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LDM  – Lietuvos dailės muziejus / 

Lithuanian Art Museum

ap. – apačioje / bottom

c. – centre / centre

d. – dešinėje / right

k. – kairėje / left

sign. – signatūra / signature

užr. – užrašas / inscription

v. – viršuje / top
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* Laikraštyje Biełaruskaja Krynica (1929 06 28) minima, kad 

J. Kamarauskas yra knygos Staraja i Nowaja Wilna autorius. 

Periodikoje lenkų kalba šis leidinys vadinamas Stare i Nowe Wilno. Pats 

J. Kamarauskas ant savo portretinės nuotraukos yra užrašęs: „Lietuvos 

Statybos autorius“, taip pat save yra įvardijęs ir gyvenimo aprašyme. 

Tačiau tokių leidinių aptikti nepavyko / In the Biełaruskaja Krynica 

newspaper (1929 06 28) it is said that Kamarauskas was the author 

of the book Staraja i Nowaja Wilna. In Polish-language periodicals, 

this publication is called Stare i Nowe Wilno. Kamarauskas has 

written on a portrait photograph the following: “Author of Lithuanian 

Construction”, and has identi>ed himself as such in his curriculum 

vitae. However, no such publications has been found to date.


