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PLATON
OBGAN FOB METHOPOLITANSKOLENS DISCIPLE 8. Årgang. september. I961/62.

Som mbrderne i Finderup Lade, 
om Nikodemus til Jesus om 
natten, sådan kommer de grå 

skygger hen ad skolens gange i 
de korte, kolde ffrikvatterer. 
De er de evige vandrere,dem, 
der er fordømt til at gå igen 
på trapper og i gange, skolens 
første vandreklasse. Pladsman
gelen er over os. Først flyt
tede vi fra Vor Frue Plads, så 
blev der bygget til med gymna
stiksal, og sidst blev biblio
teket taget i brug som klas
seværelse, men nu er vi ind
hentet, alle disponible plad
ser er taget i brug, der må 
bygges til.
Eller må der? Måske er der 

enfdnu nogle muligheder.Ja, der 
er jo idéen om at halvere rek
tors kontor. Eller hvad med 
kælderetagen, den er den enes
te,der stadig ligner sig selv. 
Kan sløjdsalen mon ikke undvæ
res nu, da 1. og 2. mellem er 
væk? Kunne I.real ikke modtage 
deres sløjdundervisning på en 
anden,nærliggende skole? Gang
en udenfor sangsalen kunne ma
geligt halveres, hvis sløjdsal- 
len ikke var stor nok til at 
blive til et klasseværelse.

Der er måske alligevel nogle 
få muligheder tilbage for at 
afhjælpe den ulykkelige situa
tion, men én ting er sikker : 
Afhjælpes må den.
tier var en tid, da munter lat

ter prægede disse gange i fri
kvartererne , nu har kun én 
klasse lov til at opholde sig 
dér på det tidspunkt , I mn c, 
spøgelsesklassen med de slidte 
tasker, der er gået ud af form 
ved den evindelige rundtur 
fra klasse til klasse.
Med en sådan skare konkur

renter kan Metropolitanerånden 
ikke være tjent. Vi håber, at 
den snart atter vil blive den 
eneste genganger her.
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- ønsker vi de nye disciple (forhå
bentlig ikke så meget for sent, at de 
vælger at overhøre dette vort’vji-ke- 
lig særdeles velmente ønske), og vel
kommen tilbage til veteranernej

Vi hedder PLATON, det er os tilven- 
stre på billedet. Det vil sige,det er 
det nu ikke,i hvert fald kun noget af 
os. Vor stilling er ikke bare hofnar
rens - i hvert fald ikke, hvis vi kan 
blive mere end det. Vi prøver at være 
alsidige, aktuelle, opinionsdannende, 
men ikke partiske, vi ser det som vor 
opgave at underholde og interessere, 
at underrette og irritere. Derfor har 
vi denne gang viet spaltepladsen ho
vedsageligt til de aktuelle politiske 
problemer.

demonstration
”...og lad os fortsætte kampagnen mod 
atomvåbnene. Vi har simpelthen ikke 
noget valg. Og vi kan nå langt. For 
et år siden forstod kun få...nu gærer 
det...nu forstår mennesker efterhånd
en... og så kommer reaktionen. At vort 
lands NEJ TIL ATOMVÅBEN bliver kraft- 
igere og kraftigere, er vort første 
arbejdsmål. Og det kan vi nå. Vi er 
godt på vej. Og vi fortsætter.”

Således sluttede forfatter Carl 
Schamberg sin tale på Rådhuspladsen, 
hvor 3ooo mennesker fred, den l.sept. 
var samlet i demonstration imod Sov
jetunionens meddelelse om,at den vil
le genoptage sine forsøg med atomvåb
en. Især i de foregående måneder havde 
der været rettét angreb mod Kampagnen 
mod Atomvåben fra forskellig side med 
den påstand, at den var politisk,nær
mere betegnet socialistisk , farvet. 
Man henviste til den engelske Kampag
ne, der fuldstændigt er gledet ind i 
Labourpartiet som en fløj heraf. Den
ne påstand blev ved demonstrationen 
fredag aften effektivt afvist. Alene 
det faktum, at demonstrationen foran

?et må imidlertid understreges , at 
y ikke kan gøre os håb om blot i no- 
? jn grad at opfylde disse krav til os 
selv, hvis vi ikke modtager impulser, 
eller rent ud sagt indlpg fra redak
tionen udenforstående.

Sidste år kom der en livlig læser- 
brévstrafik i gang, vi håber, den vil 
fortsætte i år. Der er talløse emner 
værdige for debat, vi vil selv prøve 
at bringe så mange som muligt på bane, 
men det er naturligvis uoverkommeligt 
at sprede sig over samtlige. Vi håber 
her på læsernes velvillige bistand.

Som nævnt - vi hedder PLATON, men 
det er ikke ment som nogen tilsnigel
se til den store tænker,ej heller som 
en brvidst profanering af hans navn. 
Vi er måske ikke besat af samme geni
ale evne til at udtrykke storslåede 
tanker, men ét har vi tilfælles: Vi 
søger sandheden bag sløret.

Det lykkedes Ham at finde den. Om 
det vil lykkes for os blot af og til, 
må den gunstige læser afgøre. Retten 
er sat, døm selv._________ 
den Sovjettiske Ambassade (hvor man 
startede, og hvorfra man senere mar
cherede til Rådhuspladsen) havde sam
let lige så mange deltagere som den 
foran den Franske Ambassade i forsom
meren, kan tages til -indtægt for Kam
pagnens tværpolitiske ambitioner.

En af dem, der er blevet hårdest 
angrebet,fhv.højskolelærer Tage Hind, 
der nylig har været nødt til at for
lade Askov Højskole på grund af sine 
syrn- og antipatier, der ikke var sam
menfaldende med højskoleledelsens,var 
af teriens første taler. Han sagde bl. 
a. - med tydelig adresse - :

”Det ser ud til, at der i aften 
befinder sig nogle iblandt demonstran
terne, som tidligere har været mod
standere af Kampagnen mod Atomvåben. 
Det er jo godt.Bedre sent end aldrig. 
Til gengæld savnes der, så vidt det 
kan ses, men det er jo mørkt, en del 
kendte ansigter, der ved tidligere

forts, side 6.
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Struenseegade 50» KBHVN. N. 
Medl. af Dansk Skolebladsråd 
tilknyttet Europ. Schoolmaga - 
zine 'Ass. Oplag:480. Ansv.hav. 
S.Vinterberg. Forr.før. Inger 
Lise Jensen.I øvrigt:Jes Schi
øler og Ivan Boserup.

Kommer man ad Strasse des 17. Juni 
ned mod sektorgrænsen, har man hele 
tiden Brandenburger Tor lige foran 
sig. Brandenburger Tor, det er et af 
de navne, der for efter-krigstidens 
mennesker i højere grad end det meste 
andet symboliserer det delte Berlin - 
et unaturligt produkt af fredsslut
ningens landegrænser. Den symboli
serer det eneste hul i det jerntæppe, 
man er vandt til at betragte som her- 1 
metiskt; intet under altsaa, at jeg 
var spændt paa mødet.

Jeg ved ikke rigtigt, om jeg havde 
forestillet mig noget i retning af 1 
pigtraadsafspærringer, - maaske har 
jeg set for mange film med John 
Wayne? - i saa tilfælde blev jeg 
skuffet. Da jeg var i Berlin, det var 
fra sommerferiens begyndelse til midt 
i juli, var der saa godt som ingen 
kontrol med hvem,der kom og gik i de 
forskellige sektorer; det hele bestod 
i at krydse over pladsen foran Bran
denburger Tor, hvor nogle skilte for
kyndte, at "you are now leaving the 
british sector", og passere nogle 
revolverbevæbnede betjente - det er 
alle betjente i Tyskland forøvrigt, 
ogsaa de vesttyske - saa stod jeg i 
Øst-Berlin. Nu, en ca. halvanden 
maaned senere, er Brandenburger Tor . 
helt lukket for passage. Kun nogle * 
faa andre steder kan man komme over 
under streng kontrol, og ingen Ved, 
om det stadig er muligt, naar dette 
bliver læst.

Er man fremmed i Berlin uden nogen 
forbindelser, er en af de forskelle 
mellem Øst og Vest-Berlin, der er 
mest iøjnefaldende, uden tvivl gade
billedet. I Vest-Berlin har man bl.a. 
paa grund af Marshall-hjølpen kunne 
genopbygge det meste af det bombe
ramte i en fuldt moderne storbys, 
skikkelse, og der er en saa almen in
teresse for byens kommende udseende i 
tilstede, at man fra byplanlægnings-| 
udvalgets side har bygget en pavil- 
lion, med en permanent udstilling af 
det arbejde, der udføres. I pavil- 
lionen, der er ualmindelig smuk og 
hensigtsmæssig, findes der forøvrigt 
ikke én ret vinkel. Men hvor vest- 
sektorernes byggeri er moderne, med 
med alle dettes fordele og mangler, I

Metropolitaner- 
samfundet 

skulle man tro, at Øst-Berlin er sun
ket hen i en stille tornerosesøvn. 
Selv naar man i sin bedømmelse af den 
øst-berlinske genopbygning medtager 
faktorer, som at Sovjetunionen langt
fra at hjælpe det ulbrichtske styre 
økonomisk umiddelbart efter besæt
telsen berøvede Øst-Tyskland hele 
dets produktionsapparat, maa resul
tatet af deres anstrengelser forekom
me temeligt daarligt. At gaa saa vidt 
i sin sovjetdyrkelse som til at op
bygge hele Stalin Allé - Tysklands 
første "socialistiske pragtallé" - i 
ren moskva—stil efter princippet tre 
lag med creme og saa godt med fløde
skum paa havde man dog ikke behøvet. 
Hele gaden, og den er lang, er ful- 
stændig énsartet: H0-magasiner(stats
ejede do.) i stueetagen og kontorer 
og beboelse paa de øvrige fire; ja 
selv en ejendom, der efter paaskrif- 
ten at dømme, rummede en skole, skil
te sig hverken ved sin facade eller 
ved den tandlægeagtige stemning i 
selve bygningen ud fra resten af 
gaden.

Skitse fra Berlin
— AF JES SCHIØLER

O

Et andet paafaldende træk i gade
billedet er, at mens der i hele Vest- 
Berlin, saa vidt jeg ved, kun findes 
et mindesmærke, en lille sten, til 
minde om dem, der "faldt i krigen mod 
kommunismen", er det umuligt at gaa i 
længere til i Øst-Berlin uden at 
blive træt af gloser som "militaris- 
mus" og "faschismus". Overalt, fra 
næsten alle mindesmærker af den ene 
eller den anden art straaler de én i 
møde, og naar man har været nogle 
indskrifter igennem, virker det ikke 
spor overraskende paa én at Ulbricht 

Henvendelser og forespørgsler mod
tages af sekretæren, højesteretssagfører 
Carl Heise, Ny Vestergade 1, K, eller 
formanden, landsretssagfører Johan As
mussen, Frederiksgade 19, K.

fornylig har beskyldt Vesttyskland 
for kidnapping af østtyske borgere. 
Det er ikke saameget systemet i den 
Tyske demokratiske republik, som dens 
udprægede sandhedskærlighed, der vir
ker afskrækkende paa én. Et typisk 
eksempel paa samme fik jeg forøvrigt 
i nogle udstillingsmontrer, der var 
anbragt lige ved Wilhelmstrasse 
- førkrigstidens Berlins regerings- 
gade - : man havde her arrangeret en 
over emnet Globke (en af de frem
trædende mænd i Adenauers regering), 
som vitterligt er af ufint papir; men 
da man saa havde skaaret Globke ned 
til fodsaalerne, blev betragtningen 
udvidet til at gælde Adenauer, som i 
hvert tilfælde kan diskuteres. Herfra 
projicerede man saa yderligere per
spektivet ud til ikke alene Vesttysk
land som helhed,men ogsaa dets alli
erede og kom i den anledning med 
nogle betragtninger af meget tvivlsom 
værdi. - At der i nogle montrer, der 
laa lige ved siden af, var ophængt 
nogle plakater, der kundgkorde, at 
enhver indfødt østtysk ung mand eller 
kvinde kunne erhverve sig en straal- 
ende medalje - den havde en ubehage
lig lighed med spejdernes dueligheds
tegn - som belønning for at have til
bagelagt loo km tilfods "for fredens 
og socialismens sag", livede lidt op 
i humøret.

Vest-Berlin idag er en angst by. 
Den er ikke præget af en aaben angst, 
som den efter sigende viste sig umid
delbart efter krigen; men uvisheden 
er der stadig, og har i høj grad sat 
sit præg paa befolkningen. Berlinerne 
er, forekommer det mig, venligere end 
Tyskere de fleste andre steder - har 
man f.eks. brug for en oplysning, kan 
man være sikker paa at træffe hjælp
somme mennesker overalt: Berlinerne 
har haft tid til at tænke sagerne 
igennem, og de retter sig efter deres 
konklusioner.

Og saa er kirkerne fyldte hver 
søndag!



Vær med i Hoover-konkurrencen:

— og vind en splintrende ny SANDOW letvægtscykel, 
værdi 350 kroner eller en af de øvrige præmier, der 
består af sparekassebøger å 50 kroner. Gå blot ind til 
den lokale forhandler og forlang Hoover-brochuren, 
der indeholder alt om konkurrencen samt svarkort.

NYE SMARTE FARVER

er kendetegnet for den nye elegante og lækre Hoover
model. Farverne er Atomrød, Tusmørke-grå, Måne-grøn 
og Stratosfære-blå. Se dem hos forhandleren.

Hoover fås med 6 for
skellige og udskiftelige 
spidsbredder — 2 til skøn
skrift samt 4 originale 
formskriftspidser alle med 
håndslebet iridiumspids 
af bedste kvalitet. Hoover 
skolefyldepen koster 14,50 
krone. Tilsvarende fine- 
line pencil koster 8,50 
krone.



Midt i Tyskland
-MIDT / DET

. 4 .

20. ÅRHUNDREDE.
I Tysklands hjerte, mellem Øster

søen og Erzegebirge, mellem Hartzen og- 
Oder, ligger deA^sovjettiske besæt
telseszone I dette land, som uvist 
af hvilken grund bryster sig med tit
len Den Tyske Demokratiske Republik, 
lever 16 millioner tyskere, som 
nægtes deres nationale selvbestem
melsesret. Den officielle leder af 
denne kommunistiske forpoststat er 
den uhyre lærenemme-og villige Walther' 
Ulbricht, der eksellerer i rollen som 
domptør og bugtaler, to æreshverv som 
han i sin filial udøver til sine kære 
sovjetrussiske forbilleders fulde 
tilfredshede

I statsretslig henseende bestaar 
Tyskland som bekendt stadigvæk som en 
enhed indenfor grænserne af 1937» Po
litisk set er. sagen jo en ganske 
anden. Tyskland er ved russernes ven
lige hjælp skaaret tværs igennem af 
en uhyggelig pigtraadsgrænse, tyskere 
i besættelseszonen er blevet adskilt 
fra deres landsmænd og slægtninge i 
Forbundsrepublikken, det tyske riges 
legitime fortsættelse. Karakteristisk 
nok begrunder russerne denne grænses 
nødvendighed^med følgende fulstændig 
tåbelige og unaturlige påstand: den 
skal beskytte østzonens beboere mod 
deres krigsliderlige landsmænd, som 
er et vilgesløst redskab i de kapita
listiske besættelsestroppers samvit
tighedsløse hænder. Og ikke nok med 
det: russernes omsorg for deres øst
tyske venner er så stærk og så ind
erlig, at de yderlig har fundet det 
nødvendig at sikre dem med en lo-

Den første af Jørgen Moestrups to

ACH, DU DENKST WOHL, ICH GEHE SONNTAGS BETEN?"

blemet i lommen og nøjes med at tage 
det frem, når den pinlige selskabs- t 
stilhed indfinder sig. Her kan man 
blot sidde og vente på, at dyret der
ovre skal tage sin næste bid, for de 
uhyggelige vagttårne tillader aldrig

iklar om systemer og mennesker under et 
”demokratisk" diktatur.

én at glemme angsten. Disse tårne på 
lange stankelben, kronet med små fir
kantede hoveder står for mig som sym
bolet på hele livsformen ”bag pigtrå
den”: hvem tænker ved synet af disse 
vagttårne ikke på en kæmpemæssig kon
centrationslejr? Pigtråden omkring 
fuldender desværre kun alt for nemt 
denne triete tankerække.

I sommer så jeg en meget nedslåen
de film fra eri af de østtyske grænse
byer, en film som var optaget med te
leskopkamera fra den vestlige side af 
pigtråden, og som med al ønskelig ty
delighed viste stemningen derovre.I 
byer, som beboedes af ca. tres menne
sker,var der stationeret 17 folkebe- 
tjente,som fuldstændigt tyranniserede 
byen fra deres forskellige udkigspos
ter - alt liv ør forstenet .- alt. er 
tavshed,mistro,angst. Denne angst do
minerede også en ung bonde,som man så 
stirre mod det forjettede land bag 
pigtråden, og som ved et blik af en 
grænsebetjent som ramt af lynet styr
tede ind i sit hus:Hvad kan de mon få 
ud af dette?

I følge forfatningen er Den Tyske 
Demokratiske Republik et "parlamenta
risk demokrati".Dette parlamentariske 
demokrati er en kæmpeløgn. Lovgivende 
og udøvende magt er ikke skilt ad. 
Forfatningen er udarbejdet af kommu- 
nistledere,ikke skabt af repræsentan
ter, som folket har udvalgt undgr frie'

meters kontrol stribe, den saakaldte 
dødsstribe, spækket med landminer som 
bugter sig langs med pigtråden som 
et spor af en kæmpemæssig snegl.

Denne stribe må kun betrædes af det 
grøntuniformerede grænsepoliti- enhver 
anden bliver skudt ned uden nåde, så
fremt landminerne ikke overflødiggør 
denne energiudfoldelse. Bag dødsstri
ben ligger en 5oo m. bred beskzttel- 
sesstribe, som igen efterfølges af en 
5 km. bred spærrezone. Hver eneste af 
disse grænser, zoner og striber har 
sin særlige bestemmelse. For hver en-

PLATONS KRO 
denne kronik søger 
esmedlem af Radikal 

den udenrigspolitik,

dansk udenrigspolitik
N I K, sept. I96I Henrik Sørensen
lederen af MDRs politiske udvalg, be a tyre 1- 
Ungdom, at angive hovedretningslinjerne for
som

es te gælder et særligt ausweis - f. 
er det umuligt for indbyggere

5 km.- zonen at færdes i 5oo m«
beskyttelsesstriben.

Alle masseforanstaltninger i 5oo n 
striben er forbudt,alle kroer»biogra
fer,pensioner o.s.v. er lukket.Ophold 
på veje og marker og al trafik er kur. 
tilladt fra solopgang til solnedgang« 
Talløse andre eksempler kunne gives 
på dette terrorregimes sygelige mis
tænksomhed, der virker så stærkt, at 
disse grænseområder ligger hen som 
uddøde, pestbe.fængte huller: overalt 
ruger en dødens tavshed; husene for
falder;! gaderne færdes -om overhove
det nogen- kun gamle kvinder og børn, 
som ved, at de altid bliver iagttaget 
af vagtposter, der skjuler sig i for
faldne lader og kirker.Grænsepolitiet 
er altid på vagt. Og så stærkt virker 
denne tavse nervepirrende terrortak
tik, at også landet umiddelbart på den 
anden side af pigtråden synes at bære 
spor deraf. Her sidder man nemlig på 
en højst ufrivillig orkesterplads og

Dansk udenrigspolitik kan føres 
efter to principper: i. Stræben efter 
at sikre nationens eksistens, og 2. 
Stræben efter at sikre fredens og na
tionens eksistens. Hvis vi fører vor 
udenrigspolitik - ligegyldigt hvilket 
punkt vi arbejder efter - paa samme 
maade,.som vi gør det nu, modarbejder 
vi os selv; thi vi opretholder den
nuværende tendens storpolitiken
(ikke tilstand! for der er ingen ter
rorbalance, men derimod et terrorkap-
løb), som 
slettelse.
opretholde freuen i lo 
eller endnu længere,

fører hele verden mod ud- 
Terrorkapløbet kan maaske

det gaa galt.
gal mand i 
magten paa

som
Det kan
Hitler

grund af

aar, i loo aar 
men en dag maa 
skyldes, at en 
er kommet til 
arbejdsløshed,

politisk instabilitet e.l., eller det 
kan være en fejltagelse, jvfr. Thule-

Danmark efter hans mening må slå ind på 
i fremtiden.
freden bedst ved at blive i eller ved 
at træde ud af NATO.

I Danmark er forhaabentligvis alle 
fornuftige mennesker enige om, at vi 
skal føre en selvstændig udenrigspo
litik - en aktiv fredsplotik - fri
gjort af NATO. Det er blot naivt at 
tro, at vi kan blive i NATO og samtid
igt føre en udenrigspolitik, der 
støtter retfærdigheden uden hensyn 
til, om det er vore allierede eller 
andre, der har retfærdigheden paa sin 
side.

Eksempler er der nok af.
Vi har støttet fasoistlandet Por

tugals kandidatur til sikkerheds— 
raadet. I Congo har vi støttet Kasa- 
vubu i stedet for Lumumba, der nu er 
noget nær en helgen for alle afrikan
ske nationalister. Vi har ikke pro
testeret mod Frankrigs overgreb i

kan ikke som eks. vi stikke pro-

episoden. Heraf kan vi udlede. at den
vigtigste forudsætning for, at vi kan 
sikre nationens eksistens, er, at vi 
sikrer freden. I næste række maa saa , 
komme hvorledes vi kan sikre nationen 
mod occupation.

Narr vi er naaet til dette stand
punkt, maa vi undersøge, om vi gavner

Algier, skønt vort medlemsskab
NATO - efter NATO—tilhængernes ]

) af 
paa

stand - skulle give os noget at sige
overfor de andre NATO-lande.
Den indflydelse, som vi efter NATO-

1
tilhængernes paastand har, og som vi 
endelig ikke maa give slip paa, har 
vi overhovedet ikke benyttet.

Ud fra samme synsvinkel maa vor



valg. Yderligere overtrades den be
standig i praksis - hyppigt også tor- 
melt . Love bliver udstedt i strid med 
dens 'bestemmelser.Valgordningen er o- 
vertrådtj som følge af det kommunis
tiske Socialistiske Enhedspartis 
magtmisbrug,har det sidén 1949 opstil 
lede Nationale Fronts enhedsliste 
praktisk talt tvunget vælgerne til ja 
stemmer.

Østzonens myndigheder regerer 
udøvelsen ligger 
selvfølgelig kun gennem befalinger, 
udøvelsen ligger i hænderne på betin
gelsesløst lydige partifolk. Strejker 
og opposition af enhver slags er for
budt og bliver hårdt straffet.

Det er hvad der er tilbage af den 
demokratiske forfatning som således 
uden nogen forfatningsændring har ud
viklet sig til et kommunistisk dikta
tur. Forfatningens øverste bud:”Stats- 
magten hviler på folket" praktiseres 
således, at den rettelig burde heddes 
"Folket er et umælende og vilieløst 
redskab for statsmagten".

forta. side 7

- 5 -

Martial
Det er ikke for at tirre de vrede 

matematikere, at vi denne gang har 
sat en romersk digter paa PLATONs ly- 
rikside, men fordi Martial (Lucius Va
lerius Martialis) er sjov. Selvom han 
er en oldsag fra første aarh. efter 
Christi fødsel, kan han læses med 
samme fryd som f. eks. Wessel, og 
hans smaavers, kaldet epigrammer, 
minder meget om Kumbels Gruk. Han er

født i Spanien aar 40 eft, Chr. f., 
og rejste hurtigt til Rom, hvor han 
levede meget fattigt, selvom mange 
rige velyndere brugte ham som hus
digter. 58°a-ar gammel rejste han hjem 
til Spanien, hvor han døde aar lo4« 
Hans digtning bestaar af 14 bøger ak
tuelle epigrammer -ofte med en vittig 
pointe.

Her er nogle eksempler paa Martials 
Lhumør:

Ægteskab mellem mænd.
Nu har den plumpe Callistratus ægtet den landlige Aser, 

Som efter vort ritual jomfruen ægter en mands
Ægteskabshymnerne toned, og brudeslør skjulte hans fuldskæg.

Faklerne lyste og den medgift han gav var solid.
Mon du nu endelig, Rom, vil synes at grænsen er naaet, 

Eller forventer du mon, bruden skal blive gravid?
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Venskab og Penge.
Bare fordi du har laant mig hundrede tusind sestertser, 

Tér du dig nu, som du var mig en vidunderlig ven.
Er det saa stort af dig, hvis rigdomme sprænger din kasse?

Større er jeg, Telesius, dersom du faar dem igen.

Det sløje gæstebud.
Kostelig salve, men intet at spise 
Fik vi, Fabul, ved din fest.
Sælsomt at ligge og dufte saa dejligt, 
Men sulte som indbuden gæst!
Kostelig salve, men slet ingen føde - 
Saadan behandler man døde.

Falsk reklame.
Du siger, at røverne anfaldt dig 
Og ville ved voldtægt krænke dig. 
Men røverne sværger ved Jupiters 
Det kunne de aldrig tænke sig.

nb.
holdning til fællesmarkedet betragtes 
Vil vi sammen med England, Norge og 
evnt. Sverige kunne faa en saa stor 
indflydelse, at fællesmarkedet vil 
kunne tænkes at føre en fornuftig 
udenrigspolitik? Svaret er nej. Høj— 
rekræfterne har for stor- indflydelse-^ 
Vi kan derimod godt søge om en poli
tisk ikke-forpligtende tilslutning 
til fællesmarkedet.

Der bliver altsaa kun et neutralt 
Danmark tilbage, hvis vi skal føre 
en effektiv fredspolitik.

Dette er imidlertid ikke den ene-, 
ste aspektw Vi maa ogsaa se paa om, 
der er fare for, at vi kan blive oc- 
ouperede, hvis vi træder ud af NATO.

Her mener jeg tværtimod.
Den kolde krig er en kamp om pre

stige. Det vil betyde et enormt pre
stigetab at besætte Danmark, i sær
deleshed naar det har været medlem af 
NATO.

Et andet problem, der melder sig 
ved vor udtræden af NATO, er, om vi 
vil skade terrorbalancen (der er et 
terrorkapløb) saa meget, at der kan 
blive fare for krig. Bet er min over
bevisning, at det svækker NATO lige 
saa meget at have et utilfredst med
lem, som det svækker, at det træder 
ud.

Allerede disse forholdsvis enkle 
betragtninger giver til resultat, at 
vi skal gaa ud af NATO. Naar vi gaar 
over til at betragte, hvorledes en 
effektiv fredspolitik skal føres,- 
bl iver det endnu mere aabenbart.^.

En fredspolitik maa først og frem
mest bygge paa støtte til de under
udviklede lande. Allerede president 
Roosevelt indsaa dette i 1943, da han 
udtalte, at freden ikke kunne blive1 
sikret saa længe, der fandtes . et 
stort svælg mellem rige og fattige 
lande. Man kan uden tvivl sammenligne 
de underudviklede! landes kamp |for at 
faa del i den øjede velstand med ar
bejdernes kamp for at opnaa social og 
politisk ligestilling. Arbejdernes, 
kamp førtes med strejker og revolu
tioner som vaaben. Den kamp, der vil 
komme, hvis de underudviklede lande 
ikke faar deres krav - og deres be
rettigede krav - om del i den agede 
velstand opfyldt, vil blive ført med 
krig - atomkrig - som vaaben. Faren 
for krig er imidlertid ikke overhæng
ende, førend tre præmisser er blevet 
opfyldt.

1. De underudviklede lande ,skal 
have viden om den store for
skel .

2. De skal have organiseret sig. .. 
3« De skal have de nødvendige 

magtmidler (atombomber).
Første præmis er allerede opfyldt.
Anden præmis vil kommunisterne al

tid staa parat til at opfylde. Deraf 
følger, at den er blevet opfyldt for 
Den kinesiske Folkerepubliks vedkom— 
mende.

Tredje præmis frygter vi alle, at 
Den kinesiske Folkerepublik snart vil 
opfylde. Og det er ligeledes sikkert,1 
Den kinesiske Folkerepublik gavmildt 

vil dele ud til de lande, der er 
eller bliver kommunistiske. Naar vi 
ved, at fattigdommen er den bedste 
jordbund for kommunistisk propaganda, 
og at den kommunistiske ideologi gaar 
ind for krigen som et nødvendigt og 
ønskeligt middel, tegner det hele sig 
noget mørkt.

Jeg sammenlignede før de underud
viklede lande med arbejderbevægelsen, 
sammenligningen kan føres videre. Da 
arbejderne havde skaffet sig en vis 
velstand, mistede de den revolutio
nære gejst. Det samme er sket i So_ 
jetunionen. Da Sovjetunionen havde 
opnaaet en vis levestandard, tog man 
afstand fra tesen om ”krigens uund- 
gaaelighed". I det ret velstaaende 
Polen er der foregaaet en udvikling 
af styret i liberal retning. Efter 
sigende foregaar der den samme udvik
ling i Sovjetunionen. Ud fra disse 
ting kan man udlede - ikke ved hjælp 
af den klassiske logik, men ved hjælp 
af ”historien viser" - at1:

i. Fattige kommunistiske lande 
ikke frygter, men tværtimai 
ønsker krigen.

2. Rige kommunistiske lande (f^r 
den sags skyld ethvert rigt 
land, som ikke bygger paa en 
krigsidéolo^i, f.eks, den na
zistiske^ og| som ikke ledes af 
en sindssyg diktator) frygter 
krigen og (specielt for de 
kommunistiske lande) udvikler 
dereesstyre i liberal retning.

forts, n,. side. J
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^^•Det skulle herefter være klart, 
hvorfor vi skal yde hjælp til de 
underudviklede lande. Det maa ikke 
fortolkes derhen, at den moralske be
grundelse ikke skal anerkendes, men 
derimod at den første begrundelse er 
nok.

En yderligere afspænding vil finde 
sted, hvis der kommer luft mellem 
stormagterne. Noget saadant vil ske, 
hvis Rapachi-planen blev gennemført 
kombineret med en afrustning af 
Norden indklusive Finland. Danmarfe og 
Norges udrtædelse'af NATO kan maaske 
faa Sovjetunionen til at løsne grebet 
om Finland. Ved gennemførelsen af Ra- 
packi-planen vil landene omkring 
Østersøen blive nedrustede, saa at 
Østersøen ville blive et fredens hav.

At vi af al kraft skal Bøge at 
styrke FN's stilling, behøver jeg vel 
ikke at argumentere for. Vi maa an
erkende sandheden i ordenes ”Een ver
den-eller ingen”.

Paa disse retningslinjer, dansk 
neutralitet, støtte til de underud
viklede lande, støtte til planer om 
militært udtyndede zoner i Europa og 
støtte til FN, maa en dansk fredspo
litik bygge.

Henrik Sørensen.

Demonstration
fortsat fra forsiden, 

lejligheder af denne art har været 
med til at præge billedet. " Taleren 
formodede, at en sådan udskiftning af 
demonstranterne måtte bero på en fun
damental misforståelse af Kampagnens 
mål. Kampagnen havde, hævdede han,he
le tiden understreget, at dens pro
tester og krav om ophør af forsøgene 
var rettet både mod øst og mod vest. 
"En sådan delen sig op i partier og 
ideologier overfor kernevåbenproblem
erne tjener netop til at holde disse 
problemer i live,"

Eller som Carl Schamberg udtrykte 
det:"Vi vil ikke deltage i nogen gold 
anti-amerikanisme eller gold anti
kommunisme. Den slags bør høre fortie 
den til, hvis vi vil håbe, at vore 
børn også skal have lov til at leve 
deres liv." Han fortsatte: "Vi for
langer ikke hårdt imod hårdt. Vi for
langer forhandlinger i det uendelige. 
(...) Vi har ingen løsninger, vi kan 
trække op af baglommen. Usikre, fam
lende,fedende og dog krævende må vi 
søge at finde veje... Måske de demon
strationer, der finder sted i aften, 
her, i Oslo,i Stockholm og andre ste
der kan udløse en reaktion, der får 
politikere til at betænke sig. Måske 
får det nogen til endnu en gang at gå 
den slidte vej til Geneve . Sker det 
ikke,må atomvåbenspørgsmålet frem til 
åben dabat i DE FORENEDE NATIONER... 
hjælper det ikke,må vi finde frem til 
de nationer, der nøgternt,realistisk, 
men dog ud fra motiver, der er befri
et for egne egoistiske krav søger at 
skabe en 3-front. Fremtidens eneste 
farbare vej."

3ooo mennesker sluttede op om den
ne appel og beviste '.samtidigt , at 
Kampagnen mod Atomvåben - hvad der så 
ellers kan indvendes mod den - ikke 
har noget politisk sigte; kernen i 
forsamlingen, de, der har forstået 
selve den tværpolitiske idé, må alli
gevel være den største del.Og de bli
ver stadig flere. Også i andre lande 
findes nu Atomkampagner, i Norge og i 
Sverrig, i hvilket sidste land den 
første atommaroh finder sted i denne 
måned, nemlig den 23. og 24. septem
ber fra raketbasen Ursvik til . Stock
holm, og man kan kun håbe, at disse - 
ligesom den danske indtil nu tilsyne
ladende har formået - vil kunne holde 
sig fra grøfterne , der gmgiver den 
smalle sti,som er og bør være Kampag
nens egentlige grundlag. At de ikke 
vil ende ligesom den engelske med at 
blive ensidigt politisk orienterede. 
Kampagnen vil kunne bevare sit tvær
politiske fundament,sålænge dens del
tagere kan komme fra alle lejre og 
finde sammen om det ene mål: Nej til 
en fortsættelse af terrorbalancen,nej 
til flere forsøg med atomvåben.

Og det må vel til syvende og sidst 
være et tværpolitisk mål, som en stor 
del af os kan gå ind for.

metro-skak

De nye disciple, der har lagt mærke 
til, at der overalt på skolen spilles 
skak, vil nok undre sig over, at der 
ikke også på skolen er en skakklub, 
stor af medlemstal og frygtet i sko
lernes indbyrdes skakopgør.Men aldrig 
her en forbløffet discipel opløftet 
sin spage røst, og således er histo
rien om vor skakklubs omskiftelige 
skæbne kun kendt blandt dens tidlige
re medlemmer.
Den er nemlig såre tragisk og der 

for ganske fortiet. For føje år siden 
var klubben en blomstrende forening, 
men det fik en brat afslutning i 59. 
I løbet af den sommerferie forsvandt 
alle spillene, og siden da er der ik
ke blevet holdt et eneste møde blandt 
de tapre medlemmer. Indtil nu.
Nu er der takket være beundrings

værdigt initiativ fra den gamle men
ighed stablet to spil på benene.Lidt, 
og dog det tilstrækkelige grundlag 
for klubbens fremtidige existens. Som 
førhen er der møde i klubben hver 
tredie uge, og de skakinteresserede 
skal vide,at medlemsskabet er gratis. 
Nøjere oplysninger fås ved hendendel- 
se til Finn v. Eyben, Illmna.

POUL HOLM
Silkegade 11 - København

C. 3082 - 13382

Skolens leverandør



"Oh God, we thank thee for the 
beautiful gift of another day in our 
life, help us to fill this day with 
hard work and good fellowship, let us 
help those, that need our help, let 
us be honest and truthful in our 
thoughts and in our ways, so that we 
be good citizens of India....Amen."

Denne idealistiske morgenbøn staar 
2.500 elever og mumler hver morgen 
paa den støvede sportsplads i "Delhi 
Public School", en ret besynderlig 
bøn i betragtning af, at højst 5^ af 
eleverne er kristne.
Mens rektor staar oppe paa en lille 

forhøjning ved en mikrofon, og taler 
om de just overstaaede kricket-kampe, 
og store brutale gymnastiklærere kas
ter vrede blikke ud over den kompakte 
elevmasse, gaar dertil hvervede "præ
fekter" ned langs de pinligt lige 
rækker mørkhudede elever, og ser nøje 
efter, om alle har den autoriserede 
og obligatoriske skole-uniform paa 
(nu om sommeren bestaar den af: sorte 
sko, hvide strømper, hvide shorts, 
flaske-grønt skolebælte,hvid skjorte, 
evnt. grøn turban, undertøj: ad libi
tum; pigerne: samme farver). Har man 
ikke netop disse mærkelige klædnings
stykker paa, giver det "loo linjer", 
og skulle det gentage sig, giver det 
en tur hen hos den højtelskede kvin
delige vice-rektor.

Vi trasker derefter i takt tilbage 
til vore respektive klassetelte (sko
len har ikke penge nok til at bygge 
en skolebygning), hvorfra der er et 
fortræffeligt udsyn til alle sider 
mod de omliggende klasser, og sider 
man paa bagerste række, har man ogsaa 
mulighed for at følge med i timen ved 
siden af, hvis ens egen skulle blive 
altfor kedelig; dog løber man ogsaa 
den stadige risiko, at faa tildelt et 
spark gennem den meget tynde og noget 
raadne teltvæg.

læreren træder ind. 45 ivrige og 
lysvaagne elever flyver op fra bæn
kene og staar ret, og efter at proto- 
kolen er blevet udfyldt, begynder f. 
eks. en grinagtig matematik- time. 
Kommer man for sent, skal man -• skønt| 
hele klassen har haft mulighed for at 
se én lige siden man kom ind af por-^ 
ten - stille sig lige udenfor teltet,1 

række fingeren i vejret og ydmygt an
mode om tilladelse til at komme ind/ 
Alt efter lærerens humør, ydæyghedqn 
hvorved man har anmodet om indgångs- 
tilladelse, og forsinkelsernes hyp
pighed, slipper man frit, bliver . 
trukket i det ene øre, eller i begge.

kidt paa dagen er det spisefri- 
frikvarter: miadelstanden (der findes 
selvfølgelig intet proletariat pda 
skolen) har selv medbragt maden, mens 
aristokratiet og de dovne faar deres 
private tjener til at cykle til skole 
med deres mad, lægge den frem paa en 
dug lidt før spisefrikvarteret,^ og 
derefter cykle hjem igen, naar herren 
har faaet gumiet færdig. Kogle.har 
endda en tjener til at bære paa deres 
skoletaske og evnt. en paraply i 
regntiden.

Endelig naar vi dagens* højdepunkt, 
gymnastiktimen, eller som , de selv 
kalder det, fysisk training. Det har 
dog mere med militær exercits at gøre, 
da det næsten udelukkende bestaar af 
at marchere rundt paa sportspladsen i 
forskellige formationer, gøre honnør 
osv. Som man kunne vente det, er 
denne form for proto-militarisme ikke 
særlig populær blandt de fredselskende 
Indere,og at der er 40 graders varme, 
gør dem ikke netop mere venligt ind
stillede overfor det. Hele klassen 
besluttede en dag at løbe løbsk, ef
tersom vi ikke havde faaet lov til at 
gaa hen og drikke vand midt i timen; 
saa blev læreren gal, vrælede nogle 
uforstaaelige ordrer paa, hvad han 
kaldte engelsk, som mærkelig nok fik 
os alle sammen til at staa bumstille 
i en perfekt lige linje, og vi fik 
ordre paa at række begge hænder frem, 
og saa kom han med en dejlig elastisk 
gren og svirpede os paa hænderne. Men 
da han havde tibragt en del tid i 

militæret, sprang han - paa trods af 
mine gentagne krav om ligeberettigel
se - mig over: jeg var jo hvid!

Det engelske kolonistyre er ikke 
endnu helt glemt'. bos-

♦ • Retsvæsenet i Østzonen er natur -
• ligvis også en begrædelig og uveder- 
m heftig affære s en trappestige besat af 
2 tykmåsede hjernevaskede dommere med 

en overtykmåset dommer på det øvetste 
trin. Denne brøler sine kommandoer,og 

■£ straks dirrer stigen af en nervøst- 
£ forceret nikken og bukken fra øverst

til nederst. Alles verstanden.’ Med an- 
! dre ord: enhver offentlig anklager er 
p underkastet overordnede offentlige 
§ anklageres og den øverste offentlige 
g anklagermyndigheds instruktion. Dom- 
g mernes uafhængighed er i praksis af- 

skaffet, kun den, som "uden forbehold 
hi går ind for socialismens sejr" udnæv- 
e- nes til dommer.Retsvæsenets ædle før- 
H steprincip er i øvrigt den bolsjevis^- 

tiske partiskhed d.v.s. at alle rets
lige bestemmelser strengt skal tolkes 
til fordel for det kommunistiske par
ti. Heraf følger, at den kære lille 
proletar aldrig kan vente retfærdig
hed i sit paradis,også fordi partiet, 
ligesom sin afdøde nazibroder,"immer 
hat recht".

Dommen er curiøst nok ikke afhæng- 
gig af den personlige skyld, men af 
dens "samfundsmæssige farlighed" og 
straffen tjener til at tilintetgøre. 
"klassefjender","fjender af folket".

Alle disse løse rids giver et no
genlunde billede af systemet: enhver 
er sin overordnedes sdave, enhver 
tvinges til at tjene partiet, enhver 
må være talsmand og offer for tåbéli-- 
ge, umenneskelige - men stålsat ubry
delige meninger og slagord , såfremt 
han ikke er moralsk stærk nok til at 
bryde og miste alt for sin selvagtel
ses skyld. Og såfremt han! da overhov
edet mere er i stand til at skelne 
mellem sandhed og løgn i denne atmo
sfære af mistro, angst og demagogiske 
slagord, som døgnet rundt drøner fra 
de gigantiske højtalere, som er plan
tet i hver lille, østtysk flække. Her 
er en mundsmag på disse slagord, næ
sten grotesk i sin meningsløshed: 
"Kunst ist Waffe," Hele socialismens 
oprindelige ideologi er i dag voldta
get og misbrugt af kommunismens men
ingsløse menneskeslaveri, Østtyskland 
er i praksis den hæsligste karikatur 
af det system, landet er påtvunget. 
Teori og praksis. Sandhed og løgn. 
Sagt kort og prætentiøst:Kommunister
ne tror kun på én løgn: Deres egen. 
Omvendt er denne løgn det eneste, de 
tror på, fordi den i deres ragnarok



Atter i aften har der fundet en de
monstration sted foran den russiske 
Ambassade i Kristianiagade. Atter har 
Kampagnen mod Atomvåben samlet sine 
tilhængere til protest.Denne gang end 
talrigere end sidst. Men det var ikke 
det mest bemærkelsesværdige ved afte
nens demonstration. Det nye (og uhyg
gelige) lå deri, at demonstrationen 
først foregik foran den Sovjet
tiske Ambassade, og derpå foran 
den Amerikanske Ambassade. Foran den 
Russiske Ambassade demonstrerede man

”Frihed sgudinden” 
Politiet havde forbudt demonstranter
ne at bære fakler, hvorfor marchen 
fra Kristianiagade til den amerikan
ske ambassade foregik i skæret af ne-| 
fa lygter.

mod sprængningen af de tre første bom
ber i den serie forsøg, som Sovjet for 
nogle dage siden varslede, og foran 
den Amerikanske imod truslen om at 
genoptage prøvesprængningerne,såfremt 
Sovjet ikke indstiller sine inden lør
dag den 9« september.

Resultatet af de østlige overvejel
ser vil foreligge, når disse linjgr ’ 
læses, men på indeværende tidspunkth 
kan intet spås om udfaldet. I bedste I 
fald når parterne til fornuft og der
med til foreløbig enighed, i værste 
fald genoptages atomkapløbet mellem 
øst og vest, og atmosfærens radioak
tive indhold forøges yderligere.

Imod dette perspektiv var demonstra
tionen i aftes rettet. Det var denne 
udsigt, der fik Kampagnen til at pro
testere, for - hvis det endnu var mu
ligt - da at søge at redde situation
en, inden kapløbet for alvor var sat 
ind. Samtidigt demonstreredes der i 
London og andre engelske byer, Stock
holm og Oslo, Århus og mange andre by
er verden over. Måske vil det hjælpe.

Det oplystei desuden ved løbesedler 
at der i week-end’en den 9.og lo.sept. 
vil blive foretaget en 24-timers de
monstration på Rådhuspladsen. I med
delelsen hedder det:
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"Atomgatskåben er nu ved at tage o- 

verhånd - Hårdt sættes mod hårdt - 
Dette kan føre til katastrofe. Demon
strationen vil fremsætte følgende 
kravj

1.Standsning af Sovjets atom
sprængninger.

2.U.S.A, må trække atomtruslen 
tilbage.

3>Den danske regering må øjeblik
kelig rejse atomdebatten i FNs 
generalforsamling.

Den danske befolkning må nu gå til 
modstand mod kernevåben."

Om Kmapagnen arbejder ud fra rigti
ge forudsætninger og med perfektible 
mål, må enhver afgøre for sig selv, 
men ét står vist i hvert fald fast: 
Kampagnen er den eneste danske insti
tution, der gør en virkelig aktiv og 
omgående indsats ved de truende med
delelser. Kampagnen er aktiv. Er den 
for aktiv? Det ved vi måske, når det
te blad kommer fra trykkeriet , måske 
først om en måned, måske først om et 
år, måske får vi det aldrig at vide.

LOMMEPHILOSOPHt
Der findea en indisk gud, der 
har otte arme; det er' et held 
at han ikke spiller klaver.

* + +
Kvinder er maleriske dementier 
af påstanden om eksistensen af 
den sunde fornuft.

+ ++
I statskunst gælder det om at 
have formaliteterne i ordenj 
så kan man altid blæse på mo
ralen.

+ + +
Brudt stemning klinkes ikke.

+ + +
Neutralitet er at holde med 
den sejrende.

+
Døden er ikke afslutningen; 
tilbage står striden om arve
godset.

+
Lyrik er udlægning af et ud
råbstegn.

+ +
Der findes personer, hos hvem 
intelligensen blot er til for 
at skjule deres ubetydelighed.

+ + +
Forskellen på kunst og hånd
værk er, at man skal være sag
kyndig for at bedømme håndvær
ket,

+ + +
Nvis men udstyrede en kedelig, 
respektabel mand med vinge3 
ville man blot skabe en parodi 
på en engel.

+ + +
En agitator er en mand,der ry
ster naboens frugttræer for at 
udrydde ormene.

+ + +
De bidende bemærkninger kommer 
i regelen først, når man har 
mistet tænderne.

Kontakter:
Arte: Finn v, Eyben, III mnb.
Danmarks Kristlige Gymnasiastbe

vægelse: Jes Jensen, Illmna.
Danmarks Kommunistiske ungdom: Jette 

Jacobsen, Insa.
Frit Forum: Se plakater eller spørg 

hos Platon.
Gymnamusa: Steen Hagen Petersen,Ilks.
Kampagnen mod Atomvaaben: Jes Schiø

ler, Ilks.
Konservative Gymnasiaster: Steen 

K. Christensen, Ilks.
Musik og Ungdom: Torben J. Jacobsen, 

Ilks.
Radikal Ungdom: Henrik Sørensen,Ilks
Skolescenen og Skolebio: Lektor 

Busch.
Studentersamfundet (ogsaa for gymna

siaster): Ivan Boserup, Ilks.
Europakampagnen: Søren Vinterberg

Ilks.

Vhallfpvg,B

Da Gud skabte verdenen,så han, 
at den var godj hvad mon han 
ville sige nu?

+ ++
Mon ikke det at gøre reklame 
for sig selv er et instinkt 
fra slaveriets dage?

+ + +
Humor er en udsøgt og perfid 
form for hedenskab.

Krig vil - sålænge den^betrag
tes som ond - altid øve en 
hvis tiltrækning. Bliver den 
betragtet som simpel ville den 
ophøre med at være populær.

+ + +
Ethvert fjols kan kritisere, 
gøre vrøvl og fordømme, og de 
fleste fjolser gør det.

+ + *
De fleste foretrækker selskab 
frem for ensomhed fordi der er 
lettere at tale end at tænke.

+ +
Hvis livet varen væddeløbs
hest ville det ustandseligt 
blive diskvalificeret for fejl 
bane, 

+ + +
Kunsten i at gøre hvad man 
skal består i at ville hvad 
skal og gøre hvad man vil, 

+ + +
Mennesket adskiller sig fra 
dyret derved at dets egoisme 
er mere gennemtænkt.

Man må ikke dræbe sin næste 
som man måske hader, men ved 
propagandaens hjælp kan dette 
overføres til andre nationer, 
og så bliver alle morderiske 
tilbøjeligheder regnet for pa
triotisk heroisme.

Det, vi kalder retfærdighed er 
blot den uret vi er flest om.

UNUSUAL 
SHAPES


