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Chỉ số giá sản xuất tăng
Tin từ bộ Lao Động cho biết chỉ số giá sản xuất -Producer Price Index- trong
tháng Giêng vừa qua đã gia tăng 9,7% so với tháng Giêng năm ngoái, xấp xỉ ngang
với mức 9,8% của tháng Chạp (số của tháng Chạp trước đây được công bố là 9,7%,
mới được điều chỉnh lại là 9,8%).
Nhắc lại, cụ Biden đã từng ồn ào đấm ngực khoe tổng sản lượng quốc gia GDP
tăng 5,7%. Nhưng nếu khấu trừ ảnh hưởng của 9,7% của gia tăng vật giá thì cuối
cùng, GDP thật sự đã tăng bao nhiêu? Quý độc giả tự trả lời.
https://www.breitbart.com/economy/2022/02/15/ppi-january/?utm_source=newsletter
&utm_medium=email&utm_term=breitbart_business_digest&utm_campaign=20220
215
Giá dầu tăng
Giá dầu thô trên thị trường thế giới đã tăng vọt lên tới 100 đô một thùng, tăng từ
70 đô hay tăng 43% từ cuối năm 2021 hay 3 tháng trước. Giá hiện nay là cao nhất từ
năm 2014, là năm cụ Biden còn làm phó cho Obama.
Giá xăng theo đó, sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những ngày tới. Mà không có triển
vọng hạ xuống lại khi nguy cơ chiến tranh Ukraine đang cận kề như cụ Biden đang hù
dọa tối đa.
https://finance.yahoo.com/news/100-oil-threatens-compound-world-211750831.html
Lạm phát tàng hình
Báo tài chánh Wall Street Journal (WSJ) mới có bài điều tra khá dài và khá … thú
vị, khui ra hàng loạt mánh mung của các cơ sở kinh doanh, tìm cách bù đắp nhưng lại
giấu nhẹm gia tăng chi phí vì lạm phát, bằng những mánh lừa thiên hạ.
Để bù đắp chi phí ngày càng cao đồng thời cũng để tránh mang tiếng tăng giá, các
doanh gia đã sáng tạo ra đủ kiểu mánh mung gián tiếp tăng giá. WSJ nêu ra nhiều thí
dụ cụ thể về những mánh mung của các tiệm ăn chẳng hạn, qua việc bắt khách hàng
trả những ‘phụ phí đặc biệt’ -extra fees-, chẳng hạn như service fees, delivery fees,
thậm chí còn có COVID fees, … Hay tiền ‘boa’ -tip- bây giờ tối thiểu cũng phải 18%
trong các tiệm ăn Mỹ! Quý vị đi ăn phở hai người mà để 'boa' có 2 đô thì coi chừng bị
ăn đòn đấy !
Nhưng thông dụng hơn cả là việc các tiệm ăn ‘bí mật’ giảm khẩu phần các món ăn
tuy vẫn giữ nguyên giá. WSJ đăng một tấm hình có tính khôi hài là cái hăm-bơ-ghơ
bây giờ nhỏ xíu, chắc bằng một phần tư cái bình thường, trong cái hộp vẫn như cũ
với giá cũ.

Khiến kẻ này không thể không nhớ lại việc Diễn Đàn Trái Chiều đã cảnh giác quý
độc giả từ lâu nay rồi: khi đi ăn phở, nhớ đếm xem còn được bao nhiêu lát thịt và
những lát thịt đó mỏng hơn bao nhiêu !!!
https://www.wsj.com/articles/companies-hidden-inflation-consumer-price-index-1164
4549254
WaPo nghiên cứu về lạm phát
Báo phe ta Washington Post bất thình lình khám phá ra nạn nhân chính của lạm
phát là đám dân nghèo nhất, càng nghèo càng bị nạn nặng.
Theo điều tra và nghiên cứu sâu xa nhất của WaPo thì trung bình vật giá gia tăng
hiện nay sẽ khiến một gia đình trung lưu chi trả thêm gần 280 đô một tháng hay
khoảng 3.300 đô một năm cho tiền chợ búa, đưa đến kết luận của WaPo là … ‘lạm
phát giết dân nghèo nặng nhất’.
Xin lỗi, tưởng là gì cao siêu ghê gớm, chứ cái sự thật này, bất cứ bà nội trợ Việt tị
nạn nào cũng đều biết, chẳng ai cần nghiên cứu sâu xa gì của WaPo mới biết. Giá
gạo hay giá thịt rau có tăng vài trăm đô, ông Bill Gates cũng vẫn không để ý hay
không biết, nhưng chỉ tăng vài chục xu là các bà nội trợ tị nạn đã thấy khó thở rồi, ai
cần nghiên cứu sâu xa của WaPo?
https://www.washingtonpost.com/business/2022/02/13/low-income-high-inflation-ine
quality/?utm_campaign=wp_evening_edition&utm_medium=email&utm_source=ne
wsletter&wpisrc=nl_evening&carta-url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com
%2Fcar-ln-tr%2F36093fd%2F62097f679d2fda34e78e8703%2F596d14679bbc0f208
66a3279%2F9%2F52%2F62097f679d2fda34e78e8703
Biden đổi giọng
Cụ Biden đang biểu diễn màn đổi giọng hát. Trước nạn lạm phát, đầu tiên, cụ trấn
an dân, cho rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, nhất thời, không có gì đáng thắc mắc. Sau đó
cụ chuyển qua việc đổ thừa cả thế giới đang gặp khó khăn vì kẹt cung ứng.
Bây giờ, một năm sau khi cụ lèo lái con thuyền quốc gia xuống hố, cụ ca bài cải
lương sở trường của Clinton: tôi biết quý vị đang gặp khó khăn, tôi hiểu lắm, tôi đã
từng là dân lao động kiếm ăn hàng ngày, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng tôi sẽ chiến
đấu đến cùng để bảo vệ quý vị.

Bây giờ mới nhìn nhận lạm phát là chuyện lớn và khó khăn, chứ không phải
‘chiệng nhỏ’ nhất thời sao?
Bởi vậy mới nói cụ lẩm cẩm chỉ biết lẽo đẽo chạy theo thời cuộc thôi.
https://www.wsj.com/articles/biden-shifts-inflation-message-to-show-he-feels-america
ns-pain-11645189200
THĂM DÒ ĐAU ĐẦU TIẾP TỤC
Rasmussen
Thăm dò mới của Rasmussen cho biết đa số dân Mỹ (56%) KHÔNG TIN cụ
Biden có đầy đủ khả năng thi hành trách nhiệm, trong khi 45% TIN CHẮC cụ Biden
không có khả năng này. Chỉ có hơn một phần tư (27%) hoàn toàn tin tưởng cụ Biden.
Kinh hoàng hơn nữa, hai phần ba dân Mỹ (66%) đồng ý với ý kiến cụ Biden cần
phải đi thử nghiệm khả năng nhận thức -cognitive test- trong khi chỉ có hơn một phần
tư (26%) thấy không cần thiết.
Tổng thống Mỹ mà cần đi khám đầu óc đấy!!!
https://www.breitbart.com/politics/2022/02/17/nolte-two-thirds-of-voters-want-joe-bi
den-to-take-a-mental-fitness-test/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm
_term=daily&utm_campaign=20220217
CNN
Cụ Biden quả là một tổng thống lạ lùng nhất lịch sử Mỹ. Dường như dân Mỹ
chẳng ủng hộ bất cứ việc làm nào của cụ. Dưới đây là kết quả thăm dò mới nhất của
CNN !

CNN !!!
CIVIQS
Cơ quan thăm dò Civiqs khám phá ra trên tất cả 50 tiểu bang của Mỹ, không có
một tiểu bang nào mà hậu thuẫn của cụ Biden lên tới 50% !!!
Trong 50 tiểu bang, chỉ có 4 tiểu bang mà tỷ lệ hậu thuẫn cao hơn tỷ lệ chống đối
đôi chút, nhưng tỷ lệ hậu thuẫn vẫn chưa tới 50%: Hawaii, Massachusetts, Maryland,
và Vermont.

Hai tiểu bang thành đồng cấp tiến đã bầu mạnh nhất (trên 60%) cho cụ Biden là
Cali và New York, bây giờ, hậu thuẫn của cụ Biden tại Cali và cả New York, chỉ còn
khoảng 40%.
Kinh hoàng hơn nữa, trong tất cả các khung tuổi, từ giới trẻ tới trung niên tới lão
niên, không có khung tuổi nào hậu thuẫn cụ Biden lên tới 50% hết. Cả giới phụ nữ và
dân gốc La-Tinh cũng không khác.
Khối duy nhất còn hậu thuẫn cụ Biden mạnh là khối dân da đen với 69%, tuy đã
rớt mạnh so với hơn 92% đã bầu cho cụ năm 2020. Bởi vậy, cụ Biden vẩn gồng mình
tìm đủ cách nịnh dân da đen thôi.
https://www.nationalreview.com/corner/per-civiqs-joe-biden-is-under-50-percent-in-e
very-single-state/
Gallup
Cơ quan Gallup tung ra kết quả thăm dò mới nhất về vấn đề di dân, là một cú sốc
nặng cho cụ Biden.
Theo thăm dò, chỉ có đúng 9%, tức là trong 10 người Mỹ, chưa có tới 1 người ủng
hộ việc nhận nhiều di dân hơn như cụ Biden cổ võ, trong khi có tới 35% muốn giảm
số di dân được nhận vào Mỹ.

https://www.breitbart.com/politics/2022/02/15/bidens-economic-strategy-spikes-publi
c-opposition-to-migration/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_term
=daily&utm_campaign=20220215
USA TODAY ‘PHẢN ĐẢNG’
Sau khi CNN, Washington Post và New York trở cờ, viết bài chê Biden, bây giờ tới
phiên USA Today. Qua một bài phân tích dài, USA Today cho rằng việc cụ Biden mất
hậu thuẫn ào ào chính là do cụ đã tự tạo ra qua hàng loạt thất bại trên đủ mọi khía
cạnh.

Kẻ này thắc mắc, khoảng hai tuần nữa, cụ Biden sẽ phải đọc diễn văn ‘Báo Cáo
Tình Trạng Liên Bang’ -State of the Union Address-, không biết cụ Biden sẽ phân bua
như thế nào, đổ thừa cho ai?
https://www.usatoday.com/story/opinion/columnist/2022/02/18/biden-less-popular-th
an-trump/6828413001/?gnt-cfr=1
NGHỊ SĨ DÂN CHỦ CHÊ BBB ‘NGU XUẨN’!
Theo tin của báo cấp tiến nặng Los Angeles Times, một số thượng nghị sĩ và quan
chức DC mà tên không được công bố, đã bất mãn và chỉ trích chương trình ‘Tái Xây
Dựng Lại Tốt Đẹp Hơn’ -Build Back Better- của cụ Biden là đã gây ra rối loạn, hiểu
lầm lớn khiến dự luật không thông qua được.
Một thượng nghị sĩ DC, đã nói thẳng thừng sách lược ‘rao bán’ BBB của chính
quyền Biden là ‘ngu xuẩn’ -idiotic! Đại khái chính quyền Biden đã mắc bẫy TNS Joe
Manchin là người chống đối BBB mạnh nhất, thổi phồng vai trò của ông này quá mức
khi cụ Biden phải nói chuyện, điều đình với ông ta tới hai ba lần, chỉ khiến ông chống
càng mạnh hơn để tạo tên tuổi, biết đâu có thể dùng để lấy trớn ra tranh cử tổng
thống?
https://www.foxnews.com/politics/anonymous-democratic-senator-white-house-strate
gy-idiotic
BÀ PELOSI DẺO LƯỠI
Nhắc lại, sau khi tay du thủ du thực George Floyd bị chết dưới tay cảnh sát da
trắng, phòng trào chống cảnh sát bộc phát, được thể hiện cụ thể nhất qua việc các
nhóm thiên tả cực đoan nhất đòi hủy bỏ cảnh sát, hay ít nhất cắt mạnh ngân sách
cảnh sát.
Các chính khách DC từ cụ Biden tới bà chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi hấp tấp hùa
theo. Tuy chưa đến mức đòi hủy bỏ ngành cảnh sát, nhưng hô hào giảm ngân sách
hoạt động của cảnh sát, để dành tiền đó vào việc ‘xây dựng cộng đồng’ qua các công
tác xã hội cộng đồng để giúp tái lập an ninh trật tự trong cộng đồng mà không cần
cảnh sát -ai muốn hiểu sao thì hiểu-.
Sau đó thì như mọi người đều biết, nạn cướp bóc hoành hành như chưa bao giờ
thấy, khiến các chính khách DC kéo thắng tay, de lui.
Mới đây nhất, bà Pelosi đảo lưỡi, ca tụng ngành cảnh sát và khẳng định “việc giảm
ngân sách của cảnh sát -defund police- chưa khi nào là chính sách của đảng DC hết,
mà chính sách của đảng DC là luôn luôn bảo vệ cộng đồng, bảo đảm an toàn cho
công chúng”.
Đúng là lưỡi chính khách không xương, đặc biệt là các chính khách mỵ dân của
đảng DC.
https://www.nationalreview.com/news/pelosi-claims-defund-the-police-is-not-the-posi
tion-of-the-democratic-party/
SEATTLE MƯỚN THÊM CẢNH SÁT
Một trong những thành phố cấp tiến khùng điên nhất nước, Seattle, đã đi tiên phong
trong phong trào đòi hủy bỏ cảnh sát, hay ít nhất cũng cắt giảm ngân sách cảnh sát
mạnh -defund police.

Sau gần hai năm chống đối, sỉ vả cảnh sát, đi đến tình trạng bị trộm cướp, giết chóc
tàn phá mạnh nhất nước, với các vụ bắn nhau đạt mức kỷ lục cao nhất trong hơn một
chục năm qua, thị trưởng Seattle cuối cùng đã ‘qua cơn mê’, bây giờ đã phải nhìn
nhận tình trạng hiện hữu không thể chấp nhận được và thành phố cần phải tái lập an
ninh trật tự lại cho dân.
Ông thị trưởng Bruce Harrell đã kêu gọi thành phố gia tăng lại ngân sách cảnh sát để
có thể thuê mướn thêm cảnh sát giữ an ninh cho thành phố. Phe cấp tiến coi sinh
mạng và tài sản của dân như trò đùa chính trị, nay thí cả thành phố cho đám đầu trâu
mặt ngựa ăn cướp, mai đổi ý.
https://www.nationalreview.com/news/seattle-mayor-calls-for-more-cops-and-move-a
way-from-police-centered-approach/
DÂN BIỂU DÂN CHỦ TIẾP TỤC THÁO CHẠY
Bà dân biểu DC Kathleen Rice của tiểu bang New York vừa cho biết sẽ không ra
tái tranh cử cuối năm nay.
Bà là dân biểu thứ 30 của đảng DC đã tháo chạy không ra tranh cử lại, trước viễn
tượng thảm bại của đảng DC trong cuộc bầu hạ viện cuối năm nay.
CNN viết bài bình luận về vụ ‘tháo chạy‘ này, cho rằng nhiều dân biểu thấy thua
trước nên chạy trước để khỏi mang tiếng thua, hay nhiều dân biểu khác không muốn
trở thành dân biểu của khối thiểu số.
Còn một lý do nữa mà kẻ này thấy CNN không nêu lên: đó là việc các dân biểu này
trốn chạy trước, không ra tranh cử để khỏi bị dân chúng hỏi vặn về thành tích của cụ
Biden, không biết đường nào trả lời và trả vốn. Theo CNN, đảng DC sẽ gặp khó khăn
lớn trong mùa bầu hạ viện cuối năm nay.
https://www.cnn.com/2022/02/15/politics/kathleen-rice-not-running-congress/index.ht
ml
DÂN GỐC MỄ CHẠY QUA ĐẢNG CỘNG HÒA
CNN đã có bài phân tích về việc tại sao một số lớn dân gốc Mễ, bình thường là một
trong những khối cử tri cột trụ của đảng DC, đang ào ạt bỏ đảng DC chạy qua đảng
CH.
Điển hình là ba quận -counties- của Texas, sát biên giới Mễ, với dân gốc Mễ chiếm
tới trên 95% dân số, đã chuyển hướng, bầu cho đảng CH. Theo CNN, đám dân này
thật sự là dân Mễ, đã sống trong vùng này từ mấy đời trước, từ ngày Texas còn là đất
Mễ.
Việc Mỹ chiếm Texas đã biến họ thành dân Mỹ, tuy nhiên họ vẫn coi Texas là
‘nhà‘ của họ, chứ không bao giờ tự coi mình là di dân -immigrants- gì hết. Từ đó, họ
coi họ hoàn toàn khác với đám di dân đang từ Mễ tìm cách tràn qua Texas trước
chính sách mở toang cửa biên giới của cụ Biden.
Cụ Biden đã đánh giá hoàn toàn sai lầm khối dân này, tưởng họ sẽ ủng hộ chính
sách tiếp nhận dân gốc Mễ vào Texas của cụ Biden. Trái lại, khối dân Mễ an cư lập
nghiệp tại đây từ mấy đời, đã coi đám di dân đang tràn qua Texas như một đe dọa
cho cuộc sống của họ, đe dọa về an ninh, về y tế, về xã hội và giáo dục xuống cấp,

lương lao động giảm, … do đó, đã chống lại chính sách di dân của chính quyền Biden
khá mạnh.
Một yếu tố khác mà chính quyền Biden sai lầm là quên mất tuyệt đại đa số dân gốc
La-Tinh, Mễ và Trung Mỹ, là dân theo công giáo rất nặng. Do đó, chính sách phá
thai tự do của đảng DC đã không ‘hợp’ với niềm tin tôn giáo của họ.
Đảng DC đang kỳ vọng Texas sẽ ngả qua phe DC với sách lược đón nhận di dân
gốc La-Tinh, tuy nhiên, đây chính là chuyện mà đảng CH đang tìm cách khai thác để
lấy phiếu đám dân gốc Mễ này.
https://www.cnn.com/2022/02/14/opinions/republican-latino-voters-gest/index.html

