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EUGEN ENEA CARAGHIAUR
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

15 August 1923 
Comrad, Basarabia 

- INGINER - 
1951

• Diplomat al facultăților de Metalurgie - Timișoara 
(România), Prospecțiuni Petroliere - Roma (Italia) 
și de Prospecțiuni Miniere - Nancy (Franța)  
• Membru fondator al Bisericii Sf. Ioan Botezătorul 
din Montreal (devenită Catedrală în 2013) și primul 
 președinte al Consiliului Parohial al bisericii 
(1973) 
• Om de afaceri, poliglot (italiană, ucraniană, rusă, 
franceză, engleză, spaniolă) și traducător 
 
• Foarte activ în domeniul literar, lansează la 95 de 
ani la București, în anul 2018, o foarte inspirată 
 traducere a epopeii georgiene în versuri 
 “Cavalerul în blană de tigru”, scrisă în anul 1190 
de către poetul național al Georgiei, Șota  Rustaveli. 
Această traducere a fost  făcută în onoarea mamei 
sale, de origine georgiană, din  familia Dadiani. La 
festivitatea lansării cărții a participat și 
 ambasadorul Georgiei în România, care s-a arătat 
foarte entuziasmat și surprins de o asemenea 
 realizare literar-artistică, privind  perioada me-
dievală a țării sale și l-a invitat pe autor într-o vizită 
în Georgia, ceea ce s-a și  realizat în  același an. 
• Personalitate plină de dinamism, cu o viziune 
largă asupra lumii și a vieții, cu o experiență per-
sonală demnă de un roman de aventuri și cu o 
 descendență nobiliară cumană,impune respect  și ca 
PRINȚ, dar și ca SCRIITOR! 
• Scrierile sale balează o multitudine de subiecte 
din domeniul istoric, economic, politic. În anul 
2009, la Editura Semne din București apare 

96
Ani 

Decanul de vârstă
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 volumul de eseuri “Secretul crizelor economice” în 
care, acest cavaler cu nume exotic, venind din 
 istorie, își  propune să scoată la lumină, în mod 
logic, cauzele crizelor financiare și caracterul lor 
artificial,  îndemnând pe români să treacă la acțiune 
în cadrul unei democrații active.  Dezvăluie modul 
în care Băncile corporatiste au devenit mai 
 puternice decât guvernele democratice.  
• Nobil de origine cumană, Alteța Sa Eugen Eni 
Khan Caraghiaur, al 51-lea șef al Casei Cumane 
din România, uimește lumea  istoriografică prezen-
tând cu claritate și rigoare, rolul jucat de cumani, 
veniți de pe Nistru, începând cu anul 895 e.n., în 
procesul formării după anul 1285, a Țărilor 
Române. Volumele “Negru Vodă Cumanicul” și 
“Prinții Cumanilor” (1994) se află în Biblioteca 
Academiei Române, acoperind cu  documente o 
 perioadă controversată istoric. 
• Din 1975 începe să publice poezie, peste 40 de 
volume: Bugeac Străbun, Bună dimineața Patrie, 
Zbor de cuvinte (lansat la Muzeul Literaturii 
Române în 2012). Publică romane începând cu 
1997, intr-un serial numit Lumini și Umbre. De 
 amintit: Visuri si tentații (1997), La răscrucea des-
tinului (1999), Păienjeniș și Spărgători de  frontiere 
(2012), cărți cu valoare de document istoric, cu 
referiri la viața autorului și la epoca în care a trăit. 
Publică de asemenea “Sarmato-Geții - o istorie 
 reconstituită” în care este prezentat alfabetul scitic 
nobiliar (Editura Semne, București 2012). 
• Peste 70 de lucrări publicate, nenumărate 
 colaborări la ziare și reviste din România, Canada, 
SUA, Basarabia (Chișinău), Suedia și un “Popas 
Antologic” (Editura Semne, București, 2015) 
• Membru fondator al Asociației Canadiene a 
 Scriitorilor Români (A.C.S.R) - 2001, Montreal 
• Membru al Uniunii Scriitorilor din România 
• Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica 
Moldova 
• Președinte de onoare al Catedralei Ortodoxe 
Române Sf. Ioan Botezătorul din Montreal, Canada 
• Patriot centenar, preocupat de soarta românității, 
a militat pentru drepturile ei și prin fapte și prin 
scrierile sale, dovedind o putere de creație uimitoare. 
• Sufletul său a rămas aninat, alături de înaintașii 
săi, plutind neîncetat de la Nistru pân’la Tisa. 
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Cărți publicate: 
• Moara lui Kalușek, Ed. Curtea Veche, București, 2007 
• Experimentul Târgșor – începutul represiunii 
 comuniste,  Ed. Curtea Veche, București. 2011 
Ambele cărți au fost publicate cu sprijinul   
 Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului 
din România și al fundațiilor ASPERA - Brașov, 
România și Boston, SUA. 
• Istoria Comunităților Române din Canada (1880-
1950) in curs de editare. 
 
• Absolvent al Facultății de Construcții Civile, 
 Industriale și Agricole la Politehnica Cluj 
• Fondator, editor și redactor șef (1997) al Revistei 
de cultură și spiritualitate creștină “Candela de 
Montreal” ajunsă în prezent la peste 20 de ani de 
existență. 
• Fondator, în anul 2016, al Festivalului anual 
“Candela”, care are loc în prima duminică din luna 
noiembrie, la Casa Română din Montreal. 
• Prezență nelipsită de la Cenaclul Eminescu din 
Montreal, unde este membru de onoare. 
 
• Jovial și activ, la cei peste 90 de ani își împarte 
timpul între masa de scris, biserică, familie, sala de 
sport și activități ale comunității române, în 
 domeniul cultural: lansări de carte, festivități 
tradiționale, expoziții, etc. 
• “Trebuie să scriem despre ce a fost pentru ca 
genera țiile tinere să știe ce a însemnat blestemul 
comunismului, un experiment de magie neagră!” 

7

VICTOR ROȘCA
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

17 Decembrie 1926 
Râușor (Făgăraș), Brașov  

- INGINER - 
1988

93
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WLADIMIR PASKIEVICI
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

7 Martie 1930 
București 

- PROFESOR UNIVERSITAR - 
1958

Cărți publicate: 
• Priviri asupra lumii (colecție de articole scrise în 
Revista Candela de Montreal între anii 1999-2017) 
Hyegrafix, Montreal, 2017 
• L’Arc en ciel de ma vie (memorii), 2010 
• La volonté de bâtir, Press International 
 Polytechnique, 2010 
• Daniel Predoiu, un far care luminează istoria 
 comunității române din Montreal, Candela de 
 Montreal, 2016 
 
• Studii Universitare în Argentina, Doctorat în 
 Fizică Nucleară în Franța, Cercetător și Profesor 
Emerit la Școala Politehnică din Montreal. 
• Fondator al Institutului de inginerie nucleară 
 
• Implicat în comunitatea românească prin 
 activitatea în M.S.Q.R. (Mișcarea de solidaritate 
Quebec-România) înființată în 1990, după 
 Revoluție, în scopul ajutorării sistemului de în-
vățământ și medical din România, cu aparatură și 
cărți de  specialitate, etc. 
• Om de știință erudit, publică în numeroase reviste 
de specialitate și literare. 
• De la bacterii la stele, de la particule materiale 
la unde cuantice, de la starea de regret manifestată 
de animale, la starea de aroganță manifestată de 
oameni de-a lungul istoriei, nimic, din toate 
 acestea, nu îi este străin acestui DOMN ! 
• Aristocrat prin naștere, om de cultură prin 
 educație și om de știință prin curiozitate, pasionat 

89
Ani 
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de comunicarea cu oamenii și în căutarea perma-
nentă a EXCELENȚEI, acesta este OMUL!  
• Grație cunoștințelor sale lingvistice (franceză, 
germană, engleză, italiană, spaniolă) a putut 
 studia, in original, publicații despre domenii noi: 
fizica atomică, relativitatea și mecanica cuantică. 
• Teoriile lui Bohr, Einstein, De Broglie, 
 Schrodinger, Heisenberg, Fermi și alții au 
 revoluționat conceptele asupra spațiului, timpului, 
gravitației și materiei până la acceptarea 
 invizibilelor “unde de probabilitate”. 
• Urmând acest traseu, fizicianul, profesorul și 
 scriitorul Wladimir Paskievici, a transmis 
 permanent observațiile sale, prin conferințe sau 
publicații, către toți cei interesați, studenți sau citi-
tori de  diverse categorii sociale. 
• Deviza sa a fost, este și va rămâne mereu aceeași: 
 

“Gândește-te la lumea întreagă!”  

9
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DOINA HANGANU BUMBĂCESCU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

17 Octombrie 1930 
Dej, Cluj 

- FILOLOG - 
1994

Cărți publicate: 
• Însemnări despre limba artistică a lui Eminescu, 
București, 1985 
• Povestiri și vesele și triste - povestiri, poezie, 
 amintiri, traduceri, Ed. Primus, Oradea 2015 
 
• Absolventă a Facultății de Filologie, specialitatea 
limba română, la Universitatea din București, unde 
este colegă de an cu Ionela Manolescu, viitoare 
scriitoare, traducătoare si pictoriță 
• Absolventă a Facultății de Filologie, specialitatea 
limba engleză, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-
Napoca 
• Redactor la ESPLA, București (Editura de Stat 
pentru Literatură și Artă) 
• “Ceasul astral” în care a întâlnit și a lucrat cu 
mari personalități ale vieții literare românești ale 
timpului, este descris în povestirea “Et in Arcadia 
ego!” 
• Autoarea, la venerabila vârstă octogenară, 
reprezintă o memorie vie și aproape un ultim 
 martor al contactului personal cu aceste “legende 
vii” trecute de mult în eternitate: Lucian Blaga, 
George Călinescu, Victor Eftimiu și mulți alții. 
• “ESPLA a fost o școală pentru noi toți. 
 Profesiunea de redactor ne-a obligat să citim sau 
să recitim scriitori clasici români sau universali. 
Am cunoscut sau am lucrat cu mari cărturari. Am 
devenit oameni cu respect pentru valorile literei 
scrise. Nu toți editorii de azi sunt oameni de carte, 
așa că au devenit frecvente erorile și de limbă și de 

89
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conținut, evenimente greșit datate, comparații 
 ciudate, traduceri eronate, etc.” 
• Redactor la Revista Candela de Montreal 
• Publică la diverse reviste din Canada și România, 
în special recenzii de cărți 
• Prezența sa este așteptată cu mult interes și 
 nerăbdare de către participanții la întâlnirile 
lunare, ale Cenaclului Eminescu din Montreal, care 
savurează schițele sale umoristice, absolut 
 remarcabile. 
• Autoarea stăpânește și mânuiește într-un mod 
 profesional dialectul specific oltenesc. 
• Foarte apreciate sunt și traducerile sale  din limba 
engleză, dovadă poemul IF (Dacă) de Rudyard 
Kipling, despre ce însemnă să fii OM! 
• Personalitate extrem de discretă, monitorizează, 
cu multă delicatețe și profesionalism, pe membrii 
mai tineri ai ACSR care fac primii pași în arta 
 scriitoricească. 
 
 

11
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LIA FILOTEIA RUSE
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

13 Mai 1931 
Teiu, Argeș 

- ASISTENT FARMACIST - 
2004

Cărți publicate: 
• Freamăt de mai în colorit de toamnă, Ed. Neagoe 
Basarab, Curtea de Argeș, 1994 
• Aerul din preajmă, Ed. Exas, Pitești 1995 
• Picturi sonore, Ed. Tip-Naste, Pitești, 1996 
• Lumi străvezii, Ed. Zodia Fecioarei, 2000 
• Sculpturi în aripa timpului, Ed. Info Litho Pige, 
Quebec, 2001 
• Lumini suave, Ed. Info Litho Pige, Quebec, 2005 
• La poarta unui anotimp, Ed. Info Litho Pige, Que-
bec, 2006 
• Desprinderi, Ed. Club Imprimerie, Montreal, 
2007 
• Clipe sprijinite-n gânduri, Ed. Club Imprimerie, 
Montreal, 2008 
• Scânteieri în oglinzi, Ed. ASLRQ, Montreal, 2009 
• Reflectări, Ed ASLRQ, Montreal, 2010 
• Arcada timpului, Ed ASLRQ, Montreal, 2011 
• A treisprezecea carte, Ed. Argeș-Press, Pitești, 
2011 
• Mirare, vrajă, vis, Ed. Singur, Târgoviște, 2012 
• Rondeluri și alte clipe de lumină. Ed. Trend, 
Pitești, 2013 
• Cuvinte de dor, Ed. Trend, Pitești, 2014 
• Sub cerul armoniei, Ed. Singur, Târgoviște, 2015 
• Culori în iubire, Ed. Singur, Târgoviște, 2016 
• Aș vrea să știi, Ed. Argeș-Press, Pitești, 2017 
• Frânturi de veșnicie, Ed. Singur, Târgoviște, 2018 
• A douăzecișiuna carte - în curs de editare, 2019 
 
• Studii postliceale (3 ani) de farmacie, la Pitești, 

88
Ani 
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județul Argeș 
• Membră de onoare a Cenaclului Eminescu din 
Montreal 
   
•“Doamna cu pălărie” cu obârșie nobilă, evadează 
dintr-un secol agitat și alege să trăiască intr-o lume 
interdimensională, apropiată de extaz, unde își 
 construiește un domeniu princiar privat, 
aparținând numai ei și iubirii sale. Cu o măiestrie 
magică, crează o lume în care cuvintele se 
 împerechează după alte reguli decât cele învățate 
de noi și execută dansuri necunoscute, în care 
natura, timpul, iubirea, vibrează într-un farmec 
 astral. Aproape în fiecare an câte un “nou născut” 
volum de versuri, determină ca autoarea să fie 
 considerată ca un foarte prolific poet, care 
 surprinde prin combinațiile inedite de sensuri și 
 cuvinte, pe care le propune cititorilor: picturi 
sonore, sculpturi în aripa timpului, lumini suave. 
 

“Frumoasă doamnă, 
  ți-ai prins florile-n păr. 
  Fug, în evantai, 
  raze de uimire... 
  Clipe sprijinite-n gânduri, 
  Secundele foșnesc! 
  Mirare, vrajă, vis!” 

 
(colaj de versuri din volumul autoarei “Sub cerul 
armoniei”, 2015)

13
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IONELA MANOLESCU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

17 Mai 1931 
Iași 

- FILOLOG - 
1978

Cărți publicate: 
• Villon en française moderne. Les onze balades du 
jargon Jobelin, Ed Guerin, Paris, 1980 
• Publică un volum de poeme proprii în ediție de 
autor, Montreal, 1989 
• Nostradamus: les Centuries, Ed Guerin, Paris, 
1991 
• Hyperion - Poemes symboles, Montreal, 2011 
• Poezii de Emile Nelligan - traducere în limba 
română, Montreal, 2012 
• Glossaire, François Villon (glosarul critic al 
 jargonului Jobelin al lui François Villon în patru 
limbi), Montreal, 2013 
• Hyperion - Luceafărul de Mihai Eminescu (tra-
ducerea completă a poemului în limba franceză), 
Montreal, 2013 
 
• Absolventă a Facultății de Filologie, specializare 
limba franceză, la Universitatea  București 
• Filolog la Institutul de Lingvistică al Academiei 
Române 
• Istoric și critic de artă, publică studii și articole 
în ziare și reviste din România 
 
• Lucrările sale se regăsesc în Biblioteci importante 
din Franța și Canada și este cunoscută în vechiul 
mediu universitar de la McGill unde a predat limba 
franceză în anii 1990. Una dintre marile ei 
 realizări, care i-a adus celebritate în lumea literară 
a Franței, este traducerea în franceza modernă a 
poetului medieval François Villon, adept al 

88
Ani 

14



Asocia�ia Canadiană a Scriitorilor Români
Album Aniversar - 18 ani de activitate

Asocia�ia Canadiană a Scriitorilor RomâniAsocia�ia Canadiană a Scriitorilor Români
Album Aniversar - 18 ani de activitateAlbum Aniversar - 18 ani de activitate

 jargonului Jobelin. Editura Guerin din Paris, 
 publică în 1980 “Les onzes ballades du jargon 
 Jobelin” în versiune contemporană. 
• Cercetând fenomenele sociale, se documentează 
și scrie o carte dedicată nației țiganilor și iși 
 manifestă compasiunea pentru un popor nomad, 
aflat în cumpănă între libertate, săracie și asuprire. 
Autoarea are o natura rebelă, nonconformistă, în 
sensul că nu a acceptat niciodată constrângerile de 
orice natură ar fi ele, iar totalitarismul o dezgustă. 
• În lucrările sale, majoritatea traduceri din și în 
limba franceză, se folosește de spiritul său nativ de 
detecție și pune în evidență elementele mesajelor 
reale care au fost acoperite prin criptograme 
 elaborate. Găsește asemănări etonante între poetul 
român Mihai Eminescu și poetul din Quebec, Emile 
Nelligan, referitoare la destinele lor, iubirile lor și 
chiar la semnătură. Poeta Carmen Sylva (Regina 
Elisabeta a României) este muza poetului francez, 
o verigă între cele două neamuri, un motiv pentru 
doamna Manolesco să îl traducă pe Eminescu în 
limba franceză și pe Nelligan în limba română, doi 
poeți în oglindă. Amândoi poeții au ajuns să 
 trăiască izolați intr-o dimensiune a lor, înțeleasă 
doar de ei și ignorată de cei din jur. 
• Specializată în criptografie, simbolism și 
 hermetism, autoarea se avântă pe urmele lui 
 Nostradamus și Villon și, în ediție proprie, publică 
cărți speciale, de mari dimensiuni, cu o grafică 
 impecabilă și cu informații fără precedent. 
• Membră fondatoare a ACSR, este prezentă ani în 
șir la standul Asociației de la Salonul Internațional 
de carte de la Montreal, unde își expune creațiile 
literare. 
• Ca artistă plastică a practicat pictura de șevalet, 
sculptura ceramică și arta grafică. Este membră a 
Fondului  Plastic și a Uniunii Artiștilor Plastici din 
România. 
• A expus în expoziții personale și în expozitii 
 colective, în galerii de artă și muzee: Galeria Gala-
teea din București, Odeon și Salonul expozițional 
“Cité Internationale des Arts” din Paris. Are 
 lucrări  expuse la Muzeul Civilizaţiei de la Hull (Ot-
tawa), Canada. 
• Patru personaje: François Villon (1431-1463), 
Michel de Nostradamus (1503-1566), Mihai Emi-
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nescu (1850-1889), Emile Nelligan (1879-1941) au 
fascinat-o pe micuța doamnă care, atinsă de aripa 
geniului  a  îndrăznit să se aventureze pe urmele lor 
și să le descopere secretele prin studii îndelungate, 
să decodifice sensurile ascunse ale versurilor 
 profetice sau de revoltă împotriva sistemelor 
 sociale opresive în care au trăit. 
 
• “François Villon - poetul vagabond”, film româ-
nesc în regia lui Sergiu Nicolaescu (1987) realizat 
in coproducție cu Franța, Italia, Germania de est, 
recrează, cu mult realism, epoca în care a trăit 
acest personaj controversat al istoriei. În decorul 
Castelului Huniazilor reînvie Parisul medieval, cu 
catacombele sale, adăpost pentru hoți și cerșetori. 
Actori români de prestigiu, vorbind în limba 
franceză, devin personaje de neuitat: Olga 
 Tudorache, Ion Besoiu, Oana Pelea, Ion Marinescu 
și alții. Urmează un alt film “Je, FRANÇOIS 
 VILLON, voleur, assassin, poête”, producție 
franceză în regia lui Serge Meynard (2010). Ca 
dovadă a  importanței personajului nu trebuie uitată 
nici  producția cinematografică din anul 1945 
“François  Villon”, Franța. 
• Villon, poet boem, student rebel, scrie  versuri și 
mai ales le recită în fața publicului,  despre și contra 
puterilor zilei și asta îl face  ”periculos”. În acea 
perioadă, studenții Parisului, cei mai mulți 
 magistrați în devenire, sunt disputați de puterea 
 regală și de puterea religioasă. 
• Pentru a masca mesajele poeziilor sale, Villon și 
probabil și alții, a început să le cripteze printr-un 
jargon utilizat de oamenii de la periferie, necunos-
cut celor de rang înalt, jargonul Jobelin, pe care 
doamna Manolescu a reușit să îl descifreze și să îl 
traducă în limba franceză a secolului XX. 
 
• Michel de Nostradamus, medic și astrolog, prin 
capacitatea sa de vizionar și calculele astronomice 
aplicate astrologiei mondiale a făcut profeții care 
depășesc zilele noastre. Vorbește despre un orologiu 
cosmic, format din ere de 2160 de ani fiecare și un 
mare an de 12 ere (25.920 ani). Era Vărsătorului 
care a început în 1999, va aduce pacea universală. 
Pentru Nostradamus, la fel ca pentru profeții din 
Vechiul și Noul Testament, totul începe și totul se 
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sfârșește în Israel. Străbunii lui descind dintr-un 
trib juiv “Fii lui Jacob” dispărut cu 700 de ani 
înainte de venirea lui Iisus. Bunicul său din partea 
tatălui era un juiv convertit. Mama sa era de 
 origine evreiască, iar bunicul matern, Jean de 
Saint-Remy, îl învață, pe lângă matematică, gnosa 
și kabbala. În 1545 - scrie un manuscris “Inter-
pretarea de hieroglife de    HOR-APOLLO” încăr-
cat de informații privind esoterismul, hermetismul, 
alchimia și astrologia. 
• Zece ani mai târziu (1555) publică celebrele   
Centurii-cartea cu profeții.  
• De teama Inchiziției profetul ascunde, în textele 
sale, sensul profețiilor și este destul de dificil de a 
găsi sensul ascuns. Pentru “a traduce” Nos-
tradamus trebuie să cunoști: franceza veche, latina, 
greaca, retorica, astronomia și astrologia, 
 mitologia, alchimia, esoterismul, religia și istoria. 
• Iată în ce a cutezat să “se imbarce” doamna 
Ionela Manolescu și mulți alții ca ea: Michel Morin 
- astrolog și istoric, Vlaicu Ionescu (Nostradamus: 
L'histoire secrète du monde, Ed Félin, Paris, 1987). 
• “Cine descifrează codul profețiilor lui 
 Nostradamus devine stăpîn pe viitor!” 
 
• Mihail Eminescu, geniul român, magician al 
 cuvintelor,  este departe de a fi înțeles în complexi-
tatea gândirii sale de tip universal în care se inter-
conectează spații și timpuri interdimensionale. 
• Doamna Manolescu a îndrăznit să se aproprie de 
el și să facă ceea ce nimeni nu îndrăznește, să “îl 
traducă” - fapt considerat aproape o blasfemie, în 
sensul că se pierde din cadența și muzicalitatea  
versurilor, din aceea vibrație specifică limbii 
române. 
• Limba noastră este o comoară, pe care cei care 
doresc să o cunoască este bine să se deplaseze în 
spațiul sacru românesc și să învețe limba română. 
• Glossa lui Eminescu este o reprezentare literară 
a noțiunii de ouroboros, șarpele care își înghite 
coada, un început fără sfârșit și un sfârșit fără 
 început! 
• Iubirea este subiectul central și la Eminescu și la 
Nelligan. Iubirea este calea cea mai scurtă spre 
extaz 
• Starea de zbor sau de iubire îți schimbă perspec-
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tiva, vezi altfel decât ceilalți. Unii oameni au o  
 perspectivă universală și depășesc limitele timpului 
lor, alții au o perspectivă cotidiană, limitată, asupra 
lumii și a vieții. Totul depinde de o  anumită 
 capacitate de înțelegere. Trebuie să acceptăm că 
uneori trăim în lumi paralele.  
• Esențialul este ca să ajungă fiecare în felul său, 
să se bucure și să iubească pentru că starea de 
 iubire este cheia unirii ființei umane cu energia 
 divină. Acesta este marele secret prezentat simbolic, 
metaforic, încifrat, în toate lucrările inițiatice mai 
vechi sau mai noi! 
• Zborul și iubirea sunt subiectele preferate ale 
poeților și scriitorilor. În momentele de extaz și de 
beția zborului sau a iubirii, sufletul se înalță și ne 
înalță. Mintea poate fi manipulată, condiționată 
dar sufletul ... niciodată! 
• În artă este important mesajul, adică ce spui dar 
mai ales cum spui, vibrația pe care o transmiți. 
• După ceea ce spune, Eminescu este universal, dar 
după cum spune, mânuind până la perfecțiune 
 cuvintele limbii române, cu vibrația lor specifică, 
este un poet național. 
• După 130 de ani de la trecerea sa în eternitate, în 
România, la emisiuni culturale de prestigiu, mulți 
încă se mai întreabă: Cine ești dumneata, domnule 
Eminescu? 
• Am putea răspunde simplu: O enigmă! Un geniu 
stelar! O călăuză pentru cei care îndrăznesc să îl 
urmeze cu gândul și sufletul, până ... unde îi țin 
 puterile! 
• Doamna Ionela Manolescu a îndrăznit, a încercat 
și și-a asumat riscul, suportând, în prezent, 
 consecințele unei astfel de aventuri!  
 

Dar, a meritat!
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MELANIA RUSU CARAGIOIU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

24 Mai 1931 
Ilteu, Arad 

- INGINER - 
1999

Cărți publicate: 
-POEME- 

pentru copii și oameni mari 
• Basm în versuri, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 
2006 
• Doi pisoi, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 2007 
• Furtuni fecunde, Ed. Singur, Târgoviște, 2011 și 
Ed. Maple Red, Toronto, 2018 
• Pinteni de năluci, Ed. Singur, Târgoviște, 2012 
• Spre ceruri sacre, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 
2012 
• Pe igliță, Ed. Singur, Târgoviște, 2013 
• Epigrame pocăite, Ed. Mirton, 2013 
• Mingea, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 2014 
• Aventuri cu Luc, Ed. Singur, Târgoviște, 2014 
• Poeme într-un stih, Ed. Napocanova, 2014 
• Trăia odată, Ed. Singur, Târgoviște, 2016 
• Glia de aur, Ed. Singur, Târgoviște, 2016 
• Ani de Canada, Ed. Singur, Târgoviște, 2016 
• Oanea, Ed. Cuget Românesc, Bârda, 2017 
• Cântați poeți, cântați...,Ed. Singur, Târgoviște, 
2017 
• Prin urzici și bruscălăi (Colecție poezii 1994-
2017) Ed. Cuget Românesc, Bârda, 2018 
• Dansul bucuriei, Ed. Singur, Târgoviște, 2018 
 
• Absolventă a Institutului de Agronomie  Timișoara 
• Atestată ca specialist în plante medicinale (1956) 
• Atestată ca bibliotecar (1976) 
• Din 1974 activează la Biblioteca Județeană Timiș, 
până la pensionare (1988) unde se ocupă cu 

88
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 cerce tarea, codificarea și catalogarea “fondului de 
carte de patrimoniu” și a “fondului de carte 
românească veche”. 
• Debutează în literatură, la  Timișoara, în anul 1975. 
• Între anii 1996-1998, urmează cursurile Facultății 
de limbă engleză “Nicolae Mioc” din Timișoara, 
profil pentru persoane de vârsta a-3-a. 
 
• De douăzeci de ani este stabilită în Canada. 
• Fire perseverentă, dornică de cunoaștere și de 
 afirmare în domeniul cultural, face parte din mai 
multe asociații literare de renume și publică în 
nenumărate ziare și reviste, în Canada și România. 
• Cronicile sale, unele prefață de cărți, sunt foarte 
elaborate și inspirate. A făcut o prezentare plină de 
profesiona lism la Salonul Internațional de Carte, 
Montreal, la “Pretexte pentru Paradis”, un volum 
de excepție al regretatului profesor universitar  
 Antoine Soare. 
• Din anul 2014 este membră în Liga Scriitorilor 
Timișoara, filiala Cluj-Napoca. 
• Ca membră de onoare a Cenaclului Eminescu din 
Montreal, se remarcă printr-o prezență activă și 
 vivacitate spirituală. 
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ELENA BUICĂ (BUNI)
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

3 Ianuarie 1933 
Țigănești, Teleorman 

- PROFESOR - 
1988

Cărți publicate: 
• Gând purtat de dor - monografia comunei 
Țigănești, Ed. Forum, București, 2006 
• Zâmbind vieții, Ed Anamarol, București, 2013 
• Frumoasele vacanțe, Ed Anamarol, București, 2014 
• A publicat proză scurtă, eseuri, evocări, portrete 
literare, recenzii, povești pentru copii, memorialis-
tică și note de călătorie (multe on-line). 
 
• Absolventă a Facultății de Limbă și Literatura 
română la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-
Napoca. 
• Profesoară de limbă și literatură română la școli 
și licee din Bihor, Cluj și București. 
• Se pensionează în anul 1988. 
• Prezență activă in paginile revistelor Destine 
 Literare, Canada și Candela de Montreal. 
• A primit numeroase premii și distincții printre care 
premiul revistei “Observatorul” din Toronto, “pen-
tru perseverența în a promova limba și literatura 
română.”

86
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RADU-MARIN ROȘCANU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

12 Aprilie 1934 
Săcuieni, Bihor 

- INGINER - 
1978

• Absolvent al Facultății de construcții industriale 
și civile a Institutului de Construcții București 
• Absolvent al Facultății de Teologie a Universității 
din Sherbrooke, Canada 
• Studii de teologie în Libreville, Gabon, Africa 
• Studii la Institutul Teologic Ortodox “Sf. Sergiu” 
din Paris 
• Hirotonisit preot greco-catolic de rit bizantin, în 
anul 1997 
• Cavaler Comandor al Ordinului Patriarhal al 
Sfintei Cruci din Ierusalim – capitolul canadian 
• Membru al Ordinului Inginerilor din Quebec 
   
• Din anul 1948, la ordinul direct al lui Stalin, așa 
cum a reieșit din arhivele secrete deschise după 
 revoluția din 1989, Biserica Unită, adică Biserica 
greco-catolică de rit bizantin din România este 
 desființată. Proprietățile sunt confiscate, iar preoții 
sunt obligați să își părăsească credința și să se 
 convertească. Cei care au refuzat, aproape 
 majoritatea sunt azvârliți în temnițe unde își 
sfârșesc zilele în mod tragic. 
• Printre aceștia se află elita episcopilor greco-
catolici care au militat pentru Marea Unire, 
alipirea Transilvaniei la țara mamă - România. 
• Msg. Iuliu Hossu a dat citire Proclamației de la 
Blaj (moment rămas înregistrat in arhiva TVR) și a 
mers la București, la regele Ferdinand să îi predea, 
în mână, actul semnat la Blaj. 
• În semn de respect pentru acest fapt istoric,       
A.S. Margareta, străne poata regelui Ferdinand, a 

85
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fost prezentă la Blaj, pe Câmpia Libertății, asistând 
la slujbele de beatificare ale monseniorului Iuliu 
Hossu și a încă șase episcopi martiri. 
• Slujba a fost oficiată de însuși Papa Francisc, 
care sub deviza “Să mergem împreună” a făcut o 
vizită maraton în România, unde a fost primit cu 
ospitalitatea specifică românilor. 
• În zilele de 31 mai, 1 și 2 iunie 2019, Papa 
 Francisc a participat la rugăciuni la Catedrala 
Ortodoxă Mântuirea Neamului. A oficiat Sfânta 
Liturghie la Catedrala Romano-Catolică “Sf. Iosif” 
din București, la romano-catolicii maghiari, din 
locul de pelerinaj Șumuleu-Ciuc, la Blaj - la comu-
nitatea greco-catolică de rit bizantin, la Iași - la 
Catedrala românilor romano-catolici și la o mică 
comunitate penticostală de romi, din Sibiu. 
• Peste tot, Papa Francisc, un mare inițiat, plin de 
modestie și  simplitate “și-a cerut iertare” pentru 
suferințele celor pe care i-a vizitat, un gest de 
reparare de mare amploare fiind beatificarea celor 
șapte episcopi martiri greco-catolici. 
• Până la reintrarea în drepturi și recunoașterea de 
către statul Român, după Revoluție, a ritului 
greco-catolic, este de înțeles că membrii acestei 
 biserici, fugind de represalii și neavând drept de 
practică religioasă în țară, au  împânzit lumea, 
 devenind preoți misionari. 
• Aflați în diaspora, ei nu au încetat să militeze 
 pentru dreptul de a fi recunoscuți în țara de origine, 
România. 
• Preotul Radu Roșcanu a participat la emisiuni de 
radio din lume, ca militant: 
1983 - Vocea Americii 
1984 - Radio Europa Liberă 
1985 - Radio Africa 1 
1983/1986 - Radio Canada 
1983/1997 - Radio Cluj 
 
A conferențiat despre: 
• “Rolul Diasporei în dialogul ecumenic de azi”,  
Ungaria, 1994  
• “Autonomia si disciplina Bisericii Române greco 
catolice”, Canada, 1995. 
 
A publicat articole în ziare și reviste: 
• “Introduction à l’Orient Chrètien”, revista Vivre 
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Ensemble, Montreal, 1996  
• “Timpul în ortodoxie”, revue canadienne de la 
Liturgie, Ottawa, 1997 
 
La aceeași editură, Edition de la Transfiguration, 
publică următoarele volume:   
• Dumnezeu, acest necunoscut (cu versiune în limba 
franceză), Montreal, 1999 
• Adevărul va birui (cu versiune în limba franceză), 
Montreal, 2005 
• Măreția și declinul unei instituții bisericești, 
 Montreal, 2005 
• Ferestre deschise, Montreal, 2005 
• Mémoire et mission, Montreal, 2006 
Continuă să publice și multe alte articole pe teme 
religioase, în reviste de specialitate. 
 
• Preotul Radu Roșcanu, împreună cu distinsa 
doamnă Stela, soția sa, directoare la acest centru, 
conduce “Misiunea de Ajutor pentru Bisericile 
Martire”, ramura francofonă, pentru America de 
Nord, cu sediul în Canada 
• Preotul-inginer Radu Roșcanu, octogenar, este o 
personalitate plină de dinamism, jovial și cu o 
privire plină de voiciune. 
• Este vicepreședinte al Cenaclului Eminescu și 
membru activ al ACSR. 
• Vicepreședinta acestei Asociații, Cătălina Stroe,    
i-a dedicat, in semn de omagiu, un eseu: “Dum-
nezeu este ... un COPIL!” ca răspuns la cartea 
domniei sale “Dumnezeu, acest necunoscut”. 
• La aniversarea a 85 de ani, Radu Roșcanu,        
inginer, teolog, explorator și scriitor, poate să 
spună că și-a trăit viața cu folos! 
 
 

Asociația Canadiană a Scriitorilor Români 
îi urează 

La Mulți Ani ! 
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Hagia Sophia  
(din greacă, de la Αγια Σοφια, Aghia Sofia,  

adică Sfânta Înțelepciune, Sfânta Sofia) 
Basilica Sfânta Sofia - Constantinopol
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JACQUES BOUCHARD
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

3 Decembrie 1940 
Trois-Rivières, Québec 

- PROFESOR UNIVERSITAR - 
                   -Născut în Canada-

Înaltă personalitate culturală canadiană, se 
apropie de Asociația Canadiană a Scriitorilor 
Români (ACSR) prin interesul său pentru limba 
română și realitățile românești. În anul 2011 devine 
vicepreședinte al ACSR, membrii asociației 
 declarându-se încântați și onorați de prezența, la 
reuniuni, a acestui distins intelectual cu o carieră 
academică de excepție, atât pe continentul 
 american cât și pe cel european. 
Studii: 
• Absolvent al Universității Laval din Quebec (1962) 
• Licențiat în Litere, în studii clasice (magna cum 
laude) la Universitatea Laval (1965) 
• Studii doctorale la Athena și Thessalonic, Grecia 
(1965-1970) 
•  Doctor în litere, specialitatea greacă modernă la 
Universitatea “Aristote” din Thessalonic, Grecia 
(1970) 
•  Urmează cursuri universitare de greacă modernă, 
Atena (1965-1970), cursuri de limbă română, 
Brașov, România (1975), cursuri de limbă turcă la 
Universitatea McGill, Montreal (1983-1984), 
 cursuri de sanscrită, la Universitatea McGill, 
 Montreal (1996-1998) 
Carieră: 
• Profesor la Universitatea Laval, unde predă 
greaca veche și greaca modernă (1970-1973) 
• Începînd cu anul 1973, profesor titular la 
 Universitatea de Montreal, unde predă literatura 
neo-helenistă și traducerea literară. Director, din 
același an, al programului “Études néo-hélénique.” 

79
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• Primul titular al catedrei PH.B. PAPACHRISTIDIS 
de greacă modernă la Universitatea McGill din 
Montreal (2001-2007). 
• Director al Centrului de studii neo-helenistice al 
Universității de Montreal, din 2001 până în prezent. 
• Invitat să țină prelegeri la seminarii și conferințe 
în mediul academic: la Sorbona (Franța), la 
 Universități de prestigiu din Grecia (Athena, Egeea, 
Panteion, Patras), la Universități din București și 
Iași (România), la Universitatea Sapienza din 
Roma (Italia), Universitatea Harvard (SUA) și 
McGill din Montreal (Canada), la Muzeul de Artă 
Modernă din Andros (Grecia), la Institutul Francez 
din Atena (Grecia) și lista se prelungește cu fiecare 
an, pentru că domnul Jacques Bouchard este un 
neobosit “helenist voiajor” de pe malurile fluviului 
Saint-Laurent, până la țărmurile Mării Egee, 
trecând adeseori prin SUA și Franța. 
• Autor de numeroase volume de literatură, articole 
și comunicări științifice de specialitate, prezintă 
traducerea literară ca pe un proces foarte complex 
ce implică multă responsabilitate. 
• Este un traducător profesionist, foarte talentat, 
specializat în traduceri literare din greacă în 
franceză. 
• Pe tot parcursul vieții a publicat un număr 
 impresionant de traduceri literare la Edituri 
 prestigioase: Gallimard, Fata Morgana, Actes Sud, 
Seuil, Institutul Francez din Atena, Edition du 
 Centre Pompidou, Presses de l’Université de 
 Montréal, L’Harmattan, Omnia, Borèal, L’Instant 
même, etc. 
Distincții: 
• Academician, membru al Academiei de Litere și 
de Științe Umane al Societății Regale din Canada 
(1999) 
• Susține un discurs la Academia din Montreal cu 
tematică “Grecii și suprarealismul”- 22 martie 2000 
• Decorat cu Crucea de Aur a Legiunii de onoare a 
Republicii Helenice de către președintele Constan-
tin Stephanopoulos - 18 ianuarie 2005 
• Membru corespondent al Societății de scriitori din 
Grecia, începând cu 1987 
• Membru de onoare al Comunității Helenice din 
Montreal (2000), al Comunității Române din 
 Montreal (2004), al Asociației de Scriitori Români 
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din  Montreal (ACSR) din anul 2007,  membru al  
Institutului de studii sud-est europene al Academiei 
Române (2009), membru de onoare al Congresului 
Helenic din Québec (2012). 
Cărți publicate (bibliografie selectivă): 
• Nicolas Mavrokordatos, Les Loisirs de Philothée 
(text tradus și comentat) Ed. La Presses de l’Uni-
versité de Montreal, 1989 
• Nicolae Mavrocordat, domn și cărturar al 
 iluminismului timpuriu (1680-1730), Ed. Omnia, 
București, 2006 
• Andréas Embiricos, “Domaine interieur” tradu -
cere de J. Bouchard, Paris, Ed. L’Harmattan, 2001 
• Les Phanariotes et L’Aube des Lumières, colage 
de texte de J. Bouchard, Centre D’études néo-     
helléniques de Montréal, 2007 
• Prends-moi au mot et donne-moi la main! (nuvele 
grecești contemporane traduse de J. Bouchard), Ed. 
L’Instant même, Quebec, 2009 
Prezentări de carte (prefață/postfață) 
• Preot Prof Dr. Cezar Vasiliu:“Literatura creștină 
medievală bizantină și apuseană (749-1453)” - 
Prefață de J. Bouchard - Ed. Fundația Română, 
Montreal, 2010 
• Konstantinos P. Kavafis: “Alfabetul poetic”,  selecție 
și studiu introductiv de Liviu Franga. 
• Epilog de J. Bouchard la ediția în 12 limbi, îngrijită 
de Elena Lazăr și Liviu Franga - Ed.Omnia,      
București 2011 
 
• Datorită celebrității sale, în lumea academică, are 
acces la colecții speciale, de documente și scrieri 
foarte vechi aflate în Marile Biblioteci ale Lumii, 
unde publicul larg nu are acces. 
• În urma acestei uriașe munci de documentare a 
prezentat și prezintă în continuare, în scrierile, 
semi nariile și conferințele sale, informații inedite 
 despre lumi și personaje uitate. Astfel, a pus în 
 lumină pe prințul Nicolae Mavrocordat, în activi-
tatea sa de monarh iluminat care a scris despre 
îndatoririle unui prinț. 
• Ideea de continuitate în studii și cercetări este 
 sensul existenței oricărui profesor, care se dorește 
un exemplu de urmat, un deschizător de drum. 
• O carte omagială “Melanges en l’honneur du 
 professeur Jacques Bouchard” realizată de Henri 
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 Tonnet, Ed. Del Busso, 2016, prieten și profesor 
emerit la Universitatea Sorbona din Paris, reunește 
texte reprezentative pentru studiile neo-helenistice 
francofone în ultimii 40 de ani. 
• Tineri universitari, cercetători la Universități din 
Grecia, Franța și Canada, prezintă lucrări de 
 excepție inspirate din cercetările în spațiul balcanic 
asupra iluminismului timpuriu. Această generație 
de succesori a lui Theodore Dimaras, Guy Saunier 
și Jacques Bouchard a arătat și interesul practic și 
teoretic pentru arta traducerii literare. Iată ceea ce 
era de demonstrat! 
• Pentru a se împlini în cercetările sale asupra lumii 
fanariote din Balcani, profesorul J. Bouchard s-a 
lansat și în studiul limbii române, pe care o 
stăpânește foarte bine și a îndrăgit cuvântul 
 românesc. Erudiția sa poate să îl facă să se numere 
printre specialiștii inițiați ai trecutului, dar “La 
Grèce vivant est l’objet de ses amours.” “Je suis 
néo-helléniste” declară el: “je passe ma vie à 
étudier la langue, la littérature, l’histoire de la 
Grèce  moderne...” Dincolo de personalitatea sa  
 academică, profesorul Jacques Bouchard este un 
personaj carismatic. 
• Cu ochi albaștri surâzători, multă voiciune și mult 
umor, este greu să nu îl îndrăgești, mai ales când te 
surprinde vorbindu-ți... românește! 
• De curând s-a întors dintr-un nou voiaj“maraton” 
care a început, în luna mai, în America. Au urmat 
Grecia, Franța, Turcia, unde a ținut conferințe până 
spre sfârșitul lunii iunie 2019. A avut întâlniri și a 
fost omagiat de personalități importante, invitat 
fiind și la Constantinopol de către Î.P.S.  
Bartolomeu, Patriarhul Constantinopolului. 
• Are o fascinație de necontestat pentru Grecia și 
limba greacă. De unde această pasiune? Este un 
mister! Poate că intr-o altă viață, sufletul său a 
călătorit si a locuit în acea lume de peste Ocean și 
este nostalgic. 
• Se declară agnostic, neinițiat în vreo religie, dar, 
născut la Trois-Rivieres în Québec, se pare că sem-
nul trinității și-a pus amprenta pe sufletul lui și îl 
poartă mereu spre leagănul Ortodoxiei, spre Bizanț. 

 
Kalimera, domnule profesor! 

La mulți ani! 
29



Asocia�ia Canadiană a Scriitorilor RomâniAsocia�ia Canadiană a Scriitorilor Români
Album Aniversar - 18 ani de activitateAlbum Aniversar - 18 ani de activitate

MIRCEA GHEORGHE
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

25 Iulie 1943 
Focșani 

- FILOLOG - 
1990

Cărți publicate: 
• Partida de canastă, Ed. Polirom, Iași, 2005 
• Imprevizibilul triumf, Ed.Institutului European 
Iași, 2008 
• Clepsidra, Ed. Europress, București, 2010 
• O adevărată familie, Ed. Adenium, Iași, 2013 
• Renversements (publicat în Franța, Ed. Edilivre, 
2015 - scrisă sub pseudonim Maurice Germain) 
• Publică câteva zeci de proze scurte, începând din 
1969, sub pseudonimul Alexandru Vasiliad, folosit 
pînă în 1976. 
 
• Absolvent al Facultății de Limbă și Literatură 
română la Universitatea București, 1966. 
• Master în Biblioteconomie și Științele Informației 
la Universitatea de Montreal, 1995. 
• Prozator, traducător și ziarist, publică peste o mie  
de cronici, medalioane literare, traduceri, eseuri, 
articole și studii critice. 
• Colaborator al revistelor literare de prestigiu: 
Convorbiri Literare, Luceafărul, Ramuri, Contem-
poranul, Timpul, etc. 
• Redactor la Editura Didactică și Pedagogică din 
București 
• Redactor al ziarului Pagini Românești din 
 Montreal, ajuns la al 18-lea an de apariție con-
stantă (2001). 
 

76
Ani 
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VERONICA PAVEL LERNER
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

3 Ianuarie 1944 
București 

- CHIMIST - 
1982

Cărți publicate (proză scurtă): 
• Miniaturi de dincolo de ocean, Ed. Arhaeus, 
 București, 2000 
• Gânduri printre rânduri, Ed. Arhaeus, București, 2001 
• Binecuvântatul prezent, Ed. Pallas Athena, 
Focșani, 2006 
• Oamenii pe care i-am cunoscut, Ed. Vatra Veche, 
Tg. Mureș, 2015 
• Talking the world over, Ed. Cranberry Tree Press, 
Canada, 2001 
• Smiles in the mirror, Ed. Cranberry Tree Press, 
Canada, 2002 
 
• Absolventă a Universității București - Facultatea 
de Chimie 
• Cursuri de limbă engleză la Universitatea McGill 
din Montreal 
• Redactor la ziarul Observatorul din Toronto și 
 jurnalist acreditat 
• Prezentă permanent, cu proză scurtă, în revistele 
Candela de Montreal, Destine Literare din Canada 
și în alte publicații. 
• Personalitate optimistă, veselă, este ancorată în 
viața din jurul său pe care o observă cu inteligență 
și o descrie cu o fină ironie, realism și umor. « Dacă 
vă simțiți bine, citindu-i scrierile, așa vă trebuie! » 
 

La aniversarea a 75 de ani, 
ACSR îi urează sănătate și viață lungă. 

La mulți ani!

75
Ani 
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DUMITRU ICHIM
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

14 August 1944 
Dărmănești, Bacău 

- PREOT - 
1974

Cărți publicate: 
• De unde incepe omul (volum de debut), Ed. Litera, 
București, 1970 
• Planeta Ichthys (proză), Kitchener, Canada, 1974 
• Vinerea Mare (proză), Kitchener, 1975 - reeditare 
în 1981 
• Sub umbra Sfinxului - epistolariu,  proză în 
 colaborare cu Profesorul Petru Rezuș, Kitchener, 
1978 
• Urmele (poeme haiku), Kitchener, 1977 
• Valea nisipului de aur (poeme haiku), Kitchener, 1977 
• Constantin Brâncoveanu (poem istoric),    
Kitchener, 1981 
• Melcul (șase scene în versuri), Kitchener, 1981 
• Agape (versuri și proză) în colaborare cu Nicolae 
Novac și Florica Bațu Ichim, Kitchener, 1982 
• Biserica și religia la români (eseuri) în colaborare 
cu H. Stamatu, Hamilton, Canada 1985 
• Dar în silaba Luminii plângeam orfan și greier 
(poeme tanka), Munchen 1987 
• Aparițiile Maicii Domnului la Mejdugorje, 
 Kitchener, 1989 
• Fântâna Luminii - 100 plus (poeme haiku), Ed. 
Apollo, București, 1993 
• Pasărea cu șapte aripi  (poeme tanka), Ed. Apollo, 
București, 1993 
• Cerșetorul porților de rouă, 2001 
• Poem imaginar dramatic in cinci tablouri, Cluj-
Napoca, 2003 
• Floarea fântânilor pierdute (versuri), Vancouver, 
Canada, 2003 

75
Ani 
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• Adânc pe adânc (participare la o antologie 
 realizată de Ioan Petraș), Ed. Brumer, Timișoara, 
2006 
• Psaltirea apocrifă a dreptului Iov, Ed. Eikon,  
Cluj-Napoca, 2012 și Ed. Școala Ardeleană,   
Cluj-Napoca, 2015 
• Nelogoditele tăceri / Heshtjet e pafejura (ediție 
bilingvă româno-albaneză, traducere de Baki 
Ymeri), Ed. Rozafa, Prishtine, 2013 
• Singurătățile pietrei (ediție bilingvă româno-    
italiană, traducere de Maria Niculescu), Ed. Ginta 
Latina, București, 2013 
• Timp alb (ediție bilingvă româno-suedeză, tradu -
cere de Dorina Brândușa Landen), Ed. Hans Erik 
Forlag, 2013 
• Ideograma sufletului meu (ediție bilingvă româno-
engleză, traducere de Muguraș Maria Petrescu 
Vnuk), Ed. New York, 2013 
• Apa morților (prefață Valeriu Anania), Ed. Eikon, 
Cluj-Napoca, 2013 
• Grădina Reginei Izvana (poeme de dragoste), Ed. 
Cuvântul, Chișinău, 2014 
• Jumătate de inel deasupra oceanului (ediție   
bilingvă româno-engleză, traducere de Muguraș 
Maria Petrescu Vnuk), Ed. Destine Literare,   
Ottawa, 2014 
• Șarpele de aramă (prefață Nazaria Buga), Ed. Sf. 
Gheorghe Vechi, București, 2014 
• Antologia Duke vallëzuar nëpër fjalë (Valsând 
printre cuvinte, Antologie poetică) , Ed. Albanezul, 
Bucureşti, 2015 
• Cireşe amare (poeme de dragoste), Editura   
Singur, Târgovişte, 2015; 
• Cântece sumeriene, Ed. Etnous, Braşov, 2015; 
• Așa-i cânta îndrăgostitul din Sumer (poeme de 
dragoste), Ed. Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 
2015. 
• Tu știi că te iubesc - 150 de sonete, Ed. Cathisma, 
București, 2017 
 
Studii: 
• A urmat Seminarul Teologic de la Mănăstirea 
Neamţ (1959-1964) 
• Licenţiat al Institutului Teologic din Bucureşti 
(1968) 
• Cursuri de doctorat în Teologie dogmatică (1968 
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-1970), la Bucureşti, sub îndrumarea prof. Dumitru 
Stăniloae 
• Studiază la Seabury-Western Theological 
 Seminary și Garrett Methodist Seminary, ambele în 
Illinois 
•  Cursuri McCormick Presbiterian Seminary, 
Chicago, Illinois (1970-l972) 
• B ursier al Consiliului Mondial al Bisericilor la 
Princeton Presbyterian Seminary, Princeton, New 
Jersey (1972-l973) 
• Teză de doctorat “The Orthodox Liturgy and the 
World”, (1973) sub îndrumarea teologului 
 american James McCord. 
 
• În 1974 se stabileşte în Canada și este hirotonit 
preot al Parohiei „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” 
din Kitchener, Ontario (Canada), căsătorit cu poeta 
Florica Bațu-Ichim. Din 1978 este preot paroh la 
Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Kitchener, 
Ontario. Are o activitate susținută în rândurile 
 comunităţii româneşti din Kitchener, contribuind la 
înfiinţarea Centrului Cultural Românesc şi la 
 ridicarea unei noi biserici ortodoxe române. 
• Începând cu 1979, face parte din colegiul 
redacţional al revistei Cuvântul românesc din 
Hamilton (Ontario). Colaborează la Amfiteatru, 
Gazeta literară, Luceafărul, Steaua, Tribuna, 
 Caiete Silvane, Poesis, Studii teologice, Telegraful 
român, Revista Scriitorilor Români (Germania), 
Lumină lină/Gracious Light, Micromagazin, Drum, 
Solia (SUA), Luceafărul (Canada) etc. Editează re-
vista literară Orpheus (1988), buletinul parohial 
Rădăcini şi colecția Vestitorul român canadian. 
• Doctor în teologie, preotul Dumitru Ichim este 
poet, prozator și eseist, într-o conversație perma-
nentă cu Dumnezeu și toate creațiile Lui. Branșat 
perfect la lumea în care trăiește zi de zi, plin de 
smerenie, umor și vioiciune, dovedește o certă 
 înclinație managerială. Gestionează întâlnirile 
poeților de la Câmpul Românesc de la Hamilton cu 
o “mână de fier”. 
  Acesta este OMUL! 
• Este o Personalitate, dar mai ales un Personaj cu 
dublă cheie. Când muza “îl chemă” este prezent 
“la ordin” și trece intr-o lume transcedentală, unde 
a găsit un izvor nesecat al inspirației. 
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• Intr-o dimensiune celestă, devine un Copil, un 
Adolescent plin de iubire, mirat de gingășia ființei 
adorate, un Creștin uimit de miracolele lui Dum-
nezeu, de natură și de tot ce îl înconjoară și cu care 
intră în dialog 
  Devine un ÎNGER! 
• Transfigurat, transmite în poemele sale un fior de 
delicatețe, smerenie în iubire, de sfială și puritate, 
de gingășie nemai întâlnită. Poemele sale de iubire 
ating excelența și se plasează printre marile valori 
universale. 
• Este un erudit prin studiu și cunoaștere, poet prin 
talent și un inițiat în tainele ascunse ale lumii, în 
filozofia începutului, prin contactul lui cu mari 
personalități religioase ale timpului: 
 

“Neprevăzut de clar fu marele secret, 
  că dacă firul este scurgere spre ghem 

 unde-ar putea Cuvîntul să-și ascundă cheia 
 decât sub pragul propriului poem?” 
(din “Poetul Iov și călimara lui”) 

 
• Simbolurile și metaforele din scrierile biblice sunt 
“reciclate” de poet prin transpunerea lor în poeme 
enigmatice cu semnificații creștine. În labirintul său 
interior, prin care își poartă cititorii, nu se pierde 
niciodată. Deține un fir magic, un dar de la iubita 
lui soție, poetă și complice in viață și dincolo de ea, 
cu care se sfătuiește și i se mărturisește, ca și cum 
ar fi încă vie. 
• Când duhul inspirației se coboară asupra lui, 
atunci parcă își pierde consistența materială, dar 
nu devine sclavul muzei sale și nu depășește “punc-
tul de neîntoarcere”, care, nerespectat, îi face pe 
imprudenți să își “piardă mințile” și să se piardă 
în infinit, iar pe alții să își piardă memoria.   
Tranzitarea dimensiunilor paralele, unele cu   
energii de înaltă frecvență, prezintă riscul 
 declanșării unor șocuri de natură electromagnetică 
care pot produce creierului uman aceleași daune 
pe care le poate “încasa” un ordinator neprotejat: 

“... Macul  
  îl ceartă pe fluture: 
 - Oprește-ți petalele! 
 Nu te juca prea mult 
 Cu ispita de zbor. 
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 S-ar putea să te scuture. 
 Și eu ca tine am fost, 
 dar din greșeală am atins 
 lumina 
 cu vârful aripei” 
(“Vinovat pentru aripi” poem din 
“Psaltirea apocrifă a dreptului Iov”) 

 
• Chiar experiența unui stop-cardiac este relatată 
de poet, în versuri: 
 

  “Hai, repede! 
 mi-a zis inima oprită-n urcuș. 
 Nimeni nu va ști, că de-acasă am plecat. 
 ................... 
 Descalță-te! 
 De-aici începem zborul!” 
(“Am vrut cu inima să fug” - poem) 

 
• Se joacă cu formele fixe ale poeziei, haiku - în 
metru japonez, poeme tanka și mai nou sonete, un 
fluviu de sonete, pe care le numerotează de acolo 
de unde s-a oprit Shakespeare (volumul “Tu știi că 
te iubesc - 150 de sonete” publicat la Ed. Cathisma, 
București, 2017). 
 
• Nu uită “să îi comunice” soției, noua sa pasiune: 
 

“... Vezi, anii noștri cum s-au dus? 
 O viață-ntreagă te-am iubit, 
 și azi la fel, 
 dar c-un sonet în plus. 
 ................... 
 Te-aștept diseară intr-un sonet 
 Ce-abia a înflorit!” 
 (poem “Aniversarea punții albe-la 
mormântul poetei Florica Bațu Ichim“) 

 
• Și nu uită să îi reamintească: 
 

“Să nu-ți fie a uitare 
 că-astă seară-i seară mare. 
 Să dai stele de pomană.” 
(“Să dai stele de pomană“ din volumul 
“Psaltirea apocrifă a dreptului Iov”) 
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• Însetat de cunoaștere este branșat non-stop la 
lumea virtuală a informaticii și foarte activ pe 
FACEBOOK. Cu o energie debordantă, preotul  
Dumitru Ichim, la cei 75 de ani împliniți în acest 
an, tranzitează cu o ușurință etonantă cele trei lumi 
de care vorbeam: 
  - lumea materială a vieții cotidiene, cea a muri-
torilor de rând 
  - lumea aleșilor de Dumnezeu, a celor dăruiți cu 
harul creației 
  - lumea modernă, virtuală, a internetului cu care 
poate naviga oriunde pe Planetă. 
• Preot, tată a șase copii, poet-părinte a mii de    
cuvinte, câteva din ele strânse în volume publicate, 
iubitor de viață și de Dumnezeu, de finit și de 
 infinit, cu trupul încercat de multe suferințe, dar cu 
mintea limpede, privind spre Lumina Lină, Dumitru 
Ichim este un om care a fost binecuvântat de Cel de 
Sus, cu multe daruri. 
• Smerenia și ... umorul, sunt principalele lui arme 
cu care se apără impotriva “ispititorului”, dar și 
împotriva oamenilor “înguști la minte” și a 
năzbâtiilor inventate de ei. 
 

Asociația Canadiană a Scriitorilor Români 
îi urează viață lungă, cu sănătate, bucurie 

și ... miracole pe placul domniei sale. 
La mulți ani! 
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ALEXANDRU CETĂȚEANU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

7 Iulie 1947 
Amărăști, Vâlcea 

- INGINER - 
1984

Cărți publicate: 
• Un român în America - debut, Ed. Helios, 
 București, 1995 
• Canada țara Hiperboreenilor, Ed. Antim Ivireanu, 
Râmnicu Vâlcea, 2003, variantă în limba franceză 
în 2005 
• Străin în America, Ed. Junimea, Iași, 2007 
• De la Herodot cetire (versuri), Academia 
 Internațională Orient-Occident, București, 2009 
• Între două țărmuri, Ed. Destine, Montreal, 2011 
• Amurg la Valleyfield (versuri), Ed. Destine 
 Literare, Montreal, 2018 
Coautor: 
• Peștera cu balcon - în colaborare cu regretatul 
Eugen Evu, Ed. Antim Ivireanu, Râmnicu Vâlcea, 
2016 
• Balanța cuvintelor (interviuri) în colaborare cu 
Cristina Mihai și Veronica Balaj,Ed. Destine 
 Literare, Montreal, 2018 
 
• Din anul 2008 este fondator, editor și director al 
revistei Destine Literare, Canada și în calitate de 
redactor șef al acestei reviste a publicat peste o sută 
de editoriale. În anul XI de la apariție, Revista a 
ajuns la numărul 111 (ian-feb-martie 2019). 
• În anul 2013, înregistrează editura Destine 
 Literare, sub egida ACSR (ISBN 978-9948134-4-2) 
unde oferă spațiu de publicare mai multor scriitori 
români din diaspora și din România: 
- Elena Liliana-Popescu (România) - Cânt de 
 iubire, 2013 

72
Ani 
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- Ioan Barbu (România) - Vulturul Albastru, 2013 
- Mircea Ștefan (SUA) - Zero Absolut, 2018 
- Alex Cetățeanu (Canada) - Amurg Valleyfield, 
2018 
 
• A absolvit STACO (Școala Tehnică de Arhitectură 
și Construcție a Orașelor) București și Facultatea 
de Electrotehnică de la Institutul Politehnic 
 București. 
• Reprezentant în Canada și SUA a firmei germane 
CIBA-CORNING și apoi al companiei sale 
Panoramic Radiology & Biomedical 
• Ca om de afaceri, devine președinte al Clubului 
masonic ROTARY, din Minto, New Brunswick, 
Canada - filială a Asociației Internaționale de 
 caritate.  
• Filiala ROTARY din Timișoara, România, îl are 
ca membru pe ilustrul astronaut român Dumitru 
Prunariu. 
• Membru al MSQR (Mișcarea de solidaritate 
 Quebec-România) organism creat imediat după 
Revoluția din 1989, de către autoritățile din 
 Quebec, în colaborare cu mai multe personalități 
ale comunității române din Montreal, printre care:  
- Sorin Sonea, profesor universitar emerit, cu o 
carieră de 40 de ani la Universitatea de Montreal, 
(domeniul microbiologiei) și academician, membru 
al Societății Regale din Canada, președinte al 
MSQR (1991-2003) 
- Wladimir Paskievici, profesor universitar emerit, 
fizician la Școala Politehnică Montreal, fondator al 
Institutului de Inginerie Nucleară 
- Familia Mateescu Matte, nume purtat de un 
 bulevard din Brossard, Rive-Sud de Montreal 
• În primii cinci ani de existență, MSQR a trimis cca 
25 de tone de echipamente medicale și de volume 
de specialitate, 26 paturi de spital, 7000 cărți 
 despre economia modernă, 180 de manuale pentru 
a învăța franceza, cinci lăzi cu cărți destinate unei 
școli veterinare, etc 
• Printre cei care se ocupau de trierea și ambalarea 
cărților, era acolo și un tânăr student român, aflat 
în primul an la Facultatea de Aeronautică a 
 Institutului Politehnic din Montreal - Filip Eduard, 
sosit în Canada cu puțin timp înainte de Revoluția 
Română. 
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• După 1990, acest organism a oferit pentru 
 imigranții nou veniți, cursuri de franceză și engleză 
pentru o mai bună integrare. 
• Membru al Uniunii Ziariștilor din România  
• Membru fondator al ACSR - pentru o perioadă de 
16 ani președinte (2001-2017) 
 
• Personalitate complexă, este preocupat de un 
 spectru larg de subiecte, de la hiperboreeni până la 
extratereștri, fără să ocolească tumultoasa politică 
a României, în care se implică uneori ca lobyst 
 pentru partidele de centru dreapta, democrat 
 liberale. Se manifestă, ori de câte ori are prilejiul, 
ca patriot naționalist. Ești patriot când îți iubești 
patria, adică spațiul în care te-ai nâscut și 
 naționalist cînd îți respecți nația, familia în care 
 sufletul tău și-a găsit sălașul pe acest Pământ. 
• Are un suflet sensibil, înclinat spre contemplare. 
Poemele sale stau mărturie legăturii sale cu natura 
și a istoriilor țesute în jurul ei, a afecțiunii speciale 
pentru păsări, pești și alte ființe vii, care populează 
sau tranzitează domeniul său privat, mica sa 
Românie de pe malul fluviului St. Laurent. 
• Poemul “Plâng”, este ca o spovedanie pentru 
 ușurarea sufletului ros de remușcări: 

“Plâng pentru toate creaturile 
  Pe care le-am ucis cândva 
  În astă lungă viață-a mea 
  Și să mă ierte le-aș ruga! 
  Dar ce folos, tot nu le pot uita!” 

• Iubita cățelușă Bibi este euthanasiată de veterinar, 
ca să nu mai sufere de o boală fără scăpare: 

“O văd în vise, privindu-mă cu drag și dor 
  Pe mine ... complice la al ei omor! 
  Am fost un mare criminal, așa mă simt! 
  Regretele ... sunt toate în zadar 
  Și-acuma plâng, și-acuma plâng amar!” 

• În poezia “Fifi” scrisă pentru cei trei nepoței, 
 registrul narativ devine șugubăț. Uituc, de la o 
vreme, autorul își uită ochelarii acasă și cumpără 
pentru pisică, mâncare de cățel, pe care, în disper-
are de cauză, Fifi nu o refuză. Finalul e vesel și 
neașteptat: 

“Și ce credeți copii 
Că s-a-ntîmplat ieri noapte? 
Fifi a mea iubită, a început să latre! ” 
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• În momentele de introspecție filozofică, poetul se 
intreabă mereu, dar nu primește răspuns, pentru că 
timpul “nu are timp“ să îi răspundă, trece cu graba 
hoțului care și-a luat prada, fără să se uite inapoi! 
• Talentat recitator, cu o bună memorie a 
versurilor,  dl. Alex însuflețește adunările între 
 prieteni. Primește pe internet sute de corespondențe 
literare din toată lumea. Și ar vrea și el să scrie mai 
mult... dar cînd? 
• Frământat de neputința de a alege între libertatea 
dorită și dorul de “acasă”, iubește două țări: 
România, țara de unde vine și Canada, țara în care 
stă de atâta timp (35 ani). Și numai Dumnezeu știe 
câte doruri mai are el în suflet! De curând, 
 drumurile dorului duc spre Anglia, la familia 
 unicului său fiu și a celor trei nepoți. Umblă prin 
lumea largă, ca o suveică, și țese prietenii 
nenumărate și neașteptate cu poeți din toate 
 culturile și cu alți oameni de vază. 
• Mânat de un dor iremediabil, fără leac, “bate dru-
mul” peste Ocean între România și Canada: 

“Azi sunt tânăr doar cu gândul, 
 Un sărac cu multe case 
 Și am bani cât să-mi ajungă, 
 Două vieți și jumătate 
 Dar acasă nu-s niciunde.” 

(din volumul “Amurg la Valleyfield”, poemul “În-
trebare”) 
   Regrete și ... Speranță! 
• Cu poemul “Dor de casă”, adresează un salut 
vărului său din România: 

“- Ascultă, vărul meu - Drăghici, 
  Eu astăzi te salut de-aici, 
  Din grotele vremelniciii, 
  Unde-a-nțărcat dracul copiii. 

 
  Cînd vin la toamnă ... c-am să vin, 
  Păstrează un ciubăr cu vin 
  De-acela bun, de tămâioasă, 
  Să bem, să plâng ... când vin pe-acasă...”
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CĂTĂLINA STROE
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

4 Iulie 1948 
Urziceni, Ialomița 
- ECONOMISTĂ - 

1995

Cărți publicate: 
• Adevăruri simple (eseuri), Ed. Tores, Canada, 2007 
• Cei șapte ani de acasă (proză memorialistică),   
   Ed. Anca, România, 2009 
• Conspirația iubirii (eseuri lirice), Ed. Nemesis, 
Canada, 2010 
• Gânduri pentru cei ce vin (eseuri), Ed. Tores, 
Canada, 2010 
• Centrul Vechi (proză), Ed. Anca, România, 2011 
• Cronici și cuvinte … răspândite (publicistică), Ed. 
Anca, România, 2011 
• Șoaptele nemuririi (proză), Ed. Orfeu, România, 2013 
• Cuvinte încrucișate (eseuri și rime), Ed. Helis, 
România, 2016 
• Jurnal secret (proză), Ed. Ro.Cart, România, 2018 
 
• Absolventă a Academiei de Studii Economice 
(ASE), București - Secția economie politică (1971) 
• Specializare ca analist de sistem în informatică la 
Institutul Central de Conducere în Informatică 
(ICI) București 
• Membră a ACSR din anul 2009. După trei ani, în 
anul 2012, devine vicepreședinte a ACSR și “con-
silier de taină” al celor doi președinți de până 
acum, sfaturile sale fiind foarte apreciate. 
• Publică articole în revistele de cultură Candela 
de Montreal, Destine Literare din Canada  și revista 
Helis din România. 
 
• Spirit analitic, caută mereu legăturile nevăzute 
între efecte și cauzele lor, ceea ce îi permite să facă 
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evaluări corecte asupra faptelor și a oamenilor. 
• Preocupată de misterele lumii, a citit un număr 
 impresionant de lucrări din zona dezvăluirii 
 ineditului, de la paleoarheologie la pale o -
astronomie.  
• Simbolism, hermetism, filozofie, religie, politică, 
societăți secrete, știință, SF și paranormal, nimic 
din ceea ce este ocult (ascuns) nu îi este străin! 
• Privind viața dincolo de aparențe, ea caută ca un 
geolog și, prin scrierile sale nonconformiste, dă 
acces la informațiile găsite, ca un google 
 enciclopedist. 
• În anagramă, GEOLOG = GOOGLE, deci 
“caută și vei găsi!” Iisus avea dreptate! 
• “Cu imaginație, știință și credință, găsim 
răspuns la toate”, spune deseori autoarea. 
• C.V.-ul său, pentru cei 70 de ani de viață, se află 
“ascuns” în trei volume de “proză lungă”: Cei 
șapte ani de acasă (2009), Centrul Vechi (2011) și 
Jurnal secret (2018). 
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Membrii A.C.S.R 
 

-In Memoriam-

Zoe 
Torneanu 
Vasiliu 
-Jurist-

Constantin 
Clisu 

-Profesor-

Livia 
Nemțeanu 
Chiriacescu 

-Jurist-

Dr. Sorin 
Sonea 

-Profesor Universitar-
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Secundele  au  amuțit!

Prof. Anton 
Soare 

-Profesor Universitar-

Dr. Ion Francisc 
Dworschak 

-Medic-

Pr. Prof Cezar 
Vasiliu 
-Preot-

Dan 
Ghițescu 
-Regizor-

Ortansa 
Tudor 

-Profesor-
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AL (PAL) FRANCISC
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

4 Martie 1958 
Sibiu 

- INGINER - 
1998

Cărți publicate: 
• Pomelnic de lemn, Ed. Artmedia, Sibiu 2012 
• Versuri cu chirie, Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2015 
• Minunea minunilor, Ed. Singur, Târgoviște, 2016 
• Ecuații lirice, Ed. Ștef, Iași, 2016 
 
• Absolvent al Universității Transilvania, Brașov 
   
• În Canada activează ca inginer proiectant și 
 director de calitate până în 2006, când își pierde 
vederea, la 48 de ani. Pe un calculator, cu program 
special pentru nevăzători, începe o activitate de 
creație literară. Publică proză și poezie la peste o 
sută de magazine literare. Este un personaj care 
luptă sau dansează cu viața, urmându-și destinul 
 său literar! 
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FLORIN ONCESCU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

21 August 1960 
Constanța 

- INGINER- 
1995

Cărți publicate: 
• Dispoziție depresivă, Ed. Ramuri, Craiova, 1994 
• La umbra unui enciclopedist, Ed. Omniscop, 
Craiova, 1999 
• Întoarcerea, Ed. Ramuri, Craiova, 2003 
• Ilustrate din America, Ed. Limes, Cluj Napoca, 
2007 
• Jurnalul lui Sake, Ed. Limes, Cluj Napoca, 2017 
 
• Absolvent al Facultății de Aeronave, la 
 Politehnica din București, 1985. 
• Membru al Uniunii Scriitorilor din România din 
anul 2004. 
• Scriitor de proză scurtă. 
• Membru al Asociației Canadiene a Scriitorilor 
Români, 2004. 
• Colaborator permanent al ziarului Pagini 
Românești din Montreal. 
• Observator fin, își alege subiectele, cu precădere, 
din realitatea apropiată, pe care o descrie cu   
 realism, sarcasm și ironie. 
• Autor original, are un colaborator apropiat, pe 
Sake, fire blândă, dar care “mușcă” rău când se 
enervează. 
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DAVID SILVIAN
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

15 Februarie 1961 
București 

- GRAPHIC DESIGNER - 
1979

Cărți publicate: 
• Memoriile unui nărod tembel, vol 1 + vol 2,        
Ed. Dacia XXI, Cluj Napoca, 2010 
• Memoriile unui nărod tembel, vol 3, Ed. Tracus 
Arte, București, 2011 
 
• Diplomat al Universității de Arte Concordia, 
 specialitatea “graphic design” și animație, 
 Montreal, 1983 
• Prin scrierile sale este prezent în mod constant în 
revistele Candela de Montreal și Destine Literare 
și în numeroase alte publicații  de literatură din 
Canada, sub semnătura D.H. Silvian. 
• Scriitor original, abordează viața, când detașat 
de ea, ca un observator din afară, când din interior, 
într-o introspecție filozofică, din care nu lipsesc 
căutările, întrebările, senzualitatea, preocupări 
specific omenești! 
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LEONARD IONUȚ VOICU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

6 ianuarie 1962 
București 
- MEDIC- 

1991

Cărți publicate: 
-VERSURI- 

• Zori de zi, Ed. Destine, Montreal, 2011 
• Singur și departe, Ed. Singur, Târgoviște, 2012 
• Iubiri, Ed. Destine, Montreal, 2014 

-PROZĂ- 
• Drumul (nuvele), Ed. Destine, Montreal, 2013 
• Funia roșie (nuvele), Ed. Antim Ivireanu, Râmnicu 
Vâlcea, 2016 
• Surorile (roman), Ed. Betta, București, 2018 
• Singur (roman), în curs de editare, 2019 
 
• Licențiat al Facultății de Medicină Veterinară, 
 Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu din 
 București 
• Master în Microbiologie și Imunologie la Univer-
sitatea de Montreal 
• Funcții deținute în comunitatea română: preșe -
 dinte al Federației Asociațiilor Române din Canada 
(FAR), membru în consiliul director al Asociației 
Culturale Romane (ACR) din Montreal 
• În prezent, ca președinte, coordonează activitatea 
lunară a Cenaclului Eminescu din Montreal 
• Președinte al Asociației Canadiene a Scriitorilor 
Români (ACSR) din 2017 
 
• În scrierile sale abordează cu dezinvoltură tema -
tici din lumi diferite: lumea satului, mediul urban 
și lumi create de el, să-i fie suport pentru reflecțiile 
sale filozofice (ca în nuvela Trenul). Și-a consolidat 
un stil personal în ceea ce privește modul în care 
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iși conduce cititorii în “povestirea” propusă de el. 
Ritmul lent ș i descriptiv se accelerează spre sfârșit, 
iar finalurile povestirilor sale sunt totdeauna 
neașteptate, fapt care contribuie substanțial la 
 succesul său literar.  
• Publică în diverse reviste de cultură din Canada 
și Europa. 
• ACSR, al cărui președinte este în prezent, are un 
caracter de asociație non-profit, constituită pe o 
bază voluntară și selectivă. Membrii, de diverse 
profesiuni, sunt uniți doar prin vocația lor de 
 scriitori. 
• Președintele are o funcție pur reprezentativă și 
benevolă. El este confirmat în funcție prin consens. 
• Președintele reprezintă Asociația în plan comuni-
tar și, pentru acest motiv, el trebuie să îndepli -
nească condiția de persoană nonconflictuală și cu 
o bună reputație. 
• Vicepreședintele, are o funcție consultativă, de 
consiliere a președintelui și a membrilor Asociației, 
pe probleme literare sau sociale. 
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MILENA MUNTEANU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

26 Martie 1962 
Craiova 

- INGINER - 
1995

Cărți publicate: 
• Departe de țara cu dor, Ed. Napoca-Nova, 2014 
• Din țara soarelui răsare, Ed. Singur, Târgoviște, 
2016 
• Culori și ritmuri sud-americane, Ed. Armonii 
 Culturale, Iași, 2018 
 
 • Absolventă a Facultății de Automatizari și 
 Calculatoare, Politehnica București 
• Master în Administrarea Afacerilor, Toronto, 
Canada 
• La revista  Observatorul, din Toronto, are o 
rubrică permanentă. 
• Publică în revistele: Candela de Montreal, 
 Destine Literare, Lumină Lină, Melidonium, Clipa, 
Miorița USA, Gândacul de Colorado, Itaca 
(Dublin) etc. Este inclusă în diverse antologii ale 
scriitorilor români din ţară şi străinătate. 
• Este o colaboratoare frecventă la Revista 
 Internaţională Starpress, Vatra Veche, Cetatea lui 
Bucur, Confluenţe Literare, Revista de Recenzii, 
 Armonii Culturale, Moldova Literară, Singur, 
 precum și la Luceafărul, Logos și Agape, Spații 
Culturale, Bogdania, Rotonda Valahă, Constelații 
Diamantine și altele.   
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CARMEN POENARU (DOREAL)
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

9 Februarie 1963 
Petroșani, Hunedoara 

- ASISTENT FARMACIST- 
2001

Cărți publicate: 
• Vernisajul iubirii, Ed. Curierul Dunării, București, 1999 
• Poeme în culori, Ed. Nemesis, Montreal, 2010 
• Intâlnire fără argumente, Ed. Phides, Iași, 2013 
 
• A absolvit Liceul sanitar din Tg Mureș 
• A urmat cursurile Școlii de muzică și arte plastice 
din Tg-Jiu 
• Pictoriță poet, picturile sale sunt impregnate de 
poezie și poeziile sale sunt pline de culoare, cele 
două arte, a penelului și a cuvântului, disputându-și 
mereu întâietatea. 
• Membră a numeroase asociații literare și de artă 
plastică. 
• Artist plastic de renume, lucrările sale se află în 
multe galerii de artă și colecții particulare. 
• Participă uneori la intâlnirile  Cenaclului 
 Eminescu din Montreal. 

56
Ani

52



Asocia�ia Canadiană a Scriitorilor Români
Album Aniversar - 18 ani de activitate

Asocia�ia Canadiană a Scriitorilor RomâniAsocia�ia Canadiană a Scriitorilor Români
Album Aniversar - 18 ani de activitateAlbum Aniversar - 18 ani de activitate

CARMEN ILEANA IONESCU
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

2 Iulie 1963 
București 

- ADMINISTRATOR IMOBILIAR- 
1998

Cărți publicate: 
• Celui ce n-a cunoscut iubirea, Ed. Lira, Montreal, 2012 
• Dintr-un vechi tramvai cu cai, Ed. Lira, Montreal, 
2013 
• În curs de publicare: un volum de versuri pentru 
copii “Pe când Tudor era mic”, un volum de nuvele 
și un roman. 
 
• Licență de administrator imobiliar, Ontario 
Canada 
• Ocupă funcții de administrație și secretariat în 
diferite instituții din România și Montreal, Canada 
• Publică la Revista Candela de Montreal. 
• Președintă a Cenaclului Eminescu din Montreal 
din anul 2016 până în 2017, când se stabilește la 
Toronto, Ontario. 
 
• Fire veselă și dinamică, recunoaște latura 
 terapeutică a scrisului, pentru că a început primii 
pași în lumea literară ca să iși salveze sufletul aflat 
intr-un moment de cumpănă. 
• Ieșită la liman, a  continuat să scrie din plăcere, 
oferind cititorului “mici bijuterii” pline de umor, 
cu personaje hazlii sau în ipostaze specifice unor 
epoci apuse. 
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CORINA DIANA HAIDUC
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

4 Iunie 1967 
Hunedoara 

- FARMACIST - 
2007

Cărți publicate: 
• Ma vie en rose, Ed. Nemesis, Montreal, 2010 
• Și copacii plâng uneori…, Ed. Nemesis, Montreal, 2011 
 
• Absolventă a Universității de Medicină și 
 Farmacie Carol Davila din București, Facultatea 
de  Farmacie 
• Program de echivalare a diplomei de farmacist 
din România la Universitea de Montreal 
• Președinte a Asociației Culturale Române (ACR) 
din Montreal, Canada 
• Vicepreședinte a Cenaclului Eminescu din Montreal 
• Secretară de redacție la Revista Candela de 
 Montreal 
• Secretară a Asociației Canadiene a Scriitorilor 
Români (ACSR) din Montreal 
• Pasionată de literatură, dar și de pictură, 
 participă la manifestări culturale, dar și expoziții 
de grup, unde iși expune picturile lucrate în acrilic. 
Multe dintre tablouri, pictate cu multă inspirație, 
au fost donate, cu multă generozitate, prietenilor de 
suflet și multor admiratori ai stilului ei cald și 
 luminos. 
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CRISTINA MIHAI
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

30 Aprilie 1968 
Timișoara 

- INGINER- 
2005

Cărți publicate: 
• Aeropagus (interviuri), Ed. Atticea, Timișoara, 2008 
•  Prințese legănate de curcubeu (povestiri pentru 
copii), Ed. Eubeea, Timișoara, 2008 
•  Balanța cuvintelor (interviuri în colaborare cu 
Veronica Balaj și Alexandru Cetățeanu) Ed. Destine 
Literare, Montreal, 2018 
 
•  Absolventă a Facultății de Chimie Industrială a 
Politehnicii din Timișoara 
•  Master în politici publice și administrative la 
Universitatea Carleton din Ottawa, Canada, 2010 
•  Practică cu succes jurnalismul și publică 
 numeroase interviuri și reportaje în reviste de 
 prestigiu din Canada și România 
•  Membră a Asociației Canadiene a Scriitorilor 
Români și vicepreședintă din anul 2009 până în 
 octombrie 2018 
•  Prezentă la multe ediții ale Salonului 
 Internațional de Carte de la Montreal, a organizat 
transmisii în direct de la standul ACSR pentru 
Radio Timișoara, România 
 
•  Personalitate puternică, acționează permanent și 
cu plăcere în domeniul relațiilor interumane, 
dovadă fiind numeroasele publicații cu interviuri. 
Pentru talentul pe care îl are în acest domeniu, se 
pare că se face “vinovată” mama ei, distinsa 
doamnă Veronica Balaj, cunoscută pentru prezența 
nelipsită de la Radio Timișoara și pentru 
 conexiunile în lumea literară internațională.
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ELIZA GHINEA
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

11 Ianuarie 1970 
București 

- INGINER- 
1998

• Absolventă a Institutului Politehnic din București, 
Facultatea de mecanică fină, departamentul de 
echipamente periferice de tehnică de calcul. 
• Certificat în arte vizuale la Colegiul George 
Browny, Canada 
•  Redactor la Editura Enciclopedică din București 
•  Colaborator al revistelor Știință și Tehnică și   
Express Magazin din România 
•  Membră a Asociației de traducători de literatură, 
Canada 
•  A tradus multe cărți din engleză în română, 
printre care și celebra lucrare a lui William L. 
Moore, “Experimentul Philadelphia”, publicat la 
Ed. Enciclopedică, București, 1997 
•  Redactor șef adjunct la revista Destine Literare, 
Canada 
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DRAGOȘ SAMOILĂ
Data nașterii:  
Localitatea:  
Profesia:  
Anul stabilirii în Canada: 

21 Martie 1976 
Galați 

- TEOLOG - 
2003

Cărți publicate: 
• Cele trei fete, Fondation Roumaine de Montreal, 
2008 
•  La 14 ani, Fondation Roumaine de Montreal, 
2009 
 
•  Absolvent al Facultății de Teologie a  Universității 
Bucuresti, 1998 
•  Master în Științe Politice la Școala Națională de 
Studii Politice și Administrative, București, 2000 
•  Profesor de Științe Sociale la Liceul Mircea 
 Eliade București 
•  Studii de Filozofie la Universitatea de Montreal, 
Canada 
•  Master în Științe Politice la Facultatatea de Arte 
și Științe, la Universitatea de Montreal 
•  Specializare în tehnologii informatice, creator de 
situri web, etc 
•  Specializare în aeronautică, Montreal, Canada 
•  Redactor șef al Revistei de spiritualitate creștină, 
Calea de lumină, editată de regretatul Prof. Preot 
Cezar Vasiliu 
•  Vicepreședinte al Asociației Canadiene a 
 Scriitorilor Români (ACSR), din 2001 până în 
 octombrie 2018 
•  Personalitate extrem de agreabilă datorită 
 calmului său și a privirii sale pline de profunzime 
și inteligență. 
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Aniversare 18 ani 
Asociația Canadiană a Scriitorilor Români 

 
O pagină din istoria ACSR 

Ziar “Zig-Zag Româno-Canadian” din Montreal 
-articol publicat în SEPT 2011-

Alegerea președintelui ACSR 
amânată cu un an 

 
  Împlinirea a 10 ani de la înființarea Asociației 
Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR) a fost 
 sărbătorită recent și în Adunarea generală, desfă-
surată în 10 septembrue la Sallabery-de-Valleyfield. 
În cadrul adunării, membrii asociației au fost de 
acord cu primirea a trei noi colegi-scriitori:  
Melania Rusu Caragioiu, Carmen Poenaru și Victor 
Roșca. 
  Totodată, era prevăzută alegerea noului președinte 
al ACSR, Alexandru Cetățeanu încheindu-și al 
doilea mandat. Unul dintre candidații propuși a fost 
profesorul universitar Jacques Bouchard, bun 
cunoscător al limbii române și al realităților 
românești, distinsul intelectual declarând în context 
că este profund emoționat pentru invitația de a 
 participa la adunarea elitelor scriitoricești din co-
munitatea românească. 
  Din păcate, discuțiile ulterioare au alunecat pe o 
pantă nedorită, nelipsind opiniile divergente care au 
încins spiritele și orgoliile - situație ce ar fi putut fi 
ușor eliminată prin aplicarea votului secret statutar. 
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  În final, domnul Alexandru Cetățeanu a acceptat, 
mai mult forțat de situație, să rămână președintele 
asociației pentru încă un an, însă a anunțat cu fer-
mitate că va fi ultimul său mandat. Spre sfârșitul 
dezbaterilor legate de alegerea președintelui aso-
ciației, apele destul de “acidulate” s-au calmat. 
Profesorul J. Bouchard a fost ales  vicepreședinte, 
fiind uimit, oarecum, de “balcanismul”  la care 
asistase. Cei mai mulți dintre cei prezenți la reuni-
une au fost încântați și onorați de faptul că în con-
ducerea ACSR a fost aleasă o înaltă personalitate 
culturală canadiană, precum distinsul profesor 
Bouchard. (Ion Anton Datcu) 

 -  S C R I P TA M A N E T  !  -   
 

* * * 
“Gândacul de Colorado” Ziar românesc din SUA 

Articol-interviu: “Povara de a fi român”, SEPT 2012 
   
  Răspunde la întrebări dl. Alex Cetățeanu, director 
fondator și redactor șef al revistei Destine Literare 
din Montreal și președinte al A.C.S.R.: “ Suntem 9 
scriitori care au înființat Asociația  în anul 2001. 
Nu este nici un secret, ne-am unit din necesitate, 
având această pasiune, a scrisului, în sânge.” 

 

* * * 
Mărturia decanului de vârstă al ACSR 

 
Domnul Eugen Caraghiaur, membru fondator, își 
amintește că, în locuința sa, în urmă cu 18 ani, a 
avut loc întrunirea pentru constituirea Asociației 
Canadiene a Scriitorilor Români (ACSR). Cu 
memoria care îl caracterizează, el desemnează 
 următorii participanți, ca membrii fondatori: 
 Alexandru Cetățeanu, Pr. prof. Cezar Vasiliu cu 
soția sa Zoe Torneanu-Vasiliu, Ionela Manolescu, 
Livia Nemțeanu-Chiriacescu, Felicia Mihali, 
George Filip (Tuzleanu), George Tăutan (Cer-
meianu), Irina Egli. Domnia sa povestește că a 
 declinat funcția de președinte, care i s-a oferit (avea 
78 de ani) în favoarea mai tânărului său invitat, 
Alex Cetățeanu, pe atunci în varstă de 54 de ani.  

- A Ș A A F O S T ! -  
 

* * * 
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Predare de ștafetă între generații 
 
  Alexandru Cetățeanu a deținut funcția de preșe -
dinte, uneori fiind chiar “un deținut” al ei, timp de 
16 ani.  
  La vârsta de 70 de ani (2017) a decis să se retragă, 
în favoarea unui mai tânăr coleg (55 de ani), 
 coordonator al Cenaclului Eminescu din Montreal, 
ca dovadă că istoria se repetă! 
  Din anul 2017, Președinte al ACSR este Leonard 
I. Voicu ! 

 

* * * 
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Cuvânt de mulțumire 
 
 

Mulțumesc 
tehnoredactorilor, pentru prețioasa lor 
colaborare și membrilor ACSR  , care 
au avut amabilitatea să îmi ofere 
 informații personale, pentru 
 reali zarea albumului aniversar. 
  Acesta le va fi oferit, în dar, la 
 întâlnirea festivă din luna septembrie 
2019. 
 
  Vă urez 

să vă bucurați de viață, în sănătate și 
cu iubire ! 
 

La mulți ani ! 
 

                          Cu drag, 
 

                           Cătălina Stroe 
-vicepreședinte ACSR-
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Horoscop 
Astro-Zoo-Logic 

-semne de animale în dimensiuni astrale- 
 

Berbec 
21 martie - 20 aprilie 

Dragoș Samoilă - 21 Martie 
Milena Munteanu - 26 martie 

Radu Roșcanu - 12 aprilie 
 

Taur 
21 aprilie - 20 mai 

Cristina Mihai - 30 aprilie 
Lia Ruse - 13 mai 

Ionela Manolescu - 17 mai 
 

Gemeni 
21 mai - 21 iunie 

Melania Rusu Caragioiu - 24 mai 
Corina-Diana Haiduc - 4 iunie 

 
Rac 

22 iunie - 23 iulie 
Carmen Ileana Ionescu - 2 iulie 

Cătălina Stroe - 4 iulie 
Alex Cetățeanu - 7 iulie 

 
Leu 

24 iulie - 23 august 
Mircea Gheorghe - 25 iulie 
Dumitru Ichim - 14 august 

Eugen Caraghiaur - 15 august 
Florin Oncescu - 21 august 

 
Fecioară 

24 august - 23 septembrie 
*** 
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Horoscop 
Astro-Zoo-Logic 

-semne de animale în dimensiuni astrale- 
 

Balanță 
24 septembrie - 23 octombrie 

Doina Hanganu-Bumbăcescu - 17 octombrie 
 

Scorpion 
24 octombrie - 22 noiembrie 

*** 
 

Săgetător 
23 noiembrie - 21 decembrie 

Jacques Bouchard - 3 decembrie 
Victor Roșca - 17 decembrie 

 
Capricorn 

22 decembrie - 20 ianuarie 
Elena Buică - 3 ianuarie 

Veronica Pavel Lerner - 3 ianuarie 
Leonard. I. Voicu - 6 ianuarie 

Eliza Ghinea - 11 ianuarie 
 

Vărsător 
21 ianuarie - 19 februarie 

Carmen Poenaru (Doreal) - 9 februarie 
David (D.H.) Silvian - 15 februarie 

 
Pești 

20 februarie - 20 martie 
Al (PAL) Francisc - 4 martie 

Wladimir Paskievici - 7 martie 
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Cuprins 
 

EUGEN ENEA CARAGHIAUR / 5 
VICTOR ROȘCA / 7 

WLADIMIR PASKIEVICI / 8 
DOINA HANGANU BUMBĂCESCU / 10 

LIA FILOTEIA RUSE / 12 
IONELA MANOLESCU / 14 

MELANIA RUSU CARAGIOIU / 19 
ELENA BUICĂ / 21 

RADU MARIN ROȘCANU / 22 
BASILICA SFÂNTA SOFIA / 25 

JACQUES BOUCHARD / 26 
MIRCEA GHEORGHE / 30 

VERONICA PAVEL LERNER / 31 
DUMITRU ICHIM / 32 

ALEXANDRU CETĂȚEANU / 38 
CĂTĂLINA STROE / 42 
IN MEMORIAM / 44 

AL (PAL) FRANCISC / 46 
FLORIN ONCESCU / 47 
DAVID  SILVIAN / 48 

LEONARD IONUȚ VOICU / 49 
MILENA MUNTEANU / 51 

CARMEN POENARU (DOREAL) / 52 
CARMEN ILEANA IONESCU / 53 
CORINA DIANA HAIDUC / 54 

CRISTINA MIHAI / 55 
ELIZA GHINEA / 56 

DRAGOȘ SAMOILĂ / 57 
PAGINĂ DE ISTORIE / 58 

CUVÂNT DE MULȚUMIRE / 61 
HOROSCOP / 62


