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1944. aasta septembris otsustas Kord sõjatandriks muutunud Eestimaaga hüvasti jätta.
Katse Rootsi pageda ebaõnnestus, kuid seejärel sai ta Hiiumaal väikesele saksa
laskemoona laevale “Möve” ning jõudis pärast vahepeatusi Lätis ja Meemelis
Königsbergi.
Königsbergis tuli laevale saabunuid kontrollima Wasserschutz (veekaitse) politsei.
Kuidas asjad edasi hargnesid ja kuidas Kordile tema malemänguoskus tõsiselt kasuks
tuli, seda meenutas Kord ise nõnda: “Kuna mul ei olnud luba Saksamaale tulla
(selliseid lube anti näiteks Tallinnas inimestele, kes kavatsesid Saksa laevadele
minna), viis üks politseinik mind Gestaposse. Kuna seal minu suhtes midagi kahtlast
ei leitud ja olin avaldanud soovi Viini sõita, saadeti mind sama politseinikuga ühe
politseiülema juurde, kes minu saatuse üle pidi otsustama. Selleks, et Königsbergist
lahkuda, pidi mul ka tööameti luba olema. Jalutades teel ülema juurde tekkis meil
jutuajamine ja mu kaaslane küsis, mida ma ka oma töö kõrval armastan teha? Vastasin
talle, et olen üks Schachmeister (malemeister). Ta vaatas mulle üllatununa otsa ja
mainis: “Oled küll õnnega koos, sest see ülemus on üks kirglik maletaja.” Kui olime
kohale jõudnud, siis politseinik andis ülemale üle lühikese aruande, mille Gestapo oli
talle kaasa andnud ja teatas talle ka minu soovist Viini sõita. Olles selle loo ära
kuulanud ja aruande läbi lugenud, võttis ülem ilma pikema jututa välja malepulgad,
pani need malelauale ja me hakkasime mängima.”
Kordi mäletamist mööda mängiti neli-viis kerget partiid, kõik need ta võitis.
Politseiülem kiitis seepeale Kordi mängu ja lisas, et annab loa Viini minekuks, aga
enne tuleks veel ka tööametist selline luba saada. Ülem kirjutas tööameti jaoks mingi
paberi ja ütles politseinikule, kes Kordi sinna pidi viima, et see ta pärast tööametit
politsei sööklasse sööma võtaks ja pärast seda ka ühte-teist toidupoolist kaasa
muretseks. Ja nii see ka juhtus!

Füüsikuna ametis kuni pensionieani

Königsbergist viis tee niisiis edasi Viini, kus Kord asus tööle Siemensi firma
teenistuses. Paraku ei saanud ta kauaks ka Viini paigale jääda, juba 1945. aasta aprillis
tuli sealtki edasi liikuda, sest sõjaoht lähenes hirmuäratavas tempos.
Viinist liikus Kord edasi Münchenisse, kus ta elas pärast II maailmasõja lõppu
mitmetes Saksamaa põgenikelaagrites. Münchenis õpetas ta esmalt Ameerika
Ühendriikide rahadega asutatud niinimetatud UNRRA ülikoolis üldfüüsikat ühele
üliõpilaste grupile, pärast nimetatud ülikooli sulgemist 1947. aasta kevadel töötas
Kord mitmetes UNRRA ja USA organisatsioonides.
Eelmainitud ülikooli juures töötas ka Kordi tulevane abikaasa, endise Tallinna ja
Narva ärimehe Olevi tütar Arda Olev, abielluti 1946. aastal. Sellest abielust on
sündinud kaks tütart.
1950. aasta märtsis emgreerus Kord koos perekonnaga Saksamaalt USAsse, Detroiti.
Koos abikaasa ja tütar Ingridiga jõuti USAsse 4. aprillil 1950. Peagi asus Kord tööle
Ryerson Steel Co juures.
Edasise kohta saame lugeda ühest Harry Kordi 80. juubelile pühendatud varasemast
artiklist, mis ilmus Välis-Eesti ajalehes “Vaba Eesti Sõna”, järgmist: “Sügisel hakkas
ta võtma Wayne ülikooli juures kursusi füüsika alal magistri kraadi saavutamiseks.
1953. aastal hakati asutama ülikooli juures kiirarvuti laboratooriumi, kuhu ka Harry



Kord tööle palgati. Seega võiks ta olla üks esimesi eestlasi, kes kiirarvuti saladustega
tutvus.”
Edasi saame samast artiklist lugeda: “Peale magistri kraadi saavutamist ei olnud tal
võimalik õpinguid jätkata PhD kraadi taotlemiseks, sest Wayne Ülikoolil puudus ikka
veel PhD programm füüsikas. Ta asus tööle Sperry-Rand Co Vickersi osakonda
vanema uurimisinsenerina. Ta tegeles seal vedeliku- ja ka gaasmehaanika alal. Tema
tööülesanded olid matemaatiliste mudelite arendamine ja nende analüüsimine,
arvutiprogrammide kirjutamine, mõõtseadmete arendamine ja uute ideede
arendamine. Ta tegeles seal ka saksa- ja venekeelse tehnilise kirjanduse tõlkimisega.”
Kord peab ise tagantjärele sisult olulisemateks oma matemaatilisi töid ja üht tehnilise
probleemi lahendust, mille lahendamist peeti tollal muide võimatuks! Vickersi juurest
läks Ameerika Mehaanika Inseneride Liidu liikmeks olnud Kord pensionile 1982.
aastal.

Mõned maletulemused USA päevilt

Kordi sõnul tegeles ta USAs veidi enam malega aastatel 1960-1964. Näiteks mängis
ta 1961. aastal shveitsi süsteemis turniiril Motor City Open, kus osalejaid oli 56. Kord
lõpetas 4,5 punktiga 6st ja jagas 4.-7. kohta, lisanäitajate alusel kuulus talle 4. koht.
Turniiri võitis kunagine Pariisi meister Stephan Popel 5,5 punktiga, teine-kolmas olid
David Kerman ja kunagine USA esivõistluste 2.-3. koha mees Paul Poschel 5
punktiga. Seda turniiri võib koosseisu vaadates pidada üsna esinduslikuks, Kordi
tulemust igati kordaläinuks – ta ei kaotanud turniiril ainsatki partiid.
Sellesse perioodi jääb ka kuulus võit simultaanipartiis tulevase maailmameistri Robert
James Fischeri üle (Detroit 1964). Kord: “Fischeri vastu simultaanis mängides mul oli
alguses raske. Mul oli võimalus tema vastu mängida prantsuse avangut, mida ma enda
arvates hästi tundsin, aga isegi sel juhul ei saanud ma täisväärtuslikku vastumägu.
Võit tuli aga seetõttu, et Fischer enda seisu ülehindas.”
1980. aastatel oli Kord Eesti Ameerika Republikaanide Klubi Michiganis president,
samuti pikemat aega Detroidi Eesti Haridusselts “Kodu” asepresident. Veel oli Kord
Eesti Vabadusvõitlejate Ühingu Michiganis liige ja koostöö eest ühinguga anti talle
kuldrinnamärk. Kuulus ka Eesti Evangeelse Luteriusu kogudusse.
“Vaba Eesti Sõna” kirjutas Kordi 80. juubeli puhul: “Võistles ka 80ndatel aastatel
sageli seenioride olümpiaadidel ühe miili käimises, kus ta sageli oli edukas. Ka male
mängu pole ta unustanud. Kõige viimasel ajal on need bridziturniiridega asendunud.”
Veel kirjutati nimetatud artiklis: “Ta on tundnud suurt huvi füüsika käekäigu vastu
Eestis ja on olnud sponsoriks Tartu Füüsika Instituudis.”

Margus Sööt,
meistrikandidaat males



UUS MALERAAMAT
Valter Heuer “Male lugu”
Juulis ilmus postuumselt väljapaistva maletaja, malekirjaniku, male-, kultuuri- ja
spordiajakirjaniku, spordifilmide stsenaristi, Eesti kultuuriloos märgilise tähendusega
teose „Meie Keres. Kujunemisaastad” autori Valter Heueri raamat „Male lugu”.
Raamatu tiraaž on 1000 eksemplari. 552-leheküljeline A5 formaadis teos käsitleb
malemängu ajalugu selle sünnist 1920. aastateni sotsioloogilisest aspektist. Tegemist
on katsega analüüsida sündmuste toimumisajast pärinevaid kommentaare, ideelisi ja
maletehnilisi vaidlusi, millest osa on siiani püsinud tolmukatte all. Käsitlus on elav ja
intrigeeriv. Autor on Paul Kerese ja Mihhail Tali kombel veendunud, et ettevaatlik ja
igav male ei olegi male. Raamat moodustab triloogia koos „Meie Kerese” ilmunud
osaga, kus käsitlus hõlmab 1920.-1940. aastaid, ja autori poolt lõpetamata jäänud,
kuid loodetavasti 2009. aastal ilmuva „Meie Kerese” teise osaga, kus käsitletakse Paul
Kerese eluteed ja loomingut kuni tema surmani, jälgides male arengut läbi hilisemate
kommentaaride kuni 1990. aastateni.


