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 Hai să dăm mâna cu mâna

Cei cu inima româna,
Să-nvârtim hora frăției
Pe pământul României!
Iarba rea din holde piară!
Piară dușmănia-n țară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori si omenie!
(Vasile Alecsandri)

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia
toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918
în cuprinsul aceluiași stat național, România.
1 Decembrie a fost adoptata ca zi Nationala a Romaniei in
1990, reprezentand sarbatorirea Marii Adunari Nationale de la
Alba-Iulia unde s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania.
Anul 1918 reprezinta in istoria poporului roman anul incununarii
victorioase a lungului sir de lupte si sacrificii umane si materiale
pentru faurirea satului national unitar.

 Alexandru Ioan Cuza (sau Alexandru Ioan I; n. 20 martie/1

aprilie 1820, Bârlad ,Moldova – d. 3 mai 1873, Heidelberg, Imperiul
German)a fost primul domnitor al Principatelor Unite și al statului
național România. A participat activ la mișcarea revoluționară de la 1848 din
Moldova și la lupta pentru unirea Principatelor. La 5 ianuarie 1859, Cuza a
fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie 1859 și al Țării Românești,
înfăptuindu-se astfel unirea celor două principate.

Basarabia a fost prima provincie care s-a unit cu patria-mamă. Unirea a survenit pe
fondul dezmembrării Imperiului Rus, odată cu proclamarea principiului
autodeterminării până la despărţirea de imperiul multinaţional în care provincia
româneasca a fost înglobata forţat in 1812
Actul istoric al unirii Basarabiei cu
România a specificat: ”În numele
poporului Basarabiei, Sfatul Țării
declara: Republica democratică
moldoveneasca (Basarabia) în hotarele
ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea
Neagră, și vechile granițe cu Austria,
ruptă de Rusia acum o sută și mai bine
de ani, din trupul vechii Moldove, în
puterea dreptului istoric și dreptului de
neam, pe baza principiului ca noroadele
singure să-și hotărască soarta lor, de azi
înainte și pentru totdeauna se unește cu
mama sa România.”
Trăiască unirea Basarabiei cu
România de-a pururi şi totdeauna!
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 "...Marea Unire din 1918 a fost și rămâne pagina cea mai sublimă a istoriei

românești.
Măreția ei stă în faptul că desăvârșirea unității naționale nu este opera nici unui
om politic, a nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii
națiuni române, realizata într-un elan tâșnit cu putere din străfundurile
conștiinței unității neamului, un elan controlat de fruntașii politici, pentru a-l
călăuzi cu inteligență politică remarcabilă spre țelul dorit. [...]
Marea Unire nu a fost rezultatul participării României la război. Nici partizanii
Antantei, nici cei ai Puterilor Centrale nu au avut în vedere revoluția din Rusia și
destrămarea monarhiei austro-ungare. Raționamentul lor s-a înscris formulei
tradiționale a raportului de putere interstate: victoria Antantei ne va da
Bucovina, Transilvania și Banatul,
victoria Puterilor Centrale ne va da Basarabia; o biruință o excludea pe cealaltă,
astfel că nimeni nu vedea cum ar fi cu putință ca toate aceste provincii să intre
aproape simultan în frontierele Vechiului Regat. [...]
Nu o victorie militară a stat la temelia României Mari, ci actul de voință al
națiunii române de a-și da armătura teritorial-instituțională care este statul
național.[...]
O necesitate istorică- națiunea trebuie să trăiască într-un stat național - s-a
dovedit mai puternică decât orice guvern sau partid, culpabil de egoisme sau
incompetențe, și, punând în mișcare națiunea, i-a dat acea fortă uriașă ca peste
toate adversitățile să dea viață aspirației sale: statul național."
Florin Constantiniu - O istorie sinceră a poporului român,
ed. Univers Enciclopedic, 1997, p. 301-302

Deşteaptă-te, române, din somnul cel de
moarte,
În care te-adânciră barbarii de tirani!
Acum ori niciodată croieşte-ţi altă soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi duşmani!
Acum ori niciodată să dăm dovezi în lume
Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
Şi că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un
nume
Triumfător în lupte, un nume de Traian!
Înalţă-ţi lata frunte şi caută-n giur de tine,
Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
Un glas ei mai aşteaptă şi sar ca lupi în stâne,
Bătrâni, bărbaţi, juni, tineri, din munţi şi din
câmpii!
Priviţi, măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri strănepoţi,
Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,
"Viaţă-n libertate ori moarte! " strigă toţi.
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