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        Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1977 

 
Vineri, 14 ianuarie, la Sf. Gheorghe ploua 

mărunt, insistent. I-am propus primarului comunei, 

tovarășul Iulian Lisov, să facem un raid prin 

unitățile pe care sătenii le vizitează zilnic, pentru a-

și procura cele necesare vieții. Și, pentru că ploaia 

nu mai contenea, am căutat pentru început o… 

umbrelă. 

- Nu, umbrele n-avem – ni s-a răspuns 

la magazinul universal al comunei. De cînd? Din 

octombrie, anul trecut. Am cerut, dar nu ni s-au 

dat… 

Același rezultat și în privința fîș-urilor. 

”Avem cîteva, dar măsuri foarte mici, nu vă 

cuprind”. Altminteri, magazinul e destul de bine 

aprovizionat. În cele trei raioane, mărfuri din 

abundență. Lipsesc însă unele obiecte de cea mai 

strictă necesitate, așa zisele ”mărunțișuri” 

indispensabile oricărui cămin. De pildă măturile, 

necesare fiecărei gospodine, lipsesc de cîteva luni. 

Într-o vitrină de raion, un ceas de masă. Ultimul. 

- Și dacă vin acum doi cumpărători care 

solicită ceasuri? 

- … 

Știm, peste tot e loc pentru mai bine. La fel și 

în rafturile acestui magazin, unde e loc destul pentru 

umbrele, fîș-uri, mături, găleți din plastic și alte 

bunuri. 

De la magazinul universal trecem la cel 

alimentar. Gestionarul Gheorghe Tudose ne spune 

că vinde zilnic mărfuri de peste 10 000 lei. Îl credem 

(de altfel rafturile sunt pline cu de toate, inclusiv 

”Borsec”), dar vrem să-i credem și pe cei care 

cumpără. 

- Lipsește cam de mult mălaiul, nu 

găsim mezeluri, brînză, făină. Dar vă rog să nu-mi dați numele la ziar… 

Tovarășul Lisov ne explică cum că mălai și făină sunt suficiente la depozit și că trebuie să apară în 

curînd la vînzare. Cît despre mezeluri și brînzeturi, aici necazul e mai mare, depozitul local neavînd 

instalații frigorifice. 

La cofetărie, alături de deliciosul suc de Sf. Gheorghe și de mari cantități de portocale, lămîi, cafea 

naturală etc., nectar de pere fabricat în 1975! 

- Așa l-am primit de la depozit – explică vînzătoarea Geta Tulceanu – de fapt nici nu se 

vinde… 

E firesc ca o băutură al cărei termen de garanție a expirat acum un an și jumătate să nu se vîndă. 

Nefirească e numai prezența ei în magazin. 

Afară plouă continuu. Ne îndreptăm spre dispensarul comunei, unde-l întrebăm pe medicul 



Constantin Catană ce leac recomandă pentru tratarea unei măsele. 

- Măseaua? Un calmant. Serviciu stomatologic nu avem… Lipsesc de fapt mai multe, nu doar 

serviciul stomatologic. În comună este nevoie de o moașă, în lipsa căreia nașterile sunt asigurate de 

medicul Catană (n.n. medic generalist) ”asistat” într-o vreme de o femeie mai în vîrstă. Lipsește și un 

farmacist dar, cu toate aceste lipsuri, cazuri dificile n-au fost pînă acum. 

- Oamenii sunt în general sănătoși iar suferințele, cîte sunt, le rezolvăm noi. Pînă vom avea 

cadrele necesare vom munci mai mult și ne vom descurca. Ceea ce nu înseamnă că la Sf. Gheorghe, nu 

simțim nevoia unei moașe. 

Să încercăm deci cîteva concluzii. În linii mari, comuna este bine aprovizionată. Depozitele sunt 

pline cu stocuri suficiente pentru iarnă și, periodic, sosesc noi cantități de mărfuri. Chiar în ziua vizitei 

noastre sosise o șalupă cu mari cantități de fasole, ceapă, mere etc. Pîinea este produsă, de asemenea, în 

cantități suficiente; albă, intermediară, neagră, în general oamenii au tot ce le trebuie și se așteaptă ca, 

anul acesta, desfacerea de mărfuri să depășească recordul de anul trecut, cînd a atins cifra de 47 de 

milioane lei. Tovarășul Iulian Lisov ne-a furnizat însă o serie de alte elemente ce merită a fi supuse atenției 

factorilor competenți la nivel județean. 

- Aproape 300 de familii din comună au butelii, dar pentru a le schimba trebuie să meargă la 

Tulcea sau Sulina. Ar trebui ca, măcar o dată pe lună, să primim butelii de la Tulcea. Foarte critică e și 

problema prestărilor de servicii. Dacă li se defectează oamenilor televizorul, trebuie să-l ia în brațe și să 

meargă la Tulcea; pentru a repara un ceas, la fel. Apoi, oamenii sunt nemulțumiți și în privința 

combustibilului pentru încălzit. În cantitățile repartizate în afară de lemne intră și 20 la sută cărbuni, 

cărbuni care nu vin, dar pentru care banii se încasează din oficiu. Sunt destule probleme de rezolvat pentru 

ca totul să fie bine. În ceea ce ne privește avem multe îndatoriri față de oamenii comunei. Vom căuta să le 

rezolvăm cît mai rapid. Vă invităm să mai veniți ca să vedeți că neregulile constatate azi au fost rezolvate. 

GHIOC, ROMEO; MATEI, FELICIA; ŞERBĂNESCU, LIVIU. Iarna în localităţile de la Gurile 

Dunării: „Vă invităm să mai veniţi şi altădată…”. În Delta, An X, Nr. 1447, 20 ianuarie 1977, p.1 şi 6 

 

 

 

 

 

Peste 100 de locuitori ai comunei Sf. Gheorghe au participat, în ziua de 

19 februarie, la o acțiune voluntar-patriotică destinată consolidării și 

supraînălțării digului protector al localității. Sătenii (din rîndul cărora s-au 

evidențiat în mod deosebit Ion Susciuc, Gavrilă Hordei, Leonida Cladiadi și 

alții) au reușit ca, într-o singură zi de muncă, să consolideze peste 3000 metri 

de dig, urmînd ca în zilele următoare acțiunea să continue, de data aceasta și 

cu participarea tinerilor din organizația U.T.C. a comunei. 

SABLOSCHI, ANDREI – corespondent. Acţiuni voluntar-patriotice 
la Sf. Gheorghe. În Delta, An X, Nr. 1452, 2 februarie 1977, p.6 

 

 

 

 

 

 
Zilele trecute a avut loc, în localitatea Sf. Gheorghe, deschiderea taberei de creație a artiștilor 

plastici amatori din județul nostru. 

Din viaţa culturală a judeţului. În Delta, An X, Nr. 1471, 7 iulie 1977, p.2 
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