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Tnedija ta’ ktieb fuq il-ħajja
ta’ Dr Joe Abela

Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Marzu, 2013, il-Grupp Letteratura Maltija tal-
Victoria, organizza t-tnedija ta’ ktieb fuq il-ħajja ta’ Dr Joe Abela, kitba
tas-Sur Joe Axiaq. Dan inżamm fis-sala taċ-Ċentru Malti ta’ Parkville, fis-2 pm u għal dan
kien hemm attendenza ta’ madwar 25 mill-komunita` Maltija.

Kien programm sabiħ ħafna imżewwaq b’tifkiriet minn dawk li kienu jafuh, poeżiji tiegħu, li
ħafna minnhom instema’ jaqrahom hu stess u affarijiet oħra.

Is-Segretarja tal-Grupp, is-Sinjura Rosemary Attard, li mexxiet il-programm, tat merħba lil
dawk kollha li kienu preżenti u qalet fi x’kien se jikkonsisti l-programm. Għall-ewwel hija għam-
let apoloġija mill-President, Dr Victor Sammut, li ma setax jattendi minħabba li kellu xi attivita`
tal-familja u wara ntroduċiet lis-Sur Joe Axiaq, l-awtur tal-ktieb, li kien l-ewwel kelliemi.

Is-Sur Axiaq tkellem fuq Dr Joe Abela u l-ħajja u l-karriera tiegħu. Is-Sur Axiaq beda biex qal
li fil-15 ta’ Marzu, Dr Abela għalaq 22 sena mejjet. Huwa qal li madwar sena u nofs ilu beda jik-
teb artiklu fuq Dr Abela li għall-ewwel ħaseb li se tkun kitba qasira u mhux se tkun daqshekk det-
taljata. Kien Prof. Maurice Cauchi li tkellem ma’ Joe Axiaq u qallu li tkun ħaġa tajba jekk dak li
kiteb jinġabar fi ktejjeb għaliex b’hekk dak li kiteb żgur li jibqa’ miżmum. Prof. Cauchi ħa ħsieb
li jirranġah għall-pubblikazzjoni filwaqt li l-Grupp Letteratura Maltija ħa ħsieb l-ispejjeż biex ġie
stampat. Is-Sur Axiaq qal li huwa għadu sejjer biex jikteb fuq Dr Abela b’aktar dettal u jittama li
aktar ’il quddiem forsi jkun hemm pubblikazzjoni oħra aktar dettaljata. Huwa talab jekk hemm xi
ħadd li kien midħla ta’ Dr Abela, u forsi għandhom xi dokumenti li forsi ħadd ma sema’ bihom,
jgħadduhomlu biex ikun jista’ jinkludihom fil-ktieb u wara jerġa’ jagħtihomlhom.

Wara tkellmet is-Sinjura Marie Louise Anastasi, Viċi-President tal-Grupp, fejn tkellmet  fuq is-
snin 70, meta ġie ffurmat il-Grupp għalkemm qabel ma ġie magħruf formalment. Tkellmet fuq
meta semgħet għall-ewwel darba l-vuċi ta’ Dr Abela, li kien l-ewwel xandar ta’ programmi Maltin
fuq ir-radju komunitarju 3ZZ. Tiftakar sewwa meta kienet qed iddawwar id-dial tar-radju biex issib
il-programm tas-soltu u ssaħħret x’ħin semgħet lil Dr Abela jgħid bil-Malti: “Dan hu Guze` Abela
jistidinkom għal xandira bil-Malti”. Hija qalet li kienet għamlet kuntatt miegħu u offriet is-servizzi
tagħha. Marie Louise spiċċat billi qrat poeżija ta’ Dr Abela, “Lix-Xemx Nieżla”.
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IL-LAQGĦA TAL-MEMBRI
LI TMISS

Il-laqgħa li tmiss, bħas-soltu, se tkun l-aħħar Ġimgħa tax-
xahar, jiġifieri nhar il-Ġimgħa, 26 ta’ April, 2013 fiċ-
Ċentru Malti ta’ Parkville, fis-7.30 pm. Il-membri kollha
mistiedna li jġibu xi xogħol biex jinqara f’din il-lejla. Jekk
jogħġobkom ippruvaw li tkunu hemm fil-ħin. Nixtiequ
naraw aktar membri jattendu għal dawn il-laqgħat, għal-
hekk ħajru lill-membri tal-familja u lil ħbiebkom biex jiġu
u jsiru membri.

BANK OF VALLETTA p.l.c.
Uffiċċju Rappreżentattiv:

16 Watt Street, Sunshine 3020

Telephone: 9311-3222

Wara li Paul Vella semma’ lil dawk preżenti poeżija ta’ Dr Abela mill-vuċi tiegħu stess, “X’qed tagħmel bħalissa”, kien
imiss lis-Sur Manuel Casha li tkellem fuq l-esperjenza tiegħu ma’ Dr Joe Abela. Huwa beda biex qal li waqt li Dr Abela kien
qiegħed jipprepara wieħed mill-ewwel programmi bil-Malti fuq 3EA fl-1975, Manuel kien urieh poeżija li kien għadu kemm
kiteb u Dr Abela qallu biex jagħmilha fuq il-programm u jaqraha Dr Abela stess imma talab lil Manuel biex jagħmillu ftit
kordi tal-kitarra fl-isfont. Din il-poeżija, “Il-Mewġ” ġiet ippreżentata wkoll waqt id-diskors ta’ Manuel Casha, li kienet mill-
vuċi tal-istess Dr Abela. Manuel qal li wara dan l-esperiment ġie mitlub minnu biex jirrekordjaw aktar poeżiji ta’ Dr Abela
bil-mużika ta’ Manuel Casha fl-isfont. Wara li Manuel spiċċa d-diskors tiegħu, smajna żewġ poeżiji oħra mill-vuċi ta’ Dr
Abela: “Mumenti” u “Lill-Gamiema”.

Imbagħad kien imiss għal aktar kelliema li xtaqu jaqsmu ma’ dawk preżenti l-esperjenzi li kellhom ma’ dan il-kittieb u
għalliem Malti, Dr Joe Abela.

L-ewwel kien Manwel Cassar li tkellem fuq l-esperjenza li kellu miegħu sa anki minn qabel ġie l-Awstralja, minħabba li
t-tnejn kienu joqgħodu l-Imsida u kemm-il darba kien imur id-dar tagħhom. Huwa kompla u qal fuq l-ewwel snin tal-Grupp
Letteratura Maltija.

Wara tkellmu is-Sur Ian Fry u s-Sinjura Vivienne Fry (Kost) li tkellmu b’mod spontanju minħabba li ma kinux ippreparati
biex jagħmlu dan. Fl-aħħar tkellem is-Sur Frank Bonett li qalilna fuq il-ħbiberija tiegħu ma’ Dr Abela u li kien hu li ħeġġu
biex jibda jikteb xi proża jew poeżija u ta’ dan baqa’ japprezza ħafna mall-kuraġġ li kien għamillu.

Naturalment, fl-aħħar nett kien imiss lill-Prof. Maurice Cauchi, President tal-Kunsill Malti tal-Victoria, li ħa ħsieb biex
jipprepara l-ktejjeb għall-istampar, u qal li hu kien ħass li tkun ħaġa tajba li l-kitba ta’ Joe Axiaq tiġi ppreservata fi ktejjeb u
għalhekk kien talbu biex isir dan. Imbagħad saret it-tnedija ta’ dan il-ktieb mill-istess Prof. Cauchi.

Il-programm ingħalaq billi Paul Vella semma’ poeżija oħra mill-vuċi ta’ Dr Joe Abela, u kien xieraq li nisimgħu il-poeżi-
ja “Lil Malta” li ntlaqgħet b’ċapċip kbir.

Wara kien hemm xi rinfreskanti fejn kien hemm te u kafe`, gallettini, kejkijiet u ikel ieħor li ġie pprovdut bla ebda ħlas.
Grazzi lill-membru tal-kumitat, Salvina Vella, li ħadet ħsieb il-preparamenti għal dan.

Id-dħul kien b’xejn.
Aktar tagħrif dwar dan il-ktejjeb, ċemplu lis-Segretarja tal-Grupp Letteratura Maltija, Rosemary Attard (03) 9338-3920.

MIŻATA TA’ SĦUBIJA 
Il-miżata ta’ sħubija issa qed titħallas fl-1 ta’ Jannar ta’ kull sena minn kulħadd. Dan ifisser li l-miżata issa titħallas

minn Jannar sa Diċembru. Dawk li għadhom ma ħallsuhiex huma mitluba jagħmlu dan fil-laqgħa li tmiss u jaraw lil
Ray Anastasi. Grazzi. Il-miżata għadha $10 kull familja. Grazzi lil dawk li ħallsu l-miżata fl-aħħar laqgħa tagħna.

PROGRAMM MUŻIKO-LETTERARJU
Il-Programm Mużiko-Letterarju huwa wieħed mill-iktar avvenimenti importanti fil-kalendarju tal-Grupp tagħna.

Din is-sena dan se jinżamm il-Ħadd, 22 ta’ Settembru fis-Sala taċ-Ċentru Malti ta’ Parkville. Nitolbukom li żżommu
din id-data biex tkunu tistgħu tattendu. Jekk hemm xi membri li għandhom xi xogħol għall-Programm Mużiko-Letterarju
ta’ din is-sena tkun ħaġa tajba jekk jibagħtuh lil Ray Anastasi, 19 Daimler Ave, Keilor Downs, Victoria 3038 biex ikun
jista’ jibda jaħdem fuqu u mhux kollox jaqa’ għall-aħħar ħin. Kif tafu, ix-xogħol irid jiġi ttajpjat, moqri, ikkoreġut, u wara
jerġa’ jiġi moqri. Dan jieħu ħafna żmien. Wara irid jiġi ppaġnat u jmur għand l-istampatur biex jiġi mitbugħ u jkun għandna
għall-Programm Mużiko-Letterarju. L-għajnuna tagħkom tkun apprezzata. Fl-istess ħin, dawk li għandhom aċċess għall-
internet, ikun aktar faċli jekk jibgħatu x-xogħol tagħhom permezz ta’ email lil Ray Anastasi: rrmlanastasi@bigpond.com

L-GĦAQDA TAL-MALTI: Serata f'ġieħ Karmenu Vassallo
Bħalissa l-Għaqda tal-Malti għaddejja b'ħidma sfiqa favur oqmsa diversi marbuta mal-Malti. Nhar il-Ħamis, 21 ta’

Marzu,  kien xhieda ta' dan. Filgħodu, l-Għaqda tal-Malti kienet  preżenti fuq il-kampus għall-ewwel darba waqt il-jiem
iddedikati għall-organizzazzjonijiet. Kien hemm hafna li marru u saru midħla tal-Għaqda, il-ħidma li wettqet u qed twettaq,
u daħlu membri u ġeddu s-sħubija fost l-oħrajn. Din l-attività klienet organizzata mill-Kunsill Studenti Universitarji bis-
sehem tal-Għaqda tal-Malti, fost għaqdiet studenteski oħrajn. 

Dakinhar stess, filgħaxija, l-Għaqda kellha l-pjaċir li torganizza serata f'ġieħ Karmenu Vassallo bl-isem ta' 'Marzu ta'
Qalbi'. Il-mistiedna tas-serata kienu Marcel Zammit-Marmarà, Dominic Galea, Doreen Galea u Oliver Paul Vassallo, iben
Karmenu Vassallo. Il-kelliem speċjali tas-serata kien il-Professur Oliver Friggieri. Is-serata ġiet imtellgħa ġewwa Dar l-
Ewropa, il-Belt Valletta,  fis-6.30 pm. Dakinhar ittieħdu ritratti professjonali minn Charlene Valentina Giordimaina. Niżżu
ħajr lill-Kummissjoni Ewropea għall-għajnuna tagħhom biex saret din is-serata. Aktar dettalji jinsabu hawn:
https://www.facebook.com/events/129986180515194/?fref=ts

Is-sit li ta' spiss jiġi aġġornat joffri ħafna tagħrif ukoll: http://www.ghaqdatalmalti.webnode.com — Leanne Ellul


