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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1972 

 

 

La Căminul cultural din Sfîntu Gheorghe se organizează azi, 22 ianuarie, un 

simpozion pe tema: „Comuna Sfîntu Gheorghe în viitor”. El va prilejui publicului 

cunoaşterea principalelor obiective ce se vor ridica în comuna lor în anii 

cincinalului. 

Simpozion– “Comuna Sfîntu Gheorghe în viitor”. În Delta, An V, Nr. 597, 22 

ianuarie 1972, p.2 

 

 
 

[…] În urma verificărilor întreprinse la unitatea din comuna Sf. Gheorghe, 

atît responsabilul cît şi barmana au primit “mustrare”.[…] 

Ne răspund conducerile unităţilor vizate. În Delta, An V, Nr. 597, 22 

ianuarie 1972, p.3 

 

 

 
 

[…] La Sf. Gheorghe formaţiile artistice ale căminului cultural vor prezenta un montaj literar-

muzical închinat patriei. […] 

Agenda culturală. În Delta, An V, Nr. 604, 30 ianuarie 1972, p.2 

 

 
 

 

Şcoala generală din Sf. Gheorghe ne-a comunicat săptămîna aceasta o frumoasă veste: duminică, 6 

februarie a.c. a avut loc sărbătoarea „Zilei bunicilor”, festivitate devenită tradiţională în această localitate, 

în fiecare primă duminică a lunii februarie. În acest sens, pionierii şcolii au pregătit un frumos program 

artistic, numeroase surprize, precum şi daruri ce au fost oferite bunicelor şi bunicilor prezenţi la festivitate. 

Scrisoarea conţine de asemenea, propunerea adresată tuturor pionierilor din judeţ de a serba prin acţiuni 

similare, în fiecare an, în prima duminică a lunii februarie „Ziua bunicilor” – fapt ce va constitui un prilej 

de bucurie pentru bunici, pentru cei ce şi-au crescut fiii şi nepoţii în spiritul dragostei faţă de patrie şi partid. 

Făcîndu-ne ecoul dorinţei elevilor din Sfîntu Gheorghe, transmitem mai jos textul telegramei de felicitare 

adresată de elevii din Sf. Gheorghe tuturor bunicilor din judeţ. 

„Dragi bunici, 

Cu ocazia „Zilei bunicilor”, sărbătoare tradiţională în comuna Sf. Gheorghe, judeţul Tulcea, toţi 

pionierii şcolii generale vă adresează multe felicitări, urări de sănătate şi bucurie. Promitem că şi pe viitor 

vom asculta îndemnurile dumneavoastră pentru a deveni oameni folositori patriei noastre”. 

La mulţi ani! 

     Unitatea de pionieri Sf. Gheorghe 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Am primit scrisoarea dumneavoastră. În Delta, An V, Nr. 

613, 10 februarie 1972, p.3 

 



 

Pe scena Căminului cultural din Sf. Gheorghe s-a desfăşurat, duminică, ediţia I a concursului 

brigăzilor artistice de agitaţie din cele 10 clase ale şcolii generale. Premiul I a revenit brigăzilor artistice ale 

claselor a III-a şi a VIII-a, pentru prezentarea programelor de brigadă „A fi sau a nu fi … fruntaş” şi, 

respectiv, „De ieri, de azi, de mîine”. În prezent brigada artistică a şcolii se pregăteşte pentru un turneu în 

comunele şi satele riverane canalului Sf. Gheorghe. 

UNGUREANU, JEAN. Delta-Curier tulcean. În Delta, An V, Nr. 630, 1 martie 1972, p.1 

 
 

 

 

Nu mai este mult pînă la data cînd în unităţile piscicole va fi declanşată campania pescuitului de 

primăvară. De aceea, plecînd de la sesizarea unui grup de pescari de la secţia piscicolă Sf. Gheorghe şi în 

dorinţa de a contribui la înlăturarea lipsurilor semnalate care s-au manifestat anul trecut, ne propunem să 

facem o analiză retrospectivă a situaţiei de aici, avînd ca termen de comparaţie chiar rezultatele planului 

anual de producţie. 

Astfel, dacă se porneşte de la faptul că planul producţiei globale pe anul 1971 a fost realizat în 

proporţie de 100% s-ar putea crede că lucrurile se prezintă bine. Trecînd însă la analiza indicatorilor de 

plan pe specii de peşte, constatăm, nu fără surprindere, că planul la indicatorul principal – specia sturioni – 

nu a fost realizat şi că, în general, rezultatele ar fi fost mult mai bune dacă… Pentru a sublinia care au fost 

cauzele ce au făcut ca luni de zile să planeze incertitudinea asupra realizării planului, considerăm că este 

mai concludent să dăm cuvîntul pescarilor înşişi. Facem aceasta, deoarece, din sesizările primite recent la 

redacţie, rezultă că lipsurile şi  greutăţile arătate de ei în diverse prilejuri persistă. Din acest motiv, revenim 

la dialogul purtat cu cîtva timp în urmă cu pescarii mai multor brigăzi din Sf. Gheorghe, deoarece multe din 

cele ce ne-au fost comunicate atunci îşi păstrează şi azi actualitatea. 

 Dionisie Ivanov, adjunctul şefului brigăzii a XI-a: În mai multe rînduri ni s-a întîmplat să nu putem 

pleca pe mare la ora anunţată, deoarece nu ni s-a dat vasul la timp. 

Ion Cazacu: Da, aşa-i, pentru că la noi, lucrurile merg de multe ori la întîmplare!...  

Rep: Adică? 

- Dacă-mi daţi voie, cazul care o să vi-l povestesc o să vă explice de ce, în unele perioade, merg cam 

prost treburile la noi. 

La început, eram 12 în brigadă. În luna iulie, şefa 

secţiei, tovarăşa Axenia Dumitriu împreună cu şeful 

brigadier ne-au recomandat să instalăm şi al treilea talian. 

Ca urmare, ne-au mai fost repartizaţi în brigadă 4 pescari. 

Şi, pentru că ne-au pus la ambiţie, am cerut cu toţii să ni se 

dea şi al patrulea talian. În aşteptarea răspunsului, pînă una 

alta, am dat zor cu instalarea celui de-al treilea talian. Dar, 

cînd am terminat cu montatul talianului, vine şefa secţiei şi 

ni-l ia, deşi cu zece zile în urmă tot dînsa ne-a recomandat 

să instalăm al treilea talian, la montarea căruia întreaga 

brigadă a lucrat exact trei zile. Mai e cazul să spun că după 

ce ni s-au luat plasele, stîlpii au rămas degeaba montaţi şi, 

deci, munca noastră de trei zile a fost aproape zadarnică? 

Dionisie Ivanov: Şi vă rugăm să mai reţineţi ceva: în 

tot acest timp cei 16 pescari au lucrat pe două taliene… aşa 

că nu ştiu dacă acest sistem de lucru mai poate fi numit 

„organizare ştiinţifică a producţiei”. 

Rep: De ce n-aţi raportat conducerii sau organelor 

care vin în control? 

Dionisie Ivanov: Cui să raportăm, tovarăşe, dacă cei 

care vin de la Tulcea, vin cu „rapida” pentru o oră - două, 

la secţie, şi fac cale-întoarsă? 

Iosif Axente: De luni de zile, la noi în brigadă, n-a mai fost nimeni să se intereseze cum muncim, ce 

greutăţi avem…



Rep: V-aş ruga să vă referiţi concret, adică ce probleme vă frămîntă! 

Gh. Agache: Vă spun eu concret. În aprilie anul trecut şefa secţiei, împreună cu brigadierul şef, 

Anton Varenic, n-au vrut să-mi dea scule să pescuiesc. Cînd i-am întrebat de ce, mi-au spus că … aşa 

vor! 

Dionisie Ivanov: Cazul tovarăşului Agache – hai să zicem – că e un caz personal, sau de ambiţie 

personală. Însă, tot caz personal este şi faptul că – după ce ni s-au luat plasele pentru al III-lea talian şi 

s-au dat brigăzii de la Ciotic – şefa secţiei s-a bătut cu palma-n piept şi a spus în sat: „Ce-am vrut, aia 

am făcut!” 

Rep: Dacă e aşa, conducerea întreprinderii va ştii, credem, să facă ordine şi să stabilească, în 

baza căror considerente s-au făcut transferurile de plase de la Sf. Gheorghe la Ciotic, timp în care 

brigada dv. a fost nevoită să lucreze sub posibilităţi. 

Dionisie Ivanov: Aşteptăm şi noi aceasta, tovarăşe, dar cam de mult…  

Rep: Despre acestă problemă o să scriem. Mai sunt însă şi alte necazuri? 

Dionisie Ivanov: Da. Problema catranului necesar reparaţiei bărcilor. Din cauză că nu s-au 

cătrănit de un an de zile au început să se degradeze. Iată cum s-au petrecut lucrurile. După insistenţe 

repetate (asta s-a întîmplat anul trecut n.r.), în 11 august ni s-a dat telefon să ne prezentăm la Sulina să 

luăm catranul. Am plecat imediat. Cînd am ajuns acolo însă, tancul cu catran era plecat la… Tulcea. Ne 

lăsaseră, pentru 15 brigăzi, trei butoaie cu catran! Şi reţineţi: pentru transportul catranului îşi 

întrerupsese munca, pentru două zile, cîte un om din fiecare brigadă. 

 Din curiozitate, am făcut un calcul sumar care ne arată ce înseamnă această „organizare 

ştiinţifică”: 15 brigăzi a cîte un om = 15 oameni X 2 zile = norma a 30 de oameni cu 6 bărci şi un cuter, 

ceea ce este echivalent  cu producţia de peşte pe care trebuia să o realizeze o brigadă în două zile şi ceva, 

irosită însă în van datorită – cum să o numim, dacă nu iresponsabilităţii celor care s-au făcut vinovaţi de 

această „regretabilă greşeală”, cum a numit-o tovarăşul inginer Mihai Dobracă, locţiitorul de atunci al 

şefului de secţie din Sf. Gheorghe. 

Dionisie Ivanov: Această „mică greşeală” ne-a costat pe puţin cîteva mii de kg. de peşte pe care 

n-am putut să le raportăm la realizarea planului. 

Peste cîteva zile, spre a ne convinge de adevărul celor spuse de tovarăşul Ivanov, stăm de vorbă, 

prin sondaj, şi cu pescarii din alte brigăzi. 

Ştefan Ignat (brigada a III-a): Noi, carmagiii, avem greutăţi din cauza pilelor cu care 

ascuţim carmacele. Ni se dau, este adevărat, dar ca să asigurăm o bună ascuţire a carmacelor – de care 

depinde foarte mult obţinerea producţiei de peşte – e necesar să ni se dea pile de calitate, deoarece ca să 

lucrezi cu o pilă proastă, care se uzează repede, e şi pierdere mare de timp şi o muncă istovitoare… 

Seara, la întoarcerea în sat, stăm de vorbă şi cu adjunctul şefului de secţie, inginerul Mihai 

Dobracă. 
- Da, în multe privinţe, cele arătate de pescari sînt adevărate. Eu aş adăuga însă şi altele. În 

zonele Morena şi Jalob am făcut tatonări pentru sturioni. Dar, nu o dată, aici şi în alte zone, vasele ce 

trec pe acolo ne distrug instalaţiile. 

- De ce nu sesizaţi organele competente? 

- Am sesizat Centrala „Delta Dunării”, dar am rămas cu sesizările! 

- Pescarii se plîngeau că pescuitul sturionilor se desfăşoară încă empiric – şi cum spun ei – la 

noroc! 

- Da, şi asta e adevărat. Depistarea bancurilor de peşte se face tot după metode arhaice, 

deoarece nu avem aparatură specială pentru aceasta. Dar, poate, în această privinţă, şi noi suntem 

vinovaţi că nu ne retragem în cabinetele tehnice să găsim soluţii pentru un pescuit modern, care să le 

uşureze şi lor condiţiile de muncă şi viaţă. 

- Aţi fost împiedicat să o faceţi? 

- Cum să vă spun? Şi nu, şi da! Nu, pentru că asta e raţiunea de a fi inginer sau tehnician. Da, 

pentru că suntem nevoiţi, din păcate, să ne ocupăm de multe ori cu altfel de treburi decît cele tehnice. Şi 

apoi, cabinetul tehnic din Sulina există numai cu numele. Iar în ce ne priveşte, nu ne găsim timp şi 

pentru asemenea lucruri… 

- O altă întrebare: Cum se explică faptul că situaţia îndeplinirii planului are curbe atît de variate 

de la o lună la alta? 

- Precis, nu v-aş putea răspunde. Dar am să subliniez cîţiva factori care concură la această 

situaţie. În primul rînd, hărnicia pescarilor, care muncesc cu tragere de inimă şi nu lipsesc nemotivat, 

obţinînd astfel rezultate bune. Al doilea factor, de data aceasta cu influenţe negative, este prezența 

diverșilor turiști care vin cu fel de fel de recomandări și aprobări să fie plimbați prin baltă. Or, asta 



înseamnă să scoți un vas din producție. Și asta în timp ce există O.N.T.-ul (!), care se ocupă special cu 

așa ceva!... 

N-am publicat atunci dialogul nostru, deoarece ne-am propus să revenim pentru a avea o 

imagine mai completă asupra realităților de la Sf. Gheorghe. De aceea, recent, am fost din nou în 

mijlocul pescarilor. 

Am însoțit în mare pe pescarii din brigada a V-a și din alte brigăzi. Aceștia, în loc să plece la 7 

dimineața, au plecat abia la ora… 9! Și situații ca aceasta, ne-a declarat Grigore Hordei, șeful brigăzii 

a V-a, se întîmplă destul de des. 

La întoarcerea de pe mare, o întrebăm pe șefa secției de ce s-a întîrziat plecarea. 

- Da, se întîmplă și cazuri de genul acesta. Dar vina nu este a noastră, ci a pescarilor care nu se 

orientează din timp dacă pleacă sau nu pe mare (!) adică, unii din ei, ies la mare după cum le place! 

Astfel, pescarii din brigada a II-a și VIII-a au cerut chiar azi cuterul numai pentru ei. Or, în acest caz, 

numai pentru două bărci nu puteam să-l dau. Și în aceste condiții, este adevărat, două brigăzi n-au făcut 

nimic cel puțin 3 zile pentru îndeplinirea planului. 

Dar atunci, ne întrebăm noi, cum rămîne cu cei care s-au orientat, dar n-au avut vasul la timp? 

Și, în asemenea situații, de ce conducerea secției n-a luat măsuri de sancționare împotriva celor care nu 

se orientează? 

Totalizând toate aceste lipsuri, vedem că ele au fost cele ce au concurat la slabele rezultate cu 

care secția piscicolă s-a prezentat la bilanțul anual. Iată de ce, considerăm noi, nu întîmplător planul nu 

a fost realizat la specia sturioni. 

De la pescarii Nichifor Chirilă, Iumen Cernamoreț, Anton Danilov și alții, am aflat că la Sf. 

Gheorghe mai există și alte probleme care-și așteaptă rezolvarea, cum sunt cele legate de pregătirea 

sculelor pentru campania de primăvară, îmbunătățirea sistemului de normare și salarizare, soluționarea 

problemei acordării sporului de vechime pe perioada cît o parte din pescari sunt detașați la recoltatul 

stufului și la alte activități. 

Din discuția purtată cu tovarășii E. Jora și Șt. Pavel, director și respectiv director adjunct la 

I.I.P. Tulcea, am aflat că unele din cele sesizate de pescarii din Sf. Gheorghe sunt juste și ca atare vor fi 

luate măsuri de îndepărtare a lipsurilor semnalate. 

Dar, în același timp, ne-au spus dînșii, multe din cele aflate de noi nu le-au fost cunoscute, 

deoarece pescarii nu le-au sesizat la timp. Nu știm dacă este așa. Un lucru este însă cert: e necesar ca 

măsurile cerute de pescari și impuse de cerințele producției să fie luate din vreme, pentru ca noua 

campanie de pescuit care se apropie să poată începe în condiții care să asigure realizarea planului fără 

emoțiile și greutățile ce s-au manifestat în anii precedenți. Cît despre concluzii, lăsăm să le tragă 

forurile în drept. 

ROŞIANU, ILIE. Retrospectivă la un bilanţ. În Delta, An V, Nr. 630, 1 martie 1972, p.1 şi 3 

 

 

 

 

 

 Pregătind din timp campania pescuitului scrumbiei de 

Dunăre și a sturionilor, colectivul Secției Piscicole Sf. Gheorghe este 

gata de start. După cum ne informează tovarășa Axenia Dumitru, 

șefa secției piscicole, până acum au fost reparate opt taliene gigant 

de mare, 11000 perimete pentru pescuitul sturionilor și 600 cosaci 

pentru pescuitul scrumbiei de Dunăre. 

În acest sezon pescarii secției Sf. Gheorghe vor fi dotați cu 

încă 200 cosaci și două taliene gigant care, desigur, vor contribui la 

sporirea cantităților de pește din această campanie. De asemenea, 

colectivul de muncă din cadrul atelierului de tîmplărie a executat 

reparații capitale la un număr de 40 bărci. 

De remarcat efortul acestui colectiv de muncă și sub 

aspectul realizărilor de economii. Astfel, cheltuielile  cu reparațiile 

executate la talienele gigant s-au redus cu aproximativ 160 mii lei, 

la perimete cu peste 200 mii lei, iar la setcile pentru scrumbie, care 

s-au pregătit în afara programului de lucru, cu 21 mii lei. 

Dintre fruntașii acestei secții îi amintim pe Ermoghen Ștefanov, Nichita Pantelimon, Afanase 



Efimov, Ion Bălan și alții care, prin priceperea și pasiunea de care au dat dovadă, au contribuit în mod 

substanțial la terminarea în bune condiții a pregătirii campaniei pescuitului de primăvară la Sf. 

Gheorghe. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Pescarii de la Sf.  Gheorghe sînt pregătiţi. În Delta, 

An V, Nr. 632, 3 martie 1972, p.1 

 

 

 

Răspunzînd chemării lansate de Comandamentul Unității de pionieri de la Școala generală din 

Mahmudia, către toate comandamentele unităților de pionieri, către toți pionierii și școlarii din județul 

Tulcea, pionierii Școliii generale din Sf. Gheorghe au susținut duminică, 27 februarie a.c., un bogat 

program artistic, avînd ca finalitate utilizarea fondurilor obținute întru mai buna organizare a școlii, 

îmbunătățirea dotării laboratoarelor etc. Potrivit menționării corespondentului voluntar, Andrei 

Sablovschi, concursul a imprimat un sensibil avînt mișcării pionierești din localitate. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Am primit scrisoarea dumneavoastră. În Delta, An V, 

Nr. 634, 5 martie 1972, p.3 

 

 

 

De-a lungul anilor, pașii m-au călăuzit, de multe ori, spre oamenii simpli din așezările nord-

dobrogene, oamenii aceștia, cîteodată atît de nespectaculoși, încît seamănă între ei, prin biografiile lor, 

prin drumul ascendent pe care îl parcurg spre împlinirile de structură ale orînduirii noastre socialiste. 

Și dintre ei, cel mai adesea m-au purtat gîndurile spre urmașii lui Esculap, cei mai mulți tineri, veniți 

direct de pe băncile facultăților de medicină din București, Iași sau Timișoara în circumscripțiile 

sanitare rurale din deltă. 

Despre ”vechea gardă” medicii cărora deja inimile multora dintre noi le-au durat în suflet statul 

de recunoștință, pentru pasiunea, priceperea și dăruirea cu care vindecă sau alină dureri, am avut 

ocazia, în nenumărate rînduri să caligrafiem cuvinte calde, de prețuire. Adeseori am inserat în paginile 

ziarului mulțumirile unor pacienți adresate medicilor de pe raza celor trei spitale teritoriale tulcene. 

Normal ar fi fost ca, urmînd preceptele decalogului maestrului meu într-ale jurnalisticii, să acord o 

atenție deosebită și medicilor care s-au prezentat la posturi la sfîrșitul anului trecut. […] 

Într-o altă margine de județ, la Sfîntu Gheorghe, bănățeanul Vasile Sălcudean îmi mărturisea 

cum a risipit răceala oficialităților care se difuzase și în rîndul unor pacienți - și cum a reușit să cîștige 

încrederea tuturor cetățenilor, să-i atragă în acțiunile de educație sanitară. […] 

Într-o seară de sfîrșit de februarie, revenit la Sf. Gheorghe, l-am întrebat pe dr. Sălcudean de ce 

totuși dintre proaspeții medici nu se disting cîteva vîrfuri, precum în școală premianții…. 

- Știi, mi-a răspuns el după cîteva momente de gîndire, noi, medicii anului 1971, sîntem 

abia la start. Am pornit într-o cursă de fond și la început alergătorii de cursă lungă rulează în pluton 

compact. Nu ne deosebește cu nimic priceperea și pasiunea. Aș zice că ele constituie chiar numitorul 

comun al personalităților noastre. Exclud posibilitatea unor abandonuri, atîta vreme cît am fost învățați 

să fim conștiincioși, cîtă vreme noi ne-am ales această meserie, în funcție de afinitățile sufletului. 

Medicii dau întotdeauna, în fața fiecărui bolnav, un examen de omenie, care dacă este pierdut sau trecut 

cu rezultate mediocre, contribuie la pierderea autorității profesionale. În plutonul nostru, al generației 

profesionale 1971, nu se va detașa doar un singur medic, ci majoritatea va căuta ca, prin buna 

pregătire, specializare, ba chiar activitate științifică de înaltă ținută să facă cinste 

breslei lui Esculap. Sînt ferm convins că la maturitate vom trece linia de sosire 

într-un finiș compact, fără – sau cu foarte puține – abandonuri…[…] 

VULPE, ION. Alergătorii de cursă lungă rulează în pluton compact. În 

Delta, An V, Nr. 637, 9 martie 1972, p.1 şi 3 

 

 

După cum ne informează corespondentul voluntar Andrei Sablovschi, în 

comuna Sfîntu Gheorghe s-a deschis recent prima unitate de coafură. 

Conducerea unității a fost încredințată tovarășei Marlena Cernomoriț. 

UNGUREANU, JEAN. Delta-Curier tulcean. În Delta, An V, Nr. 640, 12 martie 1972, p.1 



 

Continuînd acțiunea de tatonare în vederea 

modului în care scrumbia de Dunăre migrează în această 

perioadă pe cele trei brațe ale Dunării, colectivul de 

pescari de la secția piscicolă din Sf. Gheorghe au pescuit 

primele cantități din această specie. După cum ne 

informează tovarășul inginer Valeriu Androne, din cadrul 

serviciului de producție de la I.P.P. Tulcea, pînă la data 

de 21 martie a.c., au fost pescuite peste 300 kg de 

scrumbie. Se așteaptă, o dată cu încălzirea apei, ca în 

următoarele zile aceste cantități să sporească. Pescarii de la Sf. Gheorghe sunt la datorie. 

Pescarii sînt la datorie. În Delta, An V, Nr. 649, 23 martie 1972, p.1 

 

 
 

Pionierii Școlii generale din comuna Sf. Gheorghe ne vestesc prin 

intermediul corespondentului Andrei Sablovschi că au totalizat pînă în 

prezent 2880 ore (ciclul I) și 9060 (ciclul II) de muncă patriotică. Totodată, 

au colectat 2500 sticle, 4000 borcane, 3000 kg de fier. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Corespondenţe. În Delta, 

An V, Nr. 663, 8 aprilie 1972, p.3 

 

 
 

[…] O rodnică activitate, la mare, desfășoară și U.P.Sulina. Harnicii 

pescari din punctele Cut și Banoc ale secției piscicole Sf. Gheorghe au 

realizat planul trimestrial la icre negre și l-au depășit pe cel de sturioni cu 

peste 300 kg. Brigada I, condusă de comunistul Alexe D. Alexe, a pescuit în 

această perioadă 2500 kg sturioni, față de 1500 plan și a recoltat 220 kg icre 

negre. Remarcabile realizări au obținut și brigăzile nr. 7 și 9 conduse de 

comuniștii Halchin Serghei și Epifanov Ion, care au depășit planul la specia 

sturioni. 

Rod al hărniciei pescarilor. În Delta, An V, Nr. 664, 9 aprilie 1972, 

p.1 

 

 
 

În ziua de 14 aprilie a.c., a avut loc 

în comuna Sf. Gheorghe instruirea 

pompierilor voluntari din localitate, cu 

participarea plt. Coman, din partea 

Comandamentului județean Tulcea, Efimov 

Teoftist, secretarul Comitetului Cultural 

comunal de partid, Sablovschi Andrei, 

primarul comunei, Sidorencu Ion, 

președintele formației P.C.I. 

După instruirea teoretică și practică 

la motopompa și pompa manuală, 

pompierii voluntari s-au deplasat pe grupe, 

în sectoarele dinainte stabilite, pentru a 

verifica cum sunt respectate normele de 

pază contra incendiilor. 

Controlul efectuat de cele șapte 

echipe a dezvăluit că nu toți cetățenii 

respectă întocmai aceste norme P.C.I.. Astfel, la imobilul localnicului Carpov Nicolae, s-au găsit coșuri 

improvizate. Situații asemănătoare, la care s-au adăugat instalații electrice necorespunzătoare, s-au 

întîlnit și la locuințele cetățenilor Cazadin Petre, Avramov Filip, Moldoveanu David, Cernamoriț Andrei 



etc. 

Un alt pericol de incendiu (cenușa aruncată în voia vîntului) îl constituie practica în acest sens a 

cetățenilor Mitrofan Eftimie și Munteanu Chirilă. 

Evident, amenzile aplicate nu reprezintă antidotul suficient în apărarea față de flăcările 

devastatoare, ci se impune urgentarea măsurilor necesare, conform normelor P.C.I. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Corespondenţe. În Delta, An V, Nr. 678, 26 aprilie 

1972, p.3 

 

 
 

Aceste zile de început de mai au fost deosebit de favorabile pentru pescarii unităților piscicole din 

Sulina. 

Folosind judicios timpul de muncă, ei au reușit să scoată la suprafață cantități însemnate de 

scrumbie, sturioni și alte specii marine. De altfel, planul pe primele cinci zile a fost depășit cu 12 tone, 

ceea ce anticipează îndeplinirea planului lunar cu mult înainte de termen. 

Realizări deosebite înregistrează aproape toate formațiile de lucru, detașîndu-se, totuși, brigăzile 

de la Ciotic (Sf. Gheorghe), conduse de Pantelimon Nichita și Efimov Afanase. După cum ne asigura 

tovarășul Dorin Bălan, directorul unității, pescarii din Sulina și Sf. Gheorghe, profitînd de abundența 

bancurilor de pești din aceste zile, se vor strădui să obțină ”recolte” cît mai bogate. 

La unitatea piscicolă Sulina – cantităţi însemnate de peşte peste an. În Delta, An V, Nr. 688, 9 

mai 1972, p.1 
 

 

 

 

Pionierii unității de la Școala 

generală de 10 ani – Sf. Gheorghe au 

prezentat zilele acestea pe scena căminului 

cultural din localitate un frumos program 

artistic. Și-au dat concursul membrii 

brigăzii artistice de agitație, ai formației de 

teatru, recitatori, interpreți de muzică 

populară și ușoară, dansatori și gimnaști. 

De remarcat că cei doisprezece dansatori 

au îmbrăcat cu acest prilej, pentru prima 

dată, costumele naționale confecționate 

chiar de elevii școlii. 

Încurajați de succesul repurtat, pionierii au prezentat acest program și pe scena Casei de cultură 

din Sulina, unde s-au bucurat de aceeași caldă primire din partea spectatorilor. 

PĂTRĂŞCHIOIU, VICTORIA – profesor. Sf. Gheorghe. Corespondenţe. În Delta, An V, Nr. 

696, 18 mai 1972, p.3 

 

 
 

 

Recent pionierii din Caraorman au fost invitații 

pionierilor din Sf. Gheorghe în fața cărora au prezentat un 

frumos program artistic. În dimineața zilei următoare s-au 

organizat întreceri sportive, la fotbal și înot, între pionierii din 

Sfîntu Gheorghe și cei din Caraorman. Cîștigătorilor li s-a 

înmînat insigna ”Cel mai bun înotător”. 

Seara pionierii din Sf. Gheorghe au prezentat la rîndul 

lor un spectacol pe scena Căminului cultural din localitate, 

care de asemenea, s-a bucurat de succes. 

Surpriza spectacolului a oferit-o reprezentația mini-

teatrului de păpuși din școală cu piesele ”Scufița roșie” și 

”Darul cu bucluc”. În încheierea acestor manifestări culturale 



a avut loc o serbare în aer liber. Aici preparatele cercului de menaj din școală au fost deosebit de 

apreciate. Fondurile obținute de aici vor fi donate în vederea construirii parcului pionierilor și 

școlarilor din Tulcea. 

PĂTRĂŞCHIOIU, VICTORIA – profesor. Sf. Gheorghe. Manifestări cultural-educative. În 

Delta, An V, Nr. 721, 16 iunie 1972, p.1 

 

 

 
 

Colectivul secției piscicole Sf. Gheorghe a Unității piscicole Sulina raportează în cinstea 

Conferinței Naționale a partidului realizarea planului pe luna iulie înainte de termen. Pînă la data de 13 

iulie această secție a dat peste plan 556 tone de pește, evidențiindu-se brigăzile de taliene conduse de 

comuniștii Atanase Efimov, Nichita Pantelimon, Nicolae Cernamoriț și Ermoghen Ștefanov. 

Succese din marea întrecere. În Delta, An V, Nr. 747, 16 iulie 1972, p.3 

 
 

 

 

 Recent, la Căminul Cultural din Sf. Gheorghe s-a organizat dezbaterea cu caracter 
monografic ”Județul Tulcea – trecut și contemporaneitate”, o amplă frescă de prezentare a județului, a 

dezvoltării sale impetuoase și a perspectivelor deschise de Conferința Națională a partidului. 

Dezbaterea a fost urmată de un montaj muzical – literar intitulat ” Romînia, pămînt 

strămoșesc”, o îngemănare a versului patriotic cu cîntecele revoluționare care au însuflețit și însuflețesc 

întregul nostru popor acum în anii ilegalității cît și azi în anii făuririi societății socialiste multilateral 

dezvoltate. 

 

 Cu cîteva zile în urmă, artiștii amatori din Babadag și din Jurilovca au fost oaspeții 

pescarilor comunei Sf. Gheorghe. Spectacolul – prezentat în cinstea Conferinței Naționale a partidului – 

la care și-au dat concursul soliștii de muzică populară și ușoară, grupul vocal și orchestra de 

mandoline, s-a bucurat de o caldă primire în rîndul spectatorilor. 

Manifestări cultural artistice. În Delta, An V, Nr. 749, 19 iulie 1972, p.1 

 

 

 
 

Acum cîteva zile, din inițiativa comitetului comunal de partid, în comuna Sf. Gheorghe s-a 

organizat o zi de muncă patriotică cu toți cetățenii. Acțiunea a avut drept scop înfrumusețarea 

localității. Cei peste 400 de cetăţeni prezenţi la această acţiune au efectuat circa 1600 ore de muncă 

patriotică materializate în lucrări de văruire a locuinţelor şi localurilor, a gardurilor şi pomilor, 

amenajarea spaţiilor verzi etc. 

În fruntea acestei acţiuni s-au situat Chirilă Alexandrov, Mihail Bălan, Alexe Ivanov, Constantin 

Demostene şi alţii. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. O zi de muncă patriotică. În Delta, An V, Nr. 798, 15 

septembrie 1972, p.2 

 

 

 

 

Timp de două zile, Unitatea piscicolă Sulina a organizat un schimb de experiență cu brigadierii 

și pescarii fruntași din localitate și cei de la secția piscicolă Sf. Gheorghe. Schimbul de experiență a avut 

drept scop, împărtășirea experienței bune în muncă a brigăzii de taliene condusă de Afanase Efimov, 

care, anul acesta, pînă la 1 septembrie a pescuit 290 000 kilograme de pește. 

Participanții la acest schimb de experiență au hotărît ca pescarii de la U.P.Sulina să-și 

confecționeze talienele după nivelul de apă unde își desfășoară activitatea de pescuit. 

SABLOSCHI ANDREI. Un schimb de experienţă util. În Delta, An V, Nr. 801, 19 septembrie 

1972, p.3 

 



 

Elevii din Sf. Gheorghe au hotărît ca timp de 10 zile să-

și desfășoare activitatea practică pe ogoarele fermei din 

localitate. Din fondurile dobîndite în urma acestei acțiuni, 

elevii și-au propus să doteze laboratorul școlii cu toată 

aparatura necesară și să procure echipament sportiv. 

În executarea lucrărilor practice s-au remarcat pînă 

acum elevii Aurelia Alexandrov, Clementina Mitrofan, 

Constantin Hristu și alții. 

SABLOSCHI, ANDREI. Activitate practică pe 

ogoare. În Delta, An V, Nr. 808, 27 septembrie 1972, p.3 

 

 

 
 

ÎN „LINII MARI” – DA! ÎN AMĂNUNT ŞI CONCRET – CU DESTULE LIPSURI! 

Mirifică şi de aceea suprasolicitată de vizitatori, din primăvară pînă în toamnă, Delta rămîne 

iarna cu oamenii ei şi cu lucrătorii de pe şantierele de construcţii şi din unităţile stuficole, adeseori 

izolată de barierele pe care gerul le clădeşte din ape. Faptul justifică atenţia pe care organele de partid 

şi de stat o acordă pentru aprovizionarea de iarnă a localităţilor ei cu produse alimentare şi industriale, 

cu legume şi fructe, cu lemne. Vorbind despre stadiul aprovizionării de iarnă la ora actuală, putem arăta 

că ea este în plină desfășurare, procentual depășind 70 la sută din ce s-a stabilit. Orice încercare de a 

da cifre concrete este riscantă, ele se modifică mereu, zilnic pornind pe canalele Deltei vase încărcate cu 

marfă. 

Totuși, acțiunea de creare a rezervelor de produse alimentare și industriale pentru perioada de 

iarnă în localitățile deltei, de asigurare a unor condiții optime conservării acestor mărfuri, se 

desfășoară și cu destule lipsuri, cu greutăți uneori obiective, alteori nu, cu neglijențe și erori. Pentru 

depistarea acestora, îndeosebi, am întreprins în zilele de 23 și 24 octombrie un raid prin unitățile 

comerciale din localitățile Sulina, Sfîntu Gheorghe, Crișan, Mila 23, Maliuc și Partizani, unități 

aparținînd organizațiilor comerciale locale ”Alimentara” și ”Produse Industriale” Tulcea. Constatările 

noastre le prezentăm cititorilor în cele ce urmează. 

CE LIPSEŞTE DIN DEPOZITE? TOCMAI CE CER CUMPĂRĂTORII! 

La întrebarea noastră: „În ce proporţie credeţi că s-a făcut aprovizionarea pentru iarnă a 

unităţii în care lucraţi?”, cu mici excepţii (la Sf. Gheorghe şi Partizani), responsabilii unităţilor ne-au 

răspuns: 70-80 la sută din mărfurile planificate le avem deja în magazii. La prima vedere, ţinând cont că 

ne aflăm abia la sfîrșitul lunii octombrie, situaţia pare a fi bună. Să vedem însă ce reprezintă cele 20-30 

de procente nerealizate încă din stocurile planificate. 

O verificare sumară efectuată la magazinul de încălţăminte din Sulina relevă că lipsesc tocmai 

acei pantofi solicitaţi în acest anotimp (pantofi închişi), existând în schimb din abundenţă pantofi cu feţe 

împletite sau perforate. 

Situaţia dăinuie de cîteva luni de zile, dar a fost abia acum descoperită, cînd cumpărătorii au 

început să caute încălţăminte pentru toamnă şi iarnă. Puţină, insuficientă este şi încălţămintea pentru 

copii. Mai bine nu stau lucrurile nici la Sfîntu Gheorghe, Crişan, Mila 23 şi Partizani. 

La magazinul de tricotaje şi galanterie din Sfîntu Gheorghe tovarăşa gestionară Alexandra 

Sărăcin, datorită faptului că nu a apreciat corect cererea, a comandat mult prea puţine flanele de corp 

şi ciorapi de damă, fiind nevoită în prezent să solicite suplimentarea comenzii la aceste articole. În ceea 

ce priveşte căciulile bărbăteşti, cele existente sunt numai numere mici, deci de nefolosit aici. Povestea 

acestor căciuli aminteşte de o meteahnă mai veche a comerţului în Deltă: deseori sunt oferite 

locuitorilor de aici articole care nu corespund cerinţelor şi nevoilor acestora, creînd falsa impresie a 

unei aprovizionări bune, raţionale. Cum toată Delta a fost invadată în această toamnă cu căciuli 

bărbăteşti numere mici (aceeaşi situaţie la Sulina, Crişan etc.) ar fi firesc ca O.C.L. „Produse 

industriale” să le ia înapoi şi să le înlocuiască cu numerele solicitate de cumpărători, specificate de 

altfel şi în notele de comandă. Altfel îngroşăm stocul mărfurilor greu vandabile care blochează 

magaziile și circulația fondurilor, fără a satisface însă cerințele consumatorilor. […] Pretutindeni pe 

unde am trecut lipsesc în general brînzeturile (mai puțin brînza topită care există în 2-3 sortimente), iar 

la Maliuc, Crișan, Sfîntu Gheorghe și Mila 23 lipsește și mălaiul. Din cămara pentru iarnă lipsesc însă 

și zahărul, conservele de carne, biscuiți, halva, produse zaharoase, lapte praf, băuturi spirtoase și 



naturale, țigări, chibrituri etc. 

GESTIONARI LIPSĂ, MAGAZINE ÎNCHISE ŞI APROVIZIONARE-IOC! 
Cu toate că aprovizionarea pentru iarnă a localităţilor din Deltă se află în plin proces de 

desfăşurare, la Sfîntu Gheorghe, Crişan şi Sulina, am întîlnit magazine alimentare închise de mai multă 

vreme, deci unităţi care nu participă la această acţiune de stocare a mărfurilor pentru populaţie. La 

Sfîntu Gheorghe, primarul comunei, tovarăşul Alexe Şabloschi ne relata: 

- Datorită faptului că fostul gestionar al magazinului alimentar şi al depozitului a ieşit lipsă în 

gestiune, de mai bine de o lună ambele unităţi sunt închise. Din această cauză, pentru aprovizionarea de 

iarnă cu alimente nu s-a făcut mai nimic. Am căutat în tot acest timp un om care să îndeplinească 

condiţiile cerute pentru a fi angajat, dar nu l-am găsit decît abia în ultima vreme. 

- Noi nu credem că nu se găsea un gestionar – ne spunea un locuitor al comunei. De fapt, cum a 

venit aici directorul de la O.C.L. ”Alimentara”, acest om a și fost găsit… 

Deci, este vorba atît de lipsa de preocupare din partea conducerii comunei, cît și a conducerii 

O.C.L. ”Alimentara” care au lăsat unicul magazin alimentar din această localitate fără gestionar atîta 

vreme. În prezent, lucrurile par a fi rezolvate: în ziua cînd am sosit noi la Sf. Gheorghe, începuse deja 

inventarul de predare a gestiunii noului angajat. 

CURIOZITĂȚI ”ORGANIZATORICE” 

În raidul întreprins prin localitățile Deltei ne-am interesat și de aprovizionarea de iarnă a 

locuitorilor cu legume, fructe și lemne. La Sfîntu Gheorghe, primarul comunei ne spune: 

- Legumele și fructele lipsesc în mod curent, ca să nu mai vorbim că din stocul pentru iarnă 

nu ni s-a adus nimic pînă în prezent.[…] 

În ceea ce privește aprovizionarea cu lemne, parțial lucrurile stau mai bine, cu toate că și în 

acest domeniu există destule ”curiozități”. 

La Sfîntu Gheorghe, primarul comunei, tovarășul A. Șabloschi, ne-a informat că în depozitul de 

combustibil are încă suficiente rezerve de lemn de foc din anul anterior și că i-a creat ceva probleme 

depozitarea lemnelor din cota pe acest an. 

Este aprovizionată Delta pentru iarnă? În Delta, An V, Nr. 835, 28 octombrie 1972, p. 3 

 
 

 

 

La puțină vreme după ce l-am cunoscut, știam despre Nicolae Simionov, directorul Școlii 

generale din localitatea Sf. Gheorghe, atîtea lucruri! M-a impresionat și m-a cucerit bărbatul robust, 

voinic, sănătos cît și,  poate îndeosebi, firea lui, modul de a vorbi deschis, pe șleau, optimismul tonic al 

omului tînăr încă, dar care de 14 ani înfruntă vitregiile deltei, mai puține acum, mai multe atunci, la 

început, cînd a părăsit Tulcea pentru a-și lua în primire catedra la Mila 23. Dar anii s-au scurs și, o 

dată cu ei, totul a căpătat patina amintirii. 

- La Mila 23 am stat puțin, 2 ani, apoi am venit la Sfîntu Gheorghe unde, după un an, am 

fost numit director de școală. Dar și de atunci e mult, sunt 11 ani. 

- V-au plăcut delta, oamenii, locurile? 

- Azi pot să spun, fără a fi suspectat, da. Mi-a plăcut așezarea geografică a comunei, mi-au 

plăcut oamenii, cu pitorescul și simplitatea lor, cu setea lor de a învăța, de a cunoaște. Am avut norocul 

să predau mai mulți ani și la cursurile de alfabetizare. Atunci i-am pătruns cu adevărat pe oameni. Am 

înțeles că sunt harnici, inteligenți deși – îmi permit s-o spun pentru că mă simt de-al lor – nu prea 

săritori. Așa i-au format cred condițiile în care trăiesc de atîta vreme. Apoi, cu toate greutățile și 

greșelile care le fac, comuna este bine aprovizionată. Vă spun, pe mine totul mă leagă de Sfîntu 

Gheorghe și, dacă voi pleca vreodată de aici, nu voi pleca ușor. 

- Ce evenimente trăite în acești ani nu pot fi uitate? 

- Vă răspund chiar cu o ușoară tendință programatică. Nu e adevărat că aici, în baltă, 

viața se desfășoară fără evenimente. Sunt convins că pentru un om opac, lipsit de sensibilitate, viața e la 

fel de stearpă și la București. Eu nu pot uita anul 1963 cînd am putut comunica o realitate pentru care 

muncisem cu mult suflet împreună cu colegii mei de aici: lichidarea analfabetismului. Astăzi, pentru cei 

care nu au trăit ca noi, atunci, aici, e mai greu de înțeles adevărata semnificație a acelui moment. Eu aș 

mai face o singură precizare: oamenii au continuat să învețe. Dovadă: astăzi avem la Sfîntu Gheorghe 

curs seral. Analfabeții își completează studiile pînă la clasa a VIII-a, deocamdată. Apoi, nu pot uita 

anii 1961-1965 cînd, dintr-o pornire entuziastă, am fost, întregul colectiv didactic, animatorii și primii 

membrii ai unei formații corale mult apreciată atunci în Dobrogea. Sufletul ei a fost un pasionat 

învățător bătrîn. 



În anul școlar trecut, am lansat o chemare la întrecere către toate unitățile de pionieri din județ, 

chemare pe care ziarul ”Delta” a publicat-o, urmată apoi de cîteva răspunsuri. Păcat că nu mai știm ce 

s-a întîmplat, apoi. Noi ne-am respectat însă angajamentul. La 15 septembrie 1972 am înființat clasa a 

X-a în condiții cu totul excepționale. Deci, vedeți, tot ceea ce trăiesc, la școală, în comună, sînt 

evenimente, important e să le recunoaștem ca evenimente, să recunoaștem semnificația, valoarea și locul 

lor în procesul vieții, să nu treci prin ele ca gîsca prin apă. Poate mai mult decît dacă aș fi trăit în altă 

regiune sau zonă geografică a țării, aici, cînd privesc înapoi, pot spune: n-a fost în zadar. 

- Care sunt relațiile dumneavoastră, ca director, cu cadrele didactice, cum vă împăcați, 

cum munciți împreună? 

- Ați pus, într-un fel degetul pe rană. Cu cadrele didactice mă împac și lucrez bine. Alta e 

buba însă. Dintr-un colectiv de 13 oameni, numai 5 sunt calificați sau în curs de calificare. Și de aici un 

întreg lanț al slăbiciunilor: fluctuațiile de cadre, momentele festive, dar destul de greu de trecut, ale 

intrării pentru prima dată la catedră; în plus, ore întregi de muncă cu oamenii nou veniți și cu care 

trebuie început de la a le arăta ce înseamnă plan de învățămînt și programă școlară, planificare și plan 

de lecție și atîtea altele. Oamenii sunt buni, nu mă plîng. Aș vrea însă să evidențiez faptul că în județ și 

mai ales în țară nu este cunoscută suficient Delta. Complet eronat se cultivă și azi mitul izolării ei, al 

sălbăticiei, al unei vieți primitive, al locului unde nu se întîmplă nimic. De aceea și absolvenții 

institutelor de învățămînt superior nu prea vin în deltă, sau vin, stau un an, doi și pleacă. Se face 

abstracție de faptul că și aici, de secole trăiesc și muncesc oameni, nu se știe că avem lumină electrică, 

magazine mari, frumoase, condiții de locuit și de alimentație și, foarte curînd, la Sfîntu Gheorghe, 

alimentarea cu apă. Dumneavoastră știți numai în Tulcea cîte cadre didactice sunt fără catedră, iar aici 

avem doar catedre… 

- Mi-ați vorbit ceva despre oameni, despre calitățile lor. Aș dori să știu mai mult despre 

relațiile dumneavoastră cu ei, despre felul și măsura în care v-ați integrat în obștea comunei. 

- Oamenii deltei își au ciudățeniile lor, care mie mi se par explicabile. Le cucerești greu 

încrederea, dar, după aceea, în orice moment te poți bizui pe ea. La noi vin foarte mulți turiști romîni și 

străini, cu ei sunt prietenoși, dar numai atît. Pentru că de-a lungul anilor mult prea mulți oameni s-au 

perindat pe aici, dar foarte puțini au rămas. Eu am pătruns în viața lor, poate fără să știu, în cei 14 ani 

de cînd trăiesc cu ei, poate cu greu, căutînd mereu mijloace, modalități noi, în 11 ani de cînd sunt 

director de școală sau în circumscripția electorală unde sunt deputat. Îmi amintesc o întîmplare 

petrecută cu ani în urmă: un copil nu mai frecventa la un moment dat școala. Și era în clasa a VII-a, 

ultimul an pe atunci. Am aflat că nu vine la școală pentru că nu are pantaloni. Tatăl lui muncea, dar bea 

cam tot ce cîștiga. Vreau să mă credeți, nu din dorința de a epata, ci pentru a studia psihologia tatălui, i-

am dat copilului o pereche de pantaloni de-ai mei. I-a primit și a doua zi a venit la școală. Dar niciodată 

după aceea tatăl nu și-a mai lăsat fiul în situația de a nu avea ce îmbrăca. Iar astăzi, fostul elev este un 

foarte apreciat maistru la Combinatul siderurgic din Galați, a fost trimis în străinătate la specializare. 

Și mă bucur că de fiecare dată cînd vine în sat, uneori înainte de a-și vedea părinții, trece să mă vadă pe 

mine. 

M-am despărțit cu greu de Nicolae Simionov, nu înainte de a-mi arăta școala (frumoasă și bine 

gospodărită), cele 10 mandoline (și mi-a vorbit despre orchestra de mandoline a elevilor) cumpărate cu 

fondurile rezultate din vînzarea borcanelor și a sticlelor colectate de copii, cele 6 perechi de costume 

populare lucrate tot în școală. Timpul zbura nemilos și directorul școlii voia să-mi arate sau să-mi 

spună tot ceea ce poate justifica cît de sincer este legat de locuri și de oameni. Sărea de la noua locuintă 

în care, cu sprijinul consiliului popular, s-a mutat recent (”în relațiile noastre de serviciu, trăim și bune 

și rele, dar împreună rezolvăm 

totul” – mi-a spus referindu-se 

la organele locale de stat), la 

concursul cultural-artistic 

”Tot înainte” organizat între 

clase în cinstea zilei de 30 

Decembrie, în cadrul căruia, 

periodic, cîte o clasă prezintă 

spectacol la emisiunea locală. 

Mi-a vorbit despre necesitatea 

efectuării asistențelor la clasă 

(”fac în medie 5-6 pe 

săptămînă”), dar și despre 



consultarea întregului colectiv didactic în măsurile și deciziile pe care le ia pentru bunul mers al școlii, 

despre colaborarea cu căminul cultural, despre conlucrarea strînsă cu comandantul instructor al 

unității de pionieri, profesorul Vasile Iaschiu, în coordonarea procesului instructiv-educativ în școală. 

Ne-am despărțit de Nicolae Simionov cu bucuria că la Sfîntu Gheorghe, în deltă, într-o seară a 

acestei toamne, am mai cunoscut un OM. 

MIHĂILESCU, ERNESTO. Oameni ai Deltei. În Delta, An V, Nr. 838, 1 noiembrie 1972, 

p.1şi3 

 

 

 

 

Școala generală din Sf. Gheorghe cunoaște în aceste zile 

agitația caracteristică din preajma alegerilor pionierești, unitatea 

de pompieri desfășurînd o suită de activități pregătitoare în 

întâmpinarea acestui eveniment. 

Au avut loc întîlniri ale membrilor comandamentului cu pionierii, 

explicându-se cu acest prilej importanța adunărilor de alegeri 

pionierești, a fost organizat un concurs dotat cu premii pentru cea 

mai bună propunere a unei acțiuni pionierești, cutia de sugestii de la 

”Colțul pionierilor” a colectat zeci de propuneri destinate alcătuirii 

viitoarelor programe de activitate. Aceste acțiuni vor fi curînd 

finalizate prin adoptarea unor programe de activități, într-adevăr 

elaborate colectiv. 

PANDELEA, RADU. Activităţi pioniereşti. În Delta, An V, 

Nr. 839, 2 noiembrie 1972, p.2 

 

 

 
 

În comuna Sf. Gheorghe a luat ființă o agenție C.E.C. Ea va asigura zilnic atît locuitorilor din 

comună cît și turiștilor operațiuni de depuneri și restituiri pe librete C.E.C. În acest fel s-au înlăturat 

greutățile anterioare cînd depunerile sau restituirile se făceau numai prin oficiul poștal. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Delta-Curier tulcean. În Delta, An V, Nr. 842, 5 

noiembrie 1972, p.1 

 

 

 
 

La chemarea Comitetului comunal de partid, duminica trecută, locuitorii comunei Sf. Gheorghe 

au luat parte la o acțiune voluntar-patriotică de instalare pe o distanță de circa 600 metri, a unui cablu 

subteran de înaltă tensiune. Cei peste 200 de cetățeni care au participat la această acțiune au executat 

săpături de la capătul liniei de tensiune pînă la Uzina de apă, au cărat cărămizi și le-au așezat în șanț 

pentru protecția conductorului și au astupat apoi șanțul. Toate acestea au fost executate în numai 5 ore. 

De asemenea, tot prin concursul locuitorilor, pînă pe data de 10 noiembrie a.c. va fi dată în 

funcțiune prima conductă de apă brută, iar la sfîrșitul acestei luni cetățenii comunei vor beneficia de 

apă potabilă filtrată. 

SABLOSCHI, ANDREI. Acţiuni voluntar patriotice la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An V, Nr. 

842, 5 noiembrie 1972, p.3 

 

 

 
 

Dacă pretutindeni, pentru strădania lor de a-i instrui și educa pe elevi, învățătorul sau profesorul 

merită cu prisosință recunoștința noastră, a tuturor, la Sf. Gheorghe există cel puțin un imbold sufletesc 

în plus. La începutul acestui an școlar, aici, clasa a-X-a debuta cu trei eleve. ”Debuta” e un fel de a 

spune. Conform normativelor în vigoare cu trei elevi clasa nu putea să funcționeze, iar copiii ar fi 

trebuit să se înscrie pentru a urma clasa a-X-a la una din școlile generale de zece ani din localitățile 



învecinate. Să facă naveta? În condițiile deltei e imposibil! Și atunci a intervenit profesorul, profesorul-

om, profesorul-părinte, profesorul-cetățean, profesorul-comunist. Numai prin voința profesorilor clasa 

a-X-a de la școala generală din Sf. Gheorghe putea funcționa, iar ei au hotărât: 

Profesor Nichita Timofei, suplinitor, în primul an de învățământ: predau voluntar la clasa a X-a 

3 ore de fizică, 2 ore de electrotehnică, 2 ore de chimie și o oră de desen tehnic. 

Profesor Vasile Iaschiu: predau voluntar la clasa a zecea… și voluntar îmi asum răspunderea de 

a fi diriginte al acestei clase. 

Profesorii Nițu Sebastian, Pătrășchioiu Victoria, Simionov Nicolae: predăm voluntar la 

clasa a zecea… Semnificația gestului lor este multiplă: 

Au înțeles că și acești copii, chiar numai trei, trebuie să învețe. Că deși puteau hotărî lesne să-i 

trimită la alte școli și, în temeiul legii, să-i determine pe părinți să accepte, e mai bine ca elevii să 

rămînă lîngă părinți și la ei în școală. Au înțeles că în stadiul actual al generalizării învățămîntului de 

zece ani, se ivesc încă greutăți, cu adevărat obiective, dar care, cu sacrificii chiar, trebuie depășite. 

Știind că funcția lor este de a educa tineretul în spiritul idealurilor noastre fierbinți și înălțătoare, au 

oferit tineretului școlar exemplul lor de dăruire și pasiune pentru un ideal. S-au dovedit pedagogi, 

oameni…. 

Îar exemplul lor a pătruns şi a creat la elevi nevoia de a da exemplu. Dezinteresată şi generoasă, 

fapta lor a declanşat la elevi nevoia de a făptui ceva. La căldura pasiunii lor, după profilul lor turnat în 

tiparele omului contemporan, în permanentă luptă cu inerţia şi comoditatea, veşnic înscris în spiralele 

evoluţiei socialiste, se modelează profilul cetăţeanului de mîine, astăzi elev. 

Dimache Tudora, Condrat Elisabeta şi Sevastian Maria – într-un cuvînt clasa a zecea a şcolii 

generale din Sf. Gheorghe, vor purta cu ele, dincolo de porţile şcolii, prin viaţă, amintirea unor oameni 

– profesorii lor. 

P.S. : Aflăm de la Consiliul Judeţean al Organizaţiei pionierilor că pentru iniţiativa lor, elevii 

utecişti din clasele a IX-a şi a X-a ale Şcolii generale din comuna Sf. Gheorghe au fost căduros felicitaţi. 

Adăugăm felicitările noastre şi urări de succes în activitatea pionierească şi la învăţătură. 

MIHĂILESCU, ERNESTO. Valenţele educative ale exemplului. În Delta, An V, Nr. 852, 17 

noiembrie 1972, p.2 

 

 

 
 

La chemarea Comitetului Central de partid și a Comitetului 

comunal U.T.C., cetățenii din comuna Sf. Gheorghe au hotărît 

organizarea unor importante acțiuni de muncă patriotică. 

Astfel, în ultimele două duminici locuitorii comunei au 

instalat conductele pentru rețeaua de apă potabilă pe o lungime de 

140 m, iar cu sprijinul tineretului din comună au transportat și sortat 

o cantitate de 15 tone lemne de foc pentru căminul cultural. Pînă la 

finele anului cetățenii din comuna noastră sunt hotărîți ca prin 

acțiuni patriotice să termine lucrările în vederea intrării în funcțiune 

a Uzinei de apă. 

IASCHIU, VASILE – corespondent. Prin muncă patriotică. În Delta, An V, Nr. 875, 14 

decembrie  1972, p. 3 
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