s Antanas (1902 liepos 21 Reketėje, Kretingos r., – 1972 iepos 31 Fi de fijoje, JAV), ietuvių
kalbininkas. 1923–25 Lietuvos u-te studij vo ietuvių k bą ir iter tūrą, 1925–29 Leipcigo u-te –
b tistiką, s vistiką ir indoeuropeistiką (Salio mokytojai buvo Jurgis Gerulis, Reinholdas Trautmannas,
Eduardas Sieversas), 1929 Hamburgo u-te – eksperimentinę fonetiką (Salio mokytojas – Giulio
Panconcelli-Calzia). 1929 Leipcigo u-te pgynė d kt ro disert ciją „Žem ičių t rmės“
(Die žemaitischen Mundarten. TiŽ 6. 1930). 1930–39 dėstė Vyt uto Didžiojo, 1939–43 Vilniaus u-te;
prof. (1939). 1939–41 Lituanistikos i-to Lietuvių k bos skyri us vedėj s. 1941–44 Lietuvių k bos i-to
direktorius. P sitr ukęs iš Lietuvos, 1944–46 dėstė Greifsw do ir Tübingeno u-tuose. Nuo 1947
Pensilvanijos u-to (Fi de fijoje) prof. (dėstė b tistikos ir s vistikos d ykus). v rbi usi d rb i iš
ietuvių di ekto ogijos: d kt ro disert cij , „Ke ios p st bos t rmių istorij i“ (APh 4, 1933; paskelbtas
pirmasis ietuvių k bos t rmių žemė pis), „Lietuvių k bos t rmės“ (1935; Tübingen, 21946). ud rė
specialias di ekto oginių duomenų rinkimo nket s. Pirm sis Lietuvoje pr dėjo eksperimentinės
fonetikos darbus; 1930 Vytauto Didžiojo u-te įkūrė fonetikos bor toriją. P ske bė d rbų iš ietuvių
onom stikos, suorg niz vo onom stinės medži gos rinkimą (surinktoji medži g sud rė Lietuvių
kalbos i-to smenv rdžių ir vietov rdžių k rtotekos p grindą). P r šė str ipsnių iš ietuvių k bos
ku tūros, termino ogijos. Buvo V stybės T rybos p t rėj s termino ogijos k usim is (Salio p siū ytų
žodžiu v rtoj m ir ši ndien, pvz., ži is an in kas, staigmenà). Prisidėjo prie akademinio
„Lietuvių k bos žodyno“ rengimo. u Pr nu k rdžiumi red g vo Leon rdo D mbriūno
(Dambrausko) p rengtą „K bos p t rėją“ (1939). Dirbdamas Pensilvanijos u-te, kartu su Alfredu
ennu b igė leisti Maxo Niedermanno, Franzo Brenderio ir Alfredo enno pr dėtą eisti „Lietuvių
r šomosios k bos žodyną“ (Wörterbuch der litauischen Schriftsprache 1–5, Heidelberg, 1926–68).
Buvo vien s žurn o „Gimtoji k b “ steigėjų ir red ktorių. u kit is 1935 įkūrė Lietuvių k bos
dr ugiją. 1969 Lietuvos moks o įst igose rinko medži gą istorini m ietuvių k bos žodynui. Romoje
iš eisti A „R št i“ (1–4, 1979–92), Lietuvoje „B tų k bos, t utos bei ki tys“ (1995).
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