
MIŠKOGALIŲ KAIMO PAŽĖROS IR KLUMBIAI 
Klaipėdos krašto šeimų likimai: žmonės ir daiktai 

 

Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje susitikome su ilgamete Klaipėdos vokiečių bendrijos 

pirmininke Magdalena Klumbyte-Piklaps ir jos sūnumi Arnold Piklaps, Simono Dacho namų 

direktoriumi, kuris nuo 2022 metų vadovauja bendrijai. M. Piklaps rūpesčio ir pastangų dėka 

Klaipėdoje įsteigta Hermano Zudermano gimnazija, Simono Dacho namai. Magdalena yra 

Klaipėdos Vokiečių bendrijos ir draugijos „Sandora“, kuriai 1989–2020 metais vadovavo, 

garbės pirmininkė.  

M. Piklaps protėviai kilę iš išnykusio Miškogalių kaimo (vok. Mischkogallen). 2022 metų 

rugpjūtį su filmavimo kamera vykome jos gimtinės takais. Magdalena kartu su sūnumi 

papasakojo savo giminės istoriją, pasidalino nuotraukomis iš šeimos albumo. Muziejui 

padovanota mamos bei močiutės (omos) Mėtos Pažėraitės-Klumbienės (vok. Meta Paszehr-

Klumbies, 1910–2003) kraitinė staltiesė, jos megztos pirštinės ir paveikslas, kuris kabojo 

namuose, prie įrėmintos vestuvinės nuotraukos. Kodėl ši fotografija subraižyta ir įplėšta, o 

žmonių veidai sunkiai įžiūrimi? Atsakymas – Valdo Ramanausko ir muziejininkų sukurtame 

filme „Prarasti vaikystės namai“. Istorinėje apybraižoje, atsiradusioje to paties pavadinimo 

parodos pagrindu „Miškogalių kaimo Pažėros ir Klumbiai“ – išsamus pasakojimas apie skaudų 

Klaipėdos krašto šeimų likimą ir neteisingos lemties užgrūdintus žmones. 

1. VAIKYSTĖ MIŠKOGALIUOSE 
Magdalena turėjo būti Madlynė 

 

Magdalena Klumbytė-Piklaps gimė 1940-jų sausio 6-tą Miškogalių kaime (dabar Petrelių k. Šilutės 

r.), Saugų parapijoje, Jurgio Klumbio (vok. Georg Klumbies, 1909–1995) ir Mėtos Pažėraitės-

Klumbienės (vok. Meta Paszehr-Klumbies, 1910–2003) šeimoje. Netrukus po gimimo – sausio 14-tą 

buvo pakrikštyta. Krikštijo ne Saugų bažnyčios kunigas, bet tėvelio brolis Mikelis Klumbys (vok. 

Michael Klumbies, 1905–1985), kuris 1938 metais buvo įšventintas į kunigus Klaipėdos šv. Jono 

evangelikų liuteronų bažnyčioje. 1932–1937-tais jis kunigavo Rusnės, o 1937–1942 – Karklininkų 

parapijoje. Po karo kunigo tarnystę tęsė Vokietijoje, Blomberg mieste. Ten palaidotas kartu su žmona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 2 

Mėta Pažėraitė-Klumbienė su vaikais – 

Viliuku ir Magdike Miškogalių kaime karo 

metais 

pav. 3 

Magdalena Klumbytė ir Vilius 

Klumbys prie savo namų 

Miškogalių kaime karo metais 

pav. 1 

Kunigas Mikelis 

Klumbys (vok. Michael 

Klumbies), 1924 



„Mano senelė ir prosenelė buvo pakrikštytos Madlynės vardu, aš taip pat turėjau būti Madlynė, bet 

senelis Kristupas Pažėra (vok. Christoph Paszehr) (1874–1956) paprieštaravo ir gavau Magdalenos 

vardą“, – pasakoja M. Piklaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senelės Madlynės Žiogaitės (vok. Madline Szogs), kuri ištekėjusi tapo Pažėriene (vok. Paszehr, 

1878–1938), Magdalenai neteko sutikt: „Man gimus, ji jau buvo išėjusi prieš dvejus metus –1938-

tais. Senelis, mamos tėtis, liko vienintelis, su kuriuo augau. Jį vadinau opa. Su nostalgija pagalvoju: 

kaip gerai tiems, kurie pažino ir savo seneles!“ 

Karo metais M. Piklaps tėvelis J. Klumbys pašauktas tarnauti vermachto gretose. Jis buvo sužeistas 

prie Čiudo ežero. Mergaitė augo su mama, broliuku Viliumi, seneliu K. Pažėra ir giminaitėmis, kurios 

Klumbių namuose rado saugų prieglobstį. Iš Berlyno buvo atvykusi tantė (teta) Lina Ellmies, sėdėjusi 

invalido vežimėlyje. Kartu gyveno ir senelio K. Pažėros sesuo Anna Paszehr-Ellmies, kuri buvo 

ištekėjusi už tantės Linos brolio.  

pav. 5 

Mama Mėta Pažėraitė-

Klumbienė su vaikais Viliuku ir 

Magdike prie savo namų 

Miškogalių kaime karo metais 

 

pav. 4 

Mėta Pažėraitė-

Klumbienė (vok. Meta 

Paszehr-Klumbies) ir 

Jurgis Klumbys (vok. 

Georg Klumbies) karo 

metais 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgis Klumbys iš rusų nelaisvės paleistas 1945-jų rugsėjį. Tuo metu kaime buvo bulviakasis. 

Moterys mergaitei sakė: „Bėk, tavo tėtukas sugrįžo!“ Bet vaikas nesuprato, ką tai reiškia. Magdalenai 

buvo penkeri kai ji sužinojo, kad sugrįžęs nepažįstamas vyras – tai jos tėvelis. Po karo J. Klumbys 

dirbo Dievo žodžio sakytoju, buvo Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos narys. Jam teko ir 

krikštyti, ir laidoti. Jis nebuvo nuolankus sovietinei valdžiai. 

„Šiandieną aš esu kaip našlaitė. Visi jau išėjo...“ – teigia M. Piklaps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 8 

Jurgis Klumbys 

(vok. Georg 

Klumbies) stovi 

priešais vagoną 

Antrojo pasaulinio 

karo metais 

pav. 9 

Vermachto kareiviai 

Antrojo pasaulinio 

karo metais su 

karinėmis 

uniformomis. Jurgis 

Klumbys (vok. Georg 

Klumbies) stovi 

pirmas iš dešinės, 

1942 

 

pav. 6 

Madline Szogs, 1897 

pav. 7 

Oma Madline Szogs-Paszehr 



 

Į surinkimus – su opa Kristupu Pažėra 

Klaipėdos krašto evangelikai liuteronai meldėsi ne tik bažnyčioje, bet ir namuose. Sekmadienį, o 

neretai ir šeštadienio popietę rengtos namų pamaldos. Pasiturinčių ūkininkų trobose vykdavo 

surinkimai, į kuriuos susirinkdavo net kelios dešimtis pamaldžių pietistų. Po karo, kaip ir prieškaryje 

Saugų parapijos surinkimininkai rinkdavosi Pažėrų namuose Miškogalių kaime ir Medeliuose pas 

Tupaičius. K. Pažėra buvo Dievo žodžio sakytojas, todėl ten visada dalyvaudavo. Kartu pasiimdavo 

ir Magdikę. M. Piklaps prisimena kaip sunku vaikystėje jai buvo nueiti tokį tolimą kelią: „Nežinau, 

kodėl opa vesdavosi mane tenai, o ne vyresnį brolį Vilių. Man buvo baisu taip toli eiti. Galvodavau, 

kad nenueisiu, bet nueidavau ir pareidavau.“  

K. Pažėra kaip Dievo žodžio sakytojas buvo kviečiamas į surinkimus Priekulėje, Vilkyčiuose bei 

kituose kaimuose. „Tie, kurie priimdavo opą į savo namus, atvažiuodavo jo pasiimti. Nuveždavo ir 

parveždavo su vežimu“, – pasakoja M. Piklaps. 

Pirmasis broliuko žodis 

Iki karo pabaigos Magdalena ir Vilius namuose augo be tėvo. Mamai teko daug dirbti, todėl vaikai 

dažnai likdavo senelio globoje. Vaikaitis Vilius, klausydamasis jo maldos ,,Tėve mūsų“, išmoko  tarti 

pirmąjį žodį. M. Piklaps prisimena: „Kai mes, vaikai, dar buvom mažiukai ir net kalbėti nemokėjom 

dorai, ryte ir vakare opa mus pasisodindavo prie krosnies ant šildomo benkio. Visi kiti turėjo eiti 

dirbti, neturėjo laiko sėdėti ir klausytis jo mišių. Ir ką jūs manot? Vilius pradėjo taip kalbėti: „...ūsų, 

...ūsų“, kadangi opa kasdien kartodavo: „Tėve mūsų“.  Tai buvo pirmas žodis, kurį broliukas įsidėjo 

sau į galvą.“ 

Kelias į bažnyčią 

Nuo Klumbių namų iki Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios – beveik septyni kilometrai. Eiti reikėjo 

per laukus ir per Augustui Baldžiui priklausiusį dvarą, kuris stovėjo Petrelių kaime. Keliaujant į 

Dievo namus, vaikai žingsniuodavo priekyje, o tėvai sekė jiems iš paskos. Jie stebėjo, kad mažieji 

neišdykautų. „Buvo tokia tvarka: vaikai niekada nėjo už tėvų nugarų. Mes su broliu turėjom kaip 

kareiviai eiti prieš, kad nesusigalvotume ko nors“, – prisimena Magdalena.    

Opa išlydėdavo vaikaičius į bažnyčią sakydamas: „Sėdėkit ir kojom nebambaliuokit“. Sugrįžę jie 

turėjo prisiminti, ką bažnyčioje skaitė iš Švento Rašto. „Miegoti nebuvo galima, gink, Dieve! Atėjus 

į bažnyčią buvo draudžiama žvalgytis, negirdėti ką kunigas kalba. Turėjom ausis ištempę klausytis, 

ką jis pasakys“, – prisimena M. Piklaps. Vaikai stengėsi įsiminti ir kokias giesmes bažnyčioje giedojo, 

nes parėjus reikėjo opai pasakyti. 

Magdalenos įžegnojimas (konfirmacija)  

Evangelikų liuteronų šeimose buvo laikomasi nuostatos, kad vaikystė baigiasi tada, kai jaunuoliai 

sulaukia 14-kos metų ir yra įžegnojami (konfirmuojami). Magdalenos įžegnojimas įvyko metais 

anksčiau – sulaukus trylikos, nes 1954-tais ji turėjo pabaigti septynias klases ir laikyti egzaminus.  



Konfirmantus mokė ponia Grigolaitienė iš Saugų. Į 

pamokas Magdalenai tekdavo eiti apie septynis 

kilometrus. Mokslai truko vienerius metus.  

Šeštadienį konfirmantams reikėjo ateiti padėti 

sutvarkyti bažnyčią. Vaikai pynė girliandas iš ąžuolų 

ir berželių, o po to su kunigu Martynu Klumbiu, 

atvykusiu iš Šilutės, įsiamžino bendroje nuotraukoje. 

Mergaitės ta proga buvo pasipuošusios juodomis 

suknelėmis, prisisegusios po mirtų šakelę prie 

krūtinės. Berniukai vilkėjo tamsius kostiumus. 

Magdalena su apmaudu prisimena, kad mokytoja, 

bijodama prarasti savo darbą, tą dieną neišleido jos iš 

pamokų. Dėl to ji atvyko pavėlavusi ir nesuspėjo 

apsirengti tėvų pasiūtos naujos suknelės. M. Piklaps 

pasakoja: „Aš pavėlavusi atbėgau ir mes pozavome 

fotografui. Visi gražiai pasipuošę, tik aš – su balta 

bliuze ir tamsiu sijonu. Visam gyvenimui tas 

skausmas liko...“   

Magdalena išsaugojo savo konfirmacijos pažymėjimą su įrašu „Atsiminimui įžegnojimo dienos“, 

kuris išduotas 1953 metų rugpjūčio 23 dieną, pasirašytas kunigo Martyno Klumbio. Dokumentas ne 

atspausdintas, o parašytas ir nupieštas ranka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 11 

Konfirmantai su kunigu Martynu Klumbiu prie 

Saugų evangelikų bažnyčios. Magdalena 

Klumbytė sėdi pirma iš kairės, 1953  

 

 

pav.12 

Magdalenos Klumbytės konfirmacijos 

pažymėjimas „Atsiminimui įžegnojimo 

dienos“, pasirašytas kunigo Martyno Klumbio 

1953 m. rugpjūčio 23 d. Saugų evangelikų 

liuteronų bažnyčioje. 

 

pav. 10 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios dūdų 

orkestras – triūbininkai.  Ponia Grigolaitienė, 

kuri ruošė vaikus konfirmacijai, stovi trečia iš 

dešinės. Paskutinėje eilėje pirmi iš kairės Jurgis 

ir Mėta Klumbiai. Apie 1952 m. 

 

Fotografuota apie ...... 



2. OPA KRISTUPAS PAŽĖRA 

 

M. Piklaps prisimena iš lūpų į lūpas papasakotą istoriją apie 

pirmąjį Pažėrą, kuris įsikūrė Miškogalių kaime. 

Po baudžiavos panaikinimo Magdalenos proprosenelis 

Pažėra tapo laisvu ūkininku ir įsigijo žemės sklypą netoli 

Petrelių, drėgnoje ir durpingoje pamiškėje. Jis apsigyveno 

ten, kur buvo miško galas. Kai šalia įsikūrė ir daugiau 

žmonių, kaimas gavo Miškogalių pavadinimą. 

Senelis K. Pažėra gimė 1874 metų kovo 2 dieną. 1896–1898-

tais tarnavo kaizerio kariuomenėje Berlyne, buvo pėstininkų 

gvardiečių 4-to pulko kareivis. Pirmojo pasaulinio karo 

metais tarnavo kaizerinės Vokietijos kariuomenėje. Kovojo 

pėstininkų gretose prie Vištyčio. Susituokė su Madlyne 

Žiogaite (vok. Madline Szogs) iš Lenkų kaimo, kuri tapo 

gaspadine Pažėriene (vok. Paszehr, 1878–1938). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Pažėra Dievo žodžio sakytoju išrinktas 1921 metais. Pamaldas laikydavo lietuviškai ir vokiškai. 

Pasak M. Piklaps, į Klaipėdos kraštą įžengus hitlerininkams, už tai, kad vadovavo surinkimams ir 

pamokslavo lietuviškai, jos senelis atsidūrė gestapininkų žinioje. Buvo suimtas, tardytas, laikytas 

Klaipėdos kalėjime. 

pav. 14 

Senelis iš motinos pusės Kristupas 

Pažėra (vok. Christoph Paszehr)  

(1874–1956) stovi antras iš dešinės 

tarp kaizerinės kariuomenės karių 

prie Vištyčio. Apie 1916 m. 

 

pav. 13 

Kristupas Pažėra (vok. Christoph Paszehr) (1874–1956)  

pėstininkų gvardiečių 4-jo pulko kareivis. 1896–1898 

metais tarnavo kaizerio kariuomenėje Berlyne. 

 



Nors naciai uždraudė lietuviškas pamaldas, 1939 metų kovo 25 dieną Pažėrų ir Klumbių namuose 

vyko surinkimas. K. Pažėrą už tai areštavo ir laikė Klaipėdos kalėjimo rūsyje. Dabar šiame pastate 

Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija. Anksčiau ten buvo įsikūręs Klaipėdos policijos 

komisariatas ir Gestapas. Tuomet gestapininkų nemalonės sulaukusiam K. Pažėrai padėjo buvęs 

kaimynas Augustas Baldžius iš Petrelių, kuris vadovavo Direktorijai (1935.11.27–1939.01.20). M. 

Piklaps pasakoja: „Mano senelis kalbėjo lietuviškai. Jis buvo uždarytas gestapininkų, kadangi dirbo 

Dievo žodžio sakytoju ir surinkimus laikė lietuviškai. Neaišku kuo būtų viskas baigęsi. Kitus sušaudė, 

o jam padėjo Baldžius, kuris buvo Direktorijos viršininkas. Mama nuėjo pas jį kaip pas kaimyną ir 

sako: „Gal gali išgelbėti?“ Ir jis padėjo, senelį paleido. O kiti trys žmonės, kuriuos taip pat už 

lietuvybę buvo išvežę – dingo be žinios.“ Yra žinoma, kad kiti Dievo žodžio sakytojai: Jurgis 

Kestenius, Peldžius, Vilius Tumosa, buvo kalinti koncentracijos stovyklose. Vilius Kairys, Kopūstas, 

Mikas Lenartas jose žuvo. 

 

3. VIENTURTĖ PAŽĖRŲ DUKRA MĖTA  

 

Mėta Pažėraitė (vok. Meta Paszehr) gimė 1910 metų 

kovo 24 dieną Miškogaliuose (vok. Mischkogallen).  Ji 

buvo vienintelis likęs gyvas vaikas Madlynės ir Kristupo 

Pažėrų šeimoje. Trys jos sesutės – Anna, Madlynė, Marta 

ir keturi broliukai (vardai liko nežinomi) mirė nuo 

kokliušo. Kūdikiai gimdavo ir netrukus mirdavo. Motina 

Madlynė buvo giliai tikinti evangelikė liuteronė, Dievo 

žodžio sakytojo žmona, tačiau tuomet ji atsidūrė 

pusiaukelėje tarp pagoniško ir krikščioniško tikėjimo – 

nešė savo sergančius mažylius „apskaityti“ užkalbėtojai. 

Deja, toks gydymas nei vienai atžalai nepadėjo pasveikti. 

Sūneliai palaidoti Petrelių, o dukrelės – Miškogalių 

kaimo kapinėse. 

Vienturtė Pažėrų dukra Mėta įžegnota 1924 metais 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje. Išliko 

konfirmacijos proga gauta giesmių ir maldų knyga 

„Pagérintos giesmjû knygos <...>“ (Königsberg, 1917) 

pav. 15 

Dievo žodžio sakytojo 

opos Kristupo Pažėros 

laidotuvės. Eisena su 

kunigu Jurgiu Sprogiu 

lydi į Miškogalių 

kapinės, 1956 m. 

gegužės 31 d. 

pav. 16 

Dr. Martyno Liuterio Mažasis katekizmas, 

išspausdintas vokiečių kalba gotišku šriftu 

(Königsberg, 1918). Įrašas tituliniame 

puslapyje „Meta Paszehr. Mischkogallen.“ 



su įrašais pirmame ir galiniame viršelyje: „Paliecavok Ponui Dievui savo takus“, „Meta Paszehr“, 

„1924“. Šią knygą Mėta laikė šalia savęs iki paskutinio atodūsio.  

Tuo pat metu Meta Paszehr baigė ir mokyklą. Jai einant į paskutinę klasę, atvyko naujas mokytojas, 

kuris turėjo išmokyti klaipėdiškius sunormintos lietuvių kalbos. Tačiau dukra pasakė tėvui, kad ji 

nieko nesupranta, ką mokytojas kalba ir todėl į mokyklą neis. K. Pažėra nuėjo pas mokytoją ir su juo 

pakalbėjo. Nuo pamokų dukra buvo atleista. Rašyti lotyniškais rašmenimis Mėta taip ir neišmoko. 

Kalbėjo vokiškai ir klaipėdiškių tarme. Turėjo nemažai religinių knygų, išspausdintų ne tik vokiškai, 

bet ir lietuviškai, gotišku šriftu. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 17 

Meta Paszehr, 1919 

pav. 18 

Meta Paszehr, 1934 

pav. 20 

Merginos, lankiusios 

siuvėjų kursus. Mėta 

Pažėraitė sėdi pirma 

iš kairės, 1927 

pav. 19 

„Pagérintos giesmjû knygos <...>“ 

(Königsberg, 1917) su pirmame 

viršelyje įspaustais įrašais: 

„Paliecavok Ponui Dievui savo 

takus“, „Meta Paszehr“. Galiniame 

viršelyje – data „1924“ 



 

 

Ūkininkaitė Mėta lavinosi namų ruošos mokykloje Šilutėje. M. Piklaps papasakojo linksmą istoriją 

apie mamos studijas: „Kartą dėstytoja, atvykusi iš Vokietijos studentes išsiuntė į senąjį turgų ir liepė 

apžiūrėti vištas. Jos nuėjo, tačiau nieko naujo nepamatė. Vištos buvo kaip vištos: viena marga, kita 

rusva, kita su kuodu... Dėstytoja paklausė: „O kokie buvo tų vištų pentinai? Kaip atrodė jų ausys? Jos 

to nepamatė, nes kreipė dėmesį tik į spalvą. Merginoms vėl teko eiti į turgų įdėmiau  apžiūrėti vištas. 

Sugrįžusios jos turėjo iš naujo papasakoti, ką mačiusios.“ 

Jaunos 16–18 metų ūkininkaitės mokėsi ne tik namų ruošos, bet ir gaminti valgyti, kepti pyragus, 

siūti, siuvinėti bei austi. Magdalena prisimena: „Ką mama išmoko namų ruošos mokykloje, ypač 

pravertė vėliau, po karo, kai namuose nieko nebebuvo likę – nei patalynės, nei drabužių. Tada 

mamulytė sėdėjo staklėse ir audė...“  

Kai Magdalena pati buvo studentė, ji neapsieidavusi be mamos kepinių. Studijų draugės vėliau dažnai 

prisimindavo, kokie gardūs buvo jos atsivežti mamos pyragai... 

M. Pažėraitė už Jurgio Klumbio (vok. Georg Klumbies) ištekėjo 1936 metų birželio 5 dieną. Sutuokė 

jaunikio brolis kunigas Georg Klumbies, atvykęs iš Berlyno. Išliko jo dovana jauniesiems – „Brangi 

knygelė, kuri paaiškina Bibliją“ (išleista 1936 metais Berlyne) su įrašu vokiečių kalba: „Vestuvių 

dienos prisiminimui ir kasdieniam naudojimui nuo brolio Michael ir brolienės Elzės.“ 

Mėta buvo vienturtė ūkininko duktė, todėl jai neteko išvėdlauti – nutekėti į vyro namus. Nuvėdlavo 

vyras. Į Pažėrų ūkį atėjo jaunikis Jurgis Klumbys, tikintis evangelikas liuteronas. Jaunystėje jis buvo 

išvykęs užsidirbti pinigų į Ameriką ir ten gyveno 10 metų. Kai grįžo, žmonės jį vadino Džordžu. 

M. Piklaps išsaugojo maldaknygę Jono Arnto „Rojaus Darʒelis“, kuri išspausdinta Priekulėje 1911 

metais, o įrišta  Otto Sekunna knygrišykloje Šilutėje (Heydekrug) tėvų vestuvių proga. Knygos 

galiniame viršelyje aukso spalvos raidėmis įspausti jaunųjų asmenvardžiai ir vestuvių data: „Meta u. 

Georg Klumbies 5. 6. 1936“. Pasak Magdalenos, Klaipėdos krašte vestuvių proga jauniesiems buvo 

dovanojamos religinės knygos. Iš įrašo tituliniame puslapyje galima spręsti, kad ši knyga – Jakob ir 

Gretes Redweiks dovana. Atsiminimui įrašytos eilutės iš Dovydo psalmių: „Tu iszklausai malda todel 

ateit tawespi Zmones. Ps. 65. 3. Ant atsemenimo Jakob er Grete Redweiks“. 
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Ūkininkaitės, lankiusios 

namų ruošos kursus 

Šilutėje. 

Mėta Pažėraitė stovi 

antra iš kairės, 1929 



  

 

 

„Išlaikėme ir seną siuvinėtą paveikslą, kurį mamai vestuvių proga padovanojo draugė Keraitikė iš 

Lankupių“, – pasakoja Magdalena. Įrėmintas dailus rankdarbis kabėjo tėvų namuose, šalia vestuvinės 

nuotraukos. Paveiksle kryželiu išsiuvinėtas Viešpaties Jėzaus maldos ketvirtasis prašymas vokiečių 

kalba: „Mūsų kasdienės duonos duok mums šiandien.“ 
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Meta Paszehr ir Georg Klumbies vestuvių 

dieną, 1936 m. birželio 5 d. 
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Jono Arnto „Rojaus Darʒelis“. Galinis viršelis su  

įrašu: „Meta u. Georg Klumbies 5. 6. 1936“ 
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Jaunikio brolio kunigo Michael Klumbies 

ir jo žmonos Elzės dovanota knyga Mėtos 

Paszehr ir Georg Klumbies vestuvių 

proga.  1936 m. birželio 5 d. 

„Brangi knygelė, kuri paaiškina Bibliją“, 

išleista 1936 metais Berlyne, su įrašu 

vokiečių kalba: „Vestuvių dienos 

prisiminimui ir kasdieniam naudojimui 

nuo brolio Michael ir brolienės Elzės.“ 

Vėliau atsiradęs Mėtos Klumbienės įrašas 

mėlynu rašalu vokiečių kalba: „Petrellen 5 

Juni 1936“. 

 

 



 

4. PAŽĖRŲ IR KLUMBIŲ NAMAI 

 

Proprosenelis Pažėra, įsikūręs Miškogaliuose pasistatė medinę 

trobą, kuri išstovėjo iki 1930 metų. Tada M. Piklaps senelis 

Kristupas Pažėra (vok. Christoph Paszehr) sumūrijo dviaukštį 

raudonų plytų namą. Paveldėjęs tėvoniją, jis sumokėjo paskirtas 

dalis broliui Martinui Pažėrai (vok. Martin Paszehr) ir seseriai 

Anikei (vok. Anna Paszehr-Ellmies, 1884–1953). „Kai 

Miškogalių kaime ūkį perėmė mano tėtukas Jurgis Klumbys, atėjo 

Klumbiai. Aš jau esu kelinta karta ir dabar mes esam Piklaps 

šeima....“ – teigia Magdalena. 

Namuose tarnavo vokietės merginos. Viena buvo atsakinga už 

namų ruošą viduje, kita atlikdavusi ūkio darbus. Į šeimą jos buvo 

priimtos kaip savos. Kartu šventė šventės, kėlė vestuves. Išliko 

Gretės Gibisch, tarnavusios pas K. Pažėrą vestuvių nuotrauka. 

Fotografuota apie 1930–1936 metus prie šeimininkų namų. 

Vėliau, kai Gretė tekėjo antrą kartą, ji dėvėjo juodos spalvos 

suknelę. 

Samdiniai gyveno atskirame name. Dirbti visur reikėjo, bet jie 

džiaugdavosi, kad pas Pažėrus ir Klumbius gaudavo gerai 

pavalgyti.  
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Mėta Pažėraitė su tėvais  prie namų Miškogalių kaime, 1932. 

Kairėje sukrauta plytų krūva, likusi nuo namo statybų 1930-tais 
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Pažėrų tarnaitė Else Breyer 

pav.25 

Christoph Paszehr sesuo tante Anna 

Paszehr-Ellmies, (1884–1953) su 

vyru Ellmies apie 1908 m. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per centrines namo duris kasdien nevaikščiota. Įėjimas vedė iš dešinės. Pirmieji du langai – virtuvė, 

toliau sekė miegamasis ir mergų kambarys, vadinamoji kamara. Kitam gale, iš kiemo pusės buvo 

opos K. Pažėros didysis surinkimų kambarys ir du mažesni kambariukai. Namo apačioje net trejos 

durys vedė į sandėliuką, kurį vadino kamara ir rūsį. Ši patalpa vadinta kelneriu. 

Kiemas buvo užtvertas. Namus juosė tvorelė ir mažieji vartukai. Į laukus vežimai išvažiuodavo pro 

didžiuosius vartus, kurie buvo dvigubi ir ilgi. Kieme stovėjo šulinys su svirtimi. Nuo jo į staldį (tvartą) 

buvo nuvesti vamzdžiai – girdyklos gyvuliams. 
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Pažėrų tarnaitė Anna Girot, 

1924 

pav. 28 

Gretės Gibisch pirmosios vestuvės Miškogalių kaime. Apie 1930–

1936 m.  

Mėta Pažėraitė dar netekėjusi, stovi antroje eilėje pirma iš dešinės. 

Madlynė Pžėrienė stovi trečioje eilėje antra iš dešinės (su tamsia 

skarele). Senoji kaimynė Madlynė – trečioje eilėje, ketvirta iš 

dešinės (centre, su tamsia skarele). 
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Mažieji kiemo vartai ir šulinys su 

svirtimi, 1978 

Už vartų stovi  tėvelis Georg 

Klumbies ir žentas, dukros 

Magdalenos vyras Ernst Johann 

Piklaps. 



Nuosavybės dokumentuose vokiečių kalba rašoma, kad ūkis valdė 42 hektarus žemės. Darže augo 

pomidorai, agurkai, svogūnai. Kolūkio laikais šeimai leido dirbti tik 60 arų žemės. Tada tėtukas J. 

Klumbys išarė pusę kiemo ir ten buvo auginamos bulvės, burokai.  

Sodybai priklausė nemažai ūkinių pastatų. Kieme stovėjo ilga malkinė, kurioje tilpo trims metams 

sudėtos malkos. Netoliese buvo ratnyčia, kuri vėliau vadinta šiūre. Ji buvo su nuolaidžiu stogu, skirta 

laikyti geriems vežimams ir puošnioms rogėms.  

M. Piklaps džiaugiasi, kad ir šiandien kiemo viduryje gražiai veši mamos Mėtos pasodintas 

riešutmedis – „raudonas riešutas“. Anksčiau netoliese augo ir dar trys aukšti medžiai. Liko tik 

ąžuolas. Nei didžiulio klevo, nei kaštono nebėra... Prie klevo buvo senasis šulinys, kurio vanduo 

atrodė skaidrus, bet rudas. Jį naudojo maistui. Šulinį reikėjo nuolat valyti – įpilti žvyro.  

 

5. BESIBAIGIANT KARUI KILUSI SUMAIŠTIS 

Rusų atėjimas 

Tokios karo baigties niekas nesitikėjo... Kai 1944 metų spalį užėjo rusai, jie pirmiausia nujojo su 

šeimininkų arkliais... M. Piklaps prisimena: „Mano tėvai turėjo keturis arklius. Kad bomboms 

krintant staldžiuose (tvartuose) gyvuliai nesudegtų, juos išvedė į pievas. Tačiau atėję rusai užsėdo ant 

jų ir nujojo...“ Kaimynas Magdalenos mamai tesuspėjo pasakyti: „Žiūrėk, Mėta, kur  tavo arkliai!“  

Nuo atėjūnų nukentėjo netgi Magdikės žaislas – mylima lėlė... 

Žiemą Klumbių namuose ant užšalusio prūdo buvo įrengta karuselė – prie karties pririštos rogės. 

Subėgę Miškogalių kaimo vaikai  ten mėgo suktis ir pramogauti. Kartą, atlėkęs Magdikės draugas 

pranešė: „Tavo lėlei nusuko galvą!“ Ji parbėgo į namus ir pamatė, kad lėlė sulaužyta. O kokia graži 

ji buvo! Mergaitė užaugo be lėlės, tik su namuose pasiūtu medžiaginiu meškiuku, kuris buvo „su 

tabaluojančiom rankom ir kojom“. Gimimo dienos proga dovanų gaudavo ne mergaitė, bet 

meškiukas. Kartu gyvenusi berlynietė tantė Lina Ellmies iš mažų audinių gabaliukų jam kasmet 

pasiūdavo naują suknytę ir paltuką. Šias dovanas meškiukas gaudavo iki tol, kol mažoji Magdikė 

užaugo. 
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Sesutė Magdalena Klumbytė ir broliukas 

Vilius Klumbys prie savo namų Miškogalių 

(dabar Petrelių) kaime karo metais.  

Magdalena su savo mylima lėle, kurią 

prarado baigiantis karui. 

 



Klumbių namai, tapę prieglobsčiu 

Baigiantis karui Klaipėdos krašto gyventojams buvo įsakyta palikti savo namus ir trauktis į Vakarus. 

Pirmasis pasitraukimas vyko 1944 metų rugpjūčio mėnesį, bet tie žmonės sugrįžo. Antrą kartą buvo 

bėgama spalį. Susikrovę reikalingiausius daiktus į vežimus, moterys su vaikais ir seneliais važiavo 

Šilutės, Kintų link ir pasukdavo į Rusnę. Kai imdavo kristi bombos, žmonės nusukdavo nuo 

pagrindinio kelio ir glaudėsi artimiausiose sodybose.  

Miškogalių kaime pas Klumbius buvo apsistoję daug pabėgėlių, kurie kraustėsi nuo Klaipėdos ir 

Kretingos. Iš viso čia prisiglaudė apie septyniasdešimt žmonių. Geros širdies, atjaučiantys 

šeimininkai patys buvo susigrūdę viename kambarėlyje. Vaikai miegojo vienoje lovoje. 

Pilnas kiemas buvo pristatytas vežimų su būdomis. Visur girdėjosi baisus ermidelis. M. Piklaps 

prisimena: „Vaikai bliauna... Atsiprašau, kad taip sakau, bet taip buvo. Mažieji labai mėgo cukraus 

masę – cukerkandas. Vieni iš svetimo vežimo jas paimdavo ir jiems paduodavo. Tada atbėgdavo tie, 

iš kurių vežimo paėmė. Vėl verkia... Tėvai versdavo atiduoti atgal tai, ką gavo...“  

 

 

Po karo visi tikėjosi sugrįžti į savo namus. Brangesnius daiktus, dažniausiai indus, slėpdavo – 

pakasdavo. Prie Klumbių namų buvo sunku rasti laisvos vietos naujoms slėptuvėms. M. Piklaps 

prisimena kaip mamulytė sakė: „Ten, kur ėjau ką nors paslėpti, radau jau padėta...“  

Daug senyvo amžiaus žmonių, kurie bėgdami nuo fronto apsistojo Klumbių namuose, toliau keliauti 

nebepajėgė. Iš ten jie palydėti į amžiną poilsį Miškogalių kapinėse.  

Magdalenos tėvai buvo susitarę, kad mamulytė su vaikais ir kitais artimaisiais nesitrauks, lauks 

tėtuko, kol jis sugrįš. 

„Naktis, kurią aš prisimenu...“ 

Į didelius namus, tokius kaip Klumbių, girti rusų kareiviai ateidavo ieškoti moterų. Jie daužydavo į 

duris ir šaukdavo: „Khozyayka, otkryvay (хозяйка открывай)!“   

Vieną naktį, kai jie pabeldė į duris, senelis K. Pažėra ilgai delsė jas atidaryti. Jis krenkštė... Tai buvo 

ženklas, kad kareiviai palauktų. Mažoji Magdalena slėpėsi už opos nugaros... 

M. Piklaps pasakoja: „Namuose buvusios moterys užbėgo į viršų ir užsišovė duris. Apačioje liko tik 

viena senutė, kuri buvo garbinguose metuose ir vienas senas vyras, pavarde Kunkis. Senutės duktė 
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Pažėrų ir Klumbių gyvenamasis namas 

Miškogaliuose (dabar Petreliuose), 

pastatytas 1930 metais. Centre buvo didieji 

vartai, o iš dešinės – mažieji. Kairėje – 

senasis šulinys. 

Bėgdami nuo fronto  čia glaudėsi apie 70 

pabėgėlių. Savieji buvo susigrūdę viename 

kambarėlyje. Vaikai miegojo vienoje 

lovoje. 

 



užlipo į viršų ir pasislėpė su kitomis moterimis. Įsiveržę girti rusai rado tik tą seną moterį ir ją 

gvaltavojo, o jinai šaukė savo dukrą, kuri buvo viršuje: „Ane gelbėk! Ane gelbėk!“ Dukra žinojo, kad 

negali atsiliepti...“ 

Magdalenai tebuvo ketveri, bet ji puikiai prisimena tą tykų rytmetį po siaubingos nakties: „Viskas 

aplinkui atrodė neįprastai nuščiuvę. Mačiau kaip kiekviena iš tų moterų, kurios buvo viršuje, ėjo ir 

dėjo močiutei kažką į delną. Viena cukraus, kita razinų, kita dar kažką... Visos jautė dėkingumą už 

tai,  kad jas išgelbėjo. Aš neklausiau savo mamos apie tai. Ši mintis man neatėjo į galvą. Tada buvau 

per maža domėtis, kas čia atsitiko ir kodėl jai duoda, o mums kaip vaikams – ne... Tai buvo vienintelis 

dalykas, kurio aš ilgai nedrįsau savo tėvų paklausti...“ 

6. TRIS KARTUS IŠVARYTI 

Pirmasis išvarymas 

„Iš namų mus išvarė tris kartus. Čia ilga istorija, kuri prasidėjo iš 1944-ųjų į 1945-tus...“ – pasakoja 

M. Piklaps. – Buvo 1944 metų žiema, kada pirmą kartą buvom priversti palikti savo namus. Į kambarį 

įpuolė girti rusai ir ėmė mušti opą, kuris sėdėjo prie krosnies ant benkio. Mama šaukė, kad neužmuštų, 

bet ji nemokėjo gerai kalbėti rusiškai.“  

Rusų kalba M. Klumbienei buvo šiek tiek žinoma iš vaikystės, kai Pirmojo pasaulinio karo metais jos 

tėvas K. Pažėra tarnavo Vokietijos kariuomenėje. Tada į namus buvo atsiųsti rusų belaisviai, kad 

padėtų prie ūkio darbų. Dukrelei Mėtai tuomet tebuvo ketveri. Vienas iš belaisvių mergaitę taip 

šaukdavo: „Mėtyčiuk, Mėtyčiuk! Tada paimdavo ją ant rankų, apsiausdavo su atlapais ir nunešdavo 

pas kaimynus pažaisti su jų vaikais. Keletą rusiškų žodžių M. Klumbienė buvo išmokusi iš tų laikų.  
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Rusų belaisviai, kurie dirbo klaipėdiškių ūkiuose 

Pirmojo pasaulinio karo metais. Vienas iš belaisvių 

gyveno ir dirbo Pažėrų  ūkyje, 1916 
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Meta Paszehr, 1916 

 



Vestuvinė nuotrauka primena siaubingą dieną 

M. Piklaps šeimos albume saugoma tėvų vestuvinė nuotrauka, kuri anksčiau kabėjo namuose ant 

sienos. Ji suniokota, kai kurie žmonės nebeatpažįstami, likę be veidų... Magdalenai ši nuotrauka 

primena siaubingą dieną, kada pirmą kartą šeima buvo išvaryta iš savo namų. Ji pasakoja: „Kai užėjo 

rusai, mes turėjome skubiai išeiti iš savo namų... Pirmiausia kareiviai su šautuvais sudaužė visas 

lempas, kurios ant lenciūgų kabojo. Pasidarė  tamsu... Kai šviesos nebeliko, jie išdaužė paveikslų 

stiklus, todėl tėvų vestuvių nuotrauka liko sugadinta...“ 

  

 

„Kulak, kulak!“ – šaukė rusai atėję. Pasak pasakotojos, jie nėjo į kokią mažą „būdelę“, bet rinkosi 

didesnių ūkininkų sodybas. Miškogalių kaime stovėjo trys dideli raudonų plytų namai: Klumbių, 

Klimkaičių ir Barkovskių. Kitų trobos buvo medinės. 

Tuomet įsiveržę rusai pasakė, kad per pusę valandos visi turi apleisti namus. M. Piklaps prisimena: 

„Nieko nebuvome susiruošę. Senelis iš kažkur parsivedė arklį. Turėjome šlypkas, su kuriomis per 

darbymetį veždavom padargus iš lauko. Šlajos buvo išeiginės rogės, o šlypkos – paprastos, darbinės. 

Bet tik jos namuose tebuvo užsilikusios.“ 

Pas Klumbius iš Berlyno buvo atvykusi tolima giminaitė tantė Lina Ellmies. Ją atvežė su „ratais“ – 

senoviniu invalido vežimėliu, nes negalvojo, kad čia „ateis rusas“. Norėjo apsaugoti ligotą moterį nuo 

pav. 35 

Rusų kareivių suniokota vestuvinė nuotrauka.  

Meta Paszehr ir Georg Klumbies vestuvių dieną su svečiais Miškogalių (dabar  Petrelių) kaime. Šalia 

jaunikio sėdi nuotakos tėvai – Madline Szogs-Paszehr, Christoph Paszehr ir kunigo  Michael Klumbies 

žmona. Šalia nuotakos – jaunikio tėvai – Michael Klumbies, Katarina Klumbies ir jaunikio brolis kunigas 

Michael Klumbies,  1936 m. birželio 5 d. 

 



karo, kai Berlyne „kris bombos“. Berlynietę tetą Liną tuomet išstūmė už skūnės (daržinės), kur 

stovėjo šiaudų kūgis ir apdengė su skara. Vėliau ji guodėsi: „Aš galvojau, kad čia turėsiu sušalti...“ 

Kartu gyveno ir senelio K. Pažėros sesuo Anna Paszehr-Ellmies, kuri buvo ištekėjusi už tetos Linos 

brolio. Ji dėl amžiaus jau nenulaikė pusiausvyros, vaikščiojo tik įsikibusi. Pakinkius arklį, ant šlypkų 

užkėlė berlynietę tetą invalido vežimėlyje, pasodino senelio seserį ir vaikus – Magdikę su broliuku 

Viliumi, o mama Mėta su seneliu ėjo šalia – vienas iš vienos šlypkų pusės, kitas iš kitos...  
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Tantė Lina Ellmies (1896–1955) (kairėje) su  patarnautoja savo 

namuose Berlyne. Fotografuota prieš Antrąjį pasaulinį karą 

pav.36  

Tantė Lina Ellmies (1896–1955) 

savo namuose Berlyne 
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Mėta Pažėraitė-Klumbienė sėdi pirma 

iš kairės su dukrele Magdalena. Šalia 

tantė Lina Ellmies su Mėtos sūnumi 

Viliumi Miškogalių (dabar Petrelių)  

kaime karo metais. 

Kaimynė Marie Lorat stovi pirma iš 

kairės. Šalia jos – dvi tarnaitės, 

tarnavusios karo metais. Vienos iš jų 

vardas Mėta. 



 

Kai jie lėtai judėjo keliu, iš paskos atsivijo du rusų kareiviai pakinkytose rogėse. Abu buvo įkaušę. 

Vienas su šautuvu ėmė taikytis į žmones. Laimei kitas, kuris buvo ne toks girtas, sudavė jam per 

rankas ir ginklą išmušė. Per sąmyšį arkliai nesustojo ir rusų kareiviai nuvažiavo toliau... Taip šeima 

išsigelbėjo.  

Tuomet visi apsistojo Lašų kaime, esančiame už penkių kilometrų. Mama Mėta atsiminė, kad ten 

gyvena tolima giminaitė Prancienė. M. Piklaps, nors buvo tik kelių metukų, prisimena: „Tantė 

Prancienė mus priėmė. Kiek ir kokių daiktų mama buvo susimetusi į maišą, aš negaliu pasakyti, nes 

buvom priversti išvykti taip kaip stovim... Neturėjom pasiėmę nei bulvių, nei duonos... Iš ten mama 

vis nueidavo į Miškogalius pažiūrėti, kada galėsim sugrįžti, o po trijų mėnesių parėjom atgal į savo 

namus.“  

Antrą kartą išvaryti 

„Kai po kurio laiko mus antrą kartą išvarė, apsistojome netoli – kitoje kelio pusėje, senelio brolio 

Martin Pažėro namuose“, – pasakoja M. Piklaps. Šeimininkas jau buvo miręs. Sodyba priklausė jo 

sūnui, M. Klumbienės pusbroliui, kuris su šeima pasitraukė į Vokietiją. Prižiūrėti namus ten buvo 

palikta sena močiutė Madlynė, pas kurią visi ir apsistojo. Ramu buvo neilgai. Po trijų dienų atėjo 

rusai ir vėl liepė kraustytis. Sakė: „Turit išeit, jūs per arti savo namų esate.“  

Po karo, kol namas dar stovėjo ir buvo gyva senoji Madlynė, Magdalena su broliuku Viliumi 

nubėgdavo vakarais ten pakūrenti krosnį, kad likusi viena senoji kaimynė nesušaltų. Kai ten įgriuvo 

kaminas – J. Klumbys kitoje namo pusėje sumūrijo naują krosnį. Žmonės stengėsi palengvinti vieni 

kitų naštas. Pagalba ištikus nelaimei buvo savaime suprantamas dalykas... 

Trečiasis išvarymas 

Kai šeima buvo išvaryta trečią kartą, atsidūrė Miškogalių kaimo pakraštyje, už Mažonų, Klimkaičių 

sodyboje. Tų namų šeimininkai jau buvo išvažiavę į Vokietiją. Dideliame name glaudėsi keletas 

šeimų. Laisvas buvo didysis surinkimų kambarys, vienas mažas kambarėlis ir virtuvė. Visi išsiteko, 

tačiau valgyti nebuvo ko. „Mes neturėjom nieko – nei maisto, nei indų. Mus išvarė. Šeši žmonės 

sėdėjo prie stalo ir tik vienas didžiulis aliuminis bliūdas buvo pastatytas...“ – liūdnai prisimena M. 

Piklaps.  

Tada rusai leido mamai pareiti į savo namus pasiimti bulvių ir malkų. Atėjusi ji į kurbį (krepšį) 

įsidėdavo ir kelis indelius mėsos konservų, kuriuos parsinešdavo paslėpusi tarp bulvių. Bet kiek 

paneši su vienu krepšiu! Vaikus palikusi kelneryje (rūsyje)  M. Klumbienė su nešuliu eidavo iki 

miško, ten viską išsikraudavo ir vėl sugrįždavo.  

„Kartą palikti rūsyje vieni mes ėmėme nerimauti ir verkdami išėjome ieškoti mamos. Rusai, pastebėję 

kas vyksta ir pamatę mamos krepšyje bulves bei konservus, uždraudė jai į savo namus pareiti“, – su 

skausmu prisimena M. Piklaps. – Aš nežinau iš ko mes pusę metų gyvenom, kaip mama vertėsi... 

Tuose namuose, kur buvome apsistoję, be mamos dar gyveno senelis, senelio sesuo, berlyniškė teta 

ir mes, du maži vaikai. Tiek burnų reikėjo išmaitinti! Kaip?.. Nežinau, negaliu pasakyti...  Mama 

dieną naktį meldėsi, kad neišeitume ubagais...“ 

 



6. POKARIS 

Likę tušti namai 

Kada leido sugrįžti į savo namus, ten mažai ką berado. Nebebuvo likę nei rūbų, nei baldų... Kambaryje 

tebestovėjo tik Magdalenos mamos kraitinė spinta. Ji buvo keistai pasukta prie sienos, per stebuklą 

nesudaužyta, net durų veidrodis nebuvo išmuštas... Spinta padirbta 1936 metais, kai vienturtė 

ūkininkų Pažėrų dukra Mėta tekėjo už vyro Jurgio Klumbio. Jaunamartei buvo užsakytas prabangus 

naujoviškas kraitis, kurį sudarė ne tradicinės kraičio skrynios, o ąžuoliniai baldai: spinta, komoda, 

prailginamas stalas, šešios kėdės, lovos ir spintelės prie jos.  

Sugrįžusi į ištuštėjusius namus M. Klumbienė ėjo per kaimą ieškoti svetimų žmonių išnešiotų baldų. 

Miegoti juk reikėjo ant kažko! „Surado tik vieną lovą, komodą, ištraukiamą stalą ir tris kėdes...“ – 

prisimena M. Piklaps. 

Kelneryje buvo laikomi stiklainiai su konservuotomis daržovėmis ir uogienėmis. Ten šeimininkavę 

rusų kareiviai bijojo šiuos gaminius valgyti, bet kitiems nepaliko – metė per langą. Prie namų buvo 

sumestas didelis kaupas sudaužytų stiklainių... 

Vežimas į Sibirą 

Miškogalių kaime vežimas į Sibirą prasidėjo 1949-ais. 

„Mes nežinojom kas yra tas „vežimas“. Pakinkyti arkliai važiavo pro šalį, bet kaime niekas nežinojo 

kas atsitiko. Mane mama nusiuntė pas kaimynus pasiklausti, kas dedasi – ar karas prasidėjo? Aš 

nubėgau į gretimą sodybą palei griovį. Kaimynės – močiutė ir jos duktė buvo metuose, jos nieko 

nežinojo.... O tuomet jau vežė žmones į Sibirą. Išsivedė ir mūsų tėtuką“, – pasakoja M. Piklaps.  

Po kurio laiko kartu su J. Klumbiu į namus atėjo vyras iš valsčiaus. Mama Mėta tėčiui į maišą įmetė 

duonos ir konservų, bet atėjęs žmogus pasakė: „Žinai, Klumbiene, nieko neduok, tavo vyras sugrįš. 

Mes atėjom tik arklio ir vežimo.“  

Klumbių šeimos neišvežė. Paėmė tik arklį ir vežimą. Baisūs vežimai kaime tęsėsi visą savaitę...  

7. PRARASTA TĖVIŠKĖ 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 39 

Magdalena Klumbytė-Piklaps tėviškėje 

Miškogalių (dabar Petrelių) kaime prie 

mamos sodinto „raudono riešuto“, 2022 

pav.40 

Magdalena Klumbytė-Piklaps tėviškėje Miškogalių (dabar 

Petrelių) kaime prie savo vaikystės namų durų, 2022 

 



Naujakuriai Pažėrų ir Klumbių namuose 

Pažėrų ir Klumbių namas statytas gyventi dviem šeimoms. Seneliai turėjo teisę pasilikti savo gale 

„ant išimtinės“. Taip vadintas tarpusavio susitarimu nustatytas išlaikymas. Vaikai privalėjo prižiūrėti 

tėvus. Tačiau po karo gyvenimas pasikeitė. Tuščius klaipėdiškių namus „užtūpė“ naujakuriai, kurie 

buvo neūkiški ir tinginiai. Jie pirmiausiai sukūrendavo skūnes (daržines), o po to pradingdavo viskas, 

ką buvo galima sukūrenti. „Įsisėdę“ jie gyvendavo tol, kol turėjo ką kūrenti...  

Pirmieji Klumbių naujakuriai buvo ta šeima, kuri į sodybą atsikėlė kaip į kažkelintą gyvenamąją vietą. 

Tie žmonės po karo jau buvo spėję nugyventi net kelis namus... Kolūkis gyventojams privalėjo 

suteikti naują būstą, jeigu namas tapdavo avarinės būklės.  

Vienas iš čia gyvenusių atėjūnų buvo senyvo amžiaus, ūmaus būdo nebylys, nemokėjęs tvardyti savo 

įniršio. Jo gyvenimas pasibaigė tragiškai. Vėliau kaimas įvairiai kalbėjo apie to įvykio priežastis. 

Arnold Piklaps iš vaikystės su skausmu prisimena vieną apsilankymą buvusioje senelių sodyboje. Tą 

kartą senolis išdykaujantį vaiką sumanė sudrausminti pagaliu ir nusitaikęs paleido jį tiesiai į galvą. 

Prireikė net skubios medikų pagalbos. Todėl Arnold prisiminimai iš senelių tėviškės nėra šviesūs ir 

geri... 

Pažėrų ir Klumbių sodyboje stovėjo Klaipėdos kraštui būdingas staldis (tvartas), kurio vienas galas 

buvo molinis, o kitas – raudonų plytų. Deja, atkūrus Lietuvos Respubliką, po 1990-jų, geros kokybės 

raudonos plytos tapo paklausia preke ir ši ūkinio pastato pusė netrukus buvo nugriauta – juk mokėta 

„už plytą po litą“...  

Į vieną kambarį durys visada buvo uždarytos tik todėl, kad per stogą lašnojo. Nauji gyventojai 

nesirūpino pakeisti porą čerpių ar lentų, bet uždarė kambarį ir nebenaudojo...  

 

 

 

pav. 41 

Jurgis Klumbys su gydytojo Osvino Kybranco sūnumi Artūru Miškogalių (dabar 

Petrelių) kaime prie raudonų plytų staldo (tvarto) ir šiūrės, kurioje buvo laikomi 

rakandai. Kybrancų šeima atvažiuodavo pasisvečiuoti pas Klumbius iš Klaipėdos. 

Erna Kybrancienė (gim. Klumbies) – Osvino mama buvo Jurgio Klumbio pusseserė 

– Klumbikė. 

 

 



Praeities prisiminimai 

Palei keliuką, vedantį į Pažėrų ir Klumbių tėviškę, anksčiau augo ąžuolai – visa jų eilė. Dabar liko tik 

keletas medžių. Sovietmečiu, kai sodybos buvo naikinamos, melioratoriai ąžuolus vertė ir sumesdavo 

į duobes arba parduodavo už pusę litro degtinės...  

Sodyboje nuo seno lizdus suko gandrai. Į skūnią (daržinę) su gandralizdžiu 1946-tais trenkė 

perkūnija. Ūkinis pastatas sudegė kaip degtukų dėžutė. Po gaisro stalde (tvarte) augo išsigelbėjęs 

vienišas gandriukas. Apsigyvenę atėjūnai-girtuokliai šiuos niekuo nekaltus paukščius niokojo, 

teigdami, kad gandrai atneša gyvates. To senieji Miškogalių kaimo gyventojai niekada nebuvo nei 

matę, nei girdėję...  

Name kadaise puikavosi net penkios sumūrytos krosnys. Vėliau naujieji šeimininkai jas išgriovė ir 

pardavė. Gaila, kad nebespėta įamžinti nuotraukose. 

Palėpėje buvo šviesu. Patalpas apšviesdavo stogo apačioje sudėti nedideli langiukai. Vėliau naujieji 

šeimininkai juos užtinkavo. Palei kaminą buvo galima įeiti į šalto rūkymo rūkyklą. Ten kabojo mėsos 

gaminiai. Kiaulės buvo skerdžiamos vėlyvą rudenį, o mėsa rūkoma prieš Kalėdas. Išrūkyti dešras, 

kumpius, lašinius Klumbių prašydavo ir kaimynai. Kai kaime vyko vežimas į Sibirą, tokie produktai 

gelbėjo šeimas nuo bado. Ne visi stribai, sovietiniai aktyvistai ir kiti, kurie dalyvavo gyventojų 

trėmimuose, buvo sužvėrėję. M. Piklaps prisimena, kad tremiamai Vaškių šeimai buvo leista atvykti 

pas Klumbius pasiimti savo išrūkytų lašinių.  

Name buvo dar ir trečias aukštas. Pačiame viršuje tėvai nuo mažųjų slėpė Kalėdų senelio, kurį 

vokiškai vadino Weihnachtsmann, rūbus ir barzdą. Bet Magdalenos brolio Viliaus vaikai juos kartą 

aptiko. Į trečią aukštą buvo galima patekti tik stačiais laiptais, kurie buvo be turėklų. Bet nieko 

nepaslėpsi nuo vaikų! Nors tą kartą paslaptis buvo atskleista, tačiau mažieji kasmet nekantriai 

laukdavo gerojo Weihnachtsmann su pakuliniu dovanų maišu. Kalėdų senelis apsirengdavo išverstais 

kailiniais, jo barzda buvo padaryta iš linų, o kepurė – kailinė.  

Magdalenos brolis Vilius Klumbys su žmona Inge bei penkiais vaikais šiuose namuose gyveno iki 

1980-jų. Jiems buvo leista išvažiuoti, nes marčios tėvas Kančaitis negrįžo iš karo namo, o vyko tiesiai 

į Vokietiją. Jis pasinaudojo šeimos suvedimo įstatymu ir išsikvietė dukters Ingės šeimą į Vokietiją. 

Vaikaitis Arnold prisimena, kokia brangi seneliams Klumbiams buvo jų tėviškė „Iš savo namų jie 

išsikėlė 1982 metais, bet ten ir vėliau nuvažiuodavo, nes traukė gimtinės ilgesys. Nuvykę 

aplankydavo netoliese esančias kapines. Iš naujųjų šeimininkų seneliai buvo išprašę mažą sklypuką 

darže, kur užsiaugindavo sau daržoves.“  

 

 

Vaikų baubas „baisi varlė“ 

Anksčiau prie namų, už kiemo vartų buvo du prūdai. Kai melioracija juos užvertė, iškastas mažesnis 

tvenkinys. Vaikams drausta prie jo artintis. Gąsdinta, kad ten gyvena „baisi varlė“.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartą Arnold tėvelis Ernst Johann Piklaps taisė senelio mašinos padangą ir baigęs darbą prasitarė, 

kad eis prie prūdo patikrinti, ar gerai suklijavo. Šiuos žodžius išgirdęs sūnus bėgo per kiemą 

šaukdamas: „Papa valė! Papa valė!“ Gerai kalbėti dar nemokėjęs vaikas tėvelį norėjo apsaugoti, kad 

jo neįsitrauktų prūde gyvenanti varlė. Klaipėdiškiai tėvelį vadino savu žodžiu papa, senelį – opapa, 

o senelę – oma. 

Vaikų bauginimai nebuvo be pagrindo. Vieną kartą prie prūdo vos nenutiko nelaimė. Ten buvo 

įmestos senos durys. Jos plūduriavo tarsi lieptas. Ant durų pasilipę šeimininkai plaudavo bulves, 

semdavo vandenį daržui laistyti. Kartą, senelis Jurgis Klumbys iš apsemto lauko ėjo parvaryti žąsis 

(rudenį laukas užtvindavo nuo Minijos ir Tenenio) ir netyčia paliko vartelius pravirus. Tuo 

pasinaudojęs mažasis Arnukas atpėdino jam iš paskos. Senelis vaiką pamatė jau ant plūduriuojančių 

durų bestovintį. Tereikėjo žengti ir būtų neberadęs...  

Muziejus liko neįkurtas 

1983 metais Klumbių namuose planuota įkurti Klaipėdos krašto etnografinę sodybą – pamario 

laukininko muziejų kaip Šilutės muziejaus filialą. Jau buvo gautas ir Kultūros ministerijos raštas. Ten 

buvo likę seni paveikslai, linų apdirbimo įrankiai, dalis baldų. Jurgio ir Mėtos Klumbių buvo prašoma 

dar kurį laiką pagyventi savo namuose, kol muziejus įsikurs, kad daiktai nebūtų išnešioti. Tačiau 

planai liko neįgyvendinti. Vėliau name apsigyvenę girtuokliai viską, ką rado išnešė ar sukūreno... 

Klumbiai išeidami išsinešė tik jiems brangias religines knygas. Gaila, bet paveikslai iš surinkimų 

stubos (kambario) – „Paskutinė vakarienė“ ir „Kristus su erškėčių vainiku“ jau buvo prapuolę... 

pav. 42 

Klumbių šeima. Magdalena su 

tėvais ir broliu Viliumi 

pav. 43 

Seneliai Mėta Pažėraitė-

Klumbienė ir Jurgis Klumbys 

su vaikaičiu Arnold prie 

namų Miškogalių (dabar 

Petrelių) kaime, 1976 m. 

liepos 3 d. 

pav. 44 

Seneliai Mėta Pažėraitė-Klumbienė 

ir Jurgis Klumbys su dukros 

Magdalenos sūnumi Arnold ir 

sūnaus Viliaus vaikais prie namų 

Miškogalių (dabar Petrelių) kaime, 

1978 m. birželio 4 d. 

Arnold stovi pirmas iš kairės, šalia 

mažosios pusseserės Esteros. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav. 45 

Pažėrų ir Klumbių namas ir ūkinis pastatas 

Miškogalių (dabar Petrelių) kaime. Šalia sodybos 

augusio seno ąžuolo šiandieną nebėra. Fotografuota 

apie 1973–1974 m. 

 

 

pav.47 

Pažėrų ir Klumbių namas ir kiemo varteliai. Prie jų 

atremtas atvykusio svečio mopedas. Kairėje – senas 

ąžuolas, kuris liko iki šių dienų. Apie 1970 m. 

 

pav. 46 

Magdalena Klumbytė-Piklaps 

tėviškėje Miškogalių (dabar Petrelių) 

kaime prie senojo ąžuolo, 2022 

 

pav.48  

Magdalena Klumbytė-Piklaps tėviškėje 

Miškogalių (dabar Petrelių)  kaime prie 

senojo ąžuolo, 2022 



 

 

 

8. KAPINĖS LIUDIJA 

Prosenelių kapai Lenkų kaime 

M. Piklaps proseneliai iš motinos pusės gyveno Lenkų kaime, kuris priklausė Saugų parapijai. 

Apsilankius toje vietoje, Magdalena papasakojo: „Čia stovėjo mūsų protėvių sodyba. Troba buvo 

baltai aptinkuota, o senasis medinis špykeris (klėtis) atrodė tvirtai suręstas. Pro šį kiemą, trumpindami 

kelią, bėgdavome į mokyklą Saugose.“ M. Piklaps proseneliai Michael Szogs (1841–1910) ir 

Madlyne Szogene gim. Preikszike (1837–1898) turėjo tris vaikus. Johann iš Lenkų kaimo išvyko 

mokytis į Berlyną, o jo sūnus Walter tapo evangelikų liuteronų  kunigu Vokietijoje. Antrasis sūnus 

Kristupas vedė Madlenes Dewileit seserį Anną (gim. Szillus). Trečia buvo Magdalenos senelė 

Madline Szogs, kuri ištekėjusi tapo Pažėriene (vok. Paszehr, 1878–1938). 

Lenkų kaimo evangelikų liuteronų kapinaitės yra šalia buvusios prosenelių sodybos. Deja šiandieną 

jos apsuptos svetimų privačių žemių. Jokio keliuko, vedančio prie artimųjų kapų nėra. Išlikę tik keli 

seni medžiai, kurie žymi kapinių ribas.  

Nedideliame kalnelyje, ant geležinio prosenelės kryžiaus užrašyta: „Czion ilsis Dieweje 

GASPADINE MADLYNE SZOGENE gim. PREIKSZIKE isz Lenku gim. 3 Febr. 1837, mir. 29 Okt. 

1898.“ Kitoje pusėje – eilutės iš Apreiškimo Jonui knygos: „Awinelis, kurs Widurij Sosto yra, jus 

ganys ir wadzos prie gywu Wandens Wersmju, ir Diewas nuszlostis vissas Aszaras nu ju Akiu. 

Apreiszk. Jono 7,12.“ 

Šalia palaidotas prosenelis. Jis mirė 1910 metais. Ant kryžiaus užrašyta: „Cion ilsis Michael Szogs 

gim. 17 Janr. 1841 mir. 12 Oktbr. 1910.“ „Jo kryžius po karo buvo nulaužtas“, – su širdgėla prisimena 

M. Piklaps. Antkapinis paminklas galėjo būti suniokotas vien todėl, kad prosenelio vardas ir pavardė 

parašyti vokiškai.  

pav. 49 

Arnold Piklaps su mama Magdalena Klumbyte-Piklaps jos tėviškėje Miškogalių 

(dabar Petrelių) kaime, prie buvusių Pažėrų ir Klumbių namų, 2022 

 

 



„Mūsų krašto kapinės pokario metais labai nukentėjo. Kodėl tie kryžiai šiandieną yra perdaryti? Kai 

sovietų valdžia uždarė kapines, ten buvo viskas naikinama, laužoma... Dalis nulaužtų kryžių buvo 

atiduoti į metalo laužą“, – pokario gyvenimo istoriją prisimena M. Piklaps. Ji su sūnumi Arnold 

Piklaps rūpinasi ne tik savo artimųjų, bet ir į Vokietiją išvykusiųjų vietinių gyventojų šeimyninėmis 

kapavietėmis. Už pagalbą ir kryžių sutvarkymą yra dėkingi Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios 

patarnautojo Alfredo Užpurvio vaikaičiui Adomui Užpurviui, kuris ėmėsi iniciatyvos ir sutvarkė 

visus kryžius, kurie buvo nulaužti, bet dar gulėjo ir juos buvo galima pritvirtinti.  

M. Piklaps rūpesčiu senieji kryžiai atstatyti ir Miškogalių, Petrelių bei Laučių evangelikų liuteronų 

kapinėse, kur palaidoti jos artimieji. Laučiuose ilsisi Magdalenos tėvelio Jurgio Klumbio tėvai 

Katarina ir Michel Klumbiai, o Petreliuose ir Miškogaliuose – Pažėros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pav.50  

Magdalena Klumbytė-Piklaps ir Arnold 

Piklaps lanko Lenkų evangelikų liuteronų 

kapines, 2022 

 

pav. 52 

Pasaga sutvirtintas kryžius, kurį sutvarkė Adomas 

Užpurvis. M. Piklaps prosenelio Michael Szogs 

(1841–1910) kryžius Lenkų evangelikų liuteronų 

kapinėse buvo nulaužtas todėl, kad vardas ir 

pavardė užrašyti vokiškai, 2022 

pav. 51 

Magdalena Klumbytė-Piklaps prie savo 

prosenelių iš mamos pusės kapų Lenkų 

evangelikų liuteronų kapinėse,  

Lenkų evangelikų liuteronų kapinėse 

palaidoti Michael Szogs (1841–1910), 

Madlyne Szogene gim. Preikszike (1837–

1898), M. Piklaps proseneliai – senelės 

Madlynės Pažėr tėvai, 2022 



„Mano tėviškės kapinės“ 

Klaipėdos krašte kiekvienas kaimas turėjo savo kapines. Jos buvo kuriamos ant pylimo, kad potvynis 

neišplautų karstų. Įsikūrus Miškogalių kaimui, imta rūpintis ir kapinėmis. Kol šiame kaime jos dar 

nebuvo supiltos, žmones laidojo Petrelių kapinėse. Todėl M. Piklaps artimieji ilsisi abejose amžinojo 

poilsio vietose. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miškogaliuose kapinės įkurtos 1900-aisiais. Vienas ūkininkas dovanojo savo žemę, o kiti to kaimo 

žmonės su arkliais suvežė smiltį. „Klaipėdos krašte niekur nėra taip, kad iškasus duobę, vandenį 

užpila lapais ir nuleidžia karstą. Visi džiaugiasi kai atkasus giliau, pabyra geltonas smėlis...“ – teigia 

M. Piklaps.  

Miškogalių kaimo gyventojams išvykus į Vokietiją, čia nėra likusios nei vienos šeimos, kuri rūpintųsi 

artimųjų kapais. „Mano tėviškės kapinės – Miškogalių kapinės. Tėtukas išėjo į Amžinybę 1995-ais, 

o po aštuonių metų, 2003-iais mirė ir mamutė. Čia mano vieta – tarp mamos ir senelio“, – teigia M. 

Piklaps. Kol buvo gyvi, kapinėmis rūpinosi Magdalenos tėvai. Palaidojus artimiausius žmones, ji ne 

tik tvarko kapus, bet ir pradėjo rengti Kapinių šventes. Jos dėka ir kapinių vartai jau antrąjį kartą 

atstatyti. Įrašai atnaujinti dviem kalbomis gotišku šriftu: „Iszganyte Numirieji kurie Wieszpatije 

mirszta“.  

 

pav. 53 

Magdalena Klumbytė-Piklaps ir 

Arnold Piklaps prie senųjų  Petrelių 

kaimo evangelikų liuteronų kapinių, 

2022 

 

 

pav. 54 

Pažėrų šeimos kapai Petrelių senosiose evangelikų 

liuteronų kapinėse. Čia dvejuose kapeliuose 

palaidoti  keturi Magdalenos mamutės broliukai 

Pažėros. Viename kapelyje laidota po du. Visi 

keturi kūdikystėje mirė nuo kokliušo, 2022 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miškogalių kapinėse palaidotas Magdalenos senelis, Dievo žodžio sakytojas Kristupas Pažėra (1874–

1956). Ant paminklo užrašyta: „Čia ilsis ramybėje mano mylimas tėvas, uošvis ir mūsų opa 

CHRISTOPH PASZEHR.“ Ten pat ilsisi ir jo žmona Madlynė (1878–1938). Antkapyje įrašyti 

žodžiai: „Čia ilsis ramybėje mano miela motina, uošvienė ir mūsų oma MADLINE PASZEHR.“ Abu 

memorialiniai paminklai išlieti Švėkšnoje. Šalia M. Piklaps senelio guli jo tėvas, kuris taip pat buvo 

Pažėra ir taip pat Kristupas. 

Miškogalių kapinėse palaidotos trys mamos M. Klumbienės seserys: Anna, Madlynė, Marta. Tikslios 

jų gimimo datos nėra žinomos. „Mano mama gimusi 1910-tais, o dar viena sesuo gimė po jos. Apie 

kitas dvi žinių nėra. Keturi berniukai, kurie taip pat maži mirė, guli kitose – Petrelių kapinėse“, – 

pasakoja M. Piklaps. 

Čia pokaryje vyko tas pats, kaip ir kitose evangelikų liuteronų kapinėse. Buvo viskas daužoma. 

Išmuštos lentelės su įrašais. Šiandieną seni mediniai memorialiniai paminklai nyksta ir dėl amžiaus. 

Pagal senųjų pavyzdį tenka užsakyti ir pagaminti naujus. „Tie, kurie buvo mediniai – sukrito, – teigia 

Magdalena. – Dabartiniai kryžiai jau tretieji yra padaryti.“  

„Čia ir berlyniškė teta Lina palaidota, kuri per karą buvo pas mus atvažiavusi, – pasakoja kapus nuolat 

prižiūrinti Magdalena. – Čia ilsisi ir senelio sesuo Anna, jo pamotė Elzė ir Katrynė – senelio brolio 

pav. 56 

Miškogalių kaimo evangelikų 

liuteronų kapinių vartai su įrašu 

lietuvių ir vokiečių kalbomis gotišku 

šriftu: „Iszganyte Numirieji kurie 

Wieszpatije mirszta“. 

Senieji vartų įrašai išliko Magdalenos 

Klumbytės-Piklaps  dėka. Vartai 

atnaujinti jau du kartus, 2022 

pav. 55 

Miškogalių kaimo evangelikų liuteronų 

kapinės, supiltos 1900 metais, kaimo 

gyventojų pastangomis, 2022 



Martino mama, taip pat ir Katrynės sesuo Madlynė, kuri mus priglaudė, kai antrą kartą buvome iš 

namų išvaryti. Čia ilsisi visi Pažėros....“ M. Piklaps planuoja prie visų savo giminės moterų kapelių 

pagaminti bei pritvirtinti lenteles su įrašais, kad atminimas būtų išsaugotas. 

Magdalena lenko ne tik savo artimųjų kapus, bet prisimena ir kitus Miškogalių kaimo gyventojus, 

išėjusius Amžinybėn, žino, kur jie palaidoti ir rūpinasi jų kapais. M. Piklaps papasakojo, kad kai šio 

kaimo gyventojų Meškaičių dukra tekėjo už vyro, pavarde Vilkas, žmonės juokavo: „Meškaitikė 

ženijasi Vilką.“ Abu sutuoktiniai palaidoti greta, tačiau vienas kryžius po karo prapuolė, o kitas išliko. 

Nulaužtasis atstatytas M. Piklaps dėka.  

„Ten, kur didesnis kapas – sena Miškogalių kaimo gyventoja palaidota, kurios trobelė buvusi tokia 

maža, kad mirusios negalėję išnešti pro duris, todėl iškišo per langą“, – prisimena M. Piklaps. 

Miškogalių kapinėse palaidotas ir juodkrantiškės Elisabeth Kluwe uošvis, pavarde Kluwe, iš Dumpių, 

kuris buvo iškentęs Sibiro tremtį, kalbėjo tik rusiškai ir vokiškai. Artimųjų prašymu į Amžinybę jį 

palydėjo Magdalenos tėvelis Dievo žodžio sakytojas Jurgis Klumbys, gavęs valdžios leidimą laidoti 

vokiečių kalba. 

„Mano tėvai, seneliai turėjo samdinių, kurie gyveno šalia, atskirame name. Čia palaidota moteris iš 

tų namų. Jos kapą lanko anūkė iš Vokietijos“, – teigia M. Piklaps, kuri sutvarkė šią kapavietę. 

Viename Miškogalių kapinių kampe amžinam poilsiui išlydėti nepažįstami, ne šito kaimo gyventojai. 

Magdalena pasakoja: „Aš nei vieno to žmogaus nepažinojau. Visi jie buvo prisiglaudę pas mus kai 

1944 metų spalio mėnesį traukėsi. Kurie buvo jaunesni, tie susirado naujus namus, o senukai 

nebesugrįžo ir iš mūsų namų buvo čia sulaidoti.“ 

 

 

pav. 57 

M. Klumbytė-Piklaps prie savo senelių 

kapų Miškogalių kapinėse, 2022 

Čia palaidotas Magdalenos senelis, 

Dievo žodžio sakytojas Kristupas 

Pažėra (1874–1956). Ant kapo 

paminklo užrašyta: „Čia ilsis ramybėje 

mano mylimas tėvas, uošvis ir mūsų 

opa CHRISTOPH PASZEHR“. 

Ten pat ilsisi ir jo žmona Madlynė 

(1878–1938): „Čia ilsis ramybėje mano 

miela motina, uošvienė ir mūsų oma 

MADLINE PASZEHR.“ 



 

 

 

 

9. TIKĖJIMO IR BAŽNYČIOS IŠSAUGOJIMAS  

Dvasininkai, tarnavę po karo 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje iš 

karto po karo pamaldos nevykdavo. Kunigas 

Jurgis Gavėnis šioje parapijoje pravesdavo 

visas Kapinių šventes. Vėliau vadovauti 

pamaldoms bažnyčioje atvažiuodavo kunigai: 

Martynas Klumbys iš Šilutės, Jurgis Sprogys 

iš Vanagų ir Martynas Preikšaitis iš 

Klaipėdos.  

Dievo žodžio sakytojas Ernstas Roga 

(Rogge) (1929–2010) tuomet kunigauti dar 

buvo per jaunas. Jis iš Šilutės atvažiuodavo ir 

lankydavo čia pagyvenusius žmones. Vienas 

susitikimas su sakytoju Magdalenai įsiminė 

ilgam: „1960 metais tėtukas sunkiai susirgo ir 

E. Roga atvažiuodavo jo aplankyti. Kartą, po 

apsilankymo aš jį lydėjau į Miko Kybranco 

šeimą. E. Roga man sako einant per laukus: 

„Žinai, vaikeli, jau tavo tėvelis ilgai 

pav. 59 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios dūdų orkestras – 

 triūbininkai, groję per pamaldas bažnyčioje, 1926 

pav. 58 

M. Klumbytė Piklaps prie savo tėvelių Jurgio Klumbio (vok. Georg Klumbies, 

1909–1995) ir Mėtos Pažėraitės-Klumbienės (vok. Meta Paszehr-Klumbies, 1910–

2003) kapų Miškogalių kapinėse. Toliau matosi senelių Pažėrų ir trijų mamos 

seserų kapeliai. Iš viso kapinėse ilsisi 12 Pažėrų šeimos narių, 2022 



netrauks...“ Aš tik į pirmą kursą akademijoj (Kauno žemės ūkio akademiją baigė 1966 m.) buvau 

įstojusi. Man taip skaudu buvo, kad kunigas taip tiesiai pasakė... Viešpats davė, ir mano tėvelis 

sulaukė 87-ių metų.“ 

 

Rūpestis dėl bažnyčios išlaikymo 

Po karo Saugų evangelikų liuteronų bažnyčia, kaip ir kitos, buvo suniokota. Reikėjo daug lėšų jai 

sutvarkyti. Bažnyčia sovietinei valdžiai privalėjo mokėti mokesčius. Pasak M. Piklaps, savo parapijai 

anuomet daug gero padarė seserys Padagytės. Jos daug prisidėjo, kad Dievo namai Saugose nebuvo 

paversti sandėliu. Seserys šerdavo kiaules, o uždirbtus pinigus atiduodavo mokesčiams už bažnyčią 

sumokėti. Padagytės rūpinosi ir evangelikų liuteronų kapinėmis. Gerda buvo nuvykusi į Vilnių ir jai 

pavyko išreikalauti, kad senosios Kukorų kapinės nebūtų uždarytos. 

Maldos namus buvo nelengva išlaikyti, nes daug Saugų parapijiečių išvyko gyventi į Vokietiją. Vieni 

pasitraukė per karą, kiti pokario metais. Ypač gausus būrys vietinių žmonių išvyko 1957–1959 

metais. Iš Vokietijos moterys siuntė impilus patalams (patalų maišus plunksnoms supilti), kuriuos 

reikėjo parduoti. Gautus pinigus aukojo bažnyčiai. Jie buvo skiriami mokesčiams sumokėti. 

Pamaldos vyko dviem kalbomis 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje meldėsi ir lietuvininkai, ir vokietininkai. Iki karo pamaldos 

vyko dviem kalbomis: iš ryto – vokiškai, o po pietų – lietuviškai. Kunigas prieš konfirmaciją 

jaunuolių klausdavo: „Kokia kalba namuose kalbate?“ Pagal tai priskirdavo lietuviškai ar vokiškai 

konfirmantų grupei.  

Pagalbinėse patalpose išliko dvi medinės lentos, skirtos giesmių numeriams paskelbti. Lentos su 

įrašais dviem kalbomis. Vienoje pusėje lietuvių kalba įrašyta: „Pirma giesmė“ ir „Pirm mišios“ 

(pirmoji giesmė pamaldų pradžioje ir pagrindinė giesmė prieš pamokslą). Kitoje pusėje – analogiški 

įrašai vokiečių kalba. Ta pati lenta prieš lietuviškas pamaldas buvo pakabinama viena puse, o prieš 

vokiškas – kita. Lentelės su giesmių numeriais (skaičiais) neišliko. Tikėtina, kad šios lentos, skirtos 

giesmių numeriams paskelbti galėjo būti naudojamos nuo pat bažnyčios įšventinimo 1857 metų spalio 

9 dieną. 

 

pav. 60 

Alfredas Užpurvis, Magdalena Klumbytė-Piklaps, 

Arnold Piklaps prie Saugų evangelikų liuteronų 

bažnyčios altoriaus, 2022 

 

pav. 61 

Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios vidus, 

2022 

 

 



Auksinė konfirmacija 

Magdalena Klumbytė-Piklaps Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje įžegnota 1953-iais metais. Po 

50 metų – 2003 metų rugpjūčio 10 dieną ten pat pažymėjo auksinę konfirmacijos sukaktį. Į 

jubiliejines pamaldas garbingos viešnios, buvusios saugiškės atvyko net iš Vokietijos. Auksinės 

konfirmacijos proga M. Piklaps pasipuošė auksinės spalvos dirbtine mirtos šakele. Kunigas 

Mindaugas Žilinskis įteikė pažymas „Įžegnojimo Dienai atminti“. Vokietijoje pažymima ir sidabrinė 

konfirmacija. Ji švenčiama sulaukus 25 metų sukakties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bažnyčia – tai žmonės 

Šiandieną Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje žmonės renkasi ne tik per pamaldas, bet ir kitomis 

progomis, kai kunigas Mindaugas Žilinskis organizuoja renginius ar koncertus. M. Piklaps teigia, kad 

tai atgaiva ne tik parapijos bendruomenei, bet ir visiems Saugų gyventojams. „Kai ateini ir pamatai 

pilną bažnyčią žmonių – širdis džiaugiasi! Neretai bažnyčia būna tokia pilna, kad norintiems 

paklausyti koncerto tenka lipti į balkoną“, – pasakoja Magdalena. 

Šiltus padėkos žodžius ji skiria ir bažnyčios patarnautojui Alfredui Užpurviui: „Tai kuklus žmogus, 

kuris rūpinasi Saugų bažnyčia. Į jį galima kreiptis be jokios baimės. Užtenka paskambinti – ir 

Alfredas atskuba, atrakina.“ 

pav. 62 

Auksinės konfirmacijos proga kunigas 

Mindaugas Žilinskis įteikia pažymėjimą 

Magdalenai Klumbytei-Piklaps, 2003 m. 

rugpjūčio 10 d. 

 

 

pav. 63 

Auksinė konfirmacija Saugų evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

Magdalena Klumbytė-Piklaps stovi trečia iš dešinės. Šalia antroje 

eilėje stovi sūnus Arnold Piklaps,  2003 m. rugpjūčio 10 d.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žodynėlis 

benkis – šildomas suolas 

cukerkandos – cukraus masė  

ermidelis – triukšmas 

gaspadinė – ūkininko žmona, šeimininkė 

gvaltavojo – prievartavo 

impilai patalams – patalų maišai plunksnoms supilti 

išvėdlauti – nutekėti į vyro namus 

kamara – mergų kambarys, sandėliukas 

kelneris – rūsys 

kurbis – krepšys 

lenciūgai – grandinėlės 

nuvėdlauti – atvykti gyventi pas nuotaką 

oma – senelė 

opa – senelis 

opapa – senelis 

papa – tėvelis 

ratnyčia – patalpa nuolaidžiu stogu, skirta laikyti geriems vežimams ir puošnioms rogėms 

skūnė – daržinė 

staldis – tvartas 

surinkimų stuba – surinkimų kambarys 

šiūre – pašiūrė, menkas trobesys 

šlajos – išeiginės rogės  

šlypkos – darbinės rogės, skirtos padargams iš lauko parvežti  

špykeris – klėtis 

tantė – teta 

 

 

 

pav. 64 

Alfredas Užpurvis, Magdalena Klumbytė-

Piklaps, Arnold Piklaps prie Saugų 

evangelikų liuteronų bažnyčios, 2022 

pav. 65  

Alfredas Užpurvis ir Magdalena Klumbytė-

Piklaps prie Saugų evangelikų liuteronų 

bažnyčios durų, 2022 

 


