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P.W. � Mir wëssen, datt de Kriibs
op jidfer Fassong eng onheemlech
hannerlëschteg Kränkt ass, déi op
allen Ecken an Ennen am Kierper ka
laueren, iert si ausbrécht. Dann ass
et ewell d�meescht ze spéit, fir nach
dogéint unzekommen, well �d�Kriibs-
männercher�, d�Metastasen, sech
op de Wee gemaach hunn, a vun do
un dann nach knapps auszehidde
sinn. Dat Schlëmmst beim Kriibs
ass, datt hien sech entwéckelt, ouni
datt de Mënsch eppes dovu spiert,
oder eppes drop gëtt; dacks iwwer
Jore laang . . . wou et nach Zäit
gewiescht wier.

Da probéiert hei emol e Verglach
mat deem ze maachen, wat eiser
Sprooch geschitt. Et ass, am iw-
werdroene Sënn, bal just datsel-
wecht: hannerwänneg, luusseg an
onbarmhäerzeg. Zënter Jor an Dag
entwéckelt sech an hir e Kriibs, deen
net eeschtlech wéi deet, net opfällt,
schéi lues a lues ënnerhillegt an
zerstéiert, ouni datt sech dofir och
nëmmen déi allermannste Suerg do-
fir gemaach ginn ass. Ee Gléck ass
et hei net ze spéit; mä dat läit un äis,
un eisem gudde Wëll.

Et ass ze laang geduecht ginn,
mat engem �offiziellen Dictionnaire�,
mat e bësse Litteratur, e puer Thea-
terstécker, Liddercher a feine
Manéiere wir d�Saach gehal. Jo
nëmme keng Polemik a Streiderei!
Jo nëmme kengem iwwer de Mond
fueren, op d�Féiss trëppelen a
schlecht Blutt maachen. Wëssen-
schaftler apaart sinn net do, fir ze
kucken, wat mat eiser Sprooch ge-
schitt; si analyséieren sech
zevrecks, wou se hierkënnt; si saff-
ten sech zedout iwwer Linguistik a
gife bei engem Koup Langusten
erhéngeren; si huelen eng Photo
vum �Ist-Zustand�, dee wibbelege
Film vun deem Ganze léisst si kal; si
stellen nëmme fest, si piddele gär un
de Reschter, de Spränzen, déi nach
do sinn. Iwwer dat gakegt Gemëlters
a Geféischters gëtt da ganz Drul-
lesse vu Bicher geschriwwen,
vrun allem ofgeschriwwen (dee
gudde Robert Bruch!) . . . déi da
keen Däiwel liest; et sief, datt een
aus zéng Bicher erëm en eeleft wëllt
erausquëtschen.

Vrum neie Radios-Gesetz wier
et nach méiglech gewiescht, do dee
Kuddelmuddel an de Grëff ze kréien,
well jo nëmmen eng eenzeg Radios-
Statioun an de Sonndes-Hei-Elei als

Programmen existéiert hunn; ower
do guf ee Säite besch . . . an en-
gem an de Réck gefall, apaart vun
deene feine Leit, déi jo nëmmen
néierens wollte rëffele goen, fir datt
keen hinnen hir glat, lëschteg oder
gutt rëtscheg Bottercrèmes-Emis-
siéinercher soll ewechhuelen; dat
ass déi bekannte Manéier, op déi
sech der och vill vru 50 Jor duerch
d�Gielemännerchers-Zäit geschläimt
a geschlach hunn. 

Haut hätt ee besser e Sak Fléi ze
hidden, wéi hannert déi sëlleche
Sproochhandycapéiert (dixit Mich
Raus) ze goen, déi sech iwwer d�An-
tennen all Dag méi breet maachen.
All Sprooch-Ignorant gëtt op e Mikro
lassgelooss an dickst seng Sprooch-
Metastasen elektronesch duerch
d�Lëtzebuergescht. �Si� hu vläicht
Communicatioun oder Journalismus
stodéiert . . . ower vun eiser
Sprooch als hirem Handwierksge-
schier hunn déi allermeescht kee
Paff vun Donst. Dem Patron ass et
egal, oder hien dréckt sech mat e
puer kéisfaulen, eidelen Ausriede
laanscht seng Verantwortung;
d�Haaptsaach ass, �d�Quoten� an
d�Mënz stëmmen! Seet een eppes,
dann ass een e �puristeschen, kon-
servativen, nationalisteschen, fa-
schistoiden� ale Kregéiler. Schreift
een seng Meenung doriwwer och
nach, da kritt een dohinnergehäit, et
gif ee mat deene Leit hirem Brout-
kuerf spillen . . . mä wéi kënnt een
dann un esou eng Krëpp?

Stellt iech emol vir, an deer
gedréckter Press gifen eis Jour-
nalisten esou e schmuddelegt
Gehäck vun Däitsch oder
Franséisch schreiwe wéi deen Aar-
mutt vu Lëtzebuergesch, deen hir
Kollegen iwer d�Antennen zum
Beschte ginn . . . Et schéngt, um
Mikro ass dat Wurscht, a wa mir äis
nach esou an d�Sträng geheien. Dat
kënnt äis jo am Fong kal loossen, a
leider léisst et der och esou vill vun
äis kal; bei deene meeschte geet
den Äifer net iwwer en Humpen-
oder Präbbelisgespréich eraus.
Seet een zu engem, hie soll dach
emol säi Bic huelen, an e Lieser-
bréif mat senge Beispiller maachen
. . . �O, wësst Dir, ech kann dat net
esou gutt schreiwen�, fäerdeg, d�Loft
ass eraus . . . an domat bleiwen et
ëmmer déiselwecht, déi sech ierge-
ren, déi ower och d�Flätschen an
d�Schell ugehaang kréien. Dajee alt.
Eng Gewunnecht wéi eng aner.

R.Z. � Wéi s du vrun 104 Jor an der Chamber Deng
éischt Ried an Denger Mammesprooch gehal hues, bass
du vun deene �besseren� Häre veruuzt ginn; däi Virschlag,
d�Lëtzebuergescht als Chamber-Sprooch ze erlaben, ass
mat alle Stëmmen, bis op eng, vun deene verworf ginn, déi
net d�Vollek, mä just 5% vun de Leit vertrueden hunn
(30-Frang-Männer), also déi �Déck� an sech selwer. Haut
soll dat jo ower anescht sinn . . . mä besser gleewe wéi
kucke goen!

Eis Sprooch ass haut zwar offiziell och Chamber-
Sprooch, mä Du häss besser net lauschteren ze kommen,
Pappa Spoo, well haut gëtt do den Uz grad esou mam
Lëtzebuergesche gemaach wéi deemools mat dir . . . kuck
dir deen Dauer emol am Chamberblietchen un: dat ass
entweder schlecht Franséisch oder dees Bitbuerger
Däitsch. Si sollen dach einfach Franséisch oder Däitsch

schwätzen, da gifen si wéinstens eis Sprooch net nonee-
maachen, datt een d�Lëtzebuergescht net méi erëmkennt.

Dëser Deeg huet eng Deputéiert hires gebeemte Juriste-
Lëtzebuergesch zum Beschte ginn, an do kënnt dann dat
hei eraus: �. . .et ass superfétatoire fir e �régime de
protection� anzeféieren, fir deene Leit eng minimal Protec-
tioun ze ginn . . .�.

Gelldu, Pappa Spoo, dat ass Kabes, an esouguer dees
gebeemten. Emol dovunner ofgesinn, datt och méi ewéi
d�Halschent vun den Deputéierten dee Sprooch-Quatsch
net verstinn, ass et �superfétatoire (iwwerflësseg)�, sech
doriwwer ze iergeren. Ruff bei äis an der Actioun-Lëtze-
buergesch un, Pappa Spoo, da schécke mir dir eist
Bichelche mat de �rouden a grénge Lëschten�; do fënns du
Chamber- a Mikros-Lëtzebuergesch, dat däi schéine Bo-
pas-Baart Dir ewechfiert.

L.R. � Wien och nëmmen e Stëbskäerche fir Kultur an Natur iwwreg huet, dee
fënnt et eng formidabel Saach, datt eis Landschaften net ouni Leescht a Mooss
däerfe verhondst ginn; deen ass och frou, datt historesch Bauwäerter an der Rei
gehal oder esouguer nei opgebaut ginn. Dat gëllt net nëmme fir Schlässer, mä
och fir dat, wat äis ënnert dem Buedem vun de Kelten, de Réimer, de Franken
an aus dem Mëttelalter an duerno erhale bliwwen ass; et geet an dausende vu
Beispiller uechter d�ganzt Land eraus. Dofir e Bravo fir eis dichteg a
kompetent Leit aus dem National-Musée, dem Service des Sites et Monu-
ments a vun der Stad Lëtzebuerg. Wien sech eng Nues voll iwwer wierklech
praktizéierten Naturschutz wëllt huelen, dee soll sech eisen nationalen Natur-
musée an de Gronn emol zerguttst ukucke goen; dee soll vläicht och fir seng
Kanner oder sech selwer déi eeschtlech gutt gemaachten Zäitschrëft �Pane-
wippchen� einfach iwwert den Telephon bestellen . . . eng Gellegt, an och op
Lëtzebuergesch; dofir kritt den Naturmusée dëst Jor vun eiser Actioun-Lëtzebu-
ergesch iwregens d� Sëlwer-Plack fir Sproochverdéngschter.

Wéi ass et dann elo an dësem Sënn mat engem anere kulturellen,
historeschen an identitéitsméissege Wäert vun eisem Land: Eiser Sprooch?
Ass et derwäert, datt déi erhal an och an der Riicht gehal gëtt, jo oder
neen? Wann net, da brauch net nach laang rondrëm de Bräitrach gelaf ze ginn.
Wa jo, da misst een sech emol iwwerleeën, wat an deem Streech däerf, soll,
muss gemaach ginn. Da geet et net duer, fir en ettlech gutt gemengten eenzel
Actiounen op wëssenschaftlechem Plang unzegeheien a lafen ze loossen;
dann ass et net genuch, wann sech nëmme Gedanken iwwer d�Zort an
d�Zuel vun neien Dictionnaire gemaach gëtt, och wann e puer dichteg Leit
ewéi de Professer Dr. Nico Weber sech �den Dapp eraus schaffen�, fir datt déi
Entreprise virugeet.

Fir eis Sprooch ze erfuerschen, fir si an der Rei ze halen an hir um praktesche
Gebitt, offiziell a privat, virunzehëllefen, do brauche mir ganz klor eng Ariichtung
ewéi den Service (!) fir historesch Gebaier, Archeologie, Naturschutz asw. Do
geet e �Conseil national pour la langue luxembourgeoise� einfach net
duer; e �Conseil� an deem Sënn, dee bekëmmert sech ewéi eng Akademie ëm
eis Schreifweis . . . déi d�Actioun Lëtzebuergesch dann dappe léiert! Vun dem
�Institut grand-ducal� an senger Sproochsectioun schwätze mir léiwer net, well
dat giff eng Kierfechtsried wéi bei engem Mafioso-Begriefnes, well do jidfereen
deen anere souwisou gär do hätt, wou d�Schleeke bëselen.

Wat eis Sprooch ugeet, fanne mir vun offizieller Säit bal nëmmen iwwerall e
grad esou offiziellen Alibi. Eise Politiker ass d�Sprooch vill manner wichteg
wéi z.B. d�Fuusse-Juegd; keng Partei huet eppes Grëffeges iwwer d�Sprooch
an hirem Programm, et sief dann e puer �Plastiks-Sätz� wéi �la promotion de la
langue nationale sera soutenue dans l�intérêt de l�identité luxembourgeoise�; do
gëtt vum naasse Waasser, dem wäisse Schnéi an de schwaarze Kuele
geschwat, fir alt erëm . . . en Alibi ze hunn. Déi ganz Sprooche-Saach däerf
natierlech näischt kaschten, och wann ee fir de Präiss vun engem Kilometer
Autobunn dem Lëtzebuergeschen ewell mat den Zënse bis Jéngsterdag eng
offiziell Plaz a Stäip kënnt ginn.

Mä wat hätte mir da gär mat eisem Gestëppels a Gerëffels? Ganz klor, ouni
Féischten a Gedeessems: e �Service (!) national pour la langue luxembour-
geoise�! Net méi, net manner. En offiziellen Service, op der Basis vun engem
Gesetz a Reglementer iwwer den Detail ; mat engem kloren Organigramm a
mat Mëttelen aus eisem Staatsbudget, esou wéi dat (ee Gléck!) fir eis aner
kulturell Instituter de Fall ass. Et muss elo endlech mat deem Gefréckels a
Gestéckels duergoen, wou déi eng deenen aneren de Ball an d�Aarbecht
dohinner stoussen. De Vulleschutz ass z.B. eng gutt Saach, ower den
Naturmusée ass eng offiziell Basis a kee Veräin, dee Cotisatioune muss
glanne goen; �Amis de l�Histoire/ de la Forteresse�, dat muss ee mat Respekt
unerkennen . . . mä ouni déi offiziell Mëttelen a Kompetenzen ass net vill ze
géissen. 

Mir si prett, fir äis mat der Madame Minister an hire Leit un dee Gesetz-Projet
ze ginn. Mir sinn och iwerzeegt, datt eise �Wak an de Pull� net anescht opgeholl
gëtt, well vun äis �sicht keen eng Plaz� . . . héchstens déi richteg, déi eis
Sprooch zegutt huet. Dat anert Jor ginn et der 60, datt d�Lëtzebuerger dofir
riicht gestan hunn . . . wat soen eis patriotesch Organisatiounen dozou?

AL. � Den Hutt fiert engem an d�Luucht, wann ee
bestëmmte Leit vrun engem Micro héiert e Lëtzebuergesch
schwätzen, dat ganz einfach schlecht iwersatent Däitsch
oder Jaddermunnesse Franséisch ass; sief dat um Radio,
op der Televisioun, an der Chamber oder soss enzwësch,
wou een �d�Wuert ergräift�. Wann dir gär e puer honnert
Beispiller dees Gehäck hätt, da kënnt dir eist Bichelche
�rout a gréng Lëschten� nach ëmmer bei äis um Telephon
bestellen; et ass dowäert, fir sech dee Kabes an aller Rou
gedréckt unzekucken.

Wéi wier et dann ower, wa mir emol ëmgedréint mat deer
Saach génge fueren: Mir sammele Wierder an Ausdréck,
déi typesch fir d�Lëtzebuergescht sinn, mat deenen een eis
Sprooch esou ka schwätzen, datt zu Tréier oder Bitbuerg
ewell genz sécher kee méi nokënnt. An eiser Sprooch gëtt
et dausenden deer Beispiller . . . dir huet richteg gelies:
dausenden! Mä wann een sech dees net bewosst ass, oder
sech dat net iwwerleet, da mengt een natierlech, dat kënnt
net méiglech sinn. Et ass ower wouer. Hei en etlech
Beispiller, einfach emol aus dem Kuerf gegraff:

Verben: rëselen . . . stuckelen . . . jäizen . . . rëffelen . . .
ëmgoen (Mëllech/Nol) . . . ronken . . . gierksen . . . këppen
. . . verkëppen . . . schnäizen . . . räppsen . . . knécken . . .
knätschen . . . schluppen . . . schlappen . . . träntelen . . .
bëselen . . . fuddelen . . . këmmen . . . kniwwelen . . .
klaken . . . klapen . . .

Substantiven (Déngwierder): eng Kierp . . . eng Suckel
. . . e Bont . . . eng Eess . . . e Geschwill . . . e Stréckel . . .
e Roff . . . Knäpp (Knospen) . . . Kaffiskichelcher . . .
e Stupp . . . e Wippchen/Wupp . . . Läffelsgeschir . . . eng
Klam . . . e Krop . . . e Bengel . . . de Schadder (Schorf) . . .
d�Flemm . . . e Flemmsert . . . d�Kruppschank . . .

Eng zweet Etapp wier dann déi, datt mir mat esou
typeschen Ausdréck génge Sätz maachen, a selwer
kucken, ob ee vun �do iwwer� déi versteet� knapps oder
guer net:

Deen hei léisst sech net verkëppen . . . Stupp, bësel net
esou . . . ech hu gekniwwelt, bis d�Neel ëmgaang sinn . . .
d�Beem sinn an de Knäpp . . . fir d�éischt hat ech eng Eess,
an do guf et e Geschwill . . . hien ass do geträntelt a
geschlaapt ewéi en dadderege Pätter . . . klak deem eng,
wann en esou schluppt . . . Kaffiskichelcher a Bont ass net
datselwecht . . . hien hat d�Flemm an huet gegaapst . . .
dee gëtt sech net an hält sech drun ewéi de Geck un de
Bengel . . .

Op dës Manéier kann ee klor verstoen, datt d�Lëtzebuer-
gescht net ëmmer nëmme bëlleg an einfach als �schlecht
Däitsch� soll gekuckt ginn. Mir gifen äis freeën, wann dat
�lëtzebuergesch Sätz maachen� esou eng Zort Sport kënnt
ginn. Do ka jidferee matmaachen; et huet guer näischt mat
�kennen a kënnen� ze dinn.

16 Betriebe nach ökologischen Kriterien bewertet und ausgezeichnet
Umweltfreundlicher Tourismus in Luxemburg

ph – In den vergangenen Jahren
hat das Umweltbewusstsein welt-
weit an Interesse und Wichtigkeit
gewonnen. Diese Entwicklung ist
nicht spurlos an Luxemburg vor-
beigegangen. 

Waren es am Anfang die Ver-
braucher, die im Hinblick auf die
Umwelt ihre Lebensgewohnheiten
überdachten, so sind augenblick-
lich die Tourismusbetriebe be-
strebt, das Ecolabel zu erwerben.
Ziel dieses Umweltzeichens ist die
Förderung eines umwelt- und sozi-
alverträglichen Tourismus hierzu-
lande.

Projektpartner
Um den Ablauf des Ecolabel-

Programms zu koordinieren, wurde
ein Beirat gegründet, dem als Mit-
glieder das Ministerium für Touris-
mus, die Stiftung Oeko-Fonds, das
Umwelt- sowie das Energieminis-
terium, die Handelskammer, die
Hotelfachschule sowie die ver-
schiedenen Tourismusverbände in
Luxemburg angehören.

Darüber hinaus können die ein-
zelnen Betriebe fachgerechte Un-
terstützung durch ein umfangrei-
ches Beratungs- und Weiterbil-
dungsprogramm seitens der Stif-
tung Oeko-Fonds, der Hotelfach-

schule in Diekirch sowie dem „In-
stitut national de la formation pro-
fessionnelle continue“ (INFPC) und
dem „Centre de la formation pro-
fessionnelle continue“ (CFPC) er-
halten. 

Vorteile für die Betriebe
Tourist sein bedeutet heutzutage

nicht nur landschaftliche Eindrü-
cke mit nach Hause nehmen, son-
dern auch auf die Qualtität der
Unterkunft schauen und somit ein
Gesamtbild des ausgewählten Rei-
sezieles erfassen.

Die umweltbewusste Geschäfts-
führung von Hotel- und anderen
Beherbergungsbetrieben sowie
Campingplätzen führt zu einem er-
heblichen Imagegewinn und Vor-
teilen im Wettbewerb mit der Kon-
kurenz. Bekanntlich wird nicht nur
der zufriedene Besucher werben;
der Gastgeber selbst ist berechtigt,
das Logo zum Beispiel auf Haus-
prospekten oder Briefpapier zu be-
nutzen.

Des Weiteren werden im Laufe
der Zeit die Verbrauchseinsparun-
gen durch erhebliche Kostensen-
kungen im Betrieb ersichtlich. In-
nerhalb des Gewerbes steigert sich
ebenfalls die Qualität der angebo-
tenen Produkte sowie der Abläufe.

Wie bekommt man
das Ecolabel?

Die Bewerbung um das Umwelt-
zeichen ist kostenlos und beruht
auf freiwilliger Basis. Augenblick-
lich können sich Beherbergungsbe-
triebe mit Übernachtung und Ver-
pflegung, Ferienwohnungen und
Landtourismuseinrichtungen mit
minimalen Dienstleistungen sowie
Campingplätze anmelden.

Nach der Anmeldung wird eine
Prüfungskommission damit beauf-
tragt, den Betrieb auf die Erfüllung
der Kriterien hin zu prüfen, die
erfordert sind, um das Ecolabel zu
erwerben. Die Kommission setzt
sich aus einem Umweltberater, ei-
nem Energieberater, einem unab-
hängigen Umweltprüfer und einem
Vertreter von Oeko-Fonds zusam-
men, der die Organisation sowie die
Koordination der Tests übernimmt.

Der Antragsteller muss sämtli-
che Muss-Kriterien im Betrieb um-
setzen und mindestens 50 Prozent
der Kann-Kriterien in den Berei-
chen Wasser/Abwasser, Energie,
Abfall, Beschaffung sowie Infor-
mation und Außenbereich erfüllen. 

Aufgrund der abschließenden
Prüfungsresultate entscheidet

dann ein Gremium über die mögli-
che Verleihung des Zeichens. 

Die Bewertung
Um ein Urteil über den betref-

fenden Betrieb fällen zu können,
geht die Kommission auf jede vom
Geschäftsführer verwirklichte Um-
welt schonende Maßnahme ein. Be-
sonders Eigeninitiativen und inno-
vatives Unternehmen, die über den
geforderten Kriterienkatalog hin-
ausgehen, können sich positiv auf
das Endresultat auswirken. Ein
Großteil der Daten müssen auf
Formblätter übertragen werden,
um die Auswertung zu erleichtern.
Hierzu gehören Angaben zum
Energie- und Wasserverbrauch,
das Abfallaufkommen sowie die
Reinigungsmittel- und methoden.

Das Ecolabel wird für die Dauer
von zwei Jahren in Form einer Ur-
kunde und einer Plakette ausge-
stellt. Vergabestelle und Eigentü-
mer sind jedoch das Tourismusmi-
nisterium und das „Office national
du tourisme“. Nach Ablauf der
zwei Jahren kann sich der Betrieb
zu einer Folgeprüfung anmelden
oder das Label zurückgeben. 

Bis heute haben insgesamt 16
Betriebe das Ecolabel in Luxem-
burg erhalten.

60. Anniversaire vum Lëtzebuerger Fräihétsbond
Viru kuerzem huet den LFB säi 60. Anniversaire am Neiduerf beim Monument aux morts commémoréiert

D'Wéi vum Lëtzebuerger Fräi-
hétsbond (LFB) steet am Neiduerf.
Et war den 12. Mäerz 1940, wéi
fënnef Patriote sech ëm de J. P.
Lenertz font hun, den Alphonse
Osch, de Paul Schroeder, de Jules
Liesch, de Jos Kieffer an de Jos
Leven. Laut engem vun dene raren
Zäitdokumenter as de Lëtzebuerger
Fräihétsbond gegrënnt ginn, fir de
Kampf géint den Nazismus an de
Faschismus ze féieren. Deemols
hate si sech als éischt Missioun ginn,
fir d'fënneft Kolonn vun den Nazi-
ën, déi am Ausbau war, auszespi-
onnéieren an d'Lëtzebuerger Auto-
ritéiten doriwwer z'informéieren.

Mat dem Iwwerfall vun de Prei-
sen den 10. Mee 1940 as dun e
fuerchtbart Schicksal iwwer Lëtze-
buerg eragebrach. Wéi den 23. Mee

1941 den obligatoreschen Arbeits-
dienst ageféiert gouf, as d'Evasioun
vun de betraffene Jongen progres-
siv d'Haaptziel vum LFB ginn, an
dat genee wéi dat vun denen anere
Resistenzorganisatiounen, déi séch
an der Tëschenzäit forméiert haten.

E memorablen Datum am Liewe
vun der Organisatioun war de 24
Juni 1941, wou de Grand-Duc Hé-
ritier Jean aus dem Exil bekannt
ginn huet, e géif d'Éierepresident-
schaft vum LFB akzeptéieren.

Den 30. August 1942 as et zou
dem grousse Crime vun Zwangs-
rekrutéierong an d'Wehrmacht vun
de jonke Lëtzebuerger komm.

Deemols huet den LFB sech voll
agesat, jonke Lëtzebuerger Jongen
ze hëllefe, fir zu Pabeieren ze kom-

men, déi et hinnen erlaabt hun,
séch der Wehrpflicht z'entzéien.
Den LFB, wéi déi aner Resistenzor-
ganisatiounen, huet Hand ugeluegt
fir déi, déi aus der Wehrmacht fort-
gelaf waren, ze verstoppen, se ze
kleeden, ze ravitailléieren an iwwer
d'Grenz ze bréngen.

Den LFB war aus Sécherheets-
grënn als Geheimorganisatioun ge-
schafe gin an as et bliwwen. Fir
d'Membere war dat eng gutt Saach,
well d'Perten net grouss waren. As
e Member der Gestapo an d'Hänn
gefall, sou wousst hien net vill. Et
hu keng Lëschten oder aner Doku-
menter bestanen, mat deenen d'Ge-
stapo Beweiser hat oder datt se
weidere Memberen op d'Spur
komm wir.

Am Sonntag, dem 26. März

„Train 1900“ und „Parc ferroviaire et industriel“ im SWR 3
Die bei allen Eisenbahnfreunden

bekannte Fernsehsendung „Eisen-
bahn-Romantik“ von morgen
Sonntag, den 26. März, wurde im
Fond-de-Gras aufgenommen.

Im September 1999, bei Gelegen-
heit der „Porte ouverte“ des „Train
1900“, weilte ein Fernsehteam des
SWR 3 im Fond-de-Gras und
drehte Aufnahmen in dem 1986 un-
ter Denkmalschutz gestellten „Parc
ferroviaire et industriel“ für die
bekannte Sendung „Eisenbahn-
Romantik“. Zwei unter Dampf ste-
hende Lokomotiven, der Ürdinger
Triebwagen und die nach La-
sauvage führende Grubenbahn
wurden von dem fachmännischen
Team des SWR während ihrer
Fahrten aufgenommen. Die Sen-
dung, die alle Freunde der nostalgi-
schen Eisenbahnwelt des Fond-de-
Gras interessieren dürfte, wird
morgen, den 26. März, um 17.45
Uhr ausgestrahlt.

F. K.

Les 10, 11 et 12 mai à Luxembourg-Kirchberg

«Mobilité et sécurité routière sans frontières: scénario pour les Eurorégions»
La mobilité et la sécurité routière

sans frontière représentent un défi
important dans la région Sarre-
Lor-Lux, Rhénanie-Palatinat,
Wallonie. C'est la raison pour la-
quelle les différents organismes
compétents en la matière ont décidé
d'organiser le congrès «Mobilité et
sécurité routière sans frontières:
scénario pour les Eurorégions»
avec une exposition de produits liés
aux sujets traités.

L'objectif du congrès consiste à
faire des propositions pour garantir
la mobilité, encourager le trafic
fluide corrélativement avec une ré-
duction des accidents de la route et

une baisse de la pollution, grâce à
un plan global de circulation
transfrontalier et grâce à une har-
monisation de l'ensemble de l'envi-
ronnement routier. Les conclusions
devront servir de base à une straté-
gie de mobilité globale qui prendra
en considération tous les facteurs
traités pendant ce congrès et qui
pourront ainsi être appliqués en
tant que projet pilote à d'autres
Eurorégions.

Le congrès, de par la diversité
des sujets traités par d'éminents
experts, sera de nature à intéresser
les responsables politiques régio-
naux et locaux, les services techni-

ques des communes, les centres de
recherche, les universités, les bu-
reaux d'ingénieurs, les architectes,
les urbanistes, les industriels, les
entreprises, les transporteurs, les
organes de surveillance (police et
gendarmerie), les associations de
sécurité routière, les spécialistes en
environnement etc.

D'autre part, l'évaluation des
équipements, facilités par l'exposi-
tion, sera une aide pratique pour
tous ceux qui, dans leur travail
quotidien, sont appelés à choisir la
technique la plus performante.

Renseignements et inscription au
tél. 42 88 77.
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