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PLATON



DERFOR UDGIVES DETTE BLAD
Nyhedskilder der skal holde Dem vågen for tidens vigtige spørgsmål må ikke være 

bundet af censur og selviske interesser. Ingen sådanne bånd binder Platon. Det 
vedkender sig kendsgerningerne, ser kendsgerningerne i øjnene og har frihed til at 
forkynde kendsgerningerne. Det er hverken bundet af politiske hensyn eller hildet i 
de traditionelle trosbekendelser. Dette blad holder fast ved sin frihed, så det kan tale 
frit til Dem. Men det misbruger ikke sin frihed. Det forbliver sandheden tro.

Bladets synspunkter er ikke lokale men internationale. Det har sine egne korrespon
denter rundt om i verden. Det læses i mange lande, på mange sprog og af millioner 
af mennesker.

Hvert nummer af bladet behandler emner som De bør være orienteret om. Det 
bringer åbenhjertige artikler om samfundsforhold og giver pålidelig vejledning ved
rørende hverdagens problemer. Aktuelle begivenheder i alle verdensdele passerer 
revy. Opmærksomheden rettes mod politiske og kommercielle forhold som De bør 
vide besked med. En utilsløret behandling af religiøse spørgsmål holder læserne 
vågne for emner på dette vigtige felt. Skaberværkets vidundere, videnskabelige 
emner, sæder og skikke i forskellige lande og andre emner af almindelig interesse 
behandles i bladet. Platon indeholder opbyggende og belærende læsestof for 
hele.familien.

Platon hylder retfærdige principper. Det forpligter sig til at afsløre 
skjulte fjender og snedige rænker, til at forfægte frihed for alle, til at trøste de 
sørgende og styrke dem hvis hjerter er modløse som følge af den lidende verdens 
fejlslagninger, og til at genspejle et sandt håb, håbet om oprettelsen af Guds nye 
ordning i vor generation.

Stift bekendtskab med „Platon" - Hold Dem vågen ved at læse PlatonL

FORSIDE:

Grafik af Francois Tersol f. i Lille i Frankrig, op
vokset i Spanien, deltaget i følgende udstillinger: 
VI Salon de Mayo, Barcelona
Circulo Artisco de Sant Lluch, Barcelona
Saint George's Royal Academy of Arts 
sidst i 
gallerie 'Rolf & Jacob', København 
Til den grafik, som Platon har valgt at bruge til 
forside, er kunstneren blevet inspireret af
Fredico Carcia Lorcas digt 'Sammenstødet', som findes 
i digtsamlingen 'Zigøjner-ballade'.
Digtet er af den grund trykt i Platon, således at 
eventuelle interesserede måske kan få en større 
forståelse af Tersols fortolkning af det.
Rent teknisk bør de mange grå nuancer bemærkes samt 
den dygtighed, hvormed de er komponeret.
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Sammenstødet

idt i kløften mødes 
foldeknive fr; Albacete 
skønne af fjendtligt blod 
skinnende som fisk.
Et hårdt lys som i spillekort 
skerer i bedsk grønt 
skrækslagne heste 
og profiler af ryttere.
Ved et oliventræs bæger 
græder to gamle kvinder. 
Tvekampens tyr rejser sig 
højt over murene..
Sorte engle bringer 
lommetørklæder og snevane. 
Engle med vældige vinger 
af foldeknive fra Mbecete. 
Juan Antonio de lontilla 
ruller død ned ad skrænten 
med kroppen fuld éf liljer 
og et granatæble i sin tinding. 
Så. rejser et kors af ild sig: 
Åben vej for døden.

Dommeren går med civilgerden 
gennem olivenlunden.
Det bugtende blod synger 
sin dæmpede sang af slanger, 
-dine herrer civilgardister, 
her skete det sædvanlige, 
her døde fire romere 
og fem carthareniensereI

Aftenen forrykt af figentræer 
og hedt glødende lyde 
synker afmægtig tilbage 
mod rytternes sønderflængede lår. 
Og sorte engle fløj 
gennem vestenvinden.
Engle med vældi ;e fletninger 
og hjerter af lampeolie.

Federico Gprcia norca



Unge hr. S. elskede jomfru G. 
grumme meget.

Når han var syg og måtte blive 
i sengen,så følte han sig ganske rask 
af lutter længsel efter at se hende, 
og når han var rask så fik han ondt i 
maven og feberrystelser på hånden og 
blev i det hele taget temmelig syg 
når han så på hende.Så du kan forstå 
hvor grumme meget han var forelsket i 
hende.

Og han skrev kærlighedsdigte til 
hende og forærede hende lakridspastil
ler - men det hjalp altsammen ikke - 
hun ville ikke elske ham - og hr.S. 
kunne ikke glemme hende.

Således hengik lang tid og unge 
hr. S. fik sortere og sortere rande 
under øjnene af depression,forårsa
get af savn og ensomhed.

Ken så en dag,han gik, i sine 
egne dybe tanker langs en flodbred 
hørte han pludselig midt ude i de 
frådende vandmassers brus et fortviv
let skrig om hjælp,og da han så op, 
så han at jomfru G. var ved at druk
ne.

Frygtløs sprang han ud i den vå
de død og reddede hende.

Da de bagefter stod drivvåde op
pe på flodbredden ventede han med 
frydefuldt sind på den belønning han 
ønskede mest af- alt: at hun ville sige 
- jeg elsker 'dig.

Men hun sagde bare - tak for 
hjælpen - og gik hjem og skiftede tøj 
og hr. S. kastede sig ud i floden og 
druknede sig.

moral:han,som elsker ulykkeligt,skul
le tage og bruge sine gode penge til 
noget fornuftigere end lakridspastil
ler.
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danmark
& nato

Som et svar på Peter Eget's 
indlæg i sidste nummer af 
Platon, og idet vi håber ik
ke at komme til at træde Pe
ter Eget altfor hårdt over 
en eller flere af hans ide
ologiske tæer:

NATO? - LAD OS KOMME UD!!!!

1 .1949 meldte .Danmark sig 
ind i NATO under en forud
sætning, som ikke har været 
gyldig de sidste lo år,nem
lig at USA havde monopol på 
atomvåben. Vi har altså fra 
omkring 1957 været medlem, 
ikke af en forsvarspagt,men 
af en gengældelsespagt, for 
i kernevåbnenes tid er krig 
massemord. Der findes intet 
forsvar; kun gengældelse og 
gensidig udslettelse!

NATO's mål skulle være at 
bevare og fremme tryghed og 
velfærd inden for det nord
atlantiske område. Det er 
et forbund af frie nationen 
som har sluttet sig sammen 
for at værne om folkenes 
sikkerhed og den fælles kul
turarv. Dette er NATO's 
grundlag; det mest løgnagti
ge, noget forbund hidtil er 
grundet på. Hverken Græken
land, Tyrkiet eller Portu
gal er frie, demokratiske 
nationer, og hvad i alver
den har de med det nordat
lantiske område at gøre!

Danmark har såvel som de 
øvrige NATOlande, fra pag
ten blev oprettet, været en 
stødpudestat for USA, engang 
frihedens og demokratiets 
land. I demokratiets navn 
(som åbenbart kan bruges til 
meget) udslettes landsbyer, 
og giftgas spredes over ris
marker i Vietnam. Vi er med- 
ansvarlige!! Under Koreakri- 
gen belærte den daværende 
statsminister, Erik Eriksen, 
os om, at Danmark var i krig 
med Korea.Princippet er det 
samme. Så længe vi er med
lem af NATO, er vi medan- 
svarlig i de forbrydelser, 
andre af pagtens medlemmer 
begår, lige meget med hvil
ke antiseptiske udtryk dis
se uretfærdigheder ellers 
bliver benævnt. - Man må 
gøre sig klart, at når der 
gribes til våben, søger man 
ikke frem til den retfærdi
ge løsning, men handler del
vis efter devisen: den stær
keste har ret.

Til dem, som går rundt 
med kronisk kommunistskræk, 
vil vi stille spørgsmålet: 
Vil en besættelse uden krig 
ikke være langt at foretræk
ke frem for et rygende, alt
omfattende krematorium, der 
gør udslettelsen total? Der 
gives menneskelige mulighe-
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der under en besættelse, 
hvad der ikke gør under og 
efter en ny storkrig. - Gan- 
dhi viste os med sine ikke- 
voldsmetoder vejen til en 
fredelig verden, men det 
kræver en etisk livsindstil
ling, der forpligter os men
neskeligt. kor Gandhi var 
det midlerne, som bestemte 
malet. Han siger et sted: 
"Mål og midler er udtryk, 
som kan byttes om i min 
livsfilosofi". - Det gælder 
iue om at besejre sim mod
stander, men om at omvende 
og vinde nam for samarbejde. 
1 Indien og under busstrej
ken i Montgomery så vi, at 
masserne Kunne optræde ikke 
voldeligt, og at det virke
lig nyttede. Hvis vi i frem
tiden "fører fred" med den 
samme iver, som man tidlige
re har ført krig, skal det 
nok lykkes at skabe en fre
delig verden.

dkal Danmark betragtes 
som en fri demokratisk nati
on, skal vi hurtigst mulig 
ud af Nato og derefter gen
nemføre en total afrustning. 
Det kunne jo være, der der
ved blev frigjort så mange 
midler,at FN's u-landshjælp 
i fremtiden kan få en mere 
rimelig støtte.
DETTE ER IKKE UTOPI, 

MEN REALPOLITIK i!J

palle thordal ^efterslægten) 

jan østberg II mB

©
"Til fordel for uvæbnet 

medlemsskab af Den Nordat
lantiske Traktats Organisa
tion taler naturligvis de 
militære besparelser, men 
ved et sådant medlemsskab 
vil vi samtidig give af
kald på noget af vores selv
stændighed; vi fralægger os 
et ansvar over for Danmarks 
frihed og uafhængighed, som 
er vort og ingen andens , 
kort sagt, vi lægger arbej
det med at forsvare Danmark 
i fremmede hænder.Derfor må 
og skal Danmark være væbnet 
medlem af NATO også efter 
1969.------" Jåledes står der
i artiklen af Feter Eget i 
forrige nr.af Platon.Må jeg 
have lov at spørge, om vi ik
ke allerede nar lagt forsva
ret af Danmark i andres hæn
der,fx. Vesttysklands. I 
1^41 udkom en bog, der hed 
"Panzer zwiscnen Warschau 
und Atlantik" skrevet af Jo
han Adolf von Kielraansegg, 
som var generalstabsofficer 
hos Hitler. Kielmansegg er 
nu enef for landstyrkerne i 
Centraleuropa. Nogle cita
ter fra hans bog kunne må
ske sige lidt om ham. "--Vi 
kan meddele, at vi har gen-
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nemført til det yderste den 
opgave, som historien,Tysk
land og der Fiihrer har gi
vet os.Og vi kan meddele,at 
vi på samme måde er beredt 
til at gennemføre den ene
ste opgave, som står mellem 
os og friheden: ødelæggelse 
af England------". "----- Husene 
var knapt nok til at ånde i.

Det var forklarligt, når 

man så, at næsten alle ind
byggerne var jøder--- ----------  
Petersburgs skæbne er besej
let, og det er blot et 
spørgsmål om tid. Vi sætter 
alt ind for der FUhrer og fæ
drelandet indtil afgørelsen 
er faldet og Tysklands frem
tid sikret".

Den 6/1 195b skrev von 
Kielmansegg i "Die Welt" : 
"Den som siger ja til for - 
svaret af Forbundsrepublik
ken,må kræve, at dette be
gynder ved zonegrænsen, og 
at det begynder på en opera
tivt virksom måde".

Generalløjtnant Cord von 
Hobe var general under Hit
ler. I dag er han chef for 
landstyrkerne ved den dansk
tyske fælleskommando.

Efter bare disse to ek
sempler kunne jeg godt lide 
at vide, hvad det er for en 
frihed og selvstændighed,vi 
giver afkald på. hht. vort 
fortsatte medlemsskab af 
NATO mener jeg, at Danmark 
skal ud af NATO i 1969. Al
ternativet er svært at fin
de, men en af de ting, som 
jeg synes bedst om,er, at 
Danmark går ind i et samar
bejde med resten af Norden,

og ' at der så nedrustes i 
hele Norden, så man får en 
stærk olok uden våben og 
kan gå foran i nedrustnings- 
kampangen i hele verden. 
Hvis resten af Norden ik*e 
vil indgå et sådant samar
bejde, kan Danmark begynde 
nedrustningen selv og over 
for hele verden erklære sig 
neutralt uden tilknytning 
til eksisterende blokdannel
ser. Jeg tror ikke pa, at 
den "kommunistiske" (und
skyld sovjetiske;"imperia
lisme" vil angribe Danmark- 
og dette er jo den offici
elle begrundelse for vort 
medlemssKab af hATO - så 
derfor:

UD AF NATO I 19^9

anders bredsdorff 
I mA.

En soldat i Varde er ble
vet straffet og forklore
de: 'Jo, sergenten sagde, 
at han ville vere som en 
mor for os, og så gav jeg 
ham mine strømper og bad 
ham vaske og stoppe dem.'
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SIS SKANDINAVISK
INTERNATIONALE
SOMMERSKOLE

ved k.g.

Sprogkurser i England i som
merferien for skole ungdom.

, SK AN DIN AVI SK INTERNATIONALE, 
SOMMERSKOLE giver alle dan
ske gymnasieelever et til
bud om et sommerferieop - 
hold i England hos en en - 
gelsk familie.

Disse kurser vil dels for
me sig, som allerede antydet, 
som ophold hos en engelsk 
familie, som skolegang, og 
der vil blive arrangeret 
forskellige udflugter.

S.I.S. lover et omfatten
de fritidsprogram, beståen
de af fx.: studiebesøg, ex- 
cursioner til historiske og 
naturskønne lokaliteter,dan- 
seaftener, heldagsudflugter 
bl.a. til London, sportskon
kurrencer m.m. Det loves,at 
man får lejlighed til at 
bruge sit engelske i døgn
drift, hvilket skulle være 
godt for ens sproglige kund
skaber.

S.I.S. har en søsterorga
nisation i Norge og Sverige, 
som hvert år sender 3000 e- 
lever til England, men da 
det er første år S.I.S. ek
sisterer i Danmark, er del
tagerantallet begrænset, så 
det tilrådes at være i god 
tid med sin anmeldelse.

Der vil blive afholdt 3 
kurser:
1: afholdes i WORTHING, og 
er for elever i alderen 15- 
21 år. Kursustiden er 12/7- 
9/8 og prisen er 1395 kr.
2: afholdes i Brighton, og 
er kun for gymnasieelever. 
Kursustiden er 6/7 - 28/7 
og prisen 1230 Kr.
3: afholdes i EXMOUTH, og 
er specielt for gymnasieele
ver, som i sommeren 1967 
skal til studentereksamen. 
Kursustiden er 7/7- 9/8 
og prisen 1570 kr.
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Aft/JCkan...
B.T. er altid med, hvor det foregår. B.T. er hver dag en frisk 
og levende avis, veloplagt og direkte, munter og alvorlig, 
oplysende og underholdende.
Netop nu ruller fodbolden igen på alle landets fodbold
baner, og B.T.s store stab af sportsmedarbejdere bringer 
Dem midt ind i begivenhedernes centrum.



lidt om NATO
tør man giver sig til at 

diskutere, hvorvidt vi skal 
være medlem af NATO efter 69 
eller ikke,må man først rigtig 
gøre sig klart,hvad organisati
onen står for. NATO er offici
elt et forsvarsforbund, bestå
ende af lande, som påstår, at 
have samme fjende, en farlig 
fjende, som man må stå sammen 
om for at kunne magte, nemlig 
kommunismen, som nogle tror 
truer Vesteuropa, hvilket jo 
historien klart har bevist er 
noget vås, men på samme måde 
som det lykkedes for Hitler 
at ophidse folket mod en usyn
lig fjende, er det lykkedes 
for USA at bilde store 'dele 
af den såkaldte 'frie verden-!- 
deriblandt Danmark- ind, at 
den socialistiske verden lig
ger og lurer på den første og 
bedste chance til at løbe 
Vesteuropa over ende, når der 
viser sig en lejlighed. Dette 
kunne forlede folk til at tro, 
at NATO er en forsvarsorgana- 
tion, men den er ikke desto- 
mindre er regulær angrebsorga- 
nation. USA forhandler med 
det 'Nye demokratiske Vest
tyskland* om mitilærhjælp,re
gulære tropper til deres be
skidte krig i Vietnam. Man 
sælger NAPO-fly til Salazars 
Portugal. De skal benyttes i 
Portugals kolonier til under
tvingelse af de lokale befolk
ninger. Amerikanerne slår sam
men med vesttyskere og belgi
ere enhver bevægelse i Congo 

ned, som iorøger de tidlige
re kolonimagters indflydelse. 
FN-tropper støtter USA mm.,og 
det er bl.a. herfor socialis
tiske lande ikke vil støtte 
rN i denne krig.Dette beviser 
ganske klart nævnte påstand; 
Nato er et apparat i den ame
rikanske, engelske og vest
tyske imperialismes tjeneste, 
Det er lykkedes for USA med 
de nævnte landes imperialis
ters hjælp at inddrage adskil
lige frie stater i militære 
blokke under påskudet: den 
kommunistiske trussel. Disse 
blokke er NATO såvel som CENTO 
OAS og SEATO. Disse lande (og
så Danmark) har som medlemmer 
visse forpligtelser. De må 
stille sig loyale over for de 
andre landes regeringer i al
mindelighed, og overfor impe
rialismens højborg, uSA,i sær
deleshed. Vi, Danmark, støt-
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ter således amerikansk uden
rigspolitik, og hvad deraf 
følger. Vi er som medlem af 
NATO med andre ord med til 
at øge al international spæn
ding og chancerne for en ny 
verdenskrig, hvilket aldrig 
kan være i vor interesse.Til
stedeværelsen af NATO-baser, 
våbendepoter mm. udgør ikke 
alene en trussel mod verdens
freden, men også en trussel 
mod vor egen eksistens som 
fri nation. Ikke alene har vi 
fremmede tropper i landet (.fx 
tyskej og en tysk nazist Cord 
von Hove som øverstkommande
rende for de danske styrke i 
Jylland, men vi udsætter os i 
tilfælde af en verdenskrig 
for at blive indblandet og ud
slettet p.g.a. at vi stiller 
territorium til rådighed for 
andre magter, hvis interesser 
ikke behøver at være vore.Ved 
at være medlem af NATO udsæt
ter vi os netop for det, vi 
forsøger at undgå, at miste 
vor selvstændighed. Dernæst 
nar det officielle grundlag 
for NATOs oprettelse vist sig 
it være en indbildning. Man 
cender som bekendt et træ på 
lets frugter. Hvad har man i 
rest at fremvise sammenlignet 
ied øst? Agression,provokatior 
■g i øst samarbejdsvilje og 
'orsøg på afspænding. Dette 
;kyldes den simple ting, at 
ocialismens bedste hjælper 
il alle tider er freden.Det,
t vor selvstændighed ', bliver 
at overstyr,og at NATOs offi- 
ielle bevæggrunde har vist 
ig ikke at eksistere, gør, at 
ATO på ingen måde kan have 

nogen interesse for Danmark. 
NATO har allerede skadet os i 
væsentlig grad, vort militær
budget er højere end nogensin
de. Milliader spildes, men 
det nager åbenbart mange, at 
vi ikke ødsler så mange bort, 
forholdsmæssigt, som USA og 
Vesttyskland gør. I krigstil
fælde kan vi hverken gøre fra 
eller til, selv om den senile 
generalmajor Kragh stædigt på
står det. NATOs magt over os 
er allerede nået til det punkt, 
hvor den danske regering sæt
ter den tyske militarisme hø
jere end den danske befolk
ning. Dette ser man klart af, 
at man benytter tidligere re
kreationsområder for den dan
ske befolkning til tysk lang
distanceskydning (fx. ved Oks- 
bøl). Dette burde gøre folk 
klart, hvad NATO betyder, nem
lig et militærdiktatur, der 
bestemmer over os udefra. Som 
led i en NATOplan skal vi, i 
tilfælde af tysk krig mod øst, 
modtage 4,5 millioner flygt
ninge. Men det er ikke det he
le. Tyske atomeksperter har væ
ret på udkig ved den dansk - 
tyske grænse for at finde eg
nede steder for udlægning af 
atomdepoter.Tyskerne kræver
grænserevisioner og hele top
ledelsen er exnazister, fx.

Håbets allé 13
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Jjiitke. Derfor er det mig umu
ligt at forstå folk, som tror 
på et nyt demokratisk Vest
tyskland, der har vedtaget 
undtagelseslove. Forfatteren 
Erik kastner (vestt.) erklæ
rede i sin tid i TV,at udvik
lingen i Tyskland går i samme 
retning som i trediverne,hvil
ket er værd at lægge mærke 
til. faren for Danmark ligger 
ikke i Sovjetunionen, men i 
Vesttyskland. Hvad tyskerne 
kan vinde i krig, har man i 
Danmark givet dem frivilligt, 
inden for NATOs rammer. Vi 
skal ud af NATO, fordi vi ved 
vort medlemsskab stiller os 
loyalt over for USAs krigspo
litik. Vi godkender dets im- 
perialistiskekrige, og vi bæ
rer en del af ansvaret for 
Portugals kolonikrige. Vi er 
ansvarlige for død og ødelæg
gelse. Vi bærer ligeledes en 
del af ansvaret for spændin

gen øst-vest, ved vort med
lemsskab af denne angrebsor- 
ganation. Warszawapagten?
Den blev udsendt - oprettet - 
senere end NATO, som et nød
vendigt forsvar for socialis
men. Ved at melde os ud, kan 
vi sætte en bevægelse i gang 
for afspænding. Ved denne ma
nøvre vil vi, som en neutral 
stat, ikke blive indblandet i 
nogen krig. Hvad USA vil fore
tage sig i en sådan situation 
er svært at sige; de har trods 
alt den vane at occupere sta
ter, som ikke følger dem og 
tillige deres politik. Men vi 
er vel ikke medlem af NATO, 
fordi vi er bange for USA?
NATO har,som man ser,kun gi

vet os besvær og indskrænket 
vor bevægelsesfrihed. Ved af 
forblive medlem af NATO vil 
vi binde os for en ny periode 
på tyve år, og så vil man kræ
ve endnu mere af os. NATO vil 

overkommandoen
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kræve, at vi ødsler langt me
re bort end hidtil til militæ
re formal. Vor bevægelsesfri
hed vil blive endnu mere ind
skrænket. Vi bliver måske 
stillet over for at skulle 
sende tropper til Vietnam , 
som Vesttyskland allerede gør 
det.Danmark har indtil nu 
lidt meget som medlem af NATO, 
men det er intet mod hvad der 
vil komme.Vi kan endnu redde 
skindet på næsen ved at melde 
os ud i 1969, fordi vi herved 
vil mindske spændingen øst
vest, vil fralægge os ansvaret 
for blod og ødelæggelse,vil 
forlade en organisation,der 
modarbejder vore egne inter
esser,vil om muligt få andre 
nationer til at følge efter, 
forlade en organisation,der 
er oprettet p.g.a. et forhold 
der ikke existerer.Vi vil kun
ne bevare vor selvstændighed, 
vil kunne nedskære militærud
gifterne til fordel for den 
danske befolkning osv. osv.. 
Derimod er der ikke een for
del at finde.Hvad så efter vi 
er meldt ud kan man sige.Så 
er vi jo prisgivet enhver an
griber . Erfaringen har vist 
hvad socialismen står for: 
freden er socialismens bedste 
hjælper.I østeuropa,Balticum, 
hvoraf en hel række folkere
publikker opstod var der en 
naturlig reaktion mod fascis
men. Den anden verdenskrig,der 
var kapitalismens værk, skabte 
en række socialistiske stater, 
ikke Sovjetunionen.Hvorfor så 
de andre fascisthærgede lande 
endnu er kapitalistiske sta
ter kan vi kun takke England,

U.S.A. og Frankrig for, 
som ved deres besættel
se slog de under krigen 
skabte demokratiske 
kræfter ned. Derfor be
høver vi efter udmel
delsen ikke at melde os 
ind i nogle andre orga
nisationer f.eks. et 
Nordisk Forsvarsfor
bund. Neutralitet er
Danmarks eneste valg . 
Det er tragisk,når bå
de tilhængere som mod
standere af NATO har 
samme mål, nemlig Dan
marks selvstændighed , 
og modarbejder hinanden 
Den antikommunistiske 
propaganda har mulig - 
gjort dette.

Finn Michalsen 
II sB
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3,9^ af en side i POLIPIKEN

Hjælp til 100 
miil. sultende

Røde Kors opfordrer til dansk 
aktion

Hungersnøden i Indien har ramt 
hundrede millioner mennesker. Tyve 
gange så mange mennesker som i 
Danmark befinder sig på randen af 
sultedøden.Over for en sådan katastrofe kan man kun gøre en tilstrækkelig indsats, hvis hjælpen sker på regeringsplan, og dette er baggrunden for det forslag, Folketinget behandler om at yde et rente- og afdragsfrit lån til Indien på 15 mili. kr. i den. foreliggende situation.

Dansk Røde Kors har imidlertid 
ment, at en frivillig humanitær ind
sats tillige var på sin plads. Det in
ternationale Røde Kors har netop haft 
en mand i Ny Delhi og med støtte fra 
Rede Kors i alle lande er man i færd 
med at organisere den hurtigste og 
bedste hjælp. Man regner også med 
en indsats fra Danmark. De, der vil 
være med, kan yde bidrag til aktionen 
ved at indsende bidrag på giro 154.

Hvornår mon vi frigør os fra denne 
forbandede spis-så-din-med-tænk-på- 
de-sultne-små-negerbørn-i-Afrika-mental!te 
og erkender det nødvendige i u-lc.ndshjælp?



I gymnasielærerforeningens 
medlemsblad 'Gymnasieskolen' 
er der denne gang (nr. 4) en 
artikel om 'Dyden', som, hvis 
man vil, kan give anledning 
til diskussion. Ifølge sta
tistisk årbog fødes der nem
lig ca. 45 børn om året af 
danske 15-19-årige piger for 
hver looo af disse.

Dette starter følgende ræ
sonnement hos artiklens for
fatter: 1) Pigerne på et 
'tilfældig valgt' gymnasium 
producerer kun to-tre pro - 
cent (altså ca. et barn pr. 
looo pr. år) af det ' sta - 
tistisk forventelige antal 
børn'. 2) Skønt målemetoden 
er noget grov, konkluderes 
det, at gymnasiasternes mo
ral er forbløffende høj (på 
trods af betragtninger over 
miljøet, seksualvejledning, 
økonomisk niveau etc., som 
er medvirkende til det po
sitive udfald).

'Forbløffende, fordi det 
slet ikke rimer med diverse 
rædselsberetninger, som man 
ydmygt har lagt øre til, og 
forbløffende i betragtning 
af alle de antydninger af 
orgier under gymnasieballer 
og på ekskursioner, son un
derjordiske kilder har at

fortælle om.'
Herudover nævnes det,at 

fuldskab er relativt sjæld
ent på gymnasieballer, som 
'(nok må) siges at høre til 
landets uskyldige fornøjel
ser.' Og 'af de mere alvor
lige synder er så kun til - 
bage den omsiggribende hold
en i hånden. Synspunktet må 
her være, at den kan tilla - 
des, hvis ingen ser det.' 
'...det er da rart, at dyden 
- forstået som mådehold med 
alkoholen og kønnene imellem 
- er i gode hænder hos gymn
asiasterne selv. Den level'

Men nu har jeg set det medl 
At holden i hånden er omsig
gribende - og tolereres af 
autoriteterne - skønt det 
er en alvorlig synd. (Men 
måske er det kun 'Gift'?).

Vi vil ikke blive den ame
rikanske turist svar skyldig 
for det stående spørgsmål : 
'Everybody talks about the 
free love in Denmark...but 
could you piease show me?' 
'Yes I think it can be easi- 
ly done - right down on Stru- 
ensee Street 5o'.
Af vore lokale problemer 

med moralske infiltrationer 
synes kun ytringsufriheden & 
hvor ofte man kan tillade sig 
at danse uden at synde, at 
være tilbage.

Bestandighed er kvindens dyd; 
nun elsker uden ophør, men 
genstanden er ikke altid den 
samme.
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Folket vil sin frihed. 
Men nedsætter man et ud
valg, en del af folket, og 
giver det en myndighed, 
hvormed det kan begrænse 
folkets frihed, vil dette 
udvalg blive formyndere.

Det vil finde det til 
folkets bedste, at de bre
dere masser ikke bliver ud
set for unødige fristelser. 
Som det ofte fremhæves, er 
det besynderligt, at sådan
ne formyndere ikke er i 
tvivl om deres egne sjæles 
rodfæstede upåvirkelighed, 
mens man altid frygter 'de 
andres' ubefæstethed.

Censuren opstår. Jo mere 
demokratisk et samfund er, 
jo mindre bekymrer man sig 
for næstens sjælelige sund- 
hed’;' jo større tillid ^ar 
man til ham. Det er natur
ligvis også en forudsætning 
for folkestyre, at man har 
tillid til folket. —De,der 
ivrigst søger at vælge for 
andre, er oft/st reaktionæ

re. Eller de vil nødigt se 
påstande i øjnene, som mod
arbejder styret. Dette sker 
i stater som Spanien og USS- 
R. Den oplyste enevælde var 
et eksempel på et system, 
der lå meget nær det ideelle 
- den største fejl var blot, 
at en eller anden måtte tage 
ansvaret for alle andre; og 
denne ene måtte tage fejl i 
visse situationer - ligesom 
alle andre. Men tanken om 
alle de frelste sjæle må u- 
nægtelig have været lutrende 
for formynderen.

Gymnasieskolen udgør et 
hele, en legetøjsstat. Men 
vi, undersåtter og elever i 
riget M., har alle været ud
enlands, og vi er oplyste, 
så vi ved, at der findes an
dre statsdannelser end den 
oplyste enevælde.
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•jnerje hovas vi
■■■■■■■■I

Hver mandag aften mødes 
nogle unge mennesker skif
tevis i hinandens hjem . 
De kommer ikke sammen for 
at få en ny^gelig sludder 
over en kop kaffe- men 
tor at studere Bibelen.De 
er nemlig Jehovas Vidner, 
og for at få lidt at vide 
om Vidnerne og de unge 
selv besøgte vi dem en af 
ten.

Først spurgte vi en af 
de unge piger, hvorfor' 
hun blev et Jehovas Vidne?
■' Det kom meget pludselig," 
svarede hun. " Jeg troede 
på Gud før og bad Fader
vor om aftenen, men det 
sagde mig ikke rigtigt no
get. Så var det, jeg fik 
en veninde, der var et jå- 
hovas vidne, og hun tog 
mig med ind i Rigssalen. 
Der følte jeg mig hjemme, 
jeg syntes om det gode 
iorhold mellem ” brødrene1; 
de var så venlige mod hin
anden. Men det var selv

følgelig ikke kun " brød
rene ” , der tiltalte mig, 
men også deres synspunk
ter. Og efterhånden sotn 
jeg lærte Biblen bedre 
at kende, blev jeg over
bevist om, at jeg havde 
fundet det rigtige' .
En anden ung pige fortal

te, at hun begyndte at 
komme i Rigssalen alle
rede som 7-årig, men den
gang kom hun der blot , 
fordi hendes forældre var 
Jehovas Vidner. Da hun 
blev ældre, begyndte hun 
at undersøge, hvad det he
le drejede sig om,og kom 
til det resultat, at je
hovas Vidners opfattelse 
af Bibelen, var den rig
tige." Jeg kunde se,hvad 
der var1 , sagde hun.

11 Og hvad var der så 11 ?
" Ja, det er oprettelsen 
af Guds rige i form af 
en himmelsk regering,som 
vil være den eneste lov
givende myndighed, og 
som vil genindføre para
disiske tilstande på jor 
den. Enhver, som ønsker
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at indordne sig under 
denne myndighed, vil lia
ve mulighed for at op
leve en sådan verden"' . 
" Står det i Bibelen?' 
" Ja, det varer ikke læn
ge, før det sker, Man 
kan også se i Bibelen,at 
de mennesker, der ople
vede 1914, vil opleve 
disse omvæltninger ".
At Jehovas Vidner er 

modstandere af militæret, 
er en kendt sag. De unge 
mænd nægter at være sol
dater og kommer istedet 
i militærnægterlejer.
" Hvorfor nu det?' ,
spurgte vi en af de unge med at beundre dem på
mænd. grund af det store arbej-

' Vi har viet hele vort 
liv til en gud,som har 
givet os visse princip
per eller rettesnore at 
gå el ter. I "t ige cisse vil 
det være fuldstændigt u- 
foreneligt med sand kris 
tendom at deltage i mili
tær aktivitet, som stri
der mod et af de største 
principper, nemlig næste
kærlighed."
" Har I ingen national
følelse?' 
" Vi anerkender selvføl
gelig landets lovmæssige 
regering, men ud fra det 
princip, at " Hos Gud er 
der ingen personsanseel
se " ,nærer vi ingen in
gen speciel nationalfø
lelse.Herunder kommer , 

at vi ikke deltager i 
valg, da vi en gang i or 
alle har udtrykt vort 
ønske om at komme til at 
leve under den himmelske 
regering."
" Men betyder dette liv 
overhovedet ikke noget 
for jer? "
"Jo i allerhøjeste grad!
Det er nemlig gennem vor 
livsførelse nu, at vi øn
sker at vise os værdige 
til at leve under bedre 
forhold"' .
ligegyldigt hvordan man 
end ser på jehovas Vidner 
kan man ikke lade være 

de, de gør for at fa tolk 
overbevist om nødvendighc 
den af at undersøge Bibe
len.aver enkelt forkynder 
så meget, som han eller 
hun har tid til. ..en ud
over at aflægge besøg 
hos folk mødes vidnerne 
også til foredrag i Higs- 
saleni, 5 timer om ugen;, 
studerer bibelen på egen 
hånd, eller, som det var 
tilfældet med de urige 
mennesker, vi besøgte, 
de studerer i fællesskab 
" Men," siger et af Vidner
ne, " det forholder sig 
ikke sådan, at vi kun tæn
ker på bud, når vi er i 
Kigssalen, vi er ?4-timer 
kristne " .
Der er mange mennesker 

der finder Jehovas Vid
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ner påtrængende, men sile 
unge vidner var enige om, 
at det skal man ikke være 
" Hvis tolk beder os om at 
gå, så går vi, og hvis 
der er nogen , der ikke 
ønsker, at vi skal komme 
igen,'kan de bare sige det, 
så kommer vi ikke igen," 
blev det fastslået.
" Hvordan ser I på dåben?" 
"Man skal døbes, når man 
selvstændigt kan træffe 
sit valg, man skal kunne 
svare for sig selv. Der- 
lor er vi imod folkekir
kens dåb.uesus var 3o åp 
da nan blev døbt og kun
ne sta ved det, han sag
de ja til1"!
" I nægter at modtage 
blodtransfusioner, også 
selv om det drejer sig 
om liv eller død?1 
" Ja, også på dette 
punkt må vi følge Bib
len, og den er imod det. 
mange synes , det er 
hårdt, men det er bedre 
at miste livet end at 
gå imod bibelen og ikxe 
opnå et liv på en para
disisk jord."
" Hvormange jehovas Vid
ner findes der'"
" I dag er der over en 
million, men i 19oo var 
der kun ca. 4ooo. Jeho- 
vas vidner er en hur - 
tigt voksende religion." 

" Har i fred med jer 
selv?’
" Ja, vi er ikke bange 
for f. eks. krigstrusler 
for vi ved, hvad frem
tiden vil bringe.'1

e. h.

1&2&3-
Du har læst 

side 2:LEDER frit efter 
'Vågn Op! '/FRANCOIS 
TERSOL v. Annette Bøg. 
side 3: SAMMENSTØDET 
(Frederico Garcia Lorca 
).
side 4: HR. S..& jomfru 
G.......... (Søren).
(.)
side 5: DANMARK & NATO 
(Østberg&Palle)).
Samme emne?Anders Bred- 
sdorff ImA!
side lo: SIS (G,K) 
side 11:LIDT OM NATOm 
(Finn Michelsen).
si 15: SULT (Annette 
Bøg).
sid 16: DYDen
side 17: Freiheit - das 
letzte Gold.
s 18: JEHOVA o.s.v. 
(Elin Holm. - )
Herefter Kan du brække 
dig på flg. sider: 
si 21: EN GRÅ SØNDAG 
(Elin Holta).
si 22: DGS
si 23= DØDE (Annette).
si 24: 3 MUS 
si226: KULTURENS HØJ - 
BORG (m) (Lene Verner), 
si 29: FADER ULBRICHT 
si 31: MDR 
si 32: OPRØR 
og så har Hagen et ord
sprog: Man skal ikke 
kaste perler på svin

kl. 1401
20 20



EN GRÅ SØNDAG.

det er søndag morgen
en trist morgen
regnen strømmer ned-
i tynde stråler
akacietræet står udenfor
ser sørgmodigt ud
stammen er grå - ikke brun 
alt er gråt
triste dråber på træets grene 
de falder ned på plænen
suges ned i jorden
bliver aldrig til dråber igen 
huset overfor sover
et søvnigt, pyjamasklædt 

menneske
kommer frem i et vindue
trækker sig hurtigt tilbage 

igen 

skuffet over vejret 
ind til de lune dyner 
kun fuglene er der liv i 
de kvidrer henrykte 
gråspurvene sætter sig i træet 
grenene gynger under dem 
fuglene er glade
de hopper rundt på grenene 
snakker med sig selv
nogle måger sidder på tagryg

gen

Edv. Munch: Birgitte, den gotiske pige. 1931. 

pludselig ser de damen 
hun står på altanen 
kaster brød ud
de flyver over til hende 
griber behændigt brødstyk

kerne
gaden er øde og tom
kun nogle biler er der
de ærgrer sig:
deres ejermænd kommer ikke 

ned i dag
neu vand og sæbe 
fer. • t polere dem

e. h.
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YMNAJI EiiADS
G

AMMENSLUTNING

Til DGS's tredje elevrigsdag havde MDR sendt Palle Jacobsen. Da vi 
ikke tror, at alle har læst det af Palle Jacobsen skrevne opslag, 
bringer vi det her i uddrag, idet vi kun medtager de punkter, vi me
ner har betydning for eleverne.

Hovedtaler var undervisningsminister K.B.Andersen. K.B.A. omtalte 
den ordning med en skemafri dag, der rykker hen gennem ugen, som man 
vil prøve pa Frederiksberg Gymnasium efter sommerferien, og han til
føjede, at man i undervisningsministeriet ventede med interesse på re
sultatet heraf. Det er planen, at rektor, lærere og elever skal ind
sende selvstændige rapporter om, hvorledes de synes ordningen virker.

For på forhånd at forhindre protester mod det store pensum, der bli
ver en følge af femdagesugen,sagde K.B.A., at inden en sådan indføres 
for alvor, skal både pensums omfang og undervisningsformen drøftes grun
digt og ændres i overensstemmelse med resultaterne af disse drøftelser.

K.B.A. gik stærkt ind for, at skolebøgerne foræredes til eleverne, 
således at man kan arbejde med dem (skrive kommentarer når man har 
lyst).

oenere på mødet oplyste Peter Blaathorn, at Direktoratet for Gymna
sieskolerne har ladet den meddelelse gå ud til alle gymnasier, at "I- 
DEBIoTOrilEW" skal tiIbageleveres,når man forlader skolen, også med ek
samen. Denne meddelelse blev modtaget med stort mishag, idet det har 
været både rektores og elevers opfattelse, at den var givet eleverne 
til evig arv og eje. Der var da også enstemmig enighed om, at man 
skulle henstille til direktoratet, at denne meddelelse blev trukket 
tilbage snarest.

Videre oplyste K.B.A. i sin tale, at alle statsgymnasiers elevråd 
får 2oo kr. af staten efter sommerferien som økonomisk støtte.

Om eftermiddagen var der gruppe-møder. Den gruppe, der havde den stør 
ste interesse, var gruppe 6, som skulle finde ud af, hvad er elevråde
nes formål, rettigheder, pligter og arbejdsområder. Gruppen kom til 
følgende resultat:

Man var enige om, at elevrådenes formål er at vænne eleverne til 
demokrati i tanke og virke; og ved demokrati må forstås samarbejde 
og medansvar.

Fordi elevrådene er så forskelligt organiserede, var det svært at nå 
til enighed om, hvilke praktiske arbejdsområder elevrådene har, men 
vi henstiller til den kommende bestyrelse, at et udvalg nedsættes evt. 
i forbindelse med det allerede nedsatte udvalg om idealforfatningen.

Om dets teoretiske arbejdsområde varder større enighed, idet man 
mente, at der på skolerne bør oprettes kontaktudvalg, der holder mø
de en gang om måneden, hvor elever så kan føre deres problemer frem 
og diskutere disse med skolens ledelse ^læreråd).

k. g.
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■ JOLLY COLA
- iskold - sprudlende frisk... ahh.!

Jolly Cola 
den der 
slukker I

STIMULERENDE

bør



pHaisoHex
Bfudtnlea faiaohex)l(udtalea falaohax)

Farina

Hører Du til dem, der kæmper en fortvivlet kamp 
for at holde huden pæn, fri for bumser og andre 
urenheder, s& husk, at kun den strengeste hygiejne 
giver mulighed for sund hud. Regelmæssig vask 
med pHaisoHex fjerner enhver urenhed og desinfi
cerer ved sit indhold af hexaklorofen huden, som 
dermed bliver blød og glat.

Bu*********

pHaisoHex er ikke et sæbeprodukt, det er 
baseret på entsufon, der renser huden 40% 
bedre • passer til selv de sarteste hudtyper i 
• griber ikke forstyrrende ind i hudens nor- - 
male funktioner • virker ved sin sammen
sætning endvidere som blødgørende hud
creme • virker, deodoriserende.

1 Fås kun på apoteket - hvor også brochurer 
udleveres!

| pHaisoHex er skabt efter åre km g-forskning i 
WINTHROP LABORATORIES, New York 
WINTHROP MEDICINALCOMPAGNI A/S. ISLANDS BRYGGE 8KKBH. S. SUNDBY "Pd? .

Savoy
fornemt og 

tidløst
nyt og 

spændende

Kræsen kvalitet - sikker smag. 
Begynd nu at samle på sølvtøj



SERIER
Hvor er mennesket blevet af!
5 af AKTUELTs medarbejdere skriver hver 
1O artikler om mennesket i udenrigs
politikken, sporten, ægteskabet, familien 
og i fjernsynet i de kommende uger.

MANDAG: Claus Seiden. 10 af verdens brændpunkter. 
»Hvor mennesker dræber mennesker«.

TIRSDAG: Knud Lundberg fortæller om 10 af vore 
kendte sportsfolk. »Mennesket bag stjernen«.

ONSDAG: Joan Jacobsen. 10 familier i søgelyset. 
»Sådan er det at være gift«.

FREDAG: Anders B. Nørgaard. 10 kendte menneskers 
stamtavler. »De spændende forfædre«.

LØRDAG: Kurt Sørensen. 10 kendte TV-medarbejdere 
fortæller. »Hvad jeg vil med TV«.

idag?
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BliWeslimrnifflD+irnibestimmuno+mimes
Findes der i DDR kun 

'die SED'?
Ved siden af arbej

derklassepartiet , 
Tysklands socialistis
ke enhedsparti (.SED), 
findes der en kriste - 
lig demokratisk union 
(CDU) og Tysklands li- 
beral-demokratiske 
parti (LDPD), som den 
26. juni og den 5. ju
li 1945 blev grundlagt 
som borgerlige demo - 
kratiske partier, så
vel som det demokra - 
tiske bondeparti DBD, 
og det nationaldemo - 
kratiske parti NDPD , 
som lod sig konstitu
ere i 1948. Alle dis
se partier opstod som 
anti-fascistiske dem
okratiske partier, e- 
nige i det fælles mål 
at udrydde fortidens 
fejltrin i bund og 
grund og sikre vort 
folk en fredelig og 
lykkelig fremtid. Et 
uutryk for denne fæl
les interesse er det 
kammeratlige og lige
berettigede samarbej
de i den i 1945 skab
te demokratiske blok.

Det blev kernen 
nationale front, 

bevægelse, som under 
ledelse af arbejder - 
klassen og dens par
tier og det dynamiske 
bidrag fra alle blok
partierne ved den so
cialistiske opbyg - 
nings fredsværk skil
ler flerpartisystemet 
i DDR i bund og grund 
fra de kapitalistiske 
lande.
Hvorfor findes der 

ingen oppositionspar-

s
$

Walter Ulbricht sag
de hertil på statsrå - 
dets 19. samling: 
'Borgerlige kredse i 
Vesttyskland har på
stået som en mangel , 
at der hos os ingen 
opposition findes.Op
positionspartier i de 
stater, hvor der fin
des klassemodsætning
er og klassekampe, er 
nødvendige - altså i 
de stater, hvor den 
kapitalistiske klasse 
hersker. Under sådan
ne omstændigheder er 
det godt, når der fin
fortsættes næste side

&

ss«
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des en ægte oppositi - 
on, gennem hvilken be
folkningen ved valg 
vinder indflydelse og 
magter at gennemføre 
sine demokratiske for
dringer.

1 DDR findes der in
gen klassemodsætning - 
er. Arbejderklassen , 
klassen af kollektive 
bønder og de andre af
delinger af den arbej
dende befolkning er 
forbundet med hinand
en gennem venskab. De 
har fælles grundinter
esse. Heraf ses let , 
at spørgsmålet om op
stilling af særlige 
oppositionspartier in
gen berettigelse har ; 
de er overflødige.'

Enhedspartiet bliver 
dermed en selvfølge - 
lighed, fællesskabspo
litikken i den demo - 
kratiske blok følger 
valgfællesskabet. Kan
didaterne bliver i den 
nationale fronts for - 
samling prøvet, le - 
kræftet eller afkræf - 
tet af folket. Da der 
altid kan nomineres 
flere kandidater, end 
det er nødvendigt at 
få valgt, bestemmer 
borgeren på valgda - 
gen, der er et lige og 
hemmeligt valg, i al
mindelighed, hvem der 
skal vælges. I DDR 
finder et ægte person- 
lighedsvelg altså 
sted, et udtryk for 
sand folkesuverænitet. 
(oversat fra østtysk af 
carsten felix uden at 
slå et eneste ord op)
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Tir dag d. 1 marts 66

[sø pert

IlmB
I sA 
IlmB

ole agersnap IlmC 
kai gulstad IlmB 

(ansvar overfor

elin holm 
xlenskjær 

lib^steen 
ikil ty^krk

18 stemmeberettigede. 
oOo

FU: Et sortiment til rek 
tor på dennes 6o års fød 
selrdag.

oOo
Filmud.: Fætrene mendag 
d. 7/3, endvidere vil Pro 
cessen måske blive vist 
endnu engang, men med ind 
ledning (fortolkning) rf 
Peter Nielsen Illmb.

0O0
Musikud.:(ikke tilstede) 
Folkesengs aften ca. 0. 
15/3.

0O0
Platon: Kassebeholdning 
3o kr. og endnu to numre.

0O0
Kassereren: Krssebehold- 
ning-lo?kr, det store 
svind skyldes: jazzaften, 
zoo-story, rektors fødsels 
dagsgive og hesjan.

0O0
EVT. : Lovændring: § lo 
blev rettet til, at provi
sionen til Platons medar
bejdere skulle beregnes af 
samtlige numre i stedet for 
af hvert enkelt.
Desuden mente nogle Igere, 
at det var forkert, at de 
skulle betale for mælken; 
de havde ikke noget konkret 
forslag til ændring, men 
ville arbejde på det til 
næste gang.
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---------------------------------  Platon nr. 6 marts '66 ----

IG’erne GØR

'rtiklen: " Demokrati i skolen " i Tidens Stemme har 
medført en del diskussion i klasserne om forholdene på 
vor egen skole.
Tænke sig det er nødvendigt at lærerne skri ruske op i 
massen, før den begynder at tænke på sin egen stilling. 
Nå, hvor om alting er, folk er begyndt at reagere, hvil 
ket vi mærkede på sidste mdr-møde, eller retter sagt 
efter mødet.
Elevrådsmøderne er som regel lidt af en parodi. FU frem 
kommer med forslag og godtager dem, kort sagt:det er 
desr"der bestemmer, og hvis der er nogle andre, der ta
ger til orde, sørger de straks for at mane dem til j.or- 
den. ( Det skal dog nævnes, at denne tendens har været 
meget mere udbredt før i tiden , og at der aldrig har 
været så mange trrangementer.)
Fejlen er FUs siger nogle, andre siger, at det er de 
sløvt tilstedeværende menige medlemmers.
Begge dele er sandt, men kan dog på sin vis forsvares. 
Hvis man ønsker det bedste resultat, må man imidlertid 
samarbejde pa et endnu højere plan... Derfor dette. 
Forholdene er nemlig,som de fleste sikkert ved, sådan 
at når man går i Ig, er man bange for at sige noget, 
fordi man tror, man befinder sig i et åndsaristokrati. 
Ligeså almindeligt er det, at II og III g'erne er kom
met ind i maskinen: kampen for tilværelsen.
Derfor var det med delt glæde( vist nok ) at nogle Igere 
brokkede sig over styret i mdr, og at de skulle betale 
mælkepenge.
Hertil er der blot at sige: Det var I sørme længe om.

enighed gør stærk

DANSK 
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