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om lærerlønningerne
* Finansministeren udtalte overfor vor korrespon-
*dent angående T.E.s artikel i næstsidste nummer 
*følgendes

Naturligvis har den skri
vende ret i, at landets gym
nasielærere svigter en dtel 
i deres arbejde, fordi de, 
tvungne til at tage ekstra
arbejde, møder trætte til 
lektionerne. Deres løn er - 
vitterlig for lille. Men jeg 
tror ikke, de unge cand.mag 
'er får mindre i løn end an
dre unge akademikere. Snare 
re ville jeg sige, at deres 
muligheder for en anselig ind 
tægt senere hen - i lektor
alderen - er ringere end f, 
eks. lægers og sagførers.

Da vi henleder opmærksom
heden på artiklens slutning 
med forslag om at spare på 
byggeriet for at sikre læ
rerne bedre kår, svarer fi
nansministeren.

Husk, at skolebygnin g e n 
skal stå i 50 eller 70 .år. 
Fejlen ved tidligere tiders 
sparsommelighed^ i' ^t^ o f - 
fentlige byggeri^har været, 
at bygningerne ikke har kun
net holde mere end få år og 
hurtigt er blevet forældede. 
Besparelser i skolebyggeriet 
hævner sig i det lange løb.

Hvor finder man forrester! 
viftepalmer og maghoniborde? 
Fortsættes s. 4«

Gymnasiasterne organiserer

Søren organiserer os -

Som andetsteds nævnt lykkedes det sidste søndag i stu
denterforeningens lokaler efter megen diskussion at gen
nemføre vedtægter og arbejdsprogram for Danske Gymna
siasters Fællesråd (DGF). Til formand blev valgt Sø
ren Sørensen, II mn. Metropolitanskolen. Glæden, over at 
det blev en metropolitanér, blander sig med forundring o- 
ver de nærmere forhold, der har ført til dette valg.

På fællesrådsmødet sidste 
år blev der nedsat et ar
bejdsudvalg, der skulle ud
forme vedtægterne og sørge 
for, at de blev ratificeret 
inden næste møde. Alle sko
ler modtog et sådant lovfor
slag - heriblandt Metropoli
tanskolen - og vores repræ
sentant på mødet Mathias M. 
Andersen svarede nej på op
fordringen til at være med 
ved en sammenslutning af

Stubbe om 
/talien - se s.3

Tr_-

Om idrætsstæv
net med Ø.B. s. 6.

landets gymnasiaster. Denne 
indstilling blev overfor var 
korrespondent bekræftet af 
formanden for M.G.S. Søren 
C. Sørensen og i overen s - 
stemmelsé hermed, oplyste vi 
i januar om, hvordan vi var 
stillet. Den forening, der 
skulle varetage vores in - 
teresser - ganske vist kun 
i fomøjelsesøjemed -, hav
de på vore vegne svaret nej 
Fortsættes s. 2.
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Søren har organiseret-
(Fortsat)

til de fordele, der kan op
nås ved en sådan organi s a - 
tion, - rabatter etc. Man 
må måske i den f orbinde Ise 
erindre om, at den bestyrel 
se, der nu sidder i M.G.S., 
aldrig er blevet valgt - i- 
det generalforsamlingen blev 
hævet, inden man kunne skri 
de til afstemning - hvorfor 
den yderst selvbestaltede ' 
formand uden at undersøge ' 
indstillingen blandt sko- ' 
lens gymnasiaster egenrå- ' 
digt har afgivet et svar, ’ 
der tyder på manglende in- ' 
teresse og indsigt i en ’ 
sag, der kan få betydning.'

Til mødet iår var repræ - 
sentanten fra sidste_ år at
ter indbudt, men foruden ham 
mødte og Søren'Sørensen og 
ratificerede vedtægterne li 
ge så, egenmægtigt som han 
for to måneder siden sagde 
nej.

Grunden til, at I, der nu 
går i gymnasiet, kan komme 
til at nyde godt af fordele 
ne ved D.G.F., e r faktiskst 
hvis Søren Sørensen ikte hav 
de godkendt lovene, ha v de 
han ikke fået stemmeret og 
ret til at lade sig opstil
le til indvalg i præsidiet. 
I forhold til dette tør den 
udgift han påførte gymnasi
asterne - 40 kr. i medlems
kontingent for hele skolen
være af mindre betydning.

pt.
Eftertryk kun tilladt med 

kildeangivelse J

Da rektor kom forsent på grund af snevejr. 
Blad af skolens dagbog.

Jeg glæder mig i denne tid 
nu falder julesneen hvid 
så ved jeg rektor kommer 
på samme tidspunkt som i går 
med sneen i sit stride hår 
og is i alle lommer.

På Jensens bord forleden dag 
der lå en yderst pinlig sag 
og den jeg ikke glemmer 
et gult papir med et notat 
om hver en sinke af format 
som skolens rygte skæmmer.

For Jensen har en liste, som 
vil kunne minde alle om 
hvem han skal sætte fart i 
på den der dette stod på prent 
(citatet er korrekt omtrent) 
Karl stiller hor en kvart i.

Glas.

Skolekomedie n
1 Berlingske Tidenes skie- 

komediekonkurence opnåede 
Metropoiifanskolen præmie . 
for enkeltpræstation.Kulis
serne tegnet og udført a f 
Finn Karlsson blev blandt al
le landets skoler udnævnt til 
de bedste.Den bedste skole
komedie som helhed blev"High 
Tor"opført af 2 g.på Bagsværd 
Kostskole.Tillykke med resul 
tatet. - - , rb.

Besøg Danmarks morsomste butik

Model og hobby
Løvstræde 2. København K. Byen 3010

(Ved Købmagergades Posthus) 
med den permanente hobbyudstilling.
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Vi var så hellige at, kom
me til Taormina på Sici - 
lien dagen før karneval - 
lets begyndelse i

Fra Torsdag til t irs- 
dag omkring fastelavnssøn - 
dag er hele byen i feststem
ning. Man fik det indtryk , 
at selv postvæsenet satte 
karnevallet højere ond po
stens planmæssige afgang og 
udbringning, fet er de e- I 
neste dage i året,pæne un
ge piger kan gå alene påie- 
stauration - vel at mærke 
i kostumer og tæt maskere
de - og danse, og det^ ud 
til, at de benyttede s'jg af 
det. Byens børn var klædt 
ud og sminkede hver dag j 
ikke blot vendt jakke og 
brændt prop. Men der var 
ingen, der "raslede'JDet var 
en fest, hvor man more d e 
sig.

Torsdag drog kong karne
val, en kæmpemæssig papma
chefigur på en dekoreret til 
ind i byen, fulgt af pro
cession af fantasiklædtor— 
kestj.,; , grupper af udklæd 
te og maskerede, både børn 
og voksne. Det specieleved 
denne dags optog var deman- 
ge repræsentanter for land 
bruget: fader i folkedragt 
trækker sit æsel, hvorpå 
hans, lille sorthårede dat
ter sidder, skøn som . et 
postkort, sminket og i na
tionaldragt, under en bal
dakin af grønne grene med 
modne appelsiner og citro
ner; i skindposer på æse- 
lets sider hænger- små bræ- 
gende lam og kid , og i top
pen af baldakinen er bun
det en levende hane. (Si
cilien betaler vist ikke 
store kontingentbeløb til 
Foreningen til Dyrenes Be
skyttelse .)

Søndag blomster - corso 
Lastbil efter lastbilskjilt 

uhier et hav af blbnEter„Mi
ne botaniske kundskaber er 
begrænsede,men 
stedevære Ise i 
staterede jeg. 
Snehvide og de

nellikens til 
tusindviskon 
En vogn viste 
syv små dw-

ge; hytten var helt af blom-j ske folkedanse. Bagtæppe :
ster. Fn anden hed ,fI s o 1 a iMiddelhavet, sidekulissei..
Bella” og medførte et klip -i 
peparti, en fiskerbåd, fis
kere, en mindre hej samt en 
kunstmaleren fiskerdreng 
øste muslinger ud ti) det 
taknemmelige publikum. En 
tredie vogn kaldtes ,fGsst •- 
frihed”, og de unge damer] 
der i deres lyse og meget" - 
lette'' kjoler klædte blom - 
sterdekorationer ( og om - 
vendt), lod ane, at den si
cilianske. "gæs tf rihed er end
og meget stor.

Man.kunne undre sig over^ 
at privatpersoner - og det 
var det- med en uhyre be
skeden levefod kunne ofte det 
ret store beløb, udsmyknin
gen af en sådan vogn måtte 
koste, - men en del af for
klaringen var vel nok den, 
at de‘fineste vogne præmi - 
eredess 1.præmie: 4coocoli- 
re (4.500 kr5) 2,præmie s fi 
retusinde lo?, o.s.v.. Dom
merkomiteens sammensætnin g 
og ansigtstræk lod ane, at 
”Gæstfriheds’s” anstrængel- 
ser og økonomiske ofre ik
ke havde været forgæves.

Tirsdag sluttede karneval 
let officielt - kong Karne
val brændtes om aftenen på 
bål under affyringen af ot 
fyrværkeri, som Tivoli kun
ne lære noget af. Om efter-

Dan halo rigtige 
Håndboldstøvlo

samt rekvisitter og beklædning til al sport
Sport smagasinet F. I. B.

C 639c Amagertorv 11. G 14-758

middagen havde dei' været op
tog af pyntede vogne cg ma
skerede grupper, på torvet 
dansedes der Tarantel, o g 
endelig viste en gruppe fol 

jkedansere fra Mallorca spån

middelalderlig kirke,en do 
byport og Etna, sætstykker« 
palmer. Belysning s sol. Tem 
paraturs 2o - 3o't - Altså , 
dog en erstatning for dsn±o 
lekomedie, vi gik glip af.

Thyge Stubbe.

NyTfra DIS.;
D.I.S. har nu udsendt sit- 

sommerprogram„Som sædvanlig 
er der noget for enhver smag 
Der er ferieture for de dov
ne og arbejdslejre for deme 
re energiske.Priserne vari
erer fra 150-5000 kr.Der er 
iår arbejdslejre i England, 
Frankrig,Italien,Norge,Fin
land , Tyskland og Grækenland. 
Her skal man kun betale ud- 
og hjemrejse .Man får så fri 
kost og logi og nogle ste - 
der desuden et mindre beløb. 
Til gengæld skal man så i et 
vist antal timer hjælpe med 
vejarbejder etc.I disse lej
re .mødes studenter fra Eu - 
r-opa og U.S.A.,så man har ■> 
her rig lejlighed til at be
nytte sine sprogkundskaber.
Jeg vil anbefale alle at ' 

læse DUI,S.’sommerprogram , 
som kan fås hos undertegne
de.

Søren Claus Sørensen.
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Christian. F. Rømer

Boghandel og papirhandel

Skindergade 29, K. 
C 6728 & 3828

DELTAG i

V maj »dagen5

ungdomskonkurrence
Præmier på ialt lo.ooo ferI

3 millioner "brevkort nedkastes fra - 

luften eller fordeles landet over.

På hvert brevkort er 7 spørgsmål om besættel

sen og befrielsen.

Sæt masser af ekstra frimærker på.

Overskuddet går til Frihedsfonden.

Man kan indsende ligeså mange brevkort, man 

har lyst till

Formålet med konkurrencen er at fortælle jer noget 

om besættelsen. Men selvfølgelig skal vi også helst 
skaffe et stort beløb til Frihedsfondens arbejde.

Gymnastikdragter -sko og andre sportsartikler

Poul Holm

Sport smagasin.
G. 3082 11-Silkegade - 11 c. 13382

Kampmann -
fortsat.

Dertil kommer, at hvis en 
bygning ribbes for det, der 
ser ud som luksus, alt det 
som sætter prikken over jet, 
spares der dog kun en ube
tydelig sum. Således har det 
som bekendt været indv en dl 
mod disse års beligby gg eri 
at der byggedes for fpmeat 
- men en status over, hvad 
der kunne spares, har vist 
at det, der koster, er sel
ve murene og de .strengt nød
vendige installationer. De 
nye storebæltsfærger er der 
også blevet anket overjmen 
det viser sig, at udgifter
ne til deres "luksusudstyr*’ 
er en brøkdel af, hvad det 
koster at nitte det store - 
færgeskrog sammen4 Altså må 
jeg kuldkaste forslaget i I 
E.s artikel.

Endelig er der en ting,der

Hvem - ved - hvad

Til dem, som var misforne 
jede med, at ikke alle de 
lærere, som havde lovet at 
komme, kom, kan jeg fortæl
le, at det ikke udelukkende 
var lærernes skyld. Lærer
holdet kom som bekendt til 
at bestå af lektor Fox Mau- 
le, lektor Winding og hr. 
Piø,’ elevholdet af Per An
dreasen, Jens Falkentorp og 
Thorkild Breitenstein.

Lærerne var så absolut de 
morsomste.Sjovest var det ab 
se Ikt. Fox Maule spise ko- 
kusboller.Det foregik på den 
måde, at han fik stillet 10 
nemme spørgsmål, som han u- 
muligt kunne undgå at svare 
rigtigt på. Tilsidst und
lod han at svare,fordi hvert 
rigtigt svar foruden pt.og
så indbragte en bolle at for
tære med det samme. Den sid 
ste halve time synes jeg nu 
godt, at man kunne have und
været. Så havde man. undgået 
den matte stemning, dor præ
gede sidste afdeling. Gitte.
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.låser alt af! Tjenesteman
denes lønningslov.Det er ik
ke sådan, at der er een kas
se, hvorpå der står "under
visning17, så man kan Leta
le lærerne bedre mod at spa
re på skolebyggeriet^Adjunk 
ter og lektorer må følge med 
de andre tjenestemand; vil 
man give dem mere i lun 
hvilket gøres ved at flytte 
dem til en højere lønnings 
klasse - , vil præster eller 
andre t jenestemænd straks lua

For 
en af 
er om

Lektor Atke mener -■
at forsøge spørgsmålet helt belyst, forhørte vi hos 
lærerne, hvad den almindelige mening blandt lærere 
problemet.

Lektor Svend Atke,formand 
for fransklærerforeningen,- 
mente, at den almindelige 
stemning blandt kollegerne 
var bitterhed over, at løn
nen ikke var steget i takt 
med udgifterne.Dette havde 
medført, at lærerne nødven
digvis måtte have ekstraar
bejde og ikke kunne nøjes' 
med skolen, som burde være 
det egentlige. Nu flyver vi 
rundt, og hvis det som føl
ge deraf bliver noget ruti
nemæssigt ved timerne er det 
ikke vor skyld. På vor fo
respørgsel om man forbered
te nogle aktioner i lighed 
med de norske læreres, sva
rede hr. Atke.

Der er ingen aktivitet for 
øjeblikke-c i retning af en 
konfliktsituation« Man af
venter tingenes udvikling og 
håber det bedste.

Vi fremførte, at finans
ministeren havde nævnt, at 
tilgangen til sygepler jer- 
skerne havde svigtet, hvil
ket havde medført en lønfor
højelse. Dette kunne sikkert 
ikke blive tilfældet for læ 
rerne, hvor tilgangen var ri 
gelige

Ja, svarede lektor Atke, 
det er rigtignok, at der 
foregår en. overproduktion - 

ge« Flytning fra en lønnings 
klasse til en anden lømirgEs- 
klasse er derfor næsten al
drig sket« Kun sygeplejer
skerne kan glæde sig over en 
flytning - den gennemførtes 
simpelthen fordi, der melde 
sig fox* få sygeplejeelever«

Og det kan cand. mag.er- 
ne i det mindste ikke påbe
råbe sig, med den overpro
duktion. der er af dem idag.

J .II.

indenfor visse fag. I mate
matik er der kun lige akku
rat tilstrækkeligt mange, - 
men i fysik er forholdene 
fortvivlende. Man har set 
sig nødsaget til at rekla
mere for en tilgang - de un
ge, der overvejer at søge 
den vej, bliver ingeniører i 
stedet for med meget bedre 
fremtidsudsigter. Indenfor 
sprogfagene er der en bety
delig overproduktion, men 
universitetet forsøger ikke 
at bremse op for tilstrøm
ningen - det er imod dets 
princip. Tilstandene er vel 
heller ikke så slemme som i 
1954? hvor jeg var færdig- 
uddannet. I årene deromkring 
kulminerede antallet af kva
lificerede til lærerembeder. 
Mange måtte gå til realsko
len - bibliotekerne tog nog
le, og resten måtte finde an
den beskæftigelse. Der blev 
også bygget nogle nye gym
nasier, der aftog nogle læ
rere - men idag har vi jo 
ikke noget tilsvarende. Det

METROPOLITANER-S MUNDET
Henvendelser og forespørgsler 

modtages af sekrætæren 
højesteretssagfører Carl Heise

Ny Vestergade 1$ K eller

f ormanden,1andsrets s anfører 
Johan Asmussen, Hov edvagt'og. 2SK

I sundbyhallen d. 28 marts 
spillede et hold fra I. G. 
mod et hold fra II G, på I. 
G's foranledning, idet de 
udfordrede II G til et hånd
boldopgør. Udfaldet blev 15 
- 14 til I G, skønt II G før 
te med 5-4 mål indtil, der 
manglede 5 min., af den 2 x 
25 min« lange kamp. I disse 
sidste minutter lykkedes det 
I G at presse sig frem og 
vinde, selvom II G havde 
chancen for at udligne på 
straffekast -g- minut før tid. 
Ib Vestergaard havde æren af 
at placere bolden udenom.-^ ru 

er meget får gymnasier, der 
er på tale

Nå nogle 
vi da fået 
re løn for

for tiden, 
forbedringer har 
gennemført. Bed
overtimer, sti

leretning - - men 
nen er stadig den 
dens værdi bliver 
ringet.

grundløn
samme , og 
stadig for 

pt.

Skoleballet \PBP-
Som det ved energisk agi

tation lykkedes at gøre be
kendt, afholdt M.G.S. d. 26 
ma.rts med stort held sit”La 
Ronde de l'Amour" - aften.

Bestyrelsen har åbenbart 
villet erstatte den manglen
de kvantitet med decideret 
kvalitet og ment, at når der 
kun kan arrangeres to baller 
om året, skal de til gengæld 
være successer.

- Den famøse karrusel var 
i uafbrudt bevægelse takket 
være et stort opbud af så
vel lokale som fremmede e- 
vadøtre. - Den eneste pause 
i det afvekslende non— stop 
program udfyldtes af nogle 
optrin fra årets studentemvy«

*,
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Idrætsdag med Øster Borgerdyd
Undertegnede har nu i snart seks år belemret skolen med 

min mere el, mindre regelmæssige tilstedeværelse, men 
indtil i fredags har man aldrig fundet på at invitere mig 
i Otto-Mønstedshallen for at overvære et udsøgt sortiment 
af organiserede spjæt og vridninger

Arrangørerne vedgik gerne 
at de ikke selv havde fo - 
stret ideen men sagde deri
mod, at der var tale om en 
'tradition" Denne sidste vir
ker, såvidt jeg kan dømme,en 
kende perf oreret, men algjort 
ikke utiltalende.Hvis me - 
ningen var,at vi alle skul
le få en festlig formiddag 
ud af det,var arrangementet 
meget vellykket.-Og når man 
nu bagefter sidder og tæn
ker med propper i ørerne som 
følge af spontan larm ogdL- 
verse uartikulerede menings
tilkendegivelser under hånd
bo Idskampene, har mani hvert 
fald svært ved at forestil
le sig,at nogen kunne være 
lullet hen»Det var ikke så 
lidt af en succes.

REKTOR KRARUP Øster Bor - 
gerdyd indledte med at sige 
nogle bevingede ord,hvoref
ter de optrædende ynglinge 
travede ind til tonerne a f 
"KomJKom^KomJ! til frelser- 
møde A"-I den næste time rul
lede, sprang, sad og lå man i 
takt under opydelse af hid
til skjulte energimængder«

Friske flødeboller

leveres til 
konfirmationen.

Bestilling modtages

Chokoladeforretningen

MOLI
Jagtvej 29.

Vor medfødte diskretion for 
byder os at afsløre hvem af 
lærerne, der bagefter udbrød 
- "Jeg elsker gymnastik - 
jeg kan se på det i timevis 
uden at blive træt

*

I håndboldkampene indled
te Øster Borgerdyds 4«m med 
en opvisning i sammenspil.- 
De vandt let og fortjent 9- 
6, Derefter fik realisterne 
klø, mest fordi de ikke dæk
kede tæt nok op. Det blev - 
5-9. Til gengæld vandt så 
Ingerslev & Co. III G i en 
underholdende kamp med 9-5*

Samme Ingerslev scorede

/ am, you are, he - - -
Nu qætder det ørn at friske $nqelskkund - 
skaberne op

Hvem her på skolen kan 
mon prale af at have set et 
skuespil som "Androkles og 
løven" opført af piger fra 
en engelsk kostskole ?Næp
pe mange. Men snart vil 
noget sådant ikke være så 
fjernt for vore læsere,Den 
20 april - altså om 2 uger 
- vil ca. 20 elever fra en 
pigeskole lige udenfor Lon
don ankomme hertil Danmark 
under ledelse af deres rek
tor og to lærerej de vil 
blive indkvarteret hos pri
vate .

De befinder sig på sam
me undervisningstrin som 
vore i 1, 2 og 3 G og de 
vil i et par dage følge un
dervisningen her på skolen 
i disse klasser.

M.G.S. har naturligvis ik 
ke ladet chancen gå fra sig 
og har derfor arrangereten 
teateraften, hvor de engel

forøvrigt et henrykkende ' 
mål. Efter at have snoet sig 
fri af et par modstandere
eller fem - sendte han,sej
lende ind over målfeltet i 
afsindig fart, bolden, ik
ke ned i det hjørne, hvor 
målmanden havde lagt sig 
til rette for at modtagedai 
- men bagom sin egen ryg i 
det modsatte. Et flot punk
tum.

*

Dagens måske største bi
fald høstede dog rektor,da 
han i slutningstalen ud
trykte håbet om, at der 
for fremtiden også ville 
være piger at se i aktivi
tet .

Lad successsen opfordre 
til traditionens bevarelse 
fremover. p r p

ske piger vil opføre før
omtalte stykke. Apropost- 
man kan jo undre sig lidt 
over, hvorfra de vil få 
fat i en "Androkles". Vi 
ved ikke om hr. Tang i en 
nødsituation må mobilise
res som en sådan, men det 
ville jo skabe en fest
stemning af format.M.G,S. 
har ikke forbeholdt dette 
arrangement for sine med
lemmer alene, hele skolen 
vil få mulighed for at o- 
vervære begivenheden,men 
da der ikke er et u- 
begrænset antal pladser 
til rådighed, vil der 
sikkert blive rift om 
pladserne.

Selvom alting sikkert 
i de par dage vil stå 
på hovedet vil PLATON 
selvfølgelig komme i ret
te tid med en stor repor
tage og interviews.
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Gymnasiast - mødet
Repræsentanter for samtlige danske gymnasier samledes 

søndag do 27/3 i studenterforeningen for at drøfte Dan
ske Gymnasiaster Fællesråds videre skæbne.

Hans Jørgen Ladegaard-Pe
dersen aflagde arbejdsudval
gets officielle rapport.Rå
dets vedtægter var i forve
jen sendt rundt til gymna
sierne til stadfæstelse.In
den mødet sluttede havde i- 
alt 41 gymnasier ratificeret 
lovene. Efter formandens be~ 
re tning fik sekretæren i Sve 
rige Elevråds Central Orga
nisation ( SECO )ordet. Han 
fortalte på et udmærket dan^s 
om de stockholmske gymna
siasters vilkår og ønsker 
for fremtiden. Blandt andet 
nævnto han, at de havde fået 
indført legitimationskort,- 
der skaffer dem meget bil
ligt i teatret. En række af 
SECO's resultater vil. DGF 
søge at opnå herhjemme.

Vi citerer her db vigtig
ste punkter i arbejdsprogram 
me t s „

- DGF vil søge at opnå 
en ordning med teatrene i 
København og provinsen om 
en prisnedsættelse på ikke 
solgte billetter for gym
nasiaster efter de ■ sammo 
retningslinier, som gælder 
for studenterne .

- DGF vil undersøge mu- i 
lighederne for at få gym- i 
nasiaster fra Norge og Sve
rige til at rejse rundt og 
holde foredrag - samt om
vendt .

- DGF vil forhandle med 
DSB1 om en omfattende er
hvervsvejledning, En er
hvervsvejledning, der skal 
gives af unge studerende * 
ved de højere læreanstal
ter om samtlige studievil
kår .

- DGF vil søge at opnå 
en ordning for gymnasiaster 

nes erhvervsarbejde xå sam
me måde, som studenterne 
har det.

- DGB1 vil søge at opnå 
en nedsættelse på tog-,fly 
ve- og skibsbilletter ef
ter de samme retningslinier 
- som gælder for studen - 
terne. (DIS)

- DGF vil hele tiden s tå 
i nær forbindelse med stu
denterorganisationerne i ~ 
sær DSF- DGF vil søge en 
ordning med DIS. således at 
alle gymnasiaster vil kun
ne nyde godt af DlS-forde- 
lene.

*

Man sluttede af med 
at vælge et præsidium, 
der umiddelbart efter mø
det konstituerede sig.

Formand blev den ved 
mødet • tilstedeværende Sø 
ren Claus Sørensen.

Endvidere blev der ned
sat et udvalg til at behand 
le landelevrs problemer,

.........  t:x. <A< 'f ...... >111111> ’HHWD.’h, • U'lur
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Fa l k an er g arden
Den gamle bygning der nu 

gennem mange år har rummet 
pigegymnasiet måtte i aftes 
for sidste gang stille sin 
lille gymnastiksal til rå
dighed for piltene ved op
førelse af deres revy.

Ved næste skoleårs begyn
delse flytter Falkoner går
dens indvånere ud i nye og 
mere tidssvarende lokaler - 
med aula, spisesal og rige
lig lokaleplads til de Z.00- 
500 elever, der kommer til 
at gå på skolen mod de nu- 
varende ca. 200. Samtidig 
bliver det fra at være et pi

Se det hos PLATON
I dan enorme bladdynge, 

som månedligt hober sig op 
hos PLATONs redaktører, hef
tede vi os under gennemlæs
ningen især ved en sober, 
rødbrun tryksag kaldet "Fri- 
hed og Fællesskab”5 et ob
jektivt politisk måneds
skrift udgivet i Arhus,

I sammenligning med dette 
blads personlige og velskrev- 
ne ( men ikke agiterende )- 
indlæg, virker artikler
ne i "Tidens SteEime" tør
re cg lidet fyldestgøren 
de.

FRIHED & FÆLLESSKAB inde
holder denne gangs

Revolution;Frankrigs sid
ste chance. Skal vi for
svares af tyske kanoner el
ler beskyttes af russiske ? 
Valutanød - årsag eller 
symptom ? Fra Grundtvig 
til Bombolt. Dagligdagens 
UNESCO - og meget mere.

Et eksemplar af bladet, 
som vi giver vor varmeste 
anbefaling, kan beses hos 
PLATONs redaktører. _ « r> 

flytter ud 
gegymnasium omdannet til et 
fællesgymnasium.

Disse forhold og skoleli
vets hverdag i almindelig
hed havde inspireret to af 
eleverne, Lis Poulsen og Lis 

' Jeppesen til at skrive tek- 
i steme som de sammen med de- 
reskammerater opførte for 
den udsøgte skare, der var i 
plads til i den lille sal.

Blandt numrene fandtes cg- 
så nogle, der blev opført 
ved Metropolitanerrevyen 54 
- men i en ændret skikkelse 
og for et nyt publikum, der 
lige så vel værdsatte loka
le elevers som metropolitan- 
ske elevers produkter.

En fornøjelig aften. ,

Lifte raturktubben
Fredag d. 1„ april af - 

holdtes møde i litteratur
klubben. Foredraget holdtes 
af lektor Erik Schmidt Pe
tersen.

Hvorvidt det skyldes, at 
man ikke havde hørt fore
dragsholderens navn, eller 
om foredragets titel s"Kvin
detyper i den nyeste litte
ratur" ikke lød spændende ' 
nok - eller om det var for
di, man havde fået tidligt* 
fri, ved jeg ikke, men et 
faktum er, at der til fore
draget var mødt 12 mennesker 

*

Ikke destomindre var det 
en stor oplevelse.Hr. Semidt 
Petersen viste sig som en ud 
mærket taler og stor skue
spiller.

Han indledte med en over 
sigt over retninger i den 
moderne litteratur, og som 

horer - 
så iiieqrt
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Apropos idrætsstævnet
Otto Mønstedshallen?

Det var håndboldspilleren 
- der a.ltid spillede solo, 
da han var bange for at få 
et hold i ryggen«

Stenalderkonen kom ophid
set farende og sagde til sin 
mand; Min mor er oppe at 
slås med en sabeltiger, du 
må foretage dig noget.

Stenaldermanden koldt;
Du ved lige så godt som jeg 

- et jeg ikke er formand for 
den lokale dyreværnskomite.

en udførligere og mere sær
præget påvisning herpå,holdt 
han sit foredrag om kvin
detyperne. Han opstillede 
dem i tre grupper; De 
tabende i livet, de kæmpen
de og de sejrende.Han frem
førte en rigdom af eksem
pler og læste partier op af 
skuespillene; Den blå pekin
geser, Søskende og Antigene
Til slut fremførte han sit 

eget syn på littera- 
turenj dens midler og ind
hold, gennemførelse og op
bygning.

Hr« Schmidt Petersens fo
redrag var en af litteratur

1
i

klubbens store aftener.Hans 
synspunkter var gennemtænk
te og overbevisnende. Hans 
form var veltalende og fa
scinerende, cg hra Schmidt 
Petersen havde givet den 
lille tilhørerskare stor 
lyst til at læse nogle af de 
mange bøger han fremhævede i 
aftenens løb.^ „H.Marcussen.
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