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Konsyumer inaasahan ang reces-
sion, negosyante inaasahan ang 
pagbagsak ng sales sa 2023

 Sinabi ng Bank of Canada na 
mas maraming negosyo kaysa 
karaniwan ang inaasahan na 
ang kanilang sales ay bababa 
habang maraming �rms at con-
sumers ang ine-expect ang 
recession sa susunod na 12 
buwan.

Inilabas ng central bank ang 
kanilang fourth quarter business 
outlook at consumer expecta-
tions surveys noong Lunes, nag-
bigay ito ng ilang insight sa kung 
paano naaapektuhan ng mataas 
na in�ation at interest rates ang 
Canadian consumers at business-
es.

Mas maraming negosyo ang 
nag-ulat na ang demand at credit 
ang pressing concerns para sa 
kanila, habang ang mga kon-
syumer ay nagbabawas ng kanil-
ang gastusin sa gitna ng tumata-

as na rates at prices.
Sa kabila ng two-thirds ng mga 

�rm ang nag-aabang sa isang reces-
sion sa susunod na 12 buwan, kala-

hati ng mga negosyante ang nagsabi 
na plano nilang magdagdag ng mga 
empleyado o punan ang mga bakan-

SUNDAN SA PAHINA 03

70% ng mga negosyante at konsyumer ang inaasahan na ang ekonomiya  ay liliit ngayong taon 
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  Noong Disyembre 29, nang 
may napansin ng mga officer 
ang kakaibang  kulay na ibon 
na may maliit na pakete sa 
likod ang nakita sa bakuran ng 
isa sa mga kulungan sa Pacific 
Institution correctional facility sa 
Abbortsford, B.C. 

Kinuha ng mga officer ang 
na- turang ibon, tinanggal 
ang dalang pakete nito saka 
pinakawalan.

Sinabi ni John Randle, ang 
presidente ng Union for 
Canadian Correctional Officers 
ng Pacific region, na ang pakete 
ay naglalaman ng humigit-
kumulang 30 gramo ng crystal 
meth o ang tinatawag na shabu 
na fairly substantial amount 
ng lubhang nakakaadik na 
stimulant.

Ang Pacific Institution correct-
ional facility sa Abbotsford, B.C., 
ay isang multi-level complex na 
may kapasidad para sa humigit-
kumulang 500 na bilanggo.

Sa nakalipas na mga taon, ang 
mga corrections officer ay mas 
binabantayan ang mga drone na 
nagbabagsak ng kontrabando sa 
correctional facilities.

Noong nakaraang buwan, 
isang drone ang nagbagsak ng 
baril sa Mission Institution.

Mula nang isagawa ang drone 
crackdown, sinabi ni Randle na 
ang mga smuggler ay maaaring 
nagbabalik sa old school 
methods gaya ng mga kalapati 
o throwover — kung saan ang 
isang tao sa labas ng kulungan 
ay hinahagis ang package sa 
ibabaw ng bakod. RCI

Kalapati suot ang shabu na ‘parang back-  
pack’ nahuli sa bakuran ng kulungan sa B.C.

Nag-iimbestiga ang Correctional Services Canada matapos matagpuan ang isang 
kalapati sa Pacific Institution sa Abbotsford, B.C., na may pakete ng crystal meth 
na nakatali sa likod nito noong Disyembre 29.

Mula sa pahina 01 

Konsyumer inaasahan ang recession...

Kuya Jobert at Pambansang Kolokoy pinasaya ang mga Pinoy sa Canada
Napuno ang gabi ng tawanan 
nang magtanghal sa Halifax, Nova 
Scotia ang komedyanteng sina Kuya 
Jobert, kanan, at Internet personality 
Joel Mondina a.k.a. Pambansang 
Kolokoy, kaliwa. Pinasaya ang pasok 

ng taong 2023 para sa mga Pilipino 
na nanood at nakitawa kasama 
ang kilalang komedyante na si 
Kuya Jobert at ang sikat na blogger 
at social media personality na si 
Pambansang Kolokoy. RCI

teng posisyon sa parehong 
time period.

Samantala, 72 porsyento 
ng mga konsyumer ang 
ine-expect ang isang reces-
sion.

Nakita ng Canadian na 
mga manggagawa ang pag-
bagsak ng kanilang suweldo 
sa gitna ng mataas na infla-
tion. Ayon sa consumer ex-
pectations survey, maraming 
manggagawa ang hindi uma-
asa na ang kanilang kinikita 
ay makakahabol sa inflation. 
Ipinapakita rin ng mga survey 

na ito na ang mga negosyante 
at konsyumer ay ine-expect 
na ang inflation ay mananatil-
ing mataas sa panandaliang 
panahon pero inaasahan na 
luluwag ito sa loob ng limang 
taon sa target na dalawang 
porsyento ng central bank.

Inaasahan ng mahigit 
isang quarter ng mga kon-
syumer ang deflation sa loob 
ng limang taon. Karamihan ay 
naniniwala na ang mga pre-
syo ay bababa habang nagre-
rekober ang ekonomiya mula 
sa supply-side shocks. RCI
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Nobel laureate at mamamahayag na 
si Maria Ressa pinawalang-sala ng 

korte ng Pilipinas

Pinawalang-sala ng tax 
court ng Pilipinas ang No-
bel Peace Prize winner na si 
Maria Ressa at ang kanyang 
online news company sa ka-
song tax evasion na sinabi 
niya ay bahagi ng maraming 
legal na kasong ginamit ng 
dating pangulo ng Pilipinas 
na si Rodrigo Duterte upa-
ng busalan ang kritikal na 
pag-uulat.

Ang Court of Tax Appeals 
ay nagpasya na ang mga 
prosecutor ay nabigong pa-
tunayan beyond reasonable 
doubt na si Ressa at ang 
Rappler Holdings Corp. ay 
umiwas sa pagbabayad ng 
buwis sa apat na pagkakata-
on matapos makalikom ng 
kapital sa pamamagitan ng 
pakikipagsosyo sa dalawang 
foreign investors.

Ang pagpapawalang-sala 

sa akusado ay batay sa mga 
natuklasan ng korte … ang 
mga respondent ay hindi gi-
nawa ang kinasong krimen, 
sinabi ng korte sa kanilang 
desisyon.

Winelcome ng Rappler ang 
desisyon ng korte bilang 
tagumpay ng katotohanan 
laban sa pulitika.

Nagpapasalamat kami 
sa korte para sa makata-
rungang desisyon na ito at 
para sa pagkilala sa mapan-
linlang, hindi totoo, at flim-
sy na mga kaso na isinampa 
ng Bureau of Internal Rev-
enue na walang anumang 
batayan sa katotohanan, 
sinabi ng Rappler sa isang 
pahayag. Ang isang masa-
mang desisyon ay maaaring 
nagkaroon ng malawak na 

epekto sa pamamahayag at 
sa capital markets.

Katibayan ito, nanalo ang 
facts, nanalo ang katotohan-
an, nanalo ang hustisya, sin-
abi ni Ressa sa Rappler mata-
pos ipahayag ang hatol.

Si Ressa, 59, ay nanalo ng 
Nobel kasama ang Russian 
journalist na si Dmitry Mura-
tov noong 2021 dahil ipina-
glaban nila ang survival ng 
kanilang news organizations, 
nilabanan ang mga gawain 
ng gobyerno para ipasara 
sila. Ang dalawa ay binigyan 
ng parangal para sa kanilang 
efforts upang pangalagaan 
ang freedom of expression, 
na isang precondition para 
sa demokrasya at pangmata-
galang kapayapaan.

Ang tax evasion case ay 

nagmula sa mga akusasyon 
ng state revenue agency na 
ang Rappler ay tinanggal 
mula sa kanilang tax returns 
ang kinita mula sa 2015 sale 
ng depositary receipts sa 
mga foreign investor, na ka-
launan ay naging basis ng 
securities regulator upang 
tanggalin ang kanilang li-
sensya.

Sinabi ng Philippine Justice 
Department na nirerespeto 
nila ang desisyon ng korte.

Nahaharap si Ressa at ang 
Rappler sa tatlo pang legal 
cases, isang separate tax case 
na isinampa ng mga prose-
cutor sa isa pang korte, ang 
kanyang apela sa Supreme 
Court tungkol sa online li-
bel conviction, at ang apela 
ng Rappler laban sa closure 
order na inisyu ng Securities 
and Exchange Commission. 
RCI

Rappler CEO at Nobel laureate Maria Ressa matapos ma-acquit ng Manila court ang kanyang tax evasion case, sa Quezon City, PH, 
LITRATO: REUTERS / ELOISA LOPEZ
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Evlin Khalifa na kinatawan 
ng Bahrain sa Miss Universe, 
pinasalamatan ang kanyang
 all-Filipino team

Siyam na kambal sa Mali, 
pawang ligtas na ipinanga-
nak sa kauna-unahang pag-

kakataon

Pinasalamatan ni Evlin Khalifa 
ang kinatawan ng Bahrain sa 
ongoing Miss Universe 2022 
pageant ang kanyang all-Filipi-
no team at tinawag na best in 
pageantry.

Sa kanyang Instagram post, sin-
abi ni Khalifa na naging posible 
ang pagsabak niya sa interna-
tional beauty pageant dahil sa 
kanyang team na binubuo ng 
mga Pilipino.
Napansin si Evlin sa ginanap na 
preliminary competition ng Miss 
Universe 2022 noong Huwebes 
dahil sa suot niyang “burkini” sa 
swimsuit round. Ang burkini ay 
kadalasang ginagamit ng Arab at 
Muslim women
Samantala nasa New Orleans na 
sa amerika si Miss Universe 2018 
Catriona Gray at excited na sa 
inaabangang laban sa 71st Miss 
Universe. BRIGADA

RECORD breaker ang nonuplets 
o siyam na kambal sa Mali na 
ginawaran ng sertipiko bilang 
pinaka-unang ligtas na kapan-
ganakan sa mundo sa isahang 
pag-silang lamang.
Matatandaan na dating hawak ni 
Nadya Suleman mula sa USA ang 
titulo na binansagan pa siyang 
“Octomom” noong 2009.
Ang siyam na kambal na ito ay 
buong tapang na naisilang ni 
Halima Cisse sa tulong ng supor-
ta ng kanyang asawa na si Ab-
delkaber.
Ayon sa pahayag ng ama sa una 
ay inakala ng mga doctor na pito 
lamang ang dinadalang sanggol 
ni Cisse sa kanyang sinapupunan.
Ngunit nang mapagpasiyahang 
ilipat ng lokal na pamahalaan ng 
Mali sa isang spesiyalistang klini-
ka sa Morroco natuklasan na may 
dalawa pa palang sanggol bukod 
sa pitong unang nabasa ng mga 
doctor sa Mali.
Dahilan upang maging siyam na 
ang sanggol na ipinagbubuntis 

ni Cisse.
Ayon sa pag-aaral ang pagka-
karoon ng siyam na kambal o 
nonuplet ay napakabihira la-
mang at wala pang naitatalang 
ganitong kaso ng siyam na sang-
gol na ligtas sa iisang panganga-
nak.
Tanging ang kaso ni Cisse ang 
nagpatunay na maari mangyari 
ito. ipinanganak ni Cisse ang 
kanyang siyam na kambal pre-
maturely sa pamamigitan ng Ce-
sarean.
Matapos niyang manganak 
nanatili siya sa nasabing clin-
ic upang ma monitor,  ayon 
sa doctor na si Rotchdi Talib, 
Pres. Director General ng Akdi-
tal kinakailangang gamutin ng 
mabuti si Cisse upang matiyak 
na walang post-partum hemor-
rhage na mangyayari sa kanya.
Dagdag pa ng Doktor aniya 
“Salamat sa Diyos, dahil  may-
roon silang mga teknikal na 
mapagkukunan at mataas na 

kwalipikadong medikal at para 
medikal na kawani na halos ta-
lumput dalawang mga  tao ang 
nagtrabaho dito.  
Ang mag-asawa ay nagpahatid 
naman ng taos pusong pasa-

salamat sa mga tumulong sa 
kanilang pamilya partikular na 
sa pamahalaan at sa Medical 
Corps ng Mali gayun din sa Akdi-
tal group ng Morocco . 
BRIGADA
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Istorya ng mga unang Pilipino 
na imigrante sa Alberta

PH passport, nasa ika-78 pwesto sa 
‘most powerful passports for 2023’

Pero isipin mo ang panahon ng 
mga unang araw ng imigrasyon 
mula sa Pilipinas, na maaaring 
ikaw lamang ang kaisa-isang tao 
na may ganitong lahi sa loob ng 
daan-daang kilometro. Ito ang 
kuwento ng una sa tatlong pio-
neer na mga Pilipino sa Alberta:

Aurora Dacanay, Taber, 1965
Nag-migrate si Aurora Dacanay 

sa Canada noong Agosto 1965 at 
ang kanyang unang trabaho ay 
isang guro sa Taber.

Dumating siya sa probinsya ng 
Alberta noong 1965 kasama ang 
dalawa pang Pilipino na guro — 
ang isa pumunta sa Lethbridge at 
ang isa sa Fort Macleod.

At habang si Dacanay ay ti-
yak na parte ng wave ng Filipino 
professionals — mga guro, nurse 
at inhinyero — na nag-migrate 
sa Alberta noong 1960s, wala sa 
kanilang komunidad ang maka-
kapagsabi na may katiyakin kung 
sino nga ang nauna.

Pero naaalala ni Dacanay ang 
mga unang araw ng komunidad 
ng mga Pilipino sa Alberta, at 
sinabi na kapag napapakinggan 
niya at ng kanyang mga kaibigan 
na may bagong dating, sinasalu-
bong nila ito.

Pupuntahan namin kaagad. 
Kasi nasasabik ka, tama? aniya.

Kaya magmamaneho kami pap-
untang Edmonton. Sasabihin ng 
landlady ko, ‘Aurora, it’s snowing. 
You know, there’s a blizzard.’ At 
hindi namin alam kung ano ang 
blizzard noong mga panahon 
na iyon. At naranasan namin na 
umikot ang aming kotse sa High-
way 2 papuntang norte sa Ed-
monton.

Mas maliit ang Calgary noon, at 
ang Maynila ay papunta na sa pa-
giging isang megacity.

May humigit-kumulang 
300,000 na tao noong panahon 
na iyon sa Calgary. Kung galing ka 
sa Maynila, talagang nakakagulat 
ito na karanasan. Pero napaka-
ganda rin dahil sa wakas naka-
punta na ako sa Canada at hindi 
ako makapaniwala na magtuturo 
ako rito — kasama ang lahat ng 
matatangkad na tao! Kaya isa ta-
laga itong adventure.

Si Ida Beltran-Lucila, ang presi-
dente ng Philippine Arts Council, 
ay nagtatayo ng isang digital da-
tabase (bagong window) ng mga 

Ang Filipino Calgarian na si 
Aurora Dacanay ay lumipat 
sa Alberta noong 1965 para 
magtrabaho bilang guro sa 

Taber

Aurora Dacanay Taber

pangalan at petsa ng pagdating 
ng mga Pilipino na imigrante sa 
Alberta — pareho, aniya, ng sikat 
na passenger records sa Ellis 
Island.

Sa ngayon, ang pinakanaunang 
dumating na natagpuan ni Bel-
tran-Lucila ay isang pamilya na 
nag-migrate mula sa Pilipinas sa 
Edmonton noong 1961. RCI

Ang Pilipinas ay nasa ika-78 
pwesto sa “most powerful 
passport” sa inilabas na 2023 
Henley Passport Index para 
sa quarter 1 ng taon. Kasama 
nito sa puwesto ang bansang 
Uganda.

Ang pinakabagong ranggo ng 
bansa sa listahang ginawa ng re-
search firm na nakabase sa Lon-
don na Henley & Partners (HPI), 
na nangangasiwa sa pandaigdi-
gang index ng kapangyarihan ng 
pasaporte, ay naghahambing ng 
libreng access ng visa ng 199 na 
pasaporte ng iba’t ibang bansa sa 
227 na destinasyon sa paglalakbay.

“The ranking is based on exclu-
sive data from the International Air 
Transport Association (IATA), which 
maintains the world’s largest and 
most accurate database of travel 
information, and is enhanced by 
the Henley & Partners Research De-
partment,” pahayag ng HPI.

Nagbibigay ito ng marka batay 
sa bilang ng mga destinasyon na 
maaaring ma-access ng may ha-
wak ng pasaporte nang walang 
visa. Binigyang-diin ito sa listah-
an na ang mga may hawak ng 
pasaporte ng Pilipinas ay maaar-
ing maglakbay nang walang visa 
sa 67 destinasyon.

Sa unang quarter ng 2023, ang 
Pilipinas ay tumabla sa Uganda 

sa ika-78, na nangangahulugang 
ang parehong mga bansa ay 
mayroon lamang 67 visa-free na 
mga destinasyon sa paglalakbay.

Samantala, ang Japan pa rin 
ang nakakuha ng pinakaunang 
pwesto na may access na walang 
visa sa 193 destinasyon.

Narito naman ang listahan 
ng Top 10: Japan – 193, Singapore, 
South Korea – 192, Germany, Spain – 
190, Finland, Italy, Luxembourg – 189, 
Austria, Denmark, Netherlands, Sweden 
– 188, France, Ireland, Portugal, United 
Kingdom –187, Belgium, Czech Repub-
lic, New Zealand, Norway, Switzerland, 
United States – 186, Australia Canada, 
Greece, Malta – 185, Hungary, Poland – 
184, Lithuania, Slovakia – 183

Ang inilabas na index ay tumutu-
long na masuri ang halaga ng mga 
pagkamamamayan sa buong mundo 
batay sa kung aling mga pasaporte 
ang nag-aalok ng pinakamaraming 
visa-free, o visa-on-arrival access.

 BALITA PILIPINAS
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Noodles soup sa Russia, nagyelo 
sa lamig bago pa ito makain

Fil-Am New Miss Universe 2023: 
Who is R'Bonney Gabriel? 

Lalaki sa South Korea, makukulong 
ng 22 taon dahil sa tangkang pag-
patay sa maingay na kapitbahay’

Dahil sa sobrang tindi ng la-
mig, nagyelo ang noodles bago 

pa ito makain ng isang netizen 
sa Yakutia, Eastern Russia.

iniulat na nakunan ng video, 
makikita na tumigil sa ere ang 
tinidor at noodles, at nanigas din 
ang sabaw bago pa makain ng 
netizen.

Epekto ng nararanasang 
Siberian winter ang sobrang 
lamig sa lugar.

Inaasahang babagsak pa 
sa -52 degrees Celsius ang 
temperatura sa Yakutia sa mga 
susunod na araw.  - GMA News

Isang lalaki sa South Korea ang 
makukulong ng 22 taon da-
hil tangkang pagpatay sa tat-
long miyembro ng pamilya na 
kanyang kapitbahay dahil sa 
mga reklamo sa ingay.
Inutusan ng Incheon District 
Court ang lalaki na magsilbi ng 
22 taon sa bilangguan at mag-
suot ng GPS-equipped electron-

ic monitoring anklet sa loob ng 10 
taon sa unang trial 01/05/2022.
Si Mr. Lee, ang lalaki ay kinasu-
han ng pagtatangkang pagpa-
tay sa mga kapitbahay noong 
December 2021. Sinugod ng 
lalaki ang kanyang kapitbahay 
at sinaksak ang mga miyembro 
ng pamilya noong November 15, 
2021. BRIGADA

MANILA, Philippines — New-
ly-crowned Miss Universe 2022 
R'Bonney Gabriel of the USA 
28-year-old is born in Houston, 
Texas to Filipino-American Remi-
gio Bonzon and American Dana 
Walker. 

Named after her father, R'Bon-
ney first tried joining a beauty 
contest in 2020 at the Miss Ke-
mah USA 2020, where she placed 
among the Top 5 finalists.

She joined her hometown's 
contest, Miss Texas USA in 2021 
as Miss Harry County where she 
placed 1st runner-up.

This did not hinder her to join 
the following year, and finally win 
the Miss Texas USA 2022 crown. 

"I'm a Filipina-Texan. My dad 
is from the Philippines, he came 
on a college scholarship with $20 
in his pocket and my mom is from 
Belmont, they're a match made in 
heaven. Growing up with two dif-
ferent cultures has made me what 
I made, because the family dynam-
ic is so different, on my mom and 
dad's side, and that has made me 
a very open-minded person," Ga-
briel said in an interview right af-
ter winning the Miss Texas title in 

July 2022.  
R'Bonney tapped her Filipino 

roots, the state flower of Texas at 
the July pageant. She won the 
Best in National Costume. 

Three months later, she be-
came the first Miss USA of Filipi-
no descent when she won the ti-
tle at the 71st Miss USA pageant 
held in Nevada in October 2022.

At Sunday's Miss Universe, 
R'Bonney breezed through the 
semifinals as predicted by sev-
eral beauty pageant analysts 
including Miss Universe Canada 
2016 Siera Bearchell and Tita La-
vinia. PHILSTAR
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JOKES OnLEE
A crab and a prawn walking 
slowly along the beach when 
they come across a piece of 
cake, The crab mentions to 
the prawn “ I need to go to the 
toilet; do not eat that cake un-
til i come back”The crab goes 
off and when the crab returns 
the prawn has eaten all the 
cake,the crab says, “ I knew you 
would do that because you are 
shellfish.

Sixth-grade science teacher 
Mrs. Samson asks her class:
"Who can tell me which organ 
of the human body expands 
to 10 times its usual size when 
stimulated?"
Nobody raises a hand, so she 
calls on the first student to look 
her way.
"Mary, can you tell me which 
organ of the human body ex-
pands to 10 times its usual size 
when stimulated?"
Mary stands up, blushing furi-
ously.
"How dare you ask such a ques-
tion?" she says. "I'm going to 
complain to my parents, who 
will complain to the principal, 
who will have you fired!"
Mrs. Sampson is shocked by 
Mary's reaction, but undaunt-
ed.
She asks the class the question 
again, and this time Sam raises 
his hand.

O’Grady gets stopped 
and searched at the 
airport, by English 
Customs.

Holding up a suspicious-
looking package, that 
the Customs Officer 
took from O’Grady’s 
suitcase, the officer says, 
“WHAT is THIS??! “, to 
which, O’Grady replies, 
“ Dat’s only me fockin’ 
sandwiches!”.

The Customs Officer 
puts the package to his 

Pilipinas, may world champ na uli sa boxing; 
Jerusalem, pinabagsak ang kalaban

Pinawi na ni Melvin 
Jerusalem ang uhaw ng 
Pilipinas na pagkaroon muli 
ng boxing world champion 
matapos pabagsakin ang 
kalabang Japanese, at sungkitin 
ang WBO world minimumweight 
belt sa kanilang sagupaan sa 
Osaka, Japan kamakailan.

Tumagal lang ng dalawang 

round ang laban ng bagong 
kampeon na si Jerusalem, 
28-anyos, kontra kay Masataka 
Taniguchi, na idinaos sa EDION 
Arena sa Osaka.

Isang right straight ang 
pinakawalan ng Pinoy boxer na 
nagpabagsak sa hometown fa-
vorite na si Taniguchi. Sinikap pa 
ng Japanese fighter na tumayo 

pero muli siyang bumagsak.
Sapat na ito para itigil ng refer-

ee ang laban na may official time 
1:04 sa second round.

Dahil sa panalo, umangat ang 
kartada ni Jerusalem sa profes-
sional record na 20-2 na may 12 
knockouts. Habang may 16 wins, 
11 KOs at apat na talo si Tanigu-
chi. —GMA News

ear, and says, in a startled 
voice, “ But it’s TICKIN’!!”

O’Grady says, “ No, it’s 
NOT…it’s TURKEY!”

A lawyer was cross-
examining the doctor 
about whether or not 
he had checked the 
pulse of the deceased 
before he signed the 
death certificate.

"No," the doctor said. "I 
did not check his pulse."

"And did you listen 
for a heartbeat?" asked 
the lawyer.

"No I did not," the 
doctor said.

"So," said the lawyer, 
"when you signed the 

death certificate, you 
had not taken steps to 
make sure he was dead."

The doctor said, "Well, 

let me put it this way. 
The man's brain was in 
a jar on my desk but, 
for all I know, he could 
be out practicing law 
somewhere."
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Pakistan, kailangan 
ang bilyun-bilyon 

para makabangong  
sa nangyaring   

pagbaha sa bansa

Higit sa $16 billion ang 
kailangan para matulungan 
ang Pakistan na makabangon 
mula sa pagbaha noong 
nakaraang taon.

Sa hangarin na matugu-
nan ang matataas na 
pangangailangan, ang 
Prime Minister ng Pakistan 
na si Shehbaz Sharif at ang 
Secretary General ng UN na 
si Antonio Guterres ay nag-
host ng isang international 
conference.

Nagtipon ang mga pinuno 
ng estado at pamahalaan.

Sinabi ng mga kinatawan 
ng UN at Pakistani na 
nilalayon nilang makakuha 
ng suporta matapos mag-
iwan ng higit sa 1,700 katao 
ang namatay at nakaapekto 
sa higit sa 30 milyong iba pa 
ang nangyaring pagbaha. 
BRIGADA

Marcos Jr. sinabi kay Xi na layunin niyang 
isulong ang malayang foreign policy

Ang larawang nina Philippine President Ferdinand Marcos Jr., at Chinese President Xi Jinping sa Great 
Hall of the People sa Beijing, kuha noong Enero 4, 2023 ng  Xinhua News Agency. LITRATO: AP

Sinabi ni Philippine 
President Ferdinand Marcos 
Jr. na ibinahagi niya sa 
kanyang Chinese counterpart 
na si Xi Jinping na layunin ng 
kanyang administrasyon na 
isulong ang isang malayang 
foreign policy.

Binigyang-diin ko kay 
President Xi na layunin 
ng PBBM administrasyon 
na isulong ang isang 
independent foreign policy, 
na tayo ay more than willing 
na makipag-cooperate when- 
ever possible sa paghaha-
ngad ng kapayapaan sa 
rehiyon at sa pambansang 
interes ng aming dalawang 
bansa, sinabi niya sa kanyang 
arrival speech sa Maynila 
pagkatapos ng sa tatlong 
araw na pagbisita sa Beijing.

Napag-usapan umano ang 
isyu tungkol sa pinag-aagawang 
teritoryo ng Pilipinas at Tsina sa 
South China Sea.

Kini-claim ng Tsina virtually 
ang buong South China Sea 
at hindi pinansin ang 2016 
ruling ng tribunal sa The 
Hague na pinabulaanan ang 
claims ng Beijing sa naturang 
teritoryo sa karagatan. Ang 
kaso ay isinampa ng Pilipinas, 
na sinabi na dinebelop ng 
Tsina ang pinag-aagawan 
na reefs sa artificial islands 
na may airplane runways at 
iba pang istruktura kaya ito 
ngayon ay kahawig ng mga 
base militar.

Bukod dito, kasama rin ni 
Marcos Jr. ang isang malaking 
business delegation upang 
hingin ang kooperasyon 

ng Tsina sa iba’t ibang area 
kabilang ang agrikultura, 
enerhiya, imprastraktura, 
kalakalan at pamumuhunan, 
at people-to-people 
exchanges.

Ayon sa press release ng 
Office of the Press Secretary 
ng Gobyerno ng Pilipinas, 
nasaksihan ng Maynila at 
Beijing ang paglagda sa 14 
na bilateral agreements na 
palalawakin at palalalimin 
ang ugnayan ng dalawang 
bansa sa maraming vital 
areas.

Sinabi ng ahensya na 
nakakuha si Marcos Jr. ng 
USD 22.8 bilyon na halaga 
ng investment pledges mula 
sa Chinese companies na 
dumalo sa mga pagpupulong. 
RCI

Conjoined twins 
naitalang may 

pinaka-maraming 
anak sa Guiness 

World of Records sa 
kabila ng kanilang 

kalagayan
NAITALA sa guiness 
world of records ang 
isang conjoined twins 
na kilala sa tawag na Sia-
mese Twins na sina Chang  
at Eng ng  Bunker sa ban-
sa ng Siam, na ngayon ay 
Thailand na.

Sina Chang at Eng ang 
tinaguriang may pinaka-
maraming anak na may 
bilang na 21 sa kabila ng 
kanilang kalagayan. Hindi 
naging hadlang ang 
kanilang pagkakadikit 
upang makapangasawa 
at magkaroon ng pamilya.

Napangasawa ng 

kambal ang makapatid 
na sina Adelaide at Sarah 
Yates na nagtayo pa 
ng magkahiwalay na 
bahay. Ayon sa kambal, 
gumugugol sila ng 
tatlong araw sa bawat 
oras nila sa kanilang mga 
sariling pamilya.

Sina Chang at Adelaida 
ay nakabuo ng 10 anak 
habang sina Eng at Sarah 
naman ay labing isa 
dahilan upang maging 11 

ang kabuuang bilang ng 
mga anak ng nasabing 
kambal.

Sa kasamaang palad 
pagsapit ng edad 50 
anyos na stroke si Chang 
na nagdulot ng matinding 
panghihina dahilan 
upang ang kanyang 
kambal na si Eng ang 
gumawa ng lahat upang 
tulungan at alalayan ang 
kanyang kambal sa araw-
araw na gawain.

At sa edad, na 62 
anyos namatay si Chang 
sa kanyang pagtulog 
habang makalipas ang 
dalawang oras si Eng na 
ang sumunod.

Sa isinagawang 
autopsy sa kambal 
si Chang ay namatay 
dahil sa namuong 
dugo sa kanyang utak 
habang si Eng naman 
ay nananatiling hindi 
malinaw ang dahilan ng 
kanyang pagkamatay. 
BRIGADA
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Taon 2023, Punong-puno ng Pag-asa
Ano ang Sinasabi ng Bibliya?

May PAG-ASA ba 
mula sa taong ito 
2023? MAYROON!

“Puspusin Nawa 
Kayo ng Diyos na 
Siyang Bukal ng 

Pag-asa, at Nawa 
ay Pagkalooban 

Niya Kayo ng 
Kagalakan at 
Kapayapaan” 

— (Roma 15:13) 

Dagdagan natin 
ng KAALAMAN at 
SURIIN ANG MGA 

PANGAKO ng DIYOS 
sa atin mula sa 

KANYANG BANAL NA 
KASULATAN.

Nananatili pa tayong 
buhay mula sa taóng ito 
ng 2023, umaasa tayo na 
magiging maganda ang 
kalagayan natin at ng 
pamilya natin. Bakit?

May pag-asang 
binibigay ang Bibliya

 Sinasabi ng Bibliya ang 
magandang balita na 
pansamantala lang ang 
mga problema natin 
ngayon, at na malapit na 
itong malutas. Ang totoo, 
ang Bibliya ay “isinulat 
para matuto tayo, at may 
pag-asa tayo dahil ang 
Kasulatan ay nagbibigay 
sa atin ng lakas.”—Roma 
15:4.

• Upang malaman kung 
ano ang ipinapangako ng 
Bibliya, basahin sa www.
jw.org  ang “Makakaasa 
Ka sa Isang Magandang 
Kinabukasan.”

Isang pag-asa na 
makakatulong sa atin.

 Ang pag-asang sinasa-
bi ng Bibliya ay parang 
“angkla ng buhay natin.” 
(Hebreo 6:19) Nagiging 
matatag tayo dahil dito. 
Nakakayanan natin ang 
mga problema, at nagig-
ing positibo tayo at tunay 
na masaya. Halimbawa:

•   Tingnan kung paano 
nakatulong sa isang lala-

king nalulong sa droga ang 
pag-asa na mula sa Bibliya. 

Tignan ang video sa 
www.jw.org/tl

"Sawang-sawa Na Ako 
sa Buhay Ko"
•  Tingnan kung paano 
tayo matutulungan ng 
Bibliya kapag namatayan 
tayo ng mahal sa buhay. 
Panoorin ang video na 
Mensahe Para sa mga 
Namatayan.

Patibayin ang pag-
asa mo

 Umaasa ang maraming tao 
na may magandang mang-
yayari sa kanila, pero hindi 
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sila sigurado kung magka-
katotoo iyon. Hindi ganiyan 
ang mga pangako ng Bibliya. 
Bakit? Kasi galing sa Diyos na 
Jehova a, “na hindi makapag-
sisinungaling,” ang mga pan-
gakong ito. (Tito 1:2) Si Jeho-
va lang ang makakatupad ng 
lahat ng ipinangako niya at 
magagawa niya ang “lahat ng 
gusto niyang gawin.”—Awit 

135:5, 6.

 Gusto namin na matulun-
gan ka rin ng mga pangako 
sa Bibliya. Mas magtitiwala 
ka rito kung ‘maingat mong 
susuriin ang Kasulatan.’ 
(Gawa 17:11) Subukan ang 
aming libreng pag-aaral sa 
Bibliya. Simulan ang 2023 na 
punong-puno ng pag-asa!.

Ano ang Sinasabi ng Bibliya 
Tungkol sa Pagli-live-in?

Posible Bang Malaman Kung 
Sino ang Sumulat ng Bibliya?

Ang diablo ba ang lahat ng 
sanhi ng pagdurusa ng tao?
Ang diablo ba ang lahat ng 
sanhi ng pagdurusa ng tao?         
Sinasabi ng Bibliya na si 
Satanas na Diyablo ay 
totoong persona. Tulad ng 
isang makapangyarihang 
lider ng sindikato, tinitiyak 
niyang maisagawa ang 
gusto niya sa pamamagitan 
ng mga ‘kasinungalingan’ at 
“panlilinlang.” Sa katunayan, 
siya ay “laging nag-aanyong 
isang anghel ng liwanag,” ang 
sabi ng Bibliya. (2 Tesalonica 

Sinasabi ng Bibliya na gusto 
ng Diyos na “umiwas [tayo] sa 
seksuwal na imoralidad.” (1 Te-
salonica 4:3) Sa Bibliya, kasama 
sa seksuwal na imoralidad ang 
pangangalunya, pakikipagtalik 
sa kasekso, at seksuwal na mga 
gawain sa pagitan ng lalaki at 
babae na hindi mag-asawa.

Galing sa Diyos ang kaayu-
san sa pag-aasawa. Pinasim-
ulan niya ito nang dalhin niya 
ang babae sa lalaki pasa ikasal. 
(Genesis 2:22-24) Hindi layunin 
ng Diyos na magsama ang lalaki 
at babae nang hindi ikinakasal.

Alam ng Diyos ang pinakam-
abuti para sa mga tao. Ginawa 
niyang permanente ang pagsa-
sama ng mag-asawa para sa ik-
abubuti ng pamilya. Halimbawa, 
makakabuo ka ng isang kabinet 
kung susundin mo ang manu-
al na mula sa manufacturer. Sa 
katulad na paraan, magiging 

matagumpay ka rin sa pagbuo 
ng pamilya kung susundin mo 
ang patnubay ng Diyos. Laging 
nakikinabang ang mga taong 
sumusunod sa patnubay ng Diy-
os.—Isaias 48:17, 18.

May masasamang resulta 
ang pakikipag-sex nang hin-
di kasal. Maaari itong mauwi 
sa di-inaasahang pagbubuntis, 
sakit na naipapasa dahil sa paki-
kipag-sex, at matinding paghihi-
rap ng kalooban at panunumbat 
ng konsensiya. 

 Binigyan ng Diyos ang lal-
aki at babae ng kakayahang 
mag-anak sa pamamagitan ng 
sex. Sagrado ang buhay para sa 
Diyos, at isang napakahalagang 
regalo ang pag-aanak. Gusto ng 
Diyos na pahalagahan natin ang 
regalong iyan sa pamamagitan 
ng pagsunod sa kaayusan ng 
pag-aasawa.—Hebreo 13:4

Jehova ang personal na 
pangalan ng Diyos.

— Awit 83:18.

2:9, 10; 2 Corinto 11:14) 
Masasabi nating talagang 
may Diyablo dahil sa mga 
pinsalang nagawa niya.
 Pero hindi natin maisisisi 
sa Diyablo ang lahat ng 
pagdurusa. Bakit? Kasi 
binigyan ng Diyos ang tao ng 
kakayahan na makilala ang 
tama at mali at kumilos ayon 
dito. (Josue 24:15) Kapag 
mali ang pasiya natin, inaani 
natin ang masamang resulta 
nito.—Galacia 6:7, 8.

Iniisip ng marami na imposi-
bleng malaman kung sino ta-
laga ang sumulat ng Bibliya. 
Pero karaniwan nang malinaw 
na makikita sa Bibliya kung sino 
ang sumulat nito. Ang ilang ba-
hagi ng Bibliya ay nagsisimula sa 
pariralang “ang mga salita ni Ne-
hemias,” “ang pangitain ni Isaias,” 
at “ang salita ni Jehova na dumat-
ing kay Joel.”—Nehemias 1:1; Isa-
ias 1:1; Joel 1:1.

Kinikilala ng karamihan sa 
mga manunulat ng Bibliya na su-
mulat sila sa pangalan ni Jehova, 
ang tanging tunay na Diyos, at 
na ginabayan niya sila. Mahigit 
300 ulit na ipinahayag ng mga 
propetang sumulat ng Hebre-
ong Kasulatan: “Ito ang sinabi 
ni Jehova.” (Amos 1:3; Mikas 2:3; 
Nahum 1:12) Tumanggap naman 
ang ibang manunulat ng mensa-
he ng Diyos sa pamamagitan ng 

mga anghel.—Zacarias 1:7, 9.
 Ang Bibliya ay isinulat ng mga 

40 lalaki sa loob ng 1,600 taon. 
Ang ilan sa mga lalaking ito ay 
sumulat ng mahigit sa isang aklat 
sa Bibliya. Sa katunayan, ang Bib-
liya ay parang isang maliit na ak-
latan na may 66 na aklat. May 39 
na aklat sa Hebreong Kasulatan, 
tinatawag ding Lumang Tipan, at 
27 aklat naman sa Kristiyanong 
Griegong Kasulatan, na karani-
wang tinatawag na Bagong Tipan.
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Pinay newcomer namatay habang nanganak sa isang ospital
Hindi pa lubusan matanggap 

ni Mark Diga ang pagpanaw ng 
asawa, si Nerissa Diga, nang ito ay 
manganak sa ospital.

"Mahirap ho," napatigil na 
sabi ni Mark. "I am still in denial. 
Hindi ako makapaniwala na ga-
nun ang nangyari."

Ika-7 ng Disyembre 2022 
nang samahan ni Mark ang 
kanyang asawa para manganak sa 
isang ospital sa London, Ontario. 
Pero nagkaroon ng komplikasyon 
at hindi nailigtas mula sa amniotic 
fluid embolism (AFE) nang man-
ganak ang kanyang asawa.

Naisilang ang sanggol na 
babae sa isang cesarean section 
noong ika-8 ng Disyembre. Pero 
binawian naman ng buhay si Ner-
issa matapos manganak.

Marami akong questions. 
What if kung sa Pilipinas na lang 
siya nanganak. What if (nung una 
pa lang) sine-cesarean na lang 
siya. What if kung the time na sin-
abi ko na umuwi ka ng Pilipinas 
para doon manganak. Marami ho 
kasi nagpunta sa Canada kasi ma-
gagaling ang doktor. Pero sa Pilipi-
nas [kasi], normal lang nanganak 
ang misis ko, ani Mark.

Kalahating dekada ang hin-
intay ni Mark nang ipetisyon mula 
sa Pilipinas ang kanyang asawa at 
dalawang anak bago tuluyan na 

Dumating sa Canada si Nerissa Diga at kanilang mga anak, edad 10 at 5 taong 
gulang, noong Marso 2022. Pumanaw si Nerissa sa edad na 41.

napag-isa ang kanilang pamilya 
sa lungsod ng London.

Unang pagkakataon sana na 
ipagdiriwang ang Pasko ng kanil-
ang pamilya sa Canada pero pu-
manaw ang kanyang maybahay 
ilang araw bago mag-Pasko.

Nasasabik pa aniya silang 
mag-asawa lalo na at bagong li-
pat sila ng tirahan.

"Dine-decorate pa namin. 
Kaya sa tuwing pupuntahan 
namin naalala ko … naiiyak pa rin 
ako."

Wala pang life insurance ang 
pumanaw na asawa. At ngayon, 
haharapin ni Mark ang bagong 
taon na mag-isa na itataguyod 
ang kinabukasan ng kanyang 
mga anak kasama ang sanggol na 
si Marisa.

Kumilos ang Filipino Canadi-
an Association of London (FCALD) 
at ipinanawagan ang isang 
‘bayanihan’ para tulungan ang 
naulila na pamilya.

"Nanawagan kami na kung 
maaari ay tumulong kahit kaunti 
man lang. Para man lang mapa-
wi ang kalungkutan ng pamilya 
niya," sabi ni Filipino Canadian As-
sociation of London FCALD Presi-
dent Flora Alambra sa panayam sa 
telepono.

"Lalong-lalo na para sa baby. 
Kung pwede makatulong para sa 

kanyang mga pangangailangan. 
'Yung sa mga diapers, gatas niya," 
dagdag ni Alambra.

Inaasikaso ang pag-aaral at 
hatid-sundo ngayon ni Mark sa esk-
welahan ang dalawang anak na 
nag-aaral sa elementarya. Nagpapas-
alamat naman siya sa mga tumulong 
na mag-aruga sa munting sanggol.

"Ang iniisip ko lang this time ay 
prayoridad ko ang mga anak ko sa 
mga panahong ito. After a year, bab-
alik ako sa trabaho."

   Tulong ipinanawagan  para sa       
          naiwan na pamilya 

Para sa mga nais magpaabot 
ng tulong, maaari kontakin ang 

pamilya Mark Diga sa telephone : 
226.224.4555 at sa email markacdi-

ga@gmail.com

"Sa mga panahong ito kung may 
matanggap ako na tulong na pinan-
syal, dahil maka-accommodate ang 
pinansyal na tulong sa lahat ng bagay. 
Para sa mga anak ko sa pang-araw-
araw, lalo na sa baby, gatas, diaper," 
sabi ni Mark.

Pinag-iisipan ni Mark kung iuuwi 
sa Pilipinas ang cremated na katawan 
ng asawa.

"Para sa akin siyempre alam kong 
may oras na dumarating para sa tao 
pero maaga lang masyado sa kanya. 
Siyempre masakit, kasi 'yung mga 
anak namin bata pa," aniya.

Pangulo Marcos, sinabing 
'di pipigilan ng China na 
mangisda ang mga Pinoy 
sa gitna ng usapin sa WPS

Inihayag ni Pangulong 
"Bongbong" Marcos Jr. na 
bilang bahagi ng kasun-
duan ng Manila at Beijing, 
hindi umano pipigilan ng 
China ang mga Pinoy na 
mangisda sa kabila ng us-
apin ng dalawang bansa sa 
West Philippine Sea.

"Actually, I don't know 
how the word partnership 
started to be used. It's re-
ally an agreement that you 
will... that China will not 
stop our fishermen from 
fishing," paglilinaw ni Mar-
cos sa mga mamamahayag 
habang patungo sa Davos, 
Switzerland para dumalo 
sa World Economic Forum 
(WEF).

Ginawa ni Marcos ang 

pahayag nang tanungin 
tungkol sa sinabi noong 
nakaraang linggo ng nag-
bitiw na si National Security 
Adviser Clarita Carlos, na si-
nusuri ng pamahalaan ang 
mungkahing partnership 
ng China sa Philippine fish-
ing villages.

"They (China) will contin-
ue to allow our fishermen to 
fish in the fishing grounds 
that they have been to, they 
have used for many genera-
tions. That’s it. It's that sim-
ple," giit ng pangulo.

Matatandaan na nag-
sagawa si Marcos ng three-
day visit sa China noong 

Enero 3 hanggang 5, at 
kabilang sa mga tinalakay 
niya kay President Xi Jin-
ping ng China, ang usapin 
ng mga Pinoy na nang-
ingisda sa West Philippine 
Sea.

Ayon kay Marcos, nanga-
ko si Xi na "that we would 
find a compromise and 
find a solution that will be 
beneficial so that our fish-

ermen might be able to fish 
again in their natural fish-
ing grounds."

Nagkaroon din uma-
no ng kasunduan ang da-
lawang bansa na bubuo 
ng isang communication 
mechanism sa maritime 
issues na kabibilangan ng 
Department of Foreign Af-
fairs (DFA) ng Pilipinas at 
Ministry of Foreign Affairs 
ng China. 

     —GMA Integrated News
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Paano Maiiwasan ang Sakit na KALIMOT
Ayon sa pananaliksik 

ang pagsasagawa ng 
regular na ehersisyo par-
tikular ang paglalakad 
ay isang lunas upang 
mapanumbalik ang sigla 
ng memorya. 

Batay sa isang pag-aaral 
ang palagiang paglalakad 
ay nakapagpapanatili ng 
isang malusog at masiglang 
utak. Kaya’t maiiwasan ang 
panganib sa pagkakaroon 
ng mahinang ala-ala kung 
gagawing madalas ang 
paglalakad. Sinasabi rin 
na napakahalaga ang 
mag-ehersisyo dahil ito 
ay nagpapatubo ng mga 
cells sa utak upang maging 
palaging alerto ang isip.

Isa pa sa mga paraan 
upang maiwasan ang ma-
ging makakalimutin ay 
ang pagiging masaya. 
Maraming paraan upang 
magimg masaya.

 Maari kang maglibang 
sa pamamagitan ng pag-
babasa ng libro, pakikipag-
usap sa mga kaanak at 
mga kaibigan, paglahok 
sa isang grupo at pakikiisa 
sa mga gawain nito. 
Maaari ka ring tumuklas 
ng bagong talento at 
pagkakaabalahan gaya 
ng pagluluto, pananahi, 
painting, pagsusulat, 
gardening, pagtugtog ng 
instrumento, pag-aaral 
ng ibang wika, pag-aaral 
ng paggamit ng computer 
o anumang hilig mong 
gawin depende sa iyong 
interes. Ang pagsagot sa 
crossword puzzle, mga 
games na kailangang 
paganahin ang utak tulad 
ng chess, pagsusulat ng 
mga bagay tungkol sa 
iyong sarili at iyong mga 
pangarap ay ilan lamang 
sa napakaraming paraan 
upang malibang at 
maging masaya.

Huwag nating kalilimu-
tan ang kahalagahan 

ng wastong pagkain at 
nutrisyon na kailangan 
ng utak upang ito’y 
magtrabaho ng tama. Ang 
mga pagkaing mayaman 
sa Vitamin E, A at C ay 
tumutulong upang 
maiwasan ang mga sakit 
na may kinalaman sa 
pagiging ulyanin. Ang 
mga bitaminang ito ay 
makukuha sa mga pagkain 
tulad ng strawberry, duhat, 
prunes, spinach, broccoli, 
talong, dalanghita at mga 
kauri nitong citrus fruits, 
avocado, green tea, saging, 
kalabasa, oats, salmon, 
tuna,at iba’t ibang uri ng 
nuts. Kumain ng sariwang 
prutas at gulay at iwasan 
ang mga pagkain na may 
taba at mamantika.

Siguraduhin na sapat 
ang oras ng itinutulog 
sa gabi dahil ang sapat 
na pahinga para sa utak 
ay kailangan upang 
makapagproseso ng 
maayos at mapatatag ang 
memorya.

Laging maging positibo 
at iwasan ang ma stress o 
ma depress. Importanteng 
laging panatag ang isip at 
iwasan ang mga alalahanin. 

Sa halip na problemahin 
ang problema, manalangin 
at ipagpasa-Diyos ang 
mabigat na dalahin.

Komunsulta sa doktor 
kung naghihinala ng mas 
malalim pang pinag-
uugatan ng pagiging 
makakalimutin. Mahalaga 
na agad malaman kung 
may ibang karamdaman 
na nagiging sanhi nito 
upang maagapan at hindi 
na lumala o mauwi sa wala 

na talagang maalala.
Tandaan na ang 

pagiging makakalimutin 
ay hindi natin dapat 
ipagsawalang-bahala . 
Totoo na habang tuma-
tanda ay maraming di 
kanais-nais na pagbabago 
sa ating katawan. 

Kaya ang pag-iingat at 
pagsusuri sa ating araw 
-araw na ginagawa ay 
dapat nating bigyan ng 
pansin, paalalahanan ang 
ating sarili na mas maging 
produktibo upang magka-
roon ng matalas na isip.

"Ang mga pagkaing mayaman sa Vitamin E, A at C ay tumutulong upang 
maiwasan ang mga sakit na may kinalaman sa pagiging ulyanin"
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"Yes, Sam?" says Mrs. Sampson.
"Ma'am, the correct answer is the 
iris of the human eye."
"Very good, Sam. Thank you."
Mrs. Sampson then turns to Mary 
and says,
"Mary, I have 3 things to tell you: 
first, it's clear that you have not 
done your homework.
Second, you have a dirty mind.
And third, I fear one day you are 
going to be sadly disappointed."
A kangaroo walked into a movie 
theater. Wanting to avoid pay-
ing a high price for popcorn at 
the concession stand, she hid a 
bucket of popcorn in her pouch 
and tried to smuggle it in.

JOKES OnLEE

When the kangaroo went up to 
the ticket booth, the theater em-
ployee looked at the kangaroo's 
pouch and said, “Ma'am, are you 
carrying in any outside food or 
drink?"
The kangaroo replied, "No, this 
isn't popcorn in my pouch. It's 
my child.”
The employee said, "Really? 
Okay. Come on in.”
A man who was in line behind 
the kangaroo then went up to 
the booth to buy a ticket, carry-
ing a bucket of popcorn.
The employee said to him, “No 
outside food or drink is allowed 
in here! If you want a bucket of 
popcorn, you'll have to buy it at 
the concession stand for $10.”
The man said, "But that's not fair! 
You let the kangaroo come into 
the theater, and she was carrying 
a bucket of popcorn in her pouch 
pretending that it was her child!”
The employee replied, “Yes, but 
the kangaroo paid an extra $15 
for her child's ticket."

She gets on a plane and sits in 
the first available seat.
The flight attendant is com-
ing around checking tickets.
She looks at the blonde 
woman's ticket and tells the 
blonde; "ma'am you can't sit 
here, your ticket says coach 
and this is first class.
please move to the back of 
the plane"
The blonde replies "I'm a 
blonde, I'm smart and have a 
good job.
I'm not moving until the 
plane arrives in Jamaica"
So the flight attendant, now 
hot under the collar at the 
blonde's response, goes to 
another flight attendant and 
tells him what happened.
so he goes up to her and asks 
her to move to the back of 
the plane.
She then responds "I'm a 
blonde, I'm smart and have a 

There's this blonde.
good job.
I'm not moving until the 
plane arrives in Jamaica".
So the two flight attendants 
are steaming mad and they 
go to the co-pilot and tells 
him what is going on.
He comes back to where the 
blonde is sitting and leans 
over and whispers something 
in her ear.
The two flight attendants 
were astonished when the 
blonde abruptly got up from 
her seat and moved to the 
back of the plane.
They looked at each other 
and then the co-pilot and 
asked him what he told her.
The co-pilot, feeling good 
about himself told them "oh, 
this happened a while back 
with someone else.
I just simply told the woman 
that the front half of the plane 
wasn't going to Jamaica".
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IPINANGANAK ang isang 
pares ng kambal sa California 
na sina Alfredo Trujillo at 
kambal nitong si Aylin Trujillo 
sa magkaibang taon , buwan 
at petsa.

Marami nag sasabi na isa 
umano itong rare birthday 
event kahit na 15 minuto 
lamang ang pagitan ng 
magkapatid na kambal.

Si Alfredo ay ipinanganak 
December 31, 2021 sa oras 

na 11:45 ng gabi habang ang 
kambal naman nito na si Aylin 
ay ipinanganak ng January 1, 
2022.

Sa panayam, ng doctor sa 
Natividad Medical Center kung 
saan dineliver ang kambal 
itinuturing ng nasabing 
doctor na si Dr. Arias na ito ay 
” one of the most memorable 
experience niya dagdag pa nito 
masaya siya na matulungan 
ang kambal.  BRIGADA

Kamakailan lang ay humigit-
kumulang 50 na grupo ng mga 
lalake mula sa Maharashtra, India 
ang nagprotesta sa kanilang local 
government dahil sa kakulungan 
ng mga kababaihan sa kanilang 
lugar.

Dahil sa matinding kagus-tuhan 
makapag-asawa, bumuo sila ng 
committee ito na tinawag nila 
bilang, ‘Bridegroom Morcha’.

Napaulat ang pagpoprotesta ng 
grupo ay sa harap mismo ng local 
government nila. Suot nila ang 
magagarbo’t tradisyunal nilang 
kasuotan habang nakasakay sa mga 
puting kabayo at may baon pang 
mga musikero upang tumugtog 
ng wedding music para sa kanilang 

Kambal sa California, mag-kaiba ang 
buwan, at taon ng ipinanganak

Kalalakihan sa India na walang     
mahanap na dyowa, nagprotesta

mobilisasyon.
Isa sa kanilang isinisigaw sa 

kanilang gobyerno na hanapan sila 
ng makakapareha.

Ayon sa latest na datos ng 
kanilang lugar, tinatayang may-
roong 920 na kababaihan kada 
1,000 na lalaki. Kaya naman kahit 
pa isa ka sa mga pinakagwapo, 
mayaman, may mataas na pinag-
aralan, o trabaho ay balewala rin ito 
dahil mas lamang ang populasyon 
ng mga kalalakihan dito kaya hirap 
silang makapag-asawa.

Naghihintay pa ng opisyal na 
response ang naturang grupo kung 
ano ang maaaring maging hakbang 
ng kanilang gobyerno sa kanilang 
suliraning pag-aasawa. ABANTE

Ang imbestigasyon ng pro-
gramang Marketplace ng CBC 
sa presyo ng telecom services 
sa Canada ay napag-alaman na 
karamihan sa madalas na kino-quote 
na paliwanag ng industriya para sa 
mataas na wireless prices — ang ma-
gastos na operating margins at ang 
kaunting populasyon ng Canada, 
halimbawa — ay hindi sapat para ip-
aliwanag ang mas mababang presyo 
na makikita sa ibang bansa at kahit 
sa pagitan ng ilang probinsya.

Inilalathala ng Rewheel, isang in-
dependent telecom research firm na 
nakabase sa Finland, ang mga ulat 
ukol sa mobile data processing sa 50 
bansa sa buong mundo dalawang 
beses kada taon. Sa pinakahuling 
ulat na inilathala noong Mayo 2022, 
muli ay na-rank ang Canada bilang 
isa sa pinakamahal na bansa para sa 
wireless rates.

Ang cost-per-gigabyte sa Canada 
ay pitong beses na mas mahal kaysa 
sa Australia, 25 beses na mas mahal 
kaysa sa Ireland at France, at 1,000 
beses na mas mahal kaysa sa Finland, 
ayon sa analysis. Kinalkula ng Mar-
ketplace ang data usage ng karani-
wang mga ginagawa sa cellphone 
gamit ang cost-per-gigabyte analysis 
ng Rewheel upang ilagay ang mga 
numero na iyon sa perspektibo.

Halimbawa, ang pag-scroll sa In-
stagram sa loob ng limang minuto 
ay aabutin ng kalahating sentimo 
sa France, habang ito ay aabutin 
ng 20 sentimo sa Canada. Ang pag-
da-download ng kalahating oras na 
show mula sa YouTube ay aabutin ng 

Bakit ang cellphone bills ng Canadians ay mas mataas kumpara 
sa ibang bansa tulad ng Australia, France at Ireland?

walong sentimo sa Ireland at $1.03 
sa Canada. Ang pagda-download 
ng isang buong season ng palabas 
na Wednesday mula sa Netflix ay 
aabutin ng humigit-kumulang $1.62 
sa Australia at $10.22 sa Canada. 
(Lahat ng presyo ay nasa Canadian 
dollars batay sa Disyembre 1, 2022, 
exchange rates.)

May underlying economics na ji-
na-justify ang somewhat mas mata-
as na presyo sa Canada, ani Ben Klass, 
isang researcher sa Canadian Media 
Concentration Project at PhD candi-
date sa Carleton University. Ngunit 
sinabi niya na ang mga kompanya sa 
Canada ay sumosobra na.

Ang mga bansa na may parehong 
mababang population density tulad 
ng Scandinavian countries at parti-
kular ang Austria … bagama’t may 
katulad na economics, ang mga ban-
sang ito na pareho ang sitwasyon sa 
Canada ay nag-aalok pa rin ng mas 
mababang presyo para sa serbisyo, 

o para sa mas maraming amount ng 
data, aniya.

Sinabi ni Klass na ang gobyer-
no ng Australia ay gumawa ng mga 
hakbang para siguraduhin na ang 
market ay mas competitive, tulad ng 
pagpapahintulot sa foreign-owned 
companies na pasukin ang market.

Sinabi ni Klass na ang Canada ay 
nasa isang inflection point, at kail-
angan ng gobyerno na i-renew ang 
kanilang commitment para hikayatin 
ang kompetisyon sa industriya, o gu-
mawa ng drastikong pagbabago sa 
lehislasyon para pigilan ang mas mo-
nopolistic na batas.

Hindi umupo si Francois-Phillipe 
Champagne, ang minister ng Innova-
tion, Science and Industry at ang min-
istrong responsable para bantayan 
ang Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission at 
telecommunications industry, para sa 
isang interbyu sa Marketplace, pero 
sinabi niya sa isang pahayag na ang 

kanyang ministry ay committed na 
ipagpatuloy na gawin ang lahat ng 
makakaya nito para maging mas abot-
kaya ang buhay para sa Canadians.

Hindi rin pumayag ang Bell, Telus at 
Rogers na lumahok sa isang on-camera 
interview sa Marketplace nang hinil-
ing sa kanila na magkomento tungkol 
sa pricing, gayundin sa competitive 
tactics. Binigyang-diin ng Rogers na 
ang presyo ay bumaba na sa nakalipas 
na anim na taon, at parehong itinuro 
ng Rogers at Bell ang Canadian Wire-
less Telecommunications Association 
(CWTA) para magkomento.

Sinabi ng Canadian Wireless 
Telecommunications Association-
CWTA sa Marketplace sa isang 
pahayag na mas magastos lang 
talaga magpatakbo ng wireless 
networks sa Canada kaysa sa ibang 
bansa, iginiit na ang Canada ay 
may maliit na population density 
na ginagawang mas mahirap ang 
pag-recover sa costs. RCI
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Mga likas na sakuna
Sa pamamagitan ng pagkakaroon na 

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

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

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

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

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

pagkasunog ng mga kagubatan. 
Ang kinahinatnan ng lindol noong 1

863 ay nasaksihan at  naitala ni 
Martinez Hébert, isang 

litratista ng  Maharlikang 
Kabahayan ng pamaha-

laang Kastila, habang ang 
kapinsalaang sanhi ng mga 

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

lenteng pangkamera ng potograpong 
Olandes na si Francisco van Camp

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

Mga tagapanimula 
ng potograpiya sa 
Pilipinas

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