Tien varrelta.
Ruusu-Risti-seuran vuosikokous helluntaina muodostuu erikoiseksi juhlatilaisuudeksi, kun siinä
pannaan virallisesti alulle uusi menetelmä looshityön alalla.
Vuosikokouksen ohjelmasta
mainittakoon: virallinen kokous on lauantaina 22 p:nä klo 11 a. p., uusien jäsenten installatsioni
sunnuntaina 23 p:nä klo 10 a. p., johtajan esitelmä klo 2 i. p. ja iltakokous klo 7 i. p., vuosijuhla
Kansallisteatterissa lauluineen, soittoineen, esitelmineen ja näytelmineen klo 12 päivällä maanantaina
24 p:nä. Suljetut looshikokoukset ovat lauantaina klo 6 i. p., maanantaina klo 7 i. p. ja sitäpaitsi
tiistaina ja keskiviikkona. Kokoukset pidetään Suom. Lyseolla, Vladimirink. 8.
Helsingin luennot ja kysymysillat ovat säännöllisesti jatkuneet.
Jyväskylän Ruusu-Risti-ryhmä toimeenpani huhtikuun alkupuolella matinean kaupungin
kunnallistalolla, joka juhlatilaisuus onnistui erittäin hyvin sikäläisten päivälehtien arvostelujen mukaan.
„Yleisöä oli kokoontunut melkeinpä huoneen täydeltä ja seurasi se valikoidun ja kauniin ohjelman
suoritusta ilmeisellä mielenkiinnolla,“ lausui m. m. Keski-Suomalainen. Ja Keski-Suomi totesi, että
„tilaisuus kokonaisuudessaan teki hillityn, hartaan vaikutuksen läsnäolleisiin, erikoisesti onnistuneen,
ripeän järjestelynsäkin takia.“ Jyväskylän voimakas ja henkevä ryhmä on vuosikymmeniä tehnyt
uutteraa työtä ja on viime vuosina saanut iloita työnsä menestyksestä.
Varkaudessa on, paitsi suomalaista Ruusu-Risti-ryhmää, ruotsalainen lukupiiri, jossa on luettu
kirjaa Christosophia ja keskusteltu sen johdosta. Suomalaisessa ryhmässä on keskusteltu helmikuun
Ruusu-Ristissä olleen kirjoituksen „Materialismi vaiko teosofia“ johdosta, ja ovat jäsenet kirjoittaneet
aina eri kokouksiin vastauksensa eli pienen esityksen elämänkatsomuksestaan.
Helsingin Ruusu-Ristin ompeluryhmä piti kevätmyyjäisensä toukokuun 8 p:nä ja oli myyjäisten
yhteyteen järjestänyt sangen onnistuneen ohjelmallisen iltaman. Lehtemme huhtikuun numerossa olisi
pitänyt kehoittaa Ruusu-Ristin jäseniä läheltä ja kaukaa valmistamaan sopivia töitä tai lähettämään
jotain myyjäisiä varten. Se kehoitus jäi tekemättä, koska Ruusu-Risti ei huhtikuun aikana ilmestynyt,
mutta olkoon tämä uutinen kehoituksena vastaisuuden varalle. Ompeluseuralla on myyjäisensä taas
jouluna, ja puheenjohtaja (rouva A. Koskenmaa, Helsinki, Konstantininkatu 13 A) vastaanottaa
varmasti ilolla aina töitä y. m. lahjoja.
Kansanopiston perustamista koskeva kirjoitus saapui juuri Amerikasta ja tulee julkaistavaksi
elokuun numerossa. Aate siis elää . . . ja varmasti jossain muodossa toteutuu.
Ylös kuolleista on nimenä Toivo Uuskallion kirjalla, josta ensimäinen osa „Uskonto“ ilmestyi
pääsiäiseksi. Tämä kirja on huomattava sen varman ja tietoisen kokemuksen nojalla, joka sen sivuilta
uhkuu. „On melkein kuin kuulisi P. E:n puhuvan“, arveli eräs lukija, jota vastoin kirja toisen mielestä
paikotellen tuntui hieman kiihkoisalta. Iloita täytyy siitä, että Mystica on ryhtynyt teosta julkaisemaan,
sillä innostavaa ja nostavaa lukemista se on. Paljon henkistä viisautta kätkeytyy kirjaan.
Mystican kustannuksella on ilmestynyt Buschin kirja Himojen tulet, hinta 15:─, sid. 25:─.
Mysticalla on tekijän antama oikeus julkaista suomeksi kaikki majuri Buschin teokset. Seuraava
numero, joka ilmestyy on „Tuhat viisisataa vuotta elämästäni“.
Toivo Uuskallion „Ylös kuolleista“ nimisen teoksen toinen osa „Valistus“ ilmestyy Mystican
kustannuksella helluntaiksi.
(Ruusu-Risti 1926 Toukokuu N:o 5, s. 159-160)

