edisi ke-206 - 26 September 2009

1 US$: Rp. 9,645.37

JOB AVAILABLE
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
Must have proper paperwork to work in U.S
Harus memiliki dokumen kerja di AS
Please call 215-833-9686 for more information.
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi

LOWONGAN KERJA

Dibutuhkan tenaga kerja untuk posisi-posisi dibawah ini:
- Operator Mesin Insert (Berpengalaman)
- Operator Mesin Folding (Berpengalaman)
Dibutuhkan untuk Shift 1, Shift 2, dan Shift 3.
Bekerja setiap hari dengan gaji sangat memuaskan.

Hubungi: 215-253-1029
Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and
Operator Mesin Insert

syarat: usia max. 40 thn, bersedia bekerja setiap hari.

SBY tiba di Pittsburg,
hadiri Pertemuan G-20
JAKARTA - Presiden SBY
mendarat di bandara internasional Pittsburgh,
Pennsylvania, AS, Rabu
(23/9/2009) pukul 21.56
waktu setempat atau Kamis
(24/9/2009) pukul 09.00 WIB.
Kunjungan kenegaraan
SBY kali untuk mengikuti
Pertemuan Tingkat Tinggi
G20.
G20 Leaders Summit on
Financial Markets and the
World Economy itu digelar selama dua hari, 24-25
September 2009.
SBY terbang ke Pittsburgh dengan menumpang pesawat kepresidenan Garuda
A 330-300. Ikut serta dalam rombongan
antara lain Seskab Sudi Silalahi, Menkeu
Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan
Mari Pangestu.
SBY di daulat jadi pembicara utama

Presiden SBY akan menjadi lead speaker dalam sesi climate change di pertemuan Tingkat Tinggi G20 yang berlangsung di Pittsburgh, Pennsylvania, AS.
Adalah Presiden AS Barack Obama yang
mendaulat SBY menjadi lead speaker.
G20 Leaders Summit on Financial Markets and the World Economy itu digelar
selama dua hari, 24-25 September 2009.
SBY, sebagaimana dilaporkan wartawan

detikcom, Budiono Darsono, yang mengikuti
perjalanan Presiden SBY,
dijadwalkan menjadi
lead speaker pada 25
September 2009.
Obama mendaulat
SBY menjadi lead speaker dalam sesi Climate
Change dalam kapasitasnya sebagai ketua
sekaligus tuan rumah
Pertemuan Tingkat
Tinggi G20.
Mendapat kehormatan tampil sebagai
lead speaker, SBY pun telah mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan beberapa
jam sebelum terbang menuju Pittsburgh
dari Halim Perdanakusuma pada Rabu,
23 September 2009 pukul 09.00 WIB,
SBY menyempatkan diri mendengarkan
pidato Obama di PBB.
“Agar apa yang saya sampaikan dalam
pidato pembuka nanti angle-nya pas,
substansi pun juga pas,” kata SBY. “Saya
berharap akan menyampaikan pidato
yang singkat dan cespleng,” tambah SBY.
Pertemuan G20 itu akan dihadiri para
kepala negara negara di dunia yang mewakili 85 persen dari ekonomi dunia.
Mereka adalah anggota G20 ditambah
Spanyol, Belanda, Asean, Uni Eropa, PBB,
Bank Dunia, IMF, dll. - detik.com

Pemasangan Iklan 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Dibutuhkan tenaga kerja

di toko dry cleaner, center
city. hanya yang berpengalaman counter lady.
Telp. 215 543 2905 (7)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (115)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (60)

Dibutuhkan Tenaga Kerja

Housekeeper/nanny (penjaga
anak) wanita untuk tinggal
di NEW JERSEY. Kerja 6 hari /
minggu. Hub: 732 4218322 (3)

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 (10)

Salah Jalan

Terjadi percakapan antara Nahkoda dengan para bawahannya.
“Lima pelaut kecebur ke laut, tapi hanya
satu yang rambutnya basah.”
“Kok bisa begitu?”, tanya Nahkoda.
“Karena yang empat itu kepalanya botak
licin.”

Antara TGIF dan SHIT

Sekretaris seksi itu masuk kantor dengan
senyum kecil yang menggoda... ia tutup
pintu kantor tersebut dan segera beteriak
“TGIF, thanks God it’s FRiday...!”
Satu kantor itu pun tersentak.. kaget dan
ada beberapa yang mengerti dan tensenyum kecil sambil berbisik - bisik satu
dengan lainnya.
Dari ruangan lain tiba - tiba terdengar
suara geraman yang sangat keras...
“SHIT!” begitulah bos bule itu bergumam
dengan keras. Sekretaris manis itupun mulai gemetaran dan malu.
Namun dengan lembut bos bule itupun
melanjutkan “Sorry Honey It’s Thursday.”

Tidak Masuk karena Kakek Meninggal

“Anton, kenapa kamu kemarin tidak masuk?!!” tegur Bu Guru kepada Anton.
“Kakek saya meninggal, Bu.”, jawab si
Anton.
“Setiap tidak masuk kamu pasti alasan
kakek kamu meninggal melulu ! Memang-

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

nya kamu punya berapa kakek sih?”
“Banyak, Bu...”
“Betul, Bu! Karena dulunya nenek saya
sering kawin dan cerai...”

Kecelakaan Naik Taksi

Ketika Jono dan isterinya naik taksi ke gedung pertunjukan untuk suatu acara gladi
resik, taksinya tabrakan dengan sebuah
mobil. Pintu taksi terbuka dan Jono terlempar keluar. Ia terbaring di aspal dengan
kesakitan.
Si supir taksi yang ternyata tidak luka,
mendekatinya dan bertanya : “Bisa saya
bantu, Pak?”
Jono : “Ya. Matikan Argomu!”

Pendekar Melawan Tiga Orang Penjahat

Seorang pendekar tampan sedang dikelilingi oleh tiga orang perampok yang siap
memangsanya. Pertarungan sengit pun
terjadi. Berkat pedang sakti di tangannya,
akhirnya ketiga perampok itu tewas seketika bersimbah darah.
“Cut!!!” Teriak seseorang yang membuat
sang pendekar terkejut.
“Kamu ini gimana?!! Tak perlu kamu
sungguh-sungguh melukai ketiga orang
ini! dasar goblok!!. Cepat panggil ambulan!!!” bentak orang itu yang ternyata sang
sutradara.

Qaddafy Pidato 1,5 Jam Lebih, Sebut
DK PBB Sebagai Dewan Teror
NEW YORK- Para pemimpin dunia atau
perwakilannya saat ini sedang menghadiri
sidang umum PBB di New York. Pemimpin
yang paling membetot perhatian adalah
Presiden Iran Ahmadinejad dan Presiden
Libya Muammar Qaddafy.
Ahmadinejad menarik perhatian karena
pidatonya tentang Israel dan sekutunya
yang pedas. Akibatnya, delegasi 8 negara
-- termasuk AS -- memutuskan walkout.
Sedangkan Qaddafy mencuri perhatian
karena selama 40 tahun memimpin Libya,
baru kali ini dia hadir di sidang umum PBB.
Dan seperti tak ingin kehilangan waktu, Qaddafy berpidato lebih dari 1,5 jam!
Qaddafy tampil dengan pakaian khasnya
yaitu jubah panjang warna coklat dan peci
hitam. Dia melambaikan tangan pada
hadirin dan menepukkan kedua tangannya di atas kepala seperti seorang peserta
lomba yang memperebutkan hadiah saat
tiba di podium. Demikian dilansir Voice of
America, Kamis (24/9/2009) WIB.
Qaddafy bicara banyak hal, meskipun tidak selalu jelas. Sembari melambaikan copy
Piagam PBB, dia mencaci apa yang disebutnya ketidakmerataan institusi dan mendesak bekas negara-negara kolonial membayar 7,77 triliun dolar untuk mereparasi
negara-negara Afrika.
Qaddafy juga membela Taliban, mengutarakan pemikirannya tentang pembunuhan Presiden John F Kennedy pada
1963 dan juga bicara soal pandemi flu H1N1
alias flu babi yang bisa jadi merupakan senjata militer.
Sedangkan The Guardian menulis, jatah
pidato tiap-tiap pemimpin negara hanya 15
menit. Alhasil, ketika Qaddafy mulai pidato
panjang lebar pukul 4 sore, banyak delegasi
yang keluar ruangan. Sekitar 30 menit kemudian mereka masuk lagi, dengan harapan Qaddafy telah berlalu. Namun mereka
keliru, sebab Qaddafy baru bicara 1/3-nya
saja!
Dalam pidatonya, Qaddafy menyebut DK
PBB sebagai “Dewan Teror”. “Kita tidak bisa
memiliki Dewan Keamanan di bawah neg-

ara-negara yang memiliki kekuatan nuklir.
Ini adalah terorisme itu sendiri,” ujarnya.
Qaddafy juga mendesak adanya kursi
permanen bagi wakil Afrika di DK PBB. Saat
dia bicara ini, delegasi dari negara-negara
Afrika bertepuk tangan mendukungnya. Dia
juga menantang siapa pun yang tak setuju
dengannya untuk langsung berdebat dalam
sidang umum itu.
Qaddafy yang baru tiba sehari di New
York juga mengeluhkan jet-lag akibat perjalanan 10 jam dan harus berangkat pagipagi ke sidang umum. Dia juga menggerakkan naskah pidatonya yang memperlihatkan catatan tangan dalam sejumlah warna
dan angle, dalam lembaran kertas yang
dirobek dari buku tulis.
Qaddafy akhirnya menuntaskan pidatonya pukul 5.33 pagi sembari mempromosikan websitenya. Meskipun Qaddafy banyak
bicara, namun panjang pidatonya tak juga
memecahkan rekor yang dicatat oleh pemimpin Kuba Fidel Castro pada 1960 yaitu
4,5 jam!
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Polisi pastikan
DNA Top

Namun menurut Nanan, belum dilakukan pemeriksaan DNA terhadap tiga korban
lain yang tewas dalam penggrebekan di
Solo.
Hari Jumat, Kapolri Jenderal Bambang
Hendarso Danuri menyatakan, tes DNA
tehadap jenazah Noordin M Top, sudah
lengkap.
Namun jenazah tersebut belum bisa
dipulangkan ke keluarganya di Malaysia
karena masih ada beberapa hal yang perlu
dipertimbangkan lebih dulu.
Kapolri mengatakan hal itu usai bertemu
dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Pemerintah Malaysia dan keluarga
Noordin M Top menginginkan agar jenazah
Noordin dipulangkan untuk di kuburkan di
negeri itu.
Noordin Top tewas dalam pperasi pengepungan terhadap sebuah rumah di wilayah
Mojongsono, Jebres, Solo, Jawa Tengah oleh
Detasemen Khusus 88 yang berlangsung
mulai sekitar 2300 WIB, Rabu. - BBC

Kepolisian Republik Indonesia memastikan hasil tes DNA salah satu korban tewas
dalam penggerebekan di Solo adalah Noordin M Top.
Hasil tes DNA ini semakin memperkuat
pencocokan sidik jari sebelumnya seperti
dikatakan oleh Kepala Divisi Humas Mabes
Polri, Irjen Nanan Soekarna.
“Dokter sudah bisa menyatakan bahwa
DNAnya match dengan Noordin Top. Para
keluarga, anaknya di Malaysia, dan anaknya
di Cilacap, sudah dicocokan dengan
DNAnya. Jadi sudah tidak ada lagi keraguan
lagi,” kata Nanan Soekarna.
Nanan mengatakan pihak kepolisian
sudah melakukan koordinasi dengan
kepolisian Malaysia dan keluarga, dan siap
membantu kapan saja jenazah Top akan
diambil.

DK PBB batasi nuklir
Dewan Keamanan PBB secara mutlak
menyetujui resolusi perlucutan senjata nuklir dalam sidang yang dipimpin Presiden
Obama.
Resolusi ini menyerukan agar langkahlangkah baru untuk mencegah penyebaran
senjata nuklir diambil, demi mendorong
perlucutan senjata, dan untuk mengurangi
resiko “terorisme nuklir.”
Barack Obama adalah presiden Amerika
pertama yang memimpin sidang Dewan
Keamanan.
Resolusi ini disetujui dengan latar belakang kekhawatiran negara-negara Barat
akan ambisi nuklir Iran.
Sehari sebelumnya, dalam pidatonya
yang pertama di PBB, Presiden Obama
memperingatkan akan terjadinya perlombaan senjata nuklir.

Resolusi yang disetujui hari Kamis menegaskan komitmen Dewan Keamanan untuk “mewujudkan duna yang lebih aman
bagi semua dan menciptakan keadaan bagi
dunia tanpa senjata nuklir.”
Resolusi ini tidak secara khusus menyebut negara tertentu seperti Korea Utara dan
Iran, tetapi menegaskan kembali resolusiresolusi Dewan Keamanan sebelumnya
mengenai program nuklir ke dua negara
tersebut.
Amerika Serikat ditambah empat anggota
tetap Dewan Keamanan lainnya beserta
Jerman, akan bertemu soal program nuklir
Iran pekan depan.
Iran mengatakan ambisi nuklirnya semata-mata bertujuan damai, tetapi negaranegara Barat kuatir bahwa Iran sedang
mengembangkan senjata nuklir.
Presiden Obama mengatakan dia dan
Medvedev sepakat bahwa Iran boleh
mengembangkan energi nuklir secara
damai. BBC

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kasus Imigrasi
-

Kasus Asylum
Witholding Removal
BIA Appeals (1)
Circuit Court Appeals (2)
Greencard, Citizenship
Credit Repair
Ubah Visa Status F1, H1
Imigrasi ke Kanada

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

Shirley

Kasus kecelakaan

- Personal Injury
- Kecelakaan lalu lintas

Lain-Lain

- Business License, Pajak
- Criminal Defense
- Mortgage, Loan Modification

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

Jasa Pengiriman ke Indonesia
Hubungi Bpk. Oentoro, sebagai perwakilan resmi Vita Bahari. Inc.
e-mail: jatikusumaoso@yahoo.com

Untuk Wilayah:
New York, New Jersey, Connecticut

Bisa menghubungi Bpk. Oentoro
Telephone:
917-981-9337
917-628-3703
716-710-9577

Florida, Georgia, North/South
Carolina

Bisa menghubungi Bpk. Hendro
Telp. 770-608-1248 / 917-981-9337
Pennsylvania

Bisa menghubungi
Bpk. Santoso Kodrat / Ibu Vera
Telp. 267-315-7142 / 917-981-9337
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Ucapan Syukur dan Terima Kasih
Dari: Teddy & Keluarga
Puji dan Syukur kami hanya bagi TUHAN YESUS yang telah memberikan
PertolonganNya dalam Keberhasilan Kasus Imigrasi Kami pada akhir bulan
Agustus 2009.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada:
1. Law Office of Jack Herzig (222 North Keswick Avenue, Glenside, PA 19038.
Telepon: (215)517-5242)).
2. Pdt. Lukas Kusuma (Gembala Sidang Gereja Bethany Philadelphia, Bethany
Miracle Center, 1709 S. Broad Street, Philadelphia).
3. Pdt. Yosua Yongky (Gembala Sidang Gereja Bethany New York, 4710 92nd St,
Elmhurst, NY)
4. Professor Jeffrey Winters.
5. Dr. Emil P. Sfedu, MD (Philadelphia, PA)
6. Lawrence D. Egbert, MD, MPH (Baltimore, MD)
7. Keluarga Wibowo.
8. Markus & Family (Junction Ave, Elmhurst, NY)

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

Bayi 8,7 Kg
lahir, Rekor Baru
di Indonesia
JAKARTA - Seorang bayi laki-laki lahir
dengan bobot 8,7 kg di Sumatera Utara.
Dokter setempat mengklaim, kelahiran ini
menjadi rekor baru di Indonesia.
Sebelumnya, berdasarkan data Museum
Rekor Indonesia (MURI), rekor bayi terberat
di Indonesia adalah 6,9 kg yang terlahir
pada tahun 2007.
Saat dilahirkan, bayi tersebut belum diberi nama itu panjangnya mencapai 62 cm.
Proses kelahiran dilakukan dengan operasi
cesar.
“Bayi yang berat ini membuat proses operasi berlangsung sangat berat, apalagi saat
berusaha mengeluarkannya. Kakinya sangat besar,” kata dr Binsar Sitanggang, salah
seorang dokter yang menanganinya, Rabu
(23/9).
“Anak itu memiliki nafsu makan yang

besar, hampir setiap menit ingin makan.
Tangisnya juga sangat kencang, tidak seperti bayi biasanya,” tambahnya.
Kondisi kesehatan bayi laki-laki seberat 8,7 kg asal Kabupaten Batubara,
Sumatera Utara semakin membaik. Sang
bayi mendapat perawatan di Rumah Sakit
Umum (RSU) Abdul Manan Simatupang,
Kisaran, Asahan.
Dokter Kabupaten (Dokabu) Asahan,
Erwanto mengatakan, kondisi sang bayi
terus mengalami perkembangan positif
dan semakin membaik sejak mendapat perawatan dua hari lalu.
“Setelah lahir, bayi tidak membutuhkan
infus atau bantuan oksigen. Kondisinya sehat dan jantungnya normal,” kata Erwanto.
Anak keempat dari pasangan Hasanuddin
(50) dan Ani (41) yang merupakan warga
Kabupaten Batubara ini, lahir melalui operasi caesar sekitar pukul 10.00 WIB, Senin
(21/9) di RSU Abdul Manan Simatupang.
Erwanto juga mengatakan, kondisi kesehatan Ani, sang ibu, juga makin membaik
pascapersalinan. Usai melahirkan, berat
sang ibu tercatat 110 kg. - Harian Analisa

Jasa Layanan Fotografi
(Merekam momen terindah dalam hidup Anda)

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

http://www.enchetjin.com

Hubungi: 215 459 4057

Biaya terjangkau, paket per jam atau per hari
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Golkar Butuh Figur Sudharmono dan Akbar
JAKARTA -Ketua Umum Partai Golkar
lima tahun mendatang merindukan sosok
yang cekatan dan berdisiplin dalam organisasi. Selain itu juga mampu melakukan
penataan organisasi sekaligus pembinaan
terhadap semua struktur partai sehingga
partai memiliki karakter yang kuat. Sosok
seperti itu diwakili oleh Sudharmono.
Akan tetapi, Golkar juga merindukan
figur seperti Akbar Tandjung, yang mampu mendinamisasikan denyut dan jantung
partai sehingga kaderisasi anggota partai
berjalan berkesenimbungan serta partai
memiliki militansi.
“Gabungan model kepemimpinan seperti itulah yang kini dibutuhkan Partai
Golkar, yang pernah memimpin Golkar.
Pada saat kondisi Golkar seperti sekarang
ini, Golkar membutuhkan orang-orang
seperti itu,” kata Wakil Sekjen Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golkar Tengku
Nurlif kepada Kompas, Kamis (24/9) sore di

Jakarta.
Dikatakan,
Sudharmono yang
memimpin Golkar
tahun 1983-1988,
waktu itu juga
merangkap Menteri
Sekretaris Negara
pada Kabinet
Pembangunan
IV, dinilai berjaya
membawa Partai
Golkar.
Juga periode Akbar Tandjung tahun 1998-2004. “Pak Akbar juga sempat merangkap Mensesneg di Kabinet
Reformasi serta Ketua DPR, akan tetapi
mampu membawa Golkar keluar dari
keterpurukannya meskipun di bawah
tekanan sebagian masyarakat yang waktu
itu mendiskreditkan Partai Golkar,” jelas
Nurlif. - BBC

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

Obama Sebut Kanye
West Orang Bodoh
Presiden Barack Obama menyebut
bintang rap Kanye West sebagai seorang
yang ‘bodoh’ karena menginterupsi pidato
kemenangan penghargaan stasiun televisi
MTV hari Minggu kemarin.
West tiba tiba merebut mic Taylor Swift
diatas panggung dan mengatakan kepada
penonton kalau Beyonce yang semestinya
memenangkan penghargaan video penyanyi wanita terbaik.
Sejak saat itu, dia selanjutnya menghubungi Swift dan mengucapkan maaf
secara pribadi.
Dalam sebuah wawancara dengan TV
Obama mengatakan, ‘’saya rasa apa yang
dilakukan itu tidak pantas, kenapa dia tiba
tiba naik keatas pangung’’.
Dia menambahkan ‘’ perempuan muda
itu terlihat seperti orang yang sangat baik,
dia mendapatkan penghargaan, dan apa
yang dilakukan Kanye West diatas panggung ?’’
Berbincang dengan wartawan CNBC John
Harwood, Obama menyebut Kanye West
sebagai orang yang ‘’bodoh’’.
Komentar Obama ini muncul di situs
jaring sosial Twitter yang dikeluarkan oleh
salah seorang karyawan ABC news.
Jaringan TV ini mengatakan sejumlah

Megan Fox, Teliti
Pilih Pacar!
Aktris seksi Megan Fox makin selektif
milih cowok. Mengaku tidak akan bugil di
depan kamera, Fox kini mencari pria yang
memiliki kepribadian lembut.
Hingga saat ini, Fox memang diberitakan
belum punya pacar. Bahkan pada beberapa
kesempatan, Fox kerap datang sendirian
atau bersama teman-temannya. Namun
Fox mengaku masih mencari siapa cowok
yang tepat untuknya.
Soal kriterianya, Fox mengaku tidak
suka dengan pria yang tidak memiliki
sifat ksatria. Bahkan ia juga tidak senang

staff mendengarkan
pembicaraan
antara Obama
dengan
harwood dan
tidak menyadari kalau
pembicaraan itu off the record
Jaringan TV ini meminta maaf kepada
Gedung Putih dan CNBC dan menghapus
rekaman di Twitter tersebut.
Sebuah rekaman suara lain kemudian
dimuat di situs hiburan TMZ.
Sejak insiden di penganugerahan MTV,
West telah mengakui kesalahannya dan
meminta maaf.
Swift mengatakan kepada radio ABC
News kalau rapper tersebut meneleponnya setelah penghargaan ‘’Dia sangat tulus
mengucapkan maaf dan saya terima permohonan maaf tersebut’’, katanya.
Tapi dia mengatakan kepada program
bincang hiburan The View, kalau perilaku
Kanye West telah mengganggunya.
‘’Saya harus tampil lima menit kemudian,
sehingga saya harus menenangkan diri saya
terlebih dahulu sebelum tampil’’.
West yang kini selalu mendapat cemohan
setiap naik ke atas pentas setelah insiden
itu juga menulis dalam situs pribadinya
tentang bagaimana dia sangat menyesal
karena menghancurkan momen terbaik
Taylor Swift.[bbc/ais]
dengan pria yang
terlalu dekat dengan
ibunya. “Saya suka
pria yang lemah
lembut baik secara
jiwa dan spirit. Tapi
saya menyukai yang
perkasa,” jelasnya.
Bintang Jennifer’s Body itu suka dengan
pria lemah lembut karena dirinya memiliki
sifat yang sama. Ia mengungkapkan, sangat
suka diperlakukan secara lemah lembut.
“Saya juga suka pria yang humoris dan memiliki selera humor yang bagus,” ujarnya.
Megan Fox yang masih didaulat sebagai
cewek terseksi di Hollywood ini berharap
segera menemukan cowok yang dicarinya.
[rm/ais]

14 DUNIA KITA KESEHATAN

DUNIA KITA INDONESIA 7

Junk Food Tak Bisa
Bikin Kenyang
Kandungan lemak jahat dalam junk
food bisa mematikan respon “kenyang” di
otak. Akibatnya, otak akan terus menerus
mengirimkan pesan “lapar” kepada tubuh,
dan bisa diduga, nafsu makan semakin tak
terkendali.
Menurut para peneliti dari University of
Texas, efek ini sangat kuat sehingga sebuah
burger keju yang Anda makan di hari Jumat
bisa membuat Anda lapar sampai 3 hari kemudian. “Normalnya, tubuh akan memberi
pesan saat kita sudah kenyang. Tapi hal ini
tidak selalu bekerja saat kita mengonsumsi
sesuatu yang enak,” terang salah seorang
peneliti Dr Deborah Clegg, seperti dikutip
situs dailymail. Studi ini menunjukkan
kalau zat kimia otak seseorang bisa berubah
total dalam waktu singkat.
Dalam serangkaian percobaan Clegg
menemukan, lemak-lemak jenuh akan
mengelabui tubuh untuk mematikan
sistem yang memberi informasi mengenai
rasa lapar dan kenyang saat tubuh sudah
mendapatkan makanan yang cukup. Lemak

Jangan Panik!
Panik merupakan suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan serangan
panik berulang dan bersifat mendadak
(tiba-tiba dan tidak terduga) sebagai akibat
persepsi irasional yang berlebihan.
Penderita seakan terperangkap pada
bahaya yang luar biasa, padahal dalam
kenyatannya, bahaya itu tidak ada. Kondisi
tersebut menyebabkan ketakutan dan ketidaknyamanan. Penderita akan cenderung
menghindari situasi-situasi di mana gejala
panik dapat muncul.
Rasa panik dapat muncul sebagai akibat
dari :
1. Proses pembelajaran perilaku masa
kanak
2. Pengaruh kepribadian perfeksionis

200.000 Pendatang Baru Masuk Jakarta

tersebut akan membuat otak mengirimkan
pesan yang memerintahkan tubuh untuk
mengabaikan informasi yang didapat dari
hormon pengatur selera makan, leptin dan
insulin. Saat Anda mengonsumsi makanan
tinggi lemak, maka otak akan dihantam
oleh asam lemak sehingga Anda menjadi
resisten terhadap insulin dan leptin. Akibatnya, Anda akan terus merasa lapar karena
otak tidak memerintahkan Anda berhenti
makan.
Apa penyebabnya? Menurut para peneliti,
hal ini disebabkan oleh kandungan lemak
palmitic acid yang sangat lihai dalam mengelabui otak. Palmitic acid merupakan jenis
lemak jenuh yang umum dijumpai pada
mentega, keju, susu dan daging sapi.
(MHS/dila) sumber: Perempuan.com

3. Kehidupan yang stres, kehilangan figur
yang disayangi (contoh: pasangan, orangtua, dll)
4. Pengalamana masa kecil yang
mendapat perlakuan orangtua yang cenderung menuntut, temperamental, mengkritik,
terlalu mengatur.
Keadaan-keadaan tersebut kemudian
mencetuskan kemarahan dalam bentuk
kelemahan fisik, muncul dalam gejala
panik.
Gejala panik dapat berbentuk rasa ingin
pingsan, takut mati, takut keramaian,
berdebar, sesak, ingin buang air kecil atau
air besar, pening atau sakit kepala, kebingungan, sulit berkonsentrasi, banyak
berkeringat, sulit bicara, sulit beraktifitas,
gugup, gemetar, mual dan muntah,nyeri di
bagian dada, sulit menelan, mulut terasa
kering, lemas, depresi.

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta memperkirakan, jumlah pendatang baru pascaLebaran 2009 mencapai 200.000 orang.
Jumlah itu naik lebih dari dua kali lipat
dibanding jumlah pendatang pasca-Lebaran 2008, yang tercatat 88.000 orang. Untuk
itu, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Pemprov DKI akan menggelar Operasi
Yustisi Kependudukan (OYK).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov
DKI Jakarta Franky Panjaitan, di Jakarta,
Kamis (24/9). Prediksi tersebut didasarkan
pengalaman tahun sebelumnya, bahwa
jumlah pendatang riil jauh lebih banyak
dari yang tercatat, karena para pendatang
cenderung berpindah tempat untuk menghindari penertiban oleh aparat.
Dengan kedatangan pendatang baru dari
daerah tersebut, Jakarta yang saat ini berpenduduk 8,5 juta jiwa akan semakin padat.

Apalagi ditambah dengan pertumbuhan
penduduk secara organik yang mencapai
0,6 persen per tahun.
Guna mengantisipasi lonjakan pendatang
baru yang tak terkendali, Franky mengungkapkan, OYK akan digelar dalam waktu
dekat. “Pelaksanaan OYK tak akan diberitahukan ke publik untuk memaksimalkan
hasil operasi. Ini juga untuk menghindari
pendatang baru berpindah-pindah tempat,”
ujarnya.
Langkah penertiban itu sejalan dengan
peraturan daerah, yaitu warga yang tidak
memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk
(KTP) serta mereka yang datang dari daerah
tanpa memiliki pekerjaan tetap dapat dipulangkan ke daerah asalnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Fauzi
Bowo berjanji akan menindak tegas pendatang baru yang masuk ke Jakarta saat
arus balik Lebaran. - Suara Pembaruan
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SBY Agar “Tiru” Pemimpin China
Berantas Korupsi
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) diharapkan dapat “meniru” pemimpin China yang menyiapkan
peti mati bagi pejabat dan jajaran kabinetnya yang melakukan korupsi.
“Itu perlu ditegaskan SBY agar Indonesia
memeberantas korupsi benar-benar dimulai dari atas,” kata Direktur Eksekutif
Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM
(Puskohham) Sumut, Ansari Yamamah, MA
di Medan, Kamis (24/9).
Itu disampaikan Ansari Yamamah terkait
akan diumumkannya calon-calon menteri
yang akan mengisi jajaran kabinet dalam
pemerintahan SBY yang kedua. Menurut
dia, SBY memiliki citra yang bersih dan
memiliki komitmen memberantas korupsi
dalam periode pemerintahannya yang pertama.
Untuk itu, dibutuhkan sosok yang juga
memiliki citra bersih untuk membantu
pemerintahan SBY pada periode kedua agar
citra pembina Partai Demokrat itu tidak
ikut tercemar. Karena itu, SBY perlu “mewanti-wanti” calon-calon menterinya agar
tidak melakukan korupsi dengan ancaman
sanksi maksimal seperti hukuman mati
sebagaimana yang dilakukan pemimpin
China.
Upaya itu diperkirakan tidak akan sulit
karena selain mendapatkan mandat rakyat,
SBY juga memiliki dukungan dari parlemen

selaku pemenang Pemilu 2009 yang mempunyai dukungan koalisi.
Penegasan tentang akan diberinya hukuman mati itu akan menunjukkan besarnya
komitmen SBY dalam menciptakan pemerintahan yang bersih demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Sebelumnya, Presiden China Hu Jin Tao
bertekad memberantas korupsi di negaranya dengan mengumumkan akan mempersiapkan 1.000 peti mati untuk pelaku
pencurian uang negara tersebut. Hu Jintao
membuktikan tekadnya itu sebagai berhasil tiga pilar kekuasaan di China yakni
sebagai presiden, Ketua Partai Komunis
China (PKC) dan Ketua Komisi Militer Pusat
(KMP).
Dalam buku “The China Business
Handbook” dilaporkan, sepanjang tahun
2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati.
Pemerintah China juga mengeluarkan
aturan yang mengharuskan pejabat yang
hendak bepergian ke luar negeri melapor
kepada atasannya terutama akan membawa
uang dalam jumlah besar. Kebijakan itu
menjadi China mengalami kemajuan dan
perkembangan ekonomi yang pesat serta diperkirakan akan menjadi negara adidaya di
dunia internasional. ( Ant / CN13 ) Sumber:
Suara Merdeka

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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Kebijakan baru AS
untuk Burma
WASHINGTON - Menlu AS Hillary Clinton
mengatakan Washington akan berhubungan
langsung dengan junta militer Burma untuk
membangun demokrasi.
Clinton mengatakan sanksi yang sudah
dijatuhkan ternyata tidak mampu mengubah
perilaku pemerintah Burma.
Pendekatan baru ini diambil setelah evaluasi
kebijakan Amerika terhadap Burma dilakukan
setelah Barack Obama memegang pemerintahan.
Rejim garis keras Burma menolak untuk
membebaskan para tahanan politik termasuk
pemenang penghargaan Nobel Perdamaian
Aung San Suu Kyi meski dunia internasional tersu
mendesak.
Pernyataan Clinton ini muncul setelah
melakukan pembicaraan dengan para diplomat
internasional di sela Sidang Umum PBB di New
York. Pembicaraan itu dipimpin langsung Sekjen
PBB Ban Ki-moon.
“Kami menginginkan reformasi demokrasi
yang kredibel, sebuah pemerintahan yang
menanggapi kebutuhan rakyat Burma, pembebasan tahanan politik sesegera mungkin dan
tanpa syarat serta melakukan dialog serius dengan oposisi dan etnis minoritas,” kata Clinton.
“Kami yakin pemberlakuan sanksi masih penting sebagai bagian dari kebijakan kami, namun
ternyata sanksi tidak memberikan hasil seperti
yang diharapkan rakyat Burma.”
“Ke depan kami akan menggunakan kedua
sarana itu, pendekatan dan sanksi, untuk memperoleh tujuan yang sama. Untuk menghasilkan
sebuah reformasi demokrasi, kami akan bekerja
sama dengan pemerintah Burma.”
Para pejabat Amerika mengatakan pemerintah akan melakukan konsultasi dengan Kongres
seputar kebijakan baru ini.
Bulan depan, pengadilan Burma dijadwalkan
akan menjatuhkan vonis uatas banding Aung San
Suu Kyi atas status tahanan rumahnya.
Agustus lalu, pengadilan menjatuhkan hukuman 18 bulan tahanan rumah untuk Aung San
Suu Kyi, setelah seorang warga AS sempat tinggal
di kediaman pemimpin oposisi itu.
Selama 20 tahun terakhir, Suu Kyi menghabiskan 14 tahun hidupnya dalam tahanan dan vonis
kali ini membuat Suu Kyi tak bisa terlibat dalam
pemilihan umum tahun depan.
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Hyundai Bangun
Pabrik Mobil di
Republik Ceko
SEOUL - Pabrikan otomotif asal

Korea Selatan, Hyundai Motor,
menyatakan bahwa pihaknya telah
menyelesaikan pabrik mobil bernilai
1,64 miliar dolar AS di Republik Ceko.
Pengembangan bisnis hingga Republik
Ceko ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan di wilayah Eropa.
Selain Hyundai Motor, banyak
pabrikan mobil asing yang juga telah
membangun pabrik di Republik Ceko.
Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa biaya tenaga kerja
lebih murah dan adanya tenaga kerja
terampil dan dekat negara Eropa lainnya. Hyundai Motor sendiri dengan
selesainya pabrik bernilai 1,12 miliar
euro ini, sekarang memiliki pijakan
produksi di semua pasar utama. - Suara Merdeka

Tekanan ke Iran
tidak Efektif
China Kamis mengatakan bahwa
peningkatan tekanan terhadap Iran
tak akan menjadi cara yang efektif
untuk membujuk negara itu untuk
menghentikan program nuklirnya.
“Kami percaya bahwa sanksi-sanksi
dan penggunaan tekanan bukan cara
yang tepat untuk memecahkan masalah, dan tidak kondusif bagi upaya
diplomatik terhadap masalah nuklir
Iran saat ini,” kata wanita juru bicara
Kementerian Luar Negeri China, Jiang
Yu, dalam penjelasan pers di Beijing.
Lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa
(DK PBB) termasuk China, dan Jerman
telah menyetujui bahwa Iran harus
memberikan “tanggapan serius” atas
sejumlah permintaan agar negara itu
menghentikan program nuklirnya
pada 1 Oktober, kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Miliband, Rabu.

Munawaroh Resmi
Tersangka
JAKARTA, KOMPAS.com- Ibu hamil yang
turut tertembak dalam penggerebekan
teroris di Solo, Kamis (19/9) silam, Putri
Munawaroh, akhirnya resmi ditetapkan
sebagai tersangka. Janda Hadi Susilo (24),
teroris yang tewas dalam penggerebekan
kelompok teroris di Desa Kepuhsari,
Mojosongo, Solo, itu diduga kuat berperan
dalam aktivitas menyembunyikan kegiatan
kelompok teroris.
“Dia sudah resmi ditetapkan sebagai
tersangka,” kata Kepala Divisi Humas Polri,
Irjen Nanan Sukarna, Kamis (24/9). Selain
Munawaroh, dua orang lainnya, yaitu Bejo
dan Kedu juga resmi ditetapkan sebagai
tersangka dalam kasus dan peranan yang
sama.
Menyusul penetapan tersangka terhadap
ketiganya, tim Detasemen Khusus 88 Anti
teror Polri telah menahan Bejo dan Kedu.
“Mereka sudah ditahan. Kecuali Putri Munawaroh yang dibantarkan penahanannya
karena sedang sakit,” kata Nanan.
Ketiganya sudah menjalani rangkaian
pemeriksaan oleh Detasemen Khusus 88
Antiteror Polri semenjak tujuh hari lalu.
Sesuai aturan, dalam 7x24 jam kepolisian
wajib menjelaskan status mereka yang
ditangkap karena diduga terkait dalam
kegiatan teroris.
Bejo dan Kedu ditangkap sehari
menjelang penggerebekan kelompok teroris
di Desa Kepohsari, Mojosongo, Solo, 17 September 2009. Keduanya ditangkap di Pasar
Gading Solo.
Dari keduanyalah tim Detasemen Khusus
88 Antiteror mendapatkan informasi perihal keberadaan Bagus Budi Pranoto, teroris
lainnya yang diburu Detasemen Khusus 88
Anti Teror Polri dan akhirnya tewas dalam
penggerebekan itu.
Sedangkan Putri Munawaroh, yang juga
menjadi korban luka tembak di paha kiri
saat penggerebekan itu hingga kini masih
dalam perawatan intensif kepolisian di RS.
Polri Sukanto, Jakarta.
Putri Munawaroh dirawat di ruang Cenderawasih lantai III rumah sakit dengan

pengawalan khusus petugas kepolisian.
“Dia sudah membaik,” ujar Wakil Kepala
Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi
Sulistyo Ishak saat ditanyai perkembangan
kondisi Putri Munawaroh. (persda network/
Andy Panroy Pakpahan)

Korban Tewas Selama
Mudik Capai 373 Jiwa
JAKARTA - Jumlah kecelakaan pada arus
mudik dan arus balik Lebaran tahun ini
mencapai 550 kasus dengan korban meninggal sebanyak 373 jiwa. Jumlah ini jauh
menurun dibandingkan tahun sebelumnya.
Demikian diungkapkan Wakil Kepala Divisi
Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri
Brigadir Jenderal Polisi Sulistyo Ishak di
Jakarta, Kamis (24/9).
Menurut Sulistyo, jumlah kecelakaan
tahun lalu mencapai 1.368 dengan korban
meninggal 633 selama 14 hari. Sulistyo berharap angka kecelakaan terus dapat ditekan
seiring meningkatnya pelayanan dari penyedia angkutan umum. Dengan demikian,
masyarakat tak banyak yang menggunakan
kendaraan pribadi selama mudik dan balik
nanti.(JUM/ANS)

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

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via
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IMF: Resesi selesai namun krisis belum
NEW YORK - KOMPAS.com - Ketua Dana
Moneter Internasional (IMF) Dominique
Strauss-Kahn, Rabu (23/9) mengatakan,
ekonomi global tampaknya akan pulih
dari resesi, tapi krisis ini belum selesai.
“Kondisi keuangan membaik dan mesin
pertumbuhan tampaknya mulai lagi,”
Strauss-Kahn mengatakan dalam sebuah
pidato di pertemuan kepemimpinan internasional di New York, menurut keterangan
persiapan.
“Belum lama lalu, ekonomi global
berdiri di tepi jurang,” kata dia seraya
mengingatkan “krisis ini tidak berarti
berakhir”.
Direktur Pelaksana IMF mencatat
186-lembaga negara telah mengabdikan
banyak dari sumber daya untuk memerangi krisis keuangan dan ekonomi global
terburuk sejak Depresi Besar.
Mengingat “langsung panik” yang
mengikuti keruntuhan bank investasi Wall
Street Lehman Brothers pada September
2008, Strauss-Kahn mengatakan itu waktu
“aktivitas ekonomi mulai turun secara
spiral.”
Ketakutan lain Depresi Besar “tidak
berdasar,” katanya kepada Global Creative
Leadership Summit, pertemuan kepala
negara, bisnis dan pemimpin lembaga internasional dan pemenang Hadiah Nobel.
“Tapi hari ini dunia terlihat berbeda. Krisis
belum berakhir, tapi saya harap terburuk
sekarang di belakang kami. Kita tampak-

nya telah mengalihkan bencana,” ujarnya.
Ketua IMF menekankan bahwa lembaga itu memproyeksikan pemulihan global
yang “bagian pertama” dari tahun 2010.
“Ketika krisis ini berlangsung, saya pikir
kami telah membuktikan penilaian kami
dengan perkiraan realistis kami, baik
untuk pertumbuhan dan untuk kerugian
kredit,” katanya.
IMF dijadwalkan untuk mempublikasikan prakiraan ekonomi dunia yang
diperbaharui pada 1 Oktober. “Seperti kita
melihat krisis keuangan global saat ini,
yang terburuk sejak Depresi Besar, risikonya sangat tinggi,” katanya.
“Ekonomi global bisa saja menghadapi
kehancuran. Tapi kami mundur dari tepi
jurang, dan IMF jelas memainkan perannya,” ujarnya lagi.
Strauss-Kahn menyoroti promosi lembaganya tentang stabilitas ekonomi dan
perdamaian dunia. “Taruhannya sangat
tinggi di negara-negara berpenghasilan
rendah, di mana populasi sangat rentan,”
katanya.
Dia mencatat bahwa IMF diciptakan
pada masa setelah Perang Dunia II untuk
melawan akar ekonomi dari perang.
“Di banyak wilayah di dunia, apa yang
dipertaruhkan adalah tidak hanya pengangguran lebih tinggi atau menurunkan
daya beli, tetapi hidup dan kematian itu
sendiri,” kata mantan menteri keuangan
Sosialis Perancis.

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

JAKARTA 10 JAM
SURABAYA 10 JAM
INDONESIA 4 JAM
HP $20 = 320 menit
HP $10 = 160 menit
HP $2 = 32 menit

