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Výstavba mrakodrapů ve čtvrti
Birchwood úspěšně pokračuje
-

Inzerce

Vaše inzeráty můžete
podat osobně v redakci.
Cena $1.
Redakce Chicago
Tribune
hledá nové talenty na post
dopisovatele. Napište poutavý
článek a doručte jej do redakce
Chicago Tribune. Pokud bude
článek
schválen
a
vyjde
v novinách, budete za něj
odměněni vysokou částkou, až
$30 za jeden článek. Neváhejte
a pusťte se do toho a zajistěte
si
tak
vysoké
výdělky!
Zájemci hlaste se v redakci u
šéfred. Phila Mc’Mentholyho.
Redakce Radia Chicago hledá
mladé nadějné reportéry pro
reportáže. Zájemci hlaste se u
Phila Mc’Mentholyho. Pozor!
Vysoké výdělky – až $40 za
odvysílanou reportáž!

Je Dr. Ingrid Carstenn
zamilovaná?

Začátkem tohoto měsíce
byla
zahájena
výstavba
mrakodrapů
ve
čtvrti
Birchwood (Březový háj).
Jak je vidět na snímku,
stavba
pokračuje
velmi
dobře a za tři týdny stavitelé
dokázali
vystavět
skelet
prvního mrakodrapu do
úctyhodné výšky sedmde-

sáti metrů. Zeptali jsme se
pana starosty, jaké jsou
záměry se dvěma novými
mrakodrapy,
které
zde
rostou. Starosta nám sdělil,
že na přechodnou dobu
mrakodrapy poslouží jako
ubytovna pro obyvatele čtyř
chicagských čtvrtí Soltinosticks, Camden, Ballas Town

a Depa Town. Zmíněné čtvrti
musí
být
totiž
dočasně
evakuovány, jelikož se v nich
rozmnožily krysy a je nutné
provést hloubkovou deratizaci, jinak by mohli hlodavci
zamořit celé Chicago. To by
ovšem byla katastrofa a
přejme si, aby se deratizace
vydařila.

Zdá se, že známá a úspěšná oční
lékařka Dr. Ingrid Carstenn je
zamilovaná. Včera jsme pořídili tuto
fotografii, na níž vypadají spolu se
snoubencem, populárním fotbalovým útočníkem klubu FC Chicago
Bulls, velmi šťastně.

Ubohá Katty Jaké bude počasí
Mc’Donaldová

Středa: Denní teplota kolem 22
stupňů a hrozí déšť, v noci se teploty
budou pohybovat kolem 12 stupňů.

Zdá se, že vše není tak růžové, jak
se dnes pokoušela posluchačům
Rádia Chicago prezentovat paní
Mc’Donaldová. Našemu redaktorovi
se podařilo vyfotit ji v poněkud
choulostivé situaci, kdy nachytala
svého chotě Josefa Jedličku při
tanci s paní Denny Marconi.
Sledujte
pozorně
výraz
paní
Mc’Donaldové. Je pln překvapení,
znechucení
a
spravedlivého
rozhořčení. Scéna, kterou pak paní
Mc’Dnaldová předvedla svému choti,
byla vskutku pikantní.

Čtvrtek: Denní teploty budou kolem
18 stupňů, slunečno, občas zataženo.
Noc bude chladná, teploty se budou
pohybovat kolem 7 stupňů.
Pátek: Přes den bude převážně
zataženo s teplotou 18ti stupni. Noc
bude opět chladná, teplota nebude
vyšší než 10 stupňů.
Sobota: V dopoledních hodinách
bude teplota kolem 15ti stupňů a
bude hrozit déšť.

-Lucy KFC & Ivinson-
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