
Kutsume üles:
- tunnistama üksnes Eesti Vabariigi Tartu rahule-

pingu järgseid piire. Lõpetama koheselt läbirääkimi-
sed Eestist 5,2 % maa ja loodusrikkuste loovutamiseks 
Venemaale. Mistahes järeleandmine territoriaalses 
terviklikkuses tuleb tunnistada riigireetmiseks ja peab 
kaasa tooma kohtuliku karistuse;

- eestlasi mitte lahkuma oma kodust ja kodumaalt, 
kuna see on meid valitsevate reeturparteide praegune 
eesmärk. Mitte müüma oma kinnisvara (maad, metsa, 
maja vm.) välismaalastele ega määratlemata taustaga 
ettevõtetele. Müüjale jääb moraalne vastutus, et omand 
ei jõuaks välismaisesse omandusse;

- koheselt lahkuma Euroopa Liidust, kui Eestit 
ei kohelda võrdselt teiste Euroopa Liidu liikmesrii-
kidega;

- koheselt alustama eesti patriootlikku kasvatust 
nii koolides kui kodus.

Eesti Iseseisvuspartei
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

ERSP Tallinna ühendus
Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu

Rahvuslaste Tallinna Klubi

Paides, 23. novembril 2013.

TOIMETUSELT: Eesti Konservatiivne Rahvaera-
kond teatas 26. novembril 2013 Rahvuslaste Tallinna 
Klubi esindaja Jaan Hattole ja „Rahvusliku Teataja” 
peatoimetaja Tõnu Kalvetile, et osales ümarlaual vaid 
vaatlejana ega loe end seetõttu ühisavalduse allkir-
jastanute hulka.

Rahvuslaste Paide ümarlaua  
üleskutse Eesti kodanikele

Eesti riik on sisuliselt pankrotis, 
selleni on viinud meid kartelli-
parteide pikaaegne valitsemine. 
Eestlaste positiivsele iibele pöö-
ratakse tähelepanu vaid sõnades 
ja midagi tegelikult ette ei võeta. 
Eriti kujukas näide on järgneval 
graafikul:

Isegi rahvastiku kasvu „buumi-
aastal”, 2010-ndal oli iibe kordaja 
ainult 0,03, see aga ei taga isegi 
rahvastiku arvu säilimist, milleks 
peab see kordaja olema vähemalt 
0,11, kasvust rääkimata. Eesti ela-
nikkond on pidevas vähenemises, 
seda saab näha kaartilt:

Vähesed tumerohelisega alad 
on vaid kasvupiirkonnad. Nüüd 
on olukord selline, et 1897. aasta 
esimese rahvaloenduse andmetel 
elas Eestis rohkem eestlasi kui 
praegu.

Lisaks on veel osariigist to-
hutu väljaränne. Tartu Ülikooli 
Eetikakeskus prof. Margit Sut-
ropi juhtimisel on välja andnud 
raamatu „Eesti ustest – sisse, 
välja” ja sealt selgub, et Eestist 
on välja rännanud tervelt üle 
200 000 inimese 124 riiki. Väl-
jarände tõkestamiseks ei võta 
kartellivõim samuti midagi ette. 
Olukord on kujunenud nüüd sel-
liseks, et välismaal maksab mak-
se pea 83 000 Eesti kodanikku! 
Samuti on suurenenud Eesti riigi 
võlakoormus võrreldes kriisieelse 
ajaga ja on enam kui kahekordis-
tunud, ning jõudnud 2012. aasta 
lõpuks 1,7 miljardi euroni, nüüd-
seks aga muidugi märksa suurem. 
Seda ei tasu võrrelda teiste osa-
riikide võlakoorma %-diga võrrel-
duna SKP-ga, vaid meie kahaneva 
rahvaarvuga ja võlaga ühe inime-
se kohta.

Näeme, et Eesti asub tabeli 
esiosas (ongi toodud vaid seit-
se suurema võlakasvuga riiki). 
Siin on riigivõla kasv inimese koh-
ta, aga lisaks on ülisuur eraisikute 
võlg välispankadele. 2007. a. olid 
eraisikud pankadele võlgu 102 
miljardit krooni, ka need võlad on 
viimastel aastatel pärast sügavat 
kriisi taas kasvanud.

Samuti järjest väheneb tööea-
liste arv ja suureneb pensionäride 
koguarv. Prognooside järgi suure-
neb üle 65-aastaste arv järgmise 
neljakümne aasta jooksul 31% 

võrra, samal ajal väheneb tööea-
liste arv 20% võrra. Pensionifond 
on juba praegu sügavas miinuses 
ja puudujäägile lõppu ei tule, see 
hakkab hoopis suurenema ja jõuab 
2017. aastaks 474 miljoni euroni. 
Poliitikauuringute keskus „Praxis” 
on prognoosinud, et pensioni-
kindlustus jääb defitsiiti vähemalt 
järgmiseks 50 aastaks. Samuti ei 
ole üldse näha, kuidas see miinus 
vähenema hakkaks.

Lisaks „Maalehest”: „Statisti-
kaameti andmetel elas 2012. aastal 
suhtelises vaesuses 18,7 protsenti 
Eesti elanikkonnast ehk 247 700 
inimest ja absoluutses vaesuses 
7,3 protsenti elanikkonnast ehk 
97 500 inimest. Palgatöölistest 
(!) elas suhtelises vaesuses kuus 
protsenti.”

Nendest toodud andmetest sel-
gub, et praeguse kartellivõimu 
valitsemine on täielikult ebaõn-
nestunud ja Riigikogu erakonnad 
kõik koos on ajanud Eesti täie-
likku pankrotti; tegelikult elame 
praegu juba võlgu. Olid ajad, kus 
Riigikogu erakonnad kiitlesid, et 
Eesti ei hakka kunagi võlgu ela-
ma.

Kordan ennast, aga nüüd tu-
leb võim anda üle rahvuslikele 
erakondadele eesotsas EKRE-ga; 
vaid nemad on suutelised too-
ma riigi välja sügavast kriisist ja 
pankrotiseisundist. Seda saab teha 
vaid suurte pingutuste hinnaga, ja 
mis peamine - rahvuslased teavad, 
kuidas seda teha!

MATTI ILVES

Autor on internetiväljaande 
„Rahvuslane” peatoimetaja

Rahvuslik Teataja
Asutatud 2011. aastal Loe, telli ja levita!

4. aastakäik Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja jaanuar-veebruar 2014

Eesti on sisuliselt pankrotis

LEHES:
Hiina rikkur himustab maailma  
mõjukaimat ajalehte. 3. lk.

Eestit laimav film Maksim Revalt. 4. lk.

Ilmar Vananurmelt ilmus uus raamat. 5. lk.

Miks kerjatakse stalinlikku riigipiiri? 5. lk.

Rootsit ohustavad seksuaalhälvikud. 6. lk.

Pind riigi tagumikus. 8. lk.

JA PALJU MUUD HUVITAVAT

KARPOV MEENUTAS KEREST 
JA JUUTE
Endine malemaailmameister, praegune Vene Riigiduuma 
saadik ANATOLI KARPOV meenutas 28. novembril 2013 
Tallinnas toimunud maleõhtul Paul Kerest ja üht iselaadset 
malelise tugevuse määramisviisi. 

Pilt: Madis Staub

Lähemalt loe 7. lk.
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Eesti maleajakirjandus sai hil-
juti uue esindaja: kolmekunin-
gapäevaga alanud nädalal ilmus 
ajalehe „Eesti Maleelu” esimene 
number.

„Eesti Maleelu” on Eesti Male 
Toetusühingu ja maleklubi „Faa-
lanks” ühisväljaanne. Suurus A3, 
avanumbri maht neli lehekülge, 
trükiarv 500 eksemplari. Peatoi-
metaja on Tõnu Kalvet.

Avanumbris on juttu nii kodu- 
kui välismaisest malest. Esiküljel, 
kohe päismiku all põhjendab ma-
leklubi „Faalanks” rajaja, meistri-
kandidaat Andrus Talihärm uue 
malelehe loomise vajadust. Eesti 

Male Toetusühingu juht, meistri-
kandidaat Margus Sööt tutvustab 
oma organisatsiooni juba neljan-
dat aastat korraldatavat malevõist-
lustesarja. 

Maletreener ja –ajakirjanik, 
rahvusvaheline meister Ülar 
Lauk tutvustab Magnus Carlseni 
okkalist teed maailmameistritroo-

nile ja ennustab, et Carlseni vä-
gikaikavedu Rahvusvahelise Ma-
leliiduga võib jätkuda edaspidigi. 
Teenekas maleveteran Aare Võsu 
toriseb Paul Kerese mälestustur-
niiri kohtunike ja korraldajate kal-
lal. Suurmeister Jaan Ehlvestilt 
on ühe ta võidupartii kommentaar 
Marshalli Maleklubi mullustelt 

meistrivõistlustelt ja sama tur-
niiri lühiülevaade. Kirjanik Ülo 
Tuulik tutvustab Kerese ja Ees-
ti sõpra – Hollandi suurmeister 
Gennadi (ka: Genna) Sossonkot. 
Lehe tagakülje võtab enese alla 
Eesti Male Toetusühingu tänavu-
se turniiridesarja juhend.

„Eesti Maleelu” omandamisest 
huvitatud võtku julgesti ühendust 
telefonil 55 900 564 (Tõnu Kal-
vet) või e-aadressil koplikalvet@
gmail.com

„Eesti Maleelu” esialgne ilmu-
missagedus on (vähemalt) kord 
kvartalis.

TÕNU KALVET

Ilmus Eesti malesõltlaste häälekandja avanumber

Maleklubi „Faalanks” eestvõttel 
Paul Kerese mälestuseks korral-
datud kirjandus- ja kohtumisõh-
tul 28. novembril 2013 Tallinnas 
„Teatri Puhvetis” osales ka Kerese 
omaaegne konkurent ja võistkon-
nakaaslane, endine maailmameis-
ter Anatoli Karpov.

Karpov meenutas kokkupuu-
teid Keresega ja pajatas üht-teist 
huvitavat ka nõukogude maleelu 
telgitagustest.

Siinkohal olgu toodud vaid üks 
Karpovi mälestuskild. 1972. aas-
tal võistles ta koos Keresega USA-
s, San Antonio turniiril. Keresele 
meeldis teha õhtuti pikki jalutus-
käike mööda linna ja USA autosid 
uudistada. Kord uitas Keres nõnda 
mööda San Antoniot koos Karpo-
viga, kui nendega liitus turniiri 
peakohtunik Harry Golombek. 
Jutt läks sellele, keda kaasaeg-
setest maletajatest pidada kõige 
tugevamaks. 

Seepeale ütelnud – Karpovi mä-
letamist mööda – Golombek: „Mi-
nul on maailma maletajate tugevuse 
määramiseks oma liigitusviis. See 
pole kunagi alt vedanud ja kehtib 
praegugi.” Kui talt uuriti, milline 
see täpne ja eksimatu liigitusviis 
siis on, kostnud Golombek: „Kõige 
tugevamad on nõukogude juudid. 
Tugevuselt järgmised on nõukogude 
mittejuudid. Kolmandal kohal tuge-
vuselt on mittenõukogude juudid ja 
seejärel juba kõik ülejäänud.”

Karpovi tõi Eestisse rahvusva-
heline Pühajärve kiirmaleturniir 
(29. novembrist 1. detsembrini; sai 
seal 4. koha, kogudes 35-st võima-
likust 28,5 punkti. Turniiri võitis 
Bulgaaria rahvusvaheline suur-
meister Kirill Georgiev).

„Teatri Puhvetis” toimunud 

maleõhtul meenutas Kerest veel 
teinegi ta omaaegne võistluskaas-
lane – rahvusvaheline suurmeis-
ter, paljude maleraamatute autor 
Gennadi Sossonko (esindab ala-
tes 1972. aastast Hollandit). Oma 
valmivast Kerese-raamatust rää-
kis kirjanik Paavo Kivine, õhtut 

juhtisid kirjanik Ülo Tuulik ja 
„Faalanksi” eestvedaja, ettevõtja 
Andrus Talihärm. Huvilistele oli 
uudistamiseks välja pandud valik 
nii Sossonko kui ka Kivise kirju-
tatud raamatuid.

TÕNU KALVET

Kuidas määrata maletaja  
tugevust maailmas? Eesti kirjanik  

matistas Eesti esimaletaja

„Raskeimastki olukorrast leidub 
väljapääs. Olgu või üksainus. 
Tuleb see vaid üles leida,” näitas 
XIV Pühajärve kiirmaleturniiri 
(toimus 29. novembrist 1. det-
sembrini 2013) 33. voorus män-
gitud partii, milles nimekas eesti 
kirjanik Ülo Tuulik võitis valge-
tega mängides Eesti esimaletajat, 
rahvusvahelist suurmeistrit Kai-
do Külaotsa.
Ülo Tuulik – Kaido Külaots,  
1. XII 2013
d4 Rf6 2. Rf3 e6 3. Og5 c5 4. e3 
b6 5. Rc3 Oe7 6. Od3 d5 7. h4 
Oa6 8. O:a6 R:a6 9. a3 Rb8 10. 
g4 Rc6 11. O:f6 O:f6 12. g5 Oe7 
13. Le2 Vc8 14. Rb5 Ld7 15. a4 
a6 16. Rc3 Lb7 17. h5 c:d4 18. 
R:d4 R:d4 19. e:d4 Ob4 20. 0-0 
0-0 21. h6 Le7 22. Lg4 g6 23. 
Vae1 O:c3 24. b:c3 V:c3 25. Ve5 
Vfc8 26. a5 b5 27. Vfe1 V:c2 28. 
V:d5 Vc1 29. Vde5 V:e1 30. V:e1 
Ld6 31. Lf3 L:d4 32. Vd1 Le5 33. 
Lg4 b4 34. f4 Le3+ 35. Kh1 Le4 
36. Kg1 b3 37. Lg3 b2. 

Valge seis tundub olevat läbi: b-
ettur ähvardab kohe lipustuda (so-
bib nii 38. … b1L 39. V:b1 L:b1+ 
kui ka 38. … Vc1 39. V:c1 b:c1L+) 

Ent kus häda kõige suurem, 
seal abi kõige lähem: valgel on 
meeleheitlikust seisust väljavin-
gerdamiseks AINULT ÜKS käik, 
ja ta kasutab selle ära, pakkudes… 
lipuohvrit! 

38. Lc3! Nüüd on trumbid 
paugupealt valge käes. Kui 38. … 
V:c3, siis 39. Vd8 matt. Musta ei 
päästa enam hävingust ka oma-
poolne lipuohver 38. … Le3+ 39. 
L:e3.   

38. … e5. Nii väldib must küll 
matti väljalt g7, kuid matti ennast 
vältida ei suuda. 

39. L:c8 matt. 
Kokkuvõtteks: otsustas init-

siatiiv. Mustale sai saatuslikuks 
mitte niivõrd see, et ta kuningal 
polnud viimaselt realt kuhugi var-
juda, kuivõrd see, et tal jäi võidu 
saavutamisest puudu üksainus 
käik. Must vajanuks oma võidu-
plaani teostamiseks valge üht-
ainustki tempokaotust, kuid see 
jäigi tulemata… (Märkused Tõnu 
Kalvetilt.)

Vaadeldud partiid saab uuri-
da ja järele mängida (koos teiste 
sama vooru partiidega) ka inter-
netis: http://eestimale.ee/pyhajar-
ve2013/round33/tfd.htm

TÕNU KALVET

ILUPARTII

Õige avangukäsitsus on hea ma-
lemängu alus. Ja vastupidi: nõr-
ga avangu järel ei pruugi partii 
jõuda isegi keskmängu, lõpp-
mängust rääkimata. Avanguvi-
gade vältimiseks tutvustamegi 
tuntud mängijate lühipartiisid, 
mis jäid lühikeseks just avan-
gupõhimõtete eiramise tõttu – 
Toim.

Jose Raul Capablanca – 
Leonhard B. Meyer

(Manhattani Maleklubi 
kiirturniiri finaal, New York, 
5.03.1908, iga käigu jaoks mõt-
lemisaega 20 sekundit)

Hispaania avang
1. e4 e5 2. Rf3 Rb6 3. Ob5 a6 

4. Oa4 Rf6 5. d4 R:e4 6. d5 Tä-
napäeval on populaarsem 6. Le2 
ja pärast 6. …f5 7. d5. 6. …Re7 
7. R:e5 b5 8. Ob3 Ob7 Võima-
lik jätk olnuks 9. Lf3 (ähvardades 
matiga väljalt f7) Rd6 9. d6! R:d6 

10. L:d6 ja must alistus, sest lipu 
löömisele järgneks matt: 10. … 
c:d6 11. O:f7 matt. (Märkused seni 
Mato Jelićilt.) Kui 10. …Rd5, siis 
11. O:d5 c:d6 12. O:f7 + Ke7 13. 
Og5 matt.

Partii on pärit Capablanca 
vähetuntud partiide kogumikust 
„The Unknown Capablanca” (lk. 
102, ilmumisaasta: 1993, koos-
tajad: David Hooper ja Dale A. 
Brandreth). 

Nii ei tohi avangut mängida                         3.

Eksmaailmameister Anatoli Karpov annab „Rahvusliku Teataja” 20./21. ja 22. numbri 
najal 28. novembril 2013 Tallinnas „Teatri puhvetis” Tõnu Kalveti tähelepaneliku pilgu 
all autogrammi „Rahvuslikule Teataja” toimetusele. Pilt: Madis Staub 
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