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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

, -;. dnia 28 p~ździe~n i ka 1968 r. 

w spIawjeratyfikacji przez Argentynę Konwencji (~r 111) Międzynarodowej OrganizacjlPracy dotyc7ącej dyskrymina
cji w zakresie ' iatrudniEmia i wykoJlywania zawodu, przyję lej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. 

, Podaje się niniejszym do wiad,omości ; że zgodnie z art Y: 
kułem 7 Konwencji (nr 111) Międzynarodowej Organi zacji 
,Pracy dotyczącej dyskryminacji 'w zakresie zatrudnienia 
i wykonywania zawodu, przyjętej w- Genewie dnia 25 czerw
ca 1958 r: na czterdziestej drugiej sesji Konferencji Ogó lnej 
Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz: U. z 1961 r. Nr 42, 
poz. 218); Dyrektor Generalny Międzynarodoweg,o Biura Pra-

,cy zarejestrowął , dnia 18 czerwca 1968 r. ratyftkację po
wyższej konwencji przez Argentynę. 

Zgodnie z artykułem 8 powyż~zej konwencji wejdzie 
ona w życie , w stosunku' d-o Argentyny dnia 18 czerwca 
1969 r. ' 

/ 

Minister Spraw _Zagranicznych: w z; J. Winjewicz 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 28 pażdziernika 1968 r. 

w spr~,wle ratyfikacji przez Paragwaj i Nową Zelabdłę Kon wencjl (nr 105) Międzynarodow'ej Organ17acji Pracy 
o zniesieniu pracy przymusowej, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1951 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y- zostały zarejestrowane dnia 14 czerwca 1968 r. deklaracje 
kułem 3 Konwencji (nr 105) Międzynarodowej Orgariizacji Nowej Zelandii stwierdzające stosowanie bez zmian posta-
Pracy o zniesieniu pracy ' przymusow€j, ' przyjętej w Gene. , nowień powyższej kon wencji do wyspy Niue i wysp To-
wie dnia 25 czerwca 1957 r. na czterdziestej sesji Konferen- kel1lU. 
cji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. r-
z 1959 r. Nr 39, poz. 240}, Dyrektor Generalny Międzynarodo
wego Biura , Pracy , zarejestrował ratyfikacje powyższej kon
wencji dnia 16 maja 1968 r. przez Paragwaj -i dnia 14 ozerw

Zgodnie z artykułem 4 konwencji - wejdzie ,ona w _ życie 
w stosunku do Paragwaju dnia 16 maja 1969 r., a w stosun
ku do Nowej Zelandii, wyspy Niue i wysp Tokelau dnia 

ca 1968 r. prze~, Nową Zelandię. 14 czerwca 1969 r. ' 

. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zg,odnie Minister Syraw Zagranicznych: w z.J. Winiewicz 
z a~t. 35 ,Konstytucji Międzynarod-owej Organizacji Pracy 
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-
z dnia 31' października 1968 r. 

w sprawie ratyiikacjt przez Węgry Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką Konwencji (nr 115) MiędzynarodoweJ , 
Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników prżed promieniowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnia 

- 22 czerwca 1960 r. '-

Podaje się .niniejszym -do wiad,omości, że zgodnie ,z ar
tykułem i6 Konwencji (nr 115) Międzynarodowej Organiza
cji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed promie-' 
niowaniem jonizującym, przyjętej w Genewie dnIa 22 czerW
ca 1960 r. na czterdziestej czwartej sesji Konferencji Ogól
nej Między'narodo':'ej Organizacji Pracy (Dz. U. z' 1965 r. 
Nr ~, poz. 45), Dyrektor General~y Międzynarodowl'!go Biura , 
Pracy zarejestr,ował ratyfikacje powyższ~j konwencji dnia 

i, 

' 8 czerwcil. 1968 r. przez Węgry i dnia , 19 czerwca 1968 r. ' 
przez Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. 

Zgodnie z artykułem 17 konwencji wejdzie ona w życie 
w stosunku do Węgier dni-a 8 qerwca 1,969 r., a _w stosunku 
da Ukraińskiej Secjaliśtycznej Republiki Radzieckiej dnia 
19 czerwca 1969 r. 

Minister Spraw ~agranicznych: w z. J. ·Winie'wicz 
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