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PANGAKO NG PANGULO Sandro mas may alam kesa ibang cong
NA HINDI MAPAPAKO

Noong Hulyo 25, ang unang State of
the Nation Address (SONA) sa Batasang
Pambansa - inilatag ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang
direksyong tatahakin ng kanyang
administrasyon sa susunod na anim na
taon.
Sa loob ng mahigit isang oras, inilatag
ngi Pangulo ang mga gagawin ng
kanyang administrasyon. Aniya, ang
mga hakbang na ito ay para sa ikabubuti
ng kalagayan ng mga magsasaka,
kalusugan ng mga ordinaryong mamamayan, pagpapababa ang presyo ng
gamot, edukasyon ng mga batang
mag-aaral, programa para sa mga overseas Filipino workers (OFWs), ayuda ng
pamahalaan sa mahihirap na pamilya,
pagpapababa ng antas ng kahirapan sa
bansa at marami pang iba.
Tiniyak din ng Pangulo na ipagpapatuloy niya ang mga nakabinbing proyekto ng dating administrasyon. Kabilang

dito ang pagpapalago ng turismo sa
bansa, pagpapatayo ng mga bagong
international airports, muling pagbubuhay ng train network sa bansa, paglikha
ng mga bagong power plants upang
matugunan ang lumalaking konsumo
ng kuryente ng bansa at pagbabawas ng
pambansang utang.
Ilang ulit na binigyan ng standing
ovation ang Pangulo lalo na noong
banggitin niya ang pagpapatayo ng
mga specialty hospitals tulad ng Heart
Center, Lung Center, Children’s Hospital
at National Kidney and Transplant
Institute sa iba’t ibang panig ng bansa.
Ramdam ng maraming Pilipino ang problemang pangkalusugan ng marami nating
kababayani. Marami sa mga may suliraning
medikal ang kailangan pang dumayo sa
lungsod para makapagpagamot.
Pangako yan ni Pangulong Ferdinand
‘Bongbong’ Marcos Jr. na kanyang
tutuparin. Sundan pahina 03 ‘Masagan 150’

MANILA - Tinukuran ni Camarines
Sur Rep. LRay Villafuerte ang paghalal kay presidential son at Ilocos
Norte Rep. Sandro Marcos bilang
senior deputy majority leader.
Ayon kay Villafuerte ang kaalaman
ni Marcos sa proseso ng lehislatura at
pagiging
pamilyar nito sa mga
kongresista ay mistulang bumura sa
kanyang pagiging first-time legislator kaya naging nararapat sa kanyang
puwesto.

“I myself could vouch for these two
attributes that are likely to make
Sandro excel as a senior deputy
majority leader in the 19th Congress,” sabi ni Villafuerte.
Ipinunto rin ni Villafuerte na ang
paghalal kay Marcos ay desisyon ng
supermajority.
Ayon pa kay Villafuerte, maaaring
marami ang hindi nakakaalam na si
Marcos ay nagtrabaho bilang legislative
staff ng noon ay Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez, ngayon ay
Speaker.
Kasama umano si Marcos sa mga
naghirap para maipasa ang mga mahahalagang panukalang batas gaya ng
taunang General Appropriations Acts
(GAAs), Bayanihan to Heal as One Act, at
Bayanihan to Recover as One Act.
Ayon kay Villafuerte magiging mahalagang sangkap din upang maging
epektibong Senior Deputy Majority
Leader ang pagiging pamilyar ni Marcos
sa mga kongresista, marami sa mga ito
ay nakasalamuha na niya sa nakaraang
Kongreso. ABANTE

MONKEYPOX at mga sintomas nito
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‘Masagana 150’gagamitin para Walang balak na bumalik
mapababa ang presyo ng bigas
ang Pilipinas sa ICC
MANILA, Pilipinas — Sinabi ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos
Jr. na walang plano ang Pilipinas na
muling umanib sa International Criminal Court (ICC).

MANILA, Pilipinas — Gagamitin
ng Department of Agriculture ang
programang “Masagana 150” upang
makagawa ng 150 cavans ng ani kada
ektarya, ayon sa ulat ng ABS-CBN
Matatandaan na ang Masagana 99
ay isang programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na idinisenyo upang pataasin ang produksyon ng palay
sa pamamagitan ng pautang sa mga
magsasaka na may mataas na ani ng
palay.
Raiderettes to Offer Junior Raiderette Summer Camps
Subalit hindi na ito ipinagpatuloy
dahil naging dahilan umano ito upang ang mga magsasaka ay mabaon sa
pagkakautang.

Ginawa ni Marcos ang pahayag sa
isang pagtitipon sa Pasig City nitong
Lunes. Noong nakaraang linggo, nakipagpulong ang pangulo sa legal
team ng kaniyang administrasyon
para talakayin ang ginagawang imbestigasyon ng ICC sa war on drugs ng
Sa panayam ng Headstart ng ANC, nagdaang Duterte government.
sinabi ni Agriculture Undersecretary Dumalo sa naturang pulong sina ForKristine Evangelista na ang Masaga- eign Affairs Secretary Enrique Manalo,
na 150 program ay gagamit ng “new Justice Secretary Jesus Crispin Remultech” para mapataas ang ani.
la, Solicitor General Menardo Guevar“We plant in October, we harvest ra, Chief Presidential Legal Counsel
next year. To manage expectations, it’s Juan Ponce Enrile, Executive Secretary
not going to be harvested this year. If Vic Rodriguez, at Atty. Harry Roque,
Masagana 150 will be implemented, dating spokesperson ni dating panguwe’re looking at it to bring down the long Rodrigo Duterte.
price of rice and helping our farmers
“The meeting that we had with the
come up with better yield,” ani EvanSolGen, the Secretary of the Departgelista.
ment of Justice, kasama na rin diyan si
Para naman sa sustainability ng pro- Senator Enrile who has become my legrama, sinabi ni Evangelista na maka- gal adviser, amongst other, we — yes
katulong ang Agriculture Credit Policy also si Atty. Harry Roque because he
Council sa mga kooperatiba sa pama- is involved and recognized by the ICC
magitan ng pagbibigay ng pautang.
— ang mineeting (meeting) namin
ay dahil sinasabi ngayon na itutuloy
Pilipino Star Ngayon
ang imbestigasyon (sa war on drugs),”
ayon kay Marcos.

“ Nasa Pagkakaisa Ang Tagumpay”
Ang ibig sabihin ng kasabihang ito ay mas mabuti kapag ang mga tao’y
magkakasama at magkaisa. Bilang isang miyembro ng lipunan, dapat
makiisa tayo sa mga programa na nagbibigay ng pangkalahatang benepisyo
na ganyan ang gustong mangyari ni Pangulong Bong Bong Marcos

“Eh sinasabi naman namin may imbestigasyon naman dito at patuloy rin
naman ang imbestigasyon, bakit magkakaroon ng ganoon?,” dagdag niya.
Sa abiso na may petsang July 14, binigyan ng ICC ang bagong administra-

International Criminal Court (ICC)
syon ng hanggang September 8, 2022
para magbigay ng obserbasyon sa
planong muling pagbubukas ng imbestigasyon.
Sinabi ni Marcos na kasama sa mga
tinalakay sa pulong ay kung dapat o
hindi dapat sumagot ang Pilipinas sa
ICC.
“If we will respond, if we will not respond, kung ano — kung sakali man
sasagot tayo, anong magiging sagot
natin; or possible din, basta hindi natin papansinin dahil hindi naman tayo
sumasailalim sa kanila,” paliwanag ni
Marcos.
“Pero the ICC is a very different kind
of a court kaya’t pinag-aralan muna.
Sinabi ko pag-aralin niyo munang
mabuti ‘yung procedure para tama
‘yung gagawin natin. Kasi hindi natin
siyempre kailangan — baka ma-misinterpret ‘yung ating mga ginagawa.
Kaya’t liwanagin natin kung ano ba talaga ang dapat gawin, sinong susulat
kanino, anong ilalagay sa sulat,” patuloy niya. — GMA News
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Dating pangulong FVR pumanaw na

MANILA PILIPINAS - Pumanaw na si
dating Pangulong Fidel V. Ramos sa
edad na 94 noong Hulyo 31, 2022 sa
Makati Medical Center dahil umano sa
komplikasyon sa COVID.
Si Ramos ang ika-12 pangulo ng
Republika ng Pilipinas mula 1992
hanggang 1998, at sinasabing nanguna sa renewed investor confidence sa Pilipinas. Sa kanyang panahon din ang Pilipinas ay kinilala
bilang bagong “tiger economy”.
Isang military man si Ramos, na naging hepe ng Philippine Constabulary
at saka naging vice chief-of-staff
ng Armed Forces of the Philippines
(AFP) sa panahon ni dating Pangulong
Ferdinand E. Marcos Sr.

Iminungkahi ng Komisyon sa
Wikang Filipino (KWF) na magkaroon
ng seminar para sa mga kongresista
at senador tungkol sa wikang
Filipino upang mas magamit nila
ang pambansang wika sa kanilang
talakayan sa Kongreso.
“Ang nakikita ko po rito marahil ay
sa susunod na panahon, bigyan ng
seminar workshop ang lahat ng mga
kongresista, lahat ng mga senador
nang unti-unti ay gagamitin nila
ang pambansang wika sa kanilang
talakayan sa Senado,” saad ni KWF
Commissioner Arthur Casanova sa
isang punong balitaan.
Ang pagkakaroon ng seminar
ang isa sa mga posibleng hakbang
umano para mahikayat ang mga
mambabatas na magsalita sa Filipino
sa mga diskusyon sa Kongreso para
mas maintindihan ng mas maraming
Pilipino.
Ayon kay Casanova, marami sa
mga pinuno ng bansa, tulad ng
mga senador, ang nakapagtapos ng
abogasya na wikang Ingles ang mas
ginagamit.
“Kahit gustuhin nila na gumamit ng
wikang Filipino, minsan nahihirapan
sila,” anang opisyal. “Kaya ang ating
nakikita rito ay magbigay ng isang
malawakang seminar workshop,

komperensiya na ibibigay sa ating
mga kongresista at mga senador nang
sa ganoon ay kanilang mapaghalo
ang paggamit ng wika at unti-unti
na maging midyum ng talakayan sa
Kongreso ay ang wikang Filipino.”
Una rito, inamin ng bagong
senador na si Senador Robin Padilla
na nahihirapan siyang unawain ang
talakayan sa Senado kapag nagdebate
na sa malalalim na salitang Ingles ang
mga kasamahan niyang mambabatas.
“Hindi naman lahat hindi ko
naiintindihan. ‘Pag gumamit lang sila
ng mga English na pang dictionary,
marami talaga eh. Minsan biglang...
lalo ‘pag nagtatalo na,” natatawa
niyang kuwento.
“Nung nagtalo si Senator Legarda
saka si Senator Tolentino at saka si
Senator Koko, ‘yon nagkalabasan na ng
mga Webster [dictionary] doon...Medyo
tenga ko ang dumugo,” patuloy niya.
Kaugnay naman ng pagdiriwang sa
Buwan ng Wika sa darating na Agosto,
magsasagawa ng mga webinar o
seminar ang Sangay ng Literatura
at Araling Kultural ng KWF tungkol
sa Korespindensiya Opisyal para sa
mga empleyado ng mga ahensiya at
lokal na yunit ng pamahalaan para
sa episyenteng paggamit ng wikang
Filipino. -- GMA News
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Fidel V. Ramos
utive ng Pilipinas ay napili siyang
chief-of-staff ng AFP. Matapos ay naging defense secretary siya bago tumakbo at nanalo sa pinakamatas na
posisyon sa bansa.

Bagong maging ika-12 chief exec-

Ulat ng ABANTE

Single mom na nagnakaw ng lobo para sa
birthday ng anak, umani ng pagkaawa

PILIPINAS - Nahuli umano ang yan ng birthday party ang anak.

single mom sa salang pagnanakaw
sa Ocogon Market, Cagayan de
Oro - Ayon umano sa kanya, isa
siyang single mom at nais lamang
niyang mabigyan ng birthday party ang anak –

Marami ang naantig sa single
mom na nahuling nagnakaw ng
lobo, gatas at mantika para sana sa
kaarawan ng kanyang anak. Aniya,
nais lamang sana niyang mabig-

Marami ang naantig sa kwentong ito ng naturang single mom
at sa katunayan ay marami sa netizens ang naghayag ng kagustuhan nilang matulungan ito
Ayon sa post ng iFM Davao,
umabot na sa mahigit 7,000 ang
nalikom mula sa mga netizens na
nais tumulong sa babaeng hindi
mapigilan ang kanyang pag-iyak.
KAMI
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MONKEYPOX at mga sintomas nito

MONKEYPOX

TORONTO - Naitala ang mga kaso
ng monkeypox sa iba’t ibang mga
bansa tulad ng Portugal, Spain, United Kingdom, United States at ngayon
maging sa Canada. Paano nga ba kumakalat ang monkeypox at ano-ano
ang mga sintomas nito?

ng monkeypox ay madalas na umaabot ng pito hanggang 14 na araw, o
lima hanggang 21 araw.
Tumatagal umano ang naturang
sakit sa loob ng dalawa hanggang
apat na linggo.

Batay sa pag-aaral ng CDC, isa hangSinabing batay sa abiso ng Centers gang 10 katao sa Africa ang namatay
for Disease Control and Prevention o dahil sa monkeypox.
CDC ng Amerika, naipapasa ang monkeypox virus kapag ang isang tao ay
nagkaroon ng ugnayan sa virus mula
sa hayop, kapuwa tao, o maging sa
kontaminadong bagay.
Kabilang sa sintomas ng monkeypox ay lagnat, sakit ng ulo, pananakit
ng katawan at likod, namamagang kulane, panginginig, at pagkapagod.
Sa loob ng isa hanggang tatlong
araw (o mahaba pa) matapos na lagnatin, nagkakaroon ng mga rashes
ang pasyente.
Karaniwang nagsisimula ang rashes
sa mukha at kakalat ito sa ibat-ibang
bahagi ng katawan.
Ayon sa CDC, ang incubation period

Dr. Theresa Tam

Chief Public Health Officer ng Canada
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Mga kaso ng monkeypox sa Canada

Ayon sa Public Health Agency of
Canada (PHAC), may 803 kaso na ng
monkepox ang iniulat ng mga probinsya at teritoryo sa Canada mula ngayong Biyernes, Hulyo 29 — 359 na kaso
ang matatagpuan sa Quebec, 367 sa
Ontario, 61 sa British Columbia, 13 sa
Alberta, 2 sa Saskatchewan at isa sa
Yukon.
Sa isang briefing noong Miyerkules,
sinabi naman ni Chief Public Health
Officer Dr. Theresa Tam ng Canada, na
sa ngayon ang sakit ay halos limitado
lamang sa mga lalaki — 99 porsyento
ng mga infected na indibidwal sa Canada ay mga lalaki at ang median na
edad ay 36. Karaniwan sa mga kasong
naiuulat sa bansa ay sa mga lalaking
nakikipagtalik sa kapwa mga lalaki,
aniya.
Hinihikayat naman ng Public Health
Agency of CanadaPHAC ang gay
at bisexual na mga kalalakihan na
mag-practice ng ligtas na pakikipagtalik at limitahan ang bilang ng kanilang
sexual partners habang nilalabanan
ang monkeypox outbreak.
Binanggit din ni Tam na ang outbreak na nararanasan sa Canada ay
maaaring pigilan sa pamamagitan ng
paggamit ng mga estratehiya na tuma-target sa tamang grupo ng mga
tao.
Kasama sa mga estratehiya na iyon
ang public awareness campaign na
nakapokus sa gay at bisexual na mga
kalalakihan sa pamamagitan ng community organizations, educational settings at dating apps tulad ng Grindr.
Sinabi rin ni Tam na kaunti pa rin ang
nalalaman tungkol sa paraan ng pagkalat ng monkeypox, paano mapo-

Image ng monkeypox particles

protektahan ng mga tao ang kanilang
sarili at kung ang asymptomatic carriers ay maaaring ikalat ito sa iba.
“Ang natutunan natin mula sa HIV
pandemic ay napakahalaga, kaya
naman importante na mag-engage sa
mga komunidad na naapektuhan sa
simula pa lang para humanap ng mga
solusyon, ito ang ating magiging best
weapon laban sa pagkalat ng virus na
ito,” aniya.
Ang dalawang unang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Canada
ay naitala sa probinsya ng Quebec
noong Mayo 2022. Sinimulan din ang
pagbabakuna laban sa monkeypox
sa parehong buwan gamit ang Imvamune vaccine at sa kasalukuyan
70,000 doses na ng bakuna ang naipamahagi ng Gobyerno ng Canada
sa mga probinsya at teritoryo batay
sa huling pahayag ng Public Health
Agency of CanadaPHAC.
Samantala, ayon sa pinakahuling
datos na nakalap ng Reuters, 70 bansa
kung saan hindi endemic ang monkeypox ang nag-ulat ng outbreaks
habang lumampas na sa 20,800 ang
mga kumpirmadong kaso sa buong
mundo. RCI
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WHO, hinikayat ang 'MSM' na bawasan ang kanilang
sexual partner dahil sa monkeypox virus
Sa harap ng dumadaming kaso ng monkeypox,
hinikayat ng World Health Organization ang grupo na higit ng apektado ng virus--ang
men who have sex with men-na limitahan ang kanilang
sexual partner.
Sinabi ni WHO chief Tedros
Adhanom Ghebreyesus sa
mga mamamahayag nitong Miyerkules, na ang
pinakamabisang paraan para
maprotektahan ang sarili laban sa naturang virus ay bawasan ang “risk of exposure.”
Nitong nakaraang Sabado,
idineklara ni Ghebreyesus na
isa nang global health emergency ang monkeypox dahil
sa pagkalat nito sa 78 bansa,
at mayroon nang 18,000 kaso.
Sa naturang bilang ng mga
kaso, 98 percent ay ang mga
lalaki na nakipagtalik sa kapuwa nila lalaki.
“For men who have sex with
men, this includes, for the
moment, reducing your number of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact
details with any new partners
to enable follow-up if needed,” ayon sa opisyal ng WHO.
Nitong nakaraang Mayo
nang magsimulang magkaroon ng kaso ng monkeypox
sa labas ng West at Central African kung saan endemic ang
virus.
Ayon kay Ghebreyesus, 70
percent ng kaso ay naitala
sa Europe, at 25 percent sa
Americas. Lima na ang naitalang nasawi at nasa 10 porsiyento ng mga tinatamaan
ng virus ang dinadala sa ospital.
Sa pag-aaral na nalathala
sa New England Journal of
Medicine nitong nakaraang
linggo, 98 percent ng mga
infected ng naturang virus ay
mga gay o bisexual men, at
95 percent sa kanila ay nakuha ang virus sa pamamagitan
ng sexual activity.
Nilinaw ng mga ekperto na
naipapasa o maaaring mahawa ng monkeypox sa pamamagitan ng close at physical

contact. Hindi pa ito itinuturing sexually transmitted infection (STI).
Bukod
sa
lagnat
at
pananakit
ng
katawan,
ang mga tinatamaan ng
monkeypox ay nagkakaroon
ng pamumula, at nagtutubig
na may maliliit na sugat sa
balat na tila bulutong.
Paalala pa ng mga eksperto,
maaaring maapektuhan ng
virus ang isang komunidad
dahil maipapasa rin ito sa
“regular skin-to-skin contact,
and also through droplets
or touching contaminated
bedding or towels in a

household setting.”
“Anyone exposed can
get monkeypox,” babala ni
Ghebreyesus, kasabay ng
paghikayat niya sa mga bansa
na gumawa ng hakbang para
mabawasan ang hawahan
lalo na sa tinatawag na
“vulnerable
groups”
na
kinabibilangan ng mga bata,
buntis at immunosuppressed.
Nagpaalala rin ang WHO
laban sa stigma ng mga
tatamaan ng virus na
maaaring maging dahilan
para hindi sila magtungo sa
ospital at magpagamot.
“Stigma and discrimination

can be as dangerous as any
virus, and can fuel the outbreak,” ayon kay Ghebreyesus.
Inihayag naman ni Andy
Seale ng sexually transmitted infections program ng
WHO, na ang paghikayat sa
mga gay at bisexual men na
bawasan ang kanilang sexual partner ay galing na rin
mismo sa kanilang komunidad.
Pero umaasa siya na sana
ay maging “short-term message” lang ito at mawala na
rin kaagad ang outbreak ng
virus.-- GMA News

“hinikayat ng World Health
Organization ang grupo na
higit ng apektado ng virus-ang men who have sex
with men--na limitahan ang
kanilang sexual partner”

“For men who have sex with men, this includes, for the moment, reducing your number
of sexual partners, reconsidering sex with new partners, and exchanging contact details
with any new partners to enable follow-up if needed,” ayon sa opisyal ng WHO
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Ano ang monkey- Kaso ng monkeypox sa Pilipinas
pox na bakuna
at sino ang dapat
magpaturok nito?
Habang
ang
bilang
ng
mga
kumpirmadong
kaso
ng monkeypox ay patuloy na
tumataas sa Canada, nagbigay ng
bakuna ang mga infectious disease
at public health experts sa mga
taong nanganganib na mahawa
ng impeksyon.
Dahil ang monkeypox at
smallpox ay parehong parte ng
pamilya ng orthopox viruses,
sinabi ng mga eksperto na ang
ilang bakuna ay gagana laban sa
parehong sakit.
Ngunit ang mga bakuna na
inirerekomenda na gamitin laban
sa monkeypox ngayon ay kakaiba
mula sa ginamit sa global effort
noong nakaraang siglo para
wakasan ang smallpox o ang
tinatawag na bulutong, sinabi ng
World Health Organization (WHO).
Ang ilang bansa ay na-maintain
ang strategic supplies ng mas
matandang smallpox vaccines
mula sa Smallpox Eradication
Programme (SEP), na natapos
noong 1980, ayon sa interim
monkeypox vaccination guidance
na inisyu ng World Health
OrganizationWHO kamakailan.
Ang
unang
henerasyon
ng mga bakuna na iyon na
nakatago sa national reserves
ay hindi inirerekomenda para
sa monkeypox sa panahon
ngayon, dahil hindi nila nameet ang kasalukuyang safety at
manufacturing standards.
Ang monekypox ay nagdudulot
ng mga sintomas na kagaya ng
flu at ng skin lesions. Kumakalat
din ito sa pamamagitan ng close
contact.

Kinumpirma ng Department
of Health ng Pilipinas ang
unang kaso ng monkeypox
sa naturang bansa noong
nakaraang linggo.
Kinumpirma
ng
Department of Health (DOH),
ang punong ahensya ng
kalusugan sa Pilipinas, ang
unang kaso ng monkeypox
sa Pilipinas nang nakaraang
Hulyo 29.
Ayon sa pahayag ng DOH,
na-detect ang naturang virus
sa isang 31 taong gulang
na Pilipino na dumating
sa bansa noong Hulyo 19.
Napag-alaman na siya ay
bumiyahe sa mga bansa na
may mga dokumentadong
kaso ng monkeypox.
Noong Huwebes, Hulyo
28, sa pamamagitan ng
isang Reverse Transcriptase
Polymerase Chain Reaction
o RT-PCR test na ginawa sa
DOH Research Institute for
Tropical Medicine (RITM),
nakumpirma na positibo
ang naturang pasyente.
Ang aming surveillance
systems ay agad na nadetect ang monkeypox.
Agad naming inalagaan at
ibinukod ang pasyente para
pigilan ang pagkalat ng
sakit, ani Dr. Maria Rosario
Singh-Vergeire, ang Officerin-Charge sa Department of
HealthDOH.
Dagdag pa ng pahayag, nadischarge na ang naturang
pasyente at ngayon ay
sumasailalim sa istriktong

The Philippines has reported its first case of the monkeypox virus, detected in a citizen
who returned from abroad earlier this month, a health ministry official said

isolation at monitoring
sa kanyang tahanan.
Samantala, pinayuhang
mag-quarantine
at
kasalukuyang
minomonitor ng Department
of HealthDOH ang 10 close
contacts ng pasyente,
kung saan tatlo rito ay
kasama niya sa bahay.
Ang mabilis na contact
tracing ang nag-identify sa
mga close contacts, para
pigilan ang transmission,
ani
Singh-Vergeire.
“Patuloy tayong maging
vigilant,
sundin
ang
ating health protocols,
at kunin lamang ang
tamang
impormasyon
mula sa Department of
HealthDOH at sa mga
partner agencies nito,”
pagtatapos niya.

Monkeypox isang global
health emergency

Samantala, idineklara ng World
Health Organization (WHO) ang
monkeypox bilang isang global
health emergency noong nakaraang
linggo. Ayon sa Director-General ng
World Health OrganizationWHO na
si Tedros Adhanom Ghebreyesus,
ang monkeypox ay isang hindi
pangkaraniwan na sitwasyon na
nagku-qualify bilang isang global
emergency.
Tayo ay may isang outbreak na
mabilis na kumakalat sa buong mundo
sa pamamagitan ng bagong modes of
transmission na kaunti lamang ang
ating naiintindihan, at naabot din
nito ang pamantayan ng international
health regulations, aniya.
Ang isang global emergency ang
pinakamataas na level of alert ng
World Health OrganizationWHO,
ngunit hindi nangangahulugan
na ang isang sakit ay partikular na
nakakahawa o nakakamatay. RCI

Chickenpox mas nakakahawa
kumpara sa monkeypox: expert

Bulutong / Chickenpox

Inihahanda ng isang health-care worker ang syringe sa
isang monkeypox vaccination clinic na pinapatakbo ng
public health authorities sa Montreal.

MAYNILA Pilipinas - Mas nakakahawa hindi kumalat.
ang chickenpox kumpara sa
Pilipinas nagtala ng unang kaso
monkeypox, ayon sa isang eksperto. ng monkeypox
Saad ni Dr. Eric Tayag, isang
Hindi pa umano nakikitaan ng
infectious disease expert, ang community transmission ang kaso
bakuna sa smallpox ay pwedeng ng monkepox sa bansa.
gamitin laban sa monkeypox.
Ani Tayag, kung sa loob ng 21 na
araw
ang galing sa mga bansang
Ngayong nakapasok na ang
naturang sakit sa Pilipinas, sinabi ni may kaso ng monkeypox ay dapat
Tayag na kailangan na bantayan ang na kumonsulta na sa doktor.
- SRO, TeleRadyo
kaso ng monkeypox sa bansa upang
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Sinasabing ‘Girlfriend’ ni Russian
leader Putin pinatawan ng sanction
ng US Treasury

Pinatawan ng sanction ng US
Treasury Department ang sinasabing
girlfriend ni Russian President Vladimir
Putin.
Ayon sa pahayag ng Treasury
Department si Alina Maratovna
Kabaeva ay pinatawan ng sanction
dahil sa pagiging leader, official, senior
executive officer o miyembro ng board
of directors ng Government of the
Russian Federation.
Una nang pinatawan ng sanction ng
European Union at ng United Kingdom
si Kabaeva dahil sa koneksyon nito kay
Putin.
Matatandaan na base sa report ng
Wall Street Journal, posibleng mas

uminit ang tensyon kapag pinatawan
ng sanction ng America si Kabaeva
dahil sa close proximity nito sa Russian
president.
Samantala, papatawan din ng visa
restriction ng America ang 893 na
Russian Federation officials at 31 na
mga foreign government officials na
sinasabing nagpakita ng suporta sa
annexation ng Russia sa Crimea region
ng Ukraine. BRIGADA
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May PR problem ang Toronto Pearson Airport:
Kilala ito bilang worst airport sa mundo

Daan-daang pasahero ang nakapila para sa security
checks sa Pearson International Airport sa Toronto

Ang Pearson International Airport

internasyonal na mga publikasyon
ng Toronto — ang pinaka-busy ngayong buwan, kabilang ang The
sa Canada — ay may PR problem, New York Times, The Wall Street
nakapukaw ito ng mga alalahanin Journal, at ang BBC.
na maaaring iwasan ng ilang tao ang
Ito ay isang national embarrassment,
pagbiyahe sa siyudad.
ani Walid Hejazi, isang associate
ng economic analysis
Putin, hindi dadalo sa state funeral Ang mga hindi nasisiyahang professor
at
policy
sa
Rothman School of
biyahero na dumadaan sa Pearson
pasok
ng
mga
ni Shinzo Abe
ay nag-post tungkol sa kanilang Management sa University of Toronto.
opisyal ng Mosmasasamang karanasan sa social
Sa maikling panahon, malinaw na
Kinumpirma ni Kremlin Spokescow sa Japan, damedia, nagreklamo tungkol sa magkakaroon ito ng impact sa turismo
man Dmitry Peskov na hindi dadalo
hil sa sanctions ng
mahabang pila, pagkagambala ng sa Canada.
si Russian President Vladimir Putin sa
EU.
mga flight at nawawalang bagahe.
Ang mga problema sa Pearson
state funeral para kay dating Japanese
Mababatid na
Ang
Pearson
Airport
ng
Toronto
ay nakakuha ng internasyonal na
Prime Minister Shinzo Abe.
ang state funeral
ay
isang
espesyal
na
circle
of
hell.
atensyon, madalas dahil ang naturang
Giit ni Peskov, malalaman ang “level
sa dating Japan
Ang
pinakamasamang
karanasan
sa
airport ay nasa top spot ng listahan ng
of Russian participation” sa mga susu- prime minister ay itinakda sa Septempaliparan
kailanman,
itinuweet
ng
pinakamataas na persentahe ng flight
nod na araw.
ber 27.
isang biyahero mula sa Florida noong delays ngayong tag-init: 57% ng lahat
Ang tugon ng Kremlin ay matapos
Una nang sinabi ni Japan’s Deputy isang linggo, kasama ang isang litrato ng Pearson departures sa pagitan
lumutang ang mga ulat na pinag- Chief Cabinet Secretary Seiji Kihara,
na nagpapakita ng departures board ng Hunyo 1 hanggang Hulyo 24 ay
bawalan ng Japan ang presidente ng na naabisuhan na nila ang lahat ng
na may mahigit dalawang dosenang delayed, ayon sa flight tracking service
Russia na dumalo sa naturang state mga kaalyadong bansa, kung saan sila
delayed flights.
na FlightAware.
funeral, dahil sa stance ng bansa sa may diplomatic ties, kabilang na ang
Ang mga problema sa paliparan ay
Ito ang pinakamataas na rate sa 100
nagpapatuloy na giyera sa Ukraine, Russia, para sa naturang seremonya.
naitampok din sa mga pangunahing na busiest airports sa mundo. RCI
maging ang ipinataw na ban sa pag- BRIGADA
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Lindol sa Pilipinas tumama sa norte,
10 ang patay, dose-dosena ang sugatan
Nagkaroon ng maliliit na mga landslide, napinsala ang mga gusali at simbahan ng naturang lindol
Isang malakas na lindol ang naging
sanhi ng mga landslide at napinsalang
gusali sa hilagang bahagi ng Pilipinas
kamakailan, pinatay at least10 katao
at nasugatan ang dose-dosena. Sa kapitolyo ng bansa, ang mga pasyente
sa mga ospital ay inilikas at ang mga
takot na tao ay nagmadaling lumabas.
Ang 7.0-magnitude na lindol ay nakasentro sa matinding tinamaan na
probinsya ng Abra sa isang bulubundukin na lugar, ani Renato Solidum,
ang pinuno ng Philippine Institute
of Volcanology and Seismology, na
inilarawan ang pagyanig sa kalagitnaan ng umaga bilang isang major
earthquake.
“Umugoy ang lupa na para bang
ako ay nasa swing at biglang namatay
ang ilaw. Nagmadali kaming lumabas
ng opisina, at narinig ko na lang na
may mga sumisigaw at ilan sa mga
katrabaho ko ay umiiyak,” ani Michael
Brillantes, isang safety officer sa bayan
ng Lagangilang sa Abra, na malapit sa
epicentre, kuwento niya sa The Associated Press gamit ang telepono.
Ito ang pinakamalakas na lindol na
naramdaman ko at akala ko bubuka
na ‘yung lupa.

wang van sa Mountain Province nang
bigla nilang narinig ang parang kulog
na tunog at nakita ang avalanche ng
mga bato na kasing laki ng mga kotse na gumulong pababa sa kanilang
harapan mula sa matayog na bundok.
Sa gitna ng pagsigaw ng kanyang
mga kasamahan sa van ng atras, atras!
ang 44 taong gulang na ama ng tatlo ay ginamit ang kanyang camera sa
front seat at kinuhanan ng litrato ang
nakakatakot na sandali na maaaring
huling larawan na ng kanyang buhay. Ang van sa kanilang harapan ay
tinamaan ng malaking bato, nasaktan
ang isa, ngunit siya at ang iba pang
kasama sa pangalawang van ay nakaatras nang mabilis at nakatakas na
hindi nasaktan.
Iniisip ko na dapat may at least
isang record kung may mangyayari sa
amin, ani Palangchao sa The Associated Press. Ito ay isang kakila-kilabot na
karanasan.
Nag-isyu ng mga litrato ang Red
Cross ng isang maliit na gusali na may
tatlong palapag na nakasandal sa
isang kalsadang natatakpan ng debris
sa Abra. Ipinakita naman ng isang video na kinuha ng natatarantang saksi
ang pagguho ng ilang parte ng tower
ng lumang simbahang bato na tuluyan nang bumagsak.

At least limang katao ang namatay
dahil sa mga gumuhong istruktura,
kasama ang isang tao na tinamaan
ng mga slab ng semento sa kanyang
bahay sa Abra, kung saan 25 ang nasugatan. Sa Benguet province, isang
manggagawa ang naipit at namatay
matapos gumuho ang maliit na gusali
na ginagawa pa lamang sa bayan ng
La Trinidad.

Ang mga pasyente, ang ilan nasa
wheelchair, at medical personnel ay
inilikas mula sa dalawang ospital sa
Maynila, mga 300 kilometro timog ng
Lagangilang, ngunit sinabihan din na
bumalik matapos makakita ang engineers ng maliliit lamang na bitak sa
pader.

Maraming bahay at gusali ang nagkabitak-bitak ang mga pader, kasama
ang ilan na gumuho sa Abra, kung
saan ang bagong presidente na si Ferdinand Marcos Jr., na umupo sa puwesto halos isang buwan pa lang ang
nakalipas, ay binalak na maglakbay
upang makipagkita sa mga biktima at
lokal na opisyal.

Ang lakas ng lindol ay ibinaba mula
sa naunang 7.3 magnitude matapos
ang dagdag na analysis. Ang lindol ay
bunsod ng paggalaw ng isang local
fault sa lalim na 25 kilometro, sabi ng
institute, binigyang-diin na inaasahan
nito ang pinsala at mas marami pang
aftershocks.

Umugoy na chandeliers, nanginig na palace
ground

Sinabi ni Marcos Jr. sa isang news
conference na siya ay nasa kanyang
opisina sa Malacanang presidential
palace complex sa Maynila nang magsimulang umugoy ang chandeliers at
gumawa ito ng clanking sounds. Napakalakas nito, kuwento niya tungkol
sa pagyanig ng lupa.
Sa nakakakilabot na near-death
experience, ang Filipino photojournalist na si Harley Palangchao at ang
kanyang mga kasamahan ay naglalakbay pababa ng bundok lulan ng dala-

Inalam ng mga rescuers ang napinsalang bahay matapos ang malakas na
lindol sa Santiago, Ilocos Sur

Nahulog ang malalaking tipak ng bato habang dumadaan ang isang sasakyan sa kalsada nang lumindol sa Bauko, Mountain Province.

Ring of Fire

Sa litrato na ito ng Philippine Red Cross, isang sasakyan ang napipi habang
gumuho ang pader sa malakas na lindol na tumama sa Ilocos Sur province

Sinukat ng U.S. Geological Survey
ang lakas ng lindol sa 7.0 at may lalim
na 10 kilometro. Karaniwan, ang mas
mababaw na lindol ang mas nakakapinsala.
Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of
Fire, isang arko ng faults sa palibot ng
Dagat Pasipiko kung saan nagaganap
ang karamihan sa mga lindol sa mundo. Ito rin ay hinahagupit ng 20 bagyo
at tropical storms bawat taon, na ginawa ang bansa na isa sa pinaka-disaster-prone countries.
Ang isang magnitude-7.7 na lindol
ay pumatay ng halos 2,000 katao sa
hilagang bahagi ng Pilipinas noong
1990. RCI

Mga rescuers naglalakad sa debris matapos maminsala ang isang malakas
na lindol sa Vigan, Ilocos Sur.
MGA LITRATO: ASSOCIATED PRESS
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Ang Matalik Mong Kaibigan

May matalik ka bang

kaibigan na maasahan
mong tutulungan ka sa
lahat ng panahon?
Paano mo malalaman
ang tunay na matalik
mo ang kaibigan mo?
Sa Banal na Kasulatan
binanabanggit
ang
mga Apostol noon at
natagpuan nila ang
matalik na kaibigan at
napatunayan nila ito sa
katauhan ni Jesus lalo
nanoong
kasakasama
nila siya.
Ang matalik na mga

kaibigan lang ni Jesus ang
makikinabang sa haing
pantubos niya. Sinabi ni
Jesus na ‘ibibigay niya ang
sarili niyang buhay para
sa mga kaibigan niya.’
(Juan 15:13) Ang tapat
na mga taong nabuhay
bago dumating si Jesus
sa lupa ay kailangang
matuto tungkol sa kaniya
at mahalin siya tulad nina
Abel, Job, Ruth, Josue,
Abraham, Isaias, atbp.
Ang mga tapat na
lingkod ni Jehova ay
bubuhaying muli, pero

dapat pa rin silang
maging kaibigan ni
Jesus para magkaroon
sila ng buhay na walang
hanggan na binabanggit
sa Juan 17:3 - “Para
magkaroon sila ng
buhay
na
walang
hanggan,
kailangan
ni-lang makilala ka,
ang tanging tunay na
Diyos, at ang isinugo
mo, si Jesu-Kristo.”
(Juan 17:3; Gawa 24:15;
Heb. 11:8-12, 24-26, 31)
Natutuwa tayong maging
kamanggagawa ni Jesus sa
pangangaral at pagtuturo

ng mabuting balita ng
Kaharian. Noong nasa lupa
si Jesus, nagturo siya sa
mga tao. At nang bumalik
siya sa langit, patuloy
niyang
pinangasiwaan
ang gawaing pangangaral
at pagtuturo bilang ulo ng
kongregasyon. Nakikita
niya at pinapahalagahan
ang pagsisikap mong
makatulong sa marami
na makilala siya at
ang kaniyang Ama. Sa
katunayan,
magagawa
lang natin ang gawaing
ito sa tulong ni Jehova at
ni Jesus.—Juan 15:4
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May Pangalan Ang Diyos
ANO ang madalas na una mong itinatanong sa isang bagong kakilala?— Oo,
itinatanong mo muna ang pangalan niya.
Tayong lahat ay may pangalan. Ang unang tao sa lupa ay binigyan ng Diyos ng
pangalan. Adan ang ipinangalan niya sa
kaniya. Ang ipinangalan naman sa asawa
ni Adan ay Eva.
Gayunman, hindi lamang mga tao ang
may pangalan. Umisip ka ng iba pang
bagay na may pangalan din. Kapag may
nagbigay sa iyo ng manika o alagang hayop, binibigyan mo ito ng pangalan, hindi
ba?— Oo, napakahalaga ng pagkakaroon
ng pangalan.
Tingnan mo ang napakaraming bituin
kung gabi. May pangalan kaya ang mga
ito?— Oo, binigyan ng Diyos ng pangalan
ang bawat bituin sa kalangitan. Ang Bibliya ay nagsasabi sa atin: “Tinutuos niya
ang bilang ng mga bituin; silang lahat
ay tinatawag niya ayon sa kanilang mga
pangalan.”—Awit 147:4.
Sino sa palagay mo ang pinakamahalagang persona sa buong uniberso?— Oo,
ang Diyos. May pangalan kaya siya?—
Mayroon daw sabi ni Jesus. Minsan ay
sinabi ni Jesus sa kaniyang panalangin
sa Diyos: ‘Ipinakilala ko sa aking mga tagasunod ang iyong pangalan.’ (Juan 17:26)
Alam mo ba ang pangalan ng Diyos?—
Sinasabi mismo sa atin ng Diyos kung ano
iyon. Ang sabi niya: “Ako ay si Jehova. Iyan
ang pangalan ko.” Kaya ang pangalan
pala ng Diyos ay JEHOVA.—Isaias 42:8.
Ano ang nadarama mo kapag naaalaala ng iba ang iyong pangalan?— Natutuwa ka, hindi ba?— Gusto rin ni Jehova
na malaman ng mga tao ang kaniyang
pangalan. Kaya dapat nating gamitin ang
pangalang Jehova kapag nakikipag-usap
tayo tungkol sa Diyos. Ginamit ng Dakilang Guro ang pangalang Jehova, na
siyang pangalan ng Diyos, noong nakikipag-usap siya sa mga tao. Minsan ay sinabi ni Jesus: “Iibigin mo si Jehova na iyong
Diyos nang iyong buong puso.”—Marcos
12:30.
Alam ni Jesus na ang “Jehova” ay isang
napakahalagang pangalan. Kaya tinuruan niya ang kaniyang mga tagasunod na
gamitin ang pangalan ng Diyos. Itinuro
pa nga niya sa kanila na banggitin ang
pangalan ng Diyos sa kanilang mga panalangin. Alam ni Jesus na gusto ng Diyos
na makilala ng lahat ng tao ang Kaniyang
pangalang Jehova.
Noong unang panahon, ipinakita ng
Diyos ang kahalagahan ng kaniyang pangalan sa lalaking si Moises, na isang Israelita. Ang mga Israelita ay nakatira noon sa
lupain na tinatawag na Ehipto. Ang mga
tao sa lupaing iyon ay kilalá bilang mga
Ehipsiyo. Inalipin nila at inapi ang mga
Israelita. Nang lumaki si Moises, gusto

Halimbawang pumaroon ako ngayon sa
mga anak ni Israel sa Ehipto at sabihin ko sa
kanilang isinugo ako ng Diyos.

Paano kung
itanong nila
sa akin, “Ano
ang pangalan
niya?” Ano ang
sasabihin ko?’
Sinabi ng Diyos
kay Moises na
sabihin sa mga
anak ni Israel:
‘Isinugo ako sa
inyo ni Jehova,
at sinabi niya
sa akin na Jehova ang kaniyang
pangalan magpakailanman.’
(Exodo 3:1-15)

niyang tulungan ang isa sa kaniyang mga
kababayan. Ikinagalit ito ni Paraon, ang
hari ng Ehipto. Gusto niyang patayin si
Moises! Kaya si Moises ay tumakas mula
sa Ehipto.
Pumunta si Moises sa ibang lupain.
Doon sa lupain ng Midian. Si Moises ay
nag-asawa at nagkapamilya roon. Nagtrabaho rin siya bilang isang pastol. Isang
araw, si Moises ay abala noon sa pag-aalaga ng kaniyang mga tupa sa may bundok nang makakita siya ng isang kataka-takang bagay. Nagniningas ang isang
tinikang-palumpong, pero hindi naman
ito natutupok! Lumapit si Moises para
makita niya itong mabuti.
Alam mo ba kung ano ang nangyari?—
Nakarinig si Moises ng isang tinig na tumatawag mula sa gitna ng tinikang-palumpong na iyon. Tumawag ang tinig,
“Moises! Moises!” Sino kaya ang nagsasalitang iyon?— Diyos ang nagsasalita!
Napakaraming ipagagawa ang Diyos kay
Moises. Ang sabi ng Diyos: ‘Halika at isusugo kita kay Paraon, ang hari ng Ehipto, at
ilabas mo mula sa Ehipto ang aking bayan
na mga anak ni Israel.’ Nangako ang Diyos
na tutulungan niya si Moises sa paggawa
nito.
Anong mahalagang bagay ang natutuhan ni Moises doon sa may nagniningas
na tinikang-palumpong?
Pero ang sabi ni Moises sa Diyos:
‘Halimbawang pumaroon ako ngayon sa
mga anak ni Israel sa Ehipto at sabihin ko sa
kanilang isinugo ako ng Diyos. Paano kung
itanong nila sa akin, “Ano ang pangalan
niya?” Ano ang sasabihin ko?’ Sinabi ng
Diyos kay Moises na sabihin sa mga anak
ni Israel: ‘Isinugo ako sa inyo ni Jehova, at
sinabi niya sa akin na Jehova ang kaniyang
pangalan magpakailanman.’ (Exodo 3:115) Ipinakikita nito na pamamalagiin ng
Diyos ang pangalang Jehova. Hindi niya
ito papalitan kahit kailan. Gusto ng Diyos
na makilala siya sa kaniyang pangalang
Jehova magpakailanman.

Paano ipinakilala ng
Diyos ang kaniyang
pangalan doon sa
Dagat na Pula?

Paano ipinakilala ng Diyos ang kaniyang pangalan doon sa Dagat na Pula?
Nang magbalik si Moises sa Ehipto, inakala ng mga Ehipsiyo na si Jehova ay isa
lamang mahinang diyos ng mga Israelita. Hindi nila inisip na siya ang Diyos ng
buong lupa. Kaya sinabi ni Jehova sa hari
ng Ehipto: ‘Ipakikilala ko sa buong lupa
ang aking pangalan.’ (Exodo 9:16) Naipakilala nga ni Jehova ang kaniyang pangalan.
Alam mo ba kung paano niya ginawa
ito?—
Buweno, sinabi niya kay Moises na akayin ang bayan ng Israel palabas sa Ehipto. Nang dumating sila sa Dagat na Pula,
gumawa si Jehova ng isang tuyong daan
patawid doon. Ligtas na nakatawid ang
mga Israelita sa tuyong lupa. Pero nang
sumugod si Paraon at ang buong hukbo
niya sa tuyong sahig ng dagat, ang mga
tubig na pinipigil sa magkabilang panig
ay bumuhos sa mga Ehipsiyo, at namatay
silang lahat.
Nabalitaan agad ng mga tao sa buong
lupa ang ginawa ni Jehova sa Dagat na
Pula. Paano natin nalaman na nabalitaan
nga nila iyon?— Kasi, pagkalipas ng mga
40 taon, ang mga Israelita ay pumunta sa
Canaan, na siyang lupain na ipinangako ni
Jehova na ibibigay sa kanila. Doon ay sinabi ng kabataang babae na si Rahab sa dalawang Israelitang lalaki: “Narinig namin
kung paanong tinuyo ni Jehova ang tubig
ng Dagat na Pula mula sa harap ninyo
nang lumabas kayo mula sa Ehipto.”—Josue 2:10.
Ang maraming tao sa ngayon ay kagayang-kagaya ng mga Ehipsiyong iyon. Hindi sila naniniwalang si Jehova ang Diyos
ng buong lupa. Kaya gusto ni Jehova na
sabihin ng kaniyang sariling bayan sa iba
ang tungkol sa kaniya. Iyan ang ginawa
ni Jesus. Nang malapit nang matapos ang
kaniyang buhay sa lupa, sinabi niya kay
Jehova sa panalangin: “Ipinakilala ko sa
kanila ang iyong pangalan.”—Juan 17:26.
Si Jesus habang nagbabasa ng balum-
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bon; isang batang babae habang ipinakikita ang pangalan ng Diyos sa ibang bata
gamit ang Bibliya
Ipinakilala ni Jesus ang pangalan ng Diyos. Maituturo mo ba mula sa Bibliya ang
pangalan ng Diyos?
Gusto mo bang maging katulad ni Jesus? Kung gayon ay sabihin mo rin sa
iba na ang pangalan ng Diyos ay Jehova.
Maaaring mapansin mo na maraming tao
ang hindi nakaaalam niyan. Kaya baka puwedeng ipakita mo sa kanila ang teksto sa
Bibliya sa Awit 83:18. Kunin natin ngayon
ang Bibliya at magkasama nating hanapin
ang tekstong iyan. Sinasabi nito: “Upang
malaman ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lamang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”
Ano ang natutuhan natin sa pagbasa nito?— Oo, natutuhan natin na ang
pinakamahalagang pangalan sa lahat
ay Jehova. Ito ang pangalan ng Diyos
na Makapangyarihan-sa-lahat, ang Ama
ni Jesus at ang Isa na gumawa ng lahat
ng bagay. At tandaan, sinabi ni Jesus na
dapat nating ibigin ang Diyos na Jehova
nang ating buong puso. Iniibig mo ba si
Jehova?—
Paano natin maipakikitang iniibig natin si Jehova?— Ang isang paraan ay ang
kilalanin siya bilang isang Kaibigan. Ang
isa pang paraan ay ang sabihin sa iba ang
kaniyang pangalan. Maipakikita natin mismo mula sa Bibliya na ang pangalan niya ay
Jehova. Masasabi rin natin ang tungkol sa
mga kahanga-hangang bagay na nilalang
ni Jehova at ang mabubuting bagay na ginawa niya. Labis na magpapasaya ito kay
Jehova dahil gusto niyang makilala siya
ng mga tao. Maaari tayong makibahagi sa
paggawa niyan, hindi ba?—
Hindi lahat ay makikinig kapag nagsasalita tayo tungkol kay Jehova. Maraming
tao ang hindi nakinig kahit na si Jesus, na
Dakilang Guro, ang nagsalita tungkol sa
Kaniya. Pero hindi iyan nakapigil kay Jesus
sa pagsasalita tungkol kay Jehova.
Kaya tularan natin si Jesus. Patuloy tayong magsalita tungkol kay Jehova. Kung
gagawin natin ito, matutuwa ang Diyos na
Jehova sa atin dahil nagpapakita tayo ng
pag-ibig sa kaniyang pangalan.
Basahin natin ngayon mula sa Bibliya
ang ilan pang teksto na nagpapakita sa
kahalagahan ng pangalan ng Diyos: Isaias 12:4, 5; Mateo 6:9; Juan 17:6; at Roma
10:13.

Dalawang uri ng pangalan:
1) PAMBALANA gaya ng : diyos duktor
ina, pulis, guro, kapatid, lalake, babae,
paaralan, simbahan, ospital, tindahan,
parke, aso, pusa, ibon, isda, ahas
2) PANTANGI gaya ng : JEHOIVAH, JESUS,
Dr. Edmund Mann, Nanay Sita, PO3 Juan Dizon, Gng. Elenita Pangan, Boyet

12

T H E F I L I P I N O - C A N A D I A N N E W S A N D I N F O R M AT I O N

TALIBA

PUBLISHED IN TORONTO, ONT

#473 AUGUST 5-18, 2 0 2 2

Mga penguin at otters sa Japan
Dahil sa heat wave,
ayaw kumain ng mumurahing isda? mga hayop sa isang

JOKES OnLEE
Inaresto ang 40-anyos na lalaki sa Florida, USA, sa kasong
pagbenta ng marijuana at gamot nang walang reseta. Sa
presinto tinanong siya ng pulis kung merong nakatagong
droga sa katawan, dahil mabigat ang parusa sa pagtanggi.
“Wala,” aniya, at pinahubad
siya para inspeksiyunin. Nang
mag-alis ng salawal, napautot siya at lumabas ang tatlong hiringgilya mula sa puwit. Mariin niyang itinanggi
na pag-aari niya ang panginiksyon ng droga.
Sa Tokyo naubos ang pasensiya
ng ospital sa mga nagpaparada ng kotse maski hindi roon
ang punta.

Dahil sa patuloy na pagtaas presyo
ng mga bilihin sa buong mundo hindi
lang tayo ang apektado dahil pati na
rin ang ating mga alaga hayop ay kailangan magtipid.
Sa bansang Japan, usap-usapan
ngayon sa social media ang mga Penguin at otters sa Hakone-en Aquarium
matapos nilang tanggihan ang mga
pinapakain sa kanila na mas murang
isda.
Ang pagkain na kanilang kinasanayan ay isdang ‘Aji’ o Japanese
Horse Mackerel ngunit tumaas ang
presyo nito ng nasa 20-30% mula
noong nakaraan taon kaya pinalitan
ito ng pangkaraniwang mackerel o
“Saba”
Ayon sa head zookeeper na si Hiroki
Shimamoto, hindi nagustohan ng mga
penguin ang pagbabago ng kanilang
diyeta na dulot ng inflation.
Ayon sa mga eksperto, ang mga
masisilang hayop ay maaaring nanini-

“Iiniksyunan nang libre
ang sinumang ilegal na
pumarada rito.”

Maraming tao ay takot sa
iniksyon, gan’un lang.
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 buying a pure bread dog.
What’s the difference between a poorly 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 everything.”
You know why you never see elephants 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.

bago sa lasa ng kanilang bagong pagkain kaya ayaw nilang kainin, kumpara
sa kinasanayan nila na pagkain.
Dagdag pa rito, ang pagtaas ng
gastos sa pagpapatakbo ng aquarium
ang nag-udyok sa kanila na gumawa
ng ilang desisyon para mabawasan
ang gastusin tulad ng paggamit ng
mas kaunting ilaw at pagbabago sa
mga pagkain ng mga hayop.
Aniya, hindi naman nila pinababayaan ang mga ayaw kumain ng bagong isda dahil binibigyan din nila ito
ng Aji o ang nakasanayan nilang kainin. BRIGADA

NAGPAPATULOY pa rin hanggang sa
kasalukuyan ang nararanasang ‘heat
wave’ sa Spain kung kaya’t nananatili
pa rin itong banta hindi lamang sa
buhay ng mga tao kundi maging sa
mga hayop.

Dahil sa pangamba
ng mga
zookeepers sa posibleng epekto ng
“heat wave” sakanilang mga alagang
hayop, minabuti ng mga itong
pakainin na rin ng “ice cream” ang ilan
maling diamond na nahukay o na- sa mga zoo animals.
tagpuan makalipas ang 300 taon.
Kasali na ngayon sa diet ng hayop sa
Ayon sa ulat, tinawag na Lulo Rose Madrid Zoo na hindi sanay sa mainit na
ang natagpuang 170 carat pink dia- temperatura ang pagkain ng ice cream
mond na isinunod sa ngalan ng lugar bilang pamatid uhaw at init.
kung saan ito natagpuan.
Samantala, frozen naman na karne
Sa pahayag naman ng isang inves- ang pinapakain sa mga Leon at frozen
tor ng Lucapa Diamond Company, ito na isda sa iba pang hindi kumakain ng
na umano ang pinakamalaking pink gulay at karne gaya ng mga “seal.”
diamond na nahukay sa kasaysayan
Bunsod ng nararanasang mainit
ng mundo.
na temperatura sa naturang bansa
Asahan rin umanong napakamahal at maging sa iba pang bahagi ng
ng magiging halaga nito dahil noong Europa, umabot na sa mahigit 1,000
2017 ay naibenta sa halagang 71.2 ang nasasawi habang nasa 100,000 na
million US dollars ang isang 59.6 car- ektarya na rin ng lupain ang tinupok
at Pink star sa isinagawang auction sa ng apoy bunsod ng forest fire.
Hong Kong. BRIGADA

“Rare pink diamond” nahukay
ng mga minero sa Angola

Naglagay ng karatula:

Hindi sinabi kung ano
ang iiiniksyon -- bitamina o lason -- pero nabawasan ang violators.

zoo sa Madrid, Spain
pinapakain na ng
“ice cream”

SA isang pambihirang pagkakataon ay nahukay ng mga minero sa
bansang Angola ang pambihirang
“pure pink diamond” sa Lulo mine sa
naturang bansa.
Batay sa ulat, ang naturang diamond ay nagtala ng kasaysayan dahil
pinaniniwalaang ito na ang pinaka-

Matinding
Pagkakamali
Inimbestigahan ang isang ospital sa Tennessee dahil sa aksidenteng pag-iniksyon sa pasyente ng droga na ginagamit sa
judicial execution by lethal injection. Nirepaso ang lisensiya
ng Vanderbilt University Medical
Center dahil sa kapabayaan na
ikinamatay ng pasyente. Hindi pinangalanan ang pasyente
at pabayang nurse. Nilabag
ng nurse ang mga patakaran
at proseso sa pagkuha at paggamit ng maseselang gamot.
Imbes na Versed na pang-anxiety, ang itinurok ay Vecuronium
na pang-paralisa. Ginagamit ito
bago turukan ang death convict
ng pampatulog at pagkatapos
ay lason.

BNFM BICOL

17-anyos at alagang aso himalang nakaligtas sa flashflood sa eastern Kentucky
Isang 17-anyos na dalagita ang
nailigtas ang kanyang sarili kasama ng kanyang alagang aso sa malawakang flashflood na umabot
hanggang sa bubong ng bahay sa
eastern Kentucky.

sinasabing nawawala sa malakihang pagbaha.

Sinabi ni Appalachian Regional
Healthcare CEO Hollie Philips na
karamihan sa mga 27 missing employees ay nagtatrabaho sa ARH
Ayon sa report, naiwan sa kanil- hospital na isa sa pinakamalaking
ang bahay ang teenager na si ospital sa Kentucky pero tuloy pa
Chloe Adams nang maganap rin ang critical functions. Brigada
ang pagbaha kung saan nagawa nitong lumangoy kasama ang
kanyang aso patungo sa bubong
ng kanilang kapitabahay.
Inabot umano ng ilang oras sa
bubong ang dalagita bago na-rescue kasama ang aso.
Samantala, sa pinakahuling report, umabot sa 27 na mga empleyado ng pinakamalaking health
service sa eastern Kentucky ang
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Korte Suprema nagdesisyon na ang
condom use ay legal condition para
sa sexual consent
Nagdesisyon

ang Korte
Suprema ng Canada kamakailan na ang paggamit
ng condom ay puwedeng
maging legal na kondisyon
para sa pagpayag sa pakikipagtalik sa isang ruling na
maaaring mag-set ng importanteng legal precedent sa
consent at sexual assault.
Sa isang 5-4 decision, sinabi
ng majority na ang paggamit
ng condom ay isang kondisyon ng consent na parte ng
sekswal na aktibidad in question gaya ng tinutukoy ng
Criminal Code.
Unanimously na ipinagutos ng korte ang isang bagong trial sa kaso ni Ross
McKenzie Kirkpatrick, isang
lalaki mula sa British Columbia na hindi nagsuot ng condom nang makipagtalik sa
nagsampa ng kaso, bagama’t
iginiit ng complainant na
nagsuot siya ng condom.
Nakilala ni Kirkpatrick ang
complainant online noong
2017 (ang pangalan ng
nagreklamo ay pinoprotektahan ng isang publication
ban). Ang dalawa ay nagtalik ng dalawang beses isang
gabi. Sinabi ng complainant
na iginiit niya na magsuot ng
condom si Kirkpatrick bago
sila magtalik.
Nagsuot ng condom si Kirkpatrick noong unang beses silang
nagtalik ngunit hindi na noong
pangalawa. Tumestigo ang complainant na akala niya kumuha si
Kirkpatrick ng isa pang condom
nang panandaliang humarap
sa bedside table. Sinabi ng
complainant na na-realize lang
niya na hindi nagsuot ng condom si Kirkpatrick nang siya ay
nag-ejaculate sa loob niya.
Tumestigo ang complainant
na hindi siya pumayag na
makipagtalik na walang condom.
Kinasuhan ng pulisya si Kirkpatrick ng sexual assault ngunit
pinawalang-sala siya ng isang
hukom sa British ColumbiaB.C.
Sinabi ng hukom na walang
ebidensya ang complainant na
hindi siya pumayag at walang
ebidensya na si Kirkpatrick ay ku-
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roon o walang condom ay
fundamentally at qualitatively distinct forms ng physical
touching, sulat ni Martin. Ang
isang complainant na pumayag na makipagtalik sa kondisyon na ang kanyang partner
ay magsusuot ng condom ay
hindi nagbigay ng permiso
para makipagtalik na walang
condom.

Nagdesisyon ang Korte Suprema ng Canada na ang pagtatalik
ng walang condom ay isang uri ng sekswal na aktibidad na
legally distinct mula sa pagtatalik na may condom.
milos nang mapanlinlang.
Noong 2020, unanimously
na ipinag-utos ng British
Columbia Court of Appeal ang

isang bagong trial. Umapela si
Kirkpatrick sa Korte Suprema,
Sinabi ng apat na dissenting
ngunit, nagkaisang ibinasura ng
judges sa kanilang desisyon
Korte Suprema ang apela.
na ang paggamit ng condom
ay hindi parte ng sekswal
na aktibidad in question, at
binanggit ang 2014 Supreme
aktibidad in question gaya ng
Court decision na R. v.
tinutukoy ng Criminal Code.
Hutchinson. Sinabi nila na ang
Samakatuwid, ang complai- bagong trial ay kinailangan
nant ay hindi pumayag na upang idetermina kung
makipagtalik na walang si Kirkpatrick ay kumilos
condom ayon sa batas.
nang mapanlinlang sa hindi
Ang pakikipagtalik na may- paggamit ng condom. RCI

Nahati ang korte sa pangangatwiran
Sa isang majority decision,
sinulat ni Justice Sheilah
Martin na ang paggamit
ng condom, kung isa itong
kondisyon ng consent sa
sexual intercourse, ito ay
legal na parte ng sekswal na

Ekonomiya ng Canada flat noong
Mayo, nagbadya ng pangamba na
nangyayari na ang slowdown

tially hindi nagbago mula sa kung
nasaan ito noong Abril.
Ang flat showing ay mas maganda kaysa sa bahagyang pagbaba ng 2% na inaasahan ng mga
ekonomista.
Ipinapahiwatig ng advanced
estimate para sa Hunyo na ang
ekonomiya ay bahagyang nag-perform ng mas mahusay kaysa noong
nakaraang buwan na may pagtaas
ng 0.1%.

Ang final numbers ay hindi magiging available hanggang sa pagtatapos ng Agosto, ngunit kung makukumpirma ang advanced figure ng
Hunyo, ibig sabihin lumago ang
ekonomiya ng Canada ng 1.1% sa
pangalawang quarter — hindi isang
malakas na pagpapakita ito batay sa
anumang metric, pero at least mas
Hindi lumago ang ekonomiya ng Canada noong Mayo, ayon sa datos na maganda kaysa sa pagliit ng 0.9% na
inilabas ng Statistics Canada
nakita sa Estados Unidos period.

Ang ekonomiya ng Canada ay hindi
nag-expand noong Mayo, ang pangalawang buwan ngayong taon na
nabigo itong magtala ng anumang
paglago, ayon sa Statistics Canada kamakailan.

Sinabi ng data agency na ang bahagyang pagtaas sa service sector ay hindi sapat para i-offset ang pagbaba sa
goods-producing industries, kaya ang
kabuuang value ng lahat ng economic
output sa naturang buwan ay essen-

Iminumungkahi ng GDP ngayong
araw na ang ekonomiya ng Canada ay
bumabagal kahit bago pa ipinatupad
ang pinakamalaking rate hikes ng
Bank of Canada, sabi ni CIBC economist Andrew Grantham. RCI
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Nakangiti pa rin si Enrile kahit nauna- “Sa mga bagong dating...
han pa siya ni FVR na mamahinga na ang tagumpay ay nasa
A

ng Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile ilang minuto matapos maiulat na pumanaw na
si dating Pangulong Fidel V. Ramos
sa edad na 94.

kamay mo na”
Kung ikaw ay 19 taong gulang

Pumanaw si dating Pangulong Ramos nitong Linggo ng Hulyo 31, sa
edad na 94. Covid virus diumano ang
ikinamatay ng dating pangulo. Samantala, 98-anyos na si Enrile….tibay
di ba? “RIP FVR. Enrile when?”
higit 50 taon. Naging acting finance
“Juan Ponce Enrile outlived the secretary siya mula 1966 hanggang
other key players of Edsa People Pow- 1968, justice secretary mula 1968
er: Cory, Marcos Sr., Fabian Ver, Jaime hanggang 1970, at minister ng nationCardinal Sin, Salvador Laurel, and now al defense mula 1972 hanggang 1986.
FVR.”
Umupo rin siya sa Senado sa loob
“Si Enrile talaga last man standing.
lakad matatag si lolo lmao.”
Kamakailan, itinalaga ni Pangulong
Bongbong Marcos, Jr. si Enrile bilang
kaniyang chief legal counsel.

ng apat na termino at naging ika-21
Senate President ng 15th Congress
noong 2008 hanggang 2013.

Nagsilbi rin siya bilang kongresista
ng unang distrito sa Cagayan. HangNagsilbi ang bagong chief legal gang sa ngayon nagsisilbi pa rin si lolo
counsel sa gobyerno sa loob ng ma- Imao…tibay talaga!

“Kalabaw lang
ang tumatanda,
sekreto ni lolo
Imao yan”

o higit pa na nakakapagtapos
lamang ng High School at
nahihirapang makahanap ng
trabaho tutulungan ka ng AL.
Marahil nasesante ka dahil
maaring nag-down size ang
kampanyang
pinapasukan
mo at ikaw ang napuruhang
tanggalin?
Sa kabilang dako naman,
maaaring nagpapasimula ka
pa lang at walang kakayahan
“no skills: wika nga dito ay may
malaking maitutulong ang ating
kababayang Pinay na si Miss
Marileth Cruz.
Academy of Learning College
1457 McCowan Road Unit 208
Scarborough, ON M1S 5K7
Tel. 416-754-4456 ext 17
aol.marilethcruz@gmail.com
Makipag-ugnayan sa ‘ting kabayan upang matulungan ka
agad lalo na kung ikaw ay bagong dating dito sa Canada. Si
Marileth ay nagsasalita ng Taga-

Marileth Cruz
log at madali siyang lapitan at
wag mag-atubiling magtanong
tungkol sa gusto mo Call her CP
437-245-2860 .
Matutulungan kang ma-upgrade ang iyong career tungo sa
iyong tagumpay.
Ang gobyerno dito ng Canada
ay maaring maglaan sa iyo ng
financial assistant upang makapagtapos ka sa anumang 150
mga kurso sa Academy of Learning Career College list.
Call Now: 416-7544456 ext 17
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Hindi kita malilimutan
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 affordable 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Arbor Memorial Inc.

arborfilipino.ca
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Mga likas na sakuna Mga tagapanimula
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 pamahalaang 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 larawan ay nagsasalita
ng isang milyong mga salita”

ng potograpiya sa
Pilipinas

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 pangpotograpiya sa Pilipinas ay hindi
walang impluwensiya at daloy
ng pumapasok na mga diwangpansining mula sa Kanluran
patungo sa loob ng kapuluang
kolonisado. Mula sa Wikipedia

TalibaFlipzMedia

Photography Services

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

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
50-90 photos
20-49 photos
10-19 photos
5-9 photos
2-4 photos

•
•
•

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

$20 per photo (with free Taliba 1/4 B&W Ads one time issue)
$25 per photo
$30 per photo
$35 per photo
$40 per photo
$45 per photo

For inquiry, call Tel. 416-989-7336 / 647-287-1870

Email:

