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/ oSWIADCZENIE RZĄDOWE . 

z dnia 26lipca 1968r. . 

w sprawie ratyfikacji przez Panamę . Jordanię Konwencji (nr 29) Międzynarodowej Organizacji Pracy , 
prac;:yprzymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. 

Poz. 214 215 
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\ 

dotyczącej 

" Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 21 
Konwencji ' (nr 29) Międzynarodowej Organi"lacjiPracy do
t~zącej .pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjętej w 
Genewie dnia 28 czerwca 1930 r. (Dz. U; z 1959r. Nr '20, 
paz. 122), Dyrektor Generalny MięctzynarOdowego Biura Pra
cy zarejestrował dnia 16 maja 1966 r. ratyfikację tej konwen-

cjf przęz Panamę, a dnia 6 czerwca 1966 ,r. jej ratyfikację ' . 
· ,przez Jordanię. 

Zgodnie z a·rt. 28 wymienionej . konwencji weszła ona. w 
iycie w stosunku do Panamy dnia 16 maja 1967 r., a w slo
sunku do Jordanii dnia 6 or:erwca 1967 r. 

Minister Spraw Za'granicznych: w z. J. Winiewicz 
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OSWIADCŻENIE RZĄDOWE 

z dnia 26 lipca 1968 r. \ 

w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj konwencji nr 14, nr 29, nr 77, nr7ę, tir 79, nr D5, nr 98 i nr 101 
Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dni!! 21 marca 
1966 r. zarejestwwane zostały przez Dyrektora Generalnego 
Międzynarodowego Biura Prący ratyfikacje przez Paragwaj 
następujących konwencji Międzynarodowej OrganizaejiPra
ey: 

Międzynarodowej konwencji (nr 14) o od.poczynku ty
godniowym w zakładach przemysłowych, przyjętej w Gene
wie dnia 17 listopada 1921 r. (Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 
384), zgodnie z jej art. 8; 

, Konwencji (nr 77) ' dotyczącej leka,rskiego badania zdat
ności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i mł.odocianych, 
przyjętej w Montrealu dnia 9 października 1946 r. (Dz. U. 
z 1948 r. Nr 46, poz. 338), zgodnie z jej art: 12; 

Konwencji (nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdat
ności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nie
przemysłowych; przyjętej w Montreąlu dnia 9 października 

1946 r. (Dz. U. z 1948 r. Nr 46, poz. 339), zgodnie z jej art. 11; 
Konwencji (hr 79) dotyczącej ograniczenia prilc;y noc

nej dzieci' i młodocianych w zajęciach · nieprzerllysłowych, 
przyjętej w MOIi.trealu dnia 9 pa:lxlziernUt.a 1946 r.(Dz. U; 
z 1948 r. Nr 46, poz. 340),zgodniez jej art. lO; 

Konwencji (m 95) dotyczącej ochrony płacy, przyjętej 
w Genewie dnia 1 lipca 1949 r. (Dz. U. z 1955 r. Nr 38, poz. 
234), zqodniez jej art. 18; 

Konwencji (nr 98) dotyczącej stosowania.- zasad prawa 
organizowania się I rokowań zbiorowych" przyjęteJ W Gene
wie dnia 1 lipca 1949 r . . (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126), 
zg·odnie z jej art. 7; . 

Konwencji (nr 101) dotyczącej płatnych urlopów w' roi
nictwie, przyjętej w Genewie dnia 26 czerwca 1952 r. (Dz. U. 
rz 1958 r. Nr 29, poz. 123), zgodnie z jej art. 12. 

Wymienione konwencje weszły w życie w stosunku 'do 
Paragwaju w niżej podanych datach: 

dnia 21 marca 1966 r. - konwencja lir 14 zgodnie z jej . 
art. 9; ·. 

dnia ' 21 marca 1967 r. - konwencja nr 71 zgodnie z jej 
art. 13, konwencja nr 78 zgodnie z jej . art. 12, kon
.węncja nr 79 zgodn,ie z jej art. II, konwencja nr 95 
~godnie z jej art. 19, konwencja nr 98 zgodnie ,z jej 
ert. 8, koltweIicja nr 101 zgodnie ż jej art. 13. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że dnia 28 sierp-
· nla 1961 r. larejestrowanazostała przez Dyrektora Generał-
· nego Mięazynarodowego Biura Pracy ratyfikacja przez Pa
ragwaJ Konwencji (nr 29). dotyczącej pracy przymusowej lub. 
obowiązkowej, przyjętej w Genewie dn~a 28 czerwca 1930 r. 
(Dz. U. z 1959 r. Nr 20, poz. 122), zgodnie z jej art. 27. Zgód

'tlie z art. 28 powyższej konwencji wejdzie ona w życie V( 

stośunku do Paragwaju 'dnia 28 sierpnia 1968 r. 

Minister Spraw. Zagranicznych: w f z. J. Winlewicz 
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