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Lt'lZA SECHE 

Prezenţa in Iibr ării a voluruclur cuprinzind literele iVI, N, O, P ale Dicţionarului 
limbii române (DLRJl- operă care reprezintă con tinu areu.Jn Iormă nouă, a dicţionarului 
Început de fosta Academie Ho m ân ă -- consemnează un eveniment de o d eoschit.ă im- 
portanţă pentru lingvistica roru âncu scă şi marchează îndeplinirea (rleocam da tâ parţială) 
a unuia dintre marile. deziderate ale cult.urli noastre Ha ţi ouale. 

Î'\n Jn tenll onăm în rîndurile ce urmează să facem o analiză a Dicţlo narului ; a 
lnsuşirrl or sau a lipsurilor lui, ci, 'călăuziţi de dorinţa sinceră de promovare a Iucrnlui 
de calitate, care să reziste peste ani, de Imbun ăt ăţire a stilului nostru ele tuun că şi, mai 

ales, de năzuinţa de autoperfecţionare, să punem În discuţie unele p,fobleme, să propunem unele soluţii sau rectificări i să semnalăm absenţa  ... - uueori sw!prinziltoare  a unor 
cuvinte care, dintr-un motiv sau altul, nu au fost înregistrate în coloanele DLR. Pentru 
c eruet ători! din domeniul lexicologiei şi lcxicografiei, cei mai bir.(c cle 10 ani dta durat 
elaborarea Dictionarului, ele Ia stabilirea con ccp ţiei care a stat la baza lucrării, JnLuc- 
muea n orrn elor tehnice, selectarea izvoarelor, redactarea ele. şi plnă la "bunul de 
dif'uz at ", au constituit. o adevărată şcoală. Atît lingviştii mal vîrstnici--· care au venit 
cu pregătirea, comp et.cnţa şi experienţa Iar --, cit şi cei mai tineri, care au preluat cunoş- 
tiut ele de la primii, ali iuvăţat CU toţii, an cercetat şi ali contribuit la efectuarea acestei 
v asl.c opere, care cuprinde istoria vocabularului r o mân e sc din cele ma i vechi timpuri 
p iuă astăzi, În întreaga perioadă. de d esf ăş urur e a diverselor etape de lucru am rost COllŞ- 
tielli de faptul ci\ asemenea acţiune oferă, pc lîng:l unele mari sa tisfa et.ii, i o mul- 
!ime de prilejuri ele n emultu mlre, provocate de existenţa unor erori (unele ştiute, altele 
n cs t.iu Le încă), a unor rez o lvări discutabile, fără suficicn tă informare asupra originii 
şi istoriei unor termeni, a un or exemplificări deficit.are din punctul de vedere al materia- 
lului ilustrativ la unele sensuri sau nuant.e semantice, a lJ)IOl' omisiuni de cuvinte ete. 
Apreciindînsă cu măsuri! i cu obiectivitate valoarea tncoutcstabllă il acestei opere, 
trebuie 5-0 privim (fiecare de la locul lui) cu un sever ochi autocrrtic şi să ne angajăm 
ca succesele obţ.innte pînă In prezent, precum şi evitarea pc viitor a repetării un or 
erori, S{l ne servea scă drept tn dru m ăt or pentru volumele următoare. Scopurile dictlo- 

1 Serie nouă. 'I'om ul VI, Litera M (19(;,5), 'romul VII, Partea 1, Litera N (1971) 
Partea a 2-a, Litera () (19G9), Tomul VIII, Partea 1, Litera P (P _. P1\ZUI; 1972). 
Bucureşti, Editura Academiei Itcpubltch Socialiste România. 
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narului nostru sînt multiple. Ceea ce trebuie subliniat de la incepu: 
]orgu Iordan În articolul Dictionnrui limbii românc2 - este semnifica pa . 
o arc apariţia acestei opere meni te să conţină tezaurul lexical al lin 
reflecte viaţa poporului nostru prin limba sutelor de gcnerattt anonu 
scriitorilor, ist.oricilor, publiciştilor etc., într-un cu vînt .-- limba Într 
român esti. Cuprindcrca acestui vocabular într-o lucrare lexicografică 
dispoziţia oricărui cetăţean al patriei noastre, dacă llU pentru studiu, 
posibil decît unui cerc restrîns de oameni, cel putin penlru a afla ' 
o vorbim şi o scriem p oa tc sta, fără să se .i cnez e, ali Huri de limbile f 
o cultură mai veche, In ce priveşte a t lt numărul de cuvinte, cît şi ac 
al expresiilor, Iocu tiunllor etc." (p. -l02) - constituie un argument sul 
veclea utili latea. Articolele referitoare la Dictionarul limbii române apăr 
z cut (spre regretul nostru destul de puţine) au scos în evidenţă unele 1 
secvenţe şi au făcut unele propuneri pentru ameliorarea lui. O cerceta 
mai cuprinz ăton te şi mai sistematică nu s-a intocmit In că. Prezentarea de 
pretenţia că va. face această operutie sau că ar putea epuiza problemeI 
o operă de asemenea proporţii şi ele o asemenea dificultate, doreşte 
la ideea că este posibilă o îmbunătăţire a calităţii muncii depuse pent 

Din motive lesne de inţeles·- eeonomia de spatiu -, ne vom 
un aspect, şi an u me acela al lislei de cuninlc la litera M, urm in d ca 
şi P să ne ocupăm în tr-un viitor articoL 

În Introducere (p. VI) se spune că lucrarea înregistrează şi explic 
atestalc în vorbirea populară, în limba lit erarâ i în limbajul literat, 
vintele din Iim baj ele telinico-s tiin ţifice "intră în dtctionutul ncsirii nun 
care au pătruns sau muniţ est« lendinţ a evidcniă de (J pătrunde În limba 
in limbajul lit cror-attisiic san. in cel popular [s. n.]. Acest principiu de a 
lor după natura lor stibst.ică arc drept cor-olar un mijloc practic de cont 
termenilor tehnico-ştiinţifiei: dacă aceştia apar curent în eel pu ţiu doi 
ale limbii, introducerea lor Î.1l dicţionar este justificată. Prin urmare, d 
Înglobează toale cu.ninl.ele de circulatie generală din limba romr1nll". fi 
acest cil.at tocmai pentru ca să putem urmări modul în care s-a ap 
principiile fundamentale ele triere şi de stabilire a listei ele cuvinte a ni 
române. Şi, obişnuiţi cu tehnica lexicografică, vom încerca, mai Întîi, să I 
de "termen tehnl coşt.ilnţific" şi, în raport cu el, pe acela de "limbaj 
(primul ţin înd dc vocabular, cel ele-al doilea ele st il). Termenul tehnic 
spcciaht.at.e care denumeşte un obiect sau un proces aparţin în d unei 
de activi ta le. Dezvoltarea con t in uă a economiei, sturiţci, eulturii irupun 
completarea t ez aurulul nostru lexical cu cuvinte şi sensuri noi, nccun os 
(cuvin te vcnite, de ecle. m ai multe ori, din limbi străine), care reflec 
voile de comunicare ale oamenilor. Este cleei firesc ca amploarea şi co 
men elor vieţii eontcmŢJorane, transformările economice, sociale şi eul 
Ilucllţeazi puternic întreaga evolutie a limbii - să necesite o sporire c 
talivă a cUl10ştin ţelor noastre în toa tc domeniile şi, concomitent, să facă 
şi diversificarea vocabularului românesc. Nicăieri mai bine decît în dieţh 
constata această ereşlere, clacă, bineînţeles, dicţionarele respeetive ţ.in 
tarea multilaterală a· ştiinţei şi culturii contemporane. Hăspul1de ])ic\i 
ac.estei necesilă\i obiective '1 In linii mari, da. Urmărind însă Cl! aten\i 
a volumului care euprinde li tera M, trebuie să ne exprimăm o oarecare 
noastră porneşte de la consLatarea că DLR a preluat numai o parte 
miuologiei ştiinţifice, artistice şi publicistice, preeizîndtl-şi de la În 
mod deliberat S-a emis un principiu şi, în acelaşi timp, s-it impus o li 
care se pune este aceea a cercetării justeţ.ii acestIli principiu. Înainte de a 
nostru de vedere, vrem să atragem atenţia asupra faptului că, parcu 
discuţie, am eonstatat - spre satisfaeţia noastră el! aeesl principiu Il 

2 În "Limba română" XIII, 1964, nr. 4, p. 301-';304. 
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Iut ocrnal şi că nu rare au fost cazurile c ln d, dimpotrivă, el a fost aban douat, permi- 
ţînd, în felul acest.a, inserarea în coloanele dlcţ.lonu rului a UIlO!' cuvinte care, potrivit 
amintitului prineipiu, nu aveau ce căuta. 

Litera JÎJ din Dicţionarul limbii române, însumînd .1 J Jasclculc şl acoperind 
1ll7G de pagini de tipar aşt crnute pc două coloane, cuprinde li 6,5 3 de cuvinte, ceea ce, sta- 
tistic, dovedeşte că este o Ilterâ de mărime medie. Ponderea, in cadrul ace st ci litere, o 
alt cuvintele populare şi regionale; după ele urmează cuvintele literare, apoi cele în- 
vechite s , a. 1ll. d. Numărul cuvintelor tehnice (u e referim la cele literare, nu şi la cele 
populare") este relativ mic. Cercetînd inventarul de cuvinte apa rLin In d diferitelor sec-- 
tourc de activitate, vom vedea că, deşi 1n cadrul litere] ,'1 există numeroase elemente 
de compunere aparţinînd terminologiei ştiinţifice (mucro-, ma qneto-, maxi-, me qa-, meia-, 
mciulo-, melil-, metro-, micro-, mili-, mOI/O-, 1110/0-, multi- ctc.), care au contribuit la for- 
marea un or serii de cuvin t e n ol, procentul de termeni t.e huic.o-ştiln ţl îicl, pe ansamblul 
literei, este mic. Nu in tentionăm s:'i analiz ăm dacă crit.crlu l selecti'lrii acestor termeni este 
sau nu bine stabilit; nu avem nici calitatea şi nici curajul să facem o asemenea apre- 
ciere. "Nimeni" - cum arăta foarte bine acad. I. Iordan", vorbind despre neologisme-- 
"Il-are dreptul să decidă in m o men tul de faţă care neologisme trebuie să rămtnă şi care 
IlU, fii.ndcă nimeni, oricine ar fi el, nu se poate proclama purtătorul de cuvînt al Întregii 
mase vorbitonre ... Nu există nici () gal'anţ.ie că cineva anume ar putea, cu deplină si- 
guranţă, să afirme că cutare termen condamnat de dînsul nu va supravietni, iar cutare 
altul, accep t at, nu va muri... Ostenelile atîtor purişt.l în scopul de a Impiedica răspîndirea 
unui termen, a unei construcţii etc. s-au dovedit aproape Intotdeauna deşarte. Căci crea- 
{ia este un aci individual, pe cind controlul apartine intr eqii colectinităţi lingvistice" [s. u], 
De aceeaşi părere cste şi acad. Al. Graur", care spune că "limba nu este bunul unei per- 
soane, ei aparţine tuturor vorhitorilor; ele aceea 11\\ trebuie să încercăm s:l impunem 
păreri SlI hicc ti ve" ... "Limba se schimbă, este obligatii să Se schimbe cu timpul". 

Pornind de la concepţia că limbajele aşa-zis speciale folosesc o terminologie despre 
care 11U putem avea intotdeauna certitudinea că aparţine exclusiv unui grup de tehni- 
cieni dintr-un anumit domeniu de acti vf tatc, vom Incerca 5:] Ia cern unele observatii. 

Azi, cînd terminologia 9tiin\ifică -- tn sensul foarte larg al cuvîntului  circIă 
în întreaga lume, devenind un bun internaţional pe baza căruia se realizează contactul 

Intre dife.riţi oameni de ştiinţă cu preocupări comune, cînd cuno aştej-ca r eallz ă i-Ilor din orice domeniu coustitule un act necesar şi general car e In tereseaz ăîp c toţi, atitudinea 
noastră - a redactorilor ele la DLH --- Ia ţii. ele elementele lexicale cu ajutorul cărora 
sînt vehiculate aceste cun oştf nte se impune să fie ceva mai malcabil.ă, mai l'ecepli/Jâ şi 
mai realistâ. Confl'unllnd 1itH de cuvinte a literei 1)1 cu unele lucrări de specialitate avînd 
un caracter mai larg şi un grad ele aceesibiJitate mal mare---- pc de o partc----, iar --- pe 
de alta --- cu presa contemporană, :nn CO!1stHtat c:'i din diclionarul nostru lipsesc În mod 
surprind.tor şi, uneori, inexplicabil () scrie de cuvinte de largă şi foarte largă circulaţie. 
tTna dintre cauzele caTC au dus la această situaţie estc modul defectuos în eaTe este or- 
ganizat şi "adus la zi" fişierul de eitate ilustrative şi, strins legnt de aceasta, felul precar 
în carc sînt înregistrate in lJilJliografia dicţionarului operele contemporane cu caracter 
ştiinţific, şi nu numai acestea. Defiei('ll\ele fişierului şi ale ]JibJlogl'afiei DL Il au rcper- 

:l Dicţionarul limilii rumane face --- în mod judicios ._- distinel.ie intre tennellii 
tehnici savanţi şi termenii tehuie.i populari. În cazul termenilor populari, criteriul de 
selectare nu este extensiunca lor stilistică, deoarece se consideră că limba română şi-a 
organizat limbajele tehnico-ştiinţifice Illl prin preluarea şi dezvoltarea vocabularului 
tehnic-popular, ci priu adoptarea şi adaptarea termenilor tehnici interuaţ.ionali. Pentru 
istoria limbii şi a poporului român, termenii tehnici populari au o mare însemnătate, 
ci reprezentind unicul mijloe cu aju torul căruia se pot descoperi aspecte ale culturii 
suu ale relaţiilor din trecutul îndepărtat. Acelaşi motiva determinat şi includerea în dic- 
ţionar a tuturor regioualismelor atestate (v. Introducere, p. VI). 

4 Limba română aclllulă. () 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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cursluni asupra Întregii lucrări, contribuind intr-o măsură sensibilă la impresia de "În- 
vechit", de "arhaic", de "prăfuit" pe care ne-o Ias ă uneori _ .. la cunsult.arei-> lucrarea 
de care ne ocupăm. 

Pcn tru ca analiza noastră să ducă la unele concluzii şi, mai cu seamă, pentru a 
supune părerii generale punctul nostru de vedere, vom da mai jos lista unora dinLr« 
cuvintele la care ne referim. Pr eclz ă m di pcn tru absolut tot materialul pus în discu l lc, 
p rccu m şi pentru cel pc care, elin lipsă de spaţiu, n u-I putem prezenta, avem atcst ăr] 
extrase din opere ştiintlficc, literare, din presă e t.c. (ale căror titluri figurează, în ma- 
joritatea cazurilor, în bibliografia Dicţionarului). De asemenea, dorim <'i relevăm un 
fapt·- după parerea noastră -- semnificativ: cercetind paralel Iis l.a de cuvinte a vo- 
lumului cuprinzînd Ii l.era M cu repertoriul de cuvinte ale unor dicţionare de ru ai mici 
prop orlli din alte Iunhi", a ni constatat că lU din cuvintele supuse de noi discu t.ici 
(in s peciul termenii "internaţionali") figurează aceste dicţionare. 

Pentru a facilita u rrnârircu materialului ilustrativ concret şi pen lru a da cit.i l.o- 
rulul posibilitatea de a-l integra În DLH, am folosit o t.chnic â de lucruToarte ase mănă- 
Luare cu aceea elin dicţionarul respectiv. 

MACHIS.AHD, macliisorzi, S, m. Membru al unei organizaţii ele parl iz.ani din Franţa, 
in timpul războiului din HHO--H)j.1 şi al o cu p aLici germallc. CL l) N2. Film din »iaţa 
uuuţtiisurzilor, FLACAHA, 1970, n r. 32, H\. --Scris şi: niaquisarâ. _.- Din lr. maqu i- 
·ar(l .. 

i\1ACH01J, macrouri, S, n. L Pcs l.c osos tustlurm, frumos colorat, verde sa u al 
bastru pe spate, sidefiu pe p111 l.cce , care t.r.ăieşte în mările Europei; scrumbie albastră 
( Scombcr scombrus), Cf', LTH2, D N2. File de macrouri in niti alb (eL Ir. [ilets de ll1aljl!c- 
real! ({/1 vin blancş. Mucron ţnăji! (cf. Ir. [ril ut es de tnaquercatucş, 2. (La pl.) Conservă 
p rcp arn tă din carnea acestui peşte. CI. I3L V, il, LTH2, D J'\2, C HA UH, T. A. 90. 111((- 
ctouri În ulei, M acra uri eli sos iomal, - Varian l.ă : macro s. Il. - Din Ir. muqucrenu. 

:rIIADLENA, mtuil cne, s. L Prlljitllră făcută din cocă şi unt, coapL{t în cuptor 
iornată cu crC!l1t1. eL D N2. Se UJiU CIl unt forJlle ndci de laMă, speciale pentTu lI1aelclcne, 
şi se loarnâ din compozilie,dur numai pe trei .sj'cr/ccri, deoarece cresc la copl. S. J\IAR 1 N, 
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'1 eal'C face 
parte din populaţia de bază a Madridului sau care este origillarăde acolo; madrilean, 
llladrilezo. Templele capilalului financiar 81nl cuncenlratc înlre Pasca del Pra(/o si A7Je- 
llida .Jose. Anlollio - Gran Via - CUJll o numesc Familiar Jlladrilcllii. FLACAHÂ, H)()8, 
111'. :16, 1'l. 2. Adj. Care aparţine Madridului sau mndrilenîlor (1), privitor la i\laclrid sau 
la maclrileni, originar din Madrid; 1l1.adrilcz. CI. SUC II, 211. Un gruJl de munci/ori ma· 
(/rilcni, /11 intreu'ca în Fabricâ. FLACAHA, 1968, n1'. 3G, 1 .1. Esle dcoU!,cl unica dislrac.lie 
pe care i-o pol pcnnilc mii şi mii ele J11wI.cilori mac/ti/mi, caTC ciştiUâ în IrI' 9 O şi 100 de 
pese/as pc zi. ih. O maTe reuniune a 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. 

G lJiziollariocJ1ciclopcclico.)ulIsoni, Firenze. 1 USi); Emile Littre, Dic/io!lll(l.irc de 
lu [((lI!Jue (rCiHy.cdsc, T.ome V, Edition integrale, Paris, I95l); DicUOll/1oirc de la lan !IlIe 
(r(W9aisc o/Jreue elu Diclioluwirc de Lill!'e par A. Beaujean, Paris, 195fJ; Paul Hobel't, 
Diclionl!airc alplwbeliquc el (lJwlogique ele la IU1IiJ11e j'l'oJlqui,c. Les mois ei les (JssoCÎa!iolls 
d'idees, Tome C[llaLrieme, Paris, 1959; The O;c(oJ'(Z Eli gli," Diclionary, Volume V 1 (L-,-VI), 
Oxford, lfJG1; Grcmd Larollsse encuclop ediquc en elix: volmlles, ffiomc sixieme, T'ome sep- 
lieme, Paris, 19H2, 1[JG3; l'.fle Concise OxFord Dic!iollariJ of Current Bnglish, Edited by 
1·1. 1'owlcr anel F. G. Fowler, based on Oxfo.rcl Dietlonary, Ed. V, Oxford, Hl54 ; Le 
l'elil Nobe!'!, DiclionllClire ulplwbetiquc ei (lJwlogique de la lan gue [rulIraisc par Paul Ho- 
bert, Paris, 1970. 

7 De asemenea ne înregistrate în DLFl, Cli tonte cu alLc euvinle derivate de la 
lllJme de oraşe s-au luerat (de exemplu mi!a/1ez, ll1ilscovil elc.). 
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MAEST()SO a dv. (Indică modul de executare fi unei bucăţi muzicale, de obicei, 
asocin t cu "andante", "allegro") Ma ie.st.uos, cu măreţie, cu solemnitate, solemn. CI. D N2, 
Aliegro nutcsl ono, DEH. A ndan!« maesloso, ih. ,- ,- Pronunţat: ma-es-io-zo. -- Din it. mac- 
stoso, 

MAF lOT. - A, maîicli, -I e, s. Il1. şi L Persoană. care face parte din asociaţia tero- 
risl{t matln: (rar) mnf'ist". Cei " () O O ({9 muţ ioti diiieubotdinc o pcrcui 11\ toate oraşele arnc- 
ticanc, IB H)70, n r. 516['). Finle Ilev(izn{c ale inoţ ioţilor .i ncoţ ascisiilor duc, in multe ca- 
zuri, spre in altele cercuri politice şi [i nunciure. FLACAHA, 1971, nr. 34, 3:). Cele mai re- 
cenle (ârâdelegi comise de muţ ioti, .i b. (Adjectival) Poliţia nil de/inca dovezi concrete ale 
acti n nilot criminale, orqanizole din umbră, C!l alnlitat c, de şeful maţ iot. lB 1970, 11f. 5165. 
Nici măcur Comisia antimo]io nu este in sl.ate sil aţirme-, În ce mr1S11fi! aciiniialea cri- 
minalii a grupurilor mafiote Il ţsulu! [L jngululâ in urma anchetei, FLACAHA, 1971, 11(, 
;;·1, ,3:3. . Pronu n ţ«.l : -ţ i-oi. ---- Mal'ia[- suf'. -iol. 

JA GJlIT)..TE s. L (În vechii) Slăbiclune. Mogrilalca şi p alidliatca craii ins p ăimin- 
t atourc. CALE NDAH (1IlG2), 25.  ef. Ir. llHlj!Jl'i, muigril', lat. macel', maerum. 

,1\lAHAJ.AG[SC,-GEAScA, niaImloqcsli, a dj, Care a pa rţ.in e mahalalei, ca la ma- 
Iuda sau ca mahalagiii. CI. tnilocăncsc. Limbaj mahaloqcsc, Com portare truthnlo qcuscăc-:« 
Mahalagin -1- suf'. ·ese. 

II-IJ').HAHADJAH, muharndjuhi, s. m. Ti l Iu purtat, în trecut, de prin ţii suveran! 
i11dieni, avînd scrnnifieaţ.ia ele Jll,ar.e rege ;. persoană care purta acest titln. CL rajah. eL 
DEH. DN2, qHAUH, T. A. 101. Un $impalic profesor şomer, improlJizal ghid pe lingâ 
Ill! malzarajah aflal În lurism fli'iJl EuroJ!(I, primqle În ,dar de la acesla ... .1111 ele{ani. CO J:\- 
TEMPORA l\'UL, Hl72, nI'. :J!I, l(:L-- Pronunţat: ll)Oha]'(1!Jeâ. --"- Din fI'. lllahul'ajah, 
mahal'l\iljah. 

!\IAHA HA NI, 1I1O!l(1ra1li, s. f. So(.ic de Il!aharadjah. eL D N2. -- Din fI'. IIlaharani 
II!AIA s. f., adj. 1. S. f. Denumire dată unor triburi ele indieni din Ameriea Cen- 

ll'ali\, pe teritoriul Mexicullli, Guatemalei, Hondurasului şi Hondurasului Britanic, care 
au creat o strălucită eivi1izaţ.ie îuainte de descoperirea Amerieii de c<'!t.rc Cristofol' Columb. 
2. S. n. (Lingv.) Veche limb<'i indian{t-amel'ican<'i a unei populaţii hăştinaşelin America 
Centrală vorlJilă şi ast<lzi ele unii locuitori din Peninsula Ylleatan. 3. tdj. (In sintagma) J1rla maia  arta triburilor lllaia (1), care cuprinde constructii monumentale, temple, 
sculptur<'i, pictură muralil, I)ijulerii etc. ef. DER. - Scris şi: (cllJ.pă fr.) I1w!Ju. --- Pro- 
nunţat: ma-ia. - Dia fI'. maya. ", 

J A 1 DA l\() S, nwidalloşi, s. I1J. (Dobrogea) Pă.lrunj el (Pelrosc!in UJ/1 llOr/cJ1se). CL 
BonZA, D. 12G. --- Pronunţat: mai-da-. Etii1lologia. necunoscută. 

MAIZe: ,,1\ s. f. AmidQnrle pOTurnb, modificat şi j)urifical printr-un tratament 
alcalin special, avind Ull conţinut mic de grăsimi şi de proteine şi fiind întrebuinţ.at 
În alimcntaţia sugarilor, a copiilor, a bolnavilor de ulcer sau cu alte afecţiuni gaslro- 
intestinale, precum şi În alimcnta\ia obişnuitE!; zeamil. llfaizena eon!ine unlsim! 0,0'1%. 
proteine O,:j 'XJ' Cl'lllIşâ 0, -' %. LTIV, eL DER.' Prol1\l1Jlal: ma-i-. _-.- Din fr.maîzella, 

MALJ:'YIC, -A, uwlc{ici, --ce, adj. CarClteluce nenorocire, necaz, sl1p!lrare ; Înzes- 
trat (n puteri răuf!1cătqare ; fatal. nefast. eL D N2. Confo!')/! horoscoape/or nipone, el cole 
un'an malrIic penll'l1 {elcle 17âsmlc sub zodia lui. SCÎNTEIA, 1970, nr. 850:3, ef. I'N 1970, 
nI'. 9, ,1;1. Se zice câ opa/ul cole () piatră maleficâ. - Din fI'. 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!1 a insuleil\Iadagascar, aparţ.inînd, cea mai mare parte, rasei mon- 
goloide;' (la 111, pl.) naţitlIlc, popor care locuieşte În insula' Madagascar. CI. DEH, Di\2, 

8 CuvÎJitul llwlisl, ca şi mafia, a fost lucrat în D L Il. 

7 --- Anuar dr: 1.ingvistică 
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GRAUR, T. A. 151. 2. Adj. Care se rderă la malgaş (1), care aparţine malguşilur. CI 
va aduce Piaţa comună lâfgilr1" ţărilor africane mem bre ale Comrnanmeultn-ului, cI/re au 
primii ÎJl cele din urmă IIIl slotu! preţercnlio! pentru produsele lor iraâiţionulc de export (de 
genul celui acordat ţărilor oţ'ro-mul qnse asociate la Piaţa comu n ă) ? FLACAHA., 1971, nr. 
28, 18. Este exact răsţnuisul pe cat e-l pol da înseşi ţările uţ ro-mul quşc. ib. l-am dai sttulinl 
meu cu privire la adverb şi 10 arlicolul nehotării în limba malqaşă. BARANGA, C. II, 13. 
t u dai seama ce bombă '! Prima catedră de limba ll1algaşă. Nici la Sorbona nu există. ido 
ib. 16. (Suhstant ivat, f.) Grup de limbi malaio-pollnczlcnc vorbitc în insula Madagascar. 
CI. DER. I nţtiniarea catedrei de nwlgaşă. BARANGA, C. II, 13 .. ----. Din fr. mul qnch e. 

l\!ALTA'r, -A, mal/ali, -ie, adj. Care conţine malţ, cu malt. Un loc important 
în bucătăria celor mici îl deţine [ăina moltat ă, [abricaiă din [ăina albii de grîu grisMâ 
.; extruct de mult. SCÎNTEIA, 1969, nr. 8115. Exiract ul de malţ din compozitia ţăinii 
mol ţaie conţine oitamine. ib. De la malţ. 

MAMBO S. Il. Dans modern, în doi timpi, asemănător cu rurnba : melodia după 
care se execută acest dans. CI. D2. - Din fr. ruatubo, it. mambo. 

MA NA GEMI NT, nianu qemeuic, S. n. Conducere, administrare a unei afaceri: 
colectiv de conducere, comitet directoria!. Ss au. [ăcut JlUl/leroase studii pc plun iulernu, 
iioua! care ates/â cii şiiinia conducerii şi orqanizarea produselor economice, «şa-numitul mII, 
na qetuenl, constituie nu distracţia lInor economişti de cabinet ... , ci, dim polri nă, preocu par e- 
{le a simplifica organizarea. COTEMPORANCL, 1969, nr. 52, 217. Lecţii docte despre 
nobilele cuninte cu care ne-ani imboţjăţit vocabularul "management" şi "markeling". FLACAHA, 
H170, nr. 31, 12, ef. P N 1970, nr. 9, 45. Se poate remarca trecerea de la mano qesnentut em- 
piric la muna qementul modern şi apoi la Ilwnagelllcntui ştiinţiFic. LUPTA DE CLASA, lH71, 
nr. 7, 74. - Din engl. maIHl!Jemcnt. 

MANA GEHIAL, -A, manogeriali, -e, adj. Directorial, organizatoric. Decalajele 
diIllre diferitele ţrlri capitalisle dezpol/ale se explicii mI prin wazc de ordin tcllnic ... , ci, fl! 
primul rind, prin cauze de ordin mal1llţ}erial- orţ}aniZllreo producţiei, modul de conducere 
a economiei. CO NTEi\IPO RA 1\"UL, 1962, nr. 51, 2/7. Poziţia funcţiei nwnageriale In co/- 
poratia wpilalisfâ modernâ esle similare: celei Il conduciî/orilor din economia socialistel. LUPTA 
DE CLASA, 1971, nr. 5fJO, Concurenţa de pe piaţa l11anaţ}eria/ii stillllllcazâ per(ecfiorwrea 
acestor pro{esionişli pcnlru curci!area responsabilitdtilor cOlllpl{xc core le revin in cadrul 
(irmei. ib. 92. - Pronunţnt: -1'Î-al. - Din engl. IIUlllllUel'jal. 

MA NI S. m. p!. (În mitologia romanilor şi Il vechilor popoare italice) Suflete ale 
monilor considerate divinităţi ocrotitoare ale căminului. Cf. DER, D N2 -- Din lat. 
ln •• nes. 

MAIC(H1D. lllallicorduri, S.I1. Vechi instrument muzical cu coarde şi eu clape .. 
ale cărui coarde erau acoperite cu pînză pentru ca sunetde emisc că fie line şi mai pro- 
funde; era folosit În Franţa, inainte de secolul al XVI-lea. eL ])1'\2. - Din fr. mHlli- 
rorile, mllJlichorlliOlJ. 

J\IAJUARI, manjlwri, S. lll. Specie de peşle, puţin răspîndil, asemănător Cu 
crocodilul. jl;](1lljuari sal1 peşlele-crocodil- dwumil astfel da/orit<l marii lui asemiin<lri Cll 
acesta din urmii - esle o specie rani. SCÎNTEIA, 1971, nI'. 8899. Zoologii afirmă că ma]l- 
juorii ... Ilr fi una .din cele mai vechi specii de peşti de 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. Împrejmuire de formă dreptunghilllară, rolull- 
jită la colţuri, care limitează terenul la hochei pt gheaţ.ă, servind la asigurarea conti- 
nuităţii jocului şi la evitarea întreruperilor eare ar putea surveni din cauza ieşirii pu- 
eului In afara spaţiului de joc. ef. DER, DN2. Beuşeş(e să oprească pUCl11 [a malltillelii. 
IB, 1 H70, 111". 2976. l'lletzl (1 fosl blocal la Illan/ineltl. SCINTEIA, 1f172, nr. H097. Parlida 
aceea de hochei putea sii fie filma/ii mai fluid, ClI lin mai tragic simţ a/ mantinelei. C [- 
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:'\TEMA, HJ72, n r. :1, 20. V. şi presa sport lvă. 2. Marginea internă a unel mese de biliard. 
CI. ]) N2. Din it. muntl ne l lu . 

. MA NCUHIU, manubrii, S.lI. (Zool.) For ma ţie t ubulară a corpului m ed uz.el o r, pe 
care se aWI orificiul liuco-u n al. e1. DER 2. St ru cf.ură anatomlcă sau parte a unei struc- 
luri anatomice care arc Jormă ele I1IÎncr. Cf'. D. '\'IED. Munubriu siernol =, porţiunea 
supcrloară a st eruulu i. CL DEI{, D. MED. Pronunţat: ._. briu. .- Din lat. mannhr luru. 

'\IAHACAsE s. f. pl. Instrument muzical alcătu i t dintr-o nucă de cocos şi Ull 
m Incr, av in d introduse in in t.crior pietricele sali nisip, care, prin scuturare, produc nişte 
sunet.e caruc tcrist.ice, plăcute auzului. CL ]) N2. tirchestră de mariuchis. FLAC ARA, 1970, 
nr. :l:l, 18, cf , PN l\J70,nr. \!, ,15. -Variantă: mariâchis s. u. - Din sp. maraeas. 

MAHSCIlI NO S. Il. Liuh i or italienesc făcut dintr-o varteta te ele cireşe amărui. 
Cf'. ]) 1\2. -- Din it. muruselrlno, Ir. muru squ!n, cngl. mnrnsohiuo. 

MAHAGINALII s. J. pI. 1. Ansa m blu de cuvinte explicative, 110te sau titluri 
tipărite pe marginea paginilor unei cărţi, imediat în afara textului. CI. D N2. 2. Articol sau 
ruhrieii cu note, observaţii, arluot.atii, referinţe, însemnări şi comentarii pe marginea 
u nui tcx t. Cf'. I.TH2, DN2. Morqinali! la o carte de mult aşlc plul ă. LUPTA DE CLASA, 
7/1\)71, 180. -- Variante: matqituile, niarqin âlia (scris după lat.) s. f. - Din lat. mar- 
!JhlHI;a9, <, 

'\IAH. IJUANA s. f. Stupefiant aseniăn ăt.or eu haşişul, care arc aceleaşi u tihz ări 
şi creere ea şi acesta şi care este foarte răspln di t în America. Cf', haşiş, heroină, opi u . 
]) N2, D. MED. Un examen medical, impus de comportarea lui, a restabilit îmâ aâeotu ul >: 
[umasc tnari juana. SCÎNTEIA, 1!)()$), nr. 8262. Mnrijuun a pronoacă adesea crize de tut- 
burure şi de delir, ImotUe de lendinţa de il s(lllirşi aele de violen/â. il> . .il declaral Ctl HU ştia 
despre existenţa În porlbayujul maşinii sale a unui săcaleţ eli l7larijuC1Ila. IB 1969, nf. 
5045. - Pronunţat: lllc-rL-!IlW-/1a.·- Scris şi (dupii fr.) mari/mana, - Din fI'. marihllauu, 
mari.iuana, sp. mUl'i'\llalla, engl. mUl'l.iuana. 

NIAHIVODAJ s. f. Limbaj afeelat, căutat, amabil, plin de subtilibte şi de artl- 
ficialilate. eL DN2. - Din fl". lIlaI,jvaUlla!Je. 

l\IAHKITING s. Il. Sllldiel'e sistematică, permanentă ş{ continuf!, precum ţi 
prelucrare, analiză şi evaluarea tuturor datelor privitoare la Problemele pieţei; aplicare 
a metodelor H.iinţificc pentru rezolvarea operaţiilor economice care implică transferul 
bunurilor de la proc!udtor la 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.rislâ posibili/alert idenlifici/ri! llnor lendin!e ccnlrale in ce pri- 
vc.,le relaţiu dintre [Juriu bilele lIwrkelin(Jului .,i alc!lcrile fâcule de consuI71alori. ib. '16, cI. 
FLACAHA, (970, nI'. :l1, 1,1, PN 1\170, nI'. D, ,15. Co/ts!iluirea Asocia!iei liomlÎne de ic[arkciiIl!l 
(AHOMAH).scîNTE.lA, 1\171, lll'. 17:l1. -Accentuat, şi: m6.rJ.:eling. Din cngl.marketillo10. 

l\1AHOcAN, -A, ll!urocil/li, -c, s. 11l. şi f., adj. 1. S. lll. şi f. Pcrsoană carc face. 
parte din populaţia de hazii a Îvlarocului sau care est.e originarii de acolo; (la lll. pl.) 
popor, naţiune carc tritieştclll Maroc. ef. DEB. 2. Adj. Care aparţine Maroclliui sau 
tl![\l'ocani!or (1), privitor la Maroc sau la marocani, caradcristie Maroclllui sau maro- 
canilor. DurUl/a exprimald de persona/ilâ!ile oficiale lJ1arOC([lle penlru dezliollarea relaţiilor 
de prietenie şi colaburare. SCÎNTEIA, 1969, Il!'. 7fJ51. În junzl ,Veclileranei l1lusulmane in- 
tilnim, pe lîllyâ I'cperloriile naţionale clasice, bneâli muzicale ... o/aeriene, li hiene, mflrOCllnc. 
FLACAHA, 1969, nI'. 14, :lO. Cronica relatiilor româno-/llarOcaIlc. SCÎ NTEIA, 1971, nr. 
899:L Cooperarea româno-Iflarownâ. ib. Yizi/a oaspetelui /llarown. ib. Forul lllarocan de 

9 el'. miscel/ol1ca (5. v. miscelaneu) care este lucrat în DL H. 
10 Cf. şi !lwrkel (llcinsel'at în coloanele DLH). 
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s peciuliiolc a comunical, printr-o t ele qt amă, programul jocurilor, SPORT{ 'L, [D72, n r. 
GfJ:38i 1/5. - Mlll'UI (IL pr,)+- sul'. -un eL Ir. maroealn. 

MAsER s. IL Dispozitiv pentru amplificarea sau generarea undelor elccl.ro m ag- 
n c l.i ce cu lungimea .de undă de ordinul mil ime tri lur şi cent.imetrilor şi bazat pe acelaşi 
principiu de fUI1 cţ.ton arc ca şi laserul; este u Liliz at în ra.diol o cat ie, radioastronomie, 
medicină etc. CI. LTHB, DEH, D. MED.·- l ri n Ir.maser, cngJ. muser. Termenul este In 
origine englez, fiind format din abrevierea l\iicrowave] a[rllpliîicatioll byj ,:[tilllulatcclj 
eţ m issinn oI1 rţa clia l iou]. 

MASOCIIlS1\I s. n.L (Vlccq Perversiunc caracterizată prin aceea ca plăcerea 
sexuală apare numai în urma u nnr dureri fizice (loviri) sau morale (cuvint.e Tnjurjonse). 
Cf'. AHC SAN .. DEH, DN2. D,MED.2. Comportament 81 unei persoane cure găsete 
salisfae\.ie în suterin t ă. tarc eallll durerea şi umilinţa. D1'\2. '--- Din tr. mnsoclusme , 
germ. J\Iusoehilnl,U. 

MASOCHIsT, 
sochismul. D N2. -- Din 

musocldşti, -sl c, a dj., s. m. şi f. (Persoană) earcpracliciî ma- 
masechtste. gerln. J:hl.':o(:hist. 

J\IAUHOVLAIL mauroulahi, -c, s. m. şi f., a dj. 1. S. in. şi f. (La pl.) Populaţie 
românească elin purt.ca de vest a Peninsulei Balcanice. cuprinsă intre coasta dulmat ă , 
Drava şi Morava, ajunsă În această regiune 111 secolele VII--IX; ('Ii la sg.) persoană 
care f'acc parte di n aceast ă po pulatte. eL OEH, 2. Adj. Care aparţine maurovlahilo r 
(1), privitor la mauro vlahi. C]. DEH. (Subst.an tlva t , f.) Dialect vorbit ele mauro- 
vlihi. - Pronunţat: mOlH·o-.----lIJ!lUI·(l -- vluh. 

MAXI -- Element ele corn pun cre care Îllsemlleaz{\ "mare" şi care serveşte 1:1 f'o r- 
marea unor substantive ea lnu:riprc.'iel (L TE'l), llw:riebticlale, nw:ripwloo/'e (SFC 
Y, 79). Cf. mini-., micro-o Izolat, prin unaliz,l, .Împrumuturi ,a llwxim, maximal, 
maximllm, maximalisl; fa ee parle elin . categoria element eîor ele co m pun ere in ternalio· 
nale deosebit de prodllclivc (micro, mini-, lele-,. super·, ullra-.ele.) .. CuvÎnlul" apare şi 
izolat, În opoziţie sau alături de mini, miel!·, Mini --- midi-- maxi rliUn]. SCINTEIA, 
lH71, nr. 900H. Unii specialişti occidenlali Slls!in că trebuie Sel se revind, cel pUfin, la o 
(J'ia-numitâ "miniconverlibililulc" [a dolarului], prin caN .în/ele!! preschiml;areo in alU rWl11ai 
(/ sumei of/ale in posesia bânci/ol' an/mie la o anumitâ da/(j. Allii propun "maxiconuf'l'- 
li biliialw ", adicd conucrli bi/ilalea fulu1'o1' dolarilor. Existd 'i o r o1'fl1ulâ inlermcdiarâ, cea 
a "l1lidicol1vcrlibiiiWlii", care propune cu "mij)!" "Il prcceadâ"nw:riconverlilJi/italea". ib. 

iVIAXIJ\lAFILIE S. f. Co1rc\iouare şi stndiere LI căl'\i1or poştale ilustrate care re- 
prodnc anumite mărci poşlnle, fiecare carle poştală avînd lipit,l. într-un colţ 
n1<uc,\ poştală respectiy,l. eL rilalclie. J 11 holul Poştei ccn/ralc are loc deschiderea c:rpo' 
zi/iei participanţilor la cel de-ni J Il-lea concurs republicun de maximafilic. 113 lD6\), 
nr. 4825. ef. I'N 1H73, 11]'. :1,41. '--- ])in IL maximaphilii'. 

JîlARŞAL U lTOI\, Jl)drâluiluri, S. m. (Sport) Persoaniî care practică proba sportivi! 
de marş forţat. V. preM\ sportivă. "- Pronunţat: -11l-!. )f{n'{llui + suf. -- ·/orll. 

11ECA WA .. T, 1l1clJuWI1!i, 5. lJl. l:nitate de măst\l'il. pentru putere, egaLI Cl! IIll milion 
ele waţi. 111 1972, cele ([oud ccnlrl11c vor furniza Împreună lOO 111cgoWOţi. FLACABA .. , 
19GH, nr. 9, .;31. Cinci uei primi de la,;Maşini grele Bllcureşli" grupurile de 330 Al W, 
sd .Iii, Alircle, câ 1n ele ((i sti !/âscş/i 1lI1 selllll şi de la mine. iJJ. 1 H71 .. nI'. :34, U, eL iI!. 
nI'. :31, 18. - Seris şi: (simbol MW). _.- Din Il'. mcgawMt. 

J'l1I':LAt\"l\ s. L Fibr;) lcxtilă sintetică l)bţinută prin polimerizarea llilrilului acrilic 
avînd proprietăţi asemănătoare cu ale lînii. eL orlo}), dr%n, noi/ult, boulon, aeri/an etc. 
CI. LTH2, DEB. 1\lela11u in/rece cele mui bune soiuri ele Ii]]ci. NI 1970, nI'. 668, 1. Firele 

11 ici la verb nu u fost ÎnregistraUi accaslii accepţie speciaHi din sport. 
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de mclană ... echinal ea ză cu li nu tttnsă de pe aproape zece milioane de oi. ib., el. PN 1970. 
n r. 9, ,15. Fibre ţiotinit mactilicc=:- mcl atut. FLi\CAnA, 1971, l1l'. 29, 24. _. ef. lînă, lat. 
Iana. 

iîIEL\l\EZI1\N, -c, s, m. şi t., a dj. 1. S. 111. şi f. Persoană care 
face parte elin populaţia de baz ă fi Mcla n cz l ci (grup de nrtrlp claguri din nord-est de 
Australia, reprezcn l.In d partea vestică a Ocean iei). T'opulaţia este formati! din tnel anc- 
zieni, indieni, chinezi si europeni. DER (La nl.jT'opula ţie n euroidă din Melan cz!a. CI. 
DEH, 2. Care aparţine Mclan ezi«! sau melanczienilor (1), care se ref'eră la Mc lan ez ia 
sau la mrlanez.ienl. in cadrul tipului mcl anczian se mai mulle subiiţntrt , a) pig- 
meu ... , li) papllw; ... , c) melunc zia n propriI/zis ... d ) ... DEn. ---- Pronunţat: 
-zi-an, -- Din tr. meluncslcn. 

M(LO subst.. adj. In var.. (Familiar) 1. Subst. Drum ă încărcată de eIede pa t e- 
Lice şi violente (actiune comp licat ă, si l.ua l.ii neverosimile, momente de sentimentalism 
ieftin, lacrimogen, a tm osf'e ră sumbră, pllnă de mister ele.) în scopul de a impresiona 
cu orice prc] spectatorul; melodramă. Termenul apare frecvent În cronicile teatrale sali 
cinematografice; I-a m auzit, de asemenea, de două ori, Într-o replic:! a ernin ci prin- 
cipale, Alexandra Dan, din piesa "Travesti" de Aur el Buranga (actul al III-lea). 2. Adj. 
in var. Cu caracter de melo dram î. ele ui patetism exagel'at, fals, a rtif'ic ial ; melodramatic 
Am fi rămas cit imafJinw omenească şi proţtindă, n einl irun.ă de eţorturite .anelo" ale celor 
doi mari ac/ori: So phio. Lor cu şi Morccllo tvt astroiani. 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) care nIl suport:! muzica' 
care arc oroare. de muzică. Cl. D N". -- Din lI', meloplwh(,. 

iVIELOFOBIE s. J'. Dispreţ, aversiune, oroare pentru lllllZicd. CL DN2. --Din fI'. 
mi'lophoJ;ie. 

;ynlnING, lllcril1fJi, s. Tn. Priijitur{l finil, preparată (lin zahăr şi albuş de ou bi\tnt, 
coapUI la foc slab, umplnU cu crem;'! de eioeolatu şi acoperit:! cu Fl'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.in fI'. mCl'infJlH'. eL pol. m:ll'zynlm. 

MESsf:F\, messeri, S. fll. Termen de. adresare către nn p!'()t, medic, avocat eLc. 
în Italia, în evul mediu. A c% era În (iin fâ messel' dogc cu cei .asc sfrlniei şi cu lo!i· domnii 
senalori. SADOVEANU, O.XII, :l:34, cI. D N2. Mcssenzl avea gf!U(l umedi1 şi din ochii lui 
albaşlri de înger picura o J'ouâ înduioşa/il. BA HBC, PRINC. 62. Câpilanul uitase de messer. 
ido ib. 187. Sfdlllilorii Prillcepe/ui sin! doi aslrologi: vala/ml şi meSiier OUavial1O. CO X- 
TE'\'IPOHANCL, 1970, Ilr. 12. :li:l. -- Accentuat i : mcsscr. VarianUi :. messere s. m. --" 
Din it. llWS.CI'C. 

1'vIET1C, -A, mclcCÎ, -ce, S. lll. şi L Dcnumi.!:e datii, în Grecia antică, slrdinilor 
slabiliţ.i in Atena, care nu aveau nici un drept cdăţencsc şi nici nu puteau obţine vreo 
proprietate imobiliară, dar care nU el'au sclavi, oGuplndu-se eu comerţ.ul şi cu meşte" 
şugăritul. eL DER, ]) N2.-Dill 1'1'. meti"luc. 

METIONINA S. f. Amilloacid indispensabil vielii omului şi 3nirnalelol', care conţine 
eantilăţi mari de sul!', lipsa lui determinînd un dezechilibru al e()mp\1.ilor azotaţ.i elin 
organism. ]\leUoninu esle IUT!J râspindi/il În sUbslanlc/e pl'olcicc. I:n-{. Melionil1a siimu- 
lcazi! creş/aca planleloI' 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. Inflamaţie acută sau cronicil a uterului" 
şi a anexelor uterine (trompe ,5i ovarc). eL DER. [Anexite1ej se moi /lumesc şi salpiI1go. 
l!arile sau mC!TO({I1eTile. ABC sA N. 3), ef. n.MED., FORM. ce\'. I, 137. -- PrOnunţat: 
-Iro-a-. -- Din fI'. metl'o·aunexHe. 
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]'ITEZE NCHli\I s. n. Ţesut conjunctiv embrionar alcătuit din celule fusifonne sau 
stelate Inglobate Intr-o suhstn n tă omogenă, din care, ulterior, se forrn eaz ă vase san- 
guine, limfatice, ţesutul conjunctiv etc. Cf. DEH. Me zcnchimui ar/uliu lui, deşi specializat 
ÎI! diţ crit c direcţii (rnezenctitm, dinamic), ţiăstreaz ă _.- în stare l at.enl ă - •• - toal e proprict ăţtt» 
embrion arc (rnezcnchin: static). D. ::VIED. Din f'r. măsenehyme. 

MICLITH.\J, miclilrajc, s. n, Capacitate mică măsurată în litri; cantitate mic" 
de lichid, în special de benzină, care se etn tărcşte cu Iitrul. Cf', scurlmclraj. "Honda", 
marcă celebră de motocicle!e, scul erc .i anlutnobilc de micii/ruj. Se: 1 NTE IA, 1970, n r. 850:î. 
- JUie Unaj. 

i\IICOFLOnA s. f. Totalitatea spccillur de ciuperci (care cresc pe un anumit 
teritoriu). CI. DN2, DEH. Microţ lora României [titlu]. - Din fr. myeorlore. 

MICROBtST, -A, microbişt i, -sic, s. m. şi f. (Familiar) Pasionat spectator de fotbal. 
Cii toate că nu (ac parte din .Iumea microbisiilor de [otba!" [1], totuşi in fiecare săptămÎnă 
citesc CLl. plăcere şi rubrica "Poşta rotundă", M 1971, 111'. 742-7'13,8/6. Nu prea cred fi) 
sutele de mii de microbişti sâ fie de aceeaşi părere, ih. 1972, nr. 778, 8/6.--·- iUicroh -j suf. 
-ist . Termenul apare mai ales în vorbire. 

MICTIOBCZ, microbu zc, S.I1. Autobuz pentru un număr rn i c de pasageri. CL 
D:\,2. Accident provocat de ciocnirea unui microbu z cu o "Dacia" 1100. IB 1971, nr. 4!J8G. 
Parcul turistic noţional pa creşte eli 172 (1II/ocare,7 {) autoturisme, cu sau ţără şofer, şi 
cu 6 O tnicrobu ze. FLACAHA, 1972, n r. f), 10j2.--1Uicl'o" -:- [auto] buz. 

M ICROCCIC, tnicrococi, s, m. Bactcrie de formă sferică mal mică decît cocul 
izolată sau grupată în aglomerări neregulate ori în ciorchine, în care au loc fenomen, 
calitativ deosebite de cele macroscoplce. Cf. DEH, D N2, D. MED. - Din Ir. mloroeuque« 

:VIlCROELEME NI', microelemcnie, s. 11. Element chimic care se găseşte în can- 
tităţi foarte mici in sol şi în organisme şi care intră în compoziţia cnz imelor, Iermeut ilor 
etc. Lipsa mtcroelenientelor produce tulburări În crestere sali alte anomalii. LTH2, ef. 
DEH, D. MED. - Pronunţat: -C1"O-C-. - UiCl'lI- + element, 

l\1 ICROFA UNA s. f. Totalitatea animalelor microscopice de pe glob, dintr-o re- 
giune sau dintr-un loc restrîns; faună microscopieă. CL D N2, DEn. -- Pronunţat.: 
-{((-lI-. - :Uicro- + fauni\. 

l'v!ICHOSTHUCTOHA, mieros/ruc/uri, S. f. Structură de amănunt a unui material 
observatii cu ajutorul micI'oseopului sau prin alte Illijlouee. CI. LTH2, DETI, DN2. -.- Din 
f1'. microslruelure. 

MIDI - Element de compunere care însemneazfl "mediu", "mijlociu" şi care seI'- 
veşte la formarea unor substantive ca midimâsl1l'll, midilll/tilime etc. şi a unor adjective 
ca: midi/lIllil, mielisetzrl ele. Se foloseşte şi izolat, cu valoare de adjectiv. () focMe midi. 
Un palton mieli. Termenul, imprumutat din limbajul caselor de modă şi apărut odată 
cu moda feminim'! care a lansat şi a recomandat lungimea medie a îm!JrăcăminLei de 
clamă (concomitent sau puţin după apariţia lui mini- şi maxi-), are şanse să se extindă 
şi în alte domenii, mai puţin caprkioasc decît moda. V. şi maxi- de mai sus. - Din 
fr. mÎlli. 

l\IIGROStST, -A, migrosişli, -sic, S. IU. şi f. (În opdzitie cu aIl{Jrosisl) Comerciant 
tare vinde cu amănuntul, cu bucata; detailist. Pescarii, care l-au priIls În plasă,anilro- 
sişlii, mi (frosişlii, tarabagiii. FLACAHA, 1970, nI'. 32, 2;\, cI. PN 1970, n!'. 9,45. -Mi(c)- 
91'0S 12 -1- su f. -isi. 

12 I\"ici cuvîntul micgl'os, atît de UZUal in limbajul comercial, nu apare In DLH. 
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adresare) Titlu care se dă 
domnişoară, Ia di. De la laţi 
Pronun tat : miledi. - Scris 

IVI IHLELE s. f. pl. (Regional) Ptttlăgele roşii (Lucopersicum csculenlu m), cr. BORZA, 
D. 102. - Etimologia necunoscută. 

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. 

M ILAD 1 s. f. (De obicei la vocativ, ca Iorrnu lă de 
Îll Anglia doamnelor şi dornnlşoa relor nobilc; doamnă, 
prctin zi eă să le numească miladu. F (1906), :31, cI. DN2. 
si : (după engl.) milodţţ, _.- Din cug!. milally1J. 

MIMITIC, mimetici, a dj. Care se rderă la mlmet.ism!", care arc mimetism. Urîte, 
ţăr« nume purtind alltea nllme Mimetic colorate. BRAD, O. 46. - Dtn Ir. mlmettque , 

:\lI'VIODRAMĂ, mimodrame, S. f. Operă drama tică în care actorii interpretează 
rolurile numai prin mimică şi pant orulmă. CL DN2. - Din fI'. mlmodrnme, 

'VIINES{NGER, niinesen qeri , S.II1. (Gcrmanism) Denumire dal ă cîntăreţilor me- 
dievali germani din secolele al XII al XV-lea, autori şi interpreti de "Minnesang"15. 
Cf', DER, D N2. - Scris şi: minucsin qer, min(n)esănger. - Pronunţat: -zcn-ţţher, -- Din 
Ir. minneslnqer. germ. ]}IilluesaIlfJcl' . 

. MINI- Element de compunere care însemnează "mic" şi care serveşte la forma- 
rea unor substantive ca: minianclid ă, minicampionot, tniniiclcoi zor etc. şi a unor a d- 
[cctlve ca: tnini ju put. Pledoaria pentru includerea acestui element de compunere atît 
de productiv, de larg şi de variat răsp in dit In limba noastră şi în alte limbi moderne, 
ca şi a numeroaselor compuse formate cu el, ni se parc Inu tilă, deoarece mini-, alături 
de lclc-, su p er-, pluri-, micro-, ultra- şi multe altele, face parte din categoria celor mai 
productive şi mai frecvente elemente de compunere recente>. V. şi maxi- de mai sus. _ .. - Din 
Ir. mini- 

l\IINTî, mintesc, vb. IV. Hen. (Hegional) A se cuminţi, a se potoli. Le-am Spl1S 
*i eu cite o oro qanie poate s-ar mai minţi. 1. eH. IV, 251. - V. minte. 

MINUTAJ, minulajc, S. n. Oral' precis de desfăşurare a unei operaţii oarecare, 

a unei ceremonii etc. Ar ti extrem de utilă practica tninuta jnlui .... pînă l?scclIndă. FLACARA 1970, nr. 32, 3l. - Din Ir. mlnutnge, .' ' 
1\1 15, (rar) misuri, s. f. 1. Titlu care se dă domnişoareI oI;' şi doamnelor în Anglia 

şi în America. Cf. D N2. 2. Titlu dat de către un juriu oficial celei mai frumoase femei 
dintr-un oraş, dintr-o tară, dintr-un continent sau din lumea Întreagă. Tinere candi- 
date la lillul de Miss 69" all defilat In fa!a lelelJizorzzllli. IB lH69, nI'. ,1910. Mis BlI- 
cureşti. Afis România. iHis Europa. lUis (JnilJers Persoanele de sex feminin din ,'1 arca 
Britanic al! !locaţie pentru iiI/il 1 de lIliss. FLACARA, 1972, nr. 5, 22. Din/re cele zece 
finaZiste il fost aleasâ ,,1\1iss mini", .leauelle J{enny, In lJÎrstâ de şase ani. ib. - Scris şi : 
(după engl.) miss. - Din fI'. miss., ellgl. miss17• 

1J Substantivul mi/ard, absolut paralel din punct de vedere semantic, al vechimii 
şi al rllspindirii, figurează în DL R. 

1-1 Termenul este Incrat în DLR; oferim, pe această cale, un citat (cu o valoare 
figurată neînregistrată) In care avem o atestare pentru forma de plural, de asem enea 
nenotat{t de dicţionar. l nostru: Nil conleslă nimeni c-all fost şi lncercâri rizibile, simple 
mime/isme la cllrenle din afafel. FLACARA, 1970, nr. :12, 21. 

15 Poezie lirică de curte, creată de cavalerii şi de cintăreţ.ii medievali germani, 
după modelul folcloric şi sub influenţa trubadurilor provensali, în care erau celebra te 
iubirea şi viaţa cavalerească. 

16 V. Luiza Seche, Elementul de compunere mini-, în SFC V, 71-81, ef. PN 1968, 
nr. 7, 30-:31. 

17 Cuvintele mi/ord şi madmoazelel sint înregistrate in DLR. 
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lVlîsTER, misieri, s. m. Titlu care se el11 in Anglia şi b America unui 'llilrhat 
care nu are un titlu nob ilin r ; domn. el. D N2.- - Din engl. m i-Ler, 

lVlISTRlS, misl rese, s. L TiUu care se el,,! în Anglia şi In America unei femei 
m ări ta t.e care nu descinde dintr-o familie n uhl lia ră şi nu fUC drept la titlu de la di. CI'; 
DN. - Scris şi (după eug l.) misiress, - Din engI. mhJj'p,:" 

MITICJ::SC, -J':AscA, uiiliccşli, adj. (Familiar; despre manifestările oamenilor) 
Propriu miticllor-", care priveşte şi tratează lucrurile cu uş urln l ă ; su perficial, neserios, 
uşuratic. Sâ ne batem joc intr-un. stil miticesc de o biată ciutărcată. CO NTElVIPO HA NUL, 
1967, nr, 1063, 5jG.-l\Iitică (n. pr.; diminutiv al lui Diunitruş suf. -csc. 

MITOCHfNA, tnilochine, s. f. (Regional) Moţ. li sl ă domnişoarei p ărul (brelon) 
pe {nude ca o miţochin ă. BHEBEEL, GR. P.---Contaminare Între llli!.ll şi uioţochlnă. 

MIXAJ, mixaje s, n. Procedeu de rcgrupare şi de suprapunere pe o singură pistă 
li tuturor elementelor sonore comune ale unui' film (dialoguri, comentarii. zgolllote, 
muzică), curcspuuză tuare imaginii respective, după ce - mai întîi au fost înregistrate 
pe benzi separate. Cf. l:rH2, /) E R, D N2, seL XV, 196'1, nr. 4, ,121 şi rubricile rczer. 
va te clu crnatografiei din presa culturală - Din fr. mixHfjt. 

M IZA NSClNA, mi zanscenc, s. L Organizare m a l.er-ia lă a un ei reprezentaţii, care 
constă în găsirea locului, decorurilor, mtşcărilor, jocului aclorilor etc .. ; punere în scenă. 
V. sccno qraţic. O siluulie schimbată, o mi zanscenă altfel irruuţinol ă, o interpretare allcuru 
nuantată. FLACARA, 1970, nr. 31, 17. Momimenlulul, caracterul qu.asi-ţio p ular al misu n- 
scenelorsilltampren/edeslilpecarc Ic-um ţjăsit si in "Coana Chiriţ.a", CONTEMPOHANUL, 
H170, nr. :30, 4/6. d. PN 10/0, ru', 9. 45. - Variantă: misansc cn ă. - Din Il'. mlse eli 
SCene. 

:vIÎNURITĂ, tninuriţe, s. f. (Hegional) Diminutiv al lui miuă ; minu ţă. Să-i văd 
ouselc-nsirate, Mt nnriţele-ncleştote. FOLC. THANSILV;I, 177. -\Hnuri (pl. i,nvcchit şi 
regional al 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 
(unde s"a dat definiţia propriu-zisi'l şi unde ar fi trebuit sit fie îi!şirat{t şi intreaga serie 
sinonimică) figllreazll în DLR 

MOCASî N, mocasini, s. m. Încălţăminte de piele nearg{\sită pe care o poartă 
indienii în America de Nord; (prin analogie) Îndtlţt11l1inte el! tocuri joase, comocHi, prac- 
tică şi ieftină, folosi tii la marş, sport, excursii etc. Cf. D N2. Purla mocasini şi bizUit bleu. 
CINEMA. 1970, nI'. 1, 4:'). --- Din fr. mOI;assin!o. 

MO NOLI NGV, -A lllOl/o!in {JDi, -c, adj. (Despre dicţionare, lexicoan e, glosare, grama- 
tiei etc.) Care este scris În tr-tI singură limlHl; unilillgv. CL bilill{JlI, frilingv snu p/Zll'i/ill[J1! 
Aceas/â anlologic p/urilin[Jvâ il/SLlIneazâ aproC/pe tol ce S-(I transpus lJIai bine din liriC({ 
eminrscianâ ÎI! limbile en!llezei, fral/cr:zâ, l'Zlsâ, [JermanrJ, s[Juniolri. COTE:VIPOHANUI., 
I071, nI'. 52, 2/1. ef. DN2. Dic!ionarul limbii române (DLR) esli? 1111 dicţiollar monolil1.[J/J. 
-- Din fI'. mOlloliu!luc . .. ?> 

.YIONOSEMĂNTIC, -A, ll1onosc11lanlici, -ce, adj. (Despre cuvinte) Care are nn 
singur sens. CI. D N2. --- 110110+ semantic. 

18 Cuvîntul milicâ este lucrat în ])LH eu valoarea "pcrsonaj are simbolizează 
superficialitatea şi nescl'iozitatea (introdus în literatunl de I. L. Caragiale)", De asemenea 
s-a redactat substantivul ll1i1icism "atitudine, comportare sau faptă, vorbă etc. proprie 
miticilor". CL IOJ:U)AN, L, H. A., BL XII, 59. 

19 Cf. şi firma :VIOCASIN a magazinului ele Încălţăminte din Bucureşti, Bulevar- 
dul Gh. Gheorghiu-Dej, 17? specializat în sortimente mai ieftine şi mai corilOdc. 
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l\IONoşI NA, mo noşi.ne, S. f. Cale ele rulare pentru tracţiune t erestră SlU susp en- 
dn t:l care foloseşte o singură şi.ncl şi pe a eiîTei talp:} inferioară se deplasează vehicule 
de construcţie spc cial ă, Se folosesc şi tnon oşi n c aciionuic de' clcctromotoare inslnlale pe câ- 
incioarel e de rulare. LTR", el. DEH.\lOIIO- + şină (după f'r. monoraih, 

MONOVlHB, mouoocrbe, S. Il . .Joc distractiv care constă în reprezentarea unui 
cuvînt prin litere co m liina te intre ele sau prin figuri, sensul acestuia rr+eşiu d din po- 
zi t ia c leureiît e lor componenle. Ci'. D N2 şi rubricile cu .i ocnri distractive din publicaţiile 
noa strc. ---1[ono- + v erh, Cf'. II'. monoocrbe, 

MO NTI\1 on ILO NIT, monltnorilotiili, s. rn. Alu m in nxi lica t natural; hidra ta t de 
aluminiu, magneziu şi fier. Cf'. DT. Prc z en t a niont moril oniii!or in arţjilc sc poate ţn-esu- 
pune du.p ă urnţlarea acestora in prezenţa urne zelei şi l tansţorrnarea lor inir-o masă grasâ, 
qelatinoasă. LTR2. Argilele cu mont.morilonii sÎ1l1 utilizate pentru puriţicarea solu iiilor În 
industria petrolului, (( ulciurilor oc qcl ale, a ni n urilor, DEH. -- Scris şi: (după 11'.) niont- 
morillonit: - Din Ir. muntmor llton lt, germ. !llolltmori li OII it. 

MORFINîsM s. II. Deprindere maladivă de a consuma morfină ca urmare a in - 
lrcbu inţ ârf ei in scop terapeutic sau acciden laI. Cf. morţi nomanic. CL L T.112, D N2, j). 
J\l ED. -- D'in Ir. mnrph iu isme. 

MORTI NATA 1.ITATE s. f. Fenomen demografic care reprezin Lă Ir ccventa Tn 
pro cen te H eopiilor născuţi morii în raport CU n u m ărul copiilor născuţi vii, in Lr-o an u- 
milă perioadă, pe lIll anumit teritoriu. CI. DEH, D1'-;2, D. :VIED.··- Din Ir. ruortf nata- 
lit,j. 

MOTOCR0S, mol ocrosuri. s. ]1. Cursă ele mot.oclcltsrn care se â('.sftloarăpc tere TI 
acci dcn tnt şi în care plecarile se dau lngrup, jH\ clase. CL DI'CH, D N2. O .!.VI%cros 
nautic .=c cursă care se desfăşoară, cu ambareaţ.iispeciale, pc npă, pe trasee in circuit snu 
în linie drcaptiî ; moto1l3utidt20. V. presa spoi-tivă. --- Din fI'. lIloto-eI·oss. 

:\rOTOCI-\ OSî8T. m%Cl'osişli, s. m. Sportiv participant la Ull concurs de 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. l1LŞj J., ael.i. 1. si 1l1. si 1'. Locuitor al 
J\IOZalllbicului. 2. Adj. Care aparţine MozamlJiculuisHlI populaţiei" lui, care se referă la 
Mozambie sau h, populaţia aeestula. --lIozambic (ne pr.) .wL -(lJl. 

l\!ULTICOr.()l\ adj. Cu (multe) coloane. Un cerdac IUflg, umbri! şi IIw/licoloil 
râspunde ("0 sCifrâ, ce dă-il Cllrle. El\! I.\lESCU, P. L. 7:1. -JlllIti- -+ coloallii. 

l\lUŞJ\,B, maşali, s. 1l1. (Înyechit) Spion. ÎnlUllCn/J1 câl!lri de mi!el n ol"ClllIui zbir 
pilic, Sali /Jcdeum pâşind spre mim' vreun nlllşal' pom/ilie. BOLI. lAC, O. 109. --- Din Il'. 
mO!lchul'tl. 

'l UŞTAHIERA, Illllşlaricrc, s. f. Vas sl)ecial în care se păstrează sau se serveşte 
llluştarul (folosit drept eondilncnl.); (rar) mtlştarniţă21 .. CLDN2. -l\Iuştar +sllL -iml, 
dup:\ modelul 11l1or eUyillte ca sosierâ, anticr!J, sâpul1ierâ, bombonicrâ, {ruclicrâ etc. 

MOTARNIC,-A, mula1'llici, -ce, Wj. (Învechit) Care se schimbă; sehimb[)to[', 
variabil. Parli!ipia esle 1lJ[ nume ll1ul(1/'nic. TElVlPEA, GRA!\-l. 1 ()O/D. Furliczpiul Clic iJ 
zicere 1l111lornicâ. GH. R.-1\'". 1, 174/5. Muta + suf. -urnic. 

;\HTZICORAMA s. f. Ansamblu de inf{)rmaţii, de nouU\ţi, de comentarii şi ilus- 
trări de llluzică (uşoară şi de dans); fi. (,r!. emisiunc transmisil la radio sau la lele- 

20 De asemenea neluc.ral in DLH. 
21 Atestnt In DLH. 
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viz iune care cuprinde astfel de informaţii i ilustr ăr! muzicale. eL cinertnna, discorumo, 
zoorania, stereorama. Mu zicomma T \1. M, H170, n r. 6H8, Hj4. Această Inrma tie 
le xlcală a rezultat (ea şi anlobu z, troleibuz, ciclotron, sincroîozotron etc.) din izolarea nr- 
hitru ră , pe planin ternnţ lon al. a unor fragmente de cuvinte. -rama reprezintă tăierea greşiti! 
a cuvintului grecesc OPIJ. "speetaeol" din campusul panorama {ţuin=:« orama), în 
a st îel de situaţii nu se punte stabili cu certitudine în care dintre limbi a avut loc izo- 
larea; nu este Tnsă exclus ca ca să se fi produs simultan În mai multe limbi2t• 

* 

Lista acest.or lermeni al' putea fi In că lărgiUI; nu ne-aui propus ins;1 sil cpuiz.ă ru 
materialul lexical care -- după opinia noastră - ar fi trebuit să figureze în DI. H, ci, 
cercetind eu atentie şi eu spirit critic, în lumina experienţei cîştigate de-a lungul et.a- 
pelor de elaborare a lucrării şi a ereştcrii explozive a vocabularului rnmânesc c=- conse- 
cin tă firească a dezvoltării mult.llaterale fi ştiinţei şi culturii noastre ---, am Încercat să 
întreprindem o relros pectioă - de la nivelul anului 197:; -- a Inven tarutui de cuvinte din 
volumul cuprinz m d litera 1\1 şi, în acelaşi timp, o scrutare a pers peclinci de tm hogăttre 
şi de perfecţionare cantitatlvă şi calltativă a acestei importante opere naţionale. Deşi 
în Introducerea Dlcţtonarului - după cum am văzut - se recomandă rezervă şi severă 
selecţie a termiuologici tehnice (în sensul larg al cuvîntului) şi a Iorrnaţlllor recente 
(mai mult sau mai puţin viabile) care aparţin vocabularului românesc - excluzînd din 
discuţie categoria omisiunilor regretabile --, părerea noastră este că această rezervă 
şi selecţie trebuie efectuate iutr-un spirit ştiinţific obiectiv, mai receptiv, mai elastic, 
Int r-un cu v lnt., mai "modern", ruanitestlnd, pe de o parte, cea mai mare grijă faţă de 
tezaurul nostru lexical, dar avind, pe de altă parte, o deschidere mai largă şi mai pro- 
fund rca listă a unghinlui de observatlc, dictată de realitatea vieţii însăşi şi de progresu 1 
general al societăţii noastre. În paginile Dictionarului limbii române trebuie să-şi gă- 
scască locul tot ce e nou, actual, necesar. Chiar pentru cuvintele sau sensurile nereco- 
munduhlle, incerte sau greşite avem posibilitatea "tehnică" să lc condamnăm sau să le 
,. taxăm" ea atare, nu prin nelu arca lor În consideraţie, ci printr-o tratare ştiintif'ică , 
normativă, modernă. Rezerva sau, mai bine zis, desconsiderarea lor, ca şi refuzul de a le 
accepta, de a le studia, de a ne spune cuvtntul despre ele şi - in ultimă instanţă - de 
a nu le insera In dicţionar, IIU este poziţia cea mai indicată şi nici garanţia ef1 limba 
se va conforma unor directive puriste. Dintotdeauna poporul şi prngresul culturii noastre 
-- şi implicit al limbii noastre - au fost acelea care au hotărtt pînă la urmă, iar selecţia 
cerută de necesitatca, de evoluţia firească a lexicului, de modul În care formaţiile noi 
s-au subordonat speeificului limbii noastre, ca şi utilizarea lor concretă, au fost acele:l 
<'-are le-nu decis soarta. 

mRLlO(mAHA urCnARlLOH FOJ,OSITE 

ABe sA N. ,= A ne-ul sânâlâţii. Encielopedic medicală populară. Bucureşti, 19(),1. 
BAHANGA, C. II = Aurel Baranga, Comedii. VoI. II, Bncureşti, 1971. 
BAHB U, P RI Ne. = Eugen Barbu, Princepele. Homan, [Bucureşti], [19H9]. 
BL 1 ş. u. c= Bulletin lillgllistiqlle. Faeulte. de Lettres de Bucarest. Bucureşti-Paris-Co- 

pCllhague, voI. 1 (1933) ş. li. 
BOLLIAC, O. = Cezor Boliac, Opere alese. [Bucureşti], )950. 

22 eL acad. Al. Clraur, Cuvinte riiu formale, in "Limba română" VII, 1958, nI'. 
2, p. 1-4; Introducere In lingvistica generaM. Varianta nonă, 19HO, p. 88-89; J.Ma- 
J'ouzeau, Procedes de composition en rrallais moderne, în "Le fran!tais moderne", XXV, 
1957, nI'. 4, p. 2,t7; O. Siidegard, NOllveallx emp/ois du sllftixe - !'ama, in "Le fratl(;ais 
moderne", XXX, 1963, nr. 3, p. 219-222; SCL XXI, 1970, n!'. 4, 394; .Formarea 
clwintelor, 1, Compunerea, 1971, p. 1:35. 
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BOHZA, D. = Al. Borz a, Dictionar ci no bol.anic cn prin ztnâ denumirile populare româneşti 
si in ull e limbi ale pl anl elor din România. [Bucurcst.l], 1968. 

BHAD, O. . Ion Brad, FIIi/ uit in ochii copiilor. Bucureşti, HJ62_ 
BHEBI::'-iEL. cn. P. 1. P. Brebcuel, Graiul popular, În jurul ocu ţ.aţiuntlor şi obtceiu- 

-ri/or [ăra.nului român de pc oat ra Oltulni ÎI1 Transilvania. (in jurnalul 
"Tara Oltului", Făgărnş , 1907, nr. 25--;30, şi Hl09, nr. 12-:6, :l8, '1·1,45). 

CALE NDA n (1R62) = Calendar pentru poporul românesc (devenit apoi Calendar pentru 
români). [Cu supnm en tul Al nianul: pentru Î1W(I!âlllrâ şi ţrelrcccrcî, Ias}, 
18/17-1862. 

CINEMA Cinc nui, Hcvislă lunară de cultură. 1970. 
COMEHTUL MODEHN = Comerţul modern. Revi st â lunară. Institutul de cercetări co- 

merciale. Anul III, J 9(i(J, nr. 8. 
CONTE7IIPOHA NUL = Contcmporalllli. Săptămînal politic, social, cultural. Seria a II-a. 

[Bucureşti]. 
C V Cum »orbim. Revistă pentru studiu şi explicarea limbii. Bueuresti, Anul 1 (19'19) 

ş, 11. 
DEH = Dicţionar enciclopedic român. VoI. III (J<: - P), Bucureşti, H)(i5. 
DLH = Dicţionarul limbii române (DLH). Serie nouă, Tomul V I, Litera M (1965 -1%8) 

Bucureşti. 
D. MED. = Dictionar medical. VoI. 1-1 I. Bucureşti, 1969. 
D N2 Florin 1\I;u'cu-- Constant Man eca , Dicţionar de neologisme. Ecl. a II-a revăz ut ă 

şi adăugită. Bucureşti, HHi6. 
DT  Dictionar lelmic, [Bucureşti], 1()5,1. 
EM 1 :\1ESC1}, P. L. = Eminescu, Proz ă liicrară, Ediţie îngrijiUi de I':ugen Simion şi 

Flora Su teu, Bucuresti, 196,1- 
F (18 ... ) = Familia, 'foaie enciclope dică şi belelristică cu ilustraţiuni. Pesl.a, apoi Oradea 

\Iare. Anul I (1865) ş, u. - 
FLACAHA = Flacăra. Revistă social-politică şi literar-artistică. [Bucureşti ], 1968 ş. u. 
IN)LC. THANSILV. I-II = Folclor din Transiloonta. I--II. Texte alese din colectii 

inedite. [Bucureşti], HlG2. . 
;HA UH, T. A. = Al. Gram', Tendinţe acinalc ale limbii române. Bucureşti, 1968. 
13H. H.-N. I---II = Gramatică românească şi ncuiţască pentru t in eri men naţionată. VoI. 

I--II, Braşov, 1838-18:Hl. l 
18 l nţormoţio Bucureşliului. Bucureşti. - 
1. CE. 1 ş. u , = I oti Creanqă, revistă de limbă, literaturii şi art ă (popular:'!. Bîrlad. Anul 

1 (1908) ş. u. 
10 H DA '-i, L. H. A. = Ioruu Iordan, Limba românâ acittală. O qramalict! !1 "greşelilor". 

[Ed. a II-a]. Bucureşti, [194.81. 
LTH2  Lexicoiiul tehnic român. Elaborare nouă. VoI. 11, 12, Bucureşti, 1962. 
L 1.:P'1'A DE CLASA = Lupta de clasă. Organ t.eoreti« şi polilk al Comiletului Cenlral 

al Partidului Muncitoresc Român. [Bucureşti], Anul 1 (1950) ş. u. 
JVl = Magazin. Revistă săptămÎnah1. Anul XIV, Hl70. 
MDDH Mic dicţionar diplomatic român. Bucureşti, 1967. 
PANIF IL 1'::, A. H. Tudor Pamfile, A gricul/ura la români. Bucureşti ---- Leipzig, 191:3. 
P N = ]>1'I'sa noaslrâ. Revista Uniunii ziariştilor din Hepublica Socialistă HOIlH\nia. Bucu- 

reşti. 
SADOVEANU, O. XlI =c lVlihail Sadoveanu, Opcrc. VoI. XI r. Bucureşti, 1958. 
sApT. = Sâplămina Cllllurală a capitalei. Serie nouii, 1971. 
SCÎNTEIA = SCÎnteia. Organ al Comitetului Central al P. C. 11 .. [Bucureşti]. 
SeL = Sludii şi cercetări lingTJistice. Bucureşti, 1950 ş. u. 
SFC = Studii şi materiale pri1Jiloare la formarea clivinlelorÎn iim/iCI românâ. VoI. I--V l 

Bucureşti, 1959 ş. u. 
SPOHTUL = Sporiul. Ziar al Consiliului naţ.ional pentru educaţie fizic'\ şi sport: [Bu- 

cureşti], 1968 ş. u. 
TEMPEA, GHAM. = Hadu Tcmpea, Grama!icil românească. Sibii, 1797. 


