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Ve White River se 

znovu dějí zvláštní věci. 
Včera v odpoledních 
hodinách byl přepaden 
přísně střežený náklad 
zbraní. Na palubě vla-
ku byli kromě řadových 
policistů také Federál-
ní agenti. Ani oni však 
nedokázali zabránit 
zmizení celého nákladu. 
Proslýchá se, že ve 
všem má prsty místní 
podsvětí, synové a dcery 
zavražděného dona 
Bartollotiho. Jeden ze 
zdrojů dokonce mluví 
o přísně tajném plánu 
FBI, který si klade za 
cíl vylákat, usvědčit a 
dostat za mříže členy 

všech šesti mafián-
ských klanů operu-
jících ve White River. 

Z dosavadního vy-
šetřování vyplývá, že 
lupiči se nejdříve dos-
tali do uhelného skladu, 
kde ranou do hlavy 
omráčili zdejší zaměst-
nance. V přestrojení 
se pak dokázali dostat 
do vlaku, když zastavil, 
aby doplnil uhlí. Díky 
momentu překvapení 
se jim podařilo přemoct 
všechny strážné a 
nákladu se zmocnit. 
Jeden ze strážných, 
agent John Smith nám 
k tomu řekl toto: „Vše 
se odehrálo neskutečně 

rychle. Museli být na 
nás perfektně přichy-
stáni. Po vyslechnutí 
svědků jsme dokáza-
li sestavit přibližnou 
podobu některých 
pachatelů. Celé naše 
oddělení po nich inten-
zivně pátrá. Věříme, 
že budou v krát-
kém čase dopadeni.“

Námi oslovení 
právníci specializu-
jící se na trestní právo 
se shodli, že v případě 
odsouzení hrozí pa-
chatelům výjimečný 
trest ve výši dvacet až 
třicet let za mřížemi. 
Nicméně pachatelé 
zatím stále unikají.

Mafie v USA
Ke konci 19. století 

došlo k odchodu až 3,6 
milionu Italů do země 
zaslíbené – do USA. 
Samozřejmě se to týka-
lo i mafiánů, a tak se 
do Států dostala tato 
zločinecká organizace. 

Zpočátku si říkali Mano 
Nera – Černá ruka – z toho 
důvodu, že slib slibovali 
nad hořící svíčkou. Pos-
tupně se ale ustálil výraz 
Cosa Nostra – Naše věc – 
z italského Questa querra 
é cosa nostra. Hlavním 
zdrojem zisku byl prodej 
nelegálního alkoholu za 
prohibice v letech 1919 – 

1933, poté obchod s ben-
zínem a také s drogami. 
Samozřejmě také vybírali 
výpalné a plno dalšího.

 Rozhodující vliv má 
rodina v Chicagu a 5 rodin 
v New Yorku – Bonanno, 
Genovese, Luchese, Gam-
bino a Colombo. Mezi 
nejznámější bosse patří 
Al Capone, Salvatore Ma-
ranzano, Lucky Luciano, 
Bugsy Siegel či John Gotti. 

Dnes se odhaduje, 
že  Cosa Nostra má 2000 
členů, kteří jsou spja-
ti krevní přísahou, ale 
pracuje pro ně dalších 
bezmála 20 000 lidí.


