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Aasta Naiseks valitud 
Ellen Kasega. Lk. 4

India reisijutuga jät-
kab filosoofiaõpetaja 
Genadi Noa.

Juhtkond tänab
1.-3. kl. rahvastepalli 

võistkonda vabariigis saavu-
tatud II koha eest ja juhenda-
ja Marianne Baranit.

Õpetajaid Raina Tiido-
veed, Ülle Jasminit, Reet 
Välissoni ja Merle Tustit 
õpilaste tulemusliku etteval-
mistamise eest 3.-4. klasside 
olümpiaadideks.

Vabariiklikul A. Mattii-
seni konkursil edukalt osale-
nud ansamblite lauljaid ja ju-
hendajaid Pilvi Karut, Laine 
Lehtot, Helle Randa ja Veik-
ko Lehtot.

Konverentsil “Uuriv õp-
pimine” kooli esindanud 
õpilasi Kristiina Aderit (7a) 
ja Janno Tilka (7c), õpetajaid 
Piret Paomeest ja Endel Tus-
titit ning tööde juhendajat 
õpetaja Sirje Keremed

Õpilste sünnipäevad

Velli Mets 10B 16.03.
Madis Pajussaar 2B 16.03.
Jako Niit 10B 17.03.
Eveli Kajak 11A 17.03.
Raido Saar 12A 17.03.
Allar Aas 7A 17.03.
Kati Püüding 10C 17.03.
Karl Aru 2B 18.03.
Leene Kannisto 11C 18.03.
Janet Laus 8A 18.03.
Kerttu Salujärv 8C 18.03.
Ruth Pere 7B 18.03.
Virgi Kobin 11D 18.03.
Kadri Saar 9C 19.03.
Katrin Parbus 12E 19.03.
Holger Part 9A 19.03.
Silver Ringvee 4B 19.03.
Heleri Hanst 10D 19.03.
Kaidi Salong 12A 19.03.
Janika Kruuser 10D 19.03.
Lauri Kolk 12D 20.03.
Gedli Lest 2B 20.03.
Henry Tiirik 8A 21.03.
Grete Püvi 5A 21.03.
Mari Maripuu 9A 21.03.
Kennet Sullakatko 7A 22.03.

Töötajate sünnipäevad

Piret Paomees 17.03.

Palju
õnne!

Saaremaa vokaalansamblid 
vabariigi parimad!

10.-11. märtsil Jõgeval toi-
munud üleriigilisel ansamb-
lite konkursil oli saarlastel 
taas põhjust rõõmustada – 
viiest esikohast toodi koju 3, 
lisaks veel kaks 3. kohta, 5. ja 
7. koht.

Saaremaad esinda-
sid SÜG-i poisteansambel 
„Hundinuiad“ ja meesan-
sambel „Varsakabi“ (mõle-
ma juh. Mari Ausmees), KG 
huvikooli Inspira  tütarlaste 
ansambel „Mandlike“ (juh. 
Pilvi Karu), tütarlaste an-
sambel „Milimali“ (juh. Hel-
le Rand), segaansambel „Sa:
rlaine“ (juh. Laine Lehto), 
neidude ansambel (juh. Mai 

Rand) ja meesansambel 
JEPPS (juh.Veikko Lehto).

Žürii koosseisus Gerda 
Kordemets, Anna-Mariita 
Mattiisen, Kadri Voorand, 
Tõnis Kõrvits, Urmas Lat-
tikas, Jüri Leesment, Peeter 
Oja ja Priit Pajusaar hinda-
sid saarlasi alljärgnevalt:

4.-5. kl vokaalansamb-
lite 1. koht – poisteansam-
bel „Hundinuiad“ (juh.
M.Ausmees), 6.-7. kl. vokaa-
lansamblite 1. koht – tütar-
laste ansambel „Mandlike“ 
(juh. P. Karu), 8.-9. kl. vokaa-
lansamblite 7. koht – tütarlas-
te ansambel „Milimali“ (juh. 
H. Rand), 10.-12. kl. meesan-

samblite 1. koht – meesan-
sambel JEPPS (juh. V. Lehto) 
ja 5. koht – SÜG-i meesan-
sambel „Varsakabi“(juh. M.  
Ausmees), 10.-12. kl. segaan-
samblite 3. koht – segaan-
sambel „Sa:rlaine“ (juh. L.  
Lehto), 10.-12. kl. neidude 
ansamblite 3. koht - neidude 
ansambel (juh. M. Rand).

Sellel aastal pälvis kogu 
konkursi peavõidu Grand 
Prix` Türi Gümnaasiumi 
meesansambel (juh. Tiiu Sc-
hüts).

Laine Lehto, 
muusikaõpetaja

I koht 10. - 12. klasside meesansamblite arvestuses - JEPPS, juhendaja Veikko Lehto.



� Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht Meie KG, 15. märts 2006

Osilial oma koolitusluba
Käesoleval aastal  saab  

koolituskeskus Osilia 10-aas-
taseks. 1. detsembril 1996 
tööd alustanud Kuressaare 
Gümnaasiumi koolituskes-
kus Osilia põhiülesandeks 
oli Saare maakonna peda-
googidele täiendkoolituse 
korraldamine.  Aja jooksul  
laiendasime tegevust uutele 
sihtgruppidele ja valdkonda-
dele ning nüüd  korraldame 
täiendkoolitust, vabaharidus-
likku ning tasemekoolitust 
(magistriõpe). Töötasime Ku-
ressaare Gümnaasiumi kooli-
tusloa alusel.

Alates 01. jaanuarist 2006 
kuulub Osilia KG Sihtasutu-
se koosseisu. Struktuurimuu-
tus toimus Kuressaare lin-
na volikogu määruse põhjal. 
Tööd jätkatakse oma  senistes 
ruumides Kuressaare Güm-
naasiumi III korrusel sama 
personaliga, kuid nüüd juba 
päris oma koolitusloa alusel, 
mis anti Osiliale vastavalt mi-
nistri Mailis Repsi käskkirjale 
nr 78  31. jaanuaril k.a. Koo-
litusloa saamiseks valmistasi-
me  ette hulk dokumente, sh 
10 oma õppekava.

Eelmisel nädalal toodi KG 
koolituskeskus Osilia kooli-
tusluba nr 4011 HTM minis-
teeriumi Tallinna esindusest 
Osiliasse. 

Oma koolitusluba on uus 
etapp Osilia koolitustegevu-
ses.

Maie Meius, 
KG koolituskeskus 

Osilia juhataja

4 x II rahvastepalli vabariiklikel 
võistlustel meie poisid tegijad

Selleks õppeaastaks on 
lõppenud vabariiklikud 
võistlused rahvastepallis, 
mis algasid sügisel 4.-5. klas-
sidele ja lõppesid 11. märtsil 
Viljandis EKSL finaalvõist-
lustega 1.-3. klassidele Dum-
le auhindadele. Vabariiki 
pääsemiseks pidid võistkon-
nad maakonna MV tulema 
esimese kolme hulka. Meie 
3. klasside poisid tulid Kär-
la poiste järel II kohale.  Järg-
nes vabariiklik piirkond-
lik tsoon Kohilas (vabariigis 
oli kokku 4 tsooni). Saare-
maalt sõitis mängima kokku 
60 poissi ja tüdrukut.   Tsoo-
nivõistlustelt pääses edasi 2 
paremat poiste ja tüdruku-
te võistkonda. Meie poistel 

järjekordselt II koht, esikoht 
Haapsalu Gümnaasiumi-
le. Kuna tüdrukutest võitis 
Leisi KK , siis sõitsime koos  
nendega Viljandisse. Finaa-
lis oli 8 võistkonda jagatud 
kahte gruppi, meie poisid 
pääsesid edasi  teise kohaga. 
Mängud olid nii tasavägi-
sed, et poiste lõplik koht sõl-
tus teiste võistkondade män-
gust ja lõpuks jälle II koht, 
võitis Rakvere G. Leisi tüd-
rukutele samuti II koht, või-
tis Haapsalu G. Võistkon-
nas mängisid Johan Vahter, 
Alari Saar, Mait Erlenbach, 
Alari Adoson, Marek Kes-
küll, Karli Allik, Martin Kirs, 
Andreas Kalm, Trevor Ling. 
Eelvõistlustel mängisid veel 

Henri Lepik ja Carl Vaher.  
Sõit Viljandisse algas kell 

5.15 ja lõppes 20.00. Lapsed 
olid väga tublid, varajasele 
tõusmisele vaatamata män-
gisid hästi ja pidasid lõpuni 
vapralt vastu.

Järgmisel õppeaastal al-
gavad võistlused juba ok-
toobris 4.-5. klassidele.

Sel õppeaastal toimuvad 
veel pärast vaheaega Vana-
linna Kooli KV 3.-5. klassi-
de poistele ja tüdrukutele. 
Head mängulusti edaspidi-
seks!

Marianne Baran, 
kehalise kasvatuse õpetaja

Külalised uudistasid õpperuume
3. õppeperioodi lõpetamine

• 14. märtsiks tagastavad 
aineõpetajad tagasisidestatud 
õpilaste “Individuaalplaa-
nid” klassijuhatajatele;

• 15. märtsiks kell 15.00-
ks on aineõpetajad väl-
ja pannud kõik perioodi 
koondhinded klassi- ja õpe-
tajapäevikusse;

• 16. märtsil esitavad 
klassijuhatajad õppetöö aru-
anded (s.h. individuaalplaa-
nid) õppealajuhatajale;

• 17. märstil toimub klas-
sijuhataja tund või kokku-
saamine õpilastega (kokku-
lepe tunniplaani koostaja P. 
Karuga) ja õppenõukogu kell 
15.00 aulas.

• 28. märtsil toimub pa-
rimate õpilaste fotografeeri-
mine.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Teated

Esmaspäeval, 06. märtsil 
tutvusid Kuressaare Linna-
valitsuse esindajad ja maa-
konna tööõpetuse ja käsitöö 
õpetajad kooli uute õppe-
ruumidega.

Külastati suvel remondi-

tud ja kaasaegselt sisustatud 
raamatukogu, poiste  puu-
töö õpperuume, füüsikala-
borit ning käsitöö- ja kodun-
duse klassiruume.

Täname õpetajaid Rai-
li Kaubi’t, Heiko Kull’i, Olle 

Arak’ut, kelle eestvedamisel 
on õpperuumid sisustatud ja 
korda seatud.

Anu Saabas, 
õppealajuhataja

Argo Kirss linnavalitsusest kuulab Heiko Kulli poiste tööõpetuse klassi tutvustust
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Ellen Kask -  Saaremaa Aasta Naine 2005
Möödunud nädalal kuu-

lutas Saaremaa EENA klu-
bi Kuressaare Raekoja saa-
lis Saaremaa Aasta Naiseks 
2005 Kuressaare Gümnaasiu-
mi õpetaja, ligi kümme aas-
tat esinaisena Naiskodukaitse 
Saaremaa ringkonda juhtinud 
Ellen Kase. Meie KG-l oli 
meeldiv võimalus tunnustuse 
pälvinud õpetajale mõned kü-
simused esitada.  

Kas  naisi  tunnustatakse  
Eesti  riigis  piisavalt?

Ma  ei  arva,  et  piisavalt. 
Eesti naine  on  olnud  läbi  ae-
gade  väga  tubli  ja  töökas,    
olnud  tark  oma  vaimult  ja  
suur  oma  hingelt. Tunnus-
tus  on  ka  hea  sõna  ja  lil-
leõis  argipäevamelus. Nai-
sed  on   ise  väga  aktiivselt  
asunud  oma  õigusi  kaitsma. 
Genfis  on  loodud  naiste  õi-
guste  kaitseks  Rahvusvaheli-
ne  Tööbüroo – ILO -  Interna-
tional  Labour  Office. Büroo  
poolt  välja  antud  uus  trü-
kis  sisaldab  eraldi  peatükki  
ÕPETAJAD. Ka  see  on  tun-
nustus  naistele,  emadele,  kes  
seda  tänuväärset  tööd  tee-
vad.

Mis teeb ühest  naisest  
Aasta  Naise? Kas  selles  
naises  peab  midagi  erilist  
olema?

Arvan,  et  ta  peab  oma  
tööd  armastama ja  kindlas-
ti  oskama  ja  tahtma  teha  
rohkemat,  kui  tema  põhitöö  
nõuab. Arvan,  et  tal  on  os-
kust  asetada  ennast  paljude  
teiste  inimeste  seisukohale,  
aru  saades   nende  mõttevii-
sist. Teades  ja  tundes  palju-
sid  Aasta  Naise  tiitli  saanuid,  
siis  just  need  omadused  on  
nendele  naistele  omased.

Kust Te  enda  töös  tuge  ja  
abi  saate?

Demokritos  on  öelnud: 
„Vabatahtlik  töö  võimaldab  
ka  sunniviisilist  tööd  kerge-
mini  taluda.“ Siin  on  tubli  
annus  tõetera,  sest  vabataht-
likkus  ongi  kõik  see,  mida  
südamesunnil  ja  kasu  saa-
mata  tehakse  ja  kui  tulemus  
toob  edu   sinu  kodupaiga-
le,  riigile,  siis  seda  hinnata-

vam  ta  on.  Õpetaja  töö  va-
jab  palju  energiat  ja  palju   
uusi  väljakutseid. Naiskodu-
kaitse  ridadesse  kuulumi-
ne   on  kindlasti  olnud  mulle  
suureks  toeks  teha  oma  tööd  
koolis  rutiini  laskumata. Siin-
juures  tuleb  alati  rõhutada,  
et  üksi  ei  saavutata  mida-
gi. Head  kolleegid   koolis  ja  
hakkajad  naised  naiskodu-
kaitses- nemad  ongi  toetajad  
ja  abistajad. Tugisambaks  ja  
kindlasti  tugevateks   toetaja-
teks  on  kõik  minu  endised  
ja  praegused  õpilased. Hin-
dan  väga  kõrgelt  oma  pe-
rekonda,  sest  ilma  kodusoo-
juseta  ja  toetuseta  on  raske  
midagi  korda  saata.

Kas  tiitel  tuli  üllatuse-
na  või  pürgisite  teadlikult  
selle  poole?

See  oli  tõepoolest  väga  
suur  üllatus. Ma  ei  arva,  et   
tehes  oma  igapäevatöid  ja  
tegemisi  keegi  tiitlitele  mõt-
leks.  

Milliseid  saavutusi  tööaas-
tate  jooksul  hindate  kõige  
rohkem?

Arvan,  et   suur  saavu-
tus  on  see,  kui  suudad  luua  
meeldiva   ja  toetava  õhk-
konna  õppetundides  ja  oled  
suutnud  noorele  inimese-
le  õige  teeraja  kätte  juhata-
da. Kindlasti  õpilaste  saavu-
tused  igal  tasandil. Saavutus  
on  ka  see,  et  olen  jõudnud   
midagi  paberile  panna.

Kas  Aasta  Naise  tiitel  
muudab  Teie  elu?

Mingil  määral  kindlasti,  
sest   see  toob  juurde  mitmed  
kohustused. Tahan  ise  samu-
ti  midagi  uut  teha,  et  see  
aasta  meeldejääv  oleks.

Millised  hetked  koolis  iga-
päevatöös  enim  rõõmu  
pakuvad?

Rõõmu  pakuvad  positiiv-
selt  mõtlevad  ja  heatahtli-
kud  kolleegid.  Heameel  on   
tublidest  õpilastest. Hästi  to-
re  on  näha,  kuidas  kolleeg  
kolleegi  õnnitleb  tema  edu-
sammude  puhul  ja  õpetaja  
oma  õpilast   ja  õpilane  ei  jä-
ta  tähelepanuta  oma  õpeta-

jat.  See  kõik  annab  hea  tun-
de  südamesse  ja  jõudu  edasi  
minna.

Olete  hinnatud  klassiju-
hataja.  Mida  peate  selles  
töös  kõige  olulisemaks?

Eesti  tuntumaid  riigitege-
lasi  Jaan  Tõnisson  on  öel-
nud: „Rahvas,  kes  oma  elu  
püüdeid  kõlbelisele  alusele  
rajab,  edeneb  ja  kasvab.“ Tä-
napäeva  maailm  on  ahvat-
luste  maailm. Noorel  inime-
sel  ei  ole  alati  kerge  mõista  
elu  tegelikke  väärtusi. Klas-
sijuhatajana  olen  püüdnud  
tähtsaid  asju  kõrgemale  tõs-
ta  ebaolulistest. Loomulikult  
tuleb  oma  õpilasi  armastada  
ja  siis,  kui  neil  viltu  veab,  
tuleb neid  kahekordselt  ar-
mastada.  Hoolivus  ja  mõist-
mine  on  samatähtsad. Kui  
saad  oma  õpilasi  südamega  
vaadata,  südamega  kuulata, 
siis  on  kõik  hästi.

Olete  olnud  tunnustatud   
Naiskodukaitse   Ringkon-
na  esinaine. Millisena  näe-
te  Kaitseliidu  tulevikku?

Kaitseliidul  on  olnud  
Eesti  Vabariigi  ajaloos   tähtis   
koht. Ta  oli  esimene  arves-
tatav  relvastatud   jõud,  kes  
asus  Eesti  Vabariigi  iseseis-
vuse  kaitsele. Tänapäeval  on  
ta  riigikaitseline  vabatahtli-
ke  organisatsioon,  kes  annab  
väljaõppekoolitust  nii  nais-
tele  kui  ka  meestele. Kriisi-
situatsioonides   on  Kaitseliit  
oma  väljaõppinud  liikmes-
konnaga    toimetulemise  ta-
gajaks. See  on  kindlasti  üks  
suur  missioon,  mis  tuleb  täi-
ta. Muidugi  noored – noor-
kotkad  ja  kodutütred -  on  

tubli  järelkasv  ja  organisat-
siooni  tuleviku  kindlustajad.

Iseloomustage  kauaaegse  
õpetajana  üht  head  õpi-
last.

Hea  õpilane  teeb  ala-
ti  rohkem,  kui  temalt  nõu-
takse. Ta  ei  õpi  hinnete  pä-
rast. Ta  on  huvitatud  kõigist   
ebatraditsioonilistest  lähene-
misviisidest  teadmiste  oman-
damisel. Sellisena  kujutasin  
ühte  head  õpilast,  aga   ega  
see  ei tähenda,  et  puuduvad  
mitmed  teised  hea  õpilase  
kriteeriumid.

Kas  on  raske  olla  hea  
õpetaja?

See  on  usalduse  küsimus. 
Maailmas  on  vähe  asju,  mis  
aitaksid  inimest  rohkem,  kui  
panna  ta  vastutama  ja  las-
ta  tal  teada,  et  usaldate  te-
ma  tegemisi  ja  ettevõtmisi. 
Ma  olen  saanud  vastutada  ja  
mind  on  usaldatud.   Tuleb  
meelde  Collet Calverley  üt-
lemine: „Need,  kes  oskavad,  
teevad;  need,  kes  ei  oska  te-
ha,  õpetavad;  ja  need,  kes  ei  
oska  kumbagi,  juhivad.” Kes  
oskaks  öelda,  mis  siin  kerge,  
mis  raske  on.

Mida  soovitaksite  noorte-
le,  kes  sooviksid  elus  sa-
ma  edukad  olla?

Tehke  ruumi  headele  te-
gudele  ja  sõnadele. Saage 
teada  midagi  rohkemat,  mi-
da  veel  ei  teata.        Ka  aegla-
selt  liikudes  ei  tohi  eesmär-
gil  lasta  kaotsi   minna.   

Suur tänu ja palju õnne Tei-
le!

Sofia Hratkevitš ja 
Liina Reinart ��A klass

Ellen Kask pr. Elisabeth Rehniga - Soome  Vabariigi ekskaitseministriga  
Helsingis Läänemeremaade riigikaitsealaste naisorganisatsioonide koverentsil.
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Saaremaa Kaubamaja

Tesman AS 
Kuressaare Gümnaasium

kodulehekülg: http://www.oesel.ee/kg
e-post: kool@oesel.edu.ee 

Peatoimetaja Marit Tarkin (marit@oesel.edu.ee)
Õpilastoimetus Kadri Naanu (kadri@oesel.edu.ee)
Algklassitoimetus Merle Tustit (merletu@oesel.edu.ee)
Sporditoimetus Inge Jalakas (inge@oesel.edu.ee)

Kuressaare Gümnaasiumi nädalaleht

Vilistlastoimetus Leelo Laus (leelo@oesel.edu.ee)
Vilistlastoimetus Kätlin Soon (katlin@oesel.edu.ee)
Küljendaja/kujundaja Gert Lutter (gL@oesel.edu.ee)

Ajalehte toetavad:

Õppereisist Indiasse (algus lehes nr. 19) 
Õpetamine seisneb vaid 

õpilase hingeuksele kopu-
tamises. Õpetaja sõnade ja 
tegude ning õpilase oma-
poolse innukuse koosmõju 
tulemusel teadvustab õpi-
lane taas oma sisemised va-
randused. Õpilane ise on 
otsekui ammendamatute va-
randuste mägi ja samal ajal 
ka kaevur – enda varandus-
te avastaja.  Ka on ta mägiro-
nija, kes pürgib vaevarikkalt 
enda tippu. Mägironijale ei 
tohi sisendada seda, kui vä-
he ta esialgu suudab, vaid 
tuleb suurendada temas ene-
seusku. Mõistagi tuleb tead-
vustada talle teda tema teel 
varitsevaid ohtusid. Ometi 
ei tohiks õppuritelt võtta üht 
suurt vabadust – eksimisvõi-
malust – ja kas seda saabki 
neilt kestvaks võtta? Enese-
usku ja julgust tuleb “süs-
tida” ka iseenda varandus-
te otsijale ja kaevandajale, 
kes peab oma sügavustesse 
laskudes valgustama enda-
le ise oma teed. Alles iseen-
da tipust avanevad vaated 
iseenda kõikidele külgedele 
ja saab näha ka kaasinimes-
te kõrgusi. 

Kas mäed ei ole olnud 
mudeliks püramiidide ehi-
tamisele, olgugi et nad on 
püramiididest kaugel? Kas 
mäed pole ka kavandiks ki-
rikute ja templite tornidele 
ning viilkatustele? Kas mä-
gedes viibimine ei mõju nii-
sama tervistavalt kui püra-
miidis viibimine? 

Jammu ja Kashmiri osa-
riigis läheb igal aastal kadu-
ma Lääne turiste, mitte ai-
nult mehi, vaid ka naisi ja 
lapsi. Turiste hoiatatakse, 
et nad ei läheks mägedesse 
omal käel. Tuvastati, et ka-
dunud Lääne turistid mõr-
vati kõige jõhkramal vii-

sil. India põhjaosas asub ka 
varjatud psüühilise mõju-
tamise osas eriliselt teadlik 
ringkond, mille eesmärgiks 
on valge rass hävitada, sest 
peale valgete inimeste pole 
keegi teisi rasse ligiläheda-
seltki nii palju kahjustanud. 
Siin võiks mõelda indiaan-
laste hävitamise ja neegrite 
Ameerikasse orjusse trans-
portimise peale, ka India 
paljaksröövimise peale eu-
rooplaste poolt.

Kui sõjakad olid india-
lased enne aarialaste sisse-
tungi? Rohkem kui 4 aasta-
tuhande tagust Induse oru 
kultuuri uurides imesta-
vad ajaloolased selle üle, et 
see kõrge kultuur ei tund-
nud üldsegi sõjariistu. Va-
rane india ja hiina pärimus 
väidab, et kord olevat sellel 
maakeral valitsenud “kulda-
jastu”, mil puudusid mõrva-

sõjad ja inimeste omavahe-
lised teravad konfliktid. Et 
midagi niisugust ka uusajal 
praktiliselt võimalik on, se-
da tõestab teatud määral 19. 
saj. Saaremaalgi tegutsenud 
vennastekoguduse liikumi-
ne, mis tõi inimeste vahele 
nii suure mõistmise ja usal-
duse, et mitukümmend aas-
tat ei toimunud siin ühtki 
kohtuprotsessi ja kadus va-
jadus ukselukkude järele – 
kui kodunt lahkuti, pandi 
uksele toeks luud, et juhu-
külalised näeksid, et pere-
rahvast pole kodus. Kuhu 
oleme kõigi oma teadmiste 
ja oskustega jõudnud täna-
päeva Eestis!?

Kordagi ei olnud Indias 
võimalik näha noormehe ja 
tütarlapse suudlemist. Mehe 
ja naise suudlusi ei näe isegi 
india filmides. Kord mainis 
üks kuulus näitleja, et kui te-

da oleks kohustatud suud-
lusstseeni mängima, siis 
oleks ta osatäitmisest keel-
dunud. Indias teatakse veel, 
et kõik väärtuslik ja püha 
vajab kõrvaliste pilkude eest 
kaitseks varjatust. Kui näh-
tavad väärtused pole varja-
tud või kaitstud, siis leidub 
ikka kadedaid ja ahneid, kes 
neid väärtusi kas röövivad 
või hävitavad. Nii on röövi-
tud ja hävitatud suur osa In-
dia loodusvaradest, näiteks 
lõviosa metsadest ja  hõlp-
salt kaevandatavast kullava-
rust. Ka sisemistel väärtustel 
on omad kahjurid. Üks kah-
julikumatest jõududest on 
„inimlik“ kadedus. 
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