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A T T E N T I O N 
Organ för Finlands DX-Club r.f.

Nummer 10 Oktober 1960 Årgång 7

TIDNINGSUTBYTE MED DKBK
Detta nummer av Attention går alltså till alla med

lemmar av Danmarks Kortbølgeklub. FDXC's medlemmar fick i 
gengäld förra numret av Kortbølgenyt.

Son på annan plats i tidningen redan sagts, gick,det 
inte helt enligt planerna. Det var ju meningen att vi skulle 
utge en gemensam tidning. Av detta blev intet, men vi hoppas 
att det skall bli möjligt en annan gång.

Samarbetet mellan de nordiska DX-klubbarna bör göras 
efektivare. Möjligen går detta genom att i högre grad utge 
internordiska tidningar, eller byta ut tidningar så att var
je medlem i respektive klubbar får varsin tidning. Detta med
för dock vissa svårigheter. Bl.a., stiger upplagorna en hel del, 
och detta kan ställa sig tämligen dyrt ibland.

Frågan kanske skulle kunna dryftas på ett möte mellan 
alla Nordens DX-redaktörer. Månne detta vore mögligt? Ett 
sådant möte fordrar dock ett stort kapital. Resor och uppe
hälle på mötesorten blir ganska dyra. Men dock anser jag att 
detta skulle vara en lämplig lösning på problemet. Kanske
frågan kunde tas upp till debatt?

Jag hoppas att relationerna med DKBK står sig så långt 
att vi inom en snar framtid kan utge en gemensam tidning så
som det var meningen denna gång.

Eric



PROTOKOLL
Protokoll fört vid Finlands DX-Club r.f.:s möte fredagen den
14.10.1960 å Stadion. SEX medlemmar var närvarande.
§1. Jan Mosander och Martin Rinne valdes till protokolljuste- 

rare.
§2. Sekr. uppläste föregående motes protokoll.
§3. Beslöts att nästa möte skulle hållas hos Dani Söderman.
§4. Mötet undrade varför Attention numera aldrig utkommer före 

den tionde följande månad. Som förklaring gavs att redak
tionen är så spridd att det ibland kan uppstå svårigheter.

§5. Beslöts att mötestiden skulle ändras till 18.30.
§6. En av klubbens medlemmar hade frågat om han fick använda 

klubbens brevpapper för privat bruk. Svaret blev nekande.
§7. Beslöts att medlemmarna gratis får annonsera om DX-mate- 

rial i Attention,
§8. Ordföranden frågade om mötet tyckte att ett FM skulle ar

rangeras. Mötets åsikt var att ordentliga regler bör fås.
§9. Marcus avsade sig representantskapet i FFDXC. Som orsak

angavs tidsbrist, Dani Söderman fick i uppdrag att försöka 
vidtala S-O. Fernström att ersätta Marcus.

§10.Mötet förklarades avslutat.

Genom att framledes nu och då hålla klubbmötena hemma 
hos någon medlem, hoppas vi kunna stimulera intresset för dessa. 
Sex medlemmar på ett möte är alldeles för litet. Vi hoppas att 
det dyker upp många flera hos DANI i fredag. Adressen är allt
så Bergmansgatan 16 E 29. Alla välkomna!

På grund av att red. inte har överhövan mycket tid till 
övers uteblir DX-Face och artikeln om Chile från detta nummer.
De torde dock återkomma i november.

Det skulle vara trevligt att höra hur många som tycker 
att artiklarna om Sydamerikas stater är bra som de är. Det har 
påståtts att de är för långa och innehåller för mycket geogra
fi och för litet DX. Vad tycker ni?

OBS::: DX-CUPEN::: OBSI;i Enligt Eteraktuellt har Radio Prag 
ändrat frekvenser. De är nu kli 16.30 GMT 9550-31.41 och 11990- 
25.02 och kl. 18.30 GMT 9550-31.41 och 7235-41.47.
OBS M  i Tävlingsdagen ändras också till onsdagen den 2 november. 
Tävlingstiden för Radio Prag är alltså onsdagen den 2 november 
kl. 18.30 GMT!



1. FM i DX-ing bör hållas regelbundet varje år/regelbundet var- aimat år/ej regelbundet,
2. Lämplig tidpunkt; julhelgen/påsken/annan tidpunkt (denna frå* ga hoppas vi du vill besvara).
3. Mästerskapet bör arrangeras separat/kan arrangeras samtidigt 

med annan tävling (t.ex. landskamp).
4. Tävlingen bör arrangeras av Federation of Finnish DX-Clubs/ 

av en enda DX-klubb/av en DX-klubb i samarbete med FFDXC.
5..De medlemmar av tävlingsjuryn, som ej har att göra med för

beredelserna för tävlingen, får deltaga/ingen.medlem av täv
lingsjuryn får deltaga i tävlingen.

6. Programmen bör vara specialprogram/behöver ej vara specialprogram.
7. Sändningsspråk: finska, svenska, engelska, tyskå, franska, 

spanska, portugisiska (arrangera dessa i önskad ordning).
8. Mästerskapet bör omfatta en weekend/två weekender/en hel vecka.9. Antalet program:

a) tävlingen omfattar en weekend: totala antalet program...st.
b) tävlingen omfattar 2 weekender: antalet program per 

weekend ... st. Totalantalet ... st.
c) tävlingen oRi.attnr en vecka: högst ... program per dag. 

Totalantalet-program .,. st.
10. Två tävlingsprogram får följa omedelbart på,varandra/inter

vallen mellan 2 program bör vara minst ... minuter.
11. Tävlingsprogrammen bör omfatta minst ... minuter,.högst ... 

minuter.
12. Östblocksstationer får medtagas- i tävlingen/får ej medtagas.
13. Tävlingsreglerna utarbetas av arrangörerna/av FFDXC/av arran

görerna + FFDXC.
14. Lika regler varje år (ev. med små förändringar)/varje år kan 

helt nya regler utarbetas.
15. Antalet hörda stationer bestämmer vem som vinner, vid lika 

antal avgör antalet programpunkter/segrare blir den som upp
når högsta detaljpoäng oberoende av antalet .avlyssnade sta- 
tioner.

16. Stationspoängen: Stationspoängen varierar efter stationens 
svårighetsgrad, .... för de lättaste stationerna, ... för de 
svåraste stationerna/stationspoängen = ... poäng (densamma 
för alla stationcr)/stationspoängen avpassas så efter detalj
poängsumman, att den totala poängsumman för varje-station 
blir konstant (ex.: .10 detaljer på ett program = 10 .poäng,, 
stationspoängen då 10 poäng, summa 20 poäng; och 2 detaljer på ett annat program.= 2 poäng, stationspoängen nu 18 poäng, 
summan igen 20 poäng osv.)

17. Om poäng räknas för programdetaljer bör dessa-begränsas/icke begränsas till ett. visst antal (t,ex. 10) för varje tävlings-, 
program.

18. Detaljpoäng ges endast för skivornas namn, föredrags namn
o.dyl./detaljpoäng bör även ges för orkestrar, artister m.fl.

19. Stationspoäng ges endast om deltagaren har én programdetalj 
korrekt/stationspoäng kan ges om deltagaren^inte har en onda 
riktig prpgramdetalj, men det tydligt framgår av rapporten 
att han hört stationen.

20. övriga förslag om hur ett FM i DX-*ing lämpligast skall 
arrangeras...

De flesta frågorna kan besvaras genom att stryka över de alter
nativ som inte, passar.
Bör insändas till klubben senast den 15 november 1960.

Frågeformulär för FM i DX-ing .



DX-Cupen.
Den 1 november startar DX-cupens första omgång. 16 

DX-are har anmält sig, och det betyder att finalen kommer, 
att gå i februari nästa år. Här nedan finns deltagarna upp
tecknade parvis samt tävlingsprogrammet.

1. Håkan Sundman - Bengt Rehnman
2. Anders Nygård - Sture Skog
3. Dage Groop - Leif Lehtonen
4. Sven-Erik Hjelt - Folke Tegengren
5. Heijke Tallroth - Martin Rinne
6. Sven-Erik Wiik - Göran Cedercreutz
7. Jan Mosander - Rune Karlström
8. Jan-Håkan Nylund - Pertti Äyräs 

Tävlingsprogrammet:
1 nov. (tisdag) 17*30-18.00 GMT Polskie Radio 9540— 31.45

7125-^42*11 
5950— 53.42

1 nov. (tisdag) 18.30-18.55 GMT Radio Prag 9550— 31141
7185— 41,75

"  ' (repris) 19.30-1*9.55 GMT 7235— 41.47
6055— 49.'555970— 50,25

6 nov. (söndag) 11.00-11.30 GMT Happy Station 21480-13.96
9730— 30.83
6020— 49.83

Grundpoängen är 1 för,alla tre stationerna.
Rapporterna skall vara tävlingsledaren tillhanda allra senast 
den 15 november 1960.
Användning av magnetofon är alltså förbjuden.
Resultaten av första omgången och programmet för andra omgån
gen kommer i novembernumret av Attention.
Kom ihåg att den bästa rapporten får ett litet pris.

Till andra omgången går alltså segrarna i varje par.
Jag hoppas att tiderna för programmen inte är alltför olämp
liga. Deltagarantalet i den första DX-cupen är som ni ser inte 
överhövan stort, jag hoppas att det blir flera nästa gång den 
arrangeras. 10 av deltagarna är från Nyland, 4 från Österbot
ten, 1 från Egentliga Finland och 1 från Åland. Få se vilket 
landskap som tar segern.

Som redan sagts är användning av magnetofon förbjuden. 
Detta är ju mycket svårt att kontrollera, men jag hoppas att 
deltagarna har så mycket heder i kroppen att de kan finna sig 
i det. Om jag det oaktat kan konstatera att någon har använt 
sig av magnetofon, kommer jag att omedelbart utesluta honom 
ur tävlingen. LYCKA TILL! Eric



SAMARBETE -  EN DRÖM?
I somras meddelades det att FDXC och Danmarks Kort- 

bolgeklub skulle utge en gemensam tidning i september. Att 
det inte blev av har vi alla fått erfara. Naturligtvis 
stod det en hel del tekniska och praktiska hinder i vägen, 
men ändå känner jag mig litet besviken över det uteblivna 
experimentet, en känsla som okar då jag som red.sekr. 
bläddrar igenom andra klubbtidningar för att saxa material.

Jag kan inte undgå att fråga mig vayför all denna 
möda skall läggas ned på tidningar som kanske läses av ett 
50-tal DX-are (jag syftar inte på någon särskild). När det 
händer något extra inom DX-ingen, som t.ex.detta med Radio 
Nord eller IBRA-Radio i Tanger, sätter varje aktad DX-tid- 
ning. ihop sin egen artikel om händelsen. Alla artiklar hand 
lar om samma sak, men är en smala olika utformade. Tänk vil 
ken arbetsbesparing det innebar om man genom, samarbete skul 
le kunna organisera spridningen av dylika fakta. Naturligt
vis skall varje klubb behålla sin egenart och tidningarna 
behöver ej heller slopas, men om ordet samarbete skulle tas 
till heders igen, medan självförhävelsen trädde i bakgrun
den, skulle mycket vinnas.

Finns det någon som kan svara på frågan: Är det möj
ligt för FDXC att ta upp idén och börja ett konkret samar
bete med exempelvis Danmarks Kortbølgeklub och Malmö Kort- 
vågsklubb om utbyte av artiklar o.d?

Och är det möjligt för flere klubbar än FDXCs lo- 
kälklubb i Lappfjärd att ta upp samarbetet med FDXC på sam
ma sätt som denna gjort? Det skulle inte innebära att de 
ställde sig under FDXCs överhöghet, utan det skulle inne
bära att de skulle få dra nytta av Attention och dess tips 
och artiklar och verka för samarbete i vårt eljest så 
splittrade land. Maj Palmberg.

SAMARBETE -  INGEN DRÖM!
Ja, visst måste jag erkänna att utgivandet av en 

gemensam tidning med DKBK så som det ursprungligen var me
ningen gick om intet, men dock har vi ju gjort så att 
DKBK's medlemmar får var sitt exemplar av detta nummer av. 
Attention och FDXCs medlemmar fick septembernumret av. , 
Kortb^lgenyt. Det kanske inte är ett så vidare effektivt 
samarbete, men det är ju ändå början. Jag tror att jag kan 
lova att vi nästa år kommer att utge.en tidning där DKBK 
och FDXC (eventuellt också någon annan klubb) broderligt 
delar på spaltutrymmet. Allt klaffar ju inte 100 %-igt 
första gången.



Det verkar litet som om du skulle ha fått saxandet 
ur andra tidningar något om den s.k. bakfoten. Det är 
alltså inte meningen att man skall saxa artiklar och så
dant utan smått och gott om sådant som kan tänkas intres
serar klubbens medlemmar. Alltså korta notiser och inte 
långa stycken. Det skulle jag tycka är ett väl ordnat 
samarbete, ty om man inte skulle kunna saxa en del saker 
ur andra tidningar skulle det ju inte bli tal om något- 
slags samarbete. Det är klart att många tidningar sålunda 
innehåller många likadana saker, men eftersom varje klubb, 
eller de flesta, har en egen tidning, som läses i en gans
ka trång krets, är det nödvändigt att ordna det på detta 
sätt. Därför är det inte skäl för klubbarna att utge ge
mensamma tidningar annat än som omväxling för läsarna. Det 
är ju sedan en annan sak att kontakten mellan klubbarna 
blir intimare. Ett konkretare samarbete än nu är alltså ej 
nödvändigt.

Till sist vill jag bara påpeka att FDXC's lokalklub
bar får så mycket spaltutrymme i Attention de behöver. Vi 
har för tillfället tre lokalklubbar, i Karis, Lappfjärd och 
Vasa. Av dessa har redan Karis och Lappfjärd skrivit några 
sidor i tidningen, och Vasa debuterar i detta nummer. Det 
är inte meningen att andra klubbar i Finland skall få spalt-

H-red.

Det är länge sedan det har diskuterats något i At
tention. Brevet här ovan torde vara det första i sitt slag 
under min tid som redaktör. Jag hoppas dock att det inte 
skall bli det sista.

Alltså, om ni har någonting att klaga på, skriv 
till klubben, och vi skall försöka klarlägga begreppen. 
Kritik av tidningen skulle inte heller vara så ovälkommen. 
Jag har på senaste tiden h ö r t en del påståenden, men 
jag skulle gärna vilja ha klagomålen skriftligt på det att 
jag kunde utarbeta ett ordentligt svar. Tro inte att ni 
skall få någon bannbulla över er om ni vågar komma med li
tet besk kritik. Man kan ju inte vara alla till lags utan 
försöka utarbeta en s.k. gyllene medelväg. Eftersom ingen 
kommer med några klagomål, invaggas redaktionen i en falsk 
tro på sin egen duktighet. Som sagt, ingen kommer att slå 
ihjäl en eventuell kritiker, beska svar kan dock ges, men 
om man kan ge kan man också ta, som det heter.

H-red.



ARMED FORCES NETWORK 15  ÅR

Den 4 augusti 1945 startade Armed Forces Network i Tyskland.
Dess första, station blev AFN-Berlin som x var en smula provisorisk, 
bl.a. var antennen uppspänd på en gata i Lahlem,  en förstad till
Berlin. F.n, har AFN 25 statione. på plus en F*-stPticn och 2
TV-st^tioner. For några år seoan började m-n sändningar på i ortvåg.
med 500 K? iå 54 m.b. från Franxfurt.

AFN är synnerligen populär i hela Eurpoa, även i Östeuropa. AFN- 
Franifurt får 'iver-*5 000 lyssn^rbrey i veckan, "én denn^ 'station 
synder ju också med hela 150 i-.v.. Här hors oftast Stuttgart bast. 
F.o. Kin noteras ett stationen sänder 19 timmar o!P dygnet, uteslu
tande på engelsxa. Nyheter hålls i fem minuter varje tim?e éfter 
äht^ amerikanskt mönster.

Ur "Substancial", Skellefteå-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

339 MILJONER RADIOLYSSNARE
I hela världen  finns nu 339 milj. radiolyssnare, USSR ej medräk-

nat. 118 milj. i Europa
162 " i Nordamerika
16 i Latinamerika
j-? i Afrika
26 i Ostasien
4 i Australien/Polynesien.

-hC-RI
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ^  2 2 2 2 2 ^  2 2 2 2 2 2 2

2000 STÖRNINGSSÄNDARE
Sovjet och andra Kommunistländer driver cver 2000 st-rnings- sändare på 225 platser jornen runt.
Sovjet har äran av att stå for de flesta av strirningssändningar- 

n?y som. intensifierats sedan toppmötets sammanbrott.
I en rapport som s^all läggas, fram f-rr Europarådet föreslås att 

ett utskott skapas f'r'att 'undersöka hur NOISl-sänd^rnas verkningar. (EVD-SIS)



CUT FROM DX-ING HORIZONS
"FROM THE DISTAFF VIEW" by Marjorie Gibson.
(Ur feminin synpunkt)

You know, I still can't understand why more wo^en don' t get inb the fun of DX-ing. THERE CAN BE NO HOBBY ORE FASCINATIFG*
I love to h*'ve the whole, talking, singing (or scre^ning=s^r anan

de) world at my finger-tips! Suddenly, I realise that it is not just 
a sm ll world, easily contained. It is a great big world- and every 
little island, fro% the Coons to c-ara.v.aK, to Mauritius, to the huge 
continents lixe Africa , Australia ano the man^, many tor gues of 
Europe and Asia- all have a voice- and they come ri^ht to you^ vi^ 
shortwave. AND THEY ARE C0*L...UNICAiIONS BETWEEN PEOPLES.

I thinn the first lesson for me in this phase of the game erne 
one day when I was tuning to Radio. Australia's "listen v-hile you work." 'lhey played a request from a girl in Rfratong;-, 6oc^ Islands. 
It was "On the Boardwalk at - Atlantic City". Here, in Los Angeles 
I heard a sing about New Jersey, played by Australi', for a ?̂ r1 on 
an island in the Pacific.

In these times of continuing -.crises,, x the newscasts (nyhetssändningarna# are a tremendous source (Kalla) of interest. And sometimes 
you get in on .real "live" drama, as xhx when we ha .< enec to. hear 
Thailand's revolution announcement eavl^ on the morning.

Personalities on the st'tions are fun too. Lii-e the horse-r'ce 
announcer from New ¿e land. He leaves me absolutely bftathttss. Or 
announcer David Daley from Mozambique- with his quic, svjtcherco 
froT English to Ai'rir-ans- Or the calm-voiced girl froa ?-dic Congo Beige... -nd her twin-sister over Radio Brazzaville. Or Mrrimne, i"hen she w s  announcing for Radio Denmark.

I vould lihe very tiuch to see you fellows get your girl-friend 
listening to a concert of the world. One word of dvice- LEI HER 
TUNE' Teach how, expl in the various controls she needs to i-movx 
then let her - lone' It taxes i a while to learn- as you 1-nov- and 
to get "a feel of it", but most .women have a good memory and. an ear 
for remembering what they have heard r nd where, so she vill sueely 
catch or it. But don't watch her as if she would wreca (farst ra) 
the radio set. She won't. And have a globe handy ( en jordglob till 
hands) so that she c--n see whrt station she is listening to.

Most iromen don't liiie short-wave, because they consider it "tinny and squenlly" (skrällande o. gnällande)- but let*her listen to a 
strong station to get started. Then ,ou can gradually brir? her into the fun of real DX.

GOOD LUC- FiLLC<:8 I'L i-Ir.E Su^E ..Oj-E ' O LN 1C FINi li-E FUN I'VE HAD -,IIH SHORTY AVE

Adressförändring:
Daniel Söderman, Bergmansgatan 16 E 29, Helsingfors.

Nästa klubbmöte hålls den 28 oktober hos Dani Sö
derman, Bergmansgatan 16 E 29, Helsingfors. Ifall ni inte 
har hört det förr är alla välkomna! Även de som inte tidi
gare har varit på klubbmötena!

Följande möte den 11 november på Stadion, östra 
läktaren, klubbrum 1. Även hit alla välkomna.



Fortfarande har det kommit in rätt litet QSL-listor, vad det nu kan 
bero på? Nya kört har bl.a/ HCJB och R Nederland.
1. N J Jensen i Danmark har fått brev från R Swan 6000, R Reloj 6006 
och R Caribe 621o samt kort från R Globo. 259 + 114 = 373
3. T-H ekblom har nu också bosatt sig i Köpenhamn, på senaste tid harhan fått kort från R Globo och CBC Northern service, Ottawa. Lycka till 
med DX-andet där nere. 183 + lol = 284
4. J Pettersson i Uppsala fortsätter att vara synnerligen flitigs R Ca-
ribe 621o, R Amman 953o, R Usumbura 6195, R Coro 495o, R Togo 5o47,R Tchad 49o4 och R Soc Farroupilha 15355. 182 + 98 = 28o
8. S-E Wiik: R Soc Farroupilha 15335. 167 + 99 = 266
lo. Undertecknad: R Gabon 4775. 168 + §9 = 265
15. J-H Nylund: Polish Boy Scout Radio 685o, R Gabon 4775, Ukesenderen,
R  Bukavu 4839 och Liberian BC 3255. 148 + 84 = 232
31. A Nygård: R Gabon 4775 och R Soc Farroupilha. 95 + 65 - 16o
32. P Äyräs: R Gabon, IBC, R Cultura da Bahia och .SF. lol + 59 = 16o
42. M Åstrand: R Abidjan 7215, GBS 4715 och R Barlavento 11925

86 + 58 = 144
44. F Tegengren: ÖRF 7245, R Bandeirantes 6185 (efter ett års väntan) 
samt RTF 597o. 89 + 55 = 144
60. B Rehnman: R Nacional Lima och R Praha. 63 + 46 = lo9
63. D Groop: R Gabon 4774 och R Abidjan 7215. 62 + 42 - lo4
65. J Mosander: R Bandeirantes 6185, R Peking 7o8o. 58 + 43 = lol
95. B Björkman: CBC 1532o och D Welle 17815. 2o + 19 = 39
111 namn finns fortfarande på listan, inga nykomlingar alltså den här 
gången. Nästa månad är det tid för den kompletta ranglistan där alla medlemmar får se sitt namn i pränt oberoende av om de sänt in sina QSL-listor (som vi far hoppas} eller inte. På återhörandei

B o b

Nu är det att märka att även andra än deltagarna i DX-Cupen 
får rapportera de stationer som i denna skall avlyssnas. Alla rap
porter tagna på Polskie Radios, Radio Prags och Happy Stations 
program före den 20 november kan alltså skickas via klubben. Men 
då måste vi också ha dem före detta datum. Även de som inte del
tar i DX-Cupen bör gärna avlyssna tävlingsprogrammen, det blir 
dock utom tävlan förstås. Också i fortsättningen kommer detta sys
tem att användas. Kanske en början till rapportservice?

Kom ihåg mötet den 28 oktober hos Dani Söderman, Bergmans- 
gatan 16 A 29, Helsingfors kl 18.30 FNT. Alla välkomna'



RADIO SUTATENZA ==========================

Radio Sutatenza, som er lagt til Bogota, tilhører kringkastings- 
sällskapet "Acción Cultura Popular". Dette tiltaket som blev startet 
av den katolske kirken i 1348 er rettet till alle klasser pv folket 
for gjennom sine kurser og kulturelle xx programmer å kunne ^ e  
den almena mans horisont. For a oppfylle dens misjon har de tatt 3 
bruk "Escuelas Radiofónicas" eller radiosRole. Av disse radioskole- 
ne finns det idag over tredve tusen spredt over hele Cole,'bi p.

Det som trengs (behJvs) for å drive en slik los al radiosRole er
en ;rott?.ker fast instillt på en frekvens og en torrbatteri (for mot- 
tageren,Hl), tavle og det tryknte matriell. En person som hjsljer 
till som mellemmann mellom laereren Og elevens Ral¡es 'Intermediate 
Auxiliary" og er ul^nnet.

Ved hjelp av dette system laerer mer enn 150 000 personer å lese 
og skrive. V?ed siden av Rursene i lesning og skrivning har R^dio 
Sutatenz? även Rurser i jordbruk^ husdyrhold,hygiene, relegicn^ 
verkt%yl;ere m.m. Stasjonen regner med at den her over en hrl.v mil
lion lyttere.

For oyeblikR'et er det to sendere i dtift., HJGC ;<?  ̂ eg'
som her 25 kw og en annen på 1/L Rv. ligger på -.lLPf? . c/s. I naer- 
-reste fr^Ntád Ran €.n regne -med at .kom&er to nye sender "på 
Den ene blir på 50 kv og blir á å-hore på kc/s, med^n x den
^ndre oå 10 Rv/ Kommer ¿)å 6075 kc/s.

SAXAT från DX-NEWS, NøStterøy, NORGE.

VOA:s sändaranläggningar i Liberia väntas bli klara först om r år 
Bl.r. ,.om.er då 5 st. 250 R?:s kortvågssend?re ?tt installeras.

(SIS)



G M T 
0130

0130

0145

0200

0230

0230

0300

0300

0300

0300

0300
0300

0300

0300

0300

0300

0330

0330

0400

0500

D X - H I N T S kc/s - metres
Peru: OAX4T R Nac del Peru on 15150 - 19.80 with qsa 3-4 
and "Programs favorito". br
Dominican Rep: HI4T La Voz Dominicana noted with classical 
mx on 5970 - 50.25, SINPO 43434. Hrd at 0330 with qsa 4.

hs,sew
Venezuela:. YVKB R Dif Venezuela with a.o. "Crazy Love" on 
4890 - 61.35, SINPO 43444. Hrd at 0330 with politics.

hs,sew ^
Colombia: HJKJ Emisora Nueva Granada noted on 6160 - 
48.70 with LA-rhythms at SINPO 45444. hs
Ceylon: Commercial Serv of R Ceylon 15265 - 19.65 logged 
with adv & pop mx. qsa 3-4, qsb. br -
Venezuela: YVLK R Rumbos on 4970 - 60.36 hrd playing LA- 
mx with SINPO 43333. Audible at 0330 '"ith "Coke * (='Coca: 
Cola) adv. hs,sew
Venezuela: YVKX La Voz de la Patria is often hrd on 3305
- 90.77! Program??? jp
Venezuela: YVQA R Sucre is sometimes audible on 4960 - 
60.48, ID "Transmite desde CumanA, R Sucre*'. jp
Venezuela: YVMM R Coro is often hrd to s-off at 0330 on 
4950 — 60.60, qrk 3—4. jp
Colombia: HJFA La Voz de Pereira has been logged a few 
times on 4865 - 61.66. jp
Swan Isl: R Swan is still audible on 6000 - 50.00. jp
Dominican Rep: HI2U R Caribe is mostly hrd at qrk 4 on 6210 - 4.8.31 ack to jp.
Colombia: HJFC La Voz Amiga is hrd on 6010 — 49.92, some
times as good as ark 4. jp
Costa Rica: TIHBG R Reloj has been noted on 6006 - 49.96.

3P
Colombia: HJGF R Bucaramanga hrd to s-off on 4845 - 61.92

jp
Colombia: R Vision, Medellin, is sometimes hrd on 6105 - 
49.14, qrk 3-4. jp
Venezuela: YVKR R Caracas on 4920 -.60.99 with a "usual" prgm at qsa 4. sew
Union of South Africa: Springbok R on 4945 - 60.6? has 
been noted carrying a prgm both in English & Afrikaan, at qsa 3-4. sew
Katanga: The new R Katanga at Elisabethville is sometimes 
vy strong on 11865 - 25.28, qrk 4. See  also at 1750J jp
Venezuela: YVKP R  Tropical, Caracas, is audible on 4900
- 61.22. Doesn't answer,ack to jp!



0600
0800

0915

0930

1000

1200

1500

1500

1530

1600

1750

1800
1800

1800

1800

1730

1800

1815

1830

1845.

1845

USA: VOA WDSI on 9650 - 31.09 with qsa 4. Prgm??? må
Austria: Austrian R hrd with a test prgm consisting o^ 
mx on 6155 - 48.75, qsa 3-4.-S-bff 0900* Rp'ts wanted/

t?r
USA: AFRTS Los Angeles on 9740;- 30.80 with baseball, 
SINPO 43344. On Sundas at 0850 "Big Band Parade".hs,ed
Ecuador: HCJB hrd with a prgm in. Swedish on 9745 - 30.78, 
SINPO 33443. Have.you rcvd their new card? If not, send a 
rpt immediately! (Ed). hs
USA (Hawaii Isls): VOA Honolulu with "Rpt to Asia" on 
11775 - 25.48. The reception was SINPO 22332. hs
Austria: Austrian R noted with a musical test x-mission 
on 9770 - 30.71, qsa 4. br
Burma: Burma BS. on 6035 - 49.71 noted with, nx in. English, 
qsa 3-4. Is this the exact QRG? (Ed) sew
Indonesia: RRI Djakarta on 6045 - 49.63 logged with a prgm 
in Indonesian consisting of mx and talk, qsa 5. sew
India: AIR Madras on 4920 - 60.98 hrd with hx in English,
qsa 3. Veri was rcvd in 12 days! hs
Afghanistan: R Kabul on 4750 - 63.10 with nx. SINPO 43444.

hs
Ruanda-Urundi: R Usumbura was vy strong in the beginning 
of October, on 6/10 qsa 5J S-off 1945. QRG 6195 - 48.43.

jP
Uganda: Uganda BS was noted on 8/10 on 5026 — 5P.70.jp
Nigeria: NBC Lagos with nx in English on 4990 - 60:12, 
SINPO 43344. hs.se
Ghana: GBS has nx in English on 4915 - 61.04. Hrd at 
2130 with mx and qsa 4. sew,ma
MoroccO: Marocan Broadc System hrd on 11735 - 25.36 with 
a lecture on satellites and at 1815 nx in English, qsa 4.

br
Katanga: R Katanga is putting in vy gud signals at this 
time. QRG is 11865- 25.28. jp
Cameroon: R Cameroun I, Yaounde, on 4975 - 60.30 with nx 
in English!(shouldn't it be French?), qsa 3-4. Heard also 
at 2100 with a musical prgm. sew,jp
Liberia: ELWA has been noted on 15080 in the 19 mb with 
serious mx and ID's in English every 15th minute. jm
Pakistan: R Pakistan on 7010 - 42.80 is b—casting in 
English for listeners in Turkey. On 6/10 classical.mx,qs? 3-4, qsb. br
North Rhodesia: FBC Lusaka on 4826 - 62.16 with "Marina", 
"Mambo Rock" a.s.o. SINBO 32*333." hs
Ivory Coast: R Abidjan on 7215 - 41,58 has' English at 1900, 6/10 qsa 4. jp



1845 Tchad: R Tchad is audible in French on 4904 - 61.18. jp
1900 East-Germany: R Berlin Internat hrd with a prgm in

Swedish on 7300 - 41.10, qsa 4. må
1900 Gabon: R Gabon 4775 - 62.83, noted with a "usual" prgm.

sew
1915 Ethiopia: R Addis Ababa on 7290 - 41.15 carried both

native & Western mx, s-off 2000, qsa 2-3, bcxxx. sew,m&
1940 Kenya: KBS Eisumu on 7288 - 41.16 logged with a native 

prgm. qsa 2-3, bcqrm de Addis Ababa. sew
2000 Kenya: KBS Nairobi with BBC-nx on 4885 - 61.41, SINPO;

42343. hs
2Ö15 Dahomey: R Dahomey oh 4870 - 61.60 hrd carrying mx at

SINPO 32333.  ̂ hs
2015 Senegal: R Mauretanie was logged 8/10 on 4855 - 61.79, qrk 3. jp
2030 Andorra: Andorradio on 6305 - 47.58 played dance mx. osa

se'"
2100 Guinea Rep: R Conakry has been noted with qsa 3 on 4910 

or 61.10. jp
2100 Jordan: R Amman is usually hrd at good readibili^y on

9530 - 31.48, VOA-qrm. jp
2120 Canary Isls: La Voz de la Isla de La Palma is often vy 

good on 7390 - 40.58. jp
2200 Australia: R Australia on 15240 - 19.69 again has a vy 

good period. On 19/10 they were presenting "Morning 
Melody" which was audible at SINPO 5455-4,5-4. ed

2300 Canary Isls: EAJ8AB R Cl Tenerife also has a good period QRG is 7295 - 41.12. jp
2300 Dominican Rep: HI2U R Caribe on 6210 - 48.31 played a^o. 

"Tico Tico", qrk was 4-5. pä
2330 Brazil: ZYJ7 R Guaruja on 5975 - 50.21, "Mecoral", qsa 4

sew
UNIDENTIFIED: A new Nigerian tx on 4855^ hrd frm 2000 to 

s-off at 2230. East Nigerian BS??? jp
Contributors:
hs = Håkan Sundman, Botby, Hfrs - jp = Jan Petterson. 
Uppsala, Sweden -- sew.= Sven-Erik Wiik, Öja,G la kby - 
br - Bengt Rehnman, Korso - pä = Pertti Äyräs, Åbo - 
jm = Jan Mosander, Hfrs-Tölq, - må = Magnus  Åstrand,
Lappfjärd. tnx fr ur contribution!

Göran

DX-KLUBRaRNa K^N FÅ EGN^ PROGRAM ÖVER R NEDERLiiND.
Som bekant har R Nederland varje tisd ett prgm kallat "DX Juke 
Box". Intresserade- DX-klubbar kan nu få sända egna 5-8 min 
program över denna stn. Tillskriv DX Juke Box., English Section 
R Nederland, Hilversum, HOLLAND för närmare upplysningar.

(saxat ur Eter-aktuellt)



519 WORLD RADIO HANDBOOK BULLETINS 522 GMT ................ ......................
Angola: R Difusora Lobito was observed on 7115 on ^ug. 26th.
R Cl do Huambo, Nova Lisboa, is since /mg. 26th observed on 
11744 between 0600 and 0700. Probably this fq replaces the 
former 11985.
Cook Isls : Station ZK1ZA R Rarotonga has returned: to the old fq 
of 5050 frm 4965 due to heavy interference. New sked is Thurs. at 0430-0630.
Israel:, ̂ ck to "Israel Digest" Kol Israel will be b-oasting a 
^ hour.prgm in English & French for tourists, daily except 
Saturdays as frm Nov. 6th. This prgm will consist of infos and 
features about Israel. No fq or service mentioned. Further 
details wanted.
Katanga: On  Aug. 20th Pres. Tsjombe inaugurated a new 20 k'V tx,
vhich is on the air at 0400-0530, 1000-^1200, 1530-1900 over
6060 and 11945. The old 10 k^ tx is used for one of these fq's.

nev 50 k^ tx will be inaugurated next month (October?)
Sudan: Observed fq's of R Omdurman are: 11856, 9505, 7200 and 
50811 The first three fq's correspond with that what - the 'annc 
says. The latter is given as 4985.
Tonga: The Tonga Broadcast Serv now anncs that the'bulk of the
10 k-?. equipment has been rcvd. Technicians are now installing 
the stn at Nukualofa, it's proposed to operate on 1020.
Western Samoa: R Station 2AP, Apia, on 1420 anncd that it will 
install a new 1 0 k^ tx in place of its present 2 kW next year. 
Hours of b-casting at present; Daily exc Sundays 1745-2000, 
Sundays 2000-2300, and daily 0600-0900.
Kuwait: ^s from Oct. 1st the Kuwait BS will be on the air at 
0230-0700 and 0900-2100 over 1345 and,4967.5, both tx's with a power of 1 0 k'V. n 1 1 prgms are in Arabic..
Ruanda-Urundi: The latest sked of R Usumbura is-as follows:
On 6195 (10 kw), 0430-0530, 1000(Sun 0900)-1100, ¿500-2000.
Nx in French at 1015 and 1800. Nx in French from Brussels at 0500, 1030 and 1930.
Brunei: Singapore R Weekly shows Brunei English prgms at 1330- 
1500 on 970 & 1240 daily, and at 1200-1300,on L100 daily.
Haiti: A stn named "R Caraibes" operates on 1150 (4V^B) and 
6005 (4VEB). Verifies by letter, address: 23 ruelle Chavannes, 
Port-au-Prince. Further infos (sked power etc.) wanted.
Japan: Voice of the United Nations Command (VUNC) is using a
new fq of 7270 // 6015 and 9560 at'1100-2100 with prgms in
Korean & Chinese. ID's hrd on 6015 "This is VUNC Tokyo, calling
Korea". The 11 Mc/s outlet is inaudible.
Katanga: ¿ick to the prgm bulletin for Sept. R College, Elisabeth- 
ville (OQ2^C), is on the ai$ as follows: Weekdays 1100-1200, 
1530-2000, Sundays 0700-1000, 1130-1200, 1830-1900. The fq's 
used are 3390/4980/7200. Nx in French & Swahili daily 1130- 
1200 and 1830-1900. The prgms radiated at 1900-2000 are repeats of 1630-1730 prgms.
Austria: Test prgms of the Austrian S^ Serv: On 9770 1100-1300, 
on 7245 0400-0500, 1300-1900, on 7200 0900-1100, on 6155 0500- 
0900 and 1900—2100. Reception rpts wanted to: Austrian Short
wave Service, Postfach 60C, -?ien 50,- Austria.
Brazil: A stn on 15265 has been hrd between 2000 and 0400. It anncs as "R Nacional de Sao Paulo"
Haiti: Station 4VEH, Cap Haitien, has moved to 6120 (frm 6000) 
due to severe QRM frm R Swan. The 2 new tx's of 2.5 k^ each are 
new being tested on 6040 and 1015, but will likely be hrd .on 
6120 (or 6000) and 1040 as they are put into service in October. 
The ITU assigned fq's are. 6000, 9770, 11835, 15260, 17730,21520. 
Jordan: The HJBS, Amman, is now on 11920 replacing the former 11811 ack to Uthoff, Germany.



SWEDEN CALLING DXers 571-574 
GMT kc/s
Brazil: A reception rpt 3 years ago has now been verified by 
R Farroupilha, Porto alegre. Listed on the card are: PRH2 on 
600, 50 k^. ZYU5.9 on 9730, 10 k\', ZYU68 on 15335, 10 kW.
Bolivia: A letter frm R La Cruz del Sur, La Paz, on 9444,states 
that the output will shortly be increased frm 1.2 to 10 kw, 
which should make.it hrd easily in Europe.Cuba: 'tck to a newspaper rpt, Cirquito CMQ, the largest and 
oldest Cuban radio network, has been nationalized and no longer 
b-casts commercials or sponsored prgms. Can still be hrd on 9670. 
Ecuador: HCVM6, R Once de Noviembre, Latacunga, hrd with good 
strenght on 6251 at 0200 hrs,
Guatemala: R Nacional, Quezaltenango, hrd with Spanish nx at 
0315 on 6110, anncg 11700 in parallel, Spanish speaking stn on 
5980 audible around 0400, is R Quezal, Guatemala City, listed with 1 k.W and call signs TGAR.
New Caledonia: R Noumea, Station Francaise du Pacifique, ope
rates in French' Mondays through Saturdays 1900-2000 and 0000- 
0200, Sundays 2100-0200, and daily 0700-1030 on 1400 with 1 k^ 
and on 6035 with 4 k'-'. Expects to operate English x-missions in January-61 especially for Australia, New Zealand, Fiji and 
Solomon Isis.
Paraguay: R Nacional, Asuncion, has left 11940 and is now hrd 
regularly on 5985. Sked 1400-1800 and 2200-0400. R Encarnación, 
formerly on 5985, is nc* on 11940, Sked 1400—0200. Output is
3 k^ for both.
Tahiti: R Tahiti, Papeete; b-casts daily in French 0500-0730 
end 2215-2300, and in Tahitian 0345-0500 and 2200-2215, on 
6135 only. No English prgms^ Hrd irregularly around 0700 hrs. 
Windward Isls: -'ck to verie. the ^IBS, Grenada, no^ has replaced 
15085 by 15370. Hrd around midnight on approx 15150J 
Canary Isls: "La Voz de la Isla de La Palma" continues to be veil 
hrd until 2300. The QRG is 7500 and not 7385 as former mentioned. 
Cap Verde Isls: R Barlavento, San Vicente, has been noted in 
Portuguese on 3955 until s-off at 2400.
Spanish Guinea; On approx 6240, most presumably a stn in Spanish 
Guinea, hrd anncg "Transmite R Santa Isabel", s-off with the 
Spanish National Anthem at 2200, Saturdays at 2248.
Portuguese India: The Voice of Goa hrd in English 1900-1930 on 
17835.
Katanga: R Katanga Elisabethville, sked on 11865 suggests that rpts go via Rhodesia.
Ethiopia: R Addis Ababa now testing to W Europe on 11875 and to 
W.Africa on 15345 at 1815-1840. Rpt?; wanted to P.O.Box 1364,
Addis Ababa, Ethiopia, Hrd on 7/10 commencing in English at 1915 
on 6185 end 9610, .¡Iso hrd at 1615-1630 on 7290, then with nx 
in English.
Lebanon: Beirut has been noted in .¡rabio 2200-2300 on 7280. 
Philippines: DZUP, the Voice of the State University, new stn 
at Quezon City, on 7240, 500 ^atts. English 0900-1300 daily 
except Tuesdays 0930-1000 when in Tagalog.
Guinea Rep: The National BS., Conakry, revs about 30 rpts per 
month, frm the Scandinavian countKi.eschiefly. Verified reception 
on 4910 until 2200. ,-lsc b-casts on 1403 at 0630-0800, 1200- 
1330 and 1800-2200, and on 7125 at 0630-1330.
Sudan: Prgms in Arabic are b—cast frm Khartoum at 0415—0530 
daily and 0415-1100 on Fridays, and 1430-2100 daily. English 
daily at 1230-1300, Fq's are: 575, 5039, 9600 and 11750. ^11 
ack to a verifying letter by airmail,
Spain: R Malaga can be hrd cn 100? at 2300-2400 after the s-off 
of Hilversum II. R ?íal?p;a can alco be hr? on 6175.



M E L L A N V Å G S H Ö R N A N

Su är det dags igen att börja säsongen. På grund av små tekniska 
missöd

en uteblev spalten senaste månad. Hösten är MV:ns vår heterdet. Men trots detta är tipsfloden ganska minimal. QSL-sidan visar 
större aktivitet och det bådar ju gott. Bara alla som iår QSL skulle 
även sända litet tips så skulle allt vara som det bör. Man än så 
länge måste jag fortsätta med den gamla klagolåten: Mera tips!

TIPS
GMT kc/s QSA/QRK STATION&PROGRAM 
1950 917 5/- R.Ljubljana.
2000 4/5 R.Prague. German transmission.

1286
2000 15)1 5*4 Belgium NBS. Music coctail.
2100 1554 2-5 RTF. Repris av "Bonsoir l"Europe,Ici Paris"
2215 566 3-5 SFB. Germany WEst. Hitparade.
2215 845 3-5 Rom II. "Musica moderno inferno".

Tipsgivare: Anders Nygård , Karis.

MWQSL

1. Sven-Erik Hjelt : Voa/Courier 1259 kort. 34 + 61 = 95
2. Göran Eklundh: 35 + 96 = 91
3. Jan-Håkan Nylundh: BBC, Voa/Courier 1259, R. KSL 1160 i USA
samt Israel 1250. Sistnämnda sände först ett QSL med fq:n 9009, 
som vanligt, med vid begäran kom senare ett "riktigt QSL"29 + 41 = 70
4. Kaj Tallroth: 16 + 28 = 44
5. Bob Hielm: 16 + 22 = 38
6. Ralf Becker: BR 800, Voa/Munich 1196, Polskie R. 1205, RAI 845
Voa/Courier 1259.  ̂ 21 = 37
7. Nils Aspholm: 15 + 19 = 34
8. Sven Kockberg: 13 + 20 = 33
9. Jan Pettersson: 12 + 20 = 32
10. Torre Ekblom: 11 + 14 = 25
11. Roald Hedberg: hälsas välmommen till spaltem. BBC,Denmark,
Finland, Luxembourg, NRK, DDR, Sweden, UsSr., SWF, BR, NDR, SDR och

9 + 13 22R. Bremen ger
12. Sture Skoog: Vatican 1529, BR 1602, Moscow 800. g ^ ^  = 21
13. Erik Rosengren: 10 + 10 = 20

Anders Nygård: ROmania 755, Estland 1034, SFB 566, Bremen 1358 
AFN 1106 alla kort delar olyckstalsplatsen. Tack för tipsen. Fort
sätt i samma takt! g ^ ^2 = 20
15. May-Britt Holmberg: 

Sven-Erik Wiik:
17. Dage Groop: R.Alger 980

7,+ 11 = 18 
8* + 10 = 1§ 
7 + 10 = 17



18. Bengt Björkman: - även ny i pslaten och hälsas välkommen.
DDR 1043, Polen, Estland 1034, NDR 1586, WDR 971, SWF 1016, ÖRF 584
Romania 755 Saar 1421 6 + % ,= 15
19. Hasse Söderström: 5 + 7 = 12

Martin Rinne: 6 + 6 = 12
21. Olle Bengts: 5 + 5 = 10
22. Gunnar Lingström: 3 .+ 5 = 8
23. Mauno Åkerblom: 3 + 3 = 6
24. Lars Illman: inleder med Romania 1151 1 + 1 = 2

Karl-Gustav Westerback: inleder med Estland 1034 1  ̂ 1 : 2
Summa 25 namn på listan.
Många tips och nya QSL till nästa gångj

MV- Red.

MEDIUM WAVE STATIONS OF SPAIN
Owing to a letter from 
following transmitters

EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJ
EFJEFJ

kc/s
1106
118?
1187
1187
1187
1187
1187
11871250

1 
2
34
56
78
910 1106 
1111106 
12 1106

1187 
1187 1250 
1106 
1250 
1187 1106 
1106 
1187 
1187 
1187 
1187 
1187 
1187

13
14
1516
1718
1920 
21 
22
2324
2526
2728
2930
31
32
3334
3536
3738
39

1250
1187
11871250
11871250
1250
118711871250
1250
1187

kW
2 
2 
0,1 
0,1 2 
0,1 0,8 
0,12 
0,8 
0,8 
2 
0,8 
0,28 
0,4 
2 5, 2 
0,8 
0,8 
2
0,40,8
0,8
20,1
2
0,8
0,8
0,8
0,42
0,8
0,42
0,80,8
0,8
0,8
0,25

Cadena Azül 
and powers:

De Radiodifusión , they now use

R.
R.

0

Juv. de España 
Juventud de Soria 
RtJuventud de Martorell 
R. Juventud de Igualada
R.Juventåd 
R.Juventud 
R.Juventud 
R.Juventud 
R.Juventud

Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 

R. Juventud 
R.Juventud 
R. Juventud 

Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud 
Juventud

R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.
R.

R.
R.
R.
R.
R.

de Cádiz 
de Almansa 
de Plasencia 
de Ribadavia 
de Guadalajara 
de Algemesí 
de La Coruña 
de Sabadell 
de Granollers 
de San Feliu 
de Barcelona 
de Mérida 
de Ayora 
de Villacarrillo 
de Murcia 
de Villanueva 
de Barbastro 
de Menorca 
de Albacete  
de Molins de Rey 
de Almería 
de Cartagena

(Barcelona)
(Barcelona)
(Albacete)
(Cáceres)
(Orense)
(Valencia)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Badajoz)
(Valencia)

(Jaén)
(Jaén)
(Mahón-Baleares) 

(Barcelona) 
(Murcia)

R* Juventud de 
R.Juventud de 
R-J uventud de 
R. Juventud de 
R. Juventud de 
R. Juventud de 
R. Juventud de 
R.Juventud de
R.
R.
R.
R.

Juventud
Juventud
Juventud
Juventud

de
de
de
de

Baza
Ponferrada 
Laredo 
Balaguer 
Motril 
Villena 
Osuna 
Burjasot 
Alcañiz 
Talavera 
Béjar 
Seo de Urgel

(Granada)
(León)
(Santander)
.Lérida)
(Granada)
(Alicante)
(Sevilla)(Valencia)
(Teruel)
(Toledo)
(Salamanca)
(Lérida)



continuing stations of Cadena Azul de Radiodifusión. Spain,

EFJ 40 1187 0,4 R.EFJ 41 1106 0,8 R.EFJ 42 1106 0,4 R.EFJ 43 1250 2 R.EFJ 44 1250 0,8 R.EFJ 45 1106 2 R.EFJ 46 1106 2 R.EFJ 47 1250 0,4 R.EFJ 48 1250 0,4 R.EFJ 49 1106 0,4 R.EFJ 50 1250 o,$ R.EFJ 51 1106 0,1 R.EFJ 52 1250 0,8 R.EFJ 53 1187 0,4 R.EFJ 54 1250 0,5 R.EFJ 55 1250 0,8 R.EFJ 56 1106 5 R.EFJ 57 1106 1 R.EFJ 58 1250 0,8 R.EFJ 59 1106 0,8 R.EFJ 60 1250 0,4 R.

The names and numbers are

Juventud de Aranjuez (Madrid)
Juventud de Langreo (Oviedo)
Juventud de Eibar (San Sebastian)
Juvnetud de Vizcaya (Bilbao)
Juventud de Torrelavega (Santander)
Juventud de Inca (Mallorca)Juvnetud de Zaragoza
Juventud de Melilla
Juventud de Monforte (Lugo)
Juventud de Villarreal (Castellón)
Juvántud de Calahorra (Logroño)
Juventud de Ayamonte (Huelva)
Juventud de Aranda de Duero (Burgos) 
Juventud de Miranda de Ebro (Burgos) 
íuventud de San Clemente (Cuenca) 
Juventud de Campo de Gibraltar (La Línea) 
Juventud de Málaga
Juventud de Canarias (Santa Cruz Tenerife) 
Juventud de Felanitx (Mallorca)
Juventud de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Juventud de Valdepeñas (Ciudad Real)

Azul de Radiodifusión.

MW AR INTRESSANT MW IS FINE MW I'ST HuBSCH MW ESTA INTERESE MW ON HAUSKAi

Det var ju ganska mycket MW den här gången scm ni ser. 
Men det skulle det ju inte vara om inte MW-red skulle ha skri
vit så mycket, for bidragen år ju ganska få. Nu är dét ju inte 
meningen att MW-red skall skriva allt själv, utan han bör få 
hjälp av alla dem som sysslar med MW-DX-ing. Ni har säkert stör 
nytta av listan över spanska stationer här ovan, men,om ni hör 
någon av dem, låt också andra få veta om det^ Tips och QSL ef
terlyses således allt fortfarande.

Om ni har studerat sista sidan i Att6ntion, har ni knap
past undgått att se att klubben också har en HAM-red. Han är 
själv radioamatör, så han borde veta vad han talar om. Därför 
kan ni med fullt förtroende vända er till honom i olika HAM- 
frågor. Han blir säkert glad över bidrag tilA HAM spalten, och 
svarar säkert gärna på era frågor. Jag tror att HAM-DX-ingen 
har sina trogna supporters även bland FDXCs medlemmar, skriv 
alltså och berätta vad ni har åstadkommit. Kanske HAM-red nå^ 
gon gång låter höra av sig med en liten tävling?

KOM IHÅG! Nästa klubbmöte hålls den 28 oktober hos Dani 
Söderman, Bergmansgatan 16 E 29? Helsingfors. Dani bjuder inte 
på kaffe, men vi har en del annat att bjuda på. Deltag i klub
bens diskussioner och kom på mötena!

identical to those in the list of Cadena



1.Undertecknad är den onde som denna gång redovisar något nytt,näm
ligen Cable and Wireless,Manama,Bahrain och C&W  Singapore.Frek ven-

35-;-4C*75 p.serna var 20185 oc^ 2364$ kc/s

.OBS** OBS* OBS? Alla PTT-intresscradc^ctt strålande tillfälle ̂ Ni 
får gratis en finfin lista med PTT stationer oc^ adresser,som EA's 
PTT-rcd. g.ott ut i samråd, med undertecknad, om ni bara sänder namn och 
adress samt en"IRC för täckande av Portokostnader till EA^s PTT -red 
JAN TUNER Storgatan. 24 ,Nässjö ,SVERIGE ! Missa inte chansen att 
skaffa cr denna li.sta.̂ s.om underlättar rapporterandet i hög. grad ^

PTT -. tips ,
GMT. Sta'ion&land. Frekvens QRK . språk.

07.03.. PTT Leopoldville,Congo 24550 A 3-4 Fr&Engl
08.25" C&W Singapore 23645 3-4 En^l
09.0'5 Telecom.Dept,Malaya 23500 A 3—4 En^l.
09,10 FTT Tananarive,Mada^asCt 25000 A 2-4 Fr,
09,25 D.B.F, Germany I35OO A 4. '",..r,,lng
10.15  Finnish PTT 9500 A 4 Engl.
13-03 C&W Barbados 24663 3 En-1,14.25 i'.t.J. cabl,. , Ijjaly 17400 A 3: It^Engl
14.25 Kokusai D D.Co. Japan 17400 A 3 . Jap .Eng
15.15 CIR- Argentina 25450 A- 3/4 Sp& Eng
15.57 PTT Sydney Australia 12300 A 3 Engl
16.07 PTT Tel Aviv Israle P7665 3 Engl
16,10 ,.Amer, T.'jT N.Y.USA 17500 A 3 En.̂ 116.20 British P.O. England 12400 A 4 An^l.
19-05 Surinam R.TT 23750 A 4-5; En^l.
21,15 Venezuela Gov.PTT 17650 A 2-3 Sp^Eng22.50 Nat.Asf-.of Com.Brc.;Japan 12200 A 2-3 Eng;Fr Sp23 20 Canadian OTC .!̂ 332 3 Engl.
23^35 FTT Warsaw .Poland 12300 3 Fol&Eng.

Tips ivare var Göran Cedercreuz och red,Tack G.C.!
Kustradio

08 30 Norddeutsce Radio,Germany 12330 3-4 Germ.
I9.55 Trieste PT Radio 8950 A 3-4 Ital.

Airradio
13.30 Paris Airradio (Orly) 13000 A 4 Fr.2X13.35 Shannon Airradio 13000 A A Eng.

Samma tipsgivare! Anders.

red. A.Nygård
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Adress: FDXC-Vasa local 
VASA

FDXC-Vasa local.
-Härmed förklarar jag mötet öppnat och jag ber att 

å FDXC's vägnar få hälsa de närvarande välkomna.- Pang.
-Som ni sett i tidningen har vi samlats här för att bilda 
en lokalklubb till FDXC i Vasa. Eftersom ingen av de när
varande tycks ha något att invända, förklarar jag härmed 
klubben bildad.- Pang. -Klubbens officiella namn blir Fin
lands DX-Club r.f. - Vasa local.- Pang.

På 28 sekunder var klubben bildad. Nåja, fullt så 
smärtfritt och fåordigt var det förstås inte. Som några 
av de invigda vet hade klubben sedan en tid planerat lo
kalavdelningen i Vasa, och vid ett möte i september beslöt 
"Stora Rådet" att göra verklighet av funderingarna, som 
grott i nästan ett års tid. Vi satte igång de praktiska 
förberedelserna och sammankallade traktens DX-are till 
konstituerande möte den 2 1 .9 . 1 9 6 0 kl. 1 9 .0 0, och resultatet 
av det synns ovan. Sammanlagt 12 DX-aré hade mött upp, och 
efter den korthuggna inledningen och valet av styrelse gick 
diskussionens vågor höga om klubbens framtida verksamhet.
Det hela verkade ganska skapligt, och beträffande medlems
värvningen kom vi till den slutsatsen att det knappast skall 
bli något större bekymmer att få tjoget fullt innan vi by
ter almanack.

Medan klubben ännu var varm och vi i form, fattade 
vi beslut om den närmaste framtidens verksamRet. Styrelse
möte, följande allmänna möte, DX-kväll för nybörjare, in
kassering av medlemsavgifterna och duplicering av egna logg
blad på engelska. Av detta är allt utom loggbladen verk
ställt.

Kort sagt har vi alltså kommit igång här i Vasa, 
och eftersom vi just nu inte kan se några oroande moln på 
vår himmel, ser vi med gott hopp framtiden an.

Best 73 from "The Newcomers".



Nytt på banden: (kc/s) (GMT)
ÖRF testsänder med nya starka sändare musikprogram med an
nonsering och nyheter på tyska, engelska, franska enligt föl
jande schema: 9770: 11-13/7245: 4-5 & 13-19/7200: 9-11/6155:
5-9. Sändningarna på de tre förstnämnda frekvenserna brukar 
höras bra.
R.Tiranas franska och engelska sändningar på 7157 kl. 2200- 
2300. (OBS! Tiderna fel i WRH). Denna station hördes bra fle
ra nätter i september, trots den blygsamma effekten på 3 kW.
R.Andorra. Frekvensen på kortvågssändaren har troligen ändrats 
från 5972 till 5985A.
För dem som inte kan portugisiska kan det påpekas att 
sora Nacionals engelska program dagligen hörs utmärkt på 
17895 från 1715 till 1758.
Att sprida uppgifter om polisens radiotrafik lär inte vara till. 
låtet. Från det ena till det andra, brukar det inta vara rätt 
goda konditioner kring 75 m.b. på eftermiddagarna?

Klubbens fyra följande möten: Onsdagen den 3 november, ons
dagen den 16 november, onsdagen den 30 november.samt julfest 
onsdagen den 14 december. Alla dessa möten hålls kl.- .1900 på 
Försäkringsbolaget Fennia-Patrias kontor i Vasa. Adressen är: 
Övre torget 4. Alla hjärtligt välkomna!
Anlita även vår medlemsservice! Utförlig beskrivning kommer 
nästa gång.

SWBCQSL:en kommer att införas i sin helhet nästa gång. Här 
konuRer i varje fall en mycket bristfällig listan

1. Ralf Becker, Yttermark. NHK o. RIAS. 41 + 31 = 72.
2. undertecknad med R Gazeta 9685 35 + 32 = 67.
3. Harry Skoog, Vasa 8 + 7 = 15.
4. Bertil Kuni, Vasa 2 + 2 = 4.

H. Björknäs, Vasa 2 + 2 = 4.
6. B. Sandberg, Vasa 1 + 1 = 2.

Nils Aspholms lista har jag tyvärr inte funnit, men den kommer 
nästa gång. Skicka alla in edra QSL-listor till nästa gång. De 
skall vara klubben tillhanda senast den 1 december.

TIPS ARTIKLAR
Hasta la vista,

Rolf-Erik Granlund.



FINLANDS DX-CLUB r.f. 
Poste Restante 
Helsingfors 
Finland
Ordförande 
Vice ordförande
I sekreterare
II sekreterare 
Kassör 
Redaktör 
Suppleanter

Marcus Ölander 
Heijke Tallroth 
Håkan Sundman 
Tor-Henrik Ekblom 
Torbjörn Bäckström 
Eric Gagneur 
Sven-Erik Hjelt 
Mårten Wikström

tel 626677
662898
731473

434602
914-11243

787344
Representanter i Federation of Finnish DX-Clubs
Marcus Ölander Daniel Söderman

ATTENTION
Organ för Finlands. DX-Club r.f.
Ansvarig utgivare
Redaktör
Red.sekr.
QSL-red
Tipsred
MY-red
PTT-red
HAM-red

Marcus Ölander 
Eric Gagneur 
Maj Palmberg 
Bob Hielm 
Göran Eklundh 
Sven-Erik Hjelt 
Anders Nygård 
Henrik Lindén

Attention utkommer omkring den 25 varje månad. Bidragen bör 
vara senast den 10 varje månad redaktionen tillhanda. 
Prenumerationspris (för icke medl.) Helår 500 mk

½ år 300 mk 
Lösnummerpris 50 mk, provexemplar mot 1 IRC 
Eftertryck tillåtes om källan angives 
FINLANDS DX-CLUB r.f.
Poste Restante Postgirokonto 15993
Helsingfors -
Finland.

Lokalklubbsredaktörer
Karis
Lappfjärd
Vasa

Anders Nygård 
Göran Eklundh 
Rolf-Erik Granlund



F I N L A N D S  D X - C L U B  r.f.
Adress: P.R . Helsingfors

K l u b b s e r v i c e :

Loggblad 10 st ....................................................................... 20: —
Engelska rapportformulär, 25 st ..................................... 100: —
Spanska rapportformulär, 25 st ....................................  100: —
A-Diplom (för verifikationer från 75 länder) . 150: —
B-Diplom (fär verifikationer från 50 länder) . 120: —
C-Diplom (för verifikationer från 25 länder) . 90: —
Klubbmärke ........................................................................... 250: —
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för
A ttention .................................................................................... 600: — */i år

300: — */s år

World Radio Handbook och annan tillgänglig DX-litteratur sändes mot postför
skott. Övriga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto nr 15993. På 
inbetalningskortet bör anges, för vad inbetalningen har gjorts.

Medlemsavgiften för utländska medlemmar är 8 IRC */g år och 15 IRC 1 år.

Aven övriga utgifter kan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde 
av 30 mk.

F I N L A N D S  D X - C L U B  r.f.
Vi har egna kortvågsprogram på engelska över Finlands Rundradios
kortvågssändare i Björneborg.

»AROUND TH E WORLD», ett DX-program, den första och tredje fredagen varje 
månad kl. 16.00— 16.30 G.M.T. 19 & 16 m b, kl. 21.00— 21.30 49 m b.

»MUSICAL MAILBAG», ett musikaliskt önskeprogram alla övriga fredagar 
kl. 16.00— 16.30 G.M.T., kl. 21.00— 21.30 G.H.T. 49 m b.

»FINLANDIA M IXTURE», varje måndag
kl. 16.00— 16.30 G.M.T. 19 & 16 m b.

01X 7 6120 kc/s=  49,02 m. 15kW,
OIX5 17800 kc/s= 16,85 m. 15kW,
OIX4 15190 kc/s= 19,75 m. lOOkW.

Lyssnarrapporter är välkomna till:

F i n l a n d s  R u n d r a d i o ,  D X - E d i t o r ,  

Helsingfors
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Elektrofoto Oy
HELSI NGFORS 
Annegatan 16 
Tel. 55658


