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

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

Tel: 2180 7526

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

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

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

Lawrence V. Farrugia

B

dejna sena ġdida. Nħarsu b’sodisfazzjon
għal dak li rnexxielna nagħmlu fis-sena
li għaddiet u għandna nimtlew b’entużjażmu
u kuraġġ għall-ġejjieni biex inkomplu fit-triq
tal-progress.

F’nofs ix-xahar ta’ Diċembru s-Sezzjoni
Żgħażagħ tal-Każin orgnanizzaw Play
Station Tournament. In-numru kbir ta’
żgħażagħ li attendew għal din l-attività
jikkonferma l-għatx li għandhom iż-żgħażagħ
biex ikollhom post fejn jiltaqgħu f’ambjent
san. Dan lilna jimlina b’kuraġġ u nawguraw
li s-sezzjoni tkompli torganizza attivitajiet
kulturali u soċjali għaż-żgħażagħ ta’ Beltna.
Fl-istess xahar ukoll irnexxielna norganizzaw
l-ewwel laqgħa soċjali għar-residenti barranin
tal-Birgu. Għalkemm l-attendenza ma kinetx
kif mixtieqa, tajjeb ngħidu li rċevejna ħafna
kummenti pożittivi kemm minn dawk
li attendew għal din l-attività kif ukoll
mingħand uħud li ma setgħux jattendu.

Quddiemna għandna sena mimlija b’attività u
xogħol. It-tisbieħ u l-manutenzjoni tal-Palazz
tagħna jibqa’ fuq il-lista. Wara li lestejna
it-taraġ u l-aperturi tas-sala l-ġdida, tajna
bidu għat-tikħil tal-fili tal-ħitan il-ġodda.
Bdew jinħadmu żewġ sopraporti kbar għattwieqi li jagħtu mit-taraġ għall-bitħa biex
ikunu jistgħu jsiru purtieri. Ix-xogħol fuq
l-aperturi u l-ħajt li hemm fil-ġenb tal-Każin
nittamaw li jkun lest qabel l-Għid. Qed
nittamaw li din is-sena jibda x-xogħol fuq
il-faċċata tal-Każin, l-aktar il-parti ta’ fuq.
Malli nakkwistaw il-fondi meħtieġa jiġu
ordnati l-aperturi tal-ewwel sular tal- faċċata
flimkien mal-gallarija biex b’hekk inkunu
biddilna l-aperturi tal-faċċata kollha. Wieħed
mil-isbaħ teżori li għandu l-Każin hija
l-għamara tal-arkivju mużikali. Dan l-aħħar
dan ġie kumplimentat bil-bankun fuq l-istess
disinn tal-għamara eżistenti. Issa li tlestiet
l-iskultura, qegħdin jitħejjew stimi u studju
ta’ kif jinżebgħu u tiġi ndurata l-għamara, filwaqt li jinżammu l-kuluri oriġinali tagħhom.
Naturalment dan huwa proġett li jirrikjedi
nfieq kbir u l-Kumitat sejjer jara minn fejn
jista’ jakkwista l-fondi meħtieġa. Wara li
sebbaħna d-daħla prinċipali bi rħam millisbaħ, din is-sena hemm il-ħsieb li tinbidel
l-irħama li kienet saret fl-okkażjoni tal-mitt
sena mit-twaqqif tal-banda biex tkun taqbel
ma’ dawk li saru f’dawn l-aħħar snin.
Din is-sena l-Kumitat flimkien malKummissjoni Banda sejjer jimpenja ruħu biex
iħajjar aktar tfal jattendu għal-lezzjonijiet
tal-Banda. Bil-koperazzjoni tal-Ministeru
tal-Edukazzjoni, fl-aħħar ġimgħa ta’ Marzu
sejra tiġi organizzata ‘Ġimgħa Banda’
fl-ibliet u l-irħula ta’ Malta. F’din il-ġimgħa
qed jiġu proposti dawn l-attivitajiet: viżti
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fil-klassijiet minn Alljievi, Bandisti u
Għalliema biex jagħmlu preżentazzjoni
ta’ strument, viżti fil-każini, open days,
laqgħat għall-ġenituri, open rehearsals,
open classes u ħafna attivitajiet oħra. Dan
is-suġġett importanti se jiġi wkoll trattat
f’Seminar li l-Għaqda tal-Baned sejra
torganizza fl-aħħar Ħadd ta’ Jannar.

Wara aktar minn sentejn ta’ diskussjonijiet
mal-Awtoritajiet tal-Knisja dwar iddokument konsultattiv ‘Nirrestawraw
il-Festi Flimkien’, issa ġie ffirmat u se jiġi
implimentat mit-8 ta’ April ta’ din is-sena.
Dak li sejjer jolqot ċ-ċelebrazzjoni tal-festi
li jsiru fil-Birgu huwa li marċi bil-kant ta’
disprezz jew piki ma jistgħux jindaqqu u
waqt il-marċi jistgħu jinġarru biss bnadar
u bżieżaq. Kemm il-kanun tas-sunetti
kif ukoll umbrellel u bandalori jistgħu
jiġu esebiti f’post fiss maqbul f’laqgħa
ta’ kordinament. Biex inżommu r-rotot
eżistenti tal-marċi jiġifieri li aħna ngħaddu
minn quddiem il-Każin ta’ fuq u tal-festa
l-oħra jgħaddu mill-pjazza jrid isir ftehim
bejn iż-żewġ Kumitati li jrid jiġi appovat
mill-awtorità tal-knisja. Dawn il-miżuri
japplikaw kemm għall-banda tal-lokal kif
ukoll għall-baned mistiedna. Ħaġa pożittiva
hija it-twaqqif ta’ Kumitat ta’ Kordinament
fejn dawk kollha nvoluti fl-organiżazzjoni
tal-festa jiltaqgħu mhux aktar tard minn
xahar wara l-festa u ta’ lanqas xahrejn qabel
il-festa jew meta xi Għaqda tifhem li hemm
il-bżonn li ssir laqgħa. Nifhem li b’rieda
tajba minn kullħadd naslu biex inżommu
t-tradizzjonijiet li għandna u nkunu ta’
eżempju għal pajjiżi oħra.

Għal dawk li ffrekwentaw il-Kolleġġjata ta’
San Lawrenz, setgħu jaraw il-mod dinjituż li
kienet armata l-knisja kif ukoll it-tmexxxija
tal-funzjonjijiet kemm tan-Novena kif
ukoll tal-Milied u l-aħħar tas-sena. Jiena
kemm il-darba esprimejt l-oppożizzjoni
għat-tqegħid tas-siġra tal-Milied fil-knisja
għaliex iċ-ċentru tal-attenzjoni għandha
tkun ix-xbieha tal-bambin Ġesù. Inħoss
l-obbligu li nfaħħar ix-xogħol li Fr. Stephen
qiegħed jagħmel mal-grupp tal-abbatini,
ż-żgħażagh u l-adoloxxenti.
Issa wara li għandna struttura li se tkompli
tissaħħaħ bil-ftuħ tal-Youth Centre, hu
f’idejn il-ġenituri li jibgħatu lil uliedhom
biex jattendu għall-attivitajiet li qegħdin
jiġu organizzati għalihom.
Semmejt ftit mill-ħafna proġetti li rridu
nwettqu biex inkomplu nżommu l-Każin
tagħna fost l-ewlenin. Dan jista’ jseħħ blimpenn tal-membri li lesti jmiddu jdejhom
u jagħtu ftit mill-ħin liberu tagħhom kif
ukoll bil-ġenerożità tagħkom.
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Il-logħob biċ-ċippitatu
ta’ nhar l-Għid il-Kbir

minn George Cilia

a mill-qedem, tradizzjoni ta’ kull sena nhar l-Għid
il-Kbir filgħodu, it-toroq tal-Birgu jimtlew bin-nies
ferħana jistennew l-istatwa tal-Irxoxt, simbolu tar-rebħa
tal-qawmien mill-mewt, għaddejja bil-bandiera tperper
sakemm ir-reffiegħa jgħollu l-vara fuq l-idejn biex Kristu
Rxoxt ibierek il-baħar u portijiet oħra. It-tfal bla sabar
jistennew lill-irxoxt ifittex jgħaddi ħalli jberkilhom ilfigolla.
Qabel l-aħħar gwerra kont tara xi raġel xiħ bil-qiegħda fuq
banketta daru mal-ħajt bit-tilar quddiemu mimli affarijiet
anke xi flus. Dan iħajjar lin-nies jilgħabu il-logħoba taċċippitatu billi joħorġu sold u jsemmu numru minn wieħed
sa tmienja. Ix-xwejjaħ idawwar b’subgħajh iċ-ċippitatu
u fuq dak in-numru li jistrieħ, il-ġukatur b’dak in-numru
rebbieħ jagħżel xi ħaġa minn fuq it-tilar. Il-logħob ta’ din
ix-xorta kien jinżamm fi ġranet ta’ festi kemm reliġjużi
u dawk ċivili.

X’kien iċ-ċippitatu
Iċ-ċippitatu kienu jilgħabu bih it-tfal u l-kbar. L-aktar
wieħed komuni kien magħmul minn biċċa kartuna soda
maqtugħa tonda f’dajametru ta’ xi sitt ċentimetri b’sitt
iġnub dritti. F’kull taqsima kienu jiktbu numru minn
wieħed sa sitta, u kien hemm min jagħmlu wkoll bi tmien
numri. Ċippitati oħra minflok numri kienu jagħmlulhom
kliem. Dawn ma kinux isiru tal-kartun iżda tal-injam,
oħrajn jiġu minn barra maħdumin tar-ramm abjad jew talbronż b’sitt iġnub ċatti. Fuq dawn il-ġnub kien ikollhom
kliem bit-Taljan li jfissru hekk: “Ma tieħu xejn, tieħu
kollox, tqiegħed kollox u kliem ieħor”. Fir-realtà l-kelma
ċippitatu ġejja mil-Latin “Accipe Tuum” li tfisser “hu
kollox għalik”.

Nhar l-Għid il-Kbir
Il-Ħadd filgħodu nhar l-Għid il-Kbir, mad-daqqa talqniepen iħabbru l-glorja, il-banda Vittorjosana tibda
l-marċi u l-valzi brijużi, in-nies toħnoq il-pjazza biex
tassisti għall-ewwel ġirja tal-Irxoxt, statwa artistika
mill-isbaħ, tiegħla t-telgħa bil-ġirja. Il-bejjiegħa bil-qfuf
tal-karawett u ċiċri, tal-pastizzi u qassatat, tal-ġelati,
tal-figolli u tar-ruġġjata jduru mat-toroq tal-proċessjoni.
Raġel magħruf sewwa min-nies tal-Birgu, Pawlu Scerri
bil-laqam ta’ Farretti, bniedem ċajtier, maħbub minn
kulħadd, deherlu li kellu jżomm din id-drawwa tal-bejgħ
tal-figolli bit-tilar u ċippitatu. Wara l-gwerra (1940-1943)
kien l-ewwel wieħed li rama f’nhar l-Għid il-Kbir b’dan
in-negozju. Jidher li din il-logħba baqgħet popolari għax

4		

Il-bejjiegħ tal-figolli f’nhar l-Għid il-Kbir
Pittura immaġinattiva tas-Sur Guido Lanfranco
ħafna kienu jippruvaw xortihom biex b’sold tista’ tirbaħ
figolla. Pawlu kien imdawwar bin-nies, min iħares lejh
u min jilgħab forsi jirbaħ figolla b’sold. Tkun xi tkun,
ħuta, ħamiema, vapur jew żiemel bil-bajda taċ-ċikkulata
f’nofs żaqqu, f’dak iż-żmien figolla kienet tiswa sitt soldi.
Naturalment id-dulċier jaħdem il-figuri, filwaqt li Pawlu
jagħmel profitt meta t-tilar jinbiegħ kollu.
Dan il-logħob ġieli anke kien isir għall-flus, u issa tajjeb
li nfakkar li kull logħob bil-flus huwa llegali. Il-pulizija
ma kinetx tippermetti logħob għall-flus bla permess
u Pawlu ma kellu ebda permess, għalhekk il-pulizija
kienet tiġri wara dawn il-bejjiegħa ta’ bla permess u
jikkonfiskawlhom il-prodotti tagħhom. Pawlu, li kien
soċju fil-każin tal-Banda San Lawrenz, kien jiskarta
l-pulizija kif jarahom ġejjin billi jidħol bit-tilar flintrata tal-każin. Dak iż-żmien, is-segretarju “ad vitam”
Benedittu Dalmas kien kostrett jibgħat il-barra lil Pawlu
qabel ma jidħol fl-inkwiet il-każin. Sadanittant, it-tilar
inħataf mill-pulizija, il-logħob waqaf ħesrem, u Pawlu
jiġri warajhom lejn l-għassa biex ikellmu l-ispettur. Kif
kienu jispiċċaw dawn l-istejjer ma nafx, biss Pawlu kien
jinsisti li l-figolli m’humiex tiegħu.
Illum dan ix-xenarju kollu nbidel, jekk it-tfal jixtiequ
figolla jew bajda taċ-ċikkulata trid tinxtara mingħand
tal-ħanut. Iċ-ċippitatu twarrab, għadda għall-istorja u min
irid jilgħab għall-flus jattendi fil-post adattat għal dan illogħob. Il-ħwienet tax-xorb jarmaw fil-beraħ l-imwejjed
bis-siġġijiet għall-kumdità ta’ kulħadd, u r-restorants
tax-xatt u oħrajn fit-toroq iħajruk għall-ikel tagħhom.
Id-drawwiet jinbidlu u aħna ninbidlu magħhom, il-festa
reliġjuża ta’ Krsitu Rxoxt saret iktar popolari b’nies minn
Malta kollha, u turisti kemm tara b’għajnjek jattendu għal
din id-dimostrazzjoni ta’ ferħ kull sena.
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Mill-Birgu tal-Imgħoddi
Kor mill-Aqwa fil-Birgu

F

jikteb Anton Attard

is-snin ta’ qabel il-gwerra, din il-belt kienet magħrufa għall-Kor mill-aqwa li kellu l-Qasam tas-subien tal-Museum
. Dan tikkonfermah ittra lill-Editur tal-ġurnal Il-Berqa, fil-ħarġa tat-2 ta’ Diċembru 1938. Din dehret taħt ilpsewdonimu D.Ġ.F., li llum kulħadd jaf li dan kien il-Kanonku Dun Ġammari Farrugia.
F’ din l-ittra, Dun Ġammari kien kiteb li, s-Superjur Ġanni Schembri flimkien mas-soċju Manweli Attard fuq
l-armonju, irnexxielu jgħaqqad kor, kompost minn madwar 60 tifel u xi ftit żgħażagħ mill-istess Qasam. Huwa
ddeskriva dan il-Kor bħala wieħed li għall-interpretazzjoni tal-Mużika Gregorjana, ma kienx hawn ieħor li jħabbatha
miegħu f’Malta. Kompla, li dan il-Kor jispikka l-aktar fil-Quddiesa Kantata li kienet issir fil-Ħdud ta’ l-Avvent u
tar-Randan, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz.
Minn dak li kienu jgħidu soċji antiki tal-Qasam, il-Kor kien jiġi mistieden f’diversi parroċċi oħra biex ikanta waqt
xi funzjonijiet importanti li kienu jsiru f’diversi nħawi. Prominenti fost oħrajn, kien hemm Il-Qrendi, Hal-Kirkop,
l-Imġarr, iż-Żejtun, Bormla u l-Isla.
Ukoll fis-snin li ġew wara li kienet dehret l-ittra ta’ Dun Ġammari’ fil-ġurnal imsemmi, il-Kor baqa’ attiv ħafna u
kien hu li pprovda l-mużika u l-kant kollu tul jiem il-festa ta’ San Lawrenz iċċelebrata fl-1940, xahrejn wara li dħalna
fil-gwerra. Dan ġara għax il-kantanti u l-mużiċisti tas-Surmast Diacono kienu fi sfrattu sħiħ wara li xterrdu f’diversi
rħula ’l bogħod mill-periklu. Reġa’ kien l-istess kor li pprovda l-kant kollu fil-festa ċċelebrata fl-1943, meta naqas
il-periklu u n-nies bdiet ġejja lura, wara li l-konflitt kien tbiegħed mhux ħażin minn xtutna.
Wara Schembri, il-kor għadda f’idejn is-soċju Joe Farrugia Cassano li msieħeb mill-istess Manweli Attard, kompla
fejn kien ħalla dak ta’ qablu. Kien hu li dderieġa l-Kor li laqa’ l-Istatwa tal-Kunċizzjoni bl-Ave Maria, mal-banda
Vittoriosana Duke of Edinburgh, mal-wasla tal-pellegrinaġġ ħdejn ir-Rialto Cinema, meta l-istatwa u l-kwadru titular
inġiebu lura minn Birkirkara fi tmiem il-gwerra.
Għal għadd ta’ snin wara, il-Kor Musewmin baqa’ janima l-Quddiesa Kantata fil-Hdud tal-Avvent u r-Randan kif
ukoll f’funzjonijiet oħra, li kienu jsiru minn żmien għall-ieħor, anki barra mill-parroċċa
Wara li Joe Farrugia Cassano nħatar superjur fil-Qasam tal-Museum tal-Kalkara, dan il-Kor qabad in-niżla sakemm
qajl, qajl, baqa’ ma nstamax aktar.

Insubordinazzjoni fil-Festa ta’ San Lawrenz

Fil-bidu tas-Seklu Dsatax, meta Kastell Sant’Anġlu kien f’fidejn il-Militar, f’ċerti festi partikulari fil-periferiji tal-Port ilKbir, f’ħinijiet stabbiliti, kienu jiġu sparati tiri mill-kanuni tal-Kastell bħala salut lill-qaddis li tkun qed tiġi ċċelebrata l-festa
tiegħu.. Dawn kienu l-festi maġġuri fit-tlett ibliet tal-Kottonera u dawk tal-Karmnu u ta’ San Duminku tal-Belt Valletta.
L-isparar fil-festa ta’ San Lawrenz mill-kanuni tal-Kastell kien isir hekk: 30 tir lejlet il-festa f’nofsinhar, salut ieħor nhar
il-festa waqt is-Sanctus tal-Quddiesa u ieħor fis-6.30 ta’ filgħaxija waqt il-ħruġ tal-purċissjoni.
Iżda l-festa ċċelebrata fl-1823 qanqlet inkwiet bla bżonn lil żewġ fizzjali Ingliżi li wassal saħansitra għal tmiem il-karriera
militari tagħhom.
Lt. George Dawson u Capt. Thomas Atchinson tar-Royal Artillery Reg.., ġew ordnati mill-Kap Kmandant biex jieħdu ħsieb
l-isparar tas-salut f’jiem il-festa ta’ San Lawrenz. Iżda dawn irrifjutaw li jagħmlu dan, għax sostnew li, bħala Protestanti,
kienu jemmnu li dan ikun kollaborazzjoni f’għemil ta’ idolatrija.
Għalkemm l-isparar sar xorta waħda minn ħaddieħor, ir-rifjut taż-żewġ fizzjali ġie kkunsidrat mill-Kmandanti Militari
bħala att ta’ insubordinazzjoni gravi, li seta kellu konsegwenzi serji. Dan, għax l-Ingliżi kienu attenti li ma jiżbaljawx, bħal
m’għamlu l-Franċiżi, billi jurtaw lill-poplu b’xi atti kuntrarji jew li m’humiex konformi mat-twemmin nisrani
Għalhekk, ftit wara, iż-żewġ fizzjali kienu tressqu quddiem Qorti Marzjali u wara li nstabu ħatja, tkeċċew mill-Armata u
ntbgħatu lura lejn pajjiżhom.
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Lejn numru ta’ sfidi ġodda matul is-sena 2012

minn Bjorn Callus

W

ara li kulħadd ċekċek it-tazzi, feraħ b’xulxin, kilna u xrobna flimkien fl-attivitajiet li organizzajna, l-ikla tradizzjonali
kif ukoll li-Party ġewwa l-każin li kienu suċċess, gawdejna u ħriġna fil-Jiem ta’ Festi, kważi kulħadd jibda jara kif
ħa jerġa’ jidħol lura fir-rutina normali tal-ħajja. Nerġgħu nirritornaw għax-xogħol, nerġgħu naqbdu r-rutina ta’ kuljum,
anke bil-“commitments” li jkollha persuna bis-sehem tagħha fl-għaqdiet u nħarsu lejn il-pjanijiet ta’ matul din is-sena.
Il-każin u l-kumitat tal-Banda tagħna mhux b’eċċezzjoni, u tista’ tgħid li erġajna qbadna r-rutina immedjatament wara
l-ewwel ġurnata tas-sena l-ġdida. Apparti l-preparamenti ta’ għeluq is-sena 2011 u r-rappurtaġġ dwar din is-sena li jsir filLaqgħat Ġenerali Annwali li ser isiru propju f’nofs dan il-perjodu, nibdew nippjanaw ix-xogħol li ser nwettqu matul din
is-sena, kif ukoll x’inhuma l-isfidi l-ġodda li ser inħabbtu wiċċna magħhom.

Mil-lat ta’ xogħol, immedjatament jiġuni f’moħħi tlett affarijiet: Sala Ġdida, Sala tal-Arkivju u Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira.
Rigward is-Sala l-ġdida wara li din inbniet, ġie mgħoddi d-dawl, saru bibien u twieqi tal-aluminium, wasalna għall-pass
tat-tikħil minn barra. Fir-rigward tas-Sala tal-Arkivju, il-ġojjell tal-Palazz tagħna, apparti li nkomplu naħdmu fuq il-bankun,
li wara li twaħħlu l-panewijiet qed jieħu bixra verament artistika, hemm ukoll l-Arkivju Mużikali, li verament għandu
bżonn li jiġi miżbugħ mill-ġdid u fl-istess ħin jiġi restawrat l-injam. Għal dan il-għan qegħdin naħdmu sabiex ikollna ideja
ta’ prezzatura ta’ x’jinvolvi x-xogħol, biex niżguraw li dan il-wirt li għandu mad-disgħin sena ngawduh għall-disgħin sena
oħra mill-inqas.
Il-Wirja tal-Ġimgħa l-Kbira, magħrufa bħala ‘Ġetsemani’, ser tara wkoll żieda oħra, li tfisser armar ta’ struttura adekwata,
preparamenti u żieda ta’ dawl u ħafna affarijiet oħra żgħar. Dan flimkien mat-tlestija tal-ħajt tal-ġenb tal-każin, ir-restawr
tal-faċċata majestuża tal-każin u ħafna irqaqat oħra li jinqalgħu minn żmien għal żmien u li wieħed ikollu bżonn jieħu
ħsieb f’Palazz Antik.
Però s-sena tagħna mhux ser tkun limitata lejn restawr u xogħol ta’ manutenzjoni biss, lanqas lejn l-impenji bandistiċi biss
tal-banda, imma diversi sfidi u proġetti oħra. Biss biss nsemmi kif il-President, is-Sur Lawrence V. Farrugia, din is-sena
ser ikun qed jagħlaq il- 25 sena minn meta laħaq bħala President tas-Soċjetà. Però din is-sena wkoll, kif jaf kulħadd, hi
s-sena tal-implimentazzjoni tad-Dokument dwar il-festi, “Nirrestawraw il-Festi”, li ġie maqbul u ffrimat bejn il-Kurja talArċisqof u l-Għaqda Każini tal-Banda.
Kif jaf tajjeb kull min ta ħarsa lejn x’ġie maqbul u ffirmat f’dan id-dokument, spiċċa ż-żmien li jkollna żewġ festi, bilkumitati kollha taż-żewġ festi jaħdmu għal rashom mingħajr ma jitkellmu bejniethom b’mod uffiċjali. Spiċċa ż-żmien li
aħna nagħmlu li rridu u huma jagħmlu li jridu u ħadd ma jinteressah minn ħadd, imma wasal iż-żmien li b’sens ta’ maturità
u iktar u iktar responsabbiltà lejn dak li bnejna matul iż-żmien il-partijiet kollha konċernati jiltaqgħu madwar mejda sabiex
jiġi stabbilit xi jsir fil-festi u jkun aċċettabbli għall-kulħadd. B’hekk niżguraw li ħadd ma jurta ruħu, u iktar u iktar ma
jinqalgħux problemi bla sens waqt il-marċijiet.
Għaldaqstant, l-implimentazzjoni ta’ dan id-dokument, speċjalment b’dan il-ftehim li jrid jintlaħaq sabiex inkomplu ngawdu
il-festi tagħna hekk kif nafuhom, hu sfida ġdida, għax ser joħodna f’orizzonti li s’issa qatt ma konna fihom b’mod daqshekk
dirett. Però m’għandniex nimlew u ninfaxxaw rasna qabel naqsmuha, għax ser niżguraw li l-interessi u l-attivitajiet li huma
għall-qalb il-poplu Vittorjożan waqt il-festi tiegħu ser jibqgħu isiru u jseħħu.
Sfida oħra li rridu nidħlu għaliha hi tal-bandisti tal-post u l-alljievi. Il-Gvern Ċentrali poġġa għodda tajba ħafna disponibbli
għall-użu tal-każini tal-baned, u propju f’dan ir-rigward li rridu naħdmu sabiex niżguraw futur tajjeb lill-banda tagħna.
M’inhix qed nitkellem mil-lat amministrattiv u ta’ tmexxija, imma mil-lat mużikali, is-sisien u l-bażi tas-Soċjetà tagħna.
Irridu flimkien naraw kif ser nattiraw alljievi biex jitgħallmu l-mużika. Żgur li dan l-eżeċizzju jrid isir mal-iskejjel li għandna
fil-Birgu, u nemmen li bir-rieda tajba ta’ kulħadd naslu li jkollna riżultati pożittivi ferm. Però hemm bżonn l-għajnuna
tagħkom ukoll, billi tħeġġu tfal tagħkom, neputijiet, ħbieb eċċ sabiex jitgħallmu l-arti mużikali. Tislijiet.

Messaġġ tal-Arċipriet

Dun Joe Cilia

Ħbieb,
dejna sena ġdida b’tant tamiet u proponimenti. Żgur li kull wieħed u waħda minna jixtieq li jkollu tama għal sena tajba u
forsi għaliex le, anke aħjar minn ta’ qabilha. Għaddiet sena oħra, u f’sena jiġru bosta affarijiet u ngħaddu minn ħafna ġrajjiet
li wħud minnhom inkunu nafu bihom u nistennewhom u wħud minnhom lanqas inkunu nistennewhom. Jista’ jkun li din is-sena
għal xi wħud kienet sena tajba u jista’ jkun li għal xi wħud le. Imma żgur li immaturajna aktar għax kull ġrajja, jew esperjenza
li tgħaddi minnha, kemm jekk pożittiva u anke jekk le, timmaturak. Kuraġġ lil dawk li din is-sena l-ġdida bdewha bi tbatija,
jew dwejjaq, għax minħabba mard, għax minħabba li tilfu xi persuna għażiża, jew għax minħabba xi nkwiet. Il-Mulej huwa
dejjem qrib tagħna u tat-tbatijiet li nkunu għaddejin minnhom. Żgur li mhux dejjem se jkollna tweġiba quddiem il-mumenti
diffiċli li ngħaddu minnhom imma l-qawwa ta’ Alla tinkuraġġina. Kuraġġ ukoll lil dawk li bdew is-sena tajjeb. Iż-żmien għaddej
għalhekk kuraġġ sabiex it-tajjeb li hemm f’ħajjitna nibqgħu ngħixuh.

B

Permezz ta’ dan il-messaġġ nixtieq nistqarr magħkom ukoll li nħossni kuntent illi qiegħed magħkom bħala Arċipriet u li sibt
koperazzjoni u rieda tajba mill-President u minnkom membri tal-Każin. Dan jimlieni b’fiduċja li f’din is-sena se nkomplu
naħdmu flimkien aktar għal qalbna għal ġid ta’ kulħadd. Il-Mulej ikompli jbierek il-ħidma tagħna u San Lawrenz iħarisna!
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Il-Birgu jifraħ bin-nomina ta’
Kardinal Vittoriosan - Patri Prospero Grech

P

atri Prospero Grech, wild din il-belt, twieled fl-24 ta’ Diċembru
1925 minn Vincenzo u Amalia Gatt u ġie mgħammed filParroċċa ta’ San Lawrenz. Huwa kien mill-familja tal-Professur Craig
li kien magħruf ħafna għall-ħila medikali tiegħu. Trabba l-ewwel
snin f’din il-belt u kien student fil-Liċeo, imma l-Gwerra begħdet
mill-Birgu bosta familji.
Kien fis-sena 1943 meta daħal mal-Patrijiet Agostinjani. Naħseb
ħafna jiftakru kemm żgħażagħ Lawrenzjani kienu patrijiet f’din
il-Komunità, għax ulied il-Birgu kienu jgħażlu l-ordnijiet ta’ Santu
Wistin u ta’ San Duminku.
Kellna patrijiet li għamlu unur lil din il-Belt. L-ewwel studji tiegħu kienu fil-Kunvent San Mark ir-Rabat u
hekk kif għaddiet il-gwerra, fl-1947 mar Ruma jkompli l-istudji. Lura Malta kien kiseb scholarship fl-Ingilterra
fejn attenda l-Universitajiet ta’ Oxford u Cambridge u hemm ottjena dottorati. Kien fl-1950 li ordna Saċerdot
f’Ruma. Minn hemm beda triq ta’ kisbiet ta’ professjoni fit- teoloġija u fl-Iskrittura. Huwa sar Rettur tal-Kulleġġ
tal-Università tal-Lateran.
Huwa ppubblika diversi kotba dwar it-Teoloġija u l-Bibbja. Kien ħa sehem sewwa fil-Konċilju Vatikan II.
Kien lingwist u ta bosta konferenzi bl-Ingliż, Taljan, Franċiż, Ġermaniż u Olandiż. Nista’ ngħid li baqa’ marbut
ma’ Malta u l-Birgu tiegħu. Meta kien l-Ingilterra ta sehemu dwar l-ilsien Malti li dejjem għożżu. Huwa kien
dejjem juri nteress dwar Malta u partikolarment dwar il-Birgu, Belt twelidu.
Huwa attenda l-ewwel skola għand is-Sorijiet tas-St. Joseph u wara St. Catherine School Sliema. Kompla
l-Liċeo u ottjena l-Matrikola ta’ Malta u ta’ Londra. Fl-Università ta’ Malta attenda kors tax-Xjenza u Mediċina.
Fl-1943 ħa libsa ta’ Santu Wistin u fit-8 t’Ottubru 1942 ipprofessa. Għal sentejn studja l-Filosofija fil-Kunvent
tar-Rabat.
F’Ottubru 1946 mar Ruma jistudja fil-Kulleġġ Sta. Monika. Ordna Saċerdot fil- Bażilika San Giovanni Laterano
fil-25 ta’ Marzu 1950. Għamel sentejn fl-Università Gregorjana sa ma’ fl-1953 ħa lawreja S.Th. D fit-Teoloġija.
Fis-sena 1951 għamel kors tal-Psikoloġija fl-Università ta’ Friburgu fl-Isvizzera. Bejn is-snin 1953-55 għamel
kors fl-Istitut Bibbliku ta’ Ruma u ħa Liċenzja bl-unuri kollha (summa cum Laude)
Fl-1955 kien żar il-Palestina u lura Malta ġie jgħallem l-iskrittura fil-Kunvent tar-Rabat u wkoll fit-Training
College tal-Virtù, u fl-Università kien jgħallem l-Apoloġetika. Ingħata scholarship mill-British Council u bejn
is-snin 1957-58 studja l-Ebrajk f’Oxford. Bejn is-snin 1958-59 assista lill-Professur Arberry fl-Università ta’
Cambridge. Fis-sena 1962 f’Ruma kien segretarju tal-Vigarjat. Kellu wkoll dawn il-pubblikazzjonijiet: Educating
Christians, Dun Karm Poet of Malta u The Atonement and God. Fis-sena 1965 kien magħżul Rettur tal-Istitut
Internazzjonali Santa Monika f’Ruma.
Il-President u l-Kumitat tas-Soċjetà jifirħu.

Il-Kumitat jixtieq jirringrazzja lil dawk li taw id-donazzjoni tagħhom waqt ilmaratona tas-Snooker b’risq l-irħam tal-Knisja fejn inġabret is-somma ta’ € 785
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Party tal-Milied
Bħalma jsir kull sena, ilKummissjoni Attivitajiet
S o ċ j a l i o rg a n i z z a t g ħ a l
darb’oħra l-Party tal-Milied
ġewwa l-każin bejn il-Milied u
l-Ewwel tas-sena, preċiżament
nhar l-Erbgħa 28 ta’ Diċembru.
Għalkemm l-attendenza ma
kinitx daqshekk numeruża
bħas-snin ta’ qabel, din issena kien wieħed mill-isbaħ
parties, speċjalment minħabba
l-entertainment li kien hemm,
permezz ta’ diversi kantanti,
korijiet u fuq kollox Unison Band, li hija Big Band magħmula minn strumenti tal-Brass u
oħrajn li taw pjaċir lil kull min kien hemm.

Ikla tradizzjonali tal-Milied
Nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru, ilKummissjoni Attivitajiet Soċjali
fi ħdan is-Soċjeta` Mużikali
San Lawrenz organizzat l-ikla
tradizzjonali tal-Milied ġewwa
lukanda ewlenija, il-Coastline
Hotel. Bil-parteċipazzjoni ta’
madwar 80 ruħ, din l-ikla kienet
suċċess ferm u kull min attenda
żgur ħa pjaċir bl-atmosfera
soċjali u familjari li kien hemm,
biex ma nsemmux l-ikel bnin
li kien hemm f’dan il-buffet.
Din l-ikla kienet tista’ tgħid
mistennija, wara li s-sena l-oħra
ma kinitx saret minħabba li
l-Banda San Lawrenz kienet impenjata bil-programmi tagħha ġewwa l-Belġju bħala parti milliskambju mużikali u kulturali li ġie organizzat matul is-sena 2011. Il-Kummissjoni Attivitajiet
Soċjali diġa` ħejjiet programm intensiv t’attivitajiet simili, u ninsabu ċerti li l-persuni li dejjem
ingħaqdu magħna ser ikomplu jagħmlu dan.
8		
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Laqgħa Soċjali
għall-barranin li
joqogħdu l-Birgu
Nhar is-Sibt 10 ta’ Diċembru, ilKumitat Ċentrali tas-Soċjeta` Mużikali
San Lawrenz organizza laqgħa għallbarranin li joqogħdu fil-Birgu. Din illaqgħa, li kellha skop soċjali kif ukoll li
tintroduċi l-każin lill-persuni barranin
li ngħaqdu magħna f’Beltna, tista’
tgħid li kienet suċċess għax għalkemm
attendew ftit persuni barranin, dawn
urew interesss kbir, tant li kien hemm fosthom wegħduna li ser iħajru lil sħabhom jiġu meta
ssir laqgħa oħra ta’ din ix-xorta. Grazzi għall-interventi u l-lectures mogħtija fuq il-Birgu u
fuq l-esperjenza tal-Banda fil-festa u fil-ħajja soċjali tal-Birgu, din il-laqgħa kienet waħda
interessanti ferm. Żgur li matul is-sena 2012 ser naraw iktar attivitajiet simili.

FIFA 2012 Playstation 3 Tournament
Nhar is-Sibt 10 t’ Diċembru,
il-Kummissjoni Żgħażagħ
fi ħdan is-Soċjeta` Mużikali
San Lawrenz organizzat
ġewwa l-każin Tournament
tal-Playstation 3 tal-logħba
popolari FIFA 2012. Bilparteċipazzjoni sabiħa ta’
madwar 20 żagħżugħ, dan
it-tournament kien wieħed
ta’ suċċess kbir fejn minn
filgħodu sa tard wara nofsinhar,
kulħadd lagħab bi spirtu
sportiv sakemm fl-aħħar ħareġ
ir-rebbieħ. Il-Kummissjoni
tixtieq tirringrazzja mill-qalb
lis-Sur Charles Boxall kif ukoll lill-Zunga DVD Rentals taż-Żejtun għax mingħajr l–għajnuna
tagħhom ma kienx ikun possibbli li din l-attivita` ssir.
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Għalina n-Nisa

riċetta

Ross bil-larinġ

Ikollok bżonn: Isservi 4

2 imgħaref butir
2 basliet imqaxxra u mqatta’ rqaq ħafna
400g ross
qoxra maħkuka ta’ larinġa
litru w nofs stokk tat-tiġieġa miżmum jaħraq
meraq ta’ żewġ larinġiet (forsi jkollok bżonn ftit aktar)

4 imgħaref ġobon maħkuk
parmiġġjan
2 imgħaref tursin frisk
imqatta’
2 imgħaref krema
melħ u bżar mitħun
jekk trid, żomm il-qoxra
tal-larinġa biex iżżejjen

Metodu:
1. Dewweb il-butir f’kazzola u qalli l-basal għal 5 minuti
2. Żid ir-ross u ħawwad spiss għal 5 minuti. Żid ftit stokk u dejjem ħalli r-ross jassorbi l-likwidu qabel iżżid
aktar. Ibqa ħawwad
3. Wara qisu 10 minuti, żid il-qoxra u l-meraq tal-larinġ u dejjem kompli żid l-istokk waqt li tibqa’ tħawwad
4. Wara bejn wieħed u ieħor 10 minuti oħra, jew kif tara li r-ross assorba l-istokk biżżejjed (tħallihx ħafna
iktar però), neħħi kollox minn fuq in-nar u żid il ġobon, krema u t-tursin. Żid melħ u bżar skond il-gosti
tiegħek. Hallieh joqgħod għal minuta jew tnejn u servi mżejjen bil-qoxra tal-larinġa
F’din ir-riċetta rridu noqgħodu attenti għall-ammont ta’ meraq minħabba li t-togħma tiegħu taf tiġi qawwija
ħafna mal-kumplament tal-ingredjenti. Jien nissuġġerixxi żewġ larinġiet però kif taf, ma tistax tgħid kemm
ikunu mmerrqin. Ikkalkula li jkollok bejn 100ml u 150ml.

Tajjeb li tkun taf
• Qabel tibda tqatta’ l-fwied biex issajru, ferra fuqu ftit misħun jagħli.
Ħallih jixxarrab għal minuta, imbagħad qattru mill-misħun.
• Qabel tiftaħ landi tal-preserve bħal corned beef, poġġihom fil-friġġ
minn
qabel. Il-corned beef joħroġ aktar malajr mill-landa u jekk tkun se tqattgħu biċċiet, jitqatta
aħjar.
• Biex tiksi l-laħam bid-dqiq, aqbad borża tal-karti jew tal-plastik, itfa’
d-dqiq u l-laħam fiha u ħawwad tajjeb sakemm il-laħam jinkesa kollu biddqiq.
• Meta tkun qed tifforma l-pulpetti jew ikel ieħor simili, xarrab
idejk qabel biex it-taħlita ma tibdiex
teħel ma’ jdejk.
• Poġġi z-zalzett għal minuta jew tnejn fil-misħun jagħli, ixxugah tajjeb
ħalli jixxotta mill-ilma, u meta jinqela, ftit hemm ċans li tinqasam il-ġilda ta barra.

Uża l-banana kontra t-tikmix
• Għaffeġ banana misjura ma kuċċarina għasel, imbagħad ħallat mgħarfa krema.
• Din it-taħlita hija effettiva għall-ġilda xotta u sensittiva. Jekk il-ġilda tiegħek hija
żejtnija, żid kuċċarina meraq tal-larinġ frisk. Laħlaħ wara għaxar minuti.
• Għal xagħar xott, itfa banana misjura fil-liquidiser u żid 2 imgħaref żejt il-lewż
jew żejt tas-sunflower (tal-fjura tax-xemx). Ħallat tajjeb u applika maxxagħar imxarrab. Dawwar ma rasek biċċa cling film u ħallih għal 20
minuta. Wara aħsel xagħrek bħas-soltu.
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Wiċċ Imb’Wiċċ ma’ ............
Mons. Lawrenz Mifsud

minn Paul Micallef

L-aħħar parti (tkompli mal-ewwel parti li deher fil-ħarġa ta’ Diċembru - Jannar)

Fatti kontroversjali
Ma setax jonqos li ma ddiskutejtx
miegħu ċerti fatti kontroversjali li seħħew
fi żmienu, fosthom il-polemika fuq ittneħħija tal-artal ta’ San Franġisk biex issir
in- niċċa ta’ San Lawrenz, li flimkien ma’
dik tad-duluri u l-ġilandra tas-Santissmu
Sagrament, huma xogħol ta’ missieru
Lorenzo Mifsud, fuq disinn ta’ Antonio
Buhagiar.
Hu wieġeb li kienet ix-xewqa tal-poplu Vittoriosan
li jkollu niċċa għall-istatwa tal-patrun, u li din in-niċċa
il-ġdida saret bl-approvazzjoni tal-Kapitlu, tal-Kurja u
tal-membri tal-Kummissjoni tal-arti tal-istess Kurja.
Biex iseħħ dan il-proġett kellhom isiru xi tibdiliet
ordnati mill-Kummisjoni tal-Arti fuq id-disinn oriġinali
u li kieku ma sarux, dan il-proġett qatt ma kien se jseħħ.
L-artal ta’ San Franġisk, kif talbet il-Kurja reġa’
nbena u jinsab wara n-niċċa fl-Oratorju tal-Kunċizzjoni.
Fatt ieħor li anke ħa dimensjoni nazzjonali kien il-każ
tas-sena 1978 meta kien miet il-Papa Pawlu VI fis-6 t’
Awwissu. Għall-ewwel il-funeral kien se jsir f’data viċin
ħafna il-mewt, u għalhekk il-Kurja kienet tat il-permess
biex issir il-Festa ta’ San Lawrenz.
Ġara imma, li d-data tal-funeral tal-Papa inbidlet, u
għalhekk il-festa kellha tinżamm. Dan ma setgħax isir
billi kulħadd kien armat u ma kienx hemm ċans li jinbidel
il-programm. Mons Mifsud kien ħa ir-responsabilità iebsa
li jagħmel il-festa fuq jumejn eżattament wara d-difna.
Din id-deċiżjoni ma ntlaqgħetx tajjeb minn kulħadd,
tant li meta ġie Mons Arċisqof Mercieca biex jagħmel
ordinazzjoni saċerdotali, hu pubblikament ikkritika
dil-ħaġa. Wara l-funzjoni l-Arċipriet Mifsud kien offra
r-riżenja tiegħu, liema ħaġa l-Arċisqof mhux biss m’
aċċettahiex anzi faħħar ix-xogħol li kien qed jagħmel
fil-parroċċa.

Wara l-Birgu
Wara 19 il-sena bħala arċipriet il-Birgu, kien wasal
iż-żmien biex jiċċaqlaq u ġie trasferit għall-parroċċa
tas-Siġġiewi fejn dam għal għaxar snin. Bħalissa hu
jieħu ħsieb il-kappella tal-Qalb ta’ Ġesù f’Ħaż-Żebbuġ u
qiegħed ukoll ir-Rettur tal-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann.

Għeluq
Għall-mistoqsija nibbiexa tiegħi dwar kif iqis iżżmien tiegħu fil-Birgu minkejja l-ostakli kollha li ltaqa’
magħhom, bl-iktar mod skjett, dirett u bla tlaqliq hu
weġibni “L-isbaħ żmien ta’ ħajti”. Dwar liema l-iktar
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ħaġa li xtaq isseħħ iktar waqt il-parrokat
tiegħu, għal darba oħra b’sinċerità weġibni
“Li ż-żewġ komunitajiet tal-Birgu iqarrbu
iktar lejn xulxin u jaħdmu iktar flimkien”.
Dwar il-Birgu tal-lum hu wieġeb li hu
ferhan li għad hemm nies li jaħdmu b’mod
volontarju b’risq il-fergħat tal-festa. Jibża’
li jekk jispiċċaw ċerti nies illum il-Każin
tal-Banda jaf isib problemi fil-futur, ikkritka
kemmxejn dak li fl-opinjoni tiegħu hu
l-ammont kbir u l-kobor esaġerat tal-armar
ta’ barra. Dan minħabba l-fatt li llum tant hawn armar filBirgu, li biex tarmah trid tassew grupp ta’ nies dedikati
bħal ma’ dejjem kellna, u bħal ma’ hawn sal-lum. J’Alla
jibqa’ hekk għall-futur għax inkella l-armar kollu żgur
ma jkunx jista’ jintrama’.
Huwa faħħar ukoll u japprezza l-ħidma tas-sagristan u
tal-grupp tiegħu li qed jaħdmu biex isebbħu l-knisja minn
ġewwa; għax għal ħafna snin din kienet kważi mitluqa.

U l-futur tal-Birgu?
Fit-tweġiba tiegħu dwar kif jara l-futur tal-Birgu fuq
livell ta’ xogħolijiet ta’ infrastruttura hu kien ottimist
ħafna iżda mhux l-istess jista’ jingħad dwar in-nies propja
tal-Birgu li ħafna minnhom m’ għadhomx joqogħdu
l-Birgu fosthom ħafna membri tal-kumitati. Il-fatt li
ħafna propjetà qed tinbiegħ lill-barranin, il-popolazzjoni
qed tixjieh, inqas tfal qed jitwieldu lill-familji juri li dan
kollu jaf iwassal biex ir-ruħ soċjali tal-Birgu dejjem qed
titnaqqar u tiddgħajjef.
J’Alla dan ma jseħħ qatt!

Għeluq
Wara d-diskursata li ħadet ferm iktar milli ppjanata u
quddiemkom ippruvajt nesponi l-aktar punti ta’ interess u
importanti sellimtlu u awgurajtlu għomor twil u tkomplija
ta’ ħidma. F’qalbi kont ċert li jgħaddu kemm jgħaddu snin
minn fuq il-Mons Mifsud, hu ma jista’ jirtira qatt. Hu se
jibqa’ dak il-bniedem b’enerġija żagħżugħa b’sens kbir ta’
direzzjoni u dejjem kien jaf fejn jasal u wasal iżda l-iktar
ħaġa li laqtitni waqt l-interviżta kienet l-imħabba kbira li
għad għandu lejn il-parroċċa tal-Birgu, anke bix-xhieda
tal-wirt li ħalla warajh.
Nawguraw li l-imħabba speċjali li hu għandu għallqaddis li jġib ismu, il-patrun tagħna Lorenzu, tnissel
f’kull min jaqra kitbieti ftit minn din l-imħabba.
U f’isem il-parruccani tal-Birgu, Monsinjur ngħidlek
grazzi u nroddlok ħajr ta’ dak kollu li għamilt għallparroċċa tagħna.
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Servizzi tal-Banda Vittoriosana
San Lawrenz 2012

Il-Ġimgħa 6 t’April			
Il-Ħadd 8 t’April			
Is-Sibt 28 t’ April			
Il-Ħadd 27 ta’ Mejju
Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju		
Il-Ġimgħa 22 ta’ Ġunju		
Il-Ħadd 22 ta’ Lulju			
Il-Ħamis 26 ta’ Lulju
It-Tnejn 30 ta’ Lulju 		
It-Tlieta 31 ta’ Lulju			
It-Tlieta 7 t’Awwissu 		
Il-Erbgħa 8 t’Awwissu		
Il-Ħamis 9 t’Awwissu		
Is-Sibt 11 t’Awwissu 		
Il-Ħadd 19 t’Awwissu		
It-Tlieta 4 ta’ Settembru		
It-Tnejn 24 ta’ Diċembru		

Ġimgħa l-Kbira			
Ħadd il-Għid				
Programm Annwali			
L-Ewwel Tqarbina			
Qalb ta’ Ġesu`				
Qalb ta’ Ġesu`				
Kristu Re				
Madonna tal-Karmnu			
Programm 25 Sena President		
Mota tan-Novena			
Programm Mużikali			
Antiviġilja				
Marċ Te Deum			
L-Għada tal-Festa			
Madonna ta’ Lourdes - AM 		
Madonna tal-Grazzja			
Lejlet il-Milied			

Birgu
Birgu
Birgu
Birgu		
Birgu		
Ħawli
Raħal Ġdid
Balluta
Birgu
Birgu
Birgu
Birgu		
Birgu
Birgu
Raħal Ġdid
Żabbar
Birgu

Ħu ħsieb li thallas il-Menswalità ghal din is-sena. Kull min
ihallas sal-aħħar ta’ Jannar jingħata Desk Diary tas-Socjetà.
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Mro. Giovanni Giumarra
(1907 -1909 / 1912 – 1924 / 1930– 1936)

F

ost is-Soċjetajiet li xtaqu surmast barrani kien
hemm dik tad-Duke of Edinburgh. Xewqithom
inqagħtet meta fi tmiem l-1906 wasal Malta l-Isqalli
Giovanni Giumarra biex jieħu d-direzzjoni tal-Banda
minflok Magri Grech. Is-surmast Giovanni Giumarra
twieled f’Comiso, Sqallija, fl-1861, iben Vincenzo u
Annunziata Baglieri. Il-ġibda tiegħu lejn il-mużika
dehret kmieni u ta’ 12-il sena kien ġa wera l-potenzjal
tiegħu. Wara suċċess f’eżami li kien qagħad għalih,
inħatar surmast sostitut u klarinettista solista mal-banda
ta’ Sortino. Ftit snin wara, insibuh viċi-direttur u aktar
tard direttur tal-banda tal-Muniċipju ta’ Noto. Kemm
dam direttur tagħha, din il-banda għamlet progress kbir,
tant li bdiet tkun mistiedna tagħmel programmi tul issena kollha, kemm fil-festi u kemm f’okkażjonijiet oħra.
Minbarra mad-Duke of Edinburgh, Giumarra għamel
xi żmien mal-Banda Vilhena tal-Furjana, San Giorgio ta’
Bormla u mal-Banda Leone, tal-kapitali Għawdxija, fejn
kien stmat ħafna u magħha għamel 10 snin sħaħ. Kien
imħarreġ sewwa fl-istrumentazzjoni għall-baned u bħala
kunċertista dejjem impressjona waqt kunċerti li dderieġa
fit-Teatru Rjal, fil-Manoel u fiċ-Circolo Brittania.
Ħalla bosta kompożizzjonijiet li fihom wera finezza mhux komuni. Dawn kienu kemm sagri kif
ukoll profani. Bosta minnhom ġew stampati minn ħafna djar tal-mużika. Barra minn dan, il-mijiet ta’
marċi, sinfoniji, intermezzi u kompożizzjonijiet oħra tiegħu kienu ferm imfittxija, kemm fl-Ewropa
kif ukoll fl-Amerika u l-Afrika. Fi tnejn mill-aħħar kompożizzjonijiet tiegħu wera l-ġibda li kellu lejn
il-Birgu. Ir-Recordare iddedikaha lill-Kapitlu tal-Kolleġġjata u Ai Caduti del 1565 kien iddedikaha
lin-nies ta’ din il-belt.
Is-suċċessi tiegħu f’konkorsi mużikali internazzjonali li daħal għalihom juru kemm kien mużiċista
kapaċi u fihom rebaħ diversi unuri. Biżżejjed insemmu tnejn fosthom, meqjusin bħala mill-aktar
prestiġġjużi. F’konkors li kien sar f’Palermo, ħa diploma tal-Ewwel Grad u Midalja tal-Fidda u
f’ieħor f’Salerno rebaħ Diploma tal-Ewwel Grad u Midalja tad-Deheb. Wara 29 sena fix-xena
bandistika Maltija u Għawdxija, Mro. Giumarra miet il-Ħamrun f’lejlet il-Milied tal-1936.

Kull min għandu kotba li għadhom f’kundizzjoni tajba u
m’għandux bżonnhom ġentilment jgħaddihom lill-Każin
għall-Book Sale li jsir minn żmien għal żmien.

JANNAR - FRAR

Ħarġa Nru. 67

13

ATTIVITÀ GĦAX-XHUR TA’
JANNAR - FRAR 2012
Il-Ħadd 1 ta’ Jannar
It-Tlieta 3 ta’ Jannar
L-Erbgħa 4 ta’ Jannar
					
Il-Ġimgħa 6 ta’ Jannar
Il-Ħamis 12 ta’ Jannar
Il-Ħadd 15 ta’ Jannar
It-Tnejn 16 ta’ Jannar
					
It-Tlieta 17 ta’ Jannar
L-Erbgħa 18 ta’ Jannar
					
It-Tlieta 27 ta’ Jannar
Il-Ħadd 29 ta’ Jannar
It-Tlieta 31 ta’ Jannar
L-Erbgħa 1 ta’ Frar		
Il-Ġimgħa 3 ta’ Frar		
It-Tlieta 7 ta’ Frar		
Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar
It-Tnejn 13 ta’ Frar		
It-Tlieta 14 ta’ Frar		
Il-Ġimgħa 17 ta’ Frar
Il-Ħadd 19 ta’ Frar		
L-Erbgħa 22 ta’ Frar
Il-Ġimgħa 24 ta’ Frar
It-Tnejn 27 ta’ Frar		
It-Tlieta 28 ta’ Frar		

L-EWWEL JUM TAS-SENA 2012
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Attivita` Soċjali
Fid-9.30 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Riċeviment tal-Milied tal-Għaqda Każini tal-Banda
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira
Fl-10.00 am Laqgħa mal-Awdituri
Tifkira ta’ dawk li mietu fil-Birgu fl-aħħar gwerra
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Żgħażagħ
Fis-6.30 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Fis-7.30 pm Laqgħa Ġenerali Mista
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni
Seminar tal-Għaqda Każini tal-Banda
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgha Kbira
Fl-10.00 am Laqgħa tal-Kummissjoni Finanzi
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Banda
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kumitat Ċentrali
Festa Pubblika SAN PAWL
Laqgħa tal-Kummissjoni Billiard
Laqgħa tal-Kummissjoni Attivita` Soċjali
Ikla Familjari tal-Karnival
Ħadd il-Karnival
Bidu tar-Randan Imqaddes
Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Każini tal-Banda
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Manutenzjoni
Fis-7.00 pm Laqgħa tal-Kummissjoni Ġimgħa Kbira

Offerti għall-kiri tal-Bar
Il-Kumitat tas-Soċjetà Mużikali San Lawrenz Belt Vittoriosa qed jilqa’ offerti
għall-kiri tal-Bar tal-każin mill-1 ta’ Marzu 2012 sa 28 ta’ Frar 2013. L-offerti
ser ikunu qed jintlaqgħu sa mhux aktar tard min-nofsinhar (12.00 pm) tal-Ħadd
19 ta’ Frar 2012. Għal iktar dettalji, termini u kundizzjonijiet tal-kuntratt, kif
ukoll l-applikazzjoni, dawk interessati ġentilment mitluba li jikkuntattjaw lisSegretarju fuq + 356 99428597 jew info@stlawrencebandclub.com
14		
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Ironmongery
għal dak kollu li wieħed ikollu bżonn għad-dar
56, La Vallette Street,Vittoriosa
Tel: 2180 7535

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

Paul Cilia
Mob: 9949 9623

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

Tel. 21 806039
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Leħen is-Soċjetà Mużikali San Lawrenz

