
skautų vyčių oktetą, jame dai-
navo, buvo jo pirmininkas.
1952–1954 m. Lietu vių studentų
sąjungos, 1954–1955 m.  jos cent-
ro valdybos narys. 1961 m. įkū-
rė New Yorko vyrų oktetą ir
skautų filisterių skyrių; buvo
jos pirmininkas. 1962–1964 m.
„Mūsų vyčio” vienas redakto-
rių. 1963 m. su kitais įkūrė Jau-
ni mo organizacijų federaciją.
1963–1964 m. skautų Atlanto
rajono vadas. 1966 m. New Yor-
ke suorganizavo radijo va lan  dė-
 lę „Laisvės žiburys”, buvo jos
va dovas. Daugelį metų di-
džiausio JAV miesto ir apylin-
kių lietuviškai kal bantys klau-
sytojai sekmadienio ry tais gir-
dėdavo svarbiausias savo ben-
druomenės naujienas, žinias
iš Lietu vos. 2002 m. gegužę Ro-
mas Kezys bai gė darbą radijo
programoje „Laisvės žiburys”.
1977 m. subūrė vyrų daini ninkų
grupę „Vytis”, išleido jos dai nų
plokštelę.  Nuo   1977 m. kelio-

nių agentūros „Vytis” savinin-
 kas.  Jo  straips nius    skaityto-

jai rasdavo  „Dar bininke”, „Drauge”,
„Skautų aide”, „Vie nybėje”. 2009 me-
tais  Ro mas  Ke zys išleido  prisimini-
mų knygą „Nuo Vištyčio iki New Yor-
ko”.

Už nuopelnus Lietuvos Respubli-
 kai 2001 metais jis apdovanotas Lietu-
 vos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5-
ojo laipsnio ordinu.

Abu broliai į amžinybę iškeliavo
2015-aisiais, vos mėnesio skirtumu.
Romas ilsisi šiapus Atlanto, o Algi man-
tas – Vilniaus Antakalnio kapi nių me-
nininkų kalnelyje. Lietuvių Fonde
įsteigtas brolių Kezių atminimo fondas,
tikime, padės ne tik jų že miečiams
studentams sėkmingai stu dijuoti. Bro-
lių Kezių pavyzdys ska tins jų gimtojo
krašto jaunuolius tap ti savo krašto
patriotais, darbais gar sinti savo gim-
tinės vardą.

LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvių Fonde įsteigtas dar vie-
 nas vardinis fondas.  Tai žinomų
JAV  lietuvių Algimanto (1928.X.
28– 2015.II.23) ir Romo (1930.I.
16– 2015.I.17) Kezių vardinis fon-
das, skirtas gabiems Kybartų
Kristijono Do ne laičio gimnazi-
jos absolventams, studijuojan-
tiems universitetuose. Fon dą
brolių atminimui įsteigė Kezių se-
suo Danutė Kezytė-Wolosenko ir
Romo Kezio našlė Daiva Kezys,
pa dedant draugams.

Broliai Keziai puikiai ži-
nomi ne tik JAV lietu-
viams, jų plati veikla ne

kartą buvo nušviesta ir Lietu-
voje. Algimantas – fotomeni-
ninkas, rašytojas, leidėjas, pa-
rodų organizatorius, filmų kū-
rėjas. Romas – JAV LB veikėjas,
žurnalistas, New Yorko „Laisvės
žiburio” radijo steigėjas ir buvęs
laidų vedėjas.

Daug metų gyvenę JAV (Algi man -
tas – Čikagoje, Romas – New Yor ke) jie
visą laiką mintimis buvo su Lietuva,
niekada neužmiršo savo gim tinės Viš-
tytyje, Vilkaviškio rajo ne ir didžiajame
žemyne aktyviai puo selėjo lietuvybę. 

Gimtinę broliai paliko dar pa aug-
liai su nuo karo negandų ir grįžtančių
bolševikų pasitraukiančiais tėvais,
dviem seserimis – Aldona ir Da nute. Po
Vokietijos „perkeltųjų asme nų” sto-
vyklos šeima apsistojo New Yorke, bet
vėliau pasklido ir po kitus šalies mies-
tus. Romas pasiliko New˙Yorke, kur ėjo
komercijos mokslus, įsteigė turizmo
bendrovę. Brolis Algimantas persikė-
lė į Čikagą, tapo dvasininku, bet vėliau
atsisakė kunigystės ir tapo žymiu fo-
tomenininku. Abu broliai ne kartą
yra lankėsi Lie tuvoje, buvo atvykę ir į

Šv. Velykų savaitgalį lietuviai iš Californijos,
New Yorko, Colorado, Ohio, Illinojaus valstijų
ir net iš Lie tuvos rinkosi į kasmetines Šiau rės

Amerikos lietuvių fizinio auklė jimo ir sporto są-
jungos (ŠALFASS) bei Amerikos lietuvių gydytojų
są jungos (ALGS) slidinėjimo varžybas, kurios šiemet
vyko Heavenly Valley kurorte Californijoje. Pasli-
dinėjome, vėliau dažėme margučius ir pa si džiaugė-
me šiltomis saulėtomis dieno mis Hea ven ly Valley,
CA. Sniegas bu vo geras, dangus žydras, saulutė – ma  -

loni. ŠALFASS-ALGS varžybų rezultatai: Moterys:
I vieta (aukso me  dalis) – Natalija Bagdady, II vieta
(sidabro medalis) – Irena Majaus kai tė-Bag dady.

Vyrai: I vieta (aukso medalis) Jo nas Prunskis,
II vieta (sidabro meda lis) Austin Bagdady, III vieta
(bronzos medalis) Kazys Bagdady.

2017 metais ruošiamės vykti į Telluride slidi-
nėjimo kurortą Colora do valstijoje.

Dr. J. V. Prunskio info ir nuotr.
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Velykos – su slidėmis

Šv. Velykų rytą – spalvingi margučiai.

Tahoe ežerasDalis šių metų ŠALFASS-ALGS slidinėjimo varžybų dalyvių Heavenly Valley, CA.

Fonde įsteigtas Algimanto ir Romo Kezių vardinis fondas

Romas (k.) ir Algimantas Keziai.  Jono Kuprio nuotr.

savo gimtinę – Vištytį.
Algimantas Kezys fotografijos me -

nu susidomėjo dar būdamas studentas,
apie 1958 m. Nuo 1964 m. pra dėjo reng-
ti savo parodas. Fotomeni ninko talen-
tas pripažintas 1965 m., surengus pa-
rodą Čikagos meno institute. Nuo 1990
m. menininko parodos kasmet vyksta
ir Lietuvoje.

Tai buvo labai plataus akiračio
žmo gus, daug dėmesio ir jėgų skyręs
lietuvių meno puoselėjimui Ameriko-
 je. 1966 m. A. Kezys įkūrė lietuvių fo to-
 archyvą (dabar Stasio Budrio ar chy-
 vas), Amerikos lietuvių biblio te kos
leidyklą, 1980 m. Čikagoje įsteigė ga-
leriją, kuri rengė lietuvių meno pa ro-
das, leido katalogus. A. Kezio rū pes čiu
JAV išleista apie 90 knygų, jų didžiąją
dalį sudaro fotoalbumai bei parodų
katalogai. Vienas įdomesnių paskuti-

nių metų leidinių – autorinis fotoal-
bumų triptikas „Čikaga”. 1997 m. A. Ke-
zio iniciatyva internete ek spo nuota
pirmoji virtuali lietuvių fotografijos
paroda.

Menininkas sukūrė daug doku-
mentinių filmų apie lietuvių išeivijos
žymius asmenis, kultūrinius įvykius.
Dirbo jaunimo organizacijose, vado va-
 vo Jaunimo centrui Čikagoje, rūpi-
 nosi jų spauda, daugelį metų redagavo
laikraštį „Žvaigždė”. Už aktyvią kū ry-
binę ir visuomeninę veiklą A. Kezys
pelnė JAV LB Kultūros tarybos pre-
miją, 1992 m. A. Keziui suteiktas Lie-
tuvos fotomenininkų sąjungos gar bės
nario vardas. 1999 m. apdovanotas Lie-
 tuvos di džiojo kunigaikščio Gedimino
5-ojo laipsnio ordinu.

Nenusileido veikla Algimantui ir
jo brolis Romas. 1952 m. JAV įsteigė


