
NYT MYÖS ÄÄNILEVYNÄ!

Oivallinen johdatus lyhytaaltojen kiehtovaan maailmaan opastavan äänilevyn 
avulla! Tämä DX-äänilevy (17 cm LP, 33 rpm) sisältää etenkin tässä teoksessa 
esiteltyjen tai mainittujen radioasemien kuulutuksia, väliaikamerkkejä tms. Suoraan 
ko. asemilta saatuja alkuperäisiä ääninäytteitä kuuntelemalla oppii nopeasti 
tunnistamaan vieraskielisiä asemia esimerkiksi juuri niiden kuulutusten ja 
tunnussävelen avulla! Levyn 30 eri aseman joukosta löytyy mm. seuraavia aiheita:
— Voice of American väliaikamerkki "Yankee Doodle Dandy" sekä suositun 

"Breakfast Show" ohjelman alkukuulutus.
— Voice of the Andes -aseman selkeä kuulutus englanniksi ja espanjaksi.
— Radio Australian lähetyksen alkumusiikki "Waltzing Matilda" sekä kookaburra- 

linnun nauru.
— BBC:n World Service -kuulutus sekä kirkonkellojen kuminaa.
— Deutsche Wellen väliaikamerkki on yksi tunnusomaisimpia radion asteikolla. Se 

on otettu Beethovenin "Fideliosta", "Es sucht der Bruder sein Brüder" ja 
soitettu celestalla.

— Radio Voice of the Gospelin rummunlyönneistä muodostuva väliaikamerkki 
sekä viehättävä "Elisabet-serenadi".

— Radio Nederlandin lähetysten reipas alkumusiikki sekä asemakuulutus.
— Radio RSA:n väliaikamerkki on sekoitus vanhaa eteläafrikkalaista kansanlaulua 

ja paikallisen bokmakierie-linnun viserrystä. Sitä pidetään yhtenä kiehtovim
mista kansainvälisten radioasemien tunnuksista.

— Radio Vaticanan celestalla soitettu tunnussävel "Christus vincit".
— Radio Libertyn venäjänkielinen asemakuulutus.
— Radio Canadan väliaikamerkki: neljä ensimmäistä säveltä kansallislaulusta "O 

Canada".
— Kol Yisraelin trumpetilla soitettu väliaikamerkki: yhdeksän ensimmäistä säveltä 

kansallislaulun "Hatikvahin" kuoro-osasta rummutuksen seuraamana.
— Trans World Radion Monte Carlon ja Bonairen asemien kuulutukset ja 

Väliaikamerkit.
Miltei jokaisesta edellä mainitusta asemasta on väliaikamerkin lisäksi 

asemakuulutus vähintään yhdellä kielellä, etupäässä englanniksi!

Hinta postikuluineen mk 9,90 (ml lvv)

Toimitetaan postiennakolla.
Kustantaja Erikoiskustannus Oy 
Tilaukset osoitteella:
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MUUTA DX-KIRJALLISUUTTA 
TIETOTEOKSELTA

Jens M. Frost (toim.)

World Radio TV Handbook 1972 

26. painos. Ilmestyy joulukuussa 1971.

World Radio TV Handbook on ainutlaatuinen tietolähde maailman yleisradio- ja 
Tv-toiminnan yksityiskohdista. Sieltä löydät osoitteet, puhelinnumerot, telex-osoit- 
teet, eri maiden lupamaksut, tärkeimpien johtajien nimet, tietoja omistussuhteista, 
lähetyskielet, tietoja ohjelmista, ohjelma-aikataulut, lähettimien tehot ja taajuudet, 
kunkin maan paikallisajan, väliaikamerkkejä nuotteineen, asematunnusten tekstejä 
sekä muuta kuuntelijoita kiinnostavaa tietoa. Asemat on ryhmitelty maanosittain, 
maittain ja taajuuksittain. Luettelo maailman DX-järjestöistä. Taajuudenmukainen 
luettelo kaikista yleisradioasemista. Runsaasti ilmoituksia, joissa esitellään uusinta 
lähetin-, vastaanotin- ja studiokalustoa yms.

World Radio TV Handbook on välttämätön apuväline sekä ammattilaisille että 
harrastelijoille. Etenkin yleisradioasemat vaihtavat lähetystaajuuksiaan usein, 
ohjelmat muuttuvat, lähettimet paranevat ja uusia asemia perustetaan. Siksi teos 
uusitaan vuosittain kokonaan. DX-kuuntelija, joka haluaa seurata kehitystä ja saada 
harrasteestaan irti kaiken mahdollisen, tarvitsee WRTH:n uusimman painoksen.

World Radio TV Handbook on englanninkielinen, mutta systemaattisen 
esitystapansa vuoksi se on helposti kielitaidottomankin ymmärrettävissä. Nyt lisänä 
suomenkielinen ohjelehtinen!

Noin 400 sivua. Nidottu. ovh 30,30



How to Listen to the World 1971 

6. osa. 1971.

How to Listen to the World 1971 on kuudes osa kirjasarjasta, jossa 
yleisradiotoiminnan ja DX-kuuntelun eri alojen parhaiden asiantuntijoiden 
kirjoittamin artikkelein selvitellään lyhytaalto- ja keskiaaltokuuntelun sekä 
televisio-DX-katselun ongelmia. Lisälaitteiden ja antennien rakennusohjeita. Tässä 
osassa mm. Seuraavat artikkelit:

70-luvun lyhytaaltotoiminta. Lyhytaaltojen kel¡ennusteet teoriassa ja käytännössä. 
SSB-menetelmän tulevaisuus lyhytaalloilla. Käytännön opastusta lyhytaalto- 
antennin rakentamiseksi. Vähän tilaa vievät antennit. Fading-ilmiön ominaisuuk
sista. Häiriöiden vaimentamisen yleisistä perusteista. Taajuudenmittauslaitteista, 
Preselektoreita ja konverttereita. Radioasemien esittelyjä. DX-kuuntelija sala
poliisina. Kieltenopiskelua radion avulla. Opetusyleisradion tulevaisuus kehitys
maissa. FM-eteneminen ja -kuuntelu. Televisio-DX. Merirosvoasemat. Salaiset 
radioasemat — radion poliittinen ääni. Järjestelmällinen radionkorjaus. Vihjeitä 
DX-vastaanotinta valittaessa. Paikall¡saikojen muuntotaulukko. Ostajan opas
(liikennevastaanotinesittelyjä).

168 sivua. Nidottu. ovh 16,40

Jens M. Frost (toim.)

TULOSSA!

Timo Kajamaa — Pentti Stenman (toim.)

DX-kuuntelun opas 

Ilmestyy kesällä 1972.

Maailman tämän hetken johtavan DX-järjestön Suomen DX-Kuuntelijat ry:n 
toimesta koottu perusteellinen DX-kuunteluharrasteen opas. Kirjoittajat ovat kukin 
oman erikoisalansa asiantuntijoita, joilla on vuosien kokemus DX-kuuntelun ja 
-järjestötoiminnan alalta. Täten on saatu aikaan perusteellinen ja jopa uraauurtava 
opas niille DX-kuuntelijoille, jotka jo ovat ohittaneet aloittelijavaiheensa. 
"DX-kuuntelun opas" alkaa siitä, mihin "Lyhytaaltojen Maailma” päättyy!

Kirjakaupastanne tai suoraan meiltä
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