
Pártbizottságainknak, pártszervezeteinknek az eddigieknél hatékonyabban kell
segíteni egyrészt a szakszervezeti bizottságok ilyenirányú munkáját, másrészt a társa-
dalmi bíróságok működését, hogy az eredményesebbé, hatékonyabbá válhasson. Első-
sorban a párttagok legyenek a társadalmi bíróságok népszerűsítői, azok céljainak, fel-
adatainak publikálói. Elő kell segíteniük a társadalmi bírósági tagok politikai felké-
szültségének fokozását, azoknak a pártoktatás keretében történő rendszeres tanulását.
Segítsék elő és biztosítsák is azt, hogy a társadalmi bíróságok időközönként beszá-
moljanak az őket megválasztó munkáskollektíváknak.

Igen helyes lenne az SZMT Elnöksége részéről - mint most is tette, a jövőben
is - megszervezni az SzB elnökök és a társadalmi bírósági elnökök szakmai tovább-
képzését is, melyen keresztül emelkedne tartalmi munkájuk színvonala. A társadalmi
bíróságok munkájában az eddigieknél még inkább előtérbe kell helyezni a nevelést,
a társadalmi ráhatást, a közvélemény formálását, a szocialista tudat, együttélés és
erkölcs fejlesztését. Rendszeressé kell tenni a dolgozók körében a társadalmi bírósá-
gok munkájának propagálását, elsősorban üzemi gyűléseken, üzemi lapokban és mind-
azon jó-lehetőségek igénybevételével, ami az adott körülmények között rendelkezésre
áll. Jól szolgálná a célt az is, ha mindazokat, akiknek a társadalmi'bíróságok muh-
kájának megjavításában feladata van, megyei vagy járási szinten tanácskozásra hív-
nánk össze a további ^eendők megbeszélése végett.

Végül, de nem utolsó sorban spk segítséget tudnak nyújtani a már meglévő tár-
sadalmi bíróságainknak az ügyészségek, bíróságok, ügyvédi munkaközösségek dolgo-
zói, valamint az érintett munkahelyek jogtanácsosai is. E kérdéssel behatóbban kell
a jövőben foglalkoznia a Jogászszövetség megyei szervezeteinek, ahol a társadalmi
munka eszközeivel és módszerein keresztül lehet segíteni ezt az igen fontos munkát.
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