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1 US$: Rp. 10,150.00

JOB AVAILABLE
(Dicari Tenaga Kerja)

For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)
General Labor, Machine Operator, Quality Control,
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control,
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman
Requirements (Persyaratan)
Must have proper paperwork to work in U.S
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen
All applicants must fill out employment application
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum
diterima kerja.
Please call 215-833-9686 for
more information and appointment.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.

Ramadan di Al-Falah
Philadelphia
PHILADELPHIA - SORE itu, Tata, Sofie,
Tika, Gallant, Currie, dan Rania khusyuk
membaca buku iqra. Di sekeliling mereka,
tampak pula Rahma, Hilmi, dan Nabila,
Adrian dan Rendy berlari-larian sambil bersuara keras. Namun, murid-murid mengaji
itu maupun sang guru Boyke terlihat santai
seakan tidak terganggu teriakan bocahbocah itu.
Tidak lama terdengar azan Magrib dari
komputer yang terletak di lantai dua serta
puluhan pria dan wanita yang tadinya
duduk santai di karpet pun bergegas menuju
meja di sudut ruang muka untuk menyantap kurma dan es blewah sebagai menu tajil
mereka. Setelah salat Magrib, barulah mereka bersiap menyantap nasi panas, tempe,
sayur asam, ayam goreng, kerupuk, sambal,
dan berbagai hidangan lain yang sudah
menunggu di ruang belakang dekat dapur.
Begitulah pemandangan yang lazim
terlihat setiap hari di Musala Al Falah, di
Philadelphia Selatan, Amerika Serikat (AS).
Tempat beribadah kaum Muslimin yang
didirikan sejak tahun lalu oleh “Indonesian
Community of Greater Philadelphia (ICGP)”
ini menjadi pusat aktivitas kegiatan
Ramadan komunitas Muslim Indonesia di
Philadelphia.
Tak hanya pengajian, buka puasa, dan
salat Tarawih bersama, sebagian dari mereka pun datang ke masjid untuk menyantap
sahur. “Pokoknya, setiap sahur di sini ramai,
terutama saat akhir pekan,” komentar Irsya,
istri Adhitya (Ketua Pengurus Al- Falah).
Makanan yang tersedia, berupa nasi dan
lauk pauknya maupun buah dan makanan

kecil biasanya merupakan sumbangan
dari ibu dan bapak vo-lunteer yang masak
secara bergantian setiap hari. “Pokoknya
sehari kami bisa bolak-balik berkali-kali ke
Al-Falah untuk menyiapkan segala sesuatunya,” kata Nani Suryani, istri Boyke yang
terkenal di kalangan komunitas Indonesia di
Philadelphia akan dadar gulung dan talam
ubinya yang legit.
Tidak heran, apabila Al-Falah ramai didatangi bukan saja oleh komunitas Muslim
Indonesia, tetapi juga komunitas Muslim
lainnya seperti Komunitas Muslim Burma,
Sri Lanka, Malaysia, maupun Muslim lainnya.
Ramadan yang tahun ini jatuh di musim
panas tadinya sempat membuat komunitas
Muslim Indonesia di Philadelphia ketar-ketir. Sanggup tidak ya, banyak di mereka yang
bertanya-tanya. Maklumlah, waktu puasa
pada musim panas ini cukup panjang, mulai imsak pukul 5 pagi hingga waktu magrib
yang hampir pukul 8 malam. Jauh lebih
lama dari puasa normal di Indonesia.
Belum lagi faktor temperatur udara panas
yang kadang mencapai di atas 90 derajat
Fahrenheit (di atas 30 derajat Celsius) yang
membuat badan cepat lelah dan haus. Serta
tambahan beban moril karena mayoritas teman, tetangga, dan lingkungan di sana tidak
berpuasa.
Alhamdulillah, setelah sepuluh hari
berlalu, ternyata kekhawatiran itu sirna.
Meskipun berat, dengan persiapan yang
tepat (makanan bergizi dan minum air pu-
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Pasang Iklan di

Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center
city. hanya yang berpengalaman counter lady.
Telp. 215 543 2905 (3)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (112)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (57)

Belajar fotografi/komputer?

Ingin belajar fotografi atau
komputer dasar? hub 215459-4057 - les privat. Untuk
fotografi disarankan memiliki
kamera digital SLR(7)

Sedia Produk dari Amway

Global, seperti: QUIXTAR,
ARTISTRY, Multivitamin NUTRILITE, Minuman dan Protein
Bars XS, Skin Care Kits, segala
pembersih rumah tangga dan
GIFT CARD RIBBON. Product USA yang terjangkau dan
populer. Untuk memesan
produk2, Hub: Erika, 215-6268317 (7)

Antar jemput
dlm Philla & JFK airport
telpon saja Bang John
267-505-0703 (3)
Jasa Foto
Melayani berbagai jenis layanan fotografi dari
acara pernikahan, ultah,
potret dan lain-lain
215-459-4057 (2)

Hasil Kerja Keras

Setelah 40 tahun bekerja keras, Smith pensiun dengan tabungan sejumlah 1 juta dollar.
Uang itu ia peroleh dari keberanian, kerajinan, inisiatif, keterampilan, pengabdian
pada tugas, penghematan, efisiensi, investasi
yang cerdas, dan kematian pamannya yang
meninggalkan uang sebesar 1 juta dollar
untuknya.

Belajar Bahasa Inggris

Setelah kupikir-pikir lagi bahasa inggris itu lucu dan rumit juga. Bagaimana
tidak? misalnya huruf dobel oo dibaca u,
seperti book dibaca buk. Gak hemat huruf.
Kadang-kadang huruf yang sama malah
dibaca berbeda, misalanya CUT (dibaca
kat), sedangkan PUT dibaca tetap put juga,
kenapa ngga pat?. Sedangkan AIR malah
artinya UDARA, PUPPY (baca papi) artinya
anak anjing. Kalau Buffalo (baca bafalo atau
bapak lo) artinya kerbau. Kalau COW (baca
kau) artinya sapi. Jadinya: Papi anak anjing,
bapaklo kerbau, kau sapi. hahaha…
Contoh lainnya: mau bilang satu buku
dalam bahasa inggrisnya adalah a book,
kalau dua buku harus bilang two books.
Mengapa kok ditambah s segala? Sedangkan
tomato jika lebih dari satu tidak boleh tomatos harus ditambah es menjadi tomatoes.

DUNIA KITA

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

www.dunia-kita.com
Pasang Iklan (Ads)

215-459-4057
267-231-7695
enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 11 Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

Setahu saya kalo tomat ditambah es menjadi
es tomat!

Naik Angkot

Suatu hari ada dua orang penumpang
suami istri naik angkot, saat itu sang suami
membawa sekeranjang telur.
Tak lama kemudian banyak penumpang
yang naik sehingga duduknya berdesak desakkan.
Maka sang suami dengan spontan dan
keras mengatakan pada sang istri “Bu, angkatlah kakimu, kumasukkan telurku “.
Mendengar hal itu seluruh isi penumpang
tertawa.

Atheis

Lia pulang ke rumah bertemu dengan
ibunya dengan muka sedih,
Lia : “Ibu aku baru dilamar sama mas Paijo
satu jam yang lalu...”
Ibu : “Lho bukankah itu kabar gembira?
Kenapa kau sedih?”
Lia : “Dia bersedia tinggal dengan kita, Bu,
tapi dia seorang atheis dan dia tidak percaya
dengan surga atau neraka.”
Ibu : “Menikah sajalah, nanti kalau dia
sudah serumah dengan kita, ibu buktikan
kalau dia salah pikir tentang neraka...”
Lia : “?????”
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Gempa Robohkan
10.000 Unit Rumah

dan rusak ringan
13.157 unit. Selain
rumah, data kerusakan juga meliputi
367 unit sekolah, 353
unit tempat ibadah,
dan 30 unit kantor.
Data ini mencakup
10 kabupaten/kota
di Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, Tasikmalaya, Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Bogor,
Kuningan, Ciamis, dan Kota Banjar) serta
Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah.
Sementara itu, data sementara jumlah
pengungsi yang tercatat di Pusdalops
BNPB sebanyak 3.118 jiwa, dengan rincian:
Tasikmalaya (450 jiwa), Kabupaten Kuningan (180 jiwa), Kabupaten Ciamis (100 jiwa),
dan Kabupaten Cilacap (2.388 jiwa). Dengan
demikian, total berjumlah 3.118 jiwa.
Sampai saat ini, korban jiwa terus bertambah dan hampir mencapai 50 jiwa. Kompas

Hingga, Kamis 3 September 2009 pukul
12.00 WIB, terdapat penambahan data kerusakan rumah akibat gempa yang menimpa
permukiman penduduk.
Menurut laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Kabupaten Sukabumi, tercatat sebanyak 1.656
unit rumah roboh/rusak berat dan 2.594
unit rumah rusak ringan. Selain itu, 39 unit
sekolah, 106 unit tempat ibadah, dan 2 unit
bangunan lainnya juga mengalami kerusakan.
Di Kabupaten Cilacap tercatat 504 unit roboh/rusak berat dan 739 unit rusak ringan.
Selain itu, 3 unit sekolah, 3 unit tempat
ibadah, 4 kantor, 4 buah pasar serta 4 unit
fasilitas umum lainnya juga rusak.
Secara keseluruhan, rumah roboh/rusak
berat akibat gempa sebanyak 10.695 unit,

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
- Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis
Kecelakaan Lalu Lintas
Credit Repair
- Personal Injury
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)
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Jasa Layanan Fotografi

Parlemen Iran untuk kali pertama menyetujui
wanita mengisi jabatan menteri di negara itu
TEHERAN - Parlemen Iran
untuk kali pertama menyetujui wanita mengisi jabatan menteri di negara itu
dalam masa 30 tahun.
Para anggota parlemen
Iran menyetujui 18 dari 21
calon menteri yang diajukan Presiden Mahmoud
Ahmadinejad.
Ada tiga calon wanita
yang diajukan Ahmadinejad
untuk mengisi kursi di
kabinetnya. Marzieh Vahid
Dastjerdi lolos, sementara
dua calon wanita lain ditolak.
Calon yang diajukan un-

tuk mengisi kursi menteri
pertahanan, Ahmad Vahidi,
yang dinyatakan buron
oleh Argentina atas pemboman maut terhadap sebuah
pusat Yahudi pada tahun
1994, mendapat dukungan
mantap.
Pemungutan suara atas
calon menteri tersebut berlangsung menyusul beberapa bulan pertikaian setelah
hasil pemilihan presiden
bulan Juni menjadi sumber
sengketa.
Para wartawan mengatakan, Marzieh Vahid
Dastjerdi, yang dicalonkan

(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

menjadi menteri kesehatan
wanita, adalah tokoh berhaluan konservatif garis
keras.
Di masa lalu, dia mengusulkan mulai diberlakukannya perawatan kesehatan
terpisah di Iran. Menurut
proposal itu, wanita akan
merawat wanita, dan pria
merawat wanita.
Kedua wanita yang ditolak adalah Fatemeh Ajorlou,
yang dicalonkan menjadi
menteri kesehateraan dan
jaminan sosial, dan Susan
Keshavarz, menteri pendidikan.

Melayani:
1. Pernikahan (Resepsi, Gereja atau Potret)
2. Potret Keluarga, bayi dan anak
3. Acara ulang tahun
3. dan lain-lain

http://www.enchetjin.com

Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari

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.

WANTED

PERPANJANGAN ID / GANTI ALAMAT ID
DRIVER PERMIT, CAR RENTAL FOR TEST & APPOINTMENT
REGISTRASI MOBIL / PERPANJANGAN, GANTI ALAMAT REGISTRASI MOBIL
3 ATAU 10 TAHUN DRIVING RECORD DAN CRIMINAL RECORD
INFO PASS UNTUK MASUK KANTOR IMIGRASI, GREEN CARD & CITIZEN
TRANSPORTASI KE PENJARA YORK & AIR PORT
TOUR KE NEW YORK,SIX FLAGS (TAMAN SAFARI), DORNEY PARK,WASHINGTON
DC, DLL
PERPANJANGAN PASSPORT, LAPOR DIRI, PHOTO, MONEY ORDER
INCORPORATE YOUR BUSINESS, TAX ID, CITY OF PHILADELPHIA LICENSE &
SALES TAX
SEWA KAMAR & RUMAH DI STREET BESAR
FREE PHONE, UNLIMITED TALK & SMS NATIONWIDE

COME TO MY OFFICE :

1654 S.CHADWICK ST PHILADELPHIA – PA 19145
FAX : 215- 271-8381
EMAIL : terminalben@yahoo.com
OPEN HOURS : SENIN-SABTU 11 AM - 06 PM
APPOINTMENT PLEASE

CALL : 215-500-3699 BEN
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SBY Mau Kunjungi Malaysia
PUTRAJAYA -Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) berniat mengunjungi
Malaysia pada Oktober mendatang. Hal itu
dilakukan untuk mempererat hubungan
antarkedua negara. Demikian dikatakan
Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak
kepada wartawan di Putrajaya, Malaysia,
Rabu (2/9).
Hubungan antarkedua negara terganggu
setelah sejumlah peristiwa yang kebanyakan merugikan Indonesia terjadi dan
dilakukan pihak Malaysia. Mulai dari
penyiksaan tenaga kerja Indonesia (TKI),
kapal Malaysia yang memasuki perairan
Indonesia di Ambalat awal Juni lalu, pengakuan sejumlah kebudayaan Indonesia
(reog, tari pendet) oleh negeri jiran itu,
aksi teroris asal Malaysia Noordin M Top
di Indonesia, dan terakhir mengenai lagu
kebangsaan Malaysia Negaraku yang dikatakan menjiplak dari lagu Indonesia

KD : Orangtuaku
Hanya Bisa Menangis

Terang Bulan.

GELOMBANG PROTES

Hal tersebut berbuntut pada gelombang protes yang dilakukan masyarakat
Indonesia kepada Malaysia. Aksi-aksi
terjadi, seperti pembakaran bendera
Malaysia dan pelemparan gedung kedubes
negara itu dengan telur busuk disertai
pemasangan bendera Indonesia oleh 30
orang pelajar, Selasa (1/9)
Menanggapi apa yang terjadi di
Indonesia, Najib mengatakan, hal itu bukanlah refleksi dari hubungan antarpemerintah kedua negara. “Itu bukanlah
representasi dari Pemerintah Indonesia.
Itu merupakan aksi dari sekelompok orang
yang menginginkan hubungan kedua negara terganggu,” tegasnya.
- [The Star/L-9] - Suara Pembaruan

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

Kedua orang tua Krisdayanti, Trenggono
dan Rachma Widadiningsih, sangat kaget
bercampur sedih ketika anaknya meminta
restu dan izin untuk bercerai dari Anang
Hermansyah.
”Ibu saya hanya bisa menangis. Kalau
dibilang hancur, pasti hancur. Ibu saya harus melepas kedua anaknya menjadi janda,”
ujar KD saat jumpa pers di rumah pribadinya di Jalan Wijaya II No 12, di kawasan
Radio Dalam, Jakarta Selatan, Selasa (01/09)
malam.
Ya, kesedihan Rachma Widadiningsih
bisa dipahami. Sebab, beberapa bulan sebelumnya sang putri sulung Yuni Shara juga
bercerai dari suaminya, Henry Siahaan.
Dilanjutkan KD, ia juga minta izin
kepada ayahnya, Trenggono yang tinggal
di Bali.
“Saya diminta tawakal. Papa bilang, ini
adalah hidupmu, bukan orang lain yang
menjalani. Tetapi kuat lah seperti namamu.
Meskipun kau gagal, saya ingin kalian bisa
dihormati,” kata KD yang menceritakan
ucapan papanya.
Jauh sebelum membuat kesepakatan bercerai dengan Anang, KD telah memikirkan
secara matang-matang keputusan berpisah
itu saat dirinya Umroh, 8 Agustus lalu.[kck/
ft:ezz/ais]

KD selingkuh
dengan pengusaha
Timor Leste?
Siapa lelaki selingkuhan Krisdayanti, masih misterius. Anang Hermansyah mengaku
sudah tahu orangnya, tapi ia ogah membocorkan ke publik.
“Saya memang sudah mendengar tentang
kabar orang ketiga itu. Sejak tanggal 28 ke-

marin, saya sudah tahu siapa dia. Saya tahu
dari cerita Aurel (putri Anang-KD) tentang
kejadian ibunya di Hotel Sultan, Bali,” jelas
Anang, dua hari lalu.
Ada kabar, KD selingkuh dengan seorang
pengusaha kaya asal Timor Leste yang dulu
bernama Timor-Timur (Timtim). Benarkah
pria itu yang telah menjadi duri dalam
rumah tangga Anang-KD?
“Kalau tentang orangnya siapa dan
detailnya, saya tidak mau ngomong,” elak
Anang.
Setelah menalak adik Yuni Shara itu, tiga
hari sebelum Ramadhan, Anang lepas tangan dari segala hal yang berbau KD.
“Yang pasti, sekarang saya bukan pemimpin Yanti (panggilan KD) lagi. Yanti
sudah punya pemimpin lain sekarang. Jadi
Yanti mau jungkir balik, urusan menyanyi
atau kariernya, bukan urusan saya lagi,”
tandasnya.
Anang mengaku benar-benar ingin melupakan Krisdayanti. Di tempat tinggalnya
sekarang, Ruko Plaza Margaguna, Jl. Radio
Dalam, Jakarta Selatan yang juga merupakan kantor KD Production, terlihat tulisan
nama KD Production tak lengkap. Plang
bertuliskan KD Production, kini hanya bersisa tulisan Production-nya saja. Sedangkan
huruf KD-nya hanya terlihat bekas perekatnya saja.[rm/ais] - rileks.com
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Michael Jackson
Dimakamkan
3 September Waktu
Los Angeles
LOS ANGELES -Keluarga dan temanteman Michael Jackson akan hadir dalam
upacara pemakaman King of Pop, Michael
Jackson, di Great Mausoleum, Forest Lawn
Memorial Park, tempat pemakaman para
bintang di Los Angeles (California, AS), pada
Kamis (3/9) waktu setempat.
Upacara pemakaman Michael, yang
meninggal di Los Angeles pada 25 Juni lalu
akibat overdosis obat-obatan, akan diadakan pada waktu matahari terbenam, mulai
pukul 19.00 WIB, di Forest Lawn Memorial Park. Upacara itu tak akan dihadiri
oleh amat banyak orang, berbeda dengan
upacara penghormatan terakhir yang telah
digelar di Staples Center, Los Angeles, 7 Juli
lalu waktu setempat, yang dihadiri oleh
kira-kira 20.000 penggemar dan dipirsa oleh
kira-kira satu miliar orang melalui siaran

Manufaktur Cina
tumbuh terus
LONDON -Sektor manufaktur Cina masih
terus menunjukan kepulihan pada bulan
Agustus seperti yang diperlihatkan dua survey bulanan.
Indeks Federasi Cina untuk Logistik dan
Pembelian naik dari 53,3 pada bulan Juli
menjadi 54 poin pada bulan Agustus.
Angka ini merupakan yang tertinggi
dalam 16 bulan ini.
Stimulus dari pemerintah masih terus
berlanjut untuk mengangkat produksi
pabrik.
Dengan angka di atas 50 menunjukkan
pertumbuhan dan ini ekspansi ke enam
bulan.
Indeks terpisah yang dikumpulkan HSBC
juga meningkat.
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langsung ke seluruh dunia.
Rabu (2/9) waktu setempat, polisi Glendale, pinggiran Los Angeles, menekankan,
para penggemar Michael untuk tak
mendekati kawasan sekitar tempat pemakaman tersebut, karena wilayah itu akan ditutup untuk umum. Sejumlah helikopter dan
anjing pelacak milik polisi akan mengawasi
tempat pemakaman seluas 120 hektar tersebut, mencegah kalau-kalau ada orang-orang
tak diundang diam-diam berusaha masuk
ke kawasan itu.
Jenazah Michael akan dimakamkan di
Great Mausoleum, yang merupakan bagian
dari Forest Lawn Memorial Park. Great
Mausoleum merupakan sebuah bangunan
neo-klasik yang terinspirasi oleh Campo
Santo dari Genoa. Peti jenazah Michael,
yang berlapis emas, akan ditempatkan
di sebuah bagian pribadi dari bangunan
tersebut.
Bangunan itu juga menjadi tempat
peristirahatan terakhir dari Clark Gable,
Jean Harlow, dan Carole Lombard. Para ikon
lain dunia hiburan yang juga dimakamkan di Forest Lawn Memorial Park adalah,
antara lain, Humphrey Bogart, Lon Chaney,
Nat King Cole, Walt Disney, Errol Flynn, dan
Jimmy Stewart. (AFP/ATI)
Pertama
kali diluncurkan bulan
November
tahun lalu,
Beijing menganggarkan
US$ 586 milyar antara
sekarang dan akhir tahun 2010 untuk perumahan dan proyek infrastruktur.
Selain itu anggaran ini untuk pembangunan kembali wilayah yang terkena gempa di
bagian barat daya negara itu.
Pabrik-pabrik di Cina juga masih terus
mendapatkan keuntungan dari naiknya
pesanan ekspor seperti ekonomi global berlanjut pulih.
Indeks produk manufaktur HSBC naik
dari 52,8 bulan Juli menjadi 55,1 poin pada
bulan Agustus yang merupakan pertumbuhan bulan kelima. - BBC

Kementrian Malaysia Terima Nota Protes
KUALA LUMPUR -Kementerian
Penerangan dan Kebudayaan Malaysia
telah menerima nota protes dari Menteri
Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia Jero
Wacik yang disampaikan melalui Dubes
RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar di Kuala
Lumpur, Kamis.
Dalam pembicaraan dengan Rais Yatim,
mantan Kapolri itu mengajak Rais Yatim
membicarakan ke depan agar keributan dua
negara bertetangga dan serumpun ini soal
klaim dan tuduhan mencuri kebudayaan tidak lagi terulang.
Pada kesempatan itu, Menteri
Kebudayaan Malaysia menanyakan tentang pers Indonesia yang selalu provokatif dan menanamkan kebencian terhadap
Malaysia. Malaysia seperti yang diungkapkan Rais yatim berkeinginan untuk mengundang pers Indonesia ke Malaysia agar

bisa melihat persoalan dalam perspektif
yang lebih netral.
Dubes RI mengatakan, sudah ada rencana
untuk membuat dialog antarmedia kedua
negara dan selanjutnya saling melakukan
kunjungan balasan. “Usahakan upaya itu
dipercepat lagi,” pinta Rais Yatim.
Utusan Menbudpar Ketut Wiryadinata
minggu lalu membawa nota protes
Indonesia untuk Menteri Pelancongan
dan Menteri Penerangan dan Kebudayaan
Malaysia terkait gambar penari Pendet Bali
dalam iklan promosi pariwisata Malaysia
“Enigmatic Malaysia” yang ditayangkan
Discovery Channel.
Pers dan pemerintah Indonesia kemudian
menuduh bahwa Malaysia mengklaim tari
pendet Bali sebagai kesenian atau kebudayaan negeri jiran itu. ( Ant / CN13 ) - Suara
Merdeka

8 DUNIA KITA INDONESIA

Kelaparan Melanda Yahukimo
JAYAPURA - Bencana kelaparan menyerang warga di tujuh distrik di Kabupaten
Yahukimo, Papua. Puluhan warga dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan yang
sudah berlangsung sejak Mei 2009.
“Warga yang meninggal itu di Distrik
Walma berjumlah 60 orang sejak Mei sampai Agustus. Di distrik lain juga ada, tetapi
saya belum mendapat laporan lengkapnya. Saya baru menerima data dari Distrik
Walma,” ujar Yuliat Iksomon, Ketua Tim
Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
Kabupaten Yahukimo kepada SP, Rabu (2/9)
saat dihubungi melalui telepon seluler.
Tujuh distrik yang warganya kelaparan
adalah Suntamon, Langda, Bomela,
Seredala, Walma, Pronggoli, dan
Heryekpini. Kelaparan terjadi karena panen
warga gagal akibat musim hujan yang terus
turun sejak Mei 2009. Semua tanaman yang
ditanam seperti hipere (ubi jalar) tidak berumbi karena akarnya membusuk terendam
air hujan. Kalaupun ada, umbinya sangat
kecil,” ujarnya.
Akibat kelaparan, berbagai jenis penyakit mulai menyerang warga, seperti malaria, dan diare. Di Distrik Walma, warga
terserang diare mengakibatkan meninggal
dunia. Perut kosong karena lapar mengakibatkan warga sakit seperti diare sehingga
meninggal dunia, ujarnya.
Koordinator Yayasan Kristen Pelayanan
Sosial Masyarakat Indonesia Pdt Isak Kipka
mengaku mendapat data sudah 92 orang
meninggal dunia sejak Januari-Agustus

2009. Gejala awalnya warga sakit perut,
kemudian mencret lalu meninggal dunia.
Kematian warga tidak serempak.
Saat bencana kelaparan yang terjadi tahun 2006, pemerintah pusat membangun
lumbung-lumbung sebagai tempat penyimpanan makanan, untuk mengantisipasi
gagal panen warga akibat perubahan iklim,
namun lumbung-lumbung tersebut kosong
dan warga tetap kelaparan.
Kampung-kampung yang warganya
terserang kelaparan, kata Isak, umumnya
berada di lereng bukit terjal atau di atas ketinggian yang hanya bisa dijangkau dengan
berjalan kaki atau pesawat kecil.
Terkait pembangunan lumbung di 12 titik
di Kabupaten Yahukimo oleh Menko Kesra
tahun 2006 dengan tujuan mengantisipasi
musim cuaca buruk, Rendeng mengatakan,
lumbung-lumbung tersebut mubazir. Kalau
ubi yang disimpan dalam lumbung pasti
membusuk, jadi lumbung-lumbung itu kosong karena memang tidak digunakan.
Rendeng mengajak semua pihak untuk
bekerja sama dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Kalau menemukan
sesuatu di lapangan, mari dilaporkan ke
pemerintah, supaya secepatnya diberikan
bantuan.
Kepala Pemerintahan Dewan Adat Papua
Fadhal Alhami menegaskan, ini sungguh
memalukan. “Mana itu dana respek, mana
itu dana otonomi khusus yang banyak itu.
Gubernur harus segera mengatasi ini,” katanya. [154] - Suara Pembaruan

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

Menyediakan
pesanan
rantangan
setiap hari

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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Pfizer bayar
denda besar
AMERIKA - Perusahaan obat terbesar di dunia

Pfizer setuju membayar ganti rugi sebesar 2,3
miliar USD untuk menyelesaikan gugtan perdata
dan pidana dalam kasus pemasaran sejumlah
produk.
Uang ganti rugi ini adalah yang terbesar yang
pernah dibahar perusahaan farmasi karena melanggar peraturan badan pengawas obat federal
Amerika Serikat.
Wartawan
BBC Imtiaz Tyab
di Washington
Washington
mengatakan ini
adalah kesepakatan penyelesaian
berjumlah besar
dan bersejarah.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah Pfizer
dan salah satu anak perusahaannya mengaku
berulangkali mencoba menjual obat yang tidak
memiliki izin dari pengawas kesehatan Amerika.
Pfizer menjual obat yang biasa disebut “off
label” tersebut kepada pasien dan dokter.
Obat kategori tersebut bisa didapat di pasar
meski penggunaannya belum mendapat persetujuan dari pengawas obat resmi.
Di Amerika, pemakaian obat jenis tersebut
dilarang.
Satu pernyataan bersama dari departemen
kehakiman dan departeman kesehatan dan
kemanusiaan mengatakan angka ganti rugi yang
mencapai 2,3 miliar USD ini menggambarkan
keseriusan dan besaran pelanggaran yang dilakukan Pfizer.
Pernyataan Pfizer menyebutkan, “Kami
menyesalkan tindakan yang terjadi di masa lalu,
namun kami bangga dengan langkah-langkah
yang kami ambil untuk mengetatkan pengawasan internal.”
Kesepakatan pembayaran ini mengakhiri gugatan perdata dan pidana terhadap perusahaan
obat terbesar di dunia itu. - BBC
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Pejabat
Afghanistan
dibom
Wakil kepala badan intelijen
Afghanistan tewas dalam serangan
bunuh diri di provinsi Laghman di
timur ibukota Kabul.
Abdullah Laghmani dan sedikitnya 21 orang lainnya tewas dalam
serangan terhadap sebuah masjid di
kota Mehtar Lam.
Gerakan Taleban menelpon BBC
dan mengatakan merekalah yang
melakukan serangan.
Anggota dewan provinsi setempat
Qari Rohullah membenarkan bahwa
sasaran utama Taleban itu tewas
dalam serangan tersebut.
Ia mengatakan satu kendaraan
yang diduga berasal dari Jalalabad
meledak.
“Saya tidak tahu seberapa besar ledakan itu tetapi Dr. Abdullah
Laghmani dan sejumlah kepala
suku, pejabat pemerintah ditambah
kaum wanita dan anak-anak tewas
atau terluka akibat ledakan itu,” kata
Rohullah.
Mobil Laghmani hancur berantakan.
Serangan terhadap pejabat yang
sangat berkuasa ini memperlihatkan
bahwa Taleban kini semakin kuat.
Serangan ini memukul pemerintah Afghanistan yang sedang dalam
ketidakpastian politik sementara
menunggu hasil pemilihan presiden.
Kertas suara dari 60% TPS kini
telah dihitung.
Presiden Karzai meraih 47,3% suara sementara saingan terdekatnya
Dr Abdullah mendapat 32,6%.
Namun tuduhan kecurangan yang
muncul dari berbagai penjuru negeri
membayangi keseluruhan proses pemilihan ini. - BBC

SAMBUNGAN DARI HAL 1
tih yang banyak) serta mengurangi aktivitas luar ruangan dan lain-lain, tantangan
berpuasa lima belas jam bisa dihadapi.

Survei: 90 % Rakyat
Indonesia Puas Kinerja SBY
Lebih dari 90 persen responden Indo
Barometer menyatakan puas atas kinerja
Presiden Susilo Bambang selama memerintah pada periode 2004-2009. Tingkat pencapaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan lembaga
DPR.
Informasi ini disampaikan oleh M Qodari
berdasarkan survei oleh lembaga yang dipimpinnya, Indo Barometer sejak tanggal 18
hingga 26 Agustus 2009. Survei dilakukan di
33 provinsi dengan sampel 1.200 responden
yang diambil secara acak.

Jangan Ragu
Bertanya kepada
dokter gigi
JAKARTA - Benar sekali, dokter gigi
adalah ahli dalam menolong anda mempertahankan kesehatan mulut, tapi bukan berarti anda tidak menanyakan mengenai masalh gigi dan mulut yang tidak diutarakan
dokter selama kunjungan anda. Pertanyaan
apa yang seharusnya anda tanyakan?
“Yang pling penting, ‘Bagaimana keadaan gusi saya?’” kata Dr. Edward Romano,
seorang pemimpin dalam cosmetic dentistry di Morristown’s Aesthetic Smiles of New
Jersey. “Kita tahu sekarang bahwa penyakit
gusi memiliki korelasi langsung ke pembentukan plak arteri dan penyakit jantung.
Lebih jauh, jika keadaan gusi anda buruk,
anda akan kehilangan tulang yang menahan gigi anda tetap berada di tempatnya dan
anda akan kehilangan gigi.”
Pertanyaan penting lain adalah:
Sudahkah dokter memeriksa oral kanker
saya? “Kanker oral adalah bentuk kanker
yang sangat ganas dan fatal,” jelas ahli gigi
New Jersey. “Seperti semua kanker, jika
ditemukan lebih awal, tingkat kerusakan
dan kefatalan menurun secara signifikan.

Tentunya keguyuban dan kehangatan
suasana di Al-Falah membantu menyirnakan sebagian kerinduan akan indahnya
Ramadan di tanah air. (Indah Nuritasari,
Philadelphia, AS) ***
“Kepuasan terhadap kinerja SBY mencapai 90.4 persen, Jusuf Kalla 67 persen,
dan DPR 51.4 persen,” kata Qodari kepada
wartawan di press room DPR, Jakarta,
Kamis (3/8/2009).
Apresiasi responden terhadap Presiden
SBY paling tinggi untuk bidang politik yang
mencapai 88.9 persen, penegakan hukum
88 persen, dan sosial 85.4 persen. Selain itu,
responden juga yakin, kabinet pimpinan
SBY periode 2009-2014 akan mampu bekerja
lebih baik.
Sebanyak 71 persen responden yakin
kabinet yang akan datang bekerja lebih
baik. “Keyakinan terhadap DPR hanya sebesar 61,6 persen,” katanya. (abe) (ful) - okezone.com
Screening oral kanker tidak sakit dan menyelematkan jiwa.”
Pencegahan sesungguhnya adalah
pendekatan terbaik menyangkut kesehatan
gigi. Karena setiap bulan berbeda dan mulut
anda bisa berubah di jeda kunjungan dokter
gigi anda, Dr Romano juga merekomendasikan setiap kali anda menemui dokter gigi
anda bertanyalah bagaimana menjaga gigi
dan gusi anda pada keadaan tersehatnya.
Jika kunjungan ke dokter gigi membuat
anda gugup dan anda merasa susah melawanya, tulislah pertanyaan dan kekhawatiran anda dan bawalah daftar tersebut
saat berkunjung ke dokter gigi.
Belum diketahui apakah obat penurun
kolesterol dapat mengurangi tingkat oxycholesterol. Penelitian sebelumnya belum
menunjukkan bahwa oxycholesterol lebih
buruk daripada kolesterol LDL.

Hair Beauty Service

Menerima: potong rambut,
kerinting, semir rambut, sanggul pesta, make-up foto pengantin/pesta. Hubungi: 215-391-3772,
215-271-8826

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
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PD II Kejadian Serupa Tak Perlu Diulangi
GDANSK - Bekas musuh dan sekutu
sama-sama tampak muram saat memeringati 70 tahun terjadinya Perang Dunia (PD)
II pada Selasa (1/9) di Gdansk, Polandia.
Peristiwa ini dibutuhkan untuk mengingatkan, bahwa kejadian serupa tak perlu
diulangi lagi.
Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin,
yang negaranya berseberangan dengan
Nazi Jerman saat invasi Polandia tahun
1939 mengatakan, perang dan segala dampaknya perlu dipelajari dari segala aspek.
“Kita harus menguji segala sesuatu yang
terjadi pada tragedi 1 September 1939,”
ujar Putin. “Kita harus melakukan hal ini
agar kejadian serupa tidak terulang lagi,”
tandasnya.
Sedikitnya 20 pemimpin Eropa dan
sejumlah pejabat tinggi hadir dalam
peringatan tragedi memilukan tersebut
yang menewaskan sekitar enam juta warga
Polandia.
SERANGAN JERMAN

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

Tersedia:

Invasi Jerman dimulai dengan penyerangan kapal perang Jerman, SchleswigHolstein di Pelabuhan Gdansk Westerplatte yang menjadi markas Angkatan Laut
Polandia pada 1 September 1939.
Serangan tersebut memicu kejadian berantai yang melibatkan berbagai kekuatan
dunia dalam perang.
Polandia pada mulanya berada di bawah
pengaruh Jerman saat terjadi perang,
namun belakangan didominasi oleh Rusia

di bawah Uni Soviet selama 40 tahun saat
terjadi Perang Dingin antara Timur dan
Barat setelah Perang Dunia II.
Salah seorang veteran Perang Dunia II Polandia Romuald Bardzynski
mengatakan, ia adalah seorang prajurit
kavaleri yang berada di garis depan. “Pada
16 September saya terluka. Kami bertarung
melawan Jerman, tetapi saya tertembak
tentara Soviet. Saya terluka tiga kali. Namun, yang terburuk adalah saat melawan
Soviet yang menduduki wilayah timur
Polandia,” tuturnya.
“Rusia menguasai separuh Polandia
dan setelah perang, wilayah Polandia
berkurang 77 km persegi. Ini merupakan
kehilangan terbesar buat kami,” imbuhnya.
Peringatan ini ditandai dengan penempatan sejumlah karangan bunga di
monumen pertahanan Westerplatte, yang
menjadi simbol pertempuran heroik antara yang lemah melawan yang kuat.
Presiden Polandia Lech Kaczynski
mengatakan, hal ini membuktikan sikap
patriotisme dan semangat yang pantang
menyerah.
Kanselir Jerman Angela Merkel yang
juga turut ambil bagian dari peringatan
tersebut mengatakan, Jerman tidak akan
pernah melupakan penyebab dan dampak
dari perang tersebut. “Jerman menjadi
pemicu Perang Dunia. Kita membawa penderitaan yang tak berakhir kepada dunia,”
paparnya. [AP/CNN/N-3] - bbc

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

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
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