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W związku z powyższym Naczelna Rada Adwokacka komunikuje, że przyj
mowanie przez rady adwokackie osób na aplikację adwokacką na podstawie 
egzaminów kwalifikacyjnych powinno odbywać się do czerwca 1961 roku.
Z chwilą wejścia w  życie przepisów art. 75 ustawy o ustr. adw. Ministerstwo 
Sprawiedliwości zezwoli odpowiedniej liczbie egzaminowanych aplikantów  
sądowych na ubieganie się o wpis na listę aplikantów adwokackich.

Jak podaje Ministerstwo, przewidywana liczba egzaminowanych aplikan
tów sądowych, którzy mogą uzyskać teigo rodzaju zezwolenie w  drugiej po
łowie 1961 r., wyniesie około 100 osób dla wszystkich izb adwokackich.

3. 15-LECIE ZPP

W maju 1945 roku powstało Zrzeszenie Prawników Demokratów. Uchwalona 
wówczas deklaracja programowa stała się podstawą do rozwijania żywej dzia
łalności wśród prawników wszystkich zawodów.

Od roku 1950 Zrzeszenie działa pod nazwą: Zrzeszenie Prawników Polskich, roz
wijając następującą działalność:

1) organizowanie ogółu prawników polskich do aktywnego udziału w  bu
downictwie socjalistycznym i umacnianiu praworządności socjalistycznej 
oraz w  walce o trwały pokój i postęp,

2) współdziałanie z prawnikami ZSRR, krajów demokracji ludowej i innych 
państw w  obronie pokoju, suwerenności narodów, poszanowania prawa, 
wolności, postępu i demokracji,

3) pogłębianie świadomości prawnej społeczeństwa i popularyzowanie prawa 
wśród pracujących,

4) podnoszenie poziomu świadomości społecznej, postawy moralnej oraz w ie
dzy prawniczej członków Zrzeszenia,

5) rozwijanie harmonijnej współpracy wszystkich zawodów prawniczych oraz- 
umacnianie więzi praktyki z teorią w  dziedzinie prawa,

6) reprezentowanie interesów prawników polskich,
7) cpieka nad młodzieżą prawniczą.

Obecnie w  piętnastą rocznicę swego istnienia ZPP może się poszczycić wielkim  
dorobkiem w  pracy nad realizacją swego programu oraz faktem, że zrzesza w  tej 
chwili ca 10 000 prawników.

Z okazji 15-lecia w  lokalu Zrzeszenia w  Warszawie przy ul. Brackiej 20a od
było się w  dniu 28.V. br. koleżeńskie spotkanie aktywu ZPP. W zebraniu w ziął 
również udział Minister Sprawiedliwości M. Rybicki. Zebranie upłynęło w  miłej 
i serdecznej atmosferze.

4. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH 

I z b a  r z e s z o w s k a

W sobotę dinia 7 maja 1960 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Woje
wódzkiej Izby Adwokackiej w  Rzeszowie, połączone z wyborami do Wojewódz
kiej Komisji Dyscyplinarnej.


