




Autoriaus žodis

 Pagaliau visus  mus pasiekė ketvirta-
sis Lietuvos korporacijų naujienlaiškis!!!  
Nors kalendorius jau skelbia džiaug-
smingą vasaros pradžią, tačiau naujasis 
,,Ad Verbum” numeris kvepėte kvepia 
pavasariškomis nuotaikomis. Pavasario 
semestras buvo itin darbingas visoms 
Lietuvos korporacijoms. Leidinyje rasite 
neįtikėtinai spalvingos veiklos: nuo valsty-
binių švenčių minėjimo, iki pašėlusių žy-
gių, paskaitų, mokymų, projektų ir dar 
daugiau! Galime tik pasidžiaugti, jog 
korporacijų nudirbti darbai vis kilnesni, 
tikslai įgyvendinami vis didesniais užmo-
jais, kurių kokybės kartelė nuolatos kelia-
ma. Taip pat džiaugiamės tomis korpo-
racijomis, kurios nepabūgo pasidalinti 
įspūdžiais su visais, o likusių lauksime ki-
tame ,,Ad Verbum” numeryje, rudenį. 
Tad atsipūskime minutėlei 
nuo pavasario sesijos rūpesčių 
bei kitų darbų ir SKAITOM!



Korp! Fraternitas Lituanica et Patria

                                       Kaip žinia, korporacijos 
          veikla susideda iš kelių krypčių: savęs, kaip asme-
nybės-korporanto tobulinimo, visuomenės švietimo ir mo-
tyvavimo bei veiklos korporacijos viduje. Apie pirmą-
sias dvi savo veiklos kryptis ir pašnekėsime, o trečioji 
tegu lieka asmeniniam potyriui, kada atvykus į svečius.

 Mums, kaip medikams ir 
pilietiškiems lietuviams, labai svar-
bu šviesti visuomenę, padėti gyventi 
sveikiau ir būti stipresniems tiek fiziškai, 
tiek psichologiškai, tad šiuos kalen-
dorinius metus pradėjome projektu 
„Neperdek“. Projekto tikslas išvengti 
„perdegimo“ sindromo, kuris dažnai 
aplanko ne vieną, kuris vien aistringai 
dirba ar mokosi, bet pamiršta teisingai 
pailsėti. Norėdami parodyti, kad gali-
ma šiais laikais alternatyviai pailsėti t.y. 
neprilipus prie mėlynųjų ekranų suor-
ganizavome dvi kitokias laisvalaikio 
leidimo popietes. Pirmąją projekto di-
eną vyko Capoeiros t.y. braziliškų ko-
vos menų pamoka, kuri parodė, kad

šis kovos menas yra šokio, strategijos ir 
žaidimo mišinys. Už treniruotę turi būti 
dėkingi Capoeiros profesionalui – Au-
driui Kiuberiui. Patreniravus kūną atėjo 
laikas patreniruoti ir sielą, tad antroji 
projekto diena buvo skirta dailės ter-
apijai. LSMU dailės terapijos dėstytoja    
Rūta Marija Purvinaitė pravedė dai-
lės terapijos užsiėmimą, skirtą išmokti 
įsigilinti į save, savo pojūčius ir norus, 
davė patarimų, kaip kovoti su stresu.
 Taip pat jau trečius metus vyk-
dėme projektą“Išgelbėk draugą. Pir-
moji pagalba augintiniams“. Mūsų 
korporantės, ketvirto kurso veteri-
narinės medicinos studentės, sen! 
Erna Marija ir sen! Urtė Barbora bal-
andžio 14d. pravedė paskaitą, kurios 
metu mokė suteikti pirmąją pagalbą 
savo mylimam augintiniui. Labai

Veikla visuomenėje
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džiaugėmės, kad šiais metais susi-
laukėme ypač gausaus klausytojų būrio 
– paskaitoje dalyvavo virš 70 dalyvių!
 Žinoma, nepamirštame visuomė-
je garsinti ir korporacijos vardo. Tad 
lapkričio 29 d. Lietuvos universitetų 
moterų konferencijoje sen! Erna Mar-
ija pristatė korp! Patria bei moterų 
vaidmenį šių dienų korporacijoje.

 Tam, kad iš tiesų nuveiktume ką 
nors tauraus ir pilietiško visuomenė-
je, turime tobulinti kiekvienas save iš 
vidaus, kiekvieną dieną, kiekvieną 
minutę. Todėl šį pusmetį korporacijo-
je netrūko įvairių veiklų, kurios pratur-
tino kiekvieną narį. Tradiciškai apsi-
lankėme Karo muziejuje, su kuriuo mus 
sieja labai glaudus ryšys – bendras 
įkūrėjas gen. Vladas Nagevičius. Taip 
pat tradiciškai minėdami savo kor-
poracijos gimtadienį (lapkričio 28 d. 
mums sukako 106 metai!) keliavome 
į Nacionalinį Kauno dramos teatrą, 
kur išvydome režisieriaus J. Jurašo 
spektaklį „Barbora“, kuris buvo nust-
abus reginys ir sielai, ir akims. Tęsdami 
tradiciją, tau trečius metus iš eilės suor-
ganizavome korporacijų Šokių vakarą, 
kurio metu lavinome savo gebėjimus 
lotynų Amerikos šokių srityje, kaip sa-
koma – sveikame kūne – sveika siela.
 Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų svar-
bią dieną – Vasario 16-tąją paminė-
jome Kauno tvirtovės VII forte, kur į savo 
galveles bandėme sukrauti informaci-
ją apie Kauno fortų bei pabūklų istori

Asmeninis tobulėjimas
ją bei tobulėjome megzami tarpusav-
io ryšius. Tikimės, kad jie bus tokie pat 
stiprūs ir nenugalimi kaip Kauno fortai!

Ad Verbum 2015/Pavasaris
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Korp! Saja

 Ankstesniame „Ad Verbum“ numeryje savąją skiltį SAJA 
užbaigė kvietimu į savo 80-ąjį gimtadienį. Todėl pirmiausia ir 
dalinamės įspūdžiais iš šios puikios šventės, kuri vyko lapkričio 
7 d. Kaune.

 Prisipažinsime – labai smagu 
viską prisiminti. Gimtadienis prasidėjo 
mūsų Senolio dr. Norberto Černiaus-
ko ekskursija  po „SAJOS laikų Kauną“, 
tačiau tikrosios iškilmės vyko Šv. Jurgio 
Kankinio (pranciškonų) Bažnyčioje, kur 
buvo pašventinta mūsų naujoji vėlia-
va. Vėliava, vienas svarbiausių korpo-
racijos simbolių, pastaruosius kelerius 
metus buvo tik idėja sajūnų galvoje. 
Prie idėjos įgyvendinimo, paprastais 
žodžiais tariant, vėliavos pasiuvimo, 
prisidėjo daugybė žmonių, skyrę savo 
aukas. Kadangi padėkų niekada ne-
bus per daug, dar kartą dėkojame 
visiems paaukojusiems korporantams.  
Gimtadienis galiausiai persikėlė į Kau-
no įgulos karininkų ramovę. SAJOS 
pasveikinti atvyko būrys garbių svečių: 

LŠS vadas ats. plk. ltn. Liudas Gum-
binas, buvęs vadas ir SAJOS rėmėjas 
Juozas Širvinskas, Kauno meras An-
drius Kupčinskas, Seimo narys, šaulys 
Arimantas Dumčius su žmona, rink-
tinių vadai ir kiti. Šventė buvo dviguba 
septyniems kandidatams, kurie iškilm-
ingos ceremonijos metu buvo pakelti 
į sajūnus, bei Sigitai Bietkytei, tapusiai 
korporacijos sendrauge. Negalime 
nepasigirti, kad per iškilmes trims mūsų 
sendraugiams – Edgarui Diržiui, Jolitai 
Mickevičiūtei ir Modestai Skinkaitie-
nei – buvo įteikti trečio laipsnio apdo-
vanojimai už nuopelnus LŠS. Oficialią 
šventės dalį užbaigė LŠS orkestras, o 
vėliau su visu būriu svečių persikėlėme 
į kitą salę – valgyti torto, žinoma.
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 Žiemą pasitikome dalyvauda-
mi NVO kalėdinėje mugėje prie 
Prezidentūros. Kiekvienais metais 
spaudžiant šaltukui ten verdame ar-
batą ir vaišiname mugės lankytojus 
savo keptais sausainiais. Be kita ko, 
kiekvienais metais ištaikome progą 
nusifotografuoti su Jos Ekscelencija!

 Artėjant Kalėdoms, sajūnai 
tradiciškai susirenka pabūti drauge ir 

palinkėti vienas kitam gražių švenčių. 
Tačiau šįkart viskas vyko netradiciškai, 
kadangi vien vakaru – kaip būda-
vo įprasta – neapsiribojome ir šiam 
kalėdiniam susibūrimui paskyrėme 
visą dieną. Diena nepraėjui veltui – 
aplankėme senuosius šaulius, kurie 
dėl savo garbaus amžiaus jau nebe-
dalyvauja aktyvioje šauliškoje veikloje, 
apžiūrėjome 500 metų skaičiuojančias 
Šv. Jurgio Kankinio bažnyčios patal-
pas (pabuvome ir presbiterijoje virš 
nusipelniusių kauniečių kriptų, ir ant 
bažnyčios stogo), galiausiai, susirinkę 
į vieną iš vienuolyno salių atlikome 
šventus kalėdinius sajūnų ritualus.

 Savo veiklą 2015-aisiais pradė-
jome Šilalėje, kur aplankėme ten veiki-
antį jaunųjų šaulių būrelį. Kaip vyres-
nieji broliai ir sesės šauliai vedėme
šilališkiams mokymus apie lyderys-
tę: pasikalbėjome apie pagrindinius 
lyderių bruožus bei lyderio paveik-
slą karinėje struktūroje, lavinome 
kalbėjimo įgūdžius, mokėmės dirb-
ti komandoje ir susitarėme susitik-
ti SAJOJE – jauniesiems šauliams 
baigus mokyklą ir atvykus studijuoti

 

Korp! Saja
Ad Verbum 2015/Pavasaris
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Ad Verbum 2015/Pavasaris Korp! Saja

 Prie žygių temos galima 
pridurti, kad balandžio pabaigo-
je keletas sajūnų tradiciškai da-
lyvavo mūsų pamėgtame Kęs-
tutėnų žygyje po Jurbarko apylinkes.
 
 Savo skiltį norėtume užbaigti 
naujausiomis ir pakankamai svarbio-
mis žiniomis: balandžio 30 d., neeil-
inio visuotinio susirinkimo metu vie-
nerių metų kadencijai buvo išrinkta 
naujoji SAJOS valdžia. Ateinančius 
metus SAJĄ į priekį ves pirmininkė Da-
nutė Matelytė kartu su valdybos nar-
iais sen! Jolita Mickevičiūte, sen! Sig-
ita Bietkyte, sajūnais Deivydu Čepu 
ir Roku Jašinsku. Visų šaulių studentų 
vardu, naujoji valdyba korporantams 
linki sėkmingos mokslo metų pabai-
gos ir turiningos vasaros. Iki susitikimų!

Pavasariop Kauno skyrius organizavo 
platesnei auditorijai skirtą paskaitų-di-
skusijų ciklą apie lietuviškąjį identitetą. 
Ciklą sudarė trys dėmesio vertos pas-
kaitos, kurias vedė šaulys Lic. Theol.  
Valdas Kilpys. Stengėmės suprasti 
Rūpintojėlio ir Vyčio sintezę lietuviško-
je tapatybėje ir prisiminti kai kuriu-
os, atrodytų, komiškus momentus iš 
mūsų kasdienybės, pavyzdžiui, kodėl 
į namus šiukštu neiname su batais. .
 Abi Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventes – Vasario 16-ąją ir Kovo 
11-ąją – šventėmė su kitomis orga-
nizacijomis. Pirmajai šventei sub-
ūrėme SAJOS tinklininkų komandą ir 
dalyvavome LATA organizuotame 
Nepriklausomybės tinklinio turnyre. 
Nors turnyro nelaimėjome, bet bent 
jau sugalvojome geriausią šūkį: „Lietu-
va, priimk švelniai, pakelk tiksliai, smū-
giuok negailestingai!“ Tuo tarpu Kovo 
11-osios proga kauniečiai sajūnai da-
lyvavo žygyje po Kauną bei būrėsi 
į komandą draugiškam korporacijų 
protmūšiui, o vilniečiai padėjo kitoms 
korporacijoms rengti orientacines 
žaidynes „Paskui Nepriklaudomybę!“. 
 
 Iš tiesų, sajūnai turi keistą tradiciją 
savaip paminėti Nepriklausomybės at-
kūrimą kovo pabaigoje. Šiemet, kaip 
pėsčiųjų žygių entuziastai, kovo 28 
d. leidomės į nedidelį žygelį maršrutu 
Verkiai-Sapieginė. Sau į kompaniją pa-
sikvietėme sostinės jaunuosius šaulius, 
bičiulius iš kitų korporacijų bei tiesiog 
bičiulius ir, atsižvelgiant į tos dienos oro 
sąlygas – kiauriai merkė lietus, – mūsų su-
sirinko ganėtinai nemažas būrys. Tiesa, 
žygio tikslą pasiekė jau mažesnis būrelis.
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Korp! Tilia

 Nepabūgę šalto žiemos oro, 
sausio 10 dienos rytą šaunieji korpo-
rantai leidosi bėgti tradiciniame pa-
garbos bėgime „Gyvybės ir mirties 
keliu“, skirtame pagerbti Sausio 13 įvy-
kių aukas. Jau XXIV kartą organizuo-
jamas bėgimas leido korporantams 
ne tik prasmingai paminėti istorinius 
įvykius, bet taip pat pasikrauti en-
ergijos visiems ateinantiems metams!
Likę korporantai, nepanorę išmėgin-
ti savo fizinio pasirengimo, sausio 
13―ąją minėjo ne mažiau prasmin-
gai ― lankydamiesi Antakalnio ka-
pinėse, kur ilsisi sausio įvykių aukos. 

Sausio 13― osios minėjimas

 Sausio 25-26 dienomis Biržuose, Biržų 
pilies salėje, vyko naujosios vėliavos 
pašventinimas. Po iškilmingos cer-
emonijos,  fil! Žemės siūlymu, tokią 
progą pakiliai pažymėjome po pilies 
skliautais, ragaudami taip visų giriamą 
bei žinomą biržietišką alų. Po turinin-
gos dienos, pilnos įspūdžių ir veiklos, 
kitą rytą korporantai pasitiko su ne 
mažesniu entuziazmu. 11 valandą 
Biržų bažnyčioje vyko pamaldos, 

kuriose dalyvavo ir šaunusis korpo-
rantų būrys. Po pamaldų visi draugiškai 
aplankėme Biržų pilyje įsikūrusį muziejų.

 Korp!Tilia Lietuvos valstybės at-
kūrimo dieną praleido ne tik tradiciškai 
dalyvaudami minėjime prie signatarų 
namų. Prieš tai junijorai visus korporan-
tus vedžiojo ir trumpai pristatė vietas, 
kuriose gyveno, dirbo ar ilsisi  žmonės, 
veikė įstaigos, susijusios su Lietuvos 
valstybingumu. Tai buvo prasmingas 
minėjimas, leidęs daugiau sužinoti 
apie asmenis,  kovojusius dėl Lietuvos 
valstybingumo ir labiau pažinti Vilniaus 
vietas, pro kurias praeiname kasdien 
net nesusimąstydami, kokios jos svar-
bios ir kokią reikšmingą istoriją mena.

 
 Vasario 28-oji buvo ypatinga di-
ena visiems Korp!Tilia korporantams, 
nes drauge pasitikome jau dvidešimt 
šeštąjį gimtadienį. Į Umiatovskių rūmu-
ose vykusią šventę Korp!Tilia pasveikin-
ti atvyko draugai iš kitų korporaci-
jų bei Vilniaus universiteto Istorijos 

Vėliavos šventinimas

Vasario 16 ― osios minėjimas

Dvidešimt šeštasis 
korporacijos gimtadienis
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Korp! Tilia

fakulteto studentų atstovybės atstovai. 
Studentiškas gimtadienis neapsiėjo be 
smagių dainų, gražių kalbų ir sveikin-
imų. Vivat, Crescat, Floreat korp!Tilia in 
aeternum!

 Korp! Tilia drauge su korporaci-
jomis SAJA bei RePublica visus vilnieči-
us kovo 11 dieną kvietė minėti ne tik 
prasmingai, bet ir smagiai. Korporaci-
jos organizavo komandinį intelektualinį 
orientacinį žaidimą „Paskui Nepriklau-
somybę“. Gausus dalyvių būrys spėlio-
jo koporantų pateiktas  užuominas ir 
keliavo po įvairiausius sostinės pasta-
tus ir paminklus, menančius Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 
Korporacijos džiaugėsi gausiu dalyvių 
būriu ir žada kitais metais ne mažiau 
vykusį žaidimą!

Kovo 11 ― osios minėjimas

Kita veikla
 Po dviejų metų pertraukos grįžo-
Vilniaus proto bokštų projektas (VPB). 
Tai viktorina, kurią organizuoja Vilni-
aus klubas drauge su korporacija Tilia. 
Viktorinos dalyviai Umiatovskių rūmu-
ose laužė galvas ieškodami atsakymų 
apie Vilniaus miesto praeitį ir dabartį.
 Korporacija Tilia taip pat prisidė-
jo prie Vilniaus universiteto Istorijos 
fakulteto organizuotos Neakivaizdinės 
jaunųjų istorikų mokyklos veiklos. Kor-
porantai moksleivius supažindino su 
studentiško gyvenimo ypatumais bei 
galimybėmis, kurios pastarųjų laukia 
universitete.
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Korp! TauTiTo

 2014 m. rugsėjo 12-13 d. kartu su 
KTU radijo klubu dalyvavome XI mokslo 
festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“. Rugsė-
jo 12 d. festivalis vyko KTU Elektronikos 
rūmuose. Mūsų korporantai turėjo net 
kelis stendus: prie stendo „Virpesių įvai-
rovė ir įdomybės“ pelengacijos tech-
niką kartu su studentais R. Gruzdžiu ir 
E. Chalecku demonstravo KTU radi-
jo klubo sekretorius, Lietuvos radijo 
sporto federacijos prezidentas bei 
mūsų korporantas dr. Rolandas Žake-
lis.  Su garso technikos subtilybėmis 
dalyvius supažindino mūsų tuometin-
is pirmininkas Dainius Bernatavičius.  
 Prie stendo „Įdomieji fizikiniai mat-
avimai“ buvo galima rasti kitą mūsų kor-
porantę – doct. Neringą Vaičiūnaitę; 
o Rimas Šeperys, Vainius Dauderys ir  
Karolina Vaičiūnaitė moksleiviams pa-
sakojo apie Lietuvos studentų korpo-
racijų simboliką. Pristatyti korporacijas 
padėjo ir Akademinės skaučių drau-
govės narės Viktorija Ambroževičiūtė 
ir Jaglė Urbanavičiūtė.  Rugsėjo 13d. 
festivalis vyko Kauno tvirtovės VII forte. 

 2014 m. rugsėjo 25-27 d. vyko 
renginys „Išmok ginti Tėvynę“, kurį orga-
nizavo jungtinės Lietuvos studentų kor-
poracijų pajėgos: korp! TauTiTo, korp! 
Saja,  korp! Fraternitas Lituanica et Pa-
tria, korp! Grandis  ir corp! „RePublica“.
 Rugsėjo 25 d. KTU Auloje renginio 
atidarymo metu buvo giedamas Lietu-
vos Respublikos himnas; įžanginį žodį 
tarė korp! TauTiTo tuometinis pirmin-
inkas Dainius Bernatavičius. Trumpai su 
Lietuvos geopolitine padėtimi bei šiuo-
laikinės propagandos mastu supažin-
dino sajūnas ltn. Mantas Skinkaitis. 
 Visi dalyviai galėjo patikrinti savo 
žinias „Lietuvos (karų) istorijos“ vik-
torinoje, kurią laimėjo ir išgyvenimo 
rinkinį gavo buvęs korp! TauTiTo pirmin-
inkas Darius Justinavičius. Korp! Frater-
nitas Lituanica et Patria  vedė desmur-
gijos ir pirmosios pagalbos kursus. Jų 
metu puikiai savanoriškai sužeistąjį 
vaidino KTU radijo klubo narys Fortūnas 
Slavinskas.  Ne tik teoriškai bet ir prak-
tiškai žmogaus gaivinimo buvo gali-
ma pasimokyti naudojant tam skirtą 

Erdvėlaivis Žemė Išmok ginti Tėvynę
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manekeną. 
 Rugsėjo 26 d. Lietuvos kari-
uomenės majoras Albertas Duseviči-
us pasakojo apie ginkluotės ir taktikos 
evoliuciją, dalijosi savo patirtimi bei 
aktyviai diskutavo su renginio daly-
viais įvairiomis karinėmis temomis. 
Po jo, apie radijo ryšio svarbą kare 
ne tik kalbėjo bet ir tikrą tanko radijo 
stotį pademonstravo KTU radijo klubo 
pirmininkas doc. Darius Kybartas.  Jis 
taip pat pasidalijo sausio 13-osios prisi-
minimais, kai radijo klubo nariai budė-
jo ir mezgė ryšius su išoriniu pasauliu. 
 Po pertraukėlės Kauno apskri-
ties priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
civilinės saugos skyriaus atstovas Sau-
lius Bajarūnas priminė kaip žmogus turi 
elgtis paskelbus ekstremalią padėtį; 
išsamiai pristatė masinius naikinimo gin-
klus, jų keliamą pavojų ir supažindino 
su apsisaugojimo būdais. Renginio an-
trosios dienos pabaigoje „Tėvynės gy-
nėjo“ ženkleliais buvo apdovanoti visi 
apsilankę abiejose renginio dienose. 
 Rugsėjo 27 d. jau įgytas teorines 
žinias pritaikėme praktikoje – kariškame 
žygyje, kurį organizavo korp! Saja  ir 
KTU radijo klubas. Žygio metu atlikome 
įvairias kariškas užduotis:  sajūnai mokė 
naudoti nebyliuosius valdymo sig-
nalus, kamufliažo, atminties ir atidumo 
lavinimo, taktikos gudrybių. Žygio da-
lyviai turėjo įveikti ne tik gamtines kliū-
tis, suteikti pirmąją pagalbą nukentė-
jusiems karo lauke, bet ir išsivaduoti iš 
pasalos bei išgelbėti pagrobtus įkaitus. 
Taip pat, nebuvo pamirštos ir radijo 
ryšio paskaitos, žygio eigoje ryšininkai, 
naudodamiesi žemėlapiu ir radijo 
pelengatoriais, ieškojo gudriai pasis-
lėpusių „lapių“. Visi grįžo sveiki, gyvi ir 
išgelbėti. Žygio dalyviai buvo apdova-
noti „Tėvynės gynėjo“ ženkleliais ir pa-
kviesti į šventinį korp! TauTiTo „Girutį“. 

Korp! TauTiTo

 2014 m. spalio 25 d. korp! Tautito 
mokė matuoti išmaniaisiais matavimo 
prietaisais. Veiksmas vyko KTU elek-
tronikos rūmų 261 fizikos laboratorijoje. 
Dalyviai išklausė korp! Fraternitas Litu-
anica et Patria narių pranešimo apie 
pirmąją pagalbą, nutrenkus elektrai; 
diskutavo svarbiais su elektra susijusiais 
klausimais. Matuoti slankmačiu mokė 
mūsų korporantai Neringa Vaičiūnaitė 
ir Dainius Bernatavičius. Apie multi-
metrą ir matavimo paklaidų subtily-
bes pasakojo Lietuvos metrologijos 
instituto atstovas Benas Urbanaviči-
us. Po to, dalyviai lankėsi metrologi-
jos instituto laboratorijoje, kur galėjo 
išbandyti įvairius matavimo prietaisus: 
nuo termometro iki osciloskopo, veiki-
ančio Windows 7 operacine sistema.

Išmok matuoti išmaniaisiais 
matavimo prietaisais

 2014 m. lapkričio 17 d. organiza-
vome renginį, skirtą paminėti Latvijos 
nepriklausomybės ir Lačplėčio die-
nas. Šventė vyko KTU Auloje. Renginį 
pūsdami autentiškus ragus pradėjo 
VDU folkloro ansamblis „Linago“; lat-
viškai svečius sveikino etnologė Auksė 
Noreikaitė. Pirmieji savo kolektyvą pri-
statė ir Latvijos Respublikos himną sugie-
dojo svečiai iš Latvijos, folkloro ansam-
blis „Dandari“. Po jų, prisistatė lietuvių 
folkloro ansambliai „Goštauta“ iš KTU 
ir „Linago“ iš VDU. Kolektyvai dainavo 
lietuviškas dainas ir šoko tautinius šok-
ius. Renginyje ne tik šokome bei dain-
avome, bet ir klausėmės Kauno muz-
iejaus edukatoriaus Simono Jazavitos 
pranešimo apie Latvijos nepriklau-
somybės kovas. Antroje renginio 

Tapk latviu vienai dienai’14 
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dalyje folkloro kolektyvai mokė šokti 
įvairius tautinius šokius, žaidimus, ratelius. 
 Specialiai renginiui buvo paruoš-
ti dviejų tipų lietuvių-latvių žodynėliai: 
linksmasis ir rimtasis. Jais naudojantis 
buvo galima išmokti pagrindinių poka-
lbio frazių bei sužinoti linksmus latviškų 
žodžių atitikmenis. Kolektyvai džiaugė-
si galimybe pabendrauti ir pasimokyti 
vieni iš kitų; Kauno latvių bendruomenė 
dėkojo, kad nepamirštame paminėti 
šių Latvijai svarbių švenčių. Mes dži-
augėmės užmezgę ryšius su Latvijos 
studenčių korporacija – „Staburadze“.

 2014 m. gruodžio 16 d. korp! 
TauTiTo nariai rinkosi į KTU studentų 
laisvalaikio centrą, kur vyko šeimų 
kalėdinis vakaras. Renginio metu 
į narius-kandidatus buvo pakeltas 
Edvinas Chaleckas. Prie stalo teni-
so, futbolo ir biliardo stalų varžėsi ne 
tik mūsų korporacijos nariai, bet ir jų 
atžalos bei mamos! Didžiausios ais-
tros virė prie stalo futbolo ir teniso 
stalų: čia dėl pergalių rungėsi Vladas, 
Rimas ir Darius Justinavičius. Tuo tarpu 
merginos žaidė biliardą ir kitus žaidi-
mus. Visi smagiai praleidome vakarą.

Korp! TauTiTo šeimų kalėdinis 
vakaras

Vasario 16-oji 
 Kaip jau įprasta, Lietuvos valsty-
bės atkūrimo dienos proga Kaune 
lankėsi Seinų „Žiburio“ mokyklos mok-
iniai. Kartu su mumis jie dalyvavo Šv. 
mišiose Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, 
žygiavo eisenoje iki Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelio, klausėsi svei-
kinimo kalbų ir lietuviškos muzikos.
 Po miesto savivaldybės 

organizuojamų renginių, mokiniai 
lankėsi KTU elektronikos rūmuose, kur 
kartu su dėstytojais mokėsi skaičiuo-
ti konkursinį stojamąjį balą. Taip pat, 
stebėjo fizikinius eksperimentus, o 
kai kuriuos galėjo išbandyti ir patys. 

Etika: kas tai?
2015 m. vasario, kovo ir balandžio mė-
nesiais kartu su KTU marketingo klubu 
organizavome seminarą „Etika: kas 
tai?“. Pirmosios paskaitos vyko etiškos 
reklamos tematika, už kurias buvo at-
sakingas KTU marketingo klubas. Pas-
kaitų metu lektoriai pristatė etiškos 
reklamos kūrimo principus, vyko lietu-
viškų ir užsienietiškų reklamų peržiūra, 
po to dalyviai patys kūrė reklamą 
įmonės „Saulės broliai“ kolektori-
ui-šildytuvui. Geriausios idėjos autorė 
buvo apdovanota prizu – planšetiniu 
kompiuteriu. Paskaitos vyko KTU Auloje. 
 Etiketo ir protokolo paskaitų 
metu, dėstytoja dr. Jurgita Vizgir-
daitė pasakojo apie etiketo ir pro-
tokolo kilmę bei istoriją, reikalavimus 
higienai, vizitines korteles, pokylių pro-
tokolą, automobilius, garbingų svečių 
sutikimo ypatumus. Dvi paskaitos vyko 
KTU Auloje, o kitos dvi – VU TSPMI. Po 
paskaitų dalyviai kartu tu dėstytoja 
diskutavo jiems rūpimais klausimais.

Ad Verbum 2015/Pavasaris
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Korp! RePublica

Lenkijos – Lietuvos Akademija’15
 Balandžio 22-26 d. Vilniuje, Sein-
uose bei Punske vyko septintoji Lietu-
vos-Lenkijos akademija. Iš Krokuvos 
atvykę 10 “Klub Jegiellonski” narių, 
kartu su 10 korporantų, gvildeno li-
ustracijos, bendrų Lietuvos-Lenkijos 
energetikos ir gynybos projektų te-
mas. Šių metų Akademijoje dėmesys 
taip pat buvo skiriamas lietuviškų 
Lenkijos paribių pažinimui. Dalyvi-
ai savo akimis galėjo išvysti ir daug-
iau išgirsti apie vietinių bendruome-
nių gyvenimo ypatumus: išvykos 
metu įvyko susitikimas su LR konsule 
Seinuose Vida Montvydaite, Punsko 
licėjaus auklėtiniais, Seinų burmis-
tru Arkadiuszu Adamu Nowalskiu. 
 Šiais metais Akademijoje itin 
svarbi buvo neformalaus ugdymo 
dimensija: dalį pranešimų ir veiklų 
parengė patys jos dalyviai bei alum-
nai. Be to, geriau vieni kitus da-
lyviai pažinti galėjo ir kulinarinių 

dirbtuvių bei muzikinių veiklų kartu 
su Seinų klezmer muzikantais metu.
 Už pagalbą bei paramą ypač 
dėkojame Lenkijos institutui Vil-
niuje bei “Erasmus+” programai. 

Kovo 11- oji
 Kovo 11 dienos proga “RePubli-
ca” kartu su korp! Saja ir korp! Tilia jau 
antrus metus organizavo visuome-
nei skirtą orientacinį žaidimą „Paskui 
Nepriklausomybę!“. Žaidimo metu 
komandoms reikėjo išspręsti užuomi-
nas ir užduotis, kurios vedė prie įvairių 
Vilniaus objektų, žyminčių ir mūsų 
valstybės kelią link nepriklausomybės. 
Organizatoriai džiaugiasi, jog  žaid-
ime dalyvavo beveik trigubai dau-
giau dalyvių nei pernai - apie 300.
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Draugystės sutartis su 
Korp! Revelia

 Pastarasis pusmetis korporacijai 
“RePublica” buvo labai svarbus stipri-
nant ryšius su užsieniu. Šių metų vasario 
14 d., po ilgų derybų buvo pasirašyta 
draugystės sutartis su senas tradicijas 
puoselėjančia korp! Revelia iš Tartu. 
Po savaitės parašais buvo dar sykį 
apsikeista Estijoje. Pasirašius draugystės 
sutartį dažnėja abipusiai vizitai, in-
tensyvėja tarpasmeniniai ryšiai, gilė-
ja baltiškojo korporatyvizmo pažini-
mas. Tokius pat šiltus santykius su korp! 
Revelia tikimasi išsaugoti ir ateityje.

Jaunųjų politologų 
mokyklėlės

  Trečioji Jaunųjų politologų 
mokyklėles sesija prasidėjo 2014 lap-
kričio 27 dieną. Pirmoji diena buvo 
skirta politinei filosofijai, antrą dieną 
buvo stengiamasi atsakyti į klau-
simą - kaip mokslas veikia realybėje?
 Ketvirtoji Jaunųjų politologų 
sesiją apie tarptautinius santykius 
vyko kovo 12 – 13 dienomis. Kalbė-
ta apie nevalstybinius veikėjus, ISIS, 

Post Scriptum

 2015 m. pavasarį pasirodė nau-
jas corp! RePublica korporantų ir VU 
TSPMI studentų leidžiamo laikraščio 
“Post Scriptum” numeris. Jo tema - 
“Asmenybės”. Dvidešimtyje spaus-
dintų puslapių galima rasti ir teorinių 
pasvarstymų apie asmenybės sam-
pratą, ir įdomių bei netikėtų Lietuvai 
ir pasauliui reikšmingų asmenybių is-
torijų. Neradę “gyvo egzempliori-
aus” straipsnius galite skaityti interne-
to svetainėje www.postscriptum.lt.

diplomatines misijas ir globalizaci-
jos įtaką nacionalinei valstybei.
 Korporantai siekia, jog atein-
ančios kartos domėtųsi politikos mok-
slais. Jaunųjų politologų mokyklėlėse 
stengiamės ugdyti pagarbą Lietuvos 
valstybei, domėjimąsi Lietuvos istori-
ja bei šiuolaikiniais politiniais reiškin-
iais, skatinti moksleivių pilietiškumą.

Korp! RePublica
Ad Verbum 2015/Pavasaris
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Korp! Grandis

Studentų ateitininkų 
korporacijų susitikimai.

 Studentų ateitininkų korporaci-
jos tęsdamos savo jau tradicija tapu-
sius susitikimus šį pusmetį juos surengė 
Vilniuje – rudenį ir Kaune – pavasarį. 
Gražų rudens sekmadienį susitikę Vil-
niuje korporantai virė drauge ce-
pelinus, o ankstyvą pavasarį Kaune 
– čeburekus. Šie susitikimai suteikia 
mums galimybę ne tik smagiai pra-
leisti laiką draugų būryje, bet ir ap-
tarti bendras veiklas, projektus ir pan.

2014.12.06 Rudens 
GrandKava.

 Kiekvienais metais gruodžio 
pradžioje korporacija turi vidinę savo 
korporacijos šventę – GrandKavą. 
Jau antrus metus ji yra organizuojama 
Kaune. Šventės metu buvo aptarta kor-
poracijos pusmečio veikla, aptarėme 
būsimus projektus, nemažas būrys 
studentų tapo korporacijos juniorais. 

Po šventės dalyvavome šv. Mišiose 
Kauno arkikatedroje bei pasivaikščio-
jome po šventiškai pasipuošusį miestą.

 Korporacijos nariai šiemet pradė-
jo vykdyti naują projektą pavadin-
imu „Moksliukų kerštas“ arba kitaip 
,,Technikų dirbtuvės“. Tai būrelis skirtas 
vaikams, kurie nori pabandyti moky-
tis to, ko mokoma techninių specialy-
bių studijų metu. Jame korporaci-
jos nariai kuria įvairius projektus kartu 
su vaikais, vyksta  teorinių paskaitų, 
bet daugiausia praktinių užsiėmimų. 
Studentai kartu su moksleiviais kuria 
įvairius mechanizmus, programas 
pavyzdžiui kaip išmaniojo telefono 
programėlę ar mašinos stimuliatorių. 
Tai tarsi kūrybinės dirbtuvės, kur gali-
ma įgyvendinti savo norus, projektus, 
o tau padeda komanda ir vadovai.

,,Moksliukų kerštas”
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Šv. Kazimiero savaitgalis. 

 Korporantai jau ne pirmus me-
tus organizuoja Vilniaus arkivyskupi-
jos moksleivių savaitgalį šv. Kazimiero 
šventei paminėti „Išminčiams išmintis, 
o išmaniems – žinojimas“ (Dan 2,21). 
Akademinis savaitgalis vyko kovo 
6 - 8 d. Vilniaus Jėzuitų gimnazijo-
je. Savaitgalyje buvo diskutuojama 
apie išmaniųjų technologijų paskirtį, 
stiprino  gyvą, o ne kompiuterinį ben-
dravimą, buvo ugdoma išmintis. 

 Vasario 16-osios minėjimas
 Šiais metais korp!Grandis na-
riai su savo vėliava pirmą kartą po 
korporacijos atkūrimo prisijungė prie 
Kaune organizuojamos jaunimo or-
ganizacijų eisenos. Drauge suda-
lyvavę mieste organizuojamuose 
minėjimuose korporantai dalyvavo 
tradiciniame ateitininkų organizuo-
jamame vasario 16-osios pokylyje.

Korporacijų protmūšis

 Jau antrus metus Kauno korpo-
racijos susitinka Ateitininkų rūmuose 
kartu paminėti kovo 11-ąją. Po visų 
dienos minėjimo renginių studentai 
dar randa jėgų ir susikauti protų mūšy-
je. Šiais metais kiekviena korporacija 
turėjo galimybę sugalvoti po vieną 
protmūšio dalį. Sulaukėme temų iš 
gamtos, muzikos, istorijos, literatūros 
sričių. Ir nors visos korporacijos surinko 
daugmaž panašų taškų skaičių, šiais 
metais prizą – laisvės paukštę – laimėjo 
korp!Vytis ir ASD bei korp!Saja sąjunga.

Ad Verbum 2015/Pavasaris
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T.L.S. Korp! Neo-Lithuania

Vivat, Crescat, Floreat 
Lietuva in aeternum!

 Korporantai vasario 16-ąją nuo-
latos mini iškilmingu pokyliu. Šiemet 
bendradarbiaudami su Kauno mie-
sto savivaldybe, bei būdami mero 
A.Kupčinsko globoje, surengė minė-
jimą, skirtą visai Kauno miesto aka-
deminei bendruomenei. Ruošiantis 
nepriklausomybės šimtmečiui, taip 
siekiama iki tol atkurti istoriškai svarbias 
tradicijas. 
 Po ankstyvos rytinės eisenos, 
minėjimo Vytauto Didžiojo karo muz-
iejaus kieme, bei kitų miesto renginių, 
būrys jaunimo iš įvairių organizacijų bei 
garbūs kviestiniai svečiai susirinko Kau-
no įgulos karininkų ramovėje. Nepai-
sant to, jog buvo beprotiškai linksma 
švęsti Lietuvos gimtadienį, klausantis 
A.Smetonos autentiškos kalbos, skam-
bant grupės Elle G, Brass Bravo bei 
solisto E.Bavikino muzikai, svarbiausias 
vakaro įvykis - padėtas kertinis akmuo 
jauno, veiklaus žmogaus skatinimui. 
Buvo įsteigtos stipendijos Pilietiškiau-
siam Kauno studentui ir labiausiai

Kauno vardą garsinančiam studentui. 
 Džiugu, jog daugelis noriai 
prisidėjo prie stipendijų atsiradimo. 
Lėšos stipendijoms vis dar renkamos 
ir suma vis auga, tad sekite naujie-
nas ir toliau prisidėkite prie labdar-
ingos veiklos. Susivienykime ir įro-
dykime, kad jaunimas gali DAUG!

 Du korp! Neo-Lithuania vyrai 
prisidėjo prie Lietuvos kariuomenės 
Kauno įgulos karininkų ramovės or-
ganizuotos Užgavėnių šventės. Šioje 
šventėje dalyvavę mūsų korporan-
tai įkūnijo tradicinius Užgavėnių per-
sonažus - Kanapinį ir Lašininį, tarp kurių 
vyko žūtbūtinė kova. Taip pat su savimi 
korporacijos nariai atsivežė kruopšči-
ai ir su meile pagamintą gražuolę 
šviesiaplaukę Morę, kuri vėliau buvo 
be gailesčio sudeginta. Be įvairių 
linksmybių ir gerai praleisto laiko, kor-
porantams teko paskanauti kareivių 
keptų blynų, bei jų virtos arbatos. 

–Žiema, bėk iš kiemo!
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Mokomės kartu!
 Vėsų ir tamsų kovo mėnesio 
trečiadienį korporacijos rūmuose kve-
pėjo arbata ir pyragais - vyko ben-
dra T.S.L. korp! Neo-Lithuania ir korp! 
Fraternitas Lituanica et Patria juniorų 
pamokėlė. Susirinkusieji išgirdo pa-
pasakojimą apie korporacijų kilmę, 
vėliau trumpai apžvelgėme Lietu-
vos korporacijų statistiką (Lietuvoje 
gyvuojančių korporacijų skaičių, jų 
įkūrimo ir egzistavimo laikotarpius). 
Tačiau smagioji dalis prasidėjo tuom-
et, kai korporantai pradėjo papa-
sakoti apie savo kelią į korporaciją ir 
priežastis, kodėl nebenori jos palik-
ti. Skambėjo daug juoko, dainų, dar 
daugiau dainų... Vakaras baigėsi 
pažadu daugiau bendrauti ir dažniau 
susitikti – juk geri dalykai turi kartotis! 

Korp! Saja naktinis žygis

 Lietingą kovo 28-osios vakarą, 
keturios korp! Neo-Lithuania merginos 
dalyvavo korp! Saja organizuotame 
naktiniame žygyje: Verkių rūmai – Sa-
pieginė. Žygio metu buvo pasako-
jama labai daug įdomių istorijų apie 
Verkių Rūmus: kaip jie atsirado, kok-
ie žymūs architektai prisidėjo prie jų 
pastatymo, išgirsta įvairių legendų 
apie krivių krivaičius ir jų meilės istori-
jas, aplankytas po Sapieginės kalnu 
esantis Antakalnio bunkerių komplek-
sas. Kartu su kolegomis ir draugais 
įveikus įvairius iššūkius - lietų, ėjimą 
vien tik mėnesienos šviesoje, gyvas 
kliūtis kelyje, pagundas pakliūti į „rei-
vo“ vakarėlį, buvo nueiti 24 kilometrai.

 Korp! Neo-Lithuania pu-
oselėja įvairias edukacines veiklas, 
padedančias savo nariams sparčiai 
tobulėti, todėl mūsų filisteris Aurelijus 
pakvietė korporantus į viešojo kalbė-
jimo mokymus Komunikacijos aka-
demijoje pas lektorių Igorį Vasiliauską. 
Dalyviai turėjo galimybę ne tik išklau-
syti, kaip teisingai bei įtaigiai pasaky-
ti viešąją kalbą, bet ir patys išbandyti 
savo jėgas šioje srityje. Nors korporan-
tus supo patyrę viešojo kalbėjimo klu-
bo nariai, tai nekėlė nei trupučio įtam-
pos, kadangi atmosfera buvo jauki ir 
draugiška. Visos kalbos buvo sutiktos 
su šypsena ir susidomėjimu, o paminė-
tos klaidos leido kalbėtojams užpildy-
ti įgūdžių spragas. Pamokėlę da-
lyviai paliko pilni gerų įspūdžių ir 
užsidegimo toliau tobulėti šioje srityje.

Viešojo kalbėjimo mokymai

 Balandžio 18 dieną suėjo 25 
metai nuo tos dienos, kai nepriklau-
somoje Lietuvoje buvo atkurta T.L.S. 
korp! Neo-Lithuania. Šia proga korpo-
rantams buvo surengtos orientacinės 
varžybos, kurių metu turėjome pasuk-
ti galvas ir išspręsti smagias užduotis, 
kurios vedė korporacijos atkūrėjų ke-
liais. Teko aplankyti Vytauto Didžiojo 
Karo muziejų, AB Volfo Engelmano 
alaus daryklą, Kauno valstybinę filhar-
moniją, pirmojo korp! Neo-Lithuania 
Alučio vietą, Kauno valstybinį muz-
ikinį teatrą, prie kurio teko suvaidin-
ti ir pirmąjį Seimo posėdį, o kopiant 
Prisikėlimo bažnyčios laiptais, turė-
jome ne tik juos skaičiuoti, bet ir vienin-
gai traukti „Milžinų kapus“. Po varžybų 
ir linksmos apdovanojimų ceremonijos 
visi patraukė į tradicinę draugystės 
stiprinimo šventę - Cepelinbalį.

Jau 25 metus mes veikiame 
nepriklausomoje Lietuvoje!
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T.L.S. Korp! Neo-Lithuania

Ypatingas svečias
 Balandžio 29 d. juniorų pamokėlė-
je sulaukėme nuostabaus svečio - 
Vaidoto, kuris Prancūzijos svetimšalių 
legione praleido net 18 metų ir dabar 
turi sukaupęs tiek atsiminimų ir pa-
tirties, kiek daugelis net per visą gyven-
imą nesukaupia. Būtent šia patirtimi ir 
požiūriu į gyvenimą pasidalinti, aptarti 
šiandienines aktualijas bei papasakoti 
apie legiono vertybes ir buvimą kariu, 
mūsų gerbiamas svečias ir atvyko. „Aš 
miškų vaikas, o mano šventovė – nak-
ties miškas“ – prie saldumynų ir kavos 
puodelio apie save pasakojo Vaido-
tas. Didžiausia mūsų svečio vertybė 
– atsakomybė, kad ir ką žmogus dar-
ytų, jis turi atsakyti už savo veiksmus. 
„Ar spaustum mygtuką?“ – klausimas, 
kuris privertė susimąstyti kiekvieną bu-
vusį pamokėlėje. „Tu prižadi, kad kai 
užsidegs dvi lemputės tu paspausi 
mygtuką, kuris paleidžia raketą į civilių 
gyvenamą vietovę. Užsidega pir-
ma lemputė. Užsidega ir antra. Tai ar 
paspaustum tą mygtuką, kuris nusineš 
daug civilių gyvybių? Jei esi geras 
karys, tu atliksi tai, ką prižadėjai, bet 
atsakomybę už tai ką padarei vis tiek 
turi prisiimti“ - teigė Vaidotas. Legione 
yra apie 120 tautybių žmonių, todėl 
neįmanoma nepastebėti įvairių skir-
tumų, tačiau kiekviena tauta turi savų 
pliusų ir minusų. „Visi pasaulio žmonės 
yra bjaurybės, bet lietuviai – savi bjau-
rybės“ – su šypsena pasakojo svečias.

Pakeiskime privalomąją 
karo tarnybą į pareigą...

Šiemet jau 25-ąjį kartą galėjome visi 
drąsiai ir garsiai sau ir visam pasauli-
ui ištarti – esame laisvi. Esame savo 
nepriklausomybę atkūrusi tauta. Tači-
au kartu reikia ir nepamiršti, kad už 
tai turime būti dėkingi tiems, kurie ne-
pailsdami ne tik mintimis, bet ir darbais 
prisidėjo, kad Lietuva galėtų vadintis 
nepriklausoma valstybe. Ir, kad ir kaip 
nesinorėtų nukrypti nuo akto, tači-
au šį kartą verta paminėti mūsų kari-
uomenę, kuri dar iki tol gynė ir kovo-
jo dėl tautos suverenumo su nuožmiu 
priešu. Šių dienų kontekste, Kovo 11-
oji ir valstybinė šauktinių kariuomenė 
tik dar labiau įgyja prasmę apie kurią 
ir norisi kalbėti. Šio tikslo vedini, ne tik 
minėjome, mums svarbią dieną, bet ir 
diskutavome, ką jaunam žmogui gali 
duoti tarnyba kariuomenėje. Džiugu, 
kad priėjome ne vieną bendrą rezu-
ltatą – nustatėme tikrąsias naudas 
ir išsiaiškinome kas labiausiai baugi-
na jaunuolius. Tad, identifikavę susi-
dariusius stereotipus, pateikėme eilę 
siūlymų, kaip formuoti teisingą požiūrį 
į šauktinių kariuomenę ir teikėme juos 
kaip siūlymą, padėsiantį informuoti 
jaunimą ir jų artimuosius apie tai, ką iš 
tiesų kariuomenė gali ir jau duoda jau-
nam žmogui. Juk privalomoji šauktinių 
kariuomenė, turėtų būti formuojama, 
kaip pareiga, atlikti karo tarnybą...
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 Šį vasarį, o kartu ir naująjį seme-
strą pasitikome, pas savo draugus, 
kolegas ir rėmėjus – Volfas Engelman. 
Vasario 6-ąją, susitikome jau antram 
bendrai organizuojamam Alučiui, 
kurio metu korporantų draugija ir te-
atrališka vakaro atmosfera mėgavosi 
ir Volfas Engelman verslo partneriai. 
Po Volfas Engelman generalinio di-
rektoriaus ir korporacijos pirmininkės 
kalbų prasidėjęs alutis netruko įsivaži-
uoti. Netruko nei kalbų, nei korporan-
tiškų dainų, nei žaidimų. Ir kaip gi be 
bausmių, kurias mielais skirti siūlė ne 
tik korporantai, bet ir susirinkę svečiai. 
Gera buvo girdėti, kad mielais suda-
lyvautų ir dar viename tokiame mūsų 
organizuojamame alutyje. Tokiomis 
nuotaikomis tęsę vakarą, nesulaužėme 
tradicijos ir alutį užbaigėme eida-
mi aplink stalus, dauždami bokalus ir 
dainuodami „Paslaptingam Kaune...“

Bendradarbiavimo vaisiai

AKS’15
 Šiltą balandžio 25 – osios rytą 
Korp! Neo – Lithuania kieme susirinko 
būrys mieguistų, tačiau rimtam darbui 
nusiteikusių korporantų. Susipažinimo 
žaidimų metu išvaikę miegus, aplei-
dome kiemą ir būrys žvalaus jaunimo 
patraukė į rūmus, kur jau laukė ko-
legų korporantų pranešimai tema: 
„Informacija, propaganda, faktas“. 
Kiekviena korporacija pažvelgė į šią 
temą iš savo „varpinės“ ir parengė in-
triguojančius pranešimus iš tos srities, 
kurią išmano geriausiai. Pristatymų 
maratoną pradėjo studentų ir gydy-
tojų korporacija Fraternitas Lituanica 
et Patria, kurie supažindino su mitais 
paplitusiais medicinoje, buvo pasi-
dalinta receptu, kaip patiems pa-
sigaminti vaistus ežere. Po jų į sceną 
žengė jaunoji Neo – Lithuanų kartą, 
kuri paruošė pranešimą visiems ak-
tualia tema apie alkoholio naudą ir 
žalą žmogaus organizmui. Po pertrau-
kos rūmuose apsilankė Lietuvos kar-
iuomenės strateginės komunikacijos 
departamento specialistas Tomas Če-
ponis. Jis korporantus supažindino su 
slypinčiais informacinio karo pavojais, 
taip pat, papasakojo, kaip atpažin-
ti propagandą ir apsisaugoti nuo jos. 
Viršilos kalbą pratęsė Korp! Saja, kuri 
įtraukė į diskusiją apie propagandą 
sklindančią masinės komunikacijos 
priemonėmis. Ir galiausiai pabaigo-
je corp! RePublica mums paruošė 
užduotį: darbo grupėse dalinomės 
nuomonėmis, kaip kartu Lietuvos stu-
dentų korporacijos galėtų prisidėti 
prie propagandos sklaidos mažinimo 
Lietuvoje. Galiausiai saulei nusileidus ir 
mėnuliui patekėjus visi persikėlė į Ryšių 
kiemelį, kur triukšmingai užbaigėme 
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vakarą. Summa summarum, sąskry-
džio organizavimo estafetę iškilm-
ingai perduodam Korp! Fraternitas 
Lituanica et Patria. Linkim jiems sėk-
mės. Tikim, kad jie mus nustebins įdo-
mia ir šaunia tema, o mes juos, savo 
ruoštu, nustebinsim gausiu dalyvavi-
mu ir iš koto verčiančiu pranešimu. 
Iki pasimatymo kitais metais!!!
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