
Metalul Roșu, 1966-1972
De cum a început, industrializarea a avansat aici într-un ritm 
mai accelerat decît orice altă ţară est-europeană. Resursele 
de energie mobilizate în acest sens fuseseră într-adevăr 
imense. Între 1950 şi 1960 investiţiile în economie au crescut 
cu 748%. Forţa de muncă industrială, populaţia de muncitori 
a crescut de la 12% la 19,2%, în timp ce forţa de muncă din 
agricultură a scăzut de la 74,1% la 56,5%.
William E. Crowther: Economia politică a României 
(1988)

Şi aduce blocul, blocul motor şi patru pistoane. Îşi bagă 
mîna în buzunar şi, închipuiţi-vă, îşi scoate batista! Îşi bagă 
mîna acolo şi şterge toate cele patru bucşele pentru că erau 
prăfuite, scîrţîiau.

- Dragă Gy., aşa vreau aceste patru pistoane, să ţineţi minte, 
căci alezajele nu sînt la fel, dar le puneţi aici, îmi bag mîna 
în buzunar, scot ţigările şi îmi aprind una şi aud un „clac”: 
pistonul şi-a făcut cursa. 

Biografia lui Gy. T.
Sándor Ilyés: Cluburi muncitoreşti la Cluj în anii 1950-
1960 (2013)
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Scopul nostru e de a aduce la lumină şi de a cunoaşte mai bine 
trecutul cu ajutorul clujenilor care au lucrat în această perioadă. 
Căutăm parteneri pentru aducerea la lumină a unor experienţe, 
mărturii, realizări şi drumuri de viaţă pe cale de dispariţie. Aşteptăm 
sugestiile şi ideile dumneavoastră la adresa de e-mail atelier@conset.ro 
şi la numerele de telefon 0723-786535 și 0745-517831. Vă invităm, de 
asemenea, la întîlnirea publică pe care o vom organiza pe 15 octombrie. 
Contăm pe participarea şi colaborarea dumneavoastră.

Arhiva Minerva conţine fotografii de presă realizate între 1965 şi 1993 
de reporterii ziarelor Igazság, Făclia şi, din decembrie 1989, Szabad-
ság. Colecţia constituită din aproape 50 000 de imagini a fost pînă 
acum invizibilă. Începînd cu 2014, în atelierul din cadrul proiectului 
Conset de la Casa Tranzit din Cluj, a început digitalizarea fotografiilor 
şi constituirea arhivei. O parte a fotografiilor poate fi deja văzută, în 
prezenta serie urmînd să publicăm unele dintre ele.


