
DARBAS: Vėliavos juostas (iš kairės) kerpa Rasa Miceikienė ŽVAIGŽDĖS: Istorija pasakoja, kad Betsy Ross pasiūlė penkiakampes
• Varytė Collard. žvaigždes, nes jas lengviau iškirpti.

Šiaulių apskrities Povilo Višins
kio viešosios bibliotekos Amerikos 
skaitykla pakartojo Amerikos vė
liavos siuvimo istoriją-legendą: 
pasiuvo pirmąją JAV vėliavą, dar 
vadinamą Betsy Ross vėliava. 

Idėja atkartoti vėliavos siuvimą 
:o  Amerikos skaityklos koordi

natorei Romai Baristaitei.
Pasak skaityklos koordinatorės, 

birželio 14 dieną JAV minima Vė
liavos diena (Flag Day), tad buvo 
sumanyta pasiūti vėliavą ir ja pa
puošti skaityklos interjerą.

Vėliavą siuvo tarptautinė ko
manda -  skaitykloje veikiančio 
Anglų kalbos klubo narės. Šian
dienine Betsy Ross tapo šiaulietė, 
.Amerikos pilietė Marytė Collard, 
ai talkino Rasa Miceikienė, pran
cūzaitė Anne-Sophie Kersaho ir R. 
Baristaitė. M. Collard, profesio
nali skiautininkė, turėjo įvairių 
šablonų, trafaretų, parūpino rei- 
1-damų priemonių ir medžiagų.

Vėliavai pasiūti prireikė trijų 
susibūrimų po tris valandas. Vė

pasiuvo Betsy Ross vėliavą

VĖLIAVA: Pirmojoje vėliavoje buvo pavaizduotas 13 žvaigždžių„naujasis 
žvaigždynas" ir 13 juostų, simbolizavusių pirmąsias 13 britų kolonijų, 
suformavusių naują valstybę.

liavos aukštis -  48 centimetrai, 
plotis -  89 centimetrai.

„Pagal populiarią legendą pir
mąją Amerikos vėliavą pasiuvo 
angliško kraujo turinti siuvėja 
iš Filadelfijos Betsy Ross. Galu
tinis vėliavos projektas gimė jai 
susitikus su tuometiniu „Konti

nentinės" armijos lyderiu Geor
ge Washington“, -  pasakoja R. 
Baristaitė.

Teigiama, kad 1776 metų ge
gužės mėnesį G. VVashington su 
dviem atstovais apsilankė Elza- 
beth Ross apmušalų parduotu
vėje ir Elzabeth (Betsy) pristatė

apytikrį vėliavos dizainą.
G. VVashington norėjo vėliavoje 

matyti šešiakampes žvaigždutes, 
bet Betsy Ross buvo už penkia
kampes, nes jas lengviau iškirpti. 
Kaip moteris siuvo vėliavą, yra 
pavaizduota piešiniuose.

Pasak R. Baristaitės, JAV vėliava 
nuo pirmojo oficialaus pripažini
mo buvo keičiama net 26 kartus.

Pirmojoje vėliavoje buvo pa 
vaizduotas 13 žvaigždžių „nau 
jasis žvaigždynas" ir 13 juostų, 
simbolizavusių pirmąsias 13 bri 
tų kolonijų, suformavusių nauja 
valstybę.

Ilgiausiai, 47 metus, buvo nau 
dojama 48 žvaigždžių vėliava 
1959 metais Aliaskai tapus vals 
tija, ją  pakeitė 49 žvaigždžių vė 
liava. Jau kitais metais ją  vėl teko 
keisti 50 žvaigždžių vėliava, JAV 
valstijai tapus Havajams. Nuo to 
laiko naudojama dabartinė 50 
žvaigždžių vėliava.

„Šiaulių  krašto“ inf.


