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Venue ng inagurasyon ng 
ika-17 Pangulo ng Pilipinas, 
depende na sa magiging 
pasya nito- Malacañang

Nasa pagpapasya na ng 
susunod na pangulo ng Pilipinas 
kung saan nito nais gawin ang 
kanyang inagurasyon sa June 30.

Ito ang pahayag ni acting 
Presidential Spokesperson at 
Presidential Communications 
Operations Office (PCOO) 
Secretary Martin Andanar 
sa gitna ng nalalapit na 
proklamasyon sa nanalong 
presidente at bise presidente ng 
bansa.

Ayon kay Andanar, papasok 
ang inagurasyon sa ikalawang 
transition habang ang isang 
klaseng transition ay para naman 
sa mga departamento.

Matatandaang sa Malacañang 

nanumpa si Pangulong Rodrigo 
Duterte habang sa Quirino 
Grandstand naman isinagawa 
ang inagurasyon ni dating 
Pangulong Benigno “Noynoy” 
Aquino III, at sa Cebu Provincial 
Capitol sa Cebu City naman 
nanumpa noon si dating 
Pangulong Gloria Macapagal-
Arroyo. RCI

Ipinasara ng Russia ang Moscow 
bureau ng CBC/Radio-Canada sa 
isang retaliatory move

Sa isang retaliatory move sinabi 
ng Russia na isa-shut down nito ang 
Moscow bureau ng CBC/Radio-Canada 
at kakanselahin ang mga visa at 
accreditation ng staff.

Sumunod ito sa desisyon ng Canada na 
i-ban ang Kremlin-controlled na Russia 
Today o RT mula sa Canadian airwaves.

Sinabi ni CBC News editor in chief 
Brodie Fenlon na ang desisyon ng 
Russia na isara ang Moscow bureau 
at kanselahin ang mga visa at press 
credentials ng mga mamamahayag nito 
ay isang ‘malungkot na araw’ para sa 

kalayaan sa pamamahayag.

Nagbigay ng reaksyon si Prime 
Minister Justin Trudeau sa naging 
desisyon ng Russia.Trudeau sinabi na 
ang closure ay ‘unfortunate ngunit hindi 
nakakagulat’

Sinabi naman ni Heritage Minister Pablo 
Rodriguez na siya ay nagpapasalamat sa 
Canadian journalists para sa kanilang 
masipag na pagtatrabaho at sinabi 
na si Russian President Vladimir Putin 
ay ginawa ang aksyon na ito upang 
itago ang ‘kakila-kilabot na realidad na 
nagaganap sa Ukraine.’ RCI

Ang bureau ng CBC/Radio-Canada sa Moscow

103 Estudyante sa elementary nalason ng gatas
PILIPINAS -Isinugod sa ospital ang 

103 mag-aaral sa elementarya ng Baran-
gay Nagbinlod matapos mabiktima ng 
food poisoning mula sa nainom na kon-
taminadong gatas na ibinigay sa mga 
eskuwelahan para sa feeding program 

ng Department of Education (DepEd) sa 
Sta. Catalina, Negros Oriental.

Sinabi ni Assistant Provincial Health 
Officer Dr. Liland Estacion na dina-
la ang mga biktima hospital sa Bay-
awan City at isang treatment facility sa 

Sta. Catalina ilang oras matapos du-
maing ng pagsama ng pakiramdaam.

Lumitaw sa pagsusuri ng mga doktor 
na nabiktima ng gastroenteritis sec-
ondary to suspected food poisoning 
ang mga estudyante kaya dumanas 

ang mga ito ng pagkahilo, pagsusuka, 
matinding pananakit ng tiyan at loose 
bowel movement (LBM).

Benepisyaryo ang mga biktima ng 
libreng gatas mula sa inilunsad na feed-
ing program ng DepEd.
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Mga payo at pagbati ni Duterte sa papalit sa kaniya, 
mag-Charter change at buwagin ang party-list system

Inirekomenda ni outgoing 
President Rodrigo Duterte sa 
susunod na administrasyon na 
susugan na ang Saligang Batas 
at buwagin ang party-list system.

Sa kaniyang Talk to the People, 
sinabi ni Duterte na dapat simu-
lan kaagad ng susunod na pan-
gulo ang Charter change (Cha-
cha) para hindi paghinalaan ng 
mga tao na tungkol sa pagpa-
palawig ng termino ang pakay 
ng kanilang gagawin.

“Kung sino ang mag-presiden-
te, it could be as good as any 
other time to initiate whether to 
convert Congress into a constit-
uent body or magtawag ng [call 
for] constitutional convention 
but it is very expensive to do,” 
sabi ni Duterte na bababa sa pu-
westo sa katapusan ng Hunyo.

Sa ilalim ng kaniyang adminis-
trasyon, tinangka ni Duterte na 
isulong ang pagpapalit sa siste-
ma ng pamahalaan na gawing 
federal system mula sa kasalu-
kuyang presidential system.

Layunin umano ng naturang 
pagpapalit na mabalanse ang 
kapangyarihan at yaman ng 
bansa sa lahat ng rehiyon.

Samantala, sinabi rin ni Dute-
rte na dapat alisin na ang par-
ty-list system dahil naabuso ito 
ng mga “kaliwa,” at nagagamit 
para labanan ang gobyerno.

“Although there are a very few, 
but still they participate in the 
government that they wish to 
destroy. ‘Yan ang nakakatawa di-
yan. Pumapasok sila sa gobyer-
no, they participate in the gov-
ernance process, and yet what 

they really want is to destroy 
that government at palitan nila 
ng kanila,” paliwanag niya.

Sa pahayag ni Duterte noong 
Marso, tinukoy niya ang umano’y 
mga “legal front” ng Communist 
Party of the Philippines (CPP) 
ang mga grupong Kabataan, 
Anakpawis, Bayan Muna, ACT 
Teachers at Gabriela.

Binatikos ito ni Bayan Muna 
party-list Representative Carlos 
Zarate, at sinabing estratihiya 
umano ito ni Duterte laban sa 
oposisyon.— GMA News

MANILA, Philippines- Nag-
paabot ng pagbati si Pangulong 
Rodrigo Roa Duterte sa mga 
nanalong kandidato sa katata-
pos lamang na 2022 national at 
local elections.

“I am hopeful that he will serve 
the Filipino people with all your 
heart and ability and prioritize 
the welfare of the general public 
above everything,” ayon kay Pan-
gulong Duterte sa kanyang Talk 
to the People, araw ng Huwebes.

Samantala, pinasalamatan 
naman ni Pangulong Duterte 
ang mga kandidatong nabigo 
na maka-secure ng upuan para 
sa kanilang partisipasyon sa 
electoral process.

“You may not have won this 
time, but I hope that you will 
continue to serve our people in 
your capacity as leaders in your 
respective sectors and commu-
nities,” dagag niya.

Inilarawan naman ni Pan-
gulong Duterte, nakatakdang 
bumaba sa Hunyo 30, 2022, na 
“generally peaceful” ang katata-
pos lamang na halalan sa bansa. 
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JOKES OnLEE
Kapag binato ka ng bato, PDEA 
ang tawagin mo!
-Walang matiyagang lalaki sa 
pihikang babae.
-Magpakahaba-haba man ang 
bakasyon, sa Malacaňang pa rin 
ang tuloy! #roxas
– Ang sakit ng kalingkingan, 
kailangan ng alaxan.
– Kapag maikli ang kumot, 
tumangkad ka na.
– Better late than pregnant.
– Its better to cheat than to 
repeat.
– Pag di ukol, di bubukol…siya 
ay baog.
– Kung may isinuksok, may 
mabubuntis.
– Hindi lahat ng kumikinang ay 
ginto.. muta lang yan.
– Kapag ang puno mabunga…
mataba ang lupa.
– When it rains…it floods.
– Ang hindi marunong magmahal 
sa sariling wika ay lumaki sa 
ibang bansa.
– Beyond the clouds, are 
airplanes.
– Ang magkaibigan, saan man 
makarating, uuwi din.
– Ang iyong kakainin, sa kaldero 
mang-gagaling.
– Ang taong nagigipit, sa bumbay 
kumakapit.
– Kung kaya ng iba, ipagawa mo 
sa kanila.
– Hindi baleng tamad, di naman 
pagod.
-Ang taong naglalakad nang 
matulin… may utang.
-No guts, no glory… no ID, no 
entry
-Birds of the same feather that 
prays together… stays together.
-Kapag may sinuksok at walang 
madukot, may nandukot
-Ang buhay ay parang bato, it’s 
hard
-Walang matigas na tinapay sa 
gutom na tao
-Ang taong di marunong 
lumingon sa kanyang 
pinanggalingan …. ay may stiff 
neck.
-Birds of the same feather make a 
good feather duster.
-Huli man daw at magaling, 
undertime pa rin.
-Its better to cheat than to 
repeat!      

Bakit ang mga 
kababayan kong 
Pinoy ay nasa 
lahat ng dako 
ng mundo? I’m 
amazed by this.   
By Abi Aquino

At times the opportunities 
are more limited in the 
Philippines but if one works 
hard enough they can 
still have a decent living 
there. More and more are 
getting access to things like 
motorbike, cars, Internet etc. 
At times some have worked 
very hard at home and 
abroad to get themselves 
in a good job. Other times 
some have decided to look 
for relationship with wealthy 
foreigners this may be 
American citizen as a way to 
‘improve living standard/help 
my family’. I greatly admire 
those who work to improve 
their situation less so those 
who search for wealthy 
foreign citizen to improve 
their situation.

There’s about 107 million 
of us now. Opportunities in 
this country however, not 
that many. Our economy is 
not something to be proud of 
either.

One of our official 
languages is English and we 
were educated on it from 
primary school, making 
most of us proficient in it.

Armed with the ability to 
communicate with most 
of  the world, and the 
desperation to provide better 
lives to our families, a lot of 
Filipinos take their chances 
abroad to make a living.  Most, 
if not all, succeed in their 
efforts to provide for their 
families, so it has become 
some sort of trend to do this 
for a lot of us.

Imagine, in Metro Manila 
(our capital), the minimum 
daily wage as of 2018 is 475 
Philippine Pesos (Php). That 
is about 9 US dollars. Correct 
me if I am wrong but I believe 
this might be the minimum 
hourly rate in the US now. 

Quite the difference.

Apart from that, we’re 
known to be highly resilient 
and hardworking. We don’t 
mind doing grunt work or 
blue collar jobs, as long 
as we’re making a decent 
living. There’s a shortage 
of workers for these types 
of jobs in most first world 
countries and we’re more 
than happy to fill the gap.

Being away from people we 
love may make us depressed 
but it is overcome by the fact 
that we are making it possible 
for them to live fuller and 
more comfortable lives.

Say Hi to the Filipino if you 
see them, I’m sure they’d be 
happy to chat and tell you 
the story of how they came 
to whatever country you 
found them in. 

Ang Public Health Agency of 
Canada (PHAC) at  ang United 
States Centers for Disease Control 
and Prevention  ay magkasanib 
na nagsagawa ng pagsisiyasat 
hinggil sa pagkalat at pagkaka-
hawa sa isyu ng  “monkeypox na 
kamakailan ay natuklasan sa US,”  
pinaghihinalaang biktima ay du-
mating sa Canada kamakailan 
mula sa US.

“Tonight [May 19], the Province 
of Quebec was notified that two 
samples received by the NML [Na-
tional Microbiology Laboratory] 
have tested positive for monkey-
pox. These are the first two cases 
confirmed in Canada,” pahayag ng  
PHAC.

Kauna-unahang kaso ng 
monkeypox sa Canada 

Ang UK Health Security Agen-
cy ay may otoridad sa Europe na 
mag-ulat sa publiko sa naturang 
kaso ng  monkeypox mula noong 
May 7, na diumano ang biktima 
ay galing paglalakbay mula sa  
Nigeria. Mula dito ang mga kaso 
ng , monkeypox ay kumpirma-
dong kumalat sa Portugal, Spain, 
France, at sa US.

Ang monkeypox ay isang bihi-
rang sakit na viral na nakukuha sa 
mga tao mula sa mga hayop, na 
may kabagsikan mula 1% hang-
gang 10%. Ang sakit ay hindi agad 
kakalat sa mga tao, pero maaari 
itong magkaroon ng mga komp-
likasyon.

Ilan sa mga sintomas nito ay 
ang lagnat, rashes, at mala-bulu-
tong-tubig na marka sa balat.

Nata-transmit ito sa pamamag-
itan ng body fluids, pakikipagta-
lik, at kapag napatakan ang iyong 
open wound ng tubig mula sa na-
buksang sugat ng monkeypox RCI

Bakit ang mataas na presyo ng 
langis ay hindi lumilikha ng 
economic boom sa Canada

Karaniwan kapag ito ay nangyari, 
ang sakit sa bulsa sa gasolinahan 
ay napapalitan ng isang burst ng 
paglago ng ekonomiya ng Canada. 
Ang mataas na presyo ng langis ay 
nangangahulugan dati ng surge sa 
investments at hiring.

Ngunit hindi ito nangyari ngayon.

Kapag tumataas ang presyo 
ng langis, ang Canadians ay 
nakakakuha ng kaunting relief sa 
gasolinahan bilang resulta ng mas 
mataas na Canadian dollar, ani 
chief economist Avery Shenfeld 
ng Canadian Imperial Bank of 
CommerceCIBC.

Sa kasong ito ang Canadian dollar 
ay hindi sumusunod sa presyo ng 
langis, katunayan kumikilos ito sa 
taliwas na direksyon sa ngayon at 

iyon ang nakakadagdag ng sakit na 
nararamdaman ng bawat tahanan.

Sa pangkalahatan, ang loonie ($1) 
ay tumataas dahil inaasahan na ang 
oil sector ng Canada ay napipinto 
na mag-spending spree, ngunit 
sa pagkakataon na ito ang sektor 
ay medyo nag-iingat sa kabila ng 
record profits.

Ang huling beses na tumaas 
ang pandaigdig na presyo ng 
langis nang ganito kataas, simula 
2008, nagkaroon ng surge sa mga 
investment at nagkaroon ng hiring 
boom. Sinabi ni commodity expert 
Rory Johnston na ang ilang taon 
ng mababang presyo at mababang 
kita ay ginawang atubili ang mga 
kompanya na kumilos ng mas 
mabilis sa panahong ito.RCI
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Looking to get from Toron-
to to New York or vice versa 
on the cheap? You’ll want 
to check out FlixBus’ newest 
route, which starting today 
will see coaches run back and 
forth across the border be-
tween both cities five times a 
week.

“FlixBus, North America’s 
fastest-growing intercity bus 
service, is continuing its ex-
pansion with the launch of 
cross-border service between 
Canada and the U.S. start-
ing on May 10, 2022,” reads 
an announcement from the 
company, which bought out 
Greyhound in late 2021.

“FlixBus, which launched its 
first-ever Canadian domestic 
network in April 2022, is fol-
lowing this major company 
milestone by linking the U.S. 
and Canada networks with a 
new cross-border service line 
between New York City and 
Toronto.”

This first cross-border route 
between Ontario and New 
York State will run along what 
FlixBus calls “an express line” 
between Toronto’s Harbour-
front and the area of 31st 
Street and 8th Avenue in NYC.

Only two stops are sched-
uled along the way — one in 
Niagara Falls and one in St. 
Catharines. Service will run 
five days a week, from Friday 
to Tuesday, according to Flix-
Bus, and will travel in both di-
rections.

“Buses will depart on Fri-
day-Tuesday from New York 
City at 9 p.m. ET and arriving 
in Toronto at approximate-
ly 7:10 a.m. ET, while buses 
leaving Toronto will depart 
Friday-Tuesday at the Toronto 
Harbourfront at 10:00 p.m. ET 
and arrive in New York City at 
approximately 7:50 a.m. ET.”

That’s about a ten-hour bus 
ride, which is significantly 
longer than the time it would 
take to get from Toronto to 
New York by plane (about 90 
minutes), but also significant-
ly less expensive.

FlixBus’ new cross border 

New bus from Toronto to New York City 
costs less than a ride to the airport

FlixBus’ new cross border routes between the U.S. and Canada will be operated by Skyway Coach Lines

flix bus toronto

routes between the U.S. and 
Canada will be operated by 
Skyway Coach Lines. Image 
via FlixBus.

Right now, a nonstop, 
round-trip flight between To-
ronto’s Pearson International 
Airport and New York’s John 
F. Kennedy International Air-
port starts at around $243.

Depending on where you 
live in Toronto, you’d also 
have to pay a pretty penny 
to get all the way out to Pear-
son in the first place (as of 2 
p.m. on Tuesday, the cheap-
est rideshare I could find was 
a $47 Lyft, and let’s not even 

get started on gas prices.)
Flying into Jersey’s Newark 

Liberty International Airport, 
as Air Canada’s main Toron-
to-New York route does, you’d 
be paying a lot more in cabs 
on the other end of your jour-
ney; It’s at least $85 US to go 
from the Newark to the MTA 
bus terminal where FlixBus 
would drop you off.

If you’ve got the time, you 
can pay $64.99 (plus a $2.25 
service fee) to go all the way 
from downtown Toronto to 
the same destination in New 
York City by bus. No pricey 
taxis, no lining up at the air-

port, no three-figure plane 
tickets, no rude Newark air-
port food court attendants.

It may take a bit longer, but 
FlixBus has taken steps to en-
sure that their cross-border 
bus rides are comfortable, 
with brand new buses, free 
Wi-Fi and power outlets at 
every seat.

“FlixBus is setting a new stan-
dard for North American intercity 
travel and making buses not just 
an affordable option, but the pre-
ferred choice for all passengers 
looking to experience the world,” 
says the company. “No matter 
their budget.”
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Madadaig Natin ang Poot
Kaso ng Filipino hate 
crime sa ibang bansa, 
umabot sa 39 – DFA 

INIHAYAG ng Department 
of Foreign Affairs (DFA) na 
tinatayang nasa 39 ang 
documented cases  ng mga 
Filipino sa Estados Unidos ang 
nakararanas ng hate crime o 
harassment.

Aminado si Assistant Secretary 
for Migrant Workers’ Affairs Paul 
Raymund P. Cortes na tinatayang 
nasa 38 o 39 ang naitalang kaso 
ng mga Filipino sa Amerika ang 
biktima ng hate crime.

Tinitiyak naman ni Cortes 
na hindi nagpapabaya ang 
gobyerno ng Pilipinas para 
tulungan ang mga Filipino sa 
Amerika na nabibiktima ng hate 
crime.

Paliwanag ni Cortes, may mga 
sistema sa Amerika para idulog sa 
local police ang mga nabibiktima 
at tumutulong din ang local 
authorities sa pagsampa ng kaso 
sa mga Pilipinong nabibiktima.

Pinapakalat din ng Philippine 
Consulate General sa Amerika 
ang awareness para maintindihan 
kung ano ang elemento ng 
hate crime at kung papaano ito 
maiiwasan.

Kaya naman ang Philippine 
government ay nagbibigay ng 
mga mental health support 
programs sa mga Pilipinong 
nabibiktima ng hate crime.

Sa katunayan humingi ang 
Philippine Consulate General ng 
New York ng kaunting pondo 

para mabigyan ng pepper 
spray ang mga Pilipino na 
nangangailangan nito, lalong 
lalo na sa mga naglalakad sa liblib 
na lugar upang madepensahan 
ang kanilang sarili laban sa 
masasamag elemento.

Nagbibigay din ang konsulado 
ng mga webinars on self-defense 
para magkaroon ng kamalayan 
sa kung paano ipagtanggol ang 
kanilang sarili at kung paano 
makilala iyong mga perpetrators 
na laban sa kanila.

Punong-puno ng poot 
ang mundong ito. Ipinapakita 
ito ng mga tao sa maraming 
paraan, gaya ng diskriminasyon, 
kalupitan, pang-iinsulto, at 

pananakit. Mawawala pa ba ang 
poot? Mababasa sa artikulong 
ito kung paano ka matutulungan 
ng Bibliya na malabanan ang 
poot. Mababasa rin dito ang 
pangako ng Diyos na aalisin niya 
ang poot.

Nabiktima ka na ba dahil 
sa poot?

Kung hindi, malamang na may 
nakita ka nang isang uri nito. 
Madalas na nakakarinig tayo 
ng balita na may mga taong 
biktima ng poot dahil iba ang 
pinagmulan nilang bansa, lahi, 
o dahil homoseksuwal sila. 
Dahil dito, maraming gobyerno 
ang nagpapatupad ng batas 
para maparusahan ang mga 

gumagawa ng krimen dahil sa 
poot.

Ang mga biktima ng poot 
ay kadalasang poot din ang 
iginaganti sa iba. Dahil dito, hindi 
natatapos ang problema.

Baka naging biktima ka na ng 
diskriminasyon, nahusgahan, 
nilait, ininsulto, at pinagbantaan. 
Pero mas matindi pa diyan ang 
poot. Madalas na nauuwi ito sa 
karahasan, pambu-bully, bandal-
ismo, pananakit, rape, pagpatay, 
o ubusan ng lahi pa nga.

Paano natin madadaig 
ang poot

1 | Huwag Magtangi

Alisin ang diskriminasyon 

Hinihiling ng mga Asian Leaders sa America ang ginagawang karahasan lnito aban sa mga Asiano particular na ang mga 
Pilipino na kadalasan naging puntirya ng hate crimes sa US.

googleSearch.com
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at tularan ang Diyos na hindi 
nagtatangi.

2 | Huwag Maghiganti

Huwag maghiganti at magti-
walang itutuwid ng Diyos ang 
lahat ng mali.

3 | Alisin ang Poot sa Isip Mo

Alisin ang poot sa puso at isip 
mo sa tulong ng Salita ng Diyos.

4 | Daigin ang Poot sa Tulong 
ng Diyos

Matutulungan ka ng banal na 
espiritu ng Diyos na magkaroon 
ng magagandang ugali na dadaig 
sa poot...tulad ng

PAG-IBIG 

KAPAYAPAAN

PAGTITIIS

PAGPIPGIL SA SARILI

Mawawala Na ang Poot!

WAWAKASAN NG DIYOS ANG 
UGAT NG PAGKAPOOOT

1. SATANAS  NA DIYABLO. 
Si Satanas, ang rebeldeng 
anghel, ang nasa likod ng 
lahat ng poot na laganap 
ngayon. Pupuksain ng Diyos 
si Satanas at ang lahat ng 
nagpapakita ng poot.—Awit 
37:38; Roma 16:20.

2.   ANG    MASAMANG  
MUNDONG PINAMUMU-

NUAN NI SATANAS. Aalisin 
ng Diyos ang lahat ng 
dahilan ng poot, pati na 
ang tiwaling mga politiko 
at mga lider ng relihiyon. 
Tatanggalin din ng Diyos 
ang sakim na komersiyo 
na nananamantala sa mga 
tao.—2 Pedro 3:13.

3. PAGIGING DI-PERPEKTO 
NG TAO. Sinasabi ng 
Bibliya na ang lahat ng 

WAWAKASAN NG DIYOS ANG 
UGAT NG PAGKAPOOT

tao ay ipinanganak na di-
perpekto. Kaya madali 
tayong nakakapag-isip at 
nakakagawa ng masasamang 
bagay. (Roma 5:12) Kasama 
na diyan ang pagkadama ng 
poot sa iba. Permanenteng 
sosolusyunan ng Diyos ang 
lahat ng epekto ng pagiging 
di-perpekto natin, kasama na 
ang pagkadama ng poot.—
Isaias 54:13.

googleSearch.com
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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

MUNDONG WALANG
POOT- PANGAKO NG 

BIBLIYA
MUNDONG WALANG 
POOT — PANGAKO NG 
BIBLIYA

1. MAWAWALA ANG 
KAWALANG-KATARUN-
GAN. Mamamahala sa 
lupa ang Kaharian ng Di-
yos. Ang gobyernong ito 
na nasa langit ay patas at 
hindi magwawakas. (Dan-
iel 2:44) Mawawala na ang 
panghuhusga at diskrimi-
nasyon. Aalisin ng Diyos 
ang kawalang-katarun-
gan na nararanasan ng 
mga tao.—Lucas 18:7.

2. MAGK AK AROON 
NG KAPAYAPAAN. Wala 
nang magdurusa dahil 
sa karahasan o digmaan. 
(Awit 46:9) Mga taong 
hindi marahas ang titira 
sa lupa, kaya magiging 
payapa ang mundo.—
Awit 72:7.

3. MAGANDANG BU-
HAY MAGPAKAILAN-
MAN. Mamahalin ng mga 
maninirahan sa lupa ang 
kanilang kapuwa. (Ma-
teo 22:39) Walang nang 
maghihirap. Maging ang 
mapapait na alaala ay 
makakalimutan na. (Isaias 
65:17) Kapag nawala na 
ang poot, ‘mag-uumapaw 
ang kaligayahan ng mga 
tao dahil sa lubos na kapa-
yapaan.’—Awit 37:11.

Gustong-gusto mo bang 
mabuhay sa mundong 
iyon? Nadadaig na ng 
maraming tao ngayon ang 
poot sa tulong ng Bibliya. 
(Awit 37:8) Nagagawa na 
iyan ng   milyon-milyong 
mga kristianong Saksi ni 
Jehova sa buong mundo. 
Iba-iba ang kultura at 
bansang pinagmulan 
nila, pero isang pamilya 
sila na nagmamahalan at 
nagkakaisa.—Isaias 2:2-4.

www.jw.org

googleSearch.com
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Bakit nahuhuli ang Canada 
sa Europa sa pag-electrify 
ng mga riles

Ang electric trains ay nag-
kalat sa Europa — ngunit 
dito sa Canada, ang karamihan 
sa mga tren ay diesel o die-
sel-electric, maliban na lang 
sa ilang pampublikong transit 
lines sa mga pangunahing si-
yudad.

Napag-alaman ng 2020 re-
port (bagong window) ng Ca-
nadian Urban Transit Research 
& Innovation Consortium 
(CUTRIC) na ang pag-adopt 
at pag-implement ng Canada 
ng electric at hydrogen rail ay 
mas mabagal kaysa sa karami-
han ng developed countries at 
ilang developing countries, tu-
lad ng Morocco at Tsina.

Mga 60 porsyento ng rail net-
work ng Europa ay dekuryente 
na — doble kung ano ito 
noong 1975, ayon sa pag-aaral.

Ang Europa ay lumipat na sa 
isang zero-emissions agenda 
mahigit 10 taon na ang naka-
lipas, ani Josipa Petrunic, pres-
idente at CEO ng Canadian 
Urban Transit Research & Inno-
vation ConsortiumCUTRIC at 
co-author ng 2020 report.

Maraming rail lines sa Euro-
pa ay dekuryente at may over-
head catenary wires, ngunit 
ang ibang teknolohiya ay su-
musulong na rin. Halimbawa, 

noong 2018, ang Coradia iLint 
hydrogen fuel cell train, na gi-
nawa ng kompanyang Prans-
es na Alstom, ay nagsimula ng 
commercial service sa Germa-
ny, kung saan dose-dosenang 
units ang inorder na ng da-
lawang estado. Mula noon, 
ang tren ay inorder na rin ng 
Italy at sinubukan ng Austria, 
the Netherlands, Sweden at 
France.

Kaya bakit ang Canada ay 
nahuhuli sa electrified rail?

Sinabi ni Petrunic na may 
ilang dahilan: ang malaking 
heograpiya at mababang 
population density, gayun-
din ang fact na ang Canada, 
humigit-kumulang 80 porsy-
ento ng rail traffic ng bansa ay 
freight.

Sa Europa, isang maliit na 
kontinente na may mataas na 
population density, ang elec-
trification ay mas mura at 80 
porsyento ng dinadala ng tren 
ay mga pasahero. Ipinahiwa-
tig ni Petrunic na ang kinikita 
mula sa pagbebenta ng ticket 
ay sapat na upang bawiin ang 
gastos sa electrification.

Sinabi niya na sa Canada, mas 
may sense kung ang freight 
ang gagawing dekuryente. 
Ngunit dahil sa sukat ng bansa 

at mababang population den-
sity, ang estratehiya ng Eu-
ropa sa pag-electrify ng riles 
gamit ang overhead catenary 
wires ay hindi gagana rito.

Imagine ikokonekta mo 
ang Canadian PacificCP o 
ang Canadian NationalCN rail 
vehicle sa electrical grid sa 
buong Canada sa pamamag-
itan ng Rocky Mountains, ani 
Petrunic. Kung gusto natin 
ng isang mahal na riles, iyon 
ang dapat gawin. Iyon ay ex-
tremely complicated.

Ang hydrogen ay hindi rin 
solusyon, aniya, dahil sa ka-
kulangan ng developed hy-
drogen fuel supply chain at 
imprastraktura. Pagkatapos 
ang rail network ay tumataw-
id din sa Estados Unidos.

Hindi sapat na i-deploy ang 
hydrogen sa buong Canada. 
Dapat i-deploy ito sa buong 
North American Free Trade 
AgreementNAFTA region, ani 
Petrunic.

Sinabi ni Gord Lovegrove, 
isang associate professor ng 
engineering sa University 
of British Columbia Okana-
gan, na ang isa pang fac-
tor ay walang regulasyon sa 
Canada na nagre-require sa 
rail operators na abutin ang 

Isang litrato ng electric train sa Italy. GETTY IMAGES

greenhouse gas targets o ang 
net-zero emissions pagdat-
ing ng espisipikong petsa.

Gayunpaman, siya at si 
Petrunic ay naniniwala na 
lumalakas ang pressure mula 
sa mga gobyerno at share-
holders, gayundin ang busi-
ness costs tulad ng carbon tax 
at air pollution regulations. 
Ang lahat ng ito ay itinutulak 
ang railways na boluntary-
ong mag-electrify (bagong 
window).

Ang Canadian NationalCN 
ay may proyekto na subukan 
ang isang battery-electric lo-
comotive, habang ang Cana-
dian PacificCP ay tinatrabaho 
ang pagdedebelop ng isang 
hydrogen fuel cell locomo-
tive. Si Lovegrove ay naki-
kipagtulungan sa Southern 
Railway ng British Columbia 
sa isang hydrogen fuel cell lo-
comotive project din.

Ang kanilang bottom 
line ang nagda-drive 
sa pagbabago na mag-
decarbonize, ani Lovegrove, 
kahit hindi nire-require ng 
gobyerno. Nangyayari na 
ito. Kung gaano kabilis ay, 
para sa kin, ang tanging 
pagkakaiba, regulated man 
o hindi. RCI
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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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Pagtawag sa lalaki na kalbo, isang 
sexual harassment – hukuman

UNITED KINGDOM – Ipinahayag 
ng labor tribunal sa bansang ito 
na isang sexual harassment ang 
pagtawag sa isang obrero na 
“kalbo” lalo’t iniuugnay ito sa ari ng 
kababaihan.

Nakilala ang biktima na pinaburan 
ng hukuman na si Tony Finn, 
electrician ng 24 taon na sinibak 
sa trabaho noon pang Mayo 2021 
at nagsampa ng demanda laban sa 
pinapasukan niyang kompanyang 
British Bung Company.

Sinabi ni Jonathan Brain, pinuno 
ng 3-kataong tribunal na nagkasala 
ang kompanya ng illegal dismissal 
at sexual harassment kay Finn.

Nag-ugat ang kaso nang may 
nag-alis ng makina na kanyang 
tinakpan para maghintay ng 
espesyalista na titingin dito.

Nang magtanong ito kung sino 
ang nag-alis ng takip, nalaman 

JOKES OnLEE
How many tickles does it take to get 
an octopus to laugh? Ten tickles

Why doesn’t Dracula have any friends?
Well, honestly, he’s a real pain in the 
neck.

My teachers told me I’d never amount 
to much since I procrastinate so much. 
I told them, “Just you wait!” 

Why aren’t koalas considered bears?
They don’t have the right koala-fi-
cations.

You: What cartoon mouse walks on two 
feet?
Them: Mickey Mouse

You: What duck walks on two feet?
Them: Donald Duck
You: No, all ducks do!

Want to hear a joke about a roof?
The first one’s on the house.

What’s a pirate’s favorite letter?
You probably think it’s “R” but it be 
the “C”.

How much teddy bears never want 
to eat anything? Because they’re al-
ways stuffed.

Did you hear about the cheese factory 
that exploded in France? There was 
nothing left but de Brie.

Where should you go in the room if 
you’re feeling cold? The corner—
they’re usually 90 degrees.

I can never take my dog to the park 
because the ducks keep trying to bite 
him. I guess that’s what I get for buy-
ing a pure bread dog.

What’s the difference between a poor-
ly dressed man on a unicycle and a 
well-dressed man on a bicycle?  
Attire.

What did the Buddhist ask the hot dog 
vendor? “Make me one with every-
thing.”

You know why you never see ele-
phants hiding up in trees? Because 
they’re really good at it.

A horse walks into a bar.  
The bartender says, “Why the long face?”

How did the hipster burn his mouth?
He ate his pizza before it was cool.

What do you get when you cross a dyslexic, an 
insomniac, and an agnostic? Someone who 
lays awake at night wondering if 
there’s a dog.

As a scarecrow, people say I’m out-
standing in my field. But hay, it’s in 
my jeans.

niyang ginawa iyon ni Jami King na 
kanyang supervisor.

Dito na nagkasagutan sina 
Finn at King at napilitang umalis 
at magtago ang una dahil sa 
pagmumura sa kanya, pagtawag sa 
kanya na estupido at kalbong tulad 
ng kalbong ari ng babae (bald 
cunt) at takot na pagsusuntukin o 
saktan siya ng huli.

Dahil sa pangyayari, si Finn pa 
umano ang nakita ng kompanya 
na may sala at sinibak siya sa 
trabaho.

Kinampihan ng tribunal si Finn at 
hinihintay na lamang ang susunod 
na pagdinig para sa danyos 
perwisyo at iba pang kabayaran na 
dapat tanggapin nito.

Ayon sa hukumang 
pangmanggagawa, nasira umano 
ang dignidad ni Finn at ang 
kalagayan niya sa pagtatrabaho 
lalo’t sadyang sinabihan siyang 
nagmumuka siyang kalbong ari ng 
babae.

Nauna rito, may katulad nang 
kaso na dinesisyunan ng isa pang 
labor tribunal sa bansang ito na 
nauugnay naman sa panlalait 
sa dibdib ng isang babae na 
ikinapanalo ng biktima sa kaso. 
RNT
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Canada binago ang 
regulasyon sa mga bibili 
ng baril ay may lisensya

Isang senior range officer nakatingin sa scope ng long gun sa isang 
tindahan sa Calgary. CANADIAN PRESS

Sa ilalim ng dating regu-
lasyon, ang seller ay hindi ob-
ligado na itsek ang registrar

Binago ng Liberal na gobyer-
no ang draft firearm regulations 
para tiyakin na ang isang tao na 
bibili ng baril ay may valid na li-
sensya.

Nang ang Bill C-71 ay naka-
tanggap ng royal assent noong 
2019, sinabi ng gobyerno na 
ire-require ang mga nagbeben-
ta na iberepika ang validity ng 
isang firearms licence bago mag-
benta ng isang non-restricted 
firearm, tulad ng rifle o shotgun.

Gayunpaman, kasama sa 
prinopose na mga regulasyon 
ang kawalan ng obligasyon sa 
parte ng nagbebenta na itsek 
ang federal firearms registrar 

para tiyakin na ang isang pro-
spective gun buyer ay may val-
id licence — isang omission na 
nagbunsod ng kritisismo mula 
sa gun-control advocates.

Ang final regulations ay isina-
publiko noong Mayo 11 para 
tanggalin ang naturang loop-
hole.

Ang Bill C-71 ay ire-require din 
ang mga vendor na magtago ng 
rekord ng non-restricted firearm 
transactions.

Dagdag pa riyan, pinalawak ng 
batas ang background checks na 
magdedetermina ng eligibility 
para sa firearms licence. Ngayon 
sakop na ng background check 
ang buong buhay ng isang tao, 
hindi lang ang nakalipas na li-
mang taon. RCI

Pag-aalala ni Kylie Padilla sa 
pagpasok ng ama sa politika

Hindi maitago ni Kylie Padilla 
ang kaniyang pag-aalala para sa 
amang si Robin Padilla, na nag-
simula nang pumasok sa politika 
matapos manguna sa senatorial 
race sa Eleksyon 2022.

Sa Chika Minute report ni Nelson 
Canlas sa 24 Oras, sinabi ni Kylie na 
ang pagiging ganap na politiko ng 
amang si Robin ang isa sa mga re-
alidad na dapat niyang tanggapin 
sa pagtatapos ng halalan ngayong 
taon.

Hindi raw inakala ni Kylie na mag-
kakatotoo ito dahil ilang beses nang 
tumangging pumasok sa politika si 
Robin sa mga nagdaang taon.

“Ayokong ipasok siya sa utak ko, 
just to keep me grounded. Siguro 
when I see my dad tapos makausap 
mo na siya and ‘yon. Siguro doon 
siya mag-sink pero ayoko talaga si-
yang, ‘I’m a senator’s daughter,’” sabi 
ni Kylie.

Proud ang aktres na mas lum-
awak pa ang pagkakataon para 
makatulong sa ibang tao ang kani-

yang ama, na likas na ang pagiging 
matulungin.

Kaya naman dagdag ni Kylie, hin-
di na siya nagulat na nangunguna 
ang kaniyang ama sa bilangan ng 
mga kandidato sa pagkasenador.

“May mga fears din kami, siyem-
pre politics ‘yan eh, kahit anong 
mangyari may fears ka eh, magu-
lo. Pero if I’m just thinking about 
what my dad wants, his dreams, 
mga gusto niyang mangyari para 
sa mga tao, I’m happy for him and 
I’m proud of him.” 

                   GMA News

Mag-amang Robin Padilla at Kylie Padilla
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Asian Heritage Month: Avid volunteer 
Alice Lam ay para sa pagbabago sa 
komunidad

Si Alice Lam ay anak ng Chinese-Vietnamese refugees na nagtungo sa Canada 
noong 1985. LITRATO:  CBC / ESTHER CHO PHOTOGRAPHY

Para ipagdiwang ito, iha-high-
light ng CBC Calgary ang maya-
mang heritage at mga kontribusy-
on ng Asian Calgarians sa isang 
serye ng 10 profiles buong buwan.

Una sa kanila si Alice 
Lam

Si Alice ay anak ng Chinese-
Vietnamese refugees na 
tinawag ang Canada na 
kanilang tahanan noong 
1985. Nagtatrabaho siya sa 
commercial real estate industry 
bilang property manager. 
Ngunit ang kanyang passion 
ay ang pagbubuo ng isang 
siyudad kung saan ang mga tao 
ay makakaramdam ng sense 
of belonging, kaya iginugugol 
niya ang kanyang libreng oras 
sa pagbo-volunteer para sa 
iba’t-ibang causes na malapit 
sa kanyang puso.

Noong 2020, tumulong 
siya na itaguyod ang Calgary 
Community Fridge (bagong 
window) at noong 2021, ang 
Good Neighbour Community 
Market (bagong window). 
Sinimulan din niya ang vollyapp.
com  (bagong window)— isang 
website na i-link ang mga tao 
sa volunteer events sa siyudad 
ng Calgary sa probinsya ng 
Alberta.

Ayon kay Lam, kapag 
lumabas ka sa komunidad, mas 
matututo kang makisimpatya, 
at gagawin ang lugar na 
mas inclusive, sustainable at 
masaya.

Siya rin ay isang volunteer 
sa Chinatown ng Calgary. 
Umupo si Alice sa Advisory 
Committee para sa Tomorrow’s 
Chinatown project sa Siyudad 
ng Calgary, at pinangunahan 
ang makasaysayang Calgary 

tours para sa publiko.

Bukod dito, nagho-host din 
siya ng art projects para sa 
mga senior sa komunidad at 
nagtatrabaho bilang isang 
interpreter para sa Chinese 
seniors. RCI

Ang 2022 Asian Changemakers ay iha-highlight ang mga istorya ng legasiya, 
heritage at cultural pride mula sa mga Asyanong komunidad ng Calgary.

Sa mga Canadians, 
paano makiki- 

bagay sa climate 
change

Dahil may flooding emergencies 
sa ilang parte ng Western at North-
ern Canada, nais marinig ng peder-
al na gobyerno mula sa Canadians 
kung paano mag-a-adapt sa mga 
sakuna na may kaugnayan sa klima.

Ang Canada ay nasa huling yug-
to ng pagkumpleto sa kauna-una-
hang national adaptation strategy 
ng bansa. Ngayong Lunes, inilun-
sad nito ang public engagement 
process para marinig ang Canadi-
ans kung paano mababawasan ang 
epekto at mamumuhay ang mga 
komunidad at negosyo kasama 
ang pagbaha, heat domes, wild-
fires at iba pang katulad na sakuna.

Sa isang news release, tinawag ni 
Environment Minister Steven Guil-
beault ang climate change na isang 
two-front war, kung saan ang mga 
negosyo at komunidad ay kailan-
gan maglaro bilang offence at de-
fence para ibaba ang emissions, 
at humanap ng mga paraan para 
mabawasan ang kasalukuyan at hi-
naharap na mga epekto ng global 
warming.

 Nasaksihan ng Canadians ang 
iba’t-ibang klase na lagay ng pana-
hon sa nakalipas na mga taon. 
Noong huling tag-init, ang matin-
ding init sa British ColumbiaB.C. ay 
nagbunsod ng isang nakamamatay 
na heat wave, kasunod ng forest 
fires na winasak naman ang bayan 
ng Lytton, British ColumbiaB.C. 
Ang walang humpay na pag-ulan 
ang bumugbog sa katimugang ba-
hagi ng British ColumbiaB.C. noong 
Nobyembre, binaha ang mga ko-
munidad at inanod ang mga daan 
at tulay. RCI
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Arbor Memorial Inc. 

arborfilipino.ca

Your loved ones are always in your hearts. 
That’s why when they pass away, you want 
to ensure that they feel your love and are 
well taken care of until the very end. 

With Pre-planning, you can prepare for this 
eventuality. With a�ordable pricing, take the 
opportunity today to make decisions on your 
own behalf, saving undue hardship for loved 
ones tomorrow.

Call us for a FREE Pre-Planning Kit.

Hindi kita malilimutan

Pine Ridge Memorial 
Gardens
541 Taunton Rd. W., Ajax, ON
Jacqueline Tayag
 647-559-2519

Highland Funeral Home- 
Scarborough Chapel
3280 Sheppard Ave. E.
Scarborough, ON 
647-362-1670

Highland Funeral Home- 
Markham Chapel
10 Cachet Woods Court 
Markham, ON 
647-955-4825

Glenview Memorial 
Gardens
7541 Hwy #50
Woodbridge, ON  
647-362-1068

Highland Memory 
Gardens
33 Memory Gardens Lane
Willowdale, ON 
647-362-1824

Highland Hills Funeral 
Home & Cemetery
12492 Woodbine Ave.
Gormley, ON
647-362-1165 

Resthaven Memorial Gardens
2700 Kingston Rd., Scarborough, ON
Maria Lilian Arenas 
647-955-4809

Brampton Funeral 
Home & Cemetery
10061 Chinguacousy Rd.
Brampton, ON
365-544-2696

Burlington Memorial Gardens
3353 Guelph Line
Burlington, ON
Tara Mae Rusin
647-955-9265

Glen Oaks Funeral Home 
& Cemetery
3164 Ninth Line, Oakville, ON
Eloisa Ramos
647-362-0958
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Metrolinx opens you to a Metrolinx opens you to a 
world of possibilities in world of possibilities in 

your new homeyour new home

Metrolinx opens you to a Metrolinx opens you to a 
world of possibilities in world of possibilities in 

your new homeyour new home

Visit the Metrolinx booth at the 8th annual Toronto 
Newcomer Day Information Fair – the essential guide 

for all new Canadians.
Get access to everything you 

need to live your very best life 
in Canada at Toronto Newcom-
er Day – your one-stop destina-
tion with everything you need 
from new immigrant resources, 
newcomer information booths, 
a newcomer food fair and lots 
more.  Metrolinx is your key to 
unlocking the possibilities in 
your new home by connecting 
you to the places, people and 
experiences that matter to you 
most. 

Metrolinx is an agency of 
the Government of Ontario 
that focuses on planning and 
improving a better transit network 
across the city and suburbs.

The booth at the fair will feature 
a large digital interactive map 
that will show you how easy it is 
to connect with experiences that 
matter most – the places you 
might interview and work at, the 

locations you want to visit, the 
foods you’d love to try, and people 
you’d like to meet.

Make your way around the 
region with its family of transit 
services: GO Transit, a network of 
trains and buses that run across 
the Greater Golden Horseshoe, 
including Toronto, Niagara region, 
and north to Barrie; UP Express, 
a dedicated air-rail link between 
Union Station in Downtown 
Toronto and Pearson International 
Airport; and PRESTO, a handy way 
to pay for fare on participating 
transit agencies.

Pick up an information brochure 
and a Possibilities Passport to 
learn more and get great discounts 
to events and attractions with 
PRESTO Perks.

With Metrolinx, you can 
explore new possibilities, 
new opportunities, and new 
experiences.

E v e n t  d e t a i l s :
DATE: May 25, Wednesday, 10 AM to 3PM

PLACE: Nathan Phillips Square, 100 Queen St. W

ENTRY: Free 

DIRECTIONS: Take GO Transit from your nearest 
GO Station to Union Station. Walk north up Bay St. 
(Ontario Lake should be behind you) and make a left 
on Queen St. Total 20 mins walking. Plan your trip at 
gotransit.com. 

For more information on how Metrolinx 
is welcoming newcomers to the region at 
Toronto Newcomer Day, visit metrolinx.com/
newcomerday


