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lntroduzzioni 
l<ff għarrafnikcm ix
xchar l Ieħor, lcelna l
ħsieb l nl>dew · 
f1iPpubblkaw fullett ftx
xahar. Dan l-ħsieb sar 

tecdta' għalex dan l 
għandek bħalssa 

f'ldeik hu l ewwel 
wieħed. 
Dan · se tam miż-

igħaiagħ għaż-

żgħaiagħ. Ir-raġuni 

għal dan l-fullett hi 
waħda: dlt l irlotTamu 
kuntatt magħkom tż

żgħaiagħ. Se 
nwasOJlcom 1agflif, 

irfonn• il zpni ta' . l-

atttvllajet l _ għamlna 
u l nkunu se 
norganlzzaw. L-appel 

tagħna hu l Intom l-

~ tlckontribwbcxu 
... tlbgħalulna artldi u anke-
Il-festa magħna 
lx-xahar ta' lu~ iġi> 
miegħu ħafna 
~ ....... aftfl Minn . .,.~ .... 1Ħii9111e 

Issa nħeġġukom biex 
ma tl>qgħux lura u 
tlmkien nagħtU daqqa 

t'ld. B'helck lkclna 
~ l għc:I 

darb'oma l-festa 1a' 

Sarria Marita se 1erġa' 
tkun l qofol tal-festi l 
Jsiru ft-lmqabba. 

SEZZJONI tGB.ilAGH 

SANTA MARLJA 
41, .PJDR t.J.KaaJa. lf4altn ż~ 08 
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U-tabatagb u J..mod11-06-7 
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Mini-Summer League 
Dan il-Mini-Summer League kien 
organizzat mis-sezzjoni Żgħażagħ 
M'Reġina Marsa, bejn it-3 u s-7 ta' 
Ġunju 1996. Aħ_na kellna żewġ 
timijiet jirrapreżentawna u ksibna 
riżultati pożittivi ħafna. 

Dan it-toumament kien okkażjoni 
sezzjonijiet taż-żgħażagħ ningħaqdu u 
permezz ta' l-isports. 

biex diversi 
nifirħu . flimkien 

9Yfid-dja7ju t:a9ħna ••• 
28/04/96 
Laqgħa Ġenerali għaż-żgħażagħ fil-Każin. 

11 /05/96-12/05/96 
Elezzjoni għall-Kumitat il-ġdid 1996-1998. 

OJ/06/96-07 /06/96 
ls-Sezzjoni Żgħażagħ · Santa Marija, kellha żewġ timijiet 
jirrapreżentawha fMini·Summer League organizzat mis-se·zzjoni 
Żgħażagħ M'Reġina. 

09/06/96 
Get-Together għa:ż-żgħa:żagħ kollha tas-Sezzjoni. Dan sar fis-sala 
t31-Każin. 

21/06/96 
B-8-Q organizzat fGħar Lapsi għall-partitarji ta' Santa Marija. 

29/06/96 
On~ day Football Toumament (NARDU FARRUGIA CUP) għall
membri tas-Soċjeta'. Dan kien ġentilment sponsorjat mill-FARELL. 



Nardu Farrugi,a Cup 
Il-Kumitat iddeċieda· li ta' · · kull sena 
jorganizza toumament . tal-futbol fġieħ il
mibki iżda qatt minsi, s-Sur Leonard 
Farrugia; ex-President Onorarju u bandist 
ħabrieki fil-Banda Re Ġorġ V. Biex 
infakkruh kif jixraq, it-tazza ġiet imsemmija 
propju għalih -. Nardu Farrugia Cup. 

L-ewwel edizzjoni ta' dan it-toumament Is-Sur Leonard Farrugia 

intlagħbet fuq bażi ta' league u saret nhar . 
is-Sibt 29 ta' Ġunju 1996, fejn il-konkorrenza kienet kbira. 
L-ewwel ... 3 timijiet klassifikati għandhom jiġu ppreżentati 
b'midalji komemorattivi (u t-tim rebbieħ bit-Tazza) nhar 1-10 
t'Awissu 1996 waqt ir-riċeviment li se jsir fis-sala tal-każin. 

Dawn il-midalji, flimkien mat-Tazza, ġew ġentilment 
sponsorjati mis-Sur Joe Farrugia (Farell). Ringrazzjament 
imur ukoll għall-familja Farrugia ta' l-appoġġ sħiħ li tawna 
għal dan l-ewwel suċċess. Fl-aħħarnett ngħidu grazzi. wkoll 
lil kull min ħa sehem biex setgħet tirnexxi din l-attivita'. 

BATHROOM CENTRE 
Electrical & P.lu_mbing 

Blu·e Grotto Ave., Żurrieq 
Telephone: 822396 



Għoti ta' Demm 

25ta' Lulju 1996 . 

··SALVA ĦA.ffA, 

AGĦTI D-DEMM! . 

31 ta' Luliu 1996 
Narawkom·hemml 



żgur li l-aktar ni~s ii jħobbu 
jimxu mal-moda huma ż
żgħażagh. 

Hemm diversi raġunijiet għal 
dan. Forsi gf1ax iż-żgħażagħ 
iħobbu jżommu ruħhom 
aġġornati maż-żm·ien. Jista' 

lenti. Hemm dawk li jsegwu l
moda sa l-anqas dettall. Dawn 
ikunu lesti jħallsu -biz-zalza 
biex juru kemm huma tal-liri. 
Issib ukoll min jispira ruhu mill
idolu mużikali tiegħu: eż. 
rappers u rockers. 

jkun ukoll għaliex huma jistgħu Għalkemm il-moda hi tajba, 
jonfqu l-aktar ......---------- ħafna fissanjoni 
flus f kapriċċi. u fanatiżmu 

Hi x'inhi r-raġuni, 
l-mOda tgħin liż
żgħażagh iqisu 

. l 
ruħhom parti 
minn grupp ta' 
nies bl-istess 

mhux taDeb. 

Ħafna żgħażagħ 
jagħmlu affarijiet 
li ma jixtiequx 
biex jimxu mal
moda. . Dan 
għaliex min ma 
jimxix mal-moda 
jitqies bħala 
stramb. Min jaf . 
kemm-il darba 

Taneb li mill-bidu ----------"" ma jkollniex aptit 
niċċaraw xi rridu nfissru immorru x'imkien imma biex 
b'moda. L-ewwel ma jiġi nintgħoġbu mal-ħbieb 
fmoħhna huma · l-ilbies li · immorru? 
nilbsu. Iżda mhux dawn biss; 
hemm· il-mod kif i1itkellm1:1 u 
nġibu ruħna, fejn inqattgħu l
ħir:t · liberu tagħna u xi nħabbu 
nagħmlu fi tmiem U-ġimgħa. 

Mhux it-żgħażagħ koUha 
jħarsu lejn U-moda iniH-istess 
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Għalkemm tfakkarna · fiż
żgħażagħ, il-moda hi ta' 
kulħadd - ta' kulmin jaf jgħixha. 
n-moda hi għal min jaf 
japrezza l-ideat. ta' l-oħrajn u 
minn dawn t-ideat, · joħroġ l- . 

•għal paġna 7 



•minn paġna 6 
oriġinalita' tiegħu. Il-moda hi ta' 
min għandu stil ta' ħaja li hemm 
kemm hemm ostakli, lest 
jagħmel kollox biex jgħix dan l
istil kif jogħġob lilu. Il-moda hi 
anke ta' min hu anzjan li biex 

jieħu gost, jaf li jrid imur jilgħab it
tombla mal-ħbieb tar-raħal. 
Għalih, dik hi l-moda u mur 
merih! Jibqa' jmur anke jekk qatt 
ma rebaħ snowball. 

.S'lk'AKBER/tT/ 

Tort Ml-computer! 
F'dawn l-aħħar snin il-computer 
bidel · id-dinja ta' taħt fuq. Fil
Ġappun tant tingħatalu 
importanza li sar jagħmel xogħol 
li soltu jagħmlu l-bniedem. 
Erba' snin ilu ġiet introdotta liġi li 
tgħid li kull karozza għandu 
jkollha computer installat 
magħha. Dan biex tikkontrolla l
veloċita' tas-sewwieq. Pero' 
ġara li minħabba xi taħwid fil
frekwenzi, l-computer ma baqax 
infallibbli. Xi kultant mhux talli 
jillimita l-veloċita', talli hu stess 
iġiegħel il-karozza timxi 
b.'veloċita' eccessiva. Dan 
wassal għal ħafna inċidenti 
stradali. Hu mifhum li f 4 snin, 
fil-Ġappun kien hemm 'il fuq 
n1inn 500 inċident kawżat mill
computer. 

Qerq fl-otimpjadi. 
Fl-1904 l-aUeta Fred Lorz kien-telaq 
b'saħħa kbira u qata' b'distanza 
kbira lis-26 avversarju. F'ħin 
minnhom tela' fuq karettun mimli 
silla u nġarr għal biċċa twila. Tant 
wasal kmieni li mart il-President 
Roosevelt marret tbusu. Imma 
malajr inkixef l-ingann li għamel u 
Lorz kellu jammettih. 

Ma Jitwemmnux. .. 
CJAlphonse Durand, għalliem tal
mużika minn Pariġi, kien semma' lill
ewwel 7 uliedu fil-magħmudija: Do, 
Re, Mi, F a, Sol, La u Si. Meta 
twelditlu t-8 wild, semmiegħha 

Octave. 
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Albert Einstein · · ·~i1 

. kien l-iskola, l
għalliema · tax
xjenza għajritu li 
kien injurant 
Dan għaliex ma 
setax jifhem l
esperimenti 
tagħha bnli 
kienu · ħfief ·~ 
iżżejjed . ., 
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PrDfiT4Ħl11l jin/(ftuf-i:-
~versi tours 9/iaC San Na.rino u !l(Jmini,, 

.Ji!Lssisi u. Cascia, 
... .filtscofi Piceno u San !Bene4effo · 

L-IDEAT TIEGĦEK JISWEW 
IŻŻOMMHOMX GĦALIK IŻDA AQSAMHOM 

· FLIMKIEN MAGBNA · 
IS-SEHEM TAGBNA LKOLL HUWA 

GARANZIJA TA'SUĊĊESS 

8 


