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Inġinier Albert Balzan,
Fundatur u l-ewwel President
ta’ din l-Għaqda.

ĦMIS TAX-IL S ENA
ANNIVERS ARJU
Kienet is-sena 1995 meta ë-Chairman tal-Korporazzjoni
Telemalta, is-Sur John Camilleri, u ë-Chief Executive Officer, is-Sur
Anthony De Bono, stiednu lill-Ināiniera Albert Balzan u Anthony
Griscti għal ikla ta' nofsinhar āewwa Tas-Sliema. Waqt l-ikla ëChairman tarrfilhom li hu kellu f'moħħu li jwaqqaf għaqda talpensjonanti tat-Telemalta li biha ried joħloq mezz biex dawk ilħaddiema li kienu spiëëaw jaħdmu fit-Telemalta, u dawk li kienu għad
iridu joħorāu aktar ’il quddiem, ma jinqatgħux darba għal dejjem millKorporazzjoni, wara li din tkun kisbet tant għajnuna u āid mill-kontribut
siewi tagħhom tul is-snin twal tal-karriera tax-xogħol tagħhom.
Ië-Chairman ħass li t-Telemalta għandha tirrikonoxxi is-sehem
li dawn ikunu tawha billi toffrilhom għajnuna taħt xi forma jew oħra,
barra l-pensjoni li jkunu qed jieħdu. Kemm hu, u kemm is-Sur De
Bono, xtaqu wkoll li jwaqqfu din l-assoëjazzjoni biex il-pensjonanti
jibqgħu magħqudin bħal meta kienu għadhom jaħdmu. Fl-aħħar iëChairman spiëëa biex staqsa lill-Ināiniera Albert Balzan u Tony Griscti
jekk huma kinux interessati li jaħdmu biex iwaqqfu din l-għaqda. Huma
aëëettaw b'entuŜjaŜmu dan l-inkarigu.
Is-Sur De Bono offra l-għajnuna tiegħu f'dan ir-rigward, u
wegħedhom li t-Telemalta tipprovdilhom lista tal-pensjonanti talKorporazzjoni, u tagħtihom kull għajnuna biex tiāi organizzata laqgħa
bejn il-pensjonanti li fiha jiāi spjegat it-twaqqif ta' din l-għaqda
għalihom. Kemm ië-Chairman kif ukoll ië-Chief Executive Officer
offrew li jkunu preŜenti f'din l-ewwel laqgħa biex jispjegaw dak li xtaqu
huma dwar din l-għaqda. Waqt l-ikla kompliet did-diskussjoni, u
bejniethom kien hemm qbil li din tibda tissejjaħ: Għaqda Pensjonanti
Telemalta. Din l-ikla kienet laqgħa storika għax fuqha ssejset din lGħaqda.
l-Ināiniera Balzan u Griscti ma tilfux Ŝmien biex iwettqu dak li
daħlu għalih. Bdew isiru l-ewwel preparamenti għall-ewwel laqgħa
mal-membri prospettivi, u din kienet tinvolvi ħafna xogħol. Bl1

għajnuna tal-Personnel Section tat-Telemalta, ināabret lista talpensjonanti kollha ta' dil-Korporazzjoni. Din il-lista kienet tinkludi
318-il persuna bl-indirizz u l-ID Card Number tagħhom, id-data ta' meta
rtiraw u t-telefown ta' kull wieħed minnhom. Kien issa meħtieā li tiāi
iffissata d-data tal-ewwel laqgħa, u tiāi formulata ëirkolari biex
tintbagħat lil dawn il-pensjonanti, u tistedinhom jiāu għal din l-ewwel
laqgħa ta' introduzzjoni.
Dawn l-Ināiniera fittxew u sabu min jgħinhom għax ix-xogħol
beda jikber. Għal dan ix-xogħol ivvolontarjaw is-Sinjuri: Charles Arrigo
Azzopardi, Salvino Magro u Eric Sollars, u āie maħtur speëi ta' Working
Committee ad hoc taħt it-tmexxija tal-Ināinier Balzan, bl-Ināinier
Griscti jgħinu direttament. Dan il-Working Committee beda mill-ewwel
jiddiskuti ë-ëirkolari, u wara li fformulaha, għamel l-aāenda għallewwel laqgħa. Wara li eŜamina dak kollu li kellu jsir għal din il-laqgħa,
iffissa l-laqgħa għal madwar xahar wara bid-data tat-Tnejn, 25 ta'
Settembru tal-1995.
l-Ināiniera Balzan u Griscti ħadu spinta minn dak li kien
wegħedhom is-Sur Tony De Bono fl-ikla maë-Chairman, u rrikorrew
għas-servizzi tal-Korporazzjoni biex tiāi ttajpjata u tintbagħat iëëirkolari lill-pensjonanti. Sabu lis-Sinjorina Rose Tabone mit-Telemalta
biex ttajpjatilhom ië-ëirkolari. Din intbagħtet lis-sur Joseph Greengrass
tat-Telemalta biex jagħmel kopji minnha għall-pensjonanti ta' fuq illista. L-Ināinier Griscti ħa ħsieb biex il-Personnel Section tat-Telemalta
jippreparaw il-labels bl-indirizzi tal-pensjonanti. Il-Working Committee
daħal għax-xogħol tat-tini ta' 318 ëirkolari, u wara li waħħlilhom illabels għaddihom lir-Registry biex jimpustawhom.
Il-membri tal-Working Committee, wara li ddiskutew x'kien se
jkun sehemhom fl-andament tal-ewwel laqgħa tal-pensjonanti, kellhom
kollox lest għal dil-laqgħa.
L-Ināinier Griscti ressaq it-talba litTelemalta biex jitħejja Display Board biex jitpoāāa fis-sala ghallinawgurazzjoni tal-laqgha. Ië-ëirkolari kienet tgħajjat l-ewwel laqgħa
għall-10.30 ta' filgħodu tat-Tnejn, 25 ta' Settembru 1995, kif āa għidt,
fl-Istitut Kattoliku tal-Furjana. L-iskopijiet tal-laqgħa, kif dehru flaāenda taë-ëirkolari, kienu li jkun hemm:
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•

Diskors ta' introduzzjoni mill-Ināinier Albert Balzan, eks
Kap Deputat tat-Telekomunikazzjonjiet Interni.
• Diskors mië-Chief Executive Officer, is-Sur Anthony De
Bono.
• Diskors mië-Chairman, is-Sur John Camilleri.
• Waqfien għal riëeviment mogħti mië-Chairman.
• Approvazzjoni ta' Kumitat ProviŜorju magħmul minn:
l-Ināinier Albert Balzan, President,
l-Ināinier Anthony Griscti, Viëi President
u M embri: is-Sinjuri, Charles Arrigo Azzopardi, Eric Sollars u
Salvino M agro.
Fl-aħħar, fiëëirkolari, kien hemm li
kellha ssir diskussjoni
mal-membri preŜenti
dwar it-twaqqif talGħaqda
Pensjonanti
Telemalta, kif ukoll
isiru suāāerimenti u
proposti dwar dan issuāāett. Nhar l-ewwel laqgħa, fl-10.30 ta' filgħodu, is-Sala talKonferenzi Mons M ikiel Gonzi kienet imballata bil-pensjonanti tatTelemalta. Il-Working Committee Ŝamm l-ordni, u ħa nota tal-ismijiet
ta' dawk li attendew. B'kollox kien hemm 235 pensjonant/a. IëChairman, is-Sur John Camilleri u ë-Chief Executive Officer, is-Sur
Anthony De Bono, āew milqugħa fil-bieb tas-sala mill-Ināinier Albert
Balzan u mill-Ināinier Anthony Griscti, u wara ftit li poāāew huma lerbgħa fuq il-podju tas-sala, āew mogħtija ovazzjoni minn dawk
preŜenti. L-Ināinier Albert Balzan mexxa l-laqgħa.
L-Ināinier Balzan fetaħ il-konferenza billi introduëa liëChairman u lië-Chief Executive Officer, u rringrazzjahom talli offrew li
jiāu għal dil-laqgħa, mhux biss biex jonorawna bil-preŜenza tagħhom,
iŜda wisq iktar, biex jesprimu s-solidarjetà tagħhom mal-pensjonanti tatTelemalta. Hu qal li āew ukoll biex jispjegaw, lil dawk kollha li kienu
qed jattendu, x'jixtiequ li jsir fir-rigward ta' għaqda ādida għall3

pensjonanti kollha ta' dil-Korporazzjoni. Iddikjara li b'kollox jeŜistu ftit
aktar minn 300 pensjonant/a, u dawn, meta titwaqqaf l-Għaqda
għalihom, jibda jkollhom attivitajiet organizzati, fosthom quddiesa ta'
kull sena fix- xahar ta’ Novembru għal ruħ dawk il-pensjonanti li jkunu
ħallewna. Huwa rrefera għall-għadd ta' benefiëëji li jgawdi l-poplu
Malti b'riŜultat tal-inpenn soëjali tal-Korporazzjoni. Fost dawn hemm:
• Is-Servizz tat-Telecare.
• TAFDA u Text Telephones għal persuni neqsin mis-smigħ.
• Barra minn hekk, permezz tal-isponsorship li tat it-Telemata lillMFA, il-pensjonanti se jkunu jistgħu jidħlu b'xejn fil-Grawnd
Nazzjonali f’Ta’ Qali għal kull logħba tal-MFA.
L-Ināinier Balzan spiëëa d-diskors tiegħu b'talba għall dawk ilpensjonati sħabna li ħallewna.
Wara tkellem is-Sur De Bono li wera l-apprezzament tiegħu
għan-numru kbir ta' eks ħaddiema li għoāobhom jilqgħu l-istedina li
saritilhom.
Huwa rrefera għall-progress fil-qasam tattelekomunikazzjoni bħala fattur ewlieni fl-iŜvilupp tal-ekonomija ta'
pajjiŜna. Ië-Chief Executive Officer (CEO) Ŝied jgħid li kull wieħed u
waħda minn dawk preŜenti għal dil-laqgħa, kellhom parti integrali flistorja tas-suëëess tal-Korporazzjoni permezz tal-ħidma u ddedikazzjoni tagħhom tul is-snin twal ta' servizz li tawha.
Huwa faħħar is-sentimenti sinëiera tal-pensjonanti li attendew
bil-maāāoranza tagħhom għaë-ëelebrazzjoni tal-għeluq l-20 Sena mitTwaqqif tal-Korporazzjoni āewwa l-Konkatidral ta’ San Āwann āewwa
l-Belt. Kompla jgħid li dakinhar " ma naqasx il-kliem sabiħ lejn dak li
wasalna nagħmlu flimkien għall-Korporazzjoni Telemalta," u
hawnhekk is-Sur De Bono spiëëa d-diskors tiegħu li intlaqa' b'ëapëipa
kbira minn dawk preŜenti.
Wara qam jitkellem ië-Chairman, u beda billi rringrazzja lillInāinier Balzan għat-talba li għamel għar-ruħ il-mejtin pensjonanti flaħħar tad-diskors tiegħu ftit qabel. Hu qal li dan qed jesprimieh għax
fost dawk il-mejtin kien hemm iz-ziju tiegħu: Fredu Trapani li kien
Operator. Is-Sur John Camilleri mbagħad beda jispjega x-xewqa tiegħu
li tiāi mwaqqfa Għaqda Pensjonanti Telemalta. “Din ix-xewqa oriāinat
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ruħha,” qal is-Sur Camilleri, “sewwa sew waqt ië-ëelebrazzjoni filKonkatidral ta' San Āwann tal-20 Sena mit-Twaqqif tal-Korporazzjoni
Telemalta, u li għaliha āejtu mistiedna intom, u li għaliha intom
ikkonkorrejtu b'daqshekk ħeāāa.”
Qal li din l-Għaqda toħloq opportunità biex dawk il-ħaddiema li
jkunu qattgħu parti kbira minn ħajjithom jaħdmu flimkien għatTelemalta, ma jinqatgħux minnha wara li hi tkun kisbet daqshekk
benefiëëji mill-ħidma tagħha. B'dal-mod huma jkomplu jgħinuha blesperjenzi tagħhom ta' daqshekk snin jaħdmu fiha. Din l-Għaqda toħloq
ukoll opportunità biex il-pensjonanti ma jinqatgħux minn xulxin, u
permezz tagħha jibqgħu magħqudin daqs kemm kienu meta kienu
jaħdmu.
L-Għaqda tibda tissejjah: Għaqda Pensjonanti Telemalta, u din,
fost affarijiet oħra, tibda torganizza wkoll laqgħat kulturali li joffru lillpensjonanti l-possibbiltà li jitgħallmu xi ħaāa iktar mill-ħajja kulturali
ta' pajjiŜna. Din l-Għaqda titwaqqaf meta dawk preŜenti, u oħrajn li ma
setgħux jiāu għal dil-laqgħa, jagħtu l-kunsens tagħhom u jissieħbu fiha.
Bħas-Sur De Bono, irrifera għas-sehem tal-eks ħadiema preŜenti
fl-iŜvilupp tal-Korporazzjoni. Huwa qal li llum it-Telemalta għadha
tgawdi l-frott tax-xogħol li għamlu l-ħaddiema li llum jissejħu
pensjonanti. Hu qal li meta din l-Għaqda tkun imwaqqfa u tiffunzjona,
il-pensjonanti jkunu jistgħu wkoll jieħdu sehem attiv fl-attivitajiet talKorporazzjoni.
Semma,
f'dar-rigward,
il-koferenzi tattelekomunikazzjoni li jsiru f'M alta, l-iktar mill-ITU, fuq livell
internazzjonali. Awgura lill-istess membri ta' din l-Għaqda l-ādida biex
dawn jieħdu sehem attiv fil-World Telecommunications Development
Conference li kellha ssir hawn Malta tliet snin wara, jiāifieri fl-1998.
Is-Sur John Camilleri kompla d-diskors tiegħu billi spjega li,
āaladarba issa t-Telemata għandha l-pensjonanti tagħha miāburin
āewwa din l-Għaqda ādida tagħhom, it-Telemalta tkun tista' tagħti
għajnuna, b'xi mod jew ieħor, lil dawn il-pensjonanti, barra l-pensjoni li
tikkontribwixxi għalihom, bħala turija ta' apprezzament għall-kontribut
li dawn il-pensjonanti jkunu taw lill-Korporazzjoni. Ħabbar li t5

Telemalta, għalhekk, minn l-1 ta' Jannar 1996, permezz ta' din lGħaqda, tibda tagħti 100 pulses tat-telefown b'xejn kull tliet xhur lillpensjonanti. Hawnhekk, dawk preŜenti laqgħu din l-aħbar b'ëapëipa
kbira.
Ië-Chairman kien għad għandu x'joffri, u wegħedhom li hu ma
kienx se jinsihom, iŜda kien se jibda jistedinhom għall-attivitajiet talMilied u attivitajiet oħra li jiāu kull sena organizzati mill-Korporazzjoni
għall-ħaddiema tagħha.
Fl-aħħar tad-diskors tiegħu ippropona li dik il-laqgħa tapprova
Kumitat ProviŜorju iffurmat minn:
l-InāinierAlbert Balzan bħala President,
l-Ināinier Anthony Griscti bħala Viëi President
u bħala M embri, lis-Sur Charles Arrigo Azzopardi, lis-Sur
Salvino M agro u lis-Sur Eric Sollars, biex dan il-Kumitat jorganizza dak
kollu li jinħtieā it-twaqqif ta' L-Għaqda Pensjonanti Telemalta, waqt li
jorganizza attivitajiet għall-membri tagħha. Qalilhom li dawn is-Sinjuri
āa kienu bdew jiltaqgħu bħala Working Group biex jorganizzaw din illaqgħa. Dal-Kumitat ProviŜorju āie approvat unanimament minn dawk
preŜenti.
Ië-Chairman imbagħad, wara li ta l-awgurju tiegħu lil din lGħaqda u xtaqilha kull suëëess, fetaħ il-laqgħa għal diskussjoni u
suāāerimenti dwar l-Għaqda. Kien hemm bosta ideat u suāāerimenti
iŜda l-iktar waħda li qajmet diskussjoni għamilha is-Sur William
Zammit meta tkellem fuq l-importanza li l-Ghaqda jkollha statut xieraq.
Għamel bosta suāāerimenti dwar il-kontenut ta' dan l-istatut. L-Ināinier
Balzan qal li dan kien āa fil-ħsieb tal-Working Committee li semma ëChairman, iŜda, āaladarba ra li s-Sur Zammit huwa intiŜ ħafna fuq dan
is-suāāett, stiednu biex jagħti l-kontribut tiegħu meta l-Kumtat
ProviŜorju, li āie mwaqqaf, ikun qed jifformola l-istatut proviŜorju talGħaqda.
Fl-aħħar tal-laqgħa, ië-Chairman, is-Sur John Camilleri, stieden
lil dawk preŜenti biex jinŜlu fil-Kafeterija tal-Istitut Kattoliku għal
riëeviment li hu offra, u li skont l-Aāenda tal-laqgħa kellu jsir f'nofs il6

laqgħa. Dan ir-riëeviment serva ta' opportunità biex bosta pensjonanti
ltaqgħu u tkellmu ma' xulxin, wara li kienu ilhom ma jiltaqgħu minn
meta kienu jaħdmu fit-Telemalta snin qabel. Din l-Għaqda āa bdiet
tagħti l-frott tagħha!
Il-Kumitat ProviŜorju malajr beda jiffunzjona, għax proprju
wara ħmistax-il āurnata minn dil-laqgha, jiāifierfi fl-10 ta' Ottubru
1995, għamel l-ewwel laqgħa tiegħu, u l-ewwel ħaāa li għamel ħatar lisSur Charles Arrigo Azzopardi bhala Segretarju u lis-Sur Salvino M agro
bħala TeŜorier. Wara āie deëiŜ li tināabar lista aāāornata talpensjonanti li huma intitolati għas-sħubija f'din l-Għaqda. Lil dalKumitat kienu waslulu xi lmenti minn membri li ma kinux
jikkwalifikaw għall-benefiëëji offruti mië-Chairman. Saret diskussjoni
fuq kif se jiāi formulat l-istatut, u ftehmu li jitolbu lis-Sur William
Zammit, li kien għamel bosta proposti fuqu fl-ewwel laqgħa, biex ilesti
abbozz tal-kontenut tiegħu.
F'din l-ewwel laqgħa tiegħu, il-Kumitat ProviŜorju ppjana biex
f'Novembru issir Quddiesa għall-erwieħ tal-pensjonanti mejtin tatTelemalta, u wara tiāi organizzata taħdita minn xi uffiëjal tas-Servizzi
Soëjali tal-Gvern. Āie wkoll deëiŜ li tintbagħat ittra ta' ħajr liëChairman u lië-Chief Executive Officer għall-kontribut li taw biex
titwaqqaf L-Għaqda Pensjonanti Telemalta.
Fil-laqgħat tal-Kumitat ProviŜorju li kienu jsiru bħala regola
kull xahar, u anki xi drabi wara āimagħtejn, l-iktar āewwa M ercury
House ta' San Āorā, sar bosta xogħol li minnu ibbenefikaw ilpensjonanti. Wara laqgħat fit-tul maë-Chairman, CEO u mal-Asistant
General M anager Human Resources, is-Sur John Saliba, rigward dawk
il-membri li ma kinux jikkwalifikaw għall-benefiëëji offruti miëChairman fil-laqgħa li fiha āiet inawgurata l-Għaqda tal-Pensjonanti,
20 membri oħra āew mogħtija dawn il-benefiëëji.
Il-Kumitat ProviŜorju organizza l-ewwel Quddiesa għallpensjonanti mejtin tat-Telemalta, kif kien ippjana. Din saret fl-Istitut
Kattoliku fid-9 ta' filgħodu tal-14 ta' Novembru ta' dik is-sena, 1995.
Wara li dawk li attendewha āew mogħtija l-kafè u pastizzi, kien hemm
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taħdita għalihom mis-Sur M allia, uffiëjal tas-Servizzi Soëjali, kif kien
imwiegħed. It-taħdita kienet informattiva ħafna, u bosta millpensjonanti għamlu xi mistoqsijiet lill-kelliem li ta risposta għal kull
domanda li saritlu.
Wara li l-President tal-Kumitat ProviŜorju, l-Ināinier Albert
Balzan, kellu laqgħa mas-CEO, l-ispejjeŜ li saru rigward dil-quddiesa
āew imħallsa mit-Telemalta. F'din l-istess laqgħa l-President āab għallattenzjoni tas-CEO li l-Kumitat ProviŜorju kien irëieva xi lmenti minn
pensjonanti li ma rëivewx ië-ëirkolari għall-ewwel laqgħa, u meta āiet
ikkonsultata l-lista tal-pensjonanti instab li isimhom ma kienx jidher
fiha. Is-CEO kellu jiëëekkja biex jirregola dan-nuqqas.
F'Novembru 1995, l-Ināiniera Albert
Balzan u Anthony Griscti kellhom laqgħa mas-Sur
Maurice Tanti Burlò, u talbuh biex jiddisinjalhom
logo għall-Għaqda tagħhom, peress li hu kien
iddisinja l-logo tat-Telemalta. Huma qalulu li
kienu qed ilestu biex jistampaw il-letterheads talGħaqda, u xtaqu li jagħmluhom bil-logo li jlestilhom. Is-Sur Tanti
Burlò aëëetta li jagħmel dan u wara xi āimgħa ippreŜentalhom logo
sabiħ. Wara, il-President, f'laqgħa mas-CEO, āab konferma tal-logo u lletterheads tal-Għaqda.
F'dan l-istess xahar l-Ināinier Anthony Griscti bħala Viëi
President, u s-Sur Charles Arrigo Azzopardi bħala Segretarju, kellhom
laqgħa mas-Sur Gerry Clarke tat-Telemalta, u miegħu ddiskutew issistema tal-assikurazzjoni BUPA biex din tiāi offruta lill-pensjonanti.
Is-Sur Clarke āie mistieden mill-Kumitat ProviŜorju biex jgħinu f’dilħaāa u hu aëëetta. Hu attenda r-raba' laqgħa ta' dal-Kumitat, li saret ilĦamis, 11 ta' Jannar 1996, u spjega bid-dettall dak li dal-Kumitat
għandu jistaqsi lill-membri tiegħu biex jara jekk dawn jinteressahomx li
jidħlu fil-BUPA bħala grupp. L-Ināinier Griscti u s-Sur Arrigo
Azzopardi kellhom ifasslu ëirkolari għall-pensjonanti b'dan is-sens.
Waqt li kienu għaddejjin dawn l-arranāamenti, is-Sur Anthony
De Bono, is-CEO, talab lill-Kumitat ProviŜorju biex jipprovdi ismijiet
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ta' pensjonanti addattati li jaëëettaw jgħinu lit-Telemalta filkontestazzjonijiet li jsiru mill-abbonati tat-telefown dwar il-kontijiet li
huma jirëievu. Għal dan il-għan kien se jitwaqqaf Bord li fih jattendu
dawn il-pensjonanti. It-Telemata offriet ħlas lil dawn il-pensjonanti li
jipparteëipaw. Fil-ħames laqgħa tal-Ħamis, 8 ta' Frar 1996, ta' dalKumitat, l-offerta tat-Telemalta āiet diskussa u l-Ināinier Griscti u s-Sur
Arrigo Azzopardi āew inkarigati li maë-ëirkolari li ppreŜentaw dakinhar
dwar il-BUPA idaħħlu wkoll talba għall-pensjonanti li huma interessati
li jpoāāu fuq dal-Bord. Reāgħet āiet imfassla ëirkolari oħra għal dawn
iŜ-Ŝewā suāāetti, u wara xi āimgħa, bis-saħħa tas-Sinjorina Rose
Tabone tat-Telemalta, dië-ëirkolari āiet ittajpjata u mibgħuta lillpensjonanti.
Fil-laqgħa ta' wara tal-Kumitat ProviŜorju, jiāifieri nhar ilĦamis, 21 ta' M arzu 1996, ir-risposti mingħand il-pensjonanti għal diëëirkolari āew eŜaminati u diskussi. Dwar il-BUPA wieābu 28
pensjonant/a, 10 minnhom qalu li ma kienux interessati. Dwar il-Bord
tal-Kontestazzjonijiet wieābu 6 u āew aëëettati kollha u isimhom āie
mgħoddi lit-Telemalta. Għall-isħubija fil-BUPA il-Kumitat ProviŜorju
baqa' jagħmel kuntatti ma' ħafna pensjonanti biex iħajjarhom jassoëjaw,
iŜda, fuq il-parir tas-Sur Gerard Clarke, li kien preŜenti fil-laqgħa tatTlieta 28 ta' M ejju, il-Kumitat iddeëieda li ma kienx hemm tweāiba
biŜŜejjed biex jagħmel dis-sħubija favorevoli u possibbli.
Il-Kumitat ProviŜorju, għalkemm b'xi mod dejjem sab fejn
jiltaqa' l-iktar āo M ercury House, San Āorā, fil-laqgħa tal-Ħamis, 30 ta'
Novembru 1995 iddeëieda li jikteb lis-CEO biex jipprovdilhom kamra u
tajprajter. Il-Kumitat āie mwiegħed li kien qed jiāi rrangat post għall
dawn il-laqgħat, u fil-laqgħa tal-Ħamis, 21 ta' M arzu 1996 āew
mogħtija xi dettalji dwar dal-post, iŜda milli wieħed seta' jifhem, ma
kinetx ħaāa faëli li dal-post jiāi provdut.
Waqt li f'Novembru 1995 is-Sur Gerard Clarke kien qiegħed
jgħin lill-Kumitat ProviŜorju dwar is-sħubija fil-BUPA, waqa' d-diskors
fuq l-istatut tal-Għaqda. Il-Kumitat kien irëieva xi noti dwar dan
mingħand is-Sur William Zammit, li kien wera interess fih fl-ewwel
laqgħa tal-pensjonanti, u meta dawn āew murija lis-Sur Clarke, hu
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ivvolontarja li jgħin lill-Kumitat f'dan ir-rigward. Dal-bniedem tant
ħabrieki sab ħin biex fil-laqgħa tal-Ħamis, 30 ta' l-istess xahar,
ippreŜenta l-ewwel abbozz ta’ dan l-istatut li kien jinkludi fih xi
suāāerimenti mis-Sur William Zammit, u' dan l-istatut āie diskuss. Saru
proposti mill-membri tal-Kumitat u s-Sur Clarke ħa nota tagħhom u
baqa' jaħdem fuqu.
Il-Kumitat ProviŜorju kellu ħafna xogħol li kien qed jimpenjah
bil-laqgħat li kien qed ikollu, u għalhekk sab ħin biex jiddiskuti l-istatut
erba’ xhur wara. Kienet fil-laqgħa tal-Ħamis, 18 ta' April 1996 li sab ilħin biex jiddiskuti dak li s-Sur Gerard Clarke kien issottometta. Ixxogħol tas-Sur Clarke kien xogħol serju ħafna u l-Kumitat, bl-għajnuna
tas-Sur Clarke, fassal bir-reqqa il-format ta' dan l-istatut. Paragrafi āew
imëaqilqa u oħrajn sekondarji āew miŜjuda. Is-Sur Gerry, kif kulħadd
kien jafu, ħadu miegħu biex ilestih f'forma aktar preŜentabbli għallaqgħa ta’ wara.
Il-Kumitat ProviŜorja ma stenniex wisq biex jgħajjat il-laqgħa li
kien imiss, għax 12-il āurnata wara ltaqa' l-iktar biex ikompli jaħdem
fuq l-istatut. F'din il-laqgħa tat-Tlieta, 30 ta' April li fiha kien preŜenti
s-Sur Clarke, saru xi korrezzjonijiet Ŝgħar ta' xi kliem fl-istatut. Āie
deëiŜ li jsiru 400 kopja tiegħu biex dawn jitqassmu lill-pensjonanti
kollha tal-Għaqda u għal oħrajn li jitolbuhom. L-idea kienet li ssir
Laqgħa Āenerali biex jiāi diskuss l-istatut. L-Ināinier Balzan, bħala
President, talab lill-Ināinier Griscti u lis-Segretarju, is-Sur Arrigo
Azzopardi, biex jagħmlu abbozz ta' ëirkolari li tkun trid tintbagħat lillpensjonanti kollha għal din il-laqgħa. Āie deëiŜ ukoll li qabel dil-laqgħa
tintbagħat kopja tal-istatut proviŜorju kif āie mfassal, lië-Chairman u
lis-CEO.
L-Ināinier Tony Griscti ħa f'idejh il-preparamenti biex isiru lkopji tal-istatut kif āie ffurmat. Sab lis-Sinjorina Rose Tabone u
talabha biex tittajpjalu l-istatut fuq il-kompjuter tagħha tax-xogħol, u
biex tagħmilhulu fuq floppy diskette. Dis-Sinjorina kienet ħabrieka fuq
xogħolha għax l-għada stess ëemplet lill-Ināinier Griscti biex tgħidlu li
lestietlu kollox kif xtaq. Hu mar għalih u ħadu miegħu d-dar u tah lill
ibnu.
10

Dan, l-ewwel ma għamel, daru għall-ortografija, ikkonvertih
għal daqs A5 fuq diskette u lesta hard copy tiegħu. L-Ināinier Griscti ħa
l-hard copy lis-Sur Joseph Greengrass biex jagħmillu 400 kopja minnu,
u l-Printing Section tad-Drawing Office tat-Talemalta l-għada għamlulu
l-fotokopji meħtieāa lesti biex jintwew f'booklet ta' daqs A5.
Il-Kumitat ProviŜorju ltaqa' San Āorā fejn soltu jiltaqa', u s-sitta
li kienu kellhom biëëa xogħol āmielha jitnu dawn il-kopji, tant li
kellhom jiltaqgħu l-għada biex ikomplu x-xogħol. Issa kellhom kollox
lest biex titlaqqa' l-laqgħa ħalli fiha jiāi preŜentat l-istatut. Ftehmu li lKumitat jiltaqa' nhar it-Tlieta, 28 ta' Mejju 1996, biex jagħmlu l-aħħar
preparamenti għal Konferenza Āenerali Straordinarja, kif sejħilha listatut li kellhom f'idejhom, li fiha jiāi moqri u spjegat l-istatut lillpensjonanti.
F'dil-laqgħa ta' M ejju, il-Kumitat ProviŜorju ddiskuta x'għandu
jsir meta jlaqqa' l-pensjonanti u jkompli jqassam l-istatut jekk ikun
meħtieā. Ftehmu li f'din il-laqgħa ma jsirux emendi għall-istatut iŜda
biss issir spjega u jingħataw risposti għal kull min jagħmel xi
mistoqsijiet dwar il-kontenut. Għall-emendi iddeëidew biex issir
Konferenza Āenerali Straordinarja oħra aktar tard meta l-pensjonanti
kienu jkunu aktar intiŜi dwar il-kontenut tal-istatut, b'hekk l-emendi li
jsiru jkunu ferm iktar serji. M eta qiesu li kienet għad trid tiāi formulata
ë-ëirkolari u jsiru l-kopji tagħha waqt li din tasal għand il-pensjonanti
almenu āimagħtejn qabel il-laqgħa, iffissaw id-data ta' dil-Konferenza
Āenerali Straordinarja għal Ħamis, 27 ta' Āunju 1996.
Kien hemm qbil ukoll, li
wara li jsiru l-emendi filKonferenza Āenerali Straordinarja
ta' wara, l-istatut emendat jiāi
stampat pulit. Raw li biex jagħmlu
dan kienu jridu jidħlu fl-ispejjeŜ, u
mbilli kienu kontra li jitolbu litTelemalta biex tidħol hi għalihom,
iddeëidew li fië-ëirkolari jitolbu
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lill-pensjonanti joħorāu 25 ëenteŜmu kull wieħed għal dan l-infiq.
Waqt din il-laqgħa tal-Kumitat ProviŜorju, ittieħdet ukoll id-deëiŜjoni li
jiāu preparati Membership Cards bil-logo tal-Għaqda fuqhom, u dawn
jitqassmu lill-membri fil-laqgħa ta' Āunju. L-ispejjeŜ biex dawn jiāu
stampati jitħallsu iktar tard mill-25 ëenteŜmu li jināabru millpensjonanti. L-ismijiet u l-partikularitajiet ta' kull membru jinkitbu blidejn.
Waqt li kien għaddej dan kollu, il-Kumitat ProviŜorju kien
qiegħed jorganizza bosta attivitajiet oħra barra dawn il-laqgħat tiegħu u
laqgħat āenerali. Fil-laqgħa tiegħu tal-Ħamis, 8 ta' Frar 1996, beda
jippjana l-ewwel attività soëjali tal-pensjonanti. Ippjana Ŝjara lill-War
Museum u attendenza għall-wirja tal-M alta Experience għal nhar ilĦamis, 7 ta' Marzu. Intbagħtet ëirkolari lill-membri kollha u kien
hemm biss 26 li aëëettaw li jattendu, meta l-Kumitat kien qed jippjana li
jqassamhom fi gruppi ta' dak id-daqs. IŜda l-Kumitat ma qatax qalbu
għax dik iŜ-Ŝjara, għalkemm bi grupp Ŝgħir, kienet suëëess għax
kulħadd ħa gost.
F'dik l-istess laqgħa tal-Kumitat ProviŜorju kien hemm qbil li
tiāi organizzata ikla fl-Osborne Hotel āewwa l-Belt. Iffissa l-ikla għatTnejn, 25 ta' M arzu 1996. Il-Kumitat ħareā ëirkolari lill-pensjonanti, u
wara li saru l-kuntatti mal-Osborne Hotel, iffissa prezz għal kull ruħ ta’
Lm5.50, waqt li fetaħ din l-istedina għan-nisa jew irāiel tal-pensjonanti.
Għal din ië-ëirkolari wieābu 33 ruħ, ftit iktar mill-ewwel ħarāa, u f'dak
l-istadju l-Kumitat qabel li jistieden lië-Chairman, is-Sur John Camilleri
u lis-Sur Anthony De Bono, is-CEO, bħala mistiedna tal-unur
b'rikonoxxenza għall-istedina li dawn kienu għamlu lill-Kumitat kollu
għal ikla fil-Halland Hotel li seħħet nhar it-Tlieta, 13 ta' Frar 1996.
Stednuhom ukoll bħala sinjal ta' ringrazzjament għall-konëessjoni li taw
f'Jannar 1996 lill-pensjonanti meta dawn āew eŜentati mill-ħlas tal-kera
tat-telefown tagħhom. L-Ināinier Balzan, bħala President, kellu laqgħa
magħhom u stedinhom bis-Sinjura tagħhom, waqt li huma aëëettaw bilqalb li jattendu.
L-ikla kienet suëëess, għax barra mill-ikel tajjeb li kellhom,
kienet opportunità biex, mhux biss il-pensjonanti jiltaqgħu ma' xulxin,
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iŜda anki n-nisa tagħhom. Kienet opportunità għalihom li jitkellmu
maë-Chairman, is-Sur John Camilleri u mas-Sur Anthony De Bono
is-CEO. Fl-aħħar tal-ikla l-Ināinier Balzan għamel id-diskors tiegħu li
fost affarijiet oħra semma u rringrazzja lië-Chairman tal-għotja tiegħu
lill-pensjonanti ta' kera b'xejn tat-telefown tagħhom. Warajh tkellem
ië-Chairman li wera l-apprezzament tiegħu ta' dik l-istedina u offra
l-għajnuna kollha tiegħu fil-bŜonnijiet tal-pensjonanti.
B'inizjattiva tal-Kumitat ProviŜorju u bl-għajnuna tas-Sur Gerry
Clarke, f'Marzu 1996, intbagħtet ëirkolari lill-pensjonanti biex min
jinteressah jagħti ismu ħa jabbona, b'rati ridotti bħala grupp tatTelemalta, mal-RMF Towing Service. Għal dië-ëirkolari wieābu 22 iŜda
minħabba li maë-ëirkolari ma intbagħtetx formola meħtieāa għallabbonament, riedet tintbagħat ëirkolari oħra.
Fil-laqgħa tat-Tlieta, 30 ta' April āie mistieden is-Sur Clarke u
ifformulaw ëirkolari dwar din l-offerta tal-RMF bil-formola meħtiega
għas-sħubija biex tintbagħat magħha. Fil-laqgħa ta' wara tat-Tlieta, 28
ta' M ejju infetħu ir-risposti għal din ië-ëirkolari u instab li applikaw
għas-sħubija 27 pensjonant, u 26 oħra li kienu se jāeddu s-sħubija
tagħhom fl-RMF. Dan kien respons sabiħ ħafna, u dawn it-53
pensjonant bdew igawdu l-vantaāā ta' ħlas ta' Lm13 fis-sena flok Lm
16.50.
Ië-Chairman baqa' jiftakar dejjem fil-pensjonanti, u f'M arzu tal1996, il-Kumitat ProviŜorju rëieva talba mingħandu biex il-Kumitat
jinnomina wieħed mill-membri tal-Għaqda għal fuq itTelecommunications Users' Group tat-Telemalta. Il-President, lInāinier Albert Balzan, ivvolontarja li jmur hu, u l-Kumitat approva dilħatra fil-laqgħa tiegħu tal-Ħamis, 23 ta' Marzu 1996
Ix-xogħol tal-Kumitat ProviŜorju beda kull ma jmur jikber, u
bosta drabi dal-Kumitat beda jiddiskuti u jippjana t-triq biex fi Ŝmien
qasir jgħajjat Konferenza Āenerali ħalli jinħatar Kumitat regolari b'iktar
nies ħa jmexxu l-amministrazzjoni tal-Għaqda Pensjonanti Telemalta.
Kull okkaŜjoni li l-Kumitat kellu maë-Chairman u is-CEO talKorporazzjoni, dejjem wera dal-ħsieb, u ħadd ma deher li kien kontra.
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Il-Kumitat ProviŜorju ħadem bis-serjetà u wettaq it-triq biex dan liŜvilupp jiāi implimentat. Għalhekk bdew jiāu iktar spiss diskussi lippjanar għal dan il-għan. Il-President, l-Ināinier Balzan, u l-Viëi
President, l-Ināinier Griscti, kienu ingranaw āmielhom fuq xogħolhom.
L-Ināinier Griscti mgħejjun mis-Segretarju, is-Sur Charles
Arrigo Azzopardi, daħħal sistema ta' filing ta' kull xogħol tal-Għaqda.
It-TeŜorier, is-Sur Salvino M agro, kellu x-xogħol li jŜomm dejjem
aāāornata l-lista tal-membri, u stabbilixxa l-arranāament biex itTelemalta tavŜah dwar il-pensjonanti āodda li kienu jirtiraw millKorporazzjoni minn Ŝmien għal Ŝmien. Minn mindu l-Kumitat beda
jorganizza l-attivitajiet, ir-reponsabbiltà tal-immaniāājar tal-flus beda
jikber magħhom. Għalhekk fil-laqgħa tal-Kumitat tal-Ħamis, 18 ta'
April 1996, it-TeŜorier talab lill-Kumitat jiffissa l-ogħla pagament li hu
seta' jagħmel mingħajr il-ħtieāa li jitlob l-awtorità tal-Kumitat bilquddiem. Kien hemm qbil li dis-somma tkun ta' Lm5.
F'din l-istess laqgħa āie diskuss ukoll kif il-Kumitat se jiāi
involut fil-miāja ta' grupp ta' pensjonanti mit-telekomunikazzjoni ta'
êipru li kienu āejjin M alta bi btala minn dan il-pajjiŜ. Tfassal programm
ta' kif il-Kumitat u membri oħra mill-Għaqda, kif ukoll it-Telemalta,
kienu se jduru b'dawn it-turisti sħabhom waqt li jkunu Malta.
Issa li l-Kumitat ProviŜorju, wara l-laqgħa tiegħu tat-28 ta'
Mejju, kellu kollox ippjanat għall-Konferenza Āenerali Straordinarja
tas-27 ta' Āunju dwar l-istatut, l-Ināinier Griscti ħadha f'idejh li jlesti ëëirkolari għal din il-Konferenza. Wara li huwa u s-Segretarju, is-Sur
Charles Arrigo Azzopardi, ifformulaw ië-ëirkolari, l-Ināinier Griscti
reāa' sab lis-Sinjorina Rose Tabone biex tittjapjahielu fuq il-kompjuter
tax-xogħol u tlestilu 371 kopja u l-labels tal-indirizzi ta' kull wieħed
mill-pensjonanti. M eta s-Sinjorina Tabone għaddietlu kollox ftit granet
wara, l-Ināinier Griscti għajjat membri oħra mill-Kumitat biex dawn
jgħinuh jitni ë-ëirkolarijiet u jwaħħlu magħhom il-labels. L-għada dan
l-Ināinier ħa kollox lir-Registry tat-Telemalta biex dawn jimpustawhom.
Għalhekk dië-ëirkolari kienet għand il-pensjonanti kollha tat-Telemalta
madwar ħmistax-il āurnata qabel id-data tal-Konferenza, kif kien
ippjanat.
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Il-Konferenza Āenerali Straordinarja bdiet kif kienet tgħid iëëirkolari: fid-9.30 ta' filgħodu fis-Sala tal-Konferenzi Mons Mikiel
Gonzi tal-Istitut Kattoliku āewwa l-Furjana. Waqt li l-membri kienu
deħlin kien hemm it-TeŜorier, is-Sur Salvino Magro, mgħejjun mis-Sur
Eric Sollars, wara mejda Ŝgħira jilqawhom fil-bieb. Dawn ilpensjonanti āew mitluba jiffirmaw l-attendenza u jagħtu l-kontribut
tagħhom ta' 25 ëenteŜmu għall-istampar tal-istatut kif kienet tgħid iëëirkolari. Āew ukoll mogħtija l-biljett tas-sħubija bin-numru tas-sħubija
u b'isimhom u n-numru tal-identità miktuba dak il-ħin fuqu, kif ukoll
āew mogħtija kopja tal-abbozz tal-Istatut lil kull min talabha.
Il-President, l-Ināinier Albert Balzan, fetaħ il-laqgħa b'talba u
spjega l-iskop li għalih saret dil-laqgħa. Qal li l-għan ewlieni kien li
jinqara l-istatut u jiāi spjegat lil kull min jagħmel mistoqsija. Fix-xhur li
āejjin issir Konferenza Āenarali Straordinarja oħra li fiha, wara li jsiru lemendi meħtieāa, jiāi approvat mill-membri f'dik il-laqgħa. Wara din lapprovazzjoni l-Istatut emendat jiāi stampat pulit, u hawnhekk ilPresident fihem għaliex talab mill-membri l-kontribuzzjoni ta' 25
ëenteŜmu biex jgħinu fl-ispejjeŜ tal-istampar. Ħabbar ukoll li rëieva
donazzoni ta' Lm5 mis-Sur Paul Vella, pensjonant mill-GŜira, għal dan
il-għan wara li dan irëieva ë-ëirkolari li ntbagħtet. Irringrazzja lis-Sur
Gerry Clarke, li kien preŜenti fil-laqgħa viëin il-President, tal-kontribut
siewi tiegħu biex jiāi formulat l-istatut, u qalilhom li s-Sur Clarke kien
se jaqra u jfihem l-istatut fejn ikun mitlub. Dan se jagħmlu biex meta
dawk preŜenti jmorru lura d-dar huma jkunu jafu aħjar il-kontenut talistatut, u għalhekk ikunu jistgħu jippreparaw ruħhom
biex
jissuāāerixxu l-emendi li jqisu li jridu jsiru fil-Konferenza Āenerali ta’
wara dik.
Is-Sur Clarke għalhekk beda jaqra l-istatut u kien hemm bosta
membri li talbu spjegazzjoni u fl-istess hin bdew jissuāāerixxu emendi.
Hawnhekk il-President għamilha ëara li f'dik il-laqgħa ma jkunx
possibbli li jiāu aëëettati emendi. Qalilhom li dik il-Konferenza
Āenerali Straordinarja kienet biss għall-qari u l-ispjega tal-istatut. Lemendi jsiru fil-Konfernza Straordinarja ta’ wara li semma qabel, iŜda
jekk kien hemm xi ħadd li jara li jkun hemm xi emendi xi jsiru qabel dik
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il-Konferenza, dan jista' jagħmlu bil-miktub u jibgħat l-emendi tiegħu
lill-Kumitat ProviŜorju, u tahom l-indirizz fejn jibagħtuhom. Is-Sur
Clarke baqa' jaqra u jispjega l-istatut kif xtaq il-President.
Fl-għeluq tal-Konferenza, il-President għamel appell biex, għalKonferenza Āenerali Straordinarja li fiha jsiru l-emendi, u wara jiāi
approvat l-istatut, il-pensjonanti jiāu bi ħāarhom. Qalilhom kemm hu
importanti li l-Għaqda jkollha statut serju, u dan isir bil-parteëipazzjoni
għalenija tal-M embri tal-Għaqda. Ħabbrilhom li l-Kumitat ProviŜorju
kien qed jaħseb li wasal iŜ-Ŝmien li dan jiāi sostitwit b'Kumitat jew
Kunsill regolari, u għalhekk āa beda jippjana li f'xi āurnata ta' April tassena d-dieħla titlaqqa' il-Konferenza Āenerali Annwali li fiha jiāi
maħtur dal-Kumitat jew Kunsill skont ma jgħid l-istatut li se jkollha lGħaqda fil-Konferenza li jmiss. Attendew għal dil-laqgħa 114
pensjonant mit-371 li kienu mgħajta bië-ëirkolari.
Il-Kumitat ProviŜorju dam ma jiltaqa' biex jagħti Ŝmien lil dawk
il-pensjonanti li jagħŜlu jibagħtu l-emendi bil-posta, kif kien miftiehem
fl-aħħar Konferenza Āenerali. Barra minn hekk il-membri tal-Kumitat
ProviŜorju f'dan iŜ-Ŝmien, ħadu ħsieb jistudjaw sewwa huma wkoll labbozz tal-istatut, biex fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat jipproponu huma
wkoll l-emendi tagħhom li setgħu jkollhom. Kienu ftit dawk il-membri
li għoāobhom jibagħtu emendi bil-miktub, u meta l-President ra li ma
waslux aktar emendi, għajjat laqgħa tal-Kumitat għall-Erbgħa, 22 ta'
Awwissu 1996.
F'din il-laqgħa inqraw l-emendi għall-istatut li għamlu 5 membri
u dawn āew diskussi. Għalkemm kien hemm relattivament numru Ŝgħir
ta' membri li bagħtu l-emendi tagħhom bil-posta, l-emendi li rëieva
kienu kollha ta' valur li juri li min għamilhom studja bis-serjetà dan labbozz.
Ħafna minn dawn il-proposti li saru, wara li āew mirquma millmembri tal-Kumitat, āew addattati u daħlu biex jiffurmaw parti millistatut finali. Kien hemm tibdil ieħor fl-istatut magħmul mill-Kumitat,
ħafna minnu dovut mill-effett li kellhom fuq il-bqija tal-istatut l-emendi
li bagħtu l-membri. M inħabba li din id-diskussjoni damet sejra 'l fuq
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minn sagħtejn, u fihom gie stabbilit numru ta' emendi, āie deëiŜ li diddiskussjoni tkompli għaddejja f'laqgħa oħra tal-Kumitat.
Qabel ma din il-laqgħa āiet fit-tmiem tagħha, it-TeŜorier, is-Sur
Salvino M agro, ħabbar li kull min attenda fl-aħħar Konferenza Āenerali
ta l-kontribut tiegħu ta' 25 ëenteŜmi li kien talabhom il-Kumitat, u li
għalhekk il-flus li għandu l-Kumitat ProviŜorju Ŝdiedu għas-somma ta'
Lm55. Kompla jagħti rapport finanzjarju li għalih il-Kumitat ta lapprovazzjoni tiegħu. Il-President ukoll informa lill-Kumitat li tTelemalta għaddejja bix-xogħlijiet tagħha biex tipprovdi post fejn ilKumitat jista' jibda jiltaqa'. Dal-post se jkun sitwat āewwa lokal ëentrali
f'Birkirkara fil-bini Taurus Centre ta' Triq il-Wied. Il-kamra li se tiāi
provduta lill-Kumitat se tkun fis-sular ta' fuq, waqt li fil-livell tat-triq
hemm uffiëëju pubbliku tat-Telemata li fih l-abbonati tat-telefown
iħallsu l-kontijiet tagħhom. Kien hemm ukoll diskusjoni qasira dwar ilpossibbiltà li l-Għaqda tagħmel Ŝjara ta’ āurnata f'Għawdex, fl-aħħar
āimgħa ta' Settembru.
Waqt li kienu għaddejjin dawn il-preparamenti amministrattivi
biex tissaħħaħ din l-Għaqda l-ādida, il-Kumitat ProviŜorju ma kienx
maqtugħ mill-membri. Kien jorganizza ħarāiet kulturali u soëjali li
għalihom il-membri kienu jattendu bi ħāarhom. Kien ikun hemm
ħarāiet ta' āurnata b'ikla tajba u rħisa, bħal ma kienet l-ewwel ħarāa ta'
āurnata f'Għawdex. Insomma l-Għaqda kienet issa stabbiliet ruħha u
ssudat, u l-membri kienu qed jagħtu l-kontribut tagħhom biex ikomplu
jagħmluha aħjar.
Il-Kumitat kien qed iħoss li biex dawn l-attivitajiet ikomplu
jirnexxu, kien hemm il-ħtieāa li dawn jiāu b'xi mod issussidjati. Kien
hemm diskussjonijiet f'dan ir-rigward, u dawn qatt ma āew imniŜŜla filminuti tal-laqgħat tal-Kumitat ProviŜorju. Il-mira kienet li dawn issussidji jiāu mill-Korporazzjoni. IŜda l-Kumitat, billi kien ProviŜorju,
ma ħassx li hu kien kwalifikat biex jagħmel dit-talba lië-Chairman.
Ħass li din għandha ssir meta jkun hemm Kumitat uffiëjali tal-Għaqda
Pensjonanti Telemalta maħtur b'elezzjoni skont l-istatut li wasal biex
ikun approvat mill-membri. Dal-Kumitat il-ādid ikun iktar numeruŜ u
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iktar organizzat biex jamministra baāit b'ammont ta' sussidju millKorporazzjoni.
Wara l-laqgħa tal-aħħar tal-Kumitat ProviŜorju, is-Sur Gerry
Clarke laħaq āabar b'mod ordinat l-emendi għall-istatut li laħqu saru fih,
u kien lest li jippreŜentahom f'laqgħa li jmiss. Għalhekk is-Segretarju,
is-Sur Charles Arrigo Azzopardi, bi ftehim mal-President, l-Ināinier
Balzan u l-Viëi President , l-Ināinier Griscti, għajjat laqgħa oħra għas26 ta' Settembru 1996, għall-ewwel darba fil-post il-ādid āewwa itTaurus Centre fi Triq il-Wied ta’ Birkirkara. IŜda qabel dil-laqgħa, ilmembri tal-Kumitat marru jagħmlu bosta zjarat f’daë-ëentru l-ādid biex
jirranāaw il-post u jlestuh għal-laqgħat. Bis-saħħa tas-Sur Tony De
Bono, il-kamra āiet attrezzata b'mejda spazjuŜa u siāāijiet madwarha, u
b'mejda Ŝgħira tawwalija u dejqa f'āenb tal-kamra u li fuqha kellha
tajprajter antika, set tat-telefown u magna FAX li sservi wkoll għallfotokopjar ta' xi ittri jew dokumenti. IŜda l-fotokopjar bil-gozz taëëirkolarijiet jibqa' jsir mill-Printing Section tad-Drawing Office tatTelemalta. Ta' min isemmi li, kemm it-telefown kif ukoll il-FAX, kienu
bla ħlas. F'dan l-uffiëëju kien hemm cupboard fil-ħajt bil-bibien li fih
kienu jinŜammu l-box-files, kotba, rivisti u l-karterija (stationery).
Meta ltaqa' l-Kumitat f'dan l-uffiëëju, nhar il-Ħamis, 26 ta'
Settembru, kellu kollox lest biex issir il-laqgħa bil-kumditajiet kollha.
Mal-membri tal-Kumitat kien hemm ukoll is-Sur Gerry Clarke,
minħabba li kien se jkompli jiāi diskuss l-istatut. Wara li l-President qal
it-talba, il-laqgħa nfetħet, u mill-ewwel kien hemm qbil li tintbagħat
ittra ta' ringrazzjament lis-CEO tat-Telemalta talli ipprovdielhom luffiëëju li l-ħtieāa tiegħu kienet ilha tinħass. Kien hemm ukoll qbil li
ittra oħra bħal din tintbagħat lid-Diretturi tal-Lowenbrau għal xi
affarijiet li kienu bagħtu għall-uffiëëju l-ādid tagħna, wara li kienet
saritilhom talba bil-pulit għal dan il-għan fi Ŝjara li kienet organizzat lGħaqda għall-membri tagħha fl-impjant ta' din il-fabbrika tal-birra
āewwa Ħal Qormi.
Il-Kumitat imbagħad għadda għas-suāāett l-iktar importanti fuq
l-aāenda tal-laqgħa: l-emendi għall-istatut. Is-Sur Gerry Clarke qara lemendi li kien āabar mil-laqgħa ta' qabel din, u l-Kumitat approvahom.
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Imbagħad il-laqgħa kompliet tiddiskuti l-emendi l-oħra li kienu għamlu
l-membri u li ma laħqux kienu diskussi fil-laqgħa ta' qabel. Dawn lemendi āew mirquma tajjeb mill-Kumitat, u s-Sur Gerry Clarke ħa nota
ta' kull ma ntqal biex wara jdurhom u jinkorporahom fl-istatut taħt
artikli differenti.
Fost affarijiet oħra, il-Kumitat āie infurmat mit-Telemalta li lmiāja tal-membri êiprijotti li jaħdmu fit-Telekomunikazjoni ta' dak ilpajjiŜ, āiet posposta. Il-Kumitat ukoll fela bir-reqqa l-mudell talletterheads il-āodda bl-indirizz il-ādid tal-uffiëëju tal-Għaqda, u l-Viëi
President, l-Ināinier Tony Griscti, offra li jieħu ħsieb l-istampar
tagħhom. Saru xi korrezzjonijiet Ŝgħar fuq il-Membership Cards u
Posting Labels li l-Personnel Section tat-Telemalta tgħaddi lilhom meta
jitolbuhomlha.
Is-Sur Gerry Clarke qabad mill-ewwel jaħdem fuq l-emendi
għall-istatut biex jinkorporahom bl-ordni f'artikoli numerati u jlestihom
pronti għal-laqgħa oħra tal-Kumitat qabel ma tissejjaħ Konferenza
Āenerali Straordinarja li fiha l-membri japprovaw dawn l-emendi, u
forsi xi emendi oħra li jiāu proposti fl-istess laqgħa. Għalhekk viëin laħħar ta' Ottubru 1996 il-Kumitat għamel laqgħa informali biex jistudja
l-istatut mirqum minn kollox. Āiet deëiŜa d-data tal-Konferenza
Āenerali Straordinarja u l-post tal-laqgħa. Āiet ifformulata ë-ëirkolari
għal dil-laqgħa, u l-Kumitat ħatar lill-Viëi President, l-Ināinier Griscti u
lis-Segretarju, is-Sur Charles Arrigo Azzopardi, biex ilestu kollox għal
dil-Konferenza importanti bl-aāenda unika tal-formular u approvazzjoni
tal-istatut.
Fil-21 ta' Novembru 1996 is-Segretrju bagħat ëirkolari lillmembri li fiha avŜahom dwar il-Konferenza Āenerali Straordianrja li lGħaqda kienet sejra torganizza biex jiāu diskussi u approvati l-emendi
għall-Istatut li l-Kumitat ProviŜorju rëieva bil-posta mill-membri: s-Sur
Carmelo Cauchi, is-Sur Toni Abela, is-Sur Vincent Zahra u mingħandi,
u emendi oħra li għamel il-Kumitat.
Il-Konferenza Āenerali Straordinarja saret fis-Sala M ons M ikiel
Gonzi tal-Istitut Kattoliku āewwa l-Furjana nhar it-Tlieta, 10 ta’
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Diëembru 1996, fid-disgħa ta’ filgħodu, u għaliha attendew numru sabiħ
ta' membri li mlew is-sala. Is-Sur Gerry Clarke poāāa fuq il-podju tassala mal-membri tal-Kumitat, u wara li l-President qal it-talba,
irringrazzja lil dawk il-membri li għenu lill-Kumitat fit-tfassil tal-istatut
bl-emendi li bagħtu. L-Ināinier Balzan qal li dik il-laqgħa kellha biss lapprovazzjoni tal-istatut fuq l-aāenda, u spjega kif kien se jsir dan. IsSur Gerry Clarke kien se jaqra l-emendi li rëieva l-Kumitat għall-istatut
proviŜorju li kien inqara u āie spjegat f’Konferenza Āenerali
Straordinarja li saret qabel. Isiru diskussjonijiet, jekk ikun hemm ilħtieāa, fuq l-emendi li l-Kumitat irëieva mingħand il-membri, u emendi
oħra li kien għamel il-Kumitat u oħrajn validi li jagħmlu l-membri waqt
dil-Konferenza, u wara jittieħed vot għal kull waħda. Wara jittieħed vot
fuq l-Istatut kollu kif āie emendat.
Is-Sur Gerry Clarke għamel kif qal il-President. Dawk l-emendi
u l-ispjegazzjoni dwarhom li bgħatt jien bil-posta kienu jikkonsistu
f’erba’ faëëati, u kienu jagħmlu l-parti l-kbira ta’ dawk li bagħtu lmembri. Inqraw l-emendi kollha u kien hemm diskussjoni dwar ftit
minnhom. Kull emenda āiet imressqa għall-vot u kollha għaddew
unanimament. Il-laqgħa baqgħet sejra sa nofsinhar nieqes kwart u listatut āie approvat in toto. Fl-għeluq tagħha l-President irringrazzja lil
dawk il-membri li għamlu l-emendi tagħhom bil-mktub kif kien
miftiehem, u lil kull min ħa sehem fid-diskussjonijiet, kif ukoll lil kull
min attenda u vvota f’dil-Konferenza Āenerali.
Wara stieden lill-membri biex jinŜlu għal kikkra kafè u pastizzi
āol-Kafeterija tal-Istitut. Talabhom biex qabelxejn jieħdu biljett
mingħand it-TeŜorier, is-Sur Salvino Magro, u jippreŜentawh lil tal-bar
ħalli jkunu jistgħu jitrejqu. Għalhekk issa l-Għaqda għandha l-Istatut
approvat, u b'hekk fetħet it-triq biex jista' jiāi elett il-Kumitat uffiëjali,
jew Kunsill, kif jidher fl-Istatut, biex jieħu post il-Kumitat ProviŜorju.
Ħaāa li minn dil-Konferenza wieħed seta' jinnota kienet il-bon
ordni li l-membri mxew biha, u kemm id-diskussjonjiet li nqalgħu kienu
kostruttivi. Barra mill-kikkra kafè u pastizzi tajba, il-membri sabu
okkaŜjoni jiltaqgħu flimkien biex jitħaddtu fuq l-imgħoddi wara li
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għamlu d-doveri tagħhom u kkontribwew għall-ħolqien ta' Statut li fuqu
setgħet tkompli miexja u tiŜviluppa l-Għaqda.
Āimgħa wara din il-laqgħa, il-Kumitat ProviŜorju organizza
ħarāa għall-membri b'quddiesa fil-Kappella tas-Silā āewwa Delimara, u
wara intħadu jŜuru l-Power Station il-ādida āewwa Delimara, fejn āew
murija l-impjant il-ādid. Komplew l-attivitajiet tal-Għaqda, u nhar itTlieta, 25 ta' M arzu 1997, il-Kumitat organizza ikla āewwa s-Sliema
Chalet Hotel li fiha stiednu lië-Chairman il-ādid, is-Sur Tony M ejlaq u
lill-General M anager il-ādid, is-Sur Joe Azzopardi.
Kemm ië-Chairman kif ukoll il-General Manager wrew linteress tagħhom fl-Għaqda Pensjonanti, u ħeāāu lill-membri tagħha
biex jinvolvu ruħhom fl-attivitajiet tal-Korporazzjoni wkoll. Is-Sur
Mejlaq wera l-apprezzament tiegħu u tal-General M anager tal-ħatra li lKumitat għoābu jagħtihom ta' President Onorarju, u talab lill-Kumitat
jissottometti lill-Korporazzjoni baāit li bih ikun jista' jissussidja l-infiq
tiegħu fl-attivitajiet li jorganizza għall-membri tal-Għaqda.
L-aħħar attività li organizza l-Kumitat ProviŜorju kienet
tikkonsisti f'ħarāa kulturali bi Ŝjara fil-Barrakka ta' Fuq āewwa l-Belt,
wirja interessanti ta' video: "Sacred Island" f'Dar l-Emigrant qrib ilBarrakka Ta’ Fuq, Ŝjara fil-Konkatidral ta' San Āwann b'tagħrif minn
Dun Āwann Sammut fejn āew murija wkoll il-kwadru ta' San Āilormu
tal-Caravaggio. Il-membri għamlu wkoll Ŝjara fil-Palazz tal-President
ta' M alta u fis-Sala tal-Parlament.
Issa
kien
wasal it-tmiem talKumitat
ProviŜrju
wara li kien ltaqa'
sbatax-il darba barra
laqgħat
oħra
informali, u wara li
kiseb post għallaqgħat tiegħu u talKunsill il-ādid tal21

Għaqda li għad jiāi nominat u approvat u kiseb offerta ta' sussidju ta'
kull sena mit-Telemalta. Barra minn hekk, stabbilixxa attivitajiet għallmembri tal-Għaqda u poāāa l-Għaqda fuq saqajha biex tkun tista'
tkompli topera b'suëëess bil-Kunsill il-ādid li se jiāi elett fil-Konferenza
Āenerali Annwali li hu ffissa għall-24 ta' April 1997 fis-Sala Mons
Mikiel Gonzi tal-Istitut Kattoliku, il-Furjana fid-9 am b'din l-aāenda:
(i)
Indirizz mill-President
(ii)
Rapport fuq attivitajiet matul is-sena
(iii)
Rapport Finanzjarju
(iv)
Elezzjoni tal-membri tal-Kunsill
(v)
Ħatra ta' Awdituri
Mal-avviŜ għal dil-Konferenza ntbagħtu formoli li fihom isiru
nominazzjonijiet għall-membri fil-Kunsill il-ādid biex jintbagħtu lisSegretarju mhux iktar tard mis-17 ta' April 1997.
Is-sitt membri tal-Kumitat ProviŜorju, jiāifieri:
l-Ināinier Albert Balzan;
l-Ināinier Anth Griscti;
is-Sur Charles Arrigo Azzopardi;
is-Sur Salvino. M agro;
is-Sur Eric Sollars, u anke
s-Sur Gerry Clarke
āew nominati għall-Kunsill il-ādid u magħhom tliet membri oħra,
jiāifieri:
Is-Sinjorina Agnes Vella,
is-Sur Wallace Tabone, u
s-Sur Vincent Scerri.
B'kollox jagħmlu 9 membri, u mbilli l-Istatut jgħid li l-Kunsill għandu
jkun magħmul minn disa' membri, ma kienx hemm il-ħtieāa li ssir
elezzjoni, u dawn il-membri āew eletti għall-Kunsill 1997/98 u 1998/99.
Skont l-Istatut, l-uffiëjali tal-Kunsill jinħatru fl-ewwel laqgħa
tal-Kunsill il-ādid, li āiet iffissata għall-Ħamis, 8 ta' Mejju. Fiha saru
dawn il-ħatriet:
L-Ināinier Albert Balzan: President.
L-Ināinier Anthony Griscti: Viëi President.
Is-Sur Charles Arrigo Azzopardi: Segretarju, u
s-Sur Salvino M agro: TeŜorier.
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Saru mbagħad l-għaŜliet għall-Assistenti:
Is-Sur Gerry Clarke: Assistent Segretarju, u
s-Sur Wallace Tabone: Assistent TeŜorier.
Il-Kunsill il-ādid hekk iffurmat ħatar lis-Sur Salvino M agro, lisSinjorina Agnes Vella, lis-Sur Eric Sollars u lis-Sur Vincent Scerri biex
jiffurmaw il-Kumitat responsabbli għall-organizzazzjoni tal-attivitajiet
kulturali u rekreattivi tal-Għaqda.
F'din il-laqgħa āie deëiŜ li ë-Chairman u l-General M anager jiāu
infurmati b'dawn il-ħatriet, waqt li l-Kunsill il-ādid ikkonferma dak li
għamel il-Kumitat ProviŜorju, jiāifieri l-ħatriet ta' Presidenti Onorarji
lilhom it-tnejn. Āie wkoll deëiŜ li fl-ittra tas-Segretarju lië-Chairman u
lill-General M anager jingħad li l-Kunsill il-ādid jixtieq jiltaqa’
magħhom biex jiddiskuti l-involviment tal-pensjonanti fl-attivitajiet tatTelemalta.
Is-Sibt, 17 ta' M ejju 1997, fis-7:30 ta’ filgħaxija, il-pensjonanti
kienu kollha mistiedna għal quddiesa āo San Publju l-Furjana, u wara
għar-riëeviment li għamlet it-Telemata āewwa l-Argotti, il-Furjana,
minħabba li dakinhar kienet il-Āurnata Internazzjonali tatTelekomunikazzjoni. Dakinhar kien mistieden ukoll il-Ministru l-Ādid
li taħtu kienet tiāi t-Telemalta – l-Onor Joseph M izzi, u li miegħu jien
kelli diskussjoni fit-tul daqsxejn kommoventi, biex ma ngħidx sħuna,
rigward l-offerta tal-isħma b'valur ta' tliet miljun lira Maltija li tTelemalta kienet se toħroā lill-ħaddiema tagħha għax-xiri tal-ishma tatTelemalta, waqt li din l-offerta ma kinetx tinkludi lill-pensjonanti tatTelemalta. Dak iŜ-Ŝmien it-Telemalta kienet qed tipprepara biex tbiegħ
40 fil-mija tal-ishma tagħha lill-poplu, bħala l-ewwel pass talprivatizzazzjoni tagħha.
Nhar it-Tlieta, 27 ta' M ejju, ië-Chairman u l-General M anager
laqgħu t-talba tagħna biex niltaqgħu magħhom fuq li ktibnilhom fl-ittri
tagħna tal-20 ta' M ejju. L-Ināiniera Balzan u Griscti ltaqgħu magħhom
waqt li s-Segretarju kien indispost. Maë-Chairman u l-General M anager
kien hemm ukoll il-Perit Jesmond Camilleri tat-Telemalta. Āie
ikkonfermat dak li semmielhom ië-Chairman fl-ikla li kellu mal-Għaqda
āewwa tas-Sliema fil-25 ta' M arzu 1997 rigward il-baāit li l-Għaqda
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għandha titlob mit-Telemalta. Ië-Chairman gie infurmat li l-Kunsill talGħaqda beda jaħdem biex jasal għall-baāit tal-infiq tal-Għaqda għallattivitajiet tagħha, u meta jlestih jgħaddih lilu.
Āie deëiŜ f'dik il-laqgħa li l-Kunsill jippreŜentalhom lista ta'
dawk il-pensjonanti li għadhom m'humiex igawdu mill-benefiëëji li
tagħti lilhom il-Korporazzjoni. F’din il-laqgħa, fuq talba tal-Kunsill, ilPerit qabel li jipprovdielhom sitt siāāijiet oħra għat-Taurus Centre. LGħaqda āiet mitluba tikkontribwixxi biex jitwaqqaf muŜew tattelekomunikazzjoni, u tgħin fit-tmexxija tiegħu. Ië-Chairman ippropona
li l-għada issir site visit fuq il-post fejn se jitwaqqaf dan il-muŜew flImdina ħalli jibdew il-preparamenti meħtieāa. Qabel it-tmiem tallaqgħa, ië-Chairman wera s-sodisfazzjon tiegħu għall-attendenza
numeruŜa ta' pensjonanti fil-Āurnata Internazzjonali tatTelekomunikazzjoni āewwa l-Argotti tal-Furjana.
L-għada saret is-site visit għall-muŜew, u saru diversi
suāāerimenti mir-rappreŜentanti tal-Għaqda. Ftehmu li ssir laqgħa oħra
fit-Taurus Centre āewwa Birkirkara nhar il-Āimgħa, 6 ta' Āunju 1997,
biex jitħejja pjan għax-xogħol li jrid isir għal dan il-proāett.
Il-Āimgħa, 4 ta' Lulju, is-Segretarju ħareā ëirkolari għallmembri biex jinformahom kif inħatru l-uffiëjali tal-Kunsill il-ādid, u li
Kumitat kompost mis-Sur Salvino Magro u s-Sinjorina Agnes Vella
āew maħtura biex jorganizzaw l-attivitajiet tal-Għaqda. Hawn wieħed
jinnota li f'dal-Kumitat ma jidhirx is-Sur Vincent Scerri li āie maħtur
b'dil-kariga fil-laqgħa tal-Kunsill tat-8 ta' M ejju 1997. Dan għaliex,
b'sogħba kbira għall-Kunsill u għall-membri l-oħra tal-Għaqda, is-Sur
Scerri kien laħaq ingħaqad mal-M ulej bla ħsieb. L-aħħar laqgħa talKunsill li attenda qabel ħalliena kienet il-laqgħa numru 18 tat-Tlieta, 3
ta' Āunju 1997. Din kienet l-ewwel telfa minn fost dawk li mexxew
s’issa din l-Għaqda.
Fië-ëirkolari msemmija tal-4 ta' Lulju, is-Segretarju għarraf lillmembri bil-proposta taë-Chairman li jitwaqqaf M uŜew tal-Istorja tatTelekomunikazzjoni āewwa l-Imdina, u appella biex dawk il-membri li
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jistgħu jikkontribwixxu ħalli jitwaqqaf u jitmexxa dal-proāett, jagħtu
isimhom biex wara ssir laqgħa ħa jitwaqqaf dal-muŜew.
Sfortunatament kont jien biss mill-membri kollha li weāibt għal
dan l-appell, u għalkemm kien hemm xi tentattivi oħra u xi laqgħat maëChairman, l-Għaqda tagħna sabet ruħha li ma setgħetx tgħin f'dalproāett.
Fil-bidu ta' Settembru, 1997, il-Kunsill fassal il-baāit ta' sena
biex jippreŜentah lië-Chairman M ejlaq kif kien xtaq hu. Ftit wara,
jiāifieri fil-15 ta' dak ix-xahar, is-Segretarju bagħat ittra lië-Chairman
āewwa Pender Place, San Āiljan u fiha ssottometta l-baāit iddettaljat kif
jidher hawn taħt:
1) Kiri tas-Sala għal-Konferenzi Āenerali,
3 fis-sena, Lm25 kull darba
Lm75.00
2) Pustaāā għaë-êirkolari,
12 fis-sena, Lm24 kull darba
Lm288.00
3) Karti għaë-êirkolari,
12 fis-sena, Lm5 kull darba
Lm60.00
4) Stampar taë-ëirkolari
Lm30.00
5) Sussidju għal sitt ħarāiet kulturali,
Lm50 kull waħda
Lm300.00
_________
Total Lm753.00
Fil-laqgħa tal-Kunsill tat-Tlieta, 14 ta' Ottubru, is-Segretarju
qara ittra mingħand is-Sur Charles Sacco, tad-Dipartiment tal-M arketing
tat-Telemalta, li fiha għarrfu li l-baāit ta' Lm753 āie milqugħ, u li dan
ikopri s-sena finanzjarja tal-Korporazzjoni, jiāifieri mill-1 ta' Ottubru
1997 sat-30 ta' Settembru 1998. Dan issuāāerixxa li kull xahar ilKunsill tal-Għaqda jibgħat rendikont lilu tal-infiq kollu bl-informazzjoni
kollha meħtieāa biex hu jkun jista' jgħaddih lill-Accounts Department
ħa jinħareā ië-ëekk lilna.
Fil-laqgħa tal-Kunsill numru 21 ta' nhar it-Tlieta, 7 ta' Ottubru
1997, il-Kunsill iddiskuta l-mili tal-post battal li kienet ħalliet fih ilmewt tas-Sur Vincent Scerri. Āie deëiŜ li jien niāi mistieden biex nimla
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dal-post vakanti, u s-Segraterju āie mqabbad biex hu jagħmilli listedina.
Niftakar li s-Sur Charles Arrigo Azzopardi kien ëempilli u
għarrafni b’dan kollu. Jien kont spjegajtlu li bosta drabi kont imħeāāeā,
minn sħabi pensjonanti bħali tat-Telemalta, biex nikkontesta l-elezzjoni
għall-Kunsill. Imbilli jien, kif ħadt il-pensjoni f’Āunju tal-1987, intfajt
b’ruħi u āismi nippubblika kotba letterarji tiegħi ta’ poeŜija u proŜa bilMalti u IngliŜ, ma kellix ħin nipparteëipa fix-xogħol tal-Kunsill,
għalkemm ma kontx infalli l-Konferenzi Āenerali tal-Għaqda, u nagħti
l-kontribut tiegħi bħala membru.
Meta Charles sema' dan kollu, malajr wera kemm bi kliemu
kellu l-ħila li jipperswadi bniedem, u malajr dawwarni, għalkemm jien
kont nofsi mħajjar biex naëëetta, l-aktar minħabba r-rispett li dejjem
kelli lejn iŜ-Ŝewā Ināiniera ħbieb tigħi, Albert u Tony, li bilperseveranza tagħhom ħolqu din l-Għaqda. Lis-Sur Charles Arrigo
Azzopardi, iŜda, għamiltlu kundizzjoni: li għalkemm jien nagħti lgħajnuna kollha tiegħi lill-Kunsill, ma nixtieqx li niāi mogħti ebda
ħatriet oħra ħlief ta’ membru ordinarju.
Għidtlu jekk ikunx possibbli għalihom li jbiddlu l-āurnata tatTlieta tal-laqgħat tagħhom minħabba li kull āimgħa f'dik il-āurnata jien
u s-Sur Tony Rizzo, tal-eks Cable and Wireless, konna nservu fuq lAppeals Board tat-Telemalta. Hu assigurani li l-Kunsill isib rimedju
għal li tlabtu.
Fil-laqgħa numru 22 tat-Tlieta, 4 ta' Novembru 1997, il-Kunsill
għamel mozzjoni, u āiet approvata, biex il-laqgħat jibdew isiri kull lewwel Āimgħa tax-xahar. (u baqgħet hekk sa Lulju 2010!). Āie deëiŜ li
s-Segretarju jinfurmani bil-kitba fuq dan kollu; u hekk għamel għax blittra tiegħu sabiħa tat-22 ta' Novembru, ikkonfermali l-ħatra tiegħi bħala
Coopted member fil-Kunsill. Qalli wkoll biex nattendi għall-ewwel
laqgħa li kien imiss tal-Kunsill li kienet se tkun nhar il-Āimgħa, 5 ta'
Diëembru 1997 fid-9.30 a.m āewwa t-Taurus Centre. Fil-laqgħa numru
22 āie wkoll deëiŜ li l-Għaqda tibda tibgħat artiklu dwar l-attivitajiet
tagħha fil-magaŜin tat-Telemalta – Il-Linja.
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Għall-laqgħa tal-5 ta' Diëembru jien ħadt miegħi ittra indirizzata
lis-Segretarju b'dik id-data u li fiha ddikjarajt li jien ukoll membru talKumitat tal-Għaqda tal-Pensjonanti tal-GWU u Editur tal-magaŜin
tagħha L-Anzjani. Kif għidt fl-ittra, dan għamiltu biex inkun konformi
ma' dak li jitlob l-Istatut. F'din il-laqgħa ltqajt mal-Kunsill li fih kont
maħtur jien. Dak inhar kienu preŜenti: l-Ināinier Albert Balzan bħala
President, l-Ināinier Tony Griscti bħala Viëi President, is-Sur Charles
Arrigo Azzopardi, Segretarju, is-Sur Salvino Magro, TeŜorier u lmembri: is-Sinjuri Gerry Clarke, Wallace Tabone u s-Sinjorina Agnes
Vella.
Niftakar li dak inhar ħadt sehem fid-diskussjoni li kellna dwar
it-talba tagħna li l-pensjonanti jiāu stmati daqs l-impjegati talKorporazzjoni fix-xiri tal-isħma fil-privatizzazzjoni tat-Telemalta.
Fakkarthom fid-dibattitu sħun li kelli mal-M inistru fuq das-suāāett waqt
li konna l-Argotti tal-Furjana f'Mejju li għadda fil-Āurnata
Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni.
Il-Kunsill il-ādid, minn mindu āie ffurmat, ħabrek ħafna biex
iŜomm il-membri spiss magħqudin permezz ta' attivitajiet soëjali u
kulturali. Nhar il-Ħamis, 21 ta' Awwissu 1997, āiet organizzata ħarāa
ta' āurnata āewwa Għawdex li għaliha attendew 29 persuna. Dawk li
āew kienu provduti bi trasport minn post viëin ta' fejn joqgħodu, u
āewwa Għawdex sabu l-Mini Buses jistennewhom hekk kif niŜlu millvapur. Dawk li pparteëipaw intħadu āewwa r-Rabat ta' Għawdex fejn
kellhom ħin liberu. Kien hemm min mar jisma' quddiesa, oħrajn
għamlu x-xirjiet tagħhom mill-ħwienet u mis-suq, u oħrajn telgħu salKatidral.
Bil-Mini Buses marru jŜuru l-knisja Ta' Pinu, u wara marru salGħarb jduru l-MuŜew tal-Folklor b'esibizzjonijiet tas-seklu tmintax.
Minn hemm āew meħuda x-Xlendi fejn kielu ikla tajba bl-inbid tad-djar.
Kulħadd feraħ meta āie meħud āewwa Ħondoq ir-Rummien, għax bosta
minnhom iffriskaw ruħhom b'għawma āo dak il-baħar ëar kristall ta' dik
il-bajja Ŝgħira. M in hemm il-mini buses wassluhom l-Imāarr minn fejn
rikbu l-vapur u rritornaw lejn Malta. Kienet attività li rnexxiet ħafna, u
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kull ma ħallsu dawk li attendew kien biss Lm5 għat-trasport tal-karozzi
u l-ikla. Dil-ħarāa tant intgħoābot, li l-Kunsill minn dakinhar baqa'
jorganizzaha kull sena, u fiha dejjem jipparteëipaw bosta membri. Għax
aħna l-M altin inħossuna xxurtjati li għandna l-Għawdex maqtugħ
minna, għax inħossuna li qisna sifirna kull darba li nagħmlu ħarāa ta'
āurnata fih.
Ma jistax jonqos li fix-xahar ta' Novembru l-Kunsill ma jfakkarx
il-membri tal-Għaqda li jkunu ħallewna, u jorganizza quddiesa għal
ruħhom b'attività rekreattiva warajha. Kienu 'l fuq minn 80 persuna li
attendew għall-quddiesa āewwa l-Knisja tal-Kapuëëini tal-Furjana fit8.30 ta' filgħodu. Wara l-quddiesa, Ŝewā coaches mill-kbar ħaduhom ilbirrerija tal-Lowenbrau āewwa Ħal Qormi fejn sabu lill-M anager M ario
Magro u lis-Sur Ivan Zammit li dawruhom mal-fabbrika u spjegawlhom
il-proëess ta' kif tiāi prodotta l-birra għas-suq lokali u għallesportazzjoni. Il-membri āew murija video fuq il-prodotti ta' din ilfabbrika. Qabel intemmet diŜ-Ŝjara, dawk preŜenti, gew offruti drinks
mid-diriāenti ta' did-ditta.
Il-Kunsill ma waqafx hemm. Kien għad fadal x'jurihom lil
dawk li attendew dil-ħarāa. M inn Ħal Qormi, iŜ-Ŝewā coaches āarrew
lil kulħadd għall-M arnisi, bejn iŜ-śejtun u M arsaxlokk, fejn il-M arsovin
beda jkabbar id-dwieli tiegħu għall-inbid. Hemm sabu lis-Sur Cremona
li serva bħala gwida u dawwarhom il-post, u spjegalhom li dak ilproāett kien l-ewwel wieħed f'Malta li ditta tal-inbid tkabbar id-dwieli
tagħha għall-inbid li tipproduëi. Qalilhom li dik is-sena il-M arsovin
kien se joħroā inbid ādid li kien se jsemmieh "M arnisi" minħabba li dan
se jkun għall-ewwel darba prodott tal-għeneb ta' dal-post.
Minn hemm āew meħuda fl-istabbilimenti tal-Marsovin āewwa
l-M arsa. Hemmhekk wrewhom il-muŜew tal-inbid bl-apparati li kienu
jintuŜaw minn did-ditta 75 sena qabel, meta l-Kavalier Anthony Cassar
beda l-karriera twila tiegħu fil-produzzjoni ta' dan ix-xorb tant popolari.
śaru l-kantina fejn jinħaŜen l-inbid, u din id-ditta tant daret bihom li
waslet biex lestiet ikla għal kull wieħed u waħda li kienu qed jagħmlu
diŜ-Ŝjara. Kienet ikla mill-aħjar b'abbundanza ta' diversi kwalitajiet ta'
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inbid li l-M arsovin jipproduëi. Kienet ħarāa tassew eëëezzjonali li,
bosta mill-membri tagħna li attendewha, għadhom jiftakruha sal-lum!
Il-Kunsill kompla bil-laqgħat ta' kull xahar. Ta' min jinnota li
fil-laqgħa numru 24 tal-Āimgħa, 6 ta' Frar 1998, l-isem tal-Maltacom
kien imsemmi għall-ewwel darba flok it-Telemalta. Dan għax ilMaltacom wirtet in-negozju tal-Korporazzjoni Telemalta fit-2 ta' Jannar
1998. F'din il-laqgħa s-Sur Eric Sollars innomina lill-Ināiniera Balzan u
Griscti u lili biex niffurmaw il-Kumitat Organizzattiv li jieħu ħsieb lattivitajiet soëjali tal-Għaqda. Dal-Kumitat āie approvat unanimament.
L-Ināinier Griscti ta rendikont taŜ-Ŝewā laqgħat li kellu maëChairman dwar il-progett tal-MuŜew tat-Telekomunikazzjoni.
Għalhekk āie deëiŜ li l-Kunsill jagħmel tentattiv ieħor dwar l-għajnuna
mill-membri tagħna biex ikun jista' jitwaqqaf dan il-M uŜew.
Fië-ëirkolari tal-Āimgħa, 13 ta' Frar 1998 iffirmata millPresident u s-Segretarju u mibgħuta lill-pensjonanti, sar appell mill-ādid
biex dawn jagħtu l-kontribut tagħhom bl-attendenza tagħhom f'dan ilMuŜew. Dawn āew mitluba li jagħtu tweāiba sa qabel it-Tnejn, 2 ta'
Marzu, u mat-tweāiba jagħmlu xi suāāerimenti dwar dal-proāett taëChairman. IŜda sfortunatament ħadd ma wieāeb, u fil-laqgħa talKunsill tal-Āimgħa, 6 ta' M arzu, āewwa t-Taurus Centre ta' Birkirkara,
is-Sur Gerry Clarke, fl-assenza tas-Segretarju li kien indispost, qara littra li kienet se tintbagħat lië-Chairman, is-Sur Tony Mejlaq, biex
tinfurmah li ħadd mill-membri ma applika ħa jagħti l-għajnuna tiegħu
f'dan il-proāett.
F'din il-laqgħa āie magħruf li l-Għaqda għamlet talba lillMaltacom biex hi tieħu sehem fis-Second World Telecommunication
Development Conference li kellha ssir Malta, iŜda t-talba tagħna ma
āietx milqugħa minħabba li ma kienx hemm spazju għal għaqdiet oħra.
Rigward l-offerta tax-xiri tal-isħma tal-Maltacom, il-Kunsill
irëieva ittra bid-data tas-Sibt, 21 ta’ Marzu 1998, mingħand l-Assistant
General M anager li fiha avŜana li t-talba tagħna ma āietx aëëettata millbanek. Għalhekk fil-laqgħa tal-Āimgħa, 8 ta' M ejju 1998, l-Ināiniera
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Balzan u Griscti āew inkarigati biex jiltaqgħu maë-Chairman u
jiddiskutu miegħu din ir-risposta.
Minħabba li l-Għaqda tagħna kienet
imwaqqfa għall-pensjonanti tat-Telemalta, issa li se
jibda jkun hawn pensjonanti li joħorāu millMaltacom, il-Kunsill iddiskuta jekk l-Għaqda
għandhiex tbiddel isimha. Kien hemm qbil li l-isem
tat-Telemalta ma jinqatax, waqt li kulħadd kien talfehma, li ma' dan l-isem jiŜdied dak tal-M altacom. Is-Sur Joe Caruana
ħadha f’idejh u wara ftit āranet lesta Ŝewā disinji, u aħna għaŜilna dak
id-disinn li f’ëirku madwar il-logo daħħal il-kelma “M altacom” wara
dik tat-Telemalta.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 5 ta' Āunju āewwa t-Taurus
Centre, bi preparazzjoni għal-Konferenza Āenerali Annwali li kienet
āejja fix-xahar ta’ wara, reāgħet inqrat l-ittra li l-Għaqda kienet irëeviet
fil-21 ta’ Marzu,1998 mingħand l-Assistant Manager (Affarijiet Legali)
tal-M altacom dwar it-talba tagħna li konna ssottomettejna biex ilpensjonanti jiāu mogħtija l-istess faëilitajiet tal-ħaddiema tal-Maltacom
fix-xiri tal-isħma tagħha. Kif āa għidt, ir-risposta kienet fin-negattiv
minħabba li l-banek ma approvawx il-parteëipazzjoni tal-pensjonanti
f'dax-xiri. IŜda ftit wara dil-laqgħa, inbiegħu l-40 fil-mija tal-ishma talMaltacom, u bosta pensjonanti xtraw isħma bi prezz li ħallas il-poplu
Jien niftakar, kont ipproponejt li fil-Konferenza Āenerali
Annwali tax-xahar ta' wara, jiāifieri dik tal-Āimgħa, 10 ta’ Lulju 1998,
titressaq mozzjoni mill-Kunsill li biha nuru s-sogħba u d-diŜappunt
tagħna għall-aāir tal-Bord tal-Maltacom dwar ix-xiri tal-isħma millpensjonanti, kif ukoll titlob lill-Bord isib soluzzjoni bħala turija ta'
aprezzament għall kontribut li l-pensjonanti taw lill-Korporazzjoni biex
il-M altacom setgħet issir dak li hi llum. F’din il-mozzjoni intalab
kumpens ta’ 5 fil-mija mill-M altacom fuq il-prezz tal-isħma li lpensjonanti kienu xtraw bi prezz pubbliku.
Din il mozzjoni kont qrajtha fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 3
ta' Lulju bi preparazzjoni għall-Konferenza Āenerali Annwali li kellha
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ssir āimgħa wara. Il-mozzjoni, issekondata mis-Sur Gerry Clarke, āiet
approvata unanimament.
F'din il-laqgħa s-Sur Gerry Clarke tkellem dwar kif ilpensjonanti tal-Għaqda jistgħu jissieħbu fl-MMDNA bi ħlas ridott. IlKunsill qabbad lis-Sur Clarke biex jiddraftja ëirkolari ħalli din
tintbagħat lill-membri biex il-Kunsill ikun jaf x'rispons ikun hemm.
Kien hemm rispons sabih, u fix-xhur ta' wara kienu bosta membri li
ssieħbu fl-MMDNA b'dal-mod.
l-Ināinier Tony Griscti qara abbozz ta' êirkolari li fiha appella
lill-membri tal-Għaqda biex f'kaŜ ta' mard, sptar jew mewt fil-familja
tagħhom, jirrappurtaw dawn il-kaŜi lill-Counsel Officer: is-Sur Alfred
Caruana tal-Maltacom, jew lill-Kappillan ta' dil-Kumpanija: Patri
Eusebio, biex dawn jiāu invistati jew mgħejjuna mod ieħor. Kien hemm
ftehim biex dan jiāi rrappurtat fil-Konfereza Āenerali Annwali qabel
tintbagħat ië-ëirkolari.
Għall-Konferenza Āenerali Annwali tal-Āimgħa, 10 ta' Lulju
1998, li seħħet fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, kien hemm konkorrenza
numeruŜa avolja ma kienx imiss li ssir fiha elezzjoni. Il-President fiddiskors tiegħu semma Ŝ-Ŝewā suāāetti li lill-Kunsill kienu, dak iŜŜmien, jinkwetawh l-aktar, jiāifieri (1) il-ftuħ tal-MuŜew tatTelekomunikazzjoni u (2) it-trattament li l-pensjonanti rëevew fix-xiri
tal-isħma tal-Maltacom.
Rigward il-M uŜew qal li kemm hu u l-Ināinier Griscti ltaqgħu
bosta drabi maë-Chairman, u l-Kunsill għamel minn kollox biex isib
volontiera minn fost il-membri ħalli jmexxu l-M uŜew tul is-seba' āranet
tal-āimgħa, iŜda sfortunatament ħadd ma vvolontarja. Talab li jekk ikun
hemm xi ħadd, li wara li ħasibha darbtejn, dan jitħajjar jipparteëipa,
dana javŜa lill-Kunsill kmieni kemm jista’ jkun.
Rigward il-faëilitajiet lill-pensjonanti għax-xiri tal-isħma talMaltacom, il-Kunsill āie infurmat b'ittra ftit qabel ma nfetaħ ix-xiri talisħma, li l-banek ma aëëettawx it-talba tagħna. Però, aħna jiddispjaëina
li l-Kumpanija qatt ma tatna ëans nidduskutu magħha l-fehmiet tagħna
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biex nuru li bl-impenn tal-pensjonanti meta kienu ħaddiema tatTelemalta, il-Maltacom setgħet tagħmel dak li għamlet.
Min-naħa l-oħra, il-President qal li aħna nuru l-apprezzament
tagħna lejn il-M altacom għall-istedina li qed tagħmel lill-membri tagħna
fl-okkaŜjonijiet soëjali tal-ħaddiema tagħha. Aħna apprezzajna ħafna lgħajnuna li tatna permezz tal-Maltacom Counsel Officer u ta' Patri
Eusobio, f'kaŜ ta' mard jew mewt fost il-membri tal-Għaqda u l-familjari
tagħhom. Qalilhom li dwar dan il-membri tal-Għaqda dalwaqt jirëievu
ëirkolari b'aktar dettalji.
Fl-aħħar tal-Koferenza giet ippreŜentata minni l-mozzjoni dwar
il-faëilitajiet li ma āewx mogħtija mill-M altacom lill-pensjonanti għaxxiri tal-isħma,
u meta tpoāāiet għall-voti āiet approvata
b'akklamazzjoni. Din il-mozzjoni giet mibgħuta lië-Chairman talMaltacom, nhar il-Ħamis, 30 ta’ Lulju 1998, iŜda l-Maltacom ma
biddletx fehmitha u l-pensjonanti baqgħu bla ebda preferenza għax-xiri
tal-isħma. Din il-kwisjoni āiet diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill numru 29
tal-Āimgħa, 7 ta' Awwissu, iŜda kien hemm qbil li l-Kunsill ma
jkomplix jinsisti dwar dan is-suāāett għax kien ëar li l-M altacom ma
kinetx sejra tiëëaqlaq mill-poŜizzjoni li ħadet. Kien hemm xi proposti
biex min jidhirlu jista' jirrikorri għas-servizz tal-Ombudsman, iŜda ħadd
ma wasal biex jagħmel dan.
Is-Sur Salvino M agro, bħala TeŜorier, qajjem diskussjoni dwar
il-ħlas li l-membri tal-Għaqda jagħtu għall-ikliet li jiāu organizzati, u
kien hemm qbil li l-ħlas jibda jkun dejjem ta’ LM 5 ir-ruħ u l-bqija ta'
kemm tiāi tiswa l-ikla, iħallasha l-Kunsill mill-baāit tiegħu. Is-Sur
Magro ippropona li fl-avviŜ li jintbagħat lill-membri dwar dawn lattivitajiet, il-membri jiāu infurmati biex dal-ħlas isir fil-āranet ta' qabel,
u hu offra li jirëievi dawn il-pagamenti fil-KaŜin tal-Banda ta' La
Valette gewwa l-Belt fil-ārant murija fl-avviŜ.
F'din il-laqgħa wkoll il-Kunsill irëieva ir-riŜenja tas-Sur Wallace
Tabone. Kien hemm qbil li għall-post battal fil-Kunsill isiru
nominazzjonijiet mill-membri tal-Kunsill minħabba li l-Kunsill āie elett
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bla elezzjoni, u għalhekk ma kienx hemm runners-up biex minnhom
jimtlew il-postijiet battala fil-Kunsill.
Wara dil-Laqgħa ta' Awwissu 1998 kien imiss il-Laqgħa ta'
Settembru, iŜda din ma saritx għax f'M alta u Għawdex kien hawn lelezzjonijiet bikrija li fihom il-Partit Laburista tilef il-Gvern.
Il-Kunsill baqa' attiv fuq il-ħarāiet soëjali, u wara l-Konferenza
Āenerali Annwali tal-Āimgħa, 10 ta' Lulju 1998, il- Kumitat talAttivitajiet: L-Ināiniera Balzan u Giscti, is-Sur Salvino Magro u ssinjorina Agnes Vella, iffissa l-attivitajiet għat-tliet xhur li kienu āejjin
f'dawn id-dati: 5 ta' Settembru: Ħarāa ta' āurnata f'Għawdex; 15 ta'
Ottubru: Dawra fin-Natural Reserve āewwa l-Mellieħa u fis-26 ta'
Novembru: Quddiesa għall-mejtin tal-Għaqda f'San M artin.
Fil-laqgħa li kien
imiss tal-Kunsill, jiāifieri
dik tal-Āimgħa, 2 ta'
Ottubru 1998, inqara
rapport dwar il-ħarāa li
saret āewwa Għawdex
fix-xahar ta' qabel, li
kienet suëëess bit-28
membru li attendew u biŜŜjarat li saru āewwa Gozo
Heritage, is-Santwarju Ta'
Pinu u fil-Crafts Village u bl-ikla tajba li saret āewwa r-Restorant
Odyssey. Wara l-mawra f’M arsalforn kulħadd niŜel l-Imāarr għat-tluq
bil-vapur tal-ħamsa ta’ filgħaxija. Kien hemm talba għalenija minn
dawk li attendew biex dil-ħarāa f'Għawdex, it-tieni waħda s’issa, tibqa’
ssir bħala regola kull sajf, u l-Kunsill qabel ma' dit-talba tant li din
għadha ssir sal-lum.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 4 ta' Diëembru, il-Kunsill kompla
jingħata tagħrif dwar il-ħarāiet l-oħra li kien ippjana. Fil-ħarāa talĦamis, 15 ta' Ottubru fl-Għadira Nature Reserve, in-numru ta' membri li
attendew kien ta' daqs addattat biex jidħlu flimkien, u āew murija s33

sbuħija ta' dal-post għall-kwiet. Kien hemm Ŝewā rsieset bojod āewwa
l-għadira f'nofs ir-riservat, iŜda lil dawn setgħu biss jarawhom millbogħod biex ma jgerrxuhomx. IŜ-Ŝjara ma kinetx fit-tul u kienet siekta
li bilkemm setgħu jitkellmu, iŜda kienet esperjenza mhux komuni tara lħolqien t'Alla jgħix kif Alla ħalqu. Wara, kulħadd mar għall-ikla āewwa
l-Paradise Bay Hotel, ftit il-bogħod minn dal-post. Nhar il-Ħamis, 26 ta'
Novembru l-Għaqda kellha l-quddiesa għall-mejtin tagħha āewwa lGħar ta' San M artin, u wara, ikla tajba āewwa l-Golden Sands Hotel.
Il-Kunsill beda jintebaħ li l-ispiŜa biex jintbagħtu bil-posta lillmembri l-avviŜi għall-attivitajiet li kien jorganizza, kienet qed tkun
projbittiva, għax ftit kienu l-membri li kienu jirrispondu. Għalhekk fillaqgħa numru 31 tal-Āimgħa, 6 ta' Novembru 1998, gewwa it-Taurus
Centre, gie deëiŜ li lill-membri kollha tintbagħtilhom ëirkulari biex jiāu
mitluba jgħidu jekk iridux ikomplu jirëievu avviŜ dwar l-attivitajiet talGħaqda.
Il-Ħamis, 19 ta' Novembru 1998, il-President u l-Viëi President
kienu mistiedna għal-laqgħa li l-M altacom organizzat għall-dawk li
kienu temmew l-impjieg tagħhom. L-Ināinier Balzan, f'din l-istess
laqgħa, stieden lil dawn il-pensjonanti āodda għall-ħarāa li l-Kunsill
kien qed jorganizza għal-lejliet il-festa tal-Immakulata Konëizzjoni,
āewwa Bormla x-xahar ta' wara. Il-Kumitat tal-Attivitajiet, fuq
proposta tal-President ftit wara, organizza ħarāa fil-Film Facilities
āewwa r-Rinella bi prezz speëjali ta' Lm3 inkluŜa l-ikla.
Nhar il-Āimgħa, 15 ta' Jannar 1999, saret laqgħa straordinarja
tal-Kunsill āewwa it-Taurus Centre f'Birkirkara biex jiddiskuti l-offerta
li l-M altacom għamlet lill-Għaqda, biex membri tagħha jibdew jiābru larretrati tal-kontijiet tat-telefown. Il-M altacom offriet li tagħti lillKunsill baāit ta' Lm700 biex minnhom iħallas allawance lil min jiābor
il-flus. Fil-laqgħa āie deëiŜ li niltaqgħu mas-Sur Peter M ifsud tal-Credit
Control tal-Kumpanija, u nissuāāerixxu li jitwaqqfu Ŝewā timijiet ta'
Ŝewā pensjonanti kull wieħed, u li darbtejn fil-āimgħa għal xi erba'
sigħat kull waħda, jagħmlu Ŝjarat għand l-abbonati biex mingħandhom
jiābru l-flus għall-Kumpanija. Dawn jitħallsu bir-rata fissa ta' Lm 5.50
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fis-siegħa, u jiāu mogħtija trasport. Āie ukoll propost li timtela formola
għal kull Ŝjara li ssir.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 5 ta' Frar, is-Sur Charles Arrigo
Azzopardi stqarr li ma jiflaħx ikompli bħala Segretarju, iŜda l-Kunsill
ipperswadih li jibqa'. Hu għalhekk ħareg ië-ëirkolari numru 3/99 fil-25
ta’ Frar 1999, wara li l-Kunsill kien ħa deëiŜjoni fil-laqgħa tal-Āimgħa,
6 ta’ Novembru 1998, biex il-membri li jkunu jridu jibqgħu jirëievu
ëirkolari dwar l-attivitajiet jagħtu isimhom. Āiet finalizzata wkoll iëëirkolari għall-Konferenza Āenerali Annwali li āiet iffissata għallĦamis, 22 ta' April 1999. Āiet ukoll ifformolata ë-ëirkolari għall-ħarāa
tal-Ħamis, 25 ta’ M arzu: dawra mal-Port il-Kbir bil-Captain Morgan.
Tluq fl-għaxra nieqes kwart ta’ filgħodu mill-Ferries ta’ Tas-Sliema.
Prezz speëjali għall-anzjani: Lm1 ir-ruħ, u wara ikla fil-Kennedy Nova
āewwa x-Xatt ta’ Tas-Sliema.
Il-Kunsill stqarr li kien hemm il-ħtieāa li jsiru emendi għallartikli 10.1 u 10.2 tal-Istatut, u jien u s-Sur Gerry Clarke āejna appuntati
biex nissuāāerixxu dawn l-emendi. Aħna t-tnejn iltqajna ftit āranet
wara dil-laqgħa, u lestejnihom għal-laqgħa ta' wara.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 5 ta’ M arzu, gie rrappurtat li sa dak iŜŜmien kienu daħlu 75 applikazzjonijiet għal fuq il-Captain Morgan. IlKunsill iddeëieda li jistieden lië-Chairman, is-Sur Tony M ejlaq u lillGeneral M anager, is-Sur Joe Azzopardi, bin-nisa tagħhom għal ikla
wara l-ħarāa ta' M arzu. Il Kunsill ħa did-deëiŜjoni wara li waslet
mingħandhom stedina mië-Chairman, Bord ta’ Diretturi u General
Manager għaë-ëerimonja tal-għoti tal-midalji lil dawk il-ħaddiema li
āew boarded out. Il-Kunsill attenda dië-ëerimonja li kienet ikla buffet
āewwa l-Panorama Restaurant tal-Jerma Palace Hotel, Wied il-Għajn.
F’din l-ikla ë-Chairman, is-Sur Tony Meilaq, ippreŜenta midalja ta’
kommemorazzjoni lil dawk il-pensjonanti āodda preŜenti.
Is-Sur Gerry Clarke u jien issottomettejna l-emendi għall-artikli
10.1 u 10.2 tal-Istatut, u l-Kunsill approvahom biex jitressqu filKonferenza Āenerali Annwali li kien imiss. Inqraw in-nomini li saru
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mill-membri għall-Kunsill il-Ādid, u xi suāāerimenti li saru lill-Kunsill
ma' dawn in-nominazzjonijiet.
Xahar wara, jiāifieri fit-Tlieta, 6 ta' April, 1999, waqt il-laqgħa
tal-Kunsill, inqara rapport fuq l-attività ta' Marzu li fih intwera li
attendew 87 membri għad-dawra mal-Port il-Kbir fuq il Captain
Morgan, u 114 għall-ikla ta’ nofsinhar, fosthom ië-Chairman u lĀeneral M anager u n-nisa tagħhom.
F'dil-laqgħa tal-Kunsill inqraw xi rapporti tal-uffiëjali li kellhom
jiāu preŜentati fil-Konferenza Āenerali u l-emendi għall-Istatut, iŜda
minħabba li kien daħal il-ħin dawn āew imħollija għal āimgħa wara,
jiāifieri għat-13 ta' April bi preparament għall-Konferenza Āenarali
Annwali tal-Ħamis, 22 ta' April 1999, li fiha kien se jkun hemm
elezzjoni. Bħala preparament għal dil-Konferenza, nhar is-Sibt, 27 ta’
Frar, is-Segretarju kien ħareā, fuq direttiva mill-Kunsill, Cirkolari 4/99
li fiha ħeāāeā l-attendenza tal-membri għal dil-Konferenza, minħabba li
kien se jkun hemm l-approvazzzjoni tal-emendi għall-artikli tal-Istatut.
F’dil-Konferenza kienet se titressaq mozzjoni mill-Kunsill biex ilbenefiëëji li jgawdu l-pensjonanti, bħall-100 pulses u kera b’xejn kull
xahar għat-telefown tagħhom, jirtuhom is-superstiti tagħhom wara lmewt tal-pensjonant/a. Din il-mozzjoni jekk tiāi approvata tintbagħat
lië-Chairman.
Il-laqgħa ta' qabel il-Konferenza Āenerali Annwali saret itTlieta, 13 ta' April u fiha nqraw l-ismijiet tal-membri li āew nominati
għall-elezzjoni tal-Kunsill. Dawn kienu: is-Sinjuri Charles Arrigo
Azzopardi, Victor Attard, Joseph Caruana, Edward Chetcuti, Salvino
Magro, Anthony Parnis, Nikol Saliba, Eric Sollars, Wallace Tabone,
Agnes Vella u l-Ināiniera Albert Balzan, Anthony Griscti u jien. Wara
nqara r-Rapport Finanzjarju mit-TeŜorier, is-Sur Salvino M agro, li blapprovazzjoni tal-Kunsill dan se jibda jkopri il-perijodu mill-āurnata ta'
wara l-Konfernza Āenerali sal-āurnata tal-Konferenza li jkun imiss.
Il-Konferenza āenerali Annwali tal-1999 saret il-Ħamis, 22 ta'
April kif kien ippjanat, fl-Istitut Kattoliku tal-Furjana fid-9 ta' filgħodu.
Ftit qabel il-ftuħ tal-Konferenza kien hemm quorum u l-attendenza
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kompliet tiŜdied. Wara d-diskors tal-President inqara r-Rapport
Amministrattiv mis-Segretarju u r-Rapport Finanzjarju mit-TeŜorier.
Wara li saret diskussjoni fuq dawn ir-rapporti, jien tlabt is-sospensjoni
tar-regolamenti biex jiāu diskussi l-emendi tal-Istatut qabel l-elezzjoni.
Jien għamilt hekk għax kont qed nibŜa’ minn dak li jsir wara lelezzjoni: li l-attendenza tonqos u ma jkollniex il-kuorum meħtieā biex
ngħaddu l-emendi. Ħadd ma oppona l-mozzjoni tiegħi, u l-emendi
għaddew wara xi ftit domandi li saru mill-membri u jien tajt lispjegazzjoni għalihom.
L-elezzjoni għas-snin 1999/2000 u 2000/2001 kienet f'idejn itTellers: Vincent Zahra, Leli Vella, M anwel Debattista, Lorry Darmanin
u M . Zammit Endrich. Kien hemm ir-riŜenja ta' Edward Chetcuti millmembri nominati. Ir-riŜultat tal-elezzjoni āie mogħti minn Vincent
Zahra wara li ngħaddu l-voti. Ir-riŜultat kien hekk: ELETTI: l-Ināinier
Albert Balzan 154 vot, l-ināinier Anthony Griscti 148 vot, is-Sinjuri:
Charles Arrigo Azzopardi 143 vot, Salvino Magro 138 vot, l-Inā.
Maurice Mifsud Bonnici 135 vot, Victor Attard 103 vot, Wallace
Tabone 88 vot, Anthony Parnis 86 vot u Nikol Saliba 82 vot. RUNNERS
UP: Eric Sollars 78 vot, Joe Caruana 72 vot u Agnes Vella 56 vot.
Waqt li kienu qed jingħaddu l-voti, il-Konferenza ħatret lis-Sinjuri
Vincent Zahra u V. Cuschieri bħala Awdituri għas-sentejn li kienu
āejjin. Il-mozzjoni għal dawn l-Awdituri āiet mgħoddija għal voti u din
āiet approvata b’akklamazzjoni.
Kif jgħid l-Istatut, l-Uffiëjali tal-Kunsill u l-Assistenti tagħhom
jiāu eletti fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill wara l-Konferenza. Din saret ilĀimgħa, 7 ta' M ejju b'dan ir-riŜultat: Āew maħtura; President: l-Ināinier
Albert Balzan; Viëi President: l-Ināinier Anthony Griscti; Segretarju: isSur Charles Arrigo Azzopardi; Assistent Segretarju: is-Sur Anthony
Parnis; u TeŜorier: is-Sur Salvino Magro.
Āie wkoll maħtur il-Kumitat tal-Attivitajiet minn dawn ilmembri tal-Kunsill: is-Sinjuri Nikol Saliba, Victor Attard, Anthony
Parnis u Salvino Magro. Jien ma gejtx maħtur f’ebda nomina għax hekk
kienet ix-xewqa tieghi meta jien āejt offrut il-Cooption fil-Kunsill
minħabba x-xogħol ieħor li kelli. Qabel ma ngħalqet il-laqgħa āiet
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iffissata d-data tal-Ħamis, 24 ta' Āunju, 1999 għall-ħarāa ta' āurnata
f'Għawdex.
Waqt il-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta' Āunju āie rrappurtat
li l-M altacom reāgħet ippruvat tagħmel uŜu mis-servizz tal-pensjonanti
biex jattendu għat-tmexxija tal-M uŜew tat-Telekomunikazzjoni li kellha
l-ħsieb li tiftaħ āewwa l-Imdina s-sena ta' qabel, meta ħadd millpensjonanti ma offra jagħti l-għajnuna tiegħu fuq baŜi volontarja. Issa lMaltacom offriet kumpens, u talbet lill-Kunsill jgħid kemm għandu jkun
dal-kumpens wara li jindagaw mal-membri. F'din il-laqgħa l-Kunsill
qabel li l-ħlas ikun ta' Lm3 is-siegħa, u jara jekk dan ikattarx interess
fost il-membri. Fl-istess ħin il-Kunsill qabel li jibgħat ittra lië-Chairman
biex jagħti l-kunsens tiegħu dwar il-mozzzjoni approvata fl-aħħar
Konferenza Āenarali dwar meta membru pensjonant/a jmut, ilbenefiëëji li kien iāawdi jintirtu mis-superstiti tiegħu. Din il-faëilità ilKunsill ilu ħafna jiddiskutiha u issa kien determinat li jikkonkludiha
maë-Chairman.
Fil-laqgħa tal-Kunsill numru 42 tal-Āimgħa, 2 ta’ Lulju, 1999
inqara r-rapport dwar il-ħarāa ta’ āurnata āewwa Għawdex fix-xahar ta’
qabel. Attendew b’kollox 88 bejn membri u mistednin u Ŝewāt itfal. Lattendenza tat-tfal f’dawn il-ħarāiet u oħrajn āiet diskussa, u l-Kunsill
laħaq ftehim li tfal taħt it-12-il sena ma jibqgħux jiāu aëëettati millħarāa li jmiss. Din id-deëiŜjoni kellha tiāi mgħoddija lill-membri flewwel avviŜ tal-ħarāa li kienet għad trid tiāi. Din il-ħarāa āie deëiŜ li
tkun BBQ. Fl-istess laqgħa is-Segretarju āie mqabbad jikkuntattja lisSegretarju Uffiëjali, is-Sur Achille M izzi, tal-President ta’ Malta l-ādid,
l-Onor Dr Ugo M ifsud Bonnici, biex jipprovdilna ritratt tal-President
għall-uffiëëju tagħna.
Fil-laqgħa ta’ wara tal-Kunsill ta’ nhar il-Āimgħa, 6 ta’
Awwissu, kien hemm diskussjoni fuq il-baāit għas-sena li jmiss. Inħass
li dan għandu jiŜdied minħabba li in-numru tal-membri tal-Għaqda
Ŝdied minn 320, kif kien fil-bidu, għal 530. Saret stima approssimattiva
ta’ Lm 1,300 li t-TeŜorier kellu jkompli jaħdem fuqha biex tkompli tiāi
studjata fil-laqgħa ta’ wara.
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Il-President qal li l-Għaqda giet mitluba mill-Kunsill Nazzjonali
tal-Anzjani biex tissieħeb miegħu. Imbilli l-Għaqda Pensjonanti talGWU, li jien tagħha kont membru tal-Kumitat, jien kont l-uniku wieħed
li stajt nispjega dal-Kunsill Nazzjonali x’kien. Għidtilhom min kien
imsieħeb fih u għalkemm kwaŜi l-imsieħba kienu kollha Trade Unions
(meta aħna ma konniex) xorta aħna stajna nissieħbu fih għax hu jfittex linteressi kollha tal-anzjani anki dawk li ma kinux trejdunjonistiëi. Wara
diskussjoni, il-Kunsill iddeëieda li jissieħeb f’dal-Kunsill Nazzjonali
għax ma kien hemm xejn x’titlef. IŜda kellna nistennew sad-9 ta’
Novembru, 1999 sakemm l-Għaqda tagħna āiet reāistrata f’dal-Kunsill
Nazzjonali. Qabel ma ntemmet din il-laqgħa kien hemm proposta, u din
āiet aëëettata, li l-Għaqda tagħna tiāi reāistrata fil-M alta Year Book.
Il-BBQ li kien ipprogrammat, sehh nhar il-Āimgħa, 13 ta’
Awwissu, li fih attendew 41 membri bl-Lm 4 r-ruħ u 25 mistednin bil
Lm 5 kull persuna. Il-membri tal-Għaqda biss kienu sussidjati bil-50
fil-mija, jiāifieri Lm 2 ir-ruħ. Dan is-sussidju għen ħafna biex ikollna
konkorrenza tajba.
Fil-laqgħa tal-Kunsill li kien imiss, jiāifieri f’dik tat-Tnejn, 6 ta’
Settembu 1999, āew iffissati ħarāiet oħra. Dawn kienu: l-ewwel waħda
nhar il-Ħamis. 7 ta’ Ottubru āewwa l-Aviation Museum f’Ta’ Qali, u
wara ikla fil-Point de Vue, Rabat, bil-prezz ta’ Lm3 kull ruħ għallmembri u Lm4 għall-mistednin.
It-tieni ħarāa għal Ħamis, 18 ta’
Novembru, b’quddiesa filKappella
tas-Silā
āewwa
Marsaxlokk għall-membri li
mietu, u wara, ikla fil-kompless
ta’ dil-Kappella. Dawn larranāamanti għal din ilquddiesa u ikla āew magħmula
ma’ Patri Eusebio tal-M altacom.
Il-Kunsill dakinhar laħaq ftehim li l-baāit li se jintalab għas-sena
finanzjarja li āejja se jkun ta’ Lm1,500.
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Dawn il-laqgħat tal-Kunsill kienu dejjem qed isiru āewwa tTaurus Centre ta’ Birkirkara li kien għadu mhux attrezzat għal kollox
bil-ħtiāijiet kollha ta’ uffiëëju. Kien hemm ftehim bejn bosta millmembri tal-Kunsill biex fl-ewwel laqgħa dan l-attrezzar jiāi diskuss.
Għalhekk fil-laqgħa tal-Āimgħa, l-ewwel ta’ Ottubru, inkitbet
ittra bl-idejn lill-General M anager biex barra l-FAX machine li
għandha, l-Għaqda tiāi wkoll mogħtija tajprajter moderna tal-elettriku u
photo-copier machine. l-President, l-Ināinier Albert Balzan, u l-Viëi, lInāinier Anthony Griscti, āew inkarigati biex jieħdu din l-ittra lillGeneral M anager u jiddiskutu miegħu dawn il-ħtieāijiet tagħna.
Ftit qabel il-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 5 ta’ Novembru, ilMaltacom avŜat lis-Segretarju tal-Għaqda li in-numru ta’ impjegati li
rtiraw mix-xogħol bejn Jannar u Ottubru tal-1999 għollew in-numru ta’
pensjonanti għal madwar 600. Is-Segretarju āie għalhekk bi premura
mqabbad biex jibgħat ittra lill-Assistant General M anager (Finance), isSur Stephen Muscat, u jitolbu formalment biex jgħaddilu l-baāit ta’
Lm1,500 għas-sena finanzjarja li āejja.
Il-Kunsill li kien bagħat l-applikazzjoni biex jaffilja fill-Kunsill
Nazzjonali tal-Anzjani, irëieva invit mingand is-Sur Albert Tabone,
Segreatrju ta’ dal-Kunsill, biex l-Għaqda tibgħat rappreŜentant tagħha
għall Assemblea Āenerali ta’ dal-Kunsill. L-Ināinier Balzan āie
nominat mill-Kunsill biex jattendi għal din l-Assemblea. Fil-laqgħa talKunsill tagħna bin-numru 47 tal-Erbgħa, 3 ta’ Novembru 1999, lInāinier Balzan ippropona li huwa jgħid lis-Sur Tabone li l-Għaqda
għadha ma rëevietx ebda konferma ta’ abbonament minn dan il-Kunsill
Nazzjonali. M eta l-Ināinier Balzan għamel dan ftit wara, is-Sur Tabone
qallu li l-ittra ta’ konferma kienet āa intbagħtet lilna. Dan kien kollu
minnu għax l-għada stess li l-Ināinier Albert Balzan qajjem il-kaŜ, l-ittra
waslitilna āewwa t-Taurus Centre bid-data tad-9 ta’ Novembru 1999.
Bejn din il-laqgħa u l-oħra ta’ warajha tal-Āimgħa, 7 ta’ Jannar
2000, l-Għaqda rëiviet l-aħbar li s-Sur Tony Parnis ħalla did-dinja u mar
jingħaqad mal-M ulej. Fil-laqgħa tal-aħħar, il-President talab minuta
silenzju b’tifkira ta’ Tony.
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Wara li nfetħet il-laqgħa, il-Kunsill ħa ħsieb biex jimla l-post
battal. Is-sur Eric Sollars kien runner-up fl-aħħar elezzjoni għalhekk lInāinier Griscti qabad lis-Sur Sollars bit-telefown, u meta offrielu l-post
battal hu irrifjutah minħabba li kien imħabbat ħafna. Ir-runner-up ta’
warajh kien is-Sur Joe Caruana. IŜda meta l-Ināinier Griscti ipprova
jikkuntattjah bit-telefown sab li kien imsiefer. IŜda meta āie lura missafar hu aëëetta li jimla l-post li ħalla seħibna Tony, jiāifieri dak bħala
membru fil-Kunsill u fil-Kumitat tal-Attivitajiet. Is-Sur Caruana āie
mgħarraf mis-Segretarju li kien se jirëievi ië-ëirkolari għal laqgħa li
jmiss biex jiāi maħtur uffiëjalment.
Il-M altacom tatna l-aħbar li l-apparat li konna tlabniha (x’aktarx
kienet electronic typewriter) kienet se tagħtihulna mingħajr ma qaltilna
meta. Waqt il-laqgħa tal-Āimgħa, 3 ta’ Marzu 2000, il-Kunsill ħa
deëiŜjoni li l-Konferenza Āenerali Annwali ta’ din is-sena tinŜamm itTlieta, 16 ta’ Mejju fl-Istitut Kattoliku bħas-soltu. F’din il-laqgħa talKunsill āewwa t-Taurus Centre, il-Kunsill għamilli kumpliment billi
qalli biex jien nagħtihom ismijiet tal-kotba tiegħi ppubblikati, bilprezzijiet ridotti magħhom, ħalli huma jdaħħluhom fië-ëirkolari għallattività li kienet āejja, u b’hekk iħajru l-membri jixtru kotba minnhom
billi jikkuntattjawni u jien nibgħathomlhom bil-posta.
L-Ināinier Griscti għarrafna li l-Kunsill āie mistieden jattendi
ikla mogħtija mill-M altacom āewwa l-Jerma Palace Hotel, M’Skala ad
unur ta’ dawk l-impjegati li rtiraw dan l-aħħar mix-xogħol, u waqt l-ikla
dawn jiāu mogħtija il-M idalja tal-Long Service. Il-Kunsill bi ħāaru
laqa’ din l-istedina u kien qed jittama li din l-okkaŜjoni sservi biex lInāinier Albert Balzan ikellem lil dawn il-pensjonanti āodda biex
jingħaqdu mal-Għaqda tagħna.
Is-Sur Salvino M agro, it-TeŜorier, ippropona li l-Kunsill jitlob
biex jagħmel laqgħa mal-President ta’ Malta, Dr Ugo M ifsud Bonnici,
āewwa l-Palazz ta’ Sant’Anton, u hemm l-Għaqda tagħmel għotja ta’
Lm100 għall-M alta Community Chest Fund. Is-Segretarju āie nkarigat
ħalli jagħmel il-kuntatti biex din il-laqgħa sseħħ meta l-President ta’
Malta jkun jista’ jilqagħna.
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L-Ināinier Griscti āab miegħu għal-laqgħa dak l-apparat għalluffiëëju tagħna li tatna l-M altacom. IŜda dan, minħabba li ma kellux
manwal miegħu, il-Kunsill ma setax iħaddmu, u baqa’ ma ntuŜax u āie
meħud lura lill-M altacom. F’din il-laqgħa, li ħadet fit-tul sewwa, āie
kkuntattjat il-General M anager, is-Sur Joe Azzopardi, dwar l-ittra li lKunsill kien għadda lië-Chairman fuq il-wirt ta’ benefiëëji biex jintirtu
mis-superstiti tal-pensjonant/a wara mewtu/ha. Hu qalilna li l-ittra ma
rahiex u aħna uŜajna l-FAX li kellna fl-uffiëëju, u kopja tal-ittra kienet
għand il-General M anager dak il-ħin stess, u hu wegħedna li jgħinna.
Is-Sur Joe Caruana, il-membru l-ādid tal-Kunsill, attenda lewwel laqgħa tiegħu nħar il-Āimgħa, 7 ta’ April, 2000. Huwa wera
interess kbir fix-xogħol li āie mogħti lilu fil-Kumitat tal-Attvitajiet. Jien
irrappurtajt lill-Kunsill li kont irëevejt xi ordnijiet għax-xiri ta’ kotba
tiegħi mill-membri tal-Għaqda, u ta’ dan irringrazzjajt lill-Kunsill talli lkotba tiegħi āew avŜati fl-aħħar ëirkolari li s-Segretrju, Charles Arrigo
Azzopardi, bagħat lill-membri. Dan l-aħħar kien hemm xi taqlib filħatriet għoljin tal-M altacom, u l-President, l-Ināinier Albert Balzan,
ħabbar uffiëjalment li s-Sur Stephen Muscat āie maħtur Chief
Executive. Dan qal lill-President li jekk aħna eëëidejna, jew għandna
indikazzjoni li se neëëiedu l-baāit, aħjar li aħna nitolbuh iŜ-Ŝieda issa.
Qam xi dubju fil-Kunsill dwar jekk membri li ma kinux
jibbenefikaw mill-benefiëëji mogħtija lill-pensjonanti, setgħux ikunu
membri tal-Għaqda. Āie konsultat l-Istatut u nstab li ma kienx ëar dwar
dan ir-rekwiŜit. Għalhekk il-Kunsill qabel li għal-Konferenza Āenerali
Annwali tas-16 ta’ M ejju, il-Kunsill iressaq mozzjon biex Artiklu 3 talIstatut jinbidel hekk: ”Is-sħubija hija miftuħa għal kull min jispiëëa bilpensjoni minn mat-Telemalta/M altacom, u għal dawk il-membri
eŜistenti li ma jibbenefikawx mill-benefiëëji li jgawdu l-imsieħba l-oħra
tal-Għaqda.”
It-TeŜorier, is-Sur Salv M agro, għamel proposta fil-laqgħa talKunsill ta’ nhar il-Āimgħa, 5 ta’ Mejju 2000, biex l-eks Chairman, isSur John Camilleri u l-eks Chief Executive Officer, is-Sur Tony
Debono, jinħatru mill-Għaqda bħala Presidenti Onorarji għall-ħidma
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tagħhom dwar it-twaqqif tal-Għaqda tal-Pensjonanti TM/MC. Kien
hemm qbil li s-Sur Charles Arrigo Azzopardi jibgħat ittra formali dwar
id-deëiŜjoni tal-Kunsill, u li biha joffri dan l-unur lil dawn iŜ-Ŝewā
persunaāāi li tant għamlu āid lill-Għaqda. IŜda s-Segretarju baqa’ ma
rëieva ebda risposta mingħandhom għall-ittri tiegħu lilhom, u għalhekk
il-proposta tat-TeŜorier ma kinetx se titressaq għal-Konferenza Āenerali
Annwali ta’ dan ix-xahar.
Il-Konferenza Āenerali Annwali seħħet nhar it-Tlieta, 16 ta’
Mejju 2000, fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, wara li għaliha intbagħat lAvviŜ bid-data tal-15 ta’ M arzu 2000 fië-êirkolari Numru 1/2000. Fost
affarijiet oħra il-mozzjoni biex jitqiesu wkoll membri tal-Għaqda dawk
il-membri wkoll li m’humiex igawdu l-istess benefiëëji mill-M altacom
daqs sħabhom, giet approvata b’akklamazzjoni. Il-President għalhekk
ħabbar li ta’ dan isiru l-emendi fl-Istatut tal-Għaqda. Qamet diskusjoni
fuq il-wirt tal-benefiëëji lis-superstiti tal-pensjonanti wara mewthom.
Il-President, l-Ināinier Balzan, wiegħed li das-suāāett se jitressaq
quddiem ië-Chairman, jew ië-Chief Executive Officer fl-ewwel laqgħa
li huwa u l-Ināinier Griscti se jkollhom magħhom.
Il-President qal lill-membri li kienu qed jattendu l-laqgħa li, kif
jafu huma, sar attentat ieħor fuq talba taë-Chairman, is-Sur Tony
Meilaq, biex membri tal-Għaqda jieħdu ħsieb bl-attendenza tagħhom ilMuŜew tat-Telekomunikazzjoni li l-M altacom għandha ħsieb tiftaħ
āewwa l-Imdina. Il-Korporazzjoni offriet remunerazzjoni finanzjarja
għall-membri tagħna li jattendu. IŜda xorta ma kienx hemm
konkorrenza mill-membri tagħna. Ië-Chairman āie mgħarraf b’dan
kollu. Sirna nafu wara li dal-MuŜew gie miftuħ āewwa l-Imdina
mingħajr il-konkorrenza tal-membri tagħna.
L-għada tal-Konferenza Āenerali Annwali, l-Għaqda tagħna
kienet mistiedna mill-M altacom għal quddiesa filgħaxija āewwa San
Publju, il-Furjana u wara għal riëeviment āewwa l-Argotti għallĀurnata Internazzjonali tat-Telekomunikazzjoni. Kien hemm bosta
pensjonanti li attendew, u dawn sabu l-opportunità biex jitkellmu ma’
ħafna mill-impjegati tal-M altacom.
Ħafna minnhom għamlu
43

konoxxenza ta’ dawk li issa kienu qed jagħmlu x-xogħol li kienu
jagħmlu huma meta kienu għadhom jaħdmu.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 2 ta’ Āunju, il-Kunsill iddiskuta lproblema li qed tinħoloq biŜ-Ŝieda tal-konkorrenti fil-ħarāiet li qed
jorganizza. Bħala l-ewwel pass āie deëiŜ li jattendu biss il-membri talGħaqda u ma jibqgħux iāibu magħhom mistednin, għalkemm dawn talaħħar iħallsu iktar mill-membri. F’din il-laqgħa it-TeŜorier, is-Sur Salv
Magro, iddikjara li ma jistax ikompli b’dik il-kariga, waqt li offra
jkompli jagħti kull għajnuna li tkun meħtieāa. Il-Kunsill stieden lis-Sur
Nikol Saliba biex jidħol hu floku, u hu aëëetta.
Il-Kumitat tal-Attivitajiet, taħt l-Ināinier Tony Griscti, organizza
ħarāa għal Għawdex għal nhar il-Ħamis, 22 ta’ Āunju 2000. Bosta
pensjonanti ħadu sehem f’din il-ħarāa li qed issir kull sena. M ill-Imāarr
āewwa Għawdex waqfu quddiem ir-Rotunda tax- Xewkija. Āew
imdawra l-muŜew ta’ dil-knisja imponenti, u wara attendew għal
quddiesa fiha ëëelebrata minn Patri Serafin Borg, Agostinjan. Wara lquddiesa āew meħuda r-Rabat fejn attendew wirja ta vidjo fuq Għawdex
imsemmija Gozo Experience.
F’Lulju, il-Kunsill sar jaf li s-Sur Ray Fava laħaq Segretarju talBord tal-M altacom, u lilu intbagħtet ittra dwar erba’ membri tal-Għaqda
li kienu għad ma rëevewx il-Long Service Medal. Bis-saħħa ta’ din littra il-Bord iddeëieda li dawn jiāu mogħtija dil-midalja fl-ewwel laqgħa
soëjali tal-M altacom; u hekk sar.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 7 ta’ Lulju 2000, is-Sur Joe
Caruana għamel proposta biex l-Għaqda tagħmel talba lil M altacom
ħalli tingħata kompjuter mill-kumpanija. Huwa wera l-vantaāāi kollha
li jāib miegħu dal-kompjuter lill-Kunsill. Kien hemm qbil li dit-talba
jagħmluha lis-Sur John Camilleri, eks Chairman, meta dan jiāi jiltaqa’
mal-Kunsill nhar it-8 ta’ Awwissu fit-Taurus Centre, Birkirkara. IŜda
dan ma attendiex għal dil-laqgħa, avolja sar attentat mill-Kunsill biex
jikkuntattjawh bit-telefown fl-uffiëëju tiegħu.
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Kien wara ħafna xhur li hu wera d-dispjaëir tiegħu mal-Ināinier
Balzan li ma attendiex għal dik il-laqgħa, skont ma āie rappurtat fillaqgħa tal-Āimgħa, 6 ta’ Ottubru 2000. Hu wera t-tama li jagħmel
laqgħa mal-Kunsill f’xi data oħra, u il-President għarrfu li l-Kunsill
jiltaqa’ kull l-ewwel Āimgħa tax-xahar fit-Taurus Centre, u għalhekk
stiednu jiāi hemm jiltaqa’ mal-Kunsill meta jħossu komdu hu.
Madankollu, il-Kunsill laħaq ħa deëiŜjoni fil-laqgħa numru 54 talKunsill ta’ nhar il-Āimgħa, 11 ta’ Awwissu, biex it-talba għallkompjuter issir direttament lill-Bord tal-Maltacom, u din it-talba saret
mis-Segretrju, is-Sur Charles Arrigo Azzopardi.
F’din l-istess laqgħa āie rrappurtat, li kemm is-Sur Tony
Debono u anqas is-Sur John Camilleri, baqgħu ma jwieābu għallistedina li kienet intbagħtitilhom mill-Kunsill biex jiāu nominati
Presidenti Onorarji. Il-Kunsill baqa’ ma għamel xejn iktar f’dan irrigward. Kulħadd qabel li għall-ħarāa li kien imiss, li kienet tikkonsisti
f’ikla, jiāu mistiedna ë-Chief Executive, is-Sur Stephen Muscat, ilGeneral M anager, is-Sur Joe Azzopardi u ë-Chairman, is-Sur Tony
Meilaq.
FiŜ-Ŝminijiet bikrin il-Kunsill kien āie mgħarraf li l-M altacom
kisbet biljetti komplementari għal-logħbiet tal-futbol tal-MFA āewwa
Ta’ Qali għall-membri tagħha. Dan għaliex, kif kien intqal, il-M altacom
tisponsorja l-MFA. Għalhekk il-Kunsill issa talab lill-General Manager,
is-Sur Joe Azzopardi, biex dawn il-biljetti jiāu mogħtija wkoll lillpensjonanti li jitolbuhom, u dil-konëessjoni āiet mogħtija lilna wkoll.
Kien hemm konëessjonijiet oħra li kienet qed toffri l-Maltacom dwar isservizzi li tagħti. Għalhekk, fid-29 ta’ Awwissu 2000, il-Kunsill ħareā
cirkolari li fiha elenka dawn il-konëessjonijiet li jolqtu lill-pensjonanti.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-1 ta’ Settembru, il-President, l-Ināinier
Albert Balzan, iddikjara li kien irëieva xi ilmenti dwar dawn ilkonëessjonijiet għax is-servizz tal-Go Mobile ma kienx inkluŜ fiëëirkolari. Jien kont ipproponejt li l-Kunsill jitlob formalment lillMaltacom biex fil-konëessjonijiet li qed toffri lill-pensjonanti tinkludi
dawk tal-Go Mobile. Il-Kunsill qabel li ssir laqgħa mal-M altacom dwar
l-inëentivi li jolqtu ’l-pensjonanti u dwar il-proposta tiegħi. Āie deëiŜ
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ukoll li ssir laqgħa mal-Personnel tal-M altacom biex niāu aëëertati li
dawn il-konëessjonijiet jintwirtu mis-superstiti tal-pensjonanti li jmutu,
u biex dawn jiāu wkoll mitluba jagħtu data minn mindu dawn l-inëentivi
se jibdew iseħħu. Dan għandu jiāi kkonfermat mill-Kap tal-Personnel.
Din ië-ëirkolari ħabbret ukoll l-ikla li kienet se ssir fir-Restorant
tal-Empire Cinema Complex ta’ Buāibba. Kif kien miftihem qabel, āew
mistiedna ħames kapijiet tal-M altacom. Għal din l-ikla attendew 96
membru iŜda mill-ħames mistednin speëjali, il-General M anager, is-Sur
Joe Azzopardi u s-sSjinjura tiegħu biss attendew. F’dil-laqgħa talKunsill ta’ Settembru, is-Sur Victor Attard saħaq li l-għaŜla talmistednin tal-unur fl-attivitajiet tagħna għandha ssir biss mill-Kunsill.
Jien ipproponejt li dawn il-mistednin tal-unur jiāu mistiedna
personalment mill-President tagħna jew mill-Viëi u mhux b’telefonata.
Fil-laqagħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 6 ta’ Ottubru 2000, āie
ddikjarat li għalkemm il-wirt lis-superstiti tal-pensjonant li jmutu kien
approvat mill-General M anager, is-Sur Joe Azzopardi, l-uffiëëju talPersonnel kien għadu ma bediex jgħaddi dal-wirt lis-supersiti, avolja lKunsill talabhom jagħtu data meta dal-wirt kien se jibda jseħħ. Āie
deëis li issir laqgħa oħra mal-Personnel, u s-Sur Joe Azzopardi jiāi
mgħarraf b’din il-laqgħa. Kif inhu rrappurtat fil-laqgħa tal-Kunsill talĀimgħa, 3 ta’ Novembru il-laqgħa tal-President mal-Personnel baqgħet
ma seħħitx, u għalhekk āie deëiŜ li lill-Personnel tintbagħtilhom kopja
taë-êirkolari li biha l-Kunsill għarraf lill-membri tal-Għaqda dwar ilkonëessjonijiet li huma jgawdu u dwar l-approvazzjoni li l-Kunsill kien
kiseb mingħand il-General Manager fil-wirt ta’ dawn il-benefiëëji lissuperstiti.
Reāgħet qamet diskussjoni fuq il-konëessjonijiet rigward isservizz tal-GO Mobile, u jien kont irrimarkajt li jekk kull min millMaltacom jindaga billi jirreklama das-sevizz qed jiāi mogħti
konëessjoni, dawn il-konëessjonijiet ma jistgħux jestenduhom lillpensjonant li dawn jistgħu biss jirreklamaw das-servizz bl-uŜu tiegħu u
xejn aktar. Is-Segretarju āie mqabbad jikteb lië-Chairman dwar dan.
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Mbilli n-numru tal-pensjonanti baqa’ dejjem jikber, u l-ispejjeŜ
tal-Għaqda baqgħu jikbru magħhom, (bħall-ispejjeŜ tal-coaches), āie
deëiŜ li l-baāit għas-sena d-dieħla, li dwaqt konna se nitolbu, inŜiduh
b’Lm200 fuq ta’ dis-sena għal Lm1,700 (il-baāit għal dis-sena korrenti
ta’ Lm 1,500 kien sar meta kellna 600 membru u issa għandna fuq 700).
Kien hemm qbil fuq dan, u l-President stieden lit-TeŜorier biex jieħu
nota ta’ dan kollu biex meta niāu biex niddiskutu l-baāit mal-Financial
Controller, is-Sur Edgar Borg, kif āejna mqabbdin nagħmlu dan
insemmuh.
Waqt li kien għaddej dax-xogħol kollu amministrattiv, ilKumitat tal-Attivitajiet kien għaddej bil-ħidma tiegħu biex jorganizza
ħarāiet ħalli bihom itaffi it-tiŜrid tar-rutina tax-xogħol tal-Kunsill. Āiet
organizzata ħarāa ta’ āurnata għal nhar il-Ħamis, 9 ta’ Novembru 2000,
b’quddiesa għall-mejtin tal-Għaqda u ikla fil-Vivaldi Hotel, Paceville.
Is-servizz tal-lukanda kien tajjeb ħafna. Attendew 118 membru u 8
mistednin u l-ħarāa kienet suëëess.
F’dak iŜ-Ŝmien, l-Ināiniera Balzan u Griscti, u t-TeŜorier Nikol
Saliba, attendew l-Assemblea tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani li fiha
saret elezzjoni għal 9 membri tal-Kunsill. Is-Sur Nikol Saliba li ħareā
għall-elezzjoni āie elett, iŜda minħabba xi disgwit li nqala’, āie deëiŜ li
ssir elezzjoni oħra s-Sibt, 25 ta’ Novembru. F’din it-tieni elezzjoni sSur Nikol Saliba, li kien jirrappreŜenta lill-Għaqda, āie konfermat elett.
F’din il-laqgħa āie dikjarat li l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Nazzjonali lādid kellha ssir nhar it-Tnejn, 11 ta’ Dicembru 2000. F’din l-ewwel
laqgħa s-Sur Saliba āie maħtur Assistent TeŜorier tal-Kunsill Nazzjonali
tal-Anzjani. Dan kien unur għall-Għaqda tagħna.
Nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Diëembru, l-Ināiniera Albert Balzan u
Tony Griscti ltaqgħu mal-Head of Human Resources, is-Sur John
Saliba, u āew infurmati dwar dawn il-punti:
1) Il-provvista ta’ kompjuter u printer lill-Għaqda āiet
approvata u dawn se jiāu mogħtija lilna.
2) Il-provvista ta’ photo-copier ādid li darba konna tlabna ma
āietx aëëetata minħabba l-ispejjeŜ tal-manutensjoni li āāib
magħha.
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3) Fuq talba tagħna l-M altacom ħarāet êirkolari li fiħa
kkonfermat li l-benefiëëji li jgawdu l-pensjonanti, wara
mewthom jintwirtu mis-superstiti tagħhom basta is-superstiti
jkollhom l-età tal-pensjoni.
4) Il-M altacom mhix se tipprovdi lill-Għaqda bid-djarji tassoltu għas-sena 2001.
Iktar tard f’Diëembru, il-Kunsill tagħna bagħat l-awgurji talMilied lill-kapijiet tal-M altacom. Bdiet is-sena l-ādida 2001, u nhar ilĀimgħa, 5 ta’ Jannar, saret l-ewwel laqgħa tal-Kunsill għal din is-sena.
L-Accountant Brenda Azzopardi, introduëitilna lill-Accountant Edward
Sammut li kien se jieħu ħsieb il-vot li minnu jsir l-infiq tagħna. F’din illaqgħa, il-President ikkonferma bit-telefown mas-Sur Sammut li lGħaqda kienet għamlet talba ta’ Lm1,700 lill-M altacom dwar il-baāit
għall-2001. Is-Sur Sammut wegħdu li jikkonsidra t-talba tagħna, kmieni
kemm jista’ jkun, biex jgħaddiha għall-approvazzjoni tal-Bord.
F’dil-laqgħa ta’ Jannar, il-Kunsill ikkunsidra ittra li rëieva
mingħand is-Segretarju Āenarali Onorarju tal-Għaqda Nazzjonali talPensjonanti li fiha avŜana li kienet qed tiāi mwaqqfa Alleanza ta’
Għaqdiet tal-Pensjonanti, u staqsiena jekk l-Għaqda tagħna tixtieqx
taffilja fiha. Bagħtilna l-abbozz tal-Istatut għaliha. Il-Kunsill dan
studjah bir-reqqa u saret diskussjoni fit-tul u āie deëiŜ li tintbagħat ittra
ta’ tweāiba fuq dawn il-punti:
1) Il-Kunsill jaqbel fil-prinëipju mal-kontenut tal-Istatut.
2) Rigward il-kontribuzzjoni li għandha tingħata lill-Alleanza
skont in-numru ta’ membri tal-Għaqda, kien hemm qbil
min-naħa tagħna, iŜda mbilli aħna għandna membri li
għadhom ma laħqux l-età tal-pensjoni (dawk tal-early
retirement), nistaqsuhom jekk dawn jistgħux jingħaqdu malAlleanza.
Āie deëiŜ li s-Segretarju, Charles Arrigo Azzopardi, jagħti tweāiba fuq
dawn iŜ-Ŝewā punti mingħajr dewmien. Jien ma’ stajtx immur għal dik
il-laqgħa, u kont āejt skuŜat milli nattendi. Xi āurnata jew tnejn wara
sirt naf dwar din l-offerta u bid-deëiŜjonijiet li kien ħa l-Kunsill fl-aħħar
laqgħa. êempilt b’urāenza lill-President u għidtlu li dik l-Alleanza li lGħaqda Nazzjonali tal-Pensjonati kienet qed tipproponi, kienet għaqda
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trejdunjonistika, waqt li aħna ma konniex. Aħna konna għaqda
kulturali, soëjali u edukattiva u għalhekk ma stajniex nissieħbu fiha.
Huwa qalli li se jgħajjat laqgħa straordinarja tal-Kunsill b’urāenza biex
niddiskutu dal-punt, waqt li qal li se jwaqqaf li tintbagħat l-ittra lillGħaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti.
Il-laqgħa straordinarja āiet iffissata għat-Tlieta, 9 ta’ Jannar
2001. Il-Kunsill kollu attenda għaliha. Jien kont spjegajt dak li kont
għidt lill-President ftit āranet qabel. Għidtilhom li l-Istatut tagħna jgħid
li l-Għaqda tagħna għandha għanijiet soëjali, kulturali u edukattivi u
għalhekk ma stajniex nissieħbu ma’ dan l-Alleanza trejdunjonistika.
Saret diskussjoni fit-tul dwar din is-sħubija proposta lilna. Dwar il-ħlas
ta’ Lm50 fis-sena li titlob l-Alleanza mill-għaqdiet kostitwenti tagħha,
instab li anqas dan ma jgħodd għalina għaliex l-Għaqda tagħna ma
ddaħħalx miŜata ta’ kull sena mill-membri tagħha. Anqas ma jkun
possibbli li dal-ħlas isir mis-sussidju li l-M altacom tagħti lill-Għaqda
għall-attivitajiet tagħha. Fl-aħħar tal-laqgħa āie deëiŜ li s-Segretarju
jwieāeb lill-Għaqda Nazzjonali tal-Pensjonanti fuq dak li ntqal fillaqgħa: li ma stajnix inkunu membri tal-Alleanza..
Fi Ŝmien il-bidu ta’ kull sena il-Kunsill dejjem jorganizza ikla
għall-membri tiegħu. Din l-ikla din is-sena saret nhar il-Ħamis, 18 ta’
Jannar 2001, fir-Rizzu Restaurant āewwa Marsaxlokk. Ħarāa oħra
miftuħa għall-membri kollha saret is-Sibt, 10 ta’ Frar, nhar il-festa tannawfraāju ta’ San Pawl. Kienet ħarāa ta’ āurnata b’quddiesa āewwa lKnisja ta’ San Pawl tal-Belt.
Wara, āiet organizzata Ŝjara āewwa ë-êentru tal-Arti filKavalier ta’ San Āakbu, wkoll āewwa l-Belt. M inħabba li l-attendenza
kienet numeruŜa dawk li attendew āew maqsuma f’Ŝewā gruppi bi
gwida ma’ kull grupp. Dawn iŜ-Ŝewā gruppi daħlu f’San Āakbu wara
xulxin, u għalkemm id-dħul kien b’xejn kull grupp ta t-tips lill-gwida
tiegħu.
Kien sar ħin l-ikel u l-membri kollha marru bil-pass għal āorrestorant ta’ Dar l-Emigrant barra l-Barrakka ta’ Fuq. Kienet ikla tajba
u kulħadd ħareā kuntent qabel telaq lejn daru.
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Fil-laqgħa tal-Kunsill li saret qabel dil-ħarga, jiāifieri l-Āimgħa
2 ta’ Frar āewwa t-Taurus Centre, Birkirkara, āie deëiŜ li l-Konferenza
Āenerali Annwali issir il-Ħamis 17 ta’ M ejju āewwa s-Sala M ons
Gonzi, l-Istitut Kattoliku l-Furjana, b’elezzjoni tal-Kunsill għas-sentejn
ta’ wara. F’din il-laqgħa tal-Kunsill reāgħu āew diskussi l-benefiëëji
għall-pensjonant dwar is-servizz tal-GO Mobile, u āie deëiŜ li sSegretarju, is-Sur Charles Arrigo Azzopardi, jibgħat it-talba tagħna liëChairman.
Il-Kunsill iltaqa’ āimgħa qabel il-Konferenza Āenerali, u barra
n-nominazzjonijiet tal-Kunsill li kien fis-sehh kien hemm dik tas-Sur
Sollars, iŜda fuq il-formola tan-nominazzjoni dan ma għamilx il-firma
tiegħu. Dan għalhekk āie kkuntattjat bit-telefown mill-President, u sSur Sollars iddikjara li ma jaëëettax in-nomina. Għalhekk āaladarba innumru ta’ dawk nominati kien ta’ disgħa, kemm suppost ikun hemm filKunsill, fil-Konferenza ma kienx se jkun hemm elezzjoni.
Qabel din il-laqgħa tal-Kunsill, kien hemm laqgħa oħra filĀimgħa 6 ta’ April, li fiha il-Kunsill iddeplora l-fatt li kien qed ikun
hemm membri li jkunu avŜaw lill-Kunsill li se jattendu għal xi attività, u
dawn ma jattendux mingħajr ma javŜaw lil ħadd qabel. M inħabba li din
l-attitudni tal-membri kienet qed tiŜdied, āie deëiŜ li min ma javŜax
mill-inqas āurnata qabel l-attività, dan jirriskja li ma jieħux lura l-flus li
jkun ħallas, sakemm ma jkollux raāuni valida li tkun approvata millKunsill. Din āiet applikata għall-ħarāa li l-Għaqda kellha qabel l-aħħar
ta’ April meta numru sabiħ ta’ pensjonanti għamlu Ŝjara fil-MuŜew talKatidral tal-Imdina u wara gawdew ikla fil-Buskett Forest Restaurant.
F’din il-laqgħa, l-Ināinier Griscti ddiskuta bit-telefown malManagement tal-Maltacom dwar il-fatt li l-kompjuter li hi kienet
aëëettat li tagħtihulhom biex nibdew nuŜawh flok it-tajprajter, din
għadha ma tathulhomx. Is-Sur Joe Caruana kellu għalhekk jikteb lis-Sur
John Saliba biex ifakkru li erba’ xhur qabel, hu kien qalilna li dan kien
approvat. Din l-iitra tas-Sur Joe Caruana āiet moqrija fil-laqgħa talKunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Mejju, u meta is-Sur John Saliba āie
kkuntattjat bit-telefown, hu qalilna biex immorru għalih. Jumejn wara
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il-kompjuter u l-printer tiegħu kienu għandna fit-Taurus Centre, u s-Sur
Joe Caruana ma damx biex iħaddmu, u dak il-ħin stess warrabna ttajprajter.
F’dak iŜ-Ŝmien il-Kunsill kien irëieva xi ilmenti minn xi membri
tal-Għaqda dwar il-fatt li ma kinux qed jirëievu l-benefiëëji tal-Free
Pulses u kera b’xejn tat-telefown tagħhom. Il-Personnel tal-Maltacom
āie mitlub, permezz ta’ ittra mis-Segretarju, biex jipprovdilna lista ta’
dawk il-pensjonanti li qed igawdu minn din il-konëessjoni. BiŜ-Ŝmien
din il-lista waslitilna u permezz ta’ laqgħat ma’ rappreŜentanti talPersonnel tal-Maltacom dawn l-ilmenti āew moqdija.
Waslet il-āurnata tal-Konferenza Āenerali Annwali tal-Ħamis,
17 ta’ M ejju 2001. Fid-9 am is-Sala M ons Mikiel Gonzi āewwa lIstitut Kattoliku, il Furjani, kienet iffullata bil-membri tagħna li āew
biex jivvutaw fl-elezzjoni għall-Kunsill il-ādid. L-Agenda talKonferenza hija regolata mill-Istatut tal-Għaqda. F’din l-Agenda
dejjem ikun hemm Ŝewā suāāetti ta’ importanza. Dawn ikunu: lIndirizz mill-President, li jiftaħ il-Konferenza, u warajh ir-Rapport fuq lAttivitajiet li jinqara mis-Segretarju.
Xieraq li nagħti xi punti minn dawn iŜ-Ŝewā suāāetti biex jibqa’
hawnhekk rekordjat kif isiru l-Konferenzi Āenerali Annwali tal-Għaqda
tagħna. Barra minn hekk, meta kull sentejn āo din il-Koferenza jkun
hemm l-elezzjoni għall-Kunsill, din l-okkaŜjoni tkun l-ikbar avveniment
tal-Għaqda. Il-membri li kienu miābura fis-Sala kienu għadhom ma
jafux li kien hemm nominazzjonijiet biss għall-membri tal-Kunsill
eŜistenti, u għalhekk ma kienx hemm il-ħtieāa li ssir elezzjoni. Dawk listess membri li servew fil-Kunsill għas-sentejn 1999-2000 u 2000-2001
issa kienu se jibqgħu fil-Kunsill għas-sentejn li āejjin: 2001-2002 u
2002-2003.
Fid-9:15 ta’ filgħodu, il-President, l-Ināinier Balzan, fetaħ ilKonferenza bis-soltu talba u wara qara l-Aāenda. Beda bl-Indirizz
tiegħu. Hu fakkar lis-semmiegħa li l-Għaqda tagħna daħlet fis-sitt sena
minn mindu āiet imwaqqfa. M eta fl-1995 l-Għaqda kienet tikkonsisti
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minn madwar 300 membru, illum għandha madwar 700 membru li
jiffurmawha.
Qalilhom li l-Kunsill, bħala regola, jiltaqa’ kull l-ewwel Āimgħa
tax-xahar, barra xi laqgħat straordinarji b’urāenza. Il-Kumitat talAttivitajiet mentri jiltaqa’ ferm iktar spiss, anki erba’ darbiet fix-xahar.
Għalhekk appella lill-membri biex dawn jonoraw dan l-impenn ta’ dan
il-Kumitat bil-preŜenza tagħhom fl-attivitajiet li dan jorganizza.
Irringrazzja lil M altacom tal-għajnuna finanzjarja li tagħti lill-Għaqda
biex il-Kunsill ikun jista’ jŜomm il-prezz li jħallsu l-membri, flattivitajiet li għalihom ikunu bbukkjaw, baxx kemm jista’ jkun. Spjega
l-problemi li xi membri joħolqu lill-Kunsill meta jkunu bbukkjaw li
āejjin għal xi attività u jispiëëaw ma jiāux mingħajr ma javŜawna qabel.
Appella li min tinħoloqlu xi problema u ma jkunx jista’ jiāi wara li dan
ikun ibbukkja, biex dan ikollu l-prudenza li javŜana kmieni hekk kif
tinħoloqlu l-problema.
Il-President għalaq l-indirizz tiegħu billi qal li kellu affarijiet
oħra xi jgħid barra dawn li tkellem fuqhom, iŜda qal li dawn ħallihom
lis-Segretarju biex jgħidhom fir-rapport li dalwaqt kien se jagħti.
Madankollu stieden lill-membri, li jekk ikun hemm xi ħadd li jkun
jixtieq jagħmillu xi domandi fuq dak li qal, jew ikun irid jagħti l-ideat
tiegħu biex forsi jservu ta’ titjib fl-andament tal-Għaqda, hu kien lest li
jisimgħu b’entuŜjaŜmu. IŜda ħadd mill-floor ma għamel domandi jew
proposti, u l-Presidcnt introduëa lis-Sur Charles Arrrigo Azzopardi,
Segretarju, biex jaqra r-rapport tiegħu.
Is-Segretarju beda billi informa lis-seduta li hu kien bagħat
cirkolari lill-membri kollha bl-Aāenda skont l-Istatut, u kull membru
kellu ħin jibgħat nominazzjonijiet għall-elezzjoni ta’ Kunsill ādid sa
āimgħa qabel dil-Konferenza. IŜda l-Kunsill irëieva biss disa’
nominazzjonijiet validi, u l-membri nominati kienu dawk li iffurmaw ilKunsill dawn l-aħħar sentejn. M inħabba li 9 membri huma meħtieāa
biex jiffurmaw Kunsill, elezzjoni għalhekk ma baqgħetx meħtieāa għassentejn li kienu āejjin. Hu appella lill-membri biex jieħdu iktar interess
fl-Għaqda tagħhom u jinnominaw membri āodda li jagħtu ħajja ādida,
mhux biss lill-Kunsill iŜda wkoll lill-Għaqda.
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Is-Segretarju ikkonferma dak li qal il-President ftit qabel fuq innumru ta’ membri fil-preŜent, u biex ikun eŜatt iddikjara li l-Għaqda
għandha 704 membru. Mill-aħħar Konferenza Āenerali ’l hawn, ilKunsill organizza għalihom 7 ħarāiet bi prezz sussidjat mill-Maltacom,
u ta’ dan il-Kunsill irrigrazzja lill-M altacom. Qal li llum saret problema
biex insibu postijiet għall-attivitajiet, spazjuŜi biŜŜejjed biex jesgħu ’lmembri konkorrenti, li dejjem qed jiŜdiedu.
Barra minn hekk, qal li qed ikollna spiŜa notevoli kull darba li
noħorāu ëirkolarijiet lil dawn il-membri kollha. Qed jiāri li l-biëëa lkbira minnhom ma jwieābux għal dak li jkun mitlub minnhom fiëëirkolari, speëjalment għall-ħarāiet. Hu għalhekk appella lil dawk ilmembri li tinteressahom li jirëievu ëirkolari dwar il-ħarāiet, biex dawn
jinfurmaw lill-Kunsill bil-miktub dwar dan l-interess. Hu għamel appell
ieħor biex il-familjari tal-pensjonanti jinfurmaw lil xi membru talKunsill rigward il-mewt ta’ pensjonant/a, biex il-Kunsill jagħti lkondoljanzi tiegħu u tal-Għaqda, biex jattendu għall-funeral, u biex
isimhom jiāi msemmi fil-quddiesa għal ruħhom li ssir kull sena
f’Novembru.
Is-Sur Charles Arrigo Azzopardi kompla jinforma lill-membri
preŜenti li l-Kunsill stieden, kemm lis-Sur Tony De Bono li kien Chief
Executive Officer fis-snin ta’ qabel u lis-Sur John Camilleri exChairman, li għadu fis-servizz tal-Maltacom, biex dawn jinħatru
Presidenti Onorarji. Ħabbar li kien pjaëir kbir għall-Kunsill li waqt li
Patri Eusebio, id-Direttur Spiritwali tal-Maltacom, kien qed iberkilna luffiëëju tagħna fit-Taurus Centre āewwa Birkirkara, āie offrut biex ikun
ukoll id-Direttur Spiritwali tal-Għaqda tagħna, u hu aëëetta bil-qalb.
F’din l-okkaŜjoni Patri Eusebio ferħilna għall-uffiëëju tagħna li kien
mgħammar tajjeb bit-telefown, FAX machine u b’dak li āie mogħti dan
l-aħħar, kompjuter bil-printer li qed iservu ta’ għajnuna kbira lillKunsill.
Hu kellu wkoll pjaëir iħabbar li l-Għaqda tagħna āiet affiljata
fil-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u li t-tliet membri mill-Kunsill li
jirrappreŜentaw lill-Għaqda huma l-Ināiniera Albert Balzan u Tony
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Griscti kif ukoll it-TeŜorier Nikol Saliba. Qal ukoll li s-Sur Saliba, li
ħareā għall-elezzjoni ta’ dal-Kunsill Nazzjonali, āie elett u maħtur
Assistent TeŜorier tal-istess Kunsill. Dan jagħmel unur lill-Għaqda
tagħna.
Wara li āew eletti iŜ-Ŝewg awdituri skont l-Aāenda u l-Istatut,
is-Sur Vicent Zahra u s-Sur Vincent Cuschieri, il-Konferenza intemmet
meta l-membri preŜenti niŜlu għal āol-Kafeterija tal-Istitut Kattoliku
għall-kikkra kafè tas-soltu u Ŝewā pastizzi offruti mill Kunsill. Dawn
jingħataw f’kull Konferenza Āenerali li ssir. Oriāinalment din l-għotja
kienet saret bil-għan li l-membri jibqgħu kollha sal-aħħar tal-laqgħa,
speëjalment fil-kaŜ ta’ elezzjonijiet jew emendi fl-Istatut. Il-Kunsilli
dejjem qablu li l-ispiŜa (din is-sena ta’ Lm36) kienet tkun meħtieāa
għax l-għan tagħha kien dejjem jintlaħaq!
Kif inhu stipulat fl-Istatut, fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill wara lKonferenza Āenerali Annwali li fiha jinħatru l-membri tal-Kunsill, jiāu
maħtura l-Uffiëjali tal-Kunsill għas-sentejn li jkunu āejjin. Din illaqgħa saret fit-Taurus Centre nhar il-Āimgħa, l-1 ta’ Āunju 2001 u lUffiëjali li āew magħŜula għas-sentejn 2001-02 u 2002-03 kienu:
President: l-Ināinier Albert Balzan.
Viëi President: l-Ināinier Anthony Griscti.
Segretarju: is-Sur Charles Arrigo Azzopardi.
TeŜorier: is-Sur Nikol Saliba.
Assistent TeŜorier: is-Sur Salvino M agro.
Il-Kunsill il-ādid ma damx ma jorganizza l-ewwel ħarāa tiegħu
tal-Għaqda. Din kienet mawra għal-Għawdex ta’ āurnata, it-Tnejn, 26
ta’ Āunju. Din il-ħarāa għal Ghawdex kienet saret ħarāa stabbilita ta’
kull sena u għaliha attendew 90 membru u 11-il mistednin. Kienet bħal
kull sena suëëess għax kulħadd ħareā sodisfatt minnha saħansitra anki
dawk li minn Għawdex sabu jixtru, minn fuq It-Tokk tar-Rabat,
affarijiet li ma sabux jixtru bħalhom minn Malta. Ħarāa oħra li kienet
ukoll suëëess kienet l-ikla āewwa is-Saint Georges Park li għaliha
attendew 90 membru u 27 mistednin.
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Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 5 ta’ Ottubru 2001, isSegretarju ddikjara li kienu ftit dawk li taw widen għall-appell li kien
għamel fl-aħħar Konferenza Āenerali biex dawk li huma interessati filħarāiet li norganizzaw jiktbulna biex nibdew nistiednu biss lilhom. IlKunsill għalhekk qabel li tiāi formulata ëirkolari għall-membri kollha
biex min hu interessat li jirëievi ëirkolari dwar il-ħarāiet, jirrispondi ëëirkolari li rëieva. Is-Sur Joe Caruana beda jaħdem fuq ië-ëirkolari u
qabel ma xoljiet il-laqgħa kien hemm dibattitu sħiħ fuq dan is-suāāett,
iŜda meta l-President talab vot fuq ië-ëirkolari, kulħadd ivvota favur
barra membru li astjena.
Fix-xahar ta’ Ottubru il-Kunsill irëieva donazzjoni mill-Air
Malta ta’ Free Air Passage Plus Return miftuħ għal membru tal-Għaqda
ta’ 61 sena jew aktar. Is-Sur Joe Caruana beda jifformola programm
minn fuq il-kompjuter biex bih jittella bix-xorti dal-biljett. Dal proëess
ħa ftit taŜ-Ŝmien għax wara li ttella’ l-ewwel membru dan ma aëëettax li
jsiefer. Dan āara anki għat-tieni wieħed. Kien fil-laqgħa tal-Kunsill talĀimgħa, 7 ta’ Diëembru 2001 li fiha kien hemm rappreŜentant talMaltacom, li ttella’ it-tielet membru, is-Sur Raymond Chapelle, li diddarba aëëetta l-invit, wara li ismu āie mgħarraf ir-rebbieħ mirrappreŜentant tal-M altacom. Il-Kunsill laqqa’ lis-Sur Chapelle mas-Sur
Pierre Ferrante tal-Air M alta, fid-disgħa ta’ filgħodu tal-Erbgħa, 12 ta’
Diëembru, u dan rregalalu l-biljett.
Il-ħarāa ta’
Novembru
bilquddiesa
għallmejtin tal-Għaqda
din is sena saret
nhar il-Ħamis, 15
ta’
Novembru
āewwa l-knisja ta’
Triq Selmun. Wara
l-quddiesa
kien
hemm ħin liberu
dawk
li
għal
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attendew, u għal nofsinhar kulħaddināabar, fir-Restaurant Belle View
tal-M ellieha fil-viëin, għall-ikla.
Daħlet is-sena l-ādida u l-membri tal-Kunsill għamlu l-ikla ta’
kull sena man-nisa tagħhom fil-Half Way Inn āewwa l-M ellieħa nhar ilĦamis, 24 ta’ Jannar 2002. Fi Frar il-Kunsill iddeëieda li jibda jagħmel
laqgħa tiegħu āewwa Għawdex għat-33 pensjonanti li jgħixu hemm.
Kien xieraq li l-Għawdxin tingħatalhom okkaŜjoni bħal din għax m’hux
faëli għalihom li jiāu M alta għal-laqgħat tagħna. Āie kkuntattjat Fr
Louis Bezzina tal-Oratorju tas-Salesjani ta’ Dun Bosko, ir-Rabat
Għawdex, biex is-Sibt, 2 ta’ Frar jibbukkjalna l-laqgħa tagħna ma’ lGħawdxin.
Il-pensjonanti kollha Għawdxin āew infurmati b’ëirkolari dwar
din il-laqgħa magħhom, u l-Kunsill unanimament ħatar lis-Sur Tony
Camilleri minn Għawdex bħala Koordinatur biex iŜomm kuntatt bejn ilKunsill u l-pensjonanti Għawdxin, speëjalment għal dawn il-laqgħat.
Is-Sur Camilleri āie għalhekk mogħti lista aāāornata tal-membri
Għawdxin bid-dettalji kollha tagħhom.
Għal-laqgħa āew 7 membri u l-President spjegalhom ilbenefiëëji li l-pensjonanti jgawdu mill-Maltacom. Saritilhom proposta
li jekk ikun hemm membri biŜŜejjed li jiddeëiedu jiāu M alta għallKonferenzi Āenerali Annwali, il-Kunsill jipprovdilhom Mini-Bus miëêirkewwwa b’xejn. Hu assigurahom li laqgħat bħal din se jibdew isiru
kull sena b’ikla wara, li tkun avŜata minn qabel, u appella għal
attendenza akbar. Āew infurmati li se jkollhom lis-Sur Tony Camilleri
minn fosthom għal kull għajnuna li jkollhom bŜonn. Wara l-laqgħa gew
offruti kikkra kafè u Ŝewā pastizzi kif isir Malta.
Meta sar nofsinhar kulħadd ināabar għall-ikla fir-Roxy
Restaurant āewwa Għajnsielem. Kulħadd ħa gost, tant li l-ikla baqgħet
sejra sat-tlieta ta’ wara nofsinhar. Is-Sur Tony Camilleri āabar is-sehem
li kulħadd ħareā għall-ikla. Wara s-sodisfazzjon ta’ din l-attività,
jiāifieri fi Frar, u proprju fit-28, il-Kumitat tal-Attivitajiet organizza
ħarāa āewwa Bay Street fejn l-pensjonanti anzjani kellhom l-opportinità
biex iŜuru l-ħwienet fix-Shopping Complex tal-post.
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Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 15 ta Marzu 2002, is-Sur Joe
Caruana lesta statistika minn fost il-membri li qed jiāu avŜati dwar ilħarāiet. Din l-istatistika kienet miābura hekk:
1) Membri li qed jiāu infurmati taħt il-61 sena: 68.
2) Membri li qed jiāu infurmati ta’ 61 sena u fuqhom: 143
3) Numru li jattendu minn (1) medja ta’ 43
4) Numru li jattendu minn (2) medja ta’ 132
Āie deëiŜ li ma dawn l-avviŜi l-membri jiāu infurmati li dawk li
jkunu ħallsu għall-ħarāiet u ma jattendux mingħajr ma javŜaw bilquddiem lill-Kunsill, jistgħu ma jingħatawx lura l-ħlas tagħhom jekk irrestorant fejn issir l-ikla jitlobna l-ħlas ta’ dak il-booking.
Il-Kunsill kompla jiāi ffaëëjat mill-problema li minħabba lkobor tal-Għaqda, mhux qed ikun faëli jsib postijiet kbar biŜŜejjed biex
jakkomodaw lill-membri kollha li jkunu āejjin għall-ikliet. Ħadd ma
qabel li jitnaqqsu l-membri li jkunu āejjin. Jekk ikun hemm bŜonn ta’
tnaqqis dan isir minn fost il mistednin. IŜda dan ma jsirx għalissa. IlKunsill ivvota kontra għall proposta li saret biex il-ħlas għall-ħarāiet
b’Ŝewā attivitjiet fihom ikunu ogħla min-normal. Āie deëiŜ li ma
jitħallewx ħlasijiet jakkumulaw mill-membri li ma jħallsux mill-ewwel.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 5 ta’ Marzu, il-Kunsill iffissa d-data talKonferenza Āenarali Annwali ta’ dis-sena, li ssir bħas-soltu āewwa lIstitut Kattoliku, il-Furjana, għall-Ħamis, 16 ta’ M ejju 2002 fit-8:45 ta’
filgħodu. Għall-din il-Konferenza, li kienet mingħajr elezzjoni,
attendew 95 membru. Fl-Indirizz tal-President, l-Ināinier Albert Balzan
iddikjara li l-Għaqda issa kienet qabŜet sew is-700 membru. Ħabbar
ukoll li għall-ewwel darba il-Kunsill għamel laqgħa ma’ l-Għawdxin fi
Frar ta’ l-istess sena, bl-istess mod li jsiru l-Konferenzi Āenarali āewwa
Malta. Ħabbar ukoll li wara saret ikla, u l-Għawdxin li attendew ħadu
āost jisimgħu li laqgħat bħal din se jibdew isiru kull sena mill-Kunsill.
Wera l-apprezzament tal-Kunsill għall-għotja ta’ kompjuter u printer
lill-Għaqda mill-M altacom. Dan āa beda jitħaddem mis-Sur Joe
Caruana, u hawn stieden lis-Sur Caruana jispjeāa x-xogħol li dan qed
jinvolvi ruħu fih.
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Is-Sur Caruana spjega kemm dan il-kompjuter qed jgħin lillKunsill fix-xogħol tiegħu, tant li waqt il-laqgħat qed ikun hemm ilħtieāa li jitħaddem, u biex il-Kunsill ikompli bix-xogħol tiegħu,
inħasset il-ħtieāa ta’ għajnuna minn barra l-Kunsill biex jitħaddem ilkompjuter. Għalhekk hu appella jekk kienx hemm xi ħadd li
jivvolontarja li jagħti din l-għajnuna waqt li jattendi il-laqgħat talKunsill. M ill-floor ivvolontarjaw is-Sinjuri Guido Bartolo u John
Bartolo għal dan ix-xogħol. Kemm is-Sur Caruana u l-President
irringrazzaw lil dawn iŜ-Ŝewā Sinjuri u talbuhom iħallu isimhom bilpartikularitajiet kollha tagħhom biex aktar tard il-Kunsill jikkomunika
magħhom. Qabel ma l-President għalaq l-indirizz tiegħu irringrazzja
lill-Kumitat tal-Attivitajiet għax-xogħol li dan qed jagħmel b’ħeāāa
kbira tant li għall-ħarāiet qed ikollna medja ta’ 120 persuna li jattendu.
Hawn semma l-ismijiet tal-membri kollha li jifformaw dal-Kumitat: lInāinier Anthony Griscti u s-Sinjuri, Joe Caruana, Nikol Saliba
(TeŜorier), Salvino M agro, Wallace Tabone u Victor Attard. Hawnhekk
dawn intlaqgħu b’ëapëipa kbira minn dawk preŜenti.
Qabel ma ntemmet il-Konferenza u nqara r-Rapport
Amministrattiv mis-Segretarju, is-Sur Charles Arrigo Azzopardi, is-Sur
Nikol Saliba qara r-Rapport Finanzjarju. Kien ta’ interess għal kulħadd
li saru jafu minnu li, tul is-sena finanzjarja, l-Għaqda kellha dħul globali
ta’ Lm3,940.50, ħruā ta’ Lm3,079.63 li ħallew bilanë ta’ Lm870.87 li
meta jintgħaddu mad-depoŜiti fil-banek
jagħtu l-ammont ta’
Lm1,400.86 eŜistenti.
Għall-ħarāa li ssir ta’ kull sena āewwa Għawdex, li din is-sena
seħħet nhar il-Ħamis, 27 ta’ Āunju, attendew 132 persuna, 115
minnhom membri tal-Għaqda. Ħaāa li ħassbet lill-Kunsill u li għaliha
ried jagħmel xi ħaāa biex inaqqasha, kien il-fatt li 27 membru ħassru lbooking tagħhom viëin il-ħarāa. Il-Kunsill għalhekk iddeëieda li għallħarāiet għal Għawdex tibda tintagħlab kapparra ta’ Lm1 ma’ kull
booking. Din issir permezz ta’ ëekk jew money order li jingħataw lura
jekk ma jsirux spejjeŜ Ŝejda minħabba dan-nuqqas. Xagħrejn wara
però, il-Kunsill skopra li din l-idea ma kinetx prattika għax kienet se
tnaqqas il-konkorrenza għall-ħarāiet għal Għawdex.
58

Issa li l-Kunsill għandu l-għajnuna biex iħaddem il-kompjuter
waqt il-laqgħat, (is-Sur Guido Bartolo kien āa beda jittajpja fuqu xi ittri
tal-Kunsill iŜda is-Sur John Bartolo ma laħaqx jagħti din l-għajnuna
għax kien miet ftit qabel), is-Sur Joe Caruana beda jisħaq li għandna
nikkomunikaw bl-e-mail mal-50 membru li hu sab li għandhom
kompjuter. Hu kellu laqgħa mal-Āeneral M anager, is-Sur Joe
Azzopardi, biex il-M altacom tipprovdi b’xejn is-servizz tal-e-mail lillimsieħba tal-Għaqda. Is-Sur Azzopardi ma tantx deher li kien favur din
it-talba. Is-Sur Caruana u l-Ināiniera Balzan u Griscti, aktar tard, iltqgħu
mas-Sur Azzopardi u talbuh biex il-M altacom tagħti l-e-mail address
lill-membri tal-Għaqda li għandhom kompjuter. Talbuh ukoll biex ilMaltacom tagħti lill-Għaqda numru ta’ kompjuters li hi m’għadhiex tuŜa
biex dawn jitqassmu lill-membri. Wara xahar li għamlu din it-talba talaħħar, minħabba li ma semgħu xejn mill-M altacom, l-Ināinier Tony
Griscti fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 30 ta’ Awwissu kellem lis-Sur
Ivo Galea bit-telefown, u dan qallu li ma kien hemm ebda deëiŜjoni
f’dan ir-rigward. Is-Sur Joe Caruana għalhekk ifformola ittra li sSegretarju bagħat lil General M anager b’kopja lis-Sur John Saliba.
F’din l-istess laqgħa s-Sur Joe Azzopardi gie mitlub biex lillmembri tingħatalhom konëessjoni ta’ numru ta’ free calls fuq il- GO
Mobile tagħhom. Il-General M anager wegħedhom li se jkellem liëChairman tal- GO Mobile, il-Professur Juanito Camilleri.
Il-Kunsill baqa’ jagħmel ħieltu kollha biex iŜid in-numru talmembri li jaëëetaw li jirëievu ë-ëirkolarijiet dwar il-ħarāiet. L-aħħar
appell li reāa’ għamel f’dan ir-rigward, permezz ta’ ëirkolari lill-membri
kollha tal-Għaqda, dawk li jixtiequ jirëievu ëirkolari kellhom jagħtu
risposta sal-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 3 ta’ Mejju 2002, u meta
ntgħaddu r-risposti li l-Kunsill kien irëieva, bi pjaëir sar jaf li 206
membru aëëettaw.
Fil-laqgħa ta nhar il-Āimgħa, 14 ta’ Āunju 2002, il-Kunsill kien
mistieden mill-APAN (Anzjani tal-Partit Nazzjonalista) biex jibgħat
Ŝewā rappreŜentati għal Djalogu bejn il-Kumitat EŜekuttiv tal-APAN u
Membri Anzjani tal-European Senior Citizens Union ‒ ESCU li kellu
jsir it-Tnejn, 8 ta’ Lulju. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Lulju
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l-Ināinier Balzan u s-Sur Joe Caruana āew maħtura bħala rappreŜentanti
tal-Kunsill għal dan id-Djalogu li seħħ fië-êentru Nazzjonalista f’TalPietà. Is-Sur Tony Borg, President tal-APAN, fetaħ id-Djalogu u bdew
jinqraw rapporti. Dakinhar l-Ināinier Albert Balzan qara rapport qasir li
hu kien lesta għal din l-okkaŜjoni. Dr Antoine M ifsud Bonnici, isSegretarju Parlamentari dwar l-Anzjani, għamel diskors interessanti fuq
it-tisħiħ tal-istatus tal-Anzjani f’Malta. Warajh tkellem l-Ināinier
Wilhelm M ohaupt, Viëi President tal- ESCU fuq it-tkabbir tal-istatus
tal-Anzjani tal-Ewropa. Għalaq id-Djalogu l-Onor Dr Lawrence Gonzi,
Deputy Leader u M inistru tal-Politika Soëjali. Tkellem fuq it-tkabbir
Ewropew fil-kura tal-anzjani, u ddikjara li Malta tinsab ’l quddiem f’dan
ir-rigward.
Fix-xahar ta’ Awwissu l-Kunsill beda jaħseb dwar il-baāit li
għandu jintalab lill-M altacom għas-sena 2003. Fela bir-reqqa it-tkabbir
kontinwu tal-Għaqda li qed iāib miegħu tkabbir fis-sussidju li jingħata
lil kull membru għall-ħarāiet li jorganizza. Wasal għall-figura ta’
Lm2,500 u għalhekk intbagħtet ittra għal dit-talba lië-Chief Executive,
is-Sur Stephen Muscat. Kienet kwaŜi waslet biex tispiëëa s-sena
kurrenti, jiāifieri f’Ottubru tal-2002, meta l-Kunsill irëieva ittra miktuba
mis-Sur Patrick Curmi, il-Personal Assistant taë-Chief Executive, li fiha
qalilna li t-talba tagħna ta’ Lmn2,500 āiet milqugħa u approvata.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 27 ta’ Settembru, l-Ināinier
Tony Griscti āie inkarigat jagħmel taħriā dwar ir-riduzzjoni fil-miŜata
għall-imseħbin tal-BUPA jekk dawn jissieħbu bħala grupp. Āie mitlub
jindaga jekk dan japplikax għall-pensjonanti tal-Għaqda, u jāib
informazzjoni dwar il-benefiëëji li jingħataw. Sirna nafu li jkun hemm
riduzzjoni jekk grupp ta’ pensjonanti tal-Għaqda jissieħbu fil-BUPA, u
āejna infurmati dwar il-miŜati li jkunu jridu jitħallsu; iŜda meta
infurmajna lill-membri tagħna dwar dawn il-ħlasijiet, ħadd minnhom ma
applika għax il-miŜati kienu kollha għoljin. Dan minħabba l-fatt li biex
tidħol membru tal-BUPA bi prezz baxx, trid tidħol meta tkun għadek
Ŝgħir u mhux meta tkun pensjonant!
F’Settembru l-Kunsill irëieva ëirkolari mingħand il-Kunsill
Nazzjonali tal-Anzjani li fiha talbuna ninnominaw rappreŜentant tal60

Għaqda biex jikkontesta l-elezzjoni li kien imiss għall-ħatra tal-membri
tal-Kunsill Nazzjonali. Jien kont innominajt lis-Segretarju tagħna, isSur Charles Arrigo Azzopardi, u l-Ināinier Balzan issekonda l-proposta
tiegħi. L-ināiniera Balzan u Griscti u s-Sur Nikol Saliba āew approvati
biex jibqgħu Delegati tal-Għaqda fil-Kunsill Nazzjonali. Dawn ilħatriet saru b’vot unanimu. Fl-elezzjoni li saret wara, is-Sur Arrigo
Azzopardi āie elett, u fil-laqgħa tal-Kunsill Nazzjonali ta’ wara lelezzjoni hu āie elett bħala l-President ta’ dak il-Kunsill. Din il-ħatra
kienet ta’ unur kbir għall-Għaqda tagħna.
Wara l-ittra li s-Segretarju bagħat lill-General M anager, b’kopja
lis-Sur John Saliba, rigward it-talba tagħna ta’ numru ta’ kompjuters li lMaltacom m’għadhiex tuŜa, il-President irrapporta uffiëjalment fillaqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, l-1 ta’ Novembru li l-Għaqda rëiviet 10
kompjuters ta’ Mudell 486 mill-M altacom. Is-Sur Joe Caruana
ëëertifika li dawn il-mudelli m’humiex dawk li konna qed nistennew.
Hu qal li jeħtieā li nitolbu aktar Kompjuters li jkunu għall-inqas talmudell Pentium I, anki jekk għalihom inħallsu prezz nominali. Dan qal
li qed jitolbu għax mill-aħħar survey li kien għamel irriŜulta li 61
membru wrew interess li jakkwistaw compjuter, waqt li 24 membru
ieħor talbu li, għalkemm għandhom kompjuter, jixtiequ jkollhom ieħor.
Is-Segretarju āie mitlub jibgħat ittra għall dil-ħtieāa lië-Chief Executive
tal-M altacom.
F’din l-istess laqgħa tal-Kunsill, āie rrappurtat li kien hemm
membri li lmentaw li fl-aħħar ħarāa li kellna āew mogħtija ikel li ma
kinux ordnaw fic-êirkolari li kienet intbagħtitilhom dwar din il-ħarāa.
Il-Kunsill iddiskuta x’jista’ jsir biex jevitaw li affarijiet bħal dawn ma
jerāgħux isiru, u ddeëieda li mill-ħarāa li jmiss il-biljetti li jingħataw
lill-membri qabel l-ikla, jibdew ikunu b’kulur differenti għal kull tip ta’
ikel li jkun ordnat.
Il-pensjonanti tal-Għaqda āew mistiedna mill-M altacom biex
jattendu għal riëeviment tal-M ilied li āie mogħti fit-Trade Fair Grounds,
in-Naxxar, nhar il-Āimgħa, 20 ta’ Diëembru 2002, bejn in-nofs siegħa u
t-tlieta u nofs ta’ wara nofsinhar. Waqt dan ir-riëeviment, l-Ināinier
Albert Balzan kellem lië-Chairman, is-Sur Tony Meilaq, fuq il61

kompjuters li l-Kunsill talab f’Novembru li għadda. Is-Sur Mejlaq qallu
biex ikellem lis-Sur John Saliba, u jekk ma jinqediex jerāa jkellem lilu.
L-Ināinier Balzan kellem ukoll lis-Sur Stephen M uscat, ië-Chief
Executive u dan qallu li sa fejn jaf hu ma kienx hemm problemi. Flaħħar sab lis-Sur Saliba u dan ikkonfermalu li āew approvati 13-il
kompjuter oħra barra dawk l-10 li kienu tawna qabel. Is-Sur Saliba
qallu biex jikkuntattjah aktar tard.
Il-konsenja tal-kompjuters saret mis-Sur Saliba fi Frar 2003, u
flok 13 āew mogħtija 15-il kompjuter bi prezz ridott ta’ Lm25 ilwieħed. Dawn āew aëëettati minħabba li kienu ferm iktar moderni millewwel 10 li kienu tawna b’xejn. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 7 ta’
Marzu, āie kkonfermat li kien āa ntlaħaq ftehim bejn il-membri talKunsill fil-laqgħa tiegħu tat-Tlieta, 10 ta’ Diëembru 2002, li l-ewwel
għaŜla jagħmluha l-membri tal-Kunsill, u l-kompjuters li jkun għad
fadal, jittellgħu bix-xorti bejn dawk il-membri li kienu talbuna wieħed.
Kien hemm ħames membri mill-Kunsill li xtaqu jakkwistaw wieħed
b’dak il-prezz, dawn kienu: l-Ināiniera Balzan u Griscti, is-Sur Charles
Arrigo Azzopardi, is-Sur Nikol Saliba u s-Sur Salivino M agro. IlKunsill għalhekk issa ddeëieda biex jaħtar Kumitat biex itella’ bil-polza
l-10 kompjuters li kien għad fadal, kif ukoll l-10 kompjuters qodma li
konna rëevejna u li għalihom il-Kunsill iffissa l-prezz ta’ Lm15 ilwiehed.
Qabel ma għalqet is-sena 2002, il-Maltacom organizzat
riëeviment tal-M ilied, jiāifieri t-Tnejn, 23 ta’ Diëembru, āewwa
Għawdex għall-Għawdxin. Il-Kunsill āie rappreŜentat mill-Ināinier
Griscti, Viëi President, mit-TeŜorier Nikol Saliba, mis-Sur Joe Caruana
u mis-Sur Salvino Magro. Ië-Chairman Tony M ejlaq u ë-Chief
Executive (CE), Stephen M uscat, kienu preŜenti u għamlu diskors qasir
għall dawk li kienu qed jattendu, fosthom seba’ membri Għawdxin.
Nhar il-Āimgħa, 3 ta’ Jannar 2003, iltaqa’ l-Kunsill l-iktar fuq lofferta li ë-Chairman għamlilna fir-riëeviment tal-Milied tal-Āimgħa,
20 ta’ Diëembru meta offrielna li hu kien lest jagħmlilna Presentation
għall-membri tal-Għaqda fuq is-suāāett: M edia on Demand. Il-Kunsill,
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wara li ddiskuta l-proposta u aëëetta l-offerta taë-Chairman, wasal għallkonkluŜjoni li:
1) Il-post għal dil-Presentation ikun jew l-Istitut Kattoliku, ilFurjana. Jew St James Cavalier, āewwa l-Belt. Jew fid-Dar talEmigrant ta’ fejn il-Barrakka ta’ Fuq, ukoll āewwa l-Belt.
2) Id-data tkun il-Āimgħa, 14 ta’ Frar 2003
3) Ħin: 09:30 ta’ filgħodu sa Nofsinhar.
Waqt il-laqgħa bdew isiru l-kuntatti biex tibda tiāi organizzata dilPreŜentazzjoni interessanti.
Il-Kunsill Ŝamm l-appuntament tiegħu dwar l-ikla li jagħmel
għall-membri tiegħu fil-bidu ta’ kull sena. Din is-sena āew mistiedna
ië-Chairman u s-CE tal-Maltacom għal din l-ikla li saret il-Ħadd, 16 ta’
Jannar āewwa San Āiljan. Kemm ië-Chairman kif ukoll is-CE skuŜaw
ruħhom għax ma setgħux jattendu. Il-Kunsill kompla bil-laqgħat tiegħu
ta’ l-ewwel Āimgħa tax-xahar. F’dik tas-7 ta’ Frar āiet organizzata
attività fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana, meta kelliemi mill-M altacom
qalilna li se jagħti taħdita lill-membri tagħna fuq is-suāāett; “TV On
Line”. Is-Segretarju qara invit li rëieva mill-M altacom li fih āew
mistiedna l-membri tal-Kunsill biex jattendu għal ikla u preŜentazzjoni
tal-M idalji tas-Servizz li se jingħataw lill-impjegati tal-Maltacom li
kienu se jirtiraw mix-xogħol. Āie deëiŜ li s-Sur Joe Caruana f’dik lokkaŜjoni se jieħu ħsieb iqassam il-formoli lil dawk li se jirtiraw biex
jidħlu membri tal-Għaqda.
Il-Ħamis, 27 ta’ M arzu 2003, il M altacom barra milli tawna
taħdita interessanti fl-Istitut Kattoliku, il-Furjana fuq “TV On Line u
Datastream” kif āa kien imħabbar, għamlu esebizzjoni istruttiva fuq dan
is-suāāett. Attendew għal din il-laqgħa 120 membru tal-Għaqda u
kulħadd kien sodisfatt bis-suëëess li kienet. Il-Kunsill iktar tard bagħat
ittra ta’ ringrazzjamnet lië-Chairman.
Il-Kunsill, daŜ-Ŝmien, kien qed imexxi x-xogħol tiegħu b’ħafna
dixxiplina. F’dan ir-rigward ta’ min isemmi l-kaŜ meta s-Segretarju, issur Charles Arrigo Azzopardi, ma kienx avŜa minn qabel lit-TeŜorier li
ma kienx se jattendi għall-ikla ta’ Frar meta hu kien ibbukkja għaliha, u
hu āie mmultat Lm3. Il-Kunsill wera s-serjetà tiegħu meta fil-laqgħa
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tiegħu tal-Āimgħa, 4 ta’ April, is-Sur Arrigo Azzopardi āie rifondut ilpenali minħabba l-fatt li ir-restorant ma kienx tħallas għall-ikla tas-Sur
Charles li ma saritx. Is-Sur Arrigo Azzopardi però offra it-Lm3 bħala
donazzjoni lill-Għaqda. Il-Kunsill dak il-ħin ta did-direttiva: jekk ilmulta ma titħallasx, dak li jagħmel dan, ikun ingassat mil-lista ta’ dawk
li jirëievu ë-ëirkolari dwar il-ħarāiet.
Il-Kunsill organizza ħarga āol-Fortizza tar-Rinella, u wara, ikla
āol-Jerma Palace Hotel, nhar it-Tlieta, 8 ta’ April. Għal din l-ikla kien
mistieden ië-Chairman il-ādid, Is-Sur Joseph FX Zahra kif ukoll is-CE,
is-Sur Stephen Muscat, il-General M anager, is-Sur Joe Azzopardi u dDirettur tal-Human Resources and Administration, is-Sur John Saliba.
Dawn it-tlieta tal-aħħar skuŜaw ruħhom għax ma setgħux jattendu, waqt
li ë-Chairman kien preŜenti meta b’risposta għad-diskors tal-President,
l-Ināinier Albert Balzan, qal li l-bieb tal-uffiëëju tiegħu huwa dejjem
miftuħ għall-membri tal-Għaqda tal-Pensjonanti, u offra l-għajnuna
tiegħu meta tkun meħtieāa. Il-125 membru li kienu preŜenti infexxew
f’daqqa f’ëapcipa li ë-Chairman laqa’ bi tbissima.
Din is-sena, il-Konferenza Āenerali Annwali ntlaqgħet nhar ilĦamis, 22 ta’ M ejju fis-Sala M ons M ikiel Gonzi tal-Istitut Kattoliku
āewwa l-Furjana. F’din il-Konferenza kien hemm l-elezzjoni tal-Kunsill
għas-snin 2003-04 u 2004-05, minħabba li kien hemm 10
nominazzjonijiet għad-9 postijiet tal-Kunsill. Il-President, l-Ināinier
Albert Balzan fetaħ il-laqgħa bid-diskors tiegħu li fih huwa rringrazzja
lill-Kunsill u lill-Kumitat tal-Attivitajiet għall-impenn tagħhom tul l2002, u għall-għajnuna li rëieva mingħandhom.
Is-Segretarju, fir-Rapport Dwar l-Attivitajiet, ħabbar li l-Għaqda
kellha issa madwar 900 membru. Semma l-ismijiet tal-Kumitat talAttivitajiet: l-Ināinier Anthony Griscti, Viëi President; is-Sinjuri Nikol
Saliba, TeŜorier, Victor Attard, Joseph Caruana, Salvino Magro, u
Wallace Tabone. Dan iltaqa’ 34 darba tul is-sena u organizza lattivitajiet minn Frar sa Novembru 2002. Hu qal li hu āie nominat millKunsill biex jikkontesta l-elezzjoni tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani u
fl-Assemblea Āenarali Annwali tal-2002 āie elett u wara āie maħtur
President ta’ dal-Kunsill Nazzjonali.
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Wara l-qari ta’ dar-Rapport, il-President ħabbar li l-Kunsill kien
ħatar kumitat biex jorganizza t-tqassim bix-xorti tal-kompjuters li tawna
l-M altacom. Hu qal li dal-kumitat qed jattendi dil-Konferenza biex
jagħmel dak li kien imqabbad jagħmel mill-Kunsill. M embri ta’ dalkumitat għalhekk stiednu lill-membri preŜenti fil-Konferenza biex huma
jtellgħu bil-polza 20 isem għall-20 kompjuter minn dawk li kienet tatna
l-M altacom ftit tax-xhur qabel.
Wara āew maħtura it-Tellers biex imexxu l-elezzjoni skont lAāenda. Āew eletti dawn il-membri: l-Ināiniera Albert Balzan u Tony
Griscti u s-Sinjuri: Charles Arrigo Azzopardi, Joe Caruana, Nikol
Saliba, Salvino M agro, Wallace Tabone, Victor Attard u Guido Bartolo
u runner-up āejt jien. Jien ma kontx attendejt għal dil-Konferenza għax
kont indispost. Xahar qabel kelli attakk tal-qalb (anāina) u āejt meħud
l-isptar. Xhur qabel kont inħossni ma niflaħx, u fallejt ħafna laqgħat talKunsill u attivitajiet tal-Għaqda. Għalhekk kont nistenna li ma niāix
elett għax hekk kien xieraq. Floki daħal is-Sur Guido Bartolo kollu
enerāija u ħerqa biex jaħdem.
Nhar il-Āimgħa, 6 ta’ Āunju 2003, saret l-ewwel laqgħa talKunsill wara l-Konferenza Āenerali, u għalhekk fiha āew maħtura luffiëjali tal-Kunsill skont l-Istatut:
President: l-Ināinier Albert Balzan.
Viëi President: l-Ināiniet Tony Griscti.
Segretarju: is-Sur Charles Arrigo Azzopardi.
TeŜorier: is-Sur Nikol Saliba.
Is-Sinjuri:Salvino M agro, Joe Caruana, Wallace Tabone, Victor
Attard u Guido Bartolo jiffurmaw il-kumplament tal-Kunsill. Għall
Kumitat tal-Attivitajiet āew maħtura: L-Ināinier Tony Griscti u sSinjuri, Salvino M agro, Wallace Tabone, Victor Attard u Guido Bartolo.
Āie deëiŜ fil-laqgħa li s-Segretarju jikteb lili ittra ta’ ringrazzjament talkontribut li tajt lill-Għaqda waqt li kont fil-Kunsill, u talabni biex
inkompli nikteb l-artiklu tas-soltu fil-magazine Il-Linja.
Għall-ħabta ta’ Settembru l-Kunsill kien imħasseb fuq dak li
sema’ jgħidu n-nies li l-M altacom dwaqt se tneħħi it-Taurus Centre ta’
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Birkirkara. Is-CE Stephen Muscat āie kkonsultat, u hu offra bħala
uffiëëju alternattiv jekk ikun il-kaŜ: Is-City Gate āewwa l-Belt, Pjazza
Paola āewwa Raħal Ādid u San Pawl il-Baħar fejn kien hemm lexchange il-qadima. Il-Kunsill ried li jŜur dawn il-postijiet qabel ma
tittieħed ebda deëiŜjoni.
Il-laqgħa ta’ kull sena tal-Kunsill mall-membri Għawdxin din issena saret nhar it-Tlieta, 7 ta’ Ottubru, fl-Imāarr Hotel fejn saret ukoll likla. Attendew għal-Laqgħa: 11-il membru Għawdxin u 6 membri talKunsill. Ta’ kull sena wkoll il-Kumitat tal-Attivitajiet organizza ħarāa
ta’ āurnata bil-qudddiesa għall mejtin tal-Għaqda, nhar il-Ħamis, 13 ta’
Novembru 2003. Il-quddiesa saret fid-9:30 ta’ filgħodu āewwa isSantwarju tal-Madonna tal-Grazzja ta’ ĦaŜ Zabbar. Is-Sur Wallace
Tabone ħa ħsieb biex ië-ëelabrant tal-quddiesa jkun il-Kanonku Ciarlò.
Wara l-quddiesa saret Ŝjara mill-membri āewwa l-MuŜew tasSantwarju, u flok ħlas tad-dħul ingħatat donazzjoni ta’ Lm20 lillKappillan tas-Santwarju. Wara, il-membri āew meħuda l-Jerma Palace
Hotel għall-ikla ta’ nosinhar. Intħadu lura d-dar fl-4 ta’ wara nofsinhar.
Waqt li kien qed joqrob it-tmiem tas-sena korrenti, il-Kunsill fillaqgha tiegħu tal-Āimgħa, 7 ta’ Novembru, iddiskuta l-baāit għas-sena
l-ādida. Sar kalkolu taŜ-Ŝieda li l-Għaqda kellha fin-numru tal-imsieħba
āodda tul is-sena korrenti, u taŜ-Ŝieda ta’ dawk li jattendu għall-ħarāiet
li għandha effett dirett fuq is-sussidju li l-Għaqda jkollha bŜonn millMaltacom, u waslu għas-somma ta’ Lm3,000, li għandha tintalab millKunsill għall-2004. Āiet ifformolata ittra lis-CE Stephen M uscat li fiha
kien hemm spjegat għax qed tintalab iŜ-Ŝieda ta Lm500 fuq il-baāit tassena korrenti.
Minħabba li sa Awwissu 2004 ma kiex hemm risposta dwar ilbaāit mill-M altacom, fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 8 ta’ Awissu, ilPresident kellem lis-Sur Stephen M uscat, u dan qallu biex il-Kunsill
inaqqas it-talba tiegħu. Wara li l-Ināinier Balzan ħa l-parir tal-Kunsill,
kien hemm qbil li t-tnaqqis ikun ta’ 25 fil-mija, jiāifieri jitnaqqas għal
Lm2,250. Bħala miŜura għal dat-tnaqqis l-Ināinier Griscti, issekondat
mis-Sur Joe Caruana, għamel dil-mozzjoni: “Mis-sena d-dieħla dawk ilmembri li jridu jattendu ghall-ħarāiet/attivitajiet li jiāu organizzati,
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ikunu jridu jħallsu lira fis-sena kull wieħed jew waħda” Din il-mozzjoni
għaddiet b’7 voti favur u 1 kontra.
Il-M altacom damu ma jagħtuna risposta rigward it-talba tagħna
u sa dan it-tant l-infiq tal-attivitajiet tal-Għaqda baqgħu jitħallsu millbaāit tal-2003, u l-Kunsill kien se jidħol fi kriŜi finanzjarja. Dan āie
spjegat lid-diriāenti tal-M altacom, u f’Ottubru l-M altacom informatna li
l-baāit għall-2004 āie awtorizzat li jkun ta’ Lm1,500, baāit inqas millaħħar snin ta’ qabel. Il-Kunsill ħa deëiŜjoni li jnaqqas l-attivitajiet
tiegħu.
Qabel it-tmiem tas-sena 2003, il-Kunsill organizza l-ikla tiegħu
ta’ kull sena āewwa r-restorant ta’ Għar Lapsi. Dan sar il-Ħamis, 11 ta’
Diëembru. Il-Kunsill kien mistieden jattendi Farewell Lunch talMaltacom f’nofsinhar ta’ nhar l-Erbgħa, 3 ta’ Marzu 2004, li kien se
jingħata għall-impjegati tagħha li rtiraw fl-2003. Wara l-ikla, is-Sur Joe
Caruana qassam formoli tas-sħubija fl-Għaqda tagħna lill dawk kollha li
saru pensjonanti āodda.
Għal
Frar
tas-sena l-ādida, ilKunsill
organizza
ħarāa għall-membri
li Ŝaru l-M uŜew
Marittimu u l-Palazz
tal-InkwiŜitur,
ittnejn
āol-Birgu.
Wara āew meħuda
BirŜebbuāa għal ikla
fis-Sea
Breeze
Restaurant. Għal din
l-attività attendew
130 persuna u kulħadd qabel li dak li ra kien ta’ natura edukattva għallaħħar.
Il-Kunsill kien għadu mħasseb rigward l-uffiëëju, jekk it-Taurus
Centre ma jibqgħax disponibbli għalih. Il-Kunsill kiteb ittra lis-CE
67

Stephen Muscat, u dan wieāeb biex il-Kunsill ikellem lis-Sur John
Saliba. L-Ināinier Balzan kellmu, u dan għarrfu li kien se jibgħat
rappreŜentant tal-Maltacom biex imur miegħu ħa jurih l-uffiëëju ta’
Raħal Ādid.
F’April, il-Kunsill iffissa l-Konferenza Āenarali Annwali tal2004 għal nhar l-Erbgħa, 12 ta’ M ejju. Is-Segretarju bagħat ië-ëirkolari
lill-membri kollha, li jlaħħqu madwar 900, b’nefqa ta’ Lm 63 f’bolli
biss. F’dak ix-xahar il-Kunsill beda jitħasseb dwar jekk bië-ëirkolarijiet
tiegħu hux qed ikun konformi mad-Data Protection Act tal-2001, u kif
āiet emendata fil-15 ta’ Lulju 2003. Iddiskutiha fil-laqgħa tal-Kunsill
tal-Āimgħa, 2 ta’ April 2004, iŜda sabu li jeħtiāilhom pariri legali biex
ikunu ëerti minn dak li jolqot lill-Għaqda. Iddeëidew jagħmlu
appuntament mal-Avukat tal-M altacom, l-Avukat M. Caruana.
Dak li għadda f’din il-laqgħa mal-Avukat, āie rrapputat fillaqgħa tal-Kunsill ta’ nhar il-Āimgħa, 3 ta’ Mejju. L-Ināinier Tony
Griscti u s-Sur Joe Caruana (flok il-President li ma setgħax jattendi)
iltaqgħu ma’ Dr Caruana u dan għenhom ħafna dwar dak li għandu jsir
mill-Kunsill. Għaddilhom formola li l-Kunsill irid jibgħat lil-membri
kollha tal-Għaqda. Il-Kunsill għamel diskussjoni sħiħa fuq din ilformola, u waqt il-laqgħa āie konsultat id-Direttur tal-Human Resources
and Administration, is-Sur John Saliba. Dan offra lill-Kunsill l-għajnuna
tiegħu dwar il-proëessar ta’ dak li joħroā minn dil-formola. BiŜ-Ŝmien
sar kollox kif kien ippjanat, speëjalmet ma’ dawk il-membri li aëëettaw
li jirëievu ië-ëirkolari dwar il-ħarāiet/ attivitajiet tal-Għaqda konformi
mal-Att msemmi.
Kif kien āa mħabbar, il-Konferenza Āenarali Annwali saret
bħas-soltu āewwa l-Istitut Kattoliku tal-Furjana nhar l-Erbgħa, 12 ta’
Mejju 2004. Kienet Konferenza normali bla elezzjoni. Il-President
għamel l-indirizz tas-soltu, u is-Segretarju, is-Sur Charles Arrigo
Azzopardi, qal li bejn Frar u Novembru 2003 āew organizzati 8
attivitajiet. Ħabbar ukoll li minn dawk l-20 membru li āew imtella’ bilpolza fil-Konferenza tas-sena l-oħra biex jingħatalhom kompjuter bi
prezz ridott, 6 minnhom ma āewx jiābruhom. Hu appella biex min hu
interessat li jikseb wieħed, għandu jinfurmah kemm jista’ jkun kmieni.
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Is-Segretarju għalaq ir-Rapport tiegħu b’appell lil membri biex jiktbu lesperjenzi tagħhom ħalli nippubblikawhom fil-paāna tagħna talmagaŜin tal-M altacom: Il-Linja. Hu tahom ismi u n-numru tat-telefown
tiegħi biex jiksbu kull għajnuna minni meta jagħmlu dan. Wara lKonferenza kulħadd niŜel fil-Kafeterija għall-kikkra kafè u Ŝewā
pastizzi tas-soltu.
Il-formola li kienet intbagħtet lill-membri kollha dwar il-Data
Protection Act, kienet titlob b’forma ta’ questionnaire lill-membri
jgħidu sal-Āimgħa, 2 ta’ Lulju, jekk humiex interessati li jirëievu
ëirkolarijiet mill-Għaqda. Meta ltaqa’ l-Kunsill, kienu rrispondew 471
membru li wieābu fil-poŜittiv. Il-Kunsill issa jrid jibda jikkuntattja
dawn in-nies, u forsi oħrajn li għad iridu jirrispondu, meta jkollu
Konferenzi Āenerali u attivitajiet simili eskluŜi l-ħarāiet li għal dawn, ilKunsill, għandu lista oħra ta’ membri li jħallsu lira fis-sena.
Għall-ittra li kien bagħat is-Segretarju dwar uffiëëju alternattiv
għall-Għaqda, u għall-ittra l-oħra li kien talab lill-M altacom biex ilkompjuters il-qodma (Pentium 2) li kienu tawna u li għad fadal 6
minnhom, biex dawn jibdluhomna ma’ oħrajn aktar moderni.
Tlabnihom ukoll biex għall-uffiëëju jagħtuna compjuter almenu
Pentium 4. Ië-Chief Executive weāibna li s’issa l-M altacom m’għanda
ebda ħsieb li tbigħ it-Taurus Centre, u għalhekk il-Kunsill jista’ jibqa’
jopera minn hemm. Rigward il-kompjuters it-talba tagħna ma āietx
milqugħa.
Il-President għarraf lill-membri tal-Kunsill li huma kollha
jistgħu jiffirmaw bħal xhieda fuq il-formola li l-M altacom tibgħat lillpensjonanti kull sena biex jiddikjaraw li huma għadhom jibbenefikaw
mill-benefiëëji li tagħti l-M altacom lill-pensjonanti, fuq is-sevizz tattelefown li tipprovdilhom. Barra minn hekk, il-President qabbad lisSegretarju biex iāib mingħand id-Direttur tal-Informazzjoni, ritratt talPresident il-ādid ta’ Malta: Dr Edward Fenech Adami, għall uffiëëju
tagħna.
Il-Kunsill iddeëieda wkoll li l-ikla tal-Kunsill ta’ kull sena
jagħmilha qabel l-għeluq tas-sena 2004, u fil-21 ta’ Diëembru l-Kunsill
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bi ħāaru iltaqa’ f’il-11 u nofs għall ikla ta’ nofsinhar għand Ta’ Soldi
Restaurant āewwa l-Imāarr ta’ M alta għal ikla fenek bil-fjokki. IlKunsill wera wkoll l-apprezzamant lil M altacom tal-Kors li bdiet
torganizza għall-ħaddiema tagħha li jkunu si jirtiraw mix-xogħol fi
Ŝmien qasir, u li għalih stiednu lill-President tal-Għaqda għall-bidu ta’
dal-Kors ħa jifforma idea fuq dak li l-Kors hu intenzjonat li jagħti lillħaddiema.
Il-Kunsill kien mistieden jibgħat tliet rappreŜenanti għall
Assemblea tal-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani li kienet se ssir fl-Osborne
Hotel, Valletta, nhar it-Tlieta, 29 ta’ Marzu 2005, fid-9 ta’ filgħodu.
Din l-istedina āiet diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Frar,
u kien hemm qbil li għaliha jmorru: l-President, il-Viëi President u tTeŜorier. F’Dil-laqgħa tal-Kunsill kienu bdew jiāu elenkati l-attivitajiet
li għandhom jiāu organizzati fis-sena l-ādida tal-2005, mbilli din taħbat
s-sena tal-għaxar anniversarju ta’ meta āiet imwaqqfa l-Għaqda tagħna.
IŜda għal dawn l-attivitajiet il-Kunsill iddeëieda li ma jagħmel xejn
minħabba n-nuqqas ta’ fondi li l-Għaqda kienet għaddejja minnu.
It-TeŜorier, fil-laqgħa tal-Āimgħa, 4 ta’ M arzu, irrapporta li qed
ikollu xkiel meta jiāi biex iħallas ammonti Ŝgħar ta’ flus, għax s-issa ma
kellux awtorità mill-Kunsill li jista’ jħallas sommom sa ëertu limitu,
mingħajr ma jitlob awtorità minn qabel mill-Kunsill. Kien hemm
diskussjoni fuq das-suāāett, u fl-aħħar intlaħaq qbil li dan il-limitu jkun
ta’ Lm50. F’din il-laqgħa s-Sur Joe Caruana reāa’ spjega kemm ixxogħol tal-Kunsill jeħfief b’kompjuter aktar modern, u ssuāāerixxa li
issa li jafu li l-M altacom ma kinetx se tipprovdilhom wieħed ta’ mudell
mill-anqas ta’ Basic Pentium 4, il-Kunsill jixtri wieħed hu. Kien hemm
ħafna argumenti kontra dil-proposta minħabba l-istat finanzjarju batut
tal-Għaqda. Kien hemm deëiŜjoni li għal laqgħa oħra jiāu ffissati lprijoritajiet.
Fil-laqgħa ta’ wara, li kienet il-Āimgħa, l-1 ta’ April, āew
diskussi dawn il-prijoritajet, u fl-aħħar āew fi ftehim li l-ewwel prijorità
tingħata lill-kompjuter il-ādid. Il-Kunsill għalhekk qabbad lis-Sur Joe
Caruana u lis-Sur Guido Bartolo biex sal-Āimgħa, 6 ta’ Mejju, ilestu lispecifications għax-xiri ta’ dal-kompjuter u jāibu prezzijiet. L-Ināinier
70

Tony Griscti āie mqabbad biex jgħinhom fix-xogħol li dan kien se
jinvolvi. Is-Sur Joe Caruana għamel suāāeriment biex inaqqas l-ispiŜa
ta’ dax-xiri. Għamel proposta biex il-M altacom tintalab biex tipprovdi
s-software għal dal-kompjuter. Is-Segretarju āie mqabbad jikteb ittra
lis-Sur Stephen Muscat rigward din it-talba.
F’M ejju, il-Kunsill aëëetta l-ispecifications u għaŜel l-irħas
kwotazzjoni, u ftit wara l-kompjuter inxtara. Kellu konferma mingħand
is-Sur Stephen Muscat li l-M altacom toffri li tinstalla s-software filkompjuter il-ādid. Dan āie wkoll konfermat mis-Sur Ivo Galea talMaltacom. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 3 ta’ Āunju 2005, āie
rrappurtat li l-kompjuter il-ādid kien qiegħed jiffunzjona bis-software li
pprovdiet il-M altacom. Is-Segretarju kien mitlub jibgħat ittra ta’
ringrazzament lis-CE Stephen Muscat u lis-sur Ivo Galea tal-għajnuna li
taw f’dan ir-rigward.
Fil-Konferenza Āenerali Annwali, li seħħet fid-9 ta’ filgħodu
tal-Ħamis, 19 ta’ M ejju 2005, fis-Sala Mons Gonzi tal-Istitut Kattoliku
tal-Furjana, u li għaliha attendew 98 membru. Qabel ma bdiet ilKonferenza bl-Aāenda tagħha skont l-Istatut, is-Sinjuri Joe Azzopardi u
Sammy Cassar għamlu preŜentazzjoni tal-Carelink li toffri l-Maltacom.
Kienet preŜentazzjoni li qajmet interess kbir mill-pensjonanti li kienu
preŜenti. Il-President irringrazzjahom ta’ dak li għoāobhom juru u
jgħidu lilhom (wara, intbagħtitilhom ittra ta’ ringrazzjament formali), u
wara fetah il-Konferenza.
Sar is-soltu diskors mill-President, u s-Segretarju qara irRapport tiegħu fuq l-attivitajiet tas-sena kalendarja 2004. F’din ilKonferenza āew dikjarati eletti dawn il-membri mahtura wkoll fissentejn ta’ qabel: L-Ināiniera Albert Balzan u Tony Griscti, u s-Sinjuri
Charles Arrigo Azzopardi, Nikol Saliba, Salvino M agro, Joe Caruana,
Guido Bartolo, Wallace Tabone u Victor Attard. Dawn se jservu fissentejn 2005/06 u 2006/07. M eta spiëëat il-Konferenza, kulħadd āie
servut bil-kafè u pastizzi tas-soltu, fil-Kafeterija tal-Istitut.
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Fl-ewwel laqgħa tal-Kunsill wara l-Konferenza Āenerali, āew
maħtura l-uffiëjali tal-Kunsill. Dawn baqgħu l-istess uffiëjali li kienu
maħtura sentejn qabel dil-Konferenza.
Il-laqgħa tal-Kunsill numru 104 tal-Āimgħa, l-1 ta’ Lulju, kienet
waħda li āiet infurzata fuq l-Għaqda biex issir āewwa l-post fejn kienu
jsiru l-pagamenti tal-M altacom, fis-sular ta’ isfel tat-Taurus Centre.
Dan sar minħabba li l-M altacom tat l-uffiëju li kellha l-Għaqda qabel
fis-sular ta’ fuq, lil ditta barranija bħala uffiëëju, avolja l-Kunsill kien
ilu jiltaqa’ hemm is-snin. Il-post il-ādid kien wisq Ŝgħir għad-9 membri
tal-Kunsill bit-tagħmir kollu tal-uffiëëju. Lanqas ma āie rranāat, kif
kienu wegħedu l-Maltacom meta avŜaw lill-Kunsill dwar din il-bidla.
Āie għalhekk deëiŜ li tinkiteb ittra iebsa lis-Sur John Saliba, b’kopja liëChief Executive u lië-Chairman, li fiha l-Kunsill juri d-disapprovazzjoni
tiegħu għall-mod arbitrarju li bih saret il-bidla fl-uffiëëju tal-Għaqda.
Il-Kunsill kien ilu jaħdem biex l-Għaqda jkollha badge tagħha li
jintlibes fuq il-pavru. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 12 ta’
Awwissu 2005, intlaħaq ftehim biex il-badge tkun dik tal-logo ta’ lGħaqda li jidher fuq il-letterheads tal-ittri. Wara is-Sur Wallace Tabone
ikkuntattja ditta li tagħmel il-badges go Tas-Sliema u wara li kellu lapprovazzjoni tal-Kunsill għamel l-ordi għalihom. Gie deëiŜ ukoll, fillaqgħa tal-Kunsill, li l-badge tinxtara mingħand it-TeŜorier bil-prezz ta’
lira l-waħda. F’Ottubru dawn il-badges waslu għand il-Kunsill u bdew
jiāu mixtrija mill-membri.
Il-Kunsill, f’din l-istess laqgħa, wasal għall-konkluŜjoni li lbaāit ta’ Lm3000 għandu jkompli jiāi mitlub ukoll għall-2006,
għalkemm dan ma āiex mogħti kollu għas-sena korrenti. Kien hemm ilħtieāa li s-sitwazzjoni finanzjarja eŜistenti tal-Għaqda tiāi rimedjata, u
għalhekk kienet se tinkiteb ittra li biha s-Segretarju kien se jitlob din issomma lis-Sur Joe Azzopardi, li issa kien laħaq Group Chief Executive
Officer. Il-Kunsill iŜda, fil-laqgħa tal-Āimgħa, 7 ta’ Novembru 2005,
āie mgħarraf mis-Sur John Saliba li hu kien se jirrikkmanda baāit ta’
Lm2000.
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Kien wasal iŜ-Ŝmien għal-laqgħa mal-membri Għawdxin li ssir
kull sena. Għalhekk nhar l-Erbgħa, 28 ta’ Settembru, saret din il-laqgħa
f’Palazzo Margħerita āewwa Sannat, fejn saret ukoll l-ikla. 7 membri
tal-Kunsill attendew din l-attività waqt li kien hemm numru sabiħ ta’ 21
membru Għawdxi li kienu preŜenti. Is-servizz f’dan ir-restorant kien
eëëellenti.
Fil-laqgħa tas-7 ta’ Novembru āie wkoll deëiŜ li jsir almenu xi
ħaāa li tfakkar l-għaxar anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda tagħna.
Kien hemm qbil li l-ikla tal-ħarāa ta’ Novembru tkun ikla għal dan lAnniversarju, u għalhekk kulħadd qabel li għal din l-ikla jiāu mistiedna
dawn il-persunaāāi: ië-Chairman il-ādid, is-Sur Sonny Portelli, is-Sur
Joe Azzopardi Group CEO, Is-Sur John Saliba Group Director Human
Resources and Administration, is-Sur John Camilleri ex-Chairman, isSur Tony Debono ex-CEO u Stephen Muscat ex-CEO. Il-Kumitat talAttivitajiet kien āa iddeëieda li din il-ħarāa, bħala ħarāa ta’āurnata bilquddiesa għal ruħ il-mejtin tal-Għaqda, issir nhar l-Erbgħa, 16 ta’
Novembru. Āie għalhekk issa fformulat l-invit għal dawn il-mistednin u
kien hemm ftehim li dawn l-inviti jitqassmu bl-idejn mill-President u lViëi President kmieni kemm jista’ jkun.
Il-ħarāa tal-Erbgħa, 16 ta’ Novembru, bdiet fit-8:30 ta’ filgħodu
bil-quddiesa ta’ kull sena għal ruħ il-mejtin tal-Għaqda. Din saret filKnisja ta’ Santa M aria tal-Anāli ta’ Baħar ië-êagħaq. Wara saret l-ikla
tal-Anniversarju fil-Coastline Hotel. Qabel l-ikla s-Sur Joe Caruana
wera d-DVD li hu għamel tal-attivitajiet tal-Għaqda tul is-snin ta’
qabel. Kien hemm bosta mill-membri li attendew li riedu jakkwistaw
kopja ta’ did-DVD. Is-Sur Nikol Saliba ħadilhom id-dettalji tagħhom u
wegħedhom li jikkuntatjahom meta l-kopji tad-DVD ikunu lesti. Wara,
l-Kunsill iddeëieda li l-kopji tad-DVD jinbiegħu bi prezz ta’ Lm2 ilwieħed. Sa dan it-tant il-President, l-Viëi u s-Segretarju laqgħu lmistednin li attendew għall-ikla, barra is-Sur Stephen Muscat li ma
attendiex. Għal din l-attività attendew 196 pensjonant, u l-ikla kienet
waħda li rnexxiet b’diskorsi mill-President, l-Ināinier Balzan u mis-Sur
Sonny Portelli, ië-Chairman il-ādid tal-M altacom. Il-mistednin qabel
telqu āew mogħtija badge tal-Għaqda kull wieħed. Bosta minnhom
libsuha fuq il-pavru dak il-ħin stess.
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Dak
iŜ-Ŝmien
ilMaltacom kienet għaddejja minn
proëess ta’ privatizzazzjoni. Kif
kulħadd jaf, fit-2 ta’ Jannar tal1998, bħala l-ewwel pass għallprivatizzazzzjoni,
it-tmexxija
għaddiet
mill-Korporazzjoni
Telemata għall-M altacom. Issa
l-Gvern qed jipprepara biex ibiegħ il-kumplament tal-ishma tiegħu,
jiāifieri 60 fil-mija tal-ishma, u jagħmel il-M altacom privatizzata għal
kollox. Il-Kunsill kien għalhekk imħasseb dwar dak li jista’ jiāri millGħaqda f’dan il-proëess rigward is-sussidju li tibda tirëievi mingħand issidien il-āodda tal-Maltacom li jixtru dawn l-ishma.
Il-President għalhekk iltaqa’ maë-Chairman tal-Maltacom fuq
dan it-tħassib, u wara, malajr laqqa’ l-Kunsill f’laqgħa straordinarja nhar
it-Tlieta, 22 ta’ Novembru. L-Ināinier Balzan spjega x’għadda fillaqgħa li kellu maë-Chairman, u l-Kunsill ra l-ħtieāa li jifformola ittra
urāenti biex tingħata lië-Chairman, u li fiha ssir talba biex l-Għaqda tiāi
assigurata sussidju annwali ta’ ammont ibbaŜat fuq salarju ta’ livell
ekwivalenti għall grad ta’ middle-management tal-Maltacom. Gie
mitlub li dan is-sussidju jiāi nkorporat fil-ftehim aħħari tal-Maltacom
mas-sidien il-āodda. L-ittra inkitbet u l-għada il-President għaddiha blidejn fl-uffiëëju taë-Chairman.
B’dan it-tħassib kollu, il-Kunsill xorta sab il-ħin biex jagħmel likla tiegħu ta’ kull sena, did-darba fir-Rizzu Restaurant āewwa
Marsaxlokk, nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Diëembru 2005. Waqt l-ikla āie
deëiŜ li fl-ikliet tal-Għaqda għall-membri, sid ir-restorant għandu jibda
jiāi mitlub joffri kejk biex dan waqt l-ikla stess jiāi mtella’ lotterija bi
prezz għal kull biljett li jinxtara mill-membri li jattendu għall-ikla.
Bdiet is-sena l-ādida: 2006, u sfortunatament ma nbdietx tajjeb
wisq! Fl-ewwel laqgħa li kellu l-Kunsill nhar il-Āimgħa, 6 ta’ Jannar,
meta il-Kunsill indaga fiex waslet l-applikazzjoni tiegħu għall-baāit ta’
dik is-sena, āie mgħarraf li dan āie rivedut għal Lm1,500. Barra minn
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hekk kien għadu ma rëieva ebda risposta għall-ittra li kien bagħat
b’urāenza lië-Chairman.
Is-sena l-ādida kompliet turi snienha meta is-Sur Guido Bartolo
beda jiffirma l-minuti hu fil-laqgħa tal-Āimgħa, 3 ta’ Frar, minħabba li
s-Sur Charles Arrigo Azzopardi kien indispost. Ftit inqas minn
āimagħtejn wara, jiāifiri fis-16 ta’ Frar, tħabbret il-mewt tiegħu, u lPresident għajjat laqgħa urāenti dak inhar stess. Il-membri tal-Kunsill
kienu kollha preŜenti fil-pjan ta’ isfel tat-Taurus Centre. Wara li lPresident għamel eloāju sħiħ fuq il-kontribut li s-Segretarju kien ta lillGħaqda, talab isiru nominazzjonijiet għal-Segretarju ādid, u s-Sur
Guido Bartolo āie maħtur unanimament.
Imbagħad talab jiāi maħtur Awditur ādid għax is-Sur Vincent
Cushieri kien miet ftit qabel ukoll. Āie nominat is-Sur Alfred Calleja, u
wara li dan āie kkuntattjat mill-Ināinier Griscti bit-telefown, hu aëëetta
il-ħatra, u għalhekk āie kkonfermat Awditur unanimament.
Kien hemm qbil li fil-ħarāa li jmiss ta’ Frar issir quddiesa għal
ruħhom. Barra minn hekk āie deëiŜ unanimament li mill-fondi talGħaqda dawn iŜ-Ŝewā ħbieb li ħallewna jinkitbu għal ruħhom Quddies
Perpetwu.
Wara, il-President ressaq mozzjoni biex jiāu nominati membri
tal-Għaqda ħa jimlew il-post vakanti fil-Kunsill. Āejt nominat l-ewwel
jien, warajja is-Sur John Bartolo u is-Sur Alfred Calleja. Il-President
ikkontattja l-ewwel lili bit-telefown. Jien wara li kont mgħarraf dwar ilmewt tal-ħabib tagħna, Charles, ħadt xokk kbir u ma flaħtx nirrispondi.
Il-President staqsieni darb’oħra jekk naëëettax nieħu postu fil-Kunsill.
Jien, għal grazzja t’Alla, kont issa jħossni fiŜikament normali, u
għalkemm kont mgħobbi b’ħafna xogħol tal-Akkademja tal-Malti li
kont ili membru fil-Kunsill tagħha sa mill-1998, ħassejt li għandi nerāa
nibda ngħin lil ħbiebi f’din l-Għaqda tal-Pensjonanti, u aëëettajt. Filminuti ta’ dik il-laqagħa tat-3 ta’ Frar hemm rappurtat li l-Kunsill
approva l-ħatra tiegħi unanimament.
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Jien kont attendejt il-laqgħa li kien imiss tal-Āimgħa, 3 ta’
Marzu 2006 fid- 9 u kwart ta’ filgħodu, u nħsadt meta sibt l-uffiëëju
tagħna fit-terran tat-Taurus Centre, fuq il-lemin kif tidħol, āo post
ristrett għall-aħħar li biex nidħol fuq siāāu madwar il-mejda kelli nidħol
minn siāāu għal ieħor bilqiegħda, għax ma kienx hemm post biex tiābed
is-siāāu lura. M eta l-President fetaħ il-laqgħa, irringrazzjani talli jien
aëëettajt li nerāa nidħol fil-Kunsill, u pproponieni biex naëëetta li
nagħmilha ta’ Assistent Segratarju ngħin lis-Sur Guido Bartolo, isSegretarju l-ādid. Kien hemm vot unanimu għal dil-ħatra u jien
aëëettajt.
Il-Kumitat tal-Attivitajiet organizza Ŝjara fl-isptar il-ādid M ater
Dei. M inħabba li f’dan l-isptar ma jidħlux iktar minn grupp ta’ 50
persuna, din iŜ-Ŝjara kienet se titqassam f’jumejn: il-Ħamis 5 ta’ April u
l-għada, minħabba li għal din il-ħarāa applikaw 70 membru. IŜda fillaqgħa tal-Kunsill tat-Tlieta, 4 ta’ April, sar magħruf li l-maāāoranza
tal-membri għaŜlu l-Ħamis u għalhekk is-Sur Salvino M agro irnexxielu
jirranāa mal-isptar u mal-membri biex iŜ-Ŝjara issir fi grupp wieħed ta’
70 persuna għal nhar il-Ħamis. Dan il-grupp kellu bħala gwida lië-Chief
Engineer Ray Piscopo (li lilu s-Segretarju wara bagħatlu ittra ta’
ringrazzjament). Wara diŜ-Ŝjara kulħadd āie meħud għall-Pizza/Pasta
Lunch fit-Topaz tal-Qawra.
Fil-laqgħa tal-Kunsill ta’ M arzu kien āie deëiŜ li l-Konferenza
Āenarali Annwali ta’ dis-sena ssir fid 9 ta’ filgħodu, il-Ħamis, 18 ta’
Mejju āewwa s-sala tal-British Legion āo Triq Melita tal-Belt. Kienet
Konferenza bla elezzjoni li għaliha attendew għadd sabih ta’ membri.
Kienet Konferenza normali li fiha il-Kunsill qajjem diskussjoni fuq ilproblema li għandu dwar in-nuqqas ta’ kumdità tal-uffiëëju l-ādid li tatu
l-M altacom. Il-Kunsill sab appoāā mill-membri kollha preŜenti biex
tinstab soluzzjoni għall dil-problema. L-President f’dil-Konferenza ħass
li għandu jinforma lill-membri preŜenti, li forsi kien għadhom ma
semgħux li l-Gvern, fil-āurnata ta’ qabel dil-Koferenza, kien bejgħ ilkumplament tal-ishma (60 fil-mija) li kellu fil-Maltacom. Għalhekk ilKumpanija issa saret M altacom plc li l-Gvern issa biegħ lill-kumpanija
frustiera, Tecom Investments of Dubai, għas-somma ta’ Lm 94.4 miljun.
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Qal, li dawn huma s-sidien il-āodda tal-M altacom plc li magħhom issa
rridu nħabbtu wiëëna.
Meta l-Kunsill ltaqa’ l-ewwel darba wara l-Konferenza
Āenerali, jiāifieri l-Āimgħa, 2 ta’ Āunju, kompla jiddiskuti il-problema
tal-uffiëëju, u kien hemm qbil li tintbagħat ittra lis-Sur Richard Attard
tal-M altacom plc, li fiha jirreāistra l-iskumdità li għandu fl-uffiëëju lādid li āie mogħti lilu. Is-Segretarju āie mqabbad jikteb ittra lis-Sur Joe
Azzopardi, Group CEO, ffirmata mill-President, li fiha jintalab uffiëëju
ādid āewwa St Francis Ravelin, āaladarba f’dal-post kien hemm uffiëëji
battala. Il-President ried li din l-ittra joħodha hu personalment biex
jagħtiha lis-Sur Azzopardi.
F’din il-laqgħa jien ippreŜentajt artiklu maqsum fi tliet partijiet
dwar l-esperjenzi tiegħi fid-Dipartiment tal-Posta u Telefon u fitTelemalta Corporation. Dawn għamilthom biex jidhru fi tliet ħarāiet
tal-magaŜin. L-Ināinier Tony Griscti qal li se jagħmel l-arranāamenti
kollha meħtieāa f’dan ir-rigward mas-Sur Mario Vassallo, l-editur ta’ IlLinja.
F’dawn iŜ-Ŝminijiet ta’ nofs is-sena 2006 kienet għaddejja
polemika bejn l-Għaqda tagħna u l-Billing Section tal-M altacom
rigward il-kontijiet li qalulna li kienu qed jakkumulaw fuq il-ħlas tattelefown tagħna. Aħna ma konna ħallasna ebda kont fuq is-servizz tattelefown li kien provdut lilna minn mindu āiet imwaqqfa l-Għaqda
tagħna, għax qatt ma konna rëivejna kontijiet biex inħallsu għalih. Fillaqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 7 ta’ Lulju, āie rrappurtat li t-TeŜorier
tal-Għaqda āie mitlub mill-Billing Section tal-M altacom biex iħallas bla
telf ta’ Ŝmien dawn il-kontijiet pendenti. Qalulna biex inħallsu dawn larretrati mill-baāit li tipprovdielna l-M altacom.
Aħna konna
oāāezzjonajna mas-Sur Richard Attard, u hu tana parir biex indaħħlu
easy-line u dawk pendenti jitħallsu biŜ-Ŝmien mill-baāit li nirëievu.
Aħna bqajna ma aëëettajniex dis-soluzzjoni. Bqajna niddibattu malBilling Section biex ma nħallsux arretrati waqt li nibdew inħallsu lkontijiet mill-2006.
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Dak iŜ-Ŝmien kellna dibattitu ieħor mal-Maltacom biex niāu
rifonduti l-VAT fuq il-kopja tal-kontijiet kollha li konna dejjem
ngħaddu lid-dipartiment tal-finanzi, u li fuqhom kien ikun hemm ilVAT li ħallasna. Din il-VAT aħna konna ħallasniha mal-kontijiet li
ħallasna tal-attivitajiet tagħna, waqt li l-Maltacom kienet qed titlob dilVAT lura mill-Gvern. Il-Maltacom damet ma tatna risposta. Kien
f’Diëembru li l-M altacom ħarāet b’dis-soluzzjoni: waqt li huma
aëëettaw li l-kontijiet tat-telefown jibdew jitħallsu mill-2006, il-VAT
ukoll tiāi rifonduta mill-2006. Aħna aëëettajna dal-kompromess.
Mill-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani āejna mitluba ninnominaw
kandidat minn fost l-Għaqda għall-Premju tal-Anzjan tas-Sena. Jien
ipproponejt lill-President, l-Ināinier Albert Balzan, u l-Kunsill kollu
qabel. L-Ināinier Tony Griscti, Viëi President, li kien qed imexxi llaqgħa fl-assenza tal-President, offra li hu kien se jkellem lill-Ināinier
Balzan biex jara jekk jaëëettax. Wara āejna infurmati li l-President
aëëetta n-nomina tiegħu. Jien u sħabi fformulajna is-CV tal-Ināinier
Balzan bl-għajnuna tiegħu, u wara ssottomettejniha lill Kunsill
Nazzjonali tal-Anzjani biex jippreŜentaha lill-Gvern.
F’dan iŜ-Ŝmien il-M altacom plc kienet għaddejja minn ħafna
tibdil fit-tmexxija tagħha. Saret taqliba sħiħa fil-management talKumpanija. L-ikbar bidla kienet dik taë-Chief Executive Officer, li għal
dal-post laħaq issa s-Sur David Kay u xi diriāenti oħra barranin, iŜda ëChairman, is-Sur Sonny Portelli, ma āiex mibdul.
F’Lulju tal-2006 inkitbet ittra mis-Segretarju li fiha l-Kunsill
talab lis-Sur David Kay biex jilqa’ rappreŜentanti tal-Kunsill f’laqgħa
miegħu biex ikunu jafuh. Din il-laqgħa seħħet nhar l-Erbgħa, 16 ta’
Awwissu, u fiha ħadu sehem il-President, il-Viëi President u sSegretarju. Kienet laqgħa kordjali li damet sejra madwar nofs siegħa.
Ir-rappreŜentanti tal-Kunsill, fost affarijiet oħra, tarrfu lis-CEO liskomdu kbir li dak iŜ-Ŝmien kellhom bl-uffiëëju li āie mogħti lilhom.
Is-Sur Kay, għalkemm stqarr li hu kien għadu ādid, wegħedhom li se
jistudja l-problema tagħhom biex jagħtihom kull għajnuna possibbli.
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Fl-istess xahar ta’ Awwisu, jiāifieri nhar l-Erbgħa 23, saret
ħarāa b’ikla āewwa San Anton f’Buāibba li fiha attendew 70 membru.
Għal din l-attività dawk li attendew ħallsu Lm4 r-ruħ, kif kien
irrikkmanda l-Kumitat tal-Attivitajiet, u āie kkonfermat mill-Kunsill flaħħar laqgħa li kellu.
Fil-laqgħa tal-Kunsill ta’ nhar il-Āimgħa, 6 ta’ Ottubru, ilPresident irrapporta li hu kien infurmat, ftit tal-āranet qabel, li t-talba li
kien għamel il-Kunsill biex l-uffiëëu tiegħu jiāi trasferit għall-Furjana,
āiet milqugħa. Is-Sur S. Borg tal-M altacom ħa l-intrigu tal-āarr talmobbli nhar l-Erbgħa, 11 ta’ Ottubru. Għalhekk din kienet l-aħħar
laqgħa tal-Kunsill fis-sular t’isfel tat-Taurus Centre āewwa Birkirkara.
Dak inhar tal-āarr marru āewwa l-uffiëëju l-ādid sitt membri millKunsill u għenu biex jiāu ppustjati l-għamara u l-armar tal-uffiëëju.
Kien post iktar komdu minn dak li kellna qabel, u għalhekk āie deëiŜ li
tintbagħat ittra ta’ ringrazzjamnet lis-Sur David Kay, għax dak li sar
kien Ŝgur li sar bis-saħħa tiegħu.
L-ewwel laqgħa fl-uffiëëju l-ādid āewwa St Francis Ravelin
seħħet nhar il-Āimgħa, 3 ta’ Novembru 2006, li fiha inqrat l-ittra li kien
se jibgħat is-Segretarju lis-CEO tal-Maltacom dwar l-uffiëëju l-ādid. IlKunsill ta l-approvazzjoni tiegħu, u din l-ittra ntbagħtet dak inhar stess.
Meta l-Kunsill, f’din l-istess laqgħa, sar jaf li l-baāit għall-2007 āie
miŜjud b’Lm 500, inkitbet ittra lis-Sur Franco Aloisio biex
jikkunfermalna bil-miktub li l-baāit għal dik is-sena kien se jkun ta’
Lm2,000. F’din il-laqgħa l-Kunsill ikkonferma li l-laqgħa bil-quddiesa
għall-erwieħ tal-Għaqda tinŜamm nhar il-Ħamis, 23 ta’ Novembru
2006.
Il-Quddiesa dak inhar āiet iëëelebrata fil-Knisja tal-Bon Konsill,
u wara ikla fil-Lukanda Alexander āewwa San Āiljan. Għal din l-attività
attendew 104 persuna. Fix-xahar ta’ wara, l-Għaqda āiet mistiedna
għall-party tal-M ilied li l-M altacom plc tat lill-pensjonanti u lill-membri
tagħha li rtiraw mix-xogħol fl-2006. Kienet l-ewwel laqgħa soëjali li
taw id-diriāenti l-āodda tal-M altacom, u kienet suëëess b’attendenza
tajba u catering mill-aħjar. Nahar it-Tlieta, 19 ta’ Diëembru 2006, ilKunsill kellu laqgħa straordinarja li fiha l-Ināinier Albert Balzan għarraf
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lill-Kunsill li s-Sur Franco Aloisio kien ikkonfermalu b’telefonata li lbaāit għall-2007 āie approvat għal Lm2,000 eskluŜa l-VAT. Dak inhar
stess fit-8 ta’ filgħaxija, il-Kunsill iltaqa’ għall-ikla tas-sena āewwa lCoastline Hotel, Baħar ië-êagħak, li kienet āovjali għall-aħħar.
Bdejna s-sena 2007 u fit-tieni laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 2
ta’ Frar attenda s-Sur Alfred Calleja li kien āie coopted wara l-s-Sur
Victor Attard irtira minħabba saħħtu ftit taŜ-Ŝmien qabel. Is-Sur Calleja
āie mogħti xogħol biex jgħin lill-Kunsill, speëjalment biex jattendi llaqgħat li l-Kunsill ikollu fil-Kunsill Nazzjonali tal-Anzjani. Nhar lErbgħa, 4 ta’ April, l-Għaqda organizzat ikla fil-Coastline Hotel, Baħar
ië-êagħak li fiha kienu mistednin u attendew is-CEO, Mr David Kay
bħala Guest of Honour, u s-Sinjuri: Edmond Brincat, Joe Azzopardi u
John Saliba, kollha diriāenti tal-M altacom plc. Āew mistiedna wkoll u
ma setgħux jattendu, ië-Chairman, is-Sur Sonny Portelli u s-Sur Faranco
Aloisio. Fl-aħħar tal-ikla l-President għamel diskors qasir u qabel
spiëëa stieden lis-CEO jagħti l-messaāā tiegħu f’din l-ewwel laqgħa
tiegħu mal-membri tal-Għaqda.
Mr Kay qal kemm kien impressjonat bin-numru sabieħ ta’
pensjonanti li ltaqa’ magħhom dak inhar, u awgura lill-Għaqda tkompli
tiŜviluppa dawn l-attivitajiet. Wiegħed li hu se jagħmel minn kollox
biex jgħin lil dil-Għaqda tal-Pensjonanti li hija tant attiva u li tagħmel
unur lill-M altacom u tant āid lil dawk kollha, li wara li jkunu taw limpenn tagħhom lill-Kumpanija magħqudin flimkien, jibqgħu
magħqudin flimkien f’din l-Għaqda dejjem friska.
Wasal M ejju u l-Għaqda kellha kollox ippreparat għallKonferenza Āenarali Annwali bl-elezzjoni għall-membri tal-Kunsill.
Intbagħtet ië-ëirkolari tas-soltu lill-membri kollha li kienu aëëettaw li
jirëievu ë-ëirkolarijiet kollha tal-Għaqda skont id-Data Protection Act.
Fië-ëirkolari intalbu nominazzjonijiet għall-Kunsill sal-Ħamis 10 ta’
Diëembru, āimgħa qabel il-Konferenza. Fil-laqgħa li saret fid-data talaħħar, irriŜulta li l-Kunsill irëieva 9 nominazzjonijiet, bis-Sur Alfred
Calleja flok is-Sur Victor Attard. It-8 membri l-oħra kienu dawk li kienu
fil-Kunsill fis-sena kurrenti. Dan kien in-numru li jirrikjedi l-Istatut biex
jiāi ffurmat il-Kunsill, u għalhekk ma kinetx sejra ssir elezzjoni.
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Il-Konferenza Āenerali Annwali għall-Kunsill tas-sentejn:
2007/08 u 2008/09 saret, bħas-sena ta’ qabel, fis-sala tal-British Legion
Malta Branch Valletta fid-9 ta’ filgħodu tal-Ħamis, 17 ta’ Mejju 2007.
Fiha, barra mill-affaritajiet tas-soltu, āew moqrija l-ismijiet tal-Kunsill
il-ādid:
L-Ināiniera Albert Balzan u Tony Griscti u s-Sinjuri, Nikol Saliba,
Salvino M agro, Joe Caruana, Guido Bartolo, Wallace Tabone, Alfred
Calleja u jiena. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, l-1 ta’ Āunju ta’ wara
l-Konferenza, āew maħtura dawn l-uffiëjali skont l-Istatut:
President: l-Ināinier Albert Balzan.
Viëi President: l-Ināinier Tony Griscti.
Segretarju: is-Sur Guido Bartolo.
Assistent Segretarju poāāew lili,
TeŜorier: is-Sur Nikol Saliba.
Assistent TeŜorier: is-Sur Salvino M agro
Membri: is-Sinjuri, Joe Caruana, Wallace Tabone u Alfred Calleja.
Issa konna āa drajna niltaqgħu f’Saint Francis Ravelin. Ħaāa
waħda li konna għadna ma drajniex il-problema tal-ipparkjar tal-karozzi
tagħna. Meta kienu tawna l-uffiëëju f’dan il-post, ma kinux tawna lfaëilità li nipparkjaw il-karozzi tagħna f’dan il-kumpless, għax dan kien
āa Ŝgħir għall-karozzi tal-impjegati li kienu għadhom jaħdmu f’dawk luffiëëji kollha li kienu jeŜistu. Konna nipparkjaw b’ħafna diffikultà
barra mill-kumpless mal-karozzi tal-uffiëini tal-liëenzji tal-karozzi u
man-nies li jiāu jinqdew minn għandhom.
Fl-aħħar laqgħa sirna nafu li bosta mpjegati minn St Francis
Ravelin āew trasferiti f’postijiet oħra. Għalhekk ktibna ittra lis-CEO
biex jirranāalna ħa nibdew indaħħlu l-karozzi tagħna qrib l-uffiëëju li
kellna. Wara ftit āranet kellimna lis-Sur Daniel Gauci, li kien inkarigat
mis-Security Guards, u hu talabna biex nibagħtulu l-ismijiet ta’ min kien
se jipparkja hemm u nagħtuh ukoll in-numru tal-karozza ta’ dawn innies. Fi Ŝmien āimagħtejn āiena l-permess biex nibdew indaħħlu āolbitħa ta’ dal-kompless il-karozzi tagħna.
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Fl-istess laqgħa tal-1 ta’ Āunju tal-2007, saret diskussjoni dwar
kif nistgħu nagħmluha iktar faëli biex iħallsu, dawk il-membri li jiāu
għall-ħarāiet li l-Kunsill jorganizza. Āie għalhekk deëiŜ li jinfetaħ kont
tal-Għaqda mal-HSBC Bank, biex il-membri li jkunu se jattendu
jagħmlu l-ħlas tagħhom fih. Din il-faëilità, bin-numru tal-kont il-ādid,
āiet imdaħħla fië-ëirkolari li intbagħtet fl-ewwel ħarāa li kien imiss, u
kien hemm xi membri li bdew juŜaw dil-faëilità. F’din ië-ëirkolari lmembri āew ukoll mgħarrfa li, jekk iridu, jistgħu jħallsu b’ëekk u
jibagħtuh lit-TeŜorier qabel l-attività. Dan kollu kien qed jiāi propost
biex il-ħlas ta’ qabel l-ikel fil-post tal-ikla, jitnaqqas minħabba li dan
kien qed ikun ta’ inkonvenjent lill-Kumitat tal-Attivitajiet. Din il-ħarāa
li kien imiss, saret nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Awwissu, li kienet tikkonsisti
f’ikla fl-Coastline Hotel āewwa Baħar ië-êagħak.
Fit-12 ta’ Āunju 2007, is-sidien tal-M altacom plc biddlu isem ilKumpanija u bdew isejħulha GO plc. Dan l-isem tal-GO, il-Maltacom
plc āa kienet qed tuŜah għas-servizz tal-Mobile bl-isem tal-GO Mobisle,
li kellu l-uffiëëju prinëipali tiegħu āo Ħal Balzan viëin Bir-Bal. IlKunsill studja kif irid ibiddel isem l-Għaqda biex ikun jinkludi dawk ilpensjonanti li għad joħorāu mill-GO plc. Iddeëieda li l-Logo ma
jmisshiex iŜda mal-kliem Telemalta, M altacom iŜid GO. Għalhekk issa
l-Għaqda tagħna saret tissejjaħ: Għaqda tal-Pensjonanti Telemalta,
Maltacom, GO.
F’dawn iŜ-Ŝminijiet il-Kunsill kien qed jitħasseb dwar diëerijiet
li kien qed jisma’ li d-diriāenti tal-GO plc kienu se jevakwaw ilproprietà ta’ St Francis Ravelin, li kienet mikrija mingħand il-Gvern,
minħabba li l-Gvern kien qiegħed ineħħi l-bini kollu ta’ madwar il-Belt
u l-Furjana li kien qiegħed imiss mas-swar. Fil-laqgħa tal-Kunsill talĀimgħa, 3 ta’ Awwissu, is-Sur John Saliba āie kkuntattjat bit-telefown
u āie mgħarraf b’dak li kien qed jinkwieta lill-Kunsill. Is-Sur Saliba ma
kellu xejn xi jgħid dwar dan, biss għamlilna suāāeriment, li jekk dak
iseħħ, dejjem il-Kunsill ikun jista’ jkollu l-uffiëëju tiegħu āot-Training
Room li hemm āewwa l-Exchange tal-Mosta.
Aħna ma
kkommettejniex ruħna, u għidnilu li f’dak il-kaŜ aħna nistudjaw dik ilpossibbiltà wara li naraw il-post.
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Komplejna l-laqgħa, u s-Sur Joe Caruana āibed l-attenzjoni talKunsill li l-kompjuter tagħna jeħtieā ikollu l-ADSL biex ikun jista’
jagħtina servizz aħjar. L-Ināinier Griscti qabad mas-Sur Aloisio tal-Go
biex jara jekk ikunx possibbli li l-ADSL jiāi provdut mill-Kumpanija.
Is-Sur Aloisio ssuāāerixxa li aħna nagħmlu talba. Is-Sur Joe Caruana u
s-Sur Guido Bartolo fformulaw talba malajr, u ridna nafu lil min se
nindirizzawha. Ippruvajna nerāgħu naqbdu s-Sur Aloisio, iŜda sSegretarja tiegħu qaltilna li kien ħareā. Hi qaltilna biex nindirizzawha
lilu u hi wegħditna li malli tirëeviha hi tgħaddiha lilu.
Is-Sur John Saliba ma baqax rieqed fuq dak li għidnilu dwar iddeëeriji li jikkonëernaw lill-uffiëëju taħna āewwa St Francis. Baqa
jindaga, u meta fil-laqgħa tagħna tal-Āimgħa, 7 ta’ Settembru 2007,
konna qed inkellmuh bit-telefown, qalilna li nistgħu nibqgħu nagħmlu
uŜu minnu, għax dak il-post il-GO se tibqa’ ŜŜommu.
Fil-laqgħa tal-Āimgħa, 5 ta’ Ottubru Ms Ingrid Farruāia, il-PRO
tal Go Mobile, infurmat lill-Kunsill li l-GO se jisponsorja lill-Għaqda
b’valur ta’ madwar Lm100 ta’ Mobile Phones biex dawn jittellgħu bixxorti lill-membri tal-Għaqda waqt l-attivitajiet. Aħna bħala turija ta’
ringrazzjament tlabniha biex il-mobiles mirbuħa jiāu pprerŜentati lillmembri rebbieħa minn xi aworità tal-Go. Hi aëëettat, u iktar ’l quddiem
hekk sar.
Fix-xogħol tal-Kunsill, speëjalmet fil-laqgħat aktar frekwenti
tal-Kumitat tal-Attivitajiet, beda jkun hemm telf ta’ Ŝmien li fih is-Sur
Joe Caruna u s-Sur Guido Bartolo kien qed ikun jeħtiāielhom jinqalgħu
mil-laqgħa biex iāibu informazzjoni minn fuq il-kompjuter. Il-Kunsill
beda jistudja biex jikkooptja xi membru mill-Għaqda intiŜ fil-kompjuter
biex jagħmel dan ix-xogħol hu. Issemma s-Sur John Mifsud fil-laqgħa
tal-Āimgħa, 2 ta’ Novembru, u fil-laqgħa ta’ wara, tal-Āimgħa, 7 ta’
Dicembru, l-Ināinier Albert Balzan kellmu u staqsih jekk kienx lest li
jaëëetta li jiāi coopted u spjegalu x-xogħol li jkun irid jagħmel. Is-Sur
Mifsud aëëetta basta ma kienx se jaqla’ lil xi ħadd ieħor. IŜda dan ma
kienx il-kaŜ, u għalhekk āie mitlub jattendi il-laqgħa li kien imiss talKunsill.
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F’din il-laqgħa ta’ Diëembru, it-TeŜorier irrapporta li l-baāit
għall-2007 kien ta’ LM2,000 li bil-VAT dan kien jilħaq kwaŜi Lm2,400.
Issa, bil-ħarāa ta’ Diëembru, l-infiq se jilħaq madwar Lm2,800.
Għalhekk iddeëidejna li aħna, wara il-ħarāa ta’ Diëembru, nitolbu Ŝieda
fil-baāit biex din tkopri l-infiq kollu.
Dwar it-talba l-oħra li konna għamilna lis-Sur Aloisio fit-3 ta’
Awwissu rigward il-provdiment tal-ADSL għall kompjuter tagħna, ma
konniex irëivejna xejn dwarha, u għalhekk fil-laqgħa tal-Kunsill talĦamis, 3 ta’ Jannar 2008 l-Ināinier Balzan għamel mozzjoni biex lADSL jinxtara mill-fondi tal-Għaqda. Dil-mozzjoni għaddiet u lInāinier Griscti āie inkarigat biex jieħu ħsieb dax-xiri. Is-Sur Joe
Caruana āie mitlub biex jgħinu f’dax-xiri kif ukoll fl-installar tal-ADSL
fuq in-numru tat-telefown, 21484106 waqt li nirreāistraw l-imejl tagħna
bl-isem ta’ gopens@maltanet.net.
F’din il-laqgħa āie wkoll reāistrat li s-Sur Aloisio anqas ma tana
ebda risposta fuq it-talba tal-baāit tagħna għal dis-sena l-ādida tal-2008.
Ippruvajna naqbduh l-uffiëëju tiegħu, iŜda ma kienx qiegħed f’postu, u
floku wieāeb is-Sur Sammut. M eta dan sar jaf bil-kaŜ, qalilna li sa fejn
jaf hu ma kien hemm ebda problemi dwar dal-baāit, iŜda hu ma refa’
ebda responsabbiltà, u qalilna li s-Sur Aloisio irrd jikkonferma dan.
Fdin il-laqgħa attenda għall-ewwel darba s-Sur John M ifsud, u s-Sur Joe
Caruana fehmu fiex jista’ jgħin lill-Kunsill.
Mbilli din is-sena M alta qalbet għall-Ewro tal-Unjoni Ewropea,
il-Kunsill iffissa l-kontribut ta’ €2 li l-membri jibdew iħallsu kull sena
biex jirëievu ë-ëirkolari tal-ħarāiet flok il-Lm1 ta’ qabel. Rigward ilħlas ta’ Lm4 għal kull ikla li jħallsu l-membri tal-Għaqda, kien hemm
qbil li dan isir €9, iŜda għall mistednin dan ikun iktar, u ma jkunx fiss
għax dan qatt ma jkun issussidjat. Dan il-prezz jiddependi mill-prezz
attwali li nkunu se nħallsu għal kull bniedem.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 1 ta’ Frar, sar magħruf li mittliet telephone Mobiles li l-Go Mobile kienet irregalat lill-Għaqda,
wieħed minnhom ittella’ bix-xorti waqt l-attività tal-Ħamis, 6 ta’
Diëembru 2007 fil-Mellieħa Holiday Complex. Ieħor āie mtella’ f’din
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il-lagħa minn fost il-membri tal-Kunsill, u āie mirbuħ mis-Sur John
Mifsud (mill-ewwel sab xortih magħna!). It-tielet Mobile iddeëidejna li
dan għandu jittella’ fil-Konferenza Āenerali Annwali, f’M ejju ta’ din issena.
Il-laqgħa tal-Kunsill numru 137 tal-Āimgħa, 4 ta’ April 2008
kienet laqgħa ta’ swied il-qalb għax fiha l-Viëi President, l-Ināinier
Tony Griscti, li kien qed imexxi dil-laqgħa, qara ittra mibgħuta lilu millPresident, l-Ināinier Albert Balzan, bid-data tat-Tnejn, 31 ta’ M arzu, li
fiha qalilna li hu kien se jkun assenti għal dik il-laqgħa għax iħoss li
jkun aħjar għall-saħħtu.
Wara li rringrazzja lill-Kunsill talkooperazzjoni li dejjem sab mingħandu, spiëëa biex qalilna biex naħsbu
għal President ieħor. Aħna kollna nħsadna għax ma konniex qed
nistennew bxara bħal din.
L-Ināinier Griscti talab lis-Segretarju biex il-minuti tal-aħħar
laqgħa tal-Āimgħa, l-1 ta’ Frar, li ma nqrawx f’Marzu għax f’dak ixxahar ma kienx hemm laqgħa, lanqas ma jinqraw did-darba, iŜda
jinqraw darb’oħra. Il-Kunsill però qabel ma dak li ssuāāerixxa l-Vici
President, biex is-Segretarju jifformola ittra għan-nom tal-Kunsill kollu
li fiha jirringrazzja lill-Ināinier Balzan għal dak kollu li għamel għallGħaqda bħala fundatur prinëipali tagħha, u waqt li jwegħdu t-talb għalih
mill-Kunsill kollu, jixtieqlu fejqan ta’ malajr biex ma jdumx ma jerāa’
jingħaqad magħna. M adankollu il-Kunsill qabel li ssir laqgħa
straordinarja l-Ħamis, 10 ta’ April, li fiha jsiru l-bidliet meħtieāa filKunsill, u li l-Mobile Phone li kien għad fadal jingħata lill-Ināinier
Balzan, u miegħu tinxtaralu ikona tal-fidda bħala tifkira tal-Għaqda.
Qabel ma waqfet il-laqgħa, il-Kunsill kien infurmat mhux
uffiëjalment li l-baāit għall 2008 ta’ €4,660 āie approvat. Intlaħaq
ftehim dwar id-data tal-Konferenza Āenarali Annwali għal dis-sena li se
tkun il-Ħamis, 22 ta’ Mejju, fl-Istitut Kattoliku tal-Furjana fid-9 ta’
filgħodu.
Fil-laqgħa straordinarja tal-Ħamis, 10 ta’ April, saru dawn ilbidliet fil-Kunsill wara r-riŜenja tal-eks President:
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President: l-Inginier Tony Griscti, nominat minni u ssekondat
mis-Sur Joe Caruana.
Viëi President: Is-Sur Joe Caruana, nominat mis-Sur Guido
Bartolo u ssekondat mill-Ināinier Tony Griscti.
Chairman tal-Kumitat tal-Attivitajiet āie maħtur is-Sur Joe
Caruana minħabba li hu Viëi President.
Is-Segretarju, is-Sur Guido Bartolo, qara l-ittra li bagħat lill-eks
President, l-Ināinier Balzan, fis-7 ta’ April li kien fiha dak kollu li
ntlaħaq ftehim fuqu fil-laqgħa ta’ qabel tal-Kunsill.
Il-laqgħa kienet qasira, iŜda qabel intemmet āie deëiŜ li l-ħarāa
li jmiss għandha tkun l-Erbgħa, 30 ta’ April, āewwa Ta’ Qali National
Park, u wara ikla fil-Coastline Hotel ta’ Baħar ië-êagħak. Fil-laqgħa ta’
wara tal-Kunsill li saret bħas-soltu āewwa St Francis Ravelin, nhar ilĀimgħa, 2 ta’ Mejju, il-President il-ādid qara l-ittra li bagħat l-eks
President bid-data tal-Āimgħa, 11 ta’ April, b’risposta għall-ittra li kien
bagħatlu s-Segretarju erbgħat ijiem qabel. Hu rringrazzja lis-Segretarju
għall-ittra tiegħu f’isem il-membri tal-Kunsill, u tas-Segretarju
personali, u għas-sentimenti sbieħ li wrejnih. Faħħar is-sinëerità talKunsill li minnu sab dejjem għajnuna biex l-Għaqda rnexxielha tgawdi
prestiāju mill-membri u mill-awtoritajiet tat-Telemalta, Maltacom u
GO. Qal li hu jieħu wkoll din l-opportunità biex juri l-istess sentimenti
lejn l-ittra li rëieva mingħand l-“Acting President”. Hu qal però li jrid
jiskuŜa ruħu li minħabba saħtu r-riŜenja tiegħu tibqa’ sseħħ għax
importanti li f’āieħ l-Għaqda din ikollha President “healthy” biex ilKunsill jibqa’ dejjem attiv. Hu qal li hu jista’ jibqa’ membru, u fejn
jista’ jibqa’ jagħti l-kontribut tiegħu. Iffirma l-ittra: Albert Balzan Eks
President.
Wara li nqrat din l-ittra kulħadd baqa’ sieket u f’qalbu ħass innuqqas ta’ dal-President li kulħadd kien draħ. Il-President il-ādid talab
biex kulħadd jagħmel sforz ħalli nkomplu bix-xogħol tagħna tal-Kunsill.
Għalhekk saru l-preparattivi għal-Konferenza Āenerali Annwali tatTlieta, 22 ta’ April, u nqara ir-Rapport Amministarttiv mis-Segretarju,
is-Sur Guido Bartolo, u r-Rapport Finanzjarju mit-TeŜorier, is-Sur Nikol
Saliba.
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L-Ināinier Griscti u s-Sur Salvino M agro fit-2 ta’ Āunju, għamlu
Ŝjara lill-Ināinier Balzan gewwa Dar il-Ħanin Sammaritan fejn kien
rikoverat, u tawh it-tifkiriet ta’ Mobile Telephone u Ikona tal-fidda għax
xogħol siewi li hu tant għamel biex iwaqqaf l-Għaqda, u tul kemm ilha
mwaqqfa. Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 6 ta’ Āunju, il-Kunsill
ħatar lill-Ināinier Albert Balzan bħala President Onorarju, u āiet
ifformulata l-ittra għal dil-ħatra. Kien għadu kemm irëieva din l-ittra
meta Albert għalaq għajnejh għal dejjem, u l-M ulej, li Albert tant ħadem
għalih ukoll, ħadu miegħu iāawdi l-Āenna.
Issa l-Kunsill bi ħāaru ried
jagħtih l-aħħar tislima, u l-għada, kmieni
wara nofsinhar, kulħadd sab postu āolknisja tal-Msida ħdejn Albert kollu
ħiemed moħbi bis-salib fuq rasu. M alKunsill kien hemm knisja nies, kollha
ħbieb tiegħu, li għall-aħħar darba āew
qrib tiegħu jsellmulu u jitolbu għalih.
Kien imdawwar b’nies tal-M uŜew li
għalihom ukoll tant ħadem u għamel
āid. Dawn ukoll bħalna tilfu āawhra. U
meta morna lura d-dar, u fil-laqgħat talKunsill li kellna wara, ħassejna iktar ilvojt li ħalla wrajh dan Albert li tant konna drajna.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Lulju 2008, (Għeluq
snini), meta āie diskuss kif kien qed isir il-ħlas qabel l-ikliet li
jorganizza l-Kumitat tal-Attivitajiet, is-Sur Nikol Saliba saħaq li lmembri għandhom jiāu avŜati biex dawk li jagħŜlu jħallsu qabel l-ikla,
għandhom jagħmlu dan qabel ma jidħlu fis-sala tal-ikel. Il-Kunsill
għalhekk se jibda jirranāa mal-management tar-restorant biex
jipprovdilu post u mejda Ŝgħira li fuqha jiābru l-ħlas qabel mal-membri
jidħlu jieklu.
F’din il-laqgħa jien kont ilmentajt li l-artikli li jien kont qed
nikteb għaL-LINJA u ppreŜentati mill-President il-ādid, kienu qed jiāu
injorati mill-Editur. Il-Kunsill qabbad lis-Segretarju biex jikteb ittra
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iebsa lill-Bord Editorjali biex jirrimedja dis-sitwazzjoni. Il-Bord
Editorjali baqa’ ma għamel xejn wara li nkitbet l-ittra, u għalhekk fillaqgħa tal-Kunsill tat-Tlieta, 12 ta’ Awwissu, il-Kunsill ta ordni biex
jien nipprepara l-materjal għall-ħarāa li jmiss, u wara nibgħatu jien
direttament lill-Editur tal-LINJA biex nipperswadih ħa jippubblikah. LEditur kien Ŝamm kelmtu, u āab l-artiklu tagħna fil-paāna Leħen IlPensjonanti taL-LINJA tal-ħarāa li kien imiss.
Kien kmieni f’Awwissu, u l-Kumitat tal-Attivitajiet, taħt is-Sur
Joe Caruana, ma riedx jagħmel iktar ’l quddiem attivitajiet f’nofsinhar
minħabba s-sħana li kienet qed tagħmel. Ħabat tajjeb għax l-attività li
kien imiss kienet BBQ u BBQ dejjem issir filgħaxija. Il-BBQ għal dissena sar il-Ħamis, 7 ta’ Awwissu āol-Garden View Hotel āewwa lQawra għat-8 ta’ filgħaxija. Kienet ħarāa li rnexxiet, ikel tajjeb u temp
sabiħ u pjaëevoli.
Il-President kien tal-fehma li wasal iŜ-Ŝmien li l-Istatut jiāi
emendat wara li hu kien sema’ bosta lmenti mill-Kunsill u membri oħra
dwar Artikli li ma kinux ëari. Jien kont għidt li kelli āa ħafna emendi
miābura, u għalhekk ivvolontarjajt biex inkompli naħdem fuqhom u fuq
emendi oħra.
Fil-laqgħa li kien imiss tal-Āimgħa, 5 ta’ Settembru, IlPresidemt staqasieni fiex kont wasalt fl-emendi biex ngħidlu meta liktar kmieni jien inkun nista’ naqrahom f’laqgħa tal-Kunsill . Jien
għidtlu jagħtini almenu āimgħa, u ghalhekk hu għajjat laqgħa talKunsill għall-Āimgħa, 12 ta’ Settembru, biex dahinhar jinbeda l-proëess
tal-aāāornament radikali tal-Istatutut billi jinqraw l-emendi proposti u
jiāu mfissra. Għamilt āimgħa naħdem fuqu. Ittajpjajtu fuq il-kompjuter
u mmarkajt l-emendi li għamilt bl-isfar trasparenti. L-Istatut āie rivedut
kwaŜi kollu u fih āiet introdotta s-sistema moderna ta’ numerazzjoni
deëimali tal-Artikli u Sub-Artikli barra l-korrezzjonijiet ortografiëi li
saru fuqu.
Kienet laqgħa li ħaditilna t-tul għax barra l-emendi tiegħi āew
proposti emendi oħra mill-membri tul il-laqgħa. Irnexxielna nduruh
kollu, iŜda issa kien baqa’ li niābor il-bidliet li saru fuqu, u npoāāi l88

Artikli f’posthom. Kellna l-ħtieāa li nagħmlu laqgħat oħra tal-Kunsill
fuqu, u wara l-laqgħa ħadtu miegħi biex inkompli naħdem fuqu
minħabba l-bidliet li saru.
Din is-sena wkoll ma fallejniex il-laqgħa tal-Kunsill malmembri Għawdxin. Din saret nhar l-Erbgħa, 24 ta’ Settembru 2008, filCalypso Hotel ta’ M arsalforn fejn saret ukoll l-ikla. Din il-laqgħa
stabbilixxiet ruħa għax il-membri Għawdxin ikunu jistennewha minn
sena għal oħra. Waqt li l-membri tal-Kunsill kienu qed jirritornaw minn
Għawdex fuq l-MV Madonna ta’ Pinu, tkellmu fuq l-għajnuna li lGħaqda jkollha mingħand is-Sur Tony Camilleri, minn Għawdex, li kull
sena jieħu ħsieb jiābor il-membri Għawdxin għal dil-laqgħa malKunsill. Is-Sur Salvino M agro u s-Sur Nikol Saliba għamlu
suāāeriment biex lis-Sur Camilleri l-Kunsill jeŜentah milli jħallas ilmiŜata għall-ikla talli jagħti das-servizz. Kulħadd qabel ma’ dassuāāeriment u l-President iddikjara li dak li intqal u āie deëiŜ fuq is-Sur
Tony Camilleri waqt it-traāitt, għandu jitqies bħala parti minn laqgħa
formali tal-Kunsill li kellu f’Għawdex dak inhar filgħodu. Is-Segretarju,
is-Sur Guido Bartolo, ħa nota ta’ kollox u wara kellu javŜa lis-Sur
Camilleri dwar id-deëiŜjoni tal-Kunsill.
Il-ħarāa tal-Ħamis, 2 ta’ Ottubru, kienet ħarāa interessanti bilwiri ta’ film: “Journey to the Centre of the Earth” fil-Qawra Cinema.
Wara l-għeāubijiet li kulħadd ra āo dal-film, bosta minnhom ikexkxuk,
l-ilka li kellna wara, āewwa l-Qawra Palace Hotel, kienet ta’ sulliev u
ta’ serħan il-moħħ għal kulħadd. Għal dawn iŜ-Ŝewā attivitajiet
attendew 145 membru tal-Għaqda.
Il-Kunsill iltaqa’ għal laqgħa normali tiegħu tal-Āimgħa, 3 ta’
Ottubru 2008, āewwa St Francis Ravelin, u nħasad meta l-uffiëëju
tiegħu sabu mimli kaxex tal-kartun. Āie infurmat mis-Security Guard
tal-post li dawk il-kaxxi poāāewhom tal-Payzone. Aħna għamilna
spazju biex nagħmlu l-laqgħa, u mill-ewwel ppreparajna ittra lis-CEO,
is-Sur David Kay, biex ngħidulu x’āara u nitolbuh jallokalna post
alternattiv. Il-President kellu jwassal din l-ittra fl-uffiëëju tas-Sur Kay,
u barra milli jagħmel hekk, hu u s-Segretrju jagħmlu laqgħa miegħu. Illaqgħa tal-Kunsill kienet qasira, iŜda qabel għalaqniha āie deëiŜ li s89

Segretarju jikteb ittra lis-Sur John Saliba tal-Human Resources and
Administration biex jikkonfermalna l-baāit għall-2009 li aħna konna
tlabna qabel ta’ €4660 + VAT.
Il-President u s-Segretrju kellhom ħafna laqgħat mal-uffiëëëju
tas-CEO, iktar u iktar meta saru jafu li l-uffiëëju tagħna ta’ St Francis
Ravelin āie allokat lill-Payzone mingħajr mas-CEO kien jaf b’dan kollu.
Huma gew imwiegħda minn Mr Kay li uffiëëju alternattiv kien qed jiāi
preparat għalina fl-Uffiëëju tal-Go plc ta’ Spencer Hill āewwa l-Marsa.
Sewwa sew il-management ta’ dil-Kumpanija kienu xxiftjaw ftit qabel
għal āewwa l-Administration Buildings tal-Marsa, u āo Spencer Hill
kien baqa’ biss ftit nies. Dan kollu sar jafu l-Kunsill kollu meta ltaqa’
għall-aħħar darba āewwa St Francis Ravelin nhar il-Āimgħa, 7 ta’
Novembru. Kien ukoll avŜat mill-President li l-laqgħa ta’ wara dik
kellha ssir fl-uffiëëju l-ādid ta’ Spencer Hill.
F’din l-aħħar laqgħa sirna nafu mingħand is-Sur John Saliba li lbaāit għall-2009 kien approvat bis-somma ta’ €4,500, jiāifieri €160
inqas milli tlabna. Aħna aëëettajnih. Il-President ukoll lili qalli biex
nieħu ħsieb l-artiklu fil-GO Magazine li kien se jiāi ppubblikat f’Jannar
2009.
Kif kien ippjanat, iltqajna għal-laqgħa li jmiss āewwa l-bini talGO plc ta’ Spencer Hill. Kienet il-Laqgħa Numru 146 tal-Kunsill ta’
nhar il-Āimgħa, 5 ta’ Diëembru 2008. L-uffiëëju sibnih komdu
biŜŜejjed bil-mobbli tagħna li l-GO āarrew għalina minn St Francis.
Issa għandna kamra għal-laqgħat u oħra Ŝgħira għall-kompjuter. Sibna
wkoll fih l-Air Condtioner. Wara li l-President qal it-talba, hu ppropona
mill-ewwel li niktbu ittra ta’ ringrazzjament lis-CEO talli, bis-saħħa
tiegħu, āejna provduti bl-uffiëëju l-ādid. Jien qrajt l-artiklu li ktibt għal
āol-GO Magazine u āie approvat. Jien bdejt naqra l-emendi tal-Istatut,
u Il-President ta ordni biex fil-laqgħa li jmiss inkomplu niddiskutu dawn
l-emendi, u jien ikkonfermajt li kelli kollox miābur.
Dħalna fis-sena l-ādida tal-2009 u fl-ewwel laqgħa fiha talĀimgħa, 9 ta’ Jannar, il-Kunsill iddiskuta x’jista’ jsir għas-sena ta’ wara
li taħbat il-15-il anniversarju minn mindu l-Għaqda tagħna āiet
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imwaqqfa. Spiëëajna biex ngħidu li għad fadal Ŝmien biex naħsbu
x’nistgħu nagħmlu, iŜda jien wegħedt lil sħabi li nikteb l-istorja talGħaqda għal dawk il-ħmistax-il sena, u ppjanajna kif nibdew minn issa
niābru, mill-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill u tal-Konferenzi Āenerali, ittagħrif meħtieā.
Rigward l-artiklu tiegħi għall-ĀO Magazine, daħal Jannar u ma
smajna xejn dwar il-pubblikazzjoni tiegħu. Il-President ddeëieda
jikkuntattja lill-Editur huwa stess biex jara meta kien se jiāi ppubblikat.
Wara ntfajna fuq dak li l-iktar ltqajna għalih, jiāifieri l-emendi talIstatut. Jien qrajt l-Artikli kollha kif ippustjathom wara li kienu
imbidlu kawŜa tal-aħħar diskussjoni li għamilna fuqhom. Qrajt dawk li
Ŝidt biex il-kitba fih tagħmel sens. Spjegajt kulma kien ādid u daħħalt
dawk li ppropona mill-ādid il-Kunsill. Konna ddiskutejna ftit iktar
minn nofsu meta l-President iddeëieda li nħallu l-kumplament għallaqgħa oħra. Hu għamilha ëara li l-emendi kollha jridu jkunu lesti sallaqgħa tal-Kunsill ta’ qabel il-Konferenza Āenerali Annwali ta’ M ejju li
kien riesaq, għax f’dik il-Konferenza jridu jiāu approvati dawn lemendi.
Meta l-Kunsill reāa’ ltaqa’ nhar il-Āimgħa, 6 ta’ Frar, jien
komplejt naqra l-emendi u nispjega dak li kien ādid. M iddiskussjonijiet li nqalgħu ħarāu xi emendi oħra, iŜda rnexxielna
ngħaddu l-emendi kollha. M eta l-President staqsieni meta l-Istatut
emendat ikun lest biex jiāi preŜentat quddiem il-Konferenza Āenerali
Annwali ta’ Mejju, jien għidtlu li sa’ ħmistax oħra jkun lest. Jien
wegħedt lil-President, l-Ināinier Tony Griscti, li sa dik il-āurnata jien
nibgħatlu bl-imejl l-aħħar verŜjoni ittajpjata tal-Istatut bl-emendi
immarkati bl-sfar bla ma jintwera t-test li kien hemm qabel. Kien
impossibbli li tagħmel mod ieħor ħlief li fil-Konferenza jitqassmu kopji
tal-Istatut il-qadim biex wieħed ikun jista’ jkun jaf kif l-Artikli kienu
qabel.
Jien irrikmandajt ukoll li fil-Konferenza Āenerali jien naqra lIstatut kollu mingħajr ma ngħid fejn kienu l-emendi ħlief meta niāi
mistoqsi biex nagħmel dan, għal xi Artiklu partikulari. Jien tajt dalparir għax tant kien hemm emendi li għamluha impossibbli li dawn jiāu
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mgħoddija separatament wieħed wieħed, kif normalment isir meta jkun
hemm ftit emendi. Dan ma jfissirx li ma jsir ebda bdil fejn ikun meħtieā
wara li tiāi approvata xi emenda proposta mill-membri preŜenti. IŜda
jien għidt li wara li jsir dan, jittieħed vot wieħed għall-Istatut kollu bħala
Statut emendat, u b’hekk issir l-approvazzjoni totali u finali. Kulħadd
qabel mal-proposti tiegħi.
Il-President imbagħad ressaq mozzjoni biex il-Konferenza
Āenerali Annwali 2009 issir nhar il-Āimgħa, 15 ta’ Mejju fid-9 ta’
filgħodu, fl-Istitut Kattoliku , il-Furjana
Il-laqgħa tal-Kunsill ħadet xi ftit fit-tul, iŜda xorta l-Ināinier
Griscti sab ħin jirrapporta li l-Editur tal-GO magaŜine wegħdu li lartiklu tal-Għaqda kien se jidher fil-ħarāa li jmiss, iŜda ma qallux meta,
għax kien għadu ma jafx lanqas hu.
Nhar il-Ħamis, 19 ta’ Frar, saret ikla f’nofsinhar fil-Corinthia
San Āorā. Kien hemm attendenza sabiħa u wieħed seta’ jinnota kemm
il-post ta’ San Āorā sar Ŝviluppat b’atmosfera sinjorili għall-aħħar. Likel kien mill-aħjar, u spiëëajna nibqgħu nieklu tard sal-4 ta’ wara
nofsinhar.
Il-Kunsill inħolqulu Ŝewā problemi wara xulxin rigward illaqgħat tiegħu. Il-laqgħa li kienet iffissta għall-Āimgħa, 6 ta’ M arzu,
kellha tiāi mħassra minħabba li ma kienx se jkollna kworum, l-iktar
minħabba mard. Il-laqgħa ta’ warajha, fl-ewwel Āimgħa tax-xahar li
kient taħbat fit 3 ta’ April, kienet il-āurnata tad-Duluri, u għalhekk
kellha titħassar ukoll. M a stajniex nistennew iktar minħabba li lKonferenza Āenerali Annwali, kif āiet qabel imħabbra b’ëirkolari lillmembri, kienet iffissata għall-Āimgħa, 15 ta’ M ejju. Iltqajna qabel lewwel Āimgħa tax-xahar, jiāifieri nhar it-Tlieta, 5 ta’ Mejju. Jien
f’dawk il-āranet li ma ntqajniex lestejt l-emendi kollha tal-Istatut, u
għalhekk stajna niddiskutuhom fuq fuq f’din il-laqgħa.
Kellna affarijiet importanti oħra x’niddiskutu bħala
preparamenti għall-Konferenza Āenerali. Iddiskutejna id-diskors talPresident. Is-Segretarju qara r-Rapport tiegħu, iŜda minħabba li kellna
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it-TeŜorier skuŜat għax ma attendiex, ir-Rapport Finanzjarju baqa’ ma
nqarax. Qabel għalaq il-laqgħa, il-President qalilna li l-artiklu tagħna
għall-GO magazine reāa ma āiex ippubblikat u āie deëiŜ li hu jagħmel lilment tagħna mal-Editur.
Fit-8 ta’ Mejju kienet l-aħħar āurnata li jintlaqgħu
nominazzjonijiet għall-Kunsill il-ādid għas-snin 2009/10 u 2010/11 u
emendi għall-Istatut. Is-Segretarju, is-Sur Guido Bartolo, dak inhar tard
filgħxija infurmana bit-telefown li ma rëieva xejn minn dawn. Innominazzjonijiet kienu għalhekk dawk li għamilna aħna biex jimlew iddisa’ postijiet tal-Kunsill, barra mis-Sur Alfred Calleja li ma giex
nominat għax kien ilu ma jattendi laqgħat tal-Kunsill mingħajr qatt ma
avŜa. Aħna nnominajna lis-Sur Joe Debono floku.
Fil-āranet ta’ qabel il-Konferenza Āenerali, il-President u sSegretarju marru jkellmu lis-Sur John Saliba tal-Go plc minħabba li sa
dakinhar kien għadu ma sar ebda ħlas mill-baāit għall-2009. Is-Sur
Saliba però infurmahom li s-somma giet imnaqqsa minn €4,500 għal
€2,795 riduzzjoni ta’ 37 fil-mija. Huma wrew id-diŜappunt tagħhom u
qalulu li huma ma aëëettawx dat-tnaqqis. Il-President u jien
ifformulajna ittra lis-CEO, is-Sur David Kay, u l-Ināinier Griscti mar
biħa għand is-Segretarju tas-CEO.
Waslet il-āurnata tal-Konferenza Āenerali Annwali tal-2009,
nhar il-Āimgħa, 15 ta’ Mejju fid-9 ta’ filgħodu fis-Sala Mons Gonzi, lIstitut Kattoliku tal-Furjana. Kienet Konferenza importanti li fiha riedu
jiāu kkonfermati id-disa’ membri tal-Kunsill. Dawn kienu: L-Ināinier
Tony Griscti, u s-Sinjuri Joe Caruana, Guido Bartolo, Nikol Saliba,
Salvino M agro, John Mifsud, Wallace Tabone, Joe Debono u jien.
Kellna attendenza tajba ħafna, u l-membri li attendew iffirmaw
isimhom fuq karti ipprovduti fuq mejda Ŝgħira fid-dħul tas-Sala taħt issorveljanza tas-Sur Salvino Magru u s-Sur Joe Caruana. Wara li ffirmaw
isimhom il-membri āew mogħtija kopja tal-Istatut il-qadim, jiāifieri dak
ta’ bla emendi, biex jggwidahom ikunu jafu x’tibdiliet saru.
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Meta l-President fetaħ il-Konferenza, talab lil kulħadd iqum
bilwieqfa biex jagħmel minuta silenzju għat-tifkira tal-Ināinier Albert
Balzan, il-fundatur tal-Għaqda tagħna. Wara l-Ināinier Griscti għamel
id-diskors tiegħu u warajh inqraw ir-Rapporti tas-soltu.
Qabel ma jien bdejt naqra l-emendi għall-Istatut rajna li kellna
kworum li jitlob l-Istatut, u spjegajt li jien kont se naqra l-Istatut il-ādid
kollu bl-emendi. Min ikun irid jagħmel xi bidliet għal xi Artiklu
partikulari jkun jista’ jipproponihom waqt il-qari, iŜda kien se jittieħed
vot finali meta jinqara l-Istatut kollu bil-bidliet li jkunu daħlu. Dan kien
meħtieā minħabba li ma kienx possibbli li jittieħed vot għal kull
emenda, tant kien hemm emendi.
Bix-xorti, ftit kien hemm min oāāezzjona għall-emendi li qrajt,
għalkemm xorta l-laqgħa damet ftit iktar mil-laqgħat tas-soltu. IŜda
ħadd mill-membri ma telaq mis-Sala; l-ewwel nett minħabba li l-bieb
tas-Sala kien magħluq, u t-tieni nett minħabba li wara l-Konferenza
kellna is-soltu kafè u pastizzi! Meta ttieħed il-vot finali, l-emendi
għaddew b’kunsens unanimu. Wara āew moqrija l-ismijiet tal-membri
tal-Kunsill, āew eletti iŜ-Ŝewg awdituri: is-Sur Vincent Zahra u s-Sur
Michael Zammi, u l-President għalaq il-Konferenza.
Bis-saħħa ta’ dil-Konferenza l-Għaqda issa għandha Statut ādid
u modern li jagħmel unur lill-Għaqda. Is-Sur Joe Caruana tal-Kunsill
Ŝejjen il-Logo tal-Għaqda b’ëirku madwarha bl-isem tal-Għaqda
Pensjonanti Telemalta M altacom GO, u dal-Logo l-ādid se jkun poāāut
fuq il-qoxra ta’ barra ta’qudddiem meta l-Istatut il-ādid jiāi stampat.
Iktar tard din is-sena, għal ħabta ta’ Awwissu, l-Ināinier Tony
Griscti irnexxielu jipperswadi lis-Sur Aloisio tal-GO plc biex iāib
reklam fuq barra tal-qoxra ta’ wara tal-Istatut, u dan aëëetta li jagħmel
hemm reklam tal-Home Pack, waqt li l-Kumpanija daħlet hi għallispejjeŜ tal-istampar ta’ 500 kopja għand il-Golden Gate.
Fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Diëembru, āie preŜentat
l-Istatut stampat, u kulħadd qabel li mhux il-kontenut tiegħu biss
jagħmel unur lill-Għaqda, iŜda anki l-format tiegħu. Āiet mogħtija
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kopja lil kull membru tal-Kunsill, u āie deëiŜ li aktar ’l quddiem ilmembri tal-Għaqda jiāu mogħtija kopja lilhom ukoll.
Il-laqgħa tal-Kunsill ta’ Āunju ma saritx, u għalhekk il-laqgħa
ta’ wara l-Konferenza Āenerali saret l-Āimgħa, 3 ta’ Lulju 2009. F’din
il-laqgħa tal-Kunsill saru l-ħatriet tal-uffiëjali tal-Kunsill skont l-Istatut.
Dawn il-ħatriet saru hekk:
President: l-Ināinier Tony Griscti.
Viëi President: is-Sur Joe Caruana.
Segretarju: is-Sur John M ifsud (is-Sur Guido Bartolo ried li jiāi
meħlus minn dil-kariga).
Asst Segretarju: jien āejt mitlub naëëetta dil-kariga u jien aëëettajt.
TeŜorier: is-Sur Nikol Saliba.
Asst TeŜorier: is-Sur Salvino Magro.
Chairman tal-Kumitat tal-Attivitajiet: is-Sur Joe Caruana.
Membri: is-Sinjuri, Wallace Tabone, Guido Bartolo u Joe Debono.
F’din il-laqgħa, il-President ħabbar li hu āie infurmat mis-Sur
Joe Agius tal-GO Magazine li l-artiklu tal-Għaqda kien se jidħol filħarāa ta’ Awwissu 2009. Did-darba tal-GO Magazine Ŝammew
kelmithom, u l-artiklu tagħna deher fil-paāna Leħen il-Pensjonanti ta’
dal-M agaŜin. Fil-Laqgħa ta’ Ottubru jien qrajt quddiem il-Kunsill lartiklu l-ādid li ktibt għall-ħarāa tal-Diëembru 2009 ta’ dal-MagaŜin, u
dan kien approvat.
Issa li s-Sur John Mifsud laħaq Segretarju, ma setax ikompli
jħaddem il-kompjuter waqt li hu u l-membri l-oħra kienu f’kumitat.
Kellna l-ħtieāa għalhekk li nsibu xi membru tal-Għaqda imħarreā
sewwa fuq il-kompjuter. Il-Kunsill qabel li jiāi mitlub is-Sur Anthony
Mulè Stagno. Dan aëëetta u attenda l-ewwel laqgħa tiegħu bħala
membru Coopted fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 2 ta’ Ottubru 2009.
Kien mill-ewwel jidher li minn dal-membru il-Kunsill kien se jkollu
għajnuna kbira.
Bdiet is-sena l-ādida tal-2010 is-sena tal-15-il anniversarju talGħaqda. L-ewwel laqgħa tas-sena, dik ta’ Jannar, il-Kunsill iddeëieda li
ma jiltaqax. Iltqajna nhar il-Āimgħa, 5 ta’ Frar, u s-Sur Anthony Mulè
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Stagno issuāāerixxa li l-Għaqda tagħna jkollha sit elettroniku (Website)
li hu vvolontarja li jieħu ħsieb biex iwaqqfu. Hu ppropona li l-isem
ikun: pensjonantitelemalta.org.mt, u l-Kunsill approva dan l-isem.
Jien fil-bidu tas-sena 2009, kif āa għidt qabel, ivvolontarjajt li
nikteb l-istorja tal-ewwel 15-il sena tal-Għaqda li kienu jagħlqu din issena tal-2010. Bl-għajnuna tas-Sur Joe Debono, li jieħu ħsieb il-filing
tad-dokumenti tal-Għaqda kont āa ksibt xi tagħrif għall-istorja tiegħi.
Jien meta rajt is-Sur Mulè Stagno daqshekk ħabrieki tlabtu biex huwa,
bl-għajnuna wkoll tas-Sur Debono, ikompli jiābor aktar tagħrif għalija
mill-minuti tal-laqgħat tal-Kunsill. Hu aëëetta u dam ħafna jiāborli din
l-informazzjoni. IŜda meta rajtu mgħobbi b’ħafna xogħol, iddeëidejt li
niāborhom jien. Għalhekk għal perijodu sa madwar nofs l-2011, tlabt
lis-Sur Debono jibda jislifni l-fajl bil-kopji tal-laqgħat tal-Kunsill u talKonferenzi Āenerali. Jien bdejt noħodhom id-dar miegħi ħalli niflihom
bil-kwiet, u minnhom nieħu nota tat-tagħrif meħtieā għal l-istorja li kont
āa bdejt nikteb.
F’dik il-laqgħa ta’ Frar jien ippreŜentajt l-artiklu tas-soltu għallGO Magazine, u dan kien approvat mill-Kunsill. Konna għadna ma
nafux id-data ta’ meta kienet se tkun il-ħarāa tal-GO M agazine li jmiss,
iŜda l-President kellu assigurazzjoni mill-Editur li l-artiklu tagħna se
jkun imdaħħal f’dik il-ħarāa.
Nhar is-Sibt, 13 ta’ Frar, il-President u s-Sur Joe Debono
attendew għan-nom tal-Għaqda, l-Assemblea Āenerali tal-Kunsill
Nazzjonali tal-Anzjani, kif kien deëiŜ fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Gimgħa,
5 ta’ M arzu. F’din il-laqgħa tal-Kunsill ukoll, is-Segretarju għarraf lillKunsill li kopja tal-Istatut il-ādid āiet mibgħuta lill-membri kollha talGħaqda li kienu aëëettaw li jirëievu, skont id-Data Protection Act, iëëirkolarijiet tal-Għaqda.
Il-laqgħa ta’ April flok il-Āimgħa tas-soltu, saret il-āurnata ta’
qabel għax kien hemm ħafna li ma setgħux jattendu. Jien li kelli innotat
fid-djarju tiegħi il-laqgħa għall-Āimgħa, il-Ħamis kelli appuntament
ieħor importanti u āejt skuŜat. F’din il-laqgħa tal-Ħamis, 8 ta’ April, isSur Tony Mulè Stagno spjega li l-Website āiet reāistrata b’dak l-isem li
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konna tajniha, u qalilna li issa kull ma jonqos li l-Go tagħti l-“Hosting”.
Is-Sur Mulè Stagno ippropona li lis-Sur John Felter, is-Segretarju
jibgħatlu ittra ta’ ringrazzjament għall-għajnuna li dan kien qed jagħtih
fit-tħejjija tal-Website. Hu ippropona li l-Istatut għandu jiāi emendat
biex min ikun Coopted ikun jista’ jivvota. Il-President ħa deëiŜjoni biex
dan is-suāāeriment jitħalla għal laqgħa oħra għax xtaq jisma’ l-veduti
tiegħi li tant ħdimt fuq l-Istatut.
Il-Kunsill kellu aħbar oħra ta’ mewt ta’ membru tal-Kunsill.
Did-darba messet lis-Sur Wallace Tabone li ħadd ma kien jistenniha, u
seħħet fis-26 ta’ April. Għalhekk il-President fetaħ il-laqgħa tal-Kunsill
tal-Āimgħa, 7 ta’ M ejju, b’talba għal ruħu u wara għamel eloāju sħiħ
fuq kemm Wallace ħadem fil-Kunsill, speëjalmet fil-Kumitat talAttivitajiet. Wallace kien sar speëjalista biex jorganizza l-ikliet talGħaqda. Hu kien jagħmel ħafna mix-xogħol li bih jibbukkja marrestoranti l-ikliet li kienet tagħmel l-Għaqda, għax hu kien mitħla talikel tajjeb. Kellu manjeri u kapaëità biex bihom kien jinnegozja lprezzijiet, u kien iŜomm l-ordni waqt l-ikliet. Il-Kunsill kien se jħoss ilvojt li ħalla wrajh.
Waslet il-Konferenza Āenerali Annwali tal-2010 li saret nhar ilĀimgħa, 14 ta’ M ejju 2010. Il-Kunsill dak inhar, kien kompost millPresident, l-Ināinier Anthony Griscti; Viëi President, is-Sur Joe
Caruana; Segreatrju, is-Sur John Mifsud; TeŜorier, is-Sur Nikol Saliba;
membri, is-Sinjuri, Salvino M agro, Joe Debono, Anthony Mulè Stagno
u jien. Il-President qabel ma għamel id-diskors tiegħu skont l-Istatut,
talab lil dawk preŜenti biex iqumu bilwieqfa u jagħmlu minuta silenzju
bħala tislima lis-Sur Wallace Tabone, membru tal-Kunsill li kien
ħalliena.
Is-Segretarju qara r-Rapport tiegħu u t-TeŜorier qara r-Rapport
Finanzjarju. F’din il-Konferenza ma kienx hemm elezzjoni, u għalhekk
il-President stieden lil min kien preŜenti biex jagħmel il-kommenti
tiegħu fuq dak li kien sema’ f’dik il-Konferenza. Kien hemm reazzjoni
għal dak li qal il-President fid-diskors tiegħu rigward li l-Kunsill forsi
għad jasal biex inaqqas l-attivitajiet tiegħu minħabba li l-baāit mill-GO
plc mhux qed ikun biŜŜejjed. Kien hemm suāāeriment li l-membri tal97

Għaqda jibdew iħallsu miŜata fis-sena. Kien hemm min din ma
xtaqhiex iŜda kien favur li l-Kunsill ikompli jsus wara l-GO plc biex din
iŜŜid il-finanzjament tagħha.
Wara, is-Sur Tony Mulè Stagno ħajjar lill-membri biex
japplikaw għal dak li kien se joffri l-Kunsill rigward tagħlim dwar l-uŜu
tal-kompjuter. Iktar ’l quddiem qalilhom li huma rëevew informazzjoni
dwar dan fië-êirkolari tal-Konferenza Āenarali, u ħeāāiāhom biex
japplikaw. Dan, is-Sur Mulè Stagno ħabbru, għax fil-laqgħa tal-Kunsill
ta’ qabel il-Konferenza kien ivvolontarja li dal-kors fuq il-kompjuter
jagħmlu hu. M a kienx hemm iktar x’jingħad, u l-laqgħa spiëëat kmieni
bil-kafè u l-pastizzi mogħtija mill-Għaqda fil-Kafeterija tal-Istitut
Kattoliku, il-Furjana, fejn saret il-Konferenza.
Kif āie rrappurtat fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 4 ta’ Āunju
2010, is-Segretarju, is-Sur John Mifsud, bagħat ir-riŜenja tiegħu minn
Segretarju u minn membru tal-Kunsill. L-Ināinier Anthony Griscti,
bħala President, qal li aħjar dir-riŜenja tiāi diskussa fil-laqgħa li jmiss
ta’ Lulju. F’din il-laqgħa jien kont għaddejt l-artiklu tal-Għaqda għallGO Magazine mill-kompjuter tiegħi tad-dar għall-kompjuter tal-Għaqda
fl-uffiëëju tagħha ta’ Spencer Hill. Baqa’ma nqarax għax ma setgħax
jinfetaħ minħabba xi problemi fil-password tal-kompjuter. Il-Kunsill
tani ordni biex l-artiklu nibgħatu jien direttament lill-Editur biex jiāi
imdaħħal fil-ħarāa tal-magaŜin ta’ Settembru.
Il-President, fil-laqgħa tal-Kunsill tal-Āimgħa, 2 ta’ Lulju,
ressaq quddiem il-Kunsill il-proposta tas-Sur Anthony Mulè Stagno
biex issir emenda fl-Istatut biex min jiāi Coopted ikun jista’ jivvota. IlPresident qalli biex nagħti l-kummenti tiegħi fuq dil-proposta. Jien għidt
li āaladarba l-Kunsill għandu Ŝewā postijiet battala fil-membri tiegħi,
jiāifieri dik tas-Sur Wallace Tabone li kien ħalliena u dik tas-Sur John
Mifsud li bagħat ir-riŜenja tiegħu, u minħabba li fl-aħħar elezzjoni ma
kienx hemm runners-up (għax l-elezzjoni ma kienx hemm bŜonnha), isSur M ulè Stagno huwa membru sħiħ tal-Kunsill skont l-Istatut.
Il-President qal li la l-post ta’ Segretrju huwa vakanti, u la s-Sur
Mule Stagno huwa membru sħiħ tal-Kunsill, allura hu jipproponi lis-Sur
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Anthony Mulè Stagno għall-post ta’ Segretarju. Jien kont issekondajtu.
Il-membri tal-Kunsill kollha qablu mal-proposta tal-President, u s-Sur
Mulè Stagno aëëetta.
Āie diskuss il-fatt li bosta drabi il-laqgħat tal-Kunsill bil-ħniena
kien qed ikollhom kworum. Il-President qabbad lis-Sur Mulè Stagno,
bħala s-Segretarju l-ādid, biex jindaga mal-membri kollha tal-Kunsill
ħalli jgħidu liema mill-āimgħa hija l-aħjar āurnata għalihom biex
jattendu. Jekk ikun hemm il-bŜonn din tinbidel mill-ewwel āimgħa taxxahar kif kienet s’issa.
Il-laqgħa tal-Kunsill ta’ wara saret għall-ewwel darba fl-ewwel
Ħamis tax-xhar, li għal Awwissu kienet fil-5 tax-xahar. Hekk kien
stabbilixxa s-Segretarju wara li staqsa lill-membri kollha tal-Kunsill.
Jien fakkart lill-Kunsill li il-laqgħat fl-ewwel Āimgħa tax-xahar kienu
nbidlu mill-ewwel Tlieta tax-xahar biex jakkomodaw lili meta jien āejt
offrut li nkun Coopted fil-Kunsill f’Novembru tal-1997; 13-il sena
qabel!
Il-President irrapporta dwar l-ewwel laqgħat li kellu mal-Kap
tal-Human Resources Officer (CHRO), bl-isem ta’ Ms Michelle
Bonnici, li saret il-kuntatt għalina biex aħna ninqdew. Iltaqa’ magħha
fuq il-finanzi tal-Għaqda, kemm fit-23 ta’ Lulju, kif ukoll tliet ijiem
qabel dil-laqgħa tal-Kunsill. Imbilli kien għadu ma rëieva ebda risposta
fuq dak li talabha, bagħtilha e-mail mill-uffiëëju bħala reminder, u hi
weābitu dak il-ħin stess u talbitu jerāa jiltaqa’ magħha fit-12 ta’
Awwissu. Qabel ma ntemmet din il-laqgħa, is-Segretarju appella lillmembri tal-Kunsill biex fil-laqgħa li jmiss ħadd ma jfalli għax il-Kunsill
kien se jieħu r-ritratt tal-15-il anniversarju tal-Għaqda.
Il-Kumitat tal-Attivitajiet bagħat ëirkolari lill-membri biex
jattendu għall-BBQ filgħaxija āewwa M arsaskala, nhar il-Ħamis, 2 ta’
Settembru. Din ië-ëirkolari talbet ukoll lill-membri jgħidu min hu
interessat li jimla l-post battal ta’ membru fil-Kunsill. Mill-membri
kollha kien hemm is-Sur Joe Giusti li vvolontarja biex isir membru filKunsill. Dan āie kkuntattjat bit-telefown mis-Segretarju u talbu jattendi
għal-laqgħa tal-Kunsill li kien imiss, jiāifieri nhar il-Ħamis, 2 ta’
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Settembru fid-9 ta’ filgħodu, fl-uffiëëju tal-Għaqda āewwa Spencer
Hill, il-M arsa.
Meta l-President fetaħ il-laqgħa bit-talba tas-soltu, is-Sur Joe
Giusti kien barra l-uffiëëju jistenna ngħajtulu. Qabel kollox tkellimna
fuq is-Sur Giusti u kulħadd sar jaf min hu. Āie mgħajjat jidħol. u is-Sur
Tony Mulè Stagno intoduëielu l-membri tal-Kunsill. Il-President fehmu
li hu suppost kien se jiāi Coopted biex jimla l-vakanza li ħalla seħibna,
is-Sur Wallace Tabone, iŜda minħabba li ma kienx hemm runner-up
mill-aħħar elezjoni, hu issa se jkun membru sħiħ tal-Kunsill. Is-Sur
Mulè Stagno pproponieh, u s-Sur Joe Debono ssekondah, u l-membri
tal-Kunsill kollha ivvutaw biex isir membru tal-Kunsill. Poāāa
bilqiegda madwar il-mejda, u l-laqgħa bdiet tikkunsidra l-aāenda
tagħha. Issa għall-grazzja t’Alla reāa’ għandna Kunsill sħiħ.
It-TeŜorier, is-Sur Nikol Saliba, iddikjara biex jidħol fil-minuti
li hu mill-fondi tal-Għaqda u bil-kunsens tal-President, ta donazzjoni ta’
€20 lid-Dar tal-Providenza b’sufraāju għal ruħ Wallace. Il-President, lInāinier Tony Griscti, irrapporta li mil-laqgħat li kellu ma’ Ms M ichelle
Bonnici rriŜulta li l-GO plc approvat baāit għalina ta’ €2,500, u hi
ddikjarat li dik kienet il-fiāura finali.
Is-Segretarju, is-Sur Anthony Mulè Stagno, irrapporta fuq ixxogħol li kien qed jagħmel huwa u s-Sur John Felter fuq il-website talGħaqda, u qalilna li dwaqt kien se jāibilna l-forom li kienu qed ifasslu
biex napprovawhom aħna aktar ’l quddiem.
Kif
kien
ippreveda
sSegretarju fl-aħħar
laqgħa, f’din illaqgħa konna se
nieħdu r-ritratt tal15-il anniversarju,
iŜda mbilli s-Sur
Guido Bartolo kien
assenti
bdejna
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nittitubaw jekk għandniex noħduh. Fl-aħħar ddeëidejna li noħduh, u
mbagħad naraw kif ninfilsaw fih ir-ritratt tas-Sur Bartolo. Kien hemm
min fostna li kien jinqala’ jagħmel dax-xogħol. Ir-ritratt ħadnih barra luffiëëju fil-kuritur wiesa’ wara li ppuŜajna u ħallejna spazju għar-ritratt
tas-Sur Bartolo fit-tarf. Ir-ritratt bil-kamera tat-Tezorier N.Saliba,
āibidulna skrivan tal-GO li kien fil-viëin. F’dan ir-ritratt deħru dawn ilmembri: il-President: l-Ināinier Anthony Griscti; Viëi President: is-Sur
Joe Caruana; Segretarju: is-Sur Anthony Mulè Stagno; TeŜorier: is-Sur
Nikol Saliba; Asst TeŜorier: is-Sur Salvino M agro; M embri: Jien u sSinjuri Joe Debono u Joe Giusti, (Nieqes Guido Bartolo).
IŜda āara wara, li s-Sur Bartolo ma baqax jattendi l-laqgħat tagħna,
ritratti tiegħu ma sibniex u r-ritratt baqa’ mingħajru. Issa mela mhux
biss il-Kunsill tar-ritratt għandu membru nieqes iŜda anki l-Kunsill
proprju! Il-vakanza li ħalla s-Sur Guido Bartolo l- Kunsill ried iħalliha
vojta sakemm seħibna, l-Inā. Salvino Gatt, joħroā bil-pensjoni fil-bidu
tal-2011 u jsir membru tal-Kunsill tal-Għaqda tagħna, kif jixtieq hu.
Fil-bidu tal-istorja tagħna konna għidna li l-ewwel laqgħa talGħaqda taghna saret fl-Istitut Kattoliku, āewwa l-Furjana, nhar it-Tnejn,
25 ta’ Settembru 1995 biex jiāi mwaqqaf il-Kumitat ProviŜorju.
Jiāifieri il-15-il sena bdew minn Settembru 1995 u għalqu f’Settembru
2010.
Nifirħu lill-Ināinier Anthony Griscti u lis-Sur Salvino M agro li
kienu fil-Kumitat ProviŜorju tal-1995, u baqgħu dejjem attivi fil-Kunsill
sal-għeluq il-15-il Sena Anniversarju tal-2010, u wara!. Ad Multos
Anno. Ma’ dawn jixraq li nsemmi, dawk li jiāuni f’moħħi bla ebda
prerëedenza, dawk li b’xi mod jew ieħor taw kontribut lill-Għaqda tul
dawn il-ħmistax-il sena. Dawn huma:
John Camilleri, Tony De Bono, il-mibki Albert Balzan, Anthony
Griscti, il-mibki Charles Arrigo Azzopardi, Eric Sollars, Joe Caruana,
Rose Tabone, Gerry Clarke, Nikol Saliba, Joe Giusti, Joe Debono,
Anthony Mulè Stagno, Tony Mejlaq, il-mibki Vincent Scerri, Il-mibki
Wallace Tabone, John Saliba, Stephen Muscat, il-mibki Victor Attard,
il-mibki Anthony Parnis, Peter Mifsud, Joseph F X Zahra, Sonny
Portelli, Joe Azzopardi, David Kay, M ichelle Bonnici, John Saliba,
Paul Vella, il-mibki Carmelo Cauchi, Edward Sammut,Tony
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Abela,Vincent Zahra, William Zammit, Agnes Vella, Guido Bartolo,
Salvino M agro, Ivo Galea, M ario Vassallo, Patrick Curmi, Patri
Eusebio, John M ifsud, Alfred Calleja, Alfred Caruana , Jesmond
Camilleri, M. Caruana, Richard Attard, S Borg, Franco Aloisio,
Edmond Brincat, John Felter, Daniel Gauci, Ingrid Farrugia, Joe Agius,
u naturalment jien li fil-Ħmistax-il Anniversarju li ktibt għalaqt 84 sena,
nagħtikom parir biex għall-Āublew tal-Fidda tal-Għaqda tagħna, għaxar
snin oħra, issibu lill xi ħadd ieħor biex ikompli jiktbilkom l-istorja ta’ lGħaqda għal dan l-Anniversarju tant prominenti, għax ikun skomdu
ħafna għalija biex niktibhulkom fil-poŜizzjoni li nkun dak inhar...
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