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Filipino-Canadian Eric Bauza 
ang unang ‘person of color’

nagboses ng Bugs Bunny 

Ang makaalamat na cartoon character Bugs Bunny na 80 years old sa taong ito 
sa unang pagkakataon,  isang Filipino talent nagboses nito... see details page 
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Duterte umaasa ng national 
‘brighter days’ sa 2021

Lockdown, curfews, 2021 
patuloy vs virus sa mundo

MANILA - Nakatitiyak umano si 
Pang. Rodrigo Duterte na mas 
magiging maliwanag ang mga 
araw ng 2021 dahil mas handa 
na ang mga Filipino sa mga 
darating na hamon ng taon.

Sa kanyang mensahe sa 
pagsisimula ng 2021, binanggit 
ni Duterte ang “indomitable 
spirit” ng mga Filipino.

“I am confident that all of us will 
see brighter days ahead because 
we believe in the indomitable 
spirit of the Filipino,” ani Duterte.

Sinabi rin ni Duterte na natapos 
ang 2020 na may maraming 
pagsubok pero nalampasan ng 
mga Filipino dahil sa kakaibang 
ugali nang pagiging matatag.

Ayon pa sa Pangulo, sa 
panibagong paglalakbay na 
tatahakin, mas matalino at mas 
matatag na ang mga Filipino 
at mas handa sa kakaharaping 
pagsubok.

Binanggit din ng Pa ngulo 
na sa kabila ng pagkawala 
ng maraming buhay at 
pinagkakakitaan dahil sa 

COVID-19 pandemic, maraming 
natutunang aral ang mga 
mamamayan.

“We realized the value of human 
life and our relationships with 
each other. We understood what it 
means to be a family, a community, 
a nation,” ani Duterte.

Natuto rin aniya ang mga 
mamamayan na tingnan ang 
kapakanan ng mga kababayan.

Hinikayat din ng Pa ngulo ang 
mga mamamayan na tingnan 
ang mga natatanggap na biyaya 
at maging mapagpasalamat. 
PhilStar

Pangulong Rodrigo Duterte

Nakapagliligtas laban sa COVID-19 upang masugpo ito
Sumunod sa mga utos ng awtoridad

Panatilihin ang Social Distancing
Laging maghugas ng mga kamay

TULOY ang pagpapatupad ng 
mga bansa sa mundo ng mas pina-
higpit na restriksyon bilang pagla-
ban sa muling pag-usbong ng coro-
navirus.

Mula sa local curfew, alcohol ban at 
complete lockdowns, tuloy ang pag-
sisikap ng mga pamahalaan sa mundo 
laban sa virus. Ikinatatakot ng mga ek-
sperto na lalala pa ang sitwasyon.

Sa Bangkok, wala muna ang night-
life ng siyudad matapos ipagbawal 
ang pagbubukas ng mga bars, night-
clubs at restaurant alcohol sales, bil-
ang bahagi ng restriksyon na layong 
mapigilan ang patuloy na pagtaas ng 
kaso ng coronavirus sa bansa.

Sa Tokyo, nanawagan na ang city 
governor sa pamahalaan na mag-
deklara ng new state of emergency 
habang nakikipaglaban ang bansa sa 
third wave ng coronavirus, kung saan 
naitatala ang malaking bilang ng kaso.

UNAHAN SA BAKUNA
Ang paglobo ng impeksyon sa mun-

do ay nangangahulugan ng pag-uuna-
han sa bakuna na inaasahang sasakop 
sa taong ito.Tutulong na, aniya, ang 
bloc sa mga drug companies sa pag-
sisikap na makapag-develop ng kan-
didatong bakuna. “The situation will 
improve step by step.”

Isinagawa sa India ang nationwide 
drills para sa pagsisimula ng pinaka-
malaking coronavirus vaccination pro-
grammes nangyayari sa buong.

Sa United States, nagiging balakid 
sa vaccination programme ang logisti-
cal problems, sa paglampas ng bansa 
sa 20 million kaso.

Sa Russia, sinabi ni Health Minister 
Mikhail Murashko na higit 800,000 
tao sa bansa nito ang nakatanggap 
ng domestically produced Sputnik V 
vaccine at 1.5 million doses ang ipam-
amahagi sa buong Russia na may 147 
million.

Nahaharap ang France sa banta 
ng panibagong bugso ng COVID-19 
infections, na muling pinalawig ang 
overnight curfew ng dalawang oras 
sa iba’t ibang bahagi ng bansa upang 
malabanan ang virus makalipas ang 
dalawang araw na pagpa-party na 
umabot pa sa away.

Sinalakay ng Spanish police 
malapit sa Barcelona, kung saan nasa 
300 tao ang nagparty sa loob ng higit 
40 oras sa malaking pagtitipon.

Ang Norway, na isa sa may 
pinakamababang infection rates 
sa Europe, ay nagpatupad na ng 
Covid-19 tests sa pagpasok sa bansa, 
matapos matuklasan ang limang kaso 
ng new coronavirus variant na unang 
umusbong sa Britain.

Nasa 86 kaso naman ng bagong 
variant ang nakumpirma sa Den-
mark, na pinangangambahang higit 
na lalala pa. 

Pinalawig ng Greece hanggang En-
ero 10 ang dalawang buwang strict 
lockdown measures.

Sa Lebanon, nagbabala na ang 
medics sa umaapaw na mga ospital 
dahil sa paglobo ng kaso.

Ang Australia, masyadong apekta-
do sa pagbubukas ng Sydney Opera 
House, na mananatiling sarado

Agence France-Presse
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Bungalow House for Rent 
                            Location Bathurst St & Almore Ave 

Be the �rst to occupy this newly renovated beautiful 
bungalow house in a calm, peaceful neighbourhood!

Units and Price breakdown:
Upstairs unit (3 bedroom + 2 bathroom) = $2595 including utilities 

Basement Unit 1 (3 bedroom + 1 bathroom ) = $1995 including utilities 
Basement Unit  2  (1 studio bedroom with ensuite kitchen + washroom) = 

$1095 including utilities 
 

If you are interested in a long term rental please
Email : bsvk.properties@gmail.com  
Call 647-224-2305  Speak to  Umai Balendra
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Among pumatay ng Pinay sa 
Kuwait, bitay ang hatol

MANILA, Philippines — 
Hinatulan ng Kuwaiti criminal 
court ng parusang bitay sa 
pamamagitan ng pagbigti ang 
among babae na tumortyur at 
pumatay sa Pinay domestic worker, 
Jeanelyn Pa dernal Villavende.

Apat na taong pagkakakulong 
naman ang ipinataw sa mister 
dahil umano sa pagtatago sa 
krimen.

Ayon kay Philippine embassy 
lead counsel, Atty. Sheikha Fawzia 
Al-Sabah, na patas ang naging 
hatol ng korte at naayon ito sa 
batas.

Ikinatuwa naman ito ng Pilipinas, 
at nagpa salamat ang embahada 
sa desisyon ng korte maging sa 
mga opis yal na tumulong para 
makamit ang hustisya para kay 
Villavende.

Si Villavende ay mula sa Norala, 
South Cotabato at nagtrabaho 
bilang domestic helper worker 
noong Hulyo 2019 at nagsimula 
ang pang-aabuso sa kanya noong 
Oktubre 2019 at matapos ang 
limang buwan ay natagpuan ang 
bangkay ng biktima noong Dis-
yembre 28, 2019.

Philstar.com

Pumalo na sa mahigit 82.4-mil-
lion ang bilang ng COVID-19 
cases sa buong mundo base sa 
tala ng Johns Hopkins Universi-
ty.

Makikita rin sa datos ng insti-
tusyon na nasa halos 1.8-million 
na ang mga nasawi dahil sa sakit 
na dulot ng COVID-19 habang 
nasa mahigit 46.6-million naman 
ang kabuoang recoveries.

Patuloy na nangunguna ang 
US sa dami ng COVID-19 cases 
matapos nitong makapagtala ng 
mahigit 19.6-million infections.

Pumapangalawa naman ang 
India na may mahigit 10.2-million 
na kaso.

Nasa ikatlong pwesto naman 
ang Brazil na nakapagrehistro 
ng mahigit 7.5-million na kaso ng 
COVID-19.

COVID-19 death toll sa buong mundo, 
halos mahigit na sa 1.8-million

Sara Duterte, pinatatanggal ang pangalan 
mula sa list ng prexy bet poll

Pinatatanggal ni Davao City Mayor 
Sara Duterte sa pollsters ang kanyang 
pangalan mula sa mga kaparehong 
surveys sa mga susunod na pagka-
kataon, matapos manguna sa listahan 
ng posibleng kandidato pagkapangu-
lo sa bagong Pulse Asia survey.

Ayon kay Sara Duterte, masyado 
pang malayo ang 2022 national elec-
tions mula sa isip ng mga Pilipino, sa 
gitna ng hamon na dala ng COVID-19 
pandemic.

Dagdag ng alkalde, nakatutok parin 
umano sila ngayon kung papaanu ma-
su-survive ang economic at humani-
tarian crisis.

Mababatid na batay sa Pulse Asia 
survey, lumalabas na ang presidential 
daughter ay malayo ang lamang sa 26% 
rating mula sa second placers na sina 
Senator Grace Poe at dating senator 
Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. na 
parehong nakakuha ng 14%. Brigada News

Sara Duterte

Taong 2021
Pag-isipang harapin ng matagumpay

Sanhi ng pandemya, lahat halos 
tayo ay nakaranas ng kawalan sa iba’t 
ibang aspeto ng ating buhay. May 
nawalan ng kabuhayan, mahal sa bu-
hay, napalayo sa mga pamilya at kai-
bigan at marami pang iba. 

 Ang pandemyang ito ay hindi la-
mang sa iyo nangyayari kundi sa 
buong mundo. Bagaman may karapa-
tan kang mag-alala o magluksa, hu-

wag kang magpakaanod. 

 Naririto ang ilang tips upang mag-
ing positibong pananaw sa 2021:

 Hanapin ang positibong bagay sa 
mga negatibong sitwasyon. 

Halimbawa: Ano ang positibo o 
mabuting makukuha sa sitwasyong iy-
ong kinakaharap? Ano ang oportuni-
dad sa sitwasyong ito? Sa pamamagi-
tan ng pagtatanong na ito maiisip mo 
ang mabuti. 

Mamuhay sa positibong kapaligiran.
Kailangan manatiling positibo at 

piliin ang mga impluwensya sa iyong 
buhay, piliin ang makakapagpalak-
as sa’yo. Isipin kung sino ang tatlong 
taong negatibo na iyong laging kasa-
ma. Ano ang tatlong bagay na iyong 
laging pinagkukunan ng iyong impor-
masyon na negatibo, iwasan ito. Pumi-
li ng mga positibong tao na lagi mong 
makakasama.

Dahan-dahan.
Kadalasan kapag nagmamadali tayo 

sa halos lahat ng bagay, pag-iisip, pa-
nanalita, pagkain, at paggalaw ang 
paligid natin ay tila magulo. Titindi 
ang pagkabahala at manghihina ka.

Ngunit kung mag dahan-dahan ka 
kahit sa iyong paglalakad, pananalita 

at pagkain - ang iyong isip at katawan 
ay kakalma rin. Mas mabilis isipin ang 
mga bagay-bagay at madaling maka-
hanap ng positibong pananaw.

Huwag palalain ang simpleng bagay.
Madaling maligaw ang ating pag-ii-

sip lalo na kapag stress at masyado 
kang nagmamadali. Gayundin, ang 
mga simpleng sitwasyon ay nagiging 
malala at tila bundok sa laki ang prob-
lema na nasa iyong isip.Sa ganitong 
mga sitwasyon sabihan mo ang iyong 
sarili ng   ayoko o tama na. 

Matapos mong pigilan ang iyong 
pag-inisip huminga ka nang malalim 
at pakalmahin ang  iyong sarili.

Magpokus ka. Makipag-usap ka sa iba 
upang makarinig ka ng ibang opin-
yon. O kaya tanungin mo ang iyong 
sarili gaano ba ito kahalaga limang 
taon mula ngayon?

Huwag mong hayaan na pigilan ka 
ng iyong mga takot na gawin ang 
mga bagay na gusto mong gawin.

Huwag kang matakot. Huwag 
mong pagdudahan ang iyong sarili, 
sapagkat kadalasan ang iyong kina-
tatakutan ay hindi mangyayari o hindi 
kasingtindi ng iyong naiisip. Sungga-
ban mo ang pagkakataon.

Magdagdag ng halaga sa iba.
Kung ano ang iyong itinanim 

iyon din ang iyong aanihin. Maram-
ing beses na kapag nagtanim ka ng 
mabuti sa iba iyon din ang babalik 
sa iyo.  Ang sarap ng pakiramdam na 
isinalo mo sa iba ay mapapakinaban-
gan mo rin.  Minsan kailangan mo rin 
makinig sa hinaing ng iba. 
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Regular na mag-ehersisyo, kumain 
at matulog nang mabuti.

Alam natin ang kabutihang dulot 
nito sa ating katawan at kaisipan. 

Matutong tumanggap ng kritisismo.
Totoong masakit ang mapulaan, 

kailangan mo itong tugunan sa maay-
os na paraan. Una, huwag kang sum-
agot agad, lalo na kapag galit ka pa. 

Pangalawa, pakinggan ang men-
sahe, subukang maging bukas ang 
isip at isipin kung paano makatulong 
sa iyo ang mensahe.

Pangatlo, ang kritisismo ay sim-
pleng paglalabas lamang ng hinaing. 
Mas maging maunawain.

Pang-apat, balewalain at hayaan 
na lamang ang komento. Maaari ring 
tumugon nang may pagtatanong 
upang lalong maunawaan ang men-
saheng ipinababatid.

Simulan ang iyong araw nang positi-
bo at mamuhay sa kasalukuyan.

Kapag sa iyong maghapon ay iniisip 
mo ang kasalukuyan, mas magiging 
madali ang mga positibong pag-iisip 
at emosyon. Magiging praktikal ka sa 
iyong mga magagawa sa buhay, hin-
di mo ipag-aalala ang bukas o mga 
bagay na di pa nangyayari. 

In time of test, family is best

Happy Are Those Who Stay Awake
“Look! I am coming as a thief. Happy is the one that stays awake ….”  -  Revelation16:15.

 Pray to Almighty God whom Jesus calling his father - Psalm 83:18.  John stated: “They 

gathered them together to the place that is called in Hebrew Har–Magedon.” -  Revelation 

16:13-16.   Life is too short. We need God to intervene! 

KEEP SAFE with your entire family against this world wide pandemic! 

PSG handang mamatay para kay Duterte
MANILA, Philippines — Nakahanda 

ang mga miyembro ng Presidential 
Security Group (PSG) na mamatay 
para kay Pangulong Rodrigo Duterte, 
ayon sa Malacañang.

Ginawa ni Presidential Spokesper-
son Harry Roque ang pahayag kaug-
nay sa hindi pa rin matapos na kon-
trobersiya nang pagpapaturok ng 
COVID-19 vaccine ng ilang miyembro 
ng PSG na hindi dumadaan sa Food 
and Drug Administration (FDA).

“In other words po, dahil handa 
naman silang mamatay para sa Presi-
dente eh pumayag na rin sila na mag-
pasaksak dahil sa kanilang pagnanais 
na huwag sanang mahawaan ang 
ating Presidente. Ang mensahe po 

nila ay malinaw: magpapakamatay po 
sila sa Presidente, para sa Presidente 
para bigyan siya ng proteksiyon,” ani 
Roque.

Aminado si Roque na ginawa ng 
PSG ang hakbang kahit wala pang au-
thorization na magpabakuna.

“Nagkaroon po ng desisyon ang PSG 
na sa panahon ng pandemya eh isa sa 
malaking banta sa kalusugan ng Pres-
idente ay kung mahahawa siya noong 
mga taong nakapaligid sa kaniya – at 
ito nga ang PSG. So nagdesisyon sila 
maski wala pa pong authorization na 
magpabakuna,” ani Roque. Idinagdag 
ni Roque na nagbibigay pugay naman 
ang Pangulo at ang mga mamamayan 
sa ginawa ng PSG. Pilipino Star

Paghahanda 
ng bagong 
prangkisa 
para sa
ABS-CBN

MANILA, Philippines – Naghain 
ng isang panukalang batas si 
Senate President Vicente Sotto 
III sa pagbibigay ng panibagong 
prangkisa sa ABS-CBN sa loob 
ng 25 taon matapos mapaso ito 
noong nakaraang Marso  2020.

Sa kanyang Senate Bill No.1967 
na inihain kamakailan, sinabi ni 
Sotto na mahalagang mabigyan 
ng panibagong prangkisa 
ang ABS-CBN na nananatiling 
nangungunang pinagkukunan 
ng balita at impormasyon ang 
telebisyon base sa survey na 
isinagawa ng Social Weather 
Station.

“This bill seeks to renew the 
franchise of ABS-CBN Corporation 
granted under Republic Act No. 
7966,  which expired in March 
2020, to another twenty-five years 
from the date of effectivity of this 
Act,” ayon kay Sotto.

Sinabi ni Sotto na nananatiling 
pinakamalaking entertainment 
ad media network ang ABS-CBN 
na may operasyon sa iba’t-ibang 

platform tulad ng domestic 
television, radio networks, 
worldwide OTT at online platforms.

“In September, ABS-CBN is 
still the top choice of viewers 
in the Philippines as its viewers 
nationwide prefer too catch 
relevant news and inspiring TV 
series on ABS-CBN as the network 
registered an average audience 
share of 45% or 14 points higher 
that GMA’s 31%, based on the 

date of Kantar Media,” ayon kay 
Sotto.

“ABS-CBVN’s wide reach 
to Filipinos, alongside with 
the undeniable advantage of 
broadcast media relative to mass 
communication, definitely calls 
for the immediate renewal of the 
network’s franchise,” giit ni Sotto.

Dahil dito, hiniling ni Sotto sa 
kasamahan na kaagad pagtibayin 
ang panukala.
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Filipino Canadian Eric Bauza ang nakaunang 
‘person of color’ nagboses ng Bugs Bunny

Ang kilalang cartoon character na 
si Bugs Bunny ay 80 taong gulang ni-
tong nagdaang taon at sa kauna-un-
ahang pagkakataon ang kanyang 
boses ay mula sa isang Pinoy.

Lumaki sa Scarborough, si Eric 
Bauza ay matalino’t mapagbiro.

Ngunit hindi sya ang iyong tipikal 
na katatawanan.

Sa Cardinal Newman Catholic High 
School noong dekada ‘90 binigyan si 
Bauza ng pagkakataon upang hasain 
ang kanyang hilig na manggaya ng 
iba’t ibang boses - ng mga guro, mga 
karakter sa telebisyon at mga pelikula, 
o kahit sino pa, you name it.

Sa boses ni Homer Simpson niya 
inihayayag  ang pang-umagang anun-
syo at nagprodyus siya  video sketches 
para sa school assemblies na ginaya 
sina Ace Ventura at Austin Powers. Sa 
kanyang senior year, napili syang vale-
dictorian kaysa sa matatalino nyang 
kaklase dahil kaya nyang mamuno at 
magpatawa.

Bagaman hindi alam ni Bauza ang 
kanyang kahihinatnan sa kanyang 
yearbook inihayag nya ito.

“WELL, B4 I GO, I’D LIKE 2 SAY THANX 
2 EVERY 1 WHO THOUGHT I WAS FUN-
NY & IF I EVER DO B-COME FAMOUS, 
PARTY AT MY HOUSE!”

Mahigit dalawang dekada ang lu-
mipas, ngayon ay 41, tila kailangan ni-
yang ihanda ang listahan ng kanyang 
mga bisita.

Naging kilala si Bauza mula nang 
maging boses sya ng kilalang  Looney 
Tunes character na si Bugs Bunny, lalo 
at sya ang kauna-unahang ‘taong may 
kulay’ para sa naturan.

“Talk about non-traditional — Fili-
pino-Canadian heads to Hollywood to 
overcome the odds,” says Alan Bauza, 
his brother.

Mula nang maitampok siya sa  The 
National ng CBC kamakailan, dinagsa 
siya ng mga hiling na pakikipanayam 
at binigyang-pansin ng mga  celebrity, 
na nagpamangha sa kanya at lalong 
nagpagana. 

Ang pag-angat ni Bauza ay naganap 
sa panahong ang panonood ng ani-
mated at pampamilyang palabas sa 
telebisyon ay tumaas, malamang dahil 
sa pandemya.

Tunay na nakamamangha at ka-
hanga-hangang marinig si Bauza 
na walang mahirap-hirap na magla-
bas-masok sa karakter. Hindi la-
mang ang malokong si Bugs Bunny 
ang kanyang na bibigyan-buhay sa 
kanyang boses kundi maging sina 
Daffy Duck, Tweety Bird at Marvin the 
Martian.

Si Noel Blanc, anak ng legendary 
Looney Tunes voice actor na si Mel 
Blanc, ang “Man of 1,000 Voices” na 
namayapa noong 1989, ay minsang 
isinulat na  ang cartoon characters 
“live not only within the voice box of 
Mel, but actually are a part of him.”

Tila gayundin kay Bauza.
Ask him to try to deconstruct the 

mechanics of how he is able to mod-
ulate his voice to get the right Bugs 
Bunny pitch and tone and the best 
he can muster is: It’s sort of like “hold-
ing my breath and putting strain on 
my throat” while aiming for a nasally 
Brooklyn accent.

“I don’t really think about it,” he says. 
“It kind of just happens naturally.”

But talk to people around him and it 
is clear that he did not land this role by 
relying solely on his natural voice-par-
roting skills.

He worked at it with Wile E. Coy-
ote-esque perseverance. 

Alan Bauza says the earliest memo-
ry he has of his younger brother ham-
ming it up was when he was about 
three or four.

The family was at the zoo. The broth-
ers were riding a camel and the camel 
was rocking left and right.

“(Eric’s) swaying with the camel. 
And his hat is flopping side to side. Ev-
eryone’s looking. ‘Look at that kid, he’s 
hilarious!’ To me, that moment stuck 
out, because I remember holding him 
and I’m thinking, ‘This kid is going to 
be a star.’ Everyone seems to just no-
tice him.”

The voice imitations started at home 
when Eric would mimic the accents of 
their Filipino parents — Elvira, a prop-
erty assessment clerk, and Eddie, a 
correctional officer.

He was quick to pick up on accents 
and voice patterns — everything from 
a staccato cadence to a lisp, says his 
brother.

Alan recalls coming home one day 
when Eric was in Grade 6 or 7. He 
heard voices coming from his younger 

brother’s room.
“I’m thinking, ‘Oh, his buddies are 

over.’”
But it was just Eric, alone, doing all 

the voices of the characters on The 
Simpsons, the long-running animated 
sitcom.

The thing about Bauza is that he 
would do more than imitate; he im-
mersed himself in the whole craft of 
voice acting.

He didn’t just watch all the Saturday 
morning cartoon shows; he would go 
to the library to research all the voice 
actors and animators, his brother says.

“He was just such a student — con-
tinues to be.”

That’s not to say he didn’t use his tal-
ents to get into a bit of mischief.

In high school, Bauza would make 
prank calls to the school pretending 
to be a parent or calls to students pre-
tending to be an administrator.

One time, during class, Bauza says 
he threw his voice to make it sound as 
if the school secretary — who had a 
distinct, raspy voice — was calling for 
him.

“I used that voice to call myself out 
of class.”

Bauza, who counts Mr. Dressup 
among his creative influences, also 
had a knack for drawing caricatures.

“Many of his responses on tests or 
quizzes came in the form of comic 
strips, with made-up characters that 
not only answered the question but 
were hilarious!” recalls Bauza’s science 
teacher, Rob Day.

There was no denying it — the kid 
had talent and was “head and shoul-
ders above everybody,” says Bauza’s 

JOKES OnLEE
Ang LALAKE kapag nahuhuli sa 
kalokohan..MAGAPAPALUSOT 
MUNA, tapos sumusuyo kaagad! 
Pero ang BABAE kapag nahuli sa 
kalokohan, NagGAGALIT-GALI-
TAN muna tapos mambabaligtad!

HINDI AKO TAMAD . . . 
SADYANG MASIPAG LANG 
AKONG MAGPAHINGA!

ANAK: Tatay, ang daming lamok
TATAY: PATAYIN MO ANG ILAW 
PARA HINDI TAYO MAKITA!

(pagkapatay ng ilaw LUMITAW 
ANG MGA ALITAPTAP)

ANAK:   TATAY . . . BUMALIK SILA 
MAY DALANG FLASHLIGHT!

Masama magtanim ng 
galita sa kapwa. Pero 
mas masamang magtanim 
ng BATA sa di mo siyota!

Instead of a SIGN 
that says: “DO NOT 
DISTURB” I need one 
that says “ ALREADY 
DISTURB PROCEED 
WITH CAUTION”

A gang decided to rob a 
bank…they opened every 
vault and found only cups of 
yogurt. So they ate it all…

Next day, in CNN news:

“BIGGEST SPERM BANK 
ROBBED!”

Use chocolate in a sentence...
CHOCO NA LATE AKO....

Roses are red, skies are blue,
Monkeys like you, should be 
kept in zoo. Don’t get angry... 
you’ll find me their too...Not in 
the cage, but laughing at you.

Teacher: Arnold, what do you call 
a person who keeps on talking even 
when people are no longer interested??     
Arnold:  A teacher!!!

Nagagawa ni Eric ang iba-ibang  boses depende sa karakter  na gaganapan
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drama teacher, Sheila Gatensby.
“I quickly realized as his drama 

teacher, the best thing I could do was 
give him space,” she told the Star. 

“If you’ve ever seen interviews with 
Robin Williams, they would just have 
to step back and give him space. That 
was Eric. … All these characters would 
manifest out of him and he would go 
on a riff and just have us all in stitches.”

One time, when Gatensby was sub-
bing in for the art teacher, she asked 
Bauza if he could draw her.

“In literally 10 minutes, Eric pro-
duced a caricature that was so true 
and so real,” she says.

True to form, Bauza’s graduation 
speech was far from run-of-the-mill. 
He faked a fall walking up on stage. 
His speech was peppered with impres-
sions of teachers.

As Pomp and Circumstance blared 
through the auditorium’s loud speak-
ers, his speech crescendoed to these 
last words: “So, my fellow graduates, 
receive those diplomas with your 
chins up high, give Cardinal Newman 
a long goodbye, cross your hearts and 
hope to die, stick a needle in your eye, 
and eat a horse manure pie, because 
tonight, we the true survivors cele-
brate our GRADUATION DAY!!!”

“I was the valedictorian — not for 
my smarts,” he says, “but just because 
I was entertaining.”

Bauza pursued radio, television and 
film at Centennial College. During his 
studies, he landed an internship at an 
animation studio in Los Angeles.

He got the job after delivering his 
resume in an oversized fortune cookie.

“I printed his resume, miniaturized 
it, and we stuck it in the fortune cook-
ie,” his brother says.

Bauza made the most of his time in 
L.A., where he worked as a production 
assistant and got to voice some side 
characters. He got his name out by 
distributing a rudimentary demo reel 
on audio cassette.

“I let people know what I love to do.”
It paid off, but not immediately.
Bauza returned to Canada, graduat-

ed and was unemployed for about a 
year, before getting a stint at an ani-
mation studio in Ottawa.

After that gig dried up, he started 
making trips back to Southern Cali-
fornia. He found work in production 
and editing, while picking up more 
voice-acting roles.

“All the friends I made at the intern-
ship started working for various places 

like Nickelodeon, Disney, Cartoon Net-
work. And they always remembered 
I had this weird ability to change my 
voice and do funny voices. Years later, 
they would invite me back to work on 
their projects.”

In the mid-2000s, he got his first big 
role after meeting Jorge Gutierrez, 
who was developing a pilot for Nickel-
odeon called El Tigre: The Adventures 
of Manny Rivera.

Gutierrez says he had auditioned 
hundreds of people to play Rodolfo Ri-
vera, the overprotective superhero fa-
ther of the title character, but couldn’t 
find the person with the right voice 
— a blend of Ricardo Montalban and 
Scarface but with a Mexican accent.

Bauza took up the challenge. He 

picked up a DVD box set of Fantasy 
Island, the series Montalban starred 
in in the 1970s and 1980s, and went 
home and studied him.

Gutierrez says Bauza came back and 
performed the voice. 

“You know how in movies you drop 
the glass when you see or hear some-
thing? I was like, ‘That’s it! That’s it!’”

Gutierrez says he told Nickelodeon 
executives: “We found a Canadian-Fili-
pino guy who can do a better Mexican 
accent than any Mexican I’ve ever au-
ditioned.”

It took a bit of convincing, but the 
studio agreed to bring him on and get 
him a U.S. work visa.

Even though he was still green 
when it came to voice acting, he was 
a quick study.

“My favourite thing about him is 
when he does a voice, even if it’s su-
per ridiculous, there’s a thinking heart, 
I call it, behind the voices, where you 
feel empathy for them. And you also 
laugh with them, you’re not laughing 
at them.”

You also hear the “joy” in Bauza’s 
rendition of Bugs, he says.

“I can picture him smiling because 
he’s so excited.”

A couple of years ago, Peter Brown-
gardt, an animator and producer, 
and Warner Bros. Animation came 
together to launch a new series, Loo-
ney Tunes Cartoons, that was intend-
ed to capture the spirit of the classic, 
gag-driven shorts from the 1940s.

Bauza went in to audition.
Years earlier, he had auditioned for 

another Looney Tunes reboot, The 
Looney Tunes Show, for the Cartoon 
Network. He landed the role of Marvin 
the Martian but not Bugs Bunny.

Source: Toronto Star

Depende  din ang arte  at  boses  ni Eric  sa iba-ibang mga karakter  na sasalitain
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Ang Nakakamatay na 
Pandemic na Covid-19
Ito Ba’y Likha Ng Diyos? 
Hindi kailanman.

Hanggang sa ngayon ang World 
Health Organization ay nagpapahayag 
ng katayuan ng pandemya para sa 
COVID-19, at bagaman sa kasalukuyan 
ang pagkalat nito sa buong mundo  
ay patuloy. Ang ating gobyerno dito 
sa Canada ay ginagawa ang lahat 
ng mga kinakailangang hakbang, 
siyentipiko at sosyal, upang 
tumugon nang mabilis na masugpo 
ang nakamamatay na Covid-19.

Ano ang COVID-19?  Ang COVID-19 
ay isang uri ng virus sa pamilya na sanhi 
ng coronavirus na maaaring maging 
sanhi ng malubhang problema sa 
kalusugan, lalo na sa mga matatanda, 
sa mga may mahinang katawan o 
madalas dapuan ng malubhang sakit. 

Ano ang mga sintomas ng 
COVID-19? Ang mga sintomas 
ay maihahambing sa mga pana-
panahong trangkaso o isang sipon. Ito 
ay nailalarawan sa pamamagitan ng: 
• isang biglaang lagnat 
• ubo•pagkapagod  
• pagkawala ng panlasa 
 • at hirap sa paghinga

Pareho ba ang mga sintomas 
sa lahat? Ang ilan sa mga tao 

ay maaaring walang sintomas at 
pwedeng mapagaling nang hindi 
nangangailangan ng espesyal na 
paggamot o kakaunti lamang ang 
maaring maging sintomas. Ang iba 
pang mga pasyente ay maaaring 
makaranas ng sakit, pagkakaroon 
ng sipon o pagtatae na unti-unting 
umuusbong. Ang mga sintomas ay 
maaaring banayad (katulad sa isang 
malamig) o mas matindi (tulad ng mga 
nauugnay sa pulmonya at kahirapan 
sa paghinga). Sa mga malubhang 
kaso, ang impeksyon ay maaaring 
maging sanhi ng kamatayan. 

Alin sa organo ang pinaka-
apektado? Karaniwan ang ilong, 
lalamunan at baga.  Ang sakit ay 
maaaring mailipat ng: 

•  direktang pakikipag-usap sa  
         mga   tao kapag ito ay malapit  
         sa   iyong paghinga ng isang

   nahawaang tao kapag ang taong
   iyon ay umubo o bumahing
• malapit at matagal na pakikipag-
   usap sa isang nahawaang tao
• hindi direktang paghawak sa 
  mga kamay, bagay o ibabaw
  na kung saan ang mga patak na 
  tumalsik sa pamamagitan ng
 bibig, ilong o mata ng nahawaang
 tao ay doon matatagpuan.

Gaano katagal ang buhay ng 

coronavirus? Ang Coronavirus ay 
maaaring mabuhay nang matagal sa 
mga bagay: 

• 72 oras sa mga tuyong bagay sa 
  balat o mukha.

• 6 na araw sa mga nababasang 
  mga bagay sa balat. 

Paano kung mayroon akong mga 
sintomas? Ang mga residente ng 
Quebec halimbawa ay nagkakaroon 
ng mga sintomas ng lagnat, ubo o 
paghihirap sa paghinga sa kanilang 
pagbabalik mula sa paglalakbay sa 
labas ng Canada, ay inaanyayahang 
makipag-ugnayan sa 1-877-644-4545. 
Ang mga klinika ay inaayos sa Quebec 
upang mabilis na suriin ang mga 
taong maaaring maapektuhan, dapat 
mong tawagan ang numero na ito 
bago pumunta doon.

Kapag tumawag o bumisita sa ospital, 
dapat banggitin kung nakadalaw ka 
sa ibang bansa mula pa noong simula 
ng 2020 o nagkaroon ng mga kontak 
sa mga taong kamakailan lamang 
nagbiyahe.

Mayroon bang bakuna o 
paggamot? Sa ngayon, walang 
bakuna o paggamot, ngunit maaaring 
magamit ang mga suportadong 
paggamot upang mapawi ang 

mga sintomas. Karamihan sa mga 
nagdurusa ay nakakabawi sa kanilang 
sarili. Ang pinakamahusay na paraan 
upang maprotektahan ang iyong 
sarili laban sa virus ay gawin ang 
sumusunod na mga panuntunan sa 
pag-iwas.
Paano maiiwasan ang impeksyon 
sa virus na ito? Narito ang 
kinikilalang mga hakbang sa kalinisan 
na inirerekomenda para sa lahat:
•  Hugasan ang iyong mga kamay 
nang madalas sa maligamgam 
na tubig at sabon nang hindi 
bababa sa 20 segundo. 

• Gumamit ng isang 
disimpektante,  nakabatay sa 
alkohol kung wala kang sabon at 
tubig

• Sundin ang mga patakaran 
sa kalinisan kapag umuubo o 
bumabahing

• Takpan ang iyong bibig at 
ilong sa iyong braso upang 
mabawasan ang pagkalat ng 
mga patak kapag umuubo ka o 
bumabahing.

• Kung gumagamit ka ng 
isang tisyu, itapon ito sa 
lalong madaling panahon at 
hugasan ang iyong mga kamay 
pagkatapos.

• Iwasan ang pagbisita sa mga 
tao sa mga ospital o pang 
matagalang pangangalaga sa 
bahay sa loob ng 14 na   araw 
mula sa pagbalik mula sa isang 
dayuhang bansa o kung ikaw ay 
may sakit

• Iwasan ang direktang pakiki-
pag-usap para sa mga pagbati, 
tulad ng mga kamay at halik. 

Mga kapaki-pakinabang 
na mapagkukunan 
ng pangkalahatang 

impormasyon sa 
Pamahalaan ng Canada 

laban sa COVID 19 ay:           
1 833 784 4397
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Balik tayo sa tanong na kung Ito ba’y Nais Ng Diyos, na 
mamatay ang tao sanhi ng  virus? Hindi kailanman, bagkus 
nagbigay SIYA ng mga KAALAMAN, sa mga taong nagnanais na 
magkaroon ng buhay na walang hanggan dito mismo sa lupa.

Ang totoong layunin ng Diyos 
pa nga huwag tayong mamatay 
kundi patuloy pa ngang mabuhay. 
Kaya gumawa ang Diyos ng mga 
hakbang gaya ng sinasabi sa Biblya 
sa Juan 3:16 -17: “Gayon na lang 
ang pag-ibig ng Diyos sa sang-
katauhan* kaya ibinigay niya 
ang kaniyang kaisa-isang Anak 
para ang bawat isa na nanana-
mpalataya sa kaniya ay hindi 
mapuksa kundi magkaroon ng 
buhay na walang hanggan. 

Isinugo ng Diyos ang kaniyang 
Anak sa mundo, hindi para hatu-
lan ang mga tao, kundi para ma-
ligtas ang mga tao sa pamama 
-gitan niya.

Noong nandito sa lupa si 
Jesus itinuro niya kung ano ang 
pangalan ng kanyang Amang 
Diyos..sabi nya sa  Juan 17: 3-6  “ 
Para magkaroon sila ng buhay 
na walang hanggan, kailangan 
nilang makilala ka, ang tanging 
tunay na Diyos, at ang isinugo 
mo, si Jesu-Kristo.  Naluwalhati 
kita sa lupa dahil tinapos ko ang 
gawain na ibinigay mo sa akin.
Kaya, Ama, luwalhatiin mo ako; 
hayaan mong makasama kitang 
muli at magkaroon ako ng 
kaluwalhatiang taglay ko noong 
kasama kita bago pa umiral ang 
sanlibutan.

“Ipinakilala* ko ang pangalan 
mo sa mga taong ibinigay mo 
sa akin mula sa sanlibutan.....”

Anong pangalan ng kanyang 
AMA ang itinuro ni Jesus Christ sa 
tao mulat sapol? Ganito ang sabi 
sa AWIT 83:18 - “Malaman nawa 
ng mga tao na ikaw, na ang pan-
galan ay Jehova, Ikaw lang ang 
Kataas-taasan sa buong lupa. “

Sa ngayon nabubuhay tayo sa 
mga maliligalig na panahon na 
nangyayari sa buong mundo na 
sinasalanta tayo ng pandemic na 
nakakamatay na virus.

Ipinakilala na sa atin ni Jesus ang 
banal na pangalan ng Diyos ang 
kanyang ama...ANO NGAYON ANG 
DAPAT NATING GAWIN? 

Lumapit ka sa kanya sa pana-
langin sa pamamagitan ni Jesus at 
SUBUKAN MO JEHOVA...

“Ihagis mo kay Jehova ang 
pasanin mo, At aalalayan ka niya. 
Hindi niya kailanman hahayaang 
mabuwal ang matuwid.” - Awit 
55:22 - 

“Magtiwala ka kay Jehova 
nang buong puso At huwag 
kang umasa sa sarili mong un-
awa.  Isaisip mo siya sa lahat ng 
tatahakin mong landas, At itu-
tuwid niya ang mga daan mo...” 
-Kawikaan 3: 5-6

Magtiwala ka kay Jehova at 
gawin mo ang mabuti; Tumira 
ka sa lupa at maging tapat.  
Magkaroon ka ng masidhing 
kasiyahan kay Jehova, At 
ibibigay niya sa iyo ang mga 
kahilingan ng puso mo. 
Ipagkatiwala mo kay Jehova 
ang landasin mo; Manalig ka sa 

kaniya, at siya ang kikilos para 
sa iyo” - Awit 37:3-4-5

Tanda ng “mga Huling 
Araw,” o “Katapusan ng 

Panahon” 
Ganito paliwanag  ng Bibliya

Inilalarawan ng Bibliya ang mga 
pangyayari at kalagayan na magig-
ing tanda ng “katapusan ng [kasalu-
kuyang] sistema ng mga bagay,” o 
“katapusan ng mundo.” (Mateo 24:3; 
Magandang Balita Biblia) Tinatawag 
ng Bibliya ang panahong ito bilang 
“mga huling araw” at “panahon ng 
kawakasan,” o “katapusan ng pana-
hon.” (2 Timoteo 3:1; Daniel 8:19; Ma-
gandang Balita Biblia) Ang sumusunod 
ay ilan sa kapansin-pansing bahagi ng 
mga hula tungkol sa mga huling araw, 
o katapusan ng panahon:

Malalaking digmaan.—Mateo 
24:7; Apocalipsis 6:4.

Taggutom.—Mateo 24:7; 
Apocalipsis 6:5, 6.

Malalakas na lindol.—Lucas 
21:11.

Mga salot, o epidemya ng 
sakit.—Lucas 21:11.

Paglala ng krimen.—Mateo 
24:12.

Pagsira ng tao sa kapaligi-
ran.—Apocalipsis 11:18.

Pagsamâ ng ugali ng mga 
tao—marami ang “walang utang-

na-loob, mga di-matapat, ... hindi 
bukás sa anumang kasunduan, 
mga maninirang-puri, mga walang 
pagpipigil sa sarili, mga mabangis, 
mga walang pag-ibig sa kabu-
tihan, mga mapagkanulo, mga 
matigas ang ulo, mga mapagmal-
aki.”—2 Timoteo 3:1-4.

Pagkakawatak-watak ng pami-
lya dahil ang mga tao ay “walang 
likas na pagmamahal” at ang mga 
anak ay “masuwayin sa mga ma-
gulang.”—2 Timoteo 3:2, 3.

Karamihan sa mga tao ay 
nawawalan ng pag-ibig sa Diyos.—
Mateo 24:12.

Kitang-kita ang pagpapaim-
babaw sa relihiyon.—2 Timoteo 
3:5.

Pagsulong ng pagkaunawa sa 
mga hula ng Bibliya, kabilang 
na ang mga hula tungkol sa mga 
huling araw.—Daniel 12:4.

Pangangaral ng mabuting 
balita ng Kaharian sa buong 
mundo.—Mateo 24:14.

Karamihan ay hindi interesado 
at binabale-wala pa nga ang mga 
ebidensiya na malapit na ang 
wakas.—Mateo 24:37-39; 2 Pedro 
3:3, 4.

Magkakasabay na natutupad ang 
lahat ng hulang ito, hindi lang ilan 
o karamihan sa mga ito.—Mateo 
24:33.

Nasa “mga huling 
araw” na po ba tayo?

Oo. Ipinakikita ng mga kalagay-
an ngayon sa mundo at ng kronolo-
hiya ng Bibliya na nagsimula ang 
mga huling araw noong 1914.

Kung nais mo pang kumuha ng 
maraming karagdagang kaalaman 
please visit www. jw.org

           Siguradong matutulungan ka

PANGAKONG MATUTUPAD, MALAPIT NA!
Mga Awit 37 : 10-11 Kaunting panahon na lang at ang masasama 

ay mawawala na; Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan, Pero 
hindi mo sila makikita roon.  Pero ang maaamo ang magmamay-
ari ng lupa,nAt mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil 

sa lubos na kapayapaan.

Apocalipsis 21:4 At papahirin niya ang bawat luha sa mga mata 
nila,g at mawawala na ang kamatayan,h pati ang pagdadalamhati 
at ang pag-iyak at ang kirot.i Ang dating mga bagay ay lumipas na.”
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Enjoy your favorite Pinoy movies and shows
on BIGGER SCREENS.

Go to the channel or app menu
of your Smart TV and look for iWantTFC.

1STEP

Add iWantTFC as a channel
or install the app.

2STEP

3STEP

With a different device, go to your Smart TV’s website (see links below),
log in using your iWantTFC account, enter the code that will appear
on your device, and click ACTIVATE.

ROKU Streaming Devices and Telstra
https://iwanttfc.com/roku/activate

Samsung and other Smart TV brands
hhttps://iwanttfc.com/smarttv/activate

For mobile no. or Facebook log in

Enter your iWantTFC e-mail address and password.

For e-mail log in

Just follow these steps to activate iWantTFC on your Smart TV!
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In response to another massive 
Philippine Typhoon devastation, 
the Filipino Canadian Real Estate 
Association, (Filcrea) headed by 
Resty Ragragio, has once again 
taken the lead in a fundraising 
project supporting such 
calamity.

Typhoon Ulysses was a 
destructive and deadly typhoon 
that struck the Philippines and 
caused thousands of lives and 
massive flooding in Isabela and 
other regions recently.

Co-chaired by Ms. Lourdes 
Antazo, Filcrea raised a total 
donations of $10,110 to assist 
Ilagan City, Isabela Mayor 
Josemarie L. Diaz in purchasing 
100 sacks of 50kgs Rice & 
8,000 cans of Sardines worth 
P301,000 pesos. They are also 
in the process of sending the 
remaining donations to the City 
of Virac, Catanduanes in the 
coming weeks.

President Ragragio said “Filcrea 
is not only in the business of real 
estate but in the real business of 
helping people.”

“We need to give back to our 

Filcrea Reacts to Ulysses “Help us to help!”

community here in Canada as 
well as in the Philippines,” he 
added.

He credits his board of directors 
for their hard work, contributions 
and further emphasized that this 
won’t be possible without their 

cooperation and team work.

He also appreciates the help of 
John Jimenez & Marie Josephine 
Borromeo of Ilagan City and 
Filcrea’s Board of Directors 
Emilie Sy & Lourdes Banggot, for 
the smooth coordination and 

prompt delivery to the City of 
Ilagan.

“Filcrea wishes to thank all 
those who donated to the 
project and is looking forward to 
continued support for its future 
initiatives “, Ragragio announced.
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Very Clean COIN LAUNDRY
&….DRY CLEAN DEPOT 

Avoid the Rush…come during weekdays!

Cedargreen Coin Laundry

  OPEN DAILY TILL 11.00 pm 
    Site:  416-289-7514
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Lawrence Ave E

N

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

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

SAM: 647-922-5704

Single mother na iniwan ng nobyo 
binigla ang lahat sa kaniyang 
kamangha-manghang pagbabago

Sabi nga sa isang matandang 
kasabihan, “Kapag binao ka ng bao, 
batuhin mo ng tinapay.” Kapag ini-
wan ka ng taong mahal mo, ha-
yaan mo lamang, dahil ang ganting 
magagawa mo para sa kaniya, ay 
manatili kang maganda at kaaya-
aya.

Iyan ang ginawa ng isang sin-
gle mother sa bansang Vietnam na 
talaga namang ginulat ang lahat 
sa kaniyang total transformation 
o pagbabagong pisikal, dahil sa 
pang-iiwan sa kaniya ng kaniyang 
nobyo, at upang mawakasan na rin 
ang mga panlalait at panlilibak na 
natatanggap niya sa mga tao dahil 
sa kaniyang kaanyuan.

Ang naturang Vietnamese ay 
nagngangalang “Huyen,” 28 taong 
gulang, mula sa Ho Chi Minh City. 
Batay nga sa pagbabahagi ni Huy-
en, madalas siyang pagtawanan 
at laiitin ng mga tao noon, dahil sa 
kanyang “single eyelids” at pakaka-
roon ng “slightly tanned skin tone.”

Lalong nanliit sa kaniyang sarili si 
Huyen nang magdesisyon ang kani-
yang nobyo na iwanan siya, sa kabi-
la ng pagkakaroon nila ng anak, sa 
utos na rin ng pamilya nito. Naging 

pursigido tuloy siyang baguhin ang 
kaniyang pisikal na anyo.

Pumasok sa isipan ni Huyen na 
sumailalim sa plastic surgery, ngunit 
wala naman siyang sapat na pera 
upang gawin ito. Nang makapagtra-
baho, pinaalagaan niya muna ang 
mga anak sa kaniyang ina. Matapos 
daw ang tatlong taong pagtatra-
baho, nakapag-impok ng sapat na 
pera si Huyen upang isakatuparan 
ang kaniyang planong plastic sur-
gery. Gumastos siya ng 100,000,000 
dongs, o katumbas ng 224,579 piso. 
Hindi niya raw malilimutan ang 
kaniyang karanasan, dahil bukod sa 
mahal ang kaniyang ginastos, napa-
kasakit daw ng isang prosesong kail-
angan niyang pagdaanan: ito ay ang 
chest augmentation procedure.

Nakaapekto rin umano ito sa kani-
yang pananaw o perspektibo dahil 
mas nagkaroon daw siya ng tiwala 
sa kaniyang sarili, dahil wala nang 
nanlalait o nangmamata sa kaniya. 
Naging masaya naman siya sa nag-
ing resulta ng kaniyang pagbaba-
gong-anyo.

Source: Noypi Republic, World of Buzz, Oriental 
Daily, Trendz PH

IBA’T IBANG URI NG SCAM NAGSULPUTAN!
PILIPINAS - Ayon sa Securities and 
Exchange Commission (SEC), anim na 
corporate registrations ang kanilang 
tinanggal dahil sa serious misrepre-
sentation.

Nagpalabas din ng siyam na cease 
and desist orders at 123 abiso at ba-
bala ukol sa posibleng scam.

Paglalahad ng komisyon, malaki 
ang kaibahan nito kung ihahambing 
sa 65 na advisories at 18 cease and 
desist orders na inilabas nitong 2019.

“Fraudsters have seen the COVID-19 
pandemic as an opportunity to prey 
on our fellow Filipinos. Some would 
appeal to the good nature of our 
people during these difficult times 

by claiming that a small percentage of 
their investments or profits from their 
investments will be donated to the 
COVID-19 effort. Others would take 
advantage of people looking for alter-
native sources of income while opera-
tions and work in most industries are 
suspended or limited,” saad ng SEC.

Wala rin aniyang pinipili ang mga 
scammer at binibiktima kahit sinong 
makursunadahan.

Kasama na rito ang mga negosyong 
may alok na napakataas na rates of 
return; walang registration sa SEC; 
walang physical office at puro online 
ang mga transaksyon; at maraming 
iba pa. (Josephine Patricio) Police Files

Nagbanta si Pang. Rodrigo Duterte 
na itutuloy nito ang pagkalas sa Visiting 
Forces Agreement (VFA) kung mabigo 
ang Estados Unidos na makapagbigay 
ng 20-milyong dosage ng COVID-19 
vaccine.

Sinabi ni Pangulong Duterte na kung 
nais tumulong ang US ay dapat manahi-
mik na lamang umano ito at i-deliver na 
sa Pilipinas ang bakuna.

“Ang kanilang Visiting Forces Agree-
ment matatapos na. Ngayon, pag hindi 
ako pumayag, aalis talaga sila. Kung hin-
di sila maka-deliver ng maski na lang a 
minimum of mga 20 million vaccines, 
they better get out,” wika ni Duterte.

Ayon pa kay Pangulong Duterte, hindi 
rin dapat maniwala ang publiko na agad 
na ide-deliver ng Estados Unidos ang 
mga bakuna.

“Hindi nga niya ma-deliver sa kani-
yang lugar, dito pa. Itong amerikano 
talaga. Maniwala kayo. I’ve been in gov-
ernment, dealt with them many times. 
That’s hwy naging cynic ako sa kanila 
kasi wala pa… eh, kung ibigay edi ibigay, 
wala naman,” ani Duterte.

Noong Hunyo nang suspindihin ng 
gobyerno ang pagbasura sa VFA kung 
saan tatagal ito ng anim na buwan at 
nagtapos nitong nakaraang Disyembre 
2020. Bombo News

‘No vaccine, no stay here’ 
- bilin ni Pangulo ng Pilipinas Rodrigo Duterte 

Hindi blackmailing ang hiling ni Duterte sa Amerika kundi bilang kaalyado ng bansa mula’t sapol
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 Tagapagbantay sa komunidad, naghahatid ng 
   mga balita, negosyo at serbisyo ng Filipino

CALL:

A New Year Gift 
of your Life Time
Searching for a single female (middle age) to 
rent this spacious furnished, one bedroom with 
all the amenities. A great location - BUS STOP and 
GO-TRAIN, a few steps away; $295.00 per month 
for the utilities. There will be no money exchanged 
for the balance of the rental arrangement. Call Mr. 
Foster for more information at 416-439-0782.   
      No answer---Please leave a message

Aso, isang ‘bayani’ matapos iligtas 
ang sanggol 
sa Cebu
CEBU CITY – Nananawagan 
ngayon ang mga otoridad 
sa publiko na i-report sa 
pulisya kung may nakilala 
o nalaman silang bagong 
panganak ngunit walang 
dinadalang anak.

Ito’y matapos na inaban-
dona ang isang bagong 
silang na sanggol sa 
isang damuhan malapit 
sa dumpsite sa Brgy. 
Magkagong, bayan ng 

Sibonga, Cebu.
Una rito, habang nagmamaneho 

ng kanyang motorsiklo ang isang 
Junrell Fuentes sa bukiring bahagi 
ng nasabing lugar pasado alas-
11:00 ng umaga noong bisperas 
ng Pasko, sinusundan ito ng isang 
aso at tila kinukuha ang kanyang 
atensyon.

Kaya naisipan niyang sundan ito 
at doon na niya nakita ang isang 

lalaking sanggol na nakabalot sa 
isang brown na tuwalya.

Inihayag pa ng mga otoridad 
na kakapanganak lang umano 
sa bata dahil makikita pa ang 
umbilical cord na nakasabit pa sa 
pusod nito.

Sa ngayon, nasa pangangalaga 
na ng Municipal Social Welfare and 
Development Office ang nasabing 
sanggol. Bombo News

ISANG pag-aaral ang isinagawa ng 
mga mananaliksik mula sa Harvard 
University kamakailan tungkol sa li-
mang healthy habits na maaaring 
makapag-extend ng buhay ng tao ng 
higit pa sa isang dekada.

Anu-ano ang mga ito?
Ang hindi paninigarilyo. Ang 

paninigarilyo ay nagdudulot ng sakit 
sa puso, osteoporosis, stroke, emphy-
sema at iba pang mga malalang prob-
lema sa baga.

Sa oras na matigil ito, ang panganib 
na dulot ng paninigarilyo, kabilang na 
ang sakit sa puso, stroke, at colorecter-
al canser, ay nagsisimulang bumaba sa 
loob lamang ng ilang buwan dahilan 
upang maibalik ang magandang kalu-
sugan ng isang tao.

Pag-eehersisyonang hindi baba-
ba sa 30 minuto kada araw. Ayon 
sa pag-aaral, ang pag-eehersisyo ng 
30 minuto bawat araw ay nagpapal-
akas sa pangkalahatang kalusugan at 
kagalingan ng isang tao. Pinapanatili 
nitong malusog ang puso at maay-
os ang daloy ng dugo sa katawan. 
Binabawasan din nito ang panganib 
ng cardiovascular disease, stroke, met-
abolic syndrome, at diabetes.

Dagdag pa rito, ito rin ay nakaka-
bawas ng manaka-nakang stress at 
nakapagpapabuti sa mood at produc-
tivity ng isang tao.

Pagpapanatili ng isang malusog 
na pagkain.  Hindi lingid sa kaalaman 

Tips sa Pampahaba ng buhay 
ng tao na ang pagkain ng tama ay na-
kakatulong sa pagpapahaba ng buhay 
ng tao. Ang isang malusog na diyeta ay 
nakakatulong na maiwasan ang iba’t-
ibang karamdaman kabilang na ang 
sakit sa puso, hypertension, canser, at 
katarata.

Ang pagkuha ng daily recommend-
ed na bilang ng mga gulay, prutas, 
whole grains, nuts, polyunsaturated 
fatty acids at omega-3, at ang paglilim-
ita sa pagkonsumo ng mga processed 
meats, inumin na matataas sa asukal, 
trans fat, at sodium ay tiyak na maka-
pagpapabuti sa overall health at mag-
papahaba ng lifespan ng isang tao.

Pag-inom ng katamtamang dami 
ng alkohol. Umaabot sa 88,000 katao 
ang namamatay sa US (pa lamang) dahil 
sa pag-inom ng alkohol sa bawat taon.

Ayon sa mga eksperto, ang pag-lim-
ita ng hanggang isang baso ng alkohol 
para sa mga babae, at isa hanggang 
dalawang baso para sa mga lalaki kada 
araw ay nagpapababa sa panganib ng 
sakit sa puso, stroke, diabetes mellitus, 
metabolic syndrome at maagang pag-
kamatay dulot ng toxic na epekto ng 
sobrang alkohol sa katawan.

Pagpapanatili ng normal na tim-
bang. Ang body mass index, o BMI, 
ay isang paraan upang masuri kung 
ang isang tao ay nasa malusog na han-
ay ng timbang ayon sa kanyang taas. 
Ang rekomendadong BMI ay nasa 
pagitan ng 18.5 at 24.9.

Ang pagsunod sa mga nabanggit 

na kasanayan ay magdudulot ng isang 
malaking epekto sa average life ex-
pectancy ng isang tao. Halimbawa na 
lang sa edad na 50, ang mga lalaking 
sumusunod sa healthy habits na ito ay 
nakitaan ng pag-extend ng kanilang 
lifespan ng up to 12.2 years, habang sa 
kababaihan naman,  umabot ito hang-

gang sa 14 na taon.
“Ang mga simpleng pagbabago sa 

kaugalian ng tao kagaya nito ay mag-
dudulot ng malaking kalamangan sa 
kanilang kalusugan at kahabaan ng 
buhay,” saad ng pangunahing ma-
nanaliksik na si Meir Stampfer, mula sa 
Harvard Chan School of Public Health.
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To Their Friends, 
FIND OUT WHY.

“Canada has a strong and active Filipino community
of nearly 700,000 people,  and it continues  to grow. The Philippines  is one 
of the largest source countries  for  immigrants in Canada,  and Filipino 
is Canada’s fastest growing language.”
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