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The US fought in Korea to stop communists, supported by China
and the USSR from taking over the country. The war ended in 1953
and Korea was divided into two parts, North Korea (communist) and
South Korea (democratic). In all, 5 million persons lost their lives.
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 Unlike World War II and Vietnam, the Korean War did not get much media
attention in the United States. The most famous representation of the war in
popular culture is the television series “M*A*S*H,” which was set in a field
hospital in South Korea. The series ran from 1972 until 1983, and its final
episode was the most-watched in television history.
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Fill in the gaps with the appropriate words from the list below:
soldiers

divided

boundary
Cold War

the north
Korean War

the south

entered

 On June 25, 1950, the 1…………began when some 75,000 2………… from the
North Korean People s Army poured across the 3………… between the Sovietbacked Democratic People s Republic of Korea to 4………… and the proWestern Republic of Korea to 5………….
 This invasion was the first military action of the 6…………. By July, American
troops had 7………… the war on South Korea s behalf.
 Finally, in July 1953, the Korean War came to an end. The Korean peninsula is
still 8………… today.
 Solution:

1 Korean War
5 the south

2 soldiers
6 Cold War

3 boundary
7 entered

4 the north
8 divided
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