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FRANCA RESPUBLIKA
LIBERECO EGALECO FRATECO

PARIZA KOMUNUMO
KOMITATO POR PUBLIKA SAVADO
AL LA PARIZA POPOLO
CIVITANOJ,
La pordo de Saint-Cloud, sieĝita samtempe de la kvar flankoj, pro la fajro ekde Mont-Valérien, la
monteto Mortemart, Moulineaux kaj Fort d'Issy, liveritaj pro la perfideco; la pordo de Saint-Coud
estas perfortigita de la Versajlanoj, kiuj estas disvastigintaj sur parto da la pariza teritorio.
Ĉi tiu malvenko, anstataŭ ol faligi nin, devas esti energia stimulilo. La Popolo, kiu
detronigas la reĝojn, kiu detruas la Bastijlojn; la Popolo de 1789 kaj de 1793, la Popolo de la
Revolucio, ne povas perdi en unu tago la fruktojn de la emancipo de la 18a de Marto.
Parizanojn, oni ne povas dizerti la entreprenatan lukton; ĉar ĝi estas la lukto de la estonteco kontraŭ
la pasinteco, de la Libereco kontraŭ la despoteco, de la Egaleco kontraŭ la monopolo, de la Frateco
kontraŭ la submeto, de la Solidareco kontraŭ la egoismo de la subpremantoj.

AL LA ARMILOJ!
AL LA ARMILOJ! Parizo kovriĝu per barikadoj, kaj malantaŭ tiuj improvizitaj muroj ĵetu denove
al siaj malamikoj sian milit-krion, fier-krion, defi-krion sed ankaŭ venk-krio; ĉar Parizo, kun siaj
barikadoj, estas nekonkerebla.

Leviĝu la pavimo de ĉiuj stratoj: unue ĉar la malamikaj klugoj, kiam falas sur grundon, estas malpli
danĝeraj; poste ĉar la pavimeroj, novaj defend-rimedoj, devos esti akumulata, je regula distanco, en
balkonoj de superaj etaĝoj de domoj.
La revoluciema Parizo, la Parizo de la grandaj tagoj, plenumu sian devon; la Komunumo kaj la
Komitato por Publika Savado plenumos la sian.
En la urbodomo, 2an prerialo de la jaro 79.
La Komitato por Publika Savado
Ant. ARNAUD, E. EUDES, F. GAMBON, G. RANVIER.

