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Kiosztották az 1951. ev 
• Mjjeins lá-én osrtwUák ki az 
tó. évi Kossuth-díjakat a paria-
f \ . l kupolacsarnokában üiinepú-
? kerei-ek közöli. 

ünnepségen meg jelentek: Ró-
J József elvtárs, a Magyar Dolgo-
ik Pirtja Kőzponli Veeefcöaége (it— 

kór-ágáiKik tagja, népművelési mi-
"i./ter. Dobi István, a minisztert;)-

"ics elnöke. Rónai Sándor elvtárs, 
' népköztársaság Elnöki Tanácsá-
ig elnöke, s a minisztertanács és 
L Elnöki Tanács többi tagja. 

Rónai Sándor elvtárs, az Elnöki 
fanács elnöke beszéd kíséretében 
„jajtoWa át a dijakat. 

-dijakat 
„, «i„„,i » . - nn darabjáért. J E . 

« Kossm-'dijas ' ' k Ö M " W 
öriársertg kiváló nríivé zb L s i " S S " _ HÁMOS 

A ki tűnte leit -k 
Antal orvosprofes 
t a r •*• - - - -•• 

Százezer új előfizetőt Pártunk 
p i ' » s / . t hetilapjának, a Szakad Földnek 

küztárs: 
lágyi Sándoraé nvtivesze és Szi. 

« larkevei „Vörös 
csillag •-ieriBelöszövetkezet dolgo-
zója köszönte meg a szocialista épíl 
tö munka terén végzett munkáért 
adományozott Kossuth-díjai 

A minisztertanács 'határozata s ic . 
rint az 1951. évi Kossuth-díjakat a 
következők kapták: 

I. Természettudományok 
1(1.000 forintosZossoth-dijat ka-
tett a kémia terén kifejtett mun-
{issigéért: SCHULEK ELEMÉR 
,ív ny- r- tanár, a klor-ciáu etek-
(fomerizációjáért. az abszorpciós in-
likáturek elméletének továbbfej-
lesztése és a gázelemzési módszerek 
,(gálí>leíitése terén elért eredraé-
iveiért. A műszaki tudonianv ok te-
féu kifejlett munkásságáért KÖT A 
JÓZSEF, a Bányabiztonsági Kutató 
Intézet vezetője, a késleltetett b á . 
nyászati robbantás elméletének ki-
dolgozásáért és gyakorlati kikisér-
letezésérL GELEJI SÁNDOR egy. 
jv. tanár, a kohászati hengerlés el-
méletének kidolgozásáért és tovább-
fejlesztéséért. valamint ..kohógép-
jan" című kiváló tudományos köny-
véért. 
10.000 forintos Kossuth -díjat ka-
pott az orvostudományok terén ki-
fejtett munkásságáért KERPEL. 
FWNiUS ÖDÖN egy. ny. r. tanár, 
« ezsiccatios toxicosis és a gyer-
mekkori sorvadás terén folytatott 
kutatásokért, BAB1CS ANTAL egy. 
tiy. tanár a vesenyirok keringésé-
nek a vesefertözések terjedésében 
faló jelentőségével kapcsolatos ku-
kásokért. A mezőgazdaságok terén 
kifejtett munkásságáért UBRIZSY 
GÁBOR egy. m. tanár a szovjet nö-
vényvédelmi módszerek hazai alkal-
mazása terén étért eredményeiért és 

növényvédelem gyakorlati kézi-
könyve" című szakkönyv megírása-
im) való részvéteiért. KOTLÁN 
SÁNDOR egy. ny. r. tanár, a ba-
tomfiélösködők kortanának feldol-
gozásáért és ennek alapján azoknak 
f gyakoriati módszereknek kidol-
gozásáért. amelyekkel számos ba-
zwnfibetegséget eredményesen le-
bet leküzdeni. A fizika terén kifej-
tett munkásságáért JÁNOSSY LA-
JOS egy. ny. r. tanár, a kozmikus 
Sugárzás kutatása terén kifejtett 

ONÖRGY sziTtuiűÍTó az „Aranvcsil- , 
lag" című operettért, A pttfcllclszti- j 
ka terén kifejtett munkásságért PA. • 
RAG! GYÖRGY újságíró. A képző-1 
művészet terén kifejtett munkássá- I 
gért ZAtWtR ISTVÁN festőművész, ' 
Rákod portréjáért, valamint a napi 
sajtóban megjelent rajzaiért. PÓR I 
BERTALAN festőművész Sztálin ! 
portréjáért. A zeneművészet terén ! 
kifejtett munkásságért SitEJRVAN-
SZKV ENDRE zeneszerző „Rapszó-
dia" című művéért, honvéd kantá-
tájáért és a „Hazaszeretet" című 
kantátájáért. FEBENCSIK JÁNOS 

iok. a molekula színképek • vizsga- > k a r r"vrteT, 1950. évi karmesteri mű-
lata terén elért eredményekért" az- különösen Mozart: „Siök-

" " ' ' l**fe a szerálybói". Beethoven: ..IX, 
Szimfónia" és Kodály: „Székely-
fonó" című művek vezényléséért 

zul, hogy a díj összegéből a két je-
lőttet egyformán ötezer-ötezer fo-
rint illesse. A matematika terén ki- , 
lejtett munkásságért HAJÓS í ̂ QMOGYT LÁSZLÓ karmester a 
GYÖRGY egy. ny. r. tanár, a cso- B a r f ( V k műveinek vezényléséért 

U], magyar művek bemutatásáért és 
sikeres karmesteri tevékenységéért 
a Szovjetunióban, továbbá a „Don 
Pasquaie" című mű operaházi ve-
zényléséért. A szín művészet terén 
" ifejtett munkásságért HORVAI 

porteleméről írt kiváló dolgozatai-
ért PÉTER RÓZSA egy. m. tanár, 
pedagógiai főiskolai tanár a rekur-
zív függvények elméletébe vágó 
újabb dolgozataiért, ALEX1TS 
GYÖRGY miíegyl. tanár, az ortogo-
nális sorfejtések terén végzett , 
u jabb vizsgálataiért. A kémia terén ISTVÁN rendező ) 
kiiejtett munkásságért ERDEI 
LÁSZLÓ egy. ny. r. tanár aZ asz-
korbiuaavakuak az analitikai ké-
miában való alkalmazására vonat-
kozó vizsgálataiért és ezzel egy á j 
analitikai irány megteremtéséért. A 
földtani tudományok terén kifej-
tett munkásságért VITÁLIS SÁN. i 
DOR egy. ru. tanár a földtani tér-
képezés tökéletesített módszerének 
kidolgozásáért, auiely az ország 
geologiai feltérképezéséi jelentéke-
nyen meggyorsította, valamint a hi-
dasi szénelőfordulás felderítésével 
kapcsolatos eredményes munkájá-
ért. FÖLDVÁRI ALADÁR egy. ny. 
r. tanár a hasznosítható ásvány-
nyersanyagok tudományos kutatása 
terén elért eredményeiért, különö-
sen a Velencei-hegység lehetséges 
érckészleteinek felderítésével kap-
csolatban, VENDEL MIKLÓS egy. 
ny. r. tanár az érctelepek rend-
szerezése terén kifejtett munkássá-
gért. A növénytani tudományok te-
rén kifejtett munkásságért SÓ RE. 
ZSÖ egy. ny. tanár, a magyar nö-
vénytani tudományok fejlesztése 
terén elért kimagasló tudományos i 
és szervezési munkájáért . A műsza-
ki tudományok terén kifejtett mun-
kásságért HELLER LÁSZLÓ, az 
EGART igazgatója, levegőkondenzá. 

a -Ljubov .táró-
vá] a" és a „Liliorafi" rendezéséért, 
GÖRBE JÁNOS színművész, a 
„Mélyszántás'-ban Bak Jóska ala-
kításáért és a „Felszabadult föld" 
című filmben nyújtott színészi tel-
jesítményért. TOLNAI KLÁRI szín-
művész a ..Liliomfi", a „Villái a 
mellékutcában" és a „Rokonok" cí-
mű színdarabokban alakílott szere-
peiért. GÁSPÁR MARGIT színigaz-
gató az ú j magyar operett kialakí-
tása terén végzett eredményes, kez-
deményező munkájáért. Az opera-
művészet terén kifejtett munkássá-
gért GYURKOVICS MÁRIA opera-
énekesnő a „János vitéz", a „Don 
Pasquaie ' és a „Lammermori Lu-
cia" című operák szoprán szerepei-
ért, FÜLÖP ZOLTÁN díszlettervező 
1950-ben végzett kiváló díszletterve-
ző munkájáért, elsősorban a „Páris 
Lángjai" cimü balett díszleteiért. 

A ..Küiönös házasság" című film 
megalkotásában kifejtett munkássá-
guk elismeréseként 2,0.0 0 0 f o -
r i n t o s Kossuth-díjat kapott: 

A Párt és az ország előtt álló 
alapvető feladat; a mezőgazdaság 
suoeinHsi* átszervezése, amint azt 
a II, kongresszus megállapította. 
Ennél a munkánál az a feladat, 
begy minél több dolgozó paraszi-
hoz jusson el a Párt szava, hogy 
a tanyákon és a falvakon minél 
több rendszeres olvasója tegyen 
Pártunk sajtójának. Ennek érde-
kében március 1 őrtől április lö-íg 
Szabad Föld terjesztési kampány 
indnl százezer ú j előfizetőért. 

A Szabad Föld eddig is nagy 
népszerűséget vívott ki a dolgozó 
parasztság között. Állandóan is-
merteti szocialista építésünk ered. 
menyeit, a szovjet mezőgazdaság 
vívmányait és tapasztalatait, de 
ugyanekkor Viméírtten harcol vív 
a dolgozó parasztság elszánt ellen-
ségei, a kulákok ellen, leleplezi 
kártevésüket és érveket ad az el-
lenük folyó küzdelemben. 

Az döfiretésgyiijlés során me-
gyénkben 8600 új előfizetővel kell 
növelni a Szabod l'öld olvasótá-
borát. Ki keli szélesíteni az olva-
sók hálózatát a falvak, tanyák 
dolgozói között. Elsősorban a fu-
tási szervezetek vezetői és tagjai, 
a mezőgazdaság .szocialista dolgo-
zói között kell ríj előfizetőket 
gyűjteni, de nagymértékben ki kell 
szélesíteni az előfizetőket a dolgo-
zó középparasztok között is. 

A Szabad Föld terjesztésébe 
minden tömegszirv ereinek he kell 
kapesolódni. Az MSZT szervezetei 
a megyében vállalták, hogy 8Ö# új 

előfizető gyűjtésével segítik rió 
a BEFŐSZ előíizetésgyöjtés! mun-
káját, E példát kövessék tümeg-
szerveeeteiuk! 

A terjesztés sikere: a népneve-
lők és a tüniegszervezetl akiivák 
jó munkájától fiigg Használják 
fei mnnkájnkbau a Szabad Nép-
kaoipánv gazdag tapasztalatait. 
Számos «lyn terület van megyénk-
ben is — különösen u nagykiter-

jedésű tanyavilágban —, ahová még 
sémii,ven lap nem jár. Ezekre a 
helyekre kell eljuttatnunk a -Sza-
bad Főidet. A terjesztésnél fő kii. 
veieimény, hogy a Szubad Föld 
jlőttzetésgyiijtés nem mehet sem a 
Szabad Nép, sem Pártunk megyei 
lapja, a Viharsarok előfizetésének 
rovására. Sok-sckezer olyan dol-
gozó paraszt van Csongrád me-
gyében még, akik nem előfizetői 
Partunk egyéb lapjainak. Ezek kö-
zött keit elsősorban felvilágosító 
munkát végezni és a Szabad Föld 
számára ezeket kell előfizetőknek 
megnyerni. Pártunk paraszt heti-
lapja éles fegyver a magasabb 
terméseredményért folyó harcban, 
jó segítőtárs a helyes gazdálkodás-
hoz, útmutató a békéért vívott 
küzdelemben. Minél több dolgozó 
parasztot nyerünk meg Csongrád 
megyében a Szabad Föld előfize 
tőjévé, annál több dolgozó paraszt-
hoz jnt el Pártunk szava, annál si-
keresebben valósttjuk meg a Pár-
iánk által kitűzött feladatokat. 
Nyerjünk meg megyénkben is mi-
nél tiiltb dolgozó parasztot a Sza. 
had Föld előfizetőivé. 

c.iós rendszer gyakorlati , megvalősí. j SGMLAY ARTÚR színművész 
Fischer érsek alakításáért, egyúttal munkásságáért. KOVÁCS ISTVÁN és I tására alkalmas' elmélet kidolgozá-

BFDÓ ÁGOSTON egy. ny. r. tauá- I sáért. 

II. T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
20.000forintos Kossuth-díjat ka-
pott SZABOLCSI BENCE, a Zene-
művészeti Főiskola tanára a „me-
lódia története" és a XVII. század 
magyar világi dalai" című művé-
ért. 
10.000 forintosKossuth -dí ja t ka-

telével, mellyel jelentősen gazdagí-
totta a magyar nyelvtudományt, va-
lamint 1950-ben a mondatdefinici-
ókról és a magyar hangtörténet 
kérdéseirőt megjelent cikkeiért, 
FÖLDESSY GYULA egy. r. tanár, 
Ady Endre műveinek összegyüjté-

po« PAIS DEZSŐ egy. ny. 'V. T a - l ^ b e n és kiadásában szerzett crdc-
flír, egész életműve íigyelembevé- I meiért. 

III. Művészet és i r o d a l o m 
.0.000 farmíOSKossuth-díjat ka-
P®«: az irodalom terén kifejtett ^ ^ 
munkásságért SZABÓ PÁL író. 10.000JOriMOSKossuth-díjat ka 
ííliv, .9 , .. . . z v -J.«, — a.viv fnnnn h í fo i l.i I 

tetés a szerálybói" című operák 
rendezéséért. 

film-forgatókönyveiért elsősor. 
H » „Felszabadult föld" forgató-
konyvéért. A képzőművészet terén 
"fejtett munkásságáért Ék Sándor 
festőművész „őrség a Dunánál", 
• Rákosi portré" és „Felszabadulás" 
"mű műveiért, BERÉNY RÓBERT 
festőművész „Majális 1950", és 
Testőnövendék" című müveiért. A 
Wieművészet terén kifejtett mun-
f«%ért SZABÓ FERENC zeue-
'[erzű „Nótaszó" című művért és a 
Tudás Matyi'' szvitért. ZATHU. 
"KiZKY EDE, a Zeneművészeti Fő-
ÍAoia főigazgatója, Bartók, Csaj-
Wjzfcjj Hacsaturján hegedűver-
SE".vének kiváló előadásáért, elö-
«dóinüvészelünknck 

pott: az irodalom terén kifejtett 
munkásságért HÁY GYULA író „Az 

az „Ármány és szerelem" című szín-
darabban a kancellár alakításának 
elismeréseként. 1 0.0 0 0 f o r i n t os 
Kossuth-díjat kapott: PÉCSI SÁN-
DOR színművész Medve doktor ala-
kításáért és egyúttal a „Kis Kata-
lin házassága" című film pártti tkár 
szerepért. BALÁZS SAMU színmű-
vész Szentgály kanonok szerepéért 
és egyúttal a „Dalolva szép az élet" 
című filmben Réz karnagy alakítá-
sáért. KELETI MÁRTON fitmren-

j dezö a film rendezéséért, PÁN JÓ. 
ZSEF díszlettervező a filin diszlel-
tervezési munkájáért és egyúttal a 
„Felszabadult Föld" című film dísz-
leteiért. 

IV. Szocia l i s ta é p í t ő m u n k a 

20.000 forintos Kossuth-díjat 
kapott a bánya- és energiaipar te. 
rén kifejtett munkásságért AJTAI 
ZOLTÁN bányamérnök, a bánya-
és energiaügyi minisztérium szén-
bányászati főosztályának vezetője 
a bányászat gépesítésénél elért je-
lentős eredményeiért, találmányai 
közül a jelenleg gyártás alatt lévő 
Ajtai—Szilárd-féle fejtőgépért, 
mely megszünteti a

 3z&k kereszt-
metszetű elővájásoikat. A könnyű-

népi dnrio- i ipar terén kifejtett munkásságért 
an való méltó képviseletért ! TÓTH BÉLA. textilipari beruházá-

^ Pedagógiai munkásságért. LA.I- »> vállalat vezérigazgatója, aki a 
t i | i „ . . . Szegedi Textilkombmat tervezései 

ÉÁSZLÓ zeneszerző kiváló ^ ^ 0 , y a n e r edményesen 
irányította, hogy a fonoda három 
hónappal a kitűzött határidő előtt 
beindulhatott. Az ő irányításává 
épült a modem békéscsabai ruha-

f olklor i sz l í k a i munkásságáért, 
bi), 

kü-
'nosen népi hangszeres zenénk te-
''n 1950.ben végzett nagyjblentő-

gyűjtési és lejegyzési munká-
J»nak 
h< 

clistrteréseként, kiemelve azt, 
ezzel a munkájával anyagot és 

"an.Vt adott népi együtteseink ki-
''Tulása és tevékenysége számára. 
A Sí"'nművészet terén kifejtett mun-

lehet elvégezni. CSORBA ISTVÁN, 
a Bánhidai Erőmű sztahanovista 
kazánfűtője,' a szakma legjobb dol-
gozója, akinek kezdeményezésére 
indult meg a kazánfűtők egyéni 
szénmegtakaritási mozgalma. Mun-
kája nagymértékben hozzájárul ah-
hoz, hog-y a Bánhidai Erőmű 1950. 
évben 2,175.000 forint értékű sze-
net takarított meg. SCHLATTNER 
JENö mérnök, a magyar barna-
szén lepárolása és kokszositásia te-
rén végzett eredményes munkájá-
ért. 

A kohó- és gépipar terén kifej, 
tett munkásságért FÁRDI LÁSZLÖ 
vegyészmérnök, az Optikai Finom-
mechanikai központ kutató labora-
tóriumának vezetője, honvédelmi 
szempontból nagyjelentőségű mun-
kájáért, WIN KLEK DEZSŐ gé-
pészmérnök, az autógyártás terén 
kifejtett kiváló gépszerkesztő mun-

gyar is. 
10.000 forintos Kossuth-díjat 
kapott: a bánya- és energiaipar te- kájáéft. PIOKER IGNÁC sztahá 
rületén kifejtett munkásságért L ü - novista lakatosgyalus,_ az Egyesu t 
GOSI FERENC tatabányai sztahá. Izzó dolgozója, aki három év óta 
novista vájár, akinek 1950. évi selejtmentesen dolgozik, többszö-

ia»ért BIHARI JÓZSEF színmű, {tervteljesítési százaléka 172 5 rös újító, egyik újításával egymun-
tesz „Az élet hídja" című színda- !

gzázalék RIBÁNSZKI SÁNDOR kadarab megmunkálási idejét két-
'ab f'i a „Dalolva szép az élet" cí- vájár, az ózdi szénbányák függet- száz percről _ hetvennégy percre 
®ö fi'm szereneiért Az oneramö- lenitett munkamódszerátadója, k,- csökkentette, je enleg 290 százale-

, . ' ? , nek 1950 évi átlagos lervteljesité- kot t e j e s í t vállalta, hogy 1952-es 
ú , t r f n k l , e j t e , t n u " , k a S S Í , R é r l 'se 214 százalék. SZEMÁN ISTVÁN tervét folyó évi július hó 15 ig be-°UH 

% 
GUSZTÁV rendező 

0pf 

a Gör-
•lőadásá-Jeru ..Hónk-bán" 

"i rendezéséért és tervezéséért, to-
> a „Diólörrt" cfnrii balett disz. 
ktl 

se 214 százalék. 
szuhavölgyi - szénbányák sztahá-
novista gép'akatosa, aki a bánya-
ipar részére réselőgépet készített, 
mellyel húszperces réselési idő 

eié», a „Tvaviáta" és a ,„Szök- alatt négy dolgozó napi munkáját 

fejezi KISZLINGER JÓZSEF 
sztahanovista esztergályos, az 
Egyesült Izzó dolgozója, aki se-
lejtmentesen dolgozik, legutóbb: 
átlagteljesítménye 185 Siázalék, je-

lenleg 1952 első negyedéves tervé-
nek befejezésén dolgozik. KUGLER 
LAJOS hengerész, a Diósgyőri 
Vasgyár- dolgozója, aki az üzem 
legjobb brigádvezetője. 1950. évi 
átlagteljesítménye 1S5 százalék 
volt. Az üzem leggyengébb bri-
gádját vette át és vezetése alatt a 
brigád 144 százalékos teljesítményt 
ért el. ZÁMBÓ PÁL kohómérnök, 
a MÁVAG kohászati üzemvezetője 
munkáján keresztül az elekrnacéi. 
mű az utóbbi időben kiváló ered-
ményeket ért el. működésével hoz-
zájárult. hogy a kemencék 1950-es 
évi 72 százalékos kihasználásával 
szemben 1951-ben 83 százalékra fo -
kozták a kihasználást, PAPPERT 
ÁDÁM és JANOSIK JÁNOS szta. 
hánovista öntök, a Ganz Hajógyár 
dolgozói, a dij összegének egyenlő 
arányban való felosztásával. Pap-
pert Ádám újító és munkamód-
szerátadó, csoportvezető csoportja 
már huzamosabb idő óta egy száza-
lék alatti selejttel dolgozik. Jánosik 
János az ország legjobb magké-
szitője. Brigádja tagjai között hat 
sztahanovista van. Ő maga már 
évek óta selejt nélkül dolgozik. 
Özv. JÓNÁS GYULÁNÉ magké-
Szitő, a Hubert és Sigmund-gyár 
dolgozója, aki a Kongresszusi Hé. 
ten 320 százalék átlagteljesítményt 
ért ej. JUR1CS KÁROLY, a Hof-
herr-gyár művezetője, aki főleg a 
prototípusok gyártása terén vég-
zett kitűnő munkát. 

A könnyűipar terén kifejtett 
munkásságáért TRANOCZI JÚLIA 
fonónő, az Újpesti Cérnagyár fonó 
sztahánovistája, aki mennyiségileg 
és minőségileg egyaránt jó munkát 
végez, munkamódszerátadó. RÓZSI 
FERENCNÉ szövőnő, az Újpesti 
Fésűsszövőgyár sztahánovistája, akj 
a ,,Sztálin-műszak" óta öt gépen 
dolgozik és 330 százalékot teljesített. 
ERDÉLYI GYULA, a Magyar Pa. 
mutipar művezetője, sztahanovista, 
az ö osztályán készül n legjobb mi-
nőségi áru. A Vorosin-mazgalom 
az ő szervező munkája nyomán 
nagy lendülettel indult meg az 
egész üzemben. 

Az épit(jipar terén kifejtett mun-
kásságáért SZIJJÁRTÓ LAJOS 
mérnök, az építésügyi miniszter el-
ső helyettese, aki a magyar építő-
iparnak mindinkább nagyiparrá 
szervezésével, a Szovjetunió építő-
ipara műszaki tapasztalatainak 
meghonosításával, a téli épít. 
kezéseknek a szovjet tapasztalatok 
alapján való szervezésével nagy. 
ban hozzájárult az építőipar idény-
jellegének megszüntetéséhez. VAJ-
DA LÁSZLÓ, a Budapesti Gyár-
épitkezési Vállalat sztahanovista 
kőművese, aki a Makszimenkó-féle 
szaiagrendszerrel dolgozik, brigád-
jával Ieg-utóbb 468 százalékos 
eredményt ért el, eddig 20 dolgo-
zónak adta át munkamódszerét. 
JUHÁSZ JÓZSEF vasbetonszere 
lő a Magyar Gyárépitési Vállalat 
sztahánovistája, az általa vezetett 
112 főnyi kompiex-brigáü kiváló 
eredményeket ért el. Eddig 17 mun-
katársának adta át munkamódsze-
rét, 11 újításéval népgazdaságunk 
számára hatalmas megtakarítást 
biztosit. VARGA LAJOS kőműves, 
a Lágsmáagoai Gyárépitési VáliaXai, 

sztahánovistája, aki a Makszimen-
kó-féle falazási módszert alka -
mázza. 14 dolgozó elméleti és gya. 
korlati oktatását végzi. A z inárcsi 
építkezésben 42 főből álló brigá-
dot szervezett, azoknak munkamód-
szerét átadta, aminek következté-
ben teljesítményük 40—90 száza-
lékkal emelkedett. 

A mezőgazdaság terén kifejtett 
munkásságért LOVAS LAJOS 
földműves, mint az ország egyik 
legjobb termelőszövetkezetének, a 
turkevei „Vörös Csiliag"-termelö-
Szövetkezetnek az elnöke. SZILÁ-
GYI SÁNDORNÉ földműves, a 
turkevei „Vörös Cíi!lag"-termel6-
szövetkezet dolgozója, aki mint a 
termelőszövetkezet mezőgazdásza 
szaktudásával és lelkiismeretei 
munkájával nagymértékben hozzá-
járult a termelőszövetkezet gazda-
sági eredményeihez. BIHARI FE-
RENC földműves, a karcagi „Sza-
badság".termelőszövetkezet elnöke, 
aki példaadó munkájával kimagasló 
terméseredményeket ért el a rizs-
termelésben. élenjár a szövetkezet 
továbbfejlesztésének munkájában is. 
KISS TAMÁS földműves, a kiski-
rálysági „Ifjú Gárda"-temelőszö-
vetkezeti csoport elnöke, akinek 
vezetésével a csoport az elmuit év-
ben 80 holdon 18 mázsás átlag, 
búzatermést ért el és üzemtervét 
100 százalékosan végrehajtotta. 
GÓNYE LAJOS, a mihólyi „Tán-
csics"-termelőszövetkezet elnöke, 
akinek jó munkája nyomán a ter-
melőszövetkezet az elmúlt évben 
kimagasló terméseredményt ért el. 

A közegészségügy fejlesztése te-
rén kifejtett munkásságért pedig 
GUSZMANN JÓZSEF orvos, egy, 
ny. r. tanár, akinek nevéhez fűző. 
dik a budapesti nemibetegellátás 
megszervezése. Bevitte a köztudat-
ba a nemibetegség elleni küzdelem 
jelentőségének felismerését. az 
195Ó-es év folyamán mint az Or-
szágos Antivenereás Bizottság el-
nöke eredményesen dolgozott a ne-
mibeteggondozóhálózat korszerűsi. 
tésén. SEBESTYÉN GYULA tudő-
sebész, a tudősebészet terén elért 
kimagasló eredményeiért, jelentős 
mértékben hozzájárult a tüdősebé-
szek számára rendezett továbbkép-
ző tanfolyam sikeréhez. SCHNITZ-
LER JÓZSEF, az Állami Tüdőbe, 
teggyógyintézet sebész főorvosa, 
aki eredményesen foglalkozik a 
csonttuberkulózisban szenvedő be-
tegek gyógyításával és bevezette a 
betegség lokális sztreptomicin ke-
zelését. 

A közoktatás terén kifejtett mun-
kásságáért VÖRÖS IMRE egy. ny. 
r. tanár, a Budapesti Műszaki 
Egyetem rektora, a Műszaki Egye-
temen a „két-műszakos" tanítási 
rendszer eredményes bevezetéséért, 
DÁVIDNÉ BIRÓ ERZSÉBET kö_ 
zépiskolai tanár, á Teleki Blanka 
leánygimnázium tanára a szemlél-
tető oktatási módszer kiváló alkal-
mazásával elért eredményeiért. 
TOLDI ISTVÁN, a szegedi Petőfi-
telepi általános iskola igazgatója, 
a vezetése alatf álló iskoia munká-
jának kiváló megszervezéséért, az 
iskolai fegyelem példás biztosításá-
ért, a tantestület felkészültségének 
fpkOAáiáért, A 


