
Prefaţă

Muzeul Regional din Sf. Gheorghe, institut ştiinţific al poporului nos
tru muncitor, ‘în anul 1954, cînd tara noastră a sărbătorit 1 O ani de la 
«liberarea sa, împlineşte 75 de ani de existenţă.

Insemnătatea acestei aniversări este cu atît mai mare cu cît serbarea 
jubilară a instituţiei noastre, care acum stă în întregime la dispoziţia 
poporului muncitor, a avut loc în anii Democraţiei Popula^ e, care în 
seamnă o nouă împlinire a chemării istorice a ' clasei muncitoare, care 
rupînd lanţul capitalismului în mai multe ţări, a dat posibilitatea celor ce 
muncesc la eliberarea de sub exploatare şi la construirea socialismului.

Victoria cîştigată de către • Glorioasa Armată Roşie asupra dictaturii 
burghez o - f a sc i ste, a dat posibilitatea ca în scumpa noastră Patrie, Repu
blica Populară Romînă, să fie lichidată în mare parte exploatarea omului 
de către om şi sub conducerea şi îndrumarea iubitului nostru Partid, P a r t i 
dul Muncitoresc Romîn, clasa muncitoare în alianţă c u . ţărănimea munci
toare să conducă masele largi la luptă contra rămăşiţelor exploatatoare 
încă existente la oraşe şi sate, asigurînd astfel dezvoltarea orînduirii noas
tre de democraţie-populară către socialism.

In lupta pentru pace, democraţie, socialism şi pentru viitorul fericit 
al omen i ri i,- instituţiile ştiinţifice, între care şi Muzeul Regional din Sf. 
Gheorghe, au un rol important. Acest institut ia parte activă la executarea 
acelor sarcini, care-l obligă la răspîndirea în cele mai largi cercuri a 
ştiinţelor marxist-leniniste, prin aceea că folosind metode intuitive, ne aju-, 
tă la priceperea transformării sociale a epocii noastre şi — după posibi
litate — dă răspuns la toate acele întrebări complicate, ce le ridică istoria 
în faţa omenirii de azi.

Almanahul- — ce apare acuma — cuprinde istoria muncii muzeale din 
ultimii 25 de ani, care timp a fost greu şî plin de lupte.

Institutul nostru însă în toate împrejurările şi greutăţile s-a străduit 
să corespundă menirii sale, iar poporul muncitor i-a urmărit soarta lui cu 
drag şi cu grij ă.

Sîntem convinşi că prin această lucrare contribuim cu' o mică cără
midă Ia cetatea stiintifică constructivă din Patria noastră.
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