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J. Stasiūno muzikos garso įrašai 

nacionalinėje bibliografijos duomenų bazėje 
 

Dainuoja Jonas Stasiūnas [Garso įrašas]. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – 2 garso diskai 

(33 min., 58 sek., 50 min., 22 sek.) : mono ; 12 cm. – (Garso dokumentų archyvas) 

[1]. – 2005. – 1 garso diskas (33 min., 58 sek.) + 1 lankstinys ([4] p., įsk. virš.) su koment. – Koment. 
aut. Laura Strabulienė. –  Koment. liet. – LNB garso įrašų studija LNB CD 0082 

[2]. – 2005. – 1 garso diskas (50 min., 22 sek.) + 1 lankstinys ([4] p., įsk. virš.) su koment. – Koment. 

aut. Laura Strabulienė. – Koment. liet. – LNB garso įrašų studija LNB CD 0083 
 

Jonas Stasiūnas [Garso įrašas] / [atlieka] Jonas Stasiūnas (baritonas). – [Vilnius] : Lietuvos radijas ir 

televizija, [1999]. – 1 garso kasetė (72 min., 50 sek.) 

 
Ионас Стасюнас [Garso įrašas] : [альбом] / [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; Оркестр гос. 

театра оперы и балета Литовской ССР, дирижеры Р. Генюшас (1-4, 8), В. Виржонис (5-7). – Рига : 

Мелодия, [1961?] (Рига : Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 36 min.) : 33 1/3 aps./min., mono. 
 

Apie vestuves [Garso įrašas] / K. Kaveckas ; [žodžiai] A. Baltakio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; H. 

Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 
2011 11 10 // Lietuvių kompozitorių romansai. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 12. 

 

Aš atsikelsiu [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina ; Vai šėriau, šėriau : lietuvių liaudies daina / harm. 

St. Šimkus ; [atlieka] J. Stasiūnas, [baritonas] ; [Ch. Potašinskas, fortepijonas]. – Kaunas : Tekst. galanterijos 
kombinatas, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 

 

Aš atsikelsiu [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas Stasiūnas, 
baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (03 min., 03 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Aš atsikėliau ; 

Я встану // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 13. 

 
Aš atsikelsiu [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas Stasiūnas, 

baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (03 min., 02 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Aš atsikėliau ; 

Я встану // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 15. 

 
Aš atsikėliau [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas Stasiūnas, 

baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (03 min., 02 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Aš atsikelsiu ; 

Я встану // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 17. 

 

Atskrend sakalėlis [Garso įrašas] / [atlieka] J. Indra ir Stasiūnas, duetas ; [fortepijonas]. – 

Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // Lietuvių 

liaudies dainos ir šokiai / [atlieka] R. Siparis (1, 2), V. Mikštaitė (3), J. Stasiūnas (4, 5), J. Indra (5), B. 
Grincevičiūtė (6), solistai ; Vilniaus Valst. Universiteto choras, vad. P. Sližio (8-9) ; LTSR nusip. kolektyvas 

valst. filharmonijos kvartetas (7). – Rīga : Līgo, [1956?]. – Įr. 5. 

 
Atskrend sakalėlis [Garso įrašas]: liet. liaudies daina / įdainavo J. Indra, J. Stasiūnas. – Skaitmenintas 

objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // [Subatos vakarėlį …]. – 

Chicago (Ill.) : J. Karvelis, [1959]. – Įr. 7. 
 

Atskrend sakalėlis [Garso įrašas] / [atlieka] I. Indra, J. Stasiūnas, duetas. – Skaitmenintas objektas: 

Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 16 // Pavergtos tėvynės muzika. – New 

York : Continental Records : Global, 1960-[1961]. – Vol. 1, Įr. 6. 
 

Atskrend sakalėlis [Garso įrašas] / [atlieka] J. Indra ir J. Stasiūnas, duetas ; [orkestras] // Lietuviškos 

muzikos koncertas. - Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 5. 
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Atskrend sakalilis [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indros ; [atlieka] J. Indra ir J. 

Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – 
Archyvinė kopija: 22MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Traktorininko daina 

[Garso įrašas] / muz. V. Klovos.  Atskrend sakalilis : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indros. – Rīga, 

[1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) // Traktorininko daina [Skaitmenintas objektas] / muz. V. Klovos / 

harm. J. Indros. – Įr. 2. 
 

Augo girioj [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [atlieka] Jonas Stasiūnas, solistas ; Liaud. instr. 

ansamblis. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 
11 // [Liepė tėvelis …] / [atlieka solistai ir liaudies instrumentų ansambliai]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 

6. 

Daina apie motiną [Garso įrašas] / V. Laurušas ; J. Marcinkevičius.  Į mano kambarį / K. Kaveckas ; 

J. Macevičius ; [abu kūrinius atlieka] Jonas Stasiūnas, [baritonas] ; H. Znaidzilauskaitė (f-nas). – [Kita laida]. 
– [Рига] : Мелодия, [1961?] (Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : 78 [aps./min., elektr., mono]. 

 

Daina turtingas gyvenu [Garso įrašas] = Я песнею богат живу / muz. V. Klovos ; žodžiai E. 
Mieželaičio.  Oi, kas ten gaudžia = Ой, что там гудит : lietuvių liaudies daina / S. Vainiūno harm. ; [abu 

kūrinius atlieka] J. Stasiūnas ; B. Žilinskis (f-nas). – Rīga : Līgo, [1956?] (Rīgas skaņuplašu fabrika). – 1 

plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 
 

Gera buti mylimam [Garso įrašas] = Хорошо быть любимым ; "Po barkūnų žaliu krūmu" = Под 

зеленым кустом баркунаса : liet. liaud. dainos / aranž. J. Gaižausko ; [atlieka] J. Stasiūnas ; Lietuvos 

Radijo kaimo kapela, vad. J. Gaižausko. – Rīga : Līgo, [19--] (Rīgas skaņu ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 
1 plokštelė (apie 05 min.) : [78 aps./min., elektr., mono].  

 

Gėlelė [Garso įrašas] / muz. R. Žygaičio ; ž. A. Puškino ; [atlieka] J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-
nas).  "Oi bernyti" : lietuvių liaudies daina.  "Unčių tupi trys pulkeliai" : lietuvių liaudies daina / [atlieka] K. 

Gutauskas ir J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). – [2-oji laida]. – Rīga : Līgo, [1956?] (Rīgas skaņuplašu 

fabrika). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 

 

Gieda gaideliai [Garso įrašas] = Поют петушки : lietuvių liaud. daina : литовская нар. песня / harm. 

J. Tallat-Kelpšos.  "Už melynųjų marių" = За морями синими : lietuvių liaud. daina : литовская нар. песня 

/ harm. P. Olekos ; [abu kūrinius atlieka] J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). – [2-oji laida]. – Rīga : Līgo, 
[1956?] (Rygos plokštelių fabrikas). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 

 

Gieda gaideliai [Garso įrašas]: liet. liaudies daina / įdain. J. Stasiūnas. – Skaitmenintas objektas: 
Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2012 01 16 // [Saulelė raudona…]. – Chicago : 

Karvelis, [1959?]. – Įr. 13. 

 

Havana [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] J. Nekrašiaus ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; G. 
Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 

2011 11 10 // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos [Garso įrašas] / [atlieka solistai, pianistai ir vokalinis 

oktetas]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 10. 
 

Havana [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] J. Nekrašiaus ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; G. 

Znaidzilauskaitė, fort. // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos. – Rīga : Melodija, [1962?]. – Įr. 10. 
 

Havana [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] J. Nekrašiaus ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; G. 

Znaidzilauskaitė, fort. // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos. – Rīga : Melodija, [1965?]. – Įr. 10. 

 
Igorio arija [Garso įrašas]: iš operos "Kniazius Igoris" / A. Borodinas ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; 

[orkestras]. Князь Игорь. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka; 2011 07 12 // LTSR valst. akademinio operos ir baleto teatro solistų koncertas / [atlieka] J. 
Stasiūnas (1), M. Aleškevičiūtė (2), R. Siparis (3), E. Čudakova (4), V. Adamkevičius (5), I. Žukaitė (6), 

solistai ; [orkestras]. – Rīga : Līgo, [1959?]. – Įr. 1. 
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I shall rise early in the morning [Garso įrašas] = Aš atsikelsiu anksti rytelį: folk song : from the 

Stasys Šimkus collection / [performed by] Jonas Stasunas, vocal ; Kaimas Potašinskas, piano. –
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 21 // 

Lithuanian songs and dances. – New York : Monitor Records, [1970]. – Įr. 15. 

 

Į mano kambarį [Garso įrašas] / K. Kaveckas ; J. Macevičius ; [atlieka] Jonas Stasiūnas, [baritonas] ; 
H. Znaidzilauskaitė (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – 

Archyvinė kopija: 30MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Daina apie motiną  / V. 

Laurušas.  Į mano kambarį / K. Kaveckas. – [Kita laida]. – [Рига], [1961?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.). 

 

Kalvis [Garso įrašas] / J. Gruodis ; žodžiai J. Janonio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – 

Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // [Visur 

tyla …]  / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 6. 
 

Kas mus skiria [Garso įrašas] / Z. Aleksandravičius ; [žodž.] E. Mieželaičio ; [atlieka] J. Stasiūnas, 

balsas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 03 // 
Lietuviškos muzikos koncertas. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 3. 

 

Kažkur toli nuo mūsų [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] A. Drilingos ; [atlieka] J. Stasiūnas, 
solistas ; H. Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka; 2011 11 10 // Lietuvių kompozitorių romansai. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 5. 

 

Kn. Igorio arija [Garso įrašas]: iš op. "Kniazius Igoris" / A. Borodinas ; įdainavo J. Stasiūnas. Князь 
Игорь. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // 

[Lietuvos himnas …]. – Chicago (Ill.) : J. Karvelis, [1959]. – Įr. 9. 

 
Koks ten lengvas poilsėlis [Garso įrašas] : lietuvių l. daina ; Vienam darže : lietuvių l. daina / harm. J. 

Tallat-Kelpšos ; [atlieka] Jonas Stasiūnas (1) ; Aleksandra Staškevičiūtė (2) ; Liaud. instr. ansamblis vad. P. 

Tamošaičio (1-2), 35.tip. – [Rīga] : Melodija, [1961?] (Rīgas skaņu ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 1 
plokštelė (apie 06 min.) : 78 [aps./min., elektr., mono].  

 

Koks ten lengvas poilsėlis [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [atlieka] Jonas Stasiūnas, solistas ; Liaud. 

instr. ansamblis, vad. P. Tamošaičio. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka; 2011 07 11 // [Liepė tėvelis …] / [atlieka solistai ir liaudies instrumentų ansambliai]. – 

Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 8. 

 
Leninas regi [Garso įrašas] ; Pavasario tostas / A. Klenickis ; V. Rudokas (1), A. Jonynas (2) ; 

[atlieka]: Kostas Šilgalis, [baritonas] (1) ; LTSR Valst. filharmonijos simfoninis orkestras, dirigentas A. 

Klenickis (1) ; Jonas Stasiūnas, [baritonas] (2) ; Liaudies instrumentų ansamblis, vad. P. Tamošaičio (2). – 

[Рига] : Мелодия, [19--] (Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 05 min.) : 78 [aps./min., elektr., mono].  
 

Liepė tėvelis [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [atlieka] Jonas Stasiūnas, solistas ; Liaud. instr. 

ansamblis. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 
11 // [Liepė tėvelis …] / [atlieka solistai ir liaudies instrumentų ansambliai]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 

1. 

Lietus linojo [Garso įrašas]: liet. liaudies daina / įdainavo J. Stasiūnas. – Skaitmenintas objektas: 
Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 12 07 // [Subatos vakarėlį …]. – Chicago 

(Ill.) : J. Karvelis, [1959]. – Įr. 6. 

 

Lietus lynojo [Garso įrašas]  / [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: 
Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // Lietuviškos muzikos koncertas / 

[atlieka] R. Siparis (1), V. Mikštaite (2, 3), J. Stasiūnas (4, 5), J. Indra (5), B. Grincevičiūte (6, 7), solistai ; 

LTSR Valst. Filharmonijos kvartetas (8) ; Vilniaus Valst. Universiteto stud. choras, vad. P. Sližio (9, 10) ; 
[orkestras]. – Rīga : Līgo, [1956?]. – Įr. 4. 
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Lietus lynojo [Garso įrašas]/ [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; [orkestras] // Lietuviškos muzikos 

koncertas. – Рига : Мелодия, [1961?]. – Įr. 4. 
 

Lietus lynojo [Garso įrašas] / [atlieka] J. Stasiūnas, balsas. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 15 // Dainos iš Lietuvos. – Toronto (Ont.) : Alfa Radio, 

[1967?]. – Įr. 11. 

 

Margirio arija [Garso įrašas]: iš II v. / V. Klova ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; LTSR Valst. 

Akadem. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentai J. Dautartas, R. Geniušas. – Skaitmenintas 
objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // Scenos ir arijos / V. 

Klova. – Rīga : Līgo, [1959?]. – Įr. 2. 

 

Margirio arija [Garso įrašas]: iš II v. / V. Klova ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; LTSR Valst. 
Akadem. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentai J. Dautartas, R. Geniušas // Scenos ir arijos. – 

Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 2. 

 
Margirio arija [Garso įrašas]: iš IV v. / V. Klova ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; LTSR Valst. 

Akadem. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentas R. Geniušas. – Skaitmenintas objektas: 

Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // Scenos ir arijos / V. Klova. – Rīga 
: Līgo, [1959?]. – Įr. 8. 

 

Margirio arija [Garso įrašas]: iš IV v. / V. Klova ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; LTSR Valst. 

Akadem. operos ir baleto teatro choras ir orkestras, dirigentas R. Geniušas // Scenos ir arijos. – Rīga : 
Melodija, [1961?]. – Įr. 8. 

 

Merginų choras [Garso įrašas] : iš op. "Marytė" I veiksmo / muz. A. Račiūno ; [atlieka] LTSR Valst. 
akad. operos ir baleto teatro choras ir orkestras ; dirigentas A. Žiūraitis ; chormeisteris A. Krogertas. Jaunojo 

bajoro daina : iš op. "Gražina" I veiksmo / muz. J. Karnavičiaus ; [atlieka] J. Stasiūnas, [baritonas] ; LTSR 

Valst. akad. operos ir baleto teatro choras ir orkestras ; dirigentas A. Žiūraitis. – Rīga : Līgo, [19--] (Rīgas 
skaņuplašu fabrika). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 

 

Metalas dainuoja [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] A. Baltakio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas 

; G. Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka; 2011 11 10 // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos / [atlieka solistai, pianistai ir vokalinis 

oktetas]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 3. 

 
Metalas dainuoja [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] A. Baltakio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas 

; G. Znaidzilauskaitė, fort. // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos. – Rīga : Melodija, [1962?]. – Įr. 3. 

 

Metalas dainuoja [Garso įrašas] / V. Kairiūkštis ; [žodžiai] A. Baltakio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas 
; G. Znaidzilauskaitė, fort. // Lietuvių tarybinių kompozitorių dainos. – Rīga : Melodija, [1965?]. – Įr. 3. 

 

My old friends came to my chamber [Garso įrašas] = Į mano kambari seni draugai / music by K. 
Kaviackas ; text by I. Mačevičius ; [performed by] Jonas Stasunas, vocal ; Kaimas Potašinskas, piano. – 

Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 21 // 

Lithuanian songs and dances. – New York : Monitor Records, [1970]. – Įr. 7. 
 

Naktigonės daina [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / aranž. P. Olekos ; [atlieka] K. Gutauskas ; J. 

Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas).  Tris dienas, tris naktis : liet. liaud. daina / aranž. J. Karnavičiaus ; 

[atlieka] K. Gutauskas ; A. Končius (f-nas). – [2-oji laida]. – [Rīga] : Melodija, [1961?] (Rīgas skaņu 
ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono].  

 

Naktigonės daina [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo P. Oleka ; atlieka Jonas 
Stasiūnas, baritonas ; Kazys Gutauskas, tenoras ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (02 min., 17 sek.) // 

Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 9. 
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Naktigonės daina : lietuvių liaudies daina / harmonizavo P. Oleka ; atlieka Jonas Stasiūnas, baritonas ; 

Kazys Gutauskas, tenoras ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (02 min., 18 sek.) // Dainuoja Juozas Indra 
ir Kazys Gutauskas [Garso įrašas]. – [Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 11. 

 

Neturiu aš namelių [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [atlieka] Jonas Stasiūnas, solistas ; Liaud. instr. 

ansamblis, vad. P. Tamošaičio. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 
biblioteka; 2011 07 11 // [Liepė tėvelis …] / [atlieka solistai ir liaudies instrumentų ansambliai]. – Rīga : 

Melodija, [1961?]. – Įr. 9. 

 
Norėčiau [Garso įrašas] / K. Kaveckas ; [žodžiai] E. Matuzevičiaus ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; H. 

Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 

2011 11 10 // Lietuvių kompozitorių romansai. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 11. 

 
Obelėlė [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; 

[fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 

07 12 // [Visur tyla …] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 
3. 

Oh, I fed my stallion [Garso įrašas] = Vai šeriau šeriau : folk song : from the Stasys Šimkus collection 

/ [performed by] Jonas Stasunas, vocal ; Kaimas Potašinskas, piano. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; 
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 21 // Lithuanian songs and dances. – New York 

: Monitor Records, [1970]. – Įr. 3. 

 

Oi bernyti [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / [atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas ; Ch. 
Potašinskas (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė 

kopija: 13MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Gėlelė" [Garso įrašas] / muz. R. 

Žygaičio.  "Oi bernyti" : lietuvių liaudies daina.  "Unčių tupi trys pulkeliai" : lietuvių liaudies daina / 
[atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). – [2-oji laida]. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė 

(apie 06 min.) // "Gėlelė" [Skaitmenintas objektas] / muz. R. Žygaičio / [atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas 

; Ch. Potašinskas (f-nas). – Įr. 2. 

 

Oi, kas ten gaudžia [Garso įrašas] = Ой, что там гудит : lietuvių liaudies daina / S. Vainiūno harm. ; 

[atlieka] J. Stasiūnas ; B. Žilinskis (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 

2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: Daina turtingas 
gyvenu / muz. V. Klovos.  Oi, kas ten gaudžia : lietuvių liaudies daina / S. Vainiūno harm. - Rīga, [1956?]. – 

1 plokštelė (apie 06 min.). 

 
Opera „Pilėnai“ [Garso įrašas]: finalas / Vytautas Klova ; atl. Eduardas Kaniava (Ūdrys) ; Jonas 

Stasiūnas (Margiris) ; Gražina Apanavičiūtė (Eglė) ; Virgilijus Noreika (Rūtenis) ; Lietuvos nacionalinio 

operos ir baleto teatro choras ir orkestras ; dir. Jonas Aleksa // Lietuvių muzikos antologija. – Vilnius : 

Lietuvos muzikų s-ga, p 2001. – CD 3, Įr. 13. 
 

Opera „Pilėnai“ [Garso įrašas]: fragmentai / Vytautas Klova ; [atlieka] Jonas Stasiūnas, … [et.al.]. – 

Atlieka: Jonas Stasiūnas-Margiris; Gražina Apanavičiūtė-Eglė; Nijolė Ambrazaitytė-Mirta; Eduardas 
Kaniava-Ūdrys; Virgilijus Noreika-Rūrenis;  Vincentas Kuprys-Ulrichas; Lietuvos operos ir baleto teatro 

choras ir orkestras, dirig. Rimas Geniušas // Programinės muzikos antologija. – Vilnius : Lietuvos muzikų 

sąjunga, p 2003. – CD 2, Įr. 1-14. 
 

Pilenai [Garso įrašas]: Lithuanian opera in four acts / V. Klova ; [text by] J. Mackonis. – New York 

(N.Y.) : Eurotone, [1964?]. – 3 plokštelės : 33 1/3 aps./min., stereo. 

 
Rudenio arimuos [Garso įrašas]/ V. Klova ; [žodžiai] S. Nėries ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; H. 

Znaidzilauskaitė, fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 

2011 11 10 // Lietuvių kompozitorių romansai. – [Рига] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 10. 
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Saulutė nusileido [Garso įrašas] = The sun has set down : liet. liaud. daina = lithuanian folk-song / 

[aranž.] Prano Tamošaičio ; [atlieka]: Aušra Stasiūnaitė, mecosopranas, Jonas Stasiūnas, baritonas, 
"Sutartinė", liet. liaud. instrumentų ans., vad. Pranas Tamošaitis. – Atliekama liet. // Aušra Stasiūnaitė. –

Vilnius : Vilniaus plokštelių studija : Aušra Stasiūnaitė, p1998. – Įr. 16. 

 

Sveikas, geguži [Garso įrašas] / muz. A. Kačanausko ; žodž. A. Churgino ; [atlieka] Jonas Stasiūnas ; 
N. Dukstulskaitė (f-nas).  Paleisk, teveli, lankoj žirgeli : lietuvių liaudies daina / harm. J. Švedo ; [atlieka] 

Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių liaudies ansamblio choras ; meno vad. J. Švedas. – [2-oji laida]. – Rīga : 

Rīgas skanuplašu fabrika, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 
 

Šėriau, šėriau [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas 

Stasiūnas, baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (02 min., 00 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Vai 

šėriau, šėriau ; Ой, кормил, кормил // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso 
įrašų studija, 2005. – Įr. 14. 

 

Šėriau, šėriau [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas 
Stasiūnas, baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (01 min., 59 sek.). – Taip pat vartojama antr.: Vai 

šėriau, šėriau ; Ой, кормил, кормил // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso 

įrašų studija, 2005. – Įr. 16. 

 

Šią naktelę [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; 

[fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 

07 12 // [Visur tyla …] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 
8. 

Traktorininko daina [Garso įrašas] / muz. V. Klovos ; žodž. J. Lapašinsko ; [atlieka] J. Stasiūnas ; 

Ch. Potašinskas (f-nas).  Atskrend sakalilis : lietuvių liaudies daina / harm. J. Indros ; [atlieka] J. Indra ir J. 
Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). – Rīga : Līgo, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., 

elektr., mono]. 

 
Unčių tupi trys pulkeliai [Garso įrašas] : lietuvių liaudies daina / [atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas 

; Ch. Potašinskas (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – 

Archyvinė kopija: 14MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas objektas iš: "Gėlelė" [Garso įrašas] 

/ muz. R. Žygaičio.  "Oi bernyti" : lietuvių liaudies daina.  "Unčių tupi trys pulkeliai" : lietuvių liaudies daina 
/ [atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). – [2-oji laida]. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė 

(apie 06 min.) // "Gėlelė" [Skaitmenintas objektas] / muz. R. Žygaičio / [atlieka] K. Gutauskas ir J. Stasiūnas 

; Ch. Potašinskas (f-nas). – Įr. 3. 
 

Už aukštųjų kalnelių [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [atlieka] Jonas Stasiūnas, solistas ; Liaud. instr. 

ansamblis. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 

11 // [Liepė tėvelis …] / [atlieka solistai ir liaudies instrumentų ansambliai]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 
3. 

Už melynųjų marių [Garso įrašas] = За морями синими : lietuvių liaud. daina : литовская нар. 

песня / harm. P. Olekos ; [atlieka] J. Stasiūnas ; Ch. Potašinskas (f-nas). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – 

Skaitmenintas objektas iš: "Gieda gaideliai" [Garso įrašas] : lietuvių liaud. daina : литовская нар. песня / 

harm. J. Tallat-Kelpšos.  "Už melynųjų marių" : lietuvių liaud. daina : литовская нар. песня / harm. P. 
Olekos. – [2-oji laida]. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.). // "Gieda gaideliai" [Skaitmenintas 

objektas] / harm. J. Tallat-Kelpšos / harm. P. Olekos. – Įr. 2. 

 

Už mėlynujų marių [Garso įrašas]: liet. liaudies daina / įdain. J. Stasiūnas. – Taip pat vartojama antr.: 
Už mielinųjų marių // [Saulelė raudona…]. – Chicago : Karvelis, [1959?]. – Įr. 14. 
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Už mielinųjų marių [Garso įrašas] : liet. liaudies daina / įdain. J. Stasiūnas. –  (Vilnius : Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2012). – Archyvinė kopija: 31MB. Viešos prieigos kopija: 3MB. – 
Skaitmenintas objektas iš: Už mielinųjų marių : liet. liaudies daina / įdain. J. Stasiūnas // [Saulelė 

raudona…]. – Įr. 14. 

 

Vacation is so pleasant [Garso įrašas] = Koksai lengvas poilsėlis : folk song / arr. by J. Tallat-Kelpša ; 
[performed by] Jonas Stasunas, vocal ; Kaimas Potašinskas, piano. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; 

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 09 21 // Lithuanian songs and dances. – New York 

: Monitor Records, [1970]. – Įr. 10. 
 

Vai šėriau, šėriau [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / harmonizavo S. Šimkus ; atlieka Jonas 

Stasiūnas, baritonas ; Chaimas Potašinskas, fortepijonas. – (01 min., 59 sek.). – Taip pat vartojama antr.: 

Šėriau, šėriau ; Ой, кормил, кормил // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas. – [Vilnius] : LNB garso 
įrašų studija, 2005. – Įr. 18. 

 

Visur tyla [Garso įrašas]  / J. Gruodis ; žodžiai L. Giros ; [atlieka] J. Stasiūnas, solistas ; E. Dineikaitė, 
fort. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 07 12 // 

[Visur tyla …] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 1. 

 
Žemė kėlė žolę [Garso įrašas]: liet. liaud. daina / [aranžuotė] J. Gruodžio ; [atlieka] J. Stasiūnas, 

solistas ; [fortepijonas]. – Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo 

biblioteka; 2011 07 12 // [Visur tyla …] / [atlieka solistai, pianistės, ansamblis ir orkestras]. – Rīga : 

Melodija, [1961?]. – Įr. 5. 
 

Žemė kėlė žolę [Garso įrašas]: lietuvių liaudies daina / Juozas Gruodis ; [atlieka] J. Stasiūnas, vokalas ; 

E. Dineikaitė, fort. – (01 min., 20 sek.) // Solinės dainos. – Vilnius : Tembras, 1994. – Įr. 23. 
 

Žibutė [Garso įrašas] / Z. Aleksandravičius ; [žodž.] A. Maldonio ; [atlieka] J. Stasiūnas, balsas. – 

Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2011 11 03 // 
Lietuviškos muzikos koncertas. – Rīga : Melodija, [1961?]. – Įr. 1. 

 

Žvaigždele [Garso įrašas] = "Звездочка" / muz. V. Laurušo ; ž. P. Širvio. "Žadejau juoktis" = 

"Обещал смеяться" / muz. V. Paltanavičiaus ; ž. E. Mieželaičio ; [atlieka] J. Stasiūnas, [baritonas] ; Ch. 
Potašinskas (f-nas). – Rīga : Līgo, [19--] (Rīgas skaņu ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 1 plokštelė (apie 06 

min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. 

 
Ариозо Демона [Garso įrašas] : из оперы "Демон", 3 д. / А. Рубинштейн ; [исполн.] Ионас 

Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер В. Виржонис. –  

(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 29MB. Viešos 

prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ариозо Демона : из оперы "Демон", 3 д. / А. 
Рубинштейн // Ионас Стасюнас. – Įr. 7. Демон. 

 

Ариозо Мазепы [Garso įrašas] : из оперы "Мазепа", 2 д. / П. Чайковский ; [исполн.] Ионас 
Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер Р. Генюшас. –  

(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 52MB. Viešos 

prieigos kopija: 5MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ариозо Мазепы : из оперы "Мазепа", 2 д. / П. 
Чайковский // Ионас Стасюнас. – Įr. 8. Мазепа. 

 

Ария Демона [Garso įrašas] : из оперы "Демон", 2 д. / А. Рубинштейн ; [исполн.] Ионас 

Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер В. Виржонис. –  
(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 30MB. Viešos 

prieigos kopija: 3MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ария Демона : из оперы "Демон", 2 д. / А. 

Рубинштейн // Ионас Стасюнас. – Įr. 5. Демон. 
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Ария Игоря [Garso įrašas]: из оперы "Князь Игорь" / А. Бородин ; [исполняют] И. Стасюнас, 

солист ; [оркестр] // Концерт солистов Литовского гос. театра оперы и балета. – Rīga : Līgo, [1956?]. – 
Įr. 1. 

Ария Маргириса [Garso įrašas]: из 2 д. / В. Клова ; [исполн.] И. Стасюнас, солист ; Хор и орк. 

Литовского гос. театра оперы и балета. – Atliekama liet. // Опера "Пиленай". – [Москва] : Мелодия, 

[1963?]. – Įr. 2. 
 

Ария Маргириса [Garso įrašas]: из 4 д. / В. Клова ; [исполн.] И. Стасюнас, солист ; Хор и орк. 

Литовского гос. театра оперы и балета. – Atliekama liet. // Опера "Пиленай". – [Москва] : Мелодия, 
[1963?]. – Įr. 8. 

 

Ария Риголетто [Garso įrašas] : из оперы "Риголетто", 3 д. / Дж. Верди ; [исполн.] Ионас 

Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер Р. Генюшас. –  
(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 43MB. Viešos 

prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Ария Риголетто : из оперы "Риголетто", 3 д. / Дж. 

Верди // Ионас Стасюнас. – Įr. 3. Rigoletto. 
 

Аш атсикяльсю [Garso įrašas] = Я встану : литовская нар. песня : из сборника С. Шимкуса ; 

"Вай шеряу, шеряу" = Ой, кормил, кормил : литовская нар. песня : из сборника С. Шимкуса / [обр. С. 
Шимкус] ; [исполняют] И. Стасюнас ; Х. Поташинскас (ф-но). – [2-oji laida]. – Rīga : Rīgas skaņuplašu 

fabrika, [1956?] (Рижский завод грампластинок). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., 

mono] ; 25 cm // "Аш атсикяльсю" [Skaitmenintas objektas] ; "Вай шеряу, шеряу" / [обр. С. Шимкус]. – 

Įr. 1. 
 

В эту ноченьку [Garso įrašas]: лит. нар. песня / [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; [оркестр]. – 

Atliekama liet. // [Всюду тишина …]. – [Россия] : Всесоюзная Студия Грамзаписи, [1961?]. – Įr. 8. 
 

Вай шеряу, шеряу [Garso įrašas] = Ой, кормил, кормил : литовская нар. песня : из сборника С. 

Шимкуса / [обр. С. Шимкус] ; [исполняют] И. Стасюнас ; Х. Поташинскас (ф-но). –  (Vilnius : Lietuvos 
nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 20MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – 

Skaitmenintas objektas iš: "Аш атсикяльсю" ; "Вай шеряу, шеряу" [Garso įrašas] : литовская нар. песня : 

из сборника С. Шимкуса : литовская нар. песня : из сборника С. Шимкуса / [обр. С. Шимкус]. – [2-oji 

laida]. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.) // "Аш атсикяльсю" [Skaitmenintas objektas] ; "Вай 
шеряу, шеряу" / [обр. С. Шимкус]. – Įr. 2. 

 

Всюду тишина [Garso įrašas] / Ю. Груодис ; слова А. Гиры ; [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; 
[оркестр]. – Atliekama liet. // [Всюду тишина …]. – [Россия] : Всесоюзная Студия Грамзаписи, [1961?]. 

– Įr. 1. 

 

Гавана [Garso įrašas] / В. Кайрюкштис ; [слова] И. Некрошюса ; [исполн.] И. Стасюнас, солист ; 
Г. Знайдзилаускайте, фopтеп. – Atliekama liet. // Песни литовских композиторов. – [Москва] : 

Мелодия, [1968?]. – Įr. 10. 

 
Земля поднимает траву [Garso įrašas]: лит. нар. песня / [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; 

[оркестр]. – Atliekama liet. // [Всюду тишина …]. – [Россия] : Всесоюзная Студия Грамзаписи, [1961?]. 

– Įr. 5. 

 

Каватина Валентина [Garso įrašas] : из оперы "Фауст", 2 д. / Ш. Гуно ; [исполн.] Ионас 

Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер Р. Генюшас. –  

(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 36MB. Viešos 
prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Каватина Валентина : из оперы "Фауст", 2 д. / Ш. 

Гуно // Ионас Стасюнас. – Įr. 2. Faust. 
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Концерт литовской музыки [Garso įrašas] / [вокалисты и иструменталисты]. – [Рига] : Мелодия 

: Апрелевский завод, 1978. – 1 plokštelė (apie 10 min.) : stereo, 33 1/3 aps./min. ; 17,5 cm. – Atlikėjai: И. 
Стасюнас (1, 3), [баритон], В. Норейка (4), [тенор]; П. Будрюс и П. Тамошайтис (2), [бирбинес]; 

Ансамбль канклес (2), Ансамбль народных инструментов «Сутартине» п/у П. Тамошайтиса (1, 3, 4, 

5). – 33Д-00014309/10 
Turinys: 1. Фиалка / [авт. муз.] З. Александравичюс; [авт. слов] А. Малдонис. 2. Пьеса для дуэта бирбинес и ансамбля 

канклес / [авт. муз.] В. Будревичюс. 3. Кто нас разлучает / [авт. муз.] З. Александравичюс; [авт. слов] Э. Межелайтис. 4. С 
восточной сторонки: нар. песня / обр. С. Шимкуса. 5. Пьеса для септета бирбинес / [авт. муз.] И. Иозапайтис.  

 

Кто нас разчает [Garso įrašas] / З. Александравичюс ; [сл.] Э. Межелайтиса ; [исполняет] И. 
Стасюнас, голос // Концерт литовской музыки. – [Москва] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 3. 

 

Кузнец [Garso įrašas] / Ю. Груодис ; слова Ю. Янониса ; [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; 
[оркестр]. – Atliekama liet. // [Всюду тишина …]. – [Россия] : Всесоюзная Студия Грамзаписи, [1961?]. 

– Įr. 6. 

 

Куплеты Эскамильо [Garso įrašas] : из оперы "Кармен", 2 д. / Ж. Бизе ; [исполн.] Ионас 
Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер Р. Генюшас. –  

(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 35MB. Viešos 

prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Куплеты Эскамильо : из оперы "Кармен", 2 д. / Ж. 
Бизе // Ионас Стасюнас. – Įr. 4. Carmen. 

 

Металл поет [Garso įrašas] / В. Кайрюкштис ; [слова] А. Балтикиса ; [исполн.] И. Стасюнас, 

солист ; Г. Знайдзилаускайте, фп. – Atliekama liet. // Песни литовских композиторов. – [Москва] : 
Мелодия, [1968?]. – Įr. 3. 

 

Не пестрые соколики [Garso įrašas] / Ю. Таллат-Келпша ; Л. Гира ; [исполняют] Александра 
Сташкевичюте ; Ансамбль нар. инстр. п/у П. Тамошайтиса. Нет у меня дома : литовская нар. песня / 

[исполняют] Ионас Стасюнас ; Ансамбль нар. инстр. п/у П. Тамошайтиса. – [Rīga] : Melodija, [19--] 

(Rīgas skaņu ierakstu un skaņuplašu fabrika). – 1 plokštelė (apie 05 min.) : 78 [aps./min., elektr., mono].  
 

Нет у меня дома [Garso įrašas]: литовская народная песня / atlieka Jonas Stasiūnas, baritonas ; 

Lietuvių liaudies instrumentų ansamblis „Sutartinė“ ; [vadovas Pranas Tamošaitis]. – (02 min., 04 sek.). – 

Ansamblio vadovas nustatytas iš: Не пестрые соколики. – [Rīga] : Melodija, [19--]. – Taip pat vartojama 
antr.: Neturiu aš namelių. – Atliekama liet. // Dainuoja Juozas Indra ir Kazys Gutauskas [Garso įrašas]. –

[Vilnius] : LNB garso įrašų studija, 2005. – Įr. 8. 

 
Ой, кас тян ужя [Garso įrašas] = Ой, что там гудит : литовская нар. песня / обр. С. Вайнюнаса ; 

[исполняют] И.А. Стасюнас ; Б.Л. Жилинский (ф-но). –  (Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno 

Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 15MB. Viešos prieigos kopija: 2MB. – Skaitmenintas 
objektas iš: "Туртингай швянамя" [Garso įrašas] / муз. В. Кловы.  "Ой, кас тян ужя" : литовская нар. 

песня / обр. С. Вайнюнаса. - [2-oji laida]. – Rīga, [1956?]. – 1 plokštelė (apie 06 min.). 

 

Пролог [Garso įrašas] : к опере "Паяцы" / Р. Леонкавалло ; [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; 
Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер Р. Генюшас. –  (Vilnius : Lietuvos 

nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 55MB. Viešos prieigos kopija: 5MB. – 

Skaitmenintas objektas iš: Пролог : к опере "Паяцы" / Р. Леонкавалло // Ионас Стасюнас. – Įr. 1. 
Pagliacci. 

 

Романс Демона [Garso įrašas] : из оперы "Демон", 2 д. / А. Рубинштейн ; [исполн.] Ионас 

Стасюнас, солист ; Оркестр Гос. театра оперы и балета Литовской ССР, дирижер В. Виржонис. –  
(Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2011). – Archyvinė kopija: 45MB. Viešos 

prieigos kopija: 4MB. – Skaitmenintas objektas iš: Романс Демона : из оперы "Демон", 2 д. / А. 

Рубинштейн // Ионас Стасюнас. – Įr. 6. Демон. 
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Туртингай швянамя [Garso įrašas] = Я песнею богат живу / муз. В. Кловы ; сл. Э. 

Межелайтиса.  "Ой, кас тян ужя" = Ой, что там гудит : литовская нар. песня / обр. С. Вайнюнаса ; 
[исполняют] И.А. Стасюнас ; Б.Л. Жилинский (ф-но). – [2-oji laida]. – Rīga : Rīgas skaņuplašu fabrika, 

[1956?] (Рижский завод). – 1 plokštelė (apie 06 min.) : [78 aps./min., elektr., mono]. – Taip pat vartojama 

antr.: Daina turtingas gyvenu ; Туртингай гивянамя ; Oi, kas ten gaudžia. – Atliekama liet.   

 
Фиалка [Garso įrašas] / З. Александравичюс ; сл. А. Малдониса ; [исполняет] И. Стасюнас, голос 

// Концерт литовской музыки. – [Москва] : Мелодия, [1961?]. – Įr. 1. 

 
Яблонька [Garso įrašas]: лит. нар. песня / [исполн.] Ионас Стасюнас, солист ; [оркестр]. – 

Atliekama liet. // [Всюду тишина …]. – [Россия] : Всесоюзная Студия Грамзаписи, [1961?]. – Įr. 3. 

 

 


