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NUO ÁKÛRIMO IKI OKUPACIJOS 
 
Naujos studentø organizacijos steigimo idëja gimë kartu su Lietuvos nepriklausomybës atstatymu. Ásteigus 
nepriklausomà Lietuvà, 1918 m. jau buvo galvojama apie moksleiviø tautininkø organizacijos steigimà. Tolydþio ði 
idëja darësi vis aktualesnë, ypaè ásisteigus Kaune Aukðtiesiems kursams ir vëliau (1918 02 16) jiems persiorganizavus 
á Lietuvos Universitetà. Naujos studentø organizacijos steigimu konkreèiai pradëta rûpintis 1921 metø vasarà. Steigimo 



 3

minèiai palankiai nusiteikusiø lietuviø bûreliuose prasidëjo nevieðas ástatø bei programos pagrindiniø straipsniø 
svarstymas, susiraðinëjimas tais reikalais tarp uþsieniuose mokslus einanèiø studentø, ir tas tæsësi ligi 1922 m. 
pavasario.  
 
Pirmas vieðas balsas, iðkëlæs naujos studentø organizacijos steigimo reikalà, buvo Valentino Gustainio straipsnis 
"Politinës srovës ir universitetas", paskelbtas 1922 metø velykiniame "Tëvynës Balse". Ðis straipsnis sukëlë gyvas 
diskusijas spaudoje ir, reikia manyti, turëjo lemiamos reikðmës Korp! Neo-Lithuania ásisteigimui.  
 
Kaune susidaræs pradininkø bûrelis korporacijos reikalais palaikë nuolatinius ryðius su V. Gustainiu, studijavusiu 
Heidelbergo universitete. Ástatai buvo paruoðti 1922 metø vasarà ir áteikti Lietuvos Universiteto Senatui tvirtinti.  
 
Lietuvos Universiteto Senatui 1922 m. lapkrièio 9 dienà Korp! Neo-Lithuania ástatus patvirtinus, lapkrièio 11 dienà 
trylika pradininkø susirinko Simo Virkuèio bute pirmojo posëdþio, priëmë V.Gustainio paruoðtà deklaracijà ir nutarë 
lapkrièio 12 dienà ðaukti vieðà studentijos susirinkimà. Susirinkimas ávyko didþiojoje Universiteto salëje.  
 
Èia pat buvo iðrinkta pirmoji Korporacijos valdyba (ligi 1923 05 21 statuto pakeitimo vadinosi taryba), kurià sudarë J. 
Vileiðis, V. Banaitis, K. Marèiulionis, A. Dumbrys, A. Drevinskas ir A. Jakobas. Taip korporacija pradëjo savo darbà, 
ir kuris vëliau reiðkësi vidiniu tvarkymusi ir aktyvia veikla Universitete ir visuomenëje.  
 
Korp! Neo-Lithuania netiko prieðkarinës Rusijos, nei Vakarø Europos studentø organizacijø pavyzdþiai, nes pirmieji 
buvo atgyvenæ savo laikus, o antrieji buvo svetimi lietuviø tautos bûdui ir sunkiai suprantami nepriklausomos Lietuvos 
studentams. Reikëjo sukurti savas, lietuviðkas tradicijas ir savà organizacinæ formà, atitinkanèià tautos bûdà.  
 
Naujai studentø organizacijai ásitvirtinti lietuviø visuomenëje nepaprastai daug padëjo tas faktas, kad jà rëmë Antanas 
Smetona ir kiti þinomi asmenys, tokie kaip kanauninkas Juozas Tumas - Vaiþgantas, profesorius Izidorius Tamoðaitis ir 
kiti.  
 
Ásisteigdama, naujoji studentø organizacija pasivadino Lietuviø Studentø Tautininkø Korporacija ir tik nuo 1923 metø 
kovo 1 dienos jos vardas buvo pakeistas á dabartiná - Lietuviø Studentø Tautininkø Korporacija Neo-Lithuania. Tø pat 
metø geguþës 21 dienà pakeistas statutas ir priimti jau korporaciniai santvarkos pagrindai:  
 
•Seniorø sueiga, •Juniorø institucija •Nariø kategorijos ( juniorai, seniorai, ekstra - loci, inaktyviai, filisteriai) •Uniforma 
(tik valdybai). 
 
 
Ðiuo statuto pakeitimu taryba buvo pavadinta valdyba, galutinai nustatytos spalvos (raudona - auksinë - raudona).  
 
Korp! Neo-Lithuania metiniø sukaktuviø proga, 1923 m. lapkrièio 11 dienà, kun. Tumas Vaiþgantas paðventino 
korporacijos rûmø kertiná akmená, o korporantai tà dienà pasirodë uniformuoti (su kepuraitëmis).  
 
Korp! Neo-Lithuania vëliavà paðventino Vytauto Didþiojo baþnyèioje, Kaune - 1924 m. geguþës 14 dienà kan. Tumas 
Vaiþgantas. Jis buvo iðrinktas pirmuoju korporacijos garbës nariu, ir to pat mënesio 20 dienà jam iðkilmingai áteiktos 
korporacijos spalvos.  
 
1924 m. gruodþio 7 d. garbës nariais korporacija iðrinko dr. Jonà Basanavièiø, inþ. Petrà Vileiðá ir Broniø Kazá Balutá, 
o 1925 m. vasario 8 d. - prof. Jonà Jablonská.  
 
Korporacijai iðaugus á gausià studentø ðeimà, kad veikla bûtø sëkmingesnë, 1925 m. vasario 20 d. nutariama veikti, 
pasiskirsèius á profesines sekcijas.  
 
1925 m. lapkrièio 18 d. ásteigiamas studenèiø neo-lithuaniø ratelis, kuris pradþioje veikë autonomiðkai korporacijos 
ástatø bei statuto ribose ir vëliau sudarë atskiros Lietuvos Studenèiø Tautininkiø Korporacijos Filiae Lithuaniae 
uþuomazgà.  
 
Nauji korporacijos ástatai priimami 1926 m. geguþës 26 d.  
 
1927 m. geguþës 11 d. Antanas Smetona iðrenkamas korporacijos Garbës nariu.  
 
Korporacijos rûmø statyba buvo baigta 1928 m. pradþioje. Vasario 16 dienà ávyko iðkilmingas jø atidarymas. 
Korporacijos rûmai tapo visu veiklos þidiniu, kur telkësi visas korporacijos gyvenimas. Èia pasigyveno kelios deðimtys 
korporantø, buvo árengta skaitykla su gausia biblioteka, valdybos ir filisteriø kambariai, bei iðtaiginga salë.  
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1928 m. geguþës 11 d. seniorø sueiga Korporacijos garbës nariu iðrenka prelatà Jonà Maèiulá - Maironá.  
 
Mergaièiø rateliui prasiplëtus ir iðaugus á gausø ir pajëgø vienetà, 1928 m. spalio 28 d. seniorø sueiga pakeièia ástatus 
ir studentës neo-lithuanës ásteigia atskirà korporacijà Lietuviø Studenèiø Tautininkiø Korporacijà Filiae Lithuaniae. Abi 
korporacijos, nors ir bûdamos atskiros, visà laikà broliðkai bendradarbiavo akademinëje ir visuomeninëje veikloje.  
 
Vadovaujant A.Dirþiui, korporacijos valdyba kreipë daug dëmesio á savo laikraðèio reikalingumà. 1931 m. gruodþio 15 
d. iðëjo Korp! Neo-Lithuania leidþiamo laikraðèio "Studentø balso" pirmasis numeris.  
 
Deðimties metø proga buvo iðleistas specialus leidinys - "Neo-Lithuania (1922 - 1932)", redaguotas Stp. Vykinto - 
Povilavièiaus, Petro Uliansko - Ulëno, Vinco Vileiðio.  
 
 
KORPORACIJA TREMTYJE 
 
Vakarø Europoje 
 
Lietuvos okupacija buvo ir korp! Neo-Lithuania bei kitø broliðkø korporacijø didþioji tragedija. Dauguma jos nariø 
buvo iðveþti, iðþudyti. Taip pat dauguma korporacijos nariø pasitraukë á Vakarus. Apie 400 þmoniø atsidûrë 
Vokietijoje bei kituose Vakarø Europos kraðtuose.  
 
Þlugus hitlerinei Vokietijai, jie jungësi á bendràsias visø lietuviø organizacijas Lietuvos reikalø ginti, nepamirðdami ir 
savosios korporacijos.  
 
Korp! Neo-Lithuania ir kitø jos broliðkø korporacijø (Filiae Lithuaniae, Jaunoji Lietuva, Herkus Montë, Geleþinis 
Vilkas) nariai ávairiomis progomis susirinkdavo korporantiðkø tradicijø prisiminti, jomis pagyventi ir organizaciniø 
reikalø aptarti.  
 
1946 metø pradþioje Vakarø Vokietijoje ásisteigë lietuviø akademinio jaunimo sambûris ÐVIESA. Daug korporantø 
aktyviai ásijungë á naujo lietuviø studentø sàjûdþio veiklà. Buvo galvojama, kad ðis sàjûdis patenkins ir tautinës idëjos 
reikalavimus.  
 
Taèiau viltys nepasiteisino. ÐVIESOS sàjûdyje palengva pradëjo stiprëti kairesnës tendencijos. Esant tokiai situacijai, 
Korp! Neo-Lithuania nariams teko sustoti ir pasilikti viduryje, kad 1922 m. lapkrièio 11 d. pasirinktasis lietuviø tautos 
kelias nebûtø uþgoþtas svetimos idëjos.  
 
1948 m. balandþio 1-10 dienomis Fischene (Vokietijoje) tautiniø korporacijø nariø iniciatyva suruoðtoje tautinës 
akademinës jaunuomenës stovykloje ásisteigë VILTIES korporacija, kurios tik vardas buvo skirtingas, taèiau tikslai 
buvo tie patys kaip ir mûsø korporacijos. Naujosios korporacijos ðûkis buvo PRO PATRIA, statuto pirmieji þodþiai 
skelbë "Jungiamës kovon dël Lietuvos laisvës", o Neo-Lithuania, Filiae Lithuaniae ir Jaunosios Lietuvos filisteriams 
skirti sveikinimo þodþiai skambëjo taip: "Eidami Jûsø pradëtu keliu, mes tikime pasiekti mûsø didájá tikslà - atgauti 
laisvæ mûsø tëvynei Lietuvai".  
 
Taip pat Vokietijoje buvo susirûpinta pastovaus organizuoto ryðio reikalu, kuomet prasidëjo emigracija á uþjûrius. Trijø 
korporacijø pirmininkø suvaþiavimas 1948 m. sausio 14-15 dienomis nutarë suregistruoti ðiø organizacijø narius, 
atsidûrusius laisvajame pasaulyje ir Heidelberge 1948 metais liepos mën. suðaukti jø suvaþiavimà. Tam reikalui buvo 
iðrinkta Neo-Lithuania, Filiae Lithuaniae ir Jaunosios Lietuvos korporacijø Vykdomoji Taryba, kurià sudarë 
pirmininkas Antanas Dirþys ir nariai A. Nasvytytë - Augustinavièienë, J.Jankaitis, J. Jurkûnas ir S.Vykintas. Vykdomoji 
Taryba greitai suorganizavo ryðiui palaikyti ágaliotiniø tinklà, suregistravo daugumà - per 300 filisteriø ir korporantø, 
gyvenanèiø Vakarø Vokietijoje, Didþiojoje Britanijoje, Prancûzijoje, Austrijoje, Ðvedijoje, JAV, Kanadoje, 
Venesueloje ir Australijoje.  
 
Vykstant emigracijai á uþjûrio kraðtus, Neo-Lithuania bei kitø broliðkø korporacijø nariø didþiausias skaièius 
prieglaudà rado JAV ir Kanadoje. Èia Neo-Lithuania ir jos broliðkø korporacijø nariø iniciatyva ëmë kurtis Lietuviø 
Tautinio Akademinio Sambûrio skyriai, apjungæ vienur Neo-Lithuania ir jos broliðkø korporacijø, o kitur - visø 
buvusiø draugiðkø korporacijø narius.  
 
Taèiau Tautinis Sambûris tik jungë senuosius korporantus, nekeldamas tikslo gausinti ir tæsti organizacijø veiklà bei 
lietuvybës perdavimà kitoms kartoms. Todël ðiuo tikslu buvo nuspræsta atkurti korporacijà Neo-Lithuania su jos 
tikslais ir tradicijomis, kad tuo bûtø atviras kelias lietuviø akademiniam jaunimui, einanèiam mokslus uþsienio 



 5

aukðtosiose mokyklose, intelektualiai bræsti tautinës minties lietuviø studentø korporacijos dvasioje, pamilti jos 
tradicijas, brandinti Lietuvos meilæ ir Lietuvos laisvës ryþtà. 
Jungtinëse Amerikos Valstijose 
 
Suvaþiavimai, sueigos, stovyklos 
 
Paruoðiamuosius darbus korporacijos atkûrimui atliko Klyvlendo (Cleveland) neolituanai, kurie jau 1950 metø spalio 8 
dienà buvo ásteigæ korp! Neo-Lithuania padaliná. Jø pastangomis 1954-1955 metais buvo suregistruoti visi uþsienio 
neolituanai ir filijos. Klyvlendo pavyzdþiu pasekë Niujorko (New York) ir Monrealio (Montreal) (Kanadoje) 
neolituanai, ásteigæ vietinius korp! Neo-Lithuania skyrius. Ðiems skyriams susitarus, Klyvlendo skyriui buvo pavesta 
eiti centro valdybos pareigas.  
 
1955 m. liepos 2-3 dienomis Toronte (Kanadoje) ávyko pirmasis korporacijos suvaþiavimas tremtyje, kurio 
svarbiausias tikslas buvo apsvarstyti korporacijos Neo-Lithuania ir Filiae Lithuaniae veiklà. Ðiame suvaþiavime buvo 
atkurta korporacija Neo-Lithuania bei nustatytos jos veiklos formos tremtyje. Ðiame susirinkime priimta tokia 
rezoliucija:  
 
"1. Korp! Neo-Lithuania veikla tremtyje, iki ðiol reiðkusis savaimingai, formaliai atgaivinama visomis Lietuvoje 
nusistovëjusiomis tradicijomis ir paproèiais, ypatingà dëmesá skiriant priauganèiam akademiniam jaunimui, kaip 
bûsimos Lietuvos kuriamajai jëgai. 
2. Korp! Filiae Lithuaniae susijungia su korp! Neo-Lithuania ir vieningai veikia korp! Neo-Lithuania vardu..."  
 
 
 
Filijos, ásijungdamos á korp! Neo-Lithuania, pasiliko teisæ dëvëti korp! Filiae Lithuaniae spalvas ir þenklus.  
 
Toronto suvaþiavimas priëmë "LST Korp! Neo-Lithuania veiklos tremtyje nuostatus", pagal kuriuos bus tvarkomas 
korporacijos organizacinis gyvenimas "...iki nepriklausomoj Lietuvoj susirinkusi sueiga atnaujins normalià korporacijos 
veiklà". Ðie nuostatai ápareigojo neolituanus vadovautis senuoju ðûkiu PRO PATRIA, tæsti jos tradicijas, gyventi jos 
dvasia ir siekti korporacijos tikslø - "...lietuviø tautos didybës, jos garbës ir valingos, kilnios bei tauris asmenybës...", 
"...kad korporacija ateityje ir vël tarptø laisvoje Tëvynëje".  
 
Totonto suvaþiavimas centro valdybos pareigas perdavë Niujorko neolituanams. Niujorko valdybai pirmininkaujant, 
1955 - 1957 metais buvo atlikti keli svarbûs darbai, ávedæ korporacijà á normalaus darbo vagà:  
 
a) ágyta korporacijos vëliava, kurià paðventino 1957 m. sausio 12 d. Niujorke Tëvø Pranciðkonø koplyèioje tëvas B. 
Mikalauskas, OFM; 
b) pagamintos spalvos ir þenklai; 
c) ásteigta daug korporacijos padaliniø; 
d) pradëti korporacijos leidinio darbai; 
e) pradëtas skirti didelis dëmesys naujø nariø pritraukimui bei jø auklëjimui; 
f) pasiruoðta Antrajam korp! Neo-Lithuania suvaþiavimui tremtyje.  
 
 
 
Antrasis suvaþiavimas ávyko 1957 m. rugpjûèio 31 d. - rugsëjo 1 d. Detroite. Ðis suvaþiavimas paþymëtinas tuo, kad 
jame dalyvavo ypaè daug jaunimo - seniorø ir senioriø. Susirûpinta jaunimo subûrimu á vasaros stovyklas, santykiais su 
kitomis lietuviðkomis organizacijomis bei korporacijos spauda.  
 
Treèiasis suvaþiavimas ávyko 1959 m. lapkrièio 26-28 d. Niujorke. Ðiame suvaþiavime buvo priimti tremties sàlygoms 
pritaikyti korporacijos ástatai, iðlaikant korp! Neo-Lithuania principus. Taip pat ávesta naujovë: broliðkø korporacijø 
nariai, ásijungæ á korp! Neo-Lithuania, gali dëvëti savo korporacijos arba korp! Neo-Lithuania spalva. Be to, paraginta 
steigti filisteriø sàjungos skyrius, kur tai yra ámanoma. Suvaþiavime iðrinkta Valdyba atliko vienà paþymëtinà darbà - 
paruoðë korporacijos vidaus tvarkos statutà. Ðá darbà atliko valdybos sudaryta kolegija, vadovaujama Vaclovo 
Maþeikos.  
 
Ketvirtajame suvaþiavime, ávykusiame 1961 metø lapkrièio 11-12 dienomis Èikagoje, buvo ðiek tiek atnaijinti ástatai ir 
patvirtintas laikinasis korporacijos vidaus statutas.  
 
Septynioliktasis suvaþiavimas ávyko 1987 m. rugsëjo 5-6 d. Gintaro vasarvietëje, Junion Piere, Mièigano valstija. 
Pradëta rûpintis korporacijos leidinio ruoðimu.  



 6

 
Aðtuonioliktasis suvaþiavimas ávyko 1989 m. rugsëjo 2-4 d. Gintaro vasarvietëje, Junion Piere, Mièigano valstija. 
Suvaþiavime buvo skaitoma paskaita apie Lietuvos ir Amerikos studentus bei paskaita tema "Nauja karta, nauja kalba, 
nauji prisitaikymai". Patvirtintas Tautinio kultûros fondo steigimas; korporacija yra viena ið to fondo steigëjø.  
 
Devynioliktame suvaþiavime, ávykusiame 1991 m. rugsëjo 6-8 d. paskaità skaitë fil! Vida Jonuðienë, iðryðkindama 
istorinæ rugsëjo 8 dienos datà, bei pasidþiaugdama Lietuvos nepriklausomybës atgavimu. Suvaþiavime dalyvavo 
Lietuvos Atkuriamojo Seimo deputatë Rasa Rastauskienë, kuri pasveikino korporacijà ir smulkiau papasakojo apie 
Lietuvos parlamento veiklà.  
 
Nuo korporacijos atsikûrimo, iðeivijoje buvo surengta 15 vasaros stovyklø. Jose dalyvavo per 1000 dalyviø, ávairiomis 
temomis skaitytos 125 paskaitos, paruoðti 135 referatai, surengta 13 literatûros ir poezijos vakarø. Kiekvienoje 
stovykloje bûdavo leidþiamas laikraðtëlis "Naktibalda", kurio iðëjo 165 numeriai po 12-14 psl.  
 
Be vasaros stovyklø ir suvaþiavimø, kurie bûtinai ávyksta kas dveji metai, korp! Vyriausios valdybos yra suruoðusios 
eilæ iðvykø, kuriø metu korporantai turi progà kartu susitikti ir pabendrauti. Ðiø iðvykø metu rengiamos konferencijos, 
diskusijos, skaitomos paskaitos bei praneðimai.  
 
Stebëdami korporacijos gyvenimà, pastebime labai svarbø bruoþà - tai lietuviø tautos kelias. Kiekvienà kartà, kai tik 
tautos kelyje nusilpdavo lietuviø akademinio jaunimo jëgos, ar kiek krypteldavo ið vidurio á deðinæ ar á kairæ, Neo-
Lithuania visada sustiprindavo savo veiklà, kad Lietuvos ir lietuviø tautos idealai nebûtø uþmirðtami ar menkinami.  
 
Veikla ir pramogos 
 
Èikagos ir Los Andþelo padaliniai nuo pradþiø iki dabar buvo pakankamai aktyvûs, tuo tarpu, kai kitose vietose veikla 
susilpnëjo arba apskritai sustojo. Èikagos neolituanai buvo suorganizavæ tautiniø ðokiø grupæ, su kuria dalyvavo trijose 
tautinëse ðokiø ðventëse; buvo korporacijos orkestras, kuris grojo ne tik per korporacijos ðventes, bet ir visai Èikagos 
lietuviø bendruomenei, iðleidæs septynias plokðteles; krepðininkai neolituanai, vadovaujami Edvardo Modesto, garsino 
korporacijos vardà, laimëdami pirmà vietà tarp vietiniø lietuviø sporto klubø.  
 
Ið svarbesniø kultûriniø renginiø verta paminëti talentø vakarà, pastatytà Vinco Krëvës istorinæ dramà "Skirgaila", 
Antano Smetonos, Jono Basanavièiaus, Maironio minëjimus. 
Be kultûriniø renginiø, Èikagos padalinys organizuoja ir kitokiø pramogø, kaip pasiplaukiojimà vidurvasaryje laivu po 
Mièigano eþerà. Tokie pasiplaukiojimai tapo labai populiarûs ir sveèiø vis gausëja.  
 
 
Iðeivijoje korp! Neo-Lithuania Vyriausiajai Valdybai pirmininkavo ðie kolegos:  
 
 
1. Korp! Neo-Lithuania istoriniai bruoþai. Dr. Bronius Nemickas.  
Korporacija Neo-Lithuania. 36-46 psl. Èikaga, 1993. 
2. LST Korp! Neo-Lithuania suvaþiavimai. Dr. Bronius Nemickas, Audronë Gulbinienë, Vaclovas Maþeika.  
Korporacija Neo-Lithuania. 225-241 psl. Èikaga, 1993. 
3. LST Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdybø veikla. Vaclovas Maþeika, Juozas Jurevièius.  
Korporacija Neo-Lithuania. 225-241 psl. Èikaga, 1993. 
4. LST Korp! Neo-Lithuania padaliniai.  
Korporacija Neo-Lithuania. 225-241 psl. Èikaga, 1993. 
Tinklapá kuria:  
fil! Rasa Ruseckaitë ir fil! Rièardas Ulozas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


