CRESTEREA NOUA A T1NERETULUI
Una din activitatile ce evidentiaza prefacerile impuse de epoca noastra vietii colectivitatilor nationale, este aceea a cresterii tineretului.
Pretutindeni si in toate vremurile, statele iau masuri pentru
a face tineretul lor capabil sa urmeze generatiei celor ce conduc.
Dar, in fiecare epoca, aceste masuri au fost altmmteri concepute. Ideea echilibrului social, ce ar putea fi atins numai cand
jocul liber al fortelor nu e stanjenit, care domina Europa veacului al XIX-lea, pacificata prin hegemonia britanica i, in
consecinta, in stare si acorde oricui maximum de initiativa individuala, s'a rasfrant in directive corespunzatom e de crestere a tineretului. Tnterventia Statului a fost rnarginita la orga.nizarea de scoli, iar rolul acestora redus la transmiterea de cunostinte. Obligatorie era numai frecv entarea scolilor destinate
sa rispandeasca stiinta cetitului si a scrisului. Celor ce urmareau cariere speciale sau ocuparea de locuri de conducere, Statul le oferea scoli secundare i superioare, a caror misiune era
limitata la transmiterea cunostintelor teoretice, socotite necesare pentru a fi admis in aceste cariere si locuri. Tot ce se gasea
dincolo de acest minim al instructiei : educatia fizica, alegerea
profesiunii, deprinderea practicii acesteia, integrarea in viata
colectivitatii nationale, era lasat in grija parintilor, a tinerilor
inii si a actiunii difuze a societatii. Peste tot viata colectivitatilor nationale europene era sustinuta numai de generatiile
mature ; tineretul era lasat in afara ei : sa copilareasca pada
and Ii va veni rândul sä munceasca si sà conduca efectiv.
Odata cu nazuinta unora din puterile europene de a se eman-
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cipa de sub directiva britanica, teintarita de sfarsitul luat de
razboiul din 1914-1918, starea de pace, care a fost premiza
conceptiei liberale a educatiei tineretului, a disparut. In ultimii
ani, toate popoarele au cautat sa-si potenteze la maxim forta :
unele pentru a se impune, celelalte pentru a-si mentine pozitiile castigate. Directivele cresterii tineretului au fost modificate
si ele in sensul acestei sporiri a fortei nationale. Interventionismul pe plan economic (indrumarea productiei si a schimburilor), social (indrumarea distributiei si a consumatiei), cultural
(propaganda), politic (diminuarea partidelor), a fost urmat si
de interventii pe planul cresterii tineretului. Procesul secular,
de integrare tot mai completa a popoarelor in viata Statului si
de concentrare a conducerii functiunilor vietii sociale in mana
conducatorilor politici, inceput odata cu cristalizarea, in veacul

al XVII-lea, a intaielor State nationale moderne, face astfel.
sub presiunea imprejurarilor, progrese noi, pline de urmari.
Tinerimea nu mai e socotita ca o rezerva, lasata sa-si vada de
formarea ei, ci pusa la lucru, sa-i ajute si sa-i inlocuiasca pe adulti. Colectivitatea nationala, prin conducatorii ei, ia in 'nada
o buna parte din cresterea tineretului, lasata pada acum pe seama initiativei individuale : educatia fizicà, introducerea in viata politica a natiunii si deprinderea practica a muncii profesionale, savarsite de adulti. Colectivitatile nationale impun fiecaruia din tinerii lor sa-si antreneze fizicul, spre a-1 face capabil de realizari maxime, ii cer sa le intareasca, acceptand dela
inceput ideile lor directoare.
In Romania veacului al XIX-lea conceptia liberala a educatiei

a fost aplicata cu tot zelul natiunilor in curs de modernizare.
Lipsita de traditia militar, administrativa, mestesugareasca si
comerciala, complimentul din Occident al acestei conceptii edu-

cative, Romanii s'au vazut, insa, curand in fata neajunsurilor
semnalate acleseori ale intelectualismului unilateral si a subrezi-

rii fizice, indeosebi a populatiei urbane; individualismului anarhic in politica si al lipsei de traditie, atat in viata economica
cat si in administratie.
Eforturile izolate pentru modificarea acestei conceptii in cresterea tineretului n'au lipsit. Inca la 1880, doctorul C. Istrati ara-,
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tase, in scrierea lui Consideratiuni asupra importantei i necesitatii gimnasticei, din punct de vedere higienic si social, in
scoale de ambe sexe, in armata, la diferite etgi ale vietii i ca
mijloc terapeutic in cautarea a diverse maladii", necesitatea
preocuparii Statului de starea fizica a tineretului. Instructia militara preregimentara a scolarilor a fost realizata chiar de doua
ori. Odata, imediat dupa proclamarea Independentei, in urma
adresei din 16 August 1879 a Ministerului Instructiei Pub lice
catre Ministerul de Razboi, care destina sergenti instructori din
cadrele armatei pentru instructia militara a copiilor. Altadata,
in ajunul razboiului balcanic, and in urma initiativei maiorului I. Chiritescu, organizatorul unui corp de mici dorobanti",
se promulga legea din 1906, pentru introducerea instructiei
militare obligatorii in scoalete primare, secundare i profesionale românesti de baeti". Prin aceasta lege Exercitiile militare, cunostintele teoretice i exercitiile de tragere la tinta devin obligatorii... Note le obtinute la aceste trei categorii de instructie vor intra in calcularea mediei generale de promovare,
intocmai ca i notele obtinute la celelalte studii" (art. 3). Fotografii ingalbenite de companii de scolari armati cu carabine,
pastrate in cancelarii, i darea de Seama a maiorului Chiritescu Instructia militara scolara la noi si in alte tari" (1908), arata
avfintul luat de aceasta militarizare. Istoricul Xenopol s'a vazut chiar nevoit sa o apere la un congres international, ce diseuta problema pacii, cum aflam din comunicarea Congresul
sociologic din Londra i organizarea militara a scoalelor din
Romania", facuta la Academia Romana in sedintele din 13 Octomvrie si 10 Novemvrie 1906. Insi tentativele acestea n'au
avut trainicia i coala romaneasca a continuat s creasca repertoriile vii de cunostinte abstracte", pe care Xenopol le-ar fi
dorit inlocuite prin elemente de initiativa in viata". Initiative le
pentru inradacinarea educatiei fizice in cresterea tineretului
românesc n'au lipsit inainte i dupa razboiul de intregire. Desi
datorite toate Mostenitorului Tronului, raza lor de actiune a
ramas totusi redusa la elevii liceelor si la membrii benevoli ai
cluburilor sportive, datorita ambiantei generale a României,
dominate Inca de vederile veacului al XIX-lea i cantonati in
salile de gimnastica ale scoalelor si pe terenurile asociatiilor. A-
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cesta este cazul Asociatiei Cerceta§ilor României, constituita la 9
Aprilie 1915, a Casei Culturii poporului din 1922, care avea
de misiune §i raspandirea educatiei fizice, §i a legii din 17 Iunie
1923 pentru educatia fizica.

Problema integrarii in viata politica a tineretului a fost ridicata dupa razboi de partide, care au introdus toate sectiuni de
tineret, §i prin aparitia gruparilor politice tinere§ti. Situatia
mondiali a impus, insa, de graba, §i la noi, stavilirea fractionarii natiunii §i a generatiilor §i omogenizarea politica.
Parasirea energica a conceptiei intelectualiste i liberale prin
indrumarea cresterii tineretului in directia ceruta de starea de
azi a Etropei i integrarea ei inteun front unic de aparare a
Statului românesc, este legata in Romania de persoana Regelui
Carol II. Schimbarea directivelor cre§terii tineretului i Incararea stransa a acestuia in viata colectivitatii politice romanwi este unul din caracterele specifice ale intaiului deceniu
de Domnie sarbatorit acum.
Temeiurile noii organizari a cre§terii tineretului din Romania au fost puse in anul 1934: In primavara acestui an, Regele

a infiintat Strajeria, cat i Pregatirea premilitara §i a luat
initiativa Echipelor Regale studentqli.
La 9 Mai apare in Monitorul Oficial legea pentru organizarea

Oficiului de Educatie a tineretului roman. Educatia morala,
sociala, nationala §i fizica este obligatorie pentru tot tineretul
de ambele sexe, pentru baieti dela 7-18 ani, iar pentru fete
dela 7-21 ani, dupà normele prevazute in legea de-fata (art.
1). Pentru studiul, indrumarea §i aplicarea tineretului, precum
§i pentru coordonarea i controlul activitatii tuturor institutiilor
de stat §i a asociatiilor de initiativa particulara, care au de scop
educatia tineretului, se infiinteaza Oficiul de Educatie a Tineretului romanesc (art. 2). Initiativa particulara cu privire la edu-

catia morala, sociala, nationala i fizica este libera de a se
manifesta sub forma asociatiilor existente sau viitoare, daca
vor indeplini prevederile legii de fata §i ale regulamentului
sau. Toate organele de stat §i particulare, asociatiile culturale
§i profesionale, care au in randurile lor tineret sau se ocupa de
educatia lui, precum §i toate asociatiile de sport §i de educatie
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fizica sunt supuse supravegherii, indrumarii si controlului 0..
E. T. R.... (art. 4)".
Doua zile mai tarziu, la 11 Mai, apare in Monitorul Of;scia1

legea pentru Pregatirea premilitara. Pregatirea premilitara
urmareste : a) Intarirea sentimentelor morale, nationale, cultivand spiritul de brdine i disciplina cetateneasca ; b) Dezvoltarea aptitudinilor fizice ; c) Dobandirea cunostintelor militare

elementare pentru o asimilare cat mai usoara i repede a instruc-

tiei militare, la chemarea sub drapel (art. 1). Pregatirea premilitara este obligatorie pentru toti tinerii de 18, 19 si 20 ani,
fii de cetateni români (art. 2)".
Tot in cursul lunii Mai a fost lansata, prin Fundatia Regala
Principele Carol", chemarea catre studenti de a constitui
Echipe pentru munca la sate. La 30 Iunie R egele rosteste un
indemn studentilor care pornesc in sate. Tiu intai s. va multumesc pentru faptul cum ati raspuns la apelul Meu. Sper ca
sunteti toti convinsi de munca ce vi se cere. E adevarat ca este
o munca de sacrificiu, dar trebue sa fiti convinsi ca este o munca
adanc rodnica i folositoare tarii. Nu plecati acolo ca sa faceti
munca de parada, ci vä duceti in acele colturi pierdute de tara,

ca sa intreprindeti o lucrare de fiecare clipa, o lucrare migaloasa, dar o lucrare care trebue sa lase urme trainice in fiecare
sat. Dorinta Mea este ca dupa plecarea echipelor, satul sa fie,
pe cat se poate, transformat. Transformat ca aspect exterior §i
transformat i ca viata intima". Iar la 16 Noemvrie, cand echipele dau seami despre munca lor 'printeo intaie expozitie,
Initiatorul lor arata gandul, cu care le-a pornit la lucru. Prin
chemarea, facuti catre tineretul studentesc, sà vina alaturi de
Mine, ca sa incercam o indreptare sanatoasa a satelor noastre,
am urmarit doua scopuri : Am urmarit, mai intai, scopul ceI
mare de a face ceva pentru satele i pentru taranii nostri. Dar,
am mai urmarit i un alt scop : acela de a arata tineretului
Nostru universitar, care este calea cea sanatoasa a muncii si a
surplusurilor de energie".
Echipele studentesti au intreprins intaia lor campanie de
lucru in lunile IulieSeptemvrie 1934 Oficiul de Educatie al
Tineretului Roman a inceput sa-si formeze la Breaza cadrele de
comandanti si de comandante din Octomvrie 1934, iar regula-
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mentul din 24 Decemvrie 1934 al legii 0. E. T. R. organizeazi
Strajeria. Inspectoratul pregatirii premilitare a inceput instructia in aceeasi toamna 1934.
In anii urmatori, sistemul nou de educatie, astfel conturat, a
fost consolidat i intregit. Legea Oficiului de Educatie a Tineretului Roman e intregita prin redactiunea din 6 Aprilie 1936
si din 8 Octomvrie 1937. Masura in care Strajeria a intrat in
acest interval in constiinta publica o arata imprejurarea ca la
24 Ianuarie 1937 organizatia veche a Cercetasilor se contopeste
cu cea a strajeriei i fapul ca, in decretul-lege din Octomvrie
1937, denumirea de 0. E. T. R. este inlocuità prin numele de

Straja Tare. Institutii noi de educatie intregesc aparatul
acesta educativ : se introduFe munca de folos obstesc i serviciut
social obligator, se creaza Frontul National Studentesc.
Legea pentru organizarea muncii de folos obstesc a fost pu-

blicat a. in ziva de 27 Martie 1937. Pentru dezvoltarea sentimentului de solidaritate intre diferitele straturi sociale, pentru
pretuirea muncii manuale i pentru completarea educatiei tineretului printr'o munca temeinica si bine rânduita in lucrari
folositoare trii, tinerii chemati la pregatirea premililtara vor
fi obligati sa execute si lucrari de folos obstesc (art. 1). In scopul

acesta se infiinteaza Serviciul muncii de folos obstesc pentru
toti tinerii obligati la pregatirea pemilitara (art. 2). Durata serviciului muncii de folos obstesc nu poate fi mai mare de 60 zile
anual (art. 3). Tinerii chemati pentru serviciul muncii de folos
obstesc... pot fi folositi la urmatoarele lucrari de interes general:
a) Executari, reparari sau intretineri de drumuri i cai ferate ;
b) Indiguiri, irigatii si regularea cursului raurilor ; c) Secarea
sau asanarea terenurilor mlastinoase, lucrari de interes sanitar
si social ; d) Alimentari cu apa potabila si canalizari ; e) Curatirea islazurilor si plivitul holdelor, precum si combaterea insectelor si boalelor de plante, sadirea pomilor, plantari si
replantari de parcuri i paduri, ameliorari de terenuri degradate, pepiniere, recoltari de seminte forestiere i crearea de
parcuri nationale in regiunile caracteristice ale tarii ; f) Amenajarea de terenuri sportive, executia lucrarilor anexe, centre
model de pregkire premilitari si locuri de adsapqst pentru
munci de folos obstesc ; g) Sg ajute la lucrari pe invalizi,,
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vaduve de razboi i sinistrati ; h) Colaborarea cu Caminele
si echipele regale organizate de Fundatia Culturala Regala
Principele Carol", Oficiul National de Turism, pentru imbunatatirea i infrumusetarea statiunilor climaterice i balneare ;
i) Executia de lucrari in legatura cu apararea tarii ; j) Executia
de sapaturi arheologice; k) Marcarea sau crearea de poteci si
.construirea de adaposturi in locurile obisnuite de drumetie ;

1)

Ingrijirea, repararea sau construirea de cimitire pentru eroi,
monumente istorice sau locuri de inchinare precum i alte lucrari de folos obstesc. Lucrarile pentru cimitirele epilor si
monumentele istorice se vor face cu avizul si supravegherea
Societatii Cultul eroilor sau a Comisiunii Monumentelor istorice
(art. 10)".
In toamna urmatoare, la 18 Octomvrie 1938, apare in Moni-

torul Oficial legea pentru infiintarea Serviciului Social, care
face obligatorie actiunea Echipelor Regale studentesti. Pentru
munca de ridicare a satelor i oraselor se infiinteaza o institutie
autonoma nurnita Serviciul Social. Aceasta institutie are de
scop : a) a pregati si conduce tineretul de ambele sexe, absolventii din toate categoriile de scoli in munca de reorganizare
a satelor, inteleasa ca o obligatie cetateneasca si nationala ;
b) a crea, in acest scop, ca organ de executie al sau, Caminul
cultural, cu menirea de a conduce viata satului, prin conlucrarea
locuitorilor in interesul obstesc i prin coordonarea i unificarea

.activitatilor depuse in sat de autoritati si de initiative particulare ; c) a organiza si conduce opera de cunoastere a tarii, prin
cercetari monograf ice, care vor forma temelia lucrarilor Servi-

ciului Social ; d) a organiza scoli pentru educatia satenilor si
orasenilor, in vederea activitatii Caminelor culturale i coli
pentru pregatirea tinerilor chemati la Serviciul social (art. 1).
Absolventii de ambele sexe ai Universitatilor, ai scolilor si insti-

tutelor superioare sau speciale, sunt obligati sa implineasca
Serviciul Social la sate si s prezinte, pentru a-si primi diploma,
tin certificat doveditor... (art. 5)".
Un an mai tarziu, la 19 Octomvrie 1939, ia fiinta, prin Decretul-lege din 19 Octomvrie 1939, Frontul national studentesc.

Pentru intarirea fortelor sufletesti, morale si fizice ale tineTetului studentesc roman i pentru dezvoltarea disciplinata a
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activitätii sale, toti studentii dela Universitatile i coalele de
invatamant superior din Romania vor fi incadrati in Frontul
national studentesc (art. 1). Frontul national studentesc este o
organizatie de educatie nationala, culturala i sociala, in care
intra toti studentii pastrand calitatea de membri pe toata durata
studiilor lor superioare (art. 2). Frontul National studentesc
tinde sà dezvolte in membrii sai sentimentul iubirii de patrie si
Rege, sentimentul solidaritatii nationale, puterea de jertf, a, deprinderea indeplinirii datoriei, a punctualitatii, precum i sentimentul onoarei (art. 3)".
Intaiele tabere de munca de folos obstesc au functionat in
vara lui 1937 ; Serviciul Social si-a inceput activitatea in vara
1939, iar Frontul National studentesc s'a constituit la sfarsituI
lui 1939. Sub presiunea imprejurarilor, care impuneau folosirea
bugetului necesar pentru organizarea Serviciului Social la inarmare si prezenta la regimente a absolventilor de scoli superioare
si speciale, aplicarea legii Serviciului Social a fost suspendata
in asteptarea unor timpuri prielnice dezvoltarii activitatii ei",
prin decretul-lege din 13 Octomvrie 1939.
Ideile conducatoare ale acestei reforme au fost exprimate in
numeroase randuri de Inaltul ei Initiator.
Cresterii tineretului trebue sa-i fie acordata o purtare de grija
intru nirnic mai scazuta cleat problemelor, ce se ridica in fata

generatiei mature. Inaltarea i intarirea noastra nu o putem
face numai prin masuri cu rezultate imediate, ci i prin o temei-

nica pregatire a viitorului. Acest viitor este strans legat de
generatiile care vor veni ; iata de ce am facut acea chemare
catre copiii Tarn Mele, copiii de astazi, care vor fi cetatenii de
maine" (8 Iunie 1939).
Trecutul vitreg, care a impiedicat actualizarea posibilitatilor
neamului nostru face o astfel de actiune deosebit de necesara.
R omanul are atatea ca1itäti, atatea virtuti i atatea posibilitati,
care in nenumarate imprejurari au dormit si care numai prin

avantul de neinvins al tinerimii trebuesc aduse la lumina si
puse definitiv in slujba patriei" (8 Iunie 1936).

Dezorientarea si lipsa de ideal de dupa razboiul din 1914
1919 sunt un alt motiv al reformei aduse cresterii tineretului.
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De unde a rasarit nevoia de a crea aceastä miscare cred ca este
usor de ghicit. Ea este o urmare a razboiului. Tineretul nostru
crestea farä nici un ideal. Atatea manifestatiuni morbide se aratan, care pentru aceia cu dragoste de neam i cu simtul raspunderii viitorului puneau o problema vitala: Ce va deveni aceasta
tara atat de frumoasi, atat de bogata, daca generatia de maine
traeste in aceasta lipsa de avant, aceasta lipsa de ideal pentru
lucruri frumoase si utile" (2 Decemvrie 1935).
Telul cresterii noi este reinnoirea sufleteasca a neamului" (8
Iunie 1935), un suflu nou in tara romaneasee (6 Iunie 1938).
,,Acest tineret crescut in acelasi ideal,
caruia ii faurim un
suflet unic, plin de avant, de incredere in slujba unui nationalism constructiv, fara de prihana,
maine cand va fi varstnic, ne va da un popor care va fi in orice imprejurare la inaltimea sacrificiilor cerute de un patriotism desav5rsit" (8 Iunie
1936). Generatia noua trebue sa stie sa plarnadeasca Romania

cea noua, a Românismului biruitor" (8 Iunie 1936). Si prin
Romanism vreau sa inteleg scoaterea virtutilor latente ale acestui

neam, ca sà faca din el una din gintile cele mai puternice
cele mai falnice ale lumii" (27 Aprilie 1937).
Ca lea acestei reforme o constitue intregirea instructiei prin
.educatia fizica, o politica si munca manualä. Trebue s. largim
putin cadrul co1ii. Astazi nu mai este numai cartea, ci este
armonia perfecti intre minte, suflet i corp, care trebue sa
existe" (26 Octomvrie 1933). Lucrul nostru se face pe cat se
poate in aer liber. Traind in mijlocul naturii, irnbiband trupul
cu aer curat, vroim sa crestem tineretul astfel, ca sa jevie cetateni puternici, curati si voiosi" (2 Decemvrie 1939). Cresterea
tineretului in asa fel ca s devie cetateni vesnic constienti de
drepturile, dar mai presus de toate de datoriile lor, iata nazuinta
la care trebue sa tinda scoala, biserica i toata societatea roma-

neasca" (18 Decemvrie 1924). Samburele cresterii noi nu se
gaseste in manifestarile ei de ordin formal. Multa lume nu
vede in toata aceasta miscare decat partea ei pur formalistica,
formatiuni, ceremonialuri, costum, salut, etc. Acestea nu sunt
scopul, ci numai mijlocul" (2 Decemvrie 1935).

Tineretul trebue sa se dezbare de individualismul, in floare
inca, si sa se pregateasca sa-si cunoasca i sa-si indeplineasca
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cat mai bine viitoarea functiune in cadrul colectivitatii nationale. Aceste generatii, pe care le crestem cu drag si grija, trebue sa aiba constiinta ca orice cetatean dernn de acest mime,
este toata viata un ostas al Tarii. F iecare
incepand cu Regele,
cetatean este o rotita in mecanismul statului, i pentru ca intregul

organism sa fie pe deplin de folos, trebue ca fiecare, la locul
unde 1-a asezat soarta, sa-si faca pe deplin datoria, manat de un
singur gand i calauzit de un singur suflet, acel al neamului

sau" (8 Iunie 1936). Nu trebue sa stim multe pentru noi, ci
pentru toti.... Fiecare locuitor, care traeste aici pe pamantul romimesc, are menirea harazita de Dumnezeu pentru binele colec
tiv. Primul ministru i maturatorul de strada au aceeasi importanta sociala, dac Ii indeplinesc cu constiinciozitate menirea
lor, fiecare in spatiul sau" (5 Octomvrie 1937).
Potrivit acestor legi, intreg tineretul romanesc trece prin scoala
Strajeriei, a Pregatirii premilitare si a Muncii de folos obstesc.
Este obisnuit sa comande si sa se supuna, pus sa lucreze Cu
bratele, deprins din vreme cu disciplina i activitatea militara.
Jar cei ce se pregatesc pentru posturi de conducere, in scoli spedale i superioare, viitorii invatatori, preoti, medici, agronomi,
veterinari, administratori, functionari de tot felul i liberi prof esionisti, Ii insusesc experienta Echipelor Regale, care le arata
ca tara are nevoie de o generatie de pionieri care sa organizeze
sanitar, edilitar, economic, cultural Romania rurala, i, prin
Frontul national studentesc, care le ofera posibilitatea de a-si
(Aeli trupul, de a cultiva artele si de a se asocia pentru interese
sti;ntifice.

Rezultatele atinse in anii de functionare de pang acum de
Straja Tärii, Munca de folos obstesc, Echipele Regale sunt
considerabile. La 1 Octomvrie 1938, Straja Tarii numara peste
15.000 comandanti i comandante, 2,1 milioane strajeri i strajere, 80.000 sportivi, 14.000 arcasi, 13.000 soimi si 15.000
membri in Asociatia crestina a tinerilor si a tinerelor i organizase peste 450 tabere si colonii la munte i la mare. In anul
1939 fiecare din aceste cifre a sporit u mult. Echipele Regale
studentesti efectuasera, pana in toamna 1939, 220 campanii de
lucru in 150 sate, cu peste 1600 studenti dela toate Facultatile
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si §colile speciale, incadrati de 950 medici, agronomi, veterinari,

silvicultori i alti tehnicieni. Printre rezultatele activitatii lor
se numara 315.000 consultatii medicale, 15.000 analize, 12.000

injectii, 70.000 consultatii veterinare, 80.000 vacinari, 210.000
injectii la animale domestice, crearea a 150 pepiniere, procurarea a 54 vagoane de samanta selectionata, organizarea a 5000
stupi sistematici, construirea a 600 platforme de gunoi, tinerea
a 250 cursuri agricole si a 26.000 lectii de gatit i croit, 200
constructii (camine, cooperative, bai, biserici), repararea si
construirea a 600 poduri si 1200 fantani, organizarea a 3000
sezatori. Taberele de munca de folos obstesc au concentrat in
doua campanii de lucru 30.000 premilitari din licee i coli superioare i peste 400.000 premilitari rurali. Diversitatea mare
a lucrarilor pentru care au fost cerute i pe care le au executat,
incepand dela lucrari edilitare locale pada: la sapaturi arheologice, relmOduriri i lucrari de fortificatie, poate fi cunoscuta
din clarile de seama anuale ale inspectoratului general pe anii
1938 si 1939.
Rezultatele morale atinse pot fi inventariate mult mai greu_
Dar indiciile unei modificari a atitudinii copiilor si a tinerilor,
in ultimii ani, sunt numeroase. Purtarea schimbata a copiilor
dela tara fata de strainii de satul lor, de cand cu introducerea
strajeriei, a fost adeseori remarcata, de automobilisti indeosebi.
In timp ce, inainte de zece ani, se amuzau s puna cuie i cioburi
de sticla in fata masinilor in trecere, sá tipe i sa se strâmbe la
calatori, ei se aliniaza azi cu o surprinzatoare uniformitate, in
Rasaritul i Apusul, Sudul, Nordul si mijlocul t5.rii, la marginea
§oselii §i striga cu bratul ridicat salutul Sanatate !". Au de-

venit, adeca, din mici individualitati anarhice, strajerii Ora,
Astfel de habitudini arat i fixeazi un control nou al tinutei
§i aparitia sentimentului unei functii de implinit, fie ea chiar
numai aceea de a spune Sanatate !" si aparitia unui orizont, ce
depaseste satul i cuprinde intreaga colectivitate româneasca.

Aceeasi structura noua sufleteasca o arata elevii scolilor secundare, in care programul Strajeriei e condus de elemente cu
avant ori de cei care au avut parte de cotnandanti cu pricepere si

prestigiu la Pregatirea premilitarl si in tabara de munci de
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folos obstesc i studentii tineri. Sportul, excursiile, cantecul,

misiunile de ordin social in paturile nevoiase, cunostinta responsabilitatilor din meseriile i mediile cu care li s'a inlesnit
contactul le dau o alta comportare. Puterea de atractie a tiparului uman, cultivat, pana acum, in orasele tarii, amestec
hibrid intre un Occident privit numai pe bulevarde i pasivitatea
locvace, mostenita din epoca orientalizarii paturii noastre de
sus, isi pierde autoritatea in fata vioiciunii lor intreprinzatoare
si a spiritului de solidaritate, care ii impinge sa se ocupe de camarazii lor si de colectivitate.
Insemnatatea, pe care o pot ayea Echipele Regale studentesti,
pentru formarea unui tip nou si deplin de functionar si de liber
profesionisti, a fost remarcata de toti cei ce au vazut la lucru
unul din aceste manunchiuri de tineri, stimulati sa aibe initiative si sa-si puna in fapta vrerile de mai bine si pregatirea. A
fi izbutit s vezi de ce are, intai de toate, nevoie un anume seat
in care ai fost trimis impreuna cu cativa alti tineri de varsta ta,
sa duci la bun sfarsit planul conceput, obtinand ajutorul autoritatilor i solidarizarea functionarilor locali si a satenilor,
invingand felurite greutati din cele dela inceputul i mijlocul
drumului, izbutind sa-i deprinzi pe localnici sa-si ajute singuri,
este o experienta cum nu poate fi alta mai decisiva, la inceputul
unei cariere. Tinerii, care au avut parte de ea, nu mai raman
numai medici, agronomi, veterinari, avocati, invatatori, care
stapanesc pregatirea generala a meseriei, ci devin medici, agronomi, veterinari, avocati, invatatori, care au aflat, dela inceput,
ce se cere in momentul acesta al Romaniei dela cineva cu functiunea lor. Reluarea intensa si, din nou, pentru intregul tineret
de absolventi de scoli speciale si superioare, dupa trecerea crizei
internationale actuale, a acestei scoli a realitatilor si a initiativelor, poate forma Romaniei viitoare conducatori de un stil
nou, de care e nevoie pentru desavarsirea ei.

Aparatul educatiei noi e inca in plina lupta a inceputului.
Se gaseste in fata unui rest insemnat din neincrederea parintilor crescuti aminteri ; a putinatatii elementelor, care sa fie cu
adevarat pilde vii ale tipului nou de Roman urmarit, in cadrele ce au trebuit formate in graba ; a dificultatilor materiale,
11

642

REVISTA FUNDATIILOR REGALE

a imprejurarilor generale incordate; a sfielilor inceputului, care
marginesc Inca folosirea in mai mare masura a conducerii tineretului, prin sine insusi. Dar actiunea lui a pornit si progresul
spre ceea ce trebue sa fie este continuu. Daca va fi sprijinit
si imbunatatit intiuna, roadele prevazute de Cel Care I-a conceput nu vor intArzia sa revolutioneze in bine viata colectivitatii
politice românesti.
ANTON GOLOPENTIA

