K ronaka

ta ’

‘‘I l -M alti ”
121

KRONAKA TA' "IL-MALTI

it

tt> DIMISSJONI

TASSEGRETARJU
U OHAŻLA TA’ SEGRETARJU ĠDID

w ħobbina ngħarrfu ill. «-Sur Guéè Cbeteuti li kien Segrela'- 'frftaqda” ħalla mill-kanka ta Segretarju b ’mkejja
■
nnjfsl, gbax ra li ma satax pssokta jaqdi d-dmiripet tiegħu
i'l’”sefrretarju Ida preġudizzju ta' xċgħol ieħor u ta ’ kariki oħra
nmminiBtrat vi. Aħna, jiġifieri, il-Kunsill u 1-Membri effettivi,
flaiigba general'. kellna nilqgħu fuq qalbna din it-talba tiegħu
in' dimissjoni għalex nafu li minn Guże Cħetcnti. membru promnenti tnl-“Għaqda” . li ilu ]aħdem bhala Segretarju għal tmien
^nin sħab bl-akbar ħeġġa u leħħa, il-‘‘Għaqda” kienet qiegħda
rir-haħ mbiix ftit 11 li issa bid-dimissjoni tiegħu tilfet mhux ftit.
Xs-Sur fhetruti. iżda, meta għarrafnieh li d-dimissjoni tierrbu ġiet milqngħa fil-wnqt li raddejnielu 1-bajr tagħna għaxxogħol fejjiedi li għamel kemm dam Segretarju, weġibna li bħala
membru u kitt eb jissokta jaħdem bl-istess ħeġġa b'ħal qabel u
li hu ma jonqosx !i jibqa’ jgħin lill-“ Għaqda’’ għar-risq tagħha
h tal-Malti.
Flok is-Sur Ohetc-nti nbatar f'laqgħa ġenerali 'tat-28 ta ’
Xovembru, is-Sur Tyo Muscat Azzopardi, P .L ., bin il-mejjet Kav.
Guzè Muscat Azzopardi, 1-ewwel President tal-“ Għaqda” . Filwaqt li nifirbulu nittamaw illi r-rabta hekk storika u għażiża
i Ivħa ]in«ab il-lum marbut mal-“ Għaqda” mill-ewwel żminijiet
tal-ħajja ta^bha bbala Membru Korrispondent f’Lixandra u issa
bbaln Membru Akkademiku tagbha f*Malta, u kittieb magħruf talMalfi, rna ^ħandux f’din il-karika ġdida li huwa nħatar għaliha,
jaeħinp] ?T,ajb M demmu — il-lum magħruf biżżeiied fl-istorja
tal-Lsien Malti.
laqgħa
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F ’l-Laqgħa Akkademika H saret mill-“ Għaqda” , fid-Dar ta’
■an Gnzepp (Unione Cattoiica 8. Giuseppe), il-Belt, fit-28 ta’
rr'-,ir'! ' nrlra'r' dawn il-komposizzjonijiet minn Membri tal• +. ,1-i'1 ’ Hf-hhom mġibu isirnhorn quddiero il-komposizzjo7]- ^ 1 n •. ^'u^abba n-nuqqas ta ’ wisa’ dawn il-kompoeizzjornjiet sa pdhru f’“Tl-Malti’’ ta’ Marzu. 1 9 4 9 :-
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M. Agius : Wara l-Ewwel X ka (poeż.ja)
Kapt, J . E. Busuttil : L-lmbroljun (Studin n*il, i
Dr. E . Agius : Riħ Fuq (p0eżrja)
J P^ologikuj.
Patri G. Meylak, S.J. : Għar Qam la (me.vn^
A. Cremona : Kelb X iħ tal-Għassa ipoeSa) '
Xtaqna nfakkru lil dawk il-Membh li
komposizzjom tagħhom f ’xi Laqgħa Akkademika tal-‘‘Għaqdadli 1-komposizzjoni li jaqraw ma għandhiex tkun d.ġà deJet
jew i għad tn d tidher f xi ġurnal jew rivista oħra, b 4 b E
régula hija x-xewqa tagħna li komposizzjomiiet li imnr.w f T
għa Akkademika tal-” Għaqda” jidhru f ‘’Il-Malti’’ bħaa S kira ta d.k il-laqgħa li tkun saret m01-” Għaqda” . Dak li għidna
għal -kompos.zzjomjiet h jinqraw f’Laqgħa .Akkademika jgħodd
ukoil għal koinpoMzzjonijiet oħra li jinbagħtu biex jidħru f’“IlMalti , u li ma għandhomx ikunu komposizzjonijiet li ikunu diġà
dehiu jevv li għad iridu jidhru f xi ġurnali jew rivisti oħra.
HATRA TA’ ĠIEH
|
Nifirhu bil-qalb kollha lis-Sur GEOKGE J. EANSLEY għattitlu ta ’ ġieh ta ’ Kavalier Donat ta ’ 1-Ordni Militari ta Malta
ii lilu nghata xi ġimgbat ilu.
Ar u 4-qi TCnnsili
Is-Sur Kansiey 1m Membru Akkadem.ku u Membru tal-Eunsih
tal-“ Għaqda” , u dejjem wera 1-akbar mteress g a -is^ j
progress tal-Malti. H uwa kien 1-ewwel wieħed li sawwm bd
Malti sistema t a ’ Stenografija tal-Malt-i mqa ia 4 Vollh^
“Gregg” li b ’riħet il-klassijiet B xejn h tetaħ ma Ha
lnxiet liat'na ’1 quddtem lost 1-rstudenti Matm. Huwa ^
Editur tal-‘‘Y O U TH ” , ġurnal rstruttiv ħalna 8 ^ 8 ^
tagħna, u li jrnissu jkun f ’idejn it-.tfal ta Mb, ° ^ tail sa tart
minn dan, il-ħidma li għaliha huwa mag ru m
tabgwertal-gżira ta’ Għawdex hija dik taż-żmimje
u Mal.
ra, meta bħala Kummissarju ta dik il-G
ibħruxija ta'
tin. sabu fih għajnuna kbira sabiex ma )
smn Li
tbatijiet u n-nuqqas tal-bżonmjiet
,rħaddejjm millhorn Malta u 1-Gżejjer li jagħmlu inacnbjikrah sigħat tal-ħajja tagħhom.
k h wgfràVà lilu
Bil-ħaqq kollu għalhekk jicllier h
° »ft twelidu, u
bħala għożża tax-xogħol H għauiel gbal
ü aħna għandna għallejn nifirħulu.

