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Z

dnia 3 listopada 19551.

rawie ratyfikacji ptzez szereg palistw Konwencji

Inr 73)

dotyczącej badania lekarskiego marynarzy, przyjętej w Seattle

dnliłl, 29clIe2lwca ł9:łfj' r.

Norwegia dtlm H l~,tego 1'955r;,<

oaBie

się ,n m.ie}sZ'y;mdo w:j.a<iłemQśd, że zgodnie z art. 10;
n:cJi .(nr ,ł3ł dot<y:C2l"ąGej hOOanAa lekauk-iego mmynarz-y,
'ętej
Seattle dnia 29 czerwca 1946r. (lk O. z 1'954 r.
', 'p.m:, ł.9.lij , ,zo&taliy~eJe.s-we.wane rahyfi!kiiH::j.e wymie nlo' Jlej ' onwencji przez następujące państwa:

Kon

w

' rugwaj , dnia t8: marca t954 f "
Argentyna dnia l7 iut'ego 1955 r.,

Jarp:oniadnia 22 sier.pB.i'a 195śi r. ,
podage się do 'wiadlJD3.eŚci, .ż~ $gGdn:ie z art, Hl
\~!ipGmn.ianej KOllweBcji wes~ła 011a w ży,:Cie ooi-al-ł !Ńerpl'lm
1955 r.
Zaraż,elli

Mir,isler Spraw Zagran.ioznych; SI ; Skrzeszewski

zclnia3 listopada 1-955 r.
rawie ratyfikacji przez ~zereg państw Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytucji Mię.dzfurodow,e.j, Orw.nbacJł
PTacy, pr.ly,jętego w Genewiedni.a ,25 czerwca .1953 r.
Podajesi-ę

, "Do
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stw
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r.dzi

,azf

nmi.e.js-zym do wiadomClści, Ż€ zg.odnie z art. 6
. wp.tQwadza;jącego ,pcwrawki do KOM.tytucji Międzynaro
ej,.oJJganizacji' PLac-y, JlLz,yJęte,g:o w Genewie dnia 25 czerw9'53 L (Dz,U. z 195'4 r. Nr 44, poz. 204), nDstęp.uJące pań
złoźyłyswoje dokumenty ratyfiK.acyjne lub akceptacyjne :
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich dnia 7 p ażLJUka1.9§4 I.,
_
Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 7 pai-'
rriika 1'9'5:ł ' L,

Białoruska SocJalis.tyczna Republika Radziecka
dziemika' 1954 L,
W'ęgry dnia 16 października 1954 r.,
Argentyna dnia 1'5 'listopada '1954 r.,
Irak dnia 15 sierpnia r955 r.,
Brazylia dnia 19 sierpnia 1955 r.
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7 pai-

li
,J

Ministe r Spra'v ZagraniGznych: SI. SJiJ'zeszewski
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RZĄDOWE

, z dnia 8 listopada 1955 r.
.

;'

(

w ' pr.awie złożenia . przez szereg państw dctkumenłów akce.p tacyjnychKónwencji dotyczącej utworzenia OrganIzacli Narodów

/, '

, ZjednoczonycbdJa Wychowania, Nauki i Kultury, podpisanej w tondynie dnia 16 listopada 1945 r . . ,

'.1',. '. '
'

"

(

Podaje się niniejsżym do wiadomości, że zgodnie z art.. XV
,;;"" Ko wencji do~yczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjed' ,~ . no zony ch dla Wychowania, Nauki i KU,l tury, poąpisilnej w
,::' , Loi dynie dnia 16 listopada 1945 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 46, poz.
,,',V., ' 24')), rlastępujące państwa złożyły dokumenty akceptacy]ne' po. ' ~ ',szej Konwencji:

l"',

',f'

Cejlon d'n ia f4 listopada 194,8 L,
Gwatemala dnia 2 stycznia 1950 r.,
Panama dnia 10 stycznia 1950 r.,
Szwecja dnia 23 stycznia 1950 e.,
Jugosławia dnia 31 marca 1950 f.
Costa Rica dnia 19 maja 1950 r.,
Indonezja dnia 27 maja 1950 r:,
Jordania dnia 14' czerwca 1950 L,
Japonia dnia 2 lipca 1951 f.,
Kambodża dnia 3 lipca 1951 r"

. Laos dnia 9 lipca 1951 L,
Nikaragua dnia 22 lutego 1952 r.,
H iszpania dnia 30 stycznia 1953 r:,
Nepal dnia l maja 1953 r.,
.
Libia dnia 27 czerwca 1953 L,
,C hiledni.a et 'lipca 195,3 T.,
Z;,w iqze:kSócj'c distycznych -Reptl'bF:k Rad2l-łeckich dnia 21
kwietnia 1954[.,
Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka dnia 12 maja 1.954 L,
Ukraińska Socjalistyc~na Republika Radziecka dnia 12 ma- ,
ja 19.54 L,
Paragwaj dnia 20 czerwca 1955 r.,
Etiopia dnia 1 lipca 1955 L
Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski
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