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“Magpabilin ko nga
magtindog sa baruganan
sa mga Siatanon, dili nako
gibaligya ang
katungod
sa mga Siatanon.” Kini
ang pamahayag ni Mayor
Fritz Diaz atol sa press
conference o pakighinabi
sa mga tigbalita bahin sa
kontrobersiyang pagpanagiya sa “Turtle Island” lawis
(lawis) sa Siit Bay, Siaton
niadtong Hunyo 8, 2017.
Ang lawis mao karon
ang unod sa panagbangi
labot sa pagpanag-iya niini
tali sa lokal nga kagamhanan
sa Siaton pinanguluhan
ni Mayor Diaz batok ni
Atty. Richard Enojo, ang
Provincial Legal Counsel
sa iyang personal nga

kapasidad. Ang panagbangi
miabot na sa korte.
Mipakita og ebidensya
nga mapa ug kopya
sa
Ordinansa
Numero
134, 2008 lakip ang

Memorandum of
Agreement
(MOA)
ang
Siaton Assesors
Office
aron
ipamatuod nga
sakop sa Siaton
ang lawis atol sa
press conference.
Mibutyag
usab si kanhiSiit
Kapitan
Bundocan, nga ang lawis
kaniadto
gitawag
nga
timberland o kakahuyan
ug dili kini alienable and
disposable o dili mahimong
padayon sa panid 3

Ang paskin sa lawis samtang padayun ang kaso sa korte.
(Hulagway ni Syril Repe)
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P6.00

Malabuhan
Cellsite
gitukod
walay
permit
Ang Globe cellsite sa
Malabuhan gitukod nga
wala miagi og regular nga
proseso sa paglukat og
permit. Kini ang reklamo sa
mga lumulopyo ug Kapitan
sa Malabuhan.
Giangkun ni Globe
representative
Fil
G.
Alfafara nga Barangay
Inalad ang nakabutang sa
location site o lugar nga
tukuran sa maong cellsite ug
dili Malabuhan. Apan wala
usab siya mihatag og katinawan ngano nga didto man
sa laing lugar mipatindog sa
cellsite.
Hinuon mibutyag si
Alfafara nga gipugos sila
ni
Presidente
Rodrigo
Duterte pagpalambo sa
ilang serbisyo hinungdan
nga nanglimbasog sila
nga magtukod og duha
ka cellsite sa Siaton - ang
Malabuhan ug unya ang
Salag.
Si Konsehal Miguel
Dungog
mimando
padayon sa panid 2
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EDITORYAL

Ang Adlaw sa
Kaugalingnan
Matag tuig saulogon ang Adlaw sa Kaugalingnan o
Independence Day. Kini agig pagtimaan sa kagawasan nga
naangkun sa Nasud nga Pilipinhon gikan sa mga kamot
sa banyaga diin ang nasud nailalum sa ilang paghari ug
pagmando.
Kining tinuig nga pagtimaan matag Hunyo 12 nasugdan
human si Kanhi Presidente Diosdado Macapagal nipirma
sa Akta Republika Numero 4166 niadtong Agosto 4, 1964.
Ang maong akta naghimo nga pista opisyal ang maong
adlaw basi sa deklarasyon sa pagkagawasnon o Declaration
of Independence sa Hunyo 12, 1898 pinaagi ni Heneral
Emilio Aguinaldo ug mga rebolusyunaryong Pilipino gikan
sa kolonisasyon gikan sa pagsakop ug paggahum sa mga
Espanyol. Gipataas ang bandila sa Pilipinas ug gipatokar
ang nasudnong kanta sa nasud sa unang higayun niadtong
1898.
Apan wala kini magdugay kay wala man giila sa
Espanya ug Amerika ang maong deklarasyon. Gani gihimo
ang Treaty of Paris o kasabutan sa 1898 nga nitapos sa giyera
tali sa Espanya ug Amerika diin gisurender sa Espanya ang
tibuook nasud nga Pilipinas ngadto sa Amerika.
Apan nanglimbasog ang Pilipinas batok na usab
sa Amerika hangtud nga naangkun niini ang national
sovereignty o nasudnong gahom niadtong Hulyo 4, 1946,
pinaagi sa Treaty of Manila.
Kini ang hinungdan nga kaniadto ang Adlaw sa
Kaugalingnan opisyal nga gisaulog matag Hulyo 4 hangtud
nga napirmahan ang Akta Republika Numero 4166.
Nindot nga hunahunaon nga nagbunga gayud ang
mga panglimbasog sa mga bayani nga nitaya sa ilang mga
kinabuhi aron lamang maangkon ang kagawasan sa nasud.
Apan isip usa ka Pilipino nga nagdimdim na karon
sa kagawasan unsa man ang imong nabuhat aron kini
mapadayon ug dili mapanamastamasan?
Ang bandila sa nasud usa ka simbolo diin ang lainlaing
kolor niini nagkahulugan sa mosunod: asul alang sa kalinaw,
kamatouran ug hustisya; pula alang sa kabayanihan ug
kaisog; ug ang puti alang sa pagkamakiangayon ug panagigsuonay. Duna ka ba niining maong mga hiyas isip usa ka
Pilipino?
Kini ang angayan nga aninawon sa tanan tungod kay
sayang lamang ang matag tuig nga pagsaulog sa Adlaw sa
Kaugalingnan kun dili masabtan ang tinuod nga diwa ug
kahulogan niini.
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SIWASA, Si-it, ubp.
Kamaayo sa bag-ong tudling nga gitaak karon sa mga
myembro ug mga pangulo sa SIWASA. Una sa tanan,
gibutyag sa labing klarong pagkasulti nga ang tanang
mga myembro mao ang tag-iya niining kooperatiba, busa
sila ang magdesisyon, magmando, mag-utingkay, magbuot
kon unsay maayong pagsirbe sa lungsod pinaagi sa tubig
nga mag-agas sa panimalay.
Ikaduha, ginaestudyohan ug ginabag-o nila ang mga
reglamento nga gabay sa ilahang pagdumala sa trabaho ug
negosyo, ug sa kaugalingon.
Ikatulo, ang pagdumala ni Mrs. Melita Capitan
isip napiling pangulo, nagmagikan sa Diyosnon nga
pagserbisyo, sa kadasig sa pagtutok sa pagdumala sa mga
empleyado ug sa mga buluhaton gamit ang kaalam, kaisog
sa konsyensya, ug pagkamatarong sumala sa mga gabay.
Hinaot nga makasabot kitang tanan ug mopakig-ambit
sa positibong panghunahuna--sa dili pa una mosupak kon
ugaling anaay dili maayong sundon.
-----------------------------------Ang polo sa Siit iya ba sa Zamboanguita o sa Siaton?
Kon walay legal nga tag-iya ang usa ka lawis (peninsula),
unsa ang paagi nga makaangkon niini ang bisan kinsa
kanatong Pilipinhon? Mao ba kini ang lantugi karon
ni Siaton Mayor Fritz Diaz ug Atty. Richard Enojo sa
Provincial Legal Office?
-------------------------------------Mabuhi ang Sangguniang Bayan ug PNP sa pagdungog
sa mga mulo nato kontra alingasang motor! Karon, pwede
bang idugang nato ang alingasa nga chain saw ? Kitang
tanan nasamok na ini. Kon walay makapukan sa lubi nga dili
alingasa, atong bahinon ang adlaw: tugotan ang paggamit
niini 8:00 sa buntag hangtod 12:00 sa mudto. Sa ingon, dili
tibuok adlaw nga mag-antus ta! Pwede ba kining ilakip sa
permit sa pagpukan? Ug kon may kalapasan, hatagan og
katungod ang bisan kinsa nga moreport sa Kapulisan.
Usa pa pud ang karaoke. Kalingawan man gayud kini
sa mga tapok-tapok. Apan kadtong wala sa tapok maoy
mapenitensya sa alingngogngog! Nganong kusgon man
gyud ang mikropono o mayk? Pwede ba nga dili itugot
ang pagkaraoke lapas sa alas 10:00 sa gabii?
Malabuhan... gikan sa panid 1
nga
kinahanglan
nga og dokumento o permit ug
kompletohon
ang
mga gitrabaho na kini.
Plano usab sa Globe
papeles usa magtukod og
nga
tukuran og cellsite ang
cellsite. Apan kay natukod
Salag
apan maghimo una og
naman kini busa magbayad
public hearing usa tukuron
sila og multa sa lungsod.
Nangayo
usab
ang ug humanon ang paglukat og
Sangguniang Bayan (SB) permit. Kini ang mando sa SB.
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SU, US
Embassy
manalipod
sa katubigan
Si US Public Affairs
Officer Carolyn Glassman ug
National Scientist Dr. Angel
Alcala mipakitag suporta
sa 40 ka tinunan ug lima (5)
ka magtutudlo
sa
Biology
Dept., Silliman
University
alang sa ilang
proyekto
nga
Water Quality
Monitoring of
Water Treatment
Facilities
(pagsubay sa kalidad sa
tubig sa mga kasangkapan
nga naglimpyo sa tubig)
Turtle... gikan sa panid 1
puy-an ug dili mapanag-iya
og lain.
Gani si MSWD-Head
Panfila Elumir miingon nga
nahatagan na og tag P10,000
ang kada pamilya nga
lumulupyo aron mobalhin
og balay tungod peligro
gumikan sa katalagman kay
dilekado sa kinabuhi.
Sa iyang bahin, si
Atty. Enojo mipakita usab
og dokumento ngadto sa
mga tigbalita pagpaligon sa iyang pag-angkon
(ownership)
sa
lawis.
Miduso usab siya sa pagkuha
sa preliminary injunction o
pasiunang kamandoan alang
sa Temporary Restraining
Order (TRO) o mando sa
temporaryong
pagsanta
subay sa pagbatok sa
lungsod sa Siaton sa iyang
claim.
Apan si Diaz nagtuo
nga wala’y TRO nga nakuha

sa siyudad ug lokal nga
kagamhanan sa Negros
Oriental (LGU).
Mibutyag si Glassman
nga,
“kinahanglan
ang
panaghiusa
alang
sa
kinaiyahan,
kay
makapahimulos gayud kita
kung atong atimanon ang
katubigan, busa protektahan
kini alang sa limpiyo ug
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kasaligan nga kalikopan.”
Dunay
igahin
nga
P100,000 sa pagpatuman sa
maong programa, matud ni
American Study Research
Center pangulo Nenith
Calibo.
Gali ang mga
tinun-an ug magtutudlo
nagtambayayong
pinaagi
sa ilang Service Learning
Program
alang
sa
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sa kusina (waste water).
Matud ni Dr. Robert
Guino-o, pangulo sa Biology
department sa Silliman
University ang katuyoan sa
maong programa mao nga
ang mga LGU sa probinsya
makahimo og kaugalingon
nga waste water treatment
facility. Nanghinaot usab
siya nga ang siyudad sa

Si US Public Affairs Officer Carolyn Glassman ug National Scientist Dr. Angel Alcala
(ikaduha ug ikatulo galingkud gikan sa wala) kauban sa mga tinun-an ug magtutudlo sa
Biology Dept. sa Silliman University.
komunidad. Lig-on gayud Dumaguete
mohunahuna
proyekto
ug
si Enojo labot sa paghimo nga mosuporta ang Silliman niining
University
ug
embahada
misugyot
nga
kung
mahimo
og alad sa ubang parteng
sa America sa pagtambal buhion pag-usab ang waste
bahin sa lawis,
Hinuon si Diaz miingon sa mga sinalibay nga tubig water treatment facility
nga mahimong atimanon gikan sa mga kasilyas sa Quezon Park. (Eugene
ang lawis ug ang kinaiyahan indoor, banyo og hulogasan Jamandron, SU MassCom)
kay mahimo usab kining
sentro sa Turismo. Gali diha
na’y mga foreign investors
o kapitalistang langyaw nga
Himoa ang inyong party, debut,
mibisita sa mga milabay nga
workshop-seminar, program, o
bulan.
Sa
pagkakaron,
bayle sa
padayun ang paghusay sa
korte kung kinsa gayud ang
manag-iya sa lawis. Matud
ni Diaz nga “we will respect
the decision of the court.”
(morespeto sila sa desisyon
sa korte)
Duna’y
polis
ug
sundalo nga nagbantay sa
Bag-o, Elegante, Class!
lawis. Nakapaskil usab ang
“Government
Property”
Text/Tawag sa 09568128265
nga karatula didto mismo
sa “Turtle Island” samtang
hulaton ang desisyon sa
korte.

For Rent
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Adlaw sa
Kaugalingnan
2017 gisaulog
Ang
PNP-Siaton
P.A.T.R.O.L PLAN 2030
kauban ang lokal nga
kagamhanan
sa
Siaton
misaulog sa ika-119 nga
Adlaw sa Kaugalingnan o
Independence Day niadtong
alas 8:00 sa buntag Hunyo 12,
2017 sa Siaton Plaza.
Ang kasaulugan tema
mao ang “KALAYAAN 2017
PAGBABAGO
SAMASAMANG BALIKATIN”.
Ang pag-isa sa bandila
giulohan ni PCI Varie Aniñon
Villanobos sa Siaton PNP,
kauban ni Mayor Cezanne
Fritz H. Diaz, DepEd, DSWD,
opisyales sa barangay, BFP ug
BJMP.

Ang grupo sa mga bata sa Siaton Football Club nagpakita sa ilang abtik nga suporta
panahon sa kasaulogan sa ika 119th nga Adlaw sa Kaugalingnan sa Oval. Hulagway
gikan sa Siaton FC.

P13M nga dalan
ipatuman

Si Jasmin Espino, representante gikan sa opisina ni BisePresidente Robredo Leni mitumaw sa Sangguniang Bayan aron
ipahibalo sa tanan ang proyekto sa imprastraktura nga maglakip
ang dalan gikan sa umahan ngadto sa baligyaan.
Nakighinabi ngadto kang Mayor Fritz Diaz si Espino bahin
sa mga dinalian nga proyekto alang sa mga kabarangayan.
Andam usab silang makigpulong sa mga kapitan sa barangay sa
dili pa motapos ang Hunyo.
Mokabat og P3 ngadto sa P13 milyones ang proyekto alang
sa 2016-2017 gikan sa opisina sa Bise-Presidente. Dunay gigahin
nga P13 Milyones (DILG Fund o pondo) alang sa Siaton pinaagi
sa paningkamot ni PCL Presidente/Kag. Miguel Dungog.

FOR SALE - SKY LANTERNS
(Chinese Lanterns)

Make your evening event
memorable!
Text or call

09568128265

