

నీదంగా లేదు ఈ వ్నవహో 

రరేలో సమితి (వమేయాన్న్ని 

ఎంతినూ[తెం సహంవేది లేదని 

ఆ దం చబుతున్నది, 

ఈ వమసలో భారత్కు 

ఎట్లా సన్ని మాతే సంబంభం 

ఉన్నదో, మధ్య(పొచ్యు వ్యవహా 

- రంలోనూ. అణ 2) వ్యాపి 

నిరోధం పమశ్యుతొ నూ అడే 

విధంగా వన్నిహితి వంబంథం 

ఉంది వినిలో ఈ కెండివ సమ 

న్య ప్రై అమెరికా, రష్యాలు 

దాదాపు ఒకటిగా 

వని చేస్తున్నాయి. జెనీవాలో 

ఒక తీర్లానాన్ని ఇందుకు నం 

బంధించి (వతిసాడించి ఉన్నారు 

కాని ఆ శీరానంలో అణ్య స్త్ర 
KG ళో - 

రహాతి రాజ్యాలు వాంఛిస్తున్న 

చోమీలు గాసి అంశాలు గాని 

ఆపే లేవు. ఉప (వథాని (శ్రీ 

ce రషూ లభోనూ ఈ 

గురించి వూటాకీ ఉనోరు. 
ea) oa 

కాసి ఫనితిం ఉన్నటు మా(తిం 

హాని 

రరర మొద 7.44 వరకు 

537, కేఎ కన్నించడం లేదు 

దల... భాాలాదాలానాజాడానాంరందాలయంాల. 

రత్ణ మంతీ (శీ ప్యరణ్ సింగ్ 

ఛి 

ఇంతెకీ ఈ 

న్ స్స్ శ 9 ళ్ అణ్యన్త వ్యాపి నిరోధానికి 

నంబంధథించిశ ము సోయి డా 

ఒప్పందం భారత్కు నలెనే 

ఇతెర అణ స్త రహిత రాజ్యా 

అకు కూడ 

అందువల్ల 

చేదు 

త వ్యవవోరంలో 

అగ రాజ్యాలు కొంతి ననా 

ధాన వైఖరిని అనలంభించి ఈ 

కార్య ౦ చక్కి బడెందుప 

వీలైం మాన్హాలను అన్వేషీంద 

వలనీ ఉంటుంది. సమితిలో ఈ 

వచ్చిడం 

వని నాధ్యం అయితే? అంతా 

నంతోషీంచ గలరు, 

నో! మధ (పొద్య సమన్య 

ఉన్న దంకే దానికి ఇన్పటిక 2౧ 

సంవత్సిరాలుగా మోతుం 

లేకుండా ఉంది. ఇందుకు కార 

అకాలు అనేకంగా ఉండనచ్చు. 

అడి వేలే విషయం అనలు విపు 

యం ఒక్క, కే అడి నాల్డు వద్ది 

తులుగాణంది. 1 అరబ్ 

నిర్వాసీతులనమస్య,. 2, విరసొ 

యమైన నెక లకు (పయా౭ 

నొకర్యం. 3. ఆ (పొంతిపు అన్ని 

రాజ్యాల (సా దేశిక మద్యాద 

అను కోరవించడిం. 4. ఆంబ్ 

రాజ్యాలు ఇ చేలు ఉనికిని 

గురించి నవహరించడిం, ఈ 

ఈ నొల్లు విషయాలను ,గురిం 

చిన్నీ కొందరు కొందిరు వినఠి 

తెంగా వల్లనే 

అచ్చట ఏ సమనా, తేలడం లేదు: 
వ రించడం 

pr 

పొతిసమన్నలు కొ త్తినదున్వ ఖై 

తీలఎత్రుతున్నా యి ఈ నమన 

లతో అగి రాజాన్టలకు పెద్ద 
సంబంధం ఉండటం గమనించ 

వలసిన విషయం, ఇప్పుడు వమి 

తిలో ఈ నమస్య చర్చకీ వచ్చి 
నన్హుడుల|గ రాజ్యా లేము,ఇంక 

శ సవున్యతోొ సంబంధం ఇన్ని 

ఇతెర రాజ్యూ లేమి సమాధాన 

ధోరణిలో వ్యవవారించగలవా 
అన్న ది... అది కేళీ నమువ్యం 

ఇప్పుడం ఈ నమన్యకు 

నంబంధించి. అ నేక “పరిప్కూర 

మార్దాలుఉన్నాయి ఖార్జూఎలో 

జరిగిన ఆరబ్ అధినాయక వభ లో 

ఏమి నిర్ణయాలు జరిగిందీ విశే 

దంగా తెలియదుగాని రాజ 
కీయ మూార్తాలలో శాంతి 

యుతంగా వ్యవవో రాన్ని సరి 

పూరం చేసుకొనుట తగునని 
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ఏళనించాలనీ అన్నారు. అంతర్జాతీయ కం ( గా క్లే 
టోల్ కమిషన్ సభ్యులైన భారిత్క 'కెనడాలు టూంటారు. | 

ఇదంతా నాదూలుగా 

దెప్పుందనే ఆశతో బంగారం వాటాలను కొం 

జరిగే సంగతే, 
అయితే రియోడిజనిరోతో యూ సెలాారువ 

జరుగబోయే. సమావేశంలో అంత ఎక్కువ 
హడావుడి కనిపించక పోవచ్చు. ఈ పమాచేశం 
లంత ముఖ్య నది కాకపోవడం ఇందుకు 
కారణం కాదు సరికడా అంతర్జాతీయ (వ్య 
నిధి సమావేశాలన్నింటిలోనూ ముఖ్యమైన 
సమావేశం. యిది చరిత. కెష్టా చ్చు. 

సంయుక్నంగా. దవుత్య వర్నాలద్యారా జరిపే 

చర్య (పస్తుత సరిస్తీ తులలో సఫలం అయ్యే 

అవకాశాలు తాము ఉన్నట్టు భావించడం 

లేదన్నారు. 

గతి రెండేళ్ళతోను పర్పాధావంవల్బ బొరత 

దేశపు పంట 14%శాతం తగ్గి పోయిందని 

ఇందునల్హ రెండుకోట్ల టన్నుల ధాన్యాలను 

దిగువుతి చేసికోవలసి వచ్చిందనీ, * తిరిగి 
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తామేమీ చర్చించేలేదని ఒక (పన్హుకు లీ 

మొరార్నీ సమాధానం ఇచ్చారు. 
ప 

' నీ పియర్స న్తో & మొరాళ్నీ నిన్న కొత్త (దవ్వ విధానం గురించి చాలాకాలంగా 

అరగంట సేస్పు చర్చలు - జరిపినట్లు ఇక డి మనుషులు కలలు కంటున్నప్పటికీ రెండు 
జం: జ ల ates A RF mt క భారత “హైకమిషనర్ కార్యాలయ  (పతినిధి సంవత్సరాల. కిందట 1965ల అంతర్జా 
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సమావేశంలో సాలా నేందుకు (టినిడొడ్ " (పారంభిమ్నా నవి, రాజకీయ గొదదలన్నీం టీని 
ముతున్నారు. ఎట్టాయిబేనేం పరిష్కురింది, తుదకృరూపషాం 
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కంగా ఇబ్బందులను ఎెదురొ ,ంటున్హు రాష్ట 'కేం ్మకాలు చెందిన కార్మిక సంస్థ 
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(పభుత్వం రాష శ అళ్చిక (పగ క్షీ జ్ల్లసీ = అగు. లెక్కలను బట్టి విబేశాలల్ 

చేయడానికి ధనం లనసరవున్ని అందుకే aod క కాం Chee 

భూమి శిస్తు హెచ్చింపు జిల్లు (సవేశపెట్ట “వసీస్మన్నారం నంహఠంల్'ల పదిలకీలమంది 
పడింది. తెలిపారు. భారతీయులలోను అధికసంభ్యాకులను 1964 

భారతా సింహాశ ఒప్పందం (పకారం న్వదేశా 
పన్నులభారం సంపన్నులై న రెతాంగానికి సిక్రి ఛీసుకు 'రావలసిఉంది. సింహళం తర్వాత 

ఎదిలీ చేయాలన్న (పతీనక్షాల. అభిపా జ్రగ్ధిక్షంగా భారతీయులు  పలేసియూలో 

యంతో (కీ రాజు ఏకీభవిన్నూ భూమిశిస్తు ఉన్నార, మలేసియాలో నుసూరు 807000 
దె పర్ఛార్నీ. విధించడానికి పభుత్వానికి వుంది. ఉన్నారు. వీరి సంఖ్య మళేసి ధరా 

అభ్యంతరన్ని లేదన్నారు, సమాఖ్య మొత్తం జనాభా 91 లక్షలతో 
టి 9 శాటం. 
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నాగిరెడ్డి మాటాడుతూ, 1956 భూమి _ అయితే. మారిషన్ రీవులలో 
శస్న (పొవూణే కరణచట్టం (ప్రకారం (గేడుల జనాభాలో అధిక నీంభా “సలు భారతీయులే, 

వారీగ' పన్ను విధించాలని తాము వాంచిస్త్తన్నా అక్కడి జనాభా 7,38,600 లలోను 
భారతదేశంనుంచి. వ లస వెళ్ళినవారు 

4,92,700. అంటే దేశ జనాభాలో 

67.7 శాళం అన్నమాట, 

అతివాద కమ్యూూనిన్న నాయకుడు (శీ 

| అక్కడి 

వున్నారు, 

"వ్యవసాయపు ఖర్చులు నికరపు వ్యవసాయూాదా 

యం మీద 33 శాతం కోస్తా జల్హ్నాలలోను, 
ఫిజీ దీవులలో కూడా భారతీయులనంఖ 

40 శాతం తేలంగాణాలోను, 66 శాతం న YO ఇ ట్లో ఫ్య 
Sen హెచ్చు. అక్కడి జనా ౮ 4,69, £31 లోను 

యాం. గ అన జ్య గ్ రో # ష్ i 
ఖ్ sera ణా బున్నట్టు Pry LD భారతీయులు? 3,333 మంది. (బిటష్ 

సారు. ఎకరాక వరపు స సో లస గ్ తెలిపారు. ఎకరాకు వికరపు లదాయుం కోస్తాల్ ౫యానాత్రోని 6,21,336 మందిలోను ఉరి 
918 రూపాయలు 166 శాతం భారతీయులు 

రూపాయలు,రాయల సీమలో 1 5 5 రూపాయులు భారతీయుల వివరాలు. తెలిసిన 

వున్నట్టు ఆయన చెల్చడించారు. ఈ నికరాడా. దేశాలు (బిటన్ (1,85,000), సింగ పూర్ 

యంలో ఆరింట ఒక వంతు లేక ఎనిమిధింట (1,49,900), కెన్యా (1.78,000), 

ఒక వంతు మ్మాతమే భూమిగిస్తు కింద టినిడాడ్, టూబాగో (3 01,946) 
పభుత్వం తీసుకొంటున్న దని ఆ యన తలిపార్స, ఉగాండా( 79,900), జవ్నా ౯ (80 వేలు, 

బిలుషై జరిగిన చర్చ భూమిశిస్తును , విజ్రశాలలోని " భారతీయుల ఉదో 1. 
పూర్చిగా రద్భు చేయాలన్న దానికి సభ వ్యతిరే పరిగి తులను కూడా! యయౌ లెక్కలలో 

i 9 ట్ర 
“తను (పధానంగా వ్యక్తం చేసిందని మంతి వివరించారు. | బిట నొలో ఫవుం(డీలలోనుభారీ 

శెలంగాణాలో 

ఇటర 

అన్నారు. పరి(శములలోను, రేయాన్, జవృళి మిల్శులు, 

ప్పాస్టికు ఫ్యాక్టరీలలో పని చేయడానికి 
కీలచ్చున్స మాటాడుతూ, తాము భూమి అట్ల లలు 
Co లం క భూ భారతీయులు (పథనుస్మానం యిస్తారు, 

నును రద్దు చేయాలని, ఉత్పత్సి (పాతి 

పదికష్నె చేయాలని కోరు 

శున్నామన్నారు, 

పర్య శమకు 'పరి(శముకు వేతనోలలో తేడా 

ఉంచి, బొగ్గు గనిలో భూగర్భంలో పనిచేసే 
భారతీయుడు వారానికి 40 హీనులు సంపొది 

రెనిన్యూమం[తి తమ ఉపన్యాసం కొన 'స్ఫుండగా, -ఇతర భారీ పర్మిశవులలో పని 
సాగిస్తూ, సన్నకారు రె తులకు పన్ను తగ్గించి చేస్తున్నవారు 25 పౌనులు సంపాదిస్తున్నారు, 

కల్పించాలన్న బే (బిటన్లో.. భారతీయ కార్మికునికి సగటు 
హః బిల్లు (వధానోట్బేశమన్నారు. ఆదాయం సగటున 1ర్ పొశులు, ఆ దేశం 

తెలంగాణాతోను, రాయలసీవులోను కూడా లోని వివిధ బాతీయ ఆలోగ్య, విద్యా చట్టాల 

సెద్ద నీటిపారుదల వనరులు లేవని అక ఢ (రడ భారతీయులందరికీ ప్పేద్య, ఏద్యా 

(ప్రధానంగా చెరువులు, బావులప్లె. సౌకర్యాలు లభిస్తున్నాయి. 

పన్ను వసూల 

రృనహాయింపు సౌకర్యాలు 

సాగు 

అలం వున్నవని కాల్వకింద సాగు రాష్ట వపులేసియాలతో భారతీయులు ఎక్కువగా 
ముల్ (ప్రధానంగా డెల్టా జిల్లాలకు నూ ఆవే రబ్బరు తోటలతో పనీ చేస్తున్నారు, వీరు 
పరిమితమై వున్నదని అందువల్ళి భూమి స్లాశ్రో 26 లోజులు పని చేస్తారు. వీరి నెలసరి 

శిస్తును. నీటి తీరువాను రద్బు చేయడం ఆదాయం 85 ,మళలేసియా డొలర్భు. (పాని 
సాధ్యపడదని ఆయన చెప్పారు, డెంట్ఫండో, ఉచితవసతి, చారానికొకలోజణు 

నం అమ. శెలవు సౌకర్యాలు ఉన్నాం, 

రించడం కన్నా యు బేతిర _చష్టాగోత కార్మిక నిధి. 
| థి : దక్షిణాది కొర్మికుల పీల్లలకు ఉచితవిద్యా 

మూార్దాల దార. ౧8 రక౦ కే్యనాలను యిుస్వున్నారు, / అనాధ పిల్బలను 
నవువసీలను పరిపహ్మా రం జేనుకో చూసే సంస్థలకు విరాళాలు యుస్తున్నారు. 

అ సింగ పూర్లో ఖువిధ క రీలలోను 

చ న కు దే మ ధ్య సంస్హలలోను పని మ 
(పొచ్యంలో సుస్సీర ఖాద్రల్రికీ సగటు ఆదాయం 1965లో 1 డాలరు 

నుంచి 25 డొలర్న పరకు ఉంది. 

మార్టం ఏర్పడుతుంది ని మ భారతీయ కార్మికులను ముందటి (బిటష్ 

అవుతుంది. పెస్ట్ంంండీన్ దీవులలో 1838 లో (సదేశ 
పెట్టారు. ఆ తర్వాత 1రిడడ ఉర్ అలో 

నాలా ముంది కార్మికులు వెళ్ళారు తోటలు, 

Ca Fo 
చబర్హువారు 

జ 

అంతే గాని చి శ్రర వథకాల 

వ్ల కాదు. ఇచ్చట ఏమి వథకి ౦ శ్వాక్సు పొలాలలో భారతీయులను అధికంగా 

వేసీనా అవి చ్చ రొ న్న నియమించారు. ఇతరులకు మాదిరిగానే 
| సరికీ వేతనాలు ఇసారు. వె ద్వ, విద వసతి నాలుగు ను సమనరయ కరం జర్య ఆద్య మగు వద్ది తులము పద్దుని యత టి సొకర్యాలలో భారతీయులకు, థి ; 

చేస్తి పరిస్థి తులను చక్కదిడ్డ గలి 

గింది అయినప్పుడే సరిఅయిన వలి 

తాలను దారితీస్తుంది, 

ఇతరులకు మధ్య విచక్షణ సమీ లేదు. 

ఫిజీలోని చెరకు పొలాలలోను. కొబ్బరి 
తోటలలోను పని చేయడానికి మొదట 
భారతీయులు 1879 లో వెళ్ళారు. మారి 

ఇద గాంది టపా ఇఒ 
రాద 3 భరతీయు 

కాగి డబ్బును. సు. బందం సాధ్యపడు | 

స నీజంగా [4 కలిగించే ae 
“తకంాలకంం తతతవము 

అ రంగ క “ల చ. 
See ఆరర శం (ww 

౧ పకూాఫి3 
sae ad |. Te ee 

ఆ ఎఎనప్పుచికి అంచన సమూాపనానెకి 

ముందు. వూహించిన పధకం ళం ఇప్పటి 
Wad) పు SEAS qs Se పథకం . ఫంత్చప్పికరమ్మి నదే. గనడంల్ 

హంలేదు, 

సంసాదించినంటుము, సమావిశాలికి అధ్యక్షత 

సండే 

ఈ పధకం వంచిన ఆురాదం 

నహించిన (టన్ భడాసా మంతీ (శీ య. 

కలనోహంన్తు అభివందించాలి... విధులకు అద 

నంగా. చేర్చే దమన, గోపరనతి గా పరిగ 
ఖా Me Rie, అ ణిందాలన్నది (సాన్సులలి నలం cd 

డబ్బును సత్ర డబ్బుగా... వరిగణించొంని 

అమసాఫ3కా (పతిపాదించిండి. 

ఈ రెండు విసరీశ భీ పాయాలకూ రాజీని 

సంతరించగలిగినండుకు యీ కలగ్సొన్ను (వశం 

సించనచ్చు. అండన్ సమావేశం సాధించి 

దేమిటి ౫ అది చాలా (సత్యిక్వైన ఫలితం. 
ఎంచుచేతనం మే అంత ౫ ౧ెడస (దవనిగెనుంచి 

శ్రీ మార్గ డీన్ 
ప హా 

కొత గా “౮, లనురోనదనురిటు, అంక హా స 
చ wr a we గ hrs 

ర్లాతయ ey నిధులను కొత గా ఎర్హాటు 

ఖ్ 

i 

లంచమునే పడ్డం అనులుతోకి రానదం- ఇతడే 

సుంటసారి. ఇలా ఉబ్బు తీసుకునే రాజ్యాలు 

ఇతర రొణ్యాల కరెస్ఫీని జతే అధికారాన్ని సంసా 

దిస్నవి, 
అమిుతే మరే అమెరికా సె ఖరికీ (ఫాన్స్ చై ఖు 

న్నెఖరికీ రాజీ కుదిర్చిన నిబంధన నిశేషమేమిటి? 
ఉపయోగించుకునే 

Pee ల. 
సంవతిరాలల నూ w 

కొత్తగా ఏర్పడే నిధులను 
రాజ్యం-- ఏ అయు ఈ 

నూటికి 70భంతుచకం టే కున నిధులను 

“ఉస యోౌగంచుకొనరాదు. నూటికి నూరు 

పంతులు ఉగయోగించుకురే _ సీరుండాలని 

ఆమెరెకా అనది, నూటికి 60 వంతులను 

ఉపయోగించుకునే వీలుండాలని (న్స్ అన్నది, 

నూటికి 70 వంతులని ఈ రాజీ నిబంధనలు 

సిర్భిాంిస్తుంది. 

కొత్తపధకంపట్ట నమ్మకం ఎకు 2 | 

Cy 
చలు! 

ముంచ కూడా. లధిక భారతీయులు ఉక్కెర. 

పమ్మశమలోనే ఇసి చేస్తున్నారు. వీరి 
లోజు కూలి 19 3వో రు. 2.50 నుంచి 
రు. 15వరకు ఉండేది, 

—_ 

భన నిర్మాణానికి ' 
కౌ త్రంతం అట్టలం 
'వెరుసెనగ, కొబ్బరి 

డిప్ప లతే... 

=, అండనీ, సెప్టెంబరు 15; ఉస్మృమండలి 

దేశాలలో వ్యర్భ మవుతున్న కొయ్య ముక్కలూ, 

ఇతర పడార్భాలతో భినన నిర్మాణానికి ఉన 

లచూగపజీ అట్టలను తయారు. చేయవచ్చు 

నని అండిన్స్ (టాఫికల్ (పాక్స్) ఇన్స్ 
ట్యూట్196రివసంపత్సరం తాటాకు వార్షిక 

నివేదికలో ఉన్నది. + 
ఒక్క ఇండియాలోనే (పతిసంవత్సరమూ 

15,60,600 టన్నుల వేరుసెనగ డిప్పలు 

ధొపందని. 140 ద గీల శతాంశమొనంఠతే 

15 నిమిషాలోపు వీటిని రుబ్బి అట్బలు 

పూరు. చేయవచ్చును. 

కొబ్బరి డీప్పలతో కూడా ఇట్టి అట్మలు 

తయారు చేయవచ్చును. వర్ధమాన దేశాలలో 

యో రకం అట్బ్బలను తయారు చేసే కృషిలో 

నేషనల్ రిసెర్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ 

పాలా ననిషయమ్తె ఇప్పుడు వుం తనాలుజరుగు 

తున్నది, వర్తమాన దళాలకు ఉపయోగపడే 

అట్యలను అయారు వసే విషయే రొ 

మంతనాలు జరుగు తున్దువి భవన నిర్మా 

నిక్కి ఫర్నిచర్ సాకహీన్నను తయారు చెయ 
డానికి యా అట్టలు ఉసయోగ "పడుతవి. 

నూన గీంజలనుండీ 

తయూౌరు చేసే పధకం కూడా యా నంస్మ్మ 

పరిశీలనలో ఉన్నది. ఈ సంన్నలో ]1966ళో 

వర్శమాన దేశాలకు చెందిన 35 గురు శిక్ట ౯ 

పాంచినారు.వారిలో కొంతమంది భారతీయులు 

నూవెలూూ కొవ్వు డార్హాలను పరీక్టి రచ 

డంలొనూ, (కివి సంహారక రసాయనాలను 

మాంసక్కతు లను Ce) = య్ 

పరీకించే నతతంలలోనూ ఈ అఖ్యర్వ్యులు 
ప. [5] to (లా. 

కిక వింరారు. 

ఆజం యా Pf ఆలా శా 

వానర వాక్పరర్ల 

| వతిన్నిజంల సంఫంం 

6వ వారి తృవం 

విజయవాడ, సెప్టెంబరు 19 : ఆర్మథభ 

(సతినిధుల సిఐ 

సుర విజయవాడకు నూత్రన సంవత్సర ఉద్యో 

గులుగా (శీయుతులు గుడివాడ రామారావు 

(అభ్యక్న లు), పి, విశ్వనాధం (ఉపాధ్యక్షులు) 

శె. ఎన్, ఆర్, ఆంజనేయులు (కార్యదర్శ కె 

కృష్ణమూర్తి (సంయుక కార్యదర్శి), సి, వి, 

రాఘపయ్య (కోశాధికారిగా ఎన్నుకోబడ్చారు, 

మలో 10 మంది కార్యవర్న సభ్యులు గొఎన్నుకో 

బడ్డా రు, 

జికా 
పదేశ్ మాను! పొక్కరర we అవే సవ స్స్ రర 

సంఫు రవ వార్షికోత్సవం యక ౫టజూబిలి 

కల్చరల్ హాలులో (రీ జె, వి రమణమూ రి, 

అధ్యక్టి తన జరిగింది, యీ కె ఎగ్. అర్. 

ఆంజనేయులు రినంవత్సరాల కార్యకలావె లను 
సమీక్టి స్తూ నివేదిక సమర్పించారు, సలువురు 

సభ్యులు సంఘాన్ని విస్తరింప చేసీ అభివృద్ది 

పరచటానికి తగు సూచనలిచ్చారు, 

సభ్యులకు (శీ పి, విశ్వనాధం అల్పాహారం 

విందు చేశారు. 

బంక్ 
“OOD we. 

బ్, ee న లంగ్ బబ 
అవతా బృ కచంగా టిం జు దరె (వకూ 

శ] 969లో అనులులోడ నన్నుంది--అయితే 

న బస్ పభ్యత్యింవుందీ 
ల వాటి రిల పక ma ws A 

ey OA gee బల . ల 

bE fee శో 

Cy) పలం వున్నది. ఆ 
ఇఒ) జాని + . జ 
తరువాతనే అకులుబో వస్తుంది. 

కిందటి. సంవత్సరం 2 ఎఫ్ ఎప్ సమూ 
సళం తలుకాత (భంచి ఆగ్మికమం తీ చెప్పిన్న 
పాటున హావంచర్భంలో ౨ చేసుకోవారీ, 
త లున్ యానా ములు 

(పచాళికను అనుల ల తసుకొనిరాదగుసనురుంరి 

ఎ3ెంచిన. "ఒస్పంంలనును సాధించడం కం లే 

పతాలికను. గురించిన అహాదాన్ని సాధించడం 

సుంభముని _ఫెంచ్ ఆర్భిక సుం(తి ఆనంద 
i rn ue wo wy Fyre md చి 
బంట చెల్పవున్న సంత్ షి? విలేఖరులకు 

సుర్తుండి. వుంటుంది... ఇక: ఒక చిక్కు 

వున్నది, లా ౮ాదేవలకు లా='గౌన్రన్న 

పా నసీర్ యం 

పదుతున్నవి. స | 

వారిన. సూచనలుబేవు. 

కేమాకొతత లేదని (ఫొన్స్, ౨ 
డాశ్యాలా అభి, పాయం 

అభిపాయపం 

రసునె_ బా ట్సాచిలనలూ —_ చెల్టింపులలో 

sty గల యేర్పటు ఉన్నది, 1969 నాటికి 

5 తరు లే ఇంకా ఎస్యాలుణే యా 

8 

త = ల చన 
(పణా౭క బుట్టుదాఖల రర | ఎతాచమున్తదిం- 

గు కాకి చొ టి +, “ంరురాబ్యాలూ కలసీవీట్ చేయపమ్పుంఅచే 
ఇ బ్. షం శ విధంగా యు, ఎనొవ కూడా టోచేయు 

న, 

అలాాక 1969లో (ప్రపంచ వాజి్యం 
RE PL. Me ఎ - Wim NE 
విసు ంకరి కూడా చుందగిరిజ బక ంల 

తర పణాళీక అమలులోకి తీసుకురావాలనే 

ఒత్నెడి. ఎప్ముపస్పతుంది 

ఈపణా క అమలులోకి వచ్చిన తరి 

వాత మొడటి. అయిదు. సంవత్సరాలలో 

(పపంచ. అన్నిక నిధులు ఒక సులీయున్ 

డాలరు. పెరుగుతవి-- ఇప్పుటి నిధుల. విలువ 

71 మిరియ నొడాలర్ను. ఒం మాతం "పెరిగిప్ప 

ఒకి కొన్ని రాబాలన చాలా నో యోజనిొలు 

వ్ 

మాన బెశాల అసకి.. 

విధించిన కొన్ని సూ J 
Pod అ, = 

జర నూన. దశాంకం చ 

ఎం చీ 
సంద 

సత్సందు . వర్ణమాన 
kak” ఆ 
WEED . 

(సపంచ బ్యాంకు, అంతరాతయ (దవ్వ 
ఎకి, క్షా 

నిగ్రి ఉమ్మడిగా ఏర్వాటు ఇను లా 

నార్నిక నగూవెశంలో  వర్హనూన దేశాలకు 
ఆగ్మెక సహాయం అందజేసే సనుసృకూడా 

ఆం|ధవ!తిక _ బుధవారం సెపెంబరు 20, 1987 

MPAA టా టా టా TTY న ప AIT IT ATV hh 

విసులభారం 

ఆర్యా, 
16-9-67 తేక 

చదివినొము, భూమిశిస్తు బి ె (వలి ఫాటన 
wt జ 

నంపాదకీయుం వ 

తుల్ గూర్చి మారు _వౌసీన అరిశవు ౨ 

సంత్పప్ని నివ్వలేదు. అసలు ను పీముకోర్ము 

తీర్పు ! వూరి పోటనుఎ చూచే అవకాశం 

సజలికు ఇంతవరకు దొరకలేదు. అందు 

న్యాఖ్యానించవలసి యున్నది. ను పీముకోర శై 

వారు “'ర్లెత్నారీ పద్దతి” పూర్వం ఉన్న 
ఏర్పాట్లను మార్చడం పనికిరాదని మాతం 

అన్నారు”-. అని మీ సంపాదకీయంలో ఉద 

హఠించారు. ఈ నాటి (పభుత్వం ఏడ్శెనా 

ఒక సద్మతికీ కట్టుబడి ఉండే స్వభావం కల 

నాచే ? అనపించుచున్నుడ్, 

సన్ను. శిస్తు అనే పడాల నిర్వచనం, 

ర్గెల్వారీ, జమీదారీ భూము ౨ నిర్వచనం, 

పర్మసంటు సెటిల్ మెంటు విధానాలు, 

( ఇస్పుడు పభుత్వం అనుసరించిన పద్భతి 

ఇవన్నీ సవం గంగా చర్చించవలిసీ ఉంటుంది. 

క్విట్రెంటు యిీనొముల స్పెన నామమా త 

ముగా ఎకరాకు 1- ౦-౦ మాతం సన్ను 

ఉండే భూములకు (పకాళంగాలి కాలంలో 

రు. 10 కిస్సు, సదుపాయం చెయ్యబడును 

ఆని వారు చేసిన వొగ్జానం ఈ నాడు అమల 

10 ఎకరాల కవుతందారుకే 

పన్ను నూ చెయ్యవలసి ఉంటుండి, > 

శతు ఇంశేవిధంగానూ. పనలు చల్ఫిం 

చడం లేదా? తను, | పత్యక్టంగా పరోక్టంగా 

అనేక విధిల పన్ను చెల్లీస్తున్నాడు. ఇతర 

ఒడాయూాలవారికి రు. 36౮0 వరకు ' అదొ 

యుం పన్నా మినహాయింపు. ఉండగా, రతం 

చు న్యపతిజక ఎక్షరం వారికి పన్ను సధిం 

చుట ఏమి సబబుః (పణాళికా నిర్వహణ 

ధనం కావలసీన మాటు నిజమే. దేశీయ ఆదా 

చేయదలిసే 

యూన్చి అధుసరించి (సణాళికలు రాపాౌం 

దించి నిర్వహించాలిగాని, (లాడు బొంగరం 

లని అభూత ఆసమర్శ్య (సడాళికలకో సం 

(పభుత్వ వ్యాపార రంగంలో పె బ్బ 

దండుగమారి పనులకు, | పజల అధిక పన్నుల 

ఇవ్వాలని అడుగుట ఏమి సబబా? 

ఆం ధదేశం నూటికి ఎనుబది మండీ 
స్స 

వ్యవస్తాయచారులే గనుక -- వీరిప్తె అధిక 

పన్ను భారం మపి కృృంగదీయరాదు. 

అధికోత్పళ్చి సాధనకు రె తులు _సోత్సహించ 

వలెను. లెవీ వద్టతిని ధాన్య సేకరణ, అధిక 
Pee జ pa anak En | | a _ సరిశీలనకు. పనుంది --లండన్ల్ వదన సన్ను విధింపు. ఎరువుల. బస్తాలు హెచ్చు 
ఒఫ్పందం సాధించిన మంచి ఫలితాలల్ ల్రాభ్రానికి రైతు అమ్ముట పఖుత్వచ్చె 
a] ఇదొకటి, ఇస్తున్నది. ఇదంతా. లెక్సనేస్నే ర్వెతు 

ఇర 
ఖో వ న 

ఎదు మయ ర toot 

నూతన వ్యవహారాలకు: సెస్టైేంబరు 20 

బుధవారలర- మంచిది, 

మంచిది, 

(వయాణాంకు: సెస్టైంబరు 20 బుధ 

నారం-- తిధి మంచిది. నక్ట(తం నుంచిది. 

(ఉర్పాతయోగం వుంచిదిక దు.) ౨1 గరు 
రారం---తిధి మంచిది. సక్ష[ ఆం మంచిది, (ఉద 

యం గం 7-25 వరకు స తయోగం 

మంచిది. ఉరుపాత మూనసయోగం మంచిది.) 
వర యును, టుర్ముహూర మును గవము 

న శ వావీ న 

నించవలిను,] 

జనుదినఫలం:.. సెస్టెంబరు 20— ఈ 

సంనత్సరం వృట్సి హ్యాపారాల్ళో ఆదాయం 

కంటే అడావుడి అధికంగా ఉంటుంది. ఇత 

రుల నిమిత్తం 

నెరనేరరాయిగాన మా స్వంత 

మిరు చేసే (వయత్నాలు 

సులుషగా 

సనుత్మో (ము కలు తుంది, వృత్తితో 

సొటివారితా పోటెపెరు3 తుంది. ఆరికి 

న్యవహారాల్నో మొమాటాలు తగవు. ఉద్యో 

"ంతో కొంత మంది వ్యక్సులు ససిట్యు కొని 

మూ మోది దుస వారం చేయు" ల (రమా 

౦. ఉంది, ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉం 

టుంది. కుటుంఓ సంతోషం లభిస్తుంది, 

విద్యారు ల కొంచెం, ఉవుమోద కళార్తిలు 
యడ అ యు 

కాగలరు, 

న. 
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మేషం | 

వాసా Cel జా ళా అకక స్తే వ్యా రంట కొంత నుంది వ్యక్తుల? 

నమ్మించి సాసంచేయడానికి (ఎయుత్నిస్నారు. 

సాహనము తే కూడిన వ్యవహారాళ్నో జోక్యం 
చేసుకోవడం తగదు. అధిక వ్యయం జరం 

ఈురెది, భరసీ నక్షత జాతకులకు సూతం 

కొంచెంబాగురటుంది. 

వృషభం 

భాగస్వాములతో కలసీదేసే వ్యాపారాలకం మే 

సారు స్యంతంగొ వేసే వ్యాసారాలు బాగా 

ఉంటోరు. సముయోానికీ 

అందుతుంది, సాహిత్త్వ కరారంగాల్నో ఖ్యాతి 
లభించగలదు. క్సత్తకొ నక్త జాతకులు 

రాపలసినడ బ్ర 

న్యా తం బా గత్తగో వ్వసహారించడం చాలొ 

అనసరం. 

మిధునం 

మో మంచితనమే కొన్ని వ్యవహారాలతో 

అనుకూలతను. సాధించగలదు, వ్యాపారంలో 

గారఏంబాగా ఉంటుంది. నూతన విషయాలు - 

( సొడ్పా హాకరంగా ఉంటాయి. ధవ కార్యాలు 

నెఠవేరరాయి. మృగశిరా సక (ఆ జాతకులు 
క్ 

సాం జగత్తు గా వ్యవహరించడం 

ఒనసరం. 

క్తి ర్కాటక్ చి ¢ 

హాహీరధలో ఆదాయుంబాగా. ఉంటుంది 

ఎవయాంకి యేదోజక విధంగా డబ్బుచేతై] 

స్తుంది. నిద్యా వె జ్వానిక రంగాల్నో ఖ్యాతి 

అనిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది. 

ఎగేగొనక్ట క జాతకులకు మాతం బాగా 
శృందచు, 

పలం ** 
నాన 

సింహం 

ఇంతవరకు అనుకూలంగా ఉన్న వ్యవహా 

రాల్ళోనే కొత్త సమస్యలు తలయేత గలవు. 

ఆందోళన కలు తుంది, ఉద్యోగంలో మెస్పుకు 

రాని కార్యభా?'౧) వహించవలనీ వస్తుంది, 
పుజ్బానక్ట [త జొలకులకు మాతం కొంచెం 

బొఏంటుంది. 

క్ వు 
ఛీ 

నె 

నత వ్యాపారాల్నో మో కార్య కమాలు 

ఒడుయుచుకులు లేకుండా నెరవేరతాయి, 

రానలసిన . డీబు) 

a Ae ఆక్ ee 7 
సాంఘిక వ్యసహాంల్లా మొ (సాముఖ్యత 

సెరుగు తుంది. ఉత్తరా నక్ట్మ్యత జొతకులు 

మాతం జా[గత్తగా వ్యవవారించడం చలో 

“వనరం. | 

తంల 

కొన్ని  వ్యవహారాల్ళొ మొగమాటొలకు 

అఆెంగిపోవడం వలన (శ్రమకు గురికాగలరు 

బడంబరంకోనం వ్వయుం చేస్తారు. రాజ 

కీయ వ్యవ రాల్నో వికాకులు యర్చఢతాయి, 

(పయూణాలు వాయిదా పడతాయి. వీనాఖ 

నక్టో(త బొాళికులు జ్యాగిత్తగౌ వ్యవహరిం 

చుర. అవసరం, 

వృళ్చికి (ఇ) 

మో ఆలోచనలు ఫ్లూకే కాకుండా పూ 

బు చులక కూడా లాభించగలఘు. వూతు 

_పోర్బాహకధంగా ఉంటాయి. 

రంగాలో 
ళం 

వసోరాలు | 

విదాఖా జాక్ 
ఆ coy 

స్తుంది. జ్యేస్మనక్ట(త జాతికులకుమ్యా ళం 
ea జ శిల 

బాగా ఉండడు. 

ధనుస్సు 

నృత్స్ వ్యాపారాల్ళో ఆదాయంకం యే అడ్ 

అధికంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహా 

పాటాలు. తగవుం సర వ్యవ 

హారాలు అనుక్తూరంంగా ఉంటెయి. ఫైనా 

డా నర్మ్యతి జాతకులకు మిగిలిన వారికం'మే 

[క్ , ఒంటుంది, 

మకరం 

వృత్తిలో అసుకూల వార్తలను వింటారు 

వ్యాపారంలో ఆచొయం బిగొ ఉంటుంది. 

రాజకీయ వ్యవహారాలే మా : సరసు కాలు 
a) ol Sg 

ఫలీంచగలవ్వ. వినోద ౬ ల్జషాల్ళా 

పొాలొంటారు. ఉత రో నక ఃత, బొతకులు 
౮ జాజి యే 

మూత్రం జ్యా గత్తగా వ్యనహరించడంఅవసరం. 

కుంద 

on మా రాల ఇం న. పత్తి వ్యాబారాల్ మా కధ్య కవు ఏఏ 

ఒడుదుడుకులు. కకుండా నెరవేరతాయి. విద్యా 
క Ca) గా అలి 
నేజ్ఞానిక రంగౌట్బ్లా వ్యాతి దభిస్తుంది, 

శుభికార్యాల పష యంలో అభివృన్మిని నధింప 

“అరు. శతభిష న్ జాతకులకు DAEs 

వారికం కే. బాగా ఉంటుంది, 

మనం 

మో ఆత్మ విశ్వాపమే అన్ని వ్యవహారా 

లోను అనుకూలతను సాధించగలదు. వృత్తిలో 

నకాతనావకాశాలు. లభిన్వయిం సాంఘిక పృ 

హాలో మో (పాముఖ్య్వత పెరుగుతుంది 

రేవతి నక్త్య్యత జాతకులు మొతిం జ్యా 

త్తగా వ్యసహరించడం అవసర. 

స 
“మావ సఖ్య 

"దివి 

సమయానికీ అందుతుంది. ' 

మా కృషిరాణి 

చేల్చించినంత. శాతంలొ ముర ఇతర. పొరు 
లెవ్వరునూ. హెచ్చు పన్ను చెల్లించుట లేదు. 

tr పలి Ca) స్స 

(పభుత్వ బుంరాల వేడీ లు ఇతరప్మె న 

న న అనేక బాపతుల దండగలు రి తులోకమే వహీంచ 

క wy PF ary వలసి యున్నది, తరిగిన ర్మాష్ట్టాలలో సాధ్య 

మనది ఆంధ రాష ౦లో ఎందుకు సాధ్యం 

కాదుశిపూర్తి, సన్ను రిద్చు కాకపోతేఒక కుటుంబ 

కమతం ర లేక 10 ఎకరాల భూమికి నన్ను 

మినహాయించి, ఆ సె ని అంచెలవారీగా పన్న 

విధించవచ్చుకడా? పన్ను నిధింపు బిల్లులో 
పై Ca 

అట్టి అవకాశము చూపక పోొన్టులు శోచనీయం 
> 

వీడా త రీత్యా సన్ను మెచి ఐసు నమంజినం ఖీ గ. 

కాదు. అది మోయలేని భావవుగునా కాదా 

అన్నుడి వేత నిషయంల కావడి మోయు 

వానీకీగాని బరువు సంగతి ఏమి తెరియేను? 

శ ఎకరొం కొండ దున్నుకొని కుటుంబం 

వానీకి ఎన్ని ఖర్ఫులుంటనోచో 

ఎంత తెలియదు, 

కాటా బరున్సు బూన్నున్నావుకదా మరోక 

వీశ బరువు యూయలేనా బంట ఏవి చెప్ప 

గలడు? 

(సీటాప్పరరీ 
ళ్ + 

బందరు హొరుల ఇవ్కాాట్లు 
aa) 

హొసించుర్ చై 

rr wr) భా న. వారికి 

ఆకొండి రాజారావు, 
* 

లు, 

కం(టోలు సరుకుల్తెన పంచదార, హై ద్యా, 

రప బండల నది పండుగలు, విందులు పంద 

రృముఅతో కావలసినవారు. జందరు రివిన్యూ 

(పత్యేకపర్శిట్నశై 

సరఖాస్ను. చేస్తే వెంటనే పర్మిట్లు యివ్వక' 
సాలు లోలా, రమ్మంటున్నారు. ఈ నాలు 

వేటులను (వల్వేక పర్మిట్టక్క వచ్చేదరభా 

సన్నులు... కొల్లలు. దరఖాస్తుదారులు వచ్చి 

అడిగితె. అసలు. అర్మీ ఉన్నదీ లేనిడీ కూడా 

లేదు. ఈ దరఖాస్తుల పెలు 

గంటలు. పడుతుంది మళ్ళీ 

ఇస్తాం అంటారు 

ఇ అక్కర గడచి పోతుంది 

గానీ. పర్మిట్ రాదు... ఇలా వీకటిబజారులో 

సరుకు కీ అవసరం ఆఫీసు 
వారు. కల్నిస్పున్నారు. పక్మెట్ పొందినవారు 
కొట్టు చిరునావూ, పశ్మిట్స్పై సరిగా లేక 
సొరదగా తరు తున రు ఈ దరఖౌన్నులు 

ర్ గా స్తే అఫీబురర్నీ 
పౌరుము ఇం. డతారు. 

డివిజనల్ అలీసరు వారి 

చెసాటం 
J 

కొన వలసిన 

పృ) ముడు 6 

చంది. 

5 కారులు కావలసి అరీలు పెటు 
ce = ౬ 

నెలలు గడిచినా. కార్తులు రావు 

, మాపు రా, మళ్ళీ రా అంటూ (పజ 

లను రకు అర్హీదారులు వెళ్ళిన 
పుడు అంసరుగారు వుండరు. ఆఫీసరుగారు 

వుంటే కార్డు (వాసే గుమాస్తా వుండరు 

వీరిద్దరూ వుంచే యివాళ కై 6ఏయిసోయిం 

వాయిదా వేస్తారు. కర్న లకొరక్తు 

పర్మిట్టరకు _ వందలాది “పౌరులు ఈ అభయ 

చుటూ నిత్యం. తిరుగుచున్నారు. ఆఫీసర్లు 

గార్ని. స్వయంగా "కలిసికొని చెప్పినా 

విధానం నూరుటం లేదు. సిబ్బంది లేదు 

ఎడ లస 

వుద్నన లనేకమె_న పనులని చెప్పుచు 

న్నా ౨. బలి ఆహార సమస్యకం రేం (ప్రధాన 

శని “సమసులు ఏమున్నా లా తెలియడు 

సిబ్బంది. తగా వుంపే మునిసీపాలిటి ట్ 
వోలిసహాయం ఎవచు.లోగనడకార్డుల్యు వాయు 

క్ క 
ధ్యాయులుపనిచేశ రు 

పంచదోర కార్డుల ప్పె 

సంగా యివ్వడం లేడు 

, వాపు, అంటూ నాయిదా చేస్తు నారు 

త కల 
అల్బిలుటు 

యినా రు. అయివషయిందంటారు 

౩ కూడా కొండరు డీలర్ను 

పంచదార. యిళోేను, ఈ వర కులు బాధలు 

గూటి ఫిన్యదు చేప్పే అవి ఎక్కడ ఉం టౌ యో 

తెలియదు. కార్యులున్నవారు షప 

చుట్టూ కారులు, ప ర్మి ట్లు 

కావలసినవారు ఆర్, డి ఒ ఆధీస్సు 

చుటూ టెంగరంరా తిరుగుచున్నారు 

ఇకసనా వీరి పుర ౬బకించి " అరీ అను 

నంటన పరిస సంచ ఏర్పాటు. సదరు 

అధికారులు చేలు లంనదిగొ కోరుచున్నాము... 

(మచిలీవట్నం)-. ఈ 'అచార అడిని గినరావ 
మ! 

విదేశాంగ విధానము ; 

స్వ ంవ్య క్తి క్వము 
(. క. 

ములు స. 

మన ఉప వధాన్కీ అమెరికా పర్య స్రీ 
లే a బస. సందర్భములి రెండు చ్చెనొలున్నవిని 

నిన్సష్ట్పనుుగా ఉచ్శాటించారు. ఇది నిజముగా 

హర చిదగ్ని షర ఎ మ న హగ్నిః ద నిషయము. నిన్న మొన్నటి 

వరకు, సంచల బంగారు సంకెళ్ళతోఎక్క్లాడ . 

కమ్యూనిస్తు చెనాక: కష ము కలు తు. దో 
‘ః వ్ ఆజా ౩ గ 

ఎకుడ అరబ్బురాజ్యాలు అలుక వహిస్తా యో 

నన్మే భయములో, అత్మ నిశ్వాసము మరుగు. 

పరచుకొని (సవర ంసజేసిన స్ట ర నె 
నున నె దేశిక నీద, ఇతర దేశీయులచే 'హ్లైన్య 

జాడబదుటయుగాక డేశభకు తెన 
ట్ 

అనదంచల 

మంగా 

వశీయులకు సె ఆము జూ ఎస్నాకరముగనున్నది' 

ముఖ్యముగా. పక్సిమూాసెయోా. వ్యవహారములో 

వివేశాంగ విధానం 

య ఘాతము 

స్వాళవ్యళ్య (పియుల్నెన సభ్య 

ఇ Great aE 
విచక ణా శూన్వబు స సుతు 

బు క! 
స్మ లా 
VIR మున (పతిష . 

గలి ంచినది. 
జా ల ము 

దేశనులల్ నివ్వుంసాలె నది. 

కోపెంటొం? చెనా నిషయున్సు తల్బు 

స నాయకులు భయేకడు 

చున్న తరుణ భో (కమ్మూనిస్సు చైనాను 
ట్ శ. లో 

చూచి), రెండు. చైనాలున్నట్సు మన ఉస 
(ధాని స్పషికరించుట, నిజముగా అభినంద 

ఎమును, ఇది అయిన్న నిరీకతకు, విచక ణా. 
ప చ్ 

ఎ పూర్టతకు. నిదర్శనము. అద్యతసన భావిలో 
శం వటి. వాల gar ఉలి మన విదేశాంగ విధానను, జాభయిుతను నత్త 

శించుకొన్ని అభ్యుదయ వథములో డేశమును 

నడిసించగలదని విశ్వాసము గలు తోంది. ఈ 

నాదు. దేశము సమురుడ్గొన నాయకునిక 
Wee క. 

ఎదురు తన్నులు. చూస్తోంది, భారతదేశ 

సాభాన్య నౌకకు, కరధారియ్న్యె మొరార్షీ దేశ 
© జలము న్నన క్త వ్యాతుల్ద వర్తి లగంర ని 

అకించు చున్నాను, 

(విజయవాడి = తిమూళి 



ఆం[థప తిక బువవారల 

వా. అం, 
కొన్ని లఅన్రిరొటు ఇరిగసన 
ఇల్ల 

సి"ం5ంరు 20 1982 

వయా 

పథకాళికు ప్రధానన్థా నం 

కెఎల్ , రావు. సృష్టికరణ: లేకపోతే అహార 
ఇ 

gE యుంసవర్చృద్ది సాధ్యంకాదని వివరణ 
ఛ్యూఢిస్టి. సెప్పంబంు ]గ 

ర్ర్హహోరంలో స్యయంవ మృృద్దిషి వాదించడానికి కొన్ని ఏళ్ల 

పొటు నీటిపారుదల వధ కాలకు అత్వింతి 

ఇందుకు అవర మైతే, 

(పాభాశ్వం 

ఇతెర శార్య[క నరాల లనీ 

నన్ని టర ౯ కొంతే తిగ్గించాలనీ శేం(దెనీటి జిపారుదిల. విదు'చి 

శాఖల మం తీ డౌక్టగ్ “కి ఎల్. రావు నేటిరాతి త్ 

చాడిరో ఆనా రాని కే బోరాటంిీఅ నే ఎపయింపై నాటా 

డుథూ చెపా సారు. 

నునే ఆర్టీ గ పరిస్థి దృష yD 

పారుదల పథకాలను లిపి న 

లేదా నీటి నిర్మాణాన్ని నెమ్మది Sys 

చెప్పడం పరిపాటి అయించినీ కాని కొట్టాడ 

[ప్రజలకు ఆహార 0 ae ae ay 

సరియనీ, ధాన్యాల. దిసునుతులపల్ళ మని 

దుర్భర ప పరిసీ OR వాయిడా పచుతుందే ఇవి 

పూర్ గా పోటీని గురి స్తు అప్పుదు నీటి 

వీరుదఖి పథకాలను త్యరితగతిని నిర్మించడం, 

మన వహజి వేంపద అయిన నీట్నీ జహార ధాన్యా 

లుగా తప్ప గత్యంతరం లేదని 

సృష్టం కాగలదని (శీ రాను సరొరున్నారు 

ఆయితే ఈ కృషి చం రుని వద్దకు 

నోరొడం 
ఓం 

ఎగరడం మాదిరిగాను, ఎవరస్ట్స్ అధిరోహిం 

చడం మాదిరిగాను ఉక జకరంగా ఉండదిక 

సోనచ్యుకాని నేదు ఇది భార్తతీదేళం ఎడు 

లౌ్ముంటున్న పవాలో అనీ, స్యతం(తజాలిగో 

మన మనుగడను ఇది 

లీ డాక్ట్ట ర్ రావు హెచ్చరించారు. 

నిశ్వరుసు అందనీ ర En 

అధికాపోతోత్సత్తిని, (ప్రజలలో అధెక 
మభ్యాకులకు ఉద్యోగాపకా శాలను కలుగజేయు ' 

చం, భూములకు తగిన నీటిని పరవా చేయ 

'ఢంవర్ణు మా(చమే కందం సిటి 

సరఫరా సొకర్యం లేని భూమి ఉన్నా లేన + (a 

ఆన్నారు, 

' వీరు ఆధికంగా ఉన్న చోట్ల కొన్ని లక్షల ఈ 

ఎకరాలకు మాతమే కొక సాగుచేసే [పతి 

ఎకరానికి నీటిని సరఫరా చేయు ముడాన్ని లక్షే gam 

'పెట్టుక్ వాలన్నన్నారు. ఇందువళ్ళు డేశ జ 

'భాలో నాలగవవంతును మించి ఉన్న తక 
సాయ కూలీలు తిన వేతనాలను పొందేటట్లు 
౫వ్రీయగలమన్నారు. _ నీటి సరఫంతోపాటు 
(వతిరెతుకు విద్యుచ్చక్తిని కూడా. ఎంట 
కీయాలని డాక్టర్ రావు పేర్కొన్నారు, 

లాలా ఆలా ఫీలై పై ఆ 

జర్నలిస్టుల వేతన 
కరఫంం.సిఫారం 

ఒప్పందంపై చర్చల 
ఫల్యం 

న్యూఢిల్లీ , సిప్పెంబరు 18; వ, తకారచ 

యితల వేతన సంఘం సీఫార్శుల్నా ఒప్పుం 

దానికి రావడం్నా యజమానుల (పతినిధులు,' 
వారా గప తికల్క వార్నాస సంస్థల ఉద్యోగుల 

(ప్రతినిధులు జరీసిన చర్చలు విఫలవుయ్యో 

యని నెడికుడ అధికార పూర్వకంగా వక 

టించారు, 

అంతకు ముందు, కార్మికశాఖ పీర్పొటు 

చేసిన (త్రైపాక్టీక సమావేశం, జరిగింది. 
వేతన నంఫుం నీఫీ ఫార్చుల ప్లై ఒక ఒప్పందో 

“వికి రావలసీనదిగా యా సమావేశంలో ఉభి 

యులకు కార్మికశాఖ సహాయమ్మం[తి శి 

ఎల్. ఎన్. మ్మశా, విజ్ఞప్తి చేశారు. 

తర్యాత ఉభియులూ 

సం(సదింపులు జరిపారు, యజమాచన్వుల 

(వతినిథులు (ఫతిపాదించిన 14 అంశోలను 

ప(తికా రచయితల (సతీవిధులు అరిగీశరించ 

లేదని “పేల )న్నారు. 

సమావేశమై, 
Ly 

వేతన సంఫుం సిఫార్సుల నిర్ణయం 
తీసుకొని దానిని (పభుత్వం త్వరలోసే (పక 
టీస్తుందె, 

నిరసన డిం జర హాల 

ఉద్యోగుల సర 
CE 

యజమానుల 'వె_ధరికి నిరసనగా ౦55౫ 

నా 

సల 29 వ తేదీన నిరసన పొలని 
బ్ర తికా. రచయితల సమాఖ్య, అభిలభా 
ల అ ఇత. ET ప తికాఉద్ గుల సమాఖ్య, (పన్(టన్ల 

ఆప్ ఇండీయా ఉదో పగుల సంఘా 

. (ప్రతినిధులు నేడికరడ 

(నంగా తీర్మానం చేశారు, 

పొలంలో దింపబడి 
బంగా 

స్వాధి ౦ చేనుకొనడానికి 

1విటిషు ఎధికారి రాక 

చ సమూ ఖ్య 

ఏక నవా దేశము [a 

నూర, "సస్టైంబం 18-2 

సీ విమానంగుంచి ఏటి మణుగుల బంగారం 

 రూపొరుల ఏలువచసద 

లో 
క్. 

ఇటలీ నం అం మని కరు వారు స్వాదీ 
నం. ఒసుమున్ను ఉపిసులొ, ఓం ఇ ఆ i 

భ(చతాధికారి, సక్ ఇచానకి. ఎ! పసు 

పచారు, 
(7 

కున్ వునా ం ఆప్త 

తరిగి అనుకునే పయిత్చాలు ఆరం వెళ 

సాగిము దుస్నారు, ఆయున చ ఒంగారోనికీ శేధదం 
జ 
వం కొన్సి కాగితాలను క్ే్స్ అధికారు 

అకు అందజేశారు. సిజీసి 

లీదచుతూ వున్నారు, 

వారిలకా సరికి 

జై. టి కె.కి 
వదం తిపడవి 
వతి. వారలపె కామరాజ్ 

దినేష్ సింగ్ల ౬ డస 

మృ్మదాసు, సప్పంబరు 8; కేష్మడ 

hares చ అవకాశాన్ని. గురించి 
నీటి టి, కృష్మమాచారిని అడగపలనీనదిగా 

తపమును (పథానవ వ స కొన్ని 

ప తికలలో పెలువడిని వార్తల ౨ కేంద 

వాజేజ్య శాఖాముం| చి (శీ రినేష్! వ నేడ్కడ 

bi 

నుర్మితిన వర్త ౭తో 'చేరండొని 

చారి Werte అని 

అయినను. నేను ఆ విషయం అడగలేదు 

ఖని బవాబిన్నారు, 

ఈక కృస్తమా 
(నైష్టెంచగ్యా 

అయనను దువ విషయమా యుటి 
శ్ ఆం కీ ఎకి a 

మిద ంగా అడగమని తమను క్ రలేచసీ, rn 

క్పళ అలెచించిఉం ట్రై విషయాన్ని (వథాని ఒ 
తవు కా సంగతి చెప్పులేదసీ అయన అన్నాలు, A] 
భలే + తిఫుు టి టి శ ను 

యా ఉదేశంఛో మ. 

ఐభో వార్ష రండో తెలియుడంళే దన్నారు, 

విషయింఎప్పుడూటల్ బోజన కే రాలేదన్నొ సలు. 

నేడు (శీ కొ రామును బహుశ (కీట 

ట్ కెను కూడొ శీ దినేష్సీంగ్ కఠిసి 

కొంవారు. ఈ సమావేశాల దృష నీ నిన్న 

(శీ కృషుమాచారితో జరిపినచర్చలకు | సత్యేకత 
ఏమీ లేవా అని ఒక విలేఖరి |పశ్నీరి వాదు, 

దీనికి (శ దినేశ్ శోపి.గ్ సమాధానమిస్తూ 

కలౌ Sr 

“శీకృష్యు వూచారికి పదవి విషయమ్మె 

నేను ఏమ్మెనా సూచించానా అనిగాని ఆయన 

పుధ్యతివర్న రంలో. చేరే అవకొశాన్ని గురించి. 

చర్చించారా అనిగాని. లేక ఆయనతో యా 

విషయాన్ని గురించి నన్ను వవర్షైనా చర్చించ 

మన్నారా అని గాని మీరు (పష స్తే దానికి 

నొ సమాధానం లేదు అన్కి కానీ అలొంటీ 
అనుభవశాలితో జరిపిన చర్చలకు (వత్యేకత 

ఏమీ లేకుండా ఉండడు. 

తమకం. ఏద్దెనా పదవి విషయాన్ని 
యేబ్బునా సూచిం గురించి (శీ కృష్ణమాచారి 

చారా అని (వన్టించగొ లేదు అని (శ్రీ దినేష్ 

సీంగో జవాబిచారు, 

Cat చే టే, 

కృషమాచారి నేటి సా యంకొలం తాం గను 

అధ! భ్యక్ళు( డు (శ్ కాపురాజును కలిసీకొసి ఒక 

గంట నె సెప్పు సంభోష అలు జరిహెరు, 

అనంతరం (శీ కామరాజును యీ దిస్ 

నో 

(శీ కృష్ణమూొచారెని 

వర్త 2లో చేరాలని కోరినట్టు 

అలో నిజంలేదిని (శీ కొవురాజు ప్యళికా చ్చి 

కేంద హంతి 

వెటలవడిన్ నోర 

ఖరులతో చెవ్పారు. తపు ఆరోగ్యాన్నిగురంలే 

థెరీసిక శేందుకు లీ కృష్ణమాచారి వచోచి 
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గలదని, అండుచేళ ఈ లక్షా కన్నీ సాధిం 

చేందుకు నివిధ కొంగసేతర.. పార్టీలతో 
చేతులు కలపడానికి _ ఆన విధానాలను కొర్వ 

(కమాలను మార్చుకొవడానిక్రి పనుదీయనని 
ఆయన అన్నారు. 

బలదిగొ 
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తప్పు ఇంగ్తీషు ౨ వ్యతిరేకో దోకుంలో గాన్కి లేదా చై 
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లేదని 'డొక్ల ర్ లోహియా. చెప్పారు. 

ఎస్, ఎస్. సి ,సటో సదయ కార్యకర్తలు 

సనుహ్మిగా. పని చేయగలరని, యే జయ 

(పాశ్ థో చర్చలు. జరిపిన తర్వాత లాను 
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కేంద ఆహార. వ్యవసాయశాఖ సహాయ 
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నియం త అసీబ్బంది ఇంటింట. తిరిగి ఆ 

సధకాలు జయ పధం కాపడానికీ కృషిదీయా 

లని గుంటకారుణిలా. కలెక్టర్ (గీ నెర 
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ముగు రు సింతొనం కలనారు అవలేవ నీలు 

చేయించుకోడానికి ఒన్సుకొనే టట్లు త్వరలో 

కృషి చేస్తామని శః సదరు లో * స్రటురబాల 

వివరాలు "సిక ణ ఆరునుతోందని. డాక్టిర్ 
కాస ణరావ్చు పినరించారు, 

జిల్లా సరిషచ్ను. అధ్యక్షుడు నీ మేడ్న్వాలి 

సాగేశ్వరరా; ఎ సభను Ey voi ఏ కుటుం 

సియం తట పథకాలను అసులు సేయుడల రిలే 

సళిషత్తుు, సమితులు సహకారం అందణేస్తా pi 

మని హామీ ఇచ్చారు. 

బిల్ఫా వైద్యాధికారి డొళ్ళ ఈ ఎక్, గోవింద 

రాజులు వందన సినుర్పణి చేశారు. 

వైద్య. ద్వార ర్థంలకు 

,కమాళిక్షణా వ వమంంఖ్యం 

డాక్రర్ భూషణరాపుఉద్బొధ 
17: చ్చెద్య గుంటూరు. సెస్ట్రెంబప్ 

విద్యారులు, విష టొ (ప వ ర్తి చచి 

మంచి శేరు. తెచ్చుకోవాలని, 

వివ్యాన్ని జయ్యు వదం కాఫడొనికీ మణ 

అఫసరమని నం " ద్వశాఖ గ్టెరె 

కరు డొక్ట ర్ వ, భూషఖరా వు వు గిచ్చు ఇక్కడ 

జై .ద్యకరా లలో జరిగిన సవ దే ఉత్త 

వాజలో (పసంగిన్లూ 'ఉదో ధించారు. 

“ప్వద్వ విద్యారులు ఉన్నం థికారులకు 

గాళ్ళ మఠ్ 

భూపషణిరాపు చెప్పారు. చదువుతో ఉదొనీనిత 

పనికి ద అయన "హాచ్చరించారు నియమ 

నిబంధనలను, వేళసె కలను స్మి కముంగా పొటిం 

చాలనీ ఆయన కోరారు. 
గుంటూరు వైద్య కళాశాల (్రిస్సపాల్ 

డాక్టరు పిన్సమనేని నరసింహారావు అధ్యక్థృత 

వహించారు. నిన్యాళ్ళి సంఘం (పధాన కొర్య 

(శీ ఎగ్, రంగారావు స్వాగతం చెప్పారు, 

రీ ద్విజేందబాబు (మాజీకార్యద్శా) కార్య 

ర్స మ. పరిచయంచేశారు. సంయుక్త 

కార్యదరి |) iO రళ్టుంచౌదరి కొత్త విద్యారు. అను 

రసం చేశారు, డొకి గరు పి, లక్స్ రాష 

(ప్రసంగించారు, “అనంతరం క” ఆరి 

నష్ట రచించిన * ఫాదర్స్ వాం మడి నాటికను 
నల 

పుండొల 

పచెచ 

(పీ, కూడి 

విద్యార్థు Ge) (పదరం దాటు 

CE మస్ హ్హ వి, టం కర్ సియా ద్, 

నాగేశ్చరా చే, Se ప సూర్చంటొ, కుమారి 

అంబికాదేవి నటించారని, 

డా 
రాజమం డిల్ బూర్షుల 

సంతొపసథ 

రొజమంర్మ డి, సప్పుందిరు 18:23, 
pn 
చం కృష్క్టరావు స్మారతసభి ఇకాడ 

రంగపు ౬ 

నౌరు ల 
ళీ 

సుష, 3 ఎం 

సర కొంగను అధ్యక్ను లు 

(1 we పోతారా 

శ యూమున వెంకటస్వామి, (శీ బుద్చవర ప 

సూధ్వ్యవారాయణ ఎనాచ్చె (1 పజాసోప ్ రీను స్ట 

స్వెర్నీ య బారం గ జ ఏనీషాలను, త్యోః 

సిరఖిని వివరిస్తూ (సనంగించారు, తరునాథత 

తెండు నిముషాలు పఘ్యలు లేవి నిలపడి మప్పు 

నాంజలి ఘటించారు. 

య స నొల్బ సదాశివరావు, ( 

రావు (పభ్బతులు శీర్ష! శీషునికీ 

సమర్పించారు, 

నుంటూరుటొ బస్సు 

(ప్రయాణికుల "ఇలర్ 
పమ శవ ata 

తాటకా ఆఫిస్ సనూపంలే 

జు అధాక తను జరిగింది, 
aay 

కీ కాటూరి షు) జబ్బా 

జోహారు 
Gt) 

mort we Cc 
(pe 

(జరాణి ee) 

ఉప) “షల తకు సు geese తోటరీ 

శబర్జ్యుదు స Ls సాడరాశ కిల్ సోది 

సో పలు 
వు 

(శ సంకా వంపటరత్నం. విరాళం యిచ్చారు, 
దోటకి కః 

ఏర్పాటు అధుఎంద్సి, 

| పాదం 

తవం చేశారు. నిర్మాణానికి 

క wn సుయ. ఆర ర్యాం 

Cary 

సల 
షర 

సందర్భంలో ఇతి 
క్ష 

, గన పధకు రోటరీ కచ్ అభయ లు [క | న sis ద పథకం 6 టరీ పటు గ. మం లకి బి నాయుడు. సంగీతం: వేపాబ్బందం, “2 

సత్యనారాయణ అధ్యక్షత పహాంచారు... కార్య వెస్, సత్యనారాయణ. ఎ. రాస 
a ఇట సళ మం. వి a = క్ క 

డర్శి (శీ బ్ ఆర్, స బజురు వందర చబుర్నణ Hye 3 , ఆంజనేయులు, బి జంక టాపు, ( 

Dl కంటం : . 
Woes మలే శ్యరడావు, ఎ. రమణమూర్తి, అంకాల ర. 

జ కాన్ RI వ్ ఖు న! 

ద్, సపంబరు 18 అం ర లుక్నిశి "స్లచార్; ఎస్, రొజురాఫు, 
(a pe జ న. 

ఉర్ (గ్రాడ్యుయేట్ స్థాయిలో సపాంయేయ నలం శు ఆర్ష జరు 
చంక rl ఖ్ ల నా. వొ వి. పుం 

కాల earn BVM, al సస. సె చల ne బాయలని 
సల age వటం న A a Rae 

ధియా ఉపాథ్యక్థు ల సమాపేళం పోరి సఫా చంకన. అతతొతము ప్యాతలను ఉక్తం 
వ! ము తో 

శ గ. మ ల yen er Eur జ 
రసు మ Be నిర్యోపీట్ ఉపా ఇని. యుపీచితంగా. సటంచారు. నెం 

మ్ న Em దరి 
అటి సం కుల 

మయ్య! సన్ల అనవచవ 

పోతుందన్నాను. (శ్ దేశాయ్ ఎ 
EE 

| DENG lies rea) 

జరా హవా యు ముం ఈక్తూలోొ erie అగ మగ యం వంచి! ఆక . 

అరలు 
0 | 

గంంటరంారం సంచి 

విశొఖదు బసం్బలం 

ఆర్. టి, నీ, 

త్వరలో ఏర్పాటు 

(ఆంధప తక (ఎతనిధి 

గుంటూరు, “సస్టైెంబరు 17+ గోదావరి 

పష బ్రారొలనేందర్భంగా రోడ్డురవణాసంస్మృవారు 

నిన్న టినుంచిగ్తుంటోరు, చిర ల్కజంగోలు,నర్చా 

రావ్పసేటల నుంచి కొళ్పారుకు [పత్యేక 
బస్సులు నదుపుతున్నుటు డవిజనలొ కం టో 

అరు (కి జి, రవుణారావు వెలియబేశారు, 
(ప్రయాణికుల స్ hear 

స్ఫుంచి తెనాలికి. అకో బర ఓవ తేదినుంచి 

ఉదయం & గంటుటంచీ 10 గంటలవరకు 

ఎకుసవ (టేపులు నడుపనునుటు. అయన 

నల 

గుంటూరులోని పోస్ ను 

విద్యారుల సౌకర్యార్థం తలో" గుంటూరు 

సంచీ విశాశపట్నానికి ర్యాతివేళలో 

సర్వీస్ (పపహాషడుతున్నట్టు (శీ రహణారావు 

ఏనరించారు. 

(ొడ్యు యేల్ 

బస్ 

చిలకలూరిపేట, పర్వూరులలో త్వరలో 

బస్ఫున్ఫీ అడులు నిర్మించ చనున్న టు ఆయన 

తేల్చారు... 

శ్రి తె న్నే టి 

'7తీవ జస్మాదినం 
seul bo 

నిశాఖపట్లుర, సెప్టెంబర్ 1&8: (ప్రముఖ 

పొర్గ్ళముంటు పటల తీ తట. విశ్వనాధం 

73వ వ జన్మ దినోళ్ళ తృవమును అక్టో సరు నాల 

రవ లేడి కురుల Subse ఇక్కడ 

ఆ కెళ్ళవారి (సారస్వత వేదిక) ల 
ఇరువ్పుటకు. ఉత్సవ కమటీవారు.. నిర్ణయించి 

గృహంలో 

wy me Te pnp ల గా pee”, నట్బ్డు కార్యదర్శి ళీ సంబూరి రంగారావు 

వలేయచేస్సు, న్నారు. 

సభ చాయుంకొలం 4ారై౮౦ గంటల 

లగాయతు  అరంభిం అవుతుంది. 

అంతకు పూర్వం నవ్ఫరోజీలో, ద్లోని (శ 

నంబూం రధిగారావు గృహంలో ((వజాపార్చీ 

కార్యాలయం) ఉదయం 9 గంటలకు వేద 

గ్ అశీర్య్వచనంతో కూడిన శ్యాస్తోక్త్య 

మ ఒక సభ జరుగుతుంది, 
| కీ తాన్నేటి విశ్వనాభం సేనలను ఉగడీన్యూ 

మ (ప్రముఖులు (పసంగాలు పస్తు, 

శ విశ్వనాధంగొరిి పన్మాన ప్యతం సనుర్పించ 

డుతుంది, ప్రముఖుల సందేశాలు చదవటం, 

సొహిత్యగోష్ + (శీ ఇన్నటి వారి సమాధానం, 

జఅనంఛ్ననం. వినోద కార్య కపగాలు జరుంతన్. 

అరధ. విశ్వవిద్యాలయం (ప్ హా ఫినరు 

(శ వ వోరుగంటీ _ రానుచం[ దరు అధ్యక్టత' 

వహిస్తారు, 

ఉక్కుఫ్యాక రీ ఆంగోళన 
నందర్భం వి" "్టర్టులపై 

శేనులు శ్రీ ౩న్నేజ వి. ర్భ 
విజయవాడ, "సెప్పి ంబరు 17 3 ఉక 

కా స అందోళ్ సందర్భంగా పొలి 

DAE విద్యార్ము! లు తదితరుల 

బడిస కేసులు, నిజయచాడో “సండ్ 

జారీషి యల్ వేజి స్ట్రీ ఏకో కోర్సులో ఇంకొపరి 
ష్యారం కాకుండా ఉండిసోయినవని జెరిసీందపీ 

యది. చాల విడారకరమ్నెన విషయం అనీ, 

సొర్భపుంటు సభ్యులు టి wy విశ్వనాధం 

నేడికడ ఒక (పకటనలో న్నారు, 

ఇంత కాలం అయిన మీదట కూడా ముఖ్య 

హంతి న్యాయం. విచఛారించటం అనేది 

అలా ఉంచి అపుదార్వం వహించి ఆ పేసులను 

వో 
భా 

“పెరె)నా 

ఉపసంపొడింిచాలని ఎందుకు అదుకోలేదోలనూ 

ప్యాంగా ఉందని శి విశ్వనాధం _ పకటించారు. 

పజల ఎ ముఖ్యంగా విద్యార్ముల CID 
~~ baw | 

ఎరా విధమె_ సన కేసులు కొనసాగించటం ద్వారా! 
So 

లాలీ త్తం (సదిర్శిస్తుస్ప కసి తీర్చుకొనేవ్వైఖ 

రెకి సాధార ఇ పొరులు, రాజకీయరంగంలోని 

వ్యక్తులు చాభా అసంత్పస్నె జొంది ఉన్నారని 

ఆయన అనారు, 
oo 

సభుత్వం. పస్నుత పరిస్టృతు అను అవ 

గాహాన చేసుకొని సముచితంఖు వ్యవహరించ 

గలదని. ఆశిస్తున్నాను అని (శీ విశ్వనాధం 

తను (పకటనలో 'సేరొసవ్నాతు, 

బది” 
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18: 

ఆంళస్నుల తారతమ్యాలు పనికీ 

కాభోకి అనుగుణంగా 

కస ప 

నిజయవాచ్త సె స్ట వబర్ కులనర్ల 

విభేదాలు, 

రానని షం వారుళున్ను 

పుసుషులు మూరాలన్సి సినాహోనికి అసురాగాను 
శా ల అద కాకు, ల. 

బరిధథణం (ధాన ముని "బద స్ప. ఆడాలి 

తగివన్తు ఇతిపుళ్చుం ఆధౌరంగా రచించబడిన క ) గో 
wy 5, బై స 
నః ద్ యళ 

నీ స్తాపన 
Co 

వాటకాను 
| య లపల preg Ha aa pe 
ఎచరదండ. బొనుపుంతరాయే (ంథాలయంగ్ 
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ఇ శ ata Yas ఎదొ. డం వస్, బటసనమూాఖవారు (సదర్భిం 

చారు, 

రచన కప్పగంతులు. దర్శకత్వం? క. జ్ 

డ్ బు మీటు, చజులటై 

వృతిలో పీతి, 

జీవితంలో సేవ 
రోటరీ జిల్లా గవర్నరు 
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ఉద్బోధ 

విజయవాడ, 'సెస్ట్రంబడ్ 1టీ=రోటరీ 

సభ్యలు తపు స్పృళ్ళులలోన్ను తపు స్వంత 

వ్యవహారాలలో కూడా. నీతిని నిజాయితీని 
"పంచుకుంటూ స్వార్షాన్నీ వీష్ట నంత తగి ందు 

కుంటూ సేనా భావాన్ని వీల్ళినంతగా "పెంచు 
కోవలని ఈ రోజు ఇకుడ రోటరీ బిల్లా 
౩15 గపర్దరు (శ (శీపొదింపు, కిల్చొది 

ఎట్బోధించారు, 
తాము చేసి (ప్రసంగాల బట్టి కాక చర్య 

లం పట్ట (పని తము తీర్పు చెప్ప 

గలరని కూడా ఆయున. పొచ్చరించారు. 

చాలా మంద్ చదుపుకున్నవారిలే గ 

కులతో కూడా రోటరీ పళ్ళు దురభ్యిపాయం 

ఉందని దీనికి కారణం రొ రీ "సవా కార్య 

(క్రమాలను (పచారం చేసుకోక పోనటవు 

అన్నారు, అంతర్జాతీయ రోటరీ సంస్థ ఈ 

విషయాన్ని. ఇటీవలన గుర్చిందిందిని కూడా 

అయిన విశదం చేశారు. 

విజయవాడ తోటరి క్ష 
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యీ (కీపాటరాు కీల్ఫొడిని సకిచయుం చేశారు, 

తోటరీ కృత్ తరపున కిల్పొవి దరినతులకు 
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టిం హార్టీల 
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సభ డాం 
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కార్యపర్న 0 హర్షం పక ంచేసింద్* 

AOS (సభుత్వాలు పనిచేస్తు సన తక 

ర్యవర్న 0 వుదింపుతో రహో సి రాజ 

నికీ మధ్ తేడాలున్నన్చ ఇట్ మట శంపుడ 

(పభుత్వాల సక పంధాలో నడుస్తే 
ను 

౧ ఏలా 

న్నాయని సంతృస్ని ని వ్యక్త ౨ వేసేంది, 

ఇరస్న్వ యేళ్ళ ఇ కోం(7ైన్ చుప్పరిలాలగవల్ల సి 

SOAS ఫలిత తను నివ శంచడంతే 

(మక లు వేసు చ్చ కృ కేక్ ర్మ అ్హోని 

మద్ద తు న్నా జస య్ 

నిరంకు 

నం 
ళం 

జనసంఫ్ పార్టీ 

(పభిత్యాలలో ల వ పర్చే కూడా 

శంగా వ్యవహరించకుండా చూడాలనీ కోరారు, 

ఈ సందర్య గౌ 

పీహార్లోను ఉర్వూను రెండవ అధకారభిషగా 
చేయాలన్న సూచనకు వ్యతిలేక కంగో 

ఆ ర్మాష్టాల బనసంఫ్పార్టీ తీసుకున్న దృడ 

నిర్ణ యానికి కొ కార్యపర్శ ది హర్ష ంతకియ జేసింది, 

అవినీతి, దుష్పరిపా 
షు ia తగిని సొకర్యాలు కలుగ 

జే కాం గౌసేతర (వభుత్యాల ఏర్పా 

ఒక అరం ఏక్కడగలదన్నావు, ఈ 
గా ( స 

(ప్రభుత్వాలు. విఫలమైతే పజలలో నిరాశ 

నను. తొలగించి, 

నిస్స్ఫహలు కలు గగలవనీ, (_(వజాస్వామ్యంిలో 

నమ్మకం లేని శక్తు లకు బలం యిచ్చినట్ళు 
కాగలదని తెలిపారు. (సజాస్వామ్యం పట్ట 

విశ్వాసం గల మిషశవు (_పభుణ్వాలతోనిషార్నీలు 

త్రీ లాటి పరిస్తితి రాకుండా చూడొలసి వచ్చ 

చ్రించోరు. 

కాశ్మీర్ : చవాన్ 

హా..లను అమలుచేరాలి 
కాశ్మీరులో శాంతిభ్యదల పరిస్టితి శ్తీశ్రి 

నస్తున్నదన్కీ మత తత్వం సెరుగుతున్నద్రసి 
మతో తిర్మానంలో 'పిల్కొాంటూూ శ్యాషం 
లోని పళిపొలనా వ్యవహారాలను మెరంగువరచ 

చర్య 

కాకి 

ఖీ టూత్సాలంగా జసు 

డొఫీకి వెంటనే తగు కట్ళుడిట్ల షన 

ల తీసికోముని శేం్బదా న్ని కోరారు. 

గ ణ్ 

బరలనోప్వి ఒంటరిగా. రాదు. చానితో పొటు వెగువు, ' 

' ఉదాసీనత, ఆలసట, కొలుగుతాయి, ఇవీ నొవ్విని ఎట్కున 

‘ చేస్తాయి. ఆస్సుతు మీకెంతో ఆహౌఖ్యంగా ఉంటుంది. 

48 ఆనానిన్ వెంటనే తీసుకోండి. అవి హిలుగు విధాలుగ 

, నంత వేగంగా పనిచేస్తాయో చూడండి | 

స్ అనాసిన్ నొప్పిని తగ్గిస్తుంది చప్పున ' 

2. అనాసిన్ అలసటను 'ీసివేస్తుంది=చప్పుస : 

“3, అనాసిన్ ఉదాసినతను పారదోలుతుంది-చప్పున 

శీ అనాసిన్ నరాల విగువును సడలిస్తుంచించప్పున 

- అది4 దిభాణళవశివేన్తుంది | 
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ఖర్ నోట్లిజబ్య షంకిరి 

ధాలసు వపాండిధయవెండాొచికీ, భారత 

దేశంలో వ్యవసాటూలత్సుళ్నా. అభివృద్దికి వహా 
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దస ఆననంసు పార్ఫషుంటరీపొర్ట్స్ నాయకుడు 

శం చీ, వాజాపాధునా చప్వారు, 

బ్లేక్ (పభుత్వ అస్వోన దప్ప వెళ్ళిన (. ర aon 
సుస్పొద్దాష చేంఘుంల్ a వావాసొంటో 

ఒకరు. 

భారత్కు ఎరువులు. మపముతికి. అక్కడి 

సంచి ఉకు రాలీ సంబంధించి ఒప్పు 

డం బేసి హొనడానికి ణు త్ పిదో కింగా ఉను 

దన్నారు. “స్టిగా తమజీశంతో వంటనే పూరి 

దౌత్యసంబంధాలను సలవెల్పుకోవొలని ఇజేల్ 

కేదిసికూడా ఆయన ఫెప్పారు, 

అవుధ్య ఎక్కువ వ నా 

డుచ్చెనాలు (కనా నిమ్ము 
ఉన్నాయనీ ఉప పధాని 

(చేకటనకు 

(క బంరాజు పుథోక్ 

శ ఆయన ఒకబహిరంగనభలోమాట్యా. 
డుతూ, భారతదేశం స్పేనా, ఇతర ళఈూర్చు 
అయా దూల స న చ్చెనాొ వన్నుతున్న 

వ్యూహం సఫలం. కొకుండా ఉరిడొరింళే, 
జపాన్ ఆగ్నేయాసియా రాజ్యాలమధ్య సహా 
కారం ఆత్యంథ ముఖ్యమున్నారం, 

ఆగ్నేయాసియాలో పటిష్మమ్మెన ఫారో 
జాతో భారభడేశం వాత సంబంధాలని 

ఏర్పాటు బేసికోవాలనీ. చ్లైనాలోగల., 

సంబరిధోలను లదు.చకో: ప వలనీచ! 

ఇక్క 

వాంిందా చెల్సింపు పచ్చతిన టాన్ సిన్ష! రః 

నెలకు రు. 2 రf= ల ex: 

చెల్టిన్తూ, రు, 265 

విలువగలో'నీషనల్ 

61” 3 బ్యాండ్, dl 
ఇల్ పెరల్ పోర్టబుల్ (టొన్సిస్టర్ 

హారిదండి వివరములకు (వాయండి కి 

Romer Agencies [4ఉ?9 66] 

P.O. Box: 1441, Delhi, 

డాక్టరిచ్చిస వన్కన్షనుపలె 

ఆనొనిన్లో' దొషధాలు కోలినీ ఉన్నాయి. “వరత చేళంతో 

వొాధోవళమనకారులకన్నా అనానిన్నే (సజలు ళీ 

ఎక్కున వాగుకున్నారంపే, అందులో ఆశ్చర్య : 

పడపలసింది యేమిలేదు. 

ఈ సారి ఒడలు సొన్నిగ ఉదపే, ఆనాన్న్ తీసుకొంది; 
ఆనాన్న్ తలనొప్పి, జలుబులు, ఫ్లూ, నంటిసౌన్నినుండ్రీ 

సివావణనిస్తుంది. ఆనాసిన్ దగ్గిర ఉంసుకోంగీ, 



బృందంలో పభ. 

mei le నొ Wane Wt షం 

ఛాదట జట్ ని రొమనాతణ కృష్ణ న 

(స్టన్) జ్యాస్ంసునింనో తొలు ఇన గనక 

వచారు, మినా సభ్యలు. తేటఎ ముఎఖర్ష్మ 
. 

టీ 
మూ 

జా dP ay, 
(సస జెతీలాల్ లు భారతలో వస్వారు, 

ఆధిలభారత లాన్ చెస్ట్ సంఫుం (పతి 

నిధి ఒకరు నిన్న ఇకకడ మాటాడుతూ, 

తూర్పు పు దలం స్నెసెల్స్ _గాసీకొర్భు లలో 

జరుగుతాయ)నీ అన్నారం. నెస్పే కొర్టులలో కిని 

టింఖానొ క్స్ కోర్ములలో కొని శః పోటీలు 

జిరుగుతాంం3, 

అంత ర్విశ విద్యాలయ 

మ్యదాసు, సెప్టెంబర్ 18: చక్తీ అ 

మండలం పురుషుల అంతక్విశ్వనిద్యాలయు 

బాస్కెట్బాల్ పోటీలు, 1967— 68 

విద్యా సంవత్సరానికి అఖిలభారత పోటీలు 

మచాసులో ఈ ఏడాది చివరలో జరుగు 

తాయి దక్సి ణఇమండలం పోటీలు నవంబర్లో 

వికి నుంచి 29 వరకు అంతర్వుండలా 

"ఫ్న్నల్స్ నవంబర్ 30 న జరుగుతొయి. | 

తా కా 
హం ౦) రు లా 

హా చరొబొత్, 

శి. ఎం ఇ. 

కూదా గోలు చేయలేదు. తిరిగి పోటీ రేషి 
ఉరుగుతెంటి, 

విజయవాడలో షవిల్ 

సస్తంబ 
చ 

1 & వు 
బాద్మంటన్ వెటిలు 

1 డ్ రి? విజయ పఏణయానద, 
వలో ఒప an The ఇదో Wy 
ఇ దొ CN వుల బ్యాటు 

ఏత సుంచి 29 వరకు షటల్ 
; క స్ 
సిటే ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు 

స అకోబర్ 16 లోగా 
చ జ ళు 

దరఖానులు చేరాలి.  విసరాలకు 

.హెచ్,.రామలింగేశ్వరరాను,టోర్షమెంటు 

కార్యదర్శి ద స్ట ఆమధ్యరై ల్వే ఇన్స్ట్రీ ట్యూట్, 

వీజయవాదకు (సి తలుసుకొనపచ్చును, 

ఆంధ; లా 

ూచ్. ఎం. టి 

కార్మి కుల సమావేశం 

అకోబర్లో హైదరాబాద్లో 

హె_దరాబాద్, సెప్పెంబర్ 19: హెచ్. 

ఎం టె అన్ది నిభాగాలకు చెందిన కార్మిక 

(ప్రతినిధులు ఆక్స్బర్లో హా దరాబభాద్లో 

సమావేశమనుతున్నారు. యాజమాన్యం వారి 

కార్మిక వ్యతిరేక విధానంపై చర్య తీసుకునే 
సందర్భంలో ఈ సమావేశం జరుగుతున్నది. 

హెచ్. ఎం. టి. వారి అయిదు విభాగాలకు 

చెందిన ( మేడ్ యూనియన్నను ఒకే సమా 

ఖఖ్యగొ ఏర్పాటు చేస్తారు, 

ధరలు* 
————————————— 

వ్యవసాయ వస్తు ధరలు 
ననన ననా నానే 

' , విజయవాడ స్యాంబర్ 19. హాయవార 

గ్తీబ్లివల్ అనీప్పెంట్ వడార్క్యెటెంగ్ డి రెక్ట్టేరు 

rel సదరు నుండి కొమగోలు చేసిన 
8.9.67 వాటి, టోకు ధరల: (ఒకక్సింటాల్ 

ళ్ళ? (కొత్తవి 7658 100.8 
8 st 49.50 J 

49.50 

కకత 24 చిత్తూరు. -- యూ 

(in శు: 

1 క. 31.13 41.50 

 తోడేపర్సిగాడ్ం 31.13 41.50 
క్లాకీనాడ 31.13 41.50 

'ఆమేందాలవల ఏ _ బలా 

'సన్నుక్సష కొటుకలు 
చోడేపల్సిగూడిం 34.13 45.50 
జొకెసాడ 34.13 45.50 

వన్నాలు ! 
ఇషుచాలపరి నె వ అ 

మొలక్లుకులు 

సైలూారు 37.13 49.50 

శ్రీజ. బి. 24 oo) 

మిలు బియ్యం 
య 

శొంబర్పు 14కొళ్తువి 100 &: 

శిఖ బ్కి 24 న 

. 78,02 
కిదికీ కాకతీ 78.02 
అమ్కుళు 

విజయవాడ కొత్తని 66-50 

తాడేపలి గూడెం 66.50 

కాకేనాడ 66.50 

ఆకీఖదాలవలపె _ 

కాటుకలు 
a span 71.93 
వరబర్ము : చిళ్ళ్నూరు గ 

సన్నాలు శ ఆముదొలపలన _ 

మొలకొలాకులు (నెలూరు 78.02 

చేరుశనగ 
కాయలు (విజయవాడ 117.39 

.. వదోవి జై 

“విజయనగరం 115.00 

పస్తు (విజయవాడ 181.25 
. నంద్యాల ప్ర 

ఆదోని జ 

విజయనోరణ 176.00 

' మౌవె (విజయవాడ) 351.90 

వంద్య J pm 

ఆదోని en 

' విజయచగరతి ౩62.00 

అపరొలు 

"కందులు (వదయవాడ 140.0! 

_ తుఠబూరు . 
ఆముదాలవలస ఆ 

మినుములు (విజయవాడ 170.00 

 కుతయోారు యా 
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da 

తవమె)దొజనళు న? —_ 

"పలు | వీజయవాడ్) 12000 
ఛథటెకొరు — 
శవఖిదాలసలివి జు 
వీశాఖసల్బుఆ = 

శనగలు విజయవాడ) 175.00 
గుంటూరు జా 

ఆముదాలవలస = 

'చిం. పండు . లో 

వుదనపల్ళీ wn 
హిందూపురం : కేవరికం = 

| 2 రకం _ 

, చిత్తూరు 1వ రకం 355.00 

జొ న్న లు 

అనంతపురం తెల్ళప: అ 

శంద్యాన వచ్చవి శ ర్ 

ఇ ల౦ 
ఇ. 

తునిల్ ముదటరకల జనా 

మూడవరకం ean 

హిందూ పురం మొదటీరకం . = 

రెండవరకం ar 

కూ డనరకక = 

చిత్తూరు మొధచేరక 235,00 
రెండవరకం 220.00 

మకా 200.00 

తాడవల్సి గొడెం మొదటీరః 240.00 
రెండవరక. 230,00 

౩నకాపల్లీ మొదటేరక। చే 

లెండవరకం నా 

వాడ వరకం = 

జీడిప ప్పు 

వేటపాలెం. =వేరికన్ రకం 882.00 
ఇండియన్ ఆ 

బదులు 772.00 
=. గంక్కలు 635,00 

మి రి 
ఇ 

గంటాను. జ ఏం ఒకటనరకం ఆజా 

జ 2. 2వ రకం జూ 

జ 2 ద్రర్శరకం జు 

3 య్యి 

వల్నాడ. దేశవాళీ 

గుంటూరులో = ఆ 

ఒంగోలులో " ఘు 930.00 

కౌబ్బరికాయలు 

(వెయ్యంటికి ధరలు కొత్తవి పొతవి: 
విజయవాడ 400.00 460.00 

రాజమం దీ లా _ 

పాలకొల్పు జూ అం 

పనుపు 

దగ రాలల 1 కొమ్ములు మా 

కామ్యొరు _ 

గుంసలు ల 

కడవలో కొమ్ములు ee 

ను ంఫలు లా 

జనపవార 

వీజయవగరఆ ! మొదటిరకం 91.09 
" రెండనరకం డెర్, 74 

మకనాడవరకం 3౧౩కి 

౩ముదాలపలసలో ఏ మెదటేర?: న్ా 

రెండధరకం జై 

హకొడపరకతి వ 

[ప జి: 
శాల 

హమ్మ రు పి 216 ఎక్ శా 

ఆడోని: దూది . పారం? హా 

లక్ష్మీ క్ 
ఆదోవి (పత్ని) ఫారం - జా 

లకీ శా 

మంతి (శీ (| బహ్మానందరెడ్డి, చ్దేశ్ కొం గెస్ అధ్యక్షుడు (క కాకా 

(శ వానిలాల, (శీమతి ఈశ్వరీబాయి (లిపబ్సి 

౪ 

౯ 
కబ ఓ 

or) థం 

రాష్ట్రంలోని అఆటగోండు అంధ సచెళ్ కాం గెస్ ఆధ్వర్యాన గౌంఛిభివవీలో సోవువారం జరిగిన స్వర్నీయ బూరల సంస్మరణ సభలో పాల్నొన్న (పఏముఖులు ముఖ 

స్వతం(తపార్సీ నాయకుడు (శీ లచ్చన్న, శాసనసభ్యుడు 

డాకరీ మేల్కో"టు (పళ్ళితులు 

భాషాసమన్య 

అ 
గా 

శల ప అన జ 
రెందవిచావుంతి అఖ 

తం అ ro Dee 
నో 

వెస్ భాన్సలర్ల తీర్మానంపై రాష్ట్రాల 

అభి బాయాలకై కేందం ఆ తంత 

రైాసావిషయంపై 

నింపి తెవముతెవము అభి 
య్ స 

న్యూఢిల్లీ. సెప్తెంబరు 18; 

కె న్ ఛాన్పలర్ల ననూ చేశం జేసిన తీరా 

పాయాలను తెలియజేయమని 

రాష్ట్ర ముఖ్యమం తులకు కేంద విద్యామం(తి (తిగుణ సేన్ 

ఉ తరాలు (నాశారు 
ఛ్ 

ఈ ఉత్తరోలతోపాయే డా (తిసణసేన్, 

ముఖ్యపుం(తులందరికీ, తాము వై స్ఛాన్సలర్ల 

నహావేశంలో (స్రభుత్వ విద్యావిధానంపె 
చేసీవ ఉపన్యాస భాగాలను కూడా పంపీంచారు, 

వెస్ ఛాన్సలర్అ తీర్మానము, వంతి 

ఉపన్యాసము -కొన్ని చోటు భేదాభి పాయా 

లతో కూడివున్నాయి. వాటిలో ముఖ్యమై నది 

ఇంగ్నీసం, హిందీ, భాషలకు ఉన్నత విద్యా 

విషయంలో యేస్మానం వుండాలి అన్న 

అంశం. విషయంలో ఉభయ్యుతా. భేదాభి 

(పాయూలున్నాయి, 

వై న్ఛాన్సలర్లు యింగ్నీషు అధ్యయనాన్ని 

మరింత పటిష్టం చేయాలని కోరారు. 

అయితే దానిని తప్పనిపరి బోధనా భాషగా 

చేయనక్మర లేదు అన్నారు. కాన్మి పభుత్వం 

జాతీయ సమె క్యతా మండలి సిఫార్ఫులనను 

పరించి హిందీ, యింగ్నీషులు రెండూ 

తప్పనిసరిగా బోధింపబడాలని నిర్జయించింది. 
10 సం. లలో ఉన్నత స్పాయి విద్యకూడా, 

హిందీకి మార్పు చెందాలని మం(తి అభి 

పాయుం  వెలిమిచ్చగా వ_స్ఛాన్సలర్లు 

కేవలం, డి గీ (కింది చదువులకు న్మూతమే 

యా మౌర్సు పరిమితం కావాలని అన్నారు, 

పోతే (తిభాషా సూతాన్లికి మలో (పర్యా 
మ్యాయిం లేదన్న విషరుంంప (వధాని 

వ_సీఛాన్ఫలర్ల సమావేశంలోనే ఉద్పాటించి 

వున్నారు, 

ర్మాష్ట్టాల అభి పాయోలను తెలుసు 

కోవాలనే 'కేం[దం చాలా ఆ(తుత చెందు 

తున్నట్టు (శ్రీ (తిగుణసేన్ తమ లేఖలో 

అ జ జి వుష్టరాల సంరంభం 
_ రాజమం[ డి 'సెస్ట్రేంబరు 19 : పంచాంగ 

కర్తల విభిన్న దృక్కథాల ఫలితంగా ఈ సం 

వత్సరం గోదావరీ పుష్కరాలు, 7వ తేరీ 

లగాయతు 25న తేదీ దాః జరుగుతున్నవి. 

(శీ ఎస్. దుర్గారావు, ఫీలిం డైరెక్టరు 

పుష సాల డాక్యుమెంటరీ తీస్తు న్నారు 

యా(తికుల కెట్ట (ప్రమాదాలు రొకుండా 

పజ్కలెక్టరు (శీ కెఆర్, వేణుగోపాలొస్వయంగా 

ఆసకి చూపిసా గటి అజమొరవుషి 
ఎట్ ఆటీ ళం 

చేప్పు న్నారు. 

డెప్యూటీఇన్స్పెక్టరుజనరల్ (శీసలాంఖాన్, 
సూపరిం యేండెంట్ (4 కె. వ. నారాయణ 

స్యామిల అజమాయిషీలో రాకపోకలు భ్యదంగా 

నిర్వహింప బడుతున్నవి. 

శ్థెళ్వే మేలా (పచ్యేకాధికారి (కి కృష్ణు 

మూర్తి, గోదావరీ, రాజమం డ్, కొవ్వూరు 

స్టేపనులలో ను + యూ తికులకు వివిధ పడు 

ప్రాయాలు కల్చించటంలో గట్టి కృషి చేస్తు 

న్నారు, 

పుష్కుర కమిటీ పభ్యులు (శీ వడి 

ముత్యాలరాన్వ ఏర్పరచిన కాధ్య గే వాలంటరీ 

చళంచారు కూడా యా తికులకు పలహా 

రిస్తూ, వివిధ సహాయ కార్య( కమాలు నిర్వ 

హీస్తున్నారు. 

యీ తమ్మినీడి సుబ్బారావు మున్సిపల్ 

స్టేడియం స్పలంలో అకర్షణియ వస్తా? 

యాతా వినోద (ప్రదర్శన. విర్వహిస్తు.. 

న్నారు. 

వీరాకటి, (శీ జె. ని. ఆర్. చౌదరి నురొ 

కటి, పుప్కుర య్మాతికులు ఆకాథ వీధులలో 

ఒకసారి. తగి ఆనందించేందుకు 

విమానయా( త ఏర్పరచారు, 

(శీ కంచి శంకరులు, ఏర్పేడు వ్యాసా(శను 

'విమలోనందస్వామివారు, ఇక్క మకాంలో 

ఉండీ నిత్యము వేలాది భు లకు తీర 

| శసోదాలిసూ తతబోధ కాంజీర్ న్వాగు 

వీలుగా |" 

డా 

అణ్వస్త్ర) వాహక 

సాదనాలం 
1974నాటికి చె వాచేశిత్స త్తి 

శ్భెపీ, సెస్టింబరు 18 ; 1970 తర్యాత 

అక్వా్యాప్ప వాహక సాధనొలను కమ్యూనిస్టు 

చైనా. అభివృద్ధి చేయవచ్చునని (పముఖ 

అమెరికన్ శాన, జ్ఞాడు డాక్టర్ జోనాల్న్ 

ఫార్నింగ్ నిన్నర్శాతీ ఇక హైరచెప్పారు, శ్యాస్తీ య 

సాంకేతిక విషయాలలో అధ్యక్షుడు జొన్స నీకు 

(పత్యేక సలహాదారు అయిన హారి of 1974 

1976 నుధ్యనొటికి చైనీయులు ఈ 

అణ స వాహన సాధనాలు పెంపొందించ 

గలరన్న భావాన్ని వ్యక్తం చేశారు: చ్లై నాలో 

ఆంతరంగిక కల్ళోలం లేనిచో, అంతకంటె 

ముందుగా ఇది సాధ్యమని ఆయనన అన్నారు, 

యుదీ రయా (త 
యె 

కాలికట్, సెప.ం.ర్ 18 :డిమె భ 
లు య 

చేయడానికి ఒక 

యూగియద్ వారు నవంబర్ 

1955 నపోనుచేసిన కరు ఇఒ 
ళు యె 

192. సర ల అనంతరం, 

it 

చిరునామూకు 

చేరింది, డానిమోద అక్షరాలు అలుకుు 

పోయి వున్నాయి కాని ము డలుమా[ ఉం 

చాలొ వున్నాయి. 

పెకింగ్ లోని 
కంబోడిధం్యా సిబ్బంది 

ఉపఫపనంహరించవొదని 

నిర్ణయం: సిహనొక్ (పకటన 

నాంఫెన్, "సిస్టైంబర్ 18 చెన్మాపధాని 

చొ ఎన్ా- ల్రేనుంచి వచ్చిన సందేశాన్ని పుర 
సంచుకొని పెకింగ్నుంచి తన దవుత్య (పతి 

నిధులను ఉపసంహరించాలన్న _నిర్భయాన్నీ 

కంబోడియా. మార్చుకున్నట్టు రాజ్యాధినేత 
నరోడన్ం సిహ నౌక్ నేదు (ప్రకటించారు. 

సిహ నాక్ స్పై విషయాన్ని ఒక ప్మతికా 

(పకటనలో తెలియజేశారు కాని చ్లైనా (ప్రధాని 
నుంచి ' వచ్చిన సందేశం వివరాలు వెల్ళిడించ 

లేదు. ' 

అయితే ఇక్కుశ చ్చెనా విదోహ (ప్రచా 

ధానికి స్వస్తి చెబ్పంచాలన్న తన నిర్ణ యూన్ని 

ఆయున పునరుదా టించారు, ఆయన నవ 
చ్చేనా వారా సంస్పను గురించి కంబో 

డఉయోాచ్చెనా సంబంధాలను గురించి పస్తా 

విస్తూ, కంబోడియాకు సాంస్కృతిక విస్ణ 
వాన్ని, కంబోడియా (పజలకు మాతో 

ఇజాన్ని, దిగువుతి చేయాలని 1966 నుంచి 

చ్చెనీస్ చేస్తున్న (పయశ్నాలను ఖండించారు. 

ఒక కార్యదర్శి మినహా “పెకింగ్రోని తన 
దవృత్య కార్యాలయుంనుంచి సిబ్బందినంత టనీ 

ఉఫనంహరించనున్నుట్భు గతివారంలోని నౌక 

(పకటించారు. 

(వైర కలలు: 

ఖ్యాన్ని ఇచ్చిందని అన్నారు. ఐక్యరాజ్య సమితి 

సర 
పే ణా 

సుని ఎమాసియా 

చ్లతినిధోభచర్చ ప్రారంభం 

ఆం|ధవ; తిక బుధ 

సమస్య పైవ్డీ 

ఖల్ దందా కవంణ చెదొలగాలని ఇరాక్, 

సోవియట్ రమ్యా | పతినిదంల “రాచన 
FE 

ఏం 
చా 

క్యరాజ్యసమిత, ప్తె 18 

కేంటినుంచి ప్రారంఖం కానున్న సమితి సర్వ 
MMA SM చమూ దేశంలో. పకివ _సతినిధి స్ఛ వార్నిక సమాచేశంఠ పశ్చిమౌా 

యా సమస్యకు అధిక (పాధాన్యం. ఇవ్వాలని 

సుత సర్వ (వతినిధి సభ నెడు నిశ్చయిం 

న ర ంది. 
గత వేసవిలో రష్యా ఏర్పా 
న అత్యవసర సమావేశంలో చర్చించిన 

ఆర ఆ, 
సూచన ను 

న్ 
ళు 

త సమస్యను 22 వ వార్షిక సమావేశం పరి 

శీలనకు నివేదించాలని ఆస్ట్రియా, ఫిన్హాండ్స్ 

స్వీడ నీలు _పతీపాదించిన తీర్మానం 93-0 

వట తేడాతో అమోదించ బడింది. ముగ్గురు 
భా 

వోటింగులో  సాల్ఫొనలేదు. కాని తర్వాత 

ఇ జేల్ (పతినిధి లేచి తాను కూడా వోటు 

చేస్తున్నట్లు (సకటించారు.. దిక్టిణ్యాఫిక్కా 

పోర్చుగల్ మాతం పొఠ్నొనలేదు. 
rn ఇష de 
ఇరాక్ విదేశాంగ మంతి పచాచి మాట, 

డుతూ అకొబా జలసంధిప్పె ఇ(జేల్ 

నోకల రాకపోకలను శఈజిపు , నిలిపివేసి 

నందున పశ్చిమాయాసియా సంక్షోభం 

(ప్రారంభం కాలేదని ఆరబ్ల హూకు,_ల 

ఉల్హంఫఘన్య చారి భూభాగాల స్వాదీనంవల్య 

ఏర్పడిందని అన్నారు. 

పాలస్తీనాను, సొధ్యవమ యినంతవరకు ఆరబ్ 

భూభాగాలను జయంచాలన్న 

ఉద్యమాన్ని మూఖ్యతం ఆరబ్ దేశాలు వ్యతి 

రేకించి, (పతిఘటించినవని ఆయన అన్నారు, 

సోవియెట్ (పతినిధిని నికోలయ్ ఫేడ 1. 

రింకో మాటాడుతూ, గత జూన్ మాసంలో 

జరిగిన అయిదు లో జులలో యుద్దంలో 

ఇజేల్ బలవంతమెన సా మాజ్యవాద దేశా 

కీలుబొమ్మగా వ్యవహరించిందని భదత 

మండలిలో ఒరిగిన చర్చవల్న _ వాషింగ్ద న్, 

లండన్, బానీలలో సామాజ వాదులు రూపొం 

దించిన దురాకవుణ పథకాలు బహిర్గత 

ముయినవని ఆరోపీంచారు, వేసవిలో ఐక్య 

రాజ్యసమితిలో జరిగిన చర్చలు సోవియెట్ 

యూనియన్ లెనినిప్స్ సూతాలు అనుస 

రించిండని, పశ్చిమాసీయాలో దురా_కవు 

ణకు స్వస్తి చెప్పాలని కోరిందని, అమెరికా 

నాయకత్వాన కొందరు సభ్యులు మాతం 

ఈ స్మూతాలను వ్యతిరేకించారని ఆయన 

అన్నారు, x 

ఐక్యరాజ్యసమితి సూచనకు అనుగు ఇంగా 

ఇ జేల్ న్యవహరించడంలేదని ఉ థౌంట్ తన 

నివేదికలో సేరొhనడం, జోర్నానొకు చెందిన 

జెరూసలెంలో ఇ బేల్ . ఆ కమించుకొనడం, 

సమితి (పతినిధి సభని ర యాలను 

ఇజేల్ అధికారులు వ్యతిలేకిస్తున్నారన 

దానికి కొత్త . సొక్ట్యమని ఆయున చెప్పారు. 

అమెరికా మరి కొన్ని నాటో. దేశాలు ఇ జే 

ల్కు రక్షకులుగా” వ్యవహరిన్నూ పదేళ్ళతో 
రెండుసార్లు పశ్చిమాసియాలో యుద్దం వచ్చే 

టట్యు చేశారనీ ఆయన ఆలోపీంచారు. 

సర్వపతినిధి సభ అధ్యక్షుడు అబ్బుల్ 
రహ్మానీ పజ్వా (ఆఫ్సనిస్తాన్స్ మాట్లా 
డుతూ సమితి సర్వ సతినిధి సభ అత్యవసర 

సమావేశం ఈ సమస్య పట్ట దీనికి స్మ కవు 

మ్నైన్మ్న న్యాయష్తాన సత్వర 

సాధించవలసిన అవన్యకత పట్లు గట్టి (పాము 
0 యు 

జ ఉన్నత నాణ్యపు (పమాణాలు.) 

ఆ సరాఖుంటగా వనిచేనుంచి. 

ప్లూ ర్తి గా అఛారపడవనచ్చు. 

ఇతర లాభాలు ః 

అంతర్జాతీయ |పమాణాలకు అనుగుణ్యంగా ఉత్పత్తి చయబడ్రనది. 
బలమైనది, కుదుమద్ద మైవది, చూడ ముచ్చట అయివదీ, 

వివిధ ఆకారాలలో వివిధ విధాలుగా జోడించడానికి... 

అనువుగా దొరుకుతుంది. 

ద్విమోద ఖర్చు స్వల్పం. 

యూదుల |! 

పరిమా, రాన్ని గ 

లోనే ఈ సమస్య పరిషాఖ్వరం కావాలిని సర్వ 

(పతినిధి సభ అంగీకరించిందని ఆయన 

బిన్నారు. 

ఈ సమావేశంలో సభ్యుల కృషిని యన 

టపశంసిన్నూ, ఒకనిమిషం సంపదాయూాను 

సారం (పాక్చన జరిగిన తర్వాత 

అత్యవసర సమాపే”ం ముగిపినట్లు, (పకటిం 

చౌరు, 

అయిదవ 

అరబ్ భూభాగాలనుంచి ఇ జేల్ సేనలు 

అన్నీ వెంటనే ఉపసంహరింప బ డేబట్లు చేయ 

డానికి ఐక్యరాజ్యసమితి చర్యలు తీసుకోవాలని 

సోవియెట్ (పతినిధి నికొాలయ్ తవు (పసం 

గతో పునరుద్నా టీంచారు. ఇ జేల్ 

జరిపిన “అవమానుషమె ని దురాకమణ 

ఫలితాలను తొలగించేందుకు సమితి కృష 

చేయాలని కూడా ఆయన అన్నారు. 

| 

వారం సెపైంబరు 20 1967 
దడా 

తపిపోయినాడు bea 
నా కరుడు చి, వంకట 

రవుణమూారి., 9 సధ అ 
5 జ్ నా 
4 చొవమునచాయ్యబి ఇ పలదన్క 

పౌనాలీ తాలూకా పదపాలం 

"నుంచి 14—_9- 673 

ఎక )కో వెళ్ళిశోయినాడు. 

PTI నా. 

కుడిచేల చటకెంవేలు ౩ ద్విగా వంగిపుండున. 

అచూకి తెళిపీన లేక అప్పజెప్పీనవారి కీ తగు 

బహువూసనా మిన్వబడును. 

వుకుంచాక వాసు దేవవూా ర్హి॥ 

లీలామహల్మొ విజయవాడ. (పోటి: 3 143) 

ఎపిక్ టూల్ పేను, వళ్ళ పొడిలో ఉంతే 
హెక్పాక్షోరోఫిన ఎప్పుడూ వోటిలోవి 
డ్రములను నాశనం చేస్తుంది, ఎపిక్ లోతి 
అద్భుత మైన మరుగు చొర శక్యంకొని \ 

సందు అన్ని ంటిలోనికి పోలు దంధాంలమ 

కె 1 ( 

క సంవూర్ణముగు 
క్ కలిగించును 
లే ఓరియంట్ ఫార్మా 

ఎపిక్ 

ఆరోగ్యకర స్మూతాల వనుపరి, 

ఇండియాలో మొద్ద మొదటి పోరిగా (కిమిసంహారిల్ ఆరున 
హెక్స్పాకోరోపిన్తో ఎసిక్ టూత్ పేస్ట్ను తయారురేసిన్ధ వంవయే 

విగవిగలాడించి, చోటికి మఖం కలిగిస్తుంది 

హాయికూర్చే పచ్చకర్పూరం, మంట 
' ఉన్న ఎపిక్తో నొటికి సువావన, దంశే 
బృధ్రత, తెల్లదనం, అరోగ్యం పొందండి, 

చిరమైన ఆరోగ్యమును 

ప్రైవేట్ లిమి'బడ్, మృద్రాను శకి 

ంచె ఎపిక్ స్రలావ్ బూర్ ఐష్ ఆమిశీ 

ఆందంగాను, గట్టిగా వుందే రంగురంగులతో తయారుచేస్తున్నారు. 

ఓరియెంట్ ఫార్మా పైచే 

ఉచ్చత్ దారులు ? 

ఆం[ధ ఎజేక్ లో ఆధ రైజు. డీస్టి ఏబర్యాటర్లు : డి నేషనల్ ఇంజనీరింగ్ కం. (మదా) పె చేట్లి॥ 1 ని. రాష్రప 
ఆ స ర 

ణు ట్ లిమిటెడ్, మద్రాను 43. ౫. 

హిందుస్తాన్ బైన బొవెరి లిఃక 
బౌొంచాణా . వ్యూ తిరీ. కరకతా , రౌర్కెలా క్ 
హారరాకార్. *మ్మదాస్ * వెంగుతారు . కొచనో, జ్జ 

త రోడ్ సికిందరాబాద్ * 


