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Successful AMO
conference
demonstrates
critical
partnership
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TORONTO — The Ontario government joined hundreds
of municipal officials for a successful virtual 2020 Association of Municipalities of Ontario (AMO) conference this
week. It demonstrated the critical partnership between
the province and municipalities and the willingness to
work towards a safe and strong economic recovery.
Premier Doug Ford, Minister of Municipal Affairs and
Housing Steve Clark and Ministers, Associate Ministers
and Parliamentary Assistants held virtual meetings with
more than 480 municipal delegations. They discussed
topics ranging from infrastructure, broadband and transit to health care and supports for vulnerable populations.
"As we have all come together as a province in the fight
against COVID-19, municipalities have faced unprecedented challenges and risen to every single one," said
Steve Clark, Minister of Municipal Affairs and Housing. "I
want to thank our municipal partners for everything
they've done to keep our communities safe throughout
the pandemic. Their success is Ontario's success, and
we will continue working hand in hand with AMO and
its members so every community can come back stronger than before."
During the conference, Premier Ford announced that
Ontario will maintain the structure of the Ontario Municipal Partnership Fund (OMPF) for 2021. The OMPF is the
province's general assistance grant to municipalities.
In addition, the government announced further
support for public health units as they continue to
respond to COVID-19 across the province, by investing
approximately $47 million in one-time mitigation funding for both the 2020 and 2021 calendar years. This funding will ensure that municipalities do not experience any
impacts as a result of the change to the 70 per cent
provincial and 30 per cent municipal cost-sharing for
public health units that came into effect in January.
The Ontario government is also providing $77 million
in additional funding to support paramedic services and
dispatch centres, and increasing its funding to the Land
Ambulance Service Grant by five per cent in 2020/21.
This is in addition to a four per cent increase last year.
Continue on page 04 “Ontario and Municipalities...”

Ontario is investing $150
million in reliable broadband
and cellular service to help
create even more economic
and educational opportunities
in rural, remote and
underserved areas.
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Katapangan ni Mayor Xi Jinping: Likhain ang
Isko, pinalakpakan
bagong modelo ng pagunlad ng kabuhayan at
lipunan ng Tsina

PINALAKPAKAN at hinangaan
ang katapangan ni Manila Mayor
Isko Moreno sa pagpapasara ng
mga tindahan sa Binondo nang
malamang nakalagay sa produkto
niyon, ang Manila, Province of
China.
Hindi masikmura ni Yorme ang
pang-iinsulto sa ating bansa ng
China kaya naman ipina-hunting
din agad niya. Kaya lang nakatakbo
ito pero kukumpiskahin ang lahat
ng beauty products at negosyo ng
mga Intsik na ito.
Mabuti na lamang at barako
ang mayor ng Maynila para hindi
makalusot ang mga ganitong
pang-insulto sa ating bayan.

Manila Mayor Isko Moreno

Bong Go sa PSA: Tiyakin ang tagumpay
ng national ID system
MANILA, Philippines — Ipinaalala
ni Sen. Christopher “Bong” Go
sa Philippine Statistics Authority
na tiyakin ang matagumpay na
implementasyon ng Philippine
Identification System (PhilSys) na
siyang susi o mabisang sangkap
upang masugpo ang mga
maanomalyang transak¬syon at
serbisyo sa gob¬yerno.

Matatandaang nilagdaan ni
Pangulong Rodrigo Duterte ang
Republic Act No. 11055 noong
August 2018 na naglala¬yong
lumikha ng PhilSys Registry,
isang integrated at efficient ID
system na pagsasama-samahin
ang kasalukuyang governmentinitiated ID systems.

Batay sa batas, ang bawat citizen
Ayo kay Go, matagal na dapat at resident alien ay magkakaroon
naipatupad ang national ID ng unique at perma-nente
system lalo’t natuklasan ang nang identification number na
mga problema sa pagbibigay ng magsisilbing standard number sa
serbisyo sa taongbayan ngayong lahat ng ahensiya ng gobyerno.
Sa pamamagitan nito, hindi
may pandemya.

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

Alvin Rota
416-740-3959

CHINA- Ipinahayag kamakailan
sa Beijing, ni Pangulong Xi
Jinping ng Tsina, na ang pagunlad ng kabuhayan at lipunan
ng bansa ay dapat magkaroon
ng mas mabuting kalidad, mas
mataas na episyensiya, mas
patas, mas sustenable, at mas
ligtas sa mga negatibong epekto.
Tungkol sa pag-unlad ng
kabuhayan at lipunan ng Tsina,
na nilahukan ng mga opisyal ng
partido at pamahalaan at mga
dalubhasa.
Tinukoy ni Xi, na sa ilalim ng
pabagu-bagong kalagayan sa
buong mundo, dapat buuin ang
bagong modelo ng pag-unlad
ng Tsina, na gawing batayan
ang pamilihang domestiko,
at patingkarin ang papel ng
mga pamilihang domestiko at
dayuhan sa pagpapasigla ng isa't
isa.
Iniharap din ni Xi ang mga
kahilingan ng pagpapalakas

Pangulong Xi Jinping
ng inobasyong pansiyensiya at
panteknolohiya, pagpapalalim
ng reporma, pagpapalawak
ng pagbubukas sa labas,
pagdaragdag ng hanapbuhay,
pagpapabuti ng serbisyong
pampubliko, at iba pa. CRI news

pagpoproseso ng mga datos ay
makapagbibigay ng solusyon
sa pagpapabuti ng serbisyo sa
Naniniwala si Go na ang lumalawak publiko, maayos na pamamahala
na paggamit ng mga sopistikadong at mababawasan ang katiwalian o
teknolohiya at bagong paraan sa red tape. Pilipino Star Ngayon

na kakailanganin pa ng isang
indibidwal ng iba’t ibang porma
ng identification.
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Ontario and Municipalities Work
Towards a Strong Economic Recovery

Last week, Ontario announced
municipal, transit and Social Services
Relief Fund allocations under a
historic federal-provincial Safe Restart
Agreement which provides Ontario's
municipalities with up to $4 billion
in phased emergency assistance.
Municipalities will receive up to $1.6
billion as part of the first round of
funding.
This includes $212 million in new
funding for the Social Services Relief
Fund, which is provided to municipal
service managers and Indigenous
housing partners to help protect
vulnerable people from COVID-19. The
funding will help service providers
protect homeless shelter staff and
residents, expand rent support
programming and create longer-term
housing solutions. This brings the
government's total Social Services
Relief Fund investment provided to
service managers and Indigenous
program administrators to $510 million
and builds on our COVID-19 Action Plan
to Protect Vulnerable Ontarians.
"Municipalities have been on the
front line of the COVID-19 emergency
since the beginning and have gone
to remarkable lengths to keep

communities safe, maintain key
services, and safeguard the economy,"
said outgoing AMO President Jamie
McGarvey. "With the support from the
governments of Ontario and Canada,
municipal governments will lead the
economic recovery in every part of the
province, in partnership with public
and private enterprises, large and
small."
Throughout the COVID-19 pandemic, the government has taken
decisive action to keep Ontarians safe
and to support individuals, families
and businesses. By continuing to work
closely with municipalities, the province
is charting a path to a strong recovery
and getting Ontario back on track.
The province is also investing
$30 million through the
Connecting Links Program to help
municipalities build, repair or
replace roads and bridges across
Ontario that connect to provincial
highways. This investment will
help create jobs and keep people
and goods moving as the province
continues to recover from
COVID-19.
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Gusto ng mamamayan, may makulong
na mga tiwali sa PhilHealth

MANILA -Ang gusto ng mamamayang
Pilipino, parusahan at makulong ang
tiwali sa PhilHealth.
Kung babalikan, noong 2012 nagumpisa ang Interim Reim-bursement
Mechanism (IRM) sa pamamagitan ng
all case rate.
Ito yung “fix” rate na binabayad ng
PhilHealth sa mga hospital.
Ngayong 2020 lamang nadiskubre
ang kalokohan sa IRM.
Lumalabas, ang IRM ay “cash
advances” para sa mga hospital.
Etong pakete na ginawa ng
PhilHealth para sa COVID-19 kung
saan: P43,997 for mild pneumonia;
P143,267 for moderate pneu-monia;
P333,519 for severe pneumonia at

P786,384 for critical pneumonia/
coronavirus disease – overpricing
daw.
Lumalalim at nakakalkal na ang iba
pang raket sa loob. Lumulutang na
ang mga pangalan ng mga sangkot
na matagal nang mga empleyado ng
ahensiyang tumaas ang ranggo.
Simple lang ang
ipapalit sa
kuwalipikasyong hinahanap para
mapamunuan ang PhilHealth na
nababalot ng kontrobersya kaugnay
sa umano’y mafia ng korupsyon.
Ayon kay Sec. Roque, maliban sa
naturang kuwalipikasyon, mahalaga
din na ang lider ng tanggapan ay
marunong magbantay sa kaban ng
bayan. Pilipino Star Ngayon/ BOMBO RADYO

Nahaharap ang mundo sa malaking problema ng pagbubukas ng klase
NAGPAHAYAG
ang
United
Nations International Children’s
Emergency Fund (UNICEF) ng isang
pag-aaral kung saan tinatayang 463
milyong bata sa mundo ngayon ang
kulang sa kagamitan o electronic
access upang maituloy ang distance

learning ngayong taon.
Sa pagtataya ng UN nasa 1.5 bilyong
bata sa buong mundo ang apektado
ng pagsasara ng mga paaralan dahil sa
COVID-19 pandemic at ngayo’y nahaharap
sa mga panibagong problema kaugnay
ng pagbubukas ng school year kung saan

plano na ipatupad ang distance education
na papalit sa face-to-face classes sa mga
paaralan. Base sa datos na nakalap mula
sa 100 bansa na sumusukat sa access ng
publiko sa Internet, telebisyon at sa radyo,
sinabi ng UNICEF na maaaring malagay
sa alanganin ang edukasyon ng milyon-

milyong mga bata, karamihan ay mula sa
Africa at Asya.
Salamat sa Canada walang problema
ang mga bata. Mahusay ang teknolohiya
natin dito. May high speed internet at
maraming gadget at maaayos ang mga
paaralan para sa social distancing.
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ABS-CBN, ilulunsad ang kampanyang “Lingkod ng Isa’t Isa” WHO may babala sa mga bansang nagmamadali
KATHNIEL AT IBA PANG KAPAMILYA, IPAPARINIG sa paggawa ng bakuna laban sa COVID-19

ANG “TINIG NG MGA NAWALAN”

Mayroon aniyang karapatan
Nagbabala ang World Health
ang
bawat bansa na mag-apruba
Organization (WHO) sa mga bansa
na nagpapatupad ng emergency ng bakuna subalit hindi dapat ito
authorization sa mga bakuna ipagsawalang bahala.
laban sa coronavirus.
Magugunitang isa ang Russia
sa
nag-apruba ng bakuna laban
Ayon kay WHO chief scientist
Soumya Swaminathan, na dapat sa COVID-19 kahit wala pang
hindi maliitin ng mga bansa ang isinasagawang full trial.
pag-apruba ng mga bakuna.
Bombo Radyo

Aso, humingi ng saklolo para sa 88-anyos na amo

isang tribute video ang iniaalay ng ABS-CBN
para sa mga Pilipinong patuloy na lumalaban,
naglilingkod sa bayan, at kumakalinga sa
kanilang kapwa sa kabila ng matitinding
pagsubok na nararanasan ng bansa ngayon.
Mapapanood sa unang pagkakataon
ang video na pinamagatang “Tinig ng
Mga Nawalan” pagkatapos ng “TV Patrol,”
tampok ang maraming Kapamilya sa loob
at labas ng ABS-CBN sa pangunguna ng
Kapamilya stars na sina Daniel Padilla at
Kathryn Bernardo. Kabilang sa proyektong ito,
kasama ang direktor ng video, ang ilan sa mga
Kapamilyang mawawalan ng trabaho dahil
sa hindi pagbigay ng Kongreso ng bagong
prangkisa sa Kapamilya network.
Dala nila ang mensahe ng pag-asa at
pakikibaka sa kabila ng mga trahedya tulad
ng mga buhay at hanapbuhay na nabuwis at
nawala ngayong panahon ng pandemya.
Mapapanood rin sa video ang mga artistang
sina Coco Martin, Vice Ganda, Angel Locsin,
Enrique Gil, Liza Soberano, Bea Alonzo, Karla
Estrada, Jolina Magdangal, Melai Cantiveros,
Jericho Rosales, Beauty Gonzales, Bianca
Gonzales, Enchong Dee, Robi Domingo, Jake
Cuenca, Kylie Versoza, Edward Barbers, at
Alex Gonzaga, at mga mamamahayag na
sina Bernadette Sembrano, Zen Hernandez,
Alvin Elchico, Jeff Canoy, Chiara Zambrano, at
Jacque Manabat na ginagamit ang kanilang
mga boses para ipaglaban ang kanilang
kapwa.
Bahagi ang tribute video na ito ng bagong

BAYANI ang turing ngayon sa
isang aso sa California matapos
magawa nitong makahingi ng saklolo
sa trash collector na si Kirk White para
humingi ng tulong para sa among
si Johnson Glendale, 88-anyos na
natumba sa loob ng kanyang bakuran.
Simula ngayong araw, mababasa ang mga
kwento ng kabayanihan at pagtutulungan
Ayon kay White, agad niyang
ng mga Pilipino sa loob at labas ng bansa napansin na sinusubukan ng aso na
sa “Lingkod ng Isa’t Isa” microsite (news.
kuhanin ang atensiyon niya.
kampanya ng ABS-CBN na “Lingkod ng Isa’t
Isa,” na ipinagdiriwang ang tapang, tiyaga, at
tatag ng bawat Pilipino sa pagharap sa krisis
at pagtulong sa iba. Nais ipakita ng network
kung paano sa panahon ng kadiliman ay
nagiging bayani ng mga mamamayan ang
isa’t isa.

abs-cbn.com/LingkodNgIsatIsa).
Maaari
ring magbahagi ang sinuman ng kwentong
magbibigay pag-asa at inspirasyon sa mga
Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng
opisyal na hashtags na #LingkodPinas at
#LingkodNgIsatIsa sa social media.

Ang tribute video ay likha ng ABS-CBN
Creative Communications Management
(CCM) sa pamumuno ng creative heads na
sina Robert Labayen and Johnny Delos Santos,
kasama ang direktor na si Paolo Ramos, music
& sound head Lloyd Oliver Corpuz, at editor na
si Jaimee Agonia. Si Thyro Alfaro ang sumulat
ng musika ng “Tinig ng Mga Nawalan” habang
akda naman nina Labayen at Des Parawan
ang mga salita.
Kasama rin nila sa produksyon ang editors
na sina Jaimee Agonia at Mark Gonzales,
motion graphics artists Alfie Landayan, Karlo
Victoriano, at Quennie Labrador, mga shooter
na sina Lorenz Morales, Peewee Gonzales,
Cristy Ann Narvaez Linga, Laxandra Chico,
Lawrence Arvin Sibug, Glenn James Albaytar,

Natumba pala si Johnson at dahil sa
katandaan ay hindi niya magawang
makatayo muli. Napansin niyang
dumaan sa harap ng bahay niya ang
mga basurero ngunit hindi naman niya
makuha ang atensiyon ng mga ito.

Tinulungan ni White si Johnson
na makatayo at sini¬gurado niyang
maayos ang kalagayan ng matanda
bago siya umalis.

Dahil sa ipinakitang kabayanihan,
Dahil dito, sinundan ni White si
Sandy papasok ng bakuran at doon marami ang pumuri kay Sandy,
na nga niya nakita ang nakabulagtang kabilang na si White na gusto na ring
magkaroon ng alagang aso. Pilipino Star
amo nito na si Glendale.
Jonathan Perez, at Kris Aquino, at mga
producer na sina Sheryl Ramos, Lawrence
Arvin Sibug, Love Rose De Leon, Raywin Tome,
Lloyd Corpuz, Christian Abuel, Harvey Talento,
Edsel Misenas, Adrian Lim, Diana Directo,
Aeina Tongohan, Des Parawan, Ed Ramirez,
Karen Adiova, Kathrina Sanchez, Christine
Estabillo, Miam Ramos, Dang Baldonado ,
Nathan Perez, Chiz Perez, Cidge Laxamana,
Don Yu, Elisha Blando, Pam Mercado, Eric Po,
Gem San Pedro, , Ian Faustino, Jesse Giane,
Kai Batac, Laxandra Chico, Niquee Garcia,
Pau Lopez, Shally Tablada, Steph Angeles,
Wow Vergara, Tess Mendoza, Aye Dungo, Con
Ignacio, at Jaime Porca.
Isa ang CCM sa mga lubos na naapektuhan
ng hindi pagbigay ng prangkisa sa ABS-CBN

na sanhi ng malawakang pagbabawas ng
empleyado sa network. Ang “Tinig ng Mga
Nawalan” ay iniaalay rin para sa lahat ng
mga lumisang Kapamilya na naging parte ng
serbisyo publiko ng ABS-CBN sa nakalipas na
67 taon.
Abangan ang “Tinig ng Mga Nawalan”
tribute video mamayang gabi, pagkatapos ng
“TV Patrol” sa Kapamilya Channel at Kapamilya
Online Live. Mapapanood rin ito sa Facebook
pages ng ABS-CBN Entertainment at ABS-CBN
News at sa “Lingkod ng Isa’t Isa” microsite
sa
news.abs-cbn.com/LingkodNgIsatIsa.
Para sa updates, i-follow ang @ABSCBNPR sa
Facebook, Twitter, at Instagram o bumisita sa
www.abscbnpr.com.
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Tatanggap ng P100K reward para sa
zero new COVID-19 cases sa Manila!

Mahigit 25-million na
Kaso ng COVID-19 sa
buong mundo

Pumalo na sa mahigit 25-million
ang bilang ng COVID-19 cases sa
buong mundo base sa tala ng Johns
MANILA - Makatatanggap
Hopkins University.
ng P100,000 na insentibo
Kasama sa bilang ang nasa 844,118 mula sa lokal na pamahalaan
na nasawi at mahigit 16.4-million na ang sinomang barangay
gumaling.
sa lungsod ng Manila na
Nangunguna sa bilang ang US makakapagtala ng zero new
na may mahigit 5.9-million na kaso coronavirus cases mula sa
kabilang na ang 183,005 na nasawi.
Sept. 1 hanggang Oct. 31.

Pumangalawa naman ang Brazil
Ayon kay Manila Mayor
na nasa mahigit 3.8-million na ang
infected kabilang na ang 120,462 na Francisco “Isko Moreno”
Domagoso, naglaan ang city
namatay.

government ng ?89.6 million
incentive-based
para mapigilan
ang viral transmission, kung
saan layunin nila ang zero
COVID-19 infection sa loob
ng dalawang buwan para sa
896 barangays sa lungsod.
Sinabi ng alkalde na ang
lahat ng datos ng COVID-19

Hindi naman nalalayo ang India
sa
na may mahigit 3.5-million na kaso para
approach
kabilang na ang 63,498 na nasawi.
Nairehistro ng India ang 78,761
na bagong kaso ng COVID-19, na
pinakamataas na record sa buong
mundo para sa single-day increase
mula nang magsimula ang pandemya.
Ito na ang ikaapat sa magkakasunod
na araw na nag-ulat ang India ng
mahigit 75,000 infections.

Manila Mayor Isko Moreno
sa barangay level ay
ibeberipika ng Manila Health
Department (MHD).
Mababatid na batay sa
datos ng MHD, nakapagtala
na ang lungsod ng 8,110

COVID-19 cases , kung saan
6,911 ang nakarekober,
habang 325 naman ang mga
nasawi.
Sa ngayon, mayroon pang
874 active cases ang Manila.

Duterte sa bagong Philhealth prexy:
Pilipinas, ika-50 ‘most innovative’
country sa 2020 Global Innovation Index ‘Maghanap ka ng ipakukulong!’
“The country’s latest performance
MANILA,
Philippines
—
in the GII is a testament to its
“Maghanap ka ng ipakukulong!”.
continuous
commitment
to
Ito ang marching order ni
innovation since 2014 when it ranked
Pangulong Rodrigo Duterte kay
100th place.”
bagong PhilHealth President Dante
Mula sa 29 na estado na sakop
Gierran. Ayon sa pangulo, kailangan
ng lower middle-income countries
may maiwan sa kulungan na mga
category, nasa ikaapat na pwesto ang
corrupt na PhilHealth officials.
Pilipinas. Nasa 11th place naman ang
Pangako ng pangulo, gugugulin
bansa mula sa 17 estado sa rehiyon
niya
ang huling dalawang taong
ng South East Asia, East Asia, and
panunungkulan sa Malacañang sa
Oceania.
paglaban sa korapsyon.
Nahanay din ang bansa sa China,
Ayon sa pangulo, dumudugo
Vietnam at India na mga estadong
at
nadudurog ang kanyang puso
may naipamalas na magandang
overall performance sa nakalipas na kapag may korapsyon pa rin sa
pamahalaan.
taon. By Bombo News

Apat na pwesto ang inangat ng
Pilipinas sa pandaigdigang rankings
ng 2020 Global Innovation Index
(GII), kaya naman nasa ika-50 na ang
ranggo ng bansa mula sa 131 na iba
pang estado.

Ibig sabihin, nagbunga ng
magandang development ang mga
polisiya sa bansa na inangkla sa
agham at pananaliksik.
Sa loob ng anim na taon,
nagawang umangat ng estado mula
sa ika-100 pwesto nito noong 2014,
patunay na lumakas pa ang research
and development (R&D) sa bansa,
ayon sa Department of Science and
Technlogy (DOST).

Very Clean COIN LAUNDRY
&….DRY CLEAN DEPOT
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

Cedargreen Coin Laundry

N

Lawrenc
e Ave E

3340 Lawrence Ave East, Unit 5, Scarborough, ON M1H 1A7

Mark

SAM: 647-922-5704

ham

Site: 416-289-7514
Bella
my

Avoid the Rush…come during weekdays!

McC
owan

OPEN DAILY TILL 11.00 pm

Pinatatanggal din ng pangulo kay
Gierran ang lahat ng mga regional
vice president ng PhilHealth.
Kung hindi magpapatanggal
ang mga regional vice president,
pinagre-report niya ang mga ito sa
Malacañang.
Siniguro ni Gierran na ibabalik niya
ang tiwala ng publiko sa PhilHealth
sa kanyang pag-upo sa puwesto.
Bagama’t alam niyang mahihirapan
siya sa panibagong posis
yong
iniatang ni Pang. Duterte sa kanyang
balikat ay hindi niya ito natanggihan
dahil ang magbebenepisyo sa
PhilHealth ay ang mga mamamayan.
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Matibay ang walis, palibhasa'y magkabigkis.
A broom is sturdy because its strands are tightly bound.

LIMITED TIME OFFER

$30/mo.

500MB+

1GB

BONUS
DATA

NATION-WIDE
TALK, TEXT & DATA

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

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

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

Taxes extra. Offer subject to change without notice. Includes 1GB of bonus data for new activations only. Bonus data will expire if account becomes inactive or the plan is changed. ™ Trademarks used under license ©2020

7

8

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 AT I O N

TALIBA

PUBLISHED IN TORONTO, ONTARIO

#427 SEPTEMBER 04-17, 2020

ANG TUNAY NA KAIBIGAN
KAWIKAAN 19:4
Ang kayamanan ay umaakit ng
maraming kaibigan,Pero ang mahirap
ay iniiwan kahit ng kaibigan niya.
KAWIKAAN 19:7
Ang dukha ay kinapopootan ng
lahat ng kapatid niya; Lalo nang kaya
siyang itakwil ng mga kaibigan niya!
Lumalapit siya sa kanila at nakikiusap,
pero walang sumasagot.

Mismo ang Bible ay naghayag na mayroong Maylikha at may pangalan ito

Noong isinugo ang Panginoong
Jesus sa lupa pinakilala sa mga
sinaunang kristiano kung sino
ang kanyang ama:
Ayon sa Juan 17:25-26 salin
sa Ang Bagong Tipan: Filipino
Standard Version ay nagsasabi:
"Makatarungang Ama, hindi ka
nakikilala ng sanlibutan, ngunit
nakikilala kita; at alam ng mga
taong ito na isinugo mo ako.
Ipinakilala ko ang pangalan
mo sa kanila, at ipapakilala ko
pa, upang ang pagmamahal
na iniukol mo sa akin ay
mapasakanila, at ako rin ay

mapasakanila.”
Idiniin din ng Dakilang Guro
ang kahalagahan ng pangalan
ng kanyang Ama sa manalangin,
ayon sa ulat ng Mateo 6:9:
“Manalangin kayo sa ganitong
paraan:i
“‘Ama namin na nasa langit,
pakabanalin
nawa
ang
pangalanj mo.

Sa KAWIKAAN 17:17 ganito ang
sabi: Ang tunay na kaibigan ay
nagmamahal sa lahat ng panahon.
At isang kapatid na maaasahan
kapag may problema.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya Tungkol
sa mga Pandemic?

Awit 9:10 “Silang nakakaalam
ng
iyong
pangalan
ay
Inihula ng Bibliya na pandemic na ito ay hindi
magtitiwala sa iyo, sapagka’t
magkakaroon ng mga parusa mula sa Diyos.
hindi mo pababayaan yaong mga
epidemya, pati na ang Ang
totoo,
malapit
nagsisihanap sa iyo, Oh Jehova.”

pagkalat

nito

sa

iba’t nang alisin ng Diyos ang

Roma 10:13 Dahil “ang bawat
isa na tumatawag sa pangalan ibang bansa na tinatawag lahat ng problema sa
na pandemic. Mangyayari kalusugan, pati na ang
ni Jehova ay maliligtas.”

ito sa mga huling araw. mga

pandemic,

Natural lang na kilalanin mo
muna mismo kung sino si Jehovah (Lucas 21:11) Ang mga ang Kaharian niya.
at si Jesus. Sapagkat ang kilalanin
at gawin ang kalooban nila ay
may gantimpala pa na hindi
matutumbasan ng anumang
kayamanan, ganito ang sabi sa .
Juan 17:3 - Para magkaroon sila
ng buhay na walang hanggan,
kailangan nilang makilala ka,
ang tanging tunay na Diyos, at
ang isinugo mo, si Jesu-Kristo

gamit

Serbisyo Para Sa Filipino

Kaharian na hindi magigiba
Daniel 2:44 “Sa panahon ng
mga haring iyon, ang Diyos ng
langit ay magtatatag ng isang
kaharian 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,

at pagkatapos ay darating ang
wakas.

Ang mga alagad ni Jesus ay
nagtanong tungkol sa KAHARIAN
na mismomng paghaharian ni
Jesus na ibinigay sa kaniya ng
kaniyang Ama.

Hanggang
sa
modernong
panahon ngayon ng ipinapagpatuloy pa rin ng mga kristiano
ang pangangaral tungkol sa
KAHARIAN.

H andang
Ipagtanggol
ang inyong
k ar apatan!

Kasama sa pagtuturo ni Jesus
ang messianikong kaharian sa
kanyang panalangin, di ba?
Mateo 6:10 - Dumating nawa
ang Kaharian mo. Mangyari nawa
ang kaloobanm mo, kung paano sa
langit, gayon din sa lupa.

Walang sinuman ang nakaHumihingi sila ng patandaan
kaalam
kung kailan ang mga
kung kailan ito mangyayari. Ulat
kaganapang ito. Nangangailan
sa Mateo 24: 1-14. (pakisuri nyo)
ito ng pananampalataya sa
Dito sa Mateo 24: 13-14 sabi:
MAYLIKHA, panalangin at pagPero ang makapagtitiis hang- aaral ng Bible at pagtitiis.
gang sa wakas ay maliligtas.
Mateo 6:33 - Kaya patuloy
At ang mabuting balitang
ito tungkol sa Kaharian ay
ipangangaral sa buong lupa
para marinig ng lahat ng bansa,

Ano ang payo sa atin ng Bible sa
pagpili ng TUNAY NA KAIBIGAN?

ninyong unahin ang Kaharian
at ang katuwiran niya, at
ibibigay niya sa inyo ang lahat
ng ito.

EARL FRANCIS O. DACARA B.A., LL.B. (Phils.)

Licensed Paralegal / Commissioner of Oaths
Member Law Society of Upper Canada

Serving the Filipino Community in GTA and the Province of Ontario, Services offered by the firm:

• Accident Claims •Traffic Offenses • Civil Litigation
• Small Claims • Family Law • O.D.S.P
• Criminal Offenses • Immigration Law
Tumawag lang po sa

647.302.3508
Y.S.N. & Associates Professional Corporation

Barristers Solicitors & Paralegals

MISSISSAUGA OFFICE: 169 Dundas Street East, Suite 203 Mississauga, Ontario L5A 1W8
TORONTO OFFICE: 1018 Finch Ave. West, Suite 100, Toronto, Ontario M3J 3L5

Tel. 905-232.4553 Fax 905-232.4551

rollycab/for TALIBA only

Mismong ang alagad na si
apostol Pablo ay nagsabi sa Roma
1:20 : Ang kaniyang di-nakikitang
mga katangian ay malinaw na
nakikita mula pa nang lalangin
ang mundo, dahil ang mga ito,
ang kaniyang walang-hanggang
kapangyarihan at pagka-Diyos,
ay nakikita sa mga bagay na
ginawa niya, kaya wala silang
maidadahilan.
Awit 83:18 Malaman nawa ng
mga tao na ikaw, na ang pangalan
ay Jehova, Ikaw lang ang Kataastaasan sa buong lupa.

BATAY SA NABANGGIT NA ULAT
ITO NG KAWIKAAN...pinapayuhan
tayo ng Bible na binabanggit
sa 1 Cor. 15:33 sabi'y: Huwag
kayong
magpalinlang.*
Ang
masasamang kasama ay sumisira ng
magagandang ugali.
Maging mapamili tayo ng kaibigan
lalo na sa panahon ngayon ibangiba na ang mga pag-uugali ng mga
tao. Mapanglinlang minsan, kahit
mismong ating kaibigan, kakilalal o
kasambahay.
Isang ginang ang nagkuwento ng

kanyang mapait na mga karanasan.
Ang sabi niya noong ay mayroon
siyang halos isang daang kaibigan.
Palibhasa marahil may kayamanan
o nakakariwasa sa buhay takbuhan
siya ng problema ng kanyang mga
kaibigan upang humingi ng tulong.
At talaga namang buo sa puso niya
tulungan ang mga nasabing mga
kaibigan ng ginang.
Sa mga panahong nagdaan
NAGHIRAP ang ginang na ito.
ANG MASAKLAP NITO, SABI NIYA,
SA ISANG DAANG KAIBIGAN NIYA
NI ISA WALANG TUMULONG SA
KANYA.
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*** Hurry Up! Limited Time Offer Only! ***
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Complete Bathroom Renovation $7,9
* Labour and materials included (NO hidden charges)

Other Services Offered:
Kitchen
Basement
Countertop
Painting

Plumbing
Flooring
Tiling
Fence

+
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Deck
Landscaping
Junk Removal
Emergency Clean-Up

Naglilingkod sa ating komunidad simula pa noong 1998

JH Property Services Ltd.

Metro Licensed & Fully Insured

Tawag na Kabayan: 647-780-6133
E-mail: jhpropertyservicesltd@gmail.com

Visit our website: www.jhpropertyservices.ca

"Tangkilikin ang sariling atin. Suportahan ang kapwa nating
mga Pilipino na magseserbisyo ng husto para sa inyo"

"Ako si Izzy, ibinabahagi ko lang ito kung paano kumita agad after na mag-sign up ka"
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Filipino at katutubong wika ng Pilipinas, mainam na
panlaban sa pandemiya: wika at kulturang Pilipino
Wika
sa
Maka-Filipinong
Bayanihan Kontra Pandemiya,"
inilunsad ng Komisyon sa Wikang
Filipino (KWF) ang pagdiriwang sa
Ito ang kilalang kasabihang buwang ito.
binitiwan ng "Dakilang Malayo" na
Ang
nasabing
tema
ay
si Doktor Jose P. Rizal.
nakasentro
sa
halaga
ng
Filipino
Iyon ang mga panahon kung
kailan, ang mga katutubong at mga katutubong wika sa bansa
wikang tulad ng Kapampangan, bilang mabisang sandata sa
Ilokano, Pangasinense, Cebuano, pakikidigma laban sa pandemiya.

"Ang hindi magmahal sa
sariling wika, daig pa ang
hayop at malansang isda."

JOKES OnLEE
Times is gold when watching
bold

Ang hindi marunong lumingon
Ilonggo,
Waray,
Hiligaynon,
sa pinanggalingan ay…..may Maguindanao, Tausug, Zambal
STIFF NECK
at marami pang iba ay sabay
na

umusbong

kasama

Do unto others . . .tapos takbo pambansang wika na Filipino.
na agad!!!
Daig ng mangdurugas ang
maagap.
Ang taong Makati, sa AIDS
nadadale
Aanhin mo ang malaking
bahay….kung katulong lang
naman.
Ang di marunong magmahal
sa sariling wika…sa call center
naglipana.
Ang lumalakad ng matulin….
hinahabol ng Bombay!
Better late than later.
Gaano man kahaba ng
prosisyon…sa bahay pa rin ang
pahinga!
Ang
batang
masipag,
paglaki…KATULONG!
Biruin mon a ang lasing pati na
ang bagong gising, wag lang
ang bading na inagawan ng
booking!

Minsan para akong
KUTSILYO, matalim kung
magsalita!
Perotandaan mo:
GAANO MAN KATALIM
ANG KUTSILYO, HINDI KA
MASUSUGATAN...KUNG
HINDI KA TATAMAAN!

ang

Nitong nakaraang Agosto ay
pinagdiwang ang Buwan ng Wika,
pero wala na ang makukulay
at masasayang palatuntunang
nagpapakita
ng
mayamang
katutubong wika at kultura
ng ibat-ibang pamayanan ng
Pilipinas, bagkus, isang mahirap na
pakikipagdigma ang kinakaharap
ngayon ng bansa, at ito ay may
dalawang prontera: ang isa ay
laban sa nakamamatay na virus,
na lumamon at patuloy pang
lumalamon sa buhay ng daandaang Pilipino, at ang isa pa ay
ang unti-unting pagkamatay ng
mga katutubong wika ng ating
mga ninuno.

impormasyon
sa
bawat
mamamayan kundi sa pagaalis din ng takot o istigma
dahil
nagagawang
pagusapan ang pandemiya sa
mga wikang komportable
ang mamamayan," anang
komisyon.

Anang KWF, ang pag-unawa ng
publiko upang makaiwas sa virus
ay isang mainam na paunang
Ayon sa KWF, ang pagresolba gamot, at ang gamot ay nasa
sa pandemiyang dinaranas ng wikang nauunawaan.
buong mundo ay hindi lamang
nakasalalay sa pagdiskubre ng
Anito pa, anumang anunsiyo
"bakuna"— malaking papel ang sa anyo ng impograpiko na
ginagampanan ng kamalayan naglalaman ng mga tagubiling
ng bawat tao ukol sa virus, [at pangkalusugan gaya ng regular
sa pamamagitan ng] tamang na paghuhugas ng kamay,
impormasyon, magkakaroon ng pagsusuot ng maskara, pag-iwas
kolektibong hakbang para sa sa matataong lugar, pagdistansiya
prebensiyon ng nakamamatay na sa isat-isa, at mga tanong at sagot
sakit.
ukol sa COVID-19 ay mawawalang
saysay kung hindi ito ganap na
Dagdag pa ng KWF, sa nauunawaan ng publiko. CRI
pamamagitan ng epektibo at
madaling-maintindihan na pabatid “Pagkalulong” sa Cell Phone
at iba pang uri ng komunikasyon
“Pagkalulong” sa Cell Phone MULA
sa
katutubong
wika,
mas SA MANUNULAT NG GUMISING! SA
maipakakalat ng pamahalaang HAPON “UMABOT na sa Pagkalulong
Pilipino ang mga pagpapaunawa ang Pagkahumaling sa Cell Phone,”
tungkol sa COVID-19 sa lahat ng ang sabi ng ulo ng balita sa The Daily
antas ng lipunan.
Yomiuri sa Hapon. Pagkalulong?

"Ang pagsandig sa wikang
sinasalita ng isang pamayanan
Hinggil dito, sa ilalim ng temang ay higit na epektibo hindi
"Wika ng Kasaysayan, Kasaysayan lamang sa paghahatid ng
ng Wika: Ang mga Katutubong

“Waring itinuturing ng mga kabataan
ang mga cell phone na bahagi ng
kanilang katawan at natataranta sila
kapag hindi tangan ang kanilang cell
phone,” ang paliwanag ng pahayagan.

World Class Realty Point Brokerage

Affordable
Homes
Pre-Construction
AFFORDABLE
HOMESCondos
Investment
Properties Condos
New Homes
and Pre-Construction
Search Here - Find Here

www.HOUSEPRICE.ca
Right Realtor Right Price

Sam Surendran
Sales Representative

HousePrice.ca

Dir: 647.350.0220

World Class Realty Point Brokerage
55 Lebovic Ave, #C115, Toronto, ON M1L 0H2. Tel: 416.444.7653
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Dahil sa takot na mapahiwalay sa
iba, laging bitbit ng marami ang
kanilang mga cell phone, saanman
sila magpunta. Kapag sila ay “hindi
nakatanggap ng anumang mensahe
sa kanilang mga cell phone, balisangbalisa sila at nayayamot, at nadarama
nila na hindi na sila kailangan pa ng
iba.” Ang pagkabalisang ito ang naguudyok sa kanila na sagutin agad ang
lahat ng natatanggap nilang mga text
message, na kadalasang hindi naman
mahalaga.

Magagandang Asal
sa Pagte-text
ANG HAMON Kausap mo ang
isang kaibigan nang makatanggap
ka ng text. Ano’ng gagawin
mo? Basahin ang text habang
nakikipag-usap sa kaibigan mo.
Magsabi ng “excuse me” sa
kaibigan mo at saka basahin ang
text. Huwag pansinin ang text at
ituloy lang ang pakikipag-usap sa
kaibigan mo.

Covid Plan sa
Pinas epektibo
Mas Epektibo Ito sa Covid
Vaccine ang Covid Plan sa Pinas
ang mungkahi ni Doc Wille Ong...
mayapat na dahilan:
1. Matagal pa ang Covid Vaccine
na Ligtas at Epektibo. (Sasabihin ko
kung mayroon nang medyo safe para
sa inyo.)
2. May mga bansa na-kontrol
ang Covid kahit walang bakuna. Baka
magkamali tayo kung umasa lang sa
bakuna.
3. BANTAY SARADO sa COVID
ng 24 oras - Ito simple at murang
solusyon sa Covid sa Pinas para BALIK
trabaho at kumita na ng pera. Kung
80% ng Pinoy sine-seryoso ang pagiingat sa Covid, ma-kontrol natin
pagdami ng Covid.
4. Ang hawa nasa bahay kapag
may dalaw, party at salu-salo.
Nahawa sa pagsabay ng pagkain kahit
ilang minuto lang. Sa pag-sasalita
sa closed space tulad ng sasakyan o
kwarto.
Alamin ang mga gagawin: https://
youtu.be/ZZz3dycJW7g
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PIDC Mabuhay Philippines Festival
2020: A Historic and Successful
Virtual Event By: Tony A. San Juan, OCT-Retired
The Philippine Independence
Day Council-PIDC holds a very
successful first-ever online show,
"Mabuhay
Philippines
Virtual
Festival 2020". PIDC, a 22 -yearold quintessential non- profit
composite organization in the
Greater Toronto Area, Ontario has
organized and presented the big
Filipino culture-focused event over
2 days on August 22 and 23, 2020
via its Facebook page and Website.
With the theme "Pamana" or
heritage, the summer project was
in honour and grateful recognition
of all Filipino health front liners and
essential workers across the globe. Garcia, Ontario Premier Doug Ford,
Philippine Consul General Orontes
Superbly hosted by Melissa Grelo, Castro, Toronto Mayor John Tory,
a CTV television personality and MP Michael Levitt, MPF Chairman
"The Social" show host with Cristina Norma Carpio, MPF Co-chair Agnes
Carpio, Brand Strategist and Editor- Pasaporte Miranda and PIDC
in- Chief of Marquee Magazine, as President Ramon Estaris.
co-host and Event Director. The
Interviews with Federal Minister
9- hour marathon presentation
has showcased wonderfully the of Immigration, Refugee &
best and the brightest of talents Citizenship Marco Mendicino,
and stars in the Filipino- Canadian Minister of Children, Family &
Development
Ahmed
community including the home Social
Hussen,
Grammy
Award
Winner
country's
Philippine
cultural
troupes. Presented by TD Canada Jhett Tolentino and Gawad
Trust, the virtual event was also Kalinga President Pidoy Pacis were
sponsored by TFC-The Filipino undertaken by the hosts and a
Channel, Agnes Pasaporte Miranda panel of interviewers composed
of WFG-World Financial Group, of PIDC community leaders. The
Imperial World Inc. and partnered fashion show presented designs by
by CTV Media. Other supporters renowned Filipino couturiers Renee
were the Family Dentistry of Dr. Salud, Francis Libiran, Kenneth
Victoria Santiago-Liu, Mel Galeon's Barlis, Shanon Pamaong, Jaki
FV Foods, Saladmaster, MegaWorld, Penalosa, and Ditta Sandico with
UMAC, Barrio Fiesta Overlea, AFCA, great performances of Ma-Anne
ABC Accountants, and Max's Dionisio, Martha Joy, Emilio Zarris &
Belinda Corpuz in the Fashion Show
Restaurant & Paper Crane.
segment. Special appearances
The 11:00 am - 8:00 pm. were made by Miss Universe 2018
EST simulated video activity Catriona Gray, Movie-TV actor Sam
highlighted several interesting, Milby. Miss International 2013 Bea
informative
and
entertaining Rose Santiago and Ms. Joey Albert.
segments. Among which were
Performing awesome entercongratulatory messages delivered
virtually in person by Canadian
Prime Minister Justin Trudeau,
Philippine Ambassador Petronila

tainment and musical numbers
during the show were popular
Philippine and Canadian-based
cultural & dance groups, with
MonTorralba as the musical
director. Individual presentations
were
amazingly
rendered
by known Filipino-Canadian
professional and amateur singers,
dancers and performers and PIDC
beauty pageant winners. Brief
messages also were delivered by
several community leaders and
celebrities.
Among the festival organizers
and community leaders who
spearheaded
the
pioneering
project were Norma Carpio, Agnes
Pasaporte Miranda and Ramon
Estaris, PIDC President who were
ably assisted by hardworking PIDC
Executive Officers, and Board of
Directors.
With more than 18,000 viewers
and still "liking", the "online
attendees" have posted their highly
"discriminating verdicts" saying that
the event was indeed a trail-blazing
and incomparable centrepiece
of Filipino heritage, culture and
tradition in virtual images.		
( By: Tony A. San Juan, OCT-Retired).

CLEANING LADY
Interested person
kindly call Kamyar @

416-970-4444
Email your resume:
Kmoini@homeleaderrealty.com

91% of Filipinos wear masks outdoors
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Bong Revilla, naka-recover, umigi na at
pinayagang umuwi na sabi ng mga doktor
BONG REVILLA

expressed his deep
gratitude to God and the
healthcare workers who
did their best to help him
recover. Furthermore,
he also thanked all of his
fans and supporters who
continue to pray for his
full recovery.

Nahawa sa buong
mundo sa Covid-19,
172 bansa't rehiyon,
halos 25-M na – ulat
MANILA — Posible umanong
makamit na ng Pilipinas ang pagpatag
ng COVID-19 sa katapusan ng
Set¬yembre kahit na bumalik na ang
Metro Manila sa ‘general community
qua¬rantine’, base sa pagtataya ng
isang eksperto buhat sa University of
the Philippines (UP).

Research Team.

Ito ay makaraang bu¬maba na
umano sa 1.1 ang reproduction rate
ng virus nang ipatupad ang ‘modified
enhanced community quarantine’
kamakailan mula sa 1.5 rate nang
hindi pa ito ipinatutupad.

Ang unang projection ng UPOCTA Research ay maaaring pumalo
sa 250,000 ang kaso ng COVID-19
sa bansa. Pero posibleng 220,000
hanggang 230,000 na lang abutin ito.

Kapag bumaba sa 1 ang
reproduction rate, nangangahulugan
na pababa na ang mga kaso at
magkakaroon na ng flattening, ayon
kay Dr. Guido David ng UP OCTA

Ngunit ipinaalala rin ni Guido na
kahit na maabot pa ang flattening,
maaa¬ring umabot pa ng 1-2 buwan
bago tuluyang umabot sa ‘very
manageable level’ ang sitwasyon
dahil maaari pang mu¬ling umakyat
ang mga numero.

Nitong nakalipas na mga linggo,
naglalaro sa higit 4,000 ang mga
naitatalang dagdag na bilang sa
positibo sa COVID-19 kada araw. Pero
napansing bumaba ito sa 2,378.
Pilipino Star Ngayon

lumahok sa global
supply plan ng
COVID-19 vaccine

Ipinahayag ni Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Direktor-Heneral
ng
World
Health
Organization (WHO), na sa kasalukuyan, 172
bansa't rehiyon ang lumahok sa global supply
plan ng Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
vaccine. Hangarin ng planong ito na bago
dumating ang katapusan ng 2021, patas na
ipamimigay ang di-kukulangin sa 2 bilyong
epektibong bakuna sa buong daigdig.
Samantala, nanawagan siya sa iba't-ibang
bansa na aktibong lahukan ang planong ito.
Aniya, ang pagbabahagi ng mga bakuna
sa ilalim ng koordinasyong pandaigdig, ay
angkop sa kapakanan ng lahat ng bansa't
rehiyon.

Umakyat na sa 24,877, 206
ang bilang ng mga infected ng
COVID-19 sa buong mundo.
Sa nasabing bilang, 6,584,835
(99%) ang mayroong mild
condition at 61,837 (1%) naman
ang may serious o critical
condition.
Ang bilang naman ng mga
nasawi ay pumapalo na sa 828,023.
Habang ang mga naka-recover
o gumaling ay 16,809,511.
Narito ang listahan ng mga
bansang may mataas na COVID-19
cases WALA PA RITO ang CANADA
at PILIPINAS:
USA - Brazil - India- Russia South Africa - Peru- MexicoColombia - Spain- Chile

*** Hurry Up! Limited Time Offer Only! ***
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* Labour and materials included (NO hidden charges)
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Countertop
Painting

Plumbing
Flooring
Tiling
Fence

Deck
Landscaping
Junk Removal
Emergency Clean-Up

Naglilingkod sa ating komunidad simula pa noong 1998

JH Property Services Ltd.
Metro Licensed & Fully Insured

Tawag na Kabayan: 647-780-6133
E-mail: jhpropertyservicesltd@gmail.com

Visit our website: www.jhpropertyservices.ca

+

T
S
H

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 AT I O N

Arbor Memorial Inc.

TALIBA

PUBLISHED IN TORONTO, ONTARIO #427 SEPTEMBER 04-17, 2020

13

14

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 AT I O N

TALIBA

PUBLISHED IN TORONTO, ONTARIO

#427 SEPTEMBER 04-17, 2020

COCO, TULOY ANG LABAN PARA SA BAYAN AT PAMILYA Mga Pagkaing
SA BAGONG EPISODES NG “FPJ’S ANG PROBINSYANO” Magpapalakas
Mapapanood
sa
buong
mundo sa Kapamilya Channel at
Kapamilya Online Live

ng Resistensya

Mapapanood na ng mga Pilipino
sa buong mundo ang mga bagong
pagsubok na susuungin ni Cardo
sa “FPJ’s Ang Probinsyano” dahil
ipapalabas na rin ang bago nitong
episodes simula ngayong Lunes
(Agosto 31) sa cable at satellite TV
at sa iba’t ibang online platforms
ng ABS-CBN.

1. Maasim na prutas

Sa patuloy na pagtatago niya
mula sa mga awtoridad, haharapin
na ni Cardo (Coco Martin)
ang pinakamalaking dagok sa
pagsasama nila ni Alyana (Yassi
Pressman) – ang kababata nitong
si Lito (Richard Gutierrez).
Sa
bagong
episodes,
magsisimula nang matrabaho sina
Cardo at ang Task Force Aguila sa
hotel at rancho na pagmamayari ni Lito. Magsisipag naman
ang mga ito para masuklian ang
kabutihan ni Lito na siyang nagalok ng tulong at kabuhayan sa
kanila.
Dito naman ilalatag ni Lito ang
susunod niyang patibong sa magasawa dahil aalukin niya si Alyana
na magtrabaho bilang executive
assistant upang muling mapalapit
dito.

Nagtataglay ito nang vitamin c na
syang nkakatulong sa pagpapalakas
ng immune system gaya ng grapefruit,
oranges, lemon o kalamansi.
2. Bawang
Mula pa noong unang sibilisasyon,
pinaniniwalaan na mainam na
nakatutulong ito sa paglaban sa
mga infection. Tulong din ito sa
pagpapababa nang blood pressure.
karamihan ng cable operators na
miyembro ng Philippine Cable and
Telecommunications Association
sa buong bansa).

sa kahit anong ABS-CBN platform
or channel. Kailangan lamang
gumawa ng bagong account ng
lahat ng kasalukuyang users ng
Para naman sa mga gustong iWant sa Pilipinas sa iwanttfc.com
manood online, libre itong o mag-download ng bagong app
masusubaybayan sa parehong sa Google Play o App Store at magtimeslot sa Kapamilya Online Live subscribe sa standard o premium
sa YouTube channel at Facebook subscription plan.
page ng ABS-CBN Entertainment.
Hindi rin mahuhuli ang mga
nasa
labas ng Pilipinas dahil bukod
Simula
naman
Setyembre
1, mapapanood na ang “FPJ’s sa iWant TFC, mapapanood din
Ang Probinsyano” sa bagong nila ang bagong episodes sa TFC
streaming service na iWant TFC. Isa sa cable, satellite, at IPTV.
sa mga ihahandog nitong serbisyo
Para makakuha ng updates,
ay ang pagpapalabas ng bagong sundan ang @abscbnpr sa
episodes ng mga Kapamilya Facebook, Twitter, at Instagram.
teleserye 48 oras bago sila umere

3. Luya
Malaking tulong ito sa pagbawas
nang inflammation o pamamaga
gaya nang sore throat
4. Papaya
Isa ito sa mga prutas na mayaman sa
vit c. na mayroon digestive emzyme na
kung tawagin ay papain na mayroong
inflammatory property. Bukod sa vit
c nagtataglay din ang papaya nang
potassium, vit b at folate.
5. Turmeric/ Luyang Dilaw
Mayroon itong anti inflammatory
property na nakatutulong din sa
osteoarthritis
and
rheumatoid
arthritis

Kasinungalingan naman ang
susubuking
malusutan
nina
Lily (Lorna Tolentino) at Arturo
(Tirso Cruz III) dahil isasalang na
nila ang impostor na si Mariano
sa isang press conference para
magpanggap na si Presidente
Hidalgo. Hangga’t may pangulong
naipapakita sa publiko, hawak ni
Lily ang kapangyarihan sa bansa
para maisagawa ang plano niyang
magpayaman.
Mapapanood ang bagong
episodes
ng
“FPJ’s
Ang
Probinsyano”
mula
Lunes
hanggang Biyernes, 8 PM sa
CineMo at sa cable at satellite
TV
sa
Kapamilya
Channel
(SKYchannel 8 sa SD at channel
167 sa HD, Cablelink channel 8,
G Sat Direct TV channel 22, at

CALL:
Visit our website @ www.talibaNews.com
Tagapagbantay sa komunidad, naghahatid ng
mga balita, negosyo at serbisyo ng Filipino
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诚 肉部
熟手师傅
聘 有意者请致电
Special Valid From Friday September.04 to Thursday September.10, 2020
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*** Hurry Up! Limited Time Offer Only! ***

5
9
Complete Bathroom Renovation $7,9
* Labour and materials included (NO hidden charges)

+

Other Services Offered:
Kitchen
Basement
Countertop
Painting

Plumbing
Flooring
Tiling
Fence

T
S
H

Deck
Landscaping
Junk Removal
Emergency Clean-Up

Naglilingkod sa ating komunidad simula pa noong 1998

JH Property Services Ltd.

Metro Licensed & Fully Insured

Tawag na Kabayan: 647-780-6133
E-mail: jhpropertyservicesltd@gmail.com

Visit our website: www.jhpropertyservices.ca
"Tangkilikin ang sariling atin. Suportahan ang kapwa nating mga Pilipino
na magseserbisyo ng husto para sa inyo"

Summer is here...Enjoy your outdoor life!
* Book your deck, fence, pergola, patio, grass/landscaping and concrete project on or before July 31, 2020 to avail our discount promo

0
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We accept Insurance claim and Government funded projects
Naglilingkod sa ating komunidad simula pa noong 1998

JH Property Services Ltd.
Metro Licensed & Fully Insured

Kitchen
Bathroom
Basement

Other Services Offered:
Countertop
Tiling
Plumbing
Painting
Junk Removal
Flooring

Tawag na Kabayan: 647-780-6133

E-mail: jhpropertyservicesltd@gmail.com

Visit our website: www.jhpropertyservices.ca

