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kbir I aktar gflall Edukazzjoni fa' pajjiżna, innna nittamaw li
Dr Laferla jagħmel mill-aħjar li jista’ biex I-llsien Malti jdaħħlu
fil-klassijiet kollha tal-Liċew u ta’ 1-Iskejjel I-oħra Sekondarji.

I#IL-MALTIM
Ħaġa oħra l-'‘Għaqda” sabet ta’ twegħir ma’ wiċċlia : ilħruġ tar rivista t3għha “il-Malti” f dawn iż-żmenijiet millagħar tal-lum. Oħandi naħseb li kulħadd jithem liema taħbit
iltqajt miegħu biex komplejt noħroġ dir-rivista: darba minnhom kellha toħroġ b ’għadd doppju ta’ 40 paġna. Il-kilba,
kemin proża kemm ukoll poeżija, ma għamlet qatt għajb lil dik
jj dehret fil-ħarġiet tas-snin ta’ qabel—u hekk nittama li tibqa’
sejra. Dan ifisser li la 1-bombi, la n-nar u lanqas il-biża’ talrnewt li tinsab imdendla fuq rasna 1-fiin kollu, ma jeqirdu
dik ix-xrara ta’ kitba li tinsab tixgħel bii-qawwa tagħha kollha
fil-qalb tal-kittieba tal-Malti.
REDIFFUSION — B B C .
Ħafna mill-kittieba tal-H(jħaqda” tagħna kellhom dissena xi xogħlijiet taglihom imxandrin minn fuq ir-Rediffusion u dan 1-aħħar ukoll mill-B.B.C. Dan sar bil-ħidma u 1lieġġa tal-"Għaqda tal-Malti (Université)’' li mhijiex ħlief
wahda millferghat qawwija u b'saħħithom li fiarġu mill“Qħaqda'’ tagħna.
IMSEĦBIN AKKADEMIĊI MEJTA
ll-‘ Għaqda wkoll ġarrbet telf kbir bil mewt ta’ erba’
mseħbin akkademiċi tagħha. L-ewwel kienet ittelfa ta’ Dr.
ûuiè Micallef, L L.D., wieħed mill-membri ewlenin tal“Għaqda' u wieħed mill-aqwa filoloġi li qatt kellu Mlsien
Malti. Imbagħad, bħal sajjetta fil-bnazzi, waslitilna l-aħbar
tal-mewt tat-tabib Gużà Bonnici. Ħabrieki, ħaddiemi, dejjem
ħsiebu fil'ġid li jista' jagħmel lill-llsien Malti, hu ma kien
jeghja qatt fil-ħidma siewja u fejjieda li kieti qabad fil-ħruġ ta'
kotba bil-malti, rumanzi u poeżija, li nafu biżżejjed b ’liema
mod għollew u kabbru 1-letteratura ta’ pajjiżna. Il-ħidma
ticgħu kienet kbira daqs kemm kbira kienet imħabbtu lejn
1-llsien Malti. 11-baħħ li ħalla wrajh it-tabib Bonnici mhux la
kemm jimtela. Smajna wkoll bil-mewt ta’ Feliċ Mifsud
onmci, 11 kien wieħed mill-imseħbin xjuħ u minn dawk
H fiadinu fl-ewwel snin tal-“Għaqda”; u, ftit tax-xhur ilu,

bħal warda li tqaċċtet metn kipnpf
ġmielha u tarmi l fwieħa tapTiha
żugħa tal-Professur Kan Q Theuma
attakk aħrax mil-Luftwaffe.
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vittma ta’ l-ewwel

IR-REBĦA
Bil-ħila u bil-ħidma wtieqa li d^iipm ta*
‘<rk ^ ,,
•a|għi!,a|ih1' ,,Siei? i Malti mexa ’> quddiem ħafna daħaHHskei
e k°||ha u l-lum jista’ jiftaħar li ghandu l-Professur tiegħu
Umversita li hu wkoll wieħed mitl-aħiar u mill-aktar
memhr, ħabrieka tal-"Għaqda”. Għalkemm iż-żtnienliġe
l.dher imsaħħab gmielu u jista’ jfisser il-qerda ta' lsienna u
iaAnan
ko u *• gfiamilna, imma bit-tama tagħna
.. ’^ awwa tan-nazzjon li qed tħarisna, u fil-ħila u ssanna li qed turi Malta, ma għandniex naħsbu li dan is-sħab
îswed li gliaddej minn iuq gżiritna ma jgħibx darba għal
dejjem, b’rebħa kbira għalina.
Gużk Chetcdti.

Lwien
X ’isir minnhom il-lwien tal-qawsalla
Xfiin għajjiena mid-dehra tal-bliet,
Terġa’ tidħol maejn darba tkim ħarġet
Fil-palazz kollu dawl tas-smewwiet ?
X ’isir minnhom il-lwien minn tal-fjuri
Meta fl-aħħar tħallina r-rebbiegħa,
U fil-wied u fl*għelieqi u fil-ġonna
Il-ward jibda jitbiel raa’ kull siegħa?
X ’isir minnhom il-lwien tal-għasafar
Meta jaqgħu għajjiena mill-ħajja,
U fis-saltna ħanina tal-qabar
Tmut u tiskot għalihom kull ġrajja P
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Je k k jintilfu dal-lwien ftit jimporta
Kieku tista’ int treġġa’ s-sbuħija
Tal-lwien ħomor li kellek fuq wiċcek
Meta biatni fil-jiem taż-żgħużija.
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