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Kamilė nEMEIKAITĖ

Jau penkioliktus metus Le-
mont miestelyje (Ilinojaus vals-
tija) gyvenanti ir dirbanti Lai-
mutė Kabišaitytė, geriau žino-
ma kaip seselė Laimutė, – itin 
mylima, gerbiama ir vertinama 
JAV lietuvių bendruomenėje. 

Tradiciniuose laikraščio 
„Amerikos lietuvis“ Metų žmo-
gaus rinkimuose šiemet būtent 
seselei Laimutei buvo skirta 
daugiausia skaitytojų balsų. 
Dar kartą sveikiname nuga-
lėtoją ir pateikiame trumpą 
interviu su itin šilta, vaikus ir 
suaugusiuosius besąlygiškai 
mylinčia bei džiugiai Dievo Ka-
ralystę liudijančia moterimi.

Audronė SIMAnOnyTĖ

Kas tai yra „fiskalinis 
skardis“?

Visą praėjusių metų gruodį ir 
ypač artėjant Naujiesiems me-
tams JAV žiniasklaidoje buvo 
ištisai kartojama frazė „fiscal 
cliff“ („fiskalinis skardis“). Ge-
rai nesusipažinusiems su poli-
tine terminologija šis terminas 
galėjo pasirodyti labai neaiškus. 
Pagaliau paaiškėjo, kad „fiska-
linis skardis“ – tai ankstesniais 
susitarimais nustatyta data – 
2013 m. sausio 1 d. – kai, jei bus 
nepriimti atitinkami įstatymų 
pakeitimai, automatiškai įsiga-
lios 8–10 proc. valstybės išlaidų 
mažinimas Pentagonui ir įvai-
rioms vyriausybinėms progra-
moms bei mokesčių didinimas 
mokesčių mokėtojams. Auto-
matiškai įsigaliojęs fiskalinis 
skardis būtų reiškęs ne ką kita, 
kaip žymų gyventojų pajamų 
sumažėjimą ir akivaizdų finan-
savimo iš valstybės iždo apkar-
pymą. Specialistų teigimu, dėl 
to maždaug 3,5 proc. būtų su-
mažėjęs bendrasis vidaus pro-
duktas (gross domestic product 
– GDP), 0,5 proc. ekonominis 
augimas ir t.t. Todėl įstatymų 
leidėjų nesusitarimas dėl naujų 
šalies ekonominių reformų ir jo-
kių sprendimų nedarymas būtų 
reiškęs ne ką kita, kaip naujos 
ekonominės krizės pradžią arba 
– tariant ekonomistų terminu – 
ekonominį kritimą nuo skardžio 
– tiesiai į naują recesiją. 

Parlamentarai fiskalinio 
skardžio terminus 
nustūmė keliems 
mėnesiams tolyn

Tačiau įstatymų leidėjai ne-
būtų įstatymų leidėjais, jeigu 
nesugalvotų, kaip apeiti savo 
pačių duotus pažadus. JAV 
Kongresas fiskalinio skardžio 
griūties išvengė, tačiau priėmė 
ne visus žadėtus, o tik dalį pla-
nuotų nutarimų. Paskutinėmis 
2012 m. minutėmis buvo pri-
imtas prezidento Obamos pa-
tvirtintas naujas JAV mokesčių 

2012-ųjų AL Metų žmogumi tapusi 
seselė Laimutė: „Visus, kuriuos 

sutinku savo gyvenime, vertinu kaip 
didžią dovaną“

Ką mokesčių 
mokėtojams 

žada 2013-ieji?

Kamilė nEMEIKAITĖ, Dalia 
KAVALIAuSKIEnĖ

Praėjusių metų pabaigoje Či-
kagoje bei jos apylinkėse įsi-
kūrę tautiečiai buvo kviečiami 
Naujuosius – 2013 metus – su-
tikti „Kunigaikščių užeigoje“, 
Willowbrook Ballroom turėju-
siame įvykti legendinio „Titani-
ko“ pokylyje, Pasaulio lietuvių 
centre JAV LB Lemonto apy-
linkės organizuojamoje šven-
tėje. Tarp siūlytų programų taip 
pat – „Naujametinis ekspresas“ 
„Nikos“ restorane, šventinės su-
tiktuvės Brighton Park bei Mar-
quette Park miesteliuose.

Dėl nepakankamo susidomė-
jusių žmonių skaičiaus atšaukti 
du renginiai – „Kunigaikščių 
užeigoje“ ir Willowbrook Bal-

Naujųjų metų sutikimas Čikagoje: 
neįvykę du renginiai, anšlagas „Nikos“ 

klube, jaukios parapijiečių šventės

lroom.
Įvykusių renginių organizato-

riai džiaugėsi susirinkusiaisiais, 

smagiomis programomis bei 
jaukia aplinka.

naujuosius metus dalis lietuvių pasitiko “nikos” restorane
V. Bačkaus nuotr.

kartu piešiame rankeles per Bendruomenės dieną Lemonte
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– Laimute, pirmiausia sveiki-
nu Jus tapus 2012-øjø AL Metø 
þmogumi.Ar tikëjotësšio įverti-
nimo?Kaipmanote,kasuþJus
balsavo? Ir kokie pirmieji jaus-
maiaplankëišgirdusapiešįap-
dovanojimą? 

– Tikrai nesitikėjau. Nuste-
bau, nuščiuvau tai išgirdusi, 
kaip ir mergelė Marija, kuri 
nuolankiai ir džiugia širdimi 
visa priėmė, toks ir mane jaus-
mas aplankė. Nors pačiai ir 
labai retai kada tenka paskai-
tyti „Amerikos lietuvį“, dėkoju 
visiems, kuriuos sutinku savo 
gyvenime kaip didžią dovaną. 
Ačiū už jūsų išreikštą pasitikė-
jimą, kuris kartu ir dar daugiau 
įpareigoja skleisti bei džiugiai 
liudyti Dievo Karalystę čia ir 
dabar.

– Socialiniame tinklalapyje, 
paskelbus apie Jūsø laimėjimą, 
sulaukëmenemaþaiČikagoslie-
tuviø teigiamø atsiliepimø, nebu-
vonëvieno,kurispiktairëþtų:„Ji
visainevertašioapdovanojimo“.
Visi pasisakiusieji dþiaugësi,
siuntė tik pozityvius linkėjimus. 
Kaip manote, dėl kokiø savybiø 
esate mėgstama ir vertinama Či-
kagos lietuviø bendruomenėje? 

– Gerasis Dievas mus myli, 
mus sukūrė tokius, kokius Jis 
norėjo, apdovanodamas įvai-
riausiais talentais. Ir mes kie-
kvienas esame Jam labai svar-
būs bei reikalingi. Man ši mintis 
be galo artima, suteikianti bega-
lines galimybes tobulėti, augti, 
skleisti ir nešti JO šviesą visur 
bei visiems. Didis džiaugsmas 
ir stebuklas bendravime – kai 
išmoksti pagarbiai ir su meile 
visus priimti, išklausyti, padėti. 
Turbūt šias savybes ir pastebi 
žmonės. Kaip dažnai sakau: 
visa turiu – tik iš JO malonės ir 
meilės, visa darau – tik didesnei 
JO garbei, Bažnyčios ir žmo-
nių gerovei. Viso to semiuosi iš 
pal. Jurgio Matulaičio. Be JO, 
be vienuolinės bendruomenės, 
be kiekvieno iš jūsų – nieko 
negaliu.    

–JeiguJumsbūtųlemtaiš-

rinktiALMetųþmogų,kurį
asmená siūlytumėte ir kodėl?

– Niekad apie tai nepagalvo-
jau, sutinku labai daug nuošir-
džių bei nuostabių žmonių ir 
už kiekvieną dėkoju Gerajam 
Kūrėjui.
–Nemaþaimetųmokotëstiky-
bos,ruošiatemaþuosiusPirmajai
komunijai. Ar nevargina darbas 
su vaikais? 

– Taip, visas mūsų gyveni-
mas yra mokykla. Pati geriau-
sia mokykla – kai tobulėjame, 
keičiamės ir mokomės vieni iš 
kitų. Taigi ir pati nenoriu likti 
su turimomis žiniomis, įgyto-
mis Lietuvoje. Šį pavasarį baig-
siu dvejų metų pasauliečiams 
skirtą programą „Pašauktas ir 
apdovanotas“ prie Mundelein 
seminarijos Čikagoje. Augdama 
pati – galiu vis daugiau ir dau-
giau save kitiems dalyti. Taigi 
darbas su vaikais tikrai mane 
tik praturtina, brandina ir augi-
na. Pedagoginį darbą jau dirbu 
28-erius metus ir tai man labai 
patinka, miela.    

– Kokius JAV lietuvius su-
tinkate? Ar metams bėgant 
keičiasijųsantykissubaþny-
čia, Dievu? 

– Sutinku ir bendrauju su įvai-
rių kartų lietuviais. Aišku, dau-
giausia su jaunimu ir vaikais, 
kurie tiesiog stebėtinai keičiasi 
mano akyse. Kasdien už juos 
visus meldžiuosi. Tikrai paste-
biu, kaip jie auga ir bręsta Dievo 
pažinime. Tikrai smagu matyti 
tų mažų širdelių troškimą ir be-
galinį norą vis labiau pažinti ir 
pamilti Dievulį. Su didžia vilti-
mi pastebiu, kaip tėveliai kartu 
su vaikais auga, bręsta tikėjimo 
kelionėje, ypač šiais visoje Baž-
nyčioje paskelbtais TIKËJIMO 
METAIS. Kaip svarbu visos šei-
mos palyda ir parama ruošiantis 
sakramentams bei juos priėmus 
nesustoti, bet toliau keliauti ar-
tyn Dievo.   
–Kiekmetųpatiasmeniš-

kai gyvenate ir dirbate Le-
monte? 

– Jau 15-i metai gyvenu ir dar-
buojuosi Lemonte. Tenka dar-

2012-ųjų AL Metų žmogumi tapusi seselė Laimutė: „visus, 
kuriuos sutinku savo gyvenime, vertinu kaip didžią dovaną“

buotis: kas antrą penktadienį 
ir šeštadienį Maironio lituanis-
tinėje mokykloje bei Čikagos 
lituanistinėje mokykloje, pal. 
Jurgio Matulaičio misijoje, at-
eitininkų veikloje, „Neringos“ 
vasaros stovykloje (Vermont 
valstijoje), ruošti vaikus Pirma-
jai komunijai ir įvairioje kitoje 
veikloje.

– Dievo tarnautojos darbas. 
Koks jis? Kaip atrodo Jūsø ápras-
ta diena? 

– Kaip seselė vienuolė jaučiu, 
kad esu ne dėl savęs, o esu dėl 
Jo, esu dėl kitų. Tai ir yra mano 
didžiulis džiaugsmas bei laimė. 
Kiekviena diena yra Dievo do-
vana. Todėl ji ir prasideda su 
malda – asmenine ir bendra ry-
tmetine. Dalyvavimas kiekvieną 
dieną šv. Mišiose yra nenusako-
ma palaima ir malonė, o Komu-
nijoje priimtas Jėzus sustiprina 
ir lydi visą dieną, kiekvieną 
atliekamą darbą. Dažniausiai 
po pusryčių atlieku mąstymą – 
meditaciją (pokalbyje su Dievu 
klausau, ką man Jis nori pasa-

kyti, kas palietė mano širdį). Su 
tomis širdį palietusiomis minti-
mis stengiuosi būti visą dieną, 
vis sugrįžti prie jų atliekant įvai-
rius įsipareigojimus ir darbus. 
Dar vienas dvasinis lavinimas 
yra dvasinis skaitymas. 

Labai mėgstu su prijuoste 
padirbėti virtuvėje (ypač virti 
įvairias sriubas, gaminti kitus 
patiekalus, kartais net skanųjį 
„Skruzdėlyną“ iškepti), tvarkyti 
aplinką. Aišku, dėl darbų negali 
apleisti maldos. Kasdien atlieku 
bent 30 min. tylią adoraciją prie 
švč. Sakramento. Šis garbinimo 
ir adoravimo aktas – slėpinys 
ypač mane stiprina, palaiko ir 
persmelkia. Taip pat kasdieninė 
Rožinio malda įvairiomis žmo-
nių intencijomis. Bendra vaka-
rinė malda. Vakarienė. Ir die-
na baigiama asmenine malda, 
peržvalga bei padėka Dievui.

–Kodël pasirinkote šį kelià?
Kuo svajojote tapti vaikystėje? 
Kasbuvolūþiotaškas,pastūmëjęs
Juseitišiakryptimi?

– Turbūt, kad atpažinau savyje 
ypatingą Dievo dovaną – būti 
dėl kitų, kad pajutau troškimą 
kitus mylėti taip, kaip Jėzus, nes 
tikėjimo grūdelius jau anksty-
voje vaikystėje pasėjo tėveliai, 
močiutė ir promočiutė. Vaikys-
tėje labai didelių svajonių netu-
rėjau, bet jau būdama vyresnėse 
klasėse svajojau būti apželdin-
toja (mėgau gamtą, gėlės) arba 
mokytoja (nepaprastai mėgau 

žaisti, bendrauti su vaikais). 
Kažkaip meilė vaikams labiau 
traukė. Jau būdama 11, 12 kla-
sėse vasaros metu dirbau vaikų 
darželyje auklėtojos padėjėja. 
Taigi, pabaigusi pedagoginę 
mokyklą Marijampolėje, grįžau 
į gimtąją Kazlų Rūdą dirbti dar-
želyje, vėliau vidurinėje moky-
kloje. Laisvalaikiu mėgau piešti, 
sportuoti (ypač žaisti krepšinį) 
ir padėti parapijos veikloje su 
jaunimu ir vaikais. Kaip jau 
minėjau, tas noras būti dėl kitų, 
būti dėl bendruomenės, noras 
mylėti kaip Jis vedė prie apsis-
prendimo pasirinkti šį gyvenimo 
būdą. Vienuolinio gyvenimo 
pašaukime supratau ir atradau 
savo gyvenimo prasmę, atvėriau 
savo širdį begalinei Jo meilei ir 
veikimui. Tas lūžis būtent buvo 
šv. Tėvui Jonui Pauliui II lan-
kantis Lietuvoje, tais metais ir 
įstojau į Nekaltojo Prasidėjimo 
seserų vienuoliją. Ir jau niekas 
negalėjo atskirti manęs nuo Jė-
zaus, nuo meilės Jam, nuo noro 
liudyti gyvenimo su Jėzumi gro-
žį, džiaugsmą bei prasmę.  

– Ko norėtumėte palinkėti AL 
skaitytojams ir JAV lietuviø ben-
druomenei?

– Visiems visiems norėčiau 
palinkėti džiugios ir drąsios 
Vilties patikėti Dievo meile, at-
verti širdis ir įsileidus Jį į savo 
gyvenimus skelbti Gerąją Nau-
jieną, liudyti Dievo Karalystę 
čia ir dabar.  

su Pirmosios komunijos vaikuèiais

su studentais šokių šventėje Bostone

Tarp Maironio lituanistinės mokyklos moksleivių Lemonte


