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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 kwietnia 1972 r. 

w.' sprawie przystąpienia Zambii do. Konwencji o prawach politycznych kobiet, sporządzonej w Nowym Jorku 
dnia 31 marca 1953 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości" że zgodnie z arty
kułem V Konwencji :o prawach politycznych kobiet, sporzą
dzonej Vi Nowym Jorku dnia 31 ' marca 1953 r. (Dz. U. 
Ż. 1955 r. Nr 16, .poz. 86), został złożony dnia 4 lutego 1972 r. 
Sekretarzowi Generalnem';1 ' Organizacji Narodów Zlednoc·zo-

·nych . dokument przystąp,ienia Zambii do . powyższej kon-
wencji. _ 

Zgodnie z artykułem VI ustęp 2 Konwencji wchodzi ona 
w życie W. stosunku do Zambii dnia 4 maja 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Ols~owskJ 
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OSWIĄDCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 25 kwietnia 1972 r. 

w sprawie przystąpIenia Stanów Zjednoczonych Ameryki . do Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej kla~ 
syfikacji wyrobów l usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w Nicei dnia 

15 czerwca 1957 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomośei, że zgodnie z arty
kułem 6 Porozumienia nicejskiego . dotyczącego międzynaro",
dowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się 

. znaki fabryczne lub handlowe, sporządzonego w· Nicei dnia 
15 czerwca 1957 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 46, poz. 239), został 

złożony dnia 29 lutego 1972 r. Rządowi Szwajcarskiemu do-

kument przystąpienia Stanów Z~ednoczonych Ameryki do 
powyzszego porozumienia. . 

Porozumienie to ·wejdzie w życie w stosunku do Stanów 
Zj~dnoczonych Ameryki driia25 maja 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 
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OSWJADCZENIE RZĄDOWE 
.; ~. 

z dnia 26 kwietnia 1972 r. 

w sprawie przystąpienia Luksemburga do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyyosażen'ia naukowego, 
. sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. 

Podaje się mmeJszym do wiadomości, . że zgodnie z ar
tykułem 19 Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu 
wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia ' 

- 11 czerwca 1968 r. (Dz.U.z 1971 r. Nr 29, poz. 263), .złożony 

zosta) Sekretarzowi Generalnemu RadiWspółpracy Celnej 

w Brukseli dnia 9 marca 1972 r. dokument przystąpienia Luk
semburga do powyższej konwencji. 

Zgodnie z artykułem 20 wyżej wymienionej konwencji 
wejdzie ona w żyCie w stosunku do Luksemburga dnia 
9 czerwca 1972 r. -

Minister . Spra W Zagranicznych: S. Olszowsld 
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OSWIADCZENJE RZĄDOWE 

z dnia 9 maja 1972 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Kostarykę Konwencji o morzu pełnym ł Konwencji o szelfie kontynentalnym, sporządzonych 
w Genewie dnia 29 k}Vletola 1958 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości,że zgodnie z arty
kułem' 32 Konwencji .o .morzu pełnym (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, 
poz. 187) i artykułem 9 Konwencji o szelfie Kontynentalnym 
(Dz. U. z 1964 r. Nr 28, poz. 179), sporządionych w Genewie 
dnia 29 kwietnia 1958 r., .. Rząd Kostaryki złożył. dnia- 16 lu
tego 1972 r. Seretar'zowi Generalnemu 9rganizacji Narodów 

Zjednaczo'nych dokument " ratyf ikacy jny . powyższych ,kon
wencji. 

Zgodnie z artykułem 34 ustęp 2 Konwenc'ji o 'morzu peł
nymi artykułem! l ustęp 2 Konwencji o szelfie kOńtynental
nym,konwencje ' te . weszły w życie w' stosunku do Kostaryki 
dnia 17 marca 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski 




