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Doezerna M. (1980). American Realism & the Industrial Age. 
Cleveland M-of art. p: 39. 
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Walters Evan, "The communist" C.1932 (Oil on Canvas -76 x 92 cm), 
In Industrial Society. By: Peter Lord, U-ofWales Press-Cardiff. 1999, p. 197. 
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Gel: M. Korzhev, Mutants (Tyurliks), 1980's-1992. (Oil on Canvas, 
200 x 250 cm). In: Matthew Cullerne Bown, 1998. Socialist Realist Painting. 
Yale U-Press. p. 467. 
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