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JA PALJU MUUD HUVITAVAT

Aju proovikivi tuleb viia 
koolide õppekavva!  

GARRI KASPAROV:  
MALE KOOLIDESSE!  
Endine male maailmameister GARRI 
KASPAROV teeb juba aastaid innukat 
kihutustööd male viimiseks koolide 
õppekavva. On teinud Eestiski. Kasparovi 
ühe vanema isamaal – Armeenias – on male 
täieõiguslik õppeaine ja see kajastub ka 
selle riigi (male)elus. 

Pilt: „Biografie Online“ (Itaalia)

(Lähemalt loe 15. lk.)

Rahvas toetab homopropaganda-
vastast võitlust
Iga korraliku inimese ko-
hus Eestis ja eesti keele-
ruumis on aidata kaasa, 
et Eesti pere oleks Eesti 
riigi alustala ja prioriteet. 
Sealt tulevad meie pere- 
traditsioonide edasiviijad, 
lastetegijad-kasvatajad, 
kaitseliitlased ja meie esi-
vanemate traditsioone jär-
givad kodanikud. Seda liini 
ajab veendunult Sihtasutus 
Perekonna ja Traditsioo-
ni Kaitseks (lüh. SAPTK). 
„Rahvusliku Teataja” 
16. numbris (märts-ap-
rill 2013) oli pikalt juttu 
SAPTK-i võitlusest oma-
sooiharuse pealepressimise 
vastu Eesti ühiskonnas. Sel-
le võitluse tulemuslikkusest 
pajatab SAPTK-i pealik 
Varro Vooglaid „Rahvusli-
ku Teataja” peatoimetajale 
17. septembril 2013 saa-
detud teates. Allpool selle 
avaldamegi. – Toim. 

Tahtsin Teid teavitada, et 
minu üleskutsele protestee-
rida Sotsiaalministeeriumi 
poolt homopropaganda ra-
hastamise vastu reageerisid 
väga paljud inimesed, kes 
saatsid oma protestikirja sot-
siaalminister Taavi Rõivase-
le ja Sotsiaalministeeriumi 
soolise võrdõiguslikkuse 
osakonna juhataja Liina 
Kanterile.

Sellisest kirjade laviinist 
ei osanud ma tõtt-öelda 
unistadagi!

Ainuüksi neid sotsiaalmi-
nistrile saadetud protestikir-
ju, millest meile tuli koopia, 
oli rohkem kui tuhat. Ja kind-
lasti oli lisaks palju ka neid, 
kes jätsid koopia saatmata...

Vahepeal oli meie post-
kast üha uutest ja uutest 
protestikirjade saabumisest 
täiesti umbes – iga päev lae-
kus sõna otseses mõttes sadu 
kirju ja niimoodi nädal aega 
järjest. Vaevalt on sotsiaal-
ministrile kunagi varem nii 
palju protestikirju saadetud. 
Seega saatsime Sotsiaal-
ministeeriumile väga selge 
sõnumi, et maksumaksjate 
raha raiskamine meile ja 
meie lastele homopropagan-
da pealesurumiseks on täies-
ti lubamatu.

See sõnum sai ka avali-
kult selgelt välja öeldud, sest 
minu hea sõber ja kolleeg 
Markus Järvi avaldas ERR-
i uudisteportaalis avaliku 
kirja sotsiaalministrile, mil-
les väljendas nii Teie kui ka 
minu ühist muret:

Markus Järvi: Mehe 
ja naise vaheline abielu 
peab olema riigi prioriteet 
http://uudised.err.ee/index.
php?06286789 

On vaimustav kogeda, et 

üheskoos tegutsedes on meil 
nii suur jõud. Ent ka ho-
moaktivistid mõistavad meie 
jõu suurust, mistõttu on nad 
muutunud silmnähtavalt när-
viliseks. 

Nt hakkasid nad pärast 
meie protestikirjade laviini 
Petitsioon.ee lehel samu-
ti allkirju koguma, et Sot-
siaalministeerium annaks 
neile edaspidigi raha. Aga 
kui meie kogusime kevadel 
enam kui 38 000 allkirja, siis 
nemad suutsid kokku saada 
vaid napid 411 häält (sh päris 
mitmete Sotsiaalministeeriu-
mi ametnike hääled).

Kuid kindlasti püüavad 
homoaktivistid ja nen-
de toetajad lülitada sisse 
järgmise käigu, et ho-
mopropagandat veelgi in-
tensiivsemaks muuta. Nad 
mõistavad, et nüüd oleme me 
ehitanud nende püüdlustele 
vastuseismiseks tugeva rinde 
ja et asi on läinud tõsiseks. 
Ja ka raha on neil palju, sest 
ainuüksi sel aastal saavad 
nad oma rikastavat erinevust 
meie ühiskonnas külvata 150 
000 (!) euro eest – lisaks Sot-
siaalministeeriumi 30 000 
eurosele toetusele said nad 
Euroopa Liidult koguni 120 
000 eurot. Niisiis peame val-
mistuma uuteks ja veelgi tõ-
sisemateks lahinguteks.

Seetõttu tänan Teid veel 
kord abi ja toetuse eest 
ning loodan, et annate 
oma panuse ka järgmisel 
korral, kui meil tuleb oma 
veendumuste kaitseks välja 
astuda. Mina omalt poolt lu-
ban, et hoian toimuval silma 
peal ja et annan Teile uutest 
asjaoludest teada.

Samuti loodan Teie toetu-
sele ka meie praegu käimas-
olevas kampaanias, mille 
raames püüame astuda välja 
kuritegeliku maailma püüd-
luste vastu võtta meie kultuu-
riliseks aardeks olev Tallinna 
vanalinn oma kontrolli alla ja 
täita see striptiisiurgastega. 
 
Tänulikult

 
VARRO VOOGLAID 
SA Perekonna ja Traditsioo-
ni Kaitseks juhataja

PS! Juhin Teie tähelepanu 
ka ühele hiljutisele uudisele, 
kust nähtub, mis ootab 
meie ühiskonda ees, kui 
me homopropaganda 
pealetungile vastu ei seisa:

USA kohus: kristlasest 
fotograafil ei olnud õigus 
keelduda homopulma 
pildistamisest
http://www.decivitate.
ee/?news_id=1811 

Male muutmine õppeai-
neks oleks kasulik kogu 
ühiskonnale. Eriti majan-
dussurutise aja ühiskon-
nale. Eriti Eestile. Ülemaa-
ilmse Maleliidu tänavune 
kongress sügiseses Tallin-
nas sobiks selle plaani läbi-
surumiseks ülihästi. 
„Male on aju proovikivi.“ 
See Goethe tuntud ütlus keh-
tib nüüdisajalgi. Vahest roh-
kemgi kui Goethe eluajal. 
Sest majandussurutise olu-
des tuleb inimesel toimetu-
lekuks, ellujäämiseks ajusid 
ragistada märksa enam kui 
headel aegadel. Malekom-
binatsioonid kanduvad siis 
tihtilugu ka pärisellu. Ja siis 
on hea, kui inimesel on aju 
malemängu abil kombinee-
rimisvõimeliseks treenitud. 
Säärase ajuga inimene suu-
dab arvestada kõiki asjaolu-
sid, kõiki ohte ning valida 

parim jätk. Ta ei kuluta aega 
kasututele ettevõtmistele, 
vaid kasutab ära kõik võima-
lused, mis on käepärast, lii-
kudes samal ajal sihikindlalt 
oma eesmärgi poole.

Seega on male meie ajal 
vägagi elulähedane nähtus, 
mitte aga mingi elukauge 
ja aegaraiskav ettevõtmine, 
millisena stereotüüpselt mõt-
levad, pehmelt öeldes mitte 
eriti treenitud ajuga isendid 
seda kujutada püüavad.

Mida rohkem on kombi-
neeridaoskavaid, treenitud 
ajuga inimesi, seda suurem 
on toimetulijate osakaal 
ühiskonnas. Teisisõnu: seda 
vähem on vaja kulutada va-
hendeid hättajääjate aitami-
seks. Riigile, sotsiaalhoole-
kandele oleks see igatahes 
tohutu kokkuhoid. Allesjääva 
raha saaks kulutada millelegi 
muule, tõeliselt olulisele.

Kuidas suurendada kom-
bineeridaoskavate inimeste 
hulka ja osakaalu ühiskon-
nas? Eks ikka malemängu-
oskuse muutmisega massili-
seks. Parim viis seda teha on 
viia male kõigi astme hari-
dusasutuste õppekavva.

Pole tarvis peljata, et uue 
õppeaine lisamine suuren-
daks õppurite niigi suurt 
koormust veelgi ja halven-
daks nende hindeid teistes 
ainetes. Vastupidi, male õpe-
tab aega arukalt planeerima 
ja kõiki võimalusi ära kasu-
tama, samuti parandab mälu 
ja taipu.

Näiteks Armeenias on 
male täieõiguslik õppeai-
ne juba tükk aega. Ja pole 
kuulda olnud, et armeenia 
noorte haritus oleks sellest 
kannatanud. Pigem vastupi-
di. Rääkimata juba sellest, 
et Armeenia malekoondis on 

võitnud kolmel korral male-
olümpia ning saavutanud tei-
sigi kõrgeid kohti, rahvusva-
helise suurmeistri kraadiga 
maletajaid tuleb armeenlaste 
hulgast aga nagu Vändrast 
saelaudu. 

Armeenias ollakse jõutud 
juba niikaugele, et kuulsate 
rahvuskaaslaste tippsaavutu-
sed innustavad noori malega 
tegelema juba ilma kooliko-
hustusetagi. Eestis oli midagi 
sellist viimati Paul Kerese 
eluajal. Kuni „uue Kerese“ 
tulekuni peab malemängu 
põhilevitajaks olema meil 
niisiis riik.

Malel on veel üks suur ee-
lis enamuse spordialade ees: 
ta on odav. Malelaud, -nupud 
ja -kell maksavad krosse, 
võrrelduna teiste spordialade 
varustusega. 

LõPP 15. LK

Loe, telli ja levita!



15oktoober 2013Rahvuslik Teataja

ALGUS 1. LK

Samuti pole male mängupai-
ga suhtes nii valiv kui teised 
alad. Seega pole ei kohalikul 
ega riigivõimul alust tuua 
oma tavapärast ettekäänet: 
„Raha põle!“

Riigil on massilisest ma-
leharrastusest muudki kasu: 
kui inimene tegeleb male-
ga, siis ta ei lähe ula peale. 

Maletajate osalus vägivald-
setes kuritegudes on ülimalt 
vähetõenäoline. Tõsi, male-
mängust omandatud kombi-
naatorivõimeid võib inime-
ne rakendada „valgekraede 
kuritegude“ sooritamiseks, 
kuid selle eest pole kaits-
tud keegi ka praegu. Küllap 
leidub sedalaadi kombinaa-
toreid näiteks Armeeniaski, 
kuid see pole sundinud Ar-

meenia juhtkonda astuma 
ülitotrat sammu: eemaldama 
male koolide õppekavast. 
Sest massilisest maleharras-
tusest saadav käegakatsutav 
kasu kaalub võimaliku kahju 
kuhjaga üles.

Eesti võimud ei saaks pu-
geda ka ettekäände „Euroopa 
Liit ei luba!“ taha. Nimelt 
on – tänu eksmaailmameister 
Garri Kasparovi sihikindla-

tele jõupingutustele! – Eu-
roopa Liidu juhtkonnaski 
kiidetud heaks kava igati 
soodustada male viimist 
koolide õppekavva. Male 
muutmist õppeaineks reklaa-
mib ja jõudumööda ka rahas-
tab Kasparovi nime kandev 
fond. Tänavu märtsis Eestis 
käies pidas Kasparov Tallin-
na ülikooli aulas sel teemal 
sütitava loengu. Kohal oli 

täismaja, õhustik lausa särt-
sus huvist.

Nõudlus on seega olemas. 
Nüüd ongi küsimus: kas Ees-
ti võimud suudavad seda ra-
huldada?

Tänavu 30. septembrist 10. 
oktoobrini Tallinnas toimuv 
Ülemaailmse Maleliidu (pr. 
k. lüh. FIDE) kongress on 
suurepärane võimalus Eesti 
võimudele sellesuunalist sur-

vet avaldada. Loodetavasti 
jätkub Eesti Maleliidul ja 
kogu Eesti maleüldsusel tai-
pu ja tarmukust see ülisood-
ne võimalus ära kasutada. 
Goethe malealast ütlust pa-
rafraseerides: FIDE kongress 
Tallinnas on Eesti maleüld-
suse taiplikkuse ja tarmukuse 
proovikivi.

TõNU KALVET
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Igavene partii

Niisuguse hüüdnimega läks 
maleajalukku 1852. aastal 
Berliinis mängitud mitte-
ametlik partii Anderssen-
Dufresne. Adolf Anders-
seni (Saksamaa, eluaastad 
1818-79) peeti XIX sajandi 
50.-60. aastail maailma tu-
gevaimaks maletajaks (meie 
mõistes siis mitteametlikuks 
maailmameistriks); ta vas-
tane oli populaarsete male-
õpikute autor ja ka ise tugev 
mängija.

XIX sajandi lõpu, XX sa-
jandi alguse maailma üks 
paremaid maletajaid, ve-
nelane Mihhail Tšigorin 
(1850-1908) nimetas seda 
(ühes oma 1890. aastal il-
munud artiklis) „üheks hiil-
gavamaks partiiks, mis tun-
tud maletajad kunagi män-
ginud”. Hüüdnime „igavene 
partii” (ka „igihaljas partii”) 
andis sellele esimene amet-
lik male maailmameister, 
Wilhelm Steinitz (1836-
1900).

Kõnealuses partiis kasuta-
tud avang on Evansi gambiit. 
1. e4 e5 2. Rf3 Rc6 3. Oc4 
Oc5 4. b4 O:b4 5. c3 Oa5 6. 
d4 ed 7. 0-0 d3 8. Lb3 Lf6. 
9. e5 Lg6 10. Oa3 Rge7  
11. Ve1 b5 12. O:b5 Vb8  
13. La4 Ob6 14. Rbd2 Ob7 
15. Re4 Lf5 16. O:d3 Lh5  
17. Rf6+ gf 18. ef Vg8  
19. Vad1 L:f3? 20. V:e7+! 
R:e7? 21. L:d7+!! K:d7  
22. Of5++ Ke8 23. Od7+ 
Kf8 24. O:e7X.

õige avangukäsitsus on hea 
malemängu alus. Ja vas-
tupidi: nõrga avangu järel 
ei pruugi partii jõuda isegi 
keskmängu, lõppmängust 
rääkimata. Avanguvigade 
vältimiseks tutvustamegi 
tuntud mängijate lühipar-
tiisid, mis jäid lühikeseks 
just avangupõhimõtete ei-
ramise tõttu. – Toim.   

Caro-Kanni kaitse
1.e4 c6 2. c4 d5 3. c:d c:d  
4. Ob5+ Od7 5. La4? (Va-
rane lipukäik, toob endaga 
kaasa ebameeldivad tagajär-
jed.) d:e 6. O:d7+ (Parem 
oli Rc3.) R:d7. 7. L:e4 Rc5.  
8. Lc4 Rd3+ 9. Ke2 Vc8!  
10. L:d3? L:d3+ 11. K:d3 
V:c1 12. Ke2 g6 ja valge 
alistus. (Märkused Aleksei 
Sokolskilt (1908-1969).)

Partii on võetud Ungari 
maleajakirjast „Sakkfutár” 
(4/2005, lk. 28.). 

Armeenia Vabariik on maa-
ilmas ainulaadne maa – seal-
setes koolides on male täie-
õiguslik õppeaine. Riigivõi-
mud male toetamise arvelt ei 
koonerda. Pole ka ime: riigi 
president on ühtlasi malelii-
du president. 

Selle valguses pole ülla-
tav, et väikeriik Armeenia 
(pindalalt Eestist väiksem, 
elanikke veidi alla kolme 
miljoni!) on maailma üks 
paremaid malemaid. Säära-
se kandepinna ja innukuse 
puhul kvantiteet lihtsalt pidi 
kasvama kvaliteediks. Parim 
kinnitus sellele on edukas 
esinemine maleolümpial: 
kolmel korral (1992., 2002. 
ja 2004. a.) võideti pronks-
medal, kolmel korral (2006., 
2008. ja 2012. a.) aga lausa 
esikoht. Armeenlased võivad 
kiidelda sellega, et neil on 
maleajaloos „poolteist maail-
mameistrit”: Tigran Petros-
jan ja ema poolt armeenlane 
Garri Kasparov. Rahvusva-
helisi suurmeistreid on neil 
aga nõnda arvukalt, et neid 
siin loetleda läheks pikaks.

Mainin siinkohal vaid üht. 
Nimi: Smbat Putjan. Sündi-
nud 1958. aastal Jerevanis. 
Nõukogude Liidu – maailma 
kõigi aegade tugevaima ma-
lemaa! – paremikku tõusis 
1980-ndatel. Rahvusvaheli-
ne suurmeister alates aastast 
1984.

Osales kaheksal male-

olümpial (1992-2006. a.), 
võitis seal ühe kulla ja kolm 
pronksi. Tulemus: 86-st 
partiist 38 võitu, 38 viiki ja 
10 kaotust; võiduprotsent 
66,3. Võistkondlikelt maa-
ilmameistrivõistlustelt kolm 
pronksi: 1997., 2001. ja 
2005. a.

Võitnud kas üksinda või 
kahasse arvukalt turniire nii 
kodu- kui välismaal. Täna-
sesse artiklisse valisin 1989. 
aastal Altensteigi (Saksamaa 
Liitvabariik) turniirilt pärit 
partii, mida Lputjan ise pidas 
toona oma sealmängitutest 
ilusaimaks.
LPUTJAN – BISCHOff, 
lipugambiit: 1. d4 Rf6 2. c4 
e6 3. Rf3 d5 4. Rc3 Oe7 5. 
Og5 0-0 6. e3 h6 7. Oh4 
Rbd7 (lipugambiidi nn. klas-
sikaline variant) 8. Vc1 c6 
9. Od3 d:c4 10. O:c4 Rd5 
11. Og3 (annab valgele roh-
kem võimalusi kui lihtsustav 
11. O:e7 L:e7 12. 0-0 R:c3 
13. V:c3 e5) R:c3 12. b:c3 
(loomulikult ei sobinud V:c3 
vastuse Ob4 tõttu) b6 13. 0-0 
Ob7 14. Le2 Rf6 15. Vfd1 
Re4 16. Of4 Lc8 17. Re5 c5 
18. Ob5 Rf6 19. c4 Vd8 20. 
Og3 a6 21. Oa4 Va7 (Mus-
tal on raskusi jõudude mo-
biliseerimisega.) 22. Lb2! 
b5 (Praktiliselt sundkäik.) 
23. c:b5 a:b5 24. O:b5 La8 
(Seda must lootiski.) 25. a4! 
O:g2 26. d:c5 V:d1+ 27. 
V:d1 O:c5 28. Lc3 Vc7? 

(Kaotab. Parem oli 28. …
Of8, ent ka siis seisaks must 
kehvemini.) 29. R:f7! (Ele-
gantne, olgugi kergeltmõis-
tetav kombinatsioon.) … 
Od6 (Veidi parem oli 29. … 
V:f7 30. L:c5) 30. R:h6+! 
Kh8 (Või 30. … g:h6 31. 
L:f6 Oh3 32. Lg6+ Vg7 33. 
Le8+ lippude sundvahetuse-
ga ja musta ähvarduste tõr-
jumisega.) 31. Rf7+ Kg8 32. 
Le1 V:f7 33. V:d6 Od5 34. 
Vb6 Vb8 35. Lb4 (Kavatse-
des käia 35. L:f8+ ja seejärel 
36. Vb8.) 35. … Vc8 36. Of1 
Rd7 37. Va6 ja must alis-

tus. Must on sunnitud vahe-
tama lipud ja valge realisee-
rib oma materiaalse ülekaalu 
hõlpsasti võiduks. (Märku-
sed Ladislav Alsterilt.)

Arvutifirma „Mephisto” 
ja Müncheni maailmakuulsa 
spordiklubi „Bayern” ühis-
ettevõtmisena korraldatud 
Altensteigi turniiril võitis 
Lputjan esikoha: kogus 10-st 
voorust 7 punkti. (Kuigi ava-
voorus oli kaotanud Stang-
lile.) Järgnesid Lau (SLV), 
Kosten (Suurbritannia) ja 
Kindermann 6 punktiga, 
Brunner ja Stangl (mõl. 

SLV) 5,5 punktiga, Adorján 
(Ungari), Wahls ja Bischoff 
(mõl. SLV) 5 punktiga jt.

Lputjanist tegin praegu jut-
tu ka sellepärast, et teda on 
malesõpradel lootust kohata 
ka tänavu 30. septembrist 10. 
oktoobrini toimuval FIDE 
kongressil Tallinnas. On ta ju 
ka maleametnik – Armeenia 
Maleakadeemia (!) presi-
dent ja Armeenia maleliidu 
asepresident. Nagu tõelisele 
malemaale sobibki.

TõNU KALVET

Tõelisest malemaast ja selle ühe 
kuulsa poja ilupartiist

Smbat Lputjan (vasakul) 2013. aasta jaanuaris Armeeniat külastanud Euroopa Ma-
leliidu presidendi, bulgaarlase Silvio danailoviga.   Pilt: Euroopa Maleliidu kodulehekülg

ILUpARTII

MALE-
ÜLESANNE

Nr. 1.
S. Boros, 1989

Matt kahe käiguga.

Lahendused saata kuni 26. 
oktoobrini 2013 e-aadressil 
koplikalvet@gmail.com.

Eesti maleelu kohta loe:

www.maleliit.ee
www.eestimale.ee

Aju proovikivi tuleb viia koolide õppekavva!  

Nii ei tohi avangut mängida          1.
Aksel Espeli – R. Andersen

(Oslo, 1952)

Seis pärast 6. käiku. Selles seisus valge alistus.


