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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1973 

 

 
Cu ocazia adunărilor generale cu delegații pe circumscripții, locuitorii comunei Sf. Gheorghe, analizînd 

rezultatele obținute anul trecut, au hotărît ca pentru buna gospodărire și înfrumusețare a localității să realizeze 

în acest an următoarele obiective: extinderea rețelei de apă potabilă în comună și construirea unui pod peste 

canal pentru a înlesni trecerea vitelor în deltă la pășunat. În acest sens, comitetul executiv al Consiliului 

popular comunal a fost însărcinat să ducă la îndeplinire realizarea acestor importante obiective din activitatea 

economică a comunei. 

SABLOSCHI, ANDREI - Sf. Gheorghe. Acțiuni de bună gospodărire și înfrumusețare a comunei. 

În Delta, An VI, Nr. 931, 20 februarie 1973, p. 4 

 

 

 

 

Răspunzînd chemării Comitetului comunal de partid, locuitorii 

circumscripțiilor nr. 6 și 15 din comuna Sf. Gheorghe au organizat duminică, 11 

februarie a.c., acțiuni de muncă voluntar-patriotică, pentru amenajarea străzilor 

principale din comună. Concomitent tineretul a fost antrenat la tăiatul și 

depozitarea lemnelor la căminul cultural din localitate. 

În aceste acțiuni s-au efectuat peste 90 de ore de muncă patriotică, 

remarcîndu-se în mod deosebit locuitorii Eumen Cernamoreț, Demostene 

Constantin, Parfene Ivanov și deputata Elena Constantin. Tot prin acțiuni de 

muncă voluntar-patriotică urmează să fie amenajată și strada care face legătura 

între comună și plajă. 

IASCHIU, VASILE – corespondent. Acţiuni de bună gospodărire a 

comunei. În Delta, An VI, Nr. 931, 20 februarie 1973, p.4 

 

 

 
I. ÎN DOMENIUL ECONOMIC: 

A. AGRICULTURĂ 

1. Prin mobilizare locuitorilor comunei și a mijloacelor materiale locale, se va asigura folosirea integrală, în 

scopuri productive a grădinilor populației și a terenurilor intravilane în suprafață totală de 6,6 ha pentru 

aplicarea Legii fondului funciar. 

2. Din gospodăriile populației se vor contracta și livra statului produse peste plan: 3 tone carne vită și 2 tone 

carne porc. 

B. INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A COMUNEI 

1. Din contribuția bănească a locuitorilor comunei vom efectua extinderea rețelei de apă potabilă în lungime 

de 1 000 m în valoare de 40 000 lei; 

2. Reparații și întrețineri drumuri 2 km în valoare de 10 000 lei; 

3. Extinderea spațiului de școlarizare cu 3 săli de clasă; 

4. Din fondurile populației se vor construi pe baza cererilor cetățenilor din comună, în cadrul schiței de 

sistematizare a comunei un număr de 8 case noi; 



5. Amenajarea și extinderea spațiilor verzi prin: 

- Plantări de arbori și arbuști 400 buc. = 3 200 lei 

- Plantări gard viu pe 2 rînduri 500 m.l. = 10 000 lei 

C. REALIZAREA PLANULUI LA VENITURI 

prevăzute în bugetul comunei și atragerea suplimentară la buget a sumei de 6061 lei; 

- Încasarea contribuției bănești pentru lucrarea de extindere a rețelei de apă potabilă în conformitate cu 

Legea nr. 20-1971 în sumă de 12 000 lei. 

II. ÎN DOMENIUL CULTURAL-EDUCATIV ȘI SPORTIV 

ne propunem următoarele: 

- Permanentizarea activității căminului cultural, 

bibliotecii și cinematografului; 

- Organizarea unei manifestări ”Sărbătoarea 

bunicilor”; 

- Organizarea a 4 spectacole în comună și 

deplasarea în localitățile vecine, invitarea altor 

formații artistice din localitățile învecinate și din 

municipiul Tulcea; 

- Organizarea a 3 concursuri ”Cine știe, cîștigă” pe 

temele: ”Să cunoaștem tehnica pescuitului”, 

”Cunoașterea normelor P.C.I.”, și ”Să ne 

cunoaștem județul”; 

- Pe lîngă formațiile existente la căminul cultural și 

formația de mandoline de la școala generală, se va 

înființa o orchestră de muzicuțe; 

- Organizarea în permanență a unor acțiuni sportive 

nautice, sub formă de întreceri locale; 

- Amenajarea și extinderea prin muncă patriotică a 

microcomplexului sportiv „PESCĂRUȘUL” prin 

construirea și a unui teren de tenis de cîmp. 

Consiliul popular, toți locuitorii comunei, vor depune eforturi pentru îndeplinirea exemplară a angajamentelor 

asumate. 

Consiliul Popular al comunei Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 932, 21 februarie 1973, p.3 

 

 

 

 

Zilele trecute a avut loc ședința de lucru a Comitetului executiv al Consiliului popular din comuna Sf. 

Gheorghe, care a analizat activitatea școlii din comună. Cu acest prilej s-a hotărît ca în acest an, pînă la data 

de 15 septembrie să se construiască din resurse locale trei laboratoare. În numele cadrelor didactice Nicolae 

Simionov, directorul școlii, s-a angajat să realizeze prin valorificarea obiectelor lucrate în cadrul atelierelor 

școlare, circa 20 000 lei care vor fi folosiți în exclusivitate pentru dotarea noilor ateliere. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Şedinţa de lucru a Comitetului Executiv al Consiliului Popular 
comunal Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 935, 24 februarie 1973, p.4 

 

 

 

- Anul acesta colectivul nostru de muncă are de realizat un plan de producție în creștere cu 300 tone 

pește față de prevederile anului trecut – ne spunea Axenia Dumitriu, șefa secției piscicole Sf. Gheorghe. Pentru 

aceasta, ne-am pregătit temeinic încă din iarnă cînd am revizuit și reparat cea mai mare parte din inventar. 

Campania de primăvară, una din cele mai importante acțiuni ale noastre, ne găsește deci în general bine 

pregătiți. Acest lucru a fost cu atît mai necesar cu cît se știe că aproape întreaga producție de scrumbie ce se 

realizează la I.P.P. trece pe aici, pe la noi. Rezultă deci că de felul în care vom ști să lucrăm în această perioadă 



depinde succesul. 

Fără a nega uriașa muncă desfășurată în 

pregătirea uneltelor și ambarcațiunilor, trebuie să 

remarcăm totuși că la Secția piscicolă Sf. Gheorghe unele 

dintre prevederile planului de măsuri n-au prins încă 

viață. Astfel, sectorul Dunării pe care va acționa secția n-

a fost curățat de buturugile și cioturile de care în 

campanie se vor agăța iarăși multe plase, așezările fixe 

(în speță cele de la km 4,5 și 8) n-au fost încă amenajate 

corespunzător, iar acolo unde astfel de amenajări nu sunt, 

n-au fost aduse și amplasate nici pontoanele – dormitor 

promise. Lipsește teromul pentru carmace și nu este 

rezolvată complet problema cazării pescarilor ce vor 

lucra în campanie în zona Ciotic. 

Așa după cum au recunoscut nu numai tovarășa 

Dumitriu, dar și Constantin Nichita, dispecerul U.P. 

Sulina, mai sunt de revizuit încă 10 taliene. Pentru 

repararea lor sunt necesare 300 kg. plasă pe care 

întreprinderea însă n-a trimis-o nici pînă acum în prag de campanie. Din acest motiv, în luna martie, cînd se 

poate începe pescuitul din plin, nu vor putea intra în producție decît cîteva taliene noi. Și problema n-ar fi deloc 

gravă dacă n-ar exista pericolul distrugerii acestor unelte (așa cum s-a întîmplat recent cu carmacele) în acest 

început de primăvară cu furtuni dese și de intensitate sporită. Se încalcă în acest fel o nouă prevedere a planului 

de măsuri care reglementează că, pentru început, vor fi introduse unelte uzate și pe măsură ce timpul permite, și 

talienele noi. În paranteză fie spus, un talian costă în medie 150 000 lei. Dacă se vor distruge sau nu uneltele 

noi, asta este în funcție de timp. Ceea ce se știe precis este că datorită lipsurilor semnalate, numai la punctul 

Ciotic vor fi instalate cu două taliene mai puțin, ceea ce, în condițiile unui pescuit bun, înseamnă pierderi 

serioase de pește. 

Complexe sunt problemele ce se ridică și la unitățile I.I.P.-ului. Raidul întreprins la cîteva dintre 

cherhanalele întreprinderii ne-a prilejuit constatarea că adierea vîntului de primăvară se face simțită și aici. 

David Cacencu, șeful cherhanalei Sf. Gheorghe, ne spunea, spre exemplu, că o asemenea pregătire ca în acest 

an nu s-a făcut niciodată. ”Avem asigurate 20 000 de butoiașe, 200 tone sare, 1 500 lăzi cu capace, 1 600 tone 

gheață, rogojini etc. pentru o producție de pește record”. Declarații asemănătoare ne-au mai făcut Vasile 

Andrei, primitor la cherhanaua canal Dunavăț, Dumitru Savencu, primitor la Ivancea ș.a. 

Sînt totuși nerezolvate o serie de probleme la Uzlina (unde pardoseala cherhanalei este stricată complet, 

unde nu există lăzi și rogojini pentru scrumbie, căzi și gheață suficientă pentru conservarea peștelui), dar mai 

ales la cherhanaua Ciotic, unde deficiențele semnalate anul trecut continuă să se mențină și în prezent. În lipsa 

unui reprezentant al I.I.P., primitor neexistînd deci, ne-am adresat pescarilor. Am reținut cu acest prilej, pentru 

a aduce la cunoștința I.I.P., că spațiul actual este insuficient pentru forțele ce vor activa la pescuit în acest an în 

zonă. Amenajarea unui șopron, măsură preconizată și în trecut, a devenit absolut necesară, mai ales dacă ținem 

cont că aici vor preda o parte din producția lor și pescarii Unității piscicole Jurilovca. Se impune repararea și 

extinderea rampei de descărcare și rezolvarea problemei privitoare la prerăcirea peștelui. I.I.P. va trebui să 

aibă în atenție aprovizionarea cherhanalei cu sare și gheață, mai ales după luna iulie cînd de regulă ghețăria se 

golește. Mai sunt de rezolvat o serie de probleme legate de angajarea unui număr suficient de primitori, de 

metodologia preluării și condiționării peștelui, dar mai ales de ritmicitatea transportului pentru a evita situațiile 

create în trecut cînd cherhanaua a fost pur și simplu blocată. 

Iată deci că bunele intenții de la ”centru”, măsurile întreprinse la nivelul celor două întreprinderi nu 

peste tot s-au concretizat în fapte. Justificările unora, care afirmă că pînă la pescuitul scrumbiei ”mai este 

timp”, n-au temei. Vremea se poate îmbunătăți brusc și atunci, în loc să declanșăm pescuitul cu toate forțele, ne 

diminuăm potențialul productiv, folosind parțial oamenii la efectuarea unor măsuri pregătitoare care puteau fi 

întreprinse din timp. Concluzia care se desprinde este deci una singură: să se ia în continuare noi măsuri pentru 

pregătirea pînă la amănunt a unei campanii care poate fi rodnică numai în măsura în care se va activa cu toate 

forțele încă din prima zi! 

NICOLAE, VASILE. “În general bine” nu înseamnă că totul este în ordine. În Delta, An VI, Nr. 943, 

6 martie 1973, p.1 şi 4 



 

Recenta Plenară a Comitetului comunal U.T.C. Sf. Gheorghe a scos în evidență că numai în ultimele 5 

luni tinerii din comună au efectuat 2400 ore muncă voluntar-patriotică, realizînd în acest fel pentru comună 

economii în valoare de 6 350 lei. Printre lucrările executate amintim: instalarea subterană a unui cablu electric 

pentru alimentarea uzinei de apă pe o lungime de 400 metri, săpat șanțuri și montat conducte de apă pe o 

lungime de 500 de metri, transportat 200 tone nisip necesar la nivelatul străzilor din comună și altele. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Educarea prin muncă şi pentru muncă. În Delta, An VI, Nr. 952, 

16 martie 1973, p.3 

 

 

 

Recent, Comitetul comunal de partid din comuna Sf. Gheorghe a organizat o consfătuire cu agitatorii din 

organizațiile de partid de pe raza comunei, privind stilul și metodele de lucru ale agitatorului în condițiile 

specifice localității. 

Cu acest prilej, tovarășul Constantin Nițu, locțiitorul secretarului comitetului comunal de partid, a vorbit 

agitatorilor despre sarcinile ce reies din hotărîrile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie – 2 

martie a.c. și a celor reieșite din prima conferință județeană a secretarilor comitetelor comunale de partid și a 

președinților comitetelor executive ale consiliilor populare comunale și măsurile ce trebuie întreprinse pentru 

traducerea lor în viață. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Consfătuire cu agitatorii. În Delta, An VI, Nr. 953, 17 martie 

1973, p.3 

 

 

Pregătirile pentru pescuitul scrumbiei de Dunăre din primăvara aceasta s-au terminat la toate unitățile 

de pe litoral. La secția piscicolă Sf. Gheorghe, începînd cu 19 martie, s-au lansat la gurile Dunării setci în 

derivă pentru tatonare la pescuitul scrumbiei. La punctul piscicol Ciotic brigada nr. 14, condusă de Nichita 

Pantelimon a pescuit ieri primele cantități de scrumbie. La unitatea piscicolă Jurilovca, pe litoral, la Portița, au 

fost instalate pe ancore 20 coseaci de scrumbie și un stavnic, iar unsprezece brigăzi au început instalarea pe 

litoral a stavnicelor și talienelor de mare. 

S-a declanşat pescuitul scrumbiei de Dunăre. În Delta, An VI, Nr. 957, 22 martie 1973, p.1 

 

 

 

 

În ciuda faptului că în ultimul timp vremea a fost 

destul de instabilă, pescarii de la Secția piscicolă Sf. 

Gheorghe au obținut rezultate satisfăcătoare. În ultimele 

două săptămâni ei au realizat o producție de peste 3000 kg 

sturioni, 150 kg icre negre, 2000 kg alte specii de pește. 

Printre brigăzile fruntașe se numără cele conduse de 

Gheorghe Dimache, Vasile Axente, Sava Halchin, Dumitru 

Paimschi și Stelian Sidorencu. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Noi realizări 

ale pescarilor din Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 

958, 23 martie 1973, p.1 

 

 

 

 

În luna noiembrie 1972, plenara Comitetului comunal de partid din Sf. Gheorghe a relevat cîteva 

deficiențe în organizarea producției și a muncii la secția piscicolă din localitate, pentru înlăturarea cărora s-au 



stabilit, în prezența unor delegați din Centrala ”Delta Dunării”, măsuri 

corespunzătoare. Delegații Centralei ”Delta Dunării” au notat cu atenție și au 

făcut promisiuni, dar, nici pînă la data de 23 martie 1973, problemele ridicate nu 

au fost rezolvate. De exemplu, la cherhanaua Ciotic continuă să lipsească 

cîntarul, ceea ce face ca peștele să fie ”cîntărit” ”după ochi”. Electromotoarele 

mașinii de spart gheață au fost ridicate pentru reparație încă din luna mai 1972, 

dar nu au fost aduse nici pînă acum. Toate aceste neajunsuri împiedică buna 

desfășurare a procesului tehnologic de preparare și conservare a peștelui. 

Pescarii din comuna Sf. Gheorghe continuă totuși să aștepte ajutorul promis. 

SABLOSCHI, ANDREI. Măsuri s-au luat, dar greutăţile nu au fost înlăturate. În Delta, An VI, Nr. 

967, 3 aprilie 1973, p.3 

 

 

 

În cadrul acțiunii ”Săptămîna primăverii”, care se desfășoară în afara orelor de curs, elevii Școlii 

generale din comuna Sf. Gheorghe și-au propus ca, prin acțiuni voluntar-patriotice, să amenajeze în curtea 

școlii o microgrădină botanică, să planteze gard viu pe o lungime de circa 70 metri și diferiți arbori. Pînă la 

sfîrșitul lunii aprilie, ei s-au angajat ca împreună cu ceilalți tineri din comună să amenajeze ”Parcul 

tineretului” din centrul comunei. 

IASCHIU, VASILE – corespondent. Săptămîna primăverii. În Delta, An VI, Nr. 969, 5 aprilie 1973, 

p.3 

 

 

 

Recent, la căminul cultural din comuna Sf. Gheorghe, a avut loc un concurs gen ”Cine știe cîștigă” pe 

teme sanitare. Echipajul clasei a VII-a a școlii generale din localitate format din pionierii Valentina Munteanu, 

Hristu Constantin și Marcela Babencu, mai bine pregătit, a ocupat locul I, calificîndu-se pentru etapa 

interzonală. Îi urăm succes și la această fază! 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Concurs pe teme sanitare. În Delta, An VI, Nr. 970, 6 aprilie 

1973, p.2 

 

 

 
În urmă cu două săptămîni, la Secția piscicolă Sfîntu Gheorghe 

a început campania pescuitului scrumbiei de Dunăre. Pregătită 

temeinic, această acțiune se desfășoară în aceste zile cu intensitate. 

Începînd de la Km opt la zero, zi și noapte, de o parte și de alta a 

fluviului, pescarii lansează setcile, toană după toană. 

La cherhanalele de la Sfîntu Gheorghe, Ciotic, Ivancea și altele, 

pescarii predau zilnic însemnate cantități de scrumbie proaspătă. În 

primele zile ale lunii aprilie, colectivul secției piscicole Sfîntu Gheorghe 

a pescuit și predat la cherhanale, în afara celor 2 000 kg morun și 104 

kg icre negre, 18 200 kg scrumbie. În cadrul întrecerii ce se desfășoară 

în cinstea zilei de 1 Mai, cele mai bune rezultate în muncă le-au obținut colectivele de pescari din brigăzile 

conduse de Gheorghe Dimache, Ermoghen Ștefanov, Pantelimon Nichita și Atanase Efimov. 

La pescuitul scrumbiei. În Delta, An VI, Nr. 974, 11 aprilie 1973, p.1 

 

 

 

În cadrul ”Săptămînii primăverii”, elevii din comuna Sf. Gheorghe au amenajat o microgrădină 

botanică, un lot experimental școlar, au reparat gardul împrejmuitor al școlii, au plantat puieți etc. 



La aceste acțiuni la care au participat peste 150 de elevi s-au efectuat circa 3 000 de ore muncă 

patriotică. Pînă la finele lunii aprilie, pionierii și uteciștii vor participa, alături de restul tinerilor din comună, la 

amenajarea parcului tineretului. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. ... la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 975, 12 aprilie 1973, p.3 

 

 

 

 

Cu aproape doi ani în urmă în paginile ziarului ”Delta” apărea un articol despre prima excursie pe care 

o făceau pe itinerariile turistice ale țării elevii școlii generale din Sf. Gheorghe. Faptul, ”inedit” pe atunci, a 

devenit ”tradiție”. Acum, avem prilejul de a semnala o nouă și interesantă excursie a elevilor din Sf. Gheorghe 

pe traseul: Tulcea – Brașov – Sibiu – Rîmnicu Vîlcea – București – Tulcea, în cadrul căreia s-a prevăzut 

vizitarea obiectivelor de interes cultural-turistic și întîlniri cu pionierii și școlarii din localitățile vizitate. De 

remarcat faptul că o parte din fondurile necesare acestei excursii au fost realizate prin valorificarea lucrărilor 

efectuate de elevi în cadrul orelor de muncă patriotică. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Din nou în excursie!. În Delta, An VI, Nr. 980, 18 aprilie 1973, 

p.3 

 

 

 

[…] De asemenea, ne gîndim să înfiinţăm un alt centru de prelucrare în punctul Sălceni, iar la Sfântu 

Gheorghe să fie produsă brînză din laptele de vacă obţinut de la efectivele fermei. […] 

TERZEA, VASILE. Au fost luate măsuri pentru preluarea operativă a produselor animaliere din 
Delta Dunării?. În Delta, 20 aprilie 1973, p.4 

 

 

 

Recent, Comitetul sindicatului din comuna Sf. Gheorghe a analizat modul cum se 

face aprovizionarea magazinelor din localitate cu produse agroalimentare și industriale. 

Din analiza făcută, precum și din discuțiile purtate a rezultat că la chioșcul de 

carne frigiderul nu mai funcționează de mai mult timp, ceea ce face ca gestionarul să 

refuze primirea cărnii. La magazinul alimentar lipsesc unele preparate din carne, unt de 

masă și alte produse predispuse deprecierii din cauza căldurii. 

Conducerea O.C.L. ”Alimentara” a promis că va trimite un specialist pentru 

remedierea deficiențelor la agregatele frigorifice, însă locuitorii au rămas numai cu 

promisiuni. De asemenea, la magazinul de textile lipsesc cu desăvîrșire ciorapi, șosete și 

săndăluțe pentru cei mici. Pentru toate aceste articole s-au făcut comenzi, dar în schimb nu 

s-au primit decît promisiuni. Cetățenii așteaptă soluționarea grabnică a cerințelor, iar în 

această privință este de dorit ca organele comerciale să intervină cu măsuri operative. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Se aşteaptă măsuri urgente, nu 

promisiuni. În Delta, An VI, Nr. 988, 27 aprilie 1973, p.2 

 

 

 

Recent, un grup de 40 de elevi și cadre didactice de la Școala generală din comuna Sf. Gheorghe au 

vizitat Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste Romînia. Explicațiile primite din partea ghizilor au constituit 

adevărate lecții despre trecutul glorios al poporului nostru, despre lupta clasei muncitoare și a Partidului 

Comunist Romîn. Vizitînd sălile muzeului, elevii au avut prilejul să facă cunoștință cu mărturii ale trecutului 

eroic al partidului și poporului nostru. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. O lecţie instructivă. În Delta, An VI, Nr. 990, 29 aprilie 1973, p.2 

 



 

Declanșată în urmă cu aproximatix 4 zile, campania pescuitului scrumbiei de Dunăre la secția piscicolă 

Sf. Gheorghe se desfășoară cu mare intensitate. Pînă la prînz, harnicul colectiv al acestei secții a pescuit 212 

tone pește din care 155 erau scrumbie de Dunăre. 

Cu toate că vîntul din ultima săptămînă nu a permis desfășurarea în bune condiții a pescuitului, 

colectivul de aici a obținut realizări deosebite în producție. 

Pe primele 4 zile din luna aceasta planul la zi a fost depășit cu 42 tone scrumbie. 

Succese remarcabile în producție au obținut brigăzile conduse de Afanase Efimov, Nichita Pantelimon, 

Ermoghen Ștefanov, Gheorghe Dimache și altele. 

În 4 zile, 42 tone scrumbie peste plan. În Delta, An VI, Nr. 997, 8 mai 1973, p.3 

 

 

 

 

 

Acum cîteva zile, elevii Școlii generale din comuna Sf. 

Gheorghe au prezentat pe scena Căminului cultural interesante 

programe cultural-educative. Elevii claselor al VIII-a și a IX-a au luat 

parte la un concurs de muzică populară și ușoară, iar pionierii 

claselor III-VII s-au întrecut în cadrul unui concurs intitulat ”Drumeții 

veseli”. Publicul spectator a răsplătit cu vii aplauze pe cîștigătorii 

concursului. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Pe scena Căminului 
Cultural din Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 1007, 19 mai 1973, p. 2 

 

 

 

 

De cîteva zile, tinerii din comuna Sf. Gheorghe, 

îndrumați de comitetul comunal U.T.C., au început amenajarea 

unei baze sportive. Noul obiectiv, care se construiește prin 

muncă patriotică, va fi dat în folosință peste cîteva zile și va 

dispune de terenuri de fotbal, volei și handbal. 

SABLOSCHI, Andrei – depanator telecomunicații 
Sf. Gheorghe. Baza sportivă amenajată de tineri. În Delta, An 
VI, Nr. 1012, 25 mai 1973, p.3 

 

 

 

O iniţiativă lăudabilă 
Stimulaţi de articolul apărut în ziarul „Delta” intitulat „N-am dori ca delta să-şi cînte cîntecul lebedei”, 

opt elevi din clasa a VII-a de la Şcoala generală s-au constituit într-o grupă de sprijin a Comisiei pentru 

ocrotirea monumentelor naturii. Această grupă a şi organizat deja, pe tema „Omul şi mediul înconjurător”, un 

concurs gen „Cine ştie cîştigă”, în care pionierul Constantin Hristu s-a dovedit a fi cel mai bine pregătit. Acum, 

la început de drum, componenţii grupei sunt hotărîţi să antreneze la această acţiune pe toţi pionierii şcolii. 

Deviza lor este: „Să lăsăm delta să-şi cînte cîntecul lebedei”. 

 

 

Simpozion 
La Căminul cultural din localitate au avut loc recent manifestări închinate anului revoluţionar 1848. În 

cadrul simpozionului intitulat „Anul revoluţionar 1848”, profesoara de istorie-geografie, tovarăşa Ioana 

Ţipirigan, a vorbit despre însemnătatea revoluţiei burghezo-democratice de la 1848, iar directoarea şcolii, 



tovarăşa Victoria Pătrăşchioiu, a evocat chipul înflăcăratului patriot-revoluţionar, Nicolae Bălcescu. 

 

Din nou pe scenă 
După o temeinică pregătire, colectivul teatral al Căminului cultural a prezentat în faţa unui numeros 

public piesa lui Gheorghe Vlad „Cînd aud cucul cîntînd”, sub regia profesorului Nichita Timofei. În rolurile 

principale, tinerii actori amatori: Constanţa Sidorencu, Ioan Susciuc, Pricop Axente, Olga Carpov, Nicolae 

Munteanu, Victor Condrat, Irina Şablovschi şi Elisabeta Condrat. Comitetul comunal U.T.C. va trebui să se 

ocupe în continuare de a antrena în munca cultural artistică şi alţi tineri talentaţi dezvoltînd formaţiile artistice 

ale căminului cultural, oferind în acest fel, locuitorilor comunei prilejul să vizioneze cît mai multe spectacole. 

 

Nici un corigent sau repetent! 
Recent, la Şcoala generală din localitate a avut loc o adunare a unităţii de pionieri în cadrul căreia a 

fost analizată situaţia la învăţătură şi disciplină, stabilindu-se şi măsurile ce trebuie luate pentru încheierea cu 

succes a anului de învăţământ. Printre măsurile hotărîte în cadrul acestei adunări amintim: participarea tuturor 

elevilor la meditaţiile şi consultaţiile organizate de către profesorii de specialitate, formarea unor grupe de 

ajutorare a elevilor mai slabi la învăţătură şi vizitarea lor la domiciliu şi altele, care au drept scop ca la sfîrşitul 

anului şcolar, la Sf. Gheorghe să nu fie înregistrat nici un corigent sau repetent din rîndul pionierilor. 

 

În loc de oţet… „facturi” 
Deşi gestionarul depozitului din comună a solicitat oţet prin nota de comandă (adresată I.C.L.S. 

„Alimentara” încă de pe data de 5 mai a.c.) ea nu a fost onorată nici pînă astăzi. De atunci, au fost făcute şi 

reveniri, dar în zadar. În schimb, I.C.L.S.”Alimentara” a trimis facturile pentru oţetul nelivrat. Cum însă cu 

facturi nu se poate da gust mîncării, credem că organele de resort vor interveni prompt, determinînd pe cei în 

cauză să-şi facă datoria. 

 

Cum vom primi turiştii? 
De 6 luni, la bufetul din Sf. Gheorghe nu s-a adus nici măcar o sticlă de bere. Grădina de vară este şi în 

prezent tot neamenajată. Frigiderul bufetului este demontat de aproape o lună şi piesele acestuia stau aruncate 

vraişte. La magazinul de produse textile articolele de vară lipsesc cu desăvîrşire. Uzina electrică nu 

funcţionează decât 10 ore pe zi, fapt pentru care, frigiderele, televizoarele, aparatele de radio şi chiar staţia de 

radioficare sunt ca şi inexistente. De aceea, locuitorii din Sfîntu Gheorghe întreabă Direcţia comercială a 

judeţului Tulcea şi Secţia de distribuire a energiei electrice: în acest fel vor fi primiţi turiştii în actualul sezon? 

IASCHIU, VASILE; SABLOSCHI, ANDREI – corespondenți voluntari. Posturile de corespondenți 

transmit: astăzi, informaţii din comuna Sf. Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 1020, 3 iunie 1973, p.2 

 

 

 

De curînd, în localitatea Sf. Gheorghe a avut loc o întîlnire de volei dintre 

echipele locale ”Pescărușul” și ”Știința”. După aproape 3 ore de joc victoria a revenit 

echipei ”Pescărușul” cu scorul de 3-2. Competiția a fost urmărită de numeroși 

spectatori. 

SABLOSCHI, Andrei – depanator telecomunicații. Întreceri sportive. În 

Delta, An VI, Nr. 1025, 9 iunie 1973, p.3 

 
 

 

 

Colectivul Unității piscicole Sulina, activînd 

cu talienele de mare capacitate pe litoralul nostru 

marin și cu setci de scrumbie la Dunăre, a depășit 

planul la zi cu 367 tone pește. Cele mai frumoase 

rezultate au fost înregistrate la pescuitul scrumbiei de 

Dunăre, planul de campanie fiind depășit cu 200 de 



tone. Se evidențiază colectivul secției Sf. Gheorghe. 

367 tone peşte peste plan. În Delta, An VI, Nr. 1028, 13 iunie 1973, p.1   

 

 

 
 

De curînd, conducerea Fermei din Sf. Gheorghe a început să desfacă pe piața din localitate lapte și 

derivate din lapte oferind zilnic locuitorilor și turiștilor, produse proaspete. Dacă această doleanță a fost 

rezolvată de către cei în drept, cetățenii comunei așteaptă în continuare rezolvarea și celei de-a doua probleme. 

Este vorba de organizarea unui centru de desfacere a peștelui proaspăt, lucru ce ar rezolva definitiv mult 

discutata problemă a sustragerilor de pește. 

SABLOSCHI, ANDREI – depanator telecomunicații. Produse proaspete pe piaţa din Sfîntu 
Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 1030, 15 iunie 1973, p.3 

 
 

 

 

Comuna Sf. Gheorghe, vestită în întreaga țară și chiar peste hotare prin ineditul peisajului și splendida 

sa plajă marină, s-a pregătit să-și primească oaspeții. 

S-a făcut o bogată aprovizionare cu produse alimentare (brînzeturi, produse zaharoase, citrice, mezeluri, 

conserve din carne și pește etc.), mărfuri textile de sezon, precum și articole de plajă și de pescuit sportiv. De 

asemenea, bufetul ”Razelm” a fost aprovizionat corespunzător, dispunînd acum și de o gamă variată de băuturi, 

de la specialități de vinuri și rachiuri pînă la coniacuri și șampanie. 

CUCULIS, GRIGORE. Comuna Sfîntu Gheorghe îşi aşteaptă oaspeţii. În Delta, An VI, Nr. 1035, 21 

iunie 1973, p.5 

 
 

 

Cum să vă convingem că nu ne place?! 

Problema asupra căreia vrem să insistăm, recunoaștem, nu este deloc nouă. În 

coloanele ziarului s-au dezbătut în mai multe rînduri neajunsurile care mai stăruie 

în transportul de călători pe vasele fluviale, primind tot de atîtea ori, din partea 

NAVROM-ului, ASIGURĂRI că articolele critice, sugestiile și observațiile făcute, 

au avut eficiența dorită. Și, totuși, frecvența scrisorilor sosite la redacție, semnalînd 

indiferența celor plătiți să efectueze această prestație de seviciu, ne conduce ușor la 

concluzia că în organizarea transportului de pasageri pe Dunăre nu prea s-a 

”operat” prin ”părțile esențiale”. 

Confirmarea acestei presupuneri ne-a dat-o o recentă călătorie spre Sf. 

Gheorghe, efectuată cu vasul de pasageri ”Buziaș”. Și, culmea coincidenței, tot atît 

de obișnuită ne-a fost și primirea pe puntea acestui ”personal” navigînd pe căi de 

ape. Adică, nici mai mult nici mai puțin, cu ”hai măi, mișcă-te”, ”dă-i drumul 

dom’le ce stai ca o momîie” sau cu nu mai puțin condimentatul ”mută-ți taraba mai 

la pupa”, toate aceste ”politețuri” vrînd, probabil, să țină locul obișnuitei formule 

de întîmpinare ”Bine ați venit!” sau a celui și mai conform cu intențiile pasagerilor 

de ”Călătorie plăcută pe nava noastră!”. 

Inutil să mai așteptăm vorbe bune de la un echipaj lipsit de asemenea 

disponibilități sufletești. Urcăm pe puntea navei, împingîndu-ne unii pe alții, 

obsedați de ideea găsirii unui loc pe o banchetă. Înaintăm tăcuți, încrîncenați, 

încurcîndu-ne în tot felul de lăzi și saci, de cutii, borcane și butoaie. 

Găsirea unui loc este o chestiune de șansă. Și cum nu toți avem această 

șansă, ne așezăm pe propriile cufere și geamantane. Dar, plecarea vasului întîrzie. 

Cineva îndrăznește să întrebe pe cel care lăsa să se înțeleagă că ar fi comandant. 

- De ce nu plecăm tovarășe? 

”Tovarășul”, un fel de Hercule, îl pironește pe îndrăzneț cu o privire de ne 



îngheață și pe noi, ceilalți. În locul lui răspunde un marinar tinerel, cam nesigur pe propriile picioare, duhnind 

a alcool. Înțelegem cu greu că se mai încarcă ceva marfă, a cărei sosire o mai așteptăm încă. Pricepem, în 

schimb, mult mai ușor că va trebui să eliberăm culoarele și alte cîteva bănci: sosea marfa gestionarului din Sf. 

Gheorghe și a altor cîțiva precupeți, veniți cu zeci de saci cu zarzavaturi, de prin alte județe. 

Îndrăznețul își ia din nou ”inima în dinți” și întreabă unde vom sta noi, pasagerii și dacă n-ar fi mai 

normal ca această cantitate de marfă să fie transportată cu vase anume, fără să tulbure traficul de călători. O 

ploaie de vorbe care trebuiau traduse, se încheie cu un verdict de patron: ”Dacă vă place”… 

Dar, nouă, pasagerilor, nu ne place! Nu ne place nici cum călătorim, lipsiți pînă și de locul de pe 

banchetă, nici cum ni se vorbește de către acest personal navigant, care lasă tot timpul să se înțeleagă că ne 

face o concesie, că ne place sau nu, suntem oricum la discreția lui, că pe jos sau cu altă ocazie, se înțelege, tot 

n-am putea merge… 

Cum să-i convingem pe acești cărăuși ai apelor că nu ne place să călătorim oricum, că un plus de 

bunăvoință din partea dumnealor ne-ar face voiajul mai ușor, mai odihnitor și mai instructiv? Da, mai 

instructiv, pentru că, se știe, nu se află pe fiecare vas de pasageri un ghid, bun cunoscător al deltei. De cîtă 

prețuire nu s-ar putea bucura acești oameni dacă, la urarea de bun venit pe punte, pasagerii ar putea afla, din 

cînd în cînd, în ce zonă a deltei se află, ce are ea particular, reținîndu-le atenția cu atîtea frumuseți care apar de 

o parte și de alta a brațului dunărean. Nu le cerem politețea decorativă și înadins afectuoasă a stewardeselor de 

pe marile aeronave și nici să se împartă bomboane din trei în trei minute. Le pretindem un minim de 

receptivitate care, nici n-ar mai trebui s-o spunem, face parte integrală din ceea ce numim curent 

responsabilitate profesională și spirit de bună gazdă, de gazdă ospitalieră. 

Cum la această dată Delta Dunării este străbătută zilnic de sute și mii de turiști, mulți dintre ei oaspeți 

străini, problema transportului pe navele de pasageri, cu asigurarea unui minim de condiții, devine și mai 

actuală, cu atît mai mult cu cît cele relatate în aceste rînduri se petrec, deopotrivă, și pe celelalte trasee fluviale 

ale județului nostru. 

Sperăm, totuși, că într-o zi, cît mai curînd posibil, vom coborî pe chei, mulțumind echipajului pentru 

ireproșabilele lui servicii, făcute nouă, pasagerilor, cu zîmbetul pe buze… 

Dar cînd vom avea acest prilej? 

PETROVICI, Z. Călători pe pasagerul “Buziaş” spre Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 1047, 5 

iulie 1973, p.2 

 

 

 
 

Se întîmpla cu o săptămînă și ceva în urmă. Pe pontonul 

comunei Sf. Gheorghe, la cîteva minute după sosirea ”pasagerului” 

fluvial, se afla acolo, copleșit de ineditul peisajului, un grup de 

pionieri din orașul Sighișoara. Veneau să cunoască delta, acea lume 

mirifică, unică rezervație a lumii, cu aceeași curiozitate cu care 

citiseră cărțile ei, veneau să lege noi prietenii cu școlarii acestor 

așezări, care urmau să le fie gazde și ghizi. 

- Aveți aici cunoștințe, am întrebat pe unul dintre 

micii drumeți, rămas mai în urmă, sub povara unei ranițe mari, de 

campanie. 

- Nu… adică avem, că ne-am scris. Mergem la școală… 

Am urmat grupul îndeaproape. În curtea școlii, deși era o 

seară răcoroasă și mai ploua încă, animație ca în recreația mare, cu 

elevi de toate vîrstele. Am înțeles că pionierii unității din localitate îi 

așteptau pe noii veniți, pregătiți ca pentru o adevărată festivitate. Nu 

mai notăm aici primirea făcută, cu urări de bun venit, și nici 

programul detaliat al zilelor ce au urmat, bogat și instructiv, 

deopotrivă. Un alt fapt ne-a reținut atenția și ne simțim datori să-l 

relatăm pentru frumusețea gestului de autentică ospeție. 

A doua zi grupul elevilor din Sighișoara urma să-și organizeze masa, din modestia unui buget școlăresc. 

N-a mai fost însă nevoie. Elevii din Sf. Gheorghe au luat hotărîrea de a invita pe rînd la masă, cîte unul sau doi 



dintre colegii lor oaspeți. 

S-a rezolvat, veți spune, simplu, o problemă simplă. Gestul elevilor din Sf. Gheorghe are însă, implicații 

mai adînci, revelatoare pentru educația lor, făcută în spiritul moralei noastre socialiste. El nu se reduce doar la 

cîteva mese pe care familiile elevilor localnici le-au servit dezinteresat, din reală plăcere, micilor oaspeți sosiți 

din orașul cetate al bătrînei Sighișoare. Important este faptul că elevii veniți de pe meleagurile Ardealului au 

cunoscut pe viu ce înseamnă ospeția oamenilor deltei, cît de omenoși sunt, cu casa și sufletele mereu deschise, 

cu vocea domoală și privirea caldă, alături de care te poți simți bine, ca la tine acasă. 

Nu pretindem ca fiecare elev din așezările deltei să ia de mînă primul tinerel întîlnit și să-i întindă masa. 

Are și ospeția legile ei, pe care extinderea turismului le predă fără dascăli și catedre. Subliniem, în schimb, 

primirea plină de căldură pe care au făcut-o elevii din Sf. Gheorghe colegilor lor, dînd ospeției tradiționale un 

sens superior, rezultat al unei adevărate educații comuniste. Pentru că, în ultimă instanță, nu-i vorba aici de 

cele cîteva mese, servite în atmosfera plină de căldură a unor familii de adevărați pionieri. Ci de altceva, infinit 

mai important, de punțile sufletești pe care acești copii, viitorii constructori ai comunismului, și le-au întins unii 

altora, rămânînd prieteni pentru o viață. La această concluzie, de școală a omeniei, a ajuns singur și pionierul 

Marcel Sidorenco, unul dintre gazdele al căror gest ne-a sugerat acest articol. 

PETROVICI, Z. La şcoala omeniei. În Delta, An VI, Nr. 1050, 8 iulie 1973, p.1 şi 3 

 

 

 
 

Se vorbește la Sf. Gheorghe, despre 

amenajarea unui ”sat pescăresc”, în stilul 

localităților deltei. În fapt, ar fi vorba 

despre un camping alcătuit din căsuțe 

acoperite cu stuf, avînd în preajma lor, 

decorativ, bărci și unelte pescărești. Să 

recunoaștem, ideea este foarte frumoasă și 

salutară, venind în întîmpinarea atîtor 

turiști dornici să-și petreacă aici o parte din 

vacanță. 

Dar, pînă atunci, pînă în ziua aceea 

în care se va tăia panglica inaugurală a 

satului de vacanță promis, găsește oare 

turistul ocazional minimul de servicii la 

care are dreptul? Adresăm întrebarea 

tovarășului D. Sidorenco, secretarul Consiliului popular comunal și notăm: 

- Este pe cale să se rezolve problema apei potabile. Foarte curînd se va da în folosință, la Sf. 

Gheorghe, o stație de tratare a apei. Se lucrează, de asemenea, la racordarea rețelei de distribuire a apei în 

comună, pe o lungime de 1400 m. Consiliul popular județean a investit aici, în această lucrare, o sumă de peste 

un milion lei, repartizînd totodată și formațiile de lucru necesare din cadrul Întreprinderii județene de 

construcții montaje. 

Că această problemă, rezolvată pentru prima dată în comuna Sf. Gheorghe, este de mare importanță, nu 

mai este nevoie să insistăm, așa cum nu ne propunem să insistăm nici în legătură cu măsurile luate de a se 

asigura, pe plan local, specialități de panificație, produse de cofetărie și mult așteptata deschidere a unei 

librării. 

Notăm, de asemenea, existența unei bune aprovizionări în unitățile rețelei comerciale, inclusiv cu 

articole de plajă și de pescuit sportiv, dar ne exprimăm nedumerirea în legătură cu nerespectarea programului 

afișat. În ziua de miercuri, 27 iunie a.c., spre exemplu, bufetul era închis - și asta se petrecea la ora prînzului, 

iar magazinul alimentar se afla în inventar… Am întrebat pe unul din gestionari unde ar putea dejuna cele 

cîteva zeci de turiști care se aflau în localitate, în ziua aceea. Ni s-a arătat grădina de vară de alături și chioșcul 

cu dulciuri din imediata vecinătate. 

E o soluție, ne-am zis, și am traversat drumul. La grădina de vără însă se serveau băuturi alcoolice și vin 

de regiune, nimic altceva, iar la chioșcul cu răcoritoare nu se găseau decît bomboane ambalate și un fel de turtă 

dulce. Or, să recunoaștem, turta dulce, cît ar fi ea de ademenitoare pentru copii, nu satură niște adulți veniți în 



drumeție. 

O ciorbă de pește, o saramură, ceva din specialitățile culinare ale deltei? Cel întrebat se uită surprins de 

parcă i-am cere să ne explice unde-i… cosmodromul local. Într-un tîrziu, convins că ar fi trebuit să știm 

dinainte, ne zice așa, mai mult pentru sine: ”La gazdă, la localnici, acolo unde stați…” 

Răspunsul era inutil; ne edificasem! Problema organizării turismului este lăsată aici, la Sf. Gheorghe, pe 

seama cetățenilor cu care, în treacăt fie spus, nu te prea poți tîrgui. Te afli la ponton, după ce ai debarcat obosit 

din ”pasagerul” cu care ai călătorit. Te uiți în stînga, te uiți în dreapta, nici un indicator spre o sursă de 

informare autorizată. O iei după localnici, și ei grăbiți, parcurgînd scurta distanță pînă în centrul civic al 

comunei. Nici aici nu afli nimic în plus. Și atunci, împins de situație, începi să întrebi din om în om unde ai putea 

găsi o gazdă. Cu puțină șansă, dacă numai de șansă ar fi vorba, găsești în sfîrșit o familie care, surprinzător, 

vrea să știe mai întîi dacă… ”închiriez cu masă sau fără” (?!) 

Tariful ți-l stabilește gazda după ce ți-a ”măsurat” bine nerăbdarea să te vezi mai repede într-un pat. De 

regulă, 40 lei de persoană ”cu masă”, adică de două ori pe zi pește la discreție ca și cum peștele ar crește la 

bătătura fiecărei gazde. Altceva?... ”Pîinea și-o aduce fiecare”. 

Lași pe seama organelor locale comunale să judece situația și, ești doar venit în vacanță, pleci a doua zi 

la plajă. Pe unde? Din nou, nici un indicator, nici o informație. O iei pe primul drum, la sfatul vreunui puști 

întîlnit întîmplător și, dacă nu te rătăcești, ajungi la plajă. 

Pe plajă nimic, nici măcar un chioșc cu răcoritoare. Ce-i drept, la Consiliul popular ni se citește o 

decizie, emisă recent, din lectura căreia aflăm că ”plaja a fost delimitată, că se vor instala balize de avertizare” 

și că, foarte curînd, ”se va înființa un serviciu voluntar salvamar”. Din motive pe care nu le-am putut afla, toate 

aceste măsuri au rămas la nivelul… intențiilor. 

Nu ne propunem să analizăm eficiența economică a unor mici investiții, făcute în scopuri turistice, aici, 

la Sf. Gheorghe. Este treaba organelor competente. Pledăm, în schimb, pentru mai multă mobilitate și inițiativă 

locală, pentru mai multă receptivitate față de nevoile turiștilor. Se spune că această comună dispune de o 

capacitate de cazare de aproape 1 500 de locuri. Unde sunt ele? Cine are aceste adrese? Ce tarife se practică și 

ce servicii le sunt asigurate oaspeților? Nimeni n-a știut să ne răspundă la aceste întrebări, așa cum nu ni s-a 

putut da vreo informație lămuritoare în legătură cu anularea unei rezolvări găsite anul trecut. Este vorba despre 

posibilitatea închirierii unor bărci de către turiști. Anul trecut le închiria sectorul întreprinderilor piscicole; 

anul acesta, chestiunea a rămas la discreția pensionarilor, deținători de bărci care, și ei, stabilesc tariful unei 

plimbări după… nerăbdarea turistului, niciodată sub 25 de lei de persoană?! 

”Turiști” prin forța lucrurilor, încercăm să procurăm la plecare ”ciortanul” cu care să ne lăudăm 

acasă. Nu găsim, nicăieri, nici un chioșc deschis anume. Nedumerirea noastră stîrnește, iară, zîmbet cu deslușit 

subînțeles, pentru localnici. Ne adresăm, din nou, Consiliului popular comunal de unde aflăm că Direcția 

comercială a trimis aici, la Sf. Gheorghe, o repartiție de 4 tone de pește proaspăt, în afara cotei pentru 

alimentația publică. Ce păcat însă că nimeni nu s-a gîndit și la modalitatea desfacerii lui prin rețeaua 

comercială locală. Să fie oare atît de greu? 

Spațiul nu ne îngăduie să aducem adevăratele cauze care generează comoditatea și inerția celor puși să 

găsească rezolvările cuvenite atîtor probleme pe care le ridică turismul în deltă. Ne exprimăm însă convingerea 

că ele vor face obiectul unei analize la nivelul factorilor răspunzători (problemele ridicate sunt valabile și 

pentru alte localități din deltă), motiv pentru care ziarul nostru avansează problema în cauză unei noi discuții. 

Cît încă nu e prea tîrziu… 

PETROVICI, Z. Trei zile, turist la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 1051, 10 iulie 1973, p.3 

 

 
 

E după-amiază. O după-amiază nefiresc de calmă, cu soare leneș și difuz, gata să-și aștearnă capul 

gîrbov pe perna moale a asfințitului. Alături de cherhana, peste istmul de nisip, cu vegetație sfrijită, o mare 

liniștită și decolorată de parcă am avea în fața noastră o uriașă piscină tăcută, încremenită în nemișcare. 

Nu știm cum vor fi arătat aici, la Ciotica, la punctul acesta cel mai sudic al unei delte care se sfîrșește 

supusă în poala de scoici a mării, zilele acelea cîinoase, cu vînturi aspre și ploi grele ca de plumb, neostoite, cu 

nesfîrșite așteptări ale flotilelor de mahune care nu mai veneau, tulburate de țipătul pescărușilor, vîrtejuri de 

alarmă amenințătoare, anunțînd pericole știute sau numai imaginare. Și, nici nu știm cum vor fi arătat atunci, cu 

fețele arse de soare și de vînturi, tovarășii de brigadă ai lui Atanase Ivanov sau ai lui Pintilie Nichita, ca să ne 

referim doar la ei, unii de 18 sau de 20 de ani numai la Ciotica, alții de o viață, da, nu exagerăm, de o viață, în 



calendarul căreia se numără doar iernile și numai acelea în care au 

stat acasă, pe lîngă neveste și prunci. Nu știm de cîte ori s-or fi întors 

uzi, cu finetul incolor al cămășilor lipit pe mădulare, cu palmele ca 

niște ciocane de potcovari, aflați odinioară la răscrucea vechilor 

drumuri de țară. Și nici nu știm – pentru că, rar, cei care scriem 

punem mîna pe babaică ori pe frînghia de edecar a talianului – de cîte 

mii de ori pe zi și-au frînt trunchiurile, vîslind pe creste de talazuri ori 

scuturînd în mahune plase de cîte o sută de kilograme fiecare, așa 

cum nu știm ce gîndeau oamenii aceștia de cîte ori s-au întors la 

cherhana doar cu o mînă de rizeafcă, insuficientă și pentru o ciorbă, 

făcută de o gospodină zgîrcită. Nu știm multe; nu știm pentru că nu 

stăm cu ei nouă luni de zile dintr-un an în mahună sau sub pologul 

care mai apără somnul de mistuitoarea spaimă a țînțarilor. Și nici nu 

putem afla multe, pentru că oamenii aceștia tăcuți, modești pînă la 

sfială în preajma altora străini, nu cunosc lăudăroșenia, nu știu să-și 

depene, ca niște povestitori, faptele lor de muncă, egale mai în fiecare 

săptămînă cu actele de eroism de pe marile șantiere ale magistralelor 

noastre economice. 

Știm doar că, atunci cînd am poposit pe limba aceea de nisip, 

la o zvîrlitură de băț de solitara insulă Sahalin, tulburătoare prin 

atîtea taine cîte ascune, pescarii de la Ciotica stăteau răvășiți pe o 

întindere de cîteva sute de metri, ca într-un repaus de voie, oficiind 

ritualul de fiecare zi al reparării talienelor. Ni se spusese că în 

ziua aceea ieșiseră în larg înaintea zorilor, că descărcaseră din 

bărcile lor smolite, în două rînduri, cîteva mii de kilograme de scrumbie, rizeafcă și sardele, că mîncaseră pe 

apucate, nu totdeauna cu ceaunul de ciorbă lîngă ei, cum mai cred amatorii de drumeții, și că, deși se aflau în 

picioare de 16 și chiar de 17 ore, încă mai lucrau pe tăcute, fără să-și trădeze oboseala. 

Îi priveam discret, jenați de propria noastră îndrăzneală de a le tulbura munca, și nu ne venea să credem 

că mai pot arăta odihniți, cu fețele destinse și proaspăt rase, zîmbind ca niște adolescenți nevinovați. Nu 

semănau deloc cu ”patriarhii” aceia, îmbrăcați multicolor, așa cum ni-i mai înfățișează dioramele vitrinelor 

publicitare. Erau cu desăvîrșire calmi, omenoși înainte de orice, și se gîndeau la ale lor, vorbeau despre 

frigidere și aragaze sau despre casele noi pe care și le-au, sau le vor construi, despre taberele școlare în care le 

sînt trimiși copiii ori despre evenimentele internaționale la zi, despre filmele pe care ar dori să le vadă ori 

despre cărțile pe care le-ar citi, dacă conducerea întreprinderii ar fi mai receptivă la nevoia lor de informare, 

infinit mai imperativă decît a noastră, a celor care trăim în mari centre civice. Era, așadar, o după-amiază tîrzie 

și pîcla se condensa ca într-un clopot de sticlă. Nici o pasăre a cerului nu tulbura liniștea, nici o broască nu 

anunța prologul care urma și nici nisipul nu scîrțîia sub mișcarea ireală a pașilor, căptușiți în cauciucul 

cismelor. Și, atunci cînd nu mai speram să schimbăm o vorbă cu oamenii aceștia tăcuți, s-a apropiat de noi 

Atanase Efimov, șeful brigăzii a 12-a, întinzîndu-ne mîna familiar, de parcă ne-am fi cunoscut de o viață. Ne  

zice că buletinul meteo le este transmis cu întîrziere și că ei, pescarii, tot după soare și după curenții mării 

trebuie să se orienteze. Îl întrebăm cum va fi vremea a doua zi. Atanase zîmbește secret, scurt, ca pentru sine și 

într-un tîrziu ne-a spus, ca unor oameni care tot n-am pricepe, adică ”bună, cum să fie”. Dar pescuitul, 

încercăm noi să-l provocăm la un dialog mai lung. ”Și pescuitul… dar, dacă ar bate un vînticel de nord ar fi mai 

bine; vîntul aduce pește”. Atît; altceva nu ne-a mai spus. Și nici ”rivalul” său Nichita, brigadierul de la a 14-a, 

care s-a rezemat cîteva minute de vagonetul încrustat cu solzi. Cineva de la sediul secției piscicole Sf. Gheorghe 

ne spune că cele două brigăzi aflate la Ciotica se spionează reciproc, fiind într-o permanentă rivalitate. Nu era 

o exagerare; era o glumă. În fapt, fiecare brigadă își caută un loc mai bun de pescuit, învățînd din experiența 

anului precedent, a celeilalte. Altfel spus, ”rivalitatea” este o competiție, o permanentă întrecere din care, 

victorioasă iese competența, dorința de a pescui mai mult și de a cîștiga mai bine. Aflasem că amîndouă au 

pescuit aproape 50 la sută din întregul plan al secției, de anul trecut, cîteva mii de tone la un loc, adică dejunul 

unei țări întregi dacă întreaga populație ar mînca pește la prînz cîteva zile la rînd. 

Nu ne-a spus nimeni dar am înțeles ușor că, aici, la Ciotica, anul are un singur anotimp și anotimpul 

acesta este munca, o muncă care nu-i supravegheată și nici normată cu instrumentele știute, ale economistului 

ori ale tehnologului din fabrică. Valorile ei morale, ale unei profesii perpetuate în spirala generațiilor, au 



puterea de regenerare a vetrelor de foc și de pîine ale întregii țări, însumînd deopotrivă cotele unei înalte 

responsabilități muncitorești, comuniste. 

…După-amiaza aceea egală de la un capăt la altul, mistuită în pîclă și-n noaptea care venea, cu o boare 

abia adiind printre păpuriș, a fost precedată de zorii aceluiași anotimp, munca pescarilor de la Ciotica, care 

avea să oficieze iară ritualul umplerii mahunelor și a vaselor frigorifice, alt ecou al unui imn triumfal care 

străbate drumul de ape al deltei noastre cu nuferi în păr și maci roșii în suflet. Este, înainte de toate, imnul care 

ne face mai buni și mai frumoși în plinătate. Și nu mai puțin… 

ZĂRNESCU, PETRE. La Ciotica anul are un singur anotimp. În Delta, An VI, Nr. 1054, 13 iulie 

1973, p.1 şi 3 

 

 

 
 

Sat de pescari și navigatori. În Sf. Gheorghe, se spune că și funcționarii ori vînzătorii de acum au fost 

pescari, au socri și părinți pescari, în orice caz, au frați și cumnați în această breaslă de tradiție. Un confrate 

mai vîrstnic, autor a cîtorva volume dedicate acestor oameni ai deltei, asocia marea familie a pescarilor cu 

acele dinastii muncitorești ale minerilor și siderurgiștilor. Pescari din tată-n fiu, așa cum sînt minerii-mineri din 

tată-n fiu, zeci de familii înrudite între ele, cu bunici și fii în aceeași brigadă, cu unchi și nepoți în același ”șut” 

de abataj, semnînd toți laolaltă, viguros și demn, solemna naștere a unei noi ”șarje”, în vatra noastră de foc, de 

muncă și de pîine. 

E, așadar, și aici, la Sf. Gheorghe, o dinastie a pescarilor. Și-n fruntea acestei dinastii muncitorești, 

supuse acelorași legi aspre ale bărbăției, o femeie… 

O femeie pescar? O femeie șefă peste acei ”patriarhi” care și-au știut nevestele totdeauna acasă, 
niciodată pescuind cu setci și năvoade, niciodată înfruntînd neprevăzutul în acel cazan în clocot care este, pe 

furtună, marea carmacelor și marea talienelor? Prejudecățile îi mai fac și acum pe unii dintre ei să zîmbească 

ironic cînd le amintești că șeful lor este o femeie. Dar, sînt puțini, pentru că puțini dintre ei n-au știut să-și facă 

timp să vadă și să audă cu cîtă bărbătească voință știe să înfrunte totul această femeie, cu cîtă pricepere 

inginerească știe să rezolve totul această tehniciană, cu cîtă gingașă sensibilitate înțelege totul această activistă 

obștească. Și e, această femeie, ca membru al comitetului comunal de partid, ca vicepreședinte al Consiliului 

popular comunal și ca președintă a Comitetului comunal al femeilor, un activist politic și obștesc, beneficiara 

unui mandat al încrederii și al stimei dobîndite în cei 17 ani de cînd se află în Sf. Gheorghe. 

E greu, e ușor, să fii ceea ce ești, în această dinastie muncitorească a pescarilor, tovarășă Axenia 

Dumitru? 

Întrebarea n-o surprinde așa cum mă așteptam. Nu zîmbește cu sentimentul superiorității omului avizat și 

nici nu pozează împovărată de răspunderi, ca un model publicitar, cum ar fi alții tentați să creadă. Dar, nu este 

nici aspră și nici dură, obligațiile profesionale n-au făcut-o să-și piardă nici feminitatea și nici farmecul vîrstei. 

Pe chipul ei, de o candoare discretă, apare doar nota de umbre a omului care a cunoscut gustul sării. Nu 

vorbește despre sine. Preferă să discute despre pescari și despre această secție ca despre una din unitățile de 

bază ale întreprinderii Sulina, cu cele 15 brigăzi ale sale, pescuind toate la mare, la taliene sau carmace. Și îi 

place să spună că dintre cele 5 secții ale întreprinderii numai aceasta, de la Sf. Gheorghe, realizează 40 la sută 

din întregul plan, că de aici pleacă spre consumurile țării cea mai mare parte din cantitatea de scrumbie și de 

sturion, vreo 280 000 kg în plus, pînă în iunie, peste prevederile de plan. 

E greu, e ușor să fii pescar, Axenia Dumitru? 

Răspunsul, un răspuns indirect, este o nouă lecție despre modestie și despre muncă, ca unic cult în acest 

univers al apelor și numai al apelor… Notez la sugestia șefei că brigăzile lui Efimov și Nichita de la Ciotica 

aveau toate telienele la apă, că Ștefanov și Cernamoreț de la Buival adăugau alte zeci de tone la șarja de pînă 

acum de cîte 270 000 kg fiecare, că cei ai lui Dimache, Epifanov și Vasile Axente, de la carmace, anunțau 

prinderea unor exemplare de nisetru și păstrugă pe care 5 flăcăi, dintre aceia aflați la promenadă, pe cheiurile 

înserării, nu le-ar putea duce la cîntar. Vestea o confirma flotila celor 7 vase care patrulau în larg în preajma 

brigăzilor pescărești pentru că, cu acești oameni aflați dincolo de linia orizontului, se vorbește prin radio de 4 și 

de 5 ori pe zi, așa cum ne-am suna la telefon, unii pe alții, într-o mare metropolă. 

Dacă e greu…? 

Alături, pe o masă de birou, un dreptunghi metalic, semănînd mai curînd cu un cuptor electric, începe să 

zbîrnîie, vibrînd în el miile de kiloherți. Era ora ”telecomunicărilor”. 



- Alo, ”Somonu”, mă auzi! Sînt ”Farul”. 

Și ”Somonul” răspunde metalic, răgușit, greu de înțeles pentru cel neinițiat. Și unul și altul se salută 

ceremonios, civilizat, de parcă n-ar fi vorbit și cu două ceasuri în urmă. Se vorbește despre supravegherea 

uneltelor și despre prognoza producției. Aud că nu se găsește un talian; ”Să se continue căutarea lui!...”. Un 

talian nu e o sacoșă de piață. Este o unealtă pescărească scumpă și oamenii știu acest lucru. Se cere 

radiograma ”meteo” dar Constanța a întîrziat iar. Dialogul continuă cu întreprinderea, la Sulina, în termeni 

preciși, limpezi. E nevoie de un polizor; îl cer marangozii. E nevoie de ață, de pari. Șefa insistă. 

- Alo, sînt ”Farul”. 

Aflu acum că ”Farul”, nu este numai un nume de cod; e o femeie…, una dintre acele femei care de 17 

ani se prezintă la slujbă la 6 dimineața, uneori mult mai devreme, că pleacă la prînz o oră, două, pentru a veni 

din nou, seara, la ședința graficului de producție pentru a doua zi. 

E greu, e ușor, Axenia Dumitru? 

Greu e doar pentru cei care nu s-au deprins cu munca. Femeia aceasta nu s-a plîns niciodată deși se 

scoală în fiecare dimineață la ora 4 pentru a găti și a face curat. Amedeei, acestei fetițe cu nume de legendă, îi 

împletea codițele pentru școală în pauza dintre două decizii, luate operativ pentru bunul mers al producției. Cu 

soțul? Ei, da, cu soțul se întîlnește doar seara, la ședința de grafic. ”De certat, ne certăm acasă”, cum spune, în 

glumă Axenia. Soțul, Cristu Dumitru, comandantul vasului ”Stridia”, primește cele mai grele sarcini. Simplu: 

”să nu zică lumea că e protejat”. 

În dinastia muncitorească a pescarilor de la Sf. Gheorghe, ”Farul” nu este numei un nume de cod 

radiofonic; e o femeie model, expresia încrederii pe care partidul o investește în cel mai numeros eșalon al 

națiunii noastre, și e comunist, înainte de toate, activist politic și obștesc, deopotrivă. 

ZĂRNESCU, PETRE. “Farul” nu este numai un nume de cod radiofonic. În Delta, An VI, Nr. 1059, 
19 iulie 1973, p.1 şi 2 

 

 

 

 

Puțini se mai abat acum, în vacanța mare, pe la școală. Profesoara Victoria 

Pătrășchioiu, directoarea Școlii generale de 10 ani din Sfîntu Gheorghe, ne contrazicea 

vehement. 

- Copiii vin și acum la școală, cercurile își duc mai departe activitatea, iar 

fanfara pionierilor se află pe ponton, ori de câte ori le vin oaspeți din țară. 

Vin, așa cum spunea profesoara Pătrășchioiu, pentru că sunt ușor antrenabili, s-au 

născut și au crescut în spirit de echipă, au cultul și respectul pentru muncă. Dovadă, cum 

aveam să mă conving, zilnic pleacă o remorcă cu elevi la pepiniera complexului Delta din 

apropiere. Și nu merg, simplu, la plimbare, ci se duc să lucreze efectiv ca niște horticultori 

autentici. Muncesc din convingere, din respect pentru cel care n-a știut niciodată ce-i aia 

hoinăreală și seara, întorși acasă, simt din nou nevoia să se adune în curtea școlii, plănuind 

noi activități ca niște bătrîni sfătoși. 

Comparația, cu nimic exagerată, îmi amintește că această școală este frecventată în 

cursul anului, deopotrivă, de elevi vîrstnici, oameni în toată firea, ei înșiși cu feciori și 

nepoți elevi în clase mai mari. Aceștia sunt seraliștii… 

- Au fost, precizează directoarea, stîrnind nedumerirea. 

Și, atunci, cînd mă așteptam să aflu că nu știu care dintre seraliști, prea ocupați cu 

munca și cu ale casei, a abandonat școala, descopăr că aici, la Sfîntu Gheorghe, s-ar fi 

cuvenit să aibă loc o festivitate. Simplu, pentru că seraliștii sunt acum absolvenți. În comuna 

aceasta, avînd cîndva doar puțini știutori de carte, a absolvit anul acesta zece clase, prima 

promoție de seraliști, mai toți pescari sau personal navigant pe numeroase flotile ale deltei. 

Aparent, într-o țară ca a noastră, în care aproape jumătate din populație învață 

organizat, faptul că 23 de pescari și navigatori au absolvit, la bătrînețe, cele 10 clase ale 

școlii generale nu vi se pare mare lucru. Dar, veți de acord, numai aparent… Drept 

mărturie, semnatarul acestor rînduri rememorează acum, cu speranța că nu-i prea tîrziu, 

fapte de profundă frumusețe, care demonstrează cît de dornici de învățătură sînt acești 

oameni. Mi se spune că dintre cei 23 de absolvenți a zece clase – după recenta hotărîre, de 



fapt, pescari cu gimnaziul și prima treaptă de liceu – doar V. Cladiade are 18 ani, ceilalți, și cu deosebire 

veteranul Alexe Sablovschi, avînd vîrste venerabile în buletine. Și, totuși, oamenii aceștia veneau seară de seară 

în băncile clasei, luînd note la pupitrele acelea mici, în care abia încăpeau. 

Cladiade venea la școală călărind seară de seară 14 și 15 km, cu cărțile și caietele pe greabănul calului. 

Venea, de la distanțe mari, venea obosit și pleca obosit și nu s-a gîndit niciodată să abandoneze școala. Și ca el, 

ca acest Cladiade, venea cale de 12 km, venea și se întorcea noaptea, singur pe același canal în inima deltei, Ion 

Cernamoreț, pescarul de la Ciotica. Și tot ca ei, veneau neîmpinși de nimeni de la spate, pescarii Ion Varenic, 

om la 44 de ani, Dumitru Ignat, Aurel Babenco și Panait Cladiade, ca să amintim doar cîțiva dintre ei. Acesta 

din urmă, Panait, venea și el tot cu barca, de la o distanță de 10 km (și la 38 de ani ai săi nu mai era flăcău) 

tocmai de la farul al cărui paznic este. 

Scriind despre el, nu uit că în urmă cu un an, omului acesta i s-a înecat copilul într-un moment cînd soția 

era și ea bolnavă. Cine l-ar fi putut mustra, într-o asemenea situație, dacă n-ar mai fi dat pe la școală? Dar, n-a 

fost nevoie: Panait Cladiade, paznicul de la far, n-a avut atunci nici două zile de absențe în catalog. 

Spațiul nu ne îngăduie să vorbim mai mult - și-ar merita – despre cum și cînd învățau acești oameni, în 

bărcile cu scrumbii, cum scria un confrate de breaslă, sus, la timonă, sau veghind arderea tainică a farului de 

coastă. Și nici despre dascălii lor, profesori ”în schimbul doi”, pînă noaptea tîrziu care n-au pregetat să le 

înlesnească celor 23 de bărbați dobîndirea diplomei de absolvent. 

Văzînd acum școlarii din Sf. Gheorghe, adunați sub pavilionul organizației de pionieri, nu mă mai mir că 

școala e tot atît de populată, acum, ca în cursul anului și nici nu-mi manifest regretul că festivitatea primei 

promoții de absolvenți seraliști n-a mai avut loc. O festivitate zilnică se desfășoară, totuși, la alte dimensiuni, fie 

în practica elevilor, fie în munca acelor pescari, cu gimnaziul și prima treaptă de liceu în… buzunar. 

La școală, vacanța mare n-a luat încă recreație pentru că dacă o oră de clasă se încheie în limitele 

programei, viața merge înainte mai tumultoasă și mai încărcată de satisfacții. Căci școala, pentru muncă și 

viață pregătește fiii acestei țări, eroi de fiecare zi, în haine de lucru. 

PETROVICI, Z. La şcoală, în vacanţa mare. În Delta, An VI, Nr. 1065, 26 iulie 1973, p.1 şi 3 

 

 

 

Pentru a obține realizări suplimentare în cinstea zilei de 

23 August, organizația de partid de la secția piscicolă Sfîntu 

Gheorghe a mobilizat întregul efectiv de salariați la pescuit fără 

a împiedica desfășurarea activității zilnice normale. 

Pentru aceasta s-a organizat (în afara brigăzilor de 

pescuit care sînt repartizate pe zonă) o echipă de pescuit 

formată numai din navigatori care mînuiesc traulul pe Dunăre 

fără a-și întrerupe activitatea de servire a celorlalte brigăzi. Pe 

data de 25 iulie, de exemplu, primul traul aruncat în adîncul 

apelor de către echipa de pescari nou formată a recoltat 700 kg 

de pește. Sugerăm ca această metodă de lucru să fie aplicată și în alte secții ale unităților piscicole. 

SABLOSCHI, ANDREI – depanator telecomunicații. În ajutorul pescarilor. În Delta, An VI, Nr. 

1072, 3 august 1973, p.2 

 
 

 

Sub pretextul că este bolnavă gestionara Eugenia Varenic de la magazinul alimentar din comuna Sf. 

Gheorghe, cu de la sine putere a închis magazinul de la care se aprovizionează o comună întreagă, plus turiștii 

veniți în comună. Diagnosticul bolii pe care o are E.V. este foarte greu de stabilit pentru că la spital nu a fost 

încă, la dispensarul comunei nu s-a dus, dar nu uită ca seara să iasă nițel la plimbare în centrul comunei. Și uite 

așa, de circa două săptămîni magazinul alimentar din comuna Sf. Gheorghe stă cu lacătul la ușă, iar cetățenii 

așteaptă… Pînă cînd? 

Pînă cînd?. În Delta, An VI, Nr. 1072, 3 august 1973, p.3 

 

 



 

Cu cîteva zile în urmă brigăzile de pescari din Sfîntu Gheorghe conduse de A. Efimov și N. Pantelimon 

abia terminaseră de instalat în mare (zona Ciotica) talienele de pescuit. O furtună însă izbucnită din senin a 

rupt în cîteva ore mai mult de jumătate din ele. Conștienți de gravitatea situației toți pescarii au ieșit în mare și 

cu mari sacrificii au montat din nou talienele gigant și semigigant. În termenul stabilit a și început pescuitul. 

Numai în primele 4 zile cele două brigăzi au pescuit și predat la cherhana, peste 60 000 kg pește marin. Pentru 

pescarii din Sfîntu Gheorghe acest gest este firesc: totul s-a făcut în interesul producției. 

Un gest firesc. În Delta, An VI, Nr. 1072, 3 august 1973, p.3 

 
 

 

 

La chemarea lăsată de Comitetul de partid al comunei Sf. Gheorghe, ca în cinstea zilei de 23 August să 

fie racordată la rețeaua de energie electrică uzina de apă potabilă a comunei, au răspuns prezent un mare 

număr de locuitori care prin muncă patriotică au executat pozarea cablului de racordare în numai o zi și 

jumătate. În acest fel apa potabilă va fi distibuită pe rețea înainte de termenul planificat. 

Acțiune de muncă patriotică în cinstea zilei de 23 august. În Delta, An VI, Nr. 1073, 4 august 1973, 

p.1 

 

 
 

Timpul în general prielnic, favorabil pescuitului la mare, a permis colectivului de muncă al Secției 

piscicole Sf. Gheorghe, antrenat într-o vie întrecere, să obțină noi și prestigioase rezultate în producție. 

Contabilul secției, tovarășul Ion Munteanu, ne-a comunicat că pînă la 9 august a.c. cantitățile de pește prins și 

valorificat peste prevederile planului au fost de 871 tone, ceea ce înseamnă că de fapt la acea dată era îndeplinit 

integral și planul lunii în curs. 

Fruntașe – ne spunea interlocutorul nostru – sunt brigăzile de carmagii conduse de Gheorghe Dimache, 

Alexe D. Alexe și Serghei Halchin, cele de taliene de la punctul Ciotic, de sub comanda lui Efimov Afanase și 

Pantelimon Nichita, și în general întregul nostru colectiv de muncă care acum, ca și în perioada scrumbiei, 

pescuiește cu hărnicie atît la mare cît și în bunurile interioare. De altfel, potrivit hotărîrii pescarilor noștri, ne 

propunem a livra suplimentar în cinstea zilei de 23 August o cantitate de aproape 200 tone pește. 

COMŞA, P. La Secţia Piscicolă Sfîntu Gheorghe, 371 tone pește peste planul la zi. În Delta, An VI, 

Nr. 1078, 10 august 1973, p.1 

 

 

 

De curînd, în comuna Sf. Gheorghe a fost dată în folosință o nouă 

cofetărie. În prima zi de vînzare, cofetăria a fost vizitată de circa 3000 

consumatori, realizîndu-se o desfacere de peste 5000 lei. Personalul de la 

noua unitate se străduiește în continuare să ofere consumatorilor cele mai 

solicitate sortimente și preparate de cofetărie. 

SABLOSCHI, ANDREI – depanator telecomunicații. Cofetăria 

“Nufărul” de la Sf. Gheorghe. În 

Delta, An VI, Nr. 1082, 15 august 1973, p.4 

 

 

 
 

 

În comuna Sf. Gheorghe, unicul bufet la care apelează toți locuitorii și turiștii sosiți aici este ”Bîtlanul”. 

Cu toate măsurile luate s-a observat că în anumite zile, și în special duminica, lipsește apa minerală. La un 

control inopinat făcut la magazia de marfă a bufetului, unde este barman Felicia Agache, s-au găsit 32 de 

navete cu apă minerală pline. Acestea se vindeau însă la cunoștințe și bineînțeles la cei care mai lăsau bacșiș. 

De asemenea, în depozitul central de unde se aprovizionează bufetul respectiv, apă există din abundență. 



Întrebarea se pune: de ce tocmai în zilele cînd vin pescarii din larg ”lipsește” apa minerală? Cine se face 

vinovat de toate aceste nereguli? 

A cui este vina?. În Delta, An VI, Nr. 1083, 16 august 1973, p.2 

 

 

 
 

În legătură cu articolul publicat în ziarul nostru nr. 1031 din 10 iulie a.c., în care criticam slaba 

preocupare a organelor competente în asigurarea unor condiții corespunzătoare turiștilor care vizitează 

litoralul și comuna Sf. Gheorghe, din partea Direcției județene comerciale am primit următorul răspuns: 

”Articolul publicat în ziarul ”Delta”, în care au fost consemnate unele aspecte negative privind 

asigurarea condițiilor de desfășurare a turismului în comuna Sf. Gheorghe, îl considerăm ca o intervenție justă, 

precum și un ajutor prețios în stabilirea unor măsuri de îmbunătățire care au fost luate. În a doua decadă a lunii 

august a.c., cooperația de consum va instala 50 de căsuțe tip camping pentru cazarea turiștilor și va amenaja în 

continuare un nou restaurant. De asemenea, recent a fost dată în folosință rețeaua da apă potabilă, iar Fabrica 

de morărit și panificație Tulcea, prin secția de brutărie din Sf. Gheorghe, a luat măsura de a produce 5-6 

sortimente de panificație. 

Pentru abateri repetate de la regulile generale de comerț s-au luat măsuri de înlocuire a gestionarelor  

de la bufet și magazinul alimentar. 

Toate aspectele negative semnalate în coloanele ziarului au fost luate în evidență și sunt în atenția 

tuturor factorilor de răspundere în scopul îmbunătățirii activității de desfășurare a turismului în comuna Sf. 

Gheorghe.” 

Activitatea turistică a fost îmbunătăţită. În Delta, An VI, Nr. 1084, 17 august 1973, p.3 

 

 

 

 

Cu ocazia activului de partid din comuna Sf. Gheorghe, a fost 

analizat și modul cum au fost îndeplinite sarcinile de plan. Cu acest prilej a 

rezultat că ferma I.A.S. a realizat pînă la data de 22 august a.c., 60 la sută 

din cantitatea de furaje necesară sectorului zootehnic pentru iarnă. 

Realizări importante au obținut și pescarii de la secția piscicolă, secția 

Întreprinderii de industrializare a peștelui. 

S-a subliniat, de asemenea, participarea activă a locuitorilor 

comunei Sf. Gheorghe la întreținerea și irigarea plantațiilor și a pepinierei 

în vederea obținerii unor specii de arbori de înaltă productivitate. 

SABLOSCHI, ANDREI – depanator telecomunicații. Un bilanţ 

rodnic. În Delta, An VI, Nr. 1091, 26 august 1973, p.2 

 

 

 

 
 

Zilele trecute în comuna Sf. Gheorghe a luat ființă o nouă unitate comercială. Este vorba de o librărie. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. O nouă unitate la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An VI, Nr. 

1114, 22 septembrie 1973, p.2 

 

 

 

După cum ne informează corespondentul nostru din localitatea Sf. Gheorghe, Andrei Șablovschi, de mai 

bine de două luni golurile existente în rețeaua comercială a comunei nu sunt remediate. Cauza? Numeroasele 

note de comandă care atestă cerințele localnicilor - și pe care gestionarii unității respective le-au trimis în 



nenumărate rînduri conducerii serviciului comercial. Produse chimice din cadrul Direcției comerciale județene 

Tulcea – au rămas neonorate. Așa se explică faptul că la Sf. Gheorghe lipsește săpunul de față, glicerina, gazul, 

cimentul, varul, articolele de galanterie. 

Întrebăm și noi, la rîndul nostru, cam la a cîta notă de comandă expediată din Sf. Gheorghe vor 

răspunde tovarășii din conducerea serviciului comercial amintit? 

Note de comandă neonorate. În Delta, An VI, Nr. 1119, 28 septembrie 1973, p.2 

 

 

 
 

Odată cu introducerea noului program de navigație al navelor de pasageri rapide și clasice, au survenit 

următoarele modificări de program: 

NAVE RAPIDE DE PASAGERI: 

Pe relația Tulcea – Sf. Gheorghe: plecarea din Tulcea la ora 9,15 cu sosirea în Sf. Gheorghe la ora 

11,35. Înapoierea din Sf. Gheorghe în aceeași zi la ora 11,45 și sosirea la Tulcea la ora 14,05. 

Notă: Navele de pasageri de tip clasic au același orar de navigație ca și în perioada de vară cu excepția 

curselor pe relația Tulcea – Sf. Gheorghe și retur. 

De la Tulcea la Sf. Gheorghe plecările se vor face în zilele de luni, miercuri și vineri, după următorul 

program: plecarea din Tulcea la ora 14, sosirea la Sf. Gheorghe la orele 18. 

De la Sf. Gheorghe, la Tulcea, înapoierea navelor clasice de pasageri se va face a doua zi (respectiv în 

zilele de marți, joi și sîmbătă) cu plecarea la ora 4,30 și sosirea la Tulcea la ora 11,25. 

Modificări în orarul navelor de pasageri rapide și clasice. În Delta, An VI, Nr. 1126, 6 octombrie 1973, 

p.3 

 

 
 

Continuînd cu avînt întrecerea pentru realizarea planului 

anual înainte de termen, colectivul secției Sf. Gheorghe, din cadrul 

Unității piscicole Sulina, raportează realizarea planului de 

producție pe 9 luni înainte de termen. Pînă la 5 octombrie colectivul 

acestei secții a predat în contul lunii noiembrie 50.142 kg pește. 

Succesele obținute de acest harnic colectiv se datoresc 

organizării temeinice a muncii brigăzilor de taliene și carmace, 

folosirii la maximum a timpului de lucru, a uneltelor și 

ambarcațiunilor din donație, cît și disciplinei în producție a 

colectivului acestei secții. 

La depășirea planului o contribuție deosebită au adus-o 

brigăzile de taliene și carmace, folosirii la maximum a timpului de lucru, a uneltelor și ambarcațiunilor din 

dotație, cît și disciplinei în producție a colectivului acestei secții. 

La depășirea planului o contribuție deosebită au adus-o brigăzile de taliene nr. 12 și 14, conduse de 

comunistul Afanase Efimov și Nichita Pantelimon, de la Ciotic, și brigada condusă de Ermoghen Stafanov de la 

Buival, care începînd de la jumătatea lunii septembrie predau zilnic însemnate cantități de pește în contul anului 

viitor. 

În contul lunii noiembrie. În Delta, An VI, Nr. 1127, 7 octombrie 1973, p.1 

 
 

 

 

[…] De ce unitățile din Tulcea sunt bine aprovizionate cu produse zaharoase, de patiserie și ciocolată, 

iar nouă ne-au lipsit și ne lipsesc în continuare? 

Obiecții juste, care diminuează bunele rezultate obținute de I.C.L.S. ”Alimentara” în aprovizionarea 

comunei. Sperăm într-o remediere grabnică a lucrurilor. 

Cu totul alta este situația stocurilor pentru iarnă la produse industriale, legume și fructe. 

Dacă aprovizionarea curentă cu mărfuri industriale nealimentare este mulțumitoare, Direcția 



comercială a județului nici nu a început aducerea mărfurilor care trebuie să constituie stocul pentru iarnă. 

Gestionara de la raionul de textile, încălțăminte și confecții, tovarășa Maria Nichita, ne-a asigurat că în zilele 

care urmează trebuie să sosească marfă. Nu ne îndoim că va sosi. Dar Direcția comercială se angajase să 

încheie această acțiune înainte de termen. Așa ne-a declarat tovarășul director adjunct V. Teodoru într-un 

recent interviu publicat în coloanele ziarului nostru. 

În general insensibil la nevoile oamenilor, la pierderile pe care le provoacă unităților agricole, ca și la 

toate criticile care i s-au adresat din aceste motive, I.L.F. Tulcea este același și la Sf. Gheorghe. Caracteristicile 

satelor deltei sînt posibilitățile limitate de amenajare a silozurilor pentru legume și fructe. De aceea aceste 

produse nu se constituie în stocuri la unitatea de desfacere ci sînt vîndute de pe vase direct cetățenilor, fiecare 

cumpărîndu-și pentru conservare cît știe că are nevoie pînă la noua recoltă. Pînă în prezent, însă, I.L.F. Tulcea 

a transportat la Sf. Gheorghe doar o parte din necesarul de varză, ceapă, gogoșari și rădăcinoase. 

În altă ordine de idei, calitatea produselor sale este sub orice critică. De vină nu este producătorul ci 

concepția de lucru a I.L.F. Cartoful este cartof, bun sau rău, după cum l-a produs natura și l-a muncit omul. 

Ajuns la I.L:F. însă el trebuie sortat și, după criterii bine stabilite, repartizat consumului alimentar, industrial 

etc. În ziua de 17 octombrie, de la Sf. Gheorghe se întorcea spre Tulcea un ceam cu circa 30 de tone de cartofi. 

Din cele 40 de tone cu care venise, se vînduseră numai vreo 10 tone. În rest, nimeni n-a mai voit să-i cumpere și 

pe bună dreptate: starea lor nu dădea garanția că rezistă cîteva zile, darămite pînă la vară. Și este vorba despre 

o legumă de bază. Cît privește chioșcul existent în comună, aici se vînd numai fasole uscată, conserve și ceapă 

alterată. Așa stînd lucrurile, vînzătorul nici nu prea mai dă pe la unitate. În două zile nu am reușit să-l 

cunoaștem. 

Dar noi mai știm, am fost asigurați și de tovarășul N. Spătaru, director adjunct al Direcției comerciale, 

că există un plan riguros de acțiune pentru aprovizionarea de iarnă a localităților deltei și că, în conformitate 

cu acesta, lucrurile se vor desfășura normal, că mărfuri vor fi din plin, inclusiv legume și fructe. De ce realitatea 

de la Sf. Gheorghe infirmă unele dintre aceste prevederi? În locul oricărui răspuns pentru noi la ziar, am dori 

măsuri pentru ameliorarea lucrurilor în comună. 

Aprovizionarea pentru iarnă a localităţilor din Delta Dunării. În Delta, An VI, Nr. 1134, 16 octombrie 

1973, p.3 

 

 

 
 

Recent, locuitorii comunei Sf. Gheorghe au mai extins rețeaua de apă potabilă cu 

încă 1.500 de metri. Valoarea lucrării se ridică la 36.000 lei și s-a realizat prin contribuția 

bănească a locuitorilor. Pentru viitor se prevede extinderea rețelei de apă potabilă pe 

aproape toate străzile din comună, majoritatea lucrărilor urmînd să fie executate prin 

muncă patriotică. Se așteaptă doar specialiștii pentru a dirija lucrările. 

IASCHIU, VASILE - profesor. Au extins reţeaua de apă potabilă. În Delta, An VI, 

Nr. 1143, 26 octombrie 1973, p.3 

 

 

 

 
 

De curînd în ședința Comitetului executiv al Consiliului popular comunal Sf. 

Gheorghe s-a analizat activitatea de prevenire contra incendiilor pe perioada acestui 

an, scoțînd în evidență atît realizările obținute de către formațiile civile de pompieri, cît 

și unele deficiențe înregistrate. Apoi s-a adoptat un plan de măsuri pentru anotimpul 

friguros. 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Măsuri pentru prevenirea incendiilor. În 

Delta, An VI, Nr. 1148, 1 noiembrie 1973, p.3 

 
 

 

 



Peisajul cherhanalei litorale Ciotic depășește orice imaginație. Despre hărnicia 

pescarilor care pescuiesc în această zonă s-ar putea scrie un adevărat poem al 

eroismului și dăruirii anonime. 

Precizăm doar că în perioada 27 martie – 15 octombrie, brigăzile nr. 12 și 14 din 

Sf. Gheorghe și 4 și 5 din Sulina, toate aparținînd Unității piscicole Sulina, au predat la 

cherhanaua Ciotic 1.100.000 kg de pește, de la morun la hamsie, de la știucă la crap 

caras. 

Despre frumusețea locului, despre cherhanaua care se întinde peste mare ca un 

arc suspendat, despre marea care gemea sub biciuirile de forța 9 ale furtunii, despre 

condițiile bune în care trăiesc și muncesc pescarii din această zonă s-ar putea scrie zeci 

de reportaje. 

Dar toată această imensă frumusețe capătă în final un iz amar datorită nepăsării 

față de soarta bogățiilor apelor pe care cu trudă le-au scos la lumină pescarii. 

Cherhanaua Ciotic este sufocată de pește, pește care stă la sare de săptămîni, pește 

care nu-și mai găsește loc în vasele pentru sărat, pește care așteaptă ca 

I.I.P. Tulcea să-l ridice și să-l prelucreze: sute de mii de kilograme. Lucrătorii 
cherhanalei nu știu ce să-i mai facă, pescarii aduc zilnic noi și noi cantități (circa 2000 

de kg pe zi de la o brigadă). Noi vrem acest pește pe 

piață, proaspăt, așa cum este – sărat, afumat sau conserve. Oricum, și pentru aceasta nu 

trebuie lăsat să putrezească în cherhana! 

MIHĂILESCU, ERNESTO. O bogăţie care se iroseşte. În Delta, An VI, Nr. 1148, 

1 noiembrie 1973, p.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recent, elevii Școlii generale din comuna Sf. Gheorghe s-au deplasat în comuna 

Murighiol unde au avut o întîlnire cu pionierii și școlarii din această localitate. 

Cu acest prilej, s-a prezentat și un frumos program artistic. Au fost interpretate, sub 

conducerea prof. Olga Simionov, piese corale și orchestrale din folclorul local, piesa de 

teatru ”Calul Bălan” (în regia prof. Mioara Ivăncescu) și dansuri populare romînești 

(pregătite de Constantin Nițu). 

IASCHIU, VASILE - corespondent. Elevii Şcolii generale din comuna Sf. 
Gheorghe în vizită la colegii lor din Murighiol. În Delta, An VI, Nr. 1168, 24 noiembrie 
1973, p.3 
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