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Βάλντχαϊμ :; 

Δέν λύεται 

το Ku,nPLIQ1ΙC:C> 

μέ τή. σuνάντn:σn 

ΒΙΕΝΝΗ, 16. -
Ό Γενικος Γραμματέας 

τών 'Ηνωμένων 'Εθνών κ. 
Βάλντχαϊμ εφθασε απόψε 
στην Βιέννη προερχόμενος 
απο την Μόσχα. Σε δηλώ
σεις του για '1'0 Κυπριακο 
τόνισε O'l't έλπΙζει δπως ή 
επικείμενη συνάντηση τών 
κ.κ. Κυπριανου καΙ Ντεν
κ'Ι'ας θα δδηγήσει σ1'ήll έ
πανάληφη 1'ών διακοινοτι

κών συνομιλιών. 
Ό Κ. Βάλντχαϊμ πρόσθε

σε δτι δεν εΤναι δυνα'l'η ή 
έξεύρεση λύσεως του Κυ
πριακου σ' αύτες τΙς συνο
μιλίες. Αίιτο θά ήταν μη 
ρεαλιστικό, κατέληξε. 

Με ΑιΝΙΟΙIΚΤΟ 
Π~ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
Otπeι τί'ιν Ιη σελ. 

τούς Τ OυΡKOKUΠΡ(Oυς εΤναι 
ποΜ γνήσια καΙ πιστεύου
με εντονα δτι ή εύημερ!α 
καΙ ή πρόοδος τών Τουρκο
κυπρίων βρίσκεται Ο'Ι'η συ
νεργασία με τους Έλληνο
κυπρίους σε μια πλήρως α
νεξάρτητη, κυρίαρχη, εδα
φικά ακέραιη καΙ ενωμένη 
Κύπρο». 

'Εξ '&λλου, δ Πρόεδρος 
της Βουλης κ. 'Αλ Μιχαη
λίδης δήλωσε στο Ιδιο πε
ριοδικο για την συνάντηση 
Ο'Τ1 : 

,ι'Η σημασία της επικεί
μενης συνάντησης του Προ
έδρου κ. Kυτrριανoυ με το\> 
Κ . Ντενκτάς θα κριθεί από 
το αποτέλεσμα καΙ θά τό 
θεωρουσα επικίνδυνο νά 
εκφράσει κανεΙς πρ06λέψεις 
για μια τέτοια συνάντηση 
που βασικό σκοπό εχει το 
σπάσιμο του αδιεξόδου. 
'Απαραίτητο στοιχείο γιά 
τη συνάντηση αύτη εΊναι ή 
καλη πρόθεση δπως καΙ ή 
σαφήνεια στην εκφραση τών 
θέσεων γιατl μόνο ετσι μπο
ρεί νά υπάρξει έπικοινω

"ία». 
ΚαΙ προσθέτει: 
Πέραν δμως του κατάλ

ληλου κλίματος ή συνάντη
ση θά κριθεί εΠΙ1'υχης έάν 
έΠίτευχθεί το σπάσιμο του 
αδιεξόδου καΙ επομένως 
tCxv κατορθωθεί ή εναρξη 
ουσιαστικών καΙ εποικοδο· 
μητικών διαπραγματεύσει.;ν 
γιά μιά συμπεφωνημένη λυ
ση του Κυπριακοσ προβλή
}Jατος. Προϋπόθεση δμως 
για τήν εναρξη τέτοιων δια
πραγματεύσεων εΊναι ή 
συμφων(α πάνω σε μια κοι
νη βάση στήν όποία θά διε
ξαχθουν ΟΙ διαπραγματεύ
σεις. Τό ερώτημα επομέ· 
νως που παραμένει εΙναι 
κατα πόσο στη συνάντηση 
αύτή θα εξευρεθεί αύτή ή 
κοινή 6άση». 

TέAoc:. δ 'Υπουργοι: Έ-

Ο Af 
Ο ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ ΔΗ-ΛΩ1 

'Ο 'Ετlε6ίτ προσ6 
, , 

ΝΕ!Αί YlOlPΚ1H_ 16 (ΑΟΕ).-
Σ~εηKά μέ τή. xθlε1α~νι\ συζήιτnσn 

οτι\ν Bo,υtλή. περΙ τπς συμn!λnρωματιιιc:nς 

β'οπθ'Θlιας προς τι\ν TOr1Jlp:ιc:la~ έγνώ'σ.θπ
aaJV συμnληρω;μ.αITΙιΚως οί ά:κόλουθΈς 
λεnτοlμέ!ρlε~ες : 

• 
αυριαν 

Ι UPOIJIIAfIEIEΣ ~ 
μοι(9αίως d!rιOδElKτη λύση στό" 
ξεως της 'E~~ό::δoς στο cr'r'p<IΓ 
ΝΑΙΤΟ. ~ 

2. U ο,τι δ 1(. 'Ert1ye(9IIιτ !!::; 
ξία σrrή σUMά!νrηιση του Πρo~ι~ 
τΟν Ρ αJOύ'φ ΝΤΕ\Λκrrας, πού θ~ Υ 11 

Ό ΈJκ.'ΠIρOOωJΠOς :rou 'Υ; € ι6 
τηryος Γιlφαί~ς δειν ΕΙμίλη 1<10 ~ 
θ'ος ''{i.,φuιrtΟ\)ριΥός 'Εξωτειρ νι 'ι ια 

--ι 
Ο ICjllAfNNiHιD ρ\ II1ΊΣO\D HPιΘ~ :trriHιN IΚiYΠPO ΚIΑ1I ! ΔΗΛI2:ειΕ 

Ι 
'Έρχομαι βάυ, ΠΡΟβκυυητήι: Ι 

ο . 

tiic ίβτορίαl: tiic Κύπρου : 

ΠΑΡιΕΙ 

ΤΗΝ 1 

ΤΗΕ Ε 

ΑΘΗΝΑΙ 
Κυδερνη1 

σωπος Ο 
στΙς χθεσΙI 
του Τούρκ 
πουργου 
περΙ τηρl 
ρους τ 

«σκληρης 
κτου στά, 
της Τουρ 
στήν άκό. 
ση: 

"ΕφeOClσε: ,X~ES σ,την KU11't'ρj\?, μIετQι «1ιt" rιpόG>tIMl:on 1'(lU 'YIIfouIpY~ ΠQ(ιI'δεί:(ς 
Δρoc Χ.ρ .. Α. ΣΙI:',φllQ(ιVΘU, ιb ~Q(ιν'~~j.I!ί(l~ φή:μ,η; ''EλAil1ΙVΙX; Π'l:<lll,τrις χ. rιιχ.ν'νης Ρί. 
τ'~ς. 

Τόν κ. Ρίτσο ίι'Ποδέ.χτηκαν 

στό 'A~ρoδρδμιo Λάρνακας δ 
Μορφωτικός ΛειτουΡΥός του 

'Υ'ΠουΡΥι:ίου Παιδείας Κ· Π . 
ΣΈJρyης και δ Βοηθός Μορφω

τικός Λειτουργός κ. Γ. Κα-
τσούρης. 

Μιπα την αφιξή του, ό κ. 

Ρίτσος ε,καμε στο άεροδρόμιο 
Λάρνακας την ακό'λοu6η δή. 
λωση: 

«ΑΙσθάνομαι μια tντελως 
!·διαlrrε.ρη συΥιοl',νηση !Του πα

τω τό ί ,ερό fJδαφo~ ,<ης Κό. 
πρου. 'Έρχομαι σαν 'Προσκυ. 
νητής, σα·ν 'ΠρoσKυνητη~ της 
ίστορίας τίΤς πανάρχαιας της 
Κύπρου. Προσκυνητη ς το;; έ
ξαί·ρετου πολιτισμου της. 
Προσκυνητης της σύγχρονης 
OcΥωνl σ'Ηl<ης lστορΙας της , 
Προσκυνητης Υιά ολου" ilCE>f. 
νους 'Που ίiιπεσαν σ-rοuς μεyόi. 
λους άγωνες Υια την έλεv. 
θερία. 

Λυ'Πουμαι 'Πολί'ι 6αθΊά που 
δεν μ'Πορω να ασπασ ι,;; το 
χέρι τοσ Μακα.ρίσυ. ΑΙσθάνο
μαι την 'ΠαρουσΙα Του τόσο 

ζωντανη ωστε νομ[ζω ΟΤΙ μου 
τεfνεl το xipt ιιό: το &Ο'Πα. 
στω καΙ &Q'II'αζσμε~οι; το χέρι 
τού MaKapfou, τoiί πά:ντα 'Πα
lρόντος, του άθάνιχτου, Ocιrnά-
ζομαl το χερl τη,ι; '{δι ' 

J...Jμ'iuΟ!?ll.:-'·'Α:α"Π!&ζ<ο)μμ"αι τον Kv .. 
'ΠΙΡιακο • ).αό. 

Και μ ιiι είl~ή: Είίχο,μαl ή 
Κύπρος 'Πολ" σύντομα να 
6ρεί την έ'λευθερία της, την 
ά"ι:~αρτησία της, τη" άκεραι. 
ότηrrά: τ.τις». 
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"Ε1ναι ι 
δ κ. Έτ 
νεύει τή 
Έλλάδο 
ραμένει 
στην !δ 
καΙ της 
σεως τι" 
ταξυ l ' 
ΚαΙ: 

ερμηνει' 
στην εί 
τΙς εύε 
ι<ίας 
πρ06δι 
ση τώ 

!.~ 

'Ρ 

ΣΥΙ 

ΤίΙ 
λιο 
κτώ 
τη, 

απ(;· 
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