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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

, z dnia 7 sierpnia 1968 r. 

w sprawie uczest~lctwa Ugandy l Malty w Konwencji międzynarodowej o zakazie używania białego (żółtego) fosforu 
przy wyrobie zapalek,p~dpisaDej w Bernie dnia 26 września 1906 r. 

. , 
Podaje się niniejszym do wiadomości, że .zgodnie z art. 5 

Konwencji międzynarodowej o .zakazie używania białego 
(żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Ber
nie dnia 26 września 1906 r. (Dz. U. z 1922 r. Nr 19, poz. 159), 
Rząd Szwajcarski jako depozytariusz tej konwencji powia
domiony z6stal przez Ugandę dnia 25 lipca 1967 r. o przy-
stąpieniu przez nią do powyższej konwencji. . 

Zgodnie z ,art. . 5 konwencji wejdzie ona w życie w sto
sunku do Ugandy dnia 8;kwietnia 197.0 r. 

Ponadto podaje się do wiadomości, Że notą z .dnia 25 lip
ca 1967 r. Rząd Szwajcarski został poinformowany przez Mal
tę, iż uważa się ooa za związaną od dnia 21 września . 1964 r., 
tj. od dnia uzysleania przez nią niepodległości; powyższą 
konwencją, której stosowanie było rozciągn·ięte na jej tery
torium przez Wielką Brytanię. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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OSWIADCZEŃIERZĄDOWE . 

, 
I, ' 

z dnia 7 sierpnia 1968 r. 
I 

dotyq;ące przystąpienIa Iranu do Konwencji celnej w spra wie czasowego przywozu opakowań, sporządzonej w' Brukseli 
dnła 6paMzlemika 1969 r. 

Podaje się ninie'jszym do wiadomości, że zgodnie z art. 15 
Konwencji celnej" w sprawie czasowego przywpzu opakowań, 
sporząd~onej w Brukseli dnia 6 pażdziernikal.960 r. (Dz. U. 
z 1965 r. Nr 43, poz . . 269), złożony został . dnia 16 kwietnia 

1968 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej 
przez Iran dokument przystąpienia do tej kon węncji. 

Zgodnie z art. t,6 ust. 2 powyiśzej konwencji ' weszła ona 
w życie w stosunku do Iranu dnia 16 lipca 1968 r. 

Minister Spraw , Zagranicznych: w z. A; Kruczkowski 
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OSWIADCZENIE· RZĄDOWE t· 

z dnia 7 sierpnia 1968 r. . 

. w sprawie przystapienla Barbadosu do . Konwencji -dotyc~ącej Swlatowej Organiz~Cji Meteorologicznej, pOdpisanej' 
. w .Waszyngtonle dnia 11 października 1941 r. 

Podaje : się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z att. 3 
lit b) i art. 32 Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji 
Meteorolo.gicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 paż
dziernika 1947r. (Dz. U. z 1951r. Nr 11, poz. 85 i z 1962 r. 

' Nr 48, poz. 236), złożony został dnia 22 marca 1967 r. R2ądo-

wi Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Barbados dokument 
przystąpienia do tej konwencji. 

Wymieniona konwencja weszła w życie w stosunku dq 
Baroadosu dnia 21 kwietnia 1967 r. 

·Minister Spraw Zagranicznych: wz . . A. Kruczkowski 
\ 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 
, \ 

Z dnia 7 sierpnia 1968 r. 

w sprawie przys~ąplenla Gwinei do Konwencji · dotyczącej przywilejów l immunitetów Narodów Zjednoczonych, 
7,~twierdzonej prz,ez~g.romadzen·ie Ogólne Narodów' Zjedno czonych dnia 13 lutego 1946 r. . . 

. '. 

Podaje ' się niniejszym ' do wiadomości, ' ż~zgodnie Ż § 32 
Konwencji dotyczącej przywilejów i iIpmunitetów Narodów 
Zjednoczonych, zat wierdzp.nej przez ZgromadzenieOgóln'e 
NarÓ<lów Zjednoczonych dnia 13 lutego . 1946 r. (Dz. U. 
z 1948 r. Nr 39, poz. 286) , zJ.ożony został dnia '10 styc'znla -
1968 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjed: 

noczonych przez Gwineę dokument przystąpienia ,do tej kon
wencji. 

Zgodnie z .§ 32 konwencji weszła ona wżycie w stosun
ku do Gwinei w dniu złożenia przez n{ą dokulIlentu przystą
pienia. 

Minister S,pra w Zagranicznych: w z. A. Kruczkowski 
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