•
. . aangeboden door de fabrikant van" SCOTCH" Geluidsband

Het doel van dit boekje is om de Taperecorder-amateur te
voorzien van een bruikbare handleiding en van tips voor het
maken van goede opnamen . Het geeft de oplossing voor veel
voorkomende prob lemen, zoals: " Hoe kies ik de juiste soort
b:lnd uit?" , "Hce behandel ik mijn band?", " Hoe moet ik de
band inleggen?", "Hoe maak ik bandmontages?", "Hoe
plak ik twee stukken band aan elkaar?", "Hoe gebruik ik
aanloop- en markeringsband? " , "Hoe bepaal ik de opnametijd? " .

HOE KIES
IK DE JUISTE
SOORT
BAND UIT?

De opname, die U wi lt maken, is bepalend voor het type
opnameband dat U koopt. Om de juiste soort uit te zoeker.,
moet U eerst op de hoogte zijn van de twee hoofdbestanddelen: allereerst de drager, die de mechanische sterkte
bepaalt . . . ten tweede de oxydelaag, die de eigenlijke opname
bewerkstelligt.
DRAGERS:

De meest voorkomende soorten dragers zijn cellulose-acetaat
en polyester. (Mylar is het Du Pont fabrieksmerk voor
polyesterfilm). Bij de overweging welke soort toegepast zal
worden, moeten voordeligheid (acetaat) en mechanische sterkte
(polyester) tegen elkaar afgewogen worden.
Door de lagere prijs is cellulose-acetaat de meest gebruikte
drager voor opnameband. Het is glad en soepel en biedt
U een vlekkeloze geluidsweergave. Door de soepelheid
maakt de band goed contact met de opnamekop, waardoor

een uitstekende weergave van de hoge tonen verzekerd is.
PoLyester biedt een ander voordeel - het is veel sterker.
Het vertoont geen neiging tot breken. Speciaal voor gevallen,
waarbij de band lang bewaard moet worden, kan dit materiaal
worden aanbevolen, daar het ongevoelig is voor vocht en
andere factoren die krimp of rek veroorzaken. Wij raden deze
banden aan voor die gevallen, waar opnameruimte en bandopbergplaats onderhevig zijn aan sterke temperatuurs- en
vochtigheidsvariaties.
OXYDELAGEN:

De opname-karakteristieken worden bepaald door de magnetische oxydelaag. De volledige serie "SCOTCH" geluidsbanden bevat de basis-oxydes voor normaal gebruik, hoog
prestatie-vermogen, langspeelbanden en banden met geringe
doordrukfactor. Hier wordt ook weer het type band bepaald
door Uw persoonlijke eisen en behoeften.
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BAND
NO.

De

complete

serze

van

" SCO TCH"

Geluidsbanden bevat 6 soorten band .. .
combinaties van de drie soorten dragers
en de bassis oxydes. Dragers, oxydes,
bijzondere k enmerk en en beschrijvingen

BIJZONDERE
KENMERKEN

111

311

Voor alle doeleinden .

Geschikt voor alle doeleinden .

DRAGER

Cellulose-acetaat <0,04 mm >.

Tenzar (polyvinylchloride)
<0,04 mm).

OXYDE

Standaard (bruin>.

Standaard (bruin>.

Standaardtype. Bekend door
vlekkeloze weergave, gepaard
aan een loge prijs . Het door
technici meest gebruikte type.

Door toepassing van de in
Europa
gebruikel ijke
pvcdrager, heeft deze band aan
sterkte gewonnen en is bestond
tegen uitdrogen . Minder gevoelig
voor
temperatuurwisselingen en veranderingen
in de vochtigheidsgraad. De
magnetische
eigenschappen
komen overeen met die van
type 111.

van alle " SCOTCH" Geluidsbanden kunt
U vinden In de hie rnaast afgedrukte
tabel. Deze tabel zal U als gids dienen,
en U helpen bij de beslissing welke band
gebruik t zal worden .

4

BESCHRIJVING

,

1 90

1 20

150

200

I
Hoge uitgangssponning .

Longspeel.

Longspeel.

Dubbelspeelbond.

I

I

Cellulose-acetaat (0,04 mml.

Cellulose-acetaat (0,025 mml.

Polyester (0,025 mml.

Polyester
(voorgerekt 0, 018 mml.

Minimale
vervorming
(donkergroenl.

Zeer gevoelig voor hoge frequenties (donkerroodl.

Zeer gevoelig voor hoge frequenties (donkerroodl.

Zeer gevoelig voor hoge frequenties (donkerroodl.

Voor opnamen met grote gevoeligheid . 135 % hogere uitgongssponning verzekert een
groter
dynamisch
bereik;
voorkomt over-modulatie in
passages met een groot toonbereik.

Oxydedeeltjes met groot opnomevermogen verzekeren een
goede weergave van de hogere
frequenties en maken een
lichtere en dunnere bond
mogelijk. Hierdoor wordt 50%
meer speeltijd verkregen don
met een normale bond. Aan bevolen voor vier sporen bandapparaten.

Poort de sterkte van de polyesterdroger aan de opnameen oxyde-eigenschappen van
bond No. 190. Heeft 50%
langere speeltijd met een uitstekende weergave van de
hogere frequenties. Aanbevolen voor vier sporen bandapparaten .

Heeft twee maal de speelduur
van standaardband .. . en is
twee keer zo sterk als een
normale langspeelband. Door
een speciaal voorrekproces is
deze bond extra tooi. Aanbevolen voor vier sporen bandapparaten .

I

I
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Opnameband zal altijd gemagnetiseerd blijven, tenzij dit langs
magnetische weg veranderd wordt. Zelfs na lange tijd is geen
verlies aan magnetisme te meten. Ongeacht het aantal keren
dat de band afgespeeld wordt, neemt het stoorniveau van de
band niet toe zoals dit wel het geval is met de oppervlakteruis
van een grammofoonplaat. Magnetisch band is taai en
makkelijk om mee om te gaan, maar het kan beschadigd
worden en het vereist een zekere mate van zorg.
Nu en dan reinigen van opnamekop, aandrijfas, bandgeleiders
en andere onde rdel en za l de levensduur van Uw banden ten
zeerste vergroten. Let goed op de schoonmaakvoorschriften
in de gebruiksaanwijzing van Uw bandrecorder.

SPECIALE VOORZORGEN TEGEN DEMAGNETISATIE.
Om een opname uit te wissen moet een magnetisch veld sterk
genoeg zijn om een merkbare aantrekkingskracht uit te
oefenen op de band of er een trilling in te induceren. Het is
onwaarschijnlijk dat de band per ongeluk gewist wordt.
Het is echter mogelijk dat banden die in een sterk magnetisch

veld gebracht worden, roch gewist worden. Magneten, die zich
in bepaa lde soorten machines bevinden, in het bijzonder in de
knutselwe rkpl aats, kunnen dit ongewenste wissen veroorzaken.
Bewaa r da arom Uw band en nooit in de nabijheid van
electrische apparaten, sterke permanente magneten of electromag neten !
HANTEREN EN OPBERGEN VAN BAND.

Eén van de hoofdoorzaken van bandbeschadiging is een te
grote spannin g bij het opwinden. Een duizendtal lagen, die
ieder een geri nge druk uitoefenen kunnen samen een enorme
kracht op het bandeinde bij de spil veroorzaken . Wanneer de
band gedurende het opwinden dan nog op en neer kan go lven,
neem t de kans op beschadiging roe. Regelmatig en ni et al te
strak opwinden is daa rom gewenst. Opnamebanden kunnen
nadeli g beïn vloed worden door abnormale temperatuur en
vochti gheidsgraad. Een ge ringe vochtigheidsgraad bijvoorbeeld, zal acetaat-banden uitdrogen en het materi aa l bros
maken. Hoge temperaturen zullen mechanische vervorming

en verlies aa n sterkte rot gevolg hebben. (Polyester dragers
zijn vrijwel ongevoelig voor voc ht).
Het zou ideaal zijn indien iedere magnetische band bewaa rd
zo u wo rden bij een relatieve vochtigheidsgraad tussen 40
en 60%; op een temperatuur van 21 tOt 24 graden C. Wa nneer
grote afwijkingen in vochti gheidsgraad ve rwacht worden, kan
de band het best bewaard wo rden in hermetisch sluitende
bussen. Moeten de banden la ng bewaa rd wo rden, dan kunt
U ze het best dichtpl akken met "SCOTCH" Brand 33 Plastic
of Colored Plas tic plakband. Een magnetische band die slechts
voor korte tijd aa n abnorma le omstandigheden wordt blootgesteld, wordt hierd oor ni et blijvend beïn vloed. Wanneer de
band direct hierop onder norm ale omstandigheden voor de
tijdsduur van 16 rot 24 uur wordt opgeborgen, za l hij zichzelf
ge heel herstellen .
Teneinde maximale prestaties lIit Uw band te /" llen dient U
~
de volgende punten in acht te nemen. . .

7

1
2

Wikkel de spoelen met band losjes op. Bewaar ze
staande op hun kant of vlak liggend in aparte
vakken. Vermijd opstapelen wanneer het gewicht
de plastic spoelen kan vervormen en de randen van
de band kan beschadigen.
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Waar grote afwijkingen van de vochtigheidsgraad te
verwachten zijn, wordt aanbevolen de band in
hermetisch gesloten blikken te bewaren. Het gebruik
van vochtabsorberende of -veroorzakende stoffen
wordt niet aangeraden, daar de uitwerking hiervan
moeilijk in de hand te houden is.
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Behandelingsvoorschriften.
Berg de spoelen met band nooit zonder doos op.
De originele doos beschermt de band tegen stof en
mechanische beschadigingen aan de randen.

Vermijd uiterste temperaturen. Wanneer de band
blootgesteld is geweest aan extreme temperaturen,
zoals bij vervoer, laat deze dan 16 tot 24 uur op
kamertemperatuur komen alvorens te gebruiken.

5

Af en toe gebruiken van de band verbetert de
opberg-eigenschappen. Het afspelen op een bandrecorder maakt samenklevingen los en hefr
plaatselijke spanningen op.

6

Vermijd te strak opwikkelen v66r het opbergen.
De band zou uitrekken of onherstelbaar kunnen
vervormen.

7

Schoonmaken van band is bij normaal gebruik niet
nodig. Wanneer de hoeveelheid aanwezige stof te
groot is, kan het afgeveegd worden met een schone,
droge en niet-plui zende doek tijdens het terugspoelen.
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Wanneer de band zes maanden of langer opgeborgen is geweest, dan is het goed, haar één keer
heen en terug te spoelen a lvorens haar te gebruiken.
Bij opslag gedurende vijf jaar of langer moet zij
bewaard worden in hermetisch sluitende blikken of
bussen.

Het inleggen van de band op de recorder is
zeer eenvoudig, vooral met de verbeterde
"SCOTCH" Brand " Loop-Lok" spoel.
Bij stilstaa nd e recorder wo rdt de volle spoel
op de afwikkelas geplaa tst. Trek er dan de
band af tOt aa n de opwikkelspoel; de oxydelaag (doffe kant) loopt langs de opnamekop.

1

2

HET PLAATSEN
VAN BAND
OP DE
RECORDER

3

Buig het einde van de band tOt een lus, om ze
makkelijk in de spoel te kunnen steken . (Ve rgeet
ni et het plak ban d aan het begin va n een nieu we
band te verwijderen.)
Duw de lus door tot aa n het "Loop-Lok"-gat.
(D e "SCOTCH" Brand poel heeft een "LoopLok" aan iede re kant plus één o pen gleuf.)
H aak de ba nd lus over de nok in het "LoopLok"-gat en draa i de spoel een halve slag,
om de band vas t te leggen. D at is alles, het
a pparaat is ge reed voo r gebruik.
OPMERKING :
De meeste recorders z ijn gebouwd voor het g ebru ik
van vo lgens het " A "-sys teem opgewi kke lde bonden.
Deze spoelen zijn met de oxydeloog (doffe kan t )
naar de binnenzijde van de spoe l gekeerd
opgewikkeld . All e "SCOTCH " Ge luidsbanden zijn gewikkeld
vo lgens het " A "-systeem .
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HOE
PLAK IK
TWEE
TUKKEN
D
AA ELKAAR
1
•

H et knippen en lassen va n ba nd (splicing)
is eenvoudi g het aa n elkaa r bevestigen
va n twee stukk en band. Een goede las
mag nooit gehoord wo rd en; zij mot'r
sterk en duurzaam zijn en mag zelfs na
verloop van lijd niet kleve rig wo rden .
Voor het lassen va n a ll e soo rten magnetisc he band wo rdt "SCOTCH " Bra nd
Spi icing T ape No. 41 aa nbevolen.

U zult altijd sterke en doeltreffende
lassen maken u ',mneer U de 'l.'olgende
wenken opvolgt.

H oud de tw ee over elkaar l iggende
ei nden van de bond stev ig tussen d e
v ingers va st en knip onder een hoek
van 30 tot 45 g rad en door, teneinde
een sterke en bu igbare los te krijgen.

2 Leg de twee bandei nden precies
tegen elkaar in een plakblok. Let er
op dat het pla kband aangebracht
wordt aa n de g l immende zijde van de
opnameband.

3. Plak een klein stukje plakband op
de las. N eem 5,6 mm als maat aan
en plak het parallel aan de ba nd ,
zoals in d e tek ening getoond wordt.
Wrijf daarna stevig met de vingernagel
over d e vo ltoo ide las o m luchtblaasjes
te verwijderen; dit om een goede
hecht ing te verkri jgen.

4. Leg, wanneer geen pla kb lok besch ikbaar is, de band op een vlakke
ondergr ond . Houd de beide bande inden
st evig vost ""net wijs - en middelv inger.
Plak een k ort stukje plakband v an
12,7 mm o f 19 mm breedte schuin over
d e losplaats en wrij f dan stevig om
alle luchtb laasjes t e verwijder en .

S. Wa nneer het plakband b reder is
dan d e magnetische band, knip het
overstekende plakband dan af, waarbij
een heel smal randje va n de ma gnetische band meegeknipt wordt. D it
voor komt het uitsteken van de kleeflaag die anders d e opnamekop kleverig
zou maken of vost zou plakken aan
de naast liggende bandlaag .

REGELS VOOR HET MAKEN VAN EEN GOEDE LAS :
• Knip de mag neti sche ba nd nooit onder een hoek
va n 90 graden door (dit i bij weergaven a ls een "plop"
hoorbaa r). Kn ip ook ni et te schuin door ; de las vertoont dan de nei ging los te pellen.

• Knip met een gedemag neti see rd e sc haar. (D emag neti eren met een groot band- wisa pparaa t of horlogedem agneti eur.)
• Her tel een geknapte ba nd door gewoon de beidc
cinden a ls boven beschreven aa n elkaa r te lassen.
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HET MAKEN
VAN
BANDMONTAGES

H et maken va n ba nd mo ntages om vat het ve rwijderen of
in voegen va n stukk en ba nd in de ba nd opn a me. D it is even
bela ngrijk voor het plez ier dat U aa n Uw ba ndreco rd er beleeft
a ls het ma ken va n d e opn a me ze i f.
De aa nl eidin g tot het ma ken va n ba ndmontages ka n variëe ren
va n het ve rw ijd eren va n co mpl ete delen o f het ma ken van
combina ti es erva n, tOt va ktechni sc he ha nd elin gen a ls het
uitknippen en ve rva ngen va n één enkel '\\ oord . aa rma te Uw
er va rin g toeneemt zult U tot steeds m e~ r in staa t zijn. U kun t
da n ze lf o p de mee t de k undi ge wijze de moei lijkste ba nd mo ntages ma ken.

De volgende zes grondbeginselen voor bandmontages zullen U helpen om thl/is beroepsopnamen te maken:

1

Maak, ter wijl U luistert naar de opname, een lijstje van die delen die geca talogiseerd of gemonteerd moeten worden.
(Een bandteller op de recorder is hierbij erg handig.)

2

Beluister de opname nogmaals en stop op deze punten.

3

Tast de opname a f door de band met de hand langs de weergavekop heen en wee r te bewegen. Op deze manIer
kunt U precies het montagepunt vinden.

4

Me rk deze knipplaa ts nauwkeurig met een vet potlood op de glimmende ac hterzijde van de band .

5

Knip de band precies op dit merk punt door en maak de lassen met "SCOTCH" Brand Splicing Tape No. 41
volgens de methode aa ngegeven in het hoofdstuk "Hoe plak ik twee stukken band aa n elkaar?" (Let er op dat de
vette podoodstrepen verwijderd worden voordat het plakband aa ngebrac ht wo rdt.)

6

Herhaal dezelfde handeling bij het volgende montagepunt.
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HOE

GEBRUIK IK

1

-l

AANLOOP- EN
MARKERINGSBAND ?

J4

Aanloop- en markeringsband is één van de meest veelzijdige
en nuttige bandrecorder-accessoires. Al5 aanloopband is bet
beter bestand tegen bet inleggen dan de opnameband zelf.
Als bulpmiddel voor bet aanbrengen van opscbriften beeft
bet zijn mtt bewezen. "SCOTCH" Brand Leader and Timing
Tap e w ordt aanbevolen voor al deze toepassingen.

HET '

AAN8RENG~N

VAN OPSCHRIFTEN.
AANLOOPBAND.
Het herhaalde inleggen van de opnameband heeft na verloop van tijd tot
gevolg dat de bandeinden gaan slijten
en kreukelen. Stukje bij stukje breekt
de band af op deze vouwplaatsen.
Aanloopband beschermt de bandeinden tegen deze langzame afbraak;
de opnameband kan tot de laatste
centimeter benut worden, terwijl de
aanloopband gebruikt wordt voor het
inleggen van de opnameband.
Gebruik als aanloopstuk ca. 60 tOt
90 cm aanloopband en las dit aan de
opnameband met "SCOTCH" Brand
Splicing Tape No. 41. Maak de las
op de manier die aangegeven is in het
hoofdstuk "Hoe plak ik twee st ukken
band aan elkaar".

Aanloop- en markeringsband biedt
tevens de gelegenheid om met pen ot
potlood notities bij de opname te
maken. Bovendien kan hiermee voorkomen worden dat de opname in de
verkeerde opbergdoos terecht komt.
Las een stuk aan het begin en eind
van de nieuwe opnameband en schrijf
er de titel of een codenummer op.
Schrijf dezelfde notities op de zijkant
van de opbergdoos. Een kaartsysteem,
dat hierop aansluit, maakt Uw bandverzameling tot een afgerond geheel.
Veel mensen plakken stukken aanloopband tussen verschillende opnamen in
om 'het terugvinden te vergemakkelijken. De opnamen zijn makkelijker
terug te vinden, daar de witte aanloopband sterk contrasteert met de
donkere op,:!ameband.

TIJDSBEPALING EN MARKERING.
"SCOTCH" Brand Leader and Timing
Tape heeft een regelmatig herhaalde
opdruk. S'treepjes die 19 cm uit elkaar
staan verregen woordigen een tijdsverloop van 1 seconde bij een bandsnelheid van 19 cm/sec. ofwel 2 sec.
bij een snelheid van 9,5 cm/sec.
Pijltjes met een onderlinge afstand
van 38 cm dienen voor een nauwkeurige' "timing" bij 38 cm/sec. Deze
markeringen zijn van groot gemalt
voor nauwkeurige tijdsbepaling en
voor het aanduiden van de diverse
opnamedelen.
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De opnamet.ijd hangt van twee dingen af: bandlengte en d~
gebruikte opnamesnelheid. Hoe langer de band, hoe langer
de opnametijd natuurlijk. "SCOTCH" Geluidsbanden zijn
verkrijgbaar in lengten van 45, 65, 90, 130, 180, 260, 270,
360, 540 en 720 meter.
De opnametijd hangt ook af van de snelheid waarmee de
opname is gemaakt. De bestaande bandsnelheden zijn: 4.75,
9.5, 19 en 38 cm / sec. Voorbeeld: een band, opgenomen met
een snelheid van 9.5 cm / sec. heeft een twee keer zo grote
speelduur als één die opgenomen is met een snelheid van
19 cm/sec. Zo biedt ook een dubbelspoor-opname tweemaal
zo veelopnametijd als een enkelspoor-opname.
Laat U diverse bandrecorders demonstreren alvorens te beslissen welk apparaat het best aan Uw eisen voldoet.
GEBRUIK DEZE HANDIGE TABEL OM DE SPEELDUUR VAN
UW UITVERKOREN " SCOTCH " GELUIDSBAND TE BEPALEN

ENKELSPOOR

BAND
LENGTE

4,75 cm/sec.

i
~

.

45 m

(150 ft.)
65 m

(225 ft.)
90 m

I
l

(300 ft.)
180 m
(600 ft.)

720 m

r

9,5 cm/sec.

19 cm/sec.

38 cm/sec.

min .

15

min .

11 min .

5Y2

min.

-

45

min .

22

min.

11 min .

5Y2

min.

min.

15

min .

7Y2

min.

3 ~ min.

60

min .

30

min .

15

min .

7Y2

min.

min.

30

min.

15

min.

7Y2

120

min.

60

min .

30

min .

15

min .

min.

30
60

7Y2

min .

min.

7Y2

min.

3 ~ min .

\
r
1

120

(2400 ft.)

4,75 cm/sec.

30

22

360 m

(1800 ft.)

38 cm/sec.

-

min .

90

540 m
i

19 cm/sec.
3 ~ min.

15

270 m
(900 ft .)

(1200 ft.)

9,5 cm/sec.

DUBBELSPOOR

45

min .

22

min.

11 min.

180

min .

90

min.

60

min.

30

min .

15

240

min .

120

180

min.

90

min.

45

min .

360

min.

240

min .

120

60

min .

480

min .

min.

min.

min.

22Y2 min.

30

m in .

45

min .

min.

60

min .

30

min .

180

min .

90

min .

45

min.

240

min .

120

min.

60

min .

min.

22Y2 min .

,
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DE JUISTE BAND VOOR IEDERE GEWENSTE OPNAME . . .
PLUS ONZICHTBARE

BESCHERMING TEGEN SLIJTAGE

VAN DE OPNAMEKOPPEN !
Van de 6 beroemde SOOrten "SCOTCH" Geluidsband zullen
één of meerdere het beste voldoen aan Uw eisen.
(Volledige beschrijving van iedere band op pag. 4 en 5.)
Welk type "SCOTCH" Geluidsband U ook kiest, het is
voorzien van de exclusieve DRY LUBRrCA TrO
(droge
smering) ter vermindering van kopslijtage en band rui .
"SCOTCH" Geluidsbanden bevatten gepatenteerde siliconensmeermiddelen, die dit ongerief zullen voorkomen.

GEBRUIK VOOR BETERE OPNAMEN DEZE "SCOTCH"
GELUIDSBAND ACCESSOIRES ,

No. 41

Zoo Is op beide vergrote afbeeldingen getoond wordt, is
iedere opnamekop geconstrueerd met een voor het blote
oog bij na n iet waarneembare sp!eet, woor de bond lo.n gs
glijdt. BOVèn: De kop is door een bepaa!d merk geluIds ·
band ongeveer 0,06 mm afgeslepen. ( Dit is weliswaar
zeer gering... moar genoeg om de weergave va n de
hoge tonen met een vol octaaf te verminderen!) Onder :
Hetzelfde type kop, even lang gebruikt. "SCOTCH "
Geluidsband veroorzaakt vrijwel geen slijtage va n d e
kop, terwijl het volledige freq uentie-bereik weerg egeven
wordt. En ... DRY LUBRICATION
(droge smerrng)
verl eng t de levensduur va n de band!

PLAKBAND

D it is een druk gevoclige ba nd, speci aa l ontwikkeld
voo r het lassen van opnameband. De witte th erm ohardend e kleefl aag wordt, naarmate de tijd verstrijkt,
steeds sterker. Zij vloeit onder druk niet uit en doet
de lagen opn a meba nd niet aa n elk aar pl akken .
Kl eve rigc lassen vo rm en de hoofdoorzaak van zweving
cn a ndcre geluids vervorming. Gebruik altijd "SCOTCH"
Bra nd Splicin g Tape 0.41 .. . ve rkrijgbaar in breedtes
va n 5.6, 12.7 en 19 mmo
No. 43 P

AANLOOP - EN MARKER I GSBA D

Een taai en stcrk 6.3 mm pl as ticba nd da t aa n opnameband gelast kan worden. Als aa nloopband biedt hct
als voo rdee l dat de volledige opnameband benut kan
worden voor de opname. Hct is ook geschikt als
afsc heidin g tusscn vcr chillcnde opnamedelcn, voor
ma rkerin gen cn voor tijd sbepa ling in bcroepsopnamen.
Goed ziclnba re tree pmarkerin g om de 19 cm.

I

I

De naam "SCOTCH " en het Schotse ruitdessin zijn gedeponeerde
handelsmerken voor geluidsband, in de Verenigde Stoten van A merika
gefabriceerd door Minneso ta M in ing a nd Manufacturing Company,
St. Paul 6, Minn .
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