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Således sonde fleste 
bemærkede var der i 
forrige uge opsat en 
skrivelse. i gården, 
hvorpå der fremsattes 
et besnærende tilbud 
om deltagelse i en Mo- 
skva-festival i' somme
rens løb. Samtidig skal 
vi gøre opmærksom på 
at PLATON fra festival
komitéen har fået til
bud om en annonce med 
samme indhold og til... 
den pris, der passede ■ 
os. Vi har imidlertid 
som det fremgår, ikke 
ønsket at optage denne 
annonce.’Moskva-festi- 
valen ser vi som et. 
kommunistisk forsøg på 
at glatte ud over Sov
jets brutale fremfærd 
i Ungarn, og igen lul
le os i søvn, . og det 
ønsker vi både for Un
garn og Danmarks egen 
skyld ikke at bidrage 
til. Intet demokratisk 
indstillet menneske bør 
reagere på den fremsat
te indbydelse til "at 
møde andre landes unge, 
af en anden politisk 
opfattelse", fordi man 
bør være ganske klar 
over at det udelukken
de er Østeuropas kom
munistiske dukse og po

litisk pålideligt ug - 
børn, der bliver trom
met sammen i Moskvas .-

Den kommunistiske 
faktor må akcepteres
(Fortsættes side 2)

\ Söm ’Sædvanlig fejre
nde 3 g'erne deres sid
ste skoledag med en 
rundhåndet uddeling af 
karameller. I det sto
re frikvarter foranstal
tede en del matemati - 
kere desuden, et demon
strationstog, hvor, de 
med plakater fremsatte 
krav om "pristalsregu
lerede karakterer" , - 
"frihed" og "tobaks
rygning" , og bæreren 
af den sidstnævnte var 
til stadighed indhyl-

FOLKETINGSVALGET se bagsiden’.

MDS'underskud dækket! side 2.

Dette er det sidste 
nummer af PLATON der 
udkommer i det skoleår, 
der nu udløber. Selvom 
bladet langt fra er 
kommet regelmæssigt, 
har der stadig været 
interesse for det,hvil
ket redaktionen takker 
for. Samtidig takker 
vi også vore annoncø
rer, uden hvis hjælp 
bladet ikke kunne- eksi
stere. På gensyn efter 
sommerferien.-

med venlig hil
sen og håndtryk 

red.

let i en røgsky. Des
værre brød en byge fo
restillingen , men 11 
års harme og undertryg- 
te beklagelser var hel
digvis blevet luftet, 
omend det var i sidste 
øjeblik. Skolen lukke
de kl. 12. Eksamensti
den er inde.

• ph
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Brugte skolebøger købes bedst hos

BLOCH
Fiolstræde 54.

Tlf. BY. 2462 - 6556 & 7804.
DANSK SKOLEBOGSCENTRAL

RØDOVRE

BOGTRYKKERI .
underbud dækket,

i 1 C/ w ved Idn fra "SkolensVenner”

v/ Glenny Nielsen.

Ejbyvej 12?
Tlf. 70 05 89.

Alt i tryksager.

PLATON VX7
Metropolitanskolen, 

Struenseegade 50, Kø
benhavn N. Giro 65526
I Redaktionen:
Henning Christopherson 
Telefon HO 2674.
Finn Nielsen, Panter
vej 1. Tlf. 70 18 62.

Det _er nu v lykkedes 
MDS' bestyrelse at få 
dækket det store under
skud , • idet den ved stor 
velvilje fra forenin
gen "Skolens Venner" 
har fremskaffet den 
nødvendige sum.

Underskuddet er si
den PLATONs sidste num- , 
mer nedbragt til 172kr. ' 
løvrigt har kassereren 
foreholdt os, at det 
var unfair journalistik 
at vi bragte hans ud
talelse om et underskud 
på 160 kroner, på et 
tidspunkt hvor det var 
steget til 500; Vi be
klager, at vi har bragt 
denne udtalelse, men 
samtidig forekommer det 
os at udtalelsen var 
lige så uansvarlig, hvis 
den "kun" havde drejet 
sig om de 160 kroner. 
For en gymnasiefore- 
ning - der befinder sig 
sidst i sæssonen og u- 
den muligheder for fle
re indtægter - er det 
ligeså katastrofalt om 
underskuddet er på 160 
kroner, som hvis det er 
på 5OO kroner, og vi 
vil endda hævde , at der 
slet ikke er nogen for
skel på de to beløb. 

når ingen af dem. kan 
dækkes. Derfor burde 
foreningens nervøsitet, 
heller ikke være mindre, 
når det kun dre.j.er sig 
om 160 kroner. ...

HC

(Fortsat fra forsiden)

Fest i vat i
Moskva.

som noget eksisterende, 
men sålænge den fører 
sin voldspolitik, kan 
den frie verden ikke 
betragte den som ven
ligtsindet. Ingen vil 
med god samvittighed 
kunne deltage i ballet 
i Kreml, samtidig med 
at men ved at Østeuro
pas ungdom ser hen til 
den frie verden som et 
moralsk rygstød for sin 
frihedskamp. Det er ik
ke alene omsonst, men 
uanstændigt at udbrede, 
sig om Moskvas herlig
heder , sålænge vort 
blik er fanget af an
dre ting end just for
delene vedkommunismen.

nc.



1$. maj„ PLATON

Umiddelbart op til 
folketingsvalget har. 
redaktionen foretaget 
en lille rundspørge 
blandt eleverne om de
res kendskab til de po 
litiske problemer. Der 
blev stillet 5 spørgs
mål , og på grundlag af 
besvarelserne tror vi, 
at man så nogenlunde 
kan lodde den politiske 
interesse i gymnasiet. 
Det første skulle afgø
re , hvor stærkt man føl
ger med i valgkampen , • 
og' om man derfor var 
klar over, hvad der var 
valgets største , man 
kan næsten sige alto
verskyggende problem. 
Dernæst gik vi de ad
spurgte : lidt nærmere 
på klingen angående de- 
økonomiske problemer, 
og spurgre om hvad de 
kendte tij nationalban
kens valutabalance, og 
endelig stillede vi et 

Fordel_t på de enkelte repræsentanter ser besvarelserne således ud: j
Klasse. Hvad er valgkampens Hvorledes er national- Hvad er

hovedspørgsmål? bankens valutastilling NATO?
II mn Om vi skal have en 

ny regering.
ca. e400 mill. Vestlig for

svarsallian
ce „

II ns. Den økonomiske si
tuation.

ca. 4-400 mill. n

II ksa. Den økonomiske si
tuation.

4-125 mill r

I mn. Den økonomiske si
tuation.

Ja, kassen er jo brugt 
ca. 4-200 mill,

s ?:

I ks. 
(pige)

Valutabalancen. Aner det ikke li

R ■ . a. Ved det ikke! ca. 4-400 mill !!

R . b. Ved det ikke! ca. 4-200 mill ti

SVAR: Den økonomiske si
tuation.

4-578 mill, kroner. Vestlig for
svars allience

udenrigspolitisk spørgs
mål: Hvad er NATO? De 
adspurgte var 5 fra Ug,- 
2 fra Ig og to fra re
alklasserne. Ved besva
relserne er det især 
interessant at notere 
sig, at alle vidste 
hvad NATO var. Man kan 
nemlig•ellers ofte mø
de uvidenhed på. dett'e 
område. Hvad angår det 
første spørgsmål sva
rede 4 det vi mener er 
rigtigt: Den økonomi
ske situation. En men
te , at det var regerings
dannelsen efter valget, 
mens de to sidste til
hørte kategorien: "Ved 
det ikke"!

Om valutastillingen 
herskede der større u- 
sikkerhed. 5 kom meget 
nær det rigtige tal — 
578 millioner kroner — 
vedat sige ca.400 mill 
mens 2 foreslog 200,

s 
ti 

een på og er 
var der én, der ikke 
"anede det".
Hvordan besvarelserne 

var fordelt på klasser
ne fremgår af skemaet.

Hvis man vil give sig 
af med at vurdere den 
politiske interesse på 
skolen på dette grund
lag - og det skal man 
naturligvis være for
sigtig med - kan man 
vel generalt sige, at 
de fleste adspurgte så 
nogenlunde kender nog
le af de afgørende punk
ter i dansk politik, 
men samtidig peger 
meget løse besvarel 
af spørgsmål nummer 
pa at flere af de 
spurgtes interesse 
politik ikke er vid 
stor.

de

ÜO

i or

II. C
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Ved folketingsvalget i går opnåede

Socialdemokratiet 910.458 stemmer. 70 mandater mod tidligere 74.
Radikale Venstre 179.659 stemmer. 14 mandater uf 01’andret.
Konservative .585.974 stemmer. 50 mandater uforandret.
Venstre 578.559 stemmer. 45 mandater mod tidligere 42.
Retsforbundet 122 .,‘801 stemmer. 9 mandater mod tidligere 6.
Kommunisterne 72.512 stemmer. 6 mandater mod tidligere 8.
Slesvigske parti 9.201 stemmer. 1 mandat uforandret.
Uafhængige 52.91$ stemmer. 'Ingen mandater (uforandret).

A/S VIGGO 0. P HAMMERE SØN, ,
Trælast & Isenkram 
Amagerfælledvej 50 
Telf. Sundby 87 07.

Den helt rigtige 
Håndboldstøvle 

samt rekvisitter og beklædning 
til al sport.

Sportsmagasinet F:.I.B.
C 689- Amagertorv 11. C 14758.

CHRISTIAN F. ROMER

Boghandel og papirhandel. 
Skindergade 29, K.

C 6728 & '$828.

Besøg Danmarks morsomste butik

Modelog hobby
Løvstræde 2. København K. Byen 5010.

(Ved Købmagergades Posthus)

Illst. Hobbykatalog 1,50 kr.

LIDT LET....
- Undskyld, bor der 

en student ved navn Pe
ter Nielsen her?
- Ja, der . bor ganske 
en Peter Nielsen her, 
men jeg har hele tiden 
troet, han var natte
vagt. '

+
Fra et' mindre polsk 

blad: En dristig tyv 
har i nat begået ind
brud på byens kommune
kontor, hvor han bl.a. 
fjernede resultatet af 
næste års frie valg.

+

Alt i gymnastikdrag
ter, gymnastiksko og 
andre sportsartikler.

POUL

11- Silkegade - 11.
Tlf. C 5082 & 15582. ■


