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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1979 

 

 
Vineri, 26 ianuarie, la Sf. Gheorghe 

s-a întîmplat să fie una din cele nouă zile ale 

anului în care (după cum susțin statisticile 

meteo) nu bate vîntul. Zăpada se topise și ea 

dar, cum calendaristic ne aflăm încă în 

”miezul” iernii, i-am adresat tovarășului 

Iulian Lisov, primarul comunei, întrebarea: 

- Și totuși, dacă Dunărea ar 

îngheța, izolînd comuna? 

- Nu cred că ne-ar afecta prea 

mult, sîntem pregătiți pentru orice situație. 

Depozitele sînt pline, avem mărfuri de bază 

pentru cel puțin două luni. Din punct de 

vedere alimentar, de la făină, mezeluri și 

conserve pînă la… portocale, nu ne lipsește 

nimic. Cu toate că… 

Cu toate că, desigur, chiar la Sf. 

Gheorghe viața oamenilor nu poate fi 

limitată numai la mărfuri ”de bază”, sătenii 

avînd aceleași drepturi și aceleași nevoi ca 

în orice altă așezare a țării. Răspund 

unitățile comunei acestor nevoi ale 

oamenilor? 

O ”listă” a sortimentelor lipsă din 

rafturile magazinului de mărfuri industriale 

ar începe cu baterii, cuie, detergenți… 

cremă de ghete, încălțăminte pentru copii și 

ar putea continua mult peste limita spațiului 

acestor rînduri. 

- Din acest punct de vedere o 

ducem într-adevăr mai greu ca în alți ani. Și asta, în primul rînd pentru că acum întregul comerț al comunei e 

subordonat I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” Sulina, întreprindere înființată recent și care ne aprovizionează cît se 

poate de prost. Știm că întreprinderea are și ea destule necazuri, multe din ele obiective (n.n. lipsa mijloacelor 

de transport), fapt este că de două luni ea nu ne-a trimis… nici un fel de marfă! Într-un fel, nu-i rău că toate 

unitățile noastre sunt subordonate unei întreprinderi, dar e timpul ca întreprinderea să treacă la fapte. 

Pînă cînd I.C.S. Mixt ”Delta Dunării” va trece la fapte, să vedem însă ce s-a întîmplat cu mai vechile 

necazuri ale sătenilor (prestările de servicii, asistența medicală) semnalate de noi în anii trecuți. Situația, din 

păcate, nu s-a schimbat. Pentru repararea unui televizor, soluția e aceeași: un drum pînă la Tulcea, drum care 

în acest anotimp, cînd navele de pasageri circulă o dată la două zile, durează patru zile! Aceleași patru zile, sînt 

necesare și pentru simpla tratare a unei… măsele, chiar dacă la dispensarul comunei (lipsită de un medic 

stomatolog) se află cuvenitul scaun, chiar dacă Direcția sanitară s-a angajat să rezolve situația prin trimiterea 

periodică a unui specialist la Sf. Gheorghe. 



Cu convingerea că (din anumite puncte de vedere, adică în ceea ce privește mărfurile alimentare ”de 

bază”) la Sf. Gheorghe iarna poate fi oricît de grea, încheiem raidul nostru, sintetizînd următoarele urgențe: 

 Aprovizionarea mai bună a comunei cu mărfuri industriale și textile – încălțăminte pentru copii, 

 Prezența în comună (2-3 zile pe lună) a unui depanator radio-Tv. 

 Trimiterea în comună (cel puțin o dată pe lună) a unui specialist stomatolog și mărirea stocului de 

medicamente cuvenit comunei. 

Așteptăm ca unitățile și organele ce au datoria de-a rezolva aceste urgențe să acționeze în consecință, 

pentru ca și la Sf. Gheorghe oamenii să beneficieze de tot ce aparține unei vieți civilizate, în concordanță cu 

actualul nivel de civilizație al județului, al țării întregi. 

GHIOC, ROMEO ȘT; VASILE, ADRIAN. La Sf. Gheorghe (din anumite puncte de vedere) iarna 
poate fi oricît de grea. În Delta, An XII, Nr. 1554, 8 februarie 1979, p.7 

 

 

 

 

 

 

 

Moto: ”Îi ducem la mare luni și-i aducem în 

sat duminică la prînz, dacă-i timpul bun. Stau acasă 

cîteva ore și luni în zori pleacă iar. Asta-i munca și 

viața de pescar la mare…”. (Dumitriu Axenia, șefa 

punctului piscicol Sf. Gheorghe). 

Capitolul I: ”Prinși de dorul unui val/ au 

plecat în zori / aripi vîslele păreau / și cîntau cu dor 

/ Mare neagră, mare-albastră / și cu cerul la hotar / 

du pe brațe lotca noastră / lotca noastră de 

pescar…”. 

Așa începe un prea frumos cîntec pescăresc, 

un cîntec pe care pescarii din Sf. Gheorghe îl îngînă 

în bărcile lor, un cîntec pe care l-au cîntat și la 

emisiunea Tv ”Antena vă aparține”, aducînd în 

casele noastre fiorul necuprinsului marin care 

pentru ei este nu geografie ci, simplu, locul de 

muncă al fiecărei zile. Vă propun să rămînem un 

timp pe aceste versuri, căutînd adevăratele lor 

”rime” în adevărurile simple ale muncii și vieții 

oamenilor care-l cîntă. Așadar… 

- Sperăm ca anul acesta să fie marea 

mai bună, ne-am cam săturat de-atîtea furtuni. 

Angajamentul nostru e ca-n ’79 să realizăm 1840 

tone de pește. Eu zic că-l putem și depăși, dar 

depinde de vreme. Dacă iese bine sezonul la 

scrumbie înseamnă că facem treabă. La Ciotica au 

plecat brigăzile 14 și 12 cu tot ce trebuie pentru ca 

să meargă treaba bine. 

Brigăzile 14 și 12 cuprind vreo 40 de 

pescari, conduși de brigadierii Pantelimon Nichita și Efimov Afanase, care ”nu s-au mișcat de la mare din 

1967, de cînd s-a înființat Cioticul”. Iar Cioticul acesta e un punct piscicol așezat aproape între talazurile 

mării, ”stăpînit” de Grigore Munteanu, Fiodor Ivanov, Stelian Ivanovici, Carpov Painschi, Iosif Axente și toți 

acei pescari despre care Dumitriu Axenia spune că: ”sunt adevărați lupi de mare”, n-au frică de nimic. Dar ce 

ar putea determina, la urma urmei, vreo… ”frică”? 

Capitolul II: ”Cînd i-a prins, pierduți de mal / vîntul mîniet / și-i purta pe culmi de val / ei cîntau încet / 



Mare neagră, șes de ape / norii negri-n zări apar – n-ar putea-n adînc să-ngroape / lotca noastră de pescar…” 

Nu-i vorbă, munca pescarilor nu e deloc romantică, uneori e foarte periculoasă. Vedeți dumneavoastră, 

la scrumbie mai e cum mai e, că talienele se pun mai spre mal. Dar carmacele, în care se prind morunii, se pun 

în larg, la 15-16 kilometri, mergi o oră cu cuterul pînă acolo. Și, mai mult, carmacelor ”le e bine” pe furtună, 

atunci se prind bine morunii, a fost și un film la televizor, ”Sturionii se prind pe furtună” și nu-i deloc joacă să 

fii în barcă în timp de furtună. Cum se spune la noi, ”talienele vor pace, carmacele vor vînt”, dar și-ntr-o parte 

și-n alta munca e la fel de grea… 

De mulți ani pescarii din Sf. Gheorghe se desprind zilnic de maluri, contopindu-se cu ”șesul de ape” al 

mării. Rămase pe mal, femeile înălțau cîndva mării rugi, dar vechile rugi au fost întotdeauna deșarte, iar marea 

își lua mereu ”vama” de suflete, cam 4-5 în fiecare an. Dar satul a rămas mereu viu. 

Grija noastră de-acum e alta. Cea a furtunii mai puțin, avem vase motorizate, opt la număr, cărora nu le 

pasă de furtuni, avem stații prin care știm oricînd unde e orice om al nostru. Grija este de a-i ”struni” pe 

oameni, de a-i determina să nu se-avînte prea mult pentru că ei, pescarii, sunt deosebit de curajoși, dorința de-a 

prinde cît mai mult pește e-n firea lor, dar nimeni nu trebuie să întreacă măsura. Pentru că, chiar în zilele 

noastre, pe Marea Neagră nu te joci cu furtuna… 

Capitolul III: ”Și-au zărit la țărm, ca-n prag / Satul lor frumos / ei veneau vîslind cu drag / și cîntau 

duios / Mare neagră, șes de ape, / mamă bună ne-ai fost iar / lîng-obraz ținuși aproape / lotca noastră de 

pescar…” 

I-am privit deseori pe pescarii din Sf. Gheorghe atunci cînd se întorceau cu lotcile pline, ca dintr-o nouă 

bătălie cîștigată, dintre talazurile mării. Întotdeauna, privirile mi-au rămas pe mîinile lor, pe palmele acelea 

uriașe, bătătorite de muncă, asemenea unor unelte vii prin care-au trecut toate furtunile și toate încleștările 

mării. Dar cu surprindere am văzut că, mai mult decît mîinile, trebuia să mă uit la deosebita gingășie (cum sună 

acest cuvînt alături de asprimea acestor oameni ai mării…) a sufletelor lor, de unde urcă acest cîntec în care 

marea nu mai e mare, ci ”mamă bună” care ”duce pe brațe” și ține ”lîngă obraz” lotca pescarului. 

Căci da, aceasta e pentru pescarii din Sf. Gheorghe marea, un prieten și-o ”mamă” chiar, cu care  

se-ntîlnesc zilnic în zori și de care se despart tîrziu, către seară. 

26 martie 1979. 

- La Ciotic a început a 10-a zi din ”bătălia scrumbiei”. Da, anul are ”semne bune”, pînă acum am 

expediat beneficiarilor peste 22 tone de scrumbie. Și dacă scrieți, nu-i uitați pe Grigore Munteanu, Pantelimon 

Nichita, Fiodor Ivanov și Efimov Afanase, tot ei sunt în frunte… 

GHIOC, ROMEO ŞTEFAN. Mare Neagră şes de ape… În Delta, An XII, Nr. 1563,  12 aprilie 1979, 

p.7 

 

 

 

 
 

Locuitorii din Sf. Gheorghe, 

participă și în acest an la ample 

acțiuni de muncă patriotică pentru 

buna gospodărire și înfrumusețare a 

comunei. Pînă acum prin munca lor 

voluntară pe străzile comunei au fost 

transportate și împrăștiate peste 50 

vagoane de pietriș, iar 250 ml de 

trotuare au fost betonate, lungimea 

acestora urmînd să crească în 

perioada următoare cu încă 1000 ml. Din rîndul locuitorilor participanți se evidențiază în mod deosebit pentru 

hărnicia lor, Tinca Ignat, Vetuța Iosipescu și Maria Carpov. 

SABLOSCHI, ANDREI - corespondent. Fapte. În Delta, An XII, Nr. 1572, 14 iunie 1979, p.7 

 

 

 



La 1 iulie a plecat în stațiunea 2 Mai – Mangalia un echipaj de 11 pionieri, ”Prieteni ai grănicerilor” din 

Sf. Gheorghe care participă la o tabără de profil. 

IOVANA, N. Jurnal de vacanţă: ”Prietenii grănicerilor” – elevii din Sfîntu Gheorghe. În Delta, An 

XII, Nr. 1575, 5 iulie 1979, p.2 

 

 

 

 

 
 

Cu rezultate deosebite în muncă au încheiat primul semestru și pescarii secției 

piscicole Sf. Gheorghe. După cum ne informează tovarășa Dumitriu Axinia, șefa secției, 

harnicii pescari de aici au pescuit suplimentar 421 de tone de pește, cele mai mari 

cantități fiind înregistrate la scrumbie, specie la care depășirile se concretizează în 

peste 400 de tone. Fruntașe în campania de pescuit din acest semestru sunt brigăzile 

conduse de Nicolae Cernamoriț și Ștefan Ermoghen (Sf. Gheorghe), Pantelimon Nichita 

și Efimov Afanase (Ciotic). 

La Sf. Gheorghe importante cantităţi de peşte pescuit suplimentar. În Delta, An 

XII, Nr. 1575, 5 iulie 1979, p.4 

 

 

 

 

 

 
 

La Sf. Gheorghe a luat de curînd ființă o secție de covoare, care valorifică 

tradițiile existente aici în arta țesutului. Cele 25 de țesătoare realizează pentru început 

covoare tip ”Doina” și ”București”. De menționat că secția înființată la Sf. Gheorghe 

se va extinde, aici urmînd să lucreze, pînă la sfîrșitul anului peste 100 de țesătoare. 

SABLOSCHI, ANDREI – ziarist colaborator. La Sf. Gheorghe - o nouă 
secţie de covoare. În Delta, An XII, Nr. 1580, 9 august 1979, p.4 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Sf. Gheorghe a luat recent ființă Asociația de 

creșterea animalelor a locuitorilor din comună. În adunarea 

de constituire, desfășurată în prezența tovarășului Augustin 

Todea, director general al D.G.A.I.A. Tulcea, locuitorii au 

ales organul de conducere al asociației și au adoptat o serie 

de măsuri menite să îmbunătățească fondul de animale din 

sectorul gospodăriilor populației. Astfel, s-a hotărît 

repartizarea judicioasă a suprafețelor de pășuni și fînețe 

naturale precum și amenajarea, întreținerea și buna 

gospodărire a acestora (în suprafață totală de 100 hectare), asigurarea și creșterea celor mai bune rase de 

bovine care permit, potrivit specificului local, obținerea unor sporuri superioare, dotarea asociației cu 

cositoare și greble mecanice, însămînțarea unor suprafețe cu fînețe și pășuni care să facă posibilă obținerea 

unor cantități mai mari de furaje etc. De asemenea, locuitorii comunei au propus îndiguirea unor suprafețe de 



teren ceea ce ar crea condiții mai bune creșterii animalelor. Trecînd neîntîrziat la traducerea în viață a acestor 

hotărîri, o mare parte dintre membrii asociației sunt angrenați în prezent în acțiunea de depozitare a fînețelor 

pentru iarnă. Totodată a început și se desfășoară cu bune rezultate, activitatea de reparare a adăposturilor. 

SABLOSCHI, ANDREI – ziarist colaborator. La Sf. Gheorghe a luat fiinţă Asociaţia de Creştere a 
Animalelor. În Delta, An XII, Nr. 1581, 16 august, p.1şi 5 

 

 

 

 
 

Pe linia acestor stringente preocupări ale întregii omeniri şi 

în ţara noastră au fost iniţiate şi efectuate o serie de studii şi 

cercetări, au fost experimentate diferite tipuri de instalaţii de captare 

a energiilor neclasice. […] Se are în vedere în principal folosirea 

energiei soarelui, conversia energiei vântului, captarea energiei 

valurilor mării şi, de asemenea, alte surse ce pot fi valorificate în 

ţara noastră. 

Plecînd de la premisele că potenţialul energetic solar sau 

eolian în Delta Dunării este apreciabil, Institutul Naţional de Creaţie 

Ştiinţifică şi Tehnică (INCREST) din Bucureşti s-a gîndit la 

valorificare întrucît viteza minimă a vîntului, 6 metri pe secundă, 

care permite funcționarea unei turbine eoliene de putere mică și 

medie, este atinsă cvasipermanent. 

Din discuțiile cu factorii de conducere ai Bazei rezultă că 

cercetările sînt pe cale să fie finalizate cu succes, în timpul cel mai 

scurt obținîndu-se primele cantități de energie de la soare, vînt și 

valurile mării. Scopul urmărit este ca asemenea instalații care se 

experimentează în prezent la Sf. Gheorghe să fie extinse pe tot 

litoralul și în deltă, folosindu-se mai ales la întreprinderile mici, în 

locurile greu accesibile, la cherhanale, încălzitul apei menajere, a 

locuințelor, fabricarea gheții în industria alimentelor etc. 

De subliniat, în încheiere, că la construcția și exploatarea 

instalațiilor ce se experimentează la Sf. Gheorghe locuitorii acestei comune contribuie cu tot entuziasmul. De 

altfel, un prim obiectiv, urmare a captării energiilor amintite, va fi îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă a 

localității. 

PREDA, D. La Sf. Gheorghe-deltă – Bază complexă de cercetări privind captarea noilor surse, 
netradiţionale de energie. În Delta, An XII, Nr. 1583, 30 august 1979, p.7 
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