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na St. Lucia

-

dnia 31 marca 1.966 r. wymienionej wyzeJ Konwencji
(nr 42) ze zmianą ograniczającą zakres stosowania art. 2
tej konwencji, a .dnia 6 listopada 1967 r. Konwencji
(nr 17) dotyczącej odszkodowania' za wypadki przy praey. przyjętej w Genewie dnia IQ czerwca '1925 r. (Dz. U.
z 1937 r. Nr 86, poz. 617);

dnia 26 maja 1966 r. wymienionej wyżej Konwencji
~nr 87) ze 'zmianą w~łą<:~ającą stosowanie art. 2 i 3 tej
konwencji;
.
na Wyspy Gilberta i

EllIc~ ~

dnia '7 czerwca 1967 r. wymienionej wyżej Konwe-ncji
(nr ' 42), a dnia 15 sierpnia 1967 r. wymienionej wyżej
Konwellcji (nr 87) oraz Konwencji (nr 98) d.otyczącej
stosowanja- zasad. prawa organizowania się i rok{)wań
zbiorowych, przyjętej ~ w Genewie dnia 1 . lipca 1949 r. ,
(Dz. -U. z 195 - r. Nr 29, poz. 126);

na

dnia 26 października 1966 r. wymienionej ' wyźej Kon.
wencji (nr 42) ze .zmianą ograniczającą zakres stosowania ax:t. . 2 tej konwencji.

ą

na Wyspę Swiętej Heleny I

dnia 26 maja 1966 · r. wymienionej wyz eJ Konwencji
(nr 87) ze zmian/L ograniczającą zakres stosowania art. 3,
tej konwencji, a dnia 17 czerwca 1966 r. wymienionej
wyżej Konwencji (nr 98);

MontserraŁ- ~

Wymienione wyżej konwencje weszły w życie w stosunku do powyższych brytyjskich terytoriów .zależnych " 'łI
dniach zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego - Mię
dzynarodowego Biura Pracy oświadczenia Wielkiej Brytanii o rozciągnięciu przez nią stosowania danej k-onwencji na
dane terytorium.
,

Minister Spraw

Za~ranicznych:

w z. A. Kr.uczkowskl
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1968 r.

Cypru l Portugalii do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych,
w Wiedniu dnia 13 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 50
-Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dl1.i.a 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r.
Nr 37, poz. 232), złożone z'ostały Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Nar·odów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do . powyższ,ej konwencji Cypru dnia' 10 września
1968 r. i Portugalii dnia 11 września: i968 r. z następującym
zastrzeżeniem:
... Rząd Portugalii nie będzie priyzmiwał przywilejów
. i immunitetów dyplomatycznych, określonych w ustę
pie 2 artykułu 37 wymienionej. wyżej Konwencji, uzna-

sporządzonej

, wanych i stosowanych zgodnie z prawem zwyczajowym ·
i praktyką państw w stosunku do szefów misji i człon
ków pers·onelu dyplomatycznego misji, innyni kate.go- .
dom personelu misji, włączając w to personel administracyjny i techniczny".
.
Zg·odnie z artykułem 51 ustęp ,2 wymienionej ' konwen·
cji .weszła ona w życie w' stosunku d,o C}'lpru dnia lOpa.ź
dziernika 1968 r., a w stosunku do Portugalii dnia l f paź
dziernika 1968 r.
Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz
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sprawie ratyfikacji przez Ukraińską Socjalistyczną Repu bUkęRadzlecką . ~onwencjl (nr 122) Międzynarodowej
. Organizacji Pracy dotyczącej polityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie dnia 9 I1pca 1964 r.

W

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 4 Konwencji (nr 122) d,otyczącej . pglityki zatrudnienia, przyjętej w Genewie d·nia 9 lipca 1964r. na czterdziestej

Zgodnie z artykułem , 5 powyższej ' konwencji wejdzie
ona w życie w stosunku do Ukraińskiej Socjalistyc7JIlej Republiki Radziecki,ej dnia 19 czerwca 1969 r.

ósmej sesji ' KonferencJi OgÓlnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1967r. Nr 8, poz. 31), Dyrektor Generalny Międzynarod·owego Biura Pracy zarejestrował <,lnia . . Minister Spraw Źagrankznych; w z. J. Winlewlcz _
19 . czerwca 1968 r. ratyfikację' .powyższej konwencji przez
Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką.
"
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