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“Caranga” gidakop

Gisikop sa Siaton Police
si Feliciano Deil Gadiane, Jr.,
alyas “Caranga,” 33 anyos
nga taga Brgy. Mantuyop
niadtong Septyembre 10,
2014 sa alas 8:30 sa gabii
didto mismo sa balay ni
Angel Ragay, gituhuang drug
pusher nga naa sa bilangguan.
Gituhoan nga moabot
og P100K ang makuha sa
kapulisan, apan kay aduna
may giingon nga networking
mao nga kalit dayon nahatod
ang bulto nga shabu.
Gitaguan ni ”Caranga” ang

shabu ilalum sa
kawayan nga katri
ug pamalay sa atop.
Nakuha sa kapulisan
ang tulo ka pakiti
nga shabu, usa ka
NOKIA cellphone,
pink nga lighter,
ug minarkahan nga
kwarta balor og
P1,770.
Adunay search warrant
ug warrant of arrest nga
gipakita sila si SPO3 Rodolfo
M. Narvas, PO2 Erwin L.
Tubat, ug PO3 Raymond E.

Kiki atol sa pagsikop kang
Caranga subay sa paglapas
sa Republic Act No.9165 kon
Comprehensive Dangerous
Drug Act of 2002.
Matud pa ni SPO3
Narvas, tungod kay nakanetworking man ang paghatod
sa shabu mao nga dali kining
madespatsar sa mga kabaranggayan.
Dugang pa
niya, undangon na gayud ang
shabu sa Siaton. Gilauman
niya nga ang mga tawo
masayod pud nga modakop
diay ang pulis diri sa Siaton.

P6.00

Nitabang pagpahimutang
sila si PO1 German K.
Palispis ug PO1 Julius
Busico sa mga nakumpiska
nga kwarta ug shabu. Nahimo
usab nga saksi sila si Kapitan
Silvano Ege Macalipay ug
Kag. Pablo Villadolid, lakip
ang Kitang Lungsuranon.
Gi-laboratory test usab
ang nakumpiska nga shabu
ilalom sa PDEA. Si Caranga
mopailalum og drug test ug
kasamtangang presohon sa
wala pa ang disisyon sa korte.
(Eugene Jamandron)

Rehistro sa SK ipatuman

Ang surplus sa badyet sa tuig 2011 ang gigamit pakanal sa
Pardo St. ug McKinley St. diha sa Barangay Uno, Siaton diin
adunay gigahin balor P500,000 nga gikan sa probinsya. Kini
matud pa ni Kapitan Jojo Solis. Dugang pa niya nga P200,000
usab ang gigahin sa barangay sa kanal diha duol sa balay ni
Mike Gadiane. Aduna pa’y mga proposed budget nga ipasa si
Kapitan Solis sa kagamhanang lokal aron ipadapat sa barangay
uno gikan sa badyet sa tuig 2014.

Ang kanhi Presidente sa Sangguniang Kabataan sa
Siaton nga si Prince Macatiguib Pinili naga-awhag sa
tanang kabataan nga nag-edad og 15 hangtod 17 anyos
nga magparehistro karong Septyembre 20-29, 2014 sa
opisina sa Comelec tupad sa Trial Court. Magdala og birth
certificate ug bisan unsang valid I.D. sa pagparehistro.
Kini usa sa pagpangandam sa umalabot nga nasudnong
piniliay sa SK, sa Pebrero 21, 2015. Wala nay laing
adlaw pa nga gigahin sa pagparehistro, niingon ang
Bantay SK Reform - Sangguniang Kabataan Pilipinas.
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Igong Pagkaon
Pagpakgang
sa Ilegal
Ang Negros Oriental dunay igong humay ug mais
ngapanguma
Druga
ug ubang produktong
alang sa 2014. Kini

buhatan
sa Philippine
NationalsaPolice
(PNP) sa
sa
angAng
pasalig
nga gipagula
sa buhatan
Agrikultura
Negros Oriental nakapatuman sa 153 nga kalihokan batok
lalawigan.
sa ilegal nga druga gikan sa Enero ngadto sa Hulyo karong
Gani
lalawigan
giingon
dunay 40
porsyentong
tuiga.
Sa ang
samang
panahon,
203 kanga
suspetsado
nga
nagbaligya
og
drugaug
ug 70
49 porsyentong
nga naggamit og
drugasaang
gidakop,
243
humay,
suplay
bugas
mais.ugAng
ka kaso ang gipasaka sa korte. Ang kinatibuk-ang ilegal nga
Negros
Oriental
dili makulangan
sa suplay
sanabutang
humay
druga nga
na-embargo
sa mao gihapong
panahon
ug 497.2
mais ug
ubang
produktongnga
panguma.
sa
gramo
ug gibanabana
may bili nga P5.86 M
basiKon
sa pagpresyo
sa
Dangerous
Drugs
Board.
wala pa ang mga kalamidad
nga mihapak sa
Nindot nga palandungon nga naningkamot ang mga
dakbayan sa Bayawan ug lungsod sa Zamboanguita bagotoridad sa pagsumpo sa padayun nga pagkuyanap sa ilegal
ohay
lang, ang
gilauman
nga suplay
sa humay
nga druga.
Padayun
ang ilang
pagdakop
sa mgamakaabut
naggamit
ingon
man
nagpayuhot niini. Apan ang nakapait
unta og
60niadtong
porsyento.
kay padayun usab ang pagpayuhot niining maong mga druga
nganga
palandungon
nga dili gayud magutman
nga Nindot
nahibaluan
mga makadaut.
angUnsa
katawhan
sa Negros
Oriental
niining
man ang angayan
nga himoon
aronsubay
kini mapakgang
na? Responsabilidad
lang ba kini sa kapolisan?
kasamtangang
situwasyon.
Usa sa mga butang nga angayan nga sumpuon mao ang
Ang padayun
nga programa
sa organikong
panguma
pagpayuhot
niini. Kasagaran
sa mga
madakpan, moangkun
nga ilang
ang pagpayuhot
sa ilegalniini.
nga druga
tungod
dako
og gihimo
gikatabang
sa pagkab-ot
Padayun
kay
makakwarta
man
sila.
Ang
uban
gani
moingon
man
nga
ang maong programa tungod sa P10 milyones nga
dako kini og natabang sa ilang panginabuhian. Apan nahibalo
gigahin
pagpalapnag
sa organikong
ang tanansanga
usa kini ka hiwi
nga pagtuo panguma
o pamaagi diha
aron
sa
mga
lungsod
ug
dakbayan.
Padayun
usab
ang
mga
mabuhi.
Kini ang hinungdan
nga ang pagsumpo
ang
bansaybansay
sa mga mag-uuma
alang saniini
maong
katungod sa tanan. Ikaw ug ako duna kitay responsabilidad
programa.
ilabi
na ngadto sa mga kabatan-onan. Gani magsugod man
sa usa
ka panimalay
ang pagtudlo
sa mga kabataan
sa epekto
Daghang
benepisyo
nga makab-ot
subay
niini.
niini.
Ang
maayo
usab
nga
pundasyon
sa
usa
ka
pamilya
Gawas nga dunay igong suplay sa pagkaon, mas
usa ka lig-on nga sandiganan aron dili mahitumpawak sa
luwas
paang
gayud
ang mga katawhan gikan sa mga sakit
kadautan
kabataan.
tungod
kaykapolisan,
wala mayhinaut
sambog
nga makadautang
sainyong
lawas
Sa mga
nga magapadayun
maayong
lakang batok
sa ilegalsa
ngaabono
druga. nga
Sa mga
pamilya,
nga
pestisidyo
ug kemikal
gamiton
sa
ang tukma nga paggiya sa mga kabatan-onan makahatag
pagpatambok
sa sa
yuta
sa mga umahan.
kanila
sa katakus
pagpakig-asdang
sa mga pagdani nga
mogamit
niini.
Hinaut
nga masustinir kini nga programa.
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Bangsamoro
Arte
ug Artista
Ang
anyos
nga giyerang
Pilipino
batok
sa isig
ka
Wala40
kaayo
sa atong
sinultihan
ang mga
pulong
kabaPilipino
ngaug
nigun-ob
150,000
ka kinabuhi nagpadulong
hin
sa “art”
“artist”.og
Gani,
ang diksyonaryong
Cebuanona
sa
kalinaw.
English ni Rodolfo Cabonce nga nagkabat og 1175 ka
Bunga
sa 17 anyos
ngaog
pakigsabot,
niabot
karon sa
dahon
naghatag
lamang
mga pulong
nganakinatsila:
Kongreso
ang
sugyot
nga
nauyonan
sa
mga
representante
“arte” ug “artista.”
sa nasud
ug sa Moro
Liberation
Front
(MILF)
Sa adlaw-adlaw
ngaIslamic
gamit niining
duha ka
pulong,
dili
diin
hatagan
og
kaugalingnon
nga
gobyerno
ang
dapit
nga
usab sila makahatag og bug-os nga kahulogan. “Ga-inargitawag
Autonomous
Region
in dili
Muslim
Mindanao
tista” angog
tawo
kansang sulti
o buhat
matinud-anon.
(ARMM)
ug ang
pun-an
karon oog
6 ka munisipyo
sa Lanao
“Arte
kaayo”
linihokan
binuhatan
sa tawo kon
lapas
del Norte, ang siyudad Cotabato ug Isabela, ug pipila
na sa naandan nga maayo. Apan ang gustong ipasabot sa
ka barangay sa Cotabato. Ang sugyot nga gitawag
ininglis nga “art” mao ang binuhat sa tawo nga nagpakita
“Bangsamoro Basic Law”(BBL) pagatun-an sa Kongreso
sa tinuod nga pagbati gikan sa kalag.
ug kanatong tanan kon anaa bay kulang o kinahanglang
Apil niini ang mga sinulat sama sa sugilanon ug
usbon sa dili pa kini maaprobahan sa mga Representante
balak;
mgabotante
pasundayag
sama sanga
honi
ug awit, sayaw,
ug sa mga
sa hingtungdan
dapit.
dibuho, pinintal nga hulagway, pelikula, ug dula. Arte
Gumikan sa pagkagamut sa ilahang tinuhoan nga
usab
angugmaanindot
nga ginama
sama sa mga
naandan
hangtod pagdumala
sa katilingban,
dako balay,
kaayo
taytayan,
igsulol-ob,
uubp.
Kining
tanan
nga
binuhat
ang kalainan kanatong mga Kristiyano sa atong kaigsoonan
sa
makahatag
kahimuot,
kalingawan
o tabang
ngatawo
Muslim.
Dako og
usab
ang kapakyasan
sa gobyerno
sa
kinabuhi.
Apan dili ang
tanang tanan
binuhat
matawag
nasyonal
sa pagpahiuyon
kanatong
pinaagi
unta og
sa
“arte”
kay
kadto
lamang
nga
nagmagikan
sa
kalag—busa
maayong pagtudlo sa eskuylahan ug sa pagpalambo sa mga
makahikap
usabHuyang
sa kalagang
sa nagsud-ong
o naminaw—ang
barangay didto.
atong pagpakita
nga Pilipino
hingpit
nga
matawag
og
“arte”.
Ang
nagbuhat
og arte aron
mao
usab sila, busa, sayon ra silang nakabig sa pagsukol
ang
“artista”.
sila matawag
mahibulag.og Kini
ang gigikanan sa giyera, uban ang
Nailhansanga
sila si Edilberto ug
paghulhog
mgaartistang
Muslim saPilipino
ubang nasud.
Edith
Tiempo,
Myrna
Leandro
Ang
BBL mao
angPena-Reyes
kalampusan(manunulat);
sa MILF (tungod
kay
makaangkon sila og kaugalingon
nga pagdumala)
ug ingon
Locsin(arkitektura);
Ryan Cayabyab
(honi ug awit);
Fernando
ogsila
hulagway);
Macuja
man
sa Amorsolo
nasud (kay(pamintal
magpabilin
nga parteLiza
sa Pilipinas
ilalom sauubp.
pagsuta
sa Presidente).
kini sa
(sayaw),
Karong
tuiga, walaMakapahunong
hatagi og pasidungog
giyera
busa
nahimuot
angtungod
tanangkay
partido
ug mga
sa
ni P-Noy
si Nora
Aunor
nadakpan
uglider
nasiloluyo’g
matod Unidos
sa media.
Apan aniay
mga peligro
nga
tan
siyaluyo,
sa Estados
sa pagdala
og droga
sa maleta.
atong
makit-an
sa
umalabot.
Apan ang pagdala niya sa papel sa pipila ka pelikula mao
Kon angnga
sistema
sa siyang
edukasyon
sa Bangsamoro
ang(1)
nagmatuod
hingpit
tawagon
og “artista”,
magpabilin
nga
relihiyoso,
magkadako
pa
hinuon ang
dili lamang “aktres”.
kalainan
nato
ug magkasuod
ang ang
ilangkalibotan
pagbati ngadto
sa
Karong
semanaha,
nayugyug
gumikan
silingan
nga
Indonesia
ug
Malaysia.
sa kamatayon ni Robin Williams, artista sa pelikula ug
(2) Nasayran
nato nga
ang ilang
mga pinilingang
pangulo
entablado
(komedya).
Lab-as
ug mamugnaon
iyang
sa
gobyerno
lokal
ug
probinsyal
hangtud
karon
wala
nagpakatawa; ang pagdala niya sa papel sa “Dead Poets
atiman sa pagpalambo sa tanan. Mura og walay tingog ang
Society”, “Good Morning Vietnam”, uubp. nakapapukaw
lungsod kondili ginadaladala lamang sa kagustuhan sa mga
sa kahiladman sa atong kalag kon unsa diay ang atong
Nur Misuari ug mga Ampatuan. Unsaon pagpalambo sa
pagkatawo. Nanu-nanu, Robin Williams. Magmalinawon
pobre kaayong mga lugar sa Bangsamoro?
ka unta sa imong pagpahulay!
(3) Unsay makapugong unya sa Bangsamoro diha
Pangutana:
Kinsay imong
kinaham
ngamay
aktor
ug aklamang
sa iyang teritoryo
kon ang
mga lider
sekretong
tres? Unsang pelikula o sine ang imong nakita nga dili
tinguha nga manag-iya sa Mindanao ug sa Palawan?
nimo
malimtan?
Unsay nakahikap
imong pagbati
ug
Nganong
importante
para ato
sa sa
Pilipinas
nga dili
pagkatawo?
Matawag
ba ang Ginoo
og “artista”?
Unsay
mahibulag ang
Bangsamoro?
Uyon ka
ba?
iyang binuhat nga makahikap sa imong kalag?
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MOU pagpalig-on batok sa
TB gipirmahan
Ang Negros Oriental
Provincial Health Office
(PHO) ug ang 16 ka hospital
sa lalawigan bag-ohay lang
mipirma og Memorandum of
Understanding (MOU) aron
pagpakusog sa pagpatuman
sa Tuberculosis Directly
Observed Treatment Shortcourse (TB-DOTS) pinaagi sa
pagpadugang sa pag-alinggat
sa mga kaso sa TB nga karong
tuiga mikabat og 1,492.
Pinaagi
niini,
ang
mga hospital moapil sa
pagtuman sa TB DOTS aron
malikayan ug makontrolar
ang nagkadaghang kaso
sa TB labina sa 12 ka lokal
nga pangagamhanan nga
gitumbok nga hinay ang pagalinggat sa TB.
Sumala ni Dr. Edgardo
Barredo, assistant provincial
health officer, ang TB mao ang
ikaunom sa mga nag-unang
hinungdan sa kamatayon,
busa naghangyo siya sa 43
porsyento ka pasyente sa TB
ug gisuspetsohan nga may
TB nga mopakonsulta sa mga
hospital.
Ang pasyente sa TB
pagahatagan og libreng
tambal aron mapataas ang
pagtuman sa pagpanambal,
matud ni Dr. Barredo.
Pinaagi sa pag-apil karon
sa mga hospital sa TB-DOTS,
ang mga pasyente sa TB
mahatagan og de kalidad nga
serbisyo ug maduso ngadto
sa mga DOTS nga pasilidad.
Si
Barredo miingon
nga aron malikayan ang
pagdaghan sa mga kaso
sa TB nga mosukol sa

pagpanambal ginamit ang
lainlaing mga tambal, ang
mga pasyente kinahanglang
mohurot sa ilang tambal o
sa padayong pagpanambal.
Ang
publiko
usab
kinahanglang makaamgo sa
kamahinungdanon sa sayong
pag-ila ug pagtambal sa TB.
Ang programa kauban
sa plano sa tibuok kalibutan
ug sa kalab-uton sa National
Tubercolosis Program (NTP)
sa malahutayong pagkunhod
sa pagsalanap sa TB ug sa
mga namatay niini ngadto
sa 50 porsyento sa 2015 ug
gilauman nga pagwagtang
niini sa 2050.
Ang
gobernador
sa
Negros Oriental, si Roel
Degamo, mihangyo sa mga
nagtrabaho sa ikaayong
lawas ug mga institusyon
niini sa pagtinabangay sa
pagwala niining makamatay
nga sakit.
Iyang giklaro nga ang
panglawas maoy usa sa nagunang pagtagad sa iyang
administrasyon ubos sa
iyang flagship nga programa
HELP – Health, Education, ug
Livelihood Programs ug mga
proyekto alang sa kalinaw ug
kalamboan.
Agi og suporta sa
programa
pagkontrolar
sa TB, ang miyembro sa
provincial board, si Dr.
Liland Estacion miingon
nga ang lalawigan naggahin
og P60,000 alang niining
tuiga gawas sa libreng x-ray
ginamit ang mobile X-ray
van o nagsuroy-suroy nga
sakyanan sa x-ray. (PIA)
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Alang sa mga interesadong mahimong miyembro sa programa
sa pagpalambo sa industriya sa lubi, text o tawag
ni Lucita Futalan sa numero: 09057922205. Mahibalag pud
nimo siya diin ang rehistro sa COMELEC
Ayaw na paglangan, apil na!

Ligtas sa tigdas – magpabakuna

Adunay libreng bakuna batok sa tipdas nga gipahigayon
sa atong lungsod sa tibuok bulan sa Septyembre. Uban
usab niini mao ang libreng bakuna batok sa polio. Gisugdan
ang pagbakuna niadtong Septyembre 1, 2014 sa Apolinario
G. Quisay Gymnasium. Ang mga talamdan sa pagbakuna
sa tibuok lungsod mao ang musunod:
Septyembre 16, 2014 – Apoloy, Bugual; Caticugan
Proper; Mainit, Tayak; Brgy. 2, Purok 1 ug 2; Maloh, Purok 4
Septyembre 17, 2014 – Bonawon; Malabuhan; Giligaon,
Talaptap; Maloh; Nagba
Septyembre 18, 2014 – Mantiquil; Pagang, Caticugan;
Balastro, Casalaan; Bonawon, Purok 5; Apoloy, Olambid ug
B. Site
Septyembre 19, 2014 – Bonawon, Catipon; Salag,
Panablawan Sea Wall; Brgy. 3, Purok 3 ug 4; Brgy. 4, Purok
1 ug 5; Siit, Antulang; Malabuhan, Km.44; Napacao, Lapay
Septyembre 22, 2014 – Salingkubong, Tayak; Apoloy,
Hagikhik;
Septyembre 23, 2014 – Ulayan, Maloh; Brgy. 1, Purok
1, 2, 3; Bonawon, Maladpad ; San Jose, Purok 3; Napacao,
Salngan ug Batwan; Apoloy, Zigzag ug Bungag
Septyembre 24, 2014 – Salag, Jumalon; Inalad, Purok
2 ug 3; Napacao, Capandis
Septyembre 25, 2014 – hangtud mahuman diin ipadayun
ang pagkabuna niadtong mga kabataan nga nasayluan
Ayaw paglangan, dulhog ug magpabakuna na.
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Pulis Balita

Shabu nakit-an
Ang kapitan sa Barangay Maloh, si Arnulfo K. Bon,
miintrega sa presinto sa kapulisan og duha ka gamayng pakete
nga gidudahan nga shabu ug tulo ka aluminum foil. Nakit-an
kini ni Telesforo Pajuelas nga gisulod sa kaha sa antipara daplin
sa highway sa barangay Maloh. Gitoohan nga gipanag-iya kini
sa usa ka wala mailhing tawo o mga tawo nga nagsakay og motor
nga milabay sa highway.

Si Kag. Fritz Diaz kauban ang team Dumaguete ug
Zamboanguita. Kuha gikan sa Siaton, Negros Oriental.

Fritz Diaz Cup Open
Basketball Tournament

Lima ka team sa basketball
ang misalmot sa Fritz Diaz Cup
Open Basketball Tournament.
Ang lima naglakip sa mga
team gikan sa Tanjay,
Bayawan-Bonawon, Siaton,
Zamboanguita, ug Dumaguete
aron magbangga.
Si Kag. Fritz Diaz miingon
nga “siya ang unang naka pashoot sa basketball ring diha
sa Quisay Gym, ug ang iyang

pagpadula dili estratihiya nga
pamulitika, kon dili tungod
kay aduna siya’y gugma sa
dulang basketball”.
Gidumog ang maong
padula sa mga katawhan,
hangtod karon nagpadayon pa
gihapon ang bangga sa mga
pinakaperteng manunula og
basketball gikan sa nagkalainlaing siyudad ug lungsod.
(Eugene Jamandron)

Pabasa

Libreng pabasa sa Kitang Lungsuranon alang sa naghulat sa
ilang turno sa pagbayad sa PhilHealth niadtong Septyembre
8, 2014.

Pamilya Alabata sa Brgy. Maloh ka duha gikawatan
Gisulod sa wala mailhing kawatan ang panimalay ni Abelina
Alabata, 50 anyos, tindera og pagkaon sa Maloh High School,
niadtong Septyembre 11, 2014 sa alas 2:22 sa hapon. Subay sa
tahu sa kapolisan, gitang-tang sa kawatan ang jalousie sa bintana
mao nga nakasulod kini. Gituhoan nga ang kawatan dunay
gibanabana nga 4 ka tiil ang gitas-on, nag-edad og 20, tabunon,
ug niwang ang lawas. Nakaipsot kini sa dihang nabantayan sa
bana ni Alabata apan dali kining dalagan. Nakuha sa maong
kawatan ang usa ka Myphone nga cellphone, pitaka nga adunay
lisensya ug rehistro sa motor, duha ka Jag nga karsones, tulo ka
purol, ug kwarta nga subra P5,000. Kaniadto gikawatan pud sila
sa ilang silingan nga 15 anyos nga batang lalaki og balor P1,000
apan giilisan kini sa ginikanan. Karon nagpadayon pa ang pagimbestigar sa maong hitabo.
Mga hubog nagsumbagay
Lima ka mga tawo nga gikatahung nag-inum ang
nagsinumbagay mga alas 6:50 sa gabii niadtong Septyembre
11, 2014 diha sa Temple (ilimnan duol sa bus terminal). Tahu
sa kapolisan nagkanayun nga samtang nagkanta si Jofel Rey
Macajelos, 27 anyos, taga Brgy.2, giduol kini ni Johnjohn
Gumadlas, 24 anyos, mananagat nga taga Bonawon og giagawan
og microphone ug nasuko. Nilaban sila si Rizaldy Eparwa ug
Decederio Lawog sa maong biktima mao nga nisukol usab si
Wilson Paligsa (kauban ni Gumadlas) mao nga nagsumbagay
sila. Nabuak ang usa ka plastic nga lingkuran, duha ka botelya
nga grande, ug adunay wala ka bayri nga P480.00. Gituhoan nga
tungod sa ilimnong makahubog ang hinungdan sa maong hitabo.
Gidala sila sa estasyon sa pulis human gipatambalan.

Nagpahiyom sila si Felimon Ege,Jr., Kag. Fritz Diaz, Dionesio
Diaz, Jaymar Kinkito, Rhodenito Totoya Exconde, ug Bambi
Rapada atol sa Fritz Diaz Cup, Open Basketball Tournament
sa Septyembre 14, 2014 sa Quisay Gym.

