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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1975 

 

 

La Sf. Gheorghe, la fiecare cinci minute de la malul stîng către malul 

drept și invers pescarii lansează uneltele în apă, plutind cu mare grijă spre 

mare. Și așa zi și noapte, două-trei luni cît durează migrația scrumbiei 

pescarii muncesc cu eforturi sporite pentru a realiza cantități cît mai mari din 

acest pește de mare valoare economică. În acest an pescarii secției piscicole 

Sf. Gheorghe au fost dotați cu noi unelte și ambarcațiuni. La pecuitul 

scrumbiei ei sînt serviți de 7 vase motorizate care-i scutesc de efort fizic. 

De la tovarășa A. Dumitriu, șefa secției piscicole, am aflat că în 

actualul sezon al pescuitului scrumbiei, numărul bărcilor s-a mărit cu 30 iar 

al uneltelor cu 240 de coseaci. Pescuitul de la km 5 pînă la km zero, se face 

prin rotația tuturor formațiilor de lucru la toate toanele. Pentru cointeresarea 

materială a pescarilor, prețul la pescuitul scrumbiei se stabilește după cît 

colectează fiecare pescar și în colectiv, pe brigadă, cum era anul trecut. 

Aceasta face ca fiecare pescar să fie interesat să realizeze o lansare sau două 

în plus în 24 de ore și să pescuiască o cantitate mai mare de scrumbie. 

Pentru primirea, condiționarea și expedierea recoltei din acest an, la 

cherhanalele de la Sf. Gheorghe, Ciotic și Ivancea s-au luat toate măsurile. Au 

fost asigurate ambalajele necesare (tărgi, lăzi, butoaie din lemn și din plastic, 

330 tone sare, peste 1 600 tone gheață depozitată) în afară de 10 tone gheață 

care se fabrică zilnic pe vasul ”Pinguin” ce se află în această zonă. La 

începutul acestei luni cherhanaua din Sf. Gheorghe a primit forța de muncă 

(preparatori) necesară pentru două schimburi. Oamenilor li s-au creat condiții 

de cazare în dormitoarele amenajate aici și la Ciotic. Conducerea I.I.P. Tulcea 

a asigurat trei vase care circulă de la Tulcea la Sf. Gheorghe și retur, pentru 

aprovizionarea curentă a cherhanalelor și transportarea peștelui proaspăt. 

Organizat temeinic și dotat cu tot ce este necesar, colectivul secției 

piscicole Sf. Gheorghe a obținut în acest sezon remarcabile succese în 

producție. În cinstea zilei de 1 Mai el a realizat în numai 10 zile planul pe luna 

aprilie. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în acest an, de la 

începutul sezonului pînă acum s-a realizat o producție de 140 tone scrumbie 

față de numai 65 tone anul trecut. Colectivul acestei secții este hotărît ca în 

acest sezon să realizeze două planuri de producție din acest valoros pește care 

este scrumbia. 

NICOLAEV, E. Pescuit intens la scrumbie. În Delta, An VIII, Nr. 

1354, 17 aprilie 1975, p. 1 şi 4 

 

 

 



Migrația scrumbiei din acest an i-a găsit bine pregătiți pe pescarii 

unităților piscicole din cadrul centralei ”Delta Dunării”. Brigăzile ce pescuiesc 

la gurile Dunării au înscris pe graficul întrecerii socialiste succese de seamă: 

pînă la data de 27 aprilie ei au îndeplinit prevederile planului anual la această 

specie obținînd totodată peste plan 392 tone scrumbie. Cele mai bune realizări 

le-au înregistrat colectivele unităților piscicole Sulina (respectiv secția Sf. 

Gheorghe) și Tulcea. 

Au fost îndeplinite şi depăşite prevederile planului la pescuitul 

scrumbiei. În Delta, An VIII, Nr. 1357, 8 mai 1975, p.4  

 

 

 

 

Zilele însoritului sfîrșit de septembrie, găsește tinerii 

comunei Sf.  Gheorghe, mobilizați de organizația U.T.C. muncind 

spornic la conservarea roadelor bogate ale adîncurilor deltei. Ei 

au realizat în numai 4 ore de muncă patriotică, în ziua de 21 

septembrie a.c., un adevărat record. Despre ce este vorba? De 

cele 4 vagoane de pește de cea mai bună calitate preluate din 

căzile de sărare și ambalat în bidoane, în cantități mai mici, 

pentru a putea fi expediate. Rezultatele muncii justifică mîndria 

lor că activitatea pe care o prestează este utilă și răsplătită 

cu laude de către colectivul de muncă al cherhanalei, aportul 

muncii lor fiind de un real folos în eliberarea spațiilor de 

depozitare, supraaglomerate de avalanșa de pește ce se recoltează în această zonă. 

AVRAM, LIANA. Alături de cei vîrstnici. În Delta, An VIII, Nr. 1379, 2 octombrie 1975, p. 7 

 

 

 

 

Cu puțin timp în urmă, analizîndu-se activitatea de aprovizionare a populației cu mărfuri de larg 

consum a reieșit faptul că aprovizionarea de toamnă-iarnă a localităților din Delta Dunării este 

necorespunzătoare. 

Cu același prilej, secretariatul Comitetului județean de partid a recomandat conducerilor organelor 

comerciale județene măsuri energice care să ducă la o aprovizionare corespunzătoare a acestor localități, 

îndeosebi, cu rezervele planificate pentru perioada toamnă-iarnă. A fost fixat totodată ca termen de încheiere a 

acestei importante acțiuni, data de 15 noiembrie a.c. 

Care este situația în prezent? 

Este, credem, demn de relevat faptul că atît la Chilia, Periprava și Sf. Gheorghe cît și la Sulina și 

Maliuc au fost transportate cantitățile de lemne de foc necesare și că, pe alocuri, aceste cantități sunt mai mari 

decît cele planificate a se primi. 

Totuși, dacă în ceea ce privește produsele industriale planul de aprovizionare este realizat în proporție 

de aproape 85 la sută, în cel alimentar, realizările sunt cu mult sub posibilitățile existente deși au fost luate 

unele măsuri ca: sporirea numărului de vase pentru transport, dirijarea unor mărfuri pe bază de grafice direct 

în localitățile din deltă și altele. 

Localitățile supuse izolării în cazul iernilor grele au primit, în medie, cca. 50-55 la sută din produsele 

alimentare stabilite și cel mult 35-40 la sută din cele de legume și fructe. Or, față de termenul stabilit de către 

Secretariatul Comitetului județean de partid acțiunea este mult întîrziată. 

Sunt în prezent localități, ca Sulina, Sf. Gheorghe și Chilia, în care lipsesc făina albă, zahărul și uleiul, 

sarea și petrolul lampant, cartofii și varza. Pentru ce este oare nevoie de intervenții și telefoane din partea 



primarilor ca să se trimită mărfurile stabilite pe bază de 

planificare și care se găsesc la depozitele din Tulcea? 

Este oare normal ca timp de aproape o lună de 

zile să nu se poată găsi sare și oțet în multe dintre 

magazinele localităților aflate pe brețul Chilia și 

aprovizionate de I.J.E.C.O.O.P. Tulcea? 

”Cînd se vor ține de promisiunile făcute în 

legătură cu aprovizionarea deltei tovarășii din 

conducerea I.J.L.F. Tulcea?” – ne întreabă aproape 

zilnic, atît prin scris cît și la telefon, numeroși primari și 

secretari ai comitetelor de partid din localitățile supuse 

izolării. Ce să le răspundem? 

Cît sînt de îndreptățiți să fie nemulțumiți de 

această situație cei amintiți, o spun cifrele. La Sulina, de 

la Ziua recoltei nu s-a mai primit nici un kilogram de 

cartofi, la Sf. Gheorghe, din cantitatea de 16 vagoane s-

au trimis doar 6, iar la Chilia, din cele 4 vagoane–

nimic. Și la fel stau lucrurile cu rădăcinoasele și 

fructele. 

Ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al 

P.C.R., care a avut loc marți, 4 noiembrie a.c., a 

subliniat din nou necesitatea de a se lua măsuri 

energice pentru înlăturarea defecțiunilor existente în 

organizare și funcționarea rețelei comerciale. […] De 

aceea, atît conducerile Direcției comerciale județene cît 

și a I.J.E.C.O.O.P.–ului și I.J.L.F.–ului Tulcea au 

sarcina să ia toate măsurile ce se impun pentru 

înlăturarea lipsurilor manifestate și, dînd dovadă de mai 

mult dinamism și spirit de inițiativă, să-și îndeplinească 

cu un înalt simț de răspundere sarcinile de 

aprovizionare a locuitorilor deltei noastre. Organelor și organizațiilor de partid din aceste unități comerciale le 

revine sarcina de a nu neglija îndeplinirea atribuțiilor cu care au fost, la rîndul lor, investite. 

CONSTANT, TRAIAN. Aprovizionării de toamnă-iarnă a localităţilor din Delta Dunării–toată 
atenţia!. În Delta, An VIII, Nr. 1384, 6 noiembrie 1975, p.1 şi 2 
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