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Nuoširdžiai džiaugiamės galėdami Jums

pristatyti naujausią studentų
korporacijų naujienlaiškio numerį. Nors

pastarieji metai visiems mums atnešė
nemažai naujų iššūkių ir privertė ieškoti

alternatyvių būdų siekiant neprarasti

tarpusavio ryšio, Jūsų veiklos ir jų metu

užfiksuotos akimirkos įrodo, kad

bendruomeniškumo jausmas tebeliko

toks pats stiprus, o netikėtai užklupę
iššūkiai buvo  nugalėti.

Tikimės, kad skaityti šį naujienlaiškį
Jums bus taip pat smagu kaip mums

buvo jį rengti!

MIELI KORPORANTAI,

- CORP! RePublica



KORPORACIJA „NEO–LITHUANIA“
METŲ ĮVYKIAI

JUOZO JAKAVONIO-TIGRO GIMTADIENIS 

Šeštadienį Kasčiūnuose įprasmino ir kita veikla – korporantai pasirūpino kaimo

kapinėse stovinčio kryžiaus impregnavimu. Šį kryžių 2015 metais pavyko
atnaujinti korporantų surinktomis lėšomis ir pasitelkus darbščias meistro
Roberto Ožalinsko rankas. Prieš penkerius metus pamatėme nykstantį kryžių,

kuris bet kada galėjo nuvirsti. Tačiau tada Juozas Jakavonis-Tigras papasakojo

atsitiktinai radęs partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago atsiminimų

ištrauką, kur jis rašo kartą naktį laukęs susitikimo šio kaimo kapinėse ir

pastebėjęs pasvirusį kryžių... Visą istoriją rasite prie kryžiaus pritvirtintoje

lentelėje.

2020 m. liepos 11 dieną korporantai vyko į Kasčiūnų kaimą pasveikinti korporacijos
„Neo–Lithuania“ garbės nario partizano Juozo Jakavonio–Tigro su 95-uoju
gimtadieniu! Kartu su visais atvyko ir mūsų garbės filisteris profesorius Mindaugas
Venslauskas, kuris pats liepos pradžioje šventė savo 87-ąjį gimtadienį. 

Mums tai – istorinis susitikimas, leidęs abiem garbės nariams pasidalinti savo
pasakojimais ir papildyti istorines žinias iš pirmų lūpų. Buvo dalijamasi ne tik
pasakojimais, bet ir vaišėmis: pasirodo, profesorius Venslauskas – tikras bitininkas,
atsivežęs savo medaus, kurį ragavome su lietuvišku varškės sūriu, kaimiška juoda
duona, na, ir, žinoma, agurkais. Juk agurkai su medumi yra istorinis lietuviškas
desertas, menantis dar mūsų kunigaikščių laikus!



 „NEO–LITHUANIA“ GIMTADIENIS

Dėl unikalios situacijos pasaulyje savo gimtadienį šventėme kitaip nei tikėjomės,

bet pasinaudodami neeiline galimybe surėmėme galvas visi neo-lithuanai, kas mes

bebūtume ir kur mes bebūtume: Čikagoje, Briuselyje, Paryžiuje, Liuksemburge,

Dubline, Vilniuje, Kaune.

Daugiau nei 40 korporantų susijungė per vaizdo platformą, diskutuoti mums
svarbiomis temomis. Ar vis dar aktuali pagrindinė neo–lithuania idėja, kurią prieš

šimtmetį, ją įkuriant, suformulavo Valentinas Gustainis: universaliomis vertybėmis

paremtos – stiprios, valingos ir taurios asmenybės siekis, bei tokios asmenybės

veiklos nukreipimas tėvynės gerovei?

Analizuojant ir susivokiant dabartinėje Lietuvos ir pasaulio situacijoje, matome,

kad intelektualumas, kūrybiškumas, iniciatyva, krikščioniška dorovė – meilė

tėvynei, kaip savęs tobulinimo akstinas - ypatingai aktualu ir šiandien. Nuoširdžiai

džiaugiamės ir kolegomis iš JAV „Neo–Lithuania" kurie net ir skiriami 8 valandų

skirtumo, ne tik prisijungė švęsti šios organizacijai svarbios progos, bet ir visus

tuos 30 metų palaikė, rūpinosi ir skatino būti veikliais.



VASARIO 16-OSIOS ŠVENTĖ

Vasario 15-ąją dieną korporantai bei akademinė bendruomenė susitiko Vasario 16-

ajai skirtame pokylyje „Tegyvuoja Respublika“. Šio pokylio metu svečiai

susirinko džiaugsmingai paminėti Lietuvos GIMTADIENĮ bei švęsti LAISVĘ.

Taigi „TEGYVUOJA RESPUBLIKA“, nes būtent 2020 metais yra lygiai 100 metų,

kaip Lietuva tapo parlamentine demokratine RESPUBLIKA!



KARANTINO VEIKLOS

2020 m. vasario 8 d. Tautinė lietuvių studentų korporacija „Neo–Lithuania"

kvietė studentus į nuotykių ir iššūkių kupiną komandinį orientacinį žygį –

studentišką „DAKARĄ PĖSČIOMIS". Nuotykių kupinos orientacinės varžybos

vyko su nakvyne sodyboje. Orientacinio žygio metu dalyviai turėjo atlikti

įvairias užduotis nurodytuose punktuose bei įveikti vadinamąjį „DAKARĄ". 

Rugsėjo 12-13 dienomis korporantai surengė žiniasklaidos festivalį studentams

PELKĖ 2020. Klausėmės įdomių diskusijų su Orijumi Gasanovu, „Pralaužk vieną

šaltą", Skirmantu Malinausku ir Sikstu Ridzevičiumi, ėjome į naktinį žygį,

degustavome šaltibus ir ragavome Pelkienės, o rugsėjo 28 d. korporantai

keliavo partizano ir studentų korporacijos „Neo-Lithuania" garbės nario Juozo

Jakavonio–Tigro pramintais takais. Aplankė partizanų vadavietes, išgirdo gyvos

istorijos iš pačio Tigro ir, žinoma, dardi vakarienė su draugais.

Korp! Neo-Lithuania subūrė knygų klubą, kuriame

aktyviai skaitė knygas ir jas aptarinėjo

organizuotose diskusijose. Neo-lithuanai

organizavo nuotolinė diskusiją apie Patrick J.

Deneen knygą „Kodėl žlunga liberalizmas“ (Why

Liberalism Failed). Aptarėme Lotynų Amerikos

literatūros istoriją, ypatybes, magiškojo realizmo

atsiradimą G. G. Markeso „Šimtas metų vienatvės“

kūrybos kontekste. Diskusijoje su Dovydu

Pancerovu kalbėjomės apie jo ir  Birutės

Davidonytės  knygą „Kabinetas 339“.

KNYGŲ KLUBAS

AKTYVUS LAISVALAIKIS



NAUJI VĖJAI

Prisijungėme     prie         tarptautinės            DofE         mentorystės               programos.
 
Pagrindinis tikslas – paskatinti mūsų narius studentus siekti tikslo, kasdien
tikslingai tobulėti, įveikti asmeninius iššūkius, mokytis drąsiai ir atsakingai imtis
darbų, kurie ugdo asmenines savybes.

Programa siūlo save išmėginti keturiose skirtingose veiklose: žygiuose, sporte,
įgūdžiuose ir savanorystėje.

VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS IR SPALVŲ  SUTEIKIMO ŠVENTĖ 

Valstybės atkūrimo dienos proga kvietėme pokalbiui 
 apie modernią respubliką su seimo nariu, istoriku prof.
dr. Valdu Rakučiu bei korporante, istorike sen! Marija
Navickaite.

Atkūrimo proga dalyvavome šv.Mišiose ir suteikėme
Neo-Lithuania ženklus – spalvas grupelei studentų,
kurie mato prasmę neo-lithuaniškoje idėjoje. 

Jie tapo tikraisiais mūsų nariais ir duodami priesaiką
prisiėmė atsakomybę atrasti aktualumą ir vystyti neo-
lithuanišką idėją dabartinių studentų tarpe,
atsižvelgiant į laiko ženklus.



KORPORACIJA „FRATERNITAS LITUANIA
ET PATRIA“
METŲ ĮVYKIAI

METINĖ ŠVENTĖ

Šventę tradiciškai užbaigėme „Alučiu-giručiu“, kurio pabaigoje oficialiai

buvo pristatyta naujoji valdyba: Pirmininkė sen! Greta Undžytė, Magistra

Elegantiarum sen! Greta Čiurienė, Scriba sen! Emilija Kovieraitė, Iždininkė

sen! Samanta Kantautaitė ir Mamūnė sen! Atėnė Simanauskaitė.

Dėkojame visiems šventėje dalyvavusiems korporantams ir svečiams, ypač

mūsų korporacijos garbės nariui Mindaugui Šventoraičiui už malonų

priėmimą Babtyno dvare.

2020 m. liepos 17 dieną tradiciškai Babtyno dvare, priklausiusiam mūsų
korporacijos įkūrėjui Vladui Nagevičiui, vyko Metinė šventė. Jos metu korporacijos
pirmininkė sen! Iveta Mykolaitytė pristatė metinę ataskaitą, po kurios
pasidžiaugėme linksmomis akimirkomis ir per metus nuveiktais darbais. 

Korporacijos valdymo estafetė buvo perduota naujajai pirmininkei sen! Gretai
Undžytei. Viena iš mūsų Korporacijos tradicijų – prisiminti Korporacijai ir
Lietuvai nusipelniusius jos narius. Šiais metais jun! Inesa Galinaitytė parengė
išsamų pristatymą ir pasidalino įdomiais faktais apie mūsų korporacijos atkūrėją
Vytautą Sirijos Girą.



2021 m. gegužės 7 dieną Babtyno dvare vyko Metinė šventė, taip pat buvo
minimas ir Korporacijos Fraternitas Lituanica atkūrimo 30-metis. Šventę
pradėjome Visuotiniu susirinkimu, kurio metu korporacijos pirmininkė sen! Greta
Undžytė pristatė metinę ataskaitą bei buvo išrinkta naujoji valdyba: Pirmininkė
sen! Greta Undžytė, Scriba sen! Emilija Gedminaitė, Mamūnė sen! Atėnė
Simanauskaitė, Magistra Elegantiarum sen! Emilija Kovieraitė ir Iždininkė sen!
Karina Baranauskaitė.

METINĖ ŠVENTĖ

Tradiciškai buvo skaitomas pranešimas apie
korporacijos istoriją bei narius. Šį kartą sen! Karina

Baranauskaitė, sen! Inesa Galinaitytė ir sen! Emilija

Gedminaitė parengė išsamų pristatymą apie
Korporacijos atkūrimą ir pastaruosius 30 jos veiklos
metų. Esame labai dėkingi mūsų garbės nariui Mindaugui

Šventoraičiui už, kaip visada, jaukų priėmimą, taip pat ir

visiems dalyvavusiems šventėje.



V. NAGEVIČIAUS MIRTIES METINĖS

V. Nagevičiaus mirties metinės Birželio 17 d. Vytauto Didžiojo Karo muziejaus

sodelyje minėjome 140-ąsias mūsų gerbiamo korporacijos ir šio muziejaus
įkūrėjo gen. Vlado Nagevičiaus 140-ąsias gimimo metines. 

Vykusiame renginyje mūsų Korporacijos garbės narė dr. Aušra Jurevičiūtė

skaitė pranešimą apie šios iškilios tarpukario asmenybės gyvenimo darbus.

Sunku patikėti, kad tiek nuveikti gali vienas žmogus – atrodo dešimties

nepakaktų! Semdamiesi įkvėpimo iš Įkūrėjo nenuilstančios dvasios ir mes,

spalvūnai, stengiamės kibti į darbus!

VASARIO 16-OJI

Šventinį vasario 16-osios savaitgalį

paminėjome Lietuvos Valstybės gimtadienį ir

prisiminėme didžiulius darbus, kuriuos

tarpukario herojai, kurių tarpe ir mūsų
Korporacijos įkūrėjai, nuveikė, kad šį kraštą

galėtume vadinti Tėvyne Lietuva ir Ja

didžiuotis. Žinoma, nepamiršome

sudalyvauti ir šventinėje Vasario 16-osios

eisenoje Kaune. Džiaugiamės, kad šį jausmą

nešiojamės ne pavieniui, bet Tėvynės šventę

minime rate bendraminčių ir draugų. Labai

dėkojame tiems, kurie šventė kartu su

mumis.



LAISVĖS KELIAS

Ką šiuolaikiniam žmogui reiškia laisvė? Galbūt tai šansas drąsiai elgtis ir

kalbėti? Ar keliauti be apribojimų? O gal tai tiesiog galimybė rinktis ir

gyventi be baimės, nors priklausai mažumai? Greičiausiai kiekvienas turime

savo laisvės sampratą. Prieš 31-erius metus mūsų tėvai ir seneliai susikibę

rankomis Baltijos kelyje parodė pasauliui savo vienybę ir žengė labai

svarbų žingsnį mūsų laisvės link. Bėgant metams daug kas pasikeitė, tačiau

žmonių laisvės troškimas išliko. 

Mes esame laimingi žmonės, nes gyvename valstybėje, kuri jau 30 metų

eina nepriklausomu keliu. Tikriausiai būtent todėl puikiai suprantame
kaimynus baltarusius, kurie taip drąsiai siekia laisvės savo šalyje.
Sužinoję apie „Laisvės kelio“ akciją rugpjūčio 23-iąją nuo Vilniaus iki

Medininkų, nedelsiant panorome dalyvauti. Mūsų korporantai, drauge su

kitų korporacijų atstovais, nešini baltais kardeliais ir tautine atributika,

užsiregistravo P sektoriuje. Deja, dėl susidariusių kamščių dalis korporantų

prisijungė prie „Laisvės kelio“ kitose vietose. Tačiau tai nesugadino

nuotaikos ir visi vieningai susikibę už rankų stojo į bendrą grandinę,

siekiančią Baltarusijos sieną. Kiti korporantai, negalėję dalyvauti „Laisvės

kelyje“ tarp Vilniaus ir Medininkų, prisijungė organizuotose palaikymo

akcijose kituose Lietuvos miestuose ar palaikė už televizorių ekranų.



Svarbiausia, kad pavyko tapti tokio

didelio ir istorinio įvykio liudininke! Mes

mažytė šalis, bet prireikus tampame

vieningi.. vakar daugybė širdžių plakė

vienu ritmu, vedami palaikymo savo

kaimynams važiavo dešimtis kilometrų,

kad išreikštų savo palaikymą, dėl to

jaučiu begalinį pasididžiavimą savo

maža, bet galinga šalimi ir džiaugiuosi,

kad istorijoje dalyvavau kartu su

korporacijos broliais ir seserimis“.

„Laisvės kelyje“ dalyvavo ir mūsų

korporacijos pirmininkė Sen! Greta

Undžytė: „Laisvės kelias visam mūsų

ekipažui buvo įdomi patirtis.

Bandėme įsivaizduoti, ką turėjo patirti

tie, kurie prieš 31-erius stovėjo Baltijos

kelyje, kai buvo kovojama už Lietuvos

laisvę. Palaikome baltarusius, linkime
stiprybės ir tikimės, kad dėl laisvės bus
pralieta kuo mažiau kraujo, nes
kiekviena gyvybė yra labai svarbi.

LAISVĖS KELIAS

Kalbinti dalyvavę korporantai neslėpė džiaugsmo ir pasididžiavimo. Fil!

Brigita Drakšaitė pasidalino įspūdžiais: „Deja, P zonos pasiekti nepavyko.

Likus 2 km iki P zonos, 18.55 sustojom kelkraštyje, pasileidom radiją ir su

aplinkiniais susikibę per ištiestą vėliavą giedojom himną. Gaila, kad

nepavyko pasiekti P zonos ir susikibus su broliais ir seserimis korporantais

būti, bet buvom visi kartu mintimis ir gyva grandine! Šypsojomės visi

akimis, nes kaukės dengė šypsenas.“ Pakylėtos nuotaikos neslėpė ir Fil!

Karolina Martinaitytė: „Tai fenomenali patirtis ir jausmų mišrainė!
Atskirai mes kiekvienas jaučiamės pažeidžiami, maži, o mūsų balsas, kad ir

kiek garsiai rėktume atrodo negirdimas ir nereikšmingas, tačiau atsistojus

TEN, kartu su jaunu ir senu, sveiku ir sergančiu, pasijaučiau tokia pilna,

girdima ir reikalinga. Apėmė pilnatvės jausmas ir visiškai nesvarbu, jog

strigome mašinų eilėse, nepasiekėme savo sektoriaus, norėjosi šokti iš

mašinos kad ir viduryje kelio!" 



Rugsėjo 30 d. vyko Korp! Fraternitas Lituanica et Patria Initium Semestri. Jo

metu papasakojome plačiau apie tai, kas esame ir ką veikiame, kokie mūsų

tikslai ir uždaviniai. Susidomėję mūsų korporacijos veikla turėjo galimybę

pabendrauti ne vien su jaunesniais ar vyresniais studentais, bet ir gydytojais

rezidentais. Šiais neeiliniais mokslo metais saugodami save ir kitus susitikimą

surengėme ne auditorijoje, o viešoje miesto erdvėje. Susitikimas buvo labai

smagus ir gana gausus! Tikimės, kad nauji kandidatai įsilies į mūsų būrį ir

papildys mūsų gretas.

FUKSŲ STOVYKLA

INITIUM SEMESTRI

Rugsėjo 18-20 dienomis vyko LSMU SA ir Korp! Fraternitas Lituanica et Patria

organizuota MF fuksų stovyklą. Jos metu mūsų korporacijos spalvūnai

padedami junjorų ir kandidatų ne tik vedė įvairius žaidimus bei orientacines

varžybas, bet ir pristatė mūsų korporacijos veiklą, supažindino universiteto

naujokus su korporacijos tikslais bei istorija.



Spalio 17 dieną Kulautuvoje vyko korp! TauTiTo organizuotas renginys

„Išmok ginti Tėvynę”. Mūsų korporacija taip pat prisidėjo prie šio renginio

organizavimo ir surengė mokymus apie pirmąją pagalbą. Dalyviai buvo

užimti visą dieną, jie turėjo galimybę išmokti ne tik pirmosios pagalbos

pagrindų, bet ir sužinoti kaip užmegzti radijo ryšį ekstremaliomis
sąlygomis, įgauti išgyvenimo gamtoje įgūdžių bei sudalyvauti orientaciniame

žygyje po Kulautuvos mišką bei miestą. Renginyje dalyvę korporacijos

kandidatai dalijosi įspūdžiais: „Rytas buvo šaltas, bet vos tik atvažiavus mus

pasitiko šilti ir draugiški korp! TauTiTo nariai. Korporacijos pirmininkė labai

tiksliai išdėstė, ką veiksim ir ko laukt, o tada labai operatyviai visus

dalyvaujančius paskirstė į dvi komandas. Pirmoji mūsų veikla buvo estafetės.

Buvo sugalvotos keturios užduotys: stulpelių apibėgimas, šliaužimas po

kliūtimis, dešimt šuoliukų per virvutę ir vienas pataikymas į krepšinį. Buvo

tikrai daug prieštaraujančių šliaužimui, tačiau išgirdus alternatyvą (bėgant

pirmyn reikės šliaužimo ruožą eiti žąsele, o atgal šliaužimo ir stulpelių

apibėgimo), visi prieštaravę kaipmat pakeitė savo nuomones.

Po estafečių sekė mokomoji dalis. Jos metu išmokome pasigaminti vandens
filtrą naudojant vos penkis daiktus – vatą, anglies gabaliukus, smėlį,
samanas, žolę. Po šito ėjom klausyti pirmosios pagalbos paskaitėlės iš

korporantės sen! Beatričės. Jie išmokė kaip tinkamai stabdyti kraujavimą ir

kaip papildyti savo automobilio medicininę dėžutę (įsidėti turniketą). Taip pat

sužinojau, kad ištraukus erkę greičiau nei per dvi valandas yra didelė tikimybė

neužsikrėsti Laimo liga.

„IŠMOK GINTI TĖVYNĘ“



„
„IŠMOK GINTI TĖVYNĘ“

Viso renginio kulminacija buvo žygis. Jo metu nuėjom daugiau nei dvylika
tūkstančių žingsnių. Turėjom galimybę pasigrožėti rudeniška gamta ir

patobulinti ar įgyti orientavimosi aplinkoje žinias. Žygio pabaigoje mūsų ir vėl

laukė korp! Tautito korporacijos nariai, kurie mus pamaitino šiltu maistu ir

arbata. Mes pasidalinom įspūdžiais iš kelionės, gavom ženkliukus ir

atsisveikinę iškeliavom namo.

KANDIDATĖ ŽIVILĖ

Po sunkių mokymų, dalyviai nesiilsėjo, o keliavo toliau mokytis išgyvenimo

gamtoje. Šiose pamokose buvo parodyta kaip filtruoti vandenį, pasistatyti

palapinę, orientuotis miške. Po pietų pertraukėlės korporacijos nusprendė

rungtis prieš vieną kitą orientacinėse. Nors žygyje teko susidurti su daugeliu

sunkumų – buvo pamesta racija, neužsidegė laužas, teko kirsti upelį – visi

dalyviai grįžo sveiki gyvi, o Fraternitas Lituanica et Patria grupelė laimėjo.

Tačiau pats didžiausias laimėjimas po sunkių dienos iššūkių buvo skani
vakarienė prie laužo, kurios metu korporacijų nariai pasidalino savo
potyriais, reflektavo ir tiesiog džiaugėsi maistu bei šiluma. Labai džiaugiuosi,

kad korporacija TauTiTo suorganizavo tokį smagų šeštadienio nuotykį. Smagu

buvo ne vien tai, jog galėjome šiek tiek pasportuoti ir pasigaminti daugiau

endorfinų, tačiau ir tai, jog visi bendravome, mokėmės ir šiek tiek suartėjome. O

ir šiaip labai smagu, kai gali pagyventi dabartimi – nereikėjo galvoti apie jokias

patanatos apklausėles ar kitus darbus, tiesiog klausytis kitų, bendrauti ir

dalintis! Tikrai labai ačiū už tokią galimybę.

„ Nors renginio rytas buvo

ankstyvas ir nešiltas, jis buvo

pradėtas estafetėmis, tad visiems

dalyviams buvo pakeltos

nuotaikos ir duota proga sušilti! Iš

karto po estafečių sušilę ir šiek

tiek uždusę korporacijų nariai

puolė mokytis pirmosios pagalbos

pagrindų – sustabdyti masyvų

kraujavimą, gaivinti dainuojant

„Ant kalno mūrai“, sutvarsyti

žaizdą.

\



KANDIDATŲ KRIKŠTYNOS

2021 m. Balandžio 14 dieną, vyko mūsų korporacijos kandidatų krikštynos!

Savo įspūdžiais dalinosi viena iš 13 pakrikštytų kandidatų – Sofija:

„Šiemet krikštynos buvo kiek kitokios nei įprastai – virtualios. Nepaisant to,

manau, buvo užpildyti visi kriterijai, norint turėti nuostabią šventę. Filisteriai ir

senjorai dalijosi atsiminimais iš savo krikštynų, žiūrėjome nuotraukas,

bandėme juos atpažinti. Išskyrus oficialią krikštynų šventę mes taip pat
turėjome visą savaitę trukusį krikštatėvio spėlionių žaidimą. Tad, per

iškilmę buvo ypač smagu pamatyti, kiek sekėsi atspėti. Krikštatėvius galiausiai

atskleisdavome patys, atidarydami jų siųstas dovanas su atvirute. Nugalėtojas

buvo apdovanotas labai korporantiška dovana. Apibendrindama, galiu

pasakyti, kad nors šventėje dalyvavome nuotoliniu būdu, vis vien jautėsi

bendrumo ir kolegiškumo jausmas.“



TRADICINIS VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS
LANKYMAS

Gegužės 27 d. būrys korporantų bei

siekiančių jais tapti, tradiciškai lankėsi pas

garbės narę dr. Aušrą Jurevičiūtę Vytauto
Didžiojo karo muziejuje. Tai buvo puiki

galimybė korporantams susitikti ir

atnaujinti žinias apie korporacijos įkūrėją
Vladą Nagevičių bei Lietuvos istoriją,
kurią, kaip visada, įdomiai papasakojo dr.

Aušra. Taip pat savo įspūdžiais dalijosi

muziejų lankę junjorai ir kandidatai:

Pirmas kartas muziejuje ir džiaugiuosi, kad

pagaliau aplankiau. Didi atmosfera: valdovų,

generolų paveikslai, skulptūros, didžiausia

istorinių ginklų ekspozicija Lietuvoje,

istorinio paveldo išsaugojimas. Palikau

muziejų su maloniais įspūdžiais ir žiniomis.

„
„

JUN! ŽYGIMANTAS

Šiandien turėjome šaunią galimybę susipažinti su Karo muziejaus (taip

pat ir Korporacijos) įkūrėju – Vladu Nagevičiumi. Turbūt daugeliui

susirinkusių tai nebuvo nauja patirtis, tačiau kad ir kaip būtų sunku

patikėti, pats suaugusio žmogaus akimis karo muziejų pamačiau pirmąjį

kartą. Viešnagės muziejuje metu turėjau galimybę susipažinti su iškilia

asmenybe, kurios vardą nuolat girdėdavau korporacijos susitikimų ir

švenčių metu, - V. Nagevičiumi. Pasirodo, jog tai be galo įdomus žmogus,

kurio darbai, kalba daug garsiau už bet kokius jo pasisakymus. 

„ KANDIDATAS POVILAS



TRADICINIS VYTAUTO DIDŽIOJO KARO MUZIEJAUS
LANKYMAS

Štai, kad ir įsteigtas karo

muziejus, atkaklus tautybės
puoselėjimas sunkiausias mūsų
valstybės istoriniais periodais –

tarpukariu ir šaltojo karo pradžia.

V. Nagevičius taip pat buvo ir

daugialypė asmenybė. Be to, jog

buvo gydytojas, jis taip pat
tarnavo kariuomenėje (kaip

gydytojas), tapo įtakinga Lietuvos

politine figūra bei aktyviai

užsiiminėjo savo asmenine aistra –

archeologija. 

Būtent paties V. Nagevičiaus

pomėgis bei plačios pažintys

tuometinėje Lietuvoje leido
surinkti didelę archeologinių ir
istorinių eksponatų kolekciją,

kuri būtent ir rodoma Vytauto

Didžiojo karo muziejuje. 

Iki šiandienos niekada nemaniau, kad galėčiau būti nuoširdžiai

dėkingas kam nors, kas gyveno prieš beveik šimtą metų, tačiau artimiau

susipažinęs su V. Nagevičiaus darbais, labai džiaugiuosi, kad turime

tokią iškilią asmenybę ir stengiamės pratęsti Jo pradėtą darbą. Būtų

kvaila manyti, jog po šios ekskursijos jau puikiai pažįstu ir suprantu šią

turtingą asmenybę, tačiau iš tiesų jaučiuosi vienu žingsneliu arčiau

paties V. Nagevičiaus. Toliau su nekantrumu laukiu galimybės giliau

pažinti mūsų korporacijos įkūrėją! „

Dėkojame garbės narei Aušrai Jurevičiūtei už šiltą priėmimą 

ir turiningą ketvirtadienio popietę.



FINIS SEMESTRI

Birželio 17 d. susitikome užbaigti metus tradiciniu Finis
Semestri. Šia proga organizavome pikniką, kurio metu maloniai

pasišnekučiavome su jau seniai matytais korporantais,

vaišinomės picomis, žaidėme stalo žaidimus bei džiaugėmės

vasarine saule. Taip pat minėjome Korp! Patria įkūrimo 90-
metį. Puikiai praleidome laiką gamtoje ir korporantiškoje
kompanijoje.



KORPORACIJA „REPUBLICA“
METŲ ĮVYKIAI

PROFESSORIS OPTIMI

Daugiau nei simboliška tai, kad
lygiai  141 seimūnas –
korporantas balsavo šiųmečiuose
PO! rinkimuose, kuriuose
nominuotas doc. dr. Mažvydas
Jastramskis.

Tai reiškia vieną – kvorumas yra.
Po netrumpos pertraukos galime
sveikinti naują Professor
Optimus, sulaukusį itin didelio
palaikymo (net 127 korporantų
balsų)! Svarbu paminėti, jog PO!
titulas pirmą kartą suteikiamas
korporantui.

  S V E I K I N A M E 
D O C . D R . 

M A Ž V Y D Ą  J A S T R A M S K Į !

SENJORŲ SUEIGA

Birželio 19 d., 2020 m. sveikinome naujuosius
Tėvūnus – sen! Inetą ir sen! Adam!

Kiek kitokiomis sąlygomis nei įprasta, karštą
birželio vakarą komiltonai rinkosi į Senjorų
sueigą, kur aptarė kasdienio Korporacijos
gyvenimo reikalus ir įvairius procedūrinius
klausimus, o svarbiausia – rinko naujuosius
Tėvūnus. 

Balsavime būta intrigos. Ir didelės. Kas
dalyvavo – tas žino. Taip pat vakaras neapsiėjo
be padėkų 2019–2020 m. juniorų kartos
tėvūnams – sen! Justinai ir sen! Taurui. Gerų
žodžių niekada nebus per daug, tad dar kartą
ačiū už atsakingą požiūrį, įdėtas pastangas ir
gerą laiką!



DIPLOMŲ TEIKIMO ŠVENTĖ

Saulėtą birželio 25–osios rytą VU
Didžiajame kieme surengtoje
iškilmingoje ceremonijoje VU
TSPMI politikos mokslų
bakalauro ir magistro diplomai
buvo įteikti sen! Augustei, sen!
Justinai, sen! Guodai, sen!
Karolinai J. ir fil! Inesai.

Sveikinimai
absolventėms!

Net ir stipri liūtis
neišgąsdino korporantų ir
birželio 27-osios vakarą
visi susitiko Čingyje
pasidžiaugti šių metų
absolventais.

KAROLIO KAUPINIO FILMO „NOVA LITUANIA“
 PERŽIŪRA KINO TEATRE „PASAKA“

Susirinko nemažas būris
korporantų, kurie po filmo
neišskubėjo prie savų reikalų ir
dar smagiai pasibuvo itin
vasariškame „Būsi trečias“
kiemelyje.

Vasara – puikus metas ne tik aktyviai, bet ir
kultūrinei veiklai drauge. Tad šalia
pasivažinėjimų dviračiais, pasiplaukiojimų
ežere ar tiesiog pasivaikščiojimų,
žiūrėkime filmus, aplankykime galerijas
ir parodas.



KARANTINO APŽVALGA

Toks metraščio formatas galbūt kiek netikėtas, tačiau kovo viduryje kiekvieno iš
mūsų kasdienybės formatas taip pat keitėsi – Lietuvoje buvo įvestas karantinas, o
nežinomybė dėl COVID-19 koregavo tiek artimos, tiek tolimos ateities planus. Su
nauja situacija kiekvienas susigyvenome savaip: vieni prisitaikė greičiau, kiti –
galbūt kiek lėčiau. 

Prie pasikeitusio gyvenimo ritmo netruko prisitaikyti ir Korporacija – sparčiai
persikėlė į zoom‘ą ir kitas socialinių medijų erdves, padėjusias bent kiek apmalšinti
gyvo pašnekesio ilgesį. Kiekvieną savaitę korporantai mankštino smegenis,
dalyvaudami žaidime be kontakto – „Antlaido“, kartu žiūrėjo nūdienos
tendencijas atliepiantį filmą „Užkratas“ per Netflix Party platformą, būrėsi į
„NeoficiAlutį“ kartu su draugais estais ir veikė dar nemažai kitų dalykų.

Be abejonės, karantino metu kiekvienas turėjo progą atrasti laikui
seniems „must do“ sąrašams – galbūt kas nors taip ir liko neįgyvendinta,
neperžiūrėta ar neperskaityta, tačiau šį laiką lydėjo ir įvairiausi atradimai. 

Būrys korporantų sutiko pasidalinti savo pasvarstymais ir kitokiu
gėriu: knygų, filmų, serialų, tinklalaidžių rekomendacijomis, kurios
pravers ir karantinui pasibaigus. Visgi, turbūt dauguma įsitikino –
socialinėms medijoms konkuruoti su gyvu pašnekesiu sudėtinga, todėl
pamažu grįžtant į ankstesnį gyvenimo ritmą, grįžkime ir į realų buvimą
drauge. 

Vasara žada daug nuotykių, belieka tik atrasti savo laiko! Na, o dabar –
pirmyn, kartu pasižiūrėkime, ką mums atnešė šis įdomus laikotarpis!



PASKUTINĖS DVI KOVO SAVAITĖS

Būta sąmyšio, baimės, džiaugsmo dėl „trumpų
atostogų“, prisitaikymo prie pasikeitusių sąlygų
ir dar įvairiausių būsenų... 

Taip pat atsirado galimybė jungtis prie kiekvieną
pirmadienį vykstančio fil! Lauryno J. rengiamo
bekontakčio žaidimo „Antlaido“ „Facebook“
platformoje.

„Pusvalandis malonumo Jūsų smegenims. Be
jokio fizinio kontakto.“

KORP! TILIA SEN! IGNOTO PASKAITA

Sen! Ignotas
pasakojo apie savo
kelionę  po 40
Vakarų Vokietijos
korporacijų
Erasmus studijų
metu.



NUOTOLINIAI ALINIMAI

Balandžio mėnesį įvyko du nuotoliniai
alinimai:

 
1) Apie Lietuvą korporacijoje ir korporaciją
Lietuvoje (savo mintimis dalinosi fil! Andrius

ir fil! Vytautas).
 

2) Apie korporaciją ir institutą (savo
prisiminimus ir idėjas papasakojo net keturi

filisteriai –  Rosita, Paulius, Žilvinas ir
Simonas Algirdas).

Taip pat įdomu sužinoti, ką apie alinimų
perkėlimą į internetinę erdvę ir techninius šio
reikalo iššūkius galvoja buvusi mamūnė sen!
Justina:

Alinimų perkėlimas į internetus pasirodė
naudingas dėl poros priežasčių. Pirma, nebuvo
sunku pagauti kalbėtojus ir suderinti laiką, nes
jie neturėjo kur dingti – juk visi vakarais buvom
daugmaž neužimti ir sėdėjom namie (bent
pirmąjį karantino mėnesį). Taip pat prie alinimųsi
galėjo prisijungti užusieniuose buvę korporantai
– į Erasmus išvykę juniorai ir seniai matyti vyresni
korporantai (buvo ypač smagu matyti fil! Liną, fil!
Matą ir sen! Karoliną M.).

Nepaisant to, gyvų alinimųsi patirties pralenkti
nepavyko – juk alinimųsi žavesys slypi tame, kai
pabodus klausytis pagrindinių kalbėtojų, ima
megztis tylūs alternatyvūs pokalbiai tarp šalia už
stalo besėdinčių korporantų (taip ir gimsta
korporantiškos draugystės).

„

„



JAUNŲJŲ POLITOLOGŲ MOKYKLOS III-IOJI SESIJA

Sesijos veiklos buvo
perkeltos į virtualią erdvę, o
jungtis prie vykstančių
užsiėmimų, kaip visuomet,
galėjo ir korporantai.

Sen! Ineta pasakoja 
apie kilusių iššūkių sprendimus:

Pasaulį sukausčiusi pandemija, kaip ir daugeliui
kitų, planus pakeitė ir Jaunųjų politologų
mokyklai. Kovo pabaigoje turėjusi vykti sesija
neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino, tačiau
tai nereiškė, jog užsiėmimai nuplaukė kartu. Su
TSPMI administracijos pagalba sugebėjome
trečiąją sesiją (ir šiuo metu vykstančią ketvirtąją)
perkelti į virtualią erdvę, naudodamiesi
programa Zoom. Instituto administracija, viso
karantino metu palaikė bendravimą su mumis,
domėjosi projekto tęstinumu ir suteikė visas
sąlygas JPM tęstis su kuo mažiau trukdžių. Nors
užsiėmimų skaičius kiek sumažėjo, tačiau dabar
kaip niekad anksčiau dėmesį sutelkėme į
kokybę ir bazines žinias, kurios praverstų
mokiniams ateityje. Paskaitų lankomumas
beveik nesumažėjo, trečiojoje sesijoje dalyvavo
beveik visi (29 iš 30) užsiregistravusieji. Mokinių
atsiliepimai ir įsitraukimas į projektą irgi
džiugina – jų pagalba pritaikėme paskaitų
laikus, ištęsėme sesiją iki dviejų savaičių, kai
kiekvieną dieną vyksta vienas ar du užsiėmimai.
Taip patogiau ne tik mokiniams, bet ir
lektoriams.

Bendrai, dvi nuotolinės sesijos praėjo puikiai, be
didelių nesklandumų. Tikimės, jog liepos mėnesį
galėsime susitikti su mokiniais gyvai,
planuojame pikniką, kurio metu įteiksime
diplomus ir tikėsimės sulaukti atgalinio ryšio
apie visus metus.

„

„



JUN! GABIJA

„

NEOFICIALUTIS

Man labai patiko neoficialutis!
Gal būtų galima jį pavadint ir
neformalučiu, nes dėl web
kamerų ir skirtingų internetų
greičių taisyklės ir formalumai
buvo labai atlaisvinti, o norą
kartu padainuoti teko pamiršti...

Tačiau tai visiškai nesugadino
atmosferos, atvirkščiai – per
karantiną visi išsiilgę
žmogiško kontakto ir juokų
atrodė labai atsipalaidavę,
alus padėjo pamiršti, kad
bendraujama per ekraną ir
visumoje gavosi nuostabus,
jaukus vakaras drauge!

Alučio namuose privalumai.
(Fil! Luko K. katinėlis, vardu Gečas)

„



KARANTININĖS KORPORANTŲ REKOMENDACIJOS

Pasidalinti geromis rekomendacijomis visuomet pravartu, o karantino laikotarpis
tam suteikdė dar didesnę reikšmę. Tad būriui korporantų buvo pasiūlytos tokios
rekomendacijų gairės: 1) Filmų / serialų / tinklalaidžių rekomendacijos 2) Knygų
/ kitokių skaitinių rekomendacijos 3) Veiklos, kurios karantino metu
pralinksmina 4) Sau iškelti, bet neįvykdyti pažadai 5) Dalykai, kuriuos
padarysi pirmiausia tik pasibaigus karantinui

1) Tikriausiai mano mėgstamiausia tinklalaidė (arba
podcast'as – čia jau kaip kam labiau patinka) yra „Off the
Hookah with Phil and Cooper“. Joje su sveika humoro
doze apžvelgiami svarbiausi politiniai įvykiai Vidurio
Rytuose ir Šiaurės Afrikoje, nevengiama pasijuokti iš
regiono ir pasaulio autokratų, o kiekvienas epizodas
„suvyniojamas“ į negirdėtos archyvinės regiono muzikos
rūbą. Rekomenduoju!

2) Trevor Noah „Born a Crime: Stories from a South
African Childhood“ – metų pradžioje lankiausi Pietų
Afrikoje, tad skrydžio metu perklausiau knygą audio
formatu. Viena vertus, pasakojama neįtikėtina autoriaus
gyvenimo istorija (nuo maišytos, „nelegalios“ rasės vaiko
Johanesburgo juodaodžių gete iki vieno populiariausių
komikų pasaulyje), kita vertus, Trevor Noah praskleidžia
„apartheido“ uždangą ir bando parodyti, kaip rasinė
segregacija veikė ir veikia tiek šalies, tiek jos žmonių
likimus. Pats radau daugybę įdomių paralelių su Izraelio ir
Palestinos konfliktu bei galimais jo sprendimo scenarijais
ir supratau, kodėl iki šiol taip mėgstu Trevor Noah stand-
up'us.

3) Manau, karantinas yra puikus laikas atsigręžti į šeimos
istoriją: suredaguoti šeimos medį, pasklaidyti senas
nuotraukas ir t.t. Neseniai archyve radau senelio šeimos
tremties bylą ir dabar laukiu jos elektroninės kopijos.

4) Tegu tai lieka paslaptyje. :)

5) Pasibaigus karantinui, visų pirma, be abejonės, nieko
nelaukdamas keliausiu į krepšinio aikštelę.

 

FIL! ŽILVINAS

„

„



JUN! DOROTA

„

1) Karantino metu pasinėriau į žydų ortodoksų tematiką
(kaltas populiarus „Unorthodox“, apie kurį daug
kalbama), todėl pasiūlyčiau vieną dokumentinį panašia
tema – „One of Us“. Iš kito galo, jei norisi pasijuokti ir
pailsėti, žiūrėkite juodo humoro pusšedevrį „In the Loop“
– politiškai, lengvai ir visai juokinga.

2) Per karantiną labai pasiilgau Vilniaus senamiesčio ir
buvimo jame, todėl iš knygų lentynos imuosi vilnietiškos
literatūros – Milošą, Venclovą, Kunčiną. Naujausias
atradimas – Annos Halberstadt „Vilniaus dienoraštis“,
visai nepastebėtas, bet tikras poezijos perliukas.

3) Turbūt nieko naujo, bet - zoom'ai, messenger'iai ir
skype'ai su draugais! „Neužsisukti“ namuose tikrai
padeda kartu su mylimaisiais pakelta vyno taurė ar
balkone surūkyta cigaretė.

4) Pasižadėjau kiekvieną dieną užsiimti joga, bet ta
„kiekviena“ diena virto „dvejomis“, nors kilimėlis vis dar
laukia manęs, ilgesingai gulintis prie sofos.

5) Pagal iš anksto sudarytą sąrašą susitiksiu su visais,
kurių aplinkybės neleidžia matyti, stipriai apkabinsiu ir
plepėsiu iki liežuvio skausmo, nes tikrai, gyvo bendravimo
dabar trūksta labiausiai.

 

„
KARANTININĖS KORPORANTŲ REKOMENDACIJOS



1) Sharknado. Noriu būti asocijuojamas su filmų serija,
kurios skirtingose dalyse Amerikos miestus užpuola
ryklių tornadai. Imdb 3.3. Rockets of Tel Aviv (IMDB - 6,7).

2) Miegas sudaro (ar turėtų sudaryti) trečdalį mūsų
gyvenimo, bet mes šiaip labai mažai žinom apie miegą. Iš
to kyla didžiulis pasididžiavimas nemiegotomis naktimis,
ypač studentų tarpe. Manau, tai yra kvaila, nes tai
visiškai neparemta mokslu. Man patinka Matthew
Walker knyga „Why We Sleep: Unlocking the Power of
Sleep and Dreams”, nes ji griauna mitus apie miegą ir
duoda reikalingų įžvalgų apie šį procesą. Karantinas
yra puikus laikas, pagaliau, susitvarkyti savo miego
režimą, tai rekomenduoju, ypač studentams.

3) Po daugelio metų neigimo vis dažniau sau pripažįstu,
kad esu geimeris. Karantinas yra dar viena proga
įsitikinti kaip toli ši industrija nuėjo per pastaruosius
metus. Negaliu nustoti stebėtis, todėl džiaugiuosi
sėdėjimu namuose. Tai leidžia be sąžinės graužaties
daugiau žaisti. Rekomenduoju žaisti ir kitiems. Neverta
diskutuoti, ar žaidimai geriau už kitas medijas, bet
įvertinti šios industrijos kūrybiškumą ir potencialą
labai rekomenduoju.

4) Susitvarkyti miego režimą...

5) Privalau pasinaudoti nemokamu reklamos plotu ir
pasakyti, kad klausytumėte TSPMI podcasto
„Klausiame Daktaro“. Laida prieš karantiną išėjo
kūrybinių atostogų ir, deja, dar negrįžo. Jau buvom
prigalvoję daug atsinaujinimų, šiek tiek gaila. Bet ir be jų
yra sąrašas laidų, kuriose pakalbinom visokių fainų
dėstytojų. Gal ne pas visus teko laimė turėti kursus, tai
podcastas puiki vieta susipažinti geriau su jų tyrimais ir
gal net išsirinkti kokį darbo vadovą, ar susidomėti nauja
sritimi. Laidos konceptas yra kalbėtis apie konkrečius
tyrimus, tai apart vienos laidos, turinys nėra pasenęs.
Karantino metu dar labiau pamėgau gaminti maistą, nes
gamindamas pradėjau naudotis Audible. Tai
rekomenduoju Audible. Labai labai patogi platforma,
kuri praturtina tuos iš savęs neturtingus buitinius
momentus. O dabar dar yra geras momentas, nes galima
nemokamai klausyti visokių klasikos kūrinių, kur taip
niekada ir neatsivertei.

„
„

KARANTININĖS KORPORANTŲ REKOMENDACIJOS

FIL! ARNAS



KARANTININĖS KORPORANTŲ REKOMENDACIJOS

1) Filmų nežiūriu, mėgstami
serialai  „Money Heist“, „Peaky
Blinders“ ir „The Office“.

2) Knygos – paskutinė skaityta
Kristinos Sabaliauskaitės „Petro
imperatorė“ visai patiko, dabar
pradėjau P. Oppenheimer
„Machiavelli“, kadangi dar
nebaigiau skaityti, nežinau ar
galiu pilnai approvinti, bet kol kas
gan nice. Dar šiaip, manau,
kiekvienas save gerbiantis
skaitytojas turi susipažint su F.
Dostojevskio klasika! Paskutinė
skaityta jo knyga – „Idiotas“.

3) Veiklos, kurios linksmina  –
prižiūrėt balkonines braškes! No
joke! Also, mokytis gaminti dar
nebandytus patiekalus :)) čia toks
basic gal.

4) SAU PAŽADĖJAU VISĄ
KARANTINĄ MOKYTIS IR
SPORTUOTI BUT HERE I AM –
dega darbai, bet ne
kilogramai!!!???

5) Aplankysiu močiutes ir draugus,
ir mylimiausią barą.

1) Serialų rekomendacijos – „Unorthodox“
(apie neevociulionuojančias idėjas
globalėjančiame pasaulyje), „When They
See Us“ (apie nusistovėjusių stereotipų
įgalintus ir nukentėjusius), „Russian Doll“
(apie pasirinkimų svarbą ir pasekmes).
Podcastų rekomendacijos – „Ai, viskas
gerai...“ (srities ekspertai apie psichinę
sveikatą paprastai), „Žinių radijas“ (vienas
didelis podcastas su daugybe skirtingų
epizodų, galima rasti viską kas tik domina).
Filmų rekomendacijos – „Honeyland“ (2018
m.) (apie gyvenimo trapumą ir žmonių
tarpusavio priklausomybę). „Secondhand“
(2019 m.) (apie tvarios mados tamsiąją
pusę).

2) Knygų rekomendacijos – R. Gary „Aušros
pažadas“ (apie šviesą nuolatinės krizės
akivaizdoje), E. Tolle „Naujoji Žemė“ (apie
besivystančias žmogaus problemas, tik
atsargiai, gali būti life changing material!),
H. P. Lovecraft „Tykantis tamsoje“
(keistosios fantastikos šedevras).
Žurnalų/blog‘ų rekomendacijos – „Šiaurės
Atėnai“, „Nemunas“, „Maratono
Laukas“.

3) E. Protmūšiai, važinėjimas dviračiu,
bėgiojimas, galiu daugiau laiko skirti
šuniukui, tėvams, merginai Ievai.

4) Nevėluoti į darbą, nors dirbi iš namų...
Daugiau sportuoti atšilus orams.

5) Aplankysiu senelius, nueisiu apsikirpti.
Bet iš tikrųjų tai norėčiau, kad karantinas
nesibaigtų, man jis labai patinka.

SEN! JULIUS

JUN! DOVILĖ

„
„

„

„



„
Jun! Evaldas dalinasi savo karantino metu atrastomis ir prisimintomis kompiuterinių
žaidimų rekomendacijomis:

KARANTININĖS KORPORANTŲ REKOMENDACIJOS
„

Daugeliui didžiųjų vaizdo žaidimų kompanijų leidžiant
produktus konvejeriniu formatu, atokvėpį nuo žaidimų
sferos kuriamo šlamšto, gilesnes emocines reakcijas ir
apmąstymus garantuoja šie indie žaidimai: 

1. What remains of Edith Finch (Giant Sparrow). Širdį
verianti istorija apie tragišką Finch giminės likimą,
siūlanti susimąstyti apie meniškos sielos kainą.
Kiekvieno šeimos nario likimas, perteikiamas skirtingais
meniniais stiliais bei originaliomis ir įvairiomis žaidimo
mechanikomis, padaro bendrą žaidimo istoriją
aukščiausios kokybės interaktyviu pasakojimu. 

2. Kentucky Route Zero (Cardboard Computer).
Žaidimas – meno kūrinys, savyje talpinantis poeziją,
teatrą, dailę, literatūrą, filosofijos apmąstymus bei
dažnai griaunantis standartinio video žaidimo
konceptus. Kiekvienas veikėjas ar jo sąveika su
pasauliu garantuotai leis žaidėjui tapatintis bent su
dalimi savęs, o vientisą žaidimo istoriją ir jos V aktus
galima pavadinti tik bergždžiu bandymu suteikti šiam
kūriniui vientisumo ir aiškumo pojūtį jį pateikiant
kompiuterinio žaidimo-spektaklio forma."

3. Disco Elysium. Estų kompanijos ZA/UM kūrinys,
iškentėjęs nemažai išbandymų ir 2019 vargais negalais
išvydęs dienos šviesą. Žaidimas narplioja jau kone
klišiniu tapusį atmintį praradusio detektyvo tyrimą, kurį
žaidėjas gali vykdyti pasitelkdamas IQ, emocinio
intelekto arba fizinių pajėgumų įgūdžių medžius,
leidžiančius veikėjui skirtingai reaguoti į aplinkinį
pasaulį ir prieiti prie panašių išvadų visiškai
skirtingais būdais (x objekto lokaciją dėl tavo
išvystytos vidinės vaizduotės gali pakuždėti gretimo
namo siena, informaciją gali ,,išmušti” iš vietinio
gyventojo arba išmąstyti ją logikos ir enciklopedinės
atminties pagalba) Žaidimo ,,kabliukas”, be jo
įtraukiančios istorijos, yra būtent vidiniai pagrindinio
personažo dialogai ir diskusijos, nuolat vykstantys tarp
skirtingų išvystytų jo proto įgūdžių, žaidimo kūrėjams
bandant parodyti, jog beprotybė ne visada būna
tokia, kokią mes manome ją esant.



JUNIORŲ ORGANIZUOTAS ALINIMASIS

Liepos 15 d., Downtown Forest Hostel & Camping

Paprastai korporacijos alinimus buvo įprasta matyti labai
panašiu pavidalu – susitikti bare, susidaužti bokalais,
paplepėti tam tikra tema su pašnekovu, o vėliau tiesiog su
bendraminčiais. Būtent dėl to su juniorais, gavę privilegiją
suorganizuoti alinimasį visiškai savaip, norėjome įnešti
truputi kitų spalvų. Karantinas vienaip ar kitaip paveikė
visų mūsų kasdienybę ir atėmė gyvo bendravimo
galimybę, todėl susitikus po gan ilgo laiko gyvai, norėjosi
išnaudoti laiką aktyviam bendravimui. Čia puikiai tiko
žaidimai, galintys įtraukti visus atėjusius, kartu pasijuokti ir
šiaip bendruomeniškai pasibūti. Beorganizuojant buvo
trupučio dvejonių, ar keičiant alinimosi koncepciją nebus
didelio išgąsčio, jog viskas yra super neformalu. Bet iš
komentarų bei šiaip pačio susitikimo, manyčiau, jog
alinimasis buvo visai vykęs. Didelis ačiū prisidėjusiems
juniorams bei visiems, kurie dalyvavo. Buvo ypatingai smagu
pagaliau pmatyti korporantus ne mažam stačiakimpiniame
langelyje, o gyvai, čia ir dabar, besijuokiančius ir
kremtančius burgerius. Visgi suprantu, kaip jauku,
besimokant universitete turėti stiprią ir, pasikartosiu,
labai jaukią bendruomenę šalia. Ačiū už tai ir iki
pasimatymo ateinančiuose susitikimuose!

„

Savo prisiminimais dalinasi

JUN! ELZĖ

„



LAISVĖS KELIAS

Šiandien turėjome garbės iškelti Corp! RePublica vėliavą Laisvės kelyje.
Kiekvienas mūsų galėjo bent dalimi pajusti ir išgyventi jausmus, kuriais buvo
užpildytos mūsų tėvų ir senelių širdys lygiai prieš 31 metus. Baltijos kelias šiandien
atgimė, išreiškiant mūsų visų solidarumą su baltarusių tauta. Lietuva rodo
nuoširdų palaikymą baltarusių kovoje už brangiausias vertybes – už laisvę ir
orumą. 
                                                                          Жыве Беларусь!

Tikriausiai ką reiškia laisvė supratau ir
pajutau turėdama lietuviškąjį pasą savose
rankose, jau prieš pat pakeliant sparnus
gyvenimui Kolumbijoje. Nuo to laiko taip ir
skrajoju, kaip tas dažnai balta spalva
piešiamas karvelis. Laisvė judėti su
burgundiška knygele rankoje, laisvė
išvykti, laisvė parvykti, laisvė pasirinkti,
laisvė išsakyti, laisvė apsikabinti, tai yra
taip daug. Suprasdama, jog mano
išvardintieji laisvės supratimo
veiksmažodžiai ne visuomet yra savaime
suprantamas dalykas, nekvestionuodama
stojau ir į Laisvės kelią. Laisvės kelią už
žmones, už tikrus apsikabinimus, už tai kad
esame arti padėti. Nes visų siekiamybė yra
būti laimingiems, tik kartais tos laimės vieni
mažiau gavo nei kiti.

FIL! KAMILĖ

„

„



„

BĖGIMAS „GYVYBĖS IRMIRTIES KELIU“

Bene esmingiausios savo esybe laisvės atminimo šventės išvakarėse būrys
korporantų pasiryžo savo rytą pradėti metant sau ir savo kūnui iššūkį – sausio 11
d. rytą vyko tradicinis, jau 29-ąjį kartą organizuojamas, pagarbos bėgimas
„Gyvybės ir mirties keliu“. Bėgome atskirai, o kai kas ir poroje, o kas – šūkių
vedinoje kuopoje. Oras puikiai šiltai pilkas, o žmonių bei juos palaikančiųjų –
įvairenybė ir gausybė. Visi patriotine simbolika, šūkiais, dainomis ir
šypsenomis demonstravo Laisvų žmonių Laisvą galimybę džiaugtis, dėkojant
ir atminant Laisvę kūrusiuosius.

Po bėgimo su komiltonais reflektavome, ką gi mes čia priprakaitavome.
Sutarėme, kad visi vertiname tai, ką turime brangiausio – nepriklausomą
galimybę kiekvieną dieną grįsti savo kelią pasirinktais būdais ir tempu. O
norime palinkėti svarbiausio – nepamesti pagrindinės krypties ir atminties, turėti
kilnius atsvaros taškus ir judėti tik į priekį bei asmeniniais pasirinkimaisir
mintimis kurti prasmingą erdvę sau ir aplinkiniams.

„

SEN! JULIUS

Laisvės gynėjų dienos
išvakarėse, degant
atminimo laužams,
korporantai tradiciškai
susirinko paminėti
tautos didvyrius.



ŽIEMOS ALUTIS

Žiemos alutis buvo pirmas mano alutis ir pranoko visus mano
lūkesčius! Žinojau, kad bus dainuojama, žinojau, kad atmosfera bus
puiki, tačiai tikrai neįsivaizdavau, kad dainuodama kartu su kitais
korporantais ryškiau negu bet kada anksčiau pajusiu korporacijos
dvasią. Prieš pat alučio pradžią netrūko jaudulio - ar spėsiu iškepti
pakankamai koldūnų, ar visko užteks ir ar viskas bus paruošta taip
kaip reikia, o kur dar nežinomybė dėl visos renginio eigos... Tikiuosi,
kad neliko nė vieno nusivylusio korporanto, o po renginio visi grįžo
tokie pat laimingi kaip ir aš!

 JUN! GABIJA

„

„
NEMĖŽIO MEČETĖ | EKSKURSIJA

Vasario 8 d., Nemėžyje susirinkusiems
korporantams buvo pasakojama apie totorių
istoriją, jų kultūrą bei politiką.

(Raigardo Sinkevičiaus iliustracija)



SEN! VALENTAS

„

NEMĖŽIO MEČETĖ | EKSKURSIJA

Vasario 8-tą fil! Vytenio kvietimu apsilankėme netoli Vilniaus
esančioje Nemėžio mečetėje. Šiltai mus sutikęs Imamas artimiau
supažindino su totorių kultūros ir istorijos vingrybėmis. Taip pat
gavome paragauti (sočiai prisikimšti) tradicinių totoriškų patiekalų bei
buvome apšviesti, kad kibinai ir dar keletas jų virtuvės ir kultūros
ypatybių yra iš tiesų totoriškos ir, anot Imamo, viso labo begėdiškai
pasisavintos karaimų. Pasisotinę ėjome aplankyti totorių kapinėse
stūksančios mečetės, kurioje mūsų žinių troškimas ir valia buvo
išbandyti kojinėmis trinant nešildomas šventovės grindis.

Be skanaus maisto ir įdomių pasakojimų įsiminė ir puikūs Imamo
komunikaciniai gebėjimai. Mūsų gidas bent penketą kartų sugebėjo
viduryje savo sakinio ar mūsų klausimo atsiliepti į jam adresuotus
skambučius ir visgi, galiausiai grįžęs į pokalbį, nepamesti minties
gijos. Greičiausiai tokio multitasking‘o natūraliai išmokstama, kai turi
ne vieną, o dvi antrąsias puses. Manau, kad mums visiems yra ko iš jo
pasimokyti. Ačiū Vyteniui už šios ne tik informatyvios, bet ir
nuotaikingos ekskursijos organizavimą!

„



FIL! VYTENIO KLAJONĖS BAMBERGE

Vasario mėnesį keliaudamas į Bambergą nutariau apsistoti pas vieną iš ten
įsikūrusių korporacijų. Colourbummel programėlė – savotiškas tarpkorporacinis
booking.com – padėjo susirasti šalia Bambergo universiteto įsikūrusią Fredericia.

Jau pirmo vakaro, pertraukto gal tik vieno kito Bierjunge, metu Fredericia komiltonai
supažindino su RePublicos greičiausiai rečiau sutinkamu vokiškų korporacijų tipu.
K.D.St.V. Fredericia arba katolisch deutsche Studentenverbindung Fredericia
yra katalikiška, sąlyginai jauna ir nesifechtuojanti korporacija. Įsikūrusi 1913 m.
kaip studentų bandymo priešintis tuometinei Vokietijos valdžiai, ne itin
entuziastingai nusiteikusiai religijos atžvilgiu, išraiška. Tarpukariu įstojo Fredericia
įstojo į nesifechtuojančias ir katalikiškas studentų korporacijas vienijantį CV kartelį,
kuriam šiuo metu priklauso apie 30 tūkstančių narių iš organizacijų veikiančių
Vokietijoje, Belgijoje, Italijoje, Japonijoje, Lenkijoje ir kitur. 

Visgi, šiandieniniame Fredericia
gyvenime katalikybė ypatingai
reikšmingo vaidmens nevaidina, o
tikrasis priėmimo į korporaciją kriterijus
yra pritapimas bendruomenėje. Panašiai
kaip ir pas mus. Panašu ir tai, kad nors
sutikti Fredericia korporantai lietuviškai
nekalba ir auksinės–juodos–raudonos
spalvų nenešioja, tačiau savo santykiu su
korporacija kažkuo labai primena
minėtais bruožais pasižyminčius Vilniaus
komiltonus.

„
„FIL! VYTENIS



Įsimintiniausias gruodžio mėnesio įvykis - zoom'inės Kalėdos, kurių metu buvo
dalijamasi istorijomis, žaidžiami žaidimai, geriamas Kalėdinis vynas bei
pasidalinta atradimais knygų mainuose. 

Šių metų korporacijos Kalėdos,
nenuostabu, buvo visiškai kitokios nei
praėjusių metų. Tačiau nepaisant gyvo
kontakto ir su juo susijusių tradicinių
veiklų trūkumo, manau, vakaras buvo
šaunus. Fil! Zitos pasakojimas apie
korporacijos Kalėdas bei jų nostalgiškos
nuotraukos ypač padėjo visiems pajausti
šios šventės dvasią. 

Vakaro metu prie karšto Kalėdinio vyno
taurės pasidalinome knygų mainų
įspūdžiais, išbandėme įvairius
nuotaikingus žaidimus bei
pasitikrinome savo žinias juniorų
Kalėdiniame kahoot'e. Tačiau ties tuo
zoom'inis susitikimas neužsibaigė – 
 išsiilgusių vienas kito korporantų
pašnekesiai truko iki pat vidurnakčio.
Smagu buvo išvysti seniai matytus veidus
bei pasidalinti gyvenimo džiaugsmais ir
vargais. Iki kitų susitikimų! „

KALĖDINIS VAKARAS

Išsamiau  apie Kalėdinio vakaro eigą ir jo
prisiminimus dalijasi sen!t! Ignas:„

Taip pat, prisiminimais apie Kalėdinio laikotarpio korporacijoje išsikeltus tikslus
dalinasi  ir sen!t! Ieva:

Nors prie labdaros organizacijos „Ne apie mane” vykdomo „Vaikų
Kalėdų svajonių” projekto korporacija prisidėjo pirmą kartą, tikime, kad
jis tikrai nebus paskutinis. Patirtis praturtino tiek, kiek suteikė žiupsnelių
realybės. Mums įprasta Kalėdas švęsti su dovanomis rankose, tačiau
tiek daug vaikų Lietuvoje Kalėdų proga negauna nieko. Daugelio
vaikų tėvai jau džiaugiasi galėdami apsišildyti namą ar susimokėti
mokesčius. Todėl mes, turėdami galimybę padovanoti išsvajotąjį stalo
žaidimą, sportbačius ar knygas tiems, kuriems labiausiai jų trūksta,
kurie galbūt net visai nesitiki kažką gauti  –  padovanojame pačią
prasmingiausią Kalėdų dovana jau vien sau patiems. 

(Corp! RePublica narių paaukoti pinigai,
virtę dovanomis, skirtomis socialiai
remtiniems vaikams ir jų šeimoms
pradžiuginti.)

„

„



 „SILENTIUM AD PROTUM“

Belaukiant gyvų korporantiškų susitikimų karantino laikotarpiu, kilo mintis
pasižvalgyti, ką galima įdomaus ir įtraukiančio veikti visai bendruomenei
nuotoliniu būdu. Nuotoliniai protmūšiai susilaukė palaikymo, kadangi
korporacijoje nestinga protų kovų entuziastų. Vasario mėnesį susibūrusi
iniciatyvinė-kūrybinė komanda stengėsi padaryti protmūšį kuo interaktyvesnį.
Tokiu būdu atsirado šmaikštus (mūsų kuklia nuomone) pavadinimas, itin
įslaptintos temos protmūšių turams, galimybė pačioms komandoms kurti
klausimus bei kūrybingiausių atsakymų rinkimai. Bene svarbiausiais
elementas – dalyvavimo lankstumas, t.y. protmūšis sukuriamas platformoje,
kurioje komandos turi sužaisti per nurodytas ~24 val., o pats žaidimas trunka
iki 40 minučių. Tokiu būdu suteikiama galimybė komandoms pasirinkti, kaip ir
kada visiems patogiau prisijungti prie žaidimo. Džiaugiamės, kad toks protmūšio
formatas leido dalyvauti net užsienyje esantiems korporantams. Iniciatyvinė-
kūrybinė komanda nestinga idėjų įdomiems klausimams, todėl tik geriausi
patenka į galutinį žaidimo variantą, o taškų skaičiavimas neprailgsta, nes
komandos pateikia nemažai kūrybingų ir šmaikščių atsakymų. Kuri iš septynių
dalyvaujančių komandų nugalės, paaiškės per korporancijos gimtadienio šventę,
o nugalėtojai galės pasirinkti prizą – dėžę alaus arba dėžę knygų.

Fil! Renata dalinasi savo įspūdžiais organizuojant didelio pasisekimo
susilaukusį Corp! RePublica protmūšį:„

„

Šiai dienai žinomas kaip „Silentium ad Protum" protmūšis galėjo vadintis „Kepurės
ir bokalai" arba „Protų Bruderschaft", bet iniciatyvinė komanda bendrai nutarė,
kad geriau pastarasis variantas. Nuotolinio darbo ir online kūrybiškumo paieškos
nėra svetimos protmūšio kūrėjams, kadangu nuo pat pirmo protmūšio etapo iki dabar
visi „Silentium ad Protum " klausimų kūrėjai nėra gyvai susitikę. Kiekvienas protmūšio
kūrėjas yra reikšmingas ne tik savo kūrybiškumu ir asmeninėmis pastangomis, kad
teminiai klausimai pasiektų žaidėjus, tačiau ir geromis pastabomis, leidžiančiomis
tobulinti tiek klausimus, tiek patiems sužinoti naujų faktų. Dažnai pasitaiko, kad
net ir neteisingi, tačiau sąmojingi atsakymai sulaukia papildomų taškų ir kūrėjų
simpatijų. Pavyzdžiui, 4 etape „sportas" užuominas apie bėgimą su aukštakulniais
viena komanda interpretavo kaip bėgimą keturiomis (iš Misterijos).

Vienas iš protmūšio organizatorių – jun! Kazys protmūšio
eigos organizavimą papildo savo atsiminimais: „

„



 

KORPORACIJA „TauTiTo“
 

METŲ ĮVYKIAI

VIDURŽIEMIO KRAMBAMBOLIS 
2020-02-01

Iš viso sulaukėme 11-os svečių: iš korp! Fraternitas Lituanica et Patria,
korp! Neo-Lithuania, Korp! Vytis ir ASD ir vakar pavyko puikiai.
Skambiai dainavome dainas iš naujojo korp! TauTiTo dainynėlio,

klausėmės pasakos ir negalėjome atsiskanauti puikaus, sendriaugių išvirto,

Krambambolio. Skaitančius kviečiame būti žiemą budriais: kada įpusės

žvarbūs ir darganoti orai – Viduržiemį – galbūt vėl atsiras galimybė sušilti

prie Krambambolio taurės korp! TauTiTo „Viduržiemio Krambambolyje“.

Jau kurį laiką valdyboje sukosi mintis apie mistinį gėrimą Krambambolį ir
vakarą, skirtą būtent jam. Tad sendraugiams pritarus ir ne be draugiško belgo
draugo palaikymo jį nutarėme surengti vasario pirmą dieną. Pasiruošimo buvo
daug, nes toks renginys tarp korporacijų – beprecedentis. Teko valdybai sukti
galvą, kaip pritaikyti Giručio taisykles stipresnio gėrimo kaprizams, kokia turėtų
būti vakaro eiga, o pati pirmininkė net raitėsi kūrybinėse kančiose kurdama
Krambambolio pasaką. Procesas vyko atsižvelgiant ir į užsienyje vykstančių
Krambambolio vakarų aprašymus, tačiau pasukant taip, kaip patogiau ir aktualiau
lietuviškai korporantiškai aplinkai.



KARANTINO LAIKOTARPIS KORP! TauTiTo AKIMIS

Papuolėme. Tokia buvo pradinė mintis. Staiga viskam pasikeitus, kaip ir visai

Lietuvai, teko derintis prie naujų karantininio gyvenimo taisyklių. Mūsų nariai-
šauliai įsitraukė į savanoriškas veiklas, j. n. Neringa aktyviai dalyvavo
įvairiuose hakatonuose, kurių komandose prisidėjo prie problemų,
susijusių su COVID-19, sprendimais, o kiti pavyzdingai laikėsi karantino

taisyklių. 

Pačioje karantino pradžioje sudalyvavome tarptautinėje spalvūnų dienoje,

kurią yra iniciavusios kai kurios Belgijos korporacijos. Jos esmė – pasipuošti

savo korporacijos spalvomis vienai dienai ir taip paskatinti visuomenę domėtis

korporacijomis. Ši šventė vyko antrą kartą ir gaila, jog daug kas netikėtai

persikėlė į virtualią erdvę užuot vykę gyvai, tačiau savotiškai tai buvo proga

pasirodyti dar plačiau, proga susipažinti ir su kitų Europos korporacijų
spalvomis ir atributika. Nuotraukų koliažu, pridėtu prie šio teksto dalinomės

„Facebook“ erdvėje su kitais šios šventės dalyviais.

Karantino laikotarpiu korp!

TauTiTo organizavo reguliarius

susirinkimus nuotoliniu būdu,

skelbė savo „Facebook“

puslapyje, mūsų nuomone,

aktualią informaciją, susijusią

su padėtimi dėl viruso, taip pat

iniciavome neeilinį Lietuvos
korporacijų atstovų
susirinkimą, pasidalinti

naujienomis, patirtimis ir

aptarti ateities veiksmus. 

Todėl kaip korporacija

veikiausiai pasirodėme

neblogai, nors aktyvesniam

veikimui galimybių buvo galbūt

galima atrasti ir daugiau.



Audrai nuslinkus pasukome Dusios ežero kranto link, kur maloniai

atsigaivinome. Po vandens pramogų grįžome aplankyti Metelių apžvalgos
bokšto ir dar kartą įsitikinome Dzūkijos krašto grožiu. Na ir, žinoma, po

audrų, maudynių ir plačių vaizdų nuo bokštų ir piliakalnių – vakarinė dalis –

po visos dienos įspūdžių galų gale apsistojome Trakiškiuose, j. n. Neringos
ir j. n. Karolinos tėvų kaime, kur ir dalinomės įspūdžiais iš kelionės prie

bokalo gardaus tauriojo gėrimo.

FINIS SEMESTRI

 2020-06-27

Užbaigėme mokslo metus itin džiaugsmingai – didžiuodamiesi bakalaurą
baigusia j. n. Simona ir galimybe po karantino susirinkti pakeliauti po
vasarišką Pietų Lietuvą.

Maršrutas – Kaunas–Balbieriškis–Alytus–Merkinė–Meteliai–Trakiškiai–
Kaunas. Pirmoji stotelė – Balbieriškio atodangos apžvalgos aikštelė. Joje

apsižvalgę tęsėme kelionę link Dzūkijos – atvykome į Alytų, miesto centrinį

parką, aplankėme ir sode, šalia Dailės mokyklos, pastatytą lauko muzikos

instrumentų aikštelę. Po neužtrukusio muzikinio sustojimo nepraleidome

progos pasivaikščioti Alytaus piliakalniu, užlipti į Merkinės apžvalgos bokštą

bei Merkinės piliakalnį, nuo kurių atsiveria puiki Merkio ir Nemuno santaka.

Visgi, mūsų kelionėje netruko ir nuotykių – vykstant link Metelių apžvalgos

bokšto mus užklupo vasariška smarki liūtis, tačiau ji per ne lyg nesujaukė

mūsų kompanijos planų. 



INITIUM SEMESTRI IŠVYKA Į BIRŽUS
2020 

Koks gėrimas greičiausiai iškyla galvoje, kai pamąstai apie korporantą?

Žinoma, kad alus! Todėl Initium semestri rugsėjo 19 d. susigalvojome
išvykti į alaus kraštą – Biržus. Aplankėme Biržų pilį, apžiūrėjome muziejaus

„Sėla“ ekspoziciją ir radome joje korporantiškų atributų – bokalą su

korporantišku herbu ir korporantišką kepuraitę. 

Grožėjomės gamta karvės oloje ir Kirkilų apžvalgos bokšte. Tame bokšte

vykdėme ir operaciją „išgelbėk korporantę nelaimėje“, nes viena mūsų

parkrito and bokšto laiptų ir gavo iš kelionės žaizdų prisiminimui. 

Visgi džiaugėmės, kad turime narių-šaulių, mat jie buvo pasiruošę bintų,

dezinfekantų ir kitų naudingų priemonių, tad korporantė buvo kaip mat

sutvarstyta ir pastatyta ant kojų, nors ir nubrozdintų. 

Išvyką vainikavo pavakarojimas „Alaus kelyje“. Ten užsisakėme mini alaus

degustaciją (įeina 9 skirtingų rūšių alaus pavyzdžiai), išsirinkome mums

gardžiausius variantus ir tęsėme vakarą su savo mėgstamiausiais alaus

bokale, smagiomis diskusijomis, ir gardžiu maistu.



ERDVĖLAIVIS ŽEMĖ

Rugsėjo 18 d. korp! TauTiTo dalyvavo KTU mokslo populiarinimo festivalyje
„Erdvėlaivis Žemė“. Karantino sąlygos padiktavo, kad į paskaitas gali atvykti

tik užsiregistravusios nedidelės grupės. Per dieną buvo surengtos trys

paskaitos moksleivių klasėms. Sdr. Dainius šiose paskaitose moksleiviams

pasakojo apie termovizijos pasaulį, kaip veikia šis „šilumos seklys“, bet ir

parodė įvairius eksperimentus, įdomybes, kurių regimoje šviesoje

nepamatysi, o štai termovizorius gali fiksuoti. Moksleiviai turėjo galimybę

patys išmėginti termovizijos įrangą. Moksleivių smalsumas buvo patenkintas,

jaunuoliai praplėtė savo akiratį, sužinojo naujų dalykų.

TauTiTo GIMTADIENIS

Tas nelemtas koronavirusas...

pakeitė planus daryti smagią

šventę, tad 23-ajam
gimtadieniui spalio 3 d.

nusprendėme skelti šventę į

dvi dalis – oficialiąją

nuotoliniu būdu ir smagiąją

mažoje narių grupelėje,

Vainuto pirtyje, pas sdr. Rimo

tėvus.



Oficialiojoje dalyje j. n. Neringa

papasakojo apie TauTiTo ryšį
su EKV organizacija, EKV

struktūra, diskutavome, kuo šie

ryšiai padeda mums, taip pat

kuo ir mes galime būti naudingi

tuose ryšiuose. 23-asis

gimtadienis buvo ypatingas ir

ne tik dėl to, jog vyko pusiau

nuotoliniu būdu. Mūsų

korporacija susidomėjęs Marius

pareiškė norą tapti kandidatu ir

gimtadienio šventės proga įgijo

kandidato juostelę, kurią įsegė

pirmininkė j. n. Živilė stovint

prie TauTiTo vėliavos.

O liūdno korporacijai iš tiesų nutiko, nes po kurio laiko išaiškėjo, kad įvyko
incidentas su kandidatu Mariumi, korp! Neo-Lithuania ir mumis, korp!

TauTiTo. Paaiškėjo, jog kandidatas Marius, gavęs per TauTiTo gimtadienį

kandidato juostelę ir tapęs nariu, po savaitės užpildė prašymą tapti Neo-

Lithuania junioru ir sudalyvavo jų Alutyje, tapdamas kandidatu/junioru dvejose

korporacijose. Šis incidentas buvo išspręstas pirmininkų ir Arbiterių/Rykštukų

susirinkime, kuriame buvo sutarta, jog Mariui neleidžiama būti dvigubu nariu,

tačiau leidžiama pasirinkti, kuriai korporacijai priklausys. Galutinis Mariaus

sprendimas – likti korp! Neo-Lithuania junioru ir atsisakyti korp! TauTiTo

kandidato pozicijos.

TauTiTo GIMTADIENIS



IŠMOK GINTI TĖVYNĘ 

,,Išmok ginti Tėvynę 2020" projektas vyko jau šeštą kartą, spalio 17 d. Šiais

metais veiklos vyko Kulautuvos miestelio pagrindines mokyklos stadione bei

miestelio teritorijoje. Projekto tikslas buvo užsiimant aktyviomis veikomis

suteikti studentams bei Lietuvos studentų korporacijų atstovams žinių ir

jgūdžių, reikalingų ekstremalios situacijos metu. Specifiniams įgūdžiamas
suteikti pakvietėme i pagalbą Lietuvos radijo sporto federacijos ir
Lietuvos šaulių sąjungos atstovus. Pagrindines dienos veiklos buvo:

rikiuotė ir estafetė, pirmosios pagalbos mokymai naudojant automobilyje

esančias vaistinėles, radijo ryšio užmezgimas ekstremalios padėties metu ir

radijo pelengacija, vandens filtravimas lauko sąlygomis, priedangos statymas

miškingoje vietovėje, orientacinis žygis po Kulautuvos vietoves.



Renginį pradėjome 10 val., sulaukėme 30 dalyvių. Renginio pradžioje dalyviai

buvo suskirstyti į mažesnes komandas, pravestas COVID-19 saugos ir
saugaus elgesio renginyje instruktažas. Vėliau visas užduotis dalyviai atliko

komandose. Pirmoji užduotis komandoms buvo estafete Kulautuvos

pagrindines mokyklos stadione. Dalyviai rungtyniavo kas greičiau įveiks

organizatorių paruoštas rungtis: bėgimą, šliaužimą, laviravimą tarp kliūčių,

šokinėjimą šokdyne, krepšinio kamuolio metimą nuo baudų linijos. Estafetę

parengė ,,TauTiTo" nariai. Antroji užduotis vyko dalyvius išskirsčius i tris dalis.

Viena grupe ėjo mokytis pirmosios pagalbos, kurią vedė ,,Fratemitas Litaunica

et Patria&quot; atstovė, antra grupe mokėsi vandens filtravimo naudojant

parankines priemones iš miško, trečioji grupė treniravosi priedangos turint

palapinsiaustę; statymą. Pastarąsias rungtis vedė ,,TauTiTo" nariai sdr.

Dainius Bernatavičius ir j. n. Neringa Šeperienė.

Po pietų pertraukos dalyviai keliavo į orientacini žygį po Kulautuvos vietoves.

Žygio taškai buvo išdėlioti žymiose arba paminėtinose Kulautuvos vietose,

prie istorinių statinių ir paminklų. Žygio maršrutą organizavo Lietuvos šaulių

sąjungos studentų korporacijos ,,Saja" narys Rokas Grigaliunas. Žygio metu

dalyviai atliko Lietuvos radijo sporto federacijos prezidento Rolando
Žakelio paruoštas užduotis. Perdavė žinutę radijo ryšiu bei surado žygio

kelyje paslėptus radijo siųstuvus „lapes“. Žygio trukmė buvo apie 2,5 val.

Žygio pabaigoje dalyvių laukė vakarienė prie laužo su organizatorių paruoštu

kopūstų su dešrelėmis troškiniu. Kiekvienas dalyvis gavo po dalyvio ženklelį.

IŠMOK GINTI TĖVYNĘ 



Slaptažodžiai turėtų būti lengvai atsimenami, tačiau sunkiai
atspėjami. Tad geriausiai tinka tokia skaičių, raidžių ir ženklų seka,

kuri jums būtų logiška, bet netinka asmeninė informacija (pvz. jūsų

mašinos numeriai, gimimo data), pilnos frazės ar egzistuojantys

žodžiai, nes yra lengvai atspėjami.

Paskyrų prieiga. Pačias svarbiausias paskyras (tarkime, jūsų el.
paštas), labai rekomenduojama apsaugoti dviguba autentifikacija,
t. y. nusistatyti, kad jungiantis prie paskyros būtų prašoma įvesti ne tik

slaptažodį, bet atlikti dar vieną veiksmą, pvz. įrašyti SMS žinute jums

atsiųstą kodą.

Atviri WiFi. Jeigu norite prisijungti prie atviro WiFi (jungiantis

nereikalaujamas slaptažodis) ir naršyti puslapius su jautresne

informacija, rekomenduojama pasileisti programėlę WARP, kuri jūsų

duomenis saugiai užkoduos.

Socialinė inžinerijos (apgaulingi laiškai, žinutės, pranešimai):

pagrindinė paskirtis – išvilioti pinigų, tad tekstų tema su tuo ir susijusi,

tekstas kelia emociją - skamba dramatiškai. Kiti bruožai: gramatinės ir
sakinio struktūros klaidos, tekste skaitytojas skatinamas
nedelsiant paspausti ant nuorodos arba atsidaryti failą. Šiuo atveju

būtina būti kuo kritiškesniu, patikrinti informaciją tiesiogiai (pvz.

prisijungti prie paskyros ne per laiško/pranešimo nuorodas ir patikrinti,

ar nėra pranešimų, kurie patvirtintų informaciją).

KIBERNETINĖS SAUGOS PASKAITA

Lapkričio 10 d. vakarą įvyko mūsų organizuota nuotolinė paskaita
„Kibernetinė sauga paprastai“. Nuoširdžiai dėkojame kibernetinio saugumo

entuziastui Juozui už pasidalintas žinias! Keli svarbiausi punktai, kuriuos

išmokome paskaitoje:



KIBERNETINĖS SAUGOS PASKAITA

Socialiniai tinklai: rekomenduojama prieigos nelaikyti
viešos, nežymėti savęs viešose nuotraukose, reguliariai

peržiūrėti ir, jeigu randate nepažįstamų „draugų" prasivalyti

savo draugų sąrašą.

Kitos rekomendacijos: vis savęs paieškoti internete ir

pažiūrėti, kokia informacija matosi, neišsaugoti naršyklėje
prisijungimo vardų bei slaptažodžių. Kad naršymo

informacija (taip pat ir slaptažodžiai) neišsisaugotų,

naudotike „Incognito mode"(privataus naršymo režimo)

langą.

Raginame ir kviečiame korporantus būti atidžiais!

NUOTOLINIS 
KALĖDINIS VAKARAS

Gavosi lyg gyva maisto gaminimo

pamokėlė. Smagiai pabendravome

ir pasigardžiavome savo rankom

pagamintais sausainiais ir su šia

gera nuotaika laukėme tikrųjų

didžiųjų Kalėdų.

Gruodžio 19 d. Kadangi gyvai

susitikti ir, kaip tradicija diktuoja,

išdegustuoti suneštų kepinių šiais

metais neturėjome galimybės,

sugalvojome daryti šiek tiek kitaip,

bet išlaikyti ragavimo elementą.

Išsirinkome skanų sausainių

receptą, susiruošėme produktus ir

prisijungę visi tuo pačiu metu per

MS Teams gaminome sausainius

pagal receptą nuo nulio –

susiminkėme tešlą, suformavome

sausainius ir šovėme juos į orkaitę.



PASKAITA APIE STRESĄ

Vasario 18 d. rengtoje paskaitoje apie stresą, KTU psichologas Eimantas
Lukoševičius papasakojo, kaip sau pagelbėti. Pagrindinės pagalbos sau

priemonės – atpažinti save jaučiant stresą ir kas jį sukelia. Tuomet taikyti

veiklas, padėsiančias nusiraminti, pvz. apriboti naujienų srautą, rašyti
dienoraštį, atlikti kvėpavimo, dėmesingo įsisąmoninimo, ramios vietos
vizualizacijos pratimus. Psichologas siūlė taip pat, jeigu tai bus patogiau,

pasitelkti programėles šiems pratimams atlikti: „Calm“, „Breath ball“,

„Stop“, „Breathe & Think“, „Sanvello“. 

Eimantas taip pat akcentavo kokybiško miego pakankamo laiko

svarbą: išlaikyti pastovų ritmą einant gulti ir keliantis, vengti
stimuliacijos prieš miegą (pvz. kompiuterio, telefono), vengti lovoje

spręsti sudėtingus klausimus, susikurti ritualus, padėsiančius

atsipalaiduoti ir ramiai išmiegoti naktį. 

Taip pat išgirdome ir kaip nutiko su Visagino atominės elektrinės
statybomis, kurios taip ir neįvyko. Įgiję žinių apie branduolinę energetiką

susitikome antroje paskaitoje kovo 16 d., kurioje VU TSPMI partnerystės

docentas ir buvęs LR energetikos viceministras Romas Švedas supažindino
su situaciją dėl Astravo AE, jos rizikas. Romas pakvietė į Astravo AE

pažvelgti įvairiais kampais: vidaus politikos, ekonomikos, geopolitikos. Tokiu

būdu pažvelgus, Romas atskleidė šios elektrinės politiškumu grįstas statybas.

Pirmojoje paskaitoje kovo 9 d. mūsų narys

sdr. Darius Laurinavičius papasakojo apie
branduolinės energetikos istoriją, kaip

šiuo būdu yra gaminama elektra, kokie

procesai vyksta ir kokios tendencijos yra

stebimos šiais laikais (skiriama labai daug

dėmesio saugumui).

DVIEJŲ PASKAITŲ CIKLAS APIE 
BRANDUOLINĘ ENERGETIKĄ



PASKAITA APIE STRESĄ

Ypatingą dėmesį psichologas skyrė žalingam užduočių atlikimui vienu metu,

rekomendavo dirbant susidaryti konkrečių užduočių sąrašą, didesnius

darbus išskaidyti į smulkesnius. Paskaitos pabaigoje Eimuntas paragino bet

kokiu atveju, jeigu jaučiamas stresas ir bejėgiškumas, kreiptis į specialistus

pagalbos. Ir mes skatiname korporantus neignoruoti savo prastos
psichologinės būklės ir drąsiai kreiptis į specialistus!

NUOTOLINIS SUSITIKIMAS SU KORPORANTU IŠ

FLANDRIJOS REGIONO (BELGIJOJE) 

Kaip žinia, Europoje

gyvuoja daug korporacijų,

turinčių savo istoriją ir

tradicijas. 

Kovo 24 d. TauTiTo

virtualiame kambarėlyje

turėjome svečią
korporantą Timothy Aerts
v. Hardstijl iš Belgijos.

Svečias papasakojo apie Flandrijos regiono korporacijas, kad jų yra

tradicinių ir netradicinių – pirmieji yra labai panašūs į mūsiškes korporacijas,

kur stengiamasi išlaikyti aukštą klasę, Alučiai (jie vadina cantus) vyksta pagal

griežtas taisykles, gausiai dainuojama, o netradicinės kažkiek primena

mūsiškes studentų atstovybes ar bendrabučių studentų bendrijas. Gavome

daug žinių apie tradiciškų Belgiškų korporacijų vystymąsi istorijoje,
išgirdome smagių ir tai pat liūdnų istorijų. Po pristatymo Timothy

korporantai užpylė klausimais, dar ilgai sėdėjome šnekučiuodamiesi, tiek

apie tai, kokį alų Flamandai geria savo Alučiuose, tiek apie tai, kokio tipo
narystė yra propaguojama (mūsų žiniai, tradiciškose liekama visam

gyvenimui ir galima priklausyti kelioms korporacijoms, nors kai tampama

filisteriu, nuo korporacijos atitolstama; netradiciškose korporacijose narystė

laisvesnė, dažnai po studijų baigimo, nuo korporacijos atitolstama).



NUOTOLINĖS VELYKINIŲ MARGUČIŲ MARGINIMO
DIRBTUVĖLĖS

Balandžio 4 d., kaip ir praėjusiais

metais, surengėme velykinių

kiaušinių marginimo vašku
dirbtuvėles.

Jungėmės nuotoliniu būdu

pasiruošę priemones – bičių
vašką, indelį vaškui, marginimo
įrankį, žvakę, šiltų kiaušinių. 

Sdr. Dainius papasakojo

marginimo subtilybes, parodė,

kaip galima pasidaryti natūralių

dažų iš juodalksnio žievės,

surūdijusių metalinių dalių,

vandens ir laiko.

Šiais dažais nudažyti kiaušiniai matomi koliažo viduryje. Koliaže taip pat galite

matyti ir ne vašku numargintų kiaušinių (apatiniame kairiajame kampe), jie

marginti svogūnų lukštais. Šios dirbtuvėlės buvo puiki proga susijungti,

pabendrauti ir išmokti ar prisiminti šias senąsias marginimo technikas.

KTU PADĖKOS VAKARAS

Gegužės 7 d. universitetas
padėkojo savo organizacijų
nariams, dėkojame jam atgal už

galimybę dalyvauti akademiniame

pasaulyje. Renginio metu žiūrėjome

organizacijų sukurtus video,

klausėmės Beissoul & Einius

koncerto ir kvatojomės vedėjui

Mantui Bartuševičiui susukus puikių

sąmojų.



FINIS SEMESTRI IŠVYKA

Nors kiek anksčiau, nei daugumai baigiasi egzaminų sesija (birželio 5 d.), šiais

metais FInis semestri proga keliavome vienos dienos maršrutu: Kaunas –
Medžių lajų takas-Alantos dvaras – Molėtų observatorija – Mindūnų
apžvalgos bokštas – Kaunas. Nors važiavome pirmiausa link Anykščių, pirmąjį

punktą spontaniškai pasirinkome Kauno oro uostą. Malonu buvo žiūrėti į

prieškarantininį vaizdelį, jis sukėlė sentimentalių prisiminimų... Toliau

judėjome numatytu maršrutu. Praėję medžių tankiai žaliuojančiomis lajomis,

nusprendėme sustoti pietums karčemoje „Šalių namai“. Maistas paprastas,

tačiau skanus (ypač obuolių pyragas!), gira mūsų Girudario naminei girai

neprilygo, tačiau nužiūrėjome jų turimą salę ir pasvajojome apie Aultį, kuris

galėtų, bent teoriškai ten vykti.

Pasistiprinę, patraukėme į neoklasicistinio stiliaus Alantos dvarą. Jame

apžiūrėjome meno galeriją, susipažinome su kitais dvaro eksponatais.

Muziejaus darbuotoja minėjo, kad 2023-iaisiais planuojama užbaigti atstatyti

bokštą. Tikimės, kad galėsime tada nukeliauti ir pasigrožėti vaizdu iš dvaro

bokšto. Po dvaro nuvažiavome pasivaikščioti aplink Molėtų observatorijos
parkelį, kuriame išdėstytos planetos suformuotos iš akmens, taip pat yra

pastatytos skulptūros metų laikų mėnesiams, akmenų ratas, daug gražių

augalų ir nedidelis saulės laikrodis. Kadangi nekilome į bokštą observatorijoje,

nuvažiavome prie Mindūnų apžvalgos bokšto. Pačioje pabaigoje, kuo

pradėjome, tuo ir užbaigėme – užsukome į Kauno oro uostą „atsižymėti“ ir

pasvajoti apie galimą ateitį, kai pasiskiepijusių bus daugiau...



EKV CURIA ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS

Tuomet vios korporacijos

vienbalsiai pritarė klausimams

dėl juridinio statuso bei nario

mokesčio dydžio. Po to sekė

laisvesni klausimai – t. y.

korporacijų atstovų pasisakymai,

kaip sekėsi paskutiniu metu, bei

pranešimai ir kvietimai į

artėjančius renginius, alučius.

2021-06-27 vyko EKV Curia korporacijų vadovų susirinkimas. Korp! TauTiTo

yra Curia narė ir taip pat turėjo mandatą šiame susirinkime. Jis vyko internetu,

bet negalintiems jungtis, buvo suteikta galimybė dalyvauti ir gyvai,
atvykus į Vieną.

Iš korporacijos TauTiTo atstovas buvo pirmininkės pavaduotojas sdr. Dainius,

prisijungęs internetu nuo Totoriškių ežero kranto Trakuose. Iš viso susirinkime

dalyvavo 10 skirtingų korporacijų iš įvairių Europos šalių. Surinkimo temos

buvo kelios: valdybos rinkimai, narystės mokesčio patvirtinimas, EKV Curia

juridinio statuso įtvirtinimas dėl atstovavimo EKV ir kitose stabesnėse

organizacijose, bei įvairūs pasisakymai, tarpusavio pakvietimai kvietimai į

artėjančius renginius. Darbingiausia dalis praėjo sklandžiai – buvo perrinkta
valdyba 2021-2023 metų kadencijai. Valdyba pratęs užsibrėžtus darbus,
kurių įgyvendinimui sutrukdė Koronaviruso pandemija. 

Iš tiesų, Europos korporacijos gyvena panašiai, kaip ir Lietuvoje – vienos

sulaukia daugiau najų narių, fuksų, kitos jų sulaukia mažiau. O ir renginiai

pandemijos laikotarpiu dauguma kėlėsi į internetinę erdvę. Korporacijos,

kurios jau žinojo savo rudens renginių datas, jas pasisakė, kad norintys

pasisvečiuoti kamiltonai galėtų atvykti į vienos ar kitos korporacijos šventes.

Korp TauTiTo taip pat pakvietė apsilankyti ir Lietuvoje. Kvietimas buvo labai

šiltai priimtas. Tad šių metų ateinančiuose renginiuose galime sulaukti
svečių iš kitų Europos korporacijų.



BIOMEDICINOS MOKSLŲ STUDENTŲ
ATEITININKŲ KORPORACIJA „GAJA“

METŲ ĮVYKIAI

METINIS ŽYGIS

Kas jungia angelus, prof. Stasį

Šalkauskį, žydų paveldą,

vyskupą Eugenijų Bartulį,

dešimtą pagal dydį Lietuvos

ežerą - Rėkyvą, Kryžių kalną,

pranciškonus ir permirkusias

kojines? 

Tai liepos 4 – 5 d. Šiauliuose
vykęs tradicinis Korp! Gaja
žygis. Visą tai ir dar daugiau

patyrė korporantai, žygiavę virš

20 km, Rėkyvos ežerą

supančiomis pelkėmis,

brūzgynais, miško takeliais,

žvyrkeliais bei asfaltu. 2020

metų žygyje netrūko nieko ir

ypač geros nuotaikos. 

Pramoga vijo pramogą, atrodo tik pabaigi žygiuoti ir štai neri į ežero

vandenis, pavalgai puikią vakarienę „Angelų svetainėje" ir jau leki į
susitikimą su broliu pranciškonu Mykolu. O ką ir bekalbėti apie

vyskupo Eugenijaus Bartulio tiek dvasines, tiek ir saldžias dovanas.
Ne kasdien tenka garbė vyskupo vedamose Šv. Mišiose girdėti

ateitininkiją giriančius ir todėl dar uoliau tarnauti Kristui kviečiančius

žodžius. Dar rečiau mėgautis Šiaulių vyskupijos firminiu šokoladu, o

mes išbandėme viską.

Įspūdžiais dalijosi tuometė korporacijos 

GAJA PIRMININKĖ EMILIJA

„

„



SUSITIKIMAS SU SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO
PIRMININKE

Naujuosius mokslo metus

rugsėjo 15 d. gajiečiai

pradėjo lankydamiesi

Lietuvos Respublikos

Seime, Sveikatos reikalų

komitete, kur susitikome

su Asta Kubiliene –
tuomete sveikatos
reikalų komiteto
pirmininke. 

(SUSI)BURIAVIMAS

Pirmasis senųjų narių

susitikimas po vasaros

įvyko rugsėjo 4 d.

Korporacijos senbuviai

rinkosi korporantės

Emilijos namuose ir

tuomet patraukė link
Kauno marių, kur lydėjo
besileidžiančią saulę ir

bendravo, ruošėsi

pirmajam susirinkimui, į

kurį vėliau pakvietė

naujokus.

Susitikime diskutavome apie įvairius jautrius bioetikos klausimus, aptarėme

pastaraisiais metais priimtus įstatymus, atliktus darbus bei numatėme

įkvepiančias vizijas ateičiai. Sieksime, kad krikščionių medikų balsas vis
drąsiau figūruotų svarbiuose valstybei klausimuose!



METINĖ ŠVENTĖ

2020 metų adventą Korp!

Gaja pradėjo surengdama

metinį forumą ,,Mediko
ateitininko misija". Įvadinį

žodį tarė tuometė pirmininkė

Emilija Urbonaitė,

apžvelgdama praėjusiųjų

metų veiklas. 

KORPORACIJOS ,,GAJA“ PIRMASIS NAUJŲ MOKSLO METŲ
SUSIRINKIMAS

 

Visi, bet ypač pirmieji susirinkimai pasižymi atvirumu naujiems žmonėms. Tad į

susitikimą kvietėme visus besidominčius mūsų korporacija, pristatėme
korporacijos veiklą, susipažinome su naujais nariais. Gerai praleidome laiką

žaidžiant itin smagų protų mūšį bei diskutavome ir apie būsimų darbų užmojus.

Gydytoja gastroenterologė ir psichoterapeutė Irma Kuliavienė pasakojo
apie kūno ir sielos vienį, apie tai, kad medikas kaip joks kitas darbuotojas turi

privilegiją matyti pilną žmogaus situaciją, tarsi išbaigtą paveikslą. Apie masines

grupines ryto maldas, vienijusias tiek katalikus, tiek nekatalikus, ir kitas

įdomybes atliekant misiją Filipinuose pasakojo Gajos filisterė Viktorija. Po

metinės šventės nuotolinės dalies vyko Šv. Mišios, kurių metu studentės

ateitininkės įžodį davė ir Korp! Gaja senjore tapo Ieva Juozapavičiūtė.



PASKAITOS

STRATEGINIS KORP! GAJA SUSIRINKIMAS

2021 m. vasario 21 d. vyko

labai svarbus įvykis mūsų

korporacijai – strateginis
Korp! Gaja susirinkimas.
Susitikime aptarėme Gajos

ateities planus ir

užsibrėžėme naujus tikslus,

numatėme kelių metų

korporacijos strategiją.

Labai džiaugiamės, jog į

nuotolinį susirinkimą

galėjo prisijungti ir jame

aktyviai dalyvauti gajiečiai

iš visų Lietuvos kraštų ir

net iš užsienio.

dalyviai susipažino su kūrybinėmis terapijomis bei turėjo praktinį
užsiėmimą. „Ar gyvybė vis dar vertybė?" Paskaitų ir diskusijų vakaras iki

paskelbiant griežtus karantino apribojimus 2020 m. spalio 22 d. su Laisvos

visuomenės institutu suorganizavome atvirą bei Gajos puslapyje transliuotą

paskaitą-diskusiją ,,Ar gyvybė vis dar vertybė?" kuriame gyvybės temomis,

nuo etiškiausių kontracepcijos galimybių iki orios mirties sąvokos, kalbėjome

su savo srities profesionalais: Krikščioniškųjų gimdymo namų vadovu

gydytoju Virgilijumi Rudzinsku ir lytiškumo bei vaisingumo etikos specialiste,

VDU Santuokos ir šeimos studijų centro vyriausiąja mokslo darbuotoja

profesore Birute Obeleniene.

Paskaita „Kūrybinės
terapijos“  2020 metų
kovo 9 dieną buvo

organizuotas susitikimas

su dailės terapeute Sigita
Kučikaite, kurio metu



Diskusija ,,Tarp pasirinkimų: partnerystė ar bendras gyvenimas?" Seime

pradėjus vis dažniau minėti bendro gyvenimo ir partnerystės terminus,

viešojoje erdvėje vyksta aršūs ginčai ne tik dėl tokio teisinio reguliavimo

poreikio, bet ir jo galimos naudos ar žalos skirtingoms visuomenės grupėms.

Nors tokios diskusijos dažnos, joms pritrūksta pagarbaus bendravimo, būdingi

emocijomis, o ne argumentais grįsti teiginiai.

PASKAITOS

Siekdami išgirsti ir įvertinti argumentuotas pozicijas, kartu su

kitais studentų ateitininkų vienetais: teisininkų Korp! Iustitia
ir politologais – Šv. Tomo Moro klubu pakvietėm abiejų

pusių atstovus diskusijai, kurios metu savo požiūriu apie

partnerystės ir bendro gyvenimo įstatymus

dalinosi:  Liutauras Gudžinskas  – politologas, VU TSPMI
dėstytojas, LSDP narys;  Jūratė Juškaitė  – Lietuvos
žmogaus teisių centro komunikacijos vadovė;  Laurynas
Kasčiūnas  – politologas, TS-LKD narys;  Vytis Turonis  –
teisininkas, Ateitininkų federacijos pirmininkas. Diskusiją

moderavo žurnalistas  Aurimas Perednis. Įvyko tikrai verta

dėmesio, kultūringa diskusija, kurios įrašą galite rasti

Ateitininkų federacijos Facebook puslapyje.



KITOS VEIKLOS

Ligonių dienos minėjimas
2020 m. vasario 11 d. minėdama tarptautinę ligonių dieną korporacija

Gaja aplankė Kauno slaugos namus Petrašiūnuose. Tokių įstaigų

gyventojams reikia mūsų dėmesio, o mums jų paprastumo ir tikrumo.

Šiomis akimirkomis gali patirti labai daug: išgirsti poeziją, drauge verkti,

džiaugtis klausytis istorijų, kurios parodo gyvenimo tikrovę, o svarbiausia

būti kartu.

 

 

Tautiškumo puoselėjimas
Kartu su visais šventėme Lietuvai svarbias šventes, o drauge su Šaulių

sąjunga pagerbėme Lietuvai nusipelniusių kovotojų, tremtinių, signatarų

kapus, palikome gėlių, simbolizuojančių mūsų beribį dėkingumą ir pagarbą.



Šeimyniškumo puoselėjimas
Savo korporacijoje turėjome net tris santuokas per paskutinius metus.

Labai džiaugiamės visomis mūsų poromis, kurios tik dar kartą parodė koks

mūsų korporacijai svarbus šeimyniškumo principas.

KITOS VEIKLOS

Bendra malda
Pagrindinis Korp! Gaja kaip ateitininkų principas yra

katalikiškumas. Pastebėję bendros maldos poreikį ir trūkumą,

nusprendėme aktyviau tai kartu daryti. Jau iš seniau turime tradiciją

kartu melsti devynių dienų Šv. Juozapo noveną artėjant gajiečių

santuokoms. Šiemet nutarėme bendrą maldą per Zoom organizuoti

ir prieš Šv. Kalėdas meldžiantis Advento noveną, o štai per Gavėnią

kartu meldėmės net 14 dienų, iš kurių 9-ios buvo skirtos

Gailestingumo novenai. Gavėnioje taip pat meldėmės vieni už kitus

asmeniškai, kas savaitę gaudami partnerius, su kuriais porose vieni

už kitus melsdavomės tą savaitę. Smagu, kad prie maldų jungėsi ne

tik korporantai, tačiau ir kiti ateitininkai.



SMAGIEJI KORP! GAJA SUSITIKIMAI

Naujosios pirmininkės Aistės mintis buvo organizuoti rimtuosius
(organizacinius) ir smagiuosius (augimo santykyje, žiniose) susirinkimus,

šią idėją labai puikiai pavyko išpildyti, o į smagiuosius susirinkimus pakviesti

ne tik savus, bet ir Gajos bičiulius. Turėjome nuostabų nuotolinį susitikimą su

visuomenininku, žurnalistu, intelektualu, krikščioniško tinklalapio

„Laikmetis.lt“ įkūrėju ir redaktoriumi Tomu Vilucku, nuotolinį protų mūšį su

įvairiausiais klausimais apie visą pasaulį ir mokslo metų užbaigimo pikniką,

kuriame galėjome pagaliau susitikti gyvai, po ilgo karantino.



KORPORACIJA „TILIA“

Ne staigmena, kad 2020–2021 m. pirmoji pusė visiems buvo laikotarpis
kupinas netikėtumų, naujų pamokų ir iššūkių.

Uroboras sukosi sunkiai, tai paskubėdamas, tai sustingdamas keliems

mėnesiams, bet gyvybės ir mirties ratas nesustojo, žadėdamas atgimimo

viltį. Labai simboliškai prasidėjo ir patys 2020 m. – sausį anapilin iškeliavo

šiuolaikinės Lietuvos istorijos mokslo patriarchas prof. Edvardas
Gudavičius, o jo mokinys, Korp! Tilia garbės narys prof. Rimvydas
Petrauskas tapo Vilniaus universiteto rektoriumi. Kaip ir kiekvienais

metais minėjome Sausio 13-ą, Vasario 16-ą, griausmingai šventėme 31-ąjį
gimtadienį. Praeitį ir ateitį, laiką ir tradiciją reflektavome ilgai brandintoje

Korp! Tilia nuotraukų parodoje. Su nauja karta ir energija atsikūrė Uroboro

ašis, per metus suruošusi 6 epizodus įvairiausiomis temomis – nuo Erasmus

mainų iki pseudoistorijos, universitetų istorijos ir t.t.

METŲ ĮVYKIAI



Pandemija ir karantinas gana

skaudžiai palietė mus visus,

įvykius reikėjo suvirškinti, su jais

susigyventi, priimti. Kiek

atkrutome jau vasaros metu –

džiugiai vienas kitą galėjome

pasveikinti diplomų įteikimo
ceremonijoje, Finis Semestri
žygyje Neries regioniniame
parke, o palaikyti už laisvę ir
demokratiją kovojančius
kaimynus – Laisvės kelyje.

KARANTINO VEIKLOS

Ateinantį rudenį pasitikome jau labiau apsiginklavę kantrybe ir poreikiu

ieškoti alternatyvų būti, veikti ir puoselėti senąsias tradicijas. Tikriausiai

esminis žodis, apibūdinantis 2020–2021 m. mokslo metus su Korp! Tilia yra

ekskursijos. Jas suorganizavome iš viso keturias, iš kurių trys buvo nuotolinės.

Pirmoji buvo suorganizuota rugsėjo vidury apie studentavimą Vilniaus
universitete pirmakursiams, antroji – tradicinės Rasų kapinių ekskursijos
variacija Sudervės žydų kapinėse lapkritį. 2021 m. kovą paruošėme

nuotolinę ekskursiją po baltarusiškojo tautinio atgimimo Vilnių, o gegužę –

apie muzikines erdves Vilniuje IFDi proga.



Nuotolį įveikti bandėme ir kalėdinėmis knygų mainytuvėmis, knygų, filmų ir
tinklalaidžių rekomendacijomis Facebook paskyroje, perkeldami kai
kurias savas tradicijas į internetinę erdvę. Sausio 13-ąją šildėmės ne prie

laužų netoli Seimo, o prie nenustojančių dirbti kompiuterių – klausėmės mūsų

filisterių pasakojimų iš tų dienų, Vasario 16-ą smaginomės su junijorų

suorganizuota viktorina, vis susitikdavome pakugeliauti virtualybėje,

pasikalbėti su filisteriais apie korporacijos istoriją ar religijų skirtumus.

Nenustojome bendradarbiauti su fakultetu bei artimais draugais Corp!

RePublica – kūrėmė užduotis moksleivių Vilniaus istorijos olimpiadai, IFDi
proga organizavome šachmatų turnyrą, o su republikiečiais rengėme
diskusiją apie Sausio 13-osios įvykių nušvietimą tarptautinėje spaudoje,
informacinius karus bei prisidėjome prie ilgametės orientacinių „Paskui
Nepriklausomybę” tradicijos. Šioje keistoje pusantrų metų tėkmėje 13 tiliokų

apsigynė savo baigiamuosius darbus, o dar vienas - daktaro laipsnį. Liko keli

žingsniai iki pilno įsikūrimo buvusioje Korp! Tilia būstinėje (kuri iki

korporacijos atkūrimo 2009 m. buvo perduota VU SA IF), o liepos pradžioje

pagaliau švenčiame beveik 8 mėn. nukeltas Krikštynas – su savu ceremonialu,

skambančiomis dainomis, vienas kito išsiilgtais veidais. Uroboras vėl

beprotišku greičiu rija savo uodegą, nežinodamas, kas laukia po kelių savaičių.

KARANTINO VEIKLOS



METŲ ĮVYKIAI

KORPORACIJA „IUSTITIA“

KARANTININIS PAVASARIS

2020 m. kovą turėjome pasitikti su tradiciniu interaktyviu Kovo 11-osios

minėjimu, tačiau renginio dieną universitete paskelbus karantiną, turėjome

minėjimą atšaukti ir rasti būdų, kaip prisitaikyti prie naujos situacijos. 2020 m.

pavasario semestrą nusprendėme nedaryti jokių viešų renginių ir visą savo
dėmesį nukreipti į korporacijos narių ir bičiulių tarpusavio bendravimą.

Reguliariai, bent kas 2 savaites nuotolinių skambučių metu dalinomės

įžvalgomis apie teisinius procesus, vykstančius valstybėje ir kitas aktualijas.

INTERAKTYVUS KOVO 11-OSIOS MINĖJIMAS

Jau tradicija tapęs korp! Iustitia renginys,

karantino šešėlyje turėjo įgyti naują formą.

Užuot susitikę gyvai, organizavome

nuotolinį 3 renginių ciklą. Užsiregistravę

komandos skambučių metu turėdavo
įvykdyti greitąsias užduotis, už kurias
gavo taškų bei kas savaitę atsiųsti
didžiąją savaitės užduotį (pvz.

nepriklausomybę atstatančios valstybės

koncepciją, ar planuojamus

nepriklausomybės atkūrimo etapus), kol

galiausiai turėjo pateikti Lietuvos

Respublikos Konstitucijos projektą,

kuriame nurodytų esminius principus ir

gaires, kuriomis vadovautųsi jų kuriama

valstybė. 

Džiaugiamės, kad šis renginio formatas kasmet pritraukia vis didesnį būrį

dalyvių ir profesionalų, prisidedančių prie renginio organizavimo ir komandų

užduočių vertinimų. Šių metų renginyje dalyvavo 14 komandų, savo
sveikinimą atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda,
pritraukėme daugybę rėmėjų, kurie įteikė piniginius ir kitus prizus, kurių bendra

vertė sudarė apie 3000 eur.



KORPORACIJA KAIP ATEITININKŲ FEDERACIJOS
DALIS

Priklausydami vienai seniausių ir didžiausių organizacijų Lietuvoje – 
 dalyvaujame Ateitininkų federacijos veikloje. Džiaugiamės stipriu

organizacijos teikiamu užnuguriu, tad 2020 m. kovo mėnesį organizacijos
110–ąjį gimtadienį šventėme lyg savo! Susitikome su kitose ateitininkiškose

studentų organizacijose dalyvaujančiais studentais ir vyresniais organizacijos

nariais, dalinomės ateities planais ir bendradarbiavimo galimybėmis. 

Vasarą taip pat pasitikome

bičiulių ateitininkų

apsuptyje, nes liepos 2–4

dienomis dalyvavome.

Ateitininkų federacijos
sąskrydyje „Iškelti perlus
iš gelmių”. Buvo

aptariami svarbiausi

ateitininkijos, o kartu – ir

jai priklausančių

korporacijų, tarp kurių yra

ir korp! Iustitia, klausimai,

pristatomos ateities

vizijos, švenčiama

bičiulystė.

BENDRAVIMAS 
SU KITOMIS 

KORPORACIJOMIS

2020 m. rugsėjo 12 d. kartu su kitomis korporacijomis dalyvavome VU
kontaktų mugėje, kurioje esamiems ir būsimiems universiteto nariams

pristatėme korporacijų veiklą ir tradicijas. 2021 m. kovo 23 d. dalyvavome

Akademinio skautų sąjūdžio Vilniaus skyriaus organizuotoje diskusijoje

„Stambulo konvencija: visi jos mitai ir tiesos”, kurioje savo, kaip teisininko

įžvalgomis dalinosi sen! Vytis Turonis.



2021 m. balandžio 27 d. kartu su kitais ateitininkiškais studentų vienetais

(korp! Gaja ir šv. Tomo Moro klubu) organizavome diskusiją „Tarp
pasirinkimų: partnerystė ar bendras gyvenimas?”, skirtą tų dienų

politinėms ir teisinėms aktualijoms aptarti. Diskusijoje dalyvavo teisininkas,

korp! Iustitia sen! Vytis Turonis, politologas Liutauras Gudžinskas, politologas

ir politikas Laurynas Kasčiūnas, bei Lietuvos žmogaus teisių centro

komunikacijos vadovė Jūratė Juškaitė, o renginį moderavo žurnalistas –

Aurimas Perednis. Džiaugiamės, kad nuotolinę diskusiją tiesiogiai nuolat

stebėjo ne mažiau kaip 100 žmonių, o įrašą peržiūrėjo daugiau kaip 3000
Facebook vartotojų.

BENDRAVIMAS SU KITOMIS  KORPORACIJOMIS



POKYČIAI KORPORACIJOS VIDUJE

2020–2021 mokslo metus pasitikome padėkodami pirmininkui sen! Justinui

Jarusevičiui už kadenciją ir pasveikindami naująją pirmininkę – Akvilę
Petrauskienę. 

Karantino laikotarpiu daugiau laiko skyrę tarpusavio bendravimui,

identifikavome problemas, su kuriomis susiduriame po korporacijos

atkūrimo, todėl didesnis dėmesys buvo skirtas korporacijos istorijos ir
tradicijų pažinimui: iškeltas narystės klausimas, pradėta rengti junijorų

rengimo tvarka ir pan. Džiugu, kad mokslo metų pradžioje kelti tikslai davė

rezultatų.

Mokslo metus užbaigėme 2021 m. birželio 29 d. vykusia Finis Semestri
švente, kurios metu sen! Tomas Pilkis tapo filisteriu, o Akvilė
Petrauskienė – senjore. Mums – tai ypatinga šventė, nes paskutiniai

kėlimai korporacijoje vyko 2016 m., atkuriant korporaciją. Šiuo mažu,

simbolišku žingsniu, pradedame naują korp! Iustitia etapą ir nekantriai

laukiame rudens, kai savo kelionę kaip junijorai, pradės bent 4 dabartiniai

kandidatai.



LIETUVOS ŠAULIŲ STUDENTŲ
KORPORACIJA „SAJA“

METŲ ĮVYKIAI

Pandemijos ženklu pažymėtas laikotarpis nebuvo lengvas ir Lietuvos šaulių

studentų korporacijos „Saja“ bendruomenei. 2020 metai „Sajai“ nors ir labai
svarbūs bei ypatingi, nebuvo pažymėti su trenksmu ir atitinkamomis
iškilmėmis. 2010 m. gegužės 19 d. atkūrus Lietuvos šaulių studentų

korporaciją „Saja“ Vilniaus universiteto Didžiajame kieme ir Teatro salėje, po

10 (anei po 11) metų didžių iškilmių rengti negalėjome. Teko pasitenkinti

nuotoliniu susiskambinimu.

Minios praėjusiais metais

nesukvietė ir tėvynę
mylinčių žmonių
sąskrydis „Trakinių
partizanai“. 1945 m. žuvę

Lietuvos kovotojai pirmą

rugsėjo savaitgalį buvo

pagerbti jaukioje

mažesnėje kompanijoje

(Utenos, Vilniaus ir Kauno

šaulių, sajūnų ir

trakiniečių).



METŲ ĮVYKIAI

Sajūnai nuo 2016 metų organizuoja Jaunųjų šaulių asamblėją (JŠA), kurios

tikslas – paskatinti jaunuosius šaulius diskutuoti, domėtis, lavinti ne tik fizines,

bet ir inteletualiąsias savybes, suteikti galimybę jiems patiems būti
išgirstiems, jų požiūrį, idėjas ir poreikius išklausant ir perduodant LŠS
vadovybei. „Saja“ nuoširdžiai tiki, kad jaunieji šauliai yra Lietuvos ateitis. Taip

pat ir „Sajos“, nes dažniausiai būtent jie, norėdami tęsti šaulišką veiklą ir

studijuodami, papildo „Sajos“ gretas. Tad rugpjūčio mėnesį jaunuosius šaulius

sukvietėm į Geležinio Vilko batalioną Rukloje, ten juos edukavome ir

diskutavome apie šaulystės visą gyvenimą prasmę.

Rugsėjo pabaigoje vyko

kandidatų kviestuvės. Šį

kartą kiek kitaip – sen!

Aušros lydimi potencialūs ir

jau esami sajūnai įsitraukė į

gana interaktyvią istorinę

ekskursiją po Vilniaus

senamiestį – (at)rado Vilnių

su „Saja“.



METŲ ĮVYKIAI

Sajūnų visuotinis suvažiavimas persikėlė į internetinę erdvę. Negalėję susitikti

gyvai, naująją Valdybą ir naująjį Pirmininką, kuriuo tapo Lukas
Valentukevičius, išsirinkome nuotoliniu būdu. Iš tos rimties net nuotraukos

nepadarėme.

Adventas partizaniškai, taip pat tradicinis „Sajos“ renginys, taip pat vyko

nuotoliu – internete. Šis renginys skirtas prisiminti partizanus, sužinoti ar
bent pabandyti įsivaizduoti, kaip miškuose jie galėjo jaustis artėjant
Kalėdoms. 2020–ųjų gruodį renginys buvo skirtas Mardasavo mūšio (1945–12–

05) 75–mečiui paminėti. Istorijomis dalinosi Vytautas Valentukevičius

(kraštotyrininkas, istorikas) ir Rūta Trimonienė (Lietuvos gyventojų genocido ir

rezistencijos tyrimo centro vyriausioji istorikė). Nors šįkart susitikome

nuotoliniu būdu, be žygio, laužo, dainų, arbatos dalijimosi ar žvakučių, tačiau

apturėjome ne mažiau įdomų renginį.

KARANTINO VEIKLOS

Per Kalėdas sajūnai nepamiršo

ir vyriausių Šaulių sąjungos
10-os rinktinės narių.
Išsiuntėme jiems Kalėdines

atvirutes (jų dailininkė sajūnė

Marija Daunytė).



KARANTINO VEIKLOS

Karantino metu dažnas jaučiasi vienišas, tad mes labai norėjome parodyti,

priminti, kad senoliai mums visiems svarbūs, kad nėra užmiršti, kad jie
nėra vieni, o jų atsidavimas Lietuvai bus vertinamas amžinai. 

O Sajos bendruomenės

Kalėdas, spėkite,

minėjome? 

Taip, kurjeriai nešiojo

dovanas, o mes

šypsojomės vieni

kitiems ekranuose.

2021 vasario 16–ąją taip pat minėjome virtualiai. Seminare su sen! dr.
Mindaugu Nefu prisiminėme istorinius Nepriklausomybės akto pasirašymo
aspektus bei diskutavome, kiek, daugiau nei prieš šimtą metų sukurtos,

modernios valstybės atspindžių randame šiandieninėje Lietuvoje ir savyje.

11 – ajį gimtadienį
sujungėme su
Gegužine ir gavome

Gimtažinę. 

Pirmasis gyvai vykęs

renginys po metų

nuotolio, valio!



KARANTINO VEIKLOS

Dar keletas svarbių renginių, kaip, beje, ir kandidatų mokymai ar Valdybos

posėdžiai ir kiti aktualūs susitikimai – vyko pagal šiuolaikines aktualijas ir

priverstinę madą – nuotoliniu – video skambučiais. Birželio mėnesį

organizavome (tiksliau, organizavo „Sajos“ kandidatės, tikimės, greitai

tapsiančios „Sajos“ narėmis, Kornelija ir Gertrūda) nuotolinį renginį – diskusiją

„Jaunimo organizacijų vaidmuo valstybės gynyboje“. Siekdami paskatinti

didesnį jaunų žmonių bei jaunimo organizacijų įsitraukimą į valstybės gynybą,

diskusijos metu apžvelgėme jaunimo organizacijų vaidmenį ir svarbą valstybės

gynyboje tarpukariu bei šiomis dienomis, jaunimo ir atsakingų institucijų

nuomonę bei požiūrį šiuo klausimu.

Diskusijoje aptarėme pilietinių jaunimo organizacijų vaidmenį, tokių kaip
skautai, šauliai, ateitininkai bei korporacijos. Renginyje dalyvavo Žilvinas

Tomkus – LR krašto apsaugos viceministras, sen! dr. Mindaugas Nefas –

istorikas, pedagogas ir Luka Sinevičienė – istorikė, visuomenininkė, laidų

vedėja ir „Nacionalinės ekspedicijos" dalyvė, diskusiją moderavo buvusi

žurnalistė Algimantė Ambrulaitytė bei būrys klausytojų.

Savo veiklomis „Saja“ ir toliau siekia ir sieks patraukliomis bei originaliomis

formomis skatinti savo bendruomenę, šaulius, o ir visuomenę, domėtis ir
aktualizuoti Lietuvos istoriją, pilietiškumą, patriotizmą bei šauliškas
vertybes. Labai dėkojame mūsų sendraugiui kpt. Alminui Sinevičiui, kuris

savanoriavo ligoninėje karantino piko metu ir padėjo medikams gelbėti mūsų

visų gyvybes. Ačiū Tau. Karantinas baigėsi, tad tikimės pagaliau dažniau gyviau

ir gausiau susitikti. To linkime ir kitiems!


