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Alicija Žukauskaitė: Aš jums uždavinėsiu klausimus, ir jūs atsakinėsit. Jeigu ką 
prisimenate, galite pasakoti ir be mano klausimų. Jei man bus kas nors neaišku, aš 
sugrįšiu, kažkokį epizodą patikslinsiu. Nathan, I am ready. 
Pirmiausia norėjau paprašyti, kad prisistatytumėte. 
Olga Račkauskienė: Mano vardas Olga Račkauskienė. 
Alicija Žukauskaitė: Sakykit, kuriais metais jūs esate gimusi ir kur? 
Olga Račkauskienė: Aš gimiau 1937 metais Tauragėj. Mano tėvai tuo metu gyveno 
Skaudvilėj, tėvas buvo Skaudvilės valsčiaus vyr. agronomas, ir iki karo mes gyvenome 
Skaudvilėj. 1940 metais tėvas buvo perkeltas dirbti į Pavenčių cukraus fabriką, ir mūsų 
šeima visą karo metą praktiškai gyveno Pavenčiuose. Pavenčiuose mes gyvenome iki 
1948 metų. Vėliau gyvenome Kaune, Vilniuje. Praktiškai aš save skaitau vilniete, nes 
Vilniuje prabėgo beveik visas mano gyvenimas nuo 1951 metų. 
Alicija Žukauskaitė: Kai prasidėjo karas, kaip jūs jį prisimenate? 
Olga Račkauskienė: Savotiški tai yra prisiminimai, todėl kad man tada viso labo buvo 
trys metukai. Pamenu, kad buvo kažkoks didelis labai suaugusių žmonių susirūpinimas, 
skraidė lėktuvai. Aš, aišku, tada nesuvokiau, tik mačiau, kad kažkas danguje darosi. 
Mama mane ir brolį pačiupo ant rankų, žodžiu, suvyniojo į kažkokį pledą ir išnešė į 
lauką, galvodama, kad paslėpus mus miškelyje, greta namų esančiame, mes būsime 
saugesni. Ir va aš pamenu, guliu, žiūriu į tą dangų, matau, kad ten vyksta kažkas man 
nesuprantama, tik iš žmonių supratau, kad tai lėktuvai, ir vyksta oro mūšis. Pavenčiai 
netoli Šiaulių, o Šiauliuose karinis aerodromas, ir ten iš tikrųjų vyko oro kautynės. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, konkrečiai Pavenčiuose, kur jūs gyvenote? 
Olga Račkauskienė: Mes gyvenome pradžioje, kai atvykom į Pavenčius ir tėvelis buvo 
paskirtas Pavenčių cukraus fabriko vyr. agronomu, ir mes gyvenome administracijos 
patalpose. Buvo toks, sakykim, gana ištaigingas butas, bet kai prasidėjo karas ir cukraus 
fabrikas buvo praktiškai paverstas... net nežinau, kaip pavadinti. Jis dirbo, cukraus 
fabrikas, bet tada tėvas jau nebebuvo vyr. agronomas, ir mes jau buvom iškelti iš 
administracinio to pastato, gyvenom Pavenčių cukraus fabriko bendrabučiuose, kurie 
buvo už fabriko teritorijos. Ir ten gyveno gana daug fabriko darbuotojų. Tai va, tuose 
bendrabučiuose, kurie buvo statyti, beje, čekų, nes Pavenčių cukraus fabrikas buvo 
pastatytas 1937 metais, tai buvo, sakykim, prestižinis fabrikas su visais pagalbiniais 
įrengimais dirbantiems žmonėms, tai va taip gyvenom tuose Pavenčiuose, Pavenčių 
bendrabučiuose. 
Alicija Žukauskaitė: Ar teko matyti kokią nors kariuomenę ar karo veiksmus, begyvenant 
tenai? 
Olga Račkauskienė: Žinot, aš buvau vaikas, ypatingų kažkokių karo veiksmų aš pati 
nemačiau, bet aš mačiau rusų belaisvius, kurie buvo patalpinti fabriko teritorijoje 
esančiuose kultūros namuose. Šitą aš mačiau savo akimis. Mačiau, kaip jie buvo varomi 
dirbti, sužeisti, išbadėję, prie cukraus aruodų. Prie tų pačių cukraus aruodų, man atrodo, 
dirbo ir žydai, kurie buvo... Nepasakyčiau, kad tai buvo koncentracijos stovykla, bet tai 
buvo kažkoks koncentracijos stovyklos filialas, jeigu taip galima pavadinti, ir jie gyveno 
cukraus fabriko sandėliuose, kur prieš karą ir vėliau buvo sandėliuojamas maišuose 
cukrus. Ten gana dideli tie sandėliai buvo. Buvo vienas iš kraštinių sandėlių aptvertas 
spygliuota viela, ir ten kaip tik būdavo atvežami žydų tautybės žmonės. Pagrinde, kiek aš 
prisimenu, tai būdavo moterys ir vaikai. Jie būdavo atvežami ir vėliau iš šitos, sakykim, 
stovyklos jie būdavo vežami į Žagarę ir ten šaudomi. Žagarėj buvo labai daug sušaudyta 
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žydų, kurie gyveno Kuršėnuose. Kuršėnuose iki karo apie 30 procentų gyventojų buvo 
žydai. Teko matyti, kaip atvažiuodavo sunkvežimiai į tą geto, sakykim, teritoriją su 
vilkiniais šunimis. Kildavo triukšmas, riksmas, lodavo tie šunys, ir mes, vaikai, tai buvo 
apie 1943 metus, iš tolo matydavome, kaip į mašinas būdavo mėtomi tiesiog vaikai, 
atplėšiami nuo motinų. Tą mačiau vieną kartą. Vėliau, kai išgirsdavau tą triukšmą, aišku, 
aš bijodavau, ir su vaikais kitais nebebėgdavom žiūrėti šitų baisių scenų. Va šitą aš 
prisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Iš kur jūs žinot, kad ten buvo būtent žydai? 
Olga Račkauskienė: Kadangi ten buvo žydų getas ir visi žydai buvo su prie drabužių 
prisiūtomis geltonomis žvaigždėmis. Mačiau, kaip iš Kuršėnų varydavo į Pavenčius žydų 
būrius. Dažniausiai jie būdavo juodai apsirengę ir su geltonomis žvaigždėmis, - šitą mes 
visi matėm, žinojom. 
Alicija Žukauskaitė: Ar galėtumėte papasakoti, kas varė, kai matydavote, kad varo? 
Olga Račkauskienė: Varydavo ir vokiečiai, bet, atrodo, kad būdavo ir baltaraiščių. Kiek 
aš atsimenu, jie būdavo civiliais rūbais apsirengę, ant rankovės baltas raištis, ir kažkaip 
atsimenu, dviračiais važiuodavo ir būdavo apginkluoti šautuvais. Tai šitą irgi mačiau. 
Mačiau, kaip žydai buvo stumdomi, ir su jais buvo elgiamasi, mūsų akim žiūrint, grubiai, 
žiauriai turbūt. Vėliau pagalvodavau, - sargybinių nebūdavo daug, ir man atrodydavo, 
kodėl tie žmonės leidžiasi stumdomi, kodėl jie nebėga, bet aišku, tai buvo vaikiški 
samprotavimai. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, kas saugojo tą sandėlį, kuriame žydai buvo uždaryti? 
Olga Račkauskienė: Man atrodo, vokiečiai saugojo. Vokiečiai saugojo... Bet kur buvo 
rusų belaisvių lageris, juos saugojo vlasovininkai. Tai šitą aš irgi žinau, todėl kad jie 
gyveno už fabriko teritorijos, jie kalbėdavo rusų kalba, žodžiu, ir mama kartais, 
mokėdama su jais susikalbėti, eidavo perrišti (žaizdas aptvarstyti) tų sužeistųjų, jie 
praleisdavo kažkokius sentimentus jausdami, matyt. 
Alicija Žukauskaitė: O vlasovininkai kaip buvo apsirengę? 
Olga Račkauskienė: Jie buvo vokiečių uniforma, kiek prisimenu, jauni, gražūs vyrai 
buvo, ir tarpusavyje jie kalbėdavo rusiškai. 
Alicija Žukauskaitė: O kur jie paskui dingo, tie vlasovininkai? 
Olga Račkauskienė: Jie atsitraukė kartu su vokiečiais. Artėjo fronto linija, o jie buvo 
veikiančiuose vokiečių daliniuose. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jie buvo visą laiką Pavenčiuose? 
Olga Račkauskienė: Kiek aš prisimenu… Nežinau, kada jie ten buvo dislokuoti, bet 
turbūt kad visą karo laiką. 
Alicija Žukauskaitė: Aš norėjau paklausti, ar jie saugojo žydus taip pat? 
Olga Račkauskienė: Aš nežinau, šito negalėčiau pasakyti. Mes matydavome 
uniformuotus žmones, ir mums iš tolo atrodydavo visi vokiečiai, bet kadangi dalis jų 
saugojo rusų belaisvius, ir mama eidama buvo kartą ir mane pasiėmusi, tai aš mačiau 
juos, tuos vlasovininkus, saugančius rusų belaisvius. O ar jie saugojo žydus, šito aš 
nežinau. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ar žmonės kaip nors mėgindavo padėti žydams? 
Olga Račkauskienė: Man atrodo, mėgindavo, nes kai varydavo pro šalį, vis tiek 
mėgindavo tai duonos paduoti, tai kokį ryšulėlį. Tą patį darydavo, mėgindami padėti rusų 
belaisviams. Šitas buvo. Na, ir aš manyčiau, kada pas mus buvo Golda, arba Liuda, kaip 
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mes ją vadinom, tai žmonės vis dėlto žinojo ir neišdavė mūsų, nes puikiai žinojo, kokia 
lauktų dalia ir mūsų, ir visų kitų, kurie mėgina žydams padėt. 
Alicija Žukauskaitė: Kas yra Golda, kas yra Liuda? 
Olga Račkauskienė: Golda tai buvo mergaitė, žydų tautybės mergaitė. Aš dabar 
negalėčiau pasakyti, kokiu būdu ji pateko pas mus, nes kai aš mėginu prisiminti, aš tokios 
vientisos sekos įvykių aš negaliu atstatyti. Bet aš žinau epizodus. Kada ji atsirado pas 
mus, gyvenimas stipriai pasikeitė, todėl kad tėvas ir mama pasakė, kad šita mergaitė turi 
būti slepiama, kad niekas neturi žinoti, kad ji yra pas mus. Žodžiu, tėvas nupirko 
Šiauliuose tą vadinamą prancūzišką užraktą, įdėjo į duris, kad mes, vaikai, bėgiodami 
nepaliktume atvirų durų, kad durys užsitrenktų ir tokiu būdu kad į namus niekas neįeitų 
netikėtai ir nepamatytų tos mergaitės. O ji slėpdavosi, ir pagrindinės jos slėpynių vietos 
tai buvo spinta, po lova, galų gale bėgdavo į tualetą, jei kartais kas nors ateidavo į namus. 
Ji buvo tamsiaplaukė, liesutė. Aš pradžioj maniau, kad ji yra vyresnė už mus. Buvo labai 
nekalbi, labai tokia išsigandusi, visko bijanti ir kartu mokanti iš ankstesnio savo buvimo 
slėpti save. Tas savisaugos instinktas pas ją buvo nepaprastai išreikštas. Bet ji buvo 
vaikas, kaip ir mes, ir ji norėjo žaisti, Golda, ir ji mane išmokė karpyti iš popieriaus 
lėlytes. Kaip aš supratau, kažkada tai buvo jos pagrindinis žaislas ir pagrindinis 
užsiėmimas. Ir mes karpydavom popierines lėles, mes jas rengdavom, ir čia buvo mūsų 
didžiausias ir maloniausias užsiėmimas. Ir kada po daugelio metų mes susitikom su 
Golda ir aš paėmiau žirkles ir iškirpau mūsų pagrindinį žaislą, ji grįžo iš karto į tą mūsų 
tolimą vaikystę, ir tai iš karto priminė praeitį. Ji buvo vaikas, ir jai buvo sunku atgaminti 
praeitį, ji kartais net abejodavo, iš kur ji yra kilusi, kur jos tos šaknys yra. Kada ji pateko 
pas mus, - buvo ten tokia situacija kartą, ji susirgo, pakilo temperatūra, ir mama paguldė 
ją į brolio lovytę, ji buvo tokia metalinė, kaip prieš karą, su tokiu borteliu, ir uždengė su 
paklode, žodžiu. Ir atėjo kaimynė. Ta kaimynė mato, kad mes abu su broliu bėgiojam ir 
kad dar kažkas toj lovytėj. Ji atidengė tą užklojimą, tą paklodę, ir pamatė vaiką. Aišku, 
mes išsigandom visi, galvojam, ką dabar daryti, kaip pasielgs ta mūsų kaimynė. Ir mama 
tada sukūrė legendą, atseit, kad čia yra rusų belaisvių vaikas, nes per Pavenčių 
geležinkelio stotį veždavo į Vokietiją žmones iš Rusijos teritorijos. Ir moterys kartais 
atiduodavo tuos savo išbadėjusius vaikus gyventojams. Ir mes taip nusprendėm, jei kas, 
sakyti, kad ta mergaitė yra iš tų rusų žmonių stotyje paimtas vaikas. Va, tada ir atsirado 
jos vardas, mama ją pavadino Liuda, nors jos tikrasis vardas buvo Golda. Kadangi ji buvo 
juoda (tamsiaplaukė), juodi plaukučiai, mama nusprendė, kad reikia pašviesinti jos 
plaukus. Vonia pas mus bendrabuty buvo antrame aukšte, ir mama, kažkur gavusi 
vandenilio peroksido, jai toje vonioje dažė tuos plaukus, ir, aišku, man buvo labai įdomu, 
stebėjau. Tik iš tų juodų plaukų gavosi ne balti, o, sakykim, ryži (rudi, rausvi) plaukai, ir 
mergaitė atrodė šiaip sau. Tai jai tada buvo nukirpti plaukučiai. Žinot, taip mes ir 
gyvenom. Aišku, mes puikiai supratom, kad ji nori ir į lauką, ir nori pamatyti tuos kitus 
vaikus, bet tas jai buvo griežtai draudžiama. Na, ir tada mes su broliu nusprendėm, kad 
kada tėvai nematys, vienas iš mūsų išbėgs į lauką, pasižiūrės, jeigu už namo nieko nebus, 
reiškia, mes tada atidarysim langą, ir jau ta mūsų Golda bent jau pro tą atvertą langą 
apsidairys, pamatys tą pasaulį, kuris yra už mūsų namo langų. Va, ir, aišku, mes šitaip 
padarėm, ir ji buvo labai laiminga, ir mes buvom patenkinti, kad mūsų ta draugė turėjo 
tam tikrą džiaugsmą. Va tokie menki prisiminimai iš tos tolimos vaikystės... Aišku, 
paskiau, turbūt 1944 metais, kai artėjo fronto linija, mums reikėjo iš fabriko, iš Pavenčių 
kraustytis, nes aišku buvo, kad fabrikas bus bombarduojamas, ir pavojinga ten pasilikt. 
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Kadangi 7 km nuo Pavenčių yra mano tėvelio tėviškė, ten gyveno dėdė, tai tada tėvai su 
dėde sutarė, kad dėdė atvažiuos iš kaimo su vežimu, su bačkele (kubiliuku) tokia, tą 
mergaitę įsodins į bačkelę ir išneš iš bendrabučio, todėl kad iki kelio nuo pačio pastato 
bendrabučio buvo apie šimtas metrų, gal kiek daugiau, taip kad šitą atstumą praeiti ar 
prabėgti būtų neįmanoma. Tai va šitą mačiau, ir ji buvo išvežta į kaimą, ir Smilgiuose 
mes gyvenom, kol reikėjo iš tų Smilgių bėgti, todėl kad tai buvo rusų stačiatikių kaimas, 
ir ten stovėjo vokiečių dalinys. Jame tarnavo lenkas, o mama lenkiškai gerai kalbėjo, tai 
tas lenkas pasakė, traukitės, ne jūsų sodyba bus sudeginta, ir jūs galite visi žūti. Ir tada 
buvo pakinkyti arkliai, vežimai, mes visi pasitraukėm į Luokę, dar toliau, į Žemaitiją pas 
tolimus gimines. Ir Golda buvo kartu su mumis, bet aš kai kurių detalių neatsimenu. Tik 
žinau, kad po karo, kai frontas pasibaigė, kada mes grįžom į Pavenčius, ji buvo atiduota, 
nežinau, ar jos giminaičiams, ar jie buvo bendrapavardžiai, gydytojui Goldbergui, kuris 
buvo gydytojas ginekologas ir dirbo, turėjo savo privačią kliniką Šiauliuose. Jos paskui 
likimas man nebuvo visiškai žinomas, vėliau aš tik sužinojau, kad ji su tuo dėde per 
Lenkiją išvyko į Izraelį ir pateko pas savo tetą, į tokią pasiturinčią šeimą, baigė mokslus, 
žodžiu, ir vėliau jos gyvenimas klostėsi visiškai sėkmingai. 
Alicija Žukauskaitė: Norėjau paklausti, jūs sakėt, kad ją paguldė į brolio lovelę. O ji 
neturėjo savo lovelės? 
Olga Račkauskienė: O, žinot, aš šiandien važiuodama (į interviu), Sauliaus (brolio) 
klausiu, sakau, klausyk, Sauliau, kur jinai miegojo? Man atrodo, kad tėvelio kabinete, nes 
tėvelio kabinete buvo sofutė tokia, ir man atrodo, kad ji kaip tik ant šitos sofutės miegojo, 
nes buvo mano lovelė, brolio, miegamasis, tėvelio kabinetas dar. Žinau kažką, bet 
nuosekliai... Tiesiog tada, kaip vaikui, man tas visai nerūpėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kokia kalba jūs kalbėjotės tarp savęs? 
Olga Račkauskienė: Žinot, jinai kalbėjo labai mažai. Pradžioj mes vos ne rankomis 
pasirodydavome, ko mums reikia. Vėliau ji po truputį įsidrąsino ir pradėjo atskirais 
tokiais žodžiais lietuvių kalba bendrauti su mumis. Ir ji iš tikrųjų vėliau, aš buvau labai 
nustebusi, kad pirmo susitikimo metu ji prisiminė elementarius žodžius, kurie jai turbūt 
buvo nepaprastai svarbūs – duona, pienas, valgyti. Žodžiu, ji šitą prisiminė po daug metų. 
Bet mes vėliau kažkaip lyg ir normaliai bendravom. Ir bendravom lietuvių kalba, aišku. 
Alicija Žukauskaitė: Ar ji po to išmoko rišliai išdėstyti mintis, sakinius? 
Olga Račkauskienė: Šito aš… aš žinau, kad mes susikalbėdavome. 
Alicija Žukauskaitė: O sakykit, ar Golda dažnai verkdavo? Ar apskritai ji verkdavo? 
Olga Račkauskienė: Žinot, šito aš, aišku, neatsimenu, bet man atrodo, kad ji labai šliejosi 
ir prie mamos, ir prie mano tėvelio, ir ji buvo taip, kaip ir mes, - ir glostoma, ir 
glaudžiama. Aš negalėčiau pasakyt, aš neatsimenu, kad ji būtų verkusi. Šito aš 
neatsimenu. 
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