
 
 

 

 

PUSVAŠKYTĖ MARIJONA 

 

       Knygnešė, daraktorė. 

 

 

Gimė 1872 m. balandţio 10 d. Šimaičių kaime, Ţemaitkiemio valsčiuje, Ukmergės 

apskrityje maţaţemio (1 dešimtinė ţemės) valstiečio – dailidės šeimoje. Mokėsi namie „prie 

ratelio“ ir pas kaimo daraktorius. Iki 30-ties metų tarnavo pas turtingus ūkininkus. Gyveno 

Balninkuose, Molėtų rajone. Nuo 1898 iki 1918 m. mokė vaikus slaptose mokyklose ir platino 

lietuvišką spaudą  Molėtų rajono Balninkų, Alantos, Ukmergės rajono Lyduokių, Ţelvos, 

Ţemaitkiemio ir Anykščių rajono Kurklių apylinkėse. Mokė ţiemos metu apie 3-4 mėn. skaityti ir 

rašyti iš maldaknygių tik lietuvių kalba. Mokykla nuolatinės vietos neturėjo – kilnojosi iš vieno 

ūkininko pas kitą. Pamokų metu gyventojai eidavo sargybą. Mokinių turėdavusi daug – nuo 20 iki 

50 (1901-1904 m.). Uţ mokymą per mėnesį gaudavo po 20 kapeikų uţ mokinį ir butą bei maisto. 

Vaikus mokėdavo paveikti ramiu ţodţiu, nė vieno nebausdavo. Tėvus skatino leisti vaikus mokytis 

į valdišką pradinę mokyklą ir toliau, kad įgytų kuo daugiau ţinių. Buvo skundţiama ir 

persekiojama, bet bausta nebuvo. Lietuviškos spaudos gaudavo iš Šiluvos knygnešių.  

Mirė po 1935 m. 

Lietuvos Respublikos prezidento Antano Smetonos 1938 m. birţelio 1 d. aktu Nr. 767 

Marijonai Pusvaškytei, kaip pasiţymėjusiam asmeniui, nuo 1938 m. birţelio 1 d. iki gyvos galvos 

buvo paskirta 20 Lt pensija. 
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