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Ang hanay ng mga pahayag ng kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. 
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga kandidato at hindi sinuri para sa katumpakan. 

Bawat pahayag ay boluntaryong iniharap ng kandidato at nilimbag sa gastos ng kandidato.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO PARA SA SENADO NG ESTADOS UNIDOS 

DIANNE FEINSTEIN  1801 Avenue of the Stars, Suite 829 (310) 203-1012
Kinakatigang Partido:  Los Angeles, CA 90067 www.diannefeinstein2012.com 
Demokratiko

Mahihirap ang mga panahon ngayon para sa ating estado at ating bansa. Ang ekonomiya, habang nasa mga unang araw ng 
pagbangon, ay lumilitaw mula sa isa sa mga pinakamasamang resesyon sa kasaysayan ng Amerika. Ang bansa ay humaharap 
sa mga napakahalagang hamon sa ekonomiya at pambansang seguridad sa buong mundo. Kailangan ng California ng subok na 
pamumuno sa Senado ng Estados Unidos na nakahandang tugunan ang mga hamong iyon. Ang aking numero unong priyoridad ay 
magdala ng katatagan sa ekonomiya ng California at ng bansa. Sinusuportahan ko ang makakatwirang hakbang upang paunlarin 
ang ekonomiya tulad ng mga pagbawas sa buwis sa pasahod, isang planong muling pagtustos upang matulungan ang mga may-ari 
ng bahay sa kanilang mga utang sa bahay at tapusin ang epidemya ng pagkailit sa ating estado, isang lubhang kailangang plano sa 
impra-istruktura upang lumikha ng mga trabaho, suportahan ang mga suweldo ng guro at unang tagatugon, at mga kredito sa buwis 
para sa mga tagapag-empleyo upang kumuha ng mga walang-trabahong beterano at ang matagal nang walang trabaho. Ako ay 
lubos na nagtatalaga rin ng sarili sa pagprotekta sa mga programang Seguridad Sosyal at Medicare na napakahalaga sa ating mga 
nakatatanda. Ang Komite sa Intelihensiya ng Senado, na ako ang Tagapangulo, ay pinatatakbo ngayon sa di-partidistang paraan, 
ginagawa tayong mas mabisa sa pagprotekta sa seguridad ng bansa, ginagambala ang aktibidad ng terorista, at nagkakaloob ng 
napakahalagang pagbabantay sa 16 na ahensiya ng Komunidad ng Intelihensiya. Bilang isang miyembro ng Komite sa Hukuman, 
nananatili akong mapagbantay sa pagsasanggalang sa mga karapatang sibil ng lahat ng ating mga mamamayan at ako ay hindi 
natitinag sa pagprotekta sa karapatan ng isang babae na pumili laban sa lahat ng pag-atake. Ako ay kumakandidato para sa Senado 
ng Estados Unidos dahil naniniwala ako na nagtataglay ako ng kaalaman, karanasan, at pagtatalaga ng sarili na gumawa ng 
pagkakaiba para sa California. Ang inyong suporta ay taos-pusong pasasalamatan.

ELIZABETH EMKEN  P.O. Box 81 (925) 395-4475
Kinakatigang Partido:  Danville, CA 94526 info@emken2012.com
Republikano  www.emken2012.com

Hindi natin mababago ang Washington nang hindi binabago ang ilan sa mga tao sa Washington. Ang pagbabarang nakikita natin 
sa Kongreso araw-araw ay nakakasakit sa mga Taga-California. Ang kawalan ng trabaho sa ating estado ay mas mataas kaysa 
karaniwan sa bansa, ang pagdami ng trabaho ay mas mabagal, at iyon ay nangangahulugan ng mas kaunting pagkakataon para 
sa masisipag na lalaki at babae ng California. Sa 10 lunsod sa Amerika na may pinakamatinding kawalan ng trabaho, 9 ay nasa 
ating estado. Ang California ay may kaparehong pagkatawan sa Senado ng Estados Unidos sa halos dalawampung taon, pero 
ang ating mga hamon ay naging mas masama. Ang kabiguan ng Senado na kumilos sa lubhang mahalagang mga panukalang-
batas ay nangangahulugang ang maliliit na negosyong kailangan natin upang lumikha ng mga trabaho ay pinagbabantaan ng mas 
mataas na mga buwis, at mas mabigat na mga regulasyon. Ang ating mga magsasaka ng Central Valley ay nangangailangan ng 
tubig. Ang ating sektor ng mataas na teknolohiya ay nangangailangan ng reporma sa buwis na nagpapanatili ng mga trabaho dito. 
Ang ating pambansang seguridad at mga industriya ng depensa ay seryosong pinagbabantaan. Ang kasalukuyang kalagayan ay 
nabigo. Kailangan natin ng bagong pamumuno, panibagong lakas, at sariwang simula sa Senado ng Estados Unidos. Bilang isang 
maybahay at ina ng tatlo, nag-aalala ako sa hinaharap ng aking mga anak. Determinado akong gawing mabisa ang Washington 
sa pamamagitan ng pagkilos upang maging mas madaling lumikha ng mga trabaho dito sa California sa halip na sa ibayong 
dagat, sa pagtiyak na kayo at ang inyong pamilya ay makakapili ng edukasyon at pangangalagang pangkalusugan na tama para 
sa inyo, at tinutulungan natin ang mga tunay na nangangailangan. Ikinararangal ko na matanggap ang inyong suporta. Kumuha 
ng karagdagang kaalaman sa www.Emken2012.com.

Ang isang Senador ng Estados Unidos:
•	 Isa	sa	dalawang	Senador	na	kumakatawan	sa	mga	interes	ng	California	sa	Kongreso	ng	Estados	Unidos.

•	 Nagmumungkahi	at	bumoboto	sa	mga	bagong	pambansang	batas.

•	 Bumoboto	sa	pagkumpirma	ng	mga	pederal	na	hukom,	mga	Mahistrado	ng	Korte	Suprema	ng	Estados	Unidos,	
at maraming mataas-na-antas na mga paghirang ng presidente sa mga katungkulang sibilyan at militar. 
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