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 Slavery existed as a legal institution from the early years of the
colonial period. About 6 million men, women and children were
transported from West Africa to America. They were forced to
work on the plantations which produced cotton, tobacco and rice.
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discrimination property slaves plantations separated
illegal 1965 all men are created equal escape sold free
The USA was founded on the idea that 1….. But this idea was
not always practised. Black Africans served as 2….. almost
from the beginning of the nation. The farmers built huge
farms – known as 3….. for which they needed good, cheap
workers. Slaves were considered as 4….. by their white
owners. They were 5….. at public auctions, the families were
often 6….. They lived in bad conditions . Many slaves tried to
7….. to the north, where slavery was 8….. After the Civil War
the slaves were set 9….. But it took another hundred years,
until 10….., before blacks became the real citizens of the USA.
Martin Luther King was fighting hard to end segregation and
11….. and to win full civil rights.
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SOLUTION
1) all men are created equal
2) slaves
3) plantations
4) property
5) sold
6) separated
7) escape
8) illegal
9) free
10) 1969
11) discrimination

A scene from the novel Uncle Tom s
Cabin written by an American writer
Harriet Beecher Stowe
(published in 1852)
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