
D7Jenn.ik. Ustaw_N_r_6 ___________ ~'___-_ 42 -_' __ ..---'-__ -'-__________ P~~.:....6~_; _61_i 68 

66 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 13 lutego 1971 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Układzie o zasa daclt działalności pailstw w zakresie badail l użytkowania 
przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem I Innymi ciałami ,niebieskimi, sporządzonym w Moskwie, Londynie l Wa,. 

szyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. 

Podaje się nmlejSzym do wiadomośd, że zgodnie z ar
tykułem XIV ustęp 2 Układu o zasadach działalności państw 
w zakresie badań iużytkowanf4 przestrzeni kosmicz.nej, 

I łącznie z Księżycem i innymicia,łami niebieskimi, sporządzo
nego w Moskwie, Londynie I Waszyngtonie dnia 21 ,stycz
nia 1967 r. (Dz. U. z' 1968 r. -Nr 14, poz .. 82) następujące pań-

Szwajcaria 
Wenezuela 
Birma 
Francja 
Jamajka 
Urugwaj 

, Związek Radziecki 

-
18.XII.I969 r. 

18.III.1970 r. 
5.VIII.1970 r. 

Zgodnię oz artykułem XIV ustęp 4 powyższego układu 
wszedł on w życie w stosunku , do wyżej wymienionych , 

stwa złożyły Rządom Ź~iązku Socjalistyc:łnych Republik Ra
dzieckich, Zjednoczonego Królestwa, Wielkiej Brytanii i Pół. 
nocnej Irlandii oraz ~ Stanów Zjednoczonych Ameryki doku
menty ratYlikacyjne lub dokumentyprzystcwienia do wy" 

,mienionego ukła'du w niżej podanych terminach': 

Wielka Brytania 

18.XII.1968 r. 

18.III.1970 r. 
5.VIII.1970 r. 

10.VIII.1970 r. 

Stllny ZjednocZ'O
ne Amerykl 

3.III.1970 r. 
18.III.1970 r. 
5.VIII.1970 r. 
6.VIII.1910 r. 

31.VIII.1970 r. 

państw w dniu zł-ożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych lub 
dokumentów przystą,pienia. 

Ministet: Spraw Zawanicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWlADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 17 lutego 1971 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Brazylię Konwencji o wystawach międzynarodowych, podpisanej w Paryżu dnia 22 listo- ' 
pada 1928 r .. zmienIonej protokołami, podpisanymi w Paryżu dnIa 10 maja 1948 r. i dnia 16 llstopada i966 r. 

Podaje się niniejszym do wiacbrnośc.i, że zgodnie z ar
tykułem 33 Konwencji o wystawach międzynarodowych, 
podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. (Dz. U. 
z 1932 r. Nr 84, poz. 728), zmien ionej protokołem podp,isanym 
w Paryżu dnia lO maja 1948 r. (Dz. V. z 1961 r. Nr 14, 
poz. 76) oraz protokołem podpisanym w Paryżu dnia 16 li-

st~pada 1966 r. (Dz. U. 7...1968 r, Nr 42, poz. 293), WlStał zlo
żony przez Brazylię Rządowi Francu5kiemu dnia 5 li1>topada 
1970 r. dokument ra,tyfikacyjny powyższej konwencji zrriie~ 

nionej wymieniońygl.i protokołami. 

Mi!lister Spraw Zagranicznych: w z. J. W,iniew1c:l 
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OSWlADClENIE RZĄDOWE 

- z dnia 11 lutego 1971 r. 

w sprawie przystąpienia ,PederalneJ Republiki Kamerunu do Międzynarodowej konwencji, podpisanej w S~vre. dnia 
6 października 1921 r., zmieniającej Międzynarodową konwencję metryczną, podpisaną w Paryźudnła 20 maja 1875 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 3 Międzynarodowej konwencji, podpisanej w Sevre,s 
dnia 6 października 1921 r." zmieniającej Międzynarodową 
konwencję metryc,zną, podpisanIl w Pąryżu dnia 20 maja 
1875 r. (Dz. U.z 1925 r. Nr 87, poz. 608), został złożony dnia 

1 października 1970 r. RządowI Francuskiemu dokument 
przystąpienia Federalnej Reiputilik:ł Kamęrunu do iPOwyższej 
k ciIliwenc ji. 

, , 

. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J., Winiewlcz 




