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Kiev vừa mới được quân Ukraine giải phóng. Quân xâm lược Nga ở khu vực này đã
cao bay xa chạy. Các vùng ngoại ô Kiev mới vừa được thu hồi, nhà cửa cháy rụi, xác
chết, bom đạn, mìn bẫy vẫn còn đầy.

Nhưng một số người tỵ nạn Ukraine ở Poland lục đục trở về. Ngay cả thành phố cảng
Odessa mới vừa bị pháo kích và đang là mục tiêu mà quân Nga muốn chiếm cũng
không ngăn cản được người tỵ nạn Ukraine ở Moldova muốn hồi hương.

Họ nói cuộc sống tỵ nạn ở xứ người khó khăn và họ sẵn sàng trở về sống trên quê
hương cho dù vẫn còn chiến tranh chết chóc hằng ngày. Họ nói chúng tôi quá mệt
mỏi để lo lắng và họ trở về nhà, bất chấp các cuộc tấn công của quân Nga.

Thiệt đáng ngưỡng mộ những người Ukraine có tình yêu nước sâu đậm đã trở về
chiến đấu khi đất nước bị quân xâm lược dày xéo, và bây giờ là người tỵ nạn chân
yếu tay mềm đã không ngần ngại quay về một quê hương điêu tàn.

Rất khác với những quan chức cao cấp Cộng Sản Việt Nam và con cháu của họ lại lũ
lượt lên đường đi định cư vĩnh viễn ở một quốc gia mà họ coi là thù địch. Việt Nam
đang có hòa bình và ổn định chớ đâu có chiến tranh hoang tàn như Ukraine. Thế thì
tại sao họ đành lòng ôm tiền của ra đi. Họ có yêu XHCN của họ không?

Người tỵ nạn Ukraine ở Poland lũ lượt qua biên giới để trở về thủ đô Kiev.



Người tỵ nạn Ukraine ở Moldova hồi hương thành phố cảng mặc dù quân Nga gia
tăng áp lực quân sự ở vùng này.

https://www.facebook.com/photo?fbid=2125027854333553&set=pcb.212502859766
6812

TÂM THƯC VIÊT – ANH CHI | TAI SAO PUPIN TIÊP TUC LAM NHUC NƯƠC
NGA TAI UKRAINE?

https://www.facebook.com/photo?fbid=2125027854333553&set=pcb.2125028597666812
https://www.facebook.com/photo?fbid=2125027854333553&set=pcb.2125028597666812
https://www.youtube.com/channel/UCg2J4rfxqkYr_8nLocsLYGA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=mE1QvY4Dur0
https://www.youtube.com/watch?v=mE1QvY4Dur0


Putin tắm trong bồn máu tuân lôc “ren deer” để hồi phục sức khỏe
Alia Shoaib

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được một bác sĩ ung thư tuyến giáp đến thăm 35
lần, cuộc điều tra mới cho biết.

https://www.businessinsider.com/author/alia-shoaib


Hãng tin điều tra Nga Proekt tiết lộ rằng một nhóm bác sĩ thường xuyên đến thăm
Tổng thống Nga 69 tuổi tại tư dinh của ông hoặc tháp tùng ông trong các chuyến
công du trong bối cảnh ngày càng có nhiều câu hỏi về sức khỏe của ông.

Yevgeny Selivanov, một bác sĩ phẫu thuật ung thư, chuyên về ung thư tuyến giáp, đã
bay đến thăm Putin tại dinh thự ở Biển Đen của ông ấy 35 lần, báo cáo cho biết.

Hai bác sĩ tai mũi họng, hoặc chuyên gia tai mũi họng, Igor Esakov và Alexei
Shcheglov, đã đến thăm Tổng thống Nga thậm chí còn thường xuyên hơn.

Alexei Shcheglov đã bay đến gặp Putin 59 lần và dành tổng cộng 282 ngày với ông từ
năm 2016 đến năm 2020, theo báo cáo.

Các bệnh tuyến giáp, bao gồm cả ung thư, thường được chẩn đoán đầu tiên bởi bác sĩ
tai mũi họng, sau đó bác sĩ ung thư và bác sĩ phẫu thuật sẽ tham gia vào việc điều trị,
một bác sĩ nói với Proekt.

Báo cáo cho biết ngày các bác sĩ lưu trú tại các khách sạn ở Sochi trùng với các
chuyến thăm chính thức của Putin tới thành phố hoặc thời gian ông biến mất
khỏi công chúng một cách bí ẩn.

Báo cáo cho biết, số lượng bác sĩ trung bình trong đoàn tùy tùng của Putin đã tăng từ
5 người trong năm 2016 và 2017 lên 9 người vào năm 2019.

Các thành viên khác trong nhóm bao gồm bác sĩ gây mê, bác sĩ giải phẫu thần kinh,
bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm và bác sĩ chăm sóc đặc biệt.

Trong một số trường hợp, số lượng các bác sĩ đến thăm Putin ở Sochi tăng lên khi
Putin có khả năng phải trải qua một cuộc phẫu thuật, có thể là ở lưng, cơ quan này
cho biết.

Theo báo cáo, ông Putin cũng đã ngâm mình trong chiết xuất máu từ nhung hươu đã
cắt bỏ như một dạng thuốc thay thế.

Tổng thống Nga đã áp dụng liệu pháp thay thế này theo khuyến nghị của Bộ trưởng
Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Huyết hươu được cho là có tác dụng cải thiện hệ
thống tim mạch và trẻ hóa làn da.

Những con hươu bị cắt sừng khi chúng còn sống, và các nhà hoạt động vì quyền động
vật đã so sánh nó với việc nhổ móng tay của một người.

Đã có nhiều đồn đoán về sức khỏe của Tổng thống Nga trong nhiều năm. Putin từ lâu
đã xây dựng hình ảnh mạnh mẽ và Điện Kremlin vẫn giữ bí mật về các vấn đề sức
khỏe có thể xảy ra của ông.

Trong đại dịch COVID-19, Putin đã rơi vào trạng thái tự cô lập nghiêm ngặt và sau
đó được tiến hành các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo nước ngoài khi ngồi ở một đầu
của một chiếc bàn rất dài.

https://www-proekt-media.translate.goog/en/investigation-en/putin-health/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc
https://www.proekt.media/en/investigation-en/putin-health/


Ông Putin không xuất hiện trước công chúng trong tháng 9 năm 2021. Giới y khoa tin
rằng ông đã trải qua một thủ thuật phức tạp liên quan đến bệnh tuyến giáp, tờ báo
này đưa tin.

Gương mặt của Tổng thống Nga nở nang đáng chú ý trong những bức ảnh gần
đây, làm dấy lên tin đồn rằng ông đang sử dụng steroid, thường được dùng để điều trị
ung thư tuyến giáp.

Điện Kremlin trước đó đã từ chối các câu hỏi về sức khỏe của Putin, với một phát
ngôn viên nhấn mạnh vào năm 2020 rằng sức khỏe của ông là “tuyệt vời”.

TNS Lindsey Graham so sánh khủng hoảng biên giới với thảm họa 11/9
Ngọc Mai

Lực lượng biên phòng Mỹ cố ngăn chặn dòng người nhập cư bất hợp pháp tràn vào
biên giới nước Mỹ vào giữa tháng 3/2021 (ảnh: Youtube/The Hill).

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10606487/Is-Putin-suffering-roid-rage-Spies-suggest-bloated-appearance-drugs-effect.html
https://tass.com/society/1143487?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com


Hôm thứ Ba (ngày 12/10), Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham cảnh báo rằng,
làn sóng nhập cư bất hợp pháp tại biên giới Mỹ-Mexico đang tạo ra cơ hội vàng cho
các nhóm khủng bố. Ông so sánh khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ hiện tại như “một vụ
11/9 khác đang diễn ra”, theo tờ New York Post.

Trò chuyện trên chương trình của Fox News, ông Graham cho hay “Lực lượng Tuần
tra Biên giới đang làm những gì tốt nhất có thể, nhưng họ nói với tôi rằng, khả năng
xảy ra cuộc tấn công khủng bố từ biên giới phía nam nước Mỹ đang tăng lên từng
ngày”.
Thượng nghị sĩ đã đến thăm khu vực Yuma của Lực lượng Tuần tra Biên giới ở
Arizona hôm thứ Hai.

Ông Graham nói: “Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2021, chỉ
riêng tại khu vực Yuma, đã có sự gia tăng 1300% các vụ vượt biên bất hợp pháp.
Trong cả năm 2020, 8.000 người đã bị bắt tại khu vực Yuma. [Nhưng] tính đến tuần
tôi tới đó, vài ngày trước, 114.000 người [đã bị bắt giữ] chỉ trong khu vực Yuma”.

Mặc dù số lượng người di cư vượt biên vào Mỹ chạm kỷ lục, chính quyền Biden lại rút
lại các biện pháp thực thi pháp luật [nghiêm khắc hơn].

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas thông báo, Bộ này sẽ
dừng các cuộc truy quét người nhập cư bất hợp pháp tại nơi làm việc và khuyến khích
“quyền truy tố” đối với những người là “nạn nhân hoặc nhân chứng của nạn bóc lột
tại nơi làm việc”.

Ông Graham cho biết, chỉ thị mới nhất của ông Mayorkas sẽ là một động lực khuyến
khích người nhập cư bất hợp pháp tìm cách đến Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ nói: “Chỉ riêng tại khu vực Yuma, chúng ta đã có 40.000 người Brazil
đi qua đến tiểu bang Connecticut, họ mặc quần áo hàng hiệu và túi Gucci.

Đây không phải là di cư kinh tế nữa. Mọi người [đang] nhìn thấy một nước Mỹ mở
cửa, họ đang lợi dụng chúng ta, và không lâu nữa sẽ có một kẻ khủng bố chen chân
vào đám đông này”.

Theo các tài liệu của Cơ quan Tuần tra Biên giới mà Fox News thu được, ít nhất
160.000 người nhập cư bất hợp pháp đã được chính quyền ông Biden cho phép vào
Mỹ mà có ít hoặc không có sự giám sát kể từ tháng 3 năm nay.

4 video của Project Veritas phanh phui sự thật về Covid vaccine.
Cao Lãnh

Video 1 đưa lên YouTube vào ngày 20 tháng Chín năm 2021.
Đến nay, chưa đầy một tháng sau, đã có hơn 40,249 lời bình luận cho riêng video nầy.
Người Mỹ không ngu ngốc.

1/ Video 1: Nhân viên của Bộ Y tế & Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ công khai đưa ra các

https://nypost.com/2021/10/13/sen-lindsey-graham-says-border-chaos-is-another-9-11-in-the-making/


băng ghi âm bí mật:‘Chính phủ không muốn cho thấy vắc-xin chứa đầy rác rưỡi’
https://youtu.be/obdI7tgKLtA

Link:https://www.youtube.com/watch?v=obdI7tgKLtA&t=113s

2/ Video 2: FDA bị tố giác: 'Chích vắc-xin cho người Mỹ gốc Phi' và muốn đăng ký
"người không chích ngừa" như thời Đức Quốc xã"

Link:https://www.youtube.com/watch?v=4oWWcqGk1m4&t=631s

3/ Video 3: Johnson & Johnson: "Trẻ em không nên tiêm vắc xin" vì "phản ứng phụ sẽ
không lường được"

https://youtu.be/obdI7tgKLtA
https://www.youtube.com/watch?v=obdI7tgKLtA&t=113s
https://www.youtube.com/watch?v=4oWWcqGk1m4&t=631s


Link: https://www.youtube.com/watch?v=hNIj83XNNeE

4/ Video 4: Các nhà khoa học của Pfizer thừa nhận khả năng miễn dịch tự nhiên có
thể tốt hơn vắc xin Covid

Link:https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY

Cao Lãnh

Coronavirus cases are up in the northeastern U.S. It’s uncertain if it’s the
beginning of a larger surge.
German Lopez - New York Times

https://www.youtube.com/watch?v=hNIj83XNNeE
https://www.youtube.com/watch?v=On5RYFbcxWY


Grand Central Terminal in Manhattan last month. Hiroko Masuike/The New York
Times

A Covid uptick
Covid outbreaks in elite circles in Washington, D.C., and on Broadway have received
a lot of media attention in recent days, but they appear to be only one part of a
broader regional rise in infections: States in the Northeast are now reporting an
uptick in cases.

Last week, this newsletter covered what seemed like a mystery at the time: Covid
cases were not broadly rising across the U.S. despite the emergence of the BA.2
sub-variant of Omicron. But the Northeast’s continued increase has driven a new
round of concerns, with nationwide cases up 10 percent over the past two weeks.

What is less clear is whether the regional rise will amount to a much larger Covid
surge. “There’s definitely something coming,” William Hanage, an epidemiologist at
Harvard, told me. “But depending on all the moving parts it might be a ripple relative
to previous waves.”

So far, recorded cases are up slightly, standing at about 6 percent of where they were
during the peak of the Omicron wave in the Northeast. (More cases are probably
going undetected, as more people use at-home tests without reporting them to public
health officials.)

Hospitalizations are also relatively low in most Northeastern states, and deaths are
actually down. Both lag behind cases, typically by weeks. “So it could be too early to
see a rise,” Jennifer Nuzzo, an epidemiologist at Brown University, told me.

But some experts believe an increase in hospitalizations should have started showing
up in at least some places, based on how previous waves played out. “This is
something of a head scratcher,” said Robert Wachter, chair of the medicine
department at the University of California, San Francisco. “It makes me think that the

https://nl.nytimes.com/f/newsletter/FPnuKA6F_aRE4Q6FaKE0CQ~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP0TnaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMi8wNC8wNi9icmllZmluZy9jb3ZpZC1jYXNlcy11cy1vbWljcm9uLXN1YnZhcmlhbnQuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwNDEyJmluc3RhbmNlX2lkPTU4MjUwJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9MTg1ODA2MzEyJnNlZ21lbnRfaWQ9ODgxODkmdGU9MSZ1c2VyX2lkPTYwYzNlYWUyZDU2MGExYzFlZDBhZmU3NDVlYjZhNTMyVwNueXRCCmJLalRVYgpXJFNSGWxhbmNhc3RlcjEyNTJAaG90bWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/a/Zy5n4M2bxn-lyTZNnL-V9A~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP0TTaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DcmFpZ19BX1NwZW5jZXIvc3RhdHVzLzE1MTI5NDYyMTYyNjY2MTI3NDc_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDQxMiZpbnN0YW5jZV9pZD01ODI1MCZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTE4NTgwNjMxMiZzZWdtZW50X2lkPTg4MTg5JnRlPTEmdXNlcl9pZD02MGMzZWFlMmQ1NjBhMWMxZWQwYWZlNzQ1ZWI2YTUzMlcDbnl0QgpiS2pUVWIKVyRTUhlsYW5jYXN0ZXIxMjUyQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAA


prior relationship between cases and hospitalizations may not be holding, which
would be very good news.”

Chart shows 7-day averages. | Source: New York Times database

Covid uncertainty
Any wave would have to contend with recently built-up immunity, both from the
vaccines and the Omicron surge that infected potentially 45 percent of Americans this
winter.

Not all regional outbreaks grow into national ones. Around this time last year, the
Alpha variant struck hard in Michigan and Minnesota but ultimately fizzled out.
Experts still do not really know why — another example of how much we still do not
understand about Covid (an issue we have covered in this newsletter).

Still, we do know that BA.2 is spreading rapidly, now making up the vast majority of
U.S. Covid cases. Experts worry that could lead to a spike, as it has in other parts of
the world.

Britain and other European countries, which have often been ahead of the U.S. in
Covid waves, saw a recent surge in Covid cases, fueled by BA.2. But that increase is
receding and did not lead to a sharp rise in deaths in Europe.

We do not know what that means for the U.S., which has sometimes seen bigger waves
than parts of Europe — but not always. As has been true since the start of the
pandemic, a lot of uncertainty surrounds Covid.

What we do know
For all of Covid’s unpredictability, we do know some things can help prevent or
mitigate another big surge.

The first is vaccination. To the extent that built-up immunity is keeping another wave
at bay, more vaccine-induced immunity can help. “The most serious consequences

https://nl.nytimes.com/f/newsletter/ZG90dLvaoMSwXfPyWB7xXQ~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP0TnaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vMjAyMS8xMC8wOC9icmllZmluZy9jb3ZpZC1yZXN0cmljdGlvbnMtZGVsdGEtY2FzZWxvYWQuaHRtbD9jYW1wYWlnbl9pZD05JmVtYz1lZGl0X25uXzIwMjIwNDEyJmluc3RhbmNlX2lkPTU4MjUwJm5sPXRoZS1tb3JuaW5nJnJlZ2lfaWQ9MTg1ODA2MzEyJnNlZ21lbnRfaWQ9ODgxODkmdGU9MSZ1c2VyX2lkPTYwYzNlYWUyZDU2MGExYzFlZDBhZmU3NDVlYjZhNTMyVwNueXRCCmJLalRVYgpXJFNSGWxhbmNhc3RlcjEyNTJAaG90bWFpbC5jb21YBAAAAAA~
https://nl.nytimes.com/f/a/1c46oq-xxM40BVNty_U_VQ~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP4QOAWh0dHBzOi8vd3d3Lm5iY25ld3MuY29tL2hlYWx0aC9oZWFsdGgtbmV3cy9iYTItc3VidmFyaWFudC1ub3ctNzItcGVyY2VudC1uZXctY292aWQtY2FzZXMtZXhwZXJ0cy1zYXktZG9udC1wYW5pYy1yY25hMjMwODY_Y2FtcGFpZ25faWQ9OSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDQxMiZpbnN0YW5jZV9pZD01ODI1MCZubD10aGUtbW9ybmluZyZyZWdpX2lkPTE4NTgwNjMxMiZzZWdtZW50X2lkPTg4MTg5JnRlPTEmdXNlcl9pZD02MGMzZWFlMmQ1NjBhMWMxZWQwYWZlNzQ1ZWI2YTUzMlcDbnl0QgpiS2pUVWIKVyRTUhlsYW5jYXN0ZXIxMjUyQGhvdG1haWwuY29tWAQAAAAA
https://nl.nytimes.com/f/a/qvw7yE6BWF1QJOeuxhUgeA~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP4TMAWh0dHBzOi8vb3Vyd29ybGRpbmRhdGEub3JnL2V4cGxvcmVycy9jb3JvbmF2aXJ1cy1kYXRhLWV4cGxvcmVyP0NvbG9yK2J5K3Rlc3QrcG9zaXRpdml0eT1mYWxzZSZJbnRlcnZhbD03LWRheStyb2xsaW5nK2F2ZXJhZ2UmTWV0cmljPUNhc2VzK2FuZCtkZWF0aHMmUmVsYXRpdmUrdG8rUG9wdWxhdGlvbj10cnVlJmNhbXBhaWduX2lkPTkmY291bnRyeT1VU0F-R0JSfkV1cm9wZWFuK1VuaW9ufkV1cm9wZSZlbWM9ZWRpdF9ubl8yMDIyMDQxMiZpbnN0YW5jZV9pZD01ODI1MCZubD10aGUtbW9ybmluZyZwaWNrZXJNZXRyaWM9bG9jYXRpb24mcGlja2VyU29ydD1hc2MmcmVnaV9pZD0xODU4MDYzMTImc2VnbWVudF9pZD04ODE4OSZ0ZT0xJnRpbWU9MjAyMC0wMy0wMS4ubGF0ZXN0JnVuaWZvcm1ZQXhpcz0wJnVzZXJfaWQ9NjBjM2VhZTJkNTYwYTFjMWVkMGFmZTc0NWViNmE1MzImem9vbVRvU2VsZWN0aW9uPXRydWVXA255dEIKYktqVFViClckU1IZbGFuY2FzdGVyMTI1MkBob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~


will, as ever, be mostly determined by how many people are vaccinated/boosted,”
Hanage said in an email.

New treatments can help, too. Some are already available: The drug Evusheld can
help prevent a Covid infection, particularly for immunocompromised people. And the
antiviral medication Paxlovid helps treat infections. (Here’s a guide for where to get
it.) More treatments are in the works, such as a drug called sabizabulin aimed at
treating critically ill people.

Philadelphia’s indoor mask mandate will return next week.Michelle Gustafson for
The New York Times

Public policy and individual measures, like masking and social distancing, can help,
too. Yesterday, Philadelphia announced it was reinstating its indoor mask mandate.
Some universities have done so, as well, including American and Georgetown in
Washington, D.C., and Columbia in New York City.

But in much of the U.S., policymakers and the general public seem less willing than
before to take such steps. As Katherine Wu wrote in The Atlantic, America may be
looking at its first “so what?” wave — “a surge it cares to neither measure nor
respond to.”

“I’m guessing we’ll be performing a natural experiment — seeing what happens when
a significant uptick in cases doesn’t lead to a significant change in behavior or
policies,” Wachter told me.

The bottom line
We do not know whether the Northeast’s uptick in cases will translate to a major
Covid wave. But there are steps we can all take to help prevent an increase from
becoming something bigger.

https://nl.nytimes.com/f/a/GiVLP6Di0mSwdrifszLqWw~~/AAAAAQA~/RgRkN9lqP0TaaHR0cHM6Ly93d3cubnl0aW1lcy5jb20vZXhwbGFpbi8yMDIyLzAzLzIxL3dlbGwvY292aWQtYW50aXZpcmFsLXBpbGxzP2NhbXBhaWduX2lkPTkmZW1jPWVkaXRfbm5fMjAyMjA0MTImaW5zdGFuY2VfaWQ9NTgyNTAmbmw9dGhlLW1vcm5pbmcmcmVnaV9pZD0xODU4MDYzMTImc2VnbWVudF9pZD04ODE4OSZ0ZT0xJnVzZXJfaWQ9NjBjM2VhZTJkNTYwYTFjMWVkMGFmZTc0NWViNmE1MzJXA255dEIKYktqVFViClckU1IZbGFuY2FzdGVyMTI1MkBob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAA~~
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Đánh giá việc làm của Biden càng ngày càng tệ, qua các cuôc thăm dò.
Dạ Hương (dịch)

Further broken down, 19% said they strongly approve, 23% said they somewhat
approve, 19% said they somewhat disapprove, and 39% said they strongly
disapprove.

Phần lớn các bất mãn về việc làm của chính quyền Biden đến từ lãnh vực kinh tế và
nạn lạm phát, 63% bất mãn vì lãnh vực điều hành kinh tế và 69% vì lạm phát.
Biden cũng phải đối mặt với sự bất mãn cao độ cho việc ứng xử "giữa Nga Sô và
Ukraine," vấn đề nhập cư, thay đổi khí hậu, và tệ nạn hình sự. Số đông người được
thăm dò ý kiến, 56% có công nhận là thị trường công ăn việc làm tại địa phương thì
tốt.

Much of the dissatisfaction is driven by the economy and inflation, on which
disapproval sits at 63% and 69%, respectively. Biden is also facing high disapproval
for the "situation with Russia and Ukraine," immigration, climate change, and crime.
A majority of respondents, 56%, did acknowledge a good local job market.

Biden faces worst job approval yet in poll
https://www.washingtonexaminer.com/news/biden-faces-worst-job-approval-yet-in-po
ll?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail

And among those who say the economy is and, the @CBSNewsPoll
finds inflation and gas prices are a big reason why. But notice 50% say the economy
is bad because they “Don’t trust Biden administration.”

https://www.washingtonexaminer.com/news/biden-faces-worst-job-approval-yet-in-poll?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail
https://www.washingtonexaminer.com/news/biden-faces-worst-job-approval-yet-in-poll?utm_campaign=article_rail&utm_source=internal&utm_medium=article_rail
https://twitter.com/CBSNewsPoll




Inflation Soars Past 8%: Items With the Biggest Price Increases
New government figures show prices rising by at least 18%— and often much
more — on these items since last March.
Brandon Ballenger & Chris Kissell - MoneyTalks News

DimaBerlin / Shutterstock.com

Inflation continues to spike as it has since the start of the year.

Overall inflation increased by a red-hot 8.5% between March 2021 and this March,
based on the federal government’s latest Consumer Price Index. Inflation increased
1.2% between February and March.

While the Federal Reserve has begun taking action to slow inflation, there is no
question that prices are climbing. And for some goods and services, they are soaring.
Following is a look at items whose rising prices are causing headaches for millions of
Americans.

https://www.moneytalksnews.com/author/brandonballenger/
https://www.moneytalksnews.com/author/chriskissell/
https://www.bls.gov/news.release/pdf/cpi.pdf
https://www.moneytalksnews.com/heres-what-the-fed-rate-hike-means-for-your-retirement/


All have seen price increases of more than 18% over the past 12 months — more than
double the overall inflation rate during the same period.
Each price rise indicates the change from March 2021 to March 2022.

7. Window coverings

New Africa / Shutterstock.com

Price increase: 18.4%
Window coverings such as blinds just saw their highest year-over-year spike on
record, according to the federal Bureau of Labor Statistics.

While this might seem like a strange or unexpected category to see prices rising
sharply, MarketWatch reported last year that window coverings are part of ongoing
supply chain woes related to paper products.

6. Certain groceries

farbled / Shutterstock.com

https://www.marketwatch.com/story/the-weirdest-inflation-increases-americans-are-paying-more-for-window-coverings-salad-dressing-and-more-11631712279


We’ve probably all noticed the higher prices at the grocery store — they have
increased by 10% overall over the past year. But some foods are seeing bigger price
spikes than others, including three in excess of 18%:
Bacon and related products: 18.2%
Citrus fruits: 19.5%
Uncooked other beef and veal (excludes roasts, steaks and ground beef): 20.4%

5. Natural gas service

Vova Shevchuk / Shutterstock.com

Price increase: 21.6%
The cost of this fossil fuel has continued to surge, making even the process of cooking
more expensive for some people. The good news is that the 21.6% year-over-year rise
recorded in March was the smallest 12-month increase for this service since
September.

4. Certain travel services

Monkey Business Images / Shutterstock.com



As the pandemic slowly recedes, more people are hitting the gas pedal on
long-delayed travel plans. Unfortunately, prices continue to take off, too, especially
for these services:
Car and truck rentals: 23.4%
Airline fares: 23.6%
Hotels and motels: 29%
To learn more about cutting travel costs, check out:
“11 Tips for Avoiding Ridiculous Hotel Fees“
“10 Ways to Score Free Lodging for Your Next Vacation“

3. Used cars and trucks

AleksandarMilutinovic / Shutterstock.com

Price increase: 35.3%
This is one category where bad news is not horrible news. Yes, prices for used cars
and trucks are much higher than they were one year ago. But the 35.3%
year-over-year rise recorded in March was the smallest 12-month increase for used
vehicles since November.
If you can wait to shop for a car, you probably should. But if you need something now,
check out “8 Tips for Buying Your Next Car for Less.”

2. Motor fuel

Vera Petrunina / Shutterstock.com

https://www.moneytalksnews.com/12-ways-avoid-obnoxious-and-growing-hotel-fees/
https://www.moneytalksnews.com/10-ways-get-free-lodging/
https://www.moneytalksnews.com/10-tips-buying-your-next-car-for-less/


Price increase: 48.2%
This category includes four types of motor fuel, all of which have seen price increases
in excess of 40%:
Unleaded regular gasoline: 48.8%
Unleaded midgrade gasoline: 45.7%
Unleaded premium gasoline: 42.4%
Other motor fuels: 56.5% (which is the largest 12-month increase for this line item
since 2008)
Ready for a bicycle ride, anyone?
For tips on making a tank of gas last longer, read, “8 Bad Driving Habits That Cost
You at the Pump.”

1. Fuel oil and other fuels

Arina P Habich / Shutterstock.com

Price increase: 51.7%
As with natural gas, fuel oil and other non-motor fuels heat up our homes.
Fuel oil itself is up an eye-popping 70.1% over the past year — its largest 12-month
increase since 2008. The other line item in this category — propane, kerosene and
firewood collectively — is up 24.4%. But the silver lining is that warmer weather is
coming.

https://www.moneytalksnews.com/bad-habits-that-increase-your-gas-costs/
https://www.moneytalksnews.com/bad-habits-that-increase-your-gas-costs/


Eating at Appalachian Grill. This is on their front door.


