


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

Wara xhur ta’ diskussjonijiet 
u negozjati mad-Diretturi 

tal-BE-Birgu Limited, nhar il-Ġimgħa 
4 ta’ Jannar iffirmajna l-Kuntratt biex 
il-Kumpanija tieħu t-tmexxija tal-Bar 
tal-Każin wara li bis-sehem tal-Każin 
tagħna jsir tisbiħ tas-sular t’ isfel kollu 
minbarra il-persjana, l-intrata u s-Sala 
tal-billiard.

Kif wieħed jista’ jara, parti mix-
xogħol diġa’ beda għaliex qegħdin 
nippruvaw nżommu l-Każin jiffunzjona 
bil-Bar miftuħ. Stajna għamilna aktar 
progress kieku ma kienx għaż-żewġ 
rapporti li saru lill-MEPA minn xi 
ħadd jew uħud li żgur ma jixtieqx ġid 
lill-Każin.

Fiż-żmien li ilna fid-direzzjoni ta’ 
din is-Soċjetà Ewlenija ta’ Beltna, 
iltqajna ma’ ċirkostanzi oħra ta’ tfixkil 
u gambetti effett tal-għira għas-Soċjetà 
tagħna. Qatt ma bżajna niffaċċjaw 
dawn il-problemi. Dan l-aġir jsaħħaħ 
id-determinazzjoni tad-diriġenti ta’ din 
is-Soċjetà biex fl-iqsar żmien possibli 
jlestu dan il-proġett ambizzjuż li daħal 
għalih il-każin.

L i l l - m e m b r i  t a g ħ n a  r r i d u 
nserħulhom rashom li f il-ftehim 
daħħalna klawsola li se jibqgħu jgawdu 
d-drittijiet kollha eżistenti fl-użu tal-
faċilitajiet ta’ isfel kollu. Anzi se jgawdu 
minn ambjent u faċilitajiet aktar komdi 
minn dawk li għandna llum.

Fil-ħarġa ta’ Novembru/Diċembru 
konna ħabbarna u bgħatna ċirkulari għal 
skema ta’ ġbir ta’ fondi biex niffinanzjaw 
il-proġetti li għandna fosthom il-leġiju 
tas-surmast għall-planċier tal-banda 
li għalkemm għandna d-disinji lesti 
kif ukoll l-istima, ix-xogħol għadu 
ma nbediex minħabba li m’hemmx 
flus. Ir-rispons ma tantx kien wieħed 

inkoraġġanti għalkemm kien hemm 
membru li dejjem japprezza dak 
li qiegħed isir fil-Każin li għamel 
donazzjoni ta’ 500 ewro. Nittama li din 
it-talba tiegħi tiġi mismugħa għaliex 
għandna ħafna proġetti li rridu nwettqu 
meta jkollna l-finanzi.

B’ferħ u kburija nilqa’ l-messaġġ li 
l-Eminenza tiegħu il-Kardinal Prosperu 
Grech OSA għoġbu jiktbilna għal din 
il-pubblikazzjoni u ninsab persważ 
li l-qarrejja kollha tagħna jissieħbu 
miegħi biex ngħidulu grazzi talli fost 
il-ħafna mpenji importanti sab il-ħin 
għat-talba tagħna.

Dan ix-xahar sejjer jiġi maħtur 
Kumitat Ġdid għas-sentejn li ġejjin 
li quddiemu għandu ħafna mpenji u 
proġetti li jrid iwettaq. Jiena nawgura 
li jkun hemm uċuh ġodda lesti li 
jagħtu ftit mill-ħin liberu tagħhom u 
jikkommettu rwiehom għax-xogħol. 
Il-Funzjoni tal-Membru fil-Kumitat 
m’għadux kif kien meta l-importanti 
li tattendi għal-laqgħat u tpaċpaċ forsi 
anke biex turi kemm taf. Illum minbarra 
l-kordinazzjoni u tfassil ta’ ħidma u 
d-deċiżjonijiet, il-membru fil-kumitat 
irid ikun minn ta’ quddiem biex jagħti 
s-sehem tiegħu biex jitwettaq dak li 
jkun iddeċieda l-Kumitat anke jekk 
forsi kellu ħsibijiet differenti u li ħafna 
drabi jfisser sagrifiċċju personali.

Irrid nirringrazzja lill-membri tal-
Kumitat preżenti għall-ħafna xogħol u 
Attività li rnexxielna nwettqu f ’dawn 
l-aħħar sentejn u naħseb ukoll li stajna 
għamilna aktar.

Fl-istess ħin napprezza li l-istil tal-
ħajja tal-lum ma jħallix spazju għax-
xogħol tal-volontarjat bħal ma kien 
ikollna fiż-żmienna.
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  Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Kavallier Skoċċiż li f’din il-Belt Spiċċa Ħażin

minn Anton Attard
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Fl-arkivju tal-Ordni ta’ San Ġwann, flimkien mal-atti 
erojċi ta’ wħud mill-kavallieri waqt l-Assedju l-Kbir, 

niltaqgħu wkoll ma’ diversi praspar li kavallieri oħrajn wettqu 
kemm damu fil-bereġ li kellhom fil-Birgu.. Fost dawn hemm 
il-kavallier Skoċċiż fil-Lingwa tal-Ingilterra, John James 
Sandelands li, min jaf kemm-il darba rifes l-għatba tal-berġa 
li hemm fi Triq il-Majjistral.

Għall-bidu li wasal hawn, jidher li kien żagħżugħ bil-
għaqal, iżda wara ċertu żmien, beda sejjer mill-ħażin għall-
agħar u baqa’ għaddej minn għawġ għall-ieħor. 

L-ewwel ħjiel ta’ nkwiet li kien imdaħħal fih kien dak li 
seħħ fis-7 ta’ Mejju 1557. Il-każ tant kien serju, li Kummissjoni 
li nħatret mill-Kunsill tal-Ordni sabet li l-ġlied li nqala’ bejnu 
u l-Kommendatur tal-Lingwa Ingliża kien kollu ħtija tiegħu. 
B’hekk, kien intbagħat sitt xhur fil-fossa/ħabs f ’Kastell Sant’ 
Anġlu. Dan l-ispeċi ta’ ħabs forma ta’ bir magħruf bħala 
l-Oubliette, għadu jeżisti. Qiegħed quddiem il-Kappella tal-
Vitorja.

Jidher li minkejja s-sitt xhur ħabs li weħel, il-lezzjoni 
ma ħadhiex. Ftit wara, Sandelands reġa’ kellu xi jgħid, għal 
darb’oħra mal-Kommendatur tiegħu. Inkwiet li r-riżultat 
tiegħu baqa’ ma ġiex reġistrat fl-Arkivju tal-Ordni.

 Imma mhux hekk seħħ wara inċident ieħor vjolenti ħafna 
u aktar serju li kellu f ’Novembru ta’ sena wara mal-kavallier 
Franċiż Helias de Cugnac.  Skond ix-xhieda li ngħatat quddiem 
kummissjoni li nħatret mill-Kunsill tal-Ordni biex tistħarreġ 
dan il-każ, sar magħruf li l-inkwiet beda waqt li flimkien ma’ 
kavallieri oħra kienu jilagħbu t-Tre Sett  fid-dar tal-Prijur ta’ 
Saint Giles. Wara li ħarġu mid-dar tal-prijur, il-qiegħa reġgħet 
saħnet u waqt il-ġlieda li nqalgħet bejniethom, spiċċaw fi 
dwell. Sandelands, din id-darba, spiċċa minn taħt. Il-ġrieħi li 
ġarrab f ’rasu, f ’widintu u f ’idu tax-xellug ma kinux ħfief, għax 
kellu jiddaħħal għall-kura fl-Infirmerija;  illum il-monasteru 
tas-Sorijiet Benedittini. 

Aktar m’għadda żmien, Sandelands aktar kompla jidħol 
f ’inkwiet. F’Settembru 1563, reġa’ daq l-Oubliette  għal 
darb’ oħra. Weħel xahrejn għax kellu xi jgħid fil-Knisja ta’ 
San Lawrenz ma’ kavallier ieħor, wara nuqqas ta’ ftehim 
bejniethom dwar imħatra li kienu għamlu bejniethom li ma 
ssemietx x’kienet. Wieħed lagħab salib tad-deheb u l-ieħor 
ilsir tork.

Tmint’ ijiem wara din l-imħatra, Sandelands reġa’ deher 
quddiem il-Kunsill tal-Ordni b’akkuża aktar serja. Din 
id-darba, mixli li ġie fl-idejn ma’ Sir Oliver Starkey, li kien 
jokkupa l-kariga għolja ta’ Turcopolier u Segretarju tal-Gran 
Mastru de Valette. Id-dar ta’ dan ta’ l-aħħar fil-Birgu għadha 
wieqfa sallum;  bieb ma’ bieb mal-Berġa tal-Ingilterra. Wara 
li nstab ħati, ġie deċiż li jitkeċċa mill-Ordni u jitneżża’ l-libsa 
ta’ kavallier li, kif kienet il-proċedura, permezz ta’ ċerimonja 
meqjusa ta’ mistħija, fil-Knisja ta’ San Lawrenz ftit jiem wara.

Issa, mingħajr il-mezzi ta’ għixien li kien jipprovdilu 
l-Ordni, safa’ idu f ’idu  u biex jgħix ried jara x’jagħmel. Minflok 
ix-xogħol, għażel id-delinkwenza. F’Mejju ta’ l-1564, sena 
wara li tkeċċa mill-Ordni, flimkien mat-Taljan Filippo Stagno, 
li bħalu kien tkeċċa mill-Ordni wara li nstab ħati li korra 
serjament kavallier ieħor waqt dwell, instabu ħatja ta’ serq ta’ 
kalċi, salib u kustodja tal-fidda mill-Knisja ta’ Sant’ Anton, li 
kien hawn f ’din il-belt. Parti mit-triq fejn kienet din il-knisja, 
li kienet iġġarrfet fil-gwerra,  għadha ġġib isimha. Kompliċi 
magħhom kien hemm l-arġentier Lorenzo Ross. Dan kellu 
jdewweb l-oġġetti misruqa u jagħmilhom muniti. 

Is-sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Castellania, li dik il-
ħabta kien fil-Palazz ta’ l-Inkwiżitur li hawn f ’din il-belt, kienet 
ħarxa mhux ftit.  Stagno kellu  jiġi mgħarraq fix-Xatt ta’ San 
Lawrenz, maqful fi xkora mtaqqla bil-ġebel. Is-sentenza ta’ 
Sandelands kienet li jiġi mgħallaq u l-katavru tiegħu jintrema 
biex jittiekel mill-klieb.

Fil-Birgu għad għandna tifkira ta’ dawn iż-żewġ kavallieri. 
F’Loubliette ta’ Kastell Sant Anġlu, għadhom jidhru żewġ 
graffiti li huma naqqxu fil-blat waqt waħda mill-qagħdiet 
tagħhom hemm.  Stagno kien naqqax l-istemma tiegħu, iżda ta’ 
Sandelands l-aktar li tolqot il-għajn. Naqqax  kitba bil- Latin, 
li meta tinqaleb għall-Malti, tfisser xi ħaġa hekk: 

Dan il-ħabs hu qabar għall-ħajjin,
fejn jinqerdu t-twajbin
b’sodisfazzjon għall-għedewwa tagħhom!
Bi twissija lill-ħbieb

Jidher li t-twissija tiegħu waqgħet fuq widnejn torox, għax 
l-Loubliette hu mimli bi graffiti ta’ diversi kavallieri mqarbin 
li, min għal ħaġa u min għal oħra, daqu din il-fossa tul iż-
żmien li l-Ordni ta’ San Ġwann dam fostna. Fost dawn, sata’ 
kien hemm il-pittur famuż Caravaggio, qabel ma ħarab (jew 
tħarrab) minn Malta.

Il-graffiti fl-Oubliette - dik ta’ Sandelands fuq ix-xellug



Meta nitkellem fuq tfuliti rrid nifhem iż-żmien 
bejn twelidi, fl-1925 sakemm ħriġna mill-

Birgu minħabba l-gwerra fl-1940.  Il-biċċa l-kbira tal-
popolazzjoni kienet taħdem fid-dockjard jew fin-”navy” 
Ingliża.  Min kien jaħdem id-dockjard mhux dejjem 
kellu xogħol fiss, għax kollox kien jiddependi minn meta 
kienet tidħol il-flotta u kien hemm xogħol għat-tiswija 
tal-bastimenti fil-baċiri, imma meta kien ikun hemm 
fil-vapuri għal xi wħud kien jiġi l-qgħad. Għalhekk, 
għalkemm ħadd qatt ma miet bil-ġuħ, kien hemm ħafna 
faqar, imma dak il-faqar kien ukoll jgħaqqadna flimkien.  
Missieri Ċensu kien skrivan “established”, jiġifieri kien 
stabbli fid-dockjard, għaldaqstant ommi, Amelia, spiss 
kienet tagħtini xi borma minestra u kienet tgħidli “Stanley, 
ħu din il-borma lil Kolina, għax dik għandha ħafna tfal u 
żewġha msiefer”.

Ta’ tifel konna noqogħdu Triq Santa Skolastica, 
fuq it-Toqba, fejn konna ngħumu u nilagħbu....kultant 
logħob perikoluż, għax konna niġġieldu bħat-Torok u 
l-Kavallieri fuq is-swar, u xi kultant kienu jiġu għalina 
l-pulizija, kif kienu jiġu wkoll biex ikeċċuna meta konna 
nilagħbu l-futbol id-daħla tal-pjazza. Niftakar fil-festa ta’ 
San Lawrenz, kienu jpoġġu kanun żgħir tal-injam taħt 
l-istatwa tal-Vitorja, u kien ikun hemm “Tork” (Għarbi) 
ibigħ il-ħabbażiż u ċ-ċiċri taħt l-arlogg.   Darba waħda, 
ta’ tfal li konna, ġiena f’rasna li nisparaw dan il kanun 
żgħir fuq it-Tork. Daħħalnilu bomba tal-musketterija u ftit 
ġebel, u xegħelna l-miċċa. Naturalment splodiet, qasmet 
il-kanun tal-injam, imma xi ġebla waslet ħdejn it-Tork.  
Dan ġera ġirja warajna mal-Birgu kollu, ma laħaqniex, 
imma meta ġie lura sab il-ġewlaq vojt!  Aħjar ma ntennix 
dak li beda jgħid!!

Tfal imqarba, iva, imma mhux ħżiena, f’dik is-socjetà 
semplici. Konna niltaqgħu l-Azzjoni Kattolika, id-daħla, 
u hemmekk ġietni l-vokazzjoni biex insir qassis, anki jekk 
għal xi żmien, insejtha.  Il-Majjistru Galea kien jiġborna 
biex inkantaw fuq l-orgni ta' San Lawrenz, u ħafna 
melodiji tal-antifoni tal-festa baqgħu f’rasi sal-lum.

Meta kien ikun qed imut xi ħadd kienet iddoqq il-
qanpiena tal-vjatku, u kienu jinġabru ħafna nies mill-Birgu 
kollu biex noħorġu purċissjoni tnejn tnejn bil-fanali, il-

qassis warajna bl-Ewkaristija u ż-żejt tal-morda biex iqarar, 
jidlek u jqarben lill-moribond.  Kulħadd għarkuptejh fit-triq 
nitolbu għalih bil-litaniji tal-morda.  Hemm poeżija ta’ Dun 
Karm Psaila jisimha “Il-Vjatku”, aqrawha għax taqsmilkom 
qalbkom bis-sbuħija tagħha. 

Skejjel sekondarji ma kienx hemm.  Meta għaddejt 
għall-liċeo, jew kienet tiġborna karrozza ‘private’ u toħodna 
l-Hamrun, jew, meta  tellgħuna l-Belt, immorru bil-lanca, li 
kienet taqsam mill-Birgu sal–Isla u l-Belt, nitilgħu bil-lift sal-
Barrakka u minn hemm għall-iskola.  Konna għajjurin ħafna 
għall-istudju u mill-Birgu ħarġu ħafna nies li għamlu ġieħ lil 
Malta.  Jiena, l-ewwel skola li mort fiha kienet tas-sorijiet, 
'kindergarten', u ma kontx naħmilha.  Meta kont nasal lura 
d-dar il-mamà kienet tistaqsini kif mort u kont ngħidilha 
‘poġġewni fil-kantina’, u kont naqla xeba' oħra!   Darba, 
fil-gwerra, meta kont suldat ir-Rikażli, ġieni f’rasi mmur 
nara x’sar minnu l-Birgu.  Imxejtha, u ma rajtx ħlief ħerba, 
l-anqas ruħ waħda, biss qtates imġewħin jgħajtu li jkesħulek 
demmek. Imma almenu anki dik l-iskola kienet iġġarrfet 
bil-bombi!  Mhux ħaġa li niftaħar biha!  Wara, bdejt immur 
għand is-sorijiet ta’ St Joseph ta' Raħal Ġdid, li għallmuni 
sew u nibqa’ midjun magħhom għal dejjem.

Niftakar f’xi karattri ta’ tfuliti: It-Tutu kien ġgant 
b’xagħaru twil daqs ta’ Sansun; Kammanajsu li kien jagħmel 
il-ħbula fuq is-sur tal-  kurdari; Toni l-iblah, il-baħrin Ingliżi 
fis-sakra li kienu jixħtuhom il-baħar u jħalluhom jgħumu sal-
bastiment.

Billi ma kienx hemm traffiku, filgħaxija kulħadd kien 
joħroġ siġġu quddiem il-bieb u konna noqgħodu npaċpċu 
flimkien.  Darba waħda, kien hemm magħna l-arċipriet 
Farrugia, li kien jitwerwer mill-wirdien.  Jien kelli xi ħames 
snin, u ġieni f’rasi li ngħidlu li kellu wirdiena fuq il-firjolun. 
Dan sploda, qam, neża’, u jien twerwirt, sa għidtlu ‘Le, sur 
arċipriet, biex niċċajta!  Dan qalli ‘Għax ma tmurx tiċċajta 
mal-qargħa ta’ missierek?’ Naturalment, xeba' oħra mingħand 
ommi!  Kelli wkoll kuġin tal-mamà, kanonku, Dun Lawrenz 
Segona (staqsu lil Connie, in-neputija tiegħu). Kien kappillan 
tas-sorijiet ta’ Santa Skolastika.  Trid tarah bil-virga tad-
deheb fil-purċissjoni ta’ San Lawrenz!  Miskin, mur għidlu li 
anki jien darba waħda kelli nsir kanonku onorarju bis-salib 
tad-deheb li rregalatli l-kolleġġjata!

Il-Birgu ta’ Tfuliti
mill-Eminenza Tiegħu l-Kardinal  Vittoriosan Prospero Grech  
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Sena Ġdida - Kumitat Ġdid
minn Bjorn Callus - Segretarju

Hekk hu. Din is-sena jmiss l-elezzjoni tal-Kumitat 
tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz. Nħarsu lura 

lejn dawn is-sentejn ta’ terminu ta’ Kumitat attwali u 
objettivament ngħid li naħseb li kienu sentejn tajbin. 
Nemmen li f’ċerti ċirkostanzi stajna morna aħjar, imma 
meta wieħed jikkonsidra n-nuqqas ta’ ħin li jien l-ewwel 
wieħed għandi minħabba xogħol u affarijiet oħra, naħseb 
li l-Kumitat rnexxielu jagħmel is-suċċessi tiegħu. 

Li jinkwetani hu l-futur. Iva, nħoss u nara kultant 
li l-futur tal-każin u ftit imċajpar. Nixtieq nara iktar 
nies jmiddu idejhom u jagħtu l-għajnuna tagħhom lill-
każin. Nixtieq nara iktar nies, speċjalment żgħażagħ, 
li jinteressaw rwieħhom għall-Kumitat u jikkommettu 
ruħhom, sabiex nassiguraw il-futur ta’ dan il-każin. Min-
naħa l-oħra żgur tgħidu imma kif u minn fejn jistgħu 
jinstabu dawn in-nies. 

Nemmen li fiċ-ċirkostanzi li qed ngħixu llum, fejn 
kważi l-għaqdiet kollha qed ibatu sabiex jgħaqdu grupp 
ta’ nies kommessi għax-xogħol, rridu naraw kif niftehmu 
flimkien u jkollna xi membri li lesti jaħdmu u jkunu 
f’iktar minn Kumitat wieħed. Diġa’ għandna persuni 
hekk, u nemmen li l-ammont jista’ jikber. Għaldaqstant, 
nappella lil kulħadd sabiex ma jillimitax il-ħin tiegħu 
għal-ħaġa waħda biss, imma jekk għandu ċ-ċans, 
jissieħeb fil-Kumitat tal-Każin ukoll. Ovvjament, dawk 
li ma jinstabu fl-ebda kumitat, nħeġġiġhom ħafna iktar 
sabiex jagħmlu l-pass u jissieħbu magħna. Jien nistieden 
lil kull min jista’ jkun interessat sabiex jiġi jkellimni dwar 
deċiżjoni bħal din.

Kif jaf kulħadd ukoll, ġewwa l-każin għaddejjin 
b’xogħol kbir sabiex jiġi rranġat is-sular t’isfel. Kif qal il-
President fil-kitba tiegħu, matul dan ix-xahar intlaħaq il-
ftehim mal-Kumpanija BE Birgu Ltd dwar dan il-proġett. 
Nistieden lil kulħadd sabiex jiġi jara dan ix-xogħol isir, u 
għaliex le, jgħinu ftit lill-membri tal-Kumitat fix-xogħol 
manwali li hemm. Barra minn hekk, ikun tajjeb ukoll li 
l-membri tagħna jaraw il-proċess tax-xogħol javvanza, 
sabiex żgur kulħadd japprezza l-ammont ta’ investiment li 

qed isir, kif ukoll, għaliex le, jingħaddu xi suġġerimenti.
Fl-aħħar tas-sena l-oħra għamilna wkoll appell 

għall-għajnuna finanzjajrja ta’ ġbir fix-xahar sabiex 
isiru xi proġetti fosthom il-Leġiju tal-Planċier. S’issa 
r-rispons kien wieħed diżappuntanti, imma nemmen li 
jekk navviċinaw, u ser nkunu qed navviċinaw lilkom 
il-membri, r-rispons ikun aħjar. Proġetti fuq il-karta 
għandna ħafna, imma biex nwettquhom irridu lilkom 
magħna.

Bdejna s-sena b’ħasda. Fuq livell personali nixtieq 
ngħid li kien xokk kbir – it-telfa ta’ sieħbi Charlie 
Bordieri, magħruf ma’ kulħadd bħala l-Gimu. Jien 
żgur ħa nħoss in-nuqqas tiegħu, ħa nimmisjah minn 
ma’ dik il-mejda fil-bitħa, fost ħafna storbju u ċajt! Ħa 
nħoss in-nuqqas tad-diskorsi fuq il-futboll, fuq il-Festa, 
x’ħa ngħaddu programm, waqt il-Festa fuq il-kunċerti, 
l-mużika, mbagħad wara l-programm tas-7 t’Awwissu 
fuq kif morna, x’għoġbu u x’ma ntgħoġobx. Imbagħad 
il-banda u l-marċijiet, b’Charlie dejjem quddiemna, 
u ħafna mid-drabi ikun dak li jgħina bħala Kumitat 
sabiex nimxu. Nitkellem miegħu fuq il-marċijiet, fuq 
il-kant, jekk semgħax xi marċ x’imkien sabiħ u ħafna 
affarijiet oħra.

Għalija l-Gimu jibqa’ dak il-persuna ta’ nhar ta’ 
Ħadd, ma’ mejda fil-każin, fejn kbirt f’din l-atmosfera. 
Jibqa’ dak il-persuna li jifqek bid-daħk, li jiddomina 
kull diskursata u nista’ nibqa’ sejjer. Ma nistax ninsa 
dak il-mument meta weġġajt f’Santa Marija tas-sena 
li għaddiet, fejn wara li qomt mill-operazzjoni Charlie 
kien wieħed minn tal-ewwel li ċempilli biex jara kif 
jien, u tistgħu timmaġinaw l-għajjat li smajt fuq it-
telefown! Anke jien u nikteb tiġini tbissima, imma 
sfortunatament illum tbissima b’togħma qarsa, tbissima 
mbikkma. Il-Birgu ta lill-Gimu tislima sabiħa u xierqa, 
rikonoxximent ta’ karattru fil-qalba tal-Belt tagħna, li 
b’xi mod jew ieħor dejjem ħa ssibu għal dak li hemm 
bżonn. Nirringrazzjak sieħbi ta’ kollox, u kif għidltek 
ġo qalbi dakinhar tal-Funeral, tislijiet għal meta nerġgħu 
niltaqgħu!

Sena Ġdida mimlija         
                         

Quddiem id-dar tan-nanna, ftit 'il 
fuq, fit-triq tal-Lunzjata, hemm il-palazz 

tal-Inkwiżitur.  Temmnu, li l-ewwel darba 
li mort inżuru kien xi tlett snin ilu?  Għax 

fi żmien tfuliti, kien hemm żewġt ixjuh hemm 
ġew, li meta konna nersqu lejn il-bieb kienu jkeċċuna u 
jwerwruna bil-bir tas-skieken!

Kien hemm ukoll il-mandraġġ, bil-lokijiet barra t-triq.  
Kultant kien ikun hemm xi ġlieda bejn in-nisa, li kienu 
jdumu jitgħajru xi siegħa bil-kliem l-iżjed vulgari li tista’ 
timmaġina.  Kulħadd kien jiġri hemm biex jara dan it-
teatrin, u meta nerġgħu lura d-dar xeba' oħra mingħand 
ommijietna!  Imma xi kelma li tgħallimt hemmekk kienet 
isservini tajjeb Ruma meta kont nirkeb il-Vespa f’nofs it-
traffiku!!   

Il-mużika ta’ tfuliti kienet l-opra.  Il-baned kollha 
fil-festi kienu jdoqqu biċċiet tal-opri, li tgħallimna bl-
amment.  Anki meta tmur taqta’ xagħrek, il-barbier kien 
ikantalek xi biċċa jew oħra.  Il-ġenituri tiegħi kienu 
abbonati t-teatru Rjal fejn jien ukoll tgħallimt l-opri, 
bħala introduzzjoni għall-mużika sinfonika u “da camera” 
li issa tgħaxxaqni.

Insomma, dak kien il-Birgu li baqa’ f’qalbi, xi praspura 
‘l hawn u ohra ‘l hemm, imma s-serjetà u s-sempliċità 
tal-ħajja ta’ dak iż-żmien daħluli f’ruħi.  Jekk niċħad lill-
Birgu nkun niċħad lili nnifsi.
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Sena Ġdida mimlija         
                         

minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

Attività u Proġetti

Erġajna bdejna sena oħra fejn magħha nsibu 
Kumitat ġdid li jrid jaħdem b’impenn sħiħ għas-

sentejn li ġejjin. Quddiem dan il-Kumitat elett hemm 
numru t’Attivitàjiet u proġetti li ser ikomplu jkabbru 
lil din is-Soċjeta’ Mużikali tagħna.

L-akbar proġett li għaddej bħalissa huwa dak tal-
Bar tal-Każin li jinvolvi prattikament is-sular kollu 
t’isfel. Minn hawn mhux ser noqgħod nidħol fid-dettal 
dwar dan peress li dan jinsab f’artikoli oħra f’din l-
istess pubblikazzjoni. Imma nemmen li dan il-proġett 
ser ikun ta’ benefiċċju għall-membri tagħna li dejjem 
kienu u jibqgħu ċ-ċentru tal-attenzjoni tal-Kumitat 
tagħna.

Din is-sena jaħbat il-ħamsa u għoxrin sena kemm 
ili li bdejt il-ħidma tiegħi fil-Kumitat tal-aktar Soċjeta’ 
attiva fil-Belt tagħna. Meta nħares lura u nieqaf naħseb 
niftakar kemm għaddejna minn mumenti sbieħ kif ukoll 
diffiċli. Imma dejjem is-sabiħ rebaħ fuq l-ikraħ, is-
suċċess ittrijonfa fuq id-diżappunt u s-serjeta’ għelbet 
kull ostaklu anki dawk li xi kultant dehru mpossibbli 
li jingħelbu. B’hekk biss konna garantiti  minn storja 
sabiħa li kompliet issawwar lil din is-Soċjeta’ Mużikali.

Kif nista’ ma’ nsemmix il-miġja tal-Papa Gwanni 
Pawlu II fl-1990 u l-Festi Kbar tad-Disa’ Mitt Sena 
Parroċċa fl-istess sena, l-istess sena li wara sentejn 
fil-Kumitat ġejt maħtur bħala Delegat tal-Banda. Bl-
għajnuna tal-Kummissjoni Banda ħdimt sabiex il-
Banda tagħna tagħmel l-aqwa Programmi Mużikali. 
Kienet is-sena 1999 meta l-Kumitat iddeċieda  li biex 
ikompli jgħolli l-livell mużikali tal-Banda, tibda ta’ kull 
sena tesegwixxi Programm fix-xhur tax-xitwa. Ma’ kie-
netx xi ħaġa faċli speċjalment mil-lat finanzjarju imma 
dan il-Programm wasal issa fil-ħmistax il-sena tiegħu.

Saru diversi Akkademji Mużikali fejn insemmi fost 
oħrajn dik tad-Disa’ Mitt Sena Parroċċa fl-1990, tal-50 
sena mill-Pellegrinaġġ li wassal lura l-istatwa titulari 
ta’ San Lawrenz fil-Belt Vittoriosa wara t-tieni Gwerra 

Dinjija u l-inawgurazzjoni tal-Bandalora Artistika tal-
istess Soċjeta liema Akkademja saret fl-1994, dik biex 
jitfakkar il-mibki l-Kanonku Dun Alwiġ Fenech fis-
sena 2006 kif ukoll Programmi Speċjali fis-sena 2008 
fl-okkażjoni tal-125 Sena Banda  u s-sena li għaddiet 
meta fakkarna  il-25 Anniversarju mill-ħatra tas-Sur 
Lawrence V. Farrugia bħala President tas-Soċjeta

Mis-sena 2004 il-Programm tal-Festa ngħata dehra 
ġdida fejn flimkien mal-banda bdew jipparteċipaw 
diversi kantanti stabbiliti, żeffiena, kif ukoll animazz-
joni varja bien dan il-Programm sar popolari ma’ 
Malta kollha bl-akbar Pjazza tal-Belt tagħna dejjem 
maħnuqa bin-nies. Biex saru dawn il-Programmi 
ndaqqet l-aqwa mużika fejn hawn inkun qed nonqos 
jekk ma’ nirringrazzjax b’mod partikolari lis-Surmast 
Paul Schembri li ħdimna id f’id sabiex dejjem wettaqna 
l-ħolm tagħna bl-akbar professjonalita’.

Il-Banda tagħna daqqet f’diversi Bliet u rħula 
fejn ktibna paġna oħra tad-deheb f’Diċembru 2010 
bil-Banda tagħna tmur il-Belġju fejn esegwiet diversi 
Programmi Mużikali fosthom li l-Banda Vittoriosana 
San Lawrenz saret l-ewwel Banda li daqqet f’Dar 
Malta, Brussell. Memorji sbieħ u li ma  jintesew qatt.

Bħalma kienu memorji storiċi dawk meta lqaj-
na fostna lill-Kardinal Vittoriosan Prospero Grech, 
l-proġett tal-Planċier u mitt elf ħaġa oħra.

Dawn huma l-avvenimenti li meta nħares lura 
jimlewni aktar b’kuraġġ biex inħares il-quddiem. Il-
viżjoni li għandi għall-futur hija li nkomplu nkabbru 
t-tagħlim mużikali fejn anki hawn investejna bil-kbir 
fit-tagħlim tat-tfal tagħna. Inkomplu nagħmlu l-aqwa 
servizzi u Programmi Mużikali, nkomplu nkunu fost 
l-aqwa Baned f’pajjiżna. Inkomplu nsebbħu l-Palazz 
Majestuż tagħna. Dan jista jsir biss jekk ilkoll naħdmu 
flimkien b’għan wieħed, l-imħabba lejn is-Socjeta’ u 
l-Banda tagħna li aħna kburin li ġġib isem il-Padrun 
tal-Belt Rebbieħa, San Lawrenz.

Il-Banda ddoqq gewwa Dar Malta



Servizzi tal-Banda 2013
Il-Ħamis 21 ta’ Marzu  Ftuħ Wirja Getsemani  Birgu

Il-Ġimgħa 29 ta’  Marzu Ġimgha l-Kbira  Birgu 
              
Il-Ħadd 31 ta’ Marzu  Ħadd il-Għid   Birgu   
           
Is-Sibt 20 t’April  Programm Annwali  Birgu 
 
Il-Ħadd 26 ta’ Mejju  L-Ewwel Tqarbina  Birgu                  
 
Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju  Qalb ta’ Ġesu   Birgu
              
Il-Ġimgħa 14 ta’ Gunju Qalb ta’ Ġesu   Ħawli                 

Il-Ħamis 25 ta’ Lulju  Madonna tal-Karmnu  Balluta               
 
Il-Ħadd 28 ta’ Lulju  Kristu Re   Raħal Ġdid        

L-Erbgħa 31 ta’ Lulju  Mota tan-Novena  Birgu                 

L-Erbgħa  7 t’Awwissu  Programm Mużikali  Birgu                 

Il-Ħamis 8 t’Awwissu  Antiviġilja   Birgu                 

Il-Ġimgħa 9 t’Awwissu  Marċ Te Deum   Birgu                 

Il-Ħadd 11 t’Awwissu  L-Għada tal-Festa  Birgu

Il-Ħadd 18 t’Awwissu  Madonna ta’ Lourdes   Raħal Ġdid        

It-Tlieta 10 ta’ Settembru   Madonna tal-Grazzja  Żabbar 

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru    Lejlet il-Milied  Birgu                 



Il-President tas-Soċjetà s-Sur Lawrence V. Farrugia waqt l-iffirmar tal-kuntratt ma’ 
Be Birgu Ltd. li ser ikunu qegħdin imexxu l-Bar għall-għaxar snin li ġejjin.

Iffirmat il-Kuntratt ma’ Be Birgu Ltd.

  Patrun tas-Soċjeta’    HRH Duke of Edinburgh
     L-Eminenza Tiegħu l-Kardinal Prospero Grech OSA
  Presidenti Onorarju  L-Eċċ. Tiegħu Dott Ugo Mifsud Bonnici, l-Eċċ.
                                   Tiegħu Fra John Edward Critien, is-Sinjuri Joe Scicluna,
                                      is-Sur Tony Cassar u s-Sur Lorenzo Zahra.
  President  Is-Sur Lawrence V. Farrugia
  Viċi President             Is-Sur Anthony Gauci
  Segretarju  Is-Sur Bjorn Callus
  Kaxxier  Is-Sur Oscar Adami
  Assistent Segretarju Is-Sur Eugenio Pellicano
  Assistent Kaxxier         Is-Sur Charles Boxall
  Delegat tal-Banda Is-Sur Simon Farrugia
  Arkivista  Is-Sur Christopher Pisani
  Deputat tal-Banda Is-Sur John Pisani
  Membri  Is-Sinjuri Carmelo Scicluna, Paul Bongailas, 
     John Attard , Andrew Pisani u Lawrence Mizzi
  Surmast Dirrettur Mro. Paul Schembri
  Assistent Surmast Mro. Ugo Buhagiar
  Direttur Spiritwali Wisq Rev. Kan Arcipriet Joe Cilia 
                                                         

Kumitat tas-Socjeta Mużikali 
Banda Vittoriosana San Lawrenz 

 2013-2014

JANNAR - FRAR               Ħarġa Nru. 73                                                                             9



riċetta  Soppa tal-Għada u Zalzett pikkanti
 

10 JANNAR - FRAR           Ħarġa Nru. 73

• 4 slices Bacon
• 6 Zalzetti pikkanti 
• 2 Celery sticks 
• 2 Basliet żgħar, imqattgħin
• 2 Zunnarijiet 
• 2 Patatiet kbar, imqattgħajn

• 2 mgħaref Kunserva
• Nofs kikkra lentils ħomor
• Werqa randa
• Biċċtejn sagġtar frisk
• Tursin imqatta’
• 2 litri Stokk, 2 Pork cubes

Tajjeb li tkun Taf

• Biex tneħħi l-kolla li jħallu l-labels fuq il-vażetti, idlek ftit żejt tal-ewkaliptus.
• Illostra l-wiċċ tal-irħam tal-mejda jew tal-cupboards bil-lostru tal-karozza u tnaqqas 

ir-riskju tat-tbajja’.
• Qabbad sulfarina u ħalliha tixgħel għal ftit sekondi biex teħles mill-irwejjaħ tat-

toilet.
• Biex ix-xemgħa sservik aktar daħħalha f’borża tal-plastik u poġġiha fil-friżer għal 24 siegħa qabel 

tużaha.
• Biex il-buttuni ma jibdewx jinfetqu, poġġi qatra clear nail varnish fuq il-ħajta tal-wiċċ tal-buttuna u ħalliħ 

jinxef.
• Biex tiġbor il-frak tal-ħġieġ, aqbad biċċa bieba tal-ħobż u rossha mal-art biex tiġbor il-frak irqiq.
• Jekk għandek akkwarjum, minflok tarmi l-ilma, erfgħu biex issaqqi l-qsari bih.
• Biex tneħħi t-tbajja’ taż-żejt jew kremi li tidlek mal-ġilda, mill-għenuq u pulzieri tal-qomos jew blouses, 

ogħrok direttament shampoo tax-xagħar fuq it-tbajja’. Laħlaħ ix-shampoo, imbagħad aħsel normali.
• Meta l-kxaxen jinħassu ibsin biex jinfetħu, ħokk biċċa sapuna mal-kxaxen fejn jimxu biex 

jinfetħu bla diffikulta’.
• Biex tnaddaf il-qiegħ ta’ ħadida, ferrex ftit melħ oħxon u għaddi għal bosta drabi 

l-ħadida minn fuqu. Wara għaddi l-ħadida kif tkun sħuna, b’biċċa xemgħa, mexxiha 
fuq gazzetta sakemm tħossha tiżloq. Ara li ma jibqagħlek ebda qtar tax-xemgħa biex ma 
ttebbax il-ħwejjeġ.

SUĠĠERIMENTI
• Dejjem aqsam it-tadam minn fuq għal isfel u mhux bil-kontra biex it-tadam jibqa’ aktar 

sod.
• It-tadam li jkun irtab, jerġa’ jiġi tajjeb jekk tpoġġiħ fi sjuna bl-ilma u l-melħ fil-friġġ għal 

xi siegħa.
• Meta l-ħassa tirtab, poġġiha fi sjuna bl-ilma kiesaħ, ftit meraq tal-lumi u cubes tas-silġ, u 

daħħalha fil-friġġ għal siegħa.
• Roxx il-meraq ta’ larinġa fuq il-frawli qabel isservih għax toħroġ aktar it-togħma bnina tiegħu.
• Agħsar il-meraq tal-lumi fuq it-tuffieħ jew banana maqsumin biċċiet biex ma jitilfux kulurhom.
• Qawwi t-togħma tal-ġobon cheddar maħkuk, billi tħawwad miegħu ftit trab tal-mustarda.
• Jekk tara li meta tqatta’ l-ġobon se jibda jitfarrak, daħħal is-sikkina fil-misħun jagħli qabel tkompli.

Metodu: 
Saħħan ftit buttir u ħejt ġo taġen, u sajjar malajr il-bacon u z-zalzett sakemm jiħmaru biss u neħħi mit-taġen. 
Fl-istess taħen żid il-ħaxix kollu u aqli malajr għal 5 minuti. Żid is-sagħtar u r-randa u ħawwad biex tiksi 
l-ħaxix. Erġa poġġi z-zalzett, il-bacon, il-lentils, il-patata kif ukoll l-istokk u għalli. Il-likwidu jrid jgħatti 
l-ingredjenti kollha. Jekk le, żid ftit misħun. Itfa’ ftit bżar u melħ u ħalliħ itektek għal 30 minuta. Meta ssir, 
itfa’ it-tursin.

Għalina n-Nisa

Ingredjenti



riċetta  Soppa tal-Għada u Zalzett pikkanti
 

   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                                     Oscar Adami 

     minn Paul Micallef
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Kif staqsejt drabi 
oħra fil-bidu 

tal-artiklu tiegħi 
dwar il-persuna li se 
nkun se nintervista, 
anki din id-darba 
se nistaqsi l-istess 
domanda retorika. 
F i l - B i r g u  m i n 
ma jafx lil Oscar 
Adami?  Ħafna , 
bħali, jiftakruh bil-
ħanut fix-xatt tal-
Birgu fejn minkejja 
li anki kien hemm 
stabbiliment ieħor 
passejn il-bogħod, 

il-ħanut ta’ Oscar kien ikun imballat bin-nies, 
saħansitra anki barra u fil-kesħa tax-xitwa bil-wieqfa 
barra jistennew dik il-bela’ te filwaqt li ħaddiehor kien 
ikun vojt. Niftakar tat-taxis u dawk il-passiġġieri li 
kienu jistennew biex  jitilgħu fuq ‘it-Tirrenia’  il-vapur 
għal Sqallija, li dak iż-żmien kien popolari ħafna, kienu 
qabel jagħmlu viżta għall-ħanut popolarissimu ta’ 
Oscar.  Jien, flimkien ma’ sħabi hekk konna nistaqsu, 
għaliex dak il-ħanut partikolari kien kapaċi jiġbed tant 
klijenti lejh? Iżda malajr konna nieħdu it-tweġiba meta 
konna ninġibdu għall-kariżma u l-karattru simpatiku, 
dħuli u li jiġbdek ta’ ... Oscar.
Il-quddiem lil Oscar nafuh bħala x-xufier tal-Ministru 
Ugo Mifsud Bonnici, wara għamlu uffiċċjal personali 
fil-Palazz ta’ San Anton fejn serva ma’ żewġ Presidenti 
tar-Repubblika, kemm tal-istess Ugo u wara tal-mibki 
Gwido De Marco. Nafuh attiv f’każin politiku u anki 
fl-ewwel Kunsill Lokali tal-Birgu u llum wara li ħaseb 
li rtira għal dejjem mill-ħajja pubblika reġa’ intefa’ 
b’ruħu u ġismu fil-Każin tal-Banda u llum huwa il-
Kaxxier tas-Soċjeta` tagħna.

Ġirien
Iżda jekk forsi fl-artiklu jien dejjem ktibt li kważi 
dejjem kont naf lil min ninterviżta, f’dan il-każ Oscar 
l-iktar wieħed li kien jafni. Jafni nitfarfar, nikber, 
nitbaċċaċ u dan għaliex għal tnax il-sena sħaħ mindu 
żżewweg fl-1964 sas-sena 1976 hu kien jgħix fl-
istess flat fejn għixt u trabbejt jien, fil-flat ta’ Pawlu 
l-Għawdxi imsemmi Centenary Flats, fi Triq Desain 
eżattament quddiem l-għassa tal-Birgu. U minhabba li 
dak iż-żmien ommi kienet bil-ħanut tal-grocer u dak iż-
żmien ma kienx hawn is-supermarkets tal-lum, il-ħanut 
ta’ ommi flimkien ma’ ħwienet tal-merċa oħra kienu 
postijiet frekwentati ħafna u Oscar u l-familja tiegħu 
min jaf kemm għamlu x-xirja tagħhom mingħand 

ommi. Min jaf kemm il-darba kien jiġi għand Karmena 
tal-pity jixtri ir-ration taż-żejt, taz-zokkor, jixtri il-
ħalib, il-ġobon u l-perżut. Min jaf forsi kemm il-darba 
tqanżah biex jerfani u forsi wkoll iċċajta miegħi!

Daħla
Wara dik l-introduzzjoni kemmxejn twila ngħaddi 
għall-interviżta li forsi kif tistennew saret fis-sala ta’ 
fuq tal-każin, biex kemm jista’ jkun inkunu għall-
kwiet, għalkemm f’xi ħin il-President Lawrence V. 
Farrugia waqqafna daqsxejn minħabba li qata’ id-dawl 
minħabba xogħol marbut mar-rinnovament estensiv li 
qed isir bħalissa fil-każin. Mela nxammar il-kmiem u 
subgħajja fuq it-tastiera tal-kompjuter ... għalina.

Twelid u ġenituri
Oscar twieled fl-Antiviġilja ta’ San Lawrenz fl-eqqel 
tat-tieni Gwerra Dinjija, eżattament fit-8 t’ Awwissu 
tas-sena 1941. U billi l-ġenituri tiegħu Manwel u 
Lorenza, it-tnejn mill-Birgu, bħal ħafna familji oħra 
kienu telqu mill-Birgu minħabba l-attakki tal-għadu, 
Oscar kien twieled fl-isptar Cini, f’Sta. Venera li dak 
iż-żmien kien jagħmel mal-Ħamrun għax ma kienx 
għadu sar Parroċċa. Fil-fatt fl-ID Card hu mniżżel li 
hu mill-Ħamrun. Basta jgħid li hu mill-Birgu!

Ħutu
Oscar hu l-iżgħar minn 8 ahwa li kronoliġikament 
huma Alice, li llum hi mejta, Ġużi, li miet dan l-aħħar 
u kien membru tal-mużew li kien waqqaf l-Għaqda tal-
Erwieħ u anki  għal ħafna snin kien joqgħod ħafna drabi 
fil-mużew tal-Parroċċa, Mary, Emily (mejta), Terry li 
tinsab l-Awstralja, Karmenu li llum hu patri fl-ordni 
Missjunarja ta’ San Pawlu li jaħdem f’ Melbourne, 
l-Awstralja li kont iltqajt miegħu hemmhekk waqt li 
kont f’dak il-kontinent għal sitt xhur fuq xogħol u Lorry 
ex-Bandist tal-Banda tagħna li qiegħed l-Awstralja.

Rifuġjat
Wara l-informazzjoni fuq familtu Oscar beda r-rakkont 
tiegħu ta’ ħajtu li minħabba l-gwerra bdiet imqallba, 
fil-fatt hu qalli li l-ewwel post li marru kienu fid-dar ta’ 
nannuh fi Triq Brared Birkirkara iżda minħabba li din 
id-dar waqgħet bil-bombi u anki kien tilef ħajtu l-istess 
nannu  Rafel li jiġi missier ommu u anki weġġgħu iz-
zijiet tiegħu, il-patri Karmelitan Rafel Caruana u zitu 
Stella kellhom jiċċaqalqu u marru joqogħdu Ħal Balzan 
sakemm intemmet il-gwerra fl-1945. 

Ritorn il-Birgu
Meta battiet il-gwerra, kif għamlu ħafna familji 
Vittoriosani, il-familja Adami ħasbet biex tirritorna 
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lura lejn il-Birgu u għall-ewwel kienet 
marret toqgħod f’dik li kienet tissejjaħ 

Triq t’Anastas, jew kif għal ħafna snin kienet 
tissejjaħ Triq ta’ Biswit il-Kwartier u llum Ġlormu 
Cassar.

Tifkira Ħelwa
Bħala l-ewwel tifkira ta’ ħajtu, Oscar għadu jiftakar 
meta ġew lura lejn il-Birgu fuq trakk mimli sa ruħ 
ommu bl-għamara u jiftakar li xi gwardarobba weħlet 
mat-tieni mina ta’ Couvre Porte, fejn dak iż-żmien 
kien hemm l-għassa, u kien il-bieb prinċipali tal-Birgu 
minn fejn kienu jidħlu. Meta tqis li dan l-inċident seħħ 
fl-1945, u Oscar kien għad kellu biss 4 snin jidher li 
Oscar għandu memorja tajba ħafna! Dan ifisser li meta 
bħala kaxxier tal-każin jersaq fuqkom dwar xi pedina, 
kontribuzzjoni jew menswalita` ma jistax ikun żbaljat 
għax moħħu kien u għadu tajjeb!

Triq tfulitu
Il-fatt li fit-triq fejn trabba kienet bit-taraġ kienet tgħin 
ħafna sabiex hemm kienu jinġabru ħafna tfal jilagħbu 
flimkien. Fost il-familji li kienu joqogħdu f’dik it-triq 
kien hemm ta’ Gellel, Gauci (fosthom Twanny li llum 
għadu jaħdem fil-Kumitat tal-każin flimkien mal-istess 
Oscar), Brincat, Privitelli, Mifsud li kienu u għadhom 
jgħidulhom ‘tal-Brazil u anki familja bil-laqam ‘tal-
veża’.

Karatteristika oħra li kellha dik it-triq kienet li minħabba 
li dak iż-żmien it-talkies kien fl-aqwa tieghu, kien 
miftuħ id-Diana u għalhekk in-nies speċjalment min-
naħa t’ isfel tal-Birgu, minn Strada Britannika (illum 
Hilda Tabone) min-naħa tal-mandraġġ, tal-pjazzetta u 
tas-suq tal-ħut kienu kollha jitilgħu minn dan it-taraġ 
għal-dak id-divertiment. Irridu niftaku li dak iż-żmien 
la kien hawn television, la kompjuter, la DVD’s u 
għalhekk id-Diana kien sar ċ-ċentru tal-Birgu bħal ma’ 
wara sar iċ-ċinema r-Rialto iċ-ċentru tad-divertiment 
tal-Kottonera. Fil-fatt bis-sinċerità Oscar stqarr li mhux 
l-ewwel darba li bil-moħbi ta’ ommu ta’ tifel li kien, 
kien imur ukoll it-talkies.

Ukoll minħabba li dak iż-żmien kien hemm ħafna 
flattijiet mimlija bil-familji Ingliżi tas-servizz it-triq 
kienet passaġġa u tintuża ħafna.

Il-Birgu ta’ wara l-Gwerra
Meta staqsejt lil Oscar dwar kif kien il-Birgu wara 
l-gwerra hu qalli li jiftakar ħafna bini imwaqqa’, areas 
kbar minn Triq il-Kwartier, Pjazza , ix-Xatt, Triq San 
Filippu kienu għadhom kollha knatan u debris. Jiftakar 
il-Knisja tal-Lunzjata imwaqqa’ u l-patrijiet Dumnikani 
joqogħdu f’dar kbira fi Triq Paċifiku Scicluna. Jiftakar 
li kienu jisimgħu l-quddiesa fil-mess tal-Palazz tal-
Inkwiżitur. Jiftakar li l-knisja tal-Lunzjata reġa’ tiela’ 
u anke il-qniepen ġodda fuq il-pilastri tal-ġebel.

Bejjiegħa fit-toroq
Oscar kompla jħaffer fil-memorja u kompla jirrakonta. 

“Niftakar lil Toni l-Petut, Alla jaħfirlu, idur u jbiegħ 
il-ħaxix u l-frott frisk minn fuq il-karrettun. Niftakar 
lil wieħed li kienu jgħidulu Gary Cooper li kien ibiegħ 
il-blokok tas-silġ fil-kaxxi tal-injam biex l-affarijiet 
jinżammu friski. Dak iż-żmien ma kienx hawn fridges. 
Meta ahna konna xtrajna waħda tal-pitrolju qisna 
għamilna xi ħaġa kbira.

Tfulija
Oscar kompla li bħala tfal kienu jilagħbu jew fil-ground 
tal-fortini li kien għadu ma nbeniex u kien imdawwar 
bis-siġar tal-Oleander, jew fi ground li kien sar fil-blata 
jew inkella fil-prexxa.

Hu jiftakar ċar meta hawn Malta kien inħadem il-film 
‘Malta at War’ u kienu inġibdu xi xeni fil-knisja tal-
lunzjata, il-blata kif ukoll il-foss iż-żgħir. Jiftakar li 
bħala tfal tal-iskola kienu ħaduhom fuq xi sur ixejru għal 
taparsi d-dħul tal-konvoj ta’ Santa Marija.

Jiftakar lill-aħwa Pule’, Joe u Charles dejjem jivvintaw 
xi ħaġa ġdida bħal karettun bir-roti u anki rockets. Kienu 
jieħdu pjaċir jaraw lil Fonzu jaħdem id-dgħajjes. U 
flimkien ma’ Twanny Gauci kienu l-hena tagħhom jorbtu 
l-istatwi, li kienu jkunu xtraw bis-soldi mingħand Pawla 
tal-vari ta’ quddiem il-lunzjata, minn għonqhom biex 
itellgħuhom fuq il-kolonna! Fejn huma il-kompjuters 
u l-mobiles tat-tfal tal-lum? O żmien ħelu kif ħallejtni!

Il-Ħobżna ta’ Kuljum
Oscar kompla jfittex fil-garigori ta’ moħħu u kompla 
jiftaħ il-kapitlu ta’ tfulitu. Qalli li minħabba li familtu 
kienet familja kbira ta’ 10 min-nies fil-gwerra, kif 
tistenna, batew ħafna sakemm ħutu l-kbar bdew jaħdmu. 
Misssieru, li kien strett u dixxiplinat kien jaħdem fitter 
it-tarzna u meta tawh is-sensja, ħaseb biex jara kif 
jagħmel u jaqla’ sold għall-familja. Billi hu kien idoqq 
it-tromba, flimkien ma’ missier Twanny Gauci u missier 
Ancilleri u xi ħadd fil-wheelchair kienu għamlu grupp 
u kienu jdoqqu fid-dances għall-ingliżi.Wara missieru 
daħal bħala gwardjan fid-Dockyard Police.

Fl-1955 il-familja 
A d a m i  m a r r e t 
toqgħod f’dar ikbar 
f’numru 55 Triq San 
Filippu u fis-sena 
1960 marru joqogħdu 
f ’numru 2 Triq il-
Mina l-Kbira. Bħala 
edukazzjoni primarja  
Oscar mar fl-iskola 
fi Triq il-Palazz tal-
Isqof fejn jiftakar lil 
Miss Betty, is-Sir Gatt 

u is-Sur Bonnici. Wara mar l-iskola tal-Gvern ġewwa 
Bormla.Wara mar l-iskola mużewmina ta’ St. Michael 
ta’ Ħal Tarxien fejn anki beda juri x-xewqa li jaqbad is-
sengħa ta’ mastrudaxxa.

....Ikompli f’ħarġa oħra



Il-Kwadru tat-Titular ta’ San Lawrenz 
minn Lorenzo Zahra

Ilum b’xorti tajba għadna ngawdu l-ikbar u l-isbaħ 
opra, pittura fuq il-canvas ta’ Mattia Preti. Il-Preti 

għex 86 sena ( 1613-1699). Ġie Malta meta kellu 48 
sena u l-ewwel ħames snin għamilhom fuq l-armar, 
iħares u jpitter ġewwa l-Konventwali ta’ San Ġwann, 
Huwa ġie minn Napli imma twieled f’Taverna, il-
Kalabrija.

Dan il-kwadru sar meta Preti kellu madwar 75 
sena, imma huwa jistqarr u dan jirrakuntah Bernardo 
De Domenicis fil-kitba tiegħu f’Napli fl-1742. Dan 
jgħidilna kemm kien kuntent b’dan il-kwadru bħala 
l-ikbar u l-isbaħ xogħol tiegħu. Dan il-kittieb jistqarr 
li meta sema bih ir-Re Luigi XIV, kien talab biex 
jakkwistah għall-Palazz li bena ġewwa Versailles.

Il-kwadru huwa ta’ 21’ 6’’ x 13’ 6’’ u sar mill-
benefattur tal-Knisja l-Kanonku Dun Anton Testaferrata. 
Sar meta t-tempju tal-Gafa kien għadu kemm tlesta. 
Qabel kien kwadru politiku fuq l-injam jixbaħ dak ta’ 
San Pawl, li naraw fil-mużew tal-Katidral. Fil-mużew 
tal-Kolleġġjata qabel intradmet kien għad baqa tnejn 
mill-kwadri li kien imdawwar bihom.

Ħarsa lejn il-kwadru li jurina x-xena tragika u 
mpressjonanti tal-Martirju, taż-żgħażugħ Lorenzu 
mnezza u mifrux fuq il-gradilja, imdawwar minn nies 
tiranni jqegħdu nar biex jixwu u mhux jaħarqu l-ġisem 
qaddis tal-Arċidjaknu tal-Knisja f’Ruma.

Nistgħu ngħidu li l-komposizzjoni m’hix għal 
kollox oriġinali. Preti kien konxju ta’ xogħolijiet li diġa 
kien saru li juru xeni traġiċi tal-martirji. Tiziano, fit-
tramuntana tal-Italja, partikolarment ġewwa Venezja 
diġa kien wera xena tal-martirju ta’ San Lawrenz. Għal 
snin qabel Caravaggio dawn ix-xeni ta’ krudelta xejn 
ma’ kienu adattati għal fuq l-artali qaddisa.

Naraw dak ir-raġel ikebbes in-nar, ieħor imidd 
lill-Levita, waqt li qassis pagan jipprova jipperswadi 
li jċedi l-fidi taż-żgħażugħ. Jurina wkoll xena mdallma 
ta’ Ruma pagana, waqt li mis-sema’ anglu f’leħħa ta’ 
dawl jinżel bil-palma rebbieħa lejn il-wiċċ seren ta’ 
Lorenzu. Jidher li din il-komposizzjoni diġa kienet 
qeda’ fil-lunetta li għamel fil-Kon Katidral fil-kappella 
t’Aragona dedikata lil San Ġorġ.

Fil-gwerra l-Birgu tilef żewġ kwadri tal-Preti li 
kienu fl-Awla. Kienu ta’ San Lawrenz u Santa Rosalija. 
B’xorti tajba li fil-gwerra dan il-kwadru għall-ħarsien 
ta’ żmien il-gwerra kien ittieħed mill-awtorita tal-
Mużew Nazzjonali flimkien ma’ kwadru ieħor ta’ San 
Filippo ta’ Andrea Sacchi. Wara l-gwerra kien inġieb 
lura waqt li l-ieħor ta’ Sacchi ma’ ġie lura qatt. Niftakar 
tajjeb li tqiegħed f’postu fuq tilar ġdid minn Rafael 
Bonnici Cali. Fis-sena 1977 kien restawrat mis-Sur 
Cordina u fl-1999 meta fostna kien ċelebrat ċentinarju 
tal-Mattia Preti, is-Sinjura Corace, esperta tal-arti 
kienet qalet li kienu saru taħditiet biex jeħduh l-Italja u 
jirrestawrah b’mod xieraq bħalma kien sar lill-kwadru 
tal-Caravaggio, ħaġa li sfortunatament ma’ seħħitx.
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It-Tlieta 1 ta’ Jannar   L-EWWEL JUM TAS-SENA 2013

Il-Ġimgħa 4 ta’ Jannar  Fl-10.00 am Iffirmar tal-Kuntratt għat-tisbiħ tas-
     sular ta’ isfel 

     Fis-6.00 pm Laqgħa mill-Federazzjoni taż-Żgħażagħ
Is-Sibt 5 ta’ Jannar   Fis-7.00 pm Riċeviment tal-Għaqda Każini tal-Banda

It-Tnejn 7 ta’ Jannar  Jibda xogħol ta’ tisbiħ tas-Sular t’isfel liema parti tkun
     magħluqa

L-Erbgħa 9 ta’ Jannar           Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

     Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

It-Tlieta 15 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ġimgħa 18 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Preżentazzjoni fis-Sala Temi Zammit
     tal-proġett dwar it-tagħlim tal-mużika

Is-Sibt 19 ta’ Jannar   Tifkira ta’ dawk li mietu fis-Sagristija tal-Birgu

It-Tnejn 21 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa Ġenerali Mista

It-Tlieta 22 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa Ġenerali għall-Membri u Bandisti
     Propjetarji biex jgħażlu parti mill-Kumitat

L-Erbgħa 23 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa Ġenerali tal-Membri biex jaħtru
     parti mill-Kumitat

It-Tlieta 29 ta’ Jannar  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 

L-Erbgħa 6 ta’ Frar   Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
     FIS-7.00 pm Laqgħa Kummissjoni Banda.

Il-Ħamis 7 ta’ Frar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard

Il-Ġimgħa 8 ta’ Frar   Fit-8.00 pm Ikla tal-Karnival

L-Erbgħa 13 ta’ Frar  Jibda ir-Randan Imqaddes

Il-Ġimgħa 15 ta’ Frar  Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda

It-Tnejn 18 ta’ Frar   Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira 

L-Erbgħa 20 ta’ Frar  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali 

Il-Ġimgħa 22 ta’ Frar  Fis-7.00 pm Laqgha tal-Kummissjoni Attività Socjali

L-Erbgħa 27 ta’ Frar  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attività Soċjali
  
 Lezzjonijiet tal-Banda kull nhar ta’ Tlieta mit-3.00 pm il-quddiem   
    

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
JANNAR - FRAR 2013
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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


