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Čikaga (,,Draugo” info) – Šių
metų liepos 20 dieną ,,Draugo” patal-
pose įvyko Šiaurės Amerikos lietu-
vių fizinio auklėjimo sporto sąjungos
(ŠALFASS) archyvo, apimančio 1959
metus ir pasibaigiančio 2007 metais,
perdavimas Lituanistikos tyrimo ir
studijų centrui Čikagoje. Organizaci-
joms atstovavo ŠALFASS centro val-
dybos pirmininkas Laurynas R. Mi-
sevičius ir LTSC vykdomoji direkto-
rė Kristina Lapienytė.

Archyvų perdavime kalbėjęs L.
Misevičius sakė, jog daugiau nei me-
tus trukusi diskusija, kur laikyti jo
vadovaujamos organizacijos archy-
vus, pasiūlė geriausią sprendimą –
archyvus laikyti Čikagoje, jų kopijas
nusiuntus Lietuvai. Jis taip pat iš-
sakė viltį, kad bendradarbiavimas
tarp Šiaurės Amerikos ir Lietuvos
nenutrūks, ir Lietuvoje likę sporto
veikėjai ir visuomenės nariai galės
prieiti prie archyvų ir juos tirti. Pa-
gal sutartį ŠALFASS archyvų kopijas
gaus Išeivijos lietuvių institutas ir
Lietuvos sporto muziejus.

Archyvą priėmusi Lapienytė pa-
stebėjo, jog tai ne pirmasis sporto ar-
chyvas LTSC. Neseniai centrą pasie-
kė Baltimore lietuvių Atleto klubo ar-

chyvas, centre taip pat yra Konstanti-
no Savickaus archyvas, Vokietijos DP
stovyklų sporto medžiaga, o muzie-
jaus sporto vitrinoje laikomos lietu-
vių krepšininkų kelionių į Ausraliją
ir Venesuelą taurės. ,,Man svarbu, kad
į ŠALFASS archyvus būtų žiūrima
kaip į 60 metų veiklos tęstinumą,
atspirtį tolesnei veiklai, kad žmonės

žinotų, jog jie nepradeda nuo nulio”,
– sakė LTSC vykdomoji direktorė.

Didžiąją dalį atiduoto archyvo, pri-
klausiusio ilgamečiam ŠALFASS cent-
ro valdybos pirmininkui Algirdui
Bielskui, mirusiam 2010 m., sudaro
organizacijos dokumentai, susiję su
varžybomis, sporto klubų registraci-
ja, atskirų sporto šakų varžybomis. 

Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinė – Europos čempionė!• Tema: Seimo rinkimams
artė jant – 2

• ,,Nelipk į medį iš
viršaus!” – 3

• Ar ne laikas baigti? – 3
• Pasižvalgykime, kas

neseniai nutiko Seattle,
WA – 4 

• Baltų laisvės lygos 31-asis
pokylis Los Angeles, CA – 5

• Mokomės kalbėti ir rašyti
lietuviškai – 6, 11

• Šventadienis – 8
• Sveikata – 8–9
• Paskutinė kadencija (46) –

9
• Tikėjimas kanonizacija –

vis stipresnis – 10

ŠALFASS archyvų perdavimo LTSC sutartį peržiūri Laurynas R. Misevičius ir Kristina La-
pienytė. Jono Kuprio nuotr.

Lietuva – Cape Cod mokinių 
akimis – 5 psl.

Liubliana (ELTA) – Slovėnijoje
vykusiame Europos jaunimo (iki 20
metų) vaikinų krepšinio čempionate
Lietuvos rinktinė džiaugėsi pergale.
Ji liepos 22 d. po atkaklios kovos 50:49
nugalėjo Prancūzijos krepšininkus.
Mūsų šalies komandai 11 taškų pelnė
Egidijus Mockevičius, 10 – Žygiman-
tas Skučas, 9 – Vytenis Čižauskas. Ka-
zio Maksvyčio treniruojama Lietu-
vos rinktinė auksą iškovojo penkto-
siose varžybose. Iki šiol lietuviai
čempionais buvo tapę Europos jauni-
mo olimpiniame festivalyje (2007 m.),
Europos šešiolikmečių (2008 m.) ir
aštuoniolikmečių (2010 m.) bei pasau-
lio devyniolikmečių pirmenybėse
(2011 m). 

Lietuvos jaunimo krepšinio rink-
tinę su pergale pasveikino Lietuvos
Respublikos prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. Prezidentės teigimu, pasi-
aukojanti kova ir Europos jaunimo
krepšinio čempionų vardas visai ša-
liai suteikė neišdildomų džiaugsmo

akimirkų. Pasak valstybės vadovės,
Lietuvos jaunimo krepšinio rinktinė
– įkvepiantis pavyzdys visam šalies
jaunimui, kaip reikia siekti užsibrėž-
to tikslo, pasitelkiant ne tik indivi-

dualius talentus, bet ypač – komandi-
nę dvasią. Anot prezidentės, taip dir-
bant ir kovojant, neįveikiamų varžo-
vų ir nepasiekiamų tikslų nėra.

Lietuvos dvidešimtmečiai Europos čempionato baigiamosiose varžybose nugalėjo
prancūzus. ,,Fiba Europe” nuotr.

ŠALFASS archyvai atkeliavo į LTSC

Lietuvių žurnalistei – tarptautinis apdovanojimas 
Stokholmas (ELTA) – Stokhol-

me, Švedijoje, vyksiančios Pasauli-
nės vandens savaitės metu rugpjūčio
26–31 dienomis bus apdovanoti žur-
nalistai, paskelbę reikšmingus dar-
bus vandens tematika. Tarp jų – ir
lietuvė Berta Tilmantaitė, pelniusi
apdovanojimą vienoje iš 6 konkurso
grupių. Vaizdo žurnalistės B. Til-
mantaitės ir jos kolegos britų žurna-

listo Tom Hancock multimedijų isto-
rija ,,Upė teka atgal” vienoje iš gru-
pių bus apdovanota pagrindiniu ap-
dovanojimu. Dokumentinėje istorijo-
je ,,Upė teka atgal”, jungiančioje
vaizdo įrašus bei fotografijas, pasa-
kojama apie Beijing upę Jongdingą. 

B. Tilmantaitės istorija ,,Upė
teka atgal” jau yra pelniusi apdova-
nojimus tarptautiniame ,,Digital He-

retics” žurnalistikos festivalyje Ita-
lijoje bei tarptautiniame naujųjų me-
dijų festivalyje Kinijoje, paskelbta
žurnale ,,Geografical” Didžiojoje Bri-
tanijoje, nevyriausybinių organizaci-
jų puslapiuose. 

B. Tilmantaitei ,,WASH Media”
apdovanojimas bus įteiktas rugpjū-
čio 31 d. Pasaulinės vandens savaitės
uždarymo iškilmių metu.


