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வட அெமrக்கா, ஃப்ளாrடாவில் உள்ள தலகாசியில்

கடந்த வாரம், தலகாசி இந்திய கழகம் (www.iatlh.org) இந்திய சுதந்திர
தினவிழா மற்றும் கைலவிழாைவக் ெகாண்டாடியது.  இந்நிகழ்வில்,

கழகத்தின் 200 உறுப்பினர்களும் அவர்களின் குடும்பத்ேதார்களும், 250 ெபாது
மக்களும் பங்கு ெகாண்டார்கள். சிறு குழந்ைதகள், கல்லூr மாணவர்,

மாணவியர் மற்றும் ெபrயவர்களும் பங்கு ெபற்ற அந்த விழாைவ
ஃப்ளாrடா மாநில பல்கைலக்கழக இளங்கைலப் பட்டப் பிrவின் தைலவி
ஆரம்பித்து ைவத்தார். இந்திய மற்றும் அெமrக்கா ெகாடி திறப்பின் பிறகு
அைனவரும் ேதசிய பாடல்கைளப் பாடினார்கள்.  கைலவிழா உடேன
துவங்கியது.

கைலவிழாவில் சிறுவர், சிறுமியர், ெபrயவர்களின் கர்நாடகப் பாடல்களும்,

பரத நாட்டிய ஆடல்களும், வாத்திய இைசகளும், நைகச்சுைவ நாடகங்களும்
நைடப்ெபற்றன. அப்படி நைட ெபற்ற கைல விழாவில், தஞ்சாவூர்-தலகாசி
என்பது ஒரு நைகச்சுைவ வசன நாடகம்.

விேவக் மற்றும் தாயுமானசாமி ேசாமசுந்தரம் எழுதி நடித்த அந்த
நாடகத்தில், சுந்தரம் மாமா தஞ்சாவூrலிருந்து அெமrக்காவில் இருக்கும்
தன் அக்கா ஸ்வர்ணாவின் தலகாசி வடீ்டுக்கு முதன் முைறயாக வருகிறார்.

அவைர வரேவற்க அக்காவின் மகன், விக்ரம் விமான நிைலயத்துக்கு
வருகிறான். அங்கு ெதாடங்கும் உைரயாடலில், மாமா சுந்தரம் இந்திய
ஆங்கிலத்திலும்,  விக்ரம் அெமrக்க ஆங்கிலத்திலும் ேபசும் ேபாது
இருவரும் ஒருவைர ஒருவர் தவறாகப் புrந்து ெகாள்கிறார்கள். மாமாவின்
ஆங்கிலத்ைத விக்ரம் சr ெசய்ய, மாமா விக்ரத்ைத பrகசிக்க, இைதக்
ேகட்பவர்களுக்கு அவர்களின் ேபச்சு வார்த்ைத ஒரு நைகச்சுைவ விருந்தாக
அைமகிறது. வடீு வந்த பிறகும் விக்ரமின் படிப்பும் பிற்கால ேவைல பற்றிய
ேபச்சும் சிrப்ைப உண்டு படுத்துகிறது.

புைகப்படங்கள்
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ேமலும் படங்கள்...

பிற ெசய்திகள்

குைவத் தமிழ் இஸ்லாமியச் சங்கம்:

கருத்து பrமாற்ற நிகழ்வு

குைவத்தில் நைடெபற்ற இஸ்லாம் ஓர்
இனிய மார்க்கம்!

குைவத்தில் நைடெபற்ற இஸ்லாம் ஓர்
இனிய மார்க்கம்!

புேளாrடாவில் தலகாசி இந்தியக்
கழகத்தின் கைல விழா

ஜார்ஜியா ெகாலம்பஸ் மாநகரத்தில் தமிழர்
ேகாைட விழா

ெசால் புதிது- இலக்கிய குழுவின் இலக்கிய
ஞாயிறு

ஈைகப் ெபருநாள் சிந்தைனகள்

ெபண்களின் சுகாதாரப் பாதுகாப்பிற்காக
அெமrக்கத் தமிழ் மருத்துவர்கள்
மாநாட்டில் அற நல த் திட்ட ங்க ள் அறிவிப்பு

ேகாைட விழா 2010 ெசயல்பாடு திட்ட
கூட்டம்

அபுதாபியில் தர்பியா நிகழ்ச்சி

தமுமுக-வின் அமீரக ெபாதுக்குழு

தஃபாெரஜ்-ஜித்தா நடத்திய இஃப்தார்
நிகழ்ச்சி

ெஜத்தா தமிழ் சங்கம் - ரமதான் ேநான்பு
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உலகத் தமிழர்கள் தங்கள் பகுதிகளில் நைடெபறும் நிகழ்வுகள் குறித்த
ெசய்திகைள புைகப்படங்களுடன் dinamaninews@rediffmail.com என்ற
முகவrக்கு மின்னஞ்சல் ெசய்யலாம்.
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கருத்துக்கள்

உங்கள் கருத்ைதப் பதிவு ெசய்யுங்கள் *

இ-ெமயில் *

ெபயர் *

சrபார்ப்பு எண் *

ேமற்காணும் எண்ைண பதிவு ெசய்க *  

குறிப்பு: தினமணி இைணயதளத்தில் ெசய்திகளுக்கும் கட்டுைரகளுக்கும்
வாசகர்கள் பதிவு ெசய்யும் கருத்துக்கள் தணிக்ைக இன்றி உடனடியாக
பிரசுரமாகும் வைகயில் ெமன்ெபாருள் வடிவைமக்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ,

வாசகர்களின் கருத்துக்களுக்கு தினமணி நிர்வாகேமா அதன் ஆசிrயர்
குழுேவா எந்தவிதத்திலும் ெபாறுப்பாக மாட்டார்கள். நாகrகமற்ற
வார்த்ைதகைளப் பயன்படுத்துவைத தவிர்க்கும்படி வாசகர்கைள
ேகட்டுக்ெகாள்கிேறாம். வாசகர்கள் பதிவு ெசய்யும் கருத்துக்கள்
ெதாடர்பான சட்டrதியான நடவடிக்ைககளுக்கு வாசகர்கேள
முழுப்ெபாறுப்பு. கடுைமயான கருத்துக்கள் குறித்து எங்கள் கவனத்திற்கு
ெகாண்டு வந்தால் அவற்ைற நீக்க நடவடிக்ைக எடுக்கப்படும்.

உங்கள் கருத்ைத முதலாவதாகப் பதிவு ெசய்யுங்கள்

இந்த நாடகம் நல்லமுைறயாக அைமயேவ, 10,000 கிராமங்கள் (10,000 Villages)

என்கிற நியாயவிைல கைடயின் (Fair-Trade Stores) நிர்வாகி இருவைரயும்
அைழத்து அவர்களது கைடயின் 5-வது ஆண்டுவிழாவின் ேபாதும் நடிக்கச்
ெசான்னார்கள். 30-40 ேபர் நாடகத்ைத ரசித்தார்கள்.

இேத நாடகம் அடுத்த வாரம் தலகாசி முதிேயார் விடுதியின் நிதி திரட்டு
விழாவிலும் நடக்கவிருக்கிறது.

(ெசய்தி: தாயுமானசுவாமி, ஞானபானு ேசாமசுந்தரம்: தலஹாசி)

திறக்கும் நிகழ்ச்சி

பஹ்ைரனில் ரமலான் சிறப்பு
ெசாற்ெபாழிவு நிகழ்ச்சி

ஷார்ஜாவில் ரமலான் சிறப்பு நிகழ்ச்சி

சிங்கப்பூrல் சுதந்திர தினவிழா

TNTJ rயாத் மண்டலத்தின் ெசயற்குழுக்
கூட்டம்

ஜித்தா மண்டல சுைலமானியா கிைளயில்
தர்பியா நிகழ்ச்சி

ரமழாேன வருக...! ரஹ்மத்ைதத் தருக...!!

புனித ரமழான் (ஹிஜ்r 1431) கால
அட்டவைண
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