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ŁUŽICA

ZAPÓSŁANE

Wjele přikleska za swoje jasne wuznaće k awtonomiji Južneho Tirola dósta kandidat Lěwicy-srjedźizny za zastojnstwo italskeho
ministerskeho prezidenta Romano Prodi na krajnej zhromadźiznje Južnotirolskeje ludoweje strony (SVP) zašłu sobotu
w Meranje. Popołdnju měješe Prodi (na foće srjedźa) w Reineumje, studentskim domje Bozenskeje uniwersity, wólbnobojowe
zarjadowanje, hdźež tutu swoju poziciju nastupajo awtonomiju před stami připosłucharjow wospjetowaše. Foto: at

TO A TAMNE

Zastajencaj staj žiwaj
Berlin (dpa/SN). Před měsacomaj
w sewjernym Iraku zawlečenaj němskaj
inženjeraj staj po informacijach telewizij-
neho sćelaka ARD hišće žiwaj. Wobsteja
„indirektne žiwjenske znamjenja“ Lip-
šćanow Renéja Bräunlicha a Thomasa
Nitzschkeho, rozprawja dźensa sćelak,
powołujo so na němske wěstotne kruhi.
Direktny kontakt k zawlečerjam pak dale
njewobsteji. Po přeswědčenju wěstot-
nych zarjadow ma wotwjedźenje krimi-
nelny pozadk. Zawlečerjam dźe wo pje-
njezy. Wonkowne ministerstwo nochcy-
še tutón zjaw dotal komentować. Krizowy
stab so dale wšědnje zetkawa, rěčnik
rozjasni. Škita potrjechenych dla njepoda
ministerstwo k operatiwnym prašenjam
žane wotmołwy. Poslednje žiwjenske
znamjo němskeju zastajencow bě widejo-
wa pokazka z 11. februara.

Ludwig budźe
kandidować

Kamjenica (dpa/SN/K). Sakska minister-
ka za wědomosć a wuměłstwo Barbara
Ludwig budźe 11. junija při dočasnych
wólbach wyšeho měšćanosty Kamjenicy
za SPD za tute zastojnstwo kandidować.
Dotalny wyši měšćanosta Peter Seifert,
wot lěta 1993 w słužbje, dźe dočasnje na
wuměnk. 44lětna ministerka chce funk-
ciju za swoju stronu zakitować. Hospo-
darski minister Thomas Jurk (SPD) zwu-
razni, zo je škoda, Ludwig zhubić, na
druhej stronje by wona jako wyša měšća-
nostka Kamjenicy była wulki dobytk
socialnym demokratam. Frakciski šef
Strony lěwicy Peter Porsch mjenowaše
kandidaturu Ludwig „wućek doprědka“ a
negatiwne znamjo za SPD. „Jeje rozsud je
jasna pokazka na to, zo je pospyt zwrěšćił
sakskej wysokošulskej politice dać so-
cialdemokratiski rukopis.“

Blisko dožiwjenskeho parka Tropical Is-
land w Brandźe chcedźa park pazorakow
natwarić. Gmejna Rietzneudorf je za to
hižo prawniske wuměnjenja stworiła, fi-
nancowanje pak hišće jasne njeje. Ně-
hdźe tysac ptakow maja na 13 hektarow
wulkej płoninje wopytowarjow přiwabić. 

Něhdźe 2 000 němskich lěkarjow dźěła
tuchwilu w šwicarskich chorownjach
a uniwersitnych klinikach. Wjele z nich
je 20 do 25 procentow wyšeje zasłužby dla
do susodneho kraja šło. Lěkarjo dyrbja tam
tydźensce něhdźe 60 hodźinow dźěłać. 

Europa změje přichodnje ćeže při zastara-
nju ze zemskim płunom, dokelž no-
chcedźa wulke ruske płunowe přede-
wzaća na płunowodźe přez Baltiske mo-
rjo sobu dźěłać. Němska kupuje w Ruskej
40 miliardow kubiknych metrow zem-
skeho płuna. 

K přinoškej „Koncert z twórbami Zej-
lerja“ we wudaću SN ze 16. měrca wu-
praja so nowinska rěčnica Domowiny
Borbora Felberowa:

Rozprawja so, zo rjekny Hasso Geißler,
zo chcedźa za spěwarki tři narodne drasty
zešić dać, „hačkuli njejsu na ze stron
Domowiny slubjenu financnu podpěru
dotal pozitiwnu wotmołwu dóstali“. Tak
to njetrjechi. Knjez Geißler nam na na-
prašowanje rjekny, zo wón to tak prajił
njeje, wědźo, zo Domowina nima kom-
petencu, projekty spěchować. Wón je
jeničce prajił, zo by rjenje było, by-li
tajka podpěra móžna była.

K wujasnjenju: Na kromje lońšeho
Dnja wotbagrowanych wsow 11. junija,
kotryž Łazowska serbska folklorna sku-
pina kulturnje wobrubi, je so Hasso
Geißler z předsydu Domowiny Janom
Nukom wo pobrachowacych drastach
rozmołwjał. Jan Nuk přilubi so za to
zasadźeć, zo so zhotowjenje třoch narod-
nych drastow přez Załožbu za serbski lud
spěchuje. Dokelž jedna so tu wo projek-
towe spěchowanje, smě so wone jenož
wot Załožby za serbski lud přizwolić. 

Próstwa folklorneje skupiny je kónc

februara na zarjad załožby dóšła a so
tuchwilu pruwuje. Tež župa k tomu ste-
jišćo zabjerje.

Cyril Pjech z Berlina piše wo tym, zo so
„Serbske kulturne a informaciske srje-
dźišćo w Berlinje wo domiznu starosći“:

Njedawno zetkachmy so na Eckertowej
w Berlinje k serbskemu blidu a hnydom
so starosćiwje prašachmy: „Što so doma
stawa?“ Wězo běchmy w Serbskich No-
winach čitali wo rozestajenjach wo no-
wym nošerstwje za serbske medije
a w Nowym Casniku wo „w“ abo „h“
a wo „ó“. 

Napadnje, zo so wosebje w Nowym
Casniku ideologizuje, a to runje wot lu-
dźi, kotřiž hewak „ideologiju“ zasudźeja,
w Serbskich Nowinach so pak přede-
wšěm personalizuje. We woběmaj pado-
maj njewidźimy wolu k rozestajenju wo
prawosći abo njeprawosći, njewidźimy
objektiwnosć, ale předsudki, haj často
samo hłuposć a pobrachowacu wolu, so
dojednać. To płaći bohužel tež za kře-
sćanske kruhi, kotrež tola hewak twjer-
dźa, zo je wodawanje nam wot Boha
spožčeny dar, a kóždy dźeń we Wótče-
našu za sebje wo wodawanje proša.

Přezjedni běchmy sej, zo njesmě so
awtorita Domowiny podrywać! Što pak to
rěka za nošerstwo medijow, to njebě nam
jasne. Wězo chcemy, zo by so garan-

towała swoboda, swoje měnjenje a wše-
lake nahlady w serbskich medijach wo-
zjewić směć. (Běchmy pak sej tež wě-
domi, zo je twjerdźenje nowiny, zo je
„njewotwisna“, njemóže pak bjez na-
wěškow wulkich zawodow a institucijow
wuchadźeć, kaž je to pola wšěch wulkich
němskich nowin, tež jara relatiwne.)

Jeli Domowina přewozmje sama no-
šerstwo za serbske printmedije a nakład-
nistwo, potom dyrbi być Serbam ćim
jasniše, zo je Domowina sama zastupjer-
ka rozdźělnych měnjenjow a zajimow. Je
dźě w njej zastupjene 17 jara wšelakich
towarstwow. Domowina dyrbjała runje
tutu swoju „wšelakorosć“ našemu ludej
jasnišo pokazać. Při tym dyrbi jasne być,
zo demokratija njerěka swoje měnjenje
přesadźić, ale to, štož je so po dokładnej
objektiwnej diskusiji wot wjetšiny wob-
zamknyło!

A njewotwisnosć nowinarjow a nakład-
nikow ma so institucionelnje (přez zrěče-
nja atd.) zawěsćić. Móžne pak je tež dalše
pytanje za móžnosću wjacorych noše-
rjow. Wo tym cyle jednorje dosć njewě-
my, ale nadźijamy so jara, zo přestanu
zwady w Serbach, zo so fairnje diskutuje
a zo nańdźe so dobre a sprawne rozrisanje.

Po našim serbskim blidźe, při kotrymž
jeno serbujemy, wotmě so hišće měsačne
zarjadowanje našeho SKI. Na nim wob-
dźěleja so tež Němcy a tohodla je wone

dwurěčne. Tónraz bě k nam přijěła Ana
Kosacojc z Choćebuza, zamołwita za
serbske naležnosće pola Choćebuskeje
wyšeje měšćanostki. Wona rozprawješe
nam wo serbskim podźělu při 850. jubile-
ju města Choćebuza. To je tójšto, štož
program poskića, na přikład „serbska
sobota“ w juniju. Nadźijamy so, zo tež
Serbske Nowiny Hornich Serbow do
Choćebuza wabja!

Wotměja nowej kursaj
Budyšin/Biskopicy (DY/SN). Wokrjesnej
chorowni w Budyšinje a Biskopicach
přewjedźetej spočatk apryla zaso
porodpřihotowacy kurs. W Budyšinje za-
haji so kurs 3. apryla w 19 hodź. w po-
rodźerni žónskeje kliniki a w Biskopicach
6. apryla we 18 hodź. w rumnosćach
kliniki za gynekologiju a porodowu po-
moc. Baby podawaja informacije wo sa-
modruhosći, porodźe a njedźelniskim
łožu. Přichodne maćerje a přichodni na-
nojo zhonja wo porodźe pod wodu a wo
bjezbolostnym porodźe z pomocu najmo-
dernišich metodow. Kruty wobstatk kur-
sa su zwučowanja dychanja a wotpinanja. 

Wo hódnotach rěčeć
Budyšin (SN/ch). Čłonojo Budyskeho
wokrjesneho předsydstwa CDU kaž tež
předsydźa měšćanskich a wjesnych
zwjazkow zetkaja so jutře k rozšěrjenemu
schadźowanju wokrjesneho předsyd-
stwa. Na dnjowym porjedźe steji progra-
mowa diskusija na temu „Hódnoty – što
nas zwjazuje“ ze zawodnym a impulso-
wym referatom wokrjesneje předsydki
CDU a čłonki zwjazkoweho sejma Marje
Michałkoweje. Debata wo hódnotach
budźe so w CDU najprjedy raz z hódnotu
swobody rozestajeć, z definiciju swobo-
dy, z jeje móžnosćemi a hranicami kaž tež
z jeje poćahom k runosći a zamołwitosći. 

Přepytuja njeskutkaj 
Choćebuz (dpa/SN/ch). Po nadpadźe na
wjacorych wukrajnikow kónc minjeneho
tydźenja w Choćebuzu je policija přepy-
towansku skupinu pod nawodom statne-
ho škita wutworiła. Po informaciji rěčni-
ka Choćebuskeje policije Berndta Flei-
schera wozjewichu nimo toho fota poz-
datnych skućićelow. Njewobsteji pak
zwisk mjez atakomaj přećiwo Makedo-
njanej a wjacorym Španičanam. „Běštej
to spontanej akciji. Wšo, štož cuzokrajnje
skutkuje, so jako njepřećel wobhladuje“,
Fleischer doda. Přećiwo skupinje skući-
ćelow snano hišće tutón tydźeń skóržbu
našćuwanja ludnosće dla zapodadźa.

Historiski podawk
Janšojce (dpa/SN/ch). Łužiski milinar
Günter Kauffmann je stawizny pisał.
Dźensa před 25 lětami, 21. měrca 1981,
startowaše wón prěnje přizamknjenje
syći w tehdy cyle nowej Janšojskej wul-
komilinarni. 3000megawattowu bruni-
cowu milinarnju blisko Choćebuza, ko-
traž k najwjetšim Němskeje słuša, su
srjedź 1970tych lět twarić započeli.
„Běch tehdy změnowy mišter“, dopomi-
na so mjeztym 60lětny wuměnkar Kauff-
mann. „Hakle krótko po zahajenju nóc-
neje změny zhonich, zo mam prěnje
šaltowanje do syće přewjesć.“ Tutón hi-
storiski podawk jeho dźensa hišće hnuje. 

Maja nowe předsydstwo
Budyšin (SN). Budyska skupina Młodeje
unije je swoje předsydstwo wot třoch
čłonow na sydom rozšěriła. Z tym wotpo-
wěduja přiběracej ličbje čłonow w Budy-
skim wokrjesu. Budyšanku Juliane
Schleppers jako předsydku w jeje zastojn-
stwje runje tak wobkrućichu kaž Wje-
lećana Michaela Herforta jako pokładni-
ka. Jörg Förster z Wulkeje Dubrawy bu za
naměstneho předsydu wuzwoleny. Prěni
króć woleni buchu tež přisydnicy Bu-
dyšanka Katja Hempel, Załomjan Mar-
kus Kretschmar, Wjelećanka Corina
Protze a Budestečan Philipp Zieschang. 

Strategiju stawka změnili
Stuttgart (dpa/SN/ch). W tarifowym
konflikće zjawneje słužby je dźěłarni-
stwo ver.di zaso tysacy čłonow k stawkej
přećiwo dlěšim dźěłowym časam na-
mołwjało. Nimo toho chce dźěłarnistwo
nowu strategiju stawka za badensko-
württembergske komuny postajić. Tam
bě njedźelu pospyt dojednanja w dlěje hač
šěsć tydźenjow trajacym tarifowym kon-
flikće zwrěšćił. Dźěłarnistwo chce swoje
akcije zaměrnišo přećiwo dźěłodawarjam
wusměrić, wobydlerjo pak měli so přeluto-
wać. W Badensko-Württembergskej dźen-
sa 8 000 sobustawow ver.di stawkuje.

Přećiwo konkurency
Berlin (dpa/SN/ch). Zwjazkowy minister
za dźěło Franz Müntefering (SPD) chce
snadnomzdowu konkurencu z wucho-
doeuropskich sobustawskich krajow EU
tež přichodnje wot němskich dźěłowych
wikow wotdźeržować, wozjewi dźensa
Passauer Neue Presse. Zwjazkowy kabi-
net ma jutře na posedźenju płaćiwe wob-
mjezowanje swobodnosće na přikład pól-
skim dźěłaćerjam hač do 30. apryla 2009
podlěšić. Němska znapřećiwja z tym ko-
misiji Europskeje unije, kotraž by sej
přała, zo stare sobustawske kraje EU
přechodne rjadowanja hižo njewužiwaja. 

USA wólby
njepřipóznawaja

Minsk/Washington (dpa/SN/K). Po Eu-
ropskej uniji su nětko tež USA znowawu-
zwolenje awtoritarneho prezidenta Běło-
ruskeje Aleksandra Lukašenka wuraznje
kritizowali. Washington wólbny wuslědk
njepřipóznawa a rozwažuje zranjenjow
wólbneho prawa dla wo sankcijach přeći-
wo zamołwitym w Minsku. Porno tomu je
ruski prezident Wladimir Putin w telegra-
mje Lukašenkej wuslědk wólbow mjeno-
wał dopokaz toho, zo běłoruski lud na-
stupjenemu pućej prezidenta dowěrja.

Njedźiwajcy hroženja knježerstwa,
nałožić namóc, je wčera wječor wjace hač
10 000 ludźi za wospjetowanje wólbow
demonstrowało. Młodźi Běłorusojo na-
twarichu na Naměsće oktobra stany, zo
bychu při zymnym počasu wonka wutra-
li. Dźensa rano je k mjeńšim zražkam
z wěstotnymi jednotkami dóšło 

Wjace bjezdźěłnych Němcow měło na žnjach pomhać

Agentura chce přiražku płaćić
Budyšin (CK/SN). Na krutu zymu slěduja
w lěću zwjetša dobre žně, po tutej burskej
kazni orientuje sakska krajna agentura za
dźěło nětko hižo na sezonowe dźěłowe
mocy w ratarstwje. Wulkeje ličby bjez-
dźěłnych dla pak maja so lětuše dźěłowe
dowolnosće wukrajnikam wo dźesać pro-
centow skrótšić, zo bychu w žnjowym
času wjace němskich bjezdźěłnych při-
stajić móhli. „Agenturje za dźěło we
wuchodnej Sakskej njeje to wulki pro-
blem“, rjekny dr. Günter Irmscher, šef
Budyskeho zarjadnišća. Loni přizwoli-
chu w teritoriju 178 dowolnosćow za
dźěło. Po skrótšenju směli lětsa hišće 160
wukrajnych sezonowych dźěłaćerjow
na žnjach zasadźić. W přisłušnym wobłu-
ku budźetej to wosebje plahowanje zele-
niny pod Žitawskami horinami kaž tež
plahowanje sadu wokoło Šěrachowa a

w Kamjenskej kónčinje. Sylnišo ćerpitej
pod tym regionaj Mišno a Choćebuz z
plahowanjom hromaka, tak Irmscher da-
le. Zwólniwosć němskich bjezdźěłnych k
sezonowemu dźěłu wožně njeje jenož
njezwučeneho ćežkeho dźěła w ratar-
stwje dla jara wulke. Zwučeneho dobytka
za sad a zeleninu dla wučinja hodźinska
mzda 3,27 eurow. Agentura za dźěło chce
tohodla zasadźenje bjezdźěłnych jako se-
zonowe mocy z přiražku spěchować, štož
wotpowěduje po měnjenju Irmschera
kombimzdźě. Zawjedźenje sezonoweho
pjenjeza za krótkodźěło za dźěłowe wu-
pady w twarstwje wjedra dla, štož bě
zwjazkowe knježerstwo za apryl přizje-
wiło, so přestorči, dokelž njeje jasne, hač
płaći rjadowanje tež za molerjow a lakěra-
rjow. Tež za nałožowanjom w ratarstwje a
lěsnistwje steji tež wulki prašak.

Zapokazaja zaso
rabbinerow

Drježdźany (dpa/SN). Prěni króć po holo-
causće zapokazaja w Němskej zaso rabbi-
nerow do zastojnstwa. 13. a 14. septem-
bra chcedźa w Drježdźanskej synagoze
třoch absolwentow Podstupimskeho Ab-
rahama Geigeroweho kolega ordinować.
„Budźe to wuznamne dožiwjenje“, tak
Heinz-Joachim Aris, předsyda krajneho
zwjazka Židow w Sakskej a jednaćel
Drježdźanskeje židowskeje wosady. 

Z Abrahama Geigerowym kolegom bu
lěta 2000 w Podstupimje prěni seminar
rabbinerow w Němskej wot lěta 1942
wotewrjeny. Studij wopřijima mjez dru-
him lětny přebytk w Israelu a praktiskej
lěće w židowskich wosadach. Jedyn z ab-
solwentow, kotrychž w septembru do
zastojnstwa rabbinera zapokazaja, budźe
w Južnej Africe skutkować.
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