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Horsens byråd sagde den 26. marts ja til de venskabelige forbin-
delser med Vitus Bering-byen i Sovjet , og i går underskrev
borgmester Henning Jensen samarbejdsaftalen. Fra venstre ses
viceborgmester Erling Jensen (S), byrådsmedlem Jørgen  Bang
(K), kommunaldirektør Ole Have Jorgensen, byrådsmedlem
Poul Ulsøe (V) og siddende borgmester Henning Jensen (S).
(Foto: Martin Ravn)
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 Sovjet
Edb skal gøre venskabet med
Sovjet-by realistisk

Da borgmester Hen-
ning Jensen (S) i gar
satte sin underskrift pa
en samarbejdsaftale
med den sovjetiske by
Petropavlovsk, skrev
han samtidig under på
at vile arbejde pa at go-
re byen til venskabsby
med Horsens.
Ønsket  om venskab er kom-
met fra sovjetisk side, fordi
Petropavlosk i oktober i år fej-
rer, at det er 250 år siden

sø-helten Vitus Bering grundlag-
de byen.

Samarbejdsaftalen, der er
forløber for den endelige ven-
skabsby-pagt, går bl.a. ud på
at fremme kulturelle og viden-
skabelige forbindelse, udveks-
le studerende, kunstnere og
l rere samt fremme fælles
projekter omkring fiskeri, tu-
risme og andre forretnings-
mssige aktiviteter.

Glasnost
- Det er utroligt sp ndende,

at vi kan etablere samarbejde
med en så fjerntliggende by.
Aftalen er et klart udtryk for
et ønske om et bredt samar-
bejde med den sovjetiske by,

siger borgmester Henning
Jensen (S).

- Men vi kan ikke lade vre
med at skele til udviklingen i
de baltiske lande. Vi er meget
glade for glasnost-udviklingen
i Soviet, men udtrykket kra-
kelerer lidt nu. Det er klart, at
hvis udviklingen i de baltiske
lande gar i den forkerte ret-
ning, så vil det få indflydelse
på vores samarbejde med Pe-
tropavlovsk.

Delegation
til jubilæum

Det er samtidig også en af-
tale mellem de to byer om at
arbejde sammen om at fejre
by-jubilæet i oktober, som
Horsens kommune vil sende
en officiel delegation afsted
til.

Endelig har borgmester
Henning Jensen med sin un-
derskrift lovet at forhandle
om venskabsby-aftalen.

Afstanden er imidlertid et
problem for en tt venskabs-
forbindelse, og derfor er man
på rådhuset gået i gang med
via Jydsk Telefon at undersø-
ge de teknologiske muligheder
for en telefonkontakt, der la-
der hånt om kilometerne. (bir-
te)
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