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నూతన కార్యవర్గం తర్ఫున మీ అందర్కూ నా కృతజ్ఞతలు.   
మనకు ఎంతో ప్రతిభావంతులైన స్థానిక కళాకారులు ఉనాారు. వారికి ప్రోత్సాహం ఇవవడం మా కర్తవయంగా 

భావిస్తతనాాము. వీరు మరియు ప్రముఖ కళాకారులతో కలిపి చకకటి స్థంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, కంగ్రొతత కార్యక్రమాలు 
నిర్వహంచడానికి కృషి చేస్థతము. ఈ స్ంసా్కు స్థాపకులే మూల స్తంభాలు, వారికోస్ం ప్రత్యయక కార్యక్రమాలు నిర్వహంచాలని, 
మొదటి తర్ం వారిని ఆకరిషంచాలని మా అభిమతం.  

తెలుగు భాషకు, స్థహత్సయనికి పెదద పీట వెయ్యయలని, స్థహతీ కార్యక్రమాలు క్రమం తపపకుండా జ్ర్పాలని, తెలుగు 
జ్యయతిని పునరుదదరించాలని మేము నిర్ణయంచాము. ఈ పత్రిక ముద్రణ ఖరుుతో కూడుకనాది. స్థహతీ ప్రియులు 
స్హకరించాలని వినాపం. స్థంస్కృతిక, స్థహతీ సేవలతో పాటు స్థమాజిక సేవ కూడా చేయడం చాలా ముఖయం. తె.క.స్. 
పలు స్థమాజిక కార్యక్రమాలు నిర్వహస్తంది. వీటిని ఇంకా పెంచాలని నూతన కార్యవర్గం భావిస్తంది. 

President Message  

తెలుగు కళా స్మితి స్భ్యయలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, దాతలకు, 
  

 స్తనమస్తాలు. 34 స్ంవతారాల తెలుగు కళా స్మితి చరిత్రలో రండవ స్థరి ఎనిాకలు జ్రిగాయ. స్మర్ాత, 
స్మైకయత, నైపుణయం మా బలాలు; అనుభవం, అభిరుచి, అంకిత భావం మా ఆయుధాలు అంటూ మీ ముందుకు వచాుము. 
ఎనిాకలోో మమలిా అతయధిక మెజారిటితో మమమలిా గెలిపించారు. మీ అందరి దావరా ఎనుాకనా కార్యవర్గం ఇది. 
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నేటి యువత్య రేపటి భవిత, యువతను ఆకరిషంచడం చాలా అవస్ర్ం. యువతకు మన స్ంస్కృతి, విలువలను 
నేర్పటం వారిని చకకటి పౌరులుగా తీరిు దిదదడం మన కర్తవయం. యువతను అనిా కార్యక్రమాలోో చురుకుగా పాల్గగనేలా 
చేయ్యలని, యువతకు ఉపయోగపడే, మేధస్తాను అభివృదిి చేసే పలు పనులు చేయ్యలని మా స్ంకలపం. 

నూయజెర్సా మరియు ప్రకక రాష్ట్రాలలో తెలుగు వారి స్ంఖయ చాలా పెరిగంది.  కాని స్భ్యయల స్ంఖయ అంతగా 
పెర్గలేదు. తెలుగు కళా స్మితి స్భయతవం పెంచడం తక్షణ కర్తవయం. జీవితకాల స్భయతవ రుస్తమును $100 డాలర్ోకు 
తగగంచాలని (ఇపపటి నుంచి ఆగస్తు 31 వర్కు) కతత కార్యవర్గం నిర్ణయం తీస్తకోంది. మీ సేాహతులను అతయధిక స్ంఖయలో 
స్భ్యయలుగా చేరిపంచాలని మా మనవి.  

స్థంకేతిక పరిజాఞనానిా మరింత ఉపయోగంచుకోవడం దావరా స్ంసా్ చేస్తతనా పనులు ఎపపటికపుపడు మీకు 
తెలపడం, మీ అభిప్రాయ్యలు స్లహాలు తెలుస్తకోవడం, తదావరా కార్యక్రమాలను మెరుగు పర్చాలని మా అభిలాష.  

 గత దశాబదంలో ఎన్నా జాతీయ, స్థానిక తెలుగు స్ంసా్లు అమెరికాలో ఆవిర్భవించాయ. పోటి తతతవం కూడా 
చాలా పెరిగంది. స్షల్ నెట్ వర్క్క్ బాగా పెరిగాయ. ప్రతి వార్ం ఎనెాన్నా కార్యక్రమాలు జ్రుగుతునాాయ. ఇలాంటి 
వాత్సవర్ణంలో మంచి కార్యక్రమాలు చెయయడం, వాటికి స్రిపడా నిధులు స్మకూరుుకోవటం చాలా కషుమైన పని. 
అయనపపటికీ ఎందరో దాతలు/స్ంసా్లు తెలుగు కళా స్మితికి విరాళాలు ఇవవడం వలో ఎన్నా కార్యక్రమాలు 
విజ్యవంతంగా నిర్వహంచాము. అదే స్హకార్ం, స్హాయం ఈ క్రొతత కార్యవరాగనికి అందిస్థతర్ని ఆశిస్తతనాాము. మీ 
అందరి అభిమానంతో, ఆశీస్తాలతో తెలుగు కళా స్మితిని ముందుకు తీస్తకు వెళాాలని, మరింత అభివృదిి చేయ్యలని 
మా ఆశయం.  
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