
Fiskesneller for mineraler
Hjelp Romania

Romania er fortsatt et svert fattig land. For-
holdene for mange er faktisk dirligere ni enn fOr

oppstanden.
Pi en mineralmesse i Ungarn ble vi kjent med

rumenske mineralsamlere som fortalte oss om
situasjonen i Romania. STEIN er ikke noen
politisk pamflett derfor skal jeg ikke skrive om
hvordan demokratiet fungerer, men kormpsjon,
utpressing, smugling eller matmangel, er for-
hold som de fleste rumenere lever under.

En rumensk lege som bor i Baia Mare distrik-
tet, som ogsi er mineralsamler har foresl6tt
bytte av mineraler mot fiskesneller. Si kan man
jo spgrre, hva er dette for slags hjelp? Det kan
forklares. Det finnes massevis av fiskevann i
Baia Mare og rumenerne er meget glade i fis-
king og fisk. Og siden fisk betyr maq har de

Leserannonser

Nye og brukte naturb6ker. Skriv til Rune
Fjellvang, Grensegata 31,2000 Lillestrpm for
liste.

I am an Italian collector of minerals, and I
like to change minerals by mail. My address:

Fabio Bigazzi, Loc. Fontana, 9lA, 53038
Staggia Senese - Si -, Italia

faktisk stort behov for slikt utstyr. Rumensk
utstyr er dflrlig og vanskelig i fi tak. Brukte
sneller av utenlandsk produksjon (f.eks. Silstar,
ABU, DAM, Daiwa) er meget populere, og
lettei selge eller bytte. Siden de fleste ikke har
noen penger foreslir legen Tibor Kazai dette
pussige bytte. Hvis vi sender ham brukte, men
brukbare sneller, sender han oss mineraler fra
Baia Mare distriktet. I dette omridet finnes kjente
funnsteder som Cavnic, Baia Sprie, Bayuy o.s.v.
og det betyr massevis av mineraler som pyritt,
kvarts, kalsitt, sideritt, dolomitt, rhodochrositt,
bournonitt, boulangeritt og mange til.

Herved inviterer STEIN alle mineralsamlere
og foreninger til i ta med seg sneller til NAGS-
messa pi Kongsvinger i august. Vi planlegger 6
ffl inn et lite forskudd pi mineraler til messa. Si
kan bidragsyterne fi en direkte forsmak der.

Forpvrig har vi ordnetmedbetryggende trans-
port til Romania og mineraler den andre veien,
sA ingen beh6ver i bekymre seg over at sakene

vil havne i feil hender.
RonaldWerner

Informasjoner om funnsteder av mineraler i
Nordfjordomrflde Onskes. Vennligst kontakt:
Detlef Marr, Ludwigstrasse 110, 90763 Ftirth,
Tyskland. Jeg betaler for porto og kopiering.
Svar pi tysk, engelsk, dansk eller norsk.

E^Erstr { sMyKr@Ko E EATEK
t\Iaskiner, slipeutstyr, sten for sliping,

Smykker og gaver, m.m.

'l/etkpmnlerl tif oss
Butikkadresse:
Gneisen smykker og gaver
Hvitingfossveien 212
Holmestrand
Tlf.: 33 05 66 09

Postadresse:
Gneisen smykker og gaver
Dueveien 1b
3080 Holmestrand
Tlf. privat: 33 05 54 39
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