OBSEHVATII ASLJPHADICTIONAHCI.UI LDU31I HO.:vrANE
(LITEHA M)
DE
Lt'lZA SECHE
Prezenţain Iibrării a voluruclur
cuprinzindlitereleiVI,N, O, P ale Dicţionarului
limbiiromâne(DLRJl- operăcarereprezintăcontinuareu.JnIormănouă,a dicţionarului
Începutde fostaAcademieHomână-- consemnează
un evenimentde o deoschit.ă
importanţăpentrulingvisticaroruâncuscă şi marcheazăîndeplinirea(rleocam
datâ parţială)
a unuia dintre marile.deziderateale cult.urlinoastreHaţiouale.
Î'\n Jntenllonăm în rîndurilece urmeazăsă facemo analizăa Dicţlo
narului; a
lnsuşirrl
or sau a lipsurilorlui, ci, 'călăuziţide dorinţasincerăde promovarea Iucrnlui
de calitate,caresă rezistepesteani, de Imbunătăţirea stiluluinostrueletuuncă şi, mai
ales,de
năzuinţa
autoperfecţionare,
să punem
În discuţie
unele
p,fobleme,
să propunem
unele
soluţii
saude
rectificări
i să semnalăm
absenţa
...- uueori
sw!prinziltoare
a unor
cuvintecare,dintr-unmotivsau altul,nu au fost înregistrateîn coloaneleDLR.Pentru
ceruetători!din domeniullexicologiei
şi lcxicografiei,
cei mai bir.(ccle10 ani dta durat
elaborareaDictionarului,
eleIa stabilireaconccpţiei care a stat la baza lucrării,JnLucmuea norrnelor tehnice, selectareaizvoarelor,redactareaele. şi plnă la "bunul de
dif'uz
at", au constituit.o adevăratăşcoală.Atît lingviştiimal vîrstnici--·care au venit
cu pregătirea,compet.cnţaşi experienţaIar--, cit şi ceimaitineri,careau preluatcunoştiutele dela primii,ali iuvăţat CUtoţii,an cercetatşi ali contribuitla efectuareaacestei
vasl.copere,care cuprindeistoria vocabularuluiromânesc din cele mai vechitimpuri
piuă astăzi,În întreagaperioadă.
de desfăşurure a diverseloretapede lucruam rostCOllŞtielli de faptul ci\ asemeneaacţiuneoferă,pc lîng:lunele mari satisfaet.ii, i o mul!imede prilejurielenemultumlre,provocate de existenţaunorerori(uneleştiute,altele
ncst.iuLe încă), a unor rezolvări discutabile,fără suficicn
tă informareasupraoriginii
şi istorieiunortermeni,a unor exemplificări
deficit.are
dinpunctulde vedereal materialuluiilustrativla unelesensurisau nuant.esemantice,a lJ)IOl'
omisiunide cuvinteete.
Apreciindînsăcu măsuri!i cu obiectivitatevaloareatncoutcstabllăil acestei opere,
trebuie5-0privim(fiecarede la locullui) cu un severochiautocrrticşi să ne angajăm
ca succeseleobţ.inntepînă In prezent,precumşi evitareapc viitor a repetăriiunor
erori, S{lne servească drept tndrumător pentruvolumeleurmătoare.Scopuriledictlo1 Serienouă.'I'omul VI, LiteraM (19(;,5),
'romulVII, Partea1, LiteraN (1971)
Parteaa 2-a,Litera() (19G9),
TomulVIII, Partea1, Litera P (P _. P1\ZUI; 1972).
Bucureşti,
EdituraAcademiei
ItcpubltchSocialiste
România.
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naruluinostrusînt multiple.Ceeace trebuiesubliniatde la incepu
]orguIordanÎn articolulDictionnrui
limbiiromânc2
- estesemnifica
pa .
o arc apariţia acesteioperemenite să conţinătezaurullexicalal lin
reflecteviaţa poporuluinostru prin limba sutelorde gcneratttanonu
scriitorilor,ist.oricilor,publiciştiloretc., într-uncuvînt.-- limba Într
românesti. Cuprindcrcaacestui vocabularîntr-o lucrarelexicografi
dispoziţiaoricăruicetăţeanal patrieinoastre,dacă llUpentrustudiu
posibildecît unui cerc restrînsde oameni,cel putin penlru a afla '
o vorbimşi o scriempoatc sta, fără să se .icneze, aliHuri de limbilef
o culturămai veche,In ce priveşteat lt numărulde cuvinte,cît şi ac
al expresiilor,
Iocutiunlloretc." (p. -l02)- constituieun argumentsu
vecleautililatea.Articolelereferitoarela Dictionarul
limbiiromâneapăr
zcut (spreregretulnostrudestulde puţine)au scosîn evidenţăunele1
secvenţeşi au făcutunelepropuneripentruameliorarealui. O cerceta
maicuprinzătonte şi maisistematică
nu s-aintocmitIncă.Prezentareade
pretenţiacă va.faceaceastăoperutiesau că ar putea epuizaprobleme
o operă de asemeneaproporţiişi ele o asemeneadificultate,doreşte
la ideeacă este posibilăo îmbunătăţirea calităţiimunciidepusepent
Din motivelesne de inţeles·- eeonomiade spatiu-, ne vom
un aspect,şi anume acela al lisleide cuninlcla litera M, urmind ca
şi P să ne ocupămîntr-un viitor articoL
În Introducere
(p. VI) se spunecă lucrareaînregistrează
şi explic
atestalc în vorbireapopulară,în limbaliterarâ i în limbajulliterat
vinteledin Iimbajele telinico-s
tiinţifice"intră în dtctionutul
ncsiriinun
careau pătrunssau muniţest«lendinţ
a evidcniăde (J pătrundeÎn limba
in limbajullitcror-attisiic
san.in celpopular[s.n.]. Acestprincipiude a
lor dupănaturalor stibst.icăarc dreptcor-olar
un mijlocpracticde cont
termenilortehnico-ştiinţifiei:
dacă aceştiaapar curentîn eel puţiu doi
ale limbii,introducerea
lor Î.1ldicţionarestejustificată.Prin urmare,d
Înglobează
toalecu.ninl.ele
de circulatiegeneralădin limbaromr1nll"
fi
acest cil.attocmaipentru ca să putemurmări modulîn care s-a ap
principiile
fundamentale
eletriereşi de stabilirea listeielecuvintea ni
române.Şi,obişnuiţicutehnicalexicografică,
vomîncerca,maiÎntîi, să I
de "termentehnlcoşt.ilnţific"şi, în raport cu el, pe acelade "limbaj
(primulţinînd dc vocabular,cel ele-aldoileaelestil). Termenul
tehnic
spcciaht.at.e
care denumeşteun obiectsau un procesaparţinînd unei
de activitale. Dezvoltarea
continuă a economiei,
sturiţci,eulturiiirupun
completarea
t ezaurululnostrulexicalcu cuvinteşi sensurinoi, nccunos
(cuvinte vcnite,de ecle.mai multe ori, din limbi străine),care reflec
voilede comunicare
ale oamenilor.
Este cleeifirescca amploareaşi co
menelor vieţii eontcmŢJorane,
transformărileeconomice,
socialeşi eul
Ilucllţeaziputernicîntreagaevolutiea limbii- să necesiteo sporirec
talivăa cUl10ştin
ţelornoastreîn toatc domeniile
şi, concomitent,
să facă
şi diversificarea
vocabularului
românesc.
Nicăierimaibinedecîtîn dieţh
constataaceastăereşlere,clacă,bineînţeles,dicţionarele
respeetiveţ.in
tarea multilateralăa· ştiinţeişi culturiicontemporane.
Hăspul1de
])ic\i
ac.esteinecesilă\iobiective
'1In liniimari,da. Urmărindînsă Cl!aten\i
a volumuluicareeuprindelitera M,trebuiesă ne exprimămo oarecare
noastrăporneştede la consLatarea
că DLR a preluatnumaio parte
miuologiei
ştiinţifice,artisticeşi publicistice,preeizîndtl-şide la În
moddeliberatS-aemisun principiuşi, în acelaşitimp,s-it impuso li
caresepuneesteaceeaa cercetăriijusteţ.iiacestIliprincipiu.Înaintedea
nostru de vedere,vremsă atragematenţia asuprafaptuluică, parcu
discuţie,am eonstatat- spresatisfaeţianoastră el!aeeslprincipiuIl
2 În "Limbaromână"XIII, 1964,nr. 4, p. 301-';304.
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Iutocrnalşi că nu rare au fost cazurileclnd, dimpotrivă,el a fost abandouat,permiţînd, în felulacest.a, inserareaîn coloaneledlcţ.lonu
rului a UIlO!'
cuvintecare,potrivit
amintituluiprineipiu,nu aveauce căuta.
LiteraJÎJdin Dicţionarul
limbiiromâne,însumînd.1J Jasclculc
şl acoperind
1ll7G
depaginidetiparaştcrnutepc două coloane,cuprindeli6,53 de cuvinte,ceeace,statistic,dovedeştecă este o Ilterâde mărimemedie.Ponderea,in cadrulacestci litere,o
alt cuvintelepopulareşi regionale;după ele urmeazăcuvinteleliterare,apoi celeînvechites, a. 1ll.d. Numărulcuvintelortehnice(ue referimla cele literare,nu şi la cele
populare")
esterelativ mic. Cercetîndinventarulde cuvinteaparLinInd diferitelorsec-tourcde activitate,vomvedeacă, deşi1n cadrullitere],'1 existănumeroaseelemente
de compunere
aparţinîndterminologiei
ştiinţifice(mucro-,maqneto-,maxi-,meqa-,meia-,
mciulo-,
melil-,metro-,micro-,mili-,mOI/O-,
1110/0-,
multi-ctc.),care au contribuitla formareaunor serii de cuvinte nol, procentulde termenit.ehuic.o-ştiln
ţlîicl, pe ansamblul
literei,estemic.Nuintentionăms:'ianalizămdacăcrit.crlu
l selecti'lrii
acestortermenieste
sau nu bine stabilit; nu avemnici calitateaşi nici curajulsă facemo asemeneaapreciere."Nimeni"
- cum arăta foartebineacad. I. Iordan",vorbinddespreneologisme-"Il-aredreptul să decidăin momentul de faţă careneologisme
trebuiesă rămtnăşi care
IlU,fii.ndcă
nimeni,oricinear fi el, nu se poateproclamapurtătorulde cuvîntal Întregii
masevorbitonre
... Nu existănici () gal'anţ.iecă cinevaanumear putea, cu deplinăsiguranţă,să afirmecă cutaretermencondamnatde dînsulnu va supravietni,iar cutare
altul,acceptat, nu va muri...Ostenelile
atîtorpurişt.lîn scopuldea Impiedicarăspîndirea
unuitermen,a uneiconstrucţiietc. s-audoveditaproapeIntotdeaunadeşarte.Căcicrea{iaesteun aci individual,
pe cindcontrolulapartineintreqiicolectinităţi
lingvistice"
[s.u],
Deaceeaşipărerecsteşi acad.Al. Graur",carespunecă "limbanu estebunuluneipersoane,ei aparţinetuturor vorhitorilor;eleaceea11\\trebuiesă încercăms:l impunem
păreri SlIhicctive"... "Limbase schimbă,este obligatiisă Seschimbecu timpul".
Pornindde la concepţiacă limbajeleaşa-zisspecialefolosesco terminologie
despre
care11Uputemavea intotdeaunacertitudineacă aparţineexclusivunui grup de tehnicieni dintr-unanumit domeniude activftatc, vom Incerca5:]Iacernunele observatii.
Azi, cînd terminologia
9tiin\ifică
-- tn sensulfoarte larg al cuvîntului circIă
în întreagalume,devenindun bun internaţionalpe baza căruiase realizeazăcontactul
Intre dife.riţi
oameni
de ştiinţă
preocupări
comune,
cunoaştej-ca
reallz
ăi-Ilordin
orice
domeniu
coustitule
un actcunecesar
şi general
carcînd
e Intereseaz
ăîpc toţi,
atitudinea
noastră- a redactorilorele la DLH---Iaţii. ele elementelelexicalecu ajutorulcărora
sînt vehiculateacestecunoştfnte se impunesă fie cevamai malcabil.ă,
mai l'ecepli/Jâ
şi
mairealistâ.Confl'unllnd
1itHde cuvintea literei1)1cu unelelucrăridespecialitateavînd
un caractermailarg şi un grad eleaceesibiJitate
mal mare---pc de o partc----,
iar---pe
de alta--- cu presacontemporană,
:nnCO!1stHtat
c:'idin diclionarulnostrulipsescÎn mod
surprind.torşi, uneori,inexplicabil
() scriede cuvintede largă şi foartelargă circulaţie.
tTnadintrecauzelecaTCau dus la aceastăsituaţieestc moduldefectuosîn eaTeeste organizatşi "adusla zi" fişierulde eitateilustrativeşi, strinslegnt de aceasta,felulprecar
în carc sînt înregistratein lJilJliografia
dicţionaruluioperelecontemporane
cu caracter
ştiinţific,şi nu numaiacestea.Defiei('ll\ele
fişieruluişi ale ]JibJlogl'afiei
DLIl au rcper:l Dicţionarullimiliirumaneface--- în mod judicios._-distinel.ie
intre tennellii
tehnicisavanţişi termeniitehuie.ipopulari.În cazultermenilorpopulari,criteriulde
selectarenu este extensiuncalor stilistică,deoarecese considerăcă limbaromânăşi-a
organizatlimbajeletehnico-ştiinţifice
Illl prin preluareaşi dezvoltareavocabularului
tehnic-popular,
ci priu adoptareaşi adaptareatermenilortehniciinteruaţ.ionali.Pentru
istorialimbiişi a poporuluiromân,termeniitehnicipopulariau o mare însemnătate,
ci reprezentinduniculmijloecu ajutorul căruia se pot descoperiaspecteale culturii
suualerelaţiilordin trecutulîndepărtat.Acelaşimotiva determinatşi includereaîn dicţionar a tuturor regioualismelor
atestate (v. Introducere,
p. VI).
4 Limbaromânăaclllulă.() gramcticâ
a "greşelilor".
[Eli. a Il-a], Bucnreşti,[1948],
p. ,171.
5 elim e corecl",in "HOlIl1\nia
lit.el'arl",nI'. 9/1968,p. 18.
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cursluniasupra Întregiilucrări,contribuindintr-o măsurăsensibilăla impresiade "Învechit",de "arhaic",de "prăfuit"pe carene-oIasă uneori_ ..la cunsult.arei->
lucrarea
de care ne ocupăm.
Pcntru ca analizanoastrăsă ducăla uneleconcluziişi, mai cu seamă,pentru a
supunepăreriigeneralepunctulnostru de vedere,vom da mai jos lista unora dinLr«
cuvintelela care ne referim.Preclzăm di pcntru absoluttot materialulpus în discullc,
prccum şi pentru cel pc care, elinlipsă de spaţiu,nu-I putemprezenta,avematcstăr]
extrasedin opereştiintlficc,literare,din presă et.c.(ale cărortitluri figurează,în majoritatea cazurilor,în bibliografiaDicţionarului).
De asemenea,dorim<'i relevămun
fapt·- după parereanoastră-- semnificativ:cercetindparalelIisl.a de cuvintea volumuluicuprinzîndIil.eraM cu repertoriulde cuvinteale unor dicţionarede ruai mici
proporlli din alte Iunhi",ani constatatcă lU din cuvintelesupusede noi discut.ici
(in speciultermenii"internaţionali")
figurează acestedicţionare.
Pentru a facilitaurrnârircumaterialuluiilustrativconcretşi penlru a da cit.il.orululposibilitateade a-l integraÎn DLH,am folosito t.chnic
â de lucruToarteasemănăLuarecu aceeaelindicţionarulrespectiv.
MACHIS.AHD,
macliisorzi,
S,m.Membru
al unei organizaţii
eleparliz.anidin Franţa,
in timpulrăzboiuluidin HHO--H)j.1
şi al ocupaLicigermallc.CL l)N2.Film din »iaţa
uuuţtiisurzilor,
FLACAHA,1970, nr. 32, H\. --Scris şi: niaquisarâ.
_.-Din lr. maqui·ar(l..
i\1ACH01J,
macrouri,S,n. L Pcsl.c osostustlurm,frumoscolorat,verdesau al
bastru pe spate,sidefiupe p111
l.cce
, care t.r.ăieşte
în mărileEuropei;scrumbiealbastră
( Scombcr
scombrus),
Cf',LTH2,DN2.File de macrouriin nitialb (eLIr. [iletsde ll1aljl!creal!({/1vin blancş.Mucronţnăji! (cf. Ir. [rilutes de tnaquercatucş,
2. (La pl.) Conservă
prcparntă din carneaacestuipeşte.CI. I3LV, il, LTH2,DJ'\2,CHAUH,T. A. 90. 111((ctouriÎn ulei, Macrauri eli sosiomal,- Varianl.ă: macros. Il.- Din Ir. muqucrenu.
:rIIADLENA,
mtuil
cne, s. L Prlljitllrăfăcută din cocă şi unt, coapL{t
în cuptor
iornată cu crC!l1t1.
eL DN2.Se UJiU
CIlunt forJllendcidelaMă,speciale
pentTulI1aelclcne,
şi se loarnâdin compozilie,dur
numaipe trei.sj'cr/ccri,
deoarece
crescla copl.S. J\IAR
1N,
C. B. 267.·- VarianUt:IJwdcWnă
s. L- Din IL lllllltlleilll'.
i\IADHILI.J'\,
-A, ]lladrUeni,
-1',s. lll. şi L, adj. 1. S. m. şi L Persoau'1eal'Cface
parte din populaţiade bază a Madriduluisau care este origillarădeacolo; madrilean,
llladrilezo.Templelecapilaluluifinanciar81nlcuncenlratc
înlre Pascadel Pra(/osi A7Jellida .Jose.Anlollio
- Gran Via- CUJllo numescFamiliarJlladrilcllii.
FLACAHÂ,
H)()8,
111'.
:16,1'l. 2. Adj. CareaparţineMadridului
sau mndrilenîlor
(1),privitorla i\laclridsau
la maclrileni,
originardin Madrid;1l1.adrilcz.
CI. SUCII, 211. Un gruJlde munci/ori
ma·
(/rilcni,/11intreu'caîn Fabricâ.FLACAHA,
1968,n1'.3G,1.1.EsledcoU!,cl
unicadislrac.lie
pe carei-o polpcnnilcmiişi mii eleJ11wI.cilori
mac/ti/mi,
caTC
ciştiUâînIrI' 9Oşi 100 de
pese/aspc zi. ih. O maTereuniunea studenţilor
nwdrilcni.lB 19G8,nr. '±721.1HuTlci!ol'i
cOJls/rue/uri
lJlai!rileni
11\yreuâ.ib. 1\171,111'.
51îl4. Din fI'. 1IIIHiI'iliuIJ,
sp. ma<ll'iltmo.
GlJiziollariocJ1ciclopcclico.)ulIsoni,
Firenze.1USi);EmileLittre, Dic/io!lll(l.irc
de
lu [((lI!Jue
(rCiHy.cdsc,
T.omeV, Editionintegrale,Paris, I95l); DicUOll/1oirc
de la lan!IlIe
(r(W9aisc
o/Jreueelu Diclioluwirc
de Lill!'epar A. Beaujean,Paris, 195fJ;Paul Hobel't,
Diclionl!airc
alplwbeliquc
el (lJwlogique
elela IU1IiJ11e
j'l'oJlqui,c.
Les moisei les (JssoCÎa!iolls
d'idees,TomeC[llaLrieme,
Paris,1959;TheO;c(oJ'(Z
Eligli," Diclionary,
VolumeV1 (L-,-VI),
Oxford,lfJG1;GrcmdLarollsseencuclop
ediqucen elix:volmlles,
ffiomcsixieme,T'omeseplieme,Paris,19H2,1[JG3;l'.fle Concise
OxFord
Dic!iollariJ
of CurrentBnglish,Edited by
1·1.1'owlcranelF. G. Fowler,basedon Oxfo.rcl
Dietlonary,Ed. V, Oxford,Hl54; Le
l'elil Nobe!'!,
DiclionllClire
ulplwbetiquc
ei (lJwlogique
de la langue[rulIraiscpar Paul Hobert, Paris, 1970.
7 De asemeneaneînregistrateîn DLFl,Cli tonte cu alLceuvinlederivatede la
lllJmede oraşes-au luerat (de exemplumi!a/1ez,
ll1ilscovil
elc.).
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MAEST()SO
adv. (Indicămodulde executarefi unei bucăţimuzicale,de obicei,
asocin
t cu "andante","allegro")Maie.st.uos,
cu măreţie,cu solemnitate,
solemn.CI. DN2,
Aliegronutcsl
ono,DEH. Andan!«maesloso,
ih.,-,- Pronunţat: ma-es-io-zo.
-- Din it. macstoso,
MAF
lOT.-A, maîicli,-Ie, s. Il1.şi L Persoană.
care faceparte din asociaţiaterorisl{tmatln:(rar)mnf'ist".
Cei" ()OO({9muţiotidiiieubotdinc
opcrcui11\toateoraşelearncticanc,IB H)70,nr. 516[').
Finle Ilev(izn{c
ale inoţioţilor.i ncoţascisiilor
duc,in multecazuri,spre inaltelecercuripoliticeşi [inunciure.FLACAHA,
1971,nr. 34, 3:).Celemai recenle(ârâdelegicomisede muţioti,.ib. (Adjectival)Poliţianil de/incadoveziconcreteale
actinnilotcriminale,
orqanizole
din umbră,C!lalnlitat
c, de şefulmaţiot. lB 1970,11f.5165.
Nici măcur Comisiaantimo]ionu estein sl.atesil aţirme-,În ce mr1S11fi!
aciiniialea
criminaliia grupurilormafioteIl ţsulu![Ljngululâin urmaanchetei,
FLACAHA,
1971,11(,
;;·1,,3:3.. Pronunţ«.l: -ţi-oi.----Mal'ia[-suf'.-iol.
JA GJlIT)..TE
s.L (Învechii)Slăbiclune.
Mogrilalca
şi palidliatcacraiiinsp ăimintatourc.CALENDAH(1IlG2),
25. ef. Ir. llHlj!Jl'i,
muigril',lat. macel',maerum.
,1\lAHAJ.AG[SC,-GEAScA,
niaImloqcsli,
adj, Careaparţ.ine mahalalei,ca la maIudasau ca mahalagiii.CI. tnilocăncsc.
Limbajmahaloqcsc,
Com
portaretruthnlo
qcuscăc-:«
Mahalagin
-1-suf'.·ese.
II-IJ').HAHADJAH,
muharndjuhi,
s. m. TilIu purtat, în trecut, de prinţii suveran!
i11dieni,
avînd scrnnifieaţ.ia
eleJll,ar.e
rege;. persoanăcare purtaacesttitln.CLrajah. eL
DEH. DN2,qHAUH,T. A. 101. Un $impalicprofesorşomer,improlJizal
ghidpe lingâ
Ill!malzarajah
aflalÎn lurismfli'iJlEuroJ!(I,
primqleÎn ,darde la acesla
... .1111
ele{ani.COJ:\TEMPORA
l\'UL, Hl72, nI'. :J!I, l(:L-- Pronunţat: ll)Oha]'(1!Jeâ.
--"-Din fI'. lllahul'ajah,
mahal'l\iljah.
!\IAHA
HANI, 1I1O!l(1ra1li,
s. f. So(.icde Il!aharadjah.
eL DN2.-- Din fI'.IIlaharani
II!AIAs. f., adj. 1. S. f. Denumiredată unortriburieleindienidin AmerieaCenll'ali\,pe teritoriulMexicullli,
Guatemalei,
Hondurasului
şi Hondurasului
Britanic,care
au creato strălucităeivi1izaţ.ie
îuaintede descoperirea
Amerieii
de c<'!t.rc
Cristofol'Columb.
2. S. n. (Lingv.)Vechelimb<'i
indian{t-amel'ican<'i
a uneipopulaţiihăştinaşelin America
Centrală
vorlJilă
şi ast<lzi
eleunii
locuitori
dincuprinde
Peninsula
Ylleatan.monumentale,
3. tdj. (In sintagma)
J1rlamaia
arta
triburilor
lllaia
(1), care
constructii
temple,
sculptur<'i,
picturămuralil,I)ijuleriietc. ef. DER.- Scrisşi: (cllJ.pă
fr.) I1w!Ju.
--- Pronunţat: ma-ia.- Dia fI'. maya.
",
J A1DAl\()S, nwidalloşi,
s. I1J.(Dobrogea)Pă.lrunj
el (Pelrosc!in
UJ/1llOr/cJ1se).
CL
BonZA, D. 12G.
--- Pronunţat: mai-da-. Etii1lologia.
necunoscută.
MAIZe:
,,1\ s. f. AmidQnrlepOTurnb,
modificatşi j)urificalprintr-untratament
alcalinspecial,avind Ullconţinutmic de grăsimişi de proteineşi fiind întrebuinţ.at
În alimcntaţiasugarilor,a copiilor,a bolnavilorde ulcersau cu alte afecţiunigaslrointestinale,precumşi În alimcnta\iaobişnuitE!;
zeamil.llfaizenaeon!ineunlsim!0,0'1%.
proteineO,:j'XJ'Cl'lllIşâ0,-'%. LTIV,eL DER.' Prol1\l1Jlal:
ma-i-._-.-Din fr.maîzella,
MALJ:'YIC,
-A, uwlc{ici,
--ce,adj. CarClteluce
nenorocire,
necaz,sl1p!lrare
; Înzestrat (n puterirăuf!1cătqare
; fatal.nefast.eL DN2.Confo!')/!
horoscoape/or
nipone,el cole
un'anmalrIicpenll'l1
{elcle
17âsmlc
subzodialui.SCÎNTEIA,
1970,nr. 850:3,ef. I'N 1970,
nI'. 9, ,1;1.Se zicecâ opa/ulcole() piatră maleficâ.
- DinfI'. malCfique,
lat. maleficus.
MAT,
nAs, -Ă,inaliJaşi,-c, s. m. şi L, aelj.1. S. m. şi f. Persoa.nă
care[,wc parte
din popula.ţia
de baz!1a insuleil\Iadagascar,
aparţ.inînd,
cea mai mareparte, rasei mongoloide;'(la 111,
pl.) naţitlIlc,poporcare locuieşteÎn insula'Madagascar.
CI. DEH, Di\2,
8 CuvÎJitulllwlisl,ca şi mafia,a fost lucrat în DLIl.
7---Anuar
dr:1.ingvistică
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GRAUR,T. A. 151.2. Adj. Carese rderă la malgaş(1), care aparţinemalguşilur.
CI
va aducePiaţa comunălâfgilr1"ţărilorafricanemembreale Comrnanmeultn-ului,
cI/reau
primiiÎJlceledin urmăIIIlslotu!preţercnlio!
pentruprodusele
loriraâiţionulc
de export(de
genulceluiacordatţăriloroţ'ro-mul
qnseasociatela Piaţa comu
n ă)? FLACAHA.,
1971,nr.
28, 18.Esteexactrăsţnuisul
pe cate-lpolda înseşiţărileuţro-mul
quşc.ib. l-am dai sttulinl
meucuprivirela adverbşi 10arlicolulnehotăriiîn limbamalqaşă.BARANGA,
C. II, 13.
t u daiseamace bombă
'! Primacatedrăde limball1algaşă.
Nicila Sorbonanu există. ido
ib. 16.(Suhstant
ivat, f.) Grupde limbimalaio-pollnczlcnc
vorbitcîn insula Madagascar.
CI. DER. Inţtiniareacatedreide nwlgaşă.BARANGA,
C. II, 13..----.
Din fr. mulqnche.
l\!ALTA'r,-A, mal/ali,-ie, adj. Care conţinemalţ, cu malt. Un loc important
în bucătăriacelormici îl deţine[ăina moltată, [abricaiădin [ăinaalbiide grîu grisMâ
.; extruct de mult.SCÎNTEIA,1969,nr. 8115.Exiract
ul de malţdin compozitia
ţăinii
molţaie conţineoitamine.
ib. De la malţ.
MAMBO
S.Il. Dansmodern,în doi timpi,asemănătorcu rurnba: melodiadupă
care se executăacest dans. CI. D2. - Din fr. ruatubo,it. mambo.
MANAGEMINT, nianuqemeuic,S.n. Conducere,administrarea unei afaceri:
colectiv de conducere,comitetdirectoria!.Ssau.[ăcutJlUl/leroase
studiipc pluniulernu,
iioua!careates/âciişiiiniaconducerii
şi orqanizarea
produselor
economice,
«şa-numitul
mII,
naqetuenl,constituie
nu distracţialInoreconomişti
de cabinet
..., ci, dimpolrină, preocu
pare{lea simplificaorganizarea.
COTEMPORANCL,
1969,nr. 52, 217.Lecţiidoctedespre
nobilele
cuninte
cucarene-aniimboţjăţit
vocabularul
"management"
şi "markeling".
FLACAHA,
H170,
nr. 31,12,ef. PN 1970,nr. 9, 45. Se poateremarcatrecerea
dela manoqesnentut
empiricla munaqementul
modern
şi apoila Ilwnagelllcntui
ştiinţiFic.
LUPTADECLASA,lH71,
nr. 7, 74.- Dinengl.maIHl!Jemcnt.
MANA
GEHIAL,-A, manogeriali,
-e, adj. Directorial,organizatoric.Decalajele
diIllrediferitele
ţrlricapitalisle
dezpol/ale
se expliciimI prin wazcde ordintcllnic
..., ci, fl!
primulrind,prin cauzede ordinmal1llţ}erialorţ}aniZllreo
producţiei,
modulde conducere
a economiei.
CONTEi\IPO
RA1\"UL,
1962,nr. 51, 2/7. Poziţiafuncţieinwnageriale
In co/poratiawpilalisfâ
modernâ
eslesimilare:
celeiIlconduciî/orilor
dineconomia
socialistel.
LUPTA
DE CLASA,1971,nr. 5fJO,Concurenţa
de pe piaţa l11anaţ}eria/ii
stillllllcazâ
per(ecfiorwrea
acestorpro{esionişli
pcnlrucurci!area responsabilitdtilor
cOlllpl{xc
corele revinin cadrul
(irmei.ib. 92.- Pronunţnt:-1'Î-al.
- Din engl.IIUlllllUel'jal.
MANI S. m. p!. (În mitologiaromanilorşi Il vechilorpopoareitalice)Sufleteale
monilor consideratedivinităţi ocrotitoareale căminului.Cf. DER, DN2-- Din lat.
ln••nes.
MAIC(H1D.lllallicorduri,
S.I1.Vechiinstrumentmuzicalcu coardeşi eu clape..
ale căruicoardeerauacoperitecu pînzăpentruca sunetdeemisccă fie line şi mai profunde; era folositÎn Franţa,inaintede secolulal XVI-lea.eL ])1'\2.
- Din fr. mHllirorile,mllJlichorlliOlJ.
J\IAJUARI, manjlwri,S.lll. Speciede peşle,puţin răspîndil,asemănătorCu
crocodilul.jl;](1lljuari
sal1peşlele-crocodildwumilastfelda/orit<l
mariilui asemiin<lri
Cll
acestadin urmii- esleo specierani. SCÎNTEIA,
1971,nI'. 8899.Zoologii
afirmăcă ma]ljuorii... Ilr fi una .dincelemai vechispeciide peştide pe pămînt.ib, Fâră intervenţia
omului,ll1all)llllrii
ar fi ·condamlla!i
16 dispariţie.ib. Pronunţat: -ju-ari.- Elimologia
necunoscută.
MANTINl:LA,
JlHinlinele,
s. f. 1. Împrejmuirede formădreptunghilllară,
rolulljită la colţuri,care limiteazăterenulla hocheipt gheaţ.ă,servindla asigurareacontinuităţiijoculuişi la evitareaîntreruperiloreare ar putea survenidin cauzaieşiriipueuluiIn afara spaţiuluide joc. ef. DER, DN2.Beuşeş(e
să opreascăpUCl11
[a malltillelii.
IB, 1H70,111".
2976.l'lletzl(1foslblocalla Illan/ineltl.
SCINTEIA,
1f172,
nr. H097.Parlida
aceeade hocheiputeasii fie filma/iimai fluid,ClIlin mai tragicsimţa/ mantinelei.
C[-
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:'\TEMA,
HJ72,nr. :1,20. V. şi presasportlvă.2. Marginea
internăa unel mesede biliard.
CI. ])N2. Din it. muntlnellu.
.MANCUHIU,manubrii,S.lI. (Zool.)Formaţie tubularăa corpuluimeduz.el
or, pe
carese aWIorificiulliuco-u
nal. e1.DER 2. Strucf.urăanatomlcăsauparte a unei strucluri anatomicecarearc JormăeleI1IÎncr.
Cf'.D. '\'IED. Munubriusiernol=, porţiunea
supcrloară
a steruului. CLDEI{,D. MED. Pronunţat:._. briu..- Dinlat. mannhr
luru.
'\IAHACAsE
s. f. pl. Instrumentmuzicalalcătuit dintr-onucă de cocosşi Ull
mIncr,avind introdusein int.criorpietricelesali nisip,care,prin scuturare,producnişte
sunet.ecaructcrist.ice,
plăcuteauzului.CL])N2.tirchestrăde mariuchis.
FLAC
ARA,1970,
nr. :l:l,18, cf, PN l\J70,nr.\!, ,15.-Variantă: mariâchiss. u. - Din sp. maraeas.
MAHSCIlI
NOS.Il. Liuhior italienescfăcut dintr-ovartetate elecireşeamărui.
Cf'.])1\2.-- Din it. muruselrlno,
Ir. murusqu!n,cngl. mnrnsohiuo.
MAHAGINALII
s. J. pI. 1. Ansamblu de cuvinteexplicative,
110tesau titluri
tipăritepe margineapaginiloruneicărţi,imediatîn afaratextului.CI.DN2.2. Articolsau
ruhrieiicu note, observaţii,arluot.atii,referinţe,însemnărişi comentariipe marginea
unui tcxt. Cf'.I.TH2,DN2.Morqinali!
la o cartede multaşlcplulă. LUPTADE CLASA,
7/1\)71,180.-- Variante:matqituile,niarqinâlia (scrisdupă lat.) s. f.- Din lat. mar!JhlHI;a9,
<,
'\IAH.
IJUANAs. f. Stupefiantaseniăn
ăt.oreu haşişul,care arc aceleaşiutihzări
şi creereea şi acestaşi care este foarterăsplndit în America.Cf',haşiş,heroină,opiu.
])N2,D. MED.Un examenmedical,
impusdecomportarea
lui, a restabilitîmâ aâeotu
ul>:
[umasctnarijuana. SCÎNTEIA,1!)()$),
nr. 8262.Mnrijuun
a pronoacăadeseacrizede tutburureşi de delir,ImotUe
delendinţade il s(lllirşiaelede violen/â.
il>. .il declaralCtlHUştia
despreexistenţaÎn porlbayujul
maşiniisalea unui săcaleţeli l7larijuC1Ila.
IB 1969, nf.
5045.- Pronunţat:lllc-rL-!IlW-/1a.·Scrisşi (dupiifr.) mari/mana,
- Din fI'. marihllauu,
mari.iuana,
sp. mUl'i'\llalla,
engl. mUl'l.iuana.
NIAHIVODAJ
s. f. Limbajafeelat,căutat,amabil,plin de subtilibteşi de artlficialilate.eL DN2.- Dinfl".lIlaI,jvaUlla!Je.
l\IAHKITINGs. Il. Sllldiel'e sistematică,permanentăş{ continuf!,precumţi
prelucrare,analizăşi evaluareatuturor datelorprivitoarela Problemele
pieţei;aplicare
a metodelorH.iinţificc
pentru rezolvareaoperaţiiloreconomice
care implicătransferul
bunurilorde la proc!udtorla consumator.
Obicclul
cercelârii
Ilwl'kelilli/
îl constituie
sllldierea
rfOc{iilor
şi comporlamenlului
C1!mpârâlorilor,
1!1nzâlorilor
şi Co.nSlww/ori!ol'.
CO.\IER"rUL
MODEH.'\!,
196[),nr. 8, :18.E.rislâposibili/alert
idenlifici/ri!
llnorlendin!eccnlralein ce privc.,le
relaţiudintre [Juriu
bilelelIwrkelin(Jului
.,i alc!lcrilefâculede consuI71alori.
ib. '16,cI.
FLACAHA,
(970,nI'.:l1,1,1,PN1\170,
nI'.D,,15.Co/ts!iluirea
Asocia!iei
liomlÎne
deic[arkciiIl!l
(AHOMAH).scîNTE.lA,
1\171,
lll'.17:l1.-Accentuat,
şi: m6.rJ.:eling.Dincngl.marketillo10.
l\1AHOcAN,
-A, ll!urocil/li,
-c, s. 11l.şi f., adj. 1. S. lll. şi f. Pcrsoanăcarc face.
parte din populaţiade haziia Îvlarocului
sau care est.eoriginariide acolo; (la lll.pl.)
popor,naţiunecarc tritieştclll Maroc.ef. DEB. 2. Adj. CareaparţineMaroclliuisau
tl![\l'ocani!or
(1), privitorla Marocsau la marocani,caradcristieMaroclllui
sau marocanilor.DurUl/aexprimald
de persona/ilâ!ile
oficialelJ1arOC([lle
penlrudezliollarea
relaţiilor
deprietenie
şi colaburare.
SCÎNTEIA,1969,Il!'.7fJ51.În junzl ,Veclileranei
l1lusulmane
intilnim,pe lîllyâI'cperloriile
naţionaleclasice,bneâlimuzicale
... o/aeriene,
lihiene,mflrOCllnc.
FLACAHA,
1969,nI'. 14, :lO.Cronicarelatiilorromâno-/llarOcaIlc.
SCÎNTEIA,1971,nr.
899:LCooperarea
româno-Iflarownâ.
ib. Yizi/aoaspetelui
/llarown.ib. Forullllarocande
9 el'. miscel/ol1ca
(5. v. miscelaneu)
care este lucrat în DLH.
10Cf. şi !lwrkel(llcinsel'atîn coloaneleDLH).
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speciuliiolc
a comunical,
printr-oteleqtamă, programuljocurilor,SPORT{
'L, [D72,nr.
GfJ:38i
1/5.- Mlll'UI
(ILpr,)+-sul'.-un eL Ir. maroealn.
MAsERs. IL Dispozitivpentru amplificarea
sau generareaundelorelccl.ro
magncl.ice cu lungimea.de undă de ordinulmilimetrilur şi cent.imetrilor
şi bazat pe acelaşi
principiude fUI1
cţ.ton
arc ca şi laserul; este uLiliz
at în ra.diol
ocatie, radioastronomie,
medicinăetc. CI. LTHB,DEH,D. MED.·- lrin Ir.maser,cngJ.muser.Termenuleste In
origineenglez,fiindformatdin abreviereal\iicrowave]a[rllpliîicatioll
byj ,:[tilllulatcclj
eţmissinnoI1 rţaclialiou].
MASOCIIlS1\I
s. n.L (VlccqPerversiunccaracterizatăprin aceeaca plăcerea
sexualăaparenumaiîn urma unnr durerifizice(loviri)sau morale(cuvint.e
Tnjurjonse).
Cf'.AHCSAN.. DEH,DN2.D,MED.2. Comportament
81unei persoanecure găsete
salisfae\.ieîn suterint ă. tarc eallll durereaşi umilinţa.D1'\2.
'---Din tr. mnsoclusme
,
germ. J\Iusoehilnl,U.
MASOCHIsT, musocldşti,
-slc, adj., s. m. şi f. (Persoană)earcpracliciîmasochismul.DN2.-- Din masechtste.gerln.J:hl.':o(:hist.
J\IAUHOVLAILmauroulahi,
-c,s. m. şi f., adj. 1. S. in. şi f. (La pl.) Populaţie
româneascăelinpurt.cade vest a PeninsuleiBalcanice.cuprinsăintre coastadulmată,
Dravaşi Morava,ajunsăÎn aceastăregiune111secoleleVII--IX; ('Iila sg.)persoană
care f'accparte din această populatte.eL OEH,2. Adj. Careaparţinemaurovlahilo
r
(1), privitorla maurovlahi. C]. DEH. (Subst.an
tlvat, f.) Dialectvorbitelemaurovlihi.- Pronunţat:mOlH·o-.----lIJ!lUI·(l
-- vluh.
MAXI-- Elementelecornpuncre care Îllsemlleaz{\
"mare"şi careserveşte1:1f'ormareaunorsubstantiveea lnu:riprc.'iel
(LTE'l),
llw:riebticlale,
nw:ripwloo/'e
(SFC
Y, 79). Cf. mini-.,micro-o Izolat,prin unaliz,l, .Împrumuturi
,a llwxim,maximal,
maximllm,
maximalisl;faee parle elin. categoriaelement
eîor elecompunere internalio·
nale deosebitde prodllclivc(micro,mini-,lele-,.super·,ullra-.ele.).. CuvÎnlul"
apareşi
izolat,În opoziţiesau alături de mini, miel!·,Mini---midi-- maxirliUn].SCINTEIA,
lH71,nr. 900H.Uniispecialiştioccidenlali
Slls!incă trebuieSelse revind,celpUfin,la o
(J'ia-numitâ
"miniconverlibililulc"
[a dolarului],princaN.în/ele!!
preschiml;areo
in alU rWl11ai
(/ sumeiof/alein posesiabânci/ol'an/mie la o anumitâda/(j.Alliipropun"maxiconuf'l'libiliialw
", adicdconucrli
bi/ilaleafulu1'o1'
dolarilor.Existd'i o ro1'fl1ulâ
inlermcdiarâ,
cea
a "l1lidicol1vcrlibiiiWlii",
carepropunecu "mij)!""Ilprcceadâ"nw:riconverlilJi/italea".
ib.
iVIAXIJ\lAFILIE
S. f. Co1rc\iouare
şi stndiereLIcăl'\i1or
poştaleilustrate care reprodncanumite mărci poşlnle, fiecare carle poştală avînd lipit,l. într-un colţ
n1<uc,\
poştalărespectiy,l.
eL rilalclie.J11holulPoşteiccn/ralcare loc deschiderea
c:rpo'
zi/iei participanţilor
la celde-niJIl-lea concursrepublicunde maximafilic.113lD6\),
nr. 4825.ef.I'N 1H73,11]'.:1,41.'--- ])in IL maximaphilii'.
JîlARŞAL
UlTOI\,Jl)drâluiluri,
S. m. (Sport)Persoaniîcarepracticăprobasportivi!
de marş forţat. V. preM\sportivă."- Pronunţat:-11l-!. )f{n'{llui+ suf.-- ·/orll.
11ECA
WA
..T,1l1clJuWI1!i,
5.lJl.l:nitatede măst\l'il.
pentruputere,egaLICl!IIll milion
elewaţi. 1111972,cele ([oudccnlrl11c
vorfurnizaÎmpreunălOO111cgoWOţi.
FLACABA
..,
19GH,
nr. 9, .;31.Cinciuei primide la,;Maşinigrele Bllcureşli"
grupurilede 330 AlW,
sd .Iii, Alircle,câ 1n ele((isti !/âscş/i1lI1selllllşi de la mine.iJJ.1H71
.. nI'. :34,U, eL iI!.
nI'. :31,18.- Serisşi: (simbolMW)._.-Din Il'. mcgawMt.
J'l1I':LAt\"l\
s. L Fibr;)lcxtilăsinteticăl)bţinutăprin polimerizarea
llilrilului acrilic
avîndproprietăţiasemănătoare
cu ale lînii.eL orlo}),
dr%n, noi/ult,boulon,aeri/an etc.
CI. LTH2,DEB. 1\lela11u
in/rececelemuibunesoiurieleIi]]ci.NI1970,nI'. 668,1. Firele
11ici la verb nu u fost ÎnregistraUi
accasliiaccepţiespeciaHi
din sport.
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de mclană
... echinal
ează cu linu tttnsădepe aproapezecemilioane
de oi. ib., el. PN 1970.
nr. 9, ,15.Fibreţiotinit
mactilicc=:mclatut. FLi\CAnA,1971,l1l'.29, 24._. ef. lînă, lat.
Iana.
iîIEL\l\EZI1\N,
-c, s, m. şi t., adj. 1. S. 111.
şi f. Persoanăcare
face parte elinpopulaţiade bază fi Mclanczlci (grupde nrtrlpclaguridin nord-estde
Australia,reprezcn
l.Ind partea vesticăa Ocean
iei). T'opulaţiaesteformati!din tnelanczieni,indieni,chinezisi europeni.
DER (La nl.jT'opula
ţie neuroidădin Melan
cz!a.CI.
DEH, 2. Care aparţineMclan
ezi«!sau melanczienilor
(1), care se ref'erăla Mclanezia
sau la mrlanez.ienl.
in cadrultipuluimclanczianse
mai mullesubiiţntrt, a) pigmeu..., li) papllw;..., c) melunc
zian propriI/zis... d)
... DEn.----Pronunţat:
-zi-an,-- Din tr. meluncslcn.
M(LOsubst..adj. Invar.. (Familiar)1. Subst.Drumă încărcatăde eIede pateLiceşi violente(actiunecomplicată, sil.ual.iineverosimile,
momentede sentimentalism
ieftin,lacrimogen,atmosf'e
ră sumbră,pllnă de misterele.) în scopulde a impresiona
cu oriceprc] spectatorul;melodramă.
TermenulaparefrecventÎn cronicileteatralesali
cinematografice;
I-am auzit, de asemenea,de două ori, Într-oreplic:!a erninci principale,AlexandraDan,din piesa"Travesti"de Aurel Buranga(actulal III-lea).2. Adj.
invar. Cucaracterde melodramî. eleui patetismexagel'at,fals, artif'icial; melodramatic
Amfi rămascit imafJinwomenească
şi proţtindă,neinlirun.ăde eţorturite.anelo"ale celor
doi mari ac/ori: Sophio.Lorcu şi Morccllotvtastroiani.FLACAr-tA,J971,
nr. 32, 16.
Prescurtare'de 'la ll1elm1l'mnă,
metortramnt!e.
Cf',Ir. melo.
lVIELOFOB,
-A, nieloţ
obi,-c, s, 111.
i f., adj. (Persoaniî)carenIl suport:!muzica'
care arc oroare.de muzică.Cl. DN".-- Din lI', meloplwh(,.
iVIELOFOBIE
s.J'. Dispreţ,aversiune,oroarepentru lllllZicd.CL DN2.--Din fI'.
mi'lophoJ;ie.
;ynlnING,lllcril1fJi,
s. Tn.Priijitur{l
finil,preparată(linzahărşi albuşde ou bi\tnt,
coapUI
la focslab,umplnU cucrem;'!deeioeolatu
şi acoperit:!
cuFl'i$cu
..Cf.mud/end,
llwscoiâ.
Cl'.DN2.Mcringlle
glosal.sAp'r. Hl/1,Ill'.5:l, !).--.-Scris şi (după fr.): meringl/e.-l'ro!1unţ,at:mercnq.
- Variantă: mcrC/1{!
S. n. -- D.infI'. mCl'infJlH'.
eL pol. m:ll'zynlm.
MESsf:F\,messeri,S.fll. Termende.adresarecătre nn p!'()t, medic,avocateLc.
în Italia,în evulmediu.Ac% era În (iinfâ messel'
dogccu cei.ascsfrlnieişi cu lo!i·domnii
senalori.SADOVEANU,
O.XII,:l:34,cI. DN2.Mcssenzl
aveagf!U(l
umedi1
şi din ochiilui
albaşlrideîngerpicurao J'ouâînduioşa/il.
BAHBC,PRINC.62. Câpilanuluitasede messer.
idoib. 187. SfdllliloriiPrillcepe/ui
sin! doi aslrologi:vala/mlşi meSiier
OUavial1O.
COXTE'\'IPOHANCL,
1970,Ilr. 12.:li:l.-- Accentuati : mcsscr. VarianUi
:.messere
s. m.--"
Din it. llWS.CI'C.
1'vIET1C,
-A, mclcCÎ,
-ce, S.lll. şi L Dcnumi.!:e
datii, în Greciaantică,slrdinilor
slabiliţ.iin Atena,carenu aveaunici un drept cdăţencscşi nicinu puteauobţinevreo
proprietateimobiliară,dar care nU el'ausclavi,oGuplndu-se
eu comerţ.ulşi cu meşte"
şugăritul.eL DER, ])N2.-Dill 1'1'.meti"luc.
METIONINA
S. f. Amilloacid
indispensabil
vieliiomuluişi 3nirnalelol',
careconţine
eantilăţi mari de sul!',lipsa lui determinîndun dezechilibru
al e()mp\1.ilor
azotaţ.ielin
organism.]\leUoninu
esleIUT!J
râspindi/ilÎn sUbslanlc/e
pl'olcicc.
I:n-{. Melionil1a
siimulcazi!creş/acaplanleloI'
şi a pâsdri/ol'.
ib., el'.DER, D. MED.-- ProntmţaL:-li-a-o
- Din
fl'.mCthionine,
germ.ll'Iethionine.
:llETROA
NEX1TA,mclroane.rile,
s. f. Inflamaţieacută sau cronicila uterului"
şi a anexeloruterine(trompe,5iovarc).eL DER. [Anexite1ej
se moi/lumesc
şi salpiI1go.
l!arilesaumC!TO({I1eTile.
ABCsAN. 3), ef. n.MED.,FORM.ce\'. I, 137.-- PrOnunţat:
-Iro-a-.
-- Din fI'. metl'o·aunexHe.
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]'ITEZE
NCHli\Is. n. Ţesut conjunctiv
embrionar
alcătuitdin celulefusifonnesau
stelate InglobateIntr-o suhstnntă omogenă,din care,ulterior,se forrnează vase sanguine,limfatice,ţesutul conjunctiv
etc.Cf.DEH. Mezcnchimui
ar/uliu
lui, deşispecializat
ÎI! diţcritc direcţii(rnezenctitm,
dinamic),ţiăstreaz
ă_.-înstarelat.enl
ă-••- toale proprict
ăţtt»
embrion
arc (rnezcnchin:
static).D. ::VIED.
Din f'r. măsenehyme.
MICLITH.\J,miclilrajc,s. n, Capacitatemicămăsuratăîn litri; cantitatemic"
de lichid,în specialde benzină,care se etntărcştecu Iitrul.Cf',scurlmclraj.
"Honda",
marcăcelebrăde motocicle!e,
sculerc.i anlutnobilc
demicii/ruj.Se:1NTEIA, 1970,nr. 850:î.
- JUie Unaj.
i\IICOFLOnA
s. f. Totalitateaspccillurde ciuperci(carecrescpe un anumit
teritoriu).CI. DN2,DEH. Microţ
lora României[titlu].- Din fr. myeorlore.
MICROBtST,
-A, microbişt
i, -sic,s.m. şi f. (Familiar)Pasionatspectatorde fotbal.
Ciitoatecă nu (ac partedin .Iumeamicrobisiilor
de[otba!"[1],totuşiin fiecaresăptămÎnă
citescCLl.
plăcereşi rubrica"Poştarotundă",M 1971,111'.
742-7'13,8/6.
Nu preacredfi)
sutelede miide microbişti
sâ fie deaceeaşipărere,ih. 1972,nr. 778,8/6.--·-iUicroh
-j suf.
-ist. Termenulapare mai ales în vorbire.
MICTIOBCZ,
microbu
zc, S.I1.Autobuzpentru un număr rnic de pasageri.CL
D:\,2.Accident
provocat
de ciocnirea
unuimicrobu
z cu o "Dacia"1100.IB 1971,nr. 4!J8G.
Parculturisticnoţionalpa creşteeli 172(1II/ocare,7
{)autoturisme,
cu sau ţără şofer,şi
cu 6O tnicrobu
ze. FLACAHA,
1972,nr. f), 10j2.--1Uicl'o"
-:-[auto]buz.
MICROCCIC,
tnicrococi,
s, m. Bactcriede formă sfericămal mică decît cocul
izolatăsau grupatăîn aglomerărineregulateori în ciorchine,în care au loc fenomen,
calitativdeosebitede celemacroscoplce.
Cf. DEH,DN2,D. MED.- DinIr. mloroeuque«
:VIlCROELEME
NI', microelemcnie,
s. 11.Elementchimiccare se găseşteîn cantităţi foartemiciin solşi în organisme
şi careintră în compoziţia
cnzimelor,Iermeut
ilor
etc. Lipsa mtcroelenientelor
producetulburări În cresteresali alte anomalii.LTH2,ef.
DEH,D. MED.- Pronunţat: -C1"O-C-.
- UiCl'lI+ element,
l\1ICROFA
UNAs. f. Totalitateaanimalelormicroscopice
de pe glob,dintr-oregiune sau dintr-unloc restrîns; faună microscopieă.
CL DN2,DEn.-- Pronunţat.:
-{((-lI-.
- :Uicro+ fauni\.
l'v!ICHOSTHUCTOHA,
mieros/ruc/uri,
S.f. Structurăde amănunta unui material
observatii
cu ajutorulmicI'oseopului
sau prin alte Illijlouee.
CI. LTH2,DETI,DN2.-.- Din
f1'. microslruelure.
MIDI- Elementdecompunere
care însemneazfl
"mediu","mijlociu"
şi care seI'veşte la formareaunor substantive
camidimâsl1l'll,
midilll/tilime
etc. şi a unor adjective
ca: midi/lIllil,
mielisetzrl
ele. Se foloseşteşi izolat,cu valoarede adjectiv.() focMemidi.
Un paltonmieli.Termenul,imprumutatdin limbajulcaselorde modăşi apărut odată
cu modafeminim'!
care a lansat şi a recomandatlungimeamediea îm!JrăcăminLei
de
clamă(concomitent
sau puţin după apariţialui mini-şi maxi-),are şansesă se extindă
şi în alte domenii,mai puţin caprkioascdecîtmoda.V. şi maxi-de mai sus.- Din
fr. mÎlli.
l\IIGROStST,
-A, migrosişli,
-sic,S. IU.şi f. (În opdzitiecu aIl{Jrosisl)
Comerciant
tare vindecu amănuntul,cu bucata; detailist.Pescarii,carel-au priIlsÎn plasă,anilrosişlii,mi(frosişlii,
tarabagiii.FLACAHA,
1970,nI'. 32, 2;\,cI. PN 1970,n!'.9,45.-Mi(c)91'0S
12-1-suf. -isi.
12I\"icicuvîntulmicgl'os,
atît de UZUal
in limbajulcomercial,
nu apareIn DLH.
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IVI
IHLELEs. f. pl.(Regional)
Ptttlăgele
roşii(Lucopersicum
csculenlu
m),cr. BORZA,
D. 102.- Etimologianecunoscută.
l\lIHOTEĂLĂ,
mihoteli,s. f. (Regional)Rîs pe înfundate.CI. PAl\lFILE,A. R.
251, CV 19;')1,nr. H-·-l0,4(;'-llihoti+ suf. -cală.
MILAD1 s. f. (De obiceila vocativ,ca Iorrnu
lă de adresare)Titlu care se dă
Îll Anglia doamnelorşi dornnlşoa
relor nobilc; doamnă,domnişoară,
Iadi. De la laţi
- Scris
prctinzi eă să le numeascămiladu.F (1906),:31,cI. DN2. Pronuntat : miledi.
si : (după engl.)milodţţ,
_.-Din cug!.milally1J.
MIMITIC,mimetici,
adj. Carese rderă la mlmet.ism!",
carearc mimetism.
Urîte,
ţăr« numepurtind allteanllmeMimeticcolorate.BRAD,O. 46.- DtnIr. mlmettque
,
:\lI'VIODRAMĂ,
mimodrame,
S. f. Operădramatică în care actoriiinterpretează
rolurilenumai prin mimicăşi pantorulmă.CL DN2.- Din fI'.mlmodrnme,
'VIINES{NGER,
niinesen
qeri, S.II1.(Gcrmanism)
Denumiredală cîntăreţilormedievaligermanidin secoleleal XII al XV-lea,autorişi interpreti de "Minnesang"15.
Cf',DER, DN2.- Scrisşi: minucsin
qer, min(n)esănger.
- Pronunţat:-zcn-ţţher,
-- Din
Ir. minneslnqer.
germ.]}IilluesaIlfJcl'
.
.MINI-Elementde compunerecare însemnează
"mic"şi care serveştela formarea unor substantiveca: minianclid
ă, minicampionot,
tniniiclcoi
zor etc. şia unorad[cctlveca: tninijuput. Pledoariapentru includereaacestuielementde compunere
atît
de productiv,de larg şi de variat răspindit In limbanoastrăşi în alte limbimoderne,
ca şi a numeroaselor
compuseformatecu el, ni se parc Inutilă, deoarecemini-,alături
de lclc-,super-, pluri-,micro-,ultra- şi multealtele,face parte din categoriacelormai
productive
şi maifrecvente
elemente
decompunere
recente>.V.şimaxi-de maisus._..- Din
Ir. minil\IINTî,mintesc,vb. IV. Hen. (Hegional)
A se cuminţi,a se potoli.Le-amSpl1S
*i eu citeo oroqaniepoates-ar mai minţi.1.eH. IV, 251.- V. minte.
MINUTAJ,minulajc,S.n. Oral'precisde desfăşurarea unei operaţii oarecare,
a1970,
uneinr.
ceremonii
ti Ir.
extrem
deutilăpracticatninuta
jnlui....pînăl?scclIndă.
FLACARA
32, 3l.etc.
- Ar
Din
mlnutnge,
.'
'
1\1
15,(rar) misuri,s. f. 1. Titlu care se dă domnişoareI
oI;'şi doamnelorîn Anglia
şi în America.Cf. DN2.2. Titlu dat de către un juriu oficialceleimai frumoasefemei
dintr-unoraş, dintr-otară, dintr-uncontinentsau din lumeaÎntreagă. Tinerecandidate la lillul de Miss 69" all defilatIn fa!a lelelJizorzzllli.
IB lH69,nI'. ,1910.Mis BlIcureşti.Afis România.iHis Europa.lUis(JnilJersPersoanelede sexfeminindin ,'1arca
Britanic al! !locaţiepentruiiI/il1 de lIliss.FLACARA,
1972,nr. 5, 22. Din/recelezece
finaZiste
il fost aleasâ,,1\1iss
mini",.leauelleJ{enny,In lJÎrstâdeşaseani. ib.- Scrisşi :
(după engl.)miss.- Din fI'.miss.,ellgl. miss17•
1JSubstantivulmi/ard,absolutparaleldin punct de vederesemantic,al vechimii
şi al rllspindirii,figureazăîn DLR.
1-1Termenuleste Incratîn DLR; oferim,pe aceastăcale,un citat (cu o valoare
figuratăneînregistrată)
In care avem o atestarepentru formade plural, de asemenea
nenotat{tde dicţionar.
l nostru: Nil conleslănimenic-allfostşi lncercâririzibile,simple
mime/isme
la cllrenledin afafel.FLACARA,1970,nr. :12,21.
15Poezielirică de curte, creată de cavaleriişi de cintăreţ.iimedievaligermani,
după modelulfolcloricşi sub influenţatrubadurilorprovensali,în care erau celebra
te
iubireaşi viaţa cavalerească.
16V. LuizaSeche,Elementul
de compunere
mini-,în SFCV, 71-81, ef. PN 1968,
nr. 7, 30-:31.
17Cuvintelemi/ordşi madmoazelel
sint înregistratein DLR.
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lVlîsTER,misieri,s. m. Titlu care se el11
in Angliaşi b Americaunui'llilrhat
carenu are un titlu nobilinr ; domn.el. DN2.-- Din engl.mi-Ler,
lVlISTRlS,mislrese,s. L TiUucare se el,,!în Angliaşi In Americaunei femei
măritat.ecarenu descindedintr-ofamilienuhlliară şi nu fUCdrept la titlu de ladi. CI';
DN. - Scrisşi (după eugl.) misiress,
- Din engI. mhJj'p,:"
MITICJ::SC,
-J':AscA,uiiliccşli,adj. (Familiar;despremanifestărileoamenilor)
Propriumiticllor-",
care priveşteşi trateazălucrurilecu uşurlnl ă ; superficial,neserios,
uşuratic.Sâ ne batemjoc intr-un.stil miticesc
de o biatăciutărcată.CONTElVIPO
HANUL,
1967,nr, 1063,5jG.-l\Iitică (n. pr.; diminutival lui Diunitruş suf. -csc.
MITOCHfNA,
tnilochine,
s. f. (Regional)Moţ.li slă domnişoarei
p ărul (brelon)
pe {nude ca o miţochin
ă. BHEBEEL, GR.P.---Contaminare
Între llli!.llşi uioţochlnă.
MIXAJ,mixajes, n. Procedeude rcgrupareşi de suprapunerepe o singurăpistă
li tuturor elementelorsonore comuneale unui'film (dialoguri,comentarii.zgolllote,
muzică),curcspuuză
tuareimaginiirespective,după ce- mai întîi au fost înregistrate
pe benziseparate.Cf. l:rH2, /)ER, DN2,seL XV,196'1,nr. 4, ,121şi rubricilerczer.
vate clucrnatografiei
din presa culturală- Din fr. mixHfjt.
MIZANSClNA,mizanscenc,
s. L Organizaremal.er-ia
lă a unei reprezentaţii,care
constăîn găsirealocului,decorurilor,
mtşcărilor,
joculuiacloriloretc..; punereîn scenă.
V. sccno
qraţic.O siluulieschimbată,
o mizanscenă
altfelirruuţinol
ă, o interpretare
allcuru
nuantată.FLACARA,
1970,nr. 31, 17. Momimenlulul,
caracterul
qu.asi-ţio
pular al misunscenelorsilltampren/edeslilpecarc
Ic-umţjăsitsi in "CoanaChiriţ.a",
CONTEMPOHANUL,
H170,nr. :30,4/6. d. PN 10/0, ru', 9. 45.- Variantă:misansc
cnă.- DinIl'. mlseeli
SCene.
:vIÎNURITĂ,
tninuriţe,s. f. (Hegional)
Diminutival lui miuă; minuţă. Să-i văd
ouselc-nsirate,
Mtnnriţele-ncleştote.
FOLC.THANSILV;I,177.-\Hnuri (pl. i,nvcchitşi
regionalal lui minâ)+ suf. -iţâ. Sinonimele:mfnişo((l'â,
mÎmzcr1,
mÎnzlşed,
minllşicâ,
miI/uşi/â,
mll1llşOarâ,
mimzlâ
--Î<'lră
s,'\
fie
adunate
la
cuvîntul
reprezentativ
11lÎlll1ţâ
(undes"a dat definiţiapropriu-zisi'l
şi undear fi trebuit sit fie îi!şirat{t
şi intreaga
serie
sinonimică)figllreazllîn DLR
MOCASî
N, mocasini,s. m. Încălţămintede piele nearg{\sită
pe care o poartă
indieniiîn Americade Nord; (prinanalogie)Îndtlţt11l1inte
el! tocurijoase,comocHi,
practicăşiieftină,folositiila marş,sport, excursiietc. Cf. DN2.Purla mocasini
şi bizUitbleu.
CINEMA.1970, nI'. 1, 4:').--- Din fr. mOI;assin!o.
MONOLINGV,-A lllOl/o!in
{JDi,
-c, adj. (Despredicţionare,
lexicoan
e,glosare,gramatiei etc.) Careeste scrisÎntr-tIsingurălimlHl;unilillgv.
CLbilill{JlI,
frilingvsnu p/Zll'i/ill[J1!
Aceas/âanlologic
p/urilin[Jvâ
il/SLlIneazâ
aproC/pe
tol ce S-(ItranspuslJIai bine din liriC({
eminrscianâ
ÎI! limbileen!llezei,
fral/cr:zâ,
l'Zlsâ,[JermanrJ,
s[Juniolri.
COTE:VIPOHANUI.,
I071,nI'.52, 2/1. ef. DN2.Dic!ionarul
limbiiromâne(DLR)esli?1111
dicţiollarmonolil1.[J/J.
-- Din
.
..?> fI'. mOlloliu!luc
.YIONOSEMĂNTIC,
-A, ll1onosc11lanlici,
-ce, adj. (Desprecuvinte)Careare nn
singur sens. CI. DN2.--- 110110+
semantic.
18Cuvîntulmilicâeste lucrat în ])LHeu valoarea"pcrsonajare simbolizează
superficialitatea
şi nescl'iozitatea
(introdusîn literatunlde I. L. Caragiale)",
De asemenea
s-a redactatsubstantivulll1i1icism
"atitudine,comportaresau faptă, vorbăetc. proprie
miticilor".CL IOJ:U)AN,
L, H.A., BL XII, 59.
19Cf. şi firma:VIOCASIN
a magazinului
eleÎncălţămintedin Bucureşti,Bulevardul Gh. Gheorghiu-Dej,
17?specializatîn sortimentemai ieftineşi mai corilOdc.
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l\IONoşINA,monoşi.ne,
S.f. Caleelerularepentrutracţiunet erestrăSlUsuspendnt:l care foloseşteo singurăşi.nclşi pe a eiîTeitalp:}inferioarăse deplaseazăvehicule
de construcţiespccială, Se folosesc
şi tnonoşinc aciionuic
de'clcctromotoare
inslnlale
pe câincioarel
e de rulare.LTR",el. DEH.\lOIIO- + şină (după f'r. monoraih,
MONOVlHB,
mouoocrbe,
S. Il. .Jocdistractivcare constăîn reprezentarea
unui
cuvînt prin litere comliinate intre ele sau prin figuri,sensulacestuiarr+eşiu
d din pozitia cleureiît
elor componenle.
Ci'.DN2şi rubricilecu .iocnridistractivedin publicaţiile
noastrc.---1[ono-+ verh, Cf'.II'. monoocrbe,
MONTI\1
on ILONIT, monltnorilotiili,
s. rn. Aluminnxilicat natural;hidratat de
aluminiu,magneziuşi fier. Cf'.DT. Prczenta niontmoril
oniii!orin arţjilcsc poateţn-esupunedu.pă urnţlareaacestorain prezenţaurnezeleişi ltansţorrnarea
lor inir-omasăgrasâ,
qelatinoasă.
LTR2.Argilelecu mont.morilonii
sÎ1l1utilizatepentrupuriţicareasoluiiilorÎn
industriapetrolului,(( ulciurilorocqclale,a ninurilor,DEH.-- Scrisşi: (după11'.)niontmorillonit:
- Din Ir. muntmor
lltonlt, germ.!llolltmori
liOII
it.
MORFINîsM
s. II. Deprinderemaladivă de a consumamorfinăca urmarea inlrcbuinţârf ei in scopterapeuticsau acciden
laI. Cf. morţinomanic.CL LT.112,
DN2, j).
J\lED.-- D'inIr. mnrph
iuisme.
MORTI
NATA
1.ITATEs. f. Fenomendemograficcarereprezin
Lă IrccventaTn
procente H eopiilornăscuţimoriiîn raport CUnumărulcopiilornăscuţivii, inLr-oanumilă perioadă,pe lIll anumitteritoriu.CI. DEH, D1'-;2,
D. :VIED.··Din Ir. ruortfnatalit,j.
MOTOCR0S,
molocrosuri.s. ]1.Cursăelemot.oclcltsrn
carese â('.sftloarăpctereTI
accidcntnt şi în care plecarilese dau lngrup,jH\ clase. CLDI'CH,
DN2.O .!.VI%cros
nautic.=ccursăcarese desfăşoară,
cu ambareaţ.iispeciale,
pc npă,pe traseein circuitsnu
în linie drcaptiî; moto1l3utidt20.
V. presa spoi-tivă.
---Din fI'. lIloto-eI·oss.
:\rOTOCI-\
OSî8T.m%Cl'osişli,
s. m. Sportivparticipantla Ull concursde rnoto
eros. J\iolocrosiolul
P. Darlko(Cehoslovacia)
.i-o con{inl!n[
DIl/o(Uea.
SPOHTUL,1971,
nr. ()8H.- JHoloeross
+ sul".-isi.
MOZA:VIDICJ'\
N, -A, mozomlJicani,
c, s. l1LŞjJ., ael.i.1. si 1l1.si 1'.Locuitoral
J\IOZalllbicului.
2. Adj. CareaparţineMozamlJiculuisHlI
populaţiei"
lui, care se referăla
Mozambiesau h, populaţiaaeestula.--lIozambic (nepr.) .wL -(lJl.
l\!ULTICOr.()l\
adj. Cu (multe)coloane.Un cerdacIUflg,umbri!şi IIw/licoloil
râspunde("0sCifrâ,ce dă-ilCllrle.El\!I.\lESCU,P. L. 7:1.-JlllIti- -+coloallii.
l\lUŞJ\,B,
maşali,s. 1l1.(Înyechit)Spion.ÎnlUllCn/J1
câl!lride mi!eln ol"ClllIui
zbir
pilic,Sali /Jcdeum
pâşindspremim' vreunnlllşal'pom/ilie.BOLI.lAC,O. 109.---Din Il'.
mO!lchul'tl.
'l UŞTAHIERA,
Illllşlaricrc,
s. f. Vassl)ecialîn care se păstreazăsau se serveşte
llluştarul
(folosit
drept
eondilncnl.);
(rar)
mtlştarniţă21
.. CLDN2.
-l\Iuştar
+sllL
dup:\modelul11l1or
eUyillteca sosierâ,
anticr!J,
sâpul1ierâ,
bombonicrâ,
{ruclicrâ
etc.-iml,
MOTARNIC,-A,mula1'llici,
-ce, Wj. (Învechit)Carese schimbă;sehimb[)to[',
variabil.Parli!ipiaesle1lJ[numell1ul(1/'nic.
TElVlPEA,
GRA!\-l.
1()O/D.
Furliczpiul
CliciJ
zicere1l111lornicâ.
GH.R.-1\'".
1, 174/5. Muta+ suf. -urnic.
;\HTZICORAMA
s. f. Ansamblude inf{)rmaţii,
de nouU\ţi,de comentariişi ilustrări de llluzică(uşoarăşi de dans); fi. (,r!.emisiunctransmisilla radiosau la lele20De asemeneaneluc.ralin DLH.
21Atestnt In DLH.
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viziunecare cuprindeastfelde informaţiii ilustrăr! muzicale.eL cinertnna,
discorumo,
zoorania,stereorama.MuzicommaT\1. M, H170,nr. 6H8, Hj4. Această Inrmatie
lexlcalăa rezultat(ea şi anlobu
z, troleibuz,
ciclotron,
sincroîozotron
etc.) dinizolareanrhitrură, pe planinternnţlonal. a unorfragmente
de cuvinte.-ramareprezintă
tăiereagreşiti!
a cuvintuluigrecescOPIJ. "speetaeol"din campusulpanorama{ţuin=:«
orama),în
astîel de situaţiinu se puntestabilicu certitudineîn care dintrelimbia avut loc izolarea; nu este Tnsăexclusca ca să se fi produssimultanÎn mai multelimbi2t•
*
Listaacest.orlermenial' puteafi Incă lărgiUI;nu ne-auipropusins;1sil cpuiz.ă
ru
materialullexicalcare-- după opinianoastră- ar fi trebuit să figurezeîn DI.H, ci,
cercetindeu atentieşi eu spirit critic,în luminaexperienţeicîştigatede-alungulet.apelorde elaborarea lucrăriişi a ereştcriiexplozivea vocabularului
rnmânesc
c=-consecintă fireascăa dezvoltăriimult.llaterale
fi ştiinţeişi culturiinoastre---, am Încercatsă
întreprindem
o relros
pectioă
- de la nivelulanului197:;-- a Inventarutuide cuvintedin
volumulcuprinz
md litera 1\1şi, în acelaşitimp, o scrutarea perspeclinci
de tmhogăttre
şi de perfecţionare
cantitatlvăşi calltativăa acesteiimportanteoperenaţionale.Deşi
în Introducerea
Dlcţtonarului
- după cum am văzut- se recomandărezervăşi severă
selecţiea termiuologici
tehnice(în sensullarg al cuvîntului)şi a Iorrnaţlllor
recente
(maimult sau mai puţin viabile)care aparţinvocabularului
românesc
- excluzînddin
discuţiecategoriaomisiunilor
regretabile
--, părereanoastră este că aceastărezervă
şi selecţietrebuieefectuateiutr-unspirit ştiinţificobiectiv,mai receptiv,mai elastic,
Intr-un cuvlnt.,mai "modern",ruanitestlnd,
pe de o parte, cea mai maregrijă faţă de
tezaurulnostrulexical,dar avind,pe de altă parte, o deschidere
mailargăşi mai profundrcalistă a unghinluide observatlc,dictatăde realitateavieţiiînsăşişi de progresu
1
generalal societăţiinoastre. În paginileDictionarului
limbiiromânetrebuiesă-şigăscascălocultot ce e nou, actual,necesar.Chiarpentrucuvintelesau sensurilenerecomunduhlle,
incertesau greşiteavemposibilitatea"tehnică"să lc condamnăm
sau să le
,.taxăm"ea atare, nu prin neluarca lor În consideraţie,
ci printr-otratare ştiintif'ică
,
normativă,modernă.Rezervasau,maibinezis, desconsiderarea
lor, ca şi refuzulde a le
accepta,de a le studia,de a ne spunecuvtntuldespreele şi- in ultimăinstanţă- de
a nu le inseraIn dicţionar,IIUeste poziţiacea maiindicatăşi nici garanţiaef1limba
se va conforma
unordirectivepuriste.Dintotdeauna
poporulşi prngresulculturiinoastre
-- şi implicital limbiinoastre- au fostaceleacareau hotărtt pînăla urmă,iar selecţia
cerutăde necesitatca,de evoluţiafireascăa lexicului,de modulÎn care formaţiilenoi
s-au subordonatspeeificului
limbiinoastre,ca şi utilizarealor concretă,au fost acele:l
<'-arele-nudecissoarta.
mRLlO(mAHA
urCnARlLOHFOJ,OSITE
ABe sAN.,= Ane-ul sânâlâţii.Encielopedic
medicalăpopulară.Bucureşti,19(),1.
BAHANGA,
C. II = AurelBaranga,Comedii.
VoI.II, Bncureşti,1971.
BAHB
U, PRINe. = EugenBarbu, Princepele.
Homan,[Bucureşti],[19H9].
BL 1 ş. u. c=Bulletinlillgllistiqlle.
Faeulte.de Lettresde Bucarest.Bucureşti-Paris-CopCllhague,
voI. 1 (1933)ş. li.
BOLLIAC,
O. = CezorBoliac,Operealese.[Bucureşti],
)950.
22eL acad.Al. Clraur,Cuvinteriiu formale,in "Limbaromână"VII, 1958,nI'.
2, p. 1-4; Introducere
In lingvistica
generaM.
Variantanonă,19HO,
p. 88-89; J.MaJ'ouzeau,Procedesde composition
en rrallais moderne,
în "Lefran!taismoderne",XXV,
1957,nI'. 4, p. 2,t7; O. Siidegard,NOllveallx
emp/oisdu sllftixe- !'ama,in "Le fratl(;ais
moderne",XXX, 1963,nr. 3, p. 219-222; SCLXXI, 1970,n!'. 4, 394; .Formarea
clwintelor,1, Compunerea,
1971,p. 1:35.
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BOHZA,D. = Al. Borza, Dictionarcinobol.anic
cnprinztnâ denumirile
populareromâneşti
si in ulle limbiale planlelordin România.[Bucurcst.l],
1968.
BHAD,O. . Ion Brad, FIIi/uit in ochiicopiilor.Bucureşti,HJ62_
BHEBI::'-iEL.
cn. P. 1. P. Brebcuel,Graiulpopular,În jurul ocuţ.aţiuntlorşi obtceiu-ri/or[ăra.nului
românde pc oatra OltulniÎI1Transilvania.
(in jurnalul
"TaraOltului",Făgărnş
, 1907,nr. 25--;30,
şi Hl09,nr. 12-:6, :l8, '1·1,45).
CALENDA
n (1R62)
= Calendarpentrupoporulromânesc
(devenitapoi Calendarpentru
români).[Cu supnm
entul Alnianul:pentru Î1W(I!âlllrâ
şi ţrelrcccrcî,Ias},
18/17-1862.
CINEMA Cincnui, Hcvislălunară de cultură. 1970.
COMEHTUL
MODEHN
= Comerţulmodern.Revistâ lunară. Institutulde cercetăricomerciale.Anul III, J9(i(J,nr. 8.
CONTE7IIPOHA
NUL= Contcmporalllli.
Săptămînalpolitic,social,cultural.Seriaa II-a.
[Bucureşti].
CV Cum»orbim.Revistăpentrustudiuşi explicarealimbii.Bueuresti,Anul 1 (19'19)
ş, 11.
DEH= Dicţionarenciclopedic
român.VoI.III (J<:
- P), Bucureşti,H)(i5.
DLH= Dicţionarul
limbiiromâne(DLH).Serienouă,TomulVI, LiteraM(1965-1%8)
Bucureşti.
D. MED.= Dictionarmedical.VoI. 1-1 I. Bucureşti,1969.
DN2 Florin1\I;u'cu--ConstantManeca, Dicţionarde neologisme.
Ecl.a II-a revăzută
şi adăugită.Bucureşti,HHi6.
DT Dictionarlelmic,[Bucureşti],1()5,1.
EM1:\1ESC1},
P. L. = Eminescu,Proză liicrară,Ediţie îngrijiUide I':ugenSimionşi
Flora Suteu, Bucuresti,196,1F (18...) = Familia,
'foaieenciclope
dicăşi belelristicăcu ilustraţiuni.Pesl.a,apoi Oradea
\Iare. Anul I (1865)ş, u. FLACAHA
= Flacăra.Revistăsocial-politică
şi literar-artistică.
[Bucureşti
], 1968ş. u.
IN)LC.THANSILV.I-II = Folclordin Transiloonta.
I--II. Texte alese din colectii
inedite.[Bucureşti],HlG2.
.
;HAUH, T. A. = Al. Gram',Tendinţeacinalcale limbiiromâne.Bucureşti,1968.
13H.H.-N. I---II= Gramatică
românească
şi ncuiţascăpentrutinerimennaţionată.VoI.
I--II, Braşov,1838-18:Hl.
l
18 l nţormoţioBucureşliului.
Bucureşti.
1. CE. 1 ş. u, = Ioti Creanqă,revistăde limbă,literaturiişi artă (popular:'!.
Bîrlad.Anul
1 (1908)ş. u.
10HDA'-i,L. H. A. = IoruuIordan,Limbaromânâacittală. O qramalict!
!1 "greşelilor".
[Ed. a II-a]. Bucureşti,[194.81.
LTH2 Lexicoiiul
tehnicromân.Elaborarenouă.VoI.11, 12, Bucureşti,1962.
L1.:P'1'A
DE CLASA= Luptade clasă.Organt.eoreti«şi polilk al Comiletului
Cenlral
al PartiduluiMuncitoresc
Român.[Bucureşti],
Anul 1 (1950)ş. u.
JVl= Magazin.RevistăsăptămÎnah1.
Anul XIV, Hl70.
MDDH Mic dicţionardiplomatic
român.Bucureşti,1967.
PANIF
IL1'::,A. H. TudorPamfile,Agricul/urala români.Bucureşti
----Leipzig,191:3.
PN = ]>1'I'sa
noaslrâ.RevistaUniuniiziariştilordin HepublicaSocialistăHOIlH\nia.
Bucureşti.
SADOVEANU,
O. XlI =clVlihailSadoveanu,Opcrc.VoI. XIr. Bucureşti,1958.
sApT.= SâplăminaCllllurală
a capitalei.Serienouii,1971.
SCÎNTEIA
= SCÎnteia.
Organal ComitetuluiCentralal P. C. 11
.. [Bucureşti].
SeL= Sludiişi cercetărilingTJistice.
Bucureşti,1950ş. u.
SFC= Studiişi materiale
pri1Jiloare
la formareaclivinlelorÎniim/iCI
românâ.VoI.I--Vl
Bucureşti,1959ş. u.
SPOHTUL
= Sporiul.Ziar al Consiliului
naţ.ionalpentru educaţiefizic'\şi sport:[Bucureşti],1968ş. u.
TEMPEA,GHAM.
= HaduTcmpea,Grama!icil
românească.
Sibii, 1797.
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