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LIÊN XÔ ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀO GIÁO DỤC PHỔ
THÔNG

Ở Beelooruxia (Liên Xô) vừa xây dựng xong 363 phòng kỹ thuật máy tính trong các
trường học. Các phòng máy tính này được trang bị những máy móc hiện đại nhất của
Liên Xô, kể cả máy tính có màn hình hiện hình. Từ đầu năm 1985, trong tất cả các trường
học của Liên Xô đã bắt đầu dạy những kiến thức cơ bản của ngành thông tin học và kỹ
thuật máy tính. Liên Xô là nước đầu tiên trên thế giới đưa môn học này vào giáo dục phổ
thông trung học. Hiện nay có hàng trăm nghìn học sinh đã có thể lập được các chương
trình máy tính không phức tạp lắm
Theo Tuần tin tức, 7 – 1986
•

TỘI PHẠM TĂNG VỌT Ở ANH

Theo thống kê, năm 1985 ở Anh cứ mỗi phút lại xảy ra một vụ trộm cắp; tổng giá trị tiền
và đồ bị mất cắp lên tới 245 triệu bảng.
Bộ Nội vụ Anh cho biết tổng số các vụ trộm cắp đã tăng từ 255.000 vụ năm 1975 lên tới
454.000 vụ năm 1985.
Theo Tuần tin tức, 9 – 1986
•

PHỤ NỮ NHIỀU HƠN NAM GIỚI BAO NHIÊU?

Các nhà khoa học Anh cho thấy đàn bà phát triển nhanh hơn đàn ông. Theo tính toán, tới
năm 2000 thì số đàn bà trên trái đất sẽ tới gần 3 tỷ, nhiều hơn nam giới tới 175 triệu
người. Như tỷ lệ nam nữ ở lứa tuổi xây dựng gia đình lại xấp xỉ bằng nhau.
Theo Hà Nội mới, 15 – 3 – 1986
•

PHỤ NỮ NHẬT BẢN KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ SẢN
XUẤT

Ở Nhật Bản, phụ nữ không được quyền tham gia quản lý các xí nghiệp. Qua khảo sát một
loạt các xí nghiệp ở Nhật Bản, người ta thấy phụ nữ chiếm 39% số người làm việc ở các
xí nghiệp đó, nhưng trong quản lý, họ chỉ được làm những công việc gọi là “của phụ nữ”
tức là chỉ làm nhân viên phục vụ và cho dù có trình độ trung học hoặc đại học, họ cũng
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chỉ được hưởng gần bằng ½ lương của nam giới làm công việc tương tự. Người ta coi
phụ nữ là những công nhân tạm thời. Tình trạng phân biệt đối xử như vậy buộc phụ nữ
Nhật phải đi tìm việc làm hợp sở thích. Đấy là chưa kể trong gia đình, người phụ nữ Nhật
Bản cũng giữ vị trí lệ thuộc, phần lớn nam giới Nhật Bản không thích phụ nữ làm việc gì
khác ngoài công việc nội trợ.
Theo Tin khoa học và kỹ thuật kinh tế thế giới, 10 – 1986.
•

330.000 GIA ĐÌNH Ở ITALIA CÓ NGUY CƠ MẤT NHÀ Ở

Số liệu của các công đoàn Ý cho biết, hiện nay nguy cơ mất nhà ở đang treo lơ lửng trên
đầu 330.000 gia đình người Ý. Bọn chủ cho thuê nhà đang thực hiện chiến dịch tăng giá
nhà ở để dành lại chỗ cho những người giàu có thuê. Cho đến nay, chính phủ và quốc hội
Ý vẫn chưa có biện pháp gì để ngăn chặn nạn đuổi nhà.
Theo Tuần tin tức, 13 – 1986
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