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 ВАШИНГТОН - Два ученика су убијена, а њихов наставник је рањен данас у школи у Де
Мојну, у америчкој савезној држави Ајова, у пуцњави након које је полиција ухапсила
тројицу осумњичених.

  Локална полиција је саопштила да су њихове екипе позване у школу, нешто пре 13
часова по локалном времену, преноси АП.   

Додају да су полицајци који су стигли на лице места затекли два тешко повређена
ученика и да су одмах започели реанимацију.

  

Ученици су преминули у болници, а учитељица која је повређена је у тешком стању.

  

Отприлике 20 минута након пуцњаве, полиција је саопштила да су полицајци зауставили
аутомобил у којем су се налазила тројица осумњичених који су одговарали описима
очевидаца.
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Полиција је саопштила да је један од осумњичених побегао из аутомобила, али су
полицајци успели да га ухвате.

  

Нова пуцњава у Калифорнији, седморо убијено, осумњичени ухапшен

  

САН ФРАНЦИСКО - Седморо људи је убијено у две одвојене пуцњаве у Калифорнији, на
једној фарми печурака и шпедитерској компанији јужно од Сан Франциска, а
осумњичени је ухапшен, саопштено је из канцеларија шерифа округа Сан Матео.

  

Нападач је идентификован као 67-годишњи Чанг Ли Зао.

  

Он је, без опирања, ухапшен два сата после напада у понедељак, пошто је његов
аутомобил примећен на паркингу једне од полицијских станица округа Сан Матео,
објавио је Сан Франциско Кроникл, а преноси Глас Америке.

  

У његовом аутомобилу је пронађено оружје.

  

Званичник округа Сан Матео, Дејв Пајн, саопштио је да су четири особе убијене на
фарми печурака, а три у шпедитерској фирми на периферији града Халфмун беј, на око
50 километара јужно од Сан Франциска.

  

Још се не зна на који начин су две пуцњаве повезане, иако је Пајн изјавио да је
осумњичени радио за једну од те две фирме.

  

Нападача је описао као "незадовољног радника."

  

"У овом тренутку не постоји претња за друге грађане", саопштено је из канцеларије
шерифа округа Сан Матео.
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На телевизијским снимцима виде се полицајци како приводе једног мушкарца који се није
опирао хапшењу. На снимцима из ваздуха виде се полицајци како прикупљају доказе на
фарми са десетина стакленика.

  

Само два дана раније, 11 особа је убијено у пуцњави у једној плесној дворани у јужној
Калифорнији.

  

Гувернер Калифорније Гавин Њусом написао је на Твитеру да је био у болничкој посети
жртвама масовне пуцњаве у гарду Монтереј парк кад су га обавестили о још једној
пуцњави, овај пут у Халфмун беју, што је описао као "трагедију над трагедијама, преноси
АП.

  

Полиција сумња да иза убиства 11 особа у плесном студију стоје лични мотиви

  

Истражитељи у Калифорнији покушавају да утврде зашто је 72-годишњи мушкарац у
суботу отворио ватру у плесној дворани близу Лос Анђелеса и убио 11 особа пре него
што је извршио самоубиство неколико сати касније.

  

Осумњичени, који био је редован гост у плесној дворани, држао је неформалне часове и
чак се састајао са бившом женом на том месту, према пријатељима и медијским
извештајима, преноси Ројтерс.

  

Нападач идентификован као Ху Кан Тран, испалио је 42 метка на прослави Лунарне
Нове године у популарном плесном студију Стар, у претежно азијско-америчком граду
Монтереј Парк, источно од Лос Анђелеса.

  

Број мртвих је порастао на 11, након што је још једна соба подлегла ранама у понедељак
у болници, где је након инцидента укупно хоспитализовано 10 особа, од тога седам у
критичном стању.
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Око 20 минута након пуцњаве у Монтереј Парку, Тран је ушао у још један плесни клуб у
оближњем граду Алхамбра.

  

Међутим, присутни грађани су му отели пиштољ пре него што је могао да запуца и тако
према наводима полиције, вероватно осујетили други напад.

  

Тран је затим побегао, а око 12 сати касније, полицајци у граду Торенсу, такође близу
Монтереј Парка, пришли су белом комбију који је он возио.

  

Затим су чули пуцањ, када је осумњичени извршио самоубиство.

  

Иако власти још нису утврдиле мотиве овог злочина, појавили су се неки детаљи из
Трановог живота, који могу да помогну истражитељима, преноси Ројтерс.

  

Тран је бар једном раније имао сукоб са законом, а 1994. године ухапшен је због
незаконитог поседовања ватреног оружја, рекао је новинарима шериф округа Лос
Анђелес Роберт Луна.

  

Према подацима са интернета, Тран је имао активну дозволу за вожњу камиона и био
власник компаније "Труцкинг Инц", са поштанском адресом у Монтереј Парку.

  

Живео је у подручју Лос Анђелеса од најраније 1990-тих и често је посећивао плесне
дворане, укључујући и ону коју је напао у суботу вече.

  

Адам Худ, који је годинама од Трана изнајмљивао стан у једној згради у подручју Лос
Анђелеса, изјавио је за Ројтерс да је Тран био агресивна, сумњичава особа и да није
имао много пријатеља.
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Међутим, волео је да плеше, што је у великој мери била његова једина друштвена
активност.

  

Худ каже да се Тран жалио да га људи у плесној дворани Стар "оговарају".

  

Претрес након пуцњаве открио је да је Тран код куце имао стотине комада муниције, где
истражитељи верују да је сам правио пригушиваче, рекао је Луна.

  

Градоначелник Монетереј парка, Хенри Ло, изјавио је да истражитељил разматрају
"личне односе", као могући мотив.

  

Тран, који је често долазио у ту плесну дворану, можда желео да убије своју бившу
супругу,која је такође посећивала то популарно место на коме се су преко око две
деценије и упознали, рекао је Ло.

  

Током 7. и 9. јануара, Тран је посетио полицијску управу у Хемету, малом граду око 90
минута источно од Монтереј парка у којем је живео, како би изнео раније оптужбе за
превару, крађу и тровање у које је умешана његова породица у периоду од 10. до 20.
година раније, наводи се у саопштењу полиције од понедељка.

  

Тран је рекао да це се вратити са документацијом, али се никада није вратио, наводи се
у полицијском саопштењу.

  

(Танјуг)
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