
:11 ־ רצח ד ת-שו הכסף בא משם ו
יוש ביותר הגדולות של הבוסים שמונה

 כיום, מכולם, החשוב בממשלת־הפשע. בים
בונאנו. הוא

 סגני־ בבחינת הם המשפחות יתר ראשי
ל וגם — קטן בום או סגן־שר לכל שרים.

 המנכ״ל משלו. מנכ״ל — ראשי בוס כל
 חו־ או גדודי־הסער, — למישטרות אחראי

 ו־ משלה, קאפו מישטרה לכל ליות־הרצח.
 המבצעים — באיטלקית חיילים, — סולדאטי

המזוהמת. המלאכה את
השו מן היוצאים הישישים חברי־המאפיה

 הממלאים ליועצים זיקנה, לעת הופכים, רה
כך. לעשות משנתבקשים תפקידי־עזר,

 חברי־המאפיה. רשימת ניסגרה 1957 מאז
 ב־ אלא רשמית, חברים, מקבלים אין שוב

 פשוט הכנופייה :הכלל מן יוצאים מיקרים
צעי חברים עם ברווחיה להתחלק רוצה אינה
 נימ־ הכל־יכולים והבוטים — וטרדניים רים

ל העלולים יורשים לעצמם מלהכין נעים
 שלהם, כיסאותיהם את שיירשו לכך דאוג
קצר. זמן תוך

 בעתיד משבר, מבטיח זה עניינים מצב
זק ממשלת־הפשע של הבוסים כי הקרוב.

נים.
 של לאינסוף תתפורר שהמאפיה או י#

איזוריות, כנופיות
 הלא־רחוק, בעתיד עדים, שנהיה או •

 שנות של שיקאגו נוסח למלחמת־כנופיזת,
 לחסל קמים חדשים כשפושעים העשרים,

העשירים. הזקנים את
 — כולה אמריקה נמצאת עתה לעת אבל

 בארצות התחתון העולם של רבים וחלקים
המאפיה. בידי — אחרות

★ ★ ★
הפשע ש? והגשמה הלב

היה השנייה למלחמת־העולם ד
אחת רציחה לבצע חבר־מאפיה כל צריך 2

שלנו. לעניין להתקבל רצה לו — לפחות
 בכוח־אדם, למחסור הביאה המלחמה אבל

ה עסקי הרחבת כולל החדשות, והשיטות
 למצב גרמה כביכול, חוקי למיסחר מאפיה

 לא היום, של במאפיה פרצופים, ״אלפי בו
 כפי מימיהם״ ביצה, אפילו או ראש שברו

הוותיקים. אחד זאת שהגדיר
 תפ־ חברי־המאפיה ממלאים זאת, לעומת
ש המהוגנים גם רבים. מוצלחים קידי־פשע

לפשעי־עמיתיהם. גב לפחות, נותנים, בהם
 — ״הסידור״ — זה פסבדו־חוקי גיבוי

בל הפשע. אימפרית של ונשמתה ליבה הוא
קיום. למאפיה אין עדיו

הגנג בין סידור : הוא כן כשמו הסידור
 עיירה, כל במנגנון אנשי־המפתח לבין סטרים

 בעלי- משטרה, מפקחי : מדינה כל עיר, כל
 בכירים, אנשי־עסק וממונים, ניבחרים שררה

מיקצועיים. איגודים ראטי אילי־הון,
 הקציבה למשל, ניו־אורלינם, של המאפיה

 אחת למטרה ישראליות לירות מיליון שיבער,
 הסווארים איגוד ראש של שיחרורו :ויחידה

 מעונש־מאסר הופה, ג׳ימי הפושע־למחצה,
עליו. שהוטל

 המאפיה על החולש מארצ׳לו, קארלוס
 אך — יכולתו כמיטב עשה בניו־אורלינס,

 על במיוחד התלבש איי. בי. שר,אפ. כיוון
: הצליח לא הופה,

 זאת, לעומת קלטו, הפדראלים הסוכנים
 מ־ ואחד לניסיונות־השיחוד. בקשר שיחות

לשילטונות. הלשין אף המאפיה ,אנשי
 אחד וזהו — במאסר נימצא הופה כיום

באמריקה. המאפיה של המועטים הכישלונות
 היה שמארצ׳לו כך בשל אולי, שניגרם,

 המיליונים, שיבעת את לקבל מעוניין יותר
 הטובים קשריו ואת מעמדו את לסכן מאשר

והפדראליים. המקומיים השילטונות עם
 ה־אפ.בי.- מאנשי חלק אומרים, יש כולל,

עצמו. איי.

 ג׳ים העיר, של הכללי התובע גם :אגב
 ע״י נרצת קנדי הנשיא כי שטוען גאריסון,
 על שומר הוא כי נאשם מאורגנת, כנופיית
המאפיה. עם קשרים

רב־עלים ירק★ ★ ★
ד א מי ה ת ת כנופיית־ המאפיה הי

בינלאומית. פושעים /
 זרים כבשו ,1070ב־ שנה, אלף לפני
 בדרום סיציליה, האי את נורמאנדי ממוצא

 ״תורת את למקום הביאו הם איטליה.
 את בשנים מאות משך שקבעה האבירות״,

הפיאודלית. אירופה של גורלה
 בשל הידועים הסיציליאנים, האיכרים

 — שלהם התושיה עוז־רוחם, פיקחותם,
 של חוקת־הכבוד את תירגמו — ואכזריותם

 ובני־ איכרים של לחוקת־הכבוד האבירים
כפרים.

ה קמו שנה מאוח מאתיים־שלוש כעבור
הראשונות. מאפיות

 על להגן שמטרתן מיסגרות אלה היו
 מכנופיות ולמנוע והמישטר, היחיד כבוד

השטח. על לחלוש ״פראיות״
 לפני איטליה, את כבשו הצרפתים כאשר

 לאירגון־ — אלו מיסגרות הפכו שנה, 160
פאטריוטי. מרי

 שלנו העניין — נוסטרה קחה השם אגב:
 קום״ :המאפיה של הקדום השם מן בא —
נוסטרה. קוסקה או קר״

 — לארטישוק המקומי הכינוי הוא קוסקה
 מקלף שכשאתה המרובים, העלים בעל הירק

ומוגן טעים עשיר, למרכז מגיע אתה אותם,
היטב.

 האי על המאפיה חולשת הזה היום עד
הצפו איטליה ממשלת ולא — סיציליה

זרים״. ״ממשלת הסיציליאנים רואים בה נית׳
 נלחם איטליה, על שואה שהמיט מוסוליני,

עצמה זו שמלחמה אלא במאפיה. לפחות

בשבילו: הרת־אסון מלחמה היחד,
 שירותי־ הסתייעו מלחמת־העולם משך
 להבריח כדי במאפיה האמריקאיים הריגול
 חומר לגייס או הפאשיסטית לאיטליה אנשים

 מוסוליני, על־ידי שנרדפה המאפיה, מודיעין.
 נילחמה גם אלא מזה שהתעשרה רק לא

מוסוליני. של מישטרו — המשותף באוייב
 בסיציליה, נחתו האמריקאים שכאשר כך

 ויזיני, קאלו לדון להחזיר מיהרו הם ,1944ב־
 הקודם. שלטונו את המאפיה, ראש

לפושעים כית־אכות★ ★ ★
 מחדש והתחזקה גדלה היום ועד אז

ל נפרד גוף שהיא האיטלקית, המאפיה 1*1
האמריקאית. המאפיה מן בהרבה וטהור גמרי
ב המאפיה, הופכת באיטליה גם כי אם
 פשעים של אימפריה לסתם האחרונות, שנים

 גוף להיות מוסיפה היא בסיציליה ופושעים,
 והעיקר דין־שלמה, חורץ האיכרים, על המגן

המקומיות. השאיפות את מייצג —
קיימים, האמריקאית המאפיה עם קשריה

 השחורה היד אנשי במיקצת. רופפים אך
 הישנה, למולדת כסף שולחים האמריקאית

 משמשים והסיציליאנים והאיטלקים לאיטליה.
 בנתיב־ חשוב שלב ומבריחי־סמים, בלדרים

 לארצות־ המזרח־התיכון מן העובר הסם
הברית.

 של בית־האבות גם הם וסיציליה איטליה
 אלה חוזרים לשם — האמריקאית המאפיה

 לגיל שהגיעו האמריקאית מאנשי־המאפיה
שיבה.

 מופלג לגיל שמגיעים המועטים — כלומר
 רסיס או מיקלע של צרור לחטוף מבלי כזה
פצצת־שעון. של

 חסרי־האונים. נציגי־החוק מידי דווקא לאו
ולעס לפשע שלהם, השותפים של מידיהם

יחד. גם קים
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