
Din ce in ce mai putini protestatari la Sibiu
De zece zile, sibienii protesteaza pe strazile orasului. Numarul lor este insa mai mic de la o zi la alta si
parca nici vocea nu ii mai ajuta. Se fac, totusi, destul de bine auziti cu vuvuzele, cu un saxofon, cu
fluiereIeri seara, doar c]teva sute de oameni au mai participat la mars, spun cei care i-au insotit pe
protestatari pe tot drumul din Piata Mare pana pe Bulevardul Mihai Viteazu si retur. Nici sambata seara,
numarul nu a fost mai mare. Liderii Asociatiei Sibiu. Decembrie '89 spun ca protestele vor continua si ca
cel mai probabil astazi vor merge la Primaria Sibiu pentru a cere prelungirea autorizatiei de protest pana
in data de 30 ianuarie. 
  
  Adunarea in Piata Mare
  
  C]teva sute de oameni au venit cu steaguri, cu vuvuzele si fluiere la locul de intalnire din ultimele 10
zile: la ora 18, in Piata Mare. Dupa ce a inconjurat de cateva ori Piata Mare, multimea s-a deplasat pe
traseul Nicolae Balcescu - Piata Unirii - Calea Dumbravii - Bulevardul Mihai Viteazu si apoi s-au intors,
pe aceeasi ruta, in Piata Mare. Pe parcurs, numarul sibienilor a crescut.
  
  Un barbat a lesinat in fata la Fisc
  
  Un singur incident a avut loc pe toata durata mitingului de ieri. Unui barbat in varsta i s-a facut rau.
Acesta a fost vazut imediat de un jandarm, care l-a sprijinit si a sunat la 112. "Colegul nostru l-a vazut pe
barbat impleticindu-se si l-a scos din randul manifestantilor. L-a intrebat daca se simte bine si omul a
negat. A fost scos pe margine si colegul nostru a vorbit cu el pana cand a sosit echipajul SMURD pe care
l-am solicitat ", a spus Alexandru Costea, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi al judetului
Sibiu. Medicii l-au preluat pe barbat si l-au dus la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta pentru ingrijiri
medicale. 
  
  Sibienii nu il uita pe Sonoc
  
  De fiecare data cand ajung in zona blocului 11 de pe bulevardul Mihai Viteazu, acolo unde seful
Galeriilor de Arta de la Muzeul National Brukenthal a fost ranit cu un ghiveci aruncat de la etaj, sibienii
se opresc sa huiduiasca. Ei striga "Criminalul, criminalul ", referindu-se la cel care a fost la un pas de a-l
omori pe Alexandru Sonoc. Desi incidentul a avut loc in urma cu aproape o saptamana, Politia nu l-a
identificat pe cel care i-a pus muzeografului viata in pericol.
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