


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

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-Kelma tal-President
   

 Lawrence v. Farrugia

Wasalna  fit-tmiem ta’ sena oħra, sena li 
kienet mimlija b’ħidma u attivita` fejn 

bis-saħħa tal-impenn tal-membri tal-Kumitat 
u Kummissjonijiet rnexxielna nżommu 
l-isem tas-Soċjeta` fl-ogħla livell. Din il-
ħidma kienet kbira ħafna fix-xhur tas-sajf 
meta kellna żewġ avvenimenti kbar li kienu 
jirrikjedu organizazzjoni u xogħol.

Dawn kienu ċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 Sena 
President fejn permezz ta’ dan estendejna 
l-festi bejn it-30 ta’ Lulju sal-11 t’ Awwissu, u 
l-Avveniment importanti l-ieħor kien il-miġja 
fostna tal-Kardinal Vittoriosan, l-Eminenza 
Tiegħu Prospero Grech OSA. Ma naqasx ix-
xogħol ta’ tisbieħ u manutenzjoni fil-każin 
kif ukoll opri ġodda u restawr.

Għal dawn l-aħħar snin konna qegħdin 
naħsbu kif nistgħu naġġornaw is-sular 
t’isfel imma dan ma kienx possibli sakemm 
ma jinstabx  imprenditur li jkun lest li 
jinvesti flimkien mal-Każin kif fil-fatt ġara. 
Id-diskussjonijiet ilhom sejrin għal bosta 
ġimgħat u huwa programmat li x-xogħol 
jibda f’nofs Novembru. Dan huwa proġett 
ambizzjuż ieħor li l-Kumitat qiegħed jidħol 
għalih bl-akbar entużjażmu għaliex minbarra 
l-għexieren ta’ eluf ta’ ewro li jirrekjiedi 
dan il-proġett, hemm żmien qasir biex isir 
ix-xogħol filwaqt li l-Bar irid jibqa’ jopera. 
Ix-xogħol prinċipali se jkun jikkonsisti
fit-twaqqiegħ tat-toilets biex jitkabbru 
u jsir kollox mill-ġdid, kċina ġdida u 
moderna, tneħħija tas-suffetti u kxif tal-ħitan, 
modifikazzjoni fl-installazjoni tad-dawl u 
bar u għamara ġdida. Għadhom għaddejjin 
diskussjonijiet biex jiġi nstallat ‘sliding roof’ 
fil-bitħa biex din tkun tista’ tintuża tul is-sena 
kollha. Il-Kumitat qiegħed jieħu ħsieb biex 
dan ix-xoghol ikun tal-inqas inkonvenjent 
għall-membri. Minn dan il-proġett sejjer 
igawdi kulħadd u għalhekk wieħed jistenna 
koperazzjoni u għajnuna. Irridu nserrħu moħħ 
kulħadd li bit-tibdil li sejjer isir mhu ser 
jonqos xejn f’dak li għandu x’jaqsam mal-
użu tal-faċilitajiet tal-Każin mill-membri.

Wara li ġie approvat id-disinn tal-leġiju 
għall-planċier u għandna l-istima tax-
xogħol, ninsabu f ’diskussjonijiet ma’ 
Sacco Woodworks biex nordnaw il-leġiju 
li huwa xieraq għall-planċier artistiku 
li għandu l-Każin. Mezzi biex isir dan 

m’għandniex għaliex il-Kummissjoni 
Planċier m’għandha ebda dħul. Għalhekk 
sejrin nvaraw skema ta’ ġbir fost il-membri 
u benefatturi tagħna biex jikkontribwixxu 
donazzjoni kull xahar bħala għajnuna 
lill-Każin. Saru arranġamenti maż-żewġ 
banek ewlenin biex min irid jidħol f’din 
l-iskema, wara li jimla formola apposta, dan 
il-ħlas isir dirett mill-kont tal-individwu. 
Fi ftit ġimgħat oħra membri tal-Kumitat 
jew tal-Kummissjoni Planċier għandhom 
javviċinaw lil kull min huwa nteressat 
biex jagħtuh aktar dettalji. Għalkemm 
il-Planċier huwa tal-Każin, jagħmel parti 
mill-wirt artistiku tagħna l-Lawrenzjani li 
ninsabu kburin bih, għalhekk nappella lil 
kull min jista’ biex jidħol f’din l-iskema.

Wara li għadda s-Sajf, nieħu pjaċir nara 
l-attivita` li hemm fis-Sala tal-Billiard. Il-
Membri tal-Kummissjoni li jieħdu ħsieb 
din is-sala għandhom ħafna xogħol biex 
jorganizzaw il-kompetizzjonijiet, iżommu 
l-imwejjed indaf u jaraw li hemm dak kollu 
li jeħtieġ biex isir il-logħob. Għalhekk 
ejjew nuru apprezzament għax-xogħol 
li b’tant dedikazzjoni dawn il-membri 
qegħdin iwettqu fil-ħin liberu tagħhom.

Fl-aħħar ta’ Diċembru jispicca t-terminu 
tal-Kumitat eżistenti u f’Jannar jintgħażel 
Kumitat ġdid biex imexxi s-Soċjeta` għas-
sentejn li ġejjin. Hemm bżonn naraw aktar 
uċuh ġodda u żgħażagħ li jkunu lesti joffru 
ftit mill-ħin liberu tagħhom għall-Każin. 
Hija ħaġa tajba li jkollna idejat ġodda 
u żgur li barra mill-Kumitat hemm min 
għandu x’joffri ħafna . Xogħol hawn ħafna 
xi jsir u post kemm fil-Kumitat kif ukoll 
fil-kummissjonijiet hemm ħafna.

Quddiemna għandna sfidi kbar li bil-
għajnuna tagħkom ninsab konvint li bħal m’ 
għamilna fl-imgħoddi  ngħelbuhom. Waħda 
mill-problemi li għandha kull Għaqda hija 
ġbir ta’ flus u għalhekk nitlob l-attendenza 
tagħkom u ta’ ħbiebkom għall-attivitajiet 
li jiġu organizzati mill-Kummissjoni 
Attivitajiet Soċjali tal-Każin.

Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lil 
kulħadd għas-support tagħkom u nawgura 
lilkom u l-Familji tagħkom il-Milied u 
s-Sena t-tajba.
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  mill-Birgu tal-imgħoddi
Imgħallmin Vittoriosani b’Xogħolijiet fil-Mosta

minn Anton Attard
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Il-Birgu minn dejjem kien magħruf għall-ħafna mgħallmin 
u nies tas-sengħa, li kellu minn dejjem. Ħafna minnhom 

għandhom xogħlijiet prestiġjużi mxerrdin f ’diversi bliet u 
rħula Maltin, speċjalment fil-knejjes. Dan l-aħħar kont qed 
naqra l-ktieb Il-Mosta, Ġrajjietha u Niesha, maħruġ f ’Lulju 
2008 mis-Soċjeta’ Filarmonika Nicolo’ Isouard. Minn dak 
li qrajt ikkonkludejt li, fost ix-xogħlijiet artistiċi mill-aktar 
apprezzati li hemm fir-Rotunda saru minn imgħallmin 
Vittoriosani. Dawn ħarġu minn idejn Anton Agius u 
Emanuel Buhagiar

L-imgħallem Anton Agius ħalla żewġ opri mill-isbaħ fir-
Rotunda famuża ta’ dan ir-raħal. Fl-ewwel snin tas-Seklu 
Għoxrin, il-Mostin iddeċidew li jagħmlu gwarniċi ġodda 
għall-Via Sagra antika li kellhom, li kienu għadhom dawk 
tal-knisja l-antika ta’ Tumas Dingli. Dik il-knisja kienet 
inħattet biex minflokha inbniet dik tal-lum. Għal dan 
ix-xogħol kien tqabbad Mastru Anton, li ħareġ b’xogħol 
barokk mill-isbaħ li, għal ġmielu, ħafna jipparagunawh 
ma’ bizzilla fl-injam. Il-gwarniċi tant kienu intgħoġbu li 
meta waslu biex jagħmlu sodda ġdida għall-Monument, 
l-għażla waqgħet fuqu. Għal darb’ oħra, Agius ħareġ b’opra 
mill-isbaħ, tant li dik tal-Mosta hi meqjusa bħala waħda 
mill-isbaħ, jekk mhux l-isbaħ sodda minn fost is-settijiet 
tal-Ġimgħa l-Kbira li hawn f ’dawn il-Gżejjer.

Fost dawk li ammiraw ġmiel din is-sodda kien hemm San 
Ġorġ Preca. Membri tas-Soċjeta` tal-Mużew antiki kienu 

jgħidu li, waqt waħda miż-
żjarat spissi li Dun Ġorġ kien 
jagħmel fil-Birgu, meta għadda 
minn quddiem il-ħanut tax-
xogħol ta’ Anton Agius, li 
kien f ’Couvre Port, daħal 
jarah jaħdem fuq is-sodda tal-
Mosta. Meta Anton spjegalu 
x’qed jagħmel, b’ammirazzjoni 
qallu: Mgħallem, prosit, kompli 
għamel attenzjoni speċjali fuq 
dan ix-xogħol għax Ġesu` 
jixraqlu kollox mill-aqwa.

K i t b i e t  o ħ r a  f l - i s t e s s 
p u b b l i k az z j o n i  j f a ħ ħ r u 
xogħlijiet li ħalla l-imgħallem magħruf Manwel Buhagiar 
li xogħlijiet tiegħu jinsabu mxerrdin f ’diversi knejjes. Insibu 
li fl-1947 Manwel iddisinja u ħadem is-Salib tal-Via Sagra, 
li nkarigawh għalih ir-reffiegħa tal-Vara l-Kbira. L-istess 
imgħallem kien tqabbad jiddisinja l-Bandalora S.P.Q.R. 
għall-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira; xogħol li ġie mfaħħar 
ħafna mill-manifatturi Taljani, fejn inħadmet.

L-istess suċċess kellu Mastru Manwel fl-1956 fil-Mosta, 
meta fuq disinn tiegħu saret bandalora ġdida għall-Banda 
Nicolo’ Isouard, li kienet għotja mill-emigranti Mostin ta’ 
Detroit.    

    

Biex inkompli fuq kitbiet li rajt dan l-aħħar, hu 
importanti li nwassal dak li deher fil-Bullettin tal-

Għaqda Maltija tal-Folklor – L-Imnarja  tal-2012.  Fiha 
hemm kontribuzzjoni studjata u riċerkata sewwa ta’ 
Dr. Simon Mercieca bit-titlu L-Użu u l-Kult tal-Istatwi 
Proċessjonali f ’Malta. Minn dak li kiteb l-awtur, toħroġ 
l-importanza storika li għandu l-Birgu f ’dan il-qasam, 
l-aktar fl-evolviment tal-festi bl-istatwi fil-proċessjoni kif 
nafuhom illum.

Fost tagħrif interessanti dwar l-użu u l-kult lejn statwi 
ta’ qaddisin marbutin mal-interċessjoni tagħhom waqt 
epidemji tal-pesta, fost oħrajn, hemm Santu Rokku. Iżda 
l-aktar li jolqot lilna l-Vittoriosani huwa l-fatt li skont 
kitbet Dr.Mercieca, l-eqdem u l-ewwel statwa li nsibu 
msemmija fid-dokumenti storiċi ta’ pajjiżna, li nħarġet 
proċessjonalment, hija waħda ta’ Santu Rokku fil-Birgu. 

Din l-istatwa kienet waħda żgħira skolpita fl-injam li, fi 
żminijiet ta’ kriżi, kienet tinħareġ proċessjonalment bħala 
att ta’ penitenza. Dan seħħ meta kien hawn imxija ta’ pesta 
bejn 1592 u l-1593. 

Ta’ min jirrimarka li bil-kuntatti ma’ barra, permezz 
tax-xwieni li kienu jsorġu fi xtutu, il-Birgu kien ikun minn 
tal-ewwel li jintlaqat minn xi epidemja tal-pesta jew kolera. 
Hu għalhekk li fil-Knisja ta’ San Lawrenz, xi statwa jew 
xbieha ta’ Santu Rokku, minn dak iż-żmien sal-lum,  ma 
naqset qatt. Illum il-kontinwazzjoni kostanti tal-kult lejn 
dan il-qaddis f ’din il-belt hu evidenti, bl-istatwa mill-isbaħ, 
xogħol Giovanni Darmanin, li kienet saret minflok oħra 
antika li naraw fil-Kappellun tal-Kunċizzjoni u x-xbieha 
tal-qaddis fil-kwadru artistiku tal-Paladini fil-Kappella ta’ 
Santa Katerina.

Il-Birgu bl-Ewwel Statwa Proċessjonali f ’Malta



Is-swar ta’ Malta għadhom weqfin
Minn meta bnewhom mijiet tas-snin
U l-ġrajja jgħidulna li minna għaddew
Missirijietna għall-art li ħabbew

 Ta’ meta l-għedewwa l-Musulmin
 Riedu jeħdulna l-art tal-Maltin
 Kien żmien tal-biża fil-gzejjer ċkejknin 
 Meta raw l-armata tat-Torok ġejjin

Imbagħad kemm issieltu b’kuraġġ u qlubija
Biex l-għadu jkeċċu minn din l-art Maltija
Kemm vittmi mietu bix-xwabel u bin-nar
Kemm demm inxtered f ’riġlejn is-swar

Is-swar ta’ Malta
minn A. Camilleri

Għax l-għadu mgħaddeb kollu ħruxija
Ried li iġarraf is-swar Maltija
Imma qawwija u rebbiħin
Is-swar ta’ Malta baqgħu weqfin

 Għaliex bħal ġganti kbar u għoljin
 Dawn ġew mibnija min nies għaqlin
 U llum hawn għadhom wara tant snin
 Mal-ibliet tagħna kollha mdawwrin

U hekk dawn jibqgħu wieqfa u qawwija
Fuq din il-gżira ċkejkna Maltija

DINNER DANCE TAL-MILIED
nhar l-Erbgħa12 ta’ Diċembru

fis-Soreda Hotel, Buġibba
bis-sehem tal-kantant Enzo Guzman

Programm ta’ Laqgħat għall-għażla ta’ Kumitat Ġdid 2013- 2014
It-Tnejn 21 ta’ Jannar fis-7.00 p.m. 

Laqgħa Ġenerali għal kulħadd biex jiġu approvati r-Rapport Amministrattiv u Finanzjarju

It-Tnejn 22 ta’ Jannar fis-7.00 p.m. 
Laqgħa Ġenerali għall-bandisti u membri Propjetarji biex jaħtru seba’ membri

L-Erbgħa 23 ta’ Jannar fis-7.00 p.m.
Laqgħa Ġenerali għall-membri biex jaħtru sitt membri

novemBRU - diĊemBRU                Ħarġa Nru. 72                                                                             5

Prezz inkluż it-trasport:     Kbar: €24  Tfal: €12



Tmiem is-sena f ’nofs proġetti kbar
minn Bjorn Callus - Segretarju

Wasalna għal tmiem is-sena, żmien fejn 
forsi wieħed iħares lura u jara x’sar mil-lat 

amministrattiv fil-Kumitat u l-Għaqda li jkun fiha. 
Tgħiduli fil-Festa mhux hekk isir ukoll? Id-differenza 
bejn żmien il-Festa u issa hi waħda: Filwaqt li fi 
żmien il-Festa, l-għan ta’ kitbietna jkun li nwasslu 
l-attivitajiet u l-messaġġi tagħna lil kulħadd, lill-poplu 
kollu Vittorjożan, f’dan iż-żmien tas-sena r-rendikonti, 
ir-rapporti u l-messaġġi tagħna jkunu indirizzati iktar 
lejn il-Membri tal-għaqda. 

Hu żmien fejn min-naħa tiegħi nibda nipprepara għar-
Rapport Amministrattiv, fejn wieħed jibda jagħlaq is-
sena u jipprepara ruħu għall-oħra ġdida. Aħna mhux 
b’inqas, imma filwaqt li ser nkunu qed nagħmlu dan 
kollu, ninsabu għaddein ukoll bi proġetti kbar għall-
każin. Qed nirreferi għall-proġett tal-Bar, kif ukoll 
għall-proġett tar-restawr tal-faċċata. Filwaqt li rigward 
il-Proġett tal-Bar għaddejjin diskussjonijiet intensivi 
u nittamaw li ma ndumux ma niftehmu fuq kollox, 
rigward il-faċċata hu proġett li jidher li fl-aħħar ħa 
jseħħ. Naf li ilna nsemmuh għal dawn l-aħħar 3 snin. 
Naf ukoll li ilna ngħidu l-istess ħaġa għal żmien – li 
qed nistennew mill-awtoritajiet. Imma ninsabu ferm 
ottimisti li fiż-żmien li ġej, fiż-żmien viċin, jibda dan 
ix-xogħol ukoll.

Fid-dawl ta’ dawn iż-żewġ proġetti, li l-possibilita` hu li 
jsiru flimkien, wieħed irid iżomm f’moħħu wkoll biċċa 
uġiegħ ta’ ras – kif ser nħallu lill-każin funzjonabbli u 
għad-diżpożizzjoni tal-membri tiegħu. Mhux faċli meta 
wieħed qed jitkellem fuq Bar, jew fuq aċċess għad-dħul 
tal-każin. Madanakollu, qed jiġi studjat Programm 

dettaljat sabiex il-każin inħalluh funzjonabbli kemm 
jista’ jkun u nippruvaw li ma jingħalaqx għall-ġurnata 
waħda biss. Min-naħa l-oħra, ġentilment nitolbu il-
koperazzjoni ta’ kulħadd, u ninsabu ċerti li ser tkunu 
qed tifhmuna bl-inkonvenjenza li ser noħolqu ħabba 
dawn il-proġetti, għax wara kollox, la darba jkunu lesti, 
ser ikun qed igawdihom kulħadd, speċjalment dawk 
il-membri li kuljum ikunu ġewwa l-każin.

Żmien il-Milied dejjem ikun l-okkażjoni sabiex wieħed 
jiltaqa’ ma’ sħabu, iċekċku naqra tazzi flimkien waqt 
li jixorbu dak il-grokk. Insomma ċelebrazzjoni li 
tgħaqqad lill-familji u l-ħbieb. Min-naħa tagħna bħala 
Soċjeta`, nippruvaw sabiex iktar ngħaqqdu l-membri 
flimkien, u norganizzaw attivitajiet tradizzjonali li 
nafu li jinżlu għasel ma’ dawk li jattendu. Qed nirreferi 
għall-ikla tradizzjonali tal-Milied, għall-Purċissjoni 
tal-Bambin lejliet il-Milied, kif ukol għall-Party tal-
Milied li jiġi organizzat fil-Każin. Din is-sena l-ikla 
tal-Milied ser issir nhar l-Erbgħa 12 ta’ Diċembru, 
u ħsibna li nabbinaw flimkien prezz tajjeb kif ukoll 
divertiment garantit. Il-Purċissjoni tal-Bambin ta’ lejlet 
il-Milied hi okkażjoni oħra sabiħa, tradizzjonali kif 
ukoll ta’valur. Għalhekk nħeġġeġ lil kulħadd sabiex 
jattendi f’din il-purċissjoni, u anke jkunu ta’ kuraġġ 
għat-tfal li jieħdu sehem. L-aħħar attivita` marbuta 
ma’ dan iż-żmien hu l-party tal-Milied. Għal darb’oħra 
ser nżommu mad-data tat-28 ta’ Diċembru. Fl-aħħar 
snin qed nagħmlu ukoll entertainment, għalhekk 
nħeġġiġkom tattendu sabiex inkomplu niċċelebraw 
dawn il-festi flimkien. Minn qalbi nawguralkom Milied 
Hieni u s-Sena t-Tajba. Tislijiet.

Minn sena għall-oħra

messaġġ Arċipriet

Nhar il-ħdax t’ Ottubru li għadda l-Qdusija Tiegħu il-Papa Benedittu XVI fetaħ is-sena iddedikata 
lill-fidi, sal-festa ta’ Kristu Re tas-sena d-dieħla. Jeħtieġ li permezz ta’ dan nerġgħu l-ewwel nett 

napprezzaw il-fatt li aħna poplu li għandu jħaddan il-fidi u t-tieni jeħtieġ nitħeġġu fil-fidi. Aħna nies li 
nemmnu f’Alla, li mhux il-bogħod minna imma jinsab qrib tagħna. Dan hu l-messaġġ li minn hawn u 
ftit ġranet oħra se nirriflettu fuqu matul il-ġranet tal-Milied. Bit-twelid ta’ Ġesù tarbija. L-Iben t’ Alla 
magħmul bniedem, ifisser li Alla jixtieq ikun qrib tagħna. Huwa il-qofol tal-imħabba li Alla għandu 
għall-bniedem. Kemm hi grazzja kbira li aħna nemmnu f’Ġesu`, anzi nindunaw li Huwa Alla jemmen 
fina, tant li bgħat lil ibnu fid-dinja. Ejjew f’dan il-Milied nersqu aktar qrib t’ Alla.

       Nawguralkom u Kunu Imberkin

dun Joe Cilia Arċipriet
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Din hija l-aħħar ħarġa tan-Newsletter għal din is-
sena fejn bħala Editur ta’ din il-pubblikazzjoni 

nħoss sodisfazzjon kif ta’ kull xahrejn qegħdin nilħqu 
lill-membri tagħna bl-aħħar aħbarijiet. Ir-rispons huwa 
wieħed inkoraġġanti fejn nemmen li qegħdin inwasslu 
prodott tajjeb.

Tmiem is-sena li jġib miegħu analiżi ta’ dak li għaddejna 
minnu matul din is-sena 2012 kif ukoll xi proponimenti 
għas-sena d-dieħla. U jekk l-2012 kienet tfisser ħidma u 
suċċessi kbar fil-festi li għamilna sabiex fakkarna ċertu av-
venimenti importanti s-sena li deħlin fiha jiġifieri l-2013 
ser tkun waħda ta’ sfidi kbar għas-Soċjeta’ tagħna. Sena 
li ser tibda bl-elezzjoni tal-Kumitat il-ġdid għas-sentejn 
li ġejjin, sena li ser tara tibdil u rinnovar fis-sular t’isfel 
tal-Palazz tagħna, sena li ser tara fuq kollox aktar impenn 
mill-qasam bandistiku. 

Fil-fatt il-Kummissjoni Banda diġa bdiet taħdem fuq il-
Programm Annwali li ser isir nhar is-Sibt 20 t’April, 2013. 
Diġa ntgħażlet il-mużika li ser tindaqq fejn għall-ewwel 
darba fil-ħmistax il-sena li ilu jsir dan il-Programm mhux 
ser jibqa Mużikali biss iżda ser ikun Vokali wkoll. Nem-
men li l-ħidma tal-Kummissjoni Banda f ’dan ir-rigward 
ser tagħti l-frott mixtieq biex inkomplu ngħollu l-isem u 
l-livell tal-banda tagħna.

Għaddejjin ukoll bix-xogħol fuq il-Programm tas-7 
t’Awwissu fejn bi pjaċir ngħidilkom li diġa ntgħażlet 
it-tema kemm għas-sena 2013 kif ukoll ghas-sena 2014. 
Dwar il-Programm għas-sena d-dieħla wasalna biex 
ngħaddu għall-istadju sabiex tintgħażel il-mużika kif 
ukoll naraw jekk hemmx bżonn li jsiru xi arranġamenti 
ġodda f ’dan ir-rigward.

U la qegħdin nitkellmu dwar il-Programm li jsir fuq 
il-Planċier Artistiku tajjeb li jingħad li kif tistgħu taraw 
f ’parti oħra ta’ din il-pubblikazzjoni, l-Kummissjoni 
Planċier flimkien mal-Kumitat Ċentrali qegħdin jaħdmu 
bis-sħiħ sabiex ikollna l-Leġiju tal-Banda lest wara li 
ġie finalizzat id-disinn minn Renzo Gauci. Il-Kumitat 
qed ukoll iniedi skema ta’ ġbir minn fost il-membri, 
bandisti u ammiraturi tas-Soċjeta’ dan sabiex jittaffa ftit 
mill-ispejjeż kbar li sejjer ikollna fis-sena u snin li ġejjin 
fejn uħud mill-proġetti diġa huma varati. Nassigurakom 
li l-Kumitat qed jaħdem bil-kbir biex kemm il-banda kif 
ukoll il-Palazz tas-Soċjeta’ jibqgħu fost l-aqwa f ’pajjiżna. 
Konvint mill-ġenerożità tagħkom.

Ninsabu deħlin lejn iż-żmien sabiħ tal-Milied, żmien li fih 
is-Soċjeta’ tagħna torganizza diversi attivitajiet. L-appell 
tiegħi huwa dak li bħalma dejjem għamiltu tikkonkorru 
għal dawn l-attivitajiet b’mod partikolari d-Dinner Dance 
li din is-sena ser isir nhar il-Erbgħa 12 ta’ Diċembru kif 
ukoll il-Party li jsir fis-Sala Principali tal-Każin tagħna 
nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru. Ejjew bħala familja 
waħda niċċelebraw flimkien u nifirħu bis-suċċessi li 
għamilna din is-sena fejn iċċelebrajna l-25 Presidenza 
tas-Sur Lawrence V. Farrugia, sena li fiha lqajna fostna 
lill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal bin din il-Belt Rebbieħa 
Prospero Grech kif ukoll bħal ta’ kull sena għamilna festa 
kbira ad unur Missierna San Lawrenz. Ejjew nħarsu 
b’ottimiżmu lejn is-sena d-dieħla, sena 2013 li rridu 
nagħmlu minnha wkoll sena oħra li bil-hidma tagħna 
nkomplu nsebbħu l-Palazz uniku tagħna u nkabbru isem 
is-Soċjeta’ u l-Banda Vittoriosana San Lawrenz li l-poplu 
Vittoriosan tant iħobb. Biex dak li nesprimu bil-kliem fl-
Innu Marċ tal-maħbub Surmast tagħna Paul Schembri ‘ 
Banda tagħna nwegħduk li ġo qalbna nzommuk’ nuruh 
bil-fatti.

Minn qalbi  nawgura Milied Ħieni u Sena Ġdida mimlija 
b’dak kollu li tixtieq qalbkhom.

www.stlawrencebandclub.com

Minn sena għall-oħra

minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda
b’aktar impenn



nhar il-Ħamis 25 t’ottubru, il-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali organizzat ħarġa għal Għawdex 
għall-membri u l-ħbieb tagħhom. B’konkorrenza sabiħa, dan il-grupp żar diversi postijiet ta’ in-
teress ġewwa Għawdex. Kienet fuq kollox ġurnata fejn dan il-grupp ta’ ħbieb bidel ftit l-ambjent 
u flimkien ħadu pjaċir iduru il-gżira Għawdxija. Kif jista’ jonqos, l-ikla ta’ nofsinhar ma naqsitx, 
u kif jixhed dan ir-ritratt, il-grupp ħa pjaċir ferm b’din il-ħarġa, tant, li l-Kummissjoni Attivitajiet 
Soċjali mistennija tkompli torganizza minnhom

Il-faċċata tal-Palazz tas-Soċjeta’  tagħna tinsab issa f’Londra wkoll. Fil-fatt fil-bidu t’Ottubru fetaħ l-
ewwel restaurant f’Londra b’ikel tipikament Malti. Dan ir-restaurant li jinsab ġewwa Fulham Palace Road 
għandu diversi ritratti tal-ġmiel li toffri Malta ewlenin fost dawn il-faċċata tal-Palazz Majestuż tagħna. 
Naħseb kull kumment ieħor huwa żejjed.

Il-Palazz tagħna jiddomina f’Restaurant fiċ-Ċentru ta’ Londra

Ħarġa f’Għawdex – Il-Ħamis 25 t’Ottubru
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• 150 g ġellewż imqaxxar
• 100 g lewż imqaxxar
• 50 g ġewż imqaxxar
• 150 g tin tal-pakkett
• 100 g ċikkulata skura
• 100 g konfettura mħallta

• Qoxra maħkuka ta’ 
larinġa

• 4 bajdiet
• Nofs kikkra zokkor
• Kikkra u nofs dqiq self-

raising

It-Tewm
• Jekk tieħu 10 qatriet meraq tat-tewm u tħallathom ma’ 2 kuċċarini għasel, tagħmel tajjeb għall-ażżma.
• Dawk li kellhom il-pressjoni għolja tad-demm u ħadu pillola tat-tewm kuljum għal 5 xhur, il-pressjoni tad-

demm tbaxxitilhom.
• Meta jkollok darsa tuġgħek, qattar żewġ qatriet tat-tewm fuqha, inkella poġġi tewma mgħaffġa fuqha u fuq 

il-ħanek u suppost li tistrieħ mill-uġiegħ bla dewmien.
• Erfa’ t-tewm f’post xott u mudlam. Jekk ma tużahx regolarment, iċċekkjah biex tara li baqa’ tajjeb biex tużah. 

It-tewm idum għal ġimgħat f’kundizzjoni tajba. Jekk tara li sinna jew tnejn tat-tewm ħżienu, neħħihom. Jekk 
kumbinazzjoni jibda jnibbet, neħħi n-nebbieta u tista’ tużah.

• Qabel tlesti l-insalata, idlek is-sjuna b’tewma maqsuma, imbagħad itfa’ l-insalata. Għal aktar togħma tat-
tewm, qatta’ sinna tewm irqiq kemm jista’ jkun mal-insalata.

SUĠĠERIMENTI
• Aqbad il-karta tal-kċina u poġġiha fil-wiċċ tal-istuffat li jkun għadu qed isir, biex tiġbor il-grass żejjed li jkun 

hemm fil-wiċċ.
• Meta terġa’ ssaħħan l-istuffat, ġibu jibda jagħli bil-mod imbagħad kompli sajru għal 10 minuti, biex taċċerta 

ruħek li ma jkun hemm ebda bakterja.
• Jekk bi żball titfa’ tewm żejjed fiz-zalza jew stuffat, itfa’ ftit tursin imqatta’ biex tnaqqaslu mit-togħma 

qawwija tiegħu.
• Meta tkun qed issajjar l-istuffat u tinduna li nħaraqlek, meta jsir, aqleb l-istuffat f’kazzola oħra nadifa, u ara 

li ma tiġikx it-tentazzjoni li taqla’ dak li jkun weħel mal-qiegħ.
• Jekk f’nofs is-sajran tinduna li l-istuffat beda jaqbad mal-qiegħ, poġġi l-kazzola fl-ilma kiesaħ, aqilbu 

f’kazzola oħra u kompli sajru. Jekk ikun hemm bżonn, żidlu aktar likwidu, u baxxi n-nar biex ma jerġax 
jinħaraq.

• Jekk titfa’ daqs mgħarfa ħall fl-istuffat taċ-ċanga meta jibda jsir il-laħam isir aktar tari u joħroġ il-benna 
tiegħu fil-gravy.

• Jekk jibqagħlek xi ftit birra, żidha mal-istuffat bix ittejbu.
• Itfa’ boċċa kbira u nadifa fiz-zalza u fl-istuffat meta jibdew jagħqdu, għax il-boċċa iddur u tħawwad it-taħlita 

u ma tħallihiex taqbad mal-qiegħ.
• Jekk l-istuffat ġiek xi ftit mielaħ, itfa’ biċċiet tal-patata mqaxxra u nejja, ħalli tixrob il-melħ żejjed li jkun 

hemm.
• Fis-sopop u fl-istuffat, itfa’ rjus tat-tewm sħaħ biex ma jagħmlux togħma qawwija, anzi jekk iżżommhom 

f’ħajta tkun tista’ terfagħhom f’daqqa u tneħħihom.

Metodu: 
• Idlek forma tal-ħobża bil-butir u għaddi sew bid-dqiq. Qatta’ l-lewż, l-ġellewż u l-ġewż, kif ukoll iċ-

ċikkulata u l-konfettura.
• Għarbel id-dqiq.
• Poġġi l-bajd u z-zokkor fil-mixer u ħabbat sakemm it-taħlita tkun bajdanija u ħafifa. Żid il-lewż, il-ġellewż 

u l-ġewż u ħawwad bil-mod. Imbagħad żid iċ-ċikkulata u l-konfettura. Ħawwad imbaghad b’imgħarfa tal-
injam, żid id-dqiq u ħawwad ħafif ħafif.

• Poġġi t-taħlita fil-forma li tkun ippreparajt u aħmi ġo forn moderat għal madwar 55 minuta jew sakemm tara 
li l-ħobza tkun saret.

• Oħroġ mill-forn u ħalli tibred sew.
• Żejjen kif tixtieq int għall-okkażjoni tal-Milied

Għalina n-nisa

Ingredjenti



riċetta  ross moqli bil-gambli u l-bżar aħdar

Tajjeb wieħed ikun jaf li f’din il-Belt Vittoriosa, 
minkejja li l-Belt Valletta kienet ħadet l-importanza 

kbira ta’ Belt kapitali u ċentrali ta’ ħidma, b’danakollu 
beltna xorta baqgħet għal bosta snin tgawdi l-importanza 
ċentrali minħabba li kienet waħda mill-bliet fil-Port il-
Kbir li allura kien l-akbar ċentru ta’ ħidma għal gżejjer 
tagħna.

Fil-Belt Vittoriosa għalhekk maż-żminijiet twieldu 
għaqdiet fost iċ- ċittadini tagħna li nistgħu ngħidu 
kienu li welldu għaqdiet tal-istess karattru fil-Belt u 
bnadi oħra. Hawn xtaqt insemmi xi għaqdiet li kellna 
li wieħed isib fil-ġrajja ta’ mogħdija ta’ din il-Belt, u 
dan ngħarfu biex il-quddiem isir studji dwar il-ħidma 
ta’ dawn l-għaqdiet imwaqqfa minn ċittadini tagħna 
fl-imgħoddi.

Kellna l-Għaqda  Litterary and Scientific Society li 
fiha kienu bosta membri u kienet tinsab fi Strada San 
Giorgio, illum Triq San Ġorġ. Sa qabel il-gwerra kien 
hemm palazzo imiss mad-dar tal-Barunessa Dorell li 
allura kien il-bidu u ċentru ta’ din l-Għaqda. Din insibu 
li diġa kienet fostna fl-1850.

L-Għaqda Incontro fit-Triq tal-Lhud kienet il-bidu 
ta’ Għaqda Mużikali fl-istess żminijiet. Lejn l-aħħar 
ħamsin sena tas-sekli XIX u l-bidu tas-seklu XX,  
fil-Pjazza Vittoriosa li llum semmewilna (Misraħ ir-
Rebħa) kellna diversi għaqdiet.  Insemmu l-Għaqda 
li kienet tgħin lill-ħaddiema meta jimirdu li kienet 
magħrufa bħala Societa Mutuio Soccorso. Kienet 
twaqqfet fl-1906. Kellna il-Casino Maltese. Dan kien 
fid-dar 45 Pjazza Vittoriosa.  Fl-istess Pjazza fid-dar 
Nru 19 kellna il-Camera di Lettura fejn bosta kienu 
jmorru. 

Fid-dar 104  Strada San Lorenzo kellna l-Għaqda 
magħrufa bħala Dockyard Club and Litterary Institute 
li kif wieħed jifhem anke minn isimha turi li kienu fiha 
jinġabru skulari li kienu jaħdmu fid-Dockyard. Din 
kienet għadha fostna fl-1902.

Din l-aħħar li tmexxiet mill-Avukat Dr Bonnici u 
kienet għadha titmexxa minnu sas-sena 1921. Kellna 
Għaqdiet  teatrali li kienu jiffunzjonaw fil-Palazz tal-
Armerija u wara fi bnadi oħra. Għaqdiet sportivi  wkoll 
kienu sa minn dik il-ħabta bit-team Melita.  Fis-sena 
1907 kellna wkoll is-St. John Ambulance Brigade li 
kellha ħafna membri ukoll minn bliet viċini u kienet 
tassew attiva saħansitra wara l-Gwerra bis-Sur Pawl 
Xuereb u s-Sur Drago. Għaqda oħra ta’ nteress kienet 

ta’ Inġinieri fl-Elettriku li saħansitra kienet tippubblika 
magazine. Kellna wkoll fil-bidu tas-seklu lis-Scouts 
kif ukoll għaqdiet Reliġjużi bħal Azzjoni Kattolika li 
l-Kardinal Vittoriosan laħaq kien membru żagħżugħ 
tagħha. Anke iz-ŻĦN (Żgħażagħ Ħaddiema Nsara) 
wkoll kienet fost dawn l-Għaqdiet.

Dawn kollha jfakkruna fuq ħidma ta’ Vittoriosa-
ni attivi li jixraq dejjem niftakruhom għax huma 
kienu bennejja.

Societa Mutuio Soccorso Sacra Famiglia.
Fil-Mużew tal-Parroċċa f’waħda mill-vetrini hemm il-
bandalora li tfakkarna f’din is Soċjeta` soċjali li kellna 
bil-ghan li tgħin lill-ħaddiema u l-familji tagħhom meta 
konna taħt l-Imperu u ma kinux jeżistu ebda għajnuniet 
soċjali għall-batuti.

Kien għalhekk il-Kan Dun Gian Mari Farrugia li fl-
1906 flimkien ma’ xi ċittadini Vittoriosani ffurmaw din 
l-Għaqda bil-għan li tgħin lill-dawk li kienu jimirdu. 
Allura hu kien l-ewwel President tagħha u Segretarju 
kellu lis-Sur Salvatore Cordina. Għall-bidu kienu 
jiltaqgħu fid-dar  55/56 Strada PortaMaggiore. Kienet 
ippubblikat regoli bil-għan li l-imseħbin kienu jħallsu 
six pence fix-xahar u meta jimirdu kienu jingħataw 
sitt xelini fil-ġimgħa. Fis-sena 1920 l-Għaqda kienet 
fid-dar 95 Strada San Lorenzo.

Fis-sena 1928 kien is-Sur Bonanno li ħeġġeġ lill-
membri jieħdu sehem fil-Proċessjoni tal-Qalb ta’ Ġesu` 
u bosta membri mxew wara l-bandalora li semmejt li 
kien ħadem Ġużi Mallia diġa msemmi. Fis-sena 1931 
kienet għamlet anniversarju b’festin li kien sar fl-Isla 
fit-Teatru Nazzjonali, meta is-sede tagħha kienet fid-
Daħla tal-Pjazza dar 16 Strada Desain.

Lejn is-sena 1929 kellha President is-Sur Lorenzo 
Spiteri u Segretarju kien is-Sur Bonanno, waqt li 
kaxxier kien is-Sur Ġużi Mallia. Is-Soċjeta` kienet 
attiva u kien l-uniku mezz għal bosta snin t’ għajnuna 
sa ma’ wara li Malta ingħatat Kostituzzjoni fl-
1921, bdejna b’liġi tal-Workmen’s Compensation 
Act, li uħud jiftakru meta kienu jwaħħlu bolla kull 
ġimgħa xogħol bil-għan li meta jimirdu jingħataw xi 
għajnuna.  Karmenu  Boffa, missier it-Tabib Pawlu 
Boffa wkoll kien fost il-membri meta l-Għaqda kienet  
rappreżentata fl-Għaqda tax-Xirkiet tal-Ħaddiema. 
Kien żmien meta bosta kienu jgħixu mix-xoghol tat-
Tarzna  jew servizzi Ngliżi.

Għaqdiet tal-imgħoddi f’Beltna
minn Lorenzo Zahra
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   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                                      Eugenio Pellicano 

     minn Paul Micallef

Min joqgħod il-Birgu min ma jafux lil Genio tal-
banka? Min ma jafx lil Eugenio, it-tifel ta’ Sofi, Alla 

jaħfrilha, li għal ħafna snin kellha ħanut propju fil-pjazza 
tagħna, l-istess pjazza fejn illum Eugenio għandu il-banka 
tal-lottu tal-każin tal-banda. U min jaf kemm il-darba 
tlabnih ittelgħalna l-ambu jew il-kwatern rebbieħ. U għal 
ħarġa ta’ din id-darba tan-newsletter l-għażla tal-intervista 
appuntu waqgħet fuq Eugenio Pellicano li ilu għal ħafna 
snin iservi fuq il-kumitat tal-każin tagħna.

Minn kemm ili nagħmel dawn l-interviżti Eugenio hu 
l-aktar wieħed li naf, prattikament trabbejna flimkien mis-
snin nostalġiċi tal-mużew taħt it-taraġ nagħmlu l-pasturi 
tal-Milied tal-ġibs ma’ Santu u Frankie Chetcuti sal-ħruġ 
tagħna fi Triq ir-Repubblika u lil hinn minnha bħal Tas-
Sliema u wara Paceville biex nippruvaw “ngħabbu” sal-
avventuri tagħna fil-farmhouse ta’ Lawrence Aquilina. 
Jien, hu, Lawrence, u Antoine Scerri li hu emigrat 
l-Amerika però dan is-sajf kien fostna għall-btala, konna 
il-klikka inseparabbli li għaddejna minn ħafna esperjenzi 
flimkien, mill-ewwel ‘close encounter’ mas-sess oppost 
sakemm konna l-ewwel personaġġi fil-proċessjoni tal-
Ġimgħa l-Kbira meta kien jieħu ħsiebha Toni Agius. 
Forsi fiż-żmien li ma bqajniex daqshekk qrib kien meta 
hu flimkien ma’ Antoine kienu marru it-Technical tar-
Raħal Ġdid bħala skola sekondarja, jien mort il-liċeo u 
Lawrence kien mar is-seminarju. Għalhekk it-tifkiriet 
tiegħu huma tiegħi, l-esperjenzi tiegħi huma tiegħu u 
għalhekk nista’ nifhem sew lil Eugenio. Fil-fatt huma 
ħafna drabi li għadna niltaqgħu għal xi ħarġa flimkien 
bħal per eżempju xi festa jew xi attivita` soċjali bħal Żejt 
iż-Żejtun. Mela għalina...

Iltqajt ma’ Eugenio fil-flat arjuż, sabiħ u modern fil-
Kalkara fejn għadu kemm daħal fih wara li għamel xi 
snin joqgħod Birżebbuġa, inċidentalment ftit bibien il-
bogħod minn fejn noqgħod jien fid-daħla tal-Qajjenza . 
Fil-fatt ma kienetx l-ewwel darba li konna niltaqgħu wara 
l-quddies tal-Ħadd filgħaxija fil-Parroċċa ta’ San Pietru u 
wara li nimxu  passejn konna nieħdu dak il-capucchino 
sħun li kien jinzel għasel fil-jiem kiesħa tax-xitwa. Wara 
li għamilli tour tal-flat intasabna fil-kċina spazjuża tiegħu 
u bdejna inħaffru fil-memorji tal-passat mhux daqshekk 
remot.

Tfulija u Edukazzjoni
Bħala informazzjoni Eugenio twieled f’jum San Valentinu, 
l-14 ta’ Frar tas-sena 1960 (fil-fatt konna u għadna naqbdu 
miegħu dwar li twieled fil-jum tal-maħbubin) missieru 
Tommy u ommu Sophie xebba Ciantar, illum it-Tnejn 
mejtin li t-tnejn skont kif qalli Eugenio kien influwenti 
ħafna fil-ħajja tiegħu. Eugenio għandu żewġt ħutu Mario u  
Carmen. Hu beda l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja 
ta’ Bormla u wara mar l-iskola sekondarja tat-Technical 
Raħal Ġdid,wara Technical Institute fejn ġab ċertifikat 

fir-radju, studja ukoll anke s-Sea 
Malta. Eugenio ftakar li meta kien 
għadu l-iskola kien ghamel 4 snin 
fil-KRS (Kunsill Rappreżentattiv 
tal-Istudenti) u għamel żmien bħala 
Viċi President 

Xogħol
Bħala l-ewwel xogħol hu daħal ma’ 
kuntrattur bħala assistent fix-xogħol 
tal-manteniment bħal dawl u l-ilma. 
Għamel xi żmien jaħdem fil-fabbrika tal-Menrad u wara 
kien involut fin-negozju tal-familja fejn kellhom żewġt 
iħwienet, wieħed il-pjazza u l-ieħor fit-telgħa tal-lunzjata. 
Imbagħad sa mis-sena 1988 ilu bil-banka tal-lottu fejn kif 
tafu għadu hemm sal-lum fejn anki jien meta nkun meħtieġ 
ġieli nagħti daqqa t’id.
 
Ħajja Soċjali
Bħala ħajja soċjali bħal ħafna mis-subien ta’ żmienu hu 
kien abbati, wara kif diġa semmejt għamel ħafna żmien 
il-mużew u wara bħal m’għamilt jien daħal iċ-Ċentru taż-
Żgħażagħ fejn id-Direttur Dun Lawrenz Bonnici kien anki 
daħħlu fil-kumitat kif ukoll fil-kumitat attivitajiet soċjali.

Eugenio spjegali li hu qatt ma kien midħla tal-każin tal-
banda ħlief li kif konna nagħmlu dak iż-żmien konna 
inqattgħu xi ħin fis-sala tal-billiard. Kważi kważi iktar 
kien dilettant tal-festa, għalkemm qatt ma kien impenjat 
attivament, milli tal-każin. Pero` għal madwar sentejn 
bejn minn meta kellu disa sa 11 il-sena kien bandist mas-
Soċjeta` Lawrenzjana wara li tgħallem taħt is-Surmast 
Pawlu Buttigieg. Fil-fatt meta dak iż-żmien kellna it-tim 
tal-futbol tal-White Knights Eugenio darba kien ġab 
il-klarinett il-mużew, minn fejn oriġina t-tim, u tħajjar 
jikkomponi l-innu ta’ dan it-tim li miet f’qasir il-għomor 
pero` kien parti mit-tfulija u ż-żogħżija tagħna.  

Meta staqsejtu dwar is-sehem tiegħu fil-proċessjoni tal-
Ġimgħa l-Kbira, minbarra bħala abbati u wara persunaġġ 
meta kiber qatt ma refa’, it-tweġiba qasira iżda sinċiera ta’ 
Eugenio kienet li ‘ma nlaħħaqx mal-lasta’.

Każin tal-Banda
Il-breakthrough ta’ Genio fil-każin tal-banda kienet fis-
sena taċ-ċentinarju tal-banda fl- 1983 meta l-każin kellu 
bżonn kaxxier żagħżugħ bl-entużjażmu u enerġija u 
Eugenio ma qalx le għat-talba tal-każin u sab ruħu fil-
pożizzjoni mportanti ta’ kaxxier f’dik is-sena mportanti 
u impenjattiva flok Dun Pawl Camilleri. Fil-fatt kien 
John Farrugia jew kif kien magħruf Ġanni San Filippu li 
kien avviċina lil Eugenio biex jidħol għal dan l-inkarigu 
importanti. Eugenio ftakar fuq il-line up tal-kumitat ta’ 
dak iż-żmien pero` biex ikun korrett hu rrefera għall-ktieb 
dwar l-istorja tal-każin u semmieli li kien hemm l-avukat 
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Pawlu Mallia bħala President, Lorenzo 
Zahra bħala l-viċi tiegħu, il-President 

tal-lum Lawrence Farrugia kien Segretarju 
b’Eddie D’Agostino l-assistent tiegħu, bħala 

assistenti Eugenio kellu lil Carmelo Galea u l-ex kaxxier 
John Farrugia. Membri oħra kienu  Eddie Enriquez, 
Pawlu Azzopardi, Lawrence Theuma, John Powell, Kan. 
Pawl Camilleri, bħala kapillan Dun Pawl Galea u bħala 
arkiviżta John Pisani.

Wara l-ħatra ta’ kaxxier hu kien għamel żmien membru 
biss imbagħad minħabba diversi impenji personali għamel 
madwar 8 snin nieqes mill-kumitat fejn fis-sena 1998 
reġa’ daħal fil-kumitat bħala Assistent Segretarju fejn 
baqa’ jżomm il-kariga sal-ġurnata tal-lum. Minbarra dan 
hu membru ta’ diversi kummissjonijiet fi ħdan il-każin 
fosthom dik tal-Attivitajiet Soċjali, Statut u l-Ġimgħa 
l-Kbira.

Sodisfazzjon
Meta staqsejtu x’sodisfazzjon li ħa matul iż-żmien tiegħu 
fil-kumitat fost oħrajn hu semmieli li din il-kariga tagħtu 
l-opportunita` biex jiltaqa’ ma’ ħafna personalitajiet 
fl-ogħla karigi tal-pajjiż fosthom Ministri, Membri 
Parlamentari,  Prim Ministri u Presidenti. Semmieli lill-
President Agatha Barbara li kienet tirrispettah u tiggustah 
li kien l-iktar jew l-uniku membru ta’ eta` pjuttost żgħira 
f’kumitat kompost minn membri ta’ eta` ferm ikbar.

Minħabba li bħala xogħol tiegħu qiegħed fil-qalba tal-Belt 
Vittoriosana u hekk fil-qalba soċjali tal-lokal hu għandu 
rwol ċentrali li jwassal messaġġi u risposti fejn dawn 
huma meħtieġa lill-membri tal-kumitat, kummissjonijiet 
u anki li b’xi mod jew ieħor għandhom relazzjoni mas-
soċjeta` tagħna.

Fehma
Meta staqsejtu dwar x’jaħseb fuq il-każin hu weġibni 
testwalment “Il-każin hu xempju ta’ kif għandha 
titmexxa għaqda volontarja. Taħdem u titgħallem. Tieħu 
l-inizjattiva u terfa’ r-responsabbilta`. Il-każin permezz 
tat-tmexxija għaqlija tiegħu rnexxielu matul is-snin 
jegħleb l-ostakli kollha li ġew min naħa tal-membri li 
ma qablux mal-istatut. Illum iż-żminijiet inbiddlu u hu 
pjaċir tiegħi li nara membri li jieħdu sehem f’attivitajiet 
organizzati mid-direzzjoni tal-każin. Illum sar titjib 
għall-aħjar fl-istatut u hekk il-propjetarji mhux biss huma 
bandisti iżda wkoll huma eliġibli membri tal-kumitat għal 
iktar minn għaxar snin.’

Għall-mistoqsija tiegħi jekk hemmx xi ħaġa oħra li 
tixtieq issir fil-każin, Eugenio weġibni ‘S’issa qtajt 
ix-xewqat tiegħi f’kollox, l-iktar wara li l-istatut ġie 
aġġornat għal dawn iż-żminijiet moderni. Sodisfatt ħafna 
li gradwalment it-tibdiliet meħtieġa fl-istatut seħħew”.

Staqsejtu xi jdejqu l-iktar fil-każin. Fil-pront weġibni  
“Bħal kull soċjeta` ikun hemm l-apatija u n-negattivita` 
ta’xi wħud”.

Preżent u Futur
Il-mistoqsija naturali li tmiss tkun kif jara l-kazin illum 

u l-każin għada speċjalment fid-dawl li sfortunatament 
ħafna membri qabżu sew l-eta` tal-pensjoni.  Eugenio 
weġibni “Fil-każin illum jiġu organizzati ħafna attivitajiet 
mill-istess nies, hija ħasra li ma nsibux nies ta’ eta` iktar 
żagħżugħa li jidħlu fil-kummissjonijiet, dan għaliex waħda 
mill-policies tal-każin hi li t-tmexxija hija deċentralizzata 
fuq dawn il-kummissjonijet”. Dwar il-futur Eugenio 
għandu teorija interessanti u ottimista. Jemmen li la 
l-vapur ikun ghaddej ħadd ma jagħraf il-problema. Imma 
meta ċertu nies li huma fit-tmexxija preżenti jwarrbu forsi 
l-aktar minħabba l-eta` ikun hemm min ikun lest li jieħu 
posthom. U Eugenio jemmen li hemm diversi elementi li 
huma validi ħafna u li kapaċi jmexxu soċjeta` bħal tagħna. 
Eventwalment dawn se jirrealizzaw jew aħjar, jirrealizzaw 
aktar  l-importanza ta’ soċjeta` bandistika fl-organizazzjoni 
tal-festa, li ma tistax tifred lill-każin minn mal-festa, u 
l-festa mill- każin. Dawn ma jistgħux joqogħdu mingħajr 
xulxin. U hekk f’dan ix-xenarju wħud minn dawn iż-
żgħażagħ ghad ikunu ġenerużi biżżejjed biex jaċċettaw 
li jidħlu għal karigi mportanti. Hekk dan l-element ġdid 
flimkien mal-membri tal-kumitat preżenti li għadhom 
żgħar fl-eta` bħas-segretarju attwali għandu jiggarantixxi 
tmexxija għaqlija u matura għall-futur.

Meta għafastu kif wasal għal din it-teżi Eugenio weġibni 
li dawn iż-żgħażagħ għalkemm kienu imgħaddsin sa 
geddumhom bix-xogħol tal-armar ta’ barra, fejn kien hemm 
bżonn, xorta ġew jgħinu fl-armar tal-ħadid tal-planċier li 
hu xogħol iebes u ta’strapazz wisq għal ċerti membri tal-
kumitat li jekk ma missewx kważi missew is-sebgħin sena. 
U jien naħseb ukoll f’isem dawk kollha li għandhom għal 
qalbhom is-soċjeta` tagħna ngħid lil Eugenio ‘Min fommok 
l’ Alla’. 

Komplejt nistaqsi lil Genio dwar x’inhuma ix-xewqat 
tiegħu għall-każin. U  hawn se nikkwota kelma b’kelma 
dak li qalli ‘Nixtieq nara is-Sezzjonijiet taż-żgħażagħ u 
tan-nisa aktar ħajjin u attivi fil-każin. Fl-istatut diġa` hemm 
provedimenti għalihom. Nixtieq nara aktar parteċipazzjoni 
kemm fl-organizazzjoni u kemm attivitajiet min-nies 
differenti. Nixtieq ukoll li l-ħolma tagħna biex nirranġaw 
il-bar u s-sular ta’isfel tal-każin tagħna issir realta`.

Lejalta` sinċiera
U b’dawk il-ħsibijiet rajt u irrealizzajt il-lejalta` u 
l-imħabba impenjattiva li Eugenio kellu għall-każin anke 
fl-aktar mumenti diffiċli kif ukoll dak li għad għandu lejn 
is-soċjeta` tagħna. Imqar ikollna iktar bħal Eugenio fil-
Birgu tagħna! Min hawn sinċerament nawgura lil Eugenio 
aktar snin ta’ ħidma b’risq is-soċjeta` li jħobb kif ukoll 
dak kollu li jixtieq fil-ħajja personali tiegħu, għax anke 
fuq bażi personali hu kien u għadu parti mill-ħajja tiegħi 
u pubblikament nista’ ngħid li hu ħabib ta’ vera.

Qabel ma tlaqtu u sellimt ma stajtx ma naqax għat-
tentazzjoni li f ’isimkom il-qarrejja ma nistaqsihx 
x’numrital-lottu se jitilgħu, min-naħa tiegħu ma qallix le 
u hawn huma in-numri tas-superfive u l-lottu li tilgħin . 
Dawn huma........ 

Skużawni iżda l-ispazju li tani Simon spiċċali.

Tislijiet 
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Il-Ħamis 1 ta’ Novembru  Festa tal-Qaddisin Kollha
It-Tlieta 6 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgħa 7 ta’ Novembru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

ll-Ħadd 11 ta’ Novembru  Bejn 10.00 am u 12.00 pm isir il-ħlas tal-Bandisti

It-Tlieta 13 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgha Ġenerali Straordinarja

Il-Ġimgħa 16 ta’ Novembru  Fis-7.30 pm Laqgħa ghall-Bandisti

Il-Ħadd 18 ta’ Novembru  Bejn 10.00 am u 12.00 pm isir il-ħlas tal-Bandisti
     Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Bar
It-Tnejn 19 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Socjali
It-Tlieta 20 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Planċier
L-Erbgħa 21 ta’ Novembru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Il-Ħamis 22 ta’ Novembru  Festa ta’ Santa Ċeċilja Patruna tal-Mużiċisti
Is-Sibt 24 ta’ Novembru  Attendenza għall-Quddiesa u Korteo tal-Festa ta’ 
     Santa Ċeċilja ġewwa l-Belt
Il-Ħadd 25 ta’ Novembru  Fis-2.00 pm Ħarġa għall-Bandisti, Membri u l-ħbieb   
     tagħhom.

L-Erbgħa 28 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ġimgħa 30 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

Il-Ħadd 2 ta’ Dicembru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummisjoni Bar

It-Tlieta 3 ta’ Diċembru  Fis-7.00pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivitajiet Soċjali

Il-Ħamis 6 ta’ Diċembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Is-Sibt 8 ta’ Diċembru  FESTA TAL-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI
It-Tlieta 11 ta’ Diċembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
L-Erbgha 12 ta’ Diċembru  Fit-8.00 pm Ikla tal-Milied għall-Membri, Bandisti u Ħbieb  
     tagħhom fis-Soreda Hotel bis-sehem ta’ Enzo Guzman
Il-Ħamis 13 ta’ Diċembru  FESTA NAZZJONALI - JUM IR-REPUBBLIKA 
 
Il-Ħadd 16 ta’ Diċembru  Fl-10.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Bar   
L-Erbgħa 19 ta’ Diċembru  Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi  
It-Tnejn 24 ta’ Diċembru  Sehem tal-Banda fil-Proċessjoni tal-Bambin   
It-Tlieta 25 ta’ Diċembru  IL-MILIED    
Il-Ġimgħa 28 ta’ Diċembru  Fit-8.00 pm Party tal-Milied għall-Bandisti, Membri   
     u Ħbieb tagħhom. Ikun hemm Brass Band    
It-Tnejn 31 ta’ Diċembru  L-aħħar Jum tas-Sena 2012    

N.B KULL NHAR TA’ TLIETA FIT-3.30 PM IKUN HEMM IL-LEZZJONI TAL-BANDA

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
NOVEMBRU - DIĊEMBRU 2012
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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


