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A sosit primăvara! Pentru cei mai mulți înseamnă întoarcerea berzelor, a 

celorlalte păsări călătoare, activitate susținută în cîmp. 

Pentru pescari primăvara se identifică cu migrația scrumbiei, iar pentru 

aceasta s-au făcut și se fac intense pregătiri. La Centrala ”Delta Dunării” ni se 

spunea că în acest an se va activa cu un număr de 230 bărci, 564 pescari din mai multe 

întreprinderi, cu aproximativ 3000 ave scrumbie. În prezent se acționează intens 

pentru asigurarea întregului necesar de echipament de protecție, a carburanților, se 

definitivează stocurile de alimente și se pun la punct pontoanele – dormitor care vor 

sta la dispoziția pescarilor cca. două luni. 

De la Sfîntu Gheorghe, locul în care se va da adevărata ”bătălie a scrumbiei”, 

aflăm că pescarii au fost organizați în echipe, au pregătit întregul necesar de rame și 

bărci, au reposădit setcile și au început balizarea Strelkăi. De îndată ce vremea va 

permite, se va trece la curățirea de cioate a toanelor pînă în dreptul kilometrului 9. În 

pregătirea campaniei de pescuit la scrumbie – care precede campania de primăvară – 

pescarii întreprinderii au prins numai în această lună 10 tone pește, au valorificat 

1500 kg morun și 100 kg icre negre. 

Pregătiri intense și în atelierul de confecții scule pescărești al I.E.C.R.N.D.D. 

Independența. Șefa atelierului, tovarășa Domnica Ivanov, ne-a asigurat că la ora 

declanșării campaniei de pescuit toate cele 910 ave scrumbie, confecționate sau 

reparate aici, vor fi în posesia pescarilor. Prezent la discuția noastră, fotoreporterul Emil Avram, a surprins 

pe peliculă două tinere muncitoare – Ustina Grigorov și Ioana Avimov – efectuînd controlul final al unei noi 

ave. 

NICU, PAUL. Pregătiri pentru pescuitul scrumbiei la Dunăre. În Delta, An XIX, Nr. 1926, 27 martie 

1986, p.1și 4 

 

 

 

 
[…] Vizita începe în comuna 

Sfîntu Gheorghe, situată în extremitatea 

estică a țării. Locuitorii acestei străvechi 

localități, adunați în perimetrul central al 

comunei, au întîmpinat pe tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena 

Ceaușescu cu toată căldura inimilor. 

Femei și bărbați, tineri și copii, purtînd 

steaguri roșii și ticolore, mari pancarte cu 

urări la adresa partidului nostru comunist 

și a secretarului său general, a patriei 

noastre socialiste, au aclamat cu 

însuflețire ”Ceaușescu – P.C.R.!”, 

”Ceaușescu și poporul!”. 



Secretarul Comitetului comunal de partid, Tudor Grigore, a salutat cu deosebit respect, în numele 

comuniștilor, al tuturor locuitorilor, pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa Elena Ceaușescu și a 

exprimat profunde mulțumiri pentru grija pe care conducătorul partidului și statului o poartă dezvoltării și 

înfloririi acestei localități de la gurile Dunării, care, în perspectivă, urmează să devină o așezare modernă, 

bine dezvoltată economic. Locuințele construite pînă acum, precum și cele prevăzute pentru acest cincinal, 

inclusiv centrul civic al localității, vor da un nou profil localității Sfîntu Gheorghe în anii ce vin. 

Axenia Dumitriu, directorul Întreprinderii de exploatare complexă a Deltei Dunării – Sfîntu Gheorghe, 

a informat apoi despre rezultatele obținute pînă acum în acțiunea de punere în valoare a imenselor resurse 

naturale, despre modul cum se acționează în continuare pentru înfăptuirea programelor stabilite. 

Secretarul general al partidului a apreciat realizările obținute pînă acum în mai buna valorificare a 

pămîntului și apelor și a cerut ca 

localitatea să se transforme într-un 

puternic centru piscicol și agricol, în 

vederea folosirii optime a condițiilor 

pedoclimatice, specifice acestei părți 

a Deltei, să se înființeze o 

întreprindere agricolă de stat 

puternică, profilată pe cultura 

porumbului și sorgului. 

Adresîndu-se locuitorilor 

comunei și felicitîndu-i pentru 

rezultatele bune de pînă acum 

secretarul general al partidului i-a 

îndemnat să-și gospodărească mai 

bine localitatea, s-o înfrumusețeze 

continuu. 

La plecare, tovarășului 

Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate 

cele mai vii mulțumiri pentru această 

vizită. Primarul comunei a dat 

asigurări că organizația de partid, toți locuitorii din Sfîntu Gheorghe vor acționa cu dăruire și spirit 

revoluționar pentru a fi la înălțimea sarcinilor pe care le au de îndeplinit. 

De la Sfîntu Gheorghe, survolînd țărmul mării, plantațiile silvice de peste 1 650 hectare, amenajate pe 

nisipuri, elicopterul a aterizat la Sulina. […] 

AGERPRES. Vizita de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu împreună cu Elena Ceaușescu, în 
Delta Dunării. În Delta, An XIX, Nr. 1948, 27 august 1986, p.1-3 

 

 

 

 
Sub egida Comitetului județean de cultură și educație socialistă, duminică, 19 octombrie a.c., comuna 

Sf. Gheorghe va găzdui cea de-a X-a ediție a ”Sărbătorii pescuitului”, amplă manifestare politico-educativă, 

cultural-artistică și sportivă, dedicată tuturor oamenilor muncii ce-și desfășoară activitatea în domeniul 

pescuitului și pisciculturii județului. Cîteva amănunte privind această manifestare, înscrisă sub genericul 

Festivalului Național ”Cîntarea României”, am solicitat tovarășului Ernesto Mihăilescu, vicepreședinte al 

Comitetului județean de cultură și educație socialistă. 

- Cea de-a X-a ediție a ”Sărbătorii pescuitului”, închinată în acest an gloriosului jubileu al 

aniversării partidului, înscrie în program o suită de manifestări cu caracter politico - educativ, cultural -

artistic și sportiv, ce se vor desfășura, în marea lor majoritate, la căminul cultural și școala din localitate. Ne 

puteți prezenta cîteva din manifestările ca vor avea loc în cadrul acestei sărbători? 

- Desigur, și voi începe cu ciclul de emisiuni ce vor fi prezentate, începînd cu orele 7, la stația de 

radio-amplificare (reportaje, portrete și medalioane de pescari fruntași, interviuri, secvențe bilanțiere, 

program muzical susținut de artiștii amatori din comună etc.), apoi tradiționalele concursuri de bărci 

pescărești, pescuit staționar, de șah și tenis, dotate cu ”Cupa Pescarul”, crosul pescarilor. De asemenea, în 



foaierul mare al căminului cultural, Centrul județean de librării va organiza un stand de 

carte cu vînzare, Biblioteca județeană o expoziție de carte pe tema ”Delta Dunării în 

literatură”, iar membrii Asociației județene a artiștilor plastici amatori vor fi prezenți cu 

o expoziție de pictură și grafică, cu tematică înspirată din frumusețile deltei, din viața și 

activitatea pescarilor. Tot în cursul dimineții, în sala de festivități a căminului cultural 

sunt programate o dezbatere pe tema ”Rolul pescuitului și pisciculturii în dezvoltarea 

economico-socială a județului și în economia națională”, un moment bilanțier și 

festivitatea de evidențiere a fruntașilor în întrecerea socialistă din acest sector, ce vor fi 

urmate de un bogat program cultural-artistic. 

- Ce va fi susținut de…? 

- Grupul vocal al Bibliotecii județene, formația de dans de societate a 

căminului cultural din localitate, formația de dansuri populare a casei de cultură din 

Babadag, orchestra de muzică populară a ansamblului folcloric ”Egreta” din Tulcea, iar 

momentele vesele de artiști de la teatrul ”C. Tănase” din București. 

- În programul manifestării ați inclus și acțiuni ce se adresează celor mici? 

- Da. Elevii din localitate sunt invitați la școală să participe la două 

interesante concursuri, ce vor fi dotate cu premii. Este vorba de concursurile pe teme de 

literatură intitulat ”Cartea mea preferată, eroul meu preferat” și pe teme de istorie 

”Marele Mircea voievod și epoca sa”. De asemenea, vom organiza o întîlnire a copiilor 

cu scriitori și redactori de la Editura ”Ion Creangă”. La cele menționate, aș mai adăuga 

că în cursul după-amiezii la căminul cultural, C.J.E.F.S. va organiza o gală de box, cu 

participarea unor boxeri din municipiu, iar Întreprinderea cinematografică județeană o 

gală a filmului romînesc, sărbătoarea încheindu-se cu tradiționalul ”bal al pescarilor”. 

- Vă mulțumim! 

VASILE, ADRIAN. ”Sărbătoarea pescuitului” la a X-a ediție. În Delta, An 

XIX, Nr. 1955, 16 octombrie 1986, p.2 

 

 

 

 

 

 
Oamenii Deltei – veșnic încrezători, perseverenți, de nezdruncinat în setea 

lor de viață, în patosul cu care își trăiesc și își înfruntă destinul. În aceste locuri, 

în cearta apelor, păziți în singurătățile deltei doar de raza farului, pescarii smulg 

din adîncul apelor peștele. 

”Satul nostru de pescari trăiește intens ritmul muncii avîntate, expresie a 

dăruirii și abnegației întregului nostru popor, a oamenilor muncii de la 

I.E.C.R.N.D.D. care răspund prin exemplare fapte de muncă înflăcăratelor 

chemări adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu”. 

Aceste cuvinte simbol, rostite de o pionieră din clasa a VII-a au prefațat, 

duminică, 19 octombrie, la Sfîntu Gheorghe, tradiționala ”Sărbătoare a 

pescuitului”. Deși zi de sărbătoare, în zori, la cherhana, munca își urma cursul 

dintotdeauna. Inimoasa directoare a I.E.C.R.N.D.D., Axinia Dumitriu, discuta cu 

pescarii despre capturile din ultima perioadă. Trei moruni uriași, cîntărind între 

80 și 120 kilograme erau eviscerați de mîna pricepută a lui Grigore Axente. 

Stavrida și sardina prinsă cu o zi înainte s-a pus la sărat. Apoi, Axinia Dumitriu a 

hotărît: 

- Și acum, toată lumea la sărbătoare! 

Satul, îmbrăcat în haine festive, și-a întîmpinat cum se cuvine oaspeții, pescari și piscicultori din toate 

localitățile deltei. Alături de oamenii lui Simion Șmira, Chirilă Nichifor, Constantin Ignat, Gheorghe Dimache, 

formații fruntașe în Sf. Gheorghe, prin munca cărora planul anual la activitatea de industrie a fost deja 

îndeplinit, din șalupele și pontoanele care au înțesat vechiul bazin al satului au coborît zeci de pescari fruntași 



din Sulina, 1 Mai, Chilia, Independența, Unirea ș.a., reprezentanți ai tuturor întreprinderilor de exploatare 

complexă a resurselor naturale din deltă. La ”Sărbătoarea pescuitului” a fost prezentă tovarășa Ileana 

Colesnicencu, secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R., conducerea Centralei ”Delta Dunării” din 

Tulcea. 

Cinstind munca de peste an a miilor de pescari și piscicultori din această zonă a țării, adunarea festivă 

a prilejuit raportarea succeselor înregistrate de colectivele de muncă, în traducerea în viață a prevederilor 

Programului de valorificare complexă a resurselor naturale din deltă, program elaborat din inițiativa și sub 

conducerea directă a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a vizitat comuna 

chiar în această vară. 

Un bogat program de acțiuni politice, cultural-artistice și sportive a completat ”Sărbătoarea 

pescuitului” din acest an: spectacolul prezentat în fața pescarilor de formații laureate ale Festivalului 

național ”Cîntarea Romîniei”, expoziția cu vînzare de carte social - politică și beletristică, expoziția de artă 

plastică și evident, tradiționala întrecere de bărci pescărești. 

În jurul vestitei ciorbe pescărești de la Sf. Gheorghe, pescarii din toată delta și-au împărtășit din 

experiența lor, s-au împrietenit, această reușită ediție a ”Sărbătorii pescuitului” încheindu-se seara tîrziu cu 

tradiționalul ”Bal al pescarilor”. 

Pentru reușita acestei manifestări felicitări comitetului comunal de partid și consiliului popular 

comunal, conducerii I.E.C.R.N.D.D. Sf. Gheorghe. 

VASILE, ADRIAN. ”Sărbătoarea pescuitului”. În Delta, An XIX, Nr. 1956, 23 octombrie 1986, p.1 

și 2 

 

 

 

 

              Chiar în ziua sosirii noastre în documentare, la Sf. Gheorghe s-a analizat, în 

biroul executiv al consiliului popular comunal, stadiul aprovizionării de iarnă a localității. 

Înainte de a avea o discuție cu tovarășul primar Grigore Tudore, efectuasem un 

raid prin magazinele comunei. Astfel, am constatat că la braserie erau expuse conserve 

din carne de porc, băuturi variate (inclusiv votcă de import), la ”alimentara” se vindea 

pentru copiii comunei lapte praf, la magazinul de mărfuri industriale se distribuiau 

detergenți (Dero) și se aflau expuse scurte de blană, salopete matlasate pentru femei, 

lenjerie groasă de corp și șirul exemplelor ar mai putea continua. Într-un cuvînt, o bună 

aprovizionare întărită și de faptul că stocurile planificate de produse alimentare de bază 

fuseseră asigurate pentru întreaga iarnă. Astfel, au fost asigurate integral stocurile la 

făină, mălai, zahăr, ulei, paste făinoase, produse zaharoase, vin oțet, bulion, varză, 

ceapă, geam, precum și la aproape toate produsele industriale. Ba, la unele articole și 

produse cum ar fi biscuiți, apă minerală, sare, lemne de foc, cantitățile aduse pentru 

această iarnă erau superioare celor prevăzute prin plan. 

Și totuși tovarășul primar sublinia că aprovizionarea comunei trebuie mai mult 

susținută de către întreprinderile comerciale de profil. De ce? Pentru că, fapt constatat și 

de noi, nu fuseseră asigurate, în cantitățile planificate, cartofii, fasolea și murăturile, un 

ceam fiind plecat pentru a se aduce diferența de cantități. De asemenea, s-au adus mai 

puțin cu 3 tone rădăcinoase și cu 2 tone fructe decît necesar. Deși s-au comandat 10 m.c. 

cherestea, în depozit nu se afla nici o scîndură. 

La raionul de metalo-chimice nu se găsesc baterii, nici lanterne, iar celor circa 50 

de suporți sticlă și sticle de lampă le lipseau tocmai mecanismele; petrolul lampant a fost 

asigurat și el cu 3 tone mai puțin decît planul. Or asemenea articole, chiar dacă par 

mărunte sunt de mare importanță pentru cetățeni. 

Iată de ce concluzionăm și noi că Întreprinderea comercială mixtă Delta Dunării, 

I.C.S.L.F. Tulcea, I.L.P.P. Tulcea, I.C.S.M.I. Tulcea, trebuie să dea curs acelor doleanțe 

ale locuitorilor din Sf. Gheorghe întregind tabloul de ansamblu al unei bune 

aprovizionări de iarnă. 

ȘEITAN, GHEORGHE. La Sf. Gheorghe aprovizionarea s-a făcut doar ”în 

general”. În Delta, An XIX, Nr. 1962, 4 decembrie 1986, p.7 



 

 

”Oltina” este cea mai veche navă care plutește încă în deltă. ”Bătrîna carapace” s-a născut prin 1907 

cu un motor cu aburi, a schimbat pînă acum alte trei motoare, a înfruntat ape, ghețuri, furtuni, ”a trăit” cum 

s-ar spune, și binele și răul, dar încă nu și-a ”trăit traiul”! ”Șarpele” – cum a fost poreclită datorită 

șuieratului pe care-l scotea din aerisirea de la abur – a cărat mii de bărci și pescari în întinderile deltei, a fost 

și magazie de pește și șalupă de inspecție dar, așa cum o vedeți , o să ne scoată și pe noi la pensie – ne spune, 

într-un tîrziu, șeful mecanic Matei Mihailov. Deodată, își curmă vorbele: 

- Am ajuns! Sfîntu Gheorghe! 

Prima impresie pe care am trăit-o coborînd în noapte de pe ”Oltina” a fost că aici, la Sfîntu, începe 

sau se termină lumea. 

Proiectat parcă pe un uriaș ecran de cinemascop, cerul își etala infinitele și strălucitoarele constelații. 

Puzderie de stele vegheau liniștea de noapte a localității, frîngîndu-și copiile în oglinda apei. 

Era, în această imagine atîta liniște, încît nici măcar nu bănuiai că aici, pe malul stîng, pulsează viața 

unei localități. Doar lumina farului ne-a trezit la realitate, brăzdînd cerul cu insistență, din 6 în 6 secunde! 

Din vechiul far al comunei au rămas azi doar ruinele și drumul pietruit, ascuns printre canale, dincolo 

de cherhana, bătut cu piatră groasă, de rîu, acum mai bine de un secol, pe vremea turcilor. Vreo sută de ani a 

luminat el prin oglinzile urcate pe un schelet de bîrne drumul amărîților pescari porniți în luntrii de cu noapte 

și bîjbîind șenalul numai de ei cunoscut, pentru a ieși în mare! 

Din farul vechi puteai să vezi răsturnîndu-se, în mijlocul curenților și valurilor care se mai formează și 

acum la ”Strelca”, lotcile firave și pescarii înghițiți de apa nemiloasă. 

Din farul vechi puteai să vezi nevestele îndoliate de pescari, trăgînd de mînă copiii bolnavi de ftizie, cu 

fața galbenă, subalimentați, plîngîndu-și nenorocirea în urma coșciugului pus pe-un car tras de boi! 

Din farul vechi puteai să vezi neputincios, primăvara, furia dezlănțuită a apelor Dunării sau mării, 

inundînd satul, luînd cu ele bruma de orătănii, case, oameni. Din farul vechi puteai să vezi oameni amărîți 

aplecîndu-se cu îndîrjire asupra nisipului din curți, încercînd să scoată toamna cartofi cît o nucă pentru a 

hrăni burțile veșnic neîndestulate ale copiilor din bătătură! 

Din vechiul far al comunei au rămas azi doar ruinele! 

Noul far, care abia a împlinit un deceniu de existență este, în felul său, o ”perlă” între construcțiile de 

gen din România. 

Silueta sa zveltă din beton, fier și aluminiu, se zărește din orice punct al orizontului. Este al treilea far 

din țară după înălțime, de 54 m (după Constanța și Sulina) iar luminile sale bat hăt, departe, la peste 22 de 

mile marine. Pentru marinarii care scrutează noaptea întinderile mării, latitudinea nordică 44 54,0 și 

longitudinea estică 29 36,1 înseamnă farul Sfîntu Gheorghe, Romînia. 

Urcăm și noi astăzi, vineri 5 decembrie 1986, în zori, cele cîteva sute de trepte ale noului far și, din 

vîrf, descoperim comuna. Părăsită, sute de ani, la periferia preocupărilor, cea mai îndepărtată localitate, 

situată în extremul estic al Romîniei, Sfîntu Gheorghe de azi, este o localitate care respiră pace, muncește în 

pace și trăiește în pace. 

Nu știm ce ar fi fost la Sfîntu Gheorghe fără clipa cînd, din inițiativa și cu contribuția directă a 

secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a început să se transpună în practică 

Programul de valorificare și exploatare complexă a resurselor naturale din Delta Dunării. […] 

Aici, la Sfîntu Gheorghe, există mari efective de bovine în stabulație liberă (peste 2500 de capete) și tot 

aici, pe pămînturile aride, nisipoase și sărăturate pe care cu ani în urmă nimeni nu își închipuia că va putea 

crește ceva, poți întîlni plantații pomicole și viticole pe care, iată, cercetătorii, localnicii, spun, cu mîndrie și 

satisfacție, că se poate. 

Cineva mi-a spus, la plecarea din Tulcea, că n-am ce noutăți să găsesc la Sfîntu Gheorghe. 

Tînărul primar Grigore Tudor, care nu știe cum să-și mai împartă timpul pentru a-și face toate 

treburile, îl contrazice: 

- În afara blocului, predat azi, am modernizat, la școală, 6 săli de clasă, am schimbat ”fața” 

tuturor unităților comerciale, iar la I.E.C.R.N.D.D. am finalizat lucrările de modernizare a cherhanalelor de 

la Perișor și din Sfîntu Gheorghe. Sîntem în prag de iarnă și pot să vă spun că dispunem de tot, absolut tot 

ceea ce ne trebuie pentru a ieși din ea, oricît de grea ar fi. 

Drumul comunei nu se oprește aici. Investițiile, în 1987, sunt de aproape 4 ori mai mari decît în acest 

an și ele vizează extinderea plantațiilor viticole și pomicole, realizarea de amenajări pentru valorificarea 



integrală a resurselor naturale din zonă, executarea de lucrări hidroameliorative în fondul forestier ș.a. 

În 1987 producția industrială a comunei va spori cu 3,2 milioane lei, se vor construi încă două blocuri 

cu 48 apartamente și spații comerciale la parter, lucrări deja începute, un hotel cu restaurant, sediul politico-

administrativ, se va moderniza piața civică, se va ridica și un bloc de nefamiliști cu 80 de apartamente și un 

atelier mecanic. Vor fi redate în circuitul agricol din zonă mari suprafețe de teren, se va înființa o secție de 

semi-conserve și va fi modernizat portul pentru navele de pescuit. Noul este permanent în actualitate la Sfîntu 

Gheorghe! 

De aici, din noul far, văd canalul de drenaj al localității, construit pentru a apăra satul de eventualele 

inundații. Pompele folosite sunt acționate de două turbine ce produc energie din… vînt! 

Sesizînd marele avantaj al vîntului care bate aici, nestingherit, aproape tot timpul anului, INCREST 

București a înființat aici, la Sfîntu, un 

laborator experimental de turbine 

eoliene. În afara celor două de care 

am amintit, funcționează deja o a 

treia, o turbină cu stator unic, care 

produce 14 kilowați la tensiunea de 

220 volți, energie stocată în două 

baterii. 

De aici, din noul far, văd, cu 

ochii minții, viitorul sistem de apărare 

a uscatului de apele mării (care au 

înaintat, numai în acest an, cu 22 

metri), sistem aflat deja pe planșetele 

proiectanților. 

- Timp frumos, cer 

senin! – se aude din stația meteo Sf. 

Gheorghe vocea unui fiu al satului, 

observatorul principal Nicolae 

Sablovschi. 

E cer senin la Sf. Gheorghe, e 

liniște și pace și în această noapte 

cînd ”Oltina” ne ia din nou la bord, 

îndepărtîndu-ne de sat. Puzderie de 

stele veghează liniștea de noapte a 

localității, frîngîndu-și copiile în 

oglinda apei. Doar lumina farului ne 

mai însoțește, brăzdînd cerul, cu 

insistență, din 6 și 6 secunde! 

VASILE, ADRIAN. Istoria, 

între două faruri. În Delta, An XIX, 

Nr. 1963, 11  decembrie 1986, p.7 
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