Każin tal-Banda San Lawrenz
Snack Bar • Cafeteria • Take Away

Propretarji Charles u Uliana Boxall
• Bar miftuħ kuljum • Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
Jaċċetta Bookings għal Coffee Mornings u Afternoon Teas

Tel: 2180 7526

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

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

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

K

ellna Festa kbira u mill-isbaħ.
Grazzi lil kulħadd l-aktar
l-organizzazzjonijiet involuti fil-festa
li flimkien mal-Arċipriet u l-Kleru talParroċċa ħadmu biex flimkien inkiseb dan
ir-riżultat.

Bħal ma għamel fil-passat, il-Każin
tal-Banda San Lawrenz għaqqad iċċelebrazzjonijiet tal-25 sena President
mal-ġranet tal-festa biex kellna attivitajiet
mit-30 ta’ Lulju sal-11 t’ Awwissu. Hekk
għamilna kull meta kellna okkażjoni
speċjali bi pjaċir għaliex għall-Każin
l-akbar avveniment tas-sena huwa
l-FESTA. Jidher li mhux kllħadd japprezza
din l-inizjattiva tal-Każin. Jekk wieħed
iħares lejn ir-ritratti jew il-video talKunċert Vokali u Strumentali li sar fit-2 t’
Awwissu fejn kien hemm preżenti numru
ta’ mistiedna distinti kif ukoll numru ta’
rappreżentanti mill-Każini tal-Baned,
jikkonferma dak li qiegħed ngħid. Dan
l-istess bħal ma ġara meta ġie nawgurat
il-Planċier artistiku fl-2008.
Iż-żjara fostna ta’ iben il-Belt
Vittoriosa l-Eminenza Tiegħu l-Kardinal
Prosperu Grech OSA kompliet tkabbar ilfesta. Aħna ninsabu kburin li l-Eminenza
Tiegħu aċċetta li jkun Patrun tas-Soċjetà
tagħna u fraħna mhux ftit meta aċċetta
li wara l-Quddiesa Pontifikali ta’ nhar
il-Festa jitla’ ġewwa l-Każin tagħna
flimkien mal-Arċipriet u mistiedna distinti
akkompanjat mill-istandardi rrakmati
li għandha s-Soċjetà, fejn ġie milqugħ
b’ċapċip u ferħ kbir minn dawk preżenti.
Wara li ffirma l-ktieb tal-viżitaturi ġewwa
s-Sala rikka tal-Arkivju, huwa kixef
lapida kommemorattiva, ġie ppreżentat
b’tifkira u wara sar riċeviment mogħti
mis-Soċjetà. Kienet okkażjoni fejn ilMembri tal-Kumitat u l-familji tagħhom
setgħu jiltaqgħu mal-Eminenza Tiegħu u
jammiraw it-tbissima u ċajt tant simpatiku
tiegħu. Kienet ix-xewqa tagħna li nilqgħu
lill-Eminenza tiegħu bil-Banda imma dan
ma kienx possibli minħabba d-dokument
tal-Knisja dwar iċ-ċelebrazzjonijiet talFesti tat-23 ta’ Diċembru 2002. Qabel ilQuddiesa ħadna sehem fil-korteo flimkien
mal-istandardi tal-Każin u mal-wasla
tal-Kardinal quddiem il-Każin, daqqejna
fanfarra.
Kien ta’ sodisfazzjon għalina li filġranet tal-festa rajna jidħol fis-seħħ ilftehim li sar bejn l-organizazzjonijiet
taż-żewġ festi tal-Birgu. Tajjeb ngħidu
li ż-żewġ Każini minn dejjem kienu
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l-pijunieri biex waqt il-ġranet tal-festi
jkun hemm imġieba xierqa u tolleranza.
Bħala Każin aħna konna u għadna
determinati li ma nħallu lil ħadd u xejn
li jista’ jxekkel id-drawwiet tant sbieħ
li għandna fil-festa. Ngħid grazzi liżŻgħażagħ u l-partitarji tal-Festa li fehmu
l-messaġġ u mxew skont il-ftehim u
obdew lid-diriġenti tal-Kumitati .

Irrid nesprimi r-ringrazzjamenti u
l-apprezzament tiegħi u tal-Familja
tiegħi għaċ-ċelebrazzjonijiet li ġew
organizzati mis-Soċjetà Mużikali San
Lawrenz biex ifakkru l-25 sena ta’
Presidenza tiegħi. Dan il-ġest tant sabiħ
ikompli jkattar l-entużjażmu fija għal
aktar ħidma fil-ġejjieni. Ix-xogħol kbir
u bla waqfien li wettqu l-Membri talKumitat, il-Kummissjonijiet u oħrajn
hu xiehda tal-imħabba li għandhom lejn
il-Każin. Biżżejjed ngħidu li f’temp ta’
11 il-ġurnata saru ħames servizzi talbanda u żewġ Kunċerti tal-ogħla livell
flimkien ma’ żewġ riċevimenti u hafna
attivitajiet oħra konnessi mal-festa.
Dan kien jirrikjedi ħafna preparamenti,
kuntatti u organizazzjoni u fuq kollox
impenn u determinazzjoni minn dawk
responsabbli. Kuntenti li għal darb’ oħra
l-Każin tal-Banda San Lawrenz ħareġ
bl-unuri għas-suċċessi li kellu f’dawn
iċ-ċelebrazzjonijiet kbar.
Ma’ dawn irrid nirringrazzja lil dawk
kollha li ta’ kull sena jgħinu lill-Każin
bil-kontribuzzjoni tagħhom fil-ġabra li
ssir qabel il-festa li din is-sena laħqet issomma ta’ €4,178, kif ukoll l-isponsors
regolari tagħna li mingħajr l-għajnuna
finanzjarja tagħhom ma jkunx possibli li
niksbu dawn ir-riżultati.

Irrid ukoll inżid l-apprezzament
tagħna għall-koperazzjoni u għajnuna
li nsibu mis-Sindku s-Sur John Boxall u
mill-Arċipriet tagħna.

Wara li għaddiet il-Festa u poġġejna
l-armar kollu f’postu, il-Kumitat
iltaqa’ darbtejn fejn wara li għamel
evalwazzjoni ta’ dak li sar waqt iċċelebrazzjonijiet tal-Festa, sar struttural
tal-Kummissjonijiet u ġie mħejji
programm ta’ ħidma għas-sena li
ġejja. Il-programm huwa ambizzjuż u
hemm wisgħa għal kull min irid jagħti
s-sehem tiegħu. Ninsab fiduċjuż li
bil-koperazzjoni ta’ kulħadd nkomplu
immexxu lis-Soċjetà tagħna fit-triq talprogress.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
D

Il-Laneċ tal-Pass

awk ta’ eta’ avvanzata żgur għadhom jiftakru,
aktarx b’ċerta nostalġija, il-laneċ magħrufa bħala
‘tal-pass’, li sa 51 sena ilu, kienu jaqsmu bejn il-Belt,
l-Isla u l-Birgu.
Dawn il-laneċ kienu komdi, għax kont tasal l-Isla jew
il-Belt u vice versa fi żmien qasir. Iżda l-aktar li kienu
komdi kienu għal dawk li riedu jġorru xi ħaġa goffa,
speċjalment mill-Belt. Fost dawn kien hemm dawk
tal-ħwienet, li kienu jixtru l-ħtiġijiet tagħhom millimħażen tax-Xatt tal-Belt jew l-iskejjen t’Għawdex.
Qfief bil-bajd, xkejjer bil-ħaxix, gaġeġ bit-tiġieġ jew
fniek u elf ħaġ‘ oħra kienu komuni waqt il-vjaġġi.
Fl-istess ħin, b’inqas minn madwar 15-il ċenteżmu
tal-lum kont tmur u tiġi lura.
Il-bidu ta’ dan is-servizz komdu kien intlaqa’ tajjeb
mill-biċċa l-kbira tan-nies tal-Kottonera, iżda mhux
daqstant minn madwar il- 560 barklor li kien hawn flibliet tal-Kottonera. Dawn kienu pprotestaw bl-ikreħ,
ingħaqdu bejniethom fi speċi ta’ Union wara billi
rreġistraw isimhom għand in-nutari Cauchi u Vella
ta’ Bormla u qabbdu diversi nies prominenti jitkellmu
għalihom, biex l-Amministrazzjoni ma toħroġx ilpermess għal dan is-servizz. Fost dawn kien hemm
il-politiku prominenti Sigismondo Savona, li ressaq
kemm il-petizzjoni f’isimhom. Dan kien saħaq li din
ser iġġib tbatija kbira, jekk mhux ukoll ġuħ lil madwar
3000 dipendenti tal-barklori. Saħaq li mhux għalkemm
isibu xogħol alternattiv meta dawk il-ġranet kienu qed
jingħataw ħafna sensji mit-Tarzna wara li kien lest
il-baċir Nru 4. Aktar u aktar meta dik il-ħabta, kemm
minn mal-Gvern u kemm minn mal-Militar kienu qed
jingħataw is-sensji.
Iżda l-protesti ta’ Savona kienu kollha għalxejn,
għax id-Deputat Gvernatur Harry Barron, f’isem ilGvernatur Mansfield Clarke, dejjem ra kif għamel
u żelaq mill-kwistjoni. Biex tkompli tagħqad, wara
xi xhur, nibet nuqqas ta’ qbil bejn is-Sur Savona u
l-barklori u dawn sfaw waħedhom, u l-protesti ġew
fix-xejn. Din kienet daqqa ta’ ħarta mhux żgħira
għall-barklori meta tqis li ftit ġimgħat qabel, it-tram
beda jasal sa Bormla u l-passiġġieri kienu ġa bdew
jonqsulhom.
Kien hemm min ipprova jbenġilha xi ftit billi, filgazzetti, jissuġerixxi li biex il-barklori jikkompetu
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minn Anton Attard

mal-laneċ jibdew iħaffu l-vjaġġ billi kull dgħajsa
jkollha żewġ qaddiefa, iġibu ruħhom aħjar u jaqtgħu
l-imġieba ħażina u d-dagħa ta’ xi wħud minnhom.
Kien hemm ukoll min issuġġerielhom biex iżommu
d-dgħajjes aktar indaf u jaqtgħu l-vizzju li jġorru lillbaħrin Ingliżi u lill-Maltin iħalluhom l-art. Oħrajn
issuġġerewlhom biex jagħmlu bħal ma kienu qed
jagħmlu ħafna, billi jmorru baħrin fuq il-vapuri talP&O.
Sadanittant it-tliet laneċ li kellhom jibdew ix-xogħol
kienu lesti. Kienu nbnew mill -ħaddiema tat-Tarzna
ta’ Gatt tal-Marsa, u ssemmew Beresford, Lambton u
Bromley, għat-tliet ammiralli li kienu jservu f’Malta
dik il-ħabta. L-ewwel li ġiet varata kienet il-Bromley,
fil-25 ta’ Awwissu 1909. Fi żmien ftit ġimgħat it-tnejn
l-oħra kienu lesti wkoll.
L-ewwel vjaġġ kien sar fid-9.00 ta’ filgħodu it-Tnejn 15
ta’ Ottubru u kompla fil-jiem ta’ wara bejn is-7.00 ta’
filgħodu u t-8.00 ta’ filgħaxija. In-nol kien sitt ħabbiet
nhar ta’ xogħol u sold fil-Hdud u l-festi. Minn dakinhar,
is-servizz ma qata’ xejn, anqas fi żmien il-gwerra.
Iżda l-progress ma jista jżommu ħadd u bħal ma
d-dgħajjes kellhom ibaxxu rashom għalihom, daqstant
ieħor għamlu l-laneċ, meta s-servizz tal-karrozzi tallinja sar aktar effiċjenti.
Fil-bidu tas-sajf ta’ l-1959, wara li talba mill-kumpanija
għal sussidju mingħand il-Gvern ma ntlaqgħetx, bdiet
tiġri x-xniegħa li l-laneċ kienu ser jieqfu. Din ġiet
ikkonfermata ftit ġimgħat wara, meta t-Tnejn 31 ta’
Awwissu, fis-6 ta’ filgħaxija, il-lanċa St. Mary għamlet
l-aħħar vjaġġ tagħha mill-Birgu lejn il-Belt. B’hekk ġie
fi tmiemu servizz komdu u kontinwu ta’ 50 sena sħaħ.
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Il-Kapitlu tal-Knisja Konventwali, Matriċi u Kolleġjata
ta’ San Lawrenz laqa’ lill-Kardinal Malti Mons. Prospero
Grech fejn dan żar Malta għall-ewwel darba minn meta ġie
maħtur Kardinal, propju ghall-Festa ta’ San Lawrenz, ilFesta ta’ Belt twelidu, il-Belt Vittoriosa. F’Jum l-10 t’Awwissu
l-Eminenza Tiegħu ntlaqa’ fid-daħla tal-Birgu mis-Sindku
John Boxall fejn minn hemm huwa twassal sal-Knisja ta’
Santa Skolastika fejn bdiet il-quddies pontifikali minn
hemm u kompliet fil- Kolleġjata. Wara l-Pontifikal
l-Kardinal Grech kien mistieden fis-Sede’ tas-Soċjeta’ fejn
fost oħrajn kixef plakka kommemorattiva. Huwa aċċetta
wkoll li jkun Patrun tas-Soċjeta’.

Fuq Fomm Kulħadd

H

ekk hu l-aħwa, għal darb’oħra aħna ta’ San
Lawrenz eġajna konna fuq fomm id-dilettanti
kollha tal-Festi Maltin, u kif jista’ jkun li le? Festa
kbira, fejn kollox mar tajjeb, fejn kellna suċċessi minn
kull lat. Festa li damet sejra għal ġimagħtejn sħaħ,
wara li l-Każin għamilna l-Festi tal-25 Sena President
tas-Sur Lawrence V. Farrugia marbutin mal-Festa, biex
b’hekk il-Festa tikber.
Personalment l-ikbar sodisfazzjon kienu ż-żewġ
Programmi Mużikali, dak li sar fit-2 t’Awwissu għallAnniversarju tal-President, u l-Vittoriosa in Festa, fis-7
t’Awwissu. Filwaqt li għall-Programm tat-2 t’Awwissu
il-banda kellha ċans tipprepara sew, għal tas-7
t’Awwissu il-ħin kien ristrett ħafna. Allura bilfors tħoss
sodisfazzjon enormi meta ħareġ dak il-Programm,
b’dik il-mużika ħafna minnha ġdida u mpenjattiva. Ittema li għażilna, Sports ‘n Music, kienet għal darb’oħra
oriġinali għall-aħħar, fejn ħadd ma kien għadu daqq
mużika flimkien marbutin b’din it-tema.
Is-sehem taż-żeffiena, flimkien ma’ dak tal-Vittoriosa
Youth Nursery Stars u l-Għaqda Piroteknika 10
t’Awwissu, bit-tmiem grandjuż tal-Programm, kienu
l-ingredjenti speċjali sabiex għamlu l-Vittoriosa in
Festa ta’ dis-sena fost l-aqwa Programmi u Shows li
għamilna tul iż-żmien. Prosit tassew lil kulħadd.
Ma nistax ma nirringrazzjax ukoll lid-diversi baned li
ġew u attendew bl-istandard tagħhom fil-Programm tat2 t’Awwissu. Fuq kollox, l-iktar ħaġa li laqtitni kienet
li l-maġġoranza tal-Baned tal-Kottonera ngħaqdu
magħna. Nemmen li dan hu ġest ferm sabiħ. Bħal ma
kien ġest sabiħ li minn din is-sena erġajna ġibna fuq
livelli tajbin ir-relazzjonijiet bejn iż-żewġ Soċjetajiet
Mużikali tal-Birgu. B’hekk biss nistgħu nibgħatu
messaġġ matur lill-poplu Vittoriosan.
Ovvjament, mhux kulħadd jifhem mill-ewwel xi jkun
qed jiġri, u oħrajn fehemu wkoll imma ma jridux
jaċċettaw dan il-fatt, li hemm Dokument tal-Kurja li
wieħed irid jimxi miegħu. Ippruvajna kemm stajna
nsibu l-bilanċ, u nemmen li sibnih mingħajr m’għandna
għalfejn nissikkaw iktar lill-partitarji. Hi verità li mhux
kulħadd f’Malta segwa miegħu, imma hi verità wkoll li
ħafna festi b’xi mod jew ieħor għandhom arranġamenti
simili. Min għax kien kostrett wara li nqala’ l-inkwiet
fil-passat, u min ħa l-pass din is-sena.
Ħafna jġibu eżempji b’festi oħra. Ikun hemm punti fejn
ikollhom raġun fuqhom żgur mhux forsi, imma oħrajn
le għax jinsew jaraw l-istampa kollha. Irridu nżommu
f’moħħna ħaġa waħda. Aħna għandna karatteristika
tal-festa unika f’Malta, fejn titla’ l-istatwa popolari
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minn Bjorn Callus - Segretarju

ta’ San Lawrenz Jagħti d-Dawl lil-Għomja. Nżommu
f’moħħna wkoll li għandna min hu mill-Birgu stess, u
ma’ San Lawrenz li kien esprima l-opinjoni tiegħu fuq
fuljett ieħor li San Lawrenz jitneħħa minn hemm, li żgur
hi inaċċettabli għal kulħadd. Allura awtomatika tiġi li
wieħed irid joqgħod attent ħafna u jimxi b’moħħu, biex
dak li għandna ma nitilfuhx. It-tama tiegħi hi li filwaqt
min-naħa nkunu viġilanti fuq żviluppi nazzjonali f’dan
ir-rigward, min-naħa l-oħra dawn il-ftit jifhmu x’inhu
l-ħsieb wara dan kollu.
F’din il-festa kellna wkoll lill-Eminenza Tiegħu
l-Kardinal Prospero Grech milqugħ ġo Belt Twelidu.
Però dan ir-ritorn kellu jsir mingħajr daqq ta’ Trombi,
fil-veru sens tal-kelma. Dan għaliex l-Awtorità talKnisja iddeċidiet li ma tatix permess sabiex nilqgħu
lill-Eminenza bil-Banda, peress li kien l-10 t’Awwissu.
Personalment kont vera diżappuntat. Deċiżjoni inġusta,
għas-sempliċi fatt li Kardinal wieħed hawn. U minnaħa l-oħra, jekk mhux okkażjoni speċjali din, bniedem
tal-Knisja stess, f’kariga għolja ħafna, liema huma
l-okkażjonijiet speċjali fejn jista’ jingħata permess
għall-servizz żejjed fil-ġranet tal-Festa? U biex
wieħed jifhem ir-redikolaġni tas-sitwazzjoni, li lqajna
lill-Kardinal fil-11 t’Awwissu, konna nkunu nistgħu
nilqugħ bil-Banda. Iktar kummenti huma żgur frivoli!
Inħares ’il quddiem lejn sena ħidma oħra u ninkwieta
ftit. Ninkwieta bil-bruda li hawn hekk kif jgħaddu
l-ġranet tal-Festa. Kont titpaxxa tara dak l-ammont
ta’ żgħażagħ jarmaw fil-ġranet tal-Festa. Għadu bilkemm għadda xahar, u biex jiżżarma l-aħħar ftit,
armar min hu responsabbli spiċċa b’appelli kontra
appelli fuq Facebook. Sfortunatament aħna l-każin
ninsabu ngħumu fl-istess sitwazzjoni. Ix-xogħol hu
l-kbir, imma l-ħaddiema huma ftit, b’numru minnhom
ta’ ċertu età. Ma nistgħux nibqgħu nippretendu li
l-każin jibqa’ jagħmel ix-xogħol li qed jagħmel sallum sakemm nibqgħu bir-riżorsi umani li għandna.
Nistieden lil kull min hu nteressat, anke jekk qiegħed
involut diġà x’imkien ieħor, sabiex jersaq lejna. Ilkażin tal-banda ma jigdimx nies, u jekk rridu li l-każin
ikollu futur, ejja ħa nieħdu ħsiebu flimkien. L-għodda
hemm qiegħda, min iħaddimha m’hemmx biżżejjed.
Sabiex nagħlaq dan l-artiklu fuq nota pożittiva, nifraħ
lis-Sezzjoni Żgħażagħ Palmiżi għas-sotto kumitat ilġdid fi ħdanha għall-dawk li huma Teenagers. Prosit
tassew.
Fuq nota personali nixtieq nirringrazzja lilkom kollha
tas-sostenn u l-appoġġ li wrejtu miegħu wara l-inċident
li kelli bil-kanun tal-karti ġewwa l-Gudja f’Santa
Marija. Grazzi mill-Qalb lil kulħadd. Tislijiet!
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Għal darb’oħra

SUPREMAZIJA F’KOLLOX

minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

I

s-suċċess tal-Festa ta’din is-sena jitkellem waħdu. Għal darb’oħra Festa Kbira mimlija b’diversi avvenimenti
li jibqgħu mnaqqxin fl-istorja. Kienet Festa li fiha bħala Soċjeta’ ċċelebrajna l-25 Sena Presidenza ta’
Lawrence V. Farrugia. Dan għamilnih bħala rikonoxximent lejn din il-persuna li tant ħadmet tul is-snin sabiex
tkompli tgħolli isem is-Soċjeta’ u l-Banda fl-ogħla livell. Minn quddies bil-parteċipazzjoni tal-Banda, għal kxif
ta’ rħama u wirja dwar il-President, Marċ kif ukoll Programm Vokali u Strumentali, kollha kienu suċċess kbir.
Nieħdu pjaċir ninnotaw li bis-saħħa tas-Soċjeta’ tagħna din is-sena bħalma kien il-każ diversi drabi kabbarna
l-Festa tagħna għal ħmistax-il ġurnata. Dan għamilnih għax inħobbu l-Festa tagħna bħal kull Vittoriosan u
kuntrarju għal dak li jaħsbu l-ftit altru milli nagħtu kontribut lill-Festa. Biżżejjed ngħid li l-marċ ta’ filgħodu ,
ħlas ta’ bandisti biss jiġi jiswina € 2,400. Minn għandu jifhem ħa jifhem.
Il-Programm li l-Banda tagħna għamlet fit-2 t’Awwissu kien wieħed li
ġibed l-ammirazzjoni tan-nies preżenti. Erġajna wrejna li l-Banda tagħna
taħt id-direzzjoni abbli tas-Surmast Schembri dejjem tilħaq livelli għoljin.
Il-mużika li ndaqqet kienet aktar waħda klassika u semi-klassika fejn
flimkien mal-Banda nixtieq ukoll infaħħar lill-Kor Bel Canto kif ukoll
lit-Tenur, Baritonu u s-Sopran. Grazzi wkoll lis-Soċjetajiet ħbieb tagħna
li laqgħu l-istedina tagħna u ngħaqdu magħna f’ġurnata tant importanti
għas-Soċjeta’ tagħna.
Minbarra dan kellna wkoll il-miġja tal-Eminenza Tiegħu l-Kardinal
Vittoriosan Prospero Grech. Kien il-Jum tal-10 t’Awwissu, l-aktar Jum
Għażiż għall-Vittoriosani meta bin din il-Belt intlaqa b’entużjażmu kbir
mill-poplu Vittoriosan. Ħasra li minħabba regolamenti stretti ħafna ma’
ngħatax il-permess li nilqgħu lill-Kardinal bil-Banda. Kardinal Malti
wieħed biss hawn u imwieled il-Birgu biss u min jaf meta jkollna Kardinal
ieħor Malti. Imma f’kull ċirkostanza hemm ir-responsabbilta’ ta’ deċizjoni.
Kien xieraq li wara l-Pontifikal il-Kardinal jiġi fil-Palazz tagħna sabiex
nifirħu flimkien fejn minbarra li ngħata tifkira tal-okkażjoni kixef plakka
kommemorattiva li tfakkar dan l-avveniment.
Il-Banda tagħna kienet impenjata ħafna matul il-ġranet tal-Festa.
Apparti l-marċi , li tagħmel żewġ programmi kbar fi spazju ta’ ħamest’ijiem
mhux ċajta. Hawn tidħol ħafna ħidma b’mod partikolari kunċerti sabiex
ir-riżultat finali jkun wieħed eċċellenti bħalma kien. Fil-fatt il-Programm
‘ Vittoriosa in Festa’ kien suċċess ieħor fejn bit-tema oriġinali ‘ Sports
n’Music’ ħloqna atmosfera unika fi Pjazza mballata bin-nies. U tajjeb li
tkunu tafu li diġa bdejna l-ħidma tagħna fuq il-Programm tas-sena d-dieħla
u anki ta’ wara fejn prattikament wasalna biex nikkonkludu t-temi. Hemm
tara l-viżjoni li għandna. Hemm tara kemm aħna oriġinali. Ma’ nħarsu
lejn ħadd u nagħmlu bħalu imma nħallu lil ħaddieħor jikkupjana.
Quddiemna għandna sena ta’ ħidma kbira. Hemm diversi proġetti
ppjanati kemm fil-Palazz tas-Soċjeta’ kif ukoll bħala Banda. Nitolbu
l-għajnujna tagħkom kull darba li jkollna bżonn. Il-bieb huwa miftuh
għal kulħadd. Hemm spazju għal kull min irid jgħin. Is-Soċjeta’ hija
attiva s-sena kollha u nista nassigura lil kulħadd li minkejja l-impenn u
ċertu sagrifiċċji finalment tħossok verament kburi li tifforma parti minn
din is-Soċjeta’ ewlenija fil-Belt Rebbieħa.
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Għalina n-Nisa

Ingredjenti
•
•
•
•
•
•

riċetta

2 kikkri kbar ross imsajjar
2 imgħaref żejt taż-żebbuġa
basla mqatta’
2 bajdiet imħabbta
mgħarfa soy sauce
100g gambli (friski, iffriżati
jew tal-bott)

•
•
•

Ross moqli bil-gambli u l-bżar aħdar
nofs bżaru aħdar imqatta’
2 mgħaref bżaru aħmar
(mill-ħelu) mqatta’
melħ u bżar

Metodu:
•
•
•
•
•

Saħħan it-taġen, itfa’ iż-żejt u aqli l-basla mqatta’, sakemm tieħu kulur dehbi.
|id il-gambli, il-bżariet imqattgħin u aqli sakemm ikunu nofs sajran.
Itfa’ r-ross kiesaħ u ħallih itektek bil-mod sakemm it-taħlita tieħu kulur dehbi, ħawwad kontinwament.
Kif it-taħlita tkun taħraq, zid is-soy sauce, imbagħad iż-żewġ bajdiet imħabbta, flimkien ma’ ftit melħ
għat-togħma.
Ħalli t-taħlita ttektek sakemm issir.

Tajjeb li tkun taf
•
•
•
•

•
•
•
•

Biex tonqos bla ma tagħmel dieta iebsa, naqqas 100 kalorija extra
kuljum mid-dieta tiegħek, basta ma tnaqqarx bejn l-ikliet.
Tikolx inqas minn 1200 kalorija kuljum u agħmel xi forma ta’
eżerċizzju bħal mixja ta’ nofs siegħa, anki tliet darbiet fil-gimgħa,
kuljum kieku aħjar.
Tgħaddix minn quddiem ħwienet tal-ħelu għax it-tentazzjoni tegħlbek.
Jekk se tixtri ftit affarijiet, hu basket żgħir biex jimtela malajr. Imbagħad
tibqax iddur mal-ixkaffi tas-supermarket għax taqa’ biex tixtri oġġetti
li ma jkollokx bżonn. Malli tixtri dak li jkollok fuq il-lista, oħroġ u
tħares lejn xejn aktar.
Kul porzjonijiet żgħar mill-ikel favorit tiegħek, basta meta tiekol xi ħaġa
żejda, tpatti b’aktar eżerċizzju.
Jekk għandek piż żejjed, aċċetta l-fatt li qed tiekol iktar milli jmissek u
mhux qed tagħmel xi forma ta’ eżerċizzju, lanqas ftit mixi.
Mat-te’ ta’ filgħodu ħu ċereali wholegrain, frott, ħalib skremat, jew ħobż
wholemeal ma’ ftit peanut butter.
Tikkompensax lilek innifsek fl-aħħar tal-ġimgħa, u tiekol biex tpatti ta’
dak li xtaqt tiekol u ma kiltux. Żomm il-limitu fuq l-ikel li jogħġbok
l-aktar, żid fl-eżerċizzju jew fil-mixi, biex tpatti għal xi ikel żejjed li tkun kilt.

KONT TAF?
•
•
•
•
•
•
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Kont taf li huwa impossibbli li tagħtas u żżomm għajnejk miftuħin?
Kont taf li biex tnaqqas nofs kilo minn ġismek trid timxi 34 mil?
Kont taf li l-ħalq tal-bniedem jipproduċi bejn wieħed u ieħor bejn 1000 u 1500ml bżieq kuljum?
Kont taf li d-difer tas-saba’ tan-nofs jikber iktar malajr u li d-difer l-oħxon jitwal bil-mod aktar?
Kont taf li l-iktar frotta kkultivata fid-dinja hija t-tuffieħa u warajha l-lanġasa?
Kont taf li l-muskoli tax-xedaq tal-bniedem għandhom forza li jiġbdu 219kg?

SETTEMBRU - OTTUBRU
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Funeral tal-ex Prim Ministru Duminku Mintoff

Nhar il-Ħamis 23 t’Awwissu, il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz ħa sehem fil-korteo
organizzat għall-funeral tal-ex Prim Ministru Malti Dom Mintoff. Il-Kumitat tas-Soċjetà,
akkumpanjat bl-istandard tas-Soċjetà, laqa’ lill-korteo f’Xatt ir-Risq fejn il-Monument tal-Ħelsien,
fejn minn hemm il-korteo mexa’ sal-pjazza, u meta wasal quddiem il-każin, Bandisti tas-Soċjetà
Mużikali San Lawrenz sellmu lil Dom Mintoff permezz ta’ daqq ta’ Fanfarra.

Inċident sfortunat fil-Gudja

Splużjoni ta’ ċilindru tas-CO2, li kien qed jintuża biex itajjar il-karti kien il-kaġun ta’ inċident li
seħħ nhar Santa Marija fil-Gudja. Dak il-ħin kien għaddej il-marċ meta seħħet l-ispluzjoni. Fost
dawk li ntlaqtu minn biċċiet tal-ħadid taċ-ċilindru u oġġetti oħrajn kien hemm Bjorn Callus, isSegretarju u Bandist mal-Banda tagħna. F’isem Bjorn nirringrazzjaw lil dawk kollha li wrew
l-appoġġ miegħu f’mument diffiċli. Minn naħa tagħna nawguraw li jkompli jirkupra u jġib saħħtu
lura f’dan iż-żmien ta’ konvalixxenza.
SETTEMBRU - OTTUBRU
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’

Lawrence V. Farrugia

ikompli mill-ħarġa ta’ qabel

Edukazzjoni

Naturalment l-ewwel tagħlim ħadu meta kienu għadu
r-Rabat, itturufnat minn Belt twelidu minħabba
l-gwerra, wara kompla fl-iskola primarja tal-Birgu fejn
ftit wara li ntemmet il-gwerra fl-1947 daħal il-Kulleġġ
ta’ De La Salle fejn dam ħames snin sal-1952. F’dik
is-sena huwa daħal bħala Engine Fitter Apprentice ittarzna u għal erba’ snin hu attenda il-kulleġġ tekniku
tal-istess skola.

Sejħa ... bla temma

Fatt interessanti li naqta’ rasi barra li ftit jew ħadd ma
jafu hu li Lorry għall-ewwel ma xtaqx jidħol it-tarzna,
iżda għamel dan minħabba l-esiġenzi familjari ta’
dak iż-żmien. Meta staqsejtu x’ried isir, forsi tistudja
l-liġi l-università għal avukat? Staqsejtu u b’sorpriża
weġibni dak iż-żmien kellu l-vokazzjoni biex isir
patri Agostinjan. Għalkemm ma nistax nimmaġina lil
Lorry biċ-ċoqqa jkolli ngħid li forsi martu Edmea li
hu żżewweġ fit-2 ta’ Lulju 1961 kellha parti sew biex
tgerrex is-sejħa vokazzjonali tal-Mulej!

Karriera t-Tarzna

Ir-rotta tal-karriera ta’ Lorry fit-tarzna kienet mgħaġġla
b’mod impressjonanti li wasslitu sal-quċċata tal-gradi
li wieħed seta’ jilħaq f’din l-ażjenda. Bejn l-1959 u
l-1960 hu ħadem bħala planner fl-uffiċċju tal-ippjanar,
wara li nħatar estimator hu dam sas-sena 1963 fejn
wara ġie promoss għal foreman tal-fitters, imbagħad fl1965 ingħata l-grad ta’ manager tat-tiswija tal-vapuri,
sena wara sar Deputy Marine Manager fejn żamm
din il-kariga għal ħames snin bejn l-1966 u 1971.
F’dik is-sena hu attenda kors ta’ tliet xhur f’Senior
Management f’ Thames Administrative College f’
Henley.
Bejn is-sena 1972 u s-sena 1975 laħaq Marketing
Manager, għal tnax il-sena bejn is-snin 1975 u 1987
kien Engineer Manager fejn wara għal tliet snin bejn
1987 u 1990 hu laħaq il-grad ta’ General Manager,
liema kariga ma ġietx imġedda lilu forsi wkoll
minħabba ċirkostanzi li Lorry intortament kien vittma
tagħhom u bħala bniedem fl-ogħla kariga b’sens ta’
dover assuma ir-responsabbiltà u għabba lilu innifsu
b’deċiżjonijiet żbaljati li forsi ħa ħaddiehor. Minħabba
f’hekk hu ddeċieda li jtemm il-karriera tiegħu fil-Malta
Drydocks u jibda jaħdem f’qasam ieħor.

Wara t-tarzna

Fil-fatt fl-1990 hu ingħaqad ma’ Carmelo Caruana
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minn Paul Micallef

Company Limited bħala General Manager u Direttur
sakemm irtira fis-sena 2005. Bejn is-snin 1992 u s-sena
2001 hu kien direttur tekniku ta’ Mituana Shipping
Company.

Involviment fil-Ħajja Soċjali

Jekk fil-karriera tax-xoghol Lorry qadef b’pass
mgħaġġel l-istess jista’ jingħad fil-ħajja soċjali tiegħu,
kemm minħabba l-kwantità t’għaqdiet li kien involut
fihom u iktar minħabba l-karigi għoljin li hu kien u
għadu jħaddan. Peò l-għaqdiet li Lorry kien b’xi mod
involut fihom dejjem kienu ta’ natura li b’xi mod
għandhom konnessjoni mal-knisja, festa u banda.

Snin ta’ ħidma Bikrija

Il-qawl Malti jgħid l-għodwa mill-ewwel turik’ u
anke Lorry sa minn żagħżugħ wera t-talenti tiegħu li
meta jidħol għal biċċa xogħol, jidħlilha bir-ras u anke
jikkommetti ruħu sal-aħħar tant li anke jokkupa karigi
t’ importanza fl-għaqdiet rispettivi.

MUSEUM

Għalhekk bħat-tfal u l-ġuvintur tal-età tiegħu hu kien
jattendi l-Museum u anke kompla wara l-griżma sa
kemm kellu 15 il-sena u kellu l-grad ta’ magħżul f’din
l-għaqda mużewmina. Ukoll l-istess bħal ma’ kienu
jagħmlu sħabu hu kien ukoll abbati.

Azzjoni Kattolika

Wara kif tkompla tfarfar hu dahal fil-qasam tal-irġiel
tal-Azzjoni Kattolika, li ta’ min jgħid dak iż-żmien
kienet popolari ħafna u kellha preżenza qawwija filkomunità tant li kien attiv ħafna bil-membri jlaħħqu
mal-150 tifel. Fost l-attivitajiet li kienu jiġbdu liżżgħażagħ lejhom kien hemm is-sala fis-sede li dak
iż-żmien kienet fil-bidu ta’ Triq La Valette li kienet
inbidlet f’ċinema li għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa
nnovattiva. Lorry jiftakar il-gara mużikali li kienet
intrebħet minn Lorry Callus magħruf aħjar bħala ‘ilkatanott’. Lorry, fejn wara diversi ħidmiet fl-1956, ta’
15 il-sena u nofs hu laħaq President tas-sezzjoni talBirgu, liema kariga hu żamm sal-1961. Hu kien ukoll
membru tal-Kumitat Ċentrali tal-Azzjoni Kattolika
fuq bażi nazzjonali.

Is-sejħa ta’ Lorenzu

Però mill-ewwel kien jidher li s-seħer ta’ Lorenzu
kien qed jagħmel tiegħu u jsejjaħlu u ta’ żagħżugħ
enerġetiku (għadu hekk sal-lum aħseb u ara dakinhar!)
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li kien beda jersaq lejn il-festa
Lawrenzjana li dak iż-żmien riedet
injezzjoni u demm ġdid biex bħat-tajra
mitoloġika tal-Phoenix terġa’ tirxoxta mill-irmied u
d-debris kif ukoll l-eżodu ta’ nies Vittoriosani li ħalliet
il-gwerra warajha. Kważi l-armar kollu kien inqered u
l-motivazzjoni, il-ħeġġa, l-entużjażmu tan-nies kienet
misset il-qiegħ minħabba li dak iż-żmien kien hemm
ħafna iktar affarijiet li kienu jitqiesu ferm importanti
milli wieħed jaħseb fuq il-bandalori u l-pavaljuni.
Lorry beda jieħu l-inizjattiva billi jiġbor it-triq ta’
fejn kien jgħix, dik ta’ Santa Skolastika u anke
għall-ewwel darba kienet iżżejnet bit-tubi kif ukoll
bil-pavaljuni. Jiftakar ukoll li minħabba li ħafna millarbli kienu spiċċaw kavilji minhabba il-gwerra kienu
jikru l-arbli mill-Marsa u anke kienu jġibu l-banda
tal-Istitut ta’ San Ġużepp il-Ħamrun biex iddoqq filfesta ta’ San Lawrenz fl-akkwati ta’ Santa Skolastika.
Ismijiet ta’ nies fil-kumitat ta’ dak iż-żmien li jiftakar
kienu Wenzu ta’ Natal, Ġużeppi Calleja, Timone
Cacciattolo, Ġiġi Farrugia u Lorenzo Casha. Bħala
ġbir ta’ fondi kienu jsiru attivitajiet bħal fieri, arbural,
lotterija kull nhar ta’ Ħadd, deċina kif ukoll tombla
kbira fl-Irxoxt. Minħabba li d-drapp kien kollu inqered
għall-ewwel kienu tqattgħu xi pavaljuni ikkuttunati
u addatawhom bħala bandalori imbagħad bil-mod
il-mod permezz ta’ ħajjata bħal Wenzu Hili, Wenzu
Avellino kif ukoll Luċija beda jsir l-ewwel drapp.

Segretarju tal-Kumitat tal-Festa

Però għalkemm Lorry minn dejjem kien qrib ħafna
l-Kumitat tal-Festa, bil-ħatra ta’ (illum) Monsinjur
Lawrenz Mifsud bħala Arċipriet tal-Parroċċa tagħna
fl-1964 inkitbet paġna ġdida fil-ħidma tiegħu fi ħdan
il-festa. Mons Mifsud mill-ewwel ra l-kwalitajiet ta’
Lorry, imsaħħa u mseddqa mill-ħbiberija u fiduċja
kważi għamja u reċiproka li wassal lil Lorry jieħu post
is-Segretarju ta’ dak iż-żmien il-Kan. Lawrenz Saliba
u titkompla l-ħidma iebsa biex il-kumitat jimxi ‘il
quddiem u l-festa bdiet tieħu r-ruħ u żżid fil-popolarità
anke fuq livell nazzjonali. Fil-fatt hu żamm din ilkariga għal 17 il-sena sħaħ sal-1981 meta minħabba
diżgwid mal-membri l-oħra tal-kumitat li fi kliemu
kienu ġew imġiegħla jaġixxu kontra dak li ġie deċiż
hu ħass li għandu jirriżenja.

Bidla fir-rotta tal-proċessjoni

Fost id-deċiżjonijiet kbar li ttieħdu kienu li fl-1975
tiddawwar ir-rotta tal-proċessjoni u hekk ma tibqax
titla’ minn Triq il-Mina l-Kbira iżda tinżel (kif inbidlet
din is-sena r-rotta tal-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira).
Din il-bidla ma kienetx faċli. Għalkemm kellha l-barka
tal-kapitlu xi ftit qabel il-festa kien hemm intopp millawtoritajiet ċivili. Fil-fatt il-Kummissarju tal-Pulizija
ta’ dak iż-żmien Bencini kien sejjaħ lill-Arċipriet
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flimkien ma’
membri talKapitlu u
l-Kumitat talFesta fejn damu
sa xil-11.00pm
u ma riedx
jagħti permess
jekk ma jkunx
hemm xi ħadd
jidħol bħala garanzija. Din il-garanzija assumiha
Lorry u bl-għajnuna ta’ 4 pulizija dakinhar sal-lum
qatt ma’ nqalgħu inċidenti hemm fuq f’dan il-jum.

Il-mewt tal-Papa

Fl-1978 kien hemm id-dilemma delikata ta’ meta ssir
il-festa minħabba l-mewt tal-Papa Pawlu VI fis-6 t’
Awwissu. Għalkemm l-ewwel deċiżjoni kienet li
l-festa tiġi trasferita għall-ewwel Ħadd ta’ Settembru,
minħabba indeċiżjoni tal-awtoritajiet ekkleżjastiċi
li ħallew lil kulħadd imdendel ittieħdet id-deċiżjoni
kuraġġjuża li l-festa tiqsar għal jumejn u tibda appena
jindifen il-Papa. Din id-deċiżjoni qajmet ferment
kbir anke minn esponenti lokali u anke kien hemm
polemika fil-gazzetti lokali. Lorry xorta jsostni li dik
id-deċiżjoni meħuda flimkien mal-Arċipriet Mifsud
kienet l-aħjar waħda fiċ-ċirkostanzi partikolari talBirgu.

L-10 t’ Awwissu jew ...?

Dilemma oħra kienet meta l-gvern ta’ dak iż-żmien
iddeċieda li l-festi jibdew isiru il-Ħadd. Dan wassal
għal qasma fl-opinjoni meta kellha tibqa’ tiġi
ċċelebrata l-festa fil-knisja, kif kienet issir dejjem
fl-10 t’ Awwissu jew il-Ħadd? Hawn għal darb’ oħra
ittieħdet id-deċiżjoni soda li bħal ma’ kien isir dejjem,
il-festi fil-knisja għandhom jibqgħu jsiru fl-Għid ta’
San Lawrenz jiġifieri fl-10 t’ Awwissu. Anke hawn
din id-deċiżjoni intlaqgħet minn oppożizzjoni mhux
biss naturalment mill-aspett politiku iżda anke wkoll
reżistenza interna. Għal darb’ oħra Lorry sostna
b’ċertezza li d-deċiżjoni li ttieħdet kienet fl-aħjar
interess tal-festa. U vera hekk kien u hekk hu.

Progress fil-Festa

Minbarra dawn kien hemm ħafna episodji li sawru
ż-żmien ta’ meta Lorry Farrugia kien Segretarju talKumitat Festi Esterni San Lawrenz. Li hu żgur li fi
żmienu l-festa kibret u ħadet spinta kbira ‘il quddiem
mhux biss fiż-żieda fil-jiem tal-festa, f’affarijiet
oħra bħall-introduzzjoni tal-programm tal-festa iżda
wkoll fl-armar għani li jsebbaħ lil Beltna u li hu tant
magħruf għalih. Dan kien kollu dovut għal numru ta’
deċiżjonijiet li Lorry flimkien ma’ sħabu tal-Kumitat
ħa u hekk il-festa tagħna sabet ruħha mal-festi ewlenin
ta’ gżiritna minkejja ċ-ċokon ta’ Beltna.
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ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
SETTEMBRU - OTTUBRU 2012
It-Tlieta 4 ta’ Settembru
Fit-8.30 pm Servizz tal-Banda San Lawrenz ġewwa Ħaż				
Żabbar fil-Festa Madonna tal-Grazzja
L-Erbgħa 5 ta’ Settembru
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
				
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ħamis 6 ta’ Settembru
Fis-6.00 pm nattendu għall-Quddiesa ta’ Ringrazzjament fil				
Kolleġġjata ta’ San Lawrenz fl-okkażjoni ta’ Jum il-Birgu
				
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Il-Ġimgħa 7 ta’ Settembru
JUM IL-BIRGU
				
Fis-7.15 pm Ċeremonja ta’ Jum il-Birgu fil-Pjazza. Wara ssir
				
inawgurazzjoni tal-Berġa ta’ Franza
Is-Sibt 8 ta’ Settembru		
Festa Pubblika - Jum il-Vitorja
Il-Hadd 9 ta’ Settembru
Fl-10.00 am Kompetizzjoni tal-Billiard bejn il-Membri tal-			
				
Kumitat kontra l-Membri tas-Socjeta’
It-Tlieta 11 ta’ Settembru
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
L-Erbgħa 12 ta’ Settembru
Fis-6.45 pm Laqgħa għall-Bandisti tal-post
				
Fit-8.00 pm Ikla fil-bitħa tal-Każin għall-Bandisti u dawk li 			
				
għinu fl-armar tal-Planċier u xogħol ieħor
Il-Ġimgħa 14 ta’ Settembru Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Il-Ħadd 16 ta’ Settembru
Fl-10.00 am Laqgħa Soċjali fil-Każin mal-Vittoriosa Stars
				
Youth Nursery
L-Erbgħa 19 ta’ Settembru
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Planċier
Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru JUM L-INDIPENDENZA
				
Fl-10.00 am Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
L-Erbgħa 26 ta’ Settembru
Fl-10.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
				
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
It-Tnejn 1 ta’ Ottubru		
Fis-6.00 pm Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
		
		
għall-ħatra ta’ Kumitat Eżekuttiv
L-Erbgħa 3 ta’ Ottubru		
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali
Il-Ħamis 4 ta’ Ottubru		
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
L-Erbgħa 10 ta’ Ottubru
Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Il-Ġimgħa 12 ta’ Ottubru
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Birgu Fest
It-Tlieta 16 ta’ Ottubru		
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Il-Ġimgħa 19 ta’ Ottubru
BIRGU FEST
Is-Sibt 20 ta’ Ottubru		
BIRGU FEST
Il-Ħamis 25 ta’ Ottubru
Ħarga ta’ ġurnata għall-Membri u l-Ħbieb tagħhom
It-Tlieta 30 ta’ Ottubru		
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgha Kbira
L-Erbgħa 31 ta’ Ottubru
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi 		
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

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

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

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

Tel. 21 806039

SETTEMBRU - OTTUBRU
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

