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OSWIADCZENIE. RZĄDOWE 

~ 7! dnia 19 czerwca 1968r. 

w sprawie przystąpienia Fląlandli do Konwencji o obywatel stwle kobiet zamężnych, sporządzonej 
w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1951 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 5 Konwencji o obywatelstwi'e kobiet zamężI}ych, spo
rżądzOnejw Nowym Jorku dnia . 20 lutego' 1957 r. (Dz. U. 
z 1959r: ·Nr 56" poz. 334), złożóny z6staI'dnia 15 maja 1968i'. 
Sekretarzowi Generalnemu Org~nitacji Narodów Zjednoczo-

nych dokument przystąpienia Finlandii do p'owyższej kon
wencji. 

Zgodnie z artykułem 6 ust. 2, konwencji wchodzi ona w 
życie VI stosunku dó Finlandii ' dn~ą 13 sierpnl1l1968 r. 

Minister Spraw Zagrani'cznych:. w z. J. Winiewicz. 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

Z dnia 20 czerwca_I968r. 

w sprawie ratyfikacji przez Indon~zję Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych W razie ko~fJlktu zbrojnego, ~porząd~oDegO 
w Hadze dnia 14 maja .1954~. . , 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z pkt 7 ' 
Protokołu o ochronie dóbr kulturalnych W razie konfliktu 
zbrojnego, , sporządzonego w Hadze dnia 14 maja 1954 r. 
(Dz. U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212), złożony został dnia 26 lipca 

;1 
1967 r. przez Indonezję dokument ratyfikacyjny powyższego 
protokołu. 

Zgodnie ' z pkt lOb protokołu :wszedł on w życie w sto
sunku do Indonezji dnia 26 października 1967 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 
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pSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 20 czerwca 1968 r. 

w sprawie uczestnictwa Sierra Leone w Konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawIdeł dotyczących 
międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Wa rs~awle dnia 12 pażdżlernlka 1929, r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Sierra 
Leone przy nocie z dnia , 21 marca 1968 r. przekazał Rządo
wi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadczeńiez dnia 
6 marca 1968 r. stwierdzające, Iż uważa się on za związany 
postanowieriiami Konwencji o ujednostajnieniu niektórych 
pra)'łideł dotyczących !Jliędzynarodowego przewozu lotnicze-

go, sporządzonej w Warszawie dnia 12 października 1929 r~ !;, 

(Dz. U. 1.1933 r. Nr 8, poz. 49), która została rozciągnięta 
na jego terytorium ', przez Wielką Brytanię dnia 3 grudnia . ~ 
1934 r., zgodnie z artykułęm 40 konwencji. ,,;, 

Minister Spraw Zagranicznych: w z~ J~ Winiewicz 
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