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CRIANÇA ESTÁ CHORANDO!חאג"

Talvez muita gente estranhe a facalizacio do tema que esta

novela encerra, Talvez muitos leitores, já acostumados 80 genero =11

AR terário da época presente, se supprendam com o conteúdo. 8 perfeita-

mente possivel. Não os culparemos. ho contrario. = antes o desabafo

da crítica, do que o silêncio.

É vordade que vivemos numa época confusa, onde dia a dia, o

Mundo amanhece com uma nova noticia, um acontecimento diferente. Os jor=

nais diáriamente em manchetes gritantes munciam, quando não revoluções

nos regimes, no minimo, tentativas as revoluções! Estamos longe, neste

campo da rotina. Bem pelo contrários Vamos todos os dias dormir, sem sa-

. -

ber o me nos esperara amanha.

. e

0 Queremos em todo caso, falcr 8 juventude atraves dessa

novela. Foi sempre ela, e ela sempre o serão guia e condutora de novis

ordens na escala universal dos principais valores, de que tanto exige o

nosso mundo nêsse meado de 1956. 2

Quanto o mundo inteiro se prepara para festejar a paz,

bem trágicamon te poderá despertar dentro de uma mortifera hecatombe,

E o mundo káma tem forças proprias para fugir dessa ad-

versidade. Os homens que o povoam sabem bem o quanto significaria um nos

vo des astre. E o mundo tem por obrigação e consciência, a responsabili=

dade nistórica de saber enfrentar a altura os perigos duma guerra mundial.
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Não somos os primeiros a enxergar os perigos que despontam

xmx incrivelmente à vista de todos.

Ninguém em sã consciência pode hoje em dia se dar o previle_

glo de se manter isolado do problema da paz. Sabomos, ame um grande par-

tido internacionálmente conhecido como o patrono do desammamento e da paz,

é um dos principais instigadores de rebelioss, em todos os cantos geogra=-

ficos. Infelismente muitos lhes acompanham e cegamente confiám em suas pro=-

messas. E por mais que aux alguém se esforce em defender em alto som o

quanto deseja combater a guerra, logo lhe'"tonsagram o nome de comunista",

Somos honestamente contra Esse procedimento. Combatemos os

comunistas e somos cmpletamente contrários a sua forma de edificar o

socialismo.

Chamamos pois à atenção dos kkxkax leitores pará que não con=

fundam alguns adjetímos contidos na novela, infelizmente deturra dos por

aqueles que menos paz desejam,

Um importante fator servirá para esclarecer a todos;

Não mais ir descangar sem se preocupar nro que poderá suce-

der amanhã.

O tempo, êsse grande mestre proletário, construtor de tóñas

s verdades, já disse alguém, saberá mostrar o quanto é certo aquele que

e o quanto $ justo aque le que busca a verdade em todos os moms n-

compls tamente, poisg

? A noite procura o dia, más. o dia foge da noite")
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