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Farvel til
hr. Kirk

Adjkt. Kirk skal efter 
sommerferien forlade Metro- 
politanskolen, som han har' 
været knyttet til de sidste 
7 år. Når skolen begynder ef 
ter sommerferien vil der sid 
de en anden lærer mandag mor
gen og spille til morgen
sang. Hr. Kirk vil være at 
finde ude på GI. Hellerup' 
Gymnasium,

Platon har fået tilstedt 
et interview med sanglære
ren inden han forlader os.
Vi kommer derned i et fri

kvarter. Medens vort offer' 
sidder og spiller. Brahms- 
det lyder udmærket- spørger 
vi: Hvorledes kom De egent
lig ind på skolen her, det 
er jo sjældent vi får unge 
lærere her.

Ja, det er såmænd rent til
fældigt-, jeg hørte, at der 
var 14 sangtimer ledige her 
ude, og jeg havde hårdt brug 
for at tjene lidt til stu
dierne - jeg havde tre år 
igen på det tidspunkt. Rek
tor Bang var så elskværdig* 
at vove forsøget med at an
sætte mig, og så blev det 
altså til 7 år.
Efter at have været her 

på skolen i så mange år må 
De jo være kompetent til at 
Fortsættes s, 4«_____________

, G.S.
Den 27/4 blev Gymnasiast- 

Sammenslutningen ophævet med 
8 stemmer mod 1. Jp.

Norden og Norden 
Nordisk Ungdomsuge på 
Hindsgaul - 3-10 juli
Foreningen Norden indbyder atter i år unge fra de nor

diske lande til stævne på Hindsgaul ved Lillebælt. For 
at give et indtryk af Nordens arbejde i norden og hvilke 
erfaringer man kan indhøste på et sådan møde, har vi bedt 
én,der har deltaget, om at give en orientering.
Tanken om et forenet Nor

den blev til under verdens
krigen 1914-18, da der op
stod et meget driftigt han
delssamkvem imellem de nor
diske lande. Tanken blev til 
realitet i året 1918-19, 
hvor der blev taget initia
tiv til en nordisk union.
Men man hørte ikke så me

get til denne før året 1959 
- da fhv. nationalbankdirek 
tør Bramsnæs blev formand. 
I krigens år kunne der 
selvsagt ikke arbejdes 
stort for et forenet Nor 
den, men da de to si
deløbende foreninger "Det 
frie Norden" og "Norden" - 
sluttede sig sammen, kom 
der skred i sagerne. Men 
inden jeg går over til 
at fortælle hvilke pla 
ner foreningen vil udfø
re, og hvilke ting,den alle
rede har gennemført,vil jeg 
gøre rede for nogle motiver 
der kan tale for en nordisk 
union.

Først må lighederne i sel
ve folkene omtales. De hø

rer ikke blot til samme ra
ce og har fælles sprogstam
me, men de har også fælles 
opfattelse af, hvad der er 
ret og uret. De forskelle,- 
der gør sig gældende inden
for de forskellige skandi
naviske folk, er betingede 
af de varierende naturfor 
hold i landene og er så u- 
betydelige, at de ikke kan 
være et afgørende argument’ 
MOD nordisk samarbejde. 
I Finland er der sket det,- 
at det finske sprog vinder 
stadig større indpas på be
kostning af det svenske;så
ledes er der idag kun ca. 
10 $ af den finske befolk
ning, der er svensktalende. 
Denne udvikling er forståe
lig, idet den er et udtryk 
for den voksende nationalis
me, der er en følge af hele 
Finlands tragiske historie, 
men den virker ikke frem — 
mende for den skandinaviske 
tankegang, ligesom den sprog 
lige udvikling i Norge hel
ler ikke gør det. Men denne
Fortsættes s. 2.
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Norden , . . 
Fortsat 
er i høj grad uforståelig,- 
idet man forsøger at kon
struere et nyt sprog - lands 
mål. der er sammensat dels 
af gammelt norsk dels af 
mange forskellige dialekten.

Sin arbejdsevne anvender 
,SNorden” på to fronter: ud
adtil i befolkningen og op- 
adtil i regering og rigs— 
dag.

Og med en stor og alsidig 
medlemsblok, bag sig kan "Nor 
den'* médvægt fet^é henven
delse til regering og rigs
dag om fremme af det nor
diske samarbejde. Og mange 
er de henvendelser, som er 
sket.

*

Indtil 1952 er der navn
lig gennemfart fælles lov
givning på det retslige og 
det sociale område - civil
ret, strafferet og handels
ret er næsten enslydende i 
Danmark, Norge og-Sverige,- 
statsborgerrettigheder skal 
man ikke søge, men forlange 
- når man har været bosat i 
10 år i et af de andre nor
diske lande. Således er ar
bejdstilladelse og opholds
tilladelse forældede begre
ber, arbejdoløshedsunderstøt 
telse og sygekasserettighe
der følger personen fra land" 
til land/ ja, om det så er 
aldersrenten er den sikret, 
alt efter vedkommende op
holdslands almindelige reg
ler.. ■ *

Med'oprettelsen af Nor
disk Råd nåede man et fore
løbigt højdepunkt i samar
bejdet. Nordisk Råd er for
melt kun rådgivende, men 
virker reelt som en fælles
nordisk rigsdag, idet alle' 
betydende rigsdagsgrupper fha 
hvert land er repræsenteret 
(Finland har dog kun obser
vatører p.gr.a. forholdet til 
USSR). I praksis vil det si
ge, at når der fra Nordisk 
Råd foreligger en.indstil-

SKOLENS MSRKOEDIGHEDER
Hr. Kirks afskeds-sangi

Sig nænner 'biden da jeg må bort 
fra.skolens kælderetage - . ;
thi altfor længe sled jeg så hårdt : i
med altfor lille en gage.

Jeg vidste længe; Jeg skal herfra, 
det tynger dog ingen- hjerter i 

og derfor ligeglad mi og da’. ’ 
jeg laved' forårskoncerter. ;

Jeg sku ha sunget lidt mer måske
- måske vel osse lidt bedre - j
men plader kunne jeg hurtigt se 

besejredz sangenes fædre.

En smule om mig i PLATON vel i 

vil blive skrevet i tide |
jeg er da stof til det ganske blad' 
- ihvortfald lidt til en side I

C1 as p |

ling til de f or&elHge rigs - 
dage, da kan disse vanskelig 
sidde overhørig.

*
Men ligesom sejlads i den 
nordiske skærgård er farlig 
- således kan Nordisk Råd og 
så strande på mange farlige 
rev i det farvand, som hed
der det nordiske økonomiske 
samarbejde. Hovedtanken :er 
alle enige om; et økonomisk 
samarbejde må kunne etable
res med fordel. SAS er jo et 
strålende eksempel på, hvad 
små lande kan præstere mod 
større .lande.

Gentlemen går f i - klædt

Simper
Den store mode

Falkoner Allé 77 Goth. 2J25

Udadtil skulle der være 
handelspolitisk Samarbejde, 
og en selvfølgelig rationa
lisering og specialisering' 
skulle i forbindelse nied det 
stærkt forøgede hjemmemar
ked forøge eksporten.

Hertil kan føjes, at det 
for vore dages nordiske po
litikere er en stor hjælp, 
dels at mellemfolkeligt ar
bejde i det hele taget bli
ver mere og mere almindeligt 
- dels at de nordiske folk 
som følge af et målbevidst 
oplysningsarbejde'fuldt ud 
står rede til at slutte op.

Knickers
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And rok I es & i 
Da tæppet var faldet efter 
første akt mobiliserede vi 
vore spredte sprogkundakater 
og entrede scenen« Vi fandt 
”The Lion”- (til daglig Sal- | 
ly Byder) energisk gnasken- i 

de på et stort grønt æble, 
der dog øjensynlig ikte for
hindrede hende i at vedli
geholde en diskussion med - 
kejseren, Josephine Mason, 
angående ordlyden af et post
kort. Vi nærmer os ærbødigt 
løven og siger noget om, at 
det må være svært at omstil 
le sig fra tilværelsen som 
kostskclepige med lange flet
ninger, til hendes nuværende 
funktion som- rovbegærlig lø 
ve. - "Ja", svarer Sally,— 
"når nu du siger det? det 
havde jeg for resten aldrig 
tænkt- på ~ .
Mens ma.n sad og så anden 

akt, fandt man ud af, at den
ne bemærkning faktisk var 
meget betegnende for hele 
foretagendet. Denne lille 
trup engelske piger viste, 
at man godt kan spille ko
medie uden noget som helst 
krukkeri, så det hele synes 
friskt og ligefremt. Yder
mere var det først og sidst 
med ordets våben de vandt 
sejr. De havde ikke med
bragt noget farvestrålende 1 
bagtæppe med motiv fra Col- 
loseum og kostumerne bestod 
for det meste af pap og pa
pir. Sminkningen foregik for 
åbent tæppe midt på scenen. 
De forklarede, at det var 
praktisk at benytte projek
tøren til lyskilde - og så 
kunne de altsa spille kome- 

I

g ven '
die, med en mi sundels es vær I 
dig dietion.
Det.var en stor oplevelse.
Da bifaldet havde lagt sig 

- gjorde man sangsalen til 
ramme om en lille fest for i 
gæster, lærere og værter. '

Også denne blev meget vel-j 
lykket og sluttede med dans.
Vi må takke rektor, der 

tog initiativet til arran — 
gementet, og håber at man 
vil forfølge successen.
FX pbp
P«S. Til denne aften havde 
"HiATCN" udgivet et ekstra- 
nummer på engelsko Det kan 
købes på redaktionen. Her
fra bringer vi Glas',

A velcome inschool English«
*■

On the very station 
stands a little guy, 
asking, "Is there not a giri 
here among to my 

* 
Is there not a Monroe 
or another star 
who are going now to drive 
in my fatter’s car ? 

* 
What about Androcles 
and the lion, too ? 
I am so excited now 
just to see the view. 

*
Viben' the giris were coming 
cried the little guy;
"There wasnene but mistresses
final left to my - Glas

SEKUNDNQVFT.LE
Det var fredag« Klokken 

var 21,15 o Manden kom faren
de ud ad døren cg skrog og 
vinkede efter en taxi, der 
sugede sig ind til kantste
nen, Han sprang ind i taxien 
cg hviskede udmattet en a- 
dresse« Den store vogn for i 
vanvittig fart gennem de 
mennesketomme gader. Efter 
es. 12 minutters kørsel stand 
se de den med hvinende brem
ser,, Manden smed en halv
tredser ind til chaufføren, 
sprang ud og løb op ad ha
vegangen, rev døren op og 
styrtede ind, smækkede dø
ren med et brag og fer ind 
i opholdsstuen, hvor han deru 
ede helt op for radioen« -
Fuldstændig udkørt sank 

han sammen i en lænestol, - 
hvor han mindst hvert tre- 
die sekund febrilsk- skotte
de til sit armbåndsur. Et 
kvart minut i halvti viste 
det. - Ville den radio da al

Besøg Danmarks morsomste "butik

Model og Hobby
Løvstræde 2. København K. BYen J010. 

(Ved Købmagergades Posthus). 
med den permanente hc-obyudstilling

drig blive varm ?
Da, endelig hørte man først 

ganske svagt, men med stadig 
stigende styrke speakerens' 
stemme; - Vi bringer nu en 
Beethoven-udsendelse.Radio- 
symfoniorkestret under le
delse af Launy Grøndahl spil 
ler - - -

- Gud være levet, hviske
de manden med et- lykkeligt 
smil på sit udmattede ansigt 
- jeg nåede det. Gnisten

Lærer? Hvorfor tror du jeg 
kaldte dig en lille dumrian 
før? -
Elev? Det er fordi, jeg ikke 
er så stor som Dem.

du vakeineret mod 
rp n ?



PLATOS? maj

HR, KIRX ...
Fortsat fra s. 1 WTROPOLITAKER-S AMFUNDET

fortælle hvad De syne: 
skoleno
Da jeg ikke selv er 

politaner slipper jeg

om

Metro-

.3 og forespørgsler 
af sekretæren

, Ko, eller

lovprisé sk ældgamle tis.
di tioner, Metropolitanorån- 
den osv. som rettroende di
sciple bør gøre, og da ram-
men om skolens liv med
særlig henblik på sangkælde
ren heller ikke indbyde.

lende kl: 
musikken

at

, 1ands ret s s agføre r

11

til høj stemte lovprisninger 
- vil jeg så meget desto me 
re kunne hellige mig en af-

*
Læreren er

skedshilsen net nuraren-
de indhold i skolen; Dens' 
lærere og elever (Disciple) 
Jeg var meget grøn, da jeg 
kom til skolen, kun få år 
ældre end tredie G'erne, og 
ud fra jeres egne erfarin
ger i behandlingen af vika
rer o.l* vil I kunne forstå 
at de første år var en hård 
prove. Her var mine fortrin
lige kolleger til uvurderlig

spille, der er 
nutter tiltage 
ret o "Kunne De 
den det ringer

holdt op med at
kun to mi- 
af frikvarte 
ikke lige in
na at

le en lille oplevelse
fortæl 

fra

støtte med deres er: 
at tugte '-Blomsten

'faring i
af

marks ungdom"□ Det er 
selvsagt.vanskeligt at 
eleverne personligt at

Dan- 
jo 

lære 
ken-

de, når man som sanglærer kun 
ser dem en time ugentlig.
Derfor var det 

tydning for mig, 
Hjejle og adjkt« 
lokket mig ind i

af stor le
at lektor 
Stubbe fik 
skolekome-

den tid De har tilbragt som 
lærer her på skolen ?

"Jo, hvis I kan lade være 
med at gentage eksperimen
tet skal jeg fortælle den 
mest chokerende oplevelse I 
har udsat mig for her på 
skolen: Jeg var inde i sto- 
lerummet for at fiske et par 
uvorne disciple i III G ud« 
Det var for stor en fristel 
se for den øvrige del af 
klassen: - de drejede nøg- 
Ipvi r»rnn

HG

M®TI

v/ Glenny Nielsen

diearbejdet o Dette betød for 
mig arbejdet med kor og or
kester. Ved disse lejlighe
der lærte jeg eleverne at 
kende på en helt ny måde..

Selvom mit virke med 
og orkester hører til 
lyseste minder fra min 
her på skolen, vil jeg 
tak til eleverne for de 
lige timers Det er en 
oplevelse for en ung :

kor; 
mine
tid 
sige 
dag
stor 
iang-

I forrige nummer skrev vi 
at allerede efter sommerfe 
rién ville man her på sko 
len påbegynde poliovakdna- 
tionen« Der vil slet ikke 
finde vakcination stecTmod 
denne sygdom« Vi er for 
første og forhåbentlig sid

Ejbyvej 12?

er at få en uinteresseret

C. 3082

ste gang 
te noget 
vi føler 
mere kan

kommet til at sæt
som er forkert.Da 
at vi ellers ikke

jorsken åbent i øjnene mum
ler vi skamfuldt "Undskyld'.’

tikdragter -sko cg andre sportsartikler

Sportsmagasin.
. -- Silkegado - 11

C 1JJ82

Læs Mm ru- Avisen
hver tirsdag i

SOCIALDEMOKRATEN
Avisen er skrevet og re
digeret af skoleungdom
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!iTzavtræner Tromsø” minder os om, at der kun er 270 dage til jul.

clcigen.
I morgen vil undervisnin

gen ophøre kl. 11 i anled
ning af !4-maj-dagen. For y- 
derligere at markere fest
dagen har man indbudt prof. 
Carsten Høe’g-' t til at holde 
en tale.

Prof, Carsten var under kri
gen i modstandsgrppen "Rin
gen" indtil 1944- idet han 
så tog ledelsen af central 
kartoteket. Efter krigen ' 
virkede han for gennemførel
sen af de tanker, som de 
fleste frihedskæmpere havde 
gjort sig om tiden efter

krigen. < pt«................ ...........
Og så var der skotten,der 

kom for sent hjem til konen 
- Hvor har du været ? spurg
te hun. - Jeg hjalp, naboen 
'med at lede efter en sh.
Hvordan gik det ? - Ikke 

så godt,han fandt den selv.
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KUN FOR DE INTELIGENTE

?
1 *_____

Hakkede 
Post

bude . Område .

Mohika
nersko .

-- —
Doku
ment.

iagttag Joel &
Amos.

Re- 
fle-

Erebs- 
dyr.

Gift. af— xion.
i„.
iKoope-
.ration

! Art
; Rødhud 
i

1 4

Ej

smal.
Yndes 
af få.

Kollega 
af Platon4 Klub, 

i Fugle.

4 Made.
Bar 

Pige
i Åre.

Opdage 
påny.

sGår med 
"iHalvan Pumpe. Insekt - 

gene.
Jag.-Krogen« Klovn.

Cirk
ler .

Patent 
kom

munist
t — jr

Bibelsk 
navn.
Findes

HAR n og- 
le i 
ærmet.

Well.

| Des- 
| ser- 
• ter.

Foder.

Selv om vor kryds-og tværs konkurence forrige gang ikke ligefrem afslørede eno- 
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blev der dog indsendt 15 løsninger på opgaven.Vindere blev Bjørn Simonsen og Hu
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PLATON? Metropolitanskolen, Struenseegade 50? København N. Postkonto? 65526 
Ansvarshavende redaktør: Ole Olsen, Poppelallé 21, Valby« HV 5855« Gymnasie- 
redaktør: P.B.Paludan. RY 2112. Annoncechef: John Forslund. Ta 2472. Side

antal: 6. Pris: 20 øre«,


