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      Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1969 

 
 

Profitînd de timpul prielnic, colectivul de muncă al Secţiei piscicole Sfîntu 

Gheorghe şi-a intensificat eforturile în acţiunea de umplere a gheţăriilor. În numai 7 zile, el 

a depozitat în cele două mari gheţării cantitatea de 1200 tone gheaţă, suficientă pentru 

condiţionarea întregii producţii de peşte pe acest an. 

Brigadierul zootehnic Abaianiţ Nicolae a devenit un nume binecunoscut în cadrul 

fermei I.A.S. Sfîntu Gheorghe. Datorită bunei organizări a muncii cît şi spiritului de 

prevedere de care a dat dovadă în asigurarea de furaje şi adăposturi corespunzătoare 

pentru animale, sectorul pe care-l conduce şi-a depăşit şi în anul ce a trecut toţi 

indicatorii, dînd peste plan însemnate cantităţi de carne. Pentru rezultatele obţinute, el se 

situează printre evidenţiaţii în întrecerea socialistă pe I.A.S. 

SABLOSCHI, ANDREI. Ne scriu corespondenţii. În Delta, an II, nr. 52, 10 

ianuarie 1969, p.3 

 

 

 
Visez o primăvară frumoasă, cu zile călduroase, că de cînd fac teren, la vreme de iarnă, sunt pe cale 

de congelare. După cîteva vizite la Căminele culturale din Calfa şi Sf. Gheorghe (sobele sunt dărîmate aici), 

şi la bufetul (a se citi frigiderul) din Topolog, visez o primăvară frumoasă, cu călduri tropicale şi fredonez, 

dîrdîind, cunoscutul cîntec al copilăriei „Vine, vine… primăvara” 

VINE, vine… primăvara. În Delta, an II, nr. 54, 24 ianuarie 1969, p.4 

 

 

 
Căminul cultural din comuna Sf. Gheorghe 

desfăşoară o bogată activitate culturală şi artistică. 

Pregătirile făcute în acest scop s-au încheiat la sfârşitul 

anului trecut cu punerea în scenă a două piese de teatru: 

„Lămîi şi portocale” şi „Hai omule acasă” şi cu 

montarea unui spectacol de brigadă, intitulat „Satul meu 

e ca o floare”. Programele artistice prezentate 

beneficiază, de asemenea, de contribuţia corului, a 

soliştilor vocali, duete şi triouri, recitatori. Anul acesta, 

activitatea continuă cu aceeaşi intensitate. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Acţiuni culturale. În Delta, An II, Nr. 55, 31 ianuarie 

1969, p.2 

 

 

În comuna Sf. Gheorghe a început organizarea de șantier pentru construcția 

unei noi clădiri destinate stației meteorologice sinoptice. În prezent se lucrează la 

amenajarea platformei reprezentative. 

Dotată cu aparatură modernă, noua stație de la Sf. Gheorghe deltă va face 

observații cu caracter sinoptic și de climă pe o rază de cîțiva kilometri. Ele vor folosi 

centralei meteorologice Tulcea la stabilirea climei și a prognozei timpului, necesare 



avioanelor ce vor zbura deasupra deltei. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Staţie meteorologică. În Delta, An II, Nr.66, 11 aprilie 1969, 

p.1 

 

 

 

 La uzina electrică din comuna Sf. Gheorghe, după cum ne transmite 

corespondentul nostru Andrei Şablovschi, se lucrează intens la instalarea unui motor de 260 

C.P., care va fi dat în folosinţă la sfîrşitul acestei luni. Tot la această uzină se pregăteşte un 

alt motor de 600 C.P., care urmează să intre în funcţiune în luna iunie, în cinstea celei de-a 

25-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist. 

Prin intrarea în funcţiune a acestor două grupuri electrogene, se vor asigura cu 

energie electrică toate unităţile industriale şi comerciale precum şi consumul casnic al 

locuitorilor comunei. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Carnet economic. În Delta, An II, Nr. 

72, 23 mai 1969, p.2 

 

 

În contextul multiplelor pregătiri ce trebuiau făcute în vederea deschiderii sezonului turistic, un rol 

deosebit de important îl au amenajările, reparaţiile şi noile construcţii vizînd crearea condiţiilor optime de 

cazare şi deservire a turiştilor străini şi din ţară. Din discuţiile avute la faţa locului cu interlocutori de 

diferite funcţii, a reieşit că, privitor la această problemă, au existat din partea forurilor competente, 

răspunzătoare de inaugurarea sezonului estival, mai multe intenţii lăudabile. De asemenea, O.N.T.–ul 

trebuia să înceapă lucrările la amenajarea unui restaurant la Sf. Gheorghe. “În comuna noastră, ne preciza 

Axenia Dumitriu, preşedinta comitetului comunal al femeilor din Sf. Gheorghe, Agenţia O.N.T. Tulcea 

trebuia să înfiinţeze un restaurant până la 1 iunie. Din păcate, mai sunt cîteva zile până la deschiderea 

sezonului turistic şi lucrările n-au început încă”. 

[…] Cu gîndul că aceste lipsuri vor fi remediate cît mai curînd vom trece să analizăm, în continuare, 

probleme de gospodărire comunală la Sulina şi Sf. Gheorghe. 

Să dăm cuvîntul unor interlocutori de-ai noştri. 

Marin STĂNICĂ, căpitanul portului Sf. Gheorghe: „Comuna noastră este vizitată în sezonul turistic 

de mii de turişti. Majoritatea doresc să facă plajă şi, de ce să nu recunoaştem, avem condiţii minunate (nisip, 

soare, mare), dar, e un dar şi aici, plaja este la 3 km de comună. Drumul de acces este deteriorat. Nimeni nu 

se îngrijeşte de repararea lui. Şi chiar dacă drumul ar fi bun, se pune totuşi o problemă: cu ce ajunge 

vizitatorul la plajă? Singura soluţie, în situaţia actuală, este de a străbate acest drum pe jos. Vă daţi seama 

şi dumneavoastră ce înseamnă acest lucru pe o zi de caniculă. Eu propun ca Întreprinderea de gospodărire 

comunală Tulcea să detaşeze pe timpul sezonului o autocamionetă cu canapele pentru transportul din 

comună şi de la plajă al călătorilor, bineînţeles, cu perceperea taxelor respective”. 

„Şi mai e ceva, înterveni în discuţie tovarăşa DUMITRIU Axenia, e vorba de amenajarea la plajă a 

unui chioşc cu răcoritoare, cu vederi, articole de artizanat şi de plajă, precum şi a unui grup sanitar. De 

fapt, problema unui grup sanitar se pune cu toată acuitatea chiar în comună. Ar fi necesar ca în comuna 

noastră cooperaţia meşteşugărească să deschidă o secţie de împletituri de papură, care să fie valorificate 

atît pe plan local, cît şi judeţean. Avem, în acest sens, toate condiţiile necesare ( materie primă, local şi mînă 

de lucru). Rămîne numai ca tovarăşii de la U.J.C.M. Tulcea să întreprindă măsurile necesare”. 

Vasile URZICĂ,  directorul  Întreprinderii  municipale de gospodărire comunală Tulcea: 

„Problemele de gospodărire comunală de la Sf. Gheorghe nu intră în competenţa noastră […]”. 

Am încercat să aflăm răspunsul la Direcţia judeţeană de gospodărire comunală din cadrul 

Consiliului Popular Judeţean. Iată ce ne-a declarat tovarăşul inginer Mihai LUNGU: „Noi nu avem 

organizată secţie de gospodărire comunală la Sf. Gheorghe. De aceea nici n-am întreprins nimic pentru 

această comună[…]”. Iată-ne aşadar din nou în sfera incertitudinilor. 

[…] la Sf. Gheorghe, pe lângă proasta aprovizionare, carnea, pîinea şi ţigările se vînd în aceeaşi 

încăpere. 

BADEA, MÎNDRĂ; MIHĂILESCU, ION. În ajunul deschiderii sezonului turistic pregătirile 

continuă să se desfăşoare în ritmul melcului. În Delta, An II, Nr. 72, 23 mai 1969, p.3 



 

 

 Pasagerul „Herculane” care face curse pe ruta Tulcea – Sf. 

Gheorghe, supune la grele cazne pe cei ce se încumetă să călătorească cu el. Gazele ce 

provin de la motor umplu localul clasei a II-a de pasageri, transformându-i pe aceştia în 

obiecte de afumat. 

Pe lîngă faptul că nu e normal să ţi se aplice o cură de fum, din punct de vedere 

vestimentar, nici din punct de vedere terapeutic cura nu este indicată, ba dimpotrivă, 

ea este contraindicată, soldându-se cu ameţeli, leşinuri în rândul pasagerilor, aşa cum 

s-a întâmplat în ziua de 30.IV.1969, când o femeie, Nichita Maria, a leşinat, neputând 

să suporte „ingeniosul tratament”. 

Şi cînd te gîndeşti că acest necaz poate fi curmat prin prelungirea ţevii de 

eşapament cu 1,5 m spre pupa, lucru ce nu ar dura decît o oră de „muncă”! Ar trebui 

probabil ca şi celor răspunzători de acest lucru (NAVROM) să li se aplice o asemenea 

cură de gazare de numai 5 minute. Ce repede s-ar prelungi atunci ţeava de eşapament! 

CURĂ de fum. În Delta, An II, Nr. 72, 23 mai 1969, p.5 

 
 

 

 

În comuna Sf. Gheorghe, se vînd la un loc, în aceeaşi încăpere, produse de 

panificaţie, carne şi ţigări. E adevărat că există un paravan între carne şi ţigări, dar 

mirosul de tutun, parcă în ciuda “inovatorilor”, tot pătrunde la carne şi pîine. 

Locuitorilor comunei nu le prea convine acest amalgam tip O.C.L.  E bine, credem 

noi, să ştie şi conducerea O.C.L. acest lucru. 

  AMALGAM tip O.C.L.. În Delta, An II, Nr. 73, 30 mai 1969, p.5 

 
 

 

 

„La sfîrşitul primelor 5 luni de activitate din acest an, Întreprinderea piscicolă Sulina prezintă o 

nerealizare a planului de circa 18 la sută. 

[…] „Anul acesta am rămas în urmă cu amplasarea uneltelor la mare – ne spunea tov. Pavel Ştefan, 

inginerul şef al întreprinderii. Forţă de muncă am avut, dar, după părerea mea, am utilizat-o puţin cam 

neraţional.” 

Puţin cam neraţional? Atunci să exemplificăm ce înseamnă acest „puţin”. Puţin, în accepţiunea 

conducerii înseamnă neglijarea baterii instalaţiilor de taliene la Buival şi Cîşla Vădanei (două puncte 

deosebit de productive în acest sezon) cu circa 30 zile. Dacă ne-am lua numai după producţia obţinută de 

talianul din baia de nord în cîteva zile, şi dacă am presupune că la Cîşla Vădanei şi Buival s-ar fi instalat 

doar cîte 10 taliene, producţia ar fi fost acum mai mare cu circa 50–60 tone de peşte. Şi dacă conducerea 

întreprinderii „a uitat” cînd se instalează talienele, pescarii de la Sf. Gheorghe, organizaţia de partid, 

comitetul comunal de partid să fi uitat oare şi ei? 

Producţia ar fi crescut, de asemenea, cu multe tone, dacă conducerea nu ar fi persistat în a menţine 

la pescuitul scrumbiei (care s-a văzut clar că nu dă rezultate) pescarii carmagii și dacă aceștia ar fi fost 

dotați, pe lîngă sculele de bază, cu unelte anexe, cum ar fi năvoadele de melea, paragatele de calcan etc. 

Dar, cum scrumbia putea realiza un plan valoric superior altor specii de pește, conducerea întreprinderii a 

făcut un calcul după cum se vede greșit. Cît de nerațional a fost acest calcul se vede și din indicele de 

utilizare a uneltelor care prezintă serioase nerealizări. 

Și, din păcate, acestea nu sunt singurele lipsuri care s-au manifestat la I.P.Sulina. Numărul 

absențelor nemotivate din producție a continuat să se mențină ridicat: circa 300 zile/om, în timp ce 

sustragerile și înstrăinările de pește au devenit cuvînt de ordine pentru mulți dintre pescarii secțiilor Crișan, 

Sulina, Caraorman și Sf. Gheorghe. În atari condiții, afirmațiile cum că ”pescuitul este loterie” sau că 

”balta n-are pește” nu mai au nici un temei[…]. 

NICOLAE, VASILE. Mai aproape de cerinţele producţiei. În Delta, An II, Nr. 79, 27 iunie 1969, 

p.5 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o scrisoare primită recent la redacţie de la corespondentul nostru Andrei Sablovschi ni se 

relatează, printre altele, că, în iarna trecută, animalele de la punctul Sfîntul Gheorghe - ferma “Delta 

Dunării” au avut mult de suferit de pe urma faptului că în anul precedent nu s-a asigurat o cantitate 

suficientă de furaje în apropierea adăposturilor pentru animale. 

Numai hărnicia şi munca asiduă a îngrijitorilor, care nu şi-au precupeţit nici un efort pentru 

aducerea furajelor din altă parte, în condiţii deosebit de grele, au salvat animalele de la foame şi de la 

pericolul mortalităţii. Condiţiile pentru asigurarea furajelor şi pentru dezvoltarea zootehniei sînt aici 

deosebit de favorabile în anii când nivelul apelor este scăzut. În cazul când nivelul apelor Dunării şi al 

bălţilor creşte, cea mai mare parte din suprafaţa 

înconjurătoare se inundă şi deci posibilităţile de asigurare a 

furajelor, atît pentru consumul în perioada de vară dar mai 

ales pentru perioada de stabulaţie din iarnă, sunt reduse la 

minimum. 

După părerea localnicilor, a personalului îngrijitor 

şi chiar a unor personalităţi competente, această calamitate 

a inundaţiilor în zona respectivă (Grindul Sărăturilor) poate 

fi relativ uşor înlăturată prin construirea unui dig lung de 3-

4 km din marginea satului Sfîntul Gheorghe, pînă la grindul 

Burlacova. 

Desigur, realizarea acestui obiectiv necesită anumite 

fonduri de investiţii, un efort în plus din partea consiliului de 

administraţie al I.A.S. Sarinasuf şi chiar din partea Trustului 

zonal. 

Întrucît propunerea localnicilor pare a fi deosebit de 

interesantă, considerăm că este de datoria consiliului de 

administraţie al I.A.S. de a stabili o comisie competentă care 

să se deplaseze la faţa locului, să studieze cu atenţie 

oportunitatea şi eficienţa economică a unei astfel de lucrări, 

iar apoi să se facă demersurile necesare pe lîngă 

conducerea trustului, în vederea obţinerii fondurilor de 

investiţii necesare. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. O propunere demnă de luat în seamă. În Delta, An II, Nr. 80, 

4 iulie 1969, p.2 



 

Bătăile motoarelor 

săgetează adîncul nopţii şi 

rînd pe rînd ambarcaţiunile 

se depărtează, trăgînd 

fiecare în urmă cîte 10-20 

de bărci. Trecerea peste 

strelcă (gura Dunării) se 

face de obicei greu. Marea 

se dovedeşte a fi 

neprimitoare şi de această 

dată. În adîncul zării 

marine, la vreo 15-20 km 

depărtare de mal, lucrează 

zilnic cele 10 brigăzi 

specializate în prinderea 

sturionilor. Carmacele 

(cîrlige) aşteaptă acolo 

unde au fost aşezate cu o zi 

înainte. În frunte se găsesc 

ca de obicei brigăzile conduse de comuniştii Axente Vasile, Ivanov C. Alexe şi Cernamoriţ Iumen care de ani 

de zile îşi depăşesc cu regularitate planul de producţie. 

Spre aceleaşi întinderi acvatice se îndreaptă, mai apoi, culegătorii de peşti mărunţi: scrumbii, 

stavrizi. Brigăzile fruntaşe ale lui Efimov Afanase, Epifanov Ilie, strîng din belşug recolte argintii. Alte 

brigăzi lucrează pe apele Dunării în sus, pescuind ştiucă, crap, somn sau şalău. O dată cu plecarea 

pescarilor, în comuna Sf. Gheorghe se aşterne liniştea. Ai putea crede că nimeni şi nimic n-ar mai îndrăzni 

să tulbure această linişte. Dar nu se întîmplă aşa. Luminile ferestrelor prind din nou viaţă, la numai cîteva 

ore după plecarea brigăzilor. Spre debarcader vin acum tineri care muncesc la cherhanaua de pe celălalt 

mal al Dunării. Micul vaporaş de cursă îi aşteaptă. Lîngă ei se află ing. Ion BOGDAN, şeful secţiei piscicole, 

Axenia DUMITRIU, tehnician piscicol, şi conducătorul cherhanalei, Ion SIDORENCU. În comună, obişnuita 

viaţă a celor rămaşi acasă se desfăşoară firesc şi cu aceeaşi hărnicie. Gestionarii Sezon Condrat,  Vasile 

Costescu şi Horpina Epifanov deschid magazinele alimentare. Spre staţionar sau casa de naştere se 

îndreaptă medicul. Sevastian Paraschiva, directoarea căminului cultural, îşi întocmeşte planul de activitate, 

iar inimoasa bibliotecară Nichita Vasilina primeşte primii cititori ai bibliotecii. Timpul se scurge într-o 

linişte desăvîrşită, o linişte care te face să crezi că satul este cu totul pustiu. Dar ici-colo, în faţa caselor şi la 

umbra zarzărilor sau aguzilor, a plopilor canadieni pitici, stau bătrînii pescari pensionari care o viaţă 

întreagă au colimdat apele. Printre ei se află Agachi Ion, distins cu Medalia Muncii, Şmira Tudor şi mulţi 

alţii. De la ei poţi asculta istorisiri neobişnuite. 

Spre ora prînzului se întorc pescarii din depărtări. Familiile lor îi zăresc şi încep să descifreze 

bărcile care au cei mai mulţi sturioni. Trecerea peste strelcă de data aceasta este şi mai grea. Fiecare barcă 

e plină cu peşte. Căpitanul vasului, Dumitriu Hristu, a dat comanda să se micşoreze viteza la maşini. 

Brigadierul Axente Vasile a anunţat întreaga echipă să fie atentă la valuri. Şi toţi, într-o clipă, au fixat 

vîslele la bărci şi cu ochii în patru au început trecerea strelcăi. Dar marea se înfurie. Un val puternic loveşte 

barca lui Ivanov C. Alexe, umplînd-o cu apă. Numai datorită dibăciei şi curajului cu care au acţionat toţi 

membrii echipajului, peştele a fost transportat cu succes peste acel prag care desparte Dunărea de mare. 

Convoiul de bărci remorcat de cuter şi-a reluat drumul său normal spre debarcaderele cherhanalei. 

În acea zi se pescuise peste 9000 kg de peşte din cele mai diverse specii: morun, păstrugă, cegă, scrumbie, 

plătică, şalău, bibani etc. Preocupări cotidiene ale unor oameni harnici dintr-un sat al deltei. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Concursul nostru – ”Preocupări cotidiene”. În Delta, An 

II, Nr. 81, 11 iulie 1969, p.5 

 
 

În comuna Sf. Gheorghe a luat fiinţă un nou atelier meşteşugăresc de obiecte de artizanat. Aici se vor 

confecţiona rogojini şi coşuleţe din papură pentru uzul intern şi se preconizează ca în viitorul apropiat, din 



mîinile celor 8 fete destoinice să pornească şi spre ţări străine minunatele coşuleţe din papură. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Un nou atelier meşteşugăresc. În Delta, An II, Nr. 83, 18 

iulie 1969, p.1 

 

 
La cei 19 ani ai săi, Ion Susciuc, mandatarul frizeriei din comuna Sf. Gheorghe, este un om foarte 

descurcăreţ. El face totul ca să-i meargă frizeria (citeşte: veniturile). Şi ea merge săraca şi atunci cînd nu e 

măturată de săptămîni în şir şi cînd frizerul vine băut la muncă. Ca orice “artist”, Susciuc are momentele 

sale de inspiraţie şi numai atunci îşi deschide prăvălia. Nu ştiţi vreun critic care să-i analizeze “opera”? 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Numai pentru rentabilitate?. În Delta, An II, Nr. 97, 17 

octombrie 1969, p.5 

 
 

“Pe braţul Sulina şi la Sf. Gheorghe, O.C.L Mixt Tulcea a întreprins o acţiune susţinută, navele sale 

transportînd în întregime cantităţi de orez, paste, conserve de legume, căciuli, şoşoni, urmînd ca în zilele 

acestea să se livreze magazinelor celelalte mărfuri. Nu trebuie să trecem însă cu vederea un fenomen care 

provoacă perturbaţii în buna aprovizionare. Uneori există mărfuri în depozite, cerute de cumpărători, dar 

care, din diferite motive, nu ajung pe piaţă, sau sînt dirijate în cantităţi excedentare spre unele magazine sau 

cooperative, deşi în alte părţi se simte lipsa lor. Astfel, deşi în depozitele O.C.L. există geamuri, pînă acum 

nu s-a acoperit necesarul tuturor magazinelor. Dacă în depozite există din abundenţă halva, în magazine n-a 

ajuns nici un kg. din cele 4100 planificate. La fel stau lucrurile cu aprovizionarea cu brînzeturi. Apoi, deşi se 

ştie de multă vreme, că barhetul (țesătură de bumbac) este un produs textil foarte căutat de locuitorii deltei, 

nu s-au luat din timp măsuri pentru aprovizionarea cu cantitatea solicitată. Gama de băuturi alcoolice este 

prea restrînsă, cantităţile totale fiind deocamdată neîndestulătoare etc. […]” 

“Ştim că la Pardina, Sf. Gheorghe şi Maliuc s-au făcut reparaţii la utilajele brutăriilor…” 

“…Pentru a ne da seama de pulsul aprovizionării de toamnă-iarnă ne-am deplasat în localităţile de 

pe traseele supuse izolării…” 

“La Sf. Gheorghe, ne comunica secretarul consiliului popular, Dionisie Varenic, nu-s fructe şi 

legume şi atunci cînd cei de la Tulcea au motivat că n-au mijloace de transport, un vas al fermei I.A.S. s-a 

deplasat la Tulcea, după cartofi, varză, ceapă, dar s-a înapoiat gol.” 

UNGUREANU, JEAN; VULPE, ION. Pulsul aprovizionării curente şi de iarnă trebuie accelerat. 
În Delta, An II, Nr. 98, 24 octombrie 1969, p.1 şi 5 

 

 

 

 

După cum ne anunţă corespondentul nostru Andrei 

Sablovschi, brigada de electromecanici, din cadrul 

Direcţiei judeţene P.T.T., condusă de Gheorghe 

Huban a reuşit să termine cu zece zile mai devreme 

reparaţia liniei telefonice din sectorul Tulcea – 

Sulina – Sfîntu Gheorghe, realizînd o economie de 

20.000 lei. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Înainte de termen. În Delta, An II, Nr. 100, 7 noiembrie 

1969, p.1 

 
 

 

La numai cîteva luni de la înfiinţare, harnicul colectiv al secţiei de împletituri din 

Sf. Gheorghe (Cooperativa meşteşugărească “Unirea”) a ajuns să treacă la producţia 

pentru export. Pe lîngă preocuparea pentru ridicarea calităţii, la această unitate, 

productivitatea muncii a crescut cu 50 la sută. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Roadele hărniciei. În Delta, An II, Nr. 

101, 14 noiembrie 1969, p.1 



 
 

 

Ca urmare a creşterii solicitărilor la export a puilor de baltă, conducerea 

Secţiei Piscicole Sf. Gheorghe, cu sprijinul Comitetului comunal de partid, a antrenat la 

prinderea broaştelor mai mulţi pensionari din localitate, punîndu-le la dispoziţie 

sculele şi ambarcaţiunile necesare. 

După cum ne informează corespondentul nostru Andrei Şablovschi, numai în 

cîteva zile s-au pescuit peste 3000 kg. de broaşte, remarcîndu-se în mod deosebit Andrei 

Agachi, Ilie Agachi, Simion Nistor. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent.O iniţiativă lăudabilă. În Delta, An II, Nr. 

101, 14 noiembrie 1969, p.1 

 
 

 

 

 

Cazurile semnalate de dv. în legătură cu certificatele de şcoală false au fost cunoscute şi cercetate 

atît de către Inspectoratul şcolar judeţean cît şi de către organele de urmărire penală. Cercetările au dovedit 

că cele semnalate sînt juste. Depistarea lor făcîndu-se însă cu multă întîrziere, atît de la întocmirea falsului 

cît şi de la data folosirii actelor false, cazurile, conform legilor în vigoare, au întrat în prescripţie. Cu ocazia 

anchetei, documentele false au fost reţinute de organele penale, iar dosarul întocmit iniţial, închis. Deci, 

remarca făcută de dv. că: “problema a fost muşamalizată între miliţia din comună şi consiliul popular”, 

precum zicala: “o mînă spală pe alta”, nu se potriveşte pentru cazul în speţă, întrucît ancheta a decurs 

conform normelor legale în vigoare. 

DIALOG cu corespondenţii. În Delta, An II, Nr. 103, 28 noiembrie 1969, p.4 

 
 

 

Sablovschi Andrei – Informaţia dv. despre brigăzile fruntaşe ni s-a părut mai puţin realizată, de 

aceea n-am putut s-o înserăm în paginile ziarului nostru. Cum dv. ne-aţi dovedit că sunteţi un corespondent 

deosebit de prolific, nu ne îndoim că ne veţi scrie şi în continuare cu aceeaşi intensitate. 

DIALOG cu corespondenţii. În Delta, An II, Nr. 104, 5 decembrie 1969, p.2 

 

 
 

SABLOVSCHI ANDREI – Sf. Gheorghe. Am primit şi veştile în legătură cu adunarea populară a 

consătenilor dv. şi, în viitor, vom însera în paginile ziarului un material pe această temă. Vă rugăm însă să 

verificaţi cu mai multă atenţie cele sesizate, pentru a nu dezinforma pe cititorii noştri. 

DIALOG cu corespondenţii. În Delta, An II, Nr. 105, 12 decembrie 1969, p.2 
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