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litrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, sporządzonego w Moskwie, ' Londynie i Waszyngtonie . dnia 27: stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1968 'r. Nr 14,p'o z. 82),
który poprzedrii,o został ratyfikowany przez Zjednoczone

,

~:

.

Poz. 63, 64,. 65 i 66
Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii również w
odniesieniu do Królestwa To~ga.
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
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z dnia 21 styczn ia H)72 r.
w sprawie uczestnICtwa Fldżi w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznycb,sporządzonej w WiednJu dnła

18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia jordanii I Bahralnu do tej konwencji.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Fidżi no21 czerwca 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych, że ' uważa się za zwią
zany postanbwieniami 'Konwencji w i edeńskiej o stosunkach
dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia
1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, paz. 232),

Dokument

tyfikowałdnia

przystąpienia

Bahrainu, iawiera

następujące

zastrzeżenia:

"w związku z ' artykułem 27 ust. 3 dotyczącym pO-cz1y
dyplomatycznej Rząd Bahrainu zastrzega sobie prawo otwarcia poczty dyplomatycznej, jeżeli istnieją poważne powody,
aby przypusżczać, że zawiera ona przedmioty, których import
lub eksport są zabronione przez prawo".

Jednocześnie

podaje S i ę do wiadomości, że zgodnie z ar50 powyższej konwencji został złożony Sekretarzowi
GeneTiiInemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument
przystąpienia Jordanii dnia 29 lipca 1971 r. oraz Bahrainu
dnia 2 listopada 1971 r.

tykułem

Na podstawie artykułu 51 Konwencji weszła ona w życie
w stosunku d,o Jordanii dnia .28 sierpnia 1971 r., a w stosunku do Bahrainu dnid 2 grudnia 1971 r.
Minister Spraw Zagr~'nicznych: S.Olszowski

65
OSWIADCZENIE

;

RZĄDOWE

z dnia 21 stycznia 1972 r.

•

w sprawie przyjęcia przez Nową ~elandlę Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu .zanieczyszczaniu morza olejami,
sporządzonej w londynie dnia 12 maja 1954 r.
Podaje się ,niniejszym do , wiadomości, że zgodnie z artyXIV Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza ,o lejami, sporząd~onej w Londynie dnia
12 maja 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 28, poz. 135), złożony został dnia 1 czerwca 1971 r. Sekretarz,o wi ' Generalnemu Orga-

nizacji Na'rodów Zjednoczonych dnkument
wencji przez Nową Zelandię.

kułem

przyjęcia

tej kon-

Zgodnie z a,rtykulem XV Konwem:ji weszła ona w
w stosunku do Nowej Zelandii . dnia 1 września 1971 r.

życie

Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
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dnia 21 stycznia 1972 r.

w sprawie uczestnictwa Fidii w Konwencji dotyczącej przywilejów I immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego 1946 r.
.
Podaje się niniejszym do wiad'omości, że Rząd Fidżi no" . Ogólne Zgrotllaclzenie Narodów Zjednoczonych dnia 13 lutego
1946 r. (Dz. U. z 1948 To Nr 39, poz. 286) . .
dnia 21 czerwca 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu
Orga!lizacji Narodów Zjednoczonych, że uważa s i ę za zwią
Minister Spraw Zagranicznych: S. Olszowski
zany postanowieniami Konwencji dotyczącej przywilejów
i immunitetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej prz.ez
tyfikował

