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thiếu nữ việt vượt đèn đỏ, gây tai nạn, chết tại chỗ

Tin Orange - Một cô gái tên Xuân Trần 30 tuổi, một mình lái chiếc Toyota màu xanh lục, trong
khi chạy về hướng Đông trên đường Taft, đã vượt đèn đỏ gây tai nạn một số xe khác hôm Thứ Bảy,
cô đã tử nạn tại chỗ. Hai tài xế khác bị thương được đưa ngay vào bệnh viện với tình trạng không
nguy hiểm đến tính mạng. Tai nạn xảy ra tại ngã tư East Taft Avenue và Tustin Street thuộc thành
phố Orange, gần cầu vượt xa lộ 55 lúc 11 giờ 4 phút sáng. Trung Sĩ Cảnh Sát Fred Lopez cho biết
mọi người đều lái xe đúng luật ngoại trừ người tài xế bị thiệt mạng. Nhân chứng kể lại rằng cô Xuân
phóng xe thật nhanh khi vượt đèn đỏ. Taft Avenue hết đường khi tiếp giáp với Tustin Street nhưng
cô Xuân có vẻ như không định quẹo xe về hướng nào cả, và người ta nhìn thấy người tài xế này
chạy thẳng qua đèn đỏ, không rõ vì sao không chịu chậm lại hay ngừng để chờ đèn, có thể thắng xe
bị hư hoặc cô mất tay lái.
Chiếc Toyota đâm sầm vào một chiếc xe tải pickup truck cỡ lớn đang
chạy về hướng Nam trên đường Tustin và tiếp tục chạy, rồi húc vào một bờ tường của nhà máy điện
cao thế ở phía Đông con đường. Chiếc xe tải lật nhào, đụng phải một chiếc xe Ford nhỏ đang chạy
lên hướng Bắc đường Tustin ở ngay ngã tư. Chiếc xe tải tiếp tục bị xoay vòng, đụng vào một chiếc
Toyota màu vàng đang đứng chờ để quẹo vào đường Taft đi về hướng Đông. Mảnh vỡ do tai nạn bắn
trúng một chiếc Dodge màu đen đang đi lên hướng Bắc của đường Tustin. Tài xế của xe tải lẫn xe
Toyota màu vàng đều bị thương. Cuộc điều tra đang được tiến hành.
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