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M E R A  BIDRAG 
Som alla har märkt har det nu och då i tidningen 

ingått en vädjan till medlemmarna o m  att dessa skall skicka in bidrag till 
redaktionen. Detta beror väl främst på att det inte är meningen att det. 
är redaktionen ensam som skall stå för allt som står i tidningen. Nej, 
det är alltså meningen att alla klubbens medlemmar skall vara med o m  
att göra en tidning som vi kan kalla klubbtidning.

Hur skulle det vara o m  en dagstidning skulle till att 
skriva alla sina nyheter själva? V e m  skulle sist och slutligen tro på 
dem? Ingen naturligtvis, emedan det som de i så fali kommer fram med 
är deras egna fantasifoster, och vem är nu intersserad av sådant?

Det är samma sak med Attention. Den behöver bidrag 
som kommmer från flera olika håll. Var och en som vst något nytt tjänar i 
detta fall som en nyhetsbyrå och bör således skicka in nyheten till en cen
tral som förmedlar den även till andra intresserade. Inte gör redaktörerna 
tidningen enbart för nöjes skull, man kommer dock inte ifrån att det ibland 
är ett nöje att redigera en tidning, den tjänar också som en sambandslänk 
mallan klubbens medlemmar som ju är utspridda över hela landet.

Hur skulle det alltså vara o m  ni, kära läsare och med
lemmar, skulle ta er själva i kragen och skicka in litet tips och andra 
bidrag till redaktionen. Det är ju klart att a m  alla skulle skicka in en 
artikel till ett nummer så skulle vi ju inte få det att rymmas, men nu 
och då kan det vål ändå göras. Alla bidrag mottas dock med tacksamhet, 
och såvitt möjligt publiceras alla i tidningen.

Det skulle vara roligt som omväxling att ge ut en 
tidning där man själv i n t e  svarar för en större del av innehållet.
Detta är förstås en utopi, hur skulle det gå till? Här får man bara sitta 
och nöta ut sin egen tankeapparat med funderingar över hur man skall 
få tillräckligt med innehåll i tidningen̂ , för att den inte skall bli alltför 
mager, men ingen hjälp får man. Finns det verkligen inte annat än slö
fockar i klubben? De flesta tycks leva enbart som parasiter på vad de 
får av andra.

Eric.



Den hår gången skall jag presentera en gosse som inte 
har synts till på m  ten och sammankomster så ofta, men ändå var t med
lem i klubben ganska långe Han heter Carl-Gustaf Halme och har med
lemsnummer 82

Carl-Gustaf föddes den 6 3 1937 Ekenås, och år alltså 
23 år gammal För tillfället studerar han de ekonomiska vetenskaperna i 
Svenska Handelsh gskolan i Helsingfors H a n  påbörjar i höst sitt andra st i- 
dieår. F ör tillfållet jobbar han som sommarvikarie på Nordiska Förenings- 
bankens huvudkontor i Helsingfors. Sin vriga tid spenderar han vål för det 
mesta hemma i K öklaks.

Carl-Gustaf b rjade DX-a år 1955, närmare bestämt den 
8 novembeä. Sedan dess har han h innit erhålla ca. 70 olika stationers QSL
1 ca. 50 länder. Farsta QSL-et kom från R Nederland. Hans båsta QSL lår 
vara FE P C  anila och R  Angola - CR6RZ Han Lyssnar med en 6 r rs ASA 
gjord år 1957 och använder 2 antenner, en 20 m. L-antenn och en 15 m  T- 
antenn Rapporter skickar han dock numera ytterst sporad skt, kanske 5-10 
per år. Hans favoritstationer år VOA. Polen och Holland. Snyggaste QSL-et 
har kommit från F E N  Tokyo. Han deltog i F M -en åren 1957 och 1959, place- 
r ngarna var 35 och sista. I fjolårets landskamp belade Carl-Gustaf en he
dersam nästs sta placering. Vanligen lyssnar Carl-Gustaf mellan 22 00 och
02 00 G VT, (då når han g r det)

Carl-Gustaf år en mycket livaktig grabb. F r 'tom att han 
har en god port on h.imor (han är j ̂ hankeit), sysslar han med ornitologi, 
skytte och fotografering Hans st rsta hobby år dock fotbollen Han år stöt
tepelaren i K^klaks Bollklubbs representationslag, han spelar vänsterytter. 
(EUer var det h ger nner, jag kommer nte så noga i håg, i kedjan spelar 
han åtminstone) Dår utmärker han sig alltså som lagets målfarligaste spot- 
tare.

Ja, det var litet o m  C-G Hoppas att ni känner igen honom 
på gatan når ni m  ter honom någon gång Han brukar alltid ha klubbens märks 
på kock uppslaget

Nåsta nummer av Attention utkommer i augusti och består 
den då av en tipsbulletin. Bidrag till denna bulletin tas tacksamt emot f re 
den 10 augusti (Se ledaren). Septembernumret kommer sedan som vanligt 
och till det numret hoppas vi att vi får rikligt med bidrag, det år ju det 
första f r säsongen I september kommer gen klubbmötena upp på program
met och vi hoppas att så många som m öjligt har m öjlighet att ställa upp 
på åtminstone något av höstens möten

D X - F A  C E

Red.



H A L L I C R A F T E R S  S 38 E

Den som vill ha en liten trafikmottagare till ett pris som  inte 
är alltför högt, har här sin stora chans. Hallicrafters S 38 E är nämli
gen en mycket trevlig liten 5-rörs mottagare. Förutom att den till utseen
det är snygg är den även en liten "skarping".

Den är inte alltför stor, endast ca. 40 cm x 30 c m  x 25 cm, så 
den tar inte upp så mycket utrymme på bordet. Skalan, som sträcker sig 
över hela framsidan på apparaten, täcker alla band från 540 kc/s till 31 
Mc/s. En elektrisk bandspridare underlättar mycket vid inställandet av 
en station. Skalan är uppdelad på fyra band: mellanvåg (540 kc/s - 1600 
kc/s), kortvåg I (1600 kc/s - 5000 kc/s), kortvåg II (4.8 mc/s - 14.5 mc/s) 
och kortvåg III (13 mc/s - 31 mc/s). Bandspridningsskalan är uppdelad i 
100 log-enheter. Det är synnerligen lätt att avläsa skalan på grund av att 
den är så stor.

Radion har, skulle jag säga, endast en nackdel, den tål spän
ningar enbart mellan 105 och 125 volt, men detta kan ju lätt avhjälpas m e 
delst en transformator. Radion drar 30 watt. Ljudte är ovanligt bra för en 
trafikmottagare, den har inbyggd högtalare samt uttag för hörlurar, eller 
o m  man så vill, extra högtalare.

På en liten panel under skalan finns "manöverknapparna". De 
är sju till antalet och fördelade på två rader. I den nedre raden finns längst 
till vänster knappen som "manövrerser bandspridningen, "bandspread", föl
jande till höger är volymkontrollen, "off-volume", följande bandväljaren, 
"band selector", och längst till höger finns huvudkkalans knapp, "main 
tuning". Ovanför dessa finns de tre återstående knapparna vilka är små 
röda knappar med endast två lägen. De är från vänster för "receive - stand- 
by", "AM - C W "  samt "speaker - phone". Alla knappar är lätt åtkomliga.

Jag måste säga, att när jag provlyssnada apparaten första gången 
blev jag angenämt överraskad. Trots litenheten visade den sig vara en 
mycket fin sak. Priset är inte högt, ca. 40.000.-. I detta pris ingår ock
så transformatorn.

O m  det är någon som skulle vara intresserad av att äga en så
dan apparat, är det bara att vända sig till klubben med förfrågningar så 
ordnar sig saken. Som sagt tror jag inte att en eventuell köpare skulle 
komma att tycka att det skulle vara ett dåligt köp. Tvärtom. M en vi kan 
ju återkomma, eller hur?

Eric.



DEN FEMTIONDE STJÄRNAN

På den amerikanska nationaldagen den 4 juli hissades för första gången 
sfjärpbaneret med 50 stjärnor. När Hawaii den 21 augusti 1959 upptogs som stat 
i den amerikanska unionen gav presidenten samtidigt order om att .fl.aggan skulle 
få sin 50:e stjärna. Den ersätter den 49-stjärniga som togs' i bruk i fjol efter 
Alaskas inträde i unionen. Men alla flaggor med 48 eller 49 stjärnor behöver 
inte kasseras, det är nämligen inget formellt fel att använda dem så länge de 
är i gott skick.

Stjärnbanerets historia går tillbaka til 1777, året efter den amerikanska 
oavhängighetsförklaringen. Innan unionen bildades sågs många olika flaggor på 
den nordamerikanska kontinenten. Nordmän på vikingafärde gjorde strandhugg un
der den svarta korpens baner, Columbus förde med sig den spanska flaggan över 
haven, pilgrimerna landsteg med den brittiska flaggan, holländska kolonister 
samlades under Nederländernas fana, fransmännen företog sina:upptäcktsfärder 
under skydd av den kungliga franska liljan, och i Delaware hissade svenska ko
lonister den blågula flaggan. Varje indianstam hade sin egen flaggsymbol. Immi
granter av alla raser och nationaliteter förde med sig lojalitetssymboler till 
den amerikanska kontinenten.

Fura eller halvmåne?
Under frihetskriget använde de ännu inte förenade kolonierna olika samlade- 

symboler. En tall med mottöt "En vädjan till himlen" prydde den unga amerikan
ska marinens flagga. Skallerormens varning "Trampa inte på mig" användes som 
symbol av många kolonister längs atlantkusten. "Frihetsflaggan" på blå botten 
med en vit halvmåne i övre hörnet samlade försvararna av Charleston, South 
Carolina, år 1776. Bunker Hill-flaggan hade likaledes blå botten, men i stäl
let för halvmåne fanns där en vit ruta med ett rött kors och en liten grön 
tall. Kolonin på Rhode Island.använde sig av en flagga ned ett blått ankare 
under ordet "Hopp". Påfallande lik stjärnbaneret, var den flagga som frihets- 
styrkoma' förde i slaget vid Bennington den 16 augusti 1777°

När Washington tog befälet över de kontinentala trupperna vid Cambridge, 
Massachusetts, år 1776, stod han under "Grand Union Flag", som emellertid 
alltjämt uppvisade beroende av Storbritannien. Rutän i Övre hörnet fylldes av 
St Georgs kors ( England) och St Andrews kors (. Skottland ).

En ring av stjärnor.
.Det första stjämbaneret — "Stara and Stripes" - skapades och introducera

des som national flagga av kongressen den ,14 juni 1777* Den dagen iakttas 
alltjämt som flaggans dag i Amerika. Den hade tretton stjärnor, representeran
de de 13 ursprungliga kolonierna, och tretton längsgående pöda och vita ränder. 
Stjärnorna? placering varierade men det populäraste arrangemanget fanns i 
Betsy Ross-flaggan uppkallad eftér den sömmerska som antas ha sytt den första 
- där stjärnorna satt i en ring så att ingen stat kunde peka på företräde fram
för den andra.

När den -nya nationens gränser vidgades och två nya stater tillfördes unio
nen utökades också antalet stjärnor och ränder i flaggan till 15. Det var den 
flaggan som motstod fientligt bombardemang vid Fort McHenry, Maryland, 13-14 
september, år, 1814, och inspirerade Francis Scott att skriva "The Stars and 
Sprangled Banner".

När delstatsfamiljen fortsatte att växa beslöt kongressen att återvända 
till de ursprungliga tretton ränderna och endast öka antalet stjärnor i, rektang
eln. Sedan 1818 har varje ny stat tillfört flaggan en ny'stjärna, ökningen av 
antalet stjärnor i flaggan-återspeglar därför den amerikanska nationens till
växt samtidigt som de 13 ränderna symboliserar styrkan i landets traditioner.

( Saxat ur HBL , 2.7.1960 )/ Torre.

NÄSTA NUMMER AV ATTENTION UTKOMMER I AUGUSTI I FORM AV EN TIPSBULLETIN. EDRA 
BIDRAG ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA FÖRE DEN 10 AUGUSTI. I SEPTEMBER BLIR DET MERA 
LÄSBART DÅ ATTENTION UTKOMMER I TIDNINGSFORN.^KOM IHÅG ATT ALLA TIDER I VAR 
KLUBBTIDNING ÄR I G.M.T. REDAKTIONEN VÄNTAR PÅ EDRA BIDRAG.......

T R E V  L I G S O M M  A R D X  - ING,



Jag har skrivit till flera olika radiostationer och be tt att få en   liten av intervju av medarbetarna på stationen för att fä en inblick i 
cn stations arbete, som ju inte består bara av prat i nikrofoncn. Det 
första svaret har ja^ fatt av Prags svenska sektion, sou sin vana tro
gen villigt svarar på lyssnarxnas frågor. Här är således deras bild av 
den svenska sektionen:

''Först de som sysslar med breven när de konraer. Oet är sbta SVA son 
skriver in don i en stor bok. Sedan plockar vännen PIANKA fram kartote
ket. Vi för nämligen kartotc^ över korrespondensen för att veta vilka 
QSL-?kort, souvenirer o.s^v. vi har sänt.. Sedan sorteras breven, oftast 
av chefen RUTH/dat är också hennes ki"umalur som står under våra svarsr 
brev/till de olika medarbetarna. VERA. skriver ut väldiga mängder post- 
kort, sedan expedierar hon posten när JARDA, JARMILA, SILVA och LIEKO  
fått sina brev skrivna. Vi kan tala om att de ligger kreniskt på efter-i- 
kälken, ty ett så litet gäng har ju svårt att besvara tusentals lyssna
res brev. Vintertid när DX-säsongen pågår som bäst får vi upp till 1000 
brev i månaden, medan det på sommaren naturligtvis är mindre. Men se då 
har brevskrivarna också semester... Från Finland blir det ca. 30-50 st. 
i månaden.

Och så över till programmen. Här medverkar JARDA, JARMILA, SILVA,LIEKO, 
HASSE framför mikrofonen och det är klart att vi använder oss av de moder
naste tekniska hjälpmedel. Slutresultaten påverkas förutom av hallåmännen 
av regissören HANKA, för att inte tala om teknikerna. De senare får vi 
samsas om med flera sektioner.

Alla hallåmännen och -damerna utför också redaktionsarbete i form av 
artiklar, reportage, intervjuer o.d. Sektionens stjärnreporter är.dock 
PAVEL, som är modig och energisk nog att följa en sotare till taket bara 
för att verklighetstroget kunna skildra hans arbetsmiljö. Pavel är för
fattare till många populära programserier vi har haft t.ex. I Nordens 
spår och Jag förvandlades till en skugga.

MILOS,JOSEF,HASSE och LIEKO sysslar också med översättningar från 
tjeckiska. PLANKA är den stora idrottsspecialisten, aktiv landhockeyspe
lare och mannen bakom de flesta idrottskrönikorna. Han får hjälp av MI- 
LOSyHASSE och JARDA, för allesammans är de idrottsentusiaster.

Ungdomshörnan,det är MILOS' domän. Han vet mycket om frimärkssamling 
och radioamatörverksamhet, film och annat som intresserar ungdom.

Tjeckoslovakien och Norden är en programpunkt som HASSE håller trå
darna i och han får hjälp av bl.a. MILOS och LIEKO .
  SILVA har blivit populär för hennes stämningsfulla vykort från Prag, 

JARMILAS reportage skildringar är: livliga och LIEKO kämpar mellan de oli
ka smakriktningarna i musikprogrammen. "Allt för alla" är hennes paroll,



men proportionerna vållar ofta huvudbry. Diskusiionen om.musiken i sänd
ningarna liknar närmast ett "perpetuum mobile"/Heureka! Lyssnarna och vi 
har äntligen funnit det ! 
 Brevlådan är ett kollektivalster,som ni säkert redan märkt. Det är ju

skiftande röster i brevlådan och således är* det' alltid två i sänder som 
sköter den saken.

Som ni ser är driften på en sådan här sektion, som aamtidigt är redak
tion, korrespondenskontor och mycket annat brokig, som livet självt^ Det 
finns tusen-uppgifter,"alltid nya varje dag. Undra då inte på att resul
tatet inte alltid blir mönstergillt.,Därför är synpunkter från lyssnarna 
välkomna och en Stor hjälp i arbetet.'*

Så långt alltså Pragradion. Återstår bara att tacka för redogörel
sen och att hoppas att Attentions läsare ger sitt tack genom att sända 
brev till Prag med rapporter på deras program.

F.ö.. kan jag meddela att -de som vill ha brewvänner i Tjeckoslovakien 
kan skriva till ungdomstidskriften Czechöslovak Youth, Panska 8 ,Praha 3.

MP

T V  - S Ä N D A R E  P Å  219 M

Taklagsöl firades på torsdagen den 7 juli vid Finlands -största TV-station i 
Ylöjärvi. Stationen har ett 67,5 meter högt torn av stålbetong,nen på tornets topp 
kommer ännu en 152 meter, hög mast av stål uppföras. Tornet blir då hela 219 meter 
högt.

Stationen i Ylöjärvi kommer att förmedla sändningar som kan mottas på ett av
stånd av 80-100 km. och omfattar då ett område med 450 000 invånare. Stationen väntas 
bli färdig inom loppet av- detta år.

Det program som sänds genom stationen kan ses i bl.a. Björneborg.Virdois,Jämsä, 
Lampis och Loimijoki och vid goda yttre förhållanden t.o.m. på längre avstånd. Nytt i 
fråga om denna TV-station är att alla de utrymmen som krävs för den tekniska apparatu
ren i motsats till vad som är fallet vid de övriga stationerna,har placerats i betong- 
tornet.Tidigare har man för dem uppfört en särskild byggnad. Tornet i Ylöjärvi har ut
rymmen i 22 våningar. I tornets sextonde våning finns det en utkiksbalkong för allmän
heten.

Byggnadsarbetena på den stålmast som skall uppföras ovanpå själva tornet inleés 
i slutet på juli månad. Mastens vikt uppgår till närmare 40 ton, men med det stödvaj
rar som håller uppe masten i lodrät ställning uppgår den tyngd som vilar på betong- 
tornet till inte mindre än 120 ton.

JUBILEUMS - KONKURRANSEN, 5 til 11 September 1960.
Som kjent skal DX-LISTENERS CLUB. arrangere en stor konkurranse i. September i 

förbindelse med dens 5-års jubileum. Startavgiften är no.kr. 3*00 eller 2,25 sv.kr, 
(Kan betalas med IRC:n too,hoppas red)Anmälningar till DX-LISTENERS CLUB, c/o Bengt 
Jonasson, Box 15, Lunnarp;Sverige.

Konkurransen er åpen for alle DX-ere i Skandinavia og går ut på å avlytte 10 
bestente stasjoner,2 stasjoner i rescrve, og alle deltaker for tilsendt 2 nr. av DX- 
NEWS,konkurransenr. och premie nr. Og alle deltaker med minst<8 avlyttede stasjoner 
får klubbens jubileuns-diplom. Det skal skrives,en halv timmes rapporter fra hver st. 
som vil bli sendt til-dé förskjellige stasjoner etter at vi har kontrolert progrande- 
taljene. Klubben utgir spesial-QSL for l/2 IRC per stk. Siste dag for innmeldingen er 
den 15 augusti 1960 men vi må be om at dere gjør dette i god tid slik at vi.kan garan- 
tere at' konkurranseprotokollen rekkcr frem til deltakerene i god tid.

DX-LISTENERS CLUB,Nøtterøy,Norge.

( HBL 8/7-60)



K L I P P T  O C H  N E R S K R I V E T  ,av Torre.

Hej igenf "Nu är det sommar och nu är det sol.....  " osv. Men Attention skall
ut, itid hoppas jag. .Well, let's go around the papers and DX-news.
For Project Larry in Liberia -
where the U.S. has signed a 40-year agreement with that country for the proposed 
transnitter base - the Voice plans to install six 250-kW and two 50kW shortwavers. 
Though physical distance from the U.S. and other inconveniences may tend to' slow 
down Project Larry's completion,the Voice plans to offset this in part by putting 
to use some of the blueprints and experience from the Greenville project. The 
Voice of America is ready to get moving on the Liberia project July 1 if Congress 
approves the money.

(Programming via Ken Boord.)
Fortsättningen på Tanger sändarna torde alltså bli"stationerade" i Liberia.

NYTT FRÅN DX-ALLIANSEN, Hilleby, Sverige.
DX-Alliansensparlament i Lindesberg samlade femtiotalet kortvågslyssnare i början 
av månaden. På mötet blev det val av styrelse för DXA och följande kända "namn"fanns 
i de våldas krets: Kurt Jonsson,Stockholm nyvald ordförande, Stig Ygemar,Lindes
berg, Sven Olof Junhall,Halmstad, Bengt Dalhannar,Lidingö, och Arne Ersson,Gävle.

I egenskap av DX-Editor, kan jag;härmed även meddela att DX-Alliansen liksom tidi
gare kommer att få disponera ett 6-7 min. program på svenska i våra DX-program den 
tredje fredagan varje månad. DX-Alliansen verifierar alla korrekta rapporter på 
detta program med ett special QSL-kort. Adressen enligt ovan.Det hör till god ton 
att skicka med 1 st. I.R.C.,för DXA är ingen"bahkirfirma". Det känner alla till 
son varit med och startat en DX-organisation....

Sedan saxar jag litet ur Alliansnytt 34-
KAN ALLIANSEN FÖRBÄTTRA DX-HORALEN ?

Ar det inte på tiden att Alliansen får möjlighet att sanera DX-"moralan", sådan 
den yppar sig på en del håll? Jag syftar på den typ av DX-are som "rekvirerar" QSL, 
utan att ha hört stationen. Antingen skriver de kort och gott och begär ett QSL, 
utan rapport, eller också fabricerar de en rapport, med hjälp av andra tmps, WRH , 
programblad etc.
Alliansen torde inte för närvarande ha befogenheter eller tillräckligt inflytande 
att självmant påta sig denna "korrektions" - och dömande verksamhet. Nej, det måste 
bli en sak på lång sikt. Och ingen DX-are ska bli stämplad som "skummis" och fuska
re förrän man sett till att killar av hans sort fått en ärlig chans att bli "goda" 
DX-are. Och handen på hjärtat, klubbledare ovh tidningsredaktörer, har alla verk
ligen fått det ? Jag tror inte det, så länge som stationerna ( på sina håll ) ge
nom slapphet eller okunnighet genom att verifiera vad som helst uppmanar avarterna, 
och framför allt så länge som en nybliven DX-are kan tas upp som medlem i en DX- 
klubb utan att bibringas elementära kunskaper om vad DX-ing är, och vad hobbyn krä- 
var av honom.
Ty jag vågar påstå att det finns tonåriga DX-are som handlar i god tro då de sitter 
och plankar tidningstips eller på annat sätt fabricerar rapporter, jag hoppas bara 
att de inte är så många. Men att de är tillräckligt Hånga för att märkas, även hos 
stationerna, det har vi kunnat konstatera de sista åren. Ja, de har även spårats, i 
tidningarnas insändarspalter, där det t.b.a. förekommit fall där personer ( troli
gen i god tro) försvarat dem.
Sedan några år tillbaks har det inom Alliansen funnits planer på att ånyo sända ut 
en rundskrivelse till radiostationerna, med diverse ipnehåll om Alliansen,hobbyn mn. 
Jag.tycker att den skrivelsen även kunde innehålla en påminnelse till stationerna 
om vad som krävs av en god rapportöi? och om vad som krävs för att en rapport skall 
kunna verifieras, och vidare skulle stationerna underrättas om att forts.



Alliansen helt tar avstånd från de svenska DX-are som missbrukar förtroendet.
Samtidigt bör det även sannanställas en "instruktion" om riktig DX-ing, en DX- 
arens moralcodex, om Du så vill. Den ska tillställas alla existerande klubbmed
lemmar, och var#e klubb skulle högtidligen förbinda sig att sända den till varje 
nytillkommande medlem. Och strängt taget borde en nytillträdandc medlem inte få 
medlemskap i eh klubb förrän han skriftligen förklarat sig ha tagit del av inne- 
h&ll&t. Genom en sådan i och för sig naivt enkel åtgärd skulle vederbörande kan
ske lättare inse att det ligger något allvarligt bakom*
Först sedan allt detta blivit genomfört ( något år efterår ,eller så) borde 
Alliansen få befogenheter att efter vederbörlig utredning och "rättegång" bränn
märka DX-are som ägnar sig åt avarter, varvid det svåraste straffet väl lämpli
gen borde bli uteslutning ur alla klubbar, eventuellt parat med någon form av 
svartlistning hos stationerna.

/ Jan Erik Räf.
Detta är någonting att tänka på för var och en som håller på med DX-ing. Jag kan 
nästan på rak arm säga att FDXC helt står på Räfs sida betr. ovanstående. Något 
borde göras, och det är bara att sätta igång. FDXC skall redan inkommande höst 
duplicera "instruktioner" om uppgifter betr. DX-ing till alla medlemmar. Jag kan 
dock meddela att FDXC i början av verksamheten,utgav "en DX-ares första hjälp", 
men idén borde återupplivas. Betr. "rekvireringar " av QSL kan jag också hjälpa 
till med uppgifter på vissa {'vänner" som idkar dylikt. Det kommer ju en och an
nan rapport till Finlands Rundradio.... Säg bara vilket"departement" som
skall ha det i Namn och adresser finns på ett antal redan.... -^ Torre.

PLANERADE DX - TÄVLINGAR. 
DX - COMPETITIONS.

5 - 11 s&ptember DX-Listeners Club
1 - 10 oktober Sundets DX-Club

10 - 15 DX-Club Lundensis
2 2 - 30 Svalans DX-Club
lo - 13 novenber DX-A11iansens SM,

4 - 11 decenber DX - Companions
26- 27 DX - Club 57

AN.
Återstår att se när och hur DXFM-et 1960 skall hållas och VEK som skall ordna 
det ? Finns det frivilliga ? Hm.

From the Universalite.
From the ISWC.
Once again, the card that the B.B.C. is sending out with the picture of Big Ben 
on it is purely an acknowledgement and it not verification. The B.B.C. policy 
with respect to verifications is unchanged. Maybe through an error these cards 
has been endorsed with the date of reception but this is unlikely to happen again. 
Bolivia. CP 18 reports that Radio Aspiazo ( 1145 kc/s ) La Paz had it's facili
ties completely wrecked by bandits and during the raid a quantity of small 
equipment such as amplifiers,speakers etc. was stolen. ( RLR)(You never know...) 
LONG SHOT SPECIAL.
5180 kc/s. Australia, South Australia Police want reports. Nets begin at 2330 ,
0530 and 1005 GMT. Key and most powerful station VL5AP Adelaine with 250 watts.
( This of course is not a long shot for our Down under members, hi.)

arr. Halnstads RK.



Den första rapport son någonsin anlänt från Sydamerika till Finlands Rundradio? 
dessutom på FDXC/s progran , kon från : PY1 PE 1 A,

Enänuel Tavares Filho,
LopesTravao, 118 - AP 303,
Niterdi, R.J. Brasilien.

Det kanske intresserar er att få veta hurudan, en DX-areär i "brassarns^.^ocÉ därför 
publicerar jag nu brevet son följde ned rapporten.

Niteroi, 5 de Junho, 1$60.
Dear friends,
I'm "Brazilian DX-Club" secretary. I an a Brazilian boy, 19 years, student 

of commerce.( I was born on December 12, 1940.)
As a DX-er I have been for more than 3 years. I use a new commercial recei

ver "Philips" model BR24&V ( 1959 )*
I have veries from 76 different countries. I'm Radio Japan Monitor since 

1958. My best QSL's : 4VEH, R.Ondas Portenas , QSL with a nice pennant and a fine
letter, NHK ( many souvenirs^) R.Vigo nice pennant, Radio Sport Montevideo with
streaner and letter, UKE-s^nderen Norway, fine QSL card, XET nice QSL cards ( two 
different ) , R.Progreso ( Cuba ) a letter and a nice "Diploma dc Oyente" by air 
mail, LT4 Argentina sent me a fine pennant by air mail, Enissora da Guine, QSL card, 
IBRA-R, letter + pennant+ stamps + card etc.

Friends, tnx for your nice co-operation with Brazilian DX Club. I have re
ceived your DX- bulletin called "Attention". Tnx,friendsi

Please send me information about your "A-diplom, B-Riplom and 6-diplon".
I am interested.

Please excuse me ny bad English. 73's good DX's,
Your friend, Tavares.

PS. By separate I send to you some Brazilian nagazines and post cards. ( All by sea- 
mail, hi).

Det var ju én ganska trevlig bekantskap det här och det är också meningen att tid- 
ningsutbytetskall fortgå ( ehuru vi endast fått ett nr. hittills..)* På detta sätt 
får vi i FDXC litet snabbare uppgifter om stationer i Sydamerika.

" A L L A  T I D E R  I A T T E N T I O N  I G.M.T.

Dannarks Kortb/lgeklub, Box 53) Frederikshavn, Dannark.
Från Kortb/lgenyt kan vi saxa följande DX-nyheter son de fått från vår vän Tavares 
Filho,(se ovan), då vi ännu inte fått fram hans nyheter direkt till oss. Detta är 
" DX-ing in Brazil in June 1$60", tyvärr cn rnånad ganla, aen dock .... G.M.T.
55OO kc/s 54, m,

567OA kc/s 53) m,
5730A kc/s 52,4 m, 
5780 kc/s 51)8 m, 
6-130 kc/s 48^94 m)
623OA kc/s 48,15 m, 

15210 kc/s 19,72

OAX7H R.Puno heard irreg. around 0300 with music and adv. ID 
slogan:"La Voz Mas potente del Departamento en las Orillas de 
Lago Titicaca. Fair reception.
La Voz del Minoro,Potosí or Llallagua? Bolivia. New stn.heard 
daily 0230-0300 with adv. & LA maaic.
R. Sunajorjo,Bolivia daily ar.0300 with LA-music and adv. 
0AX7L R.La Voz del Altiplano,Pono,Peru 10/6 2305 with Music. 
R. El Morro, Arica Chile 1kW 0505 Spanish news & " Llamando ü 
el Morro de Arica cualquier Enis.de Santiago".QSL with lettei 
CP30 R.Libertad Sta.Cruz do La Sierra,Bolivia around 0200. 
Frequent ID:" Transmite 0P30, R.Libertad de Santa Cruz de la 
Sierra,República Bolivia",good signals. Possibly 250 watts. 
ZPA 7 R.Guarani, Asuncion, Paraguay, daily around 1700 with 
music and adv. 15/6. SINP0 43333

DX-news from Indo-China: ( Via KBN via GDXC,Göteborg ) G.M.T.
Laos: Radio Seno recently reported in GDX-aren on 7350 kc/s changed as follows: 6450, 

1.576 ( 200 respect. 40 W ) kc/s . Tues.Thurs.Sat.s 1330-1500, Sun. 0100-0500. 
ID.:"IciR.Seno.Generally French talks and manic .Reports appreciated.

Vietnam: VTVN Nat.Pregr. operating on 1082 ( new fq) 6l15)6l45)7245(now Xmitter)$745 
(new 50kV/ Xmitter),4810 ( new Xmitter),11950 (new Xnitter) all these fqs. in// 
Furthermore VTVN Nhatrang has new SV/-outlet ( that relays the 1537kcs prgr.)on 
9720 - 400 watts.



DX-Radio. 7/8-60.
Brazilian Aray Central Radio, Bio de Janeiro, DF, Brazil upprätthåller ett 

flertal radiostationer, son samtliga blivit tilldelade signalen PTA. Frekvenserna är 
15723 kc/s = 19*08 m, 10590 kc/s =28,33 n och 6750 kc/s = 44*44 aeter.

Addis Ababa.
iejserliga Gardet i Addis Ababa.Etiopien har en egen radiostation, son ned 

5 kV sänder underhållning på 506Ö kc/s = 59*29 meter. Anropet är "Radio Tabia Tekel Addis Ababa.
Här VNDXX, nr 2/60.
Jag saxar litet av ledaren..i
Som synes har denna sida "möblerats" oa en aning beroende på att Ekenäs DX-klubb 
"uppstått". Då aan härefter talar pm Ekcnäs DX-klubb avser nan en klubb bestående av 
DX-are son skrivit in sig i VNDXK i Ekenäs. Medl.;i Esbo DX-klubb åter har skrivit 
in i den klubben. Gemensamt lystrar klubbama till Västra Nylands DX-klubb.

I Teknik för Alla skriver DX-rectaktören Lars Rydén följande:
Rådio Borborema - fin fångst i etern.
Den brasilianska stationen Rddio Borboreaa i Caapina Grande får då och då rpts.från 
TFAE medlemmarna och de är alltid mycket välkomna,skriver stationens reklamchef 
Genesio de Scusa till klubben. Han berättar även litet oa stationen: Den startade 
som en mindre mellanvågsändare i slutet; av år 1949* Senare installerades stationen 
ZYJ21,son nu opererar på 3325 kc/s i 90 n.b. aed 2 kW effekt. ( och,kan vi inskjuta, 
ofta hörs i vårt land nu oa nätterna). Sädningstiden är från O83O GHT till 03*15 * 
Programmen består,soa ofta i de sydanerikanska länderna,till stor del av grammofon
musik och nyheter-sant reklam. På söndagen är det foj?bollsrefcrat. Till saona bolag 
soa R.Borboreaa hör även stationen PRF6 Radio Cariri, aen den sänder endast på nv. 
Båda ingår i den landsomfattande kedjan Didrios e Rådios Associados. Rapporter är 
mycket välkomna och skall adresseras till Radio Borboreaa S.A. ,Caixa Postal 160, 
Campina Crande^Paraiba, Brasilien.

Tack för det, och för reklaaen för våra program Lassef

Till sist några tips av undertecknad, soa inte Hann med i tips-spalten:,
01.30 Argentina: Radio Splendid,Buenos Aires, on 5985 kc/s = 50?13 heard with tbo 

programme " Infoima Splendid ", SINPO 43433, BCQRM.
OI.4O Brazil: Radio Globo,Rio de Janeiro, on 6035kc/s = 49J1m heard with very nice 

tunes as "The Man I love ",0200 "Globo Informa". SINPO" 43443
02.15 Brazil: Radio CluBe de Paranaense on 6054 kc/s = 49,63 a,news,SINPO 43443.
02*.40 Costa Rica: TIHBG Radio Reloj, San Jose heard with such tunes as "Brazil".

ID + timesign, every 5 nin. SINPO 33433- 6OO6 kc/s=49,95 a. BCQRM dc La Voz 
jjniga on 6010kc/s, and soaetiaes jaaning.

03.00 Colombia: HJFK La Voz Zuniga, Pereira on 6010 kc/s - 49*92 ueters heard with 
"La Ultiaa Noticias". 0310 they have a programme called "Panorama Musical ' 

Akierica"( very nice indeed )*. Heard several mornings with SIITO 54444*
But you have to catch before K.Roaa appears at 0330....

Hej och trevlig fortsättning på sommaren,
Torre.



RECLAMBS EN LA iJ-IERICA DEL SUR.
Reklamer i Sydamerika.

OBS. Förkortningar:
Arg= Argentina 
Bra= Brasilien 
Chi= Chile 
Col= Colombia 
CR = Costa Rica
Agreagol ( Col )
Alca-Seltzer (huvudvärkspulver)
( Bra,Col,Don,Ecu,Uru,Mex )
America Sauber Saltz ( Sur )
/mtina ( Col )
Asprindo Sol ( Ecu )
Atkinson ( Cologna ) (Arg )
Banco Conercial ( Uru )
Baraconer ( Ven )
Bayer Asperina ( Bra )
Black Flag ( Hai )
Blaupunkt ( Chi )
Boabrio ( Bra )
Bristol Cigarette ( Uru )
Brita ( Pan )
BSA ( Don )
Batteria Dura ( Bra )
Cabinol ( Hai )
Cadone ( Hai )
Cafe Bon ( Bra )
Caltex ( Arg )
Calypso ( Cigarros ) (Bra )
Cafe Carioca Tonal ( Uru )
Cafe el Paulista ( Uru )
Cerveza ( ** öl ) Anoca ( per )

" la Cerveza ( Ven)
" Caracas ( Ven )
" Polar ( Ven )
" Popular ( Ven )
" Presidente ( Don )

Chevrolet ( Bra )
Cica( Bra )
Cicleta ( Bra )
Cidra ( Don )
Cigario el grande ( Ven )
Cigarios Salyi ( Bra )
Cinzano ( Arg,Chi,Uru )
Cironatic Super ( Bra )
Coca-Cola ( Bra,C<?l,CR,Qhi,Ecu,Gua, 

Hai,Sur,Ven )
Colgate ( Arg,Bra, Col,CR,Ecu,Don,Hai) 
Colino ( Bra,Ecu,Chi,Gua,Per )
Corona Chocolate ( Col )
Crena Nivea ( Per )
Decca ( Sur )
Drugal ( Arg, Don )
Drugal Mixtra ( Don )
Elfen Producto ( Sur )
Esso Extra Motor Oil eller Esso ( Bra, 
Don,Chi,Arg,Uru,Ven.)

Pan= Panana 
Per= Peru 
Uru- Uruguay 
Ven= Venezuela 
Sur= Surinan

Erns Linonada ( Sur )
Expresso Palnira ( Col )
Etema ( Hai )
Fantasia de Paris ( Ven )
Firestone ( Bra,Ven.)
Flor de Fine ( Hai )
Fola ( nopeder ) (Ven)
Fructus del Monte ( Col )
Frutti Enna ( Bra )
General Electric ( Uru )
General Motors ( Don )
Gilette ( Bra )
Granzina,sardinas ( Bra )
Idodent ( DOM )
IncaCola ( Per )
Licuigar Trenenta ( Bra )
Linc^eni ( Bra )
Loteria Nacional ( Don )
Lucky Strike ( Ven )
Maide Extra (Ven )
Malborongh ( Pan )
Malta Moreno ( Don ) 
la Margarina Perceta ( Pan )
Martini ( Bra,Ven, Uru, Arg. )
Martini Blanco ( Arg )
Massey Ferguson ( Ven )
Maxwell ( Ven )
Mecoral ( Arg,Bra,Chi,Col,Don,Ecu.) 
Mercedes Benz Diesel ( Bra )
Mobilöil ( Col, Chi. )
Monark bici-cleta ( Bra )
Nescafe ( Bra.Chi,Col. )
Nestle ( Gua )
Ovomaltine ( Arg )
Qlynpic Sesenta (Bra )
Palnolive ( Arg,Bra, Col,CR,Hai,Per,Uru) 
Pall Mall,( Ven )
Patria Parado ( Ven )
Pedrolette,la a^tonovil del Pueblo(Don) 
Pepsi-Cola ( Bra,Col,Gua,Per,^*ru,Chi,

CR,-Hai.)
Pepsodent (Ven )
Permivical ( Cuba .)
Pfaff Autonatique(syniaskin) ( Hai ) 
Philip Morris ( Bra, Col, Ven. )
Philips radio ( 'Col ) FORTS.

Dom= Doninikanska Rep. 
Ecu= Ecuador 
Gua= Guatemala 
Hai= Haiti 
Mex= Mexico



Presto Chocolato ( Ecu )
Preco Preco ( Col )
Rea Victor ( Chi )
Reminal ( Bra )
Remington ( Arg )
Renault ( Ven )
Rinso ( Chi )
Robin Hood ( Ven )
Ropa(=kläder el Rope ( Gua,Col. )
Salem ( Per )
Sans Egal ( Pan )

Savoy ( chocolato ) ( Ecu ) 
Springfield ( Hai ) 
la Siiica ( Per )
Sonrisal ( Bra )
Taval ( Dom )
Trade Venezolana ( Ven )
Viceroy cigarillos ( Ven ) 
Williams Aqua Velva ( Col ) 
Winston ( Ven )
Wrighley PK ( Ven ) 
Wolkswagen ( Ven )

Grunden till ovanstående lista är Dani Södermans lista från okt.nr. Övriga källor 
Göran Eklundh,Sven-Erik Wiik(tackar och niger för bidraget son tyvärr inte hann med 
förrän nu ), DX-Radio och Maj Palmborg.
Listan är inte komplett, men "hoppeligen" kan den ändå vara till hjälp. Rättelser 

kompletteringar och förfrågningar är mycket välkomna,och kan sändas till FDXC eller 
direkt till Maj Palmberg,Kaskisg.13 A 9,Åbo. T.ex. nedl. 133,134,151 har säkert en 
hel del att tillägga.
Sydamerikanerna hörs finfint nu,så jag hoppas att ni har nytta av listan och kan 

hjälpa till med att utvidga den..
Jam.

STAVA RATT PÅ PORTUGISISKA OCH SPANSKA , av JAM
Det är svårt att skriva rätt på port.och spanska,det vill väl ingen förneka. Det 

är inte alls lustigt att t.ex.carveza kan låta som "servota"... Det beror på att../ 
många konsonanter uttalas på ett sätt,som inte har sin motsvarighet i något av̂ cLe  ̂
vi har en bättre kännedom om,engelska,tyska,franska. Men har man en gång lärt sig 
några finesser är det inte så avårt längre,ty de båda språkens uttalsregler är bra 
mycket pålitligare än engelskans.
Skillnaden mellan port. och spanska är ungefär lika stor som nellan svenska och 

danska. I Sydamerika talas port. endast i Brasilien,medan de övriga länderna håller 
sig till med spanskan. När man skall avgöra vilket språk son talas,kan man komma i- 
håg följande:

Port. artikuleras bättre ( liksom mera energiskt), si synnerhet r-ljudet, 
som i Rrrradio Rrrrurral.

Spanskan utmärkes/av en mängd slappa konsonanter ( se nedan ).
Ha följande regler till hands när ni försöker-;komma underfund med hur pro

grampunkterna i sydamerikanska sändningar skall stavas.
Portugisiska.

L.iudet "k", före o , u och kons. skrives med c. cx. Ondas curtas ( = SW )
före e , i skrives med qu. Quen ( utt. "ken" ) = vem ?
före a skrives oftast med c. Cafe,ibland med qu. Quadrado.

Svaat ".i" (väsl.iud). skrives med j el.( före e och m) ned g. Ex.trabajo-arbete,giro.
L.iudct"s" skrivs med s,c,c,x eller z. Med c endast före e,i.Med c end.före a,o,u.
Bokstaven ^ skrivs framför c med gu ex. guerra=krig.Framför a,o,u, ned g.
Bokstaven h är alltid stun. ex. hoje =. idag.

Spanska.
L.iudet "k"skrivs oftast med c,Ex.carta^=brev .Med q i förb.que,qui ( U uttalas e& i)

Ex. Quito = fri ( visste ni det ? )
Spanskan har som sagt en hel del slappa ljud,som är ägnade att förbrylla stackars 
små DX-are. De viktigaste är:
Bokstäverna b och v som utt.lika,ibland slappt.ibland hårt"b". ,

Ex. invierno =vinter ( hårt )
cant.abo = han sjöng ( slappt )

Bokstaven g. utt. oftast slappt,inne i ord. agua=vatten,agosto=augueti. Ljudet "g" 
kan före e och i även skrivas gue,gui guitarra 

Bokstaven d. utt. slappt eller inte alls i slutet av ord: Madrid.
FORTS.



Bokstaven .1 . samt, g före e och i,uttalas som ett svagt tyskt ach-ljud.
Ex. junio=juni, julio=juli, gente=folk. 

C framför e och i,uttalas som "th" i engelskans "think", men svagare*
Ex. cero = noll, nacionäl.

L.iudet "n.i". skrives med n . Ex. senor = herr

P R I S U T D E L N I N G?
Klockan närmar sig 17 och sjutton frågor haglar över mig. "Går du?" - "Vart 

går du?" - "Varför går du?" - "Varför tar du de där kläderna på dig?" - "Är skorna 
borstade?" - "Var finns vad?" osv? osv?

Klockan gick. Bussen. Gick förbi. Nästa buss.
Trängsel överallt. Ju närmare Stadion dessto värre. Vilken sensation/ Tänk 

att landskampen och FM röner så stört intressei Man gläds och förvånas. Förvånas 
också över att bli "motad i grinden". - "Finlands DX-Club" löd lösenordet, soa öpp
nade vägen . Bra att vara invigd. På väg till klubbrummet motades jag igen och 
föstes handgripligt in i ett stort rum. 0, så få/

Hejl Hej då/ Så lät det där.
Några herrar kom emot. Mer eller mindre mörka. Beroende på skäggväxten.
Handskakningar. Gratulationer. Hej då/
Ett norskt vikingaskepp seglade fram,styrt av Marcus.
Skall Ni till matchen ?
Hej / .
Vi slår följe med II sekreteraren. Bäst att ha en framstående DX-are vid 

sin sida.
"Viekää ninut sisään,kun isän kanssa pääsee ilaaisesksi". En liten parvel 

erbjuder de båda herrarna att spela en fars roll.
"Så lätt går det att bli pappa nu förtiden/, konstaterar Torre.
Så är vi inne på det verkliga kampfältet. Här är herrarna svartare ändå. 

Riktiga negrer ? Nej, brassar. Riktiga brassar/Blir det något QSL ? De har ju 
namn oa sig att vara svårflirtade. Det är så spännande, så Torres franska pastiller 
håller på att surna..

Brassarna åstadkommer ju intet .
Nej, de brassar bara.
Alla mål flyger över.dvs. det blir inget nål.
Vid halvtid passade det med litet gudtjänst och litet musik. BCQRM ?,ur 

Torres ficka. Sång:" Min hatt den har tre kanter". Det är Torre.
Spelet är igen i full gång. Många trevliga poäng. Ett mål. Brassarna vann.
Det blir inget QSL/
Och vi seglar hem från fotbollsmatchen med vikingaskepp och diplom.

" Bambi
P.S. Prisutdelningen gick av stapeln sanna dag som det Brasilianska fotbollslaget 

Fluminiense gästade hälsade Helsingfors. Och de flesta "pristagarna"'var för-
ståss och såg på matchen.....  Varav nan får veta , att det INTE lönar sig
att ha prisutdelning sanna dag som en sådan fotbollsmatch, då natchen går av 
stapeln i samma "hus". Well, sådant kan hända och det hände tyvärr iår. Men 
det är ju ganska svårt att veta sådant iförvåg.

red.

KLUBBMEDDELANDEN:
Sunner-supplinent av World Radio Handbook kan rekvireras från klubben.Skicka

in "lappen" son följde ned juni-bulletinen.
Varför inte "klistra" jubileunsfrinärken på breven ni skickar till klubben?

Bet är nänligen frinärkssanlare i farten.... Undertecknad skall försöka göra det-
sanna ned breven till medlemmarna, OK ?

Låt höi*a av er / sekr.



Glad Sommari Toppen av ranglistan har undergått vissa förändrin
gar, undertecknad har rasat ned några pinnhål......
3. Göran Bklundh ligger nu endast tolv poäng efter Harko Wilenius,
och går väl förbi innan hösten. Nya QSL: R Gabon 4775 brev^ ZYZ28 
R Mayrink Veiga 11775, R Garoua 5olo, ZYF23 R Dif do Maranhao 4735 
brev & vimpel, ZYR60 R Cultura Araraquara 4915 likaså, samt slutli
gen LBS 8 0 3 6. 2o2 + I09 = 311
4. Torre Ekblom: VOA '.-L' 0, R Gabon, UBS Kampala och R Garoua. Bästa
gratulationer till dom etthundra. 174 + loo = 274
Q. Jven-Ertk V.'iik: KGEI 17795, R Gabon 4775 brev, Petropolis R Dif. 
4815 brev och vimpel, R Togo 5o47 och R Cameroun I 4975.

166 + 99 = 265
lo. Jan Pettersson från Sverige klättrar snabbt: R Tirana 7157, VGA 
KCBR 9 6 0 0, R Abidjan 494o, VOA HAN 1525o, VOA ?GEO 1776o, R Haroc 
11725A, R Barlavento 396o, R Tupi Sao Paulo 11765, CHNX 613o, R Thai
land 1167o (2-5? åri) och R Bukavu 4839. Jag har hela tiden räknat att
du har både Tangier och Karocko, så det sål 171 + 92 = 263
12. Eric Gagneur gratuleras också till uppnådda loo år, förlåt län
der! R Kabul, R Lomé, R Pyongyang, R Kuwait, La Voz Doninicana och 
R Barlavento har svarat. 156, + loo = $56
14. Svena Kockberg har fått R Rural och R Demerara. 15o +- 98 = 248
19. Bo Grahn har låtit höra av sej igen efter en paus på halvtannat
år: IBRA Pin 11342, Petrppolis R dif 4815, Andorradio 63o5, AIR 
hadras 492o och R Rural 15155. 13o + 72 = 2o2
20. Karri Torppa: R . abul., 126 + 68 - 194
22. Håkan Hagman: VOA WDSI 152oo, VOA ^GEO 1533o, R Somali 9669, 
Sierra Leone BS 3316 och R Garoua 5o2o. 115 + 72 = 187
25. Gunnar Lingström i Sverige har inte sänt in någon QSL-lista på 
länge, men jag har plockat ut dem ur en lista för A-diplonet han 
sänt. R Baku, R Suedeh, R Abidjan, R Gabon, Libyan BC, Uganda BS,
R Addis Ababa, R Barlavento, R Cl do Huambo, R Tunis, SBJ, VOA LAN, 
VOA 1101-!, RI'tZ OEh R ayrink -Veiga. loo + 75 = 175
3o. Stan Lundberg; R Kabul 97o5 och R Tashkent 1169o löl + 60 = 161
48,'l.iagnus Åstrand: R Bukavu 4339 brev, Kenya BC 4885 brev, IBS 4785 
R Gabon 4775 brev, R Kabul 475o. 79 + 52 = 121
6 0. ..a ke Olander: R Kabul 97o5. 62 + 48 = llo
65. Bengt Rehnman: RFE NUN 17725, R Pakistan 7olo, Red Cross 721o, 
SABC 481o,R Kabul 97o5, SB& 15165 och TBC 4795. 58 + 43 = lol
67. La j Palmberg såg redan i föregående nummer att vi kommit till 
samma resultat angående hennes poäng. R, Luxemburg ligger i varje 
fäll i storfurstendömet Luxemburg, programmen bandas i studior i
Engla nd, Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike och flygs däri
från till sändaren. Poängen alltså fortfarande: 5C + 41 = 99

70. Jan i.iosander: R Kabul 97o5 och RNB 936o. 53 + 39 = 92

71. Dage Groop: VOA TAN 17855, VOA OKI 7l6o, VOA WLUO 177o5, VOA
\<DSI 1515o, VOA SAL 9585, VOA RHO och R Romina. 53 37 = 9o
74. Karl Sallm^n: Red Crcss 72-lo. ' * 5 1 + 37 = 88

82. Anders Bäcksbacka: HCJB 11915, R Beograd 6I00 och RTK * W  17885.
...  4 o + 33 = 73

83. Ralf Becker: R Pakistan 9495, R Vaticana 9646, VOA 01"l 716o, D
'.Velie 964o och R Brazzaville 11725. * 39 + 3o = 69



92. Karl-Gustav Westerback: HCJB 15115) R Sofia 975o, R Tashkent 
1165o, Kol Israel 9oo9, ORU 1528o, VOA SAL 952o, VOA COU 955o, VOA 
WLWO 1771o, VOA WDSI 1515o, VOA OKI 7i42 och VOA MUN 1183o.

33 + 27 = 6o
95. Sture Skoogt RRI Djakarta 9865, Kol Israel 9oo9, R.Berlin Inter 
73oo, R Sofia 97oo, R Lux 6o9o och AIR 955o. * 28 + 26 = 54
97,; Roald,Hedberg: Efter över två års paus hörs detigen något .från 
Jakobstadshållet.... s R Pakistan, Kol Israel, VOA SAL, VOA TAN, AIR, 
..'RUL, R Peking, NHK och HCJB. Öst- och Västtyskland räknas som skil
da länder. 26 + 24 = 6o
llo*. John D Stewart has received the following Verifications: SBC, 
HLILS, NHX, Ghana BS, SABC, AIR Delhi, RRI Djakarta, HCJB, Y.RuL, IBS
and K New Zealand. Tötal points .... i2 + 1^ = 24
114. Rabbe Sandell är ny i spalten och hälsas välkommen. SpecialQSL 
räknas inte, enbart av stationen i fråga.sända brev eller kort som 
bekräftar att man hört deras"sändning. R Praha 95o4, RAI 971o och 
sbc 721o har svarat. 3 + 3 = 6
115 namn finns sammanlagt på listan. Nästa SWBCQSL-spalt kommer i 
septcmbernumret, augustinumret är som vanligt.en tipsbulletin. Den 
fullständiga ranglistan med alla namn kommer i novembernumret. God 
fortsättning-på sompiaren! *R o b

Som ju alla  redan har m ärkt ä* åven detta num m er av  Atténtion a v s e -  

vä t fö rsenat. Detta ä r  t y v ä r r  en beklaglig sak, men ty v ä r r  har undertecknad  

inte haft så v ä r s t  m ycket tid med Atténtion. Men bättre sent än a ld r ig ,  
och fastän jag redan tidigare lovat bättring, hoppac jag att ni ännu denna gång 

ha överseende med förseningen. I va r je  fa l l  hoppas jag att ni f r a m le d : .  ..kall 
få ar tidning i rä tt  tid.

Det har även uteblivit några a r t ik la r  från detta num m er, ock rå  detta 

beroende på t id sb ris t .  De uteblivna a rt ik la rn a  är preebntationeh av m edlem m ar  

och artike ln  om B ra s i l ie n  som ju va r  i turen att b eskrivas  i e r ie n  om Sydam e
rikas s ta te r .  Men de kom m er båda i nästa num m er.

T o rre  s k r iv é r  på annan platc i tidningen att det ännu ä r  ovis 2 t om 

vem som skail a rrange .a årets  DXFM, men jag kan tala om att det är Vjästra 

Nylands DX-Klubb som åtagit sig a rran g ö rsk ap e t.  Tiden för tävlingen kan jag 

ännu inte uttala mig om, men tro lig t ä r  att det b lir  ram m a tid som  de fö r e 
gående tävlingarna har gått.

Sedan har utgivningen äv en gem ensam  tidning med D anm arks Kor^- 

b^lgeklub gått om intet. A en i va r je  fa l l  kom m er vi att byta ut öktobbrnumret 

så, att DKBK:s m edlem m ar får  v a r s i t t  num m er av Atténtion nch FDXC:s  

åter ett exetmplar av  Kortb^lgenytt v a r .  Så någonting b lir  det ju i va r je  fa ll.
Det är onekligen en bättre idé att byta ut tidningar än att utge en getmensam.

Det cenare fö ro rsa k a r  ju en m asea onödigt b e svä r .
Till s is t  ännu ett meddelande beträffande annonsen om skivor t i ll  

salu i senaste num m er. De har ty v ä r r  a l la  gått åt, bå det b lev  ingenting kvar  

åt hugade FD X C :are. Skivorna v a r  ve rk lig a  pang sak er.

Eric.
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Radio Australia VLC 11 cn 11.710 kc/s is received at excellent strength 
nearly every morning. Very nice programme. JDS.
Australia: Radio Australia in English on 21540 kc/s = 13?93 m. SIWO 54454

GE*
Japan: NHK is heard every morning with good strength on 21620 kc/s = 13,87 a
and 17855 kc/s = 16,80 a. in English.The last 15 min.in Japanese. THE.
Germany:-RIAS-BERLIN on 6005 kc/s = 49?94 m. QSA4, news. BR.
Germany: Die Deutsche Welle, have a progr. called " Lernt Deutsch " in French 
ianguage to 1200.Then Germ, transm. on 17815 kc/s= 16,84 a.SINPO 44554 MP.
Turkey: R.Ankara in English on 17820 kc/s . QSA5 SEW.
South Africa: Paradys on 25800 kc/s continues to he well received. Heard 2 /7 

with news, sport commentaries and li^ht-music. SINPO 55544- JDS.

Gabon: Radio Gabon on 4774 is heard every evening to sign.off 21.00 SEW.

Indonesia.: RRI YDF8 on 9.865 kc/s presents an hour programme in English 
evpry evening. SINPO 43444 JDS.

Uganda: Kampala on 5o26kc/s with dancc-nusic. SINPO 54344 JDS.

Kenya: Nairobi on 4885 iic/s heafd' wi'th dahce-music. SINPO' 54344 JDS.

Congo: R.Brazzaville heard with French prgr.on 11875kc/s=25?59n.SINP033433
MP.

Brazil: R.Soc.da Bahia can be heard every night on 11875 kc/s = 25,26 m'with 
SINPO 33443 until 2100 when VOA and noise are on. Lot of adv. a.o. Coca-Cola 
and Sabonetti. MP.

Guinea Rep.: Radiodiffusi.on Nationale on 4910 kc/s with news.QSA3 SEW.
Mozambique: R.Cl.de Mozambique on 4924kc/s musicprgr. QSA3-4 CWQRM. MA&SEW.
Morocco: Radiodiffüsión Maröcaine on 11735kc/s=25,56m. news QSA5 BR,
Cameroon: R.Cameroon I on 4975 kc/s musicprgr. QSA4, CWQRM SEW.
Somaliland: Radio Djibouti on 4780kc/s = 62,76 mater,with music programme 
QSA3-4, CWQRM. MA.
U.S.S..R.: Tallin on 6085 kc/s QSA5, BCQRM de R.Luxembourg*. SEVÍ.
South Africa: Springbook R. on 33l6kc/s=90,47iR. <̂ SA1-4,CWQRM. ' BR.
Congo: Radio C.B. heard on a Saturday with request music and ann. in French 
and Dutch? SINPO 44544. A little noice atf.2100 on 9385kc/s=31*9S m. MP.
Libya: Libya B.S. heard with programme in Arabic on 9895kc/s= 30,31 n ,
QSA3, QSB and CWQRM MA.
Andorra:Radio Andorra on 5972 = 50,22 m. heard with QSA 3 with dance music.

MÁ & THE.
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Ghana: G.B.S. Accra on 4915 kc/s with news. QSA4 SEW.
New Zealand: R.New Zealand Zt4 with its Home service programme on 15280 kc/s 
19,63 ia. SINPO 43343. GE.
South Africa: on 3356 kc/s ID." This is the commercial service of S*MBC",and 
the programme included several adv. in both Africaan and English. JDS.

Brazil: R.Panamericana, with many ann. and adv. in their typical style.
SINPO 43533, on 15135 kc/s = 19,82 meters. MP.

Brazil: Fundacao R.Maua, Rio d.J. on 9705 kc/s = 30.91 m. with SINPO 43544
and BCQRM de M I  (9710).At 2030 "A Voz do Brasil". MP.

Brazil: R.Relogio Federal on 4905 with ususal prgr. QSA4-5* SEW.
Brazils R.Guiaba observed on 11.785 kc/s = 25s46 m. with sponsored programme
"Bayer Asperina" and "Pepsi-Cola" etc.
Brazil: ZYA36 R.Industrial, de Juiz de Fora on 4925 kc/s,sports..QSA2-3 SEl<V.
Brazil: ZYI 21 Radio Poti on 4935 kc/s LA-nusic, QSA 4) CWQRM SEW.
Brazil: R.Cultural, on6l65kc/s=48,66n.prgr.in Japanese,SINPO 54444 THE.
Brazil: R.Na'cional Rio d.J. on 6l47kc/s=48,80m. News and adv. for "Colino", 
"Ovomaltine" and "AlkaSeltzer". SINPO 44333* THE.
Brazil:. R.Dif. de Sao Paolo on 6095 kc/s = 49*22 m. SDJPO 54343 THE.
Brazil: R.Bandeirantes, on 6185 kc/s = 49*22 m. SINPO 43333 THE.
Brazil: Radio Bar^,Manaus on 4895 kc/s = 61,29 m."Volare".SINPO 44333 - THE.
Dominic.Rep.: R.Deportiva Handicap, on ̂ 205 kc/s = 48,35 a with among other 
verywell knows tunes "¥hen the Saints Go Marching In". SINPO 34333* THE.
Brazil: R.Tupi de Rio d.J. had the same prgr. as R.Mayrink Veiga,"El grand
journal Tupi"_och adv." Lino Lcni ". 6116 kc/s=49)05 a.SINPO 33543* MP*
Peru: R.Cuzco on 623OA kc/s = 48,15a- with "0 Sole mio" and so on. Adv. for 
"Colino". SINPO. 43433* CWQRM. THE.
Venezuela: Ondas del Lago on 4800 kc/s = 62,50 m. SINPO 43343* News at 0130 
and 0230. Nice programme. THE.
Brazil: R.Tupi de S.P. is heard on 11765 kc/s = 25,50 m. with SINPO 43544 
transm. adv. and commentaries by Willys Overland. MP.
Brazil: R.Mayrink Veiga on 11775 kc/s = 25,48 m is heard rahher poor compa
ring to R.Tupi de SP. just behind.SINPO 33543* MP*
Bolivia! CP9 R.Anauta on approx. 6270 kc/s, on 12/6 " La cancion de Hula 
Hoop" etc. SINPO 33243* GE.
Brazil: R.Capixaba,Vitoria, on 4945 kc/s = 60,67 a was playing many welknown 
tunes 7/7 Rnong others "Moonlight Serenade". SINPO 34333* THE.



01.15 Venezuela: YVOI R.Valera; with Programo politico, Fidel Castro & Cuba etc.
On 4840 kc/s = 61,98 a. SINPO 44333, CWQRM. THE.

01.20 Colombia: La Voz de Bogota on 5960 kc/s = 50,34 m* SINPO 43433* Ät 01'30 they
had "Programa Música Internacional" . THE.

01.30 Venezuela: Ondas Portenas,YVQN, on 4790 kc/s = 62,63 R* They had news'at
O240. SINPO 33343, CWQRM. THE.

01.30 Dominic. Rep.: HI4T La Voz Dominicana on 5970 kc/s = 50,25 R. Adv. for
"Cerveza Presidente". SINPO 54343* THE.

OI.4O Venezuela: R.Barquisimete, on 4990 kc/s =60,12 n. SINPO 43433* Music from 
"My Fair Lady" was played. Adv. "Pepsi Cola". THE.

02,35 Canada: C.B.C. Northern Service on 9525 kc/s = 31*30 a . ID" This is the 
Northern Service of CBC". News,newsrOundup.sportnews and weather report. 
Reports wanted to C.B.C. Northern Service, P.O.Box 806, Ottawa, On&ario, 
Canada. Special QSL-card. SINPO 53443* THE.

O3.IO Panama: HP5K La Voz de-la Victor heard the 12/7 on 6005 kc/s = 49*96 m. with
the programme " La Hora de Melodia SINPO 32332-3* THE.

03.00 Colombia: R.Suitatenza on 6075 kc/s = 49*38 m. News at 0300.SINPO 45444 THE.
03.15 Guatemala: R,Nuevo Munde, on 5990 kc/s = 50,08 meters, ID." Emisora Radio

Nuevo Mundo,Ciudad de Guatemala". Adv. "Coca-Cola". THE.
03.$0 Chile: Radio Calama on6l00 kc/s = 49*18 m. Played among other tunes "Mack

the Knife". Clo se down 0340 ? SINPO 32333-2, CWQRM. THE.
04.00 Peru: R.Loreto 0AX8E logged on 9520 kc/s = 31*93, SINPO 42343 OB.
06.20 Costa Rica: "La Voz de la Victor" San José, heard several mornings recently

before O7OO broadcasting LA son^s and music. SINPO 35543*4* JDS.
Contributors:
MP = Maj Palmberg, Åbo. JDS = John D.Stewart, Romford,Essex,England.
GE = Göran Eklundh,Dagsmark . SEW = Sven-Erik Wiik3 Öja,Gamläkarleby.-
BR = Bengt Rehnman, Åbo. MÅ = Magnus Åstrand, Lappfjärd.
THE = Tor-Henrik Ekblom, Puistola. THANKS FRIENDS^

MERA TIPS OCH AV FLERE TIPSGIVARE NÄSTA GÅNGi ALLA TIDER I G.M.T.

WORLD RADIO HANDBOOK 505/506.

Liberia. According to letter the 50 kW-tx of Radiostation ÉLWA,Monrovia, is 
broadcasting daily at 0530-0700 in French and English. The station is also 
testing in the 19 mb in the afternoons towards Tangayika and Congo.The power o'f 
21515 is at present 0.2kW but will shortly be increased to 0.5kW.

FORTS.



WRHB forts.
Morocco. Radiodiffusion Nationale,Rabat lias a new programme in English at 1815 
over 11735.
Spain.RNE Madrid, has moved from 6011 to 6022 for the relay of the Home Servico 
programmes.
Brazil. Japanese programmes of ZYS43 9545 ( B.Emissora Paranaense ) arc.how at 
1130-1230 daily —  ZYR58 6165 ( R.Cultura ) has Japanese at 0900-1100and 23OO-OO3O 
India. R.Kashmir: Shrinagar B - 6110 until O415 and at 1200-1305, 727&between 
0430 and 0850 , 4860 1320-1730, Special Home Service programmes: Vividh Bharati 
(All India Variety Progr.) 0130-0330 ?120/$590 , O445-O63O ( SUN,) 11730/11900 , 
0830-0930 ( Sun. 1000 .) H 830/11895, 1100-1$45 11850, 1300-1615 9550/9735,
1615-1630 ( Sat.) 5955, 1630-1730 ( Sat.) 5955/7M5' ^ Forces programme is broad
est s daily on 4960/9705. A programme for Andaman and Nicobar Islands is aired Sat. 
0900-0930 on 17705/21620.
Mongolia.(Outer) Ulan Bator Radio is heard on 5960 and 9695 instead of 6345 and
10337.
Peru. A station operating on 5780 with the call-sign 0AX7Z is R.Juliaca.

WORLD RADIO HANEBOOK B. 507/508.
Bolivia. R.Nacional, La Paz, operating on 5860 has been observed opening at 1100 
with news from Chile on eartquake.( Cushen, New Zealand)
Guatemala. Station TGJA. R.Nuevo Mundo on 5990 has commercial programmes with Eng
lish ann. from 0200.
Peru. OAX4V R.America,Lima, has moved from 6010 to 5995-

R.Victoria,0AX4Q,-has been observed on 5840 at 0500.
R.La Cronica 0AX4J has moved to 9345- 

Goa. Prgr.sked. of Enissora de Goa is reading:0130-0530 on 880/4850/9690 ( 5 / 0,3 /
10kW): 0130 Port. - 0230 Marathi - 0330 Urdu - O43O Hindi. 0600-0900 & 1100-1730 on
880/4850/6080(The later 10kW):0600 Gujerathi - O63O ENGLISH(news 0710-0720) - O83O
Port.(ArmedF.Prgr.)- 1100 Konkani - 1200 Port/Konkani(Catholic prgr.)- 1300 ENGLISH 
(Catholic prgr.) - 1330 Konkani - 1430 ENGLISH - 1530 Portuguese. A new 5PkW sw-tx 
is testing on 15385 towards the Persian Gulf, on154*!0 to Africa and on 17835 "the 
Far East.
Nicaragua. New sw-stns.s YNX R.Equis,Managua,operating on 6025 with 3*5kW / YNJM R. 
Norte,Somoto,using 6200 with 1kW / Station YNEQ on 606'5 has been renamed and is now 
R.Universal (0,45kW) .
Ruanda-Urundi. The Belgian Administration in the Mandate Ruanda-Urundi has erected 
a 3kW sw-station using 6l95kc/s. The station shall serve the European population in 
the former Belgian Congo in thecase that Leopoldville will drop its broadcasts for 
Europeans.
Sweden. R.Sweden is radiating special programmes for Tourists on weekdays in its 
Home Scrvice at 0715 - 0730 in Geman("Treffpunkt Sweden") and 0730 - 0745 in Eng
lish ("Calling all Tourists"). These programmes are relayed on 6065(Horby - 100kW).



NYA STATIONER - FREKVENSÄNDRINGAR m.m.
GMT (Saxat ur SCDX-Bulletinen) kc/s
Albania: Radio Tirana daily in English 2230-2300 on 7157-
Beohuanaland: ZNB,Mafeking, broadcasts a# 1100-1200 and 1700-1930 on 5900. Signs
on 1055 and 1655 with Morse identification for 5 minutes.News from SABC,Johannes
burg, at 1115 and 1700.
Chile: Radio Sociedad Nacional de Mineria,Santiago, German hits until O4O.O on 6O7O. 
Also Radio Sociedad Nacional de A'gricultura,Santiago, heard on 12000 with a German 
progrannc on Sunday,June 6th, at 2300-2345.
Colombia: Radio Sutatenxa,Bogota, heard from 0200 until sign off at 0315 oh the 
new frequency of approx. 6080. ( Se DX-tipsen...)
Dominican Rep.: La Voz del Progreso, San Francisco de Macoris, 4860 kc/s, heard 
in Spanish at O3OO-O33O.
Gilbert & Ellis Islands: VSZ10 broadcasts every Sunday at 0445 on 605O with 2,5 kW 
acc. to a letter from the station.
India: AIR, Delhi, in English 1945-2045 on 9720,11710, 11805, and 17790 kc/s.
Japan: NSB, Nihon Shortwave BC, Tokyo , is now operating on the following schedule: 
Daily 2034*1545. "DX-time" every Sunday 1335-1350. Frequencies are 3925*6055 and 
9595 kc/s.( MDX-aren.)
Liberia: ELWA, Monrovia, on the new channel of 15080 at 1600-1800 in French,Spanish 
and Portuguese.
Netherland Antilles: Radio Curon, Cumacao, on the new frequency of 9655* broadcasts 
at 1100-1800 and 0100-0330.
North Borneo: Radio Sabah, Jesselton, noted 1100-1115 and 1230 in Malayan on 4990. 
Pakistan: Radio Pakistan now broadcasts in English to U.K. at 1915-2000 on 7010 and 
9605 kc/s.
Portugal: Enissora Nacional, Lisbon, in English to the Persian Gulf , India and 
Pakistan at 1345-1430 on 17880 and 21495? and to South Africa at 1715-1800 on 
17895. For a report in Portuguese they verified by both pennant and card. The pen
nant is blue with white printing "Emissora Nacional, Lisboa,Portugal".
Rhodesian ederation: Zomba, Nyasaland, is a new station with 2,5kW on 3955* broad
casting 3rd African Programme at 1600-1900. Lusaka now uses 3346 replacing 3955* 
Ruanda-Urundi: Acc. to a Belgian newspaper, Radio Usumbura was inaugurated on May 
21st, i960 by the Resident-General of Ruanda-Urundi, Mr. Jean aul Harroy.Operates
3 kW on 6195 kc/s.
Saudi-Arabia: Mecca Radio broadcasting via Djeddah on 11950 kc/s can now be heard 
fron 1800 until sign.off at about 1940.
Sudan: Rn,dio Ondurman heard broadcasting in Arabic on the new frequency of exactly 
7200 kc/s, in the mornings from O415 and in the evenings around *2300 until sign, 
off at about 2320. '
Swan Islands: Acc. to a new item, the family that owns the Swan Island will set up 
a 50 kW'transmitter to beam anti-Castro broadcasts to Cuba, as " Radio Swan ". The 
islands is located about 110 miles North of Honduras Rep. in the Caribbean Sea. 
Switzerland: The United Nations, Geneva, broadcasts in Hungarian on Mondays-Fridays 
at 1300-1315 on 9545* in Russian on Mondays-Fridays at 1345-1410 also on 9545* in 
Persian on Saturdays at 1430-1445 on 11905 and 17770 and in Arabic on Mondays- 
Fridays at 1920-1935 on 6010, 9576 and 11810 kc/s.
Tahiti: Radiodiffusion Tahiti now broadcasts every day on 6135 a programme in 
'French O6OO-O63O. ( MDX-aren )

_____ ^GELSK_LASOVNING ..j,^^^

DearMr.Eklundh:
Thanks very much for your report , dated on March 18, which 

was read with utmost interest by the whole staff of Radio Deportiva Handicap.
The details from our transmission included in your report are 

quite accurate as confronted with our record books. And the Spanish on the same
is excellent, for which we are pleased to congratulate you; we had no idea that
anybody in Finland would write such clear Spanish. ( Hii' )

Once again, thanks loads, and please drop us a line or so, when
you have the time.

Waiting to hear from you, we remain, Handicap,
yours very truly, A. Jimenez H.

Director.



LAPPFJÄRDS DX - CLUB - FDXC LOCAL 
DAGSMARK , FINLAND

F R I M Ä R K S J A K T E N

Första jakten blev inte alls så oäven... Närmare om den följer på en 
annan sida. Frinärksjakten är alltså en tävling för alla intresserade, oavsett 
on de är DX-are eller ej. Enda villkoret är att alla som deltar är-medlemmar i 
Finlands DX-Club.

T ävlings avgift en är 30 ok i frimärken eller en IRC, en deltagare i för
sta jakten bad f.ö. red. påpeka att alla som har möjlighet sänder jubileumsmärken.

Lösningar till denna månads jakt skall vara Lappfjärds DX-Club - FDXC 
Local, Dagsnark till handa före den 5 september.

De tre vinnarna i varje jakt får 30 % , 20 % och 10 % vardera av de
influtna frimärkena förutsatt att det är minst 10 st. som deltar. I annat fall
måste vinnarna vara nöjda med något annat litet pris.

FRÅGORNA....
1. Vem vann Svenska Mästerskapet i Kortvågslyssning

a) R.Fredriksson b) K.Bengtsson
2. Vad heter jordens sydligaste stad?

a) Hammerfest b) Ushuaia
3. I vilket land utges tidskriften "Playboy" ?

a) Australien b) USA
4. Vem har komponerat "Sumnertine"?

a) G.Gershwin b) I.Berlin
5. I vilket land ligger " Radio Alto-Douro" ?

a) Kap Verde öama b) Portugal
6. Vad heter Brasiliens huvudstad ?

a) Brasilia b) San Josd

S E N A S T E  N Y T T

Brevvän i USA får du om du skriver till: Letter Writing Committee, People-to^ 
pBOple-programne, P.O.Box 849, Washington, D.C.,USA. Uppge adress,ålder,yrke,hobbies 
etc, ( VOA )
Önskar du veta någonting om USA kan du skriva till: Question Editor,VOA,Washington 

DC,USA.Lyssna sedan till programmet "Have You A Question?" som sänds bl.a. kl.1815- 
1830GMT över 9520,9620,9635kc/s m.fl. VÖA-sändare. ( VOA )
Önskar du få en japanesisk brevvän kan du skriva till: Union of Pen-friend Clubs of 

Japan,The Ministry of Postal Services,6-chome, Iikura,Minato-ku, Tokyo, Japan.

1959 ?
c) S.Dahlberg 

c) Dunedin, 

c) Canada 

c) J.Kem 

c) Angola 

c) Sao Paolo



Intresserade av japanesiska frimärken kan skriva till: All Japan Philatelists 
Federation, c/o ( Sedan samaa adress son ovan ). ( Malmö DX-aren )

EAJ20 Radio Sabadell, Raiabla del Caudillo 6̂  Sabadell, ( Barcelona ) , Spain 
svarer aed brev ( avfattat på spanska ) och vykort. Svarstiden är omkr^10 nånader. 
Frekvensen torde vara 1430 kc/s. (Red.) 

Radio Prag nås nu via Prag 2 och inte Prag 12. ( Red. )
Den kommersiella holländska "piratsändaren" Radio Veronica nås via följande 

adress: SS Veronica, Postbus 218, Hilversum,Holland. (Malmö DX-aren )
Radio Kabul sänder nu ett snyggt vykort med verifikationstext på baksidan. 

Aktuell frekvens och sändningstid för det engelska programmet är: Kl. 1$00 GMT 
över 9705 kc/s. ( Malmö DX-aren och Red. )

Den näst största privatägda radiostationen på Cuba, Radio Progreso 9362 kc/s, 
har nu beslagtagits av Castro-regimen. ( Hufvudstadsbladet )

Radar hoter en "internationell" polsk tidning. För den engelska editionen av 
Radar, utkommer med 6 nummer per år, är prenumerationspriset 540 Rik*'Prenumeration 
sker via: Rautatiekirjekauppa OY,P.O.Box 248, Knnpinkatu 2, H:fors.. Genom Radar 
kan du skaffa dig brewänner)etikett-fantaster,frimärkssamlarc etc. över hela 
världen.Önskar du direkt kontakt med Radar kan du skriva till : Radar, Warszawa 43? 
Polen.Du får mycket gärna skriva på ditt eget modersmål. (Radar juli/aug.-60)

U T . S Ä N D  N I N G  A R  P Å  S V E N S K A

0930-1000 HCJB, Ekvador 6050/9745/119 15/15115 Lörd& Sön.
1000-1O3O Radio Prag . 7255/9670/11725 Varje dag
1630-1700 Radio Prag 9550/11990 Varje dag
1700-1715 Radio Moskva 7200/9750/12020 Varje dag
1700-1730 R.Berlin Internat. 6115/7300/9730 Varje dag
1730-1800 Polskie Radio 7125/9540/11925 Varje dag
1736-1755 Radio Roma 5960/7275/9710 Mån/ons/fred.
1830-1900 Radio Prag 9550/11990 Varje dag
1900-1915 Radio Canada 15320/17820 Månd/fred.
1900-1930 Polskie Radio 1205/9540 Varje dag
1930-1945 R.Brazzaville 11925 Var 4:e onsd.( 3/s )
1930-2000 R.Berlin Intern. 6115/73OO/973O Varje dag ( repris )
1945-2000 WRUL,New York 15380/17750 Månd/fred.
1945-2015 Radio Moskva 800/7200/9750 Varje dag.
2030-2045 Radio Vaticana 1520/7280/9646 1 & 3 onsd. i mån.
2035-2050 Radio Japan 9675/11705/15325 Varje onsdag
2045-2115 Radio Moskva 800/7200/9750/12020 Varje dag.
2100-2300 RTF Paris-Int. 164/1554/6180/9550 Månd.("europeiskt")
2115-2145 Polskie Radio 227 Månd./ fred.
2130-2200 HCJB,Ekvador 15115/17890 Varje dag (utom månd.)
2130-2200 R.Berlin Intern. 61.15/7300/9730 Varje dag ( repris )
2145-2215 Polskie Radio 227 Lörd./ Sönd.
2305-2330 Radio Bilbao,Spanien. 1133 Natt mot sönd/nånd.
Tabellen är uppgjord efter den som publ. i MDX-aren6/7-60. Tid.GMT frekv. kc/s.
GLÖM INTE ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN,IFALL DU INTE REDAN BETALAT BÖR DU GÖRA DET 
SÅ FORT SOM MÖJLIGT. DET SKER 'ENKLAST VIA FINLANDS DX-CLUB'S POSTGIROKONTO NR.
1 5 9 9 3. ADRESSEN ÄR: FINLANDS DX-CLUB, POSTE RESTANTE, HELSINGFORS.
LDXC-FDXC-sLocals medlemsservice: Engelska rapportformulär saluförs till följande 
pris: 100mk för 30st., 200 för 60st. och 300 mk för 100st.
Klubbens postgirokonto är 37557 och adress: Lappfjärds DX-Ciub , DAGSMARK.



R A P P 0 R T E R I N G S  T Ä V L I N G

Deltagande stationer är 2 st., nämligen VOA och Radio Deportiva ̂ andicap, 
Apt.81, Ciudad Trujdllo,Dominican Republic. Alla DX-are som anser sig vara i stånd 
att skriva en eller flere BRA rapporter får deltagai Minst tre ( 3 ) programpunk
ter nåset vara rätt för att rapporterna ska.ll vidarebefordras ( pér luftpost ) till 
respektive station.

Tävlingsavgiften är 30 mk i frimärken eller en IRC, sänd om möjligt jubileums
märken, tacki Tävlingsavgiften bör bifogas tillsammans med rapporterna och bör de 
vara Lappfjärds DX-Club - FDXC Local, Dagsmark tiMhanda före den 5 september-60.

Priserna blir förståss inte i stil med landskampens, men åtminstone FDXC 
har lovat bidraga med ett pris dessutom kan det ju hända att någon av stationerna 
sänder en souvenir....

Men huvudsaken är ju att nan deltager, eller hur?
Tävlingsstati o nerna„

Fredagen den 26 augusti kl. 2015 * 2100 GMT, Voice of Anerica Över 3980,
6185 * 9520 , 9620 , 9635 * 11760 , 15205 , 21505 kc/s. Det kan hända att de 
byter frekvenser före den 26/8 men reprisen söm sänds kl. 2330 - 0015 GMT över 
1000 kW-sändaren på 173 kc/s konner nog att höras...

Onsdagen den 31 augusti kl. 0000-0030 GMT RADIO DEPORTIVA HANDICAP över 
HI2LR på 6205 kc/s , HILR på 860 kc/s torde icke vara hörbar....( Det är alltså 
natten not onsdagen )

B A T T E R I T E S T  anordnas den 20 augusti kl. 1800 - ???? GMT
hos Göran Eklundh i Dagsmark. Huvudsyftet med 
testen är att jänföra egenskaperna hos Luxor 
Ambassadör med en trafiknottagare av märket 
Hallicrafters. Samtidigt skall "de äldre" 
försöka lära nybörjarna ( son konner...) att 
logga stationer.

Uppvämt kaffe 
och

iskall Coco Cola 
serverasi

S W B C Q. .S L
1. Undertecknad har bl.a. fått kort från ZYZ28 11775*^*0.påpekade dc att nan inte

bör glönna IRC:eni 202 + 10$ =311
2. Sven-Erik Wiik:Sorry,glönde brevet från R.Tabriz 6152 i förra nr.161 + $6 = 257
3. Lars Österberg:Föruton alla nya räknas också ditt R.Tabriz 115+62 = 177
4. Bertil Huhtala: Bl.a. R.Gabon 4775 brev. 75+53 =127
5- Magnus Åstrand: 74 + 48 = 122
6. Dage Groop: FEN 15257, VOA-OKI 7160 n.fl. 54+37 = 91
7. Ingnar Ingvesgård: 45 + 36 = 81
8. Karl-Gustav Westerback avancerar snabbt., nya är bl.a.: HCJB 15115 och La Voix

d'Israel 9009. 35+28 = 63
9. Holger Landgärds 34 + 27 = 61
lo.Sture Skog: RRI 9685., R.Lux. n.fl. 28 + 26 = 54
11.Lars Snickars 22 + 20 = 42
12.Sune Nygård:hälsas välk. R.Guaiba 11785 ned brev n.fl. 22+19 = 41
13*Torsten Stjernberg 15+13 = 28
14.Leif Fröberg: HCJB, BBC & R.Norway 13 + 10 = 23
15. Tor-Erik Sandelin ----------  6 + 6 = 12

Den rätta lösningen till frinärksjakten,införd i Attention 5/60%r: 1=b, 2=c , 
3=a, 4=a, 5=c och 6=b.Till dags dato,den 9/7 kl.1530GMT,har endast tre lösningar ir 
konnit och av dessa har ingen varit fullständigt rätt. Den fullständiga rosultatlis 
tan,likson prisförteckningen,publiceras först i sept.nr. ty tävlingstiden är ju in*t 
ännu utgången. -----------
SWBCQSL nen också TIPS,artiklar,kritik n.n. är hjärtligt välkonna före den 5 sep
tember. Good DX-hunting es 73

de Göran



FINLANDS DX-CLUB r.f. 
Poste Restante 
Helsingfors 
Finland

Ordförande 
Vice ordförande
I sekreterare
II sekreterare 
Kassör 
Redaktör 
Suppleanter

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

(tel 626677)
(662898)
(731473)
(750128)
(434602)
(914-11243)
(35359)
(787344)

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

ATTENTION
Organ för Finlands 
Ansvarig utgivare 
Redaktör 
Red.sekr.
QSL-red
Tipsred
MV-red
PTT-red
HAM-red

DX-Club r.f.
Marcus Ölander 
Eric Gagneur 
Maj Palmberg 
Bob Hielm 
Sven Kockberg 
Sven-Erik Hjelt 
Anders Nygård 
Henrik Linden

Attention utkommer omkring den 25 varje månad. Bidragen bör 
vara senast den 1^ varje månad redaktionen tillhanda. 
Prenumerationspris (för icke medl.) Helår 500 mk

% år 300 mk 
Lösnummerpris 50 mk, provexemplar mot en IRC.
Eftertryck tillåtes om källan angives.
FINLANDS DX-CLUB r.f.
Poste Restante Postgirokonto ^5993
Helsingfors
Finland



FINLANDS DX-CLUB r.f
Adress: P.R. Helsingfors

K l u b b s e r v i c e :
Logg blad 10 s t ..............................................................  20: —
Engelska rapportformulär, 25 st ............  100: —
Spanska rapportformulär, 25 st ............  100: —
A-Diplom (för verifikationer från 75 länder)............  150: —
B-Diplom (för verifikationer från 50 länder)............  120: —
C-Diplom (för verifikationer från 25 länder)............  90: —
Klubbmärke ..................................................................  250: —
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för
Attention.........................................................................  600: — */i år

300: — i/g 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.
Även övriga utgifter kan erläggas med IRC, varvid 1 IRC beräknas ha ett värde 
av 30 mk.

FINLANDS DX-CLUB r.f.
Vi har egna kortvågsprogram på engelska över Finlands Rundradios
kortvågsgändare i Björneborg.

»AROUND THE WORLD», ett DX-program, den första och tredje fredagen varje 
månad kl. 16.00—16.30 G.M.T.

»MUSICAL MAILBAG», ett musikaliskt önskeprogram alla övriga fredagar 
kl. 16.00—16.30 G.M.T.

»FINLANDIA MIXTURE», varje måndag (Fr.o.m. mars -60) 
kl. 18.00—18.30 G.M.T.

OIX7 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 an ds  Rundradio ,  D X - E d i to r ,  
Helsingfors
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