
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


METROPOLITANSKOLEN



HJEMMELAVET PÅLÆG

A. Trebbien
Ratdzausjade 3^

NO J016

Herrefrisør
v/ W. Schrøder

Jagtvej 25 - Ægir 4404
Klipning 4,oo Kr.

CHRISTIAN F. RØMER
Boghandel

Skindergade 29 Mi 3130

Mejeriet „Trio“
P. Winum-Andersen

Borups Allé 123 , Tit. 3412 92

ISBAR
gør hjernen klar 
på soft-ice bar

hos 
R. ANDERSEN 

jagtvej 23

Jagtvejens Messe 
Aage Jørgensen 
Jagtvej 27 

Telefon Taga 7656

Viktualier & 
smørrebrød

si 

»JYDEN«
Rantzausgada 35 B - TIL Nora 441 2 y

Fr. Haagensen, 
Vin-Kolonial-Kaffe. 
Borups Allé 6.

Telefon Taga 2010

■a____



Hrv.M
LID?'s formand, oteen Juhler, gjorde os for nogen tid siden 
opmærksom på, at når vi i sidste nummer af PLATON skrev, at 
MDR var foreningen med de to halvårlige arrangementer, så 
var det forkert, for vi havde jo skolebal den 29. februar. 
Ganske vist efter PLATON vat udkommet, men alligevel!
Ganske rigtigt, Juhler, ganske rigtigt. - Vi trækker vore 
slemme ord i os igen, og kan måske nu være så drilske at 
kalde MDR for foreningen med kvartalsarrangementet? - - - 
- - - Ja, det var rigtigt; - vi havde skolebal. -
- Tror du måske, vi nogensinde kan glemme det? - Glemme Mel
vis, hans gentlemen, the dleepwalkers, Palle og alle de, der 
var med til at gøre skoleballet til en uforglemmelig oplevel 
se? - Nej, dertil var aftenen for begivenhedsfuld!

Indmeldelser modtages af 
formanden, kontorchef i 
undervisningsministeriet 
V Martensen-Larsen, og af 
sekretæren, højesterets
sagfører Carl Heise.

I sidste nummer af PLATON efterlyste vi noget mere mødeakti
vitet fra MDR (foreningen, der aldrig holder ordinære råds
møder?) samtidig med vi udsendte gallup-skemaer. To af 
spørgsmålene lød: "dynes du godt om MDR's arbejde?" og "Øn
sker du flere arrangementer (de lødige)?"
Resultatet af denne undersøgelse er ganske forbløffende, når 
man drager i erindring, at MDR's forretningsudvalg ikke ind
kalder til de ordinære rådsmøder med den begrundelse, at der 
"nok ikke er nogen særlig interesse for det".
Prøver vi at regne svarene på ovennævnte spørgsmål ud i pro= 
center, så får vi at vide, at kun 17'% mener, at MDR's arbej
de er godt. Resten enten ikke ved det (38%) eller må svare 
nej (45%).
At MDR slet ikke arrangerer nogle lødige aftener, forstås 
heller ikke. Det er hu over et halvt år siden et sådant er 
arrangeret fra MDR's side, okulle det mon også her skorte på 
manglende interesse? - Næppe; - 57% af de, som har svaret 
på vor gallup-undersøgelse ønsker flere lødige arrangementer. 
Der er endnji et stykke tid til skoleåret er forbi, - så det 
kan nås endnu, MDR! - God arbejdslyst!
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Tyskland idag,V: Eine Stadt....
I vor Tysklands-serie bringer vi den
ne gang et indlæg fra en ung tysker, 
dtykket er skrevet af en 22-årig læ
gestuderende, Gernot Bewer, der først 
sendte nedenstående indlæg til et 
større vesttysk dagblad i forbindelse 
med en debat om den vesttyske ungdom; 
- bladet nægtede at bringe det!

specielt hentyder til Østberlin, selv 
om det i og for sig godt kunne være 
tilfældet; - Jtykkets tema er Vest
tyskland anno 1964 (eller måske Dan
mark?)

Vi gør opmærksom på, at stykket ikke

Da stykket altid vil tage skade af 
selv en perfekt nysproglig oversætte! 
se (!), vil vi forsvare at bringe det 
på originalsproget; - enhver matema
tiker vil også kunne forstå det.

Dine otadt, eine Jtadt mit ihren graue 
Mauern, ihren vielen Menschen, ihren pul 
sierenden Leben und ihrer Ordnung. Vi 
wllrden sagen, eine ganz normale Jtadt 
Und doch rør diese dtadt mit ihrer Bevb] 
kerung, wovon ich berichten mbchte,etwe 
Besonderes.
Den BUrgern dieser Stadt galt ein Gesetz 
d- s besagte, dass jeder zu jeder Tagezei 
zu låcheln håbe. Und wehe dem, der diese 
Gesetz nicht befolgte! - Uberall an de 
daulen und an den Mauern hingen Plaka1 
auf denen dieses Gesetz geschrieben star 
Ja sogar durch Rundfunk und Fernsehen 'in 
de dieses Gesetz ausgerufen.
Da die Bilrger glllcklich und zufrieden we 
ren, bereitete ihnen dieses Gesetz keir 
ochwierigkeiten,und sie konnten ungezwur 
gen Is'cheln. Doch waren alle ohne Ausns 
me wirklich glllcklich und zufrieden?
An einem schbnen oonntagsmorgen wanderi 
einsam und allein ein junger Kann an de 
Hilste des Meeres entlang, an welcher di 
dtadt lag. Er schien wohl nicht von die 
ser Gegend zu sein, denn man konnte kei 
Låcheln auf seinen Gesichtztlgen erkenner 
- doch war er ein Bilrger dieser Jtadt. i 
hatte auch die Plakate an den dåulen ur

an den Mauern gelesen, die besagten, dass jeder låchelnmusste und dass e 
Gesetz war. Doch er konnte nicht lacheln. Er blickte traurig auf das Mee 
und schien nachzudenken. Nein, er konnte nicht låcheln und er wollte es auc 
nicht.»ias ging ihm dieses unsinnige Gesetz an? Langsam schlenderte er gedar 
kenversunken zur otadt. Und wie er so in Gedanken vertieft durch die otac 
schlendert, hbrt er plbtzlich eine otimme, die ihn anschreit und fragt: "»e 
rum låcheln die nicht?" Es ist ein Polizist, der jetz låchelnd ndherkomo 
und dem jungen Mann seine Frage noch einmal wiederholt. Doch, der junge Mai

Urmager & Optiker
Erik Hartmann Poulsen 
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antwortet ihm nicht. dchon haben sich 
viele Menschen wu diesen oonderling 
versammelt, um ihn mit neugirigen 
Blicken zu betrachten. "<Vas der sich 
wohl herausnimmt einfach nicht zu lå- 
cheln!" Und alles lachelt.
Man mBchte ihn verprUgeln. Kurz dar- 
auf wird er abgefilhrt, und spater zu 
2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Er 
hatte zuwieder dem Gesetz gehandelt. 
- Er ist frei. Aber noch immer gilt 
das alte Gesetz. Als er aus dem Ge- 
fUngnistor heraustritt, versucht er 
zu lacheln, aber er bringt es nicht 
fertig. Er kann es einfach nicht. Zu- 
nSchst versucht er sich vor der. Mit- 
menschen zu verstecken, denn kelner 
will ihn verstehen, kann ihn verste- 
hen und niergendwo findet er Arbeit.

Tagelang lebt er in Hunger und Elend. 
Doch bald wird sein Nichtlåcheln ent- 
deckt und zwar als er sich vor Hunger 
getrieben Apfel stehlen wollte. Man 
schiagt ihn bis zur Bewustlosigkeit 
und schleppt ihn vor Gericht. Einen 
Mann bestehend nur noch aus Haut und 
Knochen, kaum noch fahig aufrecht zu 
stehen, aber sein Stolz gibt ihm die 
letzte Kraft. Nur noch dem Namen nach 
erkennt ihm das Gericht wieder. Gna- 
denlos wird er nach einer kurzen Ver- 
handlung ohne Verteidiger (denn was 
gab es schon zu verteidigen?) zu 2o 
Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
Ob er dort wohl das Låcheln gelernt 
hat? „ , _Gernot Bewer.

REALISTER og STUDENTER
I løbet af sommeren antages et antal unge 
mænd til uddannelse.
Foruden den praktiske træning i forskel
lige kontorer omfatter uddannelsen for 
studenter 2, for realister 3 års skole
gang i Rederiets egen shippingskole.
Efter endt uddannelse har de dygtigste 
mulighed for udsendelse til udlandet.
Vordende studenter og realister, som har 
virkelig interesse for at komme ind i en 
rederivirksomhed, kan i løbet af april
maj sende en håndskreven ansøgning.
Den stiles til personalechefen og bilægges 
afskrift af sidste standpunkts- eller ter
minskarakterer (samtlige fag) samt en ud
talelse fra skolens leder eller klasse
læreren .

A. P. MØLLER
Kongens Nytorv 8, 
København K.



"BILLY LØGNEREN - I UNGDOMMENS TEATER
Fornylig havde Ungdommens Teater pre 
miere på "Billy Løgneren", dtykket 
var ikke overraskende for UT, snare
re typisk. Tendensen i Billy var i 
hovedtrækkene den samme som i sæso
nens tidligere stykke "Hold fast med 
venstre hånd".
At problemet, der blev behandlet i 
"Billy Løgneren" er det samme som i 
førnævnte, har kun lidet betydning, 
thi sjældent er et spil blevet ud
ført så oplagt som her. Og så er der 
en ekstra charme ved "Billy Løgneren' 
- den utraditionelle spilleform.

Hovedpersonen, Billy, Prøver at kom
me væk fra den lille engelske by u- 
den fremtid, men hans kamp er svag 
for han holdes tilbage af minderne, 
hjemmet og frygten for fremtiden !■ 
det uvisse, og han bliver tilbage i 
det bundløse mudderhul af en by. Men 
han skjuler sig og flygter i løgnen. 
Han fantaserer sig til det for ham 
uopnåelige.
otykkets hovedperson, Billy, spilles 
af (Villy Rathnov. delv om han på sin 
egen måde gør det blændende, sniger 
der sig af og til en Bårs Owe ind i 
hans spillestil, men hvad gør det? 
Bård Owe er jo dygtig.

Asker Larsen: "Hvorfor er uglen stu* 
denternes symbol?" ■ 
Discpi.: "Jo, den sover om dagen!" । 

Ungdommens Teater har planer om i 
den kommende sæson at opføre tre 
skuespil. Hvad man ved om disse tre 
stykker er knapt mere end titlerne: 
"The private ear - the public eye"og 
"Big Soft Nelly" samt "live like 
pigs". Set ud fra UTs tidligere repe 
toirevalg tror jeg, at man nok kan 
regne med, at stykkerne er interes
sante og er af fin kvalitet. Por at 
UT skal kunne opføre disse stykker i 
næste sæsons forløb, må det nødven
digvis have ca. I6.000 forudtegnede 
abonnementer. Det er et stort tal og 
dermed et stort mål, men det er sik
kert ikke for stort.Hvis UT får dis
se abonnementer er det teatrets me
ning at leje sig ind på Alle-scenen 
Betalingen for de tegnede abonnemen
ter vil blive sat ind på tre lukkede 
konti, en for hver forestilling.
Fordi UT er det eneste teater i Dan
mark med virkelig initiativ, ville 
det være trist om det skulle dø i 
dette dets seneste forsøg.
Blot vil det være stik imod min over 
bevisning at tegne abonnement på 
stykkerne for at støtte teatret, thi 
UT skulle kunne klare sig selv for 
at være et ungdommens teater, så tag 
endelig ikke ovenstående som en op
fordring om hjælp, men som en opfor
dring om at glæde sig selv ved at se 
tre teaterstykker, som jeg tror både 
er interessante og morsomme.

Egerod.
NB! Tilmelding til UT: oteen Juhler.
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Kæden af løsrf 
"brokker fra ht 
væver et usynl 
og klamrer si- 
Jeg rækker mii 
der svinder sc

SAMTALE MED DIGTEREN KNUD AAGAARD
af Lars Ovesen

Det vrimler 
med stram akac 
Min tankes fr: 
støbt i diktal 
De smelter mii 
og bryder min

Vi fandt ham i et sommerhus i Avedøre, hvor han finder si
ne inspirationer mellem masser af roser,kæmpekål og i sel
skab med sin kat "Richard Løvehjerte".
- Ja, katten her er tit nemmere at have med at gøre end 

mange mennesker. Vi kunne godt trænge til at lære lidt 
mere selvstændighed i tanke og levevis, som katten her 
har.

- Hvor mange bøger har De skrevet?
- Det er svært at svare på. Jeg har skrevet en halv snes 

romaner, men de er alle havnet i skrivebordsskuffen el
ler i papirkurven. Mine skuespil går samme vej. Kun 
mine digte og børnebøger er kommet på tryk. Det bliver i 
alt fire digtsamlinger og 5o børnebøger. Det er nok for
di jeg er knap så skrap,når jeg er i det lyriske hjørne, 
men det vil jeg forsøge at råde bod på. i min næste digt
samling. Jeg har nemlig opdaget, at det også kan lade 
sig gøre at sige tingene lige ud på vers.

- Vil det sige, at De arbejder på en ny digtsamling?
- Ja, og det endog på højeste gear. Hvis du vil have et 

til PLATON - så vær så godi - - - Her er et, der' hedder 
"otress", som kommer i min nye digtsamling:

dtafetordnede og matterede drømme 
spinder min søvn ind i en endeløs drøm 
af golde og hallucinerede syner.
Myriader af fikse ideer og klam gru
ætser sig fast som en kronisk utilstrækkelighed 
og lammer min tankes flugt mod frihed.

Her er jeg fc 
lider jo af st 
ingen, der v 
men de lever j 
at skrive, hvc 
- Er De en me^ 
- Ja, naturlig 

dag er komme 
fattere er s 
svare,at mar 
i sine egne 
der rører si 
ger de tanke 
eresse i lar 
man selv bev 
galt.Hvad gj 
sen til digt 
fordybelse c 
Tænk hvis di 
indre stemme 
terært og kt 
det mig insj 
ke umiddelbe 
ikke gøre fc 

-Det kunne lj 
- Man behøver

i øjnene 04 
hulspejl,se] 
ve stemplet 
på verdenen 
i, at der il 
her på hunge 
dens befolkr 
negrenes vi] 
forsvinder i 
længe vi lev 
som en beste 
være nogle, 
det gælder j 

- De har en gs 
” Ja. Oprigtig 

konkurrences 
ger af den, 
le klima og 
jeg har fors 
lighed for e 
Men gang på 
stjerner næs



teser stykket ud i 
ans dystre konturer 
let af' magtesløs tomhed, 
aridt omkring min vilje, 
ie bønner mod livet, 
idkorn i tågede nuer.
Ldklædte, kolde myrer 
c autoritetstro.
’lugt stækkes med lænker 
s egoistiske digler.
"e og vaklende trods 
askelige modstand.

gangs skyld meget aktuel. Alle 
i vor tid. Hvad det er, er der 
lige "bortset fra psykiaterne,
>å af det. Jeg har her forsøgt 
det føles.
ilvoptaget mand?
ir jeg selvoptaget. Men når man i 
langt,at man siger, at visse for 
istaltede kulturpaver, så må jeg 
bliver digter ved at fordybe sig 
ir og forestillinger om det liv, 
zring en. Når man så tilmed opda- 
i gør sig, har aktualitet og int- 
;ørre kredse, end de små cirkler 
sig i, er det hele vel ikke så 
fx. J.P.Jacobsen eller H.C.Ander 
Det gjorde deres trang til selv- 
’tolkning af det, de så og følte.
mennesker ikke havde fulgt deres 
ville vi i dag have følt os lit- 
:lt fattigere. Jeg har altid la- 
i af mine omgivelser.At man så ik 
irstår min tolkning, det kan jeg
>om om De var pessimist?
være pessimist for at se sandheden 
ige den videre som set i et 
man så løber den risiko, at bli- 
-øgner og fantast.Men når man ser 
_ng sig,så må man da give mig ret 
? noget at le ad. Jeg tænker 
len,der truer en tredjedel af jor 
på de spanske henrettelser, på

- UJA,og hvem ved hvor mange, der 
; glemsomhed bag jerntæppet. Så 
en verden, hvor utrygheden hæn^r 
trusel over vore hoveder, må der 
;ør opmærksom på disse farer. Thi 
te alene dig og mig, men os alle, 
igt, at sport er pop?
;t er jeg alvorlig bange for, at 
in og den mentalitet,som udsprin- 
;d til at undergrave det kulturel 
crati. Demokratiet skulle jo,hvis 
det, give hver enkelt borger mu- 
■sonlig menneskelig udfoldelse, 
ser vi, hvordan enkelte sports
iliver forgudet for en præstation

^HERMAnE'S magasin
herre . JUNIOR . DRENGE

NØRREBROGADE 158 . TAGA 1013 .

Originale Terytene 
Benklæder m bælte, 
.stærke, kR:58. 
NYLON VINDJAKKER 
Drenge ,6-l$ar.....
Voksne............. 68^

Altid nyheder at se 
hos 

Herman E.

der absolut ingen gavner. Jeg har ik
ke noget imod, at folk dyrker sport for 
deres sundheds skyld, men det er mig 
ubegribeligt, at folk vil lade sig nøje 
med at se en kamp i TV, når der findes 
andre værdier, der virker igangsættende 
og aktiviserende for den helt store glæ 
de, som det er at bygge med på hele men 
neskehedens udvikling. Der må være no
get galt, når the Beatles, Bivis Pres- 
ley etc. kan tjene en formue på at fyl
de folk med de fladeste banaliteter.me
dens de, der føler sig kaldet og arbej
der alvorligt på at give tilværelsen et 
dybere sigte ofte må leve på et existeis 
minimum, oelvfølgelig ved jeg godt, at 
det kan være svært at skelne pop og æg
te kunst. Por mig at se er pop kun nog
le sentimentale overfladekrusninger,der 
intet som helst kræver af dens publikum 
medens den ærlige kunst kræver en per
sonlig indsats. Det er sådan her i li
vet, at det man opgiver uden kamp ikke 
har nogen værdi, medens det man må kæm
pe for er med til at gøre tilværelsen 
stor og rig for hver enkelt af os.



KOMMENTAR:
Gallupundersøgelsen indbragte ialt 88 
besvarelser. Det er for ringe! Det 
er virkelig sørgeligt at konstatere , 
at skolens befolkning er så sløv, at 
flertallet af den ikke gider gøre sig 
den umage, det er at sætte en 2o-3o 
krydser for derefter at smide skemaet 
i en til samme formål opstillet kasse 
-Nok om det. Et resultat fik vi da,og 
det kan vel også være muligt at dømme 
et og andet ud fra 88 besvarelser. 
Disciplene giver først et stort til
lidsvotum til skolen, hvorefter et 
lidt (for?) stort antal bedyrer, at 
de lider af den tvangstanke,at en el
ler endog flere lærere er på nakken 
af dem. Det kan vi ikke ha'. Vi må fra 
PLATONs side på det allerkraftigste 
indskærpe over for lærerne, at de i 
fremtiden må afholde sig fra hekse
brænderier, inkvisitioner etc.
Morgensang kan de fleste godt lide; 
der går jo også lo-15 minutter af før 
ste time, så det forstår vi.
Hvad angår gymnastikundervisningen , 
så er det vel nok godt for hr. Volmer 
Hasmussen, hr. Tang, hr. Asker Larsen 
og hr. Lund, at de også underviser i 
andre fag!
At et stort flertal interesserer sig 
for politik er ganske glædeligt, men 

sørgeligt er det, at det er såre sjæ 
dent, man får lejlighed til at se no
get til det.
At "ved ikke" ved spørgsmålet om mai 
er tilhænger af Horn-unionen eller e, 
er så uforholdsmæssig stort tyder pi 
mangelfuld og d’rlig oplysning.
Det ser alligevel ud til, at chokrap
porten angående tobaksrygning ha: 
hjulpet en del. Sidste gang PLATO: 
foranstaltede en gallupundersøgels 
(ca. 2-j år siden) var stillingen fif- 
ty-fifty. Det mærkeligste er vel no: 
at 2 har besvaret spørgsmålet me< 
"ved ikke", - men det er måske mari
huana?
Hvad angår spørgsmålene om MDB henvi
ser vi til side 3■ 
"Dnsker du 5-dages skoleuge med 7 ti
mer daglig?" lød et af spørgsmålene 
De svenske skoleelever stemte for e 
par år tilbage om samme spørgsmål.De 
var også hinsidan flertal for nej,me: 
ikke så stort som her.
Til sidst Ulla Dahlerup. Hesultate 
af dette spørgsmål synes sikkert e: 
smule uventet. Interessant er det a 
se, at kun 3 af de 23 piger, der ha 
besvaret spørgsmålet, siger "ja"!
Hvad angår valget af orkester, så ha 
vi aldeles ingen kommentarer!!!

Omlder det 
fe" musikinstrumenter 
" gaar man i egen 

interesse til
Skoubogade5 - 11636

sp%25c3%25b8rgsm%25c3%25a5l.De


GALOPPENS UDFALD^
Ireng Pige Real Ig Hg Hig
65 23 14 18 45 11

Ks.
4

Ns.
23

Mn.
61

Ir du tilfreds med at gå på Metropolitanskolen?
ja
73

nej

7

ved ikke

8
[ener du at have en ell. flere lærere på nakken? 21 48 19
ynes du om morgensangen? 51 27 lo
ynes du, gymnastikundervisningen bør ændre form? 51 29 8
.ør "religionsundervisningen" afskaffes? 23 61 4
■ør religionsundervisning være et eksamensfag? 11 77 0
r seksualundervisning i Hig for sent? 82 3 3
ror du - i almindelig kirkelig 
ortolkning - på Gud? 29 47 12
nteresserer du dig for politik? 56 22 lo
ekender du dig til et politisk parti? 15 7o 3
r du tilhænger af NATO? 4o 2o 28
r du tilhænger af Rom-unionen (Fællesmarkedet)? 32 22 34
ympatiserer du med Atomkampagnen? 34 35 19
yger du? 33 53 2
rikker du øl og spiritus når og hvis lejlighed gives ? 7o 12 6
ynes du godt om MDRs arbejde? 15 39 34
asker du flere arrangementer (de lødige)? 5o 21 17
tisker du flere fridage i efterårshalvåret 
å bekostning af forårshalvåret? 7 71 lo
asker du 5-dages skoleuge m. 7 timer daglig? 29 53 6
ynes du om det nye karaktersystem? 4° 33 15
ynes du, dine karakterer er retfærdige? 44 27 17
1, men det er måske fordi du ikke 
eser mere end ca. 2 timer daglig? 36 33 19
jener du penge i din fritid? 4o 47 1
sner du, de synspunkter Ulla Bahlerup er kommet 
sd i den løbende debat er rigtige? 27 38 23
zilket orkester kunne du tænke dig til skoleballet?
. pigtråds 44; - b. trad jazz; 26; - c. mod. jazz; 6 ; - d,.underholdn.: 12.

CNEd LU, PLATON ER GENIALT? 88 0 0

FOTO-KINO
— gå til fagmanden

H.W. FOTO
Rantzausgade 28 A 

Tlf. No. 3841



Resultat;
De personlige stemmer er anført i parantes.

A. oocialdemokratiet Geert Rasmussen 13 (o) 8^
B. Radikale venstre - 4 3%
C. konservative Mogens Pelånt 51 (lo) 33%
D. Venstre oteffen Bech 2 (o) 1%
E. Retsforbundet Niels Mølgaard 1 (o) 1%
F. docialistisk Folkeparti Dorthe Rasmussen 23 (6) 15%
K. Kommunistisk Parti ( Vrogaard ) 17 11%
R. Dansk Gamling Heegaard 36 (6) 23%
U. De Uafhængige - 8 5%

155 loo%

Enoch
DANSESKOLE

ved Lis og Enoch Viggo Pedersen

3ire*hoH
(^azi-cfans) 

begyrden nu!

begyrdjare og 
viderekomne.

6
Unotezvisning

MIMI!
ST. KONGENSGADE 21

PROGRAM

Telefon Palæ 170

Som det bør være alle bekendt afholdtes der på PL 
TONs initiativ fredag den 13« marts her på skolen 
politisk møde, hvor repræsentanter for de forskelli 
partiers ungdomsorganisationer talte partiernes sa 
Efter indledende bemærkninger fra Rektor og adjun 
Hagel,der ved almindelig larmen blev valgt til dir 
gent, fik først Geert Langstrup Rasmussen Hmnb o 
det i

langstrup var i den situation, at han skulle tal 
for et parti, der i ca. lo år har siddet ved ror 
socialdemokratiet. Pette gjorde naturligvis, 
hans tale formede sig lidt anderledes end de and 
repræsentanters. Ren blev en fremhævelse, eller 
forsvar, for. de opnåede resultater; "Gør gode ti 
bedre". Langstrup søgte at vise fremgangen ved 
nævne nogle tal, som jeg imidlertid tror de færi 
ste fik fat i.

Herefter fik Mogens Pelant fra Det konservative Pc 
keparti ordet:

Han kastede sig,efter nogle bemærkninger om d'hi 
Holger Eriksens (A) og Åge Fogs (3) ordholdenhc 
over de konservatives yndlingsstridspunkt: boli 
problemet.Mogens Pelant fremførte og begrundede 
midler, med hvilke C vil forbedre boligsituatic 
en ved hj. a. 1: huslejen gøres fradragsberettié 
2: langtids byggeplanlægning, 3: huslejestignii 
Mogens Pelant afsluttede med at mene, at halvde.’ 
af Ungdommens Uddannelsesfonds midler burde udb« 



å tog dteffen Bech (D) ordet:
Venstre ønskede at henvende sig til hele befolkningen, og deres politik 
gik ud på høj beskæftigelse, fri konkurrence monopoler. Desuden 
kom oteffen Bech ind på boligproblemerne, idet han mente, at de skulle 
fritages for statskontrol og at der skal være højere husleje på gamle 
lejligheder, oteffen Bech sluttede med, at Venstre var for NATO og øn
skede en dansk tilslutning til Rom-unionen eventuelt uden England.

iels Mølgaard (Retsforbundet):
Det er hvert eneste menneskes pligt at tage stilling til vor ticte 
politik og beviste det ved hjælp af kromosomer, Binstein og me 
get andet.Jeg tror,at alle sad med en flad fornemmelse efter Mølgaards 
tale, som ikke gav os meget indsigt i Retsforbundets politik. Men hvad 
han nåede at fortælle om, var E's kæphest: grundstigningsskylden. Han 
sagde, at man for at afbøde den, skulle indkræve de samfundsskabte vær
distigninger.

en eneste kvindelige taler var Dorthe Rasmussen (3F):
Efter at have startet med et goddag begyndte hun at kritisere samfund
ets værste udskud: reklame industrien, og hun fortalte, at der ikke var 
social retfærdighed i Danmark. Desuden sagde hun, at Danmark burde være 
neutral, og at landet burde ud af NATO. I det store hele må man sige,at 
Dorthe Rasmussens politiske tale var klar og tydelig og gav med få vel- 

^fa§^Wram- 
tog nu talerstolen for at tale kommunisterns 
sag. Man må sige, at Vrogaard er kommende a- 
spirant til Det kgl. Teater, idet han især 
spillede for galleriet. Han kritiserede alle 
partier et for et, og uden man havde fået no
gen indsigt i kommunisternes program, gik han 
ned fra talerstolen under vanvittig jubel fra 
tilhørerne.
oidste taler var Heegoard fra Dansk oamling: 
Heegaard fremlagde ideen om "Det tredje otand 
punkt", der skulle repræsenteres af den vest
lige frihed og det østlige fællesskab på 
tværs af såvel kapitalismen som socialismen. 
Han sluttede med at fortælle om, hvorledes de 
forskellige magtfaktorer på udemokratisk vis 
blev samlet på få hænder. - Et godt foredrag, 
der gav et udemærket billede af det, Dansk 
oamling står for.

valgte ord alle indsigt i

VINGAARDEN
SToRtøBENHAVNS 
3AZZCENTER.

MODERNE 
TRAD

&
SWING

hver Lørdag 
eitermiddag 
□am-session
Søndag 

e£termiddag

Det første, der slår en, når man ser på valg
resultatet, er det sørgelige lave stemmetal. 
155 + 13 blanke stemmer + 14 ugyldigeJ - Er 
interessen for politik virkelig så lille?
Man kan naturligvis ikke slutte noget som 
helst om det kommende valg ud fra ovenstående 
tal, men de kan dog alligevel give anledning 
til eftertanke.
At de konservative har fået 33% af stemmer
ne er der - ifølge hr. Hagel - ikke noget be 
mærke Isesværdigt i, men at Dansk oamling, som 
ikke har været repræsenteret i folketinget si 
den 1947, kommer ind som nummer 2 med 23% af 
stemmerne, er straks mere bemærkelsesværdigt.

&ben fra. - Hr. Busch, det kniber med at læse, hvad De 
har skrevet under min still
- Der står, at du skal skrive tydeligere, dit 
fjolsl



MNT RESUIIaT
Ketropolitanskolen har i dette års 
gymnastiksæson vundet over Øregård, 
Efterslægten og Ø.G., men har tabt 
til Herlufsholm.

VI GØR 0PMÆRK30M PÅ1
- at der hver torsdag er grammofon
koncert i sangsalen kl. 14.oo

Københavns 
største 
udvalg i 
tapeter

KØBENHAVNS
^apetmagatln

S^øbtnkaoiu ‘^apetmagculn

Hostrup Have 60 
NO 300 - 8385

Læreren: Hvordan kender man et kalk 
maleri?
Disciplen: Det bruser med fortyndet 
syre'.

Sprogkursus for 
matbaatikeab. m.

Reserveret

B B B

Gode priser gives for 
velholdte plader med 
Elvis, Cliff og Bhadow 

- og Beatles.
PLADEFORRETNINOEN

CONCERTA
Tornebuskega^e 3 (v/ Nørreport)

I was a little tired of my wifes kit 
chen. It stood allways on water-por- 
ridge or - if it went high - toucb 
eggs.
"To-day we will eat out" said I tc 
my wife. That let she not say two ti 
mes, and in full fourspring we went 
out of the door.
".<here have I now done of my money?" 
said I and felt in my pockets. "Por 
seventeen, I have forgotten them ho
me" said I and run toback after thetr 
□oon we went in of a swingdoor to a 
fine restaurant.
"What have you tomidday" asked I the 
earner.
"You know that it is meatless day" , 
replied he. My wife was angry on me: 
"Not speech about that we will stay 
here." Then we went home.
It was a nice story.

Resultat af sidste nummers 
konkurrence:
1. præmie >

2. præmie: Lars Brede Petersen, Imnb.

3. præmie: Lis Jensen, Ilmna.



TEEN-AGE MODE

Alle med interesse for nyt og praktisk
tøj inviteres til at overvære en af opvis

ningerne i Magasinsalen på 2. etage. Der
er adgang fra hatteafdelingen. Billetter

bedes forudbestilt pa MI 4031. Opvis
ningerne finder sted pa følgende dage:

Kom ind og se forarets teen-age opvisning

Mandag d. 6. april kl. 15 og 16.15
Tirsdag d. 7. april kl. 15 og 16.15
Onsdag d. 8. april kl. 15 og 16.15
Torsdag d. 9. april kl. 15 og 16.15
Fredag d. 10. april kl.15 og 17.00

'Magasin

n*




