Tien varrelta.
1906. Onnellista uutta vuotta ja uuden vuoden jatkoa kaikille Omantunnon lukijoille. Nythän
alkaa se vuosi Omantunnon elämässä, jota sanotaan kriitillisimmäksi jokaisen uuden lehtiyrityksen
historiassa. Mitä muuta siis voimme toivoa, kuin että kaikki viime vuoden tilaajat olisivat niin
kiintyneet lehteemme, etteivät henno olla sitä tilaamatta tänäkin vuonna?
Uudet ystävät ovat myös sydämestä tervetulleet, ovatpa aivan välttämättömätkin, jos mielimme
pystyssä pysyä. Ja kun lehden sisältö tänä vuonna tulee olemaan sitä laatua, että se voi tyydyttää sekä
vasta-alkavan uteliaisuutta että perehtyneemmän tiedonjanoa, emme ollenkaan epäröi kehottaa vanhoja
ystäviämme hankkimaan rakkaalle Omalletunnollemme mahdollisimman paljon uusia lukijoita!
Apua asiallemme. Matti Kurikan toimittama Elämä-lehti on nyt alkanut ilmestyä säännöllisesti
kaksi kertaa viikossa. Koska senkin kanta on teosofishenkinen ja teosofismieliset kirjalijat näkyvät
siihen kirjottavan, ovat jotkut pelänneet »konkurrensia« Omantunnon kanssa, jossa Elämä-lehti
useammin imestyvänä veisi voiton Omaltatunnolta. Semmoiseen pelkoon ei kuitenkaan mielestämme
ole vähintäkään syytä. »Elämä« on politillinen ja yhteiskunnallinen lehti eikä koskaan saata syventyä
filosofisiin, uskonnollisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin samalla tavalla kuin Omatunto, jonka tarkotus
yksinomaan on herättää ja pitää vireillä ihmisen henkistä elämää. Päinvastoin on meidän kerrassaan
iloittava siitä, että jokapäiväinen sanomalehti on ottanut ajaakseen niin ylevää ohjelmaa, että
uskonnollisella ja henkisellä elämälläkin on siinä sijansa. Meidän on tosiaan iloittava siitä, että
teosofian jalot aatteet oikeudesta, totuudesta ja veljeydestä pääsevät luomaan valoa jokapäiväisen
elämän tapahtumiin, pääsevät ohjaamaan politiseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan osaaottavia
henkilöitä.
Aatteet leviävät. Teosofisia luentoja pidetään nykyään verrattain ahkeraan Helsingissä. Paitsi
tavallisia sunnuntailuentoja Sörnäisten Vuorelassa, pyydetään teosofipuhujia raittius- ynnä muissa
seuroissakin esiintymään, ja innokkaan esitelmänpitäjän olemme saaneet Matti Kurikassa, joka
tunnetulla taidollaan sekä julkisesti että yksityisissä piireissä, varsinkin Elämä-osuuskunnan »Tuvassa»
Antinkadun 13:ssa, sovittelee teosofisia periaatteita jokapäiväisen elämän kysymyksiin.
Karma. Omantunnon aputoimittaja V. Palomaa, jonka varsinaisena toimena on ollut
Työmieslehden aputoimittajan virka, on nyt erotettu viimemainitusta lehdestä ja astunut Elämä-lehden
toimitussihteeriksi. Voitto asialle sekin.
Sukupuoliasia. Keskustelua Palomaan kirjan johdosta jatkettiin viime kuun 10 ja 17 päivänä
Vuorelan luentokokouksessa ja vaikka paljon ääniä kuului sekä puolesta että vastaan, ei vielä tultu
lopulliseen päätökseen kirjan kohtalosta. 24 p:nä piti Pekka Ervast luennon sukupuoliasiasta, puhuen
samaan suuntaan kuin tämän lehden kirjoituksessaan sukupuoliasiasta »teosofian valossa». Saman
kirjailijan tekemä pitempi arvostelu Palomaan kirjasta on täytynyt jättää ensi numeroon.
Tilan puute. Meidän on niinikään täytynyt jättää tuleviin numeroihin monet mieltä kiinnittävät
kirjotukset: Astrologia II, Mediumin kokemuksia III, Rakkauden alkemia, Ihanteet ja elämä y. m.
Jospa meillä olisi niin paljon tilaajia, että vielä voisimme laajentaa lehtemme kokoa!
Astralista selvänäköisyyttä.
Eräs kirjeenvaihtajamme, John Laitinen, kirjottaa meille
Amerikasta: »Ennustavia unia vaimoni ja minä näemme molemmat joka yö., usein nähdään samoja
unia molemmat yhtaikaa. Aamulla herättyäni tiedän sen alkavan päivän tapahtumat, melkein
pienimmätkin seikat. Suurikaan tapahtuma ei enää tunnu suurelta tapahtumalta, kun sitä on
odottamalla odottanut. Joka kerta näen selvästi, kun panette kirjojakin tulemaan minulle, etenkin uutta

kirjaa, jota olen jännityksellä painosta odottanut. Kun uusi kirja tulee, niin useinkin se on ulkonäöltään
tutunnäköinen. Unista olisi minulla paljonkin puhumista, mutta jätän tällä kertaa tähän».
Teosofian levenemistä ovat nyttemmin Työmiehen Illanvietto ja Työmies ruvenneet
harrastamaan, kun lainailevat pätkiä Omastatunnosta. Tarkotus lienee kyllä päinvastainen, mutta kun
ne moneen kertaan mainitsevat Omantunnon numeron ja sivun, niin on varmaa, että moni
»materialistikin» uteliaisuudesta tilaa Omantunnon, nähdäkseen, minkälaista »pötyä» siinä onkaan.
Työmiehessä on ennen huomautettu, että porvarilliset lehdet sitä parjatessaan ja sille nauraessaan ovat
vaan tahtomattaan lisänneet lehden tilaajamäärää. Nyt on Työmies vuorostaan ruvennut näyttelemään
porvarillisten osaa tässä suhteessa. Epäilemättä Omantunnon tilaajamäärä lisääntyy, kun Työmiehen
Illanvietto ja Työmies sitä »puhvaavat», vaikkapa vaan ironisessakin hengessä. Enemmän vaan
semmoista pilkallista näykkimistä, ja »teosofinen humpuukki» leviää Suomessa uskomattomalla
nopeudella!
Errata. Omantunnon 9 numerossa, sivu 228, rivi 15, 16 alh. seisoo: vuodenajoista; lue:
ajanjaksoista. Sivu 228, rivi 5 alh. seisoo: Uranus ja Neptunus; lue (Uranus ja Neptunus). Sivu 229,
toinen palsta, rivi 17-20 on kuuluva näin: sen nojalla että Japania hallitseva planeta Venus mainittuna
kuukautena joutui »yhteen« Jupiterin kanssa.
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