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Esu sujaudinta ir dékinga, kad mano vyras taip ivertintas, kaip jis pat
yra sakes, jaunosios kalbininky kartos.
Leiskite man igreiksti Jums visiems, brangiis mano vyro kolegos, kuo didziausia padéka uz sia jo atminimui surengta konferencija. Grizes 1969 metais is Lietuvos, jis dziaugési, kad tokiais sunkiais Lietuvai laikais isaugo stipri
kalbininky karta.
Iséjus jam amZinybén, mano brolis lituanistas, A. Salio studentas Aleksas
Vaskelis, mane ragino nedelsiant pradeéti ruipintis rasty isleidimu.
ISeivijoje igleisti kalbinius rastus yra labai sunku. Laimé, kad prof. Petras
Jonikas sutiko redaguoti. Jeigu jis nebuty sutikes, kito redaktoriaus nebuvo.
Lietuviy Kataliky Mokslo Akademija apsiémé A. Salio ragtus idleisti. Turiu
pazyméti, kad A. Salys buvo pirmasis sios Akademijos sekretorius. Redak-

torius gyvena Amerikoje, o leidéjas (LKMA)
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Buvo daug jvairiy gincy, kurie labai ilgai
sakoma, geriau véliau negu niekad ir, man
Liuima jteike baigta spausdinti ketvirtajj
asmenims, kuriy déka Rastai igleisti: prof.

Jonikui, kunigui prof. Antanui Liuimai.
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Dalis Ragtams reikalingos medZiagos buvo Lietuvoje. 1974—1975 metaii
gauti ta medZiagg i8 Lietuvos, kaip zinote, nebuvo taip paprasta. Cia mai
daug padéjo amZinos atminties A. Salio bi¢iulis Aleksandras Zirgulys ir Vil
niaus universiteto bibliotekos direktorius Aleksandras Tornau. Siunta buv
uzkliuvusi, bet p. Tornau rupestiu mane pasieké laimingai.
Esu dékinga kalbininkui Vytautui Vitkauskui uz puiky, iséjus pirma
Rasty tomui, laiska, kuris man padéjo gauti kitiems tomams dalj lésy i5 Lie
tuvos fondo.
?
Dékoju Klaipédos I. Simonaitytés bibliotekos direktoriui Juozui SikSneliu

uz padaryta siais metais koplytstulpi A. Salio gimtinéje ir surengta A. Salio

seny knygy paroda.
f
Taip pat aciii mokytojui Feliksui Grabiui uz pastangas pavadinant Salan-

tuose gatve Antano Salio vardu.

Siais metais A. Salio 90-tojo gimtadienio proga Lietuvos moksly akademijos bibliotekoje buvo surengtas paminéjimas, jo gyvenimo ir darby paroda.
Sirdingai dékoju Adai Ubeikaitei, idéjusiai daug darbo rengiant Sia paroda.
Dar karta adéiu visiems.
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