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niósł największe straty (np. w Izbie warszawskiej spośród 2.136 adwo
katów zginęło w czasie okupacji 720, tj. 31°lo ; w innych izbach straty 
te nie były mniejsze);

3) dlatego —  że idee faszystowskie jeszcze żyją i są aktywne bez wzglę
du na to, jakich używają nazw i haseł osłonowych.
Jest jeszcze jeden wzgląd, może najważniejszy, dla którego nawiązuje

my do niedawnej rocznicy: z okrutnej lekcji historii wyciągnęliśmy, po 
szkodzie wprawdzie, ale za to właściwe i słuszne wnioski w zakresie na
szej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Konsekwentne ich realizowanie 
może nas uchronić od wstrząsów, upadków i katastrof, jakich doznaliśmy 
w latach 1939— 1945. Widocznym rezultatem nowej polityki był układ 
polsko-radziecki o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, którego 
trzydziestą rocznicę obchodziliśmy niedawno. Układ ten już w chwili 
jego zaumrcia otwierał przed nami perspektywę pokojowego rozwoju 
i przez lat 30 skutecznie pomagał nam i pomaga nadal w realizacji na
szych gigantycznych założeń polityczno-społeczno-gospodarczych. I w tym  
właśnie leży głęboki sens obecnej polskiej racji stanu.

Z.S.

W dniach 15 i 16 marca 1975 r. odbyło się plenarne posiedzenie Na
czelnej Rady Adwokackiej poświęcone omówieniu stanu etycznego ad
wokatury oraz zadań i obowiązków samorządu adwokackiego w spra
wie stałego podnoszenia poziomu etyki i godności zawodowej adwoka
tów. W wyniku obrad Naczelna Rada Adwokacka powzięła uchwałę, 
której tekst — ze względu na doniosłość problematyki i jej znaczenie 
dla adwokatury — zamieszczamy niżej zaraz na pierwszych stronicach 
niniejszego numeru.

R e d a k c j a

Uchwała
Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej 

z dnia 16 marca 1975 r.
w sprawie dalszego podnoszenia poziomu etycznego 

adwokatów i godności zawodu adwokata
i

W okresie minionych 30 lat adwokatura polska uległa istotnym przeobrażeniom. 
Struktura i jormy zaioodu zostały dostosowane do wymagań socjalistycznego spo- 
łeczeństwa. Obsługa prawna ludności a tym  samym przyczynianie się do urzeczy
wistniania socjalistycznego porządku prawnego jest dziś ważnym i cenionym wkła
dem adwokatury w przeobrażenia naszego kraju budującego socjalizm. Te zmiany — 
zarówno w formie jak i treści — wpłynęły bezsprzecznie na wzrost autorytetu spo


