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Pangandam sa Eleksyon 2016
Nagtambayayongay ang
Siaton Pulis ug Comelec
alang sa eleksyon nga
magmalinawon ug hapsay
karong Mayo 9.
Lakip sa buluhaton
sa Siaton Pulis ang Peace
Covenant
Signing
o
pagpirma sa kasabotan sa
kalinaw, ang kahilwasan
sa Comelec ubos sa Oplan
Baklas, pagluwas sa mga
alagian sa paghatod sa
mga ballot boxes ug Voting
Counting Machines (VCM),
ug pagbangot sa mga armas
ilalom sa Oplan Katok.
Miabot na ang 67 ka mga
Voting Counting Machines
diha sa opisina sa Comelec sa 2GO ngadto kang Officer sa Comelec-Siaton,
aron gamiton sa eleksyon. Felixberto E. Gonzaga, ang mga VCM.
Election
Gitugyan ni Archel Torres kasamtangang
padayon sa panid 3

Mayo 9, way
trabaho
Gideklarar
sa
Malakanyang nga walay
trabaho o special nonworking holiday ang adlaw
sa piniliay sa Mayo 9, 2016.
Matud pa ni Presidential
Communications
Operations Office (PCOO)
Kalihim Herminio Coloma
Jr., nahisulod kini sa
Proclamation No. 1254 nga
padayon sa panid 4

Kamatuoran
Pagbuligay
Lungsod mauswagon

P-Noy nanawag: Paghiusa
batok peligro

Si Pres. Aquino nabalaka
kon unsa ang dangatan sa
nasod ilalom sa mando ni
Mayor Rodrigo Duterte kon
siya ang mapili nga Presidente.
Kini tungod sa anunsyo ni
Duterte sa niaging semana nga
(1) walaon niya ang Kongreso
sama sa gihimo ni Marcos; (2)
magbutang og gobyernong
rebolusyonaryo –diin wala’y
giila nga balaod, busa siya
ang magagusto kon unsaon

kitang tanan; (3) pamatyon
ang tanang criminal bisan
wala’y panghimatuod; (4)
walaon ang relasyon sa mga
kaalyadong nasod sama sa
USA ug Australia.
Sa
miaging
semana
napasakaan usab og sumbong
sa Ombudsman si Duterte
mahitungod sa pagkadiskobre
nga nanagiya diay siya og
bahandi nga mas pa sa P 200
padayon sa panid 4

P6.00

Leni Robredo
nag-una
Upat ka adlaw na lamang
hangtod sa May 9 nga
piniliay ug si Leni Robredo
karon ang nag-una sa lumba
pagkaBise-Presidente.
Kini sumala sa pagsukna o
paniid nga gihimo sa Pulse
Asia diin 4,000 katawo ang
gipangutana kon kinsa ang
ilang botaran.
Si Robredo ang kauban
ni Mar Roxas (pagka
Presidente).

Retrato gikan sa Philippine Daily Inquirer

Serbisyo sa katawhan
ang nahimong kinabuhi
ni Cong. Leni, gikan sa
iyang pagkaabogada nga
tigpanalipod sa mga kabus
nga gidaogdaog. Lig-on
ang iyahang pagtuo nga ang
demokratikong katilingban
kinahanglan
nga
dili
mahulog sa kamot sa usa
ka diktador o lider nga wala
magrespetar sa balaod ug sa
mga tawhanong katungod.
(Kinutlo sa Philippine Daily
Inquirer)
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Igong
Pagkaon
Piniliay
2016
Mopili
na usab
kita sadunay
mga kandidato
nga ug
angayan
Ang
Negros
Oriental
igong humay
mais
natong
sangunan
sa renda
sa pangagamhanan
sa tibuok
ug
ubang
produktong
panguma
alang sa 2014.
Kini
nasud lakip na sa lokalidad sa lungsod sa Siaton. Daghan
ang
pasalig nga
gipagula
sa buhatan
Agrikultura
sa
ang gustong
mopapili
ug mipadayag
sasa
ilang
katakus nga
moserbisyo sa lungsod.
lalawigan.
Sa mga Siatanon, seguro pilion ang mamahimong
Gani
giingonog
ngamga
dunay
40 porsyentong
tigpandayang
salalawigan
mga ordinansa
balaud
nga maoy
molingkod
seguradong
humay,
ug sa
70 Sangguniang
porsyentong Bayan
suplaynga
sa bugas
mais. haum
Ang
sa
responsabilidad
ug
trabaho.
Negros Oriental dili makulangan sa suplay sa humay
Dili sayon ang maong trabaho hinungdan nga susihon
ug
ug ubang
produktong
og mais
himbisan
og maayo
ang mgapanguma.
kandidato. Pilion usab
angKon
mayor,
bise-mayor
ug mga
konsehalnga
dilimihapak
lang subay
wala
pa ang mga
kalamidad
sa
sa kasinatian apan sa kinatibuk-ang pagkatawo ilabi na sa
dakbayan
sa Bayawan ug lungsod sa Zamboanguita baglarangan panginabuhi.
nasudnong
situwasyon,
pilion
ang presidente,
ohaySalang,
ang gilauman
nga suplay
sa humay
makaabut
bise presidente ug 12 ka mga senador. Sa pagkakaron,
unta
og 60 porsyento.
naaninaw na sa tanan ang mga plata porma de gobyerno
Nindot
palandungon
nga
dili sa
gayud
o mga
planonga
sa matag
kandidato
alang
nasudmagutman
og tanang
katawhan.
Segurado
usab
kini
nga
duna
nay
napilian
ang
ang katawhan sa Negros Oriental subay niining
tanan tungod kay hapit na man ang piniliay. Gawas lang
kasamtangang
situwasyon.
kun nagduhaduha
pa.
Subay
sa pagpili
mga kandidato,
ayawpanguma
intawon
Ang
padayun
nga sa
programa
sa organikong
ibaligya ang boto. Ang pagbaligya sa boto usa ka
dako
og gikatabang sa pagkab-ot niini. Padayun
panamastamas sa tawhanong katungod sa usa ka
ang
maong programa tungod sa P10 milyones nga
indibiduwal.
Daghang
mga pamaagisa
ngaorganikong
makatabangpanguma
ka nga makabgigahin sa pagpalapnag
diha
ot ang limpyo, luwas, hapsay, lunsay ug malinawon nga
sa
mga lungsod
ug dakbayan.
Padayunsausab
mga
piniliay.
Gani gilatid
man kini pag-ayo
mgaang
ahensya
sama sa Comelec,sasamga
kapolisan,
army ugalang
mga indibiduwal
bansaybansay
mag-uuma
sa maong
og mga grupo nga naghugpong ug nagtambayayong alang
programa.
sa maong katuyuan.
Daghang
benepisyo
nga makab-ot
subay
niini.
Apan kining
tanan kawang,
kun mismo
sa imong
kaugalingon
ka motabang.
Ang dilisapagbaligya
boto
Gawas
ngadili
dunay
igong suplay
pagkaon,sa mas
usa ka dakong tabang alang niini.
luwas
gayud sa
angeleksyon
mga katawhan
gikan saang
mgaimong
sakit
Sa pa
panahon
ayaw insultuha
kaugalingon.
Maalam
mga Siatanon.
Dili magpadala
tungod
kay wala
mayang
sambog
nga makadaut
sa lawas
sa kwarta. Ayaw kahadlok nga mobarog batok sa mga
nga
pestisidyo
kemikal sa abono nga gamiton sa
dautang
buhat sa ug
uban.
pagpatambok
yuta sara,
mga
umahan.
Ang kwartasamahurat
apan
ang boto molungtad ug
motabang
sa
pag-aninaw
sa
kaugmaon
sa tanan.
Hinaut nga masustinir kini nga programa.
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Artista
IbotoArte
angug
Konsyensya!
Ang
mahitungod
sa pulong
piniliaykabanagWalabag-ong
kaayo sapanultihon
atong sinultihan
ang mga
ingon:
“Dawata
ang
kwarta
apan
iboto
ang
konsyensya.”
hin sa “art” ug “artist”. Gani, ang diksyonaryong CebuanoGumikan
sa “malamposon”
nganagkabat
paggamit og
og 1175
kwarta.ka
English nikini
Rodolfo
Cabonce nga
Ang
lungsuranon
nahibalo
nga
ngil-ad
ang
pagdawat
dahon naghatag lamang og mga pulong nga kinatsila:
og kwarta, hinabang, paeskuyla, ubp isip bayad sa imong
“arte”supak
ug “artista.”
boto;
kini sa sukaranan sa demokratikong katilingban
adlaw-adlaw
nga gamit
niining
ka pulong,
dili
nga Sa
atong
giamomahan.
Nahibalo
ba duha
kita nga
ilegal ang
usab silaingon
makahatag
bug-os nga
pagpalit
man saog
pagbaligya
sa kahulogan.
atong boto? “Ga-inartista”
angkandidato
tawo kansang
sulti o buhat
dili matinud-anon.
Ang
nakasabot
nga ang
Pilipino may
katilingbanong
o okultura
ngasagitawag
“Arte kaayo” angbatasan
linihokan
binuhatan
tawo kon“utang
lapas
kabubut-on”.
nilaang
kitagustong
pinaagiipasabot
sa pagbilin
na sa naandanGinapahimuslan
nga maayo. Apan
sa
og
sobre
nga
anaay
kwarta
uban
sa
ngalan
sa
kandidato,
ininglis nga “art” mao ang binuhat sa tawo nga nagpakita
walay
estorya-estorya,
kay inig
abri nato sa sobre, bisan
sa tinuod
nga pagbati gikan
sa kalag.
og mainsulto o malisang kita, unsaon man nato pag-uli
Apil niini ang mga sinulat sama sa sugilanon ug
sa sobre? Maulaw man kitang mobalibad. Wala pud sa
balak;
mga pasundayag
sama
sanahoni
awit,
sayaw,
atong naandan
ang pagdumili
ilabi
kon ug
kaila
o paryente
dibuho,
nga hulagway,
pelikula,
ug dula.
Arte
nato
ang pinintal
“naghatag”.
Busa, dawaton
na lang;
siyempre,
usab angkamaanindot
sama sa mga balay,
mobotar
kay nidawatnga
manginama
ka!
taytayan,
igsulol-ob,
uubp.
Kining tanan
nga binuhat
Kana kon
wala kita
nagpanalipod
sa kaayohan
sa
katilingban.
Kana kon
wala kitakalingawan
nakasabot osatabang
atong
sa tawo makahatag
og kahimuot,
katungod
isipApan
tawodilinga
kagawasan,
ilalom og
sa
sa kinabuhi.
angmay
tanang
binuhat matawag
demokratikong
sistema
sa
panggobyerno
o
pagdala
sa
“arte” kay kadto lamang nga nagmagikan sa kalag—busa
lungsod,
lalawigan
ug nasod.
Atong responsabilidad
ang
makahikap
usab sa kalag
sa nagsud-ong
o naminaw—ang
pagbantay ug pag-amoma sa kaayohan sa tanan: kalikopan,
hingpit nga
matawaghamugaway
og “arte”. Ang
nagbuhat
og maayong
arte mao
kalinaw,
edukasyon,
nga
pagpuyo,
ang matawag
og “artista”.
panglawas,
kalinaw,
ekonomiya, maayong nasod kauban
Nailhan
nga
Pilipino silasasi kaugmaon
Edilberto ug
sa mga nasod saartistang
kalibutan—hangtod
sa
Edith Tiempo,
Pena-Reyes
(manunulat);
atong
kaapohan.Myrna
Kining
piniliay usa
ka dakong Leandro
higayon
nga
mapamatud-an nato
atong (honi
pagkaresponsableng
Locsin(arkitektura);
Ryanang
Cayabyab
ug awit); FerPilipino.
nando Amorsolo (pamintal og hulagway); Liza Macuja
Wala’y
kalabutan
ang
kwarta.
Palit oog
wala,
botaran
(sayaw),
uubp.
Karong
tuiga,
wala hatagi
pasidungog
nato
ang
maantigong
modala
sa
lungsod
ngadto
sa
ni P-Noy si Nora Aunor tungod kay nadakpan ug nasilokaugmaon
nga
atong
gusto,
kanang
dili
mangilkil
og
20-30
tan siya sa Estados Unidos sa pagdala og droga sa maleta.
porsyento sa kada proyekto; dili manguha og bintaha alang
Apan
angnegosyo
pagdalaug
niya
sa papel
sa pipila
ka mga
pelikula
mao
sa
iyang
alang
sa bolsa
sa iyang
paryente
anghigala;
nagmatuod
hingpit siyang
tawagon
og “artista”,
ug
ug dilinga
mag-usikusik
og tyempo
sa pagpalta,
sa
dili
lamang
“aktres”.
paglulinghayaw, ug sa pag-atina sa kaugalingon lang.
Karong
nayugyug
kalibotanKwarta
gumikan
Hibaloisemanaha,
lang nga illegal
ang ang
kwartahay.
o
wala,
unsay hukom
sa imong
konsyensya?
sa kamatayon
ni Robin
Williams,
artista sa pelikula ug
entablado (komedya). Lab-as ug mamugnaon ang iyang
pakatawa; ang pagdala
sa papel
IBALIKniya
NATO
SI sa “Dead Poets
Society”, “Good Morning Vietnam”, uubp. nakapapukaw
sa kahiladman sa atong kalag kon unsa diay ang atong
pagkatawo. Nanu-nanu, Robin Williams. Magmalinawon
PAGKASENADOR
ka unta sa imong
pagpahulay!
Pangutana: Kinsay imong kinaham nga aktor ug akANAK-SIATANON
NAGAPAUL-ID
UG nga dili
tres? Unsang
pelikula o sine
ang imong nakita
nimo
malimtan? Unsay
nakahikap
ato sa imong
pagbati ug
NAGAPATIN-AW
SA
PAGPALAKAW
SA NASOD
pagkatawo? Matawag ba ang Ginoo og “artista”? Unsay
ngakalag?
Binayran
iyang binuhat nga makahikap Pahibalo
sa imong
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Isyu labot sa kababayen-an
ug kabataan gihisgutan
Gidapit sa Diocesan Electoral Board (DEB) pag-usab
ang 11 ka mga kandidato sa kongreso sa tulo ka distrito
sa probinsya sa laing pulong-pulong nga mitutok sa mga
polesa sa pagsuporta sa mga panginahanglanon ug problema
sa kababayen-an ug kabataan.
Ang mga representante sa mga kapunongan sa
kababayen-an miingon nga ang kababayen-an ug kabataan
giila nga dunay labing dakong puruhan nga masakitan
sa katilingban ug nagkinahanglan og pagtagad sa mga
magbabalaod.
Ang mga kaso sa pagdagmal sa kababayen-an sa nasod,
sumala sa taho sa Philippine National Police, misaka sa
lima ka pilo sa milabay nga 16 ka tuig.
Ang talaan sa Negros Oriental Provincial Police Office
(NOPPO)-Women and Children’s Desks nagpakita sa
padayong pagsaka sa mga kaso sa paglapas sa Republic Act
9262, ang Anti-Violence against Women and their Children
Act o balaod batok sa pagdagmal sa kababayen-an ug ilang
kabataan.
Sa miaging tulo ka tuig, ang gitaho nga mga kaso
misaka og 54.79%, gikan sa 1,734 sa 2013 ngadto sa 2,684
sa 2015.
Kining mga kaso naglakip sa abusong panglawas, ug
gisundan sa abuso sa panghunahuna ug pagbati ug abusong
ekonomikanhon.
Niadtong 2015 ang abuso batok sa kabataan miabot og
1,155 ka kaso, 628 batok sa batang babaye ug 527 batok sa
batang lalaki. Ang kaso sa paglapas sa RA 9262 o VAWC
Law miabot og 1,539.
Ang pag-abuso sa kababayen-an ug kabataan naglakip
sa abusong panglawas, sekswal, panghunahuna, ug
ekonomikanhon.
Pangandam... gikan sa panid 1

Matod
ni
PO3
Ma.
Faustina.
L. Kitane, ang ilahang
buluhaton mao nga makita
sila sa katawhan o police

visibility, pagpatrolya o
mobile patrolling, pag-adto
sa Comelec checkpoint,
pag-apudapod og pulyito,
ug dialogues labi na sa mga
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Pabalay way
kuryente ug tubig
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Padayun nga walay
tubig og kuryente ang mga
panimalay sa proyekto
sa pabalay sa San Jose
Itik.
Kini nahibaluan
human gibisita sa KL ang
pabalay nga gipaluyuhan
sa Department of Social

kada balay nagkantidad og
tag P70,000 nga gikan sa
Core Shelter AssistanceDSWD.
Karon
giduso
sa
Sangguniang Bayan ang P3
milyon alang sa bintana nga
jalousie ug pagpintal sa mga

Welfare and Development
(DSWD) alang sa mga
nabiktima sa bagyong
Sendong niadtong 2012.
Hinuon aduna nay pintal
ang atop, pultahan, ug
kasilyas sa mga balay. Sa
tumoy nga bahin, pipila ka
balay dunay haligi ug atop
apan wala pay bongbong.
Gidonar ang luna alang
sa proyekto sa pabalay ni
Alona Ator kaniadto ug ang

balay.
Kahinumduman
nga
dunay Memorandum of
Agreement ang lokal nga
kagamhanan sa Siaton ug
ang Development Regional
Field Office VII alang sa
pagtabang sa pagpatuman
sa DSWD Core Shelter
Assistance Project (CSAP)
para sa mga pamilya kansang
balay naguba tungod sa
Bagyong Sendong.  

patigayon o buhatan. Kining
tanan may kalambigitan
sa PNP Patrol Plan 2030
ug SAFE 2016 ubos sa
pagmando nila ni PCI

Alvin Asonio Futalan,
Acting Chief of Police,
ug PI Jovenal Dela Peña
Rado, Deputy, inubanan sa
Comelec ug LGU-Siaton.
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Katahum Potpot Festival gisaulog

Nagpahiyom usab ang managtiayong Juniebert Gadingan ug
Marissa kauban ang ilang anak nga si Princess.

Panglantaw
Niining panahon sa
pagpili sa buot moserbisyo
sa gobyerno dili unta nato
himoon kini nga mitsa sa
pagkabahinbahin
kondili
taytayan sa pagkahiusa.
Sa pag-alagad, aduna
gayud kini kauban nga
sakripisyo ug pagdawat sa
mga kahuyang o kahinay
ug kakusog sa kada
usa. Mao kini unta ang
mopanday sa umaabot nga
gobyerno nga moalagad sa
katawhan. Apan, kung sa
atong pagpanglimbasog ug
sa atong tumong sa pagalagad ug pagpili sa mga
lider sa katilingban, atong
naguba ang relasyon nga
naggunit sa kalampusan
isip
lumopyo
niining
mauswagon unya nga
katilingban, dili gayud kita
magmalamposon.
Inigabot
unya
sa
unos nga mohagit sa
atong
pagkaPilipino
o

pagkaSiatanon, kay tungod
kita
napikaspikas
sa
panagbingkil sa opinyon
o ideolohiya, mapapha
lang unya kita susama sa
mga abog nga mopaanodanod sa kahanginan nga
mopaabot lang unya kung
asa idagsa sa kahanginan.
Hinaot unta, nga dili nato
kalimtan, nga pagkahuman
niining bugnong lugaynon,
ikaw ug ako magpabiling
Pilipino,
magpabiling
Siatanon, nga maoy bugtong
magtimbayayongay
sa
tanan unya nga umalabot
nga kauswagan o, simbako
palayo, sa katalagman
o kapakyasan. Bisan sa
atong
pagkabahinbahin
sa prinsipyo o ideolohiya,
maghiusa gihapon kita.John
Jotham
Gadiane Repollo, AFP
Medical Center-V. Luna
General Hospital

P-Noy... gikan sa panid 1
ka milyon sa nagkalain-laing
bangko samtang nagpaila siya
nga pobre ug dili korap. Ang
mga nabungat niya kabahin sa
pagpanglugos nagapaila usab
sa nagkulang nga pagtahud
sa kababayenhan ug sa
katilingban.
Nabalaka si P-Noy nga

ang atong demokrasya nga
gibayaran sa dugo sa mga
nangamatay sa tyempo ni
Marcos,
nga
hinayhinay
nga nagabakon ngadto sa
matuod nga kagawasan, nga
nakauswag na padulong sa
maayong
ekonomiya
ug
kusgan nga pagsalig sa Balaod
mahulog na usab sa kamot sa

Midaog si Tantee Toquiro isip labing paspas nga mosikad
sa potpot ug si Alberto Naquimen isip labing nindot nga
pag-adorno sa potpot atol sa panuigong Katahom Potpot
Festival nga gihimo niadtong Abril 28, 2016, alas 2:00
sa hapon sa Siaton Oval. Ang Katahom Potpot Festival
mao ang naandang tinuig nga kalihokan sa mga drayber sa
potpot ubos sa pangdumala ni Mayor Alberto Ator.
Nalingaw ang mga tawo nga naglantaw sa mga potpot
nga giadornohan sa mga recycled nga materyales o mga
biya na nga galamiton. Pito lang ka potpot ang misalmot
karong tuiga, mas dyutay kay sa miaging tuig. Sa laing
bahin, ang lumba sa pagsikad sa potpot gisalmotan sa 29
ka mga drayber. Nahimuot ang katawhan nga naglantaw
sa ilang mga suking potpot drayber nga naglumba og sikad.
Diha usay grupo sa mga batan-on nga nagsinggit pagdasig
sa mga drayber nga daw ilang idolo.
Si Naquimen nga taga-barangay Poblacion 3 nakadawat
og P3,000 nga ganti. Ang ikaduhang ganti nga P2,000
gidawat ni Jolito Elcara, taga-barangay Salag; ug ang
ikatulong ganti nga P1,000 gidawat ni Junrelle Cabrera,
taga-barangay Sumaliring.
Si TanteeToquiro nakadawat og P2000 isip kampiyon.
Ang ikaduha si Rospisyo Macabinguil nga nakadawat og
P1500; ikatulo si Genesis Abuso, P1000; ug ikaupat si
Isagani Pilinio, P800.
Mitabang sa pagsaulog ang Siaton Polis ug mga
auxiliary ug ang bombero. Ang mga wala midaog sa lumba
nakadawat usab og pahalipay gikan ni Mayor Ator. Natapos
ang bangga sa alas 5:00 sa hapon.
Mayo 9... gikan sa panid 1
gilagdaan ni Presidente
Benigno
Aquino
III
niadtong Abril 25, 2016.
Kini nagpasabot nga
walay trabaho ang mga
empleyado sa pribado ug
mga ahensya sa gobyerno sa
maong adlaw aron hatagan
og higayon ang publiko
nga makabotar sa adlaw
sa piniliay sa Mayo 9 nga
natunong sa adlaw nga Lunes.
Sa
maong
adlaw,
ipatuman ang Department
of Labor and Employment
(DOLE) ang balaud labot sa
sweldo o salary rules diin
dugang 30 porsiyento sa
inadlaw nga suholan sa mga
usa ka Presidente nga buot
mahimong diktador.
Miingon si P-Noy nga
30% lamang kanato ang
nagapaluyo kang Duterte.

mamumuo ang ipatong isip
dugang bayad sa unang walo
ka oras sa pagtrabaho.
Sa Mayo 9, labaw sa
54 milyon ka botante ang
modagsa sa mga oresinto
o polling precincts aron
mobotar alang sa nasudnon
ug lokal nga posisyon.
Matud pa sa labing
ulahing report sa Commission
on Elections (Comelec)
niadtong Disyembre 16,
2015, mokabat sa 54,363,329
ang rehistradong botante sa
tibuok nasod alang sa piniliay
sa 2016, mas daghan sa
52,014,648 ka rehistradong
botante
niadtong
2013
midterm elections. (PIA)
Kon magkahiusa ang 70% nga
nagpaluyo sa ubang kandidato,
dako ang posibilidad nga
maluwas ang atong kaugmaon.
(Kinutlo sa PDI)

