
PRDF. J.ilLIBORD GYVEMIKUJ IR KŪRYBA.
L.Enciklopedijoje apie prof. J. Elisono gyvenimą ir kūrybą randame: 

Elisonas Jurgis /g.1889 .VIII.4/ Aukštadvario dv. /dabar Augitaioių km./
Kupiškio valso., pedagogas, zoologas ir tautotyrĮninkąs. E. šeimos pasa

kojimais, jų prosenelis buvęs švedų karys, kuris įsikūręs Latvijoje. E. 
tėvas gimė Latvijoje Oesų /Venders a.pskr/ir tik vėliau persikėlė Lie
tuvon ūkvodziauti. Motinos senelis / Mykolas Vyšniauskas iš Vilniaus 
krašto/ dalyvavęs 1853 mettį sukilimo. E. mokėsi metus Rygos gimn. 1902 - 
190? Panevėžio realinėje mokykloje, 1908 baigė Pskovo realinę mokyklą. ' 
19 09 m. įstojo į Petrapilio Uriv. gamtos skyrių, kurį baigė 1915 rudenį. 
1915 - 1917 rusų kariuomenėje, 1917 rudenio - 191b pavasario lietuvių 
karininkų centro komitete ir atskirame lietuvių Vitebsko batalijone.
191b vasarą grįžo Lietuvon. 1919 kurį laikų tarnavo avi aoijos mokykloje. 
1919 .IX. perėjo dirbti Švietime- minist ori jor.. 1919 - 1925 Panevėžio girna 
mokytojas, 1925 - 1929 Panevėžio mokyt, seminar!jos inspektorius, 1929 - 
1932 Kėdainių gimn. direkt ,z 1932 - 1935 Panevėžio ncrgaiSių gimn. di- 
rekt., nuo 1935 Panevėžio berniukų .gimn. direkt. Tuo pat mėtų nuo' 1924 
rudens semestro dėstė zoologijos kursų Z.Ū.Akač. Dotnuvoje ir 1926-1927 
tą ja t kursą dėstė Lietuvos universit eto . 1904 - 1907 besimokydamas Pa
nevėžyje dalyvavo slaptuose, lietuvių mokinių'lavinimosi būreliuose. Stu
dentaudamas ilgą laiką buvo Petrapilio lietuvių studentų dr-jos sekreto
rius ir Aušrines organ, narys, taip pat 1910 - 1914 /su pertraukomis/ dir 
bo Lietuvos Ūkininko ir Lietuves Žinių redakcijose, bepriklausomoje Lie
tuvoje gyvendamas, dalyvavo visuomeninėse org. : Šaulių sąjungoje, Ži
burėlio arijoje, Lietuvių mokyt, sąjungoje. E. parūpino mokyklai gamt.oa • 
vadovėlių ir dirbo tautotyros .ir kraštotyros darbų, dalyvaudamas Lietuvių 
Mokslo dr-joje Vilniuje, Panevėžio Gimtąjam kraštui tirti čr-jo.je, Bau- 
tpsakos Komisijoje ir Tautosakos archyve. Bendradarbiavo Aušrinėje, Lie
tuvos Žinios.e, Liet. Ūkininke, Vilniaus kalendoriuje, Laimės Žodyje, 
Švietimo Darbe, Kultūroje, Mokykloje ir Gyvenimas, Jaunime, Kosmose, Mū
sų Giriose, Medžiotojuje, Gimtajame Krašte, Lietuvos Aide, Tautos Mokyk
loje ir kt. Išsp. Stuburinių gyvulių zoologiją 1920, Trumpas zoologijos 
terminų projektas / Liet .Mok./9.19/r Zoologijos sistematikos terminų žo
dynėlis 1920, Zoologijos "vadovėlis 1925, liūsti šalies Žinduoliai 1932., 
Zoologija vidurinėms mokykloms 1938, Geologijos ir fizinės geografijos 
žodynui medžiagos truputis, - Švietimo ®arbo 19 24, Drapanų ir šiaip įvai
rių audeklinių arba odinių dalykų sąrašas - Arohivum Philologioum 1931 
II, Lietuviu sodiečių tedhnikoa. žodyno mėginimas - Archivum Philologiouja 
1932 III, Mūsų krašto fauna lietuvių tautosakoje - Musų Tautosakoj 193# 
V, Dievas senelis - Mūsų Tautosakoj 1935 IX, degeneracijos reiskinya 
gyvulių valstybėje - Kultūroje 1923 nr. 1 ir 2, Biologijos įr lyginama—
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ai\ b tttubufinlų gyvulių anatomijos terminų medžiagas rinkinys *• ^vie** 
timo Darbe 192.4 Kr*l “■ 9, Kaip lietuvis sodietis iš gyvulių elgesio 
Spėja orų atmairas* - Kosmose 19 25, keletas folkloro dalykų apie mūsų 
krašto varles “ Tauto,1 ir Žody j IV, 1^26. Gandrinlų būrio atstovai Lie** 
tuvcs faunoje - Ž.U.-akad. Metrašty 1924 - 1926, ir kt.

"fioisio vžnctbs ’
Jauno Elisono sv.ajon.ė buvo tapti gydytoju, Verstis praktika ^gimtąja- 

me Kupiškyje ir dirbti kartu kultūrinį bei mokslinį darbų* Tas jam ne 
Visiškai pavyko, nes spėjo užbaigti tik aukštuosius gamtos mokslus* 
1914-1918 metų karas nutraukė Jo mokslinę veiklų ir tik 1918 metais su
grįžęs Lietuvon ėmėsi pedagoginio ir kartu mokslinio darbo. Velionis bu
vo ne tik didelis lietuvis, bet ir didelis Lietuvos gamtos žinovas* Su 
prigimtu pasiryžimu ir užsispyrimu Jis’ ’ Užsibrėžė- surinkti gausingus-ir 
kuolą t nykstančius liaudies gamtos stebėjimus, Juos sūsistematizuoti ir 
paskelbti spauė’oje. Gausūs moksliniai straipsniai ir monografijos Lie
tuves faunai klausimu lydi Jį’ por visų Jo gyvenimą. beveik kas met iš
eidavo Jo didesnieji darbai’mokslinių knygų pavidale. Būdamas moksli
ninkas - entuziastas, Jis mokėjo, pr.io darbo pritraukti ir savo mokinius 
bei šiaip inteligentus, kurie per eilę motų Jam surinko didelį liaudies 
Stebėjimų ^ginių kiekį. Pas Jį, greta Jo turtingos unikumais ąp.ie Lie
tuvos gamtą, viena iš dldŽiaiugsių bibliotekų gamtos klausimais. Greta 
etnografinio darbo, velionis rūpinasi zoologijos ir specialiai techno-

• logijos terminologija bei filologiniais tyrimais . Pastaruoju metu velio- 
’ *nis daug dirbo prie žuvininkystės žodyno. Jo surinktoji medžiaga yra

vienintelė tos rūšies ir reikia labai apgailestauti, kad jam-neužteko 
laiko’Ją galutinai sutvarkyti ir išleisti. Didelį darbą velionis atli
ko ir rinkdamas biografinę - bibliografinę medžiagą. Sioee srityse 
Jis buvo užėmęs Lietuvos įjaokslo dirvoje vieną iŠ pirmaujančių vietų.

Iš Šios trumpos Jo mokslinės veiklos apžvalgos galima mėginti įver
tinti' Šio vyro reikšmę mokslui ir mokslui apie Lietuvos gyvūnijų. Atsi 

skyrus Jam iŠ mūsų tarpe, lietuvių mokslininkų retose eilėse paliko skau
di ir neužpildyta tuštuma. Tebūnie jam lengva Vokietijos žemė, kol sa
vo prieglobstin nepaims gimtieji Lėvens laukai, nes taip Jis mirdamas 
ęvąjojo ir savo palaikus nugabenti, aplinkybėms leidus', visuomenės pra-

• iė.t • • • K. SoosnuleviSius .
' . "‘Bb?',’" J.į7^is6ius veikią

Palydint į” kapus 'profJ’." Elisoną,""ne galima nepaminėti Jo'Vpirmojo 
pasaulinio Karo metu. As Jį pažinau 1917 metų pradžioje. Jis buvo ka
rys ir buvo išrinktas Liet, karių centro komitetan Petrapilyje. Tai bu- .į 

”vo laikai, kuomet lietuvių’kasių tarpe buvo didelis judėjimas: viena 
srovė stovėjo ar.t Lietuvos nepriklausomybės pagrindo, antroji, užkrės
ta rusiško komunistinio judėjimo. J .Elisonas tuo laika'buvo didelis Ša- ■ 
liniukas ir įkvėpėjas pirmosios srovės, realistas ir tvirtai gynė Lie
tuvos nepriklausomybės idėją. Visi “lietuviai kariai pietinėje Rusijo
je turėjo gerai pažinti J.Elisoną, nes jis kiekviename lietuvių karių 

. autu šlavimo piGtihėJe Rusijoje atvykdavo su paskaitomis ir pranešimais- 
Suprantama^ kad tokiuose suvažiavimuose ypatingai gausiui dalyvaudavo 
ir antrosios srovės agentai'. Tai buvo kovos tarp dviejiį srovių. AŠ' 
Šiandieną gerai prisimenu J.Elisoną, kaip jis karštai, ugningai ir ar- 
gun® rituotai gindavo Lietuvos nopriklatp. omybę.

Kleve stovėjo lenku kariuomenės daliniai. Jų tarpe buvo gaAa daug 
lietuvių eilinių karių. J.Elisonas darė viską, kad tuos karius išjung- 

■fekS.. •- 1 . r. • a/.-/r-v.
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ti iš lenkų kariuomenėsĮlr juos suburti į lietuviškus Salinius, ir 81a 
buvo didelė jo įtaka, nes viena metu visi lietuviai peslprieČinO lonkaM 
su ginklu rankose ir pasitraukė IŠ Jų kariuomenės, sir aryūami branduolį 
pirmam lietuvių batalionui/Vitebske batalionas/. J.Elisonas buvo tik
ras .ja triotas, mylėjo tėvynę ir Visus lietuvius. Mes, ano laiko lietuviai 
kariai, daug kartų savo tarpe aptardavome, kad grįžus Lietuvon J^Ellso- 
nas bus vienus is pirmųjų Lietuvos politikų. Bet, grįžus Lietuvon, jis 
nuo politikos atsisakė ir visą savo energiją paaukojo mokslui.

E .Morkūnas.
PRO?. JURGIS ELISOIUS -irGLĮ^IBIHĮLąS.
lie "daugybės kitu įvairiu nuopelnų, velionis prof. J .Elisonas yra daug 

nusipelnęs ir mūsu/tautos kultūros srityje,, ko negalima praleisti nepri
siminus/ Ypatingai ys yra daug padaręs musų tautos kultūrinių paminklų 
tyrinėjimui, rinkimui ir‘apsaugojimui. Didelė savo tautos meilė neleido 
jam lengvai žiūrėti į nykstančias mūsų tautos kultūros istorines lieka
nas. Jis nuo pirmų atvykimo į Panevėžio valstyb. vyrų gimnazija dienų, 
ėmėsi iniciatyvos suorganizuoti gamtos ir botanikos kabinetą. Per trum
pą laiką su tos gimnazijos mokinių pagalba tą gamtos’ ir botanikas kabi
netą velionies didelė energija ir pasišventimas pavertė į miniatiūrinį 
muziejų. Tačiau tuomi nepasitenkinama. Jis gyvu žodžiu ir spaudoje kiek
viena proga ragina savo mokinius ir Panevėžio visuomenė rinkti ekspena- 
tūs būsimam Panevėžio muziejui, Betrukus prof. J. Elisonas’jau galėjo 
atidaryti Panevėžio Miesto Muziejų, soniausiame Panevėžio miesto mūri- 
nian® namelyje Kranto gt. Įsteigtasis muziejus greit nebetilpo užimtose 
patalpose ir buvo perkeltas į erdvesnes. Akmens ^mžiuus kirvukai, smui
keliai ir statulėlės, istoriniai pinigai ir neskaičiuojama eilė kito
kių senienų iš'mūsų tautos kultūros palikimo, i traukti iš giliausių 
Aukštaitijos provincijų klėčių,kamarų ir pastogių, gražiai išsidėstė Pa- 
nevėžio Miesto Muziejaus salėse. Muziejus ilgainiui išaugo į didžiulę 
kultūros įstaigą.-Nemažą dalį eksponatų iŠ jo yra gavęs ir Vytauto Di
džiojo Kultūros Muziejus Kaune.

Prof .J .Elisonas buvo ir uolus tautosakos rinkėjas. Visi, kam teko 
mokintis Panevėžio gimnazijoje, atsimename, kad velionis ragindavo ir 
net reikalaudavo savo mokinius atostogų metu rinkti po kaimus tautosa
kos .dalykus, juos užrašinėti ir perduoti jam. Didele dalimi tos medžia
gos yra pasinaudoję mūsų kalbos tyrinėtojai ii’ kalbininkai. O ir jis 
pats ją analizuodavo, tuo reikalu yra parašęs visą Gilę stud i ji} bei 
straipsnių. Būtų didelis m® Įkaitimas prieš velionies garbę, jeigu pl
eškėtume, kad tai yra viskas apie jį, kaip kultūrininką. Paminėtai tikpai, 
kas atmintyje užsiliko ir tai tik nuošaly stovint nuo viso to va lio'- 
nies kultūrinio darbo., BoĮabejo, šios srities velionies darbai bis tin
kamai aprašyti ir įvertinti jo artimi}jų bendradarbių ir žinovų. L.G.

A.a. prof. J.Elisono laidotuvių tvarka:
Sausio 8 d., antradienį, lenkų koplyčioje .2, r50val .bus atlaikytos ge

dulingos pamaldos uŽ velionies vėlę. Po to, 13,30 vai. visuomenė ir 
organizacijos renkasi V.’iesbaBeno kapinėse /'Suedfriedhoff, eiti pro gelž. 
stotį, Frankfurto gatve/, kur 14 vai. koplyčioje bts atliktos laidojimo 
apeigos. Kūno eksportaoija iŠ koplyčios į kapines 14,15 vai. Visuomenė 
prašoma gausingai dalyvauti,

- Šiandien 19,30 vai. Skautų būkle šaukiama vyr. skautų - vyčių su
eiga. Dalyvavimas būtinas., Draugovės vadas
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aRKIVYSKUPAS CHIARLO WIESBADENS
Popiežiaus misijos DP šefas arkivyskupas Chiarlo, lydimas Dr.Pavfil- 

kio ir Lozoraičio jn, vakar lankėsi mūsų stovykloje ir buvo iškilmingai 
priimtas. Arkivyskupo garbei vakare įvyko koncertas, kurio metu pasiro
dė Matulaitienės rūpostihgai paruošti vaikai su pora šokių ir LT Ansamb
lis su kiek pertaisytu ’’Atsisveikinimu”. Arkivyskupui buvo įteiktas 
sveikinimo adresas. Ark.Ohiarlo buvo sužavėtas lietuviškuoju menu ir - 
pabrėžė, kad-jis to nepaminsiąs. Perdavė Sv.Tėvo palaiminimą ir priminė, 
kad Šv.Tėvas supranta mūsų vargus ir padėtį., kaip ir likusių tėvynėje, 
ir kad jis mūsų noužmirsiąs.____ ________

Į VAIRIOS IR POLITINĖS . ŽIBIOS
GES .MORGAN HEATSISTaTYDINS. Frankfurtas. Gon. Morgan pareiškė’, kad 

jis negavęs jokių instrukcijų grįžti į Londoną. Jis ir toliau tvirtai 
laikosi savo nusistatymo ne atsistatydinti ir pasilikti URRRAos šefo Vo
kietijoje pareigose. Žinios laikraščiuose, jog jis atšauktas į Londoną, 
jį tik nustebinusios.

VYRIAUSYBIŲ PAPILDYMAI BALKANUOSE. Sofija. Bulgarijos min. pirm. Ge- 
orgiov pakvietė opozicijos partijas - agrarus ir socialistus - isstatyti 
kandidatus, kurie pagal Maskvos konferencijos nutarimus turės praplės
ti vyriausybę. Agrarai paskelbė tris kandidatus. Socialistai dar nedavė 
atsakymo. IŠ Bukarešte Grobo vyriausybė praneša, kad ūkininkų ir socia
listų- partijų pasiūlyti kandidatai į vyriausybę atmesti, nes jų kandi
datūros .nesutinka su Maskvos susiturimais.

.. VOKIETI JOS SOUIALDEMOKRaTAI PRIES KOSTI ESTUS. Frankfurtas. Trijų va
karų zonų socialdemokratų partijos atstovą suvažiavime J)r. Sohūhmacher 
pažymėjo, kad nutarimus Berlyne, kuriuo norima sujungti socialdemokra
tų ir komtmistų parti jas ,yra savavališkas ir tegalioja rujų zonoj. Komu
nistų partija iš susijungimo norinti tik pasipelnyti ir papildyti ma
žėjantį pašokėjų skaičių. Visoje Europoje socialdemokratai - tsisakė 
jungtis su komunistais ir Vokietijos socialdemokratai seks tuo .pavyz - 
3žiuf nes komunistų, politika nėra Vokietijos politika.

•LONDONAS. Suvienytų Tautui generaliniam susirinkimui Londone Anglija 
pasiūlys didesnę paramą UNRRAi. Taip pat bus svarstomas DP klausimas.

MASKVA. Darbininkė Lukoševičienė išrinkta LTSR kandidate į aukščiau
siąją sovietų tarybą.

' LONDONAS. Mao Narney pareiškė, kad oor.tralinės administracijos suna- 
l-ymad Vokietijoje neįmanomas, kol nebus išspręsti RuJrtra krašto ir va
karinių sienų klausimai. Okupacinės kariuomenės skaičių amerikiečių zo
noje numatoma sumažinti iki 300.000 /dabar yru 616.000/.

- LONDONAS. Abisinija reiškia pretenzijas į Somalį ir Eritrėją.
FRAISKFURTaS. Perki rusų žurnalistai lankysis amerikiečių zonoje.
LONDONAS, Iš Kairo pranešama, kad laidojant buv. finansų minis »e r į 

Osmar. Pašą, kuris prieš kelias dienas buvo užmuštas, kilo demonstraci
jos. Suimtas 21 m; studėntds, įtariamas mini st orio nužudymu.

NEW-Y01tKAS• Vienoje pabėgėlių stovykloje Q23 europiečiai pabėgėliai 
puošiasi įvažiavimui į JAV. Jie bus’pirmieji, kurie, ja s Įremi ant Trumano 
neseniai išleistu potv-irkiu. galės pradėti kelionę. Juos 1944 metų rug- 
piūČio mėn. amerikiečiu, daliniai išvadavo iš vienos Italijos konoentra- 
Qlj-os stovyklos. ■ , .......................................................;........ '................................

L.B ALSAS" išeina kasdien, be š-entadionių. Redaguoja. Redakcinė 
KolQgija, Leidžią "Glodra" Permitted by DP Oamp Direction /UMBRA/.
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