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Pagdakop sa mga ihalas nga
tindera gisugdan

Gisugdan na ang
pagpanakop sa mga tindera
og isda sa gawas sa merkado
niadtong Miyerkules, Marso 5,
2014. Si Brenda, usa ka tindera
og isda, niingon nga molukat
nalang siya og permit kay dili
siya ganahan og samok ug sa
balay nalang niya siya maninda.
Kini human padayon
lang gihapon nga daghan ang
nagtinda gawas sa tiyangge.
Kahinumduman nga dunay mga
reklamo nga baho og huot ang
mga dalan ilabi atubangan sa

padayon sa p. 3

Duna nay talipapa kining mga tindera nga nagpasad sa daplin
sa dalan.

Smoking Cessation gipaluyohan sa CLLMMH
Padayon nga nakiglambigit
ang Congressman Lamberto
L. Macias Memorial Hospital
(CLLMMH) sa pagsuporta sa pagundang sa panabako o Smoking
Cessation Advocacy. Nakapasar
ang kahimanan sa CLLMMH
niadtong Marso 7, 2014 aron
ipatuman ang maong programa

ilalom sa Department of Health
(DOH).
Ang pangulo sa maong
komitiba mao si Dr. Clemente
S. Hipe IV, kinsa mao ang hepe
kun Chief of Hospital ug ang mga
miyembro mao sila si Emiliano
Futalan, Jr., ang medical officer
III; Rica T. Gaga-a, ang chief

Nagtambayayongay pagpahibalo batok sa SMOKE FREE sila
si (gikan sa wala) Jenneffer Quinamot, Daniel Radoc, Napoleon
Bigual, Dr. Clemente Hipe, Marina Solis, ug Anne Marjorie
Laguardia

nurse; Jocelyn V. Ege, ang admin.
officer; Ruth M. Jarapa, ang social
welfare officer); Julie Mae C.
Baldebrin, nurse-I; Valentino M.
Ege, maintenance man kun tigatiman sa pasilidad); ug Anne
Marjorie F. Laguardia, ang gitawag
nga job order nurse point person.
Andam silang motabang sa buot
moundang og panabako.
Ang buot magpatabang
moadto lang sa CLLMMH sa Pob.
III, Siaton. Tawag o text sa nomero
09173005413 o bisitaha ang
Facebook Smoke-Free CLLMMH.
Abri ang ilahang buhatan gikan
sa Lunes hangtod Biyernes, alas
9:00-12:00 sa buntag ug 1:00-5:00
sa hapon). Alang sa mga samkon
adunay prenatal seminar matag
Miyerkules sa alas 8:00-12:00 sa
buntag ug alas 1:00-2:30 sa hapon.
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NORSU-Siaton
Campus
mitanom og
katunggan
Ang Negros Oriental State
University Siaton-Campus
mipatigayon og pagtanom ug
katunggan sa Brgy.San Jose ug
Brgy. Bonawon.
Ang pagtanum sa Brgy San
Jose nahitabo sa Marso 17, 2014,
Huwebes ug giapilan kini sa
tanang mugraduwar karong tuiga
sa College of Arts and Sciences
and Education. Gipangulohan
kini sa amahan sa kolehiya, Dr.
Candido “Derby” Kinkito ug sa
iyang mga magtutudlo.
Sa ikaduhang higayon sa
Marso 18,2014 mipatigayon usab
ug pagtanum og katunggan ang
College of Business Administration
ug College of Criminal Justice
Education sa Brgy. Bonawon.
Giapilan usab kini sa tanang
mugraduwar karong tuiga. Ang
College of Business Administration
giuluhan sa ilang inahan nga si Dr.
Marilyn Macapangal ug sa iyang
mga magtutudlo. Ang College
of Criminal Justice Education
giuluhan sa ilang inahan nga
si Cyndi Clyde Archival ug sa
iyang mga magtutudlo.

NPA mosurender unta,
gipatay

Siaton, Negros Oriental- Usa ka
Nomer Senda, 28 anyos, lumopyo
sa Brgy Apoloy gidunggab sa liog
sa usa ka Artemio Macatiguib
hinungdan sa iyang dihadihang
kamatayon niadtong Sabado,
Marso 8. Si Senda ug Macatiguib
nagpuyo sa balay sa usa ka
padayon sa p. 3
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EDITORYAL

Balaud/Ordinansa
Tumanon
Ang mga balaud og ordinansa, gipanday kini aron
maoy mahimong giya sa pagpatuman sa mga kalihukan
sa usa ka kagamhanan. Kini mao ang mahimong
gabayan,ug basehanan sa himoong mga programa ug
proyekto.
Bisan sa nasyunal ingon man sa lokal nga mga
pangagamhanan, ang pagtuman niining maong mga
balaud ug ordinansa makatabang sa pagkab-ot sa
kahusay ug kalinaw, hasway nga panginabuhi og lunsay
nga pagpadaghan sa matag adlaw nga gimbuhaton sa
tanan.
Apan lahi ang nahitabo sa tiyangge sa Siaton. Ang
mga tindera nagdumili sa pagtuman sa ordinansa mga
mobaligya lamang sila sa ilang isda adto sa mga lamesa
sulod sa tiyangge ug dili sa daplin sa dalan. Nakamugna
na kini og kahasol sa mga katawhan ilabi na sa mga
tag-iya usab og mga tindahan. Hinoon dunay silay rason
kun ngano nga padayun nila kining gihimo. Usa niini
mao ang pagdali og halin sa ilang mga tinda.
Gibuyag sila. Nisaad nga motuman na, apan unsa
mang pagkabuntanga nga nibalik na man pud sila. Gani
ang uban nagbaligya mga walay permiso.
Dili lamang mga tindera ang gitumong niini apan
lakip ang tanan. Isip usa ka maayong tagilungsod aduna
kay responsabilidad sa pagtuman sa balaud ug ordinansa
diin imo kining batunan.
Ang imong pagtuman niining tanan isip usa ka
yanong lungsuranon dako kaayo og ikatabang alang sa
kapuslanan sa tanang lomulopyo sa Siaton.
Ayaw pagpasagad. Himoa ang imong responsabilidad
isip lakip sa katilingban nga imong gipuy-an.
Himundumi, kun unsa ang imong gihimo mobalik
kana kanimo. Kini ang hinungdan nga motuman na.
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Tsina-Pilipinas-USA
Sumala sa nasabutan sa Tinipon’g Kanasuran (UN)
sa 1982, diin nipirma usab ang Tsina, ang usa ka nasud
nga nagsikbit sa kadagatan, anaay gahum sa pagkutlo og
kapuslanan hangtod sa 300+ kilometros gikan sa baybayon.
Ang Pilipinas ug ubang nasud nga nagalirong sa South
China Sea (gitawag nato karon og West Philippine Sea o
Dagat sa Kasadpan) nanagiya og mga pulo nga gagmay, mga
kaigangan ug mga piliw. Ang uban niini ginaawayan sa mga
nasud sama sa Vietnam, Malaysia, og Brunei sa dugay na.
Ug karon nga nadato ug gamhanan ang Tsina, nangangkon
usab siya og 90% niining dagat uban ang atong teritoryo!
Ngano? Kining kadagatan tugob gayud sa kaisdaan. Dugang
pa ang natural gas nga bililhon kaayo sama sa ginakutlo nato
sa Malampaya. Importante usab nga agianan sa mga barkong
internasyonal kining dapita. Busa, gustong makontrolar sa
Tsina kining lugara.
Sukad sa pagdasdas ug pagpanghulga sa Tsina dinhi,
duha na sa atong pulo ang naagaw niya. Sa 1995 ang
Panganiban (Mischief) Reef nahulog pinaagi sa mga
mananagat Insik kunohay nga nahimong permanente didto .
Karon mga sundalong Insik na ang anaa. Sa 2012, kadtong
giharong ang atong barko sa mga barkong mas dagko, mas
moderno sa Tsina, nagkasabot pinaagi sa ubang nasud nga
mosibog tang duha. Nisibog ug nibiya ta apan wa gyud
motahod ang Tsina; busa napildi ta: naagaw ang Panatag
(Scarborough Shoal).
Sa niaging duha ka semana, giabongan ang mga barkong
gikontratar nato sa pagpadala og suplai sa mga sundalo sa
Ayungin. Klaro, wala kalahus ang suplai. Estratehiya diay
kini sa militareng Insik—binagsaon og agaw ang atong
teritoryo. Matod pa ni Maj. Gen. Zhang Zhaoshong “sayon
ra kaayong mamahawa ang mga tawo kon wala nay makaon
ug mainom.”
Klaro, wala’y nasud sa Habagatan-Silangan’g Asia nga
makapugong sa Tsina sa iyang pagpanukob. Nagpakabana
man hinuon si Pres. Obama sa mga lihok nga agresibo sa
Tsina dinhing dapita. Busa, nagapahimutang ang USA og
base militar dinha sa Australia. Ug nagapakigsabot kanato
ug atong mga silingan’g nasud aron anaay tinabangay,
sama sa pag-imbitar nato sa mga sundalong amerikanhon
sa Mindanao.
Sa wa pa gani nadato ang Tsina, gisulong ug gipildi
ang Tibet nga karon usa na lang ka probinsya niya. Dayon,
nakuha gyud niya ang Hongkong(gikan sa Inglaterra)
ug Macau(gikan sa Portugal). Wa pa lung-i ang Taiwan.
Pilipinas ba ang sunod? Nia na ra ba ang daghang
kompaniyang nagmina, nagnegosyo og bisan unsa. Unsaon
nato pagbaton og maayong relasyon kon pwersa militar lang
ang girespetahan niya?
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Gikan sa katawhan

Agnes Merecido Almagro - Kining mga yangongo nga
nagagikan sa katawhan angay ra gayud natong hatagan sa
pagtagad...kon kinsa man gani ang gihatagan sa tahas aron
pagsulbar sa ginagmay ug dinagko nga suliran....manglihok
na kay ang lungsod andam usab sa pagtimbayayong alang sa
kauswagan ug pag-asenso sa lungsod nga patas ug hapsay
alang sa haruhay ug simpleng pagpuyo.
Generoso Omar - ngano kaha noh nga kung sa Dumaguete
ka mu-palit ug isda barato man bisan ang isda gikan sa
Siaton, pero kung sa Siaton ka mopalit ug isda, perting
mahala kaayo. pasabta kuno ko ani mga taga SIMVA.
- sigun sa akong nahibaloan ang mga tricycle” Dili usab sila
tugotan nga moagi sa nasudnong kalsada”? kung gikan sa
malabuhan, kutob lang sa inalad crossing ang mga pasahero?
Kung gikan sa Upper Mantuyop, taman ra pod sa crossing
ang mga pasahero? Then ang mga commuters mo-transfer
na pod ug laing sakyanan padulong sa lungsod? Kinahanglan
unta kung magpanday ug balaod himuon nila nga realistic.
- kasabot kaha ang mga traffic auxiliary sa ilang job
orders? kay murag wala may hinungdan ang pag butang
og “No Entry” signs sa mga kadalanan, kay kon one way
pa unta na, one way ang traffic, pero ngano man nga naa pa
man gihapoy opposing traffic kung naa ka sa one way nga
kalsada? Example lang ang Villanueva Street. Abi, maisa
maisa ko pag pasabot...
Lerma Lirazan Egera - Ang importanti jud dili mag drive
ang mga nakainom..
Pagdakop... gikan sa p. 1

Balita sa Pulis

Padayun nga gipangita
karon sa kwerpo sa kapolisan sa
lungsod sa Siaton ang suspetsado
sa pagdunggab sa usa ka Daryl
Jandog Quinicot didto sa Brgy.
Giliga-on, Siaton bag-ohay lang.
Tahu sa kapolisan nag-ingon
nga ang si Quinicot gidunggab
sa wala mailhing suspetsado.
Matud sa kapolisan nga usa ka
Epir Padiyos ang unang nakakita
og lalis diin gilabanan kini ni
Quinicot. Apan ang naulahi
man hinuon ang nadunggaban.
Gidala ang maong biktima sa
tambalanan sa Siaton.
S a m t a n g s a B r g y.
Mantuyop, usa ka Angel P.
Ragay ug Paul Badon, giingon
nga taga Brgy.2 ang gi-aresto
sa kapulisan ug PAIDSOTG
personnel gipanguluhan ni
Police Inspector Ryan Jay E.

Orapa mga alas 6:15 sa gabii
niadtong Marso 18, 2014.
Ang duha giingon nga
nadakpan sa akto nga namaligya
og shabu nga nagkantidad og
P15,000. Gamit ang P500
nga minarkahan nga kwarta
nga dunay serial number TM
228316, si Ragay gidakop og
dihadiha gipahibalo sa klase
sa salaud nga iyang nahimo
og ngano nga siya gidakop.
Gipahibalo usab siya sa iyang
tawahong katungod subay sa
batakang balaud. Si Badon
naka-eskapo sakay sa iyang
motorsiklo.
Si Ragay gidala kauban
ang mga nakompiska nga items
gidala sa Siaton Police Station
alang sa gitawag nga booking
ug proper disposition.

NPA... gikan sa p.1
Enriquita Manugas sa Sitio Olongolong, Brgy Apoloy, Siaton sa
dihang kalit lamang nga gidunggab
ni Macatiguib ang biktima.
Ang suspetsado gituohan
nga dunay problema sa pangisip.
Hinoon, ang sutpetsado mitahan
sa iyang kaugalingon didto sa mga
sundalo sa Quadra Detachment,
Sitio Quadra, Brgy Mantiquil,
Siaton. Naa na karon siya sa
Siaton PNP.
Sumala sa 79th IB, ang biktima
usa ka miyembro sa squad 3,
Sentro de Grabidad Platoon, South
East Front Komiteng Rehiyon–

Negros sa New People’s Army
(NPA) nga naila nga alyas Russel/
Borneo.
Si Senda usa unta nga
makapahimulos sa kaayohan o
benepisaryo sa Comprehensive
Local
Integration
Program
(CLIP) nga gitanyag sa lokal
nga Pangagamhanan sa Negros
Oriental. Tungod sa hitabo, ang
79th IB ubos sa pagdumala ni
Lt. Col. Harold Anthony Pascua
mipadayag sa ilang lalum nga
pakigduyog sa kaguol ngadto sa
panimalay nga nagbangotan. (PR)

ERRATUM
Si Felipe Laingo usa ka Traffic Enforcer og dili
Auxilliary Police.
ubang mga tindahan tungod sa
mga tindera nga wala motinda
didto sa mga lamesa sulod sa
tiyangge.
Kahibaluan nga mas barato
ang presyo sa isda gawas sa
tiyangge hinungdan nga mas dali
kining mahalin.
Samtang, ang Siaton
duna nay Market Code human
giaprobahan na kini karon ni

Bise-Mayor Teodorico Yap ug
iyang mga kauban sa Sanguniang
Bayan aron magmalinawon
ang katawhan ug hapsay ang
merkado.
Sa pinakaulahing
kalamboan, duna nay lugar
diin didto mobaligya ang mga
tindera og isda. Ang talipapa
nahimutang sa daplin sa dalan.
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BFP: Fire Code tamdan
Dumaguete City– Ang mga
lokal nga mga pangulo sa mga
bombero sa lalawigan mihatag ug
gibug-aton sa pagkahinungdanon
sa pagtuman sa Fire Code o
kalagdaan mahitungod sa sunog
alang sa mga edipisyo ug ubang
establisamento atol sa pagsaulog
sa Bulan sa Paglikay sa Sunog o
Fire Prevention Month karong
bulana.
Sa Kapihan sa PIA bag-o
lang, mga pangulo gikan sa
Bureau of Fire Protection (BFP)
sa lalawigan mipahinumdum
na sa mga pangulo sa lainlaing
establisamento ug sa mga buhatan
sa pangagamhanan sa pagsunod
sa mga kalagdaan sa kaluwasan
gikan sa sunog aron nga
mapadayon ang ilang buluhaton
ug mapaneguro nga ang sunog
dili mahitabo sa ilang dapit.
Si Provincial Fire Marshal
William Tacaldo miingon nga
ang katuyoan sa kalagdaan
mahitungod sa sunog mao ra
gayod ang paglikay nga walay
kinabuhi nga makalas. Midugang
siya nga bisan ang mga buhatan
sa pangagamhanan mopailalum
sa fire safety inspection o pagsusi.
“Kada bulan nagsusi kami sa

mga buhatan sa pangagamhanan
ug mohatag ug taho kon pila ka
mga edipisyo sa pangagamhanan
among nasusi,” miingon si
Tacaldo.
Apan iyang napaniiran
nga mas dugay ang pag-ayo sa
hingpit sa mga kakulangan sa
mga edipisyo sa pangagamhanan
tungod sa mga kalabotan sa
badyet sama sa kalangay sa
pagpagawas ug salapi. Nasabtan
kini sa BFP.
Mihisgot usab si Tacaldo
nga ang tanang buhatan sa
pangagamhanan sa Dakbayan
sa Dumaguete nasusi na ug ang
ubang mga buhatan miayo na sa
ilang mga kakulangan.
Sa laing bahin, ang mga
magtutungha nga nagpuyo sa
mga balay abangan o dormitoryo
kinahanglan
mangita
ug
kamatuoran nga luwas sa gikan
sa sunog ang ilang balay or
dormitory aron maseguro ang
kaluwasan.
Ang mga puluy-anan dili
mapailalum sa pagsusi sa BFP
gawas kon ang ilang mga tagiya mobukas ug patigayon nga
nagkinahanglan ug pagpamatuod
sa pagsusi sa kaluwasan sa

Tubag Lungsuranon
Pangutana: Unsay imong ikasulti nga ikaw
mograduwar na?
Roel Pialago, 25, anyos, Bonawon (BSHM) - I’ve been so
thankful and grateful. After all those stresses and struggles,
finally nahuman na gud ko!
Marlon Bato, 36 anyos, Bonawon, (BSHM) - Nalipay kog
dako nga makahuman na ko. Dili pa diay ulahi ang tanan
bisan dako na kog edad, with the help of God, Degamo
and his wife.
Earlmund Pajunar, 21 anyos, Datag (BSHM) - I’m happy
because for 4 years sa pag-antos ug pag-eskwela nakahuman
nako ug ako na pud ang motabang sa akong parents.
Janete Bulian, 26 anyos, Sandulot, (BSHM) - Nalipay kog
dako nga nakahuman kay makatabang na ko sa akong
ginikanan. Naa na koy confidence kung mangaplay og
trabaho.
Gerardo Dingal, 21 anyos, Bonawon (BSHM) - Dili problema
ang pag-eskwela sa koliheyo. Kung maningkamot ka dili
ra nato mahibaloan nga makahuman ra diay ka.
sunog.
Gawas sa paghatag ug
gibug-aton sa pagsubay sa mga
kalagdaan sa kahilwasan sa
sunog karong bulana, si Tacaldo
nagtawag usab ug tabang
sa publiko sa pagsabwag sa
kasayuran sa paglikay sa sunog.
“Sa paglikay sa sunog,
80% ang pagtuon ug 20%

ang pagsumpo.
Kinahanglan
nga mag- ambitay kita’g mga
kasayuran aron malikayan ang
sunog labina sa atong kabalayan,”
miingon si Tacaldo.
Sa
kataposan,
iyang
gipahinumdoman ang publiko
nga ang maayong pag-atiman
sa balay maoy labing maayong
paagi paglikay sa sunog. (PIA)

Pasidungog sa migraduwar sa 2014!
NORSU-Siaton Campus

Gerardo Dingal, 21 anyos
BSHM

Roel Pialago, 25 anyos
BSHM

