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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 paźd~iernika 1969 r. 

w spra~te uczestnictwa Mauritiusa \V Międzynarodowej ko.nwencjlo zwalczaniu handlu kobietami l dziećmi, 
sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1921 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rząd Mauritiu-
. sa powiadomił dnia 18 lipca 1969 r. Sekretarza Generalnego 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, iź uwaźa się za zwią
zany od dnia uzyskania niepodległości, tj. od dnia 12 marca , 
1968 r., p03tanowieniami Międzynarodowej konwencji o zwal-

czaniu handlu kobi'etami i dziećmi, sporządzonej w Genewie 
dnia 30 wrteśnia1921 r. (Dz. U. z 1925 To Nr 125, poz . 893), 
które zostały rozciągnięte na jego terytorium przed uzyska
niem niepodległości. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. Z. Wolniak 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 4 paździe,rnika 1969 r. 

w sprawie przystąpienia Kuwejtu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych W. razie konfliktu zbrojnego, 
sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954' r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kulem 32 Kon wencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie 
konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 'maja 
1954 r. (Dz. U. ż 1957 r. Nr 46"poz. 212), został złoiony dnia 

6 czerwca ' 1969 r. dokument przystąpienia Kuwejtu do po
" wyższej konwencji. 

Zgodnie z artykułem 33 Powyższej konwencji , weszła 
ona w źycie w stosunku do KuwejtQ dnia 6 wrześnią 1969 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: wz. Z. Wolniak 
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OSWIADCZENIE RZĄDO~E 

z dnia 6 października 1969 r. 

,w sprawie ratyilkacjlprzez Algierię I Indonezję Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu I binrach, 
przyjętej w Genewie dnia .8 lipca 1964 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kułem 20 Konwencji (nr 120) dotyczącej higieny w handlu 
i biurach, przyjętej w Genewie dnia' 8 lipca 1964 r. na czter
dziestej ósmej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodowej 
brganizacji Piacy (Dz.U. z 1968 r. ,Nr 37, poz. 261), Dyrek
tor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował 

ratyfikacje powyższ.ej konwencji dnią 12 czerwca , 1969 r. 
przez Algierię i dnia 13 czerwca 1969 r. przez Indonezję. 

Zgodnie z artykułem 21 powyższej konwencji wejdzie 
ona w życie w stosunku do Algierii dnia 12 czerwca 1970 r. 
i w stosunku do Indonezji dnia 13 czerwca 1970 r~ 

Minister Spraw Zag,,ranicznych: S. Ję~Iychowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 października' 1969 r. , 
':-

W sprawieratyfll~acjlprzez MQugollę Konweącjl (nr !m) Międzynarodowej Organizacji Pracy , dotyczącej ' stosowania 
. zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. przy jętej w Genewie dnia l lipca 1949 r. 

Podajeśię niniejszym do wiadomości, źe ·zgodnie z arty
kułem 7. Konwencji (nr 98) Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotyczącej' stosowania zasad prawa organizowania się 
i rokowań zbiorowych,przyjętE!j w Genewie dnia l lipca 
1949r. na trzydziestej drugiej sesji Konferencji Ogólnej Mię
dzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, 

poz, 126), Dyrektor Generalny Mręd.zynarodowego Biura Pra~ 
cy zarejestrował dnia 3 czerwca 1969 r. ratyfikację ' powyż
szej kon wencji pnez Mongolię. 

Zgodnie z artykułem 8 Konwencji wejdzie ona w życie 
w stosunku. do Mongolii dnia 3 czerwca 1970 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: S. Jędrychowski 
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