
(Parhad ar dud. 7)

gwastraff niwclear yn rhywJe os
ydym am bwer niwclear. A dyna'r
cwestiwn sylfaenol: a oes gwir angen
pwer niwclear? Mae'r rheini sy'n
eiddgar drosto fel rheol ynglyn a'r
diwydiant mewn rhyw fodd, un ai'n
uniongyrchol neu trwy gysylltiadau
academaidd; neu y maent yn
wleidyddion gyda'u cymhellion eu
hunain. Yn Adroddiad Flowers ar
lygru'r Amgylchedd fe sylwir mor
anodd y bu cael barn wrthrychol ar y
pwnc gan yr arbenigwyr. Mae'n
haws cael barn wrthrychol gan
wyddonwyr annibynnol sydd heb
unrhyw gym hellion ond lies y
gymdeithas.

Beth ynteu yw'r prif ystyriaethau
ynglyn a phwer niwclear? Yn y lle
cyntaf, y mae'n ddull 0 gynhyrchu
trydan sydd yo ei hanfod yn
aneffeitbiol. Ffwrnais yw
ymweithydd niwclear mewn
gwirionedd; mae'n cynhyrchu ager i
droi tyrbein yn union fel y gwna
ffwrnais 10 neu olew. Ac y mae pob
un o'r rhain yn gwastraffu cyfran
helaeth iawn o'r ynni. Yn yr oes
dechnolegol hon, fe ddylid medru
dyfeisio dulliau mwy effeithiol 0
gynhyrchu trydan.

Mae peryglon cydnabyddedig
ynni niwclear yn peri pryder
cyffredinol. Ni chredir bod damwain
fawr mewn pwerdy niwclear yn
debygol iawn. Ond gan mai creadur
ffaeledig yw dyo a'i fod yn y fan hyn
yn rrin techno leg newydd, fc all
ddigwydd, fel y gwelwyd yn Three
Mile Island. Yn wir, amcangyfrifir y
bydd 0 leiaf un ddamwain fawr
rhywle yn y byd eyn diwedd y ganrif.
A'r gwir yw na fedr unrbyw wlad
fforddio'r fath ddamwain; byddai'n
drychinebus.

Er bod yr awdurdodau'n gwadu
hynny, mae'n bosibl fod y pwerdai
niwclear yn graddol lygru'r
amgylchedd o'u cwmpas. Mae'r
Athro Sternglass 0America yo honoi
iddo brofi hyn trwy astudio'r
ystadegau marwolaeth yn yr
ardaloedd 0 gwmpas pwerdai
niwclear America a chae} cynn) dd yn
y marwolaethau 0 ganser a liwcemia.

Fe ddisgwylir i'r gweithwyr mewn
pwerdai niwclear ddioddef dogn
uwch 0 ymbelydredd na'r cyhoedd
yn gyffredinol; ond dogo mympwyol
yw hwn, nid dogn 'diogel' fel yr
honnir. Mae lie i gredu bod rhai
eisoes wedi dioddef oherwydd eu
gwaith yn y diwydiant niwclear. Yn
ddiweddar, fe dalwyd iawndal
sylweddol (heb fynd i gyfraitb) i
ddwy weddw iweithwyr o'r fath. A

Susan Owen, Brenhines Camifa/ Deiniolen gyds'i gosgordd.

OEWIS BRENHINES
YN NEINIOLEN

•

Cymeriadau tra gwahano/ yr o/wg j'r rhai yng nghorne/ara// y duda/en hon! Os
oes gennych unrhyw syniad pwy ydynt, anfonwch air atom i'n go/euo.

PWY ... PRYD ... BlE?

Fe ddJgwyddodd damwain fawr
yo Rwsia yn 1958 er na cbafwyd
gwybod am y peth yn y Gorllewin tan
1976, a hynny'n ddamweiniol.
Ffrwydrodd stor tanddaearol 0
wastraff niwclear gan droi mil a
phum can milltir sgwar (mwy nag
arwynebedd Gwynedd) yn
anghyfannedd a lladd ni wyr neb pa
nifer. Gellir dadlau na ddigwyddai'r
un peth yma; ond sut fedr neb fod yo
sicr a ninnau heb unrhyw brofiad 0
gJaddu gwastraff niwclear? Dyna
waddol i'w adael i'n disgyoyddion!

Mae perygl hefyd mewn cludo
deunydd ymbeiydrol ar draws
gwlad, nid yn unig oherwydd y
posibilrwydd 0 ddamwain ond hefyd
am y gallai'r deunydd gael ei ddwyn
gan herwgipwyr - ac nid oes brinder
o'r rheini y dyddiau yma. I ddelio a'r
fath argyfwng rhoddwyd hawl yn
1976 i'r Awdurdod Ynni Atomig
hyfforddi byddin 0 wyr arfog i
warchod y deunydd ymbelydrol.
Tybir bod eisoes dros 500 ohonynt.
A gall hyn ddatblygu i fod yn
fygythiad newydd i ryddid yr
unigolyn ym Mhrydain.

Ond, meddecb chwi, rhaid rhoi'r

Mae'r pwerdai niwclear yo arllwys
gwastraff ymbelydrol (radioactive)
gwan, ond hwyrach nid yn ddiniwed,
i'r garthffosiaeth ac i'r mor neu iLyn
Trawsfynydd. Ond mae yna hefyd
wastraff ITaymbelydrol, yo cynnwys
y rodiau tanwydd treuliedig o'r
ymweithyddion (reactors); rhaid
cadw hwn mewn tanciau dwr ar y
safle nes i'r gwres a'r ymbelydredd
dreulio peth. Yna fe'i cludir i
Wind scale i gael tynnu ohono y
plwtoniwm sydd mor hanfodol i
wneud bomiau niwclear. Cedwir y
gwastraff hylifol o'r broses hon
mewn tanciau yn Wind scale ac y
mae'r swm ohono'n cynyddu'n
feunyddiol. Bydd yn parbau i
ymbelydru am filoedd 0
flynyddoedd. Y bwriad yw ei droi'n
solar, yo rhyw fath 0 wydr, maes 0
law, a'i gladdu wedyn yo y ddaear
neu ei ollwng i eigion y mor.

Mae rhaigwyddonwyr yn honni na
fydd hyn yn ddiogel. O'i gladdu yn y
ddaear, byddai'n dal idwymo a gallai
daeargryn (megis a fu yo yr Alban yo
ddiweddar) neu ddyfroedd
tanddaearol yn llifo drosro ei
ddatgymalu rhyw ddydd.

Gwastraff niwclear yw'r bwgan mawr y dyddiau hyn. Beth yw? A
phaham y pryderwn cymaint yn ei gylch?

Crynodeb ° araith y Dr. Eirwen Gwynn
yn Seilo, Caernarfon 23 Chwefror.
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daeth newydd dro'n 01am farwolaeth
gweithwyr niwclear yn
Tsiecoslofacia.

Mae Dr. Glyn O. Phillips ac eraill
yn eu gwaith yn cymharu diogelwch
honedig y pwerdai niwclear a record
y pyllau g l o ; cymhariaeth
gamarweiniol. Dyhd cymharu'r
pwerdai niwclear a'r pwerdai glo; y
pyllau iwraniwm a'r pylJau g10.
Gwyddom yn dda am ddamweiniau'r
pyllau glo; ni chawn byth wybod, fel
enghraifft, am y niwed i iechyd y
dynion duon sy'n gweithio ym
mhyllau iwraniwm R. T .Z. yn
Namibia (De Affrica) sy'n cyflenwi
42 } cant 0 anghenion Prydain.

Mae pelydrau yn niweidio'n
llechwraidd; ni ellir eu synhwyro
mewn unrhyw fodd. Mae effeithiau
dognau mawr 0 belydredd yn amlwg
ac yn echrydus. Ond gall dognau
bach cyson dros amser niweidio
hefyd un ai trwy gychwyn canser a
liwcemia neu trwy niweidio'r
deunydd etifeddol yr ydym yn ei
drosglwyddo i genedlaethau'r
dyfodol. Mae'n amhosibl profi bod
unrhyw unigolyn arbennig yn
dioddef oherwydd iddo gael ei
belydru. Dim ond trwy gasglu
ystadegau am farwolaethau yn y
dyfodol y daw'r effeithiau i'r amlwg;
ac er yn hynny, bydd yn rhy hwyr i
atal y drwg.

Ond os na fynnwn bwer ruwclear,
beth arall gawn ni? Mae amrywiaeth
o ddulliau posibl 0 ddefnyddio
ffynonelJau adncwyddol 0 ynni: yr
haul, y llanw, tonnau'r mor ,
dyfroedd yn y mynyddoedd (mae
NoIW)' yn cynhyrchu'r cyfan o'i
lhrydan 0 ddwr) ac amryw eraill. Ac
y maenl yn gymharol ddilygredd.
Haera pleidwyr pwer ruwclear y
byddai datblygu'r rhain yn rhy
gostus. Ond wrth amcangyfrif cost
trydan o'r pwerdai niwelear, maen
nhw'n anwybyddu'n Ilwyr gostau
datblygu pwer niwclear a methlant yr
ail genhedlacth 0 ymweithyddion,
heb son am y ffaith fod gwerthu
plwtoniwm fel is-gynnyrch yn
lleihau pris trydan o'r pwerdai
niwclear. A dyna bwyrach berygl
mwyaf pwer niwclear, sef bod pob
pwerdy o'r fath yn cynhyrchu
deunydd y gellir ei ddefnydctio i
wneud bomiau. A chyda'r diwydiant
niwclear yn gwerthu pwerdai i
wledydd ar draws y byd, gallai hyn
arwain i'r Armagedon terfynol- dim
llai.

Mae Mrs Thatcher a'i chriw eisiau
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Perchennog : J. Evans

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHEll

Yr eiddoch yn gyunr,
Dafydd Whiteside Thomas,

Bron y Nane,
P ontrhythallt,

Llanrug.

Annwyl Syr,
Carum. ddiolch I bauib a fU mOT

garedig ag ymateb i'r apel am
wybodaeth a defnydd yngljn d hones
plwyf Llanrug, Derbyniais doretn 0
wybodaelh; yn daflenni, lly/ryrlnau a
nodiadau, ynghyd Ii thai lluniau
guierthfauir, Yn ogystal, derbymais
wahoddiad i ymuield a chartrefi
amryw I a charum eu hysbysu nad wyf
wedi eu hanghofio, ac y byddaf yn Slwr
o umeud trefniadau iymuield ci hwy mar
fuan ag y bydd amser yn caniauiu.

Bydd y wybodaelh ychwanegol a
gefais yn werthfawr iawn I and mae rhai
o'r nodiadau yn gofyn am warth
ymchwil guieddol fanuil. Hoffum
gyJeirio'n arbenmg at Mrs. B.L.
Griffith, Llanfaircaeretnion , a
anfonodd urybodaeth newydd sbon
Y71g1ynag ardal y Clegir a rhannau 0
blwyf Llanberis, e.e., gwailh sidon
Glynrhonwy, ymryson rhwyfo ar Lyn
Padarn, y syrcas gynlaf iymweld a'r
ardal, cysylltUldau teuluol Ingolon y
Cleglr, etc.

Mae perh o'r wybodaeth a
dderbyniarsynJfiIW'71 dacLus 1 ryw fath
o jig-so hanesyddol anfereh, gan
gysylilu hen deuluoedd plwyf Llanrug
a'l gilydd. Galwf yn awr oZrhain rhal 0
deuluoedd plwyJ Llanrug 0 garlol y
ddeunawJed gannf. Os oes rhywun a
diddordeb yn hanes ei deulu, gall ddod i
gysyilltad.

Gyda diolch i bawb a ddangosodd
ddlddordeb.

•

At Olygydd Eco'r Wyddfa,
Pleser mawr i mi oedd darllen
hanes Ap Galslyn yn erthyglau
Mary Lloyd Williams yn Eco'r
Wyddfa.
Etallai byddai 0 ddiddordeb i

chwi wybod mai taid i mi oedd
Ap Glaslyn a ganddo ef y'm
magwyd yn LJanbradach, Sit
Forgannwg.

Diolch i cbwi am datlu golau
dros ei ddyddiau eynnar. Mi
ddysgais lawer ffaith na wyddwn
o'r blaen.

Yn ddiffuant,
Edward J. Owen
7 Dorney Grove,

Weybridge
Surrey KT13 8NE

H. Thomas,
Lfannor.

gweddill yn ystod rhyfed
1939 45.

Annwyl Olygydd,
Carwn dynnu sylw elch
darl/enwyr, yn enwedig y beirdd
yn eu plith, e; bod yn fwriad
gennym gynnal Eisteddfod
Dafarn Draddodiadol yn yr hen
ddull yng Ngwesty'r Angel
Aberystwyth, ar Fawrth yr
wythfed eleni.
Y drefn fydd fel a ganlyn:

Rhwng 11.00-6.00: eystadlu a
thrafod cyrfyfyr ac anffurfioJ (h.y.
ymrysonau, englyna ar y pryd
a.y. y.b). Gyda'r hwyr bydd eyfle i
feirdd a chantorion gwerin
gystadlu ar y Testunau gosod:
Englyn: CWIW go iawn; Englyn
Digri: Gwely Dwbwl; Hir a
Thoddaid: Y Steddfod Dafarn;
Cywydd (Cystadleuaeth y
Gadairl): Moliant Gwesty'r
Angel; Chwech 0 Dribannau:
Picil yr Eisteddfod Genedlaethol;
Baled: Unrhyw ddigwyddiad

I cyfoes cyffrous; Soned: I Wyn
Roberts; Enllib: Cadwyn 0
Egnlynion (Agored)

Syr,
Yr hyn a ddywedid am Goed Foel
Rhiwen pan oeddwn yn blentyn
oedd ma; Mr G. W.
Assheton-Smith, sgweir y
Faen01, a'u plannodd j goffau
Kiwbili y frenhines Fictoria ym
1887, a'i fod wedl eu plannu ar
ffurd y gair JUBILEE. Coed
Jiwbilee fyddent yn cael eu galw.
Bu y sgweir farw ym 1904, a
dilynwyd ef gan Mr Charles G.
Assheton Smith. Gwnaethpwyd
ef yn 'Syr' amser Arwisgiad
Tywysog Cymru ym 1911. Nid
oedd y ddau sgweir wed; bod ar
delerau rhy dda a'i gilydd, ac er
dial, un o'r pethau wnaeth y
sgweir newydd oedd torri rhai 0'r
coed i anffurfio a difetha'r gair
'Jubilee'. Torrwyd rhai o'r coed,
fel y dywed Jos Hughes, Y Rhyl,
yn ystod rhyfel 1914 18, a'r

COED FOEl RHIWEN

Annwyl Syr,
Mae eangen 0 Gymdeithas y
Galon (The British Heart
Foundation) wedi ei sefydlu drwy
ymdrechion a gwaith caled Miss
Mair H. Ellis, 38 Stryd Willia,71s,
Caernarfon. A dnabyddir y
gangen fel "Caernarfon a'rCylch'
i gynrychioli pentrefi ardal Eco'r
Wyddfa gyda chynrychiolwyr o'r
pentrefi ar y Pwyllgor.
Pwrpas y Gymdeithas yw codi

arain a ddefnyddir ar gyfer
ymchwil meddygol i afiechydon
y galon, ac y mee'r Gymdeithas
yn cyfrannu yn helaeth at ein
Hysbyty Hyfforddi yn y De. Mae
ysbyty Man ae Arion wedi
derbyn offer diweddaraf hefyd,
ynghyd a chyfarpar mewn
amryw ambiwlans.

Os byddwch am wybodaeth
bellach, am sefydlu cangen yn
eieh pentref, neu yn fodlon helpu
mewn unrhyw fodd I godi arian
at y gwaith ardderchog yma,
eysylltweh a Miss Ellis, Ffan:
Caernarfon 2573.

Yn gywir,
Hefina WIlliams,

Artro,
Cae Corn Hir,

Yr Hendre,
Caernarfon.

Hwyl,
E. Lewis (Cadeirydd)

Robin Gwyn (Ysgrifennydd)
Swyddfa U.M. C.A.

Maes Lowri,
Aberystwyth.

Canu: Unrhyw faled; Can Werin
Ddig yfeilian t, Can Werin
Offerynol (G,.wp neu Unigo/yn).
Bydd yn ofynnol i'r Beirdd

ddod a'u eyfansoddiadau gyda
hwy ar y noson, ob/egis ni
wobrwyir neb oni to'n bresennol.
Bydd gwobrau teilwng i'r Beirdd
buddugol!

l'r saw/ a ddymuno /ety
cysyllter a 617236 (Aberystwyth)
cvn 25ain 0 Chwefror. Ac am
unrhyw fanylion neu Wybodaeth
bellach eysyllter a'r un rhif ffan.

Mawr obeithiwn y dewch yn
Ilu.

EISTEDDFOD DAFARN
DRADDODIADOL

Annwyl Olygydd,
Fel y gwyr y rhai o'ch darllenwyr
fu yng Nghynhadledd Flynyddol
Plaid Cymru yn Llandudno fis
Hydref eleni, mae eartref Mr H.R.
Jones yn Neiniolen erwerth. H.R.

I Jones oedd Ysgrifennydd
Cyffredinol cyntaf Plaid Cymru
yn ugeiniau'r ganrif bon, ec un
o'r rhai tu'n brysur yn gosod
sylfeini'r blaid.

Dymuniad Cymdeithas Tai
Gwynedd, a sefydlwyd yn
necbreu'r degawd sy'n prysur
ddirwyn i derfyn, yw prynu'r t9
hwn, yn hytraeh na ehaniatau
iddo syrthio i ddwylo estroniaid,
ei adnewyddu a'i osod i deulu
Ileol. Er mwyn sicrbeu fod y
wybodaeth am orffennol y tY yn
cael y sylw dyladwy, y bwriad yw
gosod Ileehfaen er y mur yn
eofnodi'r ffaith.

Yn anffodus, nid yw coffrau
Cymdeithas Tai Gwynedd yr hyn
yr hoffem iddynt fod ar hyn 0
bryd. Mae angen mwy 0 gyfalaf
eto i sierhau fod y pryniant
pwysig hwn yn digwydd. Hoffwn
wneud apel ar i bawb sy'n teimlo
fod hwn yn fater pwysig, ae sydd
am wneud rhywbeth i'n
eynorthwyo, anfon arian i
'Gymdeithas Tai Gwynedd -
Cronfa H.R. Jones'. Gellir
gwneud benthyeiad di-/og, neu
tuddsoddtsd fydd yn denu'r Ilog
arferol, neu gwell fyth 0 safbwynt
y Gymdeithas, rhodd i'r Gornfa.
Anfonweh eich eyfraniadau,

neu am fwy 0 tenvtion. at
Drefnydd Cymdeithas Tai
Gwynedd, Ffordd Llanllyfni,
Penygroes, Caernarfon.
Dioleh yn fawr lawn.

Yn gywir,
leuan Parri,

(Cadeirydd Cymdeithas Tai
Gwynedd)
Caereuni,

Penrhyndeudraeth,
Gwynedd.

•
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Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar
27 MAWRTH.

Deunydd i law'r
golYQyddion perthnasol

erbyn 19 MAWRTH
os gwelwch yn dda.

I

GOl YGYOO NEWYOOION
CYFFREOINOL: T\vrog Jones, 23
Glanffynnor, LlanrL.g (C'ton 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU: Arwel
Jones, Gw~n-y-Wawr, Llanrug
(C'fon 3719)
GOl YGYOO NEWYOOION: Tony
Elliott, Crud y Wawr, 8ryneglwys,
Penisarwaun.
GOLYGYOO CHWARAEON: Oafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun ..
TREFNYDO NEWYOOION
YSGOLION: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris, llanberls (Llanberis 515).
OYOOIAOUR Y MIS: Miss Jane
Morris, Blodwel, 001Elidir, Llanberis
(Llanberis 220).
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry,
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321).
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanruq (C'fon 4669).
TREFNYOO HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C/fon 5605)
TREFNYOO GWERTHIANT: la n
Pierce, Swyn-yr-Awel, Llanrug (C'fon
3776).
TRYSORYOO: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Oeiniolen.
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans, Lloe, Llanrug (C'fon
3227 ).
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
i gysylltu a nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL; Geraint Elis. Sycharth
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAll: D.G. Ellis, Gweledfa,
Brynretail (Padarn 223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GlO: Oafydd Price, ~ Capel
(Llanberis 550)
DEINIOlEN: Meirion Jones,
Minafon, Clwt-y-bont (Llanberis 452)
OINORWlG: O.R. Williams, 2 Bro
Elidir (llanberis 671)
llANBERIS: Mrs SIAn Thomas,
Foelas, Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS: T.J. Roberts, llys Awel
llANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel (e'ton 3n6)
PENISARWAUN: Leslie Larsen,
llygad yr Hau I (Llanberis 533)
TAN-Y-COEO: Miss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
TREFNYDO PlYGU: Gwyndaf
Hughes, 20 GJanffynnon, Llanrug.
TREfNYOO BUSNES: Goronwy
Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos,
LJanrug.

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Ge/fyddydau

Gog/edd Cymru

IArgraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
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Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Itechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

FFON CAERNARFON 2898

Monumental Works
NRUG

ILY

MaecartrefH.R. Jones-8 TaiGweledfa, Deniolen hefyd wedi'i brynu gan
y Gymdeithas. Cedwir y gronfa ar agar igael rhagor a arian ar gyfer gwneud
rhai gwelliannau i'r t9 eyn ei osod.

Gosodir llechfaen ar y tY i gofnodi'r cysylltiad a H.R. Jones, ac fe'i
dadorchuddir gan Miss Eleanor Jones, ei chwaer.

-II

'\ fI

•~..
...

•

, Yn y tY newydd - mae stafell fyw, sef maint yr hen fwthyn, cegin a stafell
ymolchi i lawr at yn aWT ceil' dwy lofft i fyny.
y tenant yw Adonia Jones a'i mam - a dyma'r tY Ile'i ganwyd!
Gwnaed llawer o'r gwaitb ar y tY 0 dan y Cynllun Creu Gwaith, gan roi

gwaith inifer 0 weithwyr lleol.
Gorffennwyd y gwaith gan adeiladwyr Cymdeithas Tai Gwynedd .

A DYMA RANNAU O'R TV - O'R TU MEWN

-

PRVNWYR A GWERlHWVR HEN BETHAU
Telir prisiau da

Trafodir busnes yn qwb! breifat a chyfrinachol

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Y, ychwanegilJdlJu sv'n ei wneud yn d9 newydd.

-

8wthyn Ty'n',.nld (yng ngh.no' y ,An "'~nJ un o'r t.' •• ,I-Iunlwydg.n y
Gvmdeltbes. Fsi hsf yw'r rhai sydd 0 bobtu iddo.

I
•

- ......

Prynodd y Gymdeithas Bwthyn Ty'n'rardd, Penisarwaun yn 1977. Bwthyn
bychan ydoedd gyda stafell fyw siambar a chroglofft.
Oherwydd cyfyngiadau'r safle, 'doedd dim posib' ehangu'r adeilad ond

ymlaen, ac felly 'roedd yn amhosib cadw edrychiad yr hen fwthyn yr un lath.
Felly aeth y pensaer (Ifan Gwyn) ati i greu bwthyn hollol newydd, gyda'i
gymeriad arbennig ei hun, gan ddefnyddio Uechi iychwanegu at y cymeriad
h Y~/nfyw.wnnw.

YM MRO'R ECO

PETH 0 WAlTH CYMDEITHAS TAl GWYNEDD



TACSIGW

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

FfOn 202

Griffith, Tai Maepelah yn ysbyty Mon
ac Arfon, Bangor ddydd Mawrth,
Chwefror 19. Cydymdeimlwyd fel
ardal 6 Mr • Mrs John Griffith (mab)
Tan yr Henffordd, a'r holl
gysylltlldau teuluol yn eu
profedlgaeth .
DYMUNIADAU DA - Mae nifer o'r
pentref yn dloddef 0 anhwylder
lechyd, rhll gartret ae eralll mewn
ysbytai. Dymunwn adferiad IIwyr 8
buan iddynt 011.
LLONGYFARCHIADAU - Un waith
eto cawn y pleser 0 longyfarch Mr
J.D. Evans (Jonl Yard) .rei Iwyddiant
mewn eisteddfodau. Yn Eisteddfod
Bethel derbynlodd gwpan hardd, y
wobr 1a' am emyn, a hefyd aU wobr
am linell goll.
Yn Eisteddfod 'Y Ffor' Pwllheli,

eafodd ail wobr am Ysgrif.
Llongyfarchiadau calonnog lawn
iddo.

CANOLFAN GYMDErrHASOL- Fel yr
adroddwyd yn rhifyn Chwefror o'r
Eeo y mae eynllun ar walth iaddasu
seier Ysgol Gwaungynfi fee rh.n 0
Ganolfan y pentref. Diweddwyd yr
adroddiad gyda'r geiriau ' Beth
amdani bobl Deiniolen - pawb i'i
ysgwydd dan y baic:h". Cafwyd
ymateb da i'r ap"l yna ac 0 ganlyniad
i'r cyfarfod a gynhaliwyd fore
Sadwrn, lonawr 26 gwnaed rheltr 0
dros 30 0 wYr y pentref sy'n barod i
gynorthwyo yn cynnwys bricwyr,
tryd.nwyr, seiri, plymwyr a gwYr
calb a rhaw. Eisoes dechreuwyd ar y
gwaith 0 ostwng nawr y seier i
ddyfndar 0 ddwy droedfedd fel y
geUir rhoi !lawr newydd 0 gonerid.
Fel y gwelir yn y lIuniau uehod y mae
lIawer 0 w.lth eto i'w wneud ond
gydag ymroddiad gw9r y pentr.f
hyderir y bydd y cyfan wedi ei orffen
yn ystod 1980.
MARWOLAETH - Bu farw Mrs J.ne

Y rwbel wedl dymchwe/ wet fries 8 chodl'r flawr presenno/ cyn tyrchu ; lawr;
ddyfnder 0 ddwy droedfedd.

...
-

•

YGANOLfAN

Ig anrhydedd iElyri, ae yn enwedig I
Ddeinlolen. Path br.f oedd gweld
m.i nid lie d.-nod oedd O8lnlolen yng
ngolwg y P.b, hyd yn oed 01 mal
dyma tam rhll pobl yng ngogledd
Cymnl am y pentref. Er I'r eglwys
.nrhydeddu Mrs Marren .0nl.1 Mr
Jones am y Hordd y mle Mrs M."en
hithau wedl anrteydeddu'r aglwy.
hefyd.
DIOLCH - Dymuna Mrs C. Marren.
PI.s Elyr, Ctwt y Bont ddatg.n ..
diolch i holl ardalwyr Deiniolen .'r
cylc:h, am eu geiri.u caredig, ./r Ilu
cardi.u • lIytteyrau a dderbynlodd yft
ei lIongyfareh ar yr .nrhydedd •
dderbyniodd yn ddiweddar.
Dymuna Mr a Mrs N.W. Wllli.ml,3

Tai Victoria I'r teulu dd.tg.n eu
diolehgarwch I bawb am au
caredlgrwydd a'u eydymdelmlad yn
eu profedigaeth.
Hefyd dymuna Miss Eira Wynne

Jones, 3 Ahydf.dog ddioleh yn
gynnes lawn i'w theulu a'j c:hyfetilion
.m y lIu anrhegion • chlrdi.u a
ddarbyniodd Ir Ichlysur ai
phen-blwydd yn ddeun.w oed ar
Chwefror 9. Diolch yn f.wr j.wn.
PLAID CYMAU - Cynh.liwyd
cyfarfod 0 bwyllgor y g.ngen yn
ystafell y Seindorf n05 Fawrth,
Chwefror 19. Trefnlr raffl wanwyn
eleni a bydd toeynnlu ar gael yn
fuan.

Nos Wener, Chwefror 29, bydd
einio GWyI Ddewi yng Ngwesty
Victoria d.n nawdd cangen
Llanberls. Gofynnir I .elod.u',
gang en gysylltu i Mr Barry Jones,
Ty'r Faenol, os ydynt yn dymuno
mynd.
Enillwyr Clwb Cant Chwefror yw -

£15: Mr Clifford Edwards, Gertan,
Clwt-y-bont (rhif 94). £10: Mr Paul
William., T.I-y-weunydd,
Penllarw.un (rhif 84)
CAPEL CEFNYWAUN - Cynh.liwyd
bore coffi IIwyddi.nnus jawn yn Uys
Myfyr, ddydd Gwener, Chwefror 22.
Trefnwyd y bore ym. gan Mrs
Miriam Lewi •• Mrs V.lmai Willl.ms,
2 Tal'r Faenol. Oymun.nt ddrolch yn
fawr lawn Ibawb am eu eefnog.eth.
Codwyd swm .rdderchog at
Gronfa'r organ.
CEFNYWAUN-DISGWYLFA
I'A BALA - Dyna fu hanes 14 0
.elodau 'Clwb yr Ifanc' a gynhelir yn
Nisgwytfa yn wythno.ol. TreulJwyd
penwythnol yng ngh.nolf.n
leucenctld y Presbyteriaid yn yr hen
Goleg. Thema'r penwythno. oedd
'addoli' a bu'r plant yn astudio
gwahanol ffurflau ar addoll gan
ddefnyddio dawns, canu ae artunio
gw.hanol Hurfi.u ar addoli gan
Wendy Jonas, Anwen Jones,
Gwenlli Aobert., Rhi.n Jone.
(Ebenese,), Cary. Ev.ns, Brigid
Hughes, Dewl Lewis, Bryn Jones,
Andrew Jones, Ni. Wyn Hughes
(Bethel), Wendy Wllli.ms. Ellen
William.. Amand. Collin. • Glyn
Grtffith.
CYMDErrHAS LENYDDOL - Nos Lun,
lon.wr 27 y gwr gw.dd oedd Mr O.E.
Ev.ns, Uanrug. Diddorwyd aelodau'r
gymdeith •• gan hanes yr .rferl.d I
geir yn Swydd Derby 0 goflo .m
ymw.red pobl rh.g y PI. Du yn yltod
Y 14 g.nm. O.ngosodd Mr Ev.ns
nlfer 0 slaldi.u yn portre.du
golygfeydd Beibl.ldd.
Ychw.negwyd .t fwynl.nt y
gwrandawyr g.n Hordd ddeheulg y
.I.radwr 0 gyflwyno .1netes.
CYMOEITHAS POBL tEUAJNC - Ar
hyn 0 bryd m.e'r .etodau'n mynd 0
.mgyleh .etodau'r eglwys idderbyn
rhoddlon. Cynhelir R.lr W.nwyn
nos Wener, Mawrth 21 yn Vagol
Gw.un Gynfl, yr elw tu.g .t Gro""',
Orv·n.

•

Mud yw'r organ mwyac:h .r .elwyd
'nymbar ten'
Can. esgynnodd el pherc:hennog i
loyw nen.
Ond sefyll beunydd .r g.lfydd ddwy
law
Yn eagor ar felodlau'r byd a dd.w.
Cofiaf 0 hyd law chwarelyddol g.ln
Fu'n trin awrtelsi.u byd .m .. r gyda
gr.en
Llygad yn eraffu ar berfeddlon hen
gloc,
A'I w6n 0 orfoledd yn .\Atn y 'tic toe'.
M.wr enelnledig emyn.u S.lon
gynt,
Esgyn ... nt fry o'r .elwyd ar eu hynt.
Uals .e orv.n yn uno IfoU'r 16r
Yng nghwmni per nefol.ldd
.. nctaidd g6r.
Er creulon yr Ingau, er dlstlw y
bedd,
NI thawodd y gin, ni ddiorseddwyd
mo'r hadd.
Gwlrionedd byd .... II.y'n seinlo'n tv
nghlyw,
Nld m.rw', org.nydd .'rtriniwr, ond
byw.
MRS MARREN- Ar 61I'r .tori .mdani
ymddangos .r dud.lan fleen yr Eco,
d.rbynlodd Mrs Marren Iythyr oddl
wrth Mr Richard Jones, 32 Coed
Bedw, Aberva" (cyn-yegolfelstr yn
Yegol Gw.ungynfl). Yn .. Iythyr

"- dywad Mf Jon .. I MI"I Manen ddod
4

CYNGOR EGLWYSI - Wedi
trafoda~th yn ddiweddar teimlodd
aelodau'r Cyngor y dylem fel ardal
wneud rhywbeth i gynorthwyo y
trueiniaid yng,Nghambodia. Erbyn
hyn mae'n dda gennym fel Cyngor
gyhoeddi fod y swm 0 1335.76 wedi
ei anfon i'r Cymorth Cristnogol, ar ~I
casgliad 0 dy i dy yn yr ardal, a hefyd
cyfraniadau a rhoddion 0 holl
eglwysi'r ardal. Diolch yn fawrl bawb
a wnaeth hyn yn bosibl.
FFATRI BERNARD WARDLE -
Penderlynwyd fel Cyngor anfon
lIythyr ar Gyfarwyddwr y cwmni,
J.W. Sharpe Ysw a hefyd anfon copi
o'r lIythyr i Nicholas Edwards AS, yr
Ysgrifennydd dros Gymru yn y
Senedd i ddatgan ein pryder
ynghylch cau'r ffatri yng
Nghaernarfon a gofyn iddynt
ailystyried yn ofalus iawn.
CARNIFAL - Cynhaliwyd noson goffi
Iwyddiannus iawn yn yagol
Gwaungynfi nos Wener, Chwefror
15. Prif bwrpas y noson oedd dewis
Brenhines y Carnifalam 1980 a'i Jlys.
Rhoddwyd y gwaith pwysig yma yn
nwylo yr actor adnabyddus John
Ogwen, a'renwau a ddewisodd oedd
Brenhines: Susan Owen, Pen y
Bwlch, Mynydd llandegai. 'Principal
Boy': Dawn Evans, 56 Pantre Helen.
Morynion: Helen Mair Jones, 14 Tai
Marian. Yvonne Denise Jones 1Maes
Gwylfa, Clwt-y-bont, Linda Thomas,
5 Rhydfadog, Nia Wyn Griffith, 3 Tai
Glyn. Macwyaid: Geraint Savnor
Gwylfa, Stryd Fawr a Rheinallt
Williams, 32 Hatod Olau.
Trefnwyd y noson gan is-bwyllgor

y Carnifal a charent ddiolch yn fawr
lawn i John Ogwen, Mr a Mrs Jones,
Y Becws, Mrs Morris, Ty Capel
Cefnywaun, Mr a Mrs Thomas,
Rhydau, Mr W.J.Evans, prifathro'r
ysgol ae aelodau'r gegin, a phawb a
gyfrannodd mewn gweithred a
rhodd i wneud y noson mor
IIwyddiannus. Cynhelir wythnos y
Carnifal eleni 0 ddydd Sui,
Gorffennat 6 hyd Sadwrn 12.
TEYRNGED - Bu farw Mr John Peris
Jones, 10 Ffordd Deiniol, ar Fawrth
17 1979. Dyma'r Parch D. Terry
Thomas BA, 80, Aberteifi (Capel
Disgwylfa gynt) yn cofio'r "triniwr
awrleisiau" -

I
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SlOP
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Am Fargeinion mewn
setiau du a gwyn

a setiau Iliw

Enid

LlONGYFARCHIADAU - I Mr a Mrs
Harri Owens,S Heolloan, llanrwst ar
ddathlu eu priodas aur ar Chwefror
22, 1980
Un o'r Fachwen yw Mrs Gwen

Owens, yn ferch r'r diweddar Elin a
Robert Closs Parry, Ty'n Pwll. Ar hyd
ei bywyd yn llanrwst mae wedi bod
yn weithqar a ffyddlon i gapel Seion I
M.C. gyda gwahanol sefydliadau
erarlt yn Llanrwst. Mae'n fawr ei
pharch.
Mae Harri Owens yn hanu 0

Feddgelen a Phorthmadog ac yntau
hefyd yn fawr ei barch ae yn
adnabyddus mewn cylch eang.
Roedd yn organydd yn ei ddydd a
bu'n swyddog yswiriant cyn iddo
ymddeol.
Mae ganddynt ddau 0 blant -

merch yn athrawes. a theulu ganddi
yn Llundain; a mab ym
Mhorthaethwy sef Alwyn Owens
sydd yn ddarlithydd mewn
electroneg ym Mhrlfysgol Bangor.
Mae Mr s Owensyn derbyn yr Eco

yn rheolaidd. Ein dymuniadau gorau
i'r ddau ohonynt.
Iddathlu'ch Priodas Euraidd,
Cyfeillion cywir sydd
Yn estyn eu cyfarchion
Ar yr arbennig ddydd.
Pob bendith I'r dyfodol
Ddymunwn i chwi'ch dau,
A nodded gras y nefoedd
O'ch amgylch yn parhau.

FACHWEN
Diolch i'r rhai canlynol am eu
rhoddion tuag at gostau
cynhyrchu'r Eco.
£2: H.T. ac E. Lewis, Awstralia;
Mrs Nancy Thomas, Waunfawr;
Di-enw, Clwt-y-bont; Eric
Williams, Ty Capel, Dinorwig;
£2.00 - Di-enw Clwt-y-bonr
£2.00 - Eric Williams, Ty Capel,
Dinorwig.

DIOLCH

Tocyn Cyngerdd trwy garedigrwydd Mr John Evans, 8 Glandwr
Terrace, Clwt-v-bont, Deiniolen. Tybed a oes rhywun yn cotio'r
cyngerdd uwchraddol hwn?

Cyngerdd Nadolig 1904

Llun cynn6r 0 Ddeinio/en 0 Itlthrau Gallt y Foe/.

I

lIaw chwlth saif gwraig yn dal baben
gyda dau blentyn arall wrth ei
thraed. Ar yr ochr dde mewn ffrog
goch saIf gwraig a phlentyn arall
wrth ei hochr. Yn y canol rhwng y
ddwy wraig saif croes felen, gydag
amryw gerfluniau o'i chwmpas ae a
dan y groes, y geirjau
AMITICIA-AMOR et VERITAS.Tebyg
yw fy mod wedi defnyddio'r ruban i
rywbeth and wedi cadw'r bathodyn.
Cofiaf fel y carddai'r dynion ar
achlysuron neilltuol wadi eu gwisgo
gyda'r rhubannau. Credaf mai clwb
cleifion yr ardal oedd athebyg yw fod
Owen Jones yn cofio'r clwb yn
Neinlolen. 'Roedd y swydc:tfay drws
nesaf i Tomi Hughes y ffefYllydd
gydag Evan Roberts. Rhiwen yno yn
derbyn tAl 0 chwe cheiniog neu swllt
gan y chwarelwyr, wn i ddim 8i bob
wythnos nau bob mis, er mwyn
iddynt gael ychydig sylltau yn
yehwanegol at eu harian yswiriant,
pan ddeuai gwaeledd i'w cwrdd.
Gobeithiaf y bydd hyn 0 eglurhad yn
help IOwen Jones, ond dyma'r gorau
a allaf fi ei wneud.

Yr eiddoch yn gywir,
Gracie Owen

LLYTHYR - Oddi wrth Mrs Gracie
Owen.
Gwelais yn y rhifyn diwethaf o'r

Eca, mewn print pur blaan y Parch
Terry Thomas yn Cofio Deiniolen, ac
yn bur siamedig nad aedd ei enw j
lawr ymysg gweinidogion yr ardal.
Sylwer mai o'r degau i ddechrau'r
tridegau ydyw cynnwys y lIyfr, pan
oeddwn i ond leuanc lawn yn yr
ardal, a'r cyfan yn waith cof i gyd, heb
nac ymchwll na hoti fawr ar neb, ac
'rwyf wedi gadaal yr ardal ers dros
hanner canrlf, felly nid oedd son am y
Parch TerfY Thomas yn Nisgwylfa
gan ei bod yn 1948 arno'n dechrau
gweinidogaethu yno. Anfonais air yn
ymddiheuro iddo, er nad oedd yno yn
fy amser i, ac ni chefais erioed yfraint
o'i gyfarfod.
Nodlad ar bwynt aran, yn yr Eco;

rai rhitau'n 61, holal Owen Jones,
Rhes Cynfi beth oedd ystyr yr enw
'Oddfellaws'. Credaf mal enw a
roddwyd ar glwb 0 ddynlon oedd
hwn, oherwydd ychydig yn 61
deuthum 8rdraws ddarn 0 ruban ryw
6 x" moc:tfeddwedi ei frodio ag edau
liw aur. Ar ben hwn 'roedd y geiriau
'Independent Order of Oddfellows
Manche.ter Unity'. Yn i. I lawr er y

Llun 0Barti Pen-blwydd Sefydliad y Merchedyn 30 oed agynha/iwyd yn yr hen
Ysgol Babanaod (Clinic yn awr) ym mis Chwefror 1952. Erbyn hyn y mae 0
fewn dwy flynedd 0 fod yn 60 mlwydd oed. Y Band e'r WI yw'r unig
gymdeithasau mae'n debyg, sydd wed; para igadw wrth ei gilydd cyhyd, yn yr
arda I.

Enwau'r aelodau sydd yn y Llun o'r chwith i'r dde. Rhes Flaen: Mrs Richie
Williams, Dieniol Rd., Mrs J. Williams (Ynvs lago; Mrs Owen Roberts (Pentre
Helen); Mrs J. Williams, Terrace; Mrs G. Lloyd Jones, Ty Capel Libenus; MIss
Priscie Roberts (Llywydd; s'i mam Mrs L roberts (yn torri'r gacen. Mrs Meurig
Jones.
Rhe 61: Miss Eleanor Jones; Mrs S M. Hudson; Mrs Herriet Devies; Mrs S.
Moses-Jones; Mrs Lou/sea Williams, Rhydfadog; Wrth y bwrdd ar y chwith
Mrs J. W. Jones (Trysorydd); ac ar y dde Mrs J. Williams, Rhydfadog
(Ysgrifennydd.
Rhes 61: Mrs Ciss Williams, Miss Jennie Williams, New Street; Mrs Ellis
Thomas, Mrs K. Thomas, Bryn Du; Mrs R. UoydJones, Cvntt Terrace ai merch
Mrs Gwyneth Roberts; Mrs Elfed Morris, Mrs Emrys Hughes, Clwtybont; Mrs
Idwen Thomas, Mrs Blodwen Hughes, Vaynol Terrace; Mrs R. Jones
(Din orwig) a Mrs John Jones.
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45 Stryd Fawr
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En/llydd ey....... fIth ~ ." Eco, Mrs N. Jon., 2' Stryd Elinor,
CaernlJrfon, yn derbyn ei gwobr oddi wrth Richard Morris.

.. j •

Enillydd Cystadleuaeth yr Eco

lIun Ysgol y Cyngor Penisarwaun
1910 mae Miss Laura Jones, 9 Craig
Dinas yn anfon enw'r "athrawes ar y
dde" sef Miss Mary Evans,
Clwt-y-bont.
PWYSIG - Cofiwch am y noson 'Cawl
a ChAn' yn yr ysgol Gynradd, nos
Lun, Mawrth 10.Dewch i ymunoynyr
hwyl, i wrando ar ganeuon Edwards,
ac i gefnogi Eisteddfod y pent ref yr
un pryd.

Mae Rhestr Testunau Eisteddfod
Penisarwaun ar gael yn awr, pris 10c.
(neu· 20c drwy'r post). Cysylltwch A
Tegid Roberts, Arwel neu Tony
Elliott, Crud y Wawr am gopiau.
CERDD - Gan un sy'n dysgu
Cymraeg. Mae Bob Turner, Tyddyn
Difyr wedi bod yn cyfansoddi
barddoniaeth yn Saesneg ers rhai
blynyddoedd. Yn wir cyhoeddodd
gyfrol o'i gerddi, 'Requiem for a
Decade', yn 61 yn 1972. Ond yn awr
mae Bob yn aelod 0 ddosbarth
Cymraeg Leslie Larsen, Len Jones a
Tony Elliott. Wythnos neu ddwyyn 61
dangosodd Bob gopi 0 gerdd o'i
eiddo i Tony Elliott. Yn naturiol
'roedd angen eywiro iaith, sillafu ae
yn y blaen yma ac acw, ond mae'n
bleser gan yr Eco gyhoeddi'r gerdd
yng ngholofn newyddion
Penisarwaun.

WAUN
Mae'r Waun yn crio yn y nos,
a chymylau meddal yn crwydro

dros y pentref,
a'r Waun yn eysgu.

Mae bys coch y Wawr
yn ateb, ateb ateb,
trwv'r tywyllwch;

Y tywyllweh, y tywyllwch distaw
R.E. Turner

EGLWYS Y SANTES HELEN -
Llongyfarchwn Mr a Mrs T.W.
Griffith, 16 Bryntirion sydd yn daid a
nain am y tro cyntaf. Dymunwn
wellhad buan i Mrs N.M. Pritchard, 4
Brynhyfryd a Mrs Owen Thomas, Tai
Newyddion.
Fefydd Cymun Bendigaid bob bore

dydd lau am hanner awr wedi deg
trwy gyfnod y Grawys. Fe weinyddir
gao y Parch Gwynfor Williams,
rheithor Llanruq.
PEBLIG - Da oedd gweld
cynryehiolaeth deilwng o'r pentref y
tu allan i'r Royal yng Nghaernarfon ar
fore Sadwrn, Chwefror 9 i ddangos
eu cefnogaeth i weithwyr Peblig yn
eu hymdrech i gadw'r gwaith ar agor.
MR GWYNFOR WILLIAMS, Bryn
Tirion - Balch oeddem 0 glywed bod
Gwynfor yn well wedi ei anffawd yn
Lerpwl ar 61 g~m Everton yn erbyn
Wrecsam.-MRS GWLADYS THOMAS, Tai
Newyddion - Nid yw Mrs Thomas
wedi bod yn dda ei hieehyd dros y
gaeaf ond erbyn hyn y mae hi yn
gwella. Yr ydym yo dymuno iddi
well had IIwyr yn fuan iawn.
MR MATTHEWS, Freshwinds - Mae
Mr Matthews wedl cael triniaeth
lawfeddygol ond 'rwan mae 0
gartref. Dymunwn yn dda iddo gan
obeithio y bydd yn gwella'n IIwyr yn
fuan.

DYWEDDi'AD - Llongyfarchwn Eleri,
Tan y Gaer a Leigh Roberts, unig fab
Mr a Mrs Douglas Roberts,
Llanrhymney, Caerdydd ar eu
dyweddiad yn ddiweddar.
ADNABOD ATHRAWES - Ynglyn A

PENISARWAUN

6)Anfonwch Iythyrau Cymraeg at
bob Cyngor Cymdeithas a ffyrm
yng Nghymru a Lloegr (byddwch
yn sicrhau swyddi i Gymry telly,
yn ogystal a hyrwyddo'r iaith
Gymraeg).
7) Llenwch bob siec yn Gymraeg.
8) Gofynnwch ymhob siop, banc
a gorsat, am yr hyn a fynnwch yn
Gymraeg.
9) Osna'ch deellir vno. mynnwch
rywun a'ch deall.
10) Rhoddwch ffafr bob amser i
bawb a hysbyseba ac a wna
fusnes yn Gymraeg.

Wei, y cwestiwn oedd '81e a
phryd y cyhoeddwyd y
gorchmynion uchod?'
A'r ateb? Yn 'Seren yr Ysgol

Sui', Mawrth 1937. Yn sicr mae
nifer 0 wersi yma i ninnau wrth i
ni wynebu GWyI Ddewi 1980.

A wyddoch chi ble a phryd y
cyhoeddwyd y rhain?
1)Cyfeirwch bawb yn Gymraeg
Saeson yn ogystal.
2)Cyfeiriwch eich holllythyrau yn
Gymraeg.
3) Anfonwch bob teiligram yn
Gymraeg.
4) Dywedwch y rhif, pan
ffoniwch, yn Gymraeg, e.e.
"Llanfair, un naw saith."
5) Llenwch bob ffurflen i'r
llywodraeth yn Gymraeg.

6

(allan 0 Seren Cymru,
wythnosolyn y 8edyddwyr,

1.2.80)

DEG GORCHYMYN
AR GYFER

GWYlDDEWI

8ydd datblygiad newydd ym maes dygu'r Gymraeg gyda
chyhoeddi rhifyn cyntaf cylchgrawn i ddysgwyr 0 bob oed,
Siop Siarad, ar Ebrill 20, 1980. Pris y cylchgrawn 12 tudalen
fydd 15c. 8ydd yn ymddangos bob dau fis.

Y golygydd yw Cris Jones, cyn-fyfyriwr 21 oed a brodor 0
Gaerdydd a ddysgodd Gymraeg yn ei arddegau. lIGan mai
dysgwr oeddwn fy hun ar un adeg, 'rwy'n credu fod gen i
syniad reit dda 0 beth sydd yn aeplio at ddysgwyr," meddai.
"Wrth ddysgu'r iaith maeangen dod iadnabod nodweddion a
hanfodion ein cenedl, felly bydd cryn bwyslais ar erthyglau ar
hanes, a diwylliant a'r rhain yn rhai bywiog, a dadleuol,
gobeithio." Vn ogystal bydd pytiau 0 newyddion am Gymru,
am ddysgwyr ac am ddatblygiadau ym maes dysgu'r
Gymraeg, ynghyd ag erthyglau 0 naws ysgafnach - rhaid
dysgu chwerthin yn y Gymraeg hefyd.

Y gobaith yw y bydd Siop Siarad yn cyfrannu'n helaeth at y
mudiad iaith ond ni ellir gwneud hyn heb gymorth
Ilyfrwerthwyr, athrawon a dysgwyr fel ei gilydd. Mae angen
mawr am gyfranwyr a hysbysebwyr. Os medrwch
gynorthwyo'r fenter, cysylltwch a'r Cyhoeddwyr,
Cyhoeddiadau Mei, Bryn Mair, Dolydd, Y Groeslon,
Caernarfon. (Ffon: Llanwnda 830003).

•
lara

Mrs Jennie Rees Hughes, Oerddwr
yn eu profedigaeth.
Ar bob lIaw gwelir arwyddion y

gwanwyn, penbyliaid yn y nentydd,
eirlysiau, saffrwn, a briallu yn y
gerddi, blagur yn y IIwyni, trydar yr
adar yn y coed, ac oen bach du
newydd gyrraedd i gae gerllaw. Wyn
Ael-y-bryn wedl gweld cacwn
heddiw - dydd 'sgwennu'r nodiadau
hyn ac Aled ei frawd ofn mynd allan
rhag iddo ei bigo. Pictiwr i'w gofio
oedd gweld cath fach ddu a gwyn -
Smotyn (am fod smotyn du ar ei
thrwyn) ar frigyn uchel coeden
fytholwyrdd; a durtur gadwynog ar
frigyn arall yn ei hymyl. Smotyn ar y
cychwyn yn edrych yn gas, a'i
chynffon yn ysgwyd yn barod am
ysgarmes, ond rh.id iddi newid ei
meddwl. Hanner ffordd tuag at y
durtur llonvddodd ei chynffon,
stopiodd ac eistedd yn
dangnefeddus a'r durtur heb symud
gerllaw. dwy yn gytOn yn yr un lie.

Blant Tan-y-coed, cerddwch 0
gwmpas y gwanwyn yma a'ch lIygaid
yn agored i ganfod rhywbeth
diddorol sydd yn digwydd o'ch
cwmpas ym myd natur, a dowch a'r
hanes i'w gofnodi yn y golofn hon. Yr
ydych yn byw mewn ardal hyfryd a
thoreth 0 ddigwyddiadau diddorol yn
digwydd yn dawel a di-stwr o'ch
ewmpas.

•10

BEDYDD - Nos Wener, Chwefror 22
bedyddiwyd Ellen Vaughan, merch
fach bum mis oed Glenys Ellen a
Cemlyn Vaughan Williams, Pennant,
Groeslon, ac wyres Mrs Megan
Williams, Dwyfor a'r diweddar Mr
Gwilym O. Williams.' Y Parch W.O.
Roberts oedd yn gweinyddu ym
Mhennant.

Dymuniadau da'r ardal i Ellen
Vaughan.
BRYSIWCH WElLA - Dymunwn
adferiad buan i Mr Eric Morris,
Awelfryn. Cafodd Mr Morris
driniaeth i'w Iygaid yn Ysbyty'r Bwth,
Caernarfon, yn ddiweddar.
Croeso adre i Mrs Elizabeth Ellis, 3

Tai Bryngwyn a dreuliodd y Nadolig
gyda'i mab Mr Tom Ellis a'r teulu yn
Nottingham.
CYOYMDEIMLWN - A Mrs Rhys
Owen, Gwynant, Tai Trefor, a'r teulu
ar ymadawiad sydyn nith Mrs Owen,
Mrs Brenda Wyn Williams, 44
mlwydd oed 0 8 Cefn Cwellyn, Rhyd
Ddu.
MARW - Chwefror 6, bu farw Mrs
Gwen Nelson Baker, ar ddydd ei
phan-blwvdd yn 90 mlwydd oed.
Claddwyd hi ar Chwefror 13 yn
Breakstead. Merch i'r diweddar Mr
William Humphreys gynt 0 'lodge
Pantafon' oedd Mrs Baker.
Cydymdeimlwn a'i mab Nelson, ei
dwy chwaer Kate, a Blodwen, a'i nith

TAN-Y-COED



Peiriannydd
Radio • Theledu

& GW8Sanaeth Awdio

BWLCH UCHAF
DEINIOLEN
Ffon Llanberis 545

Gwasanaeth 'run dlwrnod
os ffoniweh
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OSMOND
W. SHAW

Yoa mae'r awdur yn gwneud y sylw
hwn ynglyn a'r ysgolion a'r plant:
"mor fanteisiol ydyw y rbai byn i'r
oes syddyn codi, a'roesau a ddaw, i
gynhyrchu neu feithrin, ac
ycbwanegu eu dysg a'u
gwybodaetb. Gresyn na wnai yr
ieuenctid iawn ddefnydd ohonynt
yn De treulio eu horlau hamddeDol
ar y croesffyrdd, yn feibion a
merched, na ddichon braidd iwan
heD neu wan ieuanc fyned
trwyddynt. Y maent yn fwy difoes
yn hyn na'r ceffyl a'r asyn; fe gilla y
rhai hynny o'r neilltu i roddi De i'r
teithwyr i fyned ymlaen heibio
iddynt, ond ni wna y segurwyr a'r
segur-wragedd uchod hynny. "

A_lad o'r National
Association of
PlumbIng and Mech
anical Servlcu

Contractors.
Dim un dasgrh y fychan,
Dim un dssg rhy fswr.

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWRESOGI OLEW

GWRES BP

PLYMAR
A GOSODWR

GWRES CANOLOG
PANT TfRION, LLANRUG

Ffon: Caernsrfon3248

Llanddeiniolen Adeiladau

Parodd cwestiwn y Parch Terry
Thomas ynglyn a Chofio Deiniolen:
'Beth am heddiw? Ai mien lie bu
mawrwedd?' - i mi ail ddarllen
Hanes Waen Cynfi gan un yn galw ei
hun yn loan. Traethawd ydyw a
anfonwyd iGystadleuaeth Llenyddol
Deiniolen N adolig 1867. Yn y
rhagymadrodd dywed yr awdur na
chafodd y wobr - "bod y beirniad
wedi ei farnu yn anheilwng am ei fod
heb grybwyll yr Ysgol Sabothol! Yn
y traethawd gyhoeddwyd mae yr
awdur wedi cywiro y nam, ac mae yr
adran honno yn rhoi ffigurau
diddorol iawn am Addoldai ac
Ysgolion y Waun oedd ym mblwyd
Llanddeiniolen yn ogystal a'r rheiny
oedd ym mhlwyf Llandygai y pryd
hynny. Dyma nhw:

GWeinidogionyn yWacn yo bresenool:4
Pregethwyr yo y Waen: 8
YSiol yr Eglwys
(Vsgol Ucbaf neu Y Garnedd) (1856) Plant 144
Cyfanrif plant dan addysg 482.

Plwyf Llandygai Ysgoldai
Penuel 24 30 Yr Ysgol Frytanaidd (1855)
Amana 70 90 Beebgyo 130
Hermon J~ 180 Genethod 208
Cyfanswm 234 300 Cyfanswm 338

Ebeneser 1823
Cefnwaen 1838
Llandinorwig 1857
Tabernacl 1862
Macpela 1844-
(Capel y Gladdfa)
Disgwylfa 1864

Cyfanswm------8-1-3----1-13-1---

WJ.GRIFFITH

draul y mieri fu Canrif y Chwarelwr
nes cyrraedd yr uchafbwynt yo
hanner eyntaf y ganrif hon a'r cyfnod
y mae'r Parch. Terry Thomas yn sOn
amdano. Gobeithiaf nad oes awgrym
yn ei gwestiwn - "Beth am heddiw?
Ai mieri lJe bu mawredd?" - bod y
mieri unwaith eIO yn cael y llaw
uchaf. Na ato Duw. Aberthu ac
ymdrechu am rywbeth gwell i'n
disgynyddion wnaeth y cewri sydd
a'u Ilwch ym mynwentydd y plwyf.
Nefoedd i'w heneidiau.

Oes rhywun a Wyr pwy oedd
<loan'? Tybed fyddai'n bosib iWasg
Gwynedd, os nad oes gan rywun
hawlfraint iddo, gyhoeddi argraffiad
newydd o'r traethawd?

H. Thomas, (Llannor)

Ysgolion Sabothol
(oddeuru)

312
354
150
60
255

Aelodau
(oddeutu)

300
203
60
35

215

COFIO DEINIOLEN -
WAUN GYNFI

" Mien ymysg mawredd" yn
1867. Ac mae'r flwyddyn yna yn
flwyddyn ddiddorol. Roedd eisoes
wedi cerdded ymheU i c'Ganrlf y
Chwarelwr" - canrif fawr, ac Did
oedd ond rhyw chwe blynedd ar oj
Diwygiad Mawr 1859 oedd wedi
cael dylan wad mawr ar yr ardal.
Dyma ddywed William Morris,
Bron Fuches, Dinorwig am 1859:
Awst 22: Llefaru grymus beno yn
Dinorwig, YsgoldyCefnywaen, a Sardis
gan ddynion dan ddylanwady Diwygiad.
Awst 24: I'r Society heno yo Dinorwig.
Awst 25: Heno iEbeneser a Cbefnywaen
gyda Capt. WilsonRoberts, BronElidir, i
wrando a gweled y Diwygiad.
Medi 1: Trof fawr yn ymgyfarfod i
weddio at ochr yr Elidir.

Mieri ymysg y mawredd yn 1867.
Ond canrif cynnydd y mawredd ar

adeilad yn barod ae i fod yn
bresennol wedyn i'w gwarchod
pan fyddont yn agored i'r
cyhoedd ymwled A hwy.

Gobeithir y bydd hynny fis
Ebrill.
Ychwanegodd Mr Jones fod

croeso i unrhyw un ymuno a'r
gymdeithas dim ond tafu'r
tanysgirifiad blynyddol 0 £2.
Dangoswyd diddordeb yn y

tenter hon mewn sawl rhan 0
Brydain a bu rhai sy'n
ymddiddori mewn lIongau a
pheriannau ager 0 cyn belled a
Clyde yn yr Alban yn gweld y
lIong.

Y mae cymdeithas yn Lloegr
wedi addo cymorth yma rferol i
atgyweirio'r lIong.
"Ond yn ogystal A'r gwaith

hwn yr ydym hefyd yn chwilio
am bethau diddorol i'w
harddangos yn yr amgueddfa,"
meddai Mr Jones, " a byddem
wrth ein bodd yn c.ywed oddi
wrth unrhyw un sydd ganddynt
bethau yn ymwneud A'r Fenai a'i
hanes - hen luniau neu
ddogfennau neu gelti diddorol.
Gallant eu rhoi am byth neu eu
benthyca i'r Gymdeithas,"
meddai.

lLONGYFARCHIADAU i John Evans
(Jon;'r lard), Deiniolen am ennill tlws
y gadair yn Eisteddfod Marianglas,
Mon.

sy'n defnyddio'r olew a gellid arbed
llawer 0 hwnnw hefyd trwy
ddarbodaeth. Mae gwastraff yn
rhemp ym Mhrydain.

Yn 61 Adroddiad y Sefydliad
Rhyngwladol ar yr Amgylchedd a
Datblygiad, gellid treblu cyfoeth
Prydain heb ddim mymryn mwy 0
ynni. Cadarnheir hyn gan wledydd
bach Ewrop. Fel enghraifft, mae'r
cynnyrch cenedlaethol y pen o'r
boblogaeth yn Sweden ddwywaith yr
hyn yw ym Mhrydain ac fe wneir
hynny ar lawer iawn llai 0 ynni nag a
ddefnyddir yma.

Mae modd byw 0 fewn ein
hadnoddau, a byw'n dda; ond ddim 0
dan y gyfundrefn bresennol. Mae
nifer 0 wyddonwyr wedi rhybuddio
bod yn rhaid cyfundrefnu popeth ar
raddfa .l.ai os yw gwareiddiad i oroesi;
mewn gait, datganoli. Dim ond
helynt sy'n deillio o'r cyfundrefnau
mawr - rheibio adnoddau'r ddaear,
llygredd a chyfeloedd. Mae
cymunedau bach yn meclru trefnu
pethau'n amgenach; maen nhw'n
fwy effeithiol ym mhob
gweithgaredd, gan gynnwys
cynhyrchu pwer. Mae rhai 0
wledydd bach Ewrop wedi
ymwrthod a phwer niwclear - nid oes
amynt ei angen i bwcpasau sifil na
milwrol. Ac nid oes ar Gymru angen
pwer niwclear na'r gwastraff y mae'n
ei gynhyrchu.
I ddyfynnu Adroddiad Flowers

eto, dywedir na ddylid ehangu dim ar
y rhaglen niwclear nes y llwyddir i
ddatrys problem y gwastraff. Ond a
oes datrys?
Miaf iymhellach. Middywedaf yn

gwbl ddigymrodedd na fedr
gwareiddiad obeithio goroesi heb
wadu'n llwyr bob defnydd 0
decbnoleg niwclear.

Y mae'n bosibl y bydd yr
Amgueddfa gyda'r lIong fwd
Seiont II yn ganolbwynt iddi ar
agor yng Nghaernarfon erbyn
mis Ebrill eleni.
Dyna'r addewid a gafwyd yn

dilyn cyfarfod 0 Gymdeithas
Diogelu'r Seiont yr wythnos
diwethaf pryd y cadarnhawyd
fod Amgueddfa Genedlaethol
Cymru wedi prynu'r long am
£8,000 gan Ymddiriedolwr
Harbwr Caernarfon.
Angorir y 1I0ngyn Noc Victoria

ae y mae'r ymddiriedolaeth yn
rhentu'r hen "ddedws" - y
marwdwy - i'r gymdeithas
drefnu arddangosfeydd ynddo.
Dywedodd Ysgrifennydd y

Gymdeithas, Mr Frank Jones,
Foelas, Tregarth, a lansiodd y
cynllun gyda gwr busnes o'r dref,
Mr Fred Whitehead, i ddiogelu'r
Iiong a'i ehadw yng
Nghaernarfon, mai'r cam nesaf
fydd sierhau digon 0
wirfoddolwyr i sierhau
IIwyddiant y fenter.

Nid yn unig bydd angen
gwirfoddolwyr i drwsio a thwtio'r
lIong ond hefyd i wneud yr

DIOGELU SEIONT

rhagor 0 bwerdai niwclear rhag bod
yn or-ddibynnol ar ewyliys da y
glowyr ac er mwyn porthi'r
gyfundrefn gyfaJafol ganolog sydd
ohoni. Mae'r diwydiant niwclear
wedi magu momentwm aruthrol a
chanddo lobi cryf yn y senedd. Ac
wrth reswm rhaid wrth arfau
niwclear i amddiffyn y status quo.

Yr hyn sy'n fy mhoeni iyw bod y
Bwrdd Canolog Cynhyrchu Trydan
ac arbenigwyr y diwydiant niwclear
yn ymdrechu'n galed yo awr i
argyhoeddi cynghorwyr lleol 0
ddiniweidrwydd gweithgareddau
niwclear. A chan fod y fath ddiffyg
gwaith yn wynebu Cymru y dyddiau
hyn, mae arwyddion eisoes fod yr
Undebau L1afur yn mynd ibwyso am
ragor 0 bwerdai niwclear yma. Ond
cyflogaeth dros dro yn unig a rydd
cynlluniau o'r fath - mae diffyg
gwaith ym Mon cyn waethed ag
erioed! Fe ddywed Mr Clifford
Chadwick, Prif Swyddog Cynllunio
Gwynedd, y byddai rua 4,000 allan 0
waith yma ar 61eodi dwy orsaf arall.
Nifer 0 ddiwydiannau bach sydd
amom eu hangen yma. Ni ddaw dim
lies i Gymru o'r anghenfilod mawr
yma - ac Did dyna paham y gosodir
hwy yma chwaith.

Heblaw, a oes amom ni angen
rhagor 0 bwerdai? Dywed adroddiad
grWp ymchwil 0 Gaergrawnt na fydd
bwlch ynni erbyn diwedd y ganrif.
Ac y mae Adroddiad Flowers hefyd
yn mynegi amheuaeth ar y pwnc.
Mae Cymru heddiw yn cynhyrchu
mwy na'i hangen 0 drydan a
Phrydain at ei gilydd yo cynhyrchu ei
hangen. Ac ynol pob golwg, nid yw'r
boblogaeth yn mynd i gynyddu
llawer.

Wcth ceswm, mae angen mawr
cynilo er mwyn diogelu cyflenwadau
o ynni at y dyfodol. Ond peidied neb
a meddwl bod ynni niwclear yn
mynd iarbed llawer 0olew. Dim ond
14y cant o'n trydan a gynhyrchir gan
olew a gellid arbed hynny trwy
ddarbodaeth. Twymo, y diwydiant
cemegoI ac yn arbennig trafnidiaeth

GWASTRAFF NIWCLEAR {Parhad 0 dud. /)



Mae Adran Efrydiau .Allanol, Coleg Prifysgol Gogledd Cymru, Bangor ac
Amgued~fa Wenn, Sam Ffagan yo cyd-drefnu cwrs preswyl ymarferol i
hyffordcli pobl sydd a diddordeb mewn casglu a chofnodi hanes a
thraddodiadau llafar. Mae tair elfen yn y cwes, sef:
a) Darlithiau ar agweddau hanes llafar a thechnegau casglu a recordio'r
deunydd.
b) Sesiynau ymarfe~ol yn recordio unigolion yn y maes. Trefnir fod y gwaith
ymarferol yn cael el wneud gyda thrigolion Dyffryn Ogwen.
c) Cylchoedd trafod pryd y beirnieclir y gwaith ymarferol 0 safbwynt techneg a
chynnwys gan arbenigwyr o'r Amgueddfa Werin.

Yr arbenigwyr sy'n cynnal y cwrs yw Trefor Owen Vincent Phillips a
Robin G~ndaf o'r Amgueddfa Werin a John Elwyn Hughes 0 Fethesd~.

Cynhe~r y cwr~ yn Neuadd Mon, Coleg y Normal, Bangor 0 Fai 23-27,
1980. Ceir manylion pellacb am y cwrs a'i gyoowys gan y Cyfarwyddwr
Aciran Efrydiau AlIanol, C.P.G.C., Bangor. Bangor 51151. Est. 494. '

AT BOB HANESYDD LLEOL

pryd. Tri champ fawr y fro yn y cae
cbwarae oedd Cocyn Saethu, Curo
Bandi a Choetio.

Mae hen steri i Sian guddio yn y
simdee, pan glywodd am Seiat ar 01y
bregeth, ond, 0 ddeall beth oedd,
arhosodd hithau ynddo. I Glanrhyd y
canodd Deiniolfryn:
Er i ddrylliog dyllog do
Duw ei hun fu dano."
L1uosogai rhif y gwrandawyr, ae aeth
y lie yn rhy fach, a chwiliwyd am le i
godi capel. Methwyd a chael neb j
werthu tir, yn nes na Chaeau Uebaf.
Yno yr agorwyd y capel annibynwyr
cyntaf ym 1823 (eyn bod y pentref) a
galwd ef yn Ebeneser a'r pentre
wedyn. Cawsant y Parch David
Griffith yn weinidog, a'r Parch
Thomas Edwards ar ei 01 0
1932-1863) Bu ef yo cynnal 'Ysgol
Garpiog' yng Nghaerrhedyn am un
o'r gloch bob Sui i'r plant tlawd.

Ym 1878 yr adeiladwyd capel
Maes y Dref ar brydles 0 99 0
flynyddoedd, am ardreth 0 gini y
flwyddyn. Cyfanswm y draul oedd
£1,100. Capel Eban yn gyfrifol am
£800, a Maes y Dref am £300

Y blaenoriaid cyntaf oedd: Evan
Hughes, Clwt y bont, William Jones,
Mynaddwyn, Brynteg , Morgan
Williams, Ciali (California Terrace)?

Gwnes yehydig 0 waith ymchwil
i'r modd y daeth i fodolaeth.
Tueddai'r ardal at addysg yn gynnar
iawn. Bu J. Jones 0 Ddinbych yn
cadw ysgol yn Celyn ym 1782, a
daeth Edward Thomas 0 Lanberis
ym 1815. Torrodd diwygiad aHan yn
ysgol Roland Abran (athro a
phregethwr) Brynteg ym 1807.
Daeth hyn a llawer 0 chwaraeon
twmpath i ben.
Cymhe1lwyd y Parch David

Griffith) Bethel i bregethu yn awr ac
eilwaith yo Nhan y beren, fel
olynydd i'r Parch William Hughes,
Brynbeddau. Braidd yn anghyfleus a
phell oedd Tan y beren, a chafwyd lle
yng Nghlwt y bont (sy'n hynach
pentref nag Ebeneser). Sian Edwards
(modryb Sian i bawb) Glanrhyd a
agorodd ei drws, a derbyniai bunt y
flwyddyn am roi benthyg ei thy. 0
1822 i 1823 y bu hynny, a buwyd yn
cynnaJ gwasanaethau a phregethu
yno am flwyddyn a chwarter.
Ymunodd Dafydd Elis, Codwr
Canu, "cwt 0 gapel" Ysgoldy, a
chynulleidfa GLan Rhyd. Pan
bregethai'r Parch David Griffith
yno, byddai'r ty yn orlawn, a'r cae
cbwarae yn wag. Efallai nad oedd
Glanrhyd ymhell 0 Faes y Dref, oee,
myaf tebyg, yn gae chwarae ar y

Chwith gennyf glywed am gau cpale Maes y Dref, ond teimlaf fod ei
farw yn hollol naturiol, a diolch i'r ychydig dewr a gadwodd y
drysau ar agor cyhyd.

Yno y tyfais ifyny - fy medyddio, fy nerbyn yn gyflawn aelod, ac
wedyn priodi.

Te
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ysgwyd ei gynffon fel pob ci arall ar 01
y ddamwain honno - ond 'doedd ei
greoso fo damaid llai. Dro arall fe'i
llarpiwyd yn ddi-drugaredd gan
giang 0 pn, ac onibai iMyra weini
arno a'i atgyfnerthu a thropyn 0wisgi
bob hyn a hyn, mae'n bur debyg y
byddai wedi ymadael a'r fucbedd
hon flynyddoedd ynghynt. 'Roedd y
ffariar wecli rhoi'r ffidil yn y to pan
welodd o'i goren o'n hongian ar 01i
Will Morgan (corgi dros ffordd) a'i
giang ymosod arno.

'Doedd 0 ddim yn ti-total. Arferai
ddod efo fi i'r Seiat nos Sadwrn am
gyfnod, ond bu'n bogyn drwg a bu'n
rhaid ei ddiarddel, am iddo adael 01ei
ddannedd ar fraich Bobi Gors Bach,
pan geisiodd hwnnw fynd a fy nglas
gwag odell ar y bwrdd. Fu Pete ddirn
yn dicta wedyn.

Enillodd 0 erioed enwogrwydd.
wyddai 0 ddim fod Cryffts mewn
bod. Chymerai 0 ddim sylw 0
ddoniau Lassie ar y teledu, a 'doedd
o ddim yn steddfodwr pybyr fel Benji
a Will Pritchard 'chwaith.

unwaith erioed y mentrodd 0 i'r
brifwyl, ac mi brotestiodd yn hallt
yno yn ystod cystadleuaeth yr unawd
soprano, a bu'n rhaid ei gartio allan
mor sydyn ag y daeth 0 imewn drwy
ddrws cefn y Pafiliwn. Wn iddim be
fyddai'r canlyniad petai 0 a Wili
Pritchard wedi dod wyneb yn wyneb
yn ystafell y Wasg y prynhawn
hwnnw yo 'Steddfod Rhuthun - y
'dog-fight' gynta yn hanes y BrifwyJ,

• • A

relt slwr.
Unwaith 'rioed y mentrais i fynd

ag 0 i gae p7el-droed Bangor hefyd.
Ond dipyn 0 fanda1 oedd Pete a
'doedd byw na marw na cbcii fynd ar Yr Athro Robert Williams (Tad Elin Lisi, • th.id Bobby. John)
y cae i ddangos ei ddawn efo'r bel, Rhe~ 61:Maggie Thomas, Clwtybont, (Tai gerHelen Villa) Willi Ffoulk, Quarry,
enu iddangos ei brotest i'r reffari. Annie Thomas, Clwt y bO!"t.(chwaer Maggie); Buddug I. Griffiths, Bryndu.

Oes) mae 'na Ie gwag yma hebddo, Rhes flaen' T. Elwyn GrIffIth, Bryndu. Aled Gwyn Griffith, Bryndu. Nesta
Ffoulk, Quarry.

- lIe hiraethus 0 wag, ei blat 0 wedi Tynnwydy IJunhwn yn ystody RhyfelBydcyntafefalJai 1916 neu 1917. Rhai
diflannu o'r gegio, a'i wely 0 ben y 0 blant yr YsgoJSui a'u hathro.
grisiau, a'i gyfarthiad wedi distewi :------=---------------------------;
am byth.

Yr ungi rai sy'n gorfoleddu fod
dyddiau Pitar Griffith weell dod iben
yw cathod y gymdogaeth 'ma -
'roedd Pete yn gythral am gath.
Ys gwn i oes 'n nefoedd igathod a

chwn. Os oes mae Pete oherwydd ei
ffyddlondeb i'w feistr yn haeddu cael
mynediad yno. Ac os oes cathod yno,
fydd hi ddirn yn nefoedd iddyn nhw
bellach ar 01 iPete gyrraedd yno.

Diolch Pete am dy gwmni - mi
wnest bopeth ond siarad efo fi - dos i
dy wely tWan.

Diolch i'r Parchedig Terry
Thomas ac i Mrs Mary Lloyd
Williams am anion cerddi. Cawn
gyfle i'w eyboeddi yo y rhifyn nesa'.

Tydwi'n ymddiheuro dim am roddi'r golofn y mis hwn er cof am y
cyfaill ffyddlonaf fu gen i erioed.

'Roeddwn i'n sylweddoli ers peth amser na fyddai 0 efo fi'n hir ond
'roedd hi'n anodd iawn ffarwelio efo fo ar ben y grisiau fore Gwener
diwethaf, a gwybod na fyddai yno i'm croesawu a'i lyfiad pan ddown
adre o'r ysgol. Do daeth gyrfa Pete - (neu i roi iddo ei enw llawn -
Pitar Griffith) i ben.
MwngraJ du oedd Pete, ond

pedigri 0 fwngral a'r ffyddlonaf :
rod dodd gyfarthiad erioed. Mae'n
wir imi ei geryddu droeon, am iddo
fynnu fy nilyn i'r capel ar fore Sui, ac
i seiat 0 natur aral1 ar nos Sadwrn -
ond ni sylciodd Pete 'rioed.

Son am gapel, fe gafodd yntau'r
fraint 0 wneud ei ffordd i Set fawr
Bethel un bore SuI, pan agorodd hen
wag 0gyfaill imi, y drws iddo, a'i hel
• •1mewn yn swn yr emyn gynta.

Pan fyddai cariad yn galw, fe ai
yntau ar ei shifft nos, a bum ar fy
nhraed sawl nason yn ei ddsigwyl
adre o'i garwriaethau. Cfodd sawl
peltan am gyrraedd adre yn oriau
man y bore, yn wlyb diferol, gan
ysgwyd diferion glaw Noson garu yn
gawod ar ycarped. Ondery peltio a'r
dwrdio - ddaliodd 0 'rioed ddig yn fy
erbyn.

Yn wir, rhaid i mi gyfadde, mai
dun ond ar yr adegau bynny pan
fyddai cariad yn galw y byddai Pete
yn anufudd. Ni fyddai holl siocled y
greadigaeth yn ddigonol i'w gadw
rhwng muriau Crud-yr-awen ar y
nosweithiau hynny., Oes, mae 'na Ie
gwag yma bebddo heno.

Bu'n fy nisgwyl adre 0 ddwsinau 0
Eisteddfoda hyd oriau man y bore,
a'i lyfiad 0 groeso yn fy nerbyn bob
tro. Fe eisteddodd oriau mewn car tu
allan i gapel a chae ffwtbol yn hollol
ddi-regnach.

Unwaith 'rioed y bu iddo ddangos
ei ddannedd i mi a bygwth fy
mrathu, a diffyg adnabydellaeth
obonof a (u'n gyfrifoi am hynny.
Bum mor ffol a mynd i'r lie tein
gwallt -His and Hers' inewid steil y
mop bIer oedd gen i. Pan agorais
ddrws y car ar fy 'newydd wedd' fe
gythordd Pete i'r 'dyn diarth' oedd
yn dellgon by i fen tro i gar ei feistr.
Chwarae teg i Pitar, gwneud ei
ddyletswydd oedd 0 fei pob ci gwerth
ei halen.

'Roedd o'n edrych ymlaen bob
bore at ei blatiad 0Com Flakes ac fe
lowciodd domenydd 0 gynnwys
tuniau Pal. Fe gododd wrycbyn holl
gathod y gymdogaeth, a fe ymunodd
mewn can a mi ar ambell i nos
Sadwrn. 'Roedd o'n gwybod yn iawn
pa amser y deuwn adre o'r ysgol, ac
'roeddo'n y Ion 0 fiaen y ty yo fy
nisgwyl bron bob dydd. 'Roedd o'n
deall hefyd bod dydd Sadwrn yn
wahanol i ddyddiau eraill yr
wythnos, ac edrychai ymlaen at gael
ei reid wythnosol yo y car.

Fe gafodd yntau ei gyfran 0
helyotion bywyd. Bu mor hy i herio
lori unwaith. Bu hyn yn brofiad
poenus iddo a fedrodd 0 ddim
8

ER COF AM 'PETE'

gan SELWYN GRIFFITH
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Hefyd
CANOLFAN DRECIO
Holwch am p.in
telerau rhesymol

Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
lau, Chwefror 7 yn y Ganolfan cafwyd
darlith ddiddorol gan y Parch J. Alun
Roberts, Abergele ar 'Ddyddiaduron
yr Hen Of." Cyflwynwyd y siaradwr i'r
aelodau a lIywyddwyd y cyfarfod gan
Mr O.R. Williams. Talwyd diolch gan
y Parch Ifor R. Williams,
CYDYMDEIMLIR 8 A Mrs Mair jones,
Plas Amlwch gynt 09 Bro Elidir, yn ei
phrofedigaeth 0 golll ei mam ym
Mhlas Gwilym, Penygroes.
DYDD GWEDDI BYD EANG Y
CHWIORYDD - Mawrth 7, 1980.

DINORWIG Gwnaed trefniadau ar gyfer cynnal y
cyfarfod gweddi lIeol ynglyn A'r
uchod ar Mawrth 7. Fe'. cynhelir yn
Eglwys St. Mair, Dlnorwig, am ddau
o'r gloch. Croeso cynnes i bob
chwaer.
DIOLCH - Dymuna Eric I.Williams, Ty
Capel, Dinorwig, a Muriel M Roberts,
22 Ffordd Tanrhiw, Tregarth, ddiolch
yn gynnes i berthnasau a chyfeillion
am y dymuniadau da a'r anrhegion
gwerthfawr a dderbyniasant ar
achylsur eu dyweddiad.
CYDYMDEIMLWN -A Mr a Mrs Evan
B. Roberts, Ty'r Ysgol, a'r
cysylltiadau teuluol, ym marw
chwaer Mrs Roberts, yn Rhyd-ddu.

Glan Rhyddallt

Fe Iynnais pan ddeuthum yn 01
gyda'r nos,
Weld Nel yn groesawus, yn IAnaeyn
dlos:
Y ty a newidiwyd bob hoelen a rhan,
Er porthl mympwyon a chwaeth Elln
Ann,
'Doedd ball a, fy Elin yn canmol ei
hun.
Yn nodrefn pob 'stafell hi welai ei
lIun,
Ond druan o'i phriod, yn lIewys fy
nghrys,
Cesdalu y costau trwy lafur achwys,
A bodlon a fyddwn pe gwnai hyn 0
gAn
Arddangos gwrthuni y blwyddol
ddydd glan:
A pheri i'r gwragedd 011 gadw eu tai
Yn Ian drwy y flwyddyn, nid Ebrill a
Mai.

Un bore yn Ebrill dihunwyd fi'n syn
Gan dwrw rhyfeddlf fel swn
dlear-gryn:
'Roedd swn y cadelr.lu yn gwiehian
fel moch
A minnau a waeddals, "Beth yw hi
o'r gloch?"
Ond wedi fy nghlywed, daeth Net yn
ddioed,
Yn finiog ei thafod, a buan ei throed,
Ac meddai, "Rwy'n dechrau'r Spring
Cleaning, cOdl"
A minnau ymholais beth ydoedd

yn bodl
"Spring Cleaning"I a thuchan gan
rwbio fy lei:
Owl nid ydoedd gorchudd fyffenestr
ar gael!
Wei, chwilio am ddillad y bOm bron
am awr
Gan dybio fod brecwa t ar wyndra',
bwrdd mawr:
Ond 01 mul oedd hwnnw, dan ben
heb ei fath
o wydd yr hyll dryblith diflannodd y
9athl
A Mot. fy nghi hoffus, frawychwyd
yn awr,
Cans gwelwn ei gynffon 0 dan y doc
mawr.
'Roedd pryfed yn diane nas
gwyddwn ible,
A lIawer hen gopyn yn wylo am we.
'Roedd Nel mor anhebyg i cheiniog i
bunt
I'r feinir anwyllf briodais i 9ynt:
Hen sach oedd ei chostiwm, mi
gymraf fy IIw,
A'i hwyneb cyn ddued i thafcen
Hindw!
Trwy'r ffenestr canfyddwn ar lawnt
ger y tV,
Gadeiriau, matresi, a hen wely plu:
Mi dybiais fod Nel am wneud ocsiwn

Dyma ddarlun o'r '<glonnau'r
gwanwyn" erscalwm neu'r rspring
cleaning' lei y gelwid ef gan bawb.

Cyhoeddwyd y ddau Iyfr a
ganlyn dan nawddogaeth
Cynlluniau llyfrau'r
Cyd-bwyllgor Addysg.
Trwy Awyr Wenfflam - J.
Selwyn Uoyd. Cyhoeddwyr -
Gwasg Gomer. Pris: £1.75
Y Gymraeg o'h Cwmpas -
1010 M. LI Walters.
Cyhoeddwyr - Gwasg y Dret
Wen. Pris 85c.

Y Llewod a'r Smyglwyr - Rhif
22 yng nghyfres y Llewod -

'nged gan Mrs BUDDUG J.
FITHS, Llanfair Caereinion

yn siwr,
A myned ar drafael a gadael ei gv.rr.
Pa beth ddaeth o'r "hangings' oe'nt
frodwaith mor gain?
Owl Gwelals eu hysbryd ar ben y
clawdd drain I
Aeth lIun Modryb Begw yn deilchion
i'r haw,
Wrth symud y dresal yn nes I'r pen
draw.
Am Almanac Gladstone ni ehymrwn i
bunt,
Ond gwelais o'n sgyrion yn nannedd
y gwynt!
Ond beth ydoedd hynny
Ryddfrydwyr mwyn, gl6n,
I weled Lloyd George yn rhol'r
slmdde ar din I
'Rbi stwffio i'm lIogell fy nghinio pur
syeh,
A dweud wrth ryw flaean "f'anwY'yd
bydd wychl"
Cychwynnlis i'r chwarel trwy'r awel
rydd, fad,
o fellt a tharanau Y
Gwanwyn-Ianhad.

Ffiniau'r
SPR1ING CLEANINGi1920

I.E.M.paM.yUoyd

•

Dafydd Parri. Cyhoeddwyr- Y
Lolfa. Pris 85c.
Bwyd y Byd. 60 riset gan Eisi
Wyn jones. 60 tudaJen 0
risetau 0 wledydd y byd -
rhywbeth i bawb. Pris 70c.
Hael ar y Wlad. Llyfr ar Ganu
Gwlad a thaith Ifor Hael i
Nashvi lie. Pris £1.
O'i Ben i'w gynffon.
Chwedlau a ffeithiau am
Iynnoedd Meirion. - Dafydd
Guto Ifan. Pris £1.20. Clawr
meddal. £2.00 Clawr Caled.
Sgrech '79. Blwyddlyfr Canu
Pop Cymraeg. £1.00

LLYF

Rhes fJ/: G,iffiths, Cae', Rhedyn, Griffith, Tan yr Henffordd. Robert John
Hughes, Terrace, Michael Pritchard a aeth i'r America, John Evan GriffIth,
8ryndu. Richard Harries, 'Refail.
Rhes flaen: Robert Thomas, Llwyn Cogau; Richard Hughes, Ty Newydd
Terrace; John Edwards, Clali; Robert Thomas, Clwt y 80nt (ger Helen Villa)

Ymddengys hwn felDosbarth Ysgol SuI y dynion. 'Rwyf bron yn sicr Iddo
gael ei dynnu cyn y rhyfel 1914-1918

chaeodd y chwarel. Y merched a'r
ifanc a'r hynafgwyr a gadwodd y
capel i fynd. Ffyddlon iawn a
charedig oedd Robert Williams Tan
y bryn yn yr Ysgol SuI a'r Gobeithlu;
a da gennyf fod y dariun yma o'i
ddosbarth yn fy meddiant. (Ond lle
'roedd y plant eraill y diwrnod
pwysig hwnnw?)

Wrth adeiladu Maes y dref,
edrychai'r arloeswyr i'r dyfodol, gan
roi tai ffenestr uwch ben y porth fel y
gallasent godi llofft (galari) yn y pen
yna o'r capel, apn ai'r llawr yn rhy
fach i'w cynnal, ond ni ddaeth eu
breuddwyd i ben.
Er hynny gallaf gofio'r capel yn

rolawn doreon, fel pan bregethodd y
Parch John Williams, Brynsiencyn
yno yn ei siwt sowldiwr. Hefyd ar
achlysur Cyfarfod Coffa yn ystod y
rhyfel pan rwyrnid rhuban du ar bob
polyn lamp. Llifai tyrfaoedd yno i'r
Cyfarfodydd Pregethu wrth gwrs, a
byddai'n rhaid bod yn gynnar igael
lle pan fyddai rihyrsal undebol yno at
y Gymanfa (Anniobyonwyr wrth
gwrs). Byddai'n rhwydd lawn pan
gynhelid Cyfarfod Cystadleuol 0
orffen cymor y Penny Readings neu'r
Gobeithlu.

Ni ymhelaethaf ar yr hanes, canys
y mae Mr John D. Evans (Jooi lard)
wedi dweud llawer yn ei lyfrau a'i
ysgrifau a'i farddoniaeth a malaf
deyrnged iddo, a dymunaflwyddiant
a rhwyddineb i'r Ganolfan Newydd.
o.n. 0 Wairh Deiniolfryn (EV;Ylhr ,'m
tad) y dyfynais y manylion a geiryn yr
miaYIlyma.

Thomas Lewis, Ciali a John
Edwards, Ciali. Ymadawodd llawer
o gapel Eban i Faes y dref. Pan
feddyliwch am yr holl dai oedd yn
agos at y lie, fel Tai Felin Sam a Gallt
Sam a'r Ciali, a Chlwt y bont a'r
Terrace, heb son am y tyddynod 0
amgylch, ymhell ac agos - yr oedd
gwir angen am gapel yma, ond wrth
gwrs, elai rhai 0 enwadaeth arall
heibio'i ddrws.

Ym 1904-5 daeth cynulleidfa
Eban i gyd i addoli ym Maes y dref -
tra'r oeddynt yn adnewyddu Capel
Eban. Y Parch Dyfnallt Owen ATS
oedd y gweinidog. Daeth adfywiad
rhyfedd i'r gynulleidfa. Ni
ddefnyddid offeryn, na llyfrau i
ganu, - ond canu cof - canu calon ac
ysbryd. Ciliodd crefydd yr
ordinhadau ffurfiol, a darfu bri y
bregeth. Ymwthiai bechgyn ar draws
ei gilydd at Orsedd Gras. Byddai tua
50-60 yn y Cwrdd Gweddi pobl ifanc
ar fore Sul. Yr oedd dosbarth Dysgu
Cymraeg llewyrchus yno hefyd ( nid i
Saeson - mi wn)

Ni wn pwy oedd gweinidog cyntaf
Maes y dref, ond cofiaf ef yn unedig i
Basra a'r Parch Isaac Jones (Jos
Maesdre) yn wienidog arnynt.
Glasiad 0 laeth enwyn a ewyllysiai ar
01 dod i'n gweld i Fryndu. Daeth y
Parch H. Albert Morgan yn
weinidog ar Eban a Maes y dref ym
1914 a phregethodd y Parch Isaac
Jones yn ei gyfarfod sefydlu.

Torrodd y rhyfel allan, a gorfu i'r
dynion - y rhan fwyaf ohonynt, fynd
i·r fyddin, neu i waitb alMlUllition a



Ei wraig ddaeth 0 byd i Huw
Davies yn gorr marw ar ochr y
Uwybr wrth ymyl y ffynnon. 'Roedd
ei fraich dde wedi crebachu a
gwywo'n ddim, a'i gorffwedi mynd
yn fach, fach. Gorweddai ei drosol
a'i gaib yo daclus wrth ochr y
ffynnon a dim ond 01 ycbydig 0
grafu yo Y clai o'i cbwmpas. Wrtb
redeg yo 01am y ty, sylwodd Greta
ar ben wi yo cerdded ar byd lJwybr y
Gors Goch a chot bit, lac 0 retbyn
amdano.

'Doedd gan yr ben wraig, ei fam
,fawr ddim i'w ddweud ddydd yr
angladd, a pban ddaeth GRta'n 01
o'r fynwent 'roedd yn pendympian
fel arfer wrtb ochr y tan.

"Gawsocb chi gwmDi?" holodd
Greta.

"Mi fu hen wr y Gors yma am
'cbydig ngenath i," atebodd "ond
wnaeth 0 ddim ysgwyd llaw i
gydymdeimlo 'chwaith. ,t

"Dyoa ryfadd," meddaj Greta.
"la, ond miwelai fory," meddai'r

ben wraig, "ddaw 0 ddim yma eto
am dipyn, medda fo."

Galwodd Lisa Parri'r Gors cyn
diwedd yr wythnos yn byrlymu 0

newyddion am farw'r Cyrnol.
'Roedd 0 wedi ei ladd mewn tj yo
Llundain a'r beddlu yn chwilio amy
llofrudd ym mhobman. Gwthiodd
ddam 0 bapur newydd i law Greta a
darllenodd bonno yn uchel er mwyn
i'r hen wraig glywed.

"Police are looking for an elderly
man of a stooping stature, last seen
wearing an old felt hat and a long
overcoat. Shortly before being
found dead in his apartmeot,
Colonel James Morran was seen
talking with this man in an agitated
manner.

When the body was discovered,
tbe Colonel's right arm was
completely withered and wasted
away, and the remainder of his
body had shrivelled up as if in
extreme old age."

Gweoodd yr ben wraig yn ei
cbomel a phwyntio'i bys at Lisa
Parri.

"Mi ddaw i dy weld ditha hefyd,"
meddai.

"Pwy dudwch?"
"Hen wr y gors, wrth gwrs."

•••

Y pnawn dilyool, 'doedd dim golwg
o'r hen Wr pan gyrhaeddodd Huw
Davies at y ffynnon. F el ac y
tybiodd y diwmod cynt, 'roedd codi
y gweddill o'r llechi yo dipyn haws,
ac 0 fewo rbyw ddwyawr, 'roedd y
cwbl yn gorwedd yn daclus wrtb
OCMei gilydd rhwng y ffynnon a'r
Uwybr. Wrth osod yr olaf o'r llechi i
orwedd, daeth yr un teimlad a ddoe
dros Huw. Bron na altai daeru fod
rhywun YDtyODUdam 0 rew at byd
ei asgwrn cefn. Gwyddai fod yr hen
wr yno eto beddiw. Qywodd ef yo
dweud: "Rwyt ti wedi'j tyonu nbw
feU,.?"

Trodd Huw i'w ateb, a
dychrynodd 0 weld y newid a
ddaeth dros yr hen Wr. Yrun oedd y
lIais, ond 'roedd y corff bellacb
wedi plygu'n ddau, ac yntau'n cael
traffertb i aros ar ei draed er ei fod
yn pwyso yn drwm ar ei ffon.
Rhoddodd Huw gam ymlaen ato
gan feddwl ei fod ar ddisgyn.

"Ydacb hi'n iawn? Dowch i mj
afael yo ych bl'aich chi. Dowch
rWan. Steddwch faD'ma."
Eisteddodd yr ben wr ar ddam 0

graig wrth ochr y llwybr ac
anadlodd yn drwm yn biro Yna,
cododd ei fraich a sychu ei clalcen i
llewys ei got.

"Mi fydda'i yn iawn rwan
machgen i," meddai, "diolch i ti
am . . ." Oed odd yr ben Wr cyo
ychwanegu" ... am bopeth."
Cydiodd yn dynn i'i ddwy law ym
mraicb dde Huw Davies a'i gwasgu
mewn arwydd 0 ddiolcbgarwcb.

Teimlodd Huw Davies ei boll
gorff yn oeri a saetbau 0 boeo yo
brathu ei fraicb dde. Aeth ei
goesau'n wan 0 tano, a theimlai ei
hun yn llitbro i'r lIawr. 'Roedd yr
hen wr yn parhau i ddal ei afael
ynddo. Syllodd Huw Davies ar yr
hen wr mewn syndod yn hytracb
nac mewn orn. Sylwodd yn ei
wendid fod corff yr ben Wr yo sythu,
Cel pe bai'n supo nerth Huw
Davies allan obono drwy'r fraich
dde. Ceisiodd godi, ond nid oedd
teimlad yo ei goesau. Gollyogodd
yr ben wr ei afael, a suddodd Huw

Davies yo dalp UODydd yo 61 ar y
Uwybr. Gallai weld yr hen Wr yn
gafael yo y llechi a'u gosod yo 610
gwmpas y ffynnon. Cyn i Huw
Davies lewygu, clywodd yr hen Wr
yo dweud:

"Yoa buon nbw, ac yna ma nhw i
fod. Ddaw dim da o'i symud nhw."

•••

siarad, Kofynnodd Huw Davies i'w
fam yogij'D a'r hen Wr a welodd yo
ystod y poawo.

"Ddaru 0 ysgwyd llaw efo ti,
macbgeD i?" gofynnodd ei fam.
"Naddo, siwr iawn," atebodd

Huw, gan synnu at gwestiwn mor
rbyfedd. "Pam 'dach chi'n gofyn?"
"Mi we lid fory," oedd unig ateb

yr hen wraig, cyn cau ei Uygaid a
syrthio'n 01 i'w cbwsg.

am drwsio
TOLCIAU, WELDIO, SPREIO, ATGYWEIRIO

wedi damwain, ac ati.
CEIRAIL-LA W AR WERTH

EVANS VEHICLE
BODY REPAIRS

& PANEL BEATERS
CLWT-Y-BONT
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AiI-gydiodd Huw Davies yn y trosol a'i osod ym mhen arall y
Ilechfaen, Rhoes holl nerth ei drigain mlynedd y tu 61 iddo a
gwthiodd. Teimlodd y Uechfaen yn rhoi ychydig. Bu wrth i lei hyn

. ers bron ihanner awr, a dechreuai deimlo'r staen yn dweud amo.
'Doedd 0 ddim wedi medru symud un o'r lelcbfeini eto, ac yr oedd
gryn banner dwsin ohonynt yno beth bynnag. 'Roedd yn dechrau
difaru iddo addo gwneud y gwaith i'r Cymol Morran yna. Petai'n
gwybod cymaint 0 waith oedd 'na i symud y llechi, fyddai 0 ddim
wedi dechrau am bris yn y byd. Ond dyna fo, 'roedd 0 wedi rhoi ei
air; a'r Cyrnol yntau wedi addo digon 0 arian i'w gadw mewn pres
baco am rai blynyddoedd.

Ymaflodd yog ngboes y gaib a "Cyrnol Morran". Rhoes yr hen
dechrau ceibio rhyw ycbydig 0 WI' bwyslais od at yr enw, ac ysgwyd
gwmpas y rhan o'r lelchfaen oedd ei ben yo ddifrifol. "Cymol Morran
i'w gweld. Gwaith Uafurus oedd ddeudis ti? Marcia di ngair i
ceibio'r clai caled 0 gwmpas y llechi machgen i; ddaw dim da o'u symud
a ffurfiai sylfaen y ffynnon, ond nhw."
gwyddai Huw Davies y bydclai'r " I symud gin nhw, cia ne'
gwaitb yo myod yo galetacb po isaf beidio," meddai Huw Davies a
yn y byd y tyllai. 'Roed y sylfaen oedd yo un byr ei dymer at y gorau;
Uechi wedi bod yma ers cantoedd. ac yo dechrau 'lana ar y Uechi aac ar
Pa obaith oedd ganddo i'w symud 0 yr hen Wr beUach.
fewn rhyw ychydig oriau? Ffurfiodd Pwy oedd 0 tybed? Edrychodd
dafnau 0 chwys ar ei dalcen ac ar ei Huw amo'n fwy manwl, a sylwodd
wegil. Tynoodd hances hoced a ei fod yo gwisgo braidd yo hen
sychu'r gwlybaniaeth cynnes oddi ffasiwn. Het ffelt ddi-siip am ei ben
ar ei wegil. Cafodd y teimlad a'i chantal yo boo&ian yn llipa dros
annifyr fod rhywun yo ei wylio. Ni ei dalcen nes cuddio'r rhan fwyaf o'i
wyddai pam, ond rhedodd iis oer i wyneb mewn cysgod. COt bit, lac 0
lawr ei gefn. Byddai'r hen wraig, ei frethyo garw amdaDo, a dam 0

fam, yn dweud bob amser fod gortyo wedi ei rwymo am ei ganol i
rhywbeth yn cerdded dros ei bedd ddal y got yog ngbau. 'Doedd dim
pan gai ias tebyg, ond 'doedd Huw posib gweld ei sgidia' oherwydd y
Davies ddim yn credu mewn rhyw gwellt ucbel a dyfai ar byd ochr y
ofergoel felly. Eto'i gyd, 'roedd 0'0 llwybr. Gallai oedran yr hen wr fod
teimlo'n reit annifyr wrth droi i weld rhywle dros ddeg a thrigaio ac yr
pwy oedd Yn ei wylio. oedd ei Jais yn swmo'n hen a dieithr

"Cael trafferth 'machgen i?" rywsut.
'Roedd yr hen wr a ofyonodd y "0 lie 'da chi'n dwad?"
cwestiwn iddo yn pwyso ar ei ffon ar gofyonodd Huw Davies.
bwys y llwbyr a arweiniai o'r gors yn "O'r Waun yo wreiddiol, esti,"
61 am Benisarwaen. "Cael trafferth atebodd yr ben Wr, "ond yn y Gors,
wnei di, wsti," meddai unwaith eto, rydw i'n byw ers cnatodd. Ar fy
cyn i Huw Davies gael siawos i'w ffordd yno 'ron i pan gJywis i sn
gyfarch na'i ateb. tuchan wrth yr hen ffynnon 'ma, ac

'Doedd Huw Davies erioed wedi ams i weld be o'dd yn bod."
gweld yr ben Wr o'r blaen, a "Tewcb da chi: wyddwn j ddim
theimlai'n cbwithig braidd o'i fod gan Lisa Pam'r Gors neb yn
glywed yo ei gyfarch fel' 'machgen ams efo hi."
i'. Dim ond ei fam oedd yD fyw Syndod i Huw Davies oedd fod
b ddi ,. gal ., "! h" he w a I waa n ac gen ,ac unr yw un mor ffol ag aros yng
yr oedd yr hen wraig dros ei pbump ngbwmDi Lisa Parri, hen fercb
a phedwar ugain, ac yn gaeth j'w fusneslyd yo hel coecs am bawb a
chadair ers pum mlynedd. pbopetb. Ac yr oedd yr heD wr

"Trafferth bei di o'i symud yma'n aros yn Y Gors efo hi. Druan
nhw," meddai'r ben Wr; "ddaw dim ag o.
da ' di h "o u co n w. "la, wei!" meddaj'r hen wr,

"Wei a deud y pir wrtha chi, "mae'n rhaid iminna fynd. Cofia di
dydw i ddim 0 isio'u symud nbw, rwan, gad lonydd i'r cerrig 'na. Yna
ood fod yr hen Gyrnol wedi buo' nhw ac yna ma nhw i fod."
myonu." Fel yna mae hen bobl

"eymol?" meddyliodd Huw Davies. 'Run fath
"Cymol Morran." Synnai Huw yo 'Inion a'i ram. 'Roedd yo gas

Davies nad oedd yr hen wr wedi ganddyo nhw newid. 'Falla y bydda
clywed am y Cymol. 'Roedd pawb ynta'r un fath ymhen rhyw bymtbag
yo yr ardal wedi bod yn son yo mlynadd aralI, os byw ac iach.
feunyddiol bl'on am y Cymoldieithr Trodd ei gefn ar yr hen Wr ac aeth
a brynodd y Gors Goch rbyw fis yn ymlaen gyda'r gwaith. Erbyn iddo
01Wyddai neb yn iawo 0 ble daeth, godi'r llecben IYntaf, 'roedd wedi
ac er mai Saesneg a siaradi, yr oedd ymlidd yn llwyr, a phenderfynodd
acen dramor i'w Iais. Yn ogystal i'r droi tuag adrei. Gwyddai y byddai'n
Gors ei bun, 'roedd hefyd wedi haws coid'r gweddill ar 61y Uacio a
prynu ben ffenndy I.lain y Gors, ac wnaeth 0 gwmpas y fynnon heddiw.
yr oedd wedi bod wrthj'n brysur yo Cododd y trosol a't pib a chamu
ei adnewyddu. Dyna pam yr oedd oddi wrth y ffynnon tua'r Uwybr.
Huw Davies yn lIafurio uwch y Sylwodd oad oedd dim 0 01 yr hen
fiynnon heddiw. 'Roedd yr hen WI' ar y llwybr er bod y ddaear yo
Gymol wedi caet chwilen yn ei ben Uaith. Pendetfyoodd holi'r hen
y byddai Ilechfeini'r fIynnon yo wraig ei fam YD&Itn a'r hen Wr.
Iwneud grat a cherrig aelwyd Pan gyrbaeddodd adlef, 'roedd ei
ardderchol yo y tY newydd, a Huw lam, fel arfer yn pendympian yn ei
Davies gafodd y gwaith o'n codi a'u chadair WIth y tin, a'i wraia, Greta,
carlo iLain y Gors. wrthi'n go.od y bwrdd. Wedi min
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CEUNANT
CYDYMDEIMlO - Dydd Sui,
Chwefror 6 yn trawychus 0 sydyn bu
farw Mrs Ambler, Tanhafodlas.
Estynnir pob cydymdeimlad i Mr a
Mrs David Jones a'r teulu yn eu
profedigaeth.
O'R YSBYTY - Croaso adref o'r
ysbyty i Mrs M. Lloyd JOh~8, Hafod
Owen, Mr Ifan Parry, Bodafon a Mr
Glyn Jones, Arwelfa. Dymunwn
adferiad IIwyr a buan i'r trL

Beirniad: Oafydd Morris Jones
2. Nofel yn seiliedig ar un o'r
chwedlau neu ramantau
Cymraeg yn null Susan Cooper
neu Alan Garner, ar gyfer plant
11-15 oed.
Gwobr: £125

Beirniad: Branwen Jarvis.
3. Unrhyw Iyfr, neu gyfuniad 0
Iyfryn a deunydd dysgu, ar gyfer
plant, na ellir eu hanfon i unrhyw
un arail 0 gystadlaethau 1979-80.
nhaid i'r qwaith fod yn gyfryw fel
bo modd ei gyhoeddi.
Gwobr: ifyny at£100 yn 61natur
y gwaith.

Beifniad: W. Carol Hughes.
Anfoner y teipysgrifau erbyn 21
Mai, 1980 at:
Y Cyfarwyddwr Addysg, Cyngor
Sir Gwynedd, Swyddfa Addysg y
Sir, Heol y Castell, Caernarion,
Gwynedd.

Am ragor 0 wybodaeth neu
gopiau ychwanegol 0 Llyfrau
Cymraeg i Blant 1979-80 neu
Cyfarwyddladur y Oysgwr 1979
cysyllter ag 1010 M. LI. Walters,
Pennaeth yr Adran Gymraeg,
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru,
4ydd Llawr, Ty Arlbee, Heol y
Brodyr Llwydion, Caerdydd, CF1
3AE. 0222 :25511

oed.
Gwobr: £100-

Wei dyma y stori fe'i coat yo groch
'Water Bed' wedi dyfod i lofft Cae Coch
Yr holl ffordd iGymru 0 Gali.flornia
Yo anrheg iKeo a'j wrai. Patricia.
ernoaw aech y ddau am, pel, baln
Gobeithio yr oeddynt am ail
'Hooeymoon'
Un naid a roes Keo i'r pely fel catb
Nes taOu ei wraig j'r awyr dair Uatb.
Gobeitbio oa chiDt 'byoiar' i'r gwely
mawr
Neu cytlual 0 laoast fydd o'r Uofft i'r
Uawr
A hwytbau ill dau yo wlyb at eu crwyo
A'r pely'o diflanou yo chwim dao eu
trwyo.
Wei di.on dilalon yw Patricia yn awr
Dim posib cael 'cuddle' a Ken 'cysgu at
lawr
Esboniad reit ayml i hyn sydd yn siW"r
'Sea sick' ydyw Kenneth at y pely dW"r.

gan y Bardd Cwsg.

CROESO ADREF - o'r ysbyty i Alan,
Llys Awel ar 01 cael triniaeth i'w
donsils a'i glust.
CWYNO - Mae Ilawer yn cwyno yn yr
erdal ar hyn 0 br.yd. Dymunwn
adferiad buan i bawb a hyderwn gael
eu gweld 0 gwmpas yn tuan.

NANT PERIS

Cystadlaethau
1979 80

Cyd-bwyllgor
Addysg Cymru

Cystadleuaeth Genedlaethol
Nofel gyfoes i bobl ifanc yn eu
harddegau
Gwobr :£200

Beirniad: Jane Edwards,
Harri Prichard-Jones

Cyflwyner y deipysgrif erbyn 1
Mai 1980 at:
Yr Ysgirfennydd, Cyd-bwyllgor
Addysg Cymru, 245 Western
Avenue, Caerdydd. CF5 2YX
GWYNEDD

1. Llyfrau darllen yn cynnwys
gwybodaeth fathemategol
ddiddorol ar gyfer plant 8-11

HANES Y'GWELY-DWR'
o FRYNREFAIL

Llun • dynnwyd g.n I.lwyn Jon_ 0 G./HI y BMlyddwyr LI.nbtlrl8 cyn rr II.
gael ei droi'n wsrws. DymB'r lie y bedyddiwyd T. Row/and Hughes.

• ••

BLANCHARD-EllS - Cyhoeddir
dyweddiad Sharon, merch hynaf Mr
a Mrs Irion Elis, 7 Rhes Efrog, a
Michael mab Mr a Mrs Robert
Blanchard, llythyrdy, Tan-v-coed,
llanrug. llongyfarchiadau oddi wrth
y ddau deulu.

FEL YR OEDD

NOSON LAWEN - Cynhelir Noson
Lawen, Sadwrn, Mawrth 8 am 7.30
yng Ngwesty 'Padarn lake'
Llanberis. Bydd adloniant yng
nghwmni John Ogwen a Pharti Eryri.
Ceir cyw iArmewn basged. Tocynnau
£2.50 ar gael oddi wrth Ken Jones, 19
Maes Padarn, llanberis (Ffon; 371).

Llongyfarchion a dymuniadau da i'r
teulu, ac hefyd i Mr a Mrs W.H.
Griffiths, Tros-y-Waen. (gynt o'r
Llys), sydd hefyd yn dathlu'r achlysur
o fod yn daid a nain am y tro eyntaf.
CLWB PEDWARUGAIN - Cafwyd
cyfariod blynyddol y clwb yn Festri'r
Capel ar lonawr 29, pan dderbyniwyd
adroddiadau'r swyddogion am y
flwyddyn 1979. Etholwyd yr un
pwyllgor eto am y tlwyddyn 1980, set
Mrs Pat Jones. Mrs Aubrey Roberts a
Mrs Shirley Roberts, y Mri Islwyn
Jones, Islwyn Williams a Dafydd
Ellis.
Enillwyr mis lonawr: lonawr 4: 1)

Sheila Williams; 2) Shirley Roberts;
3) Eleri Roberts. lonawr 11: 1) O.J.
Williams, 2) Bertie Roberts; 3) Islwyn
Jones.lonawr 16: 1) Myrddin Jones;
2) Will Hughes; 3) Betty Owen
(Llwyncoed Bach). lonawr 25: 1)
Megan Jones; 2) Betty Green, 3) Mrs
H.J. Jones.

CLWB MAMAU - Bu cyfarfod yn Nhy
Glas ar Chwefror 14, pryd y daeth Mrs
Pat Jones, Cae Coch i ddangos l'r
aelodau sut i arlunio a brethyn
(collage). Daeth a sawl enghraifft o'i
gwaith ei hun ac eraill i ddangos i'r
aelodau a chafwyd noson ddiddorol
ac addysgiadol dan ei hyfforddiant.
Fewnaed yte gan Moira Ellis a Jackie
Jones. Rhoddwyd anrheg y mis gan
Shirley Roberts ae fe'i henlllwyd gan
Sheila Williams.
SEFYDllAD Y MERCHEO - Yn Nhy
Glas ar Chwefror 21, cafwyd noson
ddifyr dros ben yng nghwmni Mrs
Eirlys Williams 0 Ddeiniolen, a roes
hanes Goleg Denman, Rhydychen.
Cafwyd hefyd arddangosfa 0
gwiltiau.

Rhoddwyd anrheg y mis gan Mrs
Pat Jones ac fe'i henillwyd gan Mrs
Helen Jones. Mrs Pat Jones a Mrs
Betty Owen a fu'n gyfrifol am wneud
y teo
GENEDIGAETH - Ar Chwefror 2, fe
anwyd merch i Mrs MairWyn Davies,
gynt 0 Ty'n Buarth ac sydd bellach
wedi cartrefu yn 5 Stryd Thomos.
Llanberis. Fe ddewiswyd yr enw
Rhian Wyn ar y techan a oedd yn
pwyso 7 bwys 11 owns pan ganwyd
hi yn Ysbyty Dewi Santo
Llongyfarchion i Mair a'i g\t\tr, ac
hefyd i Mr a Mrs R.W. Evans. Ty'n
Buarth am fod yn daid ae yn nain am
y tro eyntaf.
Ac hefyd ar yr un dlwrnod, sef

Chwefror 2, fe anwyd mab i llestyn a
leslie Grifiths, Bryn Derw Cottage.

BRYNREFAIL

Caernarfon, yn dweud hanes
Chwarel Dinorwig o'r cychwyniad.
Storiau trist a doniol yn cael eu
hadrodd.
Chwefror 18, Y Parchedig Marcus

W. Robinson, BDyn rhoddi hanes tret
Caernarfon 0 amser y Rhufeiniaid i'r
presennol, yn cael ei gynorthwyo gan
Mr Ken Morris yn canu'r delyn, a Mr
Gwilym Parry yn rhoddi
darlleniadau. Diweddglo campus i'r
tymor.

Bydd pleserdaith y Gymdeithes yn
mynd i Aberystwyth ddydd Sadwrn,
Mai 10. A fydd yr aelodau sydd yn
bwriadu mynd i Aberystwyth cystal a
rhoddi eu henweu i'r Ysgrifennydd
cyn gynted ag sydd yn bosibl. Bydd
cyfarfod ym mis Ebrill I wneud y
trefniadau terfynol.
DIOLCH - Dymuna Mrs Ann
Pritchard. Madryn. Stryd Newton,
ddiolch 0 galon i'w chyfeillion,
cymdogion a pherthnasau am bob
caredigrwydd yn anrhegion a
chardiau a dderbyniodd yn ystod Be
ar 61 ei harhosiad yn ysbyty Dewi
Sant, Bangor. Diolch 0 galon i bawb.
LLENG BRYDEINIG FRENHINOl
LLANBERIS A'R CYLCH - Mae'r
gangen yn cynyddu'n dda iawn ond
mae lie eto i gyn-filwyr yn enwedig 0
Gwm-y-gJo.
CLWB METHEDIG ERYR' - Cafodd y
Clwb yma fis da yn lonawr a'r
aelodaeth yn dal ei thir er gwaethaf y
tywydd. Mae lIaweryn cwyno ac mae
ein cyfarchion atvnt. wrth i ni
ddisgwyl eu gweld i gyd yma pan
ddaw ytywydd yn well. Y dyddiau i'w
cofio yw Mawrth 3, 10, 17, a 24.
Cynhelir y cyfarfodydd yn YGanolfan
Llanberis.

DIOlCH - Dymuna Mrs Mary B.
Morris. BlodweJ, 001 Elidir, sydd ar
hyn 0 bryd yn ysbyty Eryri, ddiolch 0
galon i'w pherthnasau, cymdogion a
chyfeillion am eu caredigrwydd.
cardiau a'u dymuniadau de.

PRIODI - Dechrau'r mis yng nghapel
Bethel priodwyd David Anthony mab
ieuangaf Mrs Joan Thomas, 41 001
Elidir, a Sulwen, merch Mr a Mrs
Evan Owen, 4 Corn Hir, Bethel.
Dymunwn longyfarch y par ieuanc

a phob hapusrwydd i'r ddau.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Mis
lonawr, cyfarlu'r sefydliad yn y
ganoltan dan gadeiryddiaeth Mrs
Hannah Jones, Tawel Lan. Treuliwyd
y noson yng nghwmni Mrs
DilysKisalw - roedd yn adrodd hanes
y blynyddoedd a tu'n byw yn
Kampala, Uganda. Yn ystod y
cyfarfod estynwyd cydymdeimlad a'r
rhai hynny o'r aelodau oedd wedi
colli rhai annwyl
YN YR YSBYTY - Dymunwn well had
buan i'r rhai sydd mewn ysbytai: Mrs
Magi Williams, Creigle; Mrs Blodwen
Morris, Blodwel. 001 Elidir; Mr Eric
Roberts, Rhes Minafon; Mr Robert
Hughes, 7 Ffordd Padarn.
DOD ADRE - Da oedd deall bod Mrs
Ann Pritchard, Madryn. Stryd
Newton wedi gwella'n iawn, ac wedi
dod adref 0 ysbyty Dew; Sant,
Bangor.
CYDYMDEIMlAD - Dymunwn estyn
ein cydymdeimlad dwysaf i Mr
Morris, (Coed) ar golli ei chwaer, Mrs
Higgins, Cwm-y-glo yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU - I Mr a Mrs
Idwal Roberts. Stryd Newton am fod
yn nain a thaid unwaith eto. Ganwyd
mab bach I Alan ac Eluned yn
ddiweddar. •
CYMDEITHAS LENYDDOL CAPEL
COCH, GORFFWYSFA A
PHRESWYLFA - lonawr 21, cafwyd
'Codi Cwestiwn' gyda Mr J. Butler a
Mr. Stanley Owen yn gweithredu ar y
panel. Drwg gennym am absenoldeb
Mrs Dilys Baylis oherwydd
gwaeledd. Cafwyd noson
addysgiadol iawn.
Chwefror 4. Noson ddiddorol dros

ben gyda Mr Emyr Jones,



CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

GENEDIGAETHAU -
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs John
Di Iwyn Lewis, Bryn Golau ar
enedigaeth mab; i Mr a Mrs Walters,
Y Llythyrdy ar enedigaeth mab, a
hefyd Yvonne Parry, 16 Bro Waun ar
enedigaeth mab.
LLONGYFARCHIADAU - i Mr
Humphrey Jones, Ty Coch a Mr AIUn
Williams, 13 Bro Waun ar ennill
cystadleuaeth y ddeuawd yn
Eisteddfod Bethel. Enillodd Mr Alun
Williams ar y gAn werin hefyd, a
daeth yn ail yng nghystadleuaeth yr
her unawd.
I Bryn aCarys Jones, Ty'r Heddlu ar

eu hymddangosiad ary rhaglen 'Sian
a SiAn' yn ddiweddar.
CROESOI'R WAUN - Croeso i Roger
a Marged Dafydd sydd wedi dod i fyw
i Glanfa. Gobeithio y byddant yn
hapus yn ein plith.
ADREF O'R YSBYTY - Mae nifer 0
bobl wedi derbyn triniaethau yn yr
ysbyty yn ddiweddar, ond mae'n dda
deall eu bod i gyd wedi dod adref ac
yn dal i wella. Croeso adret i Mr Hugh
MorriS Thomas, Bro Waun; Mrs
LHnos Cadwaladr, Glyn Afon; Mr
Thomas Hughie Williams, Coed
Gwydryn; Mrs Hughes, Dolafon;
Miss Martin, Wayside Cottage; Ceryl
Davies, Tref Eilian; Miss Rosa
Hughes, Tref Eilian; Miss Rhian
Jones, un 0 athrawon yr ysgol, a Mrs
Nancy Thomas, Tan y Foel.
GWERTHFAWROGIAD - Dymuna
Nancy Thomas, Tan y Foel, ddioleh i
berthnasau, cymdogion, eyfeillion,
meddygon a nyrsus am bob gofal a
charedigrwydd a gafodd yn ystod ei
chyfnod yn yr ysbyty, ac ar 01
dychwelyd adref.
PROFEDIGAETH- Yn ddiweddar bu
farw Mrs Margaret Griffiths, Atallon.
Cydymdeimlir a Miss Ditys Pritchard
a'r teulu i gyd.
EISTEDDFOD BACH Y WAUN -
Cofiwch am Eisteddfod Capel Bethel,
sydd i'w chynnal nos Wener, Mawrth
28. Mae plant yr Ysgol Sui a'r
Gobeithlu'n rhydd i gystadlu, ac
mae'r rhestr testunau ar gael yn y
Becws neu gan yr ysgritennydd
Gwenno Owen, 18 Tref Eilian.
MERCHED Y WAWR - Yng
nghyfarfod mis lonawr o'r gangen
cafwyd noson hynod 0 ddifyr a
chartrefol yng nghwmni Mrs Hughes,
Llys Meredydd. Bu Mrs Hughes yn
adrodd hanesion difri a digri am ei
phrofiadau nyrsio yn Llundain, ac fel
nyrs ardal yn y Waunfawr. Diolchwyd
iddi gan Mrs Nellie Williams, Betws
Garmon. ac enillwyd cystadleuaeth y
mis, sef gwneud cap nyrs, gan Mrs
Luned Roberts. Gwestwragedd y te
oedd Mrs Carys Owen, Mrs Beryl
Jones a Mrs Luned Roberts ac
enillwyd y raffl, a roddwyd gan Mrs
Luned Roberts, gan Mrs Mary Davies.
SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarfod mis Chwetror
o'r Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys
nos lau, Chwefror 5 gyda Mrs C.A.
Jones yn IIywyddu. Darllenodd Mrs
Katie Jones, yr ysgrifennydd, y
cofnodion o'r cyfarlod diwethaf a'r
adroddiad o'r Pwyllgor Blynyddol a
gynhaliwyd yng Nghaernarfon yn
ddiweddar. Cafwyd noson ddifyr yng
nghwmni'r gwr gwass, Mr Gwilym
Rees Edwards, Swyddog
Cyhoeddusrwydd Pare Cenedlaethol
Eryri. Enillydd y raffl oedd Miss M.
Roberts. Bydd y Sefydliad yn dathlu
GWyI Ddewi yng nghwmni y Capten
Ivor Ellis yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Mawrth 6.
NOSON GOFFI- Cafwyd noson goffi
lewyrchus yn Neuadd yr Eglwys nos
Wener, Chwefror 15, wedi'i threfnu
gan aelodau Sefydliad y Merched.

Defnyddir yr arian i brynu offer
dadebriad at wasanaeth y meddyg
Ileal.
PWYLLGOR Y NEUADD - Mewn
cyfarfod diweddar 0 bwyllgor
neuadd Wauntawr penderfynwyd
tynnu nol y lIeoliad a gyflwynwyd yn
wreiddiol j Gyngor Arlon fel safle
poslb ar gyfer neuadd, rhag i hynny
amharu ar y cynfluniau sydd ar droed
yn barod i sefydlu eael pill droed i'r
ieuenctid. .
Gofynnir i Gyngor Arlon yn awr

awgrymu lIeoliad arall rhwng TVHen
a Bryn Golau. Penderfynodd y
pwyllgor i gyflwyno adroddiad i
gyfarfod cyhoeddus a gynhelir yn y
pentref ym mis Mawrth ac i bwyso ar
i'r cyfarfod hwnnw ddod i
benderfyniad pendant ar ddyfodol
cyfleusterau dan do i blant y pentref.
Mynegwyd pryder ynghyleh y diffyg
darpariaeth sy'n bod ar y tunud i bob I
ieuanc Waunfawr gyda'r nos.
Yn bresennol yn y cyfarlod oedd

Geraint Davies, Eurig Wyn, Dafydd
Iwan, Rob Jones, Alice Johnson a
Leslie Jones.
Gofynnwyd i Eurig Wyn i gysylltu &

Chyngor Arlon ar ran y pwyllgor ac
hefyd i wneud ymholiadau adeiladau
erail1 posib ar gael yh y pentref.
YMCHWIL CANCR - Derbyniwyd
£208 tuag at Gronta Ymchwil Cancr,
er cot am Miss Catherine Ellen Jones,
26 Tref Eilian.
Oyma Mr T.H. Williams, Drws y

Nant yn talu teyrnged iddi, ac yn
cyfleu'r golled ar ei hoi, yn enwedig 0
blith cynulleidta Bethel.

COFIO CATHERINE
Ar ddechrau Blwyddyn Newydd
Trist ei choff'u yn awr;
Yr oedd yn aelod ffyddlon,
Mae'r bwlch o'i choUi'n fawr.
Un siriol iawn, a pharehus,
Diwenwyn, goelle i,
Wei boneddiges dawel -
A hoffus ydoedd I'll.
Un 0 hen gyff yr ardal -
Vr un adwaenwn i,
Yn Nhy'n y Wern, a Treflan,
Fan draw y magwyd hi, -
Yn ieuanc y trodd allan
I'r byd, fe wyddom hyn.
A chadwodd drwy'r blynyddoedd
lamp dyletswyddau 'nghynn.
A bu yn gydwybodol -
A gonest yn ei gwalth,
Gair da gan bawb oedd iddi
Hyd derfyn eitha'r deith,
Ymddeol, a gwneud aelwyd -
Odelfrydol, gynnes, glyd -
Ond pararinion ydym -
Ar briffordd yr han fyd.
V Beibf llyfr y llyfrau
Wrth law oedd ganddl I'll,
Gafaalal ynddo'n ddyddiol
A'i dda..-lIenglywals i;
Yng ngatael blln afiechyd
Un oedd a'i ffydd yn gre'
'Rwy'n eredutn wlr fod Catherine
Yn agos iawn i'w lie.
Ein eydymdeimlad IIwyraf
Atr teuJu yma a threw,
Y brodyr, a'r chwiorydd,
I oedfa mwy ni ddaw -
Ond diolch am gael 'nabod
Un annwyl dd'wedaf fl;
Prinhau mewn byd ac eglwys
Mae', rhai 'run fath A hi.

T.H. Williams,
Drws y Nant, Waunfawr.

Roberts, Annedd Wen; hi hefyd oedd
y lIywydd. Croesawyd Mrs Williams,
TV Capel i'r cyfarfod.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL, CAPEL
MAWR - Nos lau, lonawr 31 cafwyd
dadl ar y testun, "A yw'r rhyddid a
enillodd y ferch yn y blynyddoedd
diwethaf yma yn fantais neu vn
anfantais 1"
Siaradwyd 0 blaid gan Mrs Carys

Jones, Gwen-y-Wawr a Mrs Ann
Llwyd Elis Jones, Pros Kairon, ac yn
erbyn gan Mr Selwyn Williams,
Cartref a'r Parch. W.O. Roberts.
Siarawyd ymhellach gan Mrs Myfi
Roberts, Tal Plastirion, Miss Meirwen
Roberts, Ganllwyd, Mr J.W. Owen,
l.latn-v-Delvn a Mr J. Williams,
Gweledfa. Oiolchwyd am noson
ddifyr gan Mr O. Davies, Plas Gwyn a
Mrs W.O Roberts. Rhoddwyd y te
gan Mrs Myfi Roberts a Mrs N. Jones,
Madryn. Llywyddwyd gan y Parch.
W.O. Roberts.

Nos lau, Chwefror 14, cafwyd
noson ddiddorol a hwyliog dan ofal
Mr Cledwyn Williams, Ty'r Ysgol ar ei
brofiadau yn yr heddlu ae fel
ysgolfeistr. Rhoddwyd y te gan Mr J.
Williams, Gweledfa, Mr J.W. Owen,
Llain-y-Delyn, Mr J.G. Jones,
Gorlfwysta a Mr Gwilym Owen,
Glasgoed. Llywyddwyd gan Mr
Gwilym Williams, Bryn Eifion.
Oiolchwyd i bawb gan Mrs N.
Roberts, Annedd Wen a Mrs J.
Davies, Plas Gwyn.
UNDEB Y MAMAU - Cynhaliwyd
Cyfarfod Undebol y Mamau yn Y
Rheithordy ddechrau mis Chwefror
gyda Mrs D. Gwynfor Williams yn
lIywyddu. Y Rhelthor a arweiniai'r
gwasanaeth agoriadol. Y gwr gwadd
oedd y Parch. A.W. Cherry,
Tal-v-sarn, a rhoes sgwrs ddiddorol
iawn ar Frodwaith Eglwysig a
dangosodd beth o'i waith.
Mwynhawyd y noson yn fawr gan
bawb oedd yn bresennol. Y
gwestwragedd oedd Mrs G. Pierce,
Glan'raton a Mrs D. Gwynfor
Williams, Y Rheithordy.
DAWNS HEN AMSER - Cynhaliwyd
Dawns Hen Amser yn Ysgol Dyffryn
Nantlle, Pen-y-groes, er budd Cronfa
Sant Mihangel Llanrug. Y ga wyr
oedd Mr a Mrs John Hughes Evans,
Aberdesach. Trefnwyd y noson gan
aelodau o'r Cyngor Plwyfol Eglwysig.
Gobeithir fod wedi gwneud elw 0 tua
£170.00. Fe ddymuna'r Rheithor a'r
Wardeiniaid ddiolch i bawb am eu
cydweithrediad a'u help i wneud y
noson yn IIwyddiannus.
PRIODASARIAN - Llongyfarchiadau
i Mr a Mrs Gwilym Williams, Bryn
Eifion ar achlysur eu Priodas Arian,
Chwefror 26. Dymunwn bob bendith
iddynt i'r dyfodol.
NANT YGLYN - Wedi blynyddoedd 0
Iythyru a ehwyno, braf yw gweld fod
cyflwr y ffordd yn Stad Nant y Glyn
wedi cael ei gwella gan y cwmni a'i
hadeiladodd. Y broblem oedd fod y
cwmni yn newid ei ehyfreithwyr bob
haul a'i henw ei hun bob lIeuad. Er
nad yw'r broblem o'r datblygiad wedi
ei datrys eto mae'r dolur lIygad beth
bynnag wedi ei wella
ENW CYMRAEG - Mae'r unig stad
dai yn Llanrug gydag enw Saesneg
arni, set 'Mountain View', wedi cael
enw Cymraeg. Penderfynodd y
Cyngor Cymuned mai Gwel Fynydd a
fyddai'n addas a derbyniwyd hyn gan
Gyngor Arlon yn ddiweddar. Felly fe
gaiff trigolion y stad ddefnyddio
unrhyw un o'r ddau enw ac fe fydd
plAt yn cael ei godi wrth fynedfa'r
stad yn fuen. Bydd platiau yn cael eu
gosod hefyd ar stadau Glanffynnon,
Afon Rhos, Minffordd, Bryn Moelyn,
Nant y Glyn a Thalybont.

DIOLCH - Dymuna Mr Myrddin
Williams, Penterfyn, gydnabod yn
adiffuant garedigrwydd perthnasau,
cymdogion a ffrindiau yn ystod ei
arhosiad yn Ysbyty Mon ac Arlon ac
wedi dychwelyd adref.
SEINDORF - Ar Chwefror 9 aeth
aelodau hynaf y Seindorl i roi
cyngerdd i aelodau Clwb Cymraeg,
Bangor. Ar Chwefror 17, daeth y
Seindorl yn gydradd bumed allan 0
ddeunaw 0 fandiau mewn
cystadleuaeth yn Bolton. Edrychant
ymlaen 'nawr at ddiwedd y mis nesaf
pan fyddant yn eystadlu yn Preston.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth, Chwefror 19, cafwyd sgwrs
ddrddorol iawn ar 'Mynydda' gan Mr
Gwynfor Williams, Llanberis.
Diolchwyd iddo gan Mr Ifor Williams,
Gwelfryn a Mrs Jones-Evans, Bro
Rhyddallt.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarlod o'r gangen yn yr Ysgol
Gvnradd ar Chwefror 12, gyda Mrs N.
Lovatt yn y gadair. Y siaradwr gwadd
oedd Mr R. Alun Evans o'r BBC.
Cafwyd hanesion ganddo am ei
waith gyda'r BBC.Yr oedd ei straeon
am y Gwyddelod a'i ddynwarediad
ohonynt yn werth eu clywed. Aeth
ymlaen i drafod yr anawsterau
ynglyn a chyflawni gwasanaeth radio
a theledu teilwng gydag adnoddau
Ilawer rhy fach
Cafwyd trafodaeth frwd, yn

enwedig ynglvn a safon Cymraeg
cyhoeddwyr ac eraill 0 raglenni'r
BBC Bydd y cyfarlod nesaf yn yr
Ysgol Gynradd ar Mawrth 11 pan
ddisgwyltr Cangen Llangefni i
ymweld a ru. Trefnir adloniant gan y
ddwy gangen.
BEDYDD Yng Nghapel
Pontrhythallt fore SuI, Chwefror 17,
bedvddiwvd Gareth, mab byehan Mr
a Mrs Tecwyn Roberts, 15Afon Rhos
gan y gweinidog, y Parch. W.O.
Roberts, Annedd Wen.
MEWN YSBYTY - Dymuna ei lIu
cyfeillion anfon eu cotion at Mrs
Jenny Williams, Penrhos sydd yn
Ysbyty Dew; Sant, Bangor. Boed iddi
adfenad iechyd buan.
O'R YSBYTY - Oagennym groesawu
adref gyfeillion fu yn Ysbvtv Mon ac
Arfon - Mr Myrddin Williams,
Penterfyn, ar 01 triniaeth
lawfeddygol; Mrs Evans, Lloc a Mr H.
Elwyn Jones, Y Fedwen. Dymunir
iddynt adferiad buan i lawn iechyd.
Hefyd Mrs Martha Williams, Delfryn
ar ei dychweliad 0 Ysbyty Eryri Pob
bendith iddi hithau.
Y GOBEITHLU- Cafwydtri chyfarfod.
Oechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Pamela White, 38 Glanffynnon;
Christine Jordan, Cetn Elan; Wendy
Roberts, London House; Nia Lewis,
Dwyfor; Manon Llwyd Evans,
Carwyn a Susan Morris, Gwenmon.
Dysgwyd sol-ffa dan arweiniad Mrs
Jones, Ogwen, a chymerwyd rhan
mewn canu gan nifer fawr o'r plant.
Dangoswyd ffilmiau gan Mrs N.
Roberts, Annedd Wen, gyda Mr John
Williams, Gweledfa yn cynorthwyo.
Mrs Mair Jones, Ogwen oedd yn
cyfeilio yn y cyfarfodydd, a
diweddwyd trwy gyd-adrodd gweddi
dan arweiniad y Parch. W.O. Roberts.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Nos lau, Chwetror 7 cafwyd
Noson Cotfi. Dechreuwyd trwy
ddefosiwn gan Mrs N. Roberts,
Annedd Wen. Anfonwyd cotion at y
ehwiorydd oedd yn wael gartref aeyn
yr ysbyty. Darllenwyd y Fantolen
Ariannol gan y trysorydd, Mrs M.
Jones, Ogwen. Rhoddwyd y coffi gan
Miss Meirwen Roberts, Ganllwyd a
Mrs Dorothy Jones, Tregerin.
Diolchwyd iddynt gan Mrs N.
12
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IMARW - Yn frawychus 0 sydyn
ar Chwefror 17 bu farw Mrs
Brenda Williams, 8Cefn Cwellyn
Rhyd-ddu yn 44 oed.
Cydymdelmlir yn ddwys A'i
gweddw. Mr Eiflon Williams ae
i', talr merch a', teulu i gyd.
BEOYOO - Bdyddiwyd Manon
Wyn, merch tach Mr a Mrs Emyr
Evans, Bron y Greig, yng nghapel
Salem ddydd Sui, Chwefror 24.
LLONGYFARCHION - I Mr H.O.
Jones, T9 Coch ar ennlll
cystadleuaeth y ddeuawd gyda
Mr Alun Williams, Waunfawr yn
Eisteddfod Bethel.

BETWS
GARMON

UNDEB '( MAMAU - Cynhaliwyd
Cyfarfod Undeb y Mamau yn yr Ysgol
Gynradd yn ddiweddar. Arweiniwyd
y Gwasanaeth gan y Rheithor a Mrs
D. Gwynfor Williams, y Rhelthordy
oedd yn Ilywyddu. Y gwr gwadd
oedd Mr Cledwyn Williams, Ty'r
Vagol, Llanrug a ehyn-brifathro
Cwm-y-glo a Llanrug. Rhoes sgwrs
ddiddorol iawn ar ei bererindod yng
Ngwlad Canaan a dangosodd
Ileidiau da iawn ar y wlad. Y
gwestwragedd oedd Mrs Roberts,
Bodgwynedd a Mrs Orritt,
Morannedd. Yr organydd oedd Miss
C. Hughes. Diolehwyd i Mr Williams
gan Mrs Owen, Isfryn a Mrs Williams
Nant Forgan a ddiolehodd i'r
gwestwragedd.
MEWN YSBYTY - Pan ar fynd i'r
wasg elywsom mai dal yn yr Ysbyty y
mae Mr T. Owen, 3Dolafon. Anfonwn
Bin coflon ate a gobeithiwn y cawn ei
weld adref yn f>1 cyn y rhifyn nesaf.
MARW - Yn Ysbyty Mon ac Arlon,
Bangor bu farw Mrs J.E. Higgins, ~~~~~~~~~~~~~~~
Bron Eryri a hi yn 85 oed. Gweddw
oedd i'r Capten L.C. Higgins a fu farw
tua ugain mlynedd yn 01. Ganwyd hi
yn Nhal Gwynedd, Cwm y Glo yn
fereh i Mr a Mrs J.T. Morris. Athrawes
oedd wnh ei galwedigaeth 8 bu am
flynyddoedd yn brif athrawes yn
Ysgol Cwm-y-glo. Er iddi grwydro
cyfandiroedd nid oedd unman yn
debyg i Gwm- y-glo iddi ac yr oedd yn
rhan 0 draddodiad a bywyd y Cwm
heb os nac onibai. Yr oedd yn aelod
ffyddlon 0 Eglwys Sant Gabriel ae yr
oedd yn bresennol yng ngwasanaeth
bore Sui cyn ei symud i'r ysbyty. Bu
am flynyddoedd yn Warden,
Tyrsorydd ac organydd yr Eglwys ae
hefyd yn ath rawes Ysgol SuI.
Yehydig flynyddoedd yn 01 rhoes
organ hardd yn rhodd i'r Eglwys.
Tystiai'r dorf fawr yn Eglwys Sant
Mihangel, Llanrug ddydd ei
hangladd i'w phoblogrwydd ae i'r

parch oedd gan ei hardalwyr iddi. Yr
oedd y gwasanaeth 0 dan ofal y
Rheithor ae fe gymerwyd rhan hefyd
gan y Parchedigion Ganon Alun
Jones, Rheithor Llanberis a Deon
Gwfad Arfon, Canon R. Gfyndwr
Williams, Rheithor Llanbeblig a
Chaernarfon. Trefor Jones, Y Fall,
'(nys Mon a chyn-giwrad Llanrug a E.
Trefor Jones, ficer Caernarfon. Yr
organydd oedd Miss N. Owen,
3lan'rafon. Y Rheithor oedd yn
arwain Gwasanaeth Coffa i Mrs
Higgins yn Eglwys Sant Gabriel y nos
Sui wedi'r angladd a rhoes deyrnged
uchel i'w gwaith a'i ffyddlondeb i'r
Eglwys ae i'r ardal. Miss C. Hughes
oedd yr organydd. Y prif alarwyr
oedd y Mri T.H. Morris a J.M. Morris,
brodyr; Mr aMrs J.T. Morris a Miss O.
Morris nai a nithoedd. Yr oedd hefyd
amryw berthnasau eraill a chyfeiltion
yn bresennol. Yn ei marw fe ddaeth i
ben beth 0 hanes yr ardal ac y mae
ehwithdod o'i cholli.

OsO.fydd awelwch "1gefen yn gam
Wei peldlwch • meddwl ei foci yn

cael cam
EI wraig Vera a fu
Yn aildrefnu'r tV

A Dafydd yn cario'r 'Div'n'
'Rol gwetthlo yn galed am 'mhell
droa ddwy awr.

", gwelyn fllnedig aeth y ddau
Ond rhywdro tva thri
wet dyne ichi grl

I'r canol roedd y gwely yn cau.
Am esbonlad I'r digwyddlad rhyfedd
hwn
"OIgon ayml," m.dd Oafydd yn lion.

"Chwe cho•• Vera bach
Sydd I'n gwely tech

Anghofia'a am ddwy yo y 8trach"l
Y FrAn WefT

TEYRNGED - i'r ddiweddar Mrs
Nellie Vaughan Jones Owen. Siom
fawr imi oedd clywed am ei
marwolaeth. Fel Nellie Vaughan,
Bryn yr oeddem ni yn ei hadnabod.
Un 0 efeilliaid ydoedd. Eifion Lloyd
oedd enw ei brawd a'm cyfailt annwyl
innau. 'Roedd Nellie Vaughan ae
Eifion a minnau yn ffrindiau mawr
pan yn blent a phan aeth Nellie i
Lundain I nyrsio ae Eifion a finnau i'r
chwarel. Feoddiweddwyd Eifion gan
afieehyd blin a bu farw yn rfanc ar 01
cystudd maith.

Cafodd Nellie Vaughan hefyd
gystudd. Treuliodd flwyddyn a
hanner yn Ysbyty'r Druid
Cefais y fraint 0 fod yn yr amlosgfa

ym Mangor ddydd Llun, 180 Ragfyr
lie 'roedd, ar wahAn i'r teulu, lawer
ffrind o'r Cwm sydd ar wasgar wedi
dod idalu'r gymwynas olaf iddi ae un
o hogiau'r Cwm yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth, sef y Parch Emyr
Roberts, Ffordd Pendyffryn,y Rhyl
(Emyr Bwlch).
'Roedd lIawer 0 bethau yn mynd

trwy fy meddwl yn y gwasanaeth gan
fod Bryn yn ail-gartref imi pan oedd
Owen Hughes a Mrs Hughes yn byw
yno

Owen Hughes yn eario gwair, yn
trin yr ardd, ac Eifion a minnau yn ei
gynorthwyo iwneud cytiau ieir, eadw
ewningod a rhedeg i sioeau 0 bob
math a phan fyddai Nellie Vaughan
neu Jenny ei chwaer yn dyfod adref
dyna i ehwi wledd fyddai yn y Bryn.
MI allwn ni ysgrifennu lIyfr am

nanes y Bryn, Cwm Uchaf ond nid yw
amser yn caniatau !'Wan, felly rhaid
tewi a hedd i'w IIweh.

Ted Raitt Goeh gynt
E.O. Thomas, 15 Ffordd Ty Du,
Llanberls.

SAGA DAFYOO PRICE
A'l WElY

Y GANOlFAN GYMDEITHASOl -
Bydd Cyngerdd Agoriad Swyddogol
y Ganolfan yn cael ei gynnal nos lau,
Mawrth 27. Bydd y drysau yn agor
am hanner awr wedi chwech, gyda'r
noson yn dechrau am saith.
Fe fydd yno lawer 0

wahoddsdigron ac fe ddisgwylir yn
fawr gael treulio noswaith ddifyr a
graenus. Bydd croeso cynnes iawn i/r
achlysur arbennig hwn, pryd y bydd y
mynediad yn rhad ac am ddim i
bawb. Dewch yn lIu.
YR URDD - Cafwyd noson hynod
Iwyddiannus mewn 'Disgo'r Urdd'
nos Fercher, lonawr 30. Trefnwyd y
noson gan bwyllgor lIeol yr Urdd.
Braf iawn oedd gweld cynifer 0 blant
yn dawnsio ac yn mwynhau eu
hunain. Mr Dafydd Owen, Trefnydd
yr Urdd oedd y 'Disc Joei' ar y noson
a diolch iddo am ei gymorth parod.
Yn ystod yr egwyl eafodd y plant
fwyd blasus a drefnwyd gan y
merched. Mewn cystadleuaeth dan
ddeg oed enillodd Alison Jones, Fron
Gader, docyn lIyfr a roddwyd gan
Mrs Sylvia Williams, Llwyncoed
Mewn cystadleuaeth i blant dros
ddeg oed Kevin Wyn Owen, Tal
Gwynedd fu'n ffodus i ennill tocyn
Ityfr a roddwyd eto gan Mrs Sylvia
Williams, llwyncoed. Dymunir
diolch am y gefnogaeth a ehymorth a
gafwyd ar y noson.

Nos lau, Chwefror 8, bU'r plant y tro
yma yn mwynhau Dawnsio Gwerin.
Mr William Lloyd Davies, prifathro'r
Garnedd fu'n eu hyfforddi a chafwyd
noson hynod ddifyr yn ei gwmni.
Edrychwn ymlaen at ei ymweliad
nesaf yn fawr iawn. Mr Harris
Thomas fydd yn difyrru'r plant ar
Chwefror 21.

Nos Lun, Mawrth 17 eynhelir
noson Moes a Phryn, yn neuadd yr
ysgol am 7 o'r gloch. Pris mynediad
20c. Plant a'r Henoed: 10c.Yr elw at y
gangan leoI. Croeso i bawb. Dewch
yn lIu i brynu a gwerthu.
MARW - Ar Chwefror 15 yn Ysbyty
Druid, Llangefni, wedi cystudd maith
yn 66mtwydd oed, collwyd un 0 blsnt
y Cwm, sef Nellie Vaughan Jones
Owen, mereh y diweddar Owen a
Maggie Hughes, Bryn. Cafodd ei
haddysg yn ysgol y pentref, ac yna
Ysgol Brynrefail, ae oddi yno i nyrsio
yn llundain, lie y bu am flynyddoedd
a thrwy gydol yr ail Ryfel Byd. Yn
1947 ymbriododd a ehartrefu yn
Neifion, Rhosneigr, Ynys MOn, lie y
bu yn fawr iawn ei phareh hyd y
diwedd. Llosgwyd ei gweddillion yn
Amtosgfa Bangor, Chwefror 18, lie y
daeth tyrfa fawr i datu y gymwynas
olaf iddi. Gedy b lod William, unig
ferch Heulwen ae 'llyr Gethln.

Piant ysgol gynradd CWm-y-gloyn p8rfformlo df'llmaaf y thllm'u 'Df'Ilma',
Geni' a 'Blwyddyn Gydw/adol y Plentyn' yn y cyngerdd Nadolig.
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Dewis hael
o fwydydd, lIysiau

a diodydd

CRONFA GOFFA RHIAN WYN
Pum mJwydd oed oedd Rhian Wyn pan fu farw ychydig cyo y

Nadolig. Collodd frwydr am ei bywyd, wedi blwyddyn 0 frwydro
dewr. Bu farw oherwydd bod tyfiant na ellid ei drin ar yr ymennydd.
Mae'n gwbl amhosib ini na fu trwy'r boen ddirdynnol 0 fod yo rhieni
sydd yn gorfod wynebu'r fath sefyllfa, i sylweddoli'n llawn faint gofid
Olga a Gwilym Thomas, rhieni Rhian.

Nod pennaf Olga a Gwilym Thomas ar byn 0 bryd ydyw sicrhau fod
yna well gobaith trio unrhyw un, fel Rhian Wyn, afydd yn dioddef 0
dyfiant ar yr ymennydd.

Un ffordd sydd yn cynnig gobaith i'r dyfodol yw'r defnydd a wneir
y dyddiau hyn o'r pelydryn laser mewn triniaeth feddygol. Prin bedair
blynedd sydd er pan ddatblygwyd y dull hwn ~fod 0 gymorth mewn
ysbytai, ond eisoes profodd ei werth. Gellir anelu'r golau i fanylach
corneli o'r corff nag a gyrhaeddir trwy'r dulliau arferol 0 drin
gwaeledd o'r fath. Mae'n bosib, er nad oes sicrwydd pendant, y gellir
gwella sawl tiwmor gyda'r dull newydd hwo. Dyma un cyfle
ychwanegol fel petae.
I geisio rhoi'r un eyfle yehwanegol hwn agorwyd cronfa gyda'r teitl

'Cronfa Goffa Rhian Wyn'. Ei bwriad yn wreiddiol beth bynnag, yw
codi wyth mil0 bunnau. Cyfraniad tuag at brynu uned pelydr laser yo
ysbyty Walton fydd yr arian. Mae'n bwysig nodi, rhag ofn bod rhai
ohonoeh wedi cyfrannu eisoes at rywbeth tebyg, fod yna nifer 0
wahanol fathau 0 Belydrau Laser, ae mai'r math idrin gwaeledd neu
dyfiant ar yr ymeonydd sydd gan y gronfa dan sylw. Cost uned o'r fath
ydi £26,000. Ar ben hyn mae rhan arall angenrheidiol yn eostio
£3,750. Prynir y rhan ychwanegol yn gyfangwbl 0 gronfa goffa Rhian
Wyn, ac fe roir y gweddill tuag at gost y brif uned.

Daeth tua mil 0 bunnau i'r gronfa eisoes ac mae'r teulu yn hynod
ddiolchgar am gefnogaeth y eyboedd. Y gobaith yn awr yw cael
eymorth pob math 0 gymdeithasau a grwpiau trwy Gymru gyfan, ae
yn enwedig Gogledd Cyrnru, i godi'r arian mor fuan ag sydd bosib'.

Cofrestrwyd y gronfa gyda Cbomisiynwyr Elusennau, y corff
eyfreithiol i warchod buddiannau'r cyhoedd gyda ehasglu arian o'r
fath. Nodwyd yr union beiriant y cyfrennir yr arian tuag ato, ac i ba
gyfeiriad yr a unrhyw arian yehwanegol. Gwnaed y paratoadau oil yn
gyfreithiol, yn fanwl ac yn gywir. Yr unig beth sydd ei angen bellach
yw cefnogaeth y cyhoedd, cefnogaeth eich gwahanol gymdeithasau
chi. Bydd pob cyfraniad yn fwy na gwerthfawr. Os gallwch fod 0
gymorth, a fyddech mor garedig ag ymholi, neu'n well byth, anfon
eich eyfraniadau i:
'Cronfa Goffa Rhian Wyn,'
Gwynfor, Dinas ,
Llanwnda, Arfon,
Gwynedd. Rhif Ffan: Llanwnda 830540.

•.&,

STORFA

rhai 0 bJant dosbarthiaciau 4, 5 a 6 i
Fangor i weld arddangosfa 0 waith
celf a cheefft safon '0' a safon 'TAU'.
Yr oedd y plant dan ofal Mr Evie
Roberts a Mr Gwyndaf Owen.

ELW SlOP
YR YSGOL

Gwnaetbpwyd £40 0 elw yn ystod
tymor y Nadolig yn siop yr ysgol, a'r
wythnos yma anfonwyd yr arian i
Gaerdydd i 'Gronfa Blwyddyn y
Plentyn' .

MYNYDDA
Dydd Sadwrn, Chwefror 9 aeth
dwsin 0 blant yr ysgol ar daith
fynydda gyda thri o'e athrawon: Mrs
Noreen Manning, Mrs Katherine
Owen aMr Gomer Davies. Buont yn
cerdded tros y Foel Gron, Moe! Eilio
a Moel Goch, ac er bod y tywydd yn
ddifrifol cawsant ddiwrnod pleserus.

DRAMAu
Dydd Gwener, Chwefror 22 aeth
dros 1000 blant dosbarthiadau 3, 4 a
5 i Theatr Arcadia, Llandudno iweld
perfformiad o'r ddrama gan
Shakespeare 'The Merchant of
Venice'. Yroedd yplant dan ofalMrs
Noreen Manning, Mrs Mary Hughes
a Mrs Mari Williams.
Ar Fawrth 27 bydd cyfle i weld

rhai 0 blant yr ysgol yn perfformio 3
Drama Fer yn Neuadd yr Ysgol.
Bydd dwy ddrama yn Gymraeg ac un
yn Saesneg.

ARDDANGOSFA
GELF

A CHREFFT
D)dd Mawrth, Chwefror 26 aeth
14

YSGOL
BRYNREFAll.

SIBRYDION
O'R

YSGOUON

EISTEDDFOD BETHEL - Nos Wener,
Chwefror 8 mewn Noson Goffi yn y
Neuadd tynnwyd y gwobrau yn y
Raftl a drefnwyd gan bwyllgor yr
Eisteddfod. Y eyntaf, gyda gwobr 0
£10 oedd A. Williams, 7 Lon Helen,
Caernarfon; Ail, £5 Elwyn Griffith,
Lan Glai; 3ydd, £3 John Pritchard,
Llwyn Onn, Pen-y-groes.
Cafwyd Eisteddfod Iwyddiannus ar

y cyfan gyda nifer fawr 0 blant yn
.eystadlu yn y pnawn ond braidd yn
siomedig oedd nifer y gynulleidfa yn
y ddau gyfarfod. Siomwyd y
gynulleidfa yn y nos pan
gyhoeddodd y beirniad, Mr Elwyn
Evans, nad oedd neb yn deilwng o'r
Gadair.
DIOLCH - Mae Mrs E.M. Morgan, 8
Cremlyn wedi rhoi'r gorau i werthu'r
Eco ar 01 bod wrthi o'r dechrau.
Dioleh j Mrs Morgan am ei
chyfraniad.
ENNILL GWOBR - Dyfarnwyd y wobr
gyntaf am y fuwch a werthwyd am y
pris uchaf y kilo ym Marchnad y
Gaerwen IMr Goronwy Jones, Glan
Gors yn ddrweddar.
DYMUNIADAU DA - Dymuniadau
gorau i Mr Tom Jones, 2 Cremlyn a
Mt Hugh Jones, Granville sydd ill dau
yn Ysbyty Bryn Seiont.
Y GYMDEITHAS - Nos lau. Chwefror
14 cafwyd noson 0 Frethyn Cartref
arbennig 0 dda yn y Gymdeithas.
Arweiniwyd y noson gan y Parch.
W.R. Williams a chymerwyd rhan gan
Mrs Rita Williams, Mrs Ellen Ellis, Mr
Tomi Williams, Mrs Williams,
Gwylfs, Mrs Beti Owen a Mr
Goronwy Jones Diolchwyd i'r rhai a
gymerodd ran gan y Parch. Richard
Jones.
Y CARNIFAL-Siomedig iawn oedd y
niter a ddaeth i'r Cyfarfod Cyhoeddus
yn y Neuadd i drefnu
gweithgareddau'r Carnifal eleni.
Dewiswyd rhai swyddogion newydd
a threfnwyd rhaglen a r gyfer
wythnos 0 Garnifal ddiwedd
Mehefin.
Trefnwyd cyfarfod cyhoeddus arall

ar gyfer Nos Wener, Chwefror 29.
Gobeithio y bydd gwell
cynrychiolaeth yn y cyfarfod hwnnw
neu bydd yn edrych yn dywyll am
Garnifal yn 1980.

'\

DIOLCH - Dymuna Mrs Lydia
Hughes, Corra Linn ddiolch 0 galon i
teddyg y teulu, y meddygon a'r
gweinyddesau a'r holl staff yn
Ysbyty'r Bwth, Caernarfon, a'rteulu a
chyfeillion 011 am eu gotsl drosti yn ei
gwaeledd diweddar.
YR UROD - Nos Wener, Chwefror 22
bu cyfarfod 0 Bwyllgor yr Urdd yn y
Neuadd. Penderfynwyd cynnal
noson ola'r tymor nos Wener,
Mawrth 21 pryd y eeir Noson Goffi,
gyda bwrdd gwerthu yn y Neuadd
am 6.30.

Y rhaglen am weddill y tymor yw:
Nos Wener, Chwefror 29 - Noson 0
Ffilmiau gan aelod 0Wasanaeth TAn
Gwynedd. Mawrth 7 - Noson 0
gystadlaethau amrywiol. Mawrth 14
- Cyngerdd gan yr aelodau sydd yn
cystadlu yn Eisteddfod Gylch yr
Urdd
Y NEUAoo - Fel y gWyr y rhan fwyat
o'r pentrefwyr fe godwyd toiledau
newydd yn y Neuadd Bentref yn
ystod y flwyddyn. Fe gostiodd y
toiledau (4,000 ond derbyniwyd
£3,000 0 grantiau gan y Swyddfa
Gymreig a'r Cyngor Sir. Cyfrannodd
y Y.M.C.A. £500 ac 'roedd gan y
Neuadd £:500 i wneud y cyfraniad
Ileal 0 £1000. Yn ystod y misoedd
nesat bydd y gwaith 0 godi cegin
newydd ae ystate" bwyllgor yn
dech rau; bydd y gost yn £:3,500 ond
gyda grantiau dim ond £:875 fydd
angen ei godi yn lleol.

Penderfynodd Pwyllgor y Neuadd
mewn cyfarfod diweddar anfon
lIythyr at yr holl bentrefwyr yn gofyn
am gyfraniad tuag at y cynllun.
Gobeithir y bydd ymateb da i'r
ymgyrch ac y bydd y Neuadd yn fan
cyfarfod teilwng i'r pentref ar 01
cwblhau'r cynlluniau.
PRIOol - Dvdd Sadwrn, Chwefror 2
yng Nghapel Bethel priodwyd
Sulwen, merch Mr a Mrs Evan Owen,
4 Corra Linn a David Anthony, mab
Mrs Joan Thomas, 41 001 Elidir,
Llanberis. Mae'r ddau yn cartrefu yn
Ysgoldy. Dymuniadau gorau i'r ddau
yn eu bywyd proidasol.

BETHEL

--~----"
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D.E. & R.P. JONES
Y BECWS
DEINIOLEN
Ffon: LLANBERIS 232

Perchnogion newydd - ond
BARA FFRESA THEISENNAU BLASUS

fel Q'r blaen!
Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

Dosberthir drwy'r fro
HEB UNRHYW DAL YCHWANEGOL

mae coreso ichi gysylltu hefyd os
carech gael rhagor 0 fanylion. Y
cyfeiriad i anfon ate yw: Miss
Myfanwy Davies, Swyddog
Cynlluniau, Swyddfa Ffermwyr
Ieuainc Cymru, Coleg Addysg
Bellach Maesyfed, Llandrindod,
Powys. LDI SES

Edrychaf ymlaen at glywed oddi
wrthych.

hwy, hyderir y bydd y cynllun yn
ymestyn 0Ebrill1979 iFawrth 1982.

Carwn fanteisio ar y cyfle hwn j
ofyn yn daer am eich cymorth
chwithau'r cyhoedd. Os medrwch
ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd,
megis awgrymu hen gymeriad i'w
recordio neu grefftwr, buaswn yn
ddiolchgar dros ben petaech yn
cysyilru a mi yn y cyfeiriad isod. Y

Bwydydd, Melysion,
Teganau a Diodydd

Y FELINHEU 670237

Ond peidiwch I phoeni. Oydi hi ddim mor oer yno fel bod rheid iddyn nhw
eistedd 0 flaen y tan. Dyma tun ohonyn nhw 'hag ofn y byddwch yn metbu eu
'nabod pan ddon nbw'n 6/ oherwydd eu tttw haul!

YR HOGIA YN NIGERIA

WIL
a

VAL GUY
TREFLVN
STORES
BETHEL

yn edrych am siaradwyr tafodiaith
leol. Y mae gan bob ardal er geinau
a'j hymadroddion unigryw a
chredwn ei bod yn angenrheidiol i
gofnodi'r rhiao cyn yr ant igolli. Yn
yr un modd y maent am gofnodi
enwau sy'n bodoli mewn gwahanol
ardaloedd ar gaeau, coedwigoedd,
nentydd , llynnoedd, ogofau neu
gorsydd. Nad anghofi wn am Gymru,
gwlad y gao oherwydd gwel y
Ffermwyr Ieuainc fod angen
recordio canuon gwerin traddodiadol
Cymru yn ogystal a'j charolau a
baleru.

Bydd deunydd hefyd yn cael ei
gasglu ynghyd. Er enghraifft , bydd
yr aleodau'n chwilio am hen luniau,
cardiau post, dyddiaduron,
dogfennau megis ewyllysiau, biliau,
llyfrau a llyfrynnau 0 bob math.
Gobeithir y bydd y rhain 0 ddefnydd
i rai o'r aelodau iysgrifennu banes eu
hardaloedd neu'n wir eu clybiau.

Os tybiwch fod hyn 011 yn dra
uchelgeisiol, rhaid cyfaddef ein bod
ni yn ymwybodol o'r siaJens sydd o'n
blaen. Rydym yn ffodus sut bynnag 0
gael cyfarwyddwyd gan Amgueddfa
Werin Cymru. Rhaid imi beidio
anghofio son hefyd am gefnogaeth
Adran Addysg y Swyddfa Gymreig a
rod dodd y Cynllun hwn ar droed
drwy neilltuo cymorthdal tair
blynedd i'r Mudiad. Gyda'i bendith

Dewy gyfrwng &o'r Wyddfa, y
mae' n bleser gennyf eich cyflwyno i'r
Cynlluniau tretadol y mae'r Mudiad
Ffermwyr Ieuainc yng Nghymru wei
ymgymryd a nhw yn ddiweddar. Yn
unol a'r ysbryd 0 gadwraeth sy'n
fynnu heddiw, y mae aelodau'r
Mudiad am wneud eu cvfraniad•
hwythau i'r ymgyrch drwy ddiogelu
rhannau 0 ddiwylliant marerol a
llafar Cymru.

Yr hyn y bwriadant wneud yw
atgyweirio hen beiriannau'r fferm a'r
ty; anewyddus hen adeiladau megis
yr efail neu melin ddwr; diogelu cefn
gwJad drwy atgyweirio waliau sych
neu lanhau llwybrau ac ati.
Gobeithiant befyd wneud cofnod o'r
hen adeiladau fferm megis y 'storws'
a'r ysgubor sy'n dal ar eu traed. Rhan
anbepgor 0 fywyd cefn gwlas gynt
oedd y crefftwyr gwledig megis y gof,
y cyfrwywyr, y saer maen a'r
clocsiwr. Ysywaeth , y mae 'r
crefftwyr traddodiadol hyn bron a
diflannu'n llwyr erbyn hyn a
gobeithia'r Ffermwyr Ie ua inc
recordio'r rhai prin sydd ar 01 Fe
ffermwyr byddant hefyd yn awyddus
i gasglu gwybodaeth am y ffordd
draddodiadol 0 amaethu megis plygu
cloddiau neu gynaeafu. Bydd y
mercbed ar y llaw arall yn
canolbwynito ar wraig y tY drwy
ddarganfod sut eoeddynt gynt yn
corddi neu gasglu rysetau
traddodiadol Cymreig.

Camgymeriad fyddai tybio fod
diddordebau'r Ffermwyr Ieuainc
ynghlwm wrth amaethyddiaeth a
gwyddor tY yn unig, oherwydd yr
ydym yn denu aelodau 0 gefndir a
galwedigaethau amrywiol. Bydd y
rham yn fwy tebygol 0 fynd ari i
recordio lIen gwerin, i ddargnafod
rraddodiadau, chwedlau ac hyd yn
oed of ergo elion eu cyndadau.
Byddant yn awyddus i ddod 0 hyd i
hen feddyginiaetbau hefyd, a'r
defnydd y gwnaethpwyd 0
blanhigion a llysiau. Agwedd bwysig
acall ae ein traddodiad Ilafar yw'n
tafodieithoedd a bydd ein haelodau

CYNLLUNIAU MUDIAD
FFERMWYR IEUAINC CYMRU

gan
Myfanwy Davies, Swyddog
Cynlluniau dros Gymru

Ebrlll 14 - Sefydliad y Merched,
DEINIOLEN yn cynnal noson 'Moes a
Phryn' er budd y Ganolfan
Gymdeithasol.
Ebrill 25 - Eisteddfod
PENISAAWAUN yng Nghapel
Glasgoed.
Mai 10 - Pleserdaith Cymdeithas
Lenyddol Capeli M.C. LLANBEAIS i
Aberystwyth.
Mai 15- Ffair Wanwyn Clwb Gwyrfai,
WAUNFAWA.
Mal 29 - Pleserdaith flynyddol Clwb
Gwvrfa), WAUNFAWA.
Gorffennaf 6-12 - Wythnos Garnifal
OEINIOlEN.

DYDDIADAU
I'W COFIO

Ysgol Feithrin.
27, lau: WAUNFAWR - Merched y
Wawr. CWM-Y-GLO - Cyngerdd
Agoriad Swyddogol y Ganolfan
Gymdeithasol.
28, Gwener: LLANBEAIS - Te yr
Henoed. WAUNFAWA - Eisteddfod
Capel Bethel.
31, Llun: LLANBEAIS - Gyrla Chwist
vn y Ganolfan am 7.30.

Wawr.
13, lau: DEINIOLEN - Swper GWyI
Ddewi Sant Cymdeithas Chwiorydd
Capel Disgwylfa. lLAN BEAlS -
Eisteddfod Capeli y Pentref a Nant
Peris yng Nghapel Gorlfwysfa.
14, Gwener: LLANBEAIS - (1)Te yr
Henoed. (2)Eisteddfod Capeli y
Pentref a Nant Peris yng Nghapel
Gorlfwysfa.
17, llun: llANBEAIS - (1)Clwb
Methedig Eryri yn y Ganolfan am 2
o'r gloch. (2)Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30. CWM-Y-GLO a
BRYNAEFAIL - Adran yr Urdd yn
cynnal noson 'Moes a Phryn' yn
Ysgol Cwm-y-glo am 7 o'r gloch.
18, Mawrth: LLANAUG - Tombola 0
dan nawdd y Clwb Pel-droed yn yr
Ysgol Gynradd
19, Mercher: LLANBEAIS - Clwb y
Mamau. CWM$Y$GlO - Merched y
Wawr.
21, Gwener: OEINIOLEN - Ffair
Wanwyn dan nawdd Cymdeithas
Pobl Ifaine Cefnywaun yn Ysgol
Gwaun Gynfi am 7 o'r gloch.
24, Llun: LLANBEAIS - (1)Clwb
Methedig Eryri yn y Ganolfan am 2
o'r gloch. (2)Gyrla Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
26, Mercher: LLANRUG -Ffair Basg a
Thombola dan nawdd Pwyllgor yr

arweiniad y Canon Glyndwr
Williams, Caernarlon yn Eglwys Sant
Mihangel am 7 o'r gloch.
6, lau: OEINIOLEN - Cymdeithas
Chwiorydd Capel Oisgwylfa.
WAUNFAWR - Sefydliad y Merched
yn dathlu Oydd GWyI Ddewi yng
nghwmni'r Capten Ivor Ellis.
LLANRUG - Noson Gofft Cymdeithas
y Chwiorydd, Capel Mawr.
7, Gwener: DINORWIG - Oydd
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yn
Eglwys Santes Fair am 2 o'r gloch.
8, Sadwrn: LlANBERIS - Noson 0
Adloniant a Chyw IAr yn y 'Padarn
lake'. BETHEL - Cinlo Blynyddol
Clwb y Rhos yng Nghastell Cidwm.
YA AADAL - Eisteddfod Gylch yr
Urdd yn Ysgol Brynrefail
10, Llun: BETHEL -(1 )Clwb Y Ahos.
lLANBERIS-Clwb Methedig Eryn yn
y Ganolfan am 2 o'r gloch. (2)Gyrfa
Chwist yn y Ganolfan am 7.30.
PENISAAWAUN - Noson 0 'Gawl a
ChAn' yn yr Ysgol Gynradd, yng
nghwmni Edward. Yr elw at
Eisteddfod y Pentref.
11 Mawrth: BETHEL - Clwb yr
Henoed yn Festri Capel Bethel am 2
o'r gloch. LlANAUG - Merched y
Wawr-Nosonyng nghwmni Cangen
Llangefnl.
12, Mercher: BETHEL - Merched y

MAWRTH 1,Sadwrn: BRYNREFAll
Clwb Pedwar-ugain yn dathlu GWyI
Odewi yn Nhy Gwyn, Pentrefelin.
WAUNFAWR - Yr Ysgol Feithrin yn
dathlu GWyI Ddewi yng Ngwesty
Clynnog. LLANRUG - Swper GWyI
Odewi Cymdeithas Lenyddol Capel
M.C.
3. llun: LlANRUG - Y Gymdeithas
Undebol yn dathlu Oydd GWyI Ddewi
vrn Mhlas Tan Dinas. LLANBERIS -
{1)Clwb Methedig Eryri yn dathlu
Oydd GWyI Odewi yng nghwmni rhai
o ddisgyblion Ysgol Oolbadarn.
(2)Gyrfa Chwist yn y Ganolfan am
7.30.
5, Mercher: lLANBERIS - Clwb y
Mamau. OEINIOLEN - Sefydliad y
Merched yn diddori'r Henoed gyda
Noson Lawen a swper. LLANRUG - Y
Cyngor Eglwysi - Seiat dan
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Caernarfon
Llanberis
l\i. Rangers
Llaruug

Cwpan J.W. Lees
Jolly Sailor (Rhyl) v Llanberis

1-3
Iwan Evans yn sgorio yn yr hanner

eyntaf i Lanberis a 'Jolly Sailor' yn
dod yo 01 iwneud y gem yn gyfartal
eyn hanner amser.
'Roedd Iwan yn chwarae 'n

eithriadol 0 dda yn yr ail harmer a
sgoriodd ddwy gol arall i ennill y
gem. 'Jolly Sailor' yn pwyso'n drwm
yn yr ail harmer ond Llanberis yn dal
eu tir gyda chwarae da gan Gwilym
Williams yn y gol a Michael Roberts,
Peter Jones, Gareth Williams a
Kelvin Jones yn arbennig 0 dda yn y
cefn.

Problemau a chaeau hefyd fu'n
gyfrifol am wyliau i'r hogia' ar y ddau
Sadwrn dilynol. 'Roedd y traeth ym
Mhorthaethwy 0 dan ddwr ar y 9fed a
methodd Bangor Athletic a chael cae
i chwarae arno ar y 16fed.

23.2.80:

2.2.80:
Llanberis v Bangor Athletic

3-2
Cwpan Alves

Y Rownd Gyntaf
Y gem yn cael ei chwarae mewn

mwd a glaw trwm, a Raymond
Harding yn sgorio tair gol i ennill y
gem i Lanberis. Erbyn y diwedd
'roedd golwg ofnadwy ar y cae, a'r
chwaraewyr yn suddo dros eu
'sgidiau yn y mwd. Bu rhaid iArfon
Philips olchi eu dillad yn yr afon
gerllaw ar 01 y gem er mwyn golchi
peth o'r mwd i ffwrdd.

LLANBERIS

-

1

o ganlyniad i'r cwtogi ar wariant ym myd addysg ni ddaeth yr
un geiniog eleni i'r ysgol ar gyfer cludiant. Ni fyddai modd felly
chwarae'r gemau arferol yn erbyn ysgolion y Sir heb orfodi'r
plant i logi'r bysiau eu hunain. Y rhai ffodus hynny sydd a'u
bysiau mini eu hunain, megis Friars a'u tebyg, a fydd yn
ymweld a Brynrefail 0 dro i dro.

YR ARIAN YN BRIN

David Hughes 4

David Hughes 1

David Hughes 2

Daeth timau 0 Fangor ac 0 Borthaethwy igystadJu a'r ysgol yn ystod y
mis, ac mae'n rhaid cydnabod mai'r ymwelwyr fu fwyaf
llwyddiannus.
Trechwyd tim y flwyddyn gyntaf gan Ysgol Friars ond cyfartal,

dwy gol yr un, oedd y canlyniad yn erbyn Ysgol David Hughes.
Y canlyniadau eraill oedd:

YSGOL BRYNREFAIL

cyf coll 0 bl yn erb pt
6 2 64 22 30
6 0 73 16 28
2 4 51 2S 28
2 6 44 29 22

TABL Y GYNGHRAIR

Am yr ail fis yn olynol, gemau
cwpan aeth a bryd Llanrug. Siom
fawr oedd colli'r Cwpan Iau ar 01 ei
ennill am y ddau dymor diwethaf,
ond daeth llwyddiant yn y ddau
gwpan arall.

Yn rownd gyntaf Cwpan Alves,
maeddwyd Tal-y-sarn 0 10-1 yn y
mwd, ond bu bron i'r gem beidio a
chael ei chwarae oherwydd cyflwr
truenus cae Tal-y-sarn. Die Owen
(4), Hefin Jones (3), Mike Roberts,
Hefin Pritchard a Dafydd Horman
oedd y sgorwyr.

'Roedd hanner cyntaf y gem
rhwng Caemarfon Res. a Llanrug yn
y Cwpan Iau yn debycach j gem ryghi
ar adegau, gyda thaelo bler a brwnt.
Anafwyd A. V. Owen 0 Lanrug yn
ystod chwarter awr cyntaf y gem, a
bu'n rhaid iddo gael pwythau i'w
goes yn yr ysbyty. Er hynny, 'roedd
Llanrug ar y blaen banner amser 0
1-0gyda gol gao Peter Roberts. Yn yr
ail hanner, 'roedd Caernarfon yo
haeddu ennill gyda thai! gol dda.
Tim Bangor 0 Gynghrair y

Gogledd oedd yr ymwelwyr yn
Rownd 5 0 Gwpan J.W. Lees y
Sadwrn diwethaf. 'Doedd dim sgor
hanner amser er i Lanrug fynd yn
agos yn aml. Yn yr ail banner, daeth
dwy gol sydyn i Lanrug gan Hefin
Pritchard, 0 fewn rhyw funud i'w
gilydd. Sgoriwyd yr ail ar 01 i Len
Padmore redeg hyd y cae bron heb i
unrhyw un 0 chwaraewyr Bangor
fedru ei atal. Er i Fangor sgorio'n
hwyr yn y gem, 'roedd Llanrug yn
llawn haeddu'r fuddugoliaeth, a gem
gartre'n y rownd go-gynderfynol yn
erbyn Llanberis.

LLANRUG

Hoffwn, ar ran pwy bynnag fydd yn gyfrifol am y dudalen hon
ar 01 ein cyfarfod cyffredinol wneud un apel arall am
gysylltwyr o'r elybiau niferus sydd bellach yn yr ardal. Ni all y
dudalen 61 fod yn adlewyrchiad 0 holl chwaraeon y fro heb fod
arni hynt a helynt pob tim Snwcer, Pwl, Badminton aDartiau'r
fro. Dioleh i'm cyfranwyr arferol, sef Dafydd W. Thomas,
Eurwyn Thomas a Clive Griffiths, ond ble mae'r gweddlll
ohonoch7 'Rwy'n siwr na fyddai'n dreth ar amser na gallu un
cynrychiolydd 0 bob tim yn yr ardal inodi canlyniadau'r mis a
threfnu i'w hanfon i'r Golygydd Chwaraeon.

UN APEL ARALL

Cymro Terry Griffiths.
Hwyrach na fu'r Peneampwr
ar ei orau drwy gydol y noson
gan na enillodd ond 5 o'i 9
gem, - yn anffodus dewisodd
y ffrim yn erbyn Clive i
arddangos ei wir allu gan
ennill 0 118 pwynt i 18 - a
hynny'n eynnwys brec 0 113!
Gobeithio y daw gwell Iwe
iddo yngngem
Go-gynderfynol
Pencampwriaeth Unigolion y
Gynghrair yn y Felinheli yn
erbyn A. M. Griffiths ar
Chwefror 27.

Mae'r tim wedi gostwng i'r
chweched safle yn y
gynghrair bellaeh 0ganlyniad
i ddwy gurfa a gem gyfartal
yn ystod y mis; ond daeth
pethau'n well yr wythnos
ddiwethaf - treehwyd
Gleison Bangor Social 0 6
gem i ddim.

Llwyddodd David Roberts i
wneud brec ucha'r tymor yn y
gem hon, sef 55 pwynt.
Bu'n tis bythgofiadwy i

Clive Griffiths gan iddo
deithio i Lai, ger Wrecsam ae
yno cael ehwarae yn erbyn
Peneampwr y Byd, sef y

SNWCER
DUON LLANRUG

Alfie yn cornelu'r Ffordyn rhywle yng nghefn gwlad yn ystod Rali Station Motors yng
Ngorffennaf 1979 a John yn gafael am ei fywyd.

dosbarth 'semi-expert'.
Datsun 240 Z yw car Alun Foulkes

o Fethel ac Ian H. Roberts o'r
Bontnewydd sy'n darllen y map
iddo. Yn ddiweddar daethant yn ail
yn y rali J.J. Brown iddysgwyr ac yn
orau yn rali Meirion Clwb Moduron
C. & A.
Ym mis Tachwedd y llynedd y

dechreuodd Trevor Jones 0 Sling a
Wyn Morris 0 Landdeiniolen
gystadlu, ond eisoes daethant yo ail
yn rali 'novice' Auto Palace ac yn
drydydd yn rali 'novice' J.j. Brown
yo eu Ford Mexico.

Y par mwyaf llwyddiannus fu
Alfie Griffiths 0 Fethel a John E.
Jones 0 Benisarwaun, eto mewn
Ford Mexico. Hwy oedd y dysgwyr
gorau mewn pum rali y llynedd a
daethant yn ail mewn un arall. Daeth
Alfie'n ail yn y gystadleuaeth am
yrrwr gorau'r flwyddyn a John
yntau'n ail gyd-yrrwr y flwyddyn.

Adar y nos yw'r rhai sy'n gyrru a
gwylio ceir rali, a daeth
llwyddiant i dri thim a
chysylltiad ganddynt a'r ardal
yo ystod 1979. Mae'r math hwn
o adloniant bellach yn
boblogaidd iawn, a'r her 0
yrru 'n gyflym byd ffyrdd y nos
yo denu mwy a mwy i fuddsoddi
mewn moduron a'u haddasu ar
gyfer y rheolau diogelwch. Mae
ffyrdd troellog cefn gwlad yn
denu'r gorau o'r gyrwyr ym
mhob math 0 dywydd, a gallu'r
cyd-yrrwr, sef y nafigator i
ddilyn y ffordd gywir ac i
rybuddio am bob tro a chornel
yo hanfodol er Uwyddiant y tim.

Yn y dosbarth i ddysgwyr, neu'r
'novice', y bu'r tri thim yn cystadlu y
llynedd, ond bellach, ar sail eu
llwyddiant fe'u dyrchafwyd I'r

ADAR YNOS


