
IN MEMORIAM

Др. ДАНИЦА ОРЕШЧАНИН (1911—1959)У болници y Загребу 25 марта ове године умрла je др. Даница Орешчанин, доцент Економског факултета y Загребу. Смрћу Данице Орешчанин економска наука y нашој земљи губи марљивог и смелог научног радника, a Универзитет искусног педагога, цењеног y на- ставничком колегијуму и омиљеног код студената.Још y време студија на Високој економско-комерцијалној школи y Загребу, y годинама непосредно лосле увођења шестојануарске ди- татуре, Даница je активно радила y омладинском и студентском на- предном покрету. Отада цео њен живот остаје везан за практичан рад y напредном револуционарном покрету и за теориски рад на студирању револуционарне теорије марксизма-лењинизма. Као на- ставник политичке економије на Правном факултету y Београду, на Високој стручно-педагошкој школи на Ријеци и Технолошком фа- култету y Загребу постизала je значајне резултате захваљујући свом великом педагошком искуству и сигурном владању марксистичком економском теоријом. Њен наставнички лик допуњује низ успелих предавања на радничким и народним универзитетима, при чему по- себно треба истаћи њену активност везану за рад Месног синдикал- ног вијећа и Радничког свеучилишта на Ријеци.У научном раду др. Даница Орешчанин je своју активност упра- вила на проучавање проблема организације рада, управљању пре- дузећа и производности рада уопште. Двогодишњи рад y својству техничхог саветника за проблеме организације рада при нашој Аи- басади y САД, као и рад на проблемима организације рада y управи и y привреди y разним нашим установама и институтима претставља значајну практичну основу, на којој je она, захваљујући солидном знању марксистичке економске теорије, могла да развије своје на- учне концепције о овим питашима. Те концепције су нашле израз y низу чланака објављених y загребачком Економском прегледу и 
Ријечкој ревији. Резултат тог вишегодишњег рада je студија Улога 
организације рада y економском развоју на основу које je стекла титулу доктора економских наука.Смрт, која je Даницу однела из наших редова, прекинула je ' њен наставни и научни рад управо y оном моменту, када су после дутогодишњег упорног и систематског рада њени научни прилози постајали све значајнији, и то y области која претставља не само теориски већ и велики практични интерес y привредној изградњи наше земље.
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