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Nagtagal ang resulta ng pamamagitnang ito ng mga Hapons - mga kapwa-Asyano - at hindi nawala maging
noong makamit ng Pilipinas ang pagiging isang Republikang may malayang pamahalaan. Ito ang kabang-
yaman ng ating panitikan. Ano ang 'Panitikan'? Ang isang naging bunga nito ay ang paglabas ng isang uri ng
pamamaraan sa pagsusulat na gagad sa Ingles, maging sa pagbuo ng mga pangungusap hanggang sa istilo ng
pagsusulat. Your Initial Consultation When you visit our offices to discuss your situation, you will have an
opportunity to speak with a highly knowledgeable and experienced lawyer who can offer you the realistic,
down to earth guidance you need. Subalit ang nabago ang sinaunang imaheng panlipunang ito ng mga
babaeng Pilipino sa pagdating ng mga Kastila. Ang panahon ng kuwentong bayan ay kinabibilangan ng mga
kuwentong- bayan, kantahing- bayan, karunungang bayan, at isinasama rin dito ang bulong. At dahil sa
kalayaang natamo, higit ring sumigla ang kalayaang pampanitikan ng bansa. Sa 24 na nobelang Hiligaynon ni
Jalandoni, dalawa rito ang naisalin sa Ingles. Kasama sa programa ang pangangalap ng mga kaugnay na
larawang materyal, at mga patalastas na pampanitikang pagtataguyod na isinasagawa sa pamamagitan ng mga
panayam, pagtatanghal, paglalathala at pagpapakilala ng mga aklat. Isa pang di-pampahalaang organisasyong
makatarungang pantao lathalain ang She Said No! Unang kasaysayan hanggang pagdaong ng mga Kastila[
baguhin baguhin ang batayan ] Bago pa man dumagsa ang mga mananakop at kolonyalistang Kastila,
lumalalang na at nagtatala ang mga kababaihang Pilipino ng mga tula sa pamamagitan ng mga nasisirang mga
materyales katulad ng mga dahon ng saging. Experienced and Thoughtful Representation Our focus is on
protecting our clients rights and advocating their interests in and out of the courtroom. Kabilang sa mga ito
ang komersiyalismo ng panitikan na nakapipigil sa mga babaeng manunulat sa pagiging kahilera ng mga
tinatawag na "tinatangkilik na mga awtor", ang pakikibaka para kilalanin pa ang kanilang kalagayan bilang
mga manunulat, at mga harang kaugnay sa ekonomiya. No attorney-client relationship exists until attorney and
client set forth its terms in a written document executed by both in compliance with Delaware law. Dito
nasasalamin ang naging buhay ng ating mga ninuno. Noong mga , pinili ng mga may-akdang babaeng Pilipino
ang maglakbay makatapos na makamit ang kalayaan para gawin ito, at dahil na rin sa iba pang mga
kadahilanan tulad ng kawalan o kakulangan ng mga sistema ng pagpipintakasi sa loob ng kapaligiran ng isang
umuunlad na bansa at ang "pagpigil ng isang makalalaki o patriyarkal na lipunan". Tumutulong din ang
natatanging programang ito sa pagdadala ng liwanag sa mga kababaihang Pilipinong nakahihigit sa mga
sulating nasa wikang katutubo. Mayroon ding mga manuskrito na naglalaman ng personal na pagkakaranas ng
mga kaganapan noong apat na taon ng pananakop ng mga Hapones tulad ng mga nagawa ni Estrella Alfon ,
Maria Luna Lopez, at Rosa Henson. Karamihan sa mga nangunang ito ang kasabayan ding nagsulat sa mga
katutubong wika at diyalekto, bagaman mayroon din namang naging matatag at sumulat lamang sa kanilang
mga sariling inang-wika. Karunungang-Bayan Bulong Panitikan sa Panahon ng mga Kastila Nang tayo ay
sakupin ng kastila ipinalaganap ang kristyanismo kaya ang ibang katutubong panitikan ay ipinagbawal ng mga
kastila. We want you to know that your challenges and your goals are important to us and that we will fight
hard to produce real results for you.


