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Id-Dar
tas-Soċjetà
John Schembri
Direttur

Il-Każin Imperial huwa d-dar tas-Soċjetà tagħna,
il-post fejn il-membri jistgħu jiltaqgħu u jqattgħu
ftit tal-ħin fil-kumpanija ta’ xulxin, fejn il-Banda u
l-Kor jagħmlu l-provi għall-programmi tagħhom, u
fejn l-alljievi tagħna jiġu biex jitgħallmu. U huwa
forsi għalhekk illi ħafna minna ftit japprezzaw
l-importanza ta’ dan il-post għall-Għaqda tagħna.
Nibqa’ dejjem mistagħġeb minn kif il-barranin
jibqgħu impressjonati meta jidħlu ġewwa l-każin
tagħna u ndawruhom ftit mas-swali li għandna.
Qed nirreferi mhux biss għal turisti li jiġu jqattgħu
jumejn magħna għal xi btala, imma wkoll għal
mistiednin oħra li jkollna minn żmien għal żmien
li jkunu jiffurmaw parti minn xi banda, kor jew
għaqda oħra mużikali.
Ġeneralment jibqgħu b’ħalqhom miftuħ xħin
indaħħluhom fis-Sala tal-Kumitat jew fis-Sala talBanda, u jaraw ir-riżorsi li għandna. U dan mhux
qed ngħidu bi ftaħir imma bħala stat ta’ fatt.
Meta titkellem magħhom bħal donnhom ma
jifhmux li dak kollu li qed jaraw hu propjetà tal-

Għaqda. U forsi bir-raġun,
għax
ħafna
minnhom
m’għandhom xejn minn dan
ġewwa pajjiżhom. Forsi, jekk
ikunu fortunati, għandhom żewġt ikmamar fejn
jiltaqgħu biex jagħmlu kunċert, jekk mhux ikollhom
jissellfu xi post mingħand xi ħadd fejn jiltaqgħu
biex jipprattikaw.
Dan għandu jġegħilna nirriflettu fuq kemm aħna
xxurtjati li għandna l-każin li għandna llum, fuq
kemm stinkaw il-fundaturi u dawk li ġew qabilna
biex tawna din id-dar għall-Għaqda tagħna, kemm
għandna għalfejn nieħdu ħsiebha u ħsieb dak kollu li
għandna, fuq il-bżonn li nkomplu nżejnu din id-dar,
nindukkrawha u nżidu r-riżorsi li għandna għall-ġid
tal-membri, tal-banda u tal-kor. U dan jgħodd mhux
biss għall-membri tal-kumitat, imma wkoll għal kull
soċju u għal kull min jidħol fil-każin, sabiex dak li
għaddewlna missirijietna nkunu nistgħu ngawduh
aħna u ta’ warajna.
Nawgura l-Festa t-Tajba lil kulħadd.
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