
Virksomheden i International Mineralogical Association (I.M.A.)

Det 7'de General Meeting blev holdt i Tokyo 28. august - 2. september 1970.
Til præsident valgtes professor H. Strunz, Berlin.
. Commission on New Minerals and Mineral Names har voteret om 37 mi-

neraler i indeværende år og godkendt listen for 1968.
Hans Clausen

I forbindelse med IMA' 7'de kongres i Tokyo afholdt kommissionen New
Minerals and Mineral Names 2 møder - det sidste sammen med kommis-
sionen Museums. Fra dansk side deltog Ole V. Petersen i begge kommis-
sioner. Adskillige principielle problemer blev drøftet - særlig kan fremhæves;
hvordan skal de snarligt ventede rapporter fra de nedsatte underkommiteer
om pyrochlor-gruppen og amfibol-gruppen behandles. 2 nye underkommiteer,
én om pyroxen-gruppen og én om glimmer-gruppen blev nedsat. En hen-
vendelse fra kommiteen Museums om samarbejde for at lægge pres på for-
fattere, der beskriver nye mineraler, om at give oplysninger om typemateria-
lets art og opbevaring blev vedtaget. Særligt interesserede henvises til den
beretning, der følger i referatet fra kongressen.

~ - - Ole V. Petersen

Commission on Ore Microscopy (C. O. M.)

I forbindelse med IMA-mødet i Japan afholdtes møde i COM, hvor man
valgte Mr S. H. U. Bowie, London, til ny formand. Tabeller over kvantita-
tive data for malmmineraler udgør en del af det arbejde kommissionen er
beskæftiget med. De første, provisoriske tabeller er nu udgivet.

Mineral Data Commission

Kommissionen afholdt to møder i Japan, hvor man valgte ny formand, pro-
fessor R. Sadanage, professor Chr. Tennyson er co-chairman og dr G. T.
Faust sekretær. Kommissionen vil fortsat hvert andet år udarbejde lister over
nye mineraler og nye mineraldata. Kommissionen vil udarbejde en Mineral
Data File. Hertil beder man de enkelte medlemslande indsamle alle data om
publicerede mineraler fra perioden 1960-1970.

Nærmere oplysninger om de to sidstnævnte kommissioner kan fås hos
undertegnede.

Hans Pauly




