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A
abolition
abuses
acculturation
adaptation
advantages
agrarian
Albany Plan of Union
alien
alliance
alliances
Allied powers
amendment
American Federation of Labor
American Railway Union
American Revolution
American system (Clay)
ancestor
ancestor worship
animism
Annapolis Convention
anthropology
Anti-Federalists
appeasement
apportionment
architectural drawings
army
Articles of Confederation
artifacts
assassination
assassinations
Assembly
astronauts
atomic bomb
austerity
autonomy
Axis powers
Aztecs
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hủy bỏ
lạm dụng
đồng hóa, hội nhập với văn hóa khác
hòa đồng, hội nhập
điều lợi, điểm thuận lợi
nông trại, nông thôn
Dự án thành lập công đoàn của các thuộc địa
ngoại kiều, người ngoài
đồng minh
các nước đồng minh
lực lượng đồng minh
tu chính, sửa đổi cho tốt hơn
Công Đoàn Lao Động Mỹ (AFL)
Công Đoàn Hỏa Xa Mỹ
cách mạng Hoa Kỳ
kế hoạch kinh tế Clay
ông bà, tổ tiên
thờ phượng ông bà tổ tiên
thuyết duy linh, vật linh
hội nghị Annapolis
nhân loại học
chống chế độ liên bang
sự khuyên giải, sự thỏa hiệp vô nguyên tắc
sự chia ra từng phần, từng lô
vẽ kiến trúc
quân đội
các điều khoản của liên đoàn
tác phẩm, vật tạo thành
sự ám sát
những vụ ám sát
hội họp, lắp ráp
phi hành gia
bom nguyên tử
sự nghiêm khắc, sự khắc khổ
sự tự trị, sự tự quản
các nước độc lập ở đệ nhị thế chiến
người Aztec (ở trung Mễ vào thế kỷ 16)
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B
sự gia tăng sinh sản cao điểm ở Hoa Kỳ (1947 -

baby boom

1961)

banking
Berlin airlift
Berlin Wall
bicameral
bicameral legislature
blitzkrieg
Bolshevik Revolution
bonds
British North America Act
Buddhism
business
business organization

ngân hàng
giải tỏa đường hàng không ở Bá Linh
Bức tường Bá Linh
lưỡng (hai) viện
lưỡng quốc hội, hai cơ quan lập pháp
chiến tranh chớp nhoáng
cuộc cách mạng Bolshevik
giao kèo, sự gửi vào kho
đạo luật Bắc Mỹ của thuộc địa Ạnh
Phật giáo chủ nghĩa
buôn bán, thương mại
tổ chức thương mại

C
Camp David Accord
campaign
Canada
Canadian Bill of Rights
canal
Caribbean
categories
Catholics
census reports
Central America
characteristics
checks and balances
chemical warfare
child labor
Christianity
chronological order
chronology
civil service
Civil War
clan
Cold War
collapse
commerce
common good
communism
ALBETAC 2009-2010
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thương lượng hòa bình Đông Âu
vận động tranh cử
Gia Nã Đại
Quyền công dân Gia Nã Đại
sông đào, ống
Ca ri bê, vùng ca ri be (quần đảo Tây Ấn)
hạng, loại
đạo công giáo
báo cáo dân số
Trung Mỹ
đặc tính
kiểm soát và cân bằng
vũ khí hóa học
sức lao động trẻ em
đạo Cơ Đốc
thứ tự theo năm
bảng niên đại, niên đại học
ngành dân chính
chiến tranh dân sự
bè đảng, đảng phái
chiến tranh lạnh
sụp đổ
sự buôn bán, thương mại
của chung, sản phẩm chung
chủ nghĩa cộng sản
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communist nations
competition
compromise
Compromise of 1850
Confucianism
conscription
Conservation Day
Constitutional Amendments
Constitutional Convention
construction
consumer society
consumption
containment
continental congress
convention
cooperation
corollary
corporation
corruption
cotton
court cases
credit
Cuban missile crisis
cultural diffusion
cultural diversity
cultural identity
cultural patterns
cultural understanding
currency

VIETNAMESE
nước cộng sản
cạnh tranh, tranh đua
dàn xếp, thỏa hiệp
Thỏa hiệp (Hiệp ước) năm 1850
Khổng Tử chủ nghĩa
sự cưỡng bách
Ngày Bảo Tồn
sự bổ xung hiến pháp
hội nghị lập hiến
sự xây dựng
xã hội văn minh tây phương
sự tiêu thụ
chính sách ngăn chận
hội nghị các đại biểu từ 13 thuộc địa
hội nghị, hiệp định
cùng nhau, sự hợp tác
hệ luận, kết quả tất yếu
đoàn thể, hội đồng thành phố
tham nhũng, hối lộ
bông gòn, cây bông
những vụ xử án
tín dụng, sự tin, uy tín
khủng hoảng tên lửa Cu ba
phổ biến văn hóa
sự khác biệt về văn hóa
đặc tính văn hóa
kiểu mẫu văn hóa
sự hiểu biết thuộc văn hóa
tiền tệ

D
debate
Democratic Party
democratic society
depression
depressions
deregulation
direct election of Senators
direct versus indirect election
disabled
disadvantages
disarmament
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cuộc tranh luận, cãi cọ
đảng (phe) dân chủ
xã hội dân chủ
sự suy yếu, suy tàn, chán nản
những sự suy tàn, suy yếu
giảm luật về thị trường thương mại
sự bầu cử Thượng nghị sĩ trực tiếp
sự bầu cử gián tiếp đối chọi với trực tiếp
không đủ tư cách, khả năng, tàn tật
điều bất lợi, thiệt hại
sự giảm quân bị
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discrimination
diseases
doctrine
domestic
domestic policy
draft riots
Dust Bowl

VIETNAMESE
kỳ thị
bệnh tật
học thuyết, chủ nghĩa
thuộc trong nước, đối nội
chính sách đối nội
bắt quân dịch để chống nổi loạn
thời kỳ bão bụi trầm trọng (năm 1930)

E
Eastern Hemisphere
economic development
economies (traditional, command,
market, and mixed)
elastic clause
electoral
emancipation
Emancipation Proclamation
Embargo Act
emergence
empathy
enforce laws
English
English colonies (New England, Middle
Atlantic, Southern)
Enlightenment
equal rights
equality
Era of Good Feelings
escapism
espionage
Espionage Act of 1917
establishment
ethnic
ethnic backgrounds
ethnic neighborhoods
ethnocentrism
European Union
expansionism

bán cầu phía đông
mở mang kinh tế
kinh tế (truyền thống, quyền chỉ huy, thị trường
và hỗn hợp)
điều khoản chính yếu và cần thiết
bầu cử
sự giải phóng
Tuyên ngôn giải phóng nô lệ
Sự Cản Trở, Luật Cấm
nổi lên, hiện ra
sự thấu cảm
tuân theo luật lệ
người Anh, tiếng Anh
các thuộc địa Anh (miền đông bắc ở Hoa Kỳ,
miền trung đại tây dương, miền nam)
sự sáng tỏ
quyền bình đẳng
sự bình đẳng, đồng đều
Thời đại thoải mái
trốn thoát
gián điệp
đạo luật gián điệp năm 1917
thiết lập
thuộc dân tộc
quá khứ thuộc dân tộc
chỗ ở của dân tộc bản xứ
chủ nghĩa vị chủng (mình là hơn cả)
sự đoàn kết Châu Âu
chủ nghĩa bành trướng

F
fact/opinion
famine
Far West
ALBETAC 2009-2010
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thực tế/ý kiến
nạn đói
Viễn Tây
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farmer
fauna
federal
“federal” (“national”) government
Federal Reserve Act
federal system
federal union
Federalism
Federalist Papers
Federalists
Filipinos
financial institutions
First Continental Congress
flora
foreign
foreign aid
foreign markets
foreign policy
foreign trade
Fort Sumter
Fourteen Points
franchise
freedom trail
French and Indian War
French Revolution
French-Canadian
frontier
fugitive slave laws

VIETNAMESE
nhà nông, nông trại
hệ động vật
liên bang
Chính phủ liên bang
đạo luật về ngân hàng
hệ thống liên bang
công đoàn liên bang, sự đoàn kết liên bang
Liên bang chủ nghĩa, chế độ liên bang
giấy tờ của người chủ trương chế độ liên bang
những người chủ trương chế độ liên bang
người Phi (Phi líp pin)
cơ quan tài chính
Quốc hội lục địa hàng đầu
thực vật chí, hệ thực vật của một vùng
nước ngoài, ngoại quốc
viện trợ của nước ngoài
thị trường nước ngoài
chính sách đối ngoại, nước ngoài
buôn bán ngoài nước
bức tường công sự ven biển nam Carolina
diễn văn 14 điểm của tổng thống Wilson
tư cách hội viên, đặc quyền
đường tự do
chiến tranh Pháp và Ấn Độ
cuộc cách mạng của nước Pháp
người Gia Nã Đại gốc Pháp
biên giới, giới hạn
luật trốn thoát của nô lệ

G
gender
genocide
global economy
“Good Neighbor Policy”
graduated income tax
Grange
Great Britain
Great Compromise
Greece
grids
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giống (đực, cái)
tội diệt chủng
kinh tế toàn cầu
chính sách ngoại giao của tổng thống F. D.
Roosevelt
thuế lợi tức lũy tiến (tăng không ngừng)
nghiệp đoàn nông dân, trang trại
Anh Quốc
hiệp ước vĩ đại (năm 1787 về quốc hội 2 viện)
Hy Lạp
đường kẻ ô, hệ thống đường dây
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H
Harlem Renaissance
Haymarket Riot
heroes
heroines
Hinduism
historian
historical analysis
historical developments
holocaust
human dignity
human rights violations

phong trào đổi mới của người da đen
cuộc bạo động Haymarket (1886, Chicago)
các vị anh hùng
nữ anh hùng
Ấn Độ giáo
nhà viết sử
người phân tích sử học
mở mang lịch sử
sự tàn sát khủng khiếp
nhân phẩm
xâm phạm quyền con người

I
identity
illustrate
impact
impacts
impeachment
imperialism
imperialist
incarceration
Incas
income
income tax
India
indigenous development
industrial
industrial power
Industrial Revolution
Industrial Workers of the World
inflation
initiative
institution
integrity
interactions
international
internment
interrelationships
interstate
interstate commerce
ALBETAC 2009-2010
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cá tính, đặc tính để nhận dạng, sự giống hệt
làm rõ ý, diễn giải
sức va chạm
những sức va chạm
sự buộc tội phản quốc (trước tòa án)
sự thống trị của hoàng đế
người ủng hộ sự thống trị của hoàng đế
sự tống giam
tôn giáo thờ thiên nhiên
lợi tức, mức thu nhập
thuế lợi tức
Ấn Độ
sự mở mang của dân bản xứ
thuộc về kỹ nghệ
kỹ nghệ hùng mạnh, sức mạnh của kỹ nghệ
cuộc cách mạng của kỹ nghệ
các công nhân kỹ nghệ của thế giới
sự lạm phát
bước đầu, sự khởi đầu
cơ quan, trụ sở cơ quan
tính liêm chính, tính toàn vẹn
sự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại
quốc tế
sự giam giữ
mối quan hệ qua lại
giữa các tiểu bang, các nước
thương mại giữa các tiểu bang, các nước
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interstate highway system
intervention
intolerance
investments
involvement
Irish
Islam
isolation
isolationism
Italy

VIETNAMESE
hệ thống quốc lộ giữa các tiểu bang, các nước
sự can thiệp
sự không chịu đựng được
sự đầu tư
sự tham dự, tham gia
Ái Nhĩ Lan
đạo hồi, hồi giáo
cô lập
chủ nghĩa cô lập
Ý

J
Japanese
Japanese-Americans
Jews
Judaism
judicial review
justice

người Nhật, tiếng Nhật
người Mỹ gốc Nhật
người Do Thái
đạo Do Thái
tòa án xét lại
công lý, tư pháp

K
Kansas-Nebraska Act
Kellogg-Briand Pact
kinship

đạo luật của tiểu bang Kansas-Nebraska
hiệp ước Kellogg-Briand
sự giống nhau, quan hệ họ hàng

Knights of Labor

một tổ chức lao động quan trọng Mỹ, thế kỷ 19

Korean War

chiến tranh Hàn quốc
L

labor markets
labor union
land bridge

thị trường lao động
công đoàn lao động
eo đất rộng

Land Ordinance of 1785

sắc lệnh năm1785 tăng thuế việc buôn bán đất

Latin America
latitude
League of Nations
legislation
legislature
leisure activities
life expectancy
limited government

Châu Mỹ La Tinh
vĩ tuyến
hội quốc liên
sự ban hành luật pháp
luật pháp
sinh hoạt ưa thích (lúc rảnh rỗi)
tuổi thọ
chính phủ hạn chế

ALBETAC 2009-2010
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Lincoln-Douglas debate
literature
longitude
Louisiana Purchase
loyalists

VIETNAMESE
cuộc tranh luận của Lincoln-Douglas
văn chương
kinh tuyến, độ kinh (địa lý)
vùng đất mua Louisiana
người trung thành, tôi trung

M
majority rule
Manhattan Project
Manifest Destiny
manufactured goods
manufacturing
Marshall Plan
Mayas
Mayflower Compact
Memorial Day
mercantilism
Mexican War
Mexicans
Middle Ages
middle class
Midwest
military
minorities
minority
Missouri Compromise
mobile society
mobilization
Monroe Doctrine
monuments
Muckrakers

đa số cầm quyền, luật lệ theo số đông
dự án Manhattan, phát triển vũ khí hạt nhân,
thế chiến 2
vận mệnh hiển nhiên
hàng hóa sản xuất
sản xuất
kế hoạch Marshall, kế hoạch phuc hưng Châu
Âu
nhóm dân da đỏ sống ở đông nam Mễ tây cơ
luật đầu tiên được ký bởi người Pilgrim
ngày tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tính hám lợi
chiến tranh Mễ tây cơ
người Mễ tây cơ
trung niên
giới trung lưu
trung tây
quân đội, quân sự
dân thiểu số
thiểu số
thỏa hiệp Misouri
lối sống xã hội di động
sự di động
học thuyết chủ nghĩa Monroe
đài kỷ niệm
người bài trừ tệ nạn xã hội

N
NAACP
NAFTA
narratives
national
national origins
nationalism
Native American Indians
NATO
ALBETAC 2009-2010
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tổ chức dân quyền đấu tranh cho dân thiểu số
hiệp định thương mại tự do bắc Mỹ
thuật sự
quốc gia
nguồn gốc quốc gia
chủ nghĩa dân tộc
mọi da đỏ (dân chính gốc của Mỹ)
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương
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natural boundaries
natural resources
naturalization
navigation
navy
Nazi Germany

biên giới thiên nhiên
các nguồn tài nguyên thiên nhiên
quốc tịch
ngành hàng hải
hải quân
đảng viên đảng Đức Quốc Xã

Nazi Holocaust

sự tàn sát khủng khiếp của đảng Đức Quốc Xã

Neolithic Revolution
neutrality
New Deal

cuộc cách mạng của thời kỳ đồ đá mới
trung lập
chương trình cải cách kinh tế của F. Roosevelt

newspapers
noninterference (“laissez-faire”)
“normalcy”
Northwest Ordinance
nuclear
nuclear families
nuclear family
nullification

báo chí, sách báo
để yên một mình, không can gián
bình thường
sắc lệnh Tây Bắc
hạt nhân
các gia đình gồm cha mẹ và con cái
gia đình gồm cha mẹ và con cái
sự hủy bỏ, chối bỏ

O
oil
Open Door Policy
opportunity costs
oppression
oral histories
ordinance
Oregon Territory
overpopulation

dầu
Chính sách cởi mở
giá trị của sự lựa chọn điều tốt hơn
sự đàn áp
sử truyền miệng
qui định
lãnh thổ của tiểu bang Oregon
dân số lan tràn quá mức độ
P

Panama Canal
Parliament
patriots
patroonship system
peace
peacekeeping
perceptions
periodizations
persecution
Persian Gulf War
perspective
ALBETAC 2009-2010
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sông đào Panama
nghị viện Anh
người yêu nước
hệ thống chủ đất
hòa bình
bảo vệ hòa bình
sự nhận thức
sự chia thành từng thời kỳ
sự hành hạ
chiến tranh tại biển Arabian
phối cảnh, viễn cảnh
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pioneers
plantation
plantation system
pledge of allegiance
policy
political boundaries
political parties
political power
politics
popular vote
population

người đi đầu, tiên phong
sự di dân sang thuộc địa
hệ thống di dân sang thuộc địa
lời tuyên thệ trung thành
chính sách
giới hạn chính trị
đảng phái chính trị
quyền lực chính trị
chính trị
bầu cử của nhân dân
dân số

Populist movement

hoạt động của người theo phái dân kiểm(tự do)

postwar
Poughkeepsie Convention
poverty
preamble
precedent
Preindustrial Age
President’s cabinet
primary elections
primary sources
principles
privileges
proclamation
productivity
profit
progressive
Progressive leaders
prohibition
propaganda
prosperity
protests
psychology
Puritans
pursuit of happiness

sau chiến tranh
hội nghị Poughkeesie
sự nghèo nàn
lời mở đầu
tiền lệ
thời kỳ trước cách mạng công nghiệp
nội các của tổng thống
cuộc bầu cử sơ khởi, đầu tiên
nguồn sơ khởi
nguyên tắc
đặc quyền
tuyên bố
sản xuất
lợi tức
tiến bộ
các lãnh tụ cấp tiến
ngăn cấm
tin tuyên truyền
sự thịnh vượng
phản đối
tâm lý học
người theo Thanh giáo (đạo đức chủ nghĩa)
theo đuổi hạnh phúc

Q
Quakers
Quebec Act
Quota Act

ALBETAC 2009-2010
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tín đồ phái Quây Cơ, phái giáo hữu
đạo luật Quebec
đạo luật phần (phải đóng góp)
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R
racial
racial discrimination
racism
railroads
ratification
rationing
recall
recall election
reconstruction
reductions
referendum
reform
reform movement
regulation
reliability
relief
Renaissance
reparation
reparations
representation
repression
“Republican” government
Republican Party
resignation
restrict
rights of the minority
river civilizations (Mesopotamia, Egypt,
China, Indus Valley)
Rome

chủng tộc
kỳ thị chủng tộc
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc
đường hỏa xa, xe lửa
sự phê chuẩn
khẩu phần
triệu hồi, hủy bỏ, rút lại
hủy bỏ cuộc bầu cử
sự xây dựng lại
giảm bớt
cuộc trưng cầu dân ý
cải cách, sửa đổi
cuộc vận động cải cách
sự điều chỉnh, qui tắc, điều lệ
sự đáng tin cậy
sự giảm đi
Thời Phục Hưng
sự bồi thường, sửa chữa
các vụ bồi thường
sự đại diện
sự đàn áp
chính phủ cộng hòa
đảng Cộng hòa
sự từ chức
hạn chế
quyền của dân thiểu số
sự khai hóa (văn minh hóa) sông ngòi (Lưỡng
Hà, Ai Cập, Tàu, sông Ấn Độ)
La Mã

Roosevelt Corollary

sự sửa đổi trọng yếu của Theodore Roosevelt

Roosevelt’s Executive Order 8802
Roosevelt’s Treaty of Portsmouth

sắc lệnh 8802 của F. D. Roosevelt về kỳ thị
chủng tộc
hiệp ước Portsmouth của T. Roosevelt

S
scandals
scholars
scientific
sculpture
secession
ALBETAC 2009-2010
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tin xấu, việc xấu xa
nhà thông thái
thuộc khoa học
tượng
sự ly khai
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Second Continental Congress
secondary sources
sectional
sedition
Sedition Act of 1918
segregation
self-government
Senate
separation of powers
separatism
settlement houses
sharecropping
Shay’s Rebellion
shelter
Sherman Antitrust Act
significance
skilled workers
social commentary
social sciences (anthropology,
economics, geography, history, political
science, psychology, and sociology)
social scientific method
social security
socialism
Socialist Party
sociology
soup kitchens
Southwest
Soviet Union
Spanish-American War
spatial organization
sphere of influence
spiritual beliefs
“spoils system”
Stamp Act
standard of living
state's rights
states’ rights
status quo
statutes
steel
ALBETAC 2009-2010
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VIETNAMESE
hôị nghị đại biểu các thuộc địa tại Phi la 1775
nguồn thứ yếu, phụ
thuộc tầng lớp
sự nổi loạn
đạo luật về nổi loạn 1918
sự tách riêng
chế độ tự trị, tự quản
thượng nghị viện
tách rời quyền lực, phân quyền
chủ nghĩa phân lập
viện (nhà) giàn xếp
gặt hái mướn
cuộc nổi dậy của Shay
chỗ nương tựa, chỗ ở
đạo luật chống độc quyền Sherman
quan trọng
công nhân có năng khiếu
lời chú thích thuộc xã hội
khoa học xã hội(nhân loại học,kinh tế, địa lý,
lịch sử, chính trị, tâm lý, và xã hội)
phương thức khoa học xã hội
an ninh xã hội
chủ nghĩa xã hội
đảng chủ nghĩa xã hội
xã hội học
nơi phát chẩn cháo
tây nam
Liên xô
chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha
cách cấu trúc của mọi sinh vật trên mặt đất
khu vực có ảnh hưởng lớn về mọi mặt
sự tin tưởng linh hồn, thần thánh
chế độ ưu tiên dành chức vị(cho đảng thắng
cử)
đạo luật tem, đạo luật con dấu
tiêu chuẩn sống
quyền của tiểu bang
quyền của các tiểu bang
nguyên trạng, hiện trạng
tượng, những bức tượng
thép, sắt
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stock market
stock market crash
strategy
sub-Saharan Africa
suffrage
Supreme Court decision

VIETNAMESE
thị trường chứng khoán
sự sụp đổ (phá sản) của thị trường chứng
khoán
chiến lược
lục địa châu Phi nằm phía nam Saharan
quyền đi bầu, sự bỏ phiếu tán thành
sự quyết định của tòa án tối cao pháp viện

T
Tammany Hall
tariff
tariffs
tax
temperance
territorial expansion
territory
three-fifths compromise
timeframes
totalitarian
totalitarian societies
Townsend Plan
trade
treaties (Citizen Genet, Jay, and
Pinckney)
treaty
trends
triangular trade
tribe
Truman Doctrine
trust
trusts
Tweed Ring

tên của đảng dân chủ ở Nữu Ước năm 1789
thuế xuất nhập khẩu, thuế quan
các thuế xuất nhập khẩu
thuế
sự điều độ, sự thận trọng
sự nới rộng lãnh thổ, đất đai
lãnh thổ
sự thương lượng giữa các tiểu bang về dân số
nô lệ
khoảng thời gian một sự việc xảy ra
chuyên chế, cực quyền
xã hội chuyên chế
chính sách kỳ cựu bảo đảm tiền hưu
mậu dịch, nghề nghiệp
các hiệp ước (Citizen Genet, Jay, Pinckney)
hiệp ước
khuynh hướng, phương hướng
mậu dịch tam giác (giữa ba miền)
bộ lạc
học thuyết chủ nghĩa của Truman
tin cậy , tín nhiệm
sự tin cậy, tín nhiệm
Tweed và thuộc hạ ( quản lý tài chánh Nữu
Ước 1870)

U
underground railroad
unemployment
Union
unionize
United Nations
United Nations Universal Declaration of
Human Rights
ALBETAC 2009-2010
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đường xe lửa ngầm
sự thất nghiệp
công đoàn, sự liên kết
tổ chức thành công đoàn
Liên Hiệp Quốc
Bảng tuyên ngôn nhân quyền thế giới của Liên
Hiệp Quốc
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V
Versailles Treaty
Veterans Day
veto
Vietnam War
village

Hiệp ước Versailles
ngày lễ tưởng niệm cựu chiến binh
quyền phủ quyết, sự bác bỏ
chiến tranh Việt Nam
làng, xã
W

wage
wages
Wagner Act
war bonds
War of 1812
Warsaw Pact
waterway
Western Hemisphere
westward expansion
westward migration
Whiskey Rebellion
white collar
white-collar employees
women’s rights
women’s suffrage
workforce
working conditions
Works Progress Administration
World Court
world power
World War I
World War II
worldviews

tiền lương, tiền công
lương bổng (tiền lương, tiền công)
Đạo luật Wagner (liên quan đến lao động)
giao kèo chiến tranh
chiến tranh năm 1812
hiệp ước ký bởi các nước cộng sản ở trung và
đông âu
đường sông (tàu bè qua lại)
bán cầu phương tây
sự nới rộng về phía (hướng) tây
di cư về hướng tây
cuộc nổi dậy Whiskey
công chức
nhân viên công chức
quyền phụ nữ
quyền đi bầu của phụ nữ
lực lượng lao động
hoàn cảnh nơi làm việc
một cơ quan cải cách mới lớn nhất năm 1935
tòa án (luật) thế giới
quyền lực thế giới
Đệ Nhất Thế Chiến, thế chiến thứ nhất
Đệ Nhị Thế Chiến, thế chiến thứ hai
viễn cảnh chung của thế giới

Y
Yalta Conference
“yellow journalism”
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hôị nghị Yalta ở cuối thế chiến thứ hai
nghề viết báo với mọi cách thu hút độc giả
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