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2016 lapkričio 26 dieną mirė Fidelis Kastro,  vienų 

vadinamas žemyno išsilaisvinimo lyderiu, kitų – 

kruvinu diktatoriumi 

Mire  ilgametis Kubos lyderis 

F. Castro 

Alfa.lt/BNS: „Amerikos kubiec iai pasipyle  į gatves, skanduodami „Cuba Libre!“ („Laisva Kuba!“) ir 

„Laisve ! Laisve !“. „Liu dna, kad ž mogaus mirtis kelia dž iaugsmą, bet tas asmuo neture jo gimti“, – sake  

pries  20 metų is  Kubos pabe gęs 67-erų metų mokytojas Pablo Arencibia (Pablas Arensibija). 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ve lai penktadienį mirusį Kubos revoliucijos lyderį pavadino 

„eros simboliu“, sakoma Kremliaus s es tadienio pareis kime. „Š io ž ymaus valstybininko vardas 

pelnytai yra laikomas is tisos eros simboliu, – sakoma V.Putino telegramoje Kubos prezidentui 

Rauliui Castro (Rauliui Kastrui), kurią pacitavo Kremlius. – Fidelis Castro buvo nuos irdus ir 

patikimas Rusijos draugas.“ 

15min.lt: „F. Castro buvo 90 metų. Jo brolis sake , kad revoliucijos lyderio palaikai anksti s es tadienį 

bus kremuoti „vykdant jo pareiks tą valią“. F.Castro, viena svarbiausių antrosios XX amz iaus puse s 

figu rų pasaulyje, ture jo didz iulę įtaką, atsiz velgiant į jo maz os Karibų valstybe s dydį. Jo pade je jai 

teigia, kad jis pergyveno nesuskaic iuojamus JAV bandymus jį nuz udyti. Buvęs lyderis is  vies ojo 

gyvenimo pasitrauke  2006 metais de l prastos sveikatos. Prezidento postą broliui jis oficialiai 

perdave  2008-aisiais.“  

Lrytas.lt: Verslininkai Monika ir Jonas Kriščiūnai Kubą ištyrinėjo prieš pat Fidelio Castro mirtį: „Dabar 

s alį valdant penktadienį mirusio Fidelio Castro broliui Rauliui Castro juntami s iokie tokie pokyc iai. 

Vietiniai sako, kad po truputį leidz iama uz siimti privac iu verslu, saloje prade ta atidarine ti 

tarptautinius vies buc ių tinklus, atidaryta „Adidas“ parduotuve . S is faktas mus s iek tiek prajuokino. 

Kubos sostine je atkreipe me de mesį – tai kone vienintelis tarptautinis mados preke s z enklas. 

S nekuc iuodamiesi su vietiniais supratome, kode l taip yra. S į preke s z enklą me go F.Castro. <...> Beje, 

kai F.Castro susitiko Kuboje su popiez iumi, jis vilke jo bu tent „Adidas“ z enklo s varkelį“, – pasakojo 

Monika.  

Lz inios.lt: Nuo sprogstanc ių cigarų iki įvairiausių nuodų – CŽ V ir egžile je gyvenantys kubiec iai beveik 

50 metų ku re  is maniausius planus, kaip nuž udyti Fidelį Castro. Kaip ž inome, nei vieno is  s ių planų 

nepavyo įgyvendinti, tac iau vienas El Comandante sargybinių paskaic iavo, kad į buvusį Kubos lyderį 

buvo pasike sinta 634 kartus. Vienas planas buvo susijęs su moliuskais. Ž inodama, kad F. Castro be 

galo me gsta nardyti, CŽ V sugalvojo gana suktą planą. Billo Clintono valdymo metu pavies inti 

dokumentai atskleidz ia, kad valdyba intensyviai ies kojo tokio moliusko kiauto, kuriame tilptų 

mirtinas kiekis sprogmenų.  

http://www.alfa.lt/straipsnis/50108732/pasaulio-reakcija-i-fidelio-castro-mirti-vienu-liaupses-kitu-dziaugsmas
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/pasaulis/mire-kubos-revoliucijos-lyderis-fidelis-castro-57-717840
http://stilius.lrytas.lt/karamele/verslininkai-monika-ir-jonas-krisciunai-kuba-istyrinejo-pries-pat-fidelio-castro-mirti.htm
http://lzinios.lt/lzinios/Istorija/ismaningiausi-jav-bandymai-nuzudyti-fideli-castro/234203


VU TSPMI politologė Ieva Giedraitytė: 2016 m. lapkric io 26 dieną miręs Fidelis Castro į 

pasaulio istoriją įe jo kaip ilgametis paskutine s Lotynų Amerikos socialistine s valstybe s 

Kubos vadovas, vienų vadinamas z emyno is silaisvinimo lyderiu, kitų – kruvinu diktatoriumi. Į 

valdz ią Kuboje F. Castro ate jo 1959 metais po perversmo, kuriuo nuverstas s alį valdęs ir JAV remtas 

autoritarinis vadovas Fulgencio Batista. Ate jęs į valdz ią F. Castro e me si radikaliai pertvarkyti Kubos 

politinį, socialinį ir ekonominį gyvenimą. Jam tapus s alies vadovu nuteisti daugelis F. Batistos 

rez imui dirbusių ir politinius oponentus pade jusių persekioti saugumo darbuotojų, priimti įstatymai 

garantavę politines teises moterims bei stengtasi uz tikrinti juodaodz ių gyventojų (sudaranc ių 

nemaz ą dalį kubiec ių) lygias teises. Taip pat, Kubos valdz ia įsipareigojo garantuoti nemokamą 

mokslą, sveikatos bei socialines paslaugas visiems s alies gyventojams. Vykdant revoliucinę 

ekonominę programą nacionalizuota privati nuosavybe , perimta privatiems asmenims priklausiusi 

dirbama z eme . 

Toks posu kis į socializmą s altojo karo kontekste, smarkiai ats alde  santykius su JAV (s aliai netgi 

paskelbta blokada ribojanti jos ekonominius santykius su kitomis valstybe mis), tac iau buvo 

palaikomas dalies gyventojų tiek Kuboje, tiek ir visoje Lotynų Amerikoje. Pastarojoje tuo metu 

daugelyje valstybių į valdz ią ate jo kruvinos des iniosios diktatu ros, o Karibuose vyko pilietiniai karai, 

tad Kubos revoliucijos pergale  ir „savo kelio“ rinkimasis daug kam simbolizavo alternatyvą. Kita 

vertus, z mone s, kurie nesutiko su F. Castro ide jomis, Kuboje nebeture jo vietos, mat s alyje liko tik 

viena politine  partija (Kubos komunistų partija), uz draustos kitos dalyvavimo formos. Rez imas 

greitai e me si kontroliuoti visą politinį ir socialinį gyvenimą, apribojo kubiec ių laisves, o disidentai 

buvo ir tebe ra persekiojami. Neilgai trukus e me  s lyti ir valstybe s kontroliuojama ekonomika, tapusi 

visis kai priklausoma nuo SSRS. 

De l politinių ir ekonominių priez asc ių nuo revoliucijos pabaigos s imtai tu kstanc ių s alies gyventojų 

pasitrauke  is  Kubos, nesaugiais laiveliais tike damiesi pasiekti JAV. Iki s iol Kuba is liko paradoksu – 

vieni, z velgdami į įspu dingus (ypac  palyginus su kitomis regiono valstybe mis) sveikatos apsaugos 

bei is silavinimo rodiklius z avisi F. Castro kaip didz iu lyderiu, kiti, kalbe dami apie persekiojamą 

opoziciją ir tai, kad iki visai neseniai kubiec iai negale jo ne tik is vykti is  salos, bet ir laisvai jude ti joje, 

kalba apie paskutinę diktatu rą Lotynų Amerikoje. F. Castro is  aktyvaus politinio gyvenimo 

pasitrauke  2008 m., uz leidęs savo kaip Kubos komunistų partijos pirmininko postą broliui Rauliui, 

tac iau iki pat mirties is liko rys kia visuomenine figu ra, vienų garbinamos, kitų nekenc iamos 

socialistine s revoliucijos simboliu. 



1. Ką z inote apie Fidelį Castro ir Kubą? 

2. Ju sų nuomone, koks valstybe s vadovas buvo velionis Fidelis Kastro? Daugelis jį 
vadino diktatoriumi. Ar diktatorius gali bu ti geras vadovas? 
Padiskutuokite. 

3. Kaip manote, ar F. Castro pavyko įgyvendinti socializmo 
viziją Kuboje? Ar z inote pavykusių socializmo pavyzdz ių? 

4. Koks buvo F. Castro Kubos santykis su JAV ir Sovietų 
Sąjunga (ve liau Rusija)? Ką z inote apie garsiąją Kubos krizę? 

5. Kaip manote, ką pasako valstybių vadovų ir kitų z monių 
skirtingos reakcijos į Castro mirtį? Padiskutuokite. 



Antanavo kaime vėlų vakarą iš namų išvarytas 

pusnuogis aštuonmetis nuo šalčio visa naktį 

slėpėsi po kartono lapais 

Is  namų is varytas as tuonmetis 

Vaikų priez iu ra 

Delfi.lt: „Š eima priklauso socialine s rižikos grupei, jų namuose lankosi soc. darbuotojai. „Pagrindine s 

priez astys - girtavimas ir vaikų nepriez iu ra. S eimoje is  viso yra keturi vaikai: dvi vyresne s mergaite s, 

as tuonmetis ir dar jie turi vieną bendrą maz ametį vaiką. Jau ne pirmas atvejis, kai s is vaikas pabe ga. 

Jo mama dirba Marijampole s rajone, jis kartais be gdavo pas ją. Stabdydavo pakeleivingas mas inas ir 

kaz kur vaz iuodavo“, - sake  Antanavo seniu nas A. Urbonas.“ 

15min.lt: „Ies kotas as tuonmetis rastas gyvas, tik sus alęs, pranes e  Policijos departamentas. 

Berniukas sle pe si netoli namų esanc iame u kiniame pastate, pale pe je. Jis buvo apsiklojęs kartono 

lapais. Vaikas is  namų is e jo vilke damas tik mars kine lius ir apatines kelnaites.“  

TV3.lt: „Nebuvo jokių mus tynių, nieko nebuvo. Šusipykome de l penkių eurų, ir viskas“, - TV3 

ž urnalištamš veidą šle pdamaš šake  iš  namų vakar pabe gušio berniuko pate viš. Ž urnalištų už kluptaš 

vyras nenoriai kalba apie savo berniuką, tac iau tai, ką jis pasake , gerokai skiriasi nuo kaimynų ar 

miestelio seniu no istorijų.“ 

Lrs.lt: „Vaiko teisių kontroliere  Edita Ž iobiene  stebe josi, kad vaiko pagal metus neadekvatus elgesys 

vies ai pateikiamas kaip blogo vaiko problema. „Juk, jeigu as tuonmetis vaikas s itaip elgiasi, reis kia jis 

bando atkreipti suaugusiųjų de mesį į savo problemas, tai reis kia, kad jis jauc iasi nesaugus, jauc iasi 

blogai, – kalbe jo vaiko teisių apsaugos kontroliere . – Tai jau yra suaugusiųjų problema, jeigu jie 

nesugeba kurti vaikui palankios aplinkos.“  

TV.lrytas.lt Vaikų psichiatras Linas Slus nys: „Vieną kartą reikia labai ais kiai atsakyti, kas tai yra vaiko 

poreikiai? Ar tai yra pakankama, kad vaikas dar nesudraskytas į s ipulius. Jeigu mes esame orientuoti 

į vaiką, kaip į ž mogų, tai mes turime ies koti bu dų, kaip vaikui maksimaliai pade ti.“  

http://www.delfi.lt/news/daily/crime/dinges-astuonmetis-pabego-ar-buvo-isvytas-susalti.d?id=73002386
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/is-namu-pusnuogio-isvaryto-mazylio-drama-saltas-tvartas-saugesnis-nei-namai-kuriuose-siauteja-patevis-56-718526
http://www.tv3.lt/naujiena/891700/pabegusio-astuonmecio-patevis-pribloske-susipykome-del-penkiu-euru
http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=119&p_k=1&p_t=167362
http://tv.lrytas.lt/?id=14807861481480567874


1. Kokias emocinio smurto formas z inote? Galite plac iau pasidome ti c ia: http://
www.vaikystebesmurto.lt/ 

2. Ką ture tų z inoti kiekvienas vaikas? Kur kreiptis pagalbos?  

3. Kode l vaikai ir paaugliai daz nai nutyli apie patiriamą smurtą namuose, 
mokykloje? 

4. Kas Lietuvoje atsakingas de l to, kad sude tingų 
te vų vaikai gale tų augti psichologis kai ir fizis kai 
saugiai? 

5. Kartu su mokytoja padiskutuokite, kaip galima 
atpaz inti smurtą patyrusį vaiką ir jam pade ti? 
Parenkite informacinį plakatą. Galite remtis s ia 
medz iaga. 

Paramos vaikams centro psichologė Ieva Daniūnaitė: Kiekvienas vaikas ir jaunuolis turi teisę 

augti saugiai ir sveikai, aktyviai dalyvauti su juo susijusių sprendimų prie mime, nepatirti z iauraus 

elgesio ir gauti visą reikalingą pagalbą. Esmines vaikų teises gina Tarptautine  vaiko tiesių konvencija, 

kurią įgyvendina maz daug 200 s alių visame pasaulyje. Lietuva yra viena is  jų. Kiekvienam vaikui ir 

jaunuoliui priklauso s ios svarbios teise s: ture ti savo vardą ir tautybę, is sakyti savo nuomonę, z aisti ir 

kurti, mokytis, ture ti asmeninį gyvenimą, gyventi saugioje aplinkoje ir kitos. Visgi ne visiems vaikams 

lengva pasinaudoti s iomis teise mis – galbu t is  jų s aipomasi, jų namuose nuolat baramasi, gal jie kitaip 

skriaudz iami ar is naudojami? Tuomet jie turi teisę nelikti vieni sude tingoje situacijoje ir gauti 

pagalbą. Galbu t ji reikalinga Tau pac iam ar Tavo draugui? Susidu rus su smurtu svarbu is drįsti 

kreiptis į policiją arba vaiko teisių apsaugos skyrių, pasitarti su patikimu suaugusiuoju, psichologu ar 

Pagalbos linijos savanoriu. Daugiau informacijos, kur ies koti pagalbos: www.vaikystebesmurto.lt 

(„Vaikystė be smurto“ teikia nemokamą kompleksinę pagalbą nuo emocinio, fizinio ir seksualinio 

smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams. Tel.: (8 5) 271 59 80, 8 611 43567) 

http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Leidiniai/toolkit_vip_lit.pdf
http://www.vaikystebesmurto.lt/_sites/paramosvaikamscentras/media/images/Leidiniai/toolkit_vip_lit.pdf
http://www.vaikystebesmurto.lt


Paaiškėjus, kad Teisingumo ministru paskirtas 

Julius Pagojus neblaivus vairavo automobilį, jis 

pasitraukė iš posto nepradėjęs dirbti 

Pasitrauke  is  pareigų 

Julius Pagojus 

Delfi.lt. A. Tapinas: „Ir Julius Pagojus c ia meluoja. Teismo byloje už fiksuota, kad jie už truko, nes 

mas iną vairavusi mergina nepaz inojo Klaipe dos (rimtai?), o atvaz iavus į ligoninę ten buvo keli 

pacientai su skubios medicinos poreikiu ir tada buvo nuspręsta vaz iuoti į Kretingą. Ir Julius Pagojus, 

panas u, kad meluoja antrą kartą. Jis sako nevaz iavęs į universitetinę ligoninę, bet apygardos teismas 

konstatuoja, kad jis buvo toje ligonine je ir ji yra toliausiai nuo Smiltyne s perke los. Ir Julius Pagojus, 

panas u, kad meluoja trec ią kartą. Jis tikina, kad mergina nepaz inojo Klaipe dos, bet teismas 

konstatuoja, kad jis pats ilgą laiką iki 2007 metų gyveno Klaipe doje ir gale jo nurodyti artimiausią 

gydymo įstaigą. Apeliacinis teismas taip pat liko nesupratęs, kode l reike jo vaz iuoti į Kretingą, kai 

Klaipe doje s alia universitetine s ligonine s dar yra Ju rininkų ligonine , o pakeliui yra priklausomybe s 

ligų centras ir Respublikine  ligonine . Kode l Kretingos ligonine je buvo paimti tik 0.3 mililitrai kraujo, 

kai yra reikalavimas paimti 0.5 mililitrus? Kode l įsive le  klaida įras ant datą akte?“ 

Lzinios.lt: „Šeimo opožicijos atstovo konservatoriaus Jurgio Ražmos nuomone, pats konkursas, kurį 

birz elį paskelbe  Valstybe s tarnybos departamentas piliec iams labai svarbios įstaigos – VVTAT – 

direktoriaus pareigoms eiti, buvo tarsi specialiai taikytas is  anksto pasirinktam politis kai patikimam 

asmeniui. Anot jo, reikalauta vos trejų bet kokio teisinio ir vadovaujamo darbo patirties. Vartotojų 

teisių apsaugos srities is manymas pretendentui buvo nebu tinas. „Tad ar reikia stebe tis, kad mine tą 

konkursą „laime jo“ jaunasis teisingumo viceministras J. Pagojus, esant dabartiniam ministrui Juozui 

Bernatoniui padaręs įspu dingą karjeros s uolį? Tokiu bu du socialdemokratai, matyt, įgyvendins s u kį 

„nueinant nuo valdž ios joje pasilikti“, – spe jo J. Ražma.“ 

Delfi.lt: „Pranes u, jog atsistatydinu is  Valstybine s vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 

pareigų ir stabdau savo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. S į sprendimą prie miau 

atsiz velgdamas į susiklosc iusią situaciją, kuri uz kerta kelią man tinkamai atlikti savo pareigas s ioje 

tarnyboje bei gali paralyz iuoti visos institucijos darbą. Nuos irdz iai de koju visiems, kurie manimi 

pasitike jo ir pasitiki, kolegoms, kurie re me  ir remia toliau“, - ras oma J. Pagojaus atsiųstame 

pranes ime.“ 

http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/a-tapinas-alkoholio-kvapas-salone-kaip-meluoja-busimasis-teisingumo-ministras.d?id=73022218
http://lzinios.lt/lzinios/Lietuva/opozicija-izvelge-partine-darbo-birza/228210
http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/j-pagojus-traukiasi-is-vvtat-vadovo-pareigu-ir-stabdo-naryste-partijoje.d?id=73066242


VU TSPMI politologas Romualdas Bakutis: Valstiec ių ir ž aliųjų sąjungos deleguoto 

premjero Sauliaus Skvernelio ministrų kabinete socialdemokratams priklauso trijų – 

uz sienio reikalų, u kio bei teisingumo – ministerijų kontrole . Uz sienio reikalų ministru 

socialdemokratai paliko prae jusią kadenciją juo neblogai dirbusį Liną Linkevic ių, o į u kio ministrus 

paskyre  jauną politiką Mindaugą Sinkevic ių, kuris ateityje veikiausiai pretenduos perimti partijos 

vairą. Tuo tarpu, į teisingumo ministrus pasiu lytas parlamentas Darius Petros ius is kart sulauke  

kirc io is  koalicijos partnerių „valstiec ių“. 

Vienas is  įtakingesnių naujojo parlamento narių Povilas Urbs ys primine  D. Petros iaus galimas 

sąsajas su Taurage s s es e liniu pasauliu. Pats kandidatas į ministrus jas neige , tac iau, „valstiec iams“ 

nesitraukiant, ambicijų tapti ministru ture jo atsisakyti.  

Tuomet pavies inta, kad nauju ministru bus siu lomas Seimo Teise s ir teise tvarkos komiteto 

pirmininkas Julius Sabatauskas. Visgi jau vakare s ią informaciją e me  neigti socialdemokratų lyderis 

Algirdas Butkevic ius. Tike tina, kad J. Sabatauskas tapo pac ių socdemų vidinių intrigų auka. Kita 

vertus, vargu ar jo kandidatu rą bu tų pare musi tiek prezidente  Dalia Grybauskaite , tiek naujasis 

premjeras S. Skvernelis – jie abu su J. Sabatausku turi ne vieną nesuvestą sąskaitą. 

Galiausiai į teisingumo ministrus pasiu lytas 28-erių Julius Pagojus ture jo simbolizuoti galutinį 

senojo socialdemokratų elito pasitraukimą į antrą planą, tac iau netrukus paais ke jo, kad J. Pagojus 

yra bu tent tokio elito dalis. Nors is  pradz ių J. Pagojaus karjeros posu kiui pritare  ir prezidentu ra, 

staiga paais ke jo, kad jis yra įkliuvęs prie vairo neblaivus, o apie s į faktą S. Skverneliui esą 

nepapasakojo. E mus ais ke ti s ioms detale ms, naujai paskirtas premjeras pareis ke , kad J. Pagojus 

ministrų kabinete bu ti nebegale s. Verta prisiminti ir tai, kad J. Pagojus dirbo įtakingo 

socialdemokrato Juozo Bernatonio komandoje s iam bu nant teisingumo ministru, o po to, arte jant 

Seimo rinkimams, laime jo pareigas į ministerijai pavaldz ios Vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

vadovo ke dę. 

Teisingumo ministro skyrimo istorija yra pirmasis rimtus virpesius suke lęs naujosios Vyriausybe s 

skandalas, kartu parodęs, kaip prae jusius ketverius metus s alį valdz iusiems socialdemokratams 

sunku atsigauti po Seimo rinkimuose patirto pralaime jimo ir prade ti partijos atsinaujinimo procesą. 

Socialdemokratų politikus ir toliau persekioja įvairios korupcija dvelkianc ios istorijos, limpanc ios ne 

tik prie partijos senbuvių, bet, kaip paais ke jo, ir jaunimo. 

Ve.lt / ELTA: „Teisingumo ministras socialdemokratas Juožas Bernatonis, nepranes ęs apie savo 

pavaldinio, tuomec io viceministro Juliaus Pagojaus, neblaivumą nusiz enge  etikai, sako Lietuvos 

socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas laikinasis Premjeras Algirdas Butkevic ius, ir z ada 

partijoje vertinti abiejų - tiek J. Bernatonio, tiek J. Pagojaus - elgesį.“ 

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/algirdas-butkevicius-juozas-bernatonis-nusizenge-etikai-1511884/?utm_source=susije&utm_medium=referal&utm_campaign=blokas


1. Kaip manote, kode l LSDP net trec iuoju bandymu nepavyko rasti tinkamo 
koalicijos partneriams ir Prezidentei teisingumo ministro? 

2. Juliaus Pagojaus nusle pti faktai, atrodo, nutrauke  se kmingą jo karjerą. Kaip 
manote, kode l tuometinis viceministras melavo ir is sisukine jo nuo bausme s? Ar 
buvo verta? 

3. Ar sutinkate, kad vairuojantis is ge ręs valstybe s pareigu nas turi atsistatydinti is  
savo pareigų? 

4. Tik z urnalistui A. Tapinui pavies inus melavimo 
aplinkybes, Julius Pagojus buvo atstatydintas. Ar 
ž inote kitų pavyždž ių, kai įšikiš uš ž iniašklaidai, 
politiniai įvykiai pasisuko kita linkme? 

5. Kaip vertinate J. Pagojaus atsistatydinimą ir is  
einamų pareigų Vartotojų teisių apsaugos 
tarnyboje? Kode l jis taip pasielge ? 
Pakomentuokite. 


