


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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Il-Birgu Fest 2010 għadda u kien suċċess 
kbir, grazzi lis-Sindku, il-ħaddiema tal-
Kunsill Lokali u l-ħafna voluntiera li 
ħadmu minn qalbhom biex inkiseb dan 
is-suċċess.  Għalkemm it-temp ma kienx 
favur tagħna, xorta rnexxielna ngħelbu 
kull diffikulta`. Dawn il-festivals li issa 
nxterrdu ma’ kull Belt u Raħal ta’ Malta, 
il-Belt Vittoriosa kienet il-pijunier ta’ dawn 
l-attivitajiet u b’wiċċna minn quddiem 
ngħidu li bqajna fuq quddiem għaliex 
Beltna hija unika u s-Sindku ta’ Beltna 
s-Sur John Boxall irnexxielu jgħaqqad 
il-poplu Vittoriosan. Kont nieħu pjaċir 
nattendi għal-laqgħat preparattivi li saru 
fejn diriġenti minn Kumitati minn naħa 
ta’ fuq u t’ isfel, ta’ twemmin politiku 
differenti, saħansitra residenti barranin 
jaħdmu flimkien biex il-Belt Vittoriosa 
tkun l-aħjar. Prosit lil kulħadd tas-sehem 
tiegħu l-aktar is-Sibt għal-lejl għad-dawl 
tax-xemgħa fejn inqabeż b’ħafna n-numru 
li kien mistenni. 

Fuq nota mhux daqshekk pożittiva din 
is-sena għall-ewwel darba wara l-gwerra 
iċ-ċeremonja tat-tifkira tas-7 ta’ Settembru 
għal xi raġuni ma saritx. Għal bosta snin 
il-poplu Vittoriosan insista mal-awtoritajiet 
biex it-tifkira tal-Assedju l-Kbir ssir fejn 
saret ir-rebħa, madwar il-veru monument 
tat-tifkira li jinsab fil-pjazza ewlenija 
tal-Belt Vittoriosa. Nissuġġerixxi biex 
il-Kunsill Lokali jorganizza laqgħa għar-
Rappreżentanti tas-Soċjetajiet ta’ Beltna 
biex jaraw li minn din is-sena din iċ-
ċerimonja ta’ tifkira tibda tiġi organizzata 
kif jixraq u terġa’ tieħu postha fil-kalendarju 
tal-attivitajiet. Nifhem li s-Soċjeta` Storika 
u Kulturali għandha tieħu parti attiva f’dan 
l-eżerċizzju.

Bdew it-tħejjijiet għall-festi sbieħ tal-
Milied u l-ewwel tas-sena. Il-Kummissjoni 
Milied diġa` bdiet taħdem biex fl-ewwel 
ġimgħa ta’ Diċembru jkollna l-każin 
imżejjen għall-okkażjoni. Din is-sena 
l-ikla li kienet issir f’lukanda ewlenija 
mhux se ssir minħabba li l-maġġoranza 
tal-membri tal-Kumitat flimkien mal-
Bandisti sejrin ikunu mal-Banda ġewwa 
l-Belġju. F’lejliet il-Milied is-sehem tal-
Banda fil-proċessjoni tal-Bambin flimkien 
mat-tfal tal-Museum toħloq atmosfera 
ta’ ferħ minn kull fejn tgħaddi. Din is-
sena il-party tal-Milied sejjer isir qabel 
il-Milied, nhar l-Erbgħa 22 ta’ Diċembru 
u l-Kummissjoni ħasbet biex tagħti aktar 
ħajja lil din l-attivita` inkluż is-sehem ta’ 
kantanti.

Il-Kelma tal-President
    Lawrence V. Farrugia

Fil-preżent għandna mpenn bl-aħħar 
arranġamenti għas-safra bil-banda u 
ninsabu entużjażmati biex naraw li din 
il-mawra tkun suċċess. Il-qofol ta’ din 
l-attivita` sejjer ikun il-Kunċert f’sala 
ewlenija fil-qalba ta’ Brussell li minbarra 
l-komunita` Maltija fost il-mistiedna 
distinti sejjer ikollna l-Prim Ministru ta’ 
Malta Lawrence Gonzi.

Huwa ta’ sodisfazzjon għalina li wara li 
nvestejna fit-tibdil tal-pannu tal-mejda 
tal-membri qegħdin naraw attivita` kbira 
fis-sala tal-billiard u frekwenza ta’ ħafna 
żgħażagħ. Dan lilna jimlina b’kuraġġ 
għaliex f ’dawn naraw it-tmexxija 
futura tas-Soċjeta` tagħna. Aħna ilna 
naħdmu biex fil-Każin naraw Sezzjoni 
taż-Żgħażagħ fejn dawn jorganizzaw 
attivitajiet sportivi kulturali u edukattivi. 
Mhux il-ħsieb tagħna li nagħmlu użu 
miż-żgħażagħ biex jinġabru fondi jew 
jagħmlu manutenzjoni fil-Każin, imma 
qegħdin nagħtu spazju liż-żgħażagħ 
biex ikollhom fejn jiltaqgħu. Hija ħasra 
li fil-Belt Vittoriosa l-adoloxxenti kif 
ukoll iż-żgħażagħ m’għandhomx fejn 
imorru jew min jieħu ħsiebhom. Dan 
żgur ma jawgurax tajjeb għall-futur 
għaliex jekk ma nibnux fuq valuri tajba 
la jkollna familji tajba u anqas individwi 
li jkunu lesti biex jimpenjaw irwieħhom 
fl-għaqdiet volontarji ta’ Beltna li huma 
s-sisien tas-Soċjeta` tagħna. Għalhekk 
hemm bżonn li jsiru laqgħat jew seminar 
fejn tiġi diskussa is–sitwazzjoni preżenti 
tal-adoloxxenti u ż-żgħażagħ tal-Belt 
Vittoriosa.
 
F’Jannar li ġej imiss li jiġi elett Kumitat 
ġdid tas-Soċjeta` tagħna għas-snin 
2011-2012. Meta tara l-attendenza għal-
laqgħat li jsiru biex jiġu eletti il-Membri 
fil-Kumitat tinduna bl-indifferenza li 
għandhom ċerti membri. Hija x-xewqa 
tagħna li naraw uċuh ġodda fil-Kumitat 
u aktar demm żagħżugħ għaliex biex 
inżommu bl-attivita` kbira li għandna 
hemm bżonn ta’ impenn u enerġija. 
Nixtieq nesprimi l-apprezzament tiegħi 
lejn il-membri tal-Kumitat preżenti 
li flimkien irnexxielna nwettqu ħafna 
xogħol u nżommu l-Każin ħaj. Nawgura 
il-Milied u s-Sena t-Tajba lill-Bandisti 
u Membri kollha u lill-Familji tagħhom 
filwaqt li nawgura aktar suċċessi lis-
Soċjeta` tagħna.   
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Anton Attard

Għejun tal-Ilma Ġieri fil-Birgu
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Skont rapport li kien għamel il-Gran Prijur ta’ Alvernia dwar il-provvista t’ ilma fil-Birgu f’każ ta’ xi assedju ieħor, insibu 
li f’din il-belt kien hawn sitt ibjar jew ġibjuni, li kienu jimtlew b’ilma li kien inixxi mill-blat. L-ilma ta’ wħud minnhom 

kien salmastru, meqjus tajjeb għall-bhejjem, għall-ħasil u għall-għaġna tal-ħobż. Ta’ oħrajn kien nadif, ħelu u tajjeb għax-
xorb.  Dawn kienu f’dawn il-lokalitajiet:

1. F’Xatt ix-Xwieni, kien hemm nixxiegħa fid-dar tal-Alfier tal-Birgu, Gio Domenico Bonnici, b’ilma xi ftit   
 salmastru.

2.    Oħra kienet fit-triq magħrufa bħala Ta’ Monserrat, fejn fl-antik, l-ilma tagħha kien jintuża għall-Knisja ta’ San 
 Lawrenz. Għalkemm l-ilma kien tajjeb għax-xorb, il-bir ma baqax jintuża wara li ġie ssiġillat meta fih kienet  

 twaddbet  mara li sfat imgħarrqa.
3.    Nixxiegħa oħra kienet fit-Triq ta’ Lhud, fid-dar ta’ Dun Klement Attard,  għalkemm il-bokka tal-bir setgħet 
 tintlaħaq minn barra. L-ilma tagħha kien ħelu u tajjeb għax-xorb.
4 Fl-istess triq, fid-dar ta’ Cristoforo Mino, kien hemm bir. Għalkemm xi ftit mielaħ, kienu jinqdew minnu   

 l-ekwipaġġi tal-galeri sorġuti max-xatt.
5. Kien hemm oħra bil-bir fi Triq San Lawrenz, fid-dar tal-imgħallem Nardu D’Armeni, mikrija lil Ġużeppi 
 Camilleri. F’każ urġenti biss, l-ilma seta’ jintuża għax-xorb. Iżda għall-annimali kien tajjeb ħafna.
6. Fi triq li ma semmiex isimha, deskritta biss bħala taħt il-Palazz tal-Inkwiżitur, kien hemm ġiebja b’ilma ġieri. 
 Dan kien meqjus bħala tajjeb għall-annimali u għall-ħasil. Għalkemm din il-ġiebja kienet fil-bitħa tad-dar ta’ Gio 
 Filippo Cosbor, f’każ ta’ ħtieġa, setgħet tintlaħaq faċilment mit-triq.   

Il-Gran Prijur għal raġuni mhux magħrufa, kien għamilha ċara li dawn il-bjar u ġibjuni jimtlew biss b’ilma jnixxi mill-blat 
u mhux bl-ilma tax-xita.

**************************************

Viti tal-Ilma fi Triqat il-Birgu ta’ Wara l-Gwerra 
B’differenza minn fi żmien il-Kavallieri, fis-Seklu Għoxrin ma kienx għad hemm ħtieġa ta’ għejjun simili, għax f’ħafna 

mid-djar l-ilma kien jitwassal f’darhom. Iżda l-gwerra li għaddiet sfrattat kollox u meta ntemmet kien instab rimedju 
temporanju. 

Lejn tmiem l-1943, l-attakki mill-għadu fuq Gżiritna naqsu tista’ tgħid għal kollox u allura dawk li darhom baqgħet wieqfa, 
bdew ġejjin lura lejn il-Birgu. Iżda dawn, għal ċertu żmien, kellhom jgħaddu mingħajr ilma f’darhom. Id-distribuzzjoni tal-
ilma, minħabba l-ħsarat mill-bombi, inqatgħet għal kollox mill-biċċa l-kbira tad-djar. Għalhekk, l-amministrazzjoni ħasbet 
biex ir-residenti, b’xi mod, ikunu moqdijin.

L-ilma beda jitwassal billi ġew stallati viti, jew pompijiet kif insibuhom ukoll,  f’diversi toroq, biex minnhom jinqdew in-
nies ta’ l-inħawi. Għall-bidu, ħdejhom kien ikun hemm serbut ta’ nisa u tfal, kollha bil-bramel jew reċipjenti oħra, jistennew 
lil ta’ qabilhom jimla biex wara jmiss lilhom. Meta l-ħajja bdiet ġejja għan-normal billi l-ilma beda jitwassal fid-djar, is-
sriebet qajl, qajl, bdew ġejjin fix-xejn.  Il-klijenti tagħom bqajna aħna t-tfal. Konna nfittxuhom biex naqtgħu l-għatx jew 
inxarrbu wiċċna biex nistejqru, wara xi nofs ta’ nhar nilagħbu l-ballun, il-ħarba, niġru biċ-ċrieki jew taparsi sirna żwiemel 
bil-kuċċier.

Il-viti jew pompijiet kienu fl-inħawi li ftakarna jiena u l-qarib tiegħi Fredu Attard, li t-tnejn li aħna konna, biex ngħidu 
hekk, fost il-klijenti ta’ ħafna minnhom:

1. Fi Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur, kantuniera ma’ Triq Sant’ Anton, fejn kien hemm il-ħanut tal-Għawdxi.
2. Fi Triq Il-Miratur kantuniera ma’ Triq Santa Skolastika.  Faċċata ta’ ġenb il-Knisja.
3. L-isfel fuq il-lemin fi Triq It-Telgħa tal-Mina l-Kbira, (illum Triq Il-Vittmi tal-Porvlista) kantuniera ma’ Triq it-
 Torri ta’ San Ġwann (illum Triq San Duminku).
4. Fi Triq Nofsinhar qabel tikser għal Triq il-Papa Alessandru, taħt il-Palazz tal-Inkwiżitur.
5. Il-Foss tas-Sur, taħt il-Kavallier ta’ San Ġakbu, quddiem dak li kien ħanut tax-xogħol ta’ Mabbli l-ħaddied, illum 
 garaxx.
6. Fi Triq il-Foss, quddiem Triq Id-Dejqa mas-sur tal-Posta ta’ Kastilja.
7.    Fi Triq Il-Mandraġġ, ftit passi ‘l fuq mal-ħajt lemini, kif tinżel it-taraġ minn Triq Hilda Tabone.
8. Fi Triq Antika, f’nofs it-triq, mal-ħajt tal-lemin.
9 Fi Triq il-Miratur, fejn din tiltaqa’ ma’ Triq Santa Skolastika, f’rokna fis-sur tal-Posta tal-Ingilterra, biswit il-
 garaxxijiet taħt is-Simenta. 



Nixtieq inkompli nikteb fuq dan is-suġġett. Il-Papa 
preżenti Benedittu XVI bi ħsiebu jibqa’ jdaħħal 

fl-omeliji tiegħu lid-djaknu Lorenzu, milli jidher il-Papa 
għandu tgħalim profond fuq il-Levita u Martri, wisq 
aktar milli nafu aħna, devoti ta’ San Lawrenz.

Fit-8 t’Awwissu waqt l-Angelus ta’ nofs in-nhar, 
huwa semma diversi qaddisin li ser jiġu ċċelebrati l-festa 
tagħhom dik il-ġimgħa. San Duminku, Santa Klara ta’ 
Assisi, fl-10 t’Awwissu nikkommemoraw lid-djaknu 
Lorenzu, li fdalijiet tiegħu jinsabu fil-Bażilika ta’ San 
Lorenzo Fuori le Mura u martri oħra tas-Seklu għoxrin 
bħal ma huma Santa Teresa Benedetta tas-Salib, Edith 
Stien u San Maximilain M. Kolbe. Aħna nindirizzaw it-
talb tagħna lejhom.

Fl-udjenza ta’ nhar l-erbgħa 11 t’Awwissu, il-Papa 
jirrepeti u jgħid “din il-ġimgħa kif ġa semmejtilkom 
nhar il-Ħadd waqt l-Angelus, qed nikkommemoraw 
diversi qaddisin martri tal-ewwel sekli tal-knisja, bħal 
ma huwa San Lawrenz, Djaknu, San Pontianus Papa u 
San Ipollito. Għalhekk nixtieq li nirrifletti fil-qosor fuq 
il-martirju, li huwa mħabba totali lejn Alla.”

Hawnhekk ta’ min isemmi l-konverżjoni tas-Suldat 
Ruman Ipollito fil-qosor. Ippollito kellu taħt idejh il-

Kapitolu Ġdid fil-Ħajja ta’ San Lawrenz
jikteb Lorenzo Zahra

Għażla ta’ Kumitat Ġdid għas-snin 2011-2012
Il-Bandisti u Membri Propjetarji huma mħeġġa biex jattendu għal dawn il-laqgħat li 
sejrin isiru biex jinħatar Kumitat Ċentrali ġdid għas-sentejn li ġejjin.

It-Tnejn 24 ta’ Jannar fis-7.00 pm: Laqgħa Ġenarali Mista għal kulħadd fejn jinqara u jiġi 
approvat ir-rapport Amministrattiv u rapport Finanzjarju.
It-Tlieta 25 ta’ Jannar fis-7.00 pm: Laqgħa Ġenerali tal-Bandisti u Membri Propjetarji 
biex jaħtru seba’ membri tal-Kumitat.
L-Erbgħa 26 ta’ Jannar fis-7.00 pm: Laqgħa Ġenerali tal-Membri biex jaħtru sitt Membri 
tal-Kumitat.

kolgri Patrizju. Dan is-suldat mistgħaġeb bil-mirakli li 
beda jwettaq id-djaknu Lorenzu, ried jilliberah minn 
taħt idejn l-Imperatur Valerjanu. Wara diskussjoni 
bejniethom, San Lawrenz ġietu ħniena minnu u qallu 
“Ippolitu jekk inti temmen fis-Sinjur tagħna Ġesu` 
Kristu nurik teżori oħra u nippromettilek ukoll il-ħajja 
ta’ dejjem. Għal dawn il-kelmiet, Ippollitu, mirbuħ mill-
grazzja t’Alla irrisponda spiritwalment u tgħammed 
huwa u l-familja tiegħu kollha.

Fid-diskors tal-Angelus tad-29 t’Awwissu fil-Vatikan 
il-Papa kellem lill-ħaddiema tal-minjieri ċileni u l-familji 
tagħhom. Huwa qalilhom li kien qed jitlob għalihom u 
l-qraba tagħhom. Qallhom li hu jafda lilhom u l-familji 
tagħhom lil San Lawrenz, protettur tal-minjaturi, biex 
tkomplu titolbu għalihom biex ikunu jistgħu jibqgħu 
kalmi filwaqt li qed jistennew kuntenti għal xi sforzi ta’ 
salvataġġ li għaddejjin. Il-Papa tkellem bl-ispanjol lil 
ġemgħa ta’ parruċċani Spanjoli, dawn bdew bl-għajjat 
ta’ Viva l-Papa u ħajja twila. Il-Familji tat-33 minjaturi 
maqbuda taħt l-art għal diversi ġimgħat, waqqfu tinda u 
laqqmuha “Kamp Tagħna” fid-deżert Ċilen. Aħna wkoll 
tlabna lill-qaddis Padrun tagħna jfittex jeħles b’wiċċ il-
ġid lil dawn l-imsejkna ħaddiema, u talbna ġie mismugħ 
għaliex dawn inħelsu f’nofs Ottubru.

Party tal-Milied
Il-Party tal-Milied ser isir nhar l-Erbgħa 22 ta’ Diċembru mit-8.00 
il-quddiem.
Minbarra li se tkun okkażjoni biex niltaqgħu flimkien wara 
l-mawra tal-Banda fil-Belġju, din is-sena se jkun hemm ukoll 
kant u daqq ta’ mużika.
Ħlas:   Membri     € 7           Mhux Membri    € 10

Biljetti mingħand il-Kaxxier is-Sur Oscar Adami.
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Milied Impenjattiv!
Wasalna ukoll għall-aħħar xahrejn tas-sena 2010, fejn 

jispikkaw fuq kollox il-Festi tal-Milied. Pero` din is-sena 
il-wasla tax-xahar ta’ Diċembru tfisser ukoll is-safra bil-banda, u 
xahrejn intensi oħra ta’ preparazzjonijiet lejn din il-mawra. Proġett 
li beda f’Awwissu 2009, u propju wasal fl-aħħar. Tar iż-żmien! 
Kienu xhur ta’ preparazzjoni u diskussjonijiet u laqgħat intensi, 
bl-ewwel riżultati sodisfaċenti ħafna jintlaħqu f’Awwissu waqt 
iż-żjara li l-Philharmonie Royale Concordia kienet qed tagħmel 
f’pajjiżna u bis-sehem tagħha fil-Festa ta’ din is-sena. 

Imma issa waslet ukoll iż-żjara tal-Banda San Lawrenz ġewwa 
l-Belġju, li b’kontinġent ta’ 57 ruħ ser tħalli Malta is-Sibt 11 ta’ 
Diċembru. F’dawn ix-xahrejn l-aħħar preparamenti loġistiċi u 
amministrattivi ser ikunu fl-aqwa tagħhom. Fuq kollox, il-banda 
ser tkun għaddejja bil-kunċerti intensivi sabiex niżguraw li l-Banda 
San Lawrenz tgħolli isimha, isem Beltna u pajjiżna fil-Belt Kapitali 
Ewropea. Il-milja ta’ din is-safra żgur ser ikun il-Kunċert ta’ 17 
ta’ Diċembru, ġewwa Brussell, fejn ser ikun hemm mistiedna il-
komunita` Maltija, l-Ambaxxatur Malti fil-Belġju kif ukoll il-Prim 
Ministru Malti. 

Pero` Diċembru mhux is-safra biss. Sitt ijiem wara li niġu 
mill-Belġju, il-Banda terġa’ tkun impenjata fis-servizz ta’ Lejlet il-
Milied bid-daqq tal-Carols waqt il-purċissjoni tal-Bambin. Irid isir 
ukoll l-armar tal-każin u tal-Bar, kif ukoll nkunu dejjem lesti għall 
xi attivita` li tista’ tiġi organizzata. U rigward attivitajiet, ma nistax 
ma nsemmix il-Birgu Fest 2010, speċjalment il-ġurnata storika tas-
Sibt 9 t’Ottubru 2010, fejn il-Birgu tniżżel fil-Guinnees Book of 
Records għall-ammont ta’ xemgħat li nxtegħlu għal din l-attivita`

Kien sforz kollettiv minn kulħadd, u wara l-ġurnata xita li 
għamlet u t-taqtiegħ il-qalb, żgur li dan kien riżultat sabiħ. Bla dubju 
ta’ xejn, prosit lis-Sindku u lit-team tiegħu għall-organizzar ta’ din 
l-attivita`. Apprezzajt immens kumment ta’ persuna partikolari, 
fejn qalli “Intom il-Birgu tgħaġġbuni, għax fejn jidħol il-Birgu, 
l-għaqdiet kollha taħdmu għal-istess għan”. Ikolli ngħid li għandu 
raġun!

Apparti l-futur immedjat bis-safra tal-banda, il-Kumitat Ċentrali 

diġa` qed jaħseb ukoll fuq proġetti tas-sena d-dieħla, kif ukoll il-ħatra 
ta’ kumitat ġdid f’Jannar li ġej. Sfortunatament il-ħatra ta’ Kumitat 
ġdid saret challenge pjuttost iebes, għax m’hijiex faċli li jinstabu 
persuni validi u li lesti jagħtu l-ħin liberu tagħhom għall-volontarjat, 
f’dan il-każ għall-każin. Għalhekk nappella lil kull min jaqra dan 
l-artiklu, biex jekk tħoss li tista’ tagħti kontribut, għamel il-pass ‘il 
quddiem u avviċinana.

Mil-lat ta’ Banda qed naħdmu ukoll fuq sett ta’ marċijiet ġodda 
kif ukoll Recording wara assenza ta’ 3 snin, fejn fl-2008 kienu ġew 
irrekordjati 2 Double Albums, wieħed tal-marċi brijużi u l-ieħor ta’ 
Marċi Funebri u Valzi. U la semmejna l-Funebri, ma nistgħux ma 
nagħmlux referenza għall-Ġimgħa l-Kbira. Il-Kummissjoni Ġimgħa 
l-Kbira fi ħdan il-każin diġa` qabdet il-ħidma tagħha u ifformulat ukoll 
ħsieb sabiex din il-wirja kbira tagħna tkompli tikber u tespandi. Pero` 
ser inħallikom bil-kurżita`, għalissa! Ma nistax ma nikkongratulax 
ruħi mal-Kummissjoni Billiard għall-attivita` sabieħa li għamlu fl-
okkażjoni tal-ftuħ mill-ġdid tal-mejda tal-isnooker il-prinċipali, fejn 
ġiet organizzata logħba ta’ esebizzjoni bejn Alex Borg u Duncan 
Bezzina. Jidher ċar ukoll li numru sabieħ ta’ membri, speċjalment 
żgħażagħ qed jiffrekwentaw din is-sala, tant li qed issir kompetizzjoni 
b’numru sabiħ ta’ parteċipanti.

Il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali ukoll kellha perjodu 
impenjattiv, fejn wara l-organizzar tal-Barijiet fil-Birgu Fest 
organizzat ikla ġewwa ir-Restaurant North Country, Baħrija nhar il-
Ġimgħa 12 ta’ Novembru. Għalkemm mhux soltu li ssir ikla f’dan 
il-perjodu, din is-sena kellna nikkanċellaw l-ikla tal-Milied tal-każin 
u saret din minnflokha. Pero` għall-Milied ser isir ir-Riċeviment tal-
Membri b’differenza. L-ewwel nett id-data tiegħu imxiet għall-qabel 
il-Milied u t-tieni nett il-Kummissjoni Milied ħasbet li tanima naqra 
dan ir-riċeviment tal-Membri. Għalhekk nħeġġiġkom li tattendu ħalli 
niċċelebraw il-Milied wara sena memorabbli għall-każin tagħna 
flimkien. 

Sena oħra minn fuq il-fuljett, f’Jannar ngħalqu għaxar snin ta’ 
pubblikazzjonijiet, li baqgħet dejjem kontinwa. F’mumenti bħal dawn 
ma nistax ma nirringrazzjax lilkom li dejjem issegwu u taqraw din 
il-ħarġa u tagħtuna l-ideat. Minn naħa tagħna, ngħidilkom grazzi tas-
sapport li dejjem tagħtuna. Il-Milied u s-Sena t-Tajba.

Niltaqgħu mal-Avukat
Naħseb li xi darba jew oħra, jew xi ħadd 
minnkom li qed taqraw dan il-fuljett jew xi 
ħadd qrib tagħkom ġie mitlub jattendi l-Qorti 
bħala xhud f’kawża.  Ħsibt li jkun ta’ interess 
għalikom tkun tafu dak li jistabbilixxu ċerti 
artikoli li tistabilixxi l-“Ordinanza dwar id-
Drittijiet tax-Xhieda” (Kapitolu 108 tal-Liġijiet 
ta’ Malta). 

L-Ordinanza tagħti tifsira tal-kelma “xhud”.  
Hija tgħid li “xhud” jiġifieri kull persuna li tiġi 
mħarrka jew mitluba minn waħda mill-partijiet 
fi proċeduri li jkunu miexja quddiem qorti sabiex 
tagħti x-xiehda tagħha jew iġġib xi dokument, 
iżda ma tinkludix xhud ex parte skont l-Artikoli 
563A u 563B tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni 
u Proċedura Ċivili.  Artikolu 3 tal-Ordinanza 
jistabilixxi illi x-xhieda għandhom jedd għad-
drittijiet stabbiliti fl-Iskeda A li hemm annessa 
mal-istess Ordinanza għal kull attendenza 
quddiem il-qorti superjuri u għad-drittijiet 
stabbiliti fl-Iskeda B għal kull attendenza 
quddiem kull qorti oħra.  Hija tkompli tgħid li 
ebda persuna mpjegata fis-servizz tal-Gvern ta’ 
Malta m’għandha jedd għal ebda dritt meta tiġi 
msejħa biex tagħti xiehda mill-Gvern.

Artikolu 4 tal-Ordinanza jgħid li x-xhieda 
għandhom jedd għall-ispejjeż tat-traġitt biex 
imorru fil-post li fih għandhom jagħtu x-xiehda 
u biex jerġgħu lura minnu, iżda x-xhud 
m’għandux jedd għal spejjeż oħra ta’ traġitt 
ħlief għal dawk illi huwa fil-fatt ikun għamel 
fit-traġitt bl-orħos mezz ta’ trasport.  Artikolu 
5 jistabilixxi li x-xhieda li joqogħdu Malta, 
li jiġu msejħa quddiem qorti f’Għawdex u 
x-xhieda li joqogħdu Għawdex, li jiġu msejħa 
quddiem qorti f’Malta, għandhom ukoll jedd 
ghall-ispejjeż tal-ikel u rqad li fil-fatt ikunu 
għamlu biex qagħdu Għawdex jew Malta, skont 
il-każ.  Dawn l-ispejjeż m’għandhomx ikunu 
iżjed mil-limiti stabbiliti fl-Iskeda li hemm mal-
Ordinanza. 

Għandu jingħad li d-drittijiet u spejjeż stabbiliti 
għandhom jingħataw għal kull jum illi fih ix-
xhud jattendi fil-qorti, iżda xhud illi, wara li jiġi 
illiċenzjat mill-qorti, jitlaq mill-qorti u jerġa’ 
fl-istess jum jiġi msejjaħ mill-ġdid biex jixhed 
jitqies bħala xhud ġdid u jkollu jedd għad-
drittijiet u spejjeż stabbiliti

Artikolu 7 jgħid li x-xhud illi, meta ma jkunx ġie 
mħarrek minn qabel, jattendi fil-qorti b’talba ta’ 
waħda mill-partijiet fi proċeduri li jkunu miexja 
quddiem qorti, iżda għal xi raġuni ma jkunx ta 

x-xiehda tiegħu, ma jkollux jedd għad-drittijiet 
u spejjeż stabbiliti, kemm il-darba, fit-tmiem ta’ 
kull seduta li fiha huwa jattendi, ma jagħtix avviż 
ta’ dik it-talba u attendenza lid-deputat reġistratur 
jew lill-persuna awtorizzata biex tieħu x-xiehda: u 
dawn għandhom jagħmlu notament ta’ dan l-avviż 
fl-atti tal-proċess.

Apparti minn dan, Artikolu 8 jistabbilixxi illi 
ebda persuna ma jkollha jedd għad-drittijiet u 
spejjeż stabbiliti jekk, meta ma tkunx minn qabel 
imħarrka jew mitluba minn waħda mill-partijiet fi 
proċeduri li jkunu miexja quddiem qorti li tidher 
fil-qorti sabiex tagħti xiehda, tkun, meta tiġi 
msejħa biex tixhed, fil-lok li fih il-qorti toqgħod.  
Dan ma jgħoddx jekk ix-xhud, wara li jkun xehed, 
jinżamm sabiex ikun jista’ jerġa’ jiġi msejjaħ biex 
jixhed.

Meta l-Qorti tilqa’ rikors (jew inkella, talba) għall-
ħruġ ta’ taħrika ta’ xhud, il-qorti tista’ tordna lir-
rikorrent (ċioé lil min ikun qed jagħmel it-talba) 
li jagħmel depożitu ta’ somma biżżejjed għad-
drittijiet u spejjeż li jmissu lix-xhud u meta jsir 
dan l-ordni, ix-xhud jista’ jirrifjuta li jixhed sa ma 
jsir id-depożitu.

 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

Ninsabu ftit ġranet il-bogħod mill-festi tal-Milied 
fejn ix-xahar ta’ Diċembru jġib miegħu attivitajiet 

kontinwi anki għal Soċjeta’ attiva’ bħal tagħna. Fil-fatt 
din is-sena ser inkunu impenjati ferm aktar mis-soltu 
dan il-għaliex finalment wasal il-mument li l-Banda 
tagħna terġa tmur barra minn xtutna sabiex tesegwixxi 
tlett programmi mużikali.

Wara l-mawra suċċess tal- Philharmonie Royale 
Concordia tal-Belġju matul il-granet tal-festa ta’San 
Lawrenz 2010 issa jmiss lill-
Banda tagħna li tmur ġewwa 
l-Belġju biex tirreċiproka dan 
l-iskambju. Bħalissa għaddejjin 
bl-aħħar preparamenti sabiex bejn 
is-Sibt 11 u s-Sibt 18 ta’ Diċembru 
nkunu l-ambaxxaturi ta’ pajjiżna 
ġewwa l-kapitali Ewropeja. Il-
milja ta’ din il-mawra ser ikun 
il-Programm li l-Banda tagħna 
ser tagħti nhar il-Ġimgħa 17 ta’ 
Diċembru fi Brussell f’waħda 
mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni 
Ewropeja fejn dan ser ikun 
programm immirat lejn il-
komunita Maltija li tgħix hemmhekk. Huwa ta’ pjaċir u 
unur għalina li ser ikun hemm numru ta’ personalitajiet 
distinti għal dan il-programm ewlenin fost dawn il-Prim 
Ministru Malti kif ukoll Membri Parlamentari Ewropej.

Wara li ntgħażlet il-mużika li ser indoqqu għadhom 
kemm bdew il-kunċerti bħala preparazzjoni. Ftit tal-
ġranet ilu saret laqgħa għal dawk li ser ikunu parti 
mill-grupp fejn minbarra l-bandisti hemm numru 
sabiħ ta’ akkumpanjaturi bin-numru komplessiv għal 
din l-avventura jkun ta’ 57. Biex l-affarijiet ikunu kif 
suppost, fl-ewwel ġimgħa ta’ Ottubru delegazzjoni mill-
Kumitat tas-Soċjeta’ tagħna telgħet il-Belġju fejn kellha 
laqgħat kemm mal-uffiċjali tal-Philharmonie Royale 
Concordia kif ukoll mal-Ambaxxatur Malti Pierre Clive 
Agius. Hawnhekk ġew diskussi l-aħħar arranġamenti 
sabiex kemm jista jkun l-affarijiet jimxu kif ippjanat. 
Qagħdna wkoll fil-lukanda fejn ser inkunu qegħdin 
noqgħodu u kkonkludejna punti oħra pendenti.

Jekk Alla jrid fi tmiem din is-sena nkunu nistgħu 

ngħidu li l-2010 tista titqies bħala sena oħra memorabbli 
għas-Soċjeta’ u l-Banda tagħna fejn wara Catania fl-
1903, Messina u Palermo fl-1904 u  Tuneż fl-1927 , 
għar-raba’ darba fl-istorja l-Banda ewlenija tal-Birgu 
tkun esegwiet Programmi Mużikali barra minn xtutna.

Iżda Diċembru mhux is-safra biss. Hemm l-attivitajiet 
tal-Milied fejn il-Kumitat huwa mpenjat bl-armar tal-
każin u partijiet mill-faċċata, il-Party li ser isir fit-22 
ta’ Diċembru u s-servizz tal-Banda ta’ lejlet il-Milied 

fejn b’għanjiet tal-Milied 
nakkumpanjaw l-istatwa ħelwa 
ta’ Gesu Bambin. Din is-sena 
ma kienx possibli li nagħmlu 
s-solitu Ikla tant popolari tal-
Milied minħabba li s-safra 
ħabtet fl-istess perjodu iżda 
minflok organizzajna Ikla f’nofs 
Novembru li kienet suċċess kbir 
kemm mill-attendenza kif ukoll 
mill-organizazzjoni. Prosit lill- 
Kummissjoni Attivitajiet Soċjali. 
Bħas-soltu l-membri hekk kif 
iħallsu l-menswalita jingħataw 
Desk Diary tas-Soċjeta’. 

Il-kummissjoni banda għaddejja wkoll bi tħejjijiet 
sabiex tagħmel CD tal-marċi għall-festa tas-sena 
d-dieħla. Peress li fl-2008 konna għamilna żewġ double 
CD’s rajna li ma kienx vijabbli li nagħmlu recording kif 
normalment isir kull sentejn iżda qbiżna sena u issa ser 
nagħmlu CD ġdida għall-Festa li jmiss kif ukoll librett 
ġdid. Diġa bdejna wkoll bil-preparamenti għall-Kunċert 
Annwali li din is-sena ser isir fid-19 ta’ Marzu dan 
peress li fid-data tas-soltu ser jaħbtu l-Festi tal-Ġimgha 
Mqaddsa.

Kif tistgħu taraw l-impenn tagħna huwa wieħed ma’ 
jieqaf xejn fejn l-imħabba li għandna lejn is-Soċjeta’ 
u l-Banda tagħna hija tali li noffru ħafna mill-ħin 
liberu tagħna sabiex naraw dak li bnew missirijietna 
tul is-snin jkompli jikber. Niltaqgħu fil-ħarġa li jmiss 
li ser tkun waħda speċjali li tfakkar 10 snin mill-
ewwel pubblikazzjoni ta’ LEĦEN IS-SOĊJETA’ 
MUZIKALI SAN LAWRENZ. Minn qalbi l-Milied u 
s-Sena t-Tajba.

www.stlawrencebandclub.com

Menswalità
Ħu ħsieb ħallas il-Menswalità ( € 7 ) għas-sena 2011 fil-ħin u mingħajr dewmien. 
Kull min iħallas sal-31 ta’ Jannar 2011 jingħata Desk Diary tas-Soċjeta`.
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Paġna Oħra fl-Istorja Glorjuża 
tal-Banda Tagħna



IL-KBAR TAL-KOT-

Nhar il-Ġimgħa 15 t’Ottubru reġgħet 

infetħet il-Mejda tal-Isnooker prinċipali, 

dik tal-membri wara li din kienet 

magħluqa sabiex issirilha xi tiswijiet 

u jitwaħħal Pannu ġdid u Mattunelli. 

Għal din l-okkażjoni, il-Kummissjoni 

Billiard għoġobha tistieden lill-Alex 

Borg u Duncan Bezzina għal-logħba 

ta’ esebizzjoni bħala parti minn attivita` 

żgħira ta’ dan il-ftuħ mill-ġdid. Quddiem l-attendenza ta’ wħud mill-membri u dilettanti ta’ din il-logħba u li 

jiffrekwentaw din is-sala b’mod regolari, Alex Borg u Duncan Bezzina taw wirja ta’ logħob verament sabiħ. 

L-attivita` għalqet b’diskors qasir tal-President, filwaqt li saru xi preżentazzjonijiet u wara kien hemm bibita 

żgħira. 

Tinfetaħ 
il-Mejda tas-

Snooker

 Nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Settembru il-

Kumitat tas-Soċjeta` organizza ikla fil-

bitħa tal-każin għall-Bandisti tal-Post, 

Membri tal-Kumitat, Helpers u Benefat-

turi. Il-ħsieb wara din l-ikla hu dak ta’ 

ringrazzjament għax-xogħol u s-servizz 

li dawn il-persuni jagħtu lill-każin ma-

tul is-sena kollha. Qabel din l-ikla saret 

ukoll laqgħa mal-bandisti tal-post sabiex 

il-Kumitat ikollu l-opportunita` li jisma’ 

x’għandhom xi jgħidu il-bandisti. Din 

l-ikla kienet l-ewwel waħda fil-bitħa 

din is-sena, wara li din kienet okkupa-
ta bix-xogħol tal-bini tas-sala l-ġdida. 
Ringrazzjament speċjali biex din l-ikla 
setgħet isseħħ imur bla dubju ta’ xejn 
lill-barman tal-każin, is-Sur Charles 
Boxall.

Ikla għall-Bandisti tal-Post, Kumitat, 

Helpers u Benefatturi tas-Soċjeta`



Bejn il-Ġimgħa 1 t’ Ottubru u it-Tnejn 4 t’ Ottubru, delegazzjoni mill-Kumitat tas-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz kienet fil-Belġju sabiex tiddiskuti u tiffinalizza l-aħħar preparamenti għaż-żjara tal-Banda li ser issir bejn il-11 u 18 ta’ Diċembru. Is-Sur Simon Farrugia, ko-ordinatur tal-iskambju, flimkien mas-Segretarju Bjorn Callus, kienu mpenjati f’diversi laqgħat mal-Kumitat tal-Philharmonie Royale Concordia kif ukoll mal-Ambaxxatur Malti għall-Belġju, l-Eċċ. Tiegħu Pierre Clive Agius. Din iż-żjara kienet waħda pożittiva ferm, fejn ġie ikkonfermat il-livell għoli tal-lukanda li ser tkun qed tospita l-banda, kif ukoll is-serjeta` u l-interess mill-partijiet konċernati dwar din iż-żjara.
Fil-fatt, waqt il-laqgħat ġie prattikament konkluż il-programm taż-żjara, kif ukoll ġew analizzati diversi proposti għall-aħħar u l-ikbar Kunċert Mużikali li l-Banda Vittoriosana San Lawrenz ser tkun qed tagħmel il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru fil-Belt Kapitali Ewropea, Brussell, quddiem il-Komunita` Maltija li tgħix ġewwa dan il-pajjiż.

Delegazzjoni mis-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz fi żjara fil-Belġju



riċetta   Coconut Cherry Bars
Ingredjenti:

• 230g tqiq 
• 115g marġerina, mrattab
• 3 mgħaref icing sugar
• żewġ bajdiet
• 230g żokkor
• 60g tqiq

• kuċċarina vanilla
• ½ kuċċarina baking powder
• ¼ kuċċarina melħ
• 170g lewż, mfarrak
• 115g coconut, mqatta biċċiet 
• 115g ċirasa mqatta

Il-Laħam
• Qatt taħmi l-laħam ġo forn li jkun imċappas b’ikel ieħor li tkun ħmejt qabel, għax  
 l-ikel li taħmi wara, faċli titħassarlu t-togħma. L-aħjar mod kif issajjar il-laħam  
 huwa fuq il-fwar, għax hekk ma jitlef xejn mis-sustanzi tiegħu.
• Biex iġġib biċċa laħam tarija, agħtiha daqqiet bil-lembuba imbagħad ferra’   
     fuqha ftit żejt u ħalliha toqgħod għal madwar siegħa. Wara ħalliha ssir bil-mod il- 
 mod għal xi siegħa fuq nar bati u fi ftit ilma kemm titgħatta hi biss. Ħawwarha  
 bit-tewm u l-basal jekk ikun hemm bżonn.
• Jekk timla biċċa laħam ftakar li tieħu aktar ħin biex issir minn laħam ieħor li 
 ma jkunx mimli. Iżen il-laħam wara li timlieh qabel ma 
 ssajru, għax il-laħam jieħu nar skont ma jkun jiżen.

Il-lista tal-ħinijiet ta’ kemm jieħu ħin il-laħam:

• Ċanga, muntun, ħaruf u vitella jieħdu 20 minuta kull 500g   
          u fuq dan il-ħin żid 20 minuta fuq kollox.
 • Iċ-ċanga bil-għadma tieħu 15-il minuta kull 500g u żid 15-il 

minuta fuq is-sajran kollu.
  • Il-majjal jieħu 20 minuta għal kull 500g u 20 minuta 
oħra fuq is-sajran kollu.
• Tiġieġ u papri jieħdu 15-il minuta kull 500g u 15-il 
minuta fuq kollox.
• Il-fniek jieħdu 15-il minuta għall kull 500 gramma u 15-
il minuta oħra fuq kollox.
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Metodu: 

1. Saħħan il-forn sew.
2. Sadanittant ħawwad 230g tqiq, il-marġerina u l-icing sugar.
3. Għafas it-taħlita ġo qiegħ ta’ baking tray u aħmi għal 10 minuti.
4. Ħabbat il-bajd u ħawwad flimkien mal-bajd l-ingredjenti kollha li fadal.
5. Ferrex it-taħlita ġol-baking tray u aħmi sakemm il-wiċċ isir kannella (madwar 25 – 30 minuta).
6. Ħalliha tibred u qattagħha f’biċċiet kwadri.

Għalina n-Nisa



Giovanni Pisani
minn Paul Micallef

Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
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Minn mindu kont involut fil-
festa tagħna wieħed mir-

responsabbiltajiet tiegħi hu li nieħu 
ħsieb il-baned barranin u magħhom 
naturalment il-partituri tal-mużika li 
fuqhom ikun hemm l-innijiet tagħna 
eċċ. Jien li qatt ma tgħallimt il-mużika 
u ma nifhimx karlin f’dawn il-partijiet 
u għalhekk ta’ kull sena kont nirrikorri 
għall-għajnuna esperta ta’ ħadd 
ħlief l-arkiviżta tal-każin tal-Banda, 
Giovanni Pisani bil-laqam tieghu tad-
’devernier’. Illum ta’ min jgħid din 
il-biċċa xogħol tal-preparazzjoni tal-
partituri issa intirtet minn neputieh 
Christopher, pero` fuq dan iktar tard. 
U f’din ir-rubrika tiegħi permezz ta’ 
kitbieti se nlaqqgħakom iktar mill-qrib 
ma’ Giovanni Pisani.

Iltqajt ma’ Giovann fid-dar tiegħu 
fi Triq Hilda Tabone li hi ftit bibien ‘il 
bogħod minn fejn trabbejt jien u fejn 
toqgħod ommi.  Fil-fatt fl-ewwel snin li 
mort il-liċeo jien kont ta’ kull filgħodu 
ngħaddi għat-tifel tiegħu Lawrence 
biex immorru flimkien l-iskola.

Tad-“Devernier”
L-ewwel mistoqsija tiegħi kienet dwar kurżita` li 

ilha tberren f’moħħi u żgur ukoll ta’ ħafna minnkom hi 
għaliex il-laqam “tad-devernier”. Weġibni li devernier 
tirreferi għal dak li jkollu dverna u r-raġuni kienet 
sempliċi għax missieru Ġużeppi, li kien ukoll mill-Birgu, 
kellu dverna jew aħjar ħanut li ma jistax jonqos kien 
jismu 10 th August li fih kien ibiegħ kollox; xorb, ġelati 
tal-bezzun, luminati u dak kollu immaġinabbli. Dan kien 
jinsab fil-bidu ta’ Triq Desain, dak iż-żmien imsejjħa ‘id-
daħla’ u bħala bini kien imiss ma’ dak li llum hu l-każin 
tal-football tal-istars.

Interessanti li missieru apparti li hobżu kien ġej 
mix-xogħol ta’ mastrudaxxa u għalhekk Giovann ħa is-
sengħa tiegħu, biex jgħin lill-familja kellu din id-dverna, 
fil-kantina taħtha kien jagħmel il-kostumi tal-karnival 
li bihom kien jieħu sehem fil-Belt Valletta. Giovanni 
semmieli wħud mill-kumpaniji fosthom “The Flying 
Lizards”, “Is-Sigarru”, “Il-Fqir u s-Sinjur” u oħrajn li 
żgur li l-anzjani jiftakruhom sew.

Tfulitu
Giovanni twieled fis-17 t’ Ottubru 1928 f’dak li dari 

kienet tissejjaħ Triq tal-Lhud li tinsab kantuniera mat-
Triq il-Palazz l-Antik tal-Isqof li llum minħabba l-gwerra 
inqerdet u kull ma baqa’ hu ftit taraġ ma’ flattijiet li nbnew 
wara l-gwerra. Ommu Giovanna kienet minn Birkirkara 
pero` oriġinarjament kienet Maltija ta’ Lixandra. Bħala 
ħutu kienu 8 b’kollox illum kollha mejta ħlief Giovanni 
li kien iż-żgħir tal-familja. Dawn kienu is-subien Leli, li 
kien idoqq il-banda u li forsi kien dak li ħajru biex jidħol 
bir-ras fil-każin, Wiġi u Wenzu (li kien idoqq il-baxx ma’ 

diversi baned) filwaqt li l-bniet kienu 
Serafina, Lora, Marija u Kitty. 

Memorji
Meta tlabt lil Giovanni jipprova 

jiftakar kif kienu jqattgħuha fil-Birgu 
ta’ qabel il-gwerra, semmieli storja 
meta kellu 7 snin fil-festa ta’ San 
Lawrenz. Bħala tfal ma’ sħabu kienu 
telgħu fuq it-torri tal-arloġġ, fil-misraħ 
prinċipali (li kien għadu wieqaf dak 
iż-żmien)  biex jitfgħu l-karti. Wieħed 
minn sħabu kien qaleb il-kaxxa tas-
sunetti u fih kien hemm imqass u 
kien waqa’ fuq in-nies. Xi ħadd kien 
inġustament gżah lil missieru li dan, 
l-unika darba f’ħajtu, kien tah xebgħa.

Meta komplejt ngħafsu biex jgħidli 
iktar kif kienu jiġu ċċelebrati l-festi 
tagħna hu wieġeb li jiftakar il-Pjazza 
li kienet ferm iżgħar milli hi llum 
kulħadd pulit. Anke il-proċessjoni ta’ 
San Lawrenz kienet tgħaddi minn dik 
li kienet tissejjaħ ‘il-pjazzetta’, anke 
din inqerdet minħabba l-iżvilupp li sar 
reċenti.

Jiftakar li l-banda fil-festa tul Triq il-Mina l-Kbira 
kienet iddoqq biss l-innijiet jiġifieri dawk ta’ Frendo u ta’ 
Galea. Jiftakar ċertu wieħed li kien imlaqqam ‘iċ-ċiċċajo’ 
li kien jitla’ fuq l-ark, li kien jintrama’ fl-bidu tat-Triq 
tal-Lunzjata biex jarma il-kuruna li fiha kien ikun hemm 
is-sunetti. Bħala nar jiftakar li kien hemm il-maskli, il-
musketterija kif ukoll iġ-ġigġifogu li kien isir il-pjazza.

Dwar il-Ġimgħa l-Kbira jiftakar li ġieli ħa sehem 
bħala abbati bil-fanal u li meta tfarfar kien refa’ xi darba 
fil-Veronika u l-Kolonna għax wara kien beda jdoqq.

Bħat-tfal oħra ta’ dak iż-żmien ħajtu kienet sempliċi, 
l-iskola li kienet fl-Armerija,  il-knisja, il-mużew li dak 
iż-żmien kien fi Triq l-Irlandiżi fejn illum hemm fabbrika 
tal-għamara, daqsxejn il-ħanut ta’ missieru u id-dar. Bħala 
ħbieb hu semma lil Ganni Hili, li għadu mimli bl-għomor, 
Johnny Darmanin ‘tal-ġennien’, u Lawrence Busuttil (tal-
pilot). 

Il-gwerra
Bħal kull anzjan li interviżtajt it-tieni gwerra dinjija 

bidlet ta’ taħt fuq ħajjet il-poplu Malti b’mod speċjali 
n-nies li kienu jghixu dak iż-żmien fil-Kottonera. 
Giovanni ma kienx eċċezzjoni. 

Bil-familja huma telgħu Fleur de Lys, fil-fatt mhux il-
bogħod wisq minn fejn kienu joqgħodu il-familja Glivau, 
u jiftakar li fl-1941 huma niżlu l-Birgu sabiex jieħdu xi 
affarijet mid-dar. Jiftakar li billi kien iż-żgħir ma thalliex 
imur ma’ ħutu u l-Arċipriet ta’ dak iż-żmien, Dun Pawl 
Galea, ħadu l-pjazza pero` f’daqqa waħda daqq air raid u 

ikompli f’paġna 12
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marru fix-xelter tal-foss. Għadu sal-lum 
iħoss ix-xelter jiċċaqlaq u jitriegħed bil-

bombi li kienu neżlin. Kif ħarġu skoprew li 
mill-pjazza sal-pjazzetta l-Birgu sar borġ ġebel 

fosthom ukoll intradmet id-dar tagħhom.

Bħala skola flimkien ma xi għaxart itfal oħra mill-
Kottonera kienu jattendu fil-knisja l-qadima ta’ Birkirkara, 
illum Parroċċa dedikata lill-Assunta, pero` meta kien irid 
isir id-dfin kellhom jieqfu mil-lezzjonijiet.

Ħuh Leli li dak iż-żmien kellu 35 sena kien weġġa’ waqt 
li kien jaħdem il-Belt pero` għalkemm ma mietx mill-ewwel 
baqa’ sejjer lura sakemm eventwalment miet.

Jiftakar ukoll li kienu jitilgħu għall-festa ta’ San Lawrenz 
meta l-istatwa titulari kienet għand is-sorijiet ir-Rabat u 
għalkemm kienet l-eqqel tal-gwerra pero` hemm kien ikun 
hemm ambjent ferrieħi.

Wara il-gwerra
Fl-1945 reġgħu niżlu l-Birgu u filwaqt li kompla jgħin 

lil missieru fil-ħanut hu beda jinteressa ruħu fis-sengħa ta’ 
mastrudaxxa u beda jaħdem fil-ħanut li kellhom fi-Triq 
Britannia illum Hilda Tabone. Pero` fiż-żmien ta’ wara il-
gwerra kien hawn ħafna għaks u wieħed ma setax jgħix biss 
fuq hekk u għalhekk daħal għall-ewwel bħala labourer mal-
MMU u wara bħala mastrudaxxa fejn baqa’ hemm sakemm 
irtira. Pero` hu xorta kompla bix-xogħol ta’ mastrudaxxa 
wara l-ħin tax-xogħol fil-ħanut li kellu x-xatt.

Tereża
Giovanni iltaqa’ mal-mara tiegħu Tereża, xebba Raggio 

meta introduċitielu oħtha Lora. Iżżewweġ fl-1952 u bħala 
riċeviment għamlu l-Każin tal-Banda. Miż-żwieġ tiegħu hu 
kellu tlett itfal; Manuel u Lawrence pero` kellu tifla oħra 
Josephine li mietet meta kellha 7 xhur. Illum hu nannu ta’ 
4, Frankie u Christopher ta’ Manuel u Andrew u Lorraine 
ta’ Lawrence. Is-subien kollha ħadu l-injection tal-familja 
għax it-tlieta jdoqqu mal-banda. Hu wkoll bużnannu ta’ 
tnejn; Mark u Luke.

Karriera fil-Banda
Forsi l-ewwel ħajra lejn il-Banda ġiet meta bħala 

daqsxejn ta’ tifel kien imur ma’ ħuh Leli meta kien idoqq. 
Pero` hu għall-ewwel qatt ma ried jitgħallem strument tant 
li meta kien ikun imissu l-lezzjoni u jara lis-surmast ta’ dak 
iż-żmien li kien jgħallmu Paċifiku Scicluna ġej kien jaħrablu 
u jistaħbielu. Fil-fatt saħansitra ġieli l-istess surmast kien 
jiġi l-ħanut ta’ missieru u jagħtieh il-lezzjoni hemm sabiex 
jinkuraġġieh.

Fil-fatt l-ewwel banda li daqq magħha kienet il-banda 
Mater Maria Gratiae ta’ Ħaż-Żabbar taħt id-direzzjoni tas-
Surmast Paċifiku Scicluna u wara mal-Banda Beland taħt 
il-bakketta tas-Surmast Hector Dalli li magħha dam idoqq 
għal iktar minn 28 sena sħaħ.

Mal-banda Vittoriosana dak iż-żmien Duke of Edinburgh 
hu ħareġ għall-ewwel darba jdoqq fil-Ġimgħa l-Kbira 
tas-sena 1948 u min hemm qatt ma ħares lura. Minbarra 
naturalment il-banda tagħna fejn hu bandist propjetarju, hu 
daqq ma’ madwar 17 il-banda u taħt diversi surmastrijiet 
minbarra dawk li semmejt diġa` kien hemm Salvinu Fabri, 
u dak attwali Pawlu Schembri.

L-istrument li kien u għadu jdoqq hu l-althorn u għal 
ħafna kunċerti hu kien solista u anke siefer barra minn 
Malta; kemm Katanja, Sqallija mal-banda ta’ Ħal-Lija 
Papa Piju XII kif ukoll mal-banda ta’ Birkirkara ġewwa 
Ruma.

Meta staqsejtu liema biċċiet ta’ mużika jħobb idoqq 
hu semmieli fost oħrajn is-Selection ta’ Manon Escot ta’ 
Puccini, Saul, il-Capriccio Italiano, u t-tielet att tal-Boheme. 
Ħaġa li hija għal qalbu ħafna hi li kienet bl-inizjattiva 
tiegħu li kien ifforma piccola banda sabiex takkumpanja 
lit-tfal tad-duttrina flimkien mal-istatwa simpatika ta’ San 
Tarċisju fil-proċessjoni mill-qasam tagħhom sal-parroċċa 
fil-jum tal-preċett. Drawwa  li minbarra li għadha issir sal-
ġurnata tal-lum issir biss ġewwa l-Birgu.

Sehem fil-Kumitat
Hu daħal fil-kumitat bħala assistent arkiviżta ma’ 

Lorenzo Costantino u meta dan ġie nieqes fl-1968 hu 
ħadlu postu u llum ilu 42 sena arkiviżta. Meta staqsejtu 
x’jiġbdu lejn dan ix-xogħol hu weġibni li jieħu gost jara 
dik il-mużika kollha li hemm maħżuna fl-arkivju tagħna u 
xogħol li jagħtih sodisfazzjon u li jkun hu l-ewwel wieħed 
li jibda jipprepara x-xogħol għall-kunċerti u l-aħħar 
wieħed li jispiċċa biex jiġbor il-mużika kollha. Dan ix-
xogħol donnhu bil-mod il-mod qed jintiret minn neputi 
Christopher li llum hu l-assistent tiegħu.

Xogħol tal-injam
Minbarra l-ħidma tiegħu bandistika Giovanni uża 

s-sengħa tiegħu għall-ġid kemm tal-knisja u tas-soċjeta` 
li tant iħobb. Fil-fatt għall-każin tal-banda hu irranġa 
ċ-Ċentru li hemm fis-sala l-prinċipali, kif ukoll ħadem 
vetrina għall-bandalora antika u oħra għall-ġdida li saret 
fiċ-ċentinarju tal-każin, il-bar ta’ l-istess każin kif ukoll 
naturalment xogħol ta’ tiswija u manutenzjoni li jinqala’ 
minn żmien għall-żmien.

Għall-parroċċa hu hadem 8 bradelli għall-vari tal-
Ġimgħa l-Kbira, 7 vetrini għall-mużew tal-parroċċa kif 
ukoll vetrina għat-tuniċella tal-vara titulari. F’dawn ix-
xogħlijiet ħafna drabi kellu l-għajnuna ta’ ibnu Manwel li 
ddakkar fis-sengħa tal-injam.

Kumment Aħħari
Illum Giovanni minkejja mimli bl-għomor, minbarra li 

għadu l-arkiviżta għadu jdoqq, jiġifieri issa ilu jdoqq iktar 
minn 62 sena! Din mhux ċajta u naħseb li mhux żgur hawn 
bandist ieħor f’Malta li ilu daqshekk idoqq mal-baned 
lokali.

Kliem ix-xiħ żomm fih jgħid l-għerf tal-qawl Malti u 
ma stajtx ma nitlobx kumment u parir mingħand persuna 
tant mogħnija b’esperjenza fil-qasam li hu tant għal qalbha 
fuq il-ġid tas-soċjeta` tagħna. Hu weġibni li llum il-każin 
tbiddel, qabel kien iktar magħluq pero` llum infetaħ aktar. 
L-iktar ħaġa li żammet il-każin għaddej kienet li l-każin 
dejjem kellu tmexxija minn kumitat serju kif hemm 
bħalissa taħt il-gwida preżenti tal-president Lawrence 
Farrugia.

“Jien nixtieq nagħmel appell liż-żgħażagħ li jieħdu 
l-parir tagħna l-anzjani u jkomplu jaħdmu bla heda għall-
festa u l-każin”.  B’dan l-aħħar kumment jien sellimtlu u 
awgurajtlu iktar snin twal ta’ ħidma sfieqa lejn il-każin. 



Fl-aħħar ħarġa ta’ Leħen is-Soċjeta` Mużikali San Lawrenz, dik Nru. 59, qrajt dak li nkiteb dwar is-Sur 
Lorry Farrugia li, sfortunatament ġie nieqes lejlet il-festa.  F’dik il-ġimgħa nzertajt qiegħed irtirat għax 

inbokkajt riħ bla ħsieb u la stajt nattendi għall-funeral tiegħu u wisq u wisq inqas għal dak li ġie ċċelebrat 
nhar l-10 t’ Awwissu.  Għalhekk, Sur Editur, nitolbok ġentilment tippermettili nikteb kelmtejn dwar dan il-
Vittorjosan pur.

Lil Lorry kont ilni nafu żmien.  Appena sirt avukat kont sibtni niddefendih f’kawża ċivili fi kwistjoni li 
twalet tant li spiċċat fil-Qorti Ewropea ta’ Strasburgu.  Kien persuna mill-iktar attent għad-dettalji, onest u 
jagħmel ħiltu sabiex dak li tqabbdu jagħmel, jagħmlu sew.  Kemm il-darba ġie l-uffiċċju tiegħi, drabi qabel kull 
seduta.  Niddiskutu dak li ġej u hu kien ikun preparat f’kollox.  Kien jinkwieta ruħu ħafna u dam sabiex drani.  
Fil-Qorti kien iġib ruħu dejjem sewwa, qatt ma rajtu jirrabja jew jgħid xi kelma żejda.  Maż-żmien drajna sew 
lil xulxin.

Anzi, iktar minn hekk, kellu mħabba fil-ħidma tiegħu ta’ infermier.  Mhux darba jew tnejn li kont immur 
l-isptar, dak iż-żmien San Luqa, u ssibu hemm jikkura u jgħin lill-pazjenti.  Meta konna niltaqgħu kien mill-
ewwel jgħidli kemm qed ibati persuna partikolari u mhux l-ewwel darba li sibtni ninviżta persuni li ma kontx 
naf li qegħdin hemm.  Kien ħawtiel u ta’ qalb ġeneruża.  Niftakru aktar u aktar bl-imħabba u l-kura li kien wera 
ma’ missier ommi, n-nannu George, meta kien qabad it-triq lejn Missierna.  Kien persuna tal-affari tagħha, 
mimli b’ħeġġa li żgur li diversi nfermiera u tobba li ħadmu miegħu jiftakru.

Meta bdejt insir midħla tal-każin u dħalt bħala konsulent legali hemm kien isostnini diversi drabi.  Ma kienx 
ikun hemm Ħadd jew matul il-ġimgħa li mmur u ma nsibux hemm.  Ikellimni u jagħmilli rimarki pertinenti, 
kont ingawdi rispett kbir minnu.  Niftakru f’żewġ mumenti partikolari: l-ewwel meta ibnu Anthony kien 
stedinni niftaħlu wirja tax-xogħol artistiku tiegħu ġewwa l-Palazz tal-Inkwiżitur.  Kien ferħan u fl-istess ħin 
kburi, ma’ kull kelma li lissint għajnejh kienu jibbrillaw; it-tieni meta kien urieni s-sala tal-billiards li kienet 
għadha kif ġiet irranġata.  Qatt ma ninsa l-pjaċir tiegħu, kienu mumenti mill-isbaħ.  Ħaġa waħda kien iħajjarni 
għaliha u kont nirrifjutaha: dik li nilgħab jew li nieħu sehem f’xi kompetizzjoni li hu kien jorganizza.  Kont 
ngħid le għax kellu fiduċja ferm ikbar milli kelli jien fl-abbiltajiet tiegħi fuq il-pannu l-aħdar.

Sfortunatament, il-ħidma ta’ Ministru tal-Ġustizzja u l-Intern qatgħatni minn ċertu rutina li kelli kull nhar ta’ 
Ħadd u, nammetti li kont ilni ma narah. Xorta waħda għandi fil-memorja bniedem li ħabb il-Birgu u s-Soċjeta` 
Mużikali, li kien jaf l-affarijiet tiegħu tajjeb, dejjem ippreparat jaħdem għall-ġid tal-oħrajn.  Minn qalbi lunghi 
giorni lil ibnu Anthony u lill-ħbieb u lill-membri li kienu jafuh.

          Carmelo Mifsud Bonnici

Apprezzament - Sur Lorry Farrugia

Is-Soċjeta Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz 
tesprimi d-dispjaċir tagħha għall-mewt tat-tabib Joseph Saliba
 li flimkien mad-Diriġenti tas-Soċjeta’ tagħna ta’ kontribut kbir
 biex waqt iċ-ċelebrazzjonijiet taż-żewġ festi fil-Belt Vittoriosa 

jkun hemm aktar ftehim u tolleranza.

B’sinjal ta’ rispett fil-faċċata ta’ din il-pubblikazzjoni 
qegħdin inġibu kopja tal-pittura li t-tabib Saliba kien irregala 

lis-Soċjeta’  waqt iċ-ċelebrazzjonijiet tal-mitt sena 
mit-twaqqif tal-banda tagħna.
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It-Tnejn 1 ta’ Novembru Festa tal-Qaddisin Kollha
It-Tlieta 2 ta’ Novembru Fis-6.30 pm Laqgħa tal-
     Kummissjoni Banda

It-Tlieta 9 ta’ Novembru Fis-6.30 pm Laqgha għal dawk  
    kollha li ser isiefru mal-Banda

L-Erbgħa 10 ta’ Novembru Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ġimgħa 12 ta’ Novembru Ikla Familjari ġewwa North Country Restaurant il-Baħrija
It-Tlieta 16 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Is-Sibt 20 ta’ Novembru Sehem fiċ-Ċelebrazzjonijiet f’ġieh Santa Ċeċilia organizzati
    mill-Għaqda Każini tal-Banda
It-Tnejn 22 ta’ Novembru Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
L-Erbgħa 24 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Planċier
Is-Sibt 27 ta’ Novembru Fis-7.30 pm Sehem fil-Kunċert Nobil
It-Tnejn 29 ta’ Novembru Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda

It-Tlieta 30 ta’ Novembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Safra
Il-Ġimgħa 3 ta’ Diċembru Fis-6.00 pm Kors għall-Arkiviżti
    Fis-6.30 pm Kunċert tal-Banda
It-Tnejn 6 ta’ Diċembru Fis-6.30pm Kunċert tal-Banda
L-Erbgħa 8 ta’ Diċembru  Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni
Il-Ħamis 9 ta’ Diċembru Fis-6.30 pm Kunċert Ġenerali
Is-Sibt 11 ta’ Diċembru Fl-4.00 pm Tluq minn Malta għal Brussell tal-Banda Vittoriosana   
    San Lawrenz flimkien mal-partitarji.
Il-Ħadd 12 ta’ Diċembru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħti l-ewwel Kunċert fis-sala   
    Ceroux-Mousty
It-Tlieta 13 ta’ Diċembru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħti Kunċert fiċ-ċentru ta’ 
    Louvain-la-Nueve
Il-Ġimgħa 17 ta’ Diċembru Il-Banda Vittoriosana San Lawrenz tagħti Kunċert f’Sala Prinċipali  
    fiċ-Ċentru ta’ Brussell għall-Komunita` Maltija fejn fost il-   
    mistiedna distinti sejjer jattendi l-Prim Ministru ta’ Malta 
    Lawrence Gonzi
Is-Sibt 18 ta’ Diċembru Fil-11.00 pm Wasla lura tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz

L-Erbgħa 22 ta’ Diċembru Fit-8.00 pm Party tal-Milied għall-Bandisti, 
Membri u Ħbieb
Il-Ġimgħa 24 ta’ Diċembru  LEJLIET IL-MILIED sehem tal-Banda 

Vittoriosana San Lawrenz fil-Proċessjoni tal-Bambin 
Is-Sibt 25 ta’ Diċembru I L - M I L I E D
Il-Ġimgħa 31 ta’ Diċembru L-aħħar Jum tas-Sena 2010

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
NOVEMBRU U DIĊEMBRU 
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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


