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MUNTER OG KAOTISK 
GENERALFORSAMLING

MDS-valget d. 5 september 
var det bedste møde i hele 
den forløbne sæson. Der ek
sisterede fra begyndelsen 
den største spænding blandt 
de næsten hundrede mennesker, 
der på en eller anden mærk
værdig måde havde presset sig 
ind i den røde sal, og da be
styrelsen gjorde sin entre, 
begyndte gnisterne at sprin
ge rundt i lokalet.

Der var lagt op til denne 
generalforsamling så stærkt 
som aldrig før; der var i da
gene forud blevet hevet og 
trukket i snore bag kulisser
ne, men enhver generalforsam
ling har sine overraskelser, 
hvad der naturligvis kun er 
endnu et tiltrækkende moment.

Form&pden lagde ud med en 
beretning om årets arbejde og 
forsøgte at bortforklare for
eningens ansvar for underskud
det afbrudt af vittige og min
dre vittige bemærkninger fra 
forsamlingens side. De for
tvivlede forsøg på at place
re skylden alle andre steder 

end netop hos hovedbestyrel
sen fremkaldte protest, og 
mens dirigenten - Seest - for
tvivlet svingede med Fledeli- 
us' klokke, afsluttedes Pa?chs 
tale med kommentarer fra al
le sider af salen. PLATON var 
også genstand for formandens 
smigrende opmærksomhed, bl.a. 
hæftede han sig ved dets på
stand om, at der kunne spa
res ca. 100 kr. ved at nøjes 
med et enkelt orkester. Det
te førte med sig et lille pri
vat opgør mellem bestyrelsens 
medlemmer , der afsluttedes 
med dirigentens bemærkning: 
"Dette kan vi ikke blive ved 
med. Videre!"

Derpå trådte kassereren 
frem i rampelyset og afgav 
afbrudt af latterkluk både 
fra egen og andres side en 
mere usmikket økonomisk be
retning, der stemte overens 
med de oplysninger,vi tidli
gere har fremført. Igen udvik
lede der sig en detaildiskus
sion om smørrebrødsindkøb, 
der betød at Seest atter måt-
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PLATON
METROPOLITAN SKOLEN 

Struenseegade 50 - København N.
Giro 63526

Ansvarshavende redaktion: 
Henning Christophersen (tlf. HO 2674) 

Finn Nielsen (tlf. 7018 62) 
Tryk: G. N.- kontor offset

Hr. Biener - Larsen havde 
tilkendegivet at være til
freds, hvis blot 25-JO discip
le ville komme til musikefter
middagene, så det var en stor 
og glædelig overraskelse, at 
premieren tiltrak hele 80 til
hørere. At der var en så stor 
interesse i gymnasiet for po
pulær - i dette ords bedste 
forstand - klassisk musik 
har sikkert forbavset mange. 
En fin fødselsdagsgave til 
skolen sanglærer.

np.

VI UDVIDER
Sideantallet er blevet ud

videt til 16 sider - læsestof
fet er blevet forøget. Det er 
sidste nummers gode modtagel
se hos læserne, der har givet 
os mod til dette skridt. For 
at kunne klare dette økonomisk 
har vi desværre måtte foreta
ge en prisforhøjelse, så vi 

håber fortsat på læsernes 
støtte og interesse!

Hr. Lund Nielsen har været 
indkaldt under efterårsman
manøvrerne. I gymnastik har 
hr. Idorn vikarieret.

Næste mimer af FLAT ON ud
kommer fredag den 11 oktober 
- umiddelbart før efterårsfe
rien.

POLITISK FORENING
Det vil blive forsøgt at 

dame en politisk studiekreds 
herpå skolen, og den vil, hins 
den realiseres, afholde må
nedlige møder i vintersæso
nen. Enhver, der er interes
seret, kan henvende sig hos 
Henning Christophersen i 
III ks.A.



SUCCESFULD IDRÆTSDAG 
TRODS STYRTREGN

(Platons» udsatte« korrespondent)

^ncbnarck

Hundreder af metropolita- 
nerfadder, der dansede heno
ver stadions grønsvær i et 
fortvivlet forsøg på at fin
de takten, var for Deres ud
sendte medarbejder idrætsda
gens højdepunkt. Den metropo- 
litanske individualisme blev 
endnu engang konstateret som 
levende i bedste velgående, 
og var under anførsel af et 
par skægprydede herrer gen
stand for mængdens hyldest.
Efter at vor skole således 

havde gjort sin entre under 
almindelig opmærksomhed, kun
ne stævnet tage sin begyndel
se, og en officielt udseende 
herre fremførte en øm téte- 
a-téte med en mikrofon, der 
gentog smukke og dybtfølte 
ord om landets sportstrænede 

ungdom og glæden over at væ
re med. Derpå opfordrede han 
forsamlingen til at "hjælpe 
med til at synge, når flaget 
skulle hejses". Da det imid
lertid hurtigt konstateredes, 
at han var i besiddelse af en 
velklingende røst, følte de 
mange mennesker, at han ab
solut ikke havde bistand nø
dig, og at det ligefrem kun
ne opfattes som en fornærmel
se, hvis de hjalp til.
Da bifaldet havde lagt sig, 

og flaget i den silende regn 
havde viklet sig om flagstan
gen, forlod de mange tusinde 
elever banen sitrende af kul
de og begav sig til dagens 
konkurrencer.

Deres medarbejder hengav 
sig for en stund i spekula-
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^-ortéat Ira forriden . ..

GENERALFORSAMLINGEN

^-ra 

alAtemningen

te gribe ind,.
Da tæppet gik for anden akt, 

fik kritikkerne ordet. Finn 
Nielsen fra PLATON tilbragte 
et stykke tid med at pille 
ved regnskaberne, og fandt 
flere poster der var opført 
forkert, oplyste at andre slet 
ikke var opført og sluttede 
endeligt med at foreslå, at 
man nægtede at godkende regn
skabet. Øjensynlig gik det ik
ke op for den ærede forsam
ling, at en sådan beslutning 
ville have givet klarere li
nier ved valget.
Da formanden havde repli

ceret, gik mam over til val
get, der i henseende til ka
os ikke afveg fra tidligere 
år. Arrangørerne havde øjen
synlig overset den omstændig
hed, at 100 mennesker skulle 
afgive 3 stemmer under kon
trol. Der blev ialt opstil
let 7-8 kandidater, men det 
var allerede fra begyndelsen 
klart, at interessen ville 
samle sig om blokken "Hansen- 
Jepsen - Holst", Jette Kehlet 

og Gylling. De tre første re
præsenterede et fællesprogram, 
Jette Kehlet fremhævede be
tydningen af, at der var en 
pige i bestyrelsen, og hun 
blev i mere end en forstand 
understøttet af Perch, der 
naturligvis greb lejligheden 
til at få splittet det "grim
me" triumvirat. .Femtemanden 
Gylling brugte sin tid til at 
efterlyse bestyrelsens tak
nemmelighed mod ham for hans 
færdselsfilm. Unægteligt et 
svagt program, men publikum, 
eller rettere de der sad nær
mest og som stadig havde et 
overblik over hvem der talte, 
"slugte" det. Indtil det sid
ste havde man ventet, at for
manden Perch ville prøve lyk
ken endnu en gang, men mate
matikkernes reaktion på hans 
venlige sidebemærkninger om 
deres karakter, og i det he
le taget den stemning der be
herskede lokalet, fratog ham 
muligvis lysten.

Den bestyrelse, der udkry- 
staliserede sig af den vok- 
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HISTORIEUNDER
VISNING I U.S.A.

Beklageligvis meddelte vi 
i forrige nummer, at bladet 
VI UNGE var overtaget af Kon
servative Gymnasiaster. Med
delelsen, som vi havde fra 
Dagens Nyheder, er ikke rig
tig. KG forsøgte at skaffe de 
nødvendige midler til overta
gelse af bladet, men det lyk
kedes ikke, og man nåede ik
ke engang så vidt som til at 
forhandle med bladets ejere 
om salget.
VI UNGE er derfor med det

te skoleårs begyndelse gået 
ind efter et års levetid. Dets 
stifter og leder var PLATONs 
tidligere redaktør Ole Olsen, 
der gik ud som matematisk stu
dent i 1956.

At det er en indviklet og 
alvorlig sag, når Peter vil 
bringe morgenmælk ud, frem
går klart af skoleloven,hvor
af vi skal citere følgende 
mundfuld: "Efter de i lov nr. 
226 af 11 juni 195d om arbej
derbeskyttelse indenfor han
dels- og kontoristvirksomhed 
§17,stk.J givne regler, kan 
kommunalbestyrelsen efter for
handling med skolekommisionen, 
skolenævnene - hvor sådanne 
findes - og fælleslærerrådet 
udfærdige en vedtægt, der for
byder eller begrænser anven
delsen af børn til den ved 
lovens §38,stk.2 og §17,stk. 
2 tilladte budtjeneste." Vi 
kan berolige MDS-formanden, 
mælkeslæber Holst, med at lo
ven kun gælder for folkesko- I

Fra USA er der kommet en 
interessant nyhed på histori
eundervisningens område. Om 
det der er sket kan kaldes et 
fremskridt, skal vi lade væ
re usagt, det vil vi overla
de til autoriteterne, men kort 
fortalt så har man på flere 
skoler forsøgt at give histo
riepensumet i avisform. Man 
tænke sig, at man en årle mor
gen indfinder sig på skolen, 
og der på sin plads finder 
lagt en avis med overskrif
ten: "Cæsar myrdet under se- 

j natswødet i aftes!" Ved en 
nærmere gennemlæsning af den 

. pågældende artikel får man en 
| indgående skildring af hele 
i optrinet. Derefter læser man 
om den almindelige romers syn 

| på begivenheden, og endelig 
henviser bladet tilden leden
de artikel. Derudover omta- 

: les gårsdagens væddeløb i cir- 
; kus Maximus samt de øvrige 
begivenheder, der har fundet 
sted både i byen og i verden 
udenom. For at koncentrere 
så mange historiske begivenhe
der som muligt har man dog 
måtte snyde lidt med hensyn 
til datoerne.

Denne undervisningsform er 
endnu kun på forsøgsstadiet. 
For udenforstående synes den 
at være blot et overgangsled 
til tegneserieprincippet!

Ph.
leelever, men efter anmodning 
har vi ikke noget imod at un
dersøge, hvordan det ligger 
for hans vedkommende.


