Tien varrelta.
Helsingin Ruusu-Risti-luennot alkoivat lokakuun 30 p:nä, jolloin aiheena oli Elämän kokemusten
taika. Marraskuun 6 p:nä oli aiheena Elämän maakokeet, 13 p:nä Elämän tuli- y.m. kokeet.
Helsingin kysymysillat eivät vielä ole päässeet alkamaan, koska entinen Stenmanin Taidepalatsi
yhä on muutosten ja korjausten alainen.
Helsingin Rauhan liitto järjesti t.k. 13 pnä julkisen kokouksen, johon m.m. Ruusu-Ristin johtaja
oli pyydetty esitelmöimään aiheesta Rauhantyö ja kristinusko.
Jyväskylän Ruusu-Ristillä oli tupaantuliaisjuhla uudessa Temppelissään t.k. 6 pnä. Oma väki ja
paljon vieraita keräytyi ihailemaan tosin vielä keskeneräistä mutta jo silti kaunista Temppeliä. Mieliala
oli kyyneleisen herkkä. Ohjelmassa oli Akseli Stenbäckin tervetuliaispuhe, Otto Keskisen lukema
Pekka Ervastin esitelmä Johanneksen evankeliumista, Ruusu-Risti-kuoron laulua, Terttu Pajusen
herkkä lausunto, Lyyli Kolkkalan satu ja Jussi Pohjanmiehen soittoa aina silloin tällöin väliin.
Herttainen ja onnentuntuinen oli ilta alusta loppuun. Jyväskyläläiset ovat todella antaneet toisille
Ruusu-Risti-loosheille rohkaisevan ja seurattavan esimerkin; ja tämän yhteydessä on muistettava, että
jotkut toisetkin maaseuturyhmät ovat yrittäneet toteuttaa oman kodin ajatusta, joskin
vaatimattomammassa muodossa, kuten Lieksan ja Terijoen ryhmät.
Jyväskylän luku-, tutkimus- ja laulupiiri taiteilija Pohjanmiehen johtamana alkoi myös
toimintansa t. k. 6 pnä. Melkein kaikki entiset „piiriläiset“ saapuivat ja useita uusia.
Oulun Ruusu-Risti alkoi työskentelynsä lokakuussa. Jäsenet kokoontuvat toistensa luo ja tutkivat
yhdessä kirjaa „Suuret uskonnot“. Sihteeri kirjoittaa: „Koetin saada huonetta N.N.K.Y:ltä, että
olisimme ompeluseurana kokoontuneet, mutta ei annettu, vaikka tuntevat meidät ja saamme muihin
tarkoituksiin ilolla. Luulen, että aina olisi joku asianharrastaja, jos olisi huone, mutta ei heitä saa
perheisiin“.
Varkauden Ruusu-Rististä kirjoitetaan: „Ryhmän toiminta on tullut paljon virkeämmäksi sen
jälkeen kun saimme huoneen, jossa voimme kokoontua. Joka viikon tiistai-ilta on meillä julkinen
esitelmätilaisuus ulkopuolella oleville. Jokainen jäsenistä vuorotellen pitää lyhyen esitelmän, sitten on
runo, yhteislaulua ja lopulta luemme. Olemme jo kokoontuneet 6 kertaa ja lukeneet kirjaa „Jumala ja
onni“ sekä kirjasta „Uudestisyntyvä Suomi“. Tilaisuudessa on ollut aina vieraita.
Turun Ruusu-Ristin työ kulkee entisissä uomissaan. Maanantai-illat ovat hartaasti odotettuja.
Silloin aina luetaan ääneen joku P. E:n esitelmä. Tilaisuudet ovat sivullisiakin varten, ja jäsenet
toivovat, että yhä useampia ihmisiä tulisi esitelmiä kuulemaan.
Viipurin Ruusu-Risti alkoi toimintansa syyskuun 11 p:nä ja päätti joka kuukauden ensimäisenä
sunnuntaina järjestää julkisen ohjelmallisen kokouksen Merkur-liiton huoneustossa. Kahdessa
tähänastisessa kokouksessa on Onni Tiainen pitänyt esitelmän.
Lasten Ruusu-Risti Helsingissä alkoi työskentelynsä t.k. 6 pnä. Sen kokoukset pidetään klo 2
sunnuntaisin Mystican huoneustossa, Heikinkatu 10. Johtajana on Annikki Reijonen.
Kirjakauppa Mystica avaa piakkoin haaraliikkeen Unioninkadun 45:ssä Helsingissä.
Venäjäksi ilmestyy näinä päivinä „Pieni Ruusu-Risti-Katkismus“, kirj. Pekka Ervast. Hinta Smk.
5:─.
Kirjasen julkaisemiseksi monet ovat auliisti antaneet varoja, m.m. viimekeväisessä
vuosikokouksessa. Ne jotka haluavat levittää kirjasta, ilmoittautukoot ystävällisesti Annikki
Reijoselle, os. Pakinkylä, Tonttula.
Ruusu-Risti-Näytelmäseuran ovat muutamat innokkaat nuoret perustaneet Helsingissä. Johtajana
toimii taiteilija Bertha Lindberg ja paraikaa harjoitellaan otteita Maeterlinckin kappaleesta, „Sininen
lintu“.
Merkillinen teos on ilmestynyt Mystican kustannuksella. Tämä on Esikko Koitereen „Kaksi
todellisuutta“, josta puhutaan tarkemmin toisessa paikassa lehteämme.
Kohtalon koulussa, Veikko Palomaan muistelmien ensimäinen osa, joka ilmestyi 1915, on
saatavissa tekijältä, os. Jurva, Peltola. Sen hinta on Smk. 50:─.

Maikki Friberg'in väsymätön ja uhrautuvainen henki on jättänyt maallisen majansa ja siirtänyt
työkenttänsä toiselle puolelle missä ulkonaiset olosuhteet eivät kykene asettamaan esteitä ja vaikeuksia
hänen toiminnalleen. Vaikka fyysillinen taso kadotti suurenmoisen auttajan, ei älyn terävyys eikä
sydämen hellä huumori ole jättänyt Maikki Fribergiä nyt kun hänelle on avautunut tuonelan
väririkkaassa maailmassa uusi ja odottamaton auttamisen ja rakastamisen mahdollisuus.
Ruusu-Ristin tilauslista 1928 jaetaan tämän numeron mukana.
Ruusu-Risti 1927 Marraskuu N:o 9, s. 371-372

