ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ վԻԿՏՈՐ ^ԱՄԲԱՐսՈԻՄՅԱՆԸ ՌՈԻՄԻՆԻԱՅՈԻՄ
Ռումինական
Ժողովրդական
Ռեսպուբլիկայի հի ս։ ութ յո ւ)/ ն եր ի
ակադեմիայի
հրավերով
Հա յ կական ՍԱՌ Գիյոությունների
ա կսւդ եմ ի այի
պրեզիդենտ,
Միջս.զդային
աստղագիտական
միության
պրեզիդենտ
ակադեմիկոս
՛Լ ի կտոր
Համ բարձում յան ր 1962 թ. Հունիսի С-ից մինչև
2С ՝֊ր եղավ Ռումինիայում ։ Տեղի ունեցան
մի

շարք Հանդիպումներ,
զրույցներ,
այցելություններ յ զեկուցումներ
ժամանակակից
աստղագիտության
պրոբլեմների
շուրջը:
Ակադեմիկոս
Համբարձում յանր
ծանոթացավ
ռումինական
մի շարք գ իտա-Հ ետազոտական
Հաստատությունների
աշխատանքներին,
եղավ
а Մ ամա֊
յւս!» Հայտնի առողջարանում
և Վ. Ի. Լենին ի

270

Լրատու

անվան չրա էլեկտրա կա յա ն ո ւմ, 4լուժ
Հազարում, ՌԺՌ-ի Գիտությունների
ակադեմիայի
տեղական
բաժանման թի և 4լւքւժի
Համալսարանի դահլիճում
դասախոսություն
կարդաց
. Ս к ծ տիեզերքը»
թեմա յովէ Այնուհետև
նա
Հրապարակային
դասախոսութ յամբ հանդես ե՛կավ Րուխարեստի
Աթենեու մ դահլիճումէ
Ղասս, խոս ութ յան ը ներկա Լին Ռումին ի այի ԳԱ ակագեմիկոսներ,
թղթակից-անդամներ,
պրո֊
ֆեսորներ և բազմաթիվ
այչ ունկնդիրներԻր
բացման
իւ/։ սրում Քուխարեստի
աստղադիտարանի դիրեկտոր, ակադեմիկոս
Կ.
Դիմիտրեսկուն ընդգծեց Վ - Հ. Համբարձում յանի՝
աստղագիտության
և աստրոֆիզիկայի
բնագավառին
վերաբերող
աշխատությունների
գիտական
բացս:ոիկ արժեքէր։ Գասախոսությունը
լսվեց մեծ
Հետաքրքրությամ
ր։
Ակադեմիկոս
Վ, Հ, թամբարձում յան ը այցեեց
Ռումինական
Ժողովրդական
Ռեսպուբլիկա(
յի Գիտությունների
ակադեմիայի
նախագահություն, ուր տեղի ունեցավ հանդիպում
Ակադեմիայի պրեզիդենտ,
ակադեմիկոս
Ա.
Ժոժայի,
ակադեմիայի
նախագահության
անգամների
և.
ակադեմիկոսների
հետ։
Գիտությունների
ա֊
կագեմ իայի Նիստերի դահլիճում
Վ. Հ. Համբարձում յանր հանդես
եկավ
(ք Ար տա գա լա կտիկ
աստղագիտության
հարցերը»
զեկուցում ով, որը
լսվեց մեծ
ուշադրությամբ։
Հունիսի 19-ին Վ, Հ. Համ բարձում յան ը այցելեց «Նոր կյանքл հայկական
թերթի
խմբագրություն: Թերթի խմբագրության
աշխատակից֊
Ն երր !լ այնտեղ հավաքված՝
Ռումին ի այի մայ-

րաքաղաքի
հայ մտավորականությունը
թանկագին հյուրին ընդունեցին
ջերմորենւ Տեղի ունեցավ մտերմականք
սիրալիր զրույց, որի ընթացքում Վ. Հ. Համբարձումյանը
մի շարք տեղեկություններ
տվեց Բյուրականի
աստղադիտարանում
ներկայումս
կատարվող
աշխատանքների
վերաբերյալ
1ւ իր
ուրախությունըհայտնեց
այն կս/պակցությամ բ, որ տեղի հայ
բնակչությունը
եռանդագին
մասնակցություն
I;
ցուցաբերում
Ռումինական
ԺողուԷրդական
Ռեսպուբլիկայի
աննախընթաց
վերելքին և и ո ցիտլեզմի
կառուցմանըւ
((Նոր կյանք})
թերթի
խմբագրէ ւ թյուն կատարած
այցելությունից
հետո Համբարձում յանը եղավ Ստեփան
Շահումյանի անվան հայկական
մշակույթի
տանըէ
Հունիսի 20-ին "Հ. Հ. Համբարձում յանը հրաժեշտ տվեց ոուխարեստինէ
Օդանավակայանում
ականավոր
.գիտնականին
ճանապարհելու
Էին
եկել ՌԺՌ-ի ԳԱ փոխնախագահ
Ի,
Գեորգիուն,
ակադեմիկոսներ
Վ, Մ ալին սկին,
Խ.
Հոլոլրեյը,րուխարեստի
աստղադիտարանի
դիրեկտոր,
ակագեմիկոս
Գիմիտրե սկուն,
գիտնականներ,
մամուլի ներկայացուցիչներէ
Ներկա
Էր
նաև
Սովետական
Միության
դեսպանատան
առաշին
քարտուղար
Т. Ջվոնկովյըէ
Ակադեմիկոս
Վ. Հ. Համբարձում յանի
այցելութ յունը և նրա կարդացած
դասախոսությունները լայն արձագանք
գտան տեղական մ ամ ու- ,
չում մասնավորապես
<(Սկինտեյաл
և
հայկական «Նոր կյանք)) թերթերում է
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