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Ne face o deosebită plăcere să adresăm, în numele Comitetului
judeţean de partid şi al Comitetului executiv al Consiliului popular judeţean Botoşani, un călduros salut participanţilor la cea de a III-a sesiune
anual-ă de comunicări ştiinţifice a Muzeului judeţean Botoşani. Lucră
rile sale se bucură de prezenţa a numeroşi ce1·cetători, din diferite centre ale ţării- Bucureşti, Iaşi, Bacău, Vaslui, Bîrlad, Huşi, Galaţi, Suceava,
Constanţa, Roman, Sibiu -, precum şi din municipiul Botoşani şi din
alte localităţi ale judeţului nostru care, sîntem convinşi, îi vor conferi
o înaltă ţinută ştiinţifică, totodată constituindu-se într-o contribuţie însemnată în conturarea şi aprofundarea unor "permanenţe istorice botoşănene".

Actuala ediţie a sesiunii de comunicări a Muzeului judeţean Botose desfăşoară sub semnul însufleţitoarelor hotărîri ale Congresului
al XII-lea al P.C.R. şi ale Congresului al II-lea al F.D.U.S., într-un
moment al afirmării plenare a democratismului orînduirii noastre socialiste, apropiatele Alegeri de la 9 martie. Se poate spune că este,
totodată, momentul de maxim avint creator al poporului, angajat cu
hotărîre exemplară în îndeplinirea în cele mai bune condiţi'l:tni a sarcinilor actualului plan cincinal, etapă importantă în mersul mereu ascendent al patriei.
Sesiunea este dedicată unei aniversări istorice de răsunet - 2050 de
ani de la crearea primului stat dac centralizat şi independent, condus
de Burebista - probînd prin comunicările valoroase care vor fi prezentate ideea neîntreruptei noastre continuităţi, a spiritului constructiv. de tradiţie, al poporului nostru.
Meleagw·ile botoşănene, totdeauna ale ţării, păstrează numeroase
mărturii ale unui trecut glorios. Cu valoare de simbol, Ripiceni şi Mitoc,
TruşeşU şi Drăguşeni, Stînceşti şi Lozna recompun, în piatră sau fier,
cronica începuturilor noastre, reconstituie cu vestigiile lor vatra multimilenară a neamului nostru. Lor li se vor alătura în timp, orînduire cu
orînduire, epocă cu epocă, într-o succesiune plină de frămîntări dar
durabilă, mărturiile de jertfă şi luptă pentru păstrarea fiinţei noastre,
idealul de permanenţă şi cel mai scump al acestui popor.
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Lăsînd în urmă tradiţiile istoriei, dar mereu trăgîndu-şi seva de
acolo, anii edificării socialismului au zămislit dimensiunile unui prezent înnoitor, de civilizaţie şi progres, încununare deplină a marilor
aspiraţii ale poporului. Botoşanii, vechiul ţinut cerealier de odinioară,
racordat astăzi la cotele puternicei industrializări socialiste, realizează
o producţie industrială globală aproape de 30 de ori mai mare decît cea
realizată în 1938, fiindu-i specific un înalt ritm de dezvoltare de
peste 20% - în măsură să-i asigure o dezvoltare armonioasă, o valorificare superioară a resurselor sale, o contribuţie sporită în dezvoltarea
avuţiei naţionale. Ritmurile dezvoltării industriale vor determina sporirea gradului de urbanizare, chiar în cursul cincinalului actual urmînd
să devină oraşe Bucecea, Flămînzi şi Ştefăneşti, pentru ca în 1985 să li
se adauge Suliţa, Vorona, Mihăileni şi Truşeşti.
Alte nenumărate date pot contura noua înfăţişare a Botoşanilor,
îi pot creiona frumoasele perspective de dezvoltare. Este şi o invitaţie
pentru cei prezenţi de a le dedica viitoarele lor studii şi cercetări, de
ce nu, poate, obiect al unei viitoare sesiuni ştiinţifice organizate aici,
la Botoşani.
lnscriindu-se într-un şir de acţiuni cultumle iniţiate de Comitetul
de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Botoşani, de Muzeul judeţean Botoşani, actuala sesiune de comunicări dincolo de participarea
directă a unor cercetători, este deschisă unui public larg, dornic să cunoască istoria patriei, a acestor locuri, să se rapo1·teze cu faptele-i cotidiene la ea.
Urînd succes deplin desfăşurării lucrărilor, ne exprimăm speranţa
în tradiţionalizarea acestei acţiuni, invitîndu-i pe oaspeţii de astăzi să
onoreze şi în viitor acţiunile culturale organizate la Botoşani.
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