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OSWIADCZENIE . RZĄDOWE 

z dnia 24 sierpnia 19ti8r. 

dotycząceprzystąpienła IrlandIi doKonwen~jlcelnej w sprawie .czasowego przywozu opakowaó, sporządżonej ; 
w, Bru~Bell dnia 6 października 1960 r. 

Podaje sięńiniejszym do wiadomości, że zg()dniez art. 15 
. Konwencji celnej ·w sprawie czasowego przywozu opakowań, 
sporządzonej w Brukseli dnia 6 pażdziernikal9iO r. (Dz. U. 

_ z 1965r. Nr 43, poz. '269). złożony został dnia 15 września 
1965 r. Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej 
przez Irlandię dokument przystąpienia do tej konwenCji. 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 powyższej konwencji weszła ona 
w życie w stosunku do Irlandii dnia 16 grudnia 1965 r. 

Minister Spraw Zagranicz.nych: w z. A. Kruczkowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z · dnia 28 sierpnia 1968 r: 

w sprawie uczestnictwa Malty w Konwencji dotyczącej przywilejów i iml1!unitetów Narodów Zjednoczonych, przyjętej 
przez Zgromad~enie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że notą otrzymaną 
przez Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjedno
cz()nych dnia 27 czerwca 1968 T, Rząd Malty zakomLmikował, 
iż uwaza się za związany od dnia uzyskania niepodleglości, 
tj. ód dnia 21 września 1964 r., KonWencją dotyczącą przy-o 
wilejów i immunitetów Narodów Zjednoc~onychi przyjętą 

.. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
13 lutego 1946 r. (Oz; U. z 1948 r. Nr 39,poz. 286), której 
postanowienia zostały rozciągnięte prz-ez Wielką Brytanię 

na-- terytorium Malty przed uzyskaniem przez nią niepodle
głości. . 

Minister , Spraw Zagranicznych: w z. J. ~Wjnjewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 sierpnia 1968 r. 

w sprawie przystąpienia Maroka do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej 
w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r: 

, . . -'~ 

- Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty~ 
kułem 50 Konwencji wiedeńskiej ,.o stosunkach dyplomatycz
nych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. ' 
(Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony Sekretarzowi 
Generalnemu - Organizacji Narodów Zjednoczonych ' dnia 
19 czerwca 1968 r. dokument przystąpienia Maroka do po-

, , 

wyższej kon wencji z zastrzeŻeniem, że artykuł 31 ust. 2 nie 
·będzie stosowany. 

Zgodnie z artykułem: 51 ust. 2 konwencji weszła ona 
w życie w stosunku do Maroka ,dnia 19 lipca 1968 r. 

Minisler Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

.. ' 
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DO ABONENTóW 
l. : I 

Powołując się Ilapismo okól!le nr ,17M[ni,stra -;:- , Szefil, JJrzędu Rady Ministrów 
z dnia ,27 sierpnia 1954 r.W sprawie prenumeraty Dziemnika 'Ustaw J Monitora Pól- , 
skiego (Monitor Polski Nr A~82, poz. 956) Administracja Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów podaje do wiadomości, że w 1969.r. urzędom objętym budżetami centralnym 
iterenowymi nadal przysługiwać będzie bezpłatna prenumerata Dziennika Ustaw , i Mo
niton Polskiego na podstawie rozdzielników ministerstw I, urzędów centralnych, ,zatwier-
dzonych przez Urząd Rady Ministrów., , ' 

Wnioski o bezpłatną prenumeratę Dziennika Ustaw IM~nlto~a\" Pol~kiego, zilwierają
ceproponowane rozdzielniki na rok 1969 dla 'potrzeb własnych i podległych jednostek 

, objętych budżetami centralnym I tereno\\(ymi (z , wyłączeniem jednostek wchodzących w 
, skład prezydiów rad narodowych), powinny , być zgłaszane zbiorczo przez ministerstwa 

i urzędy centralne, a nieprzeż każdąjednost.kę. I1óść zgłaszanych egzemplarzy nalety 
poddać .dokładnej anal.zle ł dążyć do- utrzymania zapotrzebowań w ramach jak najda
lej Idących osz~zędnoścł. 

Omawiane wnioski o bezpłatną prenumeratę na rok 1969 należy nadesłać 'do Admi
nistracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. Powślóska nr 69171, w ter
minIe do dnia: 15 października 1968 r. 

, , , , . 
O ewentualnych zmianach w rozdzielni-kach należy bezzwłocznie z'awiadamiać Ad-

ministrację Wydawnictw Urzędu Rady Min istrów. 

II. 
Prezydia wojewódzkich rad narodowych powinny poddać szczegółowej analizie roz

,dzielniki bezpłatnej prenumeraty dla podległych prezydiów rad nć;lrodowych wszystkich 
stopni oraz ichą~ganów. Zrewidowane rozdZIelniki powinny być nadesłane przez prezy, 
dia wojewódzkich , rad narodowych do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mini· 
sttów wteimlnie do dnia 20 października 1968r: I 

III. 
Przedsiębiorstwa i jednostki pozostające na , rozrachunku, gospodarczym ' oraz inni 

abonenci otrzymywać będą 'w-: 1969' r. Dziennik U:staw L MonitClf Polski po opłaceniu 
prenumeraty , według następującego cennika: 

prenumerata roczna 
prenumerata półroczna 

Dziennik' Ustaw 
zł 75,-

,zł ' 45,-

Monitor , Polski 
ił 15,-
1:145,:"" 

,Zgłoszenia na ,prenumeratę zalącznika do Dzłennika Ustaw, w którym publikowane 
są obszerniejsze akty z żakresu stosunkow międzynarodowych, przyjmowane są tylko 
od , jednostek, któ,rym załącznl~jest nłezbę dny dó ' pracy. 

Op,łata prel).umeraiyzałącznika do Dzi ennika Ustaw wynosi: ' 

roczna zł 45,
półroczna zł27,-

Opłata prenumeraty Dziennika' Usfawi Monitora Polskieg() powinna byc ,uiszcz,ona 
do dnia 30 listopada br. za okres roczny lub I półroćze 1969 r. i do dnia 31 maja 1969 r. 
za II półrocze 1969 r. ' 

Otrzymana wpłata traktowallB będzie jako zamówienie, wobec czego należy zanie· 
chać wysyłania zamówień ' i zawiadomień o dokonaniu wpłat. Ras:hunkówsięniewy-
sta ~ia~ > -: • • 

Wpłat za prenumeratę Dzien,nika Ustaw i Monitora Polskiego naieżydokonywać , na 
konto Ądminiśtrac.jl Wyda~nictw Urzędu Rady Ministrów w Nar.odowym aankuPol~ 
skim, OddzlallV Miejski, Warszawa, nr 1551-91-11746 (prze!ewem b~nkowym lub przeka- ' 
żem pocztowym). Na odcinku wpłaty należy czytelnie ,podać dokładny adres wysyłko

wy (nazwę i nurner ur'Zędu pocztowego" powiat. ulicę. nr domu), nr skrytki pocztowej, 
ilo_ść egzemplarzy Dziennika Ustaw l Monitora Polskiego oraz okres prenumeraty. 

Administracja Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów' 

RedakC'ja, Ur7ąd RRdy Mlnislrów - ,Biuro Prawne. Wllrs711wa, al Ujaz,dowskle 1/3.' 
Administracja: AdmlnJstrllrja , Wydawnlrtw ,; Ur7ędu Rady Mini~tr6w, WarS7awa34, ' 
_ , _ ____ ,._"". ' , ul. Powslńska6,!Jf7\ , (skrytka , pocztowa nr , 3), 

Th)'(,,1nrm , PJJoleren'iaPr~l7E!sa Riidy IVIjnjslr6w'-:-----,--~-- ':<, 

w Zakładach, GraflC'1nYCI:I "Tamka", Zaklad nr I. Wars7awa, ul. Tamka 3. 

Zam.1528. Cena 1.60 zł' 


