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doch de deskundige in kwestie heeft wel reeds te Paramaribo verklaard,
dat een reorganisatie van het statistisch bureau noodzakelijk is en een
psychotechnisch onderzoek van sollicitanten naar ambtelijke functies
wenselijk. Ook sprak hij er zich over uit, dat de volksvertegenwoordiging
zich zo weinig mogelijk met personeelsaangelegenheden bemoeien moet.
Intussen is in Suriname een wijziging der rechtspositie van ambtenaren in behandeling genomen en maatregelen zijn getroffen tot het
tegengaan van ongemotiveerd verzuim van dienst.
Ook de tegenwoordige organisatie schijnt de diensten van een gouvernements secretaris te vereisen, althans er is iemand als zodanig vast
benoemd; ook de regeringsraad heeft een secretaris. Na het ontslag van
den directeur van Economische Zaken, een Hollands ambtenaar, is
deze vervangen door een kind des lands, gepensioneerd administrateur
van Financiën in Nederlands Indië, wat een enigszins andere functie
was dan de gelijknamige in Suriname en op Cura£ao.
Aangaande de verhouding tussen de nog in functie zijnde ambtenaren
uit het moederland en de inheemse landsministers, onder wie zij dienen,
zijn tot dusver geen bizonderheden aan het licht gekomen; een der
Surinaamse bladen evenwel betoogde dat het gouvernement deze Hollandse ambtenaren meer de hand boven het hoofd behoorde te houden.
Tijdens het laatste buitenlandse verblijf van den gouverneur trad
de directeur van diens Kabinet als plaatsvervanger op.
In een strafproces bleek, dat bij het departement van Sociale Zaken
een aanzienlijk bedrag verduisterd was, dat uit Nederland ontvangen
en voor de Kanker-bestrijding bestemd was; de controle had blijkbaar
wel zeer te wensen overgelaten.
In Februari van dit jaar was de publicatie van den officiëlen tekst
der handelingen van de Staten anderhalf jaar ten achter. En in Maart
was nog maar een gedeelte der ontwerp-begroting voor 1952 door de
Staten ontvangen.
De Surinaamse p e r s is ook al weder verrijkt met enige nieuwe
organen. In concurrentie met Varia is een nieuw geïllustreerd weekblad
verschenen, De Echo, waarin ook een „comic strip". Verder is de uitgave aangevangen van een nieuw blad, dat twee maal per week verschijnen zal, Het Vaderland, waarmede getracht zal worden alle Surinamers tot elkander te brengen. De bewoners van Zanderij hebben een
eigen maandblad gesticht. De Zanderij Bode — en de verpleegden van
Bethesda deden hetzelfde; hun orgaan heet De Ster.
De dienst van V(olksvoorL) en V(olksontw.) begon de uitzending
van een r a d i o p r o g r a m m a , eens per week, in het Engels en
Spaans, dus vooral bestemd voor Brits West Indië en Spaans Amerika;
de gouverneur opende de reeks met een redevoering in beide talen.
Ook heeft een radio-volksuniversiteit haar intrede gedaan.
Mede door den dienst der V. en V. is getracht de Indianen in het
binnenland te bereiken met f i l m v e r t o n i n g e n , opvoeding en
bevordering der hygiëne ten doel hebbend.
In voorbereiding is de samenstelling van een e n c y c l o p a e d i c
van Suriname.
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Er is een verordening tot stand gekomen betreffende het behoud van
voorwerpen van historische, culturele of wetenschappelijke waarde en
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