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COVID-19 pandemic mas 
magiging ‘deadly’ - WHO
Scarborough -  Nagbabala ang World 
Health Organization (WHO) na mas 
magiging ‘deadly’ ang COVID-19 
pandemic ngayong taong 2021.

Ginawa ni WHO Chief, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus ang babala na nagsabi pang 
mas nakakamatay ang COVID-19 
pandemic kumpara noong 2020.

Lumabas ang babala sa gitna nang 
pagpapalawig ng Japan ng state of 
emergency habang dumarami ang 
nanawagan na huwag nang ituloy ang 
Olympics.“In January, I spoke about the 
potential unfolding of a moral 
catastrophe. Unfortunately, we’re now 
witnessing this play out. In a handful of 
rich countries, which bought up the 
majority of the supply, lower-risk groups 
are now being vaccinated,” ani 
Tedros.Nauna rito, sinabi ni vaccine czar 
Secretary Carlito Galvez Jr. na kailangang 
mabakunahan ang lahat ng mga 
mamamayan upang tuluyang mapigil 

ang COVID-19. Inihalimbawa pa ni 
Galvez ang Israel na nagsabing hindi 
tuluyang masusugpo ang virus kung 
marami ang hindi magpapabakuna. “At 
sinasabi po ng Israel, ‘yong kanilang mga 
expert po doon, na hindi talaga natin 
fully mai-eliminate ang ano ang disease 
kung may sizeable amount of 
population na hindi pa po 
nababakunahan. So ibig sabihin po 
talaga dapat talaga mabakunahan po 
natin lahat ng ating mamamayan para 
ma-eliminate po natin ‘yong disease,” ani 
Galvez.

JODI IS THE PINAY “DOCTOR FOSTER” IN 
ABS-CBN’S “THE BROKEN MARRIAGE 
VOW”

Ipinakilala na ng ABS-CBN Entertainment ang prime Kapamilya actress na si Jodi Sta. Maria bilang ang 
lead star sa Pinoy remake ng hit BBC global drama na “Doctor Foster,” na kikilalanin sa Pilipinas sa titulo 
nitong “The Broken Marriage Vow.”sa iba’t ibang ABS-CBN platforms.

Abangan ang 
“DOCTOR 
FOSTER” 
sa “THE 
BROKEN 
MARRIAGE 
VOW” ng 
ABS-CBN
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Bahay ng Hamas commanders, tunnel 
system sinira sa pag-atake ng Israel

Egypt magbibigay ng $500-M para sa 
pagsasaayos ng Gaza Strip

Binomba na ng Israeli military ang 
pagsira sa tunnel system ng Hamas at 
14 na bahay ng mga commanders ng 
Palestinian militant group.

Pinaulanan ng dose-dosenang 
bomba gamit ang Israeli jets ang mga 
nasabing lugar.

Kabilang sa nasira ang health clinic 
sa Gaza City dahil sa Israeli airstrike.

Ang Ministry of Health sa Gaza ay 
ang main coronavirus testing center 
sa nasabing lugar.

Pinuri naman ni Prime Minister Ben-

jamin Netanyahu ang ginawa ng Israel 
Defense Forces.

Sinasabing palaging humihingi ng 
karagdagang update si Netanyahu sa 
mga pangyayari lalo pa’t iniutos nito 
na ipagpatuloy ang pagpapasabog ng 
bomba laban sa Hamas militants.

Nauna nang sinabi ni Brigadier Gen-
eral Hidai Zilberman, IDF spokesper-
son na 80 hanggang 90 percent ng 
rocket manufacturing capacity ang 
kanilang nasira sa Gaza kabilang na 
ang engineers at developers. Bombo News

Magbibigay ng $500 milyon si Egyp-
tian President Abdel Fattah al-Sisi para 
sa muling pagbangon ng Gaza ,mata-
pos ang pagpapaulan ng Israel ng mis-
sile at Palestinian.

Sinabi nito na pangungunahan ng 
Egyptian construction companies ang 
nasabing rebuilding o muling pag-

bangon ng Gaza Strip.
Isa ang Egypt na nananawagan ng 

ceasefi re sa pagitan ng Israel at mga 
Hamas militants na nagsimula pa 
noong Mayo 10.

Nagpadala na rin ang Egypt ng 65 
tonelada na mga gamot sa Gaza. 

Bombo News Center

Pang. Duterte hindi papayagan 
na panghimasukan ng ibang 
bansa ang Benham Rise

Duterte nagbabala ng mas mahigpit 
na lockdown sa mga pasaway

Mariing ipinahayag ni Pangulong 
Rodrigo Duterte na ang Benham Rise 
na tinatawag na ngayong Philippine 
Rise ay pag-aari ng Pilipinas at hindi 
umano niya papayagan na panghima-
sukan ito ng ibang bansa.

 Benham Rise is exclusively Philip-
pine property. I have made it clear to 
all, to the world, I will not allow any 
intrusion there,” pahayag ng Pangulo 
sa kanyang televised public briefi ng 
noong Lunes, ika-17 ng Mayo.

Nilinaw naman niya na pinapaya-
gang dumaan doon ang ibang bansa, 
subalit hindi maaari ang pagsasagawa 
ng mining at oil exploration.

“Well, of course, the right to inno-
cent passage is everybody’s privilege, 
but to allow anybody even to just try 
to exploit or to look, I will not allow 
them to do that — because Philippine 
Rise belongs to the Filipino people,” 
anang Pangulong Duterte.

Noong May 2017, nilagdaan ni Pan-
gulong Duterte ang Executive Number 

25 para gawing Philippine Rise ang 
pangalan ng Benham Rise upang bi-
gyang-diin  ang sovereign rights at 
jurisdiction ng bansa sa naturang ter-
itoryo.

Gumawa na ng mga kongkretong 
hakbang ang bansa upang igiit ang 
pagmamay-ari sa Philippine Rise.

Maglalagay ng mga state-of-the-
art lighted ocean buoy ang Philippine 
Coast Guard (PCG) para markahan 
ang Philippine Rise bilang bahagi ng 
exclusive economic zone ng Pilipinas.

Ang mga buoy na  may habang tat-
lumpung talampakan ay dumating sa 
bansa mula sa Valencia, Spain noong 
unang linggo ng Mayo.

Pinangunahan ni Admiral George 
Ursabia Jr., ang  PCG commandant, 
ang pag-iinspeksyon sa mga ocean 
markers. Sa pamamagitan umano ng 
mga naturang markers ay malinaw na 
maipararating ang mensahe na ang 
lugar ay bahagi ng special protected 
zone ng bansa. Defi nitely Filipino

MANILA, Philippines — Nag-
babala si Pangulong Rodrigo 
Duterte na magpapatupad nang 
mas mahigpit na lockdown kung 
hindi susunod ang mga mama-
mayan sa mga ipinatutupad na 
health protocols sa gitna ng mga 
bagong variants ng COVID-19 

na nakapasok sa bansa.
Ayon kay Duterte, ang pag-

asa ng bansa ay ang pagsunod 
ng mga mamamayan at nagka-
roon ng pagbaba ng kaso ng 
COVID-19 dahil sa pagsunod sa 
mga protocols.

Kung hindi aniya susunod sa 

protocols ay tiyak na tataas na 
naman ang kaso ng COVID-19 at 
magpapatupad ng mas mahig-
pit na lockdown habang pinag-
aaralan ang bagong variants.

“Kasi pag hindi, then mapip-
ilitan again ako na to impose 
lockdowns and everything at 
mas strikto ang gobyerno...‘Pag 
di sumusunod, may resurgence 
na naman tapos new variants. 
Mapipilitan talaga ako mag im-

pose ng lockdown maybe strict-
er this time because di natin 
alam anong variants yan, pag-
aralan muna yan,” ani Duterte.

Binanggit din ni Duterte na 
lalong umiinit ang pandemic 
dahil sa mga bagong variants.

Dapat din aniyang paghan-
daan pa ang mas malubhang 
scenario na ginagawa na ngay-
on ng gobyerno. 

Pilipino Star Ngayon 
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JOKES OnLEE

“Ang Mga Nawawalang Sapatos ni Kulas”
Nasa katamtamang estado 

ng pamumuhay ang pamilya 
ng batang si Nicholas Cruz. 
Mas kilala siya sa Kalye 
Sampaguita bilang si Kulas, 
sampung taong gulang na 
anak nina Julio at Vina Cruz.

Nagtatrabaho sa isang 
pagawaan ng mga 
kasangkapan sa bahay ang 
ama ni Kulas samantalang 
kahera naman isang tindahan 
ang kanyang ina.

Isang araw, habang tinatali 
ni Vina ang sintas ng sapatos 
ng anak ay nagtaka ito.

“Nak, ba’t ang lumang 
rubber shoes mo ang suot 
mo? Di ba binilhan ka namin 
ng papa mo ng bago?” tanong 
ng ina sa bata.

Hindi sumagot si Kulas 
at nagkataon naman na 
bumusina na ang sasakyan 
na maghahatid sa kanya 
sa paaralan. Humalik ito sa 
mama niya at dali-daling 
tumakbo palabas ng bahay.

“Leon, bilisan mo nariyan 
na iyong school bus,” sabi 
ni Kulas sa nakababatang 
kapatid habang tumatakbo 
siya palabas.

Natapos ang kalahating-
araw ng klase at hinatid na 
pauwi sa kanilang bahay sina 
Kulas at Leon. Pagdating nila 
sa sala, nagulat ang panganay 
na may karton na naglalaman 
ng bagong sapatos.

“Ma, kanino po ‘tong rubber 
shoes?” tanong ni Kulas sa ina 
niya.

Ngumiti ang ina at 
sinabihan siyang sa kanya 
iyon. Bagong rubber shoes at 
mukhang mamahalin yung 
binili ng mama niya para sa 
kanya. Kinabukasan, sinuot 
niya ito papuntang paaralan 
dahil sakto naman na P.E. nila.

Pagkalipas ng isang linggo, 
nagulat si Vina noong 
sinumbatan sya ni Julio 
habang nag-aayos siya sa 
harap ng salamin at ang 
asawa naman ay nagbabasa 
ng dyaryo sa higaan nila.

“Akala ko ba binilhan mo ng 
bagong sapatos si Kulas kaya 
naubos ang sweldo mo. Bakit 
mukhang luma yata yung 
nabili mo,” sabi ni Julio.

Nagulat si Vina sa sinabi 
ng asawa. Idiniin niya bumili 
talaga siya ng bago at mahal 
iyon kaya humiram pa siya ng 
pera sa may-ari ng tindahan.

Pagdating ng tanghalian, 
nakarating na ang mga bata. 
Tama si Julio at luma na ang 
sapatos na suot ni Kulas. 
Nagulat ang ina at tinanong 
ang anak.

“Nak, binilhan kita ng 
bagong sapatos, e, bakit luma 
pa rin iyang sinusuot mo?” 
tanong ni Vina sa anak.

Nagdahilan si Kulas na 
nakalimutan niya raw na may 
bago na pala siyang sapatos. 
Inutusan siya ng ina na kunin 
iyon at dalhin ito sa kanya. 
Ilang minuto na naghintay 
si Vina pero hindi bumalik si 
Kulas.

Pinuntahan niya ito sa 
kwarto at nadatnan niya 
palakad-lakad si Kulas at 
balisa. Tinanong ulit ni Vina 
ang anak tungkol sa sapatos 
niya. Pang-apat na pares ng 
sapatos na iyon na binili para 
sa kanya ngayong taon.

“Mama, patawad po. 
Binigay ko po sa kaibigan 
ko sa labas ng paaralan ang 
bagong sapatos na bili niyo 
para sa akin,” pagtatapat ng 
bata.

“Ano? Binilhan ka ng 

bago tapos ipamimigay mo 
lang pala? Walang mali sa 
pagbibigay anak pero sana, 
inisip mo rin na binili namin 
ng papa mo iyon para sa iyo. 
Nag sinungaling ka pa,” sabi 
ni Vina sa anak.

Pinuri ng ina ang bata sa 
pagiging mapagbigay nito 
pero pinaalalahanan rin niya 
na mali ang magsinungaling 
kahit ano pa ang dahilan. 
Inihayag niya rin kay Kulas na 
sana ay pahalagahan nito ang 
mga binibigay nila ng ama 
niya dahil pinaghihirapan 
nila ito.

Humingi ng patawad si 
Kulas at nangako sa ina na 
pahahalagahan na niya ang 
susunod na mga sapatos at 
mga gamit na ibibigay sa 
kanya ng mama at papa niya. 
Nangako rin siyang hindi na 
siya magsisinungaling.

Ano ang masasabi mo sa 
maikling kwento na ito? 
Pwede mong ibahagi ang 
iyong reaksyon o ang aral 
na iyong natutunan mula 
sa maikling kwento sa 
pamamagitan ng komento.

Ilan sa mga aral na 
makukuha sa maikling 
kwento na ito:

Pahalagahan ang mga 
pinaghihirapan ng mga 
magulang

Huwag 
magsisinungaling kahit 
mabuti pa ang dahilan

A boy is selling fish on a corner. 
To get his customers’ attention, he 
is yelling, “Dam fish for sale! Get 
your dam fish here!” A pastor hears 
this and asks, “Why are you calling 
them ‘dam fish.’” The boy responds, 
“Because I caught these fish at 
the local dam.” The pastor buys a 
couple fish, takes them home to his 
wife, and asks her to cook the dam 
fish. The wife responds surprised, “I 
didn’t know it was acceptable for 
a preacher to speak that way.” He 
explains to her why they are dam 
fish. Later at the dinner table, he 
asks his son to pass the dam fish. 
He responds, “That’s the spirit, 
Dad! Now pass the f*cking 
potatoes!”

A bus full of ugly people had 
a head on collision with a truck. 
When they died, God granted all 
of them one wish. The first person 
said, “I want to be gorgeous.” 
God snapped his fingers and it 
happened. The second person 
said the same thing and God did 
the same thing. This want on and 
on throughout the group. God 
noticed the last man in line was 
laughing hysterically. By the time 
God got to the last ten people, the 
last man was laughing and rolling 
on the ground. When the man’s 
turn came, he laughed and said, “I 
wish they were all ugly again.”

Josey wasn’t the best pupil 
at Sunday school. She often fell 
asleep and one day while she was 
sleeping, the teacher asked her a 
question. “Who is the creator of 
the universe?” Joe was sitting next 
to Josey and decided to poke her 
with a pin to wake her up. Josey 
jumped and yelled, “God almighty!” 
The teacher congratulated her. 
A little later the teacher asked 
her another question, “Tell me 
who is our lord and savior?” Joe 
poked Josey again and she yelled 
out, “Jesus Christ!” The teacher 
congratulated her again. Later on 
the teacher asked, “What did Eve 
say to Adam after their 26th child?” 
Joe poked Josey again and she 
shouted, “If you stick that thing 
in me again, I’ll snap it in half 
and stick it up your ass!”



#444  MAY 20-JUNE 08, 2021T H E  F I L I P I N O - C A N A D I A N  N E W S  A N D  I N F O R M AT I O N 5TALIBA PUBLISHED IN TORONTO, ONTARIO 

Vice President Leni Robredo sa 
bayan ng Garchitorena, Camarines Sur 
noong Nov. 19, 2020. OVP

Nasa 19 sa 36 na alkalde sa Cama-
rines Sur ang humihikayat kay Vice 
President Leni Robredo na tumak-
bong gobernador ng lalawigan sa ha-
lalan sa 2022.

Ito’y ayon sa grupong Anduyog, na 
naglabas ng manifesto of support para 
kay Robredo, na pinakanakitaan nila 
umano ng kakayahan para pamunuan 
ang kapitolyo ng Camarines Sur.

“A leader who will put the needs of 
the province and its people first before 
oneself. Someone who will bring our 
province out of poverty and into eco-
nomic progress. We believe that Vice 
President Leni Robredo is the Gover-
nor that Camarines Sur needs right 
now,” pahayag ng Anduyog Party sa 
manifesto of support kay Robredo ka-
makailan

Robredo, Trillanes still among 
1SAMBAYAN candidate pool for 2022 
polls: convenor Binatikos ni Anduy-
og provincial chairman si Camarines 
Sur 4th district Rep. Arnie Fuentebel-
la ang kumakalat na “edited copy” 
ng manifesto nila.

Ayon sa minanipulang dokumento 
na ipinost ng isang Facebook Page, sa 
halip na pagka-gobernador ay isinu-
sulong umano nila ang pagtakbong 
pangulo ni Robredo.

“Please be informed that the news 
being peddled by Bicol News and Up-
dates is fake! They posted an edited 
copy of Anduyog’s manifesto to con-
fuse the people of Camarines Sur,” ani 
Fuentebella sa isang Facebook post.

E-Sumbong,
 inilunsad 

ng PNP
MANILA, Philippines — Maaari 
nang ipadala ng publiko 
ang kanilang mga reklamo 
sa E-Sumbong ng Philippine 
National Police (PNP).

Kahapon ay inilunsad ni PNP 
chief P/Gen. Guillermo Eleazar 
ang bagong sumbungan 
na binuo ng Directo¬rate 
for Information and 
Communications Technology ng 
PNP.

Sa E-Sumbong, mamo-
monitor ng PNP chief ang 
reklamo at aksyon ng mga pulis.

Magugunitang sa pag-upo ni 
Eleazar, sinabi niya na ang bawat 
sumbong ay ituturing na utos 
mula sa PNP Chief sa mga pulis 
na gumawa ng aksyon.

Maaaring tumawag o mag-
text ang mga nais magsumbong 
sa 0917-8475757 para sa Globe, 
at 0919-1601752 para sa Smart.

Habang e-sumbong@pnp.
gov.ph para sa email.

Nilinaw naman ni Eleazar, 
na gumagana pa rin ang mga 
dating hotline ng PNP na maaari 
pa ring tawagan ano mang oras 
ng publiko.  (Pilipino Star Ngayon 

Robredo, natanggap na ang unang 
dose ng AstraZeneca vaccine

Natanggap na ni Vice President 
Leni Robredo ang kanyang unang 
COVID-19 vaccine shot.

Kaugnay nito, ang AstraZeneca-
made vaccine ang ginamit na 
pagbakuna para sa ikalawang 
pangulo.

Pagbabahagi ni Robredo, 
nabakunahan siya sa Quezon City, 
kasama ang ibang mga miyembro 

ng kanyang staff sa Office of the Vice 
President.

Paliwanag ng bise presidente, 
siya ay kabilang sa A3 priority group 
na binubuo ng mga taong may 
comorbidities.

Matatandaan na nitong buwan din 
na matanggap ni Pangulong Rodrigo 
Duterte ang kanyang unang dose, 
gamit ang Sinopharm vaccine. BRIGADA

Si dating Camarines Sur 1st district 
Rep. Rolando Andaya Jr., ang itinalaga 
ng Anduyog Party na makipag-usap 
kay Robredo tungkol sa hiling nila.

Robredo finds local position more 
attractive, but ‘open to all options’ in 
2022

Matagal nang umaani ng positibo-
ng reaksyon sa mga Camarinense ang 
agam-agam na pagtakbo sa lokal na 
posisyon ng bise president, pero tahi-
mik pa rin dito si Robredo.

Matagal nang nakatira sa Naga si 
Robredo, pero noong Mayo 3, kumu-
ha siya ng Certificate of Residency sa 
Barangay Carangcang sa bayan ng 
Magarao, kung saan may lupain ang 
pamilya niya.

Ang Naga ay isang independent 
component city ng Camarines Sur na 
walang kapangyarihang maghalal ng 
gobernador. 

— Ulat ni Jonathan Magistrado/ABS-CBN News

Karamihan ng CamSur 
mayors nais si Robredo 
tumakbong gobernador ng 
lalawigan
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MAY 21, 2021 – Overseas 
Filipinos (OFs) in Canada were 
encouraged to support makapuno 
(coconut sport) farmers in the 
Philippines as a way to boost 
countryside development, 
expand opportunities for overseas 
investments, and transform the 
national coconut industry. 

“The coconut, known to be 
the tree of life, remains to be 
one of the most important 
crops of the country. It is the 
third most dominant crop after 
rice and corn. Coconut products 
are among the country’s major 
exports. It is a very interesting 
crop with exciting business 
opportunities surrounding it, 
including makapuno, which some 
describe as a mutant coconut,” 
said HE Rodolfo Robles, Philippine 
Ambassador to Canada during the 
opening remarks of the Trabaho, 
Negosyo, Kabuhayan (TNK) 
webinar held March 27.  

Makapuno is considered a 
genetic aberration of the coconut 
with a full and thick endosperm. 
Unlike the normal coconut, the 
makapuno has no water content 
but can serve as a high-value 
product. It’s used to flavor ice 
creams, cakes, candies, and pastries, 
while the liquid endosperm 
contains galactomannan, which 
has pharmaceutical and cosmetic 
applications. 

Let us support this program – an 
agri-business investment platform 
for OFIs. Get involved for the 

fulfillment of the industry vision,” 
she encouraged. 

On its part, the Department 
of Agriculture stands ready to 
support aspiring and existing 
agri-entrepreneurs through its 
technical mentoring services, loan 
packages, and market linkages, 
according to Dr. Josyline Javelosa, 
Agriculture Attaché of the 
Philippine Embassy in Washington 
DC. 

DTI, through the Philippine 
Trade and Investment Center in 
Toronto, bridges OFs in Canada 
to local makapuno farmers. 
Under the Philippine Makapuno 
Industry and Agribusiness 
Investment Promotion Program, 
OFs based or residing in Canada 
can help plant embryo cultured 
makapuno trees in Alabat, Quezon 

Province, explained Senior Trade 
Commissioner Maria Roseni M. 
Alvero. The project aims to initially 
raise investments from Filipinos 
ins Canada to plant at least 1000 
trees across ten hectares. 

Based on an initial study, the first 
five years will cover field planting 
to flowering. In the sixth year, the 
trees are expected to produce nuts 
and investment returns will start 
to materialize. The profits from the 
investment will be held in a trust by 
the Philippine Coconut Research 
and Development Foundation 
and deposited to Landbank of the 
Philippines. 

“The Philippine Makapuno project 
in Alabat has a potential return of 
P9.91 million, that is three times the 
investment from years 6-15,” said 
Labor Attaché Margarita Victorino.

The municipality of Alabat is 
home to 1.7 million coconut trees 
planted across 12,000 hectares. 
While the makapuno trees for 
the said project have yet to fully 
mature, Alabat Mayor Fernando 
Mesa is hopeful about the future 
prospects offered by the tree 
of life to support economic 
development. 

To sustain the development 
of the makapuno industry, 
Mesa stressed the importance 
of harmonizing investment 
initiatives following the signing 
of RA 11524 or the Coco Levy 
Fund Law. The new law provides 
for a P75 billion omnibus funding 
that would support coconut 
farmers through the provision 
of seedlings, loans, scholarships, 
training, equipment, and R&D.

The Trabaho Negosyo 
Kabuhayan episode was jointly 
organized by The Philippine Trade 
and Investment Center – Toronto 
and the Philippine Embassy in 
Ottawa and hosted by Embassy 
Economic Officer and Consul 
Jeffrey Salik. The webinar aims 
to invite repatriated OFWs to 
become agri-entrepreneurs and 
partners in national development.

Makapuno Investments to Overseas Filipinos in Canada

“Let us support this 
program – an agri-

business investment 
platform for OFIs”

The coconut, known to be the tree of life, remains to be one of the most important crops in Phils. 
Coconut products are among the country’s major exports.
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SI Marian ay nag-aalala! Walang anu-
ano, ang kaniyang ilong ay nagpasim-
ulang dumugo nang halos walang tigil. 
“Akala ko’y mamamatay na ako,” ang na-
gunita niya. Isang doktora ang nagsabi 
kay Marian na ang pagdurugo ng kani-
yang ilong ay dahil sa alta presyon (arte-
rial hypertension). “Subalit pakiramdam 
ko’y malusog naman ako,” ang sagot ni 
Marian. “Maraming tao ang hindi nakaaa-
lam na sila’y may alta presyon sapagkat 
wala silang sintomas,” ang tugon niya.

Kumusta naman ang presyon ng iyong 
dugo? Ang iyo bang kasalukuyang istilo 
ng pamumuhay ay magiging sanhi ng alta 
presyon sa hinaharap? Ano ang magaga-
wa mo upang mapanatiling kontrolado 
ang presyon ng iyong dugo?a

Ang presyon ng dugo ay ang puwersa 
ng dugo na nagtutulak sa dingding ng 
mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Ito ay 
masusukat sa pamamagitan ng paggamit 
ng napalolobong bigkis na goma, na ib-
inibigkis sa palibot ng itaas na bahagi ng 
bisig at nakakonekta sa isang aparato na 
nagtatala ng presyon. Dalawang klase ng 
tala ang matatamo. Halimbawa: 120/80. 
Ang unang numero ay tinatawag na sys-
tolic blood pressure sapagkat ito ay nag-
papakita ng presyon ng dugo sa panahon 
ng pagtibok ng puso (systole), at ang 
ikalawang numero naman ay tinatawag 
na diastolic blood pressure sapagkat ito 
ay nagpapakita ng presyon ng dugo sa-
mantalang nakarelaks ang puso (diasto-
le). Ang presyon ng dugo ay sinusukat 
sa milimetro ng asoge, at itinuturing ng 
mga manggagamot na may alta presyon 
ang mga pasyente kapag ang presyon ng 
kanilang dugo ay mataas pa sa 140/90.

Ano ang nagpapataas sa presyon ng 
dugo? Gunigunihing nagdidilig ka ng 
iyong hardin. Sa pamamagitan ng pag-
bubukas ng gripo o pagpapakipot sa 
kalibre, o diyametro, ng iyong pampuslit 
ng tubig, pinalalakas mo ang presyon 
ng tubig. Ganiyan din ang nangyayari sa 
presyon ng dugo: Ang pagbilis ng daloy 
ng dugo o pagkipot ng ugat na dinada-
luyan ng dugo ay nagpapataas sa presyon 
ng dugo. Paano nangyayari ang alta pre-
syon? Maraming salik ang nasasangkot.

Mga Salik na Hindi Mo Kontrolado
Natuklasan ng mga mananaliksik 

Alta Presyon—Paghadlang at Pagkontrol
na kung ang isang tao ay may mga ka-
mag-anak na may alta presyon, mas mala-
ki ang posibilidad na daranas siya ng sakit 
na ito. Ang estadistika ay nagpapakita na 
mas mataas ang insidente ng alta pre-
syon sa kambal na magkamukha kaysa sa 
kambal na hindi magkamukha. Ang isang 
pag-aaral ay tumutukoy sa “paghahanap 
sa mga gene na responsable sa arterial 
hypertension,” na pawang magpapatunay 
sa pag-iral ng namamanang sangkap na 
nagiging sanhi ng alta presyon. Ang pan-
ganib na masyadong tumaas ang alta 
presyon ay kinikilala rin na lumalaki sa 
pagtanda at higit ang panganib nito sa 
mga lalaking maitim ang balat.

Mga Salik na Kaya Mong Kontrolin

Bantayan ang iyong pagkain! Ang 
asin (sodyum) ay maaaring magpata-
as sa alta presyon ng ilang tao, lalo na 
sa mga taong may diyabetis, yaong 
mga malubha ang alta presyon, mga 
matatanda, at ilang tao na maitim ang 
balat. Ang sobrang taba sa daluyan ng 
dugo ay maaaring lumikha ng mga 
deposito ng kolesterol sa panloob na 
dingding ng mga ugat na dinadaluy-
an ng dugo (atherosclerosis), anupat 
pinakikipot ang diyametro ng mga ito 
at pinatataas ang presyon ng dugo. 
Ang mga tao na sobra ng 30 porsi-
yento sa angkop na timbang ng kanil-
ang katawan ay malamang na magka-
roon ng mataas na presyon ng dugo. 
Ang mga pag-aaral ay nagsasabi na 
ang pagkain ng mas maraming pota-
syum at kalsyum ay maaaring mag-
pababa sa presyon ng dugo.

Ang paninigarilyo ay kaugnay sa 
mas malaking panganib ng athero-
sclerosis, diyabetis, atake sa puso, at is-
trok. Dahilan dito, ang paninigarilyo at 
alta presyon ay mapanganib na kom-
binasyon at maaaring humantong sa 
mga sakit sa puso. Bagaman ang mga 
katibayan ay nagkakasalungatan, ang 
caff eine—na nasa kape, tsa, at mga 
inuming may kola—at ang emosyonal 
at pisikal na kaigtingan ay maaari ring 
magpalubha sa alta presyon. Karagda-
gan pa, nalalaman ng mga siyentipiko 

na ang labis o madalas na pag-inom 
ng mga inuming de-alkohol at ang 
kakulangan ng pisikal na gawain ay 
maaaring magpataas ng presyon ng 
dugo.

Malusog na Istilo ng Pamumuhay

Magiging kamalian na hintayin 
munang magkaroon ng alta presyon bago 
gumawa ng positibong mga hakbangin. 
Dapat na ikabahala ang isang malusog 
na istilo ng pamumuhay buhat pa sa 
murang edad. Ang pag-iingat ngayon ay 
magdudulot ng isang mas mabuting uri 
ng buhay sa hinaharap.

Ipinakita ng Third Brazilian Consensus 
on Arterial Hypertension ang mga 
pagbabago sa istilo ng pamumuhay na 
magpapababa sa presyon ng dugo sa 
ugat. Ang mga ito ay nakatutulong na 
giya para sa mga tao na may mataas o 
normal na presyon ng dugo.

Para sa masyadong matataba, 
inirerekomenda ng mga mananaliksik 
ang pagkakaroon ng isang timbang na 
diyeta na may mababang kalori, iwasan 
ang mabilis at “milagrosong” mga diyeta, 
habang pinananatili ang isang programa 
ng katamtamang pisikal na ehersisyo. 
Kung tungkol sa asin, iminungkahi nila 
ang pagkain nang hindi hihigit sa anim 
na gramo o isang kutsarita bawat araw.b 
Sa aktuwal, ito ay nangangahulugan 
ng paggamit ng kaunti lamang asin 
sa pagluluto ng pagkain, pati na ang 
pagbabawas ng de-latang pagkain, 
hiniwang halu-halong karne (salami, 
ham, longganisa, at iba pa), at mga 

tinapa. Ang pagkain ng asin ay maaari 
ring mabawasan sa pamamagitan ng 
hindi paglalagay ng ekstrang asin sa 
panahon ng pagkain at sa pamamagitan 
ng pagtingin sa kahon ng prosesong 
mga pagkain upang makita kung gaano 
karaming asin ang taglay nito.

Iminungkahi rin ng Brazilian Consensus 
ang pagdaragdag ng kinakaing 
potasyum sapagkat ito ay maaaring may 
“antihypertensive eff ect.” Dahil dito, ang 
isang malusog na diyeta ay dapat na 
nagtataglay ng “mga pagkaing mababa 
sa sodyum at sagana sa potasyum,” tulad 
ng beans, matitingkad na berdeng gulay, 
saging, melon, karot, beet, kamatis, at 
dalandan. Mahalaga rin na panatilihin sa 
katamtamang antas ang pag-inom ng 
inuming de-alkohol. Ipinakikita ng ilang 
mananaliksik na ang mga lalaking may 
alta presyon ay hindi dapat uminom ng 
alkohol na hihigit sa 30 mililitro bawat 
araw; at hindi hihigit sa 15 mililitro para 
sa mga babae o yaong mga katawang 
kulang sa timbang.c

Sinabi ng Brazilian Consensus bilang 
katapusan na ang regular na pisikal na 
ehersisyo ay nagpapababa sa presyon 
ng dugo anupat pinaliliit ang panganib 
na magkaroon ng arterial hypertension. 
Ang katamtamang aerobic na ehersisyo, 
gaya ng paglalakad, pagbibisikleta, at 
paglangoy, sa loob ng 30 hanggang 45 
minuto, tatlo hanggang limang beses sa 
isang linggo ay kapaki-pakinabang.d Ang 
iba pang mga salik na iniuugnay sa isang 
mas malusog na istilo ng pamumuhay ay 
naglalakip ng pagtigil sa paninigarilyo, 
pagkontrol sa taba sa dugo (kolesterol 
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AYON sa ulat, ang ideya ng imben-
tor na si Elias Howe para sa disenyo 
ng makinang panahi ay batay sa isang 
panaginip. Sinabi ng kompositor na si 
Mozart na marami sa mga tema para 
sa kaniyang musika ay napanaginipan 
niya. Sinasabi rin ng kimiko na si Frie-
drich August Kekule von Stradonitz na 
nadiskubre niya ang hugis ng moleku-
la ng benzene sa isang panaginip. Ang 
gayong mga pangyayari ay hindi pam-
bihira. Sa buong kasaysayan iniugnay 
ng maraming kultura ang mga panag-
inip sa sobrenatural. Naniniwala ang 
ilan na ang daigdig ng nananaginip at 
daigdig ng gising ay kapuwa totoo.

Ang Bibliya ay naglalaman ng ilang 
ulat kung saan ang mga panaginip ay 
inilalarawan bilang isang mahalagang 
alulod ng impormasyon—isang anyo 
ng pakikipagtalastasan mula sa Diyos. 
(Hukom 7:13, 14; 1 Hari 3:5) Halimba-
wa, nakipag-usap ang Diyos kina Abra-
ham, Jacob, at Jose sa pamamagitan 
ng mga panaginip. (Genesis 28:10-19; 
31:10-13; 37:5-11) Si Haring Nabuco-
donosor ng Babilonya ay tumanggap 
ng makahulang mga panaginip mula 
sa Diyos. (Daniel 2:1, 28-45) Kaya hin-
di ba’t may makatuwirang dahilan 
naman upang maniwala na maging sa 
ngayon ang ilang panaginip ay maaar-
ing mga mensahe mula sa Diyos?

Mga Panaginip Mula sa Diyos

Sa Bibliya, ang mga panaginip na 
kinasihan ng Diyos ay laging pinang-
yayari para sa isang espesipikong da-
hilan. Totoo, kung minsan ay hindi 
agad maunawaan ng nananaginip ang 
kahulugan ng panaginip. Gayunman, 
sa maraming kaso ay inilalaan mismo 
ng “Tagapagsiwalat ng mga lihim” ang 
paliwanag upang hindi magkaroon ng 
pag-aalinlangan hinggil sa kahulugan 
ng panaginip. (Daniel 2:28, 29; Amos 
3:7) Ang mga panaginip mula sa Diyos 
ay hindi malabo at kakatwa na kada-
lasang katangian ng normal na mga 
panaginip.

Sa ilang pagkakataon, ginamit ng 
Diyos ang mga panaginip upang ip-
agsanggalang ang pangunahing mga 
indibiduwal ukol sa pagsasakatuparan 
ng kaniyang layunin. Hindi lahat ng tu-
manggap ng gayong mga panaginip 
ay mga lingkod ng Diyos. Halimbawa, 
ang mga astrologo na dumalaw sa 
batang si Jesus ay hindi bumalik upa-
ng makipagkita sa mamamatay-taong 
si Herodes gaya ng hiniling nito. Bakit? 
Tumanggap sila ng babala sa isang 
panaginip. (Mateo 2:7-12) Ito ang nag-
bigay sa ama-amahan ni Jesus, si Jose, 
ng sapat na panahon upang maka-
takas patungo sa Ehipto kasama ang 
kaniyang pamilya, bilang pagtugon 
sa tagubilin na kaniya ring tinanggap 
sa isang panaginip. Ito ang nagligtas 
sa buhay ng batang si Jesus.—Mateo 
2:13-15.

Maraming siglo bago nito, isang 
paraon ng Ehipto ang nagkaroon ng 

Ang mga Panaginip ba ay mga  
 Mensahe Mula sa Diyos?

mga panaginip hinggil sa pitong mal-
ulusog na uhay ng mais at pitong baka 
na matataba ang laman na inihambing 
sa pitong payat na uhay ng mais at pi-
tong patpating baka. May kawastuang 
naibigay ni Jose, sa tulong ng Diyos, 
ang kahulugan ng mga panaginip: 
Magtatamasa ang Ehipto ng pitong 
taon ng kasaganaan na susundan ng 
pitong taon ng taggutom. Ang pag-
kaalam nito nang patiuna ay nagpaki-
los sa mga Ehipsiyo na maghanda at 
mag-imbak ng pagkain. Ito’y naging 
kasangkapan sa pagliligtas sa mga 
inapo ni Abraham at sa pagdadala sa 
kanila sa Ehipto.—Genesis, kabanata 
41; Ge 45:5-8.

Si Haring Nabucodonosor ng Babil-
onya ay nagkaroon din ng panaginip. 
Inihula nito ang pagbangon at pagbag-
sak ng panghinaharap na mga kapang-
yarihang pandaigdig na magkakaroon 
ng tuwirang epekto sa bayan ng Diyos. 
(Daniel 2:31-43) Nang maglaon, nagka-
roon siya ng isa pang panaginip na hu-
mula sa kaniya mismong pagkabaliw 
at ang kasunod na paggaling niya. Ang 
makahulang panaginip na ito ay nag-
karoon ng mas malaking katuparan, na 
tumutukoy sa pagtatatag ng Mesiyan-
ikong Kaharian, na sa pamamagitan 
nito ay isasakatuparan ng Diyos ang 
kaniyang kalooban.—Daniel 4:10-37.

Kumusta Naman sa Ngayon?

Oo, nakipagtalastasan ang Diyos 
sa ilang tao sa pamamagitan ng mga 
panaginip. Ngunit ipinakikita ng Bibli-
ya na ito ay bihirang-bihira. Ang mga 
panaginip ay hindi kailanman naging 
pangunahing anyo ng pakikipagta-
lastasan ng Diyos. Maraming tapat na 
lingkod ng Diyos ang hindi kailanman 
tumanggap ng mga mensahe mula sa 
Diyos sa pamamagitan ng mga panag-
inip. Ang paggamit ng Diyos sa panag-
inip upang makipagtalastasan sa tao 
ay maihahambing sa Kaniyang paghati 
sa Dagat na Pula. Alam natin na ginawa 
niya ito minsan, ngunit tiyak na hindi 
iyon ang kaniyang karaniwang paraan 
ng pakikitungo sa kaniyang bayan.—
Exodo 14:21.

Kinilala ni apostol Pablo na noong 
kaniyang kaarawan ay kumikilos ang 
espiritu ng Diyos sa kaniyang mga 
lingkod sa maraming di-pangkara-

niwang paraan. Sinabi ni Pablo: “Sa 
isa ay ibinibigay ang pagsasalita ng 
karunungan sa pamamagitan ng es-
piritu, sa isa pa ay pagsasalita ng kaa-
laman ayon sa gayunding espiritu, sa 
isa pa ay pananampalataya sa pama-
magitan ng gayunding espiritu, sa isa 
pa ay mga kaloob na pagpapagaling 
sa pamamagitan ng iisang espiritung 
iyon, sa iba naman ay mga paggawa ng 
makapangyarihang mga gawa, sa isa 
pa ay panghuhula, sa isa pa ay kaun-
awaan sa kinasihang mga pananalita, 
sa isa pa ay iba’t ibang wika, at sa isa pa 
ay pagpapakahulugan sa mga wika.” (1 
Corinto 12:8-10) Bagaman ang mga pa-
naginip na kinasihan ng Diyos ay hin-
di espesipikong binanggit, maliwanag 
na tumanggap ang ilang Kristiyano ng 
mga panaginip na kinasihan ng Diyos 
bilang isa sa mga kaloob ng espiritu na 
siyang katuparan ng Joel 2:28.—Gawa 
16:9, 10.

Gayunman, hinggil sa mga pantang-
ing kaloob na ito ay sinabi ng apostol: 
“Kahit may mga kaloob na panghuhula, 
ang mga ito ay aalisin; kahit may mga 
wika man, ang mga ito ay maglalaho; 
kahit may kaalaman man, ito ay aalisin.” 
(1 Corinto 13:8) Maliwanag na kasama 
sa mga kaloob na “aalisin” ang iba’t 
ibang anyo ng pakikipagtalastasan ng 
Diyos. Pagkamatay ng mga apostol, 
hindi na ibinigay ng Diyos sa kaniyang 
mga lingkod ang mga pantanging ka-
loob na ito.

Sa ngayon, sinisikap pa ring unawain 
ng mga dalubhasa ang proseso ng pa-
nanaginip at kung ito ba ay may prakti-
kal na silbi. Walang sinasabi ang Bibliya 
hinggil sa gayong bagay. Gayunman, 
sa mga nagpipilit na makasumpong 
sa kanilang mga panaginip ng mga 
patalastas na nagmumula sa Diyos, 
ang Bibliya ay nagbibigay ng babala. 
Sa Zacarias 10:2, sinasabi nito: “Ang 
mga manghuhula, . . . mga panaginip 
na walang saysay ang patuloy nilang 
sinasalita.” Nagbababala rin ang Diyos 
laban sa paghahanap ng mga tanda. 
(Deuteronomio 18:10-12) Sa liwanag 
ng mga babalang ito, ang mga Kris-
tiyano sa ngayon ay hindi umaasang 
tatanggap ng patnubay mula sa Diyos 
sa kanilang mga panaginip. Sa halip, 
minamalas nila ang mga panaginip bil-
ang isa lamang bagay na nararanasan 
habang natutulog.

* MULA SA MANUNULAT NG 
AWAKE! SA BRAZIL

at triglycerides) at diyabetis, pagkain ng 
sapat na dami ng kalsyum at magnesyum, 
at pagkontrol sa pisikal at emosyonal na 
kaigtingan. Ang ilang droga ay maaaring 
magpataas sa presyon ng dugo, gaya ng 
pantanggal ng bara sa ilong, antacid na 
mataas sa sodyum, mga pangkontrol ng 
gana sa pagkain, at may caffeine na mga 
pamatay-kirot sa migraine.

Tunay nga, kung mayroon kang arterial 
hypertension, ang iyong doktor ang nasa 
pinakamabuting kalagayan na bigyan 
ka ng payo hinggil sa iyong diyeta at 
mga kaugalian, ayon sa iyong personal 
na mga pangangailangan. Gayunman, 
anuman ang iyong kalagayan, ang 
pagkakaroon ng isang malusog na istilo 
ng pamumuhay mula sa murang edad ay 
laging kapaki-pakinabang, hindi lamang 
para sa mga taong may alta presyon kundi 
para sa lahat ng miyembro ng pamilya. 
Si Marian, na binanggit sa pasimula ng 
artikulong ito, ay kinailangang gumawa 
ng mga pagbabago sa kaniyang istilo 
ng pamumuhay. Sa kasalukuyan, siya ay 
umiinom ng gamot at namumuhay nang 
normal sa kabila ng kaniyang suliranin sa 
kalusugan. Kumusta ka naman? Habang 
hinihintay mo ang panahon na ang lahat 
ng tao ay magkakaroon ng malusog na 
buhay at “walang sinumang tumatahan 
ang magsasabi: ‘Ako ay may sakit,’ ” 
panatilihing kontrolado ang presyon ng 
dugo mo!—Isaias 33:24.

Kumonsulta sa iyong manggagamot 
hinggil sa iyong mga pangangailangan 
sa sodyum at potasyum araw-araw kung 
mayroon kang arterial hypertension o 
sakit sa puso, atay, o bato at umiinom 
ng gamot.

Ang 30 mililitro ng alkohol ay 
katumbas ng 60 mililitro ng dinalisay 
na inumin (wiski, vodka, at iba pa), 
240 mililitro ng alak, o 720 mililitro ng 
serbesa.

Ipakipag-usap sa iyong doktor 
ang pangangailangan para sa isang 
programa ng personal na ehersisyo.

PAGLABAN SA ALTA PRESYON

1. Mga Hakbangin na Maaaring 
Makatulong sa Pagkontrol ng Alta 
Presyon

• Bawasan ang timbang ng katawan
• Bawasan ang pagkain ng asin
• Dagdagan ang pagkain ng mga 

pagkaing sagana sa potasyum
• Bawasan ang pag-inom ng mga 

inuming de-alkohol
• Mag-ehersisyo nang regular

2. Iba Pang mga Paraang Makatutulong 
sa Pagkontrol sa Presyon ng Dugo

• Mga suplemento ng kalsyum at 
magnesyum

• Pagkain ng gulay na maraming hibla
• Therapy laban sa kaigtingan

3. Iba Pang mga Paraan
• Tumigil sa paninigarilyo
• Kontrolin ang antas ng kolesterol
• Kontrolin ang diyabetis
• Umiwas sa mga droga na nagpapataas 

sa presyon ng dugo

Hinalaw mula sa Third Brazilian Consensus on 
Arterial Hypertension—Revista Brasileira de 
Clínica & Terapêutica.

Ang regular na ehersisyo at isang 
malusog na diyeta ay nakatutulong 
sa paghadlang at pagkontrol ng 
alta presyon.
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TALIBA/Flipz Media

ABOUT: While maintaining a politically neutral position, it will promote 
positive views about Canadian cultures and heritage. Media hub 
that merges Filipinos to other cultures through culinary ideas, music, 
entertainment, business and current affairs. Provides helpful information 
for new immigrants concerning employment, government assistance 
etc. The magazine will help entrepreneurs promote their services, as 
well as artists showcase their talents.  The magazine will provide point of 
contact information concerning government programs, business start-
up, talent hub and charities.

SERVICES: Provide magazine and online social media presence while 
promoting business services and talents.  Provide photography/
videography services for social events, weddings, portraits and starting 
modelling portfolio. Provide advertisement design layout including 
photography service for promotional purposes. Provide website 
design and web hosting businesses.

Advertise at www.talibaflipzmedia.com  or  CALL  416-989-7336

“Bringing your products & services at 
the forefront of digital industry.”

(Magazine & Social Media Services)

“Let’s Put Down Covid-19 for our
ECONOMY TO GO UP  -  MASKING 
- DISTANCING  - SANITISING and 

lots of praying”  
- Paeng Nebres
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JOKES OnLEE

Yong iba MAGANDA SA 
MALAYO. Yong iba naman 
MALAYONG MAGANDA

Kung hindi ako para sa kanya,
KAWAWA NAMAN SIYA

Huwag mong habulin ang 
isang tao. HINDI KA ASO.
Higad ka. GAPANGIN MO

SINO MAS MALAKI 
KITA...Intsek o BOLD 
STAR? Sagot: Siyem-
pre BOLD START kasi 
LAHAT KITA

Pag MAYAMAN: IPHONE
Pag MAHIRAP: IPON

“Wag mong IKAHI-
YA ang BILBIL mo! 

PINAGHIRAPAN MO 
YAN KALALAMON

Buti pa CHICKEN 
may BREAST

“Bakit mo pa 
kailangan ang 

RELO? Eh handa 
namana akong 
ibigay lahat ng 
oras ko sa iyo”

“Mahalin mo lang 
ako ng TOTOO,

kahit may guwapo
pang dumaaan,
PIPIKIT TALAGA 

AKO”

May altapresyon, puwedeng 
magpabakuna vs COVID-19

MANILA, Philippines — Taliwas 
sa paniniwala ng ilan na risky 
na magpabakuna ang mga 
may altapresyon, niliwanag ng 
vaccine expert na mas higit na 
kailangan ng mga taong ito na 
magpabakuna kontra COVID-19.

“Kung sila ay dati nang may 
altapresyon, hindi naman bawal 
na magkaroon ka ng bakuna. 
Puwede kang mabakunahan. 
In fact, kailangan nilang 
magpabakuna kasi iyong mga 
may altapresyon iyong may 
malaking danger o risk na 
magkaroon ng severe COVID ‘pag 
sila ay na-expose,” paliwanag ni 
Dr. Lulu Bravo, executive director 
ng Philippine Foundation for 
Vaccination.

Anya, bago magtungo sa 
vaccination centers, ang mga 
taong may altapresyon ay 
kailangan ang kanilang blood 
pressure ay mababa sa 140 , 
walang nararanasang sintomas 
tulad ng pananakit ng dibdib at 
pananakit ng ulo.

Bukod dito ay iinumin muna 
anya ang kanilang gamot bago 

pabaku na at kumonsulta sa ka-
nilang doctor kung ang kanilang 
blood pressure  ay mananatiling 
mataas.

Ang mga taong may 
altapresyon ay nasa ila-lim 
ng  “A3,” o third priority group 
ng pamahalaan na dapat 
bakunahan. Kasama sa grupong 
ito ang mga taong may diabetes, 
asthma, kidney at liver di-seases.
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FOR RENT
TWO BEDROOM APPARTMENT
    CLOSE TO ALL AMENITIES 
$1400 MONTHLY RENTAL

LOCATION: TOWER DRIVE / WARDEN

Ikinamangha ng buong mundo 
ang ipinamalas na kakayahan 
ng Iron Dome defense system 
ng Israel para protektahan ang 
bansa mula mga missile attack ng 
Palestinian Islamist movement 
na Hamas.

Ito ay matapos saluhin ng air-
defense interceptor missiles 
ng Iron Dome ang libo-libong 
rockets na pinakawalan ng 
Hamas na tinatayang umabot na 
sa 2,800.

Sa kabila ng pag-ulan ng 
mga missiles sinabi ng Israeli 
Government na wala silang 
naitatalang casualty at wala 
major damage, – salamat sa Iron 
Dome.

Ano nga ba ang Iron Dome 
defense system?

Ang Iron Dome system 
ay binubuo ng network ng 
connected batteries at radars 
na kayang magpaputok sa 
mga rockets na nakikita nitong 
papunta sa mga populated areas 
habang hinahayaan naman nito 
ang rockets kung ang direksiyon 
nito ay papunta sa mga walang 
taong lugar.

Ang bawat battery ay 
mayroong radar detection, 
tracking system, firing control 
system at tatlong launchers para 
sa 20 interceptor missileskung 
saan bawat isa ay may range 
sa pagitan ng 4 hangang 70 
kilometers.

Ang naturang defense system 
ay unang ideneploy noong 2011 
na na-develop ng Israel’s Rafael 
at IAI defense companies.

Ginawa ito sa tulong ng Estados 
Unidos na may $1.6 billion 

Iron Dome Defense System ng Israel

funding para sa maintenance.
Ayon kay Israel Missile Defense 

Organization head Moshe Patel, 
said that up to January Iron Dome 
ang bawat launch ng naturang 
interceptor ay nagkakahalaga ng 
$50,000 o katumbas ng mahigit 
P2 million.

Noong 2019 lumagda ang 
US Army ng kontrata para 
bili ng dalawang Iron Dome 
batteriespara mapalakas ang 
short-range missile defense 
capabilities ng Amerika.

Samanatala maliban sa Iron 
Dome may iba pang missile 
defense systems ang Israel 
katulad ng Arrow, ito naman ay 
may natatutok sa counter ballistic 
missiles, at ang David’s Sling na 
nakalaan para sa medium-range 
rocket o missile attacks.

BRIGADA

Please Call 647-338-3537
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Dahil sa naging lubhang 
palasak ang mga problema 
sa pagtulog nitong kalilipas 
na mga taon, maraming mga 
klinika hinggil sa pagtulog 
ang nagbukas sa maraming 
bahagi ng daigdig. Natukla-
san ng mga mananaliksik na 
kapag ang mga tao ay palag-
ing hindi nakakakuha ng sa-
pat na tulog, naiipon nila ang 
kakulangan sa tulog. Sabihin 
pa, nais ng kanilang katawan 
na masapatan ang kakulan-
gan na ito at sinisikap na mat-
amo ito sa pamamagitan ng 
pagpapadama sa kanila na 
sila ay pagod. Ngunit dahil 
sa istilo ng pamumuhay sa 
ngayon na kulang sa tulog, 
namamalagi ang pagkapa-
god ng maraming tao.

Pitong simpleng hakbang upang maprotektahan 
ang sarili at ang iba laban sa COVID-19

Ang coronavirus disease (COVID-19) 
ay isang nakahahawang sakit na dulot 
ng bagong coronavirus. Karamihan 
sa mga taong magkakaroon ng 
impeksyon ay makararanas ng hindi 
malalang sintomas at gagaling. 
Ngunit ang iba ay makararanas ng 
malubhang sakit, lalo na sa mga 
matatanda at mga may dati nang 
karamdaman. Narito ang ilang mga 
simpleng hakbang na maaari mong 
gawin upang maprotektahan ang 
kalusugan mo at ng iba.

Ang mga payong ito ay maaaring 
sundin ng lahat, ngunit napakahalaga 
ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa 
lugar na may COVID-19.

1. Hugasan nang madalas ang 
iyong mga kamay

Ugaliin ang puspusang paglinis ng 
mga kamay gamit ang hand sanitizer 
na may alkohol o hugasan gamit ang 
sabon at tubig.

Bakit? Lagi nating ginagamit ang 
ating mga kamay upang hawakan 
ang mga bagay na maaaring 
kontaminado. Maaaring hindi natin 
namamalayan na maghawak natin ng 
ating mukha, nailipat na ang virus sa 
mata, ilong at bibig at nahawahan na 
tayo. Namamatay ang mga virus na 
maaaring nasa iyong kontaminadong 
kamay, kasama na ang bagong 
coronavirus, sa pamamagitan ng 
paghuhugas ng kamay gamit ang 
sabon at tubig o paggamit ng hand 
sanitizer na may alkohol.

2.  Iwasan ang paghawak sa 
iyong mata, ilong at bibig

Madalas nating hinahawakan ang 
ating kamay nang hindi namamalayan. 
Maging mapagmatyag tungkol dito, at 
iwasan ang paghawak sa iyong mata, 
ilong at bibig.

Bakit? Maraming hinahawakan ang 
mga kamay at maaari itong makakuha 
ng mga virus. Kapag kontaminado na 
ang kamay, naililipat ang virus sa mata, 
ilong at bibig at maaaring pumasok sa 
katawan at magdulot ng sakit.

3. Takpan ang iyong ubo at 
bahing Siguraduhing ikaw, at ang 
mga tao sa paligid mo, at sumusunod 
sa tamang respiratory hygiene. Ibig 
sabihin nito ay ang pagtakip ng 
bibig at ilong gamit ang loob ng 
siko o tisyu kapag uubo o babahing. 
Agad na itapon ang gamit na tisyu sa 
basurahang may takip at maghugas 
ng kamay.

Bakit? Kung ang isang tao ay uubo 
o babahing, tumatalsik ang maliit 
na droplet mula sa ilong at bibig na 
maaaring may virus. Sa pagtakip ng 
iyong ubo o bahing, naiiiwasan ang 
pagkalat ng mga virus at mikrobyo 
sa iba. Sa paggamit ng loob ng siko 
o tisyu – at hindi iyong kamay – sa 
pag-ubo o pagbahing, naiiwasan ang 
paglipat ng kontaminadong droplet 

sa iyong kamay. Dahil dito, napipigilan 
ang paglipat ng virus sa tao o bagay.

4. Iwasan ang matatao na lugar 
at malapit na pakikipagsalamuha 
sa taong may lagnat o ubo

Iwasan ang matataong lugar, lalo na 
kung and iyong edad ay 60 pataas o 
may dati nang karamdaman gaya ng 
altapresyon, diyabetis, sakit sa puso 
at baga o kanser. Panatilihin ang hindi 
bababa sa 1 metrong pagitan mula sa 
iyo at sa kung sinumang may lagnat o 
ubo.

Bakit? Pangunahing kumakalat ang 
COVID-19 sa pamamagitan ng droplet 
na lumabas mula sa bibig o ilong 
kapag umubo o bumahing ang isang 
tao. Sa pag-iwas sa mga matataong 
lugar, nilalayo mo ang iyong sarili 
(ng hindi bababa sa 1 metro) mula sa 
mga taong maaaring may COVID-19 o 
sinumang may iba pang may sakit.

5. Manatili sa bahay kung ikaw 
ay may sakit

Manatili sa bahay kung ikaw ay may 

nararamdamang sakit, kahit sinat at 
ubo lang.

Bakit? Sa pagpanatili sa loob ng 
bahay at hindi pagpunta sa trabaho 
o iba pang lugar, gagaling ka ng mas 
mabilis at maiiwasan ang pagkalat ng 
sakit sa ibang tao.

6. Kung ikaw ay may lagnat, 
ubo at hirap sa pag-hinga, 
magpakonsulta agad – ngunit 
tawagan mo muna ang health 
facility

Kung ikaw ay may lagnat, ubo at 
hirap sa pag-hinga, magpakonsulta 
ng maaga – kung kakayanin, tumawag 
muna sa ospital o health center para 
masabihan ka kung saan ka pupunta.

Bakit? Makatutulong ito upang 
masiguro na tama ang payong 
mabibigay sayo, ikaw ay maituro sa 
tamang health facility, at maiwasan 
mong makahawa sa iba.

7. Kumuha ng impormasyon sa 
mapagkakatiwalaang awtoridad

Alamin ang pinakabagong 
impormasyon tungkol sa COVID-19 
mula sa mapagkakatiwalaang 
artoridad. Siguraduhing ang 
impormasyon ay mula sa maaasahang 
mga tagapagsalita – ang Department 
of Health, World Health Organization 
(WHO), o iyong lokal na health worker. 
Dapat ay alam ng lahat ang sintomas 
– sa karamihan ay nagsisimula ang 
COVID-19 sa lagnat at tuyong ubo.

Bakit? Ang lokal at pambansang 
awtoridad ang may alam tungkol sa 
pinakabagong impormasyon kung 
kumakalat na ba ang COVID-19 sa 
iyong lugar. Sila ang mas nakakaalam 
kung anong tamang payo na 
dapat ibigay sa iyong lugar, upang 
maprotektahan ng mga tao ang 
kanilang sarili.

Ikaw ba ay 
Kulang sa Tulog?

Sa isang Kanluraning 
lupain, bumaba ang oras 
ng pagtulog nang 20 
porsiyento sa nakalipas na 
siglo, mula sa pangkalahatan 
na siyam na oras bawat gabi 
tungo sa pito na lamang. 
Nakapagtipon ng ebidensiya 
ang mga mananaliksik na 
ang kakulangan sa tulog 
ay nagdudulot ng mga 
problema sa pagkatuto 
at memorya, pinsala sa 
kakayahang kumilos, at ng 
isang huminang pandepensa 
sa sakit. Natuklasan mismo 
ng karamihan sa atin na ang 
isang pagod na isip ay madali 
ring magkamali. Nakalulungkot, 
ang mga pagkakamaling ito ay 
maaaring magkaroon ng kapuwa 
malubha at malaking epekto.
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Very Clean COIN LAUNDRY
&….DRY CLEAN DEPOT 

Avoid the Rush…come during weekdays!

Cedargreen Coin Laundry

  OPEN DAILY TILL 11.00 pm 
    Site:  416-289-7514
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3340 Lawrence Ave East, Unit 5, Scarborough, ON M1H 1A7

Dry Clean – Low Prices, Fresh & Clean 
        - Skirts, Pants, Blouses from 4.40*
        -   Men Shirts from 2.20* 
        -   Suits 2 pcs from 9.99*
      COIN LAUNDRY          
. Large Laundry Folding Tables on premises 
.  Free WiFi & Change Machines on premises 

SAM: 647-922-5704

CALL:

Ipinakilala na ng ABS-CBN 
Entertainment ang prime Kapamilya 
actress na si Jodi Sta. Maria bilang 
ang lead star sa Pinoy remake ng hit 
BBC global drama na “Doctor Foster,” 
na kikilalanin sa Pilipinas sa titulo 
nitong “The Broken Marriage Vow.”

Matapos gampanan ang sari-saring 
papel na nagmarka sa mga manonood, 
isa na namang mapanghamong 
karakter ang bibigyang buhay ni Jodi 
- si Dra. Jill Ilustre – ang katumbas ni 
Gemma Foster sa Pinoy serye. Halos 
na kay Jill na ang lahat sa personal na 
buhay man o trabaho, pero babaliktad 
ang mundo niya sa oras na matuklasan 
niyang pinagtataksilan siya ng 
kanyang asawa kasama ang isang mas 
batang babae.

Makakatambal naman ni Jodi ang 
isa sa pinakamahuhusay na aktor sa TV 
at pelikula ngayon, si Zanjoe Marudo 
na gaganap bilang si David Ilustre, 
ang Pinoy Simon Foster. Tila perpekto 
si David sa mata ng kanyang asawa 
at anak, ngunit siya rin ang sisira 
ng kanyang pamilya dahil sa mga 
kasinungaling itinatago niya.

Kaabang-abang naman ang 
dadalhing gulo ni Sue Ramirez bilang 
si Lexy Lucero, ang magiging Kate 
Parks ng Pilipinas at ang kabit na 
wawasak sa pagsasama nina Jill at 

JODI IS THE PINAY “DOCTOR FOSTER” IN 
ABS-CBN’S “THE BROKEN MARRIAGE VOW”

David. Mapusok at mayaman si Lexy at 
hindi nagpapapigil sa pag-ibig kahit 
na ito ay para sa isang pamilyadong 
lalaki.

Si Zaijian Jaranilla ang kukumpleto 
sa main cast ng “The Broken Marriage 
Vow” at gaganap na Gio Ilustre o Pinoy 
Tom Foster. Siya ang kaisa-isang anak 
nina Jill at David at magiging biktima 
ng masalimuot na kwento ng pag-ibig 
ng kanyang mga magulang.

Ipagkakatiwala naman ang 
direksyon ng serye kay Concepcion 
Macatuno, na kilala sa palalahad ng 
iba’t ibang kwento ng kababaihan sa 
kanyang mga pelikula. Ngayon naman, 
bibigyang buhay ni Direk Connie ang 
kwento ng isang babaeng gagawin 
ang lahat para maprotektahan ang 
lahat ng mahalaga sa kanya.

Ang “The Broken Marriage Vow” 
ang ikaanim na local adaptation ng 
“Doctor Foster” kasunod ng mga 
bersyon nito sa France, Russia, Turkey, 
India, at South Korea, kung saan 
pinangalanang highest rated cable TV 
drama ang “The World of the Married.”

Abangan sina Zanjoe, Sue, Zaijian, at 
Jodi sa “The Broken Marriage Vow” sa 
ilalim ng produksyon ng Dreamscape 
Entertainment na ipapalabas sa iba’t 
ibang ABS-CBN platforms.

DangerDanceChallenge umarangkada na sa TikTok

“DANGER” NI INIGO, UMEERE SA 
SIKAT NA US RADIO STATION

Napapakinggan na sa 
kilalang radio station sa 
Amerika na 1027 KIIS FM ang 
bagong labas na “Danger” 
single ng Filipino pop star na 
si Inigo Pascual kasama ang 
Grammy-nominated Fil-Am 
producer na si DJ Flict at is-
land reggae legends na Com-
mon Kings.

Ani Inigo, “First time hear-
ing myself on @1027kiisfm. 
I used to dream about this 
moment. Di ako makapani-
wala na narinig ko ang kanta 
sa LA radio!”

Inalay rin niya para sa OPM 
ang maagang tagumpay ng 
summer anthem na tungkol 
sa pagkakagusto ng isang 
lalaki sa isang palaban na 
babae. Unang napakinggan 
ito noong May 14 sa KIIS 
FM na kabilang sa top radio 
streaming service ng US na 
iHeartRadio.

Samantala, sinimulan na rin 
ni Inigo ang #DangerDance-
Challenge sa TikTok para any-

ayahan ang fans na sumayaw 
sa tunog ng bagong island 
pop track.

Kaabang-abang din ang 
“Danger” music video na ma-
papanood na sa Tarsier Re-
cords YouTube channel simu-
la Biyernes (May 21).

Bahagi ang “Danger” ng 
kauna-unahang internation-
al album ni Inigo na “Options” 
na ilulunsad na sa darating 
na June 25 (Biyernes). Para sa 
updates, sundan ang Tarsier 
Records sa social media ac-
counts nito @tarsierrecords.
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COVID-19 spreads from an in-
fected person to others through 
respiratory droplets and aerosols 
(smaller droplets) created when an 
infected person:

• talks
• sings
• shouts
• coughs
• sneezes
COVID-19 can also spread by touch-

ing something that has the virus on 
it, then touching your mouth, nose or 
eyes with unwashed hands. You can 
transmit COVID-19 before you start 
showing symptoms or without ever 
developing symptoms.

S e r v i n g  o u r  c o m m u n i t y  s i n c e  2 0 0 0

Our Advertisers 
Refer Us 

To Their Friends, 
FIND OUT WHY.

“Canada has a strong and active Filipino community
of nearly 950,000 people,  and it continues  to grow. The Philippines  is one 
of the largest source countries  for  immigrants in Canada,  and Filipino 
is Canada’s fastest growing language.”

ADVERTISE TO TALIBA...IT WORKS!  

CALL US FOR A PACKAGE RATE
TO HELP YOU GROW WITH OUR
 FULL TO YOUR BUSINESS

Taliba Newspaper
 & Flipz Media  416-989-7336

PGH Nurse, nagawang ilikas ang 35 na 
sanggol mula sa nasusunog na ospital

Ibinahagi ng nurse na si Kathrina 
Bianca Macababbad ng Philippine 
General Hospital ang kanyang nag-
ing karanasan nang masunog ang 
ospital nito lamang Linggo, Mayo 16. 

Nag-viral ang post niya tungkol sa 
kung paano niya nagawang mailikas 
ang nasa 35 na mga sanggol na nasa 
kanilang pangangalaga. 

Nagpapaligo raw siya ng mga 
sanggol nang biglang sabihan siya 
ng kasamahan na nasusunog ang 
ospital. 

Ang isa sa mga naging problema 
pa nila ay “ventilator dependent” pa 
ang ilan sa mga babies na kailangan 
nilang ilikas. “Nakakaiyak na habang 
bitbit ko yung mga kayang huminga 

mag isa, maiiwan yung mga naka in-
tubate at ventilator.” Inuna muna ni-
yang ibaba ang mga sanggol na mas 
maayos ang kalagayan. Isinunod na 
niya at ng kasamsahan niya ang mga 
naka-ventilator. Nagawa rin niyang 
makapaghakot ng mga kagamitan 
na kakailanganin ng mga sanggol. 

“Thank you Lord for the unwav-
ering strength and courage!!! Di ko 
alam kung saan nanggaling iyon 
pero wala akong naramdamang ta-
kot sa dibdib ko.” Nilinaw din niya 
na talagang siniguro nila na maayos 
ang mag name tags ng mga sanggol. 
Maging ang sticker ng pangalan ng 
mga ito sa kanilang higaan ay idinikit 
na rin nila sa mga diaper ng sanggol 
para sigurado. 

Dahil dito, umani ng papuri ang 
matapang na nurse dahil sa pagig-
ing alisto nito at kalakasang ipinakita 
masiguro lamang ang kaligtasan ng 
kanilang mga pasyente na hindi pa 
kayang iligtas ang kanilang sarili. 

Bandang ala-una ng madaling 
araw noong Mayo 16 nang umabot 
sa ikatlong alarma ang sunog sa 
Philippine General Hospital (PGH) 
na nagsimula sa ikatlong palapag 
ng gusali. Agad na nailikas ang mga 
pasyente sa PGH Chapel kasama ang 
mga sanggol na naibaba nina Nurse 
Kathrina. Bandang 2:46 na ng mad-
aling araw nang tuluyang humupa 
ang apoy. Wala namang naiulat na 
nasaktan o nasawi. 

kami.com.ph

Manatiling Malakas, 
manatiling lokal sa 
panahon ng pande-
myang COVID-19.

Noong Mayo 6, nag-anunsiyo 
ang Pamahalaang Panlalawigan 
na ayon sa Plano sa Muling Pag-
simula ng BC ay magkakaroon 
ng yugtong pag-angat ng mga 
restriksyon, tungo sa banayad na 
pagpapanumbalik ng mga so-
syal at ekonomiya na aktibidad, 
habang sinusubaybayan ang 
impormasyong pangkalusugan 
para mabawasan ang panganib 
sa publiko.

Manatiling nakatutok sa mga 
anunsiyo at update sa COVID 
website ng Lalawigan at sa 
COVID webpage ng Lungsod
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