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MANILA — Nanawagan si 
Pangulong Ferdinand Marcos 
Jr. sa media na tulungan ang 
kasalukuyang administrasyon 
na mapalaganap ang pagha-
hatid ng mga impormasyon 
sa publiko.

Ginawa ng Pangulo ang 
apela sa oath-taking ng mga 
bagong halal na opisyal at 
Board of Trustees ng 
Kapisanan ng mga Brodkaster 
ng Pilipinas (KBP).

Naniniwala si Marcos na 
malaki ang maitutulong ng 
media para maiparating sa 
mga tao ang mga polisiya, 
programa at maging ang mga 
achievement ng gobyerno.

Muli namang tiniyak ng 
Pangulo ang proteksyon 
sa karapatan ng mga ma- 
mamahayag.

Kinilala rin ng Presidente 
ang kontribusyon at mahalag-
ang papel ng media sa pag-
papahusay ng access to infor-
mation at pagpapataas ng 
awareness sa iba’t ibang 
usapin. Balitang Pilipino

FlipzMedia

www.talibaFlipzMedia.com
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PBBM, nagpasaklolo sa media na ipaabot sa publiko 
ang ginagawang pagsisikap ng pamahalaan
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Flu tumataas nang husto sa 
Canada, ani Dr. Theresa Tam

Ang flu ay tumataas nang 
husto sa Canada habang ang isa 
pang respiratory virus na tumama 
sa mga bata ay nagsimula nang 
bumaba, sinabi ng chief public 
health officer ng Canada.

“Sa kasalukuyan, ang 
influenza ay nagpapakita 
ng steep rise sa activity  na 
karamihan sa surveillance 
indicators ay tumataas at 

lahat ay nagte-trend sa above 
expected levels para sa panahon 
na ito ng taon,” ani Tam.

Kaunti lamang ang mga naiulat 
na nagkaroon ng influenza sa 
nakalipas na higit dalawang 
taon, kaya sa palagay ko iyon 
partly ang driver, ani Tam. Ang 
flu ay mas tumataas nang husto 
kaysa sa nakita natin sa anumang 
nakaraang season na alam ko.

Sinabi rin ni Health Minister 
Jean-Yves Duclos na ang ekstrang 
500,000 units ng kids' pain 
relievers na inangkat mula sa 
Australia ay inaasahang nasa mga 
hospital pharmacies.

Pinaalalahanan ni Tam ang mga 
tao na magpaturok ng flu vaccine 
na available sa buong bansa para 
sa edad anim na buwan pataas.

Ipinaanunsyo na papalawakin 
nito ang libreng flu vaccines para 
sa lahat. RCI

Theresa Tam 
Chief Public Health Officer

North Korea, isinusulong ang pagkakaroon ng 
most powerful nuclear force sa buong mundo

Isinusulong ni North Korean 
leader Kim Jong Un na magka-
roon ng most powerful nuclear 
force sa buong mundo habang 
ipinagdiriwang ng bansa ang pa-
glulunsad ng pinakabago nilang 
intercontinental ballistic missile.
Sa isang seremonya, nagbigay 

si Kim ng promosyon sa hig-
it sa 100 officials at scientists 
para sa kanilang trabaho sa 
Hwasong-17 na binansagang 
“monster missile” at pinaniniwa-
laang may kakayahang maabot 
ang US mainland ilang araw la-
mang matapos magsagawa ng 
test-fired ang Pyongyang.
Sinabi ni Kim na ipinakita rin 

ng mga officials at scientists 
ang layunin ng Pyongyang na 
bumuo ng world’s strongest 
army.
Ang launching vehicle para sa 
bagong Hwasong-17 ICBM ay 
ginawaran ng titulong “DPRK 
Hero” gamit ang acronym para 
sa opisyal na pangalan ng 
North Korea.  BRIGADAKim Jong Un

Kinoronahang Miss Earth 2022 
Mina Sue Choi, 24, ng South Korea

Ang delegada ng South 
Korea ang kinoronahang 
Miss Earth 2022.

Mahigit 80 kandidate ang tina-
lo ng Korean candidate sa naga-
nap na coronation night sa Oka-
da Manila kamakailan.

Sa tanong na, “What is one 
thing you would correct in this 
world and how would you cor-
rect it?” isang malalim na sagot 
ang ibinigay ni Mina Sue.

“If there is something I would 
correct in this world, that would 
be, being empathetic. We often 
mistake kindness for empathet-
ic but being empathetic is really 
putting yourself in someone else’s 
shoes.

“When it comes to climate issues 
and other issues in this world, one 
has to be empathetic. You need 
to really see how other person 
perceives this world, you need to 

understand their pain by being in 
their shoes.

“And that, the first from being 
empathetic, kindness and empa-
thetic can be different. And if I can 
define it differently, that’s how I 
would define it in my dictionary,” 
aniya. RCI

Mina Sue Choi, Miss Earth 2022
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20 nakatakas na ostrich, nag-
dulot ng traffic sa Canada

Kampo ni Bantag, hindi na magbibigay 
ng kumento sa Bilibid excavation

Gobyerno ni Trudeau inilabas ang 
plano para komprontahin ang 
’nakakagambala’ na Tsina

ALBERTA — Nakatakas 
kamakailan ang 20 mga 
ostrich at nagdulot ng traffic 
hazards sa Alberta, Canada.

Ayon sa ulat, mapapanood 
sa isang video ang paghabol 

ng mga pulis sa isa sa mga 
ostrich.

Naibalik ang mga ostrich sa 
may-ari, pero nasawi ang isa 
matapos masagasaan. 

             —GMA News

Hindi na magbibigay ng anu-
mang pahayag ang kampo ni 
suspended Bureau of Correc-
tions chief Gerald Bantag sa ex-
cavation sa New Bilibid Prison sa 
Muntinlupa City.

Sinabi ng abogado ni Bantag 

na si Rocky Balisong nakatutok na 
sila sa kasong murder na isinam-
pa laban sa kanyang kliyente.

Matatandaang , natagpuan 
ang hukay malapit sa official res-
idence ni Bantag sa Bilibid mat-
apos siyang masuspinde bilang 
director general ng BuCor.

Ito ay tinatayang may 197 ta-
lampakan ang lalim at 40 meters 
ang lapad.

Una nang itinanggi ni Bantag 
na ang hukay ay para sa treasure 
hunting purpose o isang escape 
tunnel para sa mga preso kundi 
para sa scuba diving.

Si Bantag ay inakusahan ng pu-

lisya na nag-utos ng pagpatay sa 
radio commentator na si Percy 
Lapid.

Nagsimula na noong Novem-
ber  23 ang preliminary investi-
gation sa pagpatay kay Lapid at 
umano’y middleman na si Jun 
Villamor at magpapatuloy sa 
December 5.   BRIGADA

Gerald Bantag

Inilabas kamakailan ng 
gobyerno ni Trudeau ang mata-
gal ng hinihintay na plano upang 
komprontahin ang “lalo nang na-
kakagambala" na Tsina.

Inilarawan ng Indo-Pacific strat-
egy ang Tsina bilang isang social 
at economic force na masyadong 
malaki para balewalain at lalong 
nagpopokus sa pagbali sa mga 
panuntunang internasyonal upa-
ng umangkop sa mga sariling in-
teres.

Gumamit ng nakakasorpresang 
blunt na lengguwahe, sinabi ng 
estratehiya na ang gobyerno ng 
Canada ay kailangan maging 
malinaw ang mata tungkol sa 
mga layunin ng Tsina sa Far East 
at sa iba pang lugar.

Nangako ito na gagastos ng kala-
hating bilyong dolyares sa loob ng 
limang taon para pagandahin ang 
military at intelligence co-opera-
tion sa mga kaalyado sa rehiyon.

Kasabay noon, sinasabi ng doku-
mento, Ang angking laki ng Tsi-
na at impluwensya ay ginawang 
necessary ang kooperasyon para 
tugunan ang ilan sa existential 
pressures ng mundo, tulad ng 
climate change at pagkawala ng 
biodiversity, pandaigdigang kalu-
sugan at paglaganap ng nukleyar 
na armas.

Sinasalamin ng foreign policy 
blueprint ang mga approach na 
ipinatupad din ng malalapit na 
kaalyado, kabilang ang Estados 
Unidos. RCI

Canadian Prime Minister Justin Trudeau at Chinese President Xi Jinping sa G20 summit
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Pelikula ng Pinay Canadian filmmaker tam-
pok sa Reel Asian Film Festival ng Toronto

Pagtatalaga kay Sec. Tulfo bilang kalihim 
ng DSWD, napurnada sa CA hearing

Inilunsad ng Reel Asian Film 
Festival ng Toronto ang kanilang 
ika-26 na taon ngayon, tampok 
ang mga pelikula mula sa mga 
creator sa buong mundo.

Tila isang homecoming para 
sa festival, na tulad ng marami, 
ay napuwersa na mag-switch sa 
isang virtual format sa nakaraang 
dalawang taon. Ngayong nagbab-
alik na ito in person, nangako ang 
mga organizer na ide-deliver ang 
isang festival na nakapokus sa ko-
munidad — ngunit hindi maiiwan 
ang iba pang bahagi ng bansa.

Isa sa pinaka-exciting na peli-
kula sa festival` ay gawa ng isang 
award-winning Filipina Canadian 
filmmaker na taga-Vancouver sa 
probinsya ng British Columbia.

Ang pelikula ni Kathleen Jayme 
na pinamagatang The Grizzlie 
Truth ay nag-uwi ng Audience 
Award sa Vancouver Internation-
al Film Festival, isang tongue-in-
cheek documentary na nakaugat 
sa kasaysayan ng siyudad.

Ang iconic na basketball team 
— na, kasama ang Toronto Rap-
tors, ay sumama sa liga noong 
1995 bilang unang dalawang 
modern Canadian franchises — na 
tumagal lamang ng anim na sea-

son sa Vancouver bago lumipat 
sa Memphis bilang isang athletic 
at financial dud. Habang ang la-
hat mula sa kawalan ng sponsor-
ships, poor draft picks hanggang 
sa NBA lockout ang sinasabing 
dahilan ng kanilang pagkabigo 
(kasama rito ang pagkatalo ng 
mahigit 70% sa lahat ng kanil-
ang mga laro) sinabi ni Jayme na 
tila may iba pang naging rason.

Sa kanyang ikaapat na peli-
kula tungkol sa naturang team, 
nakausap ni Jayme ang dating 
Grizzlies players na sina Bryant 
(Big Country) Reeves, Shareef 
Abdur-Rahim at Mike Bibby — at 
nadiskubre ang mas maraming 
bagay tungkol sa istorya kaysa 
sa ating nalalaman. RCI

Kathleen Jayme
Filipina Canadian filmmaker 

Ipinagpaliban ng komite 
ng Commission on Appoint-
ments (CA) ang pagdinig sa 
nominasyon ni Erwin Tulfo bil-
ang kalihim ng Department of 
Social Welfare and Development 
(DSWD) dahil sa usaping citizen-
ship at ang mga kasong libelo.

Sa naturang pagdinig ng CA, 
tinanong ni Caloocan Rep. Oscar 
Malapitan, si Tulfo kung isinu-
ko nito ang Filipino citizenship 
nang maging miyembro siya ng 
United States Army noong 1988.

Hiniling ni Tulfo na sasagutin 
niya ang tanong sa executive 
session, na pinagbigyan naman 
ng komite.

"Correct me if I'm wrong, but 

to me, an enlisted personnel in 
the US army, you are a citizen by 
birth. You are a US citizen, or you 
have acquired your citizenship 
by naturalization," dagdag ni 
Rep. Rodante Marcoleta.

Inusisa rin ni Marcoleta ang 
tungkol sa hatol ng Pasay Re-
gional Trial Court sa mga kasong 
libelo laban kay Tulfo.

Ani Tulfo, guilty ang hatol sa 
kaniya ng Pasay RTC sa four 
counts of libel, at iniakyat niya ito 
sa Court of the Appeals.

Hirit naman  ni Senador Francis 
Escudero, mayroong nakabinbin 
na panukalang batas na nagla-
layong i-decriminalize na ang ka-
song libelo.

Sinabi pa ni Escudero na "prej-
udicial and unfair" na gamitin 
ang naturang isyu kay Tulfo kung 
sakaling maaprubahan ang na-
turang panukala.

Sa ambush interview, sinabi 
ni Tulfo na isa na siyang Filipino 
citizen. Naging American citizen 
umano siya noong 1988.

"I brought the documents with 
me because I know that they will 
be asking me (about the citizen-
ship) but I'm prepared," pahayag 
ni Tulfo. GMA

Erwin Tulfo
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Estados Unidos nais palawakin ang presensya ng militar sa Pilipinas

U.S. Vice President Kamala Harris, kanan, 
kinamayan si Philippine President Ferdinand 
Marcos Jr. sa Malacanang presidential palace 

sa Maynila  noong Nobyembre 21, 2022. 

LITRATO: AP

LITRATO: APUS magkakaloob ng 
malalakas na  armas upang 
palakasin hukbo ng
bansa sa Pinas

Palalawakin ng Estados Uni-
dos ang kanilang militar na 
presensya sa Pilipinas sa 
ilalim ng 2014 defense pact, sin-
abi ng mga opisyal ng Estados 
Unidos at Pilipinas, isa sa mga 
inisyatiba na inilunsad ng bise 
presidente ng Estados Unidos 
na si Kamala Harris nang bumis-
ita sa pinakamatandang treaty 
ally ng Amerika sa Asya.

Muling pinagtibay ni Harris 
ang pangako ng Washington 
na dedepensahan ang Pilipinas 
sa ilalim ng 1951 Mutual 
Defense Treaty nang makausap 
ang pangulo ng Pilipinas na 
si Ferdinand Marcos Jr. sa 
presidential palace sa Maynila.

Ang high-level assurance ay 
dumating isang araw matapos 
puwersahang kinuha ng coast 
guard ng Tsina ang Chinese 
rocket debris na nakita ng 
Filipino navy personnel at 
tino-tow sa isang isla na 
inookupahan ng Pilipinas sa 
pinag-aagawang South China 
Sea. Ang Tsina, Pilipinas at apat 
pang gobyerno ay naka-lock 
sa isang tumitinding teritoryal 
na alitan sa estratehikong 
waterway.

Ang armadong pag-atake 
sa armed forces ng Pilipinas, 
public vessels, o aircraft sa 
South China Sea ay ii-invoke 
ang U.S. Mutual Defense 
commitments, sinabi ni Harris 
kay Marcos Jr. At iyan ay isang 
hindi matitinag na pangako na 
mayroon kami sa Pilipinas.

Pinasalamatan ni Marcos Jr. 
si Harris. Sinabi niya na dahil 
may tensyon sa rehiyon at sa 
labas, ang partnership na ito ay 
naging mas importante.

Noong Martes (Philippine 
Standard Time), lumipad 
si Harris sa Palawan, na 
nakaharap sa South China 
Sea, upang ipakita ang level 
of concern na mayroon ang 
Amerika upang panatilihing 
nakabukas ang busy waterway 
para sa kalakalan at nabigasyon 
at i-assure ang allies gaya ng 
Pilipinas.

Ang dumadami na 
agresibong aksyon ng Tsina sa 
pagpapatibay ng claims nito 
sa busy waterway ay nagdulot 
ng alarma sa mas maliliit na 
claimant nations. Ang Estados 
Unidos ay tumutulong na 
palakasin ang coast guard ng 

Pilipinas, na sinabi na iwe-
welcome si Harris sa isa sa 
pinakamalaking patrol ships 
nito na nakadaong sa Palawan.

Inanunsyo rin ni Harris at ng 
kanyang delegasyon ang range 
ng U.S. assistance at initiatives 
para tulungan ang Pilipinas na 
harapin ang climate change 
at ang nagbabadyang food 
at energy crises, kasama ang 
mga pag-uusap sa proposed 
agreement na magbibigay 
ng legal basis para sa U.S. 
exports ng nuclear equipment 
at material para sa enerhiya sa 
Pilipinas.

Dating kolonya ng Amerika, 
naging host ang Pilipinas ng 
isa sa pinakamalaking U.S. 
Navy at Air Force bases sa 
labas ng mainland America. 
Ang bases na ito ay isinara 
noong early 1990s matapos 
tanggihan ng Senado ng 
Pilipinas ang extension, pero 
nagbalik ang puwersa ng mga 
Amerikano para sa large-scale 
combat exercises kasama ang 
mga Pilipinong sundalo sa 
ilalim ng 1999 Visiting Forces 
Agreement.

Noong 2014, pumirma ang 
allies sa Enhance Defense 
Cooperation Agreement, 
na pinahihintulutan ang 
malalaking bilang ng puwersa 
ng Amerika na manatili in 
rotating batches sa loob ng mga 
kampong militar ng Pilipinas, 
kung saan maaari silang 
magtayo ng mga warehouse, 
living quarters, joint training 
facilities at magtago ng combat 

equipment, maliban sa nuclear 
weapons. Maaaring i-take over 
ng Pilipinas ang mga gusali at 
pasilidad na iyon kapag umalis 
na ang mga Amerikano.

Matapos pirmahan ang 
kasunduan, naglunsad ang mga 
Amerikano ng construction 
projects sa limang kampo 
at lugar sa Pilipinas, kasama 
ang katimugang bahagi ng 
bansa, kung saan ang U.S. 
counterterrorism forces ay 
tumulong sa pagsasanay at 
nagbigay ng intelligence sa 
mga Pilipinong counterpart 
nito sa loob ng maraming taon. 
Marami sa mga proyekto ay 
naantala ng mga legal na isyu 
at iba pang problema, sinabi 
ng Philippine defense officials.

Ang malalaking bilang ng 
puwersang Amerikano ay 
nanatili sa mga lokal na kampo 
sa lungsod ng Zamboanga 
at mga karatig-probinsya 
sa kasagsagan ng banta ng 
mga militanteng Muslim, 
na humupa na nitong mga 
nakaraang taon.

Mahigit 100 na U.S. military 
personnel ang kasalukuyang 
nananatili sa Zamboanga at 
sa tatlong probinsya sa timog, 
sinabi ng isang Philippine 
military official sa The 
Associated Press.

Sinabi ng U.S. official sa mga 
reporter na ang mga bagong 
lugar ay na-identify na para 
idebelop upang palawakin ang 
joint security cooperation at 
training. Hindi siya nagbigay 
ng mga detalye, kasama ang 

uri ng military facilities, mga lo-
kasyon at bilang ng American 
military personnel na ide-de-
ploy sa mga lugar na iyon, sina-
bi na ang mga proyektong iyon 
ay ipa-finalize pa kasama ang 
Pilipinas.

Sinabi ni Philippine military 
chief of staff Lt. Gen. Bartolome 
Bacarro noong nakaraang 
Linggo na nais ng Estados Uni-
dos na magtayo ng mga mil-
itar na pasilidad sa lima pang 
ibang lugar sa hilagang bahagi 
ng Pilipinas.

Dalawa sa mga bagong lugar 
na iminungkahi ng mga Amer-
ikano ay ang northern Cagay-
an province, sinabi ni Bacarro. 
Ang Cagayan ay tawid ng isang 
strait mula Taiwan at maaaring 
magsilbi bilang isang mahal-
agang outpost kung sakaling 
tumindi ang tensyon sa pagi-
tan ng Tsina at ng self-govern-
ing na isla na kine-claim din ng 
Beijing na sa kanila.

Ang iba pang iminungkahi 
na lugar ay ang mga probin-
sya ng Palawan at Zambales, 
aniya. Parehong nakaharap 
sa South China Sea at pahi-
hintulutan ang presensya ng 
militar ng Amerika malapit sa 
pinag-aagawang dagat upang 
suportahan ang puwersa ng 
Pilipinas.

Ipinagbabawal ng Konsti-
tusyon ng Pilipinas ang presen-
sya ng mga dayuhang sundalo 
sa bansa maliban kung kinoko-
ber ito ng treaties o agree-
ments. Ang mga dayuhang pu-
wersa ay ipinagbabawal din na 
makialam sa lokal na labanan. 
RCI
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From left to right: Dr. Ethel Tungohan, Assistant Professor of Politics and Social Sciences and Focal Point for the 
Philippine Studies Program of York University; Dr. Rhonada Lenton and Consul General Orontes V. Castro, signing 
the Deed of Donation (Photo courtesy of Mr. Alex Felipe, York Centre for Asian Research).

The Philippine Consulate Gen-
eral in Toronto and York Univer-
sity signed a Deed of Donation to 
implement a Philippine Studies 
Program. Through the Deed of 
Donation, the Philippine Govern-
ment will donate PhP5,000,000.00 
or around CAD$116,000.00 to 
York University.

 Consul General Orontes V. 
Castro signed in behalf of the 
Philippine Government while Dr. 
Rhonda L. Lenton, President and 
Vice-Chancellor of York Universi-
ty, led the signing for the Univer-
sity. The objective of the program 
is to enhance people-to-people 
relations between the Philippines 
and Canada through academic 
programs, projects, and activities 
related to Filipino history, cul-
tures, and society.

PHILIPPINE CONSULATE 
GENERAL IN TORONTO 
AND YORK UNIVERSITY 
SIGN DEED OF DONA-
TION TO IMPLEMENT 
A PHILIPINE STUDIES 
PROGRAM

Ang mga Pinoy na nakikipag-
sapalaran sa ibang bansa para 
magtrabaho Thailand ay nabik-
tima ng sindikatong Chinese.

Kwento ni Rita isa sa 12 Over-
seas Filipino Workers na luma-
pit sa opisina ng DFA, pinan-
gakuan sila umano ng trabaho 
sa isang overseas call center, 
bilang CSR o customer service 
representative, o di kaya ay 
data encoder sa pamamagitan 
ng job listings sa Facebook. 
Ngunit, pagdating nila sa Thai-
land, kung saan inaakala nil-
ang magtatrabaho sila, binitbit 
sila ng mga alagad ng Chinese 
mafia na ito sa Myanmar at pin-
ilit na gawing mga scammer na 

gumagamit ng crypto currency.
Gagawa sila ng pekeng ac-

count sa Facebook at Linkedin 
at doon sapilitan silang magha-
hanap ng mga banyaga na ka-
kausapin para akitin at eng-
ganyuhin na “mag-invest” ng 
pera sa cryptocurrency schemes 
na dinisenyo na ubusin ang pera 
ng mga taong ito.

Magpapanggap sila na may 
narating sa buhay dahil sa 
pag-iinvest din sa cryptocurren-
cy at kapag nagkapalagayan na 
ng loob, dito na nila kukumbin-
sihin na maglagak ng pera ang 
banyaga. Hindi kinakaya ng 
kanilang konsensya na patuloy 
na manloko ng tao pero kung 

hindi sila Pinagbabantaan sil-
ang sasaktan, mag-squats, pag-
bubuhatin ng balde-baldeng 
tubig, hahatawin ng electric 
baton, babatuhin, at sasaksakin 
hanggang mamatay. Kahit 
babae, tinatakot na papatayin 
at iiwanan sa daan ang bangkay 
kung hindi susunod.

Mabuti na lamang at na-res-
cue ang mga kababayan. Pi-
nasasalamat ang mga official 
mula sa Department of Foreign 
Affairs at mga kaibigan mula sa 
iba’t-ibang NGO at sa kanilang 
solidarity networks na naging 
tulay para maalis sila sa kanil-
ang kinasadlakan. 

             Abante News

Mga Pinoy ginagawang ‘scammers’ ng sindikatong Chinese
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Manitoba ipinakilala ang bill 
na itataas ang min. wage sa 
$15 kada oras sa Oktubre 2023

Gobyerno ng Ontario, 
education workers 
naiwasan ang strike 
sa pansamantalang 
kasunduan

CANADA - Nais ng gobyer-
no ng Manitoba na itaas ang 
minimum wage sa $15 kada 
oras sa susunod na Oktubre.

Ipinakilala ng gobyerno ng 
Manitoba ang isang bill sa le-
hislatura na pormal na ie-en-
act ang pagtaas ng minimum 
wage.

Ang wage ay normal na 
ina-adjust tuwing Oktubre al-
insunod sa inflation rate ng 
nagdaang taon, pero inanun-
syo ng probinsya noong tag-
init na ang sahod ay mas itataas 
upang tugunan ang biglaang 
ispaik ng cost of living.

Itinaas ng gobyerno ang sa-
hod sa $13.50 kada oras noong 
nakaraang buwan at nangako 
na itataas ito sa $14.15 kada 
oras sa Abril, at $15 kada oras 
sa Oktubre 1.

Ang bill, kung maipapasa bil-
ang batas, ang tutupad sa pan-
gakong iyon.

Ang phased-in approach sa 
pagtaas ng minimum wage 
ay makakatulong na paga-
anin ang economic pressures 
sa mga manggagawa sa Man-
itoba habang binabawasan 
ang impact sa bottom lines 
ng maliliit na negosyo hang-

ga’t maaari, sinabi ni Labour 
Minister Reg Helwer noong 
nakaraang Biyernes.

Sinabi ng ilang labour 
groups na ang raise ay hindi 
sapat.

Nanawagan ang Manitoba 
Federation of Labour para sa 
minimum wage na $16.15 
kada oras kaagad.

Kamakailan inanunsyo rin 
ng Progressive Conservative 
government ng probinsya 
ang subsidy para sa mga em-
ployer upang mapahina ang 
dagok ng pagtaas ng sahod.

Ang mga negosyo na may 
hanggang 20 manggagawa 
ay maaaring mag-apply para 
sa subsidy na hanggang 50 
sentimo kada oras para sa 
bawat manggagawa na ku-
mikita ng minimum wage. Ito 
ay isang panandaliang pro-
grama na matatapos sa Mar-
so 31. RCI

Ang probinsya ay nag-alok ng panandaliang subsidy 
upang i-offset ang mga gastusin ng maliliit na negosyo

Ang kasunduan ay kailangang 
pagtibayin ng mga miyembro 
ng CUPE at ang botohan ay 
magsisimula sa Huwebes

Ang mga eskuwelahan sa On-
tario ay magbubukas ngayong 
Lunes matapos sabihin ng Ca-
nadian Union of Public Employ-
ees (CUPE) na naabot nito ang 
pansamantalang kasunduan sa 
probinsyal na gobyerno upang 
maiwasan ang strike ng 55,000 
na education workers.

Inanunsyo ni Laura Walton, 
presidente ng Ontario School 

Board Council of Unions ng 
Canadian Union of Public 
EmployeesCUPE, ang isang 
pansamantalang kasunduan sa 
isang news conference matapos 
ang 5 n.h. ET Linggo na strike 
deadline na ibinigay ng unyon 
sa probinsya upang magkaroon 
ng isang deal.

Ang kasunduan ay dadalhin 
sa mga miyembro ng Canadian 
Union of Public EmployeesCUPE 
upang pagbotohan ang 
pagpapatibay nito sa huling 
bahagi ng linggo. RCI

Ang unang stage ng Canada Den-
tal Benefit ay opisyal na naging batas 
noong Huwebes ng gabi matapos pu-
masa ang Bill C-31 sa final reading sa 
Senado at nakakuha ng royal assent 
mula kay Governor General Mary Si-
mon.

Ang benepisyo ay magbibigay ng 
dental care sa 500,000 na mga bata sa 
pagitan ng edad dalawa hanggang 12 
sa cost na malapit sa $1 bilyon.

Simula sa huling bahagi ng taon, ang 
mga bata edad 12 na may family in-
come na mas mababa sa $70,000 kada 
taon ay magiging kwalipikado para sa 
$650 bawat taon na dental coverage 
para sa susunod na dalawang taon.

Ang mga bata sa mga pamilya na may 
kinikita sa pagitan ng $70,000 hang-
gang $79,000 ay magiging kwalipikado 
para sa $390 kada bata bawat taon para 
sa susunod na dalawang taon.

Ang mga pamilya na may kinikita sa 
pagitan ng $80,000 hanggang $89,000 
ay makakakuha ng $269 kada bata 
bawat taon para sa susunod na dala-
wang taon.

Sinabi ng gobyerno na ang iba pang 
detalye kung paano at kailan makaka-
pag-apply para sa benepisyo ay ipa-
paalam sa nararapat na oras, pero ang 
mga magulang ay maaaring direktang 
mag-apply sa Canada Revenue Agency 

(CRA) para sa naturang benepisyo. Sa 
pamamagitan ng My Account ng Cana-
da Revenue AgencyCRA o Canada Reve-
nue AgencyCRA contact centre.

Para makuha ang benepisyo, ang 
mga magulang at guardians ay kailan-
gan patunayan na ang kanilang anak ay 
walang access sa pribadong dental care 
coverage at gagamitin nila ang bene-
pisyo para bayaran ang dental services.

Ang mga aplikante ay kailangan pa-
tunayan na mayroon silang anak na 
nasa eligible age range at ang kanilang 
family income ay nasa correct range. 
Ang mga magulang ay required na 
magbigay sa Canada Revenue Agency-
CRA ng impormasyon ukol sa kanilang 
employer.

Ang mga taong gagamit sa programa 
ay kailangan din magbigay sa Canada 
Revenue AgencyCRA ng pangalan ng 
kanilang dentista at ang petsa ng kanil-
ang appointment. Kailangan nilang ita-
go ang bills para sa serbisyong kinuha 
in case tanungin sila ng Canada Reve-
nue AgencyCRA upang iberepika ito. 

Ang mga pamilya na magbibigay 
ng hindi tunay na impormasyon, hindi 
makapagbibigay ng resibo o hindi gin-
amit ang pera para sa dental care ay ma-
haharap sa maximum fine na $5,000. RCI

Isa ng batas ang Bill C-31 o Canada Dental Benefit

Pederal na dental benefit opisyal 
na naging batas sa Canada
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Staffing agency, WCC sa Pilipinas pumasok ng kasunduan 
para sa mga nursing grad Pinirmahan na kasunduan inaasahan na makakatulong para 

punan ang kakulangan ng health-care workers sa Ontario

Pumasok sa isang kasunduan 
ang World Citi Colleges (WCC) at 
Premium Healthcare Pro-viders 
(PHP), isang staffing agency sa 
Ontario, para magtulungan na 
mahanap ang mga interesado 
at kwalipikadong nursing 
graduates ng eskwelahan at 
makapagtrabaho sa la-lawigan 
ng Ontario sa Canada.

Magtutulungan ang World 
Citi CollegesWCC at Premium 
Healthcare ProvidersPHP 
sa isang programa para sa 
career development ng mga 
estudyante at nagsisipagtapos 
na nursing students.

Aabot sa isang libo kada 
taon ang nursing graduates 
namin. Dumadami ngayon 
dahil marami ang nakakaalam 
na lumalakas ang demand 
ng nurses, sabi ni World 
Citi CollegesWCC president 
Raymond Patrick Guico.

This is a very historic moment 
between us, and for our students 
so that we can help them 
transition to employment here. 
Kasi hindi naman natatapos 
ang aming commitment sa 
pag-aaral nila. Kailangan namin 
sila tulungan na magtagumpay 
sa kanilang career, ani Guico.

Ang kasunduan ay dumating 

Pumirma ng memorandum of agreement ang World Citi Colleges sa Pilipinas at 
ang Pre-mium Healthcare Providers sa Toronto, Ont., November 17, 2022.

sa gitna ng nararanasan na 
kakulangan ng health-care 
work-ers sa Ontario. Isang krisis 
na pinagdadaanan maging sa 
ibang mga lalawigan sa Canada.

Sa ilalim ng kasunduan, 
magsasagawa ng indibidwal 
at grupo na career orientations 
para abisuhan ang mga 
estudyante at graduates sa 
tatahakin na karera bilang nurse 
sa Canada.

Tutulong na susuri ang 
Premium Healthcare Providers 
sa kwalipikasyon ng mga 
mag-sisipagtapos sa naturang 
eskwelahan kasama ang 
pagbibigay gabay sa posibleng 
magiging trabaho ng mga ito sa 
Canada.

Ang Premium Healthcare 
ProvidersPHP na nakakuha 
ng multi-million na kontrata 
para magsuplay ng nurses at 
caregivers sa mga ospital at 
health-care facilities sa Ontario.

Umaasa si Premium Healthcare 
ProvidersPHP Chief Executive 
Officer Joseph Bernard Garcia 
na mapupunan ng nursing 
graduates mula sa eskwelahan 
ang pangangailangan ng health 
workers sa kanilang staffing 

agency.
Sa estimate namin, 500 

hanggang sanlibo [na nursing 
graduates] mula sa kanila 
ang kukunin namin para 
magtrabaho kada taon, sabi ni 
Garcia.

Madalas kasi after a year 
pumupunta na sa ibang 
employer o nag-move na ang 
aming staff sa iba. So kailangan 
talaga namin na mag-hire 
every year. Kailangan namin 
mag-hire sa ibang bansa. Ang 
World Citi CollegesWCC ang 
isa sa magiging source ng 
mga magtatrabaho sa amin, 
aniya.

Bahagi ng kasunduan 
ang pagbibigay gabay ng 
World Citi CollegesWCC sa 
mga kwalipikadong nursing 
students at graduates.

Magtutulungan ang 
Premium Healthcare 
ProvidersPHP at World Citi 
CollegesWCC sa gagawin na 
regular na career orientations 
para sa mga interesado 
magtrabaho sa Canada.

Pero malinaw sa kasunduan 
na hindi pwede magsagawa 
ng recruitment activities 

ang World Citi CollegesWCC 
at kailangan masunod ang 
labour laws sa Pilipinas ukol 
dito. Limitado sa pag-organisa 
ng career orientation at ang 
mai-coordinate sa Premium 
Healthcare ProvidersPHP ang 
magagawa ng eskwelahan 
para sa magsisipagtapos na 
mga estudyante.

Binati ni Consul General 
Orontes Castro ang World 
Citi CollegesWCC at Premium 
Healthcare ProvidersPHP 
sa naabot na kasunduan na 
makakatulong nang husto sa 
mga Pilipinong naghahanap 
ng trabaho sa Canada.

Ang World Citi CollegesWCC 
ay may limang campuses sa 
iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 
May campus sila sa Antipolo, 
Rizal; Guimba, Nueva Ecija; at 
sa Quezon City, Manila. Bahagi 
rin ng kanilang education 
system ang aviation schools 
sa Caloocan, North Manila 
at ang campus sa Binalonan, 
Pangasinan.

Ang nurses mula Pilipinas 
ang isa sa pangunahing 
pinagkukunan ng health-
care profes-sionals para sa 
kinakailangan na dagdag na 
workforce sa Canada. RCI



10 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  #481  DECEMBER  02-22, 2022

PLEASE SHARE TO OUR FRIEND

Kailan Ipinanganak si Jesus?
Ang sagot ng Bibliya
Hindi sinasabi ng Bibliya ang 
espesipikong petsa ng kapan-
ganakan ni Jesu-Kristo, gaya 
ng ipinakikita ng sumusunod 
na mga reperensiya:
•   “Walang nakaaalam ng 
totoong petsa ng kapan-
ganakan ni Kristo.”—New 
Catholic Encyclopedia.
•   “Walang nakaaalam 
sa eksaktong petsa ng 
kapanganakan ni Kris-
to.”—Encyclopedia of Early 
Christianity.
 Bagaman hindi tuwirang 
sinasagot ng Bibliya ang ta-
nong na ‘Kailan ipinanganak 
si Jesus?,’ inilalarawan nito 
ang dalawang pangyayari 
noong panahong isilang siya 
na nakakumbinsi sa marami 
na hindi siya ipinanganak 
noong Disyembre 25.

Hindi sa taglamig
1. Ang pagpaparehistro. 
Bago ipanganak si Jesus, 
ipinag-utos ni Cesar Augusto 
na “ang buong tinatahanang 
lupa ay magparehistro.” Ang 
lahat ay dapat magparehistro 
“sa kaniyang sariling lunsod,” 
at ang paglalakbay ay 
maaaring tumagal nang 
isang linggo o higit pa. 
(Lucas 2:1-3) Ang utos na 
iyon—na inilabas marahil 
para sa pangongolekta ng 
buwis at pangangalap ng 
sundalo—ay malamang na 
hindi katanggap-tanggap sa 
anumang bahagi ng taon. 
Kaya malamang na hindi 
ilalabas ni Augusto ang 
utos na iyon sa panahon ng 

matinding taglamig, dahil 
baka lalo itong ikagalit ng 
kaniyang mga nasasakupan.

2. Ang mga tupa. Ang mga 
pastol ay “naninirahan sa labas 
at patuloy na nagbabantay 
sa gabi sa kanilang mga 
kawan.” (Lucas 2:8) Sinasabi 
ng aklat na Daily Life in the 
Time of Jesus na ang mga 
kawan ay pinapastulan sa 
parang “isang linggo bago 
ang Paskuwa [pagtatapos 
ng Marso]” hanggang 
kalagitnaan ng Nobyembre. 
Pero “pinalilipas nila ang 
taglamig nang nakasilong; 
at mula rito pa lamang ay 
makikita na malamang 
na mali ang nakaugaliang 
petsa ng Pasko, sa taglamig, 
yamang ang Ebanghelyo ay 
nagsasabi na ang mga pastol 
ay nasa parang.”

Pasimula ng taglagas 
Matatantiya natin kung 

kailan ipinanganak si Jesus 
kung magbibilang tayo 
pabalik mula sa petsa ng 

kaniyang kamatayan noong 
Paskuwa, Nisan 14, tagsibol 
ng taóng 33 C.E. (Juan 19:14-
16) Mga 30 anyos noon si 
Jesus nang simulan niya ang 
kaniyang tatlo’t-kalahating-
taóng ministeryo, kaya 
ipinanganak siya sa pasimula 
ng taglagas ng 2 B.C.E.—
Lucas 3:23.

Bakit Disyembre 25 
ang Pasko?

Kung wala namang kati-
bayan na Disyembre 25 ang 
petsa ng kapanganakan ni 
Jesu-Kristo, bakit sa petsang 
ito ipinagdiriwang ang Pasko? 
Sinasabi ng Encyclopædia 
Britannica na malamang na 
pinili ito ng mga lider ng 
simbahan para “makasabay 
ng paganong kapistahang 
Romano na gumugunita sa 
‘araw ng kapanganakan ng 
di-malupig na araw’” tuwing 
winter solstice. Ayon sa The 
Encyclopedia Americana, 
naniniwala ang maraming 
iskolar na ginawa ito “para 
maging mas katanggap-
tanggap ang Kristiyanismo sa 
nakumberteng mga pagano.”

Sa rehiyon kung saan 
ipinanganak si Jesus, ang 
taglagas ay mula Setyembre 
hanggang Nobyembre.

“pinalilipas nila ang taglamig nang nakasilong; at mula rito pa 
lamang ay makikita na malamang na mali ang nakaugaliang petsa 
ng Pasko, sa taglamig, yamang ang Ebanghelyo ay nagsasabi na 

ang mga pastol ay nasa parang.”

8)  "May mga pastol din sa lugar 
na iyon na naninirahan sa labas at 
nagbabantay sa gabi sa kanilang 
mga kawan. 9)  Biglang nagpakita 
sa harap nila ang anghel ni Jehova, 
at ang kaluwalhatian ni Jehova ay 
suminag sa palibot nila, at takot na 
takot sila. 10)  Pero sinabi ng anghel: 
“Huwag kayong matakot, dahil ang 
dala ko ay magandang balita na 
magdudulot ng malaking kagalakan 
sa lahat ng tao."    - LUCAS 2:8-10
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Saan at Kailan Isinilang si Jesus?

Si Cesar Augusto, ang emper-
ador ng Imperyo ng Roma, ay 
nag-utos na magparehistro ang 
lahat. Kaya kinailangang umuwi 
nina Jose at Maria sa lunsod ng 
Betlehem, sa timog ng Jerusa-
lem, kung saan ipinanganak si 
Jose.

Marami ang pumunta sa 
Betlehem para magparehistro. 
Walang ibang matuluyan sina 
Jose at Maria kundi sa isang 
kuwadra, na kulungan ng mga 
asno at iba pang hayop. Doon 
isinilang si Jesus. Binalot siya ni 
Maria ng tela at inihiga sa isang 
sabsaban, kung saan inilalagay 
ang pagkain ng mga hayop.

Malamang na tiniyak ng Di-
yos na iuutos ni Cesar Augus-
to ang pagpaparehistrong ito. 
Bakit? Para maisilang si Jesus sa 
Betlehem, ang bayan ng ninuno 

"maulan at malamig ang buwan ng Disyembre. Kung minsan, umuulan 
pa nga ng niyebe. Sa gayong mga panahon, walang pastol na mananatili 

nang magdamag sa kaparangan kasama ng kanilang kawan"

niyang si Haring David. Mata-
gal nang inihula sa Kasulatan 
na sa lunsod na ito isisilang ang 
ipinangakong Tagapamahala.—
Mikas 5:2.

Napakahalaga nga ng gabing 
iyon! Sa kaparangan, isang naka-
sisilaw na liwanag ang suminag 
sa isang grupo ng mga pastol. 
Iyon ang kaluwalhatian ni Jeho-
va! Isang anghel ng Diyos ang 
nagsabi sa mga pastol: “Huwag 
kayong matakot, dahil ang dala 
ko ay magandang balita na mag-
dudulot ng malaking kagalakan 
sa lahat ng tao. Ipinanganak 
ngayon sa lunsod ni David ang 
inyong tagapagligtas, ang Kristo 
na Panginoon. At ito ang isang 
tanda para sa inyo: May makikita 
kayong isang sanggol na naka-

balot ng tela at nakahiga sa sab-
saban.” Pagkatapos, biglang nag-
pakita ang marami pang anghel 
at nagsabi: “Luwalhatiin nawa 
ang Diyos sa langit, at sa lupa ay 
magkaroon ng kapayapaan ang 
mga taong may pagsang-ayon 
niya.”—Lucas 2:10-14

Pagkaalis ng mga anghel, sina-
bi ng mga pastol sa isa’t isa: “Pu-
munta na tayo sa Betlehem para 
makita ang mga bagay na ipi-
naalám sa atin ni Jehova.” (Lucas 
2:15) Agad silang umalis at nakita 
ang bagong-silang na si Jesus sa 
lugar na sinabi ng anghel. Nang 
ikuwento ng mga pastol ang sin-
abi ng anghel, lahat ng nakarinig 
ay namangha. Tinandaan ni Ma-
ria ang lahat ng pananalitang ito 
at pinag-isipang mabuti ang ka-

hulugan ng mga ito.
Marami sa ngayon ang nanini-

wala na si Jesus ay isinilang nang 
Disyembre 25. Pero sa Betlehem, 
maulan at malamig ang buwan 
ng Disyembre. Kung minsan, 
umuulan pa nga ng niyebe. Sa 
gayong mga panahon, walang 
pastol na mananatili nang mag-
damag sa kaparangan kasama 
ng kanilang kawan. Isa pa, nag-
babanta nang magrebelde sa 
emperador ng Roma ang mga 
tao roon, kaya malabong iutos 
niya na maglakbay ang mga 
ito sa kasagsagan ng taglamig 
para magparehistro. Lumilitaw, 
isinilang si Jesus sa buwan ng 
Oktubre.

Suriin natin ang chart ang 
 "Mahalagang Pangyayari 

sa Buhay ni Jesus sa Lupa"

LUCAS 2:1-20
•  ISINILANG SI JESUS SA BETLEHEM
•  DINALAW NG MGA PASTOL ANG SANGGOL NA SI JESUS

               www.jw.org
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Ang Diyos ba ay Nasa Lahat 
ng Lugar, o Omnipresente?

Ang sagot ng Bibliya

 May kakayahan ang 
Diyos na makita ang la-
hat ng bagay at guma-
wa saanman niya piliin. 
(Kawikaan 15:3; Hebreo 
4:13) Pero hindi itinuturo 
ng Bibliya na ang Diyos ay 
omnipresente—ibig sabi-
hin, nasa lahat ng lugar at 
nasa lahat ng bagay. Sa 
halip, ipinakikita nito na 
siya ay isang persona at 
na mayroon siyang lugar 
na tirahan.

Anyo ng Diyos: Ang 
Diyos ay isang espiritung 
persona. (Juan 4:24) 
Hindi siya nakikita ng 

mga tao. (Juan 1:18) 
Sa mga pangitain sa 
Bibliya tungkol sa Diyos, 
palaging ipinakikita 
na siya ay nasa isang 
espesipikong lokasyon. 
Hindi kailanman sinabi 
na siya ay nasa lahat 
ng lugar.—Isaias 6:1, 2; 
Apocalipsis 4:2, 3, 8.

Lugar na tirahan ng 
Diyos: Nakatira ang 
Diyos sa lugar ng mga 
espiritu, na iba sa pisikal 
na uniberso. Doon, ang 
Diyos ay may “dakong 
tinatahanan, sa langit.” 
(1 Hari 8:30) Binabanggit 

ng Bibliya na sa isang 
pagkakataon, ang mga 
espiritung nilalang ay 
“pumasok upang tumayo 
sa harap ni Jehova,” a 
na nagpapahiwatig na 
nasa isang espesipikong 
lokasyon ang Diyos.—
Job 1:6.

Talaga bang 
kaya akong tu-

lungan ng Diyos 
kahit nasa iisang 
lugar lang siya?
 Oo. Nagmamalasakit 

ang Diyos sa atin bilang 

mga indibiduwal. Bag-
aman naroon siya sa lu-
gar ng mga espiritu, na-
kikita ng Diyos ang mga 
tao sa lupa na gustong 
gawin ang kalooban niya, 
at kumikilos siya alang-al-
ang sa kanila. (1 Hari 8:39; 
2 Cronica 16:9) Pag-isipan 
kung paano ipinakikita 
ni Jehova ang malasakit 
niya sa taimtim na mga 
mananamba:

Kapag nananalangin 
ka: Naririnig agad ni Je-
hova ang panalangin mo 
sa sandaling bigkasin mo 
iyon.—2 Cronica 18:31.

Kapag nade-depress 
ka: “Si Jehova ay malapit 

jw.org
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Tutulungan ba Ako 
ng Diyos Kapag 

Nanalangin Ako?

sa mga wasak ang puso; 
at yaong mga may espir-
itung nasisiil ay inililigtas 
niya.”—Awit 34:18.

 Kapag kailangan mo 
ng patnubay: Bibigyan 
ka ni Jehova ng kaun-
awaan at tuturuan ka 
niya sa pamamagitan ng 
kaniyang Salita, ang Bib-
liya.—Awit 32:8.

Mga maling 
akala tungkol 
sa omnipresen-

siya
 Maling akala: Ang Diy-

os ay nasa lahat ng lugar sa 
sangnilalang.

 Ang totoo: Ang Di-

yos ay hindi naninira-
han sa lupa ni sa iba 
pang lugar sa pisikal 
na uniberso. (1 Hari 
8:27) Totoo, ang mga 
bituin at ang iba pang 
nilalang “ay naghaha-
yag ng kaluwalhatian 
ng Diyos.” (Awit 19:1) 
Gayunman, ang Diy-
os ay hindi naninira-
han sa kaniyang mga 
nilalang kung paanong 
ang isang pintor ay hin-
di nakatira sa kaniyang 
painting. Pero may ma-
tututuhan tayo sa isang 
painting tungkol sa pin-
tor na gumawa nito. Sa 
katulad na paraan, ma-
tututuhan natin sa na-
kikitang mga nilalang 
ang tungkol sa “di-naki-
kitang mga katangian” 
ng Maylalang, gaya ng 
kaniyang kapangyar-
ihan, karunungan, at 
pag-ibig.—Roma 1:20.

 Maling akala: Ang Di-
yos ay tiyak na nasa la-

hat ng dako dahil alam 
niya ang lahat ng bagay 
at siya ang makapang-
yarihan-sa-lahat.

 Ang totoo: Ang ba-
nal na espiritu ng Diy-
os, o aktibong puwersa 
niya, ang kumikilos na 
kapangyarihan ng Di-
yos. Sa pamamagitan 
ng kaniyang banal na 
espiritu, kayang alamin 
at gawin ng Diyos ang 
anumang bagay, saan-
mang lugar, anumang 
oras, kahit wala siya 
roon.—Awit 139:7.

 Maling akala: Itinutu-
ro ng Awit 139:8 na ang 
Diyos ay omnipresente sa 
pagsasabi: “Kung aakyat 
ako sa langit, naroon ka; 
at kung ilalatag ko ang 
aking higaan sa Sheol, 
narito! ikaw ay doroon.”

 Ang totoo: Hindi ang 
kinaroroonan ng Diyos 
ang tinutukoy sa tek-
stong ito. Sa paraang 
patula, itinuturo nito na 
para sa Diyos, walang lu-
gar ang napakalayo na 
doon ay hindi niya tayo 
kayang tulungan.

Jehova ang pangalan 
ng Diyos gaya ng sinasabi 
sa Bibliya. - Awit 83:18

Oo. Tinutulungan ng Diyos 
ang mga taimtim na humihiling 
sa kaniya ng mga bagay na ayon 
sa kaniyang kalooban. Kahit 
hindi mo pa nasubukang mana-
langin, mapapatibay ka ng mga 
halimbawa sa Bibliya ng mga ta-
ong nanalangin ng ‘Diyos ko, tu-
lungan mo ako.’ Halimbawa:

 “Tulungan mo ako, O Jehova 
na aking Diyos; iligtas mo ako 
ayon sa iyong maibiging-kabai-
tan.”—Awit 109:26.

 “Ako’y dukha at nangangail-
angan! Magmadali, O Diyos, 

na ako’y tulungan!”—Salmo 
[o, Awit] 69:6, Biblia ng Sam-
bayanang Pilipino.

 Siyempre, ang sumulat ng 
mga ito ay may matibay na pa-
nanampalataya sa Diyos. Pero 
nakikinig din ang Diyos sa la-
hat ng taimtim na lumalapit sa 
kaniya, gaya ng mga “wasak ang 
puso” at “may espiritung nasi-
siil.”—Awit 34:18.

 Huwag mong isiping napaka-
layo ng Diyos at wala siyang pa-
kialam sa iyong mga problema. 
Sinasabi ng Bibliya: “Si Jehova ay 
mataas, gayunma’y nakikita niya 
ang mapagpakumbaba; ngunit 
ang matayog ay kilala lamang 
niya sa malayo.” (Awit 138:6) 
Sinabi pa ni Jesus sa kaniyang 
mga alagad: “Ang mismong mga 
buhok ng inyong ulo ay biláng 
na lahat.” (Mateo 10:30) Nakikita 
ng Diyos ang maliliit na detalye 
tungkol sa iyo na hindi mo man 
lang alam. Kaya di-hamak na 
mas magbibigay-pansin siya sa 
iyong mga kabalisahan kapag 
hiningi mo ang tulong niya sa 
panalangin.—1 Pedro 5:7.

jw.org
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FIVE FILIPINO CANADIANS WIN CIVIC SEATS IN ONTARIO
For the first time in the largest prov-

ince of Canada, Ontario has 5 political 
candidates from the Filipino Canadian 
communities who won civic seats during 
the municipal elections on October 24, 
2022. It was quite a promising political 
performance, indeed.

Five out of 11 Filipino Canadians in the 
winning circle are from different ridings 
in the Greater Toronto Area( GTA), They 
are Herman Viloria, Rowena Santos, Liza 
Abarquez -Bower,  Garry Tanuan, and Luz 
Del Rosario. Viloria won for the first time 
as School Board Trustee while Councillors 
Santos & Bower, and  Trustees Tanuan & 
Del Rosario are reelection winners.  6 oth-
er Filipino Canadians, namely Councillor 
candidates Grant Gonzales- Toronto-Dav-
enport, Kristian Santos- Etobicoke North, 
Dan Cortez Manalo-Toronto Centre, Erlinda 
Insigne- Vaughan & Ramon Estaris- Ajax, 
and Elvira Caputolan, Toronto mayoral can-
didate, ran unsuccessfully.

Herman Viloria. A long-serving Cath-
olic high school principal and educational 
leader in Mississauga and Brampton won 
the election as Separate School Trustee 
for Wards 2 & 8 of the Dufferin-Peel Cath-
olic School Board (DPCDSB). An educator 
by training and profession, Herman Viloria 
has been in the classroom and administra-
tion for 37 years having served for 7 years 
as Teacher and Department Head and for 
thirty years as high school Vice-principal or 
Principal at DPCDSB.  In a statement, Vilo-
ria said: "Many challenges face the Duffer-
in-Peel Catholic District School Board I wish 
to bring to the Board a  fresh perspective 
from someone who has been in the class-
room and administration for 37 years."

Garry Tanuan is the longest-serving Fili-
pino- Canadian Trustee at the Toronto Cath-
olic School Board(TCDSB), Canada's larg-
est Catholic school district. Garry was first 
elected as Trustee for Ward 8 in the 2012 
by-election and has been reelected twice in 
2014 & 2018, and again this year 2022.  He 
helped formed the TCDSB Filipino Advisory 
Committee, and currently is the Chairman 
of the Special Board  Advisory on Race Re-
lations Committee. Garry Tanuan, an elec-
trical engineer by training and profession, 
is continuously advocating for effective di-
versity, inclusion, and equity policies, and 
practices in the School Board. 

Luz Del Rosario was reelected as 
Trustee for Wards 6 & 11 in the Dufferin 
Peel Catholic District School Board. Luz 
was elected Vice Chairman of DPCDSB in 
2020, the first  Filipino woman to serve as 
Vice-chair of DPCDSB. She is a Certified 
Human Resource Professional( CHRP) 
and has completed a Bachelor in Com-
merce degree from the Philippines. First 
elected in 2006, elected again in 2014, 

and reelected in 2018, Luz Del Rosario 
will be serving her 4th term as Trustee in 
the City of Mississauga. "We have more 
work to do to ensure our children receive 
a high quality of education" Del Rosario 
pledged.

Rowena Santos is the first Filipino wom-
an City Councillor of Brampton in the Peel 
Region. A proud Bramptonian, Santos was 
first elected in 2018 to the City Council 
for Wards 1 & 5 and is one of few women 
on Brampton Council.  Rowena holds an 
H.B.B.A. degree from the Schulich School 
of Business, and a Master's in Sustainable 
Development and Environmental Plan-
ning from the London School of Econom-
ics. Rowena was born to Filipino parents 
and raised in Brampton. She worked hard 
and was re-elected  Rowena said: "She ran 
to continue serving her constituents and 
Brampton for a brighter future." 

Lisa Abarquez-Bower, the first wom-

an Councillor of Filipino heritage in the 
Municipality of Ajax, a suburb of Toronto, 

was reelected for the first time.  Lisa was 
first elected in 2018 representing Ward 3 
in the Town of Ajax. She was born in Ajax 
and is a single mother of 2. As a member of  
the Ajax Council, Lisa established the Ajax 
Homelessness Task Force through Com-
munity Development Council Durham.   "I 
have thoroughly enjoyed my experiences 
as Ward 3's Local Councillor for over 4 years. 
I could not have done it without your sup-
port and I  am happy to for my re-election 
", Bower said.

Historically, in Ontario, at the munic-
ipal, provincial, and Federal levels, the 
past records of Filipino Canadian politi-
cal candidates showed "not-so-encour-
aging"  outputs, except for last month's 
election results. Pinoys and Pinays in 
the province are still hopeful that with 
determined unanimity and collectively, 
future elections would result different-
ly, that is, making successful inroads 
and electing more Ontario Filipinos 
into political service and community 
representation.

By: Tony A. San Juan, OCT.

Pinoy community sa Victoria ipinagdiwang ang ika-21 na aniber-
saryo ng Bayanihan Centre   Happy anniversary, kabayan!

Ang Bayanihan Community 
Centre ay isang lugar kung 
saan nagtitipon ang Filipino 
community sa Victoria, British 
Columbia sa loob ng higit 
dalawang dekada.

Si Jean Penola, ang direktor 
at choreographer para sa 
anniversary event RCI Ang harapan ng Philippine Bayanihan Community Centre sa Victoria, B.C.
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