
ప్రియమైన సెయింట్ లూయస్ తెలుగు మిప్రులిందరికీ మన తెలుగు సింఘిం పక్షాన 

హృదయపూర్వ క అభినిందనలు. గత ఎన్ని కలలో ఎింతో నమమ కిం తో మా కార్య వరా్గని్న  

ఎని్న కుని ిందుకు మా అిందరి తర్ఫున మనస్ఫూ రిగిా ధనయ వాదాలు తెలియచేస్క ింటుని్న న్న.  

 

మన సెయింట్ లూయస్ తెలుగు సింఘిం గత 39 సింవతస ర్ములుగా ఇకక డ ఉని  మన తెలుగు 

వార్ిందరిన్న ఒకక  తాటి పై నడిిించింది. సింత ఊరిన్న మరియు మన్నషులన్న వదిలి స్దూర్ 

ప్రరింతాన్నకి వచి న్న మనకు ఆ భావన లేకుిండా కలిసి పిండుగలు, వేడుకలు చేస్కోవడాన్నకి ఓక 

చకక న్న వార్ధే  మన సింఘిం. ఈ కాలింలో ఎని్న  ఒడిదుడుకులు ఎదుర్యన్న న్నలబడి మనకూ 

మరియు మన ిలలలకు ఓకే చకక టి వేదికన్నచి ింది.  

 

మన భాషా సింసక ృులన్న కారడుకుింటూ వాటిన్న మన ముిందు తర్గలకు అిందిించడమే మన 

సింఘిం యొకక  ప్రపధాన లక్ష్య ిం. వీటితో రటు ఇకక డ మన ిలలలకు విదయ  పర్ింగా చేయదగ ాసహాయ 

సహకార్గలన్ని  చేయడాన్నకి మన సింఘిం ఎలలపుడు ముిందుింటుింది. అలగే మన ప్రరింతిం లో 

ఇబబ ిందులోల  ఉని  తెలుగు మరియ భార్తీయులిందరిన్న ఆదుకోవడాన్నకి మన సింఘ సభ్యయ లు 

ఎలలపుడూ ముిందుింటున్ని రు. 

 

మా కార్య వర్ిాం బాధయ తలు తీస్కున్ని క గతిం లో చేసిన కార్య ప్రకమాల తో రటు కొన్ని  నూతన 

కార్య ప్రకమాలు చేసి్ని్న ిం. గత ఏడాది వేసవి లో ిలలల లోన్న సృజన్నతమ క కళలన్న 

ప్రోతస హించడాన్నకి  ప్రపత్యయ క ఆర్ట్ సస  అిండ్ ప్రకాఫ్ట్సస  డే న్నర్వ హించాము. ఇిందులో ిలలలు ఎింతో 

ఉతస వాహింగా రలా్గన్న వివిధ ర్కాల కళా రూరలన్న ఆవిష్క రిించారు. అలాగే గత సింవతస ర్ిం మా 

కార్య వర్ిాం ఆరికి ప్రకమశిక్ష్ణ రటిసి్ఫ దాదాపు ఏడు వేల డాలరుల విపుి న్నధికి మారిి నము.  

 

2017 లో సెయింట్ లూయస్ లో జరిగిన 21వ తాన్న మహా సభలన్న మన సింఘిం సహా ఆతిధయ ిం లో 

ఎింతో ఘనిం గా జరుపుకుని్న ము. ఈ సభలన్న విజయవింతిం చేయడాన్నకి మన సింఘ సభ్యయ ల 

మరియు ఎింతో మింది కార్య కర్లి న్నరివ ర్గమ కృషి ఉిందనడింలో ఏ మాప్రతిం అతిశయోకి ిలేదు. 30 

ఏళల తరువాత మన నగర్ిం లో జరిగిన ఈ వేడుకలు మన తెలుగు సింఘిం చరిప్రత లో ఒక మైలుర్గయ 

గా న్నలిచోతాయ. 

 

2018 సింవతస ర్గన్నకి గాన్న ఆన్లలన్ ఫార్ిం దావ ర్గ సభయ తవ  నమోదు మరియు రుస్ము  చెలిలించే 

అవకాశిం కలిప ించన్నము. దీన్న వలల ఎింతో సమయిం ఆదా అవడమే కాకుిండా చాల వర్కు మానవ 

త పి దాలన్న తగిిాంచగలిగిన్నము. అవకాశిం ఉింటె దీన్నన్న మరిింత మెరుగు పర్చ దాన్నకి 

ప్రపయతిి సి్తము. అలాగే 2018 లో మన కళలన్న ప్రోతస హహించడాన్నకి శాస్త్రయి సింగీతిం మరియు 

నృతయ ిం ప్రరధానింగా ఒక కార్య ప్రకమిం చేయడిం జరిగిింది, ఇిందులో ప్రపఖ్యయ త వయణీకులు శ్ర ీవాడాలి 

ఫణి న్నర్గయణ గారు తన వీణా న్నద ఝరుల లో మనిందరిన్న అలరిించారు. అలాగే 2018 లో ఇింకో 

కొత ికార్య ప్రకమిం తెలుగు ప్రరధానయ త తో కూడుకుని  వేసవి కాయ ింపు . ఎన్నమిది రోజుల ఈ కాయ ింపులో 

తెలుగు భాషా సింసక ృుల తో రటు ఆర్ట్ సస  అిండ్ ప్రకాఫ్ట్సస  మరియు విన్నదాన్ని  జోడిించ 



న్నర్వ హించడిం జరిగిింది. ఈ కాయ ింపు  ిలలలకే కాకుిండా యువ వాలింటీర్ లకు కూడా ఎింతో 

ఉపయోగపడిింది. ఇిందులో రలా్గని  యువ వాలింటీర్ట్స  అిందరికి వారు సేవ చేసిన సమయాన్నకి 

గాన్న వాలింటీర్ట్ అవర్ట్స  ఇవవ డిం జరిగిింది. ఇది వారి ఉని త విదాయ భయ సన్నకి ఉపయోగపడుుిందన్న 

ఆశిసి్ని్న ము. ఇలాింటి కార్య ప్రకమాలు భవిష్ుిలో కూడా కొనస్తగుతాయన్న మనస్ఫూ రి ిగా 

ఆశిసి్ని్న ము. 

 

ఏ సింసథ ప్రపగతికయన్న మూలాధార్ిం సభ్యయ లు మరియు దాతలు, అతయ ధిక సింఖ్య  లో సభయ లు 

మరియూ దాతలు ఉిండడిం మనకు అదనపు బలిం. మేము చేసే ప్రపతీ కార్య ప్రకమాన్నకి సభయ లు 

మరియూ దాతలు అిందిసి్ని  సహాయసహకార్గలు మరియు ప్రోతాస హిం అదుు తిం మరియు 

అన్నర్వ చన్నయిం, దీన్నకి మేము మీకు సర్వ దా ఋణపడి ఉింటాము. ముిందు ముిందు  వచేి  

కార్య వరా్గలకు కూడా మీ అిండదిండలు ఇలాగే ఉిండాలన్న మరియు మన సింఘిం సేవలు 

భవిష్య తరి్గలకు విసరిిించాలన్న ఆరసి్ఫ.. 

 

మీ 

జిత్యిందర్ట్ ఆలూరి 


