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На данашњи дан 2003. НАТО је преузео команду над 5.000 војника међународних
мировних снага у Кабулу (Авганистан). То је прва акција Алијансе изван Европе од
оснивања НАТО 1949. године. 

  

  

1456. - Умро је угарски војсковођа Јанош Хуњади. Као ердељски војвода успешно је
ратовао против Турака, а 1456. допринео је разбијању турске опсаде Београда.
Непосредно после тога умро је од куге у Земуну. У српским народним песмама спомиње
се као Сибињанин Јанко. 

  

1707. - Шведска и Пруска потписале су споразум "Вечна алијанса "којим су се обавезале
на међусобну војну испомоћ у случају напада треће земље. 

  

1712. - Уговором у Аргауу, којим је гарантована доминација протестантских над
римокатоличким кантонима, окончан је грађански рат у Швајцарској. 

  

1858. - Рођен је холандски лекар Кристијан Ајкман, добитник Нобелове награде за
медицину 1929, проналазач узрока болести бери-бери. Нобелову награду је добио за
откриће витамина Б. 
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1863. - Успостављен је протекторат Француске у Камбоџи. 

  

1919. - Умро је амерички индустријалац шкотског порекла Ендру Карнеги (Андреw
Царнегие, који је велико богатство уложио у добротворне сврхе, већином у оснивање
јавних библиотека у САД и Великој Британији. Карнегијева задужбина је 1926. са
100.000 долара помогла изградњу Универзитетске библиотеке у Београду.

  

1935. - У Немачкој су почеле масовне демонстрације нациста против Јевреја. 

  

1952. - Принц Хусеин (Хушеин) проглашен је за краља Јордана пошто је његов отац
Талал свргнут с престола због сенилности. 

  

1954. - Формалним проглашњем мировног споразума, у Индокини је окончан рат који су
више од седам година против француске колонијалне власти водили Вијетнам, Лаос и
Камбоџа. Француска и САД су потом у Савету безбедности УН ветом спречиле пријем
Северног и Јужног Вијетнама у светску организацију. 

  

1956. - У аутомобилској несрећи погинуо је амерички сликар Џексон Полок, зачетник и
најистакнутији представник апстрактног ексресионизма. 

  

1960. - Афричка држава Чад стекла је независност од Француске. 

  

1966. - Споразумом потписаним у Џакарти окончана су трогодишња непријатељства
Индонезије и Малезије. 

  

1969. - Председник Замбије Кенет Каунда (Кеннетх) национализовао је руднике бакра,
кључну привредну делатност, која је доносила више од 50 одсто националног прихода
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1990. - Партија Слободних демократа (ФДП) западнонемачког министра иностраних
послова Ханса Дитриха Геншера (Ханс Диетрић Генсћер) ујединила се са
источнонемачким либералима, формирајући прву свенемачку политичку партију од
поделе Немачке после Другог светског рата. 

  

1996. - Умро је чешки диригент и композитор Рафаел Јероним Кубелик (Јеронyм) који је
са 20 година, 1934, дебитовао као диригент Чешке филхармоније. Отишао је у
избеглиштво када су комунисти дошли на власт 1948, а у домовину се вратио 1990. да би
дириговао концертом којим је отворен Прашки пролећни музички фестивал.

  

1999. - Потпуно помрачење сунца видело се у деловима Европе, Блиског истока и Азије.
Видело се и из Србије. 

  

2000. - Банка Јапана је по први пут за 10 година подигла камате и тиме без преседана
одбила владин захтев да повећање одложи. 

  

2000.. - Мађарски заробљеник из II светског рата Андраш Тамаш (75), који је био
затворен у руској психијатријској болници и заборављен 50 година, вратио се у
домовину. 

  

2003. - Под притиском САД председник Либерије Чарлс Тејлор поднео је оставку и
напустио земљу, затражившиазил у Нигерији. Ту земљу већ 14 година потреса грађански
рат. 

  

2006. - У тајфуну Саомаи, најснажнијем који је погодио Кину у протеклих 50 година,
погинуло је 436 особа. 

  

(Танјуг, Бета)

  

 3 / 3


