
MATAS GRIGONIS 

(1889−1971) 

 

Pedagogas vadovas, rašytojas poetas, vertėjas, etnografas, gamtininkas, 

bibliotekininkas. 

Gimė 1889 m. spalio 3 d. Miškinių vienkiemyje (Rokiškio apskr.). Mokėsi Rokiškio 

pradžios mokykloje, Mintaujos ir Vilniaus gimnazijose. Dirbo mokytoju Rokiškyje, 

Panevėžyje, Voronežo M. Yčo gimnazijoje, Marijampolės Žiburio gimnazijoje, 

dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1918−1925 m. M. Grigonis dirbo Panevėžio 

Saulės gimnazijoje mokytoju, buvo Panevėžio berniukų gimnazijos vicedirektorius. 

1925−1929 m. jis buvo Rozalimo (Pakruojo r.) vidurinės mokyklos direktorius. 

1928 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 

Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu ir Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukakties 

medaliu. 1929−1934 m. M. Grigonis gyveno Anykščiuose ir buvo Anykščių 

vidurinės mokyklos direktorius, taip pat mokė lietuvių kalbos ir geografijos. 

1930−1931 m. M. Grigonis buvo Lietuvos mokytojų tautininkų sąjungos įkurto 

Jono Basanavičiaus liaudies universiteto vedėjas Anykščiuose. 1934 m. dėl pablogėjusios sveikatos visam 

laikui pasitraukė iš pedagoginio darbo, apsigyveno Senamiesčio vienkiemyje prie Panevėžio. Nuo 1965 m. iki 

gyvenimo pabaigos gyveno Vilniuje pas sūnų Matą Kastytį. 

M. Grigonis nuo 1908 m. iki gilios senatvės bendradarbiavo periodinėje spaudoje, rengė etnografines 

moksleivių ekspedicijas, parašė ir išleido apie 40 knygelių. Ilgus metus dirbdamas pedagoginį darbą, M. 

Grigonis mokymo ir auklėjimo klausimais sukaupė įdomios medžiagos. 1926 m. M. Grigonio suformuluoti 

„Dešimt pedagoginių įsakymų, mokytojams visuomet žinotinų“ neprarado savo aktualumo ir šiandien. 

Mirė 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse. 

 

Atvažiuoju į Anykščius 

 

Į Anykščius sunkvežimiu su šeima ir baldais nusikraustau 1929 m. rugpjūčio 30 dieną. Atvažiuoju su 

širdgėla, kad tenka mylimas dėdė „išstumti“ iš užimamos vietos. Atvažiuoju ir su džiaugsmu, kad sveikoje ir 

gražioje Anykščių vietoje eisiu tarnybos pareigas. Anykščiai – tai gražūs, tačiau negraži jų vidurinė mokykla, 

kuri telpa dviejuose namuose, kuriuos vieną nuo kito skiria stačiatikių cerkvė. Mokyklos namai seni, ypač 

pagrindinio namo, kuriame ir mokyklos direktoriaus butas, tiesą sakant, tiktai iš vieno kambario, miegamojo, 

nes valgomajame kambaryje yra mokyklos raštinė, o virtuvėje ir mokyklai verdama arbata. 

Tą patį vakarą dalyvavau buvusio mokyklos direktoriaus J. Gūžio išleistuvėse, kuriose buvo 

susirinkusi beveik visa vietos šviesuomenė, gana gausi, ko nebūdavo Rozalime, skurdžiame miestelyje. 

Išleistuvėse buvo daug kalbų, tostų. Kalbėjau ir aš, prisistatydamas ir pabrėždamas taurią direktoriaus J. Gūžio 

asmenybę. 

Iš J. Gūžio perėmiau Anykščių vidurinę mokyklą ir pagalbinį mokyklos ūkį. Prasidėjo kasdieninis 

darbas, o ir mano direktoriavimas naujoje vietoje. Darbo buvo labai daug: nuo 7 valandos ryto iki 24 valandos. 

Tokia jau mano dienotvarkė, be jokio poilsio. 

 

Darbo kolegos 

 

Naujuoju kapelionu atvyko kun. Kazimieras Mazūras, licenciatas, vyras darbštus. Panoro jis ir istorijos 

pamokų turėti bei teisių mokslo. Švietimo ministerija tai leido. Vokiečių kalbos mokytoju pasiliko Otas 

Reinkis, klaipėdietis, griežtas, piktas rėksnys. Jam ir dainavimo pamokas pavedžiau. Lietuvių kalbos ir 

matematikos mokytoju atvyko „tremtinys“ iš Kauno Tomas Glodas, turįs pedagoginę gyslelę, darbštuolis. 

Matematikos ir istorijos mokytoja dar pasiliko Julė Zabielaitė, neprimatanti, nesugebanti palaikyti 

klasėje disciplinos. 

Piešimo ir kūno kultūros mokytoja iš Plungės atvyko Marija Januškevičienė, rusė. Atvyko ir jos vyras 

Stasys Januškevičius, gamtos mokytojas. Be galo išdidus pirmojo kurso studentas, kuo didžiausiu pedagogu 

dedasi, visus kritikuoja. Jam ir Švietimo ministerijoje vieni idiotai tesėdį, todėl žmogus nepripažindavo jokių 

programų, jokių instrukcijų. O savo žiniomis neišeidavo iš vadovėlio ribų. Būdamas gamtos mokytojas, nė 

karto neišvedė vaikų į gamtą. Idiotai sugalvoję ekskursijas, sakydavo. Per pertraukas jis vienas už visus 

kalbėdavo mokytojų kambaryje, visuomet ir viską peikdamas. Kadangi jis buvo labai aktyvus tautininkas, tai 



norėjo vadovauti visų mokytojų politinei veiklai. Gaudamas Anykščius, bet gaudamas ir mokytojų 

Januškevičių porą, mačiau, kad Anykščiuose darbuotis bus sunku. 

Vietoj atleisto mokyklos gydytojo Šumacherio buvo paskirtas gydytojas Adomas Laskauskas, buvęs 

mano klasės draugas, vietos tautininkų pirmininkas. Į Šumacherio vietą labai norėjo įsiskverbti daktaras 

Šteinas, o nepatekęs į ją, rezgė įvairias intrigas. Dėl to daktaras Laskauskas sakydavo: homo homini lupus est, 

medicus medici lupissimus (lot. k.: žmogus žmogui − vilkas, gydytojas gydytojui − vilkiausias). 

Po idiliško Rozalimo gyvenimo teko pradėti darbą Anykščiuose intrigų intrigėlių sūkuryje. Stengiausi 

būti sugyvenamas, tačiau ne visuomet tai pavykdavo. 

 

Dar apie mokytojus 

 

Mokyklos darbe mokytojas Stasys Januškevičius, šiaip be galo griežtas, dalyką dėstė gana įdomiai, 

mokinius sudomindavo ir kursą gana gerai išeidavo. Tiktai nei pastabų, nei patarimų niekam nesuteikdavo. Į 

pamokas eidavo pasirengęs. Dėstė gamtą, buhalteriją, vėliau lotynų kalbą ir visuomenės mokslą. Žodžiu, visų 

galų meistras. Norėdavo daug pamokų turėti, kad daugiau algos gautų. Jo žmona Marija Januškevičienė − 

vikri kūno kultūros mokytoja ir piešimo bei rankų darbelių dėstytoja. Ji reikiamą programą gerai išeidavo. 

Mokiniai ją mėgo. Pati didelė sportininkė, teniso mėgėja. Dėl to mokyklos kieme net teniso aikštė buvo 

įrengta. 

Mokytoja Julė Zabielaitė   − „бабушка русской революции“. Taip ji buvo vadinama, nes gyvendama 

Rygoje, dalyvavo 1905 m. revoliucijoje, buvo nuteista, paragavo Sibiro. Tą Zabielaitė labai slėpė, nes to meto 

Lietuvoje revoliucine veikla nepasigirsi. Mokytoja Zabielaitė ir dėstomą dalyką, ir mokinius mylėjo, tik 

nemokėjo klasėje palaikyti disciplinos. Prieidavo net iki skandalų iš mokinių pusės. Štai kartą trečios klasės 

mokinė Paršelytė prikalė prie grindų mokytojos kaliošus. Apsimovusi, negalėjo kojų pakelti. Ir niekas man 

apie tai nesakė. Tiktai vėliau sužinojau tą bjaurų įvykį. 

Vokiečių kalbos mokytojas Otas Reinkis, klaipėdietis, darbštus, nors ir vokiškai stačiokas. Griežtai ir 

piktai reaguoja į mokinių nedrausmingumą. „Iš bėdos“ jis ir dainavimą dėstė, ir chorą išmiklindavo. 

Mokytojas Tomas Glodas sąžiningai atlikdavo savo pareigas, mokinių ir kolegų mylimas, darbo 

nesibaidąs. Taip pat mokyklos pramogų režisierius. Kartu su Januškevičiene, kuri parūpindavo baletą, 

kostiumų ir dekoracijų. 

 

Anykščių inteligentai 

 

Tarp Anykščių inteligentų pirmoji vieta, be abejo, priklauso įžymiajam mūsų rašytojui klasikui 

Antanui Žukauskui-Vienuoliui. Pas jį dažnai ir vizitavau. 1932 m. minėjome rašytojo literatūrinio darbo 33 

metų sukaktį. Vidurinė mokykla pasveikino rašytoją, nusiųsdama savo delegaciją. A. Vienuolis apdovanojo 

delegatus savo knygomis, o mokyklai atsiuntė raštu padėką, pabrėždamas, kad mokykla jį antrą kartą 

atestuojanti. Pirmą kartą – XIX a. gale, įteikdama dviklasės mokyklos baigimo pažymėjimą, antrą kartą – 

1932 metais – jau kaip rašytoją. 

Bet kaip provizorius, kaip vaistinės savininkas jis yra susipykęs su kai kuriais vietos daktarais, kurie 

gerbtini, todėl man tenka būti nuo to jų susipykimo nuošalyje ir apgailestauti, kad čia neišsitenka inteligentai.  

 

Daktaras Adomas Laskauskas, mano jaunųjų dienų draugas 

 

Kaip ir gimnazijoje, taip ir dabar su juo nesibičiuliavau, nes dabar nė laiko neturiu artimesniems 

suėjimams, tačiau visada jis man buvo prietelingas ir gydydavo mane. Jis dabar buvo ir vidurinės mokyklos 

stropus gydytojas, nuo difterito išgelbėjo mūsų Algiuką, nuo skarlatinos Kastytį. 

Retkarčiais užeidavau pas jį pasisvečiuoti. Jam padėjau užveisiamą sodą suplanuoti. Jis man pirmasis 

patarė vykti į sanatoriją, kad vėliau nebūtų po laiko. Jis − jaunas našlys, ir su lepinamu sūnumi našliškai ir 

gana ištaigingai gyveno. Buvo daugelio draugijų ir sąjungų pirmininkas. 

 

Kanauninkas Juozapas Norvila 

 

Tai Anykščių klebonas, nepaprastas statybininkas. Jis Anykščiuose tuoj atstatė kare susprogdintus 

aukščiausius Lietuvoj bažnyčios bokštus, sutvarkė pačios klebonijos trobesius, ant klebonijos prieangio 

įsirengdamas sau šiltą kambarį. Klebonijos vienkiemyje, užmiesty, pastatė gyvenamą namą ir kitus ūkio 



trobesius, kad nereikėtų kaskart per visą miestelį į ūkį su gyvuliais, su padargais trankytis, pastatė prieglaudą 

ir parapijos salę, bažnyčioje vietoj sudegusio padarė puikų didįjį altorių. 

Su klebonu, kaip parapijos vadu, visą laiką prieteliaudavau. 

Su Anykščių valsčiaus savivaldybe visą laiką geruoju sugyvenau, stengdamasis neįkyrėti, o vidurinės 

mokyklos prašymų savivaldybei buvo begalės, nes mokykla buvo senuose namuose. Tame pat kieme, kur 

vidurinė mokykla, buvo ir pradžios trijų komplektų mokykla. 

Atvykęs į Anykščius, pradžios mokyklos vedėją radau Barisaitį. Tarp mokyklų oficialūs santykiai 

buvo geri. O kai 1930 m. pradžios mokyklos vedėju tapo Jonas Mačeika, greitai su juo ir jo šeima 

susibičiuliavome. 

Anykščių visuomenė aukštaitiškai nuoširdi, vidurinės mokyklos darbuotę rėmė, nors dėl to meto 

nubiednėjimo vidurinė mokykla gyvavo vien pagrindinėmis pilnomis klasėmis. 

Anykščių kaimuose niekur nesu buvęs svečiuose. Nebūdavo laiko. 

 

Anykščių gamta 

 

 Gražus Anykščių gamtovaizdis davė Lietuvai grožio dainių Baranauską. Čia „kalnai ant kalnų, o ant 

tų kalnų kalnai ir maži kalneliai“. Čia „miškan, būdavo, eini, tai net akį veria“. Čia sidabrabangė Šventoji. Čia 

šveicariškomis tarpukalnėmis tekanti Anykšta. Čia toliaregiai Liudiškių ir Storių kalnai. Čia velnio neštas ir 

pamestas Puntukas. Čia pasakingoji Voruta. Čia baisingas Piestupys. Čia vasarvietės. Čia ir duonelė skalsi, 

nes smiltynuose užtektinai dera. 

 Gražios Anykščių apylinkės ir pačius anykštėnus daro grožio mėgėjus, svajotojus. 

 

Liaudies universitetas 

 

Kur čia mokytojas apsiribosi vien mokytojo veikla. Reikia eiti ir į visuomenę, ją šviesti. Į Anykščių 

vysk. Valančiaus liaudies universitetą einu lektoriauti. Skaitau literatūros teoriją, lietuvių ir visuotinę 

literatūrą. 

Kad direktorius eina lektoriauti, tai ir kiti mokytojai gelbsti liaudies universiteto darbą. 1929−1930 m. 

liaudies universitetas puikiai gyvuoja, susidarius vietos inteligentų vienybei. Klausytojų būdavo pilna salė. 

Ateidavo ir mokinių pasiklausyti. Bet 1930−1931 mokslo metų pradžioje iš aukštybių liepiama steigti dr. 

Basanavičiaus vardo liaudies universitetą, kuris įsikuria naujoje Šaulių namų salėje. Basanavičiaus liaudies 

universiteto vedėjo pareigos atitenka man. 

Skilus inteligentams į dvi puses, daliai pasilikus prie kun. K. Mazūro vedamo Valančiaus universiteto, 

o beveik visiems mokytojams prisidėjus prie Basanavičiaus liaudies universiteto, liaudies švietimo darbas 

vyksta dviem frontais: per Valančių ir Basanavičių. Kadangi paskaitos universitetuose ne tuo pat metu buvo, 

kai kurie klausytojai lankydavo abu liaudies universitetus. 

 

Skautai 

 

Kaip beveik prie visų mokyklų, taip ir Anykščių vidurinėje mokykloje gyvavo skautų organizacija, 

kuri čia įsikūrė 1922 m. kaip vysk. A. Baranausko draugovė. Čia skautai gyvavo neblogai, nes ir Anykščių 

vieta skautams prielanki. Tik eik į gamtą ir budėk. Keliavome po Anykščių apylinkes, o 1931 m. pavasarį 

nuvažiavome su skautais autobusu į Zarasų gimnazijos skautų dešimtmečio iškilmes. Aplankėme tada ir 

gražiąją Stelmužę su jos ąžuolu, ir į kaimynės Latvijos žemę įžengėme. 

1930 m. rudenį ateina Švietimo ministerijos įsakymas, kad uždaromos visos politinės mokinių 

organizacijos, paliekant tik skautus, kurie turi būti remtini. Net ir susipykstama dėl to. 

 Seniau skautų veikloje kaip dvasios vadas dalyvaudavo ir kapelionas. Ateitininkų čia nė nebuvo. 

Dabar kapelionas ėmė organizuoti ateitininkus, jų susirinkimams panaudodamas pas save įsteigtą biblioteką. 

Švietimo ministerijos įsakymu mokykla draudžia ateitininkų darbuotę. O skautų darbuotei trukdo kunigai, net 

ir sakyklą tam panaudodami. Jei 1929−1930 m. darbas mokykloje vyko sklandžiai, vienybėje, santaikoje, tai 

dabar jau prasidėjo mokytojų trynimasis ir šnairavimas dėl skautų organizacijos.  

Švietimo ministerija dėl trukdymo skautų darbuotei nubaudžia kapelioną kun. K. Mazūrą, 

nebeleisdama jam mokykloje dėstyti istorijos ir visuomenės mokslo pamokų, palikdama jį vien tikybos 

mokytoju. Taigi, turėdamas tik 8 tikybos pamokas, kapelionas tampa nebe etatiniu mokytoju. Kapelionas 

nuolat riejasi dėl skautų su S. Januškevičiumi, kuris žodžiu buvo labai uolus skautų rėmėjas. Pagaliau mokslo 



metų pabaigoje kapelionas išsikelia iš Anykščių kitur. Į Anykščius kapelionauti atvyksta žinomas žurnalistas 

kun. Kazimieras Barauskas (Baras). Už dalyvavimą slaptoje ateitininkų veikloje Švietimo ministerija neleidžia 

dainavimo mokytojui Enrikui Kiškiui būti pedagogų tarybos sekretoriumi ir bibliotekininku, atsiųsdama į 

mokyklą naują vokiečių kalbos mokytoją Perlę Lipmanavičiūtę, kuri, tiesą sakant, mokyklai nė nebuvo 

reikalinga. Todėl mokytojams teko susiglausti, kad susidarytų 16 pamokų Lipmanavičiūtei.  

Mokytojas E. Kiškis dainavimą dėstė gerai, buvo gabus chorvedys. Vidurinėje mokykloje sumažėjus 

jo algai, klebonas tuoj jam parūpino orkestro vedėjo vietą, tuo būdu kompensuodamas prarastą algą. 

Lipmanavičiūtė iš pradžių nesugebėjo klasėje užtikrinti mokinių disciplinos, todėl jos pamokose 

mokiniai, taip sakant, galvomis eidavo ir prastai mokydavosi vokiečių kalbos. Tokiais atvejais ir mokyklos 

vadovybei sunku ką padaryti. Negi eisi kaskart su mokytoja į jos pamoką. Tekdavo mokinius įkalbinėti, kad 

stropiai mokytųsi reikalingos vokiečių kalbos. 

Mokytojas E. Kiškis po metų darbo persikėlė į Kauną, į Jėzuitų gimnaziją ir į radiofoną. Toliau dvejus 

metus vidurinė mokykla taip ir neturėjo pakenčiamo dainavimo mokytojo, nes Švietimo ministerija vietoj 

reikiamo dainavimo mokytojo atsiuntė mokytojauti humanitarę Elžbietą Kalpokaitę. Turėjome bėdos su jos 

pamokomis, nes mokykloje jau buvome du lietuvių kalbos mokytojai, aš ir Glodas. Kai davėme Kalpokaitei 

lietuvių kalbos pamokų, man ir Glodui teko... dainavimą dėstyti. Prašiau ministeriją, kad gelbėtų nenormalią 

padėtį, kad atšauktų Kalpokaitę, o skirtų dainavimo mokytoją. Atsakė, kad ministerija skiria reikiamą skaičių 

mokytojų, o jau pačių mokytojų reikalas pasiskirstyti pamokas. Dėl to toliau šlubavo mokyklos darbas. Visų 

pirma, dėl to, kad vienu mokytoju buvo per daug ir mokytojai nebeturėjo etatinio pamokų skaičiaus. Antra, 

dainavimo pamokas turėjo dėstyti ne muzikai. 

 

Scena 

 

Vidurinė mokykla turėjo salę su scena. Čia šeštadienių vakarais klasės lenktyniaudamos rengdavo  

vaidinimus ir pasilinksminimus su šokiais prie armonikos. Tuose vakarėliuose ir chorui buvo dažnos progos 

pasirodyti, ir baletui kojas pamiklinti. Subatvakarių ir viešiems vakarams buvo parenkamos mokyklos scenai 

tinkamos pjesės. Aš 1910−1920 m. esu paruošęs mokyklų scenai keletą veikalų. Kai kuriais iš jų pasinaudojo 

ir Anykščių vidurinė mokykla. 1929−1930 mokslo metų antrame trimestre mokykla suruošė viešą vakarą su 

mano vertimais „Paskutinė mada“ ir „Alkanas Don Žuanas“. Don Žuano vaidintojui ketvirtokui Kaziui 

Simaškai pranašavau artisto karjerą, kas ir išsipildė: Simaška tapo teatro artistu. 

 Anykščių visuomenei didesnius mokyklos spektaklius rengdavome Šaulių salėje, nes čia daugiau 

publikos sutilpdavo. „Sniego karalaitės“ vaidinimas išties buvo gražus ir teko jį pakartoti. O kai mokytojas 

Kiškis parengdavo dainuojamuosius vaidinimus, mokyklos vakarai labai pritraukdavo publiką. Išvykus 

mokytojui Kiškiui, teko verstis be choro. Bet koks čia tau mokyklos vakaras be choro... 

 Viešųjų vakarų pelnas eidavo į mokyklos nebiudžetinių lėšų fondą. Tas fondas užmokėdavo už 

neturtingų mokinių mokslą, skirdavo pinigų mokinių kavai, ekskursijoms. Į tą fondą ir kiekvienas mokinys 

per metus įmokėdavo po 3 litus. 

 

Sodas ir sodyba 

 

Anykščiuose radau iššalusį sodą, o mokyklos sodybą beveik be tvorų. Pavasarį aptvėriau visą sodybą, 

o darželį prie pat vidurinės mokyklos statine, žaliai dažyta tvorele apvedžiojau. Darželyje atsirado naujų lysvių 

su įvairesnėmis gėlėmis iš Erfurto. Iššalusių medžių vietoje sode prisodinau naujų vaismedžių. Iš buvusio 

mokyklos direktoriaus J. Gūžio mokykla atpirko jo medelyną, mokyklos žemėje užveistą, tai ir savų skiepų 

buvo nemaža, kurių ir pradžios mokyklai, tame pat kieme esančiai, perleidau.  

 Sodo pakraščius papuošiau maumedžiais, geltonosiomis ir baltosiomis akacijomis ir pilnavidurėmis 

alyvomis. Darželyje buvo gana gražus tulpių ir dvimečių gvazdikų rinkinys. 

 

Vilniaus paminklas 

 

Anykščių vidurinės mokyklos priešakiniame kampe yra tokia lyg aikštelė, kurią nutariau papuošti 

paminklėliu. Brangesniam dalykui nėra lėšų. Apsieiname savo jėgomis ir ištekliais. Nutariame toje darželio 

aikštelėje pastatyti Vilniaus pilies bokšto paminklėlį. Ketvirtos klasės mokinys Liudas Tarabilda nagingas. 

Nuperku ąžuolinių lentų ir dažų. Tarabilda per Kalėdų atostogas ir padirba 1,5 m. aukščio Vilniaus bokštą. Tą 



bokštą, aliejaus dažais kaip reikiant nudažytą, pastatome ant cementinio pamato. Tą paminklėlį atidengiame 

1932 m. pavasarį, skautų 10 metų sukakties proga. Atidengia rašytojas A. Vienuolis. 

 

Į pensiją 

 

Artėja 1934 m. kovo 1 diena, o aš tebesergu. Atvyksta ir naujas paskirtas direktorius Petras Micevičius 

perimti mokyklos. Menkai kojų nešamas sukviečiu mokinius į mokyklos salę, jiems pristatau naująjį direktorių 

ir atsisveikinu. Kai mokinys ėmė sakyti atsisveikinimo kalbą, mano liguisti nervai neišlaikė ir pravirkau. Ir 

mokinių dauguma ėmė verkti. Taip ir persiskyrėme ašarodami. Atsisveikinau su visais mokytojais, tiktai 

abiem mokytojams Januškevičiams nepasakiau sudieu. J. Basanavičiaus mokytojų sąjunga man įteikė 

atminimui stalo laikrodį. Mokiniai palydėjo į stotį. Anykščius iki šiol nuoširdžiai prisimenu. Būdamas 

pensininkas, daug kartų esu aplankęs Anykščių vidurinę mokyklą, paskutinį kartą 1961 metais. 

Mano direktoriavimo laikais mokyklą baigė gana daug mokinių, kurie tapo mokytojais. V. Šukys tapo 

inžinieriumi, bent keturi išėjo kuniguos. K. Simaška tapo nusipelniusiu dramos teatro artistu. J. Velička, kuris 

mokyklą baigė 1930 m., išėjo aukštuosius hidromelioracijos mokslus, buvo žemės ūkio ministro pavaduotojas. 

Mokykloje taip pat mokėsi Lidija Kupstaitė, dabar dramos artistė. 1932 m. mokyklą baigė Juozas Paršelis-

Parojus. Jis jau vidurinėje mokykloje pradėjo rašinėti eilėraščius, o kai įstojo į Panevėžio gimnaziją, tai jo 

eilėraščiai jau patekdavo ir į Panevėžio spaudą. Karas Juozą Paršelį-Parojų nubloškė į užjūrį, Brooklyną. Prieš 

keletą metų ten buvo išspausdintas jo eilėraščių rinkinys, kuriame yra ir toks eilėraštis: 

 

Apie Anykščius 

 

Tuose kalnuose 

Ir mano jaunystė brendo, 

Kur vaikščiojo Vienuolis, 

Dainavo Baranauskas, 

Į Laimės žiburį kvietė, 

Nuo Šventosios modamas, 

Numiręs Biliūnas. 

Mane vedžiojo po kalnus 

Matas Grigonis 

Ir liepė nepaklysti 

Anykščių šilely... 

 

 

 
Anykščių progimnazijos mokiniai ir mokytojai prie savanorio 

J. Pauliukevičiaus kapo 1932 m. Centre (iš kairės): mokytojas T. Glodas, 

kapelionas K. Mazūras, progimnazijos direktorius M. Grigonis. 

 

Anykščių progimnazijos mokiniai ir mokytojai 1934 m. kovo 1 d. 

Antroje eilėje iš kairės: mokytojas T. Glodas, progimnazijos direktorius 

M. Grigonis. 

 


