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SISSEJUHATUS

Uhiökondlik-poliitiline olu on iga tootraiskollektiivi kesk
semaid valdkondi* Seetõttu kuulub ka 8otsiarJ.se агещти juhtimi
sel tähtis koht töötajate ühiskondliku aktiivsuse laiendamisele, 
kommunistlikule kasvatusele*

Käesolevas aruandes on antud ülevaade EKP Keskkomitee Kir
jastuse kollektiivi ühiskondliku aktiivsuse tähtsamatest aval - 
dustest* Kõne all on osavott ühiskondlike organisatsioonide tege 
vasest, ühiskondlike Ülesannete ulatus ja nonde täitmine, tööta
jate avalikud esinemised, pollitharldusvorgu kaudu oma teadnlD- 
te täiendamine, kutsetöö ja ühiskondliku tegevuse koht töötaja
te väärtusorientatsioonides*

nimetatud ühiskondliku aktiivsuse näitajate analüüs tööta
jaskonna põhirühmade kaupa annab aluse kogu ühiskondliku elu 
detailsemaks planeerimiseks kollektiivis kujunenud reaalsest 
olukorrast lähtudes*

8otsiarJ.se


♦

I TÖÖTAJATE Р0Ы1Т1ЫПЕ JA ШПЕКССТИК
ORGAITISEERITUS*

Töötajate ühiskondliku organiseerituse ja aktiivsuse es* 
masteks näitajateks on kollektiivi liikmete parteilisus» sa* 
muti nende kuulumine ettevõttes tegutsevatesse Ühiskondlikes* 
se organisatsioonidesse» nende näitajate kohta analüüsi teos* 
tamiseks ei piisa ainult partei* ja teiste organisatsioonide 
liikmeskonna arvukuse kindlakstegemisest» On vaja määrata tihis* 
kondlike organisatsioonide liikmete osakaal nii Üksikutes toot* 
mislõikudes kui ka ettevõttes tervikuna» et analüüsida nende 
organisatsioonide mõjujõudu» Edasi tuleb selle kaudu selgitada 
välja võimalikud reservid liikmeskonna laiendamiseks ning kõne* 
aluste organisatsioonide mõju suurendamiseks kollektiivi ala* 
odades» Koike seda saab üldiselt tehn ka statistilise materjali 
analüüsi põhjal»

Teine ja oluliselt tõsisem ülesanne on oid organisatsioo
nide kvalitatiivse koosseisu kindlakstegemine » mis ongi poami* 
ne eesmärk uurii use käesoleva etapi teostamisel» Selline ana
lüüs on suhteliselt kergemini teostatav partei* ja komsomoli* 
organisatsiooni kui vähem massiliste puhul» Raskemini on tao* 
line statistilistele materjalidele tuginedes läbiviidav vald 
massiliste ja spetsiaalsete organisatsioonide liikmeskonna 
kohta»
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Töötajate organiseeritus ning iga organisatsiooni liik
meskonna koosseis annab Ühelt poolt tunnistust vastava organi* 
satsiooni autoriteedist kollektiivis• Teiselt poolt lubab seo 
hinnata, kuivõrd mõjukas on üks voi teine organisatsioon ideo- 
lis-poliitilise töö kanalina, millise osa ettevõtte voi tema 
üksikute allosade töötajaskonnast haarab ta oma vahetu mõju 
sfääri jn kui kaalukas on tema liikmeskonna mõju kollektiivi 
organiseerimata liikmetele#

Saamaks täpsemat ülevaadet Dartojorgariisatslooni koossei
su kohta, vaatleme seda algul statistiliste andmete alusel# 
Viimase viie aasta (1976*1980) jooksul on organisatsiooni liik
meskond vähenenud 6 inimese võrra, moodustades 1980# aastal 37 
liiget# Partei ei forsseori oma ridade kasvu# Viimaste partei
kongresside otsuste alusel peavad parteiorganisatsioonid aval
dama reguleerivat toimet oma ridade kasvule, arvestades erine
vate sotsiaalsete gruppide arvukust ja osatähtsust ettevõtte; 
ja parteiorganisatsioonis# Samal ajal tuleb enam tähelepanu 
pöörata ridade kasvu kvalitatiivsetele näitajatele, nagu vastu
võetute haridusliku ja professionaalse ettevalmistuse tase# Kui 
1976# aastal moodustusid töölised 69,6 protsenti parteiorgani
satsiooni liikmeskonnast, siis 1980# aastal oli eee näitaja ju
ba 59,4 protsenti# Soega on kommunistide arvukuse vuhenenune 
toimunud tööliste arvel#

Parteiorganisatsiooni elujõud väljendub paljuski selles, 
kuidas tema read täienevad noorte tööliste, eelkõige kommunist
like noorte arvel# Selles valdkonnas pole ettevõttes viimastel 
aastatel mingit edu saavutatud * alates 1978# aastast pole üh
tegi koiiaunistlikku noort parteiorganisatsiooni vastu voetud# 
Ka hariduslikus plaanis on olukord ebasoodus i ridde krheneni- 



ne on toimunud eelkõige korg- ja keskharidusega töötajate ar
vel» Stabiilseks on jäänud vaid alg- ja mittetäieliku keskhari
dusega kontingendi osa parteiorganisatsioonis»

Jär^ievalt vaatleme kommunistide esindatust erinevates 
toota!sloikudes 1980»a» seisuga (tabel 1)»

Tabel 1
Komunistide osakaal tootaisloikudes (£-des)

Kokku
Admln» 
da 
ooокоп-

Kõrgtrüki 
jaoskond

Brošoe- 
rinin 

jaoskond
Ofseti* 
tsehh

IiodiKils— 
tsehh

Remondi* 
mehhaanika
tsehh

0,1 14,0 15»3 5,1 4,1 10,0

Hagu tabelist nähtub, on komunistide esindatus erinevates 
tootmisloikudes erinev ning pole proportsionaalne vastava all
osa töötajaskonna arvukusega»

Toodud andmed on küll täpsed, ent nad oi voirrldr siduda 
kuulumist HLKP-ese teiste kollektiivi liikmeid iseloo ustav ete 
tunnustega, sealhulgas nendega, mis saadi töötajate küsitlusel» 
Seetõttu toetume järgnevas detailsemas analüüsis küsitluse and
metele» Viimased lähevad absoluutarvudes mõnevõrra laitku lal 
esitatud partoibüroo andmetest» Küsitluse metoodikat arvestades 
on monoprot sendine viga vältimatu» See erinevus on aga kii ett 
väike ja ei muuda oluliselt suhte arve, proportsioone jmt », 
mida küsitlusondmetest ennekoigo välja tooma asunu.

Küsitlusandmete järgi, mida osaliselt juba küsitluse 
pohit ülemuste esitusele pühendatud о tapi aruandes puudutasime, 
on ettevõtte iga üheksas töötaja kommunist, crllnjuirru i on гзоеи— 
te hulgas kommuniste 2,6 korda enam kui naistöötajate soos»



Vastupidine on olukord kommunistlike noorte osas * naistest on 
selle organisatsiooni tegevusega hõivatud koks korda suurem osa 
kui meestest*

Organisatsiooni tähtis tunnus on tema liikmeskonna vatuso- 
line koosseis* Kmnsomoliorgoni satsiooni pohiosa moodustavad ku
ni 24 aasta vanused töötajad* Parteiorganisatsioon on o:ia vanu
seliselt koosseisult suhteliselt ” eakas n i Ilgemale poole 
(43»8 $) kogu liikmeskonnast moodustavad 40 - 44 ja 50 - 54 aas
tased töötajad*

Parteilisuse soos haridusega (tabel 2), näitab, et kxxiu- 
nlste on suhteliselt kõige enam kõrgharidusega tüütajate hulgas 
(38,7 %)•

Tabel 2
Töötajate parteiline kuuluvus sõltuvalt 

haridusest G-dcs)

Jrk. 
nr.

Parteiline 
kuuluvus

Kõik 6 kl* 7 kl* 8 kl* 9 kl* 10-11 
kl. 
voi 
kenk- 
eri-
d№ .

dus

1. 1ШСР liige või 
liikmekandidaat 11,3 *B *B 6,1 9,9 38,7

2. übKnt) liige 12,3 ee ee 3,0 ee 18,1 3f2
3. Parteitu 76,4 100,0 100,0 90,9 100,0 72,0 58,1

Tervikuna moodustavad korg-, samuti ka kesk- ja keskerihariduse
ga töötajad poliitiliselt kõige orgonisoorituna kollektiivi osa* 
Võimalusi parteiorganisatsiooni laiendada kesk- ja keskerihari
dusega töötajate arvelt peaks olema, kuna 18,1 % noist kuulub
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konsoiroli organisatsiooni •
Juba tabeli 1 andmeist nähtus, et eri tootnUsloikudes töö

tajaist kuulub parteiorganisatsiooni erinev osa# Samane on 
olukord komsomoliorganisatsiooni puhul (sõltuvalt kollektiivi 
allosade erinevast vanuselisost koosseisust pole ко imunlstlde 
ja ÜLluTÜ liikmete osakaal otse kõrvutatav)# Võime aga nentida# 
et ilmsiks saavad erinevused põhiliste kollektiivi allosade 
töötajate haaratuses partei- ja komsomolitööga# Kui tüüpiliselt 
ei kuulu kummassegi organisatsiooni kolm neljandikku с11Ш$шзс 
töötajaist voi rohkemgi, on Broseerimis* ning eriti kor trüki* 
jaoskonna® poliitiline organiseeritus märksa kõrgem#

Uurides poliitilist organiseeritust sotsiaalse seisundi 
alusel (tabel 3), näeme, et nii tööliste kui ka ITP ja teenis
tujate hulgas on poliitilistest organisatsioonidest oemalejää* 
nuid võrdne hulk * üle kolme neljandiku#

Tabel 3
Töötajate kuuluvus ПЫРнзве ja ЦЫСПО-воо 

sõltuvalt sotsiaalsest seisundist (^*des)

Jrk. 
nr. Parteiline 

kuuluvuo
Kolk ITP 

teesi
ja 
ilstujed

Töölised

1. ilLKP liige voi liikme
kandidaat , 11,0 18,9 8,1

2# ÜLKtTÜ HiCO 12,4 4,1 15,3
3. Parteitu 76,7 77,0 76,6

ITP ju teenistujate puhul tähendab selline poliitilise 
organiseerituse aste parteiorganisatsiooni, töölistel komsomo
li organisatsiooni suhteliselt suuremat osakaalu#

Siinkirjeldatud tulemused lubavad töötajate poliitilise
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organiseerituse kohta välja tuua jlirgaisi asjaolusid i
te EKP KK Kirjastuse trükikoja ees seisvaid ülesandeid ja 

kollektiivi arengu probleeme arvestades on vajalik senisest 
ouurem tähelepanu poliitilise organisoorituse tõstmisele, aeda 

' eelkõige kosk*, keskeri- ja kõrgharidusega töötajate arvel* Kas* 
vubaaei selles osas peaks olema* Samuti näitavad andmed, et töö* 
tojate eri rühmad on poliitiliste organisatsioonid© tegevusega 
hõivatud ebaühtlaselt* Parteiorganisatsiooni enda pädevusse 
kuulub otsustada, kas need erinevused on paratamatud voi on te
gemist teatud ebakohtadega senises organisatsioonilises tegevu
ses* On aga öelge, et eriti parteilise tuumiku ebaühtlus ei saa 
jätta avaldamata ma mõju kogu perteitöö kaalule kollektiivis*

2* Senisest suuremat tähelepanu oleks vaja noorte organi
satsioonilisele ja ideelis*poliitllisele ettevalmiotunele, seda 
enam, et nad moodustavad potentsiaalse baasi parteiorganisatsi
ooni kasuks* Olukorras, leus on kehtestatud üldine keskharidus, 
lülitub enamus noori poliitilisse ellu ktrootooliargani satsiooni 
kaudu* Hoarte lülitumine töötoehoellu vahetult pärast kosldiari- 
duse omandamist seab ka admlnlctratslooni ja ühiskondlikke or
ganisatsioonide ette uued ülesanded* liha tähtsamaks probleemiks 
sotsiaalse elu planeerimisel kujuneb keskharidusega noorte lüli* 
tumino töömaailma* Soodsa töö ja ühiskondliku atmosfääri loomi
ne oa pohitee kujundamaks noorte suhtumist töösse, nonde sotsi
aalset eneseteadvust kollektiivis, oga samuti suurendanuks nen
de ühiskondlikust elust osavõtu aktiivsust* Котп<хзо11ог£ animat
siooni sihipäraseni ja senisest aktiivsem osalemine selles töös 
oleks alus ka organisatsiooni enda autoriteedi tõusule*

Järge vait analüüsime töötajate kuulmist teistesse üiiiu* 
kondlikossc .ja spetsiaalsetesse oiv;anioet sioonidesse *
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vaatavalt käsitluse tulemustele saame vaadeldavad, irgrmi- 
satsioonid reastada liikmeskonna arvukuse alusel järgmiselt t

Tabel *
Ühiskondlike organisatsioonide liikmeskond 

( % töötajaskonnast )
1 • Kehakultuurikollektiiv
le UTÄÜ
3* Alalised tootmisnoupidaMced
4* ühing ^Teadus”
5* Rahvamalev
6* Seltsimehelik kohus

27,4
13,0
11,3
7,9
6,9
M

Tuleb muidugi arvestada, et tulenevalt organisatsioonide spet
siifikast on nende liikmeskond ka paratamatult erinev* Sõnuti 
osalevad paljud töötajad üheaegselt mitme organisatsiooni t ge— 
vases* Hagu analüüs soolise ja vanuselise eripära alusel näitas! 
enamuse vaadeldavata organisatsioonide liite? skama; ülekaalus 
mehed* Väga madalat aktiivsust ilmutasid ka kuni 24 aj -ta 
töötajad* Sealt edasi vanuse kasvades, aktiviseerub kt osaleii- 
no erinevate organisatsioonide tegevuses* Aktiivseinad on 
30 — 4Э aasta vanused*

Tabelis 5 on ära näidatud töötajate osalemine er: n -vate 
organisatsioonide tegevuses sõltuvalt haridustöö mest* Eurilu- 
ee kasvuga intensiivistub ka osavott, saavutades xnaksihiteni >5rg* 
haridüijuga töötajate Juures*

Andmed olukoxra kohta ettevõtte allüksustes on t ;odud ta
belis 6* Välja ari/atud kõrgtrüki- ja broSoarimisjaoskond on 
töiste alllölide töötajad — kuigi erineval müral — koigi va?.t— 
luse all olevate organisatsioonide liilsneks* Teistest i v l.?- 
selt enam osalevad ühiskondlikus elus mitmesugustes n ni lat-



Tabel 5

Kuulumine ühiskondiikeaoc- organioatsioonideese aõltuvalt 
haridUDest (£—doo)

Jrk» 
nr. Jhiskandlik

orgnnisateioon
Kolk 6 ы. 7 kl. 8 kle 9 kl. 10-11 kl.

voi 
keokcri- 
hnriuUD

Kargha^i- dUŽ3

1e Rahvamalev 6,9 w *■ 9.7 3,7 5,0 19,2
2e Kehakultuurikollek

tiiv 27,4 20,0 46,2 25,0 20,8 25,8 37,9
3. Ühing "Teadus” 7.9 1 ** NB 13,0 40,7
4. ülfits 13,0 20,3 16,7 9,4 21,7 8,2 37,9
Ib Seltsimehelik kohus t#5 1 w <B 1,7 3.8
6. Tcotcionoupldamised 11,8 20,0 8,3 6,5

L* .«■■■■J
13,0 8,3 37,9



Tabel 6

Kuul unine ühiskondlikesse organisatsioonidesse sõltuvalt
tootxnisloigust (#*des)

Jrk» 
nr. Ühiskondlik 

organisatsioon
Kõik Adnine»

OLiokommd, 
labor

Korgtrtlki- 
Jaoskond

Егозеe- 
riuls- 
jaoskond

Ofseti- 
tsehh

LadttTiio-
tsehh

Remondi— 
riehh.narLika» 
t selili

1e Rahvamaiev 6,9 5,7 ** 7,7 5,2 9,4 11,1
2. Kultuuri kollektiiv 27,4 28,1 35,4 11,5 23,2 30,3 44,4
3. ühing "Teadus” 7,9 12,5 10,0 w 9,4 M 14,8
4. ÜLHtj 13,0 17,2 ’ 9,1 <■» 9,3 7,6 44,4
5. Seltsimehelik kohus 1,5 1.5 • M 1,1 *» M
6. Pidevad tootmisnoupida?* 

inised 11,8 26 e3 *» 3,6 7,2 11,1 11,1
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GloonidOG liikneksolemi kaudu remondi* ntohhaanikatuehld. töötajad 
samuti need, keo kuuluvad administratsiooni ja osakondade alla.

Kui võtta aluseks töötajate rahvus, määretuna ankeedi täit* 
mtso keele järgi (tabel 7)» silo siin on silmatorkavad lahkumi* 
nekud kahe organisatsiooni osas i rahvamaiov ja koiinkul и uuri kol
lektiiv. Esimese töös osalevad märksa intensiivsemalt vene rah
vusest ja teise tegevuses eesti rahvusest töötajad. Tervikuna 
on eestlaste ooavott ühiskondlike organisatsioonide tegevusest 
nende andmete järgi suurem.

Tabel 7e
Kuuluvus ühiskondlikesse organisatsioonidesse 

sõltuvalt keelest (f>*des) ,

Jrk. 
nr. Ühiskondlik 

organisatsioon
Kolk Eesti Vene

e Rahvamalev • 5,9 5,9 12,8
2. Kehakultuurikollektiiv 27,4 30,3 9,®
3. ühing "Teadus" 7,9 8,1 w
4. üiau 13,0 12,3 16,7
5. Seltsimehelik kohus 1,5 1,7 ee
6. Pidevad tootmisnoupida* 

inised 11,8 11,3 14,3

insener*tehnilise personali ja teenistujate ühiskondlikus 
elus osalemine on võrreldes töölistega märksa kergem
Kolge enam avaldub see erinevus osavõtus ühingu "Teadus", ÜIÄÜ 
ja alaliste tootmlsnoupidamlsto tegevusest.

Kui lähtuda töötajate poliitilisest organiseeritusest 
(tabel 9) näeme, et kommunistid on oluliselt intensiivsemalt 
lülitunud ka teiste organisatsioonide tegevusse. Kori oiiatlike 
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noorte osavott on seevastu võrreldes nii komunlstlde kui ka 
parteitutega kolge tagasihoidlikum. Ilmselt on asi mitte ÜblQTÜ 
liikmete eemalejUüniees, vaid üldse noorte väheses hõivatus 
kollektiivis tegutsevate organisatsioonide töösse.

Tabel 3.

Kuuluvus ühiskondlikesse organisatsioonidesse 
sõltuvalt sotsiaalsest seisundist (^co)

Jrk. 
nr.

Ühiskondlik 
organisatsioon Kõik

ITP N 
teen:

la
Istudad Tööliaed

Rühvamolov 6,9 4,6 7,7
2. Kehakultuurikollektiiv 27,5 30,0 26,6
3. ühing "Teadus” 3,0 18,8 4,4
4. ÜIÄÜ 13,0 2:2,2 9,9
5. Seltsimehelik kohus 1,5 3,0 1,0
6. Pidevad tootmisnoupida* 

öised 11,8 24,3 7,7

Tabel 9.
Kuulumine ühiokandlikeooe organioataioenidooao

sõltuvalt parteilisusest (fS-des)

Jrk. 
nr.

Ühiskondlik 
organisatsioon Kõik 1ILKP toiiaiU Parteitu

1e Rahvomalev 7,2 18,2 0,0 7,2
2. Kehakultuurikollektiiv 23,4 46,2 15,2 28,3
3. Ühing "Teadus" 0,3 29,2 3,0 6,0
4. toto 13,6 33,3 6,1 12,3
5. Seltsimehelik kohus 1.5 9,5 0,0 1,0
6. Pidevad tootnisnoupida* 

mised 12,| 40,0 3,0 10,5
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Kokl-uvotteks märkigem, et töötajate kuuluvus kollektiivi* 
des tegutsevaisse organisatsioonidesse on niisama erinev nagu 
kuulumine parteisse ja komsomoli» sõltudes haridusest» vanusest, 
tootmisloigust, sotsiaalsest seisundist» parteilisusest jne» 

Käesolevas aruandes ei saa me anda hinnangut kõnealuste 
organisatsioonide liikmeskonna suurusele voi seada Üles kont* 
rollorvo olukorra muutmiseks * need ülesanded tuleb täita vao* 
tavate organisatsioonide juhtorgcnoil parteikomitee suunamioel» 
Toodud võrdlusandmed võiksid olla aluseks olukorra hindaniocl 
ja selle fikseorimiool» kui suur on iga organisatsiooni osal:aal 
töötajaskonna eri rühmades»
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II U1HSK0HDLIKE OKGAinSATSIOOlTIDE PHESTIIŽ

Olleo andnud ülevaate tüütajate poliitlllnoot ja ühiskond* 
likuat organiseeritusest, kdoitlGöo edasi nende orgenisatsioo * 
nlde prestiisi töötajaskonnas# Tüütajate hinnanguid samadele 
organioatsioonidele mõõdeti ankeedis viiepallise intensiivsus* 
skaala * "väga tähtis"t "tähtis”, npole tähtis", "vähe tähtis", 
"oi tea" • abil* Seega tühistub preotiiš siinkohal iga orgeni- 
satsiooni osa, torn mõjukust kollektiivi elus#

Hinnangute tulemused on järgnevas analüüsis esitatud arit* 
meetiliste keskmiste abil t mida suurem on keskmiooL arvuline 
väärtust seda kõrgemad hinnangud on töötajad andnud ankeedis 
sellele organisatsioonile#

Koigi küsitletud töötajate hinnangute alusel kujunes tihis-
kondliko organisatsioonide prestiišl Järgmine pingerida i

1 • Ametiühing 3,94
3^6
2,42

2.
3,

Kehakultuurikollektiiv
Seltsimehelik kohus

4, Rahvomalov 2,34
5. UXRÜ ms
6. ühing "Teadus" 2,14

Koige prestiisikonateks on kollektiivis seega anetitihinguor. 
nisatsioon ja kehakultuurikollektiiv, pingerea lõpetab ühingu 
"Teadus" algorganisatsioon# niisugune järjestus on ootuspärane.
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Et kolgo suuroma mõjukusega hinnatakse kolge arvukunad organi
satsioonid, ja vastupidi, madalalt hinnatakse väikesearvulist 
organisatsioone, on selgunud ka teistes ettevõtetes, ninncngud 
ise on aga madalad ning kõnelevad sellest, et hulk küsitletud 
töötajaid on vaadeldavate organisatsioonide mõju väheseks pida
nud,

Analüüs töötajate soo järgi näitas, et meeste hulgas on 
vaadeldavad organisatsioonid (peale ametiühingu) prcstiižilza* 
mad, samuti nagu oli ka meeste osa nende organisatsioonide 
liikmeskonnas arvukam, Samuti oli erinev ka erineva vanusega 
töötajate arvemus i kolge kriitilisema suhtumiso poolest paist
sid silma 25*34 aastased.

Tabel 10 toob Ura hinnangud tootatsloikuda kaupa. Ka sel 
alusel on hinnangute erisused arvestatavad, nii on administrat
siooni, osakondade ja laboratooriumi esindajad kolki vaadelda
vaid organisatsioone v,a, ÜLRÜ hinnanud keskmisest madoltuialt. 
Vastupidiseks on kujunenud kõrgtrüki jaoskonna ja mehhaanika* 
tsehhi töötajate hinnangud, kolle suhtumine nimetatud organi
satsioonidesse on võrreldes teistega oluliselt positiivsem (v, 
a, ametiühingu prestiiz rejaondi-rnehhaanikats^hhis), ülejäänud 
tootmisloikudos nii ühesuunalist suhtumist, kas siis positiiv
set voi negatiivset, ei olo võimalik täheldada (v,o# brosoorimis 
jaoskond, kelle kollektiivi suhtumine ühingu "Teadus" ja ÜURÜ 
tegevusse on silmatorkavalt negatiivne).

Hinnangud töötajate sotsiaalsetesse gruppidesse jagunemise 
alus oi (tabel 11) näitavad, et ametiühingu ja rahvamaleva tera
vust hindavad töölised positiivsemaks kui ITP ja teenistujad. 
Samal ajal, selliste organisatsioonide nagu kohakultuurikollek- 
tiiv, ühing "teadus" ja L-LRÜ tööd hindab inscner-toimiline per-



Tabel 10

Ühiskondlike organisatsioonide prestiizi hindamine sõltuvalt 
tootmisloigust x

Jrk, 
nr. Ühiskondlik 

organisatsioon
Kolk Admin, , 

osakonnad, 
labor

Kõrgtrüki 
jaoskond

Brosee* 
rirnis* 
jaoskond

Ofseti* 
tsehh

Ladumis* 
tsehh

Remondi* 
mehhaanika* 
tsehh

1. Ametiühing 3,94 3,77 4,36 4,26 4,01 3,91 3,59
2» Hahvamalev 2,34 2,12 2,73 2,38 2,42 2,17 2,74
3. Kehakultuurikollektiiv 3,26 3,18 3,82 3,62 3,08 3,15 3,77
4, Ühing "Teadus" 2,14 2,09 2,10 1,89 2,05 2,23 2,63
5. ÜLRÜ 2,25 2,26 2,36 1,74 2,10 2,29 3,15
6. Seltsimehelik kohus 2,42 2,25 3,46 2,19 2,35 2,49 2,67



sõnal töölistest kõrgemalt* See on ka mõistetav, kuna viimati 
nimetatud organisatsioonide töösse on ITP ise lülitunud mürksa 
intensiivsemalt. Erinevate hinnangute tõlgendamisel tuleb ar
vesse võtta ka ITP anda kõrgem enesehinnang, mis avaldub suh
tumises suurelt osalt spetsialistide poolt juhitavate organi
satsioonide tegevusse.

Tabel 11,

Ühiskondlike organ:* satsioonide prestiiži hindamine 
sõltuvalt küsitletute sotsiaalsest seisundist x

Jrk, 
nr.

. Ühiskondlik 
organisatsioon Kolk ITP ja Töölised

toemistujad

1 - Ametiühing 3,94 3,76 4,00
2, Rahvaiaalev 2,34 2,24 2,37
3. Kehakultuurikollektiiv 3,26 3,37 3,22
4. ühing «Teadus11 2,14 2,30 2,0B
5. U1RÜ 2,25 2,35 2,22
6. Seltsimehelik kohus 2,42 2,36 | 2,44

Kommunistide suhtumine kõigisse vaadeldavatesse organi
satsioonidesse (tabel 12) <m võrreldes parteitutega nõrgutavalt 
positiivsem. Eriti puudutab see rahvamaleva, ühingu «Toodu n ja 
seltsimeheliku koiltu hindamist - tegemist on organisatsioonide
ga, mis täidavad parteiorganisatsiooni suunamisel kollektiivis 
olulisi poliitilisi ja kasvatuslikke funktsioone. Kõige kriiti
lisem on , nagu kinnitab ka eelnevate uurimuste praktika, 
kollektiivi parteitute osa suhtumine.

Tehes esitatust kokkuvõtet, voimo tõdeda, et töötajate 
erinevate kategooriate hulgas on suhtumine vaadeldavatesse



Tabel 12*

Ühiskondlike organisatsioonide prestiiži hindamine 
sõltuvalt küsitletute parteilisusest ž

Jrk. 
nr.

Ühiskondlik 
organisatsioon

Kõik 1ILKP ÜLK1TÜ Parteitud

1* Ametiühing 3,91 4,00 4,23 3,85
2* Rahvamai ev 2,34 3,13 2,32 2t22
3. Kehakult uurikollektii v 3,29 3,75 3,74 3,14
4. ühing "Teadus” 2,16 3,03 21*23 2*30
5. tilRÜ 2t28 2,34 2,44 2,17
6. Seltsimehelik kohus 2,42 3,09 2,65 2*28

organioatsioonidesse tugevasti difermtsoerMud* Kasvatustöös, 
töötajate aktiivsuse arendamisel jms* tegevuses on vaadeldud 
ühiskondlikel organisatsioonidel kaalukas osa* nende mõju sõltub 
aga oluliselt töötajaskonnas kujunenud suhtumisest, mida üldis
tatult väljendabki prestilž* Järelikult on vaadeldud iiliiokand- 
liko organisatsioonide mõju kasv sõltuv sellest, mil määral töö
tajad mõistavad nende tegevust* Sellelt seisukohalt vaadates 
pole 111дое töö, mida tehakse koigi organisatsioonide liikmes
konna laiendamisel* Osavõtt organisatsiooni tegevusest endast 
võimaldab töötajail mõista selle taotlusi ring tugevdab nii 
organisatsiooni mõju* See on kaalutlus, mis käib mõnevõrra 
vastu küllaltki levinud arvamusele ühiskondlike organisatsioo
nide liikmeskonna kasvu forsseerimise ebasoovitavuseot* Forc- 
eeerimine pole v aj elik, liikmeskonna laiendamine — pöörates 
suurenat tähelepanu noortele * aga looks loiema pinna ka sood
samale suhtumisele* Öeldu kõrval vajab jätkuvat tähelepanu koi—



(Й organisatsioonide töö ainuline parmdamine* Suhteliselt 
№d&lad hinnangud osutavad ametiühingu kui kolge massilise* 
ma töötajate organisatsiooni töö tõhustamise vajadusele*
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III ÜHISKOITDLIK AKTIIVSUS.

Kollektiivi poliitiline ilme ja arengutase avaldub olulisel 
määral selles , kuitord tema liikmed on hõlmatud ühiskondliku töö* 
ga, milline on nende faktiline osavott sellest ja kuidas nad hin« 
davad enda poolt tehtut* ühiskondlikku tööd saab praktilistel 
eesmärkidel uurida paljudest aspektidest* Kolge lihtsam on välja 
selgitada Ühiskondliku tööga hõivatus ja selle koormuse jaotuni* 
ne kollektiivi liikmete vahel* Sellise analüüsi puhul opereeri* 
takse tavaliselt andmetega» mis laekuvad ühiskondlikesse organi* 
satsioonidesse nende tegevuses osalemise kohta* Sel teol saab 
ülevaate eelkõige inimeste formaalsest osavõtust ühiskondlikust 
elust, ilma et soe võimaldaks alati määratleda sisulist tööd* 
Eelmisest sisukam näitaja on ühiskondlike ülesannete täitmiseks 
kulutatud aeg* Seos ühiskondlike ülesannete hulga ja nende täit* 
iniseks kuluva aja vahel võimaldab juba täpsemini määratleda töö* 
tajate erinevate gruppide ühiskondliku töö koormust* Selle näita, 
ja väljatoomine annab veel võimaluse konkreetsemalt välja selgi* 
toda ühiskondliku aktiivsuse reservid ja näidata ära need tööta* 
jäte grupid, kes küll formaalselt võivad olla hõivatud, kuid si* 
suliselt on tõsisest ühiskondlikust tööst eemal*

Peale ühiskondliku töö mahu väärib tähelepanu selle sisu t 
mülistosse valdkondadesse on suunatud töötajate ühiskondlik 
aktiivsus ja millised proportsioonid on välja kujunenud erineva* 
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te valdkondade vahel* Peale selle vajab väljaselgitamist Ühis
kondliku töö ulatus - määratleda, kas töötajate ühiskondlikud 
kohustused seonduvad oma tootmisloigu, oma ettevõttega voi te
geldakse ka ettevotto-väliste probleemidega ja kui tegeldakse, 
siis millise intensiivsusega* Praktikas tuleb sageli ette olu
kordi, kus üksikutel juhtivatel töötajatel, spetsialistidel voi 
siis aktiivsetel töölistel cm suur ühiskondliku töö koormus, 
nende peamine aktiivsus on aga suunatud ettevõtte välisesse afää> 
ri ja ei kajastu oma kollektiivis* Vaid tervikuna annavad need 
näitajad pildi töötajate erinevate gruppide ühiskondlikust ak
tiivsusest, näidates ühelt poolt juba saavutatut ja teiselt 
poolt kujutades endast lähtematerjali töötajate ühiskonnaaktiiv* 
suse edasise laiendamise planeerimiseks* 

3*1 ühiskondlike ülesannete orv*

Vaatleme kuivõrd ulatuslikult on kollektiivi liikmed seo
tud ühiskondlike ülesannetega ja kuidas need jaotuvad töötajate 
erinevate gruppide vahel* Ankeedi täitmise ajal kandis kogu 
kollektiivi ühiskondliku töö raskust umbes üks kolmandik tööta
jaist* Heed on inimesed, kes on seotud kas tihe voi mitme ühis
kondliku ülesandega* Võrreldes naistega on mehed oluliselt anam 
lülitunud ühiskondlikku ellu*

Koormuse jootmise analüüs vanuse järgi näitas, et ühiskond 
likuo elus osalevad suhteliselt aktiivsemalt keskealised * 35*54 
aastased töötajad* Kõige tagasihoidlikumalt võtavad ühiskondli
kust tööst osa kuni 24* aastased* Mõlemad näitajad võib lugeda 
põhjendatuks*

Jär^ievnlt vaatleme ühiskondliku töö seost töötajate hari
dusega (tabel 13)* Siin ilmneb kindel seaduspärasus - hariduse



24

tõusuga kaasneb ka aktiivsuse tous» Kõige kõrgem on see kõrgha
ridusega töötajate hulgas, kelledest 70 protsendil tuleb taita 
ühte voi rohkemat ühiskondlikku ülesannet»

Tabel 13»

ühiskondlike ülesannete hulk sõltuvalt haridusest
(%**•)

Kõik

52,4Praegu ei ole
2»

21,215,0
üks pidev üle-

12,130,325,022,8

9,9

Jrk» 
nr»

Paar pidevat 
ülesannet

kordsed ülesan
ded

Ühiskondlike 
ülesannete 
hulk

75,0
haridus

54,2 55,0 19,4

16,7

20,8

8,3

14,3 9,7

21,2 41,9

9,5 29,0

Töötajad 9*, 10*, 11-klassilise voi keskeriharidusega täidavad 
ühiskondlikke ülesandeid kollektiivi keskmise tasemel, vähem 
kui 9-klassiline haridus tähendab aga tihiskonnaaktiivsuse ala
nemist»

Ühiskondliku töö, koormuse jaotumine tootmisloikude kaupa 
(tabel 14) näitab suurte disproportsioonide olemasolu» Kolge 
suuremat koormust kannavad oodatavalt administratBioonija osa
kondade töötajad» Vaid veidi üle ühe kolmandiku neist on ühis
kondlikust tööst kõrvale jäänud» Tooteisjaoskondadest on kõige 
aktiivseimad romondi-nehhaanikatselih ja kõrgtrüki jaoskond» Vas
tupidine on olukord broseerimisjaoakonnas, kus üle kolme neljan
diku küsitletuist ei omanud ühtegi ühiskondlikku ülesannet»



Tabel 14

Ühiskondlike ülesannete hulk sõltuvalt tootnioloikudeot CS-doo)

Jrk, 
nr* Ühiskondlike 

ülesannete hulk
Kolk Adminee 

osakonnad, 
labor

XO1* 
jaoskond

Erosoeri- 
nis^aos-

Ofseti* 
tsehh

LadurdLs* 
tsehh

nonondi* 
raohliaonlka- 
toelih

1, Ei olo 52,4 36,1 45,5 77,8 55,6 56,5 44,4

2, Mõnikord ühekordsed 
ülesanded 15,0 11,5 18,2 3,7 17,2 20,3 11.1

3. Üks pidev ülesanne 22,8 37,7 36,4 14,8 20,2 13,0 25,9
4. Poor pidevat ülesannet 9,9 14,0 w 3,7 7,1 10,2 10,5
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Ülejäänud tootel sloikudes - of ae tl* ja ladumistsehhis on tööta
jate aktiivsus lähedane ettevõtte kocknisolo näitajale*

Töötajate sotsiaalsest seisundist tulenevalt on ka ühiskond*
Itku töö koormus erinev (tabel 15)*

Tabel 15*

Ühiskondlike ülesannete hulk sõltuvalt
sotsiaalsest seisundist (^-des)

Jrk, 
nr. Ühiskondlike 

üleennnote hulk .......
K6ik ITP itl 

teonistudad
Tötilloed

1. Praegu ei ole ... 52,2 25,3 61,5
2. Mõnikord ühekordsed 

ülesanded 15,0 14,7 15,1
3. üks pidev ülesanne 22,9 41,3 16,5
-y. Paar pidevat ülesannet 9,9 18,7 6,9

Hii <m ühiskondliku tööga kolge enam koormatud insener-tehnillnc 
personal ja teenistujad e Kuid ka nondest ühel neljandikul pol
nud küsitluse ajal ühtegi ühiskondlikku ülesannet* Tööliste tihis 
kondllkus elus osalemine on oluliselt tagasihoidlikum - vaid iga 
neljas täidab ühte voi rohkemat ülesannet*

Praktikas kohtame sageli olukorda» kus ühiskondlikku tööd 
teevad põhiliselt kommunistid» mõnevõrra ka kommuniütlikud noo
red* Kuidas on olukord EKP KK Kirjastuse trükikojas? Ilmneb» et 
ka siin lasub ühiskondliku töö raskus kommunistidel (tabel 16), 
71 »9 % neist täidab ühte voi mitut ühiskondlikku ülesannet ja 
vald 12 »5 % küsitletud kommunistidest nonondil ülesanded puudu
sid* Kahjuks cd. saa seda öelda komunistlike noorte aktiivsuse 
kohta* Üle poole ÜLKHÜ liikmeist on ühiskondlikust tuust hoopis
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kõrvale jäänud, Töätejoakonnn parteitu 00a воштеЪ ona aktiivot*.
selt Л tJÄ UImic tiik© noortega, täpsemini öeldes ei paista komu*
niotlikud noored silma suurema ühiskonnaaktiiveusega.

Tabel 16*

ühiskondlike ülesannete hulk sõltuvalt
parteilisusest (56*des)

Jrk< 
nr.

Ühiskondlike 
ülesannete hulk Kolk NLKP ÜLKlTtj Parteitud

1* praegu ei olo 51.4 12,5 56,3 56,5
2* Mõnikord ühekordsed 

ülesanded 14,6 15*6 12,5 14.8
3* Uks pidev ülesanne 23,6 37,5 25.0 l 21,3
4. Paar pidevat ülesannet 10,4 34,4 6,3 M

3,2, Ühiskondlikesse ametitesse valimine.

Ühiskondlike ülesannete hulga analüüs võimaldas välja sel* 
gitada töötajate formaalse ühiskondliku aktiivsuse astme* Vali* 
tavate ühiskondlike ülesannete täitmine annab tunnistust juba 
järjepidevamast osavõtust sisulisest ja organisatsioonilisest 
tööst.

Ühiskondlikesse ametitesse on valitud küsitluse andmeil 35,4 
% kollektiivi liikmeist, oealjuureo mehed enam kui naised (ühis* 
kondlikesse ameteisse on valitud 40,7 56 meestöötajaist ja 31,7 % 
naistest).

Vanuse kasvuga kaasneb ka intensiivsem ametitesse valitavus* 
Suhteliselt enam täidavad ühiskondlikke ametikohti 40*54 aastased 
(tabel 17)• Seega annavad suurima aktiivsusega vanusegrupid 
ühiskondlike ülesannete arvu järgi ka kõige enam ühiskondlike

i
i



Tabel 17
Valitavus ühiskondlikesse ametitesse sõltuvalt vanusest (S3-cleo)

Jrk. 
nr.

Valitavus
ühiskondlikesse 
ametitesse

Kõik Alla 20 20-24 25-29 30X34 35-39 | )е*Л j 45-49 50-54 55—96 60 Ja Üle

1. Ei ole valitud 64*6 94,1 78,e 72,7 66*0 61,4 52,4 50,0 44,4 aoto 40,0
2. On valitud 35,4 5,9 21,2 27,3 34,0 38,6 47,6 50,0 55,6 20*0 60,0

Tabol 18»

Valitavus ühiskondlikesse ametitesse sõltuvalt haridusest G—dea)

Пт/ Valitavus 
ühiskondlikesse 
ametitesse

Kõik 6 kx. 7 Id., 3 kl. 9 kl. 10-11 kl.või
keskeriharidus

Kõrgharidus

1. Ei ole valitud 64*6 60,0 53,8 71*0 66,7 67,9 39,3
2. On valitud 35,4 40,0 46,2 29,0 33,3 3211 60,7

8
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ametite täitjaid, noored aga on ühiskondlike ameti' oga kõige 
vähem seotud*

Ühiskondlike ametite jootmine töötajate haridust arves
tades (tabel 18) näitab, et nagu Uhiskondliko ülesannete puhul, 
annab ka Uhiokondlike ametite täitmisel kolge kaalukama panus© 
kõrgharidusega kontingent* Kuld ka 6- ja 7-klassilise haridu
sega töötajaid on Üldise keokciineca võrreldes intensiivsemalt 
ühiskondlike ametite täitjaiks valitud*

Olukorrast tootmlsloikude kaupa annab ülevaate tabel 19* 
Keskmisest madalemaks on valitavus jäeinud broõcerimis j aoskon- 
nao, ofsetitsehhls ja ladumistsehlds* Remondi-cwhhaanikatsehhi 
töötajate panus ühiskondlike ametite täitmisse on keskmisel 
tasemel* Administratsiooni, osakondade ja laboratooriumi ning 
kõrgtrüki jaoskonna töötajate hulgas on vastav näitaja juba 
kõrgem.

Töötajate sotsiaalse seisundi alusel tehtud analüüsist 
ilmneb, et ühiskondlikesse ametitesse valitakse suhteliselt 
enam töötajaid insener^tehnilise personali ja teenistujate 
kui tööliste hulgast* nii tuleb ettevõttes iga mingisugusesse 
ühiskondlikku ametisse valitud töölise kohta koks insoner-tol>* 
nilise personali esindajat (ühiskondlikesse ameteisse valitute 
protsendid vastavalt 28,2 ja 57,7)•

Vastutusrikas te ühiskondlike ülesannete täitmine eeldab 
ka kogemusi ning kõrgemat poliitilist teadlikkust* Seetõttu 
eelistatakse ühiskondlikesse ametitesse vnüminal tavaliselt 
poliitiliselt organiseeritud töötajaid* Ka käesoleva uurimuse 
andmed kinnitavad seda (tabel 20)* )



Tabel 19

Valitavus ühiskondlikesse ametitesse sõltuvalt tootnislõigust

Tabel 20.

jTke ► Valitavuo 
ühiokondlikeoce 
snetitet33e

Kõik Adzndn*t 
oaak<xnnadt

Kõrgtrüki* 
joöökond

Broceori* 
niö jaookond

Ofooti* 
toohh

I ; c! || e *' I Kenondi*nr. toehh
tcehh

!♦ Ei ole valitud 64,6 52,5 543 73,1 70*1 66,7 61,5

2» On valitud 35,4 47,5 45,5 26,9 29,9 33,3 38,5

Valitavus ühiskondlikesse ametitesse sõltuvalt parteilisusest (£-des)

JTk. 
nr.

valitavus
ühiukündlikecse
ametiteeoe

Kõik ШЛР !■■■ Parteitud

e Ei ole valitud 63,8 23,3 66,7 693

2e On valitud 36,2 76,7 33,3 Э03
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Kolm neljandikku kolgist partei liikmetest ja liikmekondidaa- 
tidest on valitud Ühiskondlikesse ametiteese# Kocniniotlike 
noorte kommunistidest tagasihoidlikumat osavõttu ühiskondlikust 
elust tuleb pidada mõistetavaks, Toodud andmetest nähtub, et 
komsomoliorganisatsioonil on suuri reserve oma liikmete seni
sest aktiivsemaks suunamiseks kaalukale osavõtule ühiskondlikuni 
elust i kahel kolmandikul ÜLKKÜ liikmeist pole ühiskondlikku 
ametite 

3*3 ühiskondliku töö ulatus,

Järgonvelt püüame öääratledn ühiskondliku töö ulatust t kao 
ülesanded seonduvad oma tootmislõigu ja ettevõttega või on nad 
suunatud väljaspoole ettevõtet.

Töötajate hinnanguid mõõdeti kolmepallise intensiivsus- 
skaala 11 täidan pidevalt", mõnikord täidan ühekordseid ülesan
deid” f "ei tulda" abil* Tabelis on hinnangud esitatud oritnoe* 
tiliste keskmiste kaudu, fflda suurem on keskmise arvuline väär
tus, seda intensiivsem on osavõtt ühiskondlikust tööst vastaval 
tasandil.

Ootuspäraselt ja loomulikult on ühiskondliku töö koormus 
kaalukam та ettevõttes ja tootaLsloigus, tooste ja naiste 
hõivatuse iseloom cm aga oluliselt erinev, Meestel tuleb märksa 
intensiivsemalt osaleda ühiskonnatöös kogu ettevõtte ulatuses 
ju Ita väljaspool ettevõtet, Analüüs^ vanuse läikes näitas, et 
aktiivseim kontingent on 40—54 aastased, 40—44 aastastel seon
dub töö kolge enam ülesannetega ettevõttes ja ka väljaspool 
seda, 45-54 aasta vanused seevastu on enam rakendatud om toot- 
misloigu piires.

Töötajate ühiskondliku hõivatuse uurimine haridusest lühtu- 
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des (tabel 21) näitab, ot kolge kaalukana panuse annavad 
kõrgharidusega spetsialistid, ooda nii ettevõtte tasemel 
(2,33) kui ka väljaspool aeda (1,63)» Sellest madalama hari
dustasemega töötajate osaleniso intensiivsus kõigil voadolda- 
vall tasandeil kopeerib üksikute eranditega ettevõttes välja*- 
kujunenud keskmist olukorda.

Detailsema ülevaate aimab hõivatuse analüüs tootrnislõikudc 
kaupa, Eelnevast on solge, ot kogu ettevõtte tasandil ja ka 
väljaspool seda täidavad ühiskondlikke ülesandeid teistest 
märksa enam administratsiooni kuuluvad töötajad (tabol 22) - 
sama on olukord teisteski ettevõtetes, Tootmisloikude omava* 
helina võrdlus näitab, et oma kollektiivi probleemidega tege
levad kolge intensiivsemalt renondi-wlilioanika (1,31) ja la*- 
dunistsehhi (1,73) ning kõrgtrüki jaoskonna (1,78) ühlokandUi* 
kus töös osalejad, Remondi-<nehhaanlkatsohhi, ühiskondlik ak
tiiv osaleb võrdse intensiivsusega ka ettevõtte probleemides 
(1,89) ning väljaspool seda (1,31),

Ühiskondliku töö tasandite võrdlus sotsiaalse seisundi 
alusel (tabel 23) näitab, et insoner-tohnilistol töötajatel 
ja teenistujail on ühiskondlikku tööd kõige ennm ettevõtte 
tasandil (2,08) ja ka väljaspool seda (1,37)« Töölised löö
vad küll ka kõigil tasandeil kaasa kuid madalana intensiiv
susega.

Töötajate poliitilise organiseerituse alusel on ühiskond
likus olus osalemine samuti erinev (tabel 24), Koi imunistido 
panus on võrreldes teiste gruppidega võrratult suurem, Eriti 
intensiivselt osaletakse (võrreldes keskmisega) ühiskonna- 
tööfl ettevõtte tasandil (2,59), samuti selle all-lülides (2,04)



Ühiskondlik koormus selle erinevail tasandil sõltuvalt haridusest 
(5 alusel)

Tabel 21

Jrke 
nr.

uhlökondllku 
t8ö taonndid

Kolk 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10-11 kl. või 
kookeriharldua

Kõrgharidus

1. Brigaadis, tsehhis 1,55 1,50 1,75 1,40 1,52 1,53 1,69

2. Ettevõttes 1,60 1,50 1,54 1,36 1,52 1,54 2,33

3. Väljaspool 
ettevõtet 1,24 1,00 1,17 1,07 1,24 1,22 1,63 ,



Tabel 22

ühiskondliku töö ulatus sõltuvalt tootnioloigust*

Jrk. Ühiskondliku Kõik Adnin*, Kõrgtrüki- Brouoori* Ofsoti- Laduraistaohh Renondi*
nr. töO taanndid osakonnad, 

labor
jaoskond ais jaoskond tsehh oohhaanika- 

tsehh

1e Brigaadis, tsehhis 1,55 1,19 1,19 ' 1,48 1,54 1,73 1,81

2.

3.

Ettevõttes

Väljaspool ette*

1,60 1,93 1,60 1,30 1,49 1,45 1,S9

võtet 1,24 1.38 1,27 1,14 1,22 1,16 1.31
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Tabel 23.
Ühiskondliku töö ulatus erineva sotslaaloo 

seisundiga töötajatel

Tabel 24.

Jrk. 
nr.

Ühiskondliku töö 
tasandid

Kolk ITP ja 
teenistujad

Töölised

1. Brigaadis* tsehhis 1,56 1,59 1,55
2. Ettevõttes 1,60 2,08 1,44
3. Väljaspool ettevõtet 1,24 1,37 1,20

Ühiskondliku töö ulatun sõltuvalt 
parteilisusest

Jrk. 
nr.

ÜhiGkcmdliku tö<5 
tasandid

Kõik 1ШО? tiixnü Partei
tud

Brigaadis, tsehhis 1,57 2,04 1,47 1,52
2. Ettevõttes 1,62 2,59 1,54 1,48
3. Väljaspool ettevõtet 1,25 1,54 1,17 1,23

Kommunistlike noorte ühiskondliku koormuse pearaskus langeb 
ettevõtte kui terviku ees seisvate küsimuste lahendamisele 
(1*54). Uis puutub parteitusse kontingenti* koo moodustab töö* 
tajaskonnaot kõige arvukana osa* siis nemad tegelevad ühiskond
likus elus kõige intensiivsemalt oma tootaioloigu allüksuse 
probleemidega (1*52)»

Toodud näitajad * ühiskondlike ülesannete olemasolu ja 
ühiskondlikesse ametitesse valitavus * iseloomustavad tööta* 
jäte ühiskondliku aktiivsuse formaalset külge. Siingi näeme 
tendentse, mis kollektiivi liikmete ühiskondliku aktiivsuse 
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arendamisel tähelepanu vajavad# Peatume neict kolge silmator
kavamatel veel kord*

Esimene järeldus kogu materjalist on soo, et töötajate 
härrat us tikiskonnatööga on ebaühtlane* Soo erinevus tuli esile 
koigi analüüsitud näitajate puhul* Sotsiaalse arengu seisuko
halt on töötajate ühiskormstööoso haaratuse laiendamine aga 
äärmiselt vajalik* On ooo ju üks vahend kollektiivi osavõtu 
laiendamiseks ka oma tootnisldloinusto ja sotsiaalse elu juhti
misest* Sellelaadsed uuringud on näidanud, et tööalane ju ühis
kondlik aktiivsus on omavahel tihedas seoses ja üks toetab ning 
laiendab teist* Eriti oluline on töötajaskonna aktiivsuse tous 
sotsiaalse arengu eesmärkide elluviimiseks* öeldu rõhutab ka 
ühiskondliku aktiivsuse kasvatuslikku osa* Veel on selge, et 
töötajate laiem kaasahaaramine ühiokonnatööst lubab noid ka 
ühiskondlike ülesannetega ühtlasemalt koormatu* Praegu ei saa 
pidada normaalseks, et administratsioon ja osakondade töötajad 
- valdavalt spetsialistid - on ühiskennatööge väga ulatuslikult 
koormatud, samal ajal kui töölised suures osas pidevast tihis- 
konnatööst eemale jäävad* niisugune olukord võib hakata mitte 
koormatud kollektiivi liikmeid ühiokonnatööst koguni oemlo 
tõukama ja panna sellesse halvustavalt suhtuma* Ebaühtluse vä
hendamisel vajaks arvestamist ka soe, et kollektiivi kõigis 
põhilistes oll-lülideo täidetaks ülesandeid seoses ettevõtte 
elu küsimuste lahendamisega* Just selle ühiskondliku töö ta
sandiga seondub kõige enam sotsiaalse arengu plaani elluvümi- j 
no ja töötajate harjutamine sellel tasandil ühiskondliku tego- 
vusega on seetõttu esmatähtis* See olekski teine asjaolu, mis 
vajab sotsiaalse aktiivsuse laiendamisel tähelepanu.

Kolmanda järeldusena, mis esitatud materjalist tuleneb, 
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on vajadus rohkem tõmmata ühiskannatöösse kaasa kollektiivi 
noorem osa, sealhulgas eriti ÜLKUU liikmed* Soe oleks peale 
muu ka tee praegu ilmselt mitte kuigi tugeva komsomoliorgani
satsiooni töövõime tõstmiseks ja noorte perspektiiveete sldu- 
mioekD ettevõttega peale kutsetöö ka Uhisk ndlllru te,1 с uso 
kaudu*
3.4. qi-qnaii].^ .toü .tipu,,

Olles eelnevates osades (12?n määratlenud töötajate üliis- 
kondlik-poliitilioo organiseerituse, nonde ühiskondlikus töös 
hõivatuse ja selle ulatuse, püüame käesolevas osas määratleda 
nood pohilisod valdkonnad, milles see tegevus toimub, st» ana
lüüsidu ühiskondliku töö sisu* Saadud lähteandmed võimaldavad 
sihipärasemalt planeerida ju ühtlasemalt jaotada ühiskondlikku 
koormust nii ettevõttes tervikuna kui ka töötajate erinevate 
grippide hulgas*

Vastavalt sellele, mitu protsenti töötajaist oli hõivatud 
ühiskondliku tegevuse igas sfääris reastusid selle pohivald- 
konnad järgmiselt t
1* Tootmiötcgevaa ja töösuhted 20,2 %
2* Vaba aja sisustamine 19,3 7»
3* Ideoloogiline töö 10,8 %
4* Rahvamalev ja seltsimehelik kohus *Tt5 7»
5» Tegevus väljaspool töökollolctiivi 4,9 fS

niisugune tihiokonnatöö valdkondade järjestus on ootuspä
rane ja esineb teisteski moie poolt uuritud kollektiivides» 
Kui rasestada asjaolu, et erinevates sfäärides on tihti hõi
vatud üliod ja samad inimesed, siis näeme, et arvukas osa Izol- 
lektiivi ÜJkiaeiGt on praegu sisulise ühiskondliku töö tege * 
©loest kõrvale jäänud» Kolgis valdkondades (sealhulgas ka vaba 
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aja sisus toini sel) on mehed võrreldes naistega enam hõlvatud* 
Võttes aluseks töötajate vanuse * rEhtus* et 25*44 cr :ta va
nused osalevad kolge Ühtlasemalt neic poolt uuritud vaiu.*.' v- 
dedeo*

Järgnevalt vaatleme kuidas on ühiskonnaelust ooav^ttu 
mõjutanud haridus (tabel 25)* Antud jr ka järgarvete ’ c Lite 
puhul tuleb srvostada asjaolu* et mõningate töötajate gi*up >!• 
do osalemine ühiskonnatöö ori sflülridost aa sedavõrd intensliv- 
no* ot osalejate protsent võib ületada 100*

Hagu tabelist näeme* saab kogu ühiokomiatöüa osalevate 
arvestatavate gruppidena kõnelda vaid kosk- ja keskeri- ning 
korgtiaridusof^a töötajatest* Teiste harldusgruppido osalemine 
seondub ühickannatöö üksikute sfääridega* Kõrgharidusega töö
tajate osalemine ühiskondlikus töös on sootud eelkõige toot
mistegevuse ja ideoloogilise tööga* Ka töistes sfäärides on 
nimetatud töötajail küllaltki kaalukas koormus konda* seal
juures ke vaba aja sisustamisel* kuigi viimse sfääri korral
damisel löövad kaasa ka madalama haridusliku ettevalmistusega 
inimesed* Alaks* kus teatud ülesandeid täidavad igasuguse ha
ri duo tas oraoga töötajad* on ootuspäraselt tootintso korraldus*

Järgnevalt vaatleme hõivatust ühiskoanotöö eri aladel 
tootmioloikude kaupa (tabel 26)* Kolge suuremat ühisk )2idlilo- 
ku koomust, eriti vaba aja sisustamisel* tootaiste^vuse ja 
ideoloogiatöö korroldaraiscl keehnavod administratsiooni ja ocr- 
kandade töötajad* Soe on ttiüpilino mitte ainult antud kollek - 
tiivile* vaid ilnaos ka töistes гю!е poolt uuritud ottovõtetoo• 
Tootmiojaookondadoo seevastu on osavõtt väga ebaülitltnc* Kui 
ofseti-, laduniD- ja remmdi-moliliaaEiilsatsclilJ. töötajate ühis
kondlikult aktiivne osa osalob koigic ühiskozuiaolu vaLdkandt^do. 
siis broDOGrlraiü- ja ori tl kõrgtrüki jaoskanna töötajate osa-



Tegutsemine ühiskondliku töö eri sfäärides sõltuvalt haridusest
(%-des)

Tabel 25*

Tabel 26,

№k. 
nr. ► Ühiskondliku töö 

sfätina
Kõik 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 ICle 10-11 kl, voi 

kosbsrihazridus
Kõrgharidus

“1 e Ideoloogiline töö 10*8 *» ev ee ee ' 9,9 41,7
2, Tootroistegevus ja töö

suhted 20*2 20*0 50,0 8*3 21*1 16,4 - 43,5 '
3. Vaba aja sisustamine 19,3 w 10,0 20*8 15,8 19,7 26*1
4. Rahvnnolev, soltcinoholil 

1юЬиа 7,5 w w 3.7 13,5 5,4 ' 22,7
5. Tegevus väljaspool töö

kollektiivi 4,9 W ee w ee 8.7

Osavõtt ühiskondliku töö grinevatest sfääridest sõltuvalt tootrils- 
loigust ($-des)

8

Jrk, 
nr.

Uhlckan<iI£Eü”f8ü" 
sftiürid

Kõik' Adr.iln*, 
osakonnad,

"шдапа- ■ 
jooakond

"Sföõob-" 
rlLliS- 
jaoskand

öfooti- 
toollll

Ladutils- 
tsolili

itenonäi- 
nohhasnika-

Ideoloogiline töö 10,8 19,5 ■» 5,3 12,2 7,5 7,7
2, Tootnistegevus ja töö

suhted 20*2 28,6 27,3 16,7 14,5 20*8 23,1 ■
3. Vaba oja sisustamine 19,3 34,9 9,1 «* 21,7 15,1 11.5
4. Rahvnmalev* seltsimehe

lik kohus 7,5 7,9 w 5,9 6.1 7,7 14^3
5. Tegevus väljaspool töö

kollektiivi 4,9 2,6 13,2 w 6,1 3^ 3^
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võtt on jäänud ebaühtlosclcs ja episoodiliseks*
Töötajate hõivatus sotsiaalse seisundi alusol (tabel 27) 

näitab, et insoner-tohniliso personali ja toonistu j ete ühis
kondliku töö kõrge kocrnius lengob põhiliselt kolmele valdkon
nale - tootmistogevus, vaba aja korraldamine, ideoloogiline 
töö* Tööliste hõivatus ühiskonnaelus ei ole küll nii kõrge, 
kuid on mitmekesisem, aktiivsus on ühtlasemalt jaotunud erine
vate tegevussfäärido vetol*

Tabel 27*
Osalemine ühiskondliku töö erinevais sfäärides 
sõltuvalt sotsiaalsest seisundist (£—des)

Jrk.
nr,

i Ühiakceidliku töö 
^afSLilrid

Kolk ITP ia 
teenistujad

TööU-[ 
ood

1. Ideoloogiline töö 10,8 17,6 8,6
2* Ettevõtte tootatotegevus ja 

töösuhted 20,2 37,3 14,4
3* vaba aja sisustamine 19,3 28,8 16,1
4. Rahvamalev, seltsimehelik kohus .. 5,6 8,1
5. tegevus väljaspool töökollek

tiivi 4,9 3,7 5,2

Töötajate poliitiline organiseeritus peoks ära määrama 
ka nonde ühiskondliku töö sisu* EKP KK Kirjastuse trükikoja 
kollektiivis on kommunistide poomine tähelepanu suunatud 
tootmistegevuse ja töösuhete torraotamisele (tabel 28), Ka 
vaba aja ja rahvamaleva ning seltsimeheliku kohtu töö korral
damisega on sootud märkimisväärne osa kommunistidest* uis puu
tub teistesse töötajate gruppidesse, siis kommunistlikel noor
tel on esikohal ideoloogiline töö ja parteitu osa to aj oskan— 
noot annab kõige kaalukama osa vaba aja korraldamisel*
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> i ’ Tabel aa.
Osalemine ühiskondliku töö sfäärides sõltuvalt 

parteilisusest (£-des)

Jrk, ühiskondliku töö 
nr» sfäärid

1• Ideoloogiline töö
2, Ettevõtte tootmistegovus 

ja töösuhted
3, Vaba aja sisustamine
4, kahvamolev, seltsimehe

lik kohus
5, Tegevus väljaspool töö

kollektiivi

Kõik JTLKP ÜLKITÜ Parteitud

11,3

20,4
19*0

7,9

5,1

42*9

56,0
19*2

20,8

8,0

32,0

7,7
3*8

3*3

3*0

17,1
21,3

7*2

4,9

Sooga, nagu esitatud materjalistki nähtub, osaletakse ühickon* 
naelu eri valdkondade korraldamisel erineva intensiivsusega. 
Andmed osalemise kohtu ühiskonnatöö ori sfäärides kii uitavad 
eespool tehtud järeldust ühiskondliku aktiivsuse ebaühtlase 
jaotuse kohtu kollektiivis. Sotsiaalse arengu planeerimisel 
peaks peamine ülesanne olema suunatud selle ebaühtluse likvi
deerimisele nii tegevusvaldkondade kui ka töötajate gruppide 
vahel, ühiskondliku töö ühtlustamise nõude realiseerimist tu
leks alustada oma tootmislõikudest •
3,5, Ühiskondlikule tööle kulutatud aeg.

Ankeetküsitlusega saadud andmed lubavad njakulц Ühiskond
likule tööle välja selgitada kahel aluselt esiteks oma vaba 
aja ja teiseks tööaja kulu. Töötajate hinnanguid mõõdeti nelja 
poliise intensiivsuse Imala "harva või nittekunagl", "mõni kord 
kuue”, "2-3 korda nädalas", "iga päev" abil. Tulemused on esi
tatud aritmeetilist© keokmistcna, kus keskmise suurem väärtus 
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näitab suuremat ajakulu ja vastupidi* Hagu näha» oi kosuta
nud me ajamootmisel abooluutokaalat tundides voi minutites* 
See oleks muutnud kulutatud aja määramise tegelikult ebakind
lamaks : oleks tulnud ette anda mingi ajavahemik»erinevate 
inimeste erinev ajakulutus ühiskonnatöölo oleks kogu skaala 
väga pikaks venitanud jne* Siiski on ka absoluutükaalat ka
sutatud» seda just tööaja kulu määramisel*

üldtuntud on nõue» mis on vastavuses ka ühiskondliku töö 
olemusega» et põhitööga mitteseonduvad üritused korraldatakse 
ja ülesanded täidetakse mitte tööajal* Praktikas cn kullalt 
levinud just vastupidine tendents* ülevaate olukorrast ЖР KK 
Kirjastuses annab tabel 29* Hagu küsitlustulemustest nähtub» 
kasutatakse tööaega ühiskondlike ülesannete täitmiseks tokl:u 
mõnevõrra intensiivsemalt kui vaba aega» hizmrngute keskmiuod 
vastavalt 1»59 ja 1»53*

Tabel* 29* 
ühiskondlikule tööle kulutatud aeg (x alusel)

Jrk. 
nr.

Kõik Mehed Haiood

1. Tööajast 1,59 1,62 1,56
2. Vabast ajest 1,53 1,60 1,46

Sooga fjkü väljakujunenud olukord kollektiivis vastuolus üld
kehtivate nõuetega - ühiskonnatöö enda loomuse kohta* i;ii na
gu meeotöätojad olid aktiivsemad ühiskondlikku tööd tegema, 
kulub neil sellele ka enam aega* nende töö— ja vaba aja kulu 
on suhteliselt ühesugune, naised seevastu kulutavad ühiskond
likule tööle enam tööaega*

Edasi vaatleme sama probleemi töötajate haridusest läh#*



43

tudeo (tabel 30)•

Tabel 30

bhiakondliku töö täitmise aeg sõltuvalt hari* 
duo st (x alusel)

Jrk 
nr.

• Kolk 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 1J-11 kl# 
voi kesk* 
eriharidus

1 1

1. rööajaet 1,59 1.> 1,43 1,33 1,57 1,96
2# vabast 

ajast 1,53 1,50 1,29 1,44 1,33 I

Aje kulu haridusgruppide kaupa on küllaltki ebaühtlane 
olles vastakuses eri hariduagruppide ühiskondlikku ellu lii* 
litumioe intensiivsusega. ITii nagu oli kõrgharidusega töö
tajail kõige enrm mahukas ühiskondliku töö koormus, nii on 
ka nende töö- ja töövülioo aja kulu 8 Hele te evuselo kõi
ge suurem.

Ülejäänud hariduogruppideo kulub ühiskondliku töö tego« 
misekx aega kas vähem voi võrdse lt kollektiivi keskmise aja 
kuluga. Prandi moodustavad 9*klcssil: se haridusega iniiJO* 
ood, kel ei tööaja kulu ühiskondlikule tegevusele on suu
rem (1,63) võrreldes üldise keskmisega#

Konkreetsema pildi saa <?, kui vaatleme sama probleemi 
eri tootaioloikudos (tabel 31)*öiis saame ülevaate ku sel

lest, miilis aja arvel ühiskondlikke ülesandeid täidetukse. Iii 
toimub administratsiooni ja osakondade töötajatel hiskoadlilcu 
töö tegemine põhiliselt tööaja orvol (2,09). Öömai ajel kõrgtrüki 



jaoskonnao, kuo ühiskondlik hõivatus oli et muti suur, tüidc- 
takse neid ülesandeid valdavalt töövälis st ajast (2, Ю),

Tabel 31

Ühiokondliku töö täitmise aer: sõltuvalt tootnis- 
loigust (x alusel)

Jrk 
nr.

Kolk Adr.iin. 
oankem- 
nnd, 
Isbor..

Kõrg
trüki- 
^Г0£1"е

kro- 
soeri* 
1310- 
jtGOCk.

Ofse
ti— 
tsehh

Lndu- 
mi s- 
ts hli

Loaandi- 
nohi ioo
ni ka 
tOQtik, I

1, Tööajad 1,5£ 2,09 1,33 1,20 MT 1,42 1.57
2# Vabast 

ajast 1,53 1,72 2t00 1,33 1,47 1,55 1,36

Seda, ot ühiskondlike ülesannete hulk ja nende tüitmiooki 
kuluv aeg ei tarvitse olla kooskolae, näitab olukord rc/iondi* 
isehhaanikate hliio, Йimetutud tsehh on UleGeimete hulga poolel 
küsitluse andmeil üks aktiivsemaid, eemal ajel on nii töö- J 
ka vaba aja kulu koigi töötajate keskmieeet aja kulust 
liroBeerimis jaoskonnas peegeldab väike aja kulu ühilokondllkku 
aktiivsuse episoodilist iseloomu» Kõrgtrüki jroakonuc korva 
on laduniots hh töine oollino tootnLoloik, kus ühiskondlikul 
tööle kulutatakse enam töövälist kui tööe ga (vaatavalt 1t55 
de 1,42), ’ I

Töötajate jaotus sotsiaalse seisundi alusel (tabel 32) 
näitab, et kolge ouurom on tööaja kulu ühiskondlikule tege
vusele ins ner-tehnllistel töötajatel ja teenistujatel (1,94 
Tööliste ajakulu on üldiselt oluliselt väiksem ja vastupidix 
insener—tehnilisele personalile — vaba eega kae utetakse mi: s 
konnatööks enam kai. tööaega.

Töötajate poliitiliaoat organisooritusest tulenevalt (
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bei 33) nähtub, ot Uliiskoncllikulo tööle kulutavad ко ge roh
kem aega koamunistid, Tabel 32 •

Ühiskondlikule tööle kulutatud aeg sõltuvalt 
sotsiaalsest seisundist (x alusel)

Tabel 33

<Jrk, 
nr. Kõik ITP ja toe- 

niatujad Tööllsod

1. Töö- jaot 1,59 1,94 1,42
2, \abast ajast 1,53 1,66 1,48 .

ühiskondlikule tööle kulutatud aeg sõltuvalt 
parteilisusest (2 alusel)

Jrk,i
nr. Kolk Partel, tud

'U Tööajast 1,53 1t65 1,50
2, /abaot ajast 1,53 1,92 1,67 1*44

Koigi töötajate hinnangute keskmisest kõrgem on aja kulu ka 
kammuniotllkel noortel, siinjuures mõnevõrra enam toimub loo 
töövülls kui töö aja arvel, Kolge vähem aega võtab iiiioLon* 
natuö kollektiivi parteitult osalt, kuigi ühiskonnaelus 15 - 
vatiin© aste oli neil võrdne korjuniгtilke noo tega.

Lõpetuseks vaatleme veol, ndLllioto Uhlskomatuö aldi - 
dade korroldcrio lo kulutatiks kojge onn i tööaega,, Tabelist 
34 nähtub, et enam kui pooltel kolgis meie poolt uuritud oid* 
kandades hõivatutest (v,a, tegevus väljaspool oi.ia kollektiiv ) 
kulub nädalas alla Uhe tunni tööaega ühiskondlikuks tegevuseks



Tabel 34

ühickonulikule tööle kulutatud tööaja hulk 
ühiskondliku töö sfäärist (%-des)

Jrk.
ПГе

Alla 1 tun
ni nädalas

1-4 tundi 
nädalas

4-7 tundi 
nädalas

lle 7 tun
ni nädalas Kokku

1. Ideoloogiline töö 52,4 26,6 14,3 4,6 100,1
2» Tootiaistegevus ja töösuhted >1,5 ЭМ M 6,1 100,1
3. Vab□ ajb sisustamine 5**B JM 6,5 0 100,0
4. lahvemalev, seltsimehelik 

cohus 50,0 40,0 0 10,0 100,0
5. Tegevus vaija.pool töökol

lektiivi 40,0 40,0 20,0 0 100,0
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üoigc enam tööaega näib ühiskondliku tegevuse vajadusteks 
kuluvat nondel töötajatel, kelle ülesanded seonduvad i- oo- 
loogiatoöga ja tege usoga väljaspool kollektiivi» Lanut näh
tub kuaitlasandmoidt, et rohkem kui tiim kolmandik noiet, koo 
tegelevad vaba aja sicuotaxxlso ja tootmistege uog ning töö* 
suhete korraldamisega kulutavad selleks nädalas tööajast 
1—4 tundi» Siit nähtub, et tööaja kadu ühiskondlike ülescniioto 
täitnioeks on töötajate endi arvestuste järg m? rkk iiaväli?* 
õelt suur»

Kokkuvõtteks märkigem, ot nii nagu jaotus ebaühtlaselt 
ühiskondliku töö koormus töötajate eriiievato gru pide vchel, 
nii on ebaühtlane ka selle töö tego misolto kulutatav aog, lit
te alati ei ole vastavuses ühiskondliku töö maht jn ajakulu, 
sellele*

Hegntiivoe nähtuoena. järeldub siin toodud uuriniotulo* 
musteot, ot välje nr etud mõningate eranditega, tehnkoo ühis
kondlikku tööd paljuski tööajast, tööaja kaod on ühiskondi - 
ku aktiivi arvukust ar ectades lõppkokkuvõttes rrirki.mioväär- 
aade
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IV TÖÖTAJATE AVALIKUD Е8ШНШЗЕО*

Töötajaskonna sotsiaalse olrtiivsuse arendanino cm oot* 
oiaalso olu juhtimise üks oosmärko, samal ajal noile juhti- 
laioo edukuse tingimus* Peale aktiivsuse väljenduse ühiskond* 
llke organisatsioonide kaudu ühiskondlikke ülesandeid täites 
võib töötajate sotsiaalne aktiivsus väljenduda ka töistel vii* 
sidel» üheks selliseks on töötajate avalik arvcnuscavoldus ja 
ettepanekute tegemine mitmesugustel koosolekutel, noupidami i* 
tel jne*

Põhinedes ankeetküsitluse andmetel,teero järgnevalt kind* 
laks töötajate avalike esinemiste sagoduso ja tomatit .ka ning 
töötajate endi hinnangud nende avalikes esinemistes tehtud 
ettepanekute realiseerimisele* 
4*1* Avalike esinemiste cqgoduc*

Küsitluse andmeist nähtub, et kolm neljandikku töötajaist 
polo viimasel aastal kordagi sõnavõttude, arvamuste, ettepane* 
kutoga jne* oolnonud, siinjuures naised vool oluliselt vühea 
kui rohed. Töötajate vanuso kasvades esinenisoagodro suureneb, 
nagu оефИ ka ühiskondliku koormuse puhul* Suurem ühiskondil* 
ku töö koormus tingib paratamatult ka intensiivsema sekkumise 
avaliku arvamuse kujundamisse* Llilllno on haridustosero ja 
avalike esinemiste intensiivsuse omavaheline soos, näero ta* 
bolist 33* Keskharidusest madalama haridusega töötajate puhul 
saame rääkida vaid üksikutest eenavottudest*



Avalike esinoniotc sa^odun sõltuvalt hnriduDoet (S-doo)

Tabol 35U

Jrk.
nr. EsinerdLotG задейив Kolk 6 kl. 7 kl. 8 kle 9 kle 10-11 kle voi

Icookerlharidus
КОГдаоМ” 
duo

1e Ei olo Göinonud 75,8 75,0 84,G 90,9 83,3 78,6 32^

2# Üks kord 8,4 25,0 15,4 «■» 16,7 7.8 Ы
3. Kaks korda 4,7 «■» «■ 6,1 *» 3,6 16,1
4. Kolm ja enam korda 11,1 ee «■» 3,0 «* 9,9 41,9
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Sõnavõttude arvukuse keskmist taset esindavad kolge cnan 
kosk- ja keskeriharidusega inimesed» Põhilisteks esinejateks, 
ettepanekute togijateks on korgliariduooga kaader» Siinjuures 
igast kümnest neljas on viimasel aastal esinenud kolm ja cnan 
korda»

nitnokülgoem ja konkreetsema ülevaate töötajate osineeiote 
sagedusest saame analüüsil tootnlololkudc kaupa (tabel 36)» 
Tavaks on saanud, et kolge sagedamini astunud avalikkuse ette 
• otaa ametialase positsiooni tõttu - administratsiooni ja osa
kondade töötajad» П11 <m seo ka EKP KK Kirjastuse trükikojas, 
kuigi sõnavõtjat о arvukuse poolest konkureerib aduiinistratsioo* 
niga remondi- ja nehhaanikatsehh» Erinevus nonde kahe allloigu 
vahel on selles, et administratsiooni puhul on iga esindaja 
arvdl arvukamalt (kolm ja enam) sõnavõtte, samal ajal kui ro* 
mmdi^ehhoanikatsehhio jaotub sõnavõttude arv ühtlasemalt esi
nejate vahel» Suurima passiivsusega paistab silma broSeorinis- 
jaoskond, samuti ka kõrgtrüki jaoskond» Ettevõtte keskmist ta
set esindavad kõige enam ofsetitsehhi töötajad»

Tüüpiline on soe, et mida kõrgemal ametialasel positsioo
nil on töötaja, seda sagedamini tuleb tal avalikkuse ette astu
da» Seepärast on täiesti ootuspärane ka antud kollektiivis, ot 
just insener—tehnilised töötajad ja teenistujad avaldavad oma 
sotsiaalset aktiivsust võrreldes töölistega palju intensiivse
malt (tabel 37)» Et siiski ligemale pooliti, neist (44,7 >) polo 
aasta jooksul leidnud võimalust oma arvamuse avaldamiseks, näi
tab, ot ka selles grupis on piisavalt reserve töötajate aktiiv
suse tootmiseks» Arvata võib, ot enamus passiivsetest kuulub 
teenistujate hulka» Tööliste osas on olukord märksa halvan 
vaid 17,3 % noist moodustavad selles mõttes "aktiivse" osa»



Tabel 36

Avalike esinemiste sagedus sõltuvalt tootmoloigust ($*des)*

Jrk. 
nr.

Esinemiste 
sagedus

Kõik Adnin», 
osakonnad, 
labor

kõrgtrüki*
jaoskond

Ironeorinis* 
jaoskond

Ofseti* 
tsehh

Remcaadi*
tsehh

tsehh

1» Ei ole esinenud 75,8 61,7 81,3 92,6 73,0 81,9 63,0

2e Üks kord 3,4 1,7 " 9,1 3,7 14,0 M 14,8

3. Kaka korda 4,7 5,0 9,1 «■» 4,0 4»2 11,1

4. Kolm korda «ja rohkem 11,1 31,7 3,7 4,0 8,3 11,1
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. .; Tabel 31.

avalike esinemiste sagedus sõltuvalt sotsiaalsest 
seisundist (G-doo)

Jrk< 
nr.

, Esinemiste 
sagedus [oik ITP Ла 

teenlBtvda4
Töölised

1. Ei olo esinenud 75,7 55,3 82,7
2. tiks kord 8,4 6,6 9,1
3# Kaks korda 4,7 7,9 3,6
4. Kolm kordu voi rohkem 11,2 30,3 4,6

Töötajate poliitilise organiseerituse osa analüüs kinnitab 
veenvalt, et mida kõrgem on organ:! ao eri tase aate, aeda ak
tiivsema osa moodustavad poliitiliste organisatsioonide liik
med kogu töötajaskonnast (tabel 38)*

Tabel 38e
Avalike esinemiste sagedus sõltuvalt 

parteilisusest ($>deo).

Võrreldes kommunistide aktiivsust teiste gruppidega, leiame, 
et kõmmuistide hulgas on nii palju sõnavõtjaid, kui palju 
teistes gruppides on passiivseid*

Jrk* 
nr*

Esinemiste 
sagedus

Kolk № Uiasü
A  ..

Parteitud

1e El ole aslnanud 75,0 15,6 85,7 82,0
2e üks kord 0,5 12,5 8,6 7^
3. Kaks k-)rda 4,9 15,6 2,9 1*1
4* Kolm.korda voi 

rolikom 11,6 56,3 2,9 6,5



Silmatorkav on kommuniotliko noorte passiivsus i üle nel
ja viiendiku (85» 7 %) polo koosolekutel kordagi sõnavõtt udega 
oöinonud* Kui arvestada nende vanust ja sotsiaalse kogemuse 
nappust oleks väiksem ettopanokute ja kriitikaga eslnonlso 
sagedus ooistetav# nii suur passiivsus näitab» et noorte haa* 
maiseks kollektiivi juhtimisest osavõttu ei ole mitUigi tule- 
muorikast toimunud* Peale selle korraldavad noorsoota ilngv И lk* 
mod ju ka ise koosolekuid, kus peaks arutatama kõiki olulise
maid töö- ja noid probleeme.

Kas avalike esinemiste intensiivsus seondub ka rahvusli
ku eripäraga ? vastuse sellele annab tabel 39#

Tabel 39»
Avalike esinemiste sagedus sõltuvalt keelest

(£-des) **

«у
nr.

Esinemiste sagedus K3ik Beotl keel WW toel 1

1e Ei olo esinenud 75,8 77,5 65,1
te Üks kord a,4 7,1 16,3
3. Kaks korda 4,7 5.1 2,3
4. Kolm korda voi rohkem 11.1 10,2 16,3

11Ш-3 <x.l et vono keelt kõnelevad töötajad esinevad võr
reldes eestlastega märgatavalt aumedalini,

keldi®, et ühiskondliku töö koormus ja avalike esinemicto 
eogodup on omavahel seotud, leiab täielikku kinnitust tabeli 
40 ahdnois* Liida suurem on üliiskondlike ülesannete hulk, sõda 
sagedamini esitatakse ka oma seisukohad avalikku c oect seda 
intensiivsemalt osaletakse töökollektiivi avaliku arvamuse 
kujundamisel* Siit tuleneb otsene praktiline ülesanne: ko2 c -



Tabel 40’

Avalike esine; iste sagedus sõltuvalt ühiskon silke ülesannete hulgast
, G—des)

Jtke 

ПГе j. inciaists sagedus Kõik Ülesan
deid ei 
oie

1 onikord 
ühe kordseg 
ülesanded

üks pi
dev 
ülesanne

Paar piue- 
vat üles
annet

1e li ole esinenud 75,а 30,8 70,5 59,7 41 f 4
2# Üks kord M 5,2 11,4 11,9 10,3
3. Kaks korda M 2,0 4,6 9,0 10,3
4* Kolin ja enam korda 1'1,3 2,0 13,6 19,4 37,9



tüvi asjade juhtimisel aktiivse töötaja kujundamine зсюЪ tol* 
muda vaid tema kaasatõmbamisega ühiskondlike ülesannete kaudu. 
Eriti tuleks seda arvestada komsomoliorganisatsiooni tou suu* 
пси! sel.

Lõpetuseks vaatleme veol Ühte ühiskondlikku aktil voue mo
menti i millises ühickonnntöö sfääris osalejad milllce sagodu* 
sega avalikult esinevad ? Tabelist 41 nähtub, et kolge enam 
esinevad Ideoloogia valdkonda kuuluvaid ühiokondlikko ülesan
deid täitvad töötajad$ 44 % noist on sõda teinud viimas. 1 aas
tal kolm ja rohkem korda. Järgnevad need inimesod, kelle üliis* 
konnatöö seondub tootmistegevuse ja töösuhete korraldsoisccc,.

4*2e Tüütajate avalike esine..Uste te

Järgnevalt läheme üle tüütajate avalike ooinonuste clou 
käsitlemisele. Ankeedis oli antud kuus kollektiivi elu vald
konda, mis neile pühendatud sõnavõttude sageduse alusel roastu₽ 
oid järgmiselt i1 <
1. Toote"so parem korraldamine 26,3 £
2e Kvaliteedi parandamine , 18,8 %
3e Töödistsipliini paiwdamine 16,6 %
4. Vaba aja sisustamine .. 14,6 %
5» KokKuitoiurežiini tugevdamine 11,7 &
6* Kollektiivisioeste suhete parandamine 10,0 5$
Ettevõtte töötajaile on vaadeldaval perioodil olnud kolge 
paküisooateks probleemideks tootmise parem korroldfunine ja 
kvaliteedi parandamine, arutatavata küsimuste rea lõpetavad

’Antud pingereas ja ka järgne vetes käesoleva osa tabelite: või
vad protsentnäitajad ületada 100 kuivõrd üks ja sema tüött - 
ja on sagoli esinenud erinevatel teemadel.



Tabel 41

Avalike esinemiste sagedus sõltuvslt ühiskondliku töö sfäärist (;—des)

Jrk, 
112? e

: Ühiskonulikust tööst osa
võtnute põhisfaiirid

Ei olo 
esinenud

üks kord Kaks kor
da

Kola kor
da ja rohkem

Kokku

1e Ideoloogiline töö 32,0 16,0 6,0 44,0 100,0
2» Tootmistegevus ja töö>ühted 44,7 12,8 1^,8 29,8 100,1
3. Vaba aja sisus argine 64,5 6,7 11,1 17,8 100,1
4* Fahvamulev, seltsimehelik kohus 64,7 11,8 5*9 17,8 ' 100,1
5. Tegevus väljaspool töökollek

tiivi 81,6 — *» 18,2 100,0



kollektiivi vabe. aeg, mikrokliima ja koldcuhoiurežii2ii tugev
damine* bee, et kolge enam on eona võtma kutsunud tootmise 
parem korraldamine, kvi liteet ja töödistsipliin on loomulik ja 

põhjendatud* Sotsiaalse arengu seisukohalt pole vaba eja кали* 
tündne ja omavahelised suhted vähem olulised* Ka käosolovao 
uurimistöös sotsiaalse arengu plaani aluste koostamiseks voa- 
deldakse neid kollektiivi elu külgi detailsemalt* Tühendi bt töö 
tajaid tuleb harjutada ning suunata oma arvamuste ja ettepane* 
küte kaudu senisest enam osalema ka kollektiivi olu vahetust 
tootmistööst kõrval olevaid valdkondi juhtima*

Ueeote ja naiste osavõtt loetletud küsimuste arutamisest 
on olnud erinev (tabel 42)*

Tabel 42*
Avalike esinemiste sisu sõltuvalt soost

(%*dos)

Jrk.
ВГ,

Esinemiste sisu Kolk Mehed loed 1

1. Tootinioe parem korraldamine 26,3 31,8 21,7
2* Töödistsipliini parendamine 16,6 20,2 13,7
3. Vaba eja sisustamine 14,6 15,4 14,0
4. KollGktiivisisoöte suhete 

pmandtimina 10,0 12,5 7,9
5. Kvaliteedi parandamine 18,3 21,9 16,3
6. Kokkuhoiuresilmi tugevdamine 11,7 16,7 7*81 w

Torkab silma meeste märgutavalt suurem aktiivsus sõnavõtmisel 
kolgis kõnealustes küslmustos* Muudest vili kaera on vahe rxscsto 
ja naiste aktiivsusel vaid vaba aja sisustamist puuduti vatc 
sõnavõttud ja ettepanekutoga esinemisel. Avalike eoinomiDte 
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aisu sõltub ka töötajate vanusest (tabel 43)* Kolge akt Lv* 
sõnad sõnavõtjad on 40 * 44, aga samuti ka 50 * 54 ita va— 
maod töötajad* Kolgis vaadeldavates valdkondades on selles 
eas teistest oluliselt intansiivsomrlt esinetud* 30 aastast 
noorema töötaja poolt on <:oik probleemid kiili Idisit lorist 
leidnud, kuid keskmisest madalama intensiivsusega ( *a* vnbr 
aja sisustamise küsimused 25 - 29 aasta vanuste oon ivoLtr 1 < )• 
Andmeist oi tulene, nagu oleles srLtgites Itilsimustes oalnonim 
teatud vanusega töötajaile eriti omane * avalike esinemiste 
vähest sagedust arvestades oleksid järeldused ob&täpredki* Töö* 
t ajate haridustase (tabel 44) kinnitab avalike еИшеНute 
intensiivsuse seost ühiskondlike ülesannete hulgaga* Kuivõrd 
kOTgharidusega töötajad olid kõige enam ühiskondlikult koor
matud, siis ka koigi poolt uuritavate probleemidega on võrrel
des teistega palju intensiivoomrlt tegeldud* Iritl arvukalt on 
sõnavõtud ja ettepanekud olnud seotud tootmise korraldarnse 
(37,1 %), töödistsipliini ja kvaliteedi parandamisega (vasta
valt 32,1 % ja 31,0 %) * küsimustega, mis puutuvad kolge vahe
tunni* kõrgharidusega töötajate tööülesannetesse *

Analüüs sotsiaalsete gruppide kaupa (tabel 45) kinnitab 
seda järeldust* Tobol 45,

Avalike esiaciaiste sisu sõltuvat sotsiaalsest 
seisundist (S-dos)

7ГЖ 
nr. ' Esinomiatc sisu Kolk ITP 

toon
ja 
istujad

Töölised

1. Tootmise parem korraldamine 26,3 39,7 21,42* Töödistsipliini prwondaniiiiQ 16,5 33,3 10,5
3. Vaba aja siouatamino 14,6 19,4 12,9
4. Kollektiivisiseste suhete

parcuidandne 10,0 16,4 7,6
5. Kvaliteedi parandamino 13,3 25,4 16*4
6* Kold:uhciurežiii2i tugevdamine 11»7 18,3 9,4



Tabel 43

Avalike esinemiste sisu sõltuvalt vanusest (%-det)

Jrk, 
nr* Esinemiste sisu Kõik Alla 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ja üle

ie Tootmise parem koriai- 
damine 26,3 7,1 16,7 17,1 31,0 16,4 46,2 26,1 26,7 25,0 50,0

2* Töödistsipliini pa
randamine 16,6 14,3 12,0 11,4 7,1 22,2 26,3 13,6 31,3 25,0 0

3. Vaba aja sisustamine 14,6 7,1 12,5 17,1 11,9 11,4 18,4 13,6 31,3 0 0
4e Kollektiivisiscste 

suhete parandamine 10,0 0 b,3 11,4 16,7 5,7 15,ь 0 13,3 0 0
5. Kvaliteedi parandami

ne 18,8 7,1 1*-,> 13,9 21,4 22,2 23,7 1c,2 31,3 0 0
6» Kokkuhoiurežiimi tu

gevdamine 11,7 0 4,2 14,3 J.ti 14,3 1L,4 4,6 25,0 0 0

$ •



Tabel 44
Avalike cünemüto sisu sõltuvalt haruldus et (%*des)

Jrk, 
nr. Esinerdlste sisu Kõik 6 kl. 7 kl. 8 kl. 9 kl. 10-11 kl. 

voi kesk
eriharidus

Kõrghari
dus

1. Tootmise parem korral
damine 26,3 20,0 22,2 13,0 16,7 24,2 37,1

2. Töödistsipliini pa
randamine 16,6 0 11,1 4,4 is,a 16,6 32,1

3. vaba aja sisustamine 14,6 0 11,1 13,0 16,7 13,3 25,9
4. Kollektiivisiseste su

hete parandamine 10,0 0 11,1 0 11,1 ад 26,9
5, Кvaliteedi parändamine 1b,6 0 22,2 M 11,1 19,3 31,0
6e Kokkuhoiule žiimi tugev

damine 11,7 0 11,1 4,4 11,1 10,7 . 2Ь,0

CT>
Q
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Võrreldes töölistega on ITP ja teenistujad kolki vaadeldavaid 
probleeme oma sõnavõttudes oluliselt sagedamini küsitlenud* 
Siinjuures on kolge enam küsitlemist leidnud tootmise parem 
korraldamine (39>7 %)» töödistsipliini (33*3/5) ja kvaliteedi 
parandamine (25*4 %)•

Analüüs tootmiöloikude kaupa (tabel 46) võimaldab välja 
selgitada need probleemide mis on kolge aktuaalsemad kolloktii* 
vi vastavates alaosades* Hil on kõrgtrüki jaoskonna töötajate 
sõnavõttudes töistest enam küsitletud tootmise korraldamise 
(36*4 S?) ja kvaliteedi parandamise (27,3 %) küsimusi* ofseti- 
tsehhis huvitutakse enam kollektiivi mikrokliima korraldonl- 
sest (12*7 $)* rmondi^oehhoanika tsehhis oga töödistsipliini 
parandamisest (28*0) ja koldzühoiurožiimi tugevdamisest (20*8%) 
ning vaba aja sisustamisest (20*0 %)• Heed on valdkonnad, mis 
võrreldes teistega on sagedemateks sõnavõttude ja ettepane
kute teemadeks*

Töötajate poliitiline organiseeritus (tabel 47) toob sa
muti erinevusi sõnavõttude ja ettepanekute temaatikas*

Kommunistid on intensiivsemalt sõna võtnud kolgis küsi
mustes, siinjuures eriti tootmise parema korraldamise (70*0 %), 
töödistsipliini tugevdamise (46*4 %) ja kvaliteedi parandamise 
asjus (46*4 %)♦ Ileod on ilmselt ka tööalased sõlmküsimused*

Ko mmunistlike noorte sõnavõttudes on suhteliselt võrdse 
tervikuna madala intensiivsusega leidnud küsitlemist kolk 
probleemid* v*a* kokkuhoiuresilmi küsimused* Parteitud tööta
jad on enam küsitlenud tootmise korraldamist, kvaliteedi pa
randamist* samuti ka töötajate vaba aja korraldust*

Kuidas tehtud ettepanekud on leidnud realiseerimist ? 
ülevaate sellest annab tabel 48*



Tabel 46

Avalike esinemiste sisu sõltuvalt tootmislõigust (%-des)

Jrk.
■ • L£inemiste sisu Kõik Admin., 

osakonnad, 
labor.

Kõrg
trüki 
jaosk.

Brosee— 
rimis- 
jso kõnd

Ofseti- 
tsehh

Ladu- 
mis- 
tsohii

Femondi— 
mehhaanika- 
tt ehh

1.
c
Tootmise parem korrat
us 26,3 30,6 36,4 25,0 20,5 30,0 24,0

2e Töödistsipliini paran
damine 15, 6 26,0 9,1 15,0 13,6 8,2 28,0

3, Vaba aja sisustamine 14,6 16,3 * 10,0 12,7 18,4 20,0
4e Kollektiivisiseste su

hete parandamine 10,0 1 ,2 «■ ' 5,3 1 ,7 6,3 8,0
Kvaliteedi parandamine 18,8 16,0 27,3 20,0 16,5 22,0 20,8

6e Kokkuhoiurežiimi tugev-
Gaütine 1.7 18,8 9,1 10,0 11,5 20,8



Tabel 47•
Avalike oeirenioto olnu sõltuvalt nartolliBUOoat

(*j-deo).

jrk 
nr.

► Esinemiste sisu Kõik IILKP UbKHÜ Parteitud

1. Tootmise parem korralda
mine 27,0 70,0 14,3 21^4

2» Töödistsipliini tugev
damine 17,3 46,4 14,3 13,0

3. Töötajate vaba aja si- 
austamino 14,8 28,6 14,3 12 f 6

4. Kollektilvisiseste ouho- 
to parandamine 10,0 23,1 14,3 | T«1

5. Kvaliteedi parandamine 19,6 46,4 14,3 16,1
6. Kol^mhoiuroöiini tugev-

domine 12,3 34,6 3,6 10,2

tabel 40.
Töötajata avalikes oainemiatOB tehtud ette

panekute roalicoorinino (%-doc)

Jrk. 
nr.

Esinemiste aisu Ette
pane
kuid
teinu
te hulk

Ei ole 
raken
datud

Ocoli- 
oolt

Prakti
liselt 
tolk

1e Tootmise parem korral
damine 37,4 29,5 67,2 3,3

2. Töödistsipliini paran
damine 84,1 2812 69,2 2,6

3. Vaba aja sisustamine 21,3 29,4 70,6 NB

4. Kollolctiivioisoste suhe
te parandamine 13,9 27,3 72,7 •

5. Kvaliteedi parandamine 27,3 27,3 70,5 2,3
6. Kokkuhoiurežiimi tugevda

mine 17,2 25,9 74,1 ee
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Kolge enam voeti oana tootmise korraldamise, kvaliteedi peran- 
damloe ja töödistsipliini tugevdamise asjus ning töötajate hin
nangute järgi on nimetatud valdlcondadeo ka ettepanekud e*MUbl 
selt kolge enam realiseeriraist leidnud* Samal ajal sellistes 
valdkondades nagu vaba aja sisustamine, kollektiivi sotsiaal
ne mikrokliima, kokkuhoiurGŠiimi tugevdamine, mida ena sõna
võttudes liarvomini käsitletakse, oi olo ühtegi töötajat, keti 
volks kinnitada, et tema ettepanekud on kolk ellu viidud*

Olukorda, et koigi töötajate kolk ettepanekud ellu ra
kendatakse ei saa arvatavasti kunagi kujuneda t erinevad on 
võimalused ja ka ettepanekute tegijate kontratantsus* Soovitav 
oleks siiski suurem ühtlus ettepanekute elluviimisel* Teiste 
ettevõtete kogemused leiuni tavad, ot ettepanekute rcallsecrini- 
ne kõrval suurendab töötajate sellealast aktiivsust ka no.de 
korralik informecnrlmlne roaliseorinisc võimalustest ja käi-

no.de


V POLIITHAKIDUS

Ideelis-poliitilise kasvatuse valdkonda kuulub ku töö* 

tajskonna poliitiline ja majanduslik eneseharimine ning 

massiline poliitiline töö kollektiivis* Ühiskondlik-polii- 

tilise eneseharimise mõningaid vorme käsitleti ank etkusit 

lusc; lähemalt* Poliitilise enesetäiendamise vormid reastu

sid kolme viimase aa.ta osavotu intensiivsuse alusel jur - 

miselt:

1* Partei- voi komsomol ihar idu.5-

süsteem 13,9 %
2* Kommunistliku töö kool 9,3 ?
3* IZajandusharldus 7,0 %

4* Marksitmi-leninismi Ülikool 1,5 %
Kui arvestada| et iga töötaja osaleb vaid ühes vormis, 

on nendega kokku hõlmatud 31» 7 % ehk alla kolmandiku töö

tajaskonna: t* it aga mõned isikud on kolme aa. ta jooksul 

osalenud mitmes vormis, mida nad vastavalt ka ankeeti märki 

sid, siis on haaratud isegi väiksem osa kollektiivist* Voi- 
reides naistega on meeste osavõtt eneseharimiselt märguta

valt arvukam, v,a. kommunistliku töö kool, mille tegevuses 

naised enam osalevad (tabel 49)*



Tabel 49

0 avõtt poliitharidussüstoemist sõltuvalt soost 
(%*des kõigi küsitletute, meeste ja naiste ar

vust).

Kokku: 31*7 39t2 26,3

Jrk, 
m , öpivormid Kõik

■

F.ehed haised

1, Marksismi-leniniaai ülikool 1,5 3.6 0

2, Partsi- või komsomolisüs
teem 13,9 1b,9 10,4

3. Msjandusharidussüsteem 7.0 3,2 >•5
4. Kommunistliku töö kool 9.3 7,5 10,4

Kui vaadelda poliitharidusega hõivatute arvu vanuse 

lõikes (tabel 50), siis näeme, et selliseid vanusegruppe, 

kee osalevad kõigis vaadeldavates vormides, on vaid kolm: 

30*34, 40-44 ja 50*54 aastased, töötajaskonna noorema osa 

poliitiline eneseharimine, nagu hinnangutest nähtub, piir

dub vaid üksikutest vormidest osavõtuga,

Analüüs hariduse alusel (tabel 51) kinitab, et kolge 

intensiivsemad enesetülendajad on kõrgharidusega kaader. Ka 

kesk- ja keskeriharidusega töötajad on lülitunud kõigisse 

põllithariduse vormidesse. Sellest madalama heriuuiliku ette

valmistusega töötajate puhul saame rääkida vaid episoodili- 

11sest enesetäiendusest.

Analüüs töötajate sotsiaalse jagunemise alusel kin i- 

tab ka sellel tasandil insener-tehnilise personali ja tee

nistujate kõrgemat aktiivsust võrreldes töölistega (tabel 52) 

Vaadeldavatest vormidest võtavad töölised suhteliselt aktiiv

semalt osa partei- ja komsomolihariouse; t ning kommunistliku



Tabel 50
Oiavott põllitharidussüsteemist sõltuvalt vanusest C —des).

8Г öpivornid Kõik Alla 20 20-24 25-2$ 30-34 3>-39 40-44 45-49 50-54 55-59 3TJa 
üle .

1. Marksismi-Kninisml ülikool • 1,5 — w 2,0 — 2,5 — 6,3 25,0
2e Partei-või komsomoli hari

dussüsteem 13,9 — 12,5 22,2 12,5 10,5 16,0 27,8 '. — 20,0

3. Ma j nuusharidu ssüsteem 7,0 — — — 11,8 4,9 14,6 4,2 23,5 — «■»

4e Kommunistliku töö kool 9,3 — 3,2 11,4 5,9 14,0 10,5 12,5 20,0 — —

Tabel 51

0 avott poliitharidussüsteemist sõltuvalt haridusest C—des).

Jrk 
nr. öpivormid Kõik 6 kl. 7 k1. 6 kl. ' 9 kl. 1g-i1 И. 

või kesk—
. eribajidus

oreheriduž

1» Ma ksxsmi-leninismi iili kod • 1,5 — — — — 0,6 12,5
2e Partei- voi komsomolihari- 

aussüsteem 13,9 — 6,3 4,4 15,3 32,0

3. Liaaaneusharidussüstecm 7,0 — — 3,1 •* 5,7 32,0 '
4. Kõmmu istliku töö kool 9,3 *■ 7,7 6,3 17,4 8,6 13,0



töö kooli tegevusest, olles aga nende vormidega hõlmatud 

vaid viiendiku ulatuse s*

Tabel 52

Osavõtt poliitharidussüsteomist sõltuvalt 

sotsiaalsest seisundist (fl-dcs)*

Kokku 31,7 61,2 21,9

Jrk* Qpivormid Kõik ITP ja 
teenis

.. tju.lad . .....
Töölised

1* Marki ismi-leninis- 
mi ülikool M 4.5 0,5

2* Partei-või komso* 
moliharidu©süstees - 13,9 22,7 11,1

3* Majandusharidusest 
teem ~ 7,0 23,2 1.5

4* Kommunistliku töö 
kool 9,3 10,8 8,8

Analüüs toofcmi©lõikude kaupa (tabel 53) naitub, et põ

li it haridussüsteemist kõige intensiivsemad osavõtjad kuu

luvad administratsiooni ja o. akondacie ning kõrgtrüki jaos

konna töötaja©perre* Töötajate endi hinnangute alusel naib 

kõige halvem olukord olevat broseerimisjaobkonnas, kelle 

kollektiiv on praktiliselt poliithariduse erinevate vormide 

toi est ^orvale jäänud*

Töötajate poliitiline organiseeritus on samuti andnud 

poliithariuusest osavõtu erineva intensiivsuse (tabel 54 )# 

Kiige enam on poliitharidusega hõlmatud kommunistid, siin

juures on kõige levinumaks vormika partei* Ja majanuussüs* 
teeza*



Tabel 53

Osavõtt poliitharidussüsteemist sõltuvalt toot mislõigust

кокки 31,7 >o,o 83f3 a;o 23*6 29»? 29,7

(%-des)•

Jrk, 
nr* õpiv onnid Kolk

A dmin, , 
osakonnad, 
labor.

Kõrgtrü
ki jaos
kond

BroSeeri- 
mis.laos— 
kõnd

Ofse
ti- 
tsehh

Ladu- 
mis- 
tiehh

Remondi— 
mehhaani
ka tsehh

1e U arks i smi-lenini smi 
ülikool 1,5 5,6 0 0 1,0 0 0

2* Pareti- ¥oi komso- 
moliharidu ssüste ев 13,9 18,5 33,3 4,0 11,3 11,3 22,2

3. Sajandusharidus- 
süsteem 7,0 20t0 30,0 0 3,1 1,7 3,7

4e Kommunistliku töö 
kool 9,3 5,9 20,0 4t0 b,2 16,7 3,9



Tabel 54

Osuvott poliitharldussüsteümist sõltuvalt par

teilisusest (Я-des),

Jrk 
nr, • õpivormid I 5ik ÜWiÜ Parteitud

1. Maiksismi-lcninismi 
ülikool 1,6 за, а 0 0

2, Partei- või komso- 
moliharidussüsteeni 14,6 71,4 22,6 5,5

3. jõudu ^haridussüs
teem 7,4 24,0 0 6,4

4, Kommunistliku töö 
kool 9,8 6,7 3,3 10,6

• Kokku 3,7 liti, 9 26,9 22,7

Kommunistlike noorte osavõtt poliithariuus süsteemi vom

midest on küsltlusanomete järgi naelal* Kolge intensiivsemalt 

on see toimunud komsomoliksridussüsteemi kaudu*

Töötajaskonna parteitu osa enesetäiendamise peamiseks 

vormiks on kommunistliku töö kool*

Kuigi vaadeldud põllithariausvormide suhteliselt Vuheue 

leviku tõttu ei ole või alik anda detailsemat analüüsi iga 

vormi kohta* Nagu eespool rõhutatud, on osavõtt kõigist neist 

vormidest vaga ebaühtlane* Käesolevaski oias toodud andmed 

vsltavau sellele, mii sugustes kollektiivi osades see madal

seis koondub* Kuna antud küsimus kuulub eelkõige parteibüroo 

kompetentsi, tulekski patteiorganisatsiooni juhtorgancil 

töötajate poliitiline enesetäiendamine kompleksselt vaatlu-
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se olla võtta. Lähtekohaks oleks seejuures otstarebekas 

võtta mitte lihtsalt iga hariuusvormi levik omaette, vaid 

töötajaskonna põhirühmad ja nende hõivatus poliitilise 

haridusega üldse.
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VI SOTdlAALüE OHIEUTEERITUS

Inintogevusc eri valdkondi väärt ustavad töötajad erine
valt • Teatud alal * kutsetöös, perekonnaringis, spordis, min
gis harrastustegevuses vm, «• tegutsemine pakub inimea ole 
suuremat rahuldust kui mujale Kui on võimalik valida, eelis
tab Inimene tegutseda just selles valdkonnas• Orienteeritus 
Mingile tegevusalale toob koosa vastava käituni00 ja soe 
omakorda süvendab antud tegevuse subjektiivset osatähtsust. 
Väljakujunenud orientatsioon määrab orinovnto eluvaldkonda
de tähenduse inimesele ja kutsub esile suurem aktiivsuse 
ühes valdkonnas ning vähema tähelepanu teistele.

Kollektiivi liikmete erinev orienteeritus erinevatele 
tegevusaladele on loomulik nähtus, selles väljendub töötaja
te individuaalsus. Sotsiaalse elu juhtimise ooisulrolmlt cm 
sellel nähtusel kahesugune tähtsus. Esiteks võimaldab tööta
jaskonnas levinud orientatsioonide tundmine neid kollektiivi 
tegevuse korraldamisel arvestades võimalus aktiivselt tegut
seda rahuldust pakkuvas tegevuses suurendab rahulolu kollok- 
tiiviga ja sotsiaalset aktiivsust. Teiseks kollektiivi elu 
suunamise kaudu on võimalik kujundada välja orienteeritust 
tegevusaladele milles osalemine on ühiskondlikult kolge va
jalikum, ning vähendada ouundust kollektiivi arengule eba - 
soodsatele elunähtustele, Tootniskollektllvi seisukohalt on 
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inimest о olulisemateks tegevussfäärideks tootmistöö ja ähis* 
kondlik tegevus, milles kolge enam viil j andub suunatus ühis
konnakasulikule tegevusele» Seetõttu analüüsime eelkõige 
orienteeritust nendele tegevusaladele» orienteerituse mõõt
miseks paluti tõotajaid hinnata ankeedis iga tegevusvaldkon
da neljopallisel skaalal t «väga tähtis”, «tähtis”, ”vähe 
tähtis”, noi oma tähtsust”•

6»1» Orienteeritus liliiskondlikule tegevusele.

Tabeli 55 andmed näitavad, ot vaid 2,8 protsenti EKP KK 
Kirjastuse trükikoja töötajaist peab ühiskondlikku tööd anda 
jaoks väga tähtsaks, mis muide on üks madalamaid nüitajeid, 
võrreldes teiste, meie poolt uuritud kollektiividega» Iga 
neijos-vileo (23,0 #) küsltlotu suhtub ühiskondlikku töösse 
täiesti ükskõikselt» tervikuna on kollektiivis kindlalt üle
kaalus (koks kolmandikku) kolle jaoks ühiskondlik töö ci 
ole oluline» See ka seletab eelnevates peatükkides esita

tut i к miks nii kaalukas osa kollektiivi liikmeist on sel
le töö tegemisest sootuks kõrvale jäänud# ühiskonna töösse 
väga positiivselt suhtujaid on vaid vanuses 30-39 aastat# 
Kolgis ülejäänud vanusogruppldoo (v»a# alla 20»a# vanused) 
domineerib negatiivne hoiak»

Hinnangute jaotamine töötajate haridusest lähtudes 
(tabel 56) oi diferentseorl kontingenti märkimisväärselt. 
Mõningat ühiakonnatöö alase huvi süvenemist võrreldes teiste 
haridusgruppidega võib märgata kesk- ja keskeri ning kõrg
haridusega töötajate juures» 'ilmaste hulgas on ka sulitõli
selt kolge vähem neid, kes ühiokonnatööle mingit tähendust 
ei omista»



Orienteeritus ühiskondlikule tööle sõltuvalt vesusioot (iS-doo)
Tabal 55.

, Tabal 56.
Töötajata orienteeritus ühiakmidlikulo tööle sõltuvalt hariduaeet

Jrk< 
nr.

. Hinnang
ühiakonnatööle

Kolk Alla 20 20-24 25*29 30-34 35*39 4*')*44 45-49 50*54 55-59 60 ja 
ülo

Väga tlihtia 2*8 10,0 *• w 3,9 ,1 *■ ee «*• ee w

2e Tähtis 33.6 50,0 32,3 32,6 25,4 29,6 33,3 29,2 30,9 40,0 60,0
3. Vähe tähtis 40,6 2 0*0 45,2 39,5 33,3 3B*6 59,5 1 41,7 50,0 40,0 e»

4. El oma tahte ust 23,0 20*0 22,6 27,9 33,3 22,7 7,1 29*2 11.1 20,0 40,0

^ь‘|‘ПаП^ "oi Kõik 6 kl. 7 kl. 8 kle 9 kle 10-11 kl. vol 
. IreafcrlharldiÄJ

KosBhoriduo

1e Väga tähtis 2*8 «• Qe3 *• 3,3 3,4
2, TEhtlB 33,6 50,0 50,0 3),3 зм 31,7 41,4
3. vlilto tähtis 42 ,• 25,0 25,0 45,4 40,9 41,5 37,9
4. Ei oma tähtsust 23,0 25,0 16,7 24,2 27,3 23,5 17,2
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Järgnevalt anname Ülevaate tootaislõikude кацра (ta
bel 57)* ühiskonnatööd väga tähtsaks ja endale rahuldust 
pakkuvaks pidavaid töötajaid on kolge enam ramondi-mehl na— 
nikatsehhis (7,4 Й) je administratsiooni hulgas (5,2 %)* 
ühiökonnatöösse negatiivse suhtumise poolest paistab silma 
ladumistsehh - siin on kolm neljandikku neid, kes sellele 
tööle ei omista mingit või siis vähest tähtsust* negatiiv
se suhtumise poolest järgnevad nimetatud tsehhile ofseti* 
tsehh (64,2 %) ja administratsioon (63,3 %)• Vaid kõrgtrü
ki jaoskonna ja broseerimisjaoskonna kollektiivis on üle
kaalus UhlskonnatööSBe positiivselt suhtujad*

Analüüs sotsiaalse seisundi alusel (tabel 58) toob eaili 
näiliselt paradoksaalse olukorra t vastavus ühiskondliku töö 
koormuse ja subjektiivse suhtumise vahel puudub*

Tabel 58
Orienteeritus ühiskondlikule tööle sõltuvalt 

sotsiaalsest seisundist (%-des)

Kui töölistest, kelle ühiskondliku töö koormus, võrreldes

Jrk. 
nr.

Hinnang 
ühiskonnatööle

K3ik ITP ja 
teenistujad

TöUlioed

e Väga tähtis 2,3 Ni 2,4
2* Tähtis . 33,7 30,6 34,0
3. Vähe tähtis 40,4 43,1 39,5
4. Ei oma tähtsust 23,0 22,2 23,3

ITP*ga oli oluliselt väiksem, peab ühiskondlikku tööd täht
saks või väga tähtsaks 37,2 %, siis ITP hulgas on noid vas
tavalt 34,3 %• Meie poolt varem uuritud kollektiivide liik
mete hinnanguta sellist vastuolu ei esinenud* Küsimus on ilr>



Tabel 57

Orienteeritus ühiskondlikule tööle sõltuvalt tootilclõifwt (/—dae)

jTke 
nr. Hinnang 

ühiskonnata ole
Kõik Ad£oin«t 

osakonnad, 
labor

Korgtriki* 
jaoskond

Вхчэеее— 
riMs* 
jaoskond

Ofseti
ta ahh

Ladumia* 
tcohh

Remondi— 
mähi uaanika* >

tsehh

1e Väga tähtis 2.3 5,2 «* *» 2*0 1,5 ТИ
2e Tähtis 33,6 31,0 87,5 52*0 33,7 22,4 33,3
3. Vähe tähtis 4Ot6 37,9 12,5 3u,o 36,7 50,8 48,1
4. Ei oma tähtsust 23,0 25,9 w 12,0 27,5 25,4 11,1



Не

õelt selles, et olin toodud andmed käivad kogu tööliste ja 
ITP kontingendi kohta* kelle soos ühiokonnatöös aktiivselt 
osalejad on tervikuna vähe ja domineerivad tillis ondliko üle
sannetega mitte sootud tüütajate hinnangud#

Töötajate poliitilise organiseerituse alusel tehtud 
analüüs (tabel 59) näitab, et ka kommunistide hulgi;в oi ole 
närkliaioväärselt rohkem, noid, koo ühiskondlikku tööd väga 
tähtsaks pooksid#

Tabel 59
Suhtumine ühiskondlikku töösse sõltuvalt 

parteilisusest (^-dos)

Jrk. 
nr.

Hinnang
ühiskonnatööle

Kolk ПЫСР ÜLKHÜ Parteitud

1. Väga tähtis 2,9 6,9 2,9 2*4
2e Tähtis 33,1 44,3 50,0 23,7
3. Vähe tähtis 42,3 41,4 32,4 44,0
4. Ei oma tähtsust 21,7 6,9 14,7 24,9

Positiivselt hindajad on kommunistide ja kommunistlike noor
te seas kokku veidi üle poolo, ülejäänud kollektiivi liik
meist aga hindab seda sfääri soodsalt vaid 30 %•

Järgnevalt vaatleme, kuidas on ühiskondliku töö koormus 
mõjutanud subjektiivset suhtumist selle togevuso suhtes# 
Hagu tabelist 60 ilmneb, on soos silmnähtav i mida suurem 
ühiskondliku töö koormus ja mida kaalukamaid ülesandeid 
täidetakse, seda enam veendutakse ühiskondliku töö tühtou- •. 
aos, seda enam tuntakse rahuldust sellest tööst# Toodud jü* I 
roldüs ei ole vastukäiv eespool saadud tolemustolo ITP mada
lamast hinnangust, Kö insonor-tohniliote töötajate aoas on 



vaid osa tõsiselt hõivatud ühickonnatöogae Iloed ega (nii 
insenerid ja teenistujad kui töölised), kes toepoolest si
sulist ju kaalukat ühiakannatööd teevad, hindavad sõda tege
vust tema ühiskondlikule tähendusele vaatavaks•

Tabel 60
Orienteeritus ühiskondlikule tööle sõltuvalt 

ühiskondlike Ülesannete hulgast ($-deo)

Jrk, 
nr.

Hinnang 
ühiskonnatööle

Väga 
tähtis

Tähtis Vähe 
tähtis

Ei oma 
tähtsust

Kokku

tn Ei ole töLeocndeid 2,7 26,7 37,7 32,9 100,0
2# LIonj.kord ühokordood 

Ülesanded
L w 31,0 52,4 100,1

3. Üks pidev ülesanne 3,1 46,2 35,4 15,4 100,1
4. Paar pidevat üle- 

aan.net 7,4 37,0 55,6 w 100,0

öeldut kinnitab ka tabel 61, -
Tabel 61

Orienteeritus Ühiskondlikule tööle sõltuvalt 
valitavusest ühiskondlikesse ametitesse ($-des)

Jrk, 
nr.

, Ametisse 
volitud*"**^^^^

Väga 
tähtis

Tähtis Vähe 
tähtis

Ei oma 
tähtsust

Kokku

2*
Ei ole valitud
Jah olen

2,3
4,2

25,7
46,3

41,7
30,9

30,3
10,5

100,0
99,9

Töötaja valimine ühiskondlikku ametisse muudab oluliselt 
tema suhtumist sellesse töösse ja tõstab ühiskonnatöö kaalu 
tema silmis♦ Kui tihiokondlikesoo ametitesse mittevalitute 
hulgas peaaegu igu kolmanda jaoks oi oma ooe töö mingit täht
sust, siis tihiokonnatööd vahetult tegijate hulgas on neid

aan.net


vaid iga kümnes* .
Eelöeldut kokku võttes tuleb tõdeda# et olukord tihis— 

konnatöös^e suhtumises EKP äK Kirjastuse trtikikojt; on 
konplitset^tad ja erineb mitmetes taijtos nelo uuri
tud kollektiivide® väljakujunenud situatsioonist» cEkt go 
väljendub № tüüokondHkkusee töösse positiive U suhtuva
te VälWWIBe 5'LLl.ob pidada loomulikuks* et naid
tollekWvi liitonaid* kes orienteeruvad otse Ж ’ :o nt lo* 
та vähon kui аптаШйе teistele elusfääridele 
tuid ( tööle # perekonnale* sulitloraiselo)» Rahul oi volks ol
la aga asjaoluga* et vaid voldi enam kui kolmandik kollek
tiivist peab ühiskonnatööd üldse tähtsaks» Seaduop raour ? 
ntlle süvendatum ooalenxlno lütLekomaMöto toob kaaaa 
suurem orienteerituse sollolo, kohtib siingi» Sooga <n 
probleemi tuum ettovottoo tehtavas Uiiislconnatüos oadno : 
oelle kanlukuseo, töutajato kaasatoiabaiaisos jaio»

6»2» üTiontocrituo kutsetööle,

Analoogiliselt ühiskondlikule tööle orienteeritur о noot- 
Meega toirius ka kutsetööle orienteerituse kindlalsDtebXSi^jie»

Orianteoritus kutsetööle on nelo ühiskonnas tiks lovi- 
nuaaide Soo väljendub sellon, ot iniaoato jaoks muutub töö 
eneseteostuse ja rahulolu peamiseks allikal^» tihisku na 
arengu praegusel etapil ei võimaldu Icaugoltki igaour^ne töö 
inimesele rahulolu ning enesotoostust» Soo tingib karfruti 
selle oriantatsioaniga vältimatult ja ootsiaaloelt põhjen
datult ka teiste oricntatsi<XÄiide olamosolu töötajate eri
nevatel gruppidel* Töö esineb siis mitte omaette eoamürM 
ja vüfirtusona, vaid vahendina teiste orientatsioonide roo- 
lisecrlE3isokse Tüüpiline on näiteks oriontooritus po:?okan-
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nale* Väga tähtsaks hindab kuts -tööd (tabel 62) ligomnlo 
üks neljandik küsitletutest* See näitaja jääb tunduvalt na
ha tööle oriente oritase näitajatest moto poolt varem uuri
tud ettevõtetes leitud kutsetööle orienteeritute ooukaaluot, 

niisugusel olukorral võib olla mitmeid põhjusi, mille 
analüüsiks puudub materjal* võib nga öelda, et rmdnl orien
teeritus kutsetööle ei ole antud ottovStton Ilmselt parata
matu* Hoie uurimuse andmed lubavad välja tuua mitu asjaolu, 
öis peaksid positiivset suhtumist kutaotöösse soodustama s 
kollektiivi suure osa kõrge kutsolcvnlifikatsioon, töötasu, 
töötingluusod ja olme Mtte alla keskmise tasmo* Järeli
kult vajab töössesuhtumise kui aktiivoo olupositoiooni alu
se kujundamine sotsiaalne arengu juhtimisel erilist tühelo- 
panue '

Võrreldes naiatoga, on nooete hulgas kutoot *ölo orien
teerituid mõnevõrra rohkem*

Igas töökollektiivis on alati väga erineva üldise, an
tud ettevõttes töötamise ja erialal töötamise stoažiga ini< 
OMdLe

Järgnevalt toome kindlaks, kuidas on orinovad tööaas
tad mojutmud suhtumist kutsetöösse* Tabelis 63 on toodud 
hinnangud kutsetööle sõltuvalt üldisest tööstoažiste Seon 
<m Ilme : nLdn kõrgem tööstaaž, coda positiivsem suhtu
mine töösse* Siinjuures on huvituv märkida, ot nn* •kriiti
liseks piiriks antud kollektiivi töötajaile on 11-15 aasta
ne üldine tööstaaž* nimetatud atxitatest vaac. a. etaasigu ini
meste positiivne suhtumine kutsetöösse järsult suuranob* 
Kuni selle ajani toinub nähtavasti arusaamade fomeorttine 
ja stabiliaoorumino*
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Tabel 62

Orienteeritus kutsetegevusele sõltuvalt 
soost ( _*des)

Jrk* 
nr.

Hinnang 
kutsetööle Kõik Mehed naised

1. Väga tähtis 23,9 23t3 20,5
2e Tahtis 55,3 56,8 54,2
3. lihe tähtis 16,а 11,0 19,9
4. Ei oma tähtsust 4*6 3.4 5,4

Tabel 63

Orienteeritus kutsetööle sõltuvalt üldisest 
tööstaažint (%*dee)

Jrk
nr.

► Hinnangud 
kutsetööle

Kõik 0-5a. 6—1 Oa* 11-15a. 16-20 
a.

21-25 
Ue

üle 
25a.

1, 23,7 15,0 18,7 23,4 22, 31,4 32,7
2. saiitia 55,5 47,5 55,9 53,2 6610 54,3 53,8
3. Vähe tähtis 16,3 35,0 23,7 17,0 8,0 8,6 5,8
s. Ei oma täht

sust 4,6 2,5 1 t7 6,4 4,0 5,7 7,7
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Kuidas on suhturnist kutsetöösse mõjutanud töötamise kest* 
vus polügraafiatööstuses? Andmed selle kohta on tabelis 64* 
Töössesuhtumise seisukohalt kolge kriitilisemaks on 2-3 
aastane tööstaaž antud tootmisharus - selles grupis on kolge 
enam neid (36,4 %), kes on kutsetöö suhtes häälestatud nega
tiivselt» Sellest kõrgema staažlga inimeste juures süveneb 
positiivne suhtumine kutsetöösse, kulmineerudes 14-15 aasta
se staažlga töötajate hinnangutes * nende seas pole ühtegi 
negatiivselt suhtujat kutsetöösse.

Järgnevalt vaatleme, kuldas on töötajate hinnanguid 
kujundanud erialase töö staaž (tabel 65)» Kuigi hinnangud 
on väga erinevad, võib üldise tendentsina märgata seda, et 
erialase staaži kasvuga süveneb positiivne orienteeritus 
kutsetöösse. Kolge enam väljendavad oma kriitilist suhtumist 
need töötajate grupid, kelle staaž ulatub 5 aastani voi on 
sellest madalam.

Seega kujundab pikem staaž ka kindlama orienteerituse 
kutsetööle. See üldine seos avaldub antud kollektiivis tea
tud eripäraga : tugev seos staaži ja orienteerituse vahel 
kujuneb küllaltki hilja, enam kui 10- aastane töötamise jä
rel. Ja vastupidi, ebakindlus kutsele orienteerituses iseloo
mustab veel ka suhteliselt kaua - kuni 5a»- töötanuid.

Milline on eri tootmisloikudes töötajate suhtumine? 
Andmed selle kohta on esitatud tabelis 66. neid, kes kutse
tööd enda jaoks väga tähtsaks peavad, on kõige enam remondi- 
mehhaanikatsehhis (37,0 %) kõrgtrüki- (25,0 %) ja brosoeri- 
misjaoskonnas (25,0 %)♦ Kolgis ülejäänud all-lülides on neid 
võrdne hulk - üks viiendik vastava tootmlsloigu töötajaskon
nast. Kui võrrelda negatiivselt (hinnangud "vähe tähtis" ja



Tabel 64

Orienteeritus Icutsotö 51e coooea tüöctaušist polügpaafiatc<3stixtos
(^S-doo)

JrteПГ, Hinnang
ühlokorniattrdle Kõik VäbflB 

kui 2 
annatat

2—3 Oe 4*5 a# 6-7 a, 8**9a* 10—Hd» 12-13a. 14-15ne üle
15 а

1e Taga tähtis 24,3 16,0 ♦ei6 25,9 1S, 35,4 10,3 30,3 57,1 3x9,6
2* Tahtis 55,0 56,0 59,1 ,. 54,3 %,1 65,0 51,5 48,9 50,1
3. Vähe tähtis 15,4 24,0 27,3 29,6 22,6 12,5 20,0 7,7 e* 3,2
4. •*' Ei onia tähtcust 4,3 4,0 9,1 3,7 3,2 5,0 *» w 0,1



Tabel 65

• " Tabel 66
Orienteeritus kuts tööle sõltuvalt tootm*.sloigant (!*des)

Orienteeritus kutsetööle sõltuvalt erialasest tööstaaž!st (fj*dec)*

«Jrk*
nr*

Hinnang kutse
tööle Kolk Vähen 

kui 2 n< 2*3 Q< 4*5 Si 6-7 a. 8*9 Oe 1 3*«11 Q* 12-13 r.. 14-15 a. Üle
15 a

1, Äiga tülit in 24,3 17,7 12,9 27,3 19,4 34,3 0 31,3 50,0 29,0
2* Tähtis 55,1 52,9 36,4 66,7 54,3 72,7 56,3 50,0 58,1
3w Vähe tähtis 16,3 23,5 25,8 33,3 13,9 3,6 27,3 6,3 0 4,8
4» di oras tähtsusi 4,6 5,5 6,5 0 2,9' 0 6,3 0 8*1

Ж I :!Л1?1П1Г kUtrö* ... HHSFFZ 1 '•'Te"“‘n5jr- —
III** tööle Koilt- orakomad, kl laos* 2d.L_J.fJ- tcclih teehh mohhns^iika*

Ir.bor* kand acofkand 'ÖU ellil

1* Väga t ihtia 23,9 22,8 "" 25,0 25,0 22 , j 22,1 37,0
2* . Tiihtis 55,3 57,9 62,5 45,8 51,0 64,7 48,1
3. &ih<3 t'liit 10 16,2 12,3 0 29,2 23,0 7,4 14,8
4» Ei onu tähtsust 4,6 7,0 te., J 0 4,3 5,9 0
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wei oma tähtsust”) suhtujate hulka, siis neid aa kolge onam 
brošoerinis jaoskonnas (29,2 $) ofsotitsohliis (27,3 $3) ja 
administaratiivtööt ajate hulgas (19,3 %)♦ On ilmne, ot nõrk 
orienteeritus kutsetööle iseloomustab suhteliselt enam broroe- 
riigis jaoskonna ning ofeetitaohhi töötajaid*

Tabel 67 näitab, kuldne oiirbuvnd kutsetöösse erinev ;te 
sotsiaalsete gruppide esindajad* moenor*tohn:llise personali 
hulgas on märksa enam neid* koo väärtustavad kutsetööd posi* 
tiivaelt* arvatavasti kinnitub erihariduse kaudu omandatul 
kutseala ka sügavana huvi kutsetöö vaata*

Tabel 67

Orienteeritus kutsetööle sõltuvalt sotsiaalsest 
seisundist (</-dos)

Jrk, 
nr.

lühmangud 
kutsetööle Kõik ITP jn 

teenistujad
TBilloed

1* Väga tähtis 84,0 25,4 23,6
2e Tähtis 55,1 62,0 52,В
3. Vähe tähtis 16p 18,4

|4. Ei oma tähtsust 4#6 2,8 5,2

Kokkuvõtvalt võime tõdeda» ot töötajate diferentse ra
udne doi3ograafilioto jn aotaiaalacto tamuate alusel tölion* 
dab ka erinevat arueaaiaa kutoetööot*

Erinevaile tegevuaaledelc omiotatavu tühenduao kõrval 
on tüütajate subjektiivse orienteo^itUDC tühteaka näitajaks 
need iga tegevusala enda omadused, võimalused jne*, mida 
hinnatakse vükrtustena, mille poole oma tegovusoo püüeldakse* 
Juba elupraktikaot on näha, ot inimesi ajendavad üht völ te .st 
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elukutset ju eriala volina ning sellel alal tegutsema töö 
enda erinevad küljed» ühtedele on oluline tüü tulemus, voi* 
molus näidata töös ena võineid, tööd tehes ka iae areneda» 
Teistel kujuneb põhiliseks töötasu, sõprade voi laiema <tob* 
rus konna lugupidamine jne»

Jär^ievelt analüüsimegi küsitlustulemuste alusel tüüta* 
jäte väärtushinnanguid elukutsele»

/uikoodlD esitati vesterisoks kolmteist erinevat tööle 
esitatavat nõuet» Töötajate arvamust nende kohta mõõdeti nol* 
japalliso intonsiivswsskaaLa "täiesti nõus”, "üldiselt nõus", 
"üldiselt oi ole nõus" ja "üldse pole nõus" abil» Hinnangud 
<m esitatud oritnectliiste koohniote näol; aida suuren on kosk 
mioe vtl irtos, sada rohkeni on neid töötajaid, kes uitud kutse* 
töö aspekti peavad enda jaoks anun tähtsaks»

Võttes aluseks koigi vastanute hinnangud (tabel 68) 
näeme, et kutsetöö hindamisel asetavad töötajad esik, lialc 
rahulolu töö tulemustega ;]q hea teenistuse voiu..lu^c (kesk* 
mised mõlemad 3,71)» Järgnevad eneooorende: dne (3,69), leo* 
seisvus töös (3,60), suhtlemise võimalus töökaaslastega 
(3,53), võimalus näidata oma võimeid (3,30) ja isiklik init* 
elatiiv töös (3,37)» Kolgile ülejäänud kutsetöö asi/cL-tidolc 
antud hinnangute keskmised on madalamad kui 3, 0» * ringerea" 
lõpetab selline kitsalt egoistlik nõue пади töö abil kujunev 
võimalus elada oma lõbuks (2,18)»

Erinevad sotsiaalsed grupid väärtustavad kutsotlü ori 
aspekte crinovalt» Tns.,ncr*tQlinillDe personali ja toonistu* 
jato hinnangute alusel asetusid viiele kohale järgmised, Izut* 
sctööle esitatavad notidodi

rahulolu töö tulonustoot (3,73),
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Tabel бде

Töötajate hinnangud kutsoväärtustele sõltuvalt 
sotsiaalsest seisundist

! Jrk.
f nr*

i liinnong
vesta- 
nud

ITP ja 
teenis-
tuäad

Töölised

Rahulolu tunne 3,71 3,73 I 3,70
2. juxtialcno tõus 2,77 3,01 : 2,6a

** Iseseisvus töös 3,6o 3,58 3,60
4. Suhtlemise võimalus 3,53 3,70 3,47
5. Töötaja arendamine 3,69 J, 3,70
** Tunnustus 3,40 ; i 3,54 3,34
Te Vabe aja võimalused 2,71 2,74 2,71
8 • Iclklik initsiatiiv 3,37 3,43 3,35
9. Peremehetunne 2,71 2,77 2,69

10, Hea teenistus 3,71 3,62 3,74
11.1 füüsiline koormus 2,41 2,34 2,43
Ш Elamine oma lõbuks 2,18 2,13 2,20
13, Võimalus näidata võimeid 3,38 3,36 w
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suhtlemisvoinalus töös (3,70),
Gnosearendamise võimalus (3#66),
hea teenistus (3,62),
töönlmo iGeaeiovuo (3,38).
Tööliste hinnangute alusel kujunes jär&nino pingerida i 

hea teenistus (3,74), enesearendamine (3,70), rahulolu töö 
tulemustest (3,70), tööalane iseseisvus (3,60) ja ouIitleLcLs- 
võimalus (3,47),

Hagu näeme on oiin insener^tohnilisto töötajate kui ka 
tööliste poolt leidnud esiletõstmist ühed ja samad kutsotW 
aopektide kuid erineva intensiivsusega. Esiletõstetud väär
tused. on kõik ühiskondlikult hinnatavade Erinevused ITP ja 
tööliste hinnanguis on Üldiselt mõistetavad, tulenevad inse
neri ja töölise töö iseärasustest• Veidi ootamatu on töös 
suhtlemise võimaluste esiletõus insonor-tohnilioto töötajate 
ja teenistujate väärt uopildis.

Seega on töö väärtustamise alused kollektiivis soodsad 
arenenuma töössesuhtumise sisseviimiseks ja tööle orientee
rituse süvendamiseks. .

5*3« vüäriyäQ£lgns^^

Eespool analüüsist™ sotsiaalse aktiivsusega vahetult 
seotud vätirtushinnanguid * orientooritust kutsetegovuselo ja 
Uhiskonnatööle, kutsetöö eri külgede väärtust omist - eraldi 
blokkidena, tohoo kindlaks tollolctiivi eri osade hiiWBprH 
iseärasusod. Et saada torviklikunat pilti pohilistoot alus
test, millelt töötajad ГКР KI-C Kirjastuse trükikojas üldse 
väärtustavad sotsiaalselt aktiivset enoseväljandust, teosta* 
aime nimetatud vüLlrtusMniiaiiguto vahelist о korrelatiivsete 
seoste analüüsi, kuhu lülitaaino ka töötajate soo, vanuse, 
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staaži, kvolifitetGiooni ja töötasu - need objektiivsed tun
nused, mille iseloom võimaldab korrolatsioananalüUsi»

Analüüsi lülitatud tunnusta vaheliste seoste graaf on 
toodud joonisel 1 (ristkülikud märgivad joonisel elukutse 
väärtusi, ringid eluorientatsioone ja kolmurgad töötajate 
ob j ektiivt annuseid)» Vastavalt tunnuste vaheliste korrelat- 
□ioonide suurunele saab võimalikuks tunnuste gruppide kind
lakstegemine, mille sees tunnuste omavahelised seosed on tu
gevamad, kui seosed tuimustega väljaspool neid gruppe» Saadud 
tunnuste grupid iseloomustavadki terviklikke suhtumisi kollek* 
tüvi liikmete teadvuses, Rõhutame, et grupi siseste korre
latsioonide suurus ei kajasta vastava suhtumise levikut, vaid 
seda, kui tugeva terviku moodustavad antud gruppi Irauluvad 
tunnused.

Töötajate väärt ushinncmgute Icorrelatiivaed seosed või
maldavad antud kollektiivi esimese eripärana välja tuua sel
le, et kutsoväärtused ja eluorientatsioonid eksisteerivad 
töötajate subjektiivses maailmapildis suhteliselt isGseiova- 
tena»

Töine eripära väljendub oellos, ot v,a, kvalifikatsioon, 
puuduvad teistel töötajaid ja tööalast tegevust iseloomusta
vatel objektiivsetel tuimustel, otsesed seosed elnorientat*- 
ai onnide ja kutseväärt ustega. See peegeldab käesolevas aruan
des korduvalt esile toodud asjaolu, ot nii voi teistsugune 
suhtunino töösse, üliiskandlik aktiivsus jms, ei ole ainuoma
sed teatud töötajaskonna osale, vaid erinev sotsiaalne aktiiv
sus iseloomustab koikidoeoe gruppidesse kuuluvaid töötajaid»

Kutsetegevuse ori aspektide hindamisel on omavaheliste 
seoste tiheduse poolest esikohal tööalast aktiivsust iao|oo- 

naitavad tuimused» Kooksoks väärtuseks antud grupis on voi-
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Töötajate eluorientatsioonide ja tõeväärtuste seoste kõrrelataioonigraaf
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^us rakendada töös Isiklikku initsiatiivi* Selle ^auda 
realiseerub oma võimete kasutamine (r « Ot49) ja voli-alus 
tunda end ettevõtte peremehena (0,44), Seosed kutsete" tel: ;o 
aspektidega (tööalane iseseisvun, suhtlemine töökae lastega) 
on mõnevõrra nõrgenenud, kuid siiski arvestatavad, Ilehulolu 
töö tulemustega on väärtus, ais tuöaktiivcuse teiste turnus- 
togu seondub nõrgemalt, on neist lahus» arvestades, et rahul* 
olu töö tuleuusteet hinnati eraldi võttes kõrgelt, peane jt * 
roldamc, 3 töö enda sisu oi stimuleeri antud kollektiivis töö* 
alast aktiivsust (viimase aluseks on enam töötaja asend töö* 
suhetes),

Töövüörtuste hindamisel moodustavad omaette grupi tööta
jad, koda ajendavad kutsetööd tegema piisava vaba oja olcnao- 
olu, mis võimaldub elamist oma lõbuks.

Kolmanda iseseisva grupina, kas seoste tihedus on eel * 
aistest nõrgem, on võimalik eraldada tööga kaasneva tunnustuse 
ning ametialase torjäärigq, seonduvad kutsetöö aspektid, Bnooo* 
arendamise võimalused töös on sootud just selle väärtusgrurdga 
mitte aga töö sisuliste kiilgodoga,

Jürgievalt voatlom, millised seosed kujui^esid võija 
hiimoagutos eluorientatsioonidele, Koigo tihedamalt soostuvad 
hinnangud perekonnale ja armastusele, mida võib formuleerida 
kui oL*ienta,tsiooiii perokoimale* Зое orientatsioon o^i. neie 
töötajate kollektiivides kolge enam levinud,

Seoste tugevuselt teise grupi moodustavad nonde töötaja
te hinnangud, kes on orienteeritud töövälisele aktiivsusele, 
Iseseisvate valdkondadena saame antud grupis eraldada c;;4cn- 
teerituse ühiskondlikule tööle ja tegelemise füüsilise enese* 
arendamisega, Mtud icollektiivi eriiiärrücs ongi kutsotõgev use
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Ja ühiukondliku töö cmvaheline nõrk seostatus jc ap^tr-ta* 
vete seoste püüdmine kutsetegevuse erinevate aspektide v 
tustaiuisega* niisuguse väärtuspildi interpreteerimine on 
aitav# ilmselt on tegemist oldkoiToga, kus töötajatel cn 
kusi aktiivse eneseväljendusega töös» Seetõttu koonduva' 
seks orientatsiooniks mitte töö ja ühiskondlik tegev 
•ee on tavaliselt, vaid ühiskondlik tegevus ja kehakalt ui 
Kutsetöö tgc Jääb eneseväljenduse muudest valdkondcklcrt lah
ku* olles ühiskondliku tegevusega seotud suhtlemise kamäUe 
Kolmandat seostatuselt kolge nõrgema grupi moodustavad meele* 

. lahutustele orienteeritud töötojate hinnangud» Ka kultuiiri* 
alane tegevus konnal) töötajate hinnenijuis nioolelrhutuse ftoiTrt* 
siooni (mtlrkimisvLiürnc seos ImltuurihazTastaste Ja näiteks 
hobi vahel puudub)*

H H f 
г
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LÕPPSÖKi

Kuigi tervikliku hinnangu kollektiivi sotsiaalse ak

tiivsuse kohta võivad anda EKP KK Kirjastuse trükikoja juht

kond ja parteiorganisatsioon oma igapäevase tegevuse põhjal, 

võimaldab sotsioloogilise uurimuse materjal koos ideelis-po- 

liitilise tööga tutvumisega konstateerida seda, et tervikuna j 

on ettevõttes olemas vajalikud eeldused töötajaskonna idee- 

lis-poliitilise arengu ja ühiskondliku aktiivsuse tagami

seks* On olemas tugev ja sotsiaalselt arenenud tuumik, kel

lele saab tugineda ühiskondlik-poliitillse kasvatustöö teos

tamisel* Need on eelkõige kommunistid, aga samuti ka kõigi 

teiste sotsiaalsete gruppide esindajad erinevates tootmis- 

lõikudes*

Kõrvuti sellega on olemas tootmisloike ja töötajate 

gruppe, kus ühiskondlikust elust osalemine on oluliselt ta

gasihoidlikum* Nii on meie andmeil ühi kondilku tööga vähem 

hõivatud naistöötajad, samuti noortöölised* Torkab silma kom

munistlike noorte ühiskondlik passiivsus* Keskmisest vtxhei 

osalevad ühiskonnatöös brоšeerimisjaoskonna, samuti ka ofs*a 

ti- ja ladumistsehhl töötajad* Vähene on ka keskharidusest 

madalama haridustasemega töötajate ühiskondlikust elust о a- 
võtt.



Libaks erinevustele tootmislõikude ja tõotajate põfci- 

gruppide vahel võib märgate ühi. kondliku aktiivsuse ;aseme 

tunduvat kõikumist ka gruppide sees (sealhulgas konmunisti- 

de ja eriti kommunistlike noorte hulgas)* See kõneleb sillest, 

et ühiskondlikus elus erineval määral osalemise põhjused pei

tuvad mitte niivõrd ettevõtte üldistes tingimustes ja võima

lustes, kuivõrd töötajate endi suhtumises ühiskondlikku tõus

se, tumuti mitt küllaldaseks tähelepanus nende kaesatõiabai 1* 

sele ja sotsiaalse aktiivsuse sihipärasele arendamisele• See 

asjaolu on seda kaalukam, et tegemist on kollektiiviga, mille 

töö tulemused omavad tähtsat kohta kogu vabariigi ideoloogili

se situatsiooni kujunemisele

Ideelis-poliitilise kasvatustöö planeerimise ja kollek

tiivi liikmete ühiskondliku aktiivsuse suurendamine kogemu

sed näitavad, et plaani koostamisel on otstarbeka:. võttu alu

seks sama lähenemiLViis, mis tootmis. olloktiivi ühi: kanelik- 

poliitilise elu sotsioloogilisel analüüsima selgi, Nimetatus 

lähenemisviis seisneb selles, et määratletakse töötajate põ

hikategooriate (mehed, naised, vana- sc- ja hari usgrupld, t ö- 

llsed, t enistujad, jjuener-tchnllised töötajad, ühi; rLoncllke 

organisatsioonide liikmed, põhiliste: tootmi^lõikuses hõiv - 

tuu jne»), aktiivsuse objektiivse (tihid kon oli ku.t elust oift* 

võtu erinevad vormid) kui ka ;objektiivse külje (iüoMine 

veenuumus, arusaamine ühiskondlikust tegevusest jne»), olu

kord# Sellest lähtudes koostatakse sotsiaalse arengu plaani 

vastav osa, Planeerimine tähendabki olukorra kujundamist, kus 

laieneb töötajate aktiivne osalemine ühiskondlik-polii iliset 

elus ning kujuneb vastav orienteeritus ja ühiskondlikku ellu 

suhtumine,Sellesse plaani on otstarbekas lülitada kõigepealt 

alaosa, mis on seotud ühiskouclilte orRanj-it. joonise u.en . r...
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Kagu selgus käesolevas aruandes esitatud materjalide.!, on 

töötajate erinevate kategooriate holmatus nende organisatsi oo- 

niue poolt ebaühtlane, mistõttu ka ühiskondlike organisatsioo

nide mõju üldse jääb napiks. Probleem algab j ba partei- ja 

komsomoliorganisatsioonist ning puudutab neis allüksusi ju 

töötajaspere alaosi, kus organiseeritute a te oli märgatavalt 

madalam. Nende ülesannete täitmise eest hakkasid va tutame eel

kõige vastavate organisatsioonide juhtkonnad. Koos liik.uet- 

konna kasvu ülesannetega on otstarbekas plaani selle.se osaa 

lülitada ka ürituste kava organisatsioonide tegevuse t laulise 

taseme tõstmiseks va tavalt parteibüroo oolt antavaile suunis

tele.

ühiskondlike organisatsioonide tegevuse laiendamine t e* 

nib töötajate ühi t.ondUku aktiivsuse sumx..vqc4.ue eesmärke. 

Sotsiaalse arengu plaani antud osa peamine eesmark on luua koi 

lektiivis niisugune õhkkond, kus töötajal ekib vajadus olele

da ühiskondlikus elus ja ta on teaalik oma ühiskondliku tugevu

se praktilistest tulemustest. Otstarbekas on lähtuda printsii

bist, et töötajate kaasatõmbamisel ühiskonulikku ellu (-.liti 

oluline on see noorte puhul, kes töötavad allüksustes, kus 

ühiskondlik aktiivsus on seni üldiselt madal) alustataks konk

reetsete küsimuste lahendamisest oma tootmislõigu või ettevõt

te piires kas tööalastes või tööv.J.istes küsimustes.

tto võtte seisukohalt on kõige tähtsam tööta j ute kommu

nistliku maailmavaate avaldumine vahetus tööprotsessis ja ähis— 

kondlikue tegevuses. Töösse jfl ühisK^nuJ-ikku te>< уц. se £<*.; ur 

nlstliku suhtumise väljaarendamist kasvatustöös võib vaadeldi 

kui sotsiaalse arengu keskset ülesannet. Selle suhtumise kuju

nemine pohitegur on kogu kollektiivis välja ujununud situat

sioon. Seepärast saab ka kommunistliku kasvatuse ülesandele

selle.se
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lahendada edukalt kollektiivi totslaalse arengu terviklikul

tagamisel* Samal ajal peaks sotsiaalse arengu plaani see osa, 

mis on pühendatud ideelis-poliitilisele kasvatustööle, hõlma

ma need suurad ja üritused, rais vahetult lah.ndavad kommunist

liku ka vatuse ülesandeid. Tuginedes käesoleva uurimuse tu

lemustele ja sotsiaalse arengu plaanide koo. tamise kogemuste

le, Võib soovitada vastavate ürituste planoerluist kahel alu

sel* Esiteks tuua välja need töö- ja poliitkaavatuse suuad, 

mis on kollektiivis praegu eriti aktuaalsed, teiseks kavan

dada kasvatustöö põhivormide areng,

Äteie uuringu materjalid rõhutavad kahe kasvatustöö suu

na aktuaalsust ning vajacust neile eraldi tJüiulupanu osutad -* 

äendest eii^ene on kaastöötajate kinnistamine, kollektiiviga 

liitmine, tööalase ja muudes valdkondades perspektiivi loomi

ne, fee töösuund oleks sisuline jätk kaardi komplekteerimise 

ala;tele üritustele* Koorteprobleemi kompleksse käsitlemise 

vajalikkus tuleneb mitte ainult noore kaadri ebastabiilsusest 

jts, vahetult tööga seonduvatest ebakohtadest, vald ke käes

oleva aruandes toodud andmeist, millest nähtub noorte, eri

ti üLKKü liikmete madal ühi kõneliik aktiivsus* Kavandatava

tes üritustes oleks võimalik anda vastutav osa komsomoliorga

nisatsioonile - see looks teatud aluse selle organitotsiõu

ni kaalu tõusule kollektiivis ning õpetaks järk-jart uit noo

ri omt organitatsiooni kaudu oma probleeme lahenuama*

meine probleem oleks töötajate aktiivi use arendamine - 

nende osavõtu laiendamise kaucu kollektiivi juhtimisest, 

"ööga seotud vää tuskujütluste analüüs käesolevas aruanses 

näitas, et on olemas uma ettevõtte juhtimisest osavõtu de

fitsiit* U uriini sandmed ci luba avada selle põhjusi ja ulatust,
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Andmed töötajate avalike esinemiste kohta näitavad, et see 

aktiivsus on toepoolest vähene pohjuutaCuna kas õhkkonna puu

dumisest, kus töötajad oleksid harjunud ettepanekuid tegema, 

või arusaamast, et avalikel ettepanekutel tootmise korralua- 

Liise alal põlu juhtkonna silmis kaalu* Igal juhul on eriti 

tööliste sellesuunalise aktiivsuse arendamine äärmiselt vaja

lik* Vai tavad ülesanded peaksid endale võtma juhtkonu ja par

te ib^r oo*

Mitme ettevõtte kogemused näitavad, et töötajate huvi 

ja osavotuvajaduse laiendamist ettevõtte juhtimisest saab 

teostada .sotsiaalse arengu plaani koostamise ja elluviimise 

kaudu* Sa EKP KK Kirjastuse trükikojas oleks soe võimalik* 

Ankeetküsitluste läbiviimisel avaldasid töölised huvi tule

muste ja nende kasutamise vastu* ftenue tutvustamisega saab 

algatada organiseeritud osavõttu sotsiaalsete küsimuste 1 hen- 

cemisest, mis oleks töötajate peremehetunde LÜvendamisele 

ja oma kollektiivi elu aktiivsele korraldamisele juba laiema 

töötajate hulga poolt*

. Märgitud aruande kõrval tulsvad sott laulae arengu plaani 

selles alaosas kõne alla teisedki, mille vajalikkuse üle saab 

otsustada plaani koostav nõukogu koos parteibürooga*

Kasvatustöö suundade alusel toi uva planeeri aisu kõrval 
в 

on sotsiaalse arengu plaani käesolevas osas otstarbekas fik

seerida peamiselt kollektiivis juurdunud ideelis-ku svatuuli

ku sisuga ürituste areng*

Traditsiooniline töö ja ühiskondliku aktiivsuse arenua- 

miso tee on eesrindlaste ja ühi;künnatöö aktivistide esile

tõstmine, veteranide austamine jms* Peale va:tavate vormide 

endi edasiarendamise on töötajate suhtumise kujundamise sui—
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aukohalt oluline kõrvuti konkreetsete töötuj te esiletõstmi

sega võimaluste leidmine selle tööhoiaku, aktiivsuse jn • 

väljatoomiseks#, mille ilmutamise eest töötajaia ära märgitak

se# fiin s ondub poliitiline ka vatustöö sotsiaalse mikrokliiv 

ma arendamisele suunatud üritustega#

Poliitharidussüstecmi arendamine jn massiline loenguline 

töö kuulub sotsiaalse arengu plaani antud osa juurde kui töö

tajate maailmavaate formeerimise kanal# Siin on otstarbeka 

äia mäurata ühest voi teisest poliitharidussüstccmi vormist 

osavltjate kontrollarv, uute op vormide loomine jne# Samuti 

on vaja ette näha le torite, poliitinformaatorite koost eiuu 

laiendamine, nende tegevuse materiaalse ja informatsioonilise 

baa.i parandamine#

Koigi kõnealuse valdkonna ürituste korraluamist ning 

kontrolli nende teostamise üle teostab parteio gsnisatsioon, 

l.t idcalis-poliitiline töö oleks tulemusrikkam j vastavad 

sotsiaalse arengu plaani osad põhjendatumad, võib soovitada 

partoibüroole arutada selle töö üksikute loikude eda: ialenda

mist oma istungeil# Lähtematei^alina on kasutatavad ka käes

oleva areando andmed# Niisuguse analüüsi pri tsiibiks peaks 

saama - erine valt tavaliselt praktiseerita vas t - kollektiivis 

pikema aja kestel kujunenud olukorra jälgimine ja vastavlt 

ka perspektiivsemate ülesannete seadmine kooskolas sotsiaalse 

arengu juhtimisega#

Partelbüroo niiiugune tegevus nagu ka muude sotsiaalse 

elu kü imutte lahendamisel, on oluline veel kollektiivi liik

mete ja juhtide vahekorra edai iarendamie ei# Mitmed käesoleva 

lepingulise töö teostamisel saadud andmed (anketeerlmistule- 

mused, Intervjuud trükikojast omal soovil lahkunutega jm#) 

näitavad, et osa töötajate hoiak kollektiivi juhtide suhtes 



on mingitel põhjustel negatiivne või juhtkonna taotlusi mitte 

mõistev. Selline hoiak on töötajate aktiivsuse arengu oluline 

pidur, Olukorra parandamise üks teid on juhtkonna (tootmisjuh

tide, parteibüroo) niisuguse tegevuse propageerimine, mir on 

suunatud töötajate jaoks emlistc, nende poolt tõ. tetud prob

leemide lahendamisele. Võim lüsi selleks ka sotsiaalse arengu 

planeerimise alal tehtav. Vajalik on ka kollektiivi liikmete 

sotsiaalse aktiivsuse arendamise alal tehtava viimine juhti

de tööülesannetesse ning va tav konkreetne tegur koos töö

tajate pideva informeerimisega.
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Резюме*

Исходя из задач составления плана социального раз
вития в области коммунистического воспитания трудящихся 
в настоящем отчете анализируется участие работников пред
приятия в общественной жизни, различные формы проявления 
их активности, а также роль этой деятельности в их субъек
тивной картине мира.

Настоящий отчет подразделяется на шесть глав, в кото
рых анализируется в основном материал, полученный с по
мощью анкетного опроса* Этот материал дает руководству 
типографии Издательства ЦК К11Э исходные данные доя более 
результативного решения задач по коммунистическому воспи
танию коллектива типографии.

В I главе дается обзор о политической и общественной 
организованности трудящихся. Во II анализируется престиж 
общественных организаций. В третьей главе рассматриваются 
различные формы общественной активности трудящихся коллек
тива. В четвертой главе приводятся данные о частоте пуб
личных выступлений трудящихся и их предложениях по улучше
нию различных сфер жизни коллектива. Пятая глава посвящена 
вопросам участия трудящихся в различных формах системы по
литпросвещения. В последней, шестой главе приводится обзор 



101.

по орентированности трудящихся на общественную и про
фессиональную работу.

Материал социологического исследования и ознакомле
ние с идейно-политичпской работой позволяет констатировать, 
что предприятие в целом имеет необходимые предпосылки для 
обеспечения идейно-политического развития и общественной 
активности трудящихся. Наряду с этим следует отметить на
личие производственных подразделений и групп трудящихся, 
где участие в общественной жизни незначительное.

Помимо различий в общественной активности между произ
водственными подразделениями и основными группами трудя
щихся имеются различия и внутри самих групп и подразде
лений (в том числе и среди коммунистов, особенно же среди 
комсомольцев). Это свидетельствует о том, что бричинамм 
различного участия трудящихся в общественной работе яв
ляются не столько общие ,условия и возможности предприятия, 
сколько их отношение к общественной работе, а также недос
таточное уделение внимания привлечению трудящихся к этой 
работе и целенаправленному развитию их социальной актив
ности. Это обстоятельство тем более важно учитывать, что 
в лице данного предприятия мы имеем дело с коллективом, 
результаты работы которого имеют важное место в формиро
вании идеологической ситуации всей республики.

В план социального развития целесообразно включить 
подраздел, связанный с развитием общественных организа
ций. Представленные в отчете материалы указывают на раз
личную степень охваченности этими организациями разных 
категорий трудящихся, вследствие чего влияние обществен
ных организаций в целом оказывается незначительным. Проб



102

лема касается в первую очередь партийной и комсомольской 
организаций и особенно затрагивает те подразделения и 
подгруппы трудящихся» где степень их организации значитель
но более низкая.

В соответствии с указаниями партбюро расширение дея
тельности общественных организаций служит цели повышения 
общественной активности трудящихся. Основная цель данной 
части плана социального развития в создании в коллективе та
кой атмосферы, которая вызывала бы у трудящихся необходи
мость участвовать в общественной жизни коллектива и вместе 
с тем осознавать практические результаты общественной дея
тельности. В работе по вовлечению трудящихся в обществен
ную жизнь целесообразно исходить из принципа (особенно 
существенно это в отношении молодежи, работающей в под
разделениях с более низким уровнем общественной активности), 
согласно которому начинать эту работу необходимо с разре
шения конкретных вопросов в пределах своего производствен
ного участка или предприятия как в трудой, так и внетру- 
довой сфере.

Воспитание у трудящихся коммунистического отношения 
к труду и к общественной деятельности следует рассматривать 
как центральную задачу социального развития. Основным факто
ром формирования этого отношения является сложившаяся в 
коллективе ситуация. Успешно решить задачи коммунистичес
кого воспитания возможно при условии обеспечения единства 
в социальном развитии коллектива. В то же время та часть 
плана социального развития, которая посвящена вопросам 
идейно-политического воспитания, должна бы содержать те 
направления, и мероприятия, которые непосредственно связаны
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направлений воспитательной работы и необходимость уделения 
им особого внимания. Первое из них - это закрепление молодых 
работников в предприятии, их слияние с коллективом, создание 
перспектив в трудовой и прочих сферах. Это направление ра
боты было бы продолжением мероприятий по укомплектованию 
кадров с точки зрения содержательной стороны данной работы.

Второй проблемой является развитие активности трудящих
ся путем расширения их участия в руководстве коллективом. 
Анализ в отчете ценностных представлений, ввязанных с тру
дом, выявил дефицит в участии в руководящей деятельности 
предприятия.

Наряду с планированием социальной жизни на основе нап
равлений воспитательной работы, в данном разделе плана целе
сообразно фиксировать развитие основных, утвердившихся в 
коллективе мероприятий, имеющих идейно-политическое содер
жание.

Традиционным путем развития трудовой п общественной 
активности трудящихся является выдвижение активистов об
щественной работы, чествование ветеранов и т.д.

Развитие системы! политпросвещения и массот^л лекторская 
работа относится к данной части плача социального развития 
как канал формирования мировоззрения трудящихся.

Разработку всех мероприятий данной сферы и контроль за 
их выполнением осуществляет партийная организация. В целях 
достижения большей успешности идейно-политической работы и 
большей обоснованности соответствующих разделов плана со
циального развития целесообразно рекомендовать обсуждение i развития отдельных разделов этой работы на заседаниях парт

бюро. 


