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3 laikraksti un mēnešraksts Latvijas garīgās,

saimnieciskās un politiskās domas paušanai

Pēcpusdienas laikraksts

Brīvā Zeme
pielikumiem »Zemes speks« un »llustrētais

pielikums«. Iznāk 6 reizes nedēļā. Redaktors

Jūlijs Druva. Maksā Ls 2,— mēnesī un ls 10, - pusgadā

Rīta laikraksts

»R I TS«
ar

pielikumu »Darbs un arodorganizācijas«
Iznāk 7 reizes nedēļā. Redaktors Aleksandrs

Grīns. Maksā Ls 2,— mēnesī un Ls 10,— pusgadā

Kopīgi pasūtot „Brīvo Zemi" vai „Ritu" caur piensaimnieku sabie-

drībām un citām lauksaimnieku organizācijām abonēšanas maksa

ir Ls 1,50 mēnesī

Nedēļas laikraksts

Tēvijas Sargs«
pielikumu »Pašvaldību dzīve«. Iznāk piekt-
dienās. Redaktors Arturs Kroders

Maksā Ls 0,50 mēnesī un Ls 2,50 pusgadā

Mēnešraksts

»SējējS« ar

krāsainu bilžu pielikumu katrā burtnīcā. Iznāk

12 burtnīcas gadā. Redaktors ģimnāzijas direk-

tors Jānis Lapiņš. Maksā pusgadā Ls 5,— gadā Ls 10,—

Lasāt ikkatru dienu laikrakstu un Jūs redzēšot, ka aizvienam viņā atradīšot

kautko, kas noder Jūsu darbā.

Ja dienas laikraksts Jums par dārgu, tad lasot lielo nedēļas laikrakstu

«Tēvijas Sargs».

Izdevēja A-S. «Z EME»

Rīgā, Blaumaņa ielā 38/40
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Aizputes baznīca

J. Jirgensons,

\izputes pilsētas galva

Aizputē, vienā no vecākām Latvijas pil-
sētām, pēc 1935. g. ļaužu skaitīšanas — 3418

iedzīvotāji. Pilsētas platība 6,43 kv. kilo-

metri. Visu pilsētas īpašumu kopvērtība
195.924 ls, dažāds inventārs par 20.796,99 ls.

1936. gada budžetā paredzēti sociālai apgā-
dei 29.532 ls, kas iztaisa 33,83% no visa pil-
sētas budžeta. Ar 1935. g. 1. aprīli likvi-

dēta vienīgā slimnīca, kuru uzturēja bij.

apriņķa valde, kādēļ slimnīcas trūkums sā-

pīgi sajūtams. Tagadējā pilsētas valde pie-
liek visas pūles jaunas slimnīcas atvēršanai,

kādam nolūkam jau tekošā 1936. gadā ie-

gādāta piemērota ēka, bet pagaidām grūtī-
bas vēl rada pašas slimnīcas ierīkošana, kas

prasa diezgan lielus līdzekļus. Šinī virzie-

nā attiecīgas sarunas ievadītas ar Latvijas
Sarkano Krustu un apkārtējām lauku paš-
valdībām. Kā apsveicams solis jāmin 1935.

gadā janatvērtais veselības kopšanas
punkts, kurš ierīkots augšminētā slimnīcas

vajadzībām iegādātā ēkā. Punkta telpas

glīti atremontētas un pielāgotas min. vaja-
dzībām, ievelkot ūdensvadu, apgādājot at-

tiecīgām mēbelēm. Par neilgo pastāvēšanas
laiku punkts paspējis jau iemantot plašāku

aprindu ievērību un atsaucību. Punktu

vada Aizputes rajona ārsts Dr. Čakārnis.

Pilsētā pastāv I un II pakāpes latviešu

pamatskolas, žīdu pamatskola, Vācu vecāku

savienības Aizputes nodaļas līdzekļiem uz-

turētā vācu pamatskola un valsts ģimna-

zija. Pieaugot skolēnu skaitam, latviešu

pamatskolas telpas paliek par šaurām un

zināmas neērtības rada arī tas apstāklis, ka

abām minētām latviešu pamatskolām jā-
mitinās vienās un tanīs pašās telpās, I

priekšpusdienā un II pēcpusdienā. Tekošā

gadā skolas ēkas āriene glīti atremontēta.

Aizputes pilsētas saimnieciskā dzīvē līdz

ar valsts atdzimšanu iestājušās krasas pār-

maiņas. Pilsētas valde sākot ar 1934. g. 15.

maiju darbojas pilnīgi jaunā sastāvā. Pēc

1934. g. 15. maija pārmaiņām tagadējai pil-
sētas valdei pārņemot saimniecību, tā atra-

da galīgi iztukšotu kasi, ap 160.000 ls lielu

parādu, nolaistas pilsētas ēkas un pārējo
saimniecību, kā arī chaotiskā stāvoklī grā-
matvedību. Visi pilsētas ienākumi un te-

košais rēķins bija no kreditoriem apķīlāti.
Par laikā nenokārtotām termiņmaksām so-

da naudu un %% vien bija uzkrājies ap
18.000 ls, ap 4000 ls neizmaksāts pabalsta

parāds nespējniekiem un ap 5000 ls skolotā-

jiem neizmaksātas algas.

Jaunā pilsētas valde sāka sistēmatiski

kārtot visas vecās saistības un patlaban visu

parādu kopsuma, ieskaitot aizņēmumus,
budžeta un tekošos kreditorus, iztaisa tikai

88.470, 65 ls, kas ir apm. puse no agrāka

parāda. 1935. g. budžets reālizējies ar

23.326,86 ls atlikumu, kas izlietots agrāko
parādu dzēšanai. Pilsētai piederošās ēkas,
kuras bija galīgi nolaistas, top remontētas

Aizpute
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un pakāpeniski savestas kārtībā. Pa daļai

ar Kultūras fonda pabalstu, pa daļai ar ou-

džeta līdzekļiem tekošā gadā atremontēta

arī vecā vēsturiskā ordeņa pils. Apkopts
un izdaiļots tiek arī sirmais Aizputes krāš-

ņums — Vadoņkalns (senāk Misiņkolns),
izretinot biezi saaugušos krūmus, veidojot

jaunus kājceliņus, dēstot atsevišķus krāš-

ņuma kokus un krūmus. Plašāki izdaiļoša-

nas un pārveidošanas darbi tur paredzēti arī

1936/37. sezonā. Pilsētas izdaiļošanā zināmu

līdzdalību ņem arī daļa sabiedrības. Tā

sabiedrības līdzekļiem izveidotas un darbo-

jas 2 strūklakas. 1935. gada mežu dienās

apdēstīts lielāks pilsētai piederošs zemes ga-

bals ,kur paredzēts izveidot «15. maija par-

ku». Līdzās tam lielāks zemes gabals no-

dots 6. Aizputes aizsargu pulka sporta klu-

ba lietošanā un pēdējais tur ierīkos moder-

nu sporta stadionu, nepieciešamie priekš-
darbi jau veikti. levērojot pilsētas grūto
stāvokli — valsts pārņēmusi savā labošanā

un uzturēšanā 5 galvenās satiksmes ielas un

tekošā gadā daļa ielu bituminēšanas darbu

jau veikta. Kā labierīcību jaunums mi-

nāms ūdensvads, kurš ierīkots izmantojot

dabīgos avotus. Turpmākā laikā paredzēts
ūdensvada maģistrāli paplašināt.

Tāds īsumā ir Aizputes pilsētas stāvoklis

pirms un pēc vēsturiskiem 15. maija noti-

kumiem. Gaišais 16. maija rīts pārvilcis
svītru tam bezdibenim, kurp veda mūc

agrākā partiju laiku saimniekošana. Atjau-
notā dzīve jāda darba prieku visos, kam

rūp mūsu pilsētas zelšana un plaukšana.

A. Brants,

tūristu āģents Aizputē

Skaistā Aizpute
«Pazīsti savu dzimto zemi!» —

tā skan

mūsu Vadoņa aicinājums! Pazīsti to vietu,

kur tev šūpulis kārts un pār kuru plīvo
sarkan -balt - sarkanais karogs. Cik daudz-

reiz mēs vēlamies redzēt svešu zemju aug-

stos kalnus, plašās upes! Pašu zeme šķiet
šaura, pelēka un nepievilcīga. Un tomēr —

šī ir mūsu zeme. Mūsu zeme, dēļ kuras cī-

nījušies latvju tautas labākie dēli; zeme pār

kuru lijušas latvju tautas asinis — tā zeme

Aizputes apr. lauku pašvaldību vecākais

Zelmenis

nav pelēka, šaura un vienmuļa. Mūsu kalni

dveš varoņu spēku, mūsu upes pauž varoņu
stāstus no seniem laikiem un vēl no nesen

bijušām dienām. Lai mēs spētu iemīļot savu

dzimto zemi, tad vispirms mums jācenšas
un jāmācas tā pazīt.

Runājot par skaisto Aizputi — patiesi
var teikt, ka šī mazā Kurzemes pilsētiņa ir

šī apzīmējuma cienīga. Aizpute nav zināma

tikai ar savu teiksmaino pagātni, bet viņa
atrodas arī no dabas bagāti apveltītā vietā.

Apkārt tumšie, zilā miglā tītie meži, kuri

mainīdamies kalniem pienāk no dienvidus

puses pašai pilsētiņai pavisam tuvu.

Aizputes pilsētiņa atrodas Tebras upes
labajā krastā. Senie nostāsti zina vēstīt, ka

viņos vecos laikos šī upe bijusi kuģojama
un Aizpute skaitījusies kā tirdzniecības osta.

Ne jau par velti Tebras labajā krastā, kur

tagad atrodas luterāņu sv. Jāņa baznīca,
tanī vietā stāvējusi stipra un varena kuršu

pils, kuru vāci ieņēmuši tikai tad, kad pre-

tējā upes krastā uzcēluši savu mūra pili. Šī

vecā akmeņu pils ar biezajiem mūriem, sle-

penajām ejām un tumšajiem pagrabiem vēl

tagad garāmgājējos modina drūmas, bai-

gas domas. Drīz pēc bruņinieku ienākšanas

celta arī baznīca un klosteris, un uz dzīvi

šeit apmetušies pirmie Kurzemes bīskapi, jo
Aizpute piederēja pie Kurzemes bīskapijas.
Caur Aizputi virzījies arī senais Rīgas -

Karalauču tirdzniecības ceļš.
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Pilsētas iedzīvotājiem un mūsu dzimtās

zemes apceļotājiem lielu un patīkamu pār-

steigumu sagādā Vadoņkalns, kuru pilsētas
valde pēc 15. maija notikumiem izkopusi un

uzposusi ļoti lielā mērā. Ar gandarījumu

jāpiemin, ka šie uzkopšanas un veidošanas

darbi vēl nav galā, tie tikai tagad vēl labi

iesākušies. — Ir cerība, ka tuvākā nākotnē

Aizputē pacelsies stalts biedrības nams, būs

arī jauns sporta stadions, kura priekšdarbus

jau tagad veic. — Apceļojot dzimto zemi, ir

vērts redzēt arī Aizputi, kura katru ceļinie-
ku sagaidīs un pavadīs kā mīļu viesi.

J. VIRGA,

Aizputes pilsētas sekretāre

Aizpute — sena vēsturiska pilsēta
Kā daudzas mūsu mazpilsētas, ārēji Aizpute ne

ar ko ievērojamu neizceļas. Šķiet, tā mierīgi
snauž savā provinces pelēkā ikdienā; tas pats pro-

vinciālais seklums, ziņkāre, savstarpēja aprunā-

šanās un visas citas mazpilsētām piemītošās īpa-
šības. Pašķirot vēstures un kroniku daudzos ga-

du simteņos dzeltējušās lapas, mēs tomēr redzam

Aizputes īsto seju, redzam viņas daudzos likteņus,
ar kuriem bijuši saistīti jau mūsu senči, tādēļ ru-

nājot par Aizputi, pieminot viņas vārdu, mums

jātuvojas tai ar zināmu cienību un godbijību, to

\iņas sirmais vecums.

Aizpute ir sena vēsturiska pilsēta, tās vēsture
sākās jau kopš 13. gadu simteņa, kad te atradās

senā latviešu pils Beida, kuru var uzskatīt arī kā

vienu no senās Bandavas (Bandowe) apdzīvotā-
kiem punktiem. Bandava (Kuršu zeme) aptvēra

Ventas vidus daļu sākot no Abavas ietekas līdz

Skrundai un rakstos minēta jau 1230., 1252. un

1253. g. g. Ar Bandavas iedzīvotājiem — seniem

latviešiem vāci ir tomēr rēķinājušies kā ar zemes

saimnieku. Tā 1230. g. pāvesta legāta kardināla

Oto pilnvarnieks Ainas Balduins noslēdza ar

Bandavas kuršiem miera līgumu.

Ka Aizputē un tās plašākā apkārtnē jau sirmā

senatnē dzīvojuši senlatvieši, to pierāda arī dau-

dzie izrakumi un pētījumi. Sākot ar vēlā dzelzs

laikmeta 2. posmu (apm. 11. g. s.) Kursā visbie-
žāki sastopami kuršu ugunskapi, tā Aizputes ap-

riņķī zināmas vismaz 22 ugunskapu vietas. Sen-

latviešu pils Beida c elta un tās apkārtne izvei-

dojusies par apdzīvotu vietu vai ciemu kuršu ze-

mes uzplaukuma laikā, jau daudz agrāk pirms
bruņinieku ordeņa iespiešanās Bandavā. Ar or-

deņa varas iespiešanos Aizputē (ap 1248. g.) iz-

zūd arī senās latviešu pils Beidas vārds. Aizpu-
tes vietas nosaukums pastāvējis jau pirms vācu

bruņinieku ienākšanas, un jādomā, tā saukusies

pie senās Beidas pils atrodošā apdzīvotā vieta.
Arī kādā senā Bandavas kartogrāfiskā zīmējumā

Aizpute apzīmēta ar vārdu Assebaten, kas gan ir

pārgrozīts un vāciskots vietas nosaukums.

Pēc ordeņa varas galīgās nostiprināšanās ap
uzcelto pili drīz nodibinās arī pilsēta, jo ordenim

te bija ne tikai izdevīgs stāvoklis aizsardzībai, bet

pateicoties toreizējai ērtai satiksmei pa Tebras

upi ar Baltijas jūru, tā deva arī plašas izredzes

un iespējamības nodibināt dzīvu tirdzniecības cen-

tru. 1378. g. 1. martā Kurzemes bīskaps Oto Aiz-

putei piešķīra pilsētas, tā sauktās Rīgas tiesības,
norādot pilsētas robežas ar grunts gabaliem, tī-

rumiem un pļavām un pateicoties savai plaši at-

tīstītai tirdzniecībai, tā drīz kļūst par ievērojamu
pilsētu.

Ap 1484. g. Aizputē nodibinājās franciskāņu
sieviešu klosteris (tagad. Klosteres muižas vie-

tā), kurā dzīvoja tā sauktās klarisas (ordo sanctae

Clarae). 1523. g. klosteris stipri cieta no kāda

vēl nenoskaidrota ugunsgrēka, kas laikam ve-

dams sakarā ar 16. g. s. sākušos reformāciju un

vispārējo naidīgo noskaņojumu pret franciskā-

ņiem. Pēc vecu kroniku norādījumiem Aizputes

klosteris bijis savienots caur apakšzemes eju, pat

zem Tebras upes gultnes, ar attālāki stāvošo baz-

nīcu un bruņinieku pili un šo apakšzemes eju

ordeņa brāļi dažkārt izlietojuši saviem slepeniem
klostera apciemojumiem. Tā kāds Ulrichs fon

Šlipenbachs savā Kurzemes ceļojuma aprakstā
(ap 1800. g.) norāda, ka klostera drupas toreiz

vēl bijušas labi saskatāmas un piemin arī apakš-
zemes eju, diezgan asprātīgi sacīdams, ka daiļās
klostera iemītnieces savu svētlaimību gaidījušas
nevis no augšas, bet gan no apakšas, izkāpjam no

Pie dzirnavām. Aizputē
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zemes. Par klostera apakšzemes eju uzglabāju-
sies arī kāda cita leģenda: kad austākai priekš-
niecībai nācis zināms par ordeņa brāļu slepeniem
klostera apciemojumiem, tā kādā vietā likusi eju

aizbērt un līdz ar to arī apciemojumi izbeigušies.
Klarisas par šo rīkojumu bijušas galīgi nosku-

mušas un nemitīgi raudājušas, tā ka beidzot no

saraudātām asarām izcēlies avotiņš, kurš pastāv
vēl šo baltudien.

Reformācija Kurzemes bīskapijā sāka izplatīties
jau ar 1526. g., kaut gan reakcionārais katoļu
bīskaps Hermans II (Hermann Ronnenberg) vi-

sādi centās to apspiest, kādēļ arī Aizputē luterā-

nisms iesakņojās diezgan lēni. Sevišķi cītīgs re-

formācijas apkarotājs ap 1551.—57. g. g. bija
Kurzemes domprāvests Gētelenes (Gethelen) Au-

gusLins.

1559. g. Dānijas karalis Fridrichs II nopirka no

pēdējā Kurzemes bīskapa Jāņa Minchauzena (.lo-
bāmi Mūnchhausen) tiesības uz Sāmsalu un drīz

pēc tam ar domprāvesta Ulricha Bēra starpnie-
cību arī pārējo Kurzemes bīskapijas teritoriju ko-

pā ar Aizputi, samaksājot par visiem īpašumiem
30.000 dālderus. Nopirktos īpašumus tas atstāja

savam jaunākam brālim, Holšteinas hercogam

Magnusam. Magnu~s bija precējies ar krievu ca-

ra Jāņa Briesmīgā radinieci, kādēļ ar viņa palī-
dzību tas cerēja savu īpašumu robežas vēl papla-
šināt. Magnusa valdīšanas laiks tomēr bija ne-

veiksmju pilns. Dzīvodams pāri saviem spēkiem

un ienākumiem, tas visus savus īpašumus un

mantu, izņemot Piltenes pilsētu, bija izšķērdējis,
tā pazaudēdams cara labvēlību. Magnuss beidzot

padevās arī Polijas virskundzībai un bēgdams no

cara dusmām, tas apmetās Piltenē, kur neatstā-

dams sev mantiniekus, 1583. g. 18. martā tas

trūkumā nomira. Poļu karalis, kura virskundzī-

bā atradās Piltenes novads, jau 1561. g. 28. fe-

bruāra līgumā bija apsolījis Kurzemes hercogam

Gothardam Ketleram apvienot Kurzemes bīska-

piju ar hercoga valsti, kas tomēr nenotika.

Sākot ar laiku, kad Aizpute līdz ar pārējām
Kurzemes bīskapijas zemēm atradās Brandenbur-

gas markgrāfa ķīlā, tai bieži bija jāpārdzīvo

smagi laiki un pārbaudījumi. Uznāca neraža,

bads un pēdīgi arī mēris (ap 1602. g.), no kā

izmira gandrīz vai visi Aizputes iedzīvotāji. Tad

no 1655.—60. g. g. zviedru - poļu karš, kas stip-

rā mērā satricināja arī Aizputes dzīvo tirdzniecī-

bu ar ārzemēm pa Tebru un Sakas upēm uz Bal-

tijas jūru un zviedri 1660. g.; saskaņā ar Olivas

miera līguma nosacījumiem, aizsprostoja ar ak-

meņiem Aizputes tirdzniecības ostu Sakas grīvā.

Ka no pārciestā mēra un kariem Aizpute stipri
cietusi, to norāda arī tas, ka 1736. g. Aizputē bija

tikai 38 apdzīvotas un 10 neapdzīvotas mājas ar

apm. 765 iedzīvotājiem. Pilsētā bija 7 ielas, no

kurām lielākf daļa nebruģētas un mājas ar sal-

mu jumtiem ledzīvotāji bija tikai kristīgie. 18.

g. s. beigās, sākot ar 1795. g., Aizputes iedzīvotāju

skaits strauji pieaug uz Lietuvas žīdu rēķina, ku-

riem krievu valdība atļāva te nomesties.

Patlaban pilsētā skaitās 381 dzīvojama ēka no

kurām 67 ir mūra, 32 jauktas un 282 koka būves.

Aizputes apkārtne 1. īgāta arī reti skaistiem da-

bas skatiem un ievērību pelna viņas lielais dabas

parks Misiņkalns (1935. g. 15. maijā pārdēvēts

par Vadoņa kalnu), kurš atrodas 106 metru aug-

stumā virs jūras līmeņa.
Vēl interesanti atzīmēt, ka 1878. g. krievu -

turku kara laikā Aizputē atradušies arī turku

gūstekņi. Tā laikā no 1878. g. 3. Hl—2l. IV pa-
visam novietoti 229 gūstekņi, Aizputes vārds ticis
bieži minēts arī 1905. gadā sakarā ar te notiku-

šām lielākām revolūcionārās kustības kaujām, no

kurām sevišķi izceļas „Rokas birzes" kauja.
Tāds īsumā ir Aizpute- liktenis, kurš rāda dau-

dzos gadu simteņos veidotos notikumus.

„Vecā pils" Aizputē
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Aizputes apriņķis skaitļu apgaismojumā
Aizputes apriņķis atrodas Kurzemes ap-

gabala dienvid - rietumu daļā un tas robe-

žojas dienvidos ar Liepājas, ziemeļ -
rītos

ar Kuldīgas un ziemeļos ar Ventspils ap-

riņķi, bet ziemeļ - vakaros ar Baltijas jūru.

Visa Aizputes apriņķa kopplatība —

1.649,4 kvadrātkilometru liela, kas ir 2,51%
no visas valsts kopplatības. Pēc šīs kop-

platības Aizputes apriņķis ieņem pēdējo
vietu visu pārējo apriņķu starpā.

Aizputes apriņķa robežās ietilpst 19 pa-
gasti un 1 pilsēta.

Visā Aizputes apriņķī, pēc 1935. gada
tautas skaitīšanas datiem, ir 32.148 iedzīvo-

tāji (vai 1,65% no visu valsts iedzīvotāju
kopskaita), no tiem 28.730 (89,37%) pa-

gastos, un tikai 3.418 (10,63%) vienīgajā
(apriņķa) pilsētā Aizputē. Tāpat kā platī-
bas, tā arī iedzīvotāju skaita ziņā Aizputes
apriņķis ierindojas pēdējā vietā pārējo ap-
riņķu starpā. Visā valstī caurmērā uz 1

kv. km ir 29,6 iedzīvotāju. Aizputes apriņ-
ķi — 19,5 iedzīvotāji, ieskaitot Aizputi, bet

pagastos caurmērā 17,4 iedzīvotāji uz kv.

km. Līdzīgs lauku iedzīvotāju skaits ir

Jelgavas apriņķī — 18 uz kv. km (ieskaitot
pilsētas — 29,7), Ventspils apr. lauku ie-

dzīvotāju uz kv. km ir tikai 10.

Aizputes apriņķi ierobežo apriņķi, kuri

pēc platības ii daudz lielāki.

Aizputes apr. atsevišķos pagastos dzīvo

(1935. g.): Aizputes — 951, Alšvangas —

3.365, Apriķu — 866, Basu — 874. Cīravas

— 1.400, Dunalkas — 974, Dzērves — 1.096,

Gudenieku — 1.662, Jurkalnes — 1.153, Kal-

venes — 2.253, Kazdangas — 2.150, Kloste-

res — 843, Lažas — 1.267, Nīkrāces —

1.784, Rudbāržu — 1.731, Sakas — 2.906,

Sieksātes — 798, Ulmales — 865 un Valtai-

ķu — 1.791 iedzīvotājs. Tā tad pēc iedzī-

votāju skaita vislielākais ir Alšvangas pa-

gasts, bet vismazākais Sieksātes pagasts.

Pēc tautībām Aizputes apriņķa iedzīvo-

tāji sadalās: latvieši — 28.961 (90,08%), vā-

cieši — 1.848 (5,75%), krievi — 218 (0,68%),
žīdi — 676 (2,10%) un 445 (1,39%) pārējo
tautību piederīgie. Vislatviskākais pagasts
Aizputes āpriņķī ir Gudenieku, kurā latvie-

šu ir 99,46% no visa šī pagasta iedzīvotāju

kopskaita. Savukārt visvairāk cittautīb-

nieku ir Sieksātes pagp.stā, kur to (cittau-

tībnieki) ir 21,81% no iedzīvotāju kopskai-

ta. Šo cittautībnieku starpā lielākā daļa ir

vāciešu (20,30%).

Vairāk nekā divas trešdaļas — 21,476

(vai 66,80%) no visiem Aizputes apriņķa

iedzīvotājiem ir cv.-luterāņu, bet 8.704

(27,07%) katoļu, kuri pa lielākai daļai dzī-

vo Alšvangas, Basu, Gudenieku un Jurkal-

nes pagastā.

Vēl jāatzīmē, ka Aizputes apriņķī, pēc
1935. gada tautas skaitīšanas datiem, dzīvo

595 (1,86%) ārvalstnieku, kuru starpā gal-

venā kārtā sastopami nansenisti un Polijas
un Lietuvas pavalstnieki (laukstrādnieki).

Raksturojot izglītības iestāžu stāvokli

Aizputes apriņķī, jāatzīmē, ka 1935.-36. mā-

cības gadā visā apriņķī darbojušās 29 pa-

matskolas (vai viena pamatskola uz 1.110

iedzīvotājiem) un viena ģimnāzija. Pamat-

skolas minētā 1935.-36. mācības gadā ap-

meklējuši 3.619 skolnieki, bet ģimnāziju —

110. Bez šīm skolām Cīravā ir mežkopības
skola ar 47 skolniekiem.

Apriņķī 1935. gadā bijušas pavisam
4.863 lauku apdzīvotas mītnes (dzīvojamās

ēkas), kas ir 2,15% no visu apriņķu lauku

apdzīvoto mītņu kopskaita. Minēto 4.863

apdzīvoto mītņu starpā ietilpst 1.410 (vai
28.99%) vecsaimniecību dzīvojamās ēkas,

r entspils apr.

iepājas apr.

Culdīgas apr.

'alsu apr.

elgavas apr.

3238,4
3009,2

3137,6

2175,1
3519,6

49633
111687

55508

43383

104388

15,3

37,1

17,8
19,9

29,7
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2.204 (45,32%) jaunsaimniecību dzīvojamās aizņemta (1000 hektāros): rudziem (zie-
ēkas, 654 (13,45%) mazmājas un atsevišķas
kalpu mājas, 33 (0,68%) skolu ēkas un 562

(11,56%) dažādas pārējās apdzīvotās ēkas.

Visā apriņķī 1935. gadā bijušas 5.307

(1929. gadā — 5.099) dažāda rakstura lau-

ku saimniecības, kas ir 1,92% no visu saim-

niecību kopskaita valstī. Pēc lieluma gru-

pām minētās saimniecības sadalās:

Pēc saimniecību zemes kopplatības vis-

lielākais Aizputes apriņķī ir Alšvangas pa-
gasts — ar 11.708,36 ha

'

lielu platību, bet

vismazākais Basu pagasts, ar 2.927,02 ha.

Zemes sadalījums pēc kultūrveidiem

Aizputes apriņķī ir šāds (1929. g.): aram-

zeme (ieskaitot augļu un sakņu dārzus) —

51.932,37 ha (vai 31,24% no' visas zemes

kopplatības), pļavas — 27.288,76 ha

(16,41%), ganības — 21.528,50 ha (12,95%),
meži un krūmi — 52.058,04 ha (31,31%),
nederīga un pārējā zeme — 13.450,70
ha (8,09%), bet pavisam kopā 166.258,37 ha.

Aramzemes procents samērā visaugstākais
ir Klosteres (48,67%), Nīkrāces (45,59%),
Kazdangas (42,35%) un Dzērves (42,18%)
pagastā, bet viszemākais Ulmales pagastā
(14,43%). Pļavu procents visaugstākais ir

Jurkalnes (28,54%) un Gudenieku (23,78%)

pagastā, ganību — Gudenieku pagastā
(22,45%), bet mežu un krūmu Cīravas

(49,56%) un Ulmales (47,86%) pagastā.

Aizputes apr. priekšrocības jau saskatā-

mas apstāklī, ka tur samērā daudz aramze-

mes, lai gan daudz mazāk kā Jelgavas ap-

riņķī, kur aramzemes ir 50% no zemes kop-

platības. Aramzeme ir tā, kas visvieglāk

palīdz lauksaimniekiem segt saimniekoša-

nas izdevumus un gūt ienākumus savas

dzīves izveidošanai.

Apskatot sējumu platības, redzams, ka

ar dažādiem laukaugiem 1936. gadā bijusi

*) Šai skaitā ieskaitītas 106 saimniecības tikai

ar mājlopiem (bez zemes).

mas un vasaras) — 7,0 (vai 14,55% no sē-

jumu kopplatības), ziemas kviešiem
— 1,0

(2,08%), vasaras kviešiem — 2,6 (5,41%),
miežiem — 4,4 (9,15%), auzām

— 12,0
(24,95%), mistram — 1,0 (2,08%). zirņiem
— 0,8 (1,66%) kartupeļiem — 3,1 (6,44%),
liniem — 0,3 (0,62%), 'cukurbietēm — 0,2

(0,42%), āboliņa un tīruma zālājiem —

14,4 (29,94%) un ar pārējiem sējumiem
(ieskaitot sakņaugus) — 1,3 (2,70%).

Rudzu, miežu, auzu un āboliņa sējplatī-
bas pēdējos 5 gados maz grozījušās. Pieau-

gusi kviešu sējplatība par 56%, pākšaugu —

par 60% un kartupeļu par 29%.

Rudzu, kviešu, miežu sējplatības mazā-

kas kā Aizputes apriņķī ir vienīgi Vents-

pils apriņķī. Auzu sējplatība, turpretim, ir

lielāka kā bagātā Bauckas apriņķī. Cukur-

biešu sējplatības 4 apriņķos ir zemākas kā

Aizputes apriņķī, bet āboliņa sējplatība
zemāka Ludzas un Ventspils apriņķī, kaut

gan šie apriņķi pēc savas platības ir daudz

lielāki.

Daudzās saimniecībās nepieciešama me-

liorācija, kurai vēl piegriež par maz vērī-

bas. Meliorācijas projekti sastādīti beidza-

mos gados pastāvīgi caurmērā gadā 400 ha

zemes un nosprausti vaļējo un drenu grāv-

ju apm. 60 km, bet nosusināti gadā tikai

ap 100 ha.

Jāpasvītro Aizputes apriņķa lauksaim-

nieku lielā cenšanās apart zemi rudenī, ko

vēl daudzos citos Latvijas novados laikā

neizdara. Zemes apstrādāšanas uzlabošanā

būtu vairāk vērības jāpiegriež augsnas lo-

bīšanai pēc ražas novākšanas. Tas sevišķi
attiecināms uz smagāka tipa augsnām.

Maz vērības vēl piegriezts uzlabotas

sēklas ievešanai. Daudzās saimniecībās tas

līdzētu celt ražas.

Mājlopu skaits Aizputes apriņķī atse-

višķos gados bijis (tūkstošos):

Mājlopu skaits Aizputes apriņķī atsevišķos grādos
bijis (tūkstošos):

Uz 100 ha lauksaimnieciski izmantotas

zemes 1935. gadā Aizputes apriņķī iznāk

10,26 zirgu, 30,58 govslopu, 26,49 cūku un

42,45 aitu.

Pēdējos 10 gados zirgu skaits maz gro-

zījies, bet maz — spēcīgo, par 15 gadiem
vecāku zirgu skaits no 1190 pieaudzis uz

Saimniecību skaits un zemes kopplatība 1935. g.

Saimniecību Saimniecību

lieluma grupas skaits %

Zemes kopplat.
ha %

līdz 1 ha 422*) 7,95
1— 2

„
175 3,30

2— 5
„

346 6,52
5— 10

„
409 7,71

10— 15
„

50-6 9,53
15— 20

„
923 17,39

20— 30
„

1.428 26,91
30— 50

„
624 11,76

50—100
„

437 8,23
Pāri par 100 ha 37 0,70

178,86 0,15

257,93 0,22

1.139,23 0,96
3.065,02 2,58

6.338,23 5,34
16.557,29 13,95
32.930,38 27,73

24.876,02 20,95
27.528,22 23,13

5.870,04 4,94

Kopā 5.307 100 118.741,22 100

irgi .
rovslopi
!ūkas .

jtas

10,8

32,2
27,9
44,7

10,2

27,5
16,2

34,1
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1700 galvām. Kumeļu līdz 1 gadam ir ti-

kai 600, bet vajadzētu būt 1000 kumeļiem.

Jārūpējas, lai uz katriem 10 darba zir-

giem jau nākošos gador būtu vismaz viens

kumeļš.
Valsts vaislas ērzeļi ir tikai 7, no ku-

riem 2 ardeņu sugas, bet pārējie — Olden-

burgas un Oldenburgas krustojumi.

Lopkopības stāvoklis

Aizputes apriņķī visumā sevišķi neieprieci-
na. No 32.200 govslopiem, 21.300 — slauca-

mās govis. Piena ražas pēc lauksaimniecī-

bas produkcijas skaitīšanas datiem 1929.

gadā Kurzemē 1923 kg no govs gadā, bet

Vidzemē — 2231 kg, Zemgalē — 2079 un

Latgalē — 1577 kg.

No 21.300 slaucamām govīm pārraudzī-
bā bija 1933 sl. govis (9,4%). Darbojas 13

lopkopības pārraudzības biedrības ar 245

saimniecībām. No pārraudzībā esošiem lo-

piem visā apriņķī ciltsgrāmatās uzņemti
41 tīrsugas un 175 krustojuma lcpi,' t. i.

apm. tik daudz, kā vienā vidējā lopkopības
pārraudzības biedrībā Vidzemē. Apriņķī
1935. gadā darbojās 19 vaislas stacijas.

1935. gadā pienotavās nodeva pienu ti-

kai no 4.922 govīm (kas ir 19,21% no kopē-

jā govju skaita) un ražots sviesta 202.066

kg, vai uz vienas' govs 49,38 kg, t. i. nepilna
muciņa sviesta. Madonas apriņķis viens

pats pagājušā gadā ražojis sviestu no pie-
notavās nodotā piena 2.918.251 kg, kas uz

vienu govi ir pusotras muciņas sviesta.

Lopkopības pacelšanai Aizputes apriņķī
vēl daudz jāstrādā. Vislielākā vērība jā-

piegriež kultivētu ganību ierīkošanai un

labas rupjās barības ražošanai. Ar kulti-

vētu ganību ierīkošanu nemaz neveicas.

Piecu gadu laikā kultivēto ganību platība

pieaugusi tikai par 0,1% un arī kultivēto

pļavu platība uzrāda to pašu niecīgo pie-

augumu. Arī āboliņa ražas nav augstas.
Nav cita ceļa, kā jāsāk nopietni rūpēties

par zālāju ierīkošana un paplašināšanu.
Tikai šis ceļš dos iespēju pacelt piena ra-

žas, lai nodrošinātu lopkopības atmaksāša-

nos.

Aitkopība. Aizputes apriņķī 44.700 ai-

tu (1929. gadā 34.089) vai 3,31% no Latvi-

jas aitu kopskaita. Aitu skaits pietiekoši
liels, tikai vilnas ražas zemas. Par Aizpu-
tes apriņķi atsevišķi vilnas ražas nav izda-

lītas, bet Kurzemē vilnas raža no pieaugu-
ša īpatņa 2,31 kg, no jēra — 1,22 kg, bet

caurmērā visā valstī ne pieauguša 2,26 kg
un no jēra 1,29 kg. Kurzeme apaļos skait-

ļos ražo 20% no mūsu vilnas kopražas.

Tagad Aizputes apriņķī darbojas 3 vais-

las aitu audzētavas un 5 teķu stacijas. In-

terese par aitkopības pacelšanu pēdēja ga-

dā augusi. Sekmīgi aitkopību iespē-

jams nodarboties vienīgi apriņķa vidienā

— Rudbāržu, Nīkrāces, Kalvenes, Kazdan-

gas un Valtaiķu pagastā.

Cūkkopība. Cūkkopība Aizputes apriņ-

ķī arvien paplašinājusies. Tā,

Pārējos Latvijas novados tāds vienmē-

rīgs cūku pieaugums nav vērojams. Tur

cūku skaits gadu no gada gan mazinās, gan

vairojas atkarībā no cūkgaļas cenām. No

Kurzemes apriņķiem Aizputes apriņķis cū-

ku ražošanā ieņem trešo vietu. No šā ga-

da 1. janvāra līdz 30. septembrim Aizputes

apriņķis nodevis «Bekona Eksportam»
5.234 'cūkas par 361.997 ls. Tai pašā laikā

Madonas apriņķis nodevis 10.966 cūkas par

784.779 ls un Valmieras apriņķis — 15.699

cūkas par 1.444.139 ls. Šie skaitļi liecina,

ka Aizputes apriņķī cūkkopības nozare dod

samērā augstus ienākumus. Šinī gadā
«Bekona Eksportam» nodots cūku: Aizputē
2786 gab., Alšvangā 1677, Kalvenē 315 un

Sakā 456.

Dārzkopība. Augļu un sakņu dārzi Aiz-

putes apriņķī aizņem tikai 0,72% no aram-

zemes platības, bet visā valstī — 1,16%.
Valstī mazākas augļu un sakņu dārzu pla-

tības, salīdzinot ar Aizputes apriņķi, ir vie-

nīgi Ventspils un Talsu apriņķī (0,32%,

0,70%).

Salīdzinājumam minēsim augļkoku skai-

tu Aizputes un Ventspils apriņķī.

Aizputes apriņķis izceļas ar ķiršu un

plūmju dārziem. Ķiršu apriņķī ir 35' no

visa augļu koku skaita. Tik augsts ķiršu

% nav nevienā citā mūsu apriņķī.
Vislielākais ķiršu skaits — 58.000 koku

un vislielākais plūmju skaits — 50.300 koku

ir Liepājas apriņķī. Augļu dārzu paplaši-

1923. gadā bija 16.210 cū

1933.
,, „

21.900

1934. „ „
26.100

1935.
„ „

27.900

ūk

Ābeles:

Aizputes

Ventspils

21.905 ražojošās
23.140

26.704 jaunas
25.997

Bumbieres:

Aizputes

Ventspils

2.325 ražojošais
2.915

2.878 iaunas

1.746
„

Plūmes:

Aizputes

Ventspils

17.288 ražojošās
8.740

12.055 iaunas

6.429
„

Aizputes

Ventspils

Ķirši:

24.144 ražojošie
10.509

20.523 jauni
7.363

„
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nāšana vēl jāturpina, audzējot kvalitātes

šķirņu augļus piemērotus vietējiem apstāk-
ļiem.

Aizputes apriņķis arī izmantojis savas

dabiskās iespējamības — ierīkoti lielāki

zivju dīķi, kas atrodas 244 saimniecībās,

ar kopplatību 1222 ha. No minētās platī-
bas zemkopības ministrijai pieder 539,62

ha, no kuriem, lielākie zivju dīķi atrodas

Kazdangas, Apriķu un Dunalkas pagastā.
Dabas dotās iespējamības nākotnē vēl pla-

šāk jāizmanto, jo zivju patēriņš pieaugs un

cenas pieturas.

Laukstrādnieku jautājums.

Laukstrādnieku Aizputes apriņķī 1935.

gadā bijuši 4624, no tiem 878 ārzemnieki

vai IH% no kopējā algotā strādnieku skai-

ta. Pirms 3 gadiem ārzemju laukstrādnie-

ku skaits bija uz pusi mazāks kā tagad. Ši-

nī saimniecības gadā LLK darba nodaļa

uz Aizputes apriņķi nosūtīja 330 Polijas un

166 Lietuvas strādniekus, kopā 496 ārzem-

ju laukstrādniekus. Bez tam no Latgales

uz Aizputi izbrauca ar LLK darba biroju

starpniecību 120 latgalieši. Gada strādnie-

ku Aizputes apriņķī ir 2230, vai 48,23%,

vasaras strādnieku — 824, vai 17,82%; ga-

nu — 1374 vai 29,78%, un mēneša strādnie-

ku 193 vai 4,17%.

Algoto strādnieku, salīdzinot ar visiem

lauksaimniecībā nodarbinātiem strādnie-

kiem, ir 23,7%. lepriecinošs tas, ka Aizpu-

tes apriņķī samērā daudz nodarbina gada
strādnieku. Jāvēlas gan, lai gada strādnie-

ku, sevišķi ģimenes cilvēku skaits, nākotnē

vēl vairotos. Strādnieku - deputātnieku

Aizputes apriņķī ir 382 vai 8,21% no strād-

nieku kopskaita.
Lai nākotnē nebūti jāieved ārzemju

strādnieki, lauksaimniekiem jārūpējas par

saimniecību pārkārtošanu, lai vasara:: mē-

nešos nebūtu darba sastrēgumu, un jāuzla-
bo laukstrādnieku dzīves un darba apstāk-

ļi. Jācenšas vairāk saistīt strādnieku lau-

kos. Laba un taisnīga izturēšanās lielā mē-

rā sekmēs šī svarīgā u?devuma veikšanu.

ledzīvotāju dabiskais pieaugums mazi-

nās.

Kopdarbība un sabiedriskie pasakumj.

Aizputes apriņķī darbojas 5 patērētāju

kooperatīvi ar 8 veikaliem, kuros apvie-
nots 1,1% apriņķa iedzīvotāju. Viena koo-

perātīva caurmēra apgrozījums ir 83.846 ls.

Krāj - aizdevu sabiedrības —8. Caur-

mēra biedru skaits 213 (Latvijā lauku

krāj - aizdevu sabiedrībās vidējais biedru

skaits 352, vislielākais 4500). Krāj - aizde-

vu sabiedrībās apriņķī apvienots 5,3% ie-

dzīvotāju (Kurzemē 9,7%, visā Latvijā

10,4%).

Piensaimnieku sabiedrības
— 3 ar 17

krejošanas punktiem. Pārstrādāšanas iz-

devumi uz 1000 kg piena samērā lieli —

16,04 ls (visā valsts caurmērā tie 14,08 ls).
Attiecībā pret visiem piena nodevējiem
biedru skaits ir zems — 29,0%.

Ugunsapdrošināšanas sabiedrības — 9.

Vidējais biedru skaits apriņķa biedrībās

230 (Kurzemē tas ir 332, bet caurmērā vi-

sā valstī 239). Vienā biedrībā vidējā ap-

drošinājuma suma 571.005 ls.

Mašīnu koplietošanas biedrības — 3.

Kūdras ražošanas biedrības — 2. Cukurbie-

šu audzētāju biedrība — 1. Sugas lopu au-

dzētāju biedrība — 1. Zvejnieku kooperā-
tīvs — 1.

Tuvākā laikā daudz būs jāstrādā pie

jaunā lauksaimniecības biedrību tipa izvei-

došanas un noorganizēšanas, kas būs jau-
nās dzīvības centri, kas paudis valdības no-

domus un sekmēs lauksaimniecības pacel-
šanu.

Aizputes apriņķī 8 baznīcas, un nevar

žēloties, ka iedzīvotāji no baznīcas atrau-

tos. —

Aizputes apriņķī daudz kas padarīts,
bet vēl, vairāk jādara, lai celtu dzīves līme-

ni visā apriņķī. lenākums no lauksaimnie-

cības uz vienu nodarbināto Kurzemē pagā-

jušā gadā ir 413 ls (iepriekšējā gadā 460

ls). Zvejnieku ienākumi ir mazāki un tie

svārstās 200 līdz 300 ls gadā. Pie šī ienā-

kuma vēl jāpieskaita ienākumi no dažādām

blakus nodarbēm, kā peļņā braukšanas,
amatniecības v. t. t.

Mums visiem spēkiem jāceļ tautas lab-

klājības līmenis, un mūsu uzdevums ir at-

rast ceļus, kā to visātrāk un visvieglāk sa-

sniegt. Valdība no savas puses visiem gal-
veniem lauksaimniecības ražojumiem no-

teikusi cietas cenas, ka? nodrošina ražoša-

nas atmaksāšanos. Grāmatvedības aplēsu-
mi rāda, ka tīrienesas būs augstākas, ja pa-

celsim ražas un samazināsim ražošanas iz-

devumus.

Visātrāk mēs tiksim uz priekšu, ja ne-

atstājot laukkopību novārtā, rūpēsimies,
lai lopkopība vasarā būtu nodrošināta ar

labām ganībām un ziemā ar labu rupjo ba-

rību. Te paceļas jautājums par zālāju kul-

tivēšanu un ierīkošanu. Saimniecībās, kur

pastāvošo pļavu un ganību kultivēšana

prasa lielus izdevumus jāsāk ganības ieri-
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kot kādā lauku stūrī un pakāpeniski kulti- tās mēslojot, apkopjot, sējot zemē labāku

vējot sliktākās zemes. Nedaudz samazi- sēklu, gala rezultātā labības kopraža nekri-

nāt aramzemes platības par labu ganībām tīsies, bet pat celsies. Ražošanas kon-

var, jo apriņķa aramzemes platības, salīdzi- centrēšana uz mazākas zemes platība- pra-
not ar citiem novadiem, vēl augstas. Pie sīs arī mazāk darba roku, un strādnieki

samazinātām aramzemes platībām, labāk vairs tik daudz nebūs jāieved no ārienes.

P. Āķis

Lopkopju darbs Aizputes rajonā
Aizputes rajona lauksaimnieki aizvienam

vairāk un vairāk sāk piegriezt vērību zemes

nosusināšanai, kaļķošanai un pareizai mēslo-

šanai, kamdēļ gadu no gada stiprāka top
arī lopkopība.

Pagājušais 1935. gads Lejaskurzemes lop-

kopjiem bija smags pārbaudījuma gads,
kad trūka rupjās barības, kamdēļ nācās sa-

mazināt lopu skaitu un lietderīgi piepirkt
iztrūkstošās barības vielas. Lopkopības

pārraudzības biedrībās apvienotām saimnie-

cībām lopbarības trūkumu novērst izdevās

pietiekoši labi. Arī govju ražība caurmērā

nav daudz kritusi.

1935/36. g. 12 biedrībās 156 saimniecībās

par 1401 gada govi caurmērā ražots 2544 kg
piena, t% 3,71, 108 kg sviesta, 1936/37. g.
13 biedrībās pārraudzībā piedalās 254 saim-

niecības ar 2206 govīm. Ar Latvijas lauk-

saimniecības kameras darbības uzsākšanu

pēdējā gadā Aizputes rajonā lopkopības

pārraudzībā saimniecību skaits pieaudzis

Aizputes rajona lopkopības instruktors P. Āķis

par 63% un pārraugamo govju skaits palie-
linājies par 56%.

No piena lopu šķirnēm Aizputes rajonā
audzē brūnos, melnraibos un sarkanraibos

lopus.
Katrā lopkopju grupā ir nobriedusi pār-

liecība, ka ienesīgas lopkopības pamatos

pirmā kārtā paliek labs vaislas bullis. Aiz-

putes rajonā darbojas LB buļļu 25, LM — 8

un LR 8 buļļu stacijas, no kuriem lielākā

daļa novērtēti I-a šķirā un novietoti stacijās
ar valdības pabalstu.

Brūno un sarkanraibo lopu audzētāji ap-

vienoti savās audzēšanas biedrībās, kuras

atbalsta vērtīga vaislas materiāla iegādā-
šanu.

Melnraibo lopu audzētāji pieliek daudz

pūļu savu ganāmpulku eksterjēra un t%

uzlabošanai, lietojot vaislai labākos impor-
tētos buļļus.

Pagājušā un šinī gadā pastāv liels piepra-
sījums pēc tīršķirnes teliņiem, kuri pirkti
no citu rajonu labākām tīršķirņu audzēta-

vām. *•>

Zemes fizikālās īpašības un spēcīgs saim-

niekošanas veids lielāko tiesu lauksaimnie-

ku ir spieduši piegriezt vērību laba, spēcīga
zirga audzēšanai. Par zirgkopības stāvokli

Aizputes apriņķī var liecināt reģistrētie
I šķ. ērzeļi, no kuriem 26 Oldenburgas, 6

ardeņu un 2 trakeņu sugai piederīgie.

Cūkkopība izkopta caurmērā apmierinoši
1935. gadā eksportam uz Padomju Krieviju

pārdoti 92 vaislas kuiļi. Cūkkopības uzla-

bošanai kalpo 12 vaislas kuiļu stacijas. Bez

tam prāvu vaislas cūku izejmateriālu dod

Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidus-

skolas farma un mazākās audzētavas Jan-

sona, Bases Zīļkalnos, O. Klāvsona, Sakas

Klāviņos un J. Liepiņa, Dzērves Kupšās.

Strauji pieaugusi interese par aitkopības

uzlabošanu, tā kā šogad nebija iespējams
apmierināt visus vaislas aitu pieprasītājus
Rajonā darbojas 6 vaislas, aitu audzētava*

un 7 vaislas teķu stacijas.
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Lopkopības pacelšanā — lieli nopelni lop-

kopības pārraudzības b-bām, uz kuru mu-

dinājumu ierīkotas vaislas buļļu, kuiļu un

teķu stacijas, sarīkoti priekšlasījumi par

izdevīgi-piemērotu lopu ēdināšanu, kopšanu
un audzēšanu.

Par piemērotas lopbarības ražošanu un

labu ganību nozīmi Aizputes rajonā vienā

otrā vietā var redzēt pietiekošus sasniegu-
mus.

Aizputes rajonā saimnieciskie apstākļi at-

ļauj lopkopību vēl paplašināt un izveidot

katrai otrai saimniecībai par ienesīgu no-

zari, kamdēļ visiem lopkopjiem jau šinī

gadā jāapvienojas lopkopības pārraudzības
biedrībās. Tas, kas vienai atsevišķai saim-

niecībai nav sasniedzams, daudzkārt vieglāk

sasniegts lopkopības pārraudzības un sugas

lopu audzētāju biedrībās.

Ikvienam Aizputes apriņķa lauksaimnie-

kam ir iespējams būt labam lopkopim. Sā-

kot ar šo dienu ikkatrs liksim savas lopko-

pības darbā apzinīg- to labāko, kas celtu

mūsu darbu un vairotu labklājību.

Dīķsaimniecības stāvoklis Aizputes apriņķī
Zivju audzēšana mākslīgos dīķos ļoti ie-

nesīga blakus nozare lauksaimniecībā.

Zivju audzēšanai var izlietot visas tās vie-

tas, kuras lauksaimniecībā citādi maz jeb
bieži vien nemaz nav izmantojamas. Bez

tam šī nozare prasa maz darba spēka.
Lauksaimnieks ar savu parasto darba spē-

ku, nekavējot citus darbus, viegli var ap-

saimniekot 20 ha dīķus. Dīķos ražotām zi-

vīm (karpām), salīdzinot ar citiem lauk-

saimniecības ražojumiem, cenas līdz šim

turējušās samērā augstas.
Pašlaik Latvijā ir apm. 500 zivju dīķu ar

apm. 5000 ha lielu kopplatību. Šo dīķu lie-

lākā daļa, vismaz 90%, atrodas Lejaskur-

zemē, Aizputes, Liepājas un Kuldīgas ap-

riņķos. Aizputes apriņķī tādu dīķu sevišķi
daudz. Gandrīz vai katrā lauku mājā var

atrast pa dīķim, bet ir arī daudz tādu māju,
kur vesela sistēma zivju dīķu, kuros vaja-
dzīgo zivju sēklu ražo ne tik vien savām va-

jadzībām, bet apgādā arī kaimiņus un iz-

sūta zivji. sēklu uz Vidzemi un Latgali.

Aizputes apriņķī zivju audzēšana dīķos ir

attīstījusies tik plaši pateicoties klimatis-

kiem un dabiskiem apstākļiem. Aizputes
apriņķis no pārējiem Latvijas apvidiem at-

šķiras ar siltāku, maigāku klimatu. Šeit

vasara gandrīz par 1 mēnesi garāka, bet

karpas aug tikai siltā gada laikā. Arī ze-

mes reljefs nelīdzens, kas lielā mērā at-

vieglina un palētina dīķu ierīkošanu. Aiz-

putes apriņķ. pastāv trīs zivkopju biedrības:

Aizputes, Kazdangas un Kalvenes.

Kazdanga, Aizputes apriņķī, ir tā vieta,

kur Latvijā sākās modernā zivju audzēšana

dīķos. Jau 1880. gadā, toreizējais īpašnieks,

Manteifels, sāka izbūvēt modernu plašu
dīķsaimniecību, kura audzēja karpas, līņus
un foreles.

H. Kiršs,

Kazdangas zivkopju biedrības

valdes priekšsēdētājs

Kazdangas vasaras dīķu skats
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Jānis Audriņš,

gleznotājs

Vispārējā interese par latvju tautas se-

natni, ko radījis mūsu tautas Vadonis, ie-

rosināja Aizputes pils. valdi dibināt mūzeju,
lai tur savāktu Aizputes pilsētas un apriņķ3
senās un tagadējās dzīves lieciniekus.

Pilsētai nekādu senmantu nebija, nebija
arī līdzekļu, par ko etnogrāfiskos priekš-
metus atpirkt. Tādēļ radās šaubas, vai va-

rēs sprausto mērķi sasniegt.
Tomēr mūzeju nodibināja š. g. aprīlī un

tūlīt mēģināja meklēt veidus, kā iegūt
mantas.

Vispirms griezās pie Aizputes aizsargu

pulka, kura kom-ris Tikmanis un viņa pa-

līgs Zvirbulis ar lielu sirsnību atsaucās jau-

najam pasākumam palīdzēt, tad apr. vec.

Zelmenis caur lauku pašvaldībām, tautsko-

lu insp. Sīlis — ar skolām, māc. Sakārnis un

daudzi pilsoņi, pie kam visrosīgākie izrādī-

jās ģimnāzijas audzēkņi.

Tā, pateicoties šiem daudzpusīgiem iero-

sinājumiem, sāka ienākt dāvinājumi un līdz

šim ir saziedoti pāri par 600 priekšmetu.

Mantas vēl turpina nodot — tā pierādot

Aizputes pilsoņu lielo atsaucību un mūzeja
nozīmes izpratni.

Starp mantām ir vēstures, etnogrāfijas,
mākslas priekšmeti, dokumenti v .t. t. Mi-

nams kāds gadījuma atradums — audums,
kurš pēc raksta kompozicijas un aušanas

technikas ir vienīgais eksemplārs Latvijā.
Mūzeja rīcībā ir latviešu jaunās paaudzes
mākslinieku darbi — gleznas, oforti, lito-

grāfijas, zīmējumi v. c.

Mūzejs novietots divās istabiņās pilsētas
valdē. Tās tagad kļuvušas par šaurām, bet

mūzejā grib novietot arī lauksaimniecības,

zvejniecības un lauku amatnieku darba rī-

kus. Tāpēc radusies doma mūzeju pārvie-
tot vecajā ordeņa pilī. Pils viens spārns

pēc pamatīgāka remonta būtu ļoti piemē-
rots mūzeja vajadzībām. Pati pils celta 13.

g. s. pirmā pusē un pēc savas konstrukcijas
ir ļoti interesanta — šeit mūzejam būtu arī

vispiemērotākā vieta.

Aizputes mūzejs

P. Pakalniņš,

Aizputes valsts ģimnāzijas direktors

Aizputes valsts ģimnazija
Aizputes pilsētas un apriņķa kultūrāli-

sabiedriskajā dzīvē neapšaubāmi ievēroja-
ma loma piekrīt vietējai valsts ģimnāzijai.

Nodibināta 1925. g. 15. septembrī kā Aiz-

putes apriņķa vidusskola, ģimnāzija sākumā

mitinājās pilsētas latviešu pamatskolas bla-

kus ēkā un tikai 1924. g. ģimnāzijas rīcībā

nāca viņas tagadējās telpas — bij. Pilsmui-

žas nams ar divām citām mazākām ēkām

un plašu augļu dārzu.

Noorganizēta pēc reālā tipa, 1923/24. māc.

gadā ģimnāzija pārveidota par neoģimna-

ziju jeb humānitāro ģimnāziju, pēc kāda

tipa tā darbojas līdz šim laikam.

Savu darbību ģimnāzija uzsāka tikai vie-

nas klases sastāvā, bez inventāra, bibliotē-

kas, ar trūcīgiem mācības līdzekļiem. Ģim-

nāzija ievadīja savu darbību ar — tikai 9

audzēkņiem. Bet jau nākošajā gadā klašu

skaits pavairojās līdz 4. Turpmākos gados,
atverot ģimnāzijas pārējās klases, viņa pie-
vilka arvien lielāku audzēkņu skaitu. Ziedu

laikus Aizputes apriņķa pašvaldības uztu-

rētā vidusskola piedzīvoja 1927/28 .māc. ga-

dā, kad to apmeklēja 86 skolēni Pēc mi-

nētā māc. gada skolnieku skaits vidusskolā

sāka slīdēt un 1931/32. māc. gada sākumā

nokrita līdz 56.

1931. g. 1. augustā Aizputes apriņķa vi-

dusskola pārņemta valsts uzturēšanā un

pārdēvēta par Aizputes valsts ģimnāziju.
Par ģimnāzijas direktoru iecelts cand. hist.

P. Pakalniņš, kura vadībā tā atrodas arī

tagad.
Ar ģimnāzijas pārņemšanu valsts uzturē-

šanā iesākās jauns laikmets tās dzīvē. Sko-

lēnu skaits ar katru gadu pieaug. levēro-

jami bagātāka kļuvusi mācības līdzekļu
krātuve, tāpat bibliotēka; nodibināti stīgu
un pūtēju orķestri, mazpulks, skautu un gai-
du vienības.

Lai tuvinātu ģimnāziju lauku dzīves va-

jadzībām, tad blakus citiem priekšmetiem
māca arī dārzkopību un biškopību. Plašais

augļu dārzs, ko ģimnāzija apkopj saviem

spēkiem, atļauj skolas audzēkņiem pielietot

praksē savas teorētiskās zināšanas dārzko-

pībā. Pie ģimnāzijas atvērts internāts zē-



14

niem un meitenēm. Tas viens no lētākiem

Latvijā, jo par uzturu internātā, ieskaitot

apgaismošanu un apkopšanu, katrs au-

dzēknis maksā tikai 10 ls mēnesī.

Kā mācības spēki ģimnāzijā darbojas 17

personas, 10 vīrieši un 8 sievietes.

Ģimnāzijā patlaban mācās 118 audzēkņi,
53 zēni, 65 meitenes.

Internātā uzturas 22 audzēkņi. Ģimnāzi-
jas bibliotēkā skaitās 2150 grāmatas. Visu

mācības līdzekļu kopvērtība 10.405 ls. Sko-

las budžets 1936/37 .saimn. gadā 48.850 ls.

Visā ģimnāzijas pastāvēšanas laikā pilnu
viņas kursu beiguši 133 audzēkņi, 53 jau-
nekļi un 80 jaunavas. No minētā absolven-

tu skaita tikai neliels procents iestājies

augstskolā vai citās mācības iestādēs, viss

vairums palicis savās tēvu sētās, sekmējot

vietējās kultūrāli-sabiedriskās dzīves ro-

sību.

«Vēl arvien gaisma gaišāki plūst pilsētās,
tomēr lauki prasa savu tiesu, prasa neat

vairāmi» — tā kādreiz izteicies mūsu tautas

Vadonis. Lauku neatvairāmo prasību pēc

gara gaismas, uz ko norāda Vadonis šais

vārdos, zināmā mērā apmierina ģimnāzijas

absolventi, kas, palikdami savās tēvu sētās,

veicina vispārējā lauku kultūras līmeņa pa-

celšanu.

Aizputes valsts ģimnazija

A. Sīlis,

Kuldīgas un Aizputes apr. tautskolu

inspektors-skolu valžu priekšsēdētājs

Aizputes apriņķa pamatskolas
Aizputes apriņķī un pilsētā atrodas kop-

skaitā 29 skolas, no tām 12 1. pak. pamat-

skolas un 17 6-kl. pamatskolas.
Skolās nodarbināti pavisam 122 skolotā-

ji — 52 vīrieši un 70 sievietes, no kuriem

latviešu pamatskolās nodarbināti 41 vīrie-

tis un 59 sievietes.

Skolēnu skaits Aizputes apriņķa skolās

1935.-36. māc. gadā bija šāds: pirmskolā —

rudenī 579, pavasarī 566, mājmācības kont-

rolei ierodas 462, un pamatskolas klasēs —

3340 skolēnu.

1935.-36. m. g. Aizputes apr. pamatskolu
6. klasi apmeklēja 180 skolēni, no kuriem

kursu beidza 109 ar tiesībām iestāties vidus-

skolā, bet 46 skolēni — ar II šķ. liecībām.

Pie Aizputes apriņķa pamatskolām pa-

stāv 20 mazpulki ar 427 dalībniekiem.

19 skolās iekārtots internāts un 20 sko

lās kopgalds.

Augšminētās 29 pamatskolas apkalpo

Aizputes apr. lauku un pilsētas iedzīvotājus

un viņās bērni var gūt obligātās pamatsko-
las izglītību.

Skaitļi rāda, ka Aizputes apriņķis, skolu

ziņā, ir pilnīgi apmierinošs. Tomēr, ieska-

toties dziļāk pašā Aizputes apr. skolu dzīvē

un darbā, jānāk pie slēdziena, ka skolu ie-

kārtā ir arī vēl daži trūkumi, kuru novēr-

šana lielā mērā atkarājas no vietējām pa-

gastu un pilsētu pašvaldībām,, bet ir arī da-

ži tādi trūkumi, kuru novēršana nestāv vie-

tējo pašvaldību spēkos, kur vajadzīga valsts

palīdzība, piem. dažu jaunu skolu ēku cel-

šana vai to kapitālremontu izvešana. Se-
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Višķi šāda palīdzība nepieciešama Sakas pa-

gastam jaunas apvienotas skolas celšanai.

Aizputes apriņķī pēdējos gados novēro-

jama iepriecinoša parādība, ka skolēnu

skaits jaunākajās kalsēs gadskārtēji pieaug.
Pretim šai iepriecinošai parādībai dau-

dzos gadījumos ir arī ļoti nepatīkami dati

par skolu neapmeklējošo bērnu skaitu.

Aizputes apriņķa pamatskolā 1935.-36. m. g.

bija 314 skolas gados esoši bērni, kas dažā-

du iemeslu dēļ neapmeklēja skolu.

Aizputes apriņķī ir vesela rinda skolu,

kuras neatbilst tagadējam skolēnu skaitam

ne plašuma, ne iekārtojuma ziņā. Arī sko-

lu telpu izlabošanas un izdaiļošanas jautā-

jumam piegriežama nopietna vērība.

Dažas Aizputes apriņķa pagasta pašval-

dības, pārbūvējot vecās skolas ēkas un iz-

darot tanīs lielākus kapitālremontus, iegu-
vušas jaunas glītas skolas telpas — te jā-
min Rudbāržu 6-kl., Nīkrāces 6-kl. un Kal-

venes 6-kl. pamatskolas.
11 skolas ievietotas bijušo muižu pilī?:,

piem. Apriķu-Indriķa 6-kl., Basu pag. 6-kl.

v. c.

Katra darba labās sekmes un augļi re-

dzami tur, kur valda vienprātība un sapra-
šanās. Šie divi faktori sevišķi lielu lomu

spēlē skolu dzīvē un viņiem jābūt ne tikai

starp skolotājiem, br.t arī starp skolotājiem
un visu sabiedrību. Kur nav šīs sapraša-
nās, tur rocns un bieži parādās
visai nevēlamas sekas.

Pateicoties vēsturiskajam 15. maijam,
daudz skolu dzīvē agrāk novērotie trūkumi

tagad pa lielākai daļai novērsti: mazināju-
šās skolotāju savstarpējās ķildas, radusies

ciešāka saprašanās ar sabiedrību, skolotājos
arvien vairāk nostiprinājās apziņa ne tikai

savu tiešo pienākumu pildīšanā, bet arī pie-
nākuma apziņa pret valsti, pret tautu.

Jaunas vēsmas atjaunotās Latvijas skolu

dzīvē ir ienesuši mazpulki, kuriem ir liela

nozīme mūsu skolu un visas valsts dzīvē.

Tagad, kad mēs, sekodami dižā tautas

Vadoņa norādījumiem, pārveidojam atdzi-

mušās Latvijas tautskolu, lai mūsu kopējā
darba karogā būtu atzīmētas šīs trīs zvaig-
znes — 1) reliģiozi-tikumiskā audzināšana,

2) ražīga darba un 3) tautas un dzimtenes

mīlestība.

Mēs pieliksim visas pūles, lai augšā mi-

nētās zvaigznes mestu mūsu jaunatnes sir-

dīs un dvēselēs savus uz visiem laikiem tur

paliekošus starus un lai jaunatnes devīze:

būtu:

«Mans zelts ir mana tauta,
Mans gods ir viņas gods!»

Lēnas

Šis laiks ir maiņu un pārvērtību laiks,

kad bieži jāatgriežas pie bijušā, iai radītu

jauno, neesošo, jo no bijušā un esošā top
nākošais. Un tā, lai novērtētu tagadnes lie-

lās pārmaiņas, mums jāatgriežas pie pagāt-

nes dziļākajiem notikumiem un to vietām.

Viena pie tādām ievērības cienīgākām un

skaistākām vietām ir arī pieskaitāmas Lē-

nas. Tur, kur ločotā Venta savus dzidros

ūdeņus skalo, tur, kur pavasarī ceriņu un

ievu ziedu krūmos lakstīgalas ar savu pogo-
šanu aizved klausītāju īstā ziedoņa noska-

ņojumā, tur uz Ventas kreisā krasta atrodas

Lēnas novads.

Ne tikai ar savu jauko apkārtni Lēnas ie-

ņem ievērību cienīgu vietu, bet gan vēl vai-

rāk ar saviem vēsturiskiem notikumiem.

Lēnas baznīcas apakšzemes velvēs glabājas
divu pēdējo Piltenes bīskapu un hercoga
meitas Elizabetes mirstīgās atliekas. Uz

Ventas krasta ir arī bijuši senie kuršu

uguns kapi, kur vēl arvien izrok dažādus

priekšmetus.
Arī pasaules karš smagi skāra Lēnas un

viņas iemītniekus. Lēnas pilī (tagadējā

skolā) uzturējušies ģen. Balodis un plkv. O.

Kalpaks pavadījis pat savu pēdējo nakti.

No šejienes arī mūsu varoņi uzsāka savu

uzvaras gājienu Latvijas atbrīvošanai pre-

tim. Pie Lēnām un Skrundas noritēja pir-
mās Ventas ērgļu kaujas.

Kad visļaunākais brīdis stāvēja aiz Ven-

tas, kad visvairāk mūsu zemes pamati ļo-
dzījās, tad mazais pulciņš Ventas ērgļu, ne-

pazīdami bailes un nogurumu, droši rīta

agrumā augšpus Lēnas muižas pārgāja
Ventu un izdzina lieliniekus no Jaunās mvi

žas. 5. martā no zemes sargu štāba saņēma
pavēli, ka jāturpina vispārējs uzbrukums.

Lai atvieglotu plkv. Kalpaka bataljona uz-

devumu, tad tai pašā stundā no Pampāļu
muižas piekomandē vācu dzelzs divīziju

(Barcha) bataljonu. (No šī bataljona lodes

aiz pārskatīšanās arī krita plkv. O. Kal-

paks.) Pats pulkvedis iet līdzi Cēsu rotai,

kura iztrenc lieliniekus no vairākām mā-

jām. Uz priekšu arī trauc studentu rota.

Tikko viņi sajuta savu pirmo uzvaru, pār
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Ventu pārlaidās melnais nāves eņģelis, un

netālu no Lēnām, pie Airītēm, krita mūsu

pirmais lāčplēsis plkv. O. Kalpaks.

Par šo smago zaudējumu latvju paaudžu

paaudzēm paudīs piemiņas plāksne pie Rud-

bāržiem un Airītē uzceltais pelēkais granīta

piemineklis. Lai mūsu tēvi un audzinātāji
ved uz šīm vietām savus bērnus un saka:

Šī vieta ir svēta!» Lai dziļi sirdīs ieaudzi-

na šo neatvairāmo tieksmi ziedot visus sa-

vus garīgos un fiziskos spēkus, sargājot un

veidojot mūsu valsti, jo katrs no mums ir

parādnieks tiem, kuru dzīves svece izdega

Latvijas atbrīvošanas cīņās.

Biruta Šenkeviča,

Lēnu pamatskolas pārzirie.

J. Zvirbulis,

Pulka komandiera palīgs

6. Aizputes aizsargu pulks
Aizputes aizsargu pulka darbības pirm-

sākums meklējams mūsu valsts tapšanas

grūtākos brīžos, kad zemē valdīja nedrošība

un iedzīvotājus apdraudēja laupītāju ban-

das. Latvijas Pagaidu valdība 1919. g. 20.

martā Liepājā izdod noteikumus par aiz-

sargu nodaļu dibināšanu pagastos. Ministru

prezidenta K. Ulmaņa rīkojums rada dzīvu

atbalsi ikvienā latvietī, un kaut arī uzliktie

pienākumi ir obligātas klaušas, visi tās pil-
da bez atraušanās. Pulka vecākie aizsargi
vēl spilgti atceras Vadoņa apmeklējumus,
kad viņš kvēliem vārdiem dedzināja lat-

viešu sirdis, un ir lepni pašapziņā, ka ne-

mildīgi sekojuši lielajam Arājam, kurš reiz

pielicis roku pie arkla, taisnu vagu dzenot

Kārlis Tikmanis,

Liepājas - Aizputes apriņķu priekšnieks un 6. Aiz-

putes aizsargu pulka komandieris

nav skatījies atpakaļ, bet dzinis to neatlai-

dīgi uz priekšu līdz spilgtas un laimīgas
neatkarības saules lēktam.

Pulka vēstures pirmās lapaspuses pauž

aizsargu lielo varonību un drosmi cīņās ar

bandītiem. levērības cienīgs faktors ir arī

aizsargu palīdzība Latvijas armijas daļām,
kuras 1919. gada sākumā pulkveža Kalpaka
vadībā operēja Rudbāržu-Lēnu-Skrundas

rajonā. Vietējie vecie aizsargi vēl šobrīd

atceras armijas pirmos vadoņus, starp ku-

riem, blakus pulkvedim Kalpakam, jau to-

reiz iezīmējās vēlākā armijas virspavēlnie-
ka ģenerāļa Baloža spilgtā personība, kas

dziļi iespiedusies visu sirdīs. Tāpēc ar pa-

tiesu sajūsmu aizsargi viņu allaž sumina kā

savas organizācijas goda šefu un labvēli.

Aizsargu pulks ārpus savas militārās dar-

bības veic lielu un plašu kultūras darbu

visā apriņķī. Pulka darbība visās viņa

daudzajās nozarēs uzrāda labas sekmes un

iet plašumā.

Atzīmējama pašvaldības un sabiedrības

lielā pretimnākšana pulkam. Tā ar apriņ-

ķa pašvaldību vecākā laipnu atbalstu gan-

drīz visas pagastu valdes uzņēmušas savos

budžetos atalgojumus aizsargu nodaļu

priekšniekiem. Aizputes pilsētas valde pie-

šķīrusi bez maksas uz ilgiem gadiem pilsētā

prāvu zemes gabalu sporta laukuma ierīko-

šanai ,kura izbūvi pulks jau uzsācis un kuru

lielā laikmeta atcerei nosauks par «15. mai-

ja stadionu». Pulks nodibinājis ciešus sa-

karu ar mazpulkiem, sekmē viņu darbību

un ar labpatiku vēro, ka to rindās aug jau-
na un spēcīga patriotu ģints. Godinot pulk-
veža Kalpaka piemiņu, pulks gadskārtēji

viņa nāves dienā sarīko plašus atceres va-

karus un neļauj aizaugt tekai uz vēsturisko

latviešu Golgātu — Airītēm.

Pulku no 1934. gada komandē K. Tik-

manis.
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J. Ozoliņš,

Aizputes apr. nod. insp.

Aizputes apriņķa nodokļu inspekcija
Aizputes apriņķa nodokļu inspekcija no

dibināta 1919. gada augustā. Pirmie no

dokļu inspektori F. Kalniņš un M. Berķis.

Nodokļu uzlikšanā vadošie principi ir:

1) finansu princips, t. i. nodokļiem jāapmie-
rina valsts vajadzības, 2) tautsaimniecības

— nodokļi nedrīkst traucēt tautsaimniecības

attīstību un 3) taisnības princips prasa, ka

katram pilsonim jāmaksā nodokļi pēc viņa
maksāšanas spējām, lai nodoklis būtu liku-

mīgs.
Lauksaimniekiem jāzina, ka ar zemi sais-

tīto nodokļu un klaušu pamatā ir lauku ne-

kustamas mantas ienesīguma vērtība, kuru

noteic pagasta komisija un apstiprina ap-

riņķa komisija pie nodokļu inspektora,
caurskatot arī iesniegtās sūdzības par pa-

gasta komisijas novērtējumu. Ja nav laikā

celts iebildums pret vērtību, tad sūdzēša-

nās par nodokļu lielumu ir velta. Lauku

nekustamas mantas nodokļa valsts daļa pat-
laban ir 3 snt. no katriem 10 ls taksētās

vērtības; pašvaldības daļa nedrīkst pār-
sniegt 12 snt. no katriem 10 ls taksētās vēr-

tības. Dabas katastrofās cietušo fondā jā-
maksā 5 snt. no katriem 100 ls taksētās

vērtības.

Aizputes apriņķī, pēc pagastu kopsavil-
kumiem, ir 5981 lauku īpašums. Sākot ar

šo gadu, kad valsts lauku nekustamas man-

tas nodokli sāk maksāt arī pirms 1927. ga-

da dibinātās jaunsaimniecības, ar valsts no-

dokli un dabas katastrofās cietušo fonda

iemaksām ir aplikti 4010 īpašumi no

14.824.966,50 ls taksētas šo īpašumu vērtī-

bas. Uzliktā valsts lauku nekustāmas man-

tas nodokļa suma minētiem īpašumiem ir

44.488,71 ls. Dabas katastrofās cietušo

fonda iemaksas ir 7428,85 ls.

Aizputes apriņķī, ieskaitot apriņķa pil-
sētu Aizputi, ir ap 450 tirdzniecības-rūpnie-
cības uzņēmumu ar attiecīgām tirdzniecī-

bas-rūpniecības zīmēm. Visi šī uzņēmumi
maksā kopā procentuālo peļņas nodokli no-

apaļojot 28.000 ls, no kuriem Aizputes pil-
sēta dabū 8.500 ls. Šie paši uzņēmumi bez

tam samaksā vēl 8,700 ls tirdzniecības un

rūpniecības zīmju veidā. Apriņķī darbojas
3 spirta dedzinātavas — Sakā, Kazdangā un

Rudbāržos. Šīs dedzinātavas pārstrādā

kopā līdz 50.400 kv. kartupeļu, ražojot
630.000 litru spirta. Valsts degvīna •un

spirta Aizputes apriņķī nodzer par apmē-

ram 230.000 ls.

Aizputes apriņķa kooperātīvs
dibināts 1920. g. no maza veikaliņa ar da-

žiem tūkstošiem rubļu paju kapitāla, bet

viņa darbs plašas apkārtnes lauksaimnie-

kos guvis lielu piekrišanu un kooperātīvs

izveidojies par lielāko saimniecisko organi-

zāciju apriņķī. Tanī patreiz apvienoti 281

biedrs, galvenā kārtā lauksaimnieki un dar-

bojas sekošas nozares: lauksaimniecības,
koloniālu un dažādu citu preču veikals Aiz-

putē un Kazdangā, ūdens un motora dzir-

navas Aizputē, ar visiem malšanas un bīde-

lēs veidiem, kurās gadā pārstrādā pāri par

2.000.000 kg dažādas labības, miltu tirdznie-

cība, labības noliktava un kalte ar tīrāmām

ierīcēm, āboliņa un citu sēklu iepirkšanas
punkts eksportam, zemkopības ministrijas
smagā preču automobiļa darba punkts, kuru

lauksaimnieki izdevīgi izmanto cukurbiešu

un citu kravu pārvadāšanai, un zemkopības
ministrijas ķieģeļu izdalīšanas punkts. Visu

uzņēmumu kopapgrozījums sastāda gadā

apm. 600.000 ls. Bez tam kooperātīvs vel-

tījis plašus līdzekļus lauksaimnieku kop-
darbības veicināšanai, nodibinājis un sa-

viem līdzekļiem izveidojis kopmoderniecību

ar krejošanas punktiem, Aizputes lopkopī-
bas pārraudzības b-bu «Zeme», Aizputes

apriņķa savstarpējo ugunsapdrošināšanas

b-bu, ierīkojis vairākās lauku saimniecībās

vaislas punktus, līdz agronomiskās palīdzī-
bas pārveidošanai uzturējis apriņķa agrono-

misko biroju, algojis agronomu, lopkopības

pārraugu, dārzkopības instruktoru.

Valdē ilggadīgi darbojas: priekšsēdētājs
— apriņķa vecākais J. Zelmenis, priekšsē-

dētāja biedrs — lauksaimniecības kameras

loceklis J. Kārkliņš, valdes locekļi — lauk-

saimnieki E. Rogemanis, P. Putniņš un no-

tārs K. Vittenbergs. Revīzijas komisijā:

agr. J. Strauss, J. Asītis un J. Šneiders.

Darbību valdes pilnvarā pārzina un vada

E.Eduards Krievinš.
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Aizputes virsmežniecībā

ietilpst Boju, Apriķu, Sakas, Saļienes, Tur-

lavas, Alšvangas un Almāles mežniecības

28.700 ha kopplatībā. Virsmežniecība ap-
mierina ar meža materiāliem pilnīgi vai pa

daļai 18 pagastu iedzīvotājus. Ar 1930. g.

pavasari virsmežniecība katru gadu Aizputē
un uz laukiem ar dzīvu sabiedrības atbalstu

un līdzdalību sarīkojusi mežu dienas sabied-

risku ēku un vietu, kā arī atsevišķu saim-

niecību izdaiļošanai. Šo svētīgo darbu, kuru

atbalsta un veicina valsts prezidents Dr. K.

Ulmanis, tā turpinās arī uz priekšu un

aicina laukus vēl vairāk darīt šinī ziņā, iz-

mantojot intensīvāk vietējo meža darbi-

nieku padomus un norādījumus.
Virsmežniecības robežās šogad novēroja-

ma dziva privātmežu pārdošana. Virsmež-

niecībā un pie mežziņiem ieinteresētās per-

sonas var griezties dēļ padoma un pakalpo-

jumiem. Apdomība še var dažu labu pa-

sargāt no nepatikšanām un arī zaudēju-
miem. Ar 1931. g. virsmežniecība pārzina
arī mežu departamenta Liepājas ostas koka

materiālu eksporta laukumus un no 1934. g.

arī dedzināmās malkas laukumus. Virs-

mežniecību līdz 1927. g. 1 .aprīlim pārzināja
G. Pūriņš, bet no tā laika pārzina K. Ben-

cins.

Benedus, Aizputes virs-

mežzinis

J. Asītis,

Aizputes pag. darbvedis

Aizputes pagasts
piekļaujas Aizputes pilsētai un tanī 950 ie-

dzīvotāju. Budžets 14.800 ls un materiālie

apstākļi pilnīgi apmierinoši. Parādu nav.

Ar pašu līdzekļiem 1933. g. uzbūvēts jauns

pagasta nams. Pagastā tikai viena 1. pak.

pamatskola. 2. pakāpes klases bērni apmek-
lē Aizputes pilsētas pamatskolu. Lauksaim-

niekiem lielākos ienākumus dod graudkopī-
ba un pa daļai cukurbiešu audzēšana. Ne-

lielos vairumos audzē arī dārzāju sēklas.

Pagasta robežās atrodas labi nostādīta

valsts levades zivkopība, kuru apsaimnieko
nomnieks. Minētās zivkopības ietekmēti

arī daži lauksaimnieki ierīkojuši zivju dī-

ķus. Lielāka vērība būtu piegriežama lop-
kopībai. Darbojas šādas biedrības: lauk-

saimniecības kooperātīvā s-ba ar mašīnu

koplietošanas un sēklu tīrīšanas punktiem;

savstarpēja ugunsapdrošināšanas b-ba,

dārzkopības pārraudzības b-ba un divas

meliorācijas s-bas. Visas darbojas sekmīgi
un būtu vēlams, lai viņās ņemtu dalību visi

pagasta lauksaimnieki. Kultūrāli-sabied-

riskā laukā darbojas vietēja aizsargu no-

daļa, aizsardžu pulciņš un skolas padome.

Hermans Ābele.

LLK Aizputes rajona agronoma v. i.
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E. Šneiders

Pāvilosta
Pēc Aizputes — apriņķa otra biezāk

apdzīvotā vieta ir Pāvilosta, kuru 1879. g.

dibinājis Upesmuižas īpašnieks ģen. f. Li-

lienfelds Sakas upes grīvā, nosaukdams jau-
no nometni sava brāļa, toreizējā Kurzemes

gubernātora Paula vārdā par Pāvilostu.

Līdz 1894. gadam ļaudis ne visai gribēja no-

mesties še uz dzīvi. Pārgrozību ienesa Lie-

pājas karaostas būve (iesākta 1893. gadā),
kurai vajadzēja milzumu laukakmeņu, ar

kuriem arī ir bagāta apkārtne. Pagarināja

jaunās ostas viļņlaužus, padziļināja ostu, sa-

nāca daudz krievu strādnieku. Zemes bada

dzīti, še sāka .nomesties apkārtējo pagastu
muižu kalpi. Blakus zvejai pastāvēja arī

kuģniecība. Līdz kara sākumam šejienie-
šiem piederēja 20 burenieku. Kara laikā

visus iedzīvotājus izraidīja. Gāja bojā kuģi
un motorlaivas.

Tagad ciemā ap 800 iedzīvotāju. Par jeb-
kādām labierīcībām senāk nemaz negādāja.
Tikai Latvijas laikā ievilkta viena šosēta

iela, ierīkota 6-kl. pamatskola, pagarināti

viļņlauzēji, domāts par kailo ielu, kāpu un

tukšo laukumu apdēstīšanu. Nav noteiktu

tirgus dienu: brauc un tirgojas katrā laikā

— kur nu kādam patīk. 1932. gadā uzbūvēja

dzelzceļu, bet tikai jaunākā laikā tagadējā
valdība sākusi rūpēties par zvejniekiem.

Pag. vasarā ar valdības atbalstu uzcēla ko-

pēju zivju žāvētavu un sālītavu. Nelaimīgā
kārtā ēka drīz nodega. Atkal valsts nāca pa-

līgā un nodegušās ēkas vietā jau redzama

stalta ķieģeļu celtne ar šīfera jumtu un pla-
šu ledus pagrabu. Valsts dotā automašīnu

tagad zivis nogādā 3—4 reizes nedēļā zemes

iekšiene: Aizputē, Skrundā, Cīravā, Kaz

dangā.
Pāvilostā var iebraukt paprāvi kuģi

burenieki un mazāki tvaikoni, arī mūsu

karakuģi. Kuģu satiksme samazinājusies

kopš mežu izciršanas Durbes un Tebras

upes rajons, jo galvenais izvedamais priekš-
mets bija koki.

Ciemā pastāv 6-klasīgā pamatskola ar 185

skolēniem. Telpas tik pārpildītas, ka nav

ne zāles, ne ģērbtuves, ne piemērotas darb-

nīcas, ne internāta, jo katra brīva vieta pie-
blīvēta skolas soliem. Gadiem ilgi domāts

par jaunas skolas ēkas būvi, bet Sakas pa-

gastam, kam par skolu jāgādā, trūkst vaja-

dzīgo līdzekļu. Tomēr skola var lepoties ar

prāvākiem mācības līdzekļu krājumiem, kas

savākti skolotāju un skolēnu pašdarbības
ceļā.

Ar sekmēm darbojas L. Sarkanā Krusta

veselības kopšanas punkts, kam piecu gadu
darbības laikā izdevies zīdaiņu mirstību pa-

mazināt no 15 uz 1,49 proc. (Pēdējais skait-

lis zemāks par Dānijas un Zviedrijas skait-

ļiem.)
Miestā var nokļūt pa 2 zemes ceļiem. Tre-

šo ceļu sāka- būvēt 1932. gadā, bet darbs

veikts tikai pa pusei. Vajadzētu uzrakt vēl

1,5 km ceļa uzmetuma, lai īsākā ceļā miestā

varētu nokļūt Ulmales un Jūrkalnes zem-

nieki.

Pagājušā vasarā Pāvilosta piedzīvoja
tautas Vadoņa apmeklējumu — Vasaras

svētkos, bet Jāņos zem. ministrs J. Birznieks

piedalījās zvejnieku zivju žāvētavas iesvētī-

šanā.

Ilgus gadus jūrmalas zvejnieki dzīvoja
pamesti un atgriezti no ārpasaules. Tikai

tagadējais valsts Saimnieks piegriež nopiet-
nu vērību jūrmalai, un liek tai just, ka sā-

cies jauns Aaiks, pilns darba trauksmes, kas

rauj no miega arī jūrmalu.

Jānis Ulmanis,

Kalvenes pag. darbvedis

Kalvenes pagasts
robežojas ar Kazdangas, Aizputes, Vecpils,
Krotes, Asītes, Nīkrāces, Rudbāržu pagas-
tiem. Pagasts 134 kv. klm. liels ar 2396

iedzīvotājiem. Pēc iedzīvotāju skaita pagasts

ieņem trešo vietu Aizputes apriņķī. Pagastu
šķērso Liepājas—Glūdas dzelzceļš ar pagas-
tā esošām Kalvenes un Rudbāržu stacijām
un Vārtājas pieturu. Pagastu šķērso arī

Liepājas—Rīgas un Aizputes—Vaiņodes

1. šķ. un citi ceļi, tā kā satiksmes ziņā pa-

gasts atrodas labā stāvoklī. Tuvākā pilsēta
Aizpute. Pagastā pie Kalvenes dzelzceļa sta-

cijas atrodas Kalvenes ciems. Ciems pašreiz
izbūves sta-iijā.

Kalvenes pagastnams atrodas Liepājas—

Rīgas un Aizputes—Vaiņodej I. šķ. ceļu

krustceļā, gandrīz pagasta centrā un iedzī-

votājiem ērti sasniedzams. Kalvenes 6-kl.
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pamatskola atrodas pie Aizputes—Vaiņodes
I. šķ. ceļa, bij. Tāšu—Padures muižā. Skolā

4 skolotāji ar 175 skolēniem. Pagastā 2 mež-

niecības, pasta kantoris, Kalvenes rajona
ārsts, aptieka, 3 pasta palīgnodaļas un 1

pasta-telefona palīgnodaļa, vācu pamatskola.

Korespondenci un laikrakstus pagasta

valde piegādā mājās visiem iedzīvotājiem 5

reizes nedēļā ar algotiem ziņnešiem. Ar to

panākts, ka gandrīz katrā otrā mājā lasa

laikrakstus. Pagastā trīs upes un 9 ezeri.

Sabiedriskā dzīve pagastā rit rosīgi, kam

zināmu atbalstu dod pagasta pašvaldības
izbūvētais tautas nams. Sabiedriskās dzīves

priekšgalā stāv aizsargu organizācija, kurā

piedalās visa vietējā inteliģence. Rosīgi dar-

bojas Kalvenes mazpulks, kuram šogad pa-

gasta pašvaldība pasniedza karogu. 15. mai-

ja gars izbeidzis partiju laiku naidu.

Gudenieki

pēc saviem teritoriāliem apmēriem ierindo-

jas lielāko pagastu vidū, bet iedzīvot, skaita

ziņā nevar mēroties ar biezi apdzīvotiem

pagastiem. Raksturīgi ir tas, ka pirms lielā

pasaules kara Gudenieki piederēja pie Al-

švangas draudzes, bet Latvijas valstij kļūs-
tot patsāvīgai, arī Gudenieki atdalās no al-

švandziniekiem un uzceļ paši mazu, šķūnim

līdzīgu koka baznīciņu savā pagastā. Šī

mazā baznīciņa ar nelieliem remontiem un

uzlabojumiem pastāv vēl līdz šim laikam.

Ir gan likti jau pamati jaunai baznīcai, bet

pagaidām tālāk arī netiek līdzekļu trūkuma

dēl.

Gudeniekos ir novērojama parādība, ka še

lauksaimnieki piegriež pārāk mazu nozīmi

lopkopībai. Dažiem saimniekiem kūtī 14

slaucāmas govis, bet. par nožēlošanu, tām

nozīme tikai mēslu ražošanai, jo pienu ne-

var izslaukt ne tikdaudz, kā labi nostādītās

saimniecībās no 4 govīm. Tas izskaidrojams

ar to, ka lauksaimnieki nav parūpējušies

par labu pļavu un ganību ierīkošanu un kul-

tivēšanu. Pļavas purvainas un krūmiem

pieaugušas. Kopš 1934. g. 15. maija arī Gu-

denieku pag. saimnieciskā dzīve stipri uzla-

bojusies. Nav vairs lielās plaisas jaunajiem

un vecajiem saimniekiem, gājējiem u*\

strādniekiem, — visi iet roku rokā. Arvien

vairāk sāk parādīties pēc valdības plāniem

jaunceltās ugunsdrošās ēkas, kuras ar sa-

viem, baltiem stāviem un sarkaniem jum-

tiem atdzīvina pelēkos laukus.

Pagājušā gadā pagasts, pateicoties valdī-

bas lielai pretimnākšanai, uzcēla jaunu 6-kl.

pamatskolu, kura pagaidām lepnākā celtne

nevien pagastā, bet visā apriņķī.
Gudeniekos ir vairāk biedrības un organi-

zācijas, bet to darbs pasīvs, jo nav biedrī-

bas mājas priekšlasījumiem un apspriedēm.

Izglītības biedrībai gan piešķirta zeme bied-

rības nama celšanai, bet līdzekļu trūkuma

dēļ nekas nav darīts. Vajadzētu visām bied-

rībām un organizācijām apvienoties un ie-

virzīt sabiedrisko dzīvi pareizās sliedēs.

Alšvangas bij. bruņinieku pils — dienvidus daļa
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Agr. P. Ducmanis

Alšvangas agronomiskais rajons
aptver Aizputes apr. 6 pagastus: Alšvangas,

Gudenieku, Basu, Sakas, Ulmales un Jūr-

kalnes un Ventspils apr. Ēdoles pag. Tanī

rajona daļā, kas pierobežo jūru, zeme vai-

rumā mazauglīga smilts. Pārējā daļā zemes

sastāvs nevienāds un ļoti mainīgs. Daudz

vietās nepieciešama meliorācija, sevišķi
Gudenieku pag.

Lauku galvenās kultūras: rudzi, auzas,

kartupeļi un mieži. Ražas vidējas un slik-

tākās vietās zem vidējlm. Izkopto šķirņu
materiālu lieto maz. Āboliņu sēj lopbarībai
un no sarkanā agrā āboliņa attāla audzē

sēklu pārdošanai. Nedaudz saimniecībās

audzē cukurbietes Liepājas cukurfabrikai.

Piena lopkopība maz izveidota un nākotnē

šīs nozares izkopšanai jāveltī vairāk uzma-

nības un pārdomāta darba. Jāizaudzē vēr-

tīgāks lopu materiāls, jāierīko labas ganī-
bas un zālāji laba siena iegūšanai. Cūkkopī-
ba apmierinoša un pie nostādītas

piensaimniecības būs laba. Zirgkopība iegu-
vusi vajadzīgo uzmanību — zirgi labi. Au-

dzē galvenā kārtā oldenburgas krustojumus.
Lauksaimnieku galvenie ienākumi no ru-

dziem, cūkām, kartupeļiem brūža vajadzī-
bām un mazāk no piensaimniecības ražoju-
miem un citām nozarēm. Rajonā rosību ie-

nesa jaunizbūvētais Liepājas—Kuldīgas

dzelzceļš.

Sabiedriskais lauksaimniecības darbs ne

visai izveidots. Lauksaimniecības biedrības

pastāv, bet maz aktīvas. Tagad interese par

jaunajām lauksaimniecības biedrībām liela

un sagaidāms daudz vairāk rosības šinī dar-

bā. No jaunā laika pasākumiem nevar ne-

minēt mazpulkus, kas strādā ar lielu ener-

ģiju un sajūsmu mūsu lauksaimniecības iz-

kopšanas darbā.

P. Ducmanis, Alšvangas raj. agronoms

P.Gaudiņš,

Alšvangas pag. darbvedis

atrodas apriņķa ziemeļu daļā un ir lielā-

kais Aizputes apriņķī: ar 225 kv. klm.

kopplatību, 1.252.2(M) ls tasācijas vērtību,

3392 iedzīvotājiem un 531 apdzīvotu vielu.

Tekošā gada budžets 33.300 ls liels.

Pagastā darbojas kooperātīvs ar 2 no-

daļām, ugunsapdrošināšanas b-ba, divas

krājaizdevu sab-bas, sierotava un krejota-

va. Alšvangas ciema robežās atrodas pa-

gasta nams, 6-kl. pamatskola ar 12 mācību

pasniedzējiem un 403 skolēniem, baznīca,

rajona ārsts, agronoms, aptieka, dzelzceļa

stacija un divi biedrību nami, kā arī ūdens-

dzirnavas ar elektrisko spēka staciju un

zāģētavu. Bij. muižas klēts ēku izbūvē par
skolu un darbus paredz nobeigt nākamā

gadā. Vēl pagasta pašvaldībai ceļama ār-

sta māja ar telpām arī veselības kopšanas

punktam, veterinārārstam, vecmātei, ra-

jona agronomam, un šai būvei pašvaldība
cenšas uzkrāt nepieciešamos līdzekļus.

Zeme lielāko tiesu smilšaina, izņemot
nelielu platību pagasta dienvidu daļā pie
Gudenieku pagasta robežām. Tāpēc arī lop-

kopība līdz šim bijusi mazāk attīstīta un

tikai pēdējā laikā tā redzami uzplaukusi
līdz ar pastiprinātu pļavu un ganību kulti-

vēšanu; lielāku vērību lauksaimnieki pie-
griezuši arī zirgu audzināšanai.

Alšvanga, kā atsevišķs Bandavas novads,
minēta jau Balduīna līgumā ar kuršiem

1230. gadā, bet ap 1560. gadu kā lēņu no-

vads bijusi atdota bruņiniekam Fr. Kani-

eam. 1573. gadā Alšvangas novadu iegu-

Alšvangas pagasts
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vis Kurzemes un Zemgales maršals J. fon

šverins, kas vēlāk piepircis klāt arī Jūrkal-

nes novadu un tā paplašinājis savas robe-

žas līdz jūrai. Augstāk minētā Šverina dēls

Jānis — Ulrichs — tautā saukts par „Sviri-

ņu» — bijis iecerējis līgavu polieti, pieņē-
mis katoļticību un ap 1(523. gadu ievedis

katoļticību arī visā novadā. Katoļticības
izplatīšanai un sludināšanai šverins izaiei-

tājis jezuitus un no šī vārda arī, doma-

īms, cēlies visa novada iedzīvotāju plaši

pazīstamais nosaukums «suiti».

Alšvangā vēl atrodami arī senie mūzikas

instrumenti — dūdas, āža ragi un kokles,

tikai spēlmaņu arvien paliek mazāk. Senie

tautas apģērbi glabājas gandrīz vēl katrā

māiā un tiek lietoti arī ikdienas darbos.

Alšvangas pagasta valde un kancelejas darbinieki

Alšvangas krāj-aizdevu sabiedrība

pastāv 1 1 gadus. Bilance uz š. g. 1 no-

vembri tai bija 108.764,75 ls, pie kam uz-

krāti dažādi kapitāli 11.303 ls kopsumā
Par kreditiem tā biedriem varējusi aprē-

ķināt zemus aizdevuma augļus no 7) i\ r ',

g-adā. Pie sabiedrības pastāv arī savstarpēji

palīdzības fonds, no kura 31 biedra nāves

gadījumos izsniegti pabalsti 150—200 Ls

katram. Valdē no pašas dibināšanas dienas

darbojas priekšsēdētājs Ādams Klūģis, sek-

retārs Augusts Vittals un kasieris Jēkabs

Kzernieks.

Alšvangas krāj-aizdevu s-bas valde

Alšvangas organizāciju savienība

Alšvangā aarbojas vairākas kooperātī
vas organizācijas, kuras savas darbības la

bākai veikšanai un saskaņošanai apvieno

jušās Alšvangas organizāciju savienībā, kas

uztur biroju un tā darbinieki veic visu

apvienoto organizāciju grāmatvedību un
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Alšvangas pagasta nams

darbvedību. Praksē izrādījies, ka tāds bi-

rojs ļoti ērts kā katrai organizācijai, tā vi-

ņas atsevišķiem biedriem savienībā.

Alšvangas kooperātīvs ieņem jo redzamu

vietu ar samērīgu cem- līmeņa uzturēšanu

un plašo aprindu apgādāšanu ar nepiecieša-
mām precēm. Sevišķi pēdējos 8 gados ar

veikala vadības uzticēšanu V. Jurgelovičam,

kooperātīvs strauji uzplaukst, preču apgro

zība un peļņa vairojas, kapitāli krājas. Ta-

gad kooperātīvam 3 pārdotavas un tekoš

gada preču pārdevums sasniegs 130.000 ls

Visi darbības gadi noslēgušies ar atlikumu

kura kopsuma ir ap 10.000 ls un lielākā daļa

palikusi pašiem biedriem. Arī 1. krājaizdevu
sab-ba izpelnījusies ievērību. Viņas bilance

labi pārsniegusi 100.000 ls un no šīs sumas

lielākā daļa ir pašu līdzekļi kapitālu un

noguldījumu veidā. Biedru skaits 275. Sa-

biedrība veikusi kredita laukā svētīgu dar-

bu, palīdzēdama daudziem tikt pie sava

īpašuma. Vēl no savienībā apvienotām or-

ganizācijām minama savstarpējā apdrošinā-
šanas b-ba, kurā apvienoti pāri par 450 ap-

drošinātāju, no vairākiem pagastiem.
Bez šīm lielākām un nozīmīgākām orga-

nizācijām savienībā vēl apvienotas vairākas

mazākas biedrības. Tā ar pilnu tiesību šo

organizāciju savienību var dēvēt par visu

Alšvangas organizāciju centru. Ārpus sa-

vienības vēl pastāv tikai viena krājaizdevu
s-ba, dziedāšanas biedrība un mednieku

biedrība.

Alšvangas organizāciju savienībā apvie-
notās organizācijas sveic zemnieku dienā

visus Aizputes apr. zemniekus un novēl tiem

caur kooperāciju tikt pie turības un labklā-

jības!

Alšvangas baznīca
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Alšvangas pamatskola
celta 1875. g. un vēlāk 2 reizes paplašināta
lesākumā darbojies viens skolotājs, bet ta-

gad ir 12 skolotāji, 12 klases un 403 skolēni

Tagadējam skolēnu skaitam telpas par ma-

zām. Pagasta pašvaldība projektē celt

otru skolu. Pie skolas darbojas mazpulks,
skolēnu kooperātīvs, cerības pulciņš, skautu

vienība un gaidu pulciņš. Skolēnu koope-
rātīvs pērn pārdevis preces par 3000 ls. Pa-

stāv arī skolēnu koris un kopgalds. Skolu

beidz arvien lielāks skolēnu skaits, kas

sekmē visa pagasta kulturālā līmeņa pacel-

šanu, līdz ar ko uzlabosies arī saimniecis-

kais stāvoklis.

Alšvangas pamatskola.

Agr. A. Āboliņš,

Kazdangas lauks, b-bas pr-ks

Kazdangas lauksaimniecības biedrība

Viena no visvecākām lauksaimniecības

rakstura organizācijām Kazdangas pagastā
ir Kazdangas lauksaimniecības biedrība,

kura dibināta 1907. g. Kā dibinātāji atzī-

mējami J. Grasmanis, P. Juska, J. Štrom-

bergs un Grīnvalds. Biedrības mērķis to-

reiz bijis kopīgi apgādāt biedriem lauk-

saimniecības mašīnas, mākslīgos mēslus,

kuru tirdzniecība tuvākajā tirdzniecības

centrā — Aizputē atradās sveštautiešu ro-

kās, kas izmantoja lauksaimnieku savā la-

bā. Līdz oasaules karam biedrības darbī-

ba pamazām, tomēr pakāpeniski attīstījās

un biedru skaits arvien pieauga, līdz kamēr

uznāca pasaules karš ar bēgļu gaitām un

biedrības darbību nācās pārtraukt.
Līdz ar patstāvīgas Latvijas nodibināša-

nos, pēc atbrīvošanās no ienaidnieka, pacē-

lās doma bijušos rosīgākos biedros biedrī-

bas darbību atjaunot, un izlaida uzsauku-

mus pieteikties jauniem biedriem un nākt

palīgā morāliski un materiāli biedrības

darbā.

Neskatoties uz to, atsaucība nebija ap-

mierinoša, jo vairāki lauksaimnieki gaidija
no biedrības kādu materiālu atbalstu, kā

mašīnu koplietošanas punktu vai citus

saimnieciskus pasākumus, kas nāktu par

labu plašākai apkārtnei. Tamdēļ izskaid-

rojams biedrības dzīvē pirmajos Latvijas
pastāvēšanas gados zināms pagurums. Ar

1926. g. biedrībā iestājās kā biedri vietējās

2-gad. lauksaimn. skolas agr. darbinieki,

kuri snaudošo biedrības dzīvi ierosina un

padara aktīvu. Ar bij. Kurzemes lauksaimn.

biedrību savienības priekšsēdētāja, tag.

zemkopības ministra J. Birznieka gādību
biedrība saņem kaltes būvei 2000 ls valsts

pabalsta, ar vietējās pašvaldības pretim-
nākšanu biedrībai tiek piešķirts 1,7 ha ze-

mes, uz kuras 1934. g. paceļas ēka, kurā

paredzētas telpas kaltei, mašīnu koplietoša-
nas punktam un punkta pārziņa dzīvoklim.

Līdz ar to varēja likties, ka biedrība nu

ir visu sasniegusi un varēs mierīgi veidot

tālāk savu darbību. Aiz nelaimes gadīju-
ma pēc gada jaunceltā ēka līdz ar lauk-

saimniecības mašīnām sadega, biedrība pa-

lika bez līdzekļiem, bet ar drosmi un dar-

bības sparu celt un gādāt visu no jauna.
Sakarā ar to biedrības valdes sastāvā no-

tiek pārkārtošanās. Biedrības darbībā un
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dzīvē visaktīvāko darbību ņem vietējā kursus, propagandē pareizas ražas ievākša-

lauks, vidusskola un tās mācības spēki. Ar

valdes enerģisku rīcību un biedru nesav-

tīgu pretimnākšanu izdodas kaltes ēku da-

žu mēn. laikā, vēl labākā stāvoklī nekā ie-

priekš, atjaunot un iegādājas ar valsts pa-
balstu jaunas modernas tīrāmās mašīnas.

Apzinādamās savu pienākumu kalpot pla-
šās Kazdangas lauksaimnieku vajadzībām
un prasībām, biedrība uzņēmusies merģe-

ļa bedru izmantošanas uzraudzību, rīko

lauksaimniecības labierīcības un technikas

nas, žāvēšanas paņēmienus un kūdras iz-

mantošanu un pielietošanu lauKsaimniecī-

bā. Sekojot vienības ioejai, lauksaimniecī-

bai biedrība savienojusies ar Kazdangas

glītības biedrību uz LLK izdoto jauno lauk-

saimn. biedr. statūtu pamata, ar nosauku-

mu Kazdangas lauksaimniecības biedrība.

Šis apstāklis turpmāk dos iespēju vairāk

koncentrēt ar lielāku spraigumu biedrības

darbību vēlamā virzienā.

Agr. Fr. Grava,

Valsts Kazdangas lauks, vidussk. dir.

Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskola

Lauksaimniecības attīstība mūsu valsts

pastāvēšanas laikā gājusi milzu soļiem uz

priekšu, sakarā ar to radusies vajadzība pēc
labi apmācītiem lauksaimniekiem.

Kazdangas lauksaimniecības vidusskola

nodibināta 1930. g. 15. maijā uz neatlaidī-

giem kurzemnieku lūgumiem saeimai un

zemkopības ministrijai.
Savu darbību skola uzsāka tā paša gada

ī. oktobrī ar 48 audzēkņiem, pa lielākai da-

ļai no Kurzemes. Darbojās tikai 1. klase.

Savus oficiālos atklāšanas s\ētkus skola sa-

rīkoja 30. novembrī, kad bija nobeigti tagad

paredzētie remonti.

Lai veicinātu skolēnu pašdarbību, jau pir-

mā gadā pie skolas tika nodibināti skolēnu

pulciņi, kā mazpulks, cerības un drāmatis-

kais, kuri tūliņ sāka attīstīt jo rosīgu paš-
darbību.

Skolas apkārtne bija ļoti nolaista un ne

izkopta, tāpēc vidusskola ķērās arī pie ap-
kārtnes izdaiļošanas un pils partera izveido-

šanas un apkopšanas. Tagad nākošos lauk-

saimniekus skubināt skubina uz čaklu dar-

bu partera vidū uzceltais Māteru Jura pie-
mineklis, kura akmenī iekalti sekosi vārdi:

«Darbs ir gods».

Skola patlaban darbojas ar visām 5 kla-

sēm. Šogad skolā skaitās pavisam 145 au-

dzēkņi, no kuriem 89 zēni un 56 meitenes.

Lielākā daļa no Aizputes, Liepājas un

Kuldīgas apriņķiem. Ir arī audzēkņi no

Zemgales, Vidzemes un pat Latgales.

Skolas mērķis — sagatavot izglītotus
lauksaimniekus un lauksaimniecības darbi-

niekus. Tanī nolūkā skola sniedz saviem

audzēkņiem izglītību vispārējā vidusskolas

kursa apmērā ar paplašinātu programu-da-
bas zinības un visās lauksaimniecības noza-

Valsts Kazdangas lauksaimniecības vidusskola
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rēs, ieskaitot arī zivkopību. Mācības skolā

teorētiskas un praktiskas. Mācības turpi-
nās cauru gadu — ziemā klasē, bet vasaras

ousgadā laukā.

Praktisko darbu vajadzībām skolas rīcī-

bā atrodas farma ar dažādām lauksaimnie-

cības nozarēm, kā: laukkopību, pļavkopību,

lopkopību, zivkopību, dārzkopību v. c. Ši-

nīs nozarēs skolotāju speciālistu vadībā au-

dzēkņi iegūst krietnu praksi savam turp-
mākam darbam.

Mācības nauda skolā zema — 25 ls pus-

gadā. Uzturēšanās skolas internātā audzēk-

ņiem brīva. Uzturs kopgaldā izmaksā apm.
17 ls mēnesī. Skolas kurss piecgadīgs. Uz-

ņem abēja dzimuma personas, kas beigušas
6 kl. pamatskolu ar tiesībām iestāties vidus-

skolā.

Kazdangas dīķsaimniecība

K. Ozoliņš,

Ulmalos pag. darbv

Ulmales pagasts
kā pašvaldības vienība nodibināts 1920. g.

no bij. Ulmales un Labragas pagasta, kuri

atdalīti no Sakas un Jūrkalnes un sākumā

saucās Ulmales-Labragas pagasts. Koppla-
tība ap 120 kv. kilometri, iedzīvotāju — 870.

165 zemes īpašnieki un 150 apdzīvotas vie-

tas. Zeme pa lielākai daļai smilts ar trū-

cīgu augsnu. Galvenie kultūraugi kartu-

peļi un rudzi. Pļavas slapjas un pa lielākai

tiesai atrodas starpgabalos. Pēdējā laikā

nodibināta meliorācijas sabiedrība slapjo
pļavu nosusināšanai.

Darbojas viena pirmās pakāpes pamat-
skola ar 2 skolotājiem un 70 skolniekiem.

Pie skolas pastāv mazpulks. Sabiedriski-

kultūrālo darbu veic arī aizsargi. Pie aiz-

sargu nodaļas pastāv dziedātāju koris. Bez

tam vēl darbojas viens privāts dziedātāju
koris un viens baptistu baznīcas koris. Kul-

tūrālo dzīvi stiprā mērā kavē piemērotu tel-

pu trūkums izrīkojumiem.

No saimnieciskām organizācijām rosīgākā
ir Ulmales-Labragas lauksaimniecības bied-

rība. Tai ir bibliotēka ar 700 sējumiem,
mašīnu koplietošanas punkts ar 7 mašīnām

un 2 ha liels nekustams īpašums, uz kuru

biedrība ar aizsargu, savstarpējās uguns-

apdrošināšanas biedrības un pagasta pašval-
dības piepalīdzību būvē tautas namu ar iz-

rīkojumu zāli. Zāli paredzēts dabūt gatavu
nākošā gadā. Biedrības valdē darbojas J.

Kristapsons, I. Libķens, M. Girgensons, J.

Grence un K. Ozoliņš. Sekmīgi darbojas
arī savstarpējā ugunsapdrošināšanas biedrī-

ba, kurā par biedriem visi pagasta lauk-

saimnieki un daudzi no kaimiņu pagastiem.
Valdē no dibināšanas dienas kā priekšnieks
ir pagasta vecākais J. Kristapsons un valdē

I. Libķens, I. Miķelsonš, J. Girgensons un

K. Ozoliņš.
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Vold. Runds,

Basu pag. 6-kl. pamatsk. pārzinis

ar 800—900 iedzīvotājiem ir viens no mazā-

kiem Aizputes apriņķī. Zemes virsa visā

pagastā stipri nelīdzena, ar daudziem kalnu

pauguriem un ieplakām, aramkārta lielāko

daļu smilšains māls. Zemes auglība vidēja.
Basu pagasts pieder pie tiem laimīgajiem

pagastiem, kam nav parādu, un tas saim-

nieko pat ar atlikumu. Pagasta budžets ik

gadus 11.000—12.000 latu liels un pilnīgi ap-

mierina visas kulturālās un saimnieciskās

vajadzības.
Pirms pasaules kara pagasta kultūrāli-

sabiedriskā dzīvē bijis pilnīgs klusums: nav

bijis nevienas biedrības, nav noticis neviens

sarīkojums un kaut arī no 1874. g. pagastā

darbojies jau 1 skolotājs, tomēr pēdējais,

man nezināmu iemeslu dēļ, sabiedriskās

dzīves izveidošanā nav nekā darījis. Ar

Latvijas valsts nodibināšanos apstākļi spēj:

grozās: rodas enerģiski darbinieki no jau-

natnes vidus, kas 1923. gadā nodibina pa-

gastā pirmo biedrību — Latvijas jaunatnes
savienības Bases-Biržu organizāciju. Pē-

dējā savā laikā ir ļoti daudz darījusi pa-

gasta kultūrāli-sabiedriskās dzīves pacelša-
nā: 1925. gadā tā nonomā no pagasta paš-

valdības bijušās muižas klētis un ar Kul-

tūras fonda palīdzību izbūvē tur nelielu

izrīkojumu zāli ar skatuvi, kā arī iegādā

nepieciešamāko skatuves iekārtu. Tiek sa-

rīkotas teātra izrādes, bazāri v. t. t. Vēlāk

nodibinās vēl ļoti daudz un dažādas biedrī-

bas un organizācijas, bet starp tām par spē-

cīgu zemniecības apvienotāju un atbalstī-

tāju izveidojas vienīgi lauksaimniecības

biedrība «Arājs»; pārējās nīkuļo un savu

darbību izbeidz. Partiju cīņu laikos, kaut

arī tās nebija vēl sevišķi dziļi ietekmējušas

pagasta iedzīvotājus, sabiedriski-kultūrālā

dzīve manāmi atslābst un iestājas it kā pa-

guruma un vienaldzības laiks. Bet tad nāca

saulainais 16. maija rīts un Vadoņa gaišais

aicinājums: «Katrs savā, bet visi valsts

darbā!» Tas deva jaunu spēku un ticību

nākotnei, tas deva jaunu prieku strādāt un

nepagurt. Sākās rosība visās dzīves nozarēs.

Liekās biedrības likvidējās un visi apvieno-
jās ap lauksaimniecības biedrību «Arājs»

un aizsargu nodaļu. Sevišķi rosīgu darbību

attīsta pēdējā un tai līdzi arī aizsardžu un

sporta pulciņi. Būtu tikai jāvēlas, lai visas

pagasta sabiedrības kopīgiem spēkiem tiktu

turpināta bij. muižas klēšu izbūve par

priekšzīmīgām izrīkojumu telpām, jo agrāk
izbūvētā zāle ir kļuvusi par mazu.

Par jaunatnes izglītību rūpējas pagasta
6-kl. pamatskola, kurā pašlaik strādā 4 štāta

skolotāji un 2 stundu pasniedzēji un mācās

147 skolēni, no kuriem ap 40% bērnu gan

nāk no kaimiņu pagastiem. Skolu apmeklē
it visi skolas gados esošie un Basu pagastā

dzīvojošie bērni, kas liecina, ka bērnu vecā-

ki ir pilnam izpratuši laika prasības un iz-

glītības nozīmi. Lai sagatavotu nākamos

sabiedriskos darbiniekus, pie skolas 1926.

gadā norganizēts skolēnu kooperātīvs, 1931.

gadā jaunatnes sarkanā krusta pulciņš un

1932. gadā mazpulks. Jau 11. gadu skolā

pastāv arī kopgalds, kur izsniedz pusdienas
un vakariņas. Skolas attiecības ar pagasta

pašvaldību un bērnu vecākiem vienmēr bi-

jušas ļoti labas. Pie tā paša atzīmējams, ka,

pēc mana vērojuma, ļoti labas attiecības

mūsu pagastā pastāv arī lauksaimniekiem

un viņu strādniekiem.

Basu pagasts

J. Zikmanis,

Jurkalnes pag. valdes darbvedis

kā patstāvīga pašvaldības vienība pastāv

jau no tiem laikiem, no kuriem pagastu

pašvaldības vispāri sākušas pastāvēt. Līdz

Latvijas pastāvēšanas pirmiem gadiem pie
šī pagasta piederēja arī tagadējā Ulmales

pagasta Pieviķu un Labragas novadi. Pa-

gasts atrodas Aizputes apriņķa ziemeļu -

vakaru daļā un tas robežojas ar Ventspils

apr. Užavas un Ēdoles, un Aizputes apr.

Alšvangas un Ulmales pagastiem, bet rie-

tumu robežu visā 13 km garumā apskalo

jūra. Pagastā pavisam ir 338 saimniecības,

no kurām apbūvētas tikai 239 un tajās pat-
laban dzīvo 3150 iedzīvotāji. ledzīvotāji ar

maz izņēmumiem visi ir katoļticīgi un tie

nodarbojas ar zemkopību un zvejniecību.
Kā zemkopība, tā zvejniecība iedzīvotājiem
dod tikai visnepieciešamāko iztiku, jo aram-

zeme no pagasta kopplatības ir tikai 16,39%,
tā pati ļoti neauglīga un zvejniecība ar ro-

Jūrkalnes pagasts
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kas laivām lomus parasti dod niecīgus. Sa-

protams, pie šādiem apstākļiem pagasta
pašvaldības un arī iedzīvotāju saimnieciskās

spējas ir ļoti ierobežotas un labi, ja izdodas

veikt tikai pašas visnepieciešamākās vaja-
dzības saimnieciskā un arī kultūrālā ziņā.

Līdz agrārreformas izvešanas sākumam

šai pašvaldībai nebija savas patstāvīgas tel-

pas un tā mitinājās vietējās skolas ēkā, kas

jau tā šaura un pat skolas vajadzības neap-
mierina. Izvedot agrārreformu, pašvaldībai

piešķīra gan visas Pilsbergas muižas ēkas,

krogu un bij. robežsargu «Kardones» ēkas,
bet visas šīs ēkas bija pussagruvušās. Vie-

nīgi krogu kaut cik varēja atremontēt un

tajā patlaban atrodas pagasta valdes kance-

lejas telpas, darbveža dzīvoklis un aizsar-

giem nodota izrīkojumu zāle apm. 250 per-

sonām, un «Kardones» ēku — nespējnieku
patversmes vajadzībām.

Pagastā darbojas viena 4-kl. pamatskola
ar 3 skolotājiem un tajā patlaban mācās 91

skolēns. Šī skola sākusi darboties ar 1887.

g. 1. oktobri, bet līdz tam laikam bērnus la-

sīt pēc dažādām lūgšanu grāmatiņām iemā-

cīja vienkāršas sieviņas. Par rakstīt mācī-

šanu līdz skolas sākumam nevarēja būt pat

runa un tāpēc vecākā piaudze arī rakstīt

neprot. 18-tā gadusimteņa otrā pusē pa-

gastā — Pilsbergas muižā — ilgāku laiku

darbojās jūrskola, kura savus audzēkņus

sagatavoja kuģu kapteiņu, stūrmaņu un

mēchaniku darbam.

Neskatoties uz trūcīgiem materiāliem

apstākļiem ur skolu stāvokli, šī pagasta ie-

dzīvotāji pastāvīgi centušies pēc lielākas iz-

glītības, kas redzams jau no tā, ka 1% no

iedzīvotāju skaita jūrkalnieši ir skolotāji,
kas darbojas dažādās Latvijas skolās; 1,5%

no iedzīvotāju skaita ir tālbraucēju kapteiņi,

A. Bur ģe lis,

Dunalkas lauks, b-bas pr-ks

stūrmaņi un kuģu mēchaniķi, kas darbojas
uz Latvijas un dažādiem ārzemju kuģiem; 1

beidzis augstskolu un darbojas Latvijas tie-

su iestādēs; 2 apmeklē Latvijas augstskolu
un 7 bērni patlaban apmeklē arodskolas.

Pagasta lauksaimniecisko kultūru veici-

na vietējā lauksaimniecības biedrība «Zem-

kopis», kurai pieder arī mašīnu koplietoša-

nas punkts ar vairākām sēklas tīrīšanas un

zemes kultivēšanas mašīnām par apm. 1500

ls vērtību. Pārējā ārpusskolas kultūrālā

darbība apvienota vietējās aizsargu nodaļas
vadībā un tā to arī sekmē visiem iespēja-
miem līdzekļiem.

Ka vienu no sevišķi labām jūrkalniešu
īpašībām varu minēt pieticību, jo

neskatoties uz ārkārtīgi niecīgiem lī-

dzekļiem, pagasta pašvaldība līdz šim

visus ēku atjaunošanas un izbūves

darbus, kā arī citus viņai uzliktos pie-
nākumus veikusi bez jebkādiem pa-

balstiem un aizdevumiem, kas zināmā

mērā ietekmējis arī iedzīvotājus šinī

virzienā.

Arī iedzīvotājiem aizdevumi tikpat kā nav

un ja arī kādam tie bijuši nepieciešami, tad

to kārtošana tagad tiem grūtības nerada.

Dažādu karu darbība Jurkalnes pagastu
teritoriālā ziņā nav skārusi. Toties mazais

un trūcīgais Jurkalnes pagasts 1905. gada
nemieros, pasaules karā līdz lielinieku revo-

lūcijai un Latvijas atbrīvošanas cīņās ir at-

devis 58 kritušus, mirušus un bez vēsts

zudušus savus dēlus. Šiem varoņiem vietējā

kapsētā pie pagasta nama 1934. gadā ar sa-

darbības ziedotiem līdzekļiem un darba

spēku uzcelts skaits un īpatnēji veidots pie-
mineklis, kura plāksnēs starp citu lasāms:

«Baltijas jūras krastos mūžam mājos latvju

varoņu gars».

Dunalkas piensaimniecības biedrība

dibināta 1910. g. februārī un kaut gan tanī

no pagasta saimniecībām apvienotas tikai

30 proc., tai tomēr ļoti liela nozīme visiem

pagasta lauksaimniekiem, kuriem arī dod

lietošanā biedrības mašīnu koplietošanas

punkta mašīnas par ļoti zemu atlīdzību.

Biedrības valdē darbojas priekšnieks A.

Bur&elis, priekšnieka biedrs A. Putniņš, ka-

sieris K. Priede .sekretārs F. Ozols un val-

des loceklis K. Donis. — Biedrības saimnie-

ciskais stāvoklis labs. 20. sept. biedrība at-

zīmēja 25. gadu pastāvēšanu un sarīkoja

plašu lopu un lauksaimniecības ražojumu

apskati, kuras tīro atlikumu tuvu pie 300 ls

ziedoja Uzvaras laukuma izbūvei. —

Dunalkas pienotava
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A. Burģelis,

Dunalkas piens, sab-bas pr-ks

Dunalkas piensaimnieku sabiedrība

pieliek lielas pūles lopkopības pacelšanai
savā rajonā, iegādājoties sugas lopu izkop-
šanai 4 vaislas buļļus. Tāpat sabiedrība

nāk piena piegādātājiem pretim, izsniedzot

aizdevumus sugas telīšu iegvādei. Pien-

saimnieku sabiedrības stāvoklis stabils. Bi-

lance uz 1. janv. 79.341,27 ls. Valdē darbo-

jas: priekšsēdētājs A. Burģelis, priekšsēdē-

tāja biedrs M. Prūsis, kasieris A. Grantma-

nis, sekretārs ž. Grīberis un valdes loceklis

K. Miezītis.

Revīzijas komisijā — priekšsēdētājs E.

Grasmanis, sekretārs K. Ēdelis un loceklis

J. Liepiņa. Pienotavas vadītājs E. Ļuļļa un

grāmatvedis A. Apīnis.

Ar dziļu gandarījumu atzīmējams, ka ar

mūsu valsts atdzimšanu Dunalkas pien-
saimnieku sabiedrība savā darbā gājusi uz

priekšu un šī gada darbu noslēdzot būs pie-

pildījusi valsts un tautas Vadoņa novēlēju-

mu, kādu viņš izsacījis 1931. gadā apmeklē-
dams mūsu pienotavu: „Novēlu jums nāko-

šos gados ražot 2000 muciņas eksport-
sviesta gadā."

Ar neliekuļotu prieku šodien varam sa-

cīt, ka mūsu Vadoņa novēlējums ar uzviju
atradīs savu piepildījumu noslēdzot šī gada

darbu.

Ž. Lagzdi ņš,

Dunalkas part. b-bas valdes pr-tājs

Dunalkas Patērētāju biedrība „Marss"
pastāv no 1920. g., bet nepiemēroto apstāk-

ļu un telpu novietnes dēļ nav varējusi līdz

1934. gadam plašumā iet. Preču gada ap-

grozība nav pārsniegusi 17.000 ls. Tomēr

— pateicība ilggadīgam pārvaldes locek-

lim un veikala vadītājam A. Kalnarājam —

neskatoties uz šauro budžetu, izdevumi ar

ieņēmumiem sabalansēti tā, ka katrs gada

J. Arājs,

Cīravas pagasta darbvedis

noslēgums vēl vienmēr devis tīru atlikumu.

1934. g. veikalu pārcēla uz piensaimnieku
sab. telpām, kuras atrodas pagasta dzīvākā

centrā. Preču apgrozība trīskārt pieauga.
Nākošais uzdevums tikt pie sava īpašuma

un piemērotām telpām. Šī sasnieguma ga-

rantija lai būtu biedru vislielākā vienprā-
tība.

Cīravas pagasts
No Cīravas pagasta 116 kv. klm. lielās

platības 50 kv. klm. aizņem valsts mežs. Ze-

me stipri cieš no mitruma, kas jūtami ie-

spaido pagasta saimniecisko labklājību.

Bijušā Cīravas muiža izveidojusies par

plašu pagasta centru.

Pagasta pašvaldības ēkas laba stāvoklī

un telpas glīti izremontētas.

Cīravas un Dzērves pagastu kopīgā 6. kl.

pamatskola atrodas bijušā Dzērves muižas

pilī. Skolā strādā 6 skolotāji un to ap-

meklē apm. 212 skolēni. Dzērves-Cīravas

6 kl. pamatskolā, pagastnamā un visā Cī-

ravas centrā ierīkota elektriska apgaismo-
šana. Strāvu dod Liepājas pilsētas elektrī-

bas centrāle.

Izrīkojumiem un kulturālām vajadzībām

telpas ir labas un plašas. Tautas nams var

uzņemt 500 apmeklētāju. Arī mežsaimnie-

cības skola savā skaistajā zālē var uzņemt

apm. 200 personu.

No pagasta rosīgākām organizācijām un

biedrībām jāmin: aizsargu nodaļas, lauk-

saimniecības b-ba, krājaizdevu s-ba, baznī-

cas draudzes padome ar dāmu komiteju un

ugunsapdrošināšanas b-ba. Pagasta aizsar-

gu nodaļa krāj līdzekļus bij. smēdes ēkas

pārbūvei par aizsargu namu. Jācer, ka pa-
gasta pašvaldība, organizācijas, b-bas un

visi pagasta iedzīvotāji veicinās aizsargu

nama izbūves ātrāku izvešanu, ziedodami

līdzekļus un darba spēku.
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H. Upītis,

valdes priekšsēdētāja biedrs

Cīravas krājaizdevu sabiedrība

1924. gadā Aizputes apriņķa Cīravas

pagastā nodibinājās krājaizdevu sabiedrība.

Tā apkalpo Cīravas, Dunalkas, Dzērves,
Apriķu un pa daļai arī citu tuvāko pagastu
lauksaimniekus, apgādājot viņiem lētus

kreditus. Sabiedrība, lai gan vēl jauna,

darbojas rosīgi, uz ko norāda ar katru gadu
pieaugošais biedru skaits, kas tagad sasnie-

dzis 360.

Sabiedrības bilances kopsuma uz 1. no-

vembri sastāda apm. 76,000 ls. Šī apgrozība
nav liela, bet ievērojor. vislielāko uzmanī-

bu kreditu piešķiršanā, kā arī lielu taupību
tekošos izdevumos, sab-ba visu pastāvēšanas
laiku strfdājusi ar pelņu un tai nav neviena

zaudējumu norakstījuma. Nav bijuši arī

biedru - parādnieku izūtrupēšanas gadījumi.

jo biedri savus pienākumus pilda apzinīgi

un saistības nokārto laikā. 1935. gadā sa-

biedrība ieguvusi Cīravas centrā apbūves

gabalu un šogad sākusi celt nelielu, bet mo-

dernu namu. Namā paredz novietoties arī

dažas citas vietējās organizācijas. Līdz pē-

dējam laikam sab-bas valde noturēja sēdes

Cīravas mežsaimniecības skolas telpās.
Valdē no s-bas dibināšanas laika darbo-

jas kā priekšsēdētājs Cīravas pagasta lauk-

saimnieks Kārlis Trautmanis, priekšsēdētā-

ja biedrs — mežsaimniecības skolas priekš-
nieks Hūgo Upītis un valdes loceklis - ka-

sieris — vietējais aptiekas īpašnieks Kurts

Mīrams.

H. Upītis,

mežsaimniecības skolas priekšnieks

Cīravas mežsaimniecības skola

Aizputes apriņķī, Cīravas pagastā, krāš-

ņu apstādījumu ietverta, stāv staltā Cīra-

vas mežsaimniecības skolas ēka. Tur jau
no 1922. gada pulcējas galvenā kārtā lauk-

saimnieku dēli no visas plašās Kurzemes,
bet nelielā skaitā arī no citām Latvijas da-

ļām, — mācīties mežsaimniecību. Mūsu

valsts pastāvēšanas sākumā skola gatavoja

darbiniekus mežziņa amatam. Šo uzdevu-

mu veica arī Latvijas universitātes mežko-

pības nodaļa. Sākot ar 1927. gadu, kad

mežkopju kadrs bija pietiekoši papildināts,
skola sagatavo virsmežsargus un mežsar-

gus, atstājot mežkopju sagatavošanu vienī-

gi augstskolai. Straujā mežsaimniecības

ttistība visā valstī uzliek mežsargiem ar

Cīravas mežsaimniecības skola
H. Upītis,

Cīravas mežsaimniecības skolas pārzinis
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vienu jaunus, lielākus un plašākus pienā-
kumus. Tagadējā laikā mežsargs nav vie-

nīgi mežu sargātājs, bet galvenā kārtā to

audzētājs un kopējs, kam nepieciešamas

speciālas zināšanas. Skolā uzņem pilnas

pamatskolas kursu beigušas personas vecu-

mā no 18—25 gadiem. Audzēkņiem jādzīvo

pie skolas iekārtotā internātā. Lai sagata-
votu praktiskam darbam piemērotus darbi-

niekus, audzēkņi lielo daļu skolā pavadītā
laika nodarbināti 6000 ha lielā Cīravas mā-

cības meža novadā, plašajās koku skolās un

arī dārzsaimniecībā. Pēdējā laikā skola

piegriež lielu ievērību krāšņuma koku un

krūmu audzēšanai. Šim nolūkam pie sko-

las ierīkotas 2 plašas stādaudzētavas un 1

augļu koku skola. Izsniedzot krāšņumkoci-

ņus lauksaimniekiem par ļoti zemu cenu,

kā arī rīkojot katru gadu plašas mežu die-

nas, skola sekmē mūsu lauku sētu izdaiļo-
šanu.

Skolas audzēkņi darbojas līdz arī aizsar-

gu organizācijā, sastādot Aizputes aizsargu

pulkā īpatnēju skolas nodaļu.
Visā pastāvēšanas laikā skolu absolvē-

juši praktiskam mežsaimniecības darbam

sagatavoti apm. 100 mežziņi un 150 mež-

sargi.

Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts atrodas Aizputes ap-

riņķa pašā dienvidus galā uz Ventas kreisā

krasta, ierobežots no Nīgrandes, Embotes,

Asītes un Rudbāržu pagastiem. Tas apstāk-

lis, ka Nīkrāces pagasts atrodas uz Ventas

krasta un robežo ar kalnaino Embotes pa-

gastu, dod gaišu liecību par to, ka Nīkrāces

pagasts atrodas ļoti jaukā vietā un katram,
kas vēlas iepazīties ar mūsu zemes skaistā-

kajiem novadiem un aizbrauc līdz Embotei,

derētu iegriezties arī Nīkrācē, lai redzētu

tās skaistās dabas ainavas, ko dod Embotes

kalnāja turpinājums un Ventas un viņas

pieteku — Šķērveles un Lētišas upju glez-
nainie krasti.

Zeme Nīkrāces pagastā ir ļoti akmeņai-
na un izskalota un savā lielā vairumā cieš

no lieka mitruma, kamdēļ tīrumu drenēša-

na būtu nepieciešama. Nīkrāces pagastā
darbojas vairākas meliorācijas sabiedrības

un jācer, ka pēc novadgrāvju izrakšanas arī

citi zemes nosusināšanas darbi neizpaliks.
Lai no šīs nabadzīgās zemes iegūtu kaut cik

pietiekošas ražas zemturiem jāpieliek
daud pūļu.

Neskatoties uz to un pateicoties iedzīvo-

tāju uzņēmībai un darba mīlestībai, Nīkrā-

ces pagastu skaita par vienu no turīgākiem
novadiem šinī apkārtnē.

Ja Nīkrāces pagasta pašvaldība ir viena

no bagātākām Aizputes apriņķī, tad tas to-

mēr nav dabas doto bagātību nopelns vien,
bet gan šī pagasta iedzīvotāju darba mīles-

tības un taupības sekas.

Sakas pagasts
piekļaujas jūrmalai un viņā ietilpst zvej-
nieku ciems Pāvilosta. Pagasts pēc savas

platības aptver 42.900 ha zemes ar 325 saim-

niecībām un 2910 pastāvīgiem iedzīvotā-

jiem, no kuriem tikai 17 ir citu valstu pa-

valstnieki. Pagasta budžets līdzsvarots uz

26.235 ls, no kādas sumas 53 proc. izlieto

lauku iedzīvotāju ārstēšanai un sociāli pa-

balstāmo pilsoņu uzturēšanai.

Pagastā atrodas 3 skolas: Sakas un Sa-

lienas I pakāpes un Pāvilostas II pakāpes

pamatskola. Visās šinīs skolās mācās 354

bērni un tās apkalpo 11 skolotāji.
No plašākiem rūpniecības uzņēmumiem

pagastā darbojas ķieģeļu fabrika, Salienas

ūdens dzirnavas un spirta dedzinātava. Va-

doties no tā, ka kartupeļu ražošana ir pa-

gasta iedzīvotāju galvenais ienākumu avots,
pēdējā it sevišķi ir iedzīvotājiem noderīga.

Lielāku rosību sabiedriskā dzīvē ienes

aizsargu nodaļa, it sevišķi aizsardžu pulciņš,
sarīkodami tautas namā teātra izrādes un

citus priekšnesumus.
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Klosteres pagasts
Klosteres pagasts ir viens no mazākiem

Aizputes apriņķī un atrodas kaimiņos Kul-

dīgas apriņķa Turlavas pagastam. Pagastā
ir 850 iedzīvotāju un 154 saimniecības.

Pirms pasaules kara Klosteres pagasts bija

apvienots ar Lažas pagastu. Pagasta finan-

siālais stāvoklis laos, parādu nav Pagasts
atrodas samērā zemā un līdzenā vietā, ze-

me ir stipri mālaina un cieš no pārliecīga

mitruma, kamdēļ arī pagasta saimnieciskais

uzplaukums palicis iepakaļ pagastiem ar

labāku zemes sastāvu. Pagasta saimniecis-

ko uzplaukumu gan ļoti veicina vietējā
Klosteres piensaimnieku sabiedrība, kura ir

viena visā plašā apkārtnē un kura apvieno
biedrus no Klosteres un visiem kaimiņu pa-

gastiem. Pagastā kulturālo darbību traucē

tas apstāklis, ka pagastam nav sava tautas

nama. Tautas rāma būvi vietējās biedrības

nolēmušas veikt tuvākā nākotnē un ir stā-

jušās jau pie šī nama būves priekšdarbu

sagatavošanas.

Pagasta pašvaldība saviem līdzekļiem ir

pagastā ierīkojusi doktorātu, atremontējusi
skolas un nespējnieku patversmes ēkas un

uzkrājusi līdzekļus atsevišķai jaunai dokto-

rāta ēkas būvei.

A. Māters,

Valtaiķu pag. darbvedis

Valtaiķu pagasts
atrodas Aizputes apr. austrumu stūrī, dažus

kilometrus no tās vietas, kur Ventas kras-

tos pirmās atbrīvošanas cīņas uzsāka mūsu

armijas virspavēlnieki — pulkv. Kalpaks
un ģen. J. Balodis. ledzīvotāju — 1792.

Atjaunotajā valstī arī pagasta saimnieciskā

un kultūrālā dzīve iet jaunus ceļus. Garī-

gās kultūras veicināšanā vadošo vietu ie-

ņem Laidu 6-kl. pamatskola, kur strādā 5

skolotāji un mācās pāri par 150 bērnu.

Skolas rīcībā pagasta pašvaldība nodevusi

pietiekoši zemes, kāpēc iespējams ierīkot

kokaudzētavu un izmantot zemi paraug-

lauciņiem. Ar skolu kultūras dzīves darbā

iet roku rokā aizsargu nodaļa un aizsardžu

pulciņš.
Lauksaimniecības veicināšanai strādā

lauksaimniecības, dārzkopības un lopkopī-
bas pārraudzības biedrība. Lauksaimniecī-

bas biedrība ir vecākā biedrība pagastā, di-

bināta 1910. gadā. Viņu vada enerģiskais

priekšnieks K. Andersons un valdes locekļi
— L. Birznieks, J. Briedis, J. Grundmanis

un J. Jansons. Biedru atbalstīta, valde pērn

stājās pie nama jaunbūves un šogad staltā

jaunceltne, 300 apmeklētājiem, tuvojas no-

slēgumam. Līdzās tam atrodas otra jaun-
celtne — piensaimnieku sabiedrības nams,

kas no vecas ēkas izbūvēts par modernu

pienotavu, ieguldot būvē ap 15.000 ls. J3a-
biedrības rajons plašs un pienotava pienu

pieņem arī no apkārtējo pagastu — Kaz-

dangas, Rudbāržu un Sieksātes — lauk-

saimniekiem. Vēl pagastā darbojas sav-

starpējā ugunsapdrošmāšanas biedrība, un

visas biedrības un organizācijas darbojas

kopīgi un saskaņoti.

Valtaiķu pag. Laidu 6 kl. pamatskola.
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A. Eizenarms,

Sieksales pag. darbvedis

Sieksātes pagasts
Sieksātes pagasts ir neliels, ar tikai 799

iedzīvotājiem un 107 saimniecībām. Zeme —

viegla jūrmalas smilts, kurā jāiegulda
daudz pūļu, lai lauksaimnieks no tās līdz-

svarotu ieņēmumus ar izdevumiem. Pagasta
centrā atrodas pagasta valdes nams un 1.

pak. latviešu pamatskola, bet uz Sieksātes -

Valtaiķu pagastu robežām 2. pak. vācu pa-
matskola, kuras apmeklē kopskaitā 236 sko-

lēni.

Pagastā darbojas lauksaimniecības b-ba

«Zemkopis», kura iegūtā bij. vecās muižas

ēkā ierīkojusi plašu zāli un skatuvi izrīkoju-
miem. Biedrībai ir labības tīrīšanas un ma-

šīnu punkti un mājlopu vaislas stacijas.

Līdztekus lauksaimniecības b-bai darbo-

jas dārzkopības pārraudzības b-ba, 2 melio-

rācijas sabiedrības un izglītības biedrība.

Pagasta pašvaldība, kā arī pārējie paga-
sta iedzīvotāji no Latvijas tapšanas dienas

bijuši valstiski noskaņoti. Nav te bijušas
partijas, ne partiju karu. Pagasta saimnie-

cībai piegriezta vislielākā vērība, apkopjot
un jaunbūvējot pagasta pašvaldības ēkas

bez jebkādiem pabalstiem un aizdevumiem,

uzkrājot rezerves kapitālu, lai visos gadīju-
mos varētu rīkoties pašu spēkiem, neprasot
pabalstus un aizdevumus. Pag. gadā pag.
budžets izpildījās 97% apmērā, bet valsts

nodokļus nomaksāja 100%. Sekodams Va-

doņa aicinājumam, mazais Sieksātes pagasts
saviem spēkiem izdaiļoja pagastā atrodošos

Sieksātes staciju.

J. Bruģis,

Apriķu pag. darbvedi

Apriķu pagasts
Dabas māmuļas rotātos Tebras un Alok-

snes upju krastos atrodas nelielais Apriķu
pagasts.

Reti lielā vienprātībā pagasta organizā-
cijas izbūvējušas plašu tautas namu, sa-

biedrība sakrājusi līdzekļus un tuvākā nā-
kotnē pārbūvēs pastāvošo 6-kl. Indriķa pa-
matskolu.

Viena no skaistākām plašā apkārtnē, ar

īpatnējiem rotājumiem greznota, ir Apriķu
baznīca.

Arī senču gara darbinieki pauž Apriķu
vārdu. No tiem sevišķi minams mūsu

dziesminieks. Neredzīgais Indriķis, kura

dzimšanas un dzīves vieta bija Apriķu pa-
gasts.

Rosīgi darbojas Apriķu lauksaimn. b-ba

«Līdums» un vietējā savst. apdrošināšanas
biedrība.

15. maija lielās pārvērtības skārušas arī

Apriķus un, starp citu, atnesušas valsts pa-

līdzību Rīves upes rēgulēšanai. Tagad dar-

bi rit straujā gaitā un senāk applūdušos
laukos drīzumā viļņos graudu vārpas.

Peru (nārstu) dīķi Kazdangas Bunģieros
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E. Liep iņš,

Lažas pagasta darbvedis

Lažas pagasts
Lažas pagasts piekļaujas Aizputes pilsē-

tai, aizņemdams 72 kv. km ar apmēram 250

saimniecībām un 1300 iedzīvotājiem. Pa-

gasts zemes auglības ziņā ieņem vienu no

pirmajām vietām apriņķī, kamdēļ pašvaldī-
bai 19.600 ls lielā budžeta līdzsvarošana grū-

tības nerada. Lauksaimnieki lielāko vērību

piegriež graudkopībai, bet līdzās tai daudzi

panākuši ievērojamus sasniegumus arī lop-

kopībā.

Pēdējos gados pašvaldība pabeigusi bij.
Padures muižas pils izbūvi, kuras ērtās tel-

pās tagad ierīkota 6-kl. pamatskola. Tā ir

arī sabiedriskās dzīves centrs, kur vietējās

organizācijas pulcējas savos darbos un

svētkos.

No saimnieciskā rakstura organizācijām
minama apdrošināšanas b-ba «Druva», kura

apvieno visus pagasta un lielu daļu ap-
kārtnes lauksaimniekus.

Lažas pagastā karājies šūpulis mūsu na-

cinālo centienu paudējam un tautas gara

mantu krājējam Fr. Brīvzemniekam. Viņa
vārdā nosaukta vietējā pamatskola, bet pie
Brīvzemnieku mājām uzstādīta glīta pie-

miņas plāksne.

K. Iltners,

Dzērves pag. darbvedis

Dzērves pagasts
Dzērves pagasts atrodas Aizputes apriņ-

ķa rietumu daļā ar stipri stieptām robežām.

Pagasta platība 67 kv. km un tanī 110 ie-

dzīvotāju.

Pagasta pašvaldības finansiālais stāvok-

lis labs. Parādu nav. Budžets sastādīts uz

18.000 ls, ņemot pilnas nodokļu likmes.

Pagastam piešķirta no valsts Dzērves

muižas pils ar blakus ēku, kurā senāk at-

radās A. Bergmaņa pirmā latviešu skola.

Tagad šinī ēkā atrodas Dzērves-Cīravas

6-kl. pamatskola ar 6 skolotājiem un 212

skolēniem. Skolas izveidošanā un pārbūvē

pagasta pašvaldība pielikusi daudz pūļu un

izlietojusi lielus līdzekļus.

Pagastam piešķirtās ūdens dzirnavas pa-

gasta pašvaldība ar saviem līdzekļiem at-

jaunojusi, pārbūvējusi un savedusi pilnīgā

A. Grīnbergs,

Rudbāržu pagasta darbvedis

darba kārtībā. Turpmāk tās dos pagastam
5000 ls gada ienākumu.

Pagastā atrodas 3 purvi, no kuriem divi

nosusināti. Purvu pļavu kultivēšanai lauk-

saimnieki piegriezuši lielu vērību. Tāpat
lauksaimnieki piegriež lielu vērību zemes

uzlabošanā, kaļķošanā, ražas pacelšanā un

sugas lopu uzlabošanā. Pagastam elektris-

ko strāvu piegādā Liepājas elektrības cen-

trāle, bet tā kā strāvas piegāde stipri dār-

ga, tad daļa lauksaimnieku vēl atsakās no

elektriskās apgaismošanas.

Pagastā rosīgi darbojas aizsargu nodaļa
un vairākas sabiedriskas organizācijas, bet

vēl trūkst tautas nama, kādēļ sabiedriska

un kultūrālā dzīve stipri cieš. lerosināta

doma par līdzekļu sagādāšanu jauna tautas

nama celšanai.

Rudbāržu pagasts
Rudbārži atrodas Ventas upes kreisā

krastā. Pagastu Ventas upe atdala no

Skrundas pagasta 5 kilometri garumā. Zie-

meļu pusē pagastu robežo Sieksātes pagasts,

rītu pusē — Skrundas, dienvidu — Nīkrāces

un vakaru — Kalvenes pagasts. Pagast-
nams atrodas pagasta centrā. Pagasts at-

rodas kalnainā apvidū un te upes un strauti,
meklēdami sev ceļu, izveidojuši lielas gra-

vas ar stāviem krastiem.
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Lažas pag. Brīvzemnieku pamatskola

J. Kārkliņa, Lažas Trešos Baložos ganāmpulks kultivētās ganībās

Pagasta nekustamas mantas vērtība

923.900 ls, platība 9378 ha ar 261 apdzīvotām
vietām un 1731 iedzīvotājiem, no kuriem

2/3 ev.-lutera ticīgi un 1/3 R-katoļticīgi.

Pagastā 2 baznīcas — cv. lut. draudzes

baznīca pie Rudbāržu muižas un R-katoļu

baznīca, pagasta Lēnu novadā Ventas krastā.

Rudbāržu pagasts sevišķi bagāts ar zaļo
zeltu — mežu, kurš aizņem ap 4100 ha.

Lielākais mežu masīvs ir pagasta ziemeļ -

rītu daļā — 3510 ha.

Priekš 1914. gada, pagastā bija tikai 62

lauku saimniecības 2223,58 ha kopplatībā,
bet visu pārējo pagasta daļu — 7770 ha —

aizņēma 9 muižas.

Tagad visas muižas sadalītas 197 jaun-

saimniecībās, izņemot Rudbāržu muižas

centra daļu. Rudbāržu muižas pils ēku ar

115 ha zemes 1937. g. aprīlī pārņems kara

ministrija. Pils ēku paredzēts labi izremon-

tēt un tanī ierīkot karavīru atpūtas namu.

Pašreiz uzlabo Rudbāržu muižas zivju dīķu
dambjus, kuri aizņem ap 34,5 ha zemes. Tie

būs priekšzīmīgākie Latvijā.
. Pagastā atrodas spirta brūzis un pagasta
centrā vismodernākās ūdensdzirnavas, kuras

apkalpo plašu apkārtni. .

Nespējnieku patversmē pie kopgalda 12

nespējnieku, pārējie 29 nespējnieki saņem

pabalstu. Rudbāržu 6-kl. pamatskolas ēka

būvēta 1872. g. priekš 60 skolēniem un pa-

gasta valdes vajadzībām. Pašreiz skolu ap-

meklē 152 skolēni un telpu ļoti maz. Ēkai

arī nepieciešams kapitālremonts.

Pagastam vēl ir viena 1. pakāpes pamat-
skola, Lēnu novadā, bij. Lēnu muižas pilī.
Lēnu pils ēka līdz ar 4,66 ha zemes pieder

pagasta pašvaldībai. Šo skolu apmeklē 31

skolēns. Skolas ēkai nepieciešams lielāks

Kultivēta pļava Kazdangas Bunģieros

(Saimniecība godalgota no zemkopības ministri-

jas par zālāju kultivēšanu un zemes drenēšanu)
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kapitālremonts, bez tam telpas nav piemē-
rotas skolas vajadzībām. Pagasta pašvaldī-
ba nolēmusi Lēnu 1. pak. pamatskolu pie-
vienot Rudbāržu 6-kl. pamatskolai, bet Lē-

nu pili līdz ar zemi nodot atpakaļ valsts

fondā un tanī vietā, kā pretvērtību saņemt

no Rudbāržu muižas Lejas kroga ēku līdz

ar 7ha zemes. Rudbāržu 6-kl. pamatskolas
ēku pārbūvēs un ēkas ziemeļu galā piebūvēs

jaunu ēku. Skolas pārbūvi paredz nobeigt
līdz 1937.-38. mācības gada sākumam un tā

izmaksās ap 45.000 ls.

A. Ciesnieks,

Kazdangas pag. darbvedis

Kazdangas pagasts
Kas gan nepazīst Kazdangu? Pagasta

vārds kļuvis populārs iecienīto Kazdangas

ķiršu dēļ, un tiešām jāsaka, ka īstā Kazdan-

gas novadā nav mājas, kurās neaugtu ķirši.

Pagastam 2150 iedzīvotāju. Pašvaldība

uztur 2 pamatskolas, vienu pirmās pakāpes,
otru 6-klasīgu. Bez tam pagastā atrodas

vaists Kazdangas lauksaimniecības vidus-

skola un Aizputes apr. pašvald. sadarbes

apvienības pamatskola.
Sabiedriskā un kultūrālā dzīve stipri

cieš tādēļ, ka pagastam nav sava tautas na-

ma un trūkst sarīkojumiem piemērotu tel-

pu. Tomēr pagasta sabiedriskās organizā-

cijas attīsta rosīgu darbību. Aktīvi darbo-

jas vietējā aizsargu nodaļa, aizsardžu pul-

ciņš, lauksaimniecības biedrība un mazpul-
ki kā arī dārzkopības un lopkopības pār-
raudzības biedrības. Lauksaimniecības

biedrība ar pašu spēkiem uzcēlusi labības

kalti, kur novietots arī mašīnu koplietoša-

nas punkts un iekārtotas veikala telpas.

Pagastā ir arī skaistas un vēsturiskas

vietas: lielie, bijušie muižas parki, kas ta-

gad pārņemti pieminekļu valdes īpašumā,
Valātes grava pie Valātes pilskalna ar lielo

«Joda» akmeņi un citas. Pie valsts Kaz-

dangas lauksaimniecības vidusskolas uz-

celts piemineklis atmodas darbiniekam Ju-

rim Māteram. Vasarā pagastu apmeklē
daudzi ekskursanti, un būtu ieteicams kat-

ram apmeklēt Kazdangu.

E. LEJIŅA,

Kazdangas dārzkopības biedrības pārraudze

Kazdangas dārzkopības biedrība

Kazdangas dārzkopības biedrība dibināta 1930.

gadā. Biedrība *~stāv no 12 saimniecībām. Lie-

lāko vērību lauksaimnieki piegriež jaunu dārzu

ieaudzēšanai. Gandrīz pie katras saimniecības

neliela koku skoliņa. Ābelēm pavriro pa lielā-

ka daļai ziemas šķirnes: Ničnēra zemeņu, Boike-

nu, Filipu, Renetēs, Itibstonu pcpiņu un c. Bum-

bierēm: Kurzemes sv
:esta, Boskapūdeļu, Labo

Lavīzi v. c.

Audzē ievērības cienīgos ķiršus. Tie

ātri augoši, ražīgi un arī loti pieticīgi, jo pie vis-
mazākās kopšanas ienes labas ražas, un ar sav~m

īpašībām ir pirmklasīgs rūpniecības auglis. Pie

Kazdangas dārzkopības biedrībā piederošām saim-

niecībām nav lieli vscie augļu dārzi, un tikai pie
vislabākās kopšanas tie dārzkopim atalgo viņa
pūles. Mitro ' Mmatisko apstākļu dēļ augļi lielā

mērā cieš 10 kraupes, sevišķi gleznākās šķirnes:
Signe, Tilish '-n Richards. Dažas aug-

ļu kok
v šķirnes rrgst arī ar vēzi, kura apkaro-

šanai piegriež lielu vērību. Augļu dārziem dod

arī vispusīgu mēslojumu. Pēc iespējas negriež

vērību arī daiļdārzn'ecībai. Gandrīz pie katras

mājas ir neliels krāšņuma dārziņš ar zālāju lau-

kumiem un palielākai daļai ziemciešu puķu gru-

pām un dažiem krāšņumu krūmiņiem.





«Latvijas Lauksaimnieks <

Latvijas lauksaimniecības kameras illūstrēts lauksaimniecības iumāls

Atbildīgais redaktors: agronoms K. Saliņš
Redakcijas locekļi: prof. Dr. agr. M. Eglītis,
priv.-doc. agr. J.Sudrabs, inž.A.Zeltiņš unA.Punka

„Latvijas Lauksaimnieks" iznāk 2 reizes

mēnesī, katra mēneša 1. un 15. dienā.

Abonēšanas maksa: ar piesūtīšanu gadā Ls 8,—, pusgadā Ls 4,—

»MAZPULKS»
Latvijas Lauksaimniecības kameras mēnešraksts

jaunatnei un mazpulku dalībniekiem, LLK priekš-
sēdētāja R. Dzērves vadībā. Redakcijā dar-

bojas rakstniece Ausma Roga un agr. K. Ķirsis.

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu Ls 2,— gadā

Mēnešraksts

«Dārzkopības
un biškopības žurnāls«

priv. doc. agronoma J. Sudraba redakcijā

Abonēšanas maksa ar piesūtīšanu gadā Ls 6,—, pusgadā Ls 3,—,

atsevišķa burtnīca Ls 0,75

Parakstīšanos pieņem: „Latvijas Lauksaimnieka" kantoris Rīgā, Baznīcas ielā 4-a,
visi LLK agronomi, instruktori, virspārraugi un lopkopības pārraugi, piensaimnieku sabiedrības,

kooperatīvi, grāmatu veikali un visas valsts pasta iestādes. Tekošs rēķins pastā 4564
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