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JULEN 1960
Ja, den närmar sig, när detta ännu skrives, med storm

steg, julen 1960. Tider då man åter får sina gulklappar, då 
man'ger julklappar och då man gör allt möjligt annat.

Jag hoppas att även Finlands DX-Club kan ge en jul
klapp åt sina medlemmar. Attention kanske ändå hinner fram 
till jul. Det kan man ju ändå inte lita riktigt på, beroende 
på postens julrush. Under julen vet man'aldrig vad som hän
der med ens pöst.

Men får ni inte Attention som julklapp, kommer den 
ändå med en hälsning om Ett Givande Nytt År, både vad DX-ing 
och livet i allmänhet beträffar.

Ja, jag hoppas verkligen att vi kommer att samarbeta 
under år 1961 lika väl som under tidigare år, trots att vi 
här på redaktionen talat om lättja o.a. dyl. Det har egent
ligen inte varit så illa menat, vi har endast önskat att alla 
på något sätt aktivt skulle delta i arbetet med klubben.

Å Finlands DX-Club r.f.'s vägnar ber jag att få önska 
alla våra medlemmar, alla de klubbar som vi varit i kontakt 
med Under det gångna året samt alla andra som visat intresse 
för vår klubb en riktigt God Jul och ett Lyckosamt Nytt År.
Vi träffas igen under år 1961.

NYÅRET 1961
Eric Gagneur



Short-wave listening is a very-good way of getting to 
learn about other countries, how their people live, and what 
their opinions arc about world problems. There is no doubt that 
many more people throughout the world would be attractcd to the 
pleasures of short-wave listening, and to hear these interesting 
broadcasts from many sources, were it not for the interference 
problems which often make these programmes difficult to hear.
This interference difficulty chiefly resolves itself under two 
main headings: namely jamming and mutual interference between 
stations. One of the chief difficulties with the jamming problem, 
which is so prevalent to-day, is that it not only ruins the 
reception of the station which is being deliberately jammed, 
but also those stations on adjacent frequencies are rendered 
difficult to hear. There are also a number of jamming stations 
on the air which arc just idling, that is to say they arc not 
jamming any station in particular, but just making a nuisance 
of themselves on a certain range of frequencies. This problem 
is most difficult to solve. The only solution possible is to 
try and point out to the powers who operate these transmitters 
what a useless and senseless waste of time and money the whole 
process is. If you try to stop people from hearing something 
on the radio by jamming, surely this only makes people more 
curious to find out what they arc not supposed to hear. The 
second problem, one of mutual interference between stations 
working on the same frequency, or on frequencies close to one 
another, is fortunately not quite so difficult to resolve. This 
interference is troublesome to both stations who arc trying to 
get their programme across and they are therefore more likely 
to be co-operative in trying to find a solution to the problem. 
Fortunately here we are due for some relief in this matter, for 
in September 1960 the advice of the International frequency 
registration authorities will no doubt be taken by many 
international broadcasting stations; and that advice will 
endeavour to arrange that the schedules of the different 
stations don't cause stations to operate on the same frequencies 
at the samr times. This new organisation should be able to do 
quite a lot of to help sort out the over-crowded short-wavebands 
of to-day: anyhow any improvement in that direction will be
more than welcome.

If only this problem of interference of all kinds could 
be alleviated in some way, I have no doubt that the number of 
short-wave listeners in the world would increase rapidly. JDS
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Vidstående engelska artikel är skriven av vår engels
ke medlem, John D. Stewart. I hope, John, that you will go on 
writing articles in the English language. Ed.

Stig-Olof Fernström, Pojo, har tilldelats FDXC's pokal 
för 100 verifierade länder.

De som har anmält sig till tidningscirkeln torde vid 
detta laget ha fått sina tidningar och skickat dom vidare.
Om så dock ej är fallet, kommer de nog inom en snar framtid. 
Det finns ännu plats i tidningscirkeln för intresserade. Det 
är bara att*anmäla sig. Det är nämligen meningen att tidnings- 
cirkeln skall upprätthållas under en lång följd av år.

De medlemmar som ännu ej skickat in do frågeformulär 
som var bifogade aprilnumret, får med detta nummer ett nytt, 
vilka vi hoppas ha här inom januari månad, ifyllda alltså. 
Frågorna på formuläret förefaller kanske till en del litet 
dumma, men en del av dem är det dock nödvändigt att ni be
svarar, emedan ett kartotek över klubbens medlemmar skall upp
rättas. Samtidigt kanske jag får påminna om de frågeformulär 
som rör FM i DX-ing, vilka följde med Attention No 10/60. 
Kanske vi kunde få in dem också?

Överraskningspriset som lottades ut bland dem som sän
de in sina frågeformulär i god tid tillföll Lars Holmberg i 
Skinnarby. Priset består av ½ års gratis medlemsskap i FDXC. 
(Första ½-året 1961).

Priset för bästa rapporterna i DX-Cupens första omgång, 
vilket tillföll Jan Mosander, består även det av ½ års gratis 
modlemsskap i FDXC. (Första ½-året 1961).

Jag vill ännu påminna medlemmarna om att bidragen till 
Attention skall vara redaktionen tillhanda senast den 10 var
je månad. Attention har ju, nod undantag av septembernumret, 
under hösten regelbundet kommit ut omkring den 25. För att 
redaktionen skall hinna mod allt arbete, bör de alltså få in 
bidragen i god tid. Det har hänt att bidrag har kömmit ännu 
den 14. Hittills har dessa ännu hunnit med, men hädanefter 
kommer alla bidrag att skickas vidare till respektive reds 
den 11 varje månad. Detta betyder alltså att do skall vara 
på huvudposten i Helsingfors senast den 10. H-rod.



WORLD RADIO HANDBOOK 1961
WRH-61 har väl vid detta laget utkommit, digrare än 

någonsin. Till klubben här beställts 40 exemplar, och dessa 
kommer naturligtvis att gå åt som smör på hota stenar. Det 
är dock endast ett fåtal som har beställt den. Jag undrar 
vad de gör, som ännu inte har skickat in sin beställning.
Om ni beställer WRH-61 genom FDXC får ni den mycket billiga
re än om ni köper den från andra ställen. Priset är i år
500.- + porto (50.-), dvs. samma som i fjol.
KÖP WRH-61 GENOM FINLANDS DX-CLUB
Beställningar kan insändas till Finlands DX-Club, Poste Res
tante, Helsingfors. Sänd 550.- med det snaraste, så kommer
boken som ett paket på  posten.

-t- + 
I DX-aaja No 10/60 går man mycket hårt åt FFDXC, ja, 

mycket hårdare än vad som var fallet med Attentions ledare
för en tid sedan. Man vill bl.a. ha reda på om alla rappor
ter har vidarebefordrats till respektive stationer, om man 
har använt samma poängberäkningsgrunder både här och på andra 
sidan Bottenhavet samt hur do pengar som inflöt har använts.

Det är ju en hel del, men ingenting hörs från FFDXC.
Är det någon som har ont samvete eller ont om tid? Det
skulle vara bra intressant att få svar på en del frågor. Men 
det verkar ju nog son om vi skulle få vänta i evigheter. Vad 
är det fatt FFDXC?

+ + +
Man har för övrigt börjat planera en landskamp i DX-

ing  mot Finland däröver på andra sidan Bottenhavet. Det kan
förefalla ganska märkligt att planera en landskamp utan att 
höra den andra parten, Visserligen diskuterades en eventuell 
landskamp på den förras prisutdelning i Stockholm, men inga 
beslut fattades.

Bl.a. har påsken föreslagits som lämplig tidpunkt. Man 
har tom, efterlyst klubbar som är villiga att arrangera den 
svenska delen av kampen.

Jag skulle gärna vilja veta varifrån dessa planer har 
fått sitt ursprung. Vissa större svenska DX-tidningar har 
skyltat med dessa planer redan en längre tid. Hur skulle 
det vara om i fortsättningen även don andra parten skulle 
höras innan någonting publiceras? Jag kan med ganska stor sä
kerhet påpeka att påsken inte är en för oss lämplig tidpunkt.

Red.



KRITIK AV KRITIKEN
Det är inte ned någon större entusiasm jag sätter nig 

ner för att skriva ett svar på red's åsikter on nin senaste in
sändare. Jag skrev att "det kanske är orättvist att red besva
rar insändarna innan andra fått uttala sig i frågan". Min in
sändare* var lång nog, så jag gick inte in på närm a r e förklarin
gar. Red's svar var en belysande illustration ay vad jag nenade. 
Det enda son var personligt riktat till red var de nyss citera
de raderna. Nar red då svarar på min insändare bör det vara för 
att belysa saken på ett annat sätt, inte för att ned osakliga 
argument motsäga mig på varje punkt.

Red säger att samarbete medför en massa extra jobb för 
honom. Om vi tänker oss att FDXC skickar en stencil till en 
klubb och får en annan i  utbyte, kan jag inte förstå att red 
haft annat besvär än att posta den ena stencilen. Lika förnufts
vidrigt är red's uppgifter om att han inte vill sköta om att tu
sen tidningar på tvåhundra sidor kommer till. Det förstår jag 
så väl, men vad har det med saken att göra?? Jag har inte sett 
en enda DX-tidning med 200 sidor, inte heller kan jag tänka mig 
att de 2000 tidningarna har 0,2 sidor var. Främst var det ju frå
ga om de finländska tidningarna.

Red säger vidare att en sammanslagning med en svensk 
klubb är otänkbar. Något sådant har jag ju aldrig nämnt, så det 
behöver vi inte diskutera. I följande mening påstår red att 
samarbete mellan två klubbar kan upprätthållas utan sammanslag
ning. Så roligt att red har samma åsikt som jag. Det är ju det 
jag pläderat för hela tiden.

Relationerna mellan FDXC och VNDX-k känner jag inte till, 
vilket jag aldrig försökt påstå. Men jag vet att förhållandet 
mellan den klubb jag tillhört förut, SSWH i Åbo, och FDXC var 
allt annat än gott. Och om en red är så hätsk och överlägsen 
mot sina medarbetare, så varför skulle han inte vara det not 
andra klubbar? Oviljan till samarbete tyder ju redan på detta.

Argumentet att det skulle bli notsägandc uppgifter i en 
gemensam DX-tidning är inte särskilt hållbart . En DX-tidnings 
huvuduppgift är ju att servera läsarna nyheter och fakta om 
DX-ingen. On uppgifterna går isär härvidlag, är det mer än be
klagligt. Men det var antagligen inte det red tänkte på. Alltså 
tycks han vara rädd för att någon skall ha .en annan asikt än 
han. Visserligen syns det ju alltför tydligt att han inte tole
rerar opposition, men det kan inte tyda på annat än att red in
te är kompetent för sitt uppdrag.

Detta är mitt sista bidrag till tidningen som red.sekr.



För att undvika missförstånd vill jag framhålla att det into 
är redaktörens beskyllningar son är orsak till detta, så myc- 
ket mindre som de inte är berättigade. Men jag uppskattar liv
ligt red's omtänksanhet att göra det lättare för mig att avgå, 
i det jag inte behöver se tillbaka på tiden i redaktionen med 
någon saknad. Maj Palmberg.
SVAR: Ja, Maj, jag undrar verkligen hur det egentligen är. Är 
det du eller jag som är rädd for att någon skall ha en annan 
åsikt eller som inte tolererar opposition. Tror du verkligen 
att undertecknad är en person son lider av förföljelsemani, 
som har sin huvuduppgift i att skälla ned folk, son inte har 
några egna åsikter? Jag tycker att jag redan i min förra in
sändare, eller skall vi. säga svar på din insändare, nännde att 
den verkligen kan tas son ett inlägg från vilken nedlen son 
helst, det att jag är red behöver inte i alla avseenden be
traktas son on jag vore en auktoritet i ännet.

Jag har verkligen försökt framlägga nina egna åsikter 
i saker och ting, fastän det kanske ibland verkar son on jag 
talar i hela klubbens nann. Och det har jag varken rätt eller 
nöjlighet till, enodan person son får sina insändare publice
rade, själv svarar för dess innehåll. Och det är här jag vill 
påpeka att jag svarar på dina insändare som klubbnedlem , ej som redaktör.

Du börjar din insändare med att deklarera att du i en
dast en nening personligen riktar dig till red. Hur skulle det 
vara on du gick igenon dina insändare litet noggrannare? För 
det första skriver du övorst på din insändare no. 2 "Högt ärade 
redaktör". ????? On du en gång riktar dig not en viss person 
bör du väl inte bli arg on han personligen svarar. För det and
ra,' on du riktar kritik not Attention, vilken verkligen själv 
ej kan försvara sig, står det väl närnast. till hands att red försvarar den, eller hur?

Jag nännde tidigare att du' borde läsa dina tidigare in
sändare litet noggrannare innan du skriver en ny. Det är fullt 
ned notsägande uppgifter i dina olika insändare. I no. 2 skri
ver du bl.a. att det är slöseri ned krafter att utge en tidning 
skilt för varje klubb. I No 3 skriver du åter att FDXC skall 
skicka en stencil till en klubb, och få en annan i stället. Det 
skulle väl inte gå on det skulle ges ut endast en tidning. Dina 
räkneoperationer i no. 3 ä r  dessutom så invecklade att jag måste 
erkänna att jag inte skulle klara den ens on jag försökte.

Ja, vi har verkligen likartade åsikter i en del fall, 
och det tror jag nog att har konnit fran, fastän du inte kon- 
ner ihåg att ta fran det när du börjar ned skällningarna. Är 
jag verkligen så hätsk och överlägsen not nina medarbetare?
Man kan ju tolka nina uttalanden på nånga olika sätt, non on 
någon påstår att jag är hätsk i nina insändare, nåste jag säga 
att donna person själv inte är så värst vänligt inställd till 
sin omgivning, och därför har dåligt samvete.

Ja, jag skall inte vidare behandla saken,här, det kan 
kanske bli en aning enfornigt för läsarna, och dessuton har 
poleniken litet grand urartat, den.har gått till att vardera 
parton har börjat skälla ned varandra, och det är ju privatsa
ker, eller hur? On du ännu vill påpeka något skall jag gärna 
besvara det i brev.Bästa Maj, om jag frivilligt åtar nig att sköta någon
ting, slutför jag det också. Det är tråkigt att vi skall skil
jas son ovänner, nen jag vill bara säga, ptt trots att det till 
en del är mitt eget fel, så är det det inte helt.Eric Gagneur



Ärade Maj! Dagsmark den 27.11.60
Jag kan inte göra annat än bemöta din insändare i förra 

numret av Attention, eftersom jag är Attentions nuvarande tips
redaktör, och även tipssidorna fick ta del av dina åsikter be
träffande Attention och FDXC. Dina inlägg brukar alltid vara 
intressanta, ty du kan konsten att kritisera på det rätta sät
tet. Antagligen är det flera medlemmar, som har någonting på 
hjärtat men de är för lata att skriva om det! Ändå blev jag 
något överraskad, ty jag tror inte att det hör till vanlighe
terna att en tidnings redaktörer måste kritisera varandra för 
att få någonting att fylla sidorna nod.

Skall börja med förkortningarna, som inte är förkortnin
gar i egentlig mening emedan do enbart används av DX-aro. Du 
påstår att tipsen närmast liknar en telefonkatalog. Haller nog 
mod dig om det. Men do skall väl into vara skrivna son din se
naste insändare heller? Jag anser att man kan använda sig av 
don. Men vi kan väl komma överens on att låta "from" förbli o- 
förkortat fastän det nog är mycket vanligt att förkorta det 
"frm". Antagligen tror du att jag lider av förkortningsdille . 
Men det gör jag inte alls. Förkortningarna är mycket vanliga i 
DX-ing Horizons, GDX-aren, Kortbølgenyt m .fl. Ifall du inte vet 
vad de betyder, sänder jag gärna on fullständig förteckning mot 
svarsporto! I ett fall har jag dock fel. Det är beträffande för
kortningen av "according to". Det bör nog förkortas på "ditt 
sätt". Men alla gör sina misstag, eller hur? Dessutom är saken 
don, att då ingen brytt sig on att skriva någonting, så har jag 
gjort precis som jag velat!

Jag tycker nog att FDXC bör fortsätta i samma stil,allt
så att försöka få Attention att verka litet internationell av 
sig. Ty den representerar inte enbart en patriot som du, yttan 
on stor del av ungdomen i dotta land. Och då skall man väl into 
hålla för mycket på sig själv?

Du tycker också att Sweden calling DX-ers kunde över
sättas. Det gör inte jag! Det bereder ingen någon svårighet att 
slå upp de ord son förekommer i bulletinen i ett lexikon. Vot 
du att övning ger färdighet? Dessutom har FDXC en hel del ut
ländska medlemmar och de bör väl ka lika stora rättigheter att 
läsa och förstå innehållet i Attention som du? Ej heller anser 
jag a t t  WRH-bulletinen skall översättas. Men dot är ju klart, 
att ifall största dolon av de inhemska medlemmarna önskar få 
dessa bulletiner översatta måste de översättas. Men det är li
kadant här. Ingen vill något! Ingen tycker något! Ingen...,

Beträffande tipsen är jag av en helt annan åsikt. De får 
gärna vara skrivna på svenska. Emedan detinte bör vara så svårt 
för utländska medlemmar att förstå vilken station det är frågan om, då ju både namn, tidpunkt och frekvens är utsatta. Per
sonligen skulle jag föredra att skriva dem på svenska, men då 
de varit skrivna på"engelska förut, fortsätter jag att göra dot. 
Största dolon av tipsgivarna skriver nämligen på svenska. Dock 
gör ingon som du, alltså skriver själva tipsen på svenska, och 
avslutar sedan det hela med "Excuse me? I forgot to write in 
English again"!Du skrev också om en, efter vad jag fattade, utlovad 
spansk-portugisisk ordlista. Jag ber att få meddela att det fö
rekommer en spansk sådan i Malmö DX-aren. Och då du verkar att 
vara mycket intresserad av att få 'samarbete' mellan olika 
klubbar till stånd, kan du ju saxa den därifrån. Du tycks tro 
att samarbete och saxning är sanna sak. Men då tror du nog fel!

Jag skall avsluta min insändare nod ett par synpunkter 
på "Reclamos en la America del Sur". De är till största delen 
positiva. Måste nog erkänna att de varit till stor nytta för 
mig. Numera använder jag mig dock av en förbättrad förteckning. 
Jag har skrivit varje lands reklamer på skilda papper. Lyssnar



jag då t.ox. på en station i Kolombien (=Colombia) har jag en 
förteckning över alla reklamer son förekommer över kolombians-ka stationer på samma papper.   Göran Eklundh.
Herr Redaktör!

Trots att jag inte varit medlem i FDXC längre än under 
detta år, har jag i ett par års tid följt mod Attentions spal
ter mod stort intresse, eftersom jag varit aktiv DX-are. Orsa
ken till att jag nu vill göra nin stämma hörd är, att jag har 
tyckt mig märka att redaktionen har fått cn något felaktig bild 
av läsekretsen,genom att läsekretsens åsikter i Attentions spalter till 90% har varit = Maj Palmbergs.

Till en början vill jag säga, att Attention, även on den 
inte kan jämföras med t.ex, Substancial ock DX-News, mycket väl 
fyller sin uppgift att vara ett sammanhållande organ för FDXC:s 
spridda medlemsskaror. Eftersom jag själv råkar ha erfarenhet 
av duplicerade konventstidningar och svårighöterna med att få 
skribenter, anser jag det vara ett rent underverk att Attention 
överhuvud taget utkommer. De som most kritiserar Allt och Alla 
i Attention borde själva få vara nod och t.ex. skriva 25 fel
fria och jämna stenciler, eller plocka ihop och nita ihop 15 x 350 pappersark till roprcscntabla tidningar, så skulle 
do vara betydligt spakare i tongångarna. En honnör för do sla
var som sköter om att Attention kommer till!

Våd innehållet beträffar så är.det p å  det hela taget 
skapligt, då man betänker att äamna tiotal skribenter månad ef
ter månad skall försöka vara roliga och omväxlande utan minsta 
ansats till hjälp från läsekretsen. Några önskemål finns dock från min sida. Samla alla klagomål över läsekretsens slöhet till ett ställe, det kan onekligen bli en aning tjatigt att ef
ter varje artikel bli serverad ett klagoskri över sin egen lättja. 

Iden med att presentera länder i mera utförliga artiklar är god, men artikeln om Brasilien blev kanske en aning lång. 
Dessutom borde i dessa artiklar nedtagas mera om landets radio
stationer och sådant som berör DX-ing, och i stället strykas 
t.ox. städernas befolkningssiffror, vilka inte lär göra någon 
glad. Dessutom efterlyses flera tekniska artiklar. Det är ändå 
cn rätt stor dol av klubbens medlemmar som är inkonna i radio-' 
teknikens grunder, så dylika skulle säkert, vara välkomna, T.ex. 
beskrivningar på enkla tillbehör, antenner och förbättringar 
som man själv kan göra.på sin radio, redogörelse för super- 
heterodynens princip och annat av intresse. Givetvis framställt 
i så enkel form, att vem som helst skulle hänga med.

I samband ned Maj Palmbergs insändare i Att./11 vill jag' 
också framföra några åsikter. Vad samarbete mellan DX-klubbarna 
och saxande ur andra tidningar beträffar vill jag inte uttala 
nig, då jag inte har någon erfarenhet av sådant, men däremot 
fanns det annat som jag inte gillade. T.ex. ang. förk. & krit. 
mt. dm. Jag håller fullständigt ned om, att Attention bör vara 
skriven på svenska (inte tvåspråkiga tack!), men det förhind
rar absolut inte att både ett och annat bidrag kan vara avfat
tat på engelska. Och att översätta t.ex. Sweden Calling DX-ers 
finner jag högeligen onödigt. Har någon sett "t.ex. "Happy Station" översatt? Eller "Top Twenty"? Eller "World Radio Hand
book"? Det finns ingen son helst logisk anledning att översät
ta sådant. Engelskan måste ju i alla fall vara DX-arens andra 
modersmål, och då är väl varje övning välkommen. Den norska 
tidningen DX-News har ofta hela artiklar på engelska, utan att
någon opponerar sig.Vad förkortningarna beträffar, anser jag att de flesta 
är helt motiverade. Förkortningar är både ändamålsenliga och 
praktiska, men att de bör vara rått stavade håller jag med om . 
Och vem fasen har begärt att en tipslista skall vara v  a c - 
k e r!? Att förkortningar inte bör användas i övermått i 
klartext är givet. -Att tipslistan börjar likna en telefonka
talog?- Ja det är självklart; vad är väl tipslistan om inte ett
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slags DX-arens telefonkatalog?
Beträffande svar på insändare är det klart att red, får 

svara först. On någon av läsarna angriper Attention, d.v.s. i 
praktiken redaktionen, så måste väl den angripne ha rätt att 
försvara sig, utan att vänta på eventuella försvarare från 
juryn-läsekretsen !

Dessutom anser jag, utan att på något vis avse någon 
bestämd person, att man i insändare skulle slopa det otroligt 
uttjatade uttrycket "jag blev missförstådd" och i stället an
vända uttrycket "jag fick visst inte fram vad jag egentligen 
menade" - ingen förkortning precis, men ärligare.

Henrik Nyqvist.
Det börjar röra på sig. Våra medlemmar, tycks vakna upp 

ur sin dvala, och börja tänka. Dessa två österbottningar är 
verkligen värda varsin eloge för att de lyckats dra sig upp ur 
det bottenlösa träsket, dvs de kan både läsa, skriva och tänka 
Vackert! Jag hoppas bara att flera dras med i strömmen.

Ja, Görans insändare får tala för sig själv, men Henriks skall jag litet kommentera.
Tack skall du ha för berömmet, det är mycket välkommet. 

Du har aldeles rätt i att det fordrar mycket jobb att utge 
Attention.

Jag skulle vilja påstå att vi på redaktionen inte har 
fått någon felaktig bild av'läsekretsen. Saken är nämligen den 
att vi här försöker få medlemmarna att producera någonting. Du 
skriver bl.a. att Attention inte kan jämföras med t.ex. Sub
stancial. Det har du onekligen rätt i, men det finns dock on
förklaring på detta. För det första är det ju ett förbund av
flora DX-klubbar som utger S. Detta betyder i praktiken att 
de har flera personer att välja på då det kommer tillatt ut
dela redaktionsposter. FDXC har visserligen tagit ett långt 
steg not ett liknande förbund genom de lokalklubbar vi har.
En annan sak är att DX-ingen är så pass mycket mera utbredd i 
Sverige än i Finland att svenskarna kan tillgodogöra sig 
t.ex. annonser som finansiering av sina tidningar. Det kan inte 
vi. Nåja, nog om detta. Hon jag skulle ännu vilja påpeka, att
trots att det är vår strävan att komma upp i samma klass somt.ex. just Substancial, år det inte meningen att vi skall ha 
en liknande tidning. Tills vidare kommer nog Attention att nara 
som don är, men om ett par år kommer den nog att ha ändrat ut
seende litet.

Jag är medveten att artikeln om Brasilien var onödigt lång, men on du studerar innehållet i den tidning där den in
gick kommer du att finna att den är ganska mager. Som du ju 
vet är det undertecknad som skriver artiklarna on Sydamerikas 
stater, men jag har tyvärr inte så mycket tid till lyssning 
nuförtiden att jag skulle kunn a  åta mig att skriva om länder
nas radiostationer och annat son hör DX-ingen till. Vad sedan 
beträffar tekniska artiklar, är det mycket svårt att få någon 
att skriva dom, men jag skall göra mitt bästa för att få något 
till stånd.Ja, resten har jag ingenting att säga om, var och en 
som har med det -att göra får ta åt sig. Eric Gagneur.

Om någon har en trafikmottagare till salu, är det bara 
att kontakta Dage Groop, Strandgatan 46, Kristinestad.

Hur var det med Hallicrafters S 38 E, Dage?



KLUBBENS NAMN
Då vissa framställningar gjorts mot klubbens namn så

som varande språkvidrigt, vill jag härmed framhålla följande: 
Klubbens officiella namn är Finlands DX-Club r.f. Det

ta framgår tydligt i klubbens stadgar. Emedan klubben är en 
registrerad förening, fordras enligt Lag om föreningar, 2 kap 
13 § 7 mom., given den 4 januari 1919, en majoritet  på
minst 3/4 av de avgivna rösterna for att ett ändringsförslag 
skall kunna gödkännas.

Dessutom, om namnet ändras till Finland's DX-Club r.f. 
vilket enligt engelskt språkbruk är det riktigaste, skulle 
denna lilla apostrof ständigt vara en kalla till förargelse 
för den som använder namnet i skrift, och skulle den dock 
alltid eller oftast bortlämnas) vilket i så fall kunde an
ses som ett brott mot klubbens stadgar. De som startade klub
ben har antagligen velat visa att DX-ingen är en i mycket hög 
grad internationell hobby, genom att fastställa klubbens 
namn till Finlands DX-Club r.f. H-red

+ + +
OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 
KLUBBENS NYA ADRESS är fom. den 15.12.1960 följande:

FINLANDS DX-CLUB r.f.
POSTBOX 214
HELSINGFORS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS 
Ovanstående adress skall alltså fom. nu användas när ni skri
ver till klubben.
På de kuvert och papper som klubben hittills har låtit trycka 
står det fortfarande Poste Restante, men de som använder des
sa bedes ändra adressen. Så fort de gamla lagren tar slut, 
trycker vi nya med rätt adress. H-red.

+ + +
Attention kommer kanske med en del nyheter år 1961, vem vet? 
Det lönar sig alltså att prenumerera på tidningen även nästa 
år, genom att inbetala medlemsavgiften för 1961 på postgiro
konto 15993. Avgiften är oförändrad, dvs. 600.- per år, el
ler om ni vill 300.- per ½-år. För utlänningar resp. 15 och 
8 IRC. Betala, din avgift så fort som möjligt, så får du At
tention regelbundet varje månad. MÄRK! Tidningen kommer att 
utkomma inom utsatt tid även under år 1961!
Helt år 600.- (15 IRC) ½ år 300.- (8 IRC) Konto No 15993

H-red.



KONGOS FRAMTID har inte ljusnat, STridigheterna mellan de väst- 
vänliga kretsarna Mobutu-Tshombe å ena sidan och Lumumba och 
hans anhängare å andra sidan tar sig allt allvarligare uttryck. 
Redan nu står FN på minus och kassan får föga förstärkningar. 
Sovjetstaterna och deras anhängare vägrar betala omkostnaderna 
for FN:s aktion och även stater som sänt trunner till Kongo ho
tar att inställa hjälmen* Främst har Ghana son anhängare av
Lumumba opponerat sig mot FN:s^stöd åt Mobutu, nu vill även In
donesien tillbaka sina trupper. Som sedan meddelades i förra
numret har FN inte kontroll över radiostationerna. Men de sänder 
dock vissa tider från Leopoldville, nämligen 06.30-17.00GMT och 
19.00-19.30 på 9755 kc/s och 13*30-13.45 GMT på 1 1 .795 kc/s. 
Nyheter från Kongo serverar alla stationer, så dem torde man in- 
te lida brist på. Men om man vill hora objektiva och intressan
ta rapporter därifrån, rekommenderar jag Radio Bruxelles, Bel
gien. De franska sändningarna är de detaljrikaste, men även de 
engelska sändningarna är intressenta.

DEBATTERNA i Förenta Nationerna har till största delen upptagits 
av diskussion om Kongo och det gamla välkända om imperialism,
For tillfället är man upptagen med en annan sak. nämligen nya 
medåemmar till säkerhetsrådet. Rådets icke ständiga medlemmar 
väljs for två år i sänder, så att det årligen hålls val för tre 
nya platser. Nu har redan Förenade Arabrpubliken och Chile in
valts, men den tredje platsen är obesatt, Portugal och Liberia 
har uppställts som kandidater, och det år möjligt att saken är 
avgjord då ni läser detta. Jag minns tydligt hur jag senaste år 
en hel natt lyssnade på omröstningarna om platserna i säkerhets
rådet. Turkiet och Polen var huvudkonkurrenter, men även Finland 
var uppställd på förslag. Efter otaliga "ballots"(omröstningar) 
avgjordes saken så att de fick sitta ett år var. Det var direkt
sändningar från FN:s högkvarter jag lyssnade nå. Den som vill 
höra dem kan ratta in WDSI . Den sänder för FN kl.14.30-17*00 
GMT 22690 kc/s=13,83m.. och kl. 19-00-23.00 på 17.830 kc/s^16,83 
m, De sänder direkt från generalförsamlingens debatter på eng
elska och franska. Dessutoin ges kommentarer nå samma s^råk, 
(Enligt uppgifter från VNDXC)



MAURETANIEN ÄR EJ VÄLKOMMEN I FN enligt de omröstningar som 
gjorts i generalförsamlingen. Allmänt väntades det att Mauretäni- 
en skulle intas och bli den 100de medlemmen i FN, men östblocket 
röstade omkull det hela. Mauretanien, som är belägen på Afrikas 
västkust var förut en självständig republik inom franskaM sam
väldet, men förklarade sig helt självständig i slutet av novem
ber. Marocko har gjort anspråk på överhögheten över Mauretanien, 
men några godtagliga skäl kan de inte ange, och ingenting torde 
heller ändra faktum att raden av nya självständiga stater i Afri- 
ka utökats med en.

FOCUS forts.

I VÄSTTYSKLAND har det cirkulerat planer om att upprätta en 
ny radiostation, som skulle vara statsunderstödd eller helt stat
lig. Detta har naturligtvis väckt skarpt motstånd från Östtysk

land, som har nog med att hindra sina skyddslingar från att höra 
de x många västtyska stationer som finns i detta nu. RIAS Berlin 
har länge varit utsatt för hot och anklagelser från öst. För de 
flesta västtyskar utanför Berlin är det omöjligt att höra RIAS 
på grund av störningssändarna. När vi hör den bland de lättaste 
stationerna här, har vi svårt att föreställa oss detta.

FINLAND LIGGER EFTER DE ANDRA NORDISKA LÄNDERNA ifråga om lyss- 
nartäthet, enligt rundradions årsberättelse. Finland är tionde 
bland det europeiska radioområdets länder. Statistiken toppas av 
Sverige med 364 radiolicenser per 1.000 invånare; i jämförelse 
med Finland en betydande summa, då vi har 276 licenser ner 1.000 
invånare. Beträffande TV-licenser leder Storbritannien med 195 
licenser på 1000 invånare, medan Sverige har 81 och vi 7,9.

SPANSKA FRIHETSRADION (Radio España Independiente, Estación 
Pirinaica är en kommunistsändare riktad mot Franco-regimen. Den 
upprätthålls av kommunistpartiet som landsförvisades sedan Franco 
stärkt sin makt och blivit diktator. Den har varit i gång ända se
dan spanska inbördeskriget 1936. Den sänder på ett otal frekvenser 
bl.a. 6950,8070,10110, 10650, 11260 och 13748 kc/s. I Finland hör 
man den utmärkt på 39 meter s bandet. (Uppgifter ur DX-radio)

RADIO MALI HAR BYTT NAMN och heter numera Radio Senegal. Änd
ringen är en följd av upplösningen av xx federationen mellan Se
negal och franska Sudan.



Protokoll fört vid Finlands DX-Clubs möte den 28.10.1960 hos 
Daniel Söderman. Tio medlemmar var närvarande.
§ 3. Stig-Olof Fernström valdes till extra ordinarie representant i FFDXC i stället för ordinarie Marcus Öländer.
§ 4. Leif Lehtonen valdes till extra ordinarie II sekreterare 

i stället för Tor-Henrik Ekblom, vilken i tjänsteålig
ganden vistas i Danmark.

§ 5. Marcus Ölander valdes till DX-Editor efter Tor-Henrik Ekblom.
§ 6. Beslöts att klubben skulle skaffa nya QSL-kort i Finlands 

färger, dvs. ordet FINLAND i blått på vitt botten.
§ 7. Beslöts att FDXC skulle byta klichéer av QSL med intresserade klubbar.
§ 8. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Protokoll fört vid Finlands DX-Clubs möte fredagen den 11.11. 
1960 på Stadion. Sju medlemmar var närvarande.
§ 3. Förra mötets protokoll upplästes.
§ 4. Beslöts att följande möte skulle hållas på Stadion den 

25.11.1960. kl. 18.30.
§ 5. Attentions utgivning och DX-Cupen diskuterades.
§ 6. Mötet godkände en anhållan från Karleby Ungdomsförenings DX-klubb om att de skulle få bli lokalklubb till FDXC. 

Namnet skulle vara Karleby Ungdomsförenings DX-klubb - 
FDXC Lokal.

§ 7. Redaktören lovade att novembernumret av Attention utkom
mer i tid.

§ 8. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
+ + +
DX-CUPEN

Endast sju deltagare behagade skicka in sina rapporter 
från andra omgången i DX-Cupen. Det säger ju sig självt att 
de nio som inte skickade i några rapporter, har gett walk o- 
vcr. De sju som skickade in sina rapporter fortsätter alla 
mod tredje omgången i början av januari 1961.

Troligen hade jag valt för svåra stationer den här 
gången, dvs. de sände alla på 16 eller 19 m.b., vilka inte 
går så bra just nu. Av de tre stationerna hade 5 deltagare 
hört Canada och Japan, medan endast 1 hade hört WRUL. 

Resultaten:
Bengt Rehnman - Anders Nygård w.o. - 12
Jan-Håkan Nylund - Håkan Sundman 12½ - 6
Dage Groop - Heijke Tallroth w.o. - w.o.
Jan Mosander - Sture Skog 5' - 6½
Pertti Äyräs - Rune Karlström w.o. - w.o.
Sven-Erik Hjelt - Leif Blomqvist w.o. - 4
Leif Lehtonen - Göran Cedercreutz w.o. - w.o.
Sven-Erik Wiik - Folke Tegengren 21 - w.o.
Sven-Erik Wiik hade alltså de flesta poängen, men han 

hörde också alla tre stationerna. Priset för bästa rapporter
na går denna gång till Jan-Håkan Nylund. Vad priset består 
av, meddelas i nästa nummer, som utkommer den 25 januari 1961.

P R O T O K O L L



Utslagna blev alltså de nio som ej skickade in sina
rapporter inom utsatt tid. De övriga sju går vidare till
tredje omgången.

Programmet för tredje omgången:
4 jan (onsdag) 19.30-20.00 GMT R.Bucharest 9510 - 31.54

6190 - 48.46
4 jan (onsdag) 20.30-21.00 GMT R.Luxembourg 6090 - 49.26

1439 -208
6 jan (fredag) 20.15-20.45 GMT "Music USA" 9620 - 31.19

m.fl.
Grundpoäng: R.Bucharest 2 p 

R.Luxembourg 2 p
VOA 1 p

Rapporterna skall vara tävlingsledaren tillhanda senast den 
15 januari 1961. Rapporter som anländer efter detta datum 
godkänns inte, och de skickas ej heller vidare.
Glöm bort magnetofonen, den är en förbjuden manick.
Resultaten av tredje omgången och programmet för fjärde om
gången publiceras i Attention No 1/61, alltså den 25 januari 
nästa år.
Kom ihåg att bästa rapporten får ett pris.
Parena i tredje omgången:

1. Leif Blomqvist - Jan-Håkan Nylund
2. Sture Skog - Håkan Sundman
3. Sven-Erik Wiik - Jan Mosander

Anders Nygård står över.
Av de sju deltagare som återstår, kommer tre att slås 

ut. Anders Nygård går automatiskt vidare till fjärde omgången
LYCKA TILL: Eric.

+ + +
DX-FACE

Den här gången skall jag presentera klubbens förra ord 
förande, Börje 'Bob' Hielm.

Bob tillhör klubbens äldre medlemmar, han föddes för 
33 år sedan i Helsingfors. Till yrket är han flygkapten, och 
för det mesta när man skall ha tag på honom är han ute på 
flygning. Han flyger såväl inhemska som utländska rutter för 
Aero.

Hans DX-bana började den 6 november 1953, trots att 
han skickade sin första rapport den andra juli 1949 från Eng
land till Finlands Rundradio. Detta QSL var också det första 
 som anlände. Sedan dess har han fått över 160 QSL från om
kring 100 olika länder. Det bästa QSL-et hittills är enligt 
honom själv Radio Cultura de Araraquara i Brasilien (FFF), 
vilken station sänder med 0,5 kW på 120 m .b.! Inte så illa.



Bobs favoritstationcr är R Luxembourg, VOA, SBC, BBC och R 
Ceylon. Han deltog i FM åren 1957 och 1959, och placerade 
sig vardera gången son tredje. I landskanpen beläde han on 
hedoYsan 17 plats. Bob är en mycket samvetsgrann och flitig 
DX-ar e , han har nämligen hållit reda på alla de rapporter 
som han har sänt iväg, och de är ca. 655 rapporter på 7 år.

Bob är en mycket språkkunnig man, föruton svenska och 
finska talar han nämligen norska, danska, tyska, engelska 
sant något franska och spanska. En mängd hobbies har han 
också föruton DX-ingon, husbygge, trädgård, botanik, flyg, 
raketer, science fiction och färgfotografering.

Som jag redan nämnde var Bob tidigare FDXC's ordföran
de, och den sysslan skötte han i många år. Han torde dock va
ra bättre känd för Attentions läsare son QSL-redaktör, vilken 
syssla han alltfort sköter.

Bob är en äkta representant för de nutida vikingarna, 
om jag får uttrycka mig så. Han är av medellängd, kraftigt 
byggd, ljus, och dessuton har han blå ögon. Efter sin semester 
i Portugal i fjol somras, hade han ett litet ljust skägg som 
passade honom alldeles utmärkt.

Bob har en villa i Westend utanför Helsingfors, ock 
om någon har lust att besöka honon där, tror jag nog att han 
blir väl emottagen. Det är dock skäl att kontakta honon före 
en eventuell visit, som sagt är han inte alltid hemma.

Eric.
+ + +

Fredagen den 13 januari 1961 är ett datum son ni spe
ciellt skall komma ihåg. Då har vi nänligen premiär för klubb- 
mötena 1961. Klubblokal den här gången; Bergmansgatan 16 E 29, 
Helsingfors, Det är alltså hos Dani Södernan. Alla välkomna! 
Tiden är f.ö. 18.30.

+ + +
Bidragen till nästa års första nummer  av Attention 

skall vara redaktionen tillhanda senast den 10 januari 1961. 
Även artiklar och insändare är mycket välkomna. Hur skulle 
det vara on alla skulle berätta vad ni hörde under julen och 
hur nyckot. Ett par sidor av Attention kunde ju anslås till 
det. Dessutom hoppas vi att vi får mycket tips och att ni 
får nyckot QSL. Dot skullo väl vara någonting on vi kunde 
börja det nya året med ett extra tjockt nummer.

Red.
KOM IHÅG klubbons nya adress: FDXC, Postbox 214, Helsingfors.



Alla läsare av denna spalt önskas härmed en riktigt god jul ned 
många klappar och Ett Gott Nytt År ned många QSL. Skörden denna 
månad kr synnerligen skral, men jag hoppas på bättre skrivariver när helgerna är över.
1. N J Jensen: R Addis Abeba svarade med brev på tre veckor efter
testutsåndning på 11955. 261 + 115 = 376
2. G Eklundh: Eastern Nigeria BS, Enugu, adress P.O.Box 35o, sva
rade pa 15 d. med brev. FFF på denna ¡'re vens. 2o5 + llo = 315
3. J Pettersson: La Voz de la Isla de la Palma brev, R Baku 4958brev, R Addis Abeba 11875 brev och UBC 5o26. 19o + lo4 = 294
27. S  Lundberg: R Marocaine  11735 och R Nac. Lima. lo5 + 62 = 167
29. A Nygård: 1 .¿nådens bästa kap: Emissora de Goa på 2158o  med brevpå engelska. 96 + 66 = 162
42. B Illman: R Marocaine 11735 brev och R Tunis 1197o.of + Dkj — ±43
56. B  Rehnman: RAI 7275. 66 + 48 = 114
63. J  Mosander: R Tashkent 1169o. 61 +'45 - I06
64. D Groop BBCFES 11725.  63 + 43 = I06
65. Maj Palmberg: BBCFES. 62 + 43 = lo5
89. S Skoog: VOA RHODES 1176o. 31 + 28 = 59
91. B Björkman: BBCFES 11725, CRF 7245, Yleisradio 612o, VOA RHOdes och Bolskie Radio. 28 + 26 = 54
112'namn finns fortfarande på listan, några nämnda men ingen glömd. 
Som sagt: fatten pennan till nästa nummer - eller har ni faktiskt inte fått några QSL?
73 73. 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73

B o b .
+ + +

Vad skulle ni tycka on nyheter i nästa års Attention?
Jag menar alltså sådant son oj förokonrit i Attention tidigare. 
Låt oss ta ett par cxenpel. Det skulle kanske vara intressant 
att veta hurudana konditioner det har varit i landet under den 
gångna månaden. Detta innebär att medlemmarna skulle berätta 
litet on hur stationerna har hörts, när det har varit speciel
la Afrika-konds, speciella Sydamerika-konds, inga speciella 
konds alls. Ock sedan en annan sak. Hur inverkar din DX-ing 
på ditt hemliv. Är det någon därhemm a  som blir störd, har 
denna någon uttalat några önskemål visavis din DX-ing osv. Det
ta är en diskussion som kunde föras i Attentions spalter, så 
kanske vi alla kunde få några tips on hur vi skall tära oss åt 
för att anpassa oss lämpligast till DX-ingen och hemlivet. År 
någon intresserad? H-red.



GMT - SINPO DX - HINTS KC/S - METERS

0245

0330

0400

0415

0445

0500

0600

0700

0730

0735

0800

0817

0850

0900

0915

0915

0930

1130

Swan Island: Radio Swan 6000-50.00, heard in Spanish 
11/12. 32543.  ed
Venezuela: YVKB R.Dif.Venezuela 4890-61.35 was also 
noted 11/12. The program consisted of LA music and 
commercials in Spanish. 45434. ed
Costa Rica: TIFC Faro del Caribe 9645-31.10 noted in 
English with sacred music and religious talk. 43433.

ed
Peru: OAX8E R.Loreto 9520-31.51 presented Peruan dance 
music 11/12. 43544, ed
Costa- Rica: TIQ R.Casino 5954-50.39 was heard at 34423 
on 11/12. ed
Colombia: HJCF La Voz de Bogotá 5960-50.34 played LA 
rhythms to sign off 0600 on 11/12.. 54544,. ed
Dominican Republic: HI3U R. Caribe 9486-31.62 noted with 
"Revista de la Media Noche" on 7/12. IP/ 0700 'Desde 
Ciudad Trujillo, R.Caribe La Voz Antillana que la vuelta 
al mundo". 54555-4. sew,ed
Austria: Austrian Radio 6155-48,74, heard 0700-0730 on 
7/12 with light music and annc. 54545. jds
Japan: R.Japan 11705-25.63 heard on 7/12 to 0750 in the 
morning transmission to Europe. 42543̂ . This stat. is 
usually strong but mostly heavy interfered from Moscow 
and Peking on the same fq. jds
Jordan: Amman 9530-31.48 heard 29/11 to 0750 vith Arabic 
music. 35433. ids
USA: United Nations Radio in New York over VOA/KNBH on 
11870-25.27 heard in English 8/12. 43533. ed
Japan: R.Japan 17855-16.80 heard to 0825 in the General 
Service with music ánd news in Japanese. 44534-3.jds
Australia: R.Australia 11740-25.55 featured Nat "King"
Cole in a music program. QRK 3-4, QSB. tl
Brazil: R.Tupi Rio de Janeiro 11765-25.50 heard to 0920 
on 3/12 with music and advertisements. 35543. jds
Ecuador: HCJB 9745-30.78 was heard in English playing 
religious songs. QRK 4, QSB. tl
HCJB was noted 12/12 at 0930-1000 with 'Starlight sketch
es" over. 6050-49.59. 44544. ed
New Zealand: ZL2 on 9540—31.45 was heard with "Music in 
the air" 7/12. 45444.  ed
South Korea: HLKA on 9640-31.12 played Korean folk music. 
QRK 2-3, BC/QRM.  tl
Japan: JOZ2 Nihon Shortwave Broadc. Co. on 6055-49.55 heard 
with piano music played by Joe "Fingers" Carr. ORK 2-3, 
QSB. The date was 22/11. tl



1230

1300

1400

1400

1415

1430

1445

1500

1500

1.530

1700

1715

1715

1715

1715

1720

173C

1730

1750

1140 Malaya : R.Malaya 7200-41.67, noted with Hawaiian music. 
QRK 2-3,.BC/QRM. tl
Taiwan: BCC Taipei 15225-19.70 was heard on 8/12 with 
"The little Dragon Show". IS.': 3 as best. jm
Taiwan: BCC Taipei 6095-49.22 carried "Little Dragon 
Show". QRK 2-3, strong interferences from R.Luxembourg.

¡ip
Jordan: Amman heard in Arabic on 7155-41.92. ORE 4.
On 27/11 at 1430-1530 they were heard with a reouest 
program of Western music. 54555. jp?ed
USSR: R.Tashkent 11690-25.66 heard in English. QRK 4.

ss
Greece: VOA/Rhodes 11760-25.51 heard with tunes from 
the musical "Oklahoma". QRK 3. ss
Australia: R.Australia with ''Listeners' choice" on 
11740-25.55. QRK 3. jm,ss
Pakistan: The Home Service of R.Pakistan on 11672-25.70 
heard with news in English, 8/12 QS^ 3. njj
Hongkong: ZBW3 R.Hongkong on 3940-76.14 he?rd with BBC 
news 21/11 and Chinese music. QRK 2-3, C^/QRM.tl,sew
Vatican State: Vatican Radio heard in English on 15120— 
19.84. QRK 5, NIL... ss
Greece: VOA/Thessaloniki beginning  ̂ transmission in 
Armenian on 15285-19.63. QRK 5. ss
German Federal Republic: R.Liberty heard on 3990-75.19. 
QRK 2—3 because of badly jammed! jp
Congo: R.Brazzaville was heard carrying news in English 
7/12 on 11725-25.58. QRK 3.   jm
Congo Republic: Leopoldville is very strong with tests 
to Europe on 11755-25.52) the language is French. Close 
down around 1900 hours. Ask for reports aco. tl.'^TH is: 
B.P. 3171. OSA 4-5. tl ,jp,njj
Liberia: ELWA on 15085-19.89 heard in French directed to 
Madagascar and Congo, Closes 1800. 7/12 QSA 3-4. njj

sew
Nigeria: Eastern Nigeria Broadc.Serv., P.O.Box 350, Enugu 
on 4855-61.79 played requested music 8/12. 43544. ed
Ghana: Ghana Broadc.System on the new frequency 7275- 
41.24 heard with songs by "Trio Los Indios". QS^ 4-5.

tl
Katanga: R.Katanga, Elisabethville on 11865-25.88 was 
heard with typical Congolese music 21/11. QRK 4. tl
Senegal: R.Senegal is testing on 15115-19.85 in three 
languages. 45544. QTH: Box 1785, Dakar. lb
Mozambique: R.Cl.de Mozambique over CR7BM on 3221-93.13 
heard in Portuguese with Laurindo- Almeida, ORE 2-3 andcw/onn. ti



1800 Angola: CR6RF R.Cl. de Benguela 9502?-31.57 was audible 
20 minutes on 25/11. QRK 2-3, BC/QRM. tl

1800 South Africa: SABC on 15280-19.63 played a.o. Elvis'
version of "O Sole mió". QRK 4-5, QSB. tl

1800 Morocco: Radiodiffusion Marocaine 11735-25.56 heard in
English with news at 1815. 45544, lb,jp,njj

1800 Dominican Republic: Radio Caribe on 15065-19.92 heard
with popular music and advs. 1930-1945 in French asking 
for musical requests and saying that reception acc. 
listeners is best in the 19 m.b. OSA 2-4, QSB. njj

sew
1807 Ethiopia: R.Addis Ababa 11955-25.10 heard testing in 

English to Europe to 1845 on 27/11. 54534. jds,njj
1815 Liberia: ELWA is testing on 15085-19.89 to Middle East, 

on Sundays to 2000 both in English and Arabic. On 11/12 
55445. ^fricap. news in English at 1830.-On weekdays 
they hav only Arabic at 1845-1930. ed,lb

1830 South Africa: Springbok Radio 3356-89.42 heard with a 
a usual commercial program. OSjl 4. sew

1900 Japan: R.Japan 6080-49.34 often weak reception. OSA 2,
BC/ORM. From 1930 covered by VO^/BBC opening in Polish 
on same fq. njj

1900 South Africa: SABC on 4810—62.37 heard on 28/11*with 
English news and a comment. QS^ 3-4, CW/Q3M.- jp.njj

1900 Indonesia: RRI Djakarta 11710-25.62 very strong 1900- 2000 in English to Europe including "Turntable time".

1900 Congo: Brazzaville 11725-25.58 is usually strong with 
French programs. QSj 4—5. tl,njj

1930 French Somaliland: Djibouti on 4780-62.76 is heard in 
in Arabic. Close down 2000 with ID. in French. jp

1930 Gabonese Republic: R.Gabon 4770-62.8-3 heard 29/11 with
"Ici Paris - Consier Africaine" which was a program with 
contests and popular music. QSA- 3, C'V/QRM. njj

1930 USA : AFRS New York over WBOU5 on 17780-16.87 heard with 
"Panorama" which includes very fine music. QSA 5 and 
NIL almost every day. sew

1930 Senegal: R.Senegal at Dakar on 11895-28.22 noted in French 
on 8/l2 playing both popular and dance music. 53544.ed

1930 Brazil: ZYN33 R.Sociedade da Bahia 11875-25.26 was heard 
6/12 with "Alka Seltzer" songs (=commercials). 43534.ed

1945 Kuwait: Kuwait on 4967.5-60.40 was noted with Arabic 
music and songs at 3 on 29/11. njj

2000 Nigeria: Eastern Nigeria Broadc .Serv. on 4855-61.79 has 
been logged with OSA 3. Ip

2000 Azores: CSA97 at Ponta Delgada on 4865-61.66 is often 
very strong playing popular Portuguese music.jp,njj



2000

2015

2015

2030

2030

2030

2030

2035

2100

2100

2100

2115

2U5

2130

2130

2130

2145

2145

2145

Guinea: R.Conakry 4910-61.10 was heard with politics 
in French on 29/11. QSA 3. njj
Australia: ABC Melbourne over VLH11 on 11880-25.25 has a very good period. 9/12 popular music a.o. "Goodness, 
gracious me" sung by Peter Sellers and Sophia Loren. 
54555. ed
Liberia: ELWA on 4771-62.89 heard 29/11 with "Back to 
the Bible". QSA 3, Cw/QRM. njj
Congo: R.Brazzaville 4795-62.57 was heard to 2100 on 
23/11 with African music and shorth French news. QSL 2-3.

nj j
Brazil: ZYH29 R.Dragao do Mar 4775-62.84 was noted with 
"Coca Cola" advs., popular music and "Informacoes do 
mundo". QS^ 3, CW/QRM. sew,njj
Brazil: ZXC7 R.Tupi de Rio on 6115-49.06 was heard with 
advs. and popular music. 4, BC/QRM. njj
Canada: CHOL R.Canada on 11720-25.60 heard 20/11 with 
English to Europe including "Listeners' corner" and 
"Focus", which is a program of popular music. QSA 4.

njj
Japan: R. Japan was heard with "Scandinavian hour" in 
Swedish on 9525-31.50, on 23/11. QSA 5, OSB. sew
Australia: R.Australia is heard regularly on 15240- 
19.69 with good redability until 2200. On Saturdays 
at 2200 with 'DX report". lb,ed
Jordan: Amman has been heard with Arabic news on 7155- 
41.92. QSA 4. sew
Argentina: LRA Radiodifusion Argentina al Exterior was heard on 117 0-25.58 in Italian and French. On 7/l2 
OSA 3..BC/QRM. njj
Nigeria: NBC Lagos on 4990-60.12 with an English program 
as u.s.ual. QRK 3, CW/ORM. ip
Peru: OAX4T R.Nacional Lima on 15155-19.80, heard 6/12 
to 2245 with serious music, annc. a.s.o. 35543. jds
Brazil: ZYW R.Brasil Central on 11815-25.39 was heard 
playing "Musica brasileira". 4. sew
Brazil: Radio Globo on 11805-25.41 was heard with a 
political comment. QSA 4. sew
Brazil: R.Nacional Brasilia has been heard some times, 
7/12 with popular US music and advs. QSA 3-4. njj
Australia: VLH15, ABC Melbourne 15230—19.70 heard with 
ABO news. 34533. lb
Brazil: R.Cult.de Pocos de Caldas on 9645-31,10 was heard 
at 43543. Still audible at 0030. lb
Brazil: ZYV61 Radio Guaiba was logged playing LA music, 
QSA.5-4, BC/QRM. sew



2200 South Korea: HLKAa The Voice of Free Korea is heard
every night on 9640-31.12 with an English transmission 
to Europe followed by French at 2250. 44444. lb

2210 Venezuela: YVLK R.Rumbos on 49.70-60.36 was heard with
talk in Spanish on 29/11. 44434. Heard at 2330 carrying 
advs. and popular music. QS^ 2-3. jds,njj

2218 Windward Islands: WIBS Grenada heard on 30/11 to close 
down 2230 on 5010-59.88, local news and music. 54444.

jds
2220 Senegal: R.Senegal 4893-61.32 was heard with dance music 

and French news at 2230. QSA 3. njj
2230 Mauretania: R .Mauretanie 4855-61.79 heard 1/12 to 2300 

with African music (arabic style!). QS4 2,- CW/QRM.
njj

2230 Congo Republic: Leopoldville 11755-25.52 w's testing in 
English on 7/12 to 23-15. QS/i 4-5, "'SB. " njj"

2230 Venezuela: YVMG R.Popular, Maracaibo on 4810-62.37 was 
audible on 30/11 with news, advs. and music.- 44334.

yds
2300 Venezuela: YVKB R.Dif.Venezuela 4890-61.35 w^s noted on 

1/12 with news, political comment and advs. OS"*- 2, C'̂ xx.
njj2300 Ivory Coast: R.Abidjan 4942-60.73 was heard with dance 

music on 1/12 to 2330. QS^ 3. jPs^jj
2300 North Kore: R.Pyongyang is still going strong on 6250- 

48.00. QS-i 3. English to 2330. jp
2310 Chile: CE1515 R.Corporacion 15150-19.80 heard on 1/12

with advs. and popular US tunes. 2330 "Coca Cola Parade". 
Q&i 2-4, ')SB and QRR, njj

2320 Liberia: R.Liberia 3255-92.15 played popular music to
sign off 2345, a.o. "Little Donkey" with Nina and Frederik. 
ID. "This is R.Liberia, Station ELBC, Monrovia". 44534.

ed
2330 Chile: CE970 R.Cooperativa Vitalicia 9700-30.93 heard on 

4/12 with "Bailables RCA Victor" and ''Coca Cola" advs.
ID. "R.Cooperativa Vitalicia, Santiago la Voz de Chile 
para toda America". 45444. ed

2345 Peru: O X4T R.Nacional Lima on 15155-19.80 was heard with 
a children program and news. 2-3, QSB. njj

2345 Mexico: YEWW La Voz de la America Latina on 9500-31.58 
was heard in Spanish annc. "La Voz de la America Latina 
desde Mejico", 25/11 QRK 2-3, QSB. tl
CONTRIBUTORS: njj — NJ Jensen,Frederikshavn,Denmark.

tl - Timo Lehtiö, Virkby. jds - John D.Stewart, Romford,Essex,
England, jp - Jan Pettersson,Uppsala', Sweden, lb - Leif Blomqvist,
Botby. jm - Jan Mosander,Helsingfors-Tölö. sew - Sven-Erik Wiik,
Öja,Gamlakarleby. ss - Sture Skoog,Närpes,Norrnäs. Thanks!
CATCHES from the UNIVERSALITE
4970 kc/s North Borneo: R.Sabah has English 1300-1400.
5050 kc/s Cook Islands: ZKIZA R.Rarotonga has now 1 kW. Good 
signals 0545—0630 but heavy CW/QRM1
17835 kc/s Goa: Emissora de Goa logged in English 1900-1930.



SWEDEN CALLING DX-ers 579,580 and 581 
GMT kc/s
Brazil: Radio Sparedo on approx. 15020, heard at 1900 hours 
with dance music, apparently in conjunnction with Radio Tupi.
Colombia: Radio Santa Fé, Bogotá, is a new station heard as late 
as 0830 on 4965. Heard in Sweden 0645-0730. Postal address is: 
Apartado 9359, Bogotá, Colombia.
Dominican Republic: HI4V Radio De Campo, Santiago, is putting in 
good signals 2200-0300. Don't get this mixed up with R.Santiago 
on 6310.
Radio Caribe is now transmitting 24 hours a day on 9485, 0100- 1000 on 6210 and 1015-0045 on 15065. English mailbag at 2145 on 
9485 and 15065.
Goa: Emissora de Goa has experimental transmissions to Africa in 
Portuguese at 1530-1630 and in Konkani at 1630-1730 on 21580. 
17835 has been off the air since the end of September (Of. the 
"tips" from the UNIVERSALITE, ed)
Lebanon: Beirut broadcasts in French twice weekly, viz. a request 
program on Sundays lOOO-llOO and a juke box program on Saturdays 
1830-1900. Can be heard over e ly kW transmitter on 8036. However 
the frequency seems to vary around 8010.
Madagascar: Radiodiffusion de Madagascar has a special Sunday 
programme of sport and music 1345-1700 bn 1466, 5835 and 7880. 
Have tried two Sundays but couldn't hear anything at any of the 
frequencies. A Nibi-Nibi? (ed)
Mexico: XEBR El Heraldo de Sonora, heard at 1500 on 11820.
Another Mexican, sounds like La Voz de Colonia, heard on approx. 
2920 at 0300 hours.
Taiwan: BCC Taipei is now broadcasting in English as follows-: 
1015-105C on 6095, 15345 and 17785, and 0130-0200 on 11735,
15345, 17795, and 17890.
Venezuela: YVOC Ecos del Torbes, has been heard with very strong 
signals on 3255 at 1050.
Windward Islands: Transmissions to Jamaica from the WIBS St. 
George's, is now on 15400 at 2100-2300, and 11715 at 2300-0215.

=̂ =̂ =.= +=+=: + -+=+-+-+=- + = +=+=+-+-+-+=+rr+=r+=+-+-+-+-=
LAPPFJÄRDS DX-CLUB - FDXC LOCAL 
Dagsmark. Redaktör - Göran Eklundh

Hej på Er latjönsar!
Det är mycket beklagligt! Endast två medlemmar har haft 

någonting att skriva och det som de haft på hjärtat har inte 
ens varit så viktigt ty det var endast listor över nyanländna 
QSL som de sänt in. Så nu har Dage Groop 105 poäng och Sture 
Skoog delar plats med Holger Ländgärds, båda med 61.poäng.

Beträffande Frimärks jakten har jag också ett pay ord att 
skriva. Segrare i December månads jakt blev änders Bäcksbacka, 
Helsingfors som hade sänt in. en fullständigt rätt lösning. På 
andra plats kom ???, ja, det är mycket svårt att avgöra ty det 
var endast en som deltogj Så nu kommer Frimärks jakten att göra 
några månaders uppehåll. Eder ärade red. tänker ta tillfället 
i akt genom att avsäga sig uppdraget som redaktör vid årsmötet 
som kommer att avhållas någon gång i januari.nästa år, Tid och 
plats är ännu icke bestämd. GOD JUL och GOTT NYTT ÅR! Göran



WORLD RADIO HANDBOOK BULLETIN 523-530  GMT kc/s
Aden: The Aden Broadcasting Service is now on the air 0530-
0530,-on,Sundays ^nd Fridays 0330-1000, 1200-2200. News in
Arabic "t 0655,0800,1600,1800,2000 and 2200. Fq. is 7170.
Central African Republic: R.Bangui is now on. the air as'follows: 
0530-0630 on 1570&5035, 1130-1230, on Sundays 0700-1200, on 1570 
&9515, 1645-2000 on 1570&5035, Tuesdays,Thursdays and Saturdays 
1700-2000. Powers: 1570-0.25 kW, 5035&9515-both 4 kW.
Ecuador: Here are som schedules for Ecuadorean shortwave stations 
1) HCVP4 4495 R.Atalaya,Manta 2300-0330. 2) HCGE2 3665 R.Nacional 
Espejo,Guayaquil 2300-0500. 3) HC2AU 4600 R.Atalaya,Guayaquil 
1300-0500. 4) HCGB1 4630 R.Nacional Espejo,Quito 1030-0600.
5) HCAS4 4790 R.El Mercurio 2300-0330. 6) HCLJ6 4755 La Voz de 
Bolivar 2300-0400. 7) HCIW5 4790 La Voz de los Caras 2300-0430.
8) HCRM3.4725R.Cultural Municipal 0000-0400. 9) HCIM1 4735 La Voz 
de Imbabura 0000-0330. 10) HCGH1 5985 R.Tarqui 1130-0400. 11) 
HCRPL 5010 R.Católica 1030^-04 30. 12) HCRI1 5170 Centro Radio- 
fonico de Imbabura 0000-0300. 13) HCMV5 5060 R.Popularll00-0430. 
14) HCDF1 5800 La Voz del Norte 1145-0400. HCNX3 6235 R.Caria- 
manga 2300-0400. 16) HCMV6 6260 R.Once de Noviembre 1145-0400. 
HCFK5 5900 R.Cuenca 1145-0500.
Greece: R.Athens is from November 6th on the air in English' and 
French as follows: 1715-1745 to W.Europe on 6075&9605, 1815-1845 
to Cyprus and 1900-2000 to N W  Europe on 6075&9605, 2200-2230 to 
Mediterranean on 9605&11720, 2300—2330 (repeat of 2200 program) 
to Mediterranean on 6075&9605.
Haiti: R.Caraibes,Port-au-Prince, is on the air at 1000—0400 over 
4VAB 1148 and 4VEB 6004. Verifies by letter.
Honduras: A new station is HRD4 "la Voz de las Colinas" operating 
on 4755 with power of 0.5 k'? ^t 1900—2100. Address: Hermanos 
Mendoza, Danli, El Paraiso. - The former "La Voz de Olancho" on 
4930 is no longer operating.
Maretania: A station at Aioun el Atrouss, relaying the main stat. 
of R.Maretania at Saint Louis, operates on 5055.with 0.25 kW. 
Times: 0700-0800, on Sundays 0730-0830, 1215-1330, 1945-2345.
Mongolia: The latest schedule of Ulan Bator Radio is reading:
Home Service in Mongolian 2300-0410 and 0800-1500 on 227-150 kW 
and 5960-50 kW. Relay R.Moscow 0930-1000 and 1400-1500. Foreign 
programs: Russian Mondays and Fridays at 1200, Chinese Tuesdays 
and Thursdays 1135, Kazakh Tuesdays and Saturdays at 1215.
Panama: active shortwave outlets are: HOL21 R.Hogar 5960 1100- 
0300. HP5B R.Cadena Miramar 6030 1100-0600. HOU31 La Voz del Baru 
6045 1100-0400. HOLA R.Atlantico 9505 1200-0400. HP5J La Voz de 
Panama 9607 1100-1300,1700-1900 and 2230-0300. HOF31 Onda Popular 
9685 1055-0500. All the other stations are currently inactive.
Seychelles: The Seychelles Broadc.Serv. at Mahé, is operating on 
4990 daily at 1415—1615. Power is 0.04 kW
Swan Islands: Latest schedule of R.Swan is reading: 1000-1200 
Spanish on 1160, 1300-1500 Spanish on 6000, 2330-2400 English on 
1160&6000, 0000-0400 Spanish on 1160&6000.
USA : R.Station KGEI is now on 15225, scheduled as follows: 2300- 
2400, Sundays 2200-2400, English. 0000-0245 Spanish. 0245-0315 daily (exc.Mondays) English.



Det glädjer mig oerhört att bidragsfloden denna gång varit god. 
Så skall det låta även i frantiden. Ett litet.nenento dock* 
Skriv allt.son har ned MV att göra.på skilt papper. På det viset 
sparas arbete och Onödiga nissförstånd.tillkonner inte aå lätt. 
Använd helst hela ark av fornat A4. Hoppas dessa "klagonål" 
inte'skränner er utan att bidragsfloden rinner lika strid nästa 
gång; Omkring jul och nyår är det ju fina möjligheter att ratta 
speciellt på MW.

TIPS

NYTT NYTT NYTT NYTT NYTT NYYTT NYTT

Göran Eklundh hörde den 29/11 den nya sändaren CNBC Radio på 
A1563 kc/s ned testsändning kallad 'Melody Hotel'. Stationensände 
på engelska. Address : Box 244 Hilversun HOLLAND. Vidare
uppgifter mottages ned iver!

MELLANVÅGS-QSL

1. Sven-Erik Hjelt: EAJ 28, R.Bilbao sände sitt nya kort efter
1 år och 7 dagar. 34;+ 62 = 96
2. Göran Eklundh: Spanjorerna tycks ha haft lång siesta,ty
Göran har fått kort och brev från EAJ20 R.Sabadell efter 11 nåna 
ders väntan. 35 + 57 = 92
5. Ralf Becker: Switzerland 529 och Vatikanen 1529* 18+ 23= 41
10. Sture Skog: Budapest 1187 vykortsQSLkort. 11 + 15 = 26
12. Bengt Björknan: SFB 566, BR 1602, Moskva 800 sant EFE14 La 
Voz de Madrid 1223 for dig till delad tolfte plats 9 + 15 - 24
irb9B2,8!W*M?? kort7-+ 5 " 14
25. Lars Illman: Deutsclandsender 185 ned kort 2 + É = 4

ALLA MW-VÄNNER ÖNSKES EN TRIVSAM JUL OCH ETT FRAMGÅNGSRIKT NYTT ÅRMV-RED.

BB - Bengt Björkman SEW =Sven-Erik Wiik SS = Sture Skog

GMT, kc/s. QSA/QRK Station.& progran
0230 1034 4/4 CSB2,R.ClubePortugues. Förlängt program den

6/12 ned fin dansmusik; //SEY/
0400 904 5/5 Deutsche Freiheitssender 904. Propaganda mot

väst-Tyskland och dansmusik. //SEY/
1800 1196 5/5 VOA/Munich. English. ' //BB
1810 800 3/3 Annan. Jordan.  Music //BB
19OO 1205 4/4 Poland. Swedish. //BB
.1900 1331 4-5 Roma I. Schlagers //SS2000 800 3-4/2 Amman. Arabsiska. /ySEW
2015 1187 5 Budapest. Carina&Romantica. //SS
2020 566 4/4 SFB. 'Treffpunkt Funkhaus'.. //BB
2-100 .800 3/2-3 EAJ5.R. Sevilla. Spanich'nusic. //SEW
2100 1378 5 RTF. Teater.- //SS
2100 1259 2-3    Voa/Courier. News in English. /V^S
2200 1223 2-4 EFE14.La voz de Madrid. PepsiCola. //BB
2310 1259 4/4 EAJ3.R. Valencia. Teater. .//BB



PTT - QSL
1. Undertecknad kan denna gång redovisa för en ny amris, nämligen 

Radio Corporation of America -RCA kallas den vanligen- som 
meddelar ändrad adress : 3 Hanover Square, New York 4 , N.Y.

Det var -som vanligt- ingen annan som redovisat för nya QSL. 
Det börjar verka rätt tröstlöst att upprätthålla en spalt.som 
av bidragen att döma inte intresserar många läsare. Saken kan 
möjligen delvis bero på att red^s skrivmaskin inte skrivit 
stencilerna på tillfredsställande sätt.Hoppeligen är spalten 
denna gång läsbar J

löd som följer: Ici Tunis, Centre de liaisons radiotelephoni- 
que des Pöstes, Telegraphes et Telephones. Cette transmission 
est effectué au niveau normale du parole pour juger de la

Tipsgivare: NJJ=NJ Jensen & AN=A.Nygård. Tack NJJ !
Under jullovet har undertecknad för avsikt att i samråd med 

red. Jan Tunér i Svedala upprätta ett slags ''World PTT Handbook''. 
Under våren kommer sedan station efter station att "presenteras" 
i Attention. Den som är intresserad av att PTT-listan skall bli 
så bra och fullständig som möjligt ombedes till undertecknad ö- 
versända uppgift om frekvenser,effekt och gärna prefix för de sta
tioner,;Som har meddelat dessa saker  ̂ Tack på förhand.

Och till dem som lagt PTT-xingen på hyllan eller inte försökt 
sig på saken vill jag bara sägas Ta och skruva litet grand/på 
banden 22000-25000,19-21000 3 16-17000,12-15000 kc/s, så får ni se 
hur intressant och spännande PTT-jakten är. Och en förmaning; 
Lyssna aldrig till annat än test-sändningar ^

Frekvensen för WER 29 var 19980 kc/s 42+37= 79

Några PTT -tipss
07.15 PTT Leopoldville. Congo, 20900 kc/sA, QRK 4,Fr,Eng,Sp. AN.
07.25 PTT Teheran, Iran, 1S650 kc/s , QRI( 3-4 , Engl. AN.
14.20 C&W Manama, Bahrein, 20200 kc/sA, QRK 3; Engl. AN.
19.30 PTT Copenhagen, Denmark, 4890 kc/sA^QEK 3 ; Engl. NJJ.
22.15 PTT Tunis, Tunisia, 4760 kc/s A, QBE 2-3, French.Anropet

aualité du circiut. NJJ

(adress: Högvalla, Karis.)
73

Anders Nygård
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Pestbox 214 
Helsingfors 
Finland
Ordförande 
Vice ordförande
I sekreterare
II sekreterare
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Attention utkommer omkring den 25 varje månad. Bidragen bör 
vara redaktionen tillhanda senast den 10 varje nånad. 
Prenumerationspris (för icke nodl.) Helt år 500 nk
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Eftertryck tillåtes on källan angives
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FINLANDS DX-CLUB r.f.
A dress: P .R . Helsingfors

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

Loggblad 10 st ....................................................................... 20: —
Engelska rapportform ulär, 25 st ....................................  100: —
Spanska rapportform ulär, 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: —
Klubbm ärke ........................................................................... 250: —
M edlemsavgift (vari ingår prenum erationsavgift för
A tte n tio n ...................................................................................  600: —  */ iå r

300 :— i/s år

World Radio Handbook och annan tillgänglig D X -litteratur sändes m ot 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 IR C  ^  år och 15 IR C  1 år.

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

FI NLANDS DX-CLUB r.f.
Vi har egna kortvågsprogram på engelska över Finlands Rundradios
kortvågssändare i Björneborg.

»ARO U N D  T H E  W O RLD », 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 .

»M U SICA L M AILBAG », ett m usikaliskt önskeprogram alla övriga fredagar 
kl. 16.00— 16.30 G.M.T., kl. 21.00— 21.30 G .H .T. 49 m b.

»FIN L A N D IA  M IX T U R E », varje måndag
kl. 16.00— 16.30 G.M.T. 19 & 16 m b.

OIX 7 6120 k c /s=  49,02 m. 15kW,
O IX5 17800 k c /s =  16,85 m. 15kW,
O IX4 15190 k c /s=  19,75 m. lOOkW.

Lyssnarrapporter är välkom na 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



Allt
för

Elekfrofoto Oy
H E L S I N G F O R S  
Annegatan 16 
Tel. 55658


