
thiennik ·Us taw · Nr 34 :poz. '237, 23ę i 239 

237 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 lipca ' 1972' r. 

w sprawie uczestnlct:waRepubUki Nigru w Konwencji mjędzynarodowej~o 'zakaz,ie ui}rwania bialego (iółtego) fosforu 
przy wyrobie zapałek, podpisanej w .Bern,ie dnia 26 września 1906 r. 

Podaje 's i ę llllllejszym do wiadomości, że Rząd Republ iki 
I Nigru notą z dnia 15 kwietnia 1972 r-. ' poinformował Rząd 

Szwajcarii jako depozytariusza Konwencji miEidzynarodowe,j 
o zakizieużywanici białego (zółtego) fofsoru przy .wyrobie 
zapałek ; podpisanej w Bernie dnia . 26 września 1906 r. (Dz. U. 
z 1922 r. Nr 19, poz. 159), ze I,lważa się on za związany od 

dni·a uzyskania niepodległości, to jest od dnia 3' sierpnia 
1960 r., postanowieniami niniejszej 'konwencji, której stoso
wanie było uprzednio rozciągnięte na jej terytorium przez 
Francję· . 

--- . 
Minister Spraw Zagranicżnych: w z. J~ Czyrek 

" 
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O$WIADCZENIE. RZĄDOWE 

z dnia 31 lipca 1972 r • 

. :~ .- sprawle przystąpienia Republiki -T\IDezjl do Konwencji celnej dotyczącej czasowego . przywozu wyposaięnla zawo
, dowego, sporządżonej w Brukseil dnla 8 czerwca 1961 r. 

',' Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem 15 Konwencji celnej dotyczącej cżasowego przy-

/ wozu' wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli 
dnia 8 czerwca 1961 r. (Dz. U, z 1969 r. Nr 30, poz. 240), zło

żony został Sekretarzowi -Eieneralnemu Rady Współpra-cy 

Celnej w Brukseli dnia 21 kwielnia 1972 '<l. dokument 

pnystąpienia Republiki Tunezji do powyższej 'konwencji 
(z ·oświadczeniem o stosowaniu załączników/A,. B l C). 

Zgodnie z artykułem 16 wyżej wymienionej konwencji 
,wchodzi ona w ' życie w stosunku do Republiki Tunezji dnia 
21 lipca 1972 i. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z~ J. Czy rek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 3 sierpnia 1972 r. 

w sprawie przystąpienia,:. KenH Tunezji .do Konwencji o niestosowaniu przedaWnlEin.la wobec zbrodni ' wojennych 
l zbrodni przeciw ludzk6Ści, . przy jętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

dnł~ 26 llstopada 1968 r. 

Podaje się mm,ejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem VII Konwencji o' niestosowaniu przedawnienia wo
bec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyję

.tejprzez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed
noczonych dnia 26 listo,pada 1968 r. (Dz; U. z 1970' r. Nr 26, . 
poz; 208), zostały złożone Sekretarzowi Generalnemu Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty ptzystąpiE)nia do 

" 

) 

powyższ'ej konwencji przez Kenię dnia 1 maja 1972 r. i\, przez 
Tunezję dnia 15 czerwca 1972 r. 

Zgodnie z artykułem VIU ustęp 2 wyżej wymie.nlonej 
. konwencji Wchodzi ona. w życi~ w stosunku do ~enii dnia 
30 Iipc'l 1972 r. i w stosunku do Tunezji dnia 13 września 

1972 r. 
Minister Spraw Zagranicznych: W z. J! Czyr,ek 

....... 
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DO ABONENTOW 

AdmInIstracja ' ,Wydawnictw Urzędu Rady MinIstrów ,zwraca sfę · do P.T. Abonentów z uprZejmą prośbą 
o ulnczenJe opłaty za prenumeratę Dzlem'flka Ustaw I Monitora Polskiego na rok 1973 możliwie wc-ześnle, 

nJep6źnlej Jednak nJi dodnla~' 30 listopada br. W 'razle prz'ekroclenla tego terminu pierwsze numery ,w 1973 r. 
zostanll , dostarcżone z opóżp.lenlem, II kosztarnJ Icb przesyłkI zostanie obcIążony abonent. 

Wpłat za prenumera'tę DziennIka ' Ustaw ' ! ,MonItorlI PolskIego należy ' dokonywać na 
Wyd,awQ'Jctw Urzędu Rady Ministrów w Narod'owym Ban~u Połskim Oddzlał ' ,IV 
nr 1528-91-43745 , (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). 

konto Adfulnistracjl 
Miejski, Warsza'wa, 

Na odcInku wpłaty' pr~slJllY podać czytelnie nazwę zamawIającego (bez skrótów), dokładny adres, pod 
który ma być dokonywana wysyłka zamÓwiońycb. wydawnIctw (miejscowość, ulica I nr domu, nazwa I nu
mer urzędu pocztowego, numer skrytki poCztowej; powiat), rodzaj wydawńlC!wa, liczbę egzemplarzy oraz 
OiUeJ prenumeraty; 

Otnymana wplata ' będzIe traktowana jako zamówienie, wobec czego nie należy składać osobnych zamówień 
lzaJiladomJeń ' o dokonaniu wpłaty, 

Zgłoszenla!!a prenumeratę załącznika do Dziennika U~taw, w ' którym publikowane są ' obszerniejsze akty 
prawne z zakresu stosunków mlędzynarodowych,powinny składać, tylko jednostki( którym załącznik ten 
jest niezbędny do pracy. ,. 

Rachunkl ia prenumeratę nie będą wystawla,ne. 

Ministerstwa, urzędy centralne, prezydia wojewódzkIch rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych 
z województw) proszone są o złoźenie zamówień na prenumeratę Dzie<nnilta Ustaw, zalącznilta do Dz:iennika 
Ustaw oraz Monitora Polskiego w formie rozdzielników na rok 1973" ą,bejmujący~h zarówno potrzeby własne, 

, jak l podległych Jednostek. Zamówienia te wraz z fązdiielnlkaml nale~y ltlerowfłć pod adresem Administracji 
WydawnIctw UT7ędu Rady Ministrów, Warszawa 3-4. ut Powsińslta 69:"" w terminie' do dnia 15 października br. 
Jednocześnie prosimy ' o powiadomIenie podległych jednostelt objętych rozdzielnikiem, abyzaniechaly , zama· ' 
wiania prenumeraty Dziennika Ustaw I Monitora , Polskiego we własnym zakresie I nie dokonywały wplat za 
pr~numera fę tycb wydawnictw, ' RozliczenIe z Administracją Wydawnictw iJr~ędu Rady Ministrów z tytułu 
zamówIonej prenumeraty nastąpi ' w ( , kwartale 1973 r. (zgodnie z pismem okÓłnym Szefa Urzędu Rady MI· 

-nlstrów nr P. 131/9/69 Z dnJa-~O marca 1969 r.). Opłata za prenumeratę 1 egzemplarza wynosi: 

prenumerata roczna 
prenumerl!ta półroczna 

Dziennika Ustaw 

zl tOO.~ 
zł 60.-

załącznika 

do DziennikI! Ustaw 

/ zl 45._ 
zI.27._ 

Monltoni Polski ego 

zł 100.-:-
zł 60.-

Uwaga. Zgłoszeń na prenumeratę Innych wydawnictw urzędowycb poza DzIennikIem Ustaw, załącznikiem do 
Dzlennlk'a Ustaw orllz MonltóremPolsltlm Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje. Tryb zl!mawianla 
prenumeraty Innych wydawnJctw urzędowych wskazują Informacje zamieszczane w tych wyda wnlctwacb. 
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