F R 1t I R T O N O.
BRONISLA W PILSUDSKI.
A

A

A

Na
sko,
gra
vedeco
ka
j aborto
ce laloga
ntojdelainsulo
Sahal
in.
(Daurigo).

En la daüro de kvin tagoj estas al la
naskintino malpermesite kudri , kuiri au iel
labori kaj, se si estas malsana, eê pli longe.
En normalaj cirkonst:rncojn si levigas la sesan au sepan tagon kaj iom post 10m ekokupas sin per s ia êiutaga laboro.
Ankau dum la puerperio Ajnoj estas
tre atentemaj kaj ankorau post la nasko daürigas la masagon. Por mildigi la dolorojn, ili
metas en la rabotajon, per kiu ' ili frotas la
korpon de la malsanulino , pecon da ursa utero
au denton de fera segilo au denove masagas sin per trempita mara bras iko. Generale
Ajninoj sentas post la nasko dolorojn en
la ventro kaj uzas, por ilin eviti, diversajn
rimedojn . Oni do fomentas la sakron de la
malsanulino per seka, varmigita sablo en
mallarga saketo, au oni metas inter la femuroj varmigi tan rabotajon de sambuko, ofte
sangatan, au surmetas sur la ventron \'armigitajn stonojn, envolvitajn en la sama rabotajo au iafoje en herboj.
Se la virinoj sentas dolorojn èe la puerperiaj eligajoj (lohioj ), ili trinkas infuzojn de
diversaj herboj, kiujn ili nomas ,,arakojkina" au .,o-kina". Aü ili kuiras la herbon
,,simos ineka" (Lamium - falsa n urtikon) kaj
altan kreskajon , nomatan ,.hopenu kina" kaj
lavas per tiu êi varrna dekokto la tutan korpon
de la naskin tino. Kiel tre efikaj estas konsiderataj pezaj koraloj, grandaj kiel kolombaj
ovoj , kiujn êiu familio gardas kiel trezoron
kaj la naskintino <levas porti dum la unuaj
.J.-5 tagoj post la nasko .
Por akcdi la eligon de la placenta, ili
êirkaüligas la ventron de la nasldntino per
rnallarga borderajo, elsirita el silka stofo kaj
la malsanulino mem ensoYas sian Îlngron
profonde en la buson, kaüzante tiarnaniere
vomojn; samternpe kun la vomoj eligas ordinare la placen to.
La placenton kaj la membranojn, envol
vitajn en mato, ili elportas el domo kien aj n,
ne malproksime de la loga taj domoj, farante
tion post la sub ira de la suno. Se tamen la
virino naskis dam la nokto, oni povas eljeti
êi tiujn restajojn nur matene .

Bona rimedo, por reven igi la sano n al
malfort igita virino estas, laü opinio de Ajnoj,
branêetoj de taksuso, per kiuj, forte ilin varmiginte, ili êirka ukovras la tutan korpon de
la malsanul ino.
La umbilikon de la infano il i det ranêas
per ordinara tranêilo kaj sursutas la tranè ita n
lokon per pulvorigita rivera kon ko, poste ili
g in êirkaü ligas per peco da drapo. La umbiliko êiam normale kunkreskas kaj umbilikan
hernion êe Ajnoj mi tute ne trovis.
La infanan kapeton Ajnoj dum la unuaj
kùn tagoj rektigas per la manoj, kelkan fojon
en la tago, êar alie, !au ilia opinio, gi farigas
malbonforma; la kapo de, ·as ja esti ronda supre, antaue kaj ma lantaue . Tion ili
ankau celas, rektigante la molan infanan kapeton. I<rom tio dum la sama tempo ili fomentas la kapeton kaj precipe la ve rton per
Yarmaj, molaj rabotajeroj lignaj.
La no,·naskiton ili la\'as jam la unuan
tagon per varma, pura akvo sen ia alrniksajo,
pretigante nur por knabo akvon pli malvarman, kaj por knabineto pli varrnan . Tenante
la infanon super la planko en la rnaldekstra
mano, ili versas la akvon po iornete el la vazo
el betula Selo sur la korpon, frotan te gin per
la dekstra mano. l\Ialpermesite estas versi
akyon el la buso , kiel praktikas Gilakinoj,
èar la infano po, ·us pro tio ekmalsani je la
okuloj.
Tuj kiam la infano nu r estas envolvita
en rindiloj, g i estas nutrata. La unuan tagon
kut ime mamnutras la novnaskiton alia virino ,
havanta ankorau nutrajon. Se tame n mankas
tia virino, la patrino mem devas nutr i la infa non. Se la lakto êe la puerperino longe ne
montri g as, ili metas sur la mamojn specialan
bandagon el mola stofo, subtenontan la sYelintajn kaj dolorantajn mamojn kaj ne allason tan troan mallev igon kaj movigon, au ili smi ras la mamojn per blanka suko, eliganta el
la fibroj de la kreskaJo, simila al kse rante mo
kaj nomata ,,to pie k ara kina u (lakton donanta h erbaJo ). Virinoj, havantaj nesufiêan lakto n,
êe Ajnoj estas eksterodina re malmultaj . Ord ina re Ajninoj havas pli da lakto, ol estas be ·
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zone por la infano kaj mi oftete rimarkis, ke eble tie abortoj okazas pli ofte, êar en la las virino elpremis parton de sia lakto teren, au taj tempoj la logantaro de tiuj lokoj infektigas ofte per siuliso de japanô.j laboristoj, alvenutris samtempe du infanojn.
turantaj por fiskaptado.
Pri rupturo de perineo dum la nasko
Ajno_i nenion aüdis. Sed okazas, k, ·an kam
Ajnoj mem kiarigas la kaüzon de abor toj !au jena maniero:
l. Se la edzo havas
molofte, lœ virino ne povas naski. Mi konis
nur unu vidvon , kies edzino mortis pro tiu sur la peniso pustulon ne sanigantan, oni ne
konsid eras tion kiel malsanon . Se la edzo ne
kaüzo, ear helpi en tia malfellêo ili absolute
kasas êi sian difekton, sed rakontas pri gi al
ne povoscias.
La zorgo pri sano de la naskintino ne la· edzino kaj §iaj parencoj, tiam aborto ne
okazos. 2. Se gra,·eda virino falas kaj forte
êesas tuj post la nasko. Se la virino ne nas·
kontuzigas, s i abortos.
kis en sia domo, sed êe konataj homoj kaj
rapidas hejmen, ili ne ellasas sin el la domo
Koncerne la regulojn por gravedaj mi deantaü, ol pasis dek tagoj. Por sia forveturo
vas antau êio citi la generalan porskribon irapreparas la mastro de la domo, en kiu si gadi dum la gravedeco kiel eble plej multe . Tiam
stis, molan rabota3on, per kiu li sternas la la infano estos malgranda kaj la virino nasboaton au la glitveturilon, destinitan por la kos sen fortaj doloroj. Ju pli proksima estas
forveturanta.
la nasko, des pli utila igas ofta movigado. Se
Komparant e tion, kion mi aüdis pri la male graveda ,·irino tro sidas, la infano igas
nasko êe Gilako j kaj Ajnoj, mi devas kon- granda kaj la Yirino sufe1os kelkajn tagojn,
kludi, ke Ajninoj naskas pli malfacile kaj kun antau ol naski. Dum la gravedeco ili malperpli grandaj doloroj ol Gilakinoj, · malgrau ke mesas mangi la viandon de mara krabo, êar
la situacio de la Gilakinoj estas multe pli malpro tio la ido povas ha vi buson disfenditan
(lepora lipo), kiel la piedo de krabo. Oni ne
oportuna dum la nasko mem, kiel generale,
devas ankau mangi viandon de êta birdaro,
en la familia vivo. Unu el la konataj rusaj
êar alie la infano havos okulojn strabajn kaj
vojagistoj, kiu en la uno de la XVIII jarcento
skribis verkon ,,Priskribo de la tero Kamêatko",
tiel same mo,·ig·antajn, kiel ee birdoj. Tiel oni
dirante pri Ajnoj, logantaj sur la Kurilaj insu - klarigi s al mi unu kazon de lepor a lipo êe
loj, rimarkas, ke la nasko de iliaj virinoj estas
virino el \'ilago ~ajero kaj kai:izon de strabaj
pli malfacila, ol êe la kameatkaj gentoj, ear okuloj êe du fratoj el vilago Takoe.
!au la konfesoj de Kuriloj mem la resanigado
Du monatojn antaü la nasko estas maldaüras êe ili po tri monatoj . .En la jaro 1903 permesite al Yirino spini fadenojn kaj tordi
dum mia êeesto inter Ajnoj mortis kelkajn
snuretojn (el urtikaj fadenoj ), êar êe la infano
tagojn post la nasko 32 jara virino, kiu ha- povas tiel same kunturnigi la intestoj . La savis fortajn dolorojn jam antau la nasko koj mo povus sek,·i, se la graveda volus volvi
dum la nasko falis en senkonscian staton. La fadenojn en bulon. Post sep lunaj monatoj
gra,·eda virino devas eYiti oftajn seksajn riinfano vivis apenau kelkajn tagojn.
Tamen koncerne la abortojn mi aüdis de latojn kun ,·iro, êar la vira spermo povas
multaj viroj kaj vir inoj de tiu êi gento, ke ili eniri en la okulojn kaj bu§on de la infano
kaj g i malbone vidos . Ili rakontas , ke okazatre malofte okazas.
En la daüro de du jaroj (1903 kaj 1904) das êe novn 1skitoj tiom da blanka muko
mi persone skribadis precizan kalkulon pri (kiun ili same kiel spermon nomas "ovemsangoj en la logantaro de la orienta bordo de bie") en la buso, ke or,i ne povas sufiee raSahalino kaj notis en la jaro 1903 du _abor- pidi purigi de gi la buson kaj la nomaskito
mortas, sufokiginte per tiu muko. Post la
tajn kazojn kaj en la jaro 1904 nur unu kà
zon. Entute estis en tiuj êi du jaroj en tiuj nasko la rilato kun viro estas malpermesita
vilagoj po 25 naskintinoj je 147 ri!ate 15:'> dum la daüro de 30 - 40 tagoj.
Rimarkinda estas la opinio de Ajnoj, ke
naskotaugaj virinoj, konsiderante kiel nasko·
gravedigo
ne povas sekvi el unu aü dufoja
taugaj virinojn de 15 gis 51 jaroj. En unu
koito;
la
infano
estas rezultat o de plifoja seksa
el l.a cititaj abortoj mi devis kiel kauzon kon sideri sifilison de la patro; Ajnoj tamen ne rilato. Tial Ajninoj ne konsideras dan ge ra
por si doni sin al viroj kaj timas nur sekscias, ke siQliso êe unu de geedzoj kaüzas
voj n de pli longa amrilato.
aborton.
(Fino sekvos).
La rilatoj sur la okcidenta bordo de Sahalino estas al mi malpli detale konataj kaj
Trad. Regino Fels.
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La paradizo

de Mahometo.

l\1i jam de longe deziregis eksenti la
impresojn, okazigitajn per la uzado de hasiso, èar diversaj allogaj priskriboj incitis
altagrade mian menton. Dum mia studado de
medicino mi ricevis peco n da ekstrakto de
hinda kanabo au »hasiso" kaj mi decidigis
elprovi sur si la influon de êi tiu narkotajo,
je kiu tiel emegas la popoloj de Orient e .
Preminte peceton de èirkau du gra:noj,
mi maèis gin bene, por ke la narkotaJo, intermiksita kun salive , pov u pli rapide kaj pli
forte ef1kiPost k, ·aronhoro mi eksentis, ke mia
kapo pezigas kaj la lange malobeemas. Tre
scivola, kio plue sekvos, mi, ne servestiginte
sin, kusigis en la liton. la agrabla varmeco
disvastigis en mia tuta organisme kaj, kiel
ordinare en la momento de ekdormado, mi
perdis antaùe la konscion, kie kaj kiel kusas
la membroj de mia korpo, tamen mi ne
dormis, êar mi aùdis, kion diris malantau la
mure la dommastro al sia edzino kaj la
infanoj. Gi estis speco de facila dormeto. êu
mi longe dormetis, mi ne povas diri, sed cer te
kelkajn hor ojn, èar, kiam mi est is vel<iginta,
mi ekvidis tra la malfermita fenestre, ke jam
noktigis. Jen antau miaj okuloj lrnmencis
formigi ~ielarkaj ringoj, kiel okazadas, kiam
on i alpremas per fingro au ku seno la okulglobon, tamen tiuj èi rondoj ne malaperadis
sect pli kaj pli kreskadis, pligrandigadis,
kovris la tutan spacon antau mi, fermante
diversspecajn kunligajojn kaj mirindajn multeko lorajn arkaJojn. Sur la ark ajoj formigis kapiteloj kaj subite starigis antau mi
palacoj de nekomparebla beleco orumitaj,
kvazau iluminitaj per la radioj de leviganta
suno. La pejzago estis rara. Sur smeraldaj herbejoj murmuretadis kristalaj torentoj,
graciaj palmoj ekk res kis alte al la !azura
êielo, êie oni vidis florojn en plej diversaj
koloroj kaj formoj, kiajn mi g is nun neniam
estis vidinta: ebriiganta odoro plenigis la
aeron kaj birdoj kun plumajo, brilanta per
diversaj koloroj de juveloj, transflugadis de
branêo sur braneon, pepante voluptece; super
la floroj movigadis svarmoj de diverskoloraj
kaJ belegaj papilioj. Plej strange estis, ke tuj,
kiam mi ekpensis pri iu bela konstruajo,
kiun mi estis vidinta en mia vivo, g i desegnig is antau mi, formita el marmoroj, ornamitaj
per turkisoj kaj supervers ita pe·r mirinde bela
kaj milda lumo. Kiel en kalejdoskopo pasis
antau miaj okuloj la puntsimile ellaborita turc
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de la katedralo en Burgos, la mauritana temple, aliigita je katedralo en Kordovo, la moskeoj de Marokko, la palace de Alhambra
kaj la mirinde belaj restajoj de temploj sur
la ,,Forum Romanum" kaj en la èirkauajoj
de Neapolo. Iliaj harmoniaj linioj desegn iga dis mirinde pure sur la [azura fono de
êielo kaj la suno ekflamigadis orecaj n fajrerojn sur êio, kio min êirkauis. Mi malfermadis
large okulojn, por konvinkigi, ke tio, kion mi
vidas - mi vidas maldorme kaj ne dorme.
l\Ii ne dormis, èar mi lauvole kreadis vidajojn, konvinkiginte, ke êion, pri kio mi nur
estes ekpensinta, mi tuj ekrigardos tiel belîgitan, kiel nur la plej brila imago povas gin
fari.
Kia domago, mi ekpensis, ke al êi tiuj
mirindaj ridajoj ne alîgas muziko. En la ·
sama momento, kiam tiu êi pense ekfulmis
en mia kapo, mi ekaudis el malproksime la
sonojn de alproksimiganta kapelo, kiu ludis
mian amatan marson el "La Profeto". Kiam
la eho de la finalo kome ~cis malfortigi, formigis el la malaperantaj ie en ma lproks imo
tonoj la polonezo de Chopin. La tonoj kunigis , potencigis, alproksimigis kaj atingis forton,
neniam ankorau de mi auditan. Tiu êi neridebla muziko mem prezentigadis en iaj eielarkaj koloroj. La ho roj alternadis kun solistaj kantoj, mirinde dolêaj, kunfandigantaj
kun la sono de citroj êu liutoj, unuvorte gi
estis miraklo muzika, pri kiu mi neniam eê
revis.
Post momento mi ekdeziris aeron kaj spacon kaj tuj, kiam êi tiu deziro ekfulmis en
la kapo, mi ekvidis grandan lazuran riveron,
surdesegnitan per blankaj strioj de saumo.
~li \·ekigis sur orec~ boato, el kies rnastoj
pend is silkaj veloj . Cie f1ugpendad1s f1agetoj,
brilantaj per di\-ersaj, èielarkaj koloroj. Sur
la bordoj staris belegaj portikoj. Gigantaj kres kajoj kovris la rad ikojn de g randega j palmoj
kaj figujoj, kreskantaj êe la bordo de la ri·
vero. mirindaj reginoj de riveregoj ;-.lissisipi
kaj Amazone, ferminte siujn rozajn kalikojn
balancigadis sur la malpezaj ondoj. Diverskoloraj kri zantemoj, kiel multekostaj juveloj, pendis malsupren de kolosaj arboj de êi tiu paradiza regio no, meze de kiu mi nagis. Mirinda aromo de Yioloj kaj samb uko plenigis la
aeron kaj karesis la flarsenton. Mi enspiradis
per plena brusto tiujn êi di\·ersspecajn odorojn kaj enspirante, mi notis en la memoro
la impresojn - do mi ne dormis. ~li efek-
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tive estis en ei tiu momento Sardanapalo.
Kiam la pensado suMovis al mi rememoron
pri ia manga}o, mi tuj sentis gian guston, mi
sentis, kiel agrable gi tiklis la palaton, kiel
bonege gi estas farita. Gi mem fluis en la
buson, ne trosatigante kaj ne nauzante per
unuformeco. Mi mangis nekonatajn al mi sudajn fruktojn, mi trinkis mirindajn nektarojn,
mi rigardis earmegajn disvolvigantajn antau
mi, êiam pli novajn formojn de naturo kaj
arto, mi auskultis mirigan, neniam auditan
melodion de tonoj. Ia neesprimeble guega sentajo plenigis tutan mian esta}on.
!'oste miaj revoj transportis min en bildgaleriojn, en skulptartajn muzeojn kaj tuj starigis antau mi la monumentoj de Praksiteles,
Cellini, Canova en tuta pompo kaj formear meco. Kvazau per elektra lumo surversitaj,
pasis antau mi diversaj belulinoj, jen allogante per volupta rideto, jen imponante per
seriozeco kaj majesteco au per beleco kaj
earmo. Mi vidis Virginia'n, pro kiu perdis la
tronon Tarkvinius f1era, mi vidis Veturia'n,
la belan edzinon de Koriolano kaj seriozan
Kornelia'n, la patrinon de Grachoj kaj volup tecan Poppea 'n Sabina'n, la edzinon de Nero,
Beatrifa'n Cenci, Vanda'n, reginon Jadviga'n,
Kleopatra'n kaj eiujn belulinojn, kiujn mi iam
ajn estis renkontinta en vivo au vidis sur la
bildoj. Tiuj ei aperajoj malaperadis unu post
alia en diafana nebulo. Mi estas certa, ke mi
tiam ne dormis, ear la pensoj ripetadis al mi
senêese: pririgardu bone tiujn ei historiajn
personojn, ear vi ilin jam plu ne ridos.
êu tiu èi 5tato longe dauris - mi ne
scias, sed saj nas al mi, ke mi ekdormis meze
de revoj, ear eio malaperis, kiam mi estis
revekiginta. l'vfi rigardis eirkauen: ne ekzist is
eê postsigno de tiuj belaj Yidajoj, kiujn mi
antaüe vidis. Unuaj radioj de matenigo enrigardis la fenestrojn de la êambro kaj êarma
prego de alaüdo sur la kampo sonis en la
aero . La nudaj muroj kaj la ordinara malordo de fraiila êambro faris malagrablan kontraston kun tio, kion mi antau momento estis sentinta kaj vidinta . Mia stato esl is stran-
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D-ro Jebb, tre s atata londona kuracisto,
kuracis unu lordon dum lia malsano. Li atendis po kvin gv ineoj por êiu viz ito, sed ricevis nur po tri. Li suspektis, ke la domoficisto, kiu al li la honorarion donadis, iom de .
la mc,no kasadis por si, tial li volis en delikata maniero pri tio certigi. En eeesto de la
Jordo li intence lasis fali la donitan monon.
La servantaro, levinte gin, redonis la monon
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ga. Malgrau mia nedormado mi povis movi
nek manon nek piedon.
Sajn is al mi, ke mi perdis la korpon kaj
ke mi vivas nur per pensoj. Tia estas certe
la senmorteco de nia animo - mi ekpensis, ear
mi scias, kio estis kaj kio estas, sed mi ne posedas la te ran kovrajon, ear mi gin ne sentas.
Sub ite sende pende de volo mi ekmovi.gis, mi levigis el la lito kaj direktis min al
la fenestro. Kial? Por kio ? Mi ne sciis, sed
mi ne havis fortojn, por deteni mian mova don. Timante, ke mi ekdeziros elsalti el la
fenestro de la dua etago, mi streêis la volon,
por ne iri pluen, kaj tamen mi iris. 11li volis
ekkrii je helpo, sed mi ne povis eligi el la
gorgo ian voeon. Mi sentis en mi du estaJojn - unu , kiu Yolas ion kaj povas gin atingi, duan, kiu ne volas, sed ne povas subpremi la unuan. Tian strangan staton, tian disecon de la volo, mi neniam spertis, nek maldorme, nek ee dorme. La imago prezentis la
tutan dange recon de alproksimigo al la malfermita fenestro je la dua etago, êar gi ne
sciis, kion intencas tiu mia dua "mi". I\Ii
sentis, ke la frunto kovrigis per malvarma
svito. Alproksimigint~ al Ja fenestro mia dua,
senkons cia ekzistajo enYer~is glason da akvo
el karafo. tie staranta, trinkis kaj poste revenis en la liton por granda kontentigo de la
unua parto.
Post momento mi ekdormis denoœ kaj
vekigis, kiam la suno jam staris alte. La tuta
korpo estis kvazau frakasita, malforta, lacigita, la kapo doloregis; en la buso mi sentis malagrablan guston, kiel se mi estus englutinta ian abomenegajon; naüzis min unuvorte mi estis vene111ta.
Kelkaj glasoj da fresa lakto elvokis vom adon kaj poste eksterordinaran malfortecon,
kiu daiiris gis la sekvinta tago, kiam mia
fortika naturo estis venkinta la ruinigantan
efikon de la dangera narkotajo. Belaj estis la
viditaJoj, sed pli bela estas la sano, kvankam
ne en tia mirinda êirkaüajo kaj kun tiel agra ·
blaj impresoj.

J O J.

al la kuracisto, sed li, êiam ankoraü serêante, prigardadis la plankon. Tion rimarkante, la
lordo lin demandis: ,,Gu al vi ankorau io mankas ?" ,,Ankoraü du gvineo j", respondis la
doktoro, .mi havas nurtri". Lalordo,kiudo nadis al li nur tri gvineojn, kiel kuracistan honorarion, komprenis ei tiun aludon kaj Jebb
ricevis aldonan honorarion po du gvineoj por ·
êiu vizito.
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