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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1976 

 

 
 

 

La Școala generală din comuna Sf. Gheorghe a devenit o tradiție ca în fiecare an, în prima 

duminică a lunii februarie să se sărbătorească ”Ziua bunicilor”. 

Patruzeci și cinci de bunici și bunice, cu nepoțeii lor, elevi, se îndreptau duminică, 1 februarie a.c., 

spre sala căminului cultural, unde avea să se desfășoare serbarea oferită lor de cei mici. 

Un frumos program artistic susținut de pionierii claselor II – IV, în care au apărut, printre alții, 

Nichita Carmen, Sablovschi Augustina, Bălan Octavian, cîntăreți, dansatori, recitatori a emoționat 

asistența. 

În încheierea festivității pioniera Carmen Sidorencu a mulțumit bunicilor pentru că au crescut și 

îngrijit pe părinții lor, iar copiii participanți le-au oferit bunicilor prezenți daruri dinainte pregătite cu 

dragoste. Emoția a fost ”la mijloc”, atît copiii, cît și bunicii, lăcrimînd de bucurie. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Ziua bunicilor la Sfîntu Gheorghe. În Delta, An IX, Nr. 

1398, 12 februarie 1976, p.7 

 

 

Anul acesta la secția piscicolă Sf. Gheorghe se vor alinia la startul campaniei de primăvară a 

pescuitului scrumbiei 156 pescari organizați în echipe care sunt dotați cu uneltele adecvate: 78 setci, 16 

taliene gigant și bărci, pentru toate echipele care își desfășoară activitatea în cele 4 zone ale secției. 

Tot din pregătirile în condiții bune a campaniei face parte și efectuarea instructajului de protecția 

muncii și balizarea zonelor periculoase care au fost marcate și prin panouri avertizoare. În zonele de 

pescuit au fost amplasate pentru cazarea pescarilor un număr important de pontoane dormitor. În aceste 

condiții declanșarea campaniei se va desfășura în timp optim. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Pescuitul scrumbiei. În Delta, An IX, Nr. 1402, 11 

martie 1976, p.4 

 

 

Urmărind cu atenție migrația scrumbiei în Dunăre, colectivul secției piscicole Sf. Gheorghe a putut 

declanșa imediat campania de pescuit a acestei valoroase specii de pește. Astfel, în zilele de 28-29 martie 

a.c. pescarii acestei secții au pescuit și predat la cherhana 12 000 kg scrumbie. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Fapte din marea întrecere. În Delta, An IX, Nr. 

1405, 1 aprilie 1976, p.1 

 



 
- Am venit la Sf. Gheorghe în 1954, imediat după absolvirea școlii tehnice. Am trecut prin 

toate serviciile și în 1970 am fost numită șefa secției. ”Poftim, am ajuns să ne conducă o femeie, un bărbat 

nu se mai găsea! – spuneau unii. Ce era să fac? Tăceam. Uneori mă simțeam jignită, dar n-am dat înapoi 

în fata greutăților. La urma urmelor nu cerusem eu să fiu șefa secției, dar inginerii care veniseră pe aici n-

au vrut să stea și-au plecat la oraș, unde-i trăgea ața… Apoi am avut și ”ghinion” să fac mereu planul, ba 

să-l și depășesc, așa că am rămas în continuare… 

- Acesta a fost începutul, sau dacă vreți trecutul dumneavoastră, Axenia Dumitriu. Acum, 

după atîția ani petrecuți prin aceste locuri, cum vă simțiți aici? 

- Treptat, oamenii s-au obișnuit cu mine, m-au înțeles, iar faptul că o femeie este șef într-un 

sector de activitate, considerat de toată lumea ca un ”drept” al bărbaților, nu mai miră decît pe vizitatori. 

- E grea munca dumneavoastră? 

- Nu știu ce să vă spun. Eu consider că nimic nu e greu… totul se face, numai să existe 

preocupare, dragoste pentru muncă și meserie. 

- Ați fost distinsă cu ordinul agricol. Sînteți mulțumită de ceea ce faceți? 

- Să vă spun drept, nu prea. Seara cînd îmi fac bilanțul, mi se pare totuși că n-am realizat cît 

aș fi vrut, așa că aștept dimineața ca s-o iau de la capăt. 

- Sunteți totuși femeie. Aveți timp și pentru dumneavoastră? 

- Uită-te și dumneata! Acesta-i ”cap de femeie”! Noi lucrăm zi lumină, nu avem program. 

Dacă pe la ora 16 ajung acasă să mănînc și să controlez lecțiile fetiței, la 18 sunt înapoi. Seara ținem 

ședințe operative unde discutăm toate problemele, pentru ca a doua zi dimineața fiecare să știe ce are de 

făcut. 

- Sunteți și un factor dinamizator al vieții obștești din comuna dumneavoastră… 

- Da, sunt președinta comitetului comunal de femei, și să știți că-mi iau în serios acest rol. 

Ori de cîte ori se ivesc necazuri în unele familii, eu mă bag și nu mă las pînă ce lucrurile nu sunt așa cum 

trebuie. Păi, ce, e după ei? 

- Spuneți-mi tovarășe Axenia, în secția pe care o conduceți lucrurile merg chiar atît de bine, 

cum se spune? 

- Mai sunt și necazuri, fiindcă sunt și unii, care nu știu sau nu vor să știe ce au de făcut… Pe 

aceștia îi chemăm, discutăm cu ei, o dată, de două ori, și dacă nu înțeleg, luăm măsuri… Dacă unul e mai 

delăsător, îl trimit să muncească într-o brigadă de fruntași și atunci știu că nu mai am probleme cu el. 

- Oamenii vă stimează mult. Se spune că multora le-ați călăuzit pașii, că mulți vă datorează 

faptul de a fi devenit oameni întregi… 

- Și cu noi s-au ”chinuit” alții. Trebuie să ajutăm și noi, acum la rîndul nostru. Le spun 

tuturor că pentru a izbîndi trebuie să scoată din vocabular cuvîntul ”nu pot”. Nimic nu e greu… totul se 

face. De aceea nu trebuie să așteptăm să vină alții să ne facă ceea ce trebuie sau ce putem face noi. 

ȘERBĂNESCU, LIVIU M. Profiluri contemporane. În Delta, An IX, Nr. 1413, 27 mai 1976, p.3 

 



Sălciile, cu lumini de verdeață pe ramuri, flutură salutul tineresc al primăverii Deltei. Îl adresează, 

în primul rînd, acelor oameni curajoși hărnicind pe fluviu în lotcile lor negre și suple. Merită să-i vezi pe 

acești bărbați, desfășurînd cu îndemînare zecile de metri ale setcilor, să observi măiestria cu care conduc 

alunecarea plaselor pe toboganul apelor și să urmărești apoi priceperea cu care acestea sunt scoase, 

pentru a îndestula pîntecele ambarcațiunilor cu spicele argintii ale scrumbiilor. În acest sezon, al 

pescuitului scrumbiei, pentru pescari nu a existat vreme rea sau bună. Acolo, la limita nedecisă dintre 

fluviu și mare totul se măsoară în sute de tone de pește ridicat din valurile înspumate. Ploaia de meteoriți 

vii, săgetînd orizontal adîncurile, este stăvilită și capturată în plase. Cu pescari ca Pantelimon Nichita, 

Efimov Atanase, Șmira Simion, Alexandru Chirilă, Mastică Filip, Dimache Gheorghe și mulți alții planul se 

realizează și se depășește zi de zi. Tovarășul Ion Varenic, vicepreședintele Consiliului popular al comunei 

Sf. Gheorghe, ne-a povestit cum s-au pregătit oamenii, încă din iarnă, pentru declanșarea acestei 

campanii. 

Ca și în alte ocazii, comuna Sf. Gheorghe ne-a dovedit încă odată că este îngrijită de mîna unor 

buni gospodari. Tovarășul Iulian Lisov, primarul acesteia și Nițu Constantin, secretarul biroului executiv, 

ne-au vorbit cu mîndrie de tot ceea ce s-a realizat pentru a se adăuga un plus de frumusețe localității. S- au 

plantat 1 800 de puieți, s-au amenajat parcuri și spații verzi, se urmărește cultivarea tuturor terenurilor. 

Stimulînd activitatea bazei silvo-cinegetice s-au acoperit cu viitoare păduri peste 200 de ha și s-au refăcut 

altele 100. Din inițiativa directorului acesteia, tov. Ing. Ion Albu, două hectare de pămînt se vor transforma 

în grădină de legume. Cifra poate părea nesemnificativă, dar este un început îndrăzneț, ținîndu-se seama 

că se va fertiliza un sol inconvenabil, nisipos. Va cere multă muncă, dar se va realiza fiindcă locuitorii 

comunei au, în felul lor de a-și îndeplini ceea ce și-au propus, ceva din tenacitatea și răbdarea înaintării 

deltei în mare. 

Nu au fost uitați nici oaspeții din fiecare vară ai comunei. Din inițiativa primarului, va lua ființă o 

secție de prestări servicii destinată exclusiv turiștilor. 

Ca simbol al strădaniei acestor oameni, care știu să smulgă nisipului și apelor frumusețe și 

bunăstare, am văzut la Sf. Gheorghe, în solul acela nisipos, cum cresc gingașe zambile… 

POPESCU, CRISTIAN ERMEI. Zambile de Sfântu Gheorghe. În Delta, An IX, Nr. 1414, 3 iunie 

1976, p.1 şi 6 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sf. Gheorghe este locul din țară în care soarele răsare cel mai devreme, iar veștile, o spun 

localnicii, ca pe un paradox, ajung cel mai tîrziu. O spun în glumă fiindcă peste 60 la sută dintre ei au 

televizoare, majoritatea au aparate de radio și toți audiază emisiunile stației de radioficare. Un adevăr 

totuși există în gluma lor, el constînd în faptul că Sf. Gheorghe este un sat îndepărtat de reședința județului 

și relativ izolat. Ar fi de așteptat poate ca activitatea culturală de aici să fie săracă, dacă nu chiar 

inexistentă. O tradiție culturală nu s-a afirmat în trecut în acest loc decît prin existența îndelungată a unui 

cor al pescarilor. Astăzi însă un suflu nou transpare în tot ceea ce se întreprinde pe acest tărîm. Poate că 



nu grăiesc îndeajuns despre aceasta 

diplomele conferite la concursuri 

județene, punctajul mare (2891 de 

puncte) obținut la ”Dialogul 

artistic” (situînd comuna pe locul II 

în competiție), elocvent este însă 

faptul că Sf. Gheorghe în trecut 

locul ”unde nu se întîmpla nimic” a 

devenit martorul unei reale emulații 

pe plan spiritual. Faptul se 

datorează deopotrivă mutațiilor 

petrecute în felul de a privi și de a 

percepe fenomenul cultural al 

localnicilor, entuziasmului cu care 

”o mînă” de animatori culturali își 

exprimă menirea, responsabilității 

cu care aceștia acționează. Cadre 

didactice precum Victoria 

Pătrășchioiu, directoarea școlii, 

Olga Simionov, Floarea Mateescu, 

Vasile Iaschiu, Ioana Țipirigan și 

Constantin Rîpea, tînărul și 

entuziastul director al căminului 

cultural, sunt dintre cei pentru care 

menirea dascălului nu se sfîrșește o 

dată cu ieșirea din clasă după ora 

de curs. Instructori ai formațiilor, 

autori ai textelor de brigadă, 

redactori ai emisiunilor locale, 

conferențiari – sunt doar cîteva 

dintre ipostazele în care pot fi 

surprinși. 

Existența numeroaselor formații artistice (cor, brigadă artistică de agitație, grup vocal, de teatru, 

dans tematic, grup folk, montaj literar-muzical, muzică ușoară etc.) care cuprind aproape 100 de oameni, 

în majoritate tineri, demonstrează dorința de participare activă, plenară la viața culturală, nu numai în 

postură de spectatori, ci de autori ai ei. ”Cînd dăm un spectacol la căminul cultural sala e arhiplină” – ne 

spunea directorul căminului cultural. 

Deci, receptivitate există. Aceasta se observă și prin participarea masivă la acțiunile cu caracter 

cultural-ideologic, educativ sau pe teme de cultură generală și prin solicitările și sugestiile adresate 

căminului cultural sau stației de radioamplificare. ”Am făcut nenumărate emisiuni pornind de la sugestiile 

oamenilor din comună și acestea cred că au fost cele mai eficiente” – mărturisea profesorul V. Iaschiu, cel 

care de peste 10 ani este ”redactorul” emisiunii locale. 

”Aveți neajunsuri, greutăți sau cum vreți să le spuneți, tovarășe director? – l-am întrebat pe 

Constantin Rîpea. ”Avem”, a răspuns acesta cu destul năduf. ”De pildă, unii tineri consideră că au 

terminat cu tinerețea și preocupările ei după ce s-au căsătorit. Sau, un alt exemplu, unii specialiști vor să 

fie insistent solicitați și rugați pentru a colabora cu noi, nu pentru că ar exista rea voință, ci, mai degrabă 

din comoditate. Și un alt exemplu: unii factori educaționali (U.T.C. – ul, sindicatul) lasă în seama noastră, 

a celorlalți, inițiativa. Pînă la urmă lucrurile merg bine, dar se ”demarează” greu. 

În condițiile în care canalele mass-mediei, în special televiziunea, fac concurență, și încă una 

serioasă, activității culturale din comună, oamenii sunt tentați să le prefere pe acestea. Intervin astfel 

imperativele accesibilității și calității. Dacă în privința primului problema e solubilă, în legătură cu cel de-

al doilea posibilitățile locale sunt uneori depășite, resimțindu-se nevoia intervenției unor specialiști. Or, la 

acest ”capitol” lucrurile nu se prezintă prea ”în roz”. ”De la numirea mea în funcția de director al 

căminului cultural (n.n. – septembrie 1975) nu a venit decît o dată un tovarăș de la Comitetul județean de 



cultură, și atunci cu prilejul ”Dialogului artistic”. În atari condiții, oamenii se descurcă cum pot, prin forțe 

proprii, încercînd să suplinească îndrumarea competentă prin pasiune și entuziasm. 

Totuși e loc încă pentru mai bine. Mai sunt neîmpliniri, mai sunt nemulțumiri, mai sunt păreri în 

sensul perfectibilității. Opiniile solicitate cîtorva locuitori în legătură cu activitatea culturală din Sf. 

Gheorghe se oferă atît drept concluzii privind activitatea trecută, cît și ca sugestii pentru cea viitoare. Iată 

cîteva dintre ele. 

”Nu trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am dobîndit, fiindcă se poate realiza și mai mult, nu numai 

în ce privește diversificarea genurilor, ci și eficiența” (Constantin Nițu, locțiitor al secretarului comitetului 

comunal de partid). 

”Ar trebui să acționăm cu toții pentru a-i determina pe tineri să-și facă simțită prezența și din punct 

de vedere al inițiativei și din punct de vedere al realizării efective a unor manifestări” (Mariana Munteanu, 

funcționară la poștă). 

”La punctele de lucru cred că ar fi bine să se întețească activitatea cultural-educativă, mai ales în 

această perioadă de campanie” (Ioan Sidorencu, marinar la secția piscicolă). 

”N-ar fi rău dacă ar avea o activitate mai bogată și clubul tineretului, care este al nostru, al 

organizației U.T.C.”(Ștefana Painschi, funcționară la poștă). 

”Activitatea sportivă suplinește de multe ori acțiunile tinerești cu caracter cultural, acestea fiind 

mai slab realizate” (Valeriu Sidorencu, pescar la unitatea piscicolă secția Sf. Gheorghe). 

”Ar fi binevenite discuții, schimburi de opinii între noi, tinerii, organizate la clubul nostru, pe teme 

ale activității noastre, ale tinereții” (Valentina Condrat, muncitoare la I.I.P.). 

”Atragem tineretul încă de pe băncile școlii la activitatea culturală, căutînd să le insuflăm gustul, 

inițiativa pentru aceasta” (Victoria Pătrășchioiu, directoarea școlii). 

Ceea ce s-a făcut pînă acum la Sf. Gheorghe în ce privește activitatea culturală este un bun cîștigat. 

În baza cerințelor ce se impun trebuie să se acționeze pentru diversificarea genurilor, pentru a conferi un 

conținut mai bogat manifestărilor, pentru atragerea mai multor oameni ca participanți activi la realizarea 

acestora. 

IVANOV, NINA. Comuna Sf. Gheorghe - Un loc fără tradiţii culturale astăzi martor al emulaţiei 
spirituale. În Delta, An IX, Nr. 1423, 5 august 1976, p.2 

 

 

 

 
Antrenat în întrecerea socialistă, colectivul de 

pescari al secției piscicole din localitate a încheiat 

fiecare lună cu rezultate dintre cele mai bune, în 

frunte aflîndu-se echipele de pescari conduse de 

Nichita Pantelimon și Efimov Afanase. Acum, în 

întîmpinarea zilei de 23 August, harnicii pescari s-au 

angajat să depășească sarcinile de plan pe luna în 

curs cu 200 la sută. 

Rezultatele obținute pînă în prezent dau garanția că 

pescarii își vor respecta cuvîntul dat. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Pescarii de la Sfântu Gheorghe respectă angajamentul. 
În Delta, An IX, Nr. 1424, 12 august 1976, p.2 

 

 

”Cînd a venit furtuna, acum o săptămînă, toți ne-am bucurat; pescarul este vesel cînd încep să se 

agite apele, prindem… Dar furtuna a ținut prea mult, ne-a împrăștiat peștele care se prinsese între timp, 

sculele smulse au fost luate de valuri. Vă închipuiți că nimănui nu-i vine să rîdă cînd vezi că cîștigul 

meritat prin trudă îți fuge printre degete”. Tovarășul Victor Alexandrov, locțiitor al secretarului 

organizației de partid de la secția piscicolă Sf. Gheorghe a definit firea mai aparte a pescarului, oameni a 

căror meserie se deosebește de altele nu atît prin faptul că e greu, cît mai ales că încă mai este 



condiționată de șansă și meteorologie. Și, cu toate acestea, și pescarii sunt la fel ca ceilalți oameni, adică 

vor să știe și să înțeleagă ce se întîmplă cu ei, cu noi și cu întreaga lume. […] 

Pescarii vor sa ştie şi să înţeleagă. În Delta, An IX, Nr. 1435, 28 octombrie 1976, p.2 

 

 

 

 

Pescarii Secției Sf. Gheorghe a U.P. 

Sulina îndeplinind și ei sarcinile de plan anuale 

înainte de termen, au predat, pînă la data de 24 

noiembrie a.c., peste sarcinile de plan, 

cantitatea de 607 tone pește. 

S-au evidențiat brigăzile de taliene 

conduse de comuniștii Afanase Efimov și Nichita 

Pantelimon. La realizările de pînă acum, 

colectivul acestei secții s-a angajat să adauge, în 

cinstea zilei de 30 Decembrie încă 50 tone pește 

din care 30 tone sturioni. 

Realizări de prestigiu ale pescăriilor. În 

Delta, An IX, Nr. 1440, 2 decembrie 1976, p.4 
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