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Chaverim

Em minhas mãos a carta de 28-2-1952: Comoá não cabem
aqui explicações e discussões do seu conteúde, procurarei, de imediato, de-
finir a minha situacão e posicão frente as questões de interesse.

Na realidade, como ficou frizado na minha carta ante-
rior, oficialmente não aceita, mas lida, o que era o importante, os motivos
principais que me levaram a deslipar-me da hachshará, foram os imperiosos
problemas de familia, na 0088180 verdadeiramente cruciantes; se outros hou=
veram, desajuste com a chevrá, certo distanciamento do ideal comum, e outros
de igual teSr, apresentaram-se de menor monta e,provavelmente, superaveis,

Hoje, decorridos 6 méses de meu afastamento provisório,
as posicões e os compromissos por mim assumidos levam-me a solicitar o meu
desligamento definitivo do Kibutz Hachshará Ein Dorot (3º parin) e do Movi-
mento Dror, & quem, honre-se a verdade, devo tudo o que sou, de bom e de méu,

56718 0188818 de minha parte tentar explicar, em carta,
ou mesmo pessoalmente, a sutileza e, paralelamente, a violência das razões
que me levam a tal conclusão, Cumpre, simplesmente, admiti-las fortes e de
Dêso, uma vêz que conseguiram, em bem pouco tempo, distorcer tôda uma forma-
cão interior de 5 anos,

Para que depois eu não me veja obrigado à explicações
pessoais tão do agrado de certos companheiros (ex), e a titulo de informação,
participo aos chaverim que em breve passarei a residir no Rio de Janeiro,
on de me dedicarel ad estudo e à reslização cinematográfica. Como vêm, o que
antes lhes parscifmotivo e não passava de "hobby", hoje reveste-se de importan-
cia ao ponto de me impelir d umA modus vivendi muito mais déficil e infinita-
mente menos sedutôr que a vida kibutziana que, quando não mais, proporcionava,
pelo menos, seguranca na parte econômico-financeira,

Sem mais, crendo-me em divida insaldável para com o
Movimento Socialista Dror, despeco-me

—ame77

sano Píltchor

N,B,- Não guardo cópia desta nem as estouSiviando para o Kibutz Ein Dorot
e Sniff Pórto Alegre

  


