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KUREJĄ-SAVANORĮ A f A V I N C Ą ALKEVIČIŲ
PRISIMENANT
1917 m. rugsėjo 18-22 d. Vil
niuje vykusioje lietuvių konferenci
joje buvo išrinkta Lietuvos Taryba
atstovauti atgimstančiai Lietuvai.
Maždaug po metų Vilniuje, Didžio
joje g. 30, bute Nr. 2, buvo pasirašy
tas Nepriklausomybės Aktas. 1918
m. vasario 16 dieną Lietuvos Taryba
paskelbė Lietuvą nepriklausoma
valstybe. Dvidešimt asmenų savo
parašais patvirtino Nepriklausomy
bės paskelbimo aktą.
Signatarai pasirašė aktą, varto
dami rašalą, tačiau nepriklausomy
bę įtvirtinti ir apginti reikėjo pavar
toti kraują ir daug Lietuvos vyrų,
kurie nepabūgo savo kraujo dėl
tėvynės laisvės pralieti. Vienas iš tų
1918 m. Lietuvos gynėjų ir nepri
klausomos valstybės kūrėjų buvo
jaunas suvalkietis, gyvenęs netoli
dr. Jono Basanavičiaus gimtinės,
Vincas Alkevičius.
Jau 1918 m. Vincas Alkevičius
buvo gynėjų eilėse, kad įtvirtintų
signatarų pasirašytą Aktą, atku
riantį nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Jam esant antrame pėstininkų
pulke, teko dalyvauti bolševikų,
bermontininkų ir lenkų frontuose.
Kadangi gabiai ir sąžiningai atlik
davo jam duotas pareigas, Vincas
Alkevičius buvo pakviestas stoti į
karininkų eiles, bet jis nesutiko, nes
nenorėjo palikti savo kovos draugų
ir matė, kad trūksta kareivių išvyti

okupantams.
Kovojant su lenkais, vienoje vie
toje jie stipriai puolė lietuvių ka
riuomenės dalinius ir pramušė fron
tą. Pasidarė didelė suirutė, kad net
priekinis pulkas negalėjo pranešti
kitam atsarginiam pulkui, kas atsi
tiko. Daug lietuvių kovos metu
pateko į lenkų letenas. Tarp jų buvo
ir Vincas Alkevičius.
Jis nelaisvėje išbuvo iki pa
sikeitimo belaisviais. Lietuviai be
laisviai buvo laikomi Galicijoje žiau
riomis sąlygomis. Daug draugų iš
badėję mirė, o kitų sveikata tiek
pairo, kad, paleisti iš nelaisvės, vė
liau mirė savoje žemėje. Lenkai
lietuvius belaisvius lietingą rudenį
laikė plyname lauke, aptvertame
spygliuotų vielų tvora. Naktys būda
vo labai.šaltos ir lietingos, nebuvo
galima užmigti su šlapiais drabu
žiais. Daug kas neturėjo šiltesnių
milinių. Valgis buvo labai blogas ir
mažai jo duodavo. Dažnai tai būdavo
tiesiai iš statinių nemirkytos silkės,
kurias išmėtydavo ant žemės, o
paskui lietuvius kankindami ir
paerzindami neduodavo vandens
atsigerti. Tai buvo bausmė, kad jie
ryžosi gintis prieš stipresnį kaimyną
ir apsaugoti Vilnių. Kartais ateidavo
ir lenkų kunigai, bet lietuvius be
laisvius jie vadindavo „pagany".
Atlikęs karinę tarnybą, Vincas
Alkevičius grįžo namo, perėmė tėvų

Lietuvos kurėjo-savanorio Vinco Alkevičiaus šeima Grand Rapids, Ml. Iš kairės:
V. Alkevičius, duktė Uršulė, žmona Marija ir sūnus Kazimieras.

ūkį, vėliau vedė. Šeima susilaukė
sūnaus Kazimiero ir dukters Ur
šulės. Valdydamas paveldėtą tėvų
ūkį, sumokėjo visas dalis ir vėliau
įsigijo antra tiek žemės. J a m taip
pat priklausė gauti 8 ha žemės už
kovas, atkuriant Lietuvos valstybę,
bet tuo laiku valdininkėliai nepri
sirengė j a m priklausančią žemę
duoti arba atmokėti pinigais. Kai
1940 m. birželio 15 d. Lietuvą užėmė
bolševikai, viskas prapuolė. 1941 m.
birželio 22 d. bolševikų okupaciją pa
keitė kiti okupantai — vokiečiai.
Artėjant antrą kartą sovietų
okupacijai 1944 metais, Alkevičių
šeima turėjo apleisti savo namus.
Besitraukdami atsidūrė Tiuringijoje
Vykstant Kauno dienoms, į ben čai skambėjo šventraščio žodžiai, su (Vokietijai. Užėjus amerikiečiams,
drą renginių panoramą šauniai įsi kokia jėga prabilo Biblijos persona Alkevičiai apsigyveno Miunchene.
liejo Kretingos Pranciškoniškojo jau žai: Elžbieta, Marija, Zacharijas, an Šioje stovykloje Vincas dirbo kaip
nimo tarnybos šlovinimo grupės gelas... Miuziklą sudarė neįmantrus, agronomo padėjėjas. 1949 metais
„Aušra" miuziklas „Emanuelis — lėtas šokis, šokamas baltai apsiren atvyko į JAV pas Petrą Bernotą į
Dievas su mumis", vykęs Kauno gusių mergaičių, bei įvairiais balsais Waerbury, CT. Vėliau persikėlė į
Grand Rapids, MI. Jo brolis Jonas
valstybiniame lėlių teatre. Renginys atlikti muzikiniai numeriai.
buvo nemokamas. Jo rėmėjai —
Po miuziklo keletas jaunųjų gyveno Detroite. Grand Rapids
Pakutuvėnų-Šv. Antano Paduviečio aktorių liudijo, jog vaidina dėl Dievo mieste Alkevičiai rado daugiau se
vienuolynas ir Vytauto Didžiojo uni — To, kuris iš tiesų yra su mumis, ir nosios ir naujosios kartos giminių.
versiteto sielovados grupė.
kvietė atsiverti Viešpačiui, kad jis
Susitaupęs pinigo, nusipirko
Tai j a u dešimtasis jaunuolių galėtų per mus veikti. „Mes nesame namus, išmokslino sūnų ir dukrą.
pasirodymas. Miuziklas pastatytas kitokie, kažkuo išskirtini, — tiesiog Sūnus Kazimieras įsigijo bakalauro
remiantis Šv. Rašto tekstais, muzi Dievas per mus daro savo darbus", laipsnį Aąuinas College ir buvo
ką ir šokį kūrė patys jaunuoliai. Rei — sakė jaunuoliai.
pakviestas toliau studijuoti net į
kėjo tai pamatyti — su kokia aistra
Eglė Perednytė kelis universitetus. Jis ilgainiui
pasirinko Michigan State University
ir čia įgijo magistro laispnį. Teisės
SKELBIMAI
studijas tęsė University of Michigan,
Loyola University, Hope College ir
PASLAUGOS
NEKILNOJAMASIS TURTAS University of Detroit, studijavo
branduolinę fiziką, gaudamas NSF

Dievas su mumis

STATE FARM
INSURANCE
AUTOMOBILIO,
NAMŲ, SVEIKATOS IR
GYVYBĖS DRAUDIMAS
Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai)
Off. Mgr. Auksė S. Kane,
Vilma Jarulienė,
Virginija Smuikaitienė
kalba lietuviškai.

FRANK ZAPOLIS
3208 1/2 West 95th St,
Evergreen Park, IL 60805
Tel. 708-424-8654:773-581-8654

stipendijas, skirtas gimnazijos che
mijos ir fizikos mokytojams. Jis yra
gavęs teisę mokytojauti Michigan ir
Florida valstijų gimnazijose (High
School). Kazimieras yra dėstęs che
miją, fiziką, biologiją ir matematiką,
yra kvalifikuotas dėstyti vokiečių
kalbą.
Susikūrus Grand Rapids mieste
Lietuvių Bendruomenei, kurioje
susijungė senieji ir naujieji lietuviai
imigrantai, Šv. Jurgio salėje vyku
siame susirinkime buvo renkama
valdyba. Į ją išrinktas ir jauniausias
narys — Kazimieras Alkevičius.
Beje, šioje Šv. Jurgio parapijos salė
je yra kalbėjęs ir Lietuvos preziden
tas Antanas Smetona, kai, pasi
traukęs iš tėvynės, atvyko į Ame
riką.
Neseniai K. Alkevičiaus dukra
Loreta įgijo magistro laipsnį —
dabar K. Alkevičiaus šeimoje yra
trys su magistro laipsniais, duktė
Rita įgijo bakalurą, o sūnus Tadas
yra inžinierius-braižytojas.
Vincas Alkevičius, kovodamas
Lietuvos Nepriklausomybės kovose,
prarado daug sveikatos. Grįžęs iš
lenkų nelaisvės, buvo labai išbadėjęs
ir jam truko daug laiko, kol atsigavo,
bet sveikatos sutrikimus jautė visą
likusį gyvenimą. Jis mirė 1978 me
tais spalio 27 d., o žmona Marija —
mirė 2002 metais, eidama 98-uosius
metus. Abu yra palaidoti Šv. Petro ir
Povilo lietuvių kapinėse Grand
Rapids, MI.
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Čikagoje ar priemiesčiuose
Greitas ir sąžiningas patarnavimas
Nuosavybių įkainavimas veltui
Tarpininkaujame gaunant paskola
Pensininkams nuolaida

Prie statybų reikalingas
vyras,
gyvenantis
Čikagos
pietiniuose
rajonuose, turintis
automobilį
ir
vairuojantis.

Experienced CNA or Home Health
Aide needed.
Mušt have valid proof to vvork in the
United States. Mušt speak English & driving a plūs. Come & go or Uve-in. Also
need exp. Baby/child care vvorkers.

Tel 312-805-4851, Aušra

Call VViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
MUTUAL F E D E R A L SAVINGS
Skelbimų

skyriaus
teL 1-773 585-9500

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO
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LENDER
Patarnaujam

2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608
(773) 8 4 7 7747
Stephen M. Oksas, President
Čikagos ir Apylinkių
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Kaip 100 Metų.

