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pulitiko o partido.

Bagama’t hindi partikular na tinukoy ni 
Moreno si Davao City Mayor Sara ngunit 
malinaw na pasaring ito sa alkalde na 
kamakailan lamang ay bumisita kay 
Cebu Gov. Gwen Garcia, na sinundan ng 
pakikipagpulong kay dating Pangulong 
Gloria Macapagal Arroyo bilang bahagi 
umano ng “continuing consultations” 
kasama dito si Davao Occidental 
Gov. Claude Bautista ng Hugpong ng 
Pagbabago, ang regional party ni Sara.

Simula Mayo lumobo ang COVID cases 
sa Davao at noong Hunyo 17 naitala 
ang pinakamalaking COVID infection 
na nasa 482 sa loob ng isang araw.   
Pilipino Star

Yorme Isko hinikayat 
tumakbong presidente 
ISINUSULONG ng mga grupong Parents 
Enabling  Parents (PEP) at ng IM Pilipinas 
na tumakbo sa pagkapangulo sa 2022 
elections si Manila Mayor Francisco “Isko 
Moreno” Domagoso.

Sa ginanap na weekly forum ng 
Southern Metro Manila Press Club Inc., ni 
PEP president Philip Piccio, si Moreno ang 
kanilang nakitang may kalipikasyon na 
pamunuan ang bansa dahil buo ang loob 
nito, may political will, bata at physically 
fi t, at tama ang ginawa niya sa Divisoria, 
ibinalik ang dating magandang Maynila.

Umaasa ang PEP at IM Pilipinas na 
tutugon si Yorme sa kanilang pana wagan 
na tumakbong presidente sa darating na 
eleksiyon sa susunod na taon.

Sa ngayon wala pang political party na 
nag-aalok o nag-eendoso sa posibleng 
kandidatura ni Yorme bilang presidente 
ng bansa. HATAW

7:00 a.m.-4:00 p.m.
Call our Filipino Recruiter

Alvin Rota
416-740-3959 www.extraindustrialpersonnel.com

APPLY TODAY - WORK  TOMORROW!

Duterte: Koko Pimentel, 
dahilan ng pagkawatak-
watak ang PDP-Laban

Banat ni Isko sa mga 
mala-politikong-isip

MANILA  — Umaani ng suporta ang 
pasaring ni Manila Mayor Isko Moreno sa 
ilang mga pulitiko na maagang nag-iikot 
bilang paghahanda sa May 2022 election 
sa kabila ng kinakaharap na problema sa 
COVID lalo na may 11 local cases na ng 
Delta variant ang natukoy sa bansa.

Dapat umanong unahin ng mga pulitiko 
ang nangyayari ngayon…matagal pa 
naman ang eleksyon.

“Kalusugan ng tao muna bago ang 
eleksyon. Concentrate muna sa lahat 
ng paraan para maayos ang COVID-19 
response. “Dapat tao muna bago ang 
sarili,” pahayag ni dating Ang Nars Partylist 
Rep. Leah Paquiz.

Magugunitang nagpatutsada si Yorme sa 
mga pulitiko na abala sa pag-iikot, aniya, 
obligasyon ng mga Mayor na manatili 
sa kanilang mga siyudad, kailangang 
kailangan umano ng taumbayan ang 
mga mayor nila na dapat nasa lungsod at 
hindi nag-iikot ikot sa kung kani-kaninong 

ISKO MORENO

MANNY PACQUIAO

PILIPINAS – Si Senator Aquilino “Koko” 
Pimentel ang nakikita ni Pangulong Rodrigo 
Duterte na totoong nagkamali kung bakit 
nagkawatak-watak ang PDP-Laban.

Matapos pangasiwaan ang panunumpa 
ng mga bagong opisyal ng PDP-Laban sa 
Pampanga, sinabi ni Pangulong Duterte 
na walang tamang diskarteng ginawa si 
Pimentel noong siya pa ang presidente ng 
partido.

Isa sa mga nakikita ni Duterte na 
pagkakamali ni Pimentel ay ang pagtalaga 
kay Sen. “Manny” Pacquiao noong 
nakaraang taon bilang presidente ng PDP-
Laban.

Sa isinagawang halalan sa kontrobersyal 
na National Assembly, nahalal bilang 
bagong presidente ng partido si Energy 
Secretary Alfonso Cusi.

Si Cusi at Pacquiao ay nagbabangayan 
sa mga nakalipas na araw dahil sa 
magkakaibang posisyon sa iba’t ibang 
usapin.

Kung maaalala, nakaalitan din ni 
Pangulong Duterte si Pacman dahil sa 
alegasyon ng senador hinggil sa umano’y 
korapsyon sa iba’t ibang ahensya ng 
pamahalaan. BOMBO NEWS

Pambato ni Duterte 
para senatorial line up
MANILA- Mayroon ng listahan si Pangulong 
Rodrigo Duterte ng mga posibleng kasama 
sa senatorial candidate na i-endorso para sa 
2022 national elections.

Sinabi ng isang mataas na opisyal ng PDP-
Laban na mga kabilang umano sina Senate 
Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Sen. 
Cynthia Villar, dating senator Joseph Victor 
“JV” Ejercito, Deputy Speaker Loren Legarda 

MANILA  — Pinatalsik ng Partido 
Demokratiko Pilipino–Lakas ng Bayan 
(PDP-Laban) si Senator Manny Pacquiao 
bilang presidente ng partido at ipinalit si 
Energy Secretary Alfonso Cusi.

Mismong si Pangulong Rodrigo Dute-
rte na chairman ng partido ang nag-
panumpa kay Cusi.

Nagpalabas naman ng mensahe si 
Pacquiao na kasalukuyang nasa Amerika 
upang mag-ensayo para sa nalalapit na 
laban kay Errol Spence.

Sinabi ni Pacquiao na bahala na sina 
Cusi kung mas importante sa kanila ang 

Pacquiao pinatalsik bilang 
presidente ng PDP-Laban

at Information and Communications 
Secretary Gregorio “Gringo” Honasan.

Gayundin sina Public Works Secretary 
Mark Villar, Transportation Secretary Arthur 
Tugade, Labor Secretary Silvestre Bello 
III, Presidential Legal Counsel Salvador 
Panelo, Cabinet Secretary Karlo Nograles, 
Communications Secretary Martin Andanar, 
at Presidential Spokesman Harry Roque.

Kabilang din sa listahan ang mga kilalang 
personalidad na sina broadcaster Raff y Tulfo, 
TV host Willie Revillame at aktor na si Robin 
Padilla.Pilipino Star

Sundan sa page 4 “ Pacquiao Pinatalsik...”
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Mga namamatay na doctor 
sa Indonesia tumaas
Nagtala ng biglaang pagtaas 
na bilang ang mga nasasawing 
doktor sa Indonesia dahil sa Delta 
variant ng coronavirus.

Mula Hulyo 1-17 ay mayroong 
114 doctors ang mga namatay.
Naitalang 20 percent ng 545 na 
kabuuang doctor na nasawi mula 
sa COVID-19 ng magsimula ang 
pandemic.

Dahil dito ay nababahala ang 
Indonesian doctors association.

Sa kabila ng ulat na ito,  binibilisan 
pa rin ng gobyerno ng Indonesia 
ang pagpapabakuna kung saan 
nasa 95% na mga medical workers 
ang naturukan na ng COVID-19 
vaccine. Bombo Radyo

Hindi akalain ng ginang sa 
Georgia na pinamahayan na ng 
mag-iinang ahas ang ilalim ng 
kanyang kama.

Kwento ni Trish Wilcher, bago 
siya mahiga ay napansin niya 
na kakaiba sa ilalim ng kanyang 
kama. At nang hahawakan na niya 
ito ay nagulat siya nang bigla itong 
gumalaw.

Nang suriin ng kanyang asawa 
ay nagulat sila dahil isang maliit na 
ahas ang gumalaw.

Hindi nagtagal ay nadiskubre 

pulitika at sa huli ay mga mamamayan ang 
magdedesisyon kung sino ang kakatigan.

“Kung sa tingin nila Cusi at iba pa na 
mas importante ang politika sa ngayon, 
bahala na sila. Sa huli, isa lang naman ang 
tanong na dapat sagutin. Sino ba ang sa-
samahan ng taong bayan?” ani Pacquiao 
sa inilabas na statement.

Sinabi rin ni Pacquiao na nakakalung-
kot na nakapasok na sa Pilipinas ang Delta 
variant at ito ang dapat maging prayori-
dad ng gobyerno.

“Nakakalungkot na nakapasok na ang 
Delta variant sa Pilipinas at kapag hindi 
maagapan, marami ang maaa ring ma-
hawa. Ito dapat ang prayoridad ng ating 
gobyerno,” ani Pacquiao.

Matatandaan na mismong si Cusi ang 
nag organisa ng national assembly ng 
PDP-Laban sa Clark, Pampanga kung saan 
dumalo si Duterte. PHILSTAR

Mula sa pahina 3 

Pacquiao Pinatalsik

CALL:

18 ahas sa ilalim ng kama ng 
isang babe sa Georgia USA

nilang hindi lamang nag-iisa ang 
ahas dahil kasama ang ina nito at 
16 pang mga kapatid.

Sa kabuuan, nasa 18 ahas ang 
nakuha sa ilalim ng kama ni 
Wilcher. Isa-isa nila itong isinilid 
sa bag gamit ang grabber tool at 
pinakawalan sa kalapit na sapa.

Upang matiyak na wala nang 
natirang ahas sa bahay ng mga 
Wilcher ay binisita ito ng isang 
wildlife trapper at ayon sa kanya 
isang nonvenomous garter snake 
ang mga nakuhang ahas. BRIGADA

Sundan sa page 9
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Mas Mapapabuti Kaya ang Tao Kung Walang Diyos?
Kaya hindi nakapagtataka na 

maraming tao ang nagsasabi na ang 
relihiyon ay isang hadlang sa pagsulong 
at kapayapaan. Nagtanong pa nga ang 
ilan kung mas mapapabuti kaya ang tao 
kung walang Diyos at relihiyon. Pero hindi 
kaya makasasamâ rin kung tatanggihan 
ang lahat ng relihiyon?

Matinding tinutulan ng pilosopo 
noong ika-18 siglo na si Voltaire ang 
pang-aabuso ng tiwaling simbahan 
noong panahon niya. Pero itinuturing 
niyang napakahalaga sa ating moralidad 
ang paniniwala sa Kataas-taasang 
Persona. Nang maglaon, sinabi naman 
ng pilosopong Aleman na si Friedrich 
Nietzsche na ang Diyos ay patay, pero 
ikinatatakot niya ang kawalan ng 
moralidad at ang posibleng pinsala ng 
ateistikong kaisipan. 

Binanggit ng awtor na si Keith Ward 
na kahit na sa kasalukuyang panahon, 

11 taon gulang nagtamo ng 
Physics Degree at hangad 
naman tuklasin na mawala 
ang kamatayan ng tao

Child prodigy Laurent Simons from Oostende earned a bachelor’s degree in physics at the 
University of Antwerp after completing a 3-year course in just 12-months, all the while taking 
part in master’s program courses part time. However, he has a bigger goal than just becoming a 
physicist, as he aims to achieve immortality, or in other words, finding ways to replace as many 
body parts as possible with mechanical parts. Photo credit: Alexander Simons

Gusto natin mabuhay at ayaw ng tao na 
mamatay. Pero bakit namamatay ang 

tao?  Ganito ang paliwanag ng
 ROMA 5:12 na ang sabi: 

“Kaya sa pamamagitan ng isang 
tao, ang kasalanan ay pumasok sa 
sangkatauhan* at dahil sa kasala-
nan ay pumasok ang kamatayan,p 
kaya naman ang kamatayan ay lum-
aganap sa lahat ng tao, dahil silang 
lahat ay nagkasala”  

Ano ang sabi sa Juan 17:3? Kailangan 
makilala muna ang tanging tunay 
na Diyos at ang halaga ng pagsugo 
nito kay Jesu-Kristo sa lupa.

Sa BIBLIYA lamang natin malalaman 
at matutunan ang hinihiling sa atin 
upang matamo ang buhay na walang 
hanggan.  Una, alamin kung sino 
ang nagsugo kay Kristo ang banal na 
pangalan ng Diyos.  

AWIT 83:18  
“Malaman nawa ng mga tao na 

ikaw, na ang pangalan ay Jehova, 
ikaw lang ang Kataas-taasan sa 
buong lupa.” 

Upang mawala ang kamatayan/kasalanan  at 
matamo ang buhay na walang hanggan ang JUAN 
17:3 nag-ulat para sa atin..“Para magkaroon 
sila ng buhay na walang hanggan, 
kailangan nilang makilala ka, ang 
tanging tunay na Diyos, at ang 
isinugo mo, si Jesu-Kristo”

JUAN 3:16  nagsabi  sa atin:  “Gayon na 
lang ang pag-ibig ng Diyos sa 
sangkatauhan kaya ibinigay niya 
ang kaniyang kaisa-isang Anak para 
ang bawat isa na nananampalataya 
sa kaniya ay hindi mapuksa kundi 
magkaroon ng buhay na walang 
hanggan.”

PANTUBOS isang precious gift mula 
kay Jehovah at Jesus Christ, di ba?
 Kailangan ang pag-aaral at palagiang pagbabasa 
ng Banal Na Kasulatan araw-araw. Manalangin kay 
Jehovah na humiling ng karunungan sa pamama-
gitan ni Jesus Christ. (Pwede kang mag-email sa 
akin upang makatulong sa talibalita@rogers.com)

MATEO 5:5
“Maligaya ang mga mahinahon, dahil 
mamanahin nila ang lupa.”

AWIT 37:11
“Pero ang maaamo ang magma-
may-ari ng lupa, At mag-uumapaw 
ang kanilang kaligayahan dahil sa lu-
bos na kapayapaan

“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

Tapat sa kaniyang salita, titiyakin 
ng Diyos na Jehova na hindi lamang 
makakamit ang ipinangakong mabu-
hay na walang hanggan kundi maisa-
sauli rin sa lahat ng karilagan ng mun-
do. Sa Apocalipsis 21:4, sinasabi sa 
atin ng Salita ng Diyos na sa ipinanga-
kong bagong sanlibutan, ‘papahirin 
ng Diyos ang bawat luha sa mga mata 
ng mga tao, at hindi na magkakaroon 
ng kamatayan, ni ng pagdadalamhati 
o ng paghiyaw o ng kirot pa man.’ Ang 
ipinangako ay aktuwal na isang Parai-
song lupa. —Lucas 23:43.

hindi pa rin nabawasan ang kalupitan, 
“lalo pa nga itong lumala higit kailanman.” 
Hindi rin napalaya ng ateismo ang 
sangkatauhan mula sa mga pagkukulang 
ng tao, gaya ng katiwalian at pagtatangi. 
Dahil dito, natanto ng maraming palaisip 
na tao, maging ng mga ateista, ang 
kahalagahan ng paniniwala sa Diyos.

Idiniin ni Keith Ward na kapaki-
pakinabang ang paniniwala sa Diyos. 
Sinabi niya: “Ang pananampalataya 
ay nakatutulong para patuloy tayong 
makadama ng pananagutan na 
alagaan ang daigdig na nilikha ng 
Diyos.” Ipinakikita ng maraming pag-
aaral kamakailan na dumarami sa mga 
relihiyoso ang nakikipagkapuwa-tao. 
Ang pakikipagkapuwa-tao naman 
ay nagdudulot ng kaligayahan. 
Pinatutunayan nito ang kahalagahan 
ng simulaing sinabi ni Jesus: “May higit 
na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa 

pagtanggap.” —Gawa 20:35.
Isang dating ateista at social worker 

ang humanga sa kakayahan ng Bibliya na 
baguhin ang buhay ng mga tao. Sinabi 
niya: “Gumugol ako ng maraming taon 
upang tulungan ang mga tao na baguhin 
ang mga paggawing nakapipinsala 
sa kanila at sa iba, pero hindi ako 
gaanong nagtagumpay. Gayunpaman, 
kapansin-pansin na makita ang malaking 
pagbabago ng mga tao sa tulong 
ng Bibliya. Nakita ko rin na ang mga 
pagbabagong ito ay nagpapatuloy.”

Pero sa ilang ateista, ang paniniwala sa 
Diyos ay naging dahilan ng mas maraming 
lansakang pagpatay at alitan sa halip 
na kabutihan at pakikipagkapuwa-tao. 
Maaaring aminin nila na may mabuting 
epekto sa ilan ang pananampalataya, 
pero nag-aalinlangan pa rin sila.

Si Svetlana, na naimpluwensiyahan ng 
ebolusyon at Komunismo, ay kumbinsido sa 
ideyang matira ang matibay. Pero nababaga-
bag siya sa malupit na ideyang ito. Nakalito pa 
sa kaniya ang natutuhan niya sa paaralan ng 
medisina: “Noong nag-aaral ako ng ateismo, 
natutuhan ko ang ideyang matira ang mat-
ibay. Pero sa aming pag-aaral ng medisina, 
tinuruan kami na dapat naming tulungan ang 
mahihina.” Nagtataka rin siya kung bakit ang 
tao na sinasabing nagmula pero superyor sa 
unggoy ay may emosyonal na mga problema 
na hindi nararanasan ng mga unggoy. Nakuha 
ko ang paliwanag sa mga pagkakasalunga-
tang ito sa isang di-inaasahang tao: “Gamit 
ang Bibliya, ipinaliwanag ng lola ko na tayo ay 
nakadarama ng emosyonal na mga problema 
dahil sa ating di-kasakdalan.” Tuwang-tuwa rin 
si Svetlana na malaman ang sagot ng Bibliya 
sa tanong na bakit nagdurusa ang mga taong 
tapat.

Si Ciarán ay nadismaya dahil sa maram-
ing taon na pakikisangkot sa pulitika. Kapag 
pinag-iisipan niya ang tungkol sa buhay, ito 
ang pumapasok sa isip niya: Isang makapang-
yarihan at maibiging Diyos lamang ang 
makalulutas sa mga problema ng daigdig at 
makatutulong sa kaniya na malampasan ang 
kaniyang mga pagdurusa. ‘Sana’y makilala 
ko ang gayong Diyos,’ ang nasabi niya sa sar-
ili. Dahil sa labis na kalungkutan, nanalangin 
siya: “Kung naririnig mo ako, magparamdam 
ka sa akin, at tulungan mo akong makayanan 
ang aking problema at ang kirot na nagpap-
ahirap sa mga tao.” Pagkaraan ng ilang araw, 
isang Saksi ni Jehova ang kumatok sa kani-
yang pinto. Ipinaliwanag ng Saksi kung ano 
ang itinuturo ng Bibliya tungkol sa masamang 
impluwensiyang nasa likod ng mga pamaha-
laan ng tao. (Efeso 6:12) Pinatunayan ng pa-
liwanag na ito ang mismong obserbasyon ni 
Ciarán at nag-udyok ito sa kaniya na magsuri 
pa. Pagkatapos ng higit pang pag-aaral sa Bib-
liya, tumibay ang kaniyang pananampalataya 
sa maibiging Maylalang.

Ano ang Tumulong sa Kanila na 
Magkaroon ng Pananampalataya 
sa Maylalang?

Source: www.jw.org

Malamang ang child prodigy Laurent 
Simons ay walang kaalaman sa ulat 
ng Bibliya.  Ayon sa Kasulatan, naiwala 
nina Eva at Adam ang buhay na walang 
hanggan dahil sa kanilang pagsuway 
kay Jehovah na nagbunga ng kanilang 

kamatayan ayon sa Roma 5:12 naipasa 
sa atin ang kasalanan at kamatayan na 
minana nating lahat kaya lahat pati na 
ang child prodigy na binanggit sa itaas.

ANO ANG NAGING SOLUTION?
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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

Masaya ang 
Toronto sa Step 
3 ng Ontario’s 
reopening
TORONTO -- Every surface is 
sanitized—every precaution is in 
place. 

Sa ilalim ng Step 3 of Ontario’s 
“Roadmap to Reopen,” nagsimula 
noong Hulyo 16,  indoor dining, 
indoor religious services, museums, 
concerts, at mga sinehan ay 
ilan sa mga pahihintulutan na 
nakapagbukas bilang pagsunod 
ayon sa mga paghihigpit o 
restrictions. Kailangan ang 
lubusang pag-iingat at alerto 
ayon sa mga otoridad dahil ang  
Delta variant is not only far more 
transmissible than its predecessors, 
but it appears to be more lethal to 
people of all ages as well.

Naging masigla ang mga 
sidewalks sa Toronto, daming 
tao sa mga patios at nasabi ng 
residente na  makabuluhan ang 
“freedom” in the air. “It’s an amazing 
day, an amazing weekend,” sabi ng 
residente.

The cafe, called Marvellous by 
Fred, is busy with a lot of walk-in 
traffic, and people wanting to sit 
down.

“It’s just like something that we 
used to have, and now we just 
discover how good it is to have it 
back,” store supervisor Melanie Ven 
Der Horst said.

Ontario entered Step 3 of its 
reopening plan on Friday, which 
once again allows for indoor dining 
and a host of other loosened public 
health restrictions. There’s no limit 
on the number of people per table, 
but restaurants must allow for 
social distancing between groups.

Gyms and movie theatres also 
reopened their doors recently with 
capacity limits in place.

Outside Scotiabank Theatre, 
Davin Lengyel is about to go see 
the newest installment in the “Fast 
and Furious” franchise, “F9.”

Lengyel said he can’t wait to 
share in the experience with other 
people in the audience.

“Movies are always a communal 
experience in the first place. That’s 
what they’re for,” he said.

And as moviegoers trickle in on 
a hot July afternoon, Lengyel says 
watching movies and TV at home 
during the pandemic just can’t 
compete with the theatre.

“It’s the large screen,” he says. “It’s 
the experience of seeing it with 
a group of other people you can 
hear them appreciate it, you can 
hear the ‘oohs’ and the ‘awes.’”

A little more freedom, a little 
more optimism, and a lot of hope 
that there will be no looking back. 

JOKES OnLEE
What did the big flower say to the lit-
tle flower?  Hi, bud!
How does NASA organize a party?
They planet.
How many tickles does it take to get 
an octopus to laugh?
Ten tickles.

Where do cows go on Friday nights?
They go to the moo-vies!
Why don’t ants ever get sick?
Because they have little anty bodies.
What did the nose say to the finger?
Quit picking on me!
I couldn’t figure out why the 
baseball kept getting bigger.
Then it hit me.
What happens to a frog’s car when it 
breaks down?  It gets toad away.
Where do beef burgers go to dance?
The meatball.
What’s orange and sounds like a parrot?  
A carrot
What did Mr. and Mrs. Hamburger 
name their daughter?  - Patty!

What language do pigs speak?
Swine language.
What building in New York has the 
most stories?  The public library!
Why is no one friends with Dracula?
Because he’s a pain in the neck.
What time do you go to the dentist?
At tooth-hurty.
What did the fisherman say to the 
magician?   Pick a cod, any cod.
If you ever get cold, stand in the 
corner of a room for a while.
They’re usually 90 degrees.
What gets wetter the more it dries?
A towel.
What happens to a frog’s car when 
it breaks down? It gets toad away.
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PANGASINAN – Bula ang bibig at na-
sawi ang tinaguriang ‘Boy Ahas’ ng 
probinsya matapos makipaghalikan sa 
isang cobra sa Mangaldan, Pangasin-
an.

Kinilala ang biktima na si Bernardo 
Alvarez, 61 anyos na residente ng Brgy. 
Lanas, Mangaldan.

Una rito, umiinom ang biktima bago 
mangyari ang insidente nang laruin 
ang isang klase ng cobra.

Natagpuan din ang isang fishnet 
sa tabi nito kung saan nandooon ang 
ahas.

Napag-alaman din na namaga 
ang mukha at bumula ang bibig nito 
na nadala pa sa pagamutan ngunit 
ideneklara nang patay.

Kilala raw si Alvarez na nanghuhuli 
ng ahas sa kanilang lugar ng ahas.REMATE

Boy ahas nakipagha-
likan sa kobra, patay

Dahil sa paglaki at pagtaba ng 
katawan ni Angel Locsin sabi 
niya,   she does not get both-
ered by the comments and she 
accepts that she gained some 
weight. However, she remains 
confident despite her weight 
gain because she believes that 
a person does not get defined 
by her weight but by her actions 
and talent. 

The Kapamilya star also em-
phasized that what matters to 

“Mabuti nang 
chubby kaysa 
ugly”-Angel Locsin 

her is that she is happy with who 
she is so it does not matter if 
some people are unhappy with 
her figure. 

“Hindi ako nagsalita kasi pa-
rang, anong sasabihin ko? ‘Yun 
ang opinion nila sa sarili ko eh. 
Totoo naman, mataba naman 

talaga ako. Pero hindi naman 
masusukat doon kung sino ako. 
Mabuti nang chubby kaysa ugly. 

“Kung hindi kayo natutuwa sa 
sarili ko, well, I’m sorry to hear 
that. But natutuwa pa naman ako 
sa sarili ko and I know ang kaya 
kong ibigay sa table,” Angel said.

MANILA, Philippines – Sa kabila 
ng hirap sa buhay hindi nagawang 
matukso sa kinang ng ginto ang isang 
garbage collector na nakapulot ng 
isang box na naglalaman ng mga 
alahas at nagkakahalaga ng P40,000 
habang naghahalungkat ng basura sa 
Malolos, Bulacan.

Nagpasalamat ang online seller ng 
alahas na si Rella Estrella kay Pedro 
Bautista na isang basurerong may 
mabuting puso mula sa Brgy. Caingin.   

Aniya, ipinatong at iniwan niya 
ang box na naglalaman ng alahas 
sa harapan ng tindahan nila na 
nakatakdang ibenta online.

Tiyempong naroroon ang kanyang 
ina na umanoy nataranta sa mga 
bumibili at nang dumating ang mga 
garbage boy kaya hindi sinasadyang 
naitapon ang box kasama sa mga 
basura.

Naiyak na siya pero patuloy pa rin 
siyang naghalughog sa loob ng bahay 
at nagbakasakaling makita hanggang 
sa maisip na posibleng naitapon ng ina 
niya sa garbage truck.

Pero laking gulat niya nang pumunta 
ang ilang taga-barangay sa kanyang 
bahay para sabihing pumunta sa 
kanilang tanggapan at ibabalik sa 
kanya ang naturang box.

Kuwento ng basurero,noong Sabado 
ay nagsesegregate sila ng basura kaya 
napulot nila ito.

Nalamang maraming beses na 
nakakapulot ang mga garbage 
collector ng Brgy.Caingin ng mga 
nawawalang gamit gaya ng cellphone 
at naibabalk naman sa naghahanap na 
may-ari.

Dahil dito, sinubukan bigyan ng 
reward money ang naturang basurero 
ng may-ari ng nawawalang box subalit 
hindi nila ito tinanggap.

Sinabi naman ng basurero na 
kaya nila ibinalik ay dahil kilala nila 
ang pangalang nakalagay sa box at 
kilala rin nila ito na matulungin kahit 
hindi pa panahon ng pandemya 
hanggang ngayon.

Todo-todo ang pasalamat ng 
online seller basurerong may 
ginintuang puso. REMATE

Basurero nakapulot ng 
kahong ginto sa Bulacan, 
ibinalik sa may-ari
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                     Mula ito sa page 4

dating sa Canada ay hindi pantay na 
naaapektuhan ng hepatitis C. Ang 
Canada ay nakatuon sa pagkamit 
ng layunin ng World Health 
Organization upang matanggal 
and hepatitis C bilang isang banta 
sa pampublikong kalusugan sa 
2030.  Noong 2019, ang Canadian 
Network on Hepatitis C ay gumawa 
ng isang pambansang   Blueprint 
to Inform Hepatitis C Elimination 
Efforts in Canada (Plano Upang 
Maipabatid ang mga Pagsisikap 
sa Eliminasyon ng Hepatitis C sa 
Canada). Nagtakda ito nang mataas 
na layunin upang matanggal ang 
hepatitis C. 

Ang mga tagapagtaguyod ng 
kalusugan ay nananawagan sa 
gobyerno upang magkaroon 
ng isang “priority population” 
approach upang mapuksa ang 
hepatitis C.  Ang ibig sabihin nito 

ay tutukuyin and mga pamayanan 
na pinaka apektado ng hepatitis 
C—kasama ang mga nakatatanda, 
katutubong komunidad, imigrante 
mula sa mga bansa kung saan 
pangkaraniwan ang hepatitis C 
at sa mga taong gumagamit ng 
itinuturok na bawal na gamot-- at 
unahin sila sa mga impormasyong 
nagpapataas ng kamalayan, mga 
hakbangin sa pagsusuri habang 
gumagamit ng mga impormasyong 
may kaugnayan sa kanilang kultura 
at wika.    Sa karaniwan ay tumatagal 
ng hanggang 10 taon pagkatapos 
makarating sa Canada upang ang 
isang imigrante ay masuri na may 
Hepatitis C at karagdagang 5 taon 
upang maiugnay sa pangangalaga. 
Sa oras na ang isang tao ay 
maiugnay  sa pangangalaga, 
maraming pinsala na ang naganap. 
Nagsisikap ang CATIE upang 
itaguyod ang edukasyon at 

mapupuksa ng Canada ang banta 
ng Hepatitis C sa 2030, makakatipid 
ito ng milyun-milyong dolyar 
sa gastusing pangkalusugan at 
mapapabuti rin ang kinalabasang 
pangkalusugan para sa ilan sa 
mga pinaka marginalized na 
populasyon, kabilang dito ang 
mga imigrante at bagong dating sa 
Canada.

 Naipakita sa atin ng pandemya 
ng COVID-19 kung ano ang 
maaaring magkamali kung hindi 
tayo kikilos  at kung ano ang 
maaari nating makamit kung tayo 
ay umaksyon. Kung may natutunan 
man ang mga tagapagdesisyon, ay 
makikita sa pagdating ng araw. 

Si Fozia Tanveer ay manager ng CATIE 
para sa Hepatitis C Community Health Pro-
gramming para sa mga imigrante at ba-
gong dating sa Canada. Mula 2011, siya ay 
nagtatrabaho na para sa CATIE at mayroon 
siyang master’s degree sa Development 
Studies mula sa School of Oriental and Afri-
can Studies ng University of London.

kamalayan sa Hepatitis C sa mga 
pamayanan ng mga imigrante at 
bagong dating sa Canada kabilang 
ang mga tagapagbigay serbisyo na 
naglilingkod sa kanila nang mahigit 
sa isang dekada. Sa aming gawain, 
paulit-ulit din naming nakikita 
kung paanong ang kakulangan 
ng pagpaplanong nakatuon sa sa 
isang populasyon ay nakakaapekto 
sa pagtanggal ng hepatitis C sa 
mga komunidad ng mga imigrante.  

 Base sa natutunan sa mga 
tagumpay na nakamit sa panahon 
ng pagtugon sa pandemya ng 
COVID-19, kung babaguhin ang 
paraan ng pagharap ngayun-
-palalawigin ang estratehiya 
sa pagsusuri, itutuon ang mga 
pagsisikap sa prebensyon sa mga 
prayoridad na populasyon at 
sisiguraduhing lahat ay may access 
sa nakalulunas na paggamot—
tinataya ng mga epedmiologists na 
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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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