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 НОВИ САД - На данашњи дан 1918. године Српска војска ослободила је Панчево, био је
то почетак ослобађања Баната и његовог присаједињења Краљевини Србији.
Јединицом која је ослободила град командовао је капетан Петар Арачић, потоњи
генерал. Дан ослобођења данас се обележава као дан града Панчева.

  Данас је петак, 8. новембар, 312. дан 2019. До краја године има 53 дана.  

1520 - Дански краљ Кристијан II наредио је покољ више од 80 шведских свештеника и
племића, назван "Стокхолмско крвопролиће". Овај догађај претходио је устанку Швеђана
за ослобођење од Данске.
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1576 - Према споразуму склопљеном у Гану, свих 17 низоземских провинција ујединило
се у рату против Шпаније за ослобођење Холандије. Холанђани су били већином
протестанти па је отпор шпанској власти имао и верску позадину.

  

1656 - Рођен је енглески астроном и геофизичар Едмунд Халеј, који је већ у 19. години
објавио расправу о путањама планета. Био је директор Гриничке опсерваторије и
краљевски астроном. Израдио је први каталог звезда јужног неба и утврдио да су
комете уочене 1682, 1601. и 1551. заправо иста комета која се периодично појављује.
Предсказао је да ће се она поново појавити крајем 1758. што се и догодило с малим
закашњењем. Њему у част то свемирско тело названо је Халејева комета. Први је открио
да се и звезде крећу, схватио их као сунца, а наше Сунце као звезду и израдио је прву
метеоролошку карту. Дела: "Каталог јужних звезда", "Преглед астрономије комета",
"Теорија магнетског компаса".

  

1674 - Умро је енглески писац Џон Милтон, један од највећих песника у светској
литератури, изузетно образован, снажна личност високог морала и значајан мислилац.
После погубљења краља Чарлса И 1649. сасвим се посветио политици и сем неколико
сонета писао је само прозу, расправљајући о различитим политичким и верским
питањима. До обнове монархије 1660. био је латински секретар Државног савета.
Ослепео је 1652. а кад је монархија обновљена допао је затвора и изгубио већи део
имања и од тада до смрти вратио се поезији. Слеп, сиромашан и разочаран спевао је
највећа дела: "Изгубљени рај", "Враћени рај", "Самсон Агонистес". Остала дела: поеме
"L'Allegro", "Il Penseroso"; "Комус", елегија "Лисидас", прозна дела "Ареопагитика",
посвећена слободи штампе, "Одбрана енглеског народа" (објашњење погубљења Чарлса
I).

  

1793 - На гиљотини је погубљена Жана Мари "Манон Флипон" Ролан, позната као Мадам
Ролан, која је у време Француске револуције у Паризу држала салон у којем су се
окупљали писци, уметници, политичари. Знатно је утицала на жирондинце које је
предводио њен супруг Жан Мари Ролан де ла Платијер, министар унутрашњих послова
Француске 1792. Погубљена је током јакобинске тираније, после чега је њен муж
извршио самоубиство.

  

1793 - Први пут је за јавност отворен "Лувр", двор француских краљева почев од 1204.
Одлуку о његовом отварању и претварању у музеј донела је француска влада у духу
тадашњих револуционарних стремљења.
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1888 - Рођен је српски политичар, математичар и филозоф Сима Марковић, професор
Београдског универзитета и вођа тзв. десне фракције у Комунистичкој партији
Југославије. Докторирао је математику 1913. код Михаила Петровића (Мика Алас). Од
1926. до 1928. био је генерални секретар КПЈ, из које је искључен 1929, а поново
примљен 1935. Страдао је у Совјетском Савезу, у Москви, 1939. као жртва
стаљинистичких чистки. Дела: "Национално питање у светлости марксизма", "Из науке и
филозофије", "Теорија релативности", "Трагизам малих народа".

  

1895 - Немачки физичар Вилхелм Конрад Рендген открио је на универзитету у
Вирцбургу нову врсту зрака који продиру кроз меке делове тела и делују на
фотографску плочу. Назвао их је "икс" (X) зрацима, који су касније њему у част названи
Рендгенови зраци. За епохални изум добио је 1901. Нобелову награду за физику.

  

1900 - Рођен је српски композитор, диригент, музички педагог и критичар Михаило
Вукдраговић, професор и ректор Музичке академије у Београду, члан Српске академије
наука и уметности. Дела: симфонијска поема "Пут у победу", кантате "Србија", "Светли
гробови", "Везиља слободе", соло песме, гудачки квартети, филмска и сценска музика.

  

1909 - У Београду је формирано спортско витешко друштво "Соко", уједињењем
витешких друштава "Душан Силни" и савеза српских сокола. Годину дана доцније
извршено је уједињење целокупног српског соколства са територије Краљевине Србије и
са простора тадашње Аустроугарске. Била је то организација наглашеног патриотског
набоја па јој је с почетком Првог светског рата у аустријским земљама онемогућена
делатност.

  

1917 - Умро је српски писац Милутин Бојић, аутор поеме "Плава гробница", трајног
поетског споменика трагедије српске војске у Првом светском рату после трагичног
повлачења преко планинских врлети данашње Албаније. Студирао је филозофију и
педагогију у Београду. Учествовао је у балканским ратовима и у Првом светском рату.
После повлачења преко Албаније радио је као државни службеник на Крфу и у Солуну.
Умро је од туберкулозе у 25. години и сахрањен је на солунском гробљу Зејтинлик.
Написао је четири књиге песама и више драма, укључујући "Краљеву јесен" и "Урошеву
женидбу".
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  1917 - Савет народних комесара је успостављен као нова влада Русије, с Лењином каопредседником, Троцким као комесаром за иностране послове и Стаљином као комесаромза народности.  1922 - Рођен је јужноафрички хирург Кристијан Барнард, који је 1967. обавио првопресађивање људског срца.  1923 - Спречен је покушај Адолфа Хитлера у Минхену да изведе пуч, а вођа нациста јеухапшен четири дана касније.  1932 - За председника САД изабран је кандидат Демократске странке ФренклинРузвелт, који је потом биран још три пута за шефа државе, што је јединствен случај уамеричкој историји и противно је уставу САД. На власти је остао до смрти 1945.  1942 - Савезничке снаге су се искрцале у северну Африку, у првој већој савезничкојкомбинованој операцији у Другом светском рату. У поморском десанту "Бакља" подкомандом генерала Двајта Ајзенхауера, савезници су се искрцали код алжирскихградова Оран и Алжир и код Казабланке у Мароку. Борбе против немачко-италијанскихтрупа завршене су 13. маја 1943. сломом снага Сила осовине и француских трупамаршала Петена (вишијевских), чиме је окончан рат у Африци.  1959 - Уједињена Арапска Република (Египат, Сирија и Либија) и Судан потписали суспоразум о подели вода Нила после изградње Асуанске бране.  1960 - Кандидат Демократске странке Џон Кенеди изабран је у 43. години запредседника САД, поставши најмлађи шеф државе у америчкој историји.  1972 - Западна и Источна Немачка окончале су после 23 године хладноратовскиантагонизам иницирањем споразума о добросуседству и обостраним поштовањемпостојања двеју суверених немачких држава.  1986 - Умро је руски политичар Вјачеслав Михајлович Молотов, шеф совјетскедипломатије од 1939. до 1949. и од 1953. до 1956. Био је главни преговарач снацистичком Немачком у припреми совјетско-немачког десетогодишњег пакта оненападању, потписаног 1939. девет дана пре напада Немачке на Пољску. Споразум јепредвиђао поделу Пољске, између осталог, што је био тактички потез обе стране. Једанје од оснивача листа "Правда". Одржао се у врху власти током три деценије Стаљиновевладавине, али је у јуну 1957, под оптужбом за "антипартијски став", искључен изЦентралног комитета Комунистичке партије и смењен са свих функција.  1988 - Републиканац Џорџ Буш изабран је за председника САД победом над демократомМајклом Дукакисом, што је била трећа узастопна победа републиканаца. Буш је преузеовласт после два мандата Роналда Регана, чији је био потпредседник.  1989 - Афроамериканац Даглас Вајлдер изабран је за гувернера Вирџиније, као првицрнац у историји САД који је постао гувернер неке савезне државе. Истог дана ДејвидДинкинс изабран је за првог црног градоначелника Њујорка.  1991 - Европска заједница (сада Европска унија) завела је санкције против Југославије,којима је предвиђен прекид споразума о трговини и сарадњи, брисање са спискакорисника општег система преференцијала и укидање финансијске помоћи у оквирупрограма помоћи земљама источне Европе. Санкције су потом укинуте за четиријугословенске републике и задржане само против Србије и Црне Горе, с образложењемда оне не сарађују на мирољубив начин у решавању југословенске кризе.  1997 - У Кини је затворен највећи рукавац реке Јангцекјанг, чиме је отпочела градњахидроелектране "Три клисуре", највеће електричне централе на планети.  1998 - Суд у Бангладешу осудио је на смрт 15 бивших официра, оптужених за убиствобангладешког председника шеика Муџибура Рахмана у војном удару у августу 1975.  2001 - Горњи дом француске скупштине изгласао је закон којим је медитеранском острвуКорзика дата ограничена аутономија.  2004 - Кубанске власти "прогнале" су амерички долар са кубанског тржишта, а америчкувалуту, по курсу један за један, заменили "конвертибилним пезосом", раније фиктивномобрачунском јединицом, а сада и формално штампаном монетом у истим апоенима.  2005 - Француски председник Жак Ширак прогласио је ванредно стање, с циљем да сезаведе полицијски час у градовима у којима су избили нереди. Повод за нереде била јесмрт двојице дечака афричког порекла, који су десетак дана раније настрадали одудара струје у трафо-станици, где су се сакрили верујући да је за њима полицијскапотера.  2006 - На свечаној седници у Дому Народне скупштине у Београду проглашен је новиустав Србије. Државну химну "Боже правде" извео је Уметнички ансамбл Дома ВојскеСрбије "Станислав Бинички". У репрезентативном здању на Тргу Николе Пашића, где судо тада свечано проглашавани конститутивни акти негдашње Југославије, први пут јепроглашен и устав Србије. Нови устав је претходно 30. септембра једногласно усвојилаНародна скупштина, а потврђен је и на референдуму 28. и 29. октобра.  2006 - У две велике акције снага безбедности у Напуљу су ухапшена 32 припадникамафије, у оквиру напора да се заустави талас насиља који је захватио тај град на југуИталије. Специјална јединица полиције формирана је овим поводом, са око 1000припадника, пошто је Напуљ, трећи по величини град у Италији, средиште огранкасицилијанске мафије познате као - Камора.  2011 - Руски председник Дмитриј Медведев и немачка канцеларка Ангела Меркелпустили су у рад гасовод "Северни ток". Гасовод повезује руски град Виборг и немачкиГрајфсвалд. Тиме је започела испорука сибирског гаса у Европу путем прве од двелиније које иду дном Балтичког мора, дужине 1.200 километара.  2015 - Службеници амбасаде Србије у Либији, Слађана Станковић и Јовица Степићотети су у близину града Сабрата, шездесетак километара западно од Триполија. Двојеслужбеника отето је из колоне возила у којој се налазио и амбасадор Србије, а која секретала према Тунису. Сабрата је убрзо потом пала у руке исламских екстремиста аотети грађани Србије погинули су у америчким ваздушним нападима три месеца потом.  2016 - Доналд Трамп победио је на изборима за председника САД.  (Танјуг)  
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