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Dance from Sankranthi 2009 Program
Next newsletter will be published in October
2009. Please send newsletter articles to
newsletter@tasatexas.org anytime before October.
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Community Achievement

Editor:
Bapiraju Surampudi

Krishna Kolaparthi has won first place in spelling bee contest at his school, Carl Wanke Elementary School and qualified to participate in the 56th Annual Regional Spelling Bee contest
sponsored by the San Antonio Express News. TASA congratulates Krishna, Venkata SubbaRao
and Savitri Kolaparthi for this accomplishment.
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TASA thanks following donors for their sponsorship of
Sankranthi 09 program.
Raj and Geetha Goud - Participant medals
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Vaidehi & Surya Gundlapalli- Catered food and Bobbatlu from Houston
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Smt. Sarojini Devi Govindaraju - Telugu calendars
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A correction to phone number published in TASA Membership Directory and
Souvenir: The correct telephone number of the Hindu Temple of San Antonio is
(210) 695-9400. We regret the inconvenience caused.
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Telugu Association of San Antonio (TASA)
Welcomes All to Participate in
Sri Virodhi Nama Samvatsara Ugadi Celebrations

on April 5, 2009 (Sunday)
at Mahalakshmi Hall, Hindu Temple of San Antonio
18518 Bandera Road (Highway 16 N), San Antonio, TX 78023
Time: 2.00 – 6.00 PM
2.30 – 2.45 PM – Presentation by Reddy & Neumann PC, Immigration Lawyers
Immigration Lawyers from Reddy & Neumann PC (with offices in Houston and Dallas) will make a special presentation on current immigration problems related to
H1-B and other immigration related issues ; Registration, snacks and coffee are between 2.00 - 3.00 PM

THIS PROGAM IS FREE WITH YOUR TASA MEMBERSHIP/ RENEWAL
TASA Life Membership: $300.00

TASA Annual membership: $30 per family TASA Individual membership: $15

PROGRAM AND DINNER ONLY: $10 per person; $ 5 for Students
Free for children below 12 years of age

Program Sponsor: Srinivas Reddy Naini
ALL ARE WELCOME

TASA
P.O.Box:781852
San Antonio, TX 78278

