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BBM ang Pangulo  at Inday 
Sara Bise Presidente
 ng Pilipinas   

Unang Bilangan ng Halalan 2022 sa Pinas

Mga Nangunang SENADOR

1.   Bongbong Marcos Jr. (PFP) 15,339,878
2.  Maria Leonor Robredo (Independent) 7,288,834
3.  Emmanuel Pacquiao (PROMDI) 1,262,192
4.  Francisco Moreno (Aksyon)  1,063,656
5.  Pan�lo Lacson (Reporma) 505,265

1.   Padilla R.   12,491,886
2.  Legarda   12,237,106
3.  Tulfo   11,718, 657
4.  Gatchakian  10,511,221
5.  Escudero 10, 473, 576

Bongbong Marcos Jr. - 62.16%
Maria Leonor Robredo -19.01%
Francisco Moreno - 13.75%
Emmanuel Pacquiao - 2.81% 
Pan�lo Lacson - 1.85%

Sarah Duterte - 67.21%
Sotto-19.01%
Kiko Pangilinan - 13.75%
Ang - 9.71% 
Atienza - 0.24%

Partial & uno�cial tally pa lang na  80% sa 
mahigit 67 milyon Pilipino ang nabilang sa 

mga boto  sa iba’t ibang panig ng bansa.

PRESIDENT VICE-PRESIDENT
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Presyo ng Gasolina sa Canada

Presyo ng gasolina sa Canada tataas dahil 
ginulo ng labanan sa Ukraine ang oil market

CANADA - Dahil tinanggal ang 
oil supplies ng Russia sa merkado 
at nabigo ang OPEC nations 
na dagdagan ang produksyon, 
nagbabala ang mga eksperto na 
ang presyo ng gasolina sa bansa 
ay hindi bababa anytime soon. 

Ang mga Canadian sa maraming 
bahagi ng bansa ay nagulat sa 
pagtaas na presyo ng gasolina,  na  
higit $2 kada litro. Tumalon umano 
ng apat o anim na sentimo sa 
maraming urban centres sa buong 
bansa. Sa Vancouver, ang presyo 
ng regular na gasolina ay umabot 
sa $2.17.

Ang presyo sa Prairies 
mga probinsya ng Alberta, 
Saskatchewan at Manitoba ay 
hindi nagbago sa nakalipas na 
araw.

Binigyang-diin ni McTeague na 
lahat ng Canadians ay naapektuhan 
ng pagtaas ng presyo ng gasolina, 
nagmamaneho man sila o hindi, 
dahil ang goods ay tina-transport 
ng mga sasakyan na umaasa sa 
diesel.

Ang presyo ng diesel ay higit $2 
sa maraming parte ng bansa. Sa St. 
John’s, Nfld., ang presyo ng diesel 
ay nasa $2.73.

Ang pagtaas sa presyo ng 
gasolina ay isang paraan para 
pigain ang budget ng mga 
Canadian, habang ang inflation ay 

umabot sa 6.7% noong nakaraang 
buwan na pinakamataas sa 
nakalipas na 31 taon. 

May sitwasyon tayo rito sa 
heightened super inflation 
… isang energy bubble … na 
nagsisimulang tamaan ang mga 
konsumer sa buong mundo na 
maaaring mag-trigger ng global 
recession, aniya. RCI

PILIPINAS - Umaasa ang Department 
of Tourism na malaki ang maitutulong 
ng bagong tatag na Clark Internation-
al Airport sa muling pagbangon ng 
sektor ng turismo sa bansa.

Sa isang panayaam, sinabi in Tour-
ism Secretary Bernadette Romu-
lo-Puyat na ang pagkakatayo ng pali-
parang ito ay magrerseulta ng mas 
maraming arrivals at makahihikayat 
pa ng mga foreign tourists na bumisi-
ta sa Pilipinas.

Maliban pa rito, mas madali raw 
makabibisita ang mga turista sa 
hilagang bahagi ng Luzon dahil hindi 
na nila kinakailangang lumapag pa sa 
NAIA.

Dahil dito, inaasahan umanong da-
rami ang bilang ng mga turista sa mga 
tourist destinations sa Norte kagaya 
na lamang ng Baguio, La Union, Ilo-
cos, at Baler.

Mababatid na inaasahang aabot sa 
8 milyong pasahero ang capacity ng 
naturang paliparan kada taon.

Una nang nag-offer ng direct flights 
papunta sa Clark International Airport 
ang ilang mga airlines mula sa South 
Korea. (BRIGADA)

Bagong Clark 
terminal, maka-
tutulong sa 
pag-recover ng 
turismo – DoT

CHINA - Nagimbal ang 
marami nang malaman na 
isang matandang lalaki ang 
napagkamalang patay na at 
dinala pa sa morgue sa Shanghai 
dahil sa COVID-19.

Base sa footage na nakuha ng 
isang bystander, maging ang 
mga naka-full protective gear na 
mga manggagawa na kumuha 
sa sinasabing patay na matanda 
ay nagulat nang natuklasan na 
buhay pa ang kanilang bitbit.

Mabilis na kumalat sa social 
media ang nasabing video na 
nagresulta sa pagkagulat at 
pagkagalit ng mga tao.

Tinawag na iresponsable ng 
marami ang ginawa ng nursing 
home na pagpapadala sa 
morgue sa isang buhay pa na 
pasyente.

Kaugnay nito, natanggal sa 
puwesto ang head ng nursing 
home habang tatlong opisyal 
din ang natanggal mula sa 
district civil affairs bureau and 
social development office. 
(BRIGADA)

Senior, idinekla-
rang patay na 
kahit buhay pa 
sa China
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Puwersa ng Russian 
sinalakay ang Ukraine.
Ano sinasabi ng Bibliya?

Tingnan ang ilang komento 
tungkol sa mga kilalang lider 
ng relihiyon at sa digmaan sa 
Ukraine:

“Walang sinasabi ang lider 
ng Russian Orthodox Church 
na si Patriarch Kirill laban sa 
ginagawang pag-atake ng 
Russia. . . . Ang Simbahan 
niya ay nagpapakalat ng mga 
propaganda o di-totoong mga 
kuwento tungkol sa Ukraine 
at nagagamit ito ni Putin para 
palabasin na tama lang ang 
ginagawa niya.”—EUobserver, 
Marso 7, 2022.

“Para kay Patriarch Kirill . . . 
walang mali sa pag-atake ng 
bansa nila sa Ukraine. Sinasabi 
niyang bahagi ito ng paglaban 
sa kasalanan.”—AP News, Marso 
8, 2022.

“Noong Lunes, binasbasan 
ng lider ng Ukrainian Orthodox 
Church na si Metropolitan 
Epiphanius I ng Kyiv ang mga 
miyembro nila para ‘labanan ang 
militar ng Russia’ . . . Sinabi pa 
[niya] na ang pagpatay sa mga 
sundalo ng Russia ay hindi isang 
kasalanan.”—Jerusalem Post, 
Marso 16, 2022.

“Kami [ang Ukrainian Council 
of Churches and Religious 
Organizations (UCCRO)] ay 
sumusuporta sa militar 
ng Ukraine at sa lahat ng 
lumalaban para sa bansa namin, 

binabasbasan namin ang mga 
ginagawa nila para ipagtanggol 
ang Ukraine sa mga kaaway nito, 
at ipinagdarasal namin sila.”—
Pahayag ng UCCRO *, Pebrero 24, 2022.

Ano sa palagay mo? Dapat 
bang hikayatin ng mga 
relihiyong nagsasabing 
sumusunod sila kay Jesu-
Kristo ang mga miyembro 
nila na sumali sa digmaan? 
Ano ang sinasabi ng 
Bibliya?

Ang kasaysayan 
ng relihiyon sa 
mga digmaan

 Ipinapakita ng kasaysayan 
na madalas kunsintihin ng mga 

relihiyon ang mga digmaan. 
Itinuturo din nilang katanggap-
tanggap ito o na kailangan 
talagang makisali dito. Kasabay 
nito, sinasabi nilang itinataguyod 
nila ang kapayapaan. Matagal 
nang sinasabi ng mga Saksi 
ni Jehova sa mga tao ang 
pagkukunwaring ito ng mga 
relihiyon. Tingnan ang ilang 
halimbawa na makikita sa mga 
publikasyon namin.

Makikita sa “Ang mga 
Krusada—Isang ‘Kalunus-lunos 
na Ilusyon’” na ang Simbahang 
Romano Katoliko ang nasa likod 
ng mga masaker na ginawa sa 
ngalan ng Diyos at ng Kristo.

Ipinapakita sa “Ang Iglesya 
Katolika sa Aprika” na hindi 
napatigil ng relihiyon ang mga 

labanan ng tribo, o kahit pa nga 
ang genocide o paglipol ng lahi.

Ipinapakita sa maraming 
digmaang naganap na may mga 
sumuportang klero ng Katoliko, 
Ortodokso, at Protestante sa 
magkabilang panig ng mga ito. 
Basahin ang mga artikulong 
“Masisisi Ba ang Relihiyon?,” 
“Ang Bahagi ng Relihiyon sa 
mga Digmaan ng Tao,” at “Ang 
Relihiyon ay Pumapanig.”

Dapat bang 
sumuporta ang 
mga relihiyong 

Kristiyano sa 
digmaan?

 Ang itinuro ni Jesus: “Dapat 
mong mahalin ang iyong 
kapuwa gaya ng iyong sarili.” 
(Mateo 22:39) “Patuloy na 
mahalin ang inyong mga 
kaaway.”—Mateo 5:44-47.

Pag-isipan: Masasabi bang 
sinusunod ng isang relihiyon 
ang utos ni Jesus tungkol sa pag-
ibig kung hihikayatin nito ang 
mga miyembro nila na pumatay 
sa digmaan? Para malaman 
ang sagot, basahin ang mga 
artikulong “Ang Tunay na mga 
Kristiyano at ang Digmaan” 
at “Posible Kayang Ibigin ang 
Kaaway?”

Ang sinabi ni Jesus: “Ang 
Kaharian ko ay hindi bahagi 
ng sanlibutang ito. Kung ang 
Kaharian ko ay bahagi ng 
sanlibutang ito, lumaban sana 
ang mga tagasunod ko para 
hindi ako madakip.” (Juan 18:36) 
“Ang lahat ng gumagamit 
ng espada ay mamamatay sa 
espada.”—Mateo 26:47-52.

Pag-isipan: Kung hindi 
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sapat na dahilan ang 
pagprotekta kay Jesus 
para lumaban ang mga 
Kristiyano, may iba pa 
bang mas mabigat na 
dahilan para lumaban sila? 
Para makita kung paano 
tinularan ng mga Kristiyano 
noon ang halimbawa at 
mga turo ni Jesus, basahin 
ang artikulong “Dapat 
Bang Sumali sa Digmaan 
ang mga Kristiyano?”

Ano ang 
mangyayari sa 
mga relihiyong 
nagtataguyod o 
sumusuporta sa 
mga digmaan?
Itinuturo ng Bibliya na hindi 

tinatanggap ng Diyos ang 
mga relihiyong nag-aangking 
tagasunod ni Jesus pero hindi 
naman sumusunod sa mga 
turo niya.—Mateo 7:21-23; Tito 
1:16.

 Ipinapakita ng aklat ng 
Apocalipsis na sisingilin ng 
Diyos sa mga relihiyong ito 

ang “lahat ng pinatay sa lupa.” 
(Apocalipsis 18:21, 24) Para 
malaman kung bakit, basahin 
ang artikulong “Ano ang 
Babilonyang Dakila?”

 Ipinakita ni Jesus na lahat 
ng relihiyong itinakwil ng 
Diyos ay pupuksain dahil sa 
masasamang ginagawa nila, 
kung paanong ang bulok 
na puno na namumunga ng 
bulok na bunga ay “pinuputol 
at inihahagis sa apoy.” (Mateo 
7:15-20) Para malaman kung 
paano ito mangyayari, basahin 
ang artikulong “Malapit Na ang 
Wakas ng Huwad na Relihiyon!”

Naiibang 
kristiano ang 
mga Saksi ni 

Jehova
Sinusunod ng mga Saksi ni 

Jehova sa Russia at Ukraine, pati na 
sa buong mundo ang utos ni Jesus 
na manatiling neutral sa politika 
at umiwas sa mga digmaan. Kaya 
hindi sumasali o sumusuporta 
sa mga isyung ito o sa iba pang 
gaya nito ang mga Saksi ni Jehova. 
Dahil determinado silang sundin 
ang sinasabi sa Bibliya, may mga 
Saksi na pinag-uusig. (Juan 15:19, 
20; 2 Timoteo 3:12) Halimbawa, 

maraming Saksi sa Russia ang 
ipinakulong ng gobyerno doon 
at pinahirapan pa nga ang ilan. 
Kinuha din ang mga lugar nila 
sa pagsamba. Para sa higit pang 
impormasyon, magpunta sa www.
jw-russia.org.

Panoorin ang apat-na-minutong 
video na Jehovah’s Witnesses in 
Remain Faithful Despite Brutal 
Home Raids para makita kung 
paano pinag-uusig ng Russia 
ang mga Saksi ni Jehova dahil sa 
pananampalataya nila.

Kilalang neutral ang mga Saksi 
ni Jehova. Panoorin ang video na 

Matatag Kahit May Pag-uusig para 
makita kung paano sila nanatiling 
neutral sa kabila ng matinding 
pag-uusig ng Nazi Germany at ng 
dating Soviet Union.

Magpunta sa aming website 
at matuto pa nang higit tungkol 
sa mga paniniwala namin, pati 
na sa pangako ng Bibliya sa 
hinaharap na mawawala na ang 
mga digmaan. (Isaias 2:4; Jeremias 
29:11) Inaanyayahan ka naming 
kontakin kami para sa higit pang 
impormasyon.

Photo credits, left to right: Photo by Sefa Karacan/
Anadolu Agency/Getty Images; Maxym Marusenko/
NurPhoto via Getty Images

The head of the Russian Orthodox Church Leader of the Ukranian Orthodox Church
 Patriarch Kirill  Epiphanius I

Mga Saksi ni Jehova ginugulo sa bawat pulong ng militar sa 
Russia at Ukraine dahil sa pagiging neutral sa usaping politika.

Sinasalakay sa bawat pagpupulong ang mga Saksi ni Jehovah

Inuusig at  kinukulong
dahil sa pagiging 

NEUTRAL mga Saksi ni
Jehova

BASEMENT FOR RENT
Location: North of Lawrence on Bellamy Rd

CLOSE TO ALL AMENITIES
 TTC BUS at the front house 
ALL UTILITIES INCLUDED w/

UNLIMITED HIGH SPEED INTERNET
Fully Furnished

Two Bedroom

$1200/monthly Call 647-287-1870 
for more info
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Tiyak na napagod si 
Jesus matapos siyang 
manalangin magdamag 
para pumili ng 12 apostol. 
Umaga na ngayon, pero 
kaya pa rin niya at gusto 
niyang tulungan ang 
mga tao. Ginawa niya 
ito sa gilid ng bundok 
sa Galilea, marahil di-
kalayuan sa Capernaum, 
ang sentro ng kaniyang 
ministeryo.

Maraming mula sa 
malayo ang nagpunta 
sa kaniya. May galing sa 
timog, mula sa Jerusalem 
at sa mga lugar sa Judea. 

Ang Tanyag na Sermon sa Bundok
MATEO 5:1–7:29  LUCAS 6:17-49

Ang iba ay mula sa mga 
lunsod sa baybayin ng 
Tiro at Sidon sa hilagang-
kanluran. Bakit nila 
hinahanap si Jesus? “Para 
makinig sa kaniya at 
mapagaling sa kanilang 
mga sakit.” At iyon nga ang 
nangyari—“gumagaling 
silang lahat” dahil sa 
kapangyarihan ni Jesus. 
Biruin mo! Lahat ng 
may sakit ay gumaling. 
Pinagaling din niya ang 
“mga pinahihirapan ng 
masasamang espiritu,” 
mga biktima ng mga 
anghel ni Satanas.—

Lucas 6:17-19.
Pagkatapos, naghanap 

si Jesus ng patag na lugar 
sa gilid ng bundok, at 
nagtipon sa palibot niya 
ang marami. Malamang 
na nakaupo malapit sa 
kaniya ang mga alagad 
niya, lalo na ang 12 
apostol. Sabik ang lahat 
na makinig sa gurong 
ito, na gumagawa ng 
himala. Nagbigay si 
Jesus ng isang sermon 
na tiyak na nakatulong 
sa mga nakikinig. Mula 
noon, napakarami 
nang nakinabang 

sa sermong ito. Tayo 
man ay makikinabang 
sa malalalim na 
katotohanan sa sermong 
ito na iniharap nang 
simple at malinaw. 
Ginamit ni Jesus 
sa pagtuturo ang 
karaniwang gawain at 
mga bagay na pamilyar 
sa mga tao. Kaya madali 
itong naunawaan ng 
mga gustong sumunod 
sa pamantayan ng Diyos 
at mapabuti ang buhay. 
Ano ang mahahalagang 
punto sa sermon ni 
Jesus?

www.jw.org
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Pagbabago ng Klima at ang 
Kinabukasan Natin—Ano 
ang Sinasabi ng Bibliya?

“Sirang-sira na ang klima 
natin. Darating ang panahon 
na wala nang mabubuhay sa 
lupa.” —The Guardian.

Napapaharap tayo sa na-
pakalaking problema na ka-
gagawan ng tao. Naniniwala 
ang maraming siyentipiko na 
kagagawan ng tao ang global 
warming o pagtaas ng tem-
peratura ng mundo. Dahil 
dito, nagkaroon ng pagbaba-
go sa klima na nagdulot ng 
malalaking problema, gaya 
ng sumusunod:

 Mas madalas at matinding 
pagbabago sa klima, gaya 
ng mga heat wave, tagtuyot, 
at mga bagyo, na nagdudu-
lot ng mas maraming pag-
baha at mga wildfire.

 Natutunaw na mga yelo 
sa Artiko.
 Pagtaas ng sea level.

Buong mundo ang apekta-
do sa pagbabago ng klima. 
Matapos pag-aralan ang sit-
wasyon ng 193 bansa, sinabi 
ng New York Times: “Humihin-
gi ng tulong ang planeta na-
tin.” Dahil napakarami nang 
namamatay at naaapektuhan 
ng pagbabago sa klima, sin-
abi ng World Health Organi-
zation na ito ang “pinakamal-
aking banta sa kalusugan ng 
mga tao.”

Pero hindi tayo dapat 
mawalan ng pag-asa. Inihu-
la ng Bibliya ang mga pang-
yayaring ito. Sinasabi rin ng 
Bibliya kung bakit tayo maka-
kapagtiwala na kikilos ang Di-
yos at kung ano ang gagawin 
niya para protektahan ang 
kinabukasan natin.

Katuparan 
ba ng hula sa 

Bibliya ang 
pagbabago sa 

klima?
 Oo. Ang pagbabago sa kli-

ma dahil sa global warming 
ay katulad ng mga pangya-
yari na inihula sa Bibliya.

 Hula: ‘Ipapahamak ng Diyos 
ang mga nagpapahamak sa 
lupa.’—Apocalipsis 11:18.

Inihula ng Bibliya na da-
rating ang panahong halos 
masisira ang lupa dahil sa 
kagagawan ng tao. Dahil sa 
global warming, napakalaki 
na ng pinsalang nagawa ng 
tao sa lupa.

Ipinapakita ng hulang ito 
kung bakit hindi tayo maka-
kaasa na kayang solusyunan 
ng tao ang problemang ito. 
Pansinin na kikilos ang Diyos 
sa panahong “ipinapahamak 

Ano ang 
Sinasabi 
ng Bibliya 
Tungkol sa 
Aborsiyon?

Hindi ginamit ng Bibliya 
ang salitang “aborsiyon” na 
tumutukoy sa sinasadyang 
pagpapalaglag. Pero makikita 
sa maraming teksto sa Bibliya 
ang pananaw ng Diyos sa 
buhay, kasama na ang buhay ng 
hindi pa naisisilang na sanggol.

 Ang buhay ay regalo ng 
Diyos. (Genesis 9:6; Awit 36:9) 
Mahalaga sa kaniya ang buhay, 
pati na ang buhay ng isa na nasa 
sinapupunan ng ina. Kaya kung 
sasadyain na ipalaglag ang 
isang sanggol, ito ay pagpatay.

 Sinabi ng Kautusan ng Diyos 
sa mga Israelita: “Kung may mga 
taong mag-away at masaktan 
nila ang isang babaeng 
nagdadalang-tao at mapaaga 
ang panganganak nito pero 
wala namang namatay, dapat 
magbigay ang nagkasala ng 
bayad-pinsala na ipapataw ng 
asawa ng babae; at ibabayad 
niya kung ano ang ipinasiya ng 
mga hukom. Pero kung may 
mamatay, magbabayad ka ng 
buhay para sa buhay.”—Exodo 
21:22, 23. *
Mapapatawad pa ba ng 
Diyos ang nakagawa ng 
aborsiyon?

Patatawarin ni Jehova ang 
lahat ng taimtim na nagsisisi sa 
kanilang ginawang kasalanan, 
kasama na ang aborsiyon.—
Awit 86:5.
Mali pa rin ba ang aborsiyon 
kahit nanganganib na ang 
buhay ng ina o ng sanggol?

 Batay sa sinasabi ng Bibliya 
tungkol sa buhay ng hindi 
pa naisisilang na sanggol, 
hindi dahilan ang posibleng 
panganib sa kalusugan ng ina o 
ng sanggol para ipalaglag ang 
bata.

 Paano naman kung sa 
araw ng panganganak ay 
kailangang mamili kung ang 
buhay ng ina o ng sanggol 
ang ililigtas? Sa ganitong kaso, 
ang mga sangkot ang siyang 
magpapasiya kung sino ang 
ililigtas.
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“Ang puso ng matuwid ay nag-iisip 
muna bago sumagot,

Pero inilalabas agad ng bibig ng 
masama ang masasamang bagay.”

Kawikaan 15:28

ng tao ang lupa.” Totoo, gu-
magawa ng paraan ang ilan 
para solusyunan ang climate 
change. Pero anuman ang 
gawin nila, hindi pa rin nila 
kayang pahintuin ang mga 
tao na sirain ang lupa.

Hula: “Makakakita ang mga 
tao ng nakakatakot na mga 
bagay.” —Lucas 21:11.

 Inihula ng Bibliya na maka-
kakita tayo ng “nakakata-
kot na mga bagay,” o mga 
pangyayari, sa panahon na-
tin. Dahil sa climate change, 
napakaraming nangyaring 
nakakatakot na sakuna sa 
buong mundo. Sa ngayon, 
may mga taong nakakaranas 
ng eco-anxiety—ang matin-
ding pagkatakot na tuluyan 
nang lalala ang mga proble-
ma sa kapaligiran at walang 
matitirang buhay.

Hula:“Sa mga huling araw, 
magiging mapanganib at 
mahirap ang kalagayan. Da-
hil ang mga tao ay magiging 
makasarili, maibigin sa pera, . 
. . di-tapat, . . . ayaw makipag-
kasundo, . . . taksil, matigas 
ang ulo.” —2 Timoteo 3:1-4.

 Inihula ng Bibliya ang ma-
giging ugali ng mga tao, at 
nagkaroon ng climate change 
dahil sa mga ugaling ito. Mas 
mahalaga sa mga gobyerno 
at negosyante ang pag-un-
lad ng ekonomiya kaysa sa 
magiging kinabukasan ng 
mga tao. Kahit sinisikap nila 
na magtulong-tulong, hindi 
pa rin sila magkasundo kung 
paano sosolusyunan ang 
global warming.

 Ipinapakita ng hulang ito 
na hindi natin aasahan na 
magbabago ang lahat ng tao 

at kikilos sila para alagaan 
ang lupa. Sinasabi ng Bib-
liya na ang mga taong ito 
na makasarili ay “lalo pang 
sásamâ.” —2 Timoteo 3:13.

Kung bakit tayo 
makakapagti-
walang kikilos 

ang Diyos
 Ipinapakita ng Bibliya na 

bilang ating Maylalang, ma-
halaga sa Diyos na Jehova * 
ang planetang Lupa at ang la-
hat ng nakatira dito. Tingnan 
ang tatlong teksto na nagpa-
pakitang kikilos ang Diyos.

 1.‘Hindi nilalang ng Diy-
os ang lupa nang walang 
dahilan, kundi nilikha niya 
ito para tirhan.’—Isaias 
45:18.

 Gagawin ng Diyos ang la-
hat ng layunin niya sa lupa. 
(Isaias 55:11) Hindi niya haha-
yaan na tuluyan itong masira 
o umabot sa puntong hindi 
na ito puwedeng tirhan.

2.“Ang maaamo ang 
magmamay-ari ng lupa, at 
mag-uumapaw ang kanil-
ang kaligayahan dahil sa 
lubos na kapayapaan. Ang 
mga matuwid ang magma-
may-ari ng lupa, at titira 
sila roon magpakailan-
man.” —Awit 37:11, 29.

 Ipinangako ng Diyos na tit-
ira ang mga tao nang payapa 
dito sa lupa magpakailan-
man.

 3.“Ang masasama ay 
lilipulin mula sa lupa.” —
Kawikaan 2:22.

 Ipinangako ng Diyos na aa-
lisin niya ang lahat ng patuloy 

na gumagawa ng masama, 
pati na ang mga sumisira sa 
lupa.

Kung ano ang 
gagawin ng 

Diyos para sa 
kinabukasan 

natin
 Paano tutuparin ng Diyos 

ang mga pangako niya tung-
kol sa lupa? Gagamitin niya 
ang isang gobyerno para sa 
buong mundo na tinatawag 
na Kaharian ng Diyos. (Ma-
teo 6:10) Mamamahala ang 
Kahariang ito mula sa langit. 
Hindi ito makikipag-ugnayan 
sa mga gobyerno ng tao para 
solusyunan ang mga proble-
ma sa lupa at sa kapaligiran. 
Sa halip, papalitan ng Kah-
arian ng Diyos ang lahat ng 
gobyerno ng tao. —Daniel 
2:44.

 Makikinabang ang lahat ng 
tao pati na ang kapaligiran 
sa mga gagawin ng Kaharian 
ng Diyos. (Awit 96:10-13) 
Tingnan kung ano ang 
gagawin ng Diyos na Jehova 
sa pamamagitan ng kaniyang 
Kaharian.

  Aayusin ang 
kapaligiran

 Ang sabi ng Bibliya: “Ang 
ilang at ang tuyong lupain ay 
magsasaya, at ang tigang na 
kapatagan ay magagalak at 
mamumulaklak na gaya ng 
safron.” —Isaias 35:1.

 Ibig sabihin: Aayusin ni Je-
hova ang planetang Lupa, ka-
hit pa ang mga lugar na sinira 
na nang husto ng mga tao.

 Pipigilan ang 
masasamang lagay ng 

panahon

 Ang sabi ng Bibliya: “Pina-
huhupa [ni Jehova] ang buha-
wi; kumakalma ang mga alon sa 
dagat.” —Awit 107:29.

 Ibig sabihin: Kontrolado ni 
Jehova ang lahat ng elemento. 
Hindi na muling magkakaroon 
ng masasamang lagay ng pana-
hon.

  Tuturuan ang 
mga tao kung paano 

aalagaan ang lupa

 Ang sabi ng Bibliya: “Bibig-
yan kita ng kaunawaan at itutu-
ro ko sa iyo ang daan na dapat 
mong lakaran.” —Awit 32:8.

 Ibig sabihin: Ipinagkatiwala 
ni Jehova sa mga tao ang pan-
gangalaga sa lupa. (Genesis 1:28; 
2:15) Tuturuan niya tayo kung 
paano ang tamang pangangala-
ga sa lupa at kung paano mamu-
muhay nang hindi nasisira ang 
kalikasan.

Sinasabi ba 
ng Bibliya na 

masusunog ang 
lupa dahil sa global 

warming?
Iniuugnay ng ilang tao ang 

global warming sa sinasa-
bi ng Bibliya na “nakalaan sa 
apoy” ang lupa. (2 Pedro 3:7) 
Pero ipinapakita ng konteks-
to na ang talatang ito ay hindi 
tumutukoy sa literal na lupa o 
literal na apoy. Para sa higit 
pang impormasyon, tingnan 
ang artikulong “Magugunaw 
Ba ang Mundo?” 

(sasagutin yan sa www.jw.org 
search “ Magugunaw Ba ang 

Mundo?}
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Once again, the Filipino Canadian 
communities in Ontario are agog and 
started gearing up for the coming pro-
vincial election on June 2, 2022. Three 
prominent Filipino Canadians have been 
declared official candidates by their po-
litical parties to contest for Member of 
Parliament( MPP) positions in their re-
spective constituency ridings.

The three are Paul Saguil, Ontario Lib-
eral MPP candidate for Willowdale(North 
York), Christine Santos, NDP MPP candi-
date for Ajax-Pickering, and Veronica 
Javier, NDP candidate for MPP in Scar-
borough-Guildwood(Toronto). This is 
the first time that 3 Filipino kababayans 
(compatriots) are running simultane-
ously for MPP seats in the Legislative 
Assembly of Ontario. If elected, the trio 
will become the first Filipino-Canadians 
elected MPPs at Queen’s Park.

Paul Saguil, a lawyer by profession, 
is the Deputy Head of Sanctions Com-
pliance and Anti-Corruption at TD Bank 
Group where he is on the front lines of 
fighting financial crime and combating 
corruption worldwide. An award-win-
ning lawyer, Saguil “ has defended 
equality and human rights before the 
Supreme Court of Canada. He sits on a 
number of boards and advisory groups 
and is a passionate champion for access 
to justice, financial inclusion, and educa-
tion as a pathway to success for every-
one. According to OLP leader Stephen 
Del Duca, Paul is a dedicated commu-
nity advocate and has “spent his entire 
career fighting for people and ensur-
ing their voices are heard.” “My career 
and community volunteerism has been 
dedicated to fighting for inclusion and 
advocating for those whose voices are 
not always present or heard in places of 
power,” said Saguil. “I believe we have an 
incredible opportunity to bring strong 
leadership and integrity back to public 
office and I’m looking forward to fighting 

3 FILCANS RUN FOR ONTARIO MEMBER OF PROVINCIAL PARLIAMENT SEATS
By: Tony A. San Juan, OCT-Retired

for a safer, healthier, and brighter future 
for our province!”( His Willowdale Riding 
East of Bathurst Street, West of Bayview 
Avenue, South of Steeles Avenue, and 
North of 401. With over 91,000 electors, 
the  riding as per the 2016 Census, has 
the highest percentage of ethnic Irani-
ans (12.1%), ethnic Koreans (10.6%) and 
Chinese being the most frequent ethnic 
origin.)

Christine Santos is an entrepreneur 
and educator and has over 20 years of 
experience in child and youth devel-
opment, human resources, journalism, 
and media production. Santos has a 
BA, in Psychology from the De La Salle 
University( Philippines) and BA in Psy-
chology & Human Resources from York 
University. Her certifications include a 
Certificate of Training in Designing for 
Online Learning; Media Maker Expert, 
and WISDOM Life Coach for  Kids. Chris-
tine is the founder of EPIC Generation, 
engaged in Children’s media production 
and leadership training. She has worked 
as a freelance video journalist for ABS-
CBN Corporation and has had work ex-
perience for 10 years as a benefits spe-
cialist, compensation delivery analyst, 
and total rewards specialist in 3 Toronto 
companies. For the past 15 years, as a 

community volunteer, she has been a 
children’s liturgy catechist, choir mem-
ber, and  an alumni mentor. Christine, if 
elected, pledged to “fight for the rights 
of immigrants and workers, support 
small businesses, investment in educa-
tion, and public mental health care”. (The 
electoral riding includes all of the Town 
of Ajax plus that part of the City of Pick-
ering north of Finch Avenue and east of 
Brock Road, the area north of Highway 
401, and east of Valley Farm Road)

A Registered Social Worker, Veronica 
Javier, has a BA and Master in Social Work 
from York University. With a specialty in 
nephrology, Javier is the Policy Develop-
ment Secondee at Scarborough Health 
Network and works with social workers 
across Ontario “to bring to light issues 
faced by patients living with kidney dis-
ease and their families”. Veronica is the 
Ontario region representative for the Ca-
nadian Association of Nephrology Social 
Workers. She is a founding member of 
the Filipino-Canadian Social Workers So-
cial Service Workers Community Work-
ers Network and a volunteer advisor 
and mentor to various Filipino-Canadian 
youth-led organizations, she “nurtures 
youth leadership and fosters discussions 
around identity, culture, and heritage 

within the community.”  Raised in Scarbor-
ough, Veronica has worked with families 
there for over 10 years. Javier, once elect-
ed, wanted to help  “protect what matters 
most to residents from equity to strong 
social services to health care and decent, 
affordable life ” and will fight “to improve 
for investment in underfunded hospitals, 
fixing home care, and long-term care for 
seniors, eliminating barriers for interna-
tionally trained workers and ensuring 
that everyone has access to a decent, af-
fordable home.” (The riding consists of 
the parts from Lake Ontario north along 
Markham Road, west along Eglinton Av-
enue, north along Bellamy Road South, 
west along Lawrence Avenue, north along 
McCowan Road, east along Highway 401, 
south along Morningside Avenue).

In the past, several ambitious Filipinos 
have attempted and thrown their hats 
unsuccessfully in the provincial elector-
al arena. It is hoped that this time, with 
much-needed kababayan political en-
gagement and support, the 3 Filipino 
MPP candidates in Willowdale, Scarbor-
ough, and Ajax, Ontario will be successful 
to represent the Fil-Can community and 
their riding constituents by articulating 
their voices on issues and concerns that 
matter most to them. 

Christine Santos
NDP MPP Candidate for Ajax( Durham)

Veronica Javier 
NDP MPP Candidate for Scarborough-Guildwood.

Jonathan Paul Saguil
 Liberal MPP Candidate for Willowdale( North York)
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Mga likas na sakuna
Sa pamamagitan ng pagkakaroon na 

ng potograpiya noong ika-19 dantaan, 
napangalagaan din ang mga namamasid 

na katibayan ng mahirap na katayuan 
ng pamumuhay sa mga pook na tropiko. 

Sa tulong ng mga kamera at ng mga 
litratista - dalubhasa man o hindi - 

napatunayan ang katotohanan na may 
mga likas na sakuna at kaganapan sa 

Pilipinas, katulad ng mga lindol, 
bagyo, pagsabog ng bulkan at 

pagkasunog ng mga kagubatan. 
Ang kinahinatnan ng lindol noong 1

863 ay nasaksihan at  naitala ni 
Martinez Hébert, isang 

litratista ng  Maharlikang 
Kabahayan ng pamaha-

laang Kastila, habang ang 
kapinsalaang sanhi ng mga 

paglindolnoong 14 18 Hulyo 
20 at 22, 1880 ay nahagip ng mga 

lenteng pangkamera ng potograpong 
Olandes na si Francisco van Camp

Ang mga tagapanimula ng 
potograpiya sa Pilipinas ay mga 
Kanluraning litratista, na mula sa 
Europa ang karamihan. Ang gawaing 
pagkuha ng mga larawan at ang 
pagbubukas ng mga unang mga 
litratuhan (mga estudyo) sa Pilipinas 
noong kapanahunan ng mga 
Kastila, mula sa mga dekada ng 1840 
hanggang 1890, ay nabigyang-daan 
ng mga sumusunod na kadahilanan: 
ginamit ang mga litrato para sa mga 
balita at impormasyon hinggil sa 
katayuan ng kolonya, bilang mga 
kasangkapan sa panghihikayat 
ng mga turista, bilang aparatong 
nakatutulong sa larangan ng 
antropolohiya, bilang kagamitan 
na nakapagpapakita ng katayuan 
sa lipunan, bilang instrumentong 
nakapagtatala ng mga pangyayari 
sa kasaysayan, isang kasangkapan 
sa pakikipagugnayan, para sa mga 
propaganda, at bilang sanggunian 
para sa mga ilustrasyon (mga 
akdang-giuhit) at sa larangan ng 
pag-uukit. Ang gawaing pang-
potograpiya sa Pilipinas ay hindi 
walang impluwensiya at daloy 
ng pumapasok na mga diwang-
pansining mula sa Kanluran 
patungo sa loob ng kapuluang 
kolonisado.     Mula sa Wikipedia 

Mga tagapanimula 
ng potograpiya sa 
Pilipinas

“ang mga larawan ay nagsasalita 
ng isang milyong mga salita”

We can take pictures of your product for printed catalogs or for online store.
Each photo will be in pure white background and edited in photoshop.
       •    100+ photos        $20 per photo (with free Taliba 1/4 B&W Ads one time issue) 
       •     50-90 photos       $25 per photo
       •     20-49 photos       $30 per photo
       •     10-19 photos       $35 per photo
       •     5-9 photos      $40 per photo
       •     2-4 photos      $45 per photo

       •     High resolution jpeg image
       •     Photo editing to remove dust and minor defects
       •     Royalty-free unlimited use license

TalibaFlipzMedia 
Photography Services

      Professional Product Photography – Food, Jewelry 
                             or just pictures of your store.

For inquiry, call Tel. 416-989-7336 / 647-287-1870               Email: 
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If a nuclear war broke out be-
tween the U.S. and Russia, does 
Russia have the advantage since 
they have hypersonic missiles and 
those would hit American cities 
way before U.S. missiles, which are 
only supersonic, will take longer to 
hit Russia?

All US ICBMs are hypersonic. The 
flight time from the east coast of 
the US to Moscow is about 30 min-
utes, a distance of 7,500 km. Which 
means their average speed is about 
Mach 12; missiles are classified as 
hypersonic if they travel at more 
than Mach 5. So US intercontinen-
tal missiles travel at well over twice 
the speed needed to be classified 
as “hypersonic”.

You are buying into the market-
ing buzz and propaganda from 
Russia and China. Hypersonic mis-
siles have formed the basis of the 
US’s strategic defence for over 50 
years; this isn’t some new idea.

With over a million job vacancies 
needing to be filled immediately, Can-
ada is offering international students 
with expiring temporary status an op-
portunity to gain work experience and 
have a better chance at qualifying for 
permanent residency in the country.

Starting this summer, former in-
ternational students currently in the 
country with a post-graduation work 
permit expiring between January and 
December 2022 will qualify for an ad-
ditional open work permit of up to 18 
months, the government announced.

According to Global Affairs Canada, 
foreign students contributed almost 
$22 billion to the Canadian economy 
in 2018 and supported about 170,000 
jobs in 2016.

Some of the policy changes an-
nounced recently, which will take 
place in the summer, include:

■ applicants will no longer be re-
quired to remain in Canada through-
out the time their application is being 
processed

■ applicants who apply for an open 
work permit while waiting for their 
permanent residence application to 
be finalized will be able to get work 
permits valid until the end of 2024. 
This will ensure that all permanent 
residence applications will be finalized 
before applicants will need to apply to 
extend their temporary status again

■ to support family reunification, 
immediate family members who are 
outside Canada and were included in 
a principal applicant’s permanent res-
idence application will be eligible for 
their own open work permit

The Canadian Federation of Inde-
pendent Business (CFIB) earlier this 
month said 55 per cent of small busi-
nesses are experiencing labour short-
ages. And after recently surveying 
1,200 entrepreneurs and 3,000 mem-
bers of the working-age population, 
the Business Development Bank of 
Canada also found that more than a 
quarter of Canadian employers are 
having a hard time retaining their em-
ployees.

Among the hardest hit sectors are 
the trucking industry, which estimates 
a shortage of about 55,000 drivers by 
the end of 2023; the health care sec-
tor, which accounts for nearly one in 
five job vacancies in Canada; and the 
resurgent hospitality industry, which 
has 210,000 fewer employees now 
than it did in February 2020.

IRCC also announced that it has 
doubled the number of permanent 
residence decisions made in the first 
quarter of 2022 compared to the same 
period in 2021.

Travel restrictions throughout most 
of 2020 and 2021 also delayed the 
processing of overseas applications, 

CANADA SEEKS FOREIGN STUDENTS, 
IMMIGRANTS TO EASE LABOUR PAINS

contributing to IRCC’s backlog, which 
currently sits at close to two million 
applications including all immigration 
categories.

Jasraj Singh Hallan, a Calgary-area 
MP who serves as the Conservative 
Party of Canada’s Shadow Minister 
on Immigration, told NCM the an-
nouncement “should have been made 
months ago,” and that the IRCC needs 
to release a plan to show that the in-
ternational graduates who want to 

stay in Canada longer won’t be stuck 
in the application backlog.

“The Liberal government failed to 
listen to calls from the NDP and those 
affected by these delays to ensure ad-
equate staffing and immigration lev-
els are available.”

The NDP is calling on the govern-
ment to regularize the temporary and 
undocumented workers in Canada 
and provide new migrant workers with 
Permanent residency upon arrival.

By Fabian Dawson New Canadian Media

If a nuclear war broke 
out between the U.S. 
and Russia...
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The Philippines celebrate their 
liberation day on June 12, but the 
Filipinos are not free from barbaric 
Spanish colonialism.

Privileges of the Spanish conquer-
ors from 1820 to 2020 are still valid, 
which promote corruption in the re-
gional departments, especially in the 
judiciary.

The anti-social, psychopathic Span-
ish conquerors descendants like to 
snake into positions in which they 
can satisfy their extreme greed and 
megalomania.

This is how investors are black-
mailed, such as a Belgian in Camiguin 
who invested and lost 60,000,000 pe-
sos in a highly modern beach resort. 
When he had finished building the 
plant and applied for the business 
permit from the mayor and district 
administrator, he was told that there 
was a problem and that the busi-
ness permit could not be given, but 
if there was a million pesos here and 
on the other side Pay 2 million pesos 
if he could get his permit. The inves-
tor declined because he did not know 
whether he would be blackmailed 
again in 6 months. A Dutch investor 
in Glan, Sarangani province did ex-
actly the same thing when the former 
mayor blackmailed the investor.

Here we see that a minority of 
psychiatrically striking officials are 
destroying the Philippine economy 
and the future of the Filipinos. In Ca-
miguin e.g. 150 Filipinos can have an 

Why is corruption so prominent 
in the Philippines?

income and the minster for finance, 
higher tax revenues from the tourism 
industry.

The word gets around in the world, 
so that e.g. 180,000 foreigners live 
in the Philippines and 3,500,000 for-
eigners pour their money into the 
Thai economy in Thailand.

Tourists without Filipino roots in 
the Philippines 3,000,000, in Thailand 
35,000,000 tourists.

The country can only develop eco-
nomically and socially if the danger-
ous psychopaths like the plague have 
been fought and eradicated. 

- By Jürgen Frost analyst and orga-
nizer

There are many forms of cor-
ruptions in the world and sad to 
say these corruption were start-
ed by the colonizers such as, 
Spain and Americans when lands 
were turnover to Spanish and 
American families who settled in 

the country. Preference in govern-
ment and businesses were given 
to people who have Spanish and 
American bloods. People were 
taught to bribe to facilitate vari-
ous services. Many Chinese and 
Filipino businessmen have bribe 
their way to get business permits, 
citizenship, customs and lowering 
of their taxes.

The good news is that the cur-
rent government is addressing 
the corruption issue by exposing 
those who are corrupt and re-
moving them from office. There 
are proposals to resurrect death 
penalty for corrupt officials and 
individuals involved in plunders 
and drug trafficking. The corrup-
tion can not be totally eliminated 
but institutionalizing good gov-
ernance and implementing more 
stringent policies on anti-corrup-
tion will surely help the country. 
By Jun Tupas, Technical Consultant

If Russia announced 
it was nuking 
Europe and America 
tomorrow at noon, 
would you be 
scared? By Oleg Volkov

Now we have PUTIN the 
PUTRID. See how Russian 
History repeats it’s self !!!!!

Putin does not throw words 
to the wind.

If I hear him announcing 
something like that, I would 
assume American missiles 
are already on their way to 
my home, delivering atomic 
death to me and everybody I 
care about. And that Russian 
missiles would launch any 
minute now.

Scared? I guess I would be 
scared. I am not religious, so I 
do not know what awaits me 
after death. That’s scary.

I wonder if I would just 
resign and lie down, or if I’ll 
try to run away from the city 
into some place less likely to 
get nuked. 
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UNITED STATE - Iniimbestigahan ng 
mga otoridad sa Woodbridge, New 
Jersey ang isang eskwelahan sa kanilang 
lugar matapos madiskubreng aabot 
sa 100 na mga dati nitong estudyante 
ang pare-parehong nagkasakit at na 
diagnose ng ‘brain tumor.’

Ayon sa ulat, nagsimula ang pagkaka 
diskubre nito sa isang alumnus ng 
Colonia High School na si Al Lupiano, 
na-diagnosed sa pagkakaroon ng 
“acoustic neuroma” – isang uri ng brain 
tumor.

Maswerteng nakaligtas ang si 
Lupianio sa naturang sakit ngunit 
makalipas ang ilang taon ay binawian 
ng buhay ang kanyang asawa at kapatid 
dahil sa kaparehong karamdaman, 

Mga dating estudyante ng isang 
paaralan sa U.S, pare-parehong 
nagkasakit ng ‘brain tumor’

na pawang naging estudyante rin ng 
nasabing paaralan.

Sa kanyang pagsisiyasat, kanyang 
napag-alaman na hindi lamang sila 
ng kanyang asawa at kapatid ang 
dinapuan ng naturang sakit matapos 
niyang madiskubreng nasa mahigit 
100 pang mga indibidwal na nag-aral 
o nagtrabaho sa Colonia High School 
ang may kapareho ding karamdaman.

Lumalabas sa inisyal na 
imbestigasyon na ang naturang 
paaralan ay may mataas na ‘nuclear 
radiation’ dahil sa isang radio active 
rock sa campus ng paaralan.

Kasalukuyan nang humihingi ng 
tulong ang mga otoridad sa mga 
eksperto hinggil dito. (BRIGADA)

35 pares ng kambal, sa-
bay-sabay na magtatapos 
ng high-shool sa Texas

Nakatakdang magtapos sa 
high-school ngayong darat-
ing na May 31, 2022 ang 35 
pares ng kambal sa Mansfield 

35 pares ng kambal, sabay-sabay na magtatapos ng high-shool sa Texas
Independent School sa isang 
distrito sa Texas.

Ayon sa pamunuan ng 
paaralan, aabot sa 2,600 na 
mga estudyante ng kanilang 
eskwelahan ang nakatak-
dang magtapos kung saan 73 

sa mga ito ay may kakambal 
habang may isa namang set 
ng triplets.

Dahil sa hindi pangkarani-
wang pagkakataon, napagde-
sisyunan ng Mansfield na ma-
gdaos ng ‘special graduation 

ceremony’ para dito na mag-
sisilbi na rin umong ‘farewell 
party’ para sa mga magkakam-
bal dahil ang ilan sa mga ito ay 
kinakailangan nang maghiwa-
lay sa kanilang pagtung-tong 
ng kolehiyo. BRIGADA
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