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OSWIADCZENIE

RZĄDOWB

'

• dnIa 28 grudnia 1971 r.
'W sprawie ratyfikacji, przez Panamę I Mongollę Międzynarodowej konwencji telekomunikacyJneJ, sporządzonej ,

w Montreux dnia 12 listopada 1965 r.

,

.~

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie, z art. 18 Generalneińu , Międzynar:<>dowego Związku Telekonl1l ni kacyh·
Międzyńa~odowel'konwencjitelekómuI!ikacyjnej, spo- -negoswoje dOkumenty-' ratYfikacyjnetejkonwencJi.
rządion~j . w, Mo'n treux dnia '12ąstl)pada - . 1965 r . . (Dz. U.
Ńapodstawie ~rt. 18 ust. 3 powyższej konw,encjiweszła
; z, 1959 r. Nr 15,poz. 108), Panama złożyła dnia 24 września . ona wżycie
stosunku do wyżej, wymienionych paiis'(W .'w
1911 ' r., a Mongolia ' dnia 29 września 1911 t. Sekreta~zowi dniu złożenia dokU:mentów ratyfikacyjnych. .
. 'c!

ust. 1

w

Ministei: -Spraw Zagranicznych: S.'

.. 11

Olszą~~l:d

/

OSWlADCZENIERZĄDOWE

z dnia 28. grudnia 1971 r.
w sprawie

przyjęcia

przez Fldll Konstytucjl - Swlatowego Związku Pocztowego I Innych aktów międzynarodowych
XV Kongresu Swlatowego ' Związku Pocztówego, sporządzonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r. .

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 26 Konstytucji Swiatowego Związku Poc;ztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 ~ipca 1964 r. (Dz. U. z 1967 r.
Nr 42, poż. 209), złożony został Rządowi Konfederacji Szwaj-

~ -

Fidżi wyżej wymienionej konstytucji ora.z .innych aktów mię
dzynarodbwych XV Kongresu Swiatowego Związku PoczŁo
wego, sporządżonych w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

.

carskiej dnia 18 czerwca 1971 rO' dokument przyjęcia przez

Minister, Spraw Zagranicznych: S. Olszowski '
\

12
OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 3 stycznia 1972 r.
w sprawie: przystąpienia TanzanII do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w ' razie konflik.tu zbrojnego, aporz.ądzoncł
'· w Ha'dze dnia 14 maja . 1954 r . . ,

. Podaje się nfniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty- Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, :Nauki i Kultl,lry ; " ~
32 Konwencji . o ochronie dóbr kulturalnych w razie dokument ·przystąpjenia Tanzanii " dopó~yższej konwencji. . ,::; ~
konfliktu zbrojnego; sporządzonej ' w Hadze dnia· 14 maja
Zgodnie z ar.tykułem33powyższej konwencji weszła ona .
1954 r. (Dz. U. z 1957 r. Nr 46; poz. 212), zoslał złożony dnia _ .w życie w stosunku' do tan~aniidnia, 23 grudnia 1971 r. .
23 września 1971 r. Dyrektorowi Genetalnemu OrgaIiiżacji
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowskl '.
kułem
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Reklamacje li . powodu nIedoręczenIa I poszczeg6lnvcb numer6w wnosIć naletv do AdmlnlstracJj Wvdlwnlctw Uriędu Rady MIJ11str6w (Warśzawa 34, ul Powslńska 69nl = skrytka pocztowa nr 3) .w termInie 10 do 15 dnJ od daty wvdanla następnego koleJnęgo numeru•

..11 t • .
Oplata !II prenumerat. DzIennIka Ustaw wynosh rocznIe 100,- , Ił, półrocznie 60,- zł.
'_ _ _...;..;_~I'_.J_'.....;O::.·~pl;.;a;.;łi:.·...,I;:;a:.·..2p~r..:e.:;;:n.:;;:u.:;;:m;.;e.:.ra:.t:..:łł:...·..:i..:a;..ł4:.;c..:z::.nI:.:k;.;a:......:d;.;o~.;.:Dl...;.le_n_nI;,;..;k..:a_U~st;.;a;.;w~w;...yL.;n.;.;o;.;;s.;.;h~ro;..;c;.;;zn""""le;....;;''''5,'-,...--'z:.;lł,'-''p6.;..ł;.;.r''':(I;;.cz;;.;n..;.l.:..e...:2:..:.7.:..,_z:;;:I:;,.'..;;..~______"•.
Prenumeratę na rok' następny (rocm4 lub p6łroczn4) pnvJmuJe . się do dnla 30 listopada. Prenumeratę motIia zgłaszać wstecz za .J p6łrocze bletllcego roku do dnia
31 marca, za II p6łrocze b4dt za cały blet4CV' rok -do dola 30 września. Do abonent6w, kt6rzV Opłac4 prenumeratę po tvcb termlnacb, wysyłka plerwszycb .numer6w
dok.onllna zostanie lop6tnlenlem, a ponadto zostllnll policzone koszty przesvłkl. Opła
ta za prenumeratę powinna być dokonana przerewem lub tnvodclnkoWym przekazem
pocitowym Da konto' Admlnl~tfacJI Wvdawnldw Urzędu . Rady ~Inlstr(jw w Narodowym BaDku Polskim IV Oddział MieJski, Warszawa nf 1551-91-43745. Rachunk6w .za
prenumeratę nle wystawia sIę. Na odcinku wpłaty nałetv podać dokładnI! nazwę InstytucJI (bez skr6t6w), nazwę · I numer doręczajlIcego urzędu pocztowego (Jak. Warsza ..
wa 10, Poz.nail 3 Itp:),· powIat, ulicę, nr domu, nr .s krytkl pocztowej oraz liczbę zama..
wlanycb eg'z emplarzy Dziennika Ustaw.
Pojedyncze egzempIarże Dziennika' Ustaw nabywać Ulotna w punktacb sprzedały
w Warszawie: aL I ArmII Wolski! Polskiego 214, "Dom Ksllltkl" - Księgarnia ,prawno-Ekonomiczna - . uL Nowy S,nat l, kiosk .,DO'mu Kslll!kl~' w gmachu sl!d6wal. Gen. Swlerczewsklego 127, w kasacb SIld6w Wojewódzkich w: Białymstoku, Kato"
wicach, Klelcacb, KoszalInJe; Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu I ZleloneJ
G6rze oraz w kasac.b Slld6w Powlatowvcb w: Bydgoszczy, Bytomiu, CleszvnIe, Cfę~
's tocbowie, Gdańsku, Gdyni, GlIwicacb~ Kaliszu, Krakowie, LubllnI'e, Nowym SIlCzu.
OstrowIe W1kp.. Poznaniu, Przemvślu,Raclborzu, Radomiu, SzczecInIe, Tarnowie, To",
runlu l Zamościu.
Redakcja: Urzlld Rady MlnJstr6w - Biuro Prawne, Wars?aw!, a1. UjazdowskIe 113,
:AdministracJa:, .AdmlnJstracJll Wvdawnlctw Unęclu Rady Mlnlstr6w, W~rszawa 34,
uL Powslńska 69nl (skrytka poc7towa nr 3).

.
Tłoczono z 'p olecenia Prezesa Rady Mlnlstr6w
w Zakładach Graflcznycb "Tamka", Zakład nr 1, . Warszawa, ul. Tamka

Zam.

~

3.

Cena 2,40

zł
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