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Заява Революційного Уряду Куби:  

 Киев, школа No 176 отметила 
рождение Хосе Марти с проек-
том "Дети - надежда мира"  

Киев, 12 февраля, 2019,  В  Киевской школе No  176,  от 
"Мигель  де  Сервантеса"  был  проведён  проект  "Дети  ‐ 
надежда  мира",  посвященный  дню  рождения  поэта, 
писателя,  публициста  и  революционера  Хосе  Марти, 
который  родился  28  января  1853,  и  считается  нацио‐
нальным  героем Кубы именуемым как апостол незави‐
симости. 

В  этом торжестве участвовали как  гости,  ответственный 
по делам Кубы в Украине ‐ Наташа Диас Агилера, почет‐
ный  консул  Боливии  в  Украине  ‐  Жозе  Владимир  Тор‐
дойа  Рохас,  представители  научно‐методического  цен‐
тра образования и подготовки Гуманитарная  IPPO Киев‐
ского  университета  ‐Борис  Гринченко  и  Будник  Юрий 
Васильевич, член Ассоциации дружбы "Украина‐Куба", ‐ 
Татьяна Крестинникова. 

В  своей деятельности,  возглавляемой директором шко‐
лы Валентиной Лукашук и заместителем директора, Ека‐
терина Рябченко студенты с 5‐го по 11‐й классы читали, 
в переводе с испанского языка на украинский, поэтиче‐
ские  произведения  великого  кубинского  поэта  Хосе 
Марти.  Сборник  37  переведенных  стихотворений  был 
передан ответственному по делам Кубы. 

Кубинский дипломат поблагодарила талантливых моло‐
дых  украинских  студентов  за  этот  большой  вклад,  так 
что работы Хосе Марти могут быть более известны укра‐
инским друзьям и  рассказала им о  великом  вкладе  ку‐
бинского писателя в мировое литературное наследие. 

Кроме  того,  г‐н  Тордойа  объяснил  важность  работы 
Марти для всех народов Латинской Америки и обосно‐
ванности ее идеалов. 

В рамках этой деятельности был показан Портрет вели‐
кого кубинского поэта, созданный в 3D.  

Авторы  этого  сочинения  были  преподавателями испан‐
ского языка, Кхасчинска А.О. и Лус И.М. В течение теку‐
щей недели, каждый, кто хотел мог глубже ознакомить‐
ся с выражениями Хосе Марти впечатлившими школьни‐
ков своей мудростью и простотой. 

Негайно припинити 
імперіалістичну військову 
авантюру проти Венесуели  

Революційний  Уряд  Республіки  Куба  засуджує  ескалацію 
тиску  і дій уряду Сполучених Штатів з підготовки військо‐
вої авантюри, замаскованої під "гуманітарну інтервенцію" 
в  Боліваріанській  Республіці  Венесуела,  і  закликає 
міжнародне співтовариство мобілізувати свої зусилля для 
запобігання її втілення. 

У період з 6 по 10 лютого 2019 року були польоти військо‐
во‐транспортних  літаків  в  аеропорт  Рафаель  Міранда 
(Пуерто  Ріко),  на  військово‐повітряну  базу  Сан‐Ісідро  в 
Домініканській Республіці,  і в бік  інших стратегічно розта‐
шованих Карибських островів, звичайно, без відома урядів 
цих  країн,  які  здійснено  з  військових  об'єктів  США,  де 
працюють підрозділи сил спеціальних операцій і морської 
піхоти,  які  використовуються  для  здійснення  прихованих 
дій, навіть проти лідерів інших країн. 

Політичні  та прес‐ЗМІ, в тому числі американські, показа‐
ли, що екстремістські діячі цього уряду з довгим списком 
дій  і  наклепів,  спрямованих  на  провокування  або  заохо‐
чення до війн, такі як радник з національної безпеки Джон 
Болтон, директор Західної півкулі Національної Ради Без‐
пеки Маурісіо Клейвер‐Карон, за участю сенатора Флори‐
ди Марко  Рубіо,  розробляли,  управляли  фінансуванням  і 
організовували  прямо  з  Вашингтона  деталізовану  спробу 
державного перевороту у Венесуелі шляхом незаконного 
самопроголошення президента. 

Саме  вони  особисто  або  через  Державний  департамент 
чинять  жорсткий  тиск  на  багато  урядів,  щоб  змусити  їх 
підтримати  довільний  заклик  до  нових  президентських 
виборів  Венесуели,  заохочуючи  визнання  узурпатора, 
який  ледь  має  97  тисяч  голосів  в  якості  парламентарія, 
проти більш ніж 6 мільйонів венесуельців, які в травні ми‐
нулого року обрали конституційного президента Ніколаса 
Мадуро Мороса. 

Після  опору  державному  перевороту,  здійсненого 
боліваріанським і чавістським народом, що вилився у ма‐
совi  демонстрації  на  підтримку Президента Мадуро  і  ло‐
яльність  збройних  Сил  Венесуели,  уряд  США  активізував 

свою міжнародну політичну  і медіа‐кампанію,  і посилює 
односторонні  примусові  економічні  заходи  проти  Ве‐
несуели, серед яких можна згадати блокування мільярдів 
доларів  в  банках  третіх  країн,  що  належать  Венесуелі,  і 
крадіжку доходів від продажу нафти цієї братської нації, 
що завдає серйознi  гуманітарнi  збитки  і важкі незгоди  її 
народу. 

Поряд з цим жорстоким і невиправданим позбавленням 
волі, США мають намір створити гуманітарний привід для 
початку  військової  агресії  проти  Венесуели  та  мають 
намір  ввести  на  територію  цієї  суверенної  держави  за 
допомогою залякування, тиску і сили гадану гуманітарну 
допомогу,  яка  в  тисячу  разів  менше,  ніж  економічний 
збиток,  заподіяний  політикою  осадження,  нав'язаною  з 
Вашингтона. 

Узурпатор і самопроголошений "президент" безсоромно 
заявив  про  свою  готовність  вимагати  військового  втру‐
чання США під приводом отримання  такої "гуманітарної 
допомоги"  і  назвав  суверенну  і  гідну  відмову  від  цього 
маневру "злочином проти людства". 

Високопоставлені  американські  чиновники  нагадують 
кожен день, з погордою і нахабством, що по відношенню 
до Венесуели "всі варіанти знаходяться на столі, включа‐
ючи військовий". 

У  процесі  створення  приводів  уряд  Сполучених  Штатів 
звернувся до застосування обману і наклепу, представив‐
ши проект резолюції в Раді Безпеки Організації Об'єдна‐
них Націй,  який,  як цинічно,  так  і  лицемірно,  висловлює 
серйозну  заклопотаність  у  зв'язку  з  "гуманітарною  ситу‐
ацією  і  положенням  в  сфері  прав  людини...,  недавніми 
спробами  заблокувати  надання  гуманітарної  допомоги, 
наявністю мільйонів  мігрантів  та  біженців  ...  надмірним 
застосуванням  сили  проти  мирних  демонстрантів,  стан 
справ в області регионального миру і безпеки" в Венесу‐
елі і закликає "вжити необхідних заходів". 

Вочевидь,  що  Сполучені  Штати  підготували  умови  для 
насильницького створення «гуманітарного коридору» під 

Гавана,  15  февраля  (Пренса  Латина)  Министр  культуры 
Кубы  Альпидио  Алонсо  высоко  оценил  эффективность 
художественного  творчества  для  воспитания  человече‐
ских  ценностей  после  посещения  выставки  фотографий 
на специальных стендах в центральных местах столицы. 
  По  словам  писателя,  серия  под  названием 
"Страсть к Гаване" кубинского фотожурналиста Габриэля 
Давалоса показывает  культурные ценности  города и  ве‐
личие кубинской балетной школы, одной из самых при‐
знанных в мире ‐ гордости народа. 
  Выставка в таком популярном месте, как сады ка‐
фе‐мороженого  "Коппелия",  позволяет  пешеходам  по‐
знакомиться  с  некоторыми  достопримечательностями 
Гаваны и балетом, потому что танцоры на улицах выгля‐
дят одинаково великолепно, как на сцене, и даже более 
креативно. 
  Алонсо  отметил  подлинные достопримечательно‐
сти столицы, "её культурные ценности отражены на этих 
фотографиях,  как  и  магия  балета",  сказал  он  во  время 
прогулки с журналистами и представителями Националь‐
ного балета Кубы по улицам Гаваны. 
  Красота этого города ‐ его люди, и это было проде‐
монстрировано  в  эти  дни  с  движущейся  солидарностью 
после  торнадо.  Среди самих художников реакция   была 
замечательной, сказал он с гордостью. 
  Хотя  изображения  были  сделаны  задолго  до  тор‐
надо, они демонстрируют сложные прыжки, сопротивле‐
ние морским волнам, восторженные лица, которые про‐
сто  дополняют  друг  друга,  потому  что  помощь  одного 
художника позволяет развиваться мастерству другого, и, 
следовательно, творчество  охватывает обоих. 
  Равенство,  понимание,  энергия,  отдача  без  огра‐
ничений,  открытость,  разнообразие  ‐  вот  некоторые  из 
сообщений, которые появляются на этих 20 фотографиях 
с  участием кубинских  художников, живущих на острове, 
и других ‐ из иностранных компаний. 
  Несмотря на удивление, ни одна из фотографий не 
является монтажом, и среди них – идеи Хосе Марти и его 
высказывания,  избранные  по  этому  случаю  известным 
исследователем Карлосом Родригесом Альмагером. 
  Мы должны использовать инструменты, коммуни‐
кационные источники искусства для обмена идеями, по‐
тому  что  они  достигают  большего  эффекта,  чем  любой 
дискурс, отметил Алонсо. 
  Кроме того, искусство приходит к людям разными 
путями, в гораздо более открытом пространстве, и поэто‐
му собираемся использовать огромный художественный 
потенциал, который мы имеем в стране, сказал он. 
  Давалос  ‐  выпускник  факультета  журналистики  в 
Университете  Гаваны  ‐  имеет  четыре  опубликованных 
альбома фотографий и провёл многочисленные выставки 
внутри и за пределами Кубы. 
В 2015  году  он  получил награду  за  современную  танце‐
вальную фотографию в Колумбии, а в 2016 году стал по‐
бедителем в Голландии Международного конкурса фото 
о балете имени Анны Павловой.         ruso.prensa‐la na.cu 

Куба в защиту искусства как 
источника воспитания челове-
ческих ценностей 
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назвою  «міжнародний  захист»,  призову  до 
«зобов'язання  захищати»  цивільних  осіб  і  застосування 
«всіх необхідних заходів». 

Необхідно пам'ятати про те, що подібні дії і подібні при‐
води  були  прийняті  Сполученими  Штатами  Америки 
напередодні  війн,  які  вони  розв'язали проти Югославії, 
Іраку та Лівії ціною величезних людських жертв і жахли‐
вих страждань. 

Уряд США намагається усунути серйозну перешкоду, яку 
представляє  собою Боліваріанська  і  Чавістська  Револю‐
ція  для  здійснення  імперіалістичного  панування  над 
"нашої  Америкою",  і  з  метою  позбавлення  народу  Ве‐
несуели першого сертифікованого запасу нафти на пла‐
неті і інших значних і стратегічних природних ресурсів. 

Не можна забувати про сумну  і болісну  історію військо‐
вих втручань Сполучених Штатів, причому не раз в Мек‐
сиці,  Нікарагуа,  Домініканській  Республіці,  Гаїті,  Кубі, 
Гондурасі і зовсім недавно в Гренаді і Панамі. 

Як попередив 14 липня 2017 Генерал Армії Рауль Кастро 
Рус: "агресія і насильство державного перевороту проти 
Венесуели завдають шкоди всій "нашій Америці"  і  при‐
носять користь лише інтересам тих, хто прагне розділити 
нас, щоб здійснювати своє панування над нашими наро‐
дами,  не  звертаючи  уваги  на  конфлікти  незліченних 
наслідків  в  цьому  регіоні,  як  ті,  які  ми  спостерігаємо  в 
різних місцях світу". 

Історія  буде  серйозно  судити  нове  імперіалістичний 
військове  втручання  в  регіоні  і  співучасть  тих,  хто 
безвідповідально його підтримує. 

Сьогодні  у  Венесуелі  вирішується  питання  про  суве‐
ренітет  і  гідність Латинської  Америки  і  Карибського ба‐
сейну  і  народів Півдня.  Вирішується  також питання про 
забезпечення  виживання  норм  міжнародного  права  і 
Статуту  Організації  Об'єднаних  Націй.  Визначається,  чи 
виходить  легітимність  уряду  з  очевидної  і  суверенної 
волі її народу або від визнання іноземних держав. 

Революційний уряд закликає до міжнародної мобілізації 
сил на захист миру в Венесуелі  і регіоні на основі прин‐
ципів проголошення Латинської Америки  і  Карибського 
басейну  зоною  миру,  прийнятого  під  час  підписання 
глав держав і урядів СЕЛАК в 2014 році. 

Вітає  і  підтримує механізм Монтевідео,  ініціативу Мек‐
сики,  Уругваю,  Карибської  Співдружності  (КАРИКОМ)  і 
Болівії,  яка  прагне  зберегти мир  в  Венесуелі  на  основі, 
як мовиться в його недавній заяві, принципів невтручан‐
ня у внутрішні справи, правової рівності держав і мирно‐
го врегулювання спорів. 

Вітає позитивне ставлення до цієї  ініціативи з боку пре‐
зидента Мадуро Мороса і міжнародного співтовариства 
і  висловлює  стурбованість  з  приводу  рішучої  відмови 
уряду  Сполучених  Штатів  від  ініціатив  діалогу, 
здійснюваних низкою країн, як і від цієї ініціативи. 

Революційний  уряд  знову  заявляє  про  свою  тверду  і 
незмінну  солідарність  з  Конституційним  президентом 
Ніколасом Мадуро Моросом, Боліваріанською Чавістсь‐
кою  Революцією  та  цивільно‐військовим  союзом  його 

народу,  і  закликає всі народи  і  уряди світу  відстоювати 
мир  і  протидіяти  об'єднано,  незважаючи  на  політичні 
або  ідеологічні  відмінності,  з  метою  зупинити  нове  ім‐
періалістичне військове втручання в Латинську Америку 
і Карибський басейн, яке завдасть шкоди незалежності, 
суверенітету  і  інтересам народів  від Ріо‐Браво до Пата‐
гонії. 

Гавана, 13 лютого 2019 року  

novos .acn.cu 

Президент Венесуэлы направил 
открытое письмо американско-
му народу 
Декларация революционного правительства Кубы: 
необходимо срочно остановить военную авантюру 
империализма против Венесуэлы 

ГАВАНА,  Куба,  13  февраля  (ACN)  Президент  Венесуэлы 
Николас  Мадуро  направил  открытое  письмо  американ‐
скому  народу,  в  котором рассказал  об  империалистиче‐
ских намерениях Белого дома против его страны. 

Первым  делом,  глава  Боливарианского  правительства 
отмечает свои пролетарские корни и его опыт в профсо‐
юзной борьбе в период, когда в его стране царило нера‐
венство. 

В  ответ  на  этого,  его  предшественник,  командир  Уго 
Чавес  с  1998  года,  вдохновленный  наследием  Симона 
Боливара  сформулировал  и  начал  внедрение  модели 
всеохватывающего развития и социальной паритетности. 

Мы живём сегодня в историческом трансе между войной 
и миром.  Данные  дни  определят  будущее  наших  стран. 
Ваши  национальные  представители,  базирующиеся  в 
Вашингтоне,  хотят довести до наших  границ  ту же нена‐
висть,  которую  они  посеяли  во  Вьетнаме,  заявил Маду‐
ро.   

Они  хотят  вторгнуться  в  Венесуэлу,  согласно  их  словам, 
во имя демократии и свободы, продолжил он. Но это не 
так. История узурпации власти в Венесуэле так же ложна, 
как и оружие массового  уничтожения  в Ираке.  Это лож‐
ный  случай,  но  он  может  иметь  драматические  послед‐
ствия для всего нашего региона. 

Венесуэла – это страна, которая в соответствии с Консти‐
туцией 1999  года, широко расширила демократию наро‐
да, основанную на его прямом участии и действии. Дан‐
ный процесс имеет беспрецедентный характер. 

Венесуэла  –  страна  с  наибольшим  числом  избиратель‐
ных процессов за последние 20  лет. Вам может не нра‐
виться  наша идеология  или  наша  внешность,  но мы  су‐
ществуем и нас миллионы, отметил президент. 

Я  обращаюсь  с  этими  словами  к  народу  Соединенных 
Штатов  Америки,  чтобы  предупредить  о  серьёзности  и 
опасности  действий  некоторых  секторов  Белого  дома, 
которые  хотят  вторгнуться  в  Венесуэлу  с  непредсказуе‐
мыми последствиями для моей страны и для всего аме‐
риканского региона. 

Президент  Дональд  Трамп  также  намерен  помешать 
инициативам  по  благородному  диалогу,  выдвинутым 
Уругваем  и  Мексикой  при  поддержке  КАРИКОМ  для 
мирного решения. 

Мы  знаем,  что  во  благо  Венесуэлы мы должны  сесть  и 
поговорить. Отказаться от диалога – значит выбрать ме‐
тод силы. 

Помните слова Джона Ф. Кеннеди: «Давайте никогда не 
будем вести переговоры из‐за страха. Но давайте не бу‐
дем бояться вести переговоры». 

Те, кто не хочет вести диалог, боятся правды? 

Политическая  нетерпимость  к  венесуэльской  боливари‐
анской модели и стремление к нашим огромным нефтя‐
ным ресурсам, минералам и другим богатствам побуди‐
ли  международную  коалицию,  возглавляемую  прави‐
тельством США, совершить серьёзное безумие военным 
нападением  на  Венесуэлу  под  ложным  оправданием 
существующего гуманитарного кризиса. 

Народ  Венесуэлы  страдал  от  болезненных  социальных 
ранений, вызванных преступной коммерческой и финан‐
совой блокадой,  которая  усугублялась  лишением и  гра‐
бежом наших финансовых ресурсов и активов в странах, 
связанных с этим безумным натиском. 

И всё же, благодаря новой системе социальной защиты, 
направленной на наиболее уязвимые сектора, мы с гор‐
достью  продолжаем  оставаться  страной  с  высоким  ин‐
дексом человеческого развития и низким уровнем нера‐
венства. 

Американский  народ  должен  знать,  что  эта  сложная 
многоплановая агрессия совершается с полной безнака‐
занностью и является явным нарушением Устава Органи‐
зации Объединенных Наций,  который прямо запрещает 
угрозу  силой или её применение,  помимо других прин‐
ципов и целей во имя мира и дружественных отношений 
между народами. 

Мы  хотим  продолжать  быть  деловыми  партнёрами 
народа Соединенных Штатов,  как мы были на протяже‐
нии  всей  нашей  истории.  Их  политики  в  Вашингтоне,  с 
другой стороны, готовы отправить своих сыновей и доче‐
рей умирать в абсурдной войне вместо того, чтобы ува‐
жать  священное  право  народа  Венесуэлы  на  самоопре‐
деление и защиту своего суверенитета. 

Как  и  вы,  жители  Соединенных Штатов,  мы,  венесуэль‐
цы, – патриоты. И мы будем защищать свою Родину все‐
ми частичками своей души. 

(…)  Мы  призываем  американское  общество,  ставшее 
жертвой  своих лидеров,  присоединиться  к нашему при‐
зыву  к  миру,  давайте  будем  единым  народом  против 
войны. Да здравствуют народы Америки! 

Декларация революционного правительства: необхо-
димо срочно остановить военную авантюру империа-
лизма против Венесуэлы 

Тем  временем,  Революционное  правительство  Кубы 
опубликовало декларацию, в которой оно осуждает эска‐
лацию давления  и  действий  правительства  США  против 
Венесуэлы и призывает к международной мобилизации 
в защиту мира в этой братской стране и в регионе и для 
предотвращения использования  военной  силы  замаски‐
рованной под «гуманитарную интервенцию». 

В ней, среди прочего, отмечается, что в период с 6 по 10 
февраля  2019  года  были  совершены  полёты  военно‐
транспортных самолётов в аэропорт имени Рафаэля Ми‐
ранды в Пуэрто‐Рико, на авиабазу Сан‐Исидро в Домини‐
канской Республике и на другие стратегически располо‐
женные карибские острова, вероятно, без знания прави‐
тельств тех стран. 

Самолёты летели из американских военных объектов, из 
которых  действуют  подразделения  специальных  опера‐
ций и морской пехоты,  используемые для  скрытых опе‐
раций даже против лидеров других стран. 

Также,  что политические  круги и  средства массовой ин‐
формации,  включая  североамериканские,  выявили,  ряд 
экстремистских  деятелей  правительства  США,  с  давней 
историей действий по клевете, нацеленных на провоци‐
рование  или  поощрение  войн,  разработали,  управляли 
финансированием и прямо и подробно организовали из 
Вашингтона попытку  государственного переворота  в Ве‐
несуэле  путём незаконного  самопровозглашения  прези‐
дента. 

Декларация  упоминает  имена  советника  по  националь‐
ной безопасности Джона Болтона,  директора Совета  за‐
падного полушария Службы национальной безопасности 
Маурисио  Клавера‐Кароне  и  сенатора  Флориды  Марко 
Рубио. 

Узурпатор  и  самопровозглашенный  «президент»  безза‐
стенчиво заявил о  своей  готовности  требовать военного 
вмешательства  США  под  предлогом  получения 
«гуманитарной помощи» и назвал суверенный и достой‐
ный отказ от  этого манёвра «преступлением против Че‐
ловечества». 

Революционное  правительство  вновь  заявляет  о  своей 
твёрдой и непоколебимой солидарности с Конституцион‐
ным президентом Николасом Мадуро Моросом, Болива‐
рианской  и  Чавесской  революциями  и  военно‐
гражданским  союзом  своего  народа  и  призывает  все 
народы и правительства мира защищать мир и выступать 
против единства. 

Независимо от политических или идеологических разно‐
гласий, остановить новую империалистическую военную 
интервенцию  в  Латинской  Америке  и  Карибском  бас‐
сейне, которая нанесёт ущерб независимости, суверени‐
тету и интересам народов континента. 


