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 - Тук има и училища? 
 - Да, те са в един отделен град и до там  учениците 
стигат посредством бързото метро, което има много разкло-
нения и се движи до седемстотин километра в час. 
 - А не е ли много опасна скорост? 
 - Не. Влаковете на метрото се движат всеки в отде-
лен канал и са на въздушни възглавници. 
 - О-о! Ние излизаме извън града. 
 - Да. Сега се отправяме към град Тамеа. Той е първи-
ят град в нашата страна, който е направен да се прибира под 
земя. 
 - Наистина ли? Много интересно! А всички ли гра-
дове могат да се крият като него? 
 - Да. Скоро бяха направени всичките градове така. 
Това е извършено, за да се избегне атомната опасност за хо-
рата в случай на война. 
 - Ние не искаме война, а вие се готвите за нея! 
 - В нашата страна също не е желана войната, но не се 
знае какво ще стане в света. 
 - Вие нямате доверие в света? 
 - Да. В другите страни хората са несъзнателни. 
 - Вие сте съвсем прав. Ние с Йолик стигнахме до съ-
щото заключение. А във вашата страна има ли съзнание? 
 - Да, малките деца се възпитават в такъв дух, че да не 
бъдат користолюбиви, алчни, завистливи, лъжливи, заядли-
ви, невъздържани, невъзпитани, а в тях се насаждат всички 
положителни качества по пътя на убеждението и с безброй 
доказателства. 
 - В нашите страни също се мъчат да направят такива 
децата, но не се успява съвсем. 



 - Защото не са превъзпитани родителите. А тук се 
възпитават във всички предприятия родителите. Всяка сед-
мица им се четат лекции по педагогика, но, разбира се, те 
имат основа за това още от малки и тяхното съзнание е на 
високо ниво. 
 - Значи, на първо място стои съзнанието на хората? 
 - Да. Навсякъде има самоуправление, като всеки чо-
век се съобразява с върховния закон на страната. 
 - А върховен орган на властта няма ли? 
 - Има. Това е четиримесечната комисия, която се из-
бира всяка година, а тя прави отчети на всеки четири месе-
ца. В нея може да участва всеки жител на нашата страна, 
навършил седемнадесет години. Четиримесечната комисия 
се състои от осем равноправни члена, като на всяко заседа-
ние се избира председател. Освен това се разпределят осем-
те главни отрасли на живота между членовете на комисията, 
като всеки отговаря за даден клон, а именно – промишле-
ност, култура, спорт, транспорт, снабдяване на населението, 
отдих, услуги на населението и технически живот. Всеки 
главен клон се разделя на много подотрасли. 
 - А справя ли се тази комисия добре с работата си? 
 - Разбира се, хората винаги й помагат. Във всяко 
предприятие има помощна комисия. 
 


