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A tőkések hasznáról 
Dagassz gázlángnál kenyeret, 
vagy égess lukas, vörös téglái, 

törje kapa a tenyered. «** 
áruld magad, míg leng a szoknyád,| 
feküdj hanyatt és deszkázz aknát,; 

cipelj zsákot a piacon, 
tanulj vagy ne tanulj ki szakmát, 

a tőkéseké a haszon. 

Öblíts benzinben selymeket,, 
szedd guggolva a vörös hagymát, 

ölj kecskét, amely rád mekeg, 
jól szabi, hogy álljon jól a nadrág, 

csak rajta mikor abbahagynád! 
Kirúgnak s mit nyerhetsz azon? 

Koldulsz? Betörsz?...A rend lecsap rád,-' 
a tőkéseké a haszon. 

Költsél epekedő verseket, 
pácolj prágai módra sonkát, 

gyűjts gyógynövényt, fejts kőszenet, 
vezess főkönyvet s rejtsd a taktikát, 

viselj aranyzsinóros sapkát, 
élj Párizsban vagy Szatymazon,-

mire béredet kikapnád, i j 
a tőkéseké a haszon. 

Ajánlás 
Testvérem, folytatnám de unnád, 
Tudod, hogy nem élsz lazacon.-! 

amíg a tőkések adnak munkát, | 
a tőkéseké a haszon. 

József Attila 

ANARCHIA 



."A FORRADALOM 
MEGOLDÁS ! " 

AZ EGYETLEN 

Interjú egy anarchistával 

Kérdező: Honnan indultál? 
Anarchista: A '80-as évek köze 
pén kezdtem el tudatosan foglal
kozni társadalmi kérdésekkel. Az 
úgynevezett "demokratikus ellen
z é k i h e z álltam közel, ellenzéki 
diákkört szerveztünk a foisko 
Ián, szamizdat, az az illegális 
újságokat olvastunk. £n is rabja 
voltam a demokratikus szabadság
jogok illúziójának. Kellett né
hány év, hogy végleg kiábrándul
jak a demokráciából. Nagy hatás
sal volt rám a punk mozgalom is, 
a tekinté1ye11enesség, az ön
szerveződő földalatti kultúra. 
1988-89-ben meggyengült a köz
ponti hatalom, nagy káosz volt, 
az az nagy szabadság. A hatalom 
képviselőinek nem volt önbizal
muk, a rendőrök nem tudták, hogy 
mit szabad nekik, egyszóval kel
lemes időszak volt. Azt képzei
tül;, hogy minden lehetséges, és 
olyanra formáljuk a világot, 
amilyenre csak akarjuk. '89-ben 
jött létre az első foglalt ház 
Budapesten, a Nap utcában. (Kb. 
1-1,5 év alatx megszűnt, anél
kül, hogy valódi házfoglaló 
közösség, vagy valamilyen közös 
tevékenység kialakult volna.) 

Kérdező: 1990-től többpártrend
szerű polgári demokrácia van. Te 
mivel foglalkoztál akkor? 

Anarchista: 1988-tól megindult 
az anarchista szervezkedés, 
Budapesten megalakult az Automó-
mia csoport, vidéken is alakul
tak csoportok, pl. Nyíregyházán. 
Budapesten tüntetéseket szervez
tünk, pl. az atomfegyverek el
len. Volt egy olyan akció is, 
ahol nyilvánosan elégettük a 
személyi igazolványainkat. Több
ször volt hadsereg-e11enes tün
tetés. 1990 ben feloszlott az 
Autonómia, megalakult a Budapes
ti Anarchista Csoport (BACS), és 
a Nap anarcho-punk csoport. 
Tüntetésieket szerveztünk - pl. 
szimbolikusan elfoglaltuk a né
met követséget 1990 novemberé
ben, akkor, amikor Berlinben ki
lakoltatták a Mainzer strassei 
házfoglalókat -, újságokat ad
tunk ki, pl. az Anarchista Ojság 
több mint két éven keresztül mű
ködött, összesen 8 szám jelent" 
meg, 1500-2500 példányban. I 

Ezek
ben a csoportokban erős liberá
lis hatás érződött. Nem volt el
képzelésünk a rendszer inegvá 1 
toz tatásáró 1 , pedig az emberei
tudatát anyagi helyzetük hatá
rozza meg. A demokrácia kiszéle
sítését akartuk, pedig a demok
rácia nem más, mint a kapitaliz
mus politikai megjelenése. A fa
sizmus vagy az államszocializmus 
a demokrácia különböző formái. 

Kérdező: Említetted az anarcho-
punkot. Erről mi a véleményed? 

Anarchista: Nagyon szeretem, 
tetszett, amit csináltak - ház
foglalások, tüntetések, akciók -
lefordítottunk és fanzinekben 
kiadtunk sok szöveget, pl. a 
Crass-tól, Conf1ict-tő1, a 
Chumbawamba-tó 1. De ami nem tet
szik benne, az a pacifizmus. Az 
erőszaké 11enesség önmagunk és 
mozgalmunk gyengítése. 11a erő 
szakmentes társadalomban akarsz 
élni, akkor meg ke!! szüntetned 
az eröszakot termelő rendszert. 
Ez pedig csak erőszakkal lehet 
séges. Az erőszakmentes támadási, 
mindig ki tudja védeni az állam. 

Aki erőszakellenes, az nem érti, 
hogy milyen rendszerben élünk. 
Kérdező: Milyenben? 

Anarchista: Ez a világkapita
lizmus egy osztálytársadalom, 
két osztályra oszlik, proleta
riátusra és burzsoáziára. A tu
lajdon a rendszer alapja. Tulaj
dona a burzsoáziának van, és ez 
teszi lehetővé azt, hogy kizsák
mányoljon minket, és azt, hogy 
hatalma legyen. A Föld lakóinak 
döntő többsége kizsákmányolt. Ha 
összefogunk, sokkal erősebbek 
vagyunk, mint a tőke. 



É p p e n 
tízért. a töke mindent megtesz, 
hogy megosszon minket faj - ez a 
rasszizmus , nyelv - naciona
lizmus -, vagy nem - ez a sex
izmus - szerint. Nekünk, ha meg 
akarjuk dönteni a rendszert 
márpedig ez az ANARCHIA lényege, 
aki nem akarja megdönteni a 
rendszert, az szer intem nem 
anarchista akkor közvetlenül 
magát a tulajdont kell támad
nunk. A burzsoázia nem fogja 
békésen hagyni, hegy elvegyük a 
tulajdonát és hatalmát, ellenünk 
küldi rendőrségét, hadseregét. 
Ha győzni akarunk, harcolnunk 
kell. 

Kérdező: Hogyan lehetséges 
győzelem, a tőke elpusztítása' 

a 

Anarchista: Az egyetlen megoldás 
a forradalom. Amikor az emberek
nek már elegük lesz, mert ki 
zsákmányolásuk az e1vise 1 hetet-
lenségig fokozódik, akkor fellá
zadnak, nekimennek a rendszer
nek, és elsöprik a tulajdont és 
mindazt, ami arra épül - az ál
lam, egyház, család, bérmunka, 
hadsereg, sexizmus, fasizmus, 
stb. Szerintem ez még a mi éle
tünkben be fog következni. Azért 
gongo1om így, mert a gazdaságot 
a résztSkék egymás elleni harca 
tartja éltben. Az marad felül, 
aki nagyobb profitot, hasznot 
termel. A tőkének pedig már 
nincs sok tartaléka, nincs már 
kirabolható Harmadik ' Világ, 
Kelet-Európa is az utolsókat 
rúgja, úgyhogy a profit növe1é 
sének az elsődleges eszköze a 

'kizsákmányolás fokozása, 
húzzák szorosabbra a mi 
szíjunkat, ezért vannak 
lések, ezért faragnak le 

Ezért 
nadrág-
áreme-

a szo
ciális juttatásokból, stb. Amit 
a "nemzetgazdaságról" szövegel -

A tökés nemze t 
közi és mindenhol a kizsákmányo 
lásra épül. De a kizsákmányolás 
mértéke már nem fokozható 
soká i g. 

Kérdező: Van esély a 
győze1mére? 

f or rada1o-ir 

Anarchista: A történelem során 
nagyon sokszor volt forradalom, 
és a Föld számtalan pontján har 
colnak ma is a töke el len. A ki 
zsákmányoltak folyamatos harcban 
állnak, és ez így lesz a töke 
teljes pusztulásáig. Csakhogy 
már nincs túl sok időnk. A töke 
tönkreteszi a Földet, elpusz
títja az élővilágot. Ez egy ön 
gyilkos civilizáció, mert a tőke 
nem tudja kontrollálni önmagát, 
nem képes megállítani a környe 
zetszennyezést, a felmelegedést, 
az ózon pusztulását, az atomé 
nergiát. A helyzet a következő: 
vagy elpusztul a Föld, vagy győz 
a forradalom. Nincs sás lehető 
ség. 

Kérdező: És 
forrada1 ómért? 

m i tehetünk 

Anarchista: Az elégedetlenség 
napról-napra nő. Siettetnünk 
kell a forradalmi folyamatot, 
szítani az ellenállást. Ugyan
akkor tudatosítani mindenkiben, 
hogy a rendszert nem lehet re
formokkal megváltoztatni, csakis 
a tulajdon eltörlésével! Készül 
núnk kell a forradalomra. Hogyha 
majd eljön a cselekvés órája, 
tudjuk mi a teendőnk. Lehet, 
hogy az lesz az utolsó lehetősé
günk. A világ proletariátusának 
össze kell fognia ebben a világ 

Együtt győz-méretű küzdelemben, 
ni fogunk! 
Szervezkedj, szabotálj, harcolj! 
Éljen az anarchia! Éljen 
forradalom! 



Kurdisztán: a nemzetközi tőke 
háborúja a proletariátus ellen 

A sokat szenvede tt kurdi sz
idni falvak lakóit újra a nehéz 
tüzér segge 1 én légierővel fel
szerelt gyi I korok hordái, mái 
szóval a különféle demokratikus 
államok hadseregei ostromolják. 
Századok ói;> sok vér hol lik ezer 
a vidékér'. Azok az információk 
azonban, amelyek S kapitalista 
rendszer soggnya1óitc1, vagyis a 
különféle médiák által eljutnak 
hozzánk, enyhén szólva hiányosak 
és hazugok. Nézzük meg egy ki
csit alaposabban a "kurd kérdés" 
néhány legutóbbi fej 1 eményét. 

Kurdisztán jelenleg ostro
molt része Észak-I rak területén, 
nehezen megközelíthető hegyek 
között fekszik. Ezek a területek 
mindig kiváló búvóhelyet nyúj
tottak a központi hatalom elől 
menekülni akaróknak. Az iraki-
iráni háború során óriási szám
ban leltek itt menedéket azok a 
proletárok, akik nem kívánták 
saját életüket a hazáért, 
Khomeini vagy Szaddam Husszein 
hazájáért, a kapitalizmus hazá
jáért feláldozni. Ezek az embe
rek azonban nem iottyadt paci
fisták voltak; a háború, ahol 
nap mint nap szembe kellet néz 
niük saját ál larnuk ( legyen az 
Irak, vagy lián) elvadult ter
roruralmával, ahol mindéi! perc
ben a halált várták, és halált 
osztottak "szemben ál 16" prole
tár test vér < i knek, rádöbbente t te 
Sket arra, hogy egy út áll 
B 1 Cttlik: minden áliaw, minden 
uralom, mindé;; kizsákmányolás 
elpusztítása a kizsákmányoltak 
í or rada 1roi f elkelése által. Ezek 
\z emberei.- csoportosan, fcavvp-
•esen dezc: lá ! r ' * ' 

A kurdisztán 
falvak egy forradalmi felkelé: 
félelmetes bázisaivá váltak. í 
levegő forró volt. 1983-bai 
csupán Suleimánia tartománybar 
50.000 feI fegyverzeti dezertőr 
gyü1t össze. 

A hatalom mindent megpró 
bált, hogy kezelje e z t a hely-

| zetet: Szaddam Husszein szemé 
lyesen igért amnesztiát minden 
kinek. A harcuk azonban folyta
tódtak: a lázadók forradalmi 
szervezetekbe tömörültek, elfog
lalták a nyomdákat, amelyeken 
saját röpirataikat és a proletár 
osztályharc történetének fontos 
dokumentumait (Marx, Engels, 
Bakunyin, Kropotkin stb. Írása
it) adták ki. Kirabolták a ban
kokat, és a pénzt saját forra
dalmi céljaikra használták fel. 
A demokrácia ekkor letépte 
maszkját: a "kurdisztáni 
Hiroshimában", Holabja faluban 
mintegy tíz-tizenötezer proletár 
halt kegyetlen halált a kémiai 
bombák gázában... Egy szemtanú 
beszámolójából: "...és ekkor 
megéreztük a gázt. A szaga leg
inkább a fokhagymára hasonlí
tott. A csaphoz rohantunk, és 
továbbadtuk z< többieknek a ned 
/es törülközőket, hogy eltakar 
lássák az arcukat. Hamarosan kö-
íögni és izzadni kezdtem. (...) 
i gáz gyorsan elárasztotta a 
.zobákat, majd az egész lakást, 
léhányan azonnal megbénultak és 
;agha I iák. Mi a Coul len völgy 
rányában kijutottunk Halabjá 
ói. Ott hatalmas tömeg várt 
inket, emberei: ezrei, mindnyá 
an a földön feküdtek..." De a 
a re tovább f o l v *» ' ' ! ' 



I 'iiÚ 1 ma r c i uss ? -wn f orrsdal 
:n i f« i '.; e 1 és tort k í Irakban a 
háburú rí len. A proletárok nem 
kérte k a:; újabb háború borzalma
iból, amit Szaddam Husszein és 
az USA vezette nyugati koalíció 
készített nekik. Tudták, tapasz
talták már: a háború soha nem 
országok, hanem osztályok között 
folyik, a burzsoázia közvetlen 
támadása a proletariátus ellen. 
És ok védekeztek. Sorra alakul
tak meg a proletár forradalmi 
szervezetek, a Shurák (afféle 
proletár-szovjetek). Egy csokor 
a jelszavaikból: 
"Munkástanácsokat, nem parlamen
ti demokráciát!" 
"Keljetek fel, és harcoljatok! 
Törjük meg a félelem gerincét!" 
"Minden hatalmat a Shuráknak!" 

Bár a töke irtózatos túle
reje a lázadást legyűrte, 
Husszein és Bush koccintottak az 
áldozatok vérével, de a parázs 
tovább izzott. Észak Irak ma is 
tűzfészek, számos falu ma is 
megközelíthetetlen a tőke 
számára. 

Jellemző, hogy erről a fel
kelésről, az elmúlt évtizedek 
legnagyobb forradalmi lázadásá
ról szinte seramit sem tudni. A 
hírek "kurd felkelésről" beszél
tek, holott a felkelők nem kurd 
nacionalisták, hanem harcoló 
i nternaci ona1i s ta pro 1etárok 
voltak. Reflektorfénybe került 
azonban a sztá1inísta-szocdem 
Kurd Munkáspárt (PKK) nevű ter
rorcsoport, amely számos demon
stratív merényletet követett el 
Törökországban és Nyugat-Európá
ban . 

A tőke elhatározta, 
hogy végleg a temetők csendjével 
váltja fel a forradalom zaját. 

Ok azt mondják: terroristák 
el-len viselnek hadat. Ez igaz. 
Mindenki, aki az állam terrorjá
val szembe mer szegülni, az ne
kik terrorista. Azt mondják: a 
demokráciát védik. Ez is igaz. 
Dk a demokrácia igazi arca. 

I.e Irakkal, le Törökországgal, 
le Kurdisztánna1! Le a világ 
minden államával! Szolidaritás 
kurdisztáni testvéreinkkel: harc 
a nemzetközi kapitalizmus 
átkozott rendszere ellen! 

Ez a szervezel riac i ona 1 i s t; 
célokat követ: kurd autonómiái 
követel, hogy o kurd proletáro
kat kurd burzsoáik zsákmányol
hassák ki egy kurd hadsereg óvc 
szárnyai alatt. Ez a csoport 
azonban Észak - 1 rak területén neu 
működik! A török csapatok táma
dása (amit néhány elkapkodott 
filmjelentés tanúsága szerint az 
ENSZ csapatok fegyverrel támo
gatnak), valamint az iraki táma
dás nem a PKK egységei el len, 
hanem a hegyekben bujkáló prole
tárharcosok el len, és a hátterü
ket adó falvak lakossága el len 
irányul. Őket mészárolják halom
ra a hősök, miközben az Európai 
Unió (amely a költségek egy jó 
részét viseli) szemforgatva 
követeli az agresszió mielőbbi 
be f e j ezését! 



Március elején ENSZ világfórumot 
tart'ottak Koppenhágában a szeg
énységről egy rakás miniszter
elnök és egyéb főpolitikus 
résztvéteI éve 1. Még valami ak-
c: i óprogramot is elfogadtak, ami
vel a szegénység Er i len akarnak 
tenni. Vérlázító pimaszság! Ügy 
tesznek, mintha nem maga a rend
szer lenne a szegénység okozója! 
A kapitalizmus lényege a kizsák 
mányolás, ahhoz, hogy egy valaki 
gazdag legyen sokszáz embernek 
kell szegénynek lennie. És akkor 
a hü 1ye politikusok - akik nyil
vánvalóan nem a szegények közé 
tartoznak - akcióznak a szegény
ség ellen! Ezek a gazdagok mind 
nagy disznók! 

Algériában jó ideje polgárháború 
folyik, iszlám mezbe és katona
ruhába öltöztetett prolik gyil
kolják egymást. Túl sok volt az 
éhes száj, kell egy kis vércsa-
polás. Azután a kivérzett prolik 
nem hőzöngnek tovább. A kizsák
mányolás pedig folyhat tovább 
zavartalanul, akár a polgári, 
akár az iszlám demokrácia kere
kedik felül. 
Március 8.-án iszlám fegyveresek 
több támadást intéztek nők el
len, akik megpróbáltak lazítani 
a patriarchális tőke bilincsein, 
pl. isko lábai jártak. 

Karacsiban, Pakisztánban zavar
gások törtek ki március 12. én, 
miután a rendőrség lecsapott két 
amarikai diplomata gyilkosaira. 
A rendőrség az utcai megmozdu
lások során több embert megölt -
saját bevallásuk szerint hármat. 

(Március 19.-én Olaszországban az 
(újságírók sztrájkja miatt egyet
len napilap sem jelent meg. 

VADSZTRÁJK ROMÁNIÁBAN 

Bukarest közlekedését az elmúlt 
hetekben több napra megbénította 
a földalatti dolgozóinak 
sztrájkja. A rettenetes helyzet
ben dolgozó munkások az elmúlt 
öt év alatt több száz halálos 
munkahelyi baleset történt a 
bukaresti metróban - munkakörül
ményeik javítását és 30%-os bér
emelést követeltek. A szakszer
vezetek szokásukhoz híven meg-

Március 24.-én Bécsben tízezres 
kormányéi lenes diáktüntetés 

próbálták átvenni a sztrájk ve
zetését, és kompromisszumos meg
oldást keresni. Miután a kormány 
betiltotta a sztrájkot, a szak
szervezeti vezetők is vissza
vonulót fújtak. Egy nappal ké
sőbb azonban a feldühödött 
proletárok megszállták a metró
állomásokat, és újra leállítot
ták a közlekedést. Az állam vé 
gül kénytelen volt engedni: meg 
kapták a fizetésemelést, amit 
korábban a vezetés "irreálisnak 
és indokolatlannak" titulált. 
Bár kétségtelen, hogy a vezetés 
az első adandó a lak lommal kés;: 
lesz arra, hogy ezeket az enged 
menyeket semmissé tegye, de a 
bukaresti vadsztrájk példája 
ragadós lehet: megmutathatja, 
hogy a kizsákmányoltak mozgalma 
csak akkor lehet erős, ha saját 
osztá1yérdekeinek megfe1e1őcn 
önmaga szervezi meg magát, és 
nem követi a tőke ügynökeinek, a 
hivatalos szak szer vezetékem.* k 
el lenforradalmi reformista poli 
t i k a j á t . 

Ma még csak a bukaresti 
metró állt le néhány napra. Hol
nap a tőkés termelés egésze fog 
megbénulni. Ez, a proletariátus 
nemzetközi általános sztrájkja 
lesz a forradalom riadója! 
"Reszkessenek az uralkodó osztá
lyok egy kommunista forradalom
tól! A proletárok e forradalom 
ban csak a láncaikat veszthetik. 
Cserébe egy egész világot nyer
hetnek ! " 
(Marx-Enge1s: A kommunista 
kiáltvány) 

Március 30.-án Párizsban részle
ges sztrájkot tartottak a metró, 
busz és villamosvezetők. E napon 



Többnapos utcai zavargások 
robbantak ki Törökország főbb 
városaiban március 13.-án. A 
burzsoá sajtó igyekszik vallási 
színezetet adni a történteknek. 
Szerintünk mindegy, hogy milyen 
vallási közösséghez tartoznak 
ha egyáltalán vallásosak - azok 
a proletárok, akik védekeznek, 
ha rájuk támad a rendőrség. A 

rendőrök több alkalommal is be 
leőttek a tömegbe, 30 embert öl-j 
tek meg. A tüntetők barrikádokatj 
emelteik, autókat gyújtottak fel. 
Négy nap kellett a megmozdulások 
elfo1ytásához. 

G Ö R Ö G O R S Z Á G B A N az új adózási 
törvény ellen tiltakozó parasz
tok két hétig eltorlaszolták a 
főbb közlekedési utakat. Az 
akciót támogatta a légiközleke
dési dolgozók, a vasút, a kiske
reskedők és taverna-tulajdonosok 
sztrájkja, a nyugdijasok demon
strációja. Az utakon kb. hétezer 
kamion vesztegelt, megromlott 
kb. százezer tonna áru. A til

takozás méreteit jellemzi, hegy 
a rohamrendőrséget vezénylő mi
niszter távozott a posztjáról, 
az államhatalom nem merte provo 
kálni a lázadókat. 

Helyi információink szerint 
a parasztok nem követték semmi
féle burzsoá szervezet utasítá
sait, hanem önmaguk szervezték 
meg tanácsaikat az akció működ
tetésére. A kormány különféle 
ígéreteket tett, hogy felosz 
lássa a blokádot. Bár a parasz

titok az utakat megnyitották, de 
^közölték: a felkelésben létre
jött tanácsok továbbra is működ 
nek, az akció bármikor megismét
lődhet. Mindenesetre Alexandrosz 
Papadopulosz pénzügyminiszter 
közölte: nem hajlandó vátoztatni 
adóemelési csomagtervén. A mi
niszter bajszának méretéről Cil 
ietve, hogy van e neki) nincse
nek információink. 
VEGYÜK MÁR £SZRE: EZEK A 
SZEMETEK MÉG A BAJUSZUKAT J S "A 
Ml VÉRÜNKBŐL HIZLALJAK! 



Magyarország, 1990. Kezd eldur
vulni a játék. A tőke egyre va
dabb támadást intéz ellenünk. t\ 
kormány megs2:orító intézkedései 
- természetesen ezúttal is a mi 
nadrágszíjunkat szorítják meg a 
burzsujok - a leplezetlen nyomor 
vízióját idézi elő sokmilliö 
ember számára. A lakosságnak már 
most is minimum a 6 0 % a él a 
létminimum alatt. (Most szüntet
ték be a hivatalos létminimum 
számításokat, mert észrevették, 
hogy senki sem veszi figyelembe 
azokat, a kormány nem reagál a 
nyomor fokozódására.) 
Bérbefagyasztás, forintleértéke
lés, tandíj, segélyek szigorítá
sa, hát bizony, a piacon csak az 
a tőkés csoport marad talpon, 
aki nagyobb profitot tud felmu
tatni . Ha nekünk kevesebb a pénz 
a zsebünkben, akkor kizsákmányo-
lóinknak több. Ezt hívják úgy, 
hogy a nemzetgazdaság talpra-
állitása. A tőke rohamos tempó
ban dolgozik azon, hogy kiter
melje e1pusztitóját, a forradal
mi proletariátust. 

A rendőrség érzi a változások 
szelét. Az új rendőrségi szol
gálati szabályzat - mely a ta
valy ősszel életbe lépett új 
rendőrségi törvény kiegészítése 

jelentősen növeli a rendörök 
jogkörét. Joguk van bemutatkozás 
nélkül bárhol bárkit igazoltat
ni, ha nincs igazolványa őrizet
be és nyilvántartásba venni 
(ujjlenyomat, fénykép, testi je
gyek regisztrálása), 8 illetve 
12 órára Őrizetben tartani, a 
ruházatot illetve kocsit átku
tatni, és gyakorlatilag joguk 
van házkutatási parancs nélkül 
is behatolni a lakásokba. 
Igazóból nincs ebben semmi íel-
háboritó, hiszen a rendőrök úgyjj 
is bármit megcsinálnak, legfel
jebb ha nagyon túl lőnek a célon, 
akkor kirúgják őket. Az emberi 
jogokról való szövegelés nem 
több burzsoá maszlagnál. 

Március 15.-e alkalmából többez
res megmozdu 1 ás;t szerveztek 
Torgyánék és Csurkáék is 
Torgyán mostanában bérrabszol
gaságról beszél, Csűrka meg for 
radalmat emleget. Sokszor volt 
már rá példa, hogy a tőke laká
jai a töke ellen lázítottak. 
Kérdés, hogy mennyire kell velük 
foglalkozni, szükséges-e bizo
nyítani, hogy az általuk képvi 
selt fasizmus álmegoldásokat kí
nál az elégedetlenkedő tömegek
nek . 
Szívesen vennénk ebben a témában 
hozzászól ásókat! 

Március 22.-én az ország több 
városában sokezer főiskolás és 
egyetemista tüntetett a tandíj 
ellen. A minimum havi 2000 fo
rintos tandijat Szeptembertől 

a; akarják bevezetni, ezáltal 
eddiginél jóval szélesebb lenne 
azoknak a köre, akik nem tudnák 
fizetni tanulmányaikat. A kor
mány véleménye szerint az egye
tem a gazdagoké. Félő, hogy a 
sohasem radikalizmusáról híres 
diákságot rá lehet kényszeríteni 
a fizetésre, és ezáltal sokukat 
arra, hogy abbahagyják a tanul 
mányaikat. Pedig ha kitartóan 
küzdenének, elérhetnék a kormány 
visszavonulását. Persze csak ha 
nem riadnának vissza olyan akci
ók megszervezésétől sem, mint 
ami pontosan 27 evvel ezelőtt 
történt Nanterreben, Párizsban, 
amikor a diákok elfoglalták az 
egyetem főépületét. 

Nágocs, egy 200 lakosú falu 
csödbement. Az önkormányzati al
kalmazottak, a tanárok március 
óta fizetés né 1ü1 dolgoznak. En
nél durvább kizsákmányolás már 
csak az lenne, ha mi fizethet
nénk azért, hogy hasznot termel
hessünk a tőkének! Hirek szerint 
egyre több kistelepülésen fordul 
elő, hogy az önkormányzati al
kalmazottak - pl. a tanárok 
nem, vagy csak késve kapnak 
f izetést. 

Az IKARUSZ budapesti gyára 
közeljövőben várhatólag e! 
csajt ja a 1akmazottainak 
felét, 2300 embert. « 

Március 29.-én Kecskeméten, 30.-
án Budapesten tartottak tünte
tést a pedagógusok. Szépen meg
kérték a kormányt, hogy legyen 
már egy kis belátással rájuk, 
akiknek olyan fontos feladatuk 
van: ők nevelnek engedelmes 
á i 1ampoIgárokat gyereke i nkből . 
Ezután elénekelték a Himnuszt ér. 
távoztak. De ta1án előbb utóbb a 
pedagógusok is rádöbbennek, hogy 
az ö érdeke; ik nem azonosak a 
SzDlIŐsinék érdekééivel. Hiszen 
ők is csak: prolik... 



Március elején sztrájkot jelen
tettek be a Vasi Volán buszsofő
réi, de aztán a vállalat vezetői 
az utolsó pillanatban megadták a 
kért 15%-os béremelést. 

A Borsod Volán buszsofőréi már
cius 30 ra jelentett sztrájkot, 
ám az Ígéretek hatására mégsem 
szüntették be a munkát. A toké 
mindig tudott szépeket ígérni: 
de mi meddig vesszük még be? 

Március 10.-én bombariadó miatt 
órákig állt a munka az APEH 
(adóhivatal) budapesti szék
házában . 

Nagy kampány bontakozott ki 
Magyarországon az épülő Mohi 
(Szlovákia) atomerőmű felépítése 
ellen. Ez alapvetően nem baj, az 
atomerő minden formáját eluta
sítjuk, csakhogy az egész kam
pány hátterében Szlovákia-el
lenes nacionalista uszítást gya
nítunk. Ha elutasítják a Mohit, 
akkor Paksról miért nem esik 
szó? Az atomerőmű ugyanolyan ve
szélyes akár orosz, akár ameri
kai vagy francia cég építi, vagy 
ha maga Tellor Ede szarta is a 
radioaktív anyagot. Szóval mi 
azt mondjuk, hogy STOP MOHI! 
STOP PAKS! STOP ATOMEP.Ö ! 

Március 12.-én harmincezer liter 
fűtőolaj ömlött a Dunába Német
ország terül 

Március 16.-án a Csendes-óceánon 
összeütközött egy teherhajó egy 
amerikai atom-tengeralattjáró
vá 1 . 

1000 tonna kerozin ömlött a 
befagyott tengerre Oroszország 
sarkköri vidékén. 

Az alkotmánybíróság elutasította 
azt a lehetőséget, hogy azonos 
nemű párok összeházasodhassanak 

a meleg és leszbikus párok 
számára legfeljebb csak a be
jegyzett élettársi kapcsolat 
számára van mód. A homofób bírák 
szerint a házasság kizárólag a 
férfi és a no kapcsolatának 
tek i nthetö. 

A Szivárvány meleg csoport tün
tetést hirdetett április 9-re. 

A madridi autonóm melegek írjak 

"Nincs okunk feltételezni, hogy 
egy homoszexuális ember nem le
het forradalmár. Sőt: egy homo
szexuális elképzelhető a legfor
radalmibb forradalmárok közötti 
is. " 
H. P. Newton (Black Panther 
Party), 1970 

A 
HÍ 

CLASH 94 februári számában] 
I O S S Z Ú írás jelent meg a "La 
Musa Arana" nevű madridi meleg 
szervezet aláírásával, melyben 
megfogalmazzák a mozgalmuk alap
ját képező elveket, álláspont
jukat egyéb mozgalmakkal kapcso
latban és a heteroszexuális vi 
lággal szemben. Ennek az írásnak 
rövidített változatát adjuk 
közre. 

"Sok a tennivaló, túl soká 
ig hal 1gattunk. Melegek és auto
nómok vagyunk. Bár részei va
gyunk az autonóm ellenállásnak, 
a mozgalomban az autonóm ellen
állásról alig esik szó. Könyebb 
lenne a helyzetünk ha autonóm 
heteroszexuá1isok, vagy poszt
modern melegek lennénk, de saj
náljuk; melegek vagyunk és auto
nómok, és egyiket sem kívánjuk 
fe1 adni. 

A homcszexua1itást mindig 
teoretiksan kezelték, mintha 
semmi köze nem lenne az autonóm 
mozgalomhoz. Különösen Európa 
déli részén van ez így, és ez a 
meleg mozgalom iránti támogatás 
hiányát eredményezi. Másrészt 
még azok is, akik részt vesznek 
a házfoglaló, szo1gá1atmegtaga-
dö, antifasiszta mozgalmakban, 
még ok sem merik nyíltan vállal
ni meleg mivoltukat. így ez az 
írás két pont ellen irányul: az 
autonóm nők és férfiak hetero -
szexizmusa ellen, és az autonóm 
melegek félelme ellen, hogy 



Hogy ez az irás a 
"Gabotaje"-ban és a **C 1 ash**-ben 
jeleni meg és nem különál ló 
kiadványként., éppen azért van 
mert sok radikális meleg nem 
venné meg, félelemből, a hetero
szexuálisuk meg azért nem vennék 
meg, mert úgy gondolnák, hogy ez 
őket nem érinti. 

Szóval kommunikálni akarunk 
veled, mindenkivel olyasmiről 
ami idáig nem volt- Ff̂ ftS&Q'j.égiS ; 
homoszexualitás és a börtönök, 
szexszista és a heteroszexísta 
nyelvezet, ar. t i f as i zmus, okta
tás, szexualitás, feminizmus, 
patriarchátus, család, a legális 
és büntethető helyzetek. 

Elsőseiban világossá kíván
juk tenni, hogy bár melegekről 
beszélünk, beszélhetnénk - lega
lábbis így gondoljuk - a leszbi
kusokról is. De nem akarunk má
sok helyett szólni ők jobban 
tudják, mikor és mit kell monda 
niuk, ezzel együtt kifejezzük 
s z o l i d a r t á s u n k a t mert az 5 
harcuk mini leszbikusoknak és 
nőknek - sokkal nehezebb. 

Másodsorbon mikor hetero-
szexuálisokról beszélünk ugyan
úgy gondolunk férfiakra és nőkre 
is - bár kapcsolatunk egész más 
mint a heteroszexuális férfiak 
viszonya a nőkhöz. Mindennapi 
tapasztalatunk alapján a nők ke
vésbé elutasítóak, a női hetero-
szexizmus sokkal ritkábban mu
tatkozik aieg és sokkal kevésbé 
ura kodó, mint a férfi, a nők 
antiszexista öntudata sokkal 
kifejlettebb. 

Reméljük ez az írás segíti 
lehetővé tenni a vitát a homo -
szexualitásról. Egy vitát amely 
nem csupán a melegeket érinti, 

-"'•-"'enkit érdekelnie kell. 

Egy kis segítség a jobb megér
téshez 

Mindenekelőtt szeretnénk elmon
dani, hogy mi hogyan határezuk 
meg a homosexuaIitást. Ögy gon
doljuk szükség van erre, mivel a 
radikális baloldal nem sokat tud 
erről. Nagyon jól jellemzi az 
emberek viszonyulását a homok 
felszabadításához a következő 
kijelentés: "Nem érdekel mit 
csinál két férfi egymással, amíg 
engem békén hagynak." Ez a kije 
ientés azt jelenti, hogy a homo 
:;t >:uó 1 i sok mozgalma csak a homo 
sexué 1 i sokra tartó;: ik. Ez olya 
mintha azt mondanár 

szándinista forradalom csak a 
nicaraguaiákra tartozik. 

Rengeteg téves információ 
kering a melegeikről. Ha elmész 
egy baloldali kávézóba, egy ra
kat; tudományos-fasiszta hazug
ságot hallhatsz. Amikor hetero
szexuálisuk beszélgetnek erről a 
témáról, hormonokat emlegetnek, 
vagy valamiféle "betegségről" 
értekeznek. Dühítő, ahogy ró
lunk, (homoszexuálisokról) be
szélnek: ezt a meghatározást a 
múlt században orvosok találták 
ki, az azonos neműek közötti 
szexuális kapcsolat mint beteg
ség vagy abnormitás definiálá
sára. Mi a "meleg" (gay) szóval 
nevez-zük meg magunkat, mivel ez 
az egyetlen olyan kifejezés, 
amit nem mások aggattak ránk; az 
orvosok homoszexuálisoknak hiv-
nak minket, a papok szodomitá-
nak, egyesek seggdugóknak, stb. 

A mivé1eményünk szerint, 
bár létezik homoszexua I i tás , dr> 
sem homoszexuálisok, sem h e t e m -
szexuálisok nem léteznek. A két 
csoport között nincs éles kü
lönbség, rengeteg fokozat léte
zik, lásd pl. a biszexuálisokat. 
A szociológia és pszir.hnlögia 
legkevésbé konzervatív képvise
lői (pl. Kinsey) is elfogadják 
ezt az álláspontot. 

Röviden összefoga1va: mi 
úgy gondoljuk, hogy minden hete
roszexuális egyénnek van homo 
szexuális komponense, és for
dítva. Tehát mi mindannyian, 
férfiak és nők, biszexuá1isak 
vagyunk. Hogy ki milyen irányban 
indul el, azt saját maga dönti 
el. Ha egy heteroszexuális meg
megkérdezi tőlünk: "Miért vagy 
homoszexuális?", mi azt vála
szoljuk: "£s te? Te miért vagy 
heteroszexuális?" Ezzel a vá
lasszal arra szeretnénk rávilá
gítani, hogy mind a két csopor
tot egyformán kell megítélni. 

(Folytatása a következő számban) 



Pokolra a burzsoá kultúrával! 

Ez a kultúra amiben élünk, és amit az emberiség 
kultúrájának neveznek, a mostani világ müve. Ez a 
kultúra a tőke társadalmának a kultúrája. Jog- gall 
feltételezhetjük, hogy a töke, a tulajdon, a 
kizsákmányolás ' pusztulásával együtt a kultúra is 
eltűnik majd. Néhány példával bizonyítható, hogy nem 
kár érte.: 
A Művészet: -akárcsak a kultúra csúcstermékei -a 
burzsoázia, illetve a burzsoázia érdekeit szolgáló 
értelmiségi tulajdon. A burzsoázia világnézetét tükrözi, 
és soha nem válik befogadhatóvá az emberiség 
többsége számára. Ez nem oktatás kérdése. Az 
emberek nagy része nem tudja a tőle idegen osztály 
világszemléletét teljesen átvenni. Ezzel a burzsoá is 
tisztába van. Van azonban egy probléma, amivel meg 
kell birkózni, ez az unalom./ Ilyen tömeges mértékben 
természetesen az unalom is a tőkés rend terméke, az 
emberek azért unatkoznak mert egyedül vannak. Egy 
közösségi társadalomban csak akkor van egyedül az 
ember ha akar. Egy emberi közösségben-ha nem 
kényszer közösség-az emberek nem unatkoznak, ha 
több ember van együtt, nem jelenik meg az unaiom./ 
Az alja nép, a prolik számára kell valami művészet-
pótlékot adni ,hiszen az veszélyes a rendszernek ha az 
emberek túl sokat unatkoznak. Viszont a "tartalmas 
időtöltés" elveszi az időt a gondolkodás, a cselekvés 
elől. Ezért volt a töke szempontjából zseniális találmány 
a film, videó, tv, rádió, ponyvairodalom, a színes 
hetilapok stb,. Itt közbe lehet szólni, hogy ezek csak 
üzenethordozók-bár pl. a tv elég önálló életet él-és 
fellehet őket használni forradalmi célokra, vagyis 
ellenkultúrát létrehozni. Ez igaz. Csakhogy a 
tömegmédia sokkal jobban kötődik a pénzhez, vagyis 
iokkal több pénzre van szükség ezek használatához, 
mintsem hogy tömegméretű ellenkultúrát lehessen 
létrehozni ezeken a területeken. Ebből következően a 
forradalmi ellenkultúra inkább a hagyományos, 
olcsóbb művészeti ágakban erősödött meg pl: színház, 
zene, irodalom, alkamazott festészet /pl.grafiti/. 
A burzsoá ideológusai álszent módon lenézik a 
tömegkultúrát, mintha azt nem maga a burzsoázia 
hozta volna létre. A ma létező művészet a mai világ 
által létrehozott feszültségről tudósít. Pl. a szerelmi 
történetek lényege, hogy szeretsz valakit, és ha nem 
tudod bírtokolni-a polgári szerelemben a beteljesülést a 
másik birtokba vétele jelenti-akkor szenvedsz. Ha 
esetleg sikerül birtokba venned akkor is szenvedsz, 
csak akkor azért. /Mind- nyájunk gondolkodását a 
kultúra ez a kultúra határozza meg, szerintem is 
vannak .szop .szerelmi történetek, de a lényegenBH ez 
nem változtat. / ^ l | 

I J | A művészet megjeleníti az emberi 
létezésben rejlő tragédiát-azt hiszem, a filozófia is 
valami ilyesmiben fáradozik, plusz még értelmezni és 
megmagyarázni is akarja ezt. Csakhogy az emberi lét 
tragikuma-nem tudom, a tragikum pontosan mit jelent, 
de szokták mondai-nem más, mint a tőkés viszonyok 
közt elő ember tragikuma. Az ember nem tragikus lény. 
Egyszerűen csak a természet része. A tragédia nem más 
mint a rendser létezése. Szerintem a forradalom után 
megszűnik a művészet. Zene nyilván marad, az jó a 
bulizáshoz, a festészet kell díszíteni a házakat, de 
másra nemigen lesz szükség. Az emberek együtt fognak 
szórakozni egymással, nerr. a tv-jükkel, vagy a 
könyveikkel 

Azt a kérdést is feltehetjük, mi szükség lesz 
tudományra? A tudomány célja nem más, mint a 
burzsoázia uralmának, illetve ebből következően a 
technikai fejlettség fenntartása, növelése. Csakhogy ezt 
a technikai színvonalat-aminek legfeljebb formái-mint 
már utaltam rá -úgyis csak a burzsujök jólétét 
szolgálják-még a jelenlegi áron-környezetszennyezés 
bérmunka, elidegenedés, tömeg-termelés, töke, állam, 
stb. - sem lehet fenntartani. Ma már egyértelmű, hogy 
a töke által irányított civilizáció a vesztébe rohan. 
És mi a helyzet az orvostudománnyal? Nos a 
betegségek mai formájáért legnagyobb részben az ipari 
civilizáció tehető felelőssé, no és persze itt is a töke a 
föbünös. Emiatt szívjuk a levegőből ,a talajból a 
mérgeket, emiatt hajtjuk magunkat az infarktusba, a 
gyomor fekélybe, emiatt nem tudunk rendesen 
táplálkozni, mérgeznek bennünket koffeinnel, 
nikotinnal, emiatt leszünk valódi emberi 
környezetünktől, a természettől-ami egyben 
biztonságot is tudna nekünk nyújtani-egyre távolabb. 
Másfelöl pedig a sok gyógyszer a betegeknek többet árt 
mint használ. 

Egy szó mint száz,ez a kultúra addig fog létezni, amíg 
létrehozója és fenntartója: a tőke. Ha minden jól alakul, 
akkor már nem sokáig. 



KÁOSZ-NAPOK 
Tízévi mély álom után 94-ben 
Hannoverben újra életre kelt a 
világ legnagyobb punk-ta1é1kozó-
ja. Több mint e zsr punk munkája 
nak köszönhetően idén megint 
íesz KÁOSZ-NAPOK! A rekordok 
könyvébe illó találkozó időpont
ja: 1995 augusztus 4-S, helye: 
HANNOVER, Németország 

Gyere el minden idők legnagyobb 
szabású punk-bulijára. 5-10 ezer 
punkkal találkozhatsz, és sétál
hatsz a belvárosi vásárlóutcá
kon , amiket átalakítunk punk— 
Párad i csommá. 

Terjeszd a hírt, szólj a 
barátaidnak, gyertek el! Ha a 
rendőrök - akárcsal-; tavaly 
megpróbálnak minket szét züllesz
teni, nem lesz szerencséjük, 
ugyanis tömeggel fognak szembe
találkozni! 

Ha mégis próbálkoznak, egy
szerűen le ke!1 tagadni, hogy 
találkozóra, vagy demöra me
gyünk. Azt keli mondani, hogy 
egyszerű turisták vagyunk, akik 
látogatóba jöttek, és aztán szé
pen végigtrappolunk a belvároson 
- akárcsak a turisták. 
KALANDRA FEL! GYERTEK BULIZNI! 

Kéthavi információs kiadvány a 
CONTRA FLOW. Beszámolók az ang
liai színtér történéseiről, ak
ciók, aktualitások, hírek azok
ról a témákról, amikkei jelenleg 

5r»srch i s tör 
házfog1 a 1 ás stb. 
Cím: SS 
str . 

foglalkozna k, 

8a Info-shup, 56 Crampton 

LONDON SEí United Kingdom 

Az Aurórát is elérte a bal
hé: egy győri helyi rádióban 
meghirdetett műsorukat húsz perc 
múlva lekeverték. A nyitó daluk 
3 "Rendőr áll az utcán" volt, 
amelyben a rádió tulajdonosai 
kiváltképp az első sort kifogá
solták, miszerint: "Változott a 
rendszer, de poféra esni nem 
kell". A rádió vezetése beron
tott a stúdióba, és felszólí
tották a bandát, hogy kérjenek 
elnézést a hallgatóktól, ők ezt 
természetesen megtagadták. 

TV ol! Angliában egy 57 éves 
farmer házát elöntötte az árvíz 
de 5 nem menekült, inkább nézte 
a TV-t. Azután vízbe fulladt. 
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KASSA 

A szlovákiai színtérről keveset 
tudunk, pedig lenne mit tanulni 
tőlük. Elég beindult emberek él
nek arrafelé. Tüntetések, állat
védő akciók, koncertek, stb. 
zajlanak rendszeresen. Ezúttal 
Kassáról írunk egy keveset. 

Viszonylag élénk az élet az 
alternatív szubkultúrákban, több 
zenekar is van a városban, hc 
bandák általában politikai indí-
tatású szövegekkel. Van néhány 
klub is, de a város legérdeke
sebb helye a Zöld udvar foglalt 
ház, melyet kb. egy éve foglal
tak el. A városon kívüli hajdani 
motel messziről romosnak látszik 

az év elején csontfejűek fe-
gyújtották a házat -, de köze
lebb érve láthatóvá válik egy 
gyönyörö, a házfoglalók által 
festett freskó a bejárat mel
letti falon. Az épület folyo
sóját is szép festmények díszí
tik, a pincében pedig koncert
terem van. 10-15 ember lakik a 
házban, nagyon barátságos, ven
dégszerető hc punk arcok, és 
rajtuk kívül egy csomó kutya. A 
házfoglalók zenekara a 
NONCONFORM1ST, a '80-as évekre 

anarcho emlékeztető zenével 
szövegekkel. Itt olvasható egy 
szám, a "Nyisd ki a szemed!" 
című 7 számot tartalmazó, saját 
kiadású maxi-kislemezről: 

Rabok bún nélkül 

' Kellemes szombati verőfény 
és a gyerekek is oly boldogok. 
Csodálatos fotók készülnek az 
albumunk számára. 
Kérsz egy hamburgert? 
Nagyon élvezetes ez a kis 
séta... 
de miért olyan fásult azoknak az 
állatoknak a tekintete? 
Borzasztó ezeket a bestiákat 
ilyen közelről nézni, milyen 
kényelmes dolog, hogy a cellák 
rácsa elég erős. 
Itt nincs feszabadulás, 
innen nem lehet megszökni. 
Életfogytiglani börtön el nem 
követett bűnökért. 
Rabszolgaként élni, ez túl nagy 
ár az emberi egoizmusért, gőgért 
én fényűzésért. 
Ö ... az egyik cella üres, 
valamelyik állat kitört az 
el 1enőrzés alól és megszökött. 
A legveszélyesebb: AZ EMBER! j — 

A házat úgy lehet megköze 1 iteni, 
hogy i> 1 indulsz Kassáról a Presóv 
felé vezető autóúton, kb. 5 km 
után lesz egy felüljáró, és ott 
van a ház me1 lett jobbra. Lehet 
busszal is menni - nem tudom 
hányas busz és honnan indul -, a 
"krematőrium" nevű megállónál 
ke 11 1 eszá1 Ini. 
Ha viszel hálózsákot, akkor 
szerintem ott tudsz aludni. 

Postacím: SQUAT Zeleny dvor 
Poste restante 
040 01 KOSICE 1 
SZLOAKIA 



É V F O D U L Ü - N A P T Á R 

Á P R I L I S 

I. 1892. Párizs. Egy kocsmában letartóztatják Ravacholt, az 
anarchista tcrroristát. 

5. 1917. Pétervár - anarchista tüntetők megtámadják az amerikai 
nagykövetséget. 

10. 1919. Gyilkos merénylet Emi 1iano Zapata ellen. * 
II. 1968. Berlin, merénylet Rudi Dutschke ellen, 
15. 1912. ElsOlyedt a Titanic. így végzi majd a szemét, civilizáció 
19. 1943. A varsói gettólázadás kezdete. 
20. 1830. Louise Michel születése. 
22. 1894. Zendülés Hódmezővásárhelyen. 
24. 1915. Húsvéti felkelés Írországban. 
26. 1937. Guernica baszkföldi várost lebombázza a Kondor Légió 
26. 1936. Csernobil. AtomerŐ. Halálbiztos. 
MÁJUS 

1. Internacionalista proletár harci nap. 
4. 1886. Chicago - A Haymarket-téri gyűlésen bomba robban. 
9. 1976. Stammheim. Ulrike Meinhof kivégzése. 
14. 1940. Emma Goldmann halála. 
15. Nemzetközi szolgálatmegtagadó nap. 
15. 1985. Görögország. Tűzpárbajban megölik Christos Cucuris 

forrada1 márt. 
18. 1814. Bakunyin megszületik. 
13. 'T17. Kronstad tbar. kikiáltják a u;:ov jothata 1 ma t-

Az Anarchista Föderáció címei: 

Észak-Ke 1et: DACS (Debreceni Autonóm Csoport) 
Debrecen 4015 Pf. 81. 

Az Észak-Nyugati és a Dél-Nyugati Föderációkká 1 
címén vehető fel a kapcsolat. 1 a szerkesztőség 

Speciális témák: 

-Anarcho feminizmus: Tengerszem, Tiszafüred 5351 Pf. 107. 
-Női segélytelefon (38-22 óráig) .1 -216-1670 
NA NE Bp. 1399 Ff. 7 0 1 M 0 9 2 
-Anarcho sajtó, antikapitalista irodalom, póló, zene, terjeszté 
Gondolkodó Autonóm Antikvárium Bp. 1137 Kádár u. 12. 
-Antifasizmus: AFA Bp. 1360 Pf. 13. 
Melegek, leszbikusok: Szivárvány Társulás Bp. 1243 Pf. 690. 

-Szolgálatmegtagadás: ALBA-kör, Bp. 1461 Pf. 225. 
(iroda: Bp. 1055 Balaton u. 25. 14 18 óráig, tel: 1 132-6109) 

-Állatvédelem: FAUNA Egyesület, Bp. 1024 Keleti K. u. 22. 
Coca Cola: Anti Cola Comité, Tiszafüred 5351 Pf. 107. 
-Alternatív pólók: Másvilág 5500 Békéscsaba Berzsenyi u. 5. 

Tiszafüred 5351 Pf. 107. 
-Chaos nemzetközi punk\hc zine: Bakonyszeg 4164 Hunyadi u. 22. 
Alternatív zenék: Ragály, Miskolc 3532 Kohó u. 19. 
-1nterhumanista-Zö1d Anarchista Szövetség (1ZA) 
i',-r-i..,„.j <at*í*i u_ 3 1 3 _ 

Csopor tok : 

A Kapitalizmus 5irásói Osztá!yharcos Szövetség -
Anarcho Kommunista Akció (újság) 
Budapest 1463 Pf. 972. 
(A csoport, i1I. az újság nevének említése nélkül a borítékon) 
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