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Excited na talaga ang viewers na 
mapanood ang bagong Kapamilya 
star at award-winning actress na si 
Janine Gutierrez sa unang Kapamilya 
teleserye niyang “Marry Me, Marry 
You.” Umabot sa isang milyong views 
sa loob ng anim na oras ang patikim 
na video na inilabas ng ABS-CBN 
Entertainment at Dreamscape sa 
Facebook at YouTube noong Miyerku-
les (Hunyo 30).

Sa mala-wedding video na “�rst 
look,” makikitang nakasuot ng 
wedding gown si Janine at nakaharap 
sa altar kasama ang leading man 
niyang si Paulo Avelino. Hindi rin 
nagpahuli ang co-stars at mga direk-
tor nila sa serye na pawang mga 
nakadamit pangkasal na para bang 
dumalo sa isang totoong wedding 
ceremony.

“Sobrang excited ako kasi base sa 
mga na-shoot na natin, nakakakilig. 

Kinikilig ako so I’m sure kikiligin din 
ang mga Kapamilya natin. Matagal ko 
nang pinagdarasal na magkaroon ng 
ganitong klaseng kwento na sweet, 
heartfelt, romantic pero comedy 
atsaka naipapakita ang mga narara-
nasan at mga hinahangad nating 
mangyari sa buhay natin,” sinabi ni 
Janine, na nagwagi ng Gawad Urian 
Best Actress Award noong 2020.

Pahayag naman ni Paulo, “I’m very 
excited since �rst teleserye rin ito ni 
Janine sa ABS. I’m always very excited 
to work with people na hindi ko pa 
nakakatrabaho dito, not just Janine, 
but a lot of the cast as well. Sino ba 
namang leading man ang hindi matu-
tuwa na maganda ang kaharap niya 
lagi at nakikita araw-araw?”

Gaya ni Janine, unang beses ding 
bibida sa isang Kapamilya teleserye 
ang co-stars niyang sina Sunshine 
Dizon at Jake Ejercito.
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Sa “Marry Me, Marry You,” gagam-
panan nina Janine at Paulo sina 
Camille at Andrei, na mula sa 
dalawang magkaibang pamilya at 
pagtatagpuin ng tadhana, ayon sa 
direktor nitong si Dwein Ruedas Balta-
zar. Dadag pa niya, “relatable” ang 
serye at makakakuha ng ginhawa ang 
mga viewer mula sa kwento nito.

“I wanted something na the audi-

ence can come home to, bukod sa 
relate to, kapag pagod sila or 
nade-drain na sila sa life. Kapag pina-
nood nila 'yung show, may comfort 
silang mararamdaman dito, parang 
mini-sanctuary na pwede nilang 
maging takas,” sabi ni Direk Dwein.

Sabi naman ni Direk Jojo Saguin, 

See page 4  - “JANINE, IKINASAL NA”
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Mahigit 860 pamilya o katumbas 
ng halos 3,300 indibidwal ang apekta-
do dahil sa pag-alburuto ng Taal Vol-
canom, ayon sa Department of Social 
Welfare and Development (DSWD).

Ayon sa DSWD Region IV-A, ka-
buuang 867 families o 3,298 indibid-
wal ang apektado nang aktibidad ng 
Taal Volcano magmula noong Hulyo 1.

Sa naturang bilang, 416 pamilya 
o 1,712 indibidwal ang kasalukuyang 
nananatili sa 16 evacuation centers sa 

Taal Volcano nag-alburuto na naman

Pasabog ni Pacquiao: P10.4 bilyong 
ayuda fund nawawala ay WATUSI lamang

Patay sa COVID-19 worldwide, 
mahigit 4-M na – reports

munisipalidad ng Agoncillo, Balete, 
Laurel, at Nasugbu , Batangas.

Habang 451 pamilya o 1,586 in-
dibidwal ang pinili namang manatili 
sa bahay ng kanilang mga kaibigan o 
kamag-anak sa labas ng danger zone.

Magugunita na noong Hulyo 1 
ay inilagay sa Alert Level 3 ang status 
ng Taal Volcano kasunod nang mabilis 
na phreatomagmatic eruption sa main 
crater na nangyari bandang alas-3:16 
ng hapon. Bombo News

MANILA — Bilang tugon sa ha mon ni 
Pangulong Rodrigo Duterte, ibinunyag 
ni Sen. Manny Pacquiao na may 
nawawalang P10.4 bilyon sa pondo ng 
Social Amelioration Program.

Ayon kay Pacquiao, nasa 1.3 milyong 
benepisyaryo ng  SAP ang hindi umano 
nakakuha ng tulong ngayong may 
pandemya.

Kinuwestyon din ni Pacquiao ang 
paggamit ng e-wallet na Star Pay sa 
programa ng SAP.

Nalulula anya siya sa korupsiyon 
kung saan ang isyu pa lamang ay 
umaabot na sa P10.4 bilyon.

“Nalulula po ako. Doon po sa 
binanggit ko na isang isyu lamang 
P10.4 billion na po kaagad ‘yon. 
Malaking pera po,” ani Pacquiao.

Ayon sa senador sa 1.8 milyon 
aniyang benepisyaryo ng SAP, nasa 
500,000 lamang ang nakakagamit ng 
Stay Pay app.

Kailangan aniyang i-download 
ang nasabing app para makuha ang 
kanilang benepisyo.

“Batay sa ating imbestigasyon 
lumalabas na sa inisyal na disbursement 
sa Star Pay account para sa 1.8 million 
benefi ciaries, na katumbas ng 14 
billion… Bakit parang 1.8 million na 
binigyan ng SAP sa Star Pay ay 500,000 
lamang po na katao ang na-download 
nito,” ani Pacquiao.

Balak ni Pacquiao na maghain ng 
isang re solusyon upang imbestigahan 
ng Senate Blue Ribbon Committee ang 
Star Pay.

Ibinunyag din ni Pacquiao na 
naglaan umano ang Department of 
Social Welfare and Development ng 
P50 bilyon para sa application gayong 
nasa P62,000 lamang ang kapital nito.

“Sa mga hindi po nakakaalam, hindi 

ka pwedeng mag-receive and withdraw 
kung wala kang nada-download na 
Star Pay app. Ang tanong ko po, ano 
ang nangyari sa 1.3 milyon na katao na 
hindi naka-download sa Star Pay app 
ngunit sa record po ay nakatanggap 
sila ng ayuda,” ani Pacquiao.

Bukod sa DOH kabilang sa 
iniimbestigahan niya ang Department 
of Environment and Natural Resources 
(DENR).

Ginawa ni Pacquiao ang press 
conference sa pamamagitan ng zoom 
bago siya lumipad patungong Amerika 
bilang paghahanda sa kanyang 
nalalapit na laban.

May agam-agam si Sen. Richard 
Gordon sa panawagan ni Sen. Pacquiao 
na maimbestigahan sa Senate Blue 
Ribbon ang mga alegasyon ng 
korupsyon ngayong wala ito sa bansa.

Pero ang alegasyon ni 
Sen. Manny Pacquiao ay 
“WATUSI” lamang ayon kay   
Pres. Spokesperson Roque.

Pumalo na sa mahigit apat 
na milyon ang bilang ng mga 
nasawi dahil sa COVID-19 sa 
buong mundo.

Nangunguna pa rin sa listahan 
ng may mataas na bilang ng 
namatay ang Estados Unidos na 
may 621,662.

Samantala, ang kabuuang 
bilang naman ng mga tinamaan 

ng virus ay umakyat na sa 
185,286,786.

Ang 11,567,764 (99.3%) sa mga 
ito ay nasa mild cases, habang 
ang 77,691 (0.7%) ay nasa serious 
o critical condition.

Habang ang mga naka-recover 
naman ay 169,626,042, matapos 
ang gamutan at quarantine 
procedure. Bombo Radyo

Sen. Manny Pacquiao
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JANINE, IKINASAL NA!
“hindi typical teleserye” ang 

programa at magbibigay ito ng pag-
asa, inspirasyon, at maraming aral 
para sa mga pamilya.

“As much as possible, our goal is to 
be light pero nakakapagpaiyak ng tao. 
Hindi ‘yung may walling, matataas ang 
boses na may sigawan. Dito, ita-try 
natin na ibahin. Kahit siya light, may 
kurot sa puso,” pahayag ni Direk Jojo. 

“Masasabi nila na “Isa ako sa pamilya 
na ‘yun e. Masaya ang pamilya ko 
kahit nakakaranas kami ng ganitong 
pangyayari at problema.’ Merong aral 
na matuturo. In the end, family is love. 
Family is forever,” sabi niya.

Kabilang din sa star-studded cast 
ng “Marry Me, Marry You” ang mga 
batikang aktor na sina Cherry Pie 
Picache, Vina Morales, Teresa Loyzaga, 
Lito Pimentel, Joko Diaz, Jett Pangan, 
at Edu Manzano.

Dapat ding abangan sa serye sina 
EJ Jallorina, Iana Bernardez, Luis Vera 
Perez, Fino Herrera, Adrian Lindayag, 
Keann Johnson, Angelica Lao, Analain 
Salvador, at Meanne Espinoza.

Ang “Marry Me, Marry You” ay sa 
ilalim ng produksyon ng Dreamscape 
Entertainment at malapit nang 
mapanood sa iba’t ibang platforms ng 
ABS-CBN news

Asong nasakal ng phone cord, 
iniligtas ang sarili; tumawag sa 999

  Nailigtas ni George, 2 taong gulang na 
Basset Hound mula sa  South Heindley, West 
Yorkshire, U.K., ang kanyang buhay mula sa 
pagkakasakal ng kordon ng telepono nang 
mapatawag ito sa 999 ang katumbas ng Brit-
ain sa 911, ayon sa ulat ng The Sun.

  Nasanggi ni George ang isang mabigat 
at luma nang telepono sa bahay ng kanyang 
amo, Steve Brown, na naging sanhi ng 
kanyang pagkakapulumpon ng kordon ng 
telepono sa kanyang leeg. Ayon sa       emer-
gency operator narinig niya ang mabigat na 
paghinga at pag-agaw hininga sa kabilang 
linya at agad na ipinaalam sa awtoridad ang 
insidente na pumasok sa loob ng bahay sa 
pamamagitan ng kapitbahay na si Paul Walk-
er, na mayroong susi.  

Nakita ni Walker ang aso na nasasakal. Ani-
ya,  “Incredibly you could see where his paw 
print was on the phone to ring 999 — he liter-
ally saved his own life.” 

4-anyos naipit sa 
arcade machine 

Naipit ang isang 4-anyos na 
batang lalaki sa   arcade machine 
nang gumapang ito patungo roon 
upang kunin ang kanyang laruan. 
Ipinagdiriwang ng batang lalaki ang 
kanyang ikaapat na taong kaarawan 
nang mangyari ang insidente. Ipinilit 
ni   Aiden Moore ang kanyang sarili 
sa 10-pulgadang siwang sa palaruan, 
huli na nang madiskubreng hindi siya 
makaalis.   Nakuha ng kapatid nitong 
anim na taong gulang na si Coen, 
ang atensyon ng mga manggagawa, 
ngunit inabot ng kalahating oras bago 
nahanap ng mga empleyado ang susi 
na nagpalaya sa bata. Kasama ni Aiden 
ang kanyang mga magulang,  Darran 
Moore, 45, at   Gemma Sherepita, 
27, sa   Dawlish Sands Holiday Park 
sa   Devon. Ayon sa ulat, inakyat ng 
bata ang makina makaraang hindi 

manalo ng laruan.  
Anang ina: “Coen came running up 

to me and Darran laughing his socks 
off and told us Aiden was stuck in the 
grabbing machine.  But when I got 
round to the machine there he was, sat 
inside, with this big grin on his face as 
he held his new teddy under his arm. I 
was a little worried at first but he was 
perfectly fine in there, eventually a 
crowd of people gathered to see what 
was going on and Aiden was loving 
the attention.”

Dagdag ng ama na isang inhinyero, “I 
was just gobsmacked that he had had 
the cheek to climb in there to get what 
he wanted. I’ll be watching him a bit 
more carefully now.”

Hindi rin ng nagtamo ng kahit na 
maliit na galos ang bata. 

Susuportahan ng itinatag na 
partido-pulitikal ni dating Senator 
Miriam Defensor-Santago, ang 
People’s Reform Party (PRP), si 
Davao City Mayor Sara Duterte-
Carpio kapag ipinasiyang tumakbo 
sa pagka-pangulo sa 2022 elections.

Bilang unang hakbang, sumanib 
ang PRP sa multi-party coalition na 
pinangungunahan ng Hugpong 
Pagbabago (HNP) ni Mayor Sara 
Duterte.

Sinabi ni PRP president Narciso 
“Jun” Santiago Jr., asawa ng 
yumaong senadora, na ibibigay nila 

Partido ni Miriam Defensor-Santiago, suportado 
si Mayor Duterte-Carpio sa pagka-pangulo

ang todong suporta sa presidential 
bid ni Mayor Sara.

World Bank, humingi ng sorry 
para sa ulat nito na ukol sa mga 
Pilipinong estudyante

Humingi ng paumanhin ang World 
Bank matapos nitong ilathala ang isang 
ulat kaugnay sa mga estudyanteng 
Pilipino, na ayon sa organisasyon ay 
masyadong maaga na nailabas.

Sinabi ng World Bank na nagsisisi ito 
sa publication ng naturang ulat bago pa 
man nagkaroon ng pagkakataon ang 
Department of Education na mabahagi 
ng inputs nito.

Pansamantala naman inalis ng World 
Bank ang nasabing ulat mula sa website 
nito.

Ipinunto naman ng World Bank 
na kinikilala nito na isinusulong ng 
Department of Education ang iba’t-ibang 
mga programa na tumutugon sa mga 
hamon sa kalidad ng edukasyon.

Matatandaan sa pag-aaral na may 
titolo na  “Improving Student Learning 
Outcomes and Well-Being in the 
Philippines: What Are International 
Assessments Telling Us? (Vol.2): Synthesis 
Report Presentation” ay sinabi na tinatayang nasa 80% 
ng mga estudyanteng Pilipino asy may mga grado na 
wala pa sa minimum level of proficiency.
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Pasimula ng Karunungan mula sa Diyos
Ang pagkatakot kay Jehova ang 

pasimula ng karunungan.  Ang 
lahat ng sumusunod sa mga utos 
niya* ay may malalim na unawa. 
Pupurihin siya magpakailanman. 
Awit 111:10

“Malaman nawa ng mga tao 
na ikaw, na ang pangalan ay 
Jehova, ikaw lang ang Kataas-
taasan sa buong lupa.” Awit 83:18

“Alamin ninyo na si Jehova 
ang Diyos. Siya ang gumawa sa 

“Si Inday At Ang Bago Niyang Selpon”
Malapit nang makatapos ng elementarya 

si Inday at parehas silang nasasabik ng nanay 
niya sa pinakahihintay na araw. Si Aling Peling 
halos hindi na makatulog kaka-isip kung ano 
ireregalo sa nag-iisang anak.

Isang araw, namasyal si Inday sa bahay ng 
isa niyang kaibigan at nagkaroon ng oras si Al-
ing Peling na bumili ng sorpresa para sa anak. 
Dali-dali siyang pumunta sa pamilihan at doon 
nakakita siya ng isang selpon.

“Sakto to. Medyo malayo ang paaralan na 
papasukan ni Inday sa sekondarya, kakailang-
anin niya ‘to,” sabi ni Aling Peling sa sarili.

Nagkasya ang pera ng matanda para sa ba-
gong selpon na ireregalo sa anak sa pagtatapos 
niya sa elementary. Pagkauwi nito sa bahay, 
agad niya itong binalot at itinago sa kanyang 
aparador.

Lumipas ang isang linggo at dumating na 
ang araw na pinakahihintay nina Aling Pel-
ing at Inday. Mangiyak-ngiyak ang matanda 
habang isinusuot sa anak ang medalya sa ib-
abaw ng entablado.

Pagkatapos ng seremonya, nagpakuha ng 
litrato ang mag-ina. Inabot rin ni Aling Peling 
ang kanyang sorpesa kay Inday na agad naman 
nitong binuksan.

“Naku! Bagong selpon? Yehey! Salamat 
Nanay! May selpon na ako,” sigaw ng anak.

Simula noong gabing iyon, palagi nang 
nakatutok sa selpon si Inday. Kahit bakasyon, 
malimit sila kung makapag-usap ng nanay 
niya. Palagi niya kasing ka-text si Rico o ‘di kaya 
ay nagtatawagan sila.

“Alam mo bessy, magkikita kami ni Rico bu-
kas. Sa wakas makikilala ko na rin siya. Siguro 
guwapo siya no, matangkad, maputi,” kwento 
ni Inday sa kaibigan niya.

Narinig ni Aling Peling ang mga sinabi ni 
Inday kay Fiona tungkol kay Rico. Tinawag niya 
ang anak at kinausap ito.

“Teka bessy tawag ako ni Nanay. Tatawag na 
lang ako sa’yo ulit. Bye! Nay, bakit po?” tanong 
ni Inday sa ina.

“Ano yung narinig kong makikipagkita ka sa 
hindi mo kakilala? Ganun ka ba ka kampante 
na mabuting tao yan, e, sa selpon mo lang na-
kilala,” sabi ni Aling Peling sa anak.

“Kaya nga po magkikita kami nay upang 
magkakilala kaming dalawa. Hirap naman sa 
inyo minsan na nga lang ako lumabas marami 
pa akong maririnig,” sabi ni Inday bago pad-
abog na pumasok sa kwarto niya.

Nagulat si Aling Peling sa inasal ng anak. 
Dati-rati ay ni hindi ito magawa na sagutin siya 
nang ganun. Nagtimpi na lang ang matanda 
at ipinagpatuloy ang pagluluto ng kanilang 
hapunan.

Kinabukasan, pagka gising ni Aling Peling 
ay wala na ang anak sa tabi niya. Inisip niya na 
lang na umalis na siguro yun at sana’y mag-iin-
gat siya. Hindi man lang nagpaalam si Inday sa 
ina niya.

Bumangon na ang matanda, nagluto ng 
almusal, at inihanda ang kanyang mga panin-
da sa araw na iyon. Pagkatapos kumain ay 
lumakad na siya dala-dala ang kanyang mga 
lutong bibingka.

Naglako si Aling Peling malapit sa parke. 
Marami ang bumili sa kanya at noong papaa-
lis na siya para umuwi ay nakita niya si Inday 
mula sa malayo. Kahit hindi niya masyadong 
maaninag ang mukha ng anak, alam niyang 
umiiyak ito.

“Nak! Inday! Anong nangyari sa ‘yo ba’t ka 
umiiyak?” tanong ng matanda sa anak.

“Nay nawawala po si Rico! Dala-dala niya 
po yung bag ko. Kanina nag-uusap lang kami 
rito tapos biglang naiihi raw siya kaya umalis 
saglit,” sabi ng anak habang umiiyak.

Kinuwento ni Inday na nagkita sila ni Rico sa 
parke at pagkatapos ng isang oras na pag-uu-
sap ay nag-presenta itong bitbitin ang bag 
niya. Habang naglalakad sila ay isinabit ng 

binata ang bag ni Inday sa kanya kung kaya’t 
nahiya na siyang kunin ito.

Kasama sa nawalang bag ni Inday ang ba-
gong selpon na ipinag-ipunan at binigay ng 
nanay niya sa kanya. Lubos ang kanyang pag-
sisisi dahil hindi siya nakinig kay Aling Peling.

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 pinaghi-
hirapan ng mga magulang

•  Huwag magsisinungaling ka-
hit mabuti pa ang dahilan.

atin, at tayo ay sa kaniya.” Awit 100:3

“Ako si Jehova. Iyan ang 
pangalan ko; hindi ko ibibigay 
kahit kanino ang kaluwalhatian 
ko, at hindi ko ibibigay sa mga 
inukit na imahen ang papuri para 
sa akin.” Isaias 42:8

“Ang bawat isa na tumatawag 
sa pangalan ni Jehova ay 
maliligtas.”

Roma 10:13

“Siyempre, ang bawat bahay 
ay may tagapagtayo, pero ang 
nagtayo ng lahat ng bagay ay 
ang Diyos.”

Hebreo 3:4

“Tumingala kayo sa langit at 
tingnan ninyo. Sino ang lumalang 
sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng 
utos sa hukbo nila at binibilang niya 
sila; tinatawag niya silang lahat 
sa pangalan. Dahil napakalakas 
niya at kamangha-mangha ang 
kapangyarihan niya, walang isa 
man sa kanila ang nawawala.”

Isaias 40:26

“Magtiwala ka kay 
Jehova nang buong 
puso, at huwag 
kang umasa sa sarili 
mong unawa. Isaisip 
mo siya sa lahat ng 
tatahakin mong 
landas, at itutuwid 
niya ang mga daan 
mo.”—Kawikaan 3:5, 6,   
Bagong Sanlibutang Salin.

“Kay Yahweh ka 
magtiwala, buong puso 
at lubusan, at huwag 
kang mananangan sa 
sariling karunungan. Sa 
lahat ng iyong gawain 
siya nga’y alalahanin, 
upang ika’y patnubayan 
sa iyong mga tatahakin.”
—Kawikaan 3:5, 6, 
Salin sa Magandang Balita Biblia.

Kawikaan 3:5, 6
Mula sa ibang salin ng Bibliya.
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Your Filipino Friends Ready At Your Service
TO ALL MY KABABAYAN

FEEL FREE TO COME    
and visit me, whether 
“bibili ka o hindi” It 
is always a pleasure to 
talk to a kababayan. 
MABUHAY TAYO

“Let’s 
Put Down 

Covid-19 for our
ECONOMY TO GO UP  

- masking - distancing
- sanitising and 
lots of praying”

RAFAEL NEBRES
General Manager

- Paeng Nebres GANI GREGORIO

REGGIE GERALDEZRAMON BAYANIRONALDO AQUINO

JOSE SARTE
Assistant Sales Manager

New Car Sales ConsultantOld/ New Car Sales ConsultantAssistant Service Manager

Service Manager

MANILA, Philippines — From 
one boxing champion to another, 
Manny Pacquiao paid tribute 
to Lehlo Ledwaba on Saturday 
following the news of the South 
African’s passing reportedly due 
to COVID-19.

The two warriors shared the 
ring together back in June 2001 
where a young Pacquiao, who 
was making his United States 
debut as a replacement fi ghter 
on two weeks notice, stunned 
Ledwaba to win the IBF super 
bantamweight crown.

Pacquiao honors ‘true champion’ Ledwaba

Lehlo Ledwaba and Manny Pacquiao. 

Juan:  Manong, p’wede ho bang inu-
min itong tubig n’yo dito?
Manong:  Aba’y oo naman, bakit sa 
inyo ba, nginunguya n’yo?

Pedro:  Papabunot po sana ako kaso 
takot ako. Pa’no po bang magandang 
gawin?
Dentista:  Eto gamot, pampatapang 
ng loob. 

(Pedro..ininom ang gamot)
Dentista:  Ano matapang ka na ba?
Pedro:  Oo!  Putris pag may gumalaw 
ng ngipin ko babasagin ko bungo!

Gorio:  Ba’t mo ko sinuntok?
Pedro:  Tinawag mo kong hippopo- 
tamus!
Gorio:  Ha, last year pa ‘yon ah!  
Pedro:  Ahh kanina ko lang nakita 
picture ng hippopotamus!!!

Juan:  Pagkamatay ko ipamamana ko 
sa’yo ang 50 hectares kong lupa’t ba-
hay at 350 million sa bangko. Ano pa 
mahihiling mo, ha?
Maria:  Hu-hu-hu Sana ko mamatay 
ka na ngayon hu -hu-hu!

Sa Mental
Pasyente:  (nagbubungjal ng lupa)
Doktor:  Ano ang ginagawa mo d’yan?
Pasyente:  Di mo ba nakikita, nag-
tatanim ako. 
Doktor:  Eh wala ka namang seed.
Pasyente:  Seedless to dok, haissssst!!! 

Pagkamatay ko ipamamana ko 

JOKES OnLEE

REMEMBER: “the hands that 
clean this toilet are the same 
hands that cook your food.”

1. “mwah” means “i love you” 
(haaayyyy kaya pala)
2. “la lang” means “i miss you” or 
“love kita, di mo alam?”
3. “Are you okay?” means “ano ka 
hilo?!
4. “Hey me!” means “I’m serious”
5. “always be careful” means “I care 
for you”
6. “how are you?” means “who do 
you love?”
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GANIYAN ang karaniwang reaksiyon 
ng mga tao kapag nakakita sila ng lal-
aking proboscis monkey na may mal-
aking ilong na nakalaylay. Ang ilong 
nito ay maaaring humaba nang halos 
18 sentimetro—mga sangkapat ng 
haba ng kaniyang katawan. Dahil na-
tatakpan ng ilong ng unggoy na ito 
ang kaniyang bibig at baba, kailangan 
pa niya itong hawiin kapag kumaka-
in! Kung ganiyan ang proporsiyon ng 
ilong mo sa iyong katawan, aabot ito 
hanggang sa dibdib mo.

Ano ang silbi ng mahabang ilong 
ng lalaking proboscis monkey?* Iba-
iba ang palagay ng mga tao. Marahil 
ito ang nilalabasan ng labis na init 
ng kaniyang katawan o nakakatu-
long ito para mas lumakas ang boses 
niya. Maaaring nagsisilbi itong babala 
para sa ibang lalaking unggoy. Sa ka-
tunayan, ang ilong ng dominanteng 
lalaking unggoy ay lumalaki at namu-
mula kapag nagagalit siya. Posible ring 
pang-akit niya ito sa babaing unggoy. 
Pero malamang na hindi lang iisa ang 
silbi ng ganitong ilong, anupat ang 
ilan ay hindi pa natin gaanong alam o 
hindi pa natutuklasan.

Malaki ang Tiyan
Ang mga lalaki at babaing proboscis 

monkey ay parehong malaki ang tiyan. 
Sa katunayan, ang laman ng kanilang 
tiyan ay maaaring tumimbang ng 
sangkapat ng bigat ng katawan nila. 
Kaya naman lagi silang mukhang bun-
tis! Bakit malaki ang tiyan nila?

Ang tiyan ng proboscis monkey, 
gaya ng sa baka, ay punô ng likido 
ng magkahalong dahon at baktirya. 
Pinaaasim ng baktirya ang kinain ng 
unggoy at tinutunaw ang cellulose, 
pati ang mga toxin ng ilang halaman 
na puwedeng makamatay sa ibang 
hayop. Dahil sa kahanga-hangang 
panunaw ng proboscis monkey, pu-
wede silang mabuhay sa mga dahon 
at di-matatamis na prutas at buto ng 
mga legume, palma, at iba pang hala-
man—mga pagkaing hindi kayang 
tunawin ng bituka ng ibang primate.

Pero ang malakas na panunaw ng 
proboscis monkey ay may limitasyon. 
Dapat siyang umiwas sa matatamis 
na prutas, na mabilis kumasim. Kapag 
kumain siya nito, kakabagan siya nang 
husto anupat maaari niya itong ikama-
tay.

Dahil mayaman sa cellulose ang 
pagkain ng mga proboscis monkey at 
komplikado ang panunaw nila, kailan-
gan nila ng mahabang panahon para 
tunawin ang kanilang kinain. Kaya 
matapos kumain nang marami sa 
almusal, nagpapahinga muna sila—
kung minsa’y nang maraming oras—
bago kumain uli.

Mahilig Magsama-sama
Kumakain man o nagpapahinga, 

karaniwan nang magkakasama ang 
mga proboscis monkey. Isang dom-
inanteng lalaki ang nangunguna sa 
isang harem na binubuo ng hanggang 
walong babae at ng kanilang mga 
anak. Ang mga lalaking ipinanganak 
sa grupo ay pinaaalis kapag maka-

“Ang laki ng ilong ng Unggoy”
pagsasarili na sila. Magsasama-sama 
naman ang mga ito para bumuo ng 
mga grupo na may isa o dalawang 
mas malalaking lalaking unggoy. Sa 
biglang tingin, parang harem ang 
ganitong mga grupo.

May isang pambihirang katangian 
ang mga proboscis monkey—madalas 
na nagsasama-sama ang mga harem, 
lalo na sa gabi sa mga tabing-ilog. Sa 
gayong mga pagkakataon, ang lalak-
ing unggoy ay magpapakitang-gilas 
kapag naramdaman niyang pinag-iin-
teresan ng ibang lalaki ang kaniyang 
mga babae. Kadalasan, ang lalaking 
unggoy na iyon—na maaaring tu-
mitimbang nang mga 20 kilo—ay 
pupuwesto na parang aatake habang 
nakabuka ang bibig at nakatitig sa 
karibal. “Kapag hindi ito umubra,” ang 
sabi ng aklat na Proboscis Monkeys 
of Borneo, “ang lalaking unggoy ay 
biglang magpapalipat-lipat sa mga 
puno, kung minsa’y umuungal; kada-
lasan, natutuntungan niya ang patay 
na mga sanga anupat nababali at lum-
alagitik ang mga ito, na nagdaragdag 
sa pagkakaingay.” Nagkakaroon ng 
mga away, pero waring bihira lang ito.

“Hindi lang ang hitsura ng mga pro-
boscis monkey ang kakaiba; kakatwa 
rin ang iba’t ibang ingay na ginagawa 

nila,” ang sabi pa ng aklat. Ang mga 
ingay na ito, gaya ng ungol, ungal, at 
tili, ay maririnig lalo na sa gabi kapag 
magkakasama sila sa tabing-ilog. Sa 
gitna ng ganitong pagkakaingay, tahi-
mik na pinasususo at nililinis ng mga 
nanay na unggoy ang kanilang mga 
sanggol na may mangasul-ngasul na 
mukha. Bago kumagat ang dilim, ang 

mga unggoy na ito ay nakahanap na 
ng komportableng matutulugan sa 
mga puno, kadalasa’y sa matataas na 
puno sa tabi ng ilog.

May mga Paang Hawig ng sa Itik!
Bukod sa kanilang ilong, may isa 

pang kakatwa sa mga proboscis mon-
key—ang kanilang mga paang hawig 
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ng sa itik! Dahil sa kanilang malalapad 
na paa, mahusay silang lumangoy at 
nakakalakad din nang ligtas sa pu-
tikan na may mga bakawan. Siyem-
pre pa, kung bakawan sa tropiko ang 
pag-uusapan, malamang na maiisip 
mo rin ang mga buwaya. Maraming 
buwaya sa lugar ng mga proboscis 
monkey. Paano naiiwasan ng mga un-
ggoy na ito, na nakatira sa tabing-ilog, 
na makain ng mga buwaya?

Ang isang paraan nila ay ang da-
han-dahang lumusong sa ilog at 
maglangoy-aso nang isang linya lang, 
anupat halos hindi pinagagalaw ang 
tubig. Pero kapag makitid ang ilog, iba 
naman ang paraan nila. Aakyat sila sa 
isang mataas na puno; sa sanga nito, 
na mga siyam na metro ang taas mula 
sa ilog, ay bubuwelo sila at tatalon 
nang padapa, at saka mabilis na lalan-
goy hanggang sa kabilang pampang. 
Ginagawa ito kahit ng mga nanay na 
may dalang sanggol. Kung minsan, 
isang buong pangkat ang tatalon sa 
tubig at dali-daling lalangoy patungo 

sa kabilang pampang! Pero hindi mga 
buwaya ang pinakamahigpit nilang 
kaaway.

Nanganganib na Maubos
Ang mga proboscis monkey ay nasa 

listahan ng mga papaubos na spe-
cies. Maaaring iilang libo na lang ang 
nasa kagubatan at patuloy pa silang 
umuunti—pangunahin nang dahil 
sa ginagawa ng tao, gaya ng pagka-
kaingin, pagtotroso, turismo, at pa-
ghawan sa kagubatan para gawing 
taniman ng palmang pinagkukunan 
ng langis. Ang isa pang dahilan ay ang 
pangangaso. Pinapatay ng ilan ang 
proboscis monkey para lang sa isport. 
Pinapatay naman sila ng ilan para 
gawing pagkain o tradisyonal na ga-
mot. Dahil kadalasan nang kitang-kita 
sila habang natutulog sa mga puno 
sa tabing-ilog, madali silang patayin o 
hulihin. Halimbawa, sa isang lugar na 
madalas puntahan ng mga mangan-
gasong sakay ng speedboat, buma-
ba nang 50 porsiyento ang bilang ng 
mga proboscis monkey sa loob lang 

ng limang taon!
Sinisikap ng mga conservationist 

na itawag-pansin sa publiko ang ka-
lagayan ng mga proboscis monkey, at 
ang mga ito ay protektado ng batas sa 
Borneo. Pero sapat na kaya ang mga 
hakbang na ito? Panahon lang ang 
makapagsasabi. Kung ang nilalang na 
ito ay mauubos sa kagubatan, napa-
kalaking kawalan nito dahil talagang 
nakakatuwang pag-aralan ang pam-
bihirang mga katangian ng proboscis 
monkey! At kung nakakulong naman 
ito, kadalasan nang nahihirapan itong 
mabuhay.

Siyempre pa, ang proboscis mon-
key ay isa lang sa maraming nilalang 
na nanganganib na maubos. Maram-
ing species ang tuluyan nang nagla-
ho. Gayunman, kikilos ang Diyos para 
lubusang kontrolin ang lupa, lipulin 
ang masasama, at turuan ang kani-
yang bayan na pangasiwaan ang lupa 
sa tamang paraan. (Kawikaan 2:21, 
22) “Hindi sila mananakit o maninira 
man sa aking buong banal na bun-
dok,” ang pangako ng Diyos na Je-
hova, “sapagkat ang lupa ay tiyak 
na mapupuno ng kaalaman kay Je-
hova gaya ng tubig na tumatakip sa 
dagat.”—Isaias 11:9.
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CALL:

Chito Miranda praises Angel Locsin for offering 
home amid Taal threat: ‘Napakabait lang talaga’
“Napakabait lang 

talaga nitong 
tao na ‘to. Mula 
dati, hanggang 

ngayon…sobra 
talaga,” Miranda 

captioned the 
post. 

Ang magkasintahang Angel at Neil Arce na nag-alok ng tulong
Parokya ni Edgar vocalist 

Chito Miranda couldn’t help but 
to praise Angel Locsin for her 
kindness.

Chito shared that Angel 
offered to let him and wife Neri 
Naig to stay in her house after 
Taal Volcano starts to spew 
some ashes recently.

The singer shared a 
conversation between him and 
Angel in an Instagram post.

“Chito! May kwarto kayo 
dito nila Neri at Miggy at kung 
sino pa kasama nyo sa house 
ha? Anytime pwede kayo dito. 
Mabuti ng iwas muna kayo at 
unpredictable pa yung Taal. Plus 
yung smog,” the actress said in a 
message to Chito.

Chito replied that they were 
fine and thanked Angel for 
expressing concern.

“Napakabait lang talaga 
nitong tao na ‘to. Mula dati, 
hanggang ngayon . . . Sobra 
talaga,” he captioned in his post.

Meanwhile, Angel and her 
fiance Neil Arce poked fun of 
Chito in the comment section.

“Bored ka tsong??? lol 
nakatutok na mga camera tapos 
diretso kanta ka na sa kumu lol,” 
Angel wrote.

“Hindi libre yan kelangan 
daw kanta ka gabi gabi,” Arce 
commented.

Meanwhile netizens were 
touched by Angel’s concern 

and kindness, who is known for 
her philanthropic efforts during 

calamities. “Literal na Angel talaga. God Bless you po Ms. Angel 
Locsin,” a netizen commented. (RA)

Chito Miranda & 
wife Neri Naig
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Mayroon anim (6) na surprising 
discount opportunities, na 

alamin maigi na nagbabayad 
nang sobra ang mga insured 

Canadian drivers. Ito ay isang 
‘trick’ na ayaw ipaalam ng auto 

insurer.

Sa isang pag-aaral mula sa Con-
sumers’ Association of Canada, 
ang nagbabayad ng average rate 
ay maaaring makatipid ng $567.07 
kada-taon kung makahahanap ng 
tamang insurer. 1Noong June – 
ito ang ginawa ng 3,097 Canadian 
drivers para makakuha ng malak-
ing insurance discounts.

Pagkatapos ng marami pang re-
search at feedback, narito ang mga 
sumusunod na listahan ng mga 
discounts na maaaring makatu-
long ng tunay upang makakuha 
ka ng isang magandang insurance 
company. Kung wala ang guide 
na ito, marami sa mga discounts 
na ito ang mahirap hanapin sa 
internet, maaari kayong maki-
pag-ugnayan sa amin kung may-
roon kaming hindi naisamang dis-
counts o kung nagkaroon na ng 
pagbabago. Nasa ibaba ang top 6 
na discounts (at kung paano mas 
malaki ang iyong matitipid). 

May ilang mga insurers ang nag-
bibigay ng discount sa mga no 
traffic tickets sa loob ng 3 years. 

Ikalawa, iyong mga walang car 
accidents sa loob ng 6 years ay 
nagpapakita sa iyong insurer na 
ikaw ay skilled sa pag-iwas sa aks-
idente at sa iyong pagiging main-
gat na pagmamaneho. 

Kung ikaw ay 21 years old pata-
as, ikaw ay nasa isa sa apat na age 
brackets na makapagbibigay ng 
mataas na discount. Iba-iba ang 
binibigay na discounts ng iba’t 
ibang insurer. May risk-calculator 
ang mga kompanya na nagsasa-
bing mas nagiging maingat ang 
drivers habang nagkaka-edad. 
Ang kasorpre-sorpresang baha-
gi ay ang pagkakaiba ng binaba-
yaran ng isang 34-year old na driv-
er sa 35-year old sa isang insurer, 
pero maaaring pareho sa ibang 
insurer naman. Nag-iiba ang ba-
bayaran sa iba’t ibang insurer sa 
ganitong eksaktong age brackets 
dahil iba-ibang sets ng data ang 
kanilang ginagamit sa pag-aanal-
isa. 

Ang papular na age brackets ay 
kung ikaw ay nasa edad na 25 pa-
taas, makakukuha ka ng pinaka-
malaking diskwento. Gayun-
paman, kung ikaw ay 35 pataas 

o 55 years old, makakukuha kang 
muli ng diskwento. Yaong mga 55 
pataas ay kadalasang nakakukuha 
ng extra savings dahil sa nakuku-
ha nilang retirement o “pleasure 
use” discount.

Ang susunod, para ma-max out 
mo ang iyong matitipid, ay ang iy-
ong vehicle discounts.

Kung ang kotse mo ay may an-
ti-lock brakes, factory-installed 
alarm, o air bags – qualified ka sa 
discount. Kung qualify ka sa dala-
wa o tatlong discounts na ito, mas 
malaki ang matitipid mo. Kung 
naniniwala ang iyong insurance 
company na ang iyong kotse ay 
malabong masangkot sa isang 
aksidente, bibigyan ka pa nila ng 
malaking discount dahil may an-
ti-lock brakes ito. Pareho din kung 
ikaw ay may car alarm o theft-de-
terrent features dahil maliit la-

mang ang tyansa na papalitan nila 
ang sasakyan mo. 

Bilang karagdagan, kung ikaw 
ay naninirahan kung saan quali-
fied ang iyong postal code o wala 
masyadong kaso ng nakawan sa 
iyong neighborhood, makatitipid 
ka rin ng malaki. Nabanggit ba sa 
iyo ito ng iyong ahente? 

Nagbabala ang mga consum-
er watchdog groups na ang mga 
malalaki’t nangungunang insurers 
ay nagtataas ng hindi makatarun-
gan kahit na sa kanilang mga loyal 
customers para mapataas lamang 
ang kanilang kita – ang tawag ng 
mga insurers dito ay “price opti-
mization.” Tinitingnan pa ng iyong 
insurer ang iyong shopping data 
at kung loyal customer ka o hindi 
ng ibang kompanya. Base sa kanil-
ang resulta, bibigyan ka nila ng 
kanilang pinakamataas na rate na 

sa tingin nila ay kaya mo namang 
bayaran. Depende rin sa local laws, 
ang mga insurers ay pinapaya-
gang magpalit ng kanilang presyo 
kada tatlong buwan. At hindi mo 
alam kung kailan ito nangyayari. 

Ang panuntunan sa pag-iwas 
dito ay simple lamang. Para mas 
makatipid nang malaki, ang pa-
ghahambing sa mga discount 
rates ay makatutulong sa iyo sa 
pagpili ng iyong auto insurer. 

Maraming Canadian auto in-
surers. Piliin mong ang makapag-
bibigay ng pinakamagandang 
presyo sa iyo. 

Mayroon anim (6) na surprising 
discount opportunities, na alamin 
maigi na nagbabayad nang sobra 
ang mga insured Canadian drivers. 
Ito ay isang ‘trick’ na ayaw ipaalam 
ng auto insurer.

Hango sa DISCOUNT DRIVERS ni Rolly Cabrera

Autoplanet Direct is currently 
looking for Salespersons  

We will train.  Salary plus performance bonus.  
Call General Sales Manager Jing Gonzalez 

directly 905-459-0699 Ext 9602 
or email your resume to 

jing.gonzalez@performance.ca
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