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LILL-MA LTIN 

Nhar it-8 ta' Settem bru 

Maltin ta' Malta, 

Maltin ta' barra minn Malta, 

[Għadd 92 

Maltin tad-dinja kollha li tħossu fikom il-qawwa tal-gżira 

żgħira, 

bgħid minnkom u minn Malta, mitluf f'nofs l-akbar belt 
tad-dinja, bħal qatra ilma f'nofs ta' baħar, illum, fil-waqt 
li intom il-koll, tinsabu fejn tinsabu, inġmajtu u nġħa
qadtu biex tfakkru l-fidwa ta' Malta, nħoss jien ukoll fija 
qawwa barranija timlieni, tqanqalni, tħeġġiġni. Inħossni 
rrid insieħeb leħni ma' leħinkom u ntenni l-għajta ta' rebħa 
li mis-swar tal-Birgu u tal-Isla dwiet mal-gżira kollha. 
U għalhekk irrid inkellimkom.lil ko11 bħal bniedem wieħed. 
minn din il-belt1i lilkom il-koll qiegħda żżomm marbutin 
u magħqudin taħt ħakma waħda. biex nifraħ magħkom 

u bil-ferħ tag-ħna aktar tissaħħaħ 1J titqawwa r-rabta tagħna. 

Meta għadu qalil ħalef il-qerda ta' Malta, misserijiet
na, mħażżmin bil-qawwa ta' ġensna, qamu II tqabdu, tqabdu 
u rebhu, rebħu Ll Malta baqgħet Malta. Għaddew is-snin, 
u għedewwa oħra, issa b'isem II issa b'isem ieħor, 

tennew il-ħalfa li jeqirdu 'l Malta u jagħmlu minnha, 
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mhux gods ħerba imma art oħra li, isbaħ jew ikrah, 
q:ra ~kunx aktar Malta.lt-theddi~a kienet imdendla fuq 
rasna, u minnha ma konniex neħilsu kieku ma ħarsitniex 
il-ħakma għaqlija tal-Ingilterra. Jekk Malta għadha Malta 
nafuh lil Ingilter:ra, li qatt ma tbiddel il-bixra tal-ġnus li 
taħkem imma tħarishom minn kull taħsir barrani. 

Jekk irridu li t-tifkira ta' dan il-jum tibqa' tiġġedded 
minn sena għal sena, jekk irridu li Malta tibqa' li hi, 
Malta fil-lsien u l-qalb. ngħożżu r-rabta li torbotna mal
Ingilterra, għax fiha l-ħajja tagħna, il~kobor tagħna, il
qawwa tagħna. 

P. P. S. 

(Dawn l-erba' kelmiet inkitbu biex jixxandru minn Londra 
mill-B. B. 0., imma dak in-nhar il-Prof. P. P. Saydon 
kien il-Belġju għall-Kungress tal-Orjent9.1isti). 

ADOLF HITLER 

Ħaseb u xtaq: nar kullimkien u dmija, 
U taħkem fuq l-Ewropa r-rieda tiegħu; 
Il-Paċi mhedda bkiet, u stenoiet b'ħerqa 

lfiġġ il-jum u jsir il-ftehim miegħu. 

Ċ}UŻE CHETOUTI 


