
40 gadi ar partiju 
Jauno mācību gadu 

sagaidot, Rīgas Politeh
niskā institūta bibliote
ka pelnī!ā atpūtā aizva
da ilggadējo Rīgas Po
litehniskā institūta un 
Universitātes Zinātnis
kās bibliotekas bijušo 
tehniskās nodajas darbi
nieci Augusti Pāvulsoni, 
kuru jau vairāk kā 15 
gadus pazīst un ar pa
teicību atceras ne tikai 
Celtniecības, Mehānikas 
un Elektroenergētikas fa. 
kultātes pasniedzēji, as· 
piranti, .laboranti un stu. 
denti, bet arī vairāk kā 
divi tūkstoši absolven
tu -- dažādu ražošanas 
nozaru inženieru, kas 
pēckara gados beiguši 

· tehniskās fakultāte.s 
P. Stučkas Latvijas 
Valsts universitātē un 
Rīgas Politehniskajā in· 
stitūtā. 

2. septembri b. Pāvul· 
;one atskatās uz sava 
mūža 65 gadiem, no ku
·iem 32 cieši saistīti ar 
�rāmatu un lasītāju -
reltīti iemījotaj.am. bib
iotekāra darbam. 40 
!adi noieti partijas rin-

dās, šis gaitas nelokā- bija energiska un atsau
majai bolševiku partijas cīga. Pēdējos pāris 
meitai sākās jaunībā -- gadus pēc kārtas viņa 
grūtajos p-adomju varas vadīj a sabiedrisko 
tapšanas gados. kontrolieru darbu Poli-

1920. gad'ā, strā.dājot tehniskā institūta, bet 
revolucionārajā tribu- pirms tam Universitātes 
nālā Rostovā pie Donas, ēdnīcā. Vairākkārt viņa 
b. Pāvulsoni uzņēma Ko- izvēlēta par partorgu 
munistiskās partijas LVU Zinātniskās biblio
biedru kandidatos. Drīz tekas un rektorāta parti
pēc tam partija viņu jas organizācijā un vie
mobilizēja un nosūtīja tējā komitejā, daudz 
uz Krasnodaru, kur viņa reižu piedalījusies vēlē· 
stradāja kara slimnīcā šanu kampaņu darbā. 
un tika uzņemta . PSKP Lielu uzmanību b. Pā
biedru rindās. No tā vulsone velta politisko 
laika b. Pāvulsone savu zināšanu līmeņa celša
dzīvi pilnīgi saista ar nai. Viņa rū.pigi seko 
partiju un visus savus visam jaunajam, aktuā
spēkus veltī sociālistis- lajam politiskajā dzīvē, 
kās dzimtenes celtniecī· būdama viena no čaklā· 
bai. Par p·ašaizlledzīgu kajām lekciju apmeklētā
darbu Lielā Tēvijas kara jām Politiskas izglītības 
laikā (1941.-1945. g.) namā. 
b. Pāvulsone apbalvota Ar savu darbu, attiek-
ar medaju. smi pret sabiedrību un 

Lidz· pat aJZJesanai tās interesēm Auguste 
pensijā, neskatoties uz Pāvulsone bibliotekāru 
lielo gadu nastu, Au- jaunajai paaudzei vien
guste Pāvulsone neno- mēr būs īsta, modra un 
gurstoši ar augstu ap· prlnclplāla komunista 
zinīgumu veka ne tikai . paraugs. 
savus tiešos pienākumus Dz. Tomsone, 
bibliotekā, bet vienmēr RPI bibliotekas direktore 


