
Vaiva Urbonaitė, I b 

Supervisor Ramune Petrosian, English teacher 

 

 

ASK NOT WHAT YOUR COUNTRY CAN DO FOR YOU, BUT ASK WHAT 

YOU CAN DO FOR YOUR COUNTRY 

  

As once John F. Kennedy said “And so, my fellow Americans: ask not what your 

country can do for you - ask what you can do for your country. My fellow citizens of 

the world: ask not what America will do for you, but what together we can do for the 

freedom of man.” Patriotism is an attachment to a homeland. An attachment which 

sets our hearts towards loving a place where we were born. In my mind, patriotism is 

not thinking that the country that I was born in is superior to others, just because I was 

born in it, it is loving and respecting your country and most of all – helping it succeed. 

Patriotism has nothing to do with supporting your Government at all times, but rather 

supporting it when it deserves the support. And we shall never to be blinded by 

patriotism so much that we cannot face the reality. Wrong is wrong, no matter who 

does it. But what about doing good ourselves? 

True patriotism hates injustice in its own land more than anywhere else, leading to 

patriots being the power that kills injustice. But do we know how to be patriotic with 

not only our words, but also our actions? Remember why you are a patriot. I am a 

patriot because I love Lithuania and I want everyone living here, including myself, to 

be happy, to make a difference starting from the core. To be the supporting 

mechanism of your homeland, understand what is important: embracing free speech, 

being a part of a community, equal liberty for women and men of all races, 

ethnicities, and origins and fighting for freedom for everyone. Freedom is the most 

important thing a person could ever have, without it you have nothing to lose, nothing 

to gain and nothing to give.  

Patriotism is voluntary. It is a feeling of loyalty and allegiance that is the result of 

knowledge and belief.  People need to understand how valuable their voice is. Never 

believe that a few caring people cannot change the world. Indeed, they are all who 

ever can. Let our kindness become like a ripple in the ocean made by a small stone, 

touching people every time they see it. And while we may be a nation divided in some 

beliefs, we are a nation united in condemning hate, violence and injustice in all of its 



ugly forms. I believe that being patriotic means loving your country and the people, 

spreading kindness and speaking your mind to help do good. One flag, one land, two 

hands, one nation. Not only as a nation of a country, but as a nation of the world. 
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Meilė Lietuvai 

Kartą John F. Kennedy pasakė ,,Taigi, mano mieli Amerikiečiai, klauskite ne ką jūsų 

šalis gali padaryti jums, klauskite saves ką jūs galite padaryti savo šaliai. Mano mieli 

pasaulio piliečiai: klauskine ne ką jums gali padaryti Amerika, bet ką mes kartu 

galime padaryti dėl žmogaus laisvės”. Petriotizmas yra prisirišimas prie gimtinės. 

Prisirišimas, kuris palenkia mūsų širdis link meiles savo gimtąjai šaliai. Mano 

manymu, patriotizmas nėra galvojimas, kad mano šalis yra geresnė už kitas, vien dėl 

to, kad aš joje gimiau, patriotizmas yra meilė ir pagarba savo šaliai ir svarbiausia-

pagalba jai pasiekti suklestėjimą. Patriotizmas yra nesusijęs su visokeriopu 

vyriausybės palaikymu, o su palaikymu kai vyriausybė to nusipelno. Ir mes 

niekuomet negalime būti apakinti patriotizmo tiek, kad nepamatytume realybės. 

Blogis yra blogis, nesvarbu kas jį daro. Tačiau, kaip su mūsų pačių gerų darbų 

atlikimu? 

Tikras patriotizmas nekenčia neteisybės savoje šalyje labiau nei bet kur kitur, tai 

patriotus veda prie neteisybės naikinimo. Tačiau, ar mes žinome kaip būti patriotais 

ne tik savo žodziais, bet ir veiksmais? Paprasta- prisiminkite, kodėl esate patriotas. Aš 

myliu Lietuvą ir noriu, kad visi čia gyvenantys žmonės, įskaitant ir mane, būtų 

laimingi. Norint padaryti skirtumą reikia pradėti nuo svarbiausių dalykų. Tam, kad 

būtumėte savo gimtinės palaikantysis mechanizmas, supraskite kas yra svarbu - 

palaikykyti žodžio laisvę, būti bendruomenės nariu, skelbti lygias teisės visų rasių, 

tautybių ir kilmių moterims ir vyrams, bei kovoti dėl laisvės visiems. Laisvė yra pats 

svarbiausias dalykas, kurį gali turėti žmogus, be laisvės nėra ko prarasti, gauti ar 

duoti. 

Patriotizmas nėra priverstinis. Tai yra lojalumo ir ištikimybės jausmas, žinių ir 

įsitikinimų rezultatas. Žmonės privalo suprasti, koks svarbus yra jų balsas. Niekada 

negalvokite, kad keli rūpestingi žmonės negali pakeisti pasaulio, nes priešingai – tie 

žmonės tą ir daro. Leiskime mūsų gėriui tapti tarsi pulsavimu vandenyne, kurį sukėlė 

mažas akmenėlis ir šis pulsavimas palies žmones kaskart jį pamačius. Ir net jei mes 

esame tauta, išsiskirianti savo įsitikinimais, mes esame tauta, susivienijusi ties 

neapykantos, smurto ir visokeriopos neteisybės visose jos formose panaikinimo. Aš 

tikiu, kad buvimas patriotu yra meilė savo šaliai ir jos žmonėms, gėrio skleidimas ir 

savo minčių išsakymas norint padaryti kažką gero. Viena vėliava, viena žemė, dvi 

rankos, viena tauta. Mes - tauta, ne vienos šalies, bet viso pasaulio. 



 


