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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1971 

 
 

Ne scrie cititorul nostru Axente P. Iosif, locuitor al comunei Sf. Gheorghe. În 

corespondenţa sa, cititorul nostru ne relatează că în luna decembrie a anului trecut a 

fost angajat ca zilier în plantarea puieţilor în zona Ocolului silvic Tulcea.  

 După 15 zile lucrătoare corespondentul nostru a primit suma de 577 lei în timp 

ce alt tovarăş de muncă de al său a primit, pentru aceeaşi activitate, cu peste 200 lei mai 

mult. Axente P. Iosif se întreabă, pe bună dreptate, dacă acest procedeu este echitabil. 

Adresăm şi noi întrebarea conducerii Ocolului amintit.  

Echitabil şi nu prea. În Delta, An IV, Nr. 291, 28 ianuarie 1971, p.2 

 

 

 

 

 

Era într-una din zilele de început a lui februarie. Spre Şcoala generală din comuna Sf. Gheorghe 

grăbeau bătrîni şi bătrîne. Ce căutau bunicii şi bunicile la şcoală?  O invitaţie a pionierilor din clasele a V-a, 

a VI-a şi a VII-a, de a se deplasa la şcoală şi a fi, pentru câteva ore, oaspeţii lor. O surpriză? Da şi nu. Da, 

pentru că nepoţii le pregătiseră o frumoasă sărbătoare. Nu, pentru că “Ziua bunicilor” – care are loc în 

fiecare an, în primele două săptămîni ale lunii februarie – a devenit aici, în comuna Sf. Gheorghe, o tradiţie. 

În sală s-a făcut linişte şi micii artişti au interpretat cu emoţie piesele “Bunicul” şi “Bunica”. Programul 

artistic a fost însă mult mai bogat, bunicii nemaicontenind cu aplauzele pentru jocurile, cîntecele şi poeziile 

interpretate de nepoţii lor, printre care amintim pe Georgeta Jipirescu, Gheorghe Dimache, Hristu 

Constantin, Eugenia Palade, Mariana Babencu, Georgeta Munteanu, şi mulţi alţi pionieri, nepoţi ai 

spectatorilor. La sfîrşitul spectacolului artistic, pionierii şi-au felicitat bunicii, oferindu-le daruri, gest faţă de 

care ochii multor bunici şi bunice erau scăldaţi în lacrimi de bucurie. Pionierii au adresat apoi o telegramă 

pentru toţi bunicii din judeţ, rugînd redacţia ziarului nostru să-i ajute pentru a fi adusă la cunoştinţa 

acestora. Pentru gestul lor frumos o facem cu dragoste dînd curs rugăminţii ce ne-a fost adresată. Iată textul 

telegramei, respectat aidoma:  

 “Dragi bunici, cu ocazia Săptămînii Bunicilor, sărbătoare ce a intrat în tradiţie la Şcoala generală 

din comuna Sf. Gheorghe, judeţul Tulcea, pionieii claselor a V-a, a VI-a şi a VII-a vă felicită călduros, 

dorindu-vă mulţi ani fericiţi, sănătate şi voie bună. Vă asigurăm, în acelaşi timp, că vom ştii să vă respectăm 

munca depusă pentru creşterea noastră şi vă asigurăm, de asemenea, că vom fi primii la chemarea P.C.R. de 

a aduce o contribuţie valoroasă la progresul patriei noastre scumpe Republica Socialistă România. Cu drag 

şi La Mulţi Ani!” 

 Apoi bunicii, bunicile şi nepoţii au plecat împreună spre case şi, în seara aceea, s-au spus, poate, 

poveşti cu feţi-frumoşi şi Ilene Cosînzene. Gestul omagial al pionierilor de la Şcoala generală din comuna Sf. 

Gheorghe rămîne, dincolo de sărbătoarea în sine, un act de mare respect pentru cei care au muncit şi vegheat 

zi şi noapte, pentru ca ei să se bucure azi de o viaţă fericită.  

T. CODIN. O iniţiativă pionierească de mare respect: “Ziua bunicilor”. În Delta, An IV, Nr. 303, 11 

februarie 1971, p.2 



 

 

Săgetau păsările cerul albastru, în seninul acelei dimineţi de aprilie…Noi ne întorceam dintr-o 

cutreierare ciudată, păstrînd sub tîmple urmele drumurilor de pescari. Veneam din lumea mirifică, de unde 

oamenii aceştia ştiu să aducă ţării inestimabile bogăţii de argint lucitor, veneam cu cîntecele lor, cu lumina 

privirilor albastre şi limpezi. Pe îndelungata cale de apă i-am întîlnit în zori, lunecînd cu bărcile printre 

canalele întortocheate spre lacuri. Oameni tineri ori mai vîrstnici, pescarii deltei ne-au zîmbit, ne-au salutat, 

încetinind pentru o clipă ritmul vîslelor. Doar nu o dată am fost oaspetele lor. Cînd vuiau apele, cînd gerul 

muşca nemilos palmele arse, în miez de ianuarie, i-am însoţit, cînd încă dimineaţa nu-şi anunţase izvorul, 

pînă la margine de Dunăre, le-am ascultat vorbele şi îndemnurile calme şi i-am bănuit pierzîndu-se undeva în 

aval, spre bălţi pe care numai harta ni le aminteşte. Şi nu o dată ne-au vorbit despre ei cîteva cifre culese din 



statistici, nu odată în bilanţuri laconice, am descifrat pasiunea aceasta pe care o stăpîneşte tatăl şi-o învaţă 

fiul din satele deltei. Da, ştim bine, într-un trimestru al acestui cincinal sutele de salariaţi ai Întreprinderii de 

pescuit şi piscicultură din Tulcea au depăşit planul producţiei globale cu patru milioane şi jumătate de lei. 

Dar cîţi ştim ce înseamnă, de fapt, această depăşire, cîţi bănuim eforturile care au smuls din adîncuri cele 

peste 1 200 de tone de peşte, surplus al muncii acestor oameni vrednici? Cîţi am rămas măcar pentru cîteva 

ore în mijlocul piscicultorilor de la Stipoc, de la Obretin ori de la Calica, locuri unde au fost durate 

crescătorii moderne şi de unde în fiecare toamnă pleacă în ţara întreagă sute şi mii de tone de peşte? Ne-au 

purtat Alexe Iosan şi Grigore Mudreag prin sălbăticie şi nesfîrşit de ape. A trecut vîntul pe lângă noi şi ne-a 

ars privirile cu biciu-i rece de primăvară întîrziată. Oamenii aceştia doi nu l-au auzit şi nici nu şi-au tulburat 

ochii cu nelinişte. Îi aşteptau vintirele pline cu argint viu şi era încă multă cale de mers. Abia spre dimineaţă 

s-au oprit vîslele şi crevacele bărcii au fost acoperite cu ştiucă, biban şi lin. […] … Cînd a venit scrumbia la 

gurile dulci ale Dunării pescarii din Sf. Gheorghe au înţeles că mult timp pentru ei odihna va însemna cîteva 

ceasuri. Bărcile au pornit în marşul acesta obişnuit de primăvară, s-au pierdut în imensitatea mării şi apoi 

zilnic s-au întors la mal încărcate. Setcile au lăsat urme în palme, dar nu după mult timp, în cherhana au fost 

adunate 50 000 kg de scrumbie proaspătă. Ilie Marcu şi Dionisie Ivanov, poate cei mai destoinici pescari de 

la gurile Dunării n-au mai ţinut cont de cifra planului. Planul muncii lor însemna cele mai mari eforturi. 

Drumurile albastre ale pescarilor. În Delta, supliment politic, social-cultural, aprilie 1971, p.22 

 

 

 

 

La panoul de onoare al secţiei piscicole Sf. Gheorghe, atît fotografiile cît şi cifrele, ilustrează 

entuziasmul cu care muncesc pescarii de aici. Aşa de exemplu, Nicolae Cernamoriţ, Nicolae Cladiadi, Chirilă 

Alexandrov, Ermoghen Ştefanov, Nichita Munteanu şi Gheorghe Larion au pescuit însemnate cantităţi de 

peşte, depăşind cu mult sarcinile de plan şi angajamentul luat. De asemenea, brigăzile conduse de comuniştii 

Dionisie Ivanov, Gheorghe Dimache, Vasile Axente, Tudor Nichita şi alţii îşi aduc contribuţia neprecupeţind 

nici un minut pentru a da tot mai mari cantităţi de peşte peste plan.  



SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. La panoul fruntaşilor. În Delta, 

An IV, Nr. 382, 14 mai 1971, p.2 

 

 

 

 

La Sf. Gheorghe e o echipă de electricieni a Exploatării electroenergetice 

Tulcea, depun eforturi susţinute pentru executarea celor 26 de instalaţii interioare 

contractate cu cetăţenii din comună. Noii beneficiari au şi început şi început să-şi 

procure aparate de radio, maşini de spălat, frigidere, televizoare etc. Se anticipează 

că instalaţiile vor fi terminate şi date în folosinţă cît de curînd.  

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Ne scriu corespondenţii. În Delta, 

An IV, Nr. 384, 16 mai 1971, p.3 

 

 

 

 

 

 

Profitînd de timpul favorabil din ultima perioadă, 

atît de necesar desfăşurării în bune condiţii a pescuitului 

scrumbiei de Dunăre, precum şi datorită măsurilor luate, 

colectivul de pescari de la secţia piscicolă Sf. Gheorghe, 

aparţinând de U.P. Sulina, şi-a realizat şi depăşit planul de 

producţie. Depăşirea la care ne referim se ridică de la 

începutul actualei campanii, faţă de cele 400 tone 

planificate, la peste 7 tone scrumbii de Dunăre.  

Cu planul îndeplinit. În Delta, An IV, Nr. 391, 25 mai 1971, p.1 

 

 

 

 

La un sondaj efectuat de inspectoratul comercial de stat la brutăria din comuna Sf. Gheorghe, s-a 

constatat o lipsă de gramaj între 20 – 50 grame la un număr de 10 pîini albe (de 750 grame). Prins cu… 

ocaua mică, brigadierul Nicolae Carpov a început să invoce diverse motive. Ba că pîinea e caldă, ba că… 

etc.., etc. Deocamdată pentru acest lucru s-a ales doar cu o transpiraţie zdravănă şi cu o amendă. S-ar fi 

putut şi altfel. Căci ulciorul nu merge de multe ori…    

Cu ocaua mică…. În Delta, An IV, Nr. 404, 9 iunie 1971, p.2 

 

 

 

 

Mai mulţi cetăţeni din Sf. Gheorghe, reclamă faptul că nu pot fi la curent cu noutăţile din ţară şi de 

peste hotare, pentru că presa ajunge aici seara, în jurul orei 20, distribuirea şi promovarea ei făcîndu-se cu o 

zi întîrziere. Pretenţia fiind pe deplin justificată – Direcţia judeţeană de poştă şi telecomunicaţii este invitată 

să rezolve cazul amintit şi nu numai acesta, pentru că el este valabil şi pentru alte localităţi din judeţul 

nostru.  

Cînd o să se rezolve?. În Delta, An IV, Nr. 409, 15 iunie 1971, p.2 

 

 

 

 

A început deja marea „ofensivă” a campaniei agricole a vară. Pregătirile sînt în toi. Inclusiv în 

comerţ. Pentru a ne convinge „pe viu” în ce măsură s-au asigurat condiţiile necesare privind buna 



aprovizionare a magazinelor săteşti, împreună cu corespondenţii noştri locali, am vizitat cîteva unităţi din 

judeţ. […] 

La Sf. Gheorghe ne aşteptam, după cum ar fi fost şi normal, să găsim o pregătire exemplară. Dar, 

dimpotrivă, am rămas decepţionaţi! Grija cu care factorii direct răspunzători se ocupă de aceste probleme 

lasă mult de dorit. Iată, bunăoară, un caz. Între 1 şi 25 mai a.c., mandatarul bufetului din localitate 

înaintează la O.C.L. “Alimentara” Tulcea 5 note de comandă pentru aprovizionarea cu diferite mărfuri. 

Onorate, au fost doar două şi acestea – parţial. Aici lipseşte cu desăvîrşire bogatul sortiment de băuturi şi 

preparatele culinare, atît de necesare sezonului. Găseşti, în schimb, o sumedenie de lăzi cu sticle goale! Cu 

aşa aprovizionare rişti să rămîi… flămînd, dar şi bufetul fără… clienţi! La debitul de tutun nu găseşti nici 

ţigări şi nici chibrite…[…] 

CHERMĂNEANU, ILIE; SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Mărfuri, dar şi … goluri în 

magazinele săteşti. În Delta, An IV, Nr. 419, 26 iunie 1971, p.2 

 

 

 

 

 

 

Inspectorul comercial Nicolae Ivanov ne face cunoscut că brigadierul de la 

brutăria din Sf. Gheorghe, Nicolae Carpov, transpiră cam des, mai ales cînd se 

descoperă lipsuri la gramajul pîinilor fabricate acolo. Ne pare totuşi rău că semnatarul 

scrisorii nu prescrie „bolnavului” şi tratamentul cel mai eficace. Diagnosticarea bolii 

sale impune a se utiliza nu atît… punga cu gheaţă contra „fierbinţelilor”, ci mai 

degrabă o amendă care-i va afecta punga. Şi, dacă şi această măsură îl va lăsa 

cumva… rece, tratamentul trebuie continuat, fiindcă altfel boala sa devine incurabilă.  

De ce transpiră brigaderul?. În Delta, An IV, Nr. 424, 2 iulie 1971, p.2 

 

 

 

 

 

La Sfîntu Gheorghe, într-un splendid cadru natural pe malul 

mării, s-a deschis pe ziua de 6 august a.c., tabăra minicineaştilor şi 

fotografilor amatori, organizată de Consiliul Judeţean al pionierilor 

pentru membrii cineclubului “Pelicanul” din Tulcea şi ai cercurilor 

foto din judeţ. În cele două săptămîni de viaţă de tabără, 

minicineaştii vor turna două filme de scurtmetraj care vor înfăţişa 

frumuseţile de la gura braţului Sf. Gheorghe. Filmele vor fi turnate 

sub îndrumarea tehnică a tov. profesor Petru Flor, conducătorul 

cineclubului “Pelicanul” al Casei Pionierilor din Tulcea şi sub 

îndrumarea artistică a poetei Nicoleta Voinescu. După întoarcerea 

din tabără, într-o primă etapă, pionierii vor expune producţiile lor în 

Expoziţia de fotografii artistice ce se va deschide în noul sediu al 

Casei Pionierilor. Iar filmele – ca pentru orice film – după ce se va 

face montajul la sala de montaj. În afară de activităţile cu profil 

artistic, pionierii vor dezbate proiectul de statut al Organizaţiei 

pionierilor, vor participa la activităţi social-obşteşti în comună, vor 

avea întîlniri, consacrate zilei de 23 August, cu activiştii de partid şi 

de stat, oameni de artă, ziarişti. Printre invitaţi figurează scriitorul 

Tudor Popescu, ziarista Constanţa Stoica, de la Revista “Educaţia 

pionierească”, tovarăşul Nicolae Rusali, preşedintele Consiliului 

judeţean al Organizaţiei pionierilor şi primarul comunei Sf. 

Gheorghe.  

Din cronica vacanţei. În Delta, An IV, Nr. 456, 8 august 1971, p.2 



 

Natura a fost darnică pentru comuna Sf. Gheorghe, iar posibilitatea de sporire a 

veniturilor comunei cu un pic de inventivitate şi gospodărire sînt evidente. Numai că… 

problema unor mici amenajări pe plaja de la Sf. Gheorghe nu este o descoperire. Acest 

lucru îl cunoaşte şi primarul comunei, tovarăşul Alexe Sablovschi. Cu toate acestea 

plaja este aşa cum probabil era şi acum două sau trei sute de ani. Nici un chioşc, nici 

un grup sanitar, cît de simplu. Şi problema aceasta a mai fost ridicată de ziarul nostru 

cu vreo trei ani în urmă, cînd s-au luat angajamente peste angajamente, dar nu s-a făcut 

nimic. Este de la sine înţeles că aceste lucruri pot fi rezolvate cu uşurinţă pe plan local 

şi că, prin perceperea unei mici taxe pentru intrarea pe plajă, s-ar putea nu numai 

acoperi cheltuielile, dar cu siguranţă ar rămâne şi venituri. Poate şi un mijloc de 

transport, fie chiar o dubiţă, ar rezolva totuşi problema transportului amatorilor de 

plajă cît şi a aprovizionării unui eventual chioşc de pe plajă. Într-o discuţie avută cu 

tovarăşul Alexe Sablovschi, dînsul era întrutotul de acord cu propunerile de faţă, dar nu 

întreprinde nimic pentru a le soluţiona. Că spiritul gospodăresc în comuna Sf. 

Gheorghe a intrat în vacanţă o dovedeşte şi aspectul localităţii, aprovizionarea ei cît şi 

manifestările de duminică.  

ODORU, T. La Sf. Gheorghe spiritul gospodăresc a intrat în vacanţă. În 

Delta, An IV, Nr. 456, 8 august 1971, p.3 

 

 

 

 

După cum ne anunţă Banca de investiţii, sucursala Tulcea, au fost admise la 

finanţare noi lucrări de investiţii: restaurant-faleză şi cofetărie (Tulcea), alimentarea cu 

apă (Sf. Gheorghe). În zilele ce urmează constructorii vor trece la executarea acestor 

obiective.  

BRĂTIANU, TRAIAN. Delta-Curier tulcean. În Delta, An IV, Nr. 464, 18 august 1971, p.1 

 

 

 

 

Ca în fiecare zi, salba de bărci remorcată de cuterul “Sprotul” pornea din portul Sf. Gheorghe spre 

întinderile albastre ale mării. Cei 45 de pescari mergeau să-şi controleze sculele puse dinainte pentru morun, 

păstrugă şi nisetru. Totul s-a desfăşurat normal. La întoarcere, departe în larg, axul elicei s-a rupt. Atît 

echipajul cît şi pescarii din bărci au rămas în 

voia valurilor, fără nici o posibilitate de 

întoarcere la mal. Ceasurile se scurgeau 

chinuitoare… În jur, nici o ambarcaţiune. 

Încet, încet, noaptea şi-a aruncat vălul, 

acoperind marea şi oamenii. Nu se mai vedea 

nimic. Numai apă şi întuneric. Rachetele de 

semnalizare lansate de la bord nu fuseseră 

observate de nimeni. Deci nu mai era nici o 

speranţă de ajutor din partea cuiva. Vîntul se 

înteţea, iar valurile împingeau bărcile tot mai 

departe, în larg. Ancora nu mai rezista de 

mult. Situaţia pescarilor începea să devină 

ameninţătoare. Pînzele şi vîslele erau 

neputincioase în faţa valurilor de care era 

răscolită marea. Cei din bărci îşi dădeau 

seama că îi aşteaptă o noapte grea. Îşi 

pregătiseră deja mijloacele de salvare, 

aşteptînd ca dintr-o clipă în alta valurile 



nemiloase să le răstoarne bărcile. Oare cum se va termina totul? În momentele cînd deznădejdea îi 

cuprinsese pe toţi, un pescar a observat în depărtare luminile unui vapor. Au început să agite toţi pînze albe 

în vîrful vîslelor şi ghionderelor. Oare vor fi observaţi? Au fost clipe chinuitoare, cînd deznădejdea lua locul 

speranţei, cînd bucuria se transforma în decepţie. La un moment dat vaporul îşi schimbă direcţia. Acum totul 

era clar. Fuseseră observaţi. După cîteva minute, în apropierea bărcilor se legăna protector salvatorul 

“Viteazul” care, mergînd spre Sulina, observase bărcile duse în voia valurilor. Cuterul “Sprotul” cu cele 15 

bărci ale sale a fost remorcat pînă la gurile Dunării. Acolo pescarii erau deja în siguranţă. Cîteva cuvinte de 

mulţumire, un scurt semnal de sirenă şi “Viteazul” care smulsese 45 de oameni din furia valurilor s-a topit în 

noapte. Totul s-a petrecut undeva în larg sub mantia grea a întunericului, neştiut de nimeni. La acele clipe de 

maximă încordare n-au luat parte decît pescarii şi marinarii. Sînt întîmplări, fapte de mare curaj, care cer o 

tărie de caracter pe care numai oamenii aceştia căliţi, obişnuiţi să înfrunte greutăţile o au. Acestei munci, 

pline de eroism, pe care marinarii şi pescarii o depun zi de zi, trebuie să-i dăm toată cinstirea.  

A.,B. Eroismul cotidian al muncii. În Delta, An IV, Nr. 466, 20 august 1971, p.3 

 

 

 

 

 

Printre şcolile care au terminat pregătirile în vederea 

începerii noului an şcolar se numără, de câteva zile, şi Şcoala 

generală din Sf. Gheorghe. Directorul şcolii, Nicolae Simionov, ne 

informează că, paralel cu repararea claselor şi revizuirea 

instalaţiilor electrice, au fost aduse şi toate manualele şcolare, 

necesare elevilor. Felicitări!  

SIMIONOV, NICOLAE. Delta-Curier tulcean. În Delta, 

An IV, Nr. 471, 26 august 1971, p.1 

 

 

 

 

 

40 de pionieri din Sf. Gheorghe au făcut în 

ultimele 5 zile o excursie prin ţară, drept 

recompensă pentru succesele realizate în orele de 

practică tehnico-productivă. De menţionat că 

această excursie este… prima în istoria şcolii din Sf. 

Gheorghe. E de dorit ca, pe viitor, această istorie să 

se repete.  

SIMIONOV, NICOLAE. Delta-Curier 

tulcean. În Delta, An IV, Nr. 471, 26 august 1971, p.1 

 

 

 

 

 

Toamna, şi mai ales iarna, sînt anotimpurile care atrag mai mult ca de obicei spectatorii în sălile de 

cinema. Deci, în mod firesc, munca cu filmul, în special la sate, ar trebui să constituie în această perioadă o 

preocupare majoră. Se observă acest lucru în activitatea forurilor de resort şi a salariaţilor ei, de la sate? La 

această întrebare răspundem prezentînd modul cum se desfăşoară munca cu filmul în satele deltei. La Maliuc, 

Chilia Veche, Crişan, Sfîntu Gheorghe, Periprava, se poate spune că, în general, sînt asigurate condiţii 

optime de vizionare: filmele sînt schimbate la timp, sonorizarea şi imaginea sînt bune şi aspectul interior al 

sălilor este plăcut. E o dovadă certă că acolo există preocupare din partea operatorilor de cinema, a 

directorilor de cămine culturale, fapt ce a influenţat pozitiv şi asupra realizării planurilui de venituri. 

Operatori ca Maria Sablovschi (Sf. Gheorghe) şi Ion Ivanov din Maliuc sînt exemplu de corectitudine şi 



pricepere în profesia lor, motiv pentru care spectatorii din localităţile respective au numai cuvinte de laudă. 

[…] 

SIMIONOV, NICOLAE. Delta-Curier tulcean. În Delta, An IV, Nr. 471, 26 august 1971, p.1 

 

 

 

 

După o zi de şedere în sat, timp în care i-au cunoscut pe oamenii de aici la muncă şi în viaţa de 

familie, seara, am poposit la frumosul cămin cultural. Linia elegantă şi modernă ca şi interiorul plăcut te 

îmbie parcă să-i calci pragul. Înăuntru, mulţi, foarte mulţi cetăţeni. Şi tineri şi mai vîrstnici. Privindu-i, nu 

ştiu de ce, dar, realmente, aveam sentimentul că ei vin la cămin, ca la ei acasă, căminul fiind aici, ce trebuie 

să fie: centru şi animator al vieţii spirituale a satului, avînd real, ceea ce se spune – viaţa sa. Argumente? Era 

o zi obişnuită din săptămînă. În faţa căminului – oameni; înăuntru – oameni. Unii la film, alţii alături, într-o 

sală, făceau repetiţie la piesa lui Senelnicov: “Un examen greu”. Iar cei din brigada de agitaţie pregăteau un 

program nou. Îi mărturisesc tovarăşului Constantin Niţu, directorul căminului cultural, sincera mea 

surprindere: “Sînteţi, dacă nu unicul, printre puţinele cămine culturale din judeţ care desfăşoară la cămin, 

real nu formal, o activitate multilaterală. Cum aţi reuşit  să realizaţi acest lucru?” 

- Ştiu eu ce să vă spun?... Cred că făcînd apel la dorinţa şi pasiunea tinerilor… 

Mi-am manifestat dorinţa să văd la ce nivel artistic calitativ se prezintă repetiţia la echipa de teatru şi 

brigada de agitaţie. Directorul mă invită cu plăcere în sala de repetiţii special amenajată.  Aici, nu mai puţin 

de vreo 20 de băieţi şi fete, unii în postură de interpreţi, alţii în postură de spectatori sau critici, puneau la 

punct un fragment din spectacol, după cele mai moderne mijloace de pregătire a unei piese de teatru. În timp 

ce repetau un fragment, acesta se înregistra pe bandă de magnetofon şi, după ce terminau, ascultau banda să 

vadă unde au greşit. Apoi, reluau şi “finisau” tonurile şi accentele după indicaţiile regizorale colective. 

Evident, erau şi stîngăcii, însă cu pasiunea cu care i-am văzut repetînd pe tinerii Paraschiva şi Olga Carpov, 

Pistimia Ivanov, Eugenia Enisei, Stelian Hordei, dragostea lor de a face artă, la nivelul posibilităţilor 

intelectuale şi al potenţelor artistice de care dispun – sînt salutare. Îi lăsăm pe tineri să repete şi ne retragem.  

- Tinerii din sat ar dori să înfiinţeze şi o orchestră, îmi spune în continuare tovarăşul Niţu. Dar pentru 

asta e nevoie şi de instrumente, staţie de radioamplificare şi de instructor. Tovarăşii de la judeţ, e adevărat, 

ne-au promis că or să ne ajute… 

 Discuţia purtată cu animatorii vieţii cultural-artistice din Sfîntu Gheorghe, cele realizate de ei ca şi 

intenţiile de viitor sînt un indiciu că aici există o bogată viaţă spirituală aflată în ascensiune şi care merită şi 

trebuie sprijinită.  

ROŞIANU, ILIE. Rezultate şi deziderate la căminul cultural din Sfîntu 

Gheorghe. În Delta, An IV, Nr. 515, 16 octombrie 1971, p.2 

 

 

 

 

Recent am primit la redacţie o scrisoare din partea Unităţii de 

pionieri a Şcolii generale de 10 ani din Sfîntu Gheorghe, prin care ni se 

solicită publicarea unei chemări la întrecere către toţi pionierii 

judeţului. Cu reala satisfacţie pe care ne-a oferit-o această frumoasă 

iniţiativă pionierească, publicăm chemarea pionierilor din Sf. Gheorghe, 

cu convingerea că ea va găsi un larg răspuns în rîndurile pionierilor din 

judeţul nostru.  

Traducînd în viaţă sarcinile pe care partidul ni le încredinţează 

nouă, pionierilor, cei mai tineri constructori ai socialismului, pionierii 

Şcolii generale de 10 ani din Sfîntu Gheorghe lansează o chemare la 

întrecere, adresată tuturor pionierilor din judeţul nostru. Obiectivele 

întrecerii sunt următoarele: 

1. La sfîrşitul anului şcolar – nici un pionier corigent sau repetent 

2. Toţi pionierii să obţină la sfîrşitul anului şcolar media 10 la 

purtare 



3. Fiecare pionier să efectueze în acest an minimum 150 ore de muncă patriotică, excluzînd practica 

obligatorie de două săptămîni 

4. Fiecare pionier să predea unităţilor D.C.A. minimum 30 de sticle, 60 kg. maculatură, 30 kg. deşeuri 

textile 

5. Toţi pionierii să fie abonaţi la revista „Cutezătorii” 

6. Organizarea în cadrul unităţilor a cît mai multor grupe de pionieri care să acorde sprijin în muncile 

gospodăreşti unor bătrîni infirmi, bolnavi etc.  

7. Prezentarea a 7 spectacole artistice, pe teme ale activităţii pioniereşti.  

TOT ÎNAINTE! 

    Comandamentul Unităţii de pionieri a  

  Şcolii generale din Sfîntu Gheorghe 

Chemare la întrecere a unităţii de pionieri de la Şcoala generală de 10 ani din Sfîntu Gheorghe 

către toţi pionierii judeţului. În Delta, An IV, Nr. 525, 28 octombrie 1971, p.3 

 

 

 

 

 

Cu sprijinul profesorului Petre Flor, conducătorul cineclubului “Pelicanul 

de aur” din Tulcea, la şcoala Generală din Sfîntu Gheorghe funcţionează de puţin 

timp un cerc foto condus de profesorul Vasile Iaschiu. Le dorim tinerilor artişti cît 

mai multe realizări în arta fotografică. 

CRIŞ, VASILE. Delta-Curier tulcean. În Delta, An IV, Nr. 536, 10 

noiembrie 1971, p.1 

 

 

 

 

 

 

Pionierii şi şcolarii din comuna Sf. Gheorghe continuă cu mult entuziasm 

acţiunile de muncă patriotică. Pînă în prezent, ei au efectuat peste 500 de ore muncă 

patriotică în cadrul pregătirilor pentru împăduriri şi au strîns şi predat 300 de sticle. 

(i.e) 

Delta-Curier tulcean.  În Delta, An IV, Nr. 539, 13 noiembrie 1971, p.2 

 

 

 

 

 

Pavel Agache, fără ocupaţie, şi Dobreacă Fedot, electrician, din Sf. Gheorghe, 

erau mari amatori de… pescuit. Şi cum nu puteau să… pescuiască fără unelte, într-

una din nopţi (22 spre 23 octombrie a.c.), cei doi indivizi au pătruns prin efracţie într-

una din cabanele pescăreşti din apropiere, de unde au furat scule şi alte obiecte 

pescăreşti în valoare de aproape 10 000 lei. Dar ghinion! Tocmai cînd se credeau 

scăpaţi şi cu sarsanaua plină, au fost… pescuiţi şi ei de către organele de miliţie care 

le-au întocmit, sub stare de arest, dosarele penale pentru furtul comis. În fond, ca au 

căutat, au găsit! 

Au fost … pescuiţi. În Delta, An IV, Nr. 540, 14 noiembrie 1971, p.2 

 

 

 



În comuna Sf. Gheorghe, în mod cu totul paradoxal şi nejustificat, 

nu există o librărie. Deşi locuitorii, inclusiv, organele locale, au făcut 

nenumărate demersuri în acest sens, cele cîteva rechizite şcolare continuă 

să fie vîndute la… debitul de tutun.  

   De vrei să-ţi iei vreo cărţulie 

   Te duci pe la… tutungerie. 

   Căci librărie separată   

   Va fi tocmai la… Sfîntu’ Aşteaptă.  

Epigrame. În Delta, An IV, Nr. 552, 28 noiembrie 1971, p.3 

 

 

 

 

 

“Astă vară, deci în plin sezon, la Sf. Gheorghe lipsea, alături de alte băuturi răcoritoare, apă 

minerală” – ne spunea între alţii, ing. Lew Gavriş – de la ferma zootehnică “Delta Dunării”. Acum lipsesc 

mai multe: nu-i decît un singur fel de vin, de 8,60 lei, două navete cu rom şi două cu rachiu de caise!  

“Înainte era un contabil achizitor – Petre Ştefanov, care se îngrijea de buna aprovizionare a comunei nostre 

– ne-au informat mai multe cadre didactice. Acum, nimeni nu mai are grijă de noi”.  

Cine se mai “îngrijeşte”. În Delta, An IV, Nr. 562, 10 decembrie 1971, p.3 

 

 

 

 

[…] Alexandra Paimschi din Sf. Gheorghe ne informează că, în ultima duminică, pe scena căminului 

cultural din localitate, a avut loc un reuşit concurs „Dialog pe aceeaşi scenă”, disputat între detaşamentele 

de pionieri ale şcolii generale. Concursul a constat în recitări, prezentări de scurte piese de teatru, melodii 

populare sau uşoare, dansuri populare etc. Fondurile băneşti realizate (au participat peste 200 de spectatori) 

vor fi utilizate pentru confecţionarea de costume populare.  

CHERMĂNEANU I.; VALADA I. Agenda pionierească. 
În Delta, An IV, Nr. 566, 15 decembrie 1971, p.3 

 

 

 

 

 

Micii corespondenţi voluntari din unităţile de pionieri se 

străduiesc, şi reuşesc, să ne informeze cu promtitudine despre 

activitatea desfăşurată de pionierii din organizaţiile lor. Astfel, 

Stelian Solovier din Sf. Gheorghe ne scrie despre manifestarea 

închinată cinstirii memoriei tipografilor care s-au jertfit la 13 

decembrie 1918, manifestare care s-a bucurat de sprijinul 

colectivului nostru redacţional, fapt pentru care ne şi mulţumeşte. 

Într-o altă scrisoare, colectivul de conducere a unităţii de pionieri 

amintite, după ce mulţumeşte redacţiei pentru ajutorul dat în 

organizarea acestei acţiuni, ne roagă să transmitem comitetului 

judeţean de partid şi tipografilor de la subunitatea Tulcea că nu vor 

precupeţi nici un efort pentru a-şi aduce contribuţia tot mai activ la 

constituirea socialismului în ţara noastră: „Vom învăţa şi mai bine 

pentru a ajunge constructori de nădejde a socialismului”.  

RED, ION. Ecouri. În Delta, An IV, Nr. 566, 15 decembrie 

1971, p.3 



 

Zilele trecute pionierii şi elevii şcolii generale din 

comuna Sf. Gheorghe au oferit părinţilor lor un frumos 

program artistic. Repertoriul foarte bogat şi variat a 

cuprins coruri, dansuri populare, dramatizări după 

fragmente din „Amintiri din copilărie” de I. Creangă şi 

recitări.  

Delta-Curier tulcean. În Delta, An IV, Nr. 573, 23 

decembrie 1971, p.1 

 

 

 

 

 

Cineva propunea ca bufetul „Bîtlanul” din Sf. Gheorghe, gestionat de 

mandatarul Ion Luca, să fie declarat printre vestigiile bunei serviri. Căci lipsa 

unor sortimente de băuturi, dar mai ales culinare şi faptul că barmana Geta 

Tulceanu stabileşte uneori preţurile în funcţie de … clienţi, ne duce cu gîndul la 

faptul că directorul I.A.P.H. şi subordonaţii săi competenţi nu au mai trecut pe la 

această unitate de multă vreme. Vestigii, vestigii, tovarăşe director, dar trebuie să 

le vizităm măcar spre aducere aminte de vremurile cînd la acest bufet oficia 

prompt buna servire. Poate este chiar cazul să fie angajat un ghid pentru acest 

bufet – muzeu…(i.v.) 

Angajăm ghid pentru bufet. În Delta, An IV, Nr. 574, 24 decembrie 1971, 

p.3 

 

 

 

 

[…] Unitatea de pionieri din Sf. Gheorghe lansează, în colaborare cu conducerea căminului cultural 

din localitate, o nouă iniţiativă: - staţia locală de radioficare va transmite, săptămînal, emisiunea pentru 

pionieri şi şcolari „Tot înainte”, care va cuprinde: veşti din activitatea pionierească, mese rotunde, anchete, 

muzică la cererea şcolarilor, poşta emisiunii etc. Pentru ca iniţiativa lor să aibă răsunet, pionierii din Sf. 

Gheorghe solicită Comitetul judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă să patroneze, în perioada ianuarie-

martie 1972, organizarea unui concurs al emisiunilor locale pentru copii, între şcolile de pe raza 

localităţilor: Baia, Babadag, Măcin, Murighiol, Sulina, Isaccea, Cataloi, Caraorman, Jurilovca, Sf. 

Gheorghe, Tulcea şi Topologu. Este propusă, de asemenea, organizarea unei ştafete radiofonice, în cadrul 

căreia cîte o emisiune a fiecărei unităţi de pionieri să fie transmisă de către celelalte centre de radioficare. 

Cu acest prilej, pionierii din Sf. Gheorghe cheamă la întrecere toate unităţile de pionieri din localităţile 

înzestrate cu centre de radioficare care, pentru realizarea unor cît mai plăcute şi variate emisiuni, ce să 

cuprindă activităţile pioniereşti, să răspundă la întrebările pionierilor, să răspîndească în rîndul lor 

înţeleapta politică a partidului şi statului nostru, cunoştinţe de ştiinţă şi tehnică, să asigure educarea tinerei 

generaţii prin muncă şi pentru muncă.  

Prezența “cutezătorilor”. În Delta, An IV, Nr. 579, 30 decembrie 1971, p.2 
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