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Angel Locsin hindi NPA, Senator Lacson natuwa — AFP 
MANILA — Inabswelto ng 
Armed Forces of the Philippines 
(AFP) ang aktres na si Angel 
Locsin na hindi ito miyembro ng 
New People’s Army (NPA).

Kaya naman ay nakahinga ng 
maluwag si Senador Pan�lo 

T 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 A T I O N

Mga Pinoy netizens 
natuwa sa pagtatampok 
sa arnis sa pinakaba-
gong animated Disney 
movie

Ipinasilip ng Walt Disney ang kauna-unahang 
teaser ng kanilang Southeast Asia-inspired 
animated movie na “Raya and the Last Dragon,” 
na ikinatuwa ng mga Pinoy netizens dahil sa 
pagtatampok umano sa paggamit ng arnis, ang 
itinuturing na “Pambansang Martial Arts” ng 
mga Pilipino.

Makikita sa mismong YouTube channel ng Walt 
Disney Animation Studios ang teaser ng naturang 
animated movie na talagang inaabangan na. 
Nahagip ng mapanuring mata ng mga netizens na 
hawak ng protagonistang si Raya ang arnis, na 
karamihang ginagamit na combat weapon ng mga 
bansa sa Southeast Asia.

Ang naturang pelikula ay tinatawag ding 
“Kumandra,” na nagtatampok sa mga kultura ng mga 
bansa sa Southeast Asia gaya ng Thailand, Vietnam, 
Cambodia, Laos, Malaysia, Myanmar, at Pilipinas.

Sa naturang teaser, Si Raya (mula sa tinig ni Kelly 
Marie Tran) ay ipinakilala bilang tagapagbantay ng 
mga “dragon gem,” na may misyong mapanatili ang 
kapayapaan at katiwasayan sa pamamagitan ng 
paghahanap sa huling dragon.

Narito ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens.
“I remember being taught arnis when I went to 

school in the Philippines. It was basically 
choreographed lessons and we didn’t really free 
style but it was fun when my buddies and I would 
play �ght when the teacher wasn’t looking,” sabi ng 
isa.

Turan naman ng isa, “Gumamit ng yantok. Arnis is 
the name of the Filipino martial arts. Yantok is the 
weapon you use in arnis. Please be informed. Be 
educated with our very own.”

“Raya looks so good I’m already so happy with 
how it’s looking so far (and the way she’s using 
Arnis sticks, which are martial arts from my 
country!” saad naman ng isa.

 Ang Raya and the Last Dragon ay mapapanood 
na sa March 2021. DF Balita

Detalya sa page 04 - ”Hindi NPA si Angel Locsin...”

Straight to digital, cable and satellite TV na ngayon ang mga pelikulang 
ginagawa ng ABS-CBN Films – sa iWantTFC, digital site na KTX.ph, SKYcable, at 
Cignal. “Kahit na very challenging ang pandemya, it pushed us to think out of 
the box. At habang sarado ang mga sinehan, inisip namin kung paano 
maaabot ang ating audience sa iba’t ibang paraan,” ani ABS-CBN Films 
managing director na si Olivia Lamasan.

Aniya, maraming pagpipilian ang 
audience ngayon kung saan nila gustong 
manood at sa halagang Php 150, 
magkakaroon sila ng 48-hour access sa 
bagong pelikula 

Continue on page 04 - ”ABS-CBN diretso...”

Lacson sa pagdinig sa Senate 
Defense Committee kaugnay 
sa red-tagging ng militar sa 
ilang artista at personalidad 
kabilang na si Locsin, Liza 
Soberano, at 2018 Miss 
Universe Catriona Gray.

Mga bagong pelikula ng ABS-CBN diretso na sa streaming
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Pope Francis pabor sa civil union ng same-sex 
couples at hindi ang same sex marriage

Ipinagtanggol ng Santo Papa 
ang karapatan ng mga homosexuals 
na magkaroon ng sariling pamilya at 
hindi rin daw dapat ipagtabuyan o 
kutyain ang mga ito dahil anak pa rin 
sila ng Diyos.

Ito ang kauna-unahang pagkaka-
taon na direktang pinaburan ng 
Santo Papa ang same-sex couples.

Nagpaliwanag ang Catholic Bishop 
Conference of the Philippines (CBCP) 
sa naging pahayag ni Pope Francis 
sa pagpayag nito sa pagsasama ng 
parehas na kasarian o same sex union.

Sinabi ni acting CBCP president 
at Caloocan Bishop Pablo Virgilio 
David, na nais lamang niyang 
pangahalagahan ang ibang kasarian.

Subalit hindi nangangahulugan 
na papayagan na ng simbahan ang 
same sex marriage.

NILINAW ng isang retiradong 
obispo Emeritus Teodoro Bacani 
Jr.  ng Simbahang Katolika na hindi 
iniendorso ni Pope Francis ang same 
sex marriage.

Ayon sa Obispo, hindi isinusulong 
ng Santo Papa ang same sex marriage.

Sa halip aniya ay nananawagan 
ito ng isang law of civil union na 
magbibigay proteksyon sa dignidad 
bilang tao ng mga homosexuals at 
makatitiyak sa kanilang mapayapang 
pamumuhay sa lipunan.

Ipinaliwanag ng Obispo na ang 
tanging nais na mangyari ng Santo 
Papa ay patuloy na mahalin at bigyang 
ng proteksyon ang mga homosexual. 
Ibinahagi ni Bishop Bacani na tulad ng 

mga nagkakamali ay hindi dapat na 
itaboy o saktan ang sinuman sa halip 
ay dapat na bigyang halaga ang mga 
karapatan at dignidad.

Iginiit pa ng Obispo na ang naturang 
pahayag ng Santo Papa ay hindi 
dapat na ituring na opisyal na turo ng 
Simbahan Katolika.

Inihalimbawa niya na nasasaad sa 
post-synodal apostolic exhortation 
ni Pope Francis na Amoris Laetitia o 
The Joy of Love na inilathala noong 
Marso taong 2016, ang malinaw na 
pagkakaiba ng same sex union at ng 
same sex marriage.

Nilinaw din ng Obispo na ang 

pagsusulong ng Santo Papa ng law 
of civil union bilang pagbibigay 
proteksyon sa kapakanan ng 
mga homosexual ay hindi 
nangangahulugan ng pagsuporta 
o pagsang-ayun ng Santo Papa 
Francisco sa pagkakaroon ng 
homosexual relationship.

Tinutukoy ni Fr. Francis Lucas, 
pangulo ng Catholic Media Network 
ang sinabi ng Santo Papa sa 
dokumentaryong “Francesco” na 
kailangang magkaroon ng mga 
‘civil union law’ ang mga bansa para 
mabigyan ng proteksyong legal ang 
‘same sex’.

Matibay ang paninindigan umano 
ng Simbahang Katolika laban sa ‘same 
sex marriage’ ngunit iginagalang 
naman nila ang dignidad ng mga 
‘homosexuals’.

Personal na opinyon lamang 
umano ni Pope Francis ang binitiwang 
pahayag sa ‘civil union’ ng same-sex 
couples at hindi pa isang opisyal na 
doktrina ng Vatican. 

Naunang nanindigan ang mga 
opisyal ng Simbahang Katolika na 
“taken out of context” lamang ang 
mga pahayag ni Pope Francis. Bombo 

News/Pilipino Star Ngayon

Pope Francis

" Malinaw ang pagkakaiba 
ng same sex union at ng 

same sex marriage"

"Ayy mali... 
'kala ko pwede 

na kaming 
ikasal ni Ion..." 

Mukhang napaaga yata ang 
pagsasaya ni Vice Ganda, at agad 
na nagbunyi  sa mga balitang maging 
si Pope Francis ay pabor sa same sex 
civil union. Akala siguro niya dahil may 
nasabing ganoon ang Santo Papa sa 
isang film documentary ay maaari 
na niyang pakasalan ang kanyang 
boyfriend na si Ion Perez. Pero hindi 
ganun. Hindi kasi nila alam ang paraan 
ng pagtuturo ng simbahang Katolika 
kaya akala nila puwede nang pakasal 
ang mga bakla.

Katulad sa nauna nang nabanggit 
dito ni BANAT Ed De Leon, ang sinabi 
ni Pope Francis sa documentary ay 
sarili niyang opinion. Hindi iyon ang 
opisyal na turo ng simbahan. Ang 
isang papa ay tao rin at maaaring 
magkamali. Sinasabi lang na walang 
pagkakamali ang santo papa kung 
siya ay nagpapahayag “ex cathedra” 
at iyan ang mga katuruan sa doktrina 
at dogma ng pananampalataya na 
pinag-aralan na ng curia.

Isa pa, hindi kasal ng mga bading 

Vice Ganda,

Sundan sa kabilang pahina " Ayy Mali..."
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 Hindi NPA si Angel locsin — AFP

MANILA — Inabswelto ng Armed 
Forces of the Phi lippines (AFP) ang 
aktres na si Angel Locsin na hindi ito 
miyembro ng New People’s Army (NPA).

Kaya naman ay nakahinga ng 
maluwag si Senador Panfilo Lacson 
sa pagdinig sa Senate Defense 
Committee kaugnay sa red-tagging ng 
militar sa ilang artista at personalidad 

kabilang na si Locsin, Liza Soberano, at 
2018 Miss Universe Catriona Gray.

Tinanong ni Lacson si AFP 
Southern Luzon Command chief Lt. 
Gen. Antonio Parlade Jr., tungkol 
sa kontrobersyal na pahayag niya 
tungkol sa kapatid ni Locsin na si Ella 
Colmenares na umano’y kasapi sa NPA 
at hindi si Locsin.

I’m glad you mentioned in your own 
words that Angel Locsin is not an NPA. 
I’ll make a disclosure. Her fiancé, Neil 
Arce is a family friend. As a matter of 
fact, pag kinasal yun kukunin akong 
ninong,” wika ni Lacson.

“And I hope she’s monitoring para 
malaman niya na sa’yo [Parlade] 
mismo nangga ling na hindi siya 
NPA. And I think she will feel relieved 
coming from you na hindi siya NPA,” 
dagdag ni Lacson.

In 1972, the Philippine government 
included Filipino martial arts into 
the national sports arena. The 
Ministry of Education, Culture 
and Sports also incorporated 
them into the physical education 
curriculum for high school and 
college students. In recent history, 
Richardson C. Gialogo and Aniano 
Lota, Jr. helped the Department 
of Education (DepEd), former 
Ministry of Education, Culture and 
Sports, in the promotion of Arnis in 
the public schools. The Task Force 
on School Sports (TFSS) headed by 
Mr. Feliciano Toledo asked Richard 
Gialogo and Jon Lota to conduct 
national, regional and provincial 
seminar-workshops all over the 
Philippines under the auspices of 
the Philippine government. This 
resulted to the inclusion of Arnis in 
the Palarong Pambansa (National 
Games) in 2006. The efforts of 
the two and Senator Miguel 
Zubiri resulted in Arnis being 
declared as the National Martial 
Art and Sport of the Philippines 
by virtue of Republic Act 9850 

From page 01 - “ABS-CBN diretso..."”

which was signed into law in 
2009. Knowledge of the Filipino 
fighting skills is mandatory in the 
Philippine military and police.

Filipino martial arts are 
consi-dered the most advanced 
practical modern blade system 
in the world and are now a core 
component of the U.S. Army's 
Modern Army Combatives 
program[2][3][4] and used by the 
Russian Spetsnaz (special forces).
[5][6][7] The Government of India 
used Filipino martial arts to train 
their Para (Indian Special Forces) 
of Indian Army, National Security 
Guard, MARCOS of Indian Navy 
and Commandos of Central 
Armed Police Forces.

ang nabanggit kundi ang karapatan 
nila sa isang civil union. Civil union 
iyon, ibig sabihin hindi kinikilala ng 
simbahan.

Kung sabagay, kahit naman wala 
pa ang sinabing iyan ni Pope Francis, 
marami nang mga taga-showbiz, 
mga lantad na bakla at tomboy, na 
nagpuntahan pa nga sa abroad para 
makapagpakasal.

Mayroon pang isang artistang 
nagpakasal diyan sa isang pari-parian 

"Ayy mali... 'kala ko pwede..." 
sa Project 8 na nagkakasal din ng mga 
bakla at tomboy pero ‘yan ay hindi 
kinikilalang legal sa Pilipinas.

Ang Korte Suprema ay nagpalabas 
na ng desisyon, “with finality”,  noong 
nakaraang Enero pa, na nagbasura 
sa hinihingi ng isang petitioner na 
ideklarang unconstitutional ang 
isinasaad sa ating Family Code na 
ang kasal ay sa pagitan lang ng “isang 
lalaki, at isang babae” at wala kayong 
magagawa, Korte Suprema na iyan.  
Pilipino Star Ngayon

ANNOUNCEMENT

The Philippine Consulate General 
will conduct a Registration for 
Overseas Voting for the 2022 
Philippine National Elections 
at Kalayaan Cultural Community 
Centre (KCCC), 5225 Orbitor Drive 
#3, Mississauga, Ontario L4W 5M6 on 
Saturday,November 14, 2020, from 
10:00 a.m. to 4:00 p.m.

Filipino citizens who are not 
yet registered voters, who are not 
disqualified by law, and at least 

eighteen (18) years of age on 09 
May 2022 are enjoined to apply for 
registration. 

To register, personal appearance 
is required for biometric capturing. 
Please bring a valid Philippine passport. 
For dual citizens, please bring a copy 
of Identification Certificate or Oath 
of Allegiance or proof of citizenship 
from the Bureau of Immigration, or for 
seamen, copy of seaman’s book.

Registered voters may vote for 
President, Vice-President, Senators 
and Party-List Representatives on 09 
May 2022.

For further inquiries, please call 
the Consulate General at (416) 922-
7181 or through e-mail address: 
o v s @ p h i l c o n g e n - t o r o n t o . c o m / 
c o n s u l a r m a t t e r s @ p h i l c o n g e n -
toronto.com.

FIL-CANADIAN PARENTS, 
TEACHERS TAKE EXTRA SAFETY 
STEPS AS COVID-19 CASES RISE 
IN SCHOOLS

In Canada, where COVID-19 
continues to pose a threat to 
children’s schooling, Filipino 
parents and teachers are 
among those taking extra 
precautionary measures against 
the dreaded virus.

FIL-CANADIAN PARENTS, TEACHERS 
TAKE EXTRA SAFETY STEPS AS COVID-19  
                       CASES RISE IN SCHOOLS

Same-Sex Marriage Legal sa Canada
Same-sex marriage became legal 

in Ontario in 2003, and was already 
legalized in eight of ten provinces and 
one of three territories when, on July 
20, 2005, Bill C-38, the law giving 
same-sex couples the legal right 
to marry, receives royal assent and 
becomes law. Canada became the first 
country outside Europe and the fourth 
country in the world to legalize same-
sex marriage nationwide after the 
enactment of the Civil .

hatid ng pipiliin nilang platform.

Tampok ang horror flick na 
U-Turn na pinagbibidahan nina 
JM de Guzman, Tony Labrusca, at 
Kim Chiu bilang unang  proyekto 
nito, na opisyal nang ipapalabas 
ngayong Biyernes (Oktubre 30).

Ang ABS-CBN Films na binubuo 
ng Star Cinema, Cinema One 
Originals, at Black Sheep ay 
walang tumigil sa pagpoprodyus 
ng pelikula diretso cable, satellite 
TV, at streaming.

Bukod sa U-Turn, itatampok rin 
sa mga nabanggit na platform ang 
pelikulang My Lockdown Romance 
nina Joao Constancia at Jameson 
Blake, Boyette (Not A Girl, Yet)  na 
pagbibidahan ni Zaijian Jaranilla, 
Four Sisters Before the Wedding 
tampok sina Belle Mariano, Charlie 
Dizon, Gillian Vicencio, at Alexa 
Ilacad, Princess Dayareese na 
pangungunahan nina Maymay 

Entrata at Edward Barber, at Hello 
Stranger The Movie  kasama sina JC 
Alcantara at Tony Labrusca.

Ayon pa kay Direk Olive, 
nananatiling hopeful ang 
kompanya sa pagbubukas ng mga 
sinehan. “It’s just that for now, 
nandito tayo sa sirkumstanya na 
ito and we also need to find ways 
na ilapit at magkonek tayo sa ating 
mga audience. Lahat po kami ay 
nananalangin na magbukas ulit 
ang mga sinehan. Lahat po kami 
ay nakasuporta sa pagbubukas ng 
sinehan,” pagbabahagi niya.

Inilunsad din nila ang kauna-
unahang digi movie series nito na 
The House Arrest Of Us  ngayong 
buwan nina Kathryn Bernardo 
at Daniel Padilla, available ang 
13-episode program sa KTX at 
iWantTFC sa halagang Php 499.  
Bago ito, may mga nai-produce na 
silang iba pang pelikula at concerts 
na rin. ABS-CBN Phil. News

ARNIS - The Filipino National Martial Arts
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Inanunsiyo ng Department 
of Trade and Industry (DTI) na 
mabibili na sa mga tindahan sa 
Rusya ang mga coconut product 
na nanggaling ng Pilipinas.

Maaari na raw mabili sa mga 
Russian retail store ang coconut 
milk, coconut cream, balsamic 
sauce, aminos sauces, coconut 
syrup, coconut oil at coconut 
jam.

Sinabi ni Trade Secretary 
Ramon Lopez na ang 
pagkakaroon ng mga produkto 

PH made products patok sa Russia – DTI
na magagamit sa Russia ay 
isang patunay na sa kabila ng 
pandemya, ang mga exporters 
ng Pilipinas ay may kakayahan 
na hindi lamang ipagpatuloy 
ang trade exports sa global 
market, ngunit kaya nitong 
makipagsosyo sa mga mamimili 
at importers sa mga bagong 
merkado.

Ang mga coconut product ng 
Pilipinas ay sumikat sa Russia 
dahil sa “purong lasa at walang 
mga additives.”Bombo News

Upakan ang mga korap, 
walang sasantuhin!
PILIPINAS - MALAKING respo-
nsibilidad ang iniatang ni 
President Duterte kay Justice 
Secretary Menardo Guevarra na 
imbestigahan lahat ang mga 
tanggapan ng gobyerno na 
sangkot sa corruption. Isang 
“mega task force” ang bubuuin 
para maimbes¬tigahan lahat. 
Walang sasantuhin sa pag-
iimbestiga. Lahat uupakan!

Sa televised address ng 
Presidente Duterte, ipinag-
utos na umano niya ang isang 
special body na mag-iimbestiga 
sa Philippine Health Insurance     
Corporation (PhilHealth) at pati na 
rin sa Department of Public Works 
and Highways (DPWH).

Ang mega task force na bubuuin 
ay tatagal hanggang Hunyo 30, 
2022 o mas matagal pa maliban na 
lamang daw kung buwagin ito ng 
papalit sa kanya.

Hindi lamang mga opisyal 
ng tanggapan ang sakop para 
imbestigahan ng mega task 
force, pati raw mga kongresista 
at senador ay kasali rito. Sabi ni 
Presidential Spokesman Harry 
Roque na mandato ng Department 
of Justice (DOJ) na imbestigahan 
ang lahat kahit ang mga nasa 
lehislatura. Kahit daw may 
immunity ang mga mambabatas, 
hindi kasama ang paglabag sa 
anti-graft laws. Ang isang tiyak, 
basta nangurakot ang kongresista 

at senador, iimbestigahan ito ng 
DOJ.

Malawak ang sakop ng gagwing 
pag-iimbestiga ng DOJ. Pati mga 
mambabatas ay kasama. Kung 
magkakatotoo ito, maraming 
mambabatas ang tiyak na 
masasampolan ng DOJ. Maraming 
sangkot sa katiwalian gaya nang 
paglustay sa pondo ng PDAF na 
pinadaan sa bogus NGOs ni Janet 
Lim Napoles ilang taon na ang 
nakararaan.

Kung magtatagumpay ang 
task force ng DOJ laban sa mga 
korap sa buong pamahalaan 
kasama na ang mga mambabatas, 
tagumpay ito ng taumbayan. 
Maraming masisiyahan kung ang 
mga “matatakaw na buwaya” 
sa pamahalaan ay malilipol. Ito 
ang matagal nang inaasam ng 
mamamayan. Upakan na ang 
mga korap.

Pres. Duterte
Manila, Philippines – Sinabi ng isang 

taga-University of the Philippines OCTA 
Research Team na magaling ang Pilipinas 
sa laban sa coronavirus disease-19.

Ayon kay Dr. Nicanor Austriaco, sa 
nakalipas na ilang buwan, bumaba ang 
mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila 
at iba pang bahagi ng bansa.

Taliwas umano ang nagaganap sa 
ibang bansa, lalo na sa mga bansang 
gaya ng Amerika at Europa o gawing 
hilaga ng mundo na nagkakaroon na 
ikalawang sigwada ng pandemya.

Magkagayunman, posible naman 
umanong tataas ang mga kaso dahil 
na rin sa pagluluwag ng galaw ng mga 
mamamayan sa buong bansa.

Paliwanag ni Austriaco, habang 
dumarami ang gumagalaw na tao 
sa labas ng kanilang mga tahanan, 
inaasahan din ang paglala ng hawaan ng 
sakit.

Kabilang sa mga sitwasyong may 
pagluluwag sa galaw ng tao ang 
pagbubukas ng ekonomiya ng bansa, 
lalo na sa National Capital Region.

Dahil sa pagbubukas ng ekonomiya, 

Pinas, magaling lumaban sa COVID-19 – UP OCTA
sinubukang luwagan din ng 

pamahalaan ang pampublikong 
transportasyon sa pamamagitan ng 
pagpapaliit ng distansya ng mga 
pasahero na kailangang bumiyahe at 
magtrabaho.

Sa dalawang araw lang umanong 
pagluluwag sa transportasyon, 
napatunyan umanong nagkaroon 
ng masa maraming hawaan ng mga 
mamamayan.

Gayunman, pinatigil mismo ni 
Pangulong Rodrito Duterte at pinabalik 
nito ang isang metrong distansya ng 
mga pasahero.

Ayon pa kay Austriaco, dahil sa mga 
pagluluwag, normal umanong darami 
ang hawaan subalit hindi umano dapat 
ikatakot ito.

Maganda umanong panatilihin ang 
dati nang ginagawa gaya ng pagkakaroon 
ng mga quarantine facility, paghihiwalay 
ng mga nagpopositibo, pagpapatuloy ng 
contact tracing at iba pa.

Dapat din umanong laging umisip 
ang pamahalaan ng mga paraan para 
palakasin ang laban sa COVID-19.   
                              RNT REMATE
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Ministro: Ikaw Vice Ganda ay 
ikinakasal ko kay Iron Pogi. 
Ikaw Vice tinatanggap mo bang 
maging husband mo na si Ion? 

Vice: Opo manong!

Ministro: You Ion, do you accept 
Vice Ganda  to be your husband? 

Ion: Opo. No problem

Ministro: Then I pronounce you 
HUSBAND and HUSBAND? and 
therefore magparami na kayo. 
Kalatan  ninyo ng mga itlog ang 
inyong lugar-aahmen

Homosexuality is not 
natural, much like 
eyeglasses, polyester, 
and birth control are not 
natural.

Heterosexual marriage has 
been around for a long time, 
and it hasn't changed at all: 
women are property, Blacks 
can't marry Whites, and 
divorce is illegal.

I got mugged by a thief last 
night on my way home from 
work. He pointing a knife at 
me and said, "Your money 
or your life!" I told him I was 
married so I have no money 
and I have no life.
We hugged and cried 
together. It was a beautiful 
moment.

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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Lawrence Ave E

N

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

JOKES OnLEE

Nabaril ang sarili ng isang tatlong 
taon gulang na batang lalake sa 
Texas sa araw ng kanyang kaarawan. 
Napulot umano ng paslit ang baril sa 
sahig na nahulog ng isang membro 
ng sambahayan at aksidenteng 
napindot ang gatilyo ng baril na 
siyang ikinamatay ng bata.

Ang aksidente ay naganap sa 
Porter, 30 milya mula sa downtown ng 
Houston.

“Ang buong pamilya at mga 
kaibigan ay nagdiriwang ng birthday 
ng kanilang tatlong taong gulang na 
bata at habang naglalaro sila ng baraha 
ay nakarinig ng putok ng baril  mula 
sa kuwarto,” saad ng Montgomery 
County Sheriff’s Officediumano .

“Nakahandusay ang bata nang 
makita nil ana may tama ng bala sa 
dibdib nito.”

“Our thoughts and prayers go out 
to the family and friends of this tragic 
accident.”

Karaniwan lang nangyayari ito sa 
Estados Unidos na mga pabaya sa 
baril na karamihan ay mga batang 
paslit ang biktima.

It is at least the fifth fatal accidental 
shooting by a child this year in Texas, 
according to a tally kept by activist 
group Everytown For Gun Safety 
– meaning that Texas is tied with 
Tennessee for the highest number of 
such shootings in 2020.

There have been at least 229 
unintentional shootings by children in 
2020, it calculates, with 97 deaths and 
139 injuries.

Every year, hundreds of American 
children gain access to firearms and 
unintentionally shoot themselves or 
someone else. Rogers.com

Tatlong taon gulang 
na bata patay sa 
pagbaril sa sarili oras 
ng birthday niya

Red-Tagging sa Pilipinas laban sa CPP NPA, 
hindi makuhang unawain ng mga politiko

Ikinabigla ng isang pamilya sa 
Florida, USA nang mag-uwi ang 
kanilang pusa ng isang ahas na dalawa 
ang ulo.

Sa video ni Kay Rogers, na 
mapapanood din sa GMA NewsFeed, 
makikita na ordinaryo lamang sa 
unang tingin ang ahas.

Pero nang muli itong suriin ng may-
ari, doon na niya napansin na dalawa 
pala ang ulo ng ahas.

Paliwanag ng mga siyentipiko, ang 
ahas na natagpuan ay isang uri ng 

Pusa sa Florida, nag-uwi sa bahay ng 
ahas na dalawa ang ulo

southern black racer.

Wala raw itong kamandag at 
madalas nakikita sa southeastern 
United States.

Dahil sa kondisyon ng ahas, 
inalagaan at pinangalanan ito nina 
Rogers bilang si "Dos,"at ginawan pa 
nila ng terrarium.

Pinakain nila ito ng mga insekto, 
butiki at maliliit na palaka.

Pero dahil sa dadalawang ulo nito, 
hamon pa rin ang pagpapakain sa 
ahas.-- Jamil Santos/GMA News

SAME SEX MARRIAGE

PILIPINAS - Ano ba ibig sabihin ng 
RED TAGGING? 

Ito'y ang pagkilos na pag-label, 
pag-tatak, pagbibigay ng pangalan 
at pag-akusa sa mga indibidwal o 
mga organisasyon ng pagiging left-
leaning, subversives, komunista o 
terorista . . . ginagamit bilang diskarte  
ng mga ahente ng Estado, partikular 
ang mga ahensya ng nagpapatupad 
ng batas at militar, laban sa mga 
itinuturing na 'pagbabanta' o 'mga 
kaaway ng Estado.'

Nag-deklara ang Pinas ng 
"Persona Non Grata" sa mga banner 
ang pamahalaan laban sa CPP NPA sa 
kanilang agressive movement. Ngunit 
pinatanggal ni mayor Isko Moreno ng 
Manila at Remulla ng Cavite na ito'y 
red tagging na diumano'y malalagay 
sa alanganin ang kanilang siyudad. 

Komplikado ang kalayaan demo-
kratiko sa Pilipinas kung kaya mada-
ling lituhin ng mga kaliwa at mga 
rebeldeng gustong gawing komunista 
ang Pilpinas. Problema talaga yan sa 
lalo na sa usaping politikang hindi 
nagkakasundo.  

Bakit ba ang Japan ay maunlad? 
Dahil ang mga Hapones ay sinu-

Mga dating NPA nagbalik loob sa 
gobyerno na si ka Eric aka Jeffrey 
Celis at mga kasama ay humantad 
bilang buhay na patotoo upang 
tumulong sa pamahalaan ng bansa 
upang umunlad.  Kahit alam nila na 
papatayin sila ng kapwa NPA ay 
nagpasiya sila na tumulong para sa 
bansa.

Ginawa pang issue sa Senado ang 
red-tagging sa halip na hikayatin ang 
buong ahensya ng bansa na magkaisa 
upang matigil na ang mga patayan 
digmaan sa kapwa Pilipino.

Noon handa sila sa patayan laban 
sa Hapon, Amerikano at ngayon ay 
kapwa Pilipino na. SA PALAGAY BA 
NINYO UUNLAD PA KAYA ANG BANSA 
NATIN?    Opinyon ni Rolly Cabrera/TALIBA

suportahan ang kanilang kapwa 
Hapones at mga leader o kanilang 
gobyerno. Sa Pilipinas kakaiba 
. . . grabe ang mga salungat 
sa gobyerno at ayaw sa mga 
kalabang mga leader!  Dekada 
nang nag-ugat ng katiwalian ito 
mula't sapol. Gusto lahat maging 
leader. Hindi kataka-taka sa 
loob ng 52 taon ang CPP NPA ay 
hangad na rin na sila ang mamuno 
sa Pilipinas
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Metrolinx pulls out all the stops 
to ensure the health and safety of 
GO & UP riders in the Greater 

Toronto and Hamilton area with 
its Safety Never Stops campaign. 
It has put in place 40+ safety  
measures to make sure that this 
world-class transit system is also 
the safest. Earlier this year the  
province had issued a guidance 
document for transit agencies and 
Metrolinx has implemented every 
recommendation. 

“When you do return, you’ll find 
a different transit experience,” 
says Metrolinx President and 
CEO, Phil Verster. “Safety Never 
Stops isn’t a slogan for our team. 
It’s our commitment. Every  day. 
Every train. Every bus. Every trip. 
Everyone.”

So what can riders expect as 
they return to their seats? Here’s 
what: 

l Face coverings are re-
quired for customers on all GO 
Transit and UP Express vehicles 
and stations.

l   3,720 hand sanitizer 
dispensers are being added to 

each entry zone of 
trains.

l  Use of long 
acting antimi-
crobial germ 
protecting 
barriers on 
trains, buses and 
stations.

lReusable cloth 
face coverings, 
face shields, 
gloves and hand 
sanitizer have 
been  distributed 
to all frontline 
staff.

l   Polycarbonate screens 
(protective barriers) have 
been installed on buses and at 
stations.

l Additional deep cleaning  
and disinfecting on all coaches.

l Trains/coaches are kept 
out of service for deep cleaning 
when a person with COVID-19 is 
suspected of being on that train.

l  Health checks/screening for 
crews and other critical staff.

Education for both customers 
and staff has also been key 
throughout this effort. Health & 
Safety Kiosks have been placed 
at various GO stations, where 
customers are able to voluntarily 
check their temperature, find 
out about proper hand hygiene, 
and learn about the benefits of 
wearing a face covering while 
travelling on transit. New@way-
finding@and signage to support 

physical  distancing have also been 
installed. The use of face covering 
at stations and in trains/busses has  
been mandated. Riders are also 
encouraged to use the PRESTO 
App to load their PRESTO cards in 
a safe and contactless way as they 
travel across the region.

Metrolinx is closely monitoring 
ridership and is making every 
effort to adjust services. In doing 
so, it encourages customers to 
check the refreshed schedules 
before planning their travels. @

The Safety Never Stops platform 
extends to become a creative 
multi-media campaign that drives  
awareness and helps humanize 
the actions taken to provide safe 
transit

A 45-second video starring 
actor/comedian Daryl Hinds 
demonstrates all of the various 

safety measures. As with its past 
campaigns, Metrolinx managed 
to inject some humour into a 
relatively serious subject. 

The marketing effort will also 
include a multicultural campaign 
that will reach out to specific 
communities, like the Filipinos, 
West Asians, Black audiences, 
Chinese and South Asians  
communities.

This campaign will adopt a 
digital-first approach to help 
raise awareness of the safety 
measures and inspire confidence 
in welcoming customers back to 
transit.

Metrolinx is going to great 
lengths to put customers’ minds 
at ease, because truly onboard GO 
and UP transit Safety Never Stops. 

For more information, please visit 
gotransit.com/safetyneverstops.
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4.5GB 
$40/mo.

NATION-WIDE  
TALK, TEXT &  
DATA PLAN 

Offer subject to change without notice. Get 4GB at 3G speed. Once you reach your 3G speed data allotment, your data speed will be reduced until your next anniversary date. Taxes extra. ™ Trademarks used under license ©2020

Pacific Mall | Unit D56
4300 Steeles Ave. E 
Markham, ON

Centerpoint Mall | Unit 179
6464 Yonge Street
North York, ON

Pickering Town Centre  
(Lower Level Food Court area)
Unit 21, 1355 Kingston Rd. 
Pickering, ON

Duterte 
pinakasikat 
na lider sa 
mundo-UAE 
newspaper

Kinilala ng isang pahayagan 
na nakabase sa United Arab 
Emirates (UAE) si Pangulong 
Rodrigo Duterte bilang 
pinakasikat na lider sa buong 
mundo.

Sa artikulo ng Gulf News 
noong nakaraang buwan, 
pinaliwanag ang mga dahilan 
kung bakit maituturing Ang 
pangulo ng Pilipinas na 
pinalasikat kumpara sa mga 
pinuno ng ibang bansa.

Ayon sa mga editor ng Gulf 
News na sina Jay Hilitin at 
Christian Borbon, sa kabila ng 
pinagdaanang hirap ng mga 
Pilipino dahil sa pandemya at 
kagutuman dulot ng Covid-19, 
nananatili pa rin ang tiwala ng 
mga ito kay Pangulong Duterte. 
Patunay ang pagkuha ng 91% 
trust rating sa sinagawang 
rating ng Pulse Asia, simula 
Setyembre 14 hanggang 20.

Sa gitna ng mga krisis 
pangkalusugan sa mundo, 
nakakuha pa umano si Duterte 

ng pinalamataas na approval 
rating, at kinumpara pa sa 
nakuha ni Russian President 
Vladimir Putin na 60% nitong 
Hulyo 2020, ayon naman sa 
Levada Center.

It was the first major poll on 
Duterte conducted in the wake 

of the COVID-19 health and 
economic crisis. The results 
stunned his critics and analysis. 
For his supporters, it was an 
affirmation that Duterte is the 
the only leader able to steer 
the country in these difficult 
times”, ayon sa mga manunulat

Ulat ng ABANTE
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Paano mamuhay sa New Normal sa panahon ng pandemya
Ang mga pagbabagong 

ginawa upang pigilin ang 
pagkalat ng coronavirus ay 
magiging bahagi ng pang-araw-
araw na buhay sa hinaharap.

Kailangang maging 

“COVIDSafe” lagi..
Tulad ng pagpapanatili ng 

pisikal na pagdistansiya.

At wastong kalinisan.

Kung kayo ay may mga 

sintomas ng sipon o trangkaso, 
manatili sa bahay upang di-
makahawa.

Magpatingin sa doktor at 
magpasuri para sa COVID-19.
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" Nakikita ng matalino 
ang panganib at 
nagtatago, Pero 

tulóy lang ang mga 
walang karanasan at 
pinagdurusahan ang 

epekto* nito."
(Kawikaan 22:3)

 “Sa panahon ng mga 
haring iyon, ang Diyos ng 
langit ay magtatatag ng 
isang kaharianj na hindi 
mawawasak kailanman.
At ang kahariang ito ay 
hindi ibibigay sa ibang 
bayan. Dudurugin nito 

at wawakasan ang lahat 
ng kahariang iyon, at 

ito lang ang mananatili 
magpakailanman,

-Daniel 2:44

"  Karunungan ang 
pinakamahalagang* 

bagay,h kaya kumuha 
ka ng karunungan,
At sa lahat ng dapat 

mong kunin, tiyakin 
mong makuha ang 

unawa."
(Kawikaan 4 :7)

SI Jeanne Louise Calment 
ay namatay noong Agosto 4, 
1997, sa kaniyang bayan sa 
timog-silangang Pransiya —
sa edad na 122!

Dahil sa mga pagsulong 
sa larangan ng siyensiya, 
pangangalaga sa kalusugan, 
at iba pa, ang mga tao sa 
ngayon ay natulungan na 
magkaroon ng mahabang 
buhay. Pero kaunti lamang 
ang nabubuhay nang isang 
daang taon o higit pa. Iyan 
marahil ang dahilan kung 
bakit napapabalita ang mga 
may mahabang buhay, gaya 
ni Madame Calment.

Binabanggit ng Bibliya 
na mas mahaba ang buhay 
ng mga tao noon, ang ilan 
ay halos umabot pa nga ng 
isang libong taon. Totoo ba 
iyan? Talaga bang nabuhay 
nang gayon kahaba ang 
mga tao noong panahon ng 
Bibliya? At ano ang halaga 
nito sa atin?

Nang nilalang ang tao, nilayon ng 
Diyos na mabuhay  ito ng walang 
takda. At saka inutusan din ng Diyos 
na Jehova ang tao: “Makakakain 
ka ng bunga mula sa bawat 
puno sa hardin hanggang sa 
masiyahan ka. Pero huwag kang 
kakain ng bunga mula sa puno ng 
pagkaalam ng mabuti at masama, 
dahil sa araw na kumain ka mula 
roon ay tiyak na mamamatay ka.”    
   - Genesis 2:15-17

Anong sabi?  "sa araw na kumain 
ka mula roon ay tiyak na mama-
matay ka"   

Namatay ba sila on the spot nang 
sumuway  sila sa Diyos sa araw 
na yon? HINDI. Dahil ang ISANG 
ARAW SA DIYOS ay may katumbas 
na ISANG LIBONG TAON SA TAO 
(1,000 years).Mababasa natin yan 
sa II Pedro 3:8

Alam nyo ba na walang sinuman 
sa buong kasaysayan ng tao na 
mayroong  nabuhay na mahigit isang 
libong taon pagkatapos magkasala 
sina Eva at Adan.

Suriin natin ang nakatala sa Genesis 
5:5-27 ang naging edad ng mga 
taon noon na wala pang isang araw 
nabuhay sa paningin ng Diyos.

Si Adan ay nabuhay sa edad na 
930 years old ayon sa Genesis 5:3. 
at nakaulat sa Genesis 5:27 na ang 
pinakamatandang nabuhay sa 
mundo ay si Matusalem sa edad na 
969 years old nang ito'y namatay. 

1 day to God 
= 1,000 years to man

Wala pang isang  araw na nabuhay 
sina Adan at Matusalem.

“Sa pamamagitan ng isang tao 
ang kasalanan ay pumasok sa 
sanlibutan at ang kamatayan sa 
pamamagitan ng kasalanan, at 
sa gayon . . . ang kamatayan ay 
namahala bilang hari mula kay 
Adan hanggang kay Moises.”

— ROMA 5:12, 14.

At namana nating lahat 
ang kamatayan dahil sa 
kasalanan. Walang sinuman 
ang ligtas dito sa maniwala 
ka man o hindi.

Nangangahulugan ba nito ay wala na tayong 
pag-asa sa hinaharap o wala ng saysay  o 

halaga ang buhay natin?

MAY PAG-ASA PA PO TAYO 
DAHIL NA RIN SA AWA NG 
MAYLIKHA

Isang pambihirang pag-ibig ng Diyos 
dahil sa awa Niya sa atin at nangako pa 
nga kung gaano kahaba ng buhay ang nais 
Niya para sa atin na mangyari at mababasa 
sa JUAN 3:16 “Gayun na lamang ang 
pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupat 
ibinigay niya ang kaniyang bugtong na 
Anak upang ang bawat nagsasagawa ng 
pananampalataya sa kaniya ay huwag 
mapuksa kundi magkaroon ng buhay na 
walang hanggan.”

PAANO NATIN GAGAWIN ITO? Sundan 
natin ang sulat ni JUAN 17:3, ang sabi: 
Para magkaroon sila ng buhay na walang 
hanggan, kailangan nilang makilala ka,* 
ang tanging tunay na Diyos, at ang isinugo 
mo, si Jesu-Kristo

Kailangan nating pag-aralan at 
basahin ang 66 books ng Bibliya nang 

matiyagang binabasa araw-araw. 
Sundin ang utos Niya at  taimtim na 

manalangin.

Maging mapagpakumbaba. Humiling 
sa Kaniya ng patnubay
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Bakit hindi isinaalang-alang ng Estados 
Unidos  ang  Pilipinas bilang isang 
teritoryo, tulad ng Guam?

Ang Pilipinas ay hindi kailanman 
itinuring ng mga Amerikano na 
isang tunay na "pagmamay-ari" 
ng Estados Unidos, sa kahulugan 
ng mga kolonyal na emperyo ng 
Europa. Bilang isang republika, 
ipinagmalaki ng Estados Unidos 
ang Pilipinas sa hindi pagiging 
European at ayaw na maging 
isang kolonyal na emperyo. Ang 
mga tribo lang ng Katutubong 
Amerikano sa loob ng mga 
hangganan ng Estados Unidos 
ay itinuring bilang kalat na 
mga hiwalay sa pamahalaang 
Amerikano ngunit sa kalaunan 
ay naging mga Amerikano rin. 
Naisama sa lipunang Amerikano, 
tulad din ng mga Espanyol, British, 
Pranses, at mga naninirahan sa 
Florida ng Florida, Louisiana, 
Oregon, Texas, California, at ang 
disyerto na Timog-Kanluran

Dahil sa pagkasakop sa 
mga naninirahan sa bahaging 
Canada noong 1812, madalas 
na tumatanggi ang milisyang 
Amerikano na tumawid sa 
hangganang internasyonal. 
Sapagkat ang Digmaang Mexico 
noong 1845 ay itinuring na isang 
kriminal na pagkilos ng marami sa 
Estados Unidos. 

Ang mungkahi ni Pangulong 
Polk na sakupin ng Estados 
Unidos ang mga naninirahan sa 
mga lalawigan ng Mexico noong 
1848 ay pinagtalunan muna sa 
kongreso at ng mga mamamayan. 
Ang mga kalaban ng emperyo 
ay isinasaalang-alang ang 
pamamahala sa maraming mga 
dayuhan na "hindi amerikano," 
European, o kasamahan. Dagdag 
dito, ayaw umano ng mga  

Amerikano ang milyun-milyong 
semi-illiterate na Katoliko, "hindi 
puti" na mga magsasaka na 
biglang gawing mamamayan ng 
Amerika.

Ang mga magkabilang opinyon 
na ito ang siyang pumigil 
sa gobyerno ng Amerika na 
masangko sa buong mundo na 
pag-aagaw ng lupa sa mga bansa 
sa Europa para sa susunod na 
kalahating siglo. Nang makipag-
giyera ang Estados Unidos sa 
Espanya noong 1898, ito ay upang 
palayain ang Cuba at itulak ang 
natitirang emperyo ng Europa 
mula sa Kanlurang Hemisperyo.

Nagkaroon ng kilusang 
internasyunal ang Amerika na may 
seryosong imperyalista pangkat. 
Ang paksyon na ito, kung saan 
pinamunuan ito ni Theodore 
Roosevelt  bilang Assistant 
Secretary ng Navy, nais na igiit ang 
kapangyarihang Amerikano upang 
isulong ang kalakalan sa ibang 
bansa. Nais  nila kasing lumikha 
ng isang malaking American navy 
at kumuha ng mga banyagang 
base ng militar para sa navy na 
iyon upang bigyan ang Estados 
Unidos ng higit na impluwensya 
sa mundo. Ang patakarang ito ay 
nagpatuloy, noong 1898, hindi 
nagkaila ang ganitong layunin sa 
kanilang  pagpapalaya sa Cuba.

Sinakop ng Estados Unidos 
ang Pilipinas laban sa Espanya 
noong 1898 upang magtayo ng 
isang coaling station at isang 
daungan upang mapanatili ang 
Pacific squadron ng Pasipiko. 
Ang sumunod na apat na taong 
giyera ay maiiwasan sana kung 
ang gobyerno ng Amerika ay 

hindi gaanong nahati sa mga 
motibo nito at mas pinalano ang 
patakaran nito sa Pilipinas. Handa 
sana itong mag-alok sa kilusang 
Kalayaan ng Pilipino na isang 
kaayusan na katulad sa nilalayon 
nito para sa Cuba.

Ang mga Pilipino ay nag-alsa 
noong 1898 sapagkat ang mga 
opisyal ng Amerika na sangkot sa 
paglipat ng kapangyarihan mula 
sa Espanya patungo sa Estados 
Unidos ay hindi isinasaalang-
alang na lalabanan nila na 
"mapalaya" mula sa Espanya 
ng isa pang kapangyarihang 
dayuhan. Ang mga Amerikano at 
Pilipino ay kapwa may kamalayan 
na ang Pilipinas, at partikular 
ang magandang kalagayan ng 
pantalan sa Maynila, ay direktang 
na-target ng mga banyagang 
puwersa gaya ng British at Aleman.  
Gayundin ang plano ng iba 
pang kapangyarihang kolonyal, 
kasama na ang tumataas na 
kapangyarihan ng Japan.  Ang mga 
British at Germans ay mayroong 
mga cruiser squadrons sa Manila 
Bay at naiulat pagkatapos ng 
tagumpay ng American squadron 
ni Commodore Dewey laban sa 
mga Espanyol. Si Dewey at ang 
kumander ng hukbong-dagat ng 
Britanya ay kalaunan ay nagbanta 
sa mga Aleman sa isa pang 
digmaan sa hukbong-dagat ang 
magaganap kung magpupursige 
silang pigilan ang negosasyong 
Amerikano sa mga Pilipino.

Ang Digmaang Pilipino-
Amerikano ay nagresulta ng 
madugo at mga kakila-kilabot na 
aksyon ng hukbong Amerikano 
upang sugpuin ang kilusang 

kalayaan. Nang malaman ito ng 
mga Amerikano, marami ang 
nasuklam sa mga krimen na 
nagawa ng kanilang pangalan. 
Si Theodore Roosevelt, na noon 
ay pangulo ng Estados Unidos, 
ay nasindak din sa pagdanak ng 
dugo at pagdurusa, pati na rin sa 
pinsalang nagawa sa reputasyon 
ng Amerika at sa kanya. Si William 
Howard Taft, ang Gobernador ng 
Amerika sa Pilipinas, ay binigyan 
ng kapangyarihan na makipag-
ayos sa isang kasunduan ay 
napilitang makipag-areglo.

Nakompromiso si Taft na gawin 
ang Philippines a de facto American 
protectorate, na may limitadong 
awtonomiya, pamumuhunan sa 
gobyerno at pang-ekonomiyang 
imprastraktura, at ganap na 
kalayaan sa hinaharap sa oras na 
ang mga kolonyal na imperyo ay 
nangingibabaw na sa Asya na hindi 
na magiging banta. Iningatan 
ng mga Amerikano ang kanilang 
mga base militar sa paligid ng 
Maynila. Ang batas na ipinasa 
sa kongreso ng Amerika sa mga 
sumunod na dekada ay nagtapos 
sa kapangyarihang administratibo 
ng Amerika sa Pilipinas. Noong 
1934 ang Batas ng Kalayaan ng 
Pilipinas ay ganap na nagsasarili 
ang Pilipinas, na may opisyal 
na pagtatapos sa soberanya ng 
Amerika na naka-iskedyul para sa 
1944 at ang pagtanggal ng mga 
base militar ng Amerikano na 
naka-iskedyul para sa 1946.  Ang 
pamamaraang ito ay nagdulot 
ng masamang plano ng mga 
Hapones, nagging dahilan upang 
ilayo ang Pilipinas mula sa mga 
Amerikano makalipas ang 1898

Pagsapit ng 1905, ang lumalakas 
na puwersya ng Japanese navy 
laban sa posisyon ng Amerikano 
sa Silangang Asya ay nagdulot 
ng malaking banta kay Taft, na 
noon ay Kalihim ng Digmaan. 
Napilitang ayusin nito ang isang 
hindi opisyal na kompromiso: 
hahayaan ng mga Amerikano ang 
kanilang pagsalakay ng Hapon 
sa Korea kung ititigil ng Japan 
ang pagsalakay laban sa Pilipinas. 
Ang pagtatatag ng kasunduang 
ito ay nagpigil sa mga Hapon sa 
loob ng maraming mga dekada. 
Gayunpaman, nang ang militarista 
nangibabaw sa gobyerno ng 
Japan noong mga taong1930, 
nagsimulang magplano ang Japan 
na palawakin ang imperyo nito sa 
Pasipiko.

Nais sakupin ng Japanese 
navy ang Pilipinas. Nagplano 
ang Imperial Naval Staff ng isang 
pagsalakay sa Pilipinas noong 
1948, dalawang taon matapos ang 
pag-atras ng huling puwersang 
pandagat ng Amerika sa asya. Sa 
puntong iyon, ang American navy 
ay walang mga base sa Pasipiko na 
malapit sa Pearl Harbor sa Hawaii, 
limang libong milya ang layo.

Noong 1940, ang tumataas na 
tensyon sa pagsalakay ng mga
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Blue Butter�y Montessori School
300 Richmond Street West,

Toronto, ON, M5V 1X2

416-479-0202

Cleaning staff for a
 childcare centre
NEEDED IMMEDIATELY

Kindly email your resume to LISBY CASTILLO:

lisby@bluebutter�yms.com
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“I espouse the goodness in us, Canadian citizens or 
not, fully knowing that I am not a saint nor have I the 
pretensions of one. I am simply a journalist conscious 

of my rights and limitations. 

And just to let everyone know, my Canadian 
citizenship enhances the boundaries of where I can 

go. It is my distinct honour and privilege to live it.”

ROMEO P. MARQUEZ
Editor, The Filipino Web Channel

Email me: philvoicenews@aol.com

MY CANADIAN JOURNEY
Strengthening a Resolve to Expose Evil 
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Hapon sa Tsina ay nagdulot ng 
militaristang gobyerno sa Tokyo 
na isaalang-alang ang isang 
giyera sa Estados Unidos upang 
wakasan ang suporta nito sa 
China. Sinakop ng Nazi Alemanya 
ang Pransya noong Hunyo, at 
ang mga Amerikano ay nagpasa 
ng isang "Two-Ocean Navy Bill" 
upang lumikha ng isang malawak 
na bagong kalipunan upang 
ipagtanggol ang sarili laban sa 
Nazi Alemanya at Japan. Ang 
pagsuporta sa Britain sa giyera nito 
sa Alemanya ay bahagi ng diskarte 
sa pagtatanggol ng Amerika, na 
humantong, noong Marso ng 1941, 
sa Lend Lease Act, na pinapayagan 
ang Estados Unidos na ipahayag 
ang pagiging walang kinikilingan 
habang sinusulat ang pagsisikap 
sa giyera ng British at Tsino na 
may bilyun-bilyong dolyar gastos 
sa giyera. Nagpasya ang Alemanya 
at Italya na magdeklara ng giyera 
sa Estados Unidos, ngunit nais na 
sumali ang Japan sa kanila. Nag-
aalangan pa rin ang Japan na 
atakehin ang mga Amerikano, na 
mayroong sampung beses ang 
kapasidad pang-industriya, ngunit 
tumanggi ang Japanese navy na 
isaalang-alang ang isang giyera 
sa Pasipiko nang hindi kontrolado 
ang Pilipinas.

Magkagayun man ay sinalakay 
pa rin ng Japan ang Estados 

Unidos, na may mga garantiya 
ng suporta ng Aleman at 
Italyano, noong Disyembre ng 
1941. Sinalakay ng Japan ang 
Pilipinas ilang araw matapos 
ang pag-atake sa Pearl Harbor. 
Magkasamang nakipagdigma ang 
mga Amerikano at Pilipino laban 
sa mga mananakop na Hapones 
nang magkatabi sa loob ng anim 

na buwan. Nagpapatuloy ang 
pakikibaka laban sa mga Hapones 
sa loob ng apat na taon. Noong 
1944 at 1945, ang mga Amerikano 
ay bumalik sa Pilipinas sa may 
buong lakas at nakikipaglaban 
upang palayain ang Pilipinas, 
linggo bawat linggo, hanggang sa 
pagsuko ng mga Hapones noong 
Setyembre ng 1945.

Ang opisyal na taon ng Kalayaan 
ng Pilipinas, dapat noong 1944, 
ay naantala ng dalawang taon 
sa pagsalakay ng Hapon. Dahil 
sa banta ng Soviet Union at 
Communist China, ang mga 
pasilidad ng militar ng Amerika na 
malapit sa Maynila ay nanatiling 
bukas  hanggang sa matapos.

ART COMPETITION
The Philippine Consulate General 
in Toronto would like to inform 
the Filipino-Canadian community 
that Sentro Rizal Toronto of the 
Philippine Consulate General in 
Toronto, in collaboration with the 
Philippine National Commission 
for Culture and the Arts (NCCA),       
and in celebration of the 
Quincentennial Commemoration 
of the Philippines 2021 (QCP 
2021),  is calling for entries to its 
Art Competition. 

The Art Competition is open 
to all elementary and secondary 
students in the   City of Toronto. 
Following are relevant details of 
the competition: 

• Theme: Pagsulong at Pag-asa 
Mula sa Pandemya (Healing & 
Hope from the Pandemic) 

• Categories:  Toronto – Elementary
  Students Category 

Toronto – Secondary Students
Category 

Prizes (per category): 
First Prize: Certificate + C$500.00 

Second Prize: Certificate + C$300.00 

Third Prize: Certificate + C$200.00 

Submission of Entries:  From 3 
November 2020, 10:00 am to 3 
December 2020, 4:00 pm 

Where to Submit: Philippine 
Consulate General, Toronto, 7/F, 
160 Eglinton Ave. East, Toronto,

Ontario M4P 3B5

For Competition Guidelines, 
Rules, and Forms, please visit 
philcongen-toronto.com/500/. 

For queries, please email 
consularmatters@philcongen-
toronto.com   or  call

416.355.2782 
(Marilyn Galanza)  

416.355.2783
(Cecilia Santos). 

Theme: Pagsulong at Pag-asa Mula sa Pandemya (Healing and Hope from the Pandemic) 
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Ang KAPE, QAHUA sa Arabic, 
CAFÉ sa Spanish o COFFEE sa 
Ingles ay ang pinaka-popular na 
inumin sa buong mundo.  Saan ka 
mang panig mapunta, ang kape ay 
maaaring ialok sa iyo.

Bakit nahuhumaling ang mga tao 
sa kape?  Maliban sa tamang pang-
gising ito sa umaga o panunaw 
sa kinain, malaki ang epekto nito 
sa katawan.  Mainam kaya ito 
sa katawan, o may panganib sa 
sobrang pag-inom nito?

Banggitin natin ang ilang 
benepisyo nito sa katawan ng tao, 
gayundin ang maaaring maging 
masamang epekto nito sa katawan.

Ang sobrang pag-inom ng kape 
ayon sa mga pag-aaral ay maaaring 
magpataas ng anxiety level ng 
isang normal na indibidwal, mas 
lalo na sa may mga pre-existing 
anxiety disorder.  Ang sobrang 
pag-inom ng kape ay maaari rin 
magdulot ng depression sa ibang 
tao—dulot ng caffeine na sangkap 
ng kape, at mild hypertension 
naman ang puwedeng idulot nito 
lalo na sa mga kabataan.

Ayon naman sa isa pang pag-
aaral sa University of Nevada School 
of Medicine, ang mga babaeng 
nagpaplanong magbuntis ay dapat 
maghinay-hinay sa pag-inom nang 
sobra.

Isang hindi magandang epekto 
ng kape?  Nasisira nito ang natural 
body clock ng isang indibidwal.  
‘Yan ay kung inaabuso ang pag-
inom nito—ang sobra-sobrang 

pag-laklak ng kape.

Subalit huwag mag-alala.  Mas 
lamang naman ang benepisyo ng 
kape sa katawan ng tao.  Mayaman 
sa anti-oxidants ang isang tasa 
ng kape na kailangang-kailangan 
ng katawan ng tao.  Ayon sa 
mga pag-aaral sa Estados Unidos 
at Italya, ang pag-inom ng kape 
ay nagpapataas ng protina na 
SHBG na nagpipigil sa katawan na 
magkaroon ng Type 2 Diabetes.   Sa 
isa pang pag-aaral, napaka-baba 
ng incidence level ng pagkakaroon 
ng Parkinson’s disease sa mga 
madalas uminom ng kape.  Dagdag 
pa nito, nakakatulong umano sa 
muscle movement ang caffeine sa 
mga taong may Parkinson’s, ayon 
sa Institute of the McGill University 
Health Centre (RI MUHC).

Ang pag-inom ng kape ay 
tumutulong din para makaiwas 
din sa pagkasira ng atay dulot 
nang palagiang pag-inom ng 
alak. Mainam din ang kape sa 
kalusugan ng ating puso—mababa 
ng 11 porsyento ang chance ng 
heart failure sa mga umiinom ng 
dalawa hanggang tatlong tasa sa 
isang araw, kumpara sa mga hindi 
umiinom ng kape.

Kahit naman anong bagay kung 
sobra-sobra ay maaaring makasama 
sa katawan ng tao.  Ang susi sa 
tamang kalusugan at patuloy na 
pagnamnam ng kape, ay ang 
tamang inom lamang. Responsible 
drinking ika nga nila, hindi lamang 
sa alak kundi pati na rin sa kape.
  By Edmund C. Gallanosa/Global News

Ang Kape sa kalusugan ng tao Paglagas 
ng buhok 

sa mga 
kalalakihan

NALALAGAS ang ating buhok 
bawat oras. Marahil ay umaabot ng 100 
hibla ang nalalaglag sa atin araw-araw. 
Subalit sa mga kalalakihan, mas marami 
ang mas nakakaranas ng paglalagas 
ng buhok na sa kalaunan ay hindi na 
tumutubo ulit.

Isa ang buhok sa pinakaiingatan ng 
mga kalalakihan dahil nagbibigay ito 
ng seguridad sa kanilang pisikal na 
anyo. Kaya’t marami ang nababahala sa 
ganitong klase ng sitwasyon.

Ano nga ba ang dahilan kung bakit 
unti-unting nakakalbo ang isang lalaki? 
Narito ang ilang mga kasagutan.

1. Genes. Malaki ang epekto ng 
genes na minana mula sa ating mga 
magulang. Kung nakararanas ang isa sa 
iyong magulang ng mabilis na paglagas 
ng buhok, posibleng nasa lahi na ito ng 
inyong pamilya.

 2. Pagkakaroon ng sakit tulad ng 
anemia o problema sa thyroid. Isa sa 
mga nangungunang sintomas ng mga 
sakit na ito ay ang pagkalagas ng buhok.

3. Chemotheraphy. May init na dala 
ang radiation sa chemotheraphy na 
nagiging sanhi ng paglagas ng buhok.

4. Stress. Ang stress ay nagdudulot ng 
sakit na tinatawag na alopecia arata, isang 
uri ng kondisyon na nakasisira ng buhok.

5. Malnutrisyon. Ang hindi pagkain 
sa tamang oras o kakulangan sa bitamina, 
protina at mineral ay nagiging sanhi ng 
unti-unting pagkakalaglag ng buhok.

6. Medikasyon. Ang sobrang pagko-
nsumo sa bitamina A at bitamina D ay 
nakapagdudulot ng hindi magandang e

Upang mapanatiling makapal at 
maganda ang iyong buhok, ugaliing 
sumunod sa mga mabuting gawiin.

Iwasan ang stress at manatiling positibo 
sa araw-araw. Kumain ng mga pagkaing 
tutulong sa paglago ng buhok. Tapatan 
ng ehersisyo at maagang pagtulog.

Pinapayuhan din na magpatingin sa 
doktor kung sakaling hindi na mapigilan 
ang mabilis na pagkalagas ng buhok. PINAS 
Global News/ Ni Crysalie Ann Montalbo

Ang sabi ng Bibliya: “Ang 
ehersisyo ay mabuti sa iyong 
katawan.”—1 Timoteo 4:8, 
Contemporary English Version.

Kung paano ito susundin: 
Makakatulong sa iyo kung may 
healthy lifestyle ka, gaya ng 
regular na pag-eehersisyo.

Subukan ito: Regular na 
mag-ehersisyo, kumain ng 
masusustansiyang pagkain, 
at matulog nang sapat. Baka 
naninibago ka pa sa sitwasyon mo 
ngayon, pero naniniwala ang mga 
eksperto na sulit ang panahon at 
lakas na ilalaan mo para dito. Pero 

Magkaroon ng healthy lifestyle

kung gagawin mo iyan, tiyakin na 
hindi ito makakasamâ sa kondisyon 
mo ngayon at sa paggagamot na 
ginagawa mo. -rollycab search
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Benepisyo ng paggising nang maaga
Ulat ni STEPHANIE MACAYAN

MARAMI sa ngayon ang tanghali 
na kung gumising. Kadalasan ang 
mga kabataan ang may ganitong 
gawi dahil napupuyat sa gabi dahil na 
rin sa kakagamit ng gadgets. Ngunit, 
mayroon naman na kaya napupuyat 
ay dahil pang-gabi sa trabaho kaya 
naman hindi natin masisisi ang mga ito 
kung sila ay tulog sa umaga at tanghali 
na rin kung bumangon. Ngunit alam 
mo ba na ang paggising nang maaga 
araw-araw ay may mga magandang 
benepisyo sa ating pangangatawan? 
Ngunit, mayroon ding masamang 
epekto.

Hindi natin maitatanggi na masarap 
ang matulog at may pagkakataon na 
nakakatamad bumangon nang maaga 
lalo na’t kung naulan at malamig. Ito 
ang kadalasang dahilan kung bakit 
mas ginugusto natin na mahiga na 
lamang at umidlip. Ngunit, hindi 
ito dahilan upang maging tamad sa 
paggising ng maaga.

Sumusunod ang mga magandang 
dulot ng paggising nang maaga:

1. Nakakatulong ito para maging 
malusog ang pangangatawan.

Pag maaga magising, magkakaroon 
ng oras sa paghanda ng tamang 
pagkain sa umaga at masusunod ang 
tamang diet. Samantala, pag tanghali 
na gumising, malamang na maubusan 
ng oras upang makapaghanda ng 
angkop na kakainin.

2. Nakakapagpaganda ng kutis. 

Ang sapat na tulog at paggising 

nang tama sa umaga ay nagdudulot 
ng benepisyo ng karagdagang TLC 
para sa ating balat. At nagkakaroon din 
ng oras upang makapag ehersisyo na 
siyang nakapagbibigay ng kakaibang 
glow at lakas sa ating pangangatawan.

 3. Nakakapagpalinaw ng isip. 

Kung ang isipan ay magulo sa gabi, 
maaari itong itulog at paggising 
sa umaga ay awtomatikong 
magkakaroon ng malinaw na pagiisip. 
Magandang makasanayan ito ng isang 
estudyante dahil malaking tulong ito 
upang lalong lumawak ang pag-iisip.

Ngunit, ayon sa ilang pag-aaral, 
Kung mayroong magandang 
benepisyo ang paggising nang maaga, 
mayroon din itong masamang epekto 
kung nakasanayan rin ang paggising 
ng sobrang aga.

Maari ring magresulta sa stroke ang 
di maayos na paggising sa umaga. 
Ayon sa mga pag aaral sa Melbourne, 
Australia, maaring mauwi sa stroke ang 
laging pagkakaroon ng social jetlag o 
ang pagpilit bumangon sa umaga na 
salungat sa natural na paggising ng 
katawan. Kahit ito ay nakasanayan 

na, hindi maganda sa katawan ang 
paggising ng sobrang aga araw-araw.

 Pagpapaliwanag ng mga eksperto, 
sa pagsikat ng araw ay humihinto ang 
paglabas ng melatonin o hormone 
na nakatutulong sa pagtulog at 
pagpahinga ng ating katawan habang 
ginigising naman tayo ng enerhiyang 
bigay ng internal cortisol. Sa oras 
na masira ang balanseng natural ng 
proseso na ito, dito na tumataas ang 
tsansya ng stroke, diabetes, sakit sa 
puso at maging depresyon. 

PINAS Global News
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