edisi ke-231 - 19 Maret 2010

1 US$: Rp. 9,100

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.w
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: 267-256-9024
Juga tersedia training untuk menjadi Sorter and
Operator Mesin Insert

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

Obama Tunda Kunjungan
Presiden Barack Obama mengundur
jadwal kunjungan ke Indonesia dan Australia menjadi bulan Juni, agar dia bisa berada di Washington ketika voting rencana
reformasi asuransi perawatan kesehatan.
Jurubicara Gedung Putih mengatakan
Obama telah menelefon Presiden RI
Susilo Yudhoyono dan akan menghubungi
PM Australia Kevin Rudd mengenai
penundaan.
“Kami sangat menyesalkan penangguhan kunjungan,” kata jurubicara Gedung
Putih Robert Gibss.
Gibbs menambahkan, “lolosnya asuransi reformasi kesehatan sangat penting
dan presiden bertekad untuk memastikan
perjuangan berhasil.”
Ini kali kedua rencana kunjungan
Presiden Obama tersebut diundur. Jadwal
awal kunjungan adalah 18 Maret. Hari
Jumat lalu (12/03), Gedung Putih mengumumkan kunjungan menjadi 21 hingga 26
Maret.
RUU KESEHATAN
Keputusan menunda pertama juga
terkait dengan upaya partai Obama, Demokrat, untuk menggalang dukungan agar
rencana reformasi perawatan kesehatannya bisa lolos di DPR AS.
Para politisi Partai Demokrat mengatakan mereka siap menghadapi
pemungutan suara pada hari Minggu atas
RUU jaminan perawatan kesehatan yang
dikatakan memperluas cakupan layanan.

Rencana Obama itu memerlukan dana
sekitar 940 juta dolar dan jika lolos,
jumlah warga Amerika yang terjamin
asuransi kesehatan bertambah menjadi
32 juta orang. Rencana ini mengundang
keberatan dari politisi Republik dan beberapa pihak lain.
Namun, Presiden Obama yakin para
wakil rakyat dari Partai Demokrat di DPR
memiliki jumlah suara yang cukup untuk
bisa meloloskan RUU tersebut.
Kedatangan Obama dinantikan banyak
kalangan di Indonesia, meski beberapa
kalangan sudah menyatakan keberatan.
Selain pemerintah, beberapa pihak
telah mempersiapkan sambutan khusus
untuk Presiden Obama, termasuk sekolah
dasar di Jakarta tempat Obama cilik pernah belajar. - BBC

Pemasangan Iklan 215-459-4057 / 267-231-7695 Kunjungi : www.dunia-kita.com
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Pasang Iklan di

DUNIA KITA
Disewakan satu kamar
Dekat Washington Ave antara
8-9th St. $350 untuk 1 orang,
tidak minum dan merokok.
Bahasa Cina/Inggris
Hub: 917-669-2073 (2)
* L U C I A * - Menerima Pijat
Setiap hari, pegal linu, capaicapai, turun berok, kerokan.
267 973 8909 (138)

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 (30)

Seorang pasien yang akan dioperasi terbaring
dengan muka pucat pasi diranjang operasi, dokter
bedah muda itu menyapanya dengan ramah:
“Engkau kelihatan takut sekali, jangan khawatir
kok, segala sesuatunya akan berjalan dengan aman,
baik dan lancar, jadi tabahkan hatimu...”
“Bagaimana tidak takut dokter, seumur
hidupku,inilah untuk pertama kalinya aku dioperasi.”
“Sama-sama, saya juga untuk pertama kalinya mengoperasi pasien, sedangkan saya sama sekali tidak
merasa takut lhooo...”

UPIL

Budi sudah sering kali melihat Jono melakukan
hobinya yang selalu tidak ketinggalan yaitu hobi
mengupil. Pada suatu hari, akhirnya rasa penasaran si Budi ini dilontarkan kepada temannya yang
saat itu sedang mengupil.
Budi : “Wooi... ngapain sih kok seneng banget
ngupil ?”
Jono : (berlagak cuek kemudian seperti
mendapatkan sesuatu dari dalam lubang hidungnya)
Budi : “Iihh.. jorok banget...pake diputer-puter
segala lagi”
Orang yang sudah penasaran, ditambah lagi
lebih penasaran saat melihat Jono sedang mutermuter hasil galiannya.
Budi : “Kenapa sih, kok pake diputer-puter ?”

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

215-459-4057
267-231-7695

enche@dunia-kita.com
Sebelum Kamis Siang

Smart Laundry
Pelayanan jemput, cuci, lipat,
dan antar kembali. Pakaian
anda kotor, menjadi bersih dan
rapi. Hub: Syarief 267-2552879. Cuma $.99 / pound (7)

OPERASI

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

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

Jono : “Habisnya... susah banget kalo dibikin
kotak-kotak...”

SENI MENJUAL

Seorang pemilik toko di kota kecil di daerah
Kudus di undang pergi ke kota Surabaya untuk
mendengarkan ceramah sales manager yang
termasyur tentang Seni Menjual.
Si Pembicara menceritakan kisah yang terkenal
tentang seorang wanita di toko gula-gula yang
punya pembeli lebih banyak dari pada karyawan
toko lainnya.
“Dia memperhatikan bahwa kalau orang
membeli satu pon permen dari gadis lainnya,”
ahli penjualan ini menjelaskan, “ mereka akan
menaruh permen lebih dari satu pon di atas
timbangan, kemudian mengambil permen satu
demi satu sampai mendapatkan timbangan tepat
satu pon. Tetapi gadis ini menggunakan psikologi.
Dia menaruh permen kurang dari satu pon, lalu
menambah satu demi satu sampai pas satu pon.
Bobot permen itu sama, tetapi besar sekali bedanya bagi pembeli.”
Pemilik toko dari kota kecil ini mencamkan pelajaran tersebut dalam hati dan setelah kembali ke
tokonya di Salatiga dia berkata kepada isterinya
: “Sejak sekarang kalau orang membeli selusin
telur, aku ingin kau yang menghitungkan, sebab
telur akan kelihatan lebih besar dalam tanganmu
yang kecil.”s
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Cina beli saham
minyak Argentina

Transaksi Keuangan
Mencurigakan Naik
100 Persen
JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat jumlah
transaksi keuangan mencurigakan pada 2010 ini
meningkat 100 persen dibanding tahun-tahun
sebelumnya.
“Kecenderungan transaksi keuangan mencurigakan terus meningkat, bahkan tahun ini lebih
dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya,”
kata Kepala PPATK Yunus Husein di Jakarta
Kamis (18/3) seperti dikutip ANTARA.
Ia menyebutkan, dari 2003 hingga Februari 2010 PPATK telah menerima 49.040
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
(LTKM). Yunus tak menyebutkan berapa nilai

pastinya, namun ia memperkirakan mencapai
miliaran rupiah.
Untuk meningkatkan kinerjanya dalam
mengawasi transaksi keuangan demi mencegah tindak kejahatan, hari ini PPATK dan
Bank Indonesia menandatangani Kesepakatan
kerjasama pemberantasan pencucian uang dan
pendanaan terorisme.(MLA)

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

Kasus kecelakaan

- Personal Injury
- Kecelakaan lalu lintas

Lain-Lain

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

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

Perusahaan Minyak Eksplorasi Lepan Pantai
Cina, CNOOC, membayar US$3,1 miliar untuk membeli 50% saham milik kelompok migas
Argentina Bridas Corporation.
Presiden CNOOC Yang Hua mengatakan
Bridas merupakan”jalan pembuka yang bagus bagi
kami ke Amerika Latin”.
Bridas memiliki cadangan minyak pasti sebesar 636 juta barel dengan kegiatan produksi di
Argentina, Bolivia dan Cile.
Permintaan minyak di Cina terus meningkat
ketika perekonomian negara itu terus tumbuh
dengan kuat.
“Kesepakatan ini menguntungkan bagi
CNOOC karena perusahaan ini akan mendapat
cadangan minyak yang besar dan menambah
produksinya dalam waktu dekat,” ujar Neil
Beveridge, pengamat senior minyak perusahaan
analis Sanford Bernstein.

Badan Energi Internasional, IEA, baru-baru ini
mengatakan permintaan Cina akan minyak naik
28% pada bulan Januari dibanding periode yang
sama tahun lalu, kenaikan yang menurut IEA “luar
biasa”.
Bridas menguasai 40% saham dalam perusahaan minyak Pan American Energy, yang 60% dimiliki oleh perusahaan Inggris BP.
CNOOC, perusahaan eksplorasi lepas pantai
terbesar Cina, berharap menuntaskan pembelian
50% saham Bridas ini pada pertengahan tahun
2010. - BBC

SG Santos Groceries
Fresh Fruit and

Vegetables

1443 Tasker St. Philadelphia. PA
215-906-4626 / 215-755-1384

Menyediakan:
Sayuran segar: sawi, daun bawang, gambas, sereh terong, kacang panjang, kobis, pepaya, bawang merah, barang putih, dan jeruk, laos dan
lain lain. Macam-macam daging: Ayam, sapi, babi, ati, ampela, dan lain
lain. Macam-macam buah: apel, jeruk, pir, mangga, bengkuang, alpukat,
anggur, dan lain lain

Tersedia juga buah-buahan, daging dan
ikan frozen/beku, dan barang kelontong lainnya.
Menerima pembayaran EBT, ACCESS
Card, Food Stamp
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Jangan minum air
kemasan yang
ditinggal di mobil
Bila Anda ikut mengernyitkan dahi dan tak
terlalu mengerti saat membaca judul tersebut,
mungkin penjelasan tepatnya mesti berbunyi “Jangan tinggalkan botol air minum Anda yang terbuat
dari plastik apa pun dan berisi air, di dalam mobil
yang rawan terkena panas”
Bila Anda meminumnya, maka sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Panas yang terjadi
memicu botol air untuk mengeluarkan bahanbahan tertentu yang akan bercampur dengan air
minum Anda yang terisi pada botol tersebut, dan
akan menjadikan racun bagi tubuh Anda. Efeknya
hingga bisa menimbulkan kanker.
Sebenarnya tidak hanya botol air, tetapi botol
pencampur susu anak, tempat minum anak,
semuanya yang terbuat dari plastik adalah rawan

karsinogenik jadi anjuranya adalah tidak minum
atau membuat minuman panas dengan wadah
plastik jenis apa pun.
Demikian juga dengan botol plastik berisi air
yang bisa terpanaskan atau menjadi panas, di
mobil, di motor, di becak, di etalase, di jendela
rumah dan di tempat lainnya bisa membuat hal
demikian, termasuk memanaskanya di small
heater sebagai penghangat minuman.
Khususnya bagi para perempuan. Karena hal
ini sangat berbahaya! jangan minum air dari botol
yang ditinggal di mobil. Botol air yang kepanasan
di dalam mobil, dapat menyebabkan terlepasnya
bahan kimia yg ada di plastik botol yang bernama
dioxin. Kemudian tercampur ke dalam air bahan
kimia ini sangat berbahaya bagi sel-sel tubuh
kita, karena bisa menyebabkan kanker terutama
kanker payudara.
Ini yang menyebabkan artis Sheryl Crow
terkena kanker payudara, dia bercerita dalam sebuah acara talk show di Amerika,dan mengatakan
hal yang sama tentang botol yang ditinggalkan di
dalam mobil.

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

KAMI MEMBUKA TOKO BARU!
105 N 9th Street. Sebelah Asian Bank
Telp. 215-873-0340
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Obama Telepon SBY, Lalu Rudd
JAKARTA - Saat Jubir Gedung Putih Robert
Gibbs menggelar jumpa pers guna mengumumkan penundaan kunjungan Presiden Obama ke
Indonesia, Obama telah menelepon Presiden SBY
untuk memberitahukan penundaan tersebut.
Obama diketahui baru menelepon PM
Australia Kevin Rudd setelah jumpa pers tersebut. “Presiden telah menelepon pemimpin
Indonesia dan akan menelepon pemimpin
Australia setelah siang ini,” ujar Gibbs, Kamis
(18/3/2010) waktu setempat seperti dilansir situs
Gedung Putih.
Jubir Kepresidenan Dino Patti Djalal akan
menyikapi pembatalan kunjungan itu pada pukul
09.00 WIB.
Sedangkan PM Kevin Rudd menyatakan, dia
sudah ditelepon Obama pada Jumat (19/3/2010)
pagi. Dia mengaku akan menyambut gembira kapan pun Obama datang.

“Kami telah berbicara di telepon pagi ini, dia
ingin melakukan kunjungan yang lebih rileks lebih
dari 24 jam,” kata Rudd sebagaimana dilansir
ABC News.
Obama semula dijadwalkan berada di
Indonesia 20-22 Maret. Lalu ditunda menjadi
23-25 Maret. Akibat penundaan keduanya ini,
kunjungan Obama hanya 24 jam saja di Australia.
Jadwal baru kunjungan Obama adalah bulan Juni,
sedang tanggalnya belum diketahui. Penundaan
terkait RUU Reformasi Kesehatan yang krusial
bagi Obama.
Untuk tujuan tersebut, dengan dukungan
Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar
Negeri, Kementerian Koperasi dan UMKM serta
Kementerian Pertanian, beberapa negara hadir
di Agrinex 2010, antara lain, Perancis, Jepang,
Polandia, Cina, Singapura dan lain-lain.

ATM dalam toko | Makanan FRESH tiap hari | Take out/Eat in
PERTAMA, TERLENGKAP, TERUNGGUL!

INDONESIA
STORE

1701 Bancroft St,
Philadelphia, PA 19145,
Tel. 215-462-0340, 215755-3100, 215-468-3872

Tersedia: kebutuhan pokok, makanan siap saji, majalah
Indonesia, kartu telepon, dll Tempo, Gatra, Kosmo, Kartini,
Femina, Intisari, layanan pembayaran berbagai tagihan dll
Langganan rantangan 5
hari @$7 (2 macam + kuah/
sayur + Bonus = 3 macam).
Anggota catering dapat delivery gratis bila membeli
kebutuhan sehari-hari di
toko kami. Harga khusus
untuk pesta.

Menerima Pengiriman uang ke Indonesia via:

BC: 1800 Pabrik
Rokok Tutup
MALANG - Direktorat Jendral Bea dan Cukai
(BC) mengungkapkan bahwa selama periode
2007/2008 hingga saat ini sebanyak 1.500 hingga
1.800 pabrik rokok tutup karena melakukan
pelanggaran bidang cukai.
“Pada tahun 2007/2008 terdapat sekitar 5.000
pabrik rokok, karena melakukan pelanggaran
maka sebagian besar tutup,” kata Direktur Cukai
Ditjen BC Frans Rupang dalam kunjungan bersama Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata ke LKBN
ANTARA Jakarta, Jumat.
Frans menyebutkan, saat ini jumlah pabrik
rokok di Indonesia sudah kurang dari 2.300
saja sementara 1.500 hingga 1.800 tutup karena
melakukan pelanggaran cukai rokok.
Ia menjelaskan, pelanggaran bidang cukai
yang dilakukan misalnya dengan membayar pita
cukai untuk golongan rokok rendah dengan tarif

Rp70 per batang padahal seharusnya dengan tarif
Rp200 per batang.
Sementara itu mengenai dampak fatwa haram
rokok yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah,
Frans mengatakan, hal itu pasti akan memberikan
dampak bagi penerimaan cukai khususnya dari
rokok.
“Sudah ada penetapan target penerimaan cukai
untuk 2010 dan 2011 namun kami khawatir ada
distorsi dengan adanya keputusan itu,” katanya.
Ia menyebutkan, beberapa tahun lalu, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa
haram rokok namun terbatas untuk wanita hamil
dan anak-anak.
“Ini jelas ada pengaruhnya, tetapi kita tidak
tahu berapa besar pengaruhnya,” katanya.
Ia menyebutkan, pemerintah sementara ini
menetapkan target penerimaan cukai tahun 2011
sebesar Rp60 triliun.
Penetapan target itu bukan melalui tebakan
tapi melalui perhitungan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pertumbuhan
ekonomi dan inflasi. - ANTARA
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Hobi Tidur Memperpanjang Umur
Kabar baik bagi mereka yang hobi tidur. Studi
teranyar mengatakan bahwa mereka yang hobi
“Tidur” justru akan hidup lebih lama. Penderita
apnea alias gangguan tidur beresiko, disebut
lebih cepat mati daripada mereka yang bisa
nikmati tidur lelap, demikian ungkap jurnal Sleep.
Gangguan tidur ini misalnya gangguan napas saat
terlelap seperti mendengkur.
“Memang bukan kondisi yang langsung membunuh secara akut. Ini adalah gangguan yang sifatnya menggerogoti kesehatan pelan-pelan,” jelas
Dr. Michael J. Twery, direktur National Center
on Sleep Disorders Research.
Orang dengan gangguan tidur, menderita dalam
jangka waktu lama, berjuang untuk bisa tidur
lelap. Ini terjadi malam demi malam, minggu demi
minggu dan seterusnya. Ada sekitar 12-18 juta
orang Amerika menderita apnea. Mereka susah
bernapas saat tidur karena saluran udara bagian
atasnya menyempit atau bahkan tertutup saat ti-

dur. Akibatnya udara sulit menjangkau paru-paru.
Dalam beberapa kasus bahkan ada yang berhenti
bernapas selama beberapa detik atau menit, lalu
terbangun mendadak. Biasanya mereka yang
mengalami ini adalah para pendengkur.
“Tidak selamanya saat berhenti bernapas kita
langsung bangun,” kata Tweery.
Penderita apnea ini bisa mengalami 4-5 kali siklus terbangun dan tidur lagi dalam semalam, juga
tidur REM (rapid eye movement). Pada pola tidur
yang normal terjadi kontrol hormon, metabolisme dan stres. Jika polanya tidak normal seperti
yang dialami penderita apnea, berarti kontrol
ketiganya juga tidak beraturan.
Pasien apnea juga berisiko terkena gangguan
jantung, tekanan darah tinggi, stroke,dan diabetes. Studi ini berdasarkan analisa Wisconsin Sleep
Cohort terhadap 1.522 lelaki dan perempuan
berusia 30-60 tahun.
- perempuan.com

Kantor Hukum Robert P. Barker
Lokasi di Bucks County dan Center City
Layanan hukum yang terjangkau. Bisa janji untuk bertemu di
akhir pekan dan malam hari, Menerima kartu kredit. Jujur dan bisa
diandalkan. Gratis konsultasi awal, Hubungi kami hari ini.
Tersedia layanan:
KEBANGKRUTAN
BAB 7, BAB 13
PENYITAAN HIPOTEK
Selamatkan rumah Anda
HUKUM KELUARGA
Perceraian
Tunjangan anak
Perwalian anak
Bahasa Inggris: 			
(215) 604-1540
		

IMIGRASI
Kartu Hijau
Pembelaan deportasi
Warganegara
PEMBELAAN KASUS KRIMINAL
Tuntutan Kriminal
Mabuk Mengemudi (DUI)

Bahasa Indonesia:
(267) 574-3820

Perampok Ruko Sunter yang Kelaparan
JAKARTA- Sedang kelaparan. Mungkin itu
yang dialami perampok spesialis ruko. Saat
merampok di Ruko Mitra Sunter, kawanan
perampok ini sibuk menghabiskan makanan
dan merokok.
“Jadi semua makanan yang ada di kulkas
dan semuanya pada berserakan bungkusbungkusnya. Semua habis. Mungkin memang
kelaparan. Ada beberapa puntung rokok
juga,” kata korban perampokan Edhi Tirta
Yudha kepada detikcom, Kamis (18/3/2010).
Edhi merupakan fotografer freelance di sebuah perusahaan creative agency “Papatong”
yang beralamat di ruko Mitra Sunter Blok B
No 28, Sunter, Jakarta Utara. Ruko ini memiliki 3 lantai.
Edhi menceritakan dia dan temantemannya baru mengetahui kejadian perampokan tersebut pada Rabu (17/3/2010) kemarin. Saat tiba di kantornya, seluruh ruangan
di semua lantai berantakan. Dokumen dan

peralatan kantor berserakan.
Edhi pun tidak tahu kapan persisnya
perampok itu terjadi. Yang jelas, Selasa
(15/3/2010), kantor mereka tutup karena hari
libur Hari Raya Nyepi.
“Semua pintu yang ada dicongkel dijebol
sama pelaku,” jelasnya.
Beberapa barang yang hilang berupa 1 buah
laptop, kamera, baju-baju koleksi perusahaan,
peralatan studio, lampu, dan lainnya. Total
kerugian kurang lebih Rp 75 juta.
“Laptop milik pribadi saya. Memang ditinggal di kantor saya,” imbuhnya.
Tidak hanya ruko Edhi. Ruko Sequis Life
yang tepat berada di sebelahnya juga ikut dirampok. Beberapa barang berharga juga raib.
Menurut Edhi, kawasan di sekitar kantornya memang dikenal rawan kejahatan.
Sebulan yang lalu, ruko di dekat kantor Edhi
juga dirampok. Dari CCTV ruko tersebut,
tampak ada 4 orang perampok. - detik.com

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

8 DUNIA KITA INDONESIA

Mabes Polri bantah tudingan Susno
JAKARTA - Kepala Divisi Humas Polri Irjen
Polisi Edward Aritonang membantah tudingan
mantan Kabaresjkrim Susno Duadji mengenai
tudingan menilap dana sitaan Rp 25 miliar dari
seorang tersangka.
Untuk memperkuat penjelasannya, Mabes
Polri menghadirkan sejumlah penyidik, termasuk dua perwira tinggi yang disebut Susno
menggelapkan dana sitaan pada rekening tersangka lalu membagi-bagikannya kepada sejumlah perwira Polri lain.
Penyidik Bareskrim Polri menangani sebuah
perkara dugaan korupsi dan pencucian uang
dengan tersangka seorang pegawai Ditjen Pajak
bernama Gayus Tambunan.
Dari tersangka, polisi membekukan rekening bernilai sekitar Rp 25 miliar dalam bentuk
mata uang asing.
Menurut penyidik, dari jumlah itu hanya Rp

395 juta yang berhasil dibuktikan Polri sebagai
dana terkait kejahatan.
Sisanya, senilai lebih dari Rp 24, 5 miliar,
menurut Wakabareskrim Irjen Pol Dikdik
Mulyana sudah diserahkan kembali kepada tersangka.
Penjelasan inilah yang dianggap janggal oleh
Susno Duadji dan menjadi dasar tuduhan bahwa isi rekening tersangka itu sebenarnya dikuasai dan dicairkan oleh penyidik Polri.
Susno lalu meneruskan tudingannya pada
Satuan Tugas Anti Mafia Hukum yang telah
mendengar laporannya.
Pekan depan, Satgas Anti Mafia Hukum menjadwalkan akan mendengar penjelasan penyidik
Polri dalam kasus yang ini.
Polri menyatakan menyambut baik undangan
Satgas Anti Mafia dan akan memberikan keterangannya. - BBC

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
Marlboro

215 758 3619

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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Presiden Nigeria
bubarkan kabinet
NIGER - Penjabat presiden Nigeria, Goodluck Jonathan membubarkan kabinet negara itu,
demikian menurut sumber-sumber pemerintah.
Jonathan menjadi penjabat presiden bulan Februari karena Presiden Umaru Yar’Adua menderita
sakit berkepanjangan.
Yar’Adua terbang ke Arab Saudi untuk
mendapatkan perawatan bulan November lalu dan
walaupun baru-baru ini sudah kembali ke negaranya, dia tidak pernah tampil di depan umum.
Kabinet Nigeria berisi orang-orang yang dipilih
Yar’Adua dan berbagai laporan mengatakan Jonathan sekarang tampaknya ingin memperlihatkan
kewenangannya.
TAK ADA ALASAN

Menteri Penerangan Dora Akunyili mengatakan
setelah rapat kabinet: “Hari ini, Penjabat Presiden
Republik Federal Nigeria, Goodluck Jonathan
membubarkan dewan eksekutif federal (kabinet).
“Dia tidak menjelaskan alasan apa pun atas
pembubaran ini. Menteri-menteri permanen akan
bertanggung-jawab atas berbagai kementrian mulai
besok.”
Nyonya Akunyili mengatakan Jonathan akan
segera mengeluarkan pernyataan mengenai siapasiapa saja yang akan mengisi kabinet mendatang.
Baru tanggal 9 Februari lalu majelis nasional
menunjuk Jonathan sebagai penjabat presiden,
memberikan dia wewenang mengesahkan undang
undang, memimpin rapat-rapat kabinet, mengganti
menteri dan mengeluarkan dana yang berasal dari
minyak.
Sejak dia berkuasa, Jonathan menghadapi
beberapa kekerasan antar masyarakat Muslim dan
Kristen di dekat kota Jos yang menewaskan ratusan
orang.
Hari Rabu, paling tidak 10 orang tewas dalam
satu serangan terhadap satu desa Kristen di dekat
Jos.
Kelompok-kelompok bersenjata yang memperjuangkan pembagian kekayaan minyak yang lebih
adil juga masih melanjutkan perjuangan mereka di
Delta Niger.
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Vatikan selidiki
Penampakan Bunda
Maria di Bosnia
Vatikan telah mengumumkan pembentukan
sebuah komisi untuk menyelidiki pernyataan
yang melihat kehadiran Bunda Maria dalam
kehidupan sehari-hari di sebuah kota di
Bosnia Herzegovina.
Enam anak pertama kali melaporkan
penampakan ini di kota Medjugorje pada Juni
1981.
Bagaimanapun, penampakan ini belum
mendapat pengakuan dari gereja Katolik.
20 orang anggota komisi bentukan Vatikan
akan menyampaikan laporan penyelidikan ini kepada Persekutuan untuk Doktrin
Kepercayaan, sebuah badan doktrin tertinggi.
Selama hampir 30 tahun Bunda Maria dilaporkan muncul di Medjugorje, berpakaian
kadang dengan balutan baju berwarna abuabu dan berkerudung dan kadang berpakaian
emas, bermahkotakan bintang-bintang dan
mengambang diatas awan.
Sejumlah orang mengatakan dia berbicara
dalam bahasa Kroasia, menyampaikan kalimat
“ Saya datang karena ada banyak pengikut
disini. Saya berharap bersama kalian untukmendamaikan dunia.’’
Juga dilaporkan kalau terdapat tiga cahaya
bersinar sebelum dia muncul dan diikuti suara dari penampakan dan kemudian tidak bisa
didengar lagi.
Isu kemunculan Bunda Maria ini telah lama
di perdebatkan oleh kalangan Gereja Katolik.
Mereka meragukan kredibilitas informasi
penampakan tersebut.
Kardinal dari Wina Christoph Schoenberg
dilaporkan pernah berkunjung ke tempat
tersebut baru baru ini, dan akhirnya badan
doktrin tertinggi akan mengutus sejumlah
orang ke kota kecil di Bosnia tersebut.
Sejak penampakan Bunda Maria ini diberitakan, kini kota Medjugorje telah dikunjungi
oleh sekitar 30 juta orang. Warga Medjugorje
sendiri menyebutnya sebagai ‘’Perempuan
Kami’’. - BBC

Serangan AS
tewaskan pimpinan
Al-Qaida
Seorang tokoh kunci Al-Qaida yang selama ini
dicari karena dianggap bertanggung jawab dalam
serangan mematikan di pangkalan CIA di Afghanistan tewas dalam sebuah serangan udara AS.
Hussein al-Yemeni, seorang tokoh penting
Al-Qaeda disebut tewas dalam serangan di kota
Miranshah, Pakistan.
Dia diyakini sebagai tokoh utama perencana
sebuah serangan di pangkalan CIA di Khost pada
Desember lalu dan menewaskan tujuh agen CIA
dan seorang pejabat Yordania.
Yemeni dikatakan berusia sekitar 30 tahunan
dan ahli merakit bom dan perancana serangan
bunuh diri.
Dia memiliki kontak langsung dengan Al-Qaida
di semenanjung Arab dan Afganistan dan kelom-

pok Taliban di Pakistan.
‘’Dia bertugas untuk mencari dana di Pakistan,
penyampai pesan dan merekrut anggota baru,’’
kata seorang pejabat anti terorisme kepada kantor berita AFP.
Direktur CIA mengatakan sekarang Al-Qaida
dalam kondisi terpecah belah.
Dalam sebuah wawancara dengan harian
Washington Post, Direktur CIA Leon Panetta
mengatakan serangan terhadap Al-Qaida telah
menyebabkan mereka tidak bisa lagi merencanakan operasi serangan yang mematikan.
“Sangat jelas dari data intelejen yang kami
miliki kalau kami semakin membuat mereka sulit
bersatu dalam satu perintah atau kendali, atas apa
yang mereka perjuangkan. Dan kami membuat
mereka dalam pelarian,’’ kata Panetta.
Ratusan orang termasuk sejumlah milisi
terbunuh dalam serangkaian serangan udara yang
dilancarkan sejak Agustus 2008.
Pakistan bagaimanapun mengkritik aksi ini
dengan menyebut serangan itu justru menyulut
dukungan bagi para pemberontak. - BBC

Sky
1540 Ritner St. (Corner 16th & Ritner St.)
Phiadelphia, PA 19145 * Phone: (215) 271 1983
Business Hour: 11:30 AM - 8.00 PM
Kamis Tutup

Dine in or Take out

Menerima catering khas makanan Indonesia

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

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

DUNIA KITA INTERNASIONAL 13

Demo di Thailand berlanjut
Demo anti pemerintah di Thailand
menyatakan mereka akan melanjutkan aksi
jalanan di Bangkok tanpa batas waktu untuk
menuntut digelarnya pemilu.
Jumlah mereka menurun setelah empat
hari aksi massal mulai dari 100.000 orang saat
dimulai menjadi 40.000 orang, kata polisi.
Pemimpin aksi protes menjanjikan hiburan
pada malam hari dan rapat umum lebih lanjut
dalam beberapa hari mendatang.
Baik pemerintah maupun para pengunjuk
rasa menjaga aksi protes supaya berjalan
damai.
Hari Selasa dan Rabu, pengunjuk rasa
melakukan ritual menumpahkan darah di
gedung pemerintah, markas Partai Demokrat
yang berkuasa dan kediaman PM Thailand
Abhisit Vejajjiva.
ROTASI
Pemrotes dengan “pakaian merah” menyatakan pemerintah sekarang tidak sah.
PM Abhisit mengatakan tidak akan mengundurkan diri dan tinggal di tangsi militer sejak
akhir pekan lalu.
Dia melakukan perjalanan singkat ke utara
dan hari Kamis ke bagian selatan negara itu.
Dia tidak menghadiri sidang DPR seperti
dijadwalkan dekat basis kelompok “pakaian
merah”.
“Kami akan mempertahankan basis kami

namun akan ada rotasi sumber daya manusia,” kata salah seorang pemimpin unjuk
rasa Veera Musikapong saat mengumumkan
keputusan melanjutkan aksi protes tanpa
batas waktu.
Banyak orang datang dari daerah pedesaan
dan bekerja atau bisnis telah kembali ke daerah masing-masing.
Namun bagi mereka yang berada di kota,
para pemimpin unjuk rasa akan menggelar
pertunjukan budaya dan pertemuan politik.
Sejauh ini aksi unjuk rasa berjalan tanpa
insiden. Selain menerima donor darah dan
menumpahkan darah, para pengunjuk rasa
hari Rabu menyerahkan surat ke Kedutaan
Besar Inggris dengan mengatakan ingin
mengimbangi laporan media yang buruk soal
protes mereka.
Mereka juga mendatangi Kedubes Amerika
Serikat, menuduh intelijen AS menyadap
mantan PM Thaksin Shinawatra. - BBC

Experienced waiter/waitress
wanted
Japanese Restaurant
7830 Germantown Ave. 19118
215-820-6563

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

