Cash & Carry
Prop: CHARLES BOXALL

Misraħ ir-Rebħa, Vittoriosa
Tel: 21801308 Mob: 99470561

FRANKA LIRA

Prop. Carol Ellul

Fejn issib toys, detergents, stationery u ħafna affarijiet oħra

Kważi kollox bi prezz ta’ Lira
Victory Square, Vittoriosa - Tel: 2180 7544

Mob: 7942 9165

Fava Woodworks Co. Ltd.
KW 17B, Corradino Industrial Estate, Paola
Tel: 2182 7650

Manufacturers of all types of Wooden Mouldings
Showrooms at the Factory and
80, St. Joseph High Road, Ħamrun

Special prices for furnished flats owners
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Il-Kelma tal-President

ara ħafna diskors fil-vojt mill-ftit li
ma tantx għandhom rispett lejn ilKnisja Kattolika, il-Viżta tal-Papa Benedittu
XVI saret b’suċċess u sodisfazzjon kbir
għal kulħadd. Bħal ma ġara fiż-żewġ viżti
tal-Papa preċedenti l-mibki Ġwanni Pawlu
II li kellna x-xorti wkoll nassistu għalihom,
din il-viżta tal-Papa sejra tħallilna tifkiriet
mill-isbaħ. Is-Soċjetà tagħna kienet ewlenija
f’Beltna biex tqajjem entużjażmu għal dan
l-avveniment importanti billi aktar minn
ġimgħa qabel żejnet il-faċċata tal-Każin fejn
twaħħal ukoll ritratt tal-Qdusija Tiegħu ilPapa. Biex din iż-żjara tħalli l-frott mixtieq
huwa mportanti li nimxu fuq il-messaġġ li
l-Papa tana fid-diskorsi tiegħu.
Għaddew il-Festi tal-Ġimgha l-Kbira u
l-Għid u bħal ma jsir kull sena tisma’ ħafna
kummenti u kull tant issib min għandu
l-kuraġġ li jikteb. Illum aktar min qabel
irridu nkun innovattivi u norganizzaw bisserjetà għaliex il-kompetizzjoni m’għadhiex
ma dawk il-postijiet li għandhom ilproċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid
imma prattikament ma’ Malta kollha
għaliex huma bosta dawk li qegħdin
jorganizzaw‘Peagants’ u attivitajiet oħra
konnessi mal-Ġimgha Mqaddsa. Fil-fatt
din is-sena inħass in-nuqqas tan-nies
għaliex għandhom ħafna fejn imorru. Din
is-sena waqt il-proċessjoni inqata’ d-dawl.
Għalkemm dan ħoloq problema imma
fl-istess ħin esperjenzajna xi jfisser kieku
l-proċessjoni tibda toħroġ bid-dawl taxxemgħa kif kien issuġġerit ftit snin ilu, liema
suġġeriment anqas ġie kkunsidrat.
Jiena ngħid li għandu jsir studju dwar dan
mal-partijiet konċernati. Imma żgur li mhux
lok li l-proċessjoni toħroġ fix-xemx tiżreġ u
sena oħra se tkun agħar għaliex il-Ġimgħa
l-Kbira taħbat fit-22 ta’ April. Din is-sena
kellna wkoll nuqqas ta’ reffiegħa. Bħal ma
jsir kull sena il-ħruġ tal-proċessjoni huwa
sabiħ u organizzat sakemm tasal fuq is-sur
tal-kurdara. Wara u d-dħul tagħha ma jistax
ikun aktar diżorganizzat. Biex nottjenu
riżultati tajbin hemm bżonn norganizzaw u
nikkordinaw ma’ dawk kollha nvoluti. Nieħu
pjaċir meta nisma kif postijiet oħra jaħdmu
u kultant letteralment ngħir għalihom.
Ġimgħa qabel beda r-Randan kont qiegħed
nisma quddiesa fil-parroċċa ta’ Raħal Ġdid
u wieħed mill-avviżi kien li l-Kappillan
kien qiegħed jistieden għal-laqgħa lil dawk
kollha li jieħdu sehem jew dilettanti talproċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
Niftakar laqgħa bħal din fil-Parroċċa
tagħna saret snin ilu meta l-Arċipriet talġurnata twebbel biex ibiddel u jagħmel
f’diżordni l-post tal-vari fil-Knisja tagħna,
kif għadhom sal-ġurnata tal-lum.
Jekk irridu nirranġaw u nqajmu aktar
interess biex anke jkollna reffiegħa biżżejjed,
hemm bżonn ta’ struttural tal-Kummissjoni
Ġimgħa Kbira, biex flimkien man-nies
preżenti li taw u qegħdin jagħtu kontribut

		

Werrej

Lawrence V. Farrugia

kbir f’din l-attivitaċ jidħol demm ġdid.
Barra minn dan l-Arċipriet għandu jiddelega
t-tmexxija ta’ din il-Kummissjoni lil ħadd
ieħor għaliex minħabba l-impenji pastorali
tiegħu m’għandux il-ħin biex jikkordina din
l-attività.
Meta nitkellmu fuq il-Ġimgħa Kbira ma
nistgħux ma nsemmux il-Funzjonijiet liturġiċi
ta’ dawn il-ġranet li l-Kolleġġjata tagħna
kienet taghmel b’tant sollennità. L-Ilbies
tal-Appostli, bit-T-Shirts, qomos u flokkijiet
kkuluriti żgur ma jmorrux meta ma jkollokx xi
Appostlu li anqas jersaq għat-tqarbin bħal ma
kellna s-sena l-oħra. L-Adorazzjoni tas-Salib
tista’ ssir b’aktar ordni u sollennità. Il-Liturġija
tippermetti li s-Salib ikun mgħotti u jinkixef
biċċa biċċa kif għadu jsir f’San Ġwann. Jidher
li qegħdin nagħtu aktar importanza biex
inlestu ħalli noħorġu l-proċessjoni fil-ħin u
nfittxu nispiċċaw.
Ma nistax inħalli għaddej is-suġġeriment
li kien hemm fir-Riviżta ‘Flimkien’ biex
ma jsirux aktar pubblikazzjonijiet u lotteriji
konnessi mal-wirjiet. Il-wirja ‘Getsemani’
li ilha ssir sittax il-sena, bdiet mix-xejn
u llum għandha ħafna materjal tagħha
inkluż 17 il-statwa life-size. Dan kollu kien
iffinanzjat mill-qliegħ tal-pubblikazzjoni,
mill-lotteriji u donazzjonijiet. Il-kittieb
ma jagħtix alternattivi ta’ kif jistgħu jiġu
ffinanzjati l-ispejjeż biex jittellgħu dawn ilwirjiet li jsiru b’ħafna sagrifiċċji u xogħol
volontarju. Jiena kont aktar nistenna li jitlob
lil kull min qiegħed jorganizza wirja biex
jagħti rendikont finanzjarju għas-sodisfazzjon
ta’ kulħadd bħal ma l-Każin tagħna jagħmel
ta’ kull sena.
Dalwaqt niċċelebraw l-Ewwel Erbgħa ta’
San Lawrenz u kelli sodifazzjon kbir meta
attendejt għall-ewwel laqgħa organizzattiva
bejn dawk kollha involuti fl-organizzazjoni
tal-festa biex flimkien norganizzaw u mmexxu
din l-attività. F’din il-laqgħa spikkat is-sens
ta’ fraternitaċ u għaqda li tawgura tajjeb għallfutur tal-Festa u tal-entitajiet konċernati.
Ninsabu mpenjati bi programm intensiv ta’
xogħol li jrid isir sa qabel il-Festa. Għandna
wkoll il-mawra tal-Banda barranija millBelġju li sejra tissieħeb magħna għall-ġranet
tal-Festa ta’ San Lawrenz ta’ din is-sena.
Qiegħed nieħu pjaċir nara l-interess talmembri għas-safra li l-Banda sejra tagħmel
f’Diċembru li kif rajtu irnexxielna nġibu prezz
mill-aktar attrattiv.
Kull għajnuna hija apprezzata, il-Kazin
m’huwiex tal-Membri tal-Kumitat imma talMembri kollha. Biex inwettqu dan ix-xogħol
għandna bżonn il-flus. Ninsabu konvinti li blgħaqal tal-Kumitat jirnexxielna nakkwistaw
dak li għandna bzonn. Għalhekk meta ftit
ġimgħat oħra nibgħatilkom appell għal
donazzjoni kunu ġenerużi u ħadd m’għandu
jonqos milli jagħti donazzjoni.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Il-Banda San Lawrenz taħt Mro. Carl M. Artz

M’

hemm ebda dubju li fost l-aħjar żminijiet ta’ din il-Banda
kienu dawk meta kienet taħt id-direzzjoni tas-Surmast
Ġermaniż Karl M. Artz.
Dan kien wasal Malta, fuq talba tal-Kumitat ta’ dawk is-snin, qrib
il-Milied ta’ l-1924 u beda l-impenn tiegħu fid-29 ta’ Jannar tassena ta’ wara, b’kuntratt ta’ erba’ snin.
Daħal għax-xogħol b’ruħu u ġismu tant li, erba’ xhur wara kien
ġiebha tajba biżżejjed biex tagħmel kunċert fit-Teatru Rjal nhar is26 ta’ April, li bih kienet ħarġet bl-unuri kollha. Dan is-suċċess
beda t-triq għal tliet kunċerti oħra. L-wieħed fit-Teatru Manoel fit13 ta’ Diċembru ta’ l-istess sena. L-ieħor fit-Teatru Rjal il-Hadd 13
ta’ Ġunju 1926, u l-aħħar wieħed fl-istess teatru fl-1 ta’ Jannar ta’
sena wara.
Fil-kunċerti kienet tieħu sehem martu, mużiċista mill-aqwa,
drabi tkanta u drabi oħra fuq il-pjanu jew bil-vjolin. Iżda l-aktar
li ngħatat prominenza kien f’dak deskritt mill-ġurnali bħala Programma d’Addio. Dan il-kunċert ilBanda għamlitu fil- ġnien ta’ l-Argotti, il-Furjana, fil-25 ta’ Settembru 1927. Dakinhar, is-sinjura Artz
kienet idderiġiet ‘il-banda f’xi għażliet mir-repertoju ta’ dik il-lejla.
Dan seħħ billi Mro. Artz kien talab li jinħall mill-kuntratt ta’ erba’ snin, biex ifittex futur aħjar, kif
irnexxielu jagħmel. Jumejn wara l-kunċert fl-Argotti, Artz u martu ħallew Malta fi triqithom lejn
Vienna.
Taħt dan is-surmast, il-Banda kienet għamlet progress kbir. F’uħud mill-ġurnali ta’ dak iż-żmien
spiss kien jinkiteb li l-Banda Vittoriosana kienet laħqet il-perfezzjoni u l-programmi li kienet tagħmel
kienu jintlaqgħu b’delirju ta’ applawsi. L-aktar meta Artz, permezz ta’ din il-Banda, dewwaq għallewwel darba f’Malta il-mużika ta’ Strauss u Wagner, bil-valz Der Rosenkavalier ta’ l-ewwel u
b’għażliet mit-Tristan und Isolde ta’ l-ieħor.

Misruq f’jiem il-Festa ta’ San Lawrenz
Fl-antik, tista tgħid li l-festi kienu fost l-aktar attrazzjonijiet prinċipali li kienu jistennew in-nies
tul is-sena. Għalhekk, ma setax jonqos li ma jiġbdux folol kbar. Il-Birgu ma kienx nieqes minn dan
u l-festa ta’ San Lawrenz kienet tiġbet fil-Birgu l-eluf. Fl-antik, il-pjazza kienet iċken milli hi llum u
billi kienet l-aktar post prominenti, ir-rassa tan-nies ma kenitx tonqos. Minn din is-sitwazzjoni, kien
hemm min japprofitta ruħu, speċjalment jekk ikollu jdejh ħfief u jkollu bżonn il-flus.
Każ tipiku seħħ fil-festa ta’ San Lawrenz iċċelebrata fl-1896. Ċertu Pawlu Degabriele, ta’ 18-il sena
minn Ħal Qormi, ipprofutta ruħu mir-rassa li kien hemm fil-pjazza u seraq l-arloġġ b’katina tal-fidda
mill-but tas-sidrija ta’ Ġuże Camilleri, anzjan mill-Birgu.
Jumejn wara, il-pulizija qabdet lill-ħalliel u tressaq il-Qorti. Deher quddiem il-Maġistrat Giovanni
Battista Mifsud, li sabu ħati tar-reat u waħħlu 9 xhur ħabs b’xogħol iebes. Illum kien jispiċċa b’xi
sentenza sospiża biex ftit taż-żmien wara aktarx jerġa’ jagħmel l-istess.
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Giulio Carpegna (1793 - 98)
L-Inkwiżitur li ħabb lill-Birgu

W

ara li qrajt “Storja tal-Inkwiżizzjoni ta’ Malta”,
tlett volumi tal-Professur Patri Alexander Bonnici, illum mejjet, ħsibt li jkun ta’ interess għas-soċi talKażin tal-Banda San Lawrenz xi tagħrif fuq l-imsemmi,
l-aħħar Inkwiżitur f’ Malta.
Kienu bosta l-Inkwiżituri li żammew rabtiet ma’ San
Lawrenz tal-Birgu, imma ħadd minnhom ma ħabb lil
din il-parroċċa daqs Carpegna. Mgr. Giulio Carpegna
twieled f’Ruma fl-1760. Waqt li kien jaħdem fil-kongregazzjoni tal-Buon Governo, il-Papa Piu VI għażlu biex
ikun Inkwiżitur għal Malta fis-7 t’Awwissu 1792. Huwa
wasal hawn fl-24 ta’ Jannar 1793 wara li l-Inkwiżitur
Giovanni Filippo Gallarati Scatti (1785-93) temm il-kariga bħala Nunzju Appostoliku. Dan kien l-aħħar ms-27
Inkwiżitur ta’ Malta li laħaq Kardinal. Irrid infakkar li
żewġ Inkwiżituri oħra, Fabio Chigi (1634-39) u Antonio
Pignatelli (1646-49) wara li temmew il-karigi tagħhom
f’pajjiżna ġew ikkonsagrati Papiet bl-isem ta’ Papa
Alessandru VII u Papa Innoċenz XII.
Carpegna kien benefattur ewlieni tal-Knisja Lawrenzjana. Biżżejjed insemmu li hu ġieb għal dawk li kellhom il-benefiċċji u oħrajn li kienu jaffaċċjaw fil-knisja
matriċi ta’ San Lawrenz, l-onorifiċenza tar-rukkett u
tal-muzzetta. Lill-Kappillan ġablu l-użu tal-kappamanja
bil-qawwa ta’ brevi pontifiċja u tah il-pusess f’dik ilknisja fl-1 ta’ Jannar 1797. Kellu xi nuqqas ta’ ftehim
mal-Isqof Vicenzo Labini minħabba l-onorifiċenza talbenefiċjati ta’ San Lawrenz.

minn George Cilia

vozzjoni tagħhom, ħasbilhom biex isibilhom relikwija
minn naħa waħda mill-knejjes ta’ Ruma msemmijin għal
dan il-qaddis. Huma qed iħejju purċissjoni festiva biex
isir it-trasport ta’ din ir-relikwija u jqiegħduha fil-Knisja
Parrokkjali tagħhom”.
Għalhekk, kif inhu xieraq, il-Parroċċa tal-Birgu ħadet
ħsieb li ssir pittura ta’ dan l-Inkwiżitur, bi skrizzjoni
taħtha. Iżjed tard, dik il-pittura tqiegħdet fl-Awla Kapitulari.

Din tfisser: F’din is-sena 1797, qed jitfakkar li Giulio
Carpegna, Inkwiżitur u Delegat Appostoliku, stħaqqlu
dan ir-ritratt bħala garanzija tal-gratitudni u tal-imħabba
tagħna lejh. Hu ħares b’għożża kbira lil-Knisja Matriċi
ta’ San Lawrenz billi ħaseb fiha ħalli jkabbar id-dinjita`
tal-kleru tagħna, biex imexxi ‘il quddiem il-kult u biex
it-tempju jiżżejjen iżjed.

Fis-sala tal-mużew ġewwa l-knisja hemm konservati
numru ta’ affarijiet prezzjużi ġo vetrini tal-ħġieġ, fosthom kappa ħamra rikka u l-libsa bajda bil-bizzilla ta’
Għawdex li tintlibes f’nhar il-Festa fuq l-istatwa talqaddis hija rigal mill-Mgr. Carpegna.
Fil-Birgu diġa kien hemm relikwija ta’ San Lawrenz li matul is-sena tinżamm fl-artal tal-kor u fil-festa
tiġi esposta fuq l-artal maġġur, imma il-kleru xtaq xi
ħaġa oħra iżjed insinji. Ħadd ma seta’ jgħinhom daqs
l-Inkwiżitur, qabel il-Festa tal-1797 huma rrikorrew
għandu. Carpegna fit-3 ta’ Awwisu kiteb lill-Kardinal
Busca. Il-Kleru u l-poplu tal-Belt Vittoriosa, devotissimu ta’ San Lawrenz, għandhom il-knisja Matriċi u
Parrokkjali imsemmija għalih. Dan l-aħħar il-knisja ġiet
dekorata mill-Qudisja Tiegħu il-Papa bl-onorifiċenzi
minuri ta’ Kolleġġjata. Din hi l-knisja fejn l-Inkwiżituri
jassistu għall-funzjonijiet sagri.
“Huma wrewni ix-xewqa li jiena nagħmel f’isimhom
supplika lill-Papa biex jakkwistalhom relikwa insinji ta’ San Lawrenz. Jien qed nirrikorri għandek biex
naqtgħulhom xewqithom”. It-tweġiba kienet pożittiva.
Fil-5 t’Ottubru meta kienu qed jistennew ħerqana ilwasla tar-relikwija, Carpegna kiteb lill-Kardinal Segretarju. “Il-Kleru u poplu ta’ din il-belt Vittoriosa laqgħu
bil-ferħ l-aħbar li se taslilhom relikwija insinji ta’ San
Lawrenz. Saru jafu li l-Papa biex jikkuntenthom fid-de-

		

Il-pittura ta’ Carpegna hawn imsemmija nqerdet flimkien ma’ opri oħra fl-attakk mill-ajru tat-Tieni Gwerra
Dinjija fis-16 ta’ Jannar 1941, meta l-Awla Kapitulari
ġġarfet kompletament.
L-aħħar Inkwiżitur, li kien għadu ta’ 37 sena,
għalkemm kellu xi Kardinali fil-familja tiegħu ma mexiex ‘il quddiem f’Karriera ekkleżjastika. Nistgħu ngħidu
li Carpegna nnifsu kien il-vittma ta’ tribunal li kien qed
imut bla glorja, u li fih sa minn żmien twil ma kienx
fadal ħlief twemmin ta’ ħajja. Mar-riżenja tiegħu minn
Inkwiżitur u Delegat Appostoliku f’Malta, Giulio Carpegna baqa’ eskluż minn kull dinjita` u għalhekk intesa’.
Imma żgur li Carpegna kien għadu ħaj sa l-1819 għaliex
nafu li f’dik is-sena hu kien marid ħafna. Għalhekk jidher li hu miet meta kellu qrib sittin sena.
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Il-Bidu tal-Countdown

ekk nistħajjilha iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewwel Erbgħa
ta’ San Lawrenz, bidu ta’ countdown. Countdown
lejn il-Festa. Bla ma trid, l-Ewwel Erbgħa iġġibek
f’tiegħek u tgħinek tirrealizza li għall-festa oħra jonqos
prattikament għaxar ġimgħat, u la darba tirrealizzaha,
tinduna kemm probabbli qiegħed tard fil-preparamenti
għall-Festa. Pero’ dan m’għandux ikun il-każ ta’ paniku,
anzi, xprunar biex wieħed imidd idu iktar għax-xogħol
biex għal darb’oħra, nkunu nistgħu ngħidu li reġa’ kellna
Festa Kbira ta’ Suċċess.
Pero` biex tkun ta’ suċċess, ma jistax ikun li nħallu
ż-żmien igerbeb mingħajr ma nagħmlu xejn. Hemm
bżonn niltaqgħu flimkien, l-entitajiet kollha li nieħdu
sehem dirett fil-festa, biex noħolqu iktar koperazzjoni u
naraw fejn nistgħu nirranġaw fuq is-snin ta’ qabel. Minn
naħa l-oħra ma nistax ma nsemmix il-Purċissjoni talĠimgħa l-Kbira u Kristu Rxoxt. Filwaqt li minn qalbi
nirringrazzja lid-Delegati tal-Banda u lill-Kummissjoni
Banda għas-suċċess kbir mil-lat ta’ banda li kellna f’dawn
iż-żewġ servizzi hekk diffiċli, tajjeb li wieħed jagħmel
analiżi żgħira ta’ kif marru l-affarijiet. Filwaqt li l-Wirja
Ġetsemani kompliet tiġi kkonfermata bħala waħda millewlenin f’pajjiżna u ta’ dan kburin, kien ta’ pjaċir ukoll
l-atmosfera li nħolqot f’Ħamis ix-Xirka għad-Dawl taxXemgħa. Min għadda minn ġol-pjazza żgur li ħa jibqa’
jiftakar dik l-atmosfera fid-dawl tax-xemgħat u id-dwal
tas-Slaleb.
Allura il-mistoqsija tqum waħedha. Waqt il-Purċissjoni
għalfejn ma jistax isir l-istess? Il-bogħod mill-kontroversja
kollha dwar il-qtugħ tad-dawl, naħseb kellna xiehda li

Niltaqgħu mal-Avukat
F’ħarġa preċedenti kont ktibt rigward it-telf
ta’ żmien li jkollna fil-Qorti tort ta’ persuna
jew persuni li b’telefonata jgħidu li fil-bini
tal-Qorti hemm bomba, bil-konsegwenza li
n-nies kollha, inkluż l-Imhallfin u l-Maġistrati,
jkollhom joħorġu mill-bini tal-Qorti sakemm
in-nies tal-Bomb Disposal Unit jagħmlu tfittxija
neċessarja fil-bini tal-Qorti. Fi tlitt ijiem kellna
żewġ bomb scares. Nisma ħafna nies igergru
u jgħidu li l-Qorti għandek tidħol jekk ikollok
tort u mhux jekk ikollok raġun. Filwaqt li
nifhem dak li jkunu għaddejjin nies muġugħin
u jkollhom jidħlu l-Qorti biex jieħdu dak li hu
bi dritt tagħhom, pero` fl-istess waqt ma nistax
ma nesprimix l-opinjoni tiegħi li hawn nies
li jagħmlu ħafna, u ħafna, gambetti sabiex ilproċeduri ġudizzjarji jittawwlu!
Ġie f’idejja Avviż Legali 280 tal-2008, kif
emendat bl-Avviż Legali 336 tal-2008 li, fost
l-oħrajn, jittratta ż-żamma tal-bon ordni filQrati tal-Ġustizzja. Ħsibt li jkun interessanti
għalikom x’jghid dan l-Avviż Legali. Flimsemmi Avviż Legali hemm stipulat, fost
l-oħrajn, li ħadd ma jista’, ħlief f’dawk ilpostijiet li d-Direttur Ġenerali tal-Qrati, bilkunsens tal-Prim Imħallef, jista’ jindika għal
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anke waqt mument li ma kien hemm xejn organizzat u
mar id-dawl, l-atmosfera waqt il-Purċissjoni keient isbaħ
mis-soltu. Il-Banda kompliet għaddejja ddoqq, grazzi
għall-ħidma ta’ diversi persuni tal-Kumitat li żammew
il-lasti bil-lampi tal-gas u l-bandisti setgħu idoqqu.
Allura, immaġinaw biss xi sbuħija ta’ Purċissjoni tkun
fl-atmosfera li kien hawn f’Ħamis ix-Xirka. Jien ċert li
l-purċissjoni tagħna tiġi waħda mill-ewlenin f’pajjiżna.
Hi verita` li jrid isir investiment żgħir fuq il-vari billi
jiddawlu l-uċuh tagħhom, pero’ ejjew nħarsu fit-tul, anke
lejn il-possibilta` ta’ qliegħ ta’ flus fejn propju jistgħu jiġu
investiti fl-istess purċissjoni.
Ma nistax ma nsemmix l-ikla ta’ Sibt il-Għid ukoll,
fejn għal darb ‘oħra f’atmosfera familjari mmens,
kellna ikla tajba wara il-quddiesa tal-Għid. Prosit lisSur Charles Boxall tal-organizzar. Il-ħidma tal-Kumitat
kompliet għaddejja b’appuntament ieħor annwali – IlKunċert Annwali f’għeluq it-30 sena anniversarju ta’ Mro
Schembri bħala Surmast ta’ din il-banda. Kien programm
imżewwaq ferm, b’eżekuzzjoni tal-banda tajba ħafna,
li bla dubju ta’ xejn niżel għasel ma’ kull min attenda.
‘Taħlita mużikali li tieħu gost tisma, u li tmur tfittixha
d-dar ħa terġa’ tpaxxik’. Dan kien il-kumment ta’ persuna
li sabitni wara l-Kunċert Annwali biex tifraħli, u naħseb
kull kumment ieħor hu iktar minn żejjed.
Nirringrazzja lis-Surmast tagħna, li bil-ħeġġa ta’
żagħżugħ għadu jmexxi lil din il-banda, bl-enerġija
ta’ żagħżugħ għadu jidderieġi u jiehu gost bil-mużika.
Għaldaqstant, m’għandix xi ngħid iktar ħlief Ad Multos
Annos Surmast! Tislijiet.

dak l-iskop, jesponi għall-bejgħ jew ibiegħ
kull xorta ta’ ikel jew ħwejjeg oħra fil-bini
tal-Qrati tal-Ġustizzja, jew, ħlief f’dawk ilpostijiet kif hekk indikati, jiekol jew jixrob,
waħdu jew ma’ ħaddieħor, f’dak il-bini. Ħadd
ma jista’ jpejjep fil-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja
f’dawk il-postijiet li għalihom il-pubbliku
għandu aċċess, ħlief f’dawk il-postijiet li
d-Direttur Ġenerali tal-Qrati, bil-kunsens talPrim Imħallef, jista’ jindika għal dak l-iskop.
M’huwiex permess lanqas li wieħed jitkellem
jgħajjat fil-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja b’mod
li jiddisturba s-seduti tal-Qrati.
Lanqas
ma jista’ wieħed iħalli kull mekkaniżmu li
jċempel ta’ mobile jew telefon ċellulari jew
ta’ xi apparat ieħor simili mixgħul f’awla
waqt seduta ta’ qorti jew tribunal jew inkella
li jġib fil-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja xi tifel
jew tifla taħt it-tlettax il-sena, ħlief meta dawk
it-tfal ikunu msejjħa bħala xhieda quddiem
qorti jew tribunal ieħor li jżomm is-seduti
fl-imsemmi bini, jew meta dik il-qorti jew
dak it-tribunal ikun tal-fehma li l-preżenza
ta’ dawk it-tfal tkun meħtiega f’konnessjoni
ma’ xi proċediment quddiem dik il-qorti jew
dak it-tribunal, jew kif jista’ jiġi awtorizzat
xort’oħra mid-Direttur Ġenerali tal-Qrati, bilkunsens tal-Prim Imħallef. L-Avviż Legali
jistabbilixxi wkoll li ħadd ma jista’ jidħol fil-
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bini tal-Qrati tal-Ġustizzja mingħajr ma josserva
l-proċeduri ta’ sigurezza li jkunu fis-seħħ u li
jkunu ġew stabbiliti mid-Direttur Ġenerali talQrati.
Fl-Avviż Legali msemmi hemm stabbilit ukoll li
ħadd ma jista’, waqt is-smiegħ ta’ kawża f’awla
jieħu, jew jipprova jieħu, ritratt fotografiku jew
filmat b’kull mezz li jkun, ħlief meta tali ritratt jew
filmat ikun ġie ordnat jew awtorizzat minn qorti
jew tribunal bħala parti mill-provi f’konnessjoni
ma’ xi proċediment quddiem dik il-qorti jew dak
it-tribunal. M’huwiex permess lanqas li persuna
jieħu jew jipprova jieħu f’xi parti tal-bini talQrati tal-Ġustizzja ritratt fotografiku jew filmat
b’kull mezz li jkun mingħajr il-permess tadDirettur Ġenerali tal-Qrati u tal-Prim Imħallef.
Lanqas m’hu permess, ħlief kif previst bil-liġi
jew bil-permess tad-Direttur Ġenerali u tal-Prim
Imħallef, jieħu jew jipprova jieħu xi rekordjar
tal-vuċi.
Minkejja dak li jistabbilixxi l-Avviż Legali hawn
fuq indikat jista’ jiġi kkunsidrat bħala ovvju
pero` huwa importanti li l-ovvju jkun mniżżel
bil-miktub u b’hekk wieħed ikun jaf x’jista’ u
x’ma jistax jagħmel fil-bini tal-Qorti.
Av. Neville Camilleri

B.A., LL.D., M.A. (Fin. Serv)., Adv. Trib. Eccl. Melit

N

Lejn l-isbaħ iżda l-aktar żmien impenjattiv
minn Simon Farrugia – Delegat Banda
tas-Sena

insabu fix-xahar ta’
Mejju fejn dan għalina
l-Vittoriosani jitqies bħala
l-ftuħ tal-Festi tal-Padrun talBelt tagħna San Lawrenz.

t’Awwissu kif ukoll
dik tagħna fil-Belġju
bejn il-11 u 18 ta’
Diċembru għandhom
ikunu suċċessu paġna
oħra b’ittri tad-deheb
fl-istorja tas-Soċjeta`
tagħna.

Wara l-Festi tal-Ġimgħa
l-Kbira u Ħadd il-Għid fejn
għal darb’oħra s-Socjetà tagħna
kienet attiva ħafna bil-Wirja
‘Getsemani’ kif ukoll bisservizzi tul il-proċessjonijiet
rispettivi, għat-tnax il-sena
l-Banda tagħna ppreżentat ilProgramm Annwali tagħha.
B’wiċċna minn quddiem ngħidu li dan kien suċċess
ieħor fil-kullana ta’ suċċessi tul is-snin ta’ glorja talBanda tagħna. Prosit lil kull min ta sehmu; Kumitat,
helpers, Bandisti, sponsors u fuq kollox lis-Surmast
Paul Schembri li din is-sena ħabat it-tletin anniversarju
tiegħu fit-tmexxija tal-Banda tagħna. Il-mużika li
ndaqqet intlaqgħet tajjeb ħafna mill-folla li mliet ilCaraffa Exhibition Halls fejn kulħadd kellu kliem ta
tifħir u dan lilna jkompli jimlina b’kuraġġ kbir.
Iżda tajjeb li nħarsu l-quddiem fejn dawn it-tlett xhur
li ġejjin huma xhur ta’ impenn kontinwu kemm mil-lat
amministrattiv kif ukoll minn dak bandistiku. Nieħdu
pjaċir ninnotaw li għall-Festa tal-Ewwel Erbgħa ta’ din
is-sena l-attivitajiet ser jiġu organizzati mill-entitajiet
kollha li jaħdmu għall-Festa ta’ Missier il-Vittoriosani
San Lawrenz. Ser isiru attivitajiet mifruxin fuq jumejn
fejn tistgħu taraw aktar dettalji dwar dan f’paġna 13 ta’
din il-pubblikazzjoni.
Dawn ix-xhur jirriservaw numru kbir ta’ servizzi
kemm fil-lokal kif ukoll barra. Minbarra dan, din issena qegħdin naħdmu u nużaw ħafna mill-enerġiji
tagħna fuq l-iskambju li ser ikollna bejn il-Banda
tagħna u l-Royal Philarmonie, Ottignies, Belgju. Nista’
nassigurakom li kemm il-viżta tagħhom bejn il-5 u 12

Ovvjament li l-qofol
ta’ kollox huma l-jiem
li jwasslu għall-aktar
jum li l-Vittoriosani
jħobbu, dak tal-10
t’Awwissu. Iżda sa dak
in-nhar fadal ħafna ħidma fejn hemm bżonn li kulħadd
ixammar il-kmiem sabiex naslu l-aktar meta niftakru
li din is-sena hija s-sena tat-Tazza tad-Dinja fejn żgur
li xi ftit ta’ distrazzjoni taħkem lil kulhadd bejn nofs
Ġunju u nofs Lulju.
Bħalissa l-Kummissjoni Banda għaddejja bixxogħol ta’ preparazzjoni għall-Programm tas-7
t’Awwissu fejn diġa` bdiet tintgħażel il-mużika u daqt
jiġi finalizzat il-Programm. Għaddejjin ukoll Laqgħat
bejn l-entitajiet kollha li jorganizzaw il-Festa sabiex
nistabilixxu l-aħjar użu mill-baned mistiedna matul ilġranet tal-Festa. Żgur li jekk inkomplu naħdmu id f’id
kapaċi li nbatu ħafna anqas u noħorġu l-aħjar riżultati.
Il-Banda u s-Soċjeta` tagħna huma attivi ħafna u
dan ma ngħiduhx aħna biss imma anke l-barranin li
jżuruna u anke kitbiet f’gazzetti lokali jikkonfermaw
dan. Nieħdu pjaċir li x-xogħol li qegħdin nagħmlu jiġi
apprezzat fejn fost il-proġetti immedjati li qegħdin
isiru hemm is-Sala l-Ġdida ta’ fuq dik tal-kunċerti
li bħalissa għaddej il-bini tagħha, l-irħamiet talPresidenti u s-Surmastrijiet li ser jinbidlu biex isiru
aktar moderni kif ukoll il-website l-ġdida tas-Soċjetà.
Dwar dan u aktar nagħtukom aktar dettalji fil-ħarġa li
jmiss.

ARBULAR 2010

Inħeġġu lil Membri biex ikunu ġenerużi fid-donazzjoni tagħhom
b’risq l-ispejjeż kbar li jagħmel il-Każin fil-ġranet tal-Festa.
Infakkru li kull min jagħti donazzjoni jkun mistieden
għar-Riċeviment tal-Festa li sejjer isir nhar il-Ħamis 5 t’ Awwissu.

SAFRA MAL-BANDA BEJN IL-11 u 18 TA’ DIĊEMBRU, 2010

Fadal ftit postijiet għall-akkumpanjaturi sabiex jirriservaw il-post tagħhom għal din il-mawra
storika fil-Belġju. Għamlu kuntatt ma’ Simon Farrugia fuq 9949 7734 għal aktar dettalji.
		

MEJJU - ĠUNJU

Ħarġa Nru. 57

7

Ingredjenti:
•
•
•
•
•
•

riċetta

Linguine
100 gr Zalzett tal-Malti
2 Ġbejniet tal-bżar mqattgħin
50 gr Żebbuġ iswed
50 gr Tadam imqadded
Tazza Zalza tat-tadam

•
•
•
•
•
•

Linguine la Maltija
Ħabaq
Sinna tewm
Nofs Basla
Ftit Tursin frisk
Tazza nbid aħmar
Żejt taż-Żebbuġa

Metodu:
Aqli z-zalzett, tadam mqadded, żebbuġ, basal u tewm ġo taġen bi ftit żejt taż-żebbuġa. Kif
jinqlew sew żid l-inbid aħmar u ħallieh jixxotta bin-nofs. Żid iz-zalza tat-tadam u l-Ġbejniet
mqatta’. Ħallieh jagħli u fl-aħħar żid it-tursin u l-ħabaq. Sajjar il-linguine u ħallat l-għaġin
maz-zalza.

Kont Taf? - Il-Ħall Abjad
• Il-ħall abjad ineħħi t-tbajja’ tat-te jew tal-kafe mill-maggijiet u kikkri. Roxx ftit
ħall abjad mal-qiegħ u mad- dawra tal-magg jew kikkra, imbagħad aħsel normali.
• Biegħed in-nemel billi ssib minn fejn ħiereġ u sprejja l-parti fejn hemm innemel b’taħlita ta’ parti ħall abjad u parti ilma.
• Biex teħles mil-labels u mill-kolla li jħallu warajhom, applika ħall abjad fuq
il-label jew sticker u ħallihom jixxarrbu fil-ħall għal 5 minuti. Imbagħad aqla’
l-isticker u imsaħ il-kolla li tibqa’ wara.
• Meta jibda tiela’ ħaxix selvaġġ minn bejn il-madum tal-bitħa, jew ħdejn il-bieb
ta’ barra, sprejja l-ħall
ħalli toqtlu.
• Neħħi ċ-chewing gum minn fuq il-ħwejjeġ, tapizzerija u tapiti billi ssaħħan bil-mod ftit ħall ġo kazzola u
applikah fuq iċ-chewing gum.

It-Toothpaste Abjad mhux għas-Snien Biss
1.

Jekk il-flixkun tat-tarbija qed jagħmel riħa ta’ ħalib qares, aqbad l-ixkupilja talflixkun stess, itfa’ ftit toothpaste fuqha u ogħrok il-flixkun biha minn ġewwa. Wara
laħlaħ tajjeb bl-ilma.
2. Fil-qiegħ u fil-ġnub tal-ħadida tal-mogħdija jitrabba ċertu ħmieġ. Ittoothpaste issibu tajjeb biex togħrok u tneħħI l-ħmieġ li jkun hemm.
3. Ogħrok il-kromju tal-kamra tal-banju bit-toothpaste u tara kemm jiġik
ileqq.
4. Itfa’ ftit toothpaste fuq xkupilja u ogħrok d-dwiefer ta’ jdejk u ta’ saqajk
biex jiġuk sbieħ.
5. Ogħrok bit-toothpaste fuq biċċa ċarruta ratba dawk il-marki li jħallu
t-tazzi taħthom jew tbajja’ oħra, u wara naddaf b’biċċa ratba u niedja. Spiċċa
bi ftit lostru tal-għamara biex tipproteġI l-materjal li minnu tkun magħmula
l-mejda
tat-te, biex ma terġax tittebba’. Uża l-coasters għal taħt it-tazzi u l-kikkri.
6.
Meta tniggżek naħla, taffi l-uġiegħ bi ftit toothpaste.
7.
Biex il-mera tal-kamra tal-banju ma tittappanx bil-fwar tal-misħun,
imsaħha bi ftit toothpaste, imbagħad illustraha.

10		
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
Ġiovann Raggio

Sa minn meta kont għadni żgħir dejjem niftakar li
meta fl-eqqel tal-brijju fl-Antiviġilja fit-8 t’ Awwissu
eżatt taħt il-kolonna kien jitla’ raġel fuq il-pedestall
tal-istatwa simpatika ta’ San Lawrenz jagħti d-dawl
lill-Għomja u wara li jagħmel kuntatt ma’ min ikollu
f’idejh il-ħbula tal-boma, jkollu l-inkarigu u dik irresponsabbilta` enormi li jwaħħal l-apparat li jtellgħa
lil din l-istatwa fuq il-kolonna. Waqt li l-istatwa tkun
tiela, bil-kemm titħarrek mad-daqq tal-Innu ta’ Galea,
dejjem kont ngħid bejni u bejn ruħi nittama li dak irraġel rabtu sew għax allaħares qatt…

Naturalment illum dan ir-raġel sirt naf sew min
hu. Dan hu Ġiovann Raggio. Lil Ġiovann jien dejjem
kont nafu bħala dak ir-raġel serju, metikoluż, talaffari tiegħu li ukoll għal xi żmien anke kien membru
tal-kumitat tal-festa u anke fil-kumitat tal-każin. Filfatt meta jien kont dħalt fil-kumitat tal-festa ħadt
l-inkarigu minn idejh li nagħmel il-programm talfesta, ħaġa li għamilt għal xi ħames snin. Niftakar
lil Ġiovann ukoll f’mumenti ta’ kriżi kemm fil-festa
jew fil-każin meta jkun mar id-dawl... dejjem isejħu
għas-servizzi esperti tiegħu u wara, bil-bakketta
maġika tiegħu, d-dawl jerġa’ jiġi għal li kien. Lil
Ġiovann inħobb inkellmu ukoll u dejjem nitlob
għal pariri siewja tiegħu, għalkemm mhux dejjem
qbilna, rigward qasam li hu għal qalbi, u li hu għandu
esperjenza vasta fih, dak tax-xandir u dak kollhu
marbut mad-dinja tal-media.
Il-misteru dwar ismu dejjem kien iberren f’moħħi.
Kont ngħid għaliex Ġiovanni u mhux Ġanni jew John
u għalkemm dejjem kont se nistaqsih, kien l-ewwel
fatt li sirt naf fuqu waqt din ir-raba’ interviżta tiegħi
ma’ persuni li kellhom x’jaqsmu mal-każin tagħna.
Wara li ftehemna, iltqajna fis-salott tad-dar tiegħu,
li ma jistax jonqos li ma tkunx imsemmija għal San
Lawrenz, bil-kommodina miżgħuda sa ruħ ommha
b’ritratti u tifkiriet tal-familja u qrabatu minn missieru
Salvu san-neputijiet Emily u Julia. Qlajtu minn fuq
l-iskrivanija minn fejn kien mehdi jagħmel l-accounts
tal-parroċċa, kariga li minħabba l-integrita` tagħha
ġiet fdata f’idejh.

Kjarifika tal-isem

U hekk issa ġietni x-xoqqa f’moxxtha sabiex
nistaqsih dwar ismu u malajr skoprejt ħaġa interessanti
marbut mat-twelid tiegħu, eżattament 66 sena ilu flaħħar ta’ Ottubru 1944, meta Malta u nimmaġina
l-Birgu kien għadu kemm ħareġ mill-qilla tal-attakki
tal–għadu u Beltna ma kinitx għajr borġ ġebel. Dan
għaliex sirt naf li bħal donnu saret accounting entry
għax fid-dinja ħareġ Ġiovanni u daħal ieħor. Dan
għaliex dak inhar li Ġiovann twieled, filgħodu stess

		

minn Paul Micallef

kien għadu kemm
imut
Ġiovanni
iehor, li kien jiġi
nannuh,
missier
ommu
Lorenza
xebba Portelli. U
hekk naturalment
b’rispett
meta
twieldet din ittarbija, iddeċidew
li jsemmuha għannannu
Ġiovanni.
Pero` meta l-għada
l-parrina qaltlu x’se
jsemmuha,
hija
qaltilhom Ġiovanni.
Pero`
l-arċipriet
issuġġerilha li jsemmuha isem iktar “ingliż” bħal John
u hekk kiteb. Imma għal ommu u qrabatu Ġiovanni
kien u Ġiovanni baqa`, anke sal-lum għalkemm filkarta tal-magħmudija ismu jidher bħala John. Tant
li anke fid-dokumenti uffiċċjali Ġiovanni mkien ma
jidher
Id-dar fejn twieled Ġiovanni kienet tinsab fi Triq
il-Miratur, il-Birgu stess fuq is-swar tat-toqba, il-post
fejn għadu joqgħod sal-lum ħuh il-Monsinjur Pawl
Raggio, u ex-arċipriet tal-Birgu li lili għallaqni għal
dejjem għax żewwiġni.

Familja Kbira

Ġiovanni kellu 8 ħutu li ħafna minnhom ukoll
huma involuti sew fil-ħajja soċjali. Hekk oħtu il-kbira
hi Tereża (mart Ġiovanni Pisani), Maryanne (illum
Avellino), Jessie (illum Muscat), Vivi illum soru
Franġiskana tal-Qalb ta’ Ġesu` bl-isem ta’ Donatina,
Lora (illum Marlowe), il-Monsinjur Pawl Raggio u
ħuh iż-żgħir Tony, li hu ukoll involut sew fid-diversi
friegħi taħt il-kappa tal-parroċċa.

Snin Bikrija

Ġiovanni ħa l-edukazzjoni tiegħu fil-Kulleġġ
De La Salle fejn hemm anke kien għamel il-preċett
minn idejn Patri Indri Vella O.P.. Qalli li dejjem kellu
dik il-ġibda għall-armar sagru tant li fil-klassi kellu
l-inkarigu li jieħu ħsieb il-fjuri ta’ quddiem santa talQalb ta’ Ġesu` u darba minħabba li ma kienx ilaħħaq
sew laqat il-vażun u ħasel l-għalliem li jiftakar kien
Bro. Louis!
Skont ma’ qalli l-iktar tifkira għażiża ta’ tfulitu
kienet meta billi hu kien il-mużew kif iseħħ anke
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llum kull nhar t’ Erbgħa jkun hemm
laqgħa ġenerali għall-oqsma kollha u
hu kien kanta solo l-Innu tant sabiħ lillMadonna il-Gaude Maria Virgo u Dun Ġorġ
(illum San Ġorġ) tant ħa gost bih u ggustah li kien
għajjatlu ħdejh u beda jistaqsih min għalliemilu u hu
wieġbu il-prefett Joe Farrugia, xi tfisser u mistoqsijiet
simili. Tifkira li għadu jgħożż sal-lum.
Qalli li kienu jqattgħu il-ħin liberu tagħhom l-iktar
ma’ djul Renzo Degabriele is-sagristan ta’ dak iżżmien flimkien mal-assistent tiegħu Bade`. Jiftakar
ukoll li darba fil-Ġimgħa l-Kbira billi kien għadu
qasir wisq biex iġorr il-bandalora tas-seba’ kelmiet,
Alla jaħfirlu Toni Aquilina kien libbsu ta’ Nikodemu.
Jiftakar sew meta bħalma għadu jsir f’Bormla, innovena ta’ San Lawrenz kienet għadha issir filgħodu
u xorta n-nies kienet tikkonkorri u bil-kif!
Iż-żmien beda għaddej u hawn Ġiovann millmużew għadda biex ingħaqad mal-Azzjoni Kattolika
li dak iż-żmien kien fid-daħla ta’ Triq La Valette u
anki qalli kienu jorganizzaw it-talkies, il-post tattlaqqiegħa mal-mara tiegħu Doris xebba Briffa. Dak
iż-żmien il-President tal-Azzjoni Kattolika kien
Lawrence V. Farrugia, il-President attwali tal-każin u
wieħed mill-membri ħabrieka kien Twanny Gauci li
kien responsabbli sabiex ilesti l-posters tat-talkies u
hekk diġà kellna l-line up li wara ħafna snin baqgħat
fil-kumitati tal-każin u tal-festa.

irritorna il-Birgu fid-dar fejn għadu hemm sal-lum.

Ħajja Soċjali

Ġiovanni dejjem kien jinteressah il-ħajja soċjali
tal-Birgu tant li kien membru ukoll fil-kumitat talVittoriosa Stars, wara daħal fil-kumitat tal-festa u
wara anke fil-kumitat tal-każin, fejn għal ħafna snin
kien assistent kaxxier taħt Salvu Farrugia u għal ħafna
snin oħra bħala kaxxier. Minħabba il-kontribut siewi
u ta’ fejda li ta lis-soċjeta` llum hu soċju propjetarju u
reviżur li hu speċi t’ awditur intern.
Skont il-mestier tiegħu hu jieħu ħsieb ilmanteniment tal-elettriku tal-każin u anke kien
installa is-sistema elettrika kollha tal-każin inkluż ilfaċċata.

Il-Każin tal-Banda

Għalkemm illum preżentement m’għadux filKumitat pero` għal Ġiovanni l-każin dejjem kien
għal qalbu. Hu jħossu kburi li ma persuni oħrajn bħal
Lawrence Farrugia u John Powell irsistew sabiex
tinbidel ir-rotta tal-proċessjoni bl-istatwa ta’ San
Lawrenz kif ukoll kien strumentali meta wasal il-waqt
li nbidel l-isem tal-każin u minn wieħed iddedikat lidDuka jinbidel għall-patrun ta’ Beltna.
Jiftakar is-serjeta` u l-korrettezza ta’ Dr. Paul
Mallia li anke meta kien jippresjiedi l-kumitat kien
iżomm kopja tal-istatut fuq il-mejda sabiex jekk ikun
hemm bżonn jirreferi għaliha.

Xogħol u karriera

Dwar il-preżent u l-futur tal-każin Ġiovanni
mingħajr ma’ qagħad ilaqlaq qalli li l-akbar asset li
għandu l-każin hu bla dubju l-President Lawrence
Farrugia li hu xprun ta’ kull attivita`, għalkemm iħalli
spazju sabiex il-membri jaħdmu pero` jaf kollox xinhu
għaddej u għandu stil li biex imexxi imidd idejh sew
u hekk mingħajr ma trid lilek iħeġġek u jistimulak
sabiex taħdem flimkien miegħu għall-każin.

Minħabba raġunijiet ta’ rundown minn naħa
tal-ingliżi, ta’ 22 sena daħal mal-Kumpanija tarRedifussion bħala TV technician u wara fl-1991
hu laħaq Deputy Manager għat-TV Operations
responsabbli għall- crews u fl-1998 eventwalment
Manager responsabbli mir-riżorsi tekniċi tal-PBS
sakemm irtira.

Dwar il-futur jaħseb li għalkemm jekk imut Papa
jilħaq ieħor, hu tal-fehma li meta jasal iż-żmien li
Lorry iwarrab se jħalli vojt u vacuum kbir li mhux
la kemm jimtela’. Idejquh ħafna dawk in-nies li
jgorru u jikkritikaw mingħajr ma jbillu subgħajhom
fl-ilma mbierek. Kontra dari, illum il-każin għandu
kompetizzjoni kbira sabiex jattira żgħażagħ lejh
sabiex jieħdu post il-membri attivi tal-lum.

Għall-ewwel xtaq li jsir radio officer iżda missieru
ħassarlu li għalkemm kien mad-Drydocks kien
jagħmel ħafna żmien fuq il-baħar u hekk għamel
eżami tat-tarzna u għadda u ġie mal-ewwel 20 u
għalhekk intbagħat jistudja f’kulleġġ imsejjaħ REME
li tfisser Royal Electrical and Mechanical Engineers li
kienu mal-armata Ingliża pero` bla uniformi.

Żwieġ

Wara 7 snin ta’ għerusija meta kellu 23 sena,
hu żżewweġ lil Doris fil-Knisja ta’ San Lawrenz
u minn dan iż-żwieġ kellhom tifel wieħed, Mario,
Electrical Engineering Manager il-Freeport li llum hu
miżżewweġ lil Anne Marie b’żewġt tifal li joqgħodu
il-Gżira.
Ġiovanni wara ż-żwieġ għall-ewwel qatta’ 5 snin
iż-Żejtun, 5 oħra Raħal Ġdid, iżda fl-1978 reġa’
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Biex nagħlaq se nikkwota kelma b’kelma iddeskrizzjoni konċiża tal-ħajja twila u mqanqla tassoċjeta` tagħna. Kummenti veri, sinċieri ħerġin minn
persuna li jaf jara u jqis l-affarijiet sew bħalma hu
Ġiovanni Raggio;
“Il-każin dejjem mexa ‘il quddiem, qatt ma ħares
lura, dejjem b’rasu ‘il fuq u b’dinjita`”

Ħarġa Nru. 57

Attivitajiet għall-Familja Kollha fil-Pjazza tal-Birgu
L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz
25 u 26 ta’ Mejju 2010

Il-Belt Vittoriosa saret sinonima m’ attivitajiet kbar tal-massa li jkunu organizzati minn żmien għal żmien.
Bla dubju ta’ xejn li l-pjazza ta’ din il-Belt Marittima hija waħda mill-aqwa postijiet li jattiraw n-nies meta
jkunu organizzati attivitajiet ta’ natura kulturali.
Ir-ruħ tal-komunita` Vittoriosana hija l-festa ta’ San Lawrenz, li ta’ kull sena tiġi ċċelebrata nhar l-10 ta’
Awwissu. Bi preparazzjoni għal din il-festa, ta’ kull sena, jkun hemm 10 erbgħat li jwasslu sal-jum talfesta.
L-ewwel minn dawn l-10 erbgħat, din is-sena ser taħbat nhar l-Erbgħa 26 ta’ Mejju. Għal din l-okkażżjoni,
l-entitajiet kollha marbuta mal-organizzazjoni tal-festa tal-Belt Vittoriosa, jiġifieri il-Kumitat Festi Esterni
u s-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz, il-Grupp tal-Armar tal-Knisja, s-Sezzjoni Żgħażagħ Palmiżi kif ukoll
l-Għaqda Piroteknika 10 t’ Awwissu, ser jorganizzaw jumejn t’ attivitajiet għall-familja kollha fil-Pjazza
prinċipali li għalihom huma mistiedna mhux biss il-Vittoriosani imma dawk il-Maltin kollha li normalment
joħonqu t-toroq ta’ din il-Belt f’kull okkażjoni tal-massa.
Il-programm imfassal huwa kif hawn indikat:
IT-TLIETA 25 TA’ MEJJU

Fis-7.00 p.m jinfetħu l-istands kollha tal-logħob għat-tfal u l-kbar bħalma huma l-bouncing castles, zoom
around kiddy rides, table soccers, video games, eċċ, kif ukoll stands diversi ta’ ikel tradizzjonali Malti u
stands oħra diversi. Ser ikun hemm ukoll pony ride madwar it-toroq għat-tfal.
L-ambjent fil-pjazza ser ikun wieħed tipiku ta’ festa Maltija b’diversi tiżjin tal-festa, eċċ. Ser ikun hemm
ukoll faċilita` fejn wieħed joqgħod bilqiegħda f’din il-pjazza tipika Maltija lejliet il-bidu ta’ l-istaġun
Sajfi. Minn ħin għall-ieħor ser ikun hemm ukoll diversi logħob bi premijiet mill-isbaħ.
Fis-7.15 p.m tindaqq mota mill-knejjes kollha tal-Parroċċa li tħabbar il-ftuħ tal-festi f’ġieħ San Lawrenz
2010. Fis-7.30 p.m tibda Serata fuq il-Palk Prinċipali li fiha ser jieħdu sehem diversi gruppi taż-żfin,
komiċi u kantanti fosthom Priscilla, Neville Refalo u d-duo folkloristiku Greenfields. Il-programm ser
jitmexxa minn Simon Farrugia.
Fid-9.00 p.m. permezz ta’ Big Screen, ser ningħaqdu ma’ Oslo, n-Norveġja biex flimkien nagħtu s-support
lill-kantanta Maltija Thea Garreth waqt is-Semifinali tal-Eurovision Song Contest.
Fl-istess waqt, dawk kollha li jattendu jistgħu ukoll jieħdu sehem f’Pasta Buffet li ser jiġi servut lil dawk
kollha preżenti fl-istess pjazza waqt li tkun għaddejja s-Serata tal-Eurovision. Madankollu għal din l-ikla
irid isir booking minn qabel fuq in-numru 79408607.
L-ERBGĦA 26 TA’ MEJJU

Fis-6.00 p.m issir quddiesa kkonċelebrata fil-Parroċċa li tkompli b’ċelebrazzjoni ewkaristika, kant talInnu u l-Antifona u l-bews tar-Relikwija ta’ San Lawrenz. Fis-6.45 p.m jinfetħu l-istands kollha tal-ikel
u logħob hawn fuq imsemmija.
Fis-7.00 p.m. madwar 300 żeffien minn diversi skejjel taż-żfin madwar Malta ħa jiskjeraw ruħhom filpjazza u flimkien għal 40 minuta sħaħ joffru “The Malta Dancers Parade 2010”.
Immedjatament wara, tibda Serata oħra fuq il-palk prinċipali bis-sehem ta’ diversi kantanti, gruppi tażżfin, korijiet, l-illużjonista Noel D’Amato, il-komiku Augusto Cardinali u l-kantanti J Anvil u Olivia
Lewis.

L-Organizzaturi jappellaw lil kulhadd biex jattendi għal dawn l-attivitajiet li ġew
ppreparati, liema attivitajiet ser jkunu kollha b’xejn għall-pubbliku.
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
MEJJU U ĠUNJU 2010
Il-Ħadd 2 ta’ Mejju		
				

Fl-10.00am Laqgħa Kummissjoni ‘L-Ewwel Erbgħa’
Fis-7.30p.m Laqgħa tal-Kummissjoni dwar is-safra tal-Banda

It-Tlieta 4 ta’ Mejju		

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

L-Erbgħa 5 ta’ Mejju
				

Fl-10.00am Laqgħa Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ

IL-Ħadd 9 ta’ Mejju		

Fl-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni ‘L-Ewwel Erbgħa’

L-Erbgħa 12 ta’ Mejju
				

Fis-6.30pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Fis-7.30pm Laqgħa tal-Kummissjoni 7 t’ Awwissu

L-Erbgħa 19 ta’ Mejju

Fis-7.00pm Laqgħa Ġenerali Straordinarja

It-Tlieta 25 ta’ Mejju
				

Mota tal-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz. Ikla u attivita` 		
soċjali fil-pjazza organizzata mill-entitajiet involuti fil-Festa

L-Erbgħa 26 ta’ Mejju

L-Ewwel Erbgħa ta’ San Lawrenz - Lejla Soċjali fil-Pjazza

Il-Ħadd 30 ta’ Mejju		

L-Ewwel Tqarbina - Sehem tal-Banda

It-Tlieta 1 ta’ Ġunju		

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

L-Erbgħa 2 ta’ Ġunju
				

Fl-10.00a.m Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Is-Sibt 5 ta’ Ġunju		

Fanfarra waqt il-Proċessjoni ta’ Corpus

It-Tnejn 7 ta’ Ġunju		

Festa Pubblika - Sette Ġunju

It-Tlieta 8 ta’ Ġunju		

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ

Il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju
				

Festa tal-Qalb ta’ Ġesu` fil-Parroċċa - Il-Banda San Lawrenz
tieħu sehem fil-Proċessjoni

Il-Ġimgħa 18 ta’ Ġunju
				

Festa tal-Qalb ta’ Ġesu` fuq tal-Ħawli - tieħu sehem il-Banda
San Lawrenz

It-Tlieta 22 ta’ Ġunju

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Safra

L-Erbgha 23 ta’ Ġunju

Fis-10.00am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

It-Tlieta 29 ta’ Ġunju

Festa Kmandata - L-Imnarja

L-Erbgħa 30 ta’ Ġunju

Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

Tower Ladder
ta’ 18-il Metru għall-Kiri
Irrikorru għand:

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

Magic
Prices
Carmel Street, Fgura
Prop. Kevin Agius
Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

Tel. 21 806039
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

