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Netradicinių kelionių po Meksiką
organizavimas – lietuvės rankose
Kas slepiasi anapus uždaro kurorto durų?

Kamilė NEMEIKAITĖAGUIRRE
Meilės emigrante tapusi bei
egzotiškąją Meksiką išmaišiusi
lietuvė savo įgytomis žiniomis,
vietos kultūros paslaptimis pasirengusi pasidalyti ir su kitais
tautiečiais.
Kuriais metų mėnesiais palankiausia leistis į kelionę? Kurių
tautybių turistai įnoringiausi?
Kiek šalyje gaminama tekilos rūšių? Kur slepiasi intriguojančios
piramidės ir paplūdimiai? Kas
laukia kitapus uždaro kurorto
durų? Galiausiai – ką Meksikoje
troško pamatyti 16 vyrukų?
Apie tai ir dar daugiau – su
Meksikoje įsikūrusia lietuve Rita
Sidaravičiūtė de Gonzalez.

Lietuvė Rita viešnagės Cozumel saloje metu

– Sutikti lietuvių JAV, Anglijoje
ar Skandinavijos šalyse – nieko
keista, tačiau nedažnai tenka
pabendrauti su Meksikoje įsikūrusiais tautiečiais. Galbūt pasi-

Internetinės žiniasklaidos laikais
– naujas drąsuolis žurnalas
Audronė SIMANONYTĖ
Šiomis dienomis, kai užsidarinėja bei mažina tiražus net patys
didžiausi leidiniai, nedažnai išgirsi apie susikuriančią naują popierinę
žiniasklaidos priemonę. Tuo labiau toks žingsnis retas spaudos gausa nepasižyminčioje išeivijoje. Tačiau JAV lietuvių bendruomenė
šiandien džiaugiasi būtent tokia žinia: išėjo pirmasis žurnalo “JAV
Lietuvių Bendruomenės naujienų” numeris – tikras senoviškas leidinys pačia geriausia šio žodžio prasme: profesionaliai parengtas,
spausdinamas gerame popieriuje, su spalvotomis nuotraukomis.
Ne paslaptis, kad JAV lietuvių bendruomenė iki šiol savo naujienų
leidinio neturėjo, todėl toks žingsnis sveikintinas. Tačiau ar imtis
atsakomybės jį leisti šiais laikais nebuvo baisu, klausiame naujojo
leidinio redaktorės, JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkės informaNukelta á 17 psl. e
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dalytumėte savo istorija, kaip čia
atsidūrėte? Kuo patinka šis šalis?
Kas labiausiai erzina?
Nukelta á 9 psl.e

JAV ir Rusijos
santykiai: nuo
Obamos kaprizų –
iki rimtų reikalų
Audronė SIMANONYTĖ
Neseniai atšauktas Obamos
susitikimas su Rusijos prezidentu Putinu, kaip ir reikėjo tikėtis,
sukėlė daugybę diskusijų. Tiek
politikos apžvalgininkai, tiek
JAV gyventojai nevienareikšmiškai vertina tokį šalies prezidento poelgį, o kai kas jau ėmė
kalbėti apie naujojo šaltojo karo
pradžią. Ir jei Obamos šalininkai,
ir ypač jį palaikanti žiniasklaida
sako, kad jis po Putino jam mesto
akibrokšto, suteikiant prieglobstį Edwardui Snowdenui, kitaip
pasielgti negalėjo (Condoleezza
Rice tai pavadino “antausiu”),
jo oponentai įsitikinę, kad JAV
prezidentas taip reaguoti neturėjo. Dviejų branduolinių supervalstybių dvišaliai santykiai yra
daug svarbiau nei tokie smulkūs
Nukelta á 21 psl.e

Pensilvanijos Schuylkill
apskritis paskelbta „JAV
mažąja Lietuva“

Nuotraukoje: ambasadorius Ž. Pavilionis kartu su Schuylkill apskrities administracijos vadovu George Halcovage bei apskrities teisėju Larry Domalakes
(abu lietuvių kilmės) prie oficialaus istorinio Pensilvanijos valstijos žymens,
skelbiančio Schuylkill apskritį „JAV mažąja Lietuva“

Naujo žurnalo “JAV Lietuvių Bendruomenės naujienos” redaktorė bei sumanytoja Loreta Timukienė su savo “kūdikiu” rankose

Š. m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos
ambasadorius JAV Žygimantas
Pavilionis dalyvavo jau 99-ąjį
kartą Pensilvanijos Schuylkill
apskrityje (Schuylkill County) vykusiose Lietuvos dienose, kuri šia proga Pensilvanijos
valstijos sprendimu oficialiai
įvardyta kaip „JAV mažoji Lie-

tuva“ (angl. – „Little Lithuania
USA“). Schuylkill apskritis taip
pavadinta dėl didžiausio lietuvių
kilmės gyventojų procento visoje
JAV teritorijoje ir vietos lietuvių
indėlio į apskrities ekonominę
bei kultūrinę raidą.
Nukelta á 3 psl.e
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Netradicinių kelionių po Meksiką
organizavimas – lietuvės rankose
eAtkelta ið 1 psl.
– Į Meksiką persikėliau gyventi dėl vyro. Jis – meksikietis,
susipažinome keliaudami po
Europą, įsimylėjome ir štai jau 7
metai kai mes drauge. Pradžioje daug mokiausi, pradedant
nuo kalbos, istorijos, papročių,
netgi vairavimo ypatumų Meksikoje, ir daug keliavau. Ši šalis
man labai patiko dėl daugelio
priežasčių, pirmiausia – dėl
savo įvairovės bei šilto klimato. Pačiame Mexico mieste, be
priemiesčių, įsikūrusių sostinę
supančiuose kalnuose, gyvena
apie 10 milijonų gyventojų, tad
čia tikrai nenuobodu, yra veiklos pagal kiekvieno pomėgius
bei galimybes. Mane sužavėjo
egzotiška gamta, piramidžių
istorija bei gausa, paplūdimių
įvairovė (Meksika turi 3 jūras!)
bei žmonių draugiškumas.
Ekonominiu atžvilgiu Meksikoje pragyvenimas yra ekonomiškesnis nei Europoje ar
Amerikoje: čia nemokame už
šildymą, vanduo ir degalai yra
nebrangūs.
Kas erzina? Automobilių spūsUžs. AA
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tys sostinėje bei mitinguotojai,
kurie užblokuoja gatves. Tada
turi ieškoti aplinkinių kelių,
kaip juos apvažiuoti, dėl ko
susidaro dar didesnės eismo
grūstys.
– Kaip nusprendėte imtis turizmo srities?
– Daug apkeliavusi nusprendžiau pasidalyti gerais įspūdžiais ir su lietuviais, aprodyti
Meksiką ir jiems. Nemaža dalis
žmonių, išgirdę žodį „Meksika“,
jį susieja su tekila, kaktusu ir tipiniu meksikiečiu su sombrero,
sėdinčiu ant žirgo. Tačiau Meksika yra daug daugiau negu tai.
Turi ir folklorinę, ir moderniąją
pusę, nuostabią gamtą, architektūrą, miestus, paplūdimius
bei gastronomijos įvairovę.
– Papasakokite plačiau apie
ekskursijas, kurias organizuojate? Kuo jos skiriasi nuo kitų vietos
gidų siūlomų kelionių?
– „MexiTour“ ekskursijos yra
privačios (lietuvių ir anglų kalba), nebūna, kad nepažįstamų
žmonių būrys keliautų vienu
dideliu autobusu. Kelionę organizuojame tik jos besiteiraujantiems asmenims ar draugų grupei – tai gali būti ir 2 asmenys,
gali būti ir 20. Kelionės planas
suasmenintas pagal keliautojų
pomėgius, hobį, ekonomines
galimybes, dienų skaičių, datą
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ir pan. Yra žmonių, prašančių
įtraukti į maršrutus kuo daugiau
giluminio nardymo, kopimo į
aukščiausią Meksikos kalną,
žūklę, jachtas, rali, vestuves ant
jūros kranto, medaus mėnesį ar
tiesiog pažintį su kaimais ar senovinėmis gyvenvietėmis – viską suplanuojame pagal turistų
pageidavimus.
Rekomenduojame ekskursijas
į netradicines ir įdomias vietoves bei salas, kurios nėra perpildytos kitų turistų bei kurias
dažniausiai žino tik Meksikos
gyventojai. Šalis turi ne vien
tik Chichen Itza ar Teotihuacan piramides, ne vien Cancun
ar Los Cabos kurortus – čia yra
dešimtys ir kitų intriguojančių
piramidžių bei paplūdimių.
Mūsų keliautojus supažindiname ir su meksikietiškos virtuvės plačiu asortimentu, prieskonių įvairove, kava, priešispaniškais patiekalais bei konditerija,
jau nekalbant apie tekilą, kurios
yra per 500 rūšių.
– Kokių tautybių jūsų klientai?
Dažniausiai išreiškiami jų pageidavimai? Ar tiesa, kad amerikiečiai – įnoringiausi klientai, o gal
atvirkščiai?
– Didžiąja dalimi organizuojame keliones lietuviams, tačiau
yra buvę amerikiečių bei lenkų
turistų. Žmones labiausiai domina egzotiška gamta, kriokliai,
vulkanai, piramidės bei kelionė
į kurį nors vietos turgelį, kur
galėtų išragauti egzotinių vaisių bei nusipirkti meksikietiškų
prieskonių.
O įnoringiausi yra ne amerikiečiai, o lietuviai (juokiasi).
– Ką patartumėte tiems, kurie
svajoja apie atostogas Meksikoje? Kuriuo metų laiku geriausia
keliauti? Ko nepamiršti? Kam
pasiruošti?
– Linkiu įgyvendinti svajones ir
aplankyti Meksiką, tai dėmesio
verta šalis su savo tūkstantmetine kultūra. Geriausias oras ir žemiausios kainos yra nuo rugsėjo
iki balandžio mėnesio, žinoma,
išskyrus šventinius savaitgalius
(Vėlinės, Kalėdos, Velykos ir
pan.)
Važiuojant į Meksiką reikia
nepamiršti patogių batų ir apsauginio kremo nuo saulės, o jei
ką ir pamiršite – viską galėsite
įsigyti čia.
– Ko, jūsų nuomone, netenka, ko
nepamato, ką praleidžia siekdami
kuo daugiau pamatyti svetimoje
šalyje tie, kurie pasirenka visą savo

Darius Audickas
Tel. 312 953 0170
darius@goodadvisors.us
Office: 773 775 6808
Fax: 773 775 6806
5151 N.Harlem Ave. Suite 307, Chicago, IL 60656

Su turistais
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Rita Valle de Bravo miesto apylinkėse

Tulum miesto Meksikoje vaizdas

Turo su kupranugariais metu		

Asmeninio albumo nuotr.

Playa del Carmen miesto vaizdas

laiką Meksikoje praleisti uždarame kurorte?
– Pas mus taip pat yra buvę keliautojų, pageidavusių 5 žvaigždučių ar aukštesnės kategorijos
viešbučių prie jūros ir be jokių
ekskursijų. Tai žmonės, kurie
savo šalyje įtemptai dirba ir atskrenda į Meksiką norėdami atsiriboti nuo visko ir tiesiog ilsėtis,
mėgautis patogumais gurkšnodami kokteilį, nueiti pas masažo

specialistą. Tai visiškai suprantama. Kitapus uždaro kurorto
durų laukia pažintis su nauja
kultūra, tradicijomis, peizažais,
miestais, statiniais ir parkais,
įtrauktais į UNESCO saugomų
objektų sąrašą, kurie garantuotai praplės jūsų akiratį.
– Gal teko sulaukti itin įdomių
pasiūlymų, patekti į kurioziškas
situacijas?
– Manyčiau, kad kurioziškiausia situacija buvo, kai į pažintinę kelionę atvyko 16 vyrukų
ir, užuot domėjęsi istorinėmis
detalėmis, nusprendė pasidomėti meksikietėmis merginomis
(juokiasi).
– Jeigu tektų išskirti tris punktus,
jūsų nuomone, ką geriausia Meksika gali pasiūlyti turistui?
– Lankomų vietų įvairovę, puikų servisą ir gerą klimatą.
P.S. Besidomintiesiems Meksika turime „MexiTour“ tinklalapį
„Facebook“, kur galima pažiūrėti galybę nuotraukų albumų
bei patarimų, sužinoti apie nuolaidas ir pan. O besidomintieji
kelionėmis gali man parašyti
tiesiogiai el. paštu mexitour@
gmail.com.

