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                               Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” - 1978 

 
Tovarășul Iulian Lisov, primarul 

comunei, m-a însoțit luni, 6 februarie, într-un 

raid prin unitățile de desfacere din Sf. 

Gheorghe, unități din care localnicii au 

cumpărat anul trecut mărfuri valorând 12 

milioane lei, iar în prima lună a acestui an în 

valoare de peste 500.000 lei. Puterea de 

cumpărare a sătenilor de aici este deci foarte 

ridicată (comuna numără 432 de familii), iar 

unitățile comerciale se străduiesc să facă față 

cerințelor tot mai crescînde. Urmând mai ales, 

”itinerariul” lipsurilor semnalate iarna trecută, 

am constatat cu bucurie că mare parte din ele au 

fost înlăturate, semn că sesizările noastre au fost 

recepționate cum se cuvine. 

- Din cele semnalate iarna trecută 

am reușit să rezolvăm aproape totul. Magazinele 

sunt aprovizionate din abundență, iar în depozite 

avem tot ce ne trebuie pentru această iarnă. Am 

rezolvat însă lucrurile care au depins de noi, pe 

puterea noastră. Pentru că celelalte…  
Lipsesc cu desăvîrșire mezelurile, 

brînzeturile și alte sortimente. 
Problemă mai veche, lipsa mezelurilor 

era motivată iarna trecută de absența unor 

instalații frigorifice (un ”motiv” destul de 

străveziu pe timp de iarnă). Acum aflăm 

adevăratul motiv: aprovizionarea comunei se 

face pe criteriul planului valoric și nu pe sortimente, refuzîndu-se astfel să se țină cont de cerințele și 

sugestiile localnicilor. Și mai aflăm, cu surprindere, că crearea noilor întreprinderi comerciale (ICRA; 

ICSMI) la nivelul județean n-a rezolvat nimic la Sf. Gheorghe, ba chiar dimpotrivă! 

- Sîntem nemulțumiți de felul în care ne aprovizionează ICRA de exemplu. Parcă era mai bine 

înainte, cînd comuna era aprovizionată de I.C.S. Alimentara. Dacă nu mergi personal la Tulcea nu rezolvi 

nimic. Avem mare nevoie, de exemplu, de baterii de lanternă, sodă și alte mărfuri. Ca să nu mai vorbim de 

vechile necazuri cu prestările de servicii… 

Multe din necazurile anului trecut s-au rezolvat operativ, altele sunt în curs de a fi soluționate. 

Menționăm problema combustibilului, în prezent rezolvată, de asemenea încadrarea unei moașe la 

dispensarul comunei (dispensar unde lucrează un medic și 4 asistente), precum și permisiunea tovarășului 

Vasile Furnea, șeful depozitului de combustibil Tulcea, de a aproviziona (începînd din martie) comuna cu 

butelii. Altele însă nu și-au găsit rezolvarea. Și acum repararea unui televizor, a unui aparat de radio, ceas 

etc. necesită un drum lung pînă la Tulcea, drum care în condiții de iarnă, cînd navele circulă din două în două 

zile, durează (dus-întors)… patru zile. Tot patru zile durează și… scoaterea unei măsele, pentru că dispensarul 

nu are serviciu stomatologic. Ba, mai mult, Direcția sanitară a județului în loc să rezolve acest lucru prin 



trimiterea–de exemplu–unui stomatolog două-trei zile pe lună, a hotărît să ia de la dispensar scaunul 

stomatologic cu care era dotat! Ciudată hotărîre… 

Sintetizînd, putem aprecia că la Sf. Gheorghe, în ceea ce privește aprovizionarea unităților comerciale 

lucrurile stau bine. Există în depozite și magazine suficiente cantități de făină, mălai, zahăr, ulei și alte 

produse de bază. Bine este aprovizionat și aprozarul din comună. Rămîn însă unele lipsuri care trebuie urgent 

înlăturate. Aprovizionarea ritmică a magazinului alimentar cu mezeluri și brînzeturi, trimiterea periodică a 

unui specialist în reparații radio-Tv, care să repare la fața locului aparatele defecte, prezența, cel puțin cîteva 

zile pe lună în comună a unui medic stomatolog, sunt cîteva dintre necesitățile de primă urgență la care 

factorii de răspundere trebuie să găsescă rezolvări operative. Le așteptăm, cu convingerea că și anul acesta 

sesizările noastre vor avea ecoul de care s-au bucurat în iarna trecută. 

GHIOC, ROMEO ŞTEFAN. Iarna în localităţile de la Gurile Dunării. În Delta, An XI, Nr. 1502, 9 

februarie 1978, p.7 

 

 

 

 

 

 

În paralel cu pregătirile pentru 

declanșarea campaniei de primăvară, harnicul 

colectiv de muncă al secției piscicole Sf. 

Gheorghe a înregistrat primul succes al acestui 

an: colectarea a 65 tone de pește, cu 40 tone mai 

mult decît sarcinile de plan ale perioadei 

ianuarie-februarie. La această oră, se lucrează 

intens pentru finalizarea pregătirilor campaniei 

de primăvară la scrumbie, acțiune care se 

așteaptă a fi declanșată la 15 martie a.c. 

Un succes de prestigiu al pescarilor din Sf. Gheorghe. În Delta, An XI, Nr. 1506, 9 martie 1978, p.4 

 
 

 

 

 

 

Localitate cunoscută pentru nisipul ei catifelat și cald din timpul verii, pentru frumoasele exemplare de 

morun ce-i populează țărmul, ca și pentru hărnicia pescarilor ei, comuna Sf. Gheorghe trăiește la fiecare 

început de primăvară febra pe care le-o dă localnicilor prezența scrumbiei la gurile Dunării. Este momentul în 

care în fața și în spatele Strelcăi (locul în care fluviul primește primul sărut al mării) pescarii dau ”bătălia” 

primului pescuit: sunt zilele în care aici se mobilizează toată suflarea, toate forțele, toate uneltele, 

ambarcațiunile cu propulsie și fără. 

În primele două zile de pescuit, de la începutul acestei săptămîni, am văzut desfășurîndu-se sub ochii 

noștri flotile întregi de bărci sau cutere motorizate. Pe fluviu ca și în largul mării, în derivă, zeci de pescari 

lansează taliene sau setci în care se zbat apoi mii de scrumbii cu străluciri argintii fulgerate în razele soarelui. 

I-am văzut la voliu sau la scuturatul setcilor, și i-am identificat cu ajutorul tovarășului Anton Varenic, 

secretarul organizației de partid, pe cei  mai buni. Pe Simion Șmira și Filip Mastică, pe Serghei Halchin și 

Gavrilă Tulceanu, pe Chirilă Alexandrov și Filip Andrei, pe Gheorghe Dimache și Iacob Sidorenco, pe 

Afanase Ivanov și Ion Nichifor, pe mulți dintre acei care în aceste zile nu știu de timpul lor liber decît în 

scurtul răgaz dintre toane. 

Remorcați de puternice cutere precum ”Șprotul”, ”Somonul”, ”Rechinul”, ”Dragonul”, sau 

”Văduvița”, ajutîndu-se cu vele sau folosind motoare pentru bărci, pescarii din cele 14 brigăzi ale Secției Sf. 

Gheorghe urcă și coboară permanent, culisînd între Km 8 și zero; pătrund adînc în apele mării acolo unde – 

răspunzînd unor tainice chemări ale naturii – scrumbia dă asalt ultimului urcuș pe Dunăre. 



La cherhanalele din Ciotic și Sf. Gheorghe cantitățile de scrumbie cresc permanent. De la 2000 la 

5000; de la 5000 la 8000. Iar de cîteva zile frecvent între 13 și 15 mii. De altfel – așa după cum ne spunea șefa 

secției, tovarășa Axenia Dumitriu – peste 50 la sută din planul anual a și fost îndeplinit deși vremea n-a fost 

încă deloc bună. Pe măsură ce timpul se va îmbunătăți realizările vor fi tot mai mari existînd și în acest an 

premisele îndeplinirii și depășirii planului la această valoroasă specie. ”Pescuitul scrumbiei – ne spunea 

interlocutoarea noastră – este doar o campanie. Și dacă știi s-o folosești ai cîștigat! Este și motivul pentru 

care acum, aici se lucrează permanent”. 

…Cînd am plecat din Sf. Gheorghe umbrele înserării se așternuseră de mult. Pe Dunăre curgeau la 

vale în ritmul lor lopătat, zeci de bărci pescărești. Felinarele, asemenea unor licurici, semnalau prezența 

pescarilor pe apele învolburate și în acel ceas tîrziu. Valorificând o tradiție, ducînd mai departe o ștafetă din 

bătrîni, pescarii de aici lucrează în actuala campanie neîntrerupt. Abia atunci am înțeles ceea ce ni se spusese 

de la bun început. Că la Sf. Gheorghe ”nopțile scrumbiei” sunt albe. 

NICOLAE, VASILE. La Sfîntu Gheorghe ”nopţile scrumbiei” sunt albe. În Delta, An XI, Nr. 1512, 

20 aprilie 1978, p.1 şi 4 

 

 

 

 

 
 

Pescarii secției Sf. Gheorghe, care de cca. două luni desfășoară o 

neîntreruptă activitate la pescuitul scrumbiei, au raportat recent un succes 

deosebit: îndeplinirea integrală a prevederilor planului pe anul în curs la 

această valoroasă specie de pești. Pînă la sfîrșitul actualei campanii se prevede 

un spor de producție de cca. 200 tone de scrumbie de Dunăre. 

Noi şi importante succese. În Delta, An XI, Nr. 1518, 1 iunie 1978, p.4 

 

 

  

 

 

 

              Tabăra interjudețeană de creație literară de la Sf. Gheorghe a reunit, în cursul acestei luni, 

reprezentanți ai cenaclurilor literare ”Panait Cerna” Tulcea, ”Jean Bart” Sulina, ”Noviodunum” Isaccea, 

”Mihu Dragomir” Brăila, ”Alexandru Vlahuță” și ”Cicerone Theodorescu” Tîrgoviște, într-un dialog fecund de 

cunoaștere și participare la realitățile economice, sociale și culturale ale acestui colț de țară. 

Desfășurată sub semnul obiectivelor majore care stau în fața tuturor scriitorilor și artiștilor, așa cum 



au reieșit acestea din recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu în fața 

activului de partid și de stat și la ședința cu conducerea Uniunii scriitorilor de la 

Neptun, toți cei prezenți au trăit cu emoție momentele întîlnirilor cu 

reprezentanții Consiliului popular comunal, cu pescarii, preparatorii, mecanicii 

și marinarii secției piscicole, ai cherhanalei și ai punctului colector Ciotic, cu 

pionierii unității ”Alexandru I. Cuza”, cu cadrele didactice ale școlii generale, 

cu prozatorul Constantin Novac și poetul Dumitru Mureșan, invitați din partea 

revistelor de cultură ”Tomis” și ”Vatra”. 

Plinătatea sentimentelor și gîndurilor cu care s-au desfășurat ședințele 

de cenaclu, precum și dezbaterile mesei rotunde despre prezența și afirmarea 

tinerilor condeieri din cenaclurile participante în cadrul Festivalului național 

”Cîntarea României”, prin valoarea ideologică și artistică a lucrărilor create au 

exprimat cu hotărîre valabilitatea adptării acestora la exigențele și necesitățile 

spirituale crescînde ale oamenilor muncii. 

Inițiativa Comitetului pentru cultură și educație socialistă a județului 

Tulcea de a tradiționaliza manifestările acestei tabere de creație literară și sub 

aspect editorial, prin publicarea celor mai valoroase poezii, reportaje, note și 

însemnări despre oamenii și locurile pitorescului meleag cuprins între Dunăre și 

Mare, se înscrie în semnificațiile unui autentic act de cultură izvorît din 

realitățile bogate ale prezentului nostru socialist, deschis mereu înnoirilor. 

VLADIMIROV, OLIMPIU. A doua ediţie a taberei interjudețene de 
creație literară de la Sf. Gheorghe. În Delta, An XI, Nr. 1531, 31 august 1978, 
p.2 
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