edisi ke-213 - 14 November 2009

1 US$: Rp. 9,407.50

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.

Obama yakinkan sekutu di Asia
Presiden Amerika Serikat Barack
Obama banyak memangku banyak status
menjadi yang pertama.
Pemimpin Amerika pertama yang
berkulit hitam ini juga presiden Amerika
pertama yang semasa kecil pernah tinggal di Asia - mengutip istilah seorang pejabat negara itu dia adalah presiden pertama dengan “orientasi Asia Pasifik.
Presiden Obama akan mencoba mengambil keuntungan dari fakta ini dalam
rangkaian kunjungan satu minggu ke
Asia.
Dia berniat membangun dan meningkatkan hubungan penting dengan sekutu
dan negara pesaing di wilayah itu.
Dia akan membicarakan sejumlah besar masalah - sebagian merupakan masalah yang mengganggu seperti perdagangan global, nilai mata uang Cina
dan hutang Amerika, serta bagaimana
berurusan dengan Korea Utara dan Birma
ditambah dengan perubahan iklim.
Dia juga akan menjadi presiden
Amerika pertama yang menghadiri KTT
ASEAN di Singapura.
Hubungan saling menguntungkan
Langkah itu menurut Ben Rhodes, pejabat senior di Dewan Keamanan Nasional,
merupakan pertanda jelas akan “komitmen kuat presiden untuk bekerja sama
secara menyeluruh dengan mitra Asia”.
“Dia mengerti bahwa masa depan kemakmuran dan keamanan negara kita
sangat terkait dengan wilayah dunia ini,”
ujar Rhodes kepada para wartawan.
Sementara masa depan Amerika mungkin terkait dengan Asia, wilayah ini juga
tergantung pada Amerika Serikat - terutama di bidang perdagangan atau target

kebijakan luar negeri.
Itu sebabnya perjalanan kali ini sangat
penting.
Wilayah Asia membeli sekitar 25%
ekspor Amerika - 1,6 juta lapangan kerja
di Amerika Serikat sangat tergantung
pada pasar ekspor.
Di saat krisis ekonomi terjadi, masalah
ini semakin penting.
Wakil penasehat keamanan nasional urusan masalah ekonomi, Michael
Froman, mengatakan Amerika ingin memastikan negara-negara di Asia “mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang
seimbang, membuka pasar, mengijinkan
kami memperluas ekspor ke wilayah dan
menciptakan lapangan kerja di sektor
berorientasi ekspor di Amerika”.
Tahun depan pertumbuhan ekonomi di
wilayah Asia diperkirakan mencapai 7%.
Perjalanan, yang meliputi Jepang,
Korea Selatan dan Cina, ini bertujuan
mengirim pesan bahwa Washington masih merupakan pemain yang kuat di
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Pasang Iklan di

Antar Jemput anak sekolah
Hub: 267-231-7695 (5)

* L U C I A * - Menerima

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (123)

Nichiren Shoshu Buddhism

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (67)

Antar jemput, dlm Philla &
JFK airport

DUNIA KITA

Kamar Kosong

Ada kamar kosong bagi yang
tidak urus surat dan tidak
merokok di Mercy dan 20th
st. Hub. 215-873-3907 (2)

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 (16)

telpon saja Bang John 267-5050703 (1)

Ulang Tahun

Guru: “Terakhir kamu ulang tahun pada
umur berapa?”

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

Sambungan dari hal depan

www.dunia-kita.com

ADU KEKUATAN

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.

sedang sibuk melayani pembeli.
“Betulkah orang itu sudah berumur 200
tahun?” dia bertanya.

Murid: “Tujuh tahun.”
Guru: “Besok ulang tahun berikut kamu
umur berapa?”

“Dia mengakunya sih begitu,” jawab pembantu tukang obat. “Tapi saya tidak tahu
dengan pasti. Saya baru bekerja pada dia
selama 120 tahun.”

Murid: “Sembilan tahun.”
“??!!@##$??”
Guru: “Mana mungkin? Kamu ngaco ah!”
Murid: “Enggak bu, soalnya hari ini saya
genap berusia 8 tahun.”

Tukang Obat Awet Muda

Tukang obat di Lapangan menarik
perhatian orang banyak, sehingga mereka
berkumpul mengerumuninya.

Obat Cegukan

Seorang laki-laki masuk ke sebuah apotek
dan bertanya kepada si apoteker, apakah
ada obat yang dapat menghilangkan cegukan.
Tiba-tiba si apoteker langsung menampar
pipi pria tersebut.

Si tukang obat berkata, “Botol di tangan
saya ini berisi obat awet muda. Ini akan
mengembalikan kemudaan Anda. Ini akan
menjaga agar Anda tetap sehat. Lihat saya!
Saya ikut dalam Perang Diponegoro? Umur
saya sudah lebih dari 200 tahun.”

“Kenapa Anda melakukan hal itu pada
saya?” tanya si pria itu.

Seorang laki-laki yang berdiri di barisan
paling depan berbicara kepada pembantu
tukang obat yang tampak masih muda, yang

“Memang saya tidak cegukan! Istrikulah
yang sedang cegukan sekarang ini!”

“Ohh ... itu adalah obat untuk mengatasi
cegukan ... lihat Anda sudah tidak cegukan
lagi!” kata si apoteker dengan bangganya.

wilayah. Dan juga untuk meyakinkansekutu Amerika yang khawatir dengan kekuatan Cina untuk menguasai.
Seorang pejabat senior Amerika Serikat
baru-baru ini mengatakan bahwa “Cina
ada di mana-mana, pekerja asal Cina ada di
berbagai wilayah mulai dari India hingga
Birma sampai Iran”. Dia menambahkan
bahwa Amerika memandang Cina mengambil alih pengaruh secara ekonomi di seba-

85 Persen Masyarakat
Indonesia Belum
Hidup Sehat
SURABAYA - Berdasark an Survey Sosial
Ekonomi Nasional hingga tahun 2005, sebanyak 85 persen masyarakat Indonesia
masih belum menerapkan pola hidup sehat.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
Persatuan Ahli Gizi (Persagi), DR.Drs.Arum
Atmawikarta, MPH,di Surabaya, Kamis,
mengatakan pola hidup masyarakat yang
masih dikategorikan tiak sehat tersebut
disebabkan karena kurangnya konsumsi
sayur dan buah, merokok, dan jarang
melakukan aktivitas berolahraga.
“Kebiasaan merokok juga menunjukan
tren yang terus meningkat, sekitar 34 persen penduduk usia 35 tahun keatas mempunyai kebiasaan merokok,” katanya.
Pola hidup tidak sehat tersebut akan
mengakibatkan datangnya berbagai
macam penyakit. DepKes, sedikitnya
mencatat ada 13 juta penduduk Indonesia
mengidap Diabtes Melitus, lima persen diantaranya atau sekitar 650 ribu didominasi
oleh anak-anak. Selain DM, obesitas atau
kegemukan juga sangat rentan terjadi pada
anak-anak dan orang dewasa.
Oleh karena itu, sebagai salah satu
penerapan pola hidup sehat, Pemerintah

gian wilayah dunia.
“Menurut saya pandangan yang ada di
Asia adalah bahwa pengaruh Amerika di
wilayah itu menurun sementara pengaruh
Cina meningkat,” ujar Jeffrey Bader, yang
mengurus masalah kebijakan Asia di Dewan
Keamanan Nasional.
“Salah satu pesan yang dibawa oleh presiden dalam kunjungan ini adalah bahwa
kami satu negara Asia-Pacifik dan kami berniat untuk terus dalam posisi itu.”
Sumber: BBC

Indonesia melalui program WHO bernama “Global Strategy on Diet and Physical
Activity” akan membuat masyarakat bisa
lebih bergerak aktif dan berolahraga.
“Pembangunan sarana olahraga di taman
dan fasilitas umum merupakan salah satu
implikasi dari program tersebut,” katanya.
ant/ahi - REPUBLIKA

Flu Babi tewaskan
3900 Warga USA
OTTAWA - Flu babi H1N1 telah menewaskan sekitar 3.900 warga Amerika dari April
hingga Oktober, termasuk lebih dari 500
anak, beberapa pejabat kesehatan AS mengatakan, Kamis.
Data yang lebih baik dari data sebelumnya yang bisa didapat menunjukkan wabah
flu itu telah menulari sekitar 22 juta orang
Amerika dan memasukkan 98.000 orang ke
rumah sakit, kata Pusat untuk Pengawasan
dan Pencegahan Penyakit AS.
Anak-anak menerangkan 8 juta dari mereka yang tertular, 36.000 dari mereka yang
diopnam dan 540 mereka yang tewas.
“Kami pikir jumlah 540 itu adalah perkiraan yang lebih baik untuk gambaran besar
yang kami dapatkan di sana,” ujar Dr Anne
Schuchat dari CDC pada wartawan.
Sekitar 82 anak AS meninggal dalam
rata-rata musim flu. - Antara

Indonesian Interfaith
Community of Philadelphia
Mengucapkan Terima kasih
untuk anda yang membantu
suksesnya acara

PHILA CARES SUMATERA
Sabtu 31 Oktober 2009
•
•
•

Alfandi, Laya Pesulima
Gado gado band
Orchid Dental, Tasty
Asia

•
•
•
•
•

Ibu Mei Yin, Indo
Restaurant
Pretty, Putri, Rafiq,
Diah & Riani
Bu Helen, Nengah
Zaki, Sisca, Ayam
Goreng Pemuda, Nani

Dana yang terkumpul sebesar
$ 2672.10 disalurkan lewat
PUNDI AMAL SCTV

Kursus Penulisan Memoir

“My Life in Philadelphia”
Ayo berbagi cerita. Tuangkan kisah hidup Anda dalam antologi memoir “My Life in Philadelphia.” Anda akan dibimbing
oleh instruktur berpengalaman dalam kursus selama 4 minggu.
Hasil karya Anda akan diterbitkan dalam bentuk buku berbahasa Indonesia dan Inggris. Kursus akan berlangsung di: Tasty
Asia (18th and Washington Avenue, Philadelphia, PA 19146)
setiap hari Minggu pukul 11 AM sampai 1 PM. Tempat terbatas. Kursus ini bebas biaya dan kali ini hanya untuk wanita.
Sertifikat tersedia bagi yang memenuhi syarat.

Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi :
Indah Nuritasari (267-632-1833)
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Presiden Diminta Tegas

kan terjadinya kelumpuhan pranata sosial,
yang mengakibatkan sikap masyarakat di
Indonesia mudah saling tuding.
“Kasus yang bisa dilihat adalah perseteruan institusi KPK dan Polri, yang seolah
saling tuding atau mengkerdilkan. Ini
merupakan indikasi kuat kelemahan pranata tersebut,” katanya.
Secara terpisah, Imam B Prasodjo
menilai, rangkaian peristiwa dan fakta
dalam kasus yang menjerat pimpinan KPK,
telah menyudutkan posisi Polri. Kondisi
ini semestinya disikapi secara bijak oleh
pimpinan Polri, dengan melakukan evaluasi
internal guna mereformasi institusi, khususnya prosedur pembuatan Berkas Acara
Pemeriksaan (BAP) secara transparan dan
objektif.
Menurutnya, sikap defensif dan reaktif
dari Polri, dengan mengintensifkan bantahan terhadap berbagai tuduhan publik,
justru rentan memicu ketidakpercayaan
masyarakat yang semakin besar.
- Suara Pembaruan

JAKARTA - Perseteruan tiga lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan, memerlukan
penyelesaian yang segera. Desakan publik
untuk mendapatkan keadilan kolektif dari
perseteruan tersebut, harus segera diwujudkan oleh pemerintah, untuk menyelamatkan kepercayaan terhadap masing-masing
institusi.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) harus mampu bersikap tegas untuk
menghentikan perseteruan tersebut, antara
lain dengan mengakomodasi rekomendasi
tim pencari fakta (TPF).
Demikian rangkuman pandangan sejumlah sosiolog, yakni Subur Budhisantosa,
Imam B Prasodjo, Thamrin Amal Tomagola,
dan Kauzar Bailusy, secara terpisah, di Jakarta, Kamis (12/11). Mereka Menurut Subur
Budhisantosa, perkembangan dari perseteruan KPK, Polri, dan Kejaksaan, menunjuk-

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)

Malaysia Cabut
Izin Terbit
Tabloid Katolik
Izin terbit sebuah surat kabar mingguan
Katolik di Malaysia dicabut. Alasan pencabutan izin terbit surat kabar “The Herald”
tersebut, menurut redaktur “The Herald”,
Pastor Lawrence Andrew, tidak jelas.
Pencabutan ini terjadi di tengah konflik
terkait penggunaan kata ‘Allah’ sebagai terjemahan dari kata ‘God’ dalam Alkitab asal
Indonesia di Malaysia.
Pastor Andrew menjelaskan bahwa Gereja
Katolik di Malaysia menerbitkan surat kabar
mingguan multi bahasa. Permohonan izin
terbit tahunan diajukan pada akhir Juli lalu.
Kementrian Dalam Negeri Malaysia

pada 5 Agustus lalu memenuhi permohonan Gereja untuk menerbitkan surat
kabar dalam empat bahasa, yakni Bahasa
Malaysia, Inggris, Mandarin, dan Tamil,
tetapi menolak permintaan Gereja untuk
menambah bahasa Kadazandusun. Surat
kabar tersebut akan beredar pada 2010.
Seperti dikutip dari laman The Malaysian
Insider, Gereja kembali surat kedua
dari Kementrian Dalam Negeri pada 3
September yang berisi pencabutan izin terbit mulai tahun depan. Padahal, Gereja sudah membayar biaya penerbitan ke pemerintah sebesar 800 ringgit. “Tidak ada alasan
diberikan atas pencabutan itu,” kata Pastor
Andrew.
Kementrian Dalam Negeri justru memerintahkan Gereja untuk mengirimkan nomor
rekening bank dan surat pernyataan berisi
permintaan pengembalian uang yang sebelumnya sudah dibayarkan. Meski merasa
janggal, Pastor Andrew memenuhi permintaan tersebut.
- BBC

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

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 masing- masing dari sederhana
ke rumit.
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Sekelumit Kisah Tentang The Arc of Philadelphia dan
Pendidikan Khusus bagi Anak
PHILADELPHIA - Bagi keluarga yang memiliki anak yang mengalami keterlambatan
perkembangan dan intelektual (development/intellectual disability), mencari informasi dan bantuan yang sesuai untuk anak
mereka di Philadelphia bukanlah suatu hal
yang mudah. Apalagi jika mereka tak bisa
berbahasa Inggris.
“Setiap hari kami berbicara dangan
orang-orang yang tidak mengerti hak mereka dan kesulitan memahami sistem pendidikan khusus yang sesuai untuk anak mereka,” jelas Donna Bouclier, direktur The Arc
of Philadelphia. The Arc of Philadelphia,
yang didirikan pada tahun 1948 oleh sekelompok orang tua, adalah salah satu cabang Arc yang tertua di Amerika dan salah
organisasi pertama yang memberi layanan
bagi mereka yang mengalami kelemahan
intelektual (intellectual disabilities). Para
orang tua pendiri Arc ini bekerja keras
memperjuangkan hak-hak anak-anak yang
mengalami kekurangan tersebut. Mereka
berjuang agar setiap anak bisa mendapatkan hak pendidikan yang sama, tanpa
membedakan kemampuan intelektual mereka.
Menyadari banyaknya keluarga imigran
yang memerlukan bantuan mereka namun tak bisa berbahasa Inggris, Bouclier

lalu mempekerjakan beberapa konsuler
dwibahasa, di antaranya konsuler yang bisa
berbahasa Spanyol. Jika ada keluarga yang
membutuhkan layanan bahasa tertentu,
misalnya Bahasa Indonesi, a dan the Arc of
Philadelphia tidak mempunya staf yang bisa
berbahasa tersebut, mereka akan mengupayakan jasa penerjemah dari tempat lain.
Di Philadelphia, satu dari sepuluh anak
sekolah, menerima suatu pendidikan khusus, yang disebut Individualized Education
Plan (Rencana Pendidikan Individu).
Program ini berlaku untuk anak yang mengalami masalah intelektual seperti autisme,
dyslexia, cacat otak, ataupun anak-anak
berbakat (gifted child). Namun sangat disayangkan, menurut Bouclier, masih banyak keluarga di Philadelphia yang belum
mengetahui program-program ini sehingga
anak mereka tidak bisa menikmat pendidikan “khusus.”
Keluarga Indonesia yang membutuhkan
informasi lebih lanjut tentang layanan The
Arc of Philadelphia bisa menghubungi : The
Arc of Philadelphia / PDDC
2350 West Westmoreland Street,
Philadelphia, PA 19140, 215-229-4550 (bahasa Inggris) atau mengunjungi website :
www.arcpddc.org. (Indah N)

Obama Tokoh Paling
Berkuasa di Dunia

bersenjata sebuah negara dengan kekuatan
militer paling besar di dunia.
Selain itu, Obama juga memiliki wewenang untuk meluncurkan senjata nuklir dengan lebih dari 5.000 hulu ledak. Di
dalam negeri, partai Obama, yaitu Partai
Demokrat, memiliki kursi mayoritas baik
di Senat maupun Kongres. Yang tidak kalah
penting, Obama baru saja meraih hadiah
Nobel Perdamaian berkat posisinya yang
memang sangat berkuasa.
Posisi kedua dipegang Presiden China Hu
Jintao yang dinilai sebagai pemimpin negara dengan penduduk terbesar di dunia, 1,3
miliar, di mana 70% di antaranya berusia
produktif 15?64 tahun.

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack
Obama terpilih sebagai orang paling
berkuasa (Most Powerful People) di dunia
versi majalah Forbes yang terbit pekan ini.
Dari berbagai faktor penentu, Forbes menilai posisi Obama sebagai presiden negara
adidaya satu-satunya di dunia memegang
sejumlah keputusan penting menyangkut
nasib dunia. Beberapa faktor tadi, menurut Forbes, antara lain Obama memimpin
negara dengan kekuatan ekonomi terbesar,
paling inovatif, dan paling dinamis. Obama
juga menjabat panglima tertinggi angkatan

- Okezone.com
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Presiden lantik wakil menteri
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono meminta para wakil menteri untuk tidak bersaing tetapi harus
loyal kepada menteri di departemen masing-masing. Dalam sambutannya pada
acara pelantikan lima wakil menteri di
Istana Negara, Jakarta, Rabu, Presiden
Yudhoyono berharap para wakil menteri
bisa langsung bekerja sejak mereka dilantik.
Para wakil menteri yang baru dilantik,
lanjut dia, adalah pejabat karir yang telah
lama bertugas di berbagai departemen.
Karena itu, menurut Presiden, mereka seharusnya tidak perlu waktu lagi untuk orientasi karena mereka sudah paham semua
aturan main dan urusan teknokrasi di departemen.
Wakil menteri yang dilantik Presiden
pada Rabu adalah Wakil Menteri Pertanian
Bayu Krisnamurthi, Wakil Menteri

Pekerjaan Umum Hermanto Dardak,
Wakil Menteri Perhubungan Bambang
Susantono, Wakil Menteri Perdagangan
Mahendra Siregar, dan Wakil Menteri
Perindustrian Alex Retraubun.
Menurut rencana, Presiden akan mengangkat 11 wakil menteri di departemen
yang dinilai memiliki beban berat selama
lima tahun periode pemerintahan mendatang. Seperti para menteri, para wakil
menteri juga menjalani uji kelayakan dan
mereka juga menandatangani pakta integritas serta kontrak kinerja.
Selain melantik lima wakil menteri,
Presiden pada Rabu juga melantik Kepalan
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Gita Wirjawan. Gita diangkat berdasarkan Keppres No 87/P/2009 yang dikeluarkan Presiden pada 21 Oktober 2009.
- Harian Analisa

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

Jupe Jadi Duta
Kondom :
Pengetahuan Seks
Saya Tinggi!
JAKARTA - Semenjak di nobatkan sebagai
duta kondom. Jupe merasa kalau pengetahuanya akan seks semakin baik. Tak heran
kalau ia sangat percaya diri dan bisa menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang
diberikan kepadanya.
“Sebagai duta kondom, jelas saya memiliki pengetahuan yang tinggi. Makanya saya
bisa dipilih sebagai duta kondom. Saya ini
kan jebolan Eropa “ ujarnya seraya tertawa,
saat di temui di FX Plasa, Senayan, Jakarta

Sarah Azhari: Sering
Diajak Kencan Via
Online
Kebiasaan berinteraksi melalui internet
telah menimbulkan banyak pengalaman
baru bagi Sarah Azhari. Kepada wartawan
di Jakarta, Sabtu lalu, artis ini mengaku
hampir setiap hari rata-rata menghabiskan
waktunya lima jam di depan internet.
Melalui Facebook, atau jejaring sosial
lainnya, Sarah Azhari yang berbadan seksi
ini mengaku menghabiskan cukup lama
waktunya untuk berdiskusi dengan temanteman baru mengenai beragam topik bincangan, termasuk soal perfilman, model,
sinetron, dan masalah perseteruan Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian
Republik Indonesia serta Kejaksaan Agung.
“Kami juga membicarakan yang nyerempet-nyerempet ke soal ranjang. Dan, yang
menjadi teman bincangku rata-rata cowok.
Mereka sepertinya kalangan mahasiswa
dan orang-orang terpelajar,” ujar Sarah.
Dan, satu hal yang membuat Sarah kaget
saat berbincang dengan penggemarnya di
dunia maya, ada saja pria yang langsung
mengajaknya kencan. Hampir tiap malam
jika sudah diskusi tentang hal-hal yang

(12/11/2009).
Jupe yang saat ini berstatus janda tak
memperdulikan cibiran masyarakat dengan
apa yang ia kampanyekan.
“Bagi saya kampanye yang saya sampaikan untuk memmberikan pengetahuan
kepada masyarakat akan pentingnya penggunaan kondom. Karena dengan menggunakan kondom bisa mencegah penularan
HIV/AIDS” tutur Jupe.
Namun dengan dikampanyekan kondom, jangan samapi disalah artikan kalau
kehidupan seks semakin bebas.
“ Saya tegaskan anjuran saya untuk
menggunakan kondom bukanlah membenarkan untk menjalani seks bebas. Kondom di guanakn untuk mencegah kehamilan yang tidak di rencanakan dan mencegah
HIV/AIDS”. jelas Jupe semangat. [ft:ais/ais].
-rileks.com

amat pribadi,
ada saja lelaki
yang berani
mengajaknya
kencan.
“Awalnya
kaget juga,
tapi lamakelamaan
aku anggap
itu sebagai
candaan. Aku
nggak perlu
menanggapi ajakan
kencan itu
secara serius,
apalagi
emosional.
Nyantai aja. Aku juga nggak marah dengan
mereka,” ujar Sarah lagi.
Tapi, dengan posisi sekarang yang masih
menjomblo, benarkah Sarah tidak berminat mencari suami lewat Internet? Ditanya
begitu, artis ini hanya tersenyum.
“Ya, lihat nanti sajalah. Kalau jodohku
memang datang melalui internet, kenapa
mesti takut, ya kan? Tapi, jujur, aku tidak
punya niat cari jodoh lewat internet,” tutur
Sarah sambil tersenyum.(suarakarya/pit/
ft:ezzrileks)
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Memulai Gaya Hidup
Sehat
Bagaimana cara anda untuk tetap sehat
dan fit secara fisik? Ada tiga faktor yang
berkontribusi: (1) makan dengan pola
makan yang tepat; (2) olahraga teratur; dan
(3) tidur yang cukup dan mengistirahatkan
tubuh.
Berikut beberapa contoh untuk menjaga
kondisi kesehatan yang baik dan memiliki
fisik yang sehat:
• Untuk tetap sehat, anda harus memberi
tubuh anda jumlah nutrisi, vitamin, dan
mineral yang tepat yang kebanyakan diperoleh dari buah dan sayuran. Tapi jangan
batasi konsumsi makanan anda hanya pada
buah dan sayuran karena tubuh membutuhkan protein dan karbohidrat juga. Ikuti
rekomendasi pemasukan nutrisi harian dari
piramida makanan.
Pastikan anda minum banyak cairan,
lebih baik air. Tubuh anda membutuhkan
air untuk membuang racun dan zat-zat berbahaya lainnya. Air juga membantu sistem
dalam tubuh anda berfungsi dengan baik.
Ketika tubuh anda kehilangan air, metabolisme andaakan terpengaruh dan akan
melambat. Kekurangan air dalam tubuh

Kenali Intoleransi
Laktosa Pada Anak
Susu merupakan panganan yang identik
dikonsumsi sehari-hari. Apalagi pada kehidupan bayi dan balita, susu menjadi bagian yang tak terpisahkan. Keberadaannya
sebagai asupan nutrisi utama atau pun
sampingan menjadi penting dalam perkembangan buah hati yang optimal.
Namun pada beberapa kasus, anak yang
diberikan susu justru mengalami gangguan
pencernaan seperti sakit perut dan diare.
Tindakan pertama ibu pastinya memberhentikan sementara konsumsi susu karena
dianggap membahayakan.
Padahal mungkin permasalah bukan terletak pada produk susu tetapi justru pada
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juga akan membuat anda lesu dan dehidrasi. Air dianggap sebagai agen pembersih
yang paling baik dan aman.
• Melakukan olahraga teratur yang akan
membuat tubuh anda bergerak. Dengan
berolahraga, anda meningkatkan tingkat
metabolisme yang bertanggung jawab
membakar kalori yang tidak diperlukan
dan mengatur pencernaan makanan. Anda
tidak perlu memulai dengan olahraga yang
berat, anda bisa memulai dengan langkah ringan setiap hari. Kepatuhan adalah
kuncinya.
• Tidur lebih baik. Studi membuktikan
ada korelasi antara tidur dengan
metabolisme. Kurang tidur mengakibatkan metabolisme melambat. Tidur yang
cukup akan membuat anda meningkatkan
tingkat metabolisme dan membantu anda
membakar lebih banyak kalori dan mengurangi berat badan.
• Rilekkan tubuh anda. Tubuh anda
membutuhkan rileksasi dan istirahat
dari waktu ke waktu. Inilah waktu tubuh
memperbarui vitalitasnya dan memberi
anda energi untuk beraktivitas. Bahkan
15 sampai 20 menit sangat berguna untuk
merevitalisasi tubuh anda.
- perempuan.com

kondisi tubuh anak tersebut. Bisa jadi mereka satu dari sedikit orang yang termasuk
Laktosintoleran atau Intoleransi Laktosa
yang disebut juga Defisiensi Laktase.
Sekitar dua per tiga bayi yang diberi ASI
maupun susu formula akan mengalami
Defisiensi Laktase pada bulan-bulan awal
kelahirannya. Hal tersebut wajar dan tidak
berbahaya.
Beberapa aternatif penanganan berikut dianjurkan bagi penderita Intoleransi
Laktosa. Diantaranya, telitilah saat membeli sebuah produk. Periksa kemasan dan
label ingredients yang terkandung di dalam
produk. Sebaiknya hindari atau kurangi bila
terdapat kandungan susu padat, susu bebas
lemak, whey dan gula susu. Susu skim juga
perlu dihindari karena mengandung laktosa
dalam dosis yang tinggi.
- perempuan.com

Ekonom Sustainable Development
Indonesia ; Pinjaman Harusnya Ikuti
Belanja dan Penerimaan Negara
JAKARTA - Ekonom dari Sustainable
Development Indonesia (SDI) Dradjad H
Wibowo menilai, program pembiayaan baik
melalui pinjaman dalam negeri maupun
luar negeri berjalan sendiri
seharusnya mengikuti perkembangan
belanja dan penerimaan negara. “Artinya
manajemen likuiditas harus diperbaiki, ke
depan profil belanja negara harus seimbang
dengan penerimaan sehingga tidak perlu
menggenjot pembiayaan terlalu tinggi,” kata
Dradjad saat dihubungi di Jakarta, Rabu
(11/11).
Menurut dia, target belanja yang tidak
tercapai sementara pembiayaan terus digenjot justru akan menimbulkan masalah
baru.
“Pembiayaan selama ini dari pinjaman
luar negeri dan penjualan SUN. Profil pembiayaan juga harus seimbang dengan rencana belanja,” katanya.
Ia menyebutkan, besarnya pembiayaan termasuk dari pinjaman luar negeri
kemungkinan karena sudah telanjur ada
komitmen dengan kreditur atau investor
SUN sehingga roda pembiayaan jalan sendiri, tidak mengikuti roda belanja dan penerimaan.
Ia menyebutkan, jika belanja negara termasuk stimulus fiskal dipaksakan dalam
dua bulan terakhir ini, hasilnya tidak akan
efektif dan justru menimbulkan dampak
inflatoir.
“Penerimaan pajak rendah mengapa kok
belanja digenjot, sebaiknya belanja tidak
perlu dipaksakan karena bisa inflatoir,”
tegasnya.
Ia menyebutkan, dengan adanya defisit
yang rendah tapi pembiayaannya sangat
besar, maka kalau pemerintah kembali menarik pembiayaan besar di 2010, akan ada
faktor yang membebani yaitu perkiraan
suku bunga akan naik lagi.
Menurut dia, jika belanja negara digenjot

di akhir tahun, akan menimbulkan inflatoir
yang justru mempercepat kenaikan suku
bunga.
“Padahal kita sekarang lagi butuh suku
bunga yang rendah. Kalau pemerintah
menggenjot di akhir tahun, suku bunga bisa
naik di awal tahun nanti,” katanya.
Sementara itu Menko Perekonomian
Hatta Rajasa mengatakan, belanja kementerian/lembaga didorong untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi sesuai harapan.
“Jangan selalu beranggapan bahwa defisit
bisa ditekan karena anggaran tak terbelanjakan. Bisa juga karena adanya penghematan,” katanya.
Sebelumnya Depkeu memperkirakan
defisit 2009 akan mencapai sekitar 2,2 persen-2,4 persen dari PDB atau sekitar Rp116,9
triliun hingga Rp128,6 triliun.
Pembiayaan atas defisit itu akan berasal
dari pembiayaan dalam negeri Rp133,6
triliun-Rp145,3 triliun dan pembiayaan luar
negeri Rp16,7 triliun.
Perkiraan defisit sebesar 2,2-2,4 persen berasal dari perhitungan perkiraan
pendapatan negara dan hibah sebesar
Rp838,4 triliun-Rp832 triliun sementara
belanja negara mencapai Rp955,2 triliunRp960,6 triliun. (Ant)
- Suara Pembaruan
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F-PDIP: Bongkar Century, Usut Boediono,
Sri Mulyani dan Raden Pardede
JAKARTA - Anggota Tim Independen
Kasus Bank Century yang dibentuk PDI
Perjuangan, Gayus Lumbuun dan Eva
Kusuma Sundari mengatakan, Pengambil
kebijakan atas dikucurkannya dana triliunan untuk menalangi bangkrutnya Bank
Century, harus turut diusut. Selama ini,
proses hukum yang dilakukan Polri dan
Kejaksaan Agung dinilai belum menyentuh
para pengambil kebijakan.
Gayus dan Eva menyebutkan, setidaknya
ada tiga pengambil kebijakan yang harus
diusut yaitu Gubernur Bank Indonesia
yang saat itu dijabat Boediono, Menteri
Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas
Sektor Keuangan (KSSK) Sri Mulyani
Indrawati dan Sekretaris KSSK Raden
Pardede.
“Gubernur BI adalah pengambil kebijakan di sentral keuangan negara dan kebijakan negara berkaitan dengan bank-bank,
kemudian Menteri Keuangan. Sangatlah
janggal mengambil keputusan pengucuran
dana itu hingga pagi hari serta pemilik
Bank Century yang menjadi penikmat kebijakan,” kata Gayus, dalam jumpa pers di
Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/11).
Nama Raden Pardede dilontarkan oleh
Eva, karena dinilai turut bertanggungjawab atas pengambilan kebijakan tersebut.
Menurut Gayus, pengusutan yang dilaku-

kan selama ini tak menyentuh substansi
masalah yaitu pengambil kebijakan. Ia
mencontohkan, penanganan yang dilakukan Polri hanya mengusut money laundring
-nya saja. “Ini tidak esensial,” kata Gayus.
“Sedangkan kejaksaan katanya masih
menunggu laporan BPK. BPK itu kan mengaudit lembaga keuangan tapi tidak berwenang untuk mengaudit kebijakan,” tambah anggota Komisi III ini.
Fraksi PDI Perjuangan yang menginisiasi
pengguliran hak angket kasus Century,
menjanjikan konsisten melakukan pengawalan hingga tuntas. Eva mengatakan,
pihaknya menargetkan bisa membongkar kasus agar tidak ada keraguan atas
“gembos”nya pengusutan seperti yang terjadi pada hak angket lainnya.
“Kita tidak target orang, tapi membongkar kasus. Kalau ada korban (orang) yang
kemudian terlibat, itu konsekuensi dari
penegakan hukum. Ke depan, kami tidak
ingin ada preseden yang mengesankan ada
yang kebal hukum. Tetapi, kami menyadari,
PDI Perjuangan tidak bisa sendiri untuk
mengambil keputusan,” kata Eva.
Oleh karena itu, fraksinya akan mengambil mekanisme menyampaikan secara terbuka perkembangan pengusutan yang telah
dilakukan.
- Kompas.com

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

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

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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Cina jalankan
‘tahanan ilegal’
BEIJING- Cina menjalankan sejumlah

pusat penahanan ilegal dimana para warga
dapat disekap berbulan-bulan, demikian
laporan Human Rights Watch.
Human Rights Watch menyatakan pusatpusat penahanan itu yang disebut penjara
hitam sering dilakukan hotel, rumah jompo
atau rumah sakit jiwa.
Diantara mereka yang ditahan adalah
orang-orang biasa yang datang ke Beijing
untuk melaporkan ketidakadilan di daerah.
Cina menyatakan negaranya adalah
negara hukum namun sumber lain menyebutkan, penjara hitam itu memang ada.
Organirasai HAM dari Amerika itu
dalam laporan berjudul An Alleyway in Hell
menyatakan, orang biasa sering diculik dari
jalan dan dibawa ke pusat penahanan ilegal.
Mereka kadang-kadang diambil hartanya,
dipukuli dan tidak diberi informasi mengapa mereka ditahan.
Human Rights Watch menyatakan telah
mengumpulkan informasi dengan wawancara 38 tahanan awal tahun ini.
“Saya bertanya mengapa mereka menahan saya, dan ketika pengawal datang,
memuwkuli dan menendang saya serta
mengatakan mereka ingin membunuh
saya,” ujar bekas tahanan.
“Saya berteriak keras meminta tolong dan
mereka menghentikannya namun sejak itu
daya tidak berani bertanya,” lanjutnya.
Banyak dari mereka yang ditahan adalah
orang yang membawa petisi yakni orangorang yang melakukan perjalanan ke Beijing
untuk mengajukan pengaduan ke Biro
Pengaduan.
Lembaga ini bertugas membantu masyarakat biasa untuk menangani pengaduan
mereka.
Namun pembawa petisi ini ditahan
aparat keamanan berpakaian sipil ketika
mereka tiba di Beijing. - BBC
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24 orang tewas di
Pakistan
PAKISTAN - Polisi di Pakistan barat
laut mengatakan paling sedikit 24
orang tewas akibat ledakan bom di
kota Charsadda, di sebelah utara
Peshawar. Lebih dari seratus orang
terluka dan angka kematian diperkirakan akan naik.
Polisi mengemukakan sekitar 40
kilogram bahan peledak ditempatkan di sebuah mobil yang kemudian
meledak di luar sebuah pasar yang
ramai, menghancurkan toko-toko
dan warung-warung di pinggir jalan.
Ini merupakan bom ketiga yang meledak dalam beberapa hari belakangan di kawasan Peshawar.
Analis mengatakan serangan
tersebut dimaksudkan untuk menimbulkan sebanyak mungkin korban
sipil.
Serangan terjadi awal Selasa
malam disaat pembeli tengah memadati pasar utama di kota kecil
Charsadda, ketika bom meledak.
Para saksi mata mengatakan ledakan sangat dahsyat dan bangunanbangunan di sektar rusak parah.
Polisi mengatakan, bahan peledak
dimasukkan ke sebuah mobil yang
kemudian diledakkan.
Para penolong menyatakan mereka menemukan korban tewas dan
korban cedera berat akibat ledakan.
Sebagian dari korban luka telah dipindahkan ke rumah sakit setempat.
Namun, mereka yang menderita luka
lebih parah diangkut ke Peshawar.
Serangan bunuh diri menelan
15 korban jiwa dalam dua hari.
Serangan-serangan tersebut semakin kerap mengincar warga biasa.
Para analis yakin ini terjadi sebab
militan terpojok, dan sangat tertekan
oleh militer di Waziristan Selatan.
- BBC

Penjualan
Perumahan di
Jakarta Naik
75%
TANGERANG - Pada kuartal III-2009
penjualan perumahan di DKI Jakarta dan
sekitarnya meningkat 75% atau mencapai
2.560 unit dari kuartal sebelumnya yang
sebesar 1.400 unit.
Demikian disampaikan oleh Head Of
Research and Consultantcy Procon dalam
Property Market Outlook 2010 oleh Procon Savills di Gedung BEI, Jakarta, Rabu
(11/11/2009).
“Kenaikan penjualan tersebut dikarenakan sebesar 42% dari pasokan baru telah
diserap pasar (terjual) dan daerah Bogor
sendiri menyerap sekitar 35 % dari penjualan pasokan baru,” ujar Utami.
Kemudian Utami menambahkan selain
dari keyakinan konsumen/pembeli yang
menguat seiring dengan membaiknya ekonomi, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI
Rate) yang rendah dan stabil juga berdampak positif terhadap bunga pinjaman KPR.
“Pada kuartal-III, pasokan kumulatif
mencapai 346.300 unit dengan Tangerang
sebagai penyumbang terbesar yaitu sekitar
42 %. Pasokan baru pada kuartal ini sebesar
3.820 unit atau naik 80 % dibandingkan
kuartal sebelumnya,” tuturnya.
Utami juga mengatakan, pasokan baru
tersebut didominasi oleh kelas menengah
dan sebagian besar berasal dari area Bekasi
(44%) dan Bogor (23%).
Kinerja pasar residensial, lanjut Utami,
diperkirakan akan tetap membaik yang
akan tercermin pada kenaikan pasokan
penjualan. “Sekitar 1.500 unit rumah akan
dipasarkan pada akhir kuartal 2009. Lebih
rendah dari kuartal III, karena adanya masa
pemasaran yang cukup pendek,” ungkapnya.
Pertumbuhan ekonomi ke depan masih ditopang oleh konsumsi dalam negeri

dalam negeri yang menguat. Untuk itu Utami menekankan sebagai referensi pertumbuhan di sektor bangunan akan mencapai
6,1%-6,2 % pada tahun 2009.
Selain itu, meningkatnya tingkat kepercayaan bisnis juga telah mendorong semakin aktifnya aktivitas penyewaan ruang
perkantoran di CDB Jakarta.
“Tambahan pasokan baru di Kuartal
III-2009 mencapai 110.700m2. Berasal dari
selesainya dua gedung baru yaitu Cyber II
di Kuningan dan The Plaza di Thamrin,”
jelasnya.
Sedangkan dari pasar ritel di daerah Jakarta dan sekitarnya mencapai 76,5 % turun
1,5 % dari kuartal sebelumnya. “Untuk total
pasokan kondominium di Jakarta pada
kuartal III-2009 tercatat sebesar 96,9 % dengan total unit yang belum terjual sebesar
2.240 unit,” katanya.
Ia menambahkan, untuk kuartal IV-2009
hingga tahun 2011 jumlah pasokan kondominium tercatat sebesar 9.580 dengan
kontribusi terbesar didominasi oleh segmen
menengah sebesar 63% dari unit total yang
tersedia.
- Suara Pembaruan

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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Duka Obama di tragedi Fort Hood
FORT HOOD - Seorang tentara Amerika
Serikat berpangkat mayor menembak
rekan sendiri di pangkalan militer Fort
Hood di Texas menewaskan sedikitnya 13
orang dan melukai 30 lainnya.
Komandan pangkalan Letnan Jenderal
Bob Cone mengatakan pria bersenjata itu
tidak mati namun dalam tahanan.
Dua tersangka lainnya diperiksa namun
pihak militer menyatakan hanya satu pria
bersenjata yang terlibat insiden.
Cone mengatakan, motif penembakan
itu tidak diketahui.
Salah seorang yang meninggal adalah
polisi sedangkan lainnya tentara.
Sebelas orang semula dilaporkan tewas
namun seorang yang terluka kemudian
meninggal sehingga jumlahnya mencapai
12 orang.
Presiden Barack Obama, mengatakan tidak
ada satu keyakinan apapun yang membolehkan penembakan yang menewaskan
13 orang di pangkalan militer AS di Texas
pekan lalu.
ucapan Obama disampaikan dalam
sebuah pidato upacara peringatan bagi
korban penembakan di pangkalan Fort
Hood, setelah dia bertemu para keluarga
korban.
Di depan upacara peringatan di pangkalan militer Fort Hood di Texas, Obama
mengatakan, bahwa Amerika Serikat
jangan melupakan 13 pria dan wanita yang

tewas dalam insiden penembakan pekan
lalu.
Ia mengatakan tidak ada kepercayaan
agama yang bisa membenarkan penembakan tersebut.
‘’Mungkin sulit memahami logika
sinting yang mengarah ke tragedi ini. Tapi,
sejauh yang kita ketahui, tidak ada agama
yang memebenarkan tindakan pembantaian dan membabi buta ini’’., kata Obama.
Para pejabat Federal sedang menyelidiki kemungkinan adanya kaitan antara
mayor Nidal Hassan, psikiater militer yang
dituduh melancarkan pembunuhan tersebut, dengan seorang ulama Islam radikal
yang sekarang tinggal di Yaman.
Psikiater
Pria bersenjata itu adalah Mayor Nidal
Malik Hasan. Dia sekarang terluka setelah
ditembak beberapa kali namun dalam
kondisi stabil di tahanan. “Nyawanya tidak
terancam,” kata Letjen Cone. Mayor Hasan
dilaporkan sebagai seorang psikiater militer berusia akhir 30-an atau awal 40-an
dan akan dikirim dalam sebuah misi ke
Irak.
Fort Hood, dekat kota Killeen adalah
pangkalan terbesar Amerika di dunia.
Pangkalan yang menampung 40.000
tentara ini terletak antara Austin dan Waco
sekitar 100 kilometer dari kedua kota.
- BBC

Menerima Pelayanan Pengiriman Uang via

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

