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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, 22 ta’ Frar,
2019, 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, għalhekk ħajru lill-membri tal-familja u lil ħbiebkom biex jiġu u jsiru
membri tal-Grupp tagħna.

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 famil-
ja. Grazzi lil dawk li ħallsu l-miżata fl-aħħar laqgħa tagħna. 

KTIEB ĠDID FUQ VASSALLI
Bħalissa qed jiġi stampat ktieb ġdid fuq Vassalli.
Fih insibu l-istudju dettaljat ta' Karmenu Bonavia
fuq wieħed mill-aktar dokumenti interessanti ta'
Vassalli. Il-battaljun ta' Ħaż-Żebbuġ kien dar għal-
librerija ta' Vassalli fi Triq Mamo biex il-kotba u l-
manuskritti tiegħu jqartsu l-porvli fihom waqt ir-
Rewwixta kontra l-Franċiżi.
Kien fl-2006 meta Karmenu fetaħ qalbu magħna
fuq din l-iskoperta kbira. Fil-25 ta' Jannar ġie
mniedi “Fuq il-Passi ta' Vassalli”, ġabra ta' studji
fuq Vassalli, u dan il-ktieb qed niddedikawhulu.

FUQ IL-PASSI TA’ VASSALLI – Joseph P. Borg
Pubblikazzjoni ta’ 460 paġna li tiġbor fiha sitta u tletin kontribuzzjoni li jitfgħu
dawl ġdid fuq Vassalli:
fi żmien l-Ordni wara l-ħarba mill-ħabs, insibuh f'Pariġi;
fi żmien il-Franċiżi kien fil-Gwardja Nazzjonali;
kif qatta’ parti mill-eżilju f’Korsika u Majorka;
Cambridge University Press kienu se jippubblikawlu t-tieni grammatika.
Il-volum jinkludi wkoll għadd sabiħ ta’ ritratti li jinkludu dokumenti u riproduz-
zjoni bil-kulur ta’ ktejjeb rari (u ftit magħruf).
Dettalji bijografiċi ta’ Vassalli flimkien mal-għejun tagħhom jikkumplimentaw dan
il-ktieb li għandu jkun f’idejn l-istudjużi tal-Malti kif ukoll dawk li għandhom għal
qalbhom l-istorja ta’ pajjiżna.
Fuq il-Passi ta’ Vassalli huwa pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin u qed jin-

biegħ bil-prezz speċjali ta’ €39 għal dawk li jabbonaw minn issa. Il-prezz tal-ktieb fil-ħwienet se jkun
€45.
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