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На данашњи дан 1878. године рођен је  генерал Милан Недић председник владе
Србије у Другом светском рату, под окупацијом. У међуратном периоду налазио се на
месту начелника Генералштаба и министра војске и морнарице, а у време инвазије
Немачке командовао је Трећом групом армија. Његова улога се различито тумачи у
историографији. Од тезе да је био издајник у служби окупатора, до тезе да је у питању
трагична фигура, човек који је свесно жртвовао углед преузевши функцију шефа владе
у окупираној земљи како би, колико је могуће, ублажио трагедију српског народа.
Несумњиво је да су органи његове владе у најтежим условима збринули оне који су
умакли од хрватских усташких злочина у "Независној Држави Хрватској", као и са других
окупираних територија, укупно више стотина хиљада лица. Учествовао је у
ослободилачким ратовима које је водила Србија 1912-1918. Према званичној верзији,
извршио је самоубиство током истражног поступка 1946. Дела: "Српска војска и
солунска офанзива", "Српска војска на албанској голготи", "Краљ Александар Први
ујединитељ".

  

  1666 - У Лондону је избио катастрофални пожар и ватрена стихија је за пет дана
готово уништила град, укључујући 97 цркава међу којима и катедралу Светог Павла.
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1807 - Британска морнарица бомбардовала је Копенхаген како би спречила француског
цара Наполеона Првог да против Британаца употреби данску флоту.

  

1866 - На Криту је избила побуна против Турака и проглашено је присаједињење тог
грчког средоземног острва земљи матици. Крит је коначно присаједињен Грчкој тек
1913. после Балканских ратова. Од 1898. острво је имало значајну аутономију под
суверенитетом султана.

  

1901 - Рођен је мађарски писац Золтан Чука, који је највећи део стваралаштва посветио
превођењу на мађарски дела писаца српског језика, од Његоша до савремених - више од
сто књига. Дела: "Историја књижевности југословенских народа", "Звездана прашина"
(антологија лирике на српском језику), збирке поезије "Путеви", "Огњено звоно", "Моје
две домовине".

  

1910 - Рођен је Скендер Куленовић, писац, члан Српске академије наука и уметности,
аутор потресне поеме "Стојанка мајка Кнежопољка". Био је припадник Партизанског
покрета. После Другог светског рата налазио се на месту директора Драме сарајевског
позоришта и потом уредника београдске издавачке куће "Просвета". У књижевности се
јавио 1927. венцем од пет сонета "Оцвале примуле".О стала дела: роман "Понорница",
поеме "Шева", "Збор дервиша", драма "Свјетло на другом спрату", комедије "Ђелидба",
"Вечера".

  

1930 - Авионом "Знак питања" француски пилоти Диедон Кост и Морис Белонт окончали
су први непрекидни лет између Европе и САД.

  

1937 - Умро је француски историчар и педагог Пјер де Кубертен, обновитељ
Олимпијских игара по угледу на спортска такмичења у старој Грчкој. Захваљујући њему,
у Атини су 1896.о држане прве модерне Олимпијске игре. Сахрањен је у Женеви, али је
његово срце, према тестаментарној жељи, сахрањено у Олимпији, престоници античких
Олимпијских игара.

  

1945 - На палуби америчког ратног брода "Мисури" у Токијском заливу, представници
јапанске Врховне команде потписали су безусловну капитулацију, чиме је окончан Други
светски рат, који је у Европи завршен 9. маја 1945. капитулацијом Немачке.Т окио је био
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принуђен да капитулира после низа пораза, уласка Совјетског Савеза у рат, и посебно
после уништења Хирошиме и Нагасакија америчким атомским бомбама и искрцавања
америчких трупа у Токијски залив. Поражени Јапан изгубио је све колоније, сведен је у
границе националне територије и практично се нашао под окупацијом САД.

  

1945 - Проглашена је Демократска Република Вијетнам с председником Хо Ши Мином.
Вијетнам је тада био колонија у саставу Француске Индокине (Вијетнам, Камбоџа и
Лаос).

  

1969 - Умро је вијетнамски државник Хо Ши Мин, председник Демократске Републике
Вијетнам (Северни Вијетнам) од проглашења 1945. и вођа борбе против јапанске армије,
француских колонијалних трупа и америчке инвазионе војске. Од 1917. радио је у
Француској, где је 1920. постао члан Комунистичке партије Француске, а 1930. основао
је Комунистичку партију Вијетнама. У време Другог светског рата, кад је Јапан окупирао
Вијетнам, створио је јак ослободилачки покрет, језгро будуће армије, која је нанела
одлучујуће поразе Французима и потом Американцима, захваљујући чему су Северни и
Јужни Вијетнам уједињени 1976.

  

1973 - Умро је енглески писац Џон Роналд Руел Толкин, професор англосаксонског
(староенглеског) и енглеског језика и књижевности на Оксфордском универзитету. У
трилогији "Господар прстенова" створио је властити митски свет (и језик), служећи се
прозом у којој се осећају ритмови нордијских сага и старе англосаксонске поезије, са
средишњом темом сукоба добра и зла. Истом имагинарном свету припадају и романи
"Хобит" и "Силмарион".О стала дела: критичке студије "Беовулф: чудовишта и
критичари", "Бајке, критичка студија", "Чосер као филолог".

  

1996 - Влада Филипина потписала је мировни уговор с муслиманским побуњеницима,
после 24-годишњег грађанског рата на јужном острву Минданао, током којег је погинуло
125.000 лица.

  

1999 - Кина је званично саопштила да ће оружаном силом спречити евентуални покушај
Тајвана да формално прогласи независност тог кинеског острва. Тајван је постао
посебан ентитет када је на њега 1949. после победе комунистичке револуције у Кини,
избегао остатак националистичких (антикомунистичких) бораца са Чанг Кај Шеком на
челу.
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2007 - Умрла је Милица Јовановић, првакиња Балета Народног позоришта у Београду.
Била је директор Балета Народног позоришта и историчар балета. Бавила се балетском
критиком и публицистиком.П о завршетку балетске школе, у Народно позориште долази
1950.И грала је Одету у "Лабудовом језеру", звезду Даницу у "Охридској легенди", Мирту
у "Жизели", Јелу у "Ђаволу са села". Од 1961. је педагог-репетитор, а бавила се и
кореографијхом. Усавршавала се у Паризу и Лондону.

  

(Танјуг)
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