Tien varrelta.
Helsingin suomalaiset Ruusu-Risti-luennot alkoivat sunnuntaina syyskuun 27 p:nä klo 12
päivällä. Nämä sunnuntailuennot ovat nyt siirtyneet entisestä paikastaan suomalaisen reaalilyseon
avaraan ja tarkoituksenmukaiseen juhlasaliin. Esitelmöitsijä on tähän mennessä puhunut täysille
huoneille, ja onkin ensimäisen sarjan aihe ollut erikoisen kiintoisa: Kristus kuoleman portilla.
Helsingin kysymysillat alkoivat lauvantaina syyskuun 26 p:nä klo 8 illalla ja jatkuvat entiseen
tapaansa Stenmanin suuressa näyttelysalissa.
Ruusu-Risti-lainakirjasto Stenmanin vestibyylissä on auki klo ½ 8─8 i. p. lauvantaisin. Se on
eräältä jäseneltämme saanut arvokkaan lahjan: sokeakirjaimilla painetun kirjan (P. E:n
»Ruusu-Risti-Katkismus»), jonka työn lahjoittaja itse on suorittanut.
Uudet kirjamme. Painosta on valmistunut: Jos Kristusta seuraisin, kirj. J. R. Hannula.
Ruusu-Risti-Kirjasto n:o 25. Hinta 12:─, sid. 20:─.
Tohtori Annie Besant, Teosofisen Seuran presidentti, täytti lokakuun 1 p:nä 77 vuotta.
Ihmeteltävä ja ihailtava on hänen elinvoimansa ja työkykynsä.
Valonmajan lastenkodin perustaja, neiti Reijonen, kertoo meille hankkeensa syntyhistoriasta m.
m. seuraavaa:
Olin Kirvussa, luonnonparantolassa, Vegetaarisen yhdistyksen vuosijuhlassa. Siellä oli meitä neljä
teosofia joukossa. Yksi heistä, hra Martens Viipurista, vanha teosofisen seuran jäsen, joutui
vierustoverikseni aterioilla. Meillä oli jotain hyvin läheistä yhteisymmärryksessä, ja siksi jouduimme
juttelemaan koko lailla keskenämme. Ja mitä hän ehdotti? »Perustakaa koti orpolapsille. Kasvattakaa
heidät teosofisessa hengessä luonnon läheisyydessä j. n. e. Minä olen Viipurin lastensuojelulautakunnan valvoja ja voin Teille yllinkyllin toimittaa lapsia!» »Mutta sallitaanko minun kasvattaa
heitä pikku teosofeiksi ja saanko antaa heille kasvisruokaa?» »Se, että olette teosofi, on vain ansioksi.
Meillä on Raivolassa suurenmoinen lastenkoti. Sen johtajatar Henni Turunen on teosofi, ja hän on
saanut erinomaisia tuloksia Viipurin lastensuojelulautakunnan mielestä. Mitä kasvissyöntiin tulee, ei
se ole esteenä, kun vain terveys säilyy ja toivottavasti paranee. Niin että tuumikaa asiaa. Sinä minusta
olisi juuri Teille työmaa.»
Matkustin pääsiäisenä Helsinkiin ja menin Bertil Nybergin puheille, joka on Ester Ståhlbergin
»Koteja kodittomille» -yhdistyksen johtaja. Kerroin hänelle haluni. Hän suuresti kehoitti minua siihen
työhön. Ja hän erinomaisen selvästi ymmärsi ajatuksen rajalla, jossa sanoin tarvittavan sellaisen
koulun ja kodin, jossa venäläiset ja suomalaiset lapset kasvaisivat yhdessä oppiakseen tasoittamaan
kansallisuuseroja. Hän kertoi m. m. eräästä nuoresta tohtorista, Erik Lindebergistä, joka antroposofina
oli paraikaa alkamassa yhteisillä varoilla koottua lastenkoulua rajalle Raivolan aseman luona. Tämä
nuori antroposofi oli ollut Walldorfkoulussa ja ollut tohtori Steinerin mielestä niin sovelias
kasvatustyöhön, että häntä oli pyydetty jäämään hänen kouluunsa Sveitsiin, mutta hän oli Pohjolan
tuntenut kutsuvan häntä työmailleen. Matkustanut Suomeen, saanut innostusta aikaan, varoja oli
koottu, ja tänä syksynä olisi koulun pitänyt alkaa. Sain häneltä kirjeen omaani vastaukseksi, jossa hän
kehoittaa tulla katsomaan luokseen Raivolaan.
Tilaajat huom! Säännöttömyydet lehtemme saapumisessa ynnä osoitteenmuutokset pyydetään
kohteliaimmin heti ilmoittamaan Tampereen Sentraalikirjapainolle, os. Tampere, joka toimii
Ruusu-Ristin postittajana.
(Ruusu-Risti 1925 Lokakuu N:o 8, s. 335-336)

