Cibienė- Kavoliūnaitė Janina
Gimė 1932 01 19 Rokiškyje - 2003 12 04 Aţuoţerių k. Anykščių r., palaidota Peslių kapinėse.
Literatė, poetė, tremtinė
1939 m. pradėjo lankyti Rokiškio pradţios mokyklą, vėliau Rokiškio mergaičių gimnaziją. 1948 m. su motina ištremta į
Krasnojarsko kraštą be teisės grįţti atgal. 1958 m. grįţo po tremties į Rokiškį, pradėjo dirbti Ţemės ūkio mašinų gamykloje,
tuo pačiu baigė vakarinę vidurinę mokyklą. 1964 m. su šeima uţsiverbavo į Kazachstaną, ten įstojo į Petropavlovsko Ţemės
ūkio ekonomikos ir apskaitos technikumo Neakivaizdinį skyrių, dirbo vaikų lopšelyje darţelyje aukle. 1967 m., gavusi
buhalterės diplomą, grįţo atgal į Lietuvą ir apsigyveno Utenos rajone. 1972 m. persikėlė gyventi į Anykščių rajono
Aţuoţerių kaimą. 1972-1987 m. iki išėjimo į pensiją dirbo Anykščių sodininkystės tarybiniame ūkyje.
1973 m. rajoniniame laikraštyje „Kolektyvinis darbas“ buvo išspausdintas pirmasis jos eilėraštis. Nuo 1990 m. buvo
Anykščių raj. literatų klubo "Marčiupys" narė, nuo 1996 m. Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Anykščių r. skyriaus narė. Jos
kūryboje svarbią vietą uţėmė tremties, tėvynės meilės ir ilgesio, gamtos paţinimo temos.
Pirmoji eilėraščių knyga „Poezija“ pasirodė 1996 m. Jos kūrybos yra almanachuose: „Eiliavimai II“, „Vienatvės šventė“,
„Dţiaugsmo ašara“, „Prie Šventosios“, „Marčiupys“, „Vilties poezija“, „Ţodis – ţvakė nakty“.
Bendradarbiavo spaudoje: „Anykšta“, „Blyksnis“, „Bičiulystė“, „Kregţdutė“, „Lemtis“, „Šilelis“, „Tremtinys“,
„Ūkininkas“, „Utenis“, „Valstiečių laikraštis“, „Ţiburys“ ir kt.
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