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Roś li ny oleista 

J 

Nr O<lmiany Osoba lub instytucja 
Rośłina Lp. Nazwa odmiany uspołeczniona, na której 

w rejestrze 
wniosek odmianę wpisano 

" 
l 2 3 4 5 

Słone czn i k ole isty BorowskI IHAR -' 

ObjaśnienIa ,królów: 
Uż yte w ru bryce 5 skróty oznaczają: 

K. Buszczyl1Ski - K. Busz czyński i SynowJe - Hodowla Nasion. spółka z ogranlczonlł odpowiedzialnością. pod przymusowym zarzl\-
, dem państwowym, centrala Wuszawa. obecnie: Górczdńska! Hodowla Roślin. przeds-iębiorstwo państwow~ wielo-

zakładowe. 
IHAR - Instytut Hodowli i Aklimatyzaxji Roślin. 
CZSR .- Ceniraln y Zarząd Selekcji Roślin . 
JUNG - Instytut Uprawy, Nawożenia i Glebowa,wstwa. 

Za łącznik nr 2 do obwienczenla Mi
nistra Rolnictwa z dnia 29 mdJa· 
1961 r. (poz. 22lt. 

USTA ODMIAN SELEKCJONOWANYCH -SKRESLONYCH ZE SPISU ODMIAN SELEKCJONOWANYCH W CIĄGU 1960 R. 

Roś l Inyb u l wf a s t a . 
i , 

Nr Odmiatly Osoba lub instytucja 
Roślina Lp; N azwa odmiany w spisie uspołeczniona , na której 

wniosek odni.ianę wpisano 
. 

l 2 ( 3 4 5 

Ziemniak 1 Damrot-SSR 31 CZSR 
odmiany późne Strzekędn 

2 KO&ulińslti-SSR :4] CZ3R , 
Strzekęcin 

Objaitlleala lłl.rQł6w, ..... 
U!yte w rubryce 3 1 S, skróty oznacuJII : 

SSR - Stac,ia Selekcji Roślin; 
CZSR ' - Centralny Zarząd Selekcji Raślin. 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY JNI!GO 

z-dnia 21 czerwca 196 1 l. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny BOnn pańslwowy-ch. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 
Nr 15. poz. 61) w brzmieniu art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn ia 

15 listopada 1956 T. (Dz. U. Nr 54, poz. 244) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje : 

Lp. Numer normy , 

I 2 t 

l 61 /C-80571 
2 611E-29100 . ~. 

§ l. Ustanowione zostały następujące normy państwowe 
(PN) jako obowiązujące na cąłym obszarze Państwa : 

- D a t a 

Tytuł normy 
ustanowienia normy j O<l której norma 

obowiązuje ' 

3 , 4 • l 5 

w zakresie produkcjIt 

Ksantogeniany do cełów flotacyjnych • 31 marca 1961 f . l października 1961 r. 
Guma d(} przewodów elektrycznych. 8 kwietnia 1961 r . l listopada 1961 r. 
Wymagania techn iczne . , 
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Lp. 

! 

3 
4 

5 

6 

7 

8 . 
9-

11 

12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 

N umer normy 

2 

61 /E-90007 
61 /E·90020 

611E·90161 

61 /E-91051 

6t / E-91057 

fi t IE-93350 
6.l/G-53070 

tii /G-57158 

61 /M-64629 
6I !M~65403 ' 

60/T-06421 

60/A-79733 
61 /P-63505 

61 /P-82022 

61 /P-82024 
61 !P-88003 

527 Poz. 222 
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Tytuł normy 

3 

Przewody zapłonowe lotn icze 
Elek troenergetyczne kable obolowione 

z izolaCją gumowąl 

Płec ionki miedziane do ekranowania 
przewodów 

') Elektroenergetyczne izolatory wysokje-
go napięcia 

Izolatory liniowe wiszące .kolpakowe ty
pu LK 
- IzoJatory Jiniowe wiszące koł pa

kowe przeci wzabrudzeniowe ty
pu LKZ 

Dylatacyjne regulato ry .temperatury 
Sprzęt hydrogeologiczny 
Skrzyn ie 'przetewowe 
Wiercenia małośredilicowe 
Rdzen iówki pojedynczE: 
Vrywaki rdzenia spręiynujące 

Odkuwki stalowe , części ~ot!ów i zhior
ników pracu jące w podwyż·szonych 

. temperaturach 
Pilniki trójkątne cienkie do ostrzen ia pił 
Nożyce ogrodnicze ' ., 
Lampy elektronowe z cokołem typu He·p

tal. Główne wymiary 

w · zakresie produkcji I obrolu: 

Ocet sp irytusowy 
Maszyny włókiennicze 

Podziałki w rzecion niedoprzędzarek 
') Tkaniny techniczne ba wełniane 

Tkaniny pasowe, wężowe i oponowe 
-- Tkaniny na obicLa zgrz·eblne 

Tkaniny azbestowe 
Tkaniny "termoizolacyjne 

D a t a 

ustanowienia n5-'l!TI y 

4 

8 kwi etn ia 1961 T. 

8 kwietnia 1961 r . 

8 kwietn ia 1961 r. 

B kwietn:a 1961 I. 

8 kwietnie 1961 r. 

8 kwietn ia 1%1 r. 
31 Rlarca 1961 r. 

. 8 .kwietnia 1961 r. 

31 marca )96\ r. 

3\ marca 1961 r. 
. 8 kwielRia 1001 r. 
31 grudnia 1960 r. 

31 grudnia 1960 r. 
2 czerw ca 1961 r. 

2 czerwca 1961 r. 

2 czerwca 196\ r. 
2 czerwca 1961 T. 

I 
od której nOfllJa 

obow iązuje 
,----- - _. ---- -
I 5 

1 li stopada 1961 r. 
l listopada 1961 r. 

i listopada 1961 r. 

1 stycznia 1962 r. 

l , stycznia 1962r. 

1 stycznia 1962 r. 
1 listopada 1961 r. 

1 listopada 1961 .T. 

1 paż{lz i ernika 1962 r. 

I października 1':961 r. 
I listopada 1961 r. 
l-sierpnia 1961 r. 

1 sierpnia 1961 r. 
I stycznia 1962 r. 

1 stycznia 196.2' r. 

1 stycznia 1962 r. 
I styczn ia 1962 r. 

§. 2. I. Wprowadzone zostały zmiany w następujących norma ch państwowy ch (PN): ") 

Dillił rozporządzenia 

Przewodniczącego Pań-- stwowej Komis ji PIli no- Data ustanowienil 
Lp. N u me r normy Tytu ł normy wdnia Gospodar czego w 

zmian spra wie Zd t w i e rUI.en ia 
normy lub data "st~no-

wienia normy , 2 3 .( 5 

. l 54/H·92331 TlIsmy ,talowe · ulepszone ciepln ie 27 lipca 1955 r . 5 maja 1961 r. 
(Dz. U. Nr 33, poz . 205) 

:l . 5ł!/K-91 041 Tabor kole jowy wąskotorowy 31 marca 1958 r . 6 kwietnia 1961 1. 
Wagony l tendry (MollitorPolski Nr 39, 
Koła bose obrobione do zestawów kol o- poz. 228) 

wych 
3 59/M-8240~ STU·by pod511dzone ze łbem wpuszczonym 1 lipca 1959 r.. 16 maja 1961 r. 

płaskim o stożku 90° 

2. Datę l lIpclI 1961 T., o-d której mają obowiązywać nor
m y PN-60/B· llI 00, PN -601B-1l10", I PN-60/B-1 111 O określone 
w § 1 lp. i , 2 I 3 obwiesz'Czen ia Polskiego Komitetu Norma
lizacyjn€90 % dilia 10 marca 19M T. (Monitor Polski N r 25, 
poz. 121 l, zmienla lię na datę l li-p ca 1962 i . 

• 

(Monitor Polsk i Nr 75, 
poz. 401 ) 

§ 3. t. Norma wymi·eniona w § 1 lp. 4 zastępuje normIl 
PN-54/E-90020 "Elektroenergetyczne kable obołowione z ży
łami miedzianymi w izolacji gumowej" z<ltw i erd:wną jako 
obowiązuj ącą rozporządzen iem Przewodni czącego P .;i ństw{)wej 

Kom isji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. 
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w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez 
Pol.ski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki 
(Dz . U. Nr 28, poz. 169). 

2. Norma wymieniona w § l lp. 13 zastępuje normą 
PN-54 A-59009 "Narzędzia ogrodnicze ręczne . Nożyce ogrod
n icze " zatw i erdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Prze
wodniczącego PaństWOwej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Kom itet Normalizacyj
ny, dotyczących narzędzi i . wyrobów galanteryjnych (Dz. U. 
z 1955 r. Nr l, poz. 4). 

. 3. Norma wymieniona w § t lp. tS zastępuje normę 
PN-55/ A :79733 "Ocet spirytusowy -w- beczkach" zatwierdzoną 
jdko obowiązującą rozporządzeniem \ PrzewcidniczącegG pań-

" . . , stwowej Komi~jl Planowania. Gospodarczego z . dnia 14 ' paź-
4ziemika 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
owych ustalonych ' przez Polski KomItet No!-malizacyjny, da
tyczących produktów rolnicw-żywnościowych (Dz. U. Nr 42, 
pGZ. 2671. 

528 

§ 4. Tracą moc następujące . normy: 
l) PN-53/H-12012 'l "Mdteridłył ogniotrwale. Zap~awa :'krże

mionkowi, ;' , 

2) PN-5J/H-12020 Wyroby kwarcowo-sia1TIotowe. Kla- _ 
syfika'cja gatunków", ' 

3) PN-53/H-12032 Zaprawa szamotowa" 
- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzen-le.rn 
Przewodniczącego Pat'1stwowej Komisji PlanowaniaGo~ 

spodarczego z dnia 19 czerwca 1954 (. W sprawie zatwier
dzenia , norm państwovyych ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących materiałów ogni'a-. . 
trwałych (Dz. U. Nr 30, poz. 119). 

4) PN-53/Z-56144 "Narzędzia stomajologiczne. Szczypczyki 
protetyczne" 

- zatwierdzona jako zalecana rGzporzą.dzeniem Prz.ewGd
niczącego Pań3twowej KOmisji Planowania ' Gospodarcze
go z dnia. 27 kwietnia ·1955 ;l . . w sprawie' zatwierdzenicJ. 
norm państwowych usta,1onych ~ przez Polski Komi·tet Nor
malizacyjny, dotyczącyeh- . służby zdrowiil (Dz. U. ~Nr HJ, 
poz. 12c.}. . ' -

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: i. W6dzicki ., 

'.' 'l . Pełny ,tytu! normy'; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu; 
•• ) Treść zmian ogłoszono w "Iliul'e.tyn ie Polskiego ~9IUitetu Normalizacyjn'ego" Nr 7 zl96t r, 

. .,'", 

• 

, Reklamacje z powodu nied{)[ęc-z e nia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji· Wydawnictw Urzędu Rady Minf~ 
strów (WHslawa. ul. Krakowskie Prledmieście 50') w terminie 10 lub IS dnI po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. 

Opłata za , prenumeratę '1\.1onitora Polskiego wynosi rocznie 75,- zł. półrocznie 45,- zl. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny {od Ul lub na okres półroczny (od 1.1 I od 1.VIII . Oplata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem nrenumeraty, a więc za okres ['Jcmy lub za I pólrocze --,- do ania 30 listopada:za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentó,w, którzy opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numHów do
konana zostanie zopćżnieniem. ~erlnostki na rouachunku gospodarczym i inni abonenci powinni dokonać wpłat za prenumeratę 
na konto Narodowego' Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1528-91-903, cz. 3, dz. 7, rozdz. 4, § 5. poz. A. Rachunków 
za prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku ' wpłaty należy podać dokładną nazwę instytucji (bez skrótówl, nilzwę i numer doręcza
jącego urzędu pocztowego (jak Warszawa 10, Poznań ' 3 itp_l. powiat, ulicę , nr domu, nr skrytki pocztowej oraz ilość ' zamawianych 

eqzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplarze Monilora Polskiego nabywać można w Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Warszawa, 
Krakowskie Przedmieście 50, w punktach sprzedaży w Warszawie: "Dom Książki", Księgarnia Prawno-EkonomiC7na, ul. Nowy Swiat t, 
kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów al. Gen. SWierczewskieqo 127, w kasach SądówWojewbdzkich w: Białymstoku, Katowicach, 
Koszalinie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszcz-y, Bytomiu, Cie
szynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźnie, Jeleniej Górze, /J{aliszu, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Nowym. Sączu. 

Olsztvnie, Ostrowie Wlkp .. Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Zamościu. 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa, ul. KrakowskIe Prżedmleście 50. 

TloC7ono 7 polE'cpnia Pre7P<a Radv M inistrów w Zakładach Graficznvch · ,.:ramka", Wars'lawa, ul. Tamka J. 

Zam. lJL4 Cen Q 1,60 zł 

• 


