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Alicija Žukauskaitė: Pirmiausia norėjau, kad prisistatytumėte. Koks jūsų vardas ir 
pavardė? 
Vanda Ryliškienė: Vanda Ryliškienė. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs esate gimusi? 
Vanda Ryliškienė: Saldutiškio apylinkėj, Antakalnio kaime. 
Alicija Žukauskaitė: Kelintais metais? 
Vanda Ryliškienė: 1931. 
Alicija Žukauskaitė: Kur jūs gyvenote, kai prasidėjo karas? 
Vanda Ryliškienė: Gyvenau Antakalnyje. Antakalnio kaime, Saldutiškio seniūnija buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Ar Saldutiškyje buvo žydų? 
Vanda Ryliškienė: Buvo. Buvo, įvairiausių žydų buvo, aš dar prisimenu daug pavardėm. 
Kacai buvo labai geri žydai, Šimkis buvo, labai geri žmonės buvo, paskui tokie buvo, - 
dabar neprisimenu, namelis jų dar yra čia netoli nuo pašto. Žydų namelis yra. Tai vat. 
Alicija Žukauskaitė: Ar buvo žydų parduotuvių? 
Vanda Ryliškienė: Buvo parduotuvių, buvo ir maisto parduotuvių, buvo ir rūbų 
parduotuvių, ten visokių geležų, kaip seniau žmonės žemę dirbo su arkliais, ir pakinktų 
buvo, ir pavalkų, vadelių, visko buvo. Lenciūgų (grandinių) rišt gyvuliam buvo. Ir buvo 
mėsos parduotuvė, prisimenu labai gerai, kad buvo mėsinė. Ten gamindavo ir dešras, 
maldavo. Žinau, kad buvo tokia mašina labai didelė mėsai malt. Du vyrai sukdavo ant 
tokių kazlų („ožių“). Buvo mašina, stovėdavo, dviese vyrai maldavo. Ir valgykla buvo 
labai gera. Būdavo, kai iš bažnyčios einam, mama vedasi vaikus, tai tada užeinam ton 
valgyklytėn, tai vaikams nuperka limonado. Ir tokie pyragėliai... Kaip mes dabar 
vadinam, plokštainiai, tokie rudi pyragėliai, tai didžiausias buvo džiaugsmas. O būdavo, 
pas Šimkius parduotuvėj, tai, būdavo, kai Šimkienė supjausto, tai duodavo vaikams tokių 
trupinėlių atliekamų, pavaišindavo. Tai va, prisimenu šituos dalykus visus. 
Alicija Žukauskaitė: Ir kas atsitiko su žydais, kai prasidėjo karas? 
Vanda Ryliškienė: Kai prasidėjo karas, prasidėjo tokie neramumai, žydams neleisdavo 
gatve eit. Žydams buvo užklijuota ant nugarų tokie geltoni apvalūs lopeliai, ir buvo 
parašytos dvi raidės. Dabar neprisimenu, kokios raidės, tik žinau, kad tamsios dvi raidės 
ant nugaros. Jie turėdavo eiti bruku (grindiniu), jiems galima buvo tik šitais akmenimis 
eit. O mes eidavom gatve, šonu (šaligatviu). Labai gaila man buvo žydelių. Eidavom į 
mokyklą kartu, susimušdavom kartais su šitais žydeliais. 
Alicija Žukauskaitė: Dėl ko susimušdavot? 
Vanda Ryliškienė: Šiaip sau, kaip vaikai, vaikai. Supykdavom, susistumdydavom. Tai 
paskui pasiskųsdavo mano tėtei, tėveliui, tai mus apibardavo, sakė, kai pareisit iš 
mokyklos, nieko nebegausit. Dovanų neduos. Tai va taip. 
Alicija Žukauskaitė: Ir jūs matėt, kaip vaikščiojo gatve? 
Vanda Ryliškienė: Mačiau, matydavom, mes eidavom mokyklon ir matydavom. Tik 
jiems gatve negalima buvo eit, vien tik tuo viduriu. 
Alicija Žukauskaitė: O jūsų klasėj mokėsi žydų? 
Vanda Ryliškienė: Mokėsi. Aš vieną klasę išėjau, o kitos tik pusę. Jau buvo broliukas 
gimęs, aš jau turėjau prižiūrėti broliuką, nes mano mama labai smarkiai sirgo. Aš jį 
prausdavau. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jūs matėt savo klasės draugus, einančius viduriu gatvės? 
Vanda Ryliškienė: Matydavom, jiems gi negalima buvo (šaligatviu) eit. 
Alicija Žukauskaitė: O jūs galėdavot su jais pasikalbėt? 
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Vanda Ryliškienė: Galėdavom, galėdavom pasikalbėt. O paskui juos užgynė, ir mokyklą 
užgynė (uždraudė). Jau kai pradėjo juos tampyt, varinėt, gaudyt, tada jie jau ir į mokyklą 
nėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O paskui kas su jais atsitiko? 
Vanda Ryliškienė: Paskui kas atsitiko? Pradėjo juos gaudyt, pradėjo varinėt, prasidėjo 
visokie negerumai, ir tie šaudymai prasidėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip juos pradėjo varinėt? 
Vanda Ryliškienė: Pradėjo varinėt. Mačiau saldutiškiečius. Pirmiausia varė nuo 
Labanoro, per Antakalnį. Pro mūsų namus visai. O paskiau jie nuo Saldutiškio vėl grįžo. 
Ir toks ėjo pulkelis, aš jau pirmą katrą sakiau, kokia aštuoniolika, gal dvidešimt, bet gerai 
neprisimenu, kiek ten jų buvo. Varė juos su šautuvais tokiais, va taip užsikabinę skersai. 
Ir pro mūsų namus kai ėjo, žinau, mamos prašė vandens, tai mes, vaikai, su puodukais 
išnešėm vandenio. Ne būrys toksai, o kaip pailga juosta... po du, po du, po du... Tik 
prisimenu, kad Kacienė nešė vaiką ant rankų. Gert išnešėm, ir paskiau dar prašė duonos. 
Tai mama sako, greit atneškit, vaikai. Tai tada pašoko tie, kurie varė, ant mamos, pabarė. 
Jos dar atsisveikino, - Kacienė mamai pasakė, Pranelyte, sudie, mes jau daugiau 
nebesusitiksim. Prisimenu gerai, kaip mama paėmė žiurstą (prijuostę) ir šluostėsi ašaras. 
Mums buvo labai gaila, nes buvo mūsų draugai visi. Labai buvo nuostabiai geri žmonės. 
Lavai geri buvo. Šventėms, Velykoms ar Kalėdoms, - kaime ką mes turėjom, nieko 
neturėjom, tai būdavo, jei pas juos nueini ko nusipirkt, mama nusiveda su vaikais, tai 
nusiperki, kad ir pinigų neturi, duoda be pinigų, sako, gal kada nors atidirbsi, gal kaip. 
Mes turėjom arkliuką, o jie turėjo už namų tokios biškį žemytės. Tai, būdavo, paaria, 
darželį tokį padaro, bulvių biškį pasodina. Tai mums duodavo ir be pinigų. Dar aš 
prisimenu iš to Antakalnio, buvo toks pušynėlis, miškelis, tai ten buvo vienas žydukas 
nušautas. Bet mes, vaikai, ten nebuvom, tik mes paskui matėm, kad ten buvo sukastas 
toks geltonas smėlis. Mus, vaikus, neleido tėvai eit. 
Alicija Žukauskaitė: Kitaip sakant, jūs manot, kad jis buvo ten palaidotas? 
Vanda Ryliškienė: Taip. 
Alicija Žukauskaitė: O kai varė pro jūsų namus, kaip jūs sakot, gerai, jūs padavėt 
vandens, padavėt duoną, ir juos nuvarė toliau. Kur juos nuvarė? 
Vanda Ryliškienė: Aš dabar ir neprisimenu, vaikams ir neaiškino labai. Neaiškino labai, 
nes mes labai bijodavom. Labai bijodavom. 
Alicija Žukauskaitė: Kur juos nuvarė? 
Vanda Ryliškienė: Juos Labanoro pusėn nuvarė. Varė į Labanoro pusę. Bet juos ar prie 
Labanoro sušaudė, ar toliau nuvarė, tai šito neprisimenu. Neprisimenu gerai. Bet kai prie 
Saldutiškio, prie Balčiūnų, čia tokie Balčiūnai gyveno, jų žemėj (šaudė), sakydavo, 
kirdeikiečius (iš Kirdeikių) atvarė čia, čia šaudė. O tą dieną mes uogaut buvom išėję su 
kaimynėm, su mergaitėm, su Bičiūtėm. Tokia Julė buvo ir Elenutė buvo. Mes buvom 
nuėję. Čia per kelią pereini, netoli nuo mūsų, mėlynių buvo. Buvo toks ežeriukas 
mažiukas miške, ir aplink mėlynės. Buvo uogų, aviečių buvo. Mes išgirdom, kad čia 
šaudymas, tai mes pakraščiu bėgom namo. Reikėjo perbėgt per kelią, per gelžkelį, 
Antakalnin. Bet čia jau buvo šaudymas tada. Buvo pulkelis žmonių. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs matėt tuos žmones? 
Vanda Ryliškienė: Mačiau, matėm. Pakraščiu bėgom, tai matėm. Bet kai mes parbėgom, 
tai mama sakė, kodėl jūs bėgot, jums reikėjo slėptis, kur nors atsigulti. O mes, kaip 
vaikai, greičiau pas mamą, greičiau namo. Tai vat. 
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Vanda Ryliškienė: Maždaug iš kokio atstumo jūs matėte tą pulkelį? 
Vanda Ryliškienė: Na, žinot, kad kokia penkiasdešimt metrų, gal daugiau, gal mažiau, - 
panašiai, kaip čia matosi tie namai, netoli. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jų ten galėjo būti? 
Vanda Ryliškienė: Gal dešimt, gal dvylika, gal penkiolika su tais jau visais. 
Alicija Žukauskaitė: Su tais, kurie lydėjo? 
Vanda Ryliškienė: Kurie jau lydėjo juos. Su tais toks pulkelis. Paskiau, kai ten kasė 
duobes, užkasė, mūsų visai neleido (pažiūrėt). O paskui, kai me eidavom uogų, mes labai 
bijodavom čia eit. Tai mama, būdavo, sako, parinkit vaikai gėlių, nuneškit (ant kapo), tik 
kad niekas nematytų, ir padėkit. Padėkit, tada jūs nebijosite. Tai aš šituos dalykus labai 
gerai prisimenu. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tam pulkely, kurį jūs matėt šičia, netoli šitos vietos, ar galėjote 
įžiūrėti kažkokius sargybinius? 
Vanda Ryliškienė: Matyt tai mes matėm. Stovėjo pulkelis, o tie kažkaip aplink, iš toliau, 
ne taip, kad kartu su jais. Toliau stovėjo tie su šautuvais. 
Alicija Žukauskaitė: Šautuvai matėsi? 
Vanda Ryliškienė: Matėsi, šautuvai matėsi. 
Alicija Žukauskaitė: Ar tie žmonės buvo su uniformom ar be uniformų? 
Vanda Ryliškienė: Dabar gerai neprisimenu. Kažkokiais lyg tamsiais rūbais, lyg žalsvais, 
pilkšvais, žalsvais kokiais. Žinau, tik matėsi, kad vienas su batais ilgais, aš prisimenu 
gerai batus. Kaip seniau, su tokiais chromavais (odiniais) nešiodavo. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek jų galėjo būti tų, kurie ratu aplinkui stovėjo? 
Vanda Ryliškienė: Šeši kokie, aštuoni, nebaisiai daugi jų buvo. 
Alicija Žukauskaitė: O kai tas šaudymas girdėjosi, ar tai buvo pavieniai šūviai, ar 
automatiniai? 
Vanda Ryliškienė: Automatiniai buvo. Tar, tar, tar, - va taip tankiai. Tankiai (dažnai) 
buvo. Mes, kai bėgom kraštu, kažkaip pasižiūrėjom, bet jau bėgom, kiek kojos nešė. 
Namo bėgom. Ir buvo lyg kalba, lyg riksmas, va. Mes galvojom, kad mus šaukia. 
Alicija Žukauskaitė: Žodžiu, kažkas iš ten šaukė? 
Vanda Ryliškienė: Taip, kažkas šaukė, buvo lyg kalba, lyg riksmas. Va taip... 
Alicija Žukauskaitė: O tie, kurie lydėjo, va, kai jūsų mama duoną davė, kokia kalba jie 
kalbėjo? 
Vanda Ryliškienė: Lietuviškai. Mums atsakė lietuviškai. Ir pasakė, gal ir jūs norit kartu 
su jais? Čia verki ir dar vaišini. 
Alicija Žukauskaitė: Jie buvo su ginklais? 
Vanda Ryliškienė: Su ginklais, su ginklais. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie buvo su uniformom, ar paprastai apsirengę? 
Vanda Ryliškienė: Ne, gal paprastai, žinot, gerai neprisimenu, kaip vaikas. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie turėjo ant savęs kokius nors ženklus ar ką nors? 
Vanda Ryliškienė: Šito dalyko tai tikrai neprisimenu, tik prisimenu, kad buvo tie šautuvai 
ant krūtinės. Užsidėję. Ir kepurė lyg vokiška buvo. 
Alicija Žukauskaitė: Visi buvo su kepurėm? 
Vanda Ryliškienė: Su kepurėm, su kepurėm. Ir kepurės vokiškos tokios, kaip vokiečiai 
nešiodavo. 
Alicija Žukauskaitė: Bet kalbėjo lietuviškai? 
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Vanda Ryliškienė: Lietuviškai. Ar jie visi lietuviai buvo, ar ne, tai čia nežinau, bet tas 
žmogelis, kuris sakė, gal nori su jais kartu eiti, jei tu verki ir vaišini juos, tai tikrai 
lietuviškai kalbėjo. 
Alicija Žukauskaitė: O tas žmogelis irgi su kepure buvo? 
Vanda Ryliškienė: Su kepure, su kepure. Varė jau jis. 
Alicija Žukauskaitė: Bet be uniformos? 
Vanda Ryliškienė: Be. 
Alicija Žukauskaitė: Kiek maždaug buvo tų, kurie varė? 
Vanda Ryliškienė: Negaliu pasakyti. Toks ėjo pulkelis, o kokie keturi ar penki iš paskos. 
Ir iš šonų ėjo. 
Alicija Žukauskaitė: Ir tam pulkelyje buvo ir vyrai, ir moterys, ir vaikai? 
Vanda Ryliškienė: Buvo visko. Buvo ir vyrų, ir moterų. Tik prisimenu gerai, kad Kacienė 
nešė vaiką ant rankos. 
Alicija Žukauskaitė: Jūs atpažinot Saldutiškio žydus? 
Vanda Ryliškienė: Atpažinau, taigi mes užeidavom pas juos, pirkdavom. Tėvelis 
dirbdavo pas juos. Mes nuvažiuodavom, norėdavom su tėte važiuoti. Ir dar duoda, - tai 
baranką, tai bulkos kokios. 
Alicija Žukauskaitė: Ar jie nešėsi su savim kokius nors ryšulėlius? 
Vanda Ryliškienė: Nešėsi, ryšuliukus tai nešėsi. Ne tašės (rankinės), bet surišti. Surišti 
ryšuliukai. 
Alicija Žukauskaitė: O kaip jie buvo apsirengę? 
Vanda Ryliškienė: Visaip, visaip. Viena buvo skara užsisupus, kaip anksčiau skaras 
nešiodavo apsisupę, ir nešuliukus, vaiką nešė ant rankos, buvo ar trys vaikai tokie 
nedideli, ėjo su jais kartu. Daug jau daug metų (praėjo), dar ne kokie mes buvom vaikai 
(maži). 
Alicija Žukauskaitė: Ar kas nors iš jų verkė? 
Vanda Ryliškienė: Verkė. Ta žydelkytė Kacienė verkė, kai atsisveikino su mama, verkė. 
Atrodo, kad aš ir dabar matau, kaip mama pakėlė žiurstą ir mama pradėjo verkt. 
Alicija Žukauskaitė: Kas atsitiko su žydų namais, daiktais, kai nebeliko žydų? 
Vanda Ryliškienė: Apsigyveno tuoj, apsigyveno žmonės. Čia dabar, kur naujas namelis 
yra pastatytas, čia šalia gyveno kažkokie policininkai, kaip juos prie vokiečių vadindavo. 
Aš jau dabar pamiršau... Policija, kažkaip taip. O žydų namus paskui pardavė, 
pardavinėjo. Tai nusipirko... Čia va, kur Kaco buvo namai, tai nusipirkęs žmogus gyvena, 
aukštas namas toks. Išpardavinėjo, nusipirko žmonės. 
Alicija Žukauskaitė: O kas atsitiko su žydų daiktais? 
Vanda Ryliškienė: Aš nežinau, gal juos išmetė, ar gyveno, ar turėjo tuos daiktus, laikė jau 
jie... Taigi vat. Čia žinau, prie pašto namas ilgas, Černiauskienė nusipirko, Černiauskai 
gyvena. Černiauskienė neseniai mirė, močiutė. 
Alicija Žukauskaitė: O tie Černiauskai neturėjo kur gyventi, kodėl jie pirko tą namą? 
Vanda Ryliškienė: Nežinau, kai pardavinėjo, gal neturėjo kur gyvent, tai ir nusipirko 
namus šituos. Ar mokėjo kokiais pinigais, šito nežinau tų dalykų. Nusipirko šituos 
namus. Baisus dalykas buvo, žiauru buvo, taigi man buvo devyni metai. Aš 
nemiegodavau viena. Aš miegojau už mamos nugaros, nes aš bijojau. Aš mačiau, kaip 
varė tuos žydus, kaip verkė atsisveikindamos. 
Alicija Žukauskaitė: O Saldutišky vokiečių buvo tuo laiku? 
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Vanda Ryliškienė: Buvo, buvo. Jie ne tik žydus kankino, bet jie kankino ir taip žmones. 
Mes turėjom dvi karves. Mūsų šeima buvo septyni žmonės. Tai vieną karvę turėjom 
tvarte. Klojime užpešėm šieno ir už to šieno karvytę ir laikėm. Nes jeigu dvi karvės, tai tu 
buožė, tai pyliava (mokestis) didžiausia, reikia pieną, sviestą duot. Sunkus buvo 
gyvenimas visiems. Bet sunkiausia buvo tiems, kuriuos sunaikino, išvarė. Sunkiausias 
buvo. Negeras gyvenimas, bet nieko nepadarysi. Prieš valdžios vėją nepapūsi. 
Alicija Žukauskaitė: Dar norėjau patikslinti. Va ta antroji grupė, kurią jūs matėte 
beuogaudamos, kaip jūs galėjote žinoti, kad ten būtent žydai suvaryti? 
Vanda Ryliškienė: Užtat žinojom, kad jau prasidėjo varinėjimas, prasidėjo šaudymas jau. 
Tai mes supratom, kad čia jau blogai, čia atvaryti žydai šaudymui. Mes jau supratom, 
vaikai. Kai jau parbėgom, tada tėvai sako, čia jau šaudo, čia jau blogai. Taip mes 
supratom. Mes jau vaikai supratom, kad čia yra blogai. 
Alicija Žukauskaitė: Tai jūs jau prieš tai žinojote... 
Vanda Ryliškienė: Jau žinojom, jau žinojom, kad jau čia baisu darosi. Kalbėjo, kad tenai 
sugaudė, tenai, - jau varo žydus. Tai mes jau žinojom. Kai parbėgom namo, tai tėvai 
barėsi, ko jūs bėgot, reikia ne bėgt, o slėptis. 
Alicija Žukauskaitė: O kai jūs matėt tą grupę, apie kurią jūs galvojate, kad tai buvo žydai, 
ar jūs galėjote matyti kokius nors ženklus ar ką nors? 
Vanda Ryliškienė: Tai jie buvo su ženklais tada, kai juos varė. 
Alicija Žukauskaitė: Ne, ne, ten, kai šaudė, ta grupelė? Ar matėsi kokie nors ženklai? 
Vanda Ryliškienė: Nieko mes labai nematėm. Jeigu mes būtumėm stovėję, mes gal 
būtumėm daugiau pamatę, bet mes bėgom. Mes tik žvilgt ir vėl bėgam. 
Alicija Žukauskaitė: O šituos žydu per Antakalnį kai varė, jie visi buvo su žvaigždėm? 
Vanda Ryliškienė: Su žvaigždėm visi buvo. Tokie apvalūs geltoni ir viduty raidės. 
Alicija Žukauskaitė: Gal dar ką nors prisimenate, ko aš nepaklausiau? 
Vanda Ryliškienė: Nieko, kiek prisimenu, tiek prisimenu. Aš dar Antakalnyje gyvenau, 
tai pasakojo vyro tėvas, ir vyras pasakojo, kad varė čia tris, pakalnėj buvo trys nušauti. 
Vienas, sakė, kad buvo lietuvis, ir du žydai. Tai čia pasakojo diedukas, jau senelis. Sako, 
tada kaimynus varė, kad iškastų duobes ir užkastų. Šito aš nemačiau, tik kalba buvo tokia. 
Paskui juos iškasė, palaikus perlaidojo. 
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