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w świetle informacji o przebiegu zgromadzeń sprawozdawczo-wybor
czych delegatów wojewódzkich izb adwokackich i przygotowań do wy
borów Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium podkreśliło rolę adwo
katury w konsekwentnym doskonaleniu funkcjonowania wymiaru spra
wiedliwości oraz omówiło zadania samorządu adwokackiego, wska
zując potrzebę nasilenia pracy politycznej w tym środowisku. Dotyczy
to zwłaszcza młodych kadr aplikantów, którzy w drodze do zawodu po
winni spotkać się z właściwymi wzorami postaw społeczno-politycznych
ze strony swyjch opiekunów, jak również dobrze zrozumieć i czuć się
związanymi ze swoją funkcją społeczną (...)”.
*
Lubelski dziennik „Sztandar Ludu” (nr 93 z dnia 19 kwietnia br.) w
rubryce zatytułowanej Praw o jest praw em zamieścił dość niecodzienną,
anegdotycznie brzmiącą informację następującej treści:
„Warszawski adwokat, broniąc pracownic Biura Pośrednictwa Zamia
ny Mieszkań oskarżonych o pobieranie łapówek (także w dolarach), w
płomiennej mowie obrończej poprosił między innymi Wysoki Sąd, aby
ferując wyroki uwzględnił fakt, że wartość dolara ostatnio spadła.”
S.M.
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1. Na koneic roku 1972 zarejestro
wanych było 7.405 radców prawnych,
w tym 1.040 adwokatów. Radcowie
prawni obsługiwali 13.700 jednostek
gospodarki uspołecznionej. Dane po
wyższe zostały udostępnione przez Ze
spół do Spraw Radców Prawnych przy
Zarządzie Głównym ZPP.
2. Na posiedzeniu Plenarnym NRA
w dniu 18.III.1973 r. uchwalono pro
jekt prawa o ustroju adwokatury oraz
projekty aktów wykonawczych. Nakła
dem NRA ukazał się specjalny b iu le
tyn Informacyjny NRA”, który zawie
ra: projekt ustawy — Prawo o ustro
ju adwokatury, projekt rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie

zespołów adwokackich, projekt rozpo
rządzenia Ministra Sprawiedliwości w
sprawie postępowania dyscyplinarnego
przeciwko adwokatom i aplikantom
adwokackim, projekt rozporządzenia
Rady Ministrów w sprawie ubezpiecze
nia społecznego adwokatów — człon
ków zespołów adwokackich i ich ro
dzin, jak równeiż podstawowe założe
nia nowelizacji przepisów o adwokatu
rze (uzasadnienie do projektu ustawy).
Biuletyn został wydany w nakładzie
600 egz. i dotrze do każdego zespołu
adwokackiego. Materiały zawarte w
biuletynei powinny zainteresować każ
dego adwokata.

