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A BESZÉLő
KÉPEK
előadásszövegeit
a filmdiasorozatait az illetékes inegyei tanács népművelési alosztálya díjtalanul kölcsönzi. Az odaszállítás
költségei a kölcsönző hivatalt, a visszaszállítás
költségei a kölcsönvevőt terhelik. Kőzérdek, hogyaszövegkönyveket
és a filmdiasorozatokat
felhasználásuk
után azonnal visszakiildjiik
a Megyei Tanács
Népművelési
Osztály címére. A kölcsönzött előadásszővegekért, a diasorozatokért
a kölcsönvevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik. Aszöveget
változtaní
(áthúzni stb.) nem
szabad. Kiilonősen kíméljiik a filmdiasorozatokat
a karcolástól.
A vetítettképes
előadásokkal kapcsolatot; tapa sztalatok,
indítványok
és észrevételek
közlését a Magyar Fotó' Diaosztálya (Budapest, v., Veres Pálné-utca 9.), bárkitől kőszőnettel veszi.
Az 1949., 1950., 1951. oktatási évadban megjelent vetítettképes előadásszővegek
és filmdiasorozatok
címjegyzéke
a
füzet borítólapjának
hátsó oldalán található. '

A NÉPMŰVELESJ
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A ~'()'\1aS bekopogtat
Osztrovmov házának az ahl~lkán.' A
cserépf'edclű,
terjedebmcs
ház előtt a lovas ]r-sz{l'1lr1. Lovát
átvezette az alacsony
kapun , az ostornvélh-l m~'7k{)p{),ghl'lfa
az ahilrakot és bekiáltott:
- Jakov Luücios, gyere ki!
A ház tulajdonosa
hajadonfővel,
ki.goml})olt
klalbáihll
jött .ki a lépcsőre, figye"lllTIesi('n szemlélt« a jővevénv:
tS feléje indult.
Kit hoz II szél a házamba?
- rnosolygol t jóindula.
t úa n szüIik,iiJő bajuszaba.
Az idegen mosolyra vonta borotvál:
ajkát. a súín'ldim-

zsút Irátravetette.
Hát már elfelejtette Polovecvet.
Jakov Vllik<ics elsápadt,
ijedten nézett szét p>: S~ltt(J,g'V'a
rnondta:
- Nagvságos 'ÍJr! Honnan jőn? Százados úri Húnv
('iSZI·Pll-.
deje is ...
A jövevény
átadta a kantárszárat.
Beléptek a Jmráts.ágos, jól fűtött ikonylhálba .
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Ettől II naptól kezdve
Lukúos veszedelmcs úton járt...
.\
vendég Polovoev.
a kulák hajdani katonapara nosnoka
]ú',zelebb jött hozzá.
Megmondom
neked
C''gyeTI<t'$eu, bizern benned: a
fahrheli kozákok
felíkelést készítenek
elő...
Ha júl SZ,Nvezkediink
és hozz.áIkezdi.inok ~hlhoz, aikJk.or a 'külföldi h'31':11unak segítségével tavasszal megtliszti1juik a Don.vidéket ...
Csatlakozol hozzácnk ? Már tlölbO).ruan;!: 300 ikatoTIil'w!Ís'Cll1 KOZ:'!!],
'van a szerwezetünklben.
Sok helyen rnegszetwezbűk
hnroi
csoportjadnkat.
Nálatok is Gremjacsi .i Lökban
élE'tlfe
k poH
Ihozni egy ilyen CSOrpOTtOt. Nos, beszélj!
... Meg kell g,ondo]'n~ a dolgot kapitány
úr. Holnap
reggel rnondom meg az utolsó szót.
R'€'ggel Lukics
fle,~éi.'lresz.tette \'endégét:
JI utároztam I
Prarancsoljonl
Ezen az estén
nemcsak
az elJens'ég.
Polovcev jött a
rfa,luha, hanem
történetünk
höse. Davddov is megérkezett.'

11. Davidov
25.ezrek
dicső sCJ'egén€!k 1~'~Ü<1. A Putyáiov-gyár
rnunkása,
gy.orsan eligazodik a Sz::lJmitTa új és bonyolult f'::lInsi helyzetben.
Összehívt«
a gT€ID1jra<:s:iji aikrtiv!á,1. Cs:aik 'i:.!
embert jelentett er. dc kú,AÜlk volt olyan két Ihar-cos,
mánt
Harnz'jotmov és :\'aguJno\' .. -\ regénynek f'lhtlJ,Pll :l reszJet~hpn
4

Iáühatjelk, hogyan kezdte el Davidov ,a harcot a faluban,
i;~z úura vezesse a dolgozó parasztokat,
IElg)1Ürtt ülnek Davádov, Hannzjotnov
és Naguínov. Da .
vi dov nem volt nnestere a szónak. mé~is úgy ~lall!tgflt"l:í.lk.ruint
eg\' ékesen szólóelbeszélőt.
_ Elvtársak! Én 111I3'g'am a Vörös Putvilov.gyár
III unIkwsa \"3'gyak. Engem fl Korumunista
Párt és a munkásnsz..
tály .k.iildőtt !hozzátok. hogy segítségetek.re
legyek a kollek .
,ti", gazdaság
nnegszervezéséhen
és fl kulák ok. a mi kÖZiyS
vénszopóink
megsemtnísttéséhen.
12. Pavel Ljubiskin vörös partizán
felállt a helyéről.
Levette
magas f'ek et« süveget. Ö1E's. széles termotével
elfedte az
e~ész ajtót.
ftganán nines szü'k..,ég itt a szovjet kornnánv
mellett
<lig1itáJnod, luiszen a saját 'kezrii.nlkikt'j Iétesítettűk.
Mi védelmez;tülk, hoog~' el IH' es'sl!k. Mi tudjuk. rni -a kolhoz és egy-etértü nn, vr-le.
~10g~' az

I

1:3. Vetitett súi/leg:
Gvonsan ,pe:regn0k az események az űlés után. Szű k sé.,
ges a 'kO'lhoz megatapításához.
hogy az ellensépet a ku.
IláJkságot eltávolítsák
fl f.alufból. Ramzjotnov
és Nagulnov vezetésével 'k.iét csoport iJH]iult el 3 falu két résren
ezt véqrehajtani.
N'agulnoy Titok , a legádúz,a,hh :kuláJk u-dvanálhoz ér .. \
Ik:u~áIkelmenekült,
elhajtotta
iifi.;:'rcit, nehogy azok a k
zösséget gazdal~í.tsáJk. A heves Nagulnov az ők őruvorno ,
'klat k.öveuve Tidok után eredt {-s rMn,lál.
1 'i. ~ag'111nov rnellélovagol.
- Fordulj
meg és hují sd 11:\z<l a z ők rők ct ' pu rancsolta Nagnlllov.
T'itf'iK olda kól T\'ag.u~n(»\TfI 'n ézctt t's sz,éLhaj.lot'!a 1;::1húrját. Hő vi dcxővű fegyver
durvángyalult
agya látszott
ki
a zS·E:1h~böI.G)liliko,lásJ'a készen ánt ott a k ulálk . T'i+ok eg\'
pe.l:ci-g h,aijwwt:t. .\ k'an'tán'a~ 'baln-ált. a feje álmosan előre .
,haj'olt. Félig Jehúnyta szemét. Szoür!ke háziszőttes
Z'uhhonyával (~"l1\klyúval, szunnyadó
őlyvre emlékeztetett.
-HCI van valenni
a zu!:J(bony alatt, nuindjárt előjön vele
- gond()ltn Nagulnov
és Hf'1111 've'He Je róla fl szemét.
Titok eg~'szerr(' felébredt,
mercdtségéből
és mpglúhálta
a k őtőfék -szárnt.
ő-
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Ez az emlék sok sz or eszébe jut és fokozott harcra DUZditjan koJlhnzér!.
A kelhozban
belső ellentétek
is fokozzák
a neihézség·elket, holott kőzeledik a tavasz és :me<gIke<lI:j'PTemleJll;Í a vet
mra g.al'a:po1.
SOIk huza.vona után ezt meg is teremti a kolhozgyűlés.
M>Íiga föld felett az új vetésért foly,ilk a k'OI1ll!ll1ull'ishlik és H
ikd!lllO'zparasztok
keménv
'haroa. a föl,d alatt a kulákok elszánt, ,g·onosz, ha zug rémnl!Íwlerjesz'iése
síjHhot:'iilja n tavasz»
mnmkálatok megkezdését.
Davddov vezetésével
a kornmunistáík győztek.
E'liéri, ho.gy Gremjacsij
Log-hamú roius !f)-re teljesen
ijesz:ánírt{)tt·á~, a vetőmagot.
19. Ippobit Sali k ovácsműlhelyéhen
késő éjtszak áiq sziszegett
a
fujtató, széles szája, aranyosan ralgy:og·ó szikrák keJrlelk életre
a kailapács alatt, muzsik álva csendnilt az űllő. Sall·i doilgozott, ahogyan csak hírt és március 15-Tc minden heszMlított lboronM, ekevasat. vetögépet és ekét megjavított.
Dralvüdov 16-a estéjére
.gyűlésl hív.ottegyhe,
amelyen
az összegyűlt
kolhoz'lagoik
előbt jutadmat vnyujtott árt, a kovácsnak:
saját lerringrád] - szerszáanait.
K'öz!ben 'kis beszédet
tartott.
A rni kedves k ovácsunk
Ippolát Szidcroo ..ios Sal.i el\'társnaj,
az igen értékes rolhwmhrilgáJclJista rrumkájáért,
amue-,
Iyet minden ,ko!]hoZ!lag példájának tekinthet,
mi a kolhnz ,
vezetőség
átnyujtjuk ezeket a szerszámokat.
f'gy, lköziös mursk ával lcész ült a fiatal k.obhoz az első
'Vetésre. NtézziiJk az eseményeket
tov:álbb.
Polovcev
k~l!lá.k cinkosaival
mindenáron
.meg akarta
akadályozmi,
ho,g)' új élet sarjadjon
a szegényparasztok,
kö .
zős földjén. Öss,:elhh'bl
az összecs~{rÜ\·,öket. hogy másnap
meg·öljlék a komanunistákat.
Dc a .gyííJésen egy öreg kozák
alki,t Lukics
hp: f.oII 1 egy újságot
húzott ('11ő zsebéből.
Az ú~jlSG.gban Sztálin híres cikke jelent meg a k olhozokról.
A cikk 'nyomán a Luk ics által zsaro'lással terronizált
és megtévesztett
kozákok ráHNnadml:k
Polovecvra. Ezek az emberek
rájöttek,
hogya
szovjet kormány jót akar nérpé>neik,auni
ihiÍiba volt, azt a h:eJya hatóságot,
ikö'veUék el. Éppen a hi bák
elien ernelte fel aángsza.\'át
Sztálin hires cik:kében.
ő-
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Március 20-án reggel akiihordó
elhozta az újságo! Sztálin
elvtárs
cikk ével Gwmjac:sij
Log-ha.
«.'\,'k,ilknek a silker a fejülkhc szá llt .» Az új·ság k·é~.(s,ét az áavízzel magyarázta.
A

!
1.

.\10101» három példánya
udvarról-udvarra
járt. Estére nedves, zsíros ronggyá változolt. Mióta Gremjacsij Log fennáll,
soha ilyen érdek lődéssel nem olvastak
újságet. A házakban,
az udvarokban.
csii'l'ő!k,ben, csoportokban
.hahzsoltá«.
21.

1. V. Sztárin a ikoJ,leikti.vlizálásTÓJ «Aikiiknelk a sike<r a fejükbe
szállt» !ko,lhozlrnozg:üoan
kérdéseihez
Írt cikkének címIapja.
Az első kiadás
1930-ban jeíent meg.
A jobboldali képen idézet látható a cákkMJ.
«Pártunk
politilkai stralégiájának
egyik legnagyobb érdeme, az, hogy rninden adott percben !ki tudja választani a
mozgaiom legfontosabb láncszeanét,
amelyet megragad, hogy
IlZ egész láncot
az általános oél f'elé vonja, h-ogy így elérje
a feladat megoldását.
A kolhozmozgalom
leglfőlblb láncszeme,
uralkodó
formája a jelen pl,IJanatlh(lll az a Forma, amelvet most meg ikeU
ragadni, a mezőgazdasági
szővctkezet,
I. F. Sziálin,

22.

Vetített
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szöveg:

Sztálin oCIiikikeúj éJJelet, új formált ad ott a kolhoznak.
/\. baloldali
elhajlásokat
pi. elvették az asszonyok
aprójószágait
- Ietörte. Davidov is új erőt kapott
a
nagy Sztálin bőlcs
útanutatásából.
Hő.uü!k
lebegett
Sztál'in szava: «A ITIlUnkM a helyi viszonyokhoz
keN
alkalmazni ... » Davidov maga nézett a tavaszi munkálatok fuián.
23. Scsukún-j akolhoz
kocsisa.
Zsendül az étet a földeken. Még a gyerekek ~S segítenek
a
munkáhan,
irtják
a mezei egereket.
Davidov találkozott
velük.
Davidov mosolygott,
különös meJ.e-gség szálht a szfvére,
sz·eme nedves lelt.
- Jó éjretet fogunk nekik
építeni. Ez tény. Most ez a
Fedotka is ócska kozáksapkában
szaladgál. Húsz év mulva
Vii!lltamüsekévcJ fogja itt szántani a főldet. Neki majd bizonyám nam kell a hil.lrgail fehérneműjét
mosni, harisnyát
stoppolni, főzni és gyárba szaladni, mint nekem az anyám halála
után. Ezeknek
a fiúknak boldog jŐlVőjük lesz, ez tény .gondol1a Davidov.
Scsukmj-jal
együ t·l te[''Vezt 0k a kofhoz ragyOlgó életét.
r

9

Az öreg, aJkii sokat szenvedelt életében,
egy pár rossz gyepelklkQ,J~i élményét.

elmondja

Davidov ,

IIak

24.

ÉJit aikn{ű~' ná.luuik egy süket ö11'egell11.ille.r.
Kupirj-nak
hívt3ik,
Mi, gyerrflkek nl;"'gkesrrHettüik
életét. Letóptük horgait. Mikor
friss csalétket
tett rá, alábuktam.
Az ajkam
éppen hozzáért a horoghoz.
arn fk or az egyszera-e 'esalk felernebk edik. A
zsinór k;jc-'iúszr.ik az újjairn ik,öztil ,és a horog beleakadt a felsö
ajksmba . " Apám kávágta és ú'gy megrakott.
hogy félájultan nynltarn eJ. Az ajkann már lrenőt t, de ettől kezdve
S.CS'llkarj naJk neveztek, a·mi csuká I jelent.
Bg)' évre rá Iibákat hajtek k,j a szélmalomhoz.
A II11'Cl,lom
dolgozék. A 1ibáik aközeléihen
legelnek,
felettük
egy 'héjja
ik1en-ing. Kis idő mulva
több fiú jön és keztlűnk felugrálni
a malom
szárnyára.
Felvátetjűk
ma'gunkategy
da'I'31hi-g.
aztán leugrLlnil~...
Miík'ÜT aszúmy
felemelt,
észrevettem,
hogy az á;Lk-oz,oH héjja pontosan
a Iliü)ú-kfelett van és lI11-eg;ijedtem. Tudtam.
hogy ha elvész eg~' lilba, alaposan
mograknak.
Kőzbcn megfeledkeztem
arról,
'hog~' hol vagyok.
Mikor újra eszrnéltern, lma'gtU1san a lev'c-gőJJcn voltam. Múkor
a szárny lefelé k.czrlctt szállni, nem tudtrum magamat
10'vá:b]'
tartani,
lezllJhan1n111...
Felugrottarn
és kezemre
néztom.
Láttam, hogya
csuklómnál
kilátszqlk a csont. Semmh-e s-em
gondoltam
töhhé, szörnven fájt a kezern.

26.

"etített

\
I

I{
ll)

szöveg:
lvHg Davidov
II ruezöről
visszaérk ezett, a szomszéd
k'Ülllhozhól elvtársak
érk,ez,telk a faluba, hogy vetörnagot
ikérjenek
kőlcsön.
A kuláilwk 'rJ0mlhíl'ckikeJ fiÖilinlgeflelték az asszonyokat:
ne adjanak kőícsőn vetörnagot.
A parasztok felvonultak
a Iközségi csűrhöz.
;A parasztok
visszakővetelik
JheadoU galxrnájnkat.
A ('SÜr kulcsát követelik.
Davidov
nyu'godt léptelekel haladt a csűrök fei].é. A tömeg
észrevette, várta és k issé megnyugodott.
De aztán úgy zúgott
felé a kiabálás, rrrint tetőre a jégeső!
Ide akuksokkal!
Oszkls-d fel a koíhozt!
Add id c a ve'! örnagunka t !
Miérl nem eng,ed:sz n~.tni minkot?
A kulewk
'a Jakásernon
varinak feldte Davidov,
- de nem adom oda nektek! Ha a zárt feltöritek.
törvény
elé kerültök.
Ne Felejtsétek
el:

ny~

A csűTökei
feltőrték ,

Il

kulákok

uszítására

a megdühödt

asszo-

28.

Mire Nagulnnv, akii távol voJt, a faluha érkezett, a vetörna..
got már szétosztották.
Mindenki a csűrőknél tolongott
Nagulnov azonnal megértette, mi Itfutén\. Félrrel],ök1e a parasztokat és a mázsahoz tolakodott
- Ki engedte meg nektek, hogy szetosszátok
a vctőmagol':'
- k iáftotta.
Nagulnov
a csűr léposöjére ugrott, az ajtót hezárta
és
elé áHt.

29.

A galboml{'sííq- védelmére
olyan h:el~'-et váíaszitott, amelyről
a tőhlhi csűri is szemmel tarthatta,
Ne közelítsetek!
kiádtotta. Majd én kénysze-rÍtol('ik benneteket,
hoqy tiszteljétek a szovjet kOll1lTI1ányrt.
NI3!g,ulnov élele kockáztatásávad
védte a klÖz-vagyonát. A
1ázító kulákoka t letartóztatták.
Nagulriov azonban nem nyugszik és házról.íházra
járva,
még éjjel visszaszerzi
a széthordott
vetömagot.
Davidov nagygyűlésre hÍ'v>t13 össze a kolhoztagokat.
FerHcdi, hogya
k uláík Iberfo.JyáLSratörtént a csűr «ostroma». A gyűi!és részvevői rájönnek az ellenség kártevésére és
még az ingadozóik is Davido« mellé állnak. Mint az ostor..
csapás zun1üg Davidorv szava.
- Md bolsevik ok megszokujk,
lll{)g~' térdre kényszerít,
sűk a proletáriátus
ellenségét.
H elvreáll a nvugaloan a kü>llhoZihan és meg.induJ'I1aJk
a
tavaszi munkálatok.
Még azok is visszadérnek
a Ikolihüzihta,
alk1k megfutarnodtok
a nelhiézwgeik cWI.

30.

Gremjacsij Lo~ szánt. Másnap 25 kolhoztag
nyujtotta
be
újrafelvételi
kérelmét
a kolhozba. A,I.ig pi1t)1nmHott, amuikor
az egyéni gazdájkodók
kimentek
a sztyeppére,
Versenyre
k eltek a kofhozbaqolokal a munk ában. A kOilihoz négy nap
alaH szántóföldjének
majdnem a felét bevetette.
Davidov
élen jár a versenyben,
hri'gádolk.at szervez . Jó sz-órvaJ hizotatja :1 lemaradókat.

31.

Elvtársak.
Most néhány rövid, komoly szót.
Csaknem
valamennyien
nagyon
rosszul dol]:goztok. MraJjdl3rnnli:kovkivételével még senki sem érte el az előírt munkateljesítményt.
Ez szégyen a második
csoportra.
Ilyen tény Sztálin nevét
viselő lkollhoz1han e.gyszeriÍen hallatlan.
Ezen -gyiÖkeresen vál11

/

toztatni kell ... Ut maradok
a csoportotoknál
és be fogjulk
bdzomyatani, hogy egy nap alatt, egy, sőtegyés negyed hektárt is fel llefiH'ltszántani.
Davidov keményen
neiklitfogott a munkának.
Estefelé
fájt a dereka és sajgott feldörzsölt láJha. 'I'árnoiyogva haladt,
de fekete porlepte
ajka mosolyra
nyilt. Egy és egytized
Ihektárt szántolt fel egy nap alatt. VIiUe a versenyt. Másnap
egy egész kéttized (h:elktárt szántott.
A Iko,lhoztagok vidáman
il:J.el:elrendJiillteka munkába, Vacsora után Davidov levonta a
IkJövebklezte.tést.32.

A második csoport
elvtársai ' A szeeialista verseny fejlődik nálunk. A k olhozvezetöség nevéhen
köszönetemet
fcjezem Ikd a escpertnak.
A versenynek
kőszőrshetjíuk, hogy 'a
második
csoport
mern lesz az utolsó. Külőnösen köszönet
nlUeti Majdannikovot,
az első roharnsnunkást.
Majdaamíkov
már szundik ált, mriJw[· a fei1es,ége oldalba
!Lölktie és megkérdezte:
- Kondmsa!
Davidov szepen beszélt rólad.
Mi az,
Ihogy rohaunnnumkás?
Kondratov ,eJg'ŰndolkoZIV!3 felelte:
- Rohanununkás?
Hogyan
értelssem meg veled.
A
'fegywernek van olyan része, amely ráüt a gyujtószegeoslkére.
Hát ez Olly rohamununkásféle.
Ez a rkis dolog, ez a g)~u/j1:ószeg a fegyver }'eg:fontosahb része. E néalkÜiI nem lelhet lőni.
Hát roíhamarnrnkás úgysz-óI1ván gyujtószeg a ko'1Jhozlban.
Igaza volt Kondratovnak.
A versenv
eredményeloéppen
(május 15-én be volt fejezve a vetés. A Geemjacsi]
LOIg-i
«Sztálin» kollhoz végrehajtotta
tervét.
33. A leorad búza csírázásában győnyörködtek
az eniberek.
A
nemrégen tfielk>et<éllőszántóföld egész területén
finom zöld réteg:ben J'8lgyogtaij{ a feltörő hajtások.
Győzött a bolsevik erő .
Ez a története
a Grernjaosij.Log-i
tkolh o znak, A diadal s a
Iboldolgság nem zavartalan,
mert Polovcev és társai l1JEm nyugodtak. Az ellenség folytatta aík.naanurrkáját a falu szociadizádása ellen, De rnindig gy,őz a bo'lsevéík erő. És a lkoJhoz
Ihősi kűzdelme napról.napra
új gyöz'eJnmelket 'hozott a SZÜ'\"jeturriónak.
A Davídovok,
Kondeatovok virágzó Úlj életet
teremtettek
a kulákoktóil
megszabadított
f1al:v&han.
34. Sztálin elvtárs a kelhoz rohammunkások
első összszövetségi
!kongresszusán
1933 februárjáoam
rámutatott
arra, mélyen
eredménnyel
járt a. kolhozgazdábkodás
hevezetése
a parasztoIk szémára.
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«,Elértük azt, hogy a szegényparasztság
mélfiós törnegei
a kelhozokba belépve és ott a J,egjohb minöségű röldet és a
h~gJoblb termelési eszközök
has ználatá t élvezve, a középpa..
mS2Jto:k szinvonatára
emelkedtek.
Elértük azt, hogy a SZE',gié:nY'Para.sztok miliiós t1ömegei, alkilk azelőtt éheztek,
most
a kelhozokban
kőzéppa rasztokká,
biztoshelyzetű
eJl1lhereklk,é
lettek.
Ez volt az első lépés, az első erediluény a kOllhozépÍtés
útján.
A második Lépés - mondotta
Sztálin elvtárs - a!hball
áll, hogy a kobhozparaszeokat
volt szegény .. és iközép..
paraisztoklat még magasabb
életszínvonolra
emeljük. Abban,
hogy jómódúakká
tegylÜlk az összes kojhozparasztokat
és 3Z
összes kOIhozolkart, p.ed~lg bolsevik Iko.Hhoz.olklkálaala'klÍtsu!k.»
35. «A faluban végérvényesen
rnegszilárdmlt
a kojhozrendszer.
Ezt döntö rnódon elősegiterre a Mezögazdasági Szővetkezetek
Alapsmhálya
s az a ,té,ny, hogy a :ko~lhoziisták öll'ök,ös 'használatra megkapták
az áH,a,luk megművelt
f'őldeket.» A sztá .
din~ őtéves otervek a Szov jeturuiót hatalnnas ipari O'fsz,ággá
,alalkMüHáJk. Gyors iitell11lben fejlődött a kelhozépítés.
az új,
korszerű
g>érpelk seg,ítség:élVel. A mezőguzdaságban
gyorsan
terjedt a fIi:i:ltd gép.i megmunkálása.
36.

SO.}'Ü1hoIY a náoi
agresszorok ellen folytatott Nagy HOJl~
védő Háború évében csaíkúgy, nnint a szovjet Í,róik töbhsége,
m.imt haditudósító
vett részt és a há[}o'rúl>an küz.dö>Ll. Még
a Nagy Hoarvédő Háború idején kezdte 1111'";:( két új munk ája,
"A gyűlö]ettJuclOlmáuY3»
és «Harcoltak
a hazáért»
oírnű
rnűvei írását. Ezek a kőnyvek a németek eHI'"tl1!iháhO'rúval
lés a frontélettel fOgl~alikoZlJ1laa(.

37. IIetitett

sziioeq:

Az ,,(lj harázdát
szánt az eke» císuű mű 'a parasz tSálg könyve, Ado1'gozó parasztok
és középparnsztok
II
saját
életűket
IátjáJk benne Vii sszatökrözö d ni. Az élet
valódi B.llYráz.olása, a bolsevik pártosság szel'letne vonul
végig a felejthetetlen
regényen. Ez a k őnyv megtanít a
szocializmus
harcos építésére.

VÉGE
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