
Europas tunneltvåa
Arbetena fortskriiler i snabb

takt pö ilen nya iärnaägslin-
ien Paola4osenza i Ca-
labrien i söilra ltalien. Banan
blfu ilen rnoilernaste och snab-
baste ilirektförbinilelsen mel-
lan Tgmenska sjön och Jo-
niska haaet och i framtiilen
ät:en meil Sicilien, onrtalar
jiirna ägstiilskriften V oci ilello
Botaia. Den meilför mgcket
stora ekononaiska fiirilelar för
ilessa sgilligo områilen, rsilko
erh&ller en kraftig uttseck-
lingshiäLp a,o Bon regeritugen.
Den 35 km l&nga hnjen få,r
enkelsp&r. Uniler berget lWon-
te Santomarco bgggs en tun-
nel, sorn meil sina 75 km blir
Europas nöst längsta rneil en-
kelsp&r.

600 milj lire till
Nord-Bari-banan

D en statliga uto eckling shi äl-
pen till Syditalien hidlper
ld.rnuiigen att bggga en ng
bona pä östkusten mellan Bari
och Barleto. Man liclc nämli-
gen 600 milj li,re Jör utoeck-
Lingsarbetet eJtersom bonan
"Nord.-Bari" bidrar till ott sti-
mulera omrädets ekonomiska
och. socwla upprackning.
"Nord-Bari" är 70 km läng
och Jär mod,erna lok och oag-
nar, sorrl ska framlöras med,
larter öuer 100 km/tim. Bannn
kostar drygt 7 niljard.er Lire.

HonnörsäIjare
När SJ Resebgråter föruo

året fgllile 50 år gaas stipen-
iliesummor i en eller annon
forrn, oilka skulle ilelas ut tilt
förtjänta, fr&n anilra företag.
Nu har ilet bl a oarit utilel-
ning från Ngman & Schultz-
stipeniliet. Den lgcklige ilen-
na gäng aar förste iörnoögs-
erpeilitör Olof Holnin oiil SJ
Eesebsrd", Hotellplatsen i Gö-
teborg, sorn tått kt:itto på, sina
goila sällskapsaanor. Det giill-
ile fiirsäljning ao siillskapsre-
60r, ae. Nleil en ettra tusen-
lapp i fickan för sina talanger
tiinker han uniler aemestern
sonilera tercöngen bla.nil gre-
ker och turkar. Det bäilor gott
f(n resebgråförestönilare Ols-
sons lcossor meil en toppför-
siiljane och orsliigsno reunål
att f,ropagera för i framtiilen.
Soenska Turisthotellens Rdlcs-
förbunils stipenilium, en oec-
kas oistelse på aalfritt turist-
hoiell eller pensionat, har
tillilelats epeilitionsförestån-
ilare A Zell, resebgrån llleeths,
Göteborg.

Mässresor
På aod,elningen för aJtärs-

och miissresor på SJ Resebarä
iir man som oanli.gt beredd att
erblud,a strw kunder sätsiil
flyg- som tågresor till mässor-
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na i Leipzig och Hannot:er den
6-75 mars respektitse 30 apnl-
8 maj. "Allt i. ett"-resan med
llug tr&n Malmö till Leipzig
kostar 530 kronor och i yriset
ingår förutom resa och inkoar-
tering ocksä busstransfer, pas-
sageraraugi,ft, miisskort os?r.
För tågresom - i d.et hiir sam-
mnnh,anget d.et trad,iti.onella
arrangemltnget meil mässtd,g -har pri,serna beräkrwts till
500 kr i orili.rwne kl.ass 7 och
730 kr i lcloss I med, sr,ngle-
kupö. Resendrertw tar sou-
kupöerna i benttning i. Malmö
eller Trelleborg. Kupöerna
blir bostail, inte bara under
resan fram och åter utan ock-
så, undrcr aistelsen i Leipzi,g.

Liknande arrangemang er-
bjzds tör Hannooer-mii.ssan
lite senare pä Då.rkanten. Nåq-
ra erempel pä flggpriser: Jrån
Stockholm 530 kr, från Norr-
köping 495 kr, frän Göteborg
450 kr och Jrån MaLmö 360 kr.
F ör tågresa Köpenhamn-Han-
notser tram och äter, Iogi, på,
tåset, entrökort till miissan
och en reseled.ares tliinster har
pri,set preli,minärt beriiknats
till 380 kr. Detta gdller Jörsta
lcloss. önskas singlekupö blir
priset 600 kr.

Bättre för Arlberg
Arlbergsbanan förbättras

unilan tör unilan. Banan,
som öppnailes 7884, haile ilub-
belspär enilast i ilen 70 km
lå,nga tunneln mellan St. An-
ton och Langen. Dess trafik
ilrabbailes ilärför ofta aa för-
seningar, men först efter anil-
ra tärlilskriget bgggiles ilub-
belspär för persontrafiken
mellan lnnsbruck C och Inns-
bruck West, Ngligen ficlc
man ilubbelspå,r p& ilen 5,6
km långa sträckan Innsbruck
West-Völs, r:ilket reilan oisat
sis förilelaktist båile för snäll-
tågen och ilen oäranile lokal-
trafiken. Samtiiligt har ba-
nan Innsbruck-Lanileck för-
stärkts för högre fart och fle-
ra kuraor rätats - ilelais tack
aare schueiziska lån. öster-
rikiska Förbunilsbanorna har
nu äoen på.börjat ilubbelspårs-
bygge på ilenna sträcka.

POSTEN KOMMER

sparkommittön och tagit for-
men ao en interojuunilercök-
ning meil ilrggt 6.000 personet.
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Skriva kort
TT-spräket heter en liten

skrrlt utgiten a» TT, Tidning-
arnas Tele:rambyrå. Den har
und,errubri,ken "Skriu- och
redigeri,ngsregler" och riktar
si,g till bäde TT:s medarbetare
och "andra praktiskt rerksam-
ma lournalister". Sknften bor-
de enellertid nå langt liingre

- ti.ll alla som i sitt daoliga
arbete måste uttrycka srg i
skrift och tal. Den »ill hjiilpa
ti.ll att göra oärt språk klart.
enkelt och kort. Det dr iu ett
sådant språk, som iir liittast
att, förstå., antingen oi lgssnar
eller liiser.

Skri/ten ger en rolig lä'sning.
Och nutti.q! Vi. till&ter oss att
ci,tera nåqra rader,

lnte så,:

En annan taktor sotn hotar
att d,epressiltt påterka produk-
tionen, siirskilt inom idrnhan-
teringen, ii.r bristen på, arbets-
kraft, oilken synes få. en std,n-
di,st ökad, omfattrnng.

Skrio så här:
Ett ogunnsamt tecken är

också, den tilltaganile bnsten
pä arbetskratt, siirskilt inom
iärnhanteringen.

Och i stäLlet för "arbetet
med uerkstiilland,et au höbdrg-
ni,ngen oenomföres" kan man
skri.oa "höet bd.rgas", i stiillet
Jör "intigningen aD lcgrkan
förriittades au" sö"ger man
"kgrkan intigdes au", i stdllet
tör "m&Isättning" blir det
"mä1" och i stäLlet 'Jör "frå.ge-
std,llrnng" säger man "tråga".

"TT-språket" har ti.ll stor

sedan mer än halvåret gått i
trafik på Norrland. Så här såg
den, ut i Vännäs

del stn styrka L att den iir
kort. Dd.rför hinner må.nga
striingt sysselsatta kisa den,
och följer man d.ess råd uinner
man tid, genom att sknua och
tala kort och enkelt.
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Adjö, III klass
§ponslco statsjärnaöqarno

RENFE slapar srecessi'ot 3
klass liksom öoriga jiirnaägar
i Europa reilan gjort, F n in.-
för man 2 kla,ssystemet i tiiin-

tåget mellan tlailfiil och nor
ra Spcnien 6,ni[o till gränaen
mot FrsnL'rilce, (CIPCD, Mail-
ndl

Giv luften fisk
Tnten:aret a» Statsbanernes

komntardopost i NykPbi.ng F.
er bletet stppleret - m.ed, to
akt:aner.

Den terre lult gao persorut-
let hoxedpine. huerken kog-
ni.ng af xond eller brug af
u andtor damper e g at: tugti,ghed"
nok.

Fprst da stationsJorstand,er
P. H. Ni.elsen Jandt pä at an-
brLnge aktso"rier i t&rnet, Iyk-
kedes det att gentsinde den
rette tugttghed.sgrad,. Han kgb-
te aktsarterne, og persorwlet
ski,llingede samrrLen ti,l fisk.

Fra denne kommnndopost
fiernstares togene pä Lolland-
Falster.

llina drömmars lok
Den 28-årige löraren Hel-

mut Strotjohann har äntligen
natt sina ilrömmars måI. Han
har köpt ett gammalt å,nglok
från 7979 somt 700 meter rä-
ler. På. en äng utanför bo-
stailen i Johannisberg i
Rircingau ska ilet sen bli åko
aD. Illen först har han sott
sig i sinnet på att hela lokel
ska putsas upp så. ilet lgser
aiirre ön solen i Korlstail.

Japansk lokexport
Japanska lok kommer för

första gängen att letsereras till
Europa. I Madrid har nämli,-
gen ett kontrakt undertecknots
mellan Mitsubi,shi. Electnc Co.
och RENFE, de spanska stats-
banorna. Bestdllningen gtiller
26 ellok.

Eldrift snabbt framåt
Ekktrtf ieringen ar: lin jen

Ostende-Brgssel-Köln got
sncbbt f ramåt. Det giiller
både ilen belgiska oeh ilen
tgska ilelen at linjen. Beilan
i moi täntas ellok kunna
framföras melan ilen belgislil
huxudstaden och Köln. (CIP-
CE, Brgssel)

Luftkuddetåg 650 km/tim
Brittiska tekrnker har utar-

betat ett förslag ti,Ll luftkudde-
täq med mycket stor hastighet.
Prototapen för 7 mi.Ij n: kr
uppges Dara klar tör prootu-
rer pä en nedlagd jiim-
t:ä9, d"är en cementbano plane-
ros. Täget förses med h3ul,
men d,essa ska antsiind.os en-
ilast i kurt:or. Britterno för-
lclarar att tåget skn kunnn
köra upp till 650 km/tim. Mon
riiknar meil ett tton-sporterd
både bilar, r)a.ssagerate och
7ods.

Nu har Kockums levererat. den
sista postvagnen i en serie på
12 styckerr till SI och Kungl
Post. En av de första har

Ungdom sparar flitigt
T ransportarbetare och inilu-

striarbetore lönparar mer ön
anilro grupper, Män lönqru-
ro,r n1,er än kainnot och ung-
ilomen sparar fhtigare än
älilre. Ao alla anställila kön-
ner 96 procent till ott liinspa-
ranilet eristerar. Detto och
mllcket annat hat man nu
få.tt fram i en riksunilersök-
ning som gjorts ots Stotistisko
C e ntr alb y r ån. U nde rsökning en
har utförts p& uprpihog aD Uin-


