Esitelmärahasto.
Omantunnon ensimäisessä numerossa viime vuonna teki Martti Humu näin kuuluvan
kysymyksen: Miten on tehtävä, miten toimittava, mistä varat hankittava, jotta saataisiin toimeen
teosofisia esitelmiä ympäri Suomen? Tähän kysymykseen vastasi Omantunnon 6:nnessa numerossa
toveri Vihtori Vilenius Amerikasta seuraavasti:
»1) Innokas rahankeräys toimeenpantakoon yleensä teosofien y. m. kesken; 2) velvotettakoon yhä
suurempaan rahalliseen uhraukseen varakkaampia ynnä innokkaampia yksityisiä teosofeja ─ minä
panen 100 m:kaa vuodessa, jos terveenä olen, niin kauan kun New-Yorkissa olen, enempää ei palkkani
myönnä; 3) iltamia pidettäköön, harvinaisia iltamia, ettei niissä ryypätä, ei valssata eikä muita
turhuuksia harjoteta, vaan ohjelma on oleva ehdottomasti puhdas ja ylevä: puheet, esitelmät,
runonlausunnot, laulut, soitot, näytelmät, kuvaelmat ja kaikki mitä esitettäneekin, on oleva jos ei
varsinaista teosofista laatua, niin ainakin muuten henkevää ja siveellistä ─ tarkotus ei saa pyhittää
keinoja. Näillä keinoin saamme rahaa esitelmien hankkimiseksi Suomen kansalle ja »Omalletunnolle»
avustukseksi (jos se sitä tarvitsee), joka myös on ehkä suurin tekijä aatteen palveluksessa.
»Esitelmäin pitäjiksi tulkoot sitte semmoiset aatteen harrastajat, joiden teot, koko elämä eikä vain
suu, saarnaa teosofiaa. Siten levitetään luullakseni ehkä paraiten aatetta kautta Suomen.»
Ne toivomukset, jotka lausuttiin M. H:n kysymyksessä ja V. V:n vastauksessa, ovat nyt alkaneet
toteutua. Näinä päivinä on toimittaja V. Palomaa Teosofisen Kirjakaupan ja Kustannusliikkeen
toimesta lähtenyt ─ ensi aluksi kolmen kuukauden ─ esitelmämatkalle ympäri Suomen. Ja helmikuun
25 p:nä perustettiin erityinen »esitelmärahasto», josta korvataan esitelmämatkojen toimeenpanemisesta
syntyvät vaillingit. Tietysti on suotava, että esitelmänpitäjä joka paikassa on tilaisuudessa ottamaan
sisäänpääsymaksua tai ainakin vapaaehtoista kolehtia kuulijoiltaan, ja myöskin, että semmoisissa
paikoissa, joissa jo on teosofeja, otetaan osaa esitelmänpitäjän matkakustannuksiin, mutta koska
kuitenkin on mahdollista, että tulot eivät korvaa kaikkia menoja, on tarpeellista, että on olemassa
hätäapukassa niin sanoaksemme. Ja tämä vasta perustettu »esitelmärahasto» elää sekin vapaaehtoisista
lahjoista. Pyydämme siis teosofian ystäviä muistamaan tätäkin kassaa raha-avustuksillaan. Teemme
tästäkin säännöllisesti tiliä Omassatunnossa.
Rahat lähetetään tai tuodaan Teosofiseen Kirjakauppaan ja Kustannusliikkeeseen, Helsinki,
Vuorikatu 12, ja on samalla mainittava, tuleeko avustus »esitelmärahastoon» vaiko yleensä
»lahjatiliin».
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