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На данашњи дан 1943  у месту Гери у САД умро је српски песник, писац и дипломата
Јован Дучић. Његово дело представља врхунац српске лирике у две прве декаде 20.
века. Био је у дипломатској служби Краљевине Србије и Краљевине Југославије.

  

  

Од 1941. године живео је у САД, а његови посмртни остаци пренети су у родно место
Требиње у октобру 2000. ("Песме", "Песме у прози", "Плаве легенде", "Песме љубави и
смрти", "Царски сонети", збирка путописа "Градови и химере", књига прозе "Благо цара
Радована").

  

На данашњи дан 1992. године САД су признале независност муслинаско-хрватске
"Републике БиХ", Словеније и Хрватске, дан пошто је Европска заједница (потоња ЕУ)
признала независност такозване "Републике Босне и Херцеговине" двонационалне
муслиманско-хрватске државе. Власти Републике Српске, формиране 9. јануара,
прогласили су останак Републике Српске у Југославији.
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  1348 - Чешки краљ Карло IV основао је универзитет у Прагу (Карлов универзитет), првиуниверзитет у централној Европи.  1614 - Умро је шпански сликар Ел Греко, рођен на Криту 1540. године као ДоминикосТеотокопулос. Творац једног од најоригиналнијих сликарских опуса у историји европскогсликарства био је потпуно заборављен и поново је откривен крајем XIX века.  1770 - Родио се енглески романтичарски песник Вилијам Водсворт. Најзначајније његоводело су "Лирске баладе", књига која је означила почетак романтизма у енглескојкњижевности.  1866 - Земунски штампар Игњан Сопрон, на позив босанског везира Шерифа ОсманПаше, отворио је прву штампарију у Сарајеву и покренуо прве новине штампане у Босни -недељник "Босански вјесник". Лист је уређивао Милош Мандић, а излазиле су насрпскохрватском језику, ћирилицом и по Вуковом правопису.  1929 - Београдска радио станица први пут је директно преносила једну фудбалскуутакмицу, првенствени сусрет БСК и "Југославије". Репортер је био Раде Стоиловић.  1939 - Мусолинијеве трупе искрцале су се на обале Албаније и за пет дана окупиралецелу земљу.  1941 - Влада Краљевине Југославије је прогласила рат с Немачком и Италијом, инаредила општу мобилизацију.  1943 - У лабораторији у Базелу, у Швајцарској први пут је произведена дрога ЛСД.  1945 - Амерички авиони су у Другом светском рату код острва Окинава у Тихом океанупотопили највећи јапански бојни брод "Јамато".  1947 - Умро је амерички аутомобилски магнат Хенри Форд. Прве "бензинске кочије"конструисао је 1896, а 1899. је почео производњу аутомобила. Први је увео серијскупроизводњу, а негов тим је 1908. створио "модел Т", први "народни аутомобил".  1948 - Основана је Светска здравствена организација (WHO). Статут те организације јепотписало 26 земаља, а 7. април проглашен је за Светски дан здравља.  1955 - Умрла је америчка филмска глумица Теда Бара, прва "вамп" жена у историјикинематографије.  1962 - Ухапшен је југословенски политичар и дисидент Милован Ђилас, бивши најближисарадник Јосипа Броза Тита. Разлог хапшења било је објављивање његове књиге"Разговори са Стаљином". Било је то четврто хапшење и суђење Ђиласу од јануара 1954.године када се разишао са руководством Кумунистичке партије Југославије.  1963 - Донет је нови Устав којим је назив државе Федеративна Народна РепубликаЈугославија (ФНРЈ) промењен у Социјалистичка Федеративна Република Југославија(СФРЈ). Нови Устав је називан и "повеља самоуправљања" јер је њиме самоуправнимодел примењен у свим сферама и на свим нивоима друштвеног живота.  1966 - Из Средоземног мора код шпанске обале извађена је америчка хидрогенскабомба, испала из авиона због техничке грешке.  1975 - У Загребу је умро хрватски сликар и графичар Крсто Хегедушић. Био јеиницијатор и један од оснивача уметничке групе "Земља" (1929) и сликарске школенаиваца у Хлебинама (1930).  1990 - Ферибот "Скандинавска звезда" запалио се током пловидбе у Северном моруизмеђу Норвешке и Данске. У несрећи је погинуло 158 људи.  1994 - У главном граду Руанде Кигалију убијен је премијер Агате Увилингијимана.  2004 - Више од 600 Ирачана је погинуло, а преко 400 је рањено у бомбардовању џамије уФалуџи, ирачком граду који је данима био под опсадом америчких маринаца. У Багдадује званично саопштено да је у тој земљи погинуло више од 720 војника коалиционихснага, предвођених САД, од чега већина након проглашња краја главних војнихоперација 1. маја 2003. године.  2005 - Индија и Пакистан су обновиле аутобуску линију која ће, по први пут за 60 година,повезати подељени регион Кашмира.  2009 - Бивши председник Перуа Алберто Фухимори осуђен је на 25 година затвора зазлочине против човечности током владавине од 1990. до 2000. године. То је првапресуда демократски изабраном шефу државе једне латиноамеричке земље преддомаћим судом.  2013 - На председничким изборима у Црној Гори по трећи пут је победио ФилипВујановић и освојио петогодишњи мандат, док је његов противкандидат Миодраг Лекићдобио 7.600 гласова мање.  2017 - У нападу камионом на пролазнике у пешачкој улици Стокхолма четири особе супогинуле и 15 је повређено, шведска полиција је оценила да је реч о терористичком делу.  (Бета)  
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