
Neoliberalistlik maailmakord 
rajaneb valel ja kardab tõde. 
Sellele saame vastu, kui räägime 
tõtt – nimetame asju alati nende 
õige nimega.
Tänase Eesti eliidi peamiseks polii-
tikategemise vahendiks on valetami-
ne. Valetatakse. et saame Euroopa 
viie rikkama riigi hulka, valetatakse, 
et viiakse kodukulud alla, valetatak-
se, kes alustas sõda Gruusias, vale-
tatakse Ukraina kodusõja põhjuste 
kohta. Kogu neoliberalistlik maail-
makord rajaneb valel, pettusel ja ini-
mestega manipuleerimisel.

Rahvuslastel ei ole valikut – me 
ei tohi iialgi teadlikult valetada ja 
peame rääkima alati tõtt ja nimeta-
ma kõiki asju nende õigete nime-
dega. Kõigi teiste põhjuste kõrval, 
miks me alati rahvale tõtt peame 
rääkima, on tõsiasi, et me teisiti ei 
saavuta iialgi oma poliitilist pea-
eesmärki, milleks on eestluse säi-
limine ja areng.

Täna oleme meie, eestlased, oma 
eliidi kuritegeliku poliitika tagajär-
jel paisatud rahvusena lagunemis-
faasi. Viimases võib eraldada kahte 
aspekti: meid uhutakse demograa-

filise katastroofi tekitamisega Rein 
Taagepera väljenduse järgi klo-
setipotist alla ja samaaegselt lam-
mutatakse eestlust kultuurilises, 
tsivilisatsioonilises mõttes. Värs-
keimateks näideteks on eestlaste 
Muistse Vabadusvõitluse eliminee-
rimine meie identiteedi alusena ja 
Komorra legaliseerimine.

Eestluse taassünni pant – tõde

Reformierakonna ja IRL-i eestlu-
sevastase poliitika nurjamiseks ja 
edukaks eestluse regenereerimi-
seks on meil hädavajalik rääkida 
tõtt. Tõerääkimine ja pöördumine 
oma juurte juurde on rahvuslaste 
võitu tagavaks strateegiaks võitlu-
ses neoliberalistliku kurjusega.

Ülaltoodud strateegia ei ole loo-
mulikult minu välja mõeldud. Eri-
nevalt neoliberaalide alla sajandi 
kestnud moraalitust degenerantide 
sogast, toetume meie, traditsio-
nalistid-rahvuslased, inimkonna 
kogemusele ja vaimse arengu tip-
pudele. Meie strateegia vaimseks 
isaks on Konfutsius ja see on taga-
nud hiinlaste kultuuri kestmise ja 

arengu läbi aastatuhandete.
Seega me võime sõnastada meie 

programmis järgmise põhimõtte: 
kuritegelikult, Põhiseaduse-vas-
taselt on degenerantne eliit oma 
neoliberaalse poliitikaga viinud 
eestlased rahvusena lagunemis-
faasi. Päästmaks eestlust hävin-
gust, tuleb meil pöörduda oma 
juurte poole ning rääkida ainult 
tõtt ja nimetada kõiki asju nende 
õigete nimedega.

Juurte poole pöördumine tähen-
dab ka tänase Kuldvasika-kultuse 
lõpetamist. Inimese elu eesmärgiks 
ei peaks olema võitlus naabritega 
selle nimel, kellel on surres roh-
kem mammonat kokku ahnitsetud. 
Neoliberaalide mammona-loosun-
gid tuleb asendada Jakob Hurda 
mõttega: meie eesmärgiks on saa-
da vaimult suureks ja võimalda-
da igaühele inimväärne elu.

ROMAN UBAKIVI

Autor on parempoolne publitsist 
ja geopoliitika-asjatundja; endi-
ne Eesti meeste jalgpallikoondise 
peatreener.

Asutatud 2011. aastal Loe, telli ja levita!

4. aastakäik  Nr. 7 (29)     Rahvuslaste Tallinna Klubi häälekandja    Hind 1 € september 2014

L E H E S :

Pangandusfundamentalism, ajupesu ja vabadus.  4. lk.

Kelle kätte anti Lasnamäelt röövitud lapsed?  11. lk.

Merkel kingiks Ukraina Euraasia Liidule.  12. lk.

Ukraina ajakirjanik: Donbassis tuleks 

hävitada 1,5 miljonit inimest! 12. lk.

Ungari „venemeelsuse” põhjused. 13. lk.

Maletajate uskumatuid avangulollusi. 15. lk.

Õpetaja soovitus: teha uus Balti kett… puudest! 16. lk.

PÄÄSTIS EESTI AU:  
Rahvusvaheline meister TARVO SEEMAN kogus tänavusel 
maleolümpial 11-st partiist 9,5 punkti ja päästis seeläbi Eesti 
male au. Eesti meeste malekoondis lõpetas olümpia nimelt 
kaugeltki mitte kuulsusväärsel 79. kohal.  Pilt: Madis Staub

Usutlust Seemaniga loe 14. lk.

Kas valetada või rääkida tõtt? 

Laevajuht kummutab „Esto-

nia” huku ametliku versiooni

Loe ka 8.–9. lk.
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Vändrast pärit rahvusvaheline 
meister Tarvo Seeman saavutas 
tänavu augusti esimesel poolel 
Norras toimunud maleolüm-
pial tulemuse, mida ei suutnud 
saavutada omal ajal isegi Paul 
Keres – kogus 11 partiist 9,5 (!) 
punkti, sealjuures teisel (!) laual. 
Paraku polnud rekordimehe 
koondisekaaslased kaugeltki 
samal tasemel – Eesti meeste 
malekoondis põrus kolinaga, 
tasuks kõigest 79. (!) koht. Seda 
suuremat huvi pakub Seemani 
oivalise tulemuse sünd ja taust. 

Mis oli Su enese hinnangul Su 
suurepärase tulemuse pant?
Toetavad taustajõud! Olles G4S 
Spordiklubi liige, on mul olnud 
võimalus mitmel korral käia G4S 
Spordiklubi korraldatud spordi 
mentaalse poole koolitustel (vii-
mati 2014. aasta jaanuaris), mida 
on läbi viinud samuti G4S Spordi-
klubisse kuuluv ja noorpõlves ka 
malet mänginud Tõnu Nael, kes 
on aidanud mul oma parima välja 
tuua, sealhulgas ka Eesti meistri-
võistlustel.

Kui kergelt Sulle see 9,5 punkti 
11-st tuli?
Ühest küljest tõsise tööga ja tei-
sest küljest mänge nautides. Läk-
sin iga partiid mängima energiaga, 
nagu oleks see mu esimene partii. 
Kergeid või nõrku mängijaid pole 
olemas; on madalama või kõrge-
ma reitinguga mängijad. Pidasin 
silmas põhimõtet, et mina pole 
kellestki parem ja keegi pole mi-
nust parem. Maleolümpial esines 
juhtumeid, kus umbes 2100-punk-
tise reitinguga mängija „võttis 
skalbi” umbes 2500-se reitinguga 
mängijalt. (Seemani tulemus oli 
olümpial kõigi võistkondade peale 
paremuselt teine. – T. K.)

Kas valmistusid maleolümpiaks 
ja seal igaks partiiks kuidagi eri-
lisel viisil, varasemast erineval 
moel (näiteks muutsid päevare-
žiimi, uurisid erilise põhjalikku-
sega teatud mänguosi vms.)?
Maleolümpiaks valmistudes osa-
lesin Balti tsooniturniiril ja Ilmar 
Raua mälestusturniiril. Ilmar Raua 
mälestusturniiril olin ühes toas 
kuuekordse Eesti meistri Olav Se-
paga. Koos sai palju malet uuritud, 

mis oli tunnetatav ka maleolüm-
pial. 

Seoses eelpoolnimetatud tur-
niiridel osalemisega tekkis minu 
tööellu tühik. Üritasin pärast Ilmar 
Raua turniiri seda lünka täita ja 
koormasin ennast tööga. Seetõttu 
langes mul suurem osa ettevalmis-
tusest maleolümpia ajale. Vastaste 
partiisid läbi mängides ja analüü-
sides koostasin juba mängupäeva-
eelsel õhtul plaani, mis aitab minu 
tugevused välja tuua. Kasutasin 
seejuures spordi mentaalsel kooli-
tusel õpitud metoodikaid. Seetõttu 
jäi mul järgmisel päeval enne par-
tiid üle teatud maleseisudele veel 
kerge viimane lihv anda. 

Teades, kui tähtis on värske ja 
puhanud pea, lubasin endale enne 
partiid pooletunnise uinaku, lülita-
des oma mõtted välja minevikust ja 
tulevikust. Kindel rutiinne päeva-
režiim, mis puudutas äratust, söö-
giaegu ja magamaminekut, soosis 
igati sooritust. Vladimir Kramnik 
on öelnud, et tippturniiril ta sööb 
iga päev kindlal kellaajal ühte ja 
sama šnitslit. Tõepoolest, milleks 
üllatused tähtsal turniiril?...

Kuidas ümbruskond ettevalmis-
tust soodustas? Kas valmistusid 

olümpial igaks vooruks üksinda 
või küsisid nõu võistkonnakaas-
lastelt või veel kelleltki? Kui kü-
sisid nõu, siis kellelt nimelt?
Tromsø mõjus oma kaunite fjor-
didega väga emotsionaalselt. Too-
nust võistluste ajal aitas hoida ka 
see, kui käisime vabal ajal kogu 
võistkonnaga mägedes ja Ailariga 
[=Ailar Ladvaga, Eesti koondise 
kapteniga Tromsø maleolümpial. 
– T.K.] tervisejooksu tegemas. 
Küsisin juba maikuu esimesel poo-
lel Kaido Külaotsa käest, kes oli 
siis kinnitatud Eesti võistkonna 
treeneriks: kuhu ma peaksin pa-
nustama, et maleolümpial maksi-
maalset sooritust saavutada? Sain 
talt vastuseks väga professionaal-
selt koostatud tööplaani. Olümpia 
ajal pöördusin Kaido poole ja aru-
tasime läbi teatud seisude nüansse. 

Sain talt nõnda ka teoreetilist abi. 
Teatud vooruks plaanisin mängi-
da mustadega Volga gambiiti, mis 
võib lauale tekkida läbi vanaindia 
kaitse. Sain Kaidolt head nõu: va-
naindia kaitses on mängu küll, ja 
miks peaksin võistkonnamängus 
avangus etturi ohverdama?! Jäädes 
oma liistude juurde, õnnestus mul 
avangus saada meeldiv paremus ja 
võita juba keskmängus.

Mida uut enda jaoks Norra ma-
leolümpialt õppisid?
Jälgides maailma tippmaletajaid 
kõrvalt ja vaadates nende pühen-
dumust ja nende arusaamu (hin-
nanguid), kui sügavuti nad võivad 
minna, sain kinnitust, et mul sei-
sab ees töö olemasolevate avan-
gute täiustamiseks, mida mängin 
ja samuti töö uute avangutega, et 
oma tööriistakasti laiendada.

Sportlikult saavutasin võidu 
küll rahvusvahelise suurmeistri 
(lüh. rsm) Čolovići üle, aga oma 
paremuse realiseerimisega (vaa-
tamata ajapuudusele) ei saa ma 
rahule jääda. Siin on kõvasti pa-
randusruumi.

Millised on eduka maleolüm-
pia järel Su edasised sihid? Mis 
ajaks sooviksid suurmeistritiitli 
ära vormistada?
Maleolümpial oligi plaan rsm-
norm ära täita ja selleks vajalik 
2600 punktiline perfomance (süm-
bioos vastaste keskmisest reitin-
gust ja mängija enese nende vastu 
mängides saavutatud punktidest)
õnnestus mul isegi 10 punktiga 
ületada. Võistkondlikul turniiril ei 
sõltu siiski kõik iseendast ja üks 
näitaja jäi puudu.

Septembri lõpus käivituvad taas 
Soomes klubide võistkondlikud 
meistrivõistlused, mis kestavad 
märtsi lõpuni, kus võib tekkida või-
malus suurmeistrinormi üritada. Tu-
lemas on veel kaks tugevakoossei-

sulist Balti tsooniturniiri, kus lähen 
parimat andma. Võtan samm-sam-
mult, sest teatavasti on rsm-tiitliks 
vajalik ka reiting 2500, milleni mul 
on hetkeseisuga veel pisut maad.

Mida soovitad eesti noormale-
tajatele, kes sooviks edaspidi 
korrata Su äsjast suursaavutust 
või seda koguni ületada? Millest 
nad peaks alustama, mida tege-
ma, et ükskord selleni jõuda?
Positiivne suhtumine ja ootus. 
Unistus, mis ruulib! Alusfilosoo-
fiaks on leida tasakaal igapäevaelu 
ja spordi vahel, et sport aitaks jõu-
da suurepäraste tulemusteni mis-
tahes eluvaldkonnas ja vastupidi. 
See on üks olulisi nurgakive, mida 
olen saanud Tõnu Naela mentaal-
selt spordikoolituselt ja julgen 
seda soovitada, kuna olen ise seda 
praktiseerinud.

Mida tuleks Eesti maleelu kor-
ralduses parandada, et olümpia-
koondis saavutaks kord taseme, 
mil kõik ta liikmed esineks sama 
silmapaistvalt kui Sina viimati 
Tromsøs?
Sel juhul peaks Eesti Maleliit 
püstitama eesmärgi tulla olümpia-
võitjaks! Eesti male kui terviku 
arenguks on ülimalt tähtis tugeva-
koosseisulised riigi meistrivõist-
lused, kuhu on kaasatud kõik 
aktiivselt mängivad suurmeistrid 
ja rahvusvahelised meistrid. See 
võiks minu arust olla Eesti Male-
liidu ja kõigi mängijate ühine ees-
märk. Suhtlusest Eesti Maleliidu 
president Andrei Korobeinikuga 
olen aru saanud, et Eesti Maleliidu 
üheks prioriteediks on panustamine 
noorte arengusse. See võikski olla 
tee, mis viib meid olümpial suure-
päraste tulemusteni. Loodame, et 
see muinasjutt hakkab elama.

Usutles
TÕNU KALVET

Mees, kes päästis Eesti maleau – Tarvo Seeman

VOOR  NIMI    RIIK   ELO  TULEMUS
1. Lobognon A. O. Mambe Elevandiluurannik 0  1:0
2. Vladimir Hamitevici  Moldova  2467  1:0
3. Manuel León Hoyos  Mehhiko  2517  0:1
4. Abdu Al Badani  Jeemen   2180  1:0
5. Rashid Yaaqoub  Sudaan   2164  1:0
6. Tiger Hillarp Persson  Rootsi   2549  1:0
7. Rijendra Rajbhandari  Nepaal   2061  1:0
8. Leonid Gerzhoy  Kanada  2473  0,5:0,5
9. Aleksandar Čolović  Makedoonia  2487  1:0
10. William S. Puntier Andujar Dominikaan  2333  1:0
11. Hasan Omrani   Süüria   2085  1:0

NIMI   AASTA LAUD  TULEMUS VÕIDUPROTSENT
Tarvo Seeman  2014  2.  9,5/11  86,36
Meelis Kanep  2002  varu  7/9  77,8
Paul Keres  1939  1.  14,5/19  76,3
Aleksandr Volodin 2010  4.  7,5/10  75
Kaido Külaots  2008  1.  7,5/10  75
Riho Liiva  2006  4.  7,5/10  75
Jaan Ehlvest  1994  2.  10,5/14  75
Kalle Kiik  1992  varu  3/4  75
Gunnar Friedemann 1939  4.  12,5/17  73,5

Tarvo Seemanil on tänavuse maleolümpia järel põhjust heameelt 
tunda küllaga.  Pilt: D.T.

Tarvo Seemani vastased 2014. a. maleolümpial

Eesti meeste maleolümpialaste paremad läbi aegade

Tarvo Seeman mänguhoos. Pilt: Madis Staub



15september 2014Rahvuslik Teataja MAle

Nr. 7
Viktor Tšepižnõi

„Schach-Echo”, 1981

Matt kahe käiguga.

Ülesande nr. 6 (matt kahe käigu-
ga) lahendus: 
1) 1. L:c6 g3 2. f:g3 matt; 
2) 1. L:c6 g:h3 2. V:h3 matt; 
3) 1. Vd5! g3 2. Ref3 matt; 
4) 1. Vd5! g:h3 2. Rgf3 matt.

MALE- 
ÜLESANNE

Viljandimaal Karksis ja selle 
ümbruses on iga-aastast male-
turniiri peetud juba 1984. aas-
tast. „Karksi Ratsu” nime kan-
dev jõuproov oli rahvusvaheline 
ja korraliku tasemega tänavugi, 
kuigi Eesti koondislased võistle-
sid parajasti maleolümpial Nor-
ras. 
Järjekordsed malelahingud Kark-
si-Nuia kultuurikeskuses peeti 
laupäeval, 9. augustil 2014. Kuigi 
Eesti parimad maletajad võistlesid 
samal ajal Norras, polaarjooneta-
guses Tromsös 41. maleolümpial, 
oli Karksi kokku tulnud 71 män-
gijat (neist kaks Vene ja 17 Läti 
maletajat), s.h. kaks rahvusvahelist 
suurmeistrit ja üks rahvusvaheline 
meister. Turniiri avasõnad ütles 
Karksi vallavolikogu liige Heino 
Luik, kes tegi ka avakäigu suur-
meister Meelis Kanepi vastu.

Esimese koha saavutas meister 
Pavel Vorobjov (6,5 p 7-st), loo-
vutades vaid pool punkti teise koha 
omanikule Andrei Šiškovile, kes 
omakorda loovutas veel pool punk-
ti kolmanda koha saanud Siim Ka-
nepile. 5,5 p kogus ka suurmeister 
Igor Švõrjov, kuid teises voorus 
saadud kaotus muutis ta koefitsien-
di Siimu omast 3,5 p võrra madala-
maks. Viljandi suurmeister Meelis 
Kanep pidi leppima 5 punkti ja 10. 
kohaga.

Meenutuseks viimaste aastate  
paremad:

2014. a.: 1. Pavel Vorobjov, 2. 
Andrei Šiškov 3.-4. Siim Kanep ja 
Igor Švõrjov.

2013. a.: 1.-2. Aleksandr Vo-
lodin ja Pavel Vorobjov 3.-6. Ro-
bert Dubrovin, Igor Svõrjov, Anto 
Remmel ja Gert Elmaste.

2012. a.: 1.-3. Pavel Vorobjov , 
Siim Kanep ja Roman Ježov.

2011. a.: 1.-2. Verners Putka 
(Läti) ja Aleksandr Volodin, 3.-4. 
Ilja Vovk ja Jaan Narva.

2010. a.: 1. Igor Švõrjov, 2. Siim 
Kanep, 3. Ottomar Ladva.

2009. a.: 1. Gert Elmaste, 2. Siim 
Kanep, 3.-5. Tõnu Rauk, Meelis 
Kuldkepp ja Tarmo Tuul.

Lõpetuseks vaatame kolme par-
tiid tänavuselt „Karksi Ratsu” tur-
niirilt.

Margus Sööt – Jüri Ilves
1. e4 c5 2. Rf3 d6 3. d4 c:d4 4. 

R:d4 Rf6 5. Rc3 e6 6. Oe3 a6 7. 
Od3 Oe7 8. 0-0 0-0 9. f4 Lc7  10. 
g4 Rc6 11. g5 Re8 12. Lh5 R:d4 
13. O:d4 g6 14. Lh6 d5 15. Vf3 
Oc5.

Meistrikandidaat (lüh. mk) Mar-
gus Sööt lõpetas partii mk Jüri Il-
vese vastu efektse lipuohvriga.

16. L:h7+ ja must alistus, sest 
järgnenuks 16. ...K:h7 17.Vh3+ 
Kg7 18.Vh8 matt.

Rolands Berzinš (Läti) – Dmit-
ri Petrov (Eesti)

1.e4 d5  2. e:d5  L:d5 3. Rc3 
Ld6  4. d4 Rf6 5. Rf3 g6 6. h3 Og7  
7. Oc4  c6 8. 0-0 0-0  9.  Ve1 Rbd7 
10. Ob3  Rb6 11. Re5  Rbd5  12. 
Re2 Of5 13. c4 Rb4 14. a3 Ra6 
15. Of4 Ld8 16. Oa2  Rc7 17. Ld2  

Re6  18. Oh2 h5  19. Vad1 Kh7 
20. Lb4  a5 21. L:b7 Vb8  22. 
L:c6  V:b2 23. Rc3  R:d4 24. Lc5 
Re2+  

25. Kf1? (Kh1! säilitanuks lät-
lasele paremuse) 25. ...R:c3! 26. 
V:d8  V:d8 27. R:f7 Vdd2  28. 
Rg5+  Kg8 29. Oe5  Rce4  30. 
R:e4? R:e4  31. V:e4  Vd1+ 32.  
Od3+  33. Kg1 V:e1+  34. Kh2  
O:e5+ 35. g3  V:a2  0-1

Paremini ei käinud lätlase käsi 6. 
voorus Viljandi meistrikandidaadi 
Siim Kanepi vastu, kus rahvusva-
heline meister ulatas alistumiseks 
käe juba 14. käigul.

Siim Kanep – Rolands Berzinš
1.d4 d5 2. Rf3 Rf6 3. c4  d:c4 

4. e3 b5 5. a4 b4 6. O:c4  e6 7. 

0-0 Oe7 8. Le2 0-0 9. e4 Ob7 10. 
e5 Rd5 11. Od3 c5 12. Le4 f5?? 
(g6=) 13. e:f6 V:f6 14. L:h7+ Kf8  
0-1, sest järgneks 15. Lh8+ Kf7 16. 
Re5 matt.

Järgmine „Karksi Ratsu” ma-
leturniir toimub 8. augustil 2015. 
Ootame kõiki malesõpru maalilisse 
Karksisse!

REIN RUUS,
maleturniiri „Karksi Ratsu”
korraldaja

Autor on meistrikandidaat ja male-
kohtunik, Tallinna Ülikooli ja Tal-
linna Tehnikakõrgkooli õppejõud.

30 aastat järjepidevaid 
malelahinguid Karksi-kandis

Õige avangukäsitsus on hea ma-
lemängu alus. Ja vastupidi: nõr-
ga avangu järel ei pruugi partii 
jõuda isegi keskmängu, lõppmän-
gust rääkimata. Avanguvigade 
vältimiseks tutvustamegi tuntud 
mängijate lühipartiisid, mis jäid 
lühikeseks just avangupõhimõtete 
eiramise tõttu. – Toim.

Tundmatu – D. Hamlish
(1890. a., Viin, Austria)
1.f4 e6 2. g4??
(Vt. vasakpoolset diagrammi.)
2. …Lh4 matt.
See õpetlik lühipartii on rännanud 

viimase 120 aasta male(aja)kirjandu-
ses ühest trükisest teise, kuid näib, et 
pole jõudnud siiski päris iga riigi ma-

lekoondiseni. Veenvaks kinnituseks 
sellele on tänavusel maleolümpial 
mängitud järgmine partii.     

Rhoda Masiyazi (Zimbabwe) – 
Akua Kosife Esse (Togo)

(5.08.2014, Tromsø maleolümpia, 
naiskonnavõistluse 4. voor, 2. laud)

1.e4 g5 2. d4 f6?? Ränk viga. 
Nüüd on matt vältimatu. 
(Vt. parempoolset diagrammi.)

3. Lh5 matt.
Eesti välisministeerium, kel kan-

gesti meeldib arengumaid aidata 
(isegi olukorras, mil oma rahvas 
hädasti abi vajab!), võiks järgmi-
ne kord arenguabi korras kinkida 
Togo maleliidule mõne avangulõk-
suõpiku. Alustuseks kas või Harry 

Pohla (1940-2001) surematu teose 
„Ettevaatust – lõks!”. Veel parem, 
kui koos avangulõksuõpikuga saa-
detaks Togo (naiste)malet jalule ai-
tama mõni siinne asjatundja. Näiteks 
Hendrik Olde, kel arvukalt väärtus-
likke kogemusi naismaletajate tu-
lemusliku juhendamisega ning riigi 

maleelu juhtimisega.
(Märkused: Tõnu Kalvet.)
(Partii on võetud maleportaali 
„Chess” (www.chess.com) inglise-
keelse väljaande 5. augustil 2014 
ilmunud ülevaateartiklist 41. male-
olümpia esimese nelja vooru kohta 
(autor: Peter Doggers).)

Nii ei tohi avangut mängida  7.

Põlva suvise maleturniiri 
võitis Arvo Reiman

16.-17. augustini Põlvas peetud 
maleturniiri „Põlva Suvi” võitis 
4,5 punktiga 5-st meistrikandidaat 
Arvo Reiman (Põlva Male-Ka-
beklubi). Samapalju punkte ko-
gus meistrikandidaat Tõnu Rauk 
(Kadrioru Maleklubi). Esikoha ot-
sustasid lisanäitajad. 

Kolmandaks tuli sama turniiri 
varasem viiekordne võitja Pavel 
Vorobjov (Tartu „Kalev”, 4 p.). 
Vorobjoviga võrdselt punkte ko-
gus naiste parim, Kadrioru MK 
liige Margareth Olde. Parim ve-
teran oli Toivo Hinrikus (3,5 p., 
5.-6. koht) Tartu Ülikooli Male-
klubist.

Üldse osales tänavusel Põlva 
suveturniiril 31 võistlejat. Turnii-
ri korraldatakse alates 1979. aas-
tast, kuid tänavune oli siiski alles 
29. kord, kuna kuuel aastal on see 
võistlus toimumata jäänud. Põlva 
suveturniiri käivitaja, Kagu-Eesti 
tuntud noortetreener Viktor Kass 
(Põlva Male-Kabeklubi) mängis 
kaasa tänavugi ja saavutas 16. koha 
(2,5 p.).

„Rahvusliku Teataja” ning „Eesti 
Maleelu” peatoimetaja Tõnu Kal-
vet (25. paigutus, tavamale-ELO 
1467 p.) kogus kolm punkti (3 või-
tu, 2 kaotust) ja lõpetas võistluse 
14. kohal.

TÕNU KALVET 

LÜHIDALT

EESTI MALE 
TOETUSÜHING

www.eestimale.ee

Pavel Vorobjov (paremal) on Karksi maleturniiri ajaloo üks edukamaid mängijaid. Pildil mängib 
Hendrik Olde vastu.  Pilt: Rein Ruus
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8.-10.VIII 2014 korraldati Rah-
vuslaste Tallinna Klubi (lüh. RTK) 
eestvõttel Lääne-Raplamaal Vana-
Vigalas, Pärna rohelises turismita-
lus VI Rahvuslaste Suvekool.

Reedel, 8. augustil esines loen-
guga „eklektiline sotsioloogiast” 
RTK liige Martin Ojap. Loeng 
otsis vastuseid küsimustele: mis 
juhib ühte inimest ja mis on ini-
mese mõtlemine ja selle võima-
likud arengutasemed? Lektor tõi 
näiteid eri ajastutest ja selgitas, 
mille poolest tänapäeval toimuvad 
ühiskondlikud protsessid sarnane-
vad rohkem keskajale kui uusajale, 
Antiik-Kreekale või renessansile.

Ojapi loengule järgnes teise RTK 
liikme, Anti Poolametsa loeng ja 
film „Sõda rahuajal” Venemaa 
peetavast propagandasõjast. Filmi 
lavastaja oli Anti Poolamets ise.

Teine koolipäev, 9. august, algas 
suvekooli piduliku avamise, lipu-
heiskamise ja hümnilaulmisega.

Päeva esimese loengu („vaba-
tarkvara mõtteviisid”) pidas ar-
vutiasjatundja Kalle Kebbinau. 
Ta tõi välja põhjused, miks vaba-
tarkvara kasutamine vähendab glo-
baalvalitsuse kontrolli ühiskonna 
üle ja milliseid vabatarkvarasid 
ning tehnoloogiaid on olemas. Ni-
melt saavad inimesed ise toota va-
batarkvaraga elektroonikaosistest 
roboteid, mitmesuguseid masinaid 
ning nutitelefone. Vabatarkvara ei 
tähenda, et see oleks tasuta, kuid 
see tähendab kindlasti seda, et selle   
lähtekoodile ja elektroonika spetsi-
fikatsioonile on vaba ligipääs.

Koduleht, kust saab vabatarkva-
ra kohta infot: https://www.ria.ee/
vabatarkvara/

Teisena esines rahvastikuteadla-
ne Jaak Uibu ja rääkis katsetest 
äratada meie praeguste võimu-
kandjate huvi Eesti rahvastiku hä-
vingu vastu. Peaministri kabineti 
töötajate suhtumine rahvastiku-
kriisi on leige ja sügavalt on juur-
dunud valitsuse ükskõiksus.

Kolmas loeng, „Mis võiks pääs-
ta meie ühiskonna kokkuvarise-
misest – madalhõre asustusega 
planeedi projekt” oli sotsiaalma-
janduse magister Einar Eilandilt.  
Ta tutvustas selle projekti pakuta-
vaid lahendusi Eesti jaoks.

Pärast lõunat kõlas esmalt 
ajakirjanik Toomas Kümme-
li loeng „veB fond ja selle jä-
relmid tänapäeva eesti ühis-
konnale”, järgnes Alar Sudak 
loenguga „Kuidas korraldada rah-
valiikumist”. Sudak näitas, kuidas 
saab luua petitsiooni või mingi 
ühiskondliku probleemi taha mee-
litada inimesi ja koguda allkirju 
ürituste tarvis. Päeva lõpetas Teele 
Link, tutvustades mitmeid mõtte-
kontrolli programme, mis killus-
tavad ja nõrgendavad inimeste 
loogilist mõtlemist.

10. augustil peeti mõttetalgud, 
toimusid töötoad ja arutelud, kui-
das parandada RTK töökorraldust. 
Välja ei jäänud ka Eesti tulevikku 
puudutavad valusad küsimused.

Ülevaate koostajad:
JAAN HATTO
LAURI ÕUN

Sundüürnikud !
Nõuame Eluruumide Erastamise 
Seaduse §3 lg5 p4 muutmist nii, et 
meid koheldakse võrdselt riigikor-
terites elanutega.

Maadeomanikud, kelle maad 
asuvad ajutise kontrolljoone taga!

Nõuame, et peatatakse uue pii-
rileppe ratifits ja Narva jõe tagusel 
Virumaal õigusvastaselt võõranda-
tud maade tagasinõude õiguse pü-
simise seadusele.

Nõuame asendusmaad, või raha-
list kompe

nsatsiooni.
Endised Nõukogude armee all-

ohvitserid!
Nõuame Riikliku pensionikind-

lustuse seaduse muutmist nii, et ka 
meile makstaks pensioni.

Henn Leetna, E-post: henn.leet-
na@gmail.com. Tavapost: NK 944; 
Sõpruse pst 209/211; 13403 Tallinn.

TEATED

Seeman, Tarvo (2392) - Čolović, 
Aleksandar (2487) [Avang: A07]

41. maleolümpia, Tromsø, 
11.08.2014

1.Rf3 d5 2.g3 c6 3.Og2 Og4 
4.c4 e6 5.c:d5 O:f3 6.O:f3 c:d5 
7.0–0 Rc6 8.d4 Rf6 9.Rc3 Oe7 
10.e3 0–0 11.Od2 Ld7 12.Le2 
Vfc8 13.Vfd1 Re8 14.Oe1 Rd6 
15.Kh1 f5 16.g4 Re4 17.g:f5 e:f5 
18.Vac1 Vf8 19.Og2 Of6 20.a4 a6 
21.b4 Kh8 22.b5 Re7 23.Lb2 Oh4 
24.f4 O:e1 25.V:e1 Rg8 26.R:e4 
f:e4 27.Vc5 Rf6 Pingelises seisus 
ohverdab Seeman etturi.

28.b6! L:a4? Ohvri vastuvõt-
mine annab valgele tugeva init-
siatiivi. Võrdsuse säilitanuks 28…
Vac8 29.Vec1 V:c5 30.d:c5 Vc8 
31.Ld4 h6. 29.Oh3! Oda akti-
viseerub! 29…Le8 30.Vc7 Vf7 

31.Vec1 Vd8

32.Lg2! Valged vigurid on het-
kega muutunud ülimalt võimsa-
teks. 32…a5 33.Lg5 Ajapuudus? 
Miks mitte 33.V:f7 L:f7 34.Vc7 
Lf8 35.V:b7 võiduseisuga? 33...a4

34.Le5! Lf8 35.Le6? Väga tugev 
oli 35.Oe6 Ve7 36.V:e7 L:e7 37.Vc7 

ja ei saa käia 37…Lb4 38.V:g7! tõt-
tu. 35...Vfd7 36.Le5 Vd6! Nüüd 
peaks mustade kaitse olema jär-
jel… 37.V:b7 a3?! Parem oli 37...
Ve8 38.Lg5 a3. 38.Va1 Vc6?? Val-
ge vabaetturi b6 likvideeris 38...
Ve8! 39.Lg5 Vb8! võrdsusega. 39.
Oe6! Nüüd valged ikkagi võida-
vad. 39…Ve8 40.f5 Rg4 41.Lf4 
Rf6? Kaitsta sai veel 41...Rh6 abil.

42.Vf7! Edasine on lihtne. 42…
Ld6 43.Lg5 Vg8 44.V:f6 Ld8 
45.Vg1 a2 46.O:g8 L:f6 47.L:f6 
V:f6 48.Oe6 1–0

ÜLAR LAUK
Autor on rahvusvaheline meister; 
maletreener ja -ajakirjanik. Eesti 
meistrivõistlustel võitnud ühe hõbe-
medali (1992. a.) ja kolm pronksme-
dalit (1994., 2003. ja 2007. a.).

Tarvo Seemani üks hiilgepartiisid Tromsø 
maleolümpial

Tarkuseteri… 
sportlikkusest
Mida vähem võimlemistunde, seda 
rohkem riviteenistuseks kõlbmatuid.

***

Eriti kõvad vaimselt on Eestis – oma 
arust – need, kes füüsiliselt on täiesti 
pehmed.

***

Vetelpäästja on ujumiskursuste järe-
lõpetamise õpetaja.

***

Nooruses rabeleme asja eest, teist 
taga. Vanaduses kutsume sellist ra-
belemist tervisespordiks.

***

Et oleks vähem surmajuhtumeid, 
peaks ainult täiesti terved inimesed 
tegelema tervisespordiga.

***

Sinust saadakse alati aru, kui sa käte-
ga oled võimeline füüsiliselt selgeks 
tegema, mida sa vaimselt mõtled.

RAIMO AAS

Balti keti saab teha ka puudest. Sel-
leks tuleb vaid istutada puuderida 
Tallinnast Vilniusse – täpselt sama 
tee äärde, kustkaudu 1989. aas-
ta 23. augustil kulges inimestest 
koosnev Balti kett. Istutajaks oleks 
koolilapsed. Istikuid jätkub, kooli-
lapsi – esialgu veel – niisamuti.

Iga istutaja käiks siis aeg-ajalt 

OMA puud vaatamas ja selle eest 
hoolitsemas. Kui puu mingil põh-
jusel hukkub, siis asendaks istutaja 
ta uuega. Nii jätkuks lastel tegevust 
kauaks ja teistelgi oleks pikast puu-
derivist kasu.

Selle ideega tuli 2004. aasta 
ESTO päevadel lagedale koge-
nud õpetaja, Soomes töötav Sirli 

Rajaleid. Me ajalehe toimetusele 
edastas selle „Rahvusliku Teataja” 
levijuht Põhja-Eestis – Johanna 
Ranne. Selles lootuses, et kui 10 
aastat tagasi ei võtnud keegi vedu, 
siis nüüd ehk võtab.

TOIMETUS

Idee: istutagem uus Balti kett!
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