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Domo Jasaicio archyvas
Dakt. D.Jasaicio archyva sudaro 17 deziu.
Kiekviena ju turi savo eiles numeri ir savo turinio sarasa.
Vienoje dezeje ideta 5 ar daugiau papkiu.
Didziausios savo apimtimi -11 deze ( ivairi medziaga apie zydus)
12 deze ( ivairios spaudos iskarpos)
Didele archyvo dali sudaro laiskai :
1)asmeniniai laiskai ir atvirukai
2)darbinio pobudzio laiskai .
Taip pat labai daug archyvo uzima ivairios spaudos iskarpos is
visokiu laikrasciu ir zurnalu, ivairiomis kalbomis( deze nr. 12)
_____________________________
Dakt. Domo Jasaicio archyva tvarkiau tris menesius.
Tvarkant asmeninius archyvus visada naudinga yra pradzioje susipazinti su
pacio autoriaus gyvenimu, jo veikla, interesais, pazistamu ratu, pomegiais.
Tada daug lengviau rusiuoti, isskirti tam tikras temas, atrinkti svarbiausius
ir mazesnes svarbos dokumentus.
Apie D.Jasaicio asmenybe, jo biografijos faktus, veiklos sritis
galima placiau susipazinti - DEZE NR. 1 * PAPKE NR. 5
Kiekvienos dezes papkese yra standartinio formato spausdinimo
lapai, neiristi, laikinai susegti ir sudeti pagal savo turinio tematika.
Pvz. : Papke nr. 1 – Ateitininkai ( A dalis ), papke nr. 16 – Ateitininkai ( B
dalis) ir t.t.
Archyvo tematika ivairi : istorija, medicina, kultura,religija .
Archyvo medziagos rusys : laiskai, laikrasciu iskarpos, vertimai,
knygos- rankrasciai, masinrasciai, nuotraukos, atvirukai, periodika,
brosiuros, juodrasciai, uzrasai, kalbu medziaga, suvaziavimu darbai,
pranesimai, biuleteniai ir kt.
Korespondencija - ivairiomis kalbomis : lietuviu, anglu, prancuzu,
vokieciu , zydu.

Yra dezute laisku, skirtu D.Jasaiciui, sudetu pagal siunteju pavardziu
abecele. ( pridedamas sios korespondencijos trumpas apibudinimas)
Laiskai, skirti dakt. zmonai p. S.Jasaitienei ,irgi suskirstyti pagal
siunteju abecele.
______________________________________
Archyvo isliekamoji verte :
1) * Besidomintys istorija, galetu rasti idomiu faktu laisku archyvedezuteje apie lietuviu pabegelius i Vokietija 1944-1955m. ( zr. trumpa
apibudinima prie dezutes)
2)* Idomus ir autentiski zydu kalba rasyti laiskai ( deze nr. 11 ).
3) *Taip pat paties daktaro rasyti straipsniai medicinos ir istorijos
temomis bei jo knygos – rankrasciai.
4) * Galima rasti informacijos apie tokias stambias ir savo laikotarpiu
garsias organizacijas, kaip pvz. – BALF’-as, VLIK’-as, Lietuvos Raudonasis
Kryzius ( LRK), Krikscioniu Demokratu Sajunga (KDS), Ateitininkai.
Visa tai atrasite pasklaide archyvo turinio sarasus, pavarte atskiras
papkes, pasigiline i laisku turini ir laikotarpi.
Archyvas sudetas metalineje spintoje nr. 5
su uzrasu “ Domo Jasaicio archyvas”
__________________________________

Daktaro Domo Jasaicio korespondencija. Laiskai jam

Laiskai daktarui, Lietuvos Raudonojo Kryziaus Pirmininkui Domui
Jasaiciui apima 1944-1955m. laikotarpi .
Didzioji korespondencijos dalis yra lietuviu kalba. Yra nedaug laisku,
parasytu vokieciu , prancuzu , rusu kalbomis.
Daug laisku is Vokietijos: raso pazistami, artimieji, draugai, giminaiciai,
pabege is Lietuvos ir bandantys isikurti Vokietijoje.
Vieni pasakoja kaip isikure, kiti praso pagalbos isidarbinant, adresu
pazistamu zmoniu, salpu skyrimo besimokantiems ir sunkiai sergantiems
( Lietuvos Raudonasis Kryzius , toliau- LRK, skyre silpnasveikaciu priedus
ir salpas besimokantiems studentams uzsienyje). Kai kurie laiskai – smulkus
aprasymas begimo is Lietuvos ( pvz. A. Andriuno laiskas, nr……).

Vokietijos laikotarpio laiskai, 1944m., isreiskia tikejima kada nors sugrizti i
Tevyne- daznas laiskutis baigiasi viltinga gaida…
Yra korespondencijos is Austrijos ( Vienos), Cikagos, JAV, Kopenhagos,
Paryziaus.
Laiskai rasyti ant ivairios kokybes ir ivairaus formato popieriaus,
atvirlaiskiai, atvirukai, spausdinti ir rasyti ranka.
Dauguma korespondencijos – pasakojamojo pobudzio, kita dalisinformacinio pobudzio( VLIK’o, BALF’o darbai ir rupesciai, LRK veiklos
aspektai), trecioji dalis laisku- atvirukai.
Siuntejai isdestyti abeceline seka pagal ju pavardes. Ant voko pazymeta
siuntimo metai ir vieta, is kur atsiusta. Taip pat pazymeta idomesne
informacija. Jeigu yra daugiau nei vienas to paties autoriaus laiskas, ju
skaicius pazymetas ant voko.
Daktaras Domas Jasaitis, budamas LRK pirmininku, turejo platu
pazinciu rata, vykde placia visuomenine veikla. Is ivairios korespondencijos,
gautos jo ardesu, galima spresti apie daktaro aktyvuma ir gebejima
nepamirsti ne vieno besikreipiancio i ji ; atsakyti i visus klausimus, padeti,
patarti, informuoti ar nukreipti tinkama linkme.
Si korespondencija trumpai atspindi lietuviu pabegeliu judejima
Europoje ir dazna emigracija i JAV 1944- 1950 metais.
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