
Šventė prie televizoriaus

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos 
vyriausiajai bibliotekininkei Jonei Gorytei -  26-eri.

Kovo 11-oji Jonei-laisvosLietuvos gimtadienis. „Nors 
Lietuvos gimtadienį labiau reikėtų švęsti Vasario 16 die-



PROBLEMA: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 
bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Jonė Gorytė 
mano, kad jaunimas Lietuvoje su didžiausiais sunkumais 
susiduria, kai reikia susirasti darbą.

ną, bet 1990 metų Kovo 11 diena man labiau priimtina. 
Gal todėl, kad ši data nėra tokia tolima, kaip 1918 me
tai", -  svarsto mergina.

„Smagu, kad šiais metais Šiauliuose vyks puikių ren
ginių, skirtų Kovo 11 dienai. Gal sudalyvausiu fotoakci- 
joje „Šypsokis, Saulės mieste!" -  svarsto Jonė.

J. Gorytė mokėsi Bazilionų vidurinėje mokykloje, ją 
yra baigęs Nepriklausomybės akto signataras Romual
das Ozolas. Šioje mokykloje, pasak Jonės, Kovo 11-oji» 
būdavo ypač svarbi, kasmet vykdavo minėjimai.

Nusivylė politikais

„Lietuvos veidas gana stipriai pasikeitė nuo neprik- 
Į lausomybės atgavimo. Vienu iš didžiausių pasiekimų 
I laikyčiau integraciją į Europą. Įstojome į NATO, Euro

pos Sąjungą, įsivedėme eurą. Ir patys Lietuvos piliečiai 
po truputį keičiasi", -  mano J. Gorytė.

Mergina nepabėgo į užsienį ir tikisi, kad nereikės. 
Nori gyventi Lietuvoje: viskas sava, čia gimė, užaugo, 
dirba. Viliasi: situacija Lietuvoje pagerės ir galės uždirb
ti europines algas.

J. Gorytės nuomone, jaunimas su didžiausiais sun
kumais susiduria, kai reikia susirasti darbą, nes jauno 
žmogaus be patirties nelabai kas nori priimti.

Jonei keista, kad jauni žmonės, negyvenę soviet
mečiu, pradeda kalbėti, jog anais laikais buvo gyventi 
geriau.

Ar pati Jonė susimąsto, ką davė Tėvynei? „Nesu su-
_________________________simąsčiusi. Galima tik

juokais pasakyti, kad 
žti ir širdis neemigravau, dirbu,
,aisi. Supranti, kad ^okumokesčius.

Lietuvos ateitį mergi- 
y  ra d a U g  sva r b i a U na nori įsivaizduoti tik

gai svetimoje šalyje, *raa<- ”Ta-čiau jei ir toliau bus to- 
S. kie emigracijos mastai,
 _______ ________ baisu ir įsivaizduoti, kas

laukia", -  nuogąstauja.
Jonė sako nesanti aktyvi patriotė, nors šiais metais 

dalyvavo akcijoje „Lietuvai ir man", pynė trispalves 
draugystės apyrankes Lietuvai.

„Esu šiek tiek nusivylusi Lietuvos valstybe, tiksliau 
tariant, jos valdančiaisiais. Politikai man nebekelia pa
sitikėjimo. Prieš rinkimus jie prižada, o atėję į valdžią, 
greitai pamiršta visus savo pažadus ir žiūri tik sau nau
dos, pamiršę Lietuvos piliečių interesus", -  atvirai kal
ba mergina.


