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w' sprawie przystąpienia Republiki PoludniowejA~rykrr 'San Marino do Konwencji mlędz:ynarodowelo zwalczauJu
.
.
"
falszowanlapieniędzy, sporżądżOIiej -wrąl ;':.,-;~
' !~otdkołem
.wG ene wlednia-··20- kwietnia 19191• .
.... " .
,,

.

'-

Podaje się nini-ejszym ~o wiad.·omości, że~g'odniez arty2i Kon-W~ncji międzynarodowej o zwalczaniu fałsz 0wania pieniędzy, 'sporządzoneJ wraz z Protokołem w Gene-.
wie dnia 20 kwietnia 1929r. (Dz.U. z 1934 r .. Nr 102, poz.
919), następujące państwa złoiylySekretarzowi Generalnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpie
nia do powyższych aktów międ:zynar.edowych:
kułem

Republika ·· Południowej
Af~y.ki

.

• • • .' .

dnia' 29 s·ierpnia
1961 r.,
dnia 18paźdzLemika 1967 r.

. --',

..

San Marino • • • • •

Zgodnie zartykułem26konwencjiweszla ona wżycie
w stosunku do .Re}WblikiPołudnio .~ej Afry1{i dnia 27 listopada 1961 r., a w stosunku do San Marino dnia 16 slycxnła
1968 J.
Minister Spraw ZagranicZnych: w z. ..l. Winiewicz
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sprawieratyfłkacji

RZĄDOWE

dnia 11 lipca 1968 r.

przeiJrak konwencji nr 8, .nr 13, nr 15. nr 16,m 221 m 2'1

Podaje się niniejszym 'd o wiadomości, że dnia 19 kwiet'Ilia
1966 r.zarej'esŁrowane zostały przez. Dyrektora "'~ Generalnego
Międzynarodowego Biura Pracy ratyfikacje. przez Irak na"
stępujących konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy:
MiędzynarodoweJ konwencji (nr 8) w sprawie odszkodowania na wypadek bezrobocia z powodu rozbiciaslę statku,
przyjętej w Genui dnia 9 lipca 192.0 r. (Dz. U. z 1925 r.
Nr 54, poz. 372), zgodnie z jej art: 5;
Międzynarodowej konwencji (nr 13) w sprawie używa
nia bieli ołowianej w malarstwie, przy jętej w .Genewie dnia
19 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 382), zgodnie z jej art. 8;
,
Międzynarodowej konwencji (nr 15) ustalającej najniż':
szy wiek dopuszczania młodociany.ch do pracy w pomiesz,c;.'Zeniach podpokładowych i I~.otłowniach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 386),
zgodnie z jej art. 7;
Międzynarodowej konwencji / (nr 16) o obowiązkowych
oględzinach lekarskich dzieci i młodocianych zatrudnionych
na statkach, przyjętej w Genewie dnia 11 listopada 1921 r.
(Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 388)J zgodnie z jej art. 5.

Młędzynarodowel

'Organizacji Pracy.

JednoC7eśniepodaje się do wiadoindści, ±e dnia 4 paź
dziernika 1966 r. zarejestrowana została .' przez Dyrektora
Generalnego Międzynarodowego Biura Prac'y ratyfikacja
przez Irak Konwencji (nr 22) dot:yczącej ' umowy najmu marynarzy, przyjętej w Gnewie dnia 24- czerwca 1926 r. (Dz. U:
z 1931 r. Nr 106, poz. 821) zgodnie z jej art. 16, a dnia 21 listopada 1966 r, ratyfikacja przez Irak Konwencji .(nr 27) dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożónych na statkach, przyjętej w Genewie dnia 21 cz.e rwca
1929 r. (Dz. U. z 1932 r. Nr 76, poz, 682). zgodnie zjej art. 2.
Wymienione Konwencje weszły w życie w stosunku do
Iraku w niżej podanych datach:
'
.
dnia 19 kwietnia 1966 r. - konwencja nr 8 zgodnie
z jej art. 7, konwencja nr 13 zgodnie z jej art. 9, konwencja
nr , '15; zgodnie z jej art. 8 i konwencja nr 16 zgodnie z jej
art. .6;
..,.
.
-dnia 4 października 1966 1; - konwencja nr 22 zgodnie
z jej art. 17;
dnia 21 listopada 1961 r. - konwencja nr 27 zgodnie
z jej art. 3
Minist~r Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
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dnia II lipca 1968 r.

w sprawie ratyfikacji przez szereg państw Konwencji (nr' U5) MIędzyrlarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony
.
pracowników przed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia ,22 czerwca 1960 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie ·z ar1'6 Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promieniowaniem jonizu~ącym, przyjętej w Genewie dnia 22 . czerwca
1960 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 8, poz. 45), Dyrektor Generalny
Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował pod niżej podanymi datami ratyfikacje powyższej konwencji ' przez natykułem

stępujące " państwa:

Brazylię '
Holandię

Paragwaj

• • •

-,

.

., dnia 5 września 1966 r. '
dnia 29 listopada 1966 r.
dnia 10 lipca
1967 r.

....

Związek

Socjalistycznych
Republik Radzieckich. ..

Białoruśką

Socjalistyczną

Republikę Radziecką ' . '

.,

dnia 22

września

1961 r •

~

• •

dnia 26 lutego

1968 r.

