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Numar special 

dedicat comemorarii a trei ani de la trecerea in nefiinta a lui Dick, YO7VS 
 

Asa incepeam numarul din aprilie 2008 al YO/HD Antena: 

 
A plecat un OM! 

Dupa o lunga si grea suferinta, indurata cu un stoicism si optimism rar, in dimineata zilei de 
29 martie ne-a parasit pentru totdeauna SCHMIDT DIETMAR ARNULF BOLD, YO7VS, sot si 
tata, radioamator  vechi cu rezultate deosebite, dar mai ales un coleg si un om de exceptie! 

Regretam nespus disparitia lui Dick, omul care a facut pentru clubul nostru lucruri cu totul 
deosebite, dintre care de departe cel mai important este realizarea a 69 de tari in 50 MHz pentru statia 
YO2KQY si , completarea tuturor QSL-urilor ( circa 700), si, ca urmarea primelor confirmari primite 
( 31 de tari) , intrarea (in numai 6 luni de activitate, probabil unicat in YO ) a statiei YO2KQY in YO 
DX Club. 

Regretam mult ca, desi am incercat , nu a mai fost timp de a obtine informatii despre viata 
destul de interesanta si activitatea  deosebit de prodigioasa a lui lui Dick (imediat ce le vom obtine, le 
vom publica) . Nu stim de cand este radioamator, dar stiu personal ca a avut si indicativele DL1MHO, 
OK8AAJ si  OE5ZLM. Ceea ce stim este ca a avut activitate de exceptie, mai ales in 50 MHz, unde 
este pe primul loc in YODX Club cu 173 tari confirmate (Pe locurile 3 si 7 se afla copiii Mariana, 
YO7LXT si George, YO7LXU). In YODX Club, categoria US Dick se afla pe locul 107, iar in 144 
MHZ pe locul 9 cu 45 de tari confirmate. 

Dupa inrautatirea severa a starii de sanatate, cu optimismul ce il caracteriza, spunea mereu in 
convorbirile noastre telefonice si mesajele E-mail : " Poate ajuta Domnul sa mai prind o 
propagare!". 

 Nu a mai fost sa fie! 
Vom face totul pentru a-i cinsti memoria. Am reusit , cu ajutorul colegilor de la Dolj sa 

trimitem o coroana, am transms familiei o scrisoare oficiala de condoleante, iar activitatile de la Deva 
consacrate Zilei Mondiala A Radioamatorismului au fost dedicate in totalitate memoriei celui care a 
fost Dick, YO7VS, un optimist incurabil, un om si un radioamator de exceptie, membru al clubului 
nostru  inca  de la infiintare. Vom face si alte actiuni speciale ( una din ele in derulare) pentru a-i 
cinsti memoria asa cum se cuvine. 
             Dumnezeu sa il odihneasca!  

C.D. al YO HD Antena DX Grup 

 
Deoarece,  pe langa ca a fost un om si radioamator de exceptie, Dick a fost si membru al 

clubului nostru inca din primele zile dupa infiintare, si care a reusit sa introduca indicativul statiei 
clubului (YO2KQY) in cadrul membrilor YO DX Club in numai sase luni de la primirea autorizatiei, 
(prin contactarea in 50 MHz a unui mare numar de statii din 68 de tari DXCC  si expedierea tuturor 
QSL-urilor pentru acestea)  promiteam  ca vom face tot ceea ce ne sta in putinta pentru a-i cinsti 
memoria. 

 



Si am facut mai multe lucruri: la 6 saptamani parastas de pomenire la Deva, in iulie 2008 am 
vizitat-o la Craiova pe doamna Verginica , sotia lui Dick, am fost si la mormantul acestuia,  am scris 
mult si am pus multe poze in YO/HD Antena, am instituit Diploma memoriala YO7VS ( cu sprijnul 
familiei, a lui YO7CKP si YO2MBA), am plantat trei copaci in memoria lui Dick in Silent Key’s 
Forest din Israel ( cu sprijinul lui  Shalom, 4Z4BS), am preluat ( prin bunavointa si cu sprijinul CSM 
Craiova si YO7KAJ) concursurile UUS Oltenia Six Meters si Oltenia 144 MHz  si le-am redenumit 
“Memorial YO7VS”, am tinut permanent legatura cu familia. 

Ceea ce nu am putut face a fost sa scriem mai multe despre tumultoasa si impetuoasa activitate 
de radioamator a lui Dick, neavand  prea multe date.  

Dar  iata ca soarta ne-a suras pe neasteptate: a aparut “intamplator” un tovaras de pasiune si de 
“aventuri” a lui Dick,  Mugurel Jean Petrescu , YO7AOZ, care ne-a trimis niste amintiri deosebit de 
interesante despre omul si radioamatorul Dietmar “Dick” Schmidt, YO7VS. 

Mugurel ne-a dat dreptul sa “prelucram” aceste amintiri, dar  am preferat sa le lasam asa cum 
le-am primit, sub forma unui colaj, pentru a nu strica din farmecul si ineditul acestora. 

Precizam ca toate fotografiile atasate acestor amintiri le-am primit tot de la Mugurel, caruia ii 
multumim inca odata in numele membrilor clubului YO HD Antena DX Grup si  a membrilor familiei 
Schmidt. 

 
Amintiri cu si despre Dick, YO7VS 

Desi am incercat si in anii trecuti sa obtinem informatii importante despre Dick si viata lui, nu am avut 
mare succes. Anul acesta norocul ne-a suras cu totul intamplator: Jean Mugurel Petrescu, YO7AOZ, care l-a 
cunoscut foarte bine pe Dick,  vazand din YO/HD Antena ceea ce incercam sa facem pentru memoria acestui 
radioamator si om de exceptie, a venit din proprie initiative cu amintiri deosebit de interesante despre Dick si 
peripetiile la care  a participat impreuna cu acest pionier al UUS-ului . 
Amintirile au venit sub forma de mesaje e-mail , Mugurel acordandu-ne dreptul de a le aranja asa cum dorim.  

Dar, pentru a nu se pierde esentialul si ineditul acestor amintiri, am hotarat sa le publicam asa cum ni 
le-a trimis el, multumindu-i calduros lui Mugurel pentru sprijinul nesperat pe care ni l-a acordat in amintirea si 
cinstirea memoriei celui care a fost Dick, YO7VS. 
          

  * De multa vreme vroiam sa va trimit o poza facuta cu bunul meu prieten si mentor, regretatul Dick. 
Este vorba de o veritabila expeditie facuta in anul 1973 in Parang (nu la Eugen, ci mult mai sus). 
De la dreapta la stanga YO7ARY, YO7VS, YO7AOZ (subsemnatul). A mai participat si regretatul YO7DL 
(care ne-a pozat). 
    Ar mai fii multe de povestit, dar nu stiu in ce masura prezinta interes)             73,Jean 
 

 
                                                              

* Ma bucur ca se gaseste cineva care sa mai bage in seama amintirile mele.   
   Pana cand imi voi aduna putin gandurile ca sa-ti trimit din amintirile cu Dick, iti mai trimit o fotografie 
de la un campionat de telegrafie viteza care s-a desfasurat la Craiova prin anii 1984 sau 1985. La acest 
campionat a participat si celebra Manea Janeta. Pe randul de sus se afla de la stanga la dreapta: YO7DNU, 
YO7ARZ, YO7EA, dl.Paolazzo YO3JP,YO7CKP,YO7AOT, sub el in stanga YO7VS si dl.Ciobanita, 
YO3APG..Pe restul nu-i mai stiu, iar eu am facut poza.   73 de Jean 



 
                                                                                                

* P.S.-Si vor mai fi multe P.S.-uri ca deh!, asa-i la batranete, mai uiti, iti mai aduci aminte... 
 Pe fotografia din e-mailul precedent, in stanga sus, in dreapta fetei cu geaca rosie se afla YO7DL. 

Pe Dick (noi ii spuneam DITZI) l-am cunoscut prin anii 1957-1959 cand eu eram la scoala elementara 
Obedeanu. In curtea acestei scoli se afla Caminul Cultural "Georghe Cosbuc", unde lucra soacra lui Dick. 
Aceasta stiindu-mi pasiunea pentru radio (galene, etc) mi-a propus sa-mi faca cunostiinta cu ginerele sau care se 
ocupa si el cu asa ceva. Imi amintesc ce-mi povestea inca de atunci despre undele ultrascurte  (UUS sau UKW 
cum ii placea lui sa le spuna), domeniu caruia i-a ramas credincios toata viata, uneori chiar cu unele neplaceri si 
chiar riscuri. 

Deocamdata cam atat.Am rugamintea ca daca veti publica ceva din cele relatate de mine, nu ma 
deranjaza daca veti taia ceva, dar daca veti face modificari mi-ar place sa le vad si eu inainte de publicare pentru 
a nu deranja eventuale terte personae., 
 

* Sa mai vorbim despre Dick. 
 Laudabila initiativa de a comemora un om de o verticalitate impecabila! Imi pare nespus de rau ca 

eream tocmai la Botosani cand ne-a parasit si nu mi-am putut lua ramas bun de la el.Nu stiu cat voi putea eu sa-
mi amintesc si sa scriu pana la aparitia revistei. 
  In legatura cu marea lui pasiune pentru UKW, cred ca este demn de mentionat faptul ca la vremea aceea 
(anii 60) nu existau la indemana aparate de masura pentru frecvente inalte.Dar, el care le stia pe toate, masura cu 
destula precizie frecventa cu LINIA LECHER ( cred ca asa se scrie). Rudimentar, dar deosebit de sugestiv. Asa 
a construit multe receptoare cu superreactie cu care participam si la concursuri. 

 
  Nu mai stiu in ce an a reusit cu foarte mare greutate sa-si ia indicativul, deoarece il chema SCHMIDT!. 

Dar exista YO7KAJ si alte indicative neactivate de posesorii lor!! Datorita acestui nume a avut mai multe 
neplaceri dealungul vietii. Imi amintesc de participarea lui la un concurs sau simpozion, fiind invitat de 
radioamatorii din Bratislava (bineinteles mult inainte de 1989). Cred ca era la prima iesire din tara. La intoarcere 
mi-a povestit cu lacrimi in ochi ca acolo a vazut un autobuz care facea cursa Bratislava-Linz, unde se afla mama 
lui pe care nu o vazuse de ani buni. I s-a fi permis sa mearga, dar i se punea stampila pe pasaport si la 
intoarcerea in tara ar fi avut  necazuri mari si bineinteles interdictia de a mai iesi. 



   Am pastrat o schema de filtru de retea pe care a experimentat-o el si mi-a desenat-o si mie. Se vede 
scrisul lui inconfundabil.   (19.02.2011)               Mai urmeaza, 73 

 
 

*  Am participat alaturi de Dick si alti radioamatori la numeroase concursuri (citeste “expeditii”, 
deoarece se faceau pregatiri ca pentru o expeditie si niciodata nu lipseau si surprizele!).Plecarea se facea 
intotdeauna de la el de acasa, deoarece se mergea cu statia lui cu tuburi (aproximativ 60W) si statea si cel mai 
aproape de gara. Numai statia se incarca intr-un geamantan, redresorul cu dublare de tensiune in altul mai 
mic.Mai luam si mancare, cafea, tigari si ceva pentru mentinerea bunei dispozitii. Odata ne-am trezit inainte de 
plecare cu 5 sticle de 1/2 de votca. Si cum pe atunci sticlele erau de sticla si deci grele, am decis sa le turnam 
toate intr-un bidon de plastic, carat si pazit cu sfintenie de unul dintre noi. 

 De obicei Dick organiza plecarile de doua ori pe an: in iunie si septembrie.Am mers mai multi ani pe 
Semenic la o cabana langa statia meteo. Deja ne cunostea lumea asa ca antena (un Long Yagi construit de Dick) 
o lasam acolo. Intr-un an Dick a construit si un transceiver tranzistorizat cu puterea nemaipomenita de 750mW!!             
Dar pasiunea-i pasiune! A imprumutat de la aeroport, unde lucra, un costum de zbor, bine izolat termic si a stat 
o noapte intreaga cu acea ministatie (doar ca putere, deoarece  ca dimensiuni era cat doua caramizi si cantarea 
cat una!) pe varful Gozna, cu cateva zeci de metri mai sus decat antena de pe cabana. De acolo a lucrat statii pe 
care noi (in cabana) nici nu le auzeam, sau nu le puteam lucra. A doua zi dimineata a coborat pe jumatate 
intepenit si inghetat, dar multumit ca lucrase UN ITALIAN. Mentionez pentru cei mai tineri care folosesc acum 
handy-uri , ca atunci chemai pe frecventa pe care aveai cuartul si daca te auzea cineva iti raspundea pe frecventa 
pe care avea el cuartul, se cauta cu receptorul in portiunea in aproape toata banda ! 

 Am fost la concursuri si cu autooscilatoare construite tot de Dick. Mai trebuie spus ca toate deplasarile 
(de obicei 4-5 persoane) erau suportate de UCFS-CJEFS-sau cum se mai numea pe acea vreme    
               Mai urmeaza  ,73! 

 
 

* Eu va scriu ce imi mai aduc aminte si n-am sa ma supar daca nu le veti lua toate in seama. Pe aici o 
buna bucata de timp cand spuneai UKW, spuneai Schmidt. Pentru mine asa a fost si va ramane mereu. El facea 
ultrascurte cand altii nici nu auzisera bine de ele (vezi si rezultatele lui dealungul anilor). 

 Intr-una din expeditiile noastre pe Semenic incepuse o propagare buna, dar complet haotica, mai ceva 
ca la meteor-scatter. Antena se invartea din cabana cu un sistem "automat"de ultima ora, adica cu o cheie 
franceza (pe care o caram eu de acasa) fixata pe teava antenei, ce venea de pe acoperis pana in camera statiei. La 
un moment dat se cam uita care este directia reala a antenei, deoarece tot timpul se urmarea maximul de semnal 
la receptie. Au inceput sa curga italienii pe banda rulanta. Dick a fost primul care a observat ca pozitia antenei 
este nefireasca, fapt confirmat dupa iesirea noastra afara. Antene era directionata spre Ucraina!! EXPLODASE 
CENTRALA ATOMICA DE LA CERNOBAL !!! Ne-am minunat, dar am continuat sa lucram. Nu am stiut 
nimic pana la intoarcerea acasa!!!. 

Cred ca va mai urma        73-Jean 
 

*  Poate nu stiati, sau daca stiati cu atat mai bine, ca Diti a facut cu multi ani in urma si Scoala de 
parasutism, cred ca pe undeva pe la Tg.Mures. Asa ca pe langa radio, unde a fost un autodidact de multe ori, a 
fost si parasutist.. 

 Cred ca nu ati vazut cum isi proiecta viitoarele constructii: totul, de la cutie la sasiu sau circuitul 
imprimat, se desena la scara pe hartie milimetrica si cand era finalizata proiectarea, abia atunci incepea 
constructia! Cand se oprea din lipsa unei piese imi telefona sa ma intrebe daca am asa ceva. Admiratia pentru 
ceea ce facea si prietenia mea erau atat de mari incat de mai multe ori m-am grabit sa-i duc piesa (uneori o mica 
rezistenta) pe la 7-8 seara, desi stiam ca ne intindem cu vorba, o cafea sau una mica inca 2-3 ore, iar eu nu mai 
aveam autobuz de intors acasa si nu odata am facut cei 3 km pe jos ,chiar si iarna! Dar merita! 



 Am pomenit o data de un bidon de votca.Intr timp mi-am amintit ca el a fost transportat intr-o expeditie 
la Muntele Mic. Plecarea se facea ca si in Parang sau Semenic pe la 2-3 noaptea. Am coborat ca de obicei la 
Caransebes si de acolo cu o ocazie (camioane forestiere, de obicei in bena) pana la Borlova. De acea data 
Doamne-Doamne ne-a pedepsit (pentru votca) si am avut surpriza sa constatam ca in acea zi telescunul nu 
functiona!! Am parcurs tot drumul pana la cabana pe jos, asta durand pana seara. Nici pe drum, nici la cabana 
nimeni nu s-a atins de votca. Dupa ce ne-am luat cele doua camere in primire, m-am dus in apropierea cabanei 
la o stana si am cumparat 2l de lapte proaspat. Cand l-au vazut baietii s-au napustit pe el si nimanui nu i-a mai 
trebuit votca!.Toti au spus ca a fost cel mai bun lapte pe care l-au baut vreodata! Am si o poza de acolo, dar din 
pacate sunt numai eu langa o antena, fara Dick. 

 In acele zile am prins si niste descarcari nemaipomenite de nu stiam cum sa fugim mai repede sa 
culcam antenele. Si, ca totul sa fie cu incurcaturi, desi coborarea s-a facut cu telescaunul, cand am ajuns jos am 
constatat ca in invalmasala de la urcare in telescaun UITASEM SUS GEAMANTANUL CU STATIA!! Dar 
totul s-a rezolvat dupa ce mecanicii au dat telefon sus si geamantanul a venit singur pe un scaun.! 
                                                               Pe curand!    73 
 

* SA AVETI O PRIMAVARA FRUMOASA dupa iarna asta care pare ca nu se mai termina, conform 
previziunilor "despre incalzirea globala". 
   Ieri am vorbit cu Verginica si i-am promis si ei ca am sa va scriu despre toate amintirile legate de 
prietenul meu Ditzi. A recunoscut si ea ca eu am amintiri de cand ea nici nu se nascuse... 
   Sambata seara am vorbit si cu YO7ARY- Marcel, care are si el ceva amintiri. Daca va scrie cumva va 
rog sa ma anuntati.El este in America pentru 6 luni si se pare ca nu prea are timp, deoarece sta cu doi nepoti 
mici. 
   Cred ca nu v-am spus nimic despre poliglotul Dick.Vorbea perfect germana, ca de aia il chema 
SCHMIDT, maghiara bine, sarba si engleza destul de bine, rusa ca se facea in scoala destula (eu am facut 7 ani), 
iar italiana ca orice neam de ginta latina. 

  Dick a lucrat ani buni la Aeroportul din Craiova. Datorita cunostiintelor sale de electronica si 
corectitudinii sale (pe care numai un radioamator le putea avea) se bucura de mult respect si incredere .Facea 
parte din putinii angajati care aveau o legitimatie SCRISA DE MANA si intotdeauna de aceeasi mana! 

 Dar a venit o zi cu un ordin ca toti angajatii cu nume straine sa fie eliminati! Si deodata s-a trezit dat 
AFARA, fara sa mai conteze nimic! Daca-i ordin cu placere! A reusit sa se angajeze la fostul IRE (Intrprinderea 
de retele electrice) unde a stat numai cativa ani datorita faptului ca avea un sef inginer care nu stia nimc despre 
radiotelefoane, dar vroia sa coordoneze totul.  

L-am ajutat sa se mute la Trustul de Constructii, pe al carui director il cunosteam. I-m spus acestuia ca-l 
rog sa-l angajeze, dar cu conditia ca la lucrarile lui sa-l lase sa faca cum crede el ca-i bine, avand o mare 
experienta si fiind foarte orgolios.A fost angajat si la putin timp acolo a cunoscut pe ce care urma sa devina 
doamna Verginica Schmidt si cu care a ramas pana-n ultima zi. Dumnezeu sa-l odihneasca-n pace! 
                      

* Am inceput amintirile mele despre prietenul meu DITZI cu o fotografie la care ma intorc din nou 
acum la sfarsitul povestirilor. Am plecat ca de obicei noaptea spre Petrosani.Totul a mers bine pana am ajuns in 
Parang, la cabana IEFS. Eram patru: YO7VS, YO7DL,YO7ARY si YO7AOZ. Aveam cu noi doua corturi, statii 
la baterii (nu se pomenea de HANDY-URI), multe baterii R20 (norocul ca pe atunci costau mai putin decat 
acum), mancare, cafea, tigari, lanterne, antena, pastile de spirt solid , saci de dormit si multe haine groase. 
Mentionez inca o data ca toate echipamentele erau construite de Dick , din cand in cand cu cate un pic de ajutor 
de la mine sau ceilalti. 

  Am vrut sa mancam (din traista) la cantina cabanei IEFS, dar am fost refuzati spunandu-ni-se ca este 
aglomeratie si in plus noi nu suntem sportivi. Dar, pentru ca totusi cineva acolo sus ne iubea, a venit la noi o fata 
care ne-a spus ca lucreaza acolo, a iesit din tura si ne-a invitat acasa la ea sa mancam. Locuia intr-o cabana din 
apropiere si am pus masa pe prispa. A fost foarte amabila si noi i-am povestit cu ce ne ocupam. Am servit-o cu 
cafea si tigari, ea neavand. Ne-a dat un bidon cu apa (ca pe Parangul mic nu era) si am pornit la drum (citeste la 
urcat!). Fata care era foarte sanatoasa a zis ca ne conduce o bucata de drum. Apoi vazand ca nu prea avem 
antrenament la urcat, lua cate un rucsac, il ducea o suta de metri si se intorcea, ne cerea o tigara si lua alt bagaj 
sa-l duca sus. Ne-a placut de minune compania si ne faceam chiar socoteala ca daca merge cu noi pana sus nu va 
mai avea timp sa se intoarca 

.Cand am ajuns sus incepea sa se insereze. Eram atat de obositi incat nici nu ne mai suradea faptul ca ar 
putea ramane cu noi!. La un moment dat, parca intelegand temerea noastra, ne-a mai cerut o tigara si ne-a spus 
ca pentru ea nu-i nicio problema sa coboare si pe intuneric!. A plecat ,iar noi am rasuflat usurati.  

Am insatalat rapid corturile in timp ce Dick a pornit statia sa vada ce se aude. Bineinteles ca am fost toti 
incantati de cat de curata era banda. Ne-am culcat, dar numai pana la rasaritul soarelui, cand ne-a trezit frigul. 
Cand am iesit din cort am vazut foarte aproape doua cruci! Am mancat si am continuat pregatirile pentru 
concurs.  



Pe la ora 10 am vazut ca vine cineva.Era fata care ne aducea apa. Am intrebat-o ce este cu crucile si ne-
a spus sa nu ne speriem, dar acolo au fost trazniti niste turisti!!! A baut o cafea cu noi , a mai primit cateva tigari 
si a plecat. La fel si in ziua urmatoare.  

Noaptea incepuse deja concursul. In unul din corturi ne inghesuisem trei si eu faceam cafeaua la spirt 
solid,  care facea niste gaze de te usturau ochii. Cand a fost gata cafeaua,  Dick a dat din greseala  cu cotul si a 
varsat-o pe jos facand si o balta mare. Am ras cu totii  si am luat totul de la inceput.  

A doua zi la un moment dat Dick se chinuia sa lucreze o statie de pe varful Omul, dar semnalele erau 
foarte slabe. Eu, mai in gluma, mai in serios, am luat antena care erea fixata intre niste pietre la cativa metri de 
cort si am ridicat-o cat am putut de sus, stand in picioare si tinand-o in mana. Ca in poveste, am auzit imediat 
tipand din cort: tine-o asa ca merge perfect !!! HI!  

La sfarsitul concursului, ne-am strans bagajele si am coborat, bineanteles tot cu fata de ajutor. Am 
ramas placut impresionati de gestul ei, am vrut sa-i dam si niste bani, dar nu a primit.Tot ce am putut sa-i lasam 
au fost tigarile, putina cafea, cateva baterii si cateva cutii de conserve. Imi pare rau ca nu am mai tinut legatura 
cu asa un om deosebit. Nici macar nu-mi mai amintesc cum o chema...! 
: 
 * Acum cateva zile m-am intalnit cu Sorin -YO7COV, care intre doua telefoane mi-a povestit o alta 
aventura petrecuta alaturi de DICK. Au fost impreuna cu YO7ARY- Marcel pe varful Peleaga. Nu stiu 
cum s-a desfasurat concursul, dar in ziua coborarii au avut parte de toate cele patru anotimpuri cu 
soare, ploaie, zapada, vant si mai ales multe descarcari electrice. Sorin spunea ca aproape ca ii 
datoreaza viata lui Dick pentru ca prin experienta sa nu l-a lasat sa se aseze sa se odihneasca, lucru 
care in astfel de situatii poate fi fatal. Au avut parte si de traznete atat de aproape incat intensitate 
campului le-a facut gauri in talpa piciorului, lui Sorin, iar lui Dick gauri pe fese. In acel moment Dick 
a ordonat aruncarea in prapastia pe buza careia mergeau, a antenei si a tuturoe lucrurilor metalice. Pana 
la urma au ajuns cu bine acasa si cu o buna sperietura.A doua zi Sorin a observat pe partea superioara a 
labei piciorului niste puncte foarte rosii dispuse paralel.De unde credeti ca erau? El fusese incaltat cu 
tenisi (stramosii adidasilor), iar acestia aveau capse metalice prin care erau trecute sireturile!!   

                                                                                     73-YO7AOZ 
      Cam asta a fost tot ce mi-am amintit despre DICK. Ar mai fi si altele, dar tin de viata lui strict personala. 
Daca nu veti primi nimic de la YO7ARY, voi mai reveni cu numai cateva cuvinte.Va doresc succes in aranjarea 
materialului trimis.                                                                                      73-YO7AOZ-Jean Mugurel Petrescu 

Ii multumim si noi din inima lui Jean! (YO/HD Antena si YO HD Antena DX Grup ) 
 

Diploma memoriala YO7VS 
Asa dupa cum am mai anuntat, cu ocazia comemorarii unui an de la trecerea in nefiinta a celui care a fost  

Schmidt Dietmar Arnulf-Bold, YO7VS ,(martie 2009), radiocluburile YO HD Antena DX Grup Deva si CSM Craiova, cu 
sprijinul familiei lui Dick (sotia Verginica, copiii Mariana, YO7LXT si George, YO7LXU, si nepoata Luana) au hotarat sa 
instituie “Diploma memoriala YO7VS”. 

 
Diploma este permanenta si se elibereaza solicitantilor pentru realizarea de legaturi radio bilaterale (receptii) cu 

20 de entitati  DXCC diferite. 
 Dupa modul de realizare a conditiilor, diploma are trei categorii: A- numai 50 MHz; B- numai UUS; C- toate 

benzile (US si UUS). 
 



 


