


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

• Bar miftuħ kuljum  •  Atmosfera ta’ ħbieb
• Apetizers ta’ kull kwalità
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Il-Kelma tal-President
   

 Lawrence V. Farrugia

Nhar l-Erbgħa 25 t’ Ottubru tħabbret 
il-mewt ta’ John Powell, Membru 

Propjetarju li serva għal ħafna snin fil-
Kumitat fejn okkupa diversi karigi fos-
thom ta’ Kaxxier. Johnny kien bniedem li 
jħobb dak kollu li huwa tal-Birgu u meta 
għamel żmien jgħix l-Ingilterra kif ukoll 
fl-Awstralja, kull meta kien jikteb kien 
moħħu fil-Festa ta’ San Lawrenz u l-Każin. 
Għal bosta snin kelli x-xorti naħdem 
ma’ Johnny fil-każin u kien bniedem 
ta’ kumpanija mill-isbaħ, kien jiċċajta u 
jaċċetta ċ-ċajt bi tbissima.

Fil-Każin ta kontribut kbir u meta kien 
Kaxxier kien jieħu ħsieb iż-żamma 
tad-dar u jara minn fejn idaħħal il-flus. 
Għalkemm ma kienx accountant, il-kotba 
kien iżommhom eżatti u jara li jaqbel sa 
l-anqas ċenteżmu. Kellu sehem kbir biex 
inbidel l-isem tal-Każin għal dak tal-lum 
kif ukoll kien benefattur fil-ġbir li kien isir 
għall-planċier li avolja ma kienx għadu fil-
Kumitat minħabba saħħtu, kien moħħu 
biex jara dan il-proġett lest. Irrid nesprimi 
l-apprezzament profond għas-sehem li 
Johnny Powell ta lill-Każin tal-Banda San 
Lawrenz filwaqt li nemmen li huwa jinsab 
fil-glorja t’Alla u tal-Madonna u San Law-
renz li tagħhom tant kien devot.

Fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat ġie diskuss 
l-andament tal-Każin, inkluż tat-tmexxija 
fejn anke saret awtokritika tat-tmexxija. 
Osservajt maturità fost il-membri tal-
Kumitat, kienet laqgħa kordjali u pożittiva 
fejn kulħadd kellu l-opportunità li je-
sprimi l-ħsibijiet tiegħu kemm dwar dak 
li qed jiġri kif ukoll għall-futur. Saret 
proposta biex fix-xahar ta’ Frar isir nofs ta’ 
nhar Seminar li jkun miftuħ għall-bandisti 
u l-membri.

Il-problema ta’ nuqqas ta’ riżorsi umani 
issa qiegħda tinħass. Ftit huma dawk li 
lesti joffru ftit mill-ħin liberu tagħhom 
biex jaħdmu fil-Kumitat jew f ’waħda mill-
Kummissjonijiet.

Fl-aħħar snin irnexxielna noħolqu diversi 
attivitajiet mifruxa tul is-sena kollha biex 
inżommu l-każin attiv. Dawn l-inizjattivi 
jirrikjedu sostenn finanzjarju li b’mod 
jew ieħor dejjem irnexxielna nakkwistaw 
il-fondi meħtieġa kif ukoll individwi 
biex jimplimentaw dawn l-attivitajiet. 

Però mhux dejjem qed insibu l-għajnuna 
meħtieġa u qed nispiċċaw li għandna ndi-
vidwi li qegħdin jerfgħu ħafna aktar milli 
jifilħu. Hemm bżonn ta’ għajnuna biex dak li 
akkwistajna tul medda ta’ snin ma nitilfuhx, 
anzi nkomplu insaħħuh. Fil-Każin hemm lok 
għal kull min irid jagħti s-sehem tiegħu.

Għaddew kważi disa’ xhur minn meta t-
tmexxija tal-Bar għaddiet lill-Kumpanija BE-
Birgu, magħrufa aħjar bħala l-Belġjani, wara 
li sar it-tibdil estensiv fis-sular t’ isfel.
Iffaċċjajna ftit problemi li l-Ingliżi jsejħulhom 
‘teething troubles’. Dan kien mistenni meta 
għandek nies ġejjin mill-Ewropa ta’ fuq 
b’mentalità differenti min-nies tal-Mediterran 
sakemm jaddattaw irwiehom għas-sistemi 
tagħna. Id-Direzzjoni tal-Każin kontinwa-
ment segwiet dak li kien qed jiġri fejn dawn 
l-ilmenti, ngħid ilmenti żgħar, ġew diskussi fil-
laqgħat li jsiru regolari mad-Diretturi u dejjem 
ittieħdu l-azzjonijiet neċessarji. Jiddispjaċina 
ngħidu li kultant ħwejjeġ żgħar inkabbruhom, 
jsir ħafna diskors żejjed barra mill-Każin 
ma’ ndividwi li ma jiffrekwentawx il-Każin u 
ndirettament nagħmlu aktar ħsara milli ġid.

B’sodisfazzjon ngħid li f ’dawn l-aħħar xhur 
sar progress kbir fl-imġieba ġewwa l-Każin 
u qed naraw dik is-serjetà li dejjem ħdimna 
ghalija. Anke fis-sala tal-Billiard it-tipjip 
waqaf. Kulħadd għandu jagħti s-sehem tiegħu 
biex il-Każin ikun il-post fejn nistgħu ngħaddu 
l-ħin liberu tagħna f ’atmosfera sabiħa, f ’ 
serenità u paċi.

F’dawn l-aħħar xhur kontra qalbna kellna 
naqtgħu mil-lista tal-membri ftit individwi li 
wara li ġew mitluba biex iħallsu l-menswalità 
u ktibnilhom, dawn baqgħu ma ħallsux. In-
fakkar li skont ir-regoli tas-Soċjetà, dawk li 
jispiċċaw minn membri jekk jerġgħu jitolbu 
biex jidħlu membri, jekk jiġu aċċettati jkun 
jridu jħallsu €30.

Wasalna qrib l-aħħar tas-sena u fi ftit ġimgħat 
oħra niffesteġġjaw il-ġranet sbieħ tal-Milied 
u l-Ewwel tas-Sena. Il-Kumitat ħaseb biex 
jorganizza diversi attivitajiet għall-Bandisti, 
Membri, l-Familji u Ħbieb tagħhom u nis-
tedinkom biex flimkien nattendu għal dawn 
l-attivitajiet. Nawgura li jkollkom Milied 
hieni mal-familji tagħkom u sena ġdida mim-
lija b’dak kollu li tixtiequ. Nawgura wkoll 
li s-Soċjetà Mużikali San Lawrenz li s-sena 
d-dieħla tibqa’ miexja fit-triq tal-progress.
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        Mill-Birgu tal-Imgħoddi
      Għeluq il-Mitt Sena tal-Innu Popolari ta’ San Lawrenz

minn Anton Attard
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Minn sunett għal kompożizzjoni mużikali

Din is-sena jaħbat għeluq 
il-mitt sena minn meta 

ġie mużikat u tkanta għall-
ewwel darba l-Innu ta’ San 
Lawrenz, magħruf l-aktar 
bħala ta’ Galea.

Oriġinarjament, meta nkitbu, 
il-versi ma kinux intenzjoni 
għal innu, imma biss bħala 
sunett ad unur San Lawrenz, li 
kif kienet id-drawwa dawk iż-
żminijiet, kienu jiġu stampati 
fuq karti fini u jitqassmu 
jew jintefgħu mill-galleriji 
fuq il-folol waqt il-marċi u 
l-purċissjonijiet.

Dan is-sunett kien inkiteb bit-Taljan mill-Ġiżwita 
Salvatore Mammana għall-festa iċċelebrata fl-1908. Tant 
kien intgħoġob li, ħames snin wara, probabbilment fuq 
inizjattiva tal-Kanonku Dun Gammari Farrugia, kien ġie 
mużikat minn Dun Anton Galea.

Dik il-ħabta wkoll, kien hemm id-drawwa li waqt il-
purċissjoni, madwar il-vara, kien ikun hemm kor, iffurmat 
l-aktar minn tfal u żgħażagħ, xi drabi mseħbin minn orkestra 
wkoll, ikantaw innijiet ta’ tifħir lejn il-qaddis/a.

Għal waqt il-purċissjoni tal-festa iċċelebrata fl-1913, ġie 
deċiż li l-kor, li soltu jakkompanja lill-vara, ikanta wkoll is-
sunett ta’ Mammana kif mużikat minn Dun Anton.

Il-kor, kompost minn għadd ta’ żgħażagħ tħarreġ minn 
Dun Ġammari u l-organista tal-parroċċa Lorenzo Galea.

Wara l-gwerra li għaddiet, il-versi ta’ Mammana ngħataw 
lill-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila biex mit-Taljan 
jaqlibhom għall-Malti. Dan, għal raġuni mhux magħrufa, 
meta qaleb l-innu għall-Malti qassru kważi bin-nofs. U minn 
kif sawru l-poeta nazzjonali, beda u baqa’ jitkanta b’tant 
entużjażmu sal-ġurnata ta’  ‘llum..

L-Erbgħat Ta’ San Lawrenz
Iċ-ċelebrazzjoni devozzjonali tal-Erbgħat ta’ San Lawrenz 
tmur lura sekli sħaħ; tant li l-Papa Alessandru II, fl-1702 
ikkonċeda indulġenzi speċjali lil dawk li, f ’xi waħda minn 
dawk il-jiem, iżur xi bażilika, knisja u saħansitra xi oratorju 
iddedikati lill-qaddis levita u martri.

Din id-devozzjoni daħlet fil-Birgu, pjuttost xi ftit tard; 91 
sena ilu. Hu probabbli li din wassalha fostna l-Kanonku Dun 
Ġammari Farrugia. Qed naħseb hekk għax kien hu li  għamel 
diskors u spjega s-sinifikat ta’ din il-kommemorazzjoni 
dakinhar filgħaxija, meta ġiet iċċelebrata għall-ewwel darba, 
nhar l-24 ta’ Mejju 1922. 

Iċ-ċelebrazzjoni bdiet b’quddiesa kantata solenni b’orkestra 
armata sewwa u kantati mill-aħjar, fis-6.00 ta’ filgħodu. 
Filghaxija kompliet bir-reċita tar-Rużarju, id-diskors 
ta’ Dun Ġammari, kurunella, l-Antifona u  l-Innu bil-
parteċipazzjoni tal-iistess orkestra ta’ filgħodu u ntemmet 
bil-Barka Sagramentali.

Fuq barra, l-Ewwel Erbgħa bdiet minn lejlietha. Il-pjazza 
ddawlet bl-elettriku u folla kbira attendiet għall-programm 
li għamlu l-Banda San Ġorġ ta’ Bormla u l Vittoriosana 
Duke of Edinburgh.

Dawn bdew b’marċ a la Veneziana tul it-triqat prinċipali u 
wara għamlu programm fuq il-planċier fil-pjazza. Il-banda 
Cospicuana, taħt id-direzjoni ta’ Mro. Hare, esegwiet 
għażliet mill-opri Boheme, Poliuto u I Vespri Siciliani. Dik 
tal-Birgu, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Giumarra, l-istess bħal 
dik ta’ Bormla, għażlet bċejjeċ mill-Boheme, u magħhom 
żiedet oħrajn min-Nabucco, minn La Pace u mill-Aida.

L-għada kien jum speċjali għall-banda Vittoriosana, għax 
il-programm tagħha sar mill-fergħa tas-sassofoni, li kienet 
hi li ntroduċiet dan l-istrument f ’banda Maltija. Dawn 
l-istrumenti għadhom preservati f ’waħda mill-vetrini tal-
każin sa ‘llum.
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           Is-Surmast Lorenzo Galea – 120 sena minn twelidu

Is-Surmast Lorenzo Galea twieled fl-1893 u beda jistudja l-mużika ta’ eta’ żgħira għand 
il-Kanonku Rafel Mazzelli u kompla  fl-armonija u l-kontrapunt taħt Mro. Giuseppe 

Abdilla. Kien kompożitur ta’ kull tip ta’ mużika, bl-ewwel biċċa xogħol tiegħu Marcia 
Militare, li ndaqqet mill-Banda Duke of Edinburgh fiċ-ċelebrazzjonijiet li saru wara 
l-Armistizju ta’ l-Ewwel Gwerra Dinjija, fl-1918. L-aktar li nsibu tiegħu hija mużika 
sagra bħal Quddies, Għosrien, Antifoni u Responsorji. Kollha ġew esegwiti fid-diversi 
funzjonijiet fil-knejjes li huwa kien maestro di cappella tagħhom. Fost dawn hemm il-
Knejjes ta’ San Lawrenz u tal-Lunzjata fil-Birgu, il-Knisja Parrokkjali ta’ Haż-Żabbar, 
li sallum għada tgħożż l-antifona li kkompona għall-festa tal-Madonna tal-Grazzja. 
Insibuh ukoll fil-Kalkara, kemm fil-knisja parrokkjali kif ukoll ta’ Santa Liberata, Hal 
Kirkop u oħrajn. Hemm diversi kompożizzjonijiet oħra tiegħu bħal marċi funebri, 
sinfoniji u marċi allegri.

Kompożizzjonijiet tiegħu rebħu midalji tad-deheb u diplomi f ’konkorsi li daħal għalihom. Fost l-aktar prestiġjużi 
hemm dak imniedi mill-Istituto Musicale di Solzano, f ’Napli u ieħor imniedi mill-British Empire Exhibitions. 
Ħafna mill-mużika tiegħu tinsab fl-Arkivju tal-Banda Vittoriosana San Lawrenz, wara li ġiet irregalatha lis-Soċjeta 
minn uliedu Tony u Doris Bingley, fuq rakkomandazzjoni tas-Sur Lorenzo Zahra, Viċi-President tal-Banda. 
Skond il-kritiċi ta’ żmienu, Mro. Galea kellu jibqa magħruf għall-modestja u l-umilta’ tiegħu meta jiġi biex juri 
l-ħila fil-kompożizzjoni mużikali li kien mogħni biha.       

Dun Manwel Borg - jikteb Lorenzo Zahra

Kważi ħamsin  sena  ilu – fl-10 ta’ Marzu 1964 kien miet Dun Man-
wel Borg li kien kappillan tal-Każin għal diversi snin. Għalhekk 

xieraq li wieħed ifakkar dan il-persunaġġ Vittoriosan li għen ħafna 
fil-ħidma tiegħu spiritwali fil-Kazin li dari kien magħruf bħala ‘Duke 
of Edinburgh’.

Dun Manwel, iben din il-Belt, kien sar saċerdot fl-1915 flimkien mal-ex 
Arċipriet Dun Giusepp Farrugia u Dun Elija li kien ukoll Kappillan 
tal-Qrendi. Dun Manwel kif sar saċerdot kien intgħazel Kappillan 
tal-Kazin. Kien fi zmienu li l-bandisti u l-membri xtraw il-Palazz tas-
Soċjeta’ mingħand il-familja Soler u kien wieħed li ħabrek ferm biex 
setgħa jsir il-ħlas tal-kapital – prezz tad-dar ġdida f ’nofs il-pjazza 
għall-Każin.

Dun Manwel wara li studja s-Seminarju kien ukoll l-Universita fejn 
iggradwa kemm fit-Teoloġija kif ukoll fil-Liġi Kanonika imma kien 
wisq ħabrieki fil-ministeru spiritwali tiegħu għax kellu natural li jagħraf 
jitkellem, jgħallem b’imġieba tassew li jattirak kemm bi kliemu kif ukoll 
b’għemilu. Kien saċerdot li għamel ħafna ġid. Fi zmien il-gwerra kien 
Kappillan militari tar-Reġiment K.O.M.R. fejn tant kien maħbub.

Kien saċerdot ta’ tip Ingliz, fuq ruħu u attrajenti. Minkejja li kien 
joqgħod barra l-Birgu, xorta baqa marbut ma’ Beltna. Wara l-gwerra kien ukoll rettur tal-Knisja tal-Erwieħ ( 
San Nikola tal-Belt) fejn tant kien maħbub. Fis-sena 1957 kien ingħata l-unur MBE ( Member of the British 
Empire). Is-Soċjeta’ tagħna ma’ naqset qatt li turi l-istima għall-ħidma tiegħu, għalhekk bix-xieraq li din is-sena 
nfakkruh b’din il-kitba tagħna. Huwa miet fl-1964 u fil-funeral militari tiegħu kellu bosta nies li marru jselmulu 
mill-qalb bħala rikonoxximent tal-ħidma kbira tiegħu.



Lejn tmiem is-sena 
f ’nofs proġett kbir ieħor

minn Bjorn Callus - Segretarju

Kull min għadda mill-pjazza f’dawn l-aħħar 
żminijiet żġur ra xi ħaġa tistona... il-faċċata 

majestuża tal-każin mgħottija. Hekk hu ħbieb, fl-aħħar 
beda x-xogħol tant ilu mistenni. Fl-aħħar bdiet ir-
riġenerazzjoni tal-faċċata tal-Palazz tagħna. Għandna 
quddiemna perjodu fejn ser nkunu limitati x’nistgħu 
nagħmlu minħabba dan ir-restawr, imma ninsabu ċerti 
u persważi li s-sagriffiċju ta’ dawn ix-xhur ser jissarraf 
f’riżultati pożittivi ferm la darba il-faċċata tkun lesta 
u inawgurata. Il-faċċata kif kienet diġà kienet tiġbed 
l-għajn ta’ kull min jaraha, speċjalment tat-turisti fejn 
kien ovvju li din hi l-attrazzjoni prinċipali fil-Pjazza 
ewlenija ta’ Beltna. Allura l-ħsieb jiġi waħdu, aħseb u 
ara la tkun restawrata u prattikament ġdida... A jewel 
in the Crown kif jgħid il-famuż saying Ingliż.

Pero’ jekk inħarsu iktar fil-fond ġewwa l-każin, rridu 
bis-serjetà naħsbu fil-futur. U hawnhekk qed nappella 
lill-Palmiżi kollha, speċjalment dawk li jħobbu lill-
każin. Bħall-entitajiet l-oħra tal-Festa, il-każin ma 
jistax jittieħed for granted u ngħidu u ija m’hemmx 
dak jew m’hemmx l-ieħor. Ma nistgħux. Il-verità hi 
li l-każin ukoll għandu l-problemi preżenti u futuri 
tiegħu. Futuri tiegħu huma minħabba l-fatt li hemm 
numru ta’ membri tal-Kumitat għandhom ċertu età u 
dawn żgur m’humiex ad eternum. Għaldaqstant iridu 
jinstabu nies ħalli jkunu ppreparati biex jidħlu flokhom 
meta dawn ma jibqgħux fil-Kumitat.

Problemi preżenti jinkludu problema kbira ta’ man 
power. Iva, il-każin nbatu sabiex inlaħħqu mat-targets 
tagħna fejn jidħol speċjalment xogħol tal-idejn. 
Tifhmunix ħażin, xogħol isir u jsir ħafna, però jsir 
grazzi għall-żewġ persuni pensjonanti li prattikament 
reġgħu bdew jaħdmu full time.... mingħajr paga ġol-
każin! Kulħadd jaf li qed nirreferi għall-President u 
l-Kaxxier. Persuni bħalhom huma iktar minn milqugħa 
ġewwa l-każin tagħna, għax il-kontribut u l-esperjenza 
li jistgħu jittrażmettu nies bħalhom ma jista’ jtih kważi 
ħadd.

Però min-naħa l-oħra, ma nistgħux nkunu totalment 
dipendenti fuqhom biex naslu fl-affarijiet li nagħmlu. 
Għaldaqstant, is-soluzzjoni tista’ tkun fierxa aktar 
wiesgħa ta’ ħaddiema ġol-każin sabiex jitlaħħaq ix-
xogħol li jrid isir. Mhux faċli fil-ħajja tal-lum, imma 
persważ li hawn ħafna min jista’ jagħti dak il-kontribut 
żgħir fil-ġimgħa fejn jidħol ħin. Bi grupp tajjeb ix-
xogħol jinqasam, biex ma nsemmgħux il-kumpanija u 
dik iċ-ċajta lil hemm u lil hawn. Jiġifieri fl-istess ħin 
żgur tali kontribut ikun ta’ rilassament mentali.

Xtaqt nagħlaq dan l-artiklu bi ħsieb żgħir li esperjenzajt 
matul din is-sena. Jidher li ġewwa l-Birgu għandna 
l-fenomenu fejn wieħed ma jistax jikkritika b’mod 
kostruttiv fejn jara li l-affarijiet mhux sejrin tajjeb, 
jew fejn qed jiġu meħuda deċiżjonijiet mhux daqstant 
tajbin. Imma qisu jiġi pretest li kulħadd għandu jagħlaq 
ħalqu u jaqbel. Tgħiduli x’inti tgħid? Kien hemm 
okkażjonijiet fejn matul din is-sena kkritikajt oqsma 
fejn ħassejt li kelli nikkritika għall-mod kif imxew 
l-affarijiet, u tkellimt ukoll fuq problemi li naffaċċjaw 
l-Birgu u li għad naffaċċjaw. Fuq kollox offrejt ukoll 
soluzzjonijiet għalihom. 

Fid-dinja tal-lum, fejn il-libertà tal-espressjoni hi 
waħda mid-drittijiet fundamentali ta’ kull pajjiż fejn 
dawn id-drittijiet huma magħrufa, nħoss li fir-rokna 
tiegħu, kull individwu għandu dritt jikteb dak li 
jemmen u li jħoss, dejjem fil-limiti tal-prudenza, ir-
rispett, u l-kritika kostruttiva. Nemmen li dak kien li 
għamilt matul din is-sena, u hekk bi ħsiebni nkompli 
nagħmel. Minn qalbi nawgura l-Milied u s-Sena t-Tajba 
lil Kulħadd. Tislijiet. 
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Għaddiet Sena Oħra
minn Simon Farrugia - Delegat tal-Banda

Ninsabu fl-aħħar ftit ġimgħat tas-sena 2013 fejn bħala 
Soċjeta’ Mużikali nistgħu nħarsu b’sodisfazzjon lejn 

dak li rnexxielna niksbu. Kienet sena oħra ta’ impenn 
kontinwu fejn b’wiċċna minn quddiem ngħidu li żammejna 
isem is-Soċjeta’ u l-Banda tagħna fl-ogħla livell.

Mhux għax kollox kien ward u xahar peress li l-problemi 
ma’ jonqsux. Fil-fatt kontra qalbna matul din is-sena wara 
dsatax il-sena ta’ Programm Annwali b’mod konsekuttiv 
kellna ma’ nipprezentawx dan il-Kunċert. Ma’ kienetx 
deċiżjoni faċli iżda quddiemna kellna tlett proġetti kbar li 
riedu attenzjoni u ħidma kontinwa minn naħa tal-membri 
tal-Kumitat. Apparti l-Wirja Ġetsemani li din hija marbuta 
mal-Ġimgħa Mqaddsa kellna l-proġett tal-Bar fejn is-sular 
t’isfel kien f ’dak iż-żmien għaddej minn xogħol kbir u 
r-restawr tal-faċċata. Biex inkompli nżid ma’ dan, iż-żmien 
ta’ preparazzjoni u kunċerti kien jaħbat f ’nofs il-kampanja 
elettorali. Nemmen li kien għaqli li l-Kumitat iddeċieda 
li għal din is-sena dan ma’ jsirx. Fil-fatt diġa bdew il-
preparamenti fuq il-Kuncert għas-sena 2014 fejn il-ħsieb 
tagħna huwa li dan jibda jsir fil-bidu ta’ Novembru.

Il-Kummissjoni Banda hija waħda attiva ħafna fejn wara li 
għaddiet il-Festa dħalna fid-dettal u analizzajna dak kollu 
li kien għadda, ħarsitna marret il-quddiem bi programm 
ta’ ħidma għal din is-sena li bħal dejjem tilħaq il-qofol 
biċ-celebrazzjoni tal-Festa tal-Padrun tal-Banda u tal-Belt 
tagħna San Lawrenz. Fil-fatt bħalissa għaddejjin bil-
preparamenti sabiex isir librett ġdid tal-marċi. Diġa ntgħażlu 
l-marċi li ser jiffurmaw parti minn dan il-librett kif ukoll 
ġew stampati l-kopertini fuq disinn oriġinali. Issa nbeda 

l-proċess tal-photocopies fejn dan jieħu xi ftit taż-żmien 
mhux ħażin.

Il-Kummissjoni Banda ddiskutiet ukoll u ddeċidiet it-tema’ 
li ser tkun qed tintuża għall-Programm tal-Festa li ġejja tas-
7 t’Awwissu. Din it-tema’ ilha f ’moħħna għal żmien twil 
pero’ issa kkonkludejna l-mużika li ser tindaqq kif ukoll 
l-arranġamenti li ser isiru u min ser jagħmilhom. Ninsab 
fiduċjuż li għal darb’oħra ser inkunu nnovattivi f ’dan ir-
rigward fejn bħal dejjem l-oriġinalita ma’ tonqosx. Biex dan 
il-Programm ikun suċċess bħalma dejjem kien, ser ikollna 
bżonn ukoll animazzjoni vażta fejn ovvjament dan jirrekjedi 
ħafna xogħol u fuq kollox fondi.

L-aħħar xhur tas-sena jfissru wkoll li jibdew il-preparamenti 
sabiex noħorġu l-lista tas-servizzi għas-sena 2014.  Minn 
hawn il-quddiem nibdew nistennew ir-risposti minn naħa 
tal-bandisti barranin sabiex jibda jkollna stampa aktar ċara 
tal-banda kif ser tkun iffurmata f ’kull servizz.

Finalment kif tistgħu taraw il-ħidma fil-Każin tagħna ma’ 
tonqosx. Fil-fatt bħalissa kulħadd jista jara li għaddej ix-
xogħol fuq il-faċċata tal-Każin. Dan huwa xogħol ta’ restawr 
delikat ħafna iżda li meta jkun lest ser ikompl jagħmel il-
Palazz tagħna uniku mhux biss fil-Belt Vittoriosa iżda anki 
f ’pajjiżna.  Għaldaqstant il-koperazzjoni tal-membri f ’dan 
ir-rigward u f ’kull xogħol ieħor li qed isir bħalissa fil-Każin 
ikun apprezzat. Tajjeb li niftakru li ftit koperazzjoni issa 
jfisser investiment għall-futur. Minn qalbi nawgura l-Milied 
u s-Sena Tajba lil kulħadd.
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Harsa lejn is-Sede’ tas-Socjetà 
fis-sena li qed isir ir-restawr  fuq 
il-faċċata majestuża tiegħu

Tul iż-żmien kemm ilha wieqfa s-Soċjeta’ tal-Palma, il-
kumitati ta’ tmexxija kienu ħerqana li jiksbu dar li tkun 

xierqa u komda għall-ħtiġijiet taż-żmien. Dan kien jiddependi 
minn diversi fatturi, bħal ma hi l-qagħda finanzjarja jew inkella 
jekk id-dar kinetx taqdi l-ħtiġijiet tal-banda u  tal-għadd ta’ 
soċji li kienu mseħbin.

L-ewwel dar li kellha s-Soċjeta’ wara li twaqqfet mill-ġdid bl-
isem ta’ L’Unione kienet f ’dar f ’Nru.62 Strada Porta Maggiore 

Aktarx li baqgħet f ’din id-dar sa l-1888, għax meta l-Banda 
ssaħħet wara żmien ta’ tiġdid, skond ir- rivista Guida Generale 
di Malta ta’ l-1889, insibuha f ’dar li kienet iġġib in-numru 9 
Strada Piazzetta. Hawn baqgħet biss sena jew tnejn, għax 
fir-rivista msemmija li ħarġet fl-1892, il-każin deher li kien 
iċċaqlaq għad-dar bin-numru. 3, Strada Dietro l’ Quartiere. 
Baqgħet hawn sa l-1898 għax kif ġie rrapurtat fl-istess rivista, 
fl-1899 kient marret f ’dar ikbar, Nru. 7, Pjazza Vittoriosa. 
Hawn għamlet erba’ snin, għax fl-1903 ġie reġistrat li marret 
fi Strada Desain Nru 11.
 
Dar Akbar u Aħjar
Fi żmien l-amministrazzjoni tal-President Dr.Roberto Bonello, tas-Segretarju Giuseppe Calleja u tal- Kaxxier, li dik il-ħabta 
kien il-Prokuratur Legali Alfredo Lucchese, biex titjieb il-kumdita’ kemm għall-bandisti, li issa kienu żdiedu ġmielhom, 
kif ukoll tal-ħafna soċji li bdew jiffrekwentaw il-każin, id-dar fi Triq Desain ma baqgħetx addattata. Dan wassal biex fi 
tmiem l-1911 inkriet id-dar Numru 40 Strada Brittanica, (illum Triq Hilda Tabone) li magħha kellha wkoll mezzanin. 
Kienet ġiet deskritta bħala dar arjuża bi swali kbar. Inkriet mingħand Clotilde, armla ta’ l-imħallef Dr. Pasquale Mifsud, 
għal perijodu ta’ erba’ snin, b’dawn il-kundizzjonijiet: 

                               1.   Il-kera jkun ta’ LM30 fis-sena flimkien mal-ħlas għall-konsum tal-gass u l-ilma.
                               2.   Li d-dar tingħata lura lill-propjetarji f ’kundizzjoni tajba. 
                               3.   Li ma jsirux olterazzjonijiet.
                               4.   Xi bżonnijiet li jsiru jibqgħu fil-post.
                               5.   Li jgħattu t-taraġ bl-injam.
                               6.   Li ma ssir ebda sullokazjoni.   

Bil-kobor ta’ din id-dar u l-kumdita’ li kien hemm fiha, sar possibbli li, fil-bidu ta’ Jannar 1912, is-Societa’ Mandolinistica 
Malta tħalli l-Casino San Lorenzo u tingħaqad taħt saqaf wieħed mal-Banda Duke of Edinburgh.   Jidher li kienet qed taqdi 
l-ħtiġijiet mixtieqa, għax erba’ snin wara, fl-10 ta’ Diċembru 1919, il-kirja ġġeddet għal erba’ snin oħra. 

Jinxtara l-Każin ta’ ‘llum
F’nofs l-1922, l-amministrazzjoni tas-Soċjeta’ tefgħet ħarsitha lejn palazz mill-isbaħ fil-pjazza u ftit wara seħħ wieħed 
mill-aktar passi għaqlin li qatt ittieħdu mid-diriġenti, meta nxtara l-każin ta’ ‘llum. 

 Dan il-palazz, mibni fl-1883, minbarra s-swali spazjużi, tolqot il-għajn il-faċċata majestuża fuq barra. Maħżuża bi stil 
użat bnadi oħra mill-arkitett magħruf Giovanni Bonavia, li jtik x’taħseb li jista jkun disinn tiegħu stess. Il-Perit Raymond 

 Minn Djar Modesti Għal Palazz Mill-Isbaħ
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Mahoney, f ’wieħed mill-kontribuzzjonijiet  li kiteb 
dwar il-Birgu, iqabbilha ma’ wħud mill-palazzi famużi 

fuq il-Gran Canal ta’ Venezia.  Ma’ dan il-palazz, li kien iġib in-
numri 10, 11 u 12 Piazza Vittoriosa,  kien hemm ukoll id-djar Nru 5 u 
6 Strada Libeccio, Il-kuntratt tax-xiri kien sar għand in-Nutar Salvatore 
Cauchi ta’ Bormla, fid-19 ta’ Lulju 1922. Kien inxtara mingħand 
il-werrieta tan-neguzjant Michele Soler għas-somma ta’  LM1500 
(E.3495), li dik il-ħabta kienet somma konsiderevoli

Il-firmatarji għas-Soċjeta kienu il-Kaxxier Giovanni Gabrielli, 
l-Assistent Kaxxier Giuseppe Deraffaele, l-Assistent Segretarju 
Lorenzo Bonanno u l-bandist inkarigat mis-sala tal-kunċerti Publio 
Borg. Dawn kienu għamlu dan bis-setgħa mogħtija lilhom f ’Seduta 
Ġenerali li saret mis-Soċji Propjetarji fid-29 ta’ Gunju  ta’ l-istess 
sena. Il-mod ta’ ħlas kellu jkun billi s-somma ta’ LM1000 (E2330) 
titħallas mill-fondi tal-Każin, u l-LM500 (E1165) l-oħra kellhom 
jissellfuhom, b’imgħax ta’ 5%, mingħand Giovanni Spiteri, neguzjant 
mill-Birgu residenti Hal Qormi.  

Kien sogru għas-Soċjeta li tidħol għal dak il-piż meta s-sitwazzjoni 
ekonomika f ’Malta ma kinetx kif wieħed jixtieq. Kienu għamlu 
tajjeb għal din in-nefqa ġemgħa ta’ soċji li waqqfu bejniethom dik li 
sejħu Societa d’Aiuto. Din l-Għaqda kienet taħt il-presidenza ta’ Dun 
Manwel Borg, kappillan tal-każin. Kellu miegħu lil Lorenzo Bonanno 
bħala segretaru u lil Giovanni Cachia bħala kaxxier. Dawk li ssieħbu, fost kundizzjonijiet oħra, taw garanzija bil-miktub 
li jikkontribwixxu xelin (E .12c) fil-ġimgħa għal żmien 4 snin, biex jekk il-Każin, wara l-4 snin li fihom intrabat li jrodd 
lura d-dejn mas-Sur Spiteri, ma jkunx f ’qagħda li jagħmel dan, jintużaw il-fondi miġbura minnhom billi jisilfuhom lill-
każin mingħajr imgħax.  

Ma setax ikun li l-każin ma’ jiġix bżonn l-għajnuna tas-Societa’ d’Aiuto.  Minbarra l-prezz għoli li tħallas għax-xiri tat-tlett 
idjar, saru spejjeż oħra għat-tibdil strutturali li kien hemm bżonn biex il-post jinġieb kompatibbli mal-ħtiġijiet tal-friegħi 
kollha tas-Societa’; jiġifieri l-Banda, l-orkestra tal-mandolini Malta, il-kumpannija drammatika Alfieri u magħhom il-
kumdita tas-socji. Dan it-tibdil ġibed ix-xhur. Il-każin, bid-dehra ġdida tiegħu, ġie inawgurat fil-festa ta’ San Lawrenz 
tal-1923, tlettax-il xhar wara li nxtara. Avveniment li ġie f ’għeluq is-60 sena mill-ewwel programm li għamlet il-Banda, 
wara ż-żmien ta’ riorganizzazzjoni tagħha, meta għamlet l-ewwel ħarġa tagħha fil-Festa tas-Salib iċċelebrata fil-Knisja 
ta’ Ġieżu, il-Belt, fl-1886. Bħala tifkira ta’ dik l-okkażjoni, l-Assistent Surmast Paċifku Scicluna kien għamel programm 
fil-pjazza minn banda ffurmata minn allievi tiegħu li ħarġu jdoqqu dik is-sena.    

Kien hemm il-ħtieġa wkoll li l-każin il-ġdid ikun mobbiljat. Sa l-1925 kienu ġa saru l-vetrini tas-sala ta’ fuq, il-ġardiniera u 
l-vetrina ta’ l-arkivju, xogħol l-imgħallem Ġużeppi Axiaq fuq disinn ta’ Manwel Buhagiar, li kien għamel ukoll l-iskultura. 
Għadd ta’ żgħażagħ, ammiraturi tal-Banda rregalaw ċentru għal nofs is-sala prinċipali. Kien sar mill-imgħallem Ruffini, 
bid-disinn u l-iskultura jieħu ħsiebhom mastru Manwel Buhaggiar ukoll. Dawn kollha għadhom fis-swali tal-każin, wara 
li ġew restawrati mill-imgħallem u bandist Giovann Pisani.    

Minkejja l-prezz li kellu jitħallas għall-fondi msemmija u l-ispejjeż li saru għal mobbilja, sat 18 ta’ Lulju 1926, id-dejn 
kien tħallas kollu. Tant hu hekk li nsibu li l-President tal-Każin, Dr.Giovanni Calleja u l-Kaxxier Giovanni Gatt kienu 
raddew lura lil Dun Manwel Borg u lil Giovanni Cachia, President u Segretarju rispettivament tas-Societa’ d’Aiuto, l-aħħar 
pagament ta’ LM50 (E.116) tas-somma ta’ LM400 (E.932) kienu li sselfu fid-19 ta’ Lulju 1922.   

Forsi kien għalhekk li f ’dak il-perijodu, biex jitħallas id-dejn u aktar tard biex tissaħħaħ il-qagħda finanzjarja tas-Soċjeta’, 
bdew isiru ħafna fieri bil-parteċipazzjoni tal-Banda fil-bitħa tal-Armerija u aktar tard fil-grawnd tal-Fortini. L-entratura 
għal dawn il-fieri, li kienu jkunu mifruxin fuq jumejn, kienet tkun żewġ soldi u nofs (E 0.04) fil Hdud  u nhar ta’ Sibt 
kienet tkun mingħajr ħlas. 
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riċetta  Qagħaq tal-Ħmira
L-iktar li fiha xogħol din ir-riċetta hija f’li toqgħod tistenna l-għaġina toqgħod; apparti minn hekk, 
mhix daqshekk diffiċli…  B’dawn l-użien, noħorġu bejn 15 u 20 qagħqa.     
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• 500g dqiq
• 200g zokkor
• 200g marġerina jew butir
• 13g ħmira

• nofs kuċċarina qronfol mitħun
• qoxra ta’ lumija maħkuka
• 180ml ilma fietel
• żerriegħa tal-ġulġlien
• kuċċarina trab tal-vanilla

Metodu: 
1. Qabel tibda, ma tagħmilx ħażin jekk tħakkek il-qoxra tal-lumija bil-lest u tqatta’ l-marġerina (jew butir) f’kaxex żgħar
2. Ixħet dawn l-ingredjenti fi skutella kbira u ħallat tajjeb flimkien: dqiq, ħmira, zokkor, qronfol mitħun u t-trab tal-vanilla
3. Żid il-qoxra tal-lumija
4. Erġa’ ħallat tajjeb sakemm ikollok taħlita uniformi
5. Żid il-marġerina (jew butir) ma’ din it-taħlita u għaġen b’idejk sakemm ikollok taħlita mrammla. Bħal dejjem, irridu nkunu 
ċerti li t-taħlita tiġi uniformi u li nibqgħu ngħaġnu sakemm il-marġerina titħallat sew – iġifieri ma tibqax tara biċċiet ta’ 
marġerina magħquda
6. Kif tara li għandek taħlita tajba, ibda żid l-ilma ftit ftit biex toħroġ l-għaġina. Importanti li l-ilma jkun fietel u mhux kiesaħ 
jew jaħraq. Ma ninsewx li l-ħmira hija oġġett ħaj. Jekk titfa’ ilma jaħraq tismotha u l-ħmira tmut; jekk titfa’ ilma kiesaħ ħafna, 
kapaċi tmajna l-proċess li l-ħmira tagħmel biex tgħolli l-għaġina u tkun qisek m’għamilt ħmira xejn
7. Għaġen sew. L-għaġina turik waħedha – meta ma tibqax twaħħal ma’ jdejk, ifisser li tkun lesta
8. Għamilha f’forma ta’ balun, itfagħha fi skutella u għattiha b’sarvetta ħalli tibqa’ tieħu l-arja 
u fl-istess ħin iżżomm umda. (Il-ħmira, f’dan il-każ, għandha bżonn l-arja biex tagħmel xogħolha)
9. Ħalli l-għaġina toqgħod lejl

L-għada…
1. Lesti tilar u għattieh bil-baking paper
2. Roxx ftit dqiq fuq il-wiċċ fejn qed taħdem u għaġen l-għaġina għal ftit ħin
3. Aqta’ biċċiet tal-għaġina u fforma ballun. Biex tieħu idea tal-qis, il-biċċiet li taqta’ – meta tagħmilhom f’forma ta’ ballun – 
iridu joqgħodu eżatt fil-pala t’idek meta tagħlaq idek ponn magħhom
4. Poġġi fuq wiċċ ċatt u rrombla sakemm tifforma dudu ta’ l-għaġina imbagħad dawwar biex tagħmel ċirku ħalli tifforma 
l-qagħqa
5. Ħu ħsieb li ma tagħmilx il-qagħqa ħoxna ħafna li jkollok toqba żgħira wisq fin-nofs. Dan għaliex il-ħmira, se ttella’ l-għaġina 
u tħaxxina, għalhekk tispiċċa b’qagħaq bla toqba fin-nofs
6. Irridu noqgħodu attenti wkoll li nagħmluhom kollha tal-istess ħxuna biex jinħmew kollha ndaqs
7. Kull waħda li tlesti itfagħha fuq it-tilar
8. Kif tkun użajt l-għaġina kollha, ħalli l-qagħaq joqgħodu għal siegħa
9. F’xi ħin, ibda saħħan il-forn għal temperatura ta’ 160°
10. Qabel iddaħħal fil-forn, aqbad pinzell u isboħ ftit ilma fuq il-wiċċ ta’ kull qagħqa u ferrex ftit żerriegħa tal-ġulġlien
11. Aħmi għal bejn 15 u għoxrin minuta
12. Taħmix għal ħafna iktar ħin – il-qagħaq ikunu lesti meta tara li l-wiċċ ħa ftit kulur però li meta tmisshom ikunu għadhom 
ftit rotob
Vera tajbin jekk isservihom sħan. Jekk tpoġġihom f’kontenitur li jagħlaq tajjeb, għandhom iżommu friski għal jumejn jew tlieta

Tajjeb li tkun taf
• Poġġi biċċiet tal-faħam wara l-kotba u l-karti, biex jixorbu l-umdita’.
• Jekk is-serratura tkun iebsa biex tinfetaħ, titfax żejt imma ħokk iċ-ċavetta b’lapes li jkollu ponta ratba u dan jgħin ħafna.
• L-irħam jitnaddaf bil-melħ.
• Bil-meraq tat-tadama misjura, tista’ tnaddaf it-tbajja’ minn fuq l-għamara.
• L-għamara tal-oak titnaddaf bil-birra sħuna.
• Mal-aħħar tlaħliħa tal-kutri tas-suf, itfa’ ftit żejt taż-żebbuġa, biex jibqgħu rotob. Jekk titfa’ ftit żejt tal-ewkaliptus mal-aħħar 
tlaħliħa, il-kamla ma tersaqx lejhom.

Aħseb fuq dawn!
•  Kif tilħaq l-għan tiegħek? Bla għaġla u mingħajr ma tieqaf! (Johann Wolfgang Goethe)
•  Il-futur hu ta’ dawk li jemmnu fil-ġmiel tal-ħolm tagħhom. (Eleanor Roosevelt)
•  Għix kull jum bħallikieku se tmut fl-għodwa tal-għada. Imbagħad ħares lejn kull għodwa bħala kreazzjoni ġdida u għixha bil-   
   ferħ. Taħseb qatt fil-pasat, l-ebda dispjaċir, qatt. (Robert Anson Heinlein) 

Għalina n-Nisa

Ingredjenti



riċetta  Qagħaq tal-Ħmira

Forsi minn dawk li qatt interviżtajt għal din ir-rubrika, 
Ġorġ hu l-iktar wieħed magħruf mal-Maltin. Aħna 

l-Vittoriosani iktar nafuh bil-laqam tal-familja tiegħu ‘Ġorġ 
ir-Romblu’ jew ‘Ġorġ tal-Mużew’ pero` għall- Maltin hu 
mlaqqam bħala Ġorġ ‘l-Għannej tal-Mulej’. Lil Ġorġ kemm 
il-darba sirna nafu fuqu minn fuq artikli fuq il-gazzetti, 
smajnih fuq ir-radju u anki segwejnih fuq it-televiżjoni. 
Forsi iktar minn lil Ġorġ, smajna iktar it-taqbiliet ħelwin, 
sempliċi kważi pwerili, mimlija bi kliem dirett mingħajr 
xniexel, iżda mimlija b’tagħlim li joħorġu minn fommu. U 
s-sabiħa hi li Ġorġ qatt ma mar skola u għalhekk la jaf jikteb 
u lanqas jaqra! Żgur li xi darba jew oħra meta jew konna 
bħala pazjenti jew inkella nżuru lil xi ħadd minn ħbiebna 
jew qrabatna f ’xi sptar, inzertajna lil Ġorġ idur minn sodda 
għall-oħra, minn kuridur għall-ieħor, minn sala għall-ohra 
jiżra l-għerf nisrani li ma ġabux mill-kotba tal-Universita` 
iżda mill-ktieb l-ieħor, dak tal-esperjenza tal-ħajja. U bħala 
wild din il-Belt ħaqqu li jsib ruħu fil-lista twila ta’ dawk li 
qagħdu għall-mistoqsijiet tiegħi.

Parantela miegħi
Ħaġ’ oħra interessanti hi li Ġorġ jiġi minni mill-bogħod, 
skont ma qalli u skont ma kompliet tgħidli ommi Karmena, 
għax kellna xi forma ta’ nanna bl-isem ta’ Katarin, magħrufa 
bħala Katronga li kienet komuni għalina it-tnejn fl-arblu 
tar-razza tagħna. U hekk kif jgħidu il-fula bint il-miżwed u 
r-razza ftit jew wisq  dejjem tiġbed…

Appuntament
Iltqajt ma’ Ġorġ hekk kif kien ħiereġ mill-quddies tas-sitta 
fil-Parroċċa tagħna, li kuljum preċett  hu ma jitlef qatt. 
Qabel m’ erħejnilha bi ftit (jew ħafna) sforz lejn il-bar 
tal-każin, Ġorġ ried isellem lil dak li tant ifaħħar b’ilsienu 
u għadda jagħti l-lejl it-tajjeb lis-sagrament waqt li kien 
espost fl-Oratorju tal-Kurċiffiss. Illum Ġorġ m’għadux 
ibiegħ is-saħħa bħal ma’ kien meta kien għadu żagħżugħ 
burdnar jerfa’ u jġorr xkora wara l-oħra. Illum li jgħodd 87 
sena, Ġorġ ikollu jgħin ruħu b’żewġ bsaten li jgħinuh kemm 
jista’ jkun ikompli bil-ħajja normali tiegħu.

Fil-Bar tal-Każin
Waqt li jien bdejt inbill griżmejja fir-rawgħa tal-capuccino 
sħun b’laqta Belġjana li lestieli Ed, Ġorġ irrifjuta li jixrob 
xi ħaġa biex ma jaqtax il-ġuħ mill-fatra ta’ filgħaxija. Bdejna 
nqallbu fit-tifkiriet ta’ Ġorġ f ’din l-ewwel parti tal-interviżta 
tiegħi. Pero` qabel Ġorġ tal-għannej prim li hu, silet taqbila 
spirtu pront u għalkemm jaf li jisimni Pawlu (forsi nesa 
jew għal tal-apposta ) staqsieni x’kunjomi, u meta weġibtu 
Micallef qabbilli
“Micallef u għad nidhru quddiem  L-IMĦALLEF”
u waqt li ħares fiss lejja bħal qisu qed jinnutani fid-dettall, 
kompla…
‘Daqqa nieklu l-laħam
Oħra nieklu l-laċċi
Jixraqlek in-nuċċali 
U anki l-mustaċċi’

Il-familja Agius
Ġorġ li hu imsemmi għal zijuh, twieled il-mandraġġ tal-
Birgu fit-28 ta’ Lulju 1926. Minħabba li kien jismu Ġorġ 
ħafna kienu jaħsbu li kien minn Ħal-Qormi. Missieru kien 
jismu Pawlu u kien mill-Birgu filwaqt li ommu Marija kienet 
mill-Qala Għawdex u li kienet tiġi Malta biex taħdem bħala 
seftura f ’xi djar ta’ persuni sinjuri f ’Bormla. Biex negħleb 
il-kurżita` dejjiema tiegħi staqsejtu dwar il-famuż laqam. 
Weġibni li l-laqam ‘romblu’ ġej min-nannuh Ġuże`. Bħal 
familji ta’ dak iż-żmien, in-numru ta’ tfal kien abbundanti, 
tant li jecċedi tim tal-futbol saħansitra anki bir-riservi. 
B’kollox twieldu 13 iżda baqgħu ħajjin biss 8. L-ismijiet 
tagħhom huma naturalment minbarra Ġorġ,  Lorenza, 
Gracie, Ġuża (tal-mużew), Ċetta, Ġanni (li kulħadd jafu 
bħala tal-Youth Centre minħabba li għamel snin kbar jieħu 
ħsieb dan iċ-ċentru u min jaf kemm xtrajna mingħandu 
u kemm tana ċomb biex nilgħabu t-table soccer), Fredu 
magħruf bħala l-Ħaċċa li llum jinsab Melbourne l-Awstralja 
u anki kelli x-xorti li mmur għandu meta kont ‘down under’ 
u Toni li kulhadd jaf li anki għamel żmien jieħu ħsieb 
il-proċessjoni tal-Ġimgħa l-Kbira u kien fi żmienu li ġew 
introdotti l-personaġġi Bibbliċi

Il-Pjazza qabel il-Gwerra
Meta jkollok persuna anzjana bħal Ġorġ li għad għandu 
memorja tajba u li għex il-Birgu qabel it-taqlib tal-gwerra, 
ma tistax ma tistaqsihx rigward il-ħajja ta’ dak iż-żmien. 
Hawn Ġorġ ma qagħdx lura u permezz ta’ flashback tajba 
fil-memorja beda jġib quddiem għajnejh il-pjazza ta’ qabel 
il-gwerra, ferm iżgħar milli hi llum u bit-torri tal-arloġġ 
imponenti jgħarrex, iħares u jindokra r-residenti ta’ din il-
Belt qalbiena. Beda jsemmi d-diversi ħwienet li kienu jżejnu 
(jew ikerrħu) l-perimetru tal-misraħ ewlieni.  Qalli li żgur 

   Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ 
                                Ġorġ Agius

     minn Paul Micallef
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li kien hemm spiżjar fil-pjazza,  kien 
hemm dak li kienu jgħidulu ‘il-biċċa 

ma’ jbiegħ il-gandoffli, Salvu tal-foss kien 
ibiegħ il-ħaxix, kien hemm Wenzu ‘iċ-ċiċċaio’ bħala barbier, 
Ġużeppi Caruana ‘ta’ sasu’ jbiegħ il-ħut, kien hemm Fonzu 
tal-laħam u anki semmieli wkoll lill-bejjiegħ ieħor bl-isem 
ta’ Ċikku li b’ħanġra kien jgħajjat ‘sold u nofs sieq mgħollija’ 
waqt li kien ibiegħ is-saqajn tal-majjal (dak iż-żmien addio 
xaħam, kolesterol u dieta!).

Bejjiegħ minn barra l-Birgu
Ġorġ għadu jisma f ’widnejh il-bejjiegħa li kienu jiġu barra 
mill-Birgu biex jaqilgħu dik ix-xi ħaġa żgħira biex imantnu 
n-numru kbir ta’ ħluq fil-familji tagħhom. Jiftakar xi nies 
mix-Xgħajra ibiegħu l-bajd u l-fjuri, minn Ħal-Qormi 
ibiegħu l-ħobż bil-karrettun biż-żiemel, kif ukoll minn 
Ħaż-Żabbar ibiegħu l-bigilla.  Imbgħad fuq is-sur tal-kurdari 
(Triq it-Torri ta’ San Ġwann) kien ikun hemm wieħed isinn 
l-imqassijiet u s-skieken. Ix-xatt u t-toqba kif kien mistenni 
kien ikun miżgħud bil-barklori jistennew il-baħrin jinżlu 
minn fuq il-basimenti u jerħulha għall-ħwienet tax-xorb.

Triq Britannika
Imbgħad fi Strada Brittanka illum Triq Hilda Tabone, fejn 
trabbejt jien, Ġorġ jiftakar lil Karmnu Bugeja ‘it-tittinu’ 
ibiegħ il-fniek, lil Ġorġ il-Barbier, lil ta’ peċċieċi fil-ħanut 
tal-merċa u anki lil Zammit Naru jagħmel l-għamara fil-
Berġa ta’ Franza, illum is-sede tal-Kunsill Lokali, xi ħaġa li 
anki niftakru jien stess. Kos anki minn fuqi qiegħed jgħaddi 
ż-żmien!

Ġawhar ta’ memorji
Żgur li dawk li se jaqraw din is-silta u jqarrbu lejn l-eta` ta’ 
Ġorġ ġabilhom ħafna memorji, u żgur ukoll li kien hemm 
ferm oħrajn. Wara kollox jekk ma jkunux kitbiet bħal din, 
tifkiriet għeżież u imprezzabbli  bħal dawn jintilfu darba 
għal dejjem u jindifnu mal-anzjani tagħna. Fil-fatt waqt li 
kont qiegħed nisma b’attenzjoni lil Ġorġ stħajjiltni direttur 
tal-film li f ’moħħi qiegħed nipprova nsib dawn il-karattri 
li kienu jqaxxru x-xenarju tal-Birgu tat-tletinijiet u l-bidu 
tal-erbgħinijiet. Naħseb li b’dak li beda jiddeskrivi Ġorġ 
kien ikun aktar minn biżżejjed.

Bejjiegħ tal-Ħaxix
Kif diġa` għidna, billi dak iż-żmien ma kinitx obbligatorja, 
Ġorġ qatt ma mar skola. Hu intefa’ jgħin lil missieru ibiegħ 
il-ħaxix. Fil-fatt missieru kien ilestilu xkora biex joqgħod 
fuqha u kien joqgħod viċin il-ħanut ta’ Fonzu tal-laħam biex 
in-nies tixtri krafas u tursin kif ukoll xi ġidra għal mal-brodu.
Biex jagħmlu ħajjithom faċli Ġorġ kien xtara ħmara li kien 
semmieha ‘Ħer ħa mmorru” biex kien imur jixtri l-biegħa 
minn pitkalija li kienet tinsab f ’Bormla fil-wesgħa inti u 
sejjer u dieħel mill-mina tal-Isla. Dak iż-żmien mhux bħal-
lum għax b’sold kont tagħmel festa u kien jgħid li jbiegħ 
‘sold lot’ waqt li b’ħanġra daqshiex kien jiftaħ jgħajjat “Ara 

kemm ful u piżelli u qarabagħli ċkejken u tari”. Jiftakar ukoll 
li din il-ħmara kien iraqqadha f ’remissa fl-inħawi tal-fortini.

Frejgatina u Gandoffli
Ġorġ jiftakar li darba kien xtara frejgatina minn Għawdex 
li kien semmieha ‘tat-taljan’ u dak iż-żmien kienu jistadu 
għall-gandoffli, li kien għadu abbundanti għax il-baħar kien 
għadu verġni u mhux infertili bit-tniġġiż tal-lum. Isemmi li 
mhux l-ewwel darba li kien ibiegħ il-gandoffli lill-‘biċċa ma’ 
u dan kien jagħmel lotterija mal-prim estratt.

Il-Birgu waqt il-gwerra
Kontra dak li għamlu ħafna familji, il-familja Agius baqgħet 
il-Birgu waqt dawk is-snin tal-biża’. Fil-fatt Ġorġ qalli li hu 
stess kien ħaffer xelter b’idejh stess il-foss għall-familja 
tiegħu. U anki kien ħaffer żewġ xeltrijiet oħra għall-familji 
oħrajn. 

Logħob
Meta staqsejtu biex kienu jilgħabu dak iż-żmien hu qalli 
li bħala subien bil-ballun il-ground tal-fortini. Kienu 
jilgħabu bil-blalen taċ-ċraret u anki tal-kamoxxa. Kien 
hemm logħba li tħabbat il-ballun mal-ħajt bl-isem ta’… u 
hawn eżita daqsxejn u jaħseb li kienu jgħidula ‘play’ forsi 
mill-influwenza ingliża. Logħba oħra bl-isem ta’ tuba, kif 
ukoll kienu jilgħabu biċ-ċirku, żugraga li kienu jdawwru 
miegħu speċi ta’ spaga bl-isem ta’ flontin u anki semmieli 
kelma oħra bl-isem ta’ pizzikarju. Ma kinitx tonqos ukoll 
il-logħba tan-noli.

Il-proverbju taljan jgħid’ ‘l’appetito vien mangiando’ u anki 
għal Ġorġ waqt li beda jiftakar bdew jiġuh iktar tifkiriet 
tal-passat remot. Qalli li billi hu trabba il-mandraġġ fl-
akkwati tas-sur tat-toqba, fis-sajf wara nofsinhar kienu jsibu 
roqgħa bid-dell frisk għall-kenn mix-xemx qalila ta’ Lulju 
jew Awwissu u kienu jieħdu nagħsa wara nofsinhar. Jiftakar 
ukoll lill-Kanonku Sagona li kien predikatur tajjeb iwassal 
il-messaġġ nisrani lil dawk li jkunu intasbu hemm.

Residenti, Festa u Ġimgħa l-Kbira
Meta staqsejtu dwar in-nies tal-Birgu ta’ dik l-era Ġorġ 
weġibni li kienu jirrispettaw lil xulxin. Dwar il-festa ta’ San 
Lawrenz jiftakar li kien jinżel għan-novena, paniġierku u 
anki in-nies jarmaw fosthom l-ark li kien jintrama fid-daħla 
tal-pjazza prinċipali. Dwar il-Ġimgħa l-Kbira Ġorġ qalli li 
hu kien prattikament refa’ fil-vari kollha. Kien membru ta’ 
diversi fratellanzi fil-parroċċa tagħna. 

Meta kien għadu żghir qatt ma kien abbati u lanqas jista’ 
jgħid li kien qatt qrib il-każin tal-banda.

Għeluq
Meta beda għaddej il-ħin malajr indunajt li l-ħin tal-
interviżta beda jagħfas fuq Ġorġ għax wasallu l-ħin biex 
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wara jinġabar id-dar għall-ikla ta’ filgħaxija 
għax fil-pront qisu żveljarin qabbel:

“Immorru għax sar  il-ħin
U ħadt pjaċir li ltqajt ma’ Pawlu
Jinterviżtani fil-Każin”

Għalhekk ftehemna li naġġornaw u  li nerġgħu niltaqgħu 
biex inkomplu nitkellmu dwar ħajtu meta beda jitfarfar  u 
l-kumplament tal-ħajja tiegħu s’issa. Hawn Ġorġ ma setax 
jegħleb it-tentazzjoni li jkompli bit-taqbliet tiegħu. Fil-fatt 
kif qam bil-wieqfa biex isellimli ta l-ħabel lill-magna tat-
taqbiliet u qalli:
 “Sabiha l-imħabba
Kerha l-mibegħda
Ġorġ jinsab bil-wieqfa 
Pawlu bil-qiegħda”

Ġorġ qalli biex inħalli xi ftit taż-żmien jgħaddi għat-tieni 
parti tal-interviżta u qabbilli:

“Jekk immut itlob għalija, jew filgħodu, jew filgħaxija”

Ġorġ reġa’ qabad il-bsaten biex iterraq għal quddiem San 
Flippu u bħala l-aħħar tislima reġa’ faqqa l-aħħar taqbila 
biex hekk jagħlaq il-ġurnata u lili jagħtini fuqhiex nahseb 
kif immidt rasi fuq l-imħadda qabel ma n-ngħas joħodni 
fid-dinja misterjuża tal-ħolm.

“Kelma tajba u edukata, tiffrankalek battikata”

U naħseb b’dan il-kliem li fih x’tixtarr għalija u għalik 
nagħlaq hawn l-ewwel parti ta’ din l-interviżta billi 
infakkarkom li ‘Kliem ix-xiħ żomm fih’ u żgur li dan il-
qawl joqgħod perfett għal Ġorġ tagħna.

Il-Prim Awla tal-Qorti Ċivili laqgħet it-talbiet li sarulha mis-‘Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz’, u 
għaldaqstant ordnat lill-‘Għaqda Soċjali 10 ta’ Awwissu Vittoriosa’ biex tieqaf definittament milli tagħmel użu mill-isem 

‘Soċjetà Mużikali San Lawrenz’ bħala l-isem tal-banda tagħha.
Kien pruvat li s-‘Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz’ kienet ġiet iffurmata fis-sena 1883 bl-isem ta’ Duke of 
Edinburgh Band Club. L-isem tagħha nbidel fl-1978 u l-għaqda saret magħrufa bħala ‘Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana 
San Lawrenz’, u kienet ukoll tissejjaħ Banda jew Soċjetà Mużikali San Lawrenz.

Għal snin twal din kienet l-unika banda fil-Belt Vittoriosa taħt il-patrun tagħha San Lawrenz. Ġara li għall-ħabta tal-1999 
twaqqfet banda oħra ġdida, iffurmata minn eks membri tal-banda l-oħra, li ngħatat l-isem ta’ ‘Għaqda Soċjali 10 ta’ Awwissu 
Vittoriosa’, però dan l-isem inbidel għal “Banda San Lawrenz’.

Il-Qorti, preseduta mill-Imħallef Gino Camilleri, qalet li la darba jirriżulta li l-ismijiet huma, tista’ tgħid, identiċi u konsegwen-
tement qegħdin joħolqu konfużjoni bejn banda u oħra, kif ukoll taħwid fil-moħħ tal-pubbliku nġenerali, ‘Għaqda Soċjali 10 
ta’ Awwissu Vittoriosa’ għandha tieqaf minnufih milli tkompli tuża l-isem ta’ ‘Banda San Lawrenz’.

Ilment ieħor kien li l-‘Għaqda Soċjali 10 ta’ Awwissu Vittoriosa’ adottat arma li l-grafika tagħha jixbħu ħafna dik tas-‘Soċjetà 
Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz’ li ilha simbolu tal-istess banda sa mill-bidu tagħha.

Min-naħa tagħha l-Qorti qalet li l-grafika u d-dehra taż-żewġ armi, minkejja d-differenza minima li hemm fihom, hi simili 
għall-aħħar. Minkejja dawn id-differenzi żgħar li hemm, xorta waħda għandu jingħad li ż-żewġ armi huma simili u għalhekk 
faċilment joħolqu konfużjoni f ’moħħ il-pubbliku inġenerali.

“Iż-żewġ armi jixxiebħu ħafna u jfixklu lil min ikun qiegħed jarahom, b’mod partikolari meta l-pubbliku jirċievi xi fuljett dwar 
attività u ma jkunx jista’ jiġi faċilment determinat min ikun qed jorganizza l-attività. Barra minn hekk, ix-xebħ fl-isem kif ukoll 
fl-arma qegħdin joħolqu wkoll konfużjoni fil-każ ta’ xi waħda mill-baned li torganizza ġbir ta’ fondi”, spjegat il-Qorti.

Jirriżulta wkoll li l-bidla għall-isem ta’ ‘Għaqda Soċjali 10 ta’ Awwissu Vittoriosa’ sar waqt is-smigħ tal-kawża, kif inbidlet ukoll 
l-arma tagħha. Minkejja li m’hemmx dubju li wara dawn il-bidliet, il-konfużjoni naqset, il-Qorti ordnat lill-‘Għaqda Soċjali 10 
ta’ Awwissu Vittoriosa’ biex ma tkomplix tinqeda bl-arma inkwistjoni, jew bi kwalunkwe isem ieħor jew arma li jistgħu b’xi 
mod joħolqu konfużjoni mal-isem u l-arma tas-‘Soċjetà Mużikali Banda Vittoriosana San Lawrenz’.

Barra minn hekk fi żmien xahar għandha tiddistruġġi kull dokument, ittra jew ħaġa oħra fejn hemm riproduzzjoni tal-isem 
u jew tal-arma inkwisjtoni. Il-Qorti qalet li fin-nuqqas ta’ dan jistgħu jinbdew proċeduri għal min jiddisprezza ordni tagħha.

* Ta’ min jinnota li l-Għaqda Soċjali 10 t’Awwissu kienet xoljiet mill-funzjoni ta’ Soċjeta’ Mużikali  b’diversi membri li 
kienu jiffurmaw parti minn din l-Għaqda jidħlu membri fi ħdan is-Soċjeta’ Mużikali San Lawrenz. 

IS-SOĊJETA MUŻIKALI SAN LAWRENZ TIRBAĦ IL-KAWŻA
Ordnata ma tużax l-isem ‘Soċjetà Mużikali San Lawrenz’
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Il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru  Laqgħa għas-Segretarji u Delegati tal-Banda
     mill-Għaqda Każini tal-Banda

Il-Ħadd 3 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Kunċert Annwali fit-Teatru Manoel
     tal-Għaqda Każini tal-Banda
     Fl-10.00 am tlugħ tal-poloz tal-kompetizzjoni tal-
     iSnooker

Il-Ġimgħa 8 ta’ Novembru  Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi

L-Erbgħa 13 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ġimgħa 15 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

It-Tlieta 19 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Sponsors/
     Reklami

Il-Ħamis 21 ta. Novembru  Ħarġa ta’ Ġurnata għall-Irġiel

Il-Ġimgħa 22 ta’ Novembru  Festa Liturġika ta’ Santa Ċeċilja

L-Erbgħa 27 ta’ Novembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

Is-Sibt 30 ta’ Novembru  Fil-5.30 pm Quddiesa fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann
     u marċ fil-Belt fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Santa Ċeċilja

It-Tlieta 3 ta’ Diċembru  Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali

Il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru   Fis-6.00 pm Quddiesa għar-ruħ ta’ John Gatt

L-Erbgħa 4 ta’ Diċembru  Fl-10.00 am Laqħa tal-Kummissjoni Finanzi

Il-Ħadd 8 ta’ Diċembru  Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru  Festa Pubblika ‘ Ir-Repubblika’

Is-Sibt 14 ta’ Diċembru  Ikla tal-Milied għall-Bandisti, Membri, 
     Familji u Ħbieb fis-Sorreda Hotel

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru  Lejliet il-Milied, Il-Banda San Lawrenz tieħu sehem  
     fil-proċessjoni tal-Bambin

L-Erbgħa 25 ta’ Diċembru  Tifkira tat-Twelid tas-Sinjur tagħna Ġesu` Kristu

Is-Sibt 28 ta’ Diċembru  Christmas Party Annwali għall-Bandisti, 
     Membri, Familji u Ħbieb

It-Tlieta 31 ta’ Diċembru  L-Aħħar Jum tas-Sena 2013

L-Erbgħa 1 ta’ Jannar  L-Ewwel Jum tas-Sena 2014

ATTIVITÀ GĦAX-XAHAR TA’ 
NOVEMBRU - DIĊEMBRU 2013



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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