Ališauskienė – Snukiškytė Anelė
Gimė 1914 03 24 Pakeriuose, Zarasų r., mirė 1995 09 08 Lukštiniuose, Rokiškio r. Palaidota Kriaunose. Liaudies
poetė, tremtinė, pasakotoja, dainininkė, tapytoja
Rašto jai teko mokytis tik porą žiemų. Pirmąjį eilėraštį parašė apie 1930 m. Mintyse eilėraščiai klostėsi, bet
nebuvo sąlygų juos užrašyti, nes anksti išėjo tarnauti pas ūkininkus.Baigėdviklasę pradžios mokyklą. 1940 02 06
ištekėjo už Viktoro Ališausko, ir atsikėlė gyventi pas vyrą į Lukštinių kaimą prie Ilgio ežero Rokiškio rajone. 1950 m.
gruodžio 8 d. Anelė nuteista ir ištremta kalėti šešerius metus Krasnojarsko krašte. 1951 m. spalio 2 d. į Tomsko
sritį buvo išvežta ir visa likusi Anelės šeima - vyras Viktoras ir tris jų mažamečiai vaikai. Vėliau 1953 m. pas vyrą su
vaikais į tremtį nuvyko ir iš kalėjimo paleista Anelė. Į Lietuvą visa šeima grįžo 1957 metais. Gyveno savo tuščiuose
namuose Lukštiniuose, po truputį, remiami giminaičių, įsikūrė, prasigyveno. Pirmąjį eilėraštį parašė apie 1930 m.
Keletas eilėraščių įtraukti į poezijos antologiją „Eilėraščiai Marijai" (2000), sūnaus A. P. Ališausko knygą „Mano
gimtinė – Lukštiniai" (2010). Giminaičių dėka išleistos eilėraščių rinktinės ,,...norėjau pagauti Aušrinę" (1996),
,,Gyvenimo verpetai" (1998). Marti Ona Ališauskienė iš A. Ališauskienės rankraščių kompiuteriu surinko 6 jos
poezijos knygas „Tegu žibutėm sužydės", „Šilų rauda", „Likimo vėjai", „Ilgesingos mintys", „Laimink, Visagali",
„Ašarom likit". Eilėraščiai publikuoti: „Biržiečių žodis", „Spalio vėliava" ir kt.
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