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Prea multe tragedii au produs sectele în ultimii ani ca
sæ nu se nascæ întrebarea fireascæ asupra esenflei acestor
grupuri de oameni debusolafli, cu devieri comportamentale,
stæpânifli de niøte nebuloase doctrine mistico°ezoterice, unul
cu rædæcini mergând pânæ la începuturile religiilor mono-
teiste, dar øi cu încruciøæri øi contagiuni cu religii orientale,
cu practici tribale. Ne°am obiønuit sæ citim în presæ despre
secta templului Solar, unde un guru septuagenar, mæcinat
de o maladie incurabilæ, dar øi înrâurit de istoria davidi-
enilor a provocat un incendiu catastrofal la un ranch din
Waco (Texas). Sau despre acei disperafli din Guyana, adepfli
ai Templului Poporului, pæstorit de Jim Jones care s°au
sinucis în colectiv. Sau despre inifliaflii din secta Poarta
Cerului sau a Raiului, care au sfârøit printr°o sinucidere
colectivæ la ranchul San Diego din California. Sau secta lui
Moon, cea care a comis øi asasinate.

Desigur cæ un rol mare îl joacæ øi conducætorii spirituali,
aceøti guru moderni, persoane malefice charismatice ca
Moon DiMambro, Jim Jones, David Koresh, Applewhite,
ultimul protagonist al tragediei de la San Diego.

Sunt øi secte care pânæ acum n°au practicat sinuciderea,
dar prozeliflii practicæ un fel de genocid spiritual øi fizic
asupra copiilor, ca Ordinul Apostolic Tabitha’s Place, ræs-
pândit în SUA (Vermont) øi în Franfla (Pirinei). Câte sinuci-
deri colective prin otrævire, împuøcare, drogare, incendiere
mai poate suporta conøtiinfla omului modern, dupæ puseurile
de moarte din Alpii Francezi, Elveflia, Canada øi zborul în
nefiinflæ cætre un OZN din spatele cometei Bopp°Hale?

Introducere 



Un studiu, întocmit la Universitatea Santa Barbara —
California de Melton, directorul unui for „Institute for the
Study of American Religion“ face o statisticæ a sectelor,
consemnând o serie de cifre. Astfel, numai în SUA funcflio-
neazæ peste 5000 de grupuri spirituale de sorginte creøtinæ
øi ezotericæ. În Japonia sectele ce îngemæneazæ øi consti-
tuenfli de sorginte budistæ øi shintoistæ se ridicæ la 1.500.
Pe continentul african fiinfleazæ zeci de mii de „biserici inde-
pendente“ cum sunt catalogate sectele, cifra variind între
15°30.000 de grupuri distincte. Iatæ cæ misionarismul a adus
øi înrædæcinat nu numai credinfla, ci øi marasmul sectant,
o viciere a religiei. Ziarul „Le Monde“ consideræ cæ numai
în Franfla sunt 800 de asociaflii spiritualiste, în care intræ
øi grupæri psihotehnice, cercuri yoga, varii secte creøtine,
grupuri „tolclonce“, satanice, inifliatice, mistice.

Iar aceastæ dereglare în plan spiritual are la origine ca-
renfle ale realitæflii în toate planurile, conducînd la deznæ-
dejde, pesimism, blazare, dezabuzare, contestare. E o frondæ
dupæ ce oamenii au suferit dezamægiri în plan religios când
principiul „homo homini lupus“ a acflionat bestial în lagærele
de concentrare, fie naziste, fie gulagurile comuniste, în plan
øtiinflific dupæ dezastrele nucleare de la Nagasaki øi Hiroøima,
în plan ideologic, dupæ destræmarea sistemului comunist,
în plan medical°sanitar, dupæ ræspândirea virusului HIV
øi înmulflirea cazurilor de SIDA. Øi, desigur, în plan so-
cial°politic, unde acumulærile de nemulflumiri, fie privind
calitatea vieflii, fie putreziciunea sistemului social, anchi-
lozat ori corupt, lipsesc oamenii de perspectivæ. Sæ ne mai
mire atunci aderenfla indivizilor în „New Age“; a noilor
ipostaze religioase? Pentru informarea dvs. e suficient sæ
arætæm cæ Biserica Scientologicæ din SUA are opt milioane
de adepfli. Un numær imens de oameni cât populaflia unei
flæri, mieii Domnului, au plecat pe o cale greøitæ, care duce
la asasinate, jafuri, desfrâu, demenflæ, sinucidere.

Deøi scopurile, ca øi modurile de acfliune ale unora dintre
noile secte au, de cele mai multe ori, un caracter confidenflial,
activitatea pe care o desfæøoaræ le dezminte fæflærnicia reli-
gioasæ, dovedindu°se a fi grupæri criminale cu scopuri ascunse,
dar bine definite de cætre øefii lor. Viafla comunitaræ a unora
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dintre aceste «secte», în beciuri insalubre, case pæræsite,
ingerarea de droguri, practicarea unor ritualuri primitive
pânæ la «arderea pe rug» sau comiterea de aøa zise crime
rituale sunt justificate de apologeflii noilor «religii» ca fiind
cerinfle «divine».

Øi cea mai periculoasæ dintre sectele care propagæ religia
crimei este satanismul. Acesta este cultul cu rata de ræs-
pândire cea mai rapidæ de pe mapamond. Este o sectæ de
un diabolism înfiorætor, cu majoritatea membrilor depresivi,
o capcanæ pentru tineri, inculfli øi ræzvrætifli, devenind un
pericol mondial.

Citind aceastæ carte, scrisæ de un ofifler de poliflie (în
rezervæ), expert în afaceri judiciare, poate cæ væ vefli îngrozi
aflând de ce sunt în stare sectele criminale, dar, în acelaøi
timp, ea trebuie sæ constituie pentru noi tofli un semnal de
alarmæ, întrucât unele din aceste secte øi în special sata-
nismul au pætruns øi în România.

Sectele criminale reprezintæ un coømar ce tulburæ visul
oamenilor dintotdeauna: binele semenilor, fericirea øi armo-
nia universalæ.

AUTORUL
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PARTEA I

SECTELE CRIMINALE ÎN LUME





Sectele, sursæ de venituri 
pentru „mentorii spirituali“

Sectele atât de vestite în lumea întreagæ, se pot carac-
teriza prin douæ cuvinte: bani øi sex. Sexul le ajutæ sæ°øi
domine adepflii. Rapoartele parlamentare din multe flæri
dovedesc cæ aceste organizaflii au o concepflie foarte largæ
asupra sexualitæflii øi un mare apetit financiar. În Franfla
încæ se mai cautæ mijloace de luptæ împotriva lor, în ciuda
faptului cæ guvernul american pretinde, færæ sæ aibæ dovezi,
cæ libertatea religioasæ este primejduitæ în Europa.

Abuzuri fæcute în numele ritualurilor

„Sunt adeværate izvoare de bani“ a fost caracterizarea
fæcutæ sectelor de cætre Jacques Guyard øi Jean°Pierre
Brard, autorii anchetei parlamentare intitulate „Sectele øi
banii“. Dat publicitæflii, raportul a dovedit cæ miøcarea sec-
taræ a câøtigat, în ultimii ani, în mercantilism, ceea ce a
pierdut în spiritualism.

Organizafliile cele mai bogate sunt „Martorii lui Iehova“
øi secta denumitæ „Scientologia“, prima dispunând în Franfla
de un patrimoniu de un miliard de franci. Lor le urmeazæ
sectele „Seka, Sakkai, Biserica neo°apostolicæ, Antrosofia
øi Dianova“ (noua denumire a Sectei Patriarhiei).

Având un parc imobiliar de 100 de miliarde de franci,
Dianova este exemplul cel mai reprezentativ pentru struc-
turile comerciale sectare. Lucien Engel°majer, fondatorul
sectei, a construit un veritabil imperiu economic, cuprin-
zând, printre altele, o serie de construcflii camuflate într°un
paradis fiscal: o casæ în Elveflia, patru la Luxemburg øi douæ
în Liechtenstein.



Pentru a°øi mæri resursele, liderii exploateazæ vulnera-
bilitatea adepflilor, cu ajutorul unei stabile manipulæri men-
tale. Ei intræ astfel în posesia unei averi lichide colosale.
Anchetele au demonstrat, de exemplu, cæ una dintre secte
a transferat 14,7 milioane de franci în Italia, prin bilete de
bancæ.

Nemulflumindu°se doar cu banii, unii „maeøtri“ merg mai
departe. Ei abuzeazæ fizic de adepflii lor, ascunzându°øi
nelegiuirile sub acoperirea unor ritualuri fæcute în altare
øi alcovuri secrete. Dar uneori scandalurile izbucnesc øi
dezvæluie feflele acestor false divinitæfli: Guy°Claude Burger,
un papæ cu barbæ roøie, Iso, un iluminat lubric, Gilbert
Bourdin, un „mesia cosmoplanetar“, David Berg, liderul „Co-
piilor lui Dumnezeu“, acuzat de incest, sau Lucien E., creato-
rul celei mai periculoase secte, cea a Patriarhiei.

„Liturghiile“ sexuale disimuleazæ gustul lor pentru lux
øi dorinfla de putere. Sectanflii au înfleles cæ, dacæ reuøesc
sæ treacæ de cele mai intime frontiere ale individului, au
acces, printr°un nivel superior de dominaflie, la toate datele
ce îi intereseazæ. Isabelle Sebagh, care øapte ani a fæcut parte
din secta Iso°Zen, îøi aminteøte discursul prin care „guru“°ul
lor încerca sæ°i convingæ: „energia voastræ, centralizatæ la
nivelul sexului, trebuie sæ se orienteze spre nivele superi-
oare ale fiinflei voastre. Când vefli începe sæ simflifli efluvii
subtile, atunci vefli atinge orgasmul cosmic“. Iso, care pretin-
dea cæ are legæturi cu extratereøtrii, le cerea ca, în mo-
mentele în care se aflæ în transæ, sæ°øi lepede veømintele,
pentru a putea accede astfel la o altæ dimensiune.

Extravaganfla sectanflilor — un mijloc 
de a se identifica

„Sanctitatea“ sa Hamsa Manarah, pe numele sæu ade-
værat Gilbert Bourdin, era cunoscut pentru extravaganflele
sale. În reøedinfla sa din Mandarom (Provence), el îøi obliga
adepflii sæ lupte pe cai, cu un pumnal într°o mânæ øi un
clopot în cealaltæ. Totul pentru a alunga demonii de pe alte
planete. Îmbræcat, la rândul sæu, în hainæ militaræ, el în-
cerca astfel sæ salveze Pæmântul de Satana. Dar când dorea
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sæ°øi impunæ „divinitatea“ asupra adepflilor, devenea mult
mai prozaic. Florence Roncaglia povesteøte cæ: „guru“°ul a
violat°o sælbatic când ea nu avea decât 14 ani. Fata øi°a
acuzat mama cæ ar fi oferit virginitatea ei „guru“°ului pentru
a obfline diferite favoruri. Florence, împreunæ cu alte trei
femei, au depus plângere împotriva lui Bourdin, dar acesta
a negat faptele. Cu puflin timp înainte de a ajunge în fafla
judecætorului, acuzatul a decedat. O statuie de 33 metri øi
1.200 tone a fost înælflatæ de cætre adepfli, în memoria lui.
Curtea de Apel din Aix°en Provence a ordonat însæ distru-
gerea ei..

Guy°Claude Burger, în schimb, nu a reuøit sæ scape de
judecatæ. Încarcerat în iulie 1997 pentru viol øi corupere de
minori, Burger mai suferise înainte o condamnare pentru
practicarea ilegalæ a medicinei, pedeapsæ pronunflatæ de
Curtea de Apel din Paris.

Pentru corupere de minori, 22 de adepfli ai sectei „Fa-
milia“ — noua denumire a „Copiilor lui Dumnezeu“ — au
fost puøi sub acuzaflii în 1991. Fiindcæ au fost gæsifli nevi-
novafli, mama unui bæiat, care a ræmas cu traume în urma
ritualurilor sexuale colective practicate de secctæ, a fæcut
apel. În raportul comisiei de anchetæ, mærturia fetei
„guru“°ului David Berg, care afirmæ cæ øi ea, a fost violatæ,
a fost un punct de plecare. O altæ mærturisire, a unui fost
adept, prin care s°a aflat cæ într°adevær copii erau obligafli
sæ se prostitueze, a ajutat la condamnarea vinovaflilor.

La „Martorii lui Iehova“ incestul nu este inclus între
ritualurile de „deøteptare a copiilor“. Secta este atât de
puritanæ øi reunitæ, încât, dacæ un adept comite o astfel de
faptæ, afacerea este muøamalizatæ. O excepflie a fost atunci
când Tribunalul din Dijon a condamnat doi iehoviøti —
dintre care unul era director de øcoalæ — pentru nedenun-
flarea unui adept care°øi violase fiica.

Exploatare, dominaflie fizicæ

„Patriarhia“ este o asociaflie a adepflilor toxicomani. Acest
lucru, cunoscut de tofli, nu a putut fi totuøi dovedit. Lucien
E. s°a næscut la 27 noiembrie 1920, la Frankfurt, într°o
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familie de evrei originari din Polonia. În timpul ræzboiului
a fost, pe rând, soldat, prizonier, evadat. Membru al Orga-
nizafliei Tineretului Comunist, el a abandonat militantismul
politic în anii 50, absorbit de o nouæ activitate, aceea de
comerciant, pe care a desfæøurat°o în propriul sæu magazin.
În 1963 øi°a lichidat afacerea øi a plecat într°un sat din
Toulouse, pentru o „retragere spiritualæ“. În 1971 a pus
bazele „Patriarhiei“, formatæ în mare parte din toxicomani. 

Trei ani mai târziu, organizaflia va fi înscrisæ oficial,
reuøind sæ°øi deschidæ peste 250 de centre pe continentul
european øi pe cel american. Prin rezultatele pe care le°a
obflinut în tratarea toxicomanilor, asociaflia a câøtigat repede
notorietate øi sprijinul cetæflenilor. Totuøi, problemele øi
suspiciunile nu au întârziat sæ aparæ. În cursul anilor 80,
douæ anchete fæcute de Inspectoratul general pentru pro-
bleme sociale au fost urmate de o inspecflie ministerialæ. Deøi
rezultatele nu au fost fæcute niciodatæ publice, în 1995,
anchetatorii au cerut statului sæ retragæ „Patriarhiei“ spri-
jinul financiar. Dar era prea târziu pentru a lupta împo-
triva unei organizaflii devenite un adeværat imperiu øi
redenumitæ „Organiaflia Internaflionalæ Lucien Engelmajer“.

Problemele cele mai importante nu veneau însæ din
exterior, ci din interior, din cauza conflictelor dintre øef øi
adepfli. În februarie 1991, scandalul a luat o altæ dimensiune.
La nord de Miami Beach, în Florida, a fost organizatæ, în
cel mai mare secret, o adunare a adepflilor. Sosifli la reøe-
dinfla imensæ a lui Lucien Engelmajer, primii conjurafli l°au
cæutat în zadar pe guru°ul de 77 de ani. L°au gæsit, aparent
færæ suflare, într°un garaj. Pompierii øi Poliflia, sosifli de
urgenflæ, au descoperit cæ totul fusese o pateticæ comedie,
fæcutæ cu un scop precis. Bætrânul Lucien ar fi trebuit sæ
facæ faflæ celor 31 de „personalitæfli“ venite din toatæ lumea
pentru a°l îndepærta de la putere. Foøtii sæi adepfli, dintre
care unii încercaseræ sæ°l înlæture exploatând gravele sale
probleme de sænætate, au reuøit cu aceastæ ocazie sæ°i spunæ
direct: „Dacæ nu vei demisiona, împotriva ta vor fi depuse
plângeri pentru corupere de minori“.

Lucien a negat vehement aceste acuzaflii, dar charisma
lui a scæzut tot mai mult. Susflinut doar de avocatul sæu,
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øeful a sfârøit prin a ceda. A semnat demisia øi a plecat în
Brazilia, având în buzunar 25 de milioane de franci, scoase
din conturile sale personale. La câteva sæptæmâni de la
plecarea lui, conspiratorii au dat publicitæflii un comunicat
în care se spunea cæ øeful lor s°a retras din motive de
sænætate, cauzate de vârsta înaintatæ.

Locul a fost luat de fiul acestuia, Bibi, principalul conspi-
rator, între tatæ øi fiu fiind o concurenflæ acerbæ.

Asasinatele odioase 
ale „Fiului“ lui Dumnezeu

Liderul de culoare, charismatic al „Bisericii Iubirii“ øi
cei 16 membri ai sæi au fost arestafli pentru masacrarea a
cel puflin 40 de oameni.

Yahweh Ben Yahweh (Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu) s°a
næscut cu numele de Hulon Mitchell. El øi°a clædit un impe-
riu multimiliardar de afaceri prin crimæ, asedii øi extorcare.
Înainte de a fi arestat, liderul negru a participat cu onoare
la Camera Comerflului sub imperiul zilei „Yahweh Day“
inauguratæ chiar de primarul oraøului Miami.

Mica lui bisericæ, propovæduia ideea cæ negrii sunt evrei
reîncarnafli care acum træiesc într°o lume a „diavolilor albi“,

Membrii bisericii purtau haine albe øi ultimul lor nume
a fost înlocuit cu Israel, ba chiar flineau regim evreiesc.

Secta mai este acuzatæ de decapitarea unui membru care
a vrut sæ se retragæ, de bombardarea plajei Delray, precum
øi multe alte acte de violenflæ.

Plæcerea cea mai mare a liderului Bisericii Iubirii era
sæ „fumeze oameni albi“. El sechestra ostatici albi pe care
îi înfometa pânæ aproape de moarte, dupæ care îi incendia
într°un ritual clasic. Câfliva dintre membrii sectei au povestit
din închisoare cæ pe anumite persoane pe care le ræpeau
pentru a fi ræscumpærate le ardeau în ulei încins în cazul
în care nimeni nu le ræscumpæra. Hulon Mitchell øi acoliflii
sæi însetafli de sânge au ræpit peste 80 de persoane øi au
ucis 40 dintre ele, reuøind sæ se ascundæ de anchetele polifliei
timp de patru ani, în care au devenit multimiliardari.
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Tofli membrii sectei au primit pedeapsa capitalæ prin
injecflie letalæ, în afaræ de Mitchell care a fost electrocutat
pe scaunul electric.

Secta „Move“ øi tragedia 
de la Philadelphia

Potrivit relatærilor presei americane, în mai multe rân-
duri autoritæflile din Philadelphia au cæutat sæ stævileascæ
activitatea sectei „Move“, pentru diversele færædelegi comise
de sectanfli: nouæ dintre membrii sectei au fost condamnafli
la închisoare. Totul a culminat cu „incidentul“ din luna mai
1985, când „raidul“ polifliei din Philadelphia împotriva
sediului sectei „Move“ s°a transformat într°o tragedie.
Ziarele, revistele, posturile de radio øi televiziune americane
au relatat pe larg despre „devastatoarea confruntare“ dintre
poliflie øi membrii sectei „Move“. „Time“ scria într°un repor-
taj publicat pe mai multe pagini: „Totul aræta ca într°o zonæ
de ræzboi. Explozii, împuøcæturi, flæcæri, distrugeri, morfli“.

Dupæ cum relateazæ revistele „Newsweek“ øi „Time“,
secta „Move“ a fost creatæ de Donald Glassey øi Vincent
Leaphart, atrægând câfliva adepfli în special din rândul
negrilor øi portoricanilor, majoritatea fiind øomeri. În 1978,
secta øi°a stabilit sediul în Powelton Villagé din zona de vest
a oraøului Philadelphia. Ca urmare a unor „proteste îm-
potriva diverselor mæsuri ale administrafliei“ — cum men-
flioneazæ revista „Time“ — „la 8 august 1978, circa 600 de
polifliøti au încercuit sediul sectei din Powelton Villagé. A
început o luptæ adeværatæ, folosindu°se armele de foc. 12
membri ai sectei au fost arestafli pentru crimæ øi deflinere
de arme. Clædirea unde secta îøi avea sediul a fost distrusæ“
— conchide „Time“, descriind episodul.

De atunci, cei câfliva membri ai sectei care au ræmas, au
mai atras alfli prozelifli, stabilindu°øi cartierul general într°o
clædire de pe Osage Avenue, tot în zona de vest a oraøului
Philadelphia. Aici a vut loc confruntarea din mai 1985, care
s°a încheiat în mod dramatic. Clædirea respectivæ aparflinea
sorei lui Leaphart, Louise James, unde, la început au fost
aduøi copii membrilor sectei condamnafli la închisoare dupæ
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incidentul din 1978. Datoritæ faptului cæ membrii sectei
zvârleau resturile de mâncare în jurul clædirii unde îøi aveau
sediul, vecinii s°au plâns autoritæflilor. Mai mult, sectanflii
au început sæ fure, sæ ducæ o viaflæ „imoralæ“. Au avut loc
certuri cu cetæflenii din cartier. Toate acestea au dus la
intervenflia autoritæflilor. Ce a urmat?

Iatæ relatærile revistelor „Time“ øi „Newsweek“.
Sediul sectei — al cærei efectiv nu a fost niciodatæ mai

mare de 100 — se gæsea la nr. 6221 pe Osage Avenue din
cartierul Cobbs Creek, vestul Philadelphiei, într°o clædire
de douæ etaje. Deasupra clædirii, sectanflii construiseræ douæ
bunkere de beton, ca adæpost pentru eventualele atacuri ale
polifliei. Ca øi în alte locuri în care se adunæ membrii acestor
secte, prozeliflii lor duc o activitate care contravine tuturor
normelor vieflii sociale: prostituflie, cerøetorie, violenfle,
droguri, scandaluri, obscenitæfli. În jurul clædirii respective
se creaseræ maldære de gunoaie, care atræseseræ numeroøi
øobolani. Desigur, vecinii s°au plâns autoritæflilor care, dupæ
incidentul din 1978, nu s°au græbit sæ apeleze la poliflie, ci
au încercat pe alte cæi — fie tæindu°le curentul electric, fie
întrerupând aprovizionarea cu apæ. Dar sectanflii, partizani
ai primitivismului øi, ca atare, adversari ai oricæror
realizæri ale øtiinflei øi tehnicii, n°au fost deranjafli de aceste
mæsuri.

În cele din urmæ primarul oraøului Philadelphia, Wilson
Goode, s°a adresat øefului polifliei, comisarul Gregore Sambor,
cerându°i sæ intervinæ pentru a°i evacua pe sectanfli, a opera
câteva arestæri øi a°i aduce pe vinovafli în fafla justifliei. Øi
s°a trecut la acfliune.

Întreaga operafliune, care a început la ora 5,35 dimineafla,
a durat aproape 12 ore în øir. Mai întâi au fost evacuate
toate persoanele din clædirile învecinate. Apoi, poliflia s°a
adresat prin megafoane sectanflilor cerându°le sæ pæræseascæ
locuinfla întrucât aveau ordin de evacuare precum øi ordine
de arestare împotriva a patru membri ai sectei: Frank
James, Gonrad Hompton, Ramona øi Theresa Brooks.
Ræspunsul membrilor sectei au fost câteva împuøcæturi trase
împotriva polifliøtilor.
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Atunci s°a recurs la tunurile de apæ, încercându°se ca
printr°un torent de apæ sæ°i scoatæ afaræ din clædire. Acfliu-
nea s°a dovedit færæ rezultat dupæ ce fuseseræ introduse,
prin ferestrele clædirii, 650.000 galoane de apæ (un galon =
3.78 litri).

Când s°a væzut cæ nimic nu°i poate determina sæ cedeze,
sutele de polifliøti prezenfli la acfliune au deschis focul din
toate pærflile, trægând timp de 90 de minute asupra clædirii
în jur de 10.000 de cartuøe. Primarul Wilson Goode a auzit
împuøcæturile din vila sa situatæ la o milæ depærtare. El,
împreunæ cu un grup de consilieri, beau cafea øi suc de
portocale, aøteptând veøti de la fafla locului. Când au izbucnit
împuøcæturile el s°a agitat spunând: „Parcæ se trage cu
mitrarierele“. Dupæ care a adæugat: „Dar ce se va întâmpla
cu copiii“?

Dupæ o oræ øi jumætate s°a væzut cæ øi împuøcæturile au
fost în zadar. În aceste împrejuræri, poliflia s°a gândit sæ
recurgæ la gaze lacrimogene. Dintr°o clædire alæturatæ, au
fæcut o spærturæ în zid prin care vroiau sæ introducæ fur-
tunurile cu gaze. Dar, membrii sectei au început sæ tragæ
focuri de armæ prin spærtura fæcutæ, aøa încât øi aceastæ
miøcare a eøuat. Era de°acum dupæ amiazæ. Tofli partici-
panflii la acfliune erau obosifli. Poliflistul Edward Connors
a fost lovit de un glonfl în spate, dar jacheta de protecflie l°a
salvat.

În aceste condiflii, comisarul Gregore J. Sambor øi di-
rectorul polifliei Leo A. Brooks au hotærât sæ recurgæ la un
helicopter, din care sæ arunce o bombæ de mic calibru, asupra
acoperiøului pe unde sæ poatæ apoi lansa grenade lacri-
mogene. În 20 de minute, primarul øi°a dat asentimentul
pentru aceastæ tacticæ. Øi într°adevær aøa s°a procedat.

Ziarul „Inquirer“ din Philadelphia a publicat un amplu
raport în care se aratæ cæ în ultimele 18 luni poliflia a
efectuat studii amænunflite asupra modului în care s°ar
putea pætrunde în clædire. De sæptæmâni øi chiar de luni,
în mod secret s°au folosit øi de diverse explozive., inclusiv
explozivul denumit „Tovex TR°2“ fabricat de firma Du Pont,
exploziv care a øi fost folosit în aceastæ acfliune. Se menflio-
neazæ de asemenea, opiniile companiei cæ explozibilul
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