ségének a megszilárdításához a haza felvirágoztatásáért és az új társa
dalmi rendszer Románia földjén való felépítéséért folytatott közös mun
kában és harcban.
A X I . kongresszus történelmi jelentőségű határozatai, a párt prog
ramja — amelyek kijelölték a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom
megteremtésének és országunk kommunizmus felé való haladásának a
távlatait — felelősségteljes feladatokat és kötelezettségeket rónak az öszszes dolgozókra, tehát az értelmiségre, a publicistákra, a művelődési és
művészeti dolgozókra is. Ebbe a keretbe kell beilleszkednie a Korunk fo
lyóirat jövőbeli programjának, céljainak és főbb tevékenységi irányvo
nalainak is. Tovább ápolva gazdag forradalmi hagyományait és szakadat
lanul fejlesztve harcos jellegét, a Korunk folyóirat arra hivatott, hogy
állandóan tevékenységének középpontjába helyezze a pártunk és álla
munk általános politikája megvalósításáért vívott harcot, a dolgozóknak
a dialektikus és történelmi materializmus, a marxista—leninista tanítás,
a hazafiság és a proletár nemzetköziség szellemében, a szocialista hazánk
iránti, az egész nép jóléte és boldogsága iránti tántoríthatatlan hűség
szellemében történő nevelését.
Az ünnepi évforduló alkalmából egyre nagyobb sikereket kívánok
a folyóirat szerkesztőségi kollektívájának és összes munkatársainak a
párt és a nép által rájuk bízott nemes küldetés teljesítéséhez, a szocia
lizmus és a kommunizmus hazánkban való diadalát, Románia Szocialista
Köztársaság prosperitását és dicsőségét szolgáló tevékenységükhöz.

A Román Kommunista Párt
Központi Bizottságához,
az Államtanácshoz,
Nicolae Ceauşescu elvtárshoz
A kiadvány félszázados évfordulója megünneplésének szentelt gyű
lés kiváló alkalom számunkra, a Korunk szerkesztői és munkatársai szá
mára, hogy ismét kifejezésre juttassuk mély hálánkat a párt iránt, Ön
iránt, tisztelt és szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs, megerősítsük teljes
csatlakozásunkat a párt politikájához és ideológiájához.
Fogadja, mélyen tisztelt főtitkár elvtárs, legmélyebb és legőszintébb
köszönetünket a nagy megtiszteltetésért, amelyben folyóiratunkat részesí
tette, meleg hangú és megható üzenetéért, a Kulturális Érdem Érdem
rend I. fokozatának adományozásáért. A hozzánk intézett szavaiból vilá
gosan leszűrtük az előttünk álló nagy feladatokat. E feladatok pontosan
és bölcsen megjelölik a követendő utat. Üzenetének mozgósító gondola
tai, elismerő megállapításai alapul szolgálnak egész munkánkhoz, még
inkább mozgósítanak bennünket arra, hogy a Korunk a harcos mar
xizmus, a forradalmi humanizmus örökké eleven fóruma legyen.
A Korunk már megjelenésétől kezdve, a kizsákmányoló rendszer
nehéz éveiben, következetesen küzdött a munkásosztály forradalmi kon
cepcióinak terjesztéséért, lankadatlanul munkálkodott nemzetiségi kü-

lönbség nélkül az összes hazai dolgozók testvériségén és szolidaritásán,
azon, hogy mozgósítsa őket a Román Kommunista Párt vezette forra
dalmi harcra a burzsoá rendszer ellen, a demokráciáért és a szocializ
musért.
A mi éveinkben a civilizáció és a kultúra újabb csúcsainak meghó
dításán fáradozó népünk általános erőfeszítésébe bekapcsolódva, a folyó
irat igyekezett hozzájárulni az olvasók neveléséhez a Román Kommu
nista Párt politikájának szellemében, a kommunista öntudat kialakításá
hoz, a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizmus elveinek
ápolásához, a közös hazánk, Románia Szocialista Köztársaság iránti sze
retet és ragaszkodás érzéseinek ápolásához.
Az évforduló alkalmából a Korunkhoz intézett üzenetben annak a
gondoskodásnak a jelét látjuk, amelyet pártunk és személyesen Ön ta
núsít az összes dolgozók iránt, tekintet nélkül nemzetiségükre. A biza
lom és munkánk megbecsülésének jelét látjuk benne, a bizalmat, amely
számunkra a legerőteljesebb ösztönző munkánk tökéletesítésében. Vál
laljuk Ön előtt, igen szeretett Nicolae Ceauşescu elvtárs, hogy mindent
megteszünk a sokoldalúan fejlett szocialista társadalom felépítésére és
Románia kommunizmus felé haladására vonatkozó program megvalósí
tásáért, még hatékonyabban hozzájárulunk olvasóink szocialista öntu
datának formálásához, az új ember kialakításához a szocialista etika és
méltányosság magas követelményeinek szellemében.
Biztosítjuk, tisztelt főtitkár elvtárs, hogy a többi társadalmi-politi
kai és kulturális folyóirattal, az egész ideológiai fronttal együtt minden
erőnket a párt általános, bel- és külpolitikájának szolgálatába, szeretett
hazánk, a szocialista Románia civilizációja és kultúrája szüntelen virág
zásának szolgálatába állítjuk.

ELNÖKI RENDELET
A Kulturális Érdem Érdemrend
I. fokozatának adományozásáról
a Korunk folyóiratnak
A Román Kommunista Pártnak a szocialista társadalom felépítésére irányuló
politikája megvalósításához, a nemzetiségre való tekintet nélkül Románia Szocia
lista Köztársaság összes dolgozói közötti egység és testvériség erősítéséhez való hoz
zájárulásáért,
a Korunk folyóirat megjelenésének 50. évfordulója alkalmából
Románia Szocialista Köztársaság elnöke
elrendeli:
E G Y E T L E N S Z A K A S Z . — A Kulturális Érdem Érdemrend I. fokozatát ado
mányozzuk a Korunk folyóiratnak.

NICOLAE CEAUŞESCU
Románia Szocialista Köztársaság
elnöke

