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The monthly get together of the SLMC for the month of March 2016 was held at the “Vismithapaya”  on 
27/03/2016 commencing at 10.30 am. The following Members were present. Ajith Fernando, Amarasiri 
Wijesinghe, Asanka K. Pathirana, Chandrasena Gamage, Chenul Perera, Devsiri Fernando, Dinesh 
Thangavel, K. W. Silva, Nuwan De Silva, Priyantha Gamage, Rohan Jayasekara, Ronald de Alwis, Sanjeewa 
Hewapathirane, Suranjith De Soysa and Yasitha Jayamal. Excused: Chrisantha Silva, Emil Eranga, H. D. N. 
Gunasekara, Joy De Silva, Lalith Wickremasingha, Shelton Jayasekera, W. A. K. Weerawardena. 
 
This was the first get together after electing the new board. The session started with the lighting of the 
floating lamp. The President welcomed the members and invited the EVP Devsiri Fernando to conduct the 
session. EVP Devsiri thanked the members for their presence and briefed about the activities that the new 
board has planned for the year 2016. 
 
Yasitha Jayamal was the Star performer for the month. It was a magic show 
with lots of tricks consisting coin magic, ribbon magic, silk magic and card 
tricks. He further performed several tricks with the assistance of a new 
member Gayan. 
 
The next performer was Nuwan De Silva who entertained the audience with a 
mental trick. Thereafter Chenul Perera did a trick with a pack of cards. Dinesh 
Thangavel joined the performers with another card trick. Asanka Pathirana 
too performed a mental trick. Sanjeewa Hewapathirane also performed a 
card trick. Thereafter he explained how to do that trick and gave advices on 
successful presentation of a trick. 
 
Two new members, Mr. Dinesh Indika Manthriratna and Mr. Gayan. S. K. Garusinghe administered their 
oaths by the President Rohan Jayasekera. 
The proceedings of another interesting day came to an end around 12.30 pm. 

Recorded by:  Suranjith de Soysa, V.P. 
 

 

 
 
 
 

  

SLMC Monthly Get Together, 27th March 2016 

 

 

Two new members took their oath at the last members meeting.  

 
Mr. N. D. Dinesh Indika Manthriratna 
No. 224, Yaya 2, 
Rajanganaya 
 
Mr. Gayan S. K. Gurusinghe 
No. 62, Wasketiya Road, 
Maharagama 
 
 
 

 

NEW MEMBERS 
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A New Vision….A new direction 
 
Firstly I wish to thank the overwhelming majority 
of members who came together to elect me as the 
Executive Vice President of this year.  I shall 
endeavor to do my best for the Circle and to live 
up to the confidence you have placed in me. 
 
We are just six years from our Centenary.  Your 
Board has taken this seriously into consideration 
and are preparing for this once in a lifetime event.  
Under the leadership of President Rohan, this 
Board will be working in a much more planned 
manner.  We have already had two meetings only 
for the purpose of planning our activities.  Like our 
GS Chrisantha said “If we fail to plan we are 
simply planning to fail”. 
 
VP Suranjith will be working not only on Contests 
but also the long standing shortcomings we have 
in our Constitution.  VP Lalith has already given 
several proposals on marketing SLMC and 
generating funds.  Treasurer Wijesinghe has come 
up with a mega membership drive plan. VP Asanka 
is hoping to conduct the welfare activities of the 
members in an innovative manner.  The CIA Past 
President Ronald has already started work so that 
we get over the problems that have cropped up 
regarding the ownership and usage of our 
property.  
 
 Specific details will come to you soon.   
As a Member what is your role going to be?  The 
Board needs your active support and participation.  
Board Officers will be making requests of you to 
help them carry out their duties.  Please give your 
support in whatever manner possible.   
 
Together we can make it happen.   
 
Devsiri Fernando 
Executive Vice President 

 

 

kjoelaula'''' kjosidjla''''' 

 

m<uqj ud Y%S ,xld ueðlaljfha úOdhl Wm 

iNdm;s ;k;=rg m;alsÍug odhljQ uy;a 

nyq;rhg lD;{ fjñ' ud flfrys Tn ;enQ 

úYajdih Wmßu jYfhka /l .ekSu udf.a 

n,dfmdfrd;a;=jhs'  

;j;a jir 6lska wmf.a Y; j¾I mQ¾Kh 

Wodjkq we;' fuu oejeka; ux i,l=K ieuÍug 

wmieu oekaisgu ie<iqï Èh;a l<hq;=h' iNdm;s 

frdydkaf.a kdhl;ajfhka jvd;a úêu;a 

l,uKdlrKhla fuu jif¾§ isÿlsÍug 

ie<iqïlr we;' oekgu;a ie<iqïlsÍu i|ydu 

jQ /iaùï follamj;ajd we;' wmf.a f,alï 

l%sidka; mejiQ f,i "ie<iqï lsÍug 

wfmdfydi;aùu" wfmdfydi;aùug ie<iqïlsÍula 

jkq ksh;h"' 

WmiNdm;s iqrxð;a ;r. muKla fkdj 

ld,dka;rhla ;siafia wmf.a jHjia:dfõ mj;sk 

wvqmdvqlï ieliSug ie<iqïlr ;sfí' 

NdKavd.dßl úfÊisxy idudðlhka n|jd .ekSfï 

kj oejeka; jHdmD;shla fhdackdlr ;sfì' Wm 

iNdm;s wixl" iqNidOk lghq;= i|yd 

ks¾udKYS,S kj jevms<sj,la fhdackdlr we;' 

ysgmq iNdm;s frdk,aâ wmf.a bvï Tmamqfõ 

mj;sk .eg¿ ksrdlrKh lsÍug oekgu;a 

lghq;= wdrïNlr we;  

fujka ixêia:dkhl isák ueðla ljfha ks,OdÍ 

uKav,hg Tnf.a Èß .ekaùu b;d wjYHhh' 

lsishï fyda ks,Odßfhla Tnf.a Wojq me;=jfyd;a 

lreKdlr thg odhl jkak' 

 

tluq;=jkak' fïish,a, l<yel `` 

 

foúisß m%kdkaÿ 

úOdhl Wm iNdm;s 
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SAARC Magic Conference 

 

 

Indian Brotherhood of Magicians along with Jadu Kala Trust announced 
Mecca for Magicians in April 2016.  
 
This Gala event named as SAARC Magic Conference will be held from 
22nd to 24th April 2016. 
 

EMIL ERANGA HARMER is attending the SAARC Magic 
Conference in Delhi as a guest performer from Sri Lanka. 
 

Congratulations Emil! 

April Birthdays 
9th Rohith Jude Silva 
11th  Amarasiri Wijesinghe 
14th Lalindra Amarasekara 
17th  Trajan Tissera 
21st Yasas Gunaratne 
29th W.S.Boteju  
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සුවඳැති සුසිනිදු මල් ඇයි මමතරම් හනිකට පරමවන්මන්............? 

ශ්රීැ කාකම මැක් ක කවමඅ ටපට මමවර සිාහක ිළ අ ටත් අ ට රුද්ි උිම මඅ මකොමහෝ හඬ සමගින් ම ොමේ. ටමේnල් 10 ඉරුදි  

රමත්රීි ඉහඅ ටහමසn ඇසු  කණමකොකමමේ ටළ හිරි  මිය අ සමගිනි. කනිටු සමමමක්ක යසිත ජයමමල් ජමතික මරෝහමල් ිැඩි 

ස අකමර ඒකකමඅ ේතතිකමර කන  නව දදි  රමත්රීි ටප කි ටසුභ ආරාචියයි. 11 සඳුිම ිහවල් ටප කිසිමසn අ ටසන් ට 

නකමමපොමරො අතු ම ොවූ,  ව මයො න් මමයම ශිල්පියමමේ ටභමවය ටප සව ත වැටිණි. 

14හැවිරිදි යසිත මැක් ක කවමඅ ට මගත නකමමපොමරො අතුව ක විය. 2002ජ වමරි 10 ව  දි  උපත ක අ යසිත ටදින් වසර 

මිකකට මපර  2014 ටමේnල් 27 දි   ශ්රීැ කාකම මැක් ක කවමඅ අමම සමමමක්ක අවය කැයය. මැක් ක ශිල්පී ධර්මපමක 

සපුමල්කන්ියන් යටම අ මමයම ශමස්ත්රයමඅ ට අ මපො අ තැූ  මහn ධර්මපමකයන්මේ  සහමයකයු  මකස කටුතතු කරළ න් මැක් ක 

ශිල්පිමයු  නවට ප අ විය. යසිත ශ්රීැ කාකම මැක් ක කවමඅ  ‘2014 - අමම මයම ශිල්පියම’ තරඟමයන් ජය කනම ‘ම ො වන් 

ඇන්ඩ්රී ශුරතමවය’ දි  ග අම අය. පුහු  වැ සටහන්, මමසික තරඟ ආදිය සඳහම නිනඳව ඉදිරිප අවූ ඔහු දිනූ සහතික සහ තාමග 

මනොමහෝය. මිටු සමමමක්කයන් මේ උපමිස ්මගමපන්වීම් යටම අ තම හැකියමවන් වර්ධ ය කරගනිළ න් කි සෑම ටවස්ථමවකම 

ඉදිරියට පැළ ණ  මැක් ක ටාග ඉදිරිප අ කිරීමට ඔහු පසුනට ම ොවිය.  

ශ්රීැ කාකම මැක් ක කවමඅ 94 සාව අසරයට සමගමළ ව ශ්රීැ කාකම පවපවමහිනිය මගින් පසුගිය මිසැම්නර් මස ඉදිරිප අ කඅ ‘ශනිිම 

ආුතමනෝවන්’ වැ සටහ ට අමම මැක් ක ශිල්පිමයු  මකස සහභමගී වූමඅි ඔහුයි. පසුගිය සුහි හමුමේදී ිවමසn තරුව මකස 

ඉදිරිප අ වූ  යසිත මවොන්ඩ් සඟරමමේ මමර්තු කකමපමඅ මුල් පිට තම මසnයමරුවකින් සරසම ග අම අය. 

යසිත මේ මරෝහල් ගතවීම ිැ ග අ මමොමහොම අ පටන් ටප සමමමක්ක අවය ඒ මවනුමවන් ඉටුවිය ුතතු කටුතතු වක ම ොපැකිකව 

සහය විය. සභමපති තුමන් ඇතුළු විධමයක සභමව ටතින් ටවශා කටුතතු සාවිධම ය විය. උප සභමපති (සුභ සමධක) ටසාක 

නිරතුරුවම දහි රැඳී සිටිළ න් සම්නන්ධිකරණ කටුතතු වක නිරතවිය.  

යසිත මේ ටවසන් කටුතතු ටමේnල් 14  දි  මකොරමතොටදී සිදුවිය. මමයම ශිල්පිමයු  වූ නිසමම යසිත කමනමක විමඅදීම තම ගම් 

මපමිමසn මකතරම් ජ ප්රි ය ටමයු  වී සිටිමඅිැයි ිකින් ට  කැනේමන් ඔහුමේ ටවමල්ල් කටුතතු වකදීය. කඩුමවක, මකොරමතොට, 

ශ්රීැ මසෝමම න්ි විදුහමල් 10 වසර සිසුමවු  වූ යසිත තම පමසකට ටඩුපමඩුව කව තිනේ  කජක පද්ිතිය ක මවනුමවන් මුිල් දකතු 

කර ගැනීම සඳහම ආධමර මැක් ක ිර්ශ ය ක ඉදිරිප අ කමඅn මම් ම ොමනෝිමය. ිහම් පමසමල් ටවශාතම සඳහම ි නිරතුරුව 

ඉදිරිප අ වූ යහප අ  සිසුමවු  නව ගරුතර ස්වමළ න්වහන්මසn තම ටනුශමස මමේදී සඳහන් කඅ මසnක.   

යසිත මවනුමවන් ‘මමයම යෂ්ටිය නක රහිත කිරීම’ චමරිත්රයය ඉටු මකරුම  විධමයක උප සභමපති මිේසිරි ටතිනි. ට තුරුව රැස්ව 

සිටි මමයම ශිල්පින් විසින් ධජය මි  මත ටතුරම තම මයො න් සගයමට සමුදුන් ටතර මහම මල්කම් ක්රිරෂමන්ත රිත කාකම මැක් ක 

කවය මවනුමවන් මශෝකය පඅකිරළ න් කතම කමඅnය. ධර්මපමක තම ආිරණිය මගෝකයම, සහමයකයම මවනුමවන් හැඟීම්නර 

සමුදීමම් කතමව ක කමඅnය. 

ඉදිරිමඅදී ශ්රීැ කාකම මැක් ක කවමඅ සෑමහ  වැ  මකොටසකට උර දීමට සිටි මයො න් සගමයු  ටපට ටහිළ විය. ට මේ කෂිත 

මමොමහොතක සිදුවූ තම පුතුමේ විමයෝවින් තැමව  ඔහුමේ මිමමපියන් ඇතුළු ප මල් සැම මවත ටපමේ ශමතිසය සාමේගය 

පඅකරමු. 

යසිත ඔනට නිවන් සුව! 
 

BROKEN WAND – YASITHA JAYAMAL 

The Wand records with deep sorrow the passing away of the young magician Yasitha Jayamal on April 
11th 2016, after a sudden illness. He was 14 years of age at the time of his death. Yasitha joined the 
SLMC as a junior member on April 27th 2014. Same year he won the ‘Donavan Andree Trophy’ as the 
‘Young Magician of the Year-2014’. He had been an enthusiastic youngster who took part in almost all 
the training workshops and mini contests winning at many more events. 
 
Sri Lanka Magic Circle expresses the deepest sympathies to the grieving family members at this 
painful time.    
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Sri Lanka Magic Circle – Mini Contests- May 29th, 2016 
 

Silk Magic   |   Rope Magic   |   Cards Magic   |   Coin Magic 
 
Further to the notice given with the last Wand, the above contests will be held at the May 
Get-together. 
Good standing members of the SLMC either senior or junior are eligible to take part. 
A member could compete under all four categories or under one, two or three categories as 
he or she wishes. A contestant is given three minutes for an act. 
Contact V.P. (Contests) Suranjith de Soyza for details. (0777208660) 


