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Localitatea Sfântu Gheorghe-Deltă în articole din ziarul ”Delta” – 1983 

 
Poposim la Sf. Gheorghe pe urmele pașilor 

marelui bărbat al țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

omagiat cu căldură în aceste zile de întreaga țară pentru 

împlinirea unei jumătăți de secol de activitate 

revoluționară și cu prilejul zilei sale de naștere. 

La Sf. Gheorghe, pe tovarășul Ceaușescu 

locuitorii îl cunosc ca pe un om apropiat lor, un tovarăș 

care le cunoaște păsurile și face totul pentru binele lor. 

Aici, în această comună de la vărsarea în mare a unuia 

din brațele Dunării, foarte mulți sunt cei care se 

mîndresc că i-au strîns mîna și au stat de vorbă cu primul 

bărbat al țării, în timpul vizitelor sale de lucru 

întreprinse aici, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

cu toți ceilalți conducători de partid și de stat. Cum să nu 

iubești un astfel de om și conducător care printre atîtea 

treburi politice și economice, interne și internaționale își 

găsește timp să vină aici în Sf. Gheorghe pentru a sta de 

vorbă cu ei, a se interesa de soarta comunei lor 

îndeaproape. Bătrînului Ion Sablovschi i se umezesc și 

acum ochii cînd povestește cum l-a întîmpinat el, în straie 

de sărbătoare, cu pîine și sare, pe conducătorul iubit. 

La comitetul comunal de partid tovarășul secretar 

adjunct Iulian Lisov are vie în amintire ziua în care 

secretarul general al partidului s-a oprit în mijlocul 

mulțimii de oameni din comună și i-a îndemnat să 

acționeze pentru dezvoltarea comunei lor. Urmare a 

acestor indicații, anul trecut s-a reînființat pe teritoriul 

comunei o fermă de bovine care va ajunge pînă în 1985 

la circa 5000 capete. 

La secția piscicolă tovarășa Axenia Dumitru ne 

spune că tovarășul Ceaușescu este foarte iubit de pescari pentru că de fiecare dată cînd s-a aflat în Sf. 

Gheorghe s-a interesat personal de bunul mers al pisciculturii. 

- Vă rog să scrieți acolo la ziar, ne spunea dînsa, că urmare a indicațiilor date am acționat 

pentru modernizarea cherhanalei, iar în cursul acestui an vom da în funcțiune o afumătorie. Și v-aș ruga să 

mai scrieți că pescarii îi doresc sănătate și viață lungă, să ne poată conduce pe mai departe și că îl așteptăm 

și în acest an la Sf. Gheorghe… 

… Gînduri din inimă pentru inima țării, acum într-un moment aniversar. 
Unul dintre obiectivele vizitelor tovarășului Ceaușescu la Sf. Gheorghe este legat de punerea în 

valoare a nisipurilor din delta maritimă. 

- Prima dată, în 1981, își amintește tovarășul Ion Varenic, vicepreședintele Consiliului popular 



comunal, tovarășul Ceaușescu a vizitat pămînturile nisipoase și 

ne-a indicat fertilizarea și fixarea acestora prin plantări de 

arbuști și viță de vie. Ne-a cerut, totodată să acționăm pentru 

folosirea eficientă a terenurilor din Deltă astfel încît prin 

desecare și plantare să crească suprafața arabilă. Tare mult s-a 

bucurat în anul trecut tovarășul Nicolae Ceaușescu constatînd 

prinderea bună a pomilor și viței de vie de pe cîmpul 

experimental organizat de locuitorii comunei noastre împreună 

cu specialiștii de la I.S.P.D.D. 

La cîmpul experimental pentru horticultură din Sf. 

Gheorghe, acum în miez de iarnă se lucrează la realizarea 

canalelor de desecare și a celor pentru alimentarea cu apă 

pentru irigații, la nivelarea brută a terenului și finisarea digului 

de protecție contra inundațiilor. 

- Toate aceste lucrări, ne spunea tovarășul inginer 

Marin Cristea de la I.S.P.D.D., pe care în calitate de conducător 

al lucrărilor l-am întâlnit la Sf. Gheorghe, sunt destinate să 

sporească suprafața cîmpului experimental pentru horticultură 

de la 2 hectare la 6 hectare, încă din acest an. Rezultatele ce le 

vom obține vor constitui tot atîtea direcții de acțiune pentru a se 

trece la amenajarea în delta maritimă a Dunării a unei suprafețe 

de peste 50 000 hectare cu vii, pomi fructiferi și pășuni. Îmi 

amintesc foarte bine cum tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus să utilizăm îngrășămintele naturale pentru 

fertilizarea acestor tipuri de soluri nisipoase și putem raporta că recent am încheiat depozitarea a 200 tone 

gunoi de grajd ce le vom utiliza aici în cîmpul experimental pentru a spori rodnicia solului. De asemenea, am 

luat legătura cu stațiunea experimentală Valul lui Traian și astfel avem asigurată procurarea materialului 

săditor pentru plantările din primăvară. Vom cultiva noi suprafețe cu smochini, viță de vie, pomi fructiferi, 

legume, plante de nutreț anuale și perene și arahide. […] 

ȘEITAN, GHEORGHE. Bogăția din nisipuri. În Delta, An XVI, Nr. 1761, 26 ianuarie 1983, p.5 

 

 

 

 

 
[…] …zilele trecute am fost în comuna Sf. Gheorghe și este îmbucurător faptul să putem consemna că 

în această comună frumoasă, cu oameni harnici și inimoși, căminul cultural se manifestă ca o prezență activă 

în viața culturală a localității. Nu-i mai puțin adevărat că aici există un cămin modern, spațios, dotat cu tot 

ceea ce este necesar: sală de spectacole, sală pentru expoziții, punct de informare și documentare, bibliotecă, 

librărie, club pentru tineret. ”Avem condiții bune, o dotare materială excelentă, ne spunea tovarășul Iulian 

Lisov, secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid și director al căminului 

cultural, pe care încercăm să le valorificăm la maximum, în sensul de a programa acțiuni care să răspundă 

preocupărilor oamenilor muncii din comună, preferințelor lor, dar în același timp să contribuie la lărgirea 

orizontului lor de cunoaștere. […] Urmărind programele de activitate săptămînale ale căminului cultural, din 

discuțiile purtate cu mai mulți cetățeni, ne-am convins că spusele tovarășului Lisov au acoperire, pentru că 

zilnic aici ”se întîmplă ceva”. Fie la căminul cultural sau la unitățile economice de pe raza comunei (Unitatea 

piscicolă, Stațiunea silvică, ferma zootehnică ș.a.) se prezintă informări și expuneri pe teme politice, se 

organizează dezbateri pe teme economice, au loc periodic întîlniri ale oamenilor muncii în cadrul ”Tribunei 

democrației” pe probleme de interes obștesc, întîlniri cu membrii comisiei de răspîndire a cunoștințelor 

cultural-științifice, se prezintă conferințe, expuneri pe teme de istorie, medicină, noutăți din domeniul tehnicii 

și științei. La viața culturală a comunei își aduc în mare măsură contribuția munca și filmul, stația de 

radioamplificare (care prezintă emisiuni de trei ori pe săptămînă), munca cu cartea, o reală contribuție 

aducîndu-și intelectualii comunei, îndeosebi cadrele didactice, prezente la mai toate manifestările organizate 

la sau sub egida căminului cultural. De o mare audiență se bucură clubul tineretului, unde tinerii își petrec în 



mod plăcut și instructiv timpul liber. La solicitarea  lor, clubul este în permanență deschis, aici ei avînd 

posibilitatea să se întîlnească la o partidă de șah, remi, tenis, să audieze muzică, să discute probleme legate 

de munca și viața lor în cadrul serilor cultural-educative, organizate de comitetul comunal al U.T.C. de patru 

ori pe săptămînă. Existența în comună a 

cîtorva formații artistice de amatori 

(formație de teatru, formație de montaj, 

brigadă artistică, grup vocal feminin) care 

cuprind peste 60 de persoane, în marea lor 

majoritate tineri, vorbește de la sine de 

dorința oamenilor de aici de a participa la 

viața culturală a localității nu numai ca 

spectatori, dar și ca principali organizatori 

– spectacolele prezentate de ei fiind bine 

primite de public, deosebit de receptiv la 

acest gen de manifestări. 

Și dacă la Sf. Gheorghe se poate 

vorbi la ora actuală de o vie activitate 

cultural – artistică acesta se datorează 

unor inimoși animatori culturali ca prof. 

Victoria Pătrășchioiu, directoarea școlii, 

Suciu Ioana, educatoare, Susciuc Ion, 

lucrător la oficiul poștal, Munteanu 

Despina, învățătoare, Varenic Mihai și 

Alexe Jora, muncitori, Sablovschi 

Clementina, lucrătoare la stația meteo, 

Carpov Pavel și Sablovschi Marcel, 

mecanici la Stațiunea silvică ș.a. 

”Pentru a menține interesul publicului spectator, ne spunea tovarășul Lisov Iulian, ne străduim să 

aducem în permanență ceva nou. Acum lucrăm la adaptarea unui nou text pentru brigada artistică, mai avem 

în proiect înființarea unui taraf, a două formații de dansuri (populare și cu temă), vrem să readucem în scenă 

vestitul cor de pescari. Forțe avem, oamenii sînt dornici să participe, ne lipsește însă în această privință, o 

îndrumare de specialitate (coregraf și profesor de muzică), repetatele noastre demersuri la Centrul județean 

de îndrumare a mișcării artistice de masă rămînînd fără răspuns”. 

Dincolo de acest aspect, pe care-l supunem atenției forului mai sus menționat, mai sînt și alte 

neîmpliniri, în sensul că se poate face mai mult în direcția diversificării genurilor și modalităților de 

prezentare, pe linia intensificării acțiunilor cultural – artistice la punctele de lucru, a îmbogățirii conținutului 

educativ, al atragerii tuturor intelectualilor (îndeosebi specialiști!), a unor tineri care, odată căsătoriți, rar 

mai pășesc pragul căminului cultural. Ceea ce s-a făcut și se face, dorința de a realiza lucruri frumoase în 

perspectivă sînt însă contururi ale afirmării personalității căminului cultural din Sf. Gheorghe. 

VLADIMIROV, ANETA. Contururi ale afirmării personalității Căminului cultural din Sf. 
Gheorghe. În Delta, An XVI, Nr. 1794, 15 septembrie 1983, p.2 

 

 

 

 

 
Referindu-se la aprovizionarea de iarnă făcută în acest an la nivelul comunei Sf. Gheorghe vom începe 

cu o concluzie: localitatea este aprovizionată excelent, mult peste ce se reușea aici în anii anteriori! 

Referindu-ne la produsele de bază, reținem că, pentru anotimpul rece, cei cca. 1 200 de săteni au la dispoziție 

10 t făină, 17 t mălai, 3 t orez, 15 t sare, oțet (2,5 t), cantități suficiente de zahăr, ulei, apoi petrol lampant (14 

t) și toate celelalte. Au fost asigurate și lemnele pentru foc (800 t – cantitate arhisuficientă); se poate spune că 

nimic din cele necesare consumului nu lipsește! 



Vizitînd magazinele de desfacere ale comunei, constatăm existența din 

abundență a unor produse care, în alți ani, ajungeau… mai greu la Sf. 

Gheorghe. La magazinul alimentar (gestionar Sofia Savu) sătenii găsesc 

diferite preparate din carne, brînzeturi, chiar lămîi și măsline! La magazinele 

de menaj și textile tocmai se primiseră mari cantități de mărfuri din cele mai 

diverse sortimente. Existau cantități suficiente de cizme (inclusiv îmblănite) 

căciuli, bluze de corp, ciorapi groși, mănuși, de asemenea, erau expuse 

petromaxuri pentru iluminat, toată gama uneltelor de grădinărit, detergenți 

etc. 

În ce privește legumele, în depozite existau 120 t de ceapă, fasole, 

cartofi, rădăcinoase, suficient pînă la recolta viitoare. Aprovizionarea cu pîine 

este rezolvată bine de brutăria comunei care desface, zilnic, peste 500 de pîini. 

- Cum se explică – ne-am interesat – existența în magazine a 

unui sortiment atît de variat de produse, pe alocuri chiar la nivelul celor 

existente în … municipiu? 

- Explicația e simplă (ne-a răspuns tovarășul Petre Carapcea, 

primarul comunei). Lucrătorii din comerț nu mai așteaptă, în comună, să vină 

transporturile cu marfa repartizată. Merg ei la depozite, după marfă, și lucrul 

acesta nu poate avea decît rezultate pozitive. 

Aflăm, de asemenea, că la Sf. Gheorghe s-au pus bazele unei auto-

aprovizionări care a început să dea primele roade. 

- Anul acesta, în vară, pentru prima dată oamenii și-au 

amenajat grădini de legume. Peste 50 de familii și-au amenajat, în suprafețe 

neinundabile, asemenea grădini, asigurîndu-și cămările cu mari cantități de 

cartofi, varză, roșii conservate, rădăcinoase etc. Avem de gînd ca, vara 

viitoare, să extindem la toate gospodăriile această experiență. În privința 

creșterii în gospodării a păsărilor și animalelor avem, deja, o experiență 

bogată. Gospodarii noștri dețin, la această oră, 760 capete bovine, 518 

porcine, 1 041 ovine și peste 5 000 păsări ceea ce, la cca. 300 de familii cîte 

sunt în comună, nu-i deloc puțin. Practic nu există gospodărie fără 15-20 de 

păsări, 1-2 porci, 2-3 vite etc. Altfel spus, fiecare sătean are, în propria curte, 

produsele de bază necesare consumului. 

Cu rezerva ca, la Sf. Gheorghe, să se primească și unele materiale de 

construcții deficitare la ora actuală (ciment, cherestea etc.), avînd în vedere 

aprovizionarea exemplară încheiată deja la marea majoritate a sortimentelor 

putem încheia exact cu cele spuse de gospodarii comunei: ”La noi, iarna poate 

veni în orice clipă. Sîntem pregătiți cu tot ce se cuvine și nu ne va lipsi nimic 

pînă la primăvară, chiar vara viitoare.” 

”La noi, iarna poate veni în orice clipă…”. În Delta, An XVI, Nr. 

1805, 1 decembrie 1983, p.7 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru Florea Stoian, ziua aceea friguroasă de noiembrie era o zi cu totul deosebită, iar nava de 

călători ”Malnaș” părea că înaintează mult mai repede spre Sf. Gheorghe. Ar fi dorit ca acea cursă să țină 

mai mult, oricît de mult ca să aibă vreme să-și ia rămas bun de la toate pădurile și gîrlele, de la toate 

pontoanele și de la toți oamenii deltei. Dar nava își urma mersul în ritmu-i normal, iar ”poștașul”navei, 

mînuitor de valori la Oficiul P.T.T.R. Sf. Gheorghe, își depăna amintirile: 



- Sunt 26 de ani de cînd străbat zi de zi delta, aducînd oamenilor scrisori, pachete și alte valori 

sosite din Tulcea ori din țară și ducînd invers, mesajele lor spre țară. Azi este 

ultima mea cursă, de mîine ies la pensie… Sigur că-mi vine greu să mă despart de 

oamenii cu care-am împărțit, de aproape 3 decenii, toate bucuriile și necazurile, de 

cei cărora le-am adus, din 1957 încoace, atîtea vești, atîtea scrisori de la cei 

dragi… Dar și mai bine e cînd te desparți de oameni cu sentimentul că ți-ai făcut 

datoria… 

Sunt 26 de ani și 3 luni de cînd Florea Stoian, azi pensionar, ”și-a făcut 

datoria”, străbătînd zi de zi drumurile de apă ale deltei. A fost poștaș, rînd pe rînd, 

pe nave de mult uitate, ”pensionate” și ele cu timpul: Independența, Buziaș, 

Corabia. După vreo… 10 000 de curse pe toate brațele deltei, într-o zi friguroasă 

de noiembrie echipajul navei ”Malnaș” l-a înconjurat cu toată căldura pe ”nea 

Florică”, cel care (cum spunea comandantul navei Ilie Călin) ”face parte din 

echipajul nostru, din familia noastră…” 

- La revedere și multă sănătate, nea Florică – i-au urat marinarii de pe 

”Malnaș”. 

La Tulcea, pensionarul Florea Stoian a coborît pe ponton cu ochii puțin 

umezi, dar cu inima plină de sentimentul unei vieți de muncă cinstită, al datoriei 

împlinite… 

ROMEO, ȘT. Ultima cursă. În Delta, An XVI, Nr. 1807, 15 decembrie 

1983, p.6 
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