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THE FILIPINO-CANADIAN NEWS AND INFORMATION

 

Interim ban ng Canada sa pag-import ng mga baril epektibo na
Ang long-term import freeze 

ay hindi inaasahan na maaapru-
bahan hanggang fall.

Simula ngayong araw, ang mga 
indibidwal at negosyo ay hindi na 
maaaring mag-import ng mga 
baril sa Canada, na may limit-
adong exceptions.

Ang move na ito na inanunsyo 
nitong unang bahagi ng buwan 
ay nakatuon sa pagpapabilis ng 
isang pangunahing haligi ng 
federal e�ort na i-cap ang bilang 
ng mga baril sa bansa.

Noong Mayo, inanunsyo ng 
Liberal na gobyerno ang plano na 
ipatupad ang isang freeze sa 
pag-import, pagbenta o paglipat 
ng mga baril, para makatulong sa 
pag-iwas sa karahasan na may 
kinalaman sa handguns.

Ang hakbang na ito ay parte ng 
mas malawak na �rearms-control 
package na pahihintulutan ang 
awtomatikong pagtatanggal sa 
gun licences mula sa mga taong 
nag-commit ng domestic violence 
o lumahok sa criminal harass-
ment, tulad ng stalking, gayundin 
ang pagtaas sa maximum penal-
ties para sa gun smuggling at 
tra�cking mula 10 hanggang 14 
na taon.

Noong spring, para siguraduhin 
na ang national freeze sa mga 
baril ay maipapatupad nang 

Ang mga baril na nakumpiska sa isang serye ng mga raid ng Toronto police ay naka-display para sa media.

mabilis, ipinanukala ni Public 
Safety Minister Marco Mendicino 
ang regulatory amendments sa 
House of Commons at Senado.

Gayunpaman, ang mga regu-
lasyon ay hindi inaasahan na mai-
papatupad hanggang sa fall, at 
ang kaakibat na legislative mea-
sures ay hindi pa naaprubahan ng 
Parlamento.

Ang pagbabago na ipatutupad 
ngayong araw ay mananatili 
hanggang maipasa ang perma-
nent freeze sa Parlamento at mai-
patupad ito.

Sinabi ng gobyerno na ang pag-
�-freeze sa bilang ng mga baril sa 
Canada ay gagawing mas ligtas 
ang mga tao sa bansa, binig-
yang-diin na ang mga ito ang 
pinakaseryosong armas na pres-
ent sa karamihan ng �rearm-relat-
ed na mga bayolenteng krimen sa 
pagitan ng 2009 at 2020.

Dagdag pa rito, ang bilang ng 
rehistradong mga baril sa Canada 
ay tumaas ng 71 porsyento sa 
pagitan ng 2010 at 2020, sa 
humigit-kumulang 1.1 milyon.

Ang 2021 budget ay nagbigay 

ng mahigit $312 milyon na 
bagong pondo para taasan ang 
�rearms tracing capacity at 
ipatupad ang mas malakas na 
mga hakbang para kontrahin ang 
gun smuggling at tra�cking.

Binanggit ni Mendecino ang 
signi�cant increase sa gun 
seizures sa border noong 
nakaraang taon kumpara sa 2020 
bilang ebidensya ng progreso.

Tiwala ako that we’re making 
progress sa ating laban sa illegal 
gun tra�cking sa ating mga 
border. RCI
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Trudeau nagtalaga ng Indigenous judge sa 
Korte Suprema, ang pinakauna sa Canada

Canada nakiisa sa pagdiriwang ng
Pilipinas sa Araw ng mga Bayani

Nat’l ID, planong gamitin ng 
gov’t sa pamamahagi ng ayuda

Judge Michelle O’Bonsawin
CANADA: Ninomina ni Prime 

Minister Justin Trudeau si Michelle 
O’Bonsawin para magsilbi sa Korte 
Suprema ng Canada Isang miyembro 
ng Abenaki ng Odanak First Nation si 
Michelle O’Bonsawin. Ang “perfectly 

bilingual” na hukom ay umupo na sa 
Superior Court of Justice of Ontario sa 
Ottawa mula pa noong 2017.

Nagagalak akong ianunsyo ang 
appointment ni Justice Michelle 
O’Bonsawin sa Supreme Court of 
Canada, isang kawani na kilala sa 
buong mundo para sa kalakasan, 
kahusayan at kalayaan nito, sinabi ng 
prime minister sa isang press release.

Ang Indigenous na mahistrado ay 
may Bachelor of Arts, Bachelor of Laws 
at Master of Laws. Naging espesyalista 
siya sa maraming area sa kurso ng 
kanyang karera, kasama ang mental 
health at human rights.

Ang hukom na si Michelle 
O’Bonsawin ay isang miyembro ng 
Abenaki ng Odanak First Nation  RCI

PILIPINAS- Pinaplano na ng gobyer-
no na gamitin ang Philippine Identi-
fication System (PhilSys) o National 
ID sa pamamahagi ng ayuda.

Ito ang isinapubliko ni Finance Sec-
retary Benjamin Diokno sa isinaga-
wang deliberasyon sa House of 
Representatives kung saan inihirit 
din nito sa Department of Social 
Welfare and Development (DSWD) 
na ipagpatuloy lamang ang ipina-
tutupad na social protection pro-
gram.

Gayunman, iminungkahi nito na 
itigil na ang pamamahagi ng ayu-
da na may kaugnayan sa pande-
mya ng coronavirus disease 2019.

“I think that should already be dis-
continued because we have actu-

ally fully recovered and because of 
the limited fiscal space,” aniya.

Nanawagan din ito na matugunan 
ang malaking problema sa “huge 
leakage” sa cash transfer program 
na Pantawid Pamilyang Pilipino 
Program (4Ps) at unconditional 
cash transfers (UCT).

“The most efficient way to do this is 
by requiring all the citizens to have 
a national ID. We are thinking along 
the lines of maybe limiting the ben-
eficiaries to those who have nation-
al ID,” ayon sa opisyal.

Matatandaang pinaaapura ni Pan-
gulong Ferdinand Marcos, Jr. ang 
pag-iimprenta ng national ID upa-
ng maipamahagi na sa mga may-
ari. RCI

Ipinagdiriwang kamakailan ng 
Pilipinas ang Araw ng mga Bayani. 
Pinangunahan ni Philippine Presi-
dent Ferdinand Marcos Jr. o PBBM 
ang paggunita sa mga Pilipinong 
lumaban para sa bayan sa Libingan 
ng mga Bayani sa Taguig City.

Sa ating pagdiriwang sa Pamban-
sang Araw ng mga Bayani, patuloy 
nating alalahanin at isabuhay ang 
kanilang katapangan, malasakit, at 
pagmamahal sa ating bayan. Nawa’y 
magsilbing inspirasyon ang kanilang 
pagsisikap at sakripisyo sa atin upa-
ng makamtan natin ang mas ma-
gandang kinabukasan para sa lahat, 
saad ni PBBM sa kanyang Twitter.

Kasama si Armed Forces of the 
Philippines chief Lieutenant Gen-
eral Bartolome Vicente Bacarro 
(kanan), pinangunahan ni Philip-
pine President Ferdinand Marcos 
Jr. (gitna) ang pagdiriwang ng 
Araw ng mga Bayani.

Nag-alay ng mga bulaklak si 
Philippine President Ferdinand 
Marcos Jr. sa isang puntod sa Lib-
ingan ng mga Bayani sa Taguig City.

Samantala, dumalo si Canadi-
an Ambassador Peter MacArthur 
sa naturang okasyon. Inilarawan 
ni MacArthur ang pagdiriwang 
bilang isang nakakaantig na 
sandali kung saan inalala ang 

mga Pilipino na isinakripisyo 
ang sarili para sa bayan. Nakilala 

rin niya ang ilang mga Pilipinong 
beterano. RCI
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Bakas ng mga dinosaurs, 113 mil-
yong taon na ang nakakaraan, 
nadiskubre sa Texas

Lalaki sa China, hindi matanggap sa trabaho 
dahil mukha pa ring bata kahit 27-anyos na

70-anyos na lola sa India, isinilang ang 
kanyang “first born baby”

Epekto ng ‘heatwave’ sa mga 
pananim sa China, ramdam pa rin

TOTOONG mahirap makahanap 
ng trabaho ngayong panahon, bu-
kod sa mataas na kwalipikasyon 
ng ilang mga kompanya at mga 
employers, marami din ang mga 
nagsipag sarang kompanya mata-
pos malugi dahil sa kinakaharap na 
krisis bunsod ng COVID-19, kung 
kaya’t marami pa rin ang mga “job-
less” o walang hanapbuhay.

Sa bansang China, wala sa mga 
nabanggit ang dahilan kung bakit 
hindi matanggap-tanggap sa tra-
baho ang isang 27-anyos na lalak-
ing si Mao Sheng, mula sa Guang-
dong Province.

Palagi siyang umuuwing bigo 
sa tuwing mag-apply ng trabaho 
dahil sakanyang hindi pangkani-
wang pisikal na katangian.

Kahit 27-anyos na kase ang bi-

nata, mukha pa rin siyang bata 
na tila edad sampong taong 
gulang, dahilan kung bakit hin-
di siya nata-tanggap sa nais na 
pasukang trabaho dahil sa takot 
ng mga employer na i-reklamo 
sila ng paglabag sa child labor.

Nag viral sa social media sa Chi-
na ang kwento ni Shao Meng at 
marami ang naantig sakanyang 
istorya na naging daan upang 
magbukas ang maraming opor-
tunidad sakanya.

Sa kasalukuyan, mayroon 
nang trabaho si Mao Sheng mat-
apos siyang tulungan ng isang 
negosyante sa lugar habang na-
katakda rin itong ipakonsulta sa 
isang espesyalista upang isang-
guni ang kanyang health condi-
tion. BRIGADA

MARAHIL ay pamilyar kayo 
sa kwento ni Sarah, ang asawa 
ni Abraham na mga karakter sa 
Lumang Tipan ng Bibliya.

Sa loob ng maraming taong 
pagsasama ng dalawa, hindi sila 
nagkakaroon ng anak ngunit 
nang si Sarah ay nag edad 
90-anyos, saka niya isinilang ang 
batang lalaki na ipinagkaloob 
sakanila ng Diyos na pinangala-
nang si Isaac.

Akala ng marami, sa Bibliya 
lamang ito mangyayari ngunit 
ang naturang kwento ay tila ka-
halintulad ng nangyari sa mag-
asawang senior citizen na sina 
Gopichand at Chandravati ng 
bansang India.

NADISKUBRE ng mga si-
yentipiko kamakailan ang mga 
bakas ng paa at dinaanan ng 
mga dinosaurs sa Texas, na 
pinaniniwalaang nalikha isaang 
daan at labing tatlong milyon na 
ang nakakaraan.

Batay sa ulat, ang naturang 
mga bakas ay natagpuan sa 
Dinosaur Valley State Park na 
dating ilog ngunit bunsod ng 
nararanasang ‘severe drought 
conditions’ o tagtuyo ay nawalan 
ng tubig kung kaya’t lumitaw 
ang mga naturang bakas.

Karamihan sa mga bakas o “di-
nosaur’s track” ay mula umano 

Sa loob rin kase ng kanilang 
mahabang pagsasama bilang 
mag asawa at sa dami ng espe-
syalistang kanilang kinonsulta, 
hindi pa rin sila nagkaroon ng 
supling.

Dahil sa kagustuhan na mag-
karoon ng anak, komonsulta 
ang mag-asawa sa isang ‘in vitro 
fertility clinic’ at matapos ang 
dalawang beses na pagsubok at 
pagsasailalim sa ‘in vetro fertil-
ization’ matagumpay na nagda-
lantao si Chandravati.

Bagaman naging maselan ang 
pagbubuntis dahil sa edad, lig-
tas namang naisilang ng matan-
da ang kanyang first born child. 

                     BRIGADA

sa  Acrocanthosaurus – isang uri 
ng dinosaur na may taas na 15 
feet at may bigat na seven tons.

Samantala, natagpuan din sa 
iba pang bahagi ng natuyong 
ilog ang pinaniniwalaang bakas 
naman ng “Sauroposeidon” na 
may taas na 60 feet at may ma-
habang leeg.

Batay sa pinakahuling tala, 
nasa 60% ng Texas ang naka-
karanas ng tagtuyot ngunit 
ayon sa mga eksperto, asahan 
umanong muling matatabu-
nan at malulubog sa tubig ang 
naturang mga bakas sa oras na 
sumapit na ang tag-ulan. BRIGADA

Nagdulot ng malaking pin-
sala sa mga pananim at suplay 
ng kuryente ang matinding init 
o ‘heatwave’ na nararanasan sa 
China.

Nagsusumikap na ang mga 
awtoridad sa Yangtze river basin 
upang malimitahan ang pinsala 
mula sa pagbabago ng klima na 
may malaking epekto sa mga 
pananim at hayop.

Ayon sa isang residente, nag-
kakaroon na ng ‘shortage’ sa 
kanilang mga patubig matapos 
ang apat na araw na sunog sa 
bundok ng Jiangjin District.

Nagsasagawa na ang agricul-
ture bureau Chongqing ng mga 
’emergency measures’ upang 
maprotektahan ang nasa higit 
5,000 malalaking sakahan ng 

baboy na nakararanas ng mainit 
na temperatura.

Ayon kay Lin Zhong, prope-
sor sa City University of Hong 
Kong, maaari umanong kum-
alat pa sa ibang sektor ang nar-
aranasang ‘climate change’ ng 
bansa partikular na ang pagta-
as ng presyo ng mga panguna-
hing bilihin at pagkakaroon ng 
krisis sa pagkain. . BRIGADA
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US nangako ng tulong sa Marcos 
administration para suportahan 

ang MSMEs sa Pilipinas

Majority ng Canadians tutol sa pagtanggal 
ng ’best before’ dates sa food packaging

Itatapon mo ba ang isang con-
tainer ng yogurt matapos itong 
lumagpas sa “best before” date? 
O ikaw ba ‘yung tipo na kakainin 
pa rin ito kahit na ang amoy, tex-
ture at lasa ay sinasabi na sa iyo 
na huminto ka?

Ang majority ng Canadians ay 
tutol sa pagtanggal ng best be-
fore dates sa packaging ng pag-
kain sa isang push na bawasan 
ang food waste, ayon sa mag-
kasamang ulat ng Agri-Food An-
alytics Lab sa Dalhousie Univer-
sity at Angus Reid Institute, na 
inilabas noong Huwebes.

Sinabi ng tatlumpung porsy-
ento ng Canadians na tutol sila 

na gawin ito, at mas marami — 
32% — ang iginiit na mahigpit 
nilang tinututulan ito.

Bagama’t 27% ang nagsabi na 
mahigpit nilang susuportahan o 
susuportahan ang pagtatanggal 
sa date labels.

Maaari mo pa rin gamitin ang 
gatas ilang araw pagkatapos ng 
best before date; it’s not tragic, 
sinabi ni Cindy Hutchinson sa 
CBC News matapos siyang lum-
abas ng isang farmer’s market sa 
Winnipeg.

Ang isa pang mamimili, na nag-
ngangalang Shirley, sinabi naman 
na hindi talaga puwede ito: Gusto 
ko ng fresh na pagkain, aniya RCI

CANADA - Nababahala ang ilang 
magulang ang back-to-school costs

Nakakabahala para sa mga 
Canadian ang tumataas na 
cost of living ay nauwi sa 
pagbabago ng ilang magulang 

Nangako ang United States 
government na susuportahan 
ang micro small and medium 
enterprises (MSMEs) ng Pilipinas, 
para mapalakas ang economic 
recovery ng bansa.

Sa MSME Summit sa Manila, 
sinabi ni US Ambassador to the 
Philippines MaryKay Carlson, 
na makikipagtulungan ang 
Washington sa administrasyon ni 
President Ferdinand “Bongbong” 
Marcos Jr. para matulungan ang 
naturanag sektor.

Partikular na tinukoy ni Carlson 
ang mga proyekto ng United 
States Agency for International 
Development o USAID na 
tutulong sa libo-libong local 
MSMEs.

Nagpasalamat naman si 
Marcos sa US government para 
sa naturang suporta, at sinabing 
nakikita nito ang mas marami 
pang “partnerships” sa pagitan 
ng dalawang bansa.

Mababatid na sa kanyang 
talumpati, muling inihayag 
ng pangulo ang kanyang 
pangako na tutulungan ang 
business sector, at iginiit na ang 
pagbuhay sa MSMES ay isa sa 
mga top priorities ng kanyang 
administrasyon.  BRIGADA

Nababahala ang mga 
magulang sa back-to-

school na gastusin
sa kanilang spending habits 
para sa pagbabalik eskuwela 
bago sumapit ang paparating na 
school year sa Sept.06. RCI

Si MaryKay Carlson US Ambassador to the Philippines, na makikipagtulungan ang 
Washington sa administrasyon ni President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.
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JOKES OnLEE

A cabbie picks up a Nun. 
She gets into the cab and 
notices that the VERY 
handsome cab driver 
won’t stop staring at her. 
She asks him why he is 
staring.

He replies: “I have a ques-
tion to ask, but I don’t 
want to offend you”

She answers, ” My son, you 
cannot offend me. When 
you’re as old as I am and 
have been a nun as long 
as I have, you get a chance 
to see and hear just about 
everything. I’m sure that 
there’s nothing you could 
say or ask that I would find 
offensive.”

” Well, I’ve always had a 
fantasy to have a nun kiss 
me.”

She responds, “Well, let’s 
see what we can do about 
that – you have to be single 
and you must be Catholic.”

The cab driver is very excit-
ed and says, “Yes, I’m single 
and Catholic!”

“OK,” the nun says. “Pull 
into the next alley.”

The nun fulfills his fantasy 
with a kiss that would make 
a hooker blush. But when 
they get back on the road, 
the cab driver starts crying.

“My dear child,” said the 
nun, why are you crying?”

“Forgive me but I’ve sinned. 
I lied and I must confess, I’m 
married and I’m Jewish.”

The nun says, “That’s OK. 
My name is Steve and 
I’m going to a Halloween 
party!”

What things are taboo in the Philippines?

1. Not taking a shower 
before meeting someone 
is considered very rude. 
Body odor is a sign of dis-
respect. Filipinos are not 
used to the smell of non 
Asians and will find it 
unbearable. I am going 
through this right now 
with a white coworker. So 
shower lots, use soap, de-
odorant, moisturizer and 
baby powder on your 
socks. Wash your bum 
with soap and water.

2. Filipinos will not 
take insult lightly and in 
Bisaya areas you could 
get beaten up for insult. 
I have seen it myself, the 
foreigner was a Spaniard 
in Bohol.

3. Not using serving 
spoons.

4. Calling a superi-
or/elder by name. If you 
speak a Filipino language, 
use polite speech like us-
ing Po, and addressing 
yourself and others in the 
3rd person, also lower the 
tone of your voice. This is 
polite speech.

5. Pointing is a sign 

of aggression, don't 
point at people.

6. Do not attack a 
woman, if you a hit a 
women or committ sexu-
al assault, all she has to do 
is shout and people near-
by are more than willing 
to beat you dead, so be 
careful. Conduct yourself 
properly around women, 
the Philippines is a matri-
archal society. This is not 
like Thailand where you 
can go head to head with 
a woman, in Philippines, 
the locals will intervene 
and join in. Strangely, cat 
calling is still common 
here even though I heard 
it is illegal.

7. “Pssst hoy" is rude. 
“Oi" is ok.

8. Cheating is taboo. 
If you were caught in 
the act fornicating, your 
spouse can kill you and 
your lover on the spot 
and the spouse will not 
be charged for any crime.

9. Drugs is taboo. 
People hate drugs here 
that is why Duterte is the 
most popular president in 
Philippine history.

10. Do not hold posi-
tive views towards the 
NPA. People hate that ter-
rorist group.

11. Do not show off 
your wealth or intellect. 
People hate it.

12. Don't criticize the 
Philippines and say your 
country is better.

13. Don't openly sup-
port America or China.

14. Don't touch peo-
ple, even in a friendly 
way.

15. Don't say any-
thing negative to Mus-
lim minority groups or 
anything about Islam 
in public. Even us locals 
here don't do it despite 
our differences, we don't 
talk about it, this is not 
America. We don't say 
things out loud just be-
cause we can. Please be 
sensitive to people's reli-
gious beliefs even if you 
disagree with it since it is 
their choice and it is their 
life. Religious tolerance 
is more important than 
exercising freedom of 
speech here. QUORA

Muslims, Christians join forces vs terrorism in PH
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“Recession has already 
started and analysis 

defining we must 
get ready in advance 

time and learn the 
adaptability to cope 
the circumstances”

- RollyCab

4.6M Canadians hindi Ingles o Pranses    
 ang gamit na wika sa bahay: StatsCan

Kuha sa pamilya ni Lina Perpose, gitna, sa isang selebrasyon ng bagong taon 
kasama ang pamilya ng tatlong anak at ang kanyang dalawang apo.

Isa ang Tagalog sa wikang 
patuloy na tumataas ang bil-
ang sa ginagamit na pananalita 
sa bahay noong 2021 sa Cana-
da. Ibinahagi naman ng isang 
Filipino Canadian kung bakit 
mahalaga sa kanya na matuto 
pa rin ng wikang Tagalog ang 
kanyang mga anak at apo.

Ipinagmamalaki ni Lina Per-
pose, isang Filipino Canadian, 
na nakakaintindi ng wikang 
Tagalog ang kanyang tatlong 
taong gulang na apo na dito na 
ipinanganak sa Canada.

Siya ang nag-aalaga sa apo na 
madalas niyang kinakausap sa 
wikang Tagalog. Naiintindihan 
niya naman. Nagsasalita siya 
ng Ingles pero [nakakaintindi] 
kapag kinakausap mo ng Ta-
galog, natutuwang kuwento ni 
Lina.

Kung hindi sa wikang Taga-
log ay kinakausap naman ni 
Lina ang kanyang mga anak at 
apo sa Panggalatok, isa sa mga 
diyalekto sa Pilipinas, na gamit 
ng mga Pangasinense.

Nasa edad 12, 10 at 8 taong 
gulang pa noon ang kanyang 
tatlong anak na ipinanganak sa 
Pilipinas nang maipetisyon at 
sumunod sa kanya sa Canada 
noong 1994.

Tatlong dekada na ang na-
kalipas at patuloy niyang 
kinakausap ang mga anak sa 
wikang Tagalog. Maganda 
‘yung mag-Tagalog pa rin para 

hindi nila makakalimutan ‘yung 
lengguwahe natin. Siyempre 
alam nila ang Ingles pero priority 
pa rin ang Tagalog. Naiintidihan 
nila kung ano ang sinasabi ng 
kapwa Pilipino, sabi ni Lina.

Nakapag-asawa na ang tat-
long anak ni Lina. Ipinagmamal-
aki niya na hindi nakakalimot 
at marunong ang kanyang mga 
anak ng wikang Tagalog hang-
gang ngayon.

Batay sa 2021 Census nasa 4.6 
milyong Canadians ang madalas 
ay gamit ang ibang wika maliban 
sa Ingles o Pranses sa bahay. Ito 
ay kumakatawan sa 12% ng pop-
ulasyon ng bansa.

Malaking bilang ng Canadi-
ans ang nagsasalita ng Manda-
rin, Punjabi o kaya ay Espanyol 
sa bahay magmula noong 2016 
census. Ayon sa datos patuloy na 
nangunguna sa mga ‘di opisyal 
na wikang gamit ng Canadians 
ang mga lengguwaheng ito.

Ang wikang Tagalog na nai-
talang pinakamabilis ang itinaas 
sa mga ‘di opisyal na wikang 
gamit sa Canada noong 2011 ay 
tumaas ng 29% sa 2021 peder-
al na census. Pumapangalawa 
ito sa mga wikang malawak na 
ginagamit sa bahay ng Canadi-
ans na higit sa 100,000 ang pop-
ulasyon.

Sa 2021 census rin napag-ala-
man na ang wikang Tagalog (Fil-
ipino) ang pinakaginagamit sa 
mga ‘di opisyal na lengguwahe 
sa Canada para sa mga lalawigan 
ng Manitoba, Saskatchewan at 
pati sa teritoryo ng Yukon.

Karamihan sa Canadians na 
may ibang pangunahing wika 
maliban sa Ingles at Pranses 
ay regular na nakikipag-usap 
sa bahay gamit pa rin ang 
dalawang opisyal na wika sa 
Canada. Sa katunayan, wikang 
Ingles o Pranses ang gamit 
sa bahay ng halos 7 sa 10 
Canadians o 68.8% ayon sa 
datos ng Statistics Canada. RCI
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21 patay, 106 na-rescue sa nangyaring 
hotel siege sa Somalia

Chief nursing officer itinalaga ng 
Canada para harapin ang health 
care ’crisis’

Umabot sa 21 na tao ang 
nasawi habang na-rescue ng 
mga otoridad ang 106 na tao 
matapos ang 30-oras na siege 
sa isang hotel sa Somalia na 
sinalakay ng mga militante.

Ayon sa report, natapos sa 
magdamag ang labanan bago 
nabawi ng mga otoridad ang 
Mogadishu Hayat hotel.

Sinabi ni Somali police 
Commander Abdi Hassan 
Mohammed Hijira na 
natapos ang nakakagulat na 
insidente na kumitil sa buhay 
ng maraming inosente.

Posible namang mas mataas 
pa ang bilang ng mga nasawi 
sa nasabing pagsalakay dahil 
may ilang biktima ang nakuha 
na ng kanilang pamilya bago pa 
man ang official count ng mga 
otoridad.

Samantala, matindi ang 
tinamong pinsala ng hotel 
dahil sa matinding bakbakan 
sa pagitan ng security forces at 
mga suspect.

Inako ng Islamist militant 
group na al-Shabab ang 
responsibilidad sa naturang 
pag-atake. BRIGADA

Inanunsyo ni Health 
Minister Jean-Yves Duclos 
ang pagtatalaga sa isang 
federal chief nursing officer 
na naatasang tumulong sa 
gobyerno para harapin ang 
tinatawag ng ministro na 
nagpapatuloy na “health care 
crisis.”

Sinabi ni Duclos na si Leigh 
Chapman, isang beterano sa 
propesyon na may 20 taon 
na karanasan, ang uupo sa 
posisyon, na ibinalik matapos 
itong tanggalin halos isang 
dekada na ang nakalipas.

Maraming umalis na 
medical professionals 
sa kanilang propesyon 
matapos ang dalawang 
taon ng mapanghamon na 
mga kondisyon kaugnay ng 
pandemya.

Sa isang pag-aaral kamakailan, 
na kinomisyon ng Registered 
Practical Nurses Association of 
Ontario, napag-alaman na isa sa 
dalawang registered practical 
nurse sa probinsya ang 

kinokonsidera na umalis sa 
propesyon sa mga darating 
na buwan. Binanggit ng mga 
nurse ang poor working 
conditions at ang kakulangan 
sa resources para wastong 
gamutin ang mga pasyente 
bilang mga dahilan para 
umalis.

Habang ang ilang provincial 
health ministers ay tumindig 
ang balahibo sa suhestiyon 
na mayroong paparating na 
krisis sa health care — sinabi 
ni Sylvia Jones ng Ontario na 

hindi unprecedented para sa 
ilang ERs na panandaliang 
magsara, halimbawa — sinabi 
ni Duclos na may lumalaking 
krisis at kailangang tugunan.

Sinabi ni Duclos na kailan-
gan ng Canada ang isang kat-
ulad ni Chapman, isang nurse 
na may frontline experience, 
para magbigay ng valuable 
insight at expertise para i-in-
form ang disenyo ng mga 
pambansang polisiya at pro-

grama, kasama ang plano na 
mga inisyatiba para palakihin 
ang health care workforce.

Ako ay maaaring umasa sa 
kanya at sa kanyang engage-
ment efforts at mga abilidad 
para pagbuklurin ang mga 
tao dahil dumadaan tayo sa 
isang krisis, ani Duclos.

Pinuri naman ng mga nurs-
ing associations ang pagtata-
laga ng gobyerno kay Chap-
man. RCI

Leigh Chapman
 New chief nursing officer ng Canada 
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JOKES OnLEE

“Daig ng 
maagap 

ang 
masipag”

A young man goes into 
a drug store to buy con-
doms.

The pharmacist says the 
condoms come in packs 
of 3, 9 or 12 and asks 
which the young man 
wants.

“Well,” he said, “I’ve 
been seeing this girl for 
a while and she’s really 
hot. I want the condoms 
because I think tonight’s 
“the” night. We’re hav-
ing dinner with her par-
ents, and then we’re 
going out. And I’ve got 
a feeling I’m gonna get 
lucky after that.”

“Once she’s had me, 
she’ll want me all the 
time, so you’d better give 
me the 12 pack.”

The young man makes 
his purchase and leaves.

Later that evening, he 
sits down to dinner with 
his girlfriend and her par-
ents.

He asks if he might give 
the blessing and they 
agree.

He begins the prayer 
but continues praying for 
several minutes.

The girl leans over to 
him and says, “You nev-
er told me that you were 
such a religious person.”

The boy leans over to 
her and whispers, “You 
never told me that your 
father is a pharmacist.”
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Kapag nasubok sa 
ganitong paraan ang 
p a n a n a m p a l a t a y a 
ninyo, magbubunga ito 
ng pagtitiis. —Sant. 1:3.

Ang mga pagsubok ay 
gaya ng apoy na ginagamit 
kapag gumagawa ng 
espadang bakal. Kapag 
idinaan ito sa apoy, 
pagkatapos ay pinalamig, 
mas tumitibay ang bakal. 
Ganoon din kapag nagtitiis 
tayo ng mga pagsubok—
mas tumitibay ang pana-
nampalataya natin sa 
Diyos. Kaya isinulat ni 
Santiago: “Hayaang 
gawin ng pagtitiis ang 
layunin nito, para kayo ay 
maging ganap at malusog 
sa lahat ng aspekto.” 
(Sant. 1:4) Kapag nakita 
natin na napapatibay 
ng mga pagsubok ang 
pananampalataya natin, 
mas matitiis natin ang mga 

Tumitibay sa pagsubok

iyon nang may kagalakan. 
Sa sulat na ito ni Santiago, 
tinukoy rin niya ang ilang 
bagay na puwedeng 
maging dahilan para 
mawala ang kagalakan 
natin. 

Ang isang problema ay 
kung hindi natin alam 
ang gagawin. Kapag may 
pagsubok, humihingi tayo 
ng tulong sa Diyos para 
makagawa ng desisyong 
magpapasaya sa kaniya, 
makakabuti sa mga kapwa, 
at makakatulong sa atin 
na makapanatiling tapat. 
(Jer. 10:23) Kailangan 
natin ng karunungan para 
malaman ang gagawin. 

Kapag hindi natin 
alam ang gagawin, baka 
madama nating mahina 
tayo at walang kalaban-
laban, at posibleng mawala 
agad ang kagalakan natin.

“Huwag Kang Matatakot; 
Huwag Kang Masisindak”

- Josue 1:9

“Alalahanin mo ang 
sabi ko sa iyo: huwag 

kang matatakot; huwag 
kang masisindak 

pagkat saan ka man 
magpunta, kasama 

mo ang PANGINOON 
mong Dios.”—Josue 1:9               

Ang Biblia—Bagong Salin sa Pilipino. 

Sa mga salitang iyan, 
tiniyak ng Diyos na Jehova 
a sa tapat na lingkod niyang 
si Josue na magagawa 
niyang ‘lakasan ang loob 
niya at magpakatatag’ kahit 
may matitinding pagsubok. 
Walang dahilan para 
matakot si Josue sa mga 
puwedeng mangyari kung 
susundin niya ang mga utos 
ng Diyos, dahil para bang 
nasa tabi niya si Jehova na 
tumutulong sa kaniyang 
magtagumpay. Masasabing 
kasama ni Josue ang Diyos 
kasi pinapatnubayan siya 
ng Diyos, at tinutulungan 
siyang talunin ang mga 
kaaway niya.

Paano magagawa ni Josue 
na ‘lakasan ang loob niya at 
magpakatatag’? Puwede 
siyang mapatibay ng mga 
kasulatan mula kay Jehova 
na mayroon na noong 
panahong iyon. Kasama na 
riyan ang “buong Kautusan 
na ibinigay [kay Josue] 
ng lingkod [ni Jehova 
na] si Moises.”  (Josue 
1:7) Sinabi ni Jehova kay 
Josue na ‘dapat niya itong 

basahin nang pabulong 
[“bulay-bulayin ito,” Ang 
Biblia—Bagong Salin sa 
Pilipino] araw at gabi.’ 
(Josue 1:8) Natulungan si 
Josue ng pagbabasa niya 
at pagbubulay-bulay ng 
Salita ng Diyos para gawin 
ang kalooban ni Jehova. 
Pagkatapos, kailangang 
isabuhay ni Josue ang 
natutuhan niya para 
“masunod [niyang] mabuti 
ang lahat ng nakasulat 
dito.” Kung gagawin niya 
iyan, makakagawa siya ng 
matatalinong desisyon at 
magtatagumpay siya. At 
iyon nga ang nangyari. 
Kahit na marami siyang 
hinarap na problema, 
naging masaya ang buhay 
ni Josue bilang isang tapat 
na mananamba ni Jehova. 
—Josue 23:14; 24:15.

Nakakapagpatibay pa 
rin sa ngayon ang mga 
sinabi ni Jehova kay 
Josue. Patunay iyan na 
nagmamalasakit si Jehova 
sa lahat ng mananamba 
niya, lalo na kapag may 
mga problema sila. Gaya 
ni Josue, gusto Niya na 
magtagumpay rin ang 
mga lingkod Niya. ‘Lalakas 
din ang loob nila at tatatag 
sila’ kung regular nilang 
babasahin at bubulay-
bulayin ang Salita ng Diyos, 
ang Bibliya, at isasabuhay 
ang mga payo nito.
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Bakit Umuunlad 
ang Organisadong 

Krimen?
SI Al Capone, ang bantog na gang-
ster ng U.S. Prohibition Era (1920-33), 
ay nag-angkin na isa lamang siyang 
negosyante na naglilingkod sa batas 
—ang batas ng suplay at pangan-
gailangan. Ganito ang sabi ng isang 
abogado para sa pinakamalaking 
sindikato ng yakuza sa Hapón: “Hindi 
mo maikakailang may matinding pan-
gangailangan para sa [sekso, droga, at 
pagsusugal].” Pinauunlad ng pangan-
gailangang iyan ang organisadong 
krimen. Bagaman walang sinuman 
ang may ibig na maging biktima ng 
krimen, baka bumabaling ang ilan sa 
mga sindikato ng krimen at ginagamit 
ang serbisyo ng mga ito.

Kuning halimbawa ang pangingikil 
ng salapi kapalit ng proteksiyon na 
pinagkakakitaan ng mga gangster 
sa maraming bansa. Bagaman kung 
minsan ay pinupuntirya nila ang 
matatapat na may-ari ng mga tinda-
han, karaniwan nang binibiktima nila 
yaong nagpapatakbo ng kahina-hi-
nalang mga negosyo. Ganito ang sabi 
ng isang may-ari ng pasugalan sa 
Shinjuku, Tokyo, na ang negosyo niya 
ay nakakubli sa likod ng isang game 
parlor: “Isang kawani ang sinaksak 
ng patalim, at ninakawan ng 2 mily-
ong [yen ($20,000)]. Pero hindi kami 
tatawag ng pulis.” Bakit hindi? “Dahil 
sa ilegal ang aming gawain (pagsu-
sugal), ayaw naming magkaroon ng 
anumang kaugnayan sa mga pulis. Ka-
pag nanggugulo ang isang parokya-
no sa tindahan, tinatawag namin ang 
yakuza.” Ang may-ari ng pasugalan 
ay nagbabayad sa yakuza ng $4,000 
isang buwan, isang maliit na halaga 
kung ihahambing sa tinutubo niyang 
$300,000 sa kaniyang ilegal na opera-
syon sa loob ng panahong iyon. Saan 
nanggagaling ang salaping ito? Mula 
sa mga bulsa niyaong nasisiyahan sa 
ilegal na pagsusugal.

Totoo rin ito sa mga respetableng 
negosyo na gustong makaiwas sa mga 
problema. Tinataya ng isang awtori-
dad sa New York na ang isang kontrat-
ista sa pagpipintura na kumikita ng 
$15 milyon sa isang taon ay nakatipid 
ng $3.8 milyon sa pamamagitan ng 
pagbabayad ng suhol sa mga gang-
ster. Dahil dito ay nakakakuha ang 
kontratista ng mga manggagawang 
may mababang sahod at nakaiiwas sa 
pakikipag-alitan sa mga unyon na kon-
trolado ng sindikato. Sa Hapón, noong 
maunlad ang ekonomiya, inilagay ng 
mga namumuhunan ang kanilang 
salapi sa mga gusali at lupa at giniba 
ang mga lumang bahay at tindahan 
upang magkaroon ng lugar para sa 
magagarang gusali. Nang ayaw lumi-
pat o ipagbili ng mga residente ang 
kanilang mga lupa, ang mga namu-
muhunan ay tumawag ng jiageya, 
karamihan ay mga kompanyang may 
kaugnayan sa yakuza, upang siyang 
magpaalis sa kanila.

Nang makita ng yakuza kung gaa-

no kadali ang humiram at kumita ng 
salapi noong dekada ng 1980, bumuo 
sila ng mga kompanya at nakipagsa-
palaran sa mga ari-arian at mga stock. 
Namuhunan ang mga bangko at 
pinansiyal na mga institusyon sa mga 
kompanyang ito, anupat maliwanag 
na interesado sa kanilang tutubuin. 
Ngunit nang sa wakas ay bumagsak 
ang ekonomiya, nahirapan ang mga 
bangko na mabawi ang kanilang sala-
pi. Tungkol sa namamalaging resesyon 
sa Hapón, ganito ang sabi ng isang 
dating opisyal ng pulisya sa News-
week: “Ang tunay na dahilan kung 
bakit di-malutas kaagad ang suliranin 
sa di-nababayarang mga utang ay ang 
bagay na malaking bahagi ng mga ito 
ay may kaugnayan sa organisadong 
krimen.”

Totoo naman, nag-uugat at yumay-
abong ang organisadong krimen kung 
saan sabik ang mga tao na mapalug-
dan ang kanilang mga hilig sa laman, 
sa anumang paraan. Ang kasakiman 
sa kaluguran, sekso, at salapi ay nagla-
laan ng kaayaayang kapaligiran para 
sa pagbebenta ng droga, prostitusy-
on, pagsusugal, at pagpapautang na 
may napakataas na tubo. Ang pagka-
kasangkot sa gayong mga gawain ay 
karaniwan nang nangangahulugan 
ng pagbabayad at pagpapayaman sa 
sindikato. Totoong-totoo nga na sina-
sapatan ng organisadong krimen ang 
mga pangangailangan niyaong desi-
didong bigyang-kasiyahan ang kanil-
ang mga hilig sa laman!

Pakunwaring Siste-
ma ng Pamilya

Bukod pa sa pangangailangang gu-
mawa ng mga ipinagbabawal, may 
isa pang pangangailangan sa ngayon 
na pinagkakakitaan ng organisadong 
krimen. Iginiit ng yumaong pinuno ng 
isa sa pinakamalalaking sindikato ng 
yakuza na binibigyan niya ng kanlun-
gan ang mga kriminal at inaalagaan 
sila at sa gayo’y pinipigilan silang mag-
ing masama. Inangkin niya na isa si-
yang ama sa mga miyembro ng gang. 
Karamihan sa mga sindikato ng mga 
kriminal, anuman ang bansang pinag-
mulan, ay nagtatatag ng kanilang mga 
organisasyon sa gayong pakunwaring 
ugnayang pampamilya.

Kuning halimbawa si Chi Sun,* na 
galing sa isang mahirap na pamilya 
sa Hong Kong. Madalas siyang bug-
bugin ng kaniyang ama sa walang 
kabuluhang mga dahilan. Ang kabata-
ang si Chi Sun ay naging rebelde at 
napasali sa bantog na Triads sa edad 
na 12. Sa sindikato ng krimen, nasum-
pungan niya ang isang dako na kung 
saan nadama niyang “kabilang” siya. 
Dahil sa kaniyang katapangan sa ar-
madong pakikipaglaban, di-nagtagal 
at napataas siya sa isang posisyon na 
doo’y hawak niya ang ilang tauhan. Sa 
bandang huli, nang siya ay 17 taóng 
gulang lamang, nabilanggo siya.

Maraming tulad ni Chi Sun ang bum-
aling sa mga sindikato ng krimen upa-
ng makasumpong ng buklod ng pam-
ilya na hindi matagpuan sa tahanan. 
Ang mga miyembro ay nag-aangking 
nagmamalasakit, ngunit madalas na 

nasisiphayo ang mga mas nakababa-
ta kapag natuklasan nilang bawat mi-
yembro ay interesado lamang sa kani-
yang sarili.

Anghel ng Liwanag
Nang ang pinakamalaking sindikato 

ng krimen sa Hapón ay tawaging isang 
marahas na grupo sa ilalim ng isang 
bagong batas laban sa mga gang 
noong 1992, iginiit ng isa sa mga lider 
nito na itinuturing ng grupo ang kanil-
ang sarili na “magiting,” anupat nakiki-
paglaban sa masama. Nang isang pag-
kalakas-lakas na lindol ang yumanig sa 
Kobe noong 1995, ang gang ding iyon 
ay namahagi ng pagkain, tubig, at iba 
pang pangkagipitang mga kalakal sa 
kanilang mga kapitbahay. “Ang gay-
ong pagkabukas-palad,” ulat ng Asahi 
Evening News, “ay tiyak na magpapa-
tibay sa namamalaging larawan ng 
yakuza sa Hapón bilang mga kriminal 
na may karangalan.”

Madalas na sinisikap ng mga pinu-
no ng mga sindikato ng krimen na 
magpanatili ng isang mapagkawang-
gawang reputasyon. Para sa mga 
naninirahan sa slum ng kaniyang 
lunsod, si Pablo Escobar, ang kilalang 
pinuno ng kartel ng droga sa Me-
dellín ng Colombia, ay “isang alamat 
—bahagyang Mesiyas, bahagyang 
Robin Hood, bahagyang Ninong sa 
halos piyudal na diwa ng patrón, ang 
puno,” ang isinulat ni Ana Carrigan sa 
Newsweek. Nagpagawa siya ng mga 
skating rink para sa mga bata at disen-
teng mga bahay para sa mga dukha, 
at nagbigay siya ng trabaho sa mga 
batang-lansangan. Bayani siya para sa 
mga nakinabang sa kaniyang pagka-
bukas-palad.

Subalit ang mga kriminal na war-
ing panatag na nagkukubli sa likod 
ng kanilang mga sindikato ay mga 
kasangkapan lamang ng isang da-
lubhasang kriminal sa sansinukob. 
Isinisiwalat ng Bibliya kung sino ang 
isang ito. “Si Satanas mismo ay laging 
nag-aanyong isang anghel ng liwa-
nag. Kaya nga hindi malaking bagay 
kung ang kaniyang mga ministro rin 
ay laging nag-aanyong mga ministro 
ng katuwiran. Subalit ang kanilang 
wakas ay magiging alinsunod sa kanil-
ang mga gawa.” (2 Corinto 11:14, 15) 
Sa ngayon, maraming tao ang hindi 
naniniwala na isang tunay na persona 
si Satanas. Ganito ang sabi ng isang 
makatang Pranses noong ika-19 na 
siglo: “Ang pinakatusong paraan ng 
Diyablo ay ang papaniwalain ka na 
hindi siya umiiral.” Siya ay nagkukub-
li at nakikialam sa mga nangyayari, 
hindi lamang sa mga sindikato ng kri-
men kundi sa buong sanlibutan. “Ang 
buong sanlibutan ay nasa kapangyar-
ihan ng isa na balakyot,” paliwanag ng 
Bibliya. Inilarawan ni Jesus si Satanas 
bilang isang “mamamatay-tao nang 
siya ay magpasimula, . . . isang sinun-
galing at ang ama ng kasinungalin-
gan.” —1 Juan 5:19; Juan 8:44.

Isinisiwalat ng mga hula sa Bibli-
ya na si Satanas na Diyablo ay lalo 
nang aktibo sapol noong 1914. Mula 
nang taóng iyon, pinakikilos na niya 
ang kaniyang mga kampon sa isang 
lubus-lubusang digmaan laban sa 

bayan ng Diyos. Hinihigop niya ang 
sangkatauhan tungo sa isang alim-
puyo ng kaligaligan. Siya ang pangu-
nahing dahilan kung bakit umuunlad 
sa ngayon ang krimen at mga sindika-
to ng krimen. —Apocalipsis 12:9-12.

Maililigpit pa kaya kailanman ang 
utak ng mga sindikato ng krimen sa 
lupa? Matatamasa pa kaya ng sang-
katauhan ang kapayapaan at kaayu-
san? Makalalaya ka kaya mula sa bala-
kyot na imperyo na itinatag ngayon ni 
Satanas sa lupa?

Kung Paano Maipagsa-
sanggalang ang Inyong 

Pamilya
SA KAWALAN ng magiliw, nagbu-

buklod na kapaligiran sa tahanan ay 
madaling nagiging biktima ng mga 
sindikato ng krimen ang mga ka-
bataan. Iniulat na sa Estados Unidos, 
karamihan sa mga kabataan na na-
sasangkot sa pagpapatayan ng mga 
gang ay galing sa di-gaanong maal-
wan o sa watak-watak na mga pamilya. 
“Palibhasa’y napagkakaitan,” sabi ng 
isang opisyal ng isang piitan sa North 
Carolina, “madali silang maantig ng 
matibay na buklod sa pagitan ng pinu-
no at ng mga tauhan at ng damdamin 
ng pagkakaisa bilang miyembro ng 
isang organisasyon, na nararanasan 
nila sa kauna-unahang pagkakataon 
sa kanilang buhay.”

Kahawig nito, ganito ang sabi ng 
isang kabataang yakuza sa Oryente na 
handang maging buháy na panang-
galang para sa kaniyang pinuno: “Lagi 
akong nag-iisa sa bahay. Bagaman ka-
mi’y isang pamilya, hindi ko nadama 
kailanman na maaari kaming mag-us-
ap nang puso-sa-puso. . . . Pero ngayon 
ay nakakausap ko nang puso-sa-puso 
ang aking mga kasama.” Nagpapas-
alamat ang malulungkot na kabataan 
sa mga miyembro ng isang sindikato 
ng krimen na umaakay sa kanila sa 
isang tulad-pamilyang sistema.

“Napakamapagmalasakit ng mga 
taong yakuza,” sabi ng lider ng isang 
grupo ng mga kabataang babaing 
nagmomotorsiklo sa Okinawa. “Mara-
hil iyan ang kanilang paraan ng pan-
lilinlang; pero, alam mo, dahil sa hindi 
pa kami kailanman pinakitunguhan 
nang may kabaitan, ito’y nakaaantig 
sa amin.” Pinatunayan ng tagapan-
gasiwa ng isang pasilidad para sa mga 
delingkuwenteng kabataang babae 
na ang mga gangster ay “talagang 
mahuhusay na bumighani sa puso ng 
mga batang babae.” Kapag tinatawa-
gan sila ng malulungkot na babae sa 
kalagitnaan ng gabi, ang mga gang-
ster ay hahangos patungo sa kanila at 
makikinig sa sasabihin nila, nang hin-
di naman gumagawa ng seksuwal na 
pagsasamantala.

Magpapakita lamang sila ng pag-
mamalasakit hanggang sa lubusan 
nilang mabighani ang mga kabataang 
binibiktima nila. Minsang masilo na 
ang mga kabataan, sila’y pinagsasa-
mantalahan —ang mga batang babae 
sa mga grupo ng prostitusyon at ang 
mga batang lalaki naman sa organisa-
dong krimen. (visit: www.jw.org/tl)



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 PUBLISHED IN TORONTO, ONT TALIBA  #475 SEPTEMBER 02- 21,  2022

JOKES OnLEE
On their way to get mar-

ried, a young Catholic cou-
ple were involved in a fatal 
car accident. The couple 
found themselves sitting 
outside the Pearly Gates 
waiting for St. Peter to 
process them into Heaven.

While waiting they began 
to wonder; Could they pos-
sibly get married in Heaven?

When St. Peter arrived 
they asked him if they could 
get married in Heaven.

St. Peter said, “I don’t know. 
This is the first time anyone 
has asked. Let me go find 
out,” and he left.

The couple sat and waited 
for an answer…. for a cou-
ple of months.

While they waited, they 
discussed the pros and cons. 
If they were allowed to get 
married in Heaven, should 
they get married, what with 
the eternal aspect of it all? 
What if it doesn’t work? Are 
we stuck in Heaven togeth-
er forever?

Another month passed. St. 
Peter finally returned, look-
ing somewhat bedraggled.

“Yes,” he informed the 
couple, “You can get 
married in Heaven.”

“Great!” said the 
couple. “But we were 
just wondering; what if 
things don’t work out? 
Could we also get a 
divorce in Heaven?”

St. Peter, red-faced 
with anger, slammed his 
clipboard on the ground.

“What’s wrong?” asked 
the frightened couple.

“OH, COME ON!!!” St. 
Peter shouted. “It took 
me 3 months to find a 
priest up here! Do you 
have ANY idea how 
long it’ll take  to find a 
lawyer?”

Mga magulang nag-aalala sa gas-
tusin sa pagbabalik eskuwela sa 
gitna ng inflation Magpapatuloy ang worker shortage

Isang cellist na  nasa train-
ing para maging coder. Isang 
titser na nag-transition sa sales. 
Isang hotel worker na lumipat 
sa public service. Ang mga isto-
rya ng mga tao na nagbago ng 
kanilang career paths sa pan-
demya ay well documented.

Gayundin ang shortage ng 
mga manggagawa sa ilang 
sektor, na may ‘Help Wanted’ 
signs na nakapaskil sa mga bin-
tana ng hindi mabilang na mga 
restawran at grocery stores.

Ang datos ng Statistics Can-
ada na sinuri ng CBC News 
ang naglahad nito, ipinakita 
rito ang migration ng mga 
manggagawa sa pagitan ng 

mga sektor — mula sa mga 
trabaho sa service and food 
industries, patungo sa mas 
mataas na sahod na posisyon 
sa larangan ng tech, finance at 
real estate.

Si Amanda Ryan, ina ng da-
lawang anak na nakatira sa 
Moncton, New BrunswickN.B., 
ay may cleaning business 
hanggang noong nakaraang 
taon, nang magdesisyon siya 
na maging isang realtor.

Sinusubukan ko na lumikha 
ng isang bagay na kaya kong 
gawin kapag hindi ko na 
kayang maglinis at naisip 
ko, dahil may nalalaman ako 
tungkol sa mga bahay at na-

kaya kong magtayo ng sarili 
kong negosyo, na marahil ma-
giging matagumpay ako sa 
real estate.

Sa loob ng isang taon, sinabi 
ni Ryan na ang trabahong ito 
ay naging mapanghamon — 
ngunit rewarding din. At mas 
malaki ang sahod.

Ang ganitong career chang-
es ay naganap sa gitna ng 
mahigpit na labour market, 
na nagresulta sa staff short-
ages sa mga sektor na iniwa-
nan ng mga manggagawa. Sa 
kabuuan, ang jobless rate ng 
Canada ay nananatiling nasa 
4.9% — ang pinakamababang 
lebel mula 1970. RCI

Misis, naghahanap ng babaeng 
kanyang su-swelduhan para mag-
ing “kabit” ng kanyang asawa

USAP-USAPAN sa bansang 
Thailand ang isang “job 
advertisement” kung saan 
naghahanap ang isang 
misis ng babae na kanyang 
su-swelduhan para maging 
“kabit” o kalaguyo ng 
kanyang mister.

Batay sa ulat, nagpapa-
hanap ng “mistress” ang 
ginang na si Pattheema 
Chamnan dahil ayon sakanya 
ay hindi niya na naibibigay 
ang pangangailangan ng 

kanyang asawa.  
Naging kontrobersiyal ang 

nasabing job advertisement 
ni Chamnan dahil kabilang 
sa mga kwalipikasyon na 
kanyang hinahanap ay 
dapat na walang asawa 
o pamilya ang “aspiring 
kabit” at higit sa lahat ay 
nagtataglay umano ng 
“good communication 
skills.”

Kapalit ng magiging 
serbisyo nito ang sweldo na 

nagkakahalagahang 16,000 
Baht o katumbas ng mahigit 
P25,000.

Umani naman ng samu’t-
saring komento at batikos 
ang ulat kung saan ayon 
sa publiko, tila ginagawa 
umanong normal ng ginang 
ang “adultery” o pakikiapid.

Paliwanag naman 
ni Chamnan, siya ay 
kasalukuyang dumaranas 
ng depresyon kung kaya’t 
naghahanap lamang siya 
ng babaeng gagawa ng 
kanyang tungkulin at 
responsibilidad sakanyang 
mister. BRIGADA

Ikinababahala ng ilang magulang ang back-to-school costs
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TORONTO- No, as with 
virtually every ques-
tion on this site that 
begins with “is it true,” 
that is false. First of all, 
Canada does not have 
an education system. 
Canada has 10 prov-
inces and 3 territories, 
each of which operates 
its own independent 
education systems. 
Some provinces such 
as Ontario operate two 
different education 
systems - the public 

Is it true that Canada has 
the best education system 

in the world?

KWF, tutol sa paggamit ng ‘Taglish’ ng mga Pinoy

school system and the 
separate school system 
(Catholic schools). Then 
there is the whole post 
secondary education 
system (universities 
and colleges) in each 
of those 13 jurisdic-
tions. On average, Ca-
nadian students tend 
to perform pretty well 
in OECD PESA ranking 
placing 8th overall and 
being one of 20 coun-
tries with an average 
score of over 500. RCI

PILIPINAS - Hinikayat ng 
Komisyon sa Wikang Filipino 
(KWF) ang publiko na iwasan 
ang paggamit ng “Taglish,” 
o kombinasyon ng Tagalog 
at Ingles, sa pakikipag-
usap o komunikasyon dahil 
magkakaiba umano ang 
istruktura ng dalawang 
lengguwahe.

“’Yung mga batang 
gumagamit ng Taglish ay 
ibang level po kasi ‘yon. Iba 
‘yung Filipino sa akademya 
na pormal. Ito po kasi, ang 
paggamit ng Taglish ay hindi 
ho sinasang-ayunan dahil ang 
dalawang wika, ang English 
at Filipino ay nasisira ang 
istruktura,” paliwanag ni Arthur 
Casanova, tagapangulo ng 
KWF.

“Kaya kapag nagta-Taglish 
ang mga mamamayan, hindi 
lang ho kabataan, marami 
rin tayong mga may edad 
na nagta-Taglish, at iyon 
po ay dapat nating iwasan. 

Kasi mas gugustuhin po ang 
pagsasalita sa wikang Filipino 
nang diretso at pagsasalita sa 
wikang Ingles nang diretso na 
hindi nasisira ang istruktura 
ng anuman sa dalawang 
wika,” dagdag ni Casanova.

Nilinaw naman ni Casanova 
na hindi siya tutol sa paggamit 
ng Ingles ng mga Pilipino. 
Katunayan, mas mabilis pa 
umanong matuto sa Ingles ang 
ilang kabataan dahil ito ang 
ginagamit na lengguwahe sa 
mga gadget.

“Mahalaga rin naman po na 
ang mga bata ay marunong 
sa wikang Ingles. Ngunit 
binibigyang diin ko po na dapat 
higit na pahalagahan ang ating 
wikang pambansang Filipino,” 
giit ng opisyal.

Sinabi ni Casanova na ang 
Pilipinas ay isang bilingguwal 
na bansa, na isinaad sa 
Konstitusyon na parehong 
Ingles at Filipino ang mga 
opisyal nitong lengguwahe.

‘Pilipinas’ sa ‘Filipinas’
Samantala, sa pagsusulong 

ng kasalukuyang pamunuan 
ng KWF na ibalik sa “Pilipinas” 
ang baybay ng pangalan ng 
bansa, sinabi ni Casanova na 
hindi nito itatapon ang mga 
nakaraang materyales pang-
edukasyon na gumagamit 
ng baybay na “Filipinas,” na 
isinulong ng nagdaang liderato 
ng komisyon.

“Hindi po natin itatapon ang 
mga materyales na ‘yan dahil 
milyon-milyon po ang halaga 
ng mga ‘yan. Ang amin po 
kasi ay gamitin pa rin ang mga 
materyales na ang baybay ay ‘F’ 
o ‘Filipinas’...” aniya.

Gayunman, hinikayat ni 
Casanova ang mga opisyal 

at guro sa mga paaralan na 
ipaliwanag sa mga estudyante 
ang dahilan ng naunang 
pagpapalit sa “Filipinas” mula 
sa “Pilipinas.”

Samantala, sinabi ni 
Casanova na matagumpay 
ang pagdiriwang ng Buwan ng 
Wika nitong nakaraang Agosto.

Nakatakda namang 
magsagawa ang komisyon ng 
pambansang kongreso tungkol 
sa mga nanganganib na wika 
sa Oktubre.

Ayon sa tagapangulo ng KWF, 
may 130 wika ang Pilipinas, 
kung saan 11 o higit pa rito 
ay nanganganib, kaya dapat 
itong pangalagaan at bigyan 
ng halaga para hindi maglaho 
o mamatay.--  GMA News
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PCG TORONTO CELEBRATES BUWAN NG WIKANG 
PAMBANSA WITH READING OF FILIPINO LITERATURE

Consul General Orontes V. Castro 
giving his welcome remarks.

Toronto – The Philippine 
Consulate General (PCG) 
in Toronto celebrated 
the Buwan ng Wikang 
Pambansa (National 
Language Month) with 
the theme “Filipino 
at mga Katutubong 
Wika: Kasangkapan 
sa Pagtuklas at 
Paglikhâ” through the 
reading of excerpts 
from selected Filipino 
literature. 

The literature inclu-
ded Sa Aking Mga 
Kababata of Dr. 
Jose P. Rizal, Pag-
ibig sa Tinubuang 
Lupa of Andres 
Bonfiacio, Dekalogo 
of Apolinario Mabini, 
Florante at Laura of 
Francisco Balagtas, 
Bayan Ko of Jose 
Corazon De Jesus, 
Ang Kanyang Mga 
Mata of Clodualdo del 
Mundo and Ang Awit 
Ni Maria Clara (from 
Noli Me Tangere) also 
of Dr. Rizal. 

Readers included the 
dependent children of 
the officers and staff 
of the Consulate and a 
passport applicant.

Consul General Orontes 
V. Castro, in his 
opening remarks, gave 
a brief background 
and importance of the 
celebration of Buwan 
ng Wika. 

He further explained 
the significance to 

Philippine history 
and culture of each 
literature read. Consul 
General Castro said: 
“I encourage you to 
live out the messages 
of the literature 
read today and 
celebrate the National 

Language Month not 
just for one month but 
in our everyday lives.”

Aside from person-
nel of the Consul-
ate General, consular 
clients attended the 
short program.

 (Photo L-R) The children who read the excerpts of selected Filipino literature: Magwayen Sumague, 
Dane Escobido, Fatima and Maria Lourdes De Guzman, Crian Mier Baguya, Keon Yousef Peradilla, 
and Jairus Makis Villapando.

Mr. Keon Yousef Peradilla, a 10-year old passport applicant and Grade 5 student of Saint 
Anne Catholic Elementary School in London, Ontario, who was one of the readers. 
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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”
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