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OSWIADCZENIE RZĄDOWE, 

z dnia 21 stycznia 1972 r. 

:w sprawie prz1;jc:cła przez Irlandię Konwencji o ulatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Lon .. 
_ dynie dnia 9 kwietnia 1965 r. 

Podaje się niniejszym d ,o wiadomośc;i, że zgodnie z art y
(ułem X ust. 2 Konwenoji o ułatwieniu międzynarodowego 
~brotu mo~skiego, ' sporządzonej _ w Lóndyllj.e .dnia 9 kwietnia 
;1965 r. {Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 236), złożony wstał dnia 
)8 czerwca 1971 r. ' Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządo'. 

wej Morskiej Organizacji Doradczej dokument przyjęcia ' po
, wyższej konwencji prZez Irl?ndię. 

, Zg'odnie z artykułem XI Konwencji weszła ona w życie 
JVf stosunku do Irlandii dnia 17 sierprria1971 r. , 

Minister Spraw Zagranicznych: ;8. Olszowski 
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OSWIAPCZENIE RZĄDOWE 

z dni'a 25 stycznia 1972 r,' 

w sprawie .członkostwa terytorium ,Saint Pler.re I Miquelon oraz terytorium Komorów w Swiatowej Organizacji 
~eteoroIoglcznej. 

Podaje się mniejszym do wiadromo;ści, że Rząd Francuski 
notyfikował dnia 19 kwietnia 1971r: Rządowi Stanów Zjed-

' ńoczonych Ameryki, iż terytorium Saint Pierre i Miquelon 
oraz terytorium Komorów stały się członkami Swiatowej Or
ganizacji Meteorologicznej, zgodnie z artykułem 3(e) i 34(h) 
Kon wencj.i dotyczącej Swiatowej Organizacji Meteowlogicz-

nej, sporządzonej w Waszyngtonie dn:ia 11 październ.ika 19.47 'r. 
(Dz. U. z 1951 r. Nr II, po,z. 85). 

, Terytoria te stały się cZlo-nkami Organizacji z datą wyżej ' 

wyrnieni-onej notyfikacji. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Czyrek 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

"" z dnia 25 stycznia 1972 r. 

w sprawie. uczestnictwa Fidźl I MaurUlusa w Porozumieniu ' dotyczącym ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób 
wenerycmych, podpisanym w Brukseli dnia l grudnia 1924r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Fidżi net y- Jednocześnie podaje się d-o wiadomości, że , Rząd Maliri-
fikował dnia 12~ierpnia 1971 T •. Rządowi Belgijskiemu, iż tiusa notyfikował ' dnia 20, 'wrześn:ia 1971 r. Rządowi Belgij
uważa się nadal za związany postanowieniarni Porozumienia skiemu, iż uważa się nadal za związany pos·tanowieniami wy
dotyczącego , ułatwień marynarzom handlowym leczenia cho- żej wymiąni·oneg·o porozumie.nia, które zo·stalo rozciągnięte 
Irób wenerycżnych, podpisaneg·o w Brukseli dnia l grudnia '. na jego terytorium przed uzyskaniem niepodległości, tj. przed 
.1924 r. (Dz. U. z 1933 r. Nr 13, poz. 92), które zostały roz- ' dniem 10 października 1970 r. 
ciągnięte na terytorium fidżiprzed uzyskan.iem niepodle
głości, tj. przed dniem .12 marca 1968 r. . ' Minister Spraw Zagranicznych: w-z. J. Czyrek 
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