Segélyt kérő szolidaritási felhivás Gondolkodó Autonóm Antikvárium 2022
A Gondolkodó Autonóm Antikvárium 29 éve működik
Magyarországon , Budapesten. Munkásmozgalmi terjesztő hely is
( kommunista, „liberter kommunista „, „baloldali kommunista „,
anarcho-kommunista, anarchista, autonómista , marxista, anarchoszindikalista,balos szubkultúrális éstb. kiadványokat terjesztünk,
archiválunk) Elvtársak, szimpatizánsok, aktivisták, barátok
találkozási pontja . Munkásmozgalmi archívumot ,könyvtárat
működtetünk, vitaestekeket szervezünk, mozgalmi kiadványokat
adunk ki rendszeresen ect.. ect . Mint ilyen az egyetlen
folyamatosan működő radikális osztályharcos terjesztő hely
vagyunk a kelet-európai térségben . Arra vagyunk szorítkozva ,
hogy elvtársak, aktivisták, szimpatizánsok, barátok anyagilag
rendszeresen ,folyamatosan . , állandóan támogassatok bennünket
ha tudtok, erre kérünk benneteket ! A helységet fel kell teljesen
újítani továbbá fenn kell tudnunk tartani és tevékenységünk
állandó anyagi kiadásokkal jár amit az igencsak megnehezedő
megélhetési körülmények között nem tudunk fedezni.
Magyarország eleve roppant konzervatív ország , nacionalista és
erőteljesen fasizálódik, ilyen körülmények között (és ehhez párosul
a tőkés rendszer világválsága ) arra vagyunk szorítkozva, hogy
tőletek kérjünk működésünkhöz rendszeres, állandó anyagi
támogatást ! Add tovább felhívásunkat és ha tudsz akkor
támogassál bennünket lehetőségeid szerint . Ha havi 3 ezer
forinttal, akkor annyival , ha többel akkor többel támogass
bennünket , mivel állandóan támogatásra szorulunk ezért minden
szolidaritási támogatás számunkra életbevágóan fontos !
A bolt működtetésének támogatása egyben a benne dolgozó anyagi
támogatását is jelenti !
Köszönjük !
Elvtárs, szimpatizáns, aktivista, barát köszönjük ha támogatsz és
terjeszted felhívásunkat. Az Internacionalista proletár szolidaritás
nevében üdvözlettel és köszönjük !
VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLETEK !
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Solidarity appeal for support
Gondolkodó Autonomous Bookshop, 2022
Gondolkodó Autonomous Bookshop functions since 29 years in
Hungary, Budapest. It is a distribution place for the publications of
the workers' movement (we distribute and archivate communist,
libertarian communist, left communist, anarcho-communist,
anarchist, autonomous, Marxist, anarcho-syndicalist and other
publications). It is a meeting point for comrades, sympathizers,
activists, friends. We run an archive/library of classist literature,
organize discussions etc. Gondolkodó is the only continuously
functioning radical classist distribution place in the Eastern
European region. We need regular support from comrades,
sympathizers, activists, friends. We ask you also to support us! We
have to maintain the place and our activity needs financial
backing, which we cannot reproduce within the ever worsening
living conditions. Hungary is a very conservative country, it is
nationalist with strong fascist tendencies – all these combined
with the world-wide crisis of capitalism force us to ask your
regular support to maintain the functioning of Gondolkodó. Please
circulate our appeal and support us according to your possibilities.
If you can send 10 Euros, please do so, if you can send more,
please do it – every support is extremely important for us!
Contributing to the costs of running the shop includes the financial
support of the shopkeeper.
Thanks !

Comrade, sympathizer, activist, friend – we're glad if you support
us and circulate our appeal. Greetings in the name of
internationalist proletarian solidarity.
WORKERS OF THE WORLD, UNITE!
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e-mail : gondolkodo@citromail.hu
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