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Šiais metais kažkaip nesiseka man. Prieš Kalėdas buvo bėdos su Universiteto reforma [2] — kai buvo
„sutrumpinę“, dabar, kai sutrumpinimas lyg ir likviduotas, — prasidėjo kitos bėdos.
Aš pats [3] sirgau „gripe“ kokias 3 savaites, paskui prasidėjo komplikacijos, rezultate ištraukiau 6
dantis ir dar kokie 3 turbūt teks traukti.
Vanda [4] išsirgo 4 savaites, bet ir dabar ne visai sveika — dar temperatūra tebepakilusi. Ir Daliukas
[5] tuo pat gripu sirgo bent porą kartų — ir ilgai. Visai gripas nuvargino. Pagaliau, dar tarnaitė [6]
nusinuodyt norėjo. Per Kalėdas beatostogaudama sodžiuje prisiuliojo, pajuto blogas pasekmes ir
nusprendė nusitručyt. Ši istorija taip pat apie porą savaičių nervus prigadino.
Dabar atsikraustėme į Būgius [7]. Pirmą dieną kiek laisviau galima atsipūsti. Ir šią vasarą manau
surengti studentų ekskursiją. Taip bjauru Kaune gyventi, kad būtinai noris kiek atsigaivinti užsieny.
Ekskursijos rengimas — pigiausias būdas.
Kadangi norinčių važiuot šiemet registruojasi labai daug, tai manau rengti dvi ekskursijas. Vieną —
dviem savaitėm maršrutu Berlin, Harz, Leipzig, Dresden, Sächsisch[e] Schweiz, o kitą — į kalnus,
bet siekiant Milaną ir Veneciją — kokioms 4 savaitėms. Abi ekskursijos projektuoja iš Kauno išvykti
liepos 3—4 dieną. Mažesnei ekskursijai vadovauti paliksiu nuo Berlyno turbūt prof. I. Tamošaitį [8]
ar gal F. Kiršą [9].
Tat ir šiemet mes atstovybę kiek „paklapatysime“. Ar Berlyne nėra vadinamųjų „massenquartiere“?
Pav. [10], Miunche[ne], prie antraeilių ar trečiaeilių viešbučių, yra įrengti atskiri kambariai, kur gali
visi nakvoti viename kambary. Man rodos, turėtų tai būti ir Berlyne — ir „smulkių“ bepinigių turistų.
Ar nebūtų galima tai kokiu nors būdu sužinoti? Mažesnioji ekskursija liks Berlyne kokias 4—5 dienas,
ir viešbučiai — jai, žinoma, per brangūs. Jei tokios „massenquartiere“ yra Miunchene, jų turėtų būti
ir Berlyne.
Labų dienų — linksmų švenčių — Tau ir p. [11] Bronei [12] — nuo manęs, Vandos ir Daliuko.
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