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NU ÄR VI IGÅNG
Hej igen. Här kommer årets andra informationsutskick. Ljuset börjar komma tillbaka. Härligt!
Snödroppar och Vintergäck blommar för fullt och vi har varit välsignade med nästan enbart plusgrader
så här långt. Det är bara de allra sista dagarna som termometern inte har lyckats trycka upp
kvicksilvret så långt. Vår Julros i trädgården har aldrig varit så stor och så översållad med blommor
någon gång tidigare. Och jag hade nästan börjat fundera på att olja upp gräsklipparen…
Storkprojektet, här nere i Skåne, har haft sitt bästa år och en stor mängd nya storkar har släppts ut
och även flyttat, precis som planerat. Jag tycker det är mycket positivt, att vi tycks ha lyckats med att
rädda arten. Hoppas nu bara att återskapandet av erforderliga våtmarker också genomförs, så att
fåglarna har något att komma tillbaka till. För ett par år sedan lyckades vi faktiskt få se ett par storkar
på taket till ett av hyreshusen här strax intill. Det var en mäktig syn, som jag gärna vill se igen.
Slutet av november och i stort sett hela december blev, efter en lång och mycket torr höst, mycket
blöt. Det innebar att vattnet äntligen steg så mycket i Lussebäcken, att öringarna kunde gå upp. Men
det var troligen i senaste laget och det blev inte mycket till lek. De senaste veckorna har det inte synts
till några, så nu får vi vänta till nästa höst och hoppas på mera vatten då.
Hör också från våra ranchvänner i Wyoming och Montana, att även de har haft en ovanligt varm och
torr höst och förvinter. Tim Pexton, på Indian Creek Ranch, nedanför Laramie Peak, i Wyoming, fick
visserligen börja att utfodra sina kreatur lite tidigare, efter att ha fått ett par decimeter snö i november,
men Baileys, i Rosebuddalen, har klarat sig ända till nu, efter nyår, innan de behövde börja att köra ut
hö. De har inte ens fått korna att komma ner ifrån sommarbetena ännu! (Se nedanstående mailtext).
Hösten har inneburit stora renoveringsarbeten i huset. Men nu är allt klart och det blev mycket bra.
Men, Gudars, vad det dammade… Och grannen fick sin postlåda sprängd dagarna efter nyår! Vad ska
sådant tjäna till…?
MEDLEMSANTALET
Vi har just nu 150 medlemmar. Det är alltså fortfarande 31 som saknas, för att vi skulle ha nått upp till
förra årets slutsiffra som var 181. Det hoppas jag innerligt att vi verkligen lyckas med, även om jag vet
att det normalt brukar falla ifrån ett antal. Men, ni andra, som ändå överväger att fortsätta ert
medlemskap, tag nu tillfället i akt, när ni ändå betalar era räkningar i slutet på månaden, att också
förnya medlemsskapet i INDIANKLUBBEN. Och för er som inte hittar inbetalningskortet, så är det bara
att sätta in årsavgiften på postgiro 32 57 43 - 3. Kostnaden är för ett år (2012) 170:-; för två år (2012 2013) 305:-; och för tre år (2012 - 2014) 420:-. Möjligheten att gradera upp sig till familjeabonnemang
finns också genom att lägga till ytterligare 50:- per år.
MAIL FRÅN CAROL BAILEY

Jack’s granddad told him that in the old days, many ranchers didn’t treat their hired men like
we do today. At meal time...they didn’t get the same food as the family.
One ranch in particular only sent bacon and flour with their riding crews who might be out
for weeks at a time. Grandpa Bailey was on their crew in the early days.
He said they soon ran out of bacon and only had flour and water. The cook mixed the
concoction into a paste and cooked it in a Dutch oven. Someone asked one of the men if he
had no teeth when he seemed to be having a particular problem eating... the man said “I
have my teeth now but probably won’t by the time I’m finished with this job”....On at least

one occasion , the riders got tired of having no food, so butchered one of the rancher’s cows
to eat.
Another ranch outfit sent a fencing crew out for the summer with a case of pork and beans.
Most of them never wanted to look at another bean the rest of their lives.
******
When Grandma and Grandpa Bailey had their house built, the carpenter built a very long ,
high table for the dining room. It was usually filled with hired men. Many of them were
Cheyennes. Grandma spoke very good Cheyenne so often participated in lively conversations
at meal times. She complained though that they used different words than they had when
she was young and learned Cheyenne.
Many words had been shortened or said differently than the old Cheyennes language. She
always enjoyed talking to the older people who still spoke the language like she did.
She went to the Mission school, at Ashland, when she was very young. The family was happy
when the Mission was established because for the first time, they could send their children
to a Catholic school. Grandma’s first playmates were the Indian children. Some remained
friends for a life time.
When Grandma was seven, the Cheyenne asked her parents if they would let her translate
for them when they sold horses to the Army. They said she was young and wouldn’t “lie” .
Obviously they did not trust the Army.
TODAY
Day before yesterday we left a gate open so the cows above where we feed could come in.
We had twelve already in but the bulk of them were out grazing yet. When we went back up
yesterday, instead of the cows that were still out coming in, the ones already in left!!
This morning though, when we got to Simes, the twelve were back. Driving on up the creek
we saw a string of cows as far as we could see coming in. We waited at the gate until the
lead cows reached it, then left for home knowing the rest would follow . We had already fed
hay yesterday , since our feed pickup was going to be at the shop in Miles today.
We seem to finally be getting a little winter. We had a skiff of snow and the temperature got
below zero last night for the first time since back in early November. We are supposed to get
a warm up for a few days, then another weather front is coming in with more cold air and
possible snow.
We can’t complain though. We seldom can wait this long to start feeding.
Last year we had to start before Thanksgiving. That makes winter very long and is hard on
the hay stacks.
The cows are getting closer to calving time so require more feed. Seems impossible to think
we’ll be calving in about two months. The last three months have gone by so fast, it hardly
seems like we’ve had winter yet.
The weatherman is predicting a very wet February and March. We may get a lot of moisture
yet. Often March and April are when we get our biggest snow storms.
Stay warm and dry!!
c
KONST OCH VERKLIGHET
EN TITT PÅ EN MÅLNING MED HISTORISK BAKGRUND
Min tanke är att vi med jämna mellanrum, i det här forumet och under den här rubriken, ska ta upp
kända eller okända konstverk (målningar, statyer, filmer, hantverk) och se om vi kan analysera dem
med avseende på historisk bakgrund, verklighetsförankring, äkthet och liknande. Ni får gärna själva
hjälpa till och föreslå, eller skriva, om sådana här verk.
Vi börjar med en detaljrik och färgsprakande oljemålning av Andy Thomas.

Andrew ”Andy” Thomas; Buffalo Bill’s Wild West Comes to Town; olja 40 x 50 cm; 2011
Andrew “Andy” Thomas, född 6 september 1957, är en konstnär som bor i staden Carthage, Missouri.
En konstnär som gärna målar dramatiska Western-motiv, ofta med faktiska händelser som förebild.
Men han är också en skicklig porträttmålare och har blivit känd för en serie tämligen okonventionella
porträtt av amerikanska presidenter. Här är en Internetadress där du kan se mera av Thomas
målningar: http://gallery4collectors.com/AndyThomas.htm
Den bild vi här ska analysera är en oljemålning, som han gjorde under år 2011, avsedd att
auktioneras ut på en tillställning som kallas ”the Midwest Gathering of Artists auction” och som gick
av stapeln just i hans hemstad, Carthage, MO, den 16 september 2011. Tyvärr har jag inte lyckats
luska ut vem som köpte målningen och vad den kostade.
Däremot vet jag, att den målning Thomas lät göra till 2010 års auktion, blev det dyraste utropet den
gången och sålde för $ 11’000. Med dagens kronkurs alltså omkring 80’000:00 SEK. Den målningen
är också en oljemålning och har titeln ”The
Regulators” och visar Billy The Kid och Dick
Brewer under jakten på William Morton och Frank
Baker under ”The Lincoln County War”. En tavla
och en händelse som vi också mycket väl skulle
kunna analysera någon gång under den här
rubriken.
Men den målning vi nu skulle analysera är i stället
tavlan som kallas: ”Buffalo Bill’s Wild West Comes
to Town” och föreställer alltså den berömde
Westernhjälten och cirkusdirektören William
Frederick ”Buffalo Bill” Cody, på sin vita

cirkushäst, i spetsen för cirkusföljet, när de passerar torget i staden Carthage, Missouri, den 27
augusti, 1915. Alltså knappt två år innan Buffalo Bill dog.
Vid den tiden var Buffalo Bill redan märkt av
ålderdom och sjukdom, eller kanske snarare av
stress, dålig ekonomi och alltför flitigt bruk av såväl
tobak som alkohol. Han var svårt skuldsatt och
hade inte längre någon egen cirkus, men var vid
det här tillfället engagerad som dragplåster av
Sells-Floto Circus, en av många andra Wild West
Shows, som for land och rike kring med samma
koncept som Buffalo Bill en gång hade skapat.
Huruvida han verkligen personligen red med i
paraden genom staden är väl tveksamt med tanke
på hans fysiska status. Men det finns ett foto taget
under dagen då han besökte staden Carthage, där man ser honom tillsammans med en av stadens
noblesser, sångerskan och kulturpersonligheten Marian Wright Powers, vars dotter sedermera såg till
att grunda Powers Museum i staden. På bilden ser vi en åldrig Buffalo Bill, klädd helt i ”civila” kläder
och ingalunda i de spektakulära kläder han alltid använde under sina cirkusstunder.
Men tillbaka till målningen. Jag
tycker inte att Andy Thomas har
lyckats så väl med Buffalo Bills
ansikte. Kanske kan han vara
ursäktad av det faktum, att han
använde en annan av stadens
målare, Bob Tommey, som
modell för den berömde gästen.
Annars känner vi väl igen honom
från tidiga fotografier och från
Rosa Bonheurs berömda
målning av honom från år 1889.

Beträffande miljön och bakgrunden, så har Thomas naturligtvis haft förmånen att det här är hans
hemstad. Han berättar själv att han har använt sig av en artikel som förekom i The Carthage Press,
strax innan cirkusen
kom till sta’n och
dessutom haft hjälp av
Powers Museums
direktör, Michelle
Hansford, som letat
fram ett gammalt
kontrakt. Ett kontrakt
som bekräftade att:
”Buffalo Bills trupp
skulle hålla en parad
genom staden”.
Bilder som beskriver
hur sådana parader
kunde se ut finns det
gott om, även om den
här kanske inte är
bland de bästa.

I Thomas målning ser man i alla fall byggnader i bakgrunden som väl stämmer överens med hur
staden Cathage såg ut år 1915. Till vänster ser man det bankhus som då stod i hörnet av Third och
Grant Street, där nu UMB Bank huserar. Till höger ser man den valvformade norra ingången till Jasper
County Courthouse och gatan, som kantas av tidsenligt klädda Carthagenians, är den nuvarande
Third Street. Cirkusens föreställning genomfördes sedan på en plats intill järnvägen norr om Macon
och Forrest Streets. En plats som idag är tom och omarkerad.
Så långt alltså frågan om bakgrunden till målningen. Bortsett från att det inte var Buffalo Bills egen
cirkus, utan Sells-Floto Circus och att det kan finnas en tveksamhet huruvida Buffalo Bill själv
verkligen red i paraden, så är målningen ett gott exempel på hur en sådan parad kan ha tagit sig ut
och den allmänna miljön är helt rätt.

En annan detalj, jag har fastnat för, är att en av Thomas förebilder och inspiratörer lär vara den kände
målaren Frederick Remington. Och nog kan man väl ana ett visst släktskap mellan de långbenta och
smalhalsade kusarna i Remingtons teckningar ”Snow Indian” eller ”Marching in the Dessert with the
Buffalo Soldiers” från 1888, med den häst på vilken Thomas har placerat indianen i främsta ledet i sin
målning.
Andra konstformer där westernikonen Buffalo Bill
dyker upp är på foton naturligtvis. Men också i form
av skulpturer och även på film. Några exempel är
dessa:
På ett studiofoto taget i Paris 1889, att jämföra med
en av många filmtolkningar, som den här, hämtad
från filmen ”Buffalo Bill and the Indians”, med Paul
Newman som en tämligen bildlik Buffalo Bill.

Ett par av det mest kända skulpturerna av Buffalo
Bill är Gertrude Vanderbilt Whitneys ryttarskulptur
”The Scout” (ursäkta att bilden på Gertrude och
hennes skapelse är så suddig) och Bob Scriver’s
”Buffalo Bill - Plainsman”. Båda står utanför Buffalo
Bill-museet i Cody, Wyoming..

Fast när det gäller den senare, så har jag alltid
tyckt mig se att den gode Scriver har gjort en
kupp här och valt att skulptera in sitt eget
ansikte på figuren - eller vad tycker ni?
Scriver

Cody

Vi kan återfinna Andy Thomas målningar som illustrationer i tidningsmagasin som: Quarter Horse
Montly, Western Art Collector, Rural Missouri och National Park Service broshyrer. Han har också
illustrerat böcker och boken The Artful Journey innehåller över etthundra färgreproduktioner av hans
verk, samt historierna bakom de flesta, berättade av Thomas själv. Han har också medverkat med
bildmaterial till videofilmer producerade av bland andra NPS och National Geographic. Han
representeras av Greenhouse Gallery i San Antonio, Texas.

FILMRECENSION
Jag hoppas att ni passade på att se på filmen ”Frozen River” (2008), när svensk TV sände den
härom kvällen. Det är en film som är mycket väl värd att se. Det är egentligen inte en indianfilm, men
det hela utspelar sig till stor del i indianreservatsmiljö. I grunden är det dock ett socialt drama, som
handlar om drömmar och tuffa levnadsvillkor i en tuff landsortsmiljö och där spänningsmomentet ligger
i samhällsproblemet och riskerna kring insmuggling av cigaretter, droger och illegala flyktingar.
Dramat utspelar sig vintertid kring den frusna St. Lawrencefloden, som här utgör gräns mellan USA
och Kanada. Närmare bestämt i området kring indianreservatet Akwesasne Mohawk Indian
Reservation och städerna Massena, i staten New York, samt Montreal i Kanada.

Här är bakgrunden till filmen
Akwesasne Indian Reservation
April 27, 2011
Organized Crime Exploits Mohawk Nation
The Mohawk Nation of Akwesasne along the St. Lawrence river on the U.S.-Canada border is used by
organized crime as a smuggling zone for cigarettes, drugs, pharmaceuticals, firearms and immigrants
as reported by Lorraine Mallinder for the GlobalPost:
The reservation is split three ways among New York state and the Canadian provinces of Ontario and
Quebec. Crime syndicates, such as the Russian and Italian mobs, have long taken advantage of the
resulting jurisdictional jumble, running rings around the territory's two native police forces as well as a
host of government agencies from both sides of the border. To move goods across the border, the
organized crime groups often hire local runners. The sovereign Mohawk territory, with its traditional
hostility toward outside authority is a fertile recruitment ground.
In response to the decades-long problem President Obama last January signed into law the
meaningless Northern Border Counternarcotics Strategy Act which in mere precatory language directs
the U.S. Office of National Drug Control Policy "to more effectively deploy U.S. agents and equipment
along the Canadian border"
Och här är en beskrivning av den film som är gjord för att visa konsekvenser av de här problemen.
Osminkad äkthet

WEBB-TV

Courtney Hunts regidebut Frozen River har hyllats av bland andra Quentin Tarantino och i
huvudrollerna ser vi Melissa Leo (21 grams) och Oscarsnominerade Michael O’Keefe.

DRAMA; FROZEN RIVER
Regi: Courtney Hunt
Medv: Melissa Leo. Misty Upham
1 TIM 33 MIN. Från 7 år
Courtney Hunts Frozen River vann Bronshästen vid Stockholms filmfestival i november.
Dessförinnan hade den vunnit rader av utmärkelser. Vid Sundance filmfestival vann den
stora jurypriset. Frozen River tål att jämföras med aktuella filmer av såväl Loach, Leigh
och bröderna Dardenne, tycker Jeanette Gentele.
Betyg: 5 av 6

Fozen River har en äkthet av samma slag som i filmer av Ken Loach, bröderna Dardenne och
Mike Leigh. Liksom de tar den 44-åriga debutanten Courtney Hunt god tid på sig att berätta
sin historia och att närma sig människorna i den för att ta reda på hur de tänker och hur de
känner. Det är en i alla bemärkelser osminkad berättelse, där människor ser ut som de gör i
verkligheten och beter sig som i verkligheten. Som de måste men kanske inte alltid vill.
Det är så sällan människor gör det i amerikansk film, slås man av. Numera ska ju
skådespelare vara ”larger than life” som Nicole Kidman och Hugh Jackson i aktuella
Australia eller Angelina Jolie i kommande The Changeling och deras roller är lika
konsekventa som målsökande robotar. Det behöver inte vara fel att se ut som och agera som
en ”filmstjärna” men ibland förtar faktiskt alla välmejkade ansikten och nylagda frisyrer även
det ”allvarligaste” budskap.
Huvudpersonen Ray Eddy, spelad av Melissa Leo, är raka motsatsen. Hon har ett slitet
ansikte. Ögonen har för mycket mascara för att dölja tröttheten, håret är glanslöst av för
många hempermanenter och kläderna är aningen för ungdomliga för hennes ålder. Men
bakom detta ser man människan som kämpar i sitt allt för dåligt betalda jobb som expedit på
deltid - den manliga chefen ger hellre heltiden till en yngre och snyggare tjej. Men Ray Eddy
vill inte ha något medlidande, hon vill ha ett vanligt, anständigt liv.
Ray Eddy bor i en sliten husvagn med sina två söner på gränsen mellan USA och Kanada.

Hennes dröm är en ny och större husvagn lagom till jul. Tyvärr lyckas maken och pojkarnas
spelberoende far lägga vantarna på pengarna till den sista avbetalningen och sjappa precis
innan Ray hinner fram och husvagnen försvinner i fjärran. Och det är inte första gången
detta händer förstår man. Vissa dagar får sönerna äta middag bestående av popcorn och läsk.
Till sist finns bara den kriminella vägen kvar att gå för att få fram pengarna, att smuggla
illegala invandrare från Kanada till USA över den tillfrusna St. Lawrencefloden.
Förslaget kommer från Lila Littlewolf (Misty Upham), en trumpen indiankvinna, som också
behöver pengar av från början dolda skäl. Rays tillgång är hennes bil och hennes vita ansikte.
Polisen misstänker inte vita kvinnor för att vara smugglare. Det hör liksom
indianreservatsmiljön till. Men Lila har kontakterna.
Ömsesidigt beroende och misstänksamhet som växer till förståelse och vänskap brukar vara
en manlig angelägenhet på film. Här får två kvinnor spela ut hela registret och det blir riktigt
roligt mitt i all misären.
Uppgiften är dock inte den lättaste. Det finns många skumma mellanhänder som ska ha sitt.
Invandrarna är ofta skräckslagna och därmed farliga. Isen på floden är inte att lita på och
polisen låter inte lura sig hur länge som helst.
För varje färd växer svårigheterna, samtidigt som spänningen stiger inför hur det ska sluta .
Rays söner är förstås ovetande om vad mamma håller på med, och äldsta sonen försöker lösa
julklappsproblemet på egen hand.
Frozen River är ett drama som utspelar sig i ett landskap som vi känner igen från många
europeiska filmer, mörkt, kallt och ödsligt. Med kvinnor som vi också känner igen, systrar till
Lorna i Lornas tystnad, Angela i It’s a free world och Poppy i Happy-go-lucky. De må gå på
sparlåga ibland men de slutar aldrig att brinna för en bättre tillvaro.
***
Filmen finns att köpa från Amazon.com i amerikanskt DVD-format för $5:49 och som Blu-ray för
$13:99.
I svensk DVD-utgåva från MEGASTORE.SE för 59:- SEK plus frakt (tot 92:-), eller från CDON.COM
med flera för 69:- SEK plus frakt (tot 98:-). Textning finns på svenska, norska, danska och finska.

INDIANVÄRLDEN HAR SANNERLIGEN KOMMIT ”A LONG WAY”
Native fashion adorns runway in Akwesasne.
Jodå, indianer vet visst vad det är som gäller i den stora världen också.

Karina White of Akwesasne models a
traditional outfit, designed by Niio
Perkins. Photos by Randi Rourke
Barreiro

Past "Top Model" winner Wawa
Standing.
Four years ago, a tobacco company in
Akwesasne, Jacobs Manufacturing,
started a native fashion show to raise
money for the local hat and mitten
fund.
The "Nations Best Next Top Model
Show" has grown into a big attraction. More than a thousand fans filled the Jacobs plant on
the St. Regis Mohawk reservation last Saturday night. Grammy-award winner Joanne
Shenandoah performed.
Models from Iroquois
communities showed off the
work of ten Mohawk
designers. The fashions
included traditional regalia,
cocktail and casual wear, and
furs.
Joni Sarah White, an
Akwesasne artist, joined
models and designers at last
weekend's Nations Best Next
Top Models Show in
Akwesasne.

Winning model
Chatnie Herne won a
one-year contract with
an Ottawa modeling
agency.
Producer Randi Rourke
Barreiro was backstage
and by the runway for
today's Heard Up
North.

Kom sedan inte och säg att indianer är bakåtsträvare och
omoderna!
ONLY ON THE REZ..

Att man ser hundar på flaken på pickupbilarna ute i Western, det känner nog alla till
som har varit där ute. Men det här var nog det
tuffaste jag sett ändå…
Det har blivit lite mycket på engelska den här
gången. Men många har efterlyst aktuella
uppgifter som visar på hur indianer lever och
har det idag. Då jag inte har några egna
kontakter som kan rapportera, så får det bli
genom att leta i tidningar. Så här kommer
ytterligare material jag har plockat upp från
dagstidningar vilka skriver huvudsakligen för
den indianska befolkningen. Men jag noterar
bara huvudlinjerna i vad som skrivs, så att jag
slipper att sitta och översätta så mycket.

FORT SILL APACHE TRIBE
ALBUQUERQUE, New Mexico; 25 November 2011 JERI CLAUSING, Associated Press

Har efter 125 år i ”landsförvisning” till Oklahoma nu äntligen fått tillåtelse att upprätta ett reservat för
stammen i närheten av deras ursprungliga hemområden i södra New Mexico. Fort Sill Apache Tribe är
alltså avkomlingarna från de Chiricahuaapacher som placerades i dåvarande Indian Territory,
nuvarande staten Oklahoma, efter Geronimos kapitulation 1886 och som blev kvar där, när en del av
dem senare accepterade myndigheternas erbjudande om att dela reservat med Mescaleroapacherna i
New Mexico. De som då inte flyttade med blev alltså helt enkelt kvar, men har egentligen aldrig haft
något eget land i Oklahoma. Nu får de för första gången ett stycke land (12 hektar) och det är första
gången på många, många år som det inrättas ett nytt reservat i USA.
Stammen har enligt senaste folkräkningen 685 medlemmar, varav en fjärdedel lever i området kring
stamkontoret i Oklahoma, medan ytterligare en fjärdedel lever på andra platser i Oklahoma och resten
utanför Oklahoma.
Man kan ju tycka att det här borde vara något att glädjas åt och förhoppningsvis ska vi väl tro att
åtminstone några kan gynnas. Men samtidigt känner jag en viss känsla av olust, när man läser, att
frågan inte ens har hunnit omsättas i någon som helst form av handling, förrän representanter för
stammen redan väcker frågan om att starta ett casino på det nya reservatet. Man tänker… jasså, var
det bara pengar man var ute efter… eller ?
FÄRSKVATTEN FÖR ÖSTRA DELARNA AV NAVAJORESERVATET
Albuquerque Journal, 19 jan 2012 http://www.abqjournal.com

Redan under årets första månader startar arbetet med att anlägga en drygt fyrtio mil lång pipeline,
som ska förse de glest befolkade delarna av västra New Mexico med färskvatten från San Juan River.
Ett arbete som innebär att familjer som lever i de östra delarna av navajoreservatet nu för första
gången kan få rinnande vatten. Kan ni tänka er… för första gången få rinnande färskt vatten…???
Det är ju ändå 2012 !!! Tala om att leva på samhällets baksida…
TVÅ INDIANGRUPPER ERKÄNDA I MARYLAND
ANNAPOLIS, Md. 12 January 2012 BRIAN WITTE, Associated Press

För första gången någonsin har två grupper av indianska ursprungliga innevånare erkänts av staten
Maryland. Det handlar om de två grupperna som kallar sig the Piscataway Conoy Tribe och the
Piscataway Indian Nation, i södra Maryland. Enligt folkräkningen finns det 23’162 ursprungsindianer i
staten och totalt 58’000 människor som anser sig ha någon form av indiansk anknytning. Statens lagar
kräver att den som ansöker om erkännande ska kunna påvisa att gruppen har varit en del av ett
ursprungssamhälle som har funnits inom statens gränser sedan före 1790 och till dags dato. Vid ett
godkännande, som i det här fallet, innebär det att $17 miljoner dollar nu kan tillfalla staten och
stammen som statligt stöd för utbildning, stöd för företagande ägt av minoritetsfolk, samt
bostadbyggande och hälsovård. Och det innebär också att Marylands Indian Comission i framtiden
kan hjälpa till att utverka ytterligare ekomiskt stöd för de här grupperna.
COWBOY

Jag fick ett brev från våra bekanta i Wyoming häromdagen. Och jag
kan inte låta bli att låta er ta del av det här.
Mormor och morfar Dawn och Tim Pexton meddelade stolta i brevet att
de nu har fått ett barnbarn.
Hur cowboys ser ut, det vet ju var och en. Men jag har faktiskt alltid
undrat över hur cowboys ser ut, när de är små. Har de hatt på sig
redan när de föds? För det har de ju alltid annars…
Morfar är ranchägare och farfar är ranchägare. Även pappa är
ranchägare, så det här måste naturligtvis vara en ny liten cowboy!
Så nu vet vi alltså hur en äkta cowboy ser ut, när han är liten. Visst är
det en tuffing… Jag undrar vilken storlek han har på sina boots…och
någon hatt hade han alltså inte…

Good Luck, Mr. Logan David Bryan!

Men passa dig så jag inte kommer och ropar STAM

E

PED

!!!! för då kan du inte hålla

på att sussa på det där viset ! Då gäller det att agera. Men pappa får väl berätta för dig.

Vinterhälsningar till er alla
BERTIL THÖRN

