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„Platumu ir ilgumu Liepojus nedaug kuom tesiskyrë nuo
Liepojaus 18 amþ. Nuo Naujosios rinkos (dabar èia „Roþiø darþas“
padaryta) iki pat tilto þibëjo dvi alyvos lempos (liktarnës). Namø
savininkas turëjo þibinti lempà ant var tø prie savo namø, arba
pastatyti þibanèià þvakæ ant lango. Ðviesà uþgesydavæ pusei
deðimtos vakare, retai telaikydavæ iki 12 nakties (per iðkilmes).
Kame ðiandien malonus pasivaikðèioti jûrës krantas ir Kurhauzo
sodnas, ten 1860 m. stovëjo þuvininkø laivai. Kurhauzo vietoj
dþiovindavo jie savo tinklus. Prie Ulich’o gatvës buvo supilti kalneliai
miesto apginimui nuo smëlio, kurá vëjas neðdavæs á miestà.

Pasilinksminti liepojieèiai neturëjo patogiø vietø. Turëjo tik teatrà,
o 1817 ir savo orkestrà sudarë; susirinkdavæ sodne (Sorgenfreysche
Garten) prie Sodno gatvës, ðokæ pievoj, vadinomame „Rasenplatz’e“.
Þiemà keldavæ balius Dûmos namuose. 1828 buvæs pirmas balius
bëdnø naudai; 1818–1820 m. buvæ net ir maskø baliai ir ginèiai dël
graþiausiø apdarø, madø, kaip tik kad ðiandien tai daroma.

   LIEPOJUS NUO 1840 METØ
IKI ÐIAI DIENAI

Liepojus ypatingai pakilo per paskutinius 80–70 metø. 1840–
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1850 iðgirstame pirmà kar tà apie Naujàjá Liepojø toj pusëj tilto.
Taip, sakoma, bûk miesto gyventojai susirinkdavæ sodne, kurá dabar
vadiname Paviljon’u, ir tenai pasilinksmindavæ. 1841 m. supylë
gerà vieðkelá (ðaðiejø), kuriuo lengvai galëjo atvaþiuot Liepojun
tolimø kaimø gyventojai; 1860 m. Liepojø aplankë karaliaus inpëdinis
Mikalojus Aleksandras (mirë 1885). Inpëdinis mëgdavæs ilsëties
miðkelyje uþ 4 verstø nuo miesto; tas miðkelis ir pavadintas
„Inpëdinio miðkelis“ (Roðèia nasliednika).

1870 m. pastatyta stotis, kame ji ir ðiandien yra, o 1873 metais
ávestas geleþinkelis. Tas geleþinkelis jungia Liepojø su Lietuva ir Rusija.

Liepojus ûmai iðaugo, kaip grybas po lietaus. Iki 1870 m. tebuvo
10 tûkst. gyventojø, per 30–40 metø gyventojø prisidëjo 80 tûk-
stanèiø. Ðiandien Liepojuje drauge su karo uosto gyventojais yra 88
tûkst. 550 gyventojø; 3377 namai, kuriuose yra 21 tukst. 192 gyveni-
mu; 15 metø (1897) gi atgal tebuvo 64 tûkst. 489 gyventojai. Ypaè
daug atvaþiavo ið kitur þmoniø darbininkø, kada pradëjo statyti karo
uostà ir tvirtovæ. Tada tai ypaè daug lietuviø suvaþiavo, ir katalikø
skaitlius ûmai padidëjo. Dabar katalikø rokuojama mieste ir apygar-
doje 20 tûkst. 640 þmoniø. Daugelis jø apsigyveno Inpëdinio
miðkelyje, kur nuosavius namus ingijo. – Tvirtovë pabaigta statyti
1900 metais; ji dabar iðardyta. [...]

Pirmoji katalikø baþnyèia Liepojuje stovëjo prie Senosios
rinkos – toje vietoje, kur dabar yra latviø-liuterø kirka. Tø Dievo
namø iðvaizda, laikui bëgant, persimainë, bet vardas – Ðv. Onos –
pasiliko dar tas pats.

[...] Kad atëjus pagalbon lietuviams varguoliams, kuriø Liepojuje
buvo nemaþa, ne tik medegiðkai, bet ir dvasiðkai, lietuviai inteligentai
sumanë ásteigti atskirà Lietuviø Labdariø Draugijà. Bet veltui buvo
prakilnus noras. Vyriausybe tos draugijos netvir tino. Tada tø paèiø
lietuviø bûrelis, neatsisakydamas nuo uþmanymo, nutarë antru atveju
kreipties á Vyriausybæ, praðydamas uþtvir tinti naujà Lietuviø
Savyðalpos Draugijà. Tiesa, jos veikimas buvo  susiaurintas, bet
nebuvo kas darà: reikëjo imti tai, kas buvo duodama. Lapkrièio
27 dienà: 1904 metais paduotieji ástatai uþtvirtinta. Draugija pradëjo
veikti tik nuo 1905 metø. Pirm negu paduosiu Draugijos veikimà
skaitlinëse, noriu nors kiek apibûdinti Draugijos dvasià.

Draugijos inkûrëjais buvo tik pasaulieèiai. Taip bent stovi
atskaitoje uþ 1905 metus. Bet ið tikrøjø, kaip prie jos inkûrimo, taip
ir prie sutvarkymo nemaþa prisidëjo vietiniai kunigai. Ið pradþios,
kol Draugijos veikimas buvo gan siauras (1905 m.), apribotas,
priëmimu naujø sànariø ir jø mokesèiø, visi darbuojas ramiai, nes
ávairioms Valdybos sànariø paþiûroms nëra kame apsireikðti. Bet
jau 1906 m. steigiant knygynà-skaityklà, pasirodo nuomoniø
nevienodumas lietuviø darbininkø ðvietime. Virðø paima
„pirmeiviai“, ir naujame knygyne pasirodo „raudonos“ literatûros
gan apsèiai. Tais metais Valdyba surengia net keturias populeriðkas
paskaitas. Tris: 1. „Ðiø laikø mokslo pradþia“, 2. „Medega ir jos
spëkos“ ir 3. „Chimiðki apsireiðkimai“, skaito Draugijos pirmi-
ninko pagalbininkas p. Èepinskis, o ketvir tà „Krikðèioniðka
civilizacija Rymo vieðpatystëje“ skaito kun. Stakauskas. Ðioji
paskutinë paskaita sukële smarkø ginèà tarp prelegento ir
„pirmeiviø“ ir stiprokai buvo tempiama ant „pirmeiviðko“ kurpalio.
Toks apsireiðkimas nubaido kun. Stakauskà kitais metais nuo rengi-
mo paskaitø visiðkai, o ir p. Èepinskis (nors abudu buvo pasiþadëjæ
padaryti po keletà paskaitø) vos vienà ir paskutinæ surengë,
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bûtent: „Chimijos pamatiniai ástatai ir mokslas apie atomus“.
Dar didesnis paþiûrø skir tumas ir neiðvengiamas susikir timas

tarp katalikø ir „pirmeiviø“ pasirodo, kai Draugija pradeda galvoti
apie mokyklà savo sànariø vaikams. 1907 m. Rygos globëjas leido
atidengti dviklesæ mokyklà su trijø metø mokslu abiejø lyèiø vai-
kams. Rugsëjo mënesá 1908 metais mokykla jau buvo atidengta ir
mokyti joje pavesta „pirmeivei“ p-lei Laumianskaitei.

Daug kame moka nusileisti katalikas, bet kad savo vaikus liuosa
valia atiduotø auklenti mokytojai-laisvamanei, tai gali padaryti arba
trumparegis, arba visai nesusipratæs katalikas. Nieko negelbia
èionai jokie tvirtinimai, jog vaikams yra paskirtos religijos valandos,
jog mokytoja savo ásitikrinimø tyèiomis neskiepija vaikams, jog ji
tikëjimo neuþgauna. Net prie didþiausio atsargumo, kiekvienam
þmogui jo vidujiniai ásitikrinimai kar ts nuo kar to it yla ið maiðo
iðlenda virðun ir pasirodo jo þodþiuose bei darbuose. Ir antros pusës,
nieks tiek daug neskolija nuo kito, kaip vaikas nuo mokytojo; jis jà
nuolat pamëgdþioja kiekviename þodyje, kiekviename judëjime,
kiekviename apsiëjime; net daþnai jis tai daro patsai to nejauzdamas.
Mokytoja vaikui yra modelis (pavyzdys), á kurá ásiþiûrëjæs jis lipdo,
tvarko savo jaunutæ sielà. [...]

Toliau Draugija nuo 1906 metø turi savo knygynà skaityklà. Gale
1911 m. knygyne buvo ávairaus turinio 572 knygos; knygomis naudojos
1906 m. – 105 þmonës, 1907 m. – 41, 1908 m. – 57, 1909 m. – 55,
1910 m. – 94, 1911 m. – 20. Toks maþas skaitytojø skaitlius ypaè
paskutiniais metais dël to, kad knygynas nepadidinamas naujomis
knygomis ir daugelis, perskaitæs senas, nebeturi ko skaityti.

Draugija laikas nuo laiko rengia vakarus-spektaklius. Tokiø
padaryta: 1905 m. – 2; 1908 m. – 4 ir vienas „ðeimyniðkas“ ðokiø
vakaras; 1907 m. – 4 spektakliai, 1 muzikaliðkai-vokaliðkas,
1 moksliðkai-komiðkas, 12 „ðeimyniðkø“ ðokiø vakarø ir
ðeimyniðkas su eglele vaikams; 1908 m. – 3 spektakliai,
2 maskaradu ir 8 „ðeimyniðki“ ðokiø vakarai; 1909 m. –
7 spektakliai, vaikams eglelë, 1 maskaradas ir keletas „ðeimyniðkø“
ðokiø vakarø; 1910 m. – 6 spektakliai, 2 maskaradu ir keletas
„ðeimyniðkø“ ðokiø vakarø; 1911 m. – 5 spektakliai,  4 iðëjimai á
þaliumas, 2 maskaradu ir keletas „ðeimyniðkø“ ðokiø vakarø.

Vakarai buvo rengiami, kad suteikus sànariams ir abelnai
liepojieèiams-lietuviams dorø pasilinksminimø [...].

Liepojos lietuviø lituanistinës mokyklos mokytojai ir mokiniai apie 2003-uosius metus; Liepojos ðv. Juozapo katalikø baþnyèios vidaus interjero fragmentas

Pats svarbiausis Draugijos darbas – tai mokyklos inkûrimas.
Kad ji lietuviams reikalinga, suprantama kiekvienam. Bûdama
grynai lietuviðka, ji yra tvenkinys prieð lenkiðkas bangas. Joks
kitas árankis taip pasekmingai neveikia prieð lietuviø sulenkëjimà,
kaip tautiðka mokykla. Tiktai ið tokioje mokykloje iðauklentøjø
galima laukti ateityje tvir tø susipratusiø lietuviø. [...]

Taigi matome, kad draugija net labai didþiø aukø nesigaili
mokyklai.

Baigdamas apie Savyðalpos Draugijà, manau reikalingu pridurti
dar keletà þodþiø tame dalyke.

Liepojaus lietuviø tarpe Savyðalpos Draugija savo veikimu uþima
pirmà vietà. Juk Liepojaus lietuviai beveik iðimtinai fabrikø dar-
bininkai arba netur tingi rankpelniai, kuriems neaiðkus rytojus vis
stovi prieð akis. Taigi reikia, nelaimei iðtikus, turëti sau uþtikrinta
pagelba; tai ir daro Paðalpos Draugija, duodama savo sànariams
paðalpos ir paskolos. Þinomas yra Liepojaus lietuviø pasidavimas
svetimtauèiø intakai. Lietuvis, pakliuvæs á miestà, lengvai iðsiþada
savo tautystës, ypatingai greitai iðvirsta á lenkus; apie vaikus nëra
kà bekalbëti; jie labai daþnai jau nebemoka lietuviðkai. Kad lietuvystæ
palaikius, Draugija laiko virð minëtà knygynà, daug perijodiðkø
raðtø arba laikraðèiø ir mokyklà; ypaè mokykla – tai draugijos
branduolys. Reiktø kuo daugiausia raðyties á Draugijos sànarius,
kad ir sau, ir savo tautieèiams atneðus naudos, nes visados
pasiliekta tiesa – kas sunku vienam, tai lengva keliems.

Draugijos buveinë prie Vogzalo gatvës p. Bytauto namuose; èia
pat yra mokykla ir knygynas. Norint ástoti Draugijon, reikia kreipties
á jos valdybà, kuri laiko savo posëdþius kartà per mënesá nedëldieniais
po pirmos dienos kiekvieno mënesio, septintà valandà vakare.
Ástojant reikia inmokëti tris rublius áraðø ir paskiaus kasmet keturis
rublius sànariðkø. Dar prisieina mokët pakasyniø, kiek iðtenka.

Knygos iðduodamos tris kar tus per savaitæ: seredomis ir
pëtnyèiomis nuo 5–6 val. ir nedëldieniais nuo 4–6 val. po pietø.

Draugijos pirmininku yra kn. Jonas Grabys.
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