
Inbid qadim fi fliexken ġodda: 

Il-Partiti Politiċi u l-għoti ta' 
Gvern. Responsabbli 

'L-ordni l-qadim ta' l-affarijiet qed jitmermer u minfloku qed 
jifforma ordni ġdid li m 'hux, bħal ta' qabel, mibni fuq il-fdal tal
qadim, imma fuq sisien għal kollox ġodda'; hekk ġabet il-Voce dei 
Popolo fl-1919, meta kienet qed tikkummenta fuq rappreżentazzjoni 
ħerqana tar-Romanticismo ta' Girolamo Royetta li kienet ittellgħet 
fit-Teatru Manoel (1): dik 'il-wiJja mill-aqwa ta' patrijottiżmu li 
laħqet il-qofol tagħha fix-xena tal-ħalfa ta' Mazzini u meta Vitaliano 
Lamberti jgħajjat "Issa l-waqt!'" (2) Il-laqgħat iffullati ta' l
Assemblea Nazionale kienu rappreżentattivi u simboliċi daqs iż
żigarelli bojod u ħomor li libsu n-nies fuq sidirhom. Is-sala tal
Giovine Malta kienet mimlija b 'nies ġejjin 'minn kull klassi soċjali, 
nies bla partit politiku li madankollu għandhom twemmin wieħed, 
in-Nazzjonaliżmu'. (3) Ferħan se jtir bid-dimostrazzjoni li għamlulu 
quddiem dam biex jiċċelebraw il-kisba ta' Gvem Responsabbli, 
Sceberras qal lill-folla li kien wasal il-waqt li l-partiti jwarrbu d
differenzi politiċi kollha ta' bejniethom, u jaħdmu għalenija biex 
iħaddmu l-Kostituzzjoni l-ġdida fi spirtu ta' lealta'. (4) 
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Din l-ewfOIja kienetkatarsi, tisfijata' l-imgħoddi mill-ħażenkollu 
tiegħu, u, għal mument, l-antiċipazzjoni ta' dinja mibdula wara snin 
sħaħ ta' mistennija w tbatija, ħolma qasira għaliex il-kunflitt huwa 
endemiku fis-soċjeta u għax is-soluzzjoni kienet tinsab sewwasew 
filli jitrawmu l-partiti politiċi bħala mekkaniżmu razzjonali li bih il
fehmiet differenti jitqiegħdu f'ċerta ordni u jitqabblu ma' xulxin fi 
ħdan l-ordni kostituzzjonali li, mibdul mill-qiegħ, kien appik se jibda 
jitħaddem. 

L-attitudini ministerjali ma tiżviluppax kif ġieb u laħaq. Ma tistax 
twaħħal fl-uffiċjali jew f'xi ħaddieħor, jew fl-imgħoddi, imma 
jeħtieġ minflok li toqgħod għad-dmirijiet u r-rsponsabbilitajiet li 
joħolqu d-deċiżjonijiet tiegħek, tifformula politika waħdek u terfa' 
r-responsabbilta tad-aeċiżjonijiet tiegħek u tal-konsegwenzi lijġibu. 
Il-politiċi, bħall-uffiċjali, iridu bilfors jaħarbu mir-rabta li jistgħu 
jsibu ruħhom fiha minħabba t-tradizzjoni u dak li jkunu ġarrbu fl
imgħoddi. Kemm jekk teżamina l-fatturi istituzzjonali f'dik it
tradizzjoni jew f'dak it-tiġrib, u kemm jekk teżamina l-fatturi 
psikoloġiċi, joħroġ ċar li dil-ħarba m 'hix se tkun xi waħda faċli. (5) 

Iktarmi11i tistenna d-differenzi politiċijisparixxu, kien ħafna iżjed 
għaqli li tikkonċentra fuq l-aħjar mezzi biex dawn jissewwew. Fil
fatt l-ikbar inkwiet ta' Refalo dalwaqt k,ien se jkun li f'daqqa waħda 
ffurmaw partiti politiċi wisq: 

Forsi smajtuha tingħad b'ċerta biżgħa, bħalma smajtha jien, li 
għall-elezzjoni li ġejja se jkun hemm wisq partiti politiċi jikkon
testaw. Forsi hekk hu; imma kumadd għandu jifhem li l-fehmiet, il
metodi u l-mezzi fil-politika jistgħu ivarjaw daqskemm ivarjaw fil
ħajja privata. Minkejja dan, u minkejja d-differenzi kollha li jista' 
jkun hemm bejn il-partiti, il-Kostituzzjoni l-ġdida m'għandhiex 
għax ma taħdimx sew sakemm kull partit jiltaqa' ma ' l-ieħor fuq it
terraferma ta' mħabbitna lejn pajjiżna ... (6) 

Sa mill-Ħarifa ta' 1-1919, meta sar magħruf li kien se jingħata 
Gvem Responsabbli intern, l-attivita politika kienet intensa u l-
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passjonijiettal-partiti tkebbsu sewu ħraxu, b'mod speċjali, minħabba 
l-isforzi ta' Strick1and biexjaħtafil-poter. Il-konfronti bejn Nazzjon
alisti u Strick1andjani saru iżjed spissi, tant li ħassru x-xena politika 
li, għal iżjed minn tletin sena, ma kinitx rat inċidenti ta' vjolenza bejn 
il-partiti. Fil-fatt sa. dak iż-żmien il-vjolenza partiġġjana kienet ħaġa 
rari: ħlief għall-indħil tal-pulizija (fil-każ tal-ġumalist favur Savona 
li xaħħmuh b'flO fl-1888, (7) jew iċ-ċorma li tħallset biex tisfratta l
mijting ta' De Cesare fl-1894, (8) jew konfronti mal-puliżijajew mal
militar (l-iżjed fis-Sei Maggio 1891 (9)U s-Sette Giugno 1919) l-iżjed 
inċidentta' vjolenza bejn il-partiti notevoli, għalkemm mhux daqshekk 
seIju, aktarx kien dak li nqala' bejn il-Mizzjani u s-Savonjani fl-
1893, meta l-front tal-P.U. inqasam biċċiet. (10) Issa Nerik Mizzi 
nnifsu ġie fl-idejn man-negozjant A. Cassar Torregiani M.B.E., 
Strick1andjan u uffiċjal tal-Kamra tal-Kummerċ, fi Strada Rjali l
Belt. (11) Strick1and kiteb mill-'Uffiċċju Ċentrali' tal-Partit Kosti
tuzzjonali tiegħu biex jipprotesta dwar il-fatt li r-rivali tiegħu kienu 
qed iħallsu nies ta' kondotta mċappsa mill-Belt u jieħdu l- 'barranin' 
fil-kampanja biex jisfrattaw il-mijtings bid-daqq tal-ħomijiet u t
tisfir tas-sfafar; wissa lil Plumer li l-istruzzjonijiet li kienu ngħataw 
il-partitaIji tiegħu biex majirritaljawx ma setgħuxjinżammu b'mod 
indefinit. (12) Madankollu fl-istess ħin il-membri eletti kienu qed 
jikkundannaw lil Strick1and u li1l-partitaIji tiegħu għal tfigħ ta' ġebel 
u assalti fuq il-persuna ta' xi kandidati: f'mijting San Ġiljan, lil M.A. 
Borg (13) tal-Partit Laburista, li kienu għadhom kemm waqqfuh, 
lagħbulu waħda fuq wiċċu, waqt li lill-Ispiżjar Gużeppi Vassallo, 
Panzavecchjan, u lill-Ispettur tal-Pulizija tefgħulhom il-ġebel. (14) 

Mizzi akkuża lil Strick1and li kien qed imexxi kampanja feroċi 
anti-Taljana,.li kien qed jinqeda bl-agħar elementi mis-slums, u li 
saħansitra kien qed jirrikorri għat-terroriżmu u l-egħmejjel ta' nies li 
dari kienu l-ħabs biex jiġġieled lin-Nazzjonalisti, biex jinstiga lill
poplu kontra t-Taljani li kienu jgħixu Malta u jqanqal mibegħda 
kontra l-Italja, 'in-nazzjon gloIjuż, ħabib u alleat ta' l-Ingilterra'. (15) 
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Strick1and sostna li meta skola tal-Gvem tħalliet tintuża mill-Għaqda 
tal-Bdiewa (trejdunjon pro-Nazzjonalista li hu sejħilha 'organiz
zazzjoni politika') (16) il-Gvem kien qed jiddiskrimina kontra I~Partit 
tiegħu billi joffri faċilitajiet għall-kampanja elettorali 1i1l-egħdewwa 
tiegħu. Imma Plumer ċaħad din l-allegazzjoni, u qal kif wara taħdita 
fl-iskola tas-Siġġiewi minn' qassis fuq suġġett mhux politiku, xi 
membri ta' l-udjenza għamlu taħditiet elettorali. (17) Strick1and in
nifsu !den tħalla juża l-iskola tal-Qala, Għawdex, għal wirjiet taċ
ċinema, bil-kundizzjoni li xejn ma jintqal dwar politika fl-iskola: 
'dik il-kundizzjoni ġiet rispettata', kiteb Strickland; 'dik il-wirja 
ċinematografika swiet ta' ġid għar-raħal, għax għenet lin-nies jifhmu 
l-koborta'I-Imperu'Ing1iż'. (18) 

Erba' partiti resqu biex jikkontestaw l-elezzjoni ta'1-1921. Kien 
hemm il-partit ta' Panzavecchia, bI-isem qadim u attrajenti tiegħu, il
Partito Popolare, imma taħt it-tmexxija (bħal fil-każ tal-funzjoni 
tal-Comitato Patriottico rigward il-P.N.) ta' l-Unione Politica 
Maltese (U.P.M.); u l-partit ta' Nerik Mizzi, il Partito Democratico 
Nazionalista, li kkontesta d-distrett t'Għawdex biss. L-U.P.M. u l
P.D.N. kienu meqjusin bħala żewġ fergħat ta' partit wieħed, i1-P.N.; 
saru appelli miż-żewġ naħat għal' alleanza fil-miftuh', u kienu alle
gatament 'it-theddid ta' riżenja minn xi membri prominenti li żammew 
lill-U.P.M. milli 'tingħaqad id f'id fil-beraħ mal-għadu maħluf 

tagħha', il-P.D.N. (19) Wara xi dibattiti mqanqlin, il-Partit Kosti
tuzzjonali (p.K.) ta' Dr. Augusto Bartolo ingħaqad mal-Partit An
glo-Malti (p.A.M.) ta' Strick1and, u waqt li nżamm l-isem tal-partit 
ta' Bartolo, it-tmexxija għaddiet f'idejn l-ieħor. 

Il-U.P.M. kienet injorat l-attentat ta' Bartolo biex isseħħ koaliz
zjoni bejnha u l-P.K. (20) Il-Partit Laburista (P.L.) f'Malta, bħal fl
Ingilterra, tnissel mill-moviment trejdunjonistiku, l-iżjed mill
għaqdiet fit -Tarzna -l-ewwel l-Imperial Govemment Workers Un
ion, u mbagħad it-tliet fergħat lokali affiljati mal-British Workers' 
Union (bI-inizjattiva ta' Matthew Gi1es, trejdunjonista Ingliż). (21) 
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'Dawk li kienu jew għadhom jaħdmu ma' l-Ammiraljat', innota l
Ammirall Brian Barttelot, 'jikkostitwixxu fil-prattika l-Labour Party 
f'Malta'. 'Huma leali wprogressivi, u aktarx li huma l-iżjed element 
li wieħed ta' min jittama fih f'Elettorat li għad m'għandux sens ta' 
direzzjoni'. (22) L-uffiċjal ta' l-Intel1iġenza tad-distrett fi ħdan l-Am
miraljat, li kien qed jirraporta fl-1920, ukoll kien jara Partit Laburista 
fil-moviment trejdunjonistiku li kien qed jitwicled fit-tarzna: 
Diġa' fformulaw politika essenjzalment pro-Ingliża, li l-punt 

ewlieni tagħha hu li l-lingwa uffiċjali tal-ġejjieni tkun l-Ingliż. 

Minħabba f'dan, il-Partit daħal f'kuntf1itt mal-Comitato Patriot
tico; i1-Comitato issajinsab bla ras li tmexxih, il-politika astensjon
ista tiegħu qdiemet, u mhux qed jieħu gost bil-Partit Laburista li fih 
qed jilmaħ organizzazzjoni li ssawret mill-attivitajiet tagħha stess, li 
hu bI-ebda mod majista 'jikkontrolla. Il-membri tal-Comitato huma 
kollha pro-Taljani, għalkemm bosta minnhom jiċħdu dan, u issa qed 
jippruvaw ibeżżgħu u jtellfu l-kredtu tal-partit il-ġdid permezz tal
ġumal tagħhom, il-Voce dei Popolo '. (23) 

L-ewwel passi biex jitwaqqaf Partit Laburista fl-isfera strettament 
politika ttieħdu minn membri tal-Fergħa Nru.3 tal-Workers' Union, 
li kienet tirrappreżenta ħaddiema li jħaddmu lilhom infushom jew li 
jaħdmu fis-settur privat, bI-għajnuna ta' xi professjonisti magħrufa. 
Fost dawk li kienu minn ta' quddiem biex ġiet stabbilita l-Camera 
dei Lavoro, li wara sar il-Labour Party (L.P.), kien hemm Ġanni 
Bencini, sid ta' l-art u filantropu, li kien għadu kemm kien l-editur 
tal-Voce dei Popolo u segretmju tal-G iovine Malta ta' Mizzi. (24) 
Fundatur ieħor, M.A.Borg (25), qabel kien l-Assistent Segretatju tal
Comitato. L-editur tal-Ħmar u fundatur ieħor, Guglielmo Arena (26) 

kienjammira lil F. Mizzi, lil Savonau lil Panzavecchia, kien jaħseb 
li 'bid-demm' il-Maltin kienu l-eqreb lejn l-Italja, u kien iħobb 
jikkwota lil Ugo Ojetti tal-Corriere delia Sera, li wara intervista 
ma' Fortunato Mizzi, kien jingħad li qalli l-Maltin kienu 'assoċjati 
mal-bandiera Ingliża, mal-lingwa Taljana u mar-Reliġjon tal-Papa'; 
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imma kien tal-fehma li 'separazzjoni mill-Ingilterra' u ' indip
endenza' ggarantita intemazzjona1mentkienu 'ħolm verament sabiħ': 

Malta la għandha artijiet kbar għall-biedja u lanqas minjieri, u biex 
tgħajjex il-poplu tagħha jkollha sserraħ kważi għal kollox fuq ir
riżorsi tal-portijiet tagħha: imma biex il-portijiet iħallu l-ikbar qligħ 
li jistgħu jħallu, jeħtieġ li Malta tkun f'idejn l-akbar qawwa marit
timaf1-Ewropa -u ikbarma tkun id-distanza bejn dil-qawwa u Malta, 
aħjar għalina, għax inkella jkollna naħżnu iżjed faħam, u nżommu 
mħażen akbar, u tarznari u l-bqija. (27) 

Salvu Zammit Hammet, li kien id-delegat ta' l-Imperial Govem
ment Workers' Union fl-Assemblea Nazzjonali, kien membru fun
datur ieħor: aktar tard ingħaqad mal-U.P.M., Dr. Pier Giuseppe 
Frendo, li ppresieda l-ewwel laqgħa tal-Kumitat ġenerali tal-P.L. fil-
15 ta' Mejju 1921, xi ftit snin qabel kien ikkontesta l-elezzjoni għall
Kunsill bla suċċess bħala anti-astensjonista fil-linja Mizzjana; kien 
iben Dr. Cristoforo Frerido, li fi żmien il-kwistjoni taż-żwieġ, il
Fede ed Azione tiegħu kienet appoġjat lil Savona għax issuspetta fi 
Strickland. (28) Dr. Fi1ippo Sceberras (li wara sar Sir), fil-bidu kien 
Mizzjan, u mbagħad Azzopardjan, imbagħad laħaq president ta' l
Assemblea Nazzjonali; issa sar President onorarju tal-partit. L
ewwel President ta' l~Eżekuttiv tal-P.L. li effettivament kien il
mexxej tiegħu għal bosta snin, kien avukat u Kurunell irtirat tal
R.M.A. li kien ingħata l-M.B.E. għal xogħlu fil-gwerra: iben Sigis
mondo Savona, Willie. L-għażla politika ta' Willie u r-rwol prominenti 
tiegħu fl-organizazzjoni tal-P.L. sa mill-bidunett (hu kien Viċi
President tal-kumitat ġenerali) kienu jissuġġerixxu li minkejja l
allinjamenti u ri-allinjamenti li kienu saru, il- 'partit ta' Savona' u l
'partit ta' Panzavecchia' qatt ma kienu l-istess ħaġa; iktar kienu 
sfruttaw l-attrazzjoni ta' xulxin billi daħlu f'arranġament dejjiem. (29) 

Il-pożizzjoni ta' Willie Savona kienet tindika linja diretta ta' 
suċċessjoni li setgħet titqabbel ma' dik ovvja fil-kamp Nazzjona
lista, u b'hekk kienet turi wkoll kemm kellhom siwi u influwenza l-
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konessjonijiet familjari u t-tradizzjonijiet fil-politika Maltija. Jekk 
Ceylon kien hemm il-'partit taz-ziju u n-neputi', (għax hekk kienu 
jsejħu1ha l~United National Party r-rivali tagħha), (30) Malta kellha 
partiti 'tal-missier u l-iben', meta wieħed jikkunsidra li kemm il
P.D.N. kif ukoll i1-P.L. kellhom mexxejja li kienu segwew fil-passi 
ta' missirijiethom. Ċertament, kemm Willie kif ukoll Nerik kienu 
rġiel differenti minn Sigismondo u Fortunato: il-partit ta' Willie 
aktar tard daħal f'għaqda ma' dak ta' Strick1and, l-għadu personali 
ta' Sigismondo; u Nerik abbanduna l-Astensionismo, id-duttrina li 
kien inroduċa missieru fl-1903. Imma kienet ħaġa ċara li t-tnejn li 
huma setgħu jiġu assoċjati ma' dak li kien ġara qabel. (31) 

L-elezzjoni għall-Assemblea Leġislattiva, li fiha vvutaw 76.1 fil
mija ta' l-eletturi (20,634 minn 27, 104) l-U.P .M. ġabu 7,999 vot (14-
ilsiġġu); il-P.K. 5,183 vot(7 siġġijiet); il-P.L. 4,742 vot (7 siġġijiet); 
u l-P.D.N. 2,465 vot (1-4 siġġijiet ta' Għawdex). A-elezzjoni għas
seba' membri ġenerali tas-Senat minn elettorat iżjed ristrett, f'żewġ 
distretti elettorali, l-U.P.M. rebaħ erba' siġġijiet '(fosthom Pan
zavecchia, Pullicino u Howard); il-P.L. żewġ siġġijiet (il-Prof. 
Mons. Mikiel Gonzi, li sar Isqof ta' Għawdex fl-1924 u Arċisqof fl-
1944; u l-bankier Alfons Maria Galea, filantropu ewlieni u awtur 
prolifiku bil-Malti); u l-P.K. siġġu wieħed (il-Kul. Achi11e Sammut, 
C.B., C.M.G.). L-elezzjoni għas-Senat, li fiha vvutaw 82.2 fil-mija 
ta' l-eletturi (2,800 minn 3,405), ma kinux ikkontestawha tal-P.D.N. 
n-bqija tas-senaturi - li kienu jirrappreżentaw lill-Knisja, in-nob
bilta, il-Kamra tal-Kummerċ u t-T.U.C. - kienu l-biċċ'a l-kbira 
Nazzjonalisti, imma d-delegati tat-T.U.C. kienu t-tnejn Laburisti: 
Savona (li ma mexxi1ux jitla' bħala rappreżentant tad-distrett tal
Belt) u l-kollega tiegħu Zammit Hammet. (32) L-U.P.M. u l-P.K. 
ippreżentaw iżjed kandidati mill-P.L. Il-P.D.N. kellu l-akbar pro
porzjon ta' avukati (t1ieta minn kull erba' kandidati), u l-P.K.I-inqas; 
mill-bqija l-element professjonali kien l-iżjed preżenti fl-U.P.M., li 
kien fih wkolll-akbarnumru ta' qassisin; waqt li l-P.K. kellu l-akbar 
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għadd ta' kandidati li ma kinux grad wati (iżjed minn terz) u li ma 
kinux iddistingwew ruħhom f'xi sfera pubblika. Iż-żewġ kandidati 
indipendenti, wieħed fl-elezzjoni għas-Senat u l-ieħor għall-Assem
blea, it-tnejn marru ħażin. (33) 

ll-manifesti ta' l-erba' partiti kienujixxiebhu,ħliefdwaril-kwistjoni 
tal-lingwa. Kienu jaqblu li t-twemmin Kattoliku Ruman kellu jiġi 
ddikjarat ir-reliġjon uffiċjali ta' Malta (garanzija li l-klawsola tal
Kostituzzjoni fuq it-tolleranza reliġjuża kienet eskludiet); li l-artijiet 
li ma kinux iżjed neċessaIji għal għanijiet militari kellhom jgħaddu 
f'idejn il-Gvem ċivi1i; li, fid-dawl tal-qgħad ul-ispostamentminħabba 
l-gwerra, u minħabba li l-kuxjenza tal-klassi tal-ħaddiema kienet qed 
tikber, il-problema tax-xogħol kellha tiġi trattata. Il-partiti kollha -
għajr għal dak ta' Strickland - kienu favur politika ta' pari passu fil
qasam edukattiv. (34) L-iżjed wieħed karatteristakament Mizzjan 
fosthom kien il-P.D.N.li xtaq japplika l-pari passu f'kull livell ta' 
skola, u kien lest jibgħat delegazzjoni Londra biex jinnegozja t
twessigħ ta' l-awtonomija kostituzzjonali speċjalment fejn kellu 
x'jaqsam mal-lingwa. (35) 

ll-U.P.M. kienet imhejjija tadotta skema ta' taħriġ fil-karriera, 
simili għat- 'tewmin Sjamizi' ta' Oauson: klassijiet speċjali kellhom 
jitwaqqfu biex jaqdu l-ħtiġijiet ta' dawk li xtaqu jitgħallmu snajja' 
speċjalizzati jew jemigraw. Il-P.L. qabad linja Savonjana: il-Malti 
jitgħallmuhgħal sentejn fl-iskejjelelementari, waqt li l-Ingliżjibqgħu 
jitgħallmuh sar-raba' standard, imbagħad l-Ingliż u t-Taljan 
jitgħallmuhom flimkien mill-ħames standard 'il fuq, u dawn iż-żewġ 
ilsna jkunu obbligatorji fil-Liceo u fl-Universita. Il-P.K. wiegħed li 
joħloq 'faċilitajiet indaqs' -li kienet modifikazzjoni tal-'għażla ħielsa' 
ta' Strickland - u li jgħin lill-iskejjel privati sakemm ikun hemm 
akkomodazzjoni akbar fl-iskejjel l-oħra - din kienet pożizzjoni 
ambivalenti, meta wieħed jiftakar li ċerti skejjel privati, bħall
Kulleġġ San Injazju, kienu pro-Ingliżi. Il-P.K. qal li ma kien se 
jipproponi l-ebda taxxi ġodda (38), minkejja li l-mexxej tiegħu fl-
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imgħoddi kien ġie identifikat sew mat-taxxi, u qal ukoll li 
l-impjegati taċ-ċivil u l-Pulizija kellhom jiġu protetti mi1l- 'indħil 
politiku'. 

Madankollu l-partiti l-oħra kollha pproponew xi miżuri fiskali. Il
U.P.M. talab għal tifsila ġdida tas-sistema tat-taxxa 'bbażata fuq l
inċidenza ġusta tagħha fuq min iħaIlasha, skond il-mezzi tiegħu '; il
P.D.N. wiegħed li 'jiddeċentralizza' l-amministrazzjoni, jirriforma 
s-sistema tat-taxxa u jabo1ixxi l-produzzjoni u l-misħutin regu
lamenti tal-Pulizija; il-P.L. li jippromwovi l-produzzjoni lokali billi 
jiffissa taxxa ad vaJorem fuq oġġetti importati manifatturati, li 
jintaxxa l-kapital li jkunu ġemmgħu il-barranin (kif ikunu se jħallu 
Malta) u li jikkunsidraw jekk idaħħlux taxxa fuq id-dħul. 

li-partiti kollha riedu jintroduċu Att dwar ir-rikumpcns tal-ħaddi
ema; u l-U.P.M. riedet iżżid ma' dan l-Att assikurazzjoni 'kontra l
isfortuni' u tenfasizza l-istruzzjoni teknika. Il-P.L. u l-P.D.N. kienu 
l-eqreb lejn xulxin fl-isfera tal-politika soċjali, i1-wieħedjispira ruħu 
mill-Ingilterra u l-ieħor mill-Italja, imma t-tnejn lesti li jkunu ra
dikali: semmew Atti ta' rikumpens, 'assikurazzjoni nazzjonali' jew 
'tal-ħaddiema', pensjoni tax-xjuħija u fond għall-pensjoni tar-romol 
u l-orfni, liġijiet dwar trejdunjons u fabbriki jew leġislazzjoni dwar 
'Kunsill tal-Għaqdiet tal-Ħaddiema' u speċi ta' tribunal ta' arbi
trazzjoni (Probi Vin) 'li kellu jqis kull kwistjoni li tinqala' bejn il
kapitalist u l-ħaddiem'. Il-P.L. u l-U.P.M., li t-tnejn kienu jqisu d
'Demokrazija Kristjana' bħala l-ideal tagħhom, użaw kliem jixxie
baħ biex ifissru l-pożizzjoni tagħhom dwar edukazzjoni obb1igatOlja 
taħt il- 'gwida' (p.L.) jew il- 'kontroll' (U.P.M.) tal-Knisja. I1-P.D.N. 
kien distintiv fil-qasam legali, fejn issuġġerixxa t-tneħħija jew il
limitazzjoni tal-pieni kapitali, ir-rijorganizzazzjoni tas-sistema penali, 
u r-riforma tal-kodiċi kummerċjali u marittimi. 

Il-P.L., il-P.D.N. u l-U.P.M. kollha semmew speċifikament il
ħtieġa li jittejbu l-faċilitajiet għall-vapuri; il-P.L. partikularment ried 
jaħdem biex titwaqqafindustrja tat-tiswija tal-vapuri. ll-P.K. enfasizza 
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t-turiżmu, u qalli ried jagħmellil Malta' ċentru turistiku u kamp ta' 
riċerka arkeoloġika'. 

Hu diffiċli tkun taf kemm l-eletturi kienu qed jivvutaw għall
manifesti tal-partiti; biss m 'hemmx dubju li kienu qed jivvutaw għal 
partiti, l-aktar meta għall-ewwel darba l-votazzjoni saret 
b'rappreżentazzjoni proporzjonali. Uffiċjal tas-Soċjeta tar
Rappreżentazzjoni Proporzjonali, John Humphreys, kien impressjonat 
bil-mod 'intelliġenti' li bih ivvutaw in-nies: huwa nnota kif, minkejja 
l-għadd kbir ta' votanti illitterati (41.5 fil-mija jew 8,577 fl-elezzjoni 
għall-Ass. Leġislattiva) il-perċentwal ta' voti invalidi kien wieħed 
rekord - 0.77 fil-mija biss - waqt li f'elezzjonijiet simili fl-Irlanda u 
l-Kanada l-perċentwali ta' voti invalidi kienu ivaIjaw minn l fil-mija 
għal kważi 3 fil-mija. (39) Humphreys osserva wkoll li 'bosta miċ
ċittadini niżżlu l-preferenzi tagħhom skond kriteIji personali aktar 
milli skond kriteIji tal-partit' (40); imma meta wieħed kien jeżamina 
l-voti preferenzjali, kien jintebah li l-votanti kienu qed jivvutaw 
għall-partiti aktar milli għall-personalitajiet. Sakemm lill-votant 
kienu jinfluwenzawh biex jagħżel lill-partit tal-kandidat favorit 
tiegħu, il-bniedem kien isir il-partit; ngħidu aħna, il-Log. Kulunel1 
Michael Dundon, li kien bniedem magħruf sew man-nies imma 
politikament inconnu, tela' mal-ewwel għadd mid-distrettta' Bormla 
u l-Birgu; imma s-'supeIjur' tiegħu fi ħdan il-P.L., Dr. PierFrendo 
(41) irċieva 238 mit-302 preferenzi sekondi ta' Dundon, u għaldaqstant 
ħafna minnhom marru għall-partit. (42) 

BI-istess mod, Mizzi tela' mal-ewwel għadd mid-distrett ta' 
Għawdex, u 1-458 vot żejjed li ġab - kollha trasferibbli -għenu lit-tliet 
kollegi tiegħu biex jitilgħu mat-tieni għadd; it-tliet kandidaiti tal
P.K. fid-distrett, fosthom iz-ziju ta' Nerik, Dr. Lewis F. Mizzi (43) 

ġabu biss disa' preferenzi sekondi bejniethom mill-voti ta' Mizzi. (44) 

Meta Strickland tela' b'iżjed minn żewġ kwoti mid-distrett tiegħu 
(Birkirkara, Ħal Balzan, Ħal Lija, Ħ' Attard, Ħal Għarghur, in
Naxxar, il-Mosta u l-Melieħa) (45) is-731 vot żejjed li ġab - kollha 
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trasferibbli - tellgħu bilġri lill-kollega tiegħu Walter Salamone, li ġab 
biss 19-i1 preferenza ewlenija. (46) Ħafua kien jiddependi fuq id
distrett li kien qed jiġi kkuntestat: Strickland ikkontesta wkoll 
b'suċċess id-distrett tal-Belt, fejn bla dubju kien l-iżjed personalita 
magħrufa, imma Dr. Ugo Mifsud (li wara laħaq Sir), li għalkemm 
kien għadu dieħel fil-politika, kien President tal-Banda La Vallette 
u segretaIju tal-Każin Malti, mar aħjar minnu; il-preferenzi sekondi 
ta' Mifsud kienu kważi kollha għal kandidati tal-U.P.M., u l-Kul. 
Willie Savona iżjed ibbenefika mill-voti trasferibbli ta' Strickland 
milli ta' Mifsud. (47) Xi kandidati kienu inseparabbli mill-partiti: l
eżempju klassiku aktarx li kien Antonio Dalli li tela' ma' l-ewwel 
għadd mit-tielet distrett (48)_ fejn sa mill-1895,jiġifieri meta twaqqaf 
i1-P.P. ma kienx ġarrab telfa waħda. 

Apparti l-vjolenza (pressjoni żejda fuq l-individwu, i bbuwjar, 
ġlied bi1-ponnijiet u tfigħ ta' ġebel) il-kampanja elettorali kollha, bi1-
partiti politiċi li ħadu sehem fiha, kellha aspett qawwi ta' dida VU. Il
mexxejja tal-U.P.M. u tal-P.L. kienu ilhom li saddu hemm fuq, 
Panzavecchia kkontesta l-ewwel elezzjoni tiegħu fl-1883, tmienja w 
tletin sena qabel, bħala Antiriformista Mizzjan, waqt li Strickland 
deher l-ewwel fl-1986 bħala membru tal-P.N., ħamsa w tletin sena 
qabel. Il-P.D.N. u l-P.L., immexxijin minn Mizzi u Savona rispetti
vament, kienu qishom iħirsa minn żmien il-P.N. u l-P.R., li kienu 
mmexxijin minn missirijiethom, il-Mizzi u s-Savona l-oħrajn. Fil
fatt dawn kienu komparattivament partiti żgħażagħ: Mizzi kien il
mexxej ta' l-istudenti waqt li Bencini u Arena u Zammit Hammet 
kienu lkoll żgħażagħ ħerqana. 

L-U.P.M. li għal ħafua żmien kienet il-partit naturali ta' l
oppożizzjoni, kienet għadha l-akbar partit; imma (bħal fl-elezzjonijiet 
ta' 1-1916 u 1917) il-biċċa l-kbira tas-siġġijiet rebħuhom mingħajr 
maġġoranza fil-vot globali (49), u, bħalma kien i1-P.N. fi żmien il
Kostituzzjoni ta' 1-1887 u l-P.P. ta' Savona, kienu appoġjati iżjed 
mill-eletturi speċjali milli minn dawk ġenerali. (50) U l-U.P.M.lanqas 
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ma kienet elitista jew mhux rappreżentattiva daqskemm kienu jgħidu 
li kienet il-Gvernaturi u l-uffiċjali ta' l-Uffiċju Kolonjali, u ma kinitx 
b'saħħitha biżżejjed biex tiggverna waħedha. Panzavecchia, Mattei, 
Dalli u Pullicino, li kollha telgħu fl-I92t, kienu lkoll figuri ewlenin 
- l-ewwel tal-P.P. taħt Savona, imbagħad tal-P.N. taħt Mizzi, u 
mbagħad tal-Comitato Patriottico. Panzavecchia kien ikkanvassjat 
bħala 'r-raġel tal-poplu' li kien waqqaf il-P.P., iġġieled maġenb 
Sigismondo Savona u Fortunato Mizzi, u mexxa l-Comitato Patri
ottico. Il-moderazzjoni tiegħu, kienujallegaw, 'la hi servili u lanqas 
beżżiegħa', għax il-partit tiegħu kienjirrapreżenta lil kull klassi, 'li1l
ħaddiema daqskemm lit-tabib'. (51) Imma Nerik Mizzi xorta kien 
għadu majridx jaċċetta t-tmexxija jew l-ispirazzjoni ta' Panzavecchia. 
L-UP.M., qalet il-gazzetta ta' Mizzi, 'magħmula l-aktar rninn ele
menti borgiżi tat-tip l-iżjed intransiġenti u konservattiv', għadha 
marbuta ma' 'l-ideat qodma u eċċentriki, tagħha, u m 'hi sejra ċċedi 
xejn biex tiffavorixxi l-klassi tal-ħaddiema. Il-partit ta' Mizzi kien 
tal-fehma li jintroduċi 'tibdil kbir biex tittejjeb il·ħajja tal-ħaddiema 
mingħajr ma jinqarsu l-interessi tal-klassi nofsana', u kien iqis li1l
P.L. bħala 'partit estrem ieħor' għaliex 'ħsiebu biss biex itejjeb il
qagħda tal-ħaddiema, xi kultant għad-dannu ta'klassijiet oħra': 

xi ħadd, allura, irid rivoluzzjoni, li timponi reġim Soċjalista u 
twaqqa' mill-pożizzjoni preżenti tagħha lill-borgeżija, li ghandha l
poter li għandha wara li tgħidx kemm kienet ilha tiġġieled u tbati 
tbatijiet li ma jitflssrux. 

Il-partit ta' Mizzi, li kienjibbaża l-programm tiegħu fuq iktartitjib 
tal-Kostituzzjoni, fuq id-difiża tar-reliġjon ta' Malta u taċ-ċivilta 
Latina, u fuq l-allevament tal-klassi minsija tal-ħaddiema, li issa 
kienu destinati li jkollhom 'rwol effettiv ħafna fl-amministrazzjoni', 
ma kienx jaħseb li l-partit ta' Strickland kien jixraq 1i11-poplu (bħat
t1ietpartiti l-oħrajn): il-P.K. kien 'notorju għall-imperjaliżmu tiegħu, 
jiġifieri mwieled, imsawwar u destinat biex neċessarjament jeħodha 
kontra l-interessi tal-poplu fl-interess ta' l-Imperu'. (52) 
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It-tifsir tradizzjonabnent· kbir tal-politika tal-personalita fl
elezzjonijiet, kif ukoll il-ġibdiet reġjonali u parrokkjali, u qabel xejn 
l-istil differenti ta' tmexxija, kienu jqanqlu rivalita u diversita 
daqskemm konsistenza u identita. L-U.P.M., li mid-dehra kienet 
partit 'tal-belt u r-raħal', rebaħ maġġoranza f'erbgħa mit-tmien 
disttetti: dawn kienu l-aktar l-inħawi urbani u suburbani madwar il
Belt (il-Belt, Tas-Sliema, i1-FUIjana, u l-Ħamrun) fejn kien hemm l
iżjed perċentwali baxx ta' i1litterati, u s-seba' distrett, li kien rurali (l
Imdina, r-Rabat, Ħad-Dingli, is-Siġġiewi, l-Qrendi, l-Imqabba, ż
Żurrieq, Bubaqra, Ħal-Safi u Ħal Kirkop) u li, ħlief għal Għawdex, 
kien fih l-akbar perċentwali ta' illitterati. (53) Il-P.L. l-iżjed li kellu 
suċċess kien fil-Kottonera, fejn l-U.P.M. ġiet relegata għat-tieni 
post, u l-P.K. fit-tielet. Fid-distrett ta' l-Isla - li sa ftit ilu kien iċ
"Cittadella ta' l-Astensjonisti'' - il-P.L. rebaħ tliet siġġijiet, u l
U.P.M. wieħed biss. Fid-distrett ta' Bormla u l-Birgu, tella' żewġ 
siġġijiet, u l-P.K. u l-U.P.M. tellgħu wieħed kull wieħed. (54) 

F'dar-reġjun pro-Ingliż il-vot tal-ħaddiema tat-tarzna mar għall
'partit ta' Savona' minflok għall- 'partit ta' Panzavecchia' ġaladarba 
kellu għażla. It-Taljan qatt ma kien daqshekk importanti fil-kom
petizzjoni għall-impjiegi mat-Tarzna Rjali jew ma' oqsma konnessi 
magħha: fil-fatt fl-1920 it-Taljan lanqas kienu għadhom jgħalbnuh 
fl-iskejjel ta' l-Isla, għax il-ġenituri kienu naturalmentjoġġezzjonaw 
għat-tagħlim tiegħu meta ma kienx inkluż fl-eżamijiet għad-dħul fit
Tarzna. Din il-kwistjoni kienet implikata fil-protesta unanima li 
għamlu l-membri eletti fl-I920 dwar it-theddida għall-eżistenza! tal
lingwa Taljana tagħna' li kienet ġejja minn 'sistema skolastika 
maħluqa bI-iskop li titniġġeż il-ġenerazzjoni li tielgħa', waqt li 
gergru kontra l-'libertiċidju u l-politikadenazzjonalizzanti tal-Gvem'. 
(55) 

Imma f'dan ir-reġjun il-P.N. ma tantx kien qabad art; il-P.P. kellu 
iżjed suċċess, għaliex kemm Panzavecchia kif ukoll Mattei kienu 
mill-Isla. Ħ-I90I, meta l-P.N. kien probabbilment fl-iżjed mument 
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effettiv tiegħu bħala forza nazzjonali, għal mijting li għamel għan
nies tal-Kottonera barra l-Mina li tagħti għal Ħaż-żabbar ma tantx 
attendew nies. (56) Fil-Birgu l-aktar N azzjonalist magħruf aktarx kien 
Evaristo Castaldi, u f'Bormla kien hemm figuri minuri bħal F.S. 
Musu' ,prokuratur legali, fid-disgħinijiet, imma Dr. Salvatore Grech 
u F.S. De Cesare, it-tnejn minn Bormla, kienu jappoġġjaw lil Savona 
sakemm Savona baqa' man-naħa tal-Gvem. Kien hemm speċi ta "par
tittal-Belt', li kienjiġborfih il-belt kapitali, is-subborgi u l-irħula tal
majjistral u n-nofishartal-gżira, li kien aktar partit tan-nies magħrufa 
milli tal-plebej; u 'partit tal-Kottonera', fuq in-naħa l-oħra tal-Port 
faċċata tal-Belt, f' distrett iżjed industIjalizzat u ppopulat1i kien aktar 
f'kuntatt dirett mal-flotta u mas-servizzi Ing1iżi milli ma' l-ammin
istrazzjoni, mal-qrati u mal-kummerċ, għalkemm ċertament ma 
kienx inqas parrokkjali fl-istruttura soċjali u fl-OIjentament tiegħu. 

F'termini ta' voti, fit-tliet distretti fejn ma kinitx tiġi l-ewwel, l
U.P.M. kienet it-tieni fil-lista; il-P.L. kien jiġi t-tielet għajr fit-Tlitt 
Ibliet, fejn kien imur ħafna aħjar mit-tnejn l-oħra. Il-P.K. kien fil
maġġoranza fid-distrett ta' Birkirkara u Ħal Balzan biss minħabba t
trijonf personali ta' Strickland (57), madankollu l-voti tiegħu kienu 
mqassmin bil-qies mal-pajjiż kollu u ġab it-tieni l-akbar għadd ta' 
voti. Strickland seta' ġustament jassumi r-rwol ta' Mexxej ta' l
Oppożizzjoni. 

Is-suċċess tal-P.K. jidher akbar jekk jitqies fid-dawl ta' l-animos
itit ta' l-imgħoddi lejn Strickland. Is-suċċessġieh fost l-oħrajn 
minħabba l-amalgamazzjoni mal-partit ta' Bartolo. Fil-bidu, Strick
land ma kien jidher li kellu 'l ħadd ħlief iż-żewġ kollegi ewlenin fil
Partit Anglo-Malti tiegħu, il-Kul. Achille Sammut (58), li għamel 
żmien barra u li l-ħames uliedu rġiel kienu ġġieldu fil-gwerra - ix
xewqa kbira tiegħu kienet li jara lil Malta ggvemata sew u mhejjija 
biex tieħu postha' fl-Imperu Ingliż' (59) u Dr. Lewis F. Mizzi, li 
għalkemm ma mexxiluxjitla' fl-elezzjoni, kien iżjed importanti. (60) 

Lewis Mizzi -li b'ironija tad-destin kien ħu Fortunato Mizzi - kien 
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telaq minn Malta xi erbgħin sena qabel, u mar jgħix Kostantinopoli, 
fejn kien l-editur tal-Levant Herald u President ta' l-International 
Bar of the Consular Courts. Anglofil aħrax li kien jemmen 'fil
ġustizzja Ingliża u fl-ispirtu pront tagħha' bħala 'l-iżjed waħda 

razzjonali u l-aqwa fost kollha', Lewis kien jappoġġja 'l-lingwa 
kbira Maltija tagħna' (li kien iqabbilhamal-Persjan) u kienjammira 
lil' Joseph Muscat Azzopardi' (61) wieħed mill-ewwel kittieba ewlenin 
tal-letteratura Maltija. (62) Bartolo, karattru ħelu, kien jiddeskrivi 
ruħu wkoll bħala 'Britisher' u kellu xeħta jara 'l Malta bħala Ġibilta 
oħra: 'il-blata ta' Malta - farka mitlufa fil-kobor ta' dak il-baħar 
klassiku ... iċ-ċavetta u l-għelm tas-supremazija navali Ingliża'. (63) 

Waqt li Strickland kien fil-Karibew u fl-Awstralasja, Bartolo kien 
attiv fil-politika u l-ġumaliżmu. 
Għalkemm dejjem baqa' fuq in-naħa tal-Gvem, Bartolo xorta 

waħda kien appoġġja t-talba għal Gvem Responsabbli. Il-gazzetta il
Chronicle, li reġgħet ġiet stabbilita waral-1919 per-mezz ta' kumpens 
sostanzjali minn fondi pubbliċi, kienet bla dubju arma siewja. 
Strickland kellu ċerta kariżma fuqu, u personalita vit-rijolika. Ma 
jgħajja qatt, inventiv u b'ambizzjoni kbira fih, hu seta' jkollu 
pretensjonijiet impressjonanti dwar l-esperjenza amministrattiva li 
kellu mad-dinja kollha, u l-kuntatti ma' mkejjen ewlenin li kien 
stabilixxa. Biss l-Uffiċċju Kolonjali ma kienx meqjus li ta xhieda ta' 
'ġudizzju tajjeb, kemm f'Malta u kemm barra'. (64) Artiklu li kiteb fil
Malta Herald maqdruhulu bħala produzzjoni li ma tix-raqx lil xi 
ħadd tal-pożizzjoni tiegħu (65), imma mid-dehra l-Malta Herald 
verament kienet temmen li Strickland kellu aċċess għall-kuriduri tal
poter f'Westminister, saħansitra għall-uffiċju tal-Prim Ministru. (66) 

Ħafna mill-votanti l-ġodda, li kellhom biss dawk l-għoxrin jew 
tletin sena, l-amministrazzjoni ta' Strickland ma kinux jiftakruha, 
minkejja korrispondent Nazzjonalist, kien 'l-antiteżi tad-demokra
zija': "Il-poplu jkun ħmar jekk jinsa". (67) Imma mill-banda l-oħra fl-
1902 Strickland ħalla Iil Malta aħjar milli kien sabha. (68) U għalkemm 
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id-dipressjoni li waqgħet eżatt wara fuq Malta kienu jgħidu li kienet 
tort ta' l-amministrazzjoni tiegħu (69), ir-riformi iġeniċi (bħall

estensjoni tad-drenaġġ) u xogħlijiet monumentali (bħal1-brejkwoter) 
saru bis-saħħa tiegħu. Bi-għoli tal-Kostituzzjoni ta' 1-1921, l-ikbar 
ilment ta' l-Oppożizzjoni ta' żmien Strick1and issa kien prattikament 
għeb; kien jidher li s-Sei Maggio u l-istat polizjesk kienu jappartjenu 
lil era għal kollox differenti. Il-prinċipju tal-P.D.N. li jiġġieled għal 
awtonomija akbar -li kien ifakkar fil-fehma ta' F. Mizzi fl-1887 tal
Gvem Rappreżentattiv bħala pass fid-direzzjoni ta' awtonomija 
sħiħa (70) - qallgħu kritika ħarxa fl-istampa pro-Ingliża lokali. X'kienu 
issa l- 'ideali Nazzjonali' saqsa kittieb fost l-oħrajn: 
kważi stat indipendenti... Nafu li humagħomjin u segwaċi mixtrija 

ta' xi ħalliem a fil-Kontinent qrib .... (71) 

Bħalma l-għotja ta' Gvem Rappreżentattiv ġiegħlet lin-nies taħseb 
fuq Gvem Responsabbli, il-prospett u l-wasla ta' Gvem Responsab
bli Intem għamlu l-idea ta' indipendenza plawsibbli bħala possib
bilta, għalkemm bħala eventwalita dak li jkun kienjibża' minnha, l
iżjed dawk li kienu jeddependu - jew kienu jaħsbu li jiddependu - fuq 
l-Ingliżi għall-ħobża ta' kuljum. Ħafna ħaddiema kienu jibżgħu li l
Ingilterra setgħet iċċedi 'l Malta lil xi qawwa oħra, possibbilment l
Italja, u f'każ bħal dan iżjed kienu favur xi assoċjazzjoni ma' l
Amerika, 'sinjura, ħabrieka u demokratika' (72); anke Dimechjan 
ewlieni bħal Salvu Agius - wieħed minn dawk li l-aktar li xewxu lin
nies biexjirvellaw fl-1919 - aktarx kien favur din l~altemattiva. (73) Il
Partit ta' Strick1and kien ħerqan li jpinġi lin-Nazzjonalisti, spe
ċjalment lil Mizzi, bħala żleali, billi jisfrutta din il-lealta (jew insig
urta) tal-massa. F'laqgħa soċjali li saret għand Strick1and, fejn 
tqassam ix-xorb u kien hemm banda ddoqq il-'God save the King', 
Lewis Mizzi żvela kif, meta kien l-avukat ta' Nerik fl-1917, kien 
issuġerixxa li1l-Gvematur Methuen li jaħfrulu u jibagħtuh il-Libja. 
Lewis iddeskrivalin- 'neputi mħawwad' tiegħu bħala 'fanatiku iblah' 
u semma l-'penetrazzjoni paċifika u l-propaganda pro-Taljana' li, 
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skond hu, kienu x-xogħol ta' 'soċjetajiet u gruppi privati'. (74) 'Ħadd 

ma jista' jservi żewġ sidien - ir-re u Nerik Mizzi', kiteb Strickland. 
(75) Darba l-Chronicle waslet biex iddeskrivietu bi tmaqdir bħala d
'De Valera ta' Malta'. (76) 

Sadanittant, waqt li nkuraġixxa l-istudju tal-Malti, Strickland 
ippubliċizza t-teorija tiegħu 'tan-nisel Puniku komuni tal-Maltin 
mas-sezzjoni ewlenija tar-razza B rittanika , . (77) Sa' 1-1921 diġa kien 
hemm x'aktarx iżjed nies li kienu jafu jitkellmu l-Ingliż milli t-Taljan 
- ħafna kienu jafuhom it-tnejn - u aktar minn terz tal-popolazzjoni 
kienu jafu jiktbu bil-Malti jew xi lsien ieħor. (78) Dan kollu kien fil
biċċa l-kbira bis-saħħa tal-politika ta' l-'għażla ħielsa' ta' Strick
land, u lil dan hekk kien jaqbillu. F1-1914 kien 'irrabja ħafna meta 
Clauson ħereġ bi1-metodu tat-'tewmin' Sjamiżi' li hu kien iqisu 
bħala 'tradiment tal-politika tiegħu minn Oauson'. (79) Strickland 
ipprova jillimita l-Kostituzzjoni ta' 1-1921 biex ikun żgur li l
Assemblea Leġislativa Maltija ma kinitx tkun tista' tagħmel it
tagħlim simultanju tat-Taljan u l-Ingliż obbligatorju; imma Winston 
Churchill qabel mal-Log. Gvematur Robertson li 'ma kienx jaqbel li 
jippruvaw jorbtu lill-Gvem ġdid ta' Malta billi jagħmlu l-Kosti
tuzzjoni iżjed riġida, u li l-protezzjoni li kienu ħolqu għal-lingwa 
Ingliża kellha tibqa' sakemm kien konvenjenti.' (80) Billi l-emi
grazzjoni tal-Maltin aktar kienet qed issir lejn pajjiżi li jitkellmu bl
Ingliż milli lejn pajjiżi Mediterranji bħal qabel, l-emigrant progres
siv beda jeħtieġu iżjed l-Ingliż. Il-Kumitat ta' l-Emigrazzjoni li 
twaqqaf f1-1919, ippresedut minn Joseph Howard, ikkunsidra l
iskema ta 'għajnuna għall-emigrazzjoni lejn pajjiżi '1 bogħod minna 
lijitkellmu bI-Ingliż: f1-1919-1920 emigraw mal-lO,OOO ruħ, fejn is
soltu kienu jemigraw biss xi 1,500 fis-sena. (81) L-emigrati kienu 
jħeġġu lil qrabathom hawn Malta biex jitgħallmu l-Ingliż, kif kien 
jagħmel il-P.K.: 

Mill-Awstralja, kif mill-Kanda, u mit-Tasmanja, kif mill-Istati 
Uniti, taslilna l-għajta: 'Tgħallmu l-Ingliż! Tgħallmu l-Ingliż' (82) 
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n-gwerra ġabet magħha t-tbatija u l-mibegħda, imma ħolqot ukoll 
rabtiet u ħbiberiji ġodda, bħall-partiti tal-futbol li bdew isiru bejn 
timijiet Maltin u Ingliżi: ġaladarba l-pajjiż kellu Kostituzzjoni ġdida, 
ir-rabta Anglo-Maltija reġgħet saret prominenti. Strickland seta' 
jserraħ fuq il-lealtajiet ta' qabel, kemm fost il-klassijiet ta' fuq u l
komunita tan-negozjanti u kemm, speċjalment, fost il-klassijiet il
baxxi; iċ-ċelebrazzjonijiet spontanji li saru biex titfakkar Ladysmith 
kienu jixhdu sew kemm kien għad hemm lealta u affezzjoni fuq livell 
popolari. (83) Ħafna Maltin, osserva l-Maġġur R.D. Fox, O.B.E., 
kienu tal-fehma li l-Ingliżi ma jħobbux jitħalltu ma' l-oħrajn, u 
mniħirhom imxammar, u ftit fosthom lestijaħfrulnagħall- 'psikoloġija 
nazzjonali tagħna': xi wħud qalulu 'ma triduniex nies bħalkom '; biss 
'il-klassijiet il-baxxi tal-Maltin' kienu 'jitħalltu ma' l-Ingliżi'. (84) 

Stricklandkellu l-flus. 'Fl-imgħoddi l-qawwa li mexxietit-taqtigħa 
hawnhekk qatt ma kienet il-flus' , ikkummentat L 'Idea Nazionale (li 
Mizzi kien kiteb fiha qabel), 'imma issa huwa ddeċieda li jmexxi 
kampanja elttorali bil-flus, flus li qed ixerred bil-gzuz mill-karrozza 
tiegħu'. (85) Strickland ġab minn barra makkinarju modem ta' l
istampar u beda joħroġ gazzetta ġdida bil-Malti bI-isem ta' Prog
ress, li kienet attiva ħafna u kienet bi1-premijiet, 'Għall-ħaddiema 
Maltin li jridu edukazzjoni Ingliża': f'ħarġa waħda l-Progress 
setgħet toffri żewġ premjijiet ta' flO għal kitbiet motivati politi
kament kontra t-tliet partiti l-oħra u kontra dawk, bħall-Isqof 

t'Għawdex, li kienu jqisuhoi:n Nazzjonalisti. (86) 'Min jikkontrolla l
gazzetta ewlenija', kiteb Strick1and privatament fl-1908, 'jista' , 
jekk il-membri eletti jingħtaw poter finanzjarju sħiħ, isir 'de facto' 
Gvematur ta' Malta, responsabbli biss lejn min jagħtih il-flus jew 
lejh innifsu, jekk huwa indipedcnti finanzjarjament'. (87) L-organi ta' 
kull ġimgħa tal-U.P.M. u l-P.D.N. it-tnejn bit-Taljan u intel1etwali 
wisq, kienu jaqtgħu figura patetika m~ta mqabblin mal-gazzetta 
propagandistika li kienet il-Progress, għalkemm il-Malta kienet 
arma tajba f'idejn in':Nazzjonalisti minkejja li ma kinitx tinfed '1 
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isfel wisq fis-soċjeta' .(88) Il-P.L. ma kellux gazzetta tiegħu qabel l-
1922; (89) biss Strickland għaraf jibbilanċja l-influwenza li kellha l
gazzetta trejdunjonistika u laburista Il-Ħaddiem b'gazzetta pro
P.K., Il-Ħaddiem Malti. (90) Għall-'biċċa l-kbira min-nies' l-is
tampa bil-Malti kienet 'l-għajn waħdanija ta' tagħrif', kif osserva 
Lord Plumer: 

Dawn in-nies li ġeneralment jemmnu kollox u m 'humiex mgħallmin 
biżżejjed biex jiffurmaw l-opinjoni tagħhom ,jaċċeltaw dak li jaqraw 
bħala awtoritativ u jemmnuh impliċitament: jiġifieri m 'hix biċċa 
xogħol tqi1agħax-xewwiex li majaħsibhiex, lijxewwex, l-iijed issa, 
b'dal-qgħad u l-faqar li ħolqu sitwazzjoni diffiċli. (91) 

'Kien Sir Gerald Strickland li ġabilna l-Kostituzzjoni ta' 1-1887', 
qalet il-Progress. (92) 'Il-Partit Kostituzzjonali huwa iżjed favur il
ħaddiem mill-partit ta' Sav{)na nnifsu', qalet il-Progress.(93) Bil
karriera straordinarja tiegħu Strickland seta' jagħmel kapital mill
mit tal-bniedem wieħed: Huwa biss jista' jagħmlilna t-tajjeb, u ħadd 
ħ1iefu, qalet il-Progress, (94) bi kliem li jfakkruk f' dak li kienet tgħid 
il-Malta Tagħna fi żmien il-kwistjoni taż-żwieġ meta lil Savona 
sejħit1u 'r-Redentur' u 's-Sid tagħna'. (95) 

L-iżjed kwalita li timpressjona lill-folla, kiteb Michels, hija ċ
ċelebrita: 

Il-bniedem ċelebri biżżejjed jgħolli sebgħu biex jieħu qagħda 
politika .... F'għajnejn in-nies, li jkollok isem li jkun diġa' magħruf 
f' ċertu sens jikkostitwixxi l-aqwa kwalifika għat-tmexxija. (96) 

Id-dinamika tal-fużjoni fl-imgħoddi kienet għamlet id-dependenza 
fuq mexxej wieħed 'nazzjonali' bħala xi ħaġa mixtieqa. L-istimulu 
għall-għaqda ma setax jintefa' meta kien jeħtiġilhom jiġġieldu ma' 
Gvem li ki<?n jidher impenetrabbli u pennanenti; għalqdastant in
nies kellhom tendenza jinġabru madwar politiku magħruf f'suċ
ċessjoni altemanti ta' partiti tal-personalitajiet. Kien biss għal 
waqtiet qosra li kien hemm oppożizzjoni sħiħa ta' żewġ partiti kontra 
xulxin; l-iżjed w.aqt notevoli kien fl-1888, meta Fortunato Mizzi, 
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bħala mexxej tal-P.N., u Sigismondo Savona, bħala mexxej tal-P.R., 
ġew wiċċ imb'wiċċ direttament. Issa li l~Maltin kellhom imexxu 
ħwejjiġhom taħt fonna parlamentari ta' Gvem, il-partiti setgħu 
ikunu iżjed razzjonali u kostruttivi fl-attitudnijiet tagħhom. Imma d
drawwiet il-qodma diffiċli taqtagħhom; u Strickland, minfuħ bih 
innifsu, kien sui generis. 

L-elezzjoni ġenerali ta' 1-1921 kienet simbjosi ta' l-istorja politika 
Maltija, u nkurunat li1l-veteran daqskemm fetħet ġejjieni ġdid. Fost 
il-membri eletti fl-1921 kien hemm żewġ personalitajiet politiċi 
stabbiliti, Panzavecchia u Strickland, żewġ mexxejja li kienu huma 
stess ulied mexxejja ta' l-imgħoddi, Mizzi u Savona, u ħames Prim 
Ministri futuri: il-Kav. Joseph Howard, O.B.E., (U.P.M., 1921-
1923); Dr. Francesco Buhagiar(U.P.M., 1923-1924); Dr. UgoMifsud 
(U.P.M., 1924-1927; u P.N. 1932-1933); il-Konti Sir Gerald Strick
land (p.K., 1927-1930) u Dr. Nerik Mizzi (p.N., 1950). 

L-elezzjoni epitomizzat l-egħruq tal-ħsieb politiku Malti, li kienu 
evidenti sa mill-1880, speċjalment rigward il-kwistjoni tal-lingwa, u 
stabbiliet kamp tal-battalja simili, li kellu jdum għal egħxieren ta' 
snin. Apparti l-hekk imsejħa kwistjoni tal-lingwa, id-differenza bejn 
il-partiti ma kinitx estrem a - Malta kienet post ċkejken, u kien hemm 
ħafna in komuni bejn oqsma differenti fl-istruttura soċjali - imma, 
minħabba l-kunflitt ta' kulturi, u l-partiġġjaniżmu eċċessiv li dan 
rawwem, in-nies setgħu jgħidu l-istess ħwejjeġ b'lingwi differenti u 
jidhru iżjed 'il bogħod minn xulxin milli fil-fatt kienu. Il-qasmiet 
politiċi fil-pajjiżi kienu jaqtgħu min-nofs id-distinzjonijiet kon
venzjonali tal-klassi ġaladarba kienu qabel xejn bejn i1-pro-Ingliżi u/ 
jew il-pro-Britanniċi, ta' klassi għolja jew baxxa, u n-Nazzjonalisti, 
li wkoll kienu magħmulin minn elementi eteroġeni. Jekk l-indi
vidwu kienx espost iżjed għal influwenza ambjentali 'Ingliża' milli 
'Taljana', jew bil-kontra, kien x'aktarx il-fattur detenninanti fil
votazzjoni tiegħu, biss naturalment kien hemm sistema kkumplikata 
ta' rabtiet parrokkjali, familjari u personali, okkupazzjonijiet, inter-
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essi, rivalitajiet u ġelosiji li direttament jew indirettament kienu 
jaffettwaw il-lealta lejn il-partit. 
Għalhekk it-tennini 'pro-Ingliż' u 'pro-Taljan', li fir-realta kienu 

x'aktarx trasparenti, kienu jesprimu stinti ta' ostilita daqskemm 
rabiet kuntrastanti ma' xi partit, fehmiet dwar il-Gvem u veduti tal
ħajja. Lil dawk li kienu mdaħħlin fit-tqasqis u t-tnassis parrokkjali 
u interparrokkjali, dawn it-tenni~i kienu jidhrulhom vitali, imma 
dawn kienu sikwit neqsin minn kontenut ideoloġiku, minħabba li 
kienu jintużaw f'komunikazzjoni ma' elettorat sostanzjalment illit
terat, fanatiku fuq ir-reliġjon u partiġġjan bl-aħrax. 

L-edukazzjoni kompliet titfarrak bl-interpretazzjonijiet differenti 
ta' x 'kien jikkostiwixxi tagħlim 'nazzjonali' jew inkella 'prattiku', 
u kompliet tikkumplika ruħha minħabba li kull ma jmur, il-lingwa 
Maltija bdiet tiġi assoċjata iżjed u iżjed mal-vera nazzjonalita 
Maltija, u kibret ix-xewqa li jiġi eliminat it-Taljan biex jidħol floku 
l-Ingliż. Il-kwistjoni kienet 'is-suġġett kontrov~rsjali waħdani 

f'Malta' , kiteb Plumer fl-1924, u kienu baqgħu jrewħuha biex tibqa' 
tkebbes fil-kontroversja għal skopijiet politiċi: 
. Minħabba li Malta qiegħda kif qiegħda, qrib Sqallija u l-ltalja, hija 
ħaġa naturali li l-klassijiet edukatijkunu ġeneralm en tjixtiequjaħkm u 
l-lingwa Taljana għal għanijiet ta' negozju, kummerċ u taħlit soċjali, 
imma kull meta tfissret ix-xewqa li jiġi mgħallem it-Taljan, din 
inftiehmet ħażin, bħala xewqa biex wieħed jassumi n-nazzjonalita 
Taljana. Iż-żewġ ħwejjeġ m 'għandhom l-ebda rabta ma' xulxin. 

Il-metodi ta' Strickland, żied jgħid dan, ma kinux imfassla biex 
jispiraw stima u affezzjoni; huwa ma kienx 'populari ħlief mal
partitaIji immedjati tiegħu'. (97) 

Iktar ma Strickland beda jitqawwa fil-poter fl-għoxrinijiet, iktar 
beda jiġi ostakolat it-tħaddim ta' Gvem Responsabbli, jew aħjar 
Kostituzzjonali, fl-istess waqt li l-faxxiżmu beda jaqbad l-art fl
Italja. Stricklandjssaħħaħ bI-elezzjoni tiegħu bħala M.P., għal 
Lancasterfl-interesstal-Konservattivi fl-1924, u bl-elevazzjoni tiegħu 
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għall-grad ta' Lord fl-1928, u issa seta' jisfruttal-faxxiżmu Taljan bl
istess mod li bih ir-Riformisti u l-Ingliżi dari kienu sfruttaw l
irredentiżmu Taljan: li jattakka lin-Nazzjonalisti b' akkużi ta' 
sedizzjoni u żlealta'. Imma s-soċjeta Taljana Faxxista-Nazzjona1ista 
li twaqqfet f'Malta fl-1923, bil-konsolat Taljan bħala l-kwartier 
tagħha, kienet impriża dubjuża, kif wissa l-Konslu Taljan Luigi 
Mazzone innifsu, meta kien magħrufli l-Ing1iżi kienu se jopponulha 
bis-sħiħ, u li l-Maltin kienu ġeneralment juru apatija lejn il-kawża 
tan-nazzjonaliżmu Taljan: il-laqgħat bikrin tas-Soċjeta kellhom at
tendenza fqira, u billi l-fanatiċiżmu tan- 'nuk1eju ċkejken ta' faxxisti 
Maltin' kien igerrex lin-nies iżjed milli jiġbidhom, Musso1ini kellu 
jerġa' pass lura u jxerred propaganda iżjed meqjusa u indiretta fost 
il-Maltin. Di1-ħaġa f'xi waqtiet dehret li setgħet tfaqqa' fi kwistjoni 
formali Anglo-Taljana, għalkemm mhux fis-snin bikrija tal-faxxiżmu. 
(98) Madankollu lil Strick1and dawn l-iżviluppi komplew tawh il
ħabe1. Il-Gvern Malti, li sa minn bikri bedajsolvi l-problemi li beda 
jħabbat wiċċu magħhom, kellu suċċess minkejja d-diffikultajiet 'ta' 
natura straordinarja' li fixk1uh, irraporta Robertson meta l-U.P.M. 
waslet biex issejjaħ l-ewwel elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni ta' l-
1921: 

Kull tama li seta' kien hemm ta' sabar jew għajnuna, kull tama li 
l-assemblea setgħet tkun simpalikajew anki ordnata larel mar-riħ 
mill-bidu minħabba egħmil il-Mexxej tal-Partit KostituzzjonalL .. II
Ministri lanqas kienu għadhom ħadu l-ġurament meta sfaw attakkati 
mill-Konti Strickland mhux biss bi kritika li wieħed jistenna minn 
rival politiku li m ajaqbilxmal-po1itikajew ma' l-egħmejjel tagħhom, 
imma b'invettiva vjolenti u abbuż personali li nisperaw majinsabux 
fll-Parlamenti l-oħra ta' l-Imperu. 

L-ebda kwistjoni ma kienet tant fiergħa li ma setgħetx tintuża biex 
issir interpellanza, mozzjoni ta' aġġornament jew reżoluzzjoni, 
kollha mezzi li bihom il-Ministri setgħu jiġu akkużati b'inkompe
tenza, b'amministrazzjoni ħażina u b'diżonesta intenzjonata, żied 
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jgħid Robertson. Dik li wieħed jassumi l-ħin kollu 'li l-Partit 
Kostituzzjonali biss kien leali lejn l-Ingilterra u lejn il-Monarkija, u 
li huma nfushom u dawk kollha li jappoġġjawhom kien ħsiebhom fl
għaqda ma' l-Italja, kienet fost il-ħwejjeġ l-iżjed tedjanti li l-Ministri 
kellhom jissaportu. Fil-bidu lil Strickland irrispettawh għall-esper
jenza amministrattiva kbira li kellu, jew li ppretenda li kellu; il
Ministri kienu jidhru għadhom idejhom tqal biex jieħdu l-miżuri 
drastiċi li kien hemm bżonn. L-Ispijker, li mill-I923 sal-I927 kien 
in-Nutar Salvatore Borg Olivier, kien lenjenti wisq u kien iċedi 
malajr wtsq. Kienu jagħtu każ wisq ta' dak li tgħid l-istampa u fl
istess waqt kienu jibżgħu mill-effetti li din seta' jkollha fuq il
kredulita tal-pubbliku: 
Għalkemm ġie sospiż darbtejn u darba anke tkeċċa mill-kamra, il

Konti Strickland xorragħadu majistmax ir-regoli tal-proċedura u bl
eżempju tiegħu .... se jagħmel l-infurzar ta' l-ordni fl-Assemblea 
Leġislattiva kwistjoni ta' diffikulta kbira fil-ġejjieni. (99) 

Imma f'bijografija mimlija tifħirta' Strickland, li nkitbet bil-Malti 
u ppubblikatha 1-Progress Press fl-I932, E.P. Vassallo pinġa stampa 
kompletament differenti tal-mexxej tiegħu. Strickland, 'bniedem ta' 
karattru', 'ta' espeIjenza kbira' u 'ta' dixxiplina', li sa minn ċkunitu 
kienjagħmilha ma' 'nies kbar u għorrief', u li dejjem kien mimli bl
enerġija, kien waqqaf u mexxa partit mill-lixx u mill-imħarbat 
minkejja 'l-gwerer diżonesti u infami u l-persckuzzjonijiet': fil
gwerer kontrieh, Lord Strickland dejjem iġġieled żvantaġġjat, għaliex 
kien iġib ruħu ta' ġentlom u qatt ma ried ibaxxi lilu nnfisu għal-livell 
ta' l-egħdewwa tiegħu ujiġġildilhom b'mod diżonest bħalma kienu 
jagħmlu huma. Qatt ma kien servi1i jew joqgħod għal kollox, u 
dejjem qeda dmiru u qagħad għal dak li tamarlu l-kuxjenza; Strick
land i1-patrijottiżmu tiegħu ma bidlu ma' xejn: 

Għalina l-Maltin Lord Strickland huwa l-mera li fiha naraw ir
rifless veru tal-patrijottiżmu. L-egħmejjelta' Lord Strickland urewna 
biżżejjed kif għandu jkun il-veru patrijottiżmu. 
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BI-esperjenza amministrattiva tiegħu fi ftit snin Strick1and kien 
biddel id-destin ta' Malta; fl-imgħoddi Malta kienet dejjem iċċaħdet 
min-nazzjonalita u l-lingwa veri tagħha, imma Strickland tahomlha 
lura. 

B 'ħiltu kebbes fjamma ta' Nazzjonalitil Maltija vera u għal1imna 
liqattm'għandnanistħungħiduliaħnaMaltin,kifhudejjemgħame1, 

f'kull okkażjoni li sab ruħu fiha, għax hu dejjem qal: 'Jien Malti u 
kburi li jien Malti'. 

Isem Strick1and kien se jibqa' marbut ma' l-istorja tal-poplu Malti 
speċjalment għal- 'Liberta li ġabi1hom b 'ħidmietu. Li ma kienx għal 
Strick1and, 

konna nibqgħu naħsbu bħal bużnannietna u nibqgħu maħkuma 
minn dik il-klikka li, għall-interessi tagħha, dejjem żammet 1ill
poplu 1sir imjassar f1-injuranza, klikka li mill-ibgħad żminijiet 
mexxiet 1m-nies minn imniħirha u wżatha kif riedet. 

'Strick1and wieħed biss kien hemm', temm jgħid Vassallo b'ittri 
kbar, ' u jrid jgħaddi ħafna żmien qabel ma jkollna wieħed ieħor 
bħalu'. (100) 
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