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h é minnu Din hi ħaġa meħtieġa għax jekk dan ma js;rv
ner^għu mmorru lora mitt sena u l-ebda ġenerazzjoni ta' bnedmin
't q a C m S f k ü S ' U bil-Malti mill-Maltin huwa qasam Nazzjonali
i

tsanrlnA meħdu ħsiebu xejn inqas minn kull qasam leħor li huvva
t
»
m * . m'll- hħf ; » kien " * » ' “ * * • » t»iS
i f l a l-ilsien Malti biss huwa tassew Malt.:

L

“ Din biss ħabib ta qalbi
Għandi, dm Alla tanif
Dil-kelma li bi ġmielha
Nitgħaxxaq qed tarani."

L-anqas ma nistgħu ngħidu li din hi xi ambizzjoni żejda min-naħata'
l-Akkademja tal-Malti. Biżżejjed niftakru li l-Gvern Kolonjali kien
impona fuq il-poplu Malti, il-lum kulħadd jagħraf fl-aħjar interess ta'
Malta, l-ortografija xjentitika tal-Malti li kien fih it-Tagħrif, għaxar snip
biss wara li kien deher dak id-dokument storiku, u dan eżattament
ħamsin sena ilu.
B'dan l-Akkademja tal-Malti l-lum tiftaħar!
Imħabba dan l-Akkademja għandha għax tittama li poplu rajh f'idejh
jagħrat ma jkasbarx lilu nnifsu u jiddeċiedi li jsegwi l-bon sens li żZieda li s-seminar vvasal għaliha turi ċar u mill-ewwel.
Kelma ta egħluq: Dan id-dokument ma jfissirx li l-bibien ta' l-istudju
jew ta' l-għert huma magħluqa. Ma hemm xejn ħażin li l-istudjuż
tassev\ tas-suggett jibqa' jifittex u jistudja għax hekk xieraq; imma ma
mstgħux nerggħu nibdew inbagħbsu bl-ortografija tal-Malti jew
inħallu f idejn kul min, kultant kontra qalbu, u kontra l-istudji kollha
tieghu, ikollu jikteb bil-Malti! Il-kitba tal-Malti għandha tittieħed blistess serjetà li poplu ċivilizzat jieħu ta' l-interessi Nazzjonali tieghu!
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akkademja tal -malti
Seminar Aġġornament tal-Malti: Tarġa Gap, Mosta
is-Sibt 14 ta' April, 1984
President:
Is-S.T. l-lmħallef, Dr. Wallace Ph. Gulia

PROGRAMM
9.30 a.m.

-

Ftuħ tas-Seminar mill-President ta' l-Akkademja, isS.T. Dr. Wallace Gulia LL.D., B.A., B.Sc., Ph.C.,
M.A. (Admin.) (Manch.), D.P.A. (Lond.)

9.45 a.m.

-

Proċedura u Qari tar-Rapport
mwaqqfa mill-Akkademja

tal-Kummissjoni

Bidu ta' l-istudju tar-Rapport (Sezzjonijiet A u B),
diskussjoni u riżoluzzjonijiet
10.30 a.m.

-

Ħin ghall-Kafè

11.00 a.m.

-

Issuktar ta' l-istudju tar-Rapport
diskussjoni u riżoluzzjonijiet

1.00 p.m.

-

Hin għall-lkel u l-Mistrieħ

2.30 p.m.

-

Issuktar ta' l-istudju tar-Rapport
diskussjoni u riżoluzzjonijiet

3.45 p.m.

-

Finalizzazzjoni tar-Rapport

4.30 p.m.

-

Hinghat-Tè

(Sezzjoni

Ċ),

(Sezzjoni

Ċ),

KONTRIBUTURI
1 l-Kummissjoni tiżżiħajr lil dawn il-persuni li għoġobhom ivvieġbu

I għaIl-appelI li kien deher fil-gazzetti u tawha l-kontribuzzjom u/jew
l-għajnuna tagħhom:-

Radd ta' Hajr
-Akkademja tal-Malti tirringrazzja minn qiegħ qalbha lir-'Rothmans Croup of
Companies u partikolarment lill-Managing Director tagħhom f'Malta, is-Sur
Ronald V. Pizzuto, għas-sussidju ġeneruż li taw lill-Akkademja biex għamlu Ipubblikazzjoni ta" dan l-għadd speċjali ta' ll-Malti possibbli. Bil-prezzijiet ta' Iistampa !i għandna l-lum, din il-pubblikazzjoni ma kinitx tkun possibbli.

AgiusMikiel, 12/18 Triq id-Dejqa, Valletta.
Aquilina Prof. Gu2è, Rihana, Triq il-Ferrovija l-Qadima, Balzan.
Attard Emanuel, Sylvio, Fl. 1, Triq San Filippu, B^Bugia.
Azzopardi Rev. John S.J., Dar Manresa, Rabat, Għawdex.
Balzan Nardu (Imqareb), Sqaq tax-Xatba l-Ħamra, Mqabba.
Ċilia Ġanni A., 23A, Triq Sir H. Luke, Mġarr.

