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D i á k o k ! 

A nemzet soha nem felejti el for
ró hazaszereteteteket, az októberi 
hős napokban tanúsított magatartá
sotokat. Budapesten az egyetemis
tákkal együtt ezer és ezer középisko
lás vonult'fel október 23-án, hogy 
követelésüket a kormány elé terjesz-
szék. Követelésük — mint az már is
meretes — a magyar nép érdekeit 
szolgálja. 

Kaposvár diákjai súlyos és tragi
kus napokban fegyelmezettségetek
kel, forró lelkesedéstekkel, ízzé ha
zaszeretetetekkel hozzájárultatok ah
hoz, hagy az új kormány elfogadta 
a budapesti fiatalok követeléseit. 

A hír a rádió hullámhosszán ok
tóber 28-án Kaposvárra is eljutott. 

AZ UJ KORMÁNY ELFOGAD
TA az immár drága vérrel megpe
csételt követeléseket. 

A magyar kormány megállapodott 
a SEovjet kormánnyal, hogy a szov
jet csapatok azonnal megkezdik a 
kivonulást Budapestről. 

A magyar kormány tárgyalásokat 
kezdeményez a Magyar Népköztár
saság és a Szovjetunió közötti kap
csolatokról, többek között a Magyar-
01 szagon állomásozó szovjet haderők 
visszavonásáról, a magyar—szovjet 
barátság szellemében, a nemzeti füg
getlenség alapján. 

A rend helyreállítása után egysé
ges, új államrendőrséget szervezünk 
és az AVH-t megszüntetjük. Senki
nek semmiféle bántódása nem eshet 
az miatt, hogy a harcokban résztvett. 
A kormány javaslatot terjeszt az or
szággyűlés elé, hogy az ország címe
re ismét a Kossuth-címer legyen és 
március 15-ét ismét nemzeti ünnep
pé nyilvánítsák. 

DIAKOK! A kormány a ti sajátos 
követeléseiteknek is eleget tesz. 
- A SZOVJET NYELV FAKULTA
TÍV OKTATÁSA, AZ EGYETEMI 
FELVÉTEL RENDEZÉSE IS RÖ
VID IDŐN BELÜL MEGTÖRTÉ
NIK. 

Ha a szív eddig fájdalomtól saj
gott, most öröm kell, hogy eltöltse. 
Az igazi szabadság, a demokratikus 
rend megteremtése minden állampol
gárnak hőn kívánt vágya volt. A 
követelések elfogadásával e vágy tel
jesül, i tg, 

DIÁKOK! TOVÁBBI FEGYEL
MEZETTSÉGETEKKEL SEGÍTSÉ
TEK ELÖ, HOGY KÍVÁNSÁGA
INK, AZ EGÉSZ NEMZET KÖVE
TELÉSEI A LEGRÖVIDEBB IDŐN 
BELÜL MEGVALÓSULÁST NYER
JENEK. 

Megyei Pártbizottság 
és a DISZ megyebizottsága. 
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