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EDITORIAL

UNIREA
Principatelor
Române
Hora Unirii

Actul UNIRII MOLDOVEI cu ȚARA ROMÂNEASCĂ
a fost primul pas mare făcut de națiunea română
spre pasul foarte mare al constituirii ROMÂNIEI
MARI. Să nu uităm Istoria. Altfel, suntem fără
viitor. Să ne învățăm copiii să cânte “Hora Unirii”
IOAN CRIȘAN,
primar

Hai să dăm mână cu mână,
Cei cu inima română,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!

Amândoi suntem de-o mamă,
De-o făptură și de-o seamă,
Ca doi brazi într-o tulpină,
Ca doi ochi într-o lumină.

Iarba rea din holde piară!
Piară duămănia-n țară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori și omenie!

Amândoi avem un nume,
Amândoi o soartă-n lume.
Eu și-s frate, tu mi-ești frate,
În noi doi un suflet bate!

Măi, muntene, măi, vecine,
Vină să te prinzi cu mine
Și la viață cu unire,
Și la moarte cu-nfrățire!

Vin’ la Milcov cu grăbire
Să-l secăm dintr-o sorbire,
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare,

Unde-i unul, nu-i putere,
La nevoi și la durere.
Unde-s doi, puterea crește
Și dușmanul nu sporește!

Și să vadă sfântul Soare,
Într-o zi de sărbătoare,
Hora noastra cea frățească
Pe câmpia românească!
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La 24 ianuarie 2016 am aniversat 162 de ani de când Alexandru
Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei și Țării Românești
(Muntenia), formându-se, astfel, Principatele Române, uniunea
statală care va duce, în cele din urmă (la 1 Decembrie 1918), la succesul aspirațiilor românilor de a fi uniți într-o singură graniță.
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza a fost începutul unei noi perioade
din viața Principatelor Române, reformele acestuia ajutând foarte
mult la dezvoltarea economică, culturală și socială a celor două
regiuni, unite sub același steag și având același domnitor.

e-mail: contact@primariavladimirescu.ro l internet: www.primariavladimirescu.ro l facebook: Primăria Vladimirescu Oficial

