Jonas Dabrila: „Gyvenime gėrio tikėkis tiek, kiek jo pats atiduodi kitiems“
Su Jonu kalbamės 60-to jubiliejaus išvakarėse
Trumpas dosjė:












Susipažinkime su juo iš arčiau.
Trumpam sugrįžkime į vaikystę. Kur augote,
kokiomis svajonėmis gyvenote?
Augau Kazlų Rūdos miestelyje darbininkų šeimoje.
Nuo 10 metų likau be tėvo ir visos svajonės buvo
„Kaip galima daugiau padėti šeimai“. Teko dirbti
daug fizinio darbo ir, kaip visiems vaikams, daug
ţaisti krepšinį, futbolą.







gimė 1950 sausio 13 d. Ţalioji, Marijampolės
raj.
1968metais baigė Kazlų Rūdos vidurinę
mokyklą;
1975 m. baigė LŢŪA;
Nuo 1975 m. Kauno miškų ūkio Vilkijos
girininkas;
Nuo 1979 m. Jūrės SKMK medienos pjovimo
cecho viršininkas;
Nuo 1982 m. Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos Kazlų Rūdos girininkijos girininkas;
1986 m. Kazlų Rūdos galutinio medienos
sandėlio viršininkas;
Nuo 1992 m. Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos vyriausiasis inţinierius;
Nuo 2000 Kazlų Rūdos mokomosios miškų
urėdijos urėdo pavaduotojai gamybai ir
komercijai;
Nuo 2000 m Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
narys;
1968 m. SSRS jaunučių ieties metimo
čempionas, Europos jaunučių vicečempionas;
1969 m. Europos jaunių čempionato bronzos
medalio, Lietuvos suaugusiųjų čempionato
sidabro medalio laimėtojas;
1970 m. pasiektas Lietuvos ieties metimo
rekordas (79,26 m);
1975 m.tapo Lietuvos čempionu;
1972 m. Lenkijos ir Lietuvos mače pasiekė
Lietuvos ieties metimo rekordą (83,90 m)
(Rekordas nepagerintas, nes pakeitus ieties
konstrukciją rekordai skaičiuojami iš naujo).

Tad kodėl vis tik pasirinkote sportą? Galbūt buvo
žmogus, kuris turėjo įtakos tokiam pasirinkimui?
Sudalyvavau pionierių keturkovės varţybose, gerai
pasirodţiau kamuoliuko metime ir tuomet mokykloje dirbęs treneris Juozas Grigas prikalbino treniruotis
lengvojoje atletikoje. Išbandţiau daugumą rungčių ir netgi dešimtkovę, bet labiausiai sekėsi metimai, o ypač
ieties metimas.
Kur studijavote po mokyklos? Kaip sekėsi?
Baigęs mokyklą studijavau LŢŪA miškų fakultete ir treniravausi pas Adolfą Varanauską.
Ar prisimenate pirmąsias lengvosios atletikos varžybas?
Pirmosios, kaip metiko, varţybos buvo rajono pirmenybės, kuriose nugalėjau ţymiai vyresnius varţovus.
Koks metikas „be štangos“... Kokie Jūsų pasiekimai pratimuose su štanga?
„Štangos“ kėlimas nebuvo mano „arkliukas“. Rovimas 115 kg, stūmimas 130 kg, spaudimas 100 kg,
pritūpimai 200 kg.

Išvardykite savo sportinius laimėjimus.
Laimėjimus
sunku
išvardinti.
Daugkartinis
„Nemuno“ draugijos čempionas, įvairių TSRS ir
tarptautinių varţybų prizininkas.
Ar prisimenate 1972 Lenkijos ir Lietuvos mačą,
kur pasiekėte Lietuvos ieties metimo rekordą?
Gerai prisimenu 1972 metus, kai nepatekau į TSRS
rinktinę ir neišvykau į olimpines ţaidynes
Vokietijoje ir tą pačią dieną vykstančiame mače su
Lenkija pasiekiau Lietuvos respublikos rekordą
(83,90 m).
Gal ir toliau būčiau sportavęs, bet gerbiamo
A.Karpavičiaus ţodţiai po Tautų spartakiados, kai
nepatekau į finalą, kad „tokių talentų pilna“, uţbaigė mano kaip sportininko karjerą, nors toje spartakiadoje
dalyvavau praėjus dviem mėnesiam po apendicito operacijos.
Kiek svarbus sportas šiandien? Kokią vietą jis užima Jūsų
gyvenime?
Sportas man visuomet išliks aukštumoje.
Koks Jūsų požiūris į veteranų sportą? Ar neketinate įsijungti
asmeniškai?
Malonu, kad dar galiu pasimatyti su veteranais, sportuoti negaliu, nes
jaučiu skausmus kelyje.
Papasakokite truputį daugiau apie šeimą: žmoną, vaikus, kuo jie
užsiima. Galbūt vaikai irgi pasekė Jūsų pėdomis?
Ţmona Vida dirba Višakio Rūdos girininkijoje, ten pat dirba ir sūnus
Laimis, jis turi tris sūnus. Dukra dirba Kauno technologiniame
universitete dėstytoja.
Jūsų hobis?
Mano hobis – esu aistringas medţiotojas, nuo 1982 metų medţiotojų klubo „Šilas“ pirmininkas.
Mėgstamiausias valgis.
Viskas gerai, mėsa-geriausiai.
Kokius stipresnius gėrimus mėgstate?
Labiausiai patinka brendis.
Keletas baigiamųjų žodžių skaitytojams.
Daugiau sportuoti, ne gatvėm trintis... (taikau daugiau jaunimui). Nes dabar jaunimas labai jau silpnas
patapo...

