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Adwokatura NRD nie zna dwustopniowego samorządu. Nie ma tam 
zatem organu naczelnego, jakim u nas jest Naczelna Rada Adwokacka. 
Kolegia pod. ega ją bezpośrednio Ministrowi Sprawiedliwości, któremu 
każde kolegium obowiązane jest przedstawić uchwałę w przeciągu ty
godnia od jej powzięcia. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do 
uchylenia uchwały, jeś.i uważa, że jest ona sprzeczna z prawem lub też 
merytorycznie nieuzasadniona.

Podkreślić należy, że adwokat nie może zajmować żadnego innego sta
nowiska poza pracą publicystyczną, artystyczną i naukową.

Wreszcie należy zaznaczyć, że dopuszczalne jest zastępstwo przez ad
wokata przedsiębiorstw uspołecznionych (Volkseigene Betriebe) przed 
komisjami arbitrażowymi, przewidzianymi w ustawodawstwie w NRD, 
jeżeli adwokat uzyskał na to zezwolenie ze strony prezesa głównej ko
misji arbitrażowej.
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JUŻ UKAZAŁA SIĘ W SPRZEDAŻY K S I Ą Ż K A :

WSPOMNIENIA RUDOLFA HOESSA — KOMENDANTA OBOZU 
OŚWIĘCIMSKIEGO. Opracowanie Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Hitlerowskich w  Polsce. Przekład z języka niemieckiego 
J. Sehna, E. Kocwy oraz zespołu pod kierunkiem K. Leszczyń
skiego. Wyd. II. Str. 376. Cena zł 30,—

Na książkę składają się relacje i wspomnienia spisane w  więzieniu  
polskim przez organizatora i komendanta obozu oświęcimskiego. Obda
rzony doskonałą pamięcią odtworzył Hoess w  swych zapiskach więk
szość spraw związanych z akcją irfasowej zagłady w  Oświęcimiu, nie 
kryjąc zresztą, że w głębi swych przekonań pozostał nadal hitlerow
cem.

Najobszerniejszym spośród pozostawionych przez Hoessa wspomnień 
jest autobiografia, w  której przedstawił dokładniej właśnie okres 
oświęcimski, stanowiący swoisty szczyt w jego karierze służbowej. 
Autobiografię dopełniają pożegnalne listy do żony i d zec i, będące 
gorzkim obrachunkiem i stwierdzeniem klęski całego życia. Bardzo
ważnym przekazem jest zamieszczona w zbiorze relacja pt. „Ostatecz
ne rozwiązanie kwestii żydowskiej w obozie koncentracyjnym Oświę
cim". Szczególną uwagę przyciągają też sformułowane przez Hoessa 
charakterystyki Himmlera, Eichmanna i innych działaczy hitlerow
skich.


