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TORSDAGEN DEN 21 FEBRUARI

RIKSDAGENS DIREKTIV
MASTE FöUAS

Konferens, som trots den sena
timmen ordnades i arcctsgivar
föreningens lok&Jer, sedan upp
görel.oe- ; -' ats.

En per50n anhölls i dag av poli
sen i östersund som misstänkt för
våldtäktsförsök. Polisen fick på
onsdagskvällen anmälan från en
kvinna, som uppgav att hon på
onsdagseftermiddagen utsatts för
ett våldtäktsförsök i Östersund.
Några närmare förhör med den an
hållne har polisen inte hunnit fö
reta.
De närmare detaljerna kring hän

delsen är därför ännU inte kända.
Såväl den anhållne som kvinnan är
östersundsbor. '\

- Den här preliminära. upp
görelsen innebär en vändpunkt
på avtalsomrädet konstaterade
direktör Bertil Kugelberg i ar
betsgivareföreningen, och s~1'

tade på de två åren den preli
minära uppgörelsen omspän
ner. Vi hoppas r' "-inl-;'re av.
tal även i fortsättningen.
LO-ordföranden Arne Geijer de-

lade dessa synpunkter men tilla
de: - Mycket är dock kval' än
nu. Nu återstår det förbundsvisa
förhandlingar.

SJ tidtabell. Dit hör även frågan
om de trafiksvaga bandelama. En
överslagsberäkning hal' gett vid
handen, att dessa bandelar omfat
tar c:a 6.400 km eller i runt tal
c:a 40 proc. av hela SJ-nätet. Hu
vudparten ellel· 70 proc. av dessa
har införlivats med SJ efter år
1939. Resterande 30 proc. utgöres
av bandelar företrädesvis i No!'!'
land. Den arliga förlusten på
dessa trafiksvaga bandelar be
räknas till c:a. 200 miljoner kr.
DesE'a förluster måste bäras av
de trafikstarkare linjerna.

Efter taxehöjningen den l no',.
1956 beräknades SJ lämna real
ekonomisk täckning och en mind
re förräntning av investerat ka
pital. Väntade och i princip beslu
tade är emellertid betydande lö
nehöjningar m.ed retroaktiv gil
tighet från och med 1 janual·i
1957. Resultatet av dessa torde
medföra, att realekonomisk täck
ning icke uppnås. Vidare är en
arbetstidsförkortning aktuell,
vars första etapp (till 45 timmar)
beräknas kräva en betydande per
sonalökning om c:a 3.300 man för
SJ del. SJ ekonomiska ställning
är med andra ord anE'trängd. I
detta läge är det ofrånkomligt att
anpassa trafikapparaten efter
trafikunderlaget.

Was h i n g t o n (TT).
FN står inför det omedel
bara problemet vad man
skall göra för att bringa
Mellanöstern-situationen
ur sitt dödläge, sade presi
dent Eisenhower i sitt ra
dio- och televisionstal till
det amerikanska folket på
onsdagskvällen. Godtar
FN utan motåtgärder Isra
els vägran att i enlighet
med FN-resolutionen av
den 2. februari dra tillbaka
sina styrkor även från
Akabaviken och Gasa
området, vrider vi den iII
ternationella ordningens
klocka tillbaka. I så fall
accepterar vi användnin
gen av våld som ett medel
att lösa internationella
tvister och vinna nationel
la fördelar. Jag kan inte
inse att detta är förenligt
med FN:s stadga.

höjts för att åstadlwmma elmno
mislt balans. Därutöver har en
betydande intern rationalisering
ägt rum - elektrifiering, moto
risering, automatisering O.S.v. 
vilken möjliggjort, att taxehöj-

I ningarna kunnat hållas inom en
acceptabel ram. Efter den senas
te taxehöjningen den 1 november
1956 är järnvägsmyndighetel'lla
emellertid medvetna om, att man
kommit i närheten av den övre
taxegräns, vilkens överskridande
skulle ställa sig ekonomiskt oför
delaktigt. Andra åtgärder än
taxehöjningen måste därför i
framtiden få en betydligt mera
framträdande plats än hittills.-

Från de lokala trafikkommit
teerna har i vissa fall gjorts gäl
lande, att företagsekonomiska
synpunkter icke kan accepteras
vid planering av SJ tidtabell. Man
önskar ett visst antal förbindel
ser, oavsett kostnader och oav
sett utnyttjande. Riksdagens eli_
rektiv om SJ ekonomiska mitl~: _t
ning skulle med andra ord icke
gälla. Mot detta må.ste invändas,
att riksdagens direktiv fortfaran
de gäller och att SJ ekonomiska
målsättning på uppdrag av stats
makterna prövats av 1948 års
taxekommiUe, bestående av i hu
vudsak representanter för svenskt
näringsliv. Kommitten har i sitt
betänkande den 18 december 1956
vindelser o. s. v. bör man emel-
målsättning bör gälla även i fort
sättningen. Trafikkonunitteerna
har vidare framfört de synpunk
terna, att SJ genom att bjuda go
da tågförbindelser oavsett rese
frekvensen skulle btdra till att
hindra flykten från landsbygden.

Med nuvarande krav på. för
räntning av investerat lånekapi
tal är en rationell drift ett exi
stensvillkOr tör statens järnvägar.
Sådan drift förutsätter för det
första, att tillräckligt med inves
teringsmedel ställs till förfogan
de för att möjliggöra en konkur
renskraftig inmts. Så har hittills
icke kunnat ske. För det andra
krävs en väl avvägd trafikappa
rat. Detta. betyder en fortgående
anpassning till utvecklingen av
trafikunderlagetf: kvanitet och
struktur. Generaldirektören för
stat1ns järnvägar har i ett före
drag för icke så länge sedan
framhållit, att man i framtiden
kan räkna med en nedläggnmg
av trafiken på bansräckor, mot
svarande 20 % av SJ:s nuvai'an
de banlängd. Man kan givetvis,
om man så vill ,tala om en järn
vägarnas kris. Vi vid SJ är dock

Om organisationen "år med påIoptimistiska inför framtiden ta.ck
. ." vare stabiliteten hos den tyngre

att man mte bryr sig om dess upp- godstrafiken och fjärrpersontra-
repade resolutioner, då har den fiken och talar därför hellre orn
medgett att den misslyckats i sin en smärtsam anpassning. som
uppgift och ett sådant misslyckan- tyvärr är ofrånkomlig. I dis]ms
d klI' d t l' l t bl' till sioner om tidtabellsplanering.

e s u.: I e anga oppe I tågindragningar, landsväg-sförbin-
skada for Israel. delser i stället för jäl"llVägsfor-

FN får inte misslyckas, fortsatte bindelser O.S.v. bör man emel
presidenten, och jag tror att FN i lertid icke bortse ifrån det reella

., fredens intresse inte h!ll' något an- orsakssammanhanget.
, nat val än att utöva påtryckningar
. på Israel, för att få det att foga sig l,

efter utrymningsresolutionerna. Det O··stersundsbo
nuvarande läget är allvarligt, men
vi hoppas att förnuftet och rätten
skall segra. Då Israel fullbordar ailhaD Il eil f o'·' r
utrymningen har ett stort hinder
för fortsatta framsteg avlägsnats.
När en gång detta hinder är borta vao ldta··ktsfo··rso··k
kommer FN att ha allvarliga och I
skapande uppgifter att fylla bland
länderna i Mellersta östern.

- Israel har enligt FN-kretsar
avvisat en ny vädjan från president
Eisenhower om att dra tillbaka sina
styrkor från Gaza- och Akabaviks-
områdena. .

- Australien motsätter sig be
stämt sanktioner mot Israel eniigt
ett uttalande av utrikesminister
Casey. Sanktioner skulle vara
orättvisa, provcerande och sanno
likt ineffektiva, sade han.

Allmänheten får int.e bortse
från reellt orsakssammanhang

relse i denna fråga inte träffaS
äger de olika avtalsparterna in
Om 14 dagar efter att detta
konstaterats uppsäga avtalet att
utlöpa med utgången av påföljan
de kalendermånad.

SAF och LO förbinder sig vi·
ring av bilen. Marken är hård och dare att verka för at~ de rikt
jämn. Det blir också en badbryg- linjer som varit vägledande för
ga, duschar och toiletter. organisationerna i överenskom-

- Jag är helt medveten om att melsen skall följas även för and
camparna ställer krav på en rik- ra gr-tlPper än de direkt berörda.
tig tältplats, säger direktör Gei- Svar huruvida uppgörelsen de
jer. Och de kommer att få. en fin finitivt antas av organisationer
plats. Varje gäst får när hanIna skall lämnas senast 25 fehr.
kommer ett ungefär likadant kort Om uppgörelsen antas innebär
i sin hand som gästerna på ho- detta att det sedan blir förbunds
tellet. Han skall käJina att han vise. förI1..andlingar innan de slut
trivs. Igiltiga avtalen mellan de olika

Säger en direktör som hlivit organisationern.a tr~as.
»V3.l'm i kläderna». Detta framgIck VId den press-
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er som nu har minst 4" timmar
per vecka. San1.tidigt skall inom
varje avtalsområde lönejusterin
gar verkställas inom en kostnads
ram som utgör i genomSnitt cir
ka 272 procent för arbetsgivare
föreningens och LO:s gemensam
ma område.

För att skydda arbetarna mot
en levnadskostnadsstegriI).g av ic
ke förutsedd omfattning har en
garantiregel in~agits i uppgörel
sen. Den innehär att LO har rätt
att före utgången av december
1957 hos SAF påkalla förhand·
lingar om lönetillägg därest kon
sumtionsprisindex för november
månad samma år skulle uppgå
till eller överstiga 150. Träffas
överenskommelse om sädant lill
lägg skall detta utgå tidigast
från 1 februari 1958. Kan uppgö-

SJ BEMÖTER.NORRA JÄMTLAND:

NUllfRERADE CAMPING
PLATSER

"Droskmålen!!
i Östersund

åter i rätten

ett mål som man i Storlien tyc
ker är vackert nog att locka tu
rister med... Det är även me
ningen att Högfjället skall bygga
bilväg fram till den nya liften.

SERVICE OCH VARMGARAGE

Till bilisternas fromma. blir det
en servicestation strax efter det
man från östersundshållet kört
över järnvägen - tyvärr blir det
plankorsningw här med bommar.
I för~ta etappen. byggs det varm
garageplats för 13 bilar och en
bensin- och servicestation'.

På tal om nya vägen så skär
den Storliens skidspår västerut.
I dagarna har man just kommit
överens med vägmyndigheterna
om tre hängbroar över vägen f'ör
dessa spår. Det blir en för spåret
mot Blåhammaren och Snasahö
gama, en mot Rekdalshöjden,
Stor- och Lillglucken och Sylarna
och en mot Brudslöjan och Sten
fjället. Vid Enafors konuner man
att göra undergångar under vä
gen föl' skidspåren.

Eisenhower viidjade till rätten
och' förnuftet i stort radiotal

Ett av de bekanta deklara
tionsmålen mot ett 20-tal drosk
chaufförer i Östersund togs på
onsdagen på nytt "Upp till be
handling, sedan en av de döm
da överklagat. Målen handlades
av rådhusrätten i östersund
1955 och de åtalade dömdes då
för vårdslös deklaration till va
rierande böter.

I Endast tre av de dömda har

I
överklagat, men två av målen spa
rar hovrätten till ett senare til1fäl

Ile. Den som nu överklagat hade
I dömts för att han undanhållit cirka
14.000 kr. Han hävdade nu att de
beräkningar, som gjorts i utrednin
gen, varit missvisande. Det gällde
bl.a. bensinåtgången, som han an
såg skulle ha varit åtskilligt stör
re. ,Sammanlagt hade han fått ner

I summan av det undanhållna belop
pet så mycket att han yrkade på
helt frikännande. Rådhusrätten ha
de dömt honom till ett kraftigt bö
tesstraff. Hovrätten beslöt at fun
dera på saken till den 16 mars.

l norra Jämtland är man
som framgår at' bl.a. artikel
på annan plats. i dagens tid
ning bekymrad över SJ:s för
sämrade service. Kommwzi
kationerna försämras at'se
värt enligt den nya tic/tabel
len. Ö3tersunds-Posten har
vänt sig till SJ för att få dess
syn på saken.

I statsrådsdirektionen för 1948
års järnvägstaxekommitte fram
hölls, att den ledande plincipen
för utredningsarbetet borde vara,
att SJ i egenskap av affärsföretag
E'kulle i konkurrens med på tran
sportmarknaden arbetande före
tag förränta det bokförda stats
banekapitalet, säger trafikinspek- PRIVATBILISMEN" BLEV FöR
tör Gunnar Rosqvist. Dessa di- SVAR MOTSTANDARE
rektiv grundade sig på bl.a. K.
Maj:ts direktiv till järnvägsstyrel- I första hand kommer åtgär
sen år 1924 - konfirmerade av derna att drabba persontrafiken.
1924 års riksdag - att taxan bor- Alltsedan år 1949 har denna be
de avvägas så, »att det beräknade funnit sig på tillbakagång, c:a 3'4' FORTS. FRÅN SrpAN TRE genomsnittliga överskottet är proc. per år mätt i antal resor -.

\. q , tillräckligt för förräntning av det ifråga om antalet personkilometer
flera gånger i huvudet med en lånekapital, som statsbanorna nu är utvecklingen något gynnsam-
köttyxa disponera och yt.terligare komma mare tack vare en ökad medel-

• '. . att disponera». Den ekonomiska reselängd. Minskningen har drab-
Efter ffilSshandeln ha~e mann~n målsättningen för SJ innebär bat framför allt lokaltrafiken och

hoppat ut genom .ett :fonster fra..'l alltså full realekonomisk kost- de medellånO'a reseavstånden me
tre.dje våningen varvid h~ .. fick nadstäckning samt därutöver för- dan fjärrtrafiken i stort sett' kun-

I
svara s~ador:. Han undergar on;nu räntning av bokfört statsbaneka- II nat hålla sin ställning, absolut
beha:?-dlmg for s!:=a~.orn.~ och :.ad- pital i genomsnitt för längre tids- sett. Persontrafiken svarar i da
hUHa~!en had.e darf~r forlagt hakt- perioder. Därmed har E'tatens gens läge för endast ungefär en
n.m,gsforhandlmgen tII~. Sahlgrenska järnvägar ålagts två uppgifter. tredjedel av statens järnvägars
s]uo>:huset. Mannen forklarade utt som ibland kan vara svåra att fö- inkomster vilket icke torde täcka
ha~ ..inte kom ih.å~ me:- av uppt~ä- rena, nämligen att tillgodose både samtliga kostnader för trafikens
de. ;m att han gIVIt kvrnnan en OI- samhällsekonomIska och företags- avveckling.
fil. Han medgav dock att det falUls k . k . t' . .
<: lika k"l f" häk'tn' H'" t e onomls a m ressen. Orsaken blI denna persontrafl-
_anno" s a or mg. aR - - t kl' .. . tb'l'
ningsfraställnmgen var' ursprungli- Dessa probleJ,11 har hittills hu- kens u vec. mg . ar ~rr~a. I IS-
gen skriven på' mord men åklaga- vudsakligen berört statens järn- mens eXP::USlOn. VI har I vart ~and
ren yrkåde vid' onsdagens häkt- vägars trafikanter i form av taxe- f.n. omkrmg 700.000 personbilar.
ningsförhandling att mannen sku1Je höjningar. Allt eftersom penning- Problemet med den vikande
hälrtas som på sannolika skäl mi~s- värdet sjunkit och utgifterna persontrafiken är icke det enda,
tänkt för dråpförsök. ökat, har tranE'portavgifterna som kommer med i bilden kring

Och så över till framtidsgäster
na på Storlien: camparna. De får
ett tjusigt område just vid infar
ten på Storliens domäner "id
Bjömklyftan. Varje 'campare 
det ryms minst 100 tält - får sin

det bli legen· numrerade plats tilldelad
tempel, med goda möjligheter till parke-

1.000 l TIM1I'1EN iWED LIFTEN

L illprinsen - som f. ö, inte "l.'ill
heta lillprms längre - är som

öP omtalade i går i Storlien och
förlustar sig med skidåkning och
allmän ledighet från Broms-skolan
i Stockholm. Och enligt samstäm
miga vittnesmål ser det ut som om
hertigen av Jämtland skulle bli en
länets .äkta. son.' Han har gjort
sto.ra framsteg i utförsåkningens
svåra konst och major Olle Rimfors
- på bilden är det utgångsställ
ningen som gnuggas - är helt be
låten med sin kunglige adept.'

700 M. LANG NY LIFT .

Den E'kojigaste nyheten för den
kanske allt bekvämare "turisten är
beslutet om en ny lift. Den kom
mer att ligga närmare hotellet ä..'l
den gamla, ungefär mitt emellan
den s.k. Möllers backe och den
gamla liften och blir 6-700 meter
lång. Den för upp till platån, cir
ka 100 meter söder om Bång
gården..

Liften blir av samma fyp som
den gamla, en släplift. Men på
sommaren skall släpen bytas ut
mot korgar och denna nyhet vän
tår man sig mycket av iStorlien.

I

Det blir nu cirka 100 meter slät
mark att skida ener gå fram till
Bånggården. Kostnaden rör lin
banan beräknas till 300.000 kr.

Det lilla kafeet här skall rustas
upp ocK det är meningen att göra
en canteenrestaurant av ameri

!kansk typ. Gästerna får möjlig
l het att köpa grillad och annan

I
varm mat. Man har räknat med
en kapacitet på liften av cirka
1.000 transporter per timma eller
tre gånger så stor som för den
nuvarande.

Och med liften skall
bekvämt till Vmdarnasmi
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Warholm när huvudförhand
lingen mot de båda männen
inleddes på torsdagen.

Kvinnan var utskriven från kvin
nofängelset i Växjö och hade en
kriminalassistent som övervakare.
Hon var mycket rädd för att denn(!
skulle få reda på hennes leverne.
DEn 27-årige reparatören tvingade
ofta ut kvinnan med stryk när hon
inte ville gå ut på kvä11arn.a. Även
sedan hon gjort sin anmälan till
polir:.en misshandlade han henne.
Kv.iLnan har enligt åklagaren rrån Prinsens och prinsessornas skid
juli till januari tjänat 10.000 kr. på lärare de senaste åren Folke Moss
gata!>, vilka hon överlämnat till
männen. feldt har också kommit upp i år, så

Efter sakframställningen fick det blir dubbel trimning. Syster
kl7:nnan själv berätta om anled- Christina är kanske inte lika fram
ningen till anmälan. Hon hördps ir.- . åt som lillebror i att störta. i;>ig ut
om stångda dörrar. . för. Hon är på bilden på väg upp

i slalombacken tillsammans med sin

Polens premiärminister Cyrankie- vän A~e~ Hägglöf. . Carl ?ust:u
vncz avgick formellt på onsdagen loch Christina stannar I Storhen till
men återvaldes omgående med söndag. På måndag börjar skolan
samtliga röster utom en. Det sked- ! igen ...
de i samband med att det nya
parlamentet öppnade sin :första ses
sion. Cyrankiewicz skall nu utse
regeringens övriga medlemmar.
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re och telefonväxel plus att man
som representerar Wenner-Grens bygger ut stenflygeln mot trä-I
intressen. flygeln och tar vara på ett död-

Wenner-Gren undersöker också utrymme. Och 1).är kommer Pla-l
möjligheterna att skapa en torr- neringen in för den nya given:
mjölksindustri på Irland. bilturisterna. .

I»DEN PASTORALA IDYLLEN»

De E'kall kunna köra upp i en
slinga bakom träflygeln och gå
direkt in i affären, som naturligt
vis även får ingång från stora

här och var lätt snöfall tid- hallen. Bilarna kommer inte att
vis. Oförändrad temperaur. få köra upp framför den nuva

rande stora entren. Här är en
Temperaturen var kl. 7 i Stock- pastoral idyll med ro och vack

holm -3 grader, Göteborg -3, ra björkhagar» - som storlien
Malmö 1, Växjö -1, Visby -2, chefen uttrycker sig - som man
Norrköpmg -6, Karlstad -1, inte 'vill ha bort.
Falun -'4, Särna -13, östersund Där den nuvarande affären lig
-8, Härnösand -12, -Skellefteå ger blir det reception och bakom'
--6, Stensele -lO, -Jokkmokk -7, 'denna nya kontorslokaler. Den
Haparanda -4, Kiruna -7 och stora och lilla hallen sammanslås
Riksgränsen -7 grader • till en stor hall och här skall det

, - Oslo hade -3, Helsingfors -3, bli plats för bekväma soffgrup
London l, Paris -1, Berlin 4,

l och Nizza 6 grader. per . . . .

G. lII:s torg. Telefon 15452

SPECIAL-KONSUM

Kronprinsen blir "äkta" jämte

Ett parti nyss hemkomna SPANNAR, BAGS och RESVÄSK.OR
samt en 'del utgående modeller ay SHOPPINGVÄSKOR och

PORTFöUER utförsäljes till bottenpriser.

PRISEXEMPEL:

PORTFöLJER, galon, från' •••••....•.. ,.... 2:-
RESVÄSKOR, junior 2:-
RESVÄSKOR, olika storlekar, från 7:50
AXELVÄSKOR, galon , 4:50
SHOPPINGVÄSKOR från •.•.•..••.••.••..•• 5:-
BAGS f:rån •.. ~ ..•.• a e "' e.... 4:-
BAGS, extra stor 13:-
SPAl't."'NAR. från : 9:25
GARDEROBSVÄSKA, förr 46:-, nu •••••. 30;-

\.

Ett lagtryck över norra TJ:Sk
I8.):ld. rör sig mot nordost tillsam
mans med ett nederbördsområde
?pm på morgonen täcker bl .a.
Södra Götaland. I Svealand och
Norrland råder svaga vindar och
niohiigt . väder och lätt snöfall
förek{}mmer här och var.

Utsikter. Södra Norrlands
kustland, inland och fjäll

trakter samt norra Norrlands
inland och fjälltrakter: Mes
tadels svag vind. Molnigt och
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mina tillgångar skall gå till filantro
piska och altruistiska stiftelser, sä
ger den svenske finansmannen. Han
omtalar också att hans utveck
lingsplaner i fråga om British Co
lumbia mognade vid besök i Kana
da under 1920-talet och 1940.

Dr Wenner-Gren och en bank på
Bahamaöarna skall tillsammans
upprätta en fiskmjölsfahrlk. i Killy
begs i grevskapet Donegal på Ir
land. Bland cheferna för fabriken
märks K. B. Strid och S. Abdon,

®FORTS. FRÅ~ SIDAl."'\I TRE

Det ligger nära till hands att an
ta sade stadsfiskal Rosenherg att
mannen lånat ut dessa pengar
för' !ttt vid en polisundersökning
kunna säga att firmans verksam
het '\Iar oantastlig.

Köpmannen påstod sig ha för
medlat ett 30-tal lån. Han ville
emeilertid inte avslöja vilka lån
givarna var då han inte visste

. >hur de har det ställt med skat
temyndigheter och amira~·. nIte
heller ville han avslöja vilka det
var' som fått lån.

Sedan åklagaren frågat man
nen > ytterligare på. denna punkt
uppgav' han dQ\:k tre namn på
personer som fått lån.

Målet fortsätter på torsdagen
med - slutplädering.


