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l. Fit-8 ta' Ġunju 1941, fis-sigħat bikrin 
għall-ħabta tas-2:30am, ajruplan 
Taljan Fiat BR 20M, b'ekwipaġġ ta' 
sitta fuqu, misjuq mit-Tenent Sergio 
Reggiani kien ġej minn Catania fejn 
il-mira tiegħu kien l-ajruport ta' Ħal 
Luqa. Inqabad mis-Searchlight tal
Ġibjun taż-Żurrieq fejn kien hemm 
stakkament tar-Royal Engineers, u 
wara nqabad minn searchlights oħra 
fuq l-arja bejn iż-Żurrieq u l-Qrendi. 
Hurricane Night fighter spara fuqu u 
ftit wara l-ajruplan sar torċa fl-arja. 
Salvaw bil-paraxut tnejn mill-ewkipaġġ, tlieta . 
nstabu mejta u ieħor ma nstabx, aktarx mejjet. L
ajruplan waqa' bejn il-Gwarena u ż-Żelliqat, ftit 'il 
bogħod mit-triq prinċipali għal Ħaġar Qim, wara; 
fejn illum hemm il-Palazz Saracena. Il-pilota nstab 
kmieni filgħodu mis-sajjieda f'Għar Qattus u l-ieħor 
f'Wied Bassasa, u wara ngħataw lill-K.O.M.R. li 
kienu stazzjonati Wied iż-Żurrieq. 

2. Fil-25 ta' Jannar 1942, għall-ħabta tal-l l .15am, 
ajruplan tat-tip Hawker Hurricane twaqqa' minn 
"fighter" Messerschmidt M.E.109, u ġie f'Tal
Ħotba, fid-dawra tat-triq għal Wied iż-Żurrieq 
quddiem it-telgħa magħrufa bħala tal-Bans li tagħti 
għaż-Żelliqat. L-għalqa kienet ta' l-Aħmar. 

3. Fl-istess jum tal-25 ta' Jannar 1942, għall-ħabta tal-
10 .45am, Hurricane ieħor intlaqat minn 
Messerschmidt M.E.109 u pprovajagħmel inżul ta' 
emerġenza fi Qrendi Airstrip, li għalkemm kienet 
għadha mhix lesta mill-asfaltar, iżda kienet 

irromblata sewwa bil-wiċċ taż-żrar; dak 
li deher li kien se jkun inżul perfett, ftit 
metri biss 'il bogħod, ir-rota ta' wara 
ħabtet mad-dwejra ta' l-għalqa ta' 
Ċensu l-Ixkubett, u l-ajruplan iġġarraf 
fit-tarf ta' l-airstrip. F'dan l-inċident 
ġara aċċident kurjuż, billi waqt li xi 
suldati tal-K.O.M.R. kienu qed jitfu l
ajruplan, suldat tar-Reġiment, aktarx 
Pawlu Catania, intlaqat f' għajnejh minn 
bullet ta' l-ajruplan li kienjaqbad u tilef 
id-dawl ta' għajnu waħda. 

4. Fl-20 ta' Marzu 1942, għall-ħabta 
tat-8.30am, Spitfire misjuq minn Pilot Officer 
Douglas Leggo mill-iskwadra tal-Commanding 
Officer famuż ta' 249 Squadron f'Ta' Qali, Laddie 
Lucas (li wara l-Gwerra laħaq Membru 
Parlamentari fil-House of Commons fl-Ingilterra) 
twaqqa' minn Messerschmidt M.E.109 u ġie bejn 
ir-razzett tal-Kanċillier (Kalanġ tas-Safra) u t-triq 
tal-Muddejn, qrib l-għalqa ta' Ġakki Magro ta' 
Pilatu. Sa għaxarsnin ilu l-makna ta' dan l-ajruplan, 
kważi ntatta, kienet tinsab fil-garaxx ta' wieħed 
kuntrattur, illum mejjet. 

5. Fl-14 ta' Mejju 1942, għall-ħabta tal-10.00am, 
kwart ta' mil mill-bokka ta' Wied iż-Żurrieq, 
twaqqa' ajruplan tat-tip Spitfire tal-185 Squadron. 
Il-ġisem bla ħajja tal-pilota, is-Surġent Colin Finlay 
ittella' mill-baħar mis-suldati tat-Tielet Battaljun 
tal-K.O.M.R. stazzjonati f'Wied iż-Żurrieq. 

6. Fl-24 ta' Lulju 1942, għal xi l-1 l.15am, bomber 
Ġermaniż bi "crew" ta' erbgħa, J.U. 88 (Junker) 



twaqqa' minn Spitfire. Wieħed biss mill-"crew" 
salva u l-ajruplan bit-tliet membri tal-"crew" l-oħra 
ġo fih waqa' ġo barriera baxxa taż-żrar qrib l
Imnajdra taħt it-tempji ta' Ħaġar Qim, fix-xagħra 
li kienet mikrija lill-kaċċatur Dun Mikiel Zammit 
mill-Imqabba u li wara kienet għaddiet għand ċertu 
Nestru, kaċċatur ieħor. Il-fdalijiet tat-tlieta mejta 
nstabu ma' l-ajruplan imfarrak. 

7. Qrib il-15 ta' Awissu 1942, Spitfire ġġarraf fuq il-

Magħlaq ftit sekondi biss qabel seta' jagħmel inżul 
ta' emerġenza fi, jew madwar, Qrendi Airstrip. 
Aktarx li ma kellux fuel biżżejjed, għalkemm hemm 
verżjoni oħra li ġarrab xi ħsarat f'kumbattiment ma' 
Messerschmidt. Mhux magħruf x'sar mill-pilota. 

Riferenzi:-
Anzjani mill-Qrendi; Tifkiriet - P. Zammit; Il-Berqa 1941/ 
42; Times of Malta 1941/42 
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