
Х Р О Н И К А  И 6 Е Л Е Ш К И

СВЕЧЕНА АКАДЕМИЈА ПО ПОВОД 50 ГОДИШНИИАТА ОД УБИСТВОТО
НА ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Кон општата прослава по повод 
50-годишнината од убмството на 
Горче Петров се придружи и Ма- 
кедонската академија на науките и 
уметностите. Така на 25 јуни 1971 
год. во простормите на МАНУ се 
одржа свечена академија по повод 
50-годишнината од убиството на 
Горче Петров.

На свечената академија, покрај 
академиците, членови на МАНУ, 
присуствуваа и Бошко Станковски, 
претседател на РК на ССРИМ, Ван- 
чо Апостолски, потпретседател на 
Собранието на СРМ, Азем Зулфи- 
ќари, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на СРМ, Драги 
Тозија, претседател на Просвет- 
но-културниот собор на Собранието 
на СРМ, Кирил Пенушлиски ректор 
на Универзитетот „Кирил и Мето- 
диј“ и други гости.

Свечената академија ja отвори 
претседателот на МАНУ Блаже Ко- 
нески.

Академикот Димитар Митрев збо- 
руваше за животот и делото на 
Горче Петров. При тоа тој нагласи 
дека Горче Петров е еден од нај- 
позиатите идеолози на македонска- 
та национална револуција. Зборува- 
ше за извонредните обдарености и 
за теоретската· вештина на Горче

Петров. Академикот Митрев се за- 
држа и на научната и публицистич- 
ката дејност на Горче Петров. Збо- 
руваше и за Горчевата „дипломат- 
ска мисија што ja вршеше во името 
на македонската револуционерна 
кауза“. За тоа тој рече: „И во лич- 
носта на дипломатот надвладуваше 
човекот на принципите на идејноста 
и моралната цврстина . . . “ „Toj има- 
ше усет за такт и тактика, дури и 
многу истенчен и вешто го проја- 
вуваше, но само со една цел да 
послужи на целта што ja проследу - 
ва револуционерното движење на 
неговиот народ“.

Во заклучокот на излагањето Ди
митар Митрев се задржа на тра- 
гичниот крај на големиот македон
ски револуционер и мислител, Гор
че Петров. Toj беше подмолно уби
ен од убијците, кои беа продукт на 
декласираните и морално пропад- 
нати македонски „револуционери“, 
од оние кои најмногу се плашеа 
од револуционерната принципиел- 
ност, моралност и доследност на 
Горче Петров.
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