


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

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

Każin tal-Banda San Lawrenz

Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas
Tel: 2180 7526

Snack Bar • Cafeteria • Take Away
Propretarji Charles u Uliana Boxall

• Bar miftuħ kuljum  •  Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
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Wara ħafna tħejjija u xogħol, il-Festa ta’ 
San Lawrenz għaddiet u kellna festa 

sabiħa mżejna b’dak kollu li jagħmel Festa 
kbira bis-sehem t’ eluf ta’ nies li attendew 
għal kull ċelebrazzjoni li saret. Is-Soċjetà 
tagħna din is-sena kitbet paġna oħra fl-
istorja  glorjuża  tagħha meta stiednet lil 
‘Philharmonie Royale Concordia’ minn 
Ottignies, il-Belġju biex tieħu sehem fil-
Festa ta’ San Lawrenz. Fiż-żewġ servizzi 
li għamlet ġiet milqugħa tajjeb ħafna minn 
dawk preżenti. L-aktar li spikkat kienet 
fis-7 t’ Awwissu meta għamlet marċ u 
programm mużikali flimkien mal-Banda 
Vittoriosana San Lawrenz. Il-planċier 
artistiku li jżejjen il-Pjazza ewlenija tagħna 
kien fih għaxqa biż-żewġ baned flimkien 
mal-kantanti u d-direzzjoni impekkabli 
taż-żewġ Surmastrijiet li taw pjaċir lil 
miġemgħa kbira li ħonqot il-pjazza ta’ 
Beltna. Din l-inizjattiva hija konferma tal-
kontribut kbir li l-Każin tal-Banda jagħti 
għall-festa ta’ San Lawrenz. Hija ħasra li 
kultant dan mhux apprezzat minn kulħadd.

Il-Kumitat tagħna jinsab sodisfatt ħafna 
bl-imġieba u dixxiplina li kellna waqt 
il-marċi tal-briju. Il-Kumitat mexa fuq 
il-ftehim li kien konfermat ftit ġranet 
qabel il-festa fil-laqgħa li kellna mal-
Arcipriet, liema ftehim jinsab dokumentat 
permezz ta’ korrispondenza. Il-Kumitat 
huwa responsabbli u qatt m’huwa ser jaqa’ 
għall-provokazzjoni li ta’ kull sena ssir u 
li tasal mill-istess persuna/i. Forsi hemm 
aġenda moħbija dwar iċ-ċelebrazzjonijiet 
tal-festa iżda aħna b’responsabbiltà nibqgħu 
niġġieldu lil kull min jipprova jxekkel xi 
ħaġa mit-tradizzjonijiet tagħna. L-imġieba 
fil-marċi nqisha bħala fost l-aħjar fil-festi 
ta’ pajjiżna u għal dan għandna nkunu 
kburin. Nemmen li ċertu nies aħjar jaħlu 
l-entużjażmu tagħhom fejn suppost u fejn 
huwa mitlub milli jintilfu f’ċertu affarijiet 
trivjali.
 
Fid-9 t’ Awwissu ġarrabna t-telfa tal-Bandist 
Propjetarju u Membru tal-Kumitat Ċentrali 
Lorry Farrugia li kien iħobb dak kollu li 
huwa tal-Każin. Lorry ħadem ħafna biex 
żamm is-Sala tal-Billiard attiva u għamel 
ħafna xogħol ta’ restawr u tal-lostru inkluż 
fuq il-planċier. Anke meta saħħtu ma 
kinitx tippermettilu kont issibu madwarna. 
Għalkemm miet lejliet il-festa meta konna 
fl-eqqel tal-attività, il-Kumitat bil-għajnuna 
indispensabbli tal-Kummissjoni Banda 
rnexxielu jagħti tislima xierqa lil Lorry 
Farrugia bis-sehem tal-Banda. Tajjeb ngħidu 
li dak in-nhar kellu jiżżarma l-planċier, 
kien hemm festin ta’ qabel it-tluq tal-
Banda Belġjana u s-servizz tal-banda 
tal-għada tal-Festa. Hawn dehret il-ħeġġa 
u s-serjetà li tirrenja fis-Soċjetà tagħna 
fejn il-membri tal-Kumitat flimkien ma’ 
ndividwi li għandhom għal qalbhom il-

Il-Kelma tal-President
    Lawrence V. Farrugia

Każin irnexxielhom jagħmlu kollox. 

Fuq l-istess nota nixtieq li nsellem lil Salvu 
Bugeja li ħalliena wkoll fix-xahar t’ Awwissu. 
Salvu kien il-moħħ, disinjatur u skultur tal-
Planċier artistiku. Opra li għamel snin twal 
jaħseb kif seta’ joħroġ wieħed mill-isbaħ 
planċiera li hawn ġewwa l-gżejjer tagħna u 
fuq stil differenti. 

Huwa għamel ukoll id-disinn tal-Bandalora u 
l-istandard tar-rakkmu tas-Soċjetà. Lil Salvu 
kont nafu t-Tarzna imma sirt nafu aktar fit-tnax 
il-sena li għamilna naħdmu fuq il-proġett tal-
planċier. Malta tilfet artist li kien kapaċi joħloq 
il-ġmiel ta’ disinji, niftakar fil-kummenti 
mill-isbaħ li Diretturi tal-funderija ‘Domus 
Dei’ kienu jgħidu meta kont nitla’ Ruma bil-
mudelli skolpiti bl-akbar finezza mill-idejn 
ta’ Salvu. Bix-xieraq li s-Soċjetà tagħna ħadet 
sehem fil-funeral kif ukoll ikkontribwiet parti 
mill-ispejjeż tal-Banda.

Il-Kumitat għandu quddiemu programm ta’ 
xogħol li diġà beda jwettaq. Il-mawra tal-Banda 
ġewwa l-Belġju tirrekjedi organizazzjoni 
kbira, grazzi għall-Kummissjoni Banda li 
ħafna mix-xogħol  qiegħed isir minnha. 
Ninsabu kuntenti għas-support li sibna għal 
din l-attività u tajjeb ngħidu li flimkien mal-
Banda sejjer ikun hemm grupp ta’ madwar 
ħamsa u għoxrin persuna oħra.Għalkemm 
il-bini tas-sala l-ġdida huwa lest, fadal ħafna 
xogħol ieħor li jrid isir bhal m’ huwa l-kisi, 
d-dawl u l-aperturi. Fil-preżent qegħdin 
isiru diskussjonijiet biex fil-ħin opportun 
jibda x-xogħol. Għal dawk li jiffrekwentaw 
is-sala tal-Billiard ngħidulhom li dalwaqt 
jibda xogħol tat-tibdil tal-pannu fuq il-mejda 
tal-membri. Wara li jinbidel il-pannu din il-
mejda sejra tkun għall- użu tal-membri biss 
u min mhux membru jkun jista’ jilgħab fuq 
il-mejda l-oħra.

Ninsabu sodisfatti bil-ġabra li saret qabel 
il-festa fejn inġabret is-somma ta’ ftit aktar 
minn € 4,000. Fl-istess ħin jiddispjaċina 
naraw individwi li jagħmlu użu regolari mill-
Każin, kif ukoll dilettanti tal-Festa li ssibhom 
minn tal-ewwel biex jikkritikaw l-operat tal-
Każin iżda li ma jagħtux ċenteżmu.

Fil-preżent il-Kumitat Ċentrali għandu numru 
ta’ proġetti quddiemu biex ikompli jsebbaħ il-
Palazz, l-isbaħ dar fil-Birgu li tinsab fiċ-ċentru 
ta’ waħda mill-isbaħ pjazez ta’ pajjiżna. Dan 
jiddependi ħafna minn kemm ikollna finanzi 
kif ukoll kemm insibu benefatturi. Għalhekk 
nagħmel appell biex tagħtu support lill-
Kumitat fl-attivitajiet li jorganizza biex
jinġabru l-fondi. M’hemmx dubju li l-Kumitat 
sejjer jibqa’ jistinka biex jara lis-Soċjetaċ 
tibqa’ miexja fit-triq tal-progress u jżomm 
is-Soċjetà u l-Banda tagħna mhux biss l-aqwa 
fil-Birgu, għax dik m’hemmx dubju dwarha, 
iżda fost l-aqwa f’pajjiżna.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Il-Qanpiena ta’ Sant’Anġlu
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Min iħares lejn Kastell Sant’Anġlu, speċjalment min-naħa tal-Birgu, ma jistax ma jilmaħx il-qanpiena mdendla bejn 
żewġ pilastri fuq it-Torri D’Homedes. Din il-qanpiena kienet ħadet post oħra miġjuba mill-Ordni li, għalkemm mhux 

imdendla fl-istess post ta’ dik tal-lum,  instemgħet għall-ewwel darba waqt l-ingress tal-Granmastru L’Isle Adam fl-Imdina. 
Iżda din, wara li għamlet żmienha, inbidlet b’oħrajn li tqiegħdu minflokha. L-aħħar waħda tkun dik li hemm illum li, kif 
jidher f’iskrizzjoni inċiża fuqha, ħarġet mill-funderija fl-1716. Mal-medda tas-snin, din akkwistat ċertu preġju tant li, fl-
ewwel snin tas-seklu għoxrin kien hemm min issuġġerixxa li titqiegħed fil-Muzew Nazzjonali.

Xogħol il-qanpiena tal-Kastell kien li tħabbar kemm ġrajjiet ta’ niket kif ukoll ta’ ferħ. Kienet tintuża waqt il-ħatra jew il-
mewt ta’ Granmastru u xi rebħa ta’ l-Ordni, kemm fuq l-art u kemm fuq il-baħar. Kienet lesta wkoll biex tħabbar xi periklu 
bħal dehriet ta’ xi xini tal-għadu li jkun fil-qrib, biex jittieħdu l-miżuri neċessarji.

Mal-medda tas-snin, il-qanpiena tal-kastell ma baqgħetx tintuża biss fl-okkażjonijiet imsemmija. Wara li kienet issir 
petizzjoni lill-Granmastru, u fi żmien l-Ingliżi, indirizzata lill-Kmandat tal-Kastell, kemm meta dan kien taħt il-Militar u 
kemm meta għadda għand in-Navy, bdiet tindaqq f’dawn il-festi partikulari li ġejjin:

                                               

 Festi fil-Belt Valletta
Tal-Karmnu - Nhar il-festa fis-16 ta’ Lulju fl-10.30. am.
San Duminku - Lejlet il-festa f’nofsinhar u nhar il-festa fl-10.30 am.

Festi fil-Kottonera
San Lawrenz, Il-Birgu - Lejlet il-festa f’nofsinhar u nharha fil-11.00 am u fil-5.30 pm
San Duminku, Il-Birgu - f’nofsinhar nhar il-festa u fil-11.30 am l-għada tal-festa.
Il-Vitorja, L-Isla - lejlet il-festa fil-11.45 am u nharha fil-5.30 pm. 
Il-Kunċizzjoni, Bormla - Lejlet il-festa f’nofsinhar u nharha fl-4.30 pm.  
Ma’ dawn kien hemm tliet eċċezzjonijiet. Wara petizzjonijiet li kienu saru lill-Granmastru De Rohan, il-qanpiena tal-

Kastell kienet semmgħet leħenha fi tliet ċentinarji ċċelebrati fil-Kottonera. Kien hemm dak ta’ Santa Tereża, mit-Tereżjani 
f’Bormla, dak ta’ San Benedittu fil-Birgu mis-sorijiet Benedittini u dak ta’ San Filippu Neri, fl-Isla u fil-Birgu, mill- qassisin 
Filippini. Sa ftit ilu, qabel inkixfet il-ħsara perikoluża fil-kastell, kienet tinstama’ biss f’San Lawrenz u fil-Vitorja. J’Alla ma 
ndumux ma nerġgħu nibdew nisimgħu it-tokki tagħha                                         

 Il-Bejgħ tal-Ħut fil-Birgu
Fil-ġurnal Malta tas-17 ta’ Lulju 1901, dehret ittra ta’ protesta minn korrispondent Vittoriosan. Huwa saħaq li, għal diversi 

drabi, kienu saru protesti kontra l-bejgħ tal-ħut fil-pjazza tal-Birgu, li kważi bidluha f’suq. Iżda, kif kompla jikteb, dan kien 
kollu  għalxejn.

Ikkritika lill-Amministrazzjoni li tonfoq flejjes kbar fi proġetti mhux daqstant meħtieġa, iżda taraha bi kbira biex f’din il-
belt jinbena suq żgħir tal-ħut f’xi mkien xieraq. 

Sa l-1903, is-sitwazzjoni baqgħet l-istess għax, jumejn qabel il-festa ta’ San Lawrenz, fl-istess ġurnal dehret ittra ta’ protesta 
fuq l-istess linji ta’ dik ippublikata sentejn qabel.

Aktar tard, l-awtoritajiet taw widen għal dawn il-protesti minn nies tal-Birgu billi l-bejgħ tal-ħut ma tħalliex isir aktar 
fil-Pjazza tar-Rebħa. Il-bejjiegħa niżlu fi Triq il-Miratur, taħt il-Monasteru tas-Sorijiet Benedittini, qabel tinżel għat-Toqba 
l-Qadima. Iżda hawn ukoll ma baqgħux mixtieqa, għax xi wħud fosthom imġibithom u kliemhom xejn ma kienu addattati 
għal widnejn is-sorijiet.

Is-suq mixtieq inbena fi Triq il-Foss, fejn tibda l-posta ta’ Alemanja u sa ma bdiet il-gwerra, jingħad li kien frekwentat 
mhux ħażin. Iżda wara l-gwerra li għaddiet, ma baqax jintuża. Il-bejjiegħa tal-ħut li kien għad fadal, ippreferew iduru bil-
kavetta jew b’xi karettun żgħir ma’ triqat il-Birgu. L-għajta ta’ wħud minnhom għada tidwi f’widnejja sal-lum. Is-suq tal-ħut 
baqa’ mitluq għal xi snin biex, finalment, spiċċa garaxx għall-karrozzi.

                   
                                          Statwa Ġdida Għal Jiem il-Festa
Għal festa ta’ San Lawrenz li kellha tiġi ċċelebrata fl-1920, Il Comitato San Lorenzo, kif kien jissejjah il-Kumitat tal-Festa 

dak iż-żmien, iddeċieda li tiżdied statwa oħra ma’ dawk li ġa kien hemm iżejnu triqat il-Birgu.
Din kienet statwa ta’ Malta Rebbieħa, bil- ħsieb li tintrama’ x-Xatt ta’ San Lawrenz. Kienet ġiet ordnata għand l-istatwarju 

famuż Għawdxi  Wistin Camilleri. Il-figura tal-Malta għamilha f’qagħda ferma u soda fuq il-bandiera tan-nofs qamar, bl-
istandard ta’ Malta f’id waħda u fl-oħra xabla misluta, lesta biex tintuża kontra l-għadu.

Wara li nġiebet minn Għawdex il-Ġimgħa 28 ta’ Mejju  wara nofsinhar, kienet tqiegħdet għall-wiri fl-Oratorju tal-Kurċifiss. 
Fil-ġurnali nkiteb li kull min daħal jaraha ħareġ jgħid li kienet opra mill-isbaħ. Sfortunatament, din kienet fost l-armar li ntilef 
fl-aħħar gwerra dinjija



Billi l-knisja ta’ San Lawrenz kellha rabta mal-għola 
mexxejja tal-gżira, il-Kappillan tal-Birgu ta’ spiss 

kien jinqalgħalu l-inkwiet għax il-pretenzjonijiet tal-
uffiċjalità kienu minn dejjem fostna. 

 
Il-Knisja ta’ San Lawrenz għamlet żmien  f’idejn 

l-Ordni bil-Gran Mastru l-għola awtorità u bit-tron 
tiegħu, imma l-Prijur dak iż-żmien kellu wisq privileġġi 
u kien jippretendiha daqs l-Isqof. U billi l-Isqof kien beda 
jintgħażel mill-membri tal-Ordni ma kienx irid imur fil-
Katidral tal-Imdina, imma kien għażel li joqgħod il-Birgu 
qrib sħabu l-Gran Mastru u l-Prijur u l-kbarat l-oħra. Dawn 
kollha kienu jippretendu s-sedja tal-unur fuq il-presbiterju 
tal-Knisja ta’ San Lawrenz.

Issa ma’ dawn kien żdied l-Inkwiżitur li billi kien 
jissussidja lill-kleru ta’ San Lawrenz baqa’ jippretendi 
l-għola unuri fejn joqgħod fuq il-presbiterju. Dak iż-żmien 
kellna ukoll il-Ġurati tal-Università li kellhom il-Palazz 
tal-Università fil-Birgu. L-għola fosthom kien il-Ħakem li 
wkoll kien joqgħod il-Birgu f’Palazz sewwa sew quddiem 
San Filippu.

Il-Ġurati ukoll kien ingħataw li jkollhom sedja imma 
fuq it-tieni presbiterju u mgħottija mhux bid-damask 
aħmar imma aħdar. Dawn kellhom ukoll il-ġenokkjatur 
quddiemhom mgħotti bl-aħdar u kienu jattendu għal diversi 
ċerimonji bid-dritt, għax ukoll kienu jissussidjaw l-organista 
u xi xema’. Allura kellhom ukoll il-pretenzjonijiet 
tagħhom. 

Il-Gvernatur tal-Birgu li kien il-Kav. Barras tal-Lingwa 
tal-Alvernja li kien jikkmanda s-suldati kien jippretendiha 
wisq u tgħidx kemm kien qala’ nkwiet lill-Kappillan Dun 
Ġużepp Fiteni. Dan kien wassal biex fil-proċessjoni ta’ 
Corpus tal-Birgu tiżdidlu lasta fil-Baldakkin fuq wara li 
jżommha hu flimkien mal-ġurati, għalhekk il-baldakkin tal-
Birgu kien b’ħames lasti dak iż-żmien.

U meta l-Ġurati kienu jattendu fil-Knisja ta’ San 
Pawl il-Belt Valletta riedu li jkollhom hemmhekk ukoll 
sedji u ġinokkjaturi kif kien ikollhom fil-Birgu, ħaġa li 
ngħatatilhom meta jattendu hemm.

Tagħrif mill-Imgħoddi

Għall-bidu tal-Ħakma Ingliża fostna, il-poplu beda jħoss 
il-bżonn li jkun hawn programm sewwa ta’ edukazzjoni. 
Sa dak iż-żmien, kien ikun hawn biss xi qassisin li kienu 
jingħataw permess li jgħallmu xi skola. Il-ġurnal Portafoglio 
tat-8 ta’ Frar 1841 jurina dan, anzi diġa kien hawn min irid 
li jkollu tagħlim dwar l-ilsien nazzjonali tagħna – il-Malti.

L-avvanz tal-iskejjel beda qajl qajl biex bdew xi skejjel 
bi ftit studenti jattendu. Fi żmien il-Gvernatur Storkes bdiet 
ukoll ħtieġa ta’ skejjel li llum insejħulhom sekondarji u 
hekk qrib is-sena 1867 tfaċċa il-Liċeo għaż-żgħażagħ tal-
Kottonera. Allura ġie magħżul Palazz fil-Birgu li snin qabel 
kien uffiċċju tal-Università tal-Qmuħ biex iservi ta’ Liċeo.

Naturalment dan sab ħafna oppożizzjoni mill-ibliet 
qribna għax deherilhom li ma kellux jintgħażel il-Birgu 
għal dan il-Liċeo. Ta’ min jgħid li fil-Birgu diġa kellna xi 

Is-Sedji fit-Tieni Presbiterju ta’ San Lawrenz
jikteb Lorenzo Zahra

soċjetajiet kulturali mibdija mill-uffiċjalità ingliża u li 
kienu marru l-Belt. Intant il-Liċeo fetaħ u għadda s-snin. 
Ma damx wisq ma għadda għall-Belt iżda xorta l-Palazz 
imsemmi sar skola tal-Arti u li minnha ħarġu l-aqwa 
artisti tal-Kottonera.

Interessanti nkunu nafu li kien żmien tal-bidu tal-
progress. Fl-ewwel ta’ Ġunju 1870 kien beda is-servizz 
tat-Telegrammi bejn Malta u Ġibiltà. Għaxar snin wara 
familja mill-Birgu Ta’ Caruana kienet bdiet fabbrika tas-
Silġ fil-Marsa u s-sena ta’ wara kien introdott it-telefon 
f’Malta.

Fl-istess sena, fl-1881, fix-xahar ta’ Lulju deheru 
fostna it-Type Writers li kien jisimhom 
Remington, u fl-istess sena kellna 
l-ewwel bozza bid-dawl elettriku li 
dehret fil-Palazz fi Triq Merkanti l-Belt 
Valletta. Fis-sena 1883 beda l-Gass 
allura kien stabbilit fix-xatt tal-Kalkara 
u fis-sena 1894 beda is-Servizz tal-
Posta.
Dan it-tagħrif ġie miġbur mill-ġurnali 
lokali tal-epoka.

Ġrajja tal-Imgħoddi
Fl-imgħoddi fil-Birgu kien hawn il-familja Testaferrata 

li kienet residenti fil-Palazz illum Nru 3 Triq San Giorgio 
li sa qabel il-gwerra kienet id-dar tal-Mużew tad-Duttrina 
tas-Subien. F’dik id-dar kien joqgħod in-Nobbli Mario 
Testaferrata li kien impjegat għoli mal-Inkwiżitur fil-
Birgu. Dan kien irid jixtri skjav biex iżommu d-dar 
iservieh. Għalhekk iltaqa’ ma’ ħabib tiegħu u flimkien 
niżlu ix-Xatt tal-Birgu fejn kien hemm għal bejgħ l-iskjavi 
u minn hemm xtara żagħżugħ li kien jismu Mohamed 
Haduk iżda huwa semmieh Lawrenzu. 

Dan kien iservihom u wara żmien saru tant iħobbuh li 
żammewh qisu binhom. Ta’ kuljum kien imur il-Palazz 
tal-Inkwiżitur iwassal l-ikel lin-Nobbli Mario. Però f’dal-
Palazz Mario kelu bintu ta’ xi 16 il-sena. Kienet tfajla 
grazzjuża u miżmuma b’għożża liema bħala mill-familja 
hekk nobbli. Il-ġenituri kienu dejjem għassa tagħha biex 
ma jħalluhiex tissieħed mal-iskjav. Minkejja l-għasses 
kollha, Lawrenzu sar iħobbha wisq lil din it-tfajla u din 
li kien jisimha Marija  ukoll inġibdet lejh għad li bl-ebda 
mod ma kienet turi x’kellha f’qalbha. Saħansitra meta is-
Sinjura mart in-Nobbli kienet marida Lawrenzu kien jieħu 
ħsiebha sew.

Lawrenzu x’ħin kien jiġġerra mat-toroq tal-Birgu iltaqa’ 
ma’ ħabib li qallu li n-Nobbli Mario kien akkuża lil wieħed 
bi qtil li skont tagħrif kien innoċenti. Allura Lawrenzu 
wassal it-tagħrif kollu lin-Nobbli Mario li meta vverifika 
il-każ biddel is-sentenza li kien ta qabel. Wara dan, in-
Nobbli Mario sejjaħ lil Lawrenzu u tah il-libertàbiex ikun 
ħieles għal kollox mill-iskjavitu. Lawrenz mhux dan li 
ried. Ried lil Marija bint Mario. Iżda kemm in-Nobbli 
kif ukoll martu ma ridux li binthom titħallat mal-iskjav. 
Lawrenz madanakollu baqa’ jgħix magħhom għal xi żmien 
u meta l-Inkwizitur sema’ b’kollox, bgħat għan-Nobbli u 
għal martu u qalilhom biex iħallu lil binthom tiddeċiedi 
hi. Marija qatgħet li tiegħu lil Lawrenzu b’żewġha u hekk 
dawn baqgħu jgħixu flimkien fil-Birgu.
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Festa Kbira
M’hemmx mod aħjar kif tista’ tiġi deskritta l-festa ta’ din 

is-sena. B’żewġ kelmiet tkun prattikament għidt kollox. 
U dan mhux aħna ngħiduh. Jgħiduh il-barranin li jiġu jżuruna, il-
bandisti li jiġu jdoqqu fil-Festa tagħna, id-dilettanti li jiġu jieħdu 
pjaċir magħna u jgawdu l-ġmiel li jistgħu jaraw b’għajnejhom.

15 il-ġurnata bi kważi attività kuljum bejn l-Għaqdiet kollha 
tal-Festa. Mis-27 ta’ Lulju sal-11 t’Awwissu, folol kbar ingħaqdu 
magħna. Minn naħa tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz, ma 
nistax ma nsemmix l-attività tal-4 t’Awwissu. Attività fejn fiha 
bdejna bil-Launch tal-Website uffiċjali ġdid, komplejna bil-kxif 
tal-Irħamiet il-ġodda tal-Presidenti u s-Surmastrijiet fl-Intrata u 
spiċċat b’Lager Night bi spettaklu fil-bitħa. Apparti l-attività per se 
kienet tajba ħafna, ta’ sodisfazzjon hu l-apprezzament mingħand 
in-nies. Ninsabu kburin li s-sit tagħna intlaqa’ tajjeb ferm minn 
kull min żaru, tant li kienu bosta li ġew jgħidulna prosit ta’ din 
il-biċċa xogħol. Fuq l-istess livell intgħoġbu ukoll l-irħamiet il-
ġodda, fejn ħafna minn dawk li jkunu l-każin apprezzaw ferm dan 
l-investiment. 

Peroċ kellna wkoll biċċa xogħol kbira – il-Banda Barranija 
fostna. Ngħidu b’wiċċna minn quddiem li ħriġna bl-unuri kollha, 
kemm mal-Philharmonie Royale Concordia kif ukoll mal-pubbliku 
inġenerali. Personalment kont ukoll ftit sorpriż bl-akkoljenza li din 
il-banda irċeviet minn nies tal-Birgu, u anke mill-fatt li intlaqgħet 
tajjeb ħafna mil-lat mużikali tagħha. U la qed insemmgħu l-banda 
barranija, impossibli ma ssemmix il-Vittoriosa in Festa 2010. 
Programm mużikali tal-ġenn, quddiem pjazza maħnuqa bin-nies, 
fejn kulħadd apprezza s-show mużikali li ġie mtella’ bejn iż-żewġ 
baned. U għal darb’ oħra, il-Planċier meravilja imtela’ kollu, għax 
fuqu konna mal-mitt ruħ!

Nara r-ritratti tal-marċ tal-Antiviġilja u nibqa’ mistagħġeb. Iva, 
nibqa’ mbellah meta nara dawk il-folol kbar ta’ nies li kien hemm 
ġewwa l-Birgu jassistu għal dan il-marċ. U hawnhekk mhux qed 
nitkellem fuq il-briju li jkun hemm mal-banda biss, imma anke 
għan-nies li jkunu fil-ġenb igawdu l-festa. Imbgħad il-marċ tat-Te 
Deum, tinsa li l-ġurnata tiegħu kienet it-Tnejn u mhux il-Ħadd. 
L-istess La Notte di San Lorenzo, fejn apparti li l-pjazza kienet 
ilha ma tara daqshekk nies waqt li bdew idoqqu l-baned, it-Toqba 
rat numru rekord ta’ nies sabiex isegwu l-ispettaklu pirotekniku. U 

dan biex ma nsemmgħux l-ammont kbir ta’ nies li kien fil-Vittoriosa 
Waterfront, waqt li l-Philharmonie Royale Concordia kienet qed 
tagħmel il-marċ tagħha.

L-10 t’Awwissu, waqt il-purċissjoni, titgħaxxaq tara pjazza u 
Triq il-Mina l-Kbira mimlijin, b’dak l-armar majestuż, u f’nofshom 
l-istatwa għażiża għalina ta’ Missierna San Lawrenz. Mhux ta’ 
b’xejn li kien hawn min ma felaħx iktar u tatu rasu fl-10 t’Awwissu 
u beda taparsi jidħaq... flok jibki!

Però sfortunatament, propju fid-9 t’Awwissu, tlifna kollega, 
bandist u ħabib. Kienet ta’ dispjaċir kbir għalina l-aħbar li seħibna 
Lorry Farrugia kien ħalla din id-dinja. U għalhekk, b’kordinazzjoni 
assoluta mat-tifel tiegħu, Anthony Farrugia, sar il-funeral fil- 11 
t’Awwissu filgħodu b’korteo bid-daqq tal-marċi funebri. U ma nistax 
ma nirringrazzjax lill-bandisti u lid-delegati tal-banda li kkordinaw 
tajjeb ħafna sabiex saret il-banda għall-funeral propju l-għada tal-
Festa.

Però mhux ser nieqfu hawn. Kif jaf kulħadd, il-Banda San 
Lawrenz ser tkun impenjata f’safra ġewwa l-Belġju f’Diċembru li 
ġej, u l-impenn mużikali tagħna ser ikun immirat lejn din l-attività, 
speċjalment lejn il-Programm Mużikali li l-Banda tagħna ser ittella’ 
quddiem il-komunità Maltija fi Brussell taħt il-patroċinju tal-
Ambaxxatur Malti ġewwa Istituzzjoni tal-Unjoni Ewropeja. Qed 
nitkellmu dwar Programm kbir, li ser ikun it-tielet programm kbir 
matul is-sena 2010. 

Apparti s-safra, żgur li fil-ġranet tal-Festa rajtu l-pjanti għar-
Restawr tal-faċċata majestuża tagħna. Restawr li għandu jagħti 
dehra xierqa lejn din il-faċċata prominenti. Għalhekk inħeġġiġkom 
sabiex tgħinuna mill-aħjar li tistgħu, għax għalkemm dan ir-restawr 
ser isir grazzi għall-kollaborazzjoni tal-Ministeru għar-Riżorsi u 
Affarijiet Rurali, il-każin għandu ħafna x’ jirranġa f’din il-faċċata 
bi spejjeż tiegħu. Nsemmi fost l-oħrjan ħadid u Aperturi tal-Injam.

Persważi li ser insibukom warajna, kif wara kollox dejjem kontu, 
u ma nistax ma nirringrazzjakomx tad-donazzjoni li tajtu lill-każin 
fil-Festa. Indubjament dan hu xhieda ukoll tal-fiduċja li l-każin 
tagħna għandu magħkom. U din il-fiduċja irridu nkomplu nżiduha 
billi nkomplu ngħollu il-livell tas-Soċjetà minn kull lat. Pjanijiet 
għandna ħafna, nemmnu li bil-għaqal kollox isir. Tislijiet!

Niltaqgħu mal-Avukat
Ilkoll nafu kemm hu importanti l-George Cross 
għalina Maltin u dana b’mod speċjali meta 
wieħed jiftakar li dan ġie mogħti lilna wara 
li l-Maltin urew qlubija liema bħala fl-aħħar 
Gwerra Dinjija.  Tant ngħożżuh aħna l-Maltin, 
li dan il-George Cross sab ruħu fuq il-bandiera 
nazzjonali tagħna. 

Fost id-diversi liġijiet ta’ Malta teżisti 
Ordinanza dwar it-Tirzin fl-Użu tal-George 
Cross.  Din tinsab f’Kapitolu 115 tal-Liġijiet 
ta’ Malta.  Din l-Ordinanza tirregola l-użu tal-
emblema tal-George Cross.  

Artikolu 2(1) tal-Ordinanza jistabbilixxi li ħadd 
ma jkun jista’ jagħmel użu jew jibqa’ jagħmel 
użu għall-għanijiet tan-negozju jew kummerċ 
tiegħu jew għal kull għan ieħor li jkun, 
mingħajr l-awtorizazzjoni tal-Prim Ministru, 
mill-emblema tal-George Cross, jew xi sura li 
tista’ tixxebbah.  Dan jgħodd ukoll għall-kliem 
“George Cross” kemm jekk waħedhom jew 
flimkien ma’ xi kelma jew kelmiet oħra.  Jekk xi 
ħadd jikser din id-dispożizzjoni, huwa jkun ħati 
ta’ reat kontra l-Ordinanza, u, jekk jinsab ħati 
mill-Qorti tal-Maġistrati, jeħel multa ta’ mhux 

anqas minn mija u sittax-il ewro u sebgħa u 
erbgħin ċenteżmu (€ 116.47), u mhux iżjed 
minn erba’ mija u ħamsa u sittin ewro u sebgħa 
u tmenin ċenteżmu (€ 465.87).  Apparti din il-
multa, min ikun ħati ta’ dan ir-reat jista’ jitlef 
l-oġġetti li fuqhom jew dwarhom l-emblema 
jew kelmiet kienu ġew użati. 

Subartikolu 1 ta’ Artikolu 2 tal-Ordinanza 
jistabbilixxi wkoll li meta dik l-emblema jew 
dawk il-kelmiet kienu laħqu ġew użati f’jum 
l-għoti tal-kunsens u, fi żmien xahar mill-jum li 
fih din l-Ordinanza ġiet sseħħ, talba bil-miktub 
lill-President ta’ Malta għall-awtorizazzjoni 
sabiex jibqgħu jintużaw dik l-emblema jew 
dawk il-kelmiet, jitqies illi l-persuna fil-
kwistjoni għandha l-awtorizazzjoni proviżorja 
li tagħmel użu minn dik l-emblema jew dawk 
il-kelmiet, skont il-każ, sa ma’ dik il-persuna 
ssir taf b’dak li l-President ta’ Malta jkun qata’ 
fuq it-talba tagħha.

Subartikolu (2) ta’ Artikolu 2 tal-Ordinanza 
jgħid ukoll li l-Prim Ministru jista’, f’kull 
żmien, fid-diskrezzjoni assoluta tiegħu, 
ibiddel jew iħassar 1-awtorizazzjoni minnu 

mogħtija qabel taħt is-subartikolu (1) ta’ dan 
l-artikolu.

Huwa interessanti wkoll jingħad li Artikolu 3 
tal-Ordinanza jistabbilixxi li meta kumpannija 
jew xirka tkun ħatja ta’ ksur tal-Artikolu 2, kull 
direttur, manager, segretarju u persuna oħra 
b’kariga fil-kumpannija jew xirka li bid-dehen 
tkun ħadet sehem fil-ksur ta’ din il-liġi, tkun 
ħatja kontra l-Ordinanza u teħel l-istess piena.

Huwa importanti jingħad li ma jistgħu jittieħdu 
l-ebda proċedimenti taħt din l-Ordinanza 
mingħajr il-kunsens tal-Avukat Ġenerali.  Dan 
jirriżulta minn Artikolu 4 tal-Ordinanza.  Apparti 
dan, Artikolu 5 tal-Ordinanza jistabbilixxi illi 
għall-għanijiet tal-Artikolu 93 tal-Ordinanza 
dwar il-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali, 
il-Kontrollur ma jirreġistra ebda “trade mark” 
li jkun fiha l-imsemmijin emblema jew kelmiet 
mingħajr l-awtorizazzjoni speċjali tal-Prim 
Ministru li d-deċiżjoni tiegħu tkun finali.

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

minn Bjorn Callus
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minn Simon Farrugia – Delegat Banda

Għaddiet festa 
oħra minn fuqna 

li mingħajr tlaqliq 
kienet festa kbira oħra 
kif nafu nagħmlu ahna 
l-Lawrenzjani. Is-suċċess 
ma jiġix b’kumbinazzjoni 
iżda b’impenn, sagrifiċċju 
u ħidma kollettiva 
mill-fergħat kollha li 
jorganizzaw din il-festa 
tant kbira f’Malta. L-10 
t’Awwissu hija minquxa 
mhux f’qalbna biss iżda 
wkoll f’moħħ il-Maltin 
u l-Għawdxin li jemmnu 
li l-isbaħ ħarga dak in-
nhar tkun wasla sal-Belt Vittoriosa. Li niċċelebraw il-
festa fil-ġurnata propja tal-martirju tal-qaddis tagħna 
qatt ma ċħadniha u ta’ dan kburin u għandna għaliex 
nirringrazzjaw lil ta’ qabilna li kienu strumentali li 
żammew ma’ din l-isbaħ ġurnata tas-sena. Fil-Birgu 
l-poplu Malti jista’ jara dak kollu li tagħmel festa 
kompluta. U għal darb’oħra n-nies f’kull ġurnata tal-
festa ġew bl-eluf fil-Belt għażiża tagħna, konferma tal-
popolarità tal-festa tagħna li tiġi meta tiġi ma tagħmilx 
differenza.

Mill-aspett bandistiku l-Kummissjoni Banda kienet 
impenjata aktar mis-soltu matul il-Festa 2010. Dan 
il-għaliex aħna tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz 
erġajna niżżilna paġna oħra fl-istorja tal-Banda tagħna 
meta stedinna għal din il-Festa Banda Belġjana, il-
‘Philharmonie Royale Concordia’ sabiex tieħu sehem 
fil-festa tagħna. Kien suċċess minn kull lat iżda 
spikka fuq kollox il-Programm tas- 7 t’Awwissu jew 
kif inhu magħruf ma’ kulhadd ‘Vittoriosa in Festa’ 
fejn wara marċ miż-żewġ baned, fuq l-akbar planċier 
u wieħed mill-isbaħ f’Malta daqqew iż-żewġ baned. 
Kienet għaxqa tara l-akbar pjazza ippakkjata bin-nies 
issegwi b’attenzjoni dan il-Programm stupend fejn 
hawn minbarra li nirringrazzja lill-mużiċisti kollha u 
lill-kantanti li kienu ntunati perfettament mal-banda, 
kelma ta’ tifħir liż-żewġ surmastrijiet, Paul Schembri u 
Roland De Klippel għad-direzzjoni u l-għażla mużikali 
tagħhom. Kienet avventura li ntlaqgħet tajjeb u bi 
kliem ta’ tifħir. Urejna li għal darb’oħra aħna l-ewwel 
f’kollox. Issa jmiss li f’Diċembru li ġej l-Banda tagħna, 
preċiżament bejn il-11 u 18 tmur il-Belġju sabiex 
tesegwixxi tlett Programmi mużikali ewlenin fost 
dawn dak tas-17 ta’ Diċembru li ser isir f’istituzzjoni 
Ewropeja fi Brussell. Ta’ inkoraġġiment huwa li mal-
Banda ser jitilgħu numru sabiħ ta’ partitarji. Din ser 
tkun ir-raba’ mawra barra minn xtutna għall-Banda 
ewlenija tal-Birgu.

Però minbarra dan kollu 
kien hemm ġranet oħra 
matul il-festa fejn matul 
il-marċijiet spikka l-ferħ u 
l-allegrija tal-Vittoriosani 
flimkien mal-Banda 
tagħna. Il-marċi l-kbar 
tal-Antiviġilja u dak ta’ 
filgħodu juru l-qawwa u 
l-kobor tal-festa tagħna. 
Għax x’jiswa li tagħmel 
dimostrazzjoni bi statwa 
jew marċ ta’ filgħodu jekk 
ma jkollokx briju kbir? 
X’jiswa jekk wara dawk 
l-isforzi kollha n-nies ma 
tiġix? Kif jgħidu ‘n-nies 

tagħmel il-festa’ u dwar dan aħna m’għandna l-ebda 
problema. Anzi l-akbar problema saret li jkun hemm 
nies li meta ma jsibux fejn jipparkjaw jiddeċiedu li 
jmorru lura d-dar tant kull rokna tkun mimlija. Mela 
bir-raġun inkantaw ‘Aħna l-kbar tal-Kottonera, Ulied 
din l-ewwel Parroċċa, lil kulħadd nissuperaw’.

Nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill-ufficjali tal-
Kumitat li flimkien magħhom niffurmaw il-bażi 
tal-ħidma tas-Soċjetà. Però minbarra lill-President, 
Segretarju u Kaxxier, grazzi wkoll lill-membri l-oħra 
kollha tal-Kumitat, Kummissjonijiet, Surmastrijiet, 
bandisti tal-lokal u ammiraturi. Biex ikollok Soċjetà 
attiva bħalma hi tagħna tirrekjedi involviment ta’ ħafna 
nies u b’hekk wasalna fejn wasalna. Matul is-sena li 
għaddiet kellna ħidma kbira. Kienet sena normali, ebda 
ċentinarju, ebda anniversarju għax ghalina kull sena 
hija specjali, kull sena hija ċentenarja. Li tagħmel festa 
li tara l-bidu tagħha fl-aħħar ġranet ta’ Lulju u tintemm 
fil-11 t’Awwisu mhix cajta. M’għandniex Festa ta’ 
erbat ijiem iżda festa ta’ ħmistax il-ġurnata. Fil-każin 
sar ħafna xogħol – opri ġodda, kostruzzjoni, ħafna 
manutenzjoni, l-iskambju tal-banda u ħafna aktar. U 
mingħajr ebda pompi għamilna dak kollu li ppjanajna.

Matul din is-sena wkoll għandna aktar proġetti kbar, 
biżżejjed nsemmgħu l-faċċata tal-Każin li fil-ġranet 
tal-festa kien hemm esebiti l-pjanti ta’ kif ser tiġi 
restawrata. Iżda hemm ħafna u ħafna aktar li bl-imħabba 
li għandna lejn is-Soċjetà tagħna naslu bħalma dejjem 
wasalna.  Ser tkunu nfurmati dwar dan matul ix-xhur 
li ġejjin fejn tafu biżżejjed li l-kuntatt magħkom żdied 
ħafna. Minbarra din in-‘Newsletter’ li fl-edizzjoni ta’ 
Jannar/Frar niċċelebraw l-10 Anniversarju tagħha, 
għandna issa l-website kompletament tas-Soċjetà 
www.stlawrencebandclub.com kif ukoll Programm 
tar-Radju fuq La Salle Radio 99.4 FM. Dan juri kemm 
aħna mpenjati biex nwasslu l-messaġġ tagħna.

www.stlawrencebandclub.com
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IL-KBAR TAL-KOTTONERA - FESTA 2010



Il-Kummissjoni billiard tilfet ħabib kbir, Lorry Farrugia m’ għadux magħna għax ingħaqad mal-Mulej 
propju lejliet il-festa ta’ San Lawrenz. Ma’ Lorry il-Kummissjoni ħadmet bil-għaqal u r-riżultat hu dak li 

hu. Min jidħol fis-sala tal-billiards jara b’għajnejh kif din ġiet rinovata u attrezzata b’dak kollu li hu neċessarju, 
u biex ma ntawwalx (għax naf li f’paġni oħra ser ikun hemm apprezzament fuqu) aħna tal-kummissjoni bil-
liard, nsellmu lil seħibna , u nagħtu l-kondoljanzi tagħna lill-familjari tiegħu, u nwegħdu t-talb tagħna.   

Il-Kummissjoni Billiard tifraħ lis-Sur Joseph Schembri li ngħata l-kariga bħala Direttur tal-Logħob minflok 
Lorry Farrugia. Kif jaf kulħadd is-Sur Schembri hu dilettant sew tal-billiard, għaldaqstant nawgurawlu aktar 
ħidma f’dan l-isport.

Kif  konna wegħdnikom fil-ħarġiet ta’ qabel qed isiru arranġamenti biex nibdlu l-pannu u l-lastiku tal-
billiard tal-membri, imma peress li kien beda x-xogħol ta’ kostruzzjoni biex tinbena s-sala ta’ fuq, waqafna xi 
ftit peress li jinqalgħu ħafna trabijiet. Issa li x-xogħol tal-ġebel diġa` sar, wieħed jittama li nkomplu biex dan 
il-proġett jitwettaq. Ngħid grazzi lill-membri li diġa` taw kontribuzzjoni, kif ukoll grazzi lill-Kumitat Ċentrali 
li ser ikopri l-ispejjeż ta’ dan ix-xogħol.

 
Sakemm toħroġ din il-ħarġa, ser ikollna f’idejna l-pannu tal-billiard li ġie rregalat lilna mis-Sur Joseph Sci-

cluna li hu l-President Onorarju, kif ukoll riċentament sar Membru Propjetarju. Minn dawn il-paġni ngħidulek 
Grazzi u nifirħulek.

Kif jitlesta x-xogħol fuq il-billiard, apparti li nagħmlu esebizzjoni minn żewġ players ta’ klassi, ser nagħmlu 
kompetizzjoni forma ta’ knock out għall-membri tagħna. Fuq in-notice board ser ikun hemm lista biex jibdew 
jitniżżlu l-ismijiet ta’ dawk il-membri li jridu jieħdu sehem.

Nerġa’ nagħmel appell lill-membri biex nevitaw li ndaħħlu ikel u xorb fis-sala tal-billiards, biex kemm jista 
jkun din tinżamm nadifa.

Tislijiet.

Mis- Sala tal-Billiards                  Joseph Zammit
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San Lawrenz, Int   Missier tagħna,
Aħna  wliedek; inħobbuk.
Inti taf li f’qalbna qiegħed
W’għal tjubitek infaħħruk.

Kemm   jekk żgħar  u kemm jekk kbirna,
B’għemil ħajtek wisq mgħaġġbin,
Għal tjubitek, w’  għal qdusitek,
Wisq ninsabu ferħanin.

Inti l-veru Missier tagħna,
Għax fil-Birgu imgħammdin;
Bħal rigal ġejt mogħti lilna;
Bik, tassew   aħna  kburin.

Lil   San Lawrenz  Missierna
Inti dejjem  kont  qrib tagħna
Kemm fl-Assedju, wkoll f’kull niket;
U kull meta sejjaħnilek,
Ħassejnik  titqabad  magħna.

Jgħaddu s-snin, ġrajjiet   jissawwru,
F’ta’ l-istorja wkoll   fil-mixja;
U   f’kull paġna ta’ ħajjitna
Ta’ uliedek  ħadna l-bixra.

Ejjew mela għalenija,
Lil Lorenzu infaħħruh;
Inxandruh mad-dinja kollha,
U   bħal  Missierna   inżommuh.

Patri Gużi Mifsud OSA
4 ta’ Lulju 2010



riċetta   tar-Ross
Ingredjenti:

• 2 imgħaref żejt
• 175g – 250g ross
• bżaru aħmar u bżaru aħdar biż-
 żerriegħa mneħħija u mqattgħin  
 biċċiet
• 300ml stokk jew misħun jaħraq

• 125g piżelli tal-friża
• 125g corn
• 2 bajdiet imħabbtin
• melħ u bżar
• 125g gambli
• soy sauce

Is-saħħa u t-tuffieħ
• It-tuffieħ isaħħaħ l-għadam.
• It-tfal li jbatu bl-ażżma u jixorbu apple juice kuljum ibatu inqas meta  
  jaqbadhom l-attakk tal-ażżma,  minn dawk li jixorbu l-apple juice 
  darba kultant
• Dawk it-trabi li jitwieldu min-nisa li waqt it-tqala jieklu ħafna tuffieħ 
  ikollhom rata aktar baxxa ta’ ażżma minn dawk it-tfal li ommijiethom 
  jieklu ftit li xejn tuffieħ
• It-tuffieħ jipproteġi ċ-ċelloli tal-moħħ u jbegħdek mill-Alzheimer disease.
• Ibaxxi l-kolesterol il-ħażin (LDL) u dawk li jieklu żewġ tuffiħat kuljum ibaxxu l-kolesterol b’16%.
• Dawk li jieklu ħafna tuffieħ għandhom ċans ta’ 50% riskju milli jiżviluppaw il-kanċer fil-pulmun.
• Jgħin ħafna lil dawk li għandhom id-dijabete.
• Mill-esperimenti li għamlu fuq il-ġrieden u tawhom jieklu tuffieħa kuljum, naqqsu r-riskju li 
   jkollhom kanċer fis-sider bi 17%. Dawk il-ġrieden li kielu tliet tuffiħat kuljum naqqsu r-riskju tal-
   kanċer b’39% u dawk li kielu sitt tuffiħat kuljum naqqsu r-riskju tal-kanċer b’44%.
 

      It-tewm
  Illum it-tewm nużawh biex inħawru l-ikel, imma qabel kien jintuża għal 
skopijiet ta’ superstizzjoni:

• Ir-Rumani tal-antik kienu jagħtuh lis-suldati tagħhom għax kienu jemmnu li bit-
tewm se jsiru aktar  b’saħħithom u kuraġġużi.

• Fiż-żminijiet tan-Nofs, it-tewm kien jittiekel bħala kura kontra l-effetti tal-għajn 
ħażina kontra xi  saħħara.

• Il-bdiewa jpoġġu t-tewm taħt il-ħamrija madwar is-siġar tal-ħawħ biex ma jħallux lill-
berrina tersaq 
   u tħassar is-siġra.
• Jingħad ukoll li t-tewm ibaxxi l-pressjoni meta tkun għolja imma trid tiekol ftit tewm mhux ħażin. 
• Jekk iddejqek it-togħma jew ir-riħa tat-tewm u konvinta li t-tewm jagħmillek il-ġid, ixtri pilloli tat-
  tewm.
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Metodu: 
1. Saħħan iż-żejt f’taġen kbir u żid ir-ross u waqt li jkun qed jinqela ħawwad għal xi minuta.
2. Żid il-bżariet u kompli aqli għal minuta oħra.
3. Ferra’ l-istokk jew misħun u ħallih itektek u jbaqbaq, agħti taħwida kultant, sakemm il-likwidu   
 jinxtorob u r-ross u l-bżar ikunu kważi saru.
4. Żid il-piżelli u l-corn u kompli sajjar għal 3 minuti.
5. Itfa’ u ħawwad il-bajd imħabbat u l-gambli.
6. Ħawwad għal żewġ minuti oħra sakemm il-bajd jagħqad.
7. Servi jekk tkun trid, is-soy sauce miegħu.

Għalina n-Nisa



Paul Attard Glivau
minn Paul Micallef

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
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Forsi kontra il-persuni li 
interviżtajt s’issa għal din 
ir-rubrika, taqta’ dawk li 
huma midħla sew fil-każin u 
li huma mdaħħla fiż-żmien, 
mhux kulħadd jafu lil Paul 
Attard Glivau jew għax ma 
joqgħodx il-Birgu jew forsi 
għax qatt ma kien involut 
direttament fil-kumitati 
Vittoriosani. Pero` għal min 
jaf sew lil  din il-persuna jaf li 
f’qalbu, f’ruħu u fil-memorja 
għandu imnaqqxin l-ismijiet 

tal-Birgu u San Lawrenz. U jien bl-umilta` kollha 
hekk pruvajt nagħmel f’din l-interviżta tiegħi, li bil-
mistoqsijiet tiegħi ndawwar iċ-ċavetta u nbexxaq ħarira 
il-bieb li jagħti għall-garigori tal-menti ta’ Paul biex 
nislet minnhu għaliex hu tant iħobb lil Beltna u patruna.

Personalment jien lil Paul qajla kont nafu ħlief xi 
drabi tgħoddhom fuq subgħajk meta tkellimna dejjem 
fuq is-suġġetti li huma komuni tagħna it-tnejn pero` 
meta Paul beda jgħarrex iktar ‘il ġewwa fit-tifkiriet, 
indunajna, kemm jien u hu, u nittama li intom ukoll, 
li għandu ħafna x’joffri. Skoprejt li forsi apparti l-eta` 
hemm ħafna affarijiet komuni bejnietna.

Affarijiet Komuni Bejnietna
Minn barra isimna fejn it-tnejn tgħammidna u ħadna 

l-isem tal-appostlu minn Tarsu bħali mar joqgħod 
Birżebbuġa meta żżewweġ, u bħali semma’ lil wild tiegħu 
għall-qaddis patrun tagħna San Lawrenz, jien it-tifla 
Lara u hu t-tifel Lawrence, għalkemm iktar minni billi 
għammdu fil-parroċċa Vittoriosana u t-tnejn semmejna 
id-dar tagħna għall-istess qaddis; jien St. Laurent u hu 
San Lorenzo. U l-isem tad-dar tiegħu naturalment għini 
nsib fejn joqgħod iktar faċli, għalkemm fl-istess triq 
hemm xi flats imsemmija St. Lawrence.

Kif mort għandu daħħalni fis-salott u qagħdna fuq 
mejda kbira taħt il-ħarsien ta’ relikwarju kbir, antik u 
elaborat li fost il-ħafna relikwiji l-iktar prominenti u 
li tiddistingwi ruħha hi relikwija ta’ ħadd ħlief ta’ San 
Lawrenz li kienet proprjeta` taz-ziju tiegħu, Dun Ġużepp 
Glivau. Hu fehemni li r-relikwija jgħożżha ħafna tant 
li fil-gwerra biex ibiegħda mill-bombi tal-għadu u 
mis-serq kien ħbieha b’mod iktar żgur fil-kannierja ta’ 
San Filippu sakemm ħadha miegħu għal iktar kenn. 
Fil-kamra wkoll ma jistax jonqos li kien hemm statwa 
imdaqqsa ta’ San Lawrenz b’dik it-tinja tat-tuniċella 
mal-gradilja li tfakkrek fil-kwadru titulari ta’ Giuseppe 
Cali u fl-istatwa simpatika fir-raħal Għawdxi ta’ San 
Lawrenz. Kif spjegali fiż-żmien din il-vara kienet 
f’bozza pero` għal raġuni misterjuża din għosfrot meta 
kien ta xi affarijet ta’ zijuh wara l-mewt tieghu lill-
kunvent tas-sorijiet.

Meta ikkumentajtlu fuq l-isem tad-dar qalli li 
b’kumbinazzjoni l-art li fuqha bena id-dar tiegħu kienet 
proprjeta` tal-kolleġġjata tal-Birgu u hekk xi ċnus kienu 
jitħallsu hemm. Fil-fatt dik il-binja kienet tissejjaħ hekk 
tant li fit-tarf tat-triq il-għodda fejn joqgħod, kif diġa` 
semmejt, hemm flats imsemmija St. Lawrence. Iżda 
Paul u wara il-mara tiegħu Imelda, li filwaqt li ġabitilna 
xi ħaġa friska u gallettini ingħaqdet magħna, żied li anke 
meta bena fuq wara tad-dar il-post semmieh Huesca. 
Kompla li n-nies ta’ Birżebbuġa kemm il- darba kienu 
jistaqsuh xi jfisser dak l-isem. Ukoll billi hu dilettant tal-
baħar u s-sajd anke l-luzzu semmieh għal San Lawrenz!

Kunjomu
Ma stajtx ma nibdiex il-baraxx ta’ mistoqsijiet tiegħi 

dwar it-tieni kunjom tiegħu, il-partikolari Glivau. Hu 
spjegali li dan kien kunjom Franċiż antik anke fiż-żmien 
il-Kavallieri li llum għoddu nqered għax huma l-unika 
familja li għad għandha dan il-kunjom, għalkemm issa 
forsi pemezz tan-neputijiet Nicole u forsi iktar Kyle jaf 
iġebbed għall-ġenerazzjonijiet oħra.

Snin Bikrija 
Ommu Eliża u missieru Ġużeppi, li kien engineer 

gwapp li ħadem fit-tarzna tal-ammiraljat, iżda wara xi 
nkwiet għax qabeż għall-ħaddiema spiċċa black listed u 
kellu jmur jaħdem ma’ kumpaniji privati, it-tnejn kienu 
mill-Birgu. Hu twieled f’dar quddiem id-Diana, illum 
Triq l-Arċisqof Gonzi fis- 6 ta’ Mejju tas-sena 1930. 
Qatta tfulitu fi triq imsejjħa t’ Anastas, illum imsemmija 
għal Ġlormu Cassar. Kellu żewġ ħutu bniet, Marija u 
Doris. Sakemm kellu 9 snin, meta faqqgħet il-gwerra, 
hu għadda tfulitu ma’ djul żewġ saċerdoti qraba tiegħu 
- iz-ziju t’ ommu Dun Agostino, li anke kien jieħu ħsieb 
il-knisja tas-Salvatur tal-Kalkara u zijuh propja, ħu 
ommu, Dun Ġużepp Glivau, li kien ukoll id-dekan tal-
kanonċi tal-Kolleġġjata, kariga li kellha rwol ferm iktar 
prestiġġjuż mil-lum. Żgur li ħafna mill-anzjani tagħna 
jiftakruhom sew lil dawn iż-żewġ saċerdoti.

Għalhekk ta’ tifel żgħir dejjem kien jiġri ma’ dawn 
iż-żewġ qassisin tant li sħabu kienu kemmxejn jgħiru 
għalih meta, anke kif jiġri llum, meta jiġu biex ixiddu 
il-libsa tal-festa ta’ San Lawrenz, ma kien jitħalla 
ħadd ġewwa. Pero` hu minħabba zijietu kien ikollu il-
privileġġ li jibqa’ hemm.

Meta staqsejtu dwar x’jiftakar fi tfulitu marbut mal-
festa hu qalli li jiftakar li Prutazju s-sagristan ta’ dak iż-
żmien flimkien ma’ tfal oħra ta’ tamparu kien jagħtihom 
bċejjeċ tax-xemgħa sabiex ipoġġuhom quddiem il-vari 
fil-knisja. Ukoll jiftakar lil Wenzu l-Induratur jagħmel 
iċ-ċfuf biex jitpoġġew fuq strixxi tal-injam għall-
kannizzati biex isebbħu t-toroq għal waqt il-festa.

Bħala sħabu tat-tfulitu hu semmieli fost l-oħrajn lil 
Lorenzo Zahra, Ġorġ Cilia, Edgar Scicluna u Ċensu 

ikompli f’paġna 12
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Dalmas.

Il-Gwerra
Pero` meta faqqgħet il-gwerra, bħal Maltin li 

kienu jgħixu fil-Kottonera anke lil Paul bidlitlu ħajtu. 
Jiftakar li fil-festa tas-sena 1939 waqt il-benedizzjoni 
daqq air raid u hekk il-qniepen kellhom jisktu pero` 
meta reġa daqq l-air raid past tgħidx kemm daqquhom 
b’saħħa l-qniepen li l-ilsien ried jinqala’ minn postu!

Sorpriża Ħelwa
Minħabba l-periklu hu u familtu kellhom idabbru 

rashom għal post ‘il bogħod mill-port u marru joqgħodu 
Fleur de Lys. Billi kienu joqgħodu fit-triq prinċipali, 
mhux boghod wisq minn ħdejn l-Istitut tat-tfal, darba 
waħda Paul, oħtu u zijuh il-qassis kienu fil-gallarija 
u mill-bogħod jaraw truck ġej u fuqhom żewġ figuri 
familjari. Iktar mat-truck resaq lejhom iktar ikkonfermaw 
lil għajnejhom. Iva, b’sorpriża sabiħa, għalkemm tista’ 
tkun ta’ dieqa, fuq it-truck kien hemm l-istatwi ta’ Kristu 
Irxoxt u tal-maħbub tagħhom San Lawrenz, li minħabba 
il-ħsarat fil-Knisja kellhom jiġu trasportati għall-post 
aħjar. Kif induna li fil-gallarija kien hemm Dun Ġużepp 
is-sewwieq naqqas mill-veloċita` biex jgħaddu bil-mod 
minn quddiemhom. Paul jiftakar li kien hemm xi erba’ 
persuni fuq it-truck iżommu lill-istatwi fosthom żgur 
Wenzu ta’ Natal u Ġużeppi ta’ San Filippu. Zijuh qallu li 
anke San Lawrenz għall-ewwel darba kellu jitlaq mill-
Birgu filwaqt li nnota li meta zijuh dawwar wiċċu żewġ 
demgħat kbar żelqu minn xfar għajnejh.

Il-Festa ‘l bogħod mill-Birgu
Matul il-gwerra Paul u familtu qatt ma fallew il-

festa ta’ San Lawrenz li kienet tigi ċċelebrata l-ewwel 
għand is-sorijiet Benedittini tal-Imdina u wara f’San 
Pawl ir-Rabat. Kienu jitilgħu kemm f’lejlet u kemm 
f’nhar il-festa fl-10 t’ Awwissu. Ftakar li kien hemm 
xi ħadd fl-awtorita` fid-depot li lil zijuh u naturalment 
lilhom ukoll kien jibagħtilhom karozza biex joħodhom 
il-festa. Jiftakar li billi  l-knisja kienet żgħira tant kien 
ikun hemm nies speċjalment mill-Birgu li ħafna mill-
kongregazzjoni kellha tibqa’ barra. Kienet tkun xena 
kommoventi meta kienet tindaqq l-antifona u kif il-
miġemgħa kienet tisma’ n-noti ta’ Levita dlonk kienet 
tinfaqa’ f’ċapcip u kulħadd jgħannaq lil xulxin u jibki.

Dun Ġann Mari Farrugia 
Paul issa nħall sew fit-tifkiriet tal-gwerra u kompla li 

Dun Ġann Mari Farrugia kienet waqgħatlu d-dar tiegħu 
fil-Birgu u sakemm sab post ieħor ġie joqgħod magħhom 
Fleur de Lys. Wara sab post żgħir fejn kien hemm ir-
Radio City il-Ħamrun. Billi l-istage tal-karrozzi tal-linja 
ma kienx ‘il bogħod darba minnhom raw lil Dun Ġann 
Mari bil-bagalja f’idu jitfaċċa taħt il-gallarija. Staqsiena 
bil-ħniena ‘Taċċettawni?’ Ir-raġuni li Dun Ġann Mari  
kien spiċċa hemm kienet li tant kien beżżul li anke d-dar 
tiegħu tal-Ħamrun kienet intlaqtet bil-bombi u l-bini 
sfronda kollu u reġa’ spiċċa bla saqaf fuq  rasu! 

Żjarat lill-Birgu
Waqt li kienu refuġjati Fleur de Lys, Paul u l-familja 

kienu jippruvaw jinżlu ta’ spiss il-Birgu. Darba jiftakar 
meta hu u zijuh kienu neżlin il-Birgu u f’nofs il-lift tal-

Belt daqq air raid u kellhom iħaffu malajr minħabba 
l-periklu. Jiftakar li taħt is-sur tal-Belt kien mimli 
Għawdxin sejrin u ġejjin lejn gżirithom. Minn fejn 
hemm id-dwana illum qabdu l-lanċa għall-Birgu iżda 
f’nofs il-baħar reġa’ daqq air raid ieħor, il-lanċa ħaffet 
kemm setgħet u tefgħet għall-kenn taħt Sant’ Anġlu u 
dakinhar l-air raids ma waqfu xejn. U bir-raġun għax 
inzerta dakinhar kienet daħlet fil-port l-aircraft carrier 
l-Illustrious u kulħadd jaf x’ħerba ħallew warajhom 
l-istucas Ġermaniżi speċjalment fil-Kottonera.

Pjanu
Darb’oħra Paul niżel ma’ zijuh u kif fetħu d-dar, kif 

kien jagħmel is-soltu hu tela bil-ġiri fuq u hemm waqaf 
ħesrem. Fuq l-ewwel indana jara hemm  imdendel, ser 
jaqa’ u ma jaqax,  il-pjanu taz-ziju, probabilment lest 
biex irabbi s-saqajn. Li seta’ ġara kien li xi nies daħlu 
jisirquh u għal xi raġuni jew oħra, probabli jew għax 
kienu se jinqabdu jew għax daqq l-air raid, reġa’ 
bdielhom u ħallewh hemmhekk.

Wara l-gwerra
Wara l-gwerra bħall-Maltin kollha hu kompla 

bil-ħajja tiegħu. Fil-fatt wara żżewweg lil Imelda u 
għandhom żewġt itfal, Lawrence u Mario. Jiftakar li 
għalkemm kien joqgħod Birżebbuġa kien ħa lill-primo 
genito tiegħu  jitgħammed fil-parroċċa tal-Birgu u 
kienet l-ewwel tarbija li tgħammdet fil-quddiesa ta’ nofs 
il-lejl tal-Għid wara r-rit il-ġdid tal-Konċilju Vatikan II. 
Jiftakar li meta l-Arċipriet ta’ dak iż-żmien Monsinjur 
Lawrence Mifsud semma’ isem it-tifel Lawrence il-
miġemgħa fil-knisja infexxet f’ċapcip li jtarrax. Fil-fatt 
Lawrence għal xi żmien kien anke ukoll abbati fl-istess 
knisja.

Bħala xogħol tiegħu Paul oriġinarjament kien 
arġentier. Wara, minħabba diversi raġunijiet, hu ma 
baqax f’dak il-mestier u daħal jaħdem mal-gvern u 
spiċċa bħala WTO.  (Work Technical Officer)

Illum
Illum li hu rtirat u qaleb it-tmenin sena, saħħtu qed 

tkiddu daqsxejn u ma jistax bħalma kien qabel jinżel 
ta’ spiss il-Birgu, għalkemm din is-sena niżel filgħodu 
għall-quddiesa tal-festa. Hu jħossu kburi wkoll li 
minhabba l-għotja li ta għandu kunjomu imnaqqax 
fuq il-monument taċ-ċentinarju li hemm fil-knisja 
parrokkjali.

Appell
Bħala appell tal-aħħar li jien tlabt lill-Paul jagħmel 

speċjalment liż-żgħażagħ Vittoriosani u Palmiżi li 
tilgħin llum qalli; “Ibqgħu akkaniti għal dejjem. Hekk 
ħadd ma jista’ jagħmlilna xejn

B’dan il-kumment maħżuż bil-pinna iżda wkoll 
f’moħħi jien sellimt lil Paul u lil martu u awgurajtlu 
għomor twil mimli saħħa u ferħ u raddejtlu ħajr talli 
għalkemm bogħod minn Beltu xorta baqa’ jgħożż sew 
il-kult Lawrenzjan kif  deher sew f’din l-interviżta.



Nhar is-Sibt 28 t’Awwissu tħabbret il-mewt tas-Surmast Salvu Bugeja fl-eta ta’ 90 
sena. Is-Surmast Bugeja għandu konnessjonijiet kbar mal-Każin tal-Banda tagħna fejn 
iddissinja diversi opri li huma meravilja. 

Ewlenin fost dawn insibu l-planċier artistiku li jintrama fiċ-ċentru tal-Pjazza 
prinċipali tal-Belt tagħna. Dan id-disinn partikolari fuq stil venezjan jikkumplimenta 
l-armar li hemm fil-Pjazza fejn fi kliem Salvu stess dan il-planċier kien wisq għal qalbu 
u jikkunsidrah bħala wieħed mill-isbaħ jekk mhux l-isbaħ li qatt iddisinja. 

Minbarra l-plancier, zewg opri ohra kbar li huma fuq disinn ta’ Salvu Bugeja huma 
l-Bandalora Artistika kif ukoll l-Istandard tar-rakkmu. 

 `
Lil hinn mis-Sede tas-Soċjeta` wieħed ma jistax ma jsemmix id-diversi bandalori u 

pavaljuni li jsebbħu t-toroq tagħna matul il-ġranet tal-Festa tal-Padrun tal-Belt tagħna San Lawrenz. Magħrufin 
bħala l-aqwa fl-armar ma jistax ma jonqosx xogħol Salvu Bugeja fejn tispikka fuq kollox Triq il-Mina l-Kbira 
b’sett ta’ pavaljuni u bandalori l-ġmiel tagħhom.  

 
Filwaqt li nirringrazzjaw lil Salvu tax-xogħol kollu li ta lill-każin u l-festa tagħna nwasslu l-kondoljanzi 

lill-familja Bugeja. Il-funeral ta’ Salvu Bugeja sar nhar it-Tlieta 31 t’Awwissu fil-Knisja Arċipretali ta’ Santa 
Katarina, iż-Żurrieq fejn delegazzjoni mill-Kumitat tagħna attendiet għall-funeral.

Nhar it-Tnejn 9 t’Awwissu waqt li kont qed insegwi l-ispettaklu uniku ghall-Kottonera, 
dak Pirotekniku mtella’ mill-Għaqda Piroteknika 10 t’Awwissu, waslitli l-aħbar li 

kien ħallina Lorry Farrugia. Għalija n-nar tant sabiħ li mela s-sema ma setgħax jimla l-vojt 
li ħassejt f’qalbi dak il-ħin. Lorry, il-bniedem li tant ħabb, ħadem u stinka għas-Soċjetà 
tagħna, għall-Banda tagħna u għal dak kollu li kien jagħti tifħir lill-qaddis li bħal ħafna nies 
mill-Birgu kien imsemmi għalih ma kienx għadu magħna.  Fil-jum tal-vġili ta San Lawrenz 
Lorry mar igawdi l-kumplament tal-Festa u ħafna aktar  mal-qaddis li għal 79 sena kien 
tant iħobb.

Lil Lorry niftakru sa minn meta kont tifel, bniedem eżemplari għall-aħħar, tal-
familja u li kien sfortunatament tilef lil martu Helen ta’eta relattivament żgħira. 
Rabba familja fejn l-uniku wild tiegħu, Anthony, rawmu fl-ambjent tal-Festa. Lorry 
kien bniedem ta ftit kliem iżda kont nammira l-entużjażmu tiegħu. Minkejja li s-saħħa 
tiegħu, b’mod partikolari fl-aħħar snin fejn din kienet naqset, xorta waħda kien impenjat 
bħala Direttur tas-Sala tal-Billiards u flimkien mal-Kummissjoni Billiard kien jorganizza ħafna attivitajiet. 
Ma kienx ifalli servizz tal-Banda fejn sa ftit snin ilu kien il-persuna inkarigat mit-tqassim tal-uniformi tal-
banda. Kien bandist li fil-passat ta’ s-sehem tiegħu lill-Banda ewlenija tal-Birgu. B’hekk kien xieraq li l-Banda 
Vittoriosana San Lawrenz tagħtih l-aħħar tislima bid-daqq tal-marċi funebri li min jaf kemm tpaxxa bihom.

Ma kienetx faċli li l-għada tal-festa tisbaħ b’funeral fis-730 ta’ filgħodu. Iżda ridna nagħtu xi ħaġa lura lil 
seħibna Lorry. Personalment kienet l-ewwel darba li tlift il-Pontifikal tal-Festa ta’ San Lawrenz. Ridna nieħdu 
ħsieb li narmaw  banda xierqa, navżaw lill-Għaqdiet u baned u ħafna aktar. Iżda dak li għamilt flimkien mas-
Segretarju u l-Assistant Delegat ma jiddispjaċini xejn. Anzi nħossni li tajt xi ħaġa żgħira lil Lorry mill-ħafna 
li tana matul ħajtu.

Il-Banda sellmet lil Lorry tul Triq il-Mina l-Kbira għal quddiem il-post fejn ta kuljum kont issibu fil-
każin tal-Banda. Tislima xierqa quddiem il-Palazz tas-Soċjetà fejn infetaħ il-bieb tal-każin u l-bandiera ttelgħet 
momentanjament sa fuq bil-partitarji miġbura fil-pjazza juru l-apprezzament tagħhom b’ċapċipa xierqa. Wara 
kollox dak li kien jixraq lil din il-persuna, bil-banda twasslu sal-Knisja fejn saret quddiesa presente cadavere.

Imut is-Surmast Salvu Bugeja – 
Id-disinjatur tal-Planċier Artistiku u ħafna aktar

Lorry Farrugia – Bniedem ddedikat lejn is-Socjeta’ tagħna
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Il-Ġimgħa 3 ta’ Settembru  Fis-7.00pm Laqgħa dwar il-Birgu Fest
     Fit-8.00pm Ikla Familjari fil-bitħa tal-Każin
Is-Sibt 4 ta’ Settembru  Sehem fl-attivitajiet ta’ Jum il-Birgu
It-Tnejn 6 ta’ Settembru  Fis-6.00pm Quddies għar-ruħ il-Bandist
     u Membru tal-Kumitat Lorry Farrugia
     Fis-6.30p.m. Laqgħa tal-Kummissjoni Safra
     Fis-7.00pm Laqgħa dwar il-Birgu Fest
It-Tlieta 7 ta’ Settembru  Fit-8.30 Servizz tal-Banda f’Ħaż-Żabbar fil-festa
     tal-Madonna tal-Grazzja
L-Erbgħa  8 ta’ Settembru  FESTA PUBBLIKA - MARIJA BAMBINA
Il-Ġimgħa 10 ta’ Settembru  Fl-10.00am  Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
     Fis-7.00pm Tombla fil-bitħa tal-Każin
It-Tlieta 14 ta’ Settembru  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 17 ta’ Settembru  Fis-7.00pm Tombla fil-bitha tal-Kazin
It-Tlieta 21 ta’ Settembru  FESTA PUBBLIKA - JUM L-INDIPENDENZA
Il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru  Fis-6.30pm Laqgħa għall-Bandisti u 
     l-Kummissjoni Banda
     Fit-8.00pm Ikla għall-Bandisti tal-post u dawk
     li għenu fl-armar tal-planċier
It-Tlieta 28 ta’ Settembru  Fis-6.30pm Laqgħa Ġenerali Straordinarja
Il-Ġimgħa 1 ta’ Ottubru  Fis-6.30pm Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda
     Każini tal-Banda
     Fis-7.00pm Tombla fil-bitħa tal-Każin
It-Tlieta 5 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 8 ta’ Ottubru  BIRGU FEST 2010
Is-Sibt 9 ta’ Ottubru              BIRGU FEST 2010
Il-Ħadd 10 ta’ Ottubru  BIRGU FEST 2010
It-Tlieta 12 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Tombla fil-bitħa tal-Każin
It-Tlieta 19 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Kummissjoni Attivita` Soċjali
L-Erbgħa 20 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Kummissjoni Festi tal-Milied
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ottubru  Fit-8.00pm Ikla fil-bitħa tal-Każin
It-Tlieta 26 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 27 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Planċier
Il-Ġimgħa 29 ta’ Ottubru  Fis-7.00pm Tombla fil-bitħa tal-Każin

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
SETTEMBRU U OTTUBRU 

Il-Briju tal-Festi
Programm fuq La Salle Radio FM 99.4 

imtella’ mis-Soċjetà Mużikali San Lawrenz
Preżentazzjoni Bjorn Callus kull nhar ta’ Ġimgħa fl-10.00 am, 

b’ripetizzjoni s-Sibt fit-3.30pm u l-Ħadd fl-10.00am
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Magic Prices
Carmel Street, Fgura

Prop. Kevin Agius

Fejn issib il-ħtiġijiet kollha tad-dar  bi prezzijiet li ma jitwemmnux.

tel. 21 806039

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
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz


