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Pornind de la diferitele puncte de vedere ale cercetătorilor asupra rolului şi puterii media în regimurile totalitare, 

articolul pune faţă în faţă două atitudini: cea a statului monopartinic şi a liderului Hogea referitoare la importanţa media 

şi „libertatea şi drepturile constituţionale ale ziariştilor şi poporului de a se exprima liber” şi cea a poporului, care nu 

avea încredere în aceste instrumente. Transmiţând doar demagogia regimului dictatorial, mass media, în mod special 

presa scrisă, lăsa neatins tot ceea ce nu se înscria pe linia succeselor şi realizărilor în construirea socialismului. Această 

distanţare de realitate dă naştere dualismului media din această perioadă: importanţa pe care i-o acorda regimul şi indife-

renţa din partea maselor. Indivizii curajoşi, care ştiau că din acest vârtej al fricii căruia nimeni nu-i scăpa nu erau excluşi 

nici ziariştii, găseau alte variante de a se exprima. Indignarea lor, adresată vârfului piramidei puterii, prindea glas prin 

ce aveau oamenii la îndemână – de la declaraţii anti-partid scrise pe cearşaf la invenţii inedite, dar nu se transmitea prin 

presă, ceea ce demonstrează că acest instrument al propagandei, care purta puterea demagogică a întregului regim, era, 

în ochii poporului, un „tigru de hârtie”. 

Cuvinte-cheie: Albania, media, presa scrisă, regim totalitar, sistem monopartinic, propagandă, Partidul Muncitoresc 

Albanez.  

 

THE WRITTEN PRESS – “A PAPER TIGER” OF THE ALBANIAN COMMUNIST REGIME 

Using various research views on the role and power of media in totalitarian regimes as starting points, the article 

confronts two attitudes. The first is that of the one–party state and of the leader Hoxha concerning the importance of the 

media and “the freedom and constitutional rights of the journalists and of the people to express themselves freely”, while 

the second one consists of the people’s lack of confidence in these instruments. Transmitting only the demagogy of the 

dictatorial regime, the mass media, especially the written press, left untouched everything that was not in line with the 

successes and achievements in building socialism. This distancing from the reality is the source of the media dualism 

characteristic to this period: the importance that the regime attaches to it and the indifference of the masses. Brave indi-

viduals, who knew that journalists were not excluded from this whirlwind of fear they all lived in, found other ways to 

express themselves. Their indignation, addressed to the top of the power pyramid, took hold of what people had at hand, 

from anti-party statements written on bed sheets, to new inventions, but none of it was transmitted through the press, thus 

proving this instrument of propaganda, which carried the demagogic power of the whole regime, was, in the eyes of the 

people, a “paper tiger”. 

Keywords: Albania, media, written press, totalitarian regime, one-party system, propaganda, Albanian Labour 

Party. 

 

Argument. În regimurile totalitare, modelul mediei corespundea, potrivit definiţiei lui Wilbur Schramm1, 

cu controlul ei absolut de către stat [1, p.35; 2, p.205]. Presa se monitoriza în mod strict şi se folosea drept 

instrument al puterii şi al influenţei partidului în comunicarea cu masele [3, p.105]. Cazul presei din Albania, 

deşi asemănător cu cele din tarile fostului Bloc Răsăritean, în ceea ce priveşte instrumentalizarea mediei 

pentru propagandă, are o specificitate legată în mod direct de dezvoltarea socio-politică a acestui stat. Expresia 

chineză „tigrul de hârtie”, care se referă la ceva sau cineva care este doar în aparenţă puternic sau ameninţător, 

a fost recunoscută internaţional după ce a fost folosită de liderul Mao Tse-Tung, în 1956, pentru a descrie 

guvernul american care „în aparenţă este un tigru, dar din hârtie, lipsit de puterea de a rezista vântului şi ploii” 

[4, passim; 5, p.137]. 

Analfabetismul ridicat al populaţiei, înapoierea moştenită din trecut şi, mai presus de toate, absenţa tradi-

ţiei a unui stat funcţional albanez anterior cu care să fie comparat cel comunist, sunt principalele motive din 

care regimul lui Hogea nu se baza exclusiv pe presă pentru transmiterea mesajului.  

Regimul dictatorial al perioadei 1944-1991 a transformat Albania în una dintre cele mai izolate ţări din 

lume [6, p.41; 7, p.33]. Autoexclusă din Blocul Socialist, Albania s-a închis în marxismul ei naţionalist şi 

salinizat [8, p.344-345] (a se vedea Foto 1).  

                                                           
1 Wilbur Schramm este considerat fondatorul domeniului Studiile Comunicării. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.5802898


S TUD I A  UN IVER S I T AT I S  MOLDAV I A E ,  2021, nr.10(150) 

Seria “{tiin\e umanistice”      ISSN 1811-2668      ISSN online 2345-1009      p.49-57 

 

50 

După ruperea relaţiilor diplomatice cu Iugoslavia în 1948, Enver Hogea le-a întrerupt, în 1960, şi pe cele 

cu URSS [9, p.19; 10, p.309; 11, p.15]. În 1968, după intrarea trupelor sovietice în Cehoslovacia, Albania s-a 

retras şi din Pactul de la Varşovia [12, p.84-89]. După moartea lui Mao Tse-Tung, Albania, singura ţară care 

a sprijinit Revoluţia Culturală Chineză [13, p.15; 14, p.23-38] (a se vedea Foto 2-3), s-a distanţat ideologic şi 

politic şi de China (iulie, 1977) [15, p.112]. După aceea, Hogea a continuat să construiască una dintre cele mai 

brutale dictaturi din Europa de Est, bazată pe cultul personalităţii lui şi al partidului său – Partidul Muncitoresc 

Albanez (PMA) [16, p.19; 17, p.32]. 

Ziarul italian „La Stampa” din 15 ianuarie 1982, într-un articol despre ştirea falsă a morţii dictatorului 

Hogea, se exprimă aşa despre Albania anilor ‘80: „Economia albaneză este bazată aproape complet pe agri-

cultură şi pe creşterea animalelor. Industria numără în jur de 3.000 de angajaţi. În toată ţara nu circulă mai 

mult de 300 de autovehicule”. Articolele din presa străină nu doar arată cât de puţin se ştia despre această 

ţară, ci ne şi ajută să ne facem o idee despre situaţia Albaniei în acei ani. Prin comparaţie cu starea de înapoiere 

a ţării în perioada interbelică, fără drumuri şi căi ferate, fără şcoli, spitale şi electricitate, reuşitele regimului 

comunist au fost considerate drept semne ale progresului. S-a electrificat întreaga Albanie, s-au construit spitale 

şi şcoli, 150 de km de căi ferate, au fost desecate mlaştinile, iar pământul respectiv a devenit arabil [8, p.342].  

Cu toate acestea, situaţia în care se afla populaţia era mizerabilă. Citând descrierea unui jurnalist italian în 

„La Stampa” din 29 septembrie 1970, care vizitase Albania în anii ‘70, poporul albanez „deşi nu murea de 

foame, trăia într-o sărăcie demnă şi sub un control extrem” [18, p.115] (a se vedea Foto 4). 

Deşi guvernului îi erau trimise rapoarte politice, economice şi sociale detaliate referitoare la orice se 

întâmpla pe teritoriul Republicii Populare Socialiste Albania, toate aceste informaţii erau considerate secret 

de stat, nimic neajungând la populaţie. Încercările oamenilor de a se informa erau considerate acte de spionaj 

[19, p.309]. 

Izolarea totală a ţării era servită de către regimul monopartinic al liderului paranoic drept o formă de 

autoapărare împotriva modelelor decadente ale Vestului revizionist. Toată viaţa societăţii se baza pe clişeele 

marxist-leniniste sau, mai exact, pe percepţia eratică a acelor ideologii pe care o avea liderul PMA, Enver 

Hogea [18, p.110-115; 20, p.9-24]. 

Presa scrisă în Albania în perioada comunistă. Albania e ieşit din Al Doilea Război Mondial cu o po-

pulaţie în jur de un milion de locuitori, cu un nivel ridicat al analfabetismului (cca 80%) [21, p.157]. Ulterior, 

tot succesul reformelor întreprinse era atribuit Partidului şi liderului Hogea, în timp ce eşecurile care nu puteau 

fi ascunse erau puse în cârcă duşmanilor interni sau externi. Transmiterea acestor victorii perpetue ale Partidului şi 

maselor muncitoreşti era misiunea presei, în mod special a presei scrise. 

Ziarele şi revistele erau considerate ajutoarele loiale ale PMA. Presa populară, cum se numea atunci, „ajuta 

la întărirea continuă a regimului socialist, la solidaritatea poporului cu Partidul, la educarea omului nou în 

baza ideologiei marxist-leniniste, la implementarea corectă a liniei Partidului, precum şi la apărarea patriei şi 

a poporului în lupta cu duşmanii interni şi externi” [16, p.185-190]. 

În 1984, în RPS Albania se publicau 130 de ziare, reviste, buletine ştiinţifice şi alte periodice. Printre 

aceste publicaţii, considerate „tribunele proletariatului”, organul politic al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc al Albaniei „Zëri i popullit” (Vocea poporului) ocupa un loc aparte. Puterea şi influenţa acestui 

ziar, potrivit unei publicaţii oficiale, era descrisă în felul următor: „Zëri i popullit” a câştigat recunoaştere 

internaţională. Într-o perioadă în care burghezia şi revizioniştii împrăştie tot felul de minciuni cu scopul de a 

îndepărta oamenii de calea revoluţionară, „Zëri i popullit” a condamnat politica agresiunilor şi a războaielor 

pe care imperialismul american, social-imperialismul sovietic şi uneltele lor o practică, ţinând sus stindardul 

Partidului Muncitoresc Albanez, pe cel al lui Marx, Engels, Lenin şi Stalin” [16, p.187]. 

Deşi în perioada interbelică, căreia i se spune şi astăzi „cea dinaintea eliberării”, în Albania se publicau 

şase ziare, apariţia primului număr al „Zëri i popullit”, la 25 august 1942, marca, în viziunea comuniştilor, 

punerea fundaţiei presei scrise albaneze [16, p.186]. 

Presa scrisă, care era împărţită în centrală şi locală, era alcătuită din ziare cotidiane şi publicaţii periodice. 

Ziarele centrale, „Zëri i popullit”, organ al CC al PMA, şi „Bashkimi” (Unirea), organ al Frontului Democratic 

al Albaniei, erau cotidiane; altele, precum „Puna” (Munca), organ al Consiliului Central al Sindicatelor, 

„Zëri i rinisë” (Vocea tineretului), organ al Comitetului Central al Uniunii Tinerilor din Albania, şi „Luftëtari” 

(Luptătorul), organ central al Armatei Populare, apăreau de două ori pe săptămână. Alte organe importante 

erau revista teoretică „Rruga e Partise” (Drumul Partidului), organ al CC al PMA, revista ilustrată „Ylli” 
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(Steaua), revista „Shqiptarja e Re” (Albaneza nouă), organ al Uniunii Femeilor din Albania, ziarul „Drita” 

(Lumina) şi revista „Nëntori” (Noiembrie), ambele organe ale Uniunii Scriitorilor şi Artiştilor [21, p.163-166]. 

Şase ziare şi reviste, cu un tiraj de 180.000 de exemplare, se publicau pentru copii şi tineri. Ziarele locale, 

27 la număr, 18 publicate în districtele de Sud şi 9 în cele de Nord, se publicau în 17 regiuni administrative şi 

în centrele industriale mari. Aşa cum reiese din statisticile de mai sus, fiecare ziar se adresa unui anumit grup 

ţintă, în funcţie de vârstă şi gen, unei anumite profesii, unei regiuni specifice etc. 

Impunerea lecturii colective a presei scrise drept metodă a dictaturii comuniste. La o întâlnire a lui 

Enver Hogea cu secretari ai CC al PMA, pe 9 martie 1979, unde s-a vorbit despre importanţa presei drept 

forţă mobilizatoare în implementarea sarcinilor [trasate de Partid, n.a.], acesta şi-a exprimat îngrijorarea că 

presa nu se întrebuinţa îndeajuns pentru conştientizarea maselor muncitoreşti şi a populaţiei în vederea rezol-

vării problemelor cotidiene ale ţării [22, p. 10]. (a se vedea Foto 5)  

Potrivit lui Hogea, faptul că oamenii nu reflectau cât trebuia la cele scrise în ziare era din cauza muncii 

insuficiente a instructorilor din sectorul presei. Aceştia aveau datoria nu doar să controleze presa, ci şi să 

măsoare nivelul citirii şi al dezbaterii de către cititori a diferitelor articole. 

În fiecare uzină, fabrică, cooperativă etc. era obligatorie o lectură zilnică de 15 minute a presei scrise. După 

aceea, instructorii trebuiau să întocmească rapoarte detaliate referitoare la cât timp era alocat unui articol sau 

altuia, cât de angajaţi erau cei prezenţi, dacă s-a făcut sau nu o paralelă între situaţia din întreprinderea res-

pectivă şi cea criticată în articol. Aşadar, lectura colectivă a presei era obligatorie oriunde, în şcoli, fabrici, 

uzine, cooperative, centre de reeducare etc.  

Această lectură colectivă obligatorie, care era una dintre metodele dictaturii, avea drept cauză, printre 

altele, şi nivelul ridicat al analfabetismului [23, p.71]. Directivele guvernului erau ca activiştii organizaţiilor 

partidului (comuniştii) să le citească oamenilor presa zilei şi ca această lectură să fie folosită, în acelaşi timp, 

şi drept instrument de control al maselor. Pe lângă lecturile colective, fiecare întreprindere, şcoală, spital sau 

gară avea un loc unde se afişau ziarele (mai ales cele politice, „Zeri i popullit” şi „Bashkimi”). O altă formă a 

lecturii colective era transmiterea titlurilor principale la radio, la prima oră. Presa scrisă era în limba oficială, 

cea albaneză, dar existau şi două publicaţii în greacă, pentru minoritatea elenă localizată în sudul Albaniei: 

„Λαϊκό Βήμα” şi „Λογοτεχνικό Λαϊκό Βήμα”, în traducere „Pasul Popular” şi „Pasul popular artistic” [24, 

p.260]. Cum se înţelege din titluri, cel de-al doilea era suplimentul literar al primei (a se vedea Foto 6).  

Pentru a ne face o idee despre importanţa pe care regimul lui Hogea o acorda propagandei, putem men-

ţiona aici că Radio Tirana transmitea 18 ore zilnic pentru cei din Republica Populară Socialistă Albania şi 

avea un program de 82 de ore pe săptămână în 20 de limbi străine (engleză, franceză, spaniolă, rusă, germană, 

italiană, greacă, turcă, portugheză, arabă, chineză, poloneză, maghiară, cehă, sârbo-croată, română, bulgară, 

indoneziană, persană şi suedeză). 

Televiziunea Albaneză (TVSH) a început transmisiuni experimentale în 1960. Până în 1965 transmitea 

doar două ore pe zi cu un semnal care acoperea doar capitala, Tirana, şi Durres (al doilea cel mai mare oraş, 

la doar 45 km distanţă) şi avea corespondenţi în toată ţara, care oglindeau diferite activităţi desfăşurate în 

judeţele respective. TVSH producea 10 filme pe an [16, p.187; 21, p.153]. 

Televizorul era considerat un obiect de lux pentru multe familii albaneze, nu doar pentru cei care locuiau 

în provincie, ci şi pentru cei din Capitală. Achiziţionarea televizorului, ca şi a celorlaltor electrocasnice, se 

făcea cu o autorizaţie specială. În 1985 statisticile arată că exista un televizor la 15 locuitori. Transmisiunile 

TVSH-ului erau zilnice, de la 18:00 până la 22:00, iar duminica se adăugau trei ore dimineaţa, de la 10:00 la 

13:00. 

La şedinţa Secretariatului CC al PMA, din 5 februarie 1977, dictatorul Hogea, vorbind despre „marele 

serviciu pe care cinematografia şi televiziunea îl făceau Partidului, poporului şi proletariatului internaţional”, 

cere Ministerului Educaţiei şi al Culturii să le acorde atenţia cuvenită, subliniind că, mai ales în cazul filme-

lor, trebuie să se asigure că au conţinutul politico-ideologic dorit şi că scenariile reflectă normele şi morala 

comunistă.  
„Personalul care alege tema filmului (care trebuie neapărat să fie din viaţa de zi cu zi a poporului) trebuie 

să ştie ce să ţină şi ce să scoată din roman sau nuvelă, [...] să nu lase loc nici pentru elemente fantastice, fantas-
magorice, nici pentru situaţii în afara realităţii sau elemente de lux interzise. Dacă nu suntem atenţi la aceste 
direcţii, cele menţionate îl transportă pe spectator într-o lume necunoscută şi ireală, lucru care îl distrage, îi 
amestecă gândurile, îl face să viseze la lucruri din altă lume sau ale unei lumi degenerate, fictive, cu o viaţă 
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goală, fără morală şi etică. De aceea, trebuie să încercăm ca artiştii noştri să fie elevaţi ideologic...”. Semnifi-
cativ este faptul că extrase din discursurile sau cărţile lui Hogea se găseau peste tot – în instituţii, întreprinderi 
şi şcoli, sub forma unor pancarte sau scrise pe perete. 

În acest discurs al lui Hogea despre cinematografie şi televiziune domină, ca în oricare altul, iluziile pe 
care Partidul le dorea transmise poporului prin orice mijloace, filmele schematice fiind doar încă un instrument 
pentru realizarea acestui scop. 

Deşi tehnologia media vizuale era, precum spuneam, modestă, hiperbolizarea importanţei acesteia reprezenta 
baza propagandei. În acelaşi discurs menţionat Hogea spunea că filmele albaneze, inspirate de viaţa reală a 
clasei muncitoare şi a agricultorilor, arătau adevărata realitate a noii Albanii socialiste şi îi deschideau inter-
naţionalismului proletar perspective noi. „Oamenii progresişti din alte ţări înţeleg că din filmele noastre au ce 
să înveţe poporul şi tineretul lor” [22, p.176]. 

Lupta regimului comunist împotriva „trendurilor străine” (influenţele modernismului burghez-revizionist) 
nu consta doar în controlul filmelor, ci era multidimensională. De la stabilirea lungimii părului la bărbaţi, la 
lungimea rochiei la femei etc. Părul bărbaţilor trebuia tuns scurt, dar nu foarte scurt, pentru că până şi acest 
lucru era considerat influenţa decadenţei americane. Părul lor trebuia tuns până la osul de sub tâmplă, care 
din acest motiv a ajuns să se numească în popor „osul partidului” [25]. 

În singurul aeroport al Albaniei, Rinas, erau afişate în două limbi, albaneză şi engleză, regulile pentru 
străinii care vizitau ţara, semnate de către vicepremierul din acei ani, Adil Çarçani. Tot acolo era şi o frizerie 
unde se făcea tunsul sau bărbieritul străinilor, pentru ca aceştia să nu aducă trendurile moderne în Albania 
socialistă (a se vedea Foto 7). 

Mulţi dintre albanezi, majoritatea celor care aveau televizor, încercau să prindă emisiuni ale ţărilor vecine, 
care erau toate state revizioniste sau se abătuseră de la linia marxist-leninistă. Folosind diferite metode, statul 
albanez bruia semnalul, făcând imposibilă recepţia canalelor din aceste ţări străine. Televiziunea reprezenta, 
aşadar, un pericol, fiindcă făcea posibilă influenţarea poporului de către capitalism.  

Tocmai această sete a oamenilor de a fi informaţi despre ceea ce se petrecea în străinătate l-a înspirat pe 
tânărul albanez Sajmir Maloku să inventeze „cutia” (kanoçe sau grup). Aşa cum se înţelege din nume, cutia 
era un mic rectangul din metal, plastic sau carton, cu marginile îndoite spre interior, în care se puneau nişte 
tranzistori şi diode lipite cu letconul. Această cutie se lega la cablul antenei, îmbunătăţind semnalul televiziu-
nilor străine. Considerând această invenţie un pericol la adresa moralei omului nou, regimul comunist l-a 
închis pe tânărul inginer.  

Potrivit statisticilor prezentate în muzeul Bunk'Art2, care reconstituie istoria Ministerului Afacerilor 
Interne al Albaniei din 1912 până în 1991 şi dezvăluie secretele fostei Securităţi (Sigurimi), unul dintre trei 
albanezi era agent al Securităţi. Mulţi dintre aceştia se plimbau prin cartiere şi verificau în ce direcţie erau 
îndreptate antenele de pe acoperişurile blocurilor. Dacă direcţia vreunei antene era alta decât cea aferentă 
transmisiunii TVSH, familia respectivă era urmărită penal sau deportată.  

Aceste tentative bizare, precum „cutia” sau acoperirea elementelor de cupru ale antenei cu foiţa de aluminiu 
din pachetele de ţigări, doar pentru a fi capabil să urmărească festivalul italian de la San Remo sau sa vadă 
un film de acţiune, erau tentative disperate ale unui popor să aibă acces la informaţie (a se vedea Foto 8). 

Promovarea izolării extreme şi a paranoiei, pe care Hannah Arendt le definea drept caracteristici ale aşa-
zisului stat totalitar [26, p.289], erau toate transmise tocmai prin media. Neîncrederea albanezilor în presa 
scrisă şi audiovizuală autohtonă era confirmată de informaţiile prezentate de media străină. Ascultarea 
„Vocii Americii” era considerată un act de trădare, devenind, aşadar, un simbol al rezistenţei anticomuniste 
[27, p.9-10]. 

În ciuda acestor eforturi, care acum pot să pară crude, de necrezut sau chiar comice, regimul lui Hogea nu 
a reuşit să distrugă complet dorinţa oamenilor de a vedea exact acele lucruri pe care statul le interzicea consi-
derându-le propagandă capitalistă, decadenţă, care distrugea omul socialist [28, p.22-24].  

Fiindcă presa scrisă albaneză nu transmitea nicio informaţie în afara propagandei de Partid şi nici nu 
oglindea realitatea de zi cu zi, oamenii ştiau, într-o formă sau alta, că o scrisoare deschisă, afişată într-un loc 
public, avea mai multe şanse să fie citită de oameni într-un timp scurt, neavând posibilitatea de a se adresa 
unui ziar.  

Nu sunt rare cazurile în care oameni simpli, când li se făcea o nedreptate, după ce epuizau posibilităţile de 

a se plânge instanţelor, neputând să se adreseze presei (care nu ar fi publicat niciodată aşa ceva), îşi scriau 

nemulţumirea şi o afişau public. 
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O expresie a acestei indignări este cazul lui Jovan Mema, condamnat la 17 martie 1968 la 10 ani de închi-

soare de către Tribunalul Regiunii Durres, pentru propagandă în formă scrisă împotriva Puterii Poporului. În 

decizia instanţei este menţionată fapta: Omul scrisese pe un cearşaf „Cetăţeanul trebuie să moară de foame 

pentru că aşa vrea Partidul!” şi îl atârnase pe uşa locuinţei (a se vedea Foto 9). 

Concluzii. Media fiind doar un instrument în mâinile regimului totalitar, jurnaliştii nu aveau iniţiativă, 
spirit critic, posibilităţi de a investiga sau libertate de exprimare. Descrierii media acelor ani i se potriveşte 

cel mai bine parafrazarea expresiei „tigrul de hârtie”. Aceste media, care se presupunea că sunt o tribună a 
exprimării libere, protejată de Constituţie, nu erau decât o portavoce a şedinţelor de partid. Informaţia circula 

de la lider la mase, doar pentru a se întoarce la instanţele cele mai înalte ale statului în forma unor rapoarte 
detaliate asupra modului în care aceste directive erau citite, înţelese şi respectate.  

Aşa cum se exprimă filosoful A.Fuga, în timpul regimului dictatorial comunist jurnalistul pleca din redacţie 
cu o idee formată despre ce anume va scrie şi se întorcea din teren cu aceeaşi idee. Toate cele de mai sus 

confirmă ideea că în timpul dictaturii comuniste media în Albania nu doar că nu reuşea să transmită o opinie 
diferită de cea a partidului-stat, dar nici nu genera vreo dezbatere. Acestei prese scrise care, aşa cum s-a 

explicat mai sus, era mult mai răspândită decât cea audiovizuală, îi lipseau caracteristicile profesionale, nu 
avea puterea reală care venea din aflarea şi reflectarea adevărului, fiind doar un transmiţător al propagandei.  

Indivizii curajoşi, care ştiau că din acest vârtej al fricii căruia nimeni nu-i scăpa nu erau excluşi nici ziariştii, 
găseau alte variante de a se exprima. Indignarea lor, adresată vârfului piramidei puterii, prindea glas prin ce 

aveau oamenii la îndemână, de la declaraţii anti-partid scrise pe cearşaf la invenţii inedite, dar nu se transmitea 
prin presă, oamenii fiind conştienţi de faptul că nici jurnaliştii nu aveau puterea de a le exprima doleanţele, 

expunându-se unui pericol şi mai direct din partea regimului care îi folosea drept portavoce.  
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ANEXĂ 

 

Foto 1. Dictatorul Enver Hogea la birou, octombrie, 1971. 

 

Foto 2. Imagine de la vizita delegaţiei albaneze în China, 1968. E.Hogea al doilea din stânga. 

 

Foto 3. Posterul lui Hogea şi al lui Mao Tse-Tung, Tirana, Albania, cca. 1976. 

 

Foto 4. Articolul din „La Stampa”, 29 septembrie 1970. 
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Foto 5. Muncitorii rafineriei de petrol la Cërrik citind ziarul „Zëri i popullit”. 

 

Foto 6. Prima pagină a ziarului minorităţii greceşti „Λαϊκό Βήμα”, Anul I, 25 mai 1945. 

 

Foto 7. Impotriva influenţelor moderne (străine). Bărbieritul unui turist în Aeroportul Rinas. 
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Foto 8. Saimir Maloku, fost inginer militar, condamnat drept agent al imperialismului anglo-american (stânga)  

şi cu invenţia lui, cutia (dreapta). 

 

Foto 9. Copia condamnării lui Jovan Mema, martie 1968. 
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