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Obama dekati dunia Muslim
Presiden Amerika Serikat Barack Obama
mengatakan kepada salah satu televisi Arab,
dia ingin mendengar keprihatinan dunia
muslim.
Dalam wawancara televisi resmi
pertamanya sejak pelantikan, Presiden
Obama
mengatakan kepada warga dunia muslim
bahwa bangsa Amerika bukan musuh
mereka.
Obama mengatakan kepada televisi AlArabiya yang berpusat di Dubai bahwa
Amerika Serikat kadang-kadang membuat
kekeliruan dan tidak sempurna dalam
menangani urusannya.
Obama menekankan pemerintahnya akan
menerapkan pendekatan diplomatis yang
lebih terbuka.
Wawancara ini diudarakan semetara
Presiden Obama mengirim utusannya untuk
Timur Tengah George Mitchell ke kawasan.
Obama mengatakan, dia telah
memerintahkan utusannya agar memulai
kunjungannya dengan mendengar;
Menurut Obama, terlalu sering Amerika
Serikat memulai dengan mendikte.
Mitchell akan berkunjung ke Mesir, Israel,
Tepi Barat dan Arab Saudi.
Saat berbicara kepada Al-Arabiya,
Obama mengulangi bahwa Amerika akan
mengulurkan tangan persahabatan kepada
Iran jika Teheran “melepaskan kepalan
tangan.
“Seperti saya katakan dalam pidato
pelantikan saya, jika negara-negara seperti
Iran bersedia melepaskan kepalan tangan,
mereka akan mendapati tangan kami
terulur,” kata dia.
“Sangat penting bagi kami untuk
memastikan kami menggunakan semua
alat kekuasaan Amerika Serikat, termasuk
diplomasi, dalam hubungannya dengan
Iran,” katanya.
Mengenai perdamaian Timur
Tengah, Obama mengulangi dukungan

pemerintahnya kepada Israel dan
keamanannya, tapi juga mengisyaratkan
Israel akan harus membuat pilihan sulit.
“Pada akhirnya kami tidak akan bisa
mengatakan kepada Israel atau Palestina
yang baik bagi mereka. Mereka akan harus
mengambil keputusan,” kata Obama.
Sebelumnya rekor ‘dipegang’ pelantikan
Lyndon B Johnson sebanyak 1,2 juta orang.
Warga AS dengan antusias memadati
National Mall dan jalan-jalan yang akan
dilewati parade. Mereka semua membawa
pernak-pernik dukungannya pada Obama
seperti poster, bendera Amerika, maupun
kaos.
Langit Washington bergemuruh saat
Obama memasuki panggung pelantikannya
di Capitol Hill. Mereka berteriak sambil
mengibar-ngibarkan bendera AS.
Saat menuju Capitol Hill iring-iringan
mobil Obama bersama Presiden George
W Bush, mengendarai The Beast, mobil
teraman di dunia.
Obama dan Bush menaiki The Beast
atau Cadillac One dari Gedung Putih tanpa
didampingi istri mereka masing-masing.
Sekitar 7.500 tentara AS dan 10 ribu
personil Garda Nasional menjadi pagar
hidup sepanjang ini rute iring-iringan itu.
Sementara agen Secret Service, Biro Intelejen
Federal (FBI) dan petugas kepolisian juga
turut dikerahkan. (AP/Rtr/tkz)
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Pasang Iklan di

Dua Kamar disewakan

(Kamar bawah & Kamar atas)
Alamat: 1817 S 7th Street
Hubungi: (267) 882-7230 (2)

DISEWAKAN RUMAH

LAMBERT 1930, $600/
bulan. 3 Kamar, baru
renovasi, bersih dan
aman
Telp. 215 350 1310
(2)
* L U C I A * - Menerima

AKAN SEGERA DIBUKA
Catering untuk awal
bulan feburary. Yang
berminat hubungi:
(267) 808-2641 (1)

DUNIA KITA

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
Gratis Konsultasi untuk
meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.

Disewakan 1 kamar- Fasilitas

www.dunia-kita.com
lengkap internet, tv cable,
Pasang Iklan (Ads)
dekat subway, chinatown
tidak urus surat hub: 215 587 267-231-7695
0271 atau 267 243 3808 (2)

215-459-4057

Nichiren Shoshu Buddhism

enche@dunia-kita.com

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (79)

Sembahyang dan melawat
Paling Lambat (Deadline)
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp. Tiap Kamis jam 11 Siang
215 921 0907 (20)

Pembuatan kartu undangan

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (5)

Pijat Cik Jun - Bagi yang

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (33)
merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (76)

Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

ATTENTION:
Men & Women, if you can read this and you
are not under 18 years old you may get a job.
Requirement: 2 valid id, citizen/green card or
working permit. Come to 1654 S. Chadwick st.
Phila PA 19145 to fill out an application or call
(215)271-8381 Monday to Saturday 10am to
6pm. We need you.
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Fatwa Haram Rokok bagi Anak Remaja,
JAKARTA-Fatwa Majelis
Ulama Indonesia (MUI)
yang mengharamkan
rokok untuk anak-anak
dan remaja dinilai sebagai
langkah maju. Tapi langkah
itu dinilai belum cukup.
“Komnas PA
(Perlindungan Anak)
memberikan apresiasi
pada MUI sebagai langkah
awal untuk melindungi
hak hidup anak. Ini
langkah maju melindungi
hak hidup anak dari
bahaya tembakau,” ujar
Sekjen Komisi Nasional
Perlindungan Anak
(Komnas PA) Arist Merdeka
Sirait kepada detikcom,
Minggu (25/1).
Namun, hal itu dianggap

belum cukup
melindungi
anak dari rokok,
yang bahayanya,
diakui sendiri
oleh industri
rokok.
“Karena
memang
industri rokok
begitu berbahaya, buat
jantung, janin, dan ibu
hamil. Itu diakui sendiri
oleh industrinya, tertera di
bungkusnya,” tukas dia.
Langkah selanjutnya,
menurut Arist, menggugah
kesadaran masyarakat
untuk menuntut tanggung
jawab dari industri rokok
sendiri.
“Supaya mereka (industri

rokok) tidak
beriklan untuk
menggaet
perokok-perokok
pemula. Belum
cukup yang kita
inginkan untuk
melindungi anak
dari bahaya
rokok,” tegas
Arist.
Fatwa haram MUI,
imbuh dia, harus
ditindaklanjuti pemerintah
untuk melarang iklan
rokok yang membabi buta.
“Kita juga minta fatwa
Mahkamah Agung agar
rokok dimasukkan dalam
zat adiktif seperti halnya
narkoba dan miras,” tandas
dia. (dtc)

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

Untuk yang memiliki keahlian,
Kasus Asylum
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau
Witholding Removal
Berpengalaman dibidang keahlian
BIA Appeals (1)
selama 10 tahun. Kalau bisa
Circuit Court Appeals (2)
Sebelum Appeal ke-2
Greencard, Citizenship
Kecelakaan Lalu Lintas
Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)
Credit Repair
Change Visa Status
Business License
Traffic Court, Criminal Defense

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Shirley

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

Pejabat China Dilarang
Jalan-jalan
China telah memerintahkan para
pejabatnya mengurangi mobil mahal
dan perjalanan ke luar negeri pada tahun
ini. Beijing kini sedang berusaha untuk
mengatasi dampak krisis keuangan global.
Hal ini dikatakan media pemerintah, Kamis
(29/1).
Para pejabat juga harus berhati-hati
tidak membelanjakan terlalu banyak untuk
pertemuan dan resepsi, kantor berita
Xinhua melaporkan dengan mengutip
sumber tanpa nama di kementerian
keuangan. Sementara itu, pemerintah akan
memperkuat pengawasannya terhadap

penggunaan uang publik dan memberantas
korupsi.
Menteri Keuangan Xie Xuren
mengingatkan, Senin, bahwa perekonomian
menghadapi kondisi yang “sangat berat”
pada tahun ini dan mengindikasikan
anggaran pemerintah akan ketat karena
pajak akan dipangkas untuk mengatasi
penurunan perekonomian.
Pidato Menteri Keuangan itu
merupakan sinyal terbaru dari
kekhawatiran pejabat terhadap keadaan
keuangan dan perekonomian negara ketika
sejumlah masalah yang diakibatkan krisis
global terus menghantam perekonomian
China yang bergantung pada ekspor.
Beijing pada November mengumumkan
paket stimulus 590 miliar dollar AS untuk
mendorong permintaan domestik.

Kanada, Negara
Pertama Dikunjungi
Presiden Obama
Presiden AS Barack Obama akan
melakukan perjalanan ke Kanada untuk
pembicaraan dengan PM Stephen Harper
pada 19 Februari, memenuhi janji untuk
membuat tetangga utara AS itu sebagai
(tujuan) perjalanan pertamanya ke
luar negeri sebagai presiden. Demikian
pernyataan Gedung Putih, Rabu (28/1) waktu
setempat, atau Kamis (29/1) WIB.
“Presiden bermaksud melakukan
perjalanan pertamanya ke luar negeri
sebagai presiden ke Kanada,” jurubicara
Gedung Putih Robert Gibb mengatakan
kepada wartawan. “Ia akan melakukan
perjalanan itu pada 19 Februari.”
“Kanada adalah sekutu yang amat
penting,” ia menambahkan. “Presiden
menanti-nanti kesempatan untuk berbicara
dengan Perdana Menteri Harper dan
mengunjungi tetangga kami ke utara.”
Harper mengatakan, kunjungan Obama
merupakan “testamen tidak hanya pada
ukuran hubungan perdagangan kami dan
kedekatan aliansi kami, tapi juga pada
kekuatan persahabatan kami”.
Dalam satu dari pangilan telefon
pertamanya dengan pemimpin asing
setelah pelantikannya 20 Januari, Obama
berbicara dengan Harper, Jumat lalu, untuk
membicarakan perjalanannya yang akan

datang dan perhatiannya pada kemerosotan
ekonomi global dan kesengsaraan sektor
mobil.
“Mereka telah mengadakan pembicaraan
awal mengenai agenda perjalanan itu yang
akan mencakup situasi ekonomi secara
global, di dua negara kami dan secara
khusus di sektor mobil,” pernyataan dari
kantor Harper mengatakan.
Mereka juga membicarakan pentingnya
lingkungan dan energi dan juga masalah
internasional termasuk Afghanistan.
Kanada adalah mitra dagang utama
Amerika dan penyumbang besar tentara
ke upaya anti-Taliban di Afghanistan.
Pemerintah Harper telah dilemahkan oleh
kecenderungan menurunnya ekonomi dan
korban yang meningkat di Afghanistan.
Dalam rencana perjalanan lain, Obama
diperkirakan akan menghadiri pertemuan
puncak ekonomi di London, April, dan telah
berjanji untuk memberikan pidato di ibukota
sebuah negara Muslim besar pada tanggal
yang belum ditentukan.
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Sontoloyo, Mentang-mentang
Bunting Disangka Maling!
BRISBANE- Kurang ajar
sekali perilaku penjaga
toko minuman keras di
Springfield Lakes, Australia.
Di depan konsumen lainnya,
penjaga itu menyangka
perempuan yang tengah
hamil tua mengutil barang
dagangan di toko itu.
Perempuan berusia 40
tahun itu pun dipaksa
menyingkap bajunya, juga
di depan banyak orang,
sebagai pembuktian
apakah dia mencuri atau
tidak. Kalau tidak menurut,
perempuan tersebut bakal
berurusan dengan polisi.

Jadilah, perempuan itu
nyata-nyata dipermalukan.
Ceritanya begini.
Perempuan nahas itu, Selasa
(27/1), datang ke toko 1st
Choice Liquor di kawasan
Springfield Lakes, Ipswich,
Queensland, untuk membeli
hadiah ulang tahun untuk
seorang temannya.
Entah bagaimana, tibatiba penjaga toko menuding
perempuan itu mengutil.
Soalnya, aksi serupa pernah
terjadi beberapa hari
sebelumnya. Nah, karena
kebetulan perempuan itu
berpakaian mirip dengan

penglihatan si penjaga
toko, perempuan itu pun
langsung dituding maling.
Atas insiden itu,
Kamis (29/1), juru bicara
Lembaga Perlindungan
Konsumen Queensland,
Paul Tully, mengatakan,
ada “serangan terhadap hak
asasi individu”. Makanya,
Tully menekankan bahwa
konsumen yang telah
dipermalukan di depan
umum ini berhak menuntut
permintaan maaf dan
menerima kompensasi atas
kekeliruan penjaga toko.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi
dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata
yang menyeluruh untuk segala
usia
* Menyediakan berbagai macam
lensa kontak, spesialisasi dalam
lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen
dan perawatan penyakit mata, fitting
lensa kontak, operasi refraktif co-manajemen. Kami melayani pasien segala usia
dan mengatasi masalahnya masingmasing dari sederhana ke rumit.

RI minat jamu Piala Dunia
Indonesia tampaknya akan
mengajukan diri sebagai
tuan rumah Piala Dunia, kata
pernyataan kantor pusat FIFA
di Zurich.
Menurut FIFA, Indonesia
termasuk enam negara yang
sudah mengajukan proposal
awal untuk menjadi tuan
rumah piala dunia tahun 2018
atau 2022.
Tapi saingannya amat berat,
seperti Inggris, Rusia, Jepang
dan Qatar. Dan pesaing lain
masih mungkin bertambah
sampai batas waktu hari
Senin.
Jika Indonesia akhirnya mewujudkan
proposal ini menjadi pencalonan diri
penuh formulir resmi harus diserahkan
paling lambat 16 Maret nanti.
Untuk bisa lolos mengajukan
permohonan menjadi tuan rumah,
Indonesia harus memiliki 12 stadiun,

masing-masing dengan
kapasitas 40.000 penonton.
Dan, stadion Bung Karno
yang berkapasitas 88.000
orang bisa memenuhi syarat
itu. Demikian juga Stadiun
Gelora 10 November Surabaya
dengan kapasitas 40 ribu
penonton.
Stadion Bung Karno
yang dibangun untuk pesta
olahraga Ganefo beberapa
waktu lalu digunakan untuk
ajang final Piala Asia.
Jika berhasil, Indonesia
akan menjadi negara kedua
di Asia yang menjadi tuan
rumah Piala Dunia, setelah Jepang dan
Korea Selatan yang menjadi tuan rumah
Piala Dunia 2002.
Dan, menurut catatan sejarah, Indonesia
merupakan negara pertama Asia yang
pernah tampil di Piala DUnia. Yaitu, tahun
1938 di Prancis saat masih Hindia Timur.
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Ritual Seks Ajaran Sesat Weteng Buwono
JAKARTA - Para pengikut
ajaran sesat pernah
melakukan ritual seks
sebanyak dua kali dan
disaksikan seluruh anggota
yang hadir. Agus sang Guru
berkilah kelak di akhirat
nanti seluruh manusia
juga akan telanjang. Selain
itu di akhirat juga akan
diajarkan kama sutra.
Para peserta ritual
seks, tidak bisa bertukar
pasangan. Mereka
melakukan hubungan
seks itu antar suami-istri.
Perihal adanya rasa risih
karena ditonton banyak
orang, para pengikut Agus
menyadarinya.
Sejak mengaku menjadi

Satria Piningit, Agus juga
mengaku sebagai Imam
Mahdi. Ini dilakukan
pada tahun 2003 hingga
2004. Sampai akhirnya ia
mengaku sebagai Tuhan
semesta alam pada tahun
2005. Kepada anggotanya,
Agus berkoar bisa
menghidupkan orang yang
sudah mati.
Sampai akhirnya
pengikut sadar kalau lelaki
itu pembual setelah anak
Koesmana, 58, yakni Ratna
Ayu Kusuma Ningrum, 33,
meninggal. “Sejak itu kami
tidak percaya, Dia juga
melarang salat dan puasa.”
Hingga Rabu sore,
rumah Koesmana tempat

Agus melakukan ritual
bersama pengikutnya
masih ramai dikunjungi
warga. Petugas Polres
Jakarta Selatan dan
Polsek Pasar Minggu
membawa foto Agus
maupun dokumen
lainnya. Kapolsek Pasar
Minggu, Kompol Maryoto
SH menyatakan, saat ini
petugas sudah memeriksa
lima orang saksi.
Masih belum jelas alasan
pimpinan aliran tersebut
mengajarkan kamasutra
atau seni hubungan
suami istri di dalam
pertemuannya di kawasan
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan.

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi 8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin

Paris Hilton Tak
Mau Kencani
Pangeran Harry
Pangeran Harry baru saja putus
cinta. Walau Harry sedang jomblo,
Paris Hilton tak berminat mencuri
peluang berkencan dengan pangeran
Inggris tersebut.
Sosialita muda ini tak ingin jalan
bareng putra Pangeran Charles dan
almarhumah Lady Diana itu karena
sangat menghormati mantan pacar
pangeran Harry,
Chelsy Davy.
“Dia
(Pangeran Harry)
adalah pria yang
baik. Chelsy
gadis yang manis.
Saya tidak ingin
melakukan
itu pada dia
(Chelsy),”
PARIS HILTON
ujar Paris
seperti dikutip
Showbizspy, Kamis (29/1/2009).
Sejak putus dari Benji Madden,
pelantun Stars are Blind ini belum
menjalin hubungan dengan pria
mana pun. Pewaris jaringan hotel
mewah ini belum tertarik mencari
pacar lagi. (fin)

Sandra Dewi pilih
bersama fans
Hari kasih sayang atau lebih
populer dengan nama Valentine Day
biasanya dijalani bersama kekasih.
Sandra Dewi justru berbeda. Dia
malah akan berkencan dengan para
fans beratnya di Bali.
“Valentine aku mau ke Bali
bareng keluarga dan fans. Di sana
akan ada penggemar aku dari
beberapa daerah,” ucap Sandra saat
ditemui di salah satu stasiun televisi
swasta di bilangan Mampang,
Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2009).
Sandra tidak sedih walau di hari
yang spesial bagi para pasangan
itu tidak dilewatinya bersama sang
kekasih.

Maia Estianty, Akhirnya
Resmi Bercerai !
Maia Estianty merasa bersyukur di hari
ulang tahunnya yang ke-33 tahun, sebab ia
mendapatkan kado istimewa soal statusnya
sebagai janda.
Pengajuan banding dari Ahmad Dhani soal
putusan gugat cerainya beberapa waktu lalu,
akhirnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama.
Dengan begitu, kini status Maia resmi sebagai
janda.
“Saya baru mendapat
informasi dari asisten
saya. Permohonan
banding Dhani ditolak
pengadilan tinggi agama.
Ini merupakan kado yang
paling luar biasa indahnya
di hari ulang tahun aku
sebelumnya, “ ungkap
Maia Estianty dengan
mata berbinar, ketika
ditemui di Pesantren
Assalafy, Jawa Barat,
Selasa, 27/1-2009.
Itu juga berarti, keputusan Pengadilan
Agama yang mengabulkan gugatan cerai dan
memberikan hak asuh anak kepada Maia tetap
berlaku.
Meski begitu ada terselip rasa sedih dihatinya
di hari jadinya tersebut. Tahun ini pelantun
‘EGP’ ini tak bisa merayakan ulang tahunnya
bersama ketiga buah hatinya, yang kini berada
ditangan Ahmad Dhani, mantan suaminya
“Saya berharap Mas Dhani menerima dengan
lapang dada keputusan ini dan mengizinkan
saya bertemu dengan anak-anak,” harap Maia,
yang mengaku tak diberi ucapan selamat ulang
tahun oleh Ahmad Dhani.
Ahmad Dani menanggapi dingin kasasinya
yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta. Ia bakal menempuh upaya hukum
selanjutnya. Dhani masih akan menempuh
upaya kasasi dan peninjauan kembali.
“Responnya biasa saja karena sudah diduga
dari awal. Masih ada banding dan kasasi,”
katanya.
Lantas apakah Dhani pesimis bakal kalah
dalam kasus ini ?
“Bukan pesimis, upaya banding memang
tidak jadi target utama. Kami masih punya bukti
baru. Mungkin ketika proses banding, bukti itu
belum sempat diperiksa, tapi saat kasasi bisa saja
dilakukan pemeriksaan,” cetusnya.
Dhani meyakini tidak akan terjadi eksekusi
apalagi terhadap anak-anaknya, apalagi jika
sang anak menolak.
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Ahmadinejad: Presiden Baru AS Harus
Minta Maaf atas Kejahatan terhadap Iran
Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad
Rabu (28/1) menuntut Presiden Amerika
Serikat Barack Obama agar meminta maaf
atas ‘kejahatan-kejahatan’ yang dilakukan
AS terhadap Iran sejak lebih 60 tahun
lalu.”AS selalu bersikap memusuhi rakyat
Iran selama 60 tahun,” kata Ahmadinejad
dalam pidatonya di wilayah barat
Khermenshah, yang disiarkan oleh televisi
negara.
“Siapapun yang ingin mengubah hal itu,
harus meminta maaf kepada rakyat Iran dan
berusaha untuk memperbaiki tindakantindakan buruk mereka di masa lalu, dan
kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan
terhadap Iran,” katanya.
Pemerintah baru AS harus menunjukkan
suatu perubahan “fundamental” dalam
kebijakan bukan hanya taktik-taktik, kata
presiden Iran hari Rabu setelah Presiden
Barack Obama menawarkan diri dengan
mengulurkan tangan perdamaian kepada
Republik Islam tersebut.
Obama, yang berbicara dalam wawancara
televisi resmi pertama sebagai presiden,
mengatakan tawarannya mengharuskan
Iran “mengendurkan tinjunya”.
“Kami menyambut baik perubahan tapi
dengan syarat bahwa perubahan itu harus
fundamental dan pada jalur yang benar,”
kata Mahmoud Ahmadinejad di depan rapat
umum di Iran Barat.

Kurangi Buah
untuk Bayi

BERBEDA

Pemerintah baru AS mengatakan Obama
akan berbeda dari pendahulunya dengan
menggalakkan pembicaraan langsung
dengan Teheran tapi juga memperingatkan
Iran akan menghadapi tekanan lebih keras
jika pihaknya tidak memenuhi tuntutan
Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan
program nuklirnya yang dipertikaikan.
Washington dan sekutu-sekutunya di
Barat menuduh Iran berusaha membuat
senjata-senjata nuklir. Teheran menyangkal
tuduhan itu dan menolak menghentikan
program itu yang ditegaskannya merupakan
hak kedaulatannya.
“Mereka yang mengatakan mereka ingin
melakukan perubahan, ini merupakan
perubahan yang harus mereka lakukan:
mereka harus meminta maaf kepada
rakyat Iran dan berusaha melenyapkan
latar belakang kelam mereka dan tindak
kejahatan yang mereka lakukan terhadap
bangsa Iran,” kata Ahmadinejad.
“Dia mencatat sejumlah “kejahatan”
seperti berusaha merintangi apa yang
dikatakan Teheran adalah program
tenaga listrik nuklir damai, merintangi
pembangunan Iran sejak revolusi 1979
dan tindakan-tindakan lain oleh beberapa
pemerintah selama lebih 60 tahun. (Ant/
AFP/Rtr/hr)

Terima Pesanan Lontong Cap go meh
untuk tanggal 7 & 8 Februari. Isi: Kare ayam, petis telur, ayam
bumbu rujak, sambel goreng, rebung, sambel goreng atirempelo, poya+sambel kelapa. Pesanan ditutup 4 February

Telp: 215.463.3418 atau 267.230.6246
INDAH & AFUK

Banyak Informasi yang menganjurkan
banyak makan buah karena mengandung
vitamin dan mineral yang amat dibutuhkan
untuk proses metabolisme tubuh. Padahal,
kata Prof Dr Ir Deddy Muchtadi, MS,
kandungan vitamin dan mineral dalam
buah jumlahnya tak terlalu banyak. Lagi
pula, vitamin dan mineral juga terkandung
pada pangan hewani, seperti daging, susu,
dan telur. Malah kadang kandungannya
lebih banyak.
Namun, tak lantas berarti Anda dan
si kecil harus makan buah sebanyakbanyaknya. Pasalnya kebanyakan serat
pun tak baik karena bisa menganggu
penyerapan vitamin oleh tubuh.
Selain itu, bayi dan balita memiliki
kapasitas perut yang terbatas. Bila sampai
merasa kenyang karena buah, tentunya
dia jadi enggan menyusu atau tak mau
makan. Padahal, pada bayi dan balita yang
diutamakan adalah makanan berprotein
dan energi tinggi. Jadi, bila anak hanya mau
makan buah, lama-lama bisa kekurangan
gizi.
Kandungan vitamin dalam buah pada
dasarnya sama saja. Umumnya tak ada
keistimewaan tertentu pada buah. Bahkan
bila dilihat dalam komposisi bahan
makanan akan tampak ada kemiripan
dalam semua buah. Yang membedakannya
hanya cita rasa, aroma, dan warna buah.

Ambil contoh vitamin C, mudah ditemui
pada hampir semua buah. Pisang pun
mengandung vitamin C (dan B), tapi yang
lebih menonjol adalah mineral kalium.
Namun, bila menginginkan kadar vitamin
C yang tinggi, bisa didapat dari jambu biji.
Namun berhati-hati dengan bijinya, karena
pencernaannya belum kuat.
Dibandingkan dengan buah lain, alpukad
termasuk yang banyak kadar lemaknya.
Untuk anak juga baik karena anak pun perlu
lemak. Bahkan, anak gemuk pun tak harus
menghindari alpukad. Dengan kadar lemak
tak sampai seperti minyak membuatnya
jadi tak terlalu berbahaya. Sebaliknya, anak
kurus makannya harus lebih banyak.
Buah bisa dikenalkan sejak anak usia
4 bulan jika oleh suatu sebab ia tak bisa
memperoleh ASI eksklusif. Namun, buah
yang dikenalkan tak boleh banyak serat,
seperti pisang, apel, tomat, dan pepaya.
Jeruk juga boleh diberikan, tapi hanya
airnya karena jeruk mengandung serat
yang terlalu sulit dicerna bayi. Setelah
usia setahun baru boleh diberikan daging
buahnya. Sementara itu, jambu biji boleh
diberikan setelah 4 bulan, tapi jangan
terlalu banyak. Soalnya, jambu biji ada
kandungan tanin yang bisa mengikat zat
besi dan protein sehingga pencernaannya
jadi kurang bagus.
Setelah usia setahun boleh makan buah
apa saja yang beragam asalkan yang tak
menimbulkan banyak gas, seperti nangka.
Durian juga tak dianjurkan karena
mengandung alkohol yang bisa
membahayakan kesehatan anak, selain
aromanya mungkin anak pun tak suka.

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00

FETTY KITCHEN
Menerima Katering pesta atau pabrik

Telp. 215-468-4212
Buka Senin-Sabtu 10am - 9pm
Minggu: 9am - 4pm

2053 Beechwood St. Philadelphia, PA 19145
Menu Special: Nasi padang, nasi ayam kalasan, nasi ayam bumbu rujak, nasi
ayam goreng kremes, nasi ikan goreng, nasi empal,
nasi bebek goreng dll.
Menu khusus hari SABTU dan MINGGU:
Rujak Cingur, Nasi Langi, Lontong sayur special, Sate dan lain-lain

8 DUNIA KITA INDONESIA

Megawati: Nama
Cawapres Diumumkan
dalam Rakernas
Berikutnya
JAKARTA-Ketua Umum DPP Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Megawati Soekarnoputri menegaskan,
nama bakal Calon Wakil Presiden
(Cawapres) yang akan diusung partai ini
diumumkan pada rapat kerja nasional
(rakernas) selanjutnya.
“Rapat kerja nasional yang akan datang
akan menjadi puncak penentuan cawapres
pendamping dalam pemilu,” kata Megawati
dalam penutupan Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) IV PDIP di Solo, Rabu malam.
Ia mengatakan, hasil rakernas di Solo
ini akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja
yang diselenggarakan pada waktu dan
tempat yang akan ditentukan.
Menurut dia, dalam rakernas ini telah
diusulkan nama sejumlah bakal cawapres
yang telah dikerucutkan menjadi sejumlah
nama.
Penentuan bakal cawapres yang akan
diusung pada rakernas berikutnya, kata
dia, sangat tergantung pada evaluasi yang
situasional.
Dalam penutupan ini, Rakernas PDIP
tidak mengumumkan nama-nama bakal
cawapres yang akan diusung.
Sementara itu, menurut dia, beberapa
bulan mendatang merupakan bulan yang
sangat dinamis bagi partai politik dalam
upaya menangkan Pemilu Legislatif.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh
pengurus PDIP untuk segera melakukan
konsolidasi dalam menghadapi pemilu
legislatif.
Hasil rakernas yang tidak memunculkan
nama bakal cawapres ini diakui Ketua DPC
Fakfak, Papua Barat, Yosep Renmeuw.
Menurut dia, dalam rakernas ini hanya
menyusun kriteria calon wapres yang akan
disandingkan dengan Megawati. (Ant)

Duet Mega-Sultan?
Manuver politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang
dimainkan oleh ketua umumnya, Megawati
Soekarnoputri, terkait silaturahimnya
dengan Sri Sultan Hamengku Buwono
X dinilai semakin menguntungkan
popularitas Sultan.
Artinya, Sultan makin ngetop melalui
manuver ini. Hal ini disampaikan oleh
pengamat politik dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia Fahri Ali di Jakarta,
Kamis (29/1). “Sultan sangat diuntungkan
manuver yang dilakukan oleh PDI-P. Dia
kan tidak ada partai namun memiliki
panggung dari manuver-manuver PDI-P,”
ujar Fahri.
Fahri berpendapat duet Mega-Sultan
sebenarnya akan sangat menguntungkan
PDI-P karena secara suara, PDI-P
memerlukan tokoh lain yang memiliki
massa. “Sultan tentu punya massa untuk
itu. Sama seperti SBY. SBY itu punya massa.
Jadi kalau ada yang naik bersama dia, dia
akan memberi suara,” tandas Fahri.

WARUNG SURABAYA
Tersedia berbagai Makanan Indonesia Asli

Antara lain : Gudeg, Rendang, Gulai, Ikan bumbu rujak, dll
Hari Jum’at-Sabtu Minggu Menu Spesial : Sate Ayam,
Sate kambing, Rujak cingur, Gado-gado, Pecel dan lain-lain.
Free Delivery untuk pemesanan minimal $10

1754 Hicks Street Philadelphia
Buka 6 Hari, Rabu-Senin 11.00 - 8 malam
Selasa Tutup. Telp. 215-271-9442

New Business hours:

Senin : Tutup
Selasa - Sabtu 11 am - 9 pm
Minggu 1 pm - 9 pm

Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Terima Delivery minimal $10
radius 1 mil - Hari Selasa - Jum’at

Menerima pelayanan kirim

1725 Snyder Ave Philadelphia, PA 19145 - 215.829.1400
Tersedia:
Rokok Gudang
Garam dan
Marlboro

Menerima pelayanan kirim

Kami Buka Setiap Hari

Jam 8.30 pagi - 8.00 malam

Menyediakan: Makanan Siap Saji, Kue-kue serta
Kebutuhan pokok sehari-hari Asli khas Indonesia.
Melayani Pesanan dari luar kota, Fotocopy, Laminating, Fax,
Pengiriman Barang dan Uang ke Indonesia, Pembayaran
berbagai Tagihan. Juga tersedia Kartu Telepon, Pre-paid
Wireless, Token Septa dan masih banyak lagi.

1529 Morris Street (Corner Morris & Mole)

Philadelphia PA 19145 - Telp. 215-755-6229, 215 755 9899
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PERMINTAAN PRODUK ELEKTRONIK MELEMAH

Panasonic Berhentikan
Ratusan Pekerja dan Tutup
Pabrik di Asia
Perusahaan elektronik raksasa Jepang, Panasonic
Corp, Rabu (28/1) mengatakan pihaknya akan
memberhentikan ratusan pekerjanya di Asia serta
menutup dua pabrik mereka di kawasan ini. Tapi
perusahaan ini menolak mengkonfirmasikan
mengalami kerugian, yang pertama dalam enam
tahun terakhir.
Perusahaan terbesar dunia pembuat televisi plasma
ini akan menutup pabrik di Malaysia dan di Pilipina
untuk “menghadapi perubahan pesat di pasar global
elektronik,” menurut jurubicara Panasonic, Akira
Kadota.
Penutupan ini dilakukan di tengah upaya
Panasonic untuk melakukan pengambilalihan senilai
9 miliar dolar terhadap perusahan elektronik Jepang
lain yang lebih kecil, Sanyo Electric Co, yang akan
menjadikan Panasonic sebagai salah satu perusahaan
elektronik terbesar di dunia.
Sekitar 500 pekerja di pabrik Panasonic Malaysia
di Melaka akan diberhentikan dan 60 pekerja di
pabrik baterai Panasonic di Pilipina juga akan
diberhentikan.
Panasonic memiliki dua pabrik negara bagian
Selangor Malaysia.
Sementara itu, Kadota menolak untuk
mengkonfirmasi laporan bahwa Panasonic menderita
kerugian, yang pertama dalam enam tahun terakhir
karena melemahnya permintaan barang elektronik
global dan menguatnya mata uang yen.
Nikkei melaporkan, Rabu, Panasonic kemungkinan
mengalami kerugian sekitar 100 miliar yen atau 1,1
miliar dolar dalam tahun fiskal yang berakhir Maret
2009.
November, Panasonic memangkas prediksi laba
bersih hingga 90 persen menjadi hanya 30 miliar yen.
Tapi Nikkei mengatakan perusahaan mengalami
kerugian akibat penjualan yang terus memburuk di
dalam dan luar negeri. Keuntungan Panasonic juga
terpangkas akibat naiknya nilai tukar yen.
Panasonic berganti nama resmi dari Matsushita
Electric Industrial Co, menghapus nama pendirinya
yang karismatik agar lebih dikenal di pasar
internasional.
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Starbucks Lakukan
Restrukturisasi
6.700
Karyawannya
Nganggur
NEW YORK - Starbucks pada Rabu
(Kamis WIB) menyatakan akan
megurangi 6.700 karyawan dan
menutup 300 kedai sebagai akibat
penurunan ekonomi dunia.
Seperti
dilaporkan AFP,
pada bulan
Juli Starbucks
mengumumkan
akan
merestrukturisasi
secara masif,
karena khawatir
dengan pelanggan yang mengurangi
kebiasaan minum kopi.
Laba bersih kuartal pertama yang
tutup buku 28 Desember 2008 itu
anjlok 69 persen menjadi 64,3 juta
dolar, dari 208,1 juta dolar di periode
sama 2007.
“Di tengah lingkungan konsumen
dunia yang menurun, Starbucks
telah menyusun rencana untuk
memperkuat bisnisnya melalui
operasi yang lebih efisien dan
menjaga kekuatan dan nilai
fundamental merek kami,” kata
Howard Schultz, Presdir dan CEO
Starbucks dalam suatu surat yang
dimuat di situsnya.
Pada akhir tahun anggaran 2009
yang tutup buku September nanti,
perusahaan akan menutup sekitar
300 kedai kopi di seluruh dunia,
termasuk 200 kedai di AS.
Tindakan ini akan menjadikan
jumlah penutupan menjadi 600
kedai AS dan pengurangan 11.000
karyawan, seperti yang diumumkan
pada Juli 2008.

Laju pertumbuhan
‘terendah’ sejak PD II
Pertumbuhan ekonomi
dunia akan turun ke
sekitar 0,5% tahun ini, dan
tingkat ini merupakan
yang terendah sejak Perang
Dunia II, kata Dana Moneter
Internasional (IMF).
Pada bulan Oktober, IMF
memprediksi output dunia
naik sebesar 2,2% pada
tahun 2009.
Badan dunia itu kini
memproyeksikan Inggris,
yang baru-baru ini resmi
memasuki resesi, akan
mengalami kontraksi
ekonomi 2,8% tahun depan,
kontraksi terburuk di antara
negara-negara maju.
IMF mengatakan, pasar
keuangan tetap tertekan dan
ekonomi global menghadapi
“belokan tajam ke arah yang
lebih buruk”.
IMF menyatakan,
akibatnya output dunia dan
perdagangan merosot.
“Kami kini mengharapkan
ekonomi global bisa
dikatakan berhenti,”
kata ekonom kepala IMF
Olivier Blanchard dalam
pernyataannya.
IMF mengatakan, meski
ada beberapa kebijakan,
yang ditempuh oleh banyak
negara, tekanan finansial
masih ada.
Kerjasama internasional
diperlukan kini untuk
menyusun prakarsa
kebijakan baru, dan
suntikan modal untuk
mendukung “lembaga
keuangan yang bisa
bertahan hidup terus”.
Sementara itu, IMF
memprediksi ekonomi

eurozone atau zona negara
pemakai mata uang
euro akan mengalami
penyusutan 2,0% pada tahun
2009 dan ekonomi Amerika
1,6%.
PASAR PRIMER

Laporan ini dikeluarkan
pada hari Organisasi
Buruh Internasional,
ILO, mengatakan, 51 juta
pekerjaan di seluruh dunia
akan ditutup tahun ini
akibat krisis ekonomi global.
Pertumbuhan di negara
berkembang diharapkan
akan berlanjut pada laju
yang lebih mantap dan
mampu mengimbangi
resesi di negara maju seperti
Amerika Serikat dan Inggris.
Negara-negara seperti
Cina kini mengalami
kesulitan dengan
merosotnya permintaan dari
pasar ekpor primer mereka.
Sementara itu, negaranegara ekonomi maju,
seperti Jepang, Spanyol,
dan Inggris mengalami
resesi, dengan PHK baru
diumumkan setiap hari.
‘Ketidakpastian’
IMF mengatakan,
pertumbuhan di negara
berkembang dan sedang
bangkit diperkirakan
mengalami perlambatan
tajam, dari 6.25% pada
tahun 2008 ke 3.,5% pada
2009.
IMF menyebutkan
penyebab utama penurunan
itu permintaan ekspor
turun, harga komoditor lebih
rendah, dan pembatasan
pembiayaan eksternal yang

lebih ketat.
IMF menekankan upaya
kebijakan untuk mengatasi
penurunan ekonomi sejauh
ini, termasuk dukungan
likuiditas, asuransi deposito
dan rekapitalisasi, disusun
untuk mengatasi ancaman
langsung terhadap stabilitas
keuangan.
Namun, IMF mengatakan,
langkah-langkah darurat ini
“tidak berdampak banyak
untuk menanggulangi
ketidakpastian likuiditas
jangka panjang lembaga
keuangan”.
BANK BERMASALAH

IMF mengatakan,
kebijakan keuangan
terkoordinasi di masa datang
seyogyanya berkonsentrasi
untuk memperhitungkan
tingkat kerugian lembagalembaga keuangan dan
memberikan dukungan
publik kepada lembagalembaga yang bisa bertahan
hidup.
“Kebijakan semacam itu
seyogyang didukung dengan
langkah-langkah untuk
mengatasi bank yang macet
dan mendirikan lembag
publik untuk melepaskan
kredit bermasalah, termausk
melalui pendekatan
‘bank bermasalah’, selagi
mengamankan sumber daya
publik.”
IMF mengatakan,
ekonomi global
diproyeksikan mengalami
pemulihan bertahap pada
tahun 2010, dengan laju
pertumbuhan naik ke 3%.
“Namun, prospek ini
sangat tidak menentu,
dan waktu dan ruang
pemulihanan sangat
bergantung pada aksi
kebijakan yang tegas,” kata
IMF.

FRIENDLY GROCERY
1515 Morris St. Philadelphia, PA 19145
Tel: 215-755-5094 / 215-467-4064

MENJUAL KARTU TELEPON PARTAI DAN ECERAN
JUGA MELAYANI LUAR KOTA ATAU STATE
MENYEDIAKAN KEBUTUHAN SEHARI-HARI

Ucapan Syukur dan Terima Kasih
Dari: Antolis & Family
Puji dan Syukur kami naikkan kepada TUHAN YESUS yang hanya
dengan pertolonganNya kami dapat memperoleh Kemenangan Kasus
Imigrasi Kami pada bulan Januari 2009.
Kami juga berterima kasih kepada :

1. Kantor Pengacara Jack Herzig.
2. Pdt. Lukas Kusuma dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia)
3. Pdt. Yakub Limanto dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany New York)
4. Pdt. Yongki dan keluarga (Gembala Sidang Gereja Bethany New York)
5.Wibowo Family dan sahabat –sahabat kami yg senantiasa mendukung kami
sekeluarga.

Ucapan Syukur dan Terima Kasih
dari Virgoest Margetan dan Inda Gotama

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:

Rokok Gudang Garam

Kartu Pre-paid CellPhone
Kini Sedia pulsa isi ulang untuk Handphone

Menyediakan kartu telepon lainnya seperti:

Vietnam Best, Vietnam 88, Philippines Direct, Pinoy Choice, Mega Philippine, Latino Star,
Kumusta Philipinas, JMD lain lain

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus atas anugerah kemenangan yang
diberikan dalam Kasus Imigrasi kami pada bulan Desember 2008.
Kami juga berterima kasih kepada :
1.
Pengacara Jack Herzig
2.
Bp.Pdt. Lukas Kusuma & keluarga
(Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia).
3.
Bp.Pdt. Yakub Limanto & keluarga
(Gembala Sidang Gereja Bethany New York).
4.
Keluarga Wibowo, Philadelphia
5.
Bp. Erwin & Ibu Anna , New York.
6.
Andre Gunawan, New York.
7.
Rekan-rekan pelayanan dari Gereja Bethany
Philadelphia dan New York..
“Berteguhlah terus dlm iman pengharapan hanya pada Tuhan.
Mukjijad masih dan akan terus terjadi, bila kita berharap dan
berserah hy pada Dia. Amien.”

