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RADIO PRAG OCH ALLIANsNYTT

Många av DX-tips läsare har väI någon gång läst DX-A11i.n."n"
tidning [Allians-Nyttr. Tioningen är organ för DX-Alliansen,
samarbetsorganisationen för de svenska DX-k1u66rtrtu.

Som officiellt organ för Alliansen, och därmed även för svensk
DX-inn, Iämnar tidningen mycket att önska.
Särskilt gäiler.detta de s.k. debattsidorna. Det är nog så
att många tidningar har insändarespalter. För dessa är tid-
ningen och dess redaktör ansvariga och det är deras uppgift
att se tiII att insändare är av sådan kvalitet att de inte
skadar tidningen eLler dess syften.

Nu har rrAllians-Nytt( sådana sidor, vilket ju i och för sig
är märkligt när det gäller en riksorganj.sations organ;
0enna liLla originalitet'skulle vlil inte betyda så mycket om

där inte inflöt och ohämmat publicerades inlägg som ligger
1ångt bortom det sakliga planet. Utan hämningar gör förfat-
tarna sig till tolk för personliga värderingar och omdömen

och ibland ger man sig in på t.o.ITr. häftiga angrepp på per-
son, då ej sakargumenten räcker till.

Det duger inte att flytta liver de lokala DX-tidningarnes
svaghet till r:iksorganet. Det är heller ej lyckligt att man

tillåter mer el]er mindre i Allians-ledningen inblandade per-
sone! att't'besvara" uttalanden i klubbtidningar i AN. Har
författaren något vettigt att komma med är han i regel väl-
kommen i den tidning han viII bemöta. Rätt kusligt blir det
när man i AN från redaktionene sida stryker ett streck efter
det att man .I.åtit en person med ett rent Personligt angtepp
besvara ett sakligt in1ägg. Detta är indirekt ett partita-
gande även om man förnekar dat.

Resonemanget-.ffi nÖststationernat' är
hur man i AN tagtt upp en fråga sorn

fram i annan press.

ett sådant exempel på
ursprungligen förts

syns och därför bör tänkaReaktionen från
'på sitt ansvar.

Prag visar att AN

Å. E.
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VAD SKALL VI SPETA ?

»Varlör spelar ni qå mycket amerikaniserad mu-
sik i era sändningar?» »Varför spelar ni inte de
populäraste schlagrarna i världen?» »Varför sänder
ni inte mera folkmusik?» »Varför ger ni så mycket
utrymme åt lolkloren som för länge sedan är iörål-
drad?« «Slo,pa programpunkten "musikens vämer"
med dess långtråkiga seriösa musikl)) »Bara ni
sände iite mer klassisk musik, så skulle iag vara
helt belåten med era programl»

Sådana och iiknande kommentarer till musiken
i våra sändningar finns praktiskt taget i vart annat
brev och i varannan iyssnarraport. Ge oss ett gott
råd vad vi skall göra Iör att tilllredsställa alla
smakiktningar. Äldre Iyssnare förebrår oss att vi
irelt förbigår dem, medan de yngre anser att vi
inte tar hänsyn till deras smak. Och vi som Iörsö-
ker vara till lags Iör aiia, viiket är helt omöjligtl
Det är emellertid helt orimligt att kräva att vi en-
bart skall uppfylla en grupps önskemåI, r'ars ensi-
dighet säkert kan jämföras med dem som läggs i
dagen av enskilda idrottsklubbars supporters.

För jazzentusiasterna spelar vi dagligen i »Prag-
kavalkaden» ki. 13,45-14.30 både tjeckiska och
utländska melodier. Föt dem som trir.s med seriös
och folkmusik ger vi en halv timmes konsert varie
freriag kl. 17.30 uader rubriken »§Iusikens vänner»
samt på lördage{termiddagarna samma tid elter ny-
heterna och veckans kommentar i programpunkten
»Musikaliska fönstret». Här varierar vi innehållel
elter bästa förmåga. I de övriga programmen är
musikinläggen biandade allt elter vad som passar
till innehållet. I »Brevlådan» har lyssnarna själva
ordei även i fråga om musiken. Vi uppfyller här
musikönskemål av alla de slag - enda vilikoret är
att stycket inte får vara Iängre än 4-5 min.. lör
programmet har bara 30 minuter och minst fyra
lyssnare skall lå höra en önskeskiva utöver att vi
besvarar frågor och citerar lyssnarbrev. I övrigt kan
vi hundraprocentigt samtycka till en åsikt som ut-
tala.ts i många brer,, men sorn inte spegias i musik-
önskemålen: spela löreträdesvis tjeckoslovakisk mu-
sik, iör den kan vi varken höra genom Luxemburg
eller andra stationer.

rÅn vT REKo}IMENDER,A EN TJEoKTSK
MELODI ?

[-lär är några melodier soa är omtyc&ta i Tjecko.
s.lovakien just nu. Är ni iatresserade så spelär vi
d:m g.I äu gärna i vårt önskeprogram »Breilådaar.
,Brevlådan» sänds på söndagar tt. ft.OO-tf.SO.
Vi spelar önskemusik också i »pragkavalkaden» ons-
dagar och lördagar kl. 13.45-14.30 och då rättarvi oss efter era öaskemål när musiken skall säadas.
Petränek: Den lyckliga olyckliga - Miroslav Ke-

turts grupp
Mare§: Vildhästar - Waldemar MatuSka siuneer
Korbäi: Den första promenaden ,- Jana Fetrn

sj uoger
Vodiöka; Översvämlingen - Liuba Hermanovå

§jungef
Baåaat: Ett lyckligt par - Tjeckoslovakiska radions

dansorkerster
Kefurt: Om vi inte skulle träffas - Miroslav Ke-

Iurts grupp
Vodiöka; Det här ölet - Liuba Hermanovå siunopr
Kefurt: Pa uken-twist - Irllroslav Keiurts 

"rloo"-'Simon: Oranlemånen - Eva pilarovä ;lui;;;'

Padto, ptrat 0y *a s erLvi ce
Vel ni att Radio Prcg s!år fill iussr:rn;-. !jijn:i :ned. denna seruice:I sper.r, dnsbts.kitor, ir.:nför gri:ui,::,o,.e, oci, itä!sr,.itgar i ord, och

musih r önsheprgg.;nl,1en :e o:.:.t. ;I b,e.s:'orcr era 7r;gör en Ii,-zt: Tit;io:ic:ahlen i söntiagens ;Brer:-
låda t :

1 s.önder bcndupptagningtr au gcl teknist; kt,alitö, gior,la au dx-ii,tb-
!I, j- pr:,grr*puniten ;Vår; :ix-;ret. .son kom-m0,, t,arie :o,si,;.g
kl. i7.30 lrepris lreCcqar kl. 11.00). Banden teturneras ,rei ;i-
spelarl tieciish och .:!ti.qkisk ntusib cc clika slag elter at.:cri;.:.ts
önskernåi;

I sleicka-r tiriskrilter cch annan liuerdtur ont, T jeci:as'lc.- :, .:-, :i
_ sven.sh.a, engelska och tysh;:
I lörnedior blret'uinner ! Tjethoslotcticn.
önskcr ni något ai; tletta - skriu t.{l! Rcdro [,r,:g. r-r:: -
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DX-bulletiner

Eftersom vi skriver att DX-Tips inte är någon

DX-bulletin så är det kanske lämpligt att nämna ett par
sådana bull.etiner. Den oss närmaate publikationen är
GDfile Bullstin' bakom vilken står Göteborgs DX-klubb'
Ilat är Ture [Jlsson som är b-Ladets redaktör och adressen

är Box 31004, Göteborg 31.

Inte att förglömma är Sveriges Radios DX-bulletin
nsweden calling DX'ttBt redigerad av Jan-Erik Räf.

Som publikationer är bultetinef,nå märkliga, då de aj
tar emot prenumeranter. Båda utdelas till de som inläm-
nar tips och annat nmatnyttigttt till bladete spalter.
Skärp Er ssn DX-are alltEå, så kan Ni få g}ädjen att ta
del av bulletinerna.

HALLANpIPq,STENS DX-SrALT

står Halmstads Kortvågsklubb cch 5ti6 Andersson för. I
spalten har man uppmärksanrmat Västkust-programmet över
HCJB och publicerat vårt speciel-'Q5L i fuIl storlek.
I hastigheten misauppfattade rnan dock programmet oeh

QSL-ets utsprung och uppgav att det kom från GDXK. Eftar
påpekan av såväI fura från GDXK och Tiparedaktörbn - i
ett mycket trevligt eamtal med Stig - rättades detta
i nästa spalt.

VÄSTKUsTKVARTEN

I sLsta numret av nvi aLlaI finner man en from önskan från
mig Ett få hör Kiell Andeqgeon andra fredagen i februari
över HCJE. Nu lägger vi väl inte ned en massa besvär på

att göra prograr fiir att Eedan önska att endaot få skall
höra dem, Bär skslla ha atått, om eJ Tryckfelsnisse, den

lynrmeln, stökat tllt dat, att Ui öItskade få hörs KjaI},
vilket ju är någonting helt annat. Vad KJelt säger är
nämligen i högsta grad höwärt och programmet har en fre-
dag körts i reprle'
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Därmed har de medlemmar i våra DX-cirklar som begagnat
sig av detta erÅiudande blivit 'tkLubblösar'.

Klubbansl-utning av nybörjarna på våra gårdar har från bör-jan varif, vårt alldeles speciella probJ.em. Vi hade nog.
hoppats att ett samarbete merran byrån och göteborgskrubb-
verksamheten skuLLe bli ömsecidig på så sätt att vi skulre
kunna erhåILa hjälp med ledare och genom att de "gamla
.rävalnatt arbetade inom någon öppen ungdomsgård, entusiasme-
ra våra noviser och med rik erfarenhet hjälpa dem på traven.
Tyvärr fann dock GDXK att Burås där klubben kunde få egna
rokarer med utvidgningsmöjrigheter 1åg för ocentrart och
återgick tiIl en tirl-varo i sprendid isol-ation på Katrine-
lund.

Ilet såg förjaktrigen mörkt ut för våra nya DX-are när det
gällde klubbanslutningen. I'.jen strunt den som ger sig,
menade Eertil Carlson, och bildade klubbar av sina grupper
på Majorna och i"lssss§s3g.

Och si detta var visst vägen. GDX:aren hälsade i sista num-
ret klubharna valmt välkornna och vi hoppas nu att de kan bli
accepterade i den stora DX-kretsen.

Närnast väntar vi på Hising Is.l.and DX-c]ub och varför inte
en YL DX-Cluh???????

FfiIT IoSKLUB.BÅRNA ST$RTAR DX-KLUSBAR
Det är inte bara ungdomsgårdarna som nappat på DX-rroken. Oet
har också våra fritidsklubbar gjort. Att DX-ingen där skulle
Iyckas var väl aldrig att tviv-La på med Inga lulay som organi-
satör ch med den stora tillgången av en så avancerad DX-are
som Bertil Tångelin som studie- och gruppledare.
Bertil har kört hårt och har haft färmåga att entusiasmera del-
tagarna. Vi hade nog aldrig räknat med att så snart få fram
en DX-klubb bland fritidsklubbarna. Tack Bertil för ett gott
jobbl
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Glädjande goda resurtat har nåtts av gruppen på fläntmästarcgatan,
där att par sv grabbarna ryckats fånga in HCJB, till oeh med
under den period son nyll.gen vållat så myeket sorg och traasclför D)Larna. Nio dertagare har denna g&pp haftr med ett roedel-
besök av B pojkar per saunankornst, Fler deltagare har inta
gått att plocka in i dan alttför trånga och något primitiva
lokalen.

RADIOTOREET

-

har glatt signaturen ned den grupp på 6 medlemmar, sonr varje gång
visat ökad kunnighet och intresse. Gruppen har titet högre g"-
nomsnittsålder än den prå Räntmästarcaatan och i regel något
bättre apparater. Gnrppenr maclenmar har redan fått ett ganska
stort antal verifikationer från stationer son avlyssnats, dels
under kurskvällarna, dala herrna vid de egna appalaterna.

Ett flertal tävlingar i fornr av provskrivningar och avlyesnade
stationer har förekomdt. Gnrppmedlemmarna har även deltagit I
ett par tåvlingar som ett par uträndska stationer arrangerat.
Ett par av gruppmedlemmarna vid Radiotorget har kunnat grädja
sig åt att ha fått DX-gubbsn Hasse, en liten kul reporterfigur
som livligt uppskattata av de gon fått den som pris.

MYEKE-I-ÅTT-Eii8Å.
Ibt finns åtsktlligt mara att göra för 0X-gruppertra. Det är nu
bara att planera för htbtcng kunmande övningar medan den bcaynnaride
vårens allt ljusare kvällar börjar konkurrera med DX-lyssnandet.

Dat skulle vara yttarligt nyttigt med ett par sammankomster mellan
de ollka pX-gruppernaa ledare, för diskussion orn det bästa utnytt-
Jandat av studiematerialet och de förnämliga apparaterne
Lafayette HE 40, sqn Fritidsbyrån stälIt till grtrppe$ras förfogande.
Månne är alle ledarna tillråickligt insatta i alla de finesser som
dessa apparater inrytmar. I detta sanunanhang vill jag lämna ett
gott tipe tilt Dx-intreaserade. 5ök upp radiohandlarna, nöJ Er
inte med en affår utan knata runt till ett flertal och förhrir Er
om gamla fina DX-apparater. Jag själv har genun ren slr.rmp och
goda förbindelser fått tag på tvenna PhiJ.ipsappatater, varav den
ena hade inte mindre än 6 kortvågsband eh med oförfalskad renhet
och gott triln,

B. Tångalin
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L,4go sHonrhJnve-cHetLt e nuNr .vÄnLDEr'r

Vår omslagsgosse, som blivit en s3mbol för ungdomsgårdarnas l,
Göteborg DX-ysakt.rhet, har på rapportkorten visat sig litet
varstans i världen. Han är dock en blygsam och försynt gosse
./egenskaper som han minsenn inte delar. med a.lla 0X-are , tyvärx/
och har varken prålat med något eget namn eller med någon
poekande röst.
Nu har han emellertid fått ett nemn. Han heter SH0RTWAVE-CHARLE.
Namnet har föreslagits av Renato Franchetti, Nylöse ungdomsgård,
som därmed vann första etappen av vår interna 0X-prietävling.
Som etappris erhöl] Renato en rysk 33 varvs-skiva med bl.a.
Katinka insJungen av kör och solLster. Priset är ritet men vär-
rnent cch Renata har genom sitt förslag fått gcd poäng i tävlingen.
Vi hoppas att han även placerar sig gott i DX-avsnitten, Jur3rn,
bestående av ungdomsintendent'l{jell Andersson, ungdornskonsurent
Lars Carl.sson, vår HCJB-speaker Gunvor ftyberg, studiecirkel-
redare Eertil carlson mh DX-sektione- och tävringstadare Äka
EdEn, ansåg förslaget väI fylla anspråken på ett namn med
anknytning till såväI DX-ing som Göteborg oeh som därtill var
internatianellt gångbart. Bättre namn kunde vår gubbe inte ha
fått.
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rOiiISEf DO SPRAf, 8ÅDIA I IELETIZJI
trPOI§trIE &lDIo I SSLEIIZJ n

Bäeta lyaanarel

?olcns Raillo har hälned, oöJet att lnbJuda ttlt aen trailltioaell'a
Fle dslopps tiivlitrgen.

Ålets .ICVII lntelEstloDella trled81opp på cykel te! ain bölJaa i '

Walszata den 9 nal 1964. frÅn f,alszara går loppet Yia Bel1in till
Pregr dät ttet avslutar d.en 2! oaJ.

I PoLans Raatlos §aanartävllag gäller itet att besyara tva flågorl

1. trtåo rllLet laad konna.u dca cykllet son 1 don lattlrlituslla täv1ia-
gen beläBgel

a/ fölgta plats .

br/aadlgplats . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . .

2. Vilket laad belägge! I lagtäv1iageu

a./föletapJ'ate . . . . . . . . . . . . . . . . .

b./anaUlaPlatg .t.. ....

c/tletUeplats . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bland ile tävlinge<leltaga:re gon säadel in !ätta sva.r, Iottel vi ut
ett etolt aotal p!lsc!, b1.a. firia reeor tll1 Polea neil flltt uppc-

hiille t l0 ctagal, roopedl friaältsalbtar 8la.EEotonEklvor, polsk folk-
koagt n.r.

Syalon bUl eäEatag ia seaeat dea 1, nal 1964 /postatäapelag rtatun/

urder ad,!c8g: PoLEI{S RADIO, XI"RSAÅrA. Eäv1ln8gdelta8plla onbedes ekli-
va oann ooh adlees eå ty«[lgt eorn aöJllgt. feita helet:

8!.o.n. apdl oåucal konnel vi, bl.a. I råla spoltploglaa på oråada-

ge! ooh fledagar, att lofouEra on ilG o1lka lag son skall dcltage 1

det rIII prealsloppet f,elarera - Bcllla'- Pra8. Uailer gJä}ve cykalloppet
koauc! vi ett lap9oltela flåa äc ollka etapperna.
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