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I.nnqhåL1: I H'rvuåredaktönen halr orrået. r . o .. ;

§id..L trnnehåI1s,.förteckn; = _ 
Ja, sä lrgggr ännu. ett nummer av }iRU*ny.ttLedare, ='k1arL. Sedan förra nunret han stora för äha-z pM om r,RU * rtnsar yi{!g,si!s. rör-åii i"rlä-irän-LorJah

3*4 Ganrla ninnen = så hal" §äffIä RC utträdlt ur:iiRtj. Det vai p.
4 Ord.fi.br.ev t111 Eng1l,= _8-n&. detta som representanter f r,Än Karlsta/d
5 DX-Morsan kås eyay ; DX-k1ubb, Serenta DX*CLub och Bno Rad.loklubb
6 Tippa = samlades- i Krl.stinehamn: d.en 29 aprll för at,t

B-9 Statlonsnytt 1. Iv'ernland-s-Radiounl,gn blov "n f<friUt.-unå.r-
10. Deir:konim€l4 g§L = klubbarna qpplp-g.- u$. (anf: 'SDX0 o«li KDq§,glnrrs
l-1-14 Tips, = alltså inte- längre)
i:-fO Afi[uefft ; 2, It8U;;s.Ica]]stefrUi: all servlce (rapportfonm.

. t7 &ybörSarspalten = §pe:r3]r!9gnd4:-9qh dy1. ).' 18 riunuåid.a.@xK = J' F:d.i Bffi, sDxc och Kutrr skarL l fortsätt-
Ip lrRIJl s skLvsnack - ningen_ h-et3't. ex, -liRU: s Loka}avd. 1 Kanlstad..
20 Radiotekniska:spa1t - Dessa lokaIevd.. skall end.ast ha lyss;rarträffår
eåmt äääsutom en.sprrt.:- o-gh dv]" De rår:.at:-[sa-iätå #-.].å6il"ilt uusu*-
duplicenad. sida tlil viceo Genom denna Iösning har enDX-are. §om ,iläi;iåxäiuro" spalt"r, I il19 bol I nåson stäar-iäset rntruJ's;-;i' ;iä I

= = = + = = = = = = = = =: Y3f? aed', 1 någon Lokalavd* Lokalavd., fåri fln-r
srsp-DarB i ry-mar* 

, 
a ;ffi:;;å :Y3if liii:" 

arlstavnils) sln l0kar i

= = = = = = = * - -- - - - ; !: Tlcinin[en.ska1]- också i,fontsättnlng€p F€-r.'' : *'* -. *: digeras'l,tcrtstinehann. Adressen,ar-l,irU*nvtt-l
v111" Nl att vi ska. göna I P_:l-2?5* K51stinehann..2,_!,RU1 s *xpåart,ioir" itåff
_en tävIlng av spaltän - vera i Kan1stad.. Dit skall i"I1!så-.a11a bnev ,-Det komrref QsLe" oäri-xon; som inte Eä1Ier^tldnil8en sklclias llksom pre- 1

ske också av s$a1ten . = ,F9mer&!,ionsavslften.adresseras, Adressen är .,

"Tip,p;t-.-*=IjRU.,-.E;x'+c-1.,.Kar1stad..
. Vr-viff veta vad. Ni ; 7. llIY s.kaLl ansl-utå sig t111 DlLAtllansen.' tycken. ; ?;,1T ?1.:t 51ybl."fö:r..he1a svenisos DX-are,

Nlr J
m^-.4.r-rd,J IiERM

"'Har Ni någr:a säiskilåa =

uIL,t& J-

T{RU-NYTT
orsån'Iör

LANDS F.ADIOUNI
.r, .-\. -rL'r... Karlstad

llrrrrsfly6fla,i<tör .och ansvarig utgiv:rc; Leif Andersson, KrlstlnehamnI

$ftertryckrned'angivand-e.aVki1].atitiåtet'
Prenurärat1ön på hRU-nrrtt tirr åretc srut -<ostar 5z50 och r,nsättesenkelast på postgino 59 Ag t8" -.-"" Y*q",-t""-*'

tlps och 'bid rag t111 tid ningen ctårL o,ril-t<årli[en ad.resseras t j.]Lti,lniningen. uJ

Ranklng LJ'§t 1 lrHrJ-nvtt: 
t^1:!1."fyäq,"i.konnei:gg5Få en nybör3arspalr. qri";;ä iiii*,jiltä{;ää';ä;ä:*u' iNästa nummer komrner ut omkl*ng aen ioäsi,ujuni, i

; , {*; då ö'rerläilnar 3ag n} } a.v llRu-nytt i era-1\,led.anbeta I lrRU*nytt. i , {*i då överl5iirrnar Jag ni
I _*o. r$i nå in; ^*;^l-.. . ^ = händ.er. Tr"evlig 1äsnlng.

önskenåI angåend"e,tid- =
nlngen eå skriv tl1l os#

73 ae riI,ebf e'
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å;n*;i, K: ;i,ä;'i . ä;;;;;"å ";;ili! t , 'åiiäiirä*i:-ä:fiäXä'uääåJääa 

'.]'glJan Andbrssonl 
_-iyn1,e, to.sJ,;rä -Horniåt 

en, rarre iaå, ri.r,ä*;"-N;;;äiu1
§I:qprl.l , , L?.lrnS 9lå.on, _f_-.st;d, t3.La'ys-ErLk paistrti,r" K_st*å. -iå".r { "-"llf -v.-_J-ua !r rlu-LLrlijLrUll, J\oi.J'I-ij UctfL, IjL.l:åFS NOfbe1rg

;å:äf'*'åä**i åt I"-?"i*3fr l"irT;iI "fl; "å;;1fi:'u[ä]f"??n 
- 
lä:#r"x;§1.*s^ iBentt t-rofurvist, *orkom , ir.urr i;."ås;;;, s[ååilrli;'-iA:Dårärää*äåoåIr*-

5;i5lg3i.^I7;Lennart Niisson, i.:.rr,ro, -re.'sturE ne*t rön, K-skoga, rg.'ffit
#:t*:$I"nÅo^; l-k3f.a-3.?; ^9:::'"-{:-:":l:rorr lorl}aga , eL.Lars-Erix-iårin,F;lF:q:.=I7. Leånart Tli.-ion, 

-i;=i;iil'iå:.'strrE" ää;trå;; K-skosa, re.''fri,
ir t i 5 ää : 

n 

b,o.Åå[[ ;.a,39; 
"7ä 

:;: ", å iff ff 3 "å uil ]'å]?f, 3a ,,3 h 
!fi äi;: ;* 

- 
n:**:;K- skcga, 22.B eng{

fors, "2h,tsengt ioiohansson, -K-åt;a ;
ot.T?ogrlks ts buk, a3 ,Lehnart i NermarX, Muir:<*

+ + + + + +. + + + + + "r- + + + + + + + + + + + +
Prcnudoration på !lEU*nytt till 'årets sfut kostar 5:50 0crh insättes

enkla st ,oa :lo st 11r,o ig ag ;:.
1ii
11 er:1ands Rld io Unions st--rel; e :

' Vt oeaover flera-r-ie.d.arb'etare. Vl"eöEer några som vi1-I. tg hanö om: tipsen,
(, ^.; i }vRij:nylt ,__ , i Vidare-bekröver vi artikl-ar om. sta-.( organ..lql'tt ermlahd.s Radio Union j tioner, De,bidragen kan ad.resseras

Or,rd.f; Kent HJalmarsson, Karlstad". j,
Q,ekr. Gunnar Bergquist, st<attxaro - ' nääuui,- Äil;,öiåuon. KarlstadV.oräf.. Donaldh Råauerg, Karlskoga V.se1cr. Mäts Johansäon., itriJiinu hamn'" §uppl-. Urbah Larsson, fi'istinehaän 'Suppl. Sture UarirU*r-fturi*r.oeu

". t'. I . ::,
"... ,'!'l.qrmlarJd§"Rad.lo Unions Licdlomssssrui.c,e hörJ4r nu ta forrn. fips nä§-
.ta,nunmol'b-q5"'r3no1tfo-rrnutären vaya k1ara, oärr aessutom tomnrön -mfo.fät. skrll_och rltrqater,lal ingå t servicen.

,--lrrl48I kouner stänplai att lnEå 1neö]eru6s§ry1$sn. prlsst berä}nas.'b11 6 * I I(Ronor, Mer'o;; öetta 1 niiÅta nu.ridn6r, . _:i:.L;;:,i;L --i II'IB.E och wRH"sunraer ,sgpt'e*rr.t 's.Ka,li oeid-å tiidå rop+s: trii:äortaor*prls hcs ods. \
: , , §e vldare nösta nur,uoer. - .

sid". 2

Då nu iiRU irar blivit en ktubb skall vi krär nai{nge medleanarna,t

*:;l::t t*t::":,?ll {:}:T5. ?;I,I!31 Lp"f sof,."{*la$n, }.Mats' Johhnsson,
#i**f 1, A;t:f:luug 

{.?:::."-äg' [:l?f 4, **$;ti]li,t';ä;i-ää,- ir--iä;"'ä;"oiål

I3*lifl** ^ *-K*IlIl*d. j tiri p.u ,r*n;;;;;-so;-;äoaö, triää-Posigircii<cnto 59 C9 gå" i nååi*^.. _ t a;:__*^-..,rgianl,lgeng 
$y-eis. ai. lrRu-nyft; i X*_-§?11,::f'å_?tt:._.?l_Ifts§§p?1t.b;;':ää§, TriuiiÅa=ä*nl -' - "' i T:'^I:,:å$I*, tf:g:1. 1ql*l*."-y(ilnq, --_ 

"-^ :--_ i så skriv t1ll tld,nineen e1l.er diräktHuvudredat<torr Läir åndersson i iiri'""å, ;;ää";;;iiä?ä.;ää;; **; --

värnrandss. 46 Ä, Kristlnehaun. j näiäråä-Rååä;*gi*ili*ote3 våsäh r,
ReCåkrö ver: ) ?f :.rl-firrog-..
DX-.iiiorsan kåseri.r: l,h.j Tor.r.r.:ir )_ '_
U1YsbyÄatan 1$ ts, KarlstaÖ. )

Torzni c,r,o ano-r * nn. Ftt*"_^ rirr a* u:{* ( l,ernland s Rad"iounlon är en f rlvi1ll
I :§*l:f** :i:ll :, i" 9:* :å Eas *o m, I ä ;ääåi3äi,ääl,ilft T,"3är E,nI'åIi1+lf_
.Iippa ,rippar , ivats rohå,nsson ) :-'- ::-::--:: ::i-" 

srÅÅlrö

, bsuiisaraäi,."'rl -D, K,is'11.-ä1fiå"'' i T;eF§l!åI;.'#?§liä;: ?äå:ääffi 
sJäL-

DX-De'oattenl".lrban Larsson )
., q l. r, {Get J eY-{ eZen L4 , I: 11 S.u i nenåin )

Dst kommer Q§L: Donald.h Rådberg { t\feaarbeta i fiRU-nytt, §änd. ln.ttpsTinotejvä;cn 1, Karlcllor.a I före d.en 20 irej.
!rR[i*nytts skivsnaskr staffan ,lon-.) gfoä.§r.f,,ilr- 16**f l- ä-rl-r,].-ol-,,f.1-Iää:;:,ååfi^åä:"iä:"#;':;?I:fr3*|."n-J,ry"#*å:"ar'*;s";ri
NybörJarspalten: Hans-'rr llhe1n1ssonr d ragen övqr huvuid red.aktionen skätf Ilti:istinegätan 3Ö, KristiÅ;d*^ - -' de vara framme 3 dagar.före stop aud
Övriga spalter äi skrlvna av h-red.. såvid.a inget annat står.anglvot )
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Hdy. f ö1j er f ot s ättningen på Ullinar evick ,snunr{eret. vi hoppas att yi även 1 fortsättningen fårf}era,af,t,lkl&,r a\rr den: gb-ds Ul1mar sarnt at.ti y{ jsnart

nann 1 vår ned"lemsförteckning,

artikel från förra
BladJa oss ned_
f,åt, skriva-'1,n hans

f1 auoI *vI -to
Tagk för'denne artikel och väIkortnen i:oed

L"
I

r:(.rr..rrt1a minne

speciellt för,RU-n;7tt Ulllriar'^,vic,i, Bji:rneliorB.

fortsättning från förra numneret. . .

Så skulle jag yä1 närrna något om mina erfarenheter som DX-are. Det
går ju också in under rubriken rrGa*rla irinnent'. JaE startade i all enhel-
,hgt på yåren 1945, då jag var en rätt späd gosse pä 11 år. +tt jag satte
igång rried att.DX-a beroc,"cle nå att. jag,upBtäckt en kortvågsspalt i Eöster
i Radlo, redigerad av Lars la1der6n. ,)et var en alldeles utmärL't spalt,
som"varje vecha meddelade det mesta om vad som tilldrog sig på banden..
ldumera vilI yi-sst Sveriges Radio att man skall ägna sig uteslutande åt Pl
och F2, dä e4 DX-spalt inte synts tirl i cen ti.dningen på årata1. Iuien den
var som sagt på sin t j.d utmärkt. r".ina f örätCrar hade en liten 4-rors Aga,
som inte var så raycket aut DX-a på, rnen i avsai,,nad av storsä.nclare och ned
tirlvis.charmanta conds hordes mycket fint änrlå. Lä.get var ju också bga,
på 0jurgar'n i hrlstinehann nära den kända Bjorkvallen, högt. och fritt be-
1äget. liansira snart kom också RiR med fina kårtvågstabeller som bi1a6a,
utarbetade av den kanske inte helt oj,-ände Arne Skoog, och det gjorde 3-i-
yet betydligt lättare för,en DXrare. ,,Fl]'' haoe di:ännu inte..bor jat komma
ut däremot.

Så l-itet om vad -som kunde höras på banden p.r. den ticien. i,-ycket sat-
te ju nyror i huvudet på den oerfa.rne, il:.en gulnade logg från dessa ciagar,
U är sedan snartr har en ctreI intressant att berätta. l.riget i Europa var
ännu inte sl-ut då jag bbrjadd 0X-a. Från Bönigsberg i Tysltland (nu l.ali-
ningrad i Sovjet,)'hördes proqrarrl''på svenska hela l.-väll-arna. De var ju
natur:1igt nog inte så po;:uJ-ära, då hela svenska folket med. få undantag
hjärtligt hatacle tyskarna på den tiden. Från Liambtrrg kunde man,höra hur
Hitlerjugenci betygade den store Ledaren trohet in i det sista, sändare
efter sirniiare j- r:das Llrossdeutsche Peichrr tystnade, sa även den svenska
rbsten från i dnigsberg. Dramatik kunde man fa vara mecl ora dagligdags.
Från Hannover på rael-lanvå4 hörde jag en l.:vä11 en ungdor:rlig r'6st Fäga!t'Brittische i!ampfluftzeuge rnit Kure auf unsf', d.v.s. brittiska.strj-ds-
flygplan med !urs på oss...varefter följde en varning för luftangrepp.
En stund senare slog sändaren av. f k-rigets elfte timrne Cök en svensk'
talande nazi-sta'tion'upp på långvår. iuan gissade snart ätt stationen', som
h.emllghöIl. slt't, Ia ge, fanns någonstans i lYorge. Pe jlingar 'visadb att .så
yar fal.fet. iSt.itlonen vai ganskr,,svåg men ''ht-.rd.es hela.l,.väIlarnai. 'llfterti'
Norges ,beffielse i, raaj ,-4r- Iösteå mysteriet. Fie 1a station6ni så-ndär'€!, ' ., 

'

förstärkare och antenn var i-nrym,l i ett järnvägståg, Det hela k*unde,;på ;.,,
kort tid f 1ytlas til-I...annan platq orn de,t började "osg hettr'. Ef f ekten'.
var inte suurre bin"l hr,, så man måste säga att det hela.:fun6erade. effek-
tirtt. : , : , : :

Det sl,ulle finnas.mycket att sä"1a .om aIIa frihetssändare som hörd,es
från ol-ika hå11" öå dån tiden, men de er väI inte so intressanta som ae
verk],iga Di-stationeliian kUnde hura..U:A'hordcs Eanska ofta,'men det var
inte så Iä.tt atb fa in'amerikanska statii-rner fore V0.t:s t-i'd. Sändningar-i,,
nB:trlå svenala hord.'e jag dock reäan ti.tiigt, före r rigsslutet. Den blstit .. 

:
iiörbara ... sycla :erikinen var Radio trlacional i Rio, som ofta L,ördäs, ,

på UåOe 25 och 3O m.b. Från norra Sydarreril.a kunde man nästan IaIje kväII'
höpa sändning.aq riktade ti1I'Flollanrl från Pi',i1, Faramaribo på.,lpr4§ r+, ; .r

n.r,

av
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DX-k1'ulibc spcc.iallrrogran över polens Radlo

MmAmBqå^.I '!iml-liY11 genon att oliicka"in iaassor av1 / / / / / / / / / / / 7 I z"/"i I"l i^i"7'*/-i r^/"1-t"")fortsaLtnin,l på r?G.lml;.,. ir.inne nrr

Den v;rr inte aIls sällsynt då, En flv ,de bästa stationer jag hörde var nog
hU5Q' Guam i ,Sti11a l:avet, som ora än svagt gick ln'på eftermiddagarna på-
22,46 m. )et qvider i,h jårlat, da jg.g !änker på att Jag inte bor3åOe sänaa
några rapporter. fi;rrän 19!8r r\en cäi t^*nske var vär,. äa ;"g intå sjä1v
ansåg mlg kompetent att kl-ara av det innan jäg var'o'rOenitigt språikun-
nig: liB.de e j h'elle.r se tt n{got om hur en rapport skulle skrivas. Av någon
anledning skrev säLlan efler aldrig. DX-tid.ningarna något om detta. lvien
til-lbaka t111 de fina stationerna från ett gänget ijärran. Slutåpelet ikrigeb i. tr'järran Ostern' kund.e med f-rde I föl- jas via etern. Som bekant va-
rade kriget.mot jap.inerna ända ti1l hös.ten fi45, då atombomberna kom med
i spel.et och gjorde vidare of fer. f i-,nf ösa. Dj:karta, ånäa til1 sommaren
:45 i japernas händer, spelacle sina sprucknå indonesiskei s}:ivor pi få rr.b., Snart sku11e staden återfd. namnet'Batavia, d"i hollåindarna marscherarie
in, men d.en L"ar ju sedan fndonesi-"r, ttirrit sjätvstan.iig;t å;;r;ä;;;;;;-"
gamla namn, shonan på 11,40 m vet väl nästan"ingu" ""*;"",;å;i.;; ;*:-å;

. jag skriver §ingapgi:e känns det litet mer.-r väIbekant. Japsen 1.,örde hat-
propaganda mot Enriland riktad tilt de indiska lyssna.rna därifrån: I'fndia
must be fr:ee! India will be freet Japan's victory is fndia's victory!rr.
Det var. med viss, tillfredsstälIelse,jeg den tO/9 noterade ;.nropst: fiHello
B-Bc, this rs..Robert Kirk in rlngapoiert. Det brev inget av med rrJapan's
victorylr .. 

"
Då ia* skrev om sydamerika..lönde jag att namna, att ECJB:s sänd-

ningar redan. i börjen av 4O-talet va:: en välkand företeelse. I,aq kunde
på 24, oB m 

'of ta höra Elre n campanas vänliga stämrua v:J. 22. Jo-tiden.
så tår jag väI sätta punkt för den'här gån4en, men, innan jag sru-,

tar skulle jag vilja säga, ätt visst finns det mycket att höra'nu, också,
sensationerna j'omrner faktiskt tätare nu, i:ren det är inte riktigt samma
nöje att lyssna på : ortvåg nu sora de! var furr. ,\11-a son varit n,ed före
1948, då storsänd.:rnas kvårnar borjade göra iivet surt för oss, instämmer
säkert. Det talas om missriktad energi i olika samm;rnhantr, men inget kan
vä} i.iet faI]et övcrtrb,ffa detta hatets ovasen!

tlps,
/ / / / / / //

/u.e..

0rdf. Kent HJalmarsson,
publicerat I 'f6rua nunretin und.er DX-Debatten ilen
B äst e ,DX-brod.er t

har nu svarat på det brev f rån c.l,.Engrund som var
iy i,Rir-nytt. 

$a.n rOlJer svaret: (Det,[ä'sku]_le Ju-eftersolr brevet kon$å sent får vi te d.et s€parat.

J3.e,ti$ bgyia d'etta brev ned,r-att tr.cha Dle för D1tt, ogh at,t be Dig ora un*säkt:för .att Du fått vänta cå'länge.Dltt brev var nycket lnt,ressant af,t Iäsa. D.etta brev koraner rnest att bI1 ettpelsonllgt §var på Dln fråEa varför Jag.än emot ux-.qrrr*nrLn ä"Å äårs ar-beto.
{?p.,ry:_::_l$ne::"i1* {:rtt .DX-Åltlensens g;rrgete. rnnan jas flyttade hlt
**1*,Tl:l:l?d*_Ii*I:t. lle_e1o5a.*-rä;"';;ä:., äi"Jåq?n;'-i.*dä";åä,;;ää."oä',},a
T;{}r1?l*?1,+?T..Iör.någöt"igi,,i,ro-å9ä,-I*u"i;å";"öä"+*;""äirå'"äiil§i:il"å:
;:l-5.?'1:.i:u *lfll_::l: i?ii,l_":l.t1*; D;{i; -fu.-r.å3åxä*äätä-läaä,-lää

I^"1 ,**,tfr:l_*:l I_11i5.?.Iiftger.d et. rlri ia, [y"ä;". -s;ä;n-äåru-ää;,3å[
I9lJ]_DT-A. n-äI på avstånd sä"att saga.
*ll',"l*;*,-ly**:",:ll:_i*ii,lflii tiä]5iugu3ry" såsom rön.redrins, arrt,cå arr

.?:^".1,::,.:i_,,1:^1*,:lif 3_ lrupb*Ina kan ,;Å;i.b åtå- uirå*Enäil*ii;äil , "äå, ;äd,en punkten tror Jag inte på DX-"A. Fortc. på sid. 5 r



r'öR r0ffiMu§TKFANTASTEN.Låt oss svänga om, brand alptopparna i schw"irrr"a .rr'alpros.i vqrdera'mungipan och en tyrolerhatt på annei(se ordboken)rtirr torrern,av 'Swiss Country Get-Together"en programpunkt från SBC i Schweiz som undbr.de-nna(gtuvlr§.avståvnlng i[en hii)p"ågrämiiier spelar iaåt trammiga fo1]r1årai.r TJohe jet sänds på lö::d.agar under de f öl jande tiderna och våglänldernar?uhi
10,15-10.45 pä 25.28mr31,46,48.66 m.§ 16,30-17,oo på 1.6 ,ä6r1dt::9 rz5,,zB m; .

- 10.+5-11,15 pä 11,94 ,19.09t25,58 m,§ 1B.lO-19.00 pe zS,ZB'och qi,O+:,n),.
14,70u15,0O pä'13.9+ ,19;59r31 ,o4 m.§ ZO.lb-21 .00 på 11.+3 0ch 41.61 ;:
Samtliga sändningar på engelska.iJiden är SNt

d.ibId.,
r1

lx-MORSAlt rÅsgRaRÄp.

NÄR DET srORA AT,PHORNET (nästan)nasnnann sKoGHAIISvERKENS sKORSTEN.som ni vetär schweizarna kända för sin stora skicklighet att piIla ihop pyttesmå sakerger oss tÖden o9l T)/cEet annat underfundigt.Vet ni också att då har fingratihop världens stössta tutmanick?Om interså. kan nirom det vilI sig höra äettavid'under från SBC: s 'sändningar.Der har nX-rorsan hört f lera gansErt.if ;;.;; 
- "

gången överraskades hcn av ett tiisi<1igt avgrund.sljud som skallaäe mäkt1gt och
som fick RXren att hoppa en metgr i.tr83Oen*och soÅ sagt,skoghallsskorstänen,
vacklade oroväckande av det schweiziska tordönet.Hur det sä11samma hornet :ser
ut?Jordet är fyra(4) meter långt och ser ut som en jättelik tobakspipa.Undra
på att det 1åter 9mbt.På engelska heter vidunaret"TÄe big alpin" r,å""tt.r[o-
den som tvivlar på riktigheten av vidund.ret anbefalLes "n tiit i SwitzerlandCalling november 1959.Där ser du en vaeker bild av luren mellan tjusisa alpto-ppar(hemsk aVstaviiing,hi).Karlen som blåser J luren är allt gullis tooiHmi

FOR JAZZFANTAS,IEN.Jazz när d.en är som bäst sänder CBC i Cahada varje 1ördagklockan 13,45-14,15 Sl{T på 16.8+ och 19.58 m och klockan '1 q.N-15.öo på saLua,våg}ängder.Attjooo.Det nös DX-Morsan pålProgrammets engetska- tit;I errjuri uti ts Bes t'jlck jå:

r'ÖB VIM?ELFANTASTEN.HCJB i Ecuadorlhögt uppe bland bergen i Anderna delar utvimplar för rapport eller rapporter skrivna under ma3 månad.Hum jalDessa vimplar
som följer DX-aren trogna som boaormar.UschiBoaormarna vi11 sägai

PEKPINNEN riktas hotfullt mot de rapoortskriväre som sänder rapporter som serut somriaassom de sju nödåren.En station irar VÄLnrGT SVÅRT att kolla i sina ]oggböcker när rapportören i sin sparsamhet skriver nöwsrtalkrsong,*r"i" unä-ärou"down.Efter slika d.etalj*, "c10sar" stationen med all säkerhetijueo,ria sva" på

r,ÅI{c vÄmETrD ?Å'QsL är inte så ovanligt.Vad sägs o*'å"r,n, storstagna,väntetid.
DX-morsan sände u,.?P?g"t ti1l- Emissor Regional- Dos Aeoresrponta lelgaaa på
61 ,66 m den 11 mars 1957 och f iek svar den-'tO jul-i rglg,A"k'lu i""""'iä"t"åi"ur:
DET KOM en äl-dre dam in i en TV-butik och s',.g sig om på alla TV-]ådornä och sademed ovanf igt snälI s tämmi,: -Jag tai'rxte köpa *i npiurrt. ue"-i,å" ni ingen av dengam1amode11en,dendärmed0t1eBjörk1und?Iltitii.:-l

ATT LUsLÄSa starIONERNAS programsckreman är 1ärorikt på många sätt.Låt oss ftuktai Porens Radios och Iäsa följande lättsamma språköy*ing,,.-
Arvoisa Kuuntelijammei Olemme kiito]lisia. ka:.tista on;ätmiemme sisättöä ja
muortoa ko.skevis ta es i tyksis tänne,sekä kuuluvuus tiedois tanneEfter d'etta' är ma"n färdig att utbri-sta abba dabba d.o.Och.rusa runt rummet med.vild uppsyn.

. SIut på' 
,

DX:Mo.rsans små
'argsintheter. 71t)
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],.Irån'vilhct l-and kom tred§e n!.n i fyrlandsk.tnpon
1 . r.tT orgc

2.Frcdsloppet blir i år cr
' körs d,et?

X.I inl and

: Tyvärr lså har vi ävrnu i4te f ått någon uppf at tniirg or1 v&d f ör
slags frågor'l-äsarna vil1 ira så v.i kör vä-1, vidzre i ungefär så.ane stil .
Kör hårt ! tSvaren hittar rri :på sidan 20.

l rVem är',chef för'HCJB: s, rskandinaviska,seliti-on?
, tr.811en. Canpana X.S'o'n ja Pe:rs.son 2 .Ros s Lars or: ,

{.Vi1.kenaVf.öl-.jandesä:rdarehörti]-1repub1ikenGuinea?
t..na*iodif .ltration,ale X.Emissora: da Gui.n6 2.Enrde Radiodif,.S,anta ,Isabel

'1 I

).Svezia'oetyder'Sve.ri-ge.Yi1ke.t språh?. . : .,r,. ,,
1i§panska' I . X.'Italie,ns,ka 2.Po::tug,isiqka

1

6.Vart hör en anatör ::red pref ixe t Si,{l .. . her:rna?

r llY 
-r 

n d /

2.Sve rigc

;jubileumstävling.Vilkcn gång i ordningen

X. ZC".e 2. 1!:e

2..Hal- 1and

2.Brasilia

.l':..:i

2. G

l.Skåne X.Gotla;rd

J .f ' vl1ken sted llgger Rrasiliens , Rad,io l'iacion,a] ?

I . Sao Paol o X. Rio de J ane iro

B.Vad be ttrrder
1r\a. V

l
p.När bildaCes

-1 . ry)t
i I : .: rt

1 0 .'V ilhen s tat-i;on har
1.. AIR

x. 7941 2. t951

b11a. tlThe List'ene rrr soir orgl.n:? '

X.BBC:. i 2. VOA

l[at ional R::.d io Club ?

Foyts. från ii,1, l+ på" W. Ii jalmars"s.ons brevr til1 Claes irr Englund.
Däremot fLnns det mycket annat i DX-Alliansens a,rbete som kan yana,,5111-nytte,föi en krubbr .]ag tvlvrar j.nte på at,t Dx:.a'uirr,.å"u"tä"i"ätääq-dät,"för att få den $å br€i äour r:rö-Jlle{:'vi-{ar en titt pä-ux-AlliansorÅ sevice.VI-kastal vårar:lliekar på AN ny: 49 sista,--§idan. D-ar flnns raxtrsi en heIdeI..{ä1k: N?l Jap g§rgv mln artikLr 1 ,,RiJ-ntit-rraåe ja.g inte-erirdr}it d.en-na tldnlng.,Jas s[aIl inte. söra .pågbn utrc;"iiä k;-mm;ni;; iiii åäiä, nr"a s€x3-
XJ.:3r.!:r.$_ut {1nnp-r:rycket som är-ura ocle rnyäket uo* a, iiåriei. --
iY är, ia8 int,e, flentllgt lnstäIld., i{ot DX-A särn. många tlrvärr tior. på i,RUlssenaste sailrlenträd.e -to6§ .anelutnlng t11l qX-Å upp.-Det"bIev helt'annonlunaa-nu. rngen var.-not-Pxl{. /obsi lntu-gng iad:. ]li i.äpp.ar, natur}ig[vrs på gottsarnarbete, och i.-fö,ititan på^ve.d. D{*Å [a[ erb juåa.:- äss to'g vi 'äte[åt- tiilDx-A futri ut. Vl'J-'ovar. oci<så att' f,rån rrår slåä'.§5;ä:vaa vi xan for å[i*raen god kontakt i:ed or.
Vid vårt sarilriantraid.e i feb. d"4 aLLa /näatan/ var mot DX-A bryd.d.e'vi oss al-d.:-rig om at,t_diskutera varföl:, v1 hade inte t'id., och ae ärrrä."riärtå vlILe,lnte att rrRU skulle vara ansluten tiLl'Öx-Å, ty den all.raänna muntng"n rraratt DX-A inte kunde gg oss.någo! Uaip.Varfåo ä"-ona"o var rnot en anslutnlngtl11 ?T:4, kora ,son här har skrlvlt§, inte fram, så jag kan bara-ta1a förmrg sJarv. f orts. på sld.. L4.
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DX-Debt,tten sld.7
Den tionde april koi: en sni;bbre;niss till DX-Alliilnsens anslutna.

klubbur. Denn* ihnehöl} de'Xs en skrivelse från Vistra aros Lyssnar-
klubh i Yäs-terås, clels en förf'rågon orr CIX-alllunser skulle göra ett
utta,I'nnde i pir*trediofrågan. I YÅIJi:s skrivelse fördöneruur, bl.*.. rle"l
öki.,nde statsErontrolien och vill h.i en ouröstning tilf st{nå åir pi*;t-- 

-

r*t:iofråE;R, där ilLa lyssnare fick röstii. Re;issen innehåller sven,
son näunts, en, för'fråg*n frÅn DX-alltansen: ,.'. ...,._..' - ttSkr;ll ffi-aLlilnsen gär:a, ett uttisonde i ctren a.1'". :rpif,i:tsänetrarf*{- ' *giinilvilkel i prtncipfrÄgi,n innebrtr ett fdrAöL;,ncLe e,v det av ståits-
ralctern, a.viseri,äe lagförslaget ol- hriuin*lisering ov rpirutrodio-
verks..,uhetentr? il

JA=DX-.iLliansens s{yrelsc h-rr de +nslutna CIX-klubbarnas fullu*kt ettI "
döra ett utt*sanrle i enlighet,,red ov;nstående frågr,e
NErl=inneh-r' *vslc.g. ;r

DX-+-lli*nsen fiåk tytllioen cien erfordlig.. r.rejoriteten för si,tt' försrcg, för enlist &rpressen sk-ll Alli.nsen uppukte kou:runika-,
tions;int§tei Sko",]"unå den B c.aj ned protester :...,ot rtgförsli-rget
or: qurdion ' i, ;, 

.DX;atlianscn sägier bI ;o. 3

-btt sta,tll*t ingripancle soL krir:incliseti,,r r:rd.ioverksiierhet rv
underhållhingsk r;ktär synes oss vare.Jclpförli,;t. uöd cltktaturst*t- . ,.ii.
ernus förbuC not lyssneinde på vlss"; s{:.tioner. En lagstiftning av
dett: sl;g b.rr f,ö:-behåll.is en krigssi,tut;tion.

Ålli.ansen heust §ller också att iEut beitlut;..r ou en statllg:utreclning :, ,,:::
sou förutscittninosl"öst söker .ko::ua t,ilr en posl:tiv Bösning iiv pro-

' i,ian rekoi:l:endcrir strts;aktelna att stika sig *nd.rq vä6lr r,tt upp-
ritthål1a intcrne,riono'i1.. konventi.oners bcstär:Ielser.1 De"frågo" ";itden st;tli6ri utrednin,;en bör besvrirg sIi;ll - enligt Atlianss[- yiiri1.. :r.l]rldessa: ' i.

1) f vi.lklih'oi-fattning strirter rler ifrå6av..rande runrlraCiostationer-
n- uot int,ernationello konventioner? i,,,i..,,§.+,;:,.1j
'»vilk*,rröJli6heterfinnstil.lenpositivlösni$gavrund'ra.1iosti.-.,

-'tioners verksai,hetsfon.? ! ,,: l

3) Finnes nöJlighet'er t,ill" grundandet. r,v ctt kor:uersiell.t r*dioföre--"t48, vj.lhet 'står under,.'sti-tlig övervakning cch rou försiiljcr sand- -. ' 
-

ningstid. _tltl kristn- och iclecl.lc or6ani"jtionur och dessuton för- :

;-iecllir reklci sor: i5 -6!l*r svcnslct nirin;sliv?
;rpropå"DX-olliansen ki,n .r-,edc-l"ås detr tirtt .;erulanr.ls Radio union :'.

beslöt <-rnsLut* sig elit på'sitt ,--öte söndG[ien den 29 upril i
tr(ri stlneh...-n.

i'iär redooör hprerl för 3?J(:s uppfattning i frå;*n.
Vi i tsro Lta.dici l(ltbb .lnser .rtt det vr,r ott lite väL hårt utte;s..,nde
or:'0X-Ål,11i.nsen son f illcle§ .:v l(ent r.;j..lrii-rsson i iI-.U-nytts förs,tå '-:-:" -'"'"1 :. 

.

Ilulrnrer. Vis5'erl.i6en anså6 vi-l,l de flest-.rt,t en iinslutnins'tilf DX-allilnsen vi-,r onötlig, j--en *ll* gjorrle ctret inte. *}ilK h",r viirit,.r-rr§.l"ir;ä
,teh tilr alliånsen scf.i-in åriskiftet 6t/62'. Det är intc tång tid för. :

att bygga FFp,.en picpf*ttning oi-r OX-rl'lli*nsen. Vi äf euel.lertid ntijcle-
ävenoi.:detinte^l."'9å},ts9'.si..ortvid:"1]"eititIi!1la'+...D"ne65otiva
sidorni: är: : Vi fick.inte ett ttrcv:.,ed veoäraq oii st;.dg.-rv bcsvi-,rit i ' ""'sluteta avförr* åretefter det ,itt vi hade-,ins{nt reÄisirerins;shgnd-
llng*rnai Vid*re ufpE;,;vs vår k,rre sckreterare [i-:ts 5oh;nsson-=ou koo-'
t,::kt;.,;,ni'stället, för kassören Leif Ånderssoi,. J)e positiv., sidorna do-
uineras av lrllii.,nsnyttr'sor-;.',..{r verkl-ig{, bri:. En ånn.jn bra s,,k är de.,:pr-uedel*nden sor: vi h*r fått reri ;rnleclning av nH-ing i TV och i' radio

' i-.,..r. Bro" .hdLp Klubh ;irl:,,för en ;rnstrutning [lt] oX-alii-nsen nu n,.ii; W',HJ
'|'slct,ll ori;rbei.:s tilL en klubli.

I TilI nästd s;ång t'itUBEI{x 
l

p

d.7



Ausq§r4, 'rriegn+,'t.n,i,.rror.ej, ioorr' ',2:475 ,i'o zlero k'c/e. at tboo'"'froo,
.ll ,.ti ' ;1.". ,1,i1 t :'t '-; ': '. ' " "':i "i 

:i ':- 
":: 

i :. §CDX
BEIGIUI\{ Brusse}s. ha.s mrrrrrerl f 'r'*ri itl"rcA r^ 'i i i)ir'' ..^ i"^ ;+'iBETSIU _-_ !*rssels. has moved {1-om 

trt?2g to ]:,74)e'xolr,,rat 'etl5 _'2joo to
tl.it=}y._lT2^ I3,*i" !gl*d?: T9II4 f|m9y,ie,al-i!ebp.i!;iän ,är-160ä-: t645ön L53zj kc/ s. aa.LD- ,äioo;å:Å 'iiiuö -#lå'-ä;ä 

äriä-j'*äiåö"oij"öräi"t"7u'o*'... ,.r, ,rli. ,l i:.-i,. ..--11 -.-;:-.1 *r*r "*.äöni,, rr,u.r.nu,

+*4å=-. ft.41t $aPet;ar.,§au Paulo;rin Germ'an Sundays,rIpO5-- Lg55''on 9681:"--' 
Ååiu i'[acicinat broad.ca{ts rtA r/oz do E razr.rn weekda}rs at zz3oAger

23oo on. ,793F r, {OQeq ,an_d., , 146ge kc/ s ,, . : , i *.
Radio Iiila1yiffi,.Vaega" Bio. d.e Janeiro; hearad af ter",,ntdnlght on12BO t«.e/{, '",' ,,.. : : ,. :). . .i.. ,, :, . i: i:;i. ..:., , ,.. 8CDX . .....,.. 

.IcOU!(c/§f';,,....i,.:),',i...|:'.i:i:;'i,..:',.

SryPA - ,.^!istner's Cornerf rom l,iontreal is vely intreqtin'g. giln6ays
LiJo - 1400 and r8l0 - rgoo on L532o anö. TTg2o" wi/s.

ggrygo -:,ärlhgp,gl ;!i+r itnei*l.r;*i ,iurr;s o'"i.n, 
l;;*;"*lll"rurilre 

hasbeen not&d, ön ff?ZO Re/ s'qt,"2l_O,O .,-,lAA,Oö-r, , I . ,SCDX , ,i 
:

CUBrI Radior Haryanar B gI, 7A25, _L* llavaha, moving arounii ,dnNffia in E roneh laoo "'Lr4, oÅ:iå:oö ;å also t543o ruåläi'"nXär
layyi3 ..i J.rlrrLrr"u'rrdrva*:i,. lf0x"(uzo,_Lå flavana, :.novi!g qrgu.np,on Lg
I"l:i"rl_t,"Sl:l l?99 -_1?4?^y: råloo and aIåo is42ö ri.7J.'nnär#

met erg'.
rg45'-

slightly
the

- zo4, an t5z9o kc/ s, *nå lgw - 2ooo
l:lth Badi.o;Brazzavi}le on 15l,9,o kc/ s, c

'.t9,+2 CIn ,r)ruu and'al-so L543O kc/ s. Engllph
and L9lr5 2000, on app-rox tpt95 '1nter{ärihe

Medlterranean ,serv1.c,e''ön t5t4-ö 'a,nd vg6i uif.i,; i'ii
1. !1 )

:VUU on approx 1p195 inter{ering
/ s' 7ryd L 1!h. sir.rilar,progr,år,r,to
. L7865 \<c1 s. ' SöDX-, ' ,

äECHO§L:QvA.filA 
iFr*g,lå rreard. in French"tgaå -' eooo o1-g,nrooxlgBeo kc/s.,

qäicHoslOV.AI(rA
r' i $sp)(,;l i ., i

,, j

§ P New statlon at Sldirokastrbn o3 !!p?,k"/1 is,,operat.qd.qly theHory Diooese of i'§Ld.trrokäe tirbniat 0B3o :' 1'ooo.=r,ocqteå ,Å,qt* trre' Br]isariaul?rnrÄ ovvvluvl t 
17Ar -: . ii , ; IThe Vcrl:e'of Greece now tö Cypru.s.at OZOO _,lfgff, lOlO _

l9go.r-llog;';rs15 '. ie+5-rÄ{"1.e"ä*ygytöoq - rooo, a},r ,in Gyeek, 
""'333gand 1172o, rdg/ s, _Tyrkey a.nd Bark an-\33o 1,, ,.:15_ on Bg6ö-rnä iä;;"fr"i;,Franc e ans 3 r. rcland! in Grbek, 

_ Plglr."n''aäå-r'r.änärr-iZrS - 
'ii+f"-ri"å -N.'i, 

.Europe 1900 '- yO.4.2,on ,LIT2o and.'t53\5=i;/g.--"tä-{i.ä,,si"rru ruerörränt, Navy22OA - 2230 and 23,00 -'.2330,'on 9605 and"'il72Okc/s :'- --'-'.--.:-","- -

Gneek Forces station at foanntna norr 
"n.OoBo 

itCs"and' at serr,,es:ön?t6Lke/s. ,,r!, i , 'l Li: .:. 
åOöi-,*";*-

qUIANA BR. Igai_o_ Denaiara, $eoqgerowhr kreard un)r,ei* i"t-'a sund.ayclos1ng-äE oelrS.l}Ie\ sched.uie? ," ., ' ;1 , 6cöY i ,* ."-1*o

9uJÅrya,Dusgq Radlo surl,name, Iarama.rlbgi .15405 \"/p, hbard ;wl;th excet*l"n! oignals, in,,Dutoh'at ]o5oi Foreinr§ervlc-e i; Ehäif crr anä spääirr,IViond.ays at OIIO ,-i O2OO. ,, i : -.' - *'- -''".r-r
ränsEl, ' 'Thel nu.o,,u-,ltrr'i"n in 

'the ror"ln' s*rur..","rtlll-i1onl opera'irgffiffi9 'FS/,n is ,Åår,'"";;I,[t gÄ"riäir"tåf * i ,1 , ; ,?hls, tx,ts actj.veonly ln the servicc!,'1or1ara? Europä-änä-north araerrcaat_ieöö:' ää+6'

#pAI{ - Åmrnan h.*rå'l in arabi.c *o söu!i. $r:"ti"*u,rrr;:'ffio on Li345 kq/ sw'ith exellent_ s1gnals.. Alr:o on,.7t55 and ll8to l<cf s ,t anåä,-liri-olää uezokc/ s a*, 23oo,ln §panl*h.'tor Latin--Äfreoiäul-.;- -'- :.' t"s,fr;l' **,o" ''"
I\{ozAlltsrQuE voicg oI f oqtugar f roir Lourengo Marque.q i\lond.,, y! ednesd.
F t'Tä.Iänd-sund.. in por{udE;; åi; f;o- -"iljo-'å;'"ig; 6ö u.c1 s, and to åaki-stan and nelshbouline t erritorl es on Tuo-"a. , trru".å, , -q.g!;iul'änåönäri.t,19lO - 2O3O än rrloo"rcf s; scDx

:l



past several years reports I{r
be,,greatful for a report.
ITI9EF -..,f l"tt station Radio Kaduna, hcard on 6o9 o wg/:--^t ISlo _ zZoO,tlain1ylYvithConaercia1s1nHausa.,:,--..å,cnx
PA.B4GU$Y §tat:-on ZPAf of Radlo Guaranf in Asunclon, has been obser-ved.actrve:agaln on 15200 kc/ s between r4öo ( appro*)-rnå .oJoo.

lnrufpprlEP MR John liheatley of the Far-Fuo! ,rr*urlffng Co., Manlra,qiritesi l21o kc/s is the fc1.. ässtgned to the Far East.Broadcastlng co.,and rve u§e it o: 59 §v- regurgady zzoo - 2300, and during the month of,Janr.lany and. most of Febuary,,*:. algo used it'f 
"onr 

*uoui" riqg-:-'i?i-ö;r do knovr wu lere uslng rt-åt the above rnenttonäa iiÅ. of 1510 --i-ooo
*:#:lärmost 

of Ja.nuary-and F"rrua.ry. -1, 
å are not 

-u*i"ä"ii* at'{ti. ti;;,
Enellsh pr"oer3ns to Europe'and Asia at 2330 ; z] 45.,n 1rg55 l<c/s rrlth
,6_919,,?71?t*!=-ias, i7gö5,_ ztsrz in parilerr, and. at o63o--- o,;bö oÄ"öi:okcls in para1ell rvrith II855,.153ocg 17605 anå zL5L5 ke/s_Afså"h;r;ä ;åSr_larlv on 11855 ke/s irrEnsllän ror lnaia ät r+oo-I-ioöo. rorråwäa-u,Rusp1an16Oo.L73oand.Eng1I.shaga1nL73o-tils'_--§.lDx

f9Btle*,1- R?dio^Portugl"l,. the Voice of the i,estr_on 755 ana 1061 ka/sin French at 22OO, nngrrån at 2245 and spanl sn bs1o.'gnaii.ir-iå-s:ä.ain French at 2?gg, nnsrrån at 2245 and. §panj§n b33o,'unsitäir-iå-s;f.Äsla.
1g rlryt-es at +3Li rorrofrt at ijai pf c;;;;;i; "r-iiaeä'ira;."öt[åi
Jo minutes at L3ti roiiofr{ Jt iitt
Prclish lransnissionsi increased to 4b fiinut es, at täl5. åä eözi-;;å
17880 kc/s- at O2OO anrl -O34E nn Sr:nrtcrre in'åi ^,,+.^"-- ^",'Änoi--;;-Ey1 f,. et. o?99 *na 971i_j oq-sunaävä*jö.Åiärtää-I oä"eöä5-r;dt6te5

§tatlonsnytt fortr:.
l\FPÅt AlL efforts to hear

t7

quRrNAI\{E
a330.

sl'mu.N
d a;r s, ifl
tv,Il$

åbbreviationsl
§CDX = §wed en

d. tDlo. 9

Rad.io Nepal have been unsuccesful for tireNagai. If anyone-hear Radlo Nepal wq shäuld-
ittRIIB

Ytyt Frenqh at ]elo ;; iiagz ,*cr-irä*'äooö i;'ö;;;reuese on rTBBo"ä;d1f895 :ke/2t llr.* qiigrluri p*åäru*i ät-iäIt has reeentry'1isen broad"cas,r;,'*also on-15125 \"1 r,^Iy! trrls-!lgqs arreadSr changeö tä rS:eo tå/å. iost_ugäl also heard 'on'9860 and 1fB4O kc/t. §CDX

rugSryLA - §}}pe:åprtr'I 2nd Radio Bucharest in Elellsh at IEOO on IIBI-0,
1:r??"?"*;*5:p? ^,,1111 

i2gg^nlg lZZo sn dleo, itäi-.;q r:-i9-r."/nl-äiooon 7te5 and e5to kc/4, 2a3o-g.1, i5?^^TLss ing-221o i;/.1 
-oi!0,-biåo'una

o43o on 6190, T\95,' 9\Lo, rrgro,ir-åei-ääa'iz:-ao-i"iå', ät oloö ana o4l,aa1so.on957o.x.c/s',Ai_or3o6Or:.inutesand.a1}othertransrniss1ons3O
mlnut e'e. §CDX -
§JGNÅPOJP Fonce,s,Bc. Service.on 5OIO kc/s now in'Eng1lsh ll45 15OOsqDx '

Ra,d.io Surihanie, Paraniaribo, noli h:.eard on f5465 kc/s f ron 0155_
SCDX

n§weden Cal-ting DX-ers; !rr. is nou broadcasts in Engllsh on ilion-Gen ran and" Portugu e*q e on-h ed. nesd ay s . §CDX "
Danascus he'ård opening at O4OO on 9554 and. lI75I lrc/*, ' 

'

SCDX

TAI{GÅNYr,K.{ Dar-Es-sare,an heard, after rgoc. trngrish at Lgzo on 5o5o jx.c/a

IUNIS4\ Tunls has moved f ron L77oo to LTT35 kc/ s. lIgard" o8jo - tIJo.
§CDX

TURKEY The r9g. ctation at rz.-ri:, fo*rerry on 6085 rrc/s, now hea,rd. onapprox. 6155 kc/;. eL O9CO. SC-DX ' 
--- :'."

9rIågB tq;$ Rccult of rcccnt pooul:.rily. porr rry_Tra.pq.riorld short i,ave crub:Rad.io Japan. Radio srve6.n, liaåio r{eaäri;[ä, "äec, -'f;A; 
nlaio-äuuträiiu,RadiogGanedå, sBC, ,,RuL, {eut,c[å, oåiiål sCDx

Calling DX-crsl r'RI{B = irsrffl Radio Handbook BuIletin.



:' DIT:I0j1rlXi.QSl

Ja, c1eJo,;cir iLet ho-g uen iill d"en hi',r si:aI'cen:ir clet lnte så sto-
ra bi4"ra6s1:ögar precis. JaJ f.rr ä"n ,en .;-rr:g f::iL3a er o-''- :ri irill jc6 ska,Il
for-t,s.1i;tå ned- att,;end-ast 1:resentera ed"ra fån;ist,er.eller oi: vi skall ha spal-

R.ed.alrbör; -l)onalclh r1åi]"berg, Ti'lote jvä3en 1, I(l.rlsleo5a 2,
;l

§ld. to

D;(*are i IGIflSi(OGÄ so:-r end-ast fått
- .1.ett i-iycket trevligt .kort skriver

ten i tä.vlingsforr:. Vi övergår till QSL:en.: ".., ,

. :: tj.

GUITNÅ]I f,IiRGQUI§[ Si(AfTKiS;n iir en f]j-tlg bict"ragslluhare och den
hllr gången har han få-bt Il.acLio Sofias kort och. proSrc;::tidning, D;I-Cluir lun-
d.ensis special .över Radio Pra.C, Scrr::'ta D;l-Clubs special över,Po1ens li.ad.io,

,NDR L:ed.,kort oöh tabeu- sa",lt nad"io'Xrenens va.cJcra kort..Itra.d- byektg ä't'I:orl
§e;ic;å *iuc "-osl?......-..,...
pålpostvärket. Aja'baja, leif , lnte klage påj iftrn,;Ili;a Pos-i;vorl:e'u. Dot-: har
trarä.heclerl-igt qöfk aåstattd.a..s3. det i:o--::-rer inte'bort ni,3,go"b Q$l för dig.

' lll.,f' ].lUlli-rG?,-EN SKOGtlAl]l l:ar var.lt fhtig PraE*ra.ppor-bör'och soiS
1ön för ;1ödqm. fåt-b 2+ QSl,'rric-iere 2 fråm i[os]rra", 2 frå.n Norea,}aCio, och

' ,end.ast ett (vac1 nu då? ), tiån [a111nn. Uff,e fortsätter, neCl at-b, tela or: att
-. han nyss börjat ngd !,i-iroblryn och att, hati.ar. 'red,1ei:: i i(erlstads ll"-i(lq!b.

Utt.lån,:t l:iev från lariNiE'll, JOHAIISSON ÖIEIRO lrar lcoi-r. it nig tiII-
ha::da. Jag cite}'aFf "Först och frer::st, tack för nr i och 2' av rl1lU-i[y!d..I
ny 2 flru:s en hel del krltj-le på Eder vördade ut6åva, en""d.e1 äi:r fölrBtås, bg-
ri{.ttiCat, :len,'ryoket var bare Gltifl. Jet är väI lnte så lätt:at-t körä igån€;
och få en topirtidninG på en gå.n9. Peirson"l-i-5en har, ja5 bexa 2 sty:r armåirk-
ninga^:r; Ilu:-:::rer på den ai'r.i1-rir.s så flot-i;a fasaclen, pl-us 'bort r:ed. toppligtorna.
Nog-snack o:1 d.etta, Jei;:'åi ju inte i:ed"ler:.i nå3-on s.v d.e ti}l ,JlQ"gnglgtna
klubbr.rng,r,ej hell-år-'Lt: je.g prenu;:eremt?rt --- Soi-: c1u ser l(errrietlr.l:så h?r
topplisboin."-försvLmnit.öch viclare tycker ja6 att d.u ska preru.L?grera på
fiPJI*Ny'vi;.efterso,-r d.u i;ycker den ;r.r bia. Vlil-ko:.ti:en i.'LlSUr l(eru1eth! llågra
QSI här iLen god-e: .örebroaren fått .o)ro 3 Ghana-1tr800 brev, Erypten-11910 kort t
SABCkort, Svreden-Ll7]5, Ii:issora }Iacional-12080, 0RU-9745, Der"rtschlandsr
funk stencil sa:t et-b :rissh.e;rd-1at 0Sf, frö:t ,IDI. Yälkoi:i:-ren lrleri! ! ' : *'

IONAIDII nÅl;me heter en slö
?rag och iLad.io ftia.ihncr-. )et sistnry:rc-La
han.

HÅI(AN CAJ}ISSON 1 GONlSr er gai-mal SDI(C-aree soir inte är' så galr-
nal egen-'c1irron, hqr fått nå.gra QSl. IIIIL: har vi clor:l ilaclio..Ned.erjl,and-11950r
Radio-Silraräst-If94O, Cairc.:lI915, F.adio ConGo-97Ll', 

'.LTtt-)S?s5, 
',:1Ul-15r.BOl

sarrt i.adio -tlabarr-a-151}A kc/s, alla var kort. VdJ-kor:,:en i3en Ilakan!,
---:: --*-::.-- ----1 - -u--- - - -alr_,..,'.. ,._

Sist irraden av QSI-biC,rag har jaa3 PXR-IIIIGO JAITSSOIIS fint skriv-
na uplrs-tälJ-nin5" iian har fått 1'],-DI-7500,,kcs, P-rag-G055, Tirana:7090 hrev,
S-FB-565, Sucr-apöst:}25O, Iulcarest-7195, Ira*r:7085 rek.llrev, §a.rt Sofiallnte
d.åligt Per-llugo! En frå6a im.r he'n o:coi l-Iur å:r'adressen tiil ,:iad.j-o Hahanå?
Ja, ci-u, jail skickad.e till: i.a"c1io lia'bana Internatj-ona.f , jiox 7A26, i'iabanae,
Cuba oåH"ffcf svar på 1r:ånad.. Förs:l<! PS har Pelle ojco: JaS hai oxo fått
Scre:rta D;'I-Cl-ubs s1:ccie.l QSI för avlyssnir--rg på Polenr ,S. , , .

Ja d.tirr-reil skulle d.'ei; vara slu'c på QSlen'f ö; i[er:.na gim8. [i11
sist lcoi:.:er ja.*q:-red" en upi)ilanlng son i-nte ar så trevlig ka"nslie ile4 desto.
ntrrttigare för ';3U: Skictrca in prenr-u-rerationsmrp;ifterna genast!r'lJe',, {är pen-
ningirrist' i lcasäan, så vi ,rär.ste ha in pengar !

71 eq rry gucL J)l d.e

il;;;ä;;;;"-'--äilil8ää-;l*--= Donaldh i1åd bers "

xoxoxoxoxoxo-laoxoxoxo):o)roxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxc,-o xoxoi(oxoxoxoxoxoxoxo



sid.. r1,"i

i: i:::::::: .. |TIPS:: TTIPS:::TIPS; i iTfPS:::TIPS: !:TfpS: I i: i !:.! !: i I l::
,. !)|värr har de flesta av ey inte h5rsainflat uin uppmaning från

f öri:a nummer"et att skicka in .tips. Det irArks också pd,.- d-enna [i,osspalt:
son bti, rekord.liteR.

Qtoppdatr;Ei 25 _Uej.

.t -

o7L' GRE{LAI\D 6040 4ö 57
VoA%ffioniki med fttsreakf asi'åhowt, . iJrapå enge,,lske,

n045

l-100

11 Dr,

r145

L230

$CHvv.EIZ

SBC med mus'ik.
TJECKOSLOV

153L5. - L9 .59lIB6s 25;28

,54454
mi.ls ikrsrogram

,i GB

55444
44444

MT

44444
tr33:_

,; ,:33333 
MT

9550 -
Radlo Prag med sven ,k*.7l3o -

Lr725 -

L7895
TL795

25 -58

',åltb

1T]O VÄ§TTYSKLAND
mnn fr'ff] ix.

114Ö TNDIEN
AIR-mngelska

Deutche IrIelle med engetska
TSrsk slrråkkurs.

L6 'r6cs' L-v

tör- ilte- g ar

6ölz" - ,49,38

. 15110 - ]e.60
oeh' gnäI1ig nf-uttn musik

;r tr.Zr trL)) J--) L9 .59
och lvielod"y Traln'

t5405 - tg.48
541+54

Eagt.' i,

55441+

34333 -

434h:4

,43443_

35433-

35437'"

44454
.:

55434

34333

rtTl\,JJ

I\,iT

r.r,D

rlR

Gts

Gts

GB

^'!l\-r.lJ

GB

_\533o - Le,5'7
D en s oir i ns rind erhistoria och får den,besvarad, får,ett

venk om USAI s, historia,
L23o vii§rTYsxLLalp.. 5o75 - 49,38

l.lo0 .. öErEnRrKE 11785 - 25 .1r50sterrikes Radio med konsert

Radlo canada sänd.e ett ref erat ri"an en ishoakeymatctrme]lan ChIc4<ago Black Hawks. oct: Toronto t\[apGtåE.ay§.,

§CHrintZ
§Bc-iläAffiirbag
. . , GBEX{LAND
voAIFffiIänl,lir:, en ,f råga om USA: s

'1?A-s,idorg bok-

KH

IJ/.l
J 1\',

t3t5

L33o

14öo

L43o

u3a

-vj{,sT:ySKLAND
NDR mätffif-

EoLIå41\p
Radlo Ned erland

.5or5 - 49,39

6020 - 4gr}3
med ind,oneslska.

LqxEltsOuqG 6090 _ 49,25 : fi431Radio Luxembourg ned tyska. Bra'sklvor (vaa anna,rs-?).

L7,820--
Raöio. Canad.a raed Jazz

25r4ö
:'to qR

*Jt/v

1,5,, B4'

11810 -
med. tyska nyheter.

L532c -
MT



rr+45 PÅK]$TAN ' 44444.gltr\rprrtr\ tJ-o,(Z ._ 25r7o :naaffifir§tan hö rd es mäå 
' Åyn"r sbutl

LL572 .- 25,7o :

med" nyhetsbulletln.

SqT tlEN 15120 - t9,84 , ', ,, '"' :. 54455Rad-io Vattcan meö engefsfa

L132A - 79,58 :

,,r1!§,{g{l§i,-,:; ,

l430 Sqt{lrulz

§tsC med. riiusik

§1d. 1.2

::; . . 
:

L53t5 - 19.59' 9665 - 31,b4
44444
33333

44444
i, 

', '.-

544,44
'- .r.

45A4h

n,tT

1500

L57a

1600

1660

= /^^
J-OUU

l63 o
,

L630

16tO

L645

1550

,t

17oo

17 00

t7L5

\-a^ ILI)U

tB00

1BÖO

1815

1B]O

1Bl0

'1815

FILIPINERN{ . 15].30 _ rs .83 :' ' 45444voÅElö-EäFnyhet er L> 
' 
rr '

,: :

AU§lHALIElrl.. r'., ,_,' 
_ ISTA - 3'tr3l . :. ' t! :'::r": '

nuaffiffifffila -had.e a-e{' irev}iga programet t'rr.ffiåiX,
Cholc etl

RIAS med-pieE arusik

}IT

MT

UL

IUT

UL

GB

I,tT

urlrru

HC

LIArIU

_qUSlOl,l : 95,60_31,38 , 35433Radlo ce;rr-on med rnusik och engeist<a §9m vaFrigt .-''--
§clltiEIZ

§BCffirfrilsrr<
0åNaDa

Raalä-Täfrada med enEe1;[;
LUXEIflBOURG Snon - tto .;6,

Raa :.o-fux emfou rg :r afl ty;lii " 
poo eQä?o"

,SYDAFRIKA f5OB5 -. Ie BeSåBd'ffi=;Eelsl(t p,*osiäAi- - n' 
' 
u'

FRÅNKRIKE Eo6n - q^ 7)I
NorEäffi3-med d.anska-- " 'v'r 1

SYDATRIKA 15085 Lg,Bg§åBflieEEerska
TJEgKOSLOU+ g55o _ 31,4L

Rad io Prag med. svenska
CÅNADÅ I53Zo - 19,58naöT5Gada msd "ng"ri[ä-U§A ITT1 Ao 6 L6,BT

.Atr'Rf§-rned engelska. 
*r r v'

,,- ^{$!48§M r5re5 - ts ,76
V oA-P o ro ril ed. c 1o s e d owEq. .

.

POLEN 6t oq ILA )tz
PotffiEaaio med, svenskä- ut'u

§cHliiEIZ 11865 - 25,28sa0-fr'ä-Es ir, :

ITALIEN gTta _ 3o,go
7275 - 4t'.24

Radlo Roma med. *-r"n*?'rlo 
- 50''34

. ti/ltlu

5;4444
f ranska Cfi,

44444
UL

4343 4
UL

},tr

43444
: LIL

44434
UL

44444
:UL
54444

lic
a2,, t,2aJ "+.+)

n,rr

54444
544N,
44334

***,t

tyska,och

u*ffis med r,åä,}ffi"i t?,*lfc usA*

- . SSITXP$}AIP s735 - 30,87ueutche-lrveIIe .med anrop på engeläka,



gi.d. 13
Tlps.foyts;

. 1900

19oo

1915

l93a

L930

t93a

toÅä*/ '2

2000

2poa
l

l

2000

2000

2050

2I00

2'L00, '

ILQ2
:

2Lt5

2t3a

2T30
.

2L45

:.

2145'

D] qtr

2200

PAKI§TAN 11672 - )q ./o
Raaio ffitan med "ngärrxa 

-- ' ' "

43444

43444"
.:, 

'{i

43414

55444
77 )r77J) a) _)

54444

44343

34443

55544

33333
";

" 54334

ivif ,UL

IfiT

KH

ltI,

TIT

MT

IUT

UL,PHJ

MT

,'r I\{T

KH,MT

sB,.

LTBERTA r5l 50 - tg , go
ELflIT;A-ngöI§l(a, r"rr,ä[ä' ooa äråri ska

Radio Vatiean med engeI.<ka.

ER4I{,KR]KE i Sgto_.o.42' n/ionIGTöä?iä:T\rrR nuu*,!J6ö[iska-"' -

UEL t533c - Lg,5iY64I[ffi0 *ed eiäef skä --- ''..,r.vG,o§r4vrEN 61oQ - +9,18
'Li

'iRadlo B rre*r;.a'.ngu13fl3"- 
4L''67

TJECKOSLCY.+ 
- 

5a55'"- 49,55

VÄSTTYSKLA}\TD I35B - 22LnaaffiEa,musrk '

UL

e8

UL

-: l'!

, ö sIER.nrKE
österrikes Rad lo ;med

INDONESIENRRIE enEfska.,

8C{rr,4Iz

SBC med musik

,?L5? -.48,74.
t jusig kons ert.
sB65 - 3o:4ö

Rad io Byazzavllle-rmed nyhetslnfbi,mationeir på

95:45 3L.43 -
72LO - 41-',6L'

REP. GUINEA ttoE2 - )q tn iRqafö-E;mmea rranä[ä-ä.r, änääiska,
UNGERN

Radlo tsud.aoest med nyheter oen itommentarer 1
or-dnlng.

PAKTSTAN t7672 - a5.7o' .

Radio Faki-stan ned klassisk musii<.
CLItsA t57go - Lg,62

RadTö-Tabana'ined rnt eriä[-ionertä' nyhet er ootr.

,Eil,sTrIsKLåNp_- 60ö0 - 4g,75
SUd.deutc.her Rundfunk raed muslk

Radio Tpheran med f ranska-'och eirgetåXa Z]-4S

-. vlBlrYsKLAlq 1585 189
'liestd.eutcher Rund.funk med nyheter, sport och

Radlo Belgrad.med tyska i

GHANA rIBo5 - z\.4LRadffiana ned nyhet er på '"neäiåkä.

BRASTLTET\I llg5o _ 25.10 43433Raaj3ffieirod'aEduc1"å""*öåIiu,u(vackurt,näm"ni
med konsert.

3J433
engelska

" 33333
54444',

Ifi)))

43433
vanlig

45444

LA=nyhet er

- 53444

54434

34343
musik.

13433

GB

GB

MT

KH

nil
LIJ.,)

JA

IVIT



J JPD

))nn

22AO

DDT,F.

D)'r tr

2230

23AO

2300

2300

23j-5

o77^

2340

Sid. r+
fortg.

RUIIÄNIEIJ zr o q L1 -7.,
RaoläBGffirest .red nyt äiär"'4' r v

Lättraporter-at. closä aown 
-arro -- vÄ'§v*

qoNgo tLT55 z5.gzRadlo_Leopoldville med n;'het", på-änge1skp.
atmosf äriska störpingar. I ...- ,"

EGYPTEN ttorq - Dq reRaolffillo med tyska trril'räix r;;iäiu'l
ECUåDOR t6'ttq -lo ptr

HC.rE-EEFilr,: cd t opo s ty rilä-iä; l* 
*iliäir

TIBERIå 15150 : ]9,90Ell[I--m.ea=nd r 1 ga- s å n s e ;' ;;i, t ri' å§' 
" 

n s c] sk a .

33333 :

' KHrffi
33333

1529Ö - Lg,62:

15115 19, 85
' ,] ..-:.

gelskt program-och trå.kig muslk
I ....

7L95 - 4tn7o

§våra

', 43333

34433

44444

:. ,43434
.-: 

'. 32433

LÅ, KH

PHJ

GB

LA, KH

PHJ

LA

UL

P}iJ

UL

u'L

att

Y]uSITYSKLAND ' '
oeuif,rrs-it]GF 6l-00 * 49, tB

L"ll,.-1:! ya1..a|It. §annerlisel fn-te ny.eket. Mån rär noppasd-et bI1r mera 1 nästa nummer. tueä aet bero? på or.

LA
K!{
MT
GB

Bldragsgivare*
= Lelf "lnd erssonr, Krlsiinehamn UL =
= Kent.HJalmarssön, Kar1sted. pi-IJ -
= Gunnar Bergqulst, Skatta.ärr JÅ =

gTOp DÅTE : ä5 tä.1

i:::. ..: - ' .: .

Ulf Liliegren, Karlskoga
r€.F-hlu$o Ltans§on, kr^lstlnehamn
i{åkan CarIsson. Gonäs
Jan Ånd erssonr'Sunne

EGYPTEN 11915 - 25,18Raafö-?äI?o ned ura rnuifi.fi*osru*
U§Å :

AFRFmed engelska
pquåpoR .

HC.IB med engelska.
NHROCKO ,

Rad io Rabat ilöd en
RU],[Ä[]IEN

Radio Bucharest med "ng"iIka.

Fo*ts'. från sid, 6 på K.Hjakirrssons brev tirt craee,*r.Englund".
vid vårt senestc sinnrnträd"^lgr ,ri sorl sl,.s! *;;, ;;; r.;;";. lo*r*-.r, ochdå kofl chocken, Alla för DX*Årriann""r-'»et*naJ* ;*ä'-äpg i,nte riktlgt kun-nat vanta l'i3' och d'et koi,t rpt? ron riig- sor-: något ,otrevllgt,.utan kansketvärtor-t. Det åxat:-..trti. nycket intr.essailt *tt fä sanarbeta-iled cr oo:h on vi3i'1F.:""i, är i-g övertygnå o, '.tt vi får nJ.gon nytta och gladje av var:"nd.-ri.. liled. d.essa r..d er sfutir ji5 för acnn: gång, r..u-- -u- -8,ör l, erilland_s Rad"iounion

Kcnt H;rilmersson
Je d et vc'r Kent. H jalnr:.rJs,ons brcv tilI DX-AIIi:rnsens ordförand e Claes'". Englund-. vi rrei oin ursäkt.fö, *i{-t*evet-il;;iivit u;opder-at pä 3sid-or, vilk,ct beror pä -ri fici.l noo"åt så ."rt.'-.angå"-nd,e d ebatten oE nx*ariiänuän"åä"nx-påu*{i"^. . . lH:lr. ni någon synpunkt oi-i- ad.r^osc: DX-D eb:r,tt enDx-Alliansen så et<riv tirr .-vvu' "-äul;;;i"::.. ,..,,

Kristinehfi,rqn 2,



sid". 15 
l

AKTUELLT

Klubbnytt;'
doinetens DX-Club i Härndeand skall nedräggas il,g.a.bristand_e intress e f yän rned.lumr,rrniå-;iå, , / Anr /

Dx:Flrpben rerr.qs 1 söderiramn !a. ,r'"Jio'*rurt och kommerattutgesintid'ningnT1rcVoic",.åf'i;Ii;","-
ysla*! pT:r.*r,una-i;.;;.;;-;-;äburar.i/roH'{ o"* är cn sam-manslutning av d-e båda ystadi*n;i;k;-oI-uuubarna ystaas Ksrtvågsklubboch Ystade DX-klubb" FOi"bundet Xoo,Ä", Ltt utge tidningen §lrL"" *"U 6

lymry erlar samt- 
-en tip."iuiietin också onuÅmå"7Ä";-;ä;;ssen är:, ystad s:

'NgIges end.a DX*klubf , U*"-llstner,s,öLr)bsf,n tåöning. nDXlnev_+s0 igen öf ter^ a.tt, unde*- "o tiä"ning eirkulerand e' bland -med.Iemmarna;
*vlrr*{u!4 rrq. 

/

QSL-nytt:

har bö r jat, utge
ha haft en band"tid.;
Eteraktu eLLf /

Polens'Rad'lo verif ieran nu raed ett speciellt jublleums.egl.
r iäÄxar Radio Japan.har ett nytt QSL-i<ort... Det förestäl1er två sol-L J c,9\) L-4I' . ,. '.

T ävI I ngs nytt I
TJeekoslovatrei.'ens Radlo anorånu" 'nu e:i tävling med anlednlngav t/är'rdsriräterlutstauning;;-I -e;;ä-;;;*räo."'råäåta pris är en resatltL TJcckosrovakien unoär ä" d;e;;-FoÅ utstarinl'Åäån paea{., Tävlingem,vars svar ska1I vara noststämplad e senast_ dgn lllj" ,;b;;ta;,ä"'än f rå-ga att besvara: ttyad. tycker Ni-;n-raäiivvaf et på äe tJeckiska 'f rlmärkena.
De fullständiga resultaten av Porens Rad.io's.tävI1ng 1 sam*ba'nd"med l'rM oå skid'on rinä"* nu kl-ara. Resah-iiii"äären vanns av carr-Gunnar Heeruirå-. i"åä-å'r,;iiBii"ä: ö;;iä; prlstagare brevr Reinhold crae,q-

§iipiåä5:flå3ä^:',?i§'å.[,i,:;H;i:Ik,:;;i' 
noe;iä;;-H;i*åtäJ-tvääänån*a),

r<iäirä,ri;i;"1:i+ä'i*tii, "il;å-ä;i,:å.1äå,,1:ffiå"fliiår:ri:li,å,ti+rFåiäilp;;,
Kinna (r,inäe.
o ? 

' 
1+ ;; 

"':ri; ifl Iff ;il flil*lil++åtålinffi i;å l5äli ill I t #ti }]:
Llndbla.d. Ir,lal
t er,lund . 'Hud.i

fläå",?ff i å;iläo3I_ru"å{äåå[u*i#;I;ä*:'iIiiläix;fr;ä+"ä;i ;r;;;- i *ääu,na

Pole ns Rad'io anord.nar oci<så e n täv1inE 1 smband. 'med f red s-loppet på ev}<bl sou sår *;ti;;'äån"ääåi" och "qlutionae *aJ:Tävrinsen,var§ svär, sont hclst ntir sitrivas pa rrrä"Lort, 
^ 
sliarrvara poststämpradesenast d en .,y:*^. lii"i: gå1. ut i:a'äti-*,rär* på,föLJande f rågon:r/ virtet "r-and" 

kornmer att s gcre. i tagt ävlingen ?Z./ Från vikket ir.nä 
-[olrer 

.d,ä4 .yXiii,t ..o* segrar 1nrtiv1duellt?
l:åä* ä:å : 

erna märk s r r ia" ;," å ", 
"i'i ii r äi ;n;;;r;;F; äåa,ouppa,rat er, eo_

' vlking DX-club.':, tävrlng *Marspipitr.r. ar nu avgJord. segrare.blev Hans ols*con från Hai.ingbo";;r-Eo*--igo en" läkerorpokal+ett mätinst-rument för sin fina insats. §naaä'föIjdå: 2. Vl;il;;iäyir, tsJuv (pnesent*ko:,t 3SUy) 3.:
i? ;,i, ffi ; ;å ( å5ii:"r!å 5,r5, H lt i }ii 

-ffti, 
I :å;,1;å 

;ru"" 
*:;?å i#il *s i::Bästa *Ru-are brev DX-'rorä*n.u-1J tä*pääå, sor,i kom på rBr,r.e plats.L]1r1 kl-seen vanns" av Lu*nuot--liiii.åää, Fnykåsen.

/ Et erraktu ellt



siå" 16 ,

AKTUELLT forti.
lAIlmännt:

i , , 24 OO0 medlem'mår har d.anska Radio iflercurg lyssfrarförenlngfått, e{ter att ha funnits tilI i bara" fyra,lagar. u"bi,rmed Ar fUreiling5en
red"an t1[ näst störst och kan tiII nästa år krEiva att b1i representeråd.e
i d.anska statsrad,ions,,styrelse.'I Danrnark,f inns nämligen ett otal lys's-
nalföreningar. som allä har representanteri radiorådet. Det tippas att
denna lyssnarförening aktivt koniuer att nred.v6rka till att hlndra ge-
nomför'andöt av bestänmelser'mot de s.k. piratsänCarna.

/ Et erakru eLLL /
The International Si:ort irave Club i Lond.on har i januarl pub-

1icerat vilka r';c1ior:t .tioncrr so:r lll-.nl'crin h:;dteltn3r anscå :7,1y3 fl'r-r;1populäraste. TilI d-en populäl'aste stationen utsågs Rad"io Australia,och
sed.an fölide BBCr^R?*io _m93er.land, sBC, voÄ, Rad"io 'canada, Radlo Japan,

Rad,ioamatörei:i f marsnumileret s.v TDR-revyn står berättat om
ungdomirar med",9]ika,intreesen bl.e.radioame,törer. Dessa skul-Ie gärna
YI:IJ a'irra lcontakt med ariatör'er i utland-et. Sätt er i förbind,else*med:
Jugendstud.io Rad io-.CIub, tserlir,, Abt. Journalistrk. 

_./ ?er-Hugo iJan-qF,on /
DX-närket bör f innas på alla DX-ares rocktrl:prlag. Finns 1

y?lgrerna 25,5o 9c\ 75 Iänder och kan köpas genoin lrRU. prist 3,75 +3a öre i porio. Bi.foga bekräftad, förteckhing-över verifieraå" ie-nauo.
:' DX-AIIlan§ens DX-brosehirr bö r jar nu ta f orm. Broschyren bl-iri Å5-f omrat i boktryck och rnea tvaf u"igåirycx nä.irää;id,oy.na

/AN/
Sonmarens DX-träf f i sar,rband necL DX-p: rlenentet bör jar nu attta form'.81.e. koraner IIKVK att anorclna IJ(VK Nigni CIub natten mellanaen 3,o/5 och d cn t/7, I,Tågot att ;; :rä;l ei,iot. " :

r: .,, .. Enrigt, "l!- rykte .sk:'l-L en koncrs.iclr lrad,io st,arta.rs i Lich-tenstein. Nannet blir fö,r"nr,odIigen RiCio p;x (=fred)
Ak.tu eJ-la 

-f 
rekvens och rändnin3s änd,::i,ngar3

på sve nska kl. L9 .3o riv ' t 1d t i."d-aE:r" t", o. ri. rö rd a.gar. Ivla j iaånaå 
'blir

d"essutön eovenirnånad. Det är. i föista haitd ett. anf,al- jtlbifärrä"iäprarfrån i november sori ska1l utd,el_as. -

Gör HCJB en tjåinst och lyssna ,oå d€rär.q testprogram kl , Lg.3O och des,.q-

PoIenr Radio har ändr;CL våglangd erna något under sommaren.
gy:o^18, !3 ,y. sänd s ingen sve nstrra u{an {e nya. va[rr^gäärno-å;-[i.""r8.]o,
"^?5,?B,3!r!D- _och42,11 ä., kr. zc.oö it,+r ääi. äE --i: oåi, r,r. zi.i= resp.

' 2t .45 t LJ22 ill.
' Radio PTrg ändrar också våglängdegna för" sommared. KI. lI.Oosänder d_e irå 4L,"47:r.2L,4L oeinz1,59 iq,-,xr,LT.3o -oå Jr,4r och 25,oä-n,.
och. kI . L9.lo_på_49r50'ocb,31,4i_a. Vidarc är ohEdagäns brevlååa flyt*tad fr.ån 1<I. !2.3 _0'tiII ,kI L7;3o. Unqdomshörnan kdniiqer i, repris pä
fredagaS k!. 11.c0 ocli nelod.ibuketten fomrner-rår.tr- t:.;;å*ä";-i-"är3"
månad. I(1. L9.1O ocir repeteras nästföIJEnde tir:d-ag.,
§å var det slut på Åtr<tuellt för detta nuritmer,l Kvällsnytt koi.t.... rhm! I !

FIar ni hört något aktuellt
ekriv och berätta det.

på rarLio el}er fäst 1 någon tldning så



äld. L7

L&-* ngt t s*Ngbs r.Ja r sBalt g

Vaa är en DX-are.
KortvågsL}§snln-g,en kan för både,ung och gamrral vara en både,rolig och glvande hbbby. dx är" ;n-i;rrårtnrng: D = d.istans och x = orkända' Det hgr? .oety+er såleaes Jiiiåä* 1 def, okändä. Förkortnlngarna,komnter f rån dPt-'uneäiskn-s,:råket, yritLt är ett iniär,natlonelrt ,ad.lo-språk. Vi kortvågsJy.unare kallaå DX_ärc. Föy. :tt Börr en sammanfatt_nlng vll'tr-'i.Ja'g savat- tilr ny!örJare son- til.1 nera *iån.erade ox-*rå,"jlen kort inbrick i vad i:an Lö" [rnn*, -i,;, ,tt vera -n 

-ä;a-öi-ä*u]"ir*n
belxiver inga dyrbara trafil*ottäe;rå Åäa io-2o ro" ior att med. nöJekunna lyssna till kortv;ic. oen nräaå"nu rad.iotekniken har konimit åa Långtatt d'e kommersiella radiötyperna- i-oää*r är ,föruitntr*s1e ga kort,vågsmot-tagare'' Det är krart ui[-en-och r.n]'ran-ll1nd.re använd.bar apperat flrmsute i ;rarkna*"nr, rel_det i-iartri:-g,..;;k; f ort på dårie stabilitet. serek_tlvitet, .qamt-nåturllgtvii tä-:5rä"iI.ät,rr"nnerna. il" viktrgastä rorut-eättningarna f ör att överhuvuatägät runä:. t;i;ii't ja-iaaion är att manhar en bra antenn gch Jord.Ioaninä.' För att f å än rin rotlagnlng nåste octrrså }<ond.itlonerna veraSynn§amma' De di}Ilga konditlonerna";;h-eh fiasnå anarä-;[öäi;!år*ors*t<aemer eller nlnclre ai so1"en.,"a aå*. *årriä.r.;;.-D;"il; den för oss otrev-r1S, egenskapen att mer'errer nindru-r[rstonå-aet ilil. rad.lotaket så.*tt radiovi;sorna inte rerrexi*rrJ-ri*n"rcrsvinner ,t-r rymd.en. solfläc-
§a'r?a.,bes!år av otrplist eff ektlva *äänåii;k;l:äit]'sonr borobarrlerarjorden ued skurrnr av sÄabba erer<tron.i..-l;;;; å;;;i.;-iiräp*ääå*Jiä*""I radlotaket.r ock på siå råit [ii;fii;;rnåirrtoäuiei'äää"'r*åiäiaä"i^ä"ia,,sin ehans att försvinna.

Änen, fadlng'orsalls ner el1er nlndre av solf Iäckan. Detta be-
Ii;0,1 ;*i[?3f "i=p?,8#iloär"#] ekt erine o"-;iåio;ås;;ä-ä;'-å åt- iååä-iä-

När d'u sitt"r ,ri 
-a'åin 

red.ioapparat och f år in en stationfrån någo;b land son d"u skulre virJJ-rrå-'tontaxt med så ää-;ä ä;-;i-;i;,
?n ?!soLut korrekt rapport. Fö=-;ti iå ;;'-k;;;"ili*räöpo"t raåste man 1
I " {r esta f all 3å ertär vi s så ro rriarrnlngs reg} är. 

- -'-

1. Använd arLtiö-ce internäti;";il; ä:;;;[;"ifiinäå*n* o]-rer d.e nyare
_ gINPO-förkortningarna.
2. Upp$e tid,en i Gi[f, näi kloc]<an än 12 svensk (=centraleuropelsk) tiaär den It.OO GMT (Greenvieh L{eaÄ tiie): -""" \ vvi'Y

3. Glöm inte att_dygn*! il;-ä4;iffi-;;"'jåi ä:: oerhört vlktigr at,t uppse: I justu'i tld. ou" nl-ast"'-får.*ta ;il-;i-, 
"ääiäätäiiää'inte lar tld atr 1e-ta efter. dina uppgif tor'i logsboke;.-ä;;;",i;;;#""ägan kan en rappontf*rlp,, pi.l..ex, Den 3o qårs xil oo.:ö .,r. tiå,-e;i-Eiir-i r*ppå"i"n:

, on thc 2pth of trr,arch, &t A3.30 GIUT.4, Försök alltid- att få.'fasta håIlpuni<ter, nal'ln-på n:usikstyckenr. artls-tel: ilmn undvlk att rapportera en statiån mlndle än en halv timneraen d-et kan l-u lnträfiä att en stati;; int""'ä*-rrärnqr t,ex. *u*'ån10 mlnuter. Har Du i det senare f.al1et.fått några vederhäitfgu-upp-elfter och etationen hör 1111 d"errraratr, §å Iåi raicportun gåI Ungamnal 8od regel sägerr ialnst tr.e" säkra'uicpglf ter i- "n *upäär,t.-ocir

_ äiåO§fr§§: 
mens§ att de absolut rinns i stätlur,*ni i"sa ;fl;I.;;;ilorren

5. §kaf,fa en narnng!angef'{T*l:ftipt§'genorn.,'Ru] ld}Ser te.xta ivdrigt dttt,nardn och ad.ress'. I\'{edsänd, IRC t fntännationeifqs,ru*sf<upongfätnÄE-paposten) när stationen så fodrar. t. . r i
uled QsL, nenas l,Jvit!gng, skriv dg oröentliga rappbrter och föJ-j vara reg-ler så ska du ,§e alr dä flesta okvltterrrtr ainä-,råd;r.Jag skal1 i nästa nunmer åt erl<ornna *åa om hur man skriver en korrektrapport.
gY.- f rågor. }<an sändas tttl mlg unde:, l\{ed ntånga DX-häIsn.
-qd.ress:-Hens,,i1he1rrssorr,]-rriätiilä;3a,Kri st inehar.rn.



§ld. 18

sARrstAn IX-ICLUBB
Rämensgatan 2A
Karlstad_

'11 #
rJ #

p1öja gencm
gar börjar

Red,. UIf Lindh" c/o bJönt<
Kvarnbergsgatan 4Z

Så är då våren kommen även i år, trots att det såg ganska
trögt ut" tlted våren kommer också - iag vi1l inte säqa -tyvär1 , ty i_ag
tveler mvcket om sorTraaren - sämre DX-kondltiqnen. Ddt bl1r än mer likt
fräsarO ait ]yssna på kortvågen (eller mellanvågen) " lyckligtvls är in-
satsen inte äå stol eri föistörd natt på sin höjd - me-n vinsten kan,
om f11 Fortuna orkar håIla de tunga ögonlocken öppna, bli kontakt ned
en exotlsk station elJe.r en under[åttånOe,natt över huvud". Nå, det är

"o inte vårmeditatlqner, som jag skal1 förmedla utan min rippgift är
att fy1la deruta slda" '*-,.,*"---''---Ftir"ait 

ta det formella först och det kanske_b]1r ag!
endar..-vem'vet -'har det inte hänt mycket'på ,den s"enaste tlden i allas
vår Solstad men i,cke ,desto .mindre -- revolutioneriande är anlngel kg!e-
g;ii"Xt men.någonting i den,#ägen,r- uppl.yftande. Ni har väI-alla (?)
V1A det här la§et, näi tiOningön uti<omäit, hört vårt specialprograill
över Radio Pra[ söndagen den 29 april. Detta ä_{ dgr.nl"a_}_fpen- av..pro-
gramx sorn man Infört viO Pragradion,, och vl i Karlstad lX-kfubb är
ävetcät el-ada över att ha fåt{ vara med'om pionjärarbete.t med vårt 1i1-
Iä (=koIta) specialprogram. Det är såhrnda barzt början på en helt ny
programtyp.

Eftersom det är lyssnarna, som skall avnjuta (f) dessa s k
program, vore''vi (= 'p,rogrämmalcarna ) tacks'ammar. oITI d" uom avly§Fn9t
vgrT prågram vil-Ie gldra-slg'det be'sväret att tillskriva oss och berät-
ta vaä dä tyckt, koilna med-kritlk och förslag. Ietta-kan Ni gärna §ö-
Sa tlllsammqnq med att rapportera prograffinet, fast på skild? papper.
Anledningen till att; vl eir-.så måna om 1;rssnar.na,p åsikter - de gör iu
så pa a}la stationer, eller hur, annars s1«;.11-e en dgl aV DX-ingen Ya-
ra bverflöd1g - ä'r att vi planerar fler prograq av deruta t'{P,". '': För närvarande" har vi ett pr.ogram över Po'lens Rad.io i slk-
tet" ilet komäu" äit Jarrou. två gånsur i,å [va1len den 18 m?i (med reser-
Ctiol för ev feiakt'ighet'). tnnetråt'tet i progra,r*q!-kan på grund.av
vlssa skäl inte yppas-för närvarande'(psst, ,innehåIlet är inte gjort
---- - / -- - n"ä"*äii tlulnen i detta atrende ska1l sändas under vår
vanllga adress så fort som möjligt

,-\,t;*'-#'& f,drrs ,.fi ,q rr ro

KAnI,STAD IX-KIUBBS ANDRA SPECIAI,PROGRXM
SÄNES öVpn RAIIO \trARSAir/VA tB ma j tg67.

Ja, turllgt nog.för dem som ver]<lfgep bemödat sig; med att
dessa siriär IIr verkar d.et som om dessa vår;rstra fund"erin-

s ina,
71 e good DX de L,h



sld. 1g

[[B,U: s SKIVSNAQE

Den här gången ä,r d.et övervä,qarrde twistplattor 'bland
de recenserade skivorna
=--Första skivan neterln+rri]S-lf SZr ftrisf*oäfr*sp'elaä ävGary Edwarde Combo,Det it en qammal melod.i äom
_egen!ligen heter trE;EsrRÅiiM iiomponerad- av FransI"riszt.Det -rinns f lera nyinspelnlngar av d"enna melodi.
Denna är den bästa.tsaksidan heter-'fri[I$T 0R BUST

§n . lnv c EeE ä't ärE" E gFnliäg-är E-mrrä F-oro=r['e*vrs äo[nTs .Ilii? gl*nggx r ffoi{DER vlrHo's Kr8sri'rG riER ifo'f och!qli!: TIiE fvirrsr ocii ?ne vi scouiits - 
* jun[e, riiAMA I sD0li\i ! TliE frlfI§T.

F?, är vrtärri§aFen[ §amrnar-rå-t-rrå[ äe[ E-rilssi§]iätlden.Den som olir ni.rd åtgå*ge* d.en irå,, g§"Å;;-;;-
$1q1: ri?ikovski j:pu Bom sfår"för aättä ä"i sä sunbre
?"9 Tne stingers.Här rockas virt på upir.pi*rr; ;"h--"i t*fsi.gldgl trurnrnas det nårt.Låtä. nät", i\iur RocKER( ,rOTK:r; ÄpprrItSVI f_f i,t) octr Dar(sidan heter ,Ui, f iiUS
*.i av Ee-oTrTrä eurovr§ronsscilrageimerooreroä är- -TINÅ 0Cli rviriu.rir* ( zwur KLE: rrrE r r;rirsiqun) ;;A--ö"oä"ytr''roboese.Den f inns i många svenska versioner m"n"orginalet d.r absolLrt bä.st .it-ALLO, i{AIrL0,.liiiöl
flnn7 ä'enrvrgäsTe-oän oTsTa-twistp'r[tTor nä [eTei -DOU:LE TIvIST?Ee. eora spelar ocil uSrrägu, h;;;r"il;i.cgsev and rne singers-.Detta ä,r eä ,rärr.rtÅi-nr;-iiiut=platta oci: den gör skä.r fär namnet oousiE'rr^ii§rvrrae:v
;oe {a r procr*-orarrcrlite ärorä skrvär-oätr*r[nn-i[en LP-platta som Jag skulle virJa rexommend.era förde skivlntresseraåe.som inte b;;; håt-ää Iåppi"iiä".skivan ireter cri,ri[Trlly tAcE ST*RRTNG ;iä 3oppER,Big 3opper var ehtav amerikas t<ornr,i"noä-iorte nä,y hgr,nomkom i februari rgbg.Bland. }åtarna i lp,r, finnsCIIANTILLY LACElen verklist kut roct<tå.tl
ToF"p ra [-t a*-i -iisl .*f 

Fr -t rrrr ärre f, [e [-e r Eoöo-t,Bcfr' §ifrnugch .u jr*ggs av ingen mind.re_ än Elvis-piås1ey s3afv.- -
lfl lt_pta,ttan har red.an slaglt i Svärige och dengar 1 stil med en del av Elviå gamla plaftor.Å$yff{rNG
THÅ? P,iRTS 0f yOU neter baksidaä. '-
§i§tä §xrvän*ar ä,rlriäxrnspärningncE ä'en [-eTer *TI{E ALVIiv T,nrl$Tlsångaren på p}attän är p* ,rid. §evllle.Han ha r hållit på med. trlckinspelningai i frera år,

D§t var aIlt f ör d.en här gången.



lledaktör: Strzre llclströ:l,

R

!1 -I(arlslcoi;a'1 Skrivare l DonalC"h liåilberg, i(arlskoga

ADTOTEiC}IISIiA BJf,.20
spalten-

Så är det dax för,,en,*elarj.sk spalt igen, den har gången av lite
annan typ an fön-r.-t: Jag tackar för de förålag jag"har firtt öch"lroppas t<ufl-
na återkoiLlla i nästa nui':::-:er av IBU-lIytt::ec1 än-aititrel oi'-t hur no::.-6erå,ilcrar
spoLar för., §vängningskre.tsari.i Ja$ sl«-r"Ile varä väldigt t'axa.': o:.-: Ni ville
sänd"a in förslag eller hela artilclar tiLl derr:r.a, spa1tr ,.r

}Iuti11::iånac,-.engaqt.jfte1so.,:.hand.1aron

Hur ", ,lul"l"i;,1--i.: :"1 l*"oluo;L:];";rff; xli'ä; rlesta av
oss })i-ar-e ner e'ller r-:ind"re begrepp on, :-:en hui är det'iloc'I.' våra lrunskaper
on såind.eren, uplrhov'Ot till radtlov-{orna? .:'' I ": "

. .-,.,,S}flr1-Le'tro'att,det,1nte,är säriwck-et ,ot-b bra;vörä ried- och därför
ska vi 1'clen hå,r spalten loekan'sa. oss lite"nlrr:aie ne(,,ctt'ilriodiosändare.

Vi tar,so_ilr; e:cer:pel- en vanlig ne11å*:.vågssCn&are, o.ch dess l:l-ock-
sche:::e. f:'ar:går e.v fig,,1- En rad1osl'nd-are lcan sigas ha tre iruvud.uppgifter
och d.e Llr alstring, r:oclulering och u-tsii:rd::i1Lg av-railiovågorna, Vi-ä[a nu
studera hur oeh våi detta'strcei i,sindaren,"bIocld.för b1oäk; Vi antar att
d.en sä&der på f00 n c1vs. 600 iGIz (Aet är väI.iin't-e pira,trad.i:o va? slslva-
rens koru:enta.q)" leii skall cllirför :alst:ra enr.högf::etcvent,v5xelsli;,2:ning r:red
frekvensen 600 0O0rHz.,(vanllg växelspai.:enin.g.2,2,ö V har soi-r 'lrelcdt f:ad fO
Uf ) och :ile-bta"åstadkoi:ures. i.äsellla',;ärn. lIäure-t toety$er-tu" U*rigi, svämg-ningsalstrare., Iär:na, spänning'utgör grr:':.den i radiovågen "och, l;31f*§ ocksS
bggvåg, 1cF9 utan slcäl1 .d.es-s-11ppä+ft-:r nä:ligen att f"a*rs1rortera"" 

-Son ni
väl- i:rärkt 1igger stationerna, vä'Jcligt,täSt i fiekvens ocir C;,.rför ä,r cletnychet noga.t:-led" att bärvågen,inte varieiar i frelcven§, il.e;n t,illiJer endast
5-10 Hz veri.ation. .De'uta stätrler höga leav på oscilla',torn och c'.ess konst-rrrktlon kan därfpr variera bqtyd,ligl,' ljeroenäc på f,releirens, Problei-:et harvarit att åstad"koi:r:a en autoiratlsk-g1_e j, so,-: övenrakan sar:daren, styr den,så a-bt inte;freliven-§en ärrdras. t. Oe-ftäåfu -fatt ,e,nvät:des en speöiellt sl1-pad krista1l av kvar:i;sr: styrkristall; En såde"n kristeilf Jcor-r:ier i resonans
o-l ilar] ti:ycker,på en ve.xe1äpårrnihg'. Iklsta.1l.ei:s resonansfrokvensor=e"0" atrr:ycket snävt.sc]: därför',*r d-en yppetllg son styraniie ned,e1,, Si3nalen son1älrur oscillatorn ha.r'ett utseäääe sori rrar.gaå-av:iij. 2.. 1ån"led; §on sy-nes aY blockschep:at in i e,tt FIE-steg:§oll^inte är nfigoå arure,t ä.n en vanlig"f.örstärlr?rq,"clal åigiralcns a;;plitud dkas åltslril-llsa äånce=-; varefter d.en -t'örs in i,::odula!orn. !är sar:narrträffar den i:ied en från i-ril="o-fon.en lco:uran-de -i,onfrel<rrent (fO - 20 00O Hz) si_,1;nal och blanc1a.sr, dvs. noct-uleras. kura*trnt^Sar i*-,.på'lgarerlet i:_oclulation äka v:- först tittalpåi si5rralen ir"" rrti.-rof onen. En så.d-aur oi-rva^ncllar ljudvågor. clirekt til-tr1vaxäi-spflning, v"rs frel<*vens variera"r..i:ref-..f_3u-dvi;!Irraå. Spän:rinsen f::åp :rilcröfonön är ä:1. 1åår-;;h
d-en behöver förstä"rkas i-LF-f örsi;Iirkar:ä. Ilu:: 'signalerna ser ut- i"Jt,äå* åv
I.li,r 1" ..

L{odg§!o{4. .llar.qker,'s'o.,: tid.igare sagts e, blanilning, r:o&rlati-#on eff bi:rvä3enr' i-tecl r:ilcrofonsignalen. De-teo,:etiska ocll telorisEa sal.u:lan-
F**g"* r_löje{'vi oss r'r-efl-sf1 hoppe över och gjr CLirelct rrn Åi_irajä" å"f. tit*
I:i_P1] jl"{ d_en ser ut efter :.toC.ul-a"tior'r,. ({iS. 5 ) Vl ser hur-a,.:plitud.en på
irä-rvägen varlerar på- sa-na säJt so.,-- :rilcrdroäsitnc.len och nr,r 1r.i-siänareä
sln-S_1utl.?r,,tt, Det Gä1!9r mr att {örstrrrka o.en iLtt:de hö6a e-ffårteI-sopen :fl/- säål;rda"re hqf, 20, -3gg k,; ä.r ju inte ovamligt" Ilärfor erford.ras etteffektstd.g, so:-i oftast 'U"r-1reI;ii;et viol scioa"rairtenf;;;;-;;h-fijil;H-nea vat-t_e_nJrylda'rör. Efter effelcbs'teget ko::r-er s-r a,ntenäkretsen ocjr an:ber*å. För
l,{V-såind.are besjrår d.en senane ofta av, en vr;:lig clipolanteitr på 100-100 gs
!?ic,: lellpnsgn irella:r anteirnl«ets och anter:n-r;.tgöres arr eni.icoaxiaGabel
so:-r l:er ld:ga förl-uster' Iiey Hey IIey! st-iger stur; och DoncLk1h

Rätta'§var i Tlppa: xZ.^,2:l\xr-2Lt x.
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Radio- och TV-fel
kontakta

KONTORET

nwÄnau
143 59

124 1B

a

LUI\DQVIST RADIO AB
STADSHOTELLET

KA R L STAD

TEL EFONE R

Seruiceaud.; SYSTEMBOLAGETS HUS, FREDSGATAN B. TEL. 55408

STROMS RADIO
försäljer:

RADIO- och TV-MOTTAGARE
Philips - Dux m. fl.

FöRSTÄRKNINGSANLÄGGNINGAR
BILRADIO

Fullständig service för branschen

ö:a Torggatan 8 - Tel. 10867

KARLSTAD

DX-are se upp /

ALLT
PAPPERS- och SKRIVMATERIEL

köper Du billigast från oss

OBS!

MedI. i DX-klubb erh. 10 /6 pä vära fiörut

mycket låga pliser.

Hondelsfirmon Humon
Box 4067 - KARLSTAD 4

ffi Rad,ioamatörer!

beställ Edra rycksaker
hos

VÄRMLANDS FOLKBLAD
Ciuiltryckeriet

GYNNA ANNONSORERNA!


