President Message
తెలుగు కళా సమితి సభ్యులకు, శ్రేయోభిలాషులకు, దాతలకు,
సునమసుులు. 34 సంవతురాల తెలుగు కళా సమితి చరిత్రలో రండవ సారి ఎన్నికలు జరిగాయి. సమర్థత,
సమైకుత, నైపుణ్ుం మా బలాలు; అనుభవం, అభిరుచి, అంకిత భావం మా ఆయుధాలు అంటూ మీ మందుకు
వచ్చామ. ఎన్నికలోో మమల్ని అతుధిక మెజారిటితో మమమల్ని గెల్నపంచ్చరు. మీ అందరి దాారా ఎనుికొని కార్ువర్గం
ఇది.
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నూతన కార్ువర్గం తర్ఫున మీ అందర్కూ నా కృతజఞతలు.
మనకు ఎంతో ప్రతిభావంతులైన సాథన్నక కళాకారులు ఉనాిరు. వారికి ప్రోత్సుహం ఇవాడం మా కర్తవుంగా
భావిసుతనాిమ. వీరు మరియు ప్రమఖ కళాకారులతో కల్నప చకకటి సాంసకృతిక కార్ుక్రమాలు, కొంగ్రొతత
కార్ుక్రమాలు న్నర్ాహంచడాన్నకి కృషి చేసాతమ. ఈ సంసథకు సాథపకులే మూల సతంభాలు, వారికోసం ప్రత్యుక
కార్ుక్రమాలు న్నర్ాహంచ్చలన్న, మొదటి తర్ం వారిన్న ఆకరిషంచ్చలన్న మా అభిమతం.
తెలుగు భాషకు, సాహత్సున్నకి పెదద పీట వెయ్యులన్న, సాహతీ కార్ుక్రమాలు క్రమం తపపకుండా జర్పాలన్న,
తెలుగు జ్యుతిన్న పునరుదదరించ్చలన్న మేమ న్నర్ణయించ్చమ. ఈ పత్రిక మద్రణ్ ఖరుాతో కూడుకొనిది. సాహతీ
ప్రియులు సహకరించ్చలన్న వినిపం. సాంసకృతిక, సాహతీ సేవలతో పాటు సామాజిక సేవ కూడా చేయడం చ్చలా
మఖుం. తె.క.స. పలు సామాజిక కార్ుక్రమాలు న్నర్ాహస్తంది. వీటిన్న ఇంకా పెంచ్చలన్న నూతన కార్ువర్గం
భావిస్తంది.
నేటి యువత్య రేపటి భవిత, యువతను ఆకరిషంచడం చ్చలా అవసర్ం. యువతకు మన సంసకృతి,
విలువలను నేర్పటం వారిన్న చకకటి పౌరులుగా తీరిా దిదదడం మన కర్తవుం. యువతను అన్ని కార్ుక్రమాలోో
చురుకుగా పాల్గగనేలా చేయ్యలన్న, యువతకు ఉపయోగపడే, మేధసుును అభివృదిి చేసే పలు పనులు చేయ్యలన్న
మా సంకలపం.

నూు జెర్సు మరియు ప్రకక రాష్ట్రాలలో తెలుగు వారి సంఖు చ్చలా పెరిగంది. కాన్న సభ్యుల సంఖు అంతగా
పెర్గలేదు. తెలుగు కళా సమితి సభుతాం పెంచడం తక్షణ్ కర్తవుం. జీవితకాల సభుతా రుసుమను $100 డాలర్ోకు
తగగంచ్చలన్న (ఇపపటి నుంచి ఆగసుు 31 వర్కు) కొతత కార్ువర్గం న్నర్ణయం తీసుకోంది. మీ సేిహతులను అతుధిక
సంఖులో సభ్యులుగా చేరిపంచ్చలన్న మా మనవి.
సాంకేతిక పరిజాఞనాన్ని మరింత ఉపయోగంచుకోవడం దాారా సంసథ చేసుతని పనులు ఎపపటికపుపడు మీకు
తెలపడం, మీ అభిప్రాయ్యలు సలహాలు తెలుసుకోవడం, తదాారా కార్ుక్రమాలను చకకదిదుదకోవాలన్న మా అభిలాష.
గత దశాబదంలో ఎన్ని జాతీయ, సాథన్నక తెలుగు సంసథలు అమెరికాలో ఆవిర్భవించ్చయి. పోటి తతతవం కుడా
చ్చలా పెరిగంది. స్షల్ నెట్ వర్క్క్ బాగా పెరిగాయి. ప్రతి వార్ం ఎనెిన్ని కార్ుక్రమాలు జరుగుతునాియి. ఇలాంటి
వాత్సవర్ణ్ంలో మంచి కార్ుక్రమాలు చెయుడం, వాటికి సరిపడా న్నధులు సమకూరుాకోవటం చ్చలా కషుమైనా పన్న.
అయినపపటికీ ఎందరో దాతలు/సంసథలు తెలుగు కళా సమితికి విరాళాలు ఇవాడం వలో ఎన్ని కార్ుక్రమాలు
విజయవంతంగా న్నర్ాహంచ్చమ. అదే సహకార్ం, సహాయం ఈ క్రొతత కార్ువరాగన్నకి అందిసాతర్న్న ఆశిసుతనాిమ.
మీ అందరి అభిమానంతో, ఆశీసుులతో తెలుగు కళా సమితిన్న మందుకు తీసుకు వెళాాలన్న, మరింత అభివృదిి
చేయ్యలన్న మా ఆశయం.
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