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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 18 listopada 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Meksyk Konwencji (nr 124) doty_czącej badania lekarskiego zdatności młodocianych 
do pracy pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. 

P,odaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ar- , 
tykułem 6 Konwencji (nr 124) dotyczącej badania lekarskie
go zdatności młodocianych do pracy pod ziemią w kopal
nIach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. na czter
dziestej dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej Międzynarodo
wej Organizacji Pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 37, poz. 263), Dy
rektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestro-

wał dnia 29 sierpnia 1968 r. ratyfikację powyższej ko,nwen
cji przez Meksyk. 

I " 

Zgodnf'e z artykułem 1 powyższej konwencji wejdzie 
,ona w ~ycie w stosunku do Meksyku dnia 29 sieqmia 1969r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz 

DOABONENTOW 
o zmianie warunków prenumeraty. 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zawiadamia, że od dnia 1 stycz
nia 1969 r. opłata za prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wynosi za: 

Dziennik Ustaw 
rocznie 
półrocznie 

Monitor Polski 

zl 100,
z! ,60,-

rocllnie zł 100.-
półrocznie zł 60,-

Abonenci, którzy uiścili należność za prenumeratę na rok 1969 do dhi·a 31 grudnIa 
1968 r. w dotychczasowej wysokości, nie ponoszą dopłat. 

Prenumerata Dziennika Ustaw i ' Monitora Polskieqo płatna jest z ' góry i wysyłka 
tych wydawnictw będ'Zi!l doko,nywana wyłączn.ie'"po uiszczenIu należności na kooto Ad
ministracji Wydawnictw ' Urzędu Rady Ministrów -' N. B. P. Oddział IV Miejski 
nr l!i51-91-11746 przelewem bankowym lub przekarzem pocztowym. Dokonanie. wpłat", 
sta'Iliowi zamówienie prenumeraty, wobec czego osobnych zamówień nie n'ależy zgła-
s~ć. I 

Przedpłaty za prenumeratę (roczną lub półroczną) Dziennika Ustaw Monitora 
Polskiego na rok następny należy dokonać do 30 listopada. Wpłaty po tym terminie 
spowodują późniejsze ;tiostarczenie początkowych numerów wydawniCtw i zwrot kosz~ 
tów przesyłkI przez abonenta. 

Jednocześnie Administracja Wydawnictw U. R. M. informuje, że ostateczne . termi
ny opłat za bieźącą prenumeratę Dziennika Ustaw i Monitora Po:skieg,o upływają za 
I półrocze ' 31 marca, 'UlI! półrocze lub caly rok - 30 wrzęśnia. 

Załącznikd.o DzięnnikćłUstaw,zawiEHający 'jectynie obszerniejsze akty z zakresu 
stosunków międzynarod,owych, wysyła.ny będzie na dotychczasowych warunkach wy
łącznie tym je.ctnostkiom organizacyjnym, ' którym . jest niezbędny do wykonywania ich 
zadań. 

Na odcinku wplatynaleźy podać wyraźnie nazwę instytucji (imię i nazwisko pre"' 
numera~ora)or8z dokładrlyadres wysyłkowy (nazwa i n,umer doręczającegO UT'Zędu pocz
t'owego, poWiat, ulica i nr domu bądź skrytki lub przegródki pocztowej), liczbę egzem- " 
plany i okrespre,numeraty. Zapewni to spra wne iwhiściwe dQręczenIeprenumenitorom 
Dziennika Ustaw i Mooitora Polskiego. Wszelkie zmiany brzmienia nazwy prenumerato
ra lub zmia.ny adresów w okresie prenumeraty powinny być niezwłocznie komunik,Q
Wllne Admini.stracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. 

Rachunków za prąnumeratę . nie wysta wia się. 
Administracja Wydawnictw URM nie przyjmuje wpłat na .inne wydawnictwa niż 

Dziennik Ustawi Monitior Polski. 
Admłnlstrącja WydawnictW' 
Urzędu Rady Ministrów 
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') Tłoczono ,z poleceniII Prez.esa Rady MInistrów ' 
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