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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia, 27 października 1-9iO r. 

W sprawie ;ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką i Panamę Konwencji (nr 27) dotycząceJ 
wskazywania wagi na , ciężkich przesyłkach przewożonych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1929, r._ 

" 

Podaję się niniejszym do wiadomości, źe zgodnie z arty
kułem ' 2 Konwencji ' (nr 27) dotyczącej wskazywania wagi 
na ciężlcich przesyłkach ' przewożonych na statkach, przyję
tej w Genewie dnia 21 czerwca 1929 r. na dwunastej sesji 
KonferenćjiOgólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy 
(Dz; U. i 1932 r. Nr 76, poz;~82), Dyrektor Generalny Mię
dzynarodowego Biura Pracy zarejestrówał ratyJikacje po-

wyższej konwencji dnia 11 czerwca 1970 r. przez Ukraińską 
Socjalistyczną Republikę Radziecką i dnia 19 czerWca '1970 r. -
przez Panamę. ' , 

Zgodnie z artykułem 3 wyżej wymienionej konwencji 
wejdzie ona w życie w stosunku do Ukraińskiej Socjalistycz
nej Republiki RadZieckiej dnia 17 Czerwca 1971 r. i w sto-
,sunku odo Panainy-dni~ '19 czerwca 1'971 r. ' . 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J; Winiewjcz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 27 października 1970 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Związek SocjaIlstycznych Republlk RadzieCkich i Ukraińską Socjalistyczną RepubIiłcę lła-
dziecką Konwencji (nt 69) dotycz(ćej świadectwa kwalifikaCyjnego kucharzy okrętowych, 'przyjętej w Seattle dnia 

21 'czerwca 1946 r. , - " 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie ,z art y., 
kułem 7 Konwencji (nr 69) dotycząc"ej ' świadectwa kwalifi
kacyjnegokucharzy ' okrętowych, przyjętej w Seattle "'dnia 
'j.7 czerwca 1946 r. n'a dwudziestej ósmej sesji Konferencji 
Ogólhej Międzynarodowef Organizacji Pracy (Dz. U. ż 1954 r. 
Nr 44, poz. 196), Dyrektor Generalny Międzynarodowego 
Biura Pracy zarejestrował ratyfikacje tej konwencji dnia 
4 )istopada 1969 r: przez Związek SocjalistycznycK Republik 

Radzieckich: i dnia 17 czer~vca 1970 r: przez UkiaińśkąSo-
cj~listyczną Republikę Rad.zlecką. ,'" '1,' "-

Zgodnie z artykułem 8 powyższej konwencji weszła ' ona . 
w -życie' w stosunku ' do Związku Socjalistycznych Republik 
Radzieckich dnia 4 maja 19'70 ' r. i wejdzie Vi żyCie vi ' s1'o
sunku do Ukraińs,kiej Socjalistycźnej Republiki Radziec.kieJ 
dnia 17 grlldnia 1970 r. ' ~ 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J., Winiew iez -

.- ,"" 
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OSWIApCZENIE RZĄOOWE 

z dnia 29 patdziernika 1970 r. ' 

w sprawie przystąpienia Suazi do Konwencji- w sprawie pew nych zagadnień dotyczących kolizji ustaw o obywa~elstwie, 
, , sporządzonej w Hadze dnia 12 kwietnia 1930 r. 

- Podaje , stę niniejszym 00 wiadQmości, że zgodnie z arty
kułem 24 Konwencji w sprawie ' pewnych zagadnień doty

, czących kolizji ustawo obywatelstwie, sporządzonej w Ha
d~e dnia 12 kwietnia 1930 r. (Dz. U. z 1937, r. Nr 47, poz. 
361), został zł?żony Sekx:etarzowi Generalnemu Organizacji 

I ' 

Narodów Zjednoczonych dnia 18 września 1970 r. dokument ' 
przystąpienia Suazi do· powyższej konwencji. _ 

Zgodnie z artykułem 26 wymienionej konwencji -wet- r 

dzie ona w życie w stosu!lku do Suazi dnia 17 grudnia 1970 r. 
\ 

Minister Spraw Zagranicznych: w z., J: Winiewicz 
( 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 pażdziEl~nika 1970r. 

w sprawie przystąpienia Republiki Cypru do Konwencji uzupełniającej Konwencję warszawską o ujednostajnieniu nie
których "prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotnłczęgo , wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik 

- " , umowny; , sporządzonej w GuaJlalajara dnia .... 18 września 1961 r. _ ' , ' , 

Podaje się niniejszym do wilidomości. że zgodnie "z arty
kułem XIV ustęp 2 Konwen~ji ' uzupełniającej ,KonwencjQ 
warszawską ' oujednostajnieńiu niektórych prawideł dotycZą
cych międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego 
przezosóbę innąrliź przewqźnik umowny, si)Qr~ądzonej w 
Guadalilja'ra dnia 18 wrz'eśnia 1961 r. (Dz. U. ,z 1965 r. Nr 25, 

I '". " , 

j-'. 

, , 

po z; 167), złożony zóstał Rządowi Stan,ów Zjednoczonych 
Meksyku dnia 31 sierpnia 197Ó r. , ąo)tuiI,lept przys!ąpienia 
Republiki Cypru do powyższej konwencji. . ". ' 

Powyższa konwencja wejdzie w życie w stos\!'nku do , 
Republiki Cypru dnia 29 listopada 1970 'I: 

Minister ?praw Zagranicznych: w z.J: ,Wińiewicl: • 




