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• Trump väitti nähneensä todisteita CCP-viruksen alkuperästä 

Kiinan laboratoriosta
• Amerikkalainen vasemmistomedia aloitti taistelun KKP: tä 

vastaan avoimesti
• Turvallisuuspoliisi kuuli ekonomistia, joka arvioi todellisen 

työttömyysasteen olevan 20 prosenttia
• Neljäkymmentä sairaanhoitajaa pakotettiin eroamaan 

aikaisemman epidemian jälkeen
• Voimakkaasti varusteltu poliisi lopetti muistojuhlat Prince 

Edwardin asemalla
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• Nigeriassa, epidemian takia, monet ihmiset menettivät 
työpaikkansa 1. toukokuuta. Ryöstöjä on tapahtunut kaduilla.
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• Britannian lääketieteellinen yhteisö varoitti, että Kiinassa tehdyt 
hengityslaitteet voivat tappaa potilaat.
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• Venäjän pääministerillä on todettu CCP-virus. Hän on 
ilmoittanut tilanteesta presidentti Putinille ja on tällä hetkellä 
omakaranteenissa.
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• Trump on erittäin vakuuttunut siitä, että CCP-virus on peräisin 
Wuhan-laboratoriosta! Tiedustelulähdettä ei kuitenkaan voida 
vielä paljastaa.
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• Vasemmistopuolueinen valtamedia CNBC haastatteli Bannonia: 
Hänen mukaansa “KKP joutuu maksamaan kovan hinnan, jota 
maailma vaatii!"
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• Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja: Jos kommunistisen 
puolueen jäsenet haluavat kommunikoida Twitterissä, myös 
tavallisten ihmisten olisi annettava kommunikoida Twitterissä.
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• Internet kaatui 1. toukokuuta Qingshanin teollisuuspuistossa, 
Indonesiassa, ja salasi epidemian, koska pelkäsi työntekijöiden 
aiheuttavan ongelmia ja käytti paikallista armeijaa, kantamaan 
ammuksia vakauden ylläpitämiseksi.
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• Harbinin kansalaiset kertoivat kaupungin sairaalan olevan täynnä 
poistaen muita potilaita ja ottaen vastaan kaikki CCP-viruspotilaat
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• 140: llä epidemian vastaista lääkintähenkilöä Xianyangin äidien 
ja lasten terveydenhoidossa ei saa tukea, vaan heidän on myös 
erottava vapaaehtoisesti



2020/5/1

10.ἓ熫Ո᭺ݱک圵ྏ憙҅ತૡ֢҅ᑄ಄ৼ҅ኜᛗ昲ᄱझ᮷ᤩ妃

Ӥॠ᭜-ᅋዖᕟ

• Heilongjiangin kansalaiset joutuvat syrjinnän kohteeksi, kun he etsivät 
työpaikkoja, vuokraavat taloja tai jopa menevät kylpylään.
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• Epidemian takia Kiinan tekstiiliteollisuus on vaikeutunut 
vakavasti ja suuri joukko työntekijöitä on lomautettu.
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• Tuhannet Hubein kauppiaat marssivat kaduilla vaatiessaan 
kolmelle kuukaudelle vuokran alennusta, poliisi yritti ylläpitää 
vakautta paikalla ja fyysisiä konflikteja tapahtui.
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• Shenzhen Foxconn on lomalla 1. toukokuuta 1. syyskuuta 
välisen ajan, kaikkiaan neljä kuukautta!
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• Taloustieteilijä Li Xunlei kutsuttiin "teelle" (poliisin 
puhutteluun), koska hänen esittämänsä työttömyysluvut ovat 
ylittäneet 70 miljoonaa ja työttömyysaste on 20,5%.
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• 30. huhtikuuta Beilunin alueella, Ningbo Cityssä, Zhejiangin 
maakunnassa, Daxien liikenneympyrän puistotiellä sijaitseva 
kemikaalitehdas syttyi.
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• 30. huhtikuuta Hongkongin ihmiset muistivat prinssi Edwardin 
aseman verilöylyä 31. elokuuta 2019.
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• Noin klo 17.00 suuri määrä poliiseja saapui paikalle estämään 
yleisöä pääsemästä Prince Edwardin asemalle 
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• Hong Kongers kokoontui 30. huhtikuuta illalla Tin Shui Waiin 
protestoimaan. Poliisit hyökkäsivät aseettomia nuoria vastaan.
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• Rohkea Hong Konger! Tin Shui Waiissa ollut vanha mies huusi 
ääneen: "Karkota KKP, vapauta Hongkong!"
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• Hongkongin poliisi kuuli ja pidätti Mong Kokin kansalaisia ilman 
asianmukaisia syitä 30. huhtikuuta kello 21.40. Toimittajat ja 
paikalliset asukkaat ovat kritisoineet tätä toimintaa ankarasti.
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• Tyttö putosi kuolemaan rakennuksesta! 30. huhtikuuta 17-
vuotias tyttö putosi rakennuksesta ja kuoli. Poliisi väitti, että se 
oli itsemurha ja johtui rahan myöntämisestä.
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Kaikki on alkanut!

Katso videon uusinta täältä

-LOPPU-

 CCP Virus


