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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1970 

Sfîntu Gheorghe… Localitate de legendă, de pitoresc şi de noutăţi. Toate sălăşluiesc 

într-o deplină osmoză, creîndu-i un plus de frumuseţe şi de faimă printre celelalte din jur şi în 

constelaţia de aşezări a ţării. Legendele sînt străvechi, coboară poate din însăşi obîrşia 

noastră, de la daco-geţi, întîii care au pornit cu turmele din Carpaţi – într-o neobosită şi 

nestăvălită transhumanţă – să ierneze la gurile Dunării. Fiecare grind din împrejurimi are un 

nume care atestă acest lucru: grindul Ciobanu, grindul Cerbu, grindul Neculcea. Şi fiecare 

legendă povesteşte o mică istorie, o mică dramă sau o mică idilă din viaţa strămoşului. 

Pitorescul izvorăşte din însăşi aşezarea localităţii într-unul din locurile unde Dunărea se 

contopeşte definitiv cu marea într-o îmbrăţişare sublimă, din pădurile de stuf şi ochiurile de 

apă pline primăvara de nuferi, din canalele pe care copii şi bătrîni, femei şi bărbaţi zdraveni 

le străbat sau le traversează în lotci cu aceeaşi dezinvoltură cu care, în altă parte, oamenii se 

plimbă pe uliţi. Pitoreşti sunt oamenii locului, pescarii, cei care au populat grindurile după 

mocani, pitorească e profesia lor, aici fiind singurul loc din ţară unde, începînd din primele 

zile ale primăverii, se pescuieşte în cantităţi industriale vestita scrumbie de Dunăre şi uriaşii 

sturioni. Înalţi şi puternici să-ți fărîme între degete o babaică, să-ţi ridice pe umeri o mahună, 

statornici în sentimente, în dragoste. I-am cunoscut cîndva, am fost cu ei în larg sau pe 

canale, am mîncat din aceeaşi ciorbă pescărească, apoi am revenit, i-am căutat şi iar am 

revenit să-i întîlnesc pe Tudor Nichita, pe Vasile Axente, pe Iumen Cernamoreţ, pe oamenii 

aceştia cu ochii atenţi pe carmace în nădejdea că într-o zi vor doborî recordul de acum doi 

ani al lui Teoctist Efimov, cînd a prins un morun de 330 de kilograme. 

Cît despre noutăţi ele te întîmpină la tot pasul. Unele, ce-i drept, au împlinit de mult 

două decenii, altele se consumă zilnic. Dar cum poţi numi oare marile fapte care au 

transformat din temelii viaţa pescarilor, ca înzestrarea brigăzilor cu vase motorizate care duc 

şi aduc din larg convoaiele de mahune, protejînd efortul supraomenesc şi viaţa oamenilor, 

cum poţi numi pătrunderea luminii electrice în casă, chiar dacă lucrul acesta s-a petrecut în 

1956? 

În centrul acestei aşezări de pescari, majoritatea analfabeţi odinioară, se află un adevărat edificiu de 

cultură, căminul cultural a cărui bibliotecă numără 6000 de volume, a cărui sală cu 250 de locuri e 

neîncăpătoare în zilele în care brigăzile artistice dau 

spectacole, în care seară de seară, la club, tinerii îşi 

petrec timpul la mese de şah sau de tenis. Un dispensar 

cu staţionar şi casă de naşteri dotată cu aparatură 

modernă, un punct farmaceutic, ateliere de croitorie şi 

frizerie, o brutărie care produce zilnic două tone şi 

jumătate de pîine, - iată cum arată centrul civic al 

acestei comune cu case mari şi frumoase, văruite în 

alb, în interioarele cărora civilizaţia s-a statornicit 

definitiv odată cu pătrunderea prin cooperativa de 

consum a garniturilor noi de mobilă, a aparatelor 

electrice de uz casnic, a radiourilor şi televizoarelor. 

O plimbare pe Dunăre, pînă la revărsarea ei, te 

duce, după ce ai trecut prin sălbăticia deltei, la un 

liman de civilizaţie: Sfîntu Gheorghe. Iar ţinta aceasta 

este, din an în an, tot mai îndrăgită de turişti. 

MIHĂESCU, GEORGE. Un ostrov de legende şi lumini. În Delta, An III, Nr. 119, 13 martie 1970, p. 

1 şi 4 
 



EFIMOV IRINA – grădiniţa de copii din comuna Sf. Gheorghe 

Prin circulara nr. 1913 din 3.I.1966, emisă de fostul Comitet de stat pentru probleme de muncă şi salarii şi 

Direcţia social-culturală, îngrijitorii din învăţămînt, sănătate şi instituţiile de cultură din mediul rural plătiţi cu 

o indemnizaţie lunară de pînă la 250 de lei nu au calitatea de angajaţi în sensul Codului Muncii. Dacă dv. 

primiţi 250 de lei de la Căminul cultural şi încă 250 de lei de la Grădiniţa de copii, aceste indemnizaţii nu se 

pot cumula pentru a vi se recunoaşte calitatea de angajată. În consecinţă, în această situaţie, nu puteţi 

beneficia de concediul legal de odihnă, de vechimea în muncă şi de celelalte drepturi ce se cuvin angajaţilor. 

POŞTA juridică. În Delta, An III, Nr. 120, 20 martie 1970, p.4 

 
 

 

Ca urmare a creşterii temperaturii apei, la gurile 

Dunării şi în special la Sf. Gheorghe a apărut o specie de 

peşte deosebit de apreciată – scrumbia. Aceasta a permis 

pescarilor de la secţia din localitate să lanseze la apă 37 

bărci cu setci plutitoare. Primele rezultate sînt 

mulţumitoare: pînă în ziua de 24 martie se prinsese 1071 

kg, cantităţi mai mari raportând brigăzile conduse de E. 

Ştefanov, Petre Babencu ş.a. În zilele ce urmează, numărul 

bărcilor cu setci plutitoare pentru scrumbie va ajunge la 

70, ceea ce va permite creşterea cantităţilor pescuite. De 

altfel, după cum ne informează corespondentul nostru 

Andrei Şablovschi, se apreciază că anul acesta sînt condiţii suficiente pentru obţinerea unei producţii mari de 

scrumbie. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Pescuitul scrumbiei. În Delta, An III, Nr. 121, 27 martie 
1970, p.3 

 

 

 

Aici, fluviul se înfrăţeşte cu marea, aici pescarii se 

mîndresc cu bogăţia sturionilor şi a scrumbiilor. Dar tot aici, 

apele în dezlănţuirea lor au năvălit pe străzi, în parcuri, în 

case. Dar oamenii nu le-au primit cu braţele deschise, bărbaţi 

învăţaţi cu vîslele au prins în mîini alte unelte, sape şi lopeţi. 

De săptămâni, oamenii aproape că nu dorm. La miezul nopţii 

se duc în larguri, iar spre amiază se întorc cu rod bogat. După 

aceea îşi aliniază piepturile şi braţele de-a lungul digurilor, fac 

zid de neclintit în faţa apelor. Nu lipseşte de la această bătălie 

nimeni. Bărbaţi şi femei, tineri, pensionari care nu vor să ştie 

de oboseală, ca Pavel Cuzmin, Ştefan Ursu şi Nichita Epifanov 

au aceeaşi dorinţă – să învingă. Dorinţă care s-a materializat 

în 6000 mc de nisip stratificat în dig, în contribuţiile băneşti 

personale care stau la temelia digului de piatră ridicat pe o 

distanţă de 200 de metri. Şi lupta continuă. Nimeni n-a obosit, nimeni nu va obosi. Victoria este de partea 

oamenilor. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Au rezistat şi rezistă furiei apelor. În Delta, An III, Nr. 132, 

12 iunie 1970, p.2 

 
 

 

Aflăm, de la Agenţia C.E.C. Sulina, că veniturile băneşti ale muncitorilor pescari, din comuna Sf. 

Gheorghe, au crescut în mod considerabil. Mărturie acestei afirmaţii stă şi numărul mare de depuneri. 80 la 

sută din locuitorii comunei deţin librete pentru economii. De reţinut este şi faptul că cei mai mulţi dintre elevii 

şcolii generale au economisit la C.E.C. După cum se vede, copiii au urmat pilda părinţilor. 



ECONOMII în familie. În Delta, An III, Nr. 142, 4 august 1970, p.3 

 
 

Comuna Sf. Gheorghe capătă pe zi ce trece o înfăţişare tot mai frumoasă. Pe 

străzile bine amenajate se ridică locuinţe noi, spaţioase, confortabile, racordate la 

reţeaua electrică. Numai în luna iulie au fost realizate 19 instalaţii de curent electric 

la casele nou construite. Bunăstarea cetăţenilor este concretizată de numărul mare de 

frigidere, aparate de radio, televizoare, care, de fapt, reliefează nivelul superior de 

trai al acestor oameni. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. O COMUNĂ înfloritoare. În 

Delta, An III, Nr. 144, 6 august 1970, p.2 

 

 

 

 

 

În ultimul timp, circa sanitară din comuna Sf. Gheorghe a rămas fără moaşă. 

Pe bună dreptate, locuitorii acestei comune se întreabă: unde a dispărut moaşa? Tot 

la această circă sanitară sînt încadraţi un agent dezinfectator şi două femei de 

serviciu care nu fac altceva decît treburile personale ale doctorului. Deşi, în comună 

se simte nevoia acută a unei moaşe, postul continuă să rămână vacant. Rămâne de 

văzut dacă, Direcţia judeţeană sanitară va rezolva acest caz. 

UNDE-I moaşa?. În Delta, An III, Nr. 146, 8 august 1970, p.2 

  
 

 

 

 

La Sfântu Gheorghe a început să se concretizeze o realizare de 

prestigiu. Cifrele se adaugă cifrelor: cei 5000 mp de drumuri reparate şi 

înălţate, cei 800 m de gard viu, cei 300 mp de trandafiri altoiţi, cele peste zece 

mii de alte diverse flori, sau cei 500 de arbori de talie mare precum şi 

kilometrul de dig din jurul comunei, vorbesc de hărnicia locuitorilor. Ne 

mândrim şi noi ca şi corespondentul nostru, Dionisie Varenic, de asemenea 

succese. 

VARENIC, DIONISIE - corespondent. Economii prin muncă 

patriotică în comuna Sf. Gheorghe. În Delta, An III, Nr. 160, 26 august 1970, 

p.3 

 

 

 

 
În urma inundaţiilor din luna mai 1970, în aproape toate jepcile aparţinând grindului 

„Sărăturile” de pe teritoriul comunei Sf. Gheorghe s-a răspândit puiet de crap. Dar 

odată cu scăderea nivelului apei a apărut pericolul dispariţiei acestui puiet, fie din cauza 

lipsei de apă sau din cauza păsărilor. În această situaţie, în comuna Sf. Gheorghe, 

Inspectoratul Piscicol a organizat mai multe acţiuni de salvare, soldat cu salvarea a 2000 

kg de puiet. Înarmaţi cu scule speciale – volog – pentru recoltarea puietului şi 

transportarea acestuia în ghioluri mai adânci, după cum ne transmite corespondentul 

nostru Andrei Şablovschi. Pescarii nu şi-au precupeţit deloc eforturile, stând de veghe zi 

şi noapte în jurul jepcilor pentru ca, în caz de pericol să salveze noi cantităţi de peşte. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. 2000 kg puiet a fost salvat. În Delta, 

An  III, Nr. 165, 1 septembrie 1970, p.1 



 

 
Maria Iliescu, gestionară la un chioşc din Sf. Gheorghe, a delapidat suma de 18 632 lei din averea 

statului, pentru a achita unele împrumuturi contractate de fratele Simion Şmira, care, la rândul său, delapidase, 

acum cîtva timp, 64 000 lei. După cum se vede, Maria Iliescu auzise de proverbul românesc: „Frate, frate dar 

brânza-i pe bani”, însă i-a adus unele modificări: 

„Frate, frate, dar… fiecare cu delapidarea lui”. 
FRAŢI…întru delapidare. În Delta, An III, Nr. 169, 5 septembrie 1970, p.2 

 

 

Aşa cum ne informează corespondentul nostru Andrei Şablovschi, în comuna Sf. Gheorghe, de câteva 

luni şi mai bine varul, care este necesar atât locuitorilor pentru gospodăriile personale cât şi întreprinderilor 

locale – a devenit o „rara avis”. În repetate cereri şi comenzi, adresate de consiliul popular, în urma sesizărilor 

de către populaţie – O.C.L. comerţ-mixt Tulcea rămâne surdă, perpetuând o stare care nu este normală. Oare 

este atât de greu ca vărăriile să fie aprovizionate? Credem că nu, şi repetăm doleanţele factorilor răspunzători, 

care trebuie să ia măsurile corespunzătoare. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Varul…”rara avis”. În Delta, An III, Nr.173, 10 septembrie 1970, 

p.3 
 

 

 

Prin mobilizarea tuturor forţelor, ferma zootehnică Sf. Gheorghe a recoltat fîneţe naturale de pe 

întreaga suprafaţă afectată, obţinîndu-se o cantitate de fînuri naturale, suficientă ca să completeze balanţa 

furajeră. Atenţia cuvenită se acordă şi lucrărilor de reparaţii a saivanelor, a grajdurilor şi a tuturor 

adăposturilor zootehnice. 

PENTRU iernatul animalelor. În Delta, An III, Nr. 177, 15 septembrie 1970, p.3 

 

 

 
La punctul Ciotic – aşa cum ne informează corespondentul nostru Andrei Şablovschi – se pescuiesc 

cantităţi mari de peşte. Pentru transportul lor la cântar sunt folosite 2-3 bărci ceea ce costă timp. Pentru a evita 

această situaţie, Fabrica de industrializare a peştelui Tulcea a început construirea unei schele de 90-100m 

care, dată în folosinţă ar scurta durata de transport şi deci calitatea peştelui nu ar avea de suferit. Dar până la 

8 septembrie a.c. construcţia nu a fost terminată, deşi termenul a trecut. Deşi aici există instalaţie electrică, 

prepararea peştelui se face pe întuneric, deoarece nu s-a găsit un gospodar să aducă un grup electrogen de 8-

10 C.P. Forurile interesate ce au de spus? 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Pe firul faptelor – Bucurii şi necazuri. În Delta, An III, Nr. 178, 

16 septembrie 1970, p.3 

 

 
 

După cum ne informează corespondentul nostru Andrei 

Şablovschi, echipa de cântece şi dansuri a Casei de cultură din 

Sulina a fost oaspetele locuitorilor din Sf. Gheorghe. Timp de două 

ore artiştii amatori din Sulina au evoluat în faţa a peste 300 de 

spectatori atrăgând aplauzele acestora. O iniţiativă frumoasă pe 

care locuitorii din Sf. Gheorghe o vor permanentă. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. În ospeţie. În 

Delta, An III, Nr. 180, 18 septembrie 1970, p.2 

 

 
 

[…] Comisiile despre care vorbeam au stabilit că, pentru buna aprovizionare a localităţilor de pe braţul 

Sulina şi comuna Sf. Gheorghe, sunt necesare 1 500 tone de produse diferite. În afara alimentelor existente 



încă, vor fi livrate 360 tone făină, 200 tone mălai, 70 tone zahăr, 60 tone ulei comestibil, 90 tone sare, 20 tone 

brînzeturi, 25 tone conserve de fructe şi legume, 6 tone săpun, 12 000 metri finet, 4 000 metri pânză, 20 000 

perechi de ciorapi, 4 000 flanele pluşate etc. 

TERZEA, VASILE. Iarna va găsi Delta bine aprovizionată. În Delta, An III, Nr. 181, 19 septembrie 

1970, p.1 şi 3 

 
 

După cum am aflat punctul farmaceutic din comuna Sf. Gheorghe s-a desfiinţat, pe motiv că nu rentează 

şi că ar lipsi cadre specializate care să-l deservească. Locuitorii însă nu sînt de aceeaşi părere şi deşi s-au făcut 

mai multe demersuri, punctul a rămas închis. Poate va găsi direcţia sanitară judeţeană… cheia cu care să-l 

deschidă. 

PE firul faptelor – Doleanţe. În Delta, An III, Nr. 191, 1 octombrie 1970, p.2 

 
 

 

 

Brigăzile de pescari din sectorul Ciotica raportează că 

şi-au îndeplinit angajamentul ca odată cu realizarea sarcinilor 

de plan, să recupereze şi restanţele datorate calamităţilor 

naturale. Mai mult decât atît, pînă în prezent, brigada nr. 12, 

condusă de comunistul Afanasi Efimov, brigada nr. 11, condusă 

de Constantin Nichiforovici au dat în plus 31 500 kg de peşte. 

Zilele acestea, pescarii de la Ciotica sînt într-o adevărată 

campanie, străduindu-se să nu piardă nimic din bancurile de 

peşte care şi-au făcut apariţia într-o cantitate masivă. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Recorduri 

ale pescarilor. În Delta, An III, Nr. 196, 7 octombrie 1970, p.1 

 

 

 

 

Zilele acestea, în comuna Sf. Gheorghe, ne informează corespondentul A. 

Şablovschi, a început amenajarea unui nou oficiu P.T.T. Două echipe de muncitori 

lucrează cu eforturi sporite pentru ca pînă la sfârşitul lunii octombrie să dea în folosinţă 

acest nou obiectiv care cuprinde staţia telefonică, staţia de radioreleu, serviciul poştal 

(mesagerii, mandate, C.E.C.) şi staţia de radioficare. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Nou oficiu P.T.T.. În Delta, An III, 

Nr. 202, 14 octombrie 1970, p.3 

 

 
 

 

 

La căminul cultural din Sf. Gheorghe, tinerii sunt antrenaţi într-o activitate 

culturală susţinută. Ei participă la expuneri pe teme politice şi ştiinţifice sau pregătesc 

spectacole. Astfel – după cum ne informează corespondentul nostru Andrei Şablovschi 

din Sf. Gheorghe – artiştii amatori din localitate prezintă astăzi premiera piesei „Vizita” 

de Aurel Storin. Programul acestei seri culturale mai cuprinde monologul „Să ne 

păstrăm sănătatea” realizat de tinerii de la circa sanitară. În curând, îşi va face apariţia 

pe scenă şi brigada artistică de agitaţie „Ca la mine acasă”. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Agendă în premieră. În Delta, An III, 

Nr.217, 31 octombrie 1970, p.2 

 



 

 
Cea mai recentă corespondenţă a dv. ne-a adus următoarea veste: „Ca şi în alţi ani, comuna noastră 

riscă să rămînă pe timp de iarnă izolată. În acest scop, aprovizionarea cu produse agroalimentare se face din 

timp. Pînă la această dată au sosit prin I.J.V.L.F, şapte vagoane cu cartofi şi 4,5 tone de ceapă, varză, diverse 

legume. Prin O.C.L. comuna a primit primele cantităţi de făină, brînză, diferite conserve”. Aşadar, o veste de 

natură să liniştească pe acei locuitori care ştiu că vom avea o iarnă grea. În ce priveşte ştirea referitoare la 

extinderea luminii electrice vă rugăm să vă documentaţi mai temeinic. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Răspundem cititorilor. În Delta, An III, Nr.219, 3 noiembrie 1970, 

p.3 

 

 

 
Valurile Dunării, limpezi, leagănă mahunele care au ieşit în larg echipate de pescuit. Toamna aceasta 

prelungă foşneşte din maluri tăcute. Ambarcaţiunile ancorate de-a lungul cheiului se balansează într-un dans 

neştiut. Pe ţărm, femeile pescarilor flutură năframe colorate pînă cînd bărcile se mai zăresc – mogîldeţe 

mărunte – în depărtarea fără contur. O urare de bine şi spor îi însoţeşte de-a lungul braţului Sf. Gheorghe pe 

care plutesc nestingheriţi. Soarele, destul de darnic în acest noiembrie deosebit, ascultă parcă glasul pescarilor 

prelins pe harfe de vînt, rostogolit pe maluri molatice… 

Vremea frumoasă, după furtuna întunecată care s-a zbenguit cu o zi înainte, a îndemnat pescarii de la 

secţia piscicolă din Sf. Gheorghe să iasă la mare, să controleze carmacele ştiind că după asemenea hulă 

sturionii se prind din belșug. Dar marea, după furtună, încă neliniştită, bîntuită de şiretenia curenţilor, se agita 

în valuri spumoase, ameninţătoare, punînd în pericol chiar viaţa pescarilor, izbind nemilos în bărcile lor, 

încercînd să le schimbe direcţia, să-i abată din larg. Brigadierii şi şefii de bărci au hotărât să înainteze, să nu 

se lase înşelaţi de furia apelor. Deasupra, cerul era vînăt ca după nesomn. Curenţii care se încrucişau printre 

valuri au pus la încercare măestria pescarilor. Strelca, pragul periculos al Dunării la revărsarea în mare, a fost 

luat cu asalt, depăşit. Dar nu dispăruse încă crisparea de pe feţele încercate ale pescarilor. Trasul carmacelor 

i-a ostenit pe deplin. Şi, după ce îşi umpluseră bărcile cu recolta bogată de peşte, au făcut cale-întoarsă. Era 

tîrziu. Soarele, care ieşise pentru un timp dintre norii vineţi, trecuse de mult spre apus. Pescarii erau aşteptaţi. 

Acolo, la secţia piscicolă din Sf. Gheorghe, soţiile grijulii, nu au plecat pînă nu i-au văzut întorcîndu-se. 

Bărbaţii au rămas să descarce. Şi cînd noaptea s-a statornicit de-a binelea, au aflat că au pescuit 20 000 kg de 

sturioni. Brigada a 8-a, condusă de Tudor Nichita, şi ajutorul său Nistor Andrei, pescuise 2 300 kg de peşte, 

brigada lui Alexe 

D.Alexe, 1 800, iar 

cea a lui Dumitru 

Paimschi 1 100… 

Acum, cînd 

se întîlnesc cu 

pescarii, localnicii 

ştiu că la început de 

noiembrie, la 

Strelca, au dat 

bătălia cu marea 

înfuriată, că nu s-au 

lăsat învinşi de 

stihie. Şi le poartă o 

stimă adevărată, şi 

îi însoţesc neştiut, 

cu inima, ori de cîte 

ori ies în larg, pe 

platina apelor 

nestatornice… 

VASLUIANU, D. Pe platina apelor nestatornice. În Delta, An III, Nr. 238, 25 noiembrie 1970, p.1 

 



 

După cum ne informează corespondentul nostru Andrei Şablovschi, în cadrul fermei zootehnice Sf. 

Gheorghe au existat preocupări permanente în buna aprovizionare cu furaje a animalelor. Astfel, pentru iarnă, 

ferma este asigurată cu peste 100 vagoane de fîneaţă naturală. Un merit deosebit revine lucrătorilor din acest 

sezon: brigadierul Nicolae Abaianiţ, şefilor de loturi Ivanov P.Iacop, Ivanov Ion şi Ivanov Tudor. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Pentru iernatul animalelor. În Delta, An III, Nr. 243, 1 

decembrie 1970, p.3 

 

 
 

TUDOR IVANOV, secretarul Comitetului comunal Sf. Gheorghe al U.T.C.: „Colocviul publicat a stîrnit 

un viu interes şi în rîndul tinerilor din comuna noastră. […] În cadrul căminului nu putem organiza joi ale 

tineretului şi nici alte activităţi pentru că, în comună nu există o orchestră. Magnetofonul şi cele două picapuri 

nu pot fi utilizate de tineri la acţiunile organizate de ei. Astfel, că acum practic, deşi noi avem un cămin destul 

de bine amenajat nu dispunem de mijloace care să ne permită să ne desfăşurăm activităţile prevăzute în 

planurile noastre de muncă. Întrucît aparatele respective stau de trei luni închise la consiliul popular, am 

propus organelor de conducere locale să le dea căminului cultural pentru a putea fi utilizate la diferite 

activităţi. Spre regretul nostru, cererea nu ne-a fost satisfăcută. În schimb, de aproape trei luni de zile, 

magnetofonul este folosit de contabila consiliului popular în scopuri de culturalizare… personală, la ea acasă. 

Ce părere aveţi tovarăşi care răspundeţi de munca cu tineretul? 

IVANOV, TUDOR. Colocviul: “Probleme ale tineretului”. În Delta, An III, Nr. 248, 6 decembrie 

1970, p.2 

 

 
 

La chemarea comitetului comunal al U.T.C., peste 150 de tineri au participat la îngropatul a circa 1500 

de trandafiri, ferindu-i astfel de intemperiile iernii şi la înfrumuseţarea comunei. Ei au muncit cu mult 

entuziasm pentru înfrumuseţarea localităţii în care trăiesc şi muncesc. 

ACŢIUNI patriotice ale tineretului…şi la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An III, Nr. 250, 9 decembrie 

1970, p.1 

 

În comuna Sfîntu Gheorghe în perioada octombrie – noiembrie se face aprovizionarea de iarnă cu 

produse agro – alimentare şi industriale. După cum ne informează corespondentul nostru voluntar, Şablovschi 

Andrei, acest proces de aprovizionare s-a terminat, comuna dispunând în prezent de peste 90 de tone de 

produse agro – alimentare, precum şi de un însemnat număr de articole de îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte 

de uz casnic, materiale de construcţii etc. Anul acesta volumul produselor a crescut cu 5 la sută mai mult faţă 

de anul 1969-1970 în această localitate. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. D-ale comerţului. În Delta, An III, Nr. 252, 11 decembrie 

1970, p.3 

 

 

                Ca urmare a măsurilor luate de organele de partid şi de stat locale, în comuna Sf. 

Gheorghe, pe grindul Sărăturile, a început o vastă lucrare de împădurire cu diferite specii de 

arbori a acestei zone pe o suprafaţă de peste 200 hectare până acum nefolosite. S-au adus în 

acest scop 15 specii de puieţi de: arţar american, arţar turcesc, plop alb, sălcioară, pin negru, 

cătină albă, tuia şi altele. Mobilizaţi de organizaţiile de partid, la această împortantă acţiune 

au participat aproape 300 de cetăţeni ai comunei, tineri, pionieri şi şcolari, pensionari, 

gospodine etc., care au plantat aproape 10 hecatare. După cum se preconizează, lucrarea va fi 

terminată în primăvară. Prin dăruirea oamenilor aceste locuri vor deveni pitoreşti. Aici 

O.N.T.-ul va instala în cursul verii viitoare 120 cabane turistice. Deci, o invitaţie anticipată, 

pentru iubitorii deltei, de a-şi petrece concediul în acest mirific şi inedit peisaj de la gurile 

Dunării. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. O nouă zonă de agrement. În Delta, An 

III, Nr. 253, 12 decembrie 1970, p.3 



 

 

A devenit o obişnuinţă în practica muncii organelor de miliţie de a organiza şi desfăşura unele acţiuni şi 

controale în comun, cu organe de specialitate din întreprinderi, instituţii şi organizaţii obşteşti. Asemenea 

acţiuni s-au iniţiat în ultimul timp cu inspectoratele piscicol, silvic, autobazele I.T.A., I.C.L.P.P. Constanţa, 

C.I.A., ele dovedindu-se eficiente mai ales sub aspectul preventiv prin scoaterea la iveală a multor lipsuri 

existente în activitatea unităţilor economice amintite. 

Dar aceste controale nu au cunoscut un mers normal întotdeauna căci, deşi nu ne aşteptam, la o acţiune 

organizată recent împreună cu 

Inspectoratul comercial, şi care viza 

controlul modului în care se 

desfăşoară aprovizionarea de iarnă, 

depozitarea şi conservarea 

mărfurilor, secretul acesteia a fost 

deconspirat. Nici nu apucasem bine 

să plecăm, că în Tulcea fiind, 

barmanul Luca Ion, a cărui soţie este 

mandatară la I.A.P.H. Tulcea în 

comuna Sf. Gheorghe şi aflase de 

controlul ce trebuia efectuat. Ba mai 

mult am primit şi o invitaţie la 

control. 

Nu trebuie să mai amintim de 

surprinderea şi nedumerirea ce ne-a 

cuprins. Interesant ar fi însă să 

amintim răspunsul primit de la L.I. în 

momentul cînd a fost întrebat de unde a luat cunoştinţă de efectuarea controlului: „Trăiesc în Romînia”. 

Că răspunsul primit denotă neseriozitatea interlocutorului este clar dar nedumerirea noastră a crescut 

şi mai mult atunci cînd acelaşi L.I: văzând că nu-i de glumit, ne-a mărturisit că despre control aflase chiar din 

gura contabilului şef al Direcţiei comerciale judeţene Tulcea, Negacinschi Mihai care l-a întrebat ce caută la 

Tulcea: „mai ales acum când la tine se află inspecţia comercială şi cu miliţia economică în control”. 

Toate încercările de dezvinovăţire ale contabilului şef amintit mai sus, care prin cîteva cuvinte a 

deconspirat controlul, nu-şi au valabilitatea chiar dacă dînsul aşa după cum susţine era convins de faptul că 

inspecţia era de acum în comuna Sf. Gheorghe. Departe de noi gândul că tovarăşul Negacinschi Mihai a avut 

interes să-l anunţe pe L.I. despre efectuarea controlului, dar credem noi că se puteau găsi cu totul alte motive 

cu care L.I. să fie determinat să plece la Sf. Gheorghe şi nu cel invocat. 

Ne surprinde desigur că mai pot fi întîlnite cazuri cînd anumiţi factori de răspundere nu-şi dau în 

suficientă măsură seama de importanţa unor acţiuni organizate care au menirea să prevină şi să înlăture unele 

deficienţe existente în cadrul întreprinderilor. Ar fi bine, dacă, din cazul de faţă ar trage concluzii şi alţii pentru 

ca pe viitor asemenea situaţii să nu le mai putem întâlni. 

BĂDILĂ, MOISE. Atenţiune! Aveţi un control … inopinat. În Delta, An III, Nr. 261, 22 decembrie 

1970, p.3 
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