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Editoryal

Baklasin at ibasura ang pribatisasyon!

Ang kinakaharap ngayong
pagtataas ng mga singil at ba-
yaring ito ay bunga ng halos tat-
long dekada nang tuluy-tuloy na
patakaran ng pribatisasyon at
deregulasyon ng mga susing im-
prastrukturang panlipunan. Ang
dating mga empresang pang-es-
tado na pinatatakbo ng gub-
yerno, pinopondohan ng ka-
bang-bayan at deklaradong
nagsisilbi sa "interes ng lipu-
nan" ay pawang pinatatakbo
ngayon ng iilang malalaking bur-

gesya kumprador at kanilang
mga kasosyong dayuhang mala-
laking kapitalista sa ngalan ng
tubo at walang anumang obliga-
syong pangalagaan ang interes
ng mamamayan. 

Kapalit ng pautang, ipinataw
sa Pilipinas ng International Mo-
netary Fund (IMF) at iba pang
imperyalistang ahensya noong
katapusan ng dekada 1980 ang
patakaran ng pribatisasyon at
deregulasyon o pag-aalis ng
kontrol ng estado sa takbo ng

mga serbisyo at yutiliti para
bigyang-daan

ang pamu-
muhunan at
pagpapatak-
bo sa mga
ito ng mala-

l a k i n g

kapitalistang dayuhan at burge-
sya kumprador. Sinamantala ni-
la ang galit ng mamamayang Pi-
lipino sa burukrata kapitalis-
tang diktadurang Marcos at
mga alipures nito na nagpaya-
man sa mga empresang pinata-
takbo ng estado upang ipatang-
gap ang pagbabaklas at pagsa-
sapribado ng operasyon ng mga
ito.

Ang matayog na pangako ng
mga tagapamandila ng pribati-
sasyon ay ang paglikha ng "pan-
tay na larangan" para hikayatin
ang pamumuhunan, ibunsod
ang kumpetisyon at ibaba ang
presyo para sa mamamayan. Sa
pamamagitan ng "build-oper-
ate-transfer," "public-private
partnership" at iba't iba pang
iskema, ipinatupad ang pribati-
sasyon at deregulasyon sa halos
lahat ng larangan ng buhay-
lipunan at ekonomya. 

Isinapribado ang distribu-
syon ng tubig, ang produksyon
at distribusyon ng kuryente,
mga kalsada, ospital at mga pa-
mantasan o baha-bahagi nito,
ang malalawak na lupaing pam-
publiko, telekomunikasyon at
serbisyong koreyo, ang mga
kumpanyang Petron, Philippine
National Bank, Philippine Air-
lines at iba pang dating empre-
sang ipinundar o dating pag-aa-
ri o pinatatakbo ng estado. Ang
pinakamalalaking empresa ay
napasakamay ng pinakamalala-
king burgesya kumprador sa Pi-

Pabigat nang pabigat ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa
harap ng kaliwa't kanang mga pagtaas ng singil at mga baya-
rin. Ang malaking pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT, ang

pagtataas ng singil sa tubig at ang napipintong pagtaas ng singil sa
kuryente ang pinakahuli lamang na mga dagdag na pahirap na ipina-
taw ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Dagdag pa rito
ang tuluy-tuloy na pagtaas ng gastos sa edukasyon, pagpapagamot,
komunikasyon, pabahay at iba pang mga serbisyo at imprastruktu-
rang panlipunan.
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lipinas, kabilang sina Lucio Tan,
ang mga Ayala, Lopez, Coju-
angco, Sy at malao'y ang gru-
pong Pangilinan at mga kasosyo
nitong dayuhang malalaking ka-
pitalista.

Ang proseso ng pribatisa-
syon sa Pilipinas ay batbat ng
korapsyon. Palaging may ibinu-
bulsa ang pinakamatataas na
upisyal ng gubyerno tuwing isi-
nusubasta ang mga pag-aari ng
estado at pumapasok sa mga
kontrata sa pribadong pamumu-
hunan. Minsan ay inilalantad
ang mga kabulukang ito kapag
nakauupo ang karibal na partido
pulitikal, hindi para linisin ang
korapsyon, kundi para buuin
ang mga bagong kontrata, pa-
buran ang ibang negosyante at
makapagbulsa ng kanilang ba-
hagi.

Ang halos 30 taong karana-
san ng mamamayang Pilipino sa
walang awat na pribatisasyon
ang mismong nagpapasinunga-
ling sa kabulastugan ng mga
pangako ng pribatisasyon. Saan
man naghari ang pribatisasyon,
ang dating mga serbisyong pan-
lipunan at imprastrukturang
pampubliko ay naging mga ope-

rasyong komersyal na panguna-
hing nakatuon sa pagkamkam ng
tubo ng malalaking kapitalista.
Ang dating abot-kayang mga
serbisyo ay hirap na ngayong
abutin ng mayorya ng mamama-
yang Pilipinong anakpawis.

Marami sa mga pampubli-
kong imprastrukturang ito ay
ipinundar ng naghaharing esta-
do na namuhunan dito upang
pagsilbihin ang mga ito sa daloy
ng produksyon at komersyo ng
lokal na naghaharing uri at da-
yuhang malalaking kapitalista.

Dahil pinopondohan ng ka-
bang-bayan, ang mga empre-
sang dating pinatatakbo ng es-
tado ay ikinakategoryang "pag-
aari ng publiko" at ang opera-
syon ng mga iyo'y itinuturing na
"serbisyo publiko." Noong pana-
hon ng diktadurang US-Marcos,
may ilang mga empresang priba-
do na isinailalim sa "nasyunali-
sasyon" at kinontrol ng mga
Marcos at mga kroni nila gamit
ang kabang-bayan. Upang ikubli
ang korapsyon, ibinando ang
mga ito bilang mga empresang
pinatatakbo sa "interes ng pub-
liko." Sa kabilang panig, dahil
nasa "interes ng publiko" at pi-

natatakbo ng pondong pampub-
liko, ang mga ito'y inoobliga at
sinisingil ng mamamayan na
maglaan ng serbisyo at opera-
syong abot-kaya ng karaniwang
mga tao.

Sa balangkas ng nasyunali-
sasyon o pagsasabansa ng mga
empresa, imprastruktura at
serbisyo publiko, ipinaglalaban
ng mga demokratikong pwersa
ang paglalaan ng mas malaking
pondong publiko upang ang mga
ito ay maging de-kalidad at
abot-kaya ng mamamayan. Ni-
lalabanan nila ang komersyali-
sasyon o ang pagpapatakbo ng
mga ito para magkamal ng tubo
ang estado at itinuturing ang
"pagkalugi" ng mga ito bilang
kinakailangang puhunan para sa
mas malaking pakinabang ng li-
punan. Kaalinsabay nito, inilan-
tad at nilabanan nila ang buruk-
rata-kapitalistang pagpapatak-
bo sa mga ito at ipinaglaban ang
mas demokratikong pamamaha-
la sa mga empresa, imprastruk-
tura at serbisyo publikong ito.

Binura ng pribatisasyon ang
aspetong "interes pampubliko"
ng mga ito. Dahil ang mga ito'y
pinopondohan ng pribadong ka-
pital (bagamat kadalasa'y mga
utang na may garantiya ng es-
tado), iginigiit na ang mga ito'y
dapat pinatatakbo sa paraang
"episyente at kumikita." Isi-
nalaksak ang prinsipyong "ba-
yad-sa-paggamit" upang big-
yang-matwid ang todong ko-
mersyal na operasyon ng mga
ito at ang kaliwa't kanang pag-
tataas ng mga singilin at baya-
rin. 

Nararapat at makatwiran
para sa mamamayang Pilipino
na igiit ang muling pagsasaban-
sa o pagpapailalim sa kontrol ng
estado ng mga imprastruktura
at serbisyong ginagamit at pi-
nakikinabangan ng mamamayan
at nagpapadaloy ng produksyon
at buhay komersyo. Marapat na
igiit ng mamamayan ang pagba-
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basura sa mga kontrata sa mga
pribadong kumpanya na binig-
yan ng konsesyon sa distribu-
syon ng tubig at kuryente, tele-
komunikasyon, mga ospital at
pamantasan o binigyan ng kon-
trata para gamitin ang mga lu-
paing publiko o para maghukay
ng yamang mineral o langis. 

Maaari nilang ipaglaban ang
muling pagsasabansa ng mga
kumpanya sa transportasyon,
enerhiya at langis at iba pang
kumpanya na may malaking
saysay sa pagtakbo ng ekonomya
at kabuhayan ng mamamayan.

Kaakibat nito'y dapat nilang
labanan ang patakaran ng pag-
babawas ng pambansang badyet
sa mga kinakailangang serbisyo
tulad ng kalusugan at eduka-
syon. Taun-taon ay kulang na
kulang ang inilalaang badyet ng
reaksyunaryong gubyerno sa
mga pampublikong pamantasan
at ospital. Alinsunod sa prinsi-
pyo na ang bulto ng kabang-ba-
yan ay dapat ilaan sa kapakina-
bangan ng mayorya ng mamama-
yan, dapat puspusang labanan
ang paglalaan ng mahigit sang-
katlo ng taunang pondo ng gub-
yerno sa pagbabayad-utang sa
mga dayuhang bangko. 

Sa partikular na kaso ng LRT
at MRT at ng iba pang sistema
ng transportasyong publiko,
marapat na igiit ng mamamayan
ang pagpapailalim ng mga ito sa
buong kontrol ng estado. Nasa
interes ng mamamayang Pilipino
na ibasura ang kontrata sa mga
Ayala at Pangilinan na nagbibi-
gay sa kanila ng 50-taong kon-
trol sa operasyon ng metro
tren�kabilang ang karapatan
na itaas taun-taon ang pamasa-
he rito. Marapat din nilang igiit
ang pagbabasura ng kontrata
na nagsapribado ng distribu-
syon ng tubig sa iba't ibang pa-
nig ng bansa.

Ang nasyunalisasyon ng mga
pampublikong serbisyo at yutiliti
ay marapat na igiit ng mamama-

yang Pilipino sa harap ng lalong
paglala ng krisis panlipunan at
pagdausdos ng kabuhayan. Ma-
katwiran para sa mamamayan na
ipaglaban ang nasyunalisasyon
ng mga ito upang tiyakin ang di-
senteng istandard ng pamumu-
hay ng mamamayan. Sa balang-
kas ng naghaharing malakolonyal
at malapyudal na sistema, mara-
pat na ipaglaban din nila ang de-
mokratikong pamamahala sa
mga empresang ito upang hindi
ito maging instrumento ng pag-
papayaman ng mga burukrata
kapitalista.

Ang gayong mga demokrati-
kong kahilingan ng mamamayan
ay kabilang sa adyenda na ma-
aaring talakayin sa usapang
pangkapayapaan sa pagitan ng
NDFP at ng Gubyerno ng Re-

publika ng Pilipinas. 
Sa programa ng Partido at

ng NDFP, ang pagpapailalim sa
kontrol at pag-aari ng estado
ng pinakamalalaki at susing
mga industriya, ng lupa at likas
na yaman, imprastruktura at
mga serbisyo ay kritikal na as-
peto ng programa sa ekonomya
at lipunan. Sa pamamagitan ni-
to, magkakaroon ang proletar-
yado at demokratikong gub-
yerno ng kapangyarihan na
pagplanuhan ang produksyon
at distribusyon ng yaman ng
bansa sa kapakinabangan ng
lahat at tiyakin na ang lahat ay
may hanapbuhay, nabibigyan
ng libreng edukasyon at libreng
serbisyong pangkalusugan sa
balangkas ng dinamiko, maun-
lad at modernong lipunan.     ~

Iskemang "user-pay," taliwas 
sa serbisyo publiko

Sa Department Order na inilabas ng Department of Transporta-
tion and Communications (DOTC) noong Enero 4, ginamit nito

ang iskemang "user-pay" para bigyang-matwid ang pagtataas ng
pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT. Ang iskemang "user-pay" o ang di-
rektang pagbayad ng konsyumer sa serbisyong panlipunan na gina-
mit, sa halip na kolektibong pagbayad ng mamamayan sa pamama-
gitan ng estado, ay taliwas sa prinsipyo ng pagbibigay ng estado ng
batayang mga serbisyo sa mamamayan. Ang "prinsipyong" ito ang
siyang nasa ubod ng pribatisasyon at ipinatutupad ngayon sa iba
pang serbisyong isinapribado na, tulad ng tubig, kuryente at hay-
wey (sa anyo ng toll fee).

Sa kaso ng MRT/LRT at iba pang imprastrukturang nakapailalim
sa programang Public-Private Partnership ng rehimeng Aquino, ta-
hasang ginagarantiyahan ang "user-pay" sa tagibang na mga kon-
tratang pinasok ng rehimen sa pinaboran nitong mga lokal at dayu-
hang kapitalista. 

Hindi itinatago ng rehimeng Aquino na ang iskemang ito ang na-
sa likod ng pagtatanggal ng "subsidyo" sa LRT/MRT na noo'y pam-
puno sa hindi naaabot na kita ng mga pribadong konsesyuner at ta-
gapamahala sa ilalim ng iskemang Build-Operate-Transfer at Build-
Lease-Transfer ng nagdaang mga rehimen. Layunin ng rehimen na
buung-buo nang ipasa sa mga komyuter ang pagtustos sa gastos sa
pagpapatakbo ng tren at mga pribadong kumpanyang namamahala
rito, na ang kalakhan ay ipinambabayad sa kanilang mga utang. Sa
kaso ng MRT, tinatayang umaabot sa 81% ng kabuuang gastos ng
kumpanya ang napupunta sa bayad-utang. Sa kaso ng LRT1 at
LRT2, umaabot ito sa 47%. ~
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Kontrata sa pribatisasyon sa tubig, pawalambisa!

Mariing nanawagan ang mamamayan na pa-
walambisa na ang Concession Agreement sa

pagitan ng Metropolitan Waterworks and Sewer-
age System (MWSS) at ng dalawang pribadong
konsesyunaryo, ang Maynilad at Manila Water. Sa
halip, dapat nang isabansa ang serbisyo sa tubig
bilang solusyon sa walang kontrol na pagtaas-
singil dito.

Ito ang reaksyon ng malawak na koalisyong
Water for the People Network (WPN) sa desisyon
ng International Court of Arbitration (ICA) o ti-
naguriang The Court nitong Enero 5 na pumapawi
sa pagbabawal ng MWSS noong 2013 na magtaas
ng singil ang Maynilad. Anang WPN, wala nang
saysay ang pagpapanukala pa ng mga pagbabago
sa kontrata sa dalawang pribadong konsesyunar-
yo. Lubusan nang pinawi ng kontrata sa pribati-
sasyon ang pampublikong kontrol at regulasyon
sa serbisyo ng tubig. 

Palabas lamang ang isinagawang arbitrasyon
ng ICA. Bago pa man lumabas ang desisyon nito,
sigurado na ang Maynilad na sa pamamagitan ng
pagdulog nito sa ICA ay maitutuloy na nito ang
taas-singil sa tubig. Ito ay dahil ang ICA ay instru-
mento para lutasin pabor sa interes ng malalaking
negosyo ang mga balakid sa mga kontrata at tiya-
king naipapatupad ang mga desisyon sa arbitra-
syon. 

Sa kasong isinampa ng Maynilad sa ICA, dala-
wa sa tatlong kasapi ng lupong nagdesisyon ay mu-
la sa hanay ng malalaking negosyo�ang kinatawan
ng Maynilad at ICA. Walang kinatawan ang sektor
ng mga konsyumer. 

Ang panibagong taas-singil sa tubig ng Mayni-
lad ay aabot sa `3.06 kada metro kubiko, o 9.8%
na pagtaas sa kasalukuyang bayarin. Inaasahang
papabor din sa Manila Water ang desisyon ng ICA
sa nakasalang din nitong kaso rito.

Dahil sa desisyon ng ICA, hindi maipatutupad
ang naunang kautusan ng MWSS na ibaba ng
dalawang kumpanya ang taripa sa
tubig nang `0.29/metro kubiko sa
Maynilad, at `1.45/metro kubiko
sa Manila Water hanggang 2017.
Batay ito sa ipinatong nilang
maanomalyang mga ba-
yarin sa mga konsyu-
mer tulad ng buwis
sa kanilang kita o
income tax, gas-
tos sa adbertis-
ment, dona-
syon at iba
pang gastusin
ng kumpan-
ya.         ~

Pagsupil sa katotohanan  
sa panahon ng pagbisita ni Pope Francis

Ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino ay tinangkang ta-
bunan ng rehimeng US-Aquino sa panahong dumadalaw sa
bansa noong Enero 15-19 si Pope Francis, ang pinakamataas

na lider ng Simbahang Katoliko.

Inabuso ng rehimeng Aquino
ang poder nito sa ngalan ng �se-
guridad.� Simula noong Enero
16, nagpataw ang rehimen ng
mga restriksyon sa telekomuni-
kasyon at sa karapatang magti-
pun-tipon. Pinigilan din nito ang
iba't ibang sektor na magsalita
tungkol sa mahahalagang isyung
kinakaharap ng mamamayang
Pilipino.

Noong Enero 15, idinetine ng

mga pwersang militar sa Leyte
ang ilang madre na kabilang sa
Sisters Association of Mindanao
(Samin) na sangkot sa gawaing
relief sa Tanauan, Leyte. Binan-
sagan sila ng militar na mga ka-
sapi ng Bagong Hukbong Bayan
sa kabila ng koordinasyon nila
sa arsobispo ng Palo kaugnay sa
gawaing relief sa mga nakalig-
tas sa superbagyong Yolanda.   

Nagpakat din ng napakara-

ming tauhan ng pulisya sa Sa-
mar at Leyte at dinagdagan pa
ng mga tropa ng Philippine
Army mula sa Southern Luzon
Command ng AFP ang pwersa ng
8th Infantry Division. Malinaw
na ang layunin nito ay mapigilan
ang pag-oorganisa ng mga pag-
titipon ng mamamayan para
makapagpahayag ng kanilang
mga hinaing tungkol sa kainuti-
lan, kriminal na kapabayaan at
laganap na korapsyon kaugnay
ng gawaing relief at rehabilita-
syon ng mga biktima ng Yolan-
da. Ilang araw bago dumating
ang lider ng Simbahang Katoliko
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Ikinalulugod ng sambayanang Pilipino 
ang pagsuporta ni Pope Francis 
sa kanilang pakikibaka

Binati ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga paha-
yag ni Pope Francis na sumusuporta sa mga pakikibaka ng
sambayanang Pilipino para sa panlipunang pagbabago.

Binigyang-pansin ng PKP
ang panawagan ng Papa na "la-
gutin ang gapos ng pang-aapi
at inhustisya" na nagbubunsod
ng "iskandalosong di-pagkaka-
pantay-pantay sa lipunan" at
ng "(pagpapanatili) ng karuk-
haan at pagsasaisantabi sa ma-
hihirap." 

Anang PKP, ang mithiing ito
ang nasa kaibuturan ng
rebolusyonaryong pakikibaka
ng sambayanang Pilipino. Patu-
loy na ipinaiilalim ng malako-
lonyal at malapyudal na istruk-
turang panlipunan ang mala-
wak na masa ng sambayanang
Pilipino sa malubhang pagsasa-
mantala at pang-aapi at sinu-
supil ang kanilang mga demok-
ratikong karapatan at kalaya-
an.

Ang panawagan ni
Pope Francis na hara-
pin ang pang-istruk-
turang ugat ng krisis
ay hamon para sa mga
tagapagtaguyod ng ka-
payapaan at kataru-
n g a n
upang
puspu-

sang itulak ang rehimeng Aqui-
no na seryosohin ang negosa-
syong pangkapayapaan upang
resolbahin ang mga sosyo-eko-
nomikong ugat ng armadong
tunggalian. 

Sa pakikipagpulong kay
Pope Francis ng mga pinuno ng
iba't ibang mga relihiyon noong
Enero 18, hiniling sa kanya na
suportahan ang muling pagsisi-
mula ng usapang pangkapaya-
paan ng NDFP at ng Gubyerno
ng Pilipinas.  Anang PKP, lagi't
laging handa ang mga rebolu-
syonaryong pwersa na humarap
sa negosasyong pangkapayapa-
an bilang pamamaraan upang
makamit ang makatarungan at
pangmatagalang kapayapaan.

Ikinalulugod din ng samba-
yanan ang panawagan ni Pope
Francis na labanan ang korap-

syon at wakasan ang
mga patakarang lumi-
likha ng malawakang
kawalang-hanapbuhay
at tumutulak sa ma-
mamayang iwan ang
kanilang mga mahal sa

buhay at
magtrabaho

sa Leyte, naglagay ng mga tsek-
poynt ang militar para higpitan
ang mga sasakyang magdadala
sa mga biktima ng Yolanda na ka-
sapi ng People Surge Alliance pa-
tungong Tacloban.

Mas maaga pa rito, ibayo
pang hinigpitan ng rehimeng
Aquino ang mga kasapi ng mga
organisasyong nagtataguyod sa
karapatang-tao, mga kamag-
anak at mga kaibigan ng 491 bi-
langgong pulitikal na nakadetine
sa kulungan ng PNP sa Bicutan,
Taguig City at sa mahigit 40 pang
piitan sa bansa. Imbing layunin
nito na pigiling makuha ang aten-
syon ni Pope Francis ng nag-
aayunong mga bilanggong puliti-
kal na matagal nang mga biktima
ng malalang inhustisya.

Hindi nakadalo sa misang
ginanap sa Manila Cathedral no-
ong Enero 16 ang organisadong
mga grupo, kabilang ang mga pa-
ri, mga madre at iba pang mga
taong simbahan dahil hinarang
sila at ang ilan ay ikinulong pa ng
mga pulis. Simple lamang ang ha-
ngad nila�maipaabot kay Pope
Francis ang matitingkad na prob-
lemang panlipunan at pang-eko-
nomya na bumabagabag sa mga
manggagawa, magsasaka, mga
walang trabaho, kabataan, kaba-
baihan at iba pang aping sektor
sa lipunang Pilipino.  

Ang mga patakaran at mga
hakbang ng rehimeng Aquino pa-
ra supilin ang katotohanan ay
desperadong mga pagtatangka
para magpakita ng magandang
larawan ng Pilipinas. Sa katuna-
yan, matapos ang halos limang
taong panunungkulan ng rehi-
meng Aquino, lalo pang lumala
ang kahirapan, mga pang-aapi at
pagsasamantala sa mamamayan.
Nagpapatuloy ang walang pakun-
dangang paglabag ng mga pwer-
sa ng estado sa mga karapatang
sibil at pampulitika. Lalo ring lu-
malala ang kalagayang malakolo-
nyal ng bansa.                          ~
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Pagpapalaya sa 3 bihag 
sa digma, kinansela

Napilitan ang National Democratic Front sa North-
eastern Mindanao Region (NDF-NEMR) na ipagpali-

ban ang pagpapalaya sa tatlong bihag sa digma ng Ba-
gong Hukbong Bayan (BHB) noong Enero 17 nang tu-
manggi ang Armed Forces of the Philippines (AFP) na pan-
samantalang ihinto ang operasyong militar nito sa dala-
wang barangay. 

Sa isang bukas na liham sa mga kamag-anak at kaibi-
gan nina PO3 Democrito B. Polvorosa, PO1 Jorie M. Am-
per at PO1 Marichel U. Contemplo, sa Third Party Facili-
tator at sa mamamayan, ipinaliwanag ng NDF-NEMR na
hiniling nito sa AFP na pansamantalang ihinto ang mga
operasyong militar nito sa Barangay Sico-sico at Caman-
anan sa bayan ng Gigaquit, Surigao del Norte upang lig-
tas at maayos na mapalaya ang tatlong bihag at maiwa-
san ang posibleng labanan sa pagitan ng BHB at mga sun-
dalo, subalit tinanggihan ito ni Brig. Gen. Jonathan
Ponce, hepe ng 402nd Infantry Brigade. 

Bago ito, pinalaya ng rebolusyonaryong kilusan sa
Mindanao ang apat na bihag sa digma noong Disyembre.
Sina Cpl. Benjamin Samano at Pfc. Alvin Ricarte ay pina-
laya sa Montevista, Compostela Valley noong Disyembre
21 at sina Pfc. Marnel Cinches at Pfc. Jerrel Yorong ay pi-
nalaya sa Malaybalay, Bukidnon noong Disyembre 26
(hindi sa Marihatag, Surigao del Sur, tulad ng unang nai-
ulat sa AB).

Samantala, pinalaya sa batayang makatao si Jose
Mervin Coquilla, jail warden ng Compostela Valley
Provincial Rehabilitation Center. Si Coquilla, na inaresto
noong Disyembre 23, ay pinalaya sa isang liblib na lugar
sa Compostela Valley nitong Enero 19. Anang NDF-
Southern Mindanao, sinuspinde ang paglilitis kay Co-
quilla bilang tugon sa panawagan ng kanyang pamilya at
kunsiderasyon sa pagdalaw ni Pope Francis sa Pilipinas.
Ipinasa siya sa kustodiya ni Mayor Rodrigo Duterte ng
Davao City. ~

sa ibang bansa. 
Ang pagdamay niya sa mga biktima

ng mga natural na kalamidad at ang
pagkundena sa mabagal at batbat-ng-
korapsyong paghahatid ng relief at ser-
bisyong pangkagipitan ay malalim na tu-
mimo sa mga Pilipino sa harap ng krimi-
nal na kapabayaan at korapsyon ng rehi-
meng Aquino.

Samantala, iniabot ni Obispo Maximo
Ephraim Fajutagana ng Iglesia Filipina
Independiente at iba pang lider relihiyo-
so ang kahilingan ng mga bilanggong pu-
litikal na nag-aayuno sa iba't ibang kulu-
ngan sa buong bansa mula Enero 10. Ipi-
natupad ng rehimeng Aquino ang news
blackout at hinadlangan ang kanilang
mga bisitang abugado, duktor, midya at
iba pa.

Ang hhamon ssa mmga PPilipinong ttaong
simbahan. Ayon sa PKP, bago pa man
ang hamon ng Papa sa mga relihiyoso na
abutin ang mahihirap at api, sadyang
marami na sa mga Pilipinong taong sim-
bahan ang kahanay na ng masang api at
aba at tumutulong sa pagpapalakas ng
kanilang diwa habang isinusulong nila
ang kanilang adhikain para sa pambansa
at panlipunang paglaya. 

Sa pahayag ng Christians for Nation-
al Liberation (CNL), lihim na pambansa-
demokratikong organisasyong masa ng
mga taong simbahan at isa sa mga alya-
dong organisasyon ng NDFP, binati nito
ang panawagan ni Pope Francis sa mga
Katoliko na mamuhay nang simple at
maglingkod sa naghihirap.

Nanawagan ang CNL ng dagdag pang
pagsisikap na pukawin, organisahin at
pakilusin ang mga taong-simbahan para
tugunan ang mahigpit na panawagang
patalsikin ang presidenteng panginoong
maylupa.

Sa harap ng malubhang pagdurusa
ng sambayanang Pilipino, paparaming
mga kabataang pari, madre at iba pang
manggagawang simbahan ang naghaha-
ngad na sumanib sa mga magsasaka sa
pakikibaka para sa lupa, sa mga pam-
bansang minorya sa pagtatanggol sa ka-
nilang lupaing ninuno at sa masang
manggagawa sa pakikibaka nila para sa
mas mataas na sahod at seguridad sa
trabaho.

Ikinalulugod ng PKP, BHB at ng mga

rebolusyonaryong pwersa
ng mamamayan ang mga ka-
bataang taong simbahan sa
kanilang paghahangad na
makihanay sa sambayanang
Pilipino upang kamtin ang
katarungan at kapayapaan. 

Matingkad nilang ipi-
nagpapatuloy ang rebolu-
syonaryong  tradisyon ng
mga paring Pilipino na sini-
mulan ng mga martir na

Gomburza. Humuhugot sila
ng inspirasyon sa magiting
na pakikibaka ng masang Pi-
lipino, maging sa pagkamar-
tir nina Fr. Pops Tentorio,
Fr. Frank Navarro, Fr. Zaca-
rias Agatep, Fr. Nilo Valerio
at iba pang taong simbahan
na naghandog ng pinakama-
laking sakripisyo sa pagpili
ng buhay ng paglilingkod sa
sambayanan. ~
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Mga pagsulong sa Mindoro noong 2014

Noong nagdaang taon, pus-
pusang ginampanan ng Partido,
hukbong bayan at buong rebolu-
syong pwersa sa isla ang mga
tungkulin sa pagsusulong ng
armadong pakikibaka, pagtata-
yo ng baseng masa at pagsusu-
long ng rebolusyong agraryo sa
gitna ng patuloy na paglala ng
krisis sa ekonomya at pulitika sa
bansa. 

Nailunsad sa Mindoro ang
ilang matatagumpay na taktikal
na opensiba na ang pinakama-
tingkad ay ang matagumpay na
reyd sa munisipyo ng Paluan no-
ong Nobyembre 7, kung saan
nakasamsam ng 20 malalakas na
armas�sapat para armasan ang
karagdagang isang platun ng
mga Pulang mandirigma. Naka-
paglunsad din ng mga atritibong
aksyong militar laban sa mga
nag-ooperasyong tropa ng 4th
at 76th IB, 21st Division Recon-

naissance Company at Regional
Public Safety Battalion ng PNP
na nagdulot ng malaking pinsala
sa kanilang operasyon. Tinitiyak
na sa bawat pasok ng kaaway sa
mga base ay sinasalubong sila
ng mga putok ng mga isnayper
at sapper teams. Naparusahan
din ang ilang ahente sa paniktik
ng kaaway na nagsisilbing sagka
sa gawain at pumipinsala sa ma-
sa, masasamang elemento na
isinusuka na ng mamamayan at
mga kaaway sa uri na lumala-
pastangan sa mga karapatan ng
mamamayan at pumipinsala sa
kalikasan. 

Nailunsad at naibreyktru
rin sa Mindoro ang mga gawain
sa konsolidasyon ng baseng
masa tulad ng pagdaraos ng
kumperensya ng karagdagang
ganap na samahang masa, pag-
bubuo ng mga grupo ng sangay
at mga Sangay ng Partido. Ni-

Kumpyansado ang pamunuan ng Partido at buong rebolusyo-
naryong pwersa sa isla ng Mindoro na makakamit nito ang
mas malalaking tagumpay sa pagpasok ng 2015 bilang pagtu-

gon at ambag sa  pagkukumpleto sa mga rekisito para maabot ang
yugto ng estratehikong pagkapatas. Kaugnay nito, ipinagdiriwang ni-
la ang ika-46 na anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista
ng Pilipinas sa pamamagitan ng paglalagom ng mga karanasan at ga-
wain upang maging batayan ng kanilang programa, gawain at mga
pagwawasto. 

lagom ang  karanasan sa rebo-
lusyong agraryo upang matiyak
ang tuluy-tuloy na panga-
ngalaga, pagtatanggol at pag-
tatagumpay nito. Nakapagdaos
ng Batayang Kursong Pampar-
tido at sinuplementaryuhan ito
ng iba pang mga pag-aaral.
Ang mga grupo at komite ng
mga magsasaka, kababaihan at
kabataan at mga katutubo ay
pinatatatag pa lalo ng kanilang
paglahok sa iba�t ibang lara-
ngan ng gawain sa ekonomya,
pulitika at kultura. Hindi ito
nahahadlangan ng anumang
operasyong militar at saywar
ng kaaway. 

Sa Mindoro, tuluy-tuloy ang
pakikibaka para ipagtanggol
ang lupaing ninuno at lupain ng
mga setler na inokupa at pinag-
yaman na nila. Libong pamilya
ng mga magsasaka at katutu-
bong magsasaka ang nagbu-
bungkal ng libong ektaryang lu-
pain at namamahala sa kani-
lang sarili para paunlarin ito at
tugunan ang kanilang mga pa-
ngangailangan. Ang mga ba-
gong anyo at taktika ng pa-
ngangamkam ng lupa tulad ng
National Greening Program,
mga proyektong pang-enerhiya
tulad ng mina, hydrothermal,
geothermal at wind project ay
malilinaw na banta sa seguri-
dad, kabuhayan at karapatan
ng mga mamamayan. Hindi nito
nilulutas ang mga batayang su-
liranin ng masa kundi nagdudu-
lot ng dagdag na kahirapan at
paghihikahos. Tungkulin ng ma-
mamayang ipaglaban ang mga
lupaing inaagaw dahil dito.

Anang komite ng Partido sa
Mindoro, nakamit ang mga ta-
gumpay na ito dahil sa wastong
pamumuno ng Partido at mata-
tag na pagkapit sa mga bata-
yang rebolusyonaryong prin-
sipyo. ~
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Konsultant ng NDFP, iligal na inaresto

Iligal na inaresto ng mga pwersang panseguridad
ng estado si Rogelio Posadas, isang konsultant

sa usapang pangkapayapaan ng National De-
mocratic Front of the Philippines (NDFP). Si Posa-
das ay inaresto ng mga elemento ng 67th IB sa
Barangay Punao, San Carlos City, Negros Occiden-
tal noong Enero 9. Kasalukuyan siyang nakakulong
sa bimbinan ng Philippine National Police sa Cadiz
City, sa pareho ring prubinsya.

Sa isang pahayag, mariing binatikos ni Ka Luis
Jalandoni, punong negosyador ng NDFP, ang iligal
na pag-aresto. Si Posadas ay may nakaisyung Do-
kumento ng Pagkakakilanlan ng NDFP Blg.
ND978313 sa pangalang Angel Jose. May inilabas

ding katugong Letter of Acknowledgment (o pagki-
lala) na nilagdaan ni Silvestre H. Bello III, Taga-
pangulo ng Panel sa Negosasyon ng GPH sa ilalim
ng rehimeng Ramos. Saklaw si Posadas, kung ga-
yon, ng Joint Agreement on Safety and Immunity
Guarantees (JASIG).

Iginiit ni Jalandoni na palayain ng gubyernong
Aquino sina Posadas at 14 na iba pang konsultant
ng NDFP na iligal ding nakakulong. Aniya, pagtali-
ma ito ng GPH sa mga obligasyon nito sa ilalim ng
JASIG, ng Comprehensive Agreement on Respect
for Human Rights and International Humanitarian
Law (CARHRIHL) at iba pang umiiral na bilateral
na kasunduang pangkapayapaan. ~

Ang digmang agresyon ng US sa Mindanao
(1899-1913)

Muling inilalathala ang artikulong ito, na unang lumabas sa
isyung Marso 2002 ng Ang Bayan. Ito ang ika-apat sa serye ng mga
artikulong sumasariwa sa alaala ng mga mambabasa sa mga karu-
mal-dumal na krimeng ginawa ng mga tropa ng US sa Pilipinas. Nau-
na rito, naglabas ng mga artikulo hinggil sa mga krimen ng US sa ila-
lim ng Military Bases Agreement at ng Visiting Forces Agreement, at
sa Luzon at Visayas sa panahon ng digmang agresyon ng US.

Upang makapagkonsentra ng kanilang pwersa sa Luzon at Vi-
sayas, nilinlang ng mga kolonyalistang Amerikano ang Sultan
ng Sulu at pinapirma siya sa Bates Agreement ng 1899 na

nagdedeklara ng soberanya ng US sa mga isla ng Jolo. Nang magapi
ang malaking bahagi ng rebolusyonaryong paglaban sa Luzon, ma-
kaisang panig na ibinasura ng US noong 1904 ang kasunduan at nag-
deklara ng todo gera sa Mindanao.

Nagpamalas ng buong ka-
tapangan ang mga mandirig-
mang Moro at mamamayan ng
Mindanao sa paglaban sa mga
tropang Amerikano. Dahil sa
mas malakas at maraming ar-
mas, nasugpo ng mga sundalong
Amerikano ang pakikibaka ngu-
nit dumanas din sila ng malala-
king pagkatalo. Bilang ganti,
buu-buong mga komunidad ang
minasaker ng mga tropang US.
Tampok sa mga ito ang sumusu-
nod:

Masaker ssa BBud DDajo. Uma-
bot sa 900 ang namatay sa tat-

long araw na pagsalakay ng mga
Amerikano sa bukana ng bulkan
ng Bud Dajo, Jolo na pinagkubli-
han ng mga lumalabang Tausug
noong Marso 5-7, 1906. Tadtad
ng bala ang maraming namatay
kasama na ang mga bata at ka-
babaihan. Ayon sa mga nakakita
sa mga bangkay, marami rito
ang may mahigit sa 50 tama.
Anim na lalaki lamang ang nabu-
hay. Walang laban ang mga
Tausug na armado lamang ng
kris, sibat at ilang riple sa lakas-
militar ng mga tropa ng US na
suportado pa ng mga kanyon ng

mga tropang nabal. Ibinilin ni
Gen. Leonard Wood sa dala-
wang batalyong pinamunuan ni-
ya na patayin o hulihin ang mga
Tausug. (Si General Wood ay
naging governor-general ng Pi-
lipinas mula 1921-27). Sa panig
ng mga tropang Amerikano, 21
patay at 75 sugatan ang naita-
la.

Masaker ssa BBud BBagsak.
Nagtrinsera ang mamamayan
ng Lati, Jolo mula Enero hang-
gang Hunyo 1913 sa matitibay
na kuta sa mga bundok ng Jolo.
Sunud-sunod na sinugod ng mga
tropa ng US ang mga kuta hang-
gang sa Mt. Bagsak. Noong
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Kalibre .45: Sandatang 
anti-Moro

Ang kalibre .45 pistolang semi-awtomatik ay
nilikha noong 1911 dahil sa pangangailangan ng mga sunda-

long Amerikano ng mas malakas na armas na panagupa sa mga
binansagan noong �huramentado.� �Huramentado� ang mapa-
ngutyang katawagan noon sa mga Moro na armado lamang ng kris
habang sumusugod sa mga sundalong Amerikano at nakahandang
magbuwis ng buhay upang hindi maging alipin ng mga imperyalis-
ta. Tinatalian din ng mga mandirigmang Moro ang kanilang mga
kasukasuan upang pigilin ang pagdurugo kapag tinatamaan sila sa
bisig o paa, kaya hindi sila nanghihina at patuloy silang nakasusu-
god sa mga bumabaril sa kanila. Sa gayong determinasyon ng mga
mandirigmang Moro, hindi sila basta napababagsak ng mas maba-
bang kalibreng mga ripleng Springfield at Krag at mga rebolber,
na siyang karaniwang gamit ng mga sundalong Amerikano noon.
Dulot nito, maraming upisyal at sundalong Amerikano ang nama-
tay sa kamay ng magigiting na Moro. ~

Kontraktwalisasyon sa Franklin Baker, 
nilalabanan

Nagpiket ang mga manggagawa ng Franklin Baker Company no-
ong Enero 8 para kundenahin ang kontraktwalisasyong isina-
sagawa ng kumpanya sa mahigit 1,100 manggagawa nito. Ma-

rami sa mga manggagawa rito ay mahigit sampung taon nang nagta-
trabaho sa pabrika nito sa Sta. Cruz, Davao del Sur. 

Eksklusibong nagsusuplay ng
dessicated coconut sa Franklin
Baker ang naturang pabrika ba-
go ito pormal na bilhin ng kum-
panya noong Mayo 2014. Bago
ito, pinatatakbo ito ng mga
kumpanyang B/L Investment
Inc., Golden White Coco Tra-
ders at Mactan. Para ikutan ang
pananagutang gawing regular
ang katayuan ng mga mangga-
gawa rito, itinransporma ng
Franklin Baker ang tatlong eks-
klusibong suplayer bilang ahen-
sya sa lakas paggawa (manpo-
wer agency) at pinanatili sa ka-
nila ang katayuang "employer"
ng mga manggagawa habang
inilipat sa Franklin Baker ang
pag-aari ng pabrika.  

Ayon sa Samahan ng Mang-
gagawang Kontraktwal (SAMA-

AKO), asosasyon ng mga mang-
gagawa sa loob ng pabrika, nag-
kutsabahan ang Franklin Baker
at tatlong "suplayer" nito para
iwasan ang pananagutang ga-
wing regular ang mga mangga-
gawa sa pabrika. Ayon sa SA-
MA-AKO, binalewala ng Franklin
Baker ang mahaba na nilang
pagsisilbi sa kumpanya. Ni hindi
sila inalok ng separation pay ba-
go tratuhin bilang mga "bagong
manggagawang kontraktwal" sa
pabrikang matagal na nilang pi-
nagtatrabahuan. 

Ang Franklin Baker
Company of the Phil-
ippines ay subsidyaryo
ng Franklin Baker Com-
pany, isang kumpan-
yang Amerikano na nag-
mamanupaktura at

nag-eeksport ng dessicated
coconut sa buong mundo. No-
ong 1987, binili ito ng Phillip
Morris, na noo'y may-ari ng Ge-
neral Foods at Kraft. Noong
2005, ipinasa ng Kraft ang pa-
mamahala rito sa Andorra In-
vestments Corporation.

Ang pagmamaniobra ng
Franklin Baker ay naging
madali dulot ng De-
partment Order 18-A
ng Department of Labor
and Em-
p loyment
na nagpa-
pahintulot
sa pagga-

Hunyo 11, 1913, iniutos ni Gen.
John Pershing ang pag-atake sa
kuta. Umabot sa 2,000 ang na-
matay kasama ang 196 kababa-
ihan at 340 bata. Bagamat na-
bunyag ito sa midya at tinuligsa
ng  mamamayang Amerikano,
hindi naparusahan si Pershing.

Masaker ssa TTalipao. Tinutu-
lan ng mga mamamayan ng Tali-
pao, Jolo ang pagbabayad ng
buwis sa US gaya ng sedula at
toll sa paggamit ng kalsada.
Nagtrinsera sila sa Mt. Talipao
at noong Agosto 13, 1913 ay si-
nalakay at tinalo sila ng mga
tropang Amerikano. Ito ang na-
ging huling mayor na paglaban
ng mga Moro at idineklara ng
US na tapos na ang digmaan sa
Mindanao. ~



Rasista at relihiyosong panggigipit, 
ipinataw sa Europe

Isang panibagong serye ng panggigipit ang nagaganap ngayon sa
France, at sa mga kanugnog na bansang Belgium at Germany, sa
ngalan ng �kontra-terorismo.� Isinasangkalan ng mga gubyerno

sa mga bansang ito ang naganap na kahindik-hindik na pamamaslang
sa mga mamamahayag ng Charlie Hebdo, isang pahayagan sa Paris,
France. 

Noong Enero 7, sinalakay ng
magkapatid na Chérif at Said
Kouachi ang upisina ng pahaya-
gang Charlie Hebdo. Kabilang
ang patnugot at dibuhista ng
magasin sa 12 napatay. Ilampu
rin ang nasugatan. Pagkalipas
ng tatlong araw, nasukol at
napatay ang magkapatid na
Kouachi, na kapwa nagpakila-
lang mga �mandirigma ng Islam�
at kasapi ng Islamic State, isang
grupong Islamiko na nakabase
pangunahin sa mga hangganan
ng Syria, Iraq at Turkey. 

Ang Charlie Hebdo ay isang
lingguhang pahayagan na nag-
eespesyalisa sa pangungutya sa
relihiyon, pulitika at iba pang
mga pampublikong indibidwal.
Nitong nagdaang mga taon, nag-
lathala ito ng mga artikulo at ko-
miks na kumukutya at bumabas-
tos sa Islam at iba pang relihi-
yon at umiinsulto sa mga minor-
ya sa France at iba pang mama-
mayang may kulay. Nag-udyok
ang Charlie Hebdo ng malawa-
kang galit, laluna ng mga Muslim
sa France at iba pang dako ng
mundo.

Nakiisa ang Partido Komu-

nista ng Pilipinas sa malawakang
pagkundena sa pamamaslang ng
mga mamamahayag ng Charlie
Hebdo. Sa isang panig, marapat
na punahin at batikusin ang pa-
hayagan sa panggagatong sa
sobinismo at pang-iinsulto nito
sa relihiyon at buo-buong komu-
nidad. Subalit hindi kailanman
katanggap-tanggap na gawin
itong target ng armadong atake.

Matapos ang pamamaslang,
ipokrito itong kinundena ng US,
Germany, UK at iba pang mga
imperyalistang bansa, gayong
ang mga armadong pwersa nito
ay sangkot sa sistematikong pa-
mamaslang at karahasan sa mga
sibilyan laluna sa Iraq, Afgha-
nistan, Libya, Pakistan at Nige-
ria. Kaakibat nito ang rasista at
relihiyosong pagkakahon sa Is-
lam bilang mga target ng gerang
�kontra-terorismo.� Ang impe-
ryalismong US ang nasa unahan
ng reaksyunaryong agos ng ra-
sismo at panatisismo sa relihi-
yon na nagbibigay-matwid sa
paggamit ng karahasan laban sa
mga di armadong mamamayan.

Masahol pa, sinasagpang
ngayon ng France at iba pang

mga bansa sa Europe ang pama-
maslang at ang mariing kunde-
nasyon dito ng malawak na ma-
mamayan para lalupang supilin
ang mga minoryang Muslim sa
kani-kanilang mga bansa. Libu-
libong armadong pwersa ang
ipinakat sa mga lansangan ng
Paris, France, pati na sa Bel-
gium at Germany, upang sunud-
sunod na salakayin ang mga
grupong Islamiko na sinasabing
may kaugnayan sa Islamic
State. Muling ibinubwelo ang
�gera kontra-terorismo,� ang
rasismo at diskriminasyon para
bigyang-matwid ang paggamit
ng karahasan at ilayo ang pan-
sin ng mamamayan sa krisis ng
kapitalismo sa kani-kanilang
bansa. ~

10

mit ng mga ahensya ng lakas-paggawa (labor at
manpower agencies) para ikutan at/o baklasin ang
pananagutan ng mga kumpanya na gawing regular
ang kanilang mga manggagawa. 

Samantala, mariing kinundena ng Kilusang Ma-
yo Uno ang pahayag nitong Enero ng PMFTC Inc.,
isang kumpanyang nagmamanupaktura ng sigarilyo
na pag-aari ni Lucio Tan, na sisisantehin nito ang
640 manggagawa sa planta nito sa Parang, Mariki-

na City dahil sa pagkitid diumano ng bahagi nito sa
merkado. Ang PMFTC Inc. ay nabuo bunga ng pag-
sasanib noong 2010 ng dating Fortune Tobacco
Corporation sa subsidyaryo ng Phillip Morris Inter-
national sa bansa. Nagmamanupaktura ito ng ma-
higit tatlong bilyong piraso ng sigarilyo kada taon
sa ilalim ng kilalang mga tatak tulad ng Marlboro,
L&M, Fortune, Champion at Hope. Hawak nito ang
90% ng merkado sa sigarilyo. ~
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Baklasin at ibasura ang pribatisasyon!

Ang kinakaharap ngayong
pagtataas ng mga singil at ba-
yaring ito ay bunga ng halos tat-
long dekada nang tuluy-tuloy na
patakaran ng pribatisasyon at
deregulasyon ng mga susing im-
prastrukturang panlipunan. Ang
dating mga empresang pang-es-
tado na pinatatakbo ng gub-
yerno, pinopondohan ng ka-
bang-bayan at deklaradong
nagsisilbi sa "interes ng lipu-
nan" ay pawang pinatatakbo
ngayon ng iilang malalaking bur-

gesya kumprador at kanilang
mga kasosyong dayuhang mala-
laking kapitalista sa ngalan ng
tubo at walang anumang obliga-
syong pangalagaan ang interes
ng mamamayan. 

Kapalit ng pautang, ipinataw
sa Pilipinas ng International Mo-
netary Fund (IMF) at iba pang
imperyalistang ahensya noong
katapusan ng dekada 1980 ang
patakaran ng pribatisasyon at
deregulasyon o pag-aalis ng
kontrol ng estado sa takbo ng

mga serbisyo at yutiliti para
bigyang-daan

ang pamu-
muhunan at
pagpapatak-
bo sa mga
ito ng mala-

l a k i n g

kapitalistang dayuhan at burge-
sya kumprador. Sinamantala ni-
la ang galit ng mamamayang Pi-
lipino sa burukrata kapitalis-
tang diktadurang Marcos at
mga alipures nito na nagpaya-
man sa mga empresang pinata-
takbo ng estado upang ipatang-
gap ang pagbabaklas at pagsa-
sapribado ng operasyon ng mga
ito.

Ang matayog na pangako ng
mga tagapamandila ng pribati-
sasyon ay ang paglikha ng "pan-
tay na larangan" para hikayatin
ang pamumuhunan, ibunsod
ang kumpetisyon at ibaba ang
presyo para sa mamamayan. Sa
pamamagitan ng "build-oper-
ate-transfer," "public-private
partnership" at iba't iba pang
iskema, ipinatupad ang pribati-
sasyon at deregulasyon sa halos
lahat ng larangan ng buhay-
lipunan at ekonomya. 

Isinapribado ang distribu-
syon ng tubig, ang produksyon
at distribusyon ng kuryente,
mga kalsada, ospital at mga pa-
mantasan o baha-bahagi nito,
ang malalawak na lupaing pam-
publiko, telekomunikasyon at
serbisyong koreyo, ang mga
kumpanyang Petron, Philippine
National Bank, Philippine Air-
lines at iba pang dating empre-
sang ipinundar o dating pag-aa-
ri o pinatatakbo ng estado. Ang
pinakamalalaking empresa ay
napasakamay ng pinakamalala-
king burgesya kumprador sa Pi-

Pabigat nang pabigat ang pasanin ng mamamayang Pilipino sa
harap ng kaliwa't kanang mga pagtaas ng singil at mga baya-
rin. Ang malaking pagtaas ng pamasahe sa MRT at LRT, ang

pagtataas ng singil sa tubig at ang napipintong pagtaas ng singil sa
kuryente ang pinakahuli lamang na mga dagdag na pahirap na ipina-
taw ng rehimeng US-Aquino sa mamamayang Pilipino. Dagdag pa rito
ang tuluy-tuloy na pagtaas ng gastos sa edukasyon, pagpapagamot,
komunikasyon, pabahay at iba pang mga serbisyo at imprastruktu-
rang panlipunan.

Editoryal



Mga tuntunin sa paglilimbag

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil.

2. Pag-print sa istensil:

a) Sa print dialog, i-check ang Print as image
b) Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size
k) I-click ang Properties
d) I-click ang Advanced
e) Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling
d) Ituloy ang pag-print

3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa
angbayan@yahoo.com


