
 בעשר זקנים אולי עצמנו את נרגיש שבסיומו לאחל, רק לנו נותר חדש עשור בפרוס
וחדורי־תקיזה. אופטימיים יותר הרבה 7אב שנים,

ך ס רד .ה., ע י בו ש  בעשר זקנים אותנו עושה שעובר עשור כל ׳.60ה־ ש.ות על ה
 ד׳3ה־ שנות סף על לו. שקדם עשור לשום דומה היה לא האחרון העשור אבל .שנים.
׳.60ה־ סף על היינו מאשר צעירים שאנחנו נדמה
 אל ובהתייחסות בתפיסות במושגים, העולם, בהשקפת אבל כמובן. הכרונולוגי בגיל לא

 צפויות בלתי כה ומהפכות קיצוניות כה תמורות זה בעשור התחוללו שונים, שטחי־חיים
מאיתנו. אחד כל על בהכרח שהשפיעו

 בשנות שאירעו מאורעות של מחושב ובלתי מוגדר בלרי צירוף הוא לכך שגרם מה
 האחרון, העשור במרוצת בשנה שנה מדי ביותר שהשפיעו המאורעית של שיאיהם ׳.60ה־

 שהמאורעות ייתכן הזה. העולם עורכי של סיכומם הם אלה, בעמודים מופיעים שהם כפי
לגמרי. אחרים דם האמיתית, ההשפעה בעלי

 העשור אל הכניסה משהיתה פסימית יותר הרבה היא ׳70ה־ שנות אל הכניסה מאידך,
 התעניינותנו במרכז שעמדו הבעיות כישראלים. והן ת האנוש* החברה כבני הן שחלף,
 בסוף קטנה: תיזכורת היום. של הבעיות מול ושוליות חיוורות כיום נראות ,1959 כשלהי

 יש האם היו: להכרעה אז שעמדו המרכזיות השאלות בישראל. בחירות נערכו 1559
 הזר? המטבע על הפיקוח את לבטל יש האם לגרמניה? הישראלי אספקת־הנשק את ,להפסיק

המימשל־הצבאי? את לבטל יש האם איזוריות? בדירות שיטת בארץ להנהיג יש האם
 חבלנים, של חדירות היו לא תקריות־גבול, היו ולא כימעט 1959ב־ נוספת: תיזכורת

הגבול. על נהרגו לא וחיילים פעולות־תגמול היו לא הפרק, על עמדו לא ביטחון בעיות

1960
הגלולה

 לראשונה הוכנסה הריון למניעת
 בארצות־הברית, רשמי לשימוש
המה של תחילתה את היוותה

 אולי שאיפיינה המינית, פכה
 את אחרת מהפכה מכל יותר

.60ה־־ שנות של השינויים

פ. ג׳ון של רציחתו 1^1 ?1 1111 ך1963
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נפ בה האלימות, תחילת את בישרה טקסס
קנד־. ורוברט קינג לותר מרתין גס לו

צעד
ראשון
בחלל
 נאגארין(משמאל) יורי הסובייטי הקוסמונאוט

לאט מחוץ בחלל, שטס הראשון האדם היה
 של זה מיבצעו־ הארץ. כדור של מוספירה

 העשור, תום לפני בתאונה שנהרג יורי,
 המדעי המיצע של הראשונה הפסיעה היתה
 שתי התחרו בו העשור, של ביותר הגדול

 וברית־המועצות. ארצות־הברית מעצמות־העל,
 ה־ שנות של האחרונה בשנה היחר כיבוש

גאגרין. של למיבצעו ישירה תוצאה היה 60׳

1962
משבר

הסירים
הקובני

 נמנעה בה כשנה בהיסטוריה תירשס זו שנה
לפ קרובה שהיתה שלישית, עולם מלחמת

 הדיבר ר.1בעש אחרת שנה .מבבל יותר רוץ,
 ב־ לנשיאות הבחירות לפני שבועיים אירע

 הטיל קנדי גון הנשיא כאשר ארצות־הברזת,
 שבדיודה־ בטענוו קובה, על ינ^ית בלוקדה
 התקפתייס. טילים בתחומה הציבה מועצות

 _חז הסוף^יבןושא עד ללכת האו|ריקאי האיום
 נרושצ׳וב, ניקיטה את; הרתיע

שהחת. כל ללא מקובה, !?טילים את ציא
הבל־סיני

אדפנת את נה

רו־ האמריקאי האופנאי
 לראשו־ מציג גרניך די ^

בוזטלול. שחזזלוד מבליקיני,


