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INDHOLDSFORTEGNELSE

Skolens mærkvær
digheder /Clas..s. 2 
MDS filmsarran-

<, Alle gamle elever, 
som husker skolerevyen 
1954-Møllehave og Son- 
nergårds 'bedrift - vil 
glæde sig når de hører 
at man agter at følge 
succesen op iår.Mølle
have er allerede i luld 
gang med at skrive en 
ny revy, som efter be
regning skal have pre
miere i januar eller 
februar måned.
Det at skrive en re

vy over et så begræn
set felt, som livet på 
en skole,er i sig selv 
et kunststykke.Hvad er 
det så ikke , når man 
gentager denne præsta
tion, og det tror vi at 
Møllehave gør. Han har 
nu i næsten to år i 
hvert nummer af PLATON 
skrevet., nogle aktuelle 
vers om en eller anden 
stedfunden begivenhed 
på skolen og hver gang 
har han evnet at forny 
sig.

"Jeg har hele revuén 
i hovedet" svarer han 
på vor forespørgsel, 
"men naturligvis kan 
den godt nå at foran
dre sig fuldkommen før 
den er færdig.

"Hvordan med prøver 
og iscenesættelse?"

"Vi holder prøver u- 
de hos mig i juleferi

en" .
"Hvem er v i?"
"Ja det er foreløbig 

mig selv,Aase Steensen 
Finn Karlson og Olsen, 
(mælkemanden)."
Det synes som om sko 

len har fået en ny år
lig begivenhed, tradi
tion kan det vel næppe 
kaldes endnu,og det er 
alle vist glade for, 
thi findes der noget 
morsommere end at se 
sine lærere i karrika- 
tur,tilsat et let stænk 
af ironi?

Felix.

DGF har efter langva 
rige overvejelser af
holdt et hovedbestyrel 
sesmøde-et møde som ef
ter lovene skal afhol
des en gang hver 3-die 
måned-som formede sig 
som et opgør mellem på 
den ene sid§ formanden 
Søren C.Sørens en og på 
den anden side dån føv
rige del af bestyrel
sen.
Ved mødet var forman

den Søren Sørensen , 
kasseren Henrik Thoma- 
sen,sekretæren Susanne 
Hblter, Rene Vejlsgård 

gement........... s. 5
Ungdqmsrigsda - 
gen.............. s. 4
Skolekomedien. , .. s ., 5 
Læsevaneunder - 
søgelse ........... s. 5 
Zenon om Bom- 
holts skolefor
slag........... .s. 7

Man hører så me
get ...... ......... s . 8 

næstformand,Siegsgård- 
Tarm, Hans Friis-Aaben 
rå og den gamle for
mand Hans Jørgen Lade
gård -Peders en mødt op.

’■ Indledningsvis anmo- 
j, dede man formanden om 
at aflægge en rapport 
over arbejdet.

Søren Sørensen; Ja— 
vi Var jo hos Bomholt, 
og han var meget imø
dekommende.

Siegsgård:Har vi få
et meddelelse om det 
- pg hvorfor har vi 
ikke•fået svar på vo- 
(fortsættes side 5)
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Ung dorns rigsdag en.
Ungdomsrigsdagen har 

afholdt sit sidste mø
de—ihvertfald for iår. 
Organisationen er re
gulært sagt blevet lem 
pet ud fra sit hidti
dige tilholdssted, Kø- 
benhavns byrådssal, bg 
det betyder at rigsdag 
gen fnar aflyst allé 
møder på denne side af 
nytår,-da man ikke reg
ner med at kunne skaf
fe sig* et nyt mødeloka
le før -januar. På det 
tidspunkt kan rigsda
gen' m'å’sk'e’ ’ rykke ind i 
den gamle landtingssal 
på Christiansborg. Men 
er rigsdagens fortsat
te be.s.tåen . så sikret? 
Nej, ikke synderligt, 
hvis mån ser hvorledes 
forholdene . ,e.r bag ku- 
lisserne.Rigsdagen blev 
ikke deh' succes, som 
man havde. : regnet ' med 
når "man" er Erik Hal- 
ling-Sør'ensen og c o... 
Det første møde blev 
naturligvis mødt med 
d en* int'e'r'es's e, som al - 
tid er den slags ideer 
til del,men efter det
te møde havde mange få
et nok, bl.a. dagbla
dene, og det vår ikke: 
blide bemærkninger,der 
„faldt om stifterne, i 
det stille .Dette i for-

~ . (fort ,'s8)

SKOLENS MÆRKVÆRDIGHEDER.

I anledning af, at "de nye" er 
kede af, at de ikke må tale selv 
i Ikt. Windings timer.

Jeg, der hedder Kæ - æl, 
jeg er,så.grusomt fæ - æl, 
fordi jeg hylder det princip: 
- at sige alting sæ - æl.

■■■ . ) I'

Jeg spin -ganske liden 
fik for det var tiden 
lært at tale af min mor, 
- °g. jog har gjort det siden.

Jørgen Steinings klasse 
får sagt en frygtlig.masse - 
skulle den slags ske hos mig 
- ja det ku' lige passe.

Jørgens "børn" har Jørgen, 
og de får tid til spørgen. 
Mine "børn" har bare mig, 
°g jeg er ingen Jørgen. «

Clas.

.Kom tiK

opføres.:
FREDAG den 9. DECEMBER
LØRDAG den 10 DECEMBER . 

samt
2 forestillinger SØNDAG den 11; DECEMBER 55.
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GOETS OWN
■ Ens lærer åbner "be
levent døren til klas- 
s-eværelset for en be
skeden ung mand eller 
dame, der et øjeblik 
efter bliver præsente
ret 'som hr. eller frk. 
et-eller-andet, del? i ■ 
den kommende tid vil 
overvære undervisninT 
gen, samt vores dille- 
tantiske■udfoldelser i 
det fag . vedkommende 
har.valgt, med henblik 
på en fremtidig tilvæ
relse som adjunkt.

Vi nedstirrer den u- 
lykkelige og'tænker på 
skriftens ord: Tilgiv 
dem,.thi de ved ikke, 
hvad de gør. fenne si
tuation kender vi alle, 
alle klasser har fået en 
lærerkandidat.Men den 
dag, Mr. Cook første' i 
gang gjorde sin entre 
var man.med det samme 
klar over, at noget u- 
sædvanligt var på trap
perne.

Og vore barnesinds 
intuition havde ikke 
svigtet, thi Mr. Cook 
viste sig at være sendt- 
her til landet at det 
amerikanske "govern 
ment" for at fortælle 
de danske skolebørn 
lidt om "god's own coun
try".

fagligt set er det 
vel nok begrænset,hvor 
stort et udbytte vi 
kan høste af dette o- 
ratoriske fænomen. De 
nysprogliges spredte 
kandskab til Oxford
engelsk er i alt fald 
ikke blevet udvidet og 
de af os, der har haft 
besøg af amerikaneren 
i historietimerne, har 
vel næppe heller gjort i 
store fremskridt på 
grund af Mr. Cook. Men 
rent menneskeligt har 
det været. _et interes-

__________ 2LAM____ ____

COUNTRY.
sant bekendtskab. Og 
desuden er det vel bå
de udviklende og værdi
fuldt at høre en ameri
kaners syn på f.eks. 
raceproblemerne.'

P. B. P.

D. G. F. —tø rd ig ? 
(fortsat fra side 12 
res breve, endsige få 
et tilsendt regnskaber 
eller øvrige, rappor
ter.

Søren Sørensen: Ja 
ministeren ville tage 
sig af vore problemer, 
hvis vi ville forelæg
ge dem på gymnasi
asternes vegne, men da 
vi ikke har fået nogle 
problemer fra repræ
sentanterne, så---

Og så har vi fået en 
ordning med ARTE.De kø
benhavnske gymnasiaster 
får billige billetter' 
gennem ARTE og DGF til 
teatrene og ARTEs kon
certer. Reduktionen lig 
ger omkring 40-50%. Vi 
har ikke udsendt- med
delelse, for det var jo 
et rent københavnsk an
liggende endnu,men ord 
ningen søges også gen
nemført for landsdels
scenerne.. . . .
Erhvervsvejledn in - 

gen skal vi fortsætte. 
Endvidere. har vi ud 
sendt vor piece om. e- 
levråd, efter vi først 
har oversat den fra 
svensk.

Så tænker. vi på 
at oprette et be
skæftigelsesbureau for 
gymnasiasterne - i før

Den helt rigtige ” '
Håndboldstøvle

samt rekvisitter og beklædning til al sport

Sportsmagasinet Fol.B.
C 689- Amagertorv 11. C M758.

______ _____________ _ ___ 
ste række et babysit
terbureau. ...
Her afskar H.J.Lade- 

gård-Petersen og gjor
de opmærksom på,at som 
mødets dirigent, ville 
han gerne have lov til 
at opresumere for delta 
gerne, hvad DGF alle - 
rede har lavet, før de 
glemte det for alt det 
som skulle laves en- 
ang i fremtiden.
H. J.Ladegård-Petersen

Vi kan vist nok 
blive enige om, at der 
er bestilt for lidt. 
Breve til formander er 
forblevet ubesvarede, 
kontakten til .-Sverige 
og Norge er ikke ud
bygget , en ordning med 
ARTE,vi endnu ikke har 
set fungere, er etable 
ret. Intet er bestilt 
udover ARTE,... måske end 
da.
Hvorfor har præsidiet 
ikke reageret?
Siegsgård: Vi er jo 

ikke blevet holdt un
derrettede .

Søren Sørensen: Ja, 
jeg skal nok sende 

en kort redegørelse 
til præsidiemedlemmer- 
ne — engang.

Ladegård sluttede 
mødet med. at anmode 
Søren Sørensen om en 
forsikring' om, at det 
blev bedre i fremtiden, 
og at han' ville være 
en sød dreng* o.s.v..
Søren ville ikke, af

give en ■sådan erklæ
ring.

Spørgsmålet er, om 
foreningen kan fortsæt
te efter denne stil
stand. ■
Citeret fra. BUDSTIK

KER , .(Organ .for dansk skole Dlactsrad .J..... .

ARTE.De
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-Vi har modtaget:

wr S miarea-VI UhlOUOB,siger sen,niks.
-Ph har på mange gym

nasiasters vegne i sin 
lederartikel givet ud
tryk. for deres under
legenhedsfølelse over
for de politiske . ung
domsorganisationers æ- 
præsentanter,som iføl
ge ph på en skammelig 
måde, bl.a^ ved hjælp 
af stor talefærdighed, 
havde domineret ung..-T- 
domsrigsdagen,

Med største indigna
tion* beretter ph om, 
hvorledes ungdomspoli
tikerne brugte tiden 
til at fremsætte deres 
partiers og dermed de
res egne meninger om 
den skolereform,som nu 
står for døren. Lad os 
se hvad gymnasiasterne 
interesserede sig for.
De deltog med største 

iver i en diskussion, 
som overhovedet ingen 
hjemmel havde, på ung - 
domsrigsdagen,om hane
kamsfrisurer, kosmetik 
og snævre nederdele.br 
en gang for’ alle, at gø- 
.re det klart,hvor mod
ne og ufærdige- gymna
siasterne er, stod le
deren af gymnasiaster
ne op og docerede Nie- 
tisshe's mennesketeori 
og sluttede ud fra..den
ne, at visse unge p^r 

gerne må gå med snævre 
nederdele, mens'denne 
stakkels Istedgadetøs .. 
ikke kunne få lov til 
det. Vil gymnasiaster
ne have at vi skal ta
ge denne diskussional
vorligt?.

Gymnasiasterne stil
lede ikke et eneste 
forslag på ungdomsrigs 
dagen, men de viste 
sig ude af stand .til 
at forstå det samarbej 
de, der kræves og til. 
at iagttage den parla
mentariske form, hvor
under en sådan kongres 
holdes.
Da således de to 

forslag til konstitu
tionen af Ungdommens 
Kommunalbestyrelse blev 
bragt ’ til afstemning 
stemte gymnasiasterne- 
imod dem begge. Herved 
blev ingen af forslage 
ne vedtaget og forsam-.' 
lingen opløstes 'i tu — 
multer.. Efter at en 5 
minutters pause varde
kreteret, hvorunderman 
gjorde opmærksom på,at 
så måtte- de virkeligen 
stille ..deres eget for
slag på benene, som de 
dog ikke indbyrdes var 
enige, hvad der viste 
sig ved den nye afstam
ning,. hvor cl er es stem
mer delte sig.

Ungd oms.komgr e sd elt a- 
gernes manglende par- 
lamenteriske opførsel 
åfsløred es på det vold
sommes te ved' -den be-

METROPOLITANER-|
■ ' i, SAMFUNDET .

Henvendelser og fore
spørgsler modtages af 
sekretæren:Højsterets- 
sagfører Carl.Heise,Ny 
Vestergade 1, K. elle?, 
af formand en: Landsrets
sagf ører Johan Asmus- 
sen, Hovedvagtsg.2,K.- 
handling'deb’ blev den 
kommunistiske repræ - 
séntant til del.
Det er almindeligt 

her i landet - endnu - 
at der gives, en mod
stander, selv om han 
er nok. så lille, ogfor- 
hadt Minoritet , lej— 
lighed til at fremkom
me..med sine, meninger - 
vedrørende et spørgs
mål, som han er ind
budt til at drøfte. 
Det være sig . så, at 
hans påstande er tå
belige .; Man.. giver ved
kommende. ret. til at 
tale ud, og derefter 
går man . op og. gendri
ver .ham .på fornuftig 
>vis . Denne demokra —. 
tiske skik var tyde
lig nok ukendt. . for de 
unge mennesker, for 
ikke så snart h vde 
kommunisten . erklæret, 
at man burde bruge. en 
større deL . af tips- 
pengene og endvidere 
nogle af.de penge, som 
man bruger til 'for
svaret, til. ungdommen, 
før taleren efter fle
re minutters piften , 
råben og skrigen gan
ske mod al ret af di - 
rigenten blev beor - 
dret til. at forlade 
talerstolen. *

Rejs med

D.I.S.
Danmarks Internationale Studenterkomité 

Sot,. Pedersstræde 19, -K. BYEN 8870.

Jeg.vil.til Andrea
sens indlæg sige, at 
jeg slet ikke er in
digneret over, at de 
politiske partier fuld 
kommen dominerede' 
rigsdagen. Det,som jeg 
-vender mig imod,er et 

(fort.s6)

af.de


DL 1101 24, november.
Ungdoms rigsdag en..
(fortsat -f rå side 4.)
disc e '•uågdbmspolit ike- 
refall^éf sendt ud af 
deres parti med en sta
bel materiale,samt det 
respektive partis pro- 
grarn - 'i lærer og . at 

s 1 "på r rigsdagen •bé- 
gy nd'ér åt læse op af 
dfss'e skrift er. Da ven- 
stres skoleforslag 
skulle forelægges stod 
dette partis repræsen
tant op.og begyndte at 
læse op af en bogtrykt 
piece.
Det var jo netop me

ningen med ungdoms- 
rigsdagen^at man skul
le høre repræsentanter 
nes personlige mening; 
ikke hvad én eller an
den partiteoretiker har 
siddet og udformet.An
dreasen har vist mis
forstået 
mission. Det

rigsdagens
er ikke

fol- 
vidner

en lille kopi af 
ketinget. Det 
også hans udtryk om 
gymnasiasternes leder 
om.’ Gymnasiasterne hav
de ingenleder .De kendte 
slet ikke hinanden,det 
pågældende mediem var 
kun medlem af præsidi
et .og hans udtalelser’ 
kan da ikke lægges de' 
andre gymnasiaster til 
last.: 'Hvorfor■ oskal 
f o Ik. v a 1 ti d ’ anb ri ng e s : i 
en partibås? ; - -v - 
■■ løvrigt, vil -.vi ovetg 
1 ad e d ot. ti 1 v orelæ
sere. at.>tage--til; gen
mæle mod indsenderens 1 
påstande om ... vo-r- umo- 
denhed, ‘-ø.u! .. ’■

Chris*

, Trælast. & Isenkram ?
• ;Amågerfælledvej 50 

Delf i C .' 
- -

Ny e s om brugt e skol ebyge.r ' køb e s ' 

q j u
..Fiolstræde.54

Telf. Dy. 2462-6556&
i C P

■
3

1 Ods.af- 
filmsfo-

■ Torsdag 
holdt MDS

den 
en

restilling for en lil
le sluttet skare på ca. 
40 mennesker, i Palla
diums lille filmssal. 
"Friheden leve", som 
filmen hed, 
stillet i 
tidsrummet 
overgangen 

er frem- 
Frankrig i 
lige før 

til tone-
film.Den var både sjov 
og spændende og den e- 
ne af hovedpersonerne' 
viste en Lighed
med Chaplin, let for
virret optræden, de 
bedste hensigter i 
verden og .altid kommer 
galt af stedv’Håndlin- 
gen er i,korthed føl 
gcndcl" ' ' ■

2 straffefanger.^ en 
en 
enlille og. spinkel

-sammensætning, som al
tid gør sig ..^Disse . sø
ger at" flygte-, ; mén; dét
:lykkes kun for den sto. 
re. Derefter ser man i

. en række glimt,hvorie- 
:des denne, fra at være 
;forhandler 'af brugte 

4

i e

hos:

grammofoner ; svinger 
sig;op til posten som‘ 
generaldirektør for en

Da

rieres højdepunkt.løs
lades hans gamle fæng
selskammef nt , og denne, 
som ikke kénder den nye 
verden, forvilder sig 
ved :et tilfælde ind i 
sin fordums 
brik, og idet 
forfølges af 
vagtmandskab, 

vens fa- 
han . d er

når han
efter en.hidsig .jagt 
.ind til- direktøren,som
først-,af rædsel for at 
.blive k ompr omi teret, i 
bogstaveligste foistand 

■ sætter tern■pistblån for . 
?panden' men';;; derefter; 
•; pladseligf svinger' over, 
; smider hede.? sit; kuns ti- ' 
' ge' ;'væsen, < g atter; er 

■ den £^le/fængsel'.oka^
rat.Man føres derefter 

me'' optrin., hvor direktø— f 
ren bliver totalt kom-- 

““proinit ere11 Sh dag! gen--'" 
finder en anden af de 

'-merat i den .rige leder 
af grå^mégohfåb'rilpenl , 
o g- sø g é 3 s i r ak s - åt ål å 
mønt på sin opdagelse 
Nu søger direktørensam 
men med sin, y5r<v^n at stikke af fir^S^éit hele 
med så'mange " penge i 
behold som muligt,men 
atter kommer vennen 
(fortsættes side 7)
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Skolekomedien —glimt f ra prøverne |
Forleden overværede 

vi en prøve på årets 
skolekomedie, "Ulysses 
fra Ithakia", og hvad 
vi så der lovede godt, 
for, at det i år bli
ver en succes.

Komedien er , som 
mange nok har fundet 
ud af, en parodi på de 
tyske komedier, hvor
for den også har fået 
dette som undertitel. 
Modsat disse j som 
helst skulle foregå i 
løbet af 24 timer, ta
ger denne helt op mod 
et halvt hundrede år. 
Som en fororientering 
kan vi oplyse at kome
dien har sit emne fra 
Homers "Tilladen", om 
toget til Troja. Den 
viser i meget korte 
glimt på en morsom og 
levende måde Ulysses 
og hans "tro" tjener 
Chilians oplevleser 
før , under og efter 
belejringen og indta
gelsen af Troja, deres 
hjemrejse, der kan sam 
menlignes med Odysseus 
-opholdet hos dron — 
ning Dido, og det be
svær Ulysses har med 
at slippe bort herfra, 
til han endelig' naar 
tilbage til Hellas ad- 
skellige år senere.

Ud fra de prøver vi 
overværede, kan vi me
get svært fremhæve nog 
le personer frem for 
andre, blot vil vi. si
ge så meget som, at de 
fleste af skuespiller

S A XI L°a C rescent Cykler.
- hvor sportsmænd mødes 

BØRGE S. NIELSEN 
Vesterbrogade 168.

Vester 7314 - Ly 4020.

ne et meget frit og, 
naturligt„

Selv om titlen kan 
lyde noget højtidelig, 
tør vi nok sige, at 
der er noget for enhver 
smag: Krigere, spåmænd 
drager, svin og hoved
personer, Så gå ind og 
se stykket.
Det er på nuværende 

tidspunkt fastlagt , 
hvornår stykket skal 
opføres, og ligeledes 
alt om billetsalget* 
Angående dette henvi
ser vi til annoncen ai- 
detsteds i bladet.

Til slut er blot at 
oplyse vore læsere om 
at PLATON udsender en 
udgave med kritik og 
billeder af komedien. 
Dette nummer kan alle
rede nu bestilles hos 
redaktionen.(Se bagsi- 
den). u&C.

RØDOVRE

BOGTRYKKERI.

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 127. 
70 05 89-

Alt i tryksager.

____________________5

LÆSEVANEUNDERSØGELSE.
Redaktionen har fra 

en elev i Aarhus Ka- 
thedralskole, Ole Bro 
Nielsen, modtaget et 
brev hvori han.fortæl
ler om en læsevane - 
undersøgelse som han 
er igang : med blandt 
gymnasieelever rundt 
om i landet. Læsevane
undersøgelsen skal 
prøve at fastslå for
holdet mellem gymna
siasternes fritids
læsning og den litte
ratur fra vor tid som 
gennemgås i skolen.

Ole Nielsen beder 
nu PLATON om at un
dersøge læsevanerne 
her på skolen, og na
turligvis er vi vil
lige til det - hvis I 
vore læsere vil ;jæl- 
pe os.
Hvis vi gennemfører 

undersøgelsen her på 
skolen stiller Ole Ni
elsen en foredrags
aften med professor Sv. 
Møller Kristensen , 
som er med til at be
arbejde det indkomne 
materiale, i udsigt.

ph.
*****

MDS
MDS holdt stort be

styrelsesmøde i fredags 
og blev bl.a. enige om 
at lave et stort jule
arrangement d, 17 dec. 
De nærmere enkeltheder 
blev ikke fastslået, 
kun at man skulle søge 
at få skolens forhen
værende rektor, Henrik 
Bang med.som festtaler 
Bag bestyrelsens til
lukkede an s i gt ejudt ryk 
anede vi dog, .et løfte 
om.dette 1 arrangement 
skulle blive et af de 
helt storeWM nb.
NYFØDTE?! ! ‘

Ved redaktionens slut
ning, var der hellerite- ke nogen nyfødte...
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ET LÆSERBREV:

-Ja, jeg er faktisk
Bomholt, 

. man. må 
iver for 
sit navn 
skoles'

enig- med hr. 
synes, ■ 

beundre ;hans 
at.- .-indskrive 
i den.' danske 
historie ved at refor
mere vort skolevæsen.

Den nye skolelov, 
bringer på en simpelt
hen genial måde svar 
.på alle i fortid, nut id 
overskuelig fremtid og 
eksisterende skolepro
blemer. Man har fuld
stændig rigtig indset, 
at gymnasiasterne har 
alt for meget at gøre, 
og man har derfor givet 
dem et år mere at lære 
stoffet i. Til gængæld 
har mellemskolen ( som 
jo hidtil har haft alt 
for lidt at bestille ) 
fået et år mindre og 
derfor mere arbejde(dt 
har de jo kun godt af) 
( vi er ikke af samme 
mening,red.)Derved har 
man fået draget den ru - 
værende 4.mellem ind i 
vor velsignede, ophøj
ede gymnasieåndskultur. 
Samtidig har man mild
net "eksamenspresset"

Alt i gymnastrikdragi
ter, gymnastiksko.og 
andre sport S art ikl.er.

ornBOMHOUi
ved at ligge dette et 
år "’idligere,åbentbart 
ud fra den (å, så san
de) opfattelse,at 8års 
skolegang ikke når at 
gøre så megen skade på 
børns sjæl som 9'års,Iten 
gamle skoleforms ska- 
vank 
lang 
lere 
ning

at man har alt for 
tid til at speku- 
over,hvilken ret
man vil vælge, er 

radikalt fjernet, idet 
man nu allerede, efter 
sit 5. skoleår, vælger 
sin fremtidige levevej. 
Man er 'dog ikke helt e- 
ne om at bestemme sin 
fremtid,id et ens klas
selærer skal mene , at 
man er egnet til den 
linie, man vil ind på, 
men lærerens skøn er 
jo naturligvis meget 
mere opjektivt og u- 
pantisk end den nu ved 
døden afgået mellemsko 
leprøye.Så vidt om sel
ve planen. Men foruden 
at beundre denne , må 
man også beundre det 
tidspunkt, .Hr. Bomholt 
har valgt '..til planens 
realisation.Thi natur
ligvis vil skoleombyg
ningen koste stoæ sum
mer, men -hvad betyder 
det i tider som disse, 
hvor staten i len grad 
svømmer i penge.

Som. sagt:Danske sko- 
leungdom^lut op om hr

•I (Fortsat fra side -S)-, ■
galt af sted og d_e mil- 
st er ■ alt. Ti 1</sids.t w-
drer di fattige. . hen 
glade og bekymrihgslø- 
le ud ad -landevejen 
I stykket -er Vælige ind- 
flettet -en kærligheds
historie, hvor den 1 s- 
ladte fange. r lider ?sit 
livs nederlag,idet han 
vrages til fordel for
en and en i>r--D.er liggeren 
del symbol:|i mange af 
filmens scener og den 
minder på-mange områder 
om Chaplins" oderne Ti 
der’.'MDS har vor dybeste 
anerkendelse for dette 
arrangement.Synd derik- 
ke var mere end 30 bil
letter til salg.

Felix.
Dagens UHA....

Fordi man er tapper 
behøver man jo ikke at 
være bryggeriarbejder.

Bomholts skolereform.
• * Zenon.

(Zenon:= Byzantisk 
mandsnavn, red.) 

*
Vi takker for indk^get 
men efterlyser et posi
tivt forslag fra for— 
fatterens side.

*
Indlæg til næste num

mer skal være afleveret 
senest 2.december, til 
et medlem af redakti
onen. Navnende på dis
se.findes på bagsiden.

*

1.1 ; V

POUL. HOLM
OKHOIM

. 9J.9.. 9 • o

11 -Skindergade-11?. 
Telf. C '3082 &7b382

VESTERBROGADE 6f, 'KØBENHAVN ' V. 
Telf. Vester 6563 (2gangg63)
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UNGDOMSRIGSDAGEN?
SIDSTE .MØDE?

bindelse med en dybt
gående uenighed inden
for præsidiet, svække
de det meget,og nu har 
ideens realisation få
et et nyt stød. Bliver 
dét mon banesåret? Ja, 
svar?et kommer nok in
den ret længe. Pelix>

* *
Angående ungdomsrigs 

dagen henviser vi i øv
rigt til læserbrevetn/ 
svar andetsteds. ,i bla-
det. red

*

! REKLAME.
jSteg og pølse og radise, kunne Ole ikke spise, 
i Og han hadede poste jen. Hvad mon der dog var 
i „ . i-vejen?
MÆLKEMANDEN OLSEN vidste: Man kan appetitten 

miste,
hvis man uden mælk

Nu vil ALTID lille Ole købe MÆLKEN
-:^rer'dag åbner Ole glad pakken med

KØB MÆLK PÅ SKOLEN

VIN og TOBAK

B. SMIDT.
Jagtvej 59, TA. 8855

MODLEMMER oq MEDLEMMER.
Jkolen er for -øje

blikket delt' op i to 
lejre,urskandinavister 
og modlemmer, som mod
standerne Kaldes. For 
udeforstående skal vi 
oplyse, at.urskandina
visterne vil 1) samle 
Danmark, Norge, Sveri
ge,. Finland, Island og 
Færøerne og herske e- 
nevældigt i dette rige 
2)anlægge et sardinraf- 
f inaderi .på Amager. Mod
lemmernes opgave 'er at 
forpurre urskandinavi
sternes arbejde.

Begge parter går med. 
megen fanatisme ind for 
deres programmer. Det 
urskandinavistiske par
ti har således erklæret 
MDS krig og dekreteret 
undtagelsestilstand på 
skolen.At man ikke.nær
mer sig raffinaderiets 
opførelse .eller.Nordens 
samling synderligt ap- 
pelerer blot’til med - 
lemmerne at gå endnu me
re, kraftigt på.

Udrensning' og. genop
rejsninger følger hin
anden Partierne har

fordø jer, MÆLK din appetit
f orhøj er. 

på din
SKOLE- sin skole
mad ..

små diktatorer og poli 
.t-i, som skal slå ned på 
alle som opponerer.

Selvom 'ingen elever, 
■ endnu,er fundet bevidst 
løse med en papirkugle 
i nakken og selvom ele
verne. ikke -.går rundt 
med det flakkende blik, 
"som kendetegner indbyg
gerne i en diktaturstat 
så er der alligevel no- 
•get vist deprimerende i 
at konstatere, lo år 
efter den anden verdens 
krig’er afsluttet, at 
det samme spil med dik
tatorer,. udrensninger, 
"blinde ' tilhængere og 
■løftede hænder til hil
sen atter er blevet mo- 
■derne, selvom det kun 
er "for' sjov" .
Medlemmerne af disse 

partier her-på skolen 
gjorde vel i midt 'i' den 
spændende"leg" at over
veje hvilke tanker' det 
i virkeligheden er de 
gør sig' til forkæmpere 
for.Hvad der^nu er leg 
kan godt en dag blive 
alvor, hvis deltagerne 
i denne- leg får snag 
for diktaturets og mag
tens sødme.

Henning
Christophersen.

SIDSTE

knallerternes ■
F-ra i dag er der -pi 

prøve- indfort en ard- 
ning, hvorved knaller
terne nar faet anvist

under halvtagetplads
De skal her anbringes 
med så stor afstand^at 
de iki.e er til gene fer 
cyklerne.Nu må vi håbe 
at ordningen fungerer 
så godt, at den • kan bli- 

' ve permanents men det 
oestemmer I selv.- F.N.


