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waith oedd angen ei wneud. Ond
gwrthodwyd eais y merched ac
felly bydd raid iddynt chwilio am
adeilad arall, neu anghofio'n
gyfan gwbl am eu cynlluniau.

Mae son y dyddiau hyn fod yr
awdurdodau am dorri ar Addysg
Feithrin, ac os felly bydd
pwysigrwydd Ysgolion Meithrin
fel yr un y bwriedir ei dechrau ym
Mhenisarwaun yn cynyddu, yn
enwedig yn y Gymru Gymraeg.
Pob IIwyddiant felly i famau
Penisarwaun yn eu
hymdrechion, a gobeithio yn wir,
y dent 0 hyd i adeilad yn y
dyfodol agos.

Mae q rw p 0 famau 0
Benisa'rwaun (vn Gymry
Cymraeg a di-Gymrae) yn
chwilio am adeilad addas er
mwyn cael dechrau ysgol feithrin
yn y pentref. Mae'r merched
eisoes wedi ffurfio pwyllgor, ac
wedi cael cefnogaeth y Mudiad
Ysgolion Meithrin. Ar y dechrau
eu gobaith oedd cael defnyddio
Neuadd yr Eglwys yn y pentref.
'Roedd cynrychiolwyr o'r
Gwasanaeth Cymdeithasol yn
weddol hapus ynglyn a chyflwr y
neuadd, ae 'roedd y merched ar
bwyllgor yr ysgol feithrin yn
fodlon iawn i wneud unrhyw fan

DIM LLE I YSGOL
FEITHRIN YM

MHENISARWAUN

Trowch i duda/en 13 am yr henes. (L/un: Clifford Davies)
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EGLWYS ARALL 0 FRO'R ECO YN 100 OED

Mr IslwynJones. Pennaeth Ysgol Bethel, yn astudio'r newydd ddyfodiad pedair
coes. Yny llun mae Aled f ones(5y'n daly rhaff) ac Andrew Kettle, sef mab Ty'n
Rhos.

DIM LLE IIIMODRYB
ANGELINA" YN

LLANBERIS

Pris: 12cTACHWEDD 1980Rhif 53

Y cwestiwn a glywir yn ami yn Llanberis y dyddiau yma ydyw,
"Be' di hanas y Cwmni Drama? Ydan ni am gael perfformiad
'Ieni?" Yn wir mae ganddynt Ie i holi oherwydd ni
pherfformiwyd drama gan y cwmni yn Llanberis ers dwy
flynedd, ac mae'n ddrwg gan yr Eco gyhoeddi fod y
posibiliadau 0 berfformiad eleni eto yn ddu iawn.

Mae'r cwmni eisoes wedi h i+n ddyletswydd arnynt
perfformio y gomedi 'Twyllo berfformio yno. Ond ymhle?
Modryb Angelina' ym Mhwllglas Beth am neuadd yr eglwys - yn
ger Rhuthun a chawsant hwyl anaddas oherwydd rheolau tan.
eithriadol arni. Maent yn fwy na Beth am theatr yr Oriel newydd?
pharod i'w Ilwyfannu yn Ni fydd honno'n barod am
Llanberis. Beth felly, medda chi, fisoedd yn 01 pob tebyg. Beth
ydi'r broblem? Yn syml iawn - am neuadd y pentref neu'r
diffyg lie. Ar 01 trefnu ers festrioedd? - 'does dim un yn
wythnosau j neilltuo Tachwedd 6 addas i fedru derbyn y IIwyfan.
a 7 i Lanberis cafodd y cwmni Mewn difrid, onid yw hi bellach
wybod nad oedd neuadd yr ysgo! yn bryd i bentref 0 faint Llanberis
i'w chael. Y rheswm am hyn yw feddwl ag ystyried codi canolfan
fodarolygwyreimawrhydiynyr neu addasu'r hen un yn
ysgol ar y dyddiadau yna. ddiymdroi cyn y bydd
Dywedodd pennaeth yr ysgol Mr cymdeithasau fel y Gymdeithas
J.H. Hughes fod croeso i'r cwmni Ddrama yn rhoi'r ffidil yn y to?
ddefnyddio'r neuadd unrhyw Duw a'n helpo ni fel bro pan
amser. Yr amseroedd anghyfleus ddaw hi i hynny.
yw'r dyddiadau uchod am y Eironi'r sefyllfa anffodus yma
rheswm a nodwyd. Ni ellid yw fod dyddiadur y Cwmni'r
defnyddio'r neuadd 'chwaith ar lIawn. Maent i Iwyfanu 'Twyllo
Dachwedd 14 ac 17 nac ar Rgfyr 5 Mod r y bAn 9 e! ina' y n
a'r 8fed gan fod yr ysgol yn cael Llansannan, Penygroes, Llanrug,
gwyliau achlysurol ar y Caergybi, Llanegryn ger Tywyn,
dyddiadau yma. Llanfairpwll a'r Bala. Ond ddim
Galwyd cyfarfod o'r aelodau yn Llanberis! Maent yn Llanrug Arian, neu'n hytrach ei brinder yw pwnc llosg y dydd. Mae'r esgid

yn ddiymdroi i drin a thrafod ae i nos lau, Tachwedd 27. Ys gwn i a fach yn gwasgu ym mhobagwedd 0 fywyd - gan gynnwys bywyd ysgol
gelsio achub y sefyllfa. Fel ddaw pobl Llanber draw j'w gynradd. Nid oes digon 0 arian ax gael ar gyfer defnyddiau
C__w_m_n_i_D_r_a_m_a~L_'a_n_b_e_ri_s_-_'_ro_e_d_d~_c_e_fn_o_g_i_.~~~~~~~~~~mgemheidiolae o~r ysgol. Yn amI rh~d i'r ysgol ill~efuu ei

chynlluniau ac hefyd dclibynnu fwyfwy ar ddyfeisgarwch y pennaeth,
aelodau'r staff, y plant neu garedigion i godi arian.

Yn y dyddiau yma pan mae cymaint 0 drin a thrafod yr econorni yn
digwydd, mae rhywbeth sylfaenol, braf yn y syniad 0 ddyn yn rhoi
anifail yn anrheg i rywun arall. Dyma'n union a wnaeth Mr D.N.
Kettle, Ty'n Rhos, Scion, yn ddiweddar, sef rhoi cyfle i blant ysgol
Bethel 'fabwysiadu' 110 banw, pythefnos oed. Mae Andrew mab Mr
Kettle yn yr ail safon yn yr ysgol, sef y dosbarth sydd yn mynd ifod yn
bennaf gyfrifol am ddilyn hynt a helynt eu ffrind newydd. Bwriedir
cadw'r 110 ar fferm Ty'n Rhos ymysg ei linach 0 wartheg Aspen.

Dywedodd pennaeth yr ysgol, Mr Islwyn Jones, eu bod yn
ddiolchgar iawn i Mr Kettle am ei syniad gwreiddiol ac am ei
garedigrwydd tuag at yr ysgol mewn cyfnod anodd.

Mae'r posibiliadau addysgiadol yn ddibendraw. Rhagwelir y bydd
y plant yn ymweld a'r fferm yn rheolaidd ac y byddant yn dangos
diddordeb mewn bywyd fferm yn gyffredinol. Fe fydd y plant hefyd
yn gwneud gwaith cywaith fydd yn parhau am ddwy flynedd a
harmer. Ar ddiwedd yr amser hwnnw, hynny ydyw, yr amser pan
fydd safon dau eleni yn gadael yr ysgol, fe fydd y llo yn fuwch. Y
gobaith yw y bydd ganddi 10 ei hun a'r bwriad wedyn yw eu gwerthu
fel buwch a 110. Daw hyn a hwb sylweddol i gronfa ysgol Bethel.

Os digwydd i'r 110 fod yn un da, gellir ei arddangos mewn sioeau
arnaethyddol. Buasai reithiau eu 110 ar hyd a lied y wlad 0 ddiddordeb
mawr i'r plant. A chan mai diwedd y gao yw'r geiniog, buasau ennill
gwobrau yn sicr 0 godi ei werth ariannol yn y man.



•mae amryw 0 gwmrua u yn
defnyddio'r g\vasanaeth post.

Mewn dyddiau pan yw pobl yn
ystyried dirywiad yr iaith
Gymraeg mae'n rhaid cydnabod
fod gwasanaeth fel hwn yn hwb
i'r iaith, trwy ddod a phobl at ei
gilydd i drafod, darllen a
pherfformio dramau yn yr iaith
Gymraeg. Fe fyddai'n hwb i'r
iaith pe byddai mwy 0 bapurau
bro a chymdeithasau eraill yn

(Parhad tud. 3)

LLYFRGELL
A

DRAMAU
Annwyl Olygydd,
Hoffwn dynnu sylw eich
darllenwyr at y ffaith bod
gwasanaeth Ilyfrgell dramau
Cymraeg ar gael yng Nghlwyd.
Mae'r llyfrgell, sydd yn cynnwys
160 0 ddramau byrion a 39 0
ddramau hir, wedi ei leoli yn
swyddfa Cyngor Gwasanaeth
Gwirfoddol Clwyd, Ffordd yr
Orsaf, Rhuthun, Clw)ld. Gellir
prynu copiau 0 ddramau yn
ogystal a'u bcnthyg i'w
perfformio a'u darllen. Mae
manylion o'r telerau ar gael ac

Ychydig iawn 0 gof sydd gennyf
ohono ond 'rwyf yn el 90fio yn
dwad i gapel y Bedyddwyr

'Rwyf yn edrych ymlaen bob
mis am Eco'r Wyddfa. 'Roeddwn
yn edrych ar lun Carnifal Llanrug
a gweld fy lIun ynddo.

'Rwyf wedi byw yn Llanberis ac
yn Pandy Pontrhythallt ond wedi
gadael ers tua 36 mlynedd.

Yr eiddoch yn gywir,
(Mrs) Mair Roberts
23 Harrison Way,

Lydney,
Swydd Gaerloyw

Annwyl Olygydd,
Yn Eco'r Wyddfa mis Medi mi

'roeddech yn son am yr Henadur
R.E. Jones, Llanberis. 'Roedd fy
nhaid Robert Davies,
Pen-y-Graig, l.lanbens a'm tad
John Davies, Water St. Llanberis
yn gweithio iddo fel Teiliwr ac
'rwyf yn cofio un arall sef Harry
Morrus, Bethesda St. Llanberis.
Dyma lun ohonynt. R.E. Jones a
Mrs Jones yn nrws y ffrynt ac
'rwyf yn meddwl mai merch R.E.
Jones sydd yn y drws arall.

HANES GRIFFITH R. DAVIES
(O'r Herald)

Wedi ymadawiad William Parry,
Cyfeilvdd Gorffwysfa i fyw i'r Clegrr
y daeth Gnffith R. Davies i fYV,7 i
Lanbcris 0 Frynrcfail mi gredaf lle yr
oedd yn cyfeilio a bu'n cyfeilio yng
Nghapel Bethel Mf., Waunfawr cyn
hynny , oherwydd yno y ganwyd ac y
rnagwyd ef,

Yn union wcdi iddo ddod i
Lanberis yn 1895 y dcwiswyd cf yn
organydd Capel Gorffwysfa.
Treuliodd ei holl oriau hamddcn ar
hyd ei oes gyda ehaniadaeth y cysegr,
eistcddfodau'r cylch, a'r corau plant
etc yo ddiflino a hynny heb feddwl
am dal nac clwa dim oddi wrtho.

Ar noson waith, wedi iddo ddod
adrcf o'r Chwarel yn y gaeaf,
cyffredin fyddai gweled llond y
parlwr 0 blant y pcntref yn cael eu
darparu ar gyfer rhyw eisteddfod
neu'i gilydd , llond y gegin hefyd yn
disgwyl eu tro hwythau, ac ychydig
eraill oddi tan y ffenestr o'r tu allan
yn codi pwyntiau.

Fel rheol byddai wedi gorffen
gyda'r plant cyn i'r cantorion mawr
gyrracdd. Yn 5 Charlotte Street vr•
oedd yn byw. Weithiau trculid noson
lawen iawn yno pan ddeuai hogia'r
barics yno o'r chwarel, ac yn eu mysg
byddai Die l\1or, y ean\vr penillion
digri, ac anfarwol. Hefyd deuai
offcryn\vyr yno: Harri Thomas o'r
Nant, sef y Parch H. Thomas gyda'i
ffidjJ; Torn Owen, Castle View cfo'r
clarinet. Bob Roberts gyda'r cornet,
a Uu craill. Dysgodd lawer i ganu'r
piano yn ci ddydd, a chr\vydrodd
lawer gyda phar[ion yr "action song"
a hynny'n bur lwyddiannus, a chorau
heb son am gyfeilio mewn
cyngherdda u etc.

Pan yn fachgcn ieuanc yn y
Waunfawr digwyddai fod yn cyfeilio
mewn datganiad 0 'Gantata'r Adar' 0
waith y Dr Joseph Parry, a'r Doctor
ei hun yno'n gadeirydd, a chafodd
Griffith Davies uehel ganrnoliaeth
ganddo aln ei chwarae ac am drosi'r
Gant9ta i'r hen nodiant.

Bu Griffith R. Davies yn cyfeilio ar

RHAGOR AM Y
DIWEDDAR R.E. JONES

CASETIAU I'R
DEILLION

Annwyl Gyfeillion,
Diau eich bod wedi clywed y
gwyn am y prinder deunydd ar
gaset yn Gymraeg, ar gyfer y
deillion air rhannol-ddall.
Bellach, trwy ymdrechion criw
bychan yng Nghaerfyrddin y
rnae'r sefyllfa wedi gwella cryn
dipyn. Bwriad ein cynllun, 0 dan
nawdd y Cyngor Llyfrau
Cymraeg, yw adeiladu lIyfrgeli
amrywiol 0 gasetiau er mwyn eu
dosbarthu i'r deillion.

Recordiwyd nifer 0 awduron
yn darllen eu gwaith megis Eigra
Lewis Roberts, Islwyn Ffowc Elis,
Beti Hug hes, Bryan Ma rti n
Davies a T. Llew Jones. A
darllenwyd amryw 0 deitlau
poblogaidd eraill gan
wirfoddolwyr.

Dosberthir y casetiau o'r
ganolfan yng Nghaerfyrddin
trwy ddefnyddio cynllun rhad ac
am ddim i ddeillion gan y
Swyddfa Bost. Erbyn hyn y mae
rhai deillion yma a thraw wedi
dod iwybod am ein Gwasanaeth
ond carem roi mwy 0
hysbysrwydd iddo, er mwyn
cyrraedd deillion ymhob rhan 0
Gymru nad ydynt eto yn gwybod
amdano.

Os oes gennych chi aelod o'r
teulu neu gyfaill a fyddai'n hoffi
derbyn ein casetiau, a wnewch
chi ddweud wrtho-wrthi
amdanom a dod i gysylltiad a nL
Diolch yn fawr.

Yr eiddoch yn gywir,
Rhian M. Evans
Llyfrgell Dyfed,
Stryd San Pedr,

Caerlyrddin,
Dyfed.

Yr Eiddoch,
(Mrs Angela Owen)

17 Edward Road
Patkstone, Poole

Dorset

Syr,
Tybed a fedr un 0' ch darllenwyr
anfon llun John Ousen (Ap
Glaslyn) tnt. Yr oedd Ap Glaslyn
yn daid i fy ngtbr. Mrs Mary Lloyd
Williams fu yn duieud hanes Ap
Glaslyn. Yr ydym yn ddiolchgar
iddi ac i chunihau os gellwch ein
helpu.

AP GLASLYN

rai achJysuron arbennig megis i'r cor
a ganai i'r diweddar Frenin George
V., pan oedd hwnnw'n Dduc York,
ac ar ymweliad a Chwarel Dinorwig.
Hefyd yr oedd yn bianydd i'r
'Llanberis Orchestral Societv' dan•
arweiniad Mr J. Brwynog Jones, a'r
d dechrau' r ganrif bresennol.
Cymerodd ran hefyd rnewn llawer
Cymanfa Ganu ym j\1on ac Arfon 0
dro i dro.

Fy marn i ydyw hyn: mai gwell
dysgu hen nodiant yn gyntaf ibawb
ac wedyn sol-ffa.

At y Golygydd,
Anfonaf hanes y diweddar

Griffith R. Davies i chwi, gan
hyderu y bydd cornel bach iddo
yn Eco'r Wyddfa.
Ymddangosodd yr hanes
canlynol yn yr Herakd Cymraeg,
Mawrth 12, 1945. CoJofn G/an
RhyddaJlt 'Atgof a Chofnod'.
Torrwyd yr hanes allan a'i gadw
gan fy nhad, y diweddar R.G.
Roberts (Bobbie) Cae Canol,
Fachwen, a hynny mae'n debyg
am fod Griffith Davies yn ewythr
iddo, sef brawd i'w fam; ef hefyd
a ddysgodd fy nhad i chweree'r
'hermoniwm' e'i drwytho mewn
cerddoriaeth - bu yntau yn
organydd yn Fachwen am 43
mlynedd.

Yr oedd Gruffydd R. Davies yn
daid i Emlyn Davies, sydd
heddiw yn amlwg gyda 'r BBC.

Yr eiddoch
Mrs Enid Jones

Bryn Gelli
16 Ffordd Coedmedoq

Talysarn

2

Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar

27 TACHWEDD
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
erby n 19 Tachwedd
os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

GOLYGYDO NEWYDOION
CYFFREOINOL: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051 )
Dafydd Whiteside IThomas, Bron y
Nant, Pontrhythallt, Llanrug,

(Caernarfon 3515).
GOLYGYOD NEWYDDION: Tony
Elliott, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Perusarwaun.
GOLYGYDD CHWARAEON: Datydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun.
TREFNYDO NEWYDOION
YSGOLION: Iwan Lloyd Wi lIiams,
Bryn Idris, Llanberis (Llanberis 515).
OYODIADUR Y MIS: Miss Jane
Morris, 'Rallt Isaf, 3 Pen y Bont,
Ffo rdd Capel Coch, LIanbe ris.
(Llanbeirs 220)
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry,
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321).
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanruq (C'fon 4669).
TREFNYOD HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHlANT: Ian
Pierce, Swyn-yr-Awel, Llanrug (C'fon
3776).
TRYSORYDD: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Deiniolen.
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans. Lloe, Llanrug (C'fon
3227).
GOHEBWYR PEI~TREFI:Dyma'r bob I
i gysylltu a nhw yn eich ardal oedd:
BETHEL: Geraint Elis, Sycharth
(Portdinorwic 726)
aETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAIL: 0 G. Ellis, Gweledfa,
Brynrefail (Padarn 223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Dafydd Price, Ty Capel
(Llanberis 550)
OEINIOLEN' Meirion Jones,
Minaton, Clwt-y-bont (Llanbens 452)
DINORWIG: 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
vt Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary Davies, 9
Llys y Gwynt, Penisarwaun.
TA N- Y -COt 0: Miss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
TREFNYDD PLYGU: Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNYOD BUSNES: Goronwy
Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos,
Llanrug.

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Ge/fyddydau

Gog/edd Cymru

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Rhif 53
TACHWEOD 1980
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GOLAU AR
BETHAU

Ym mhwyllgor cyllid Cyngor
Bwrdeistref Arlon ar Hydref 9
penderfynwyd derbyn
argymhellion y Pwyllgor
Datblygu a Mwynderau ynglyn a
goleuadau cyhoeddus mewn
ardaloedd gwledig.
Argymhellwyd bod y

dyranniad 0 £10,000 ar gyfer
adnewyddu goleuadau
cyhoeddus mewn ardaloedd
gwledig j'w ddosbarthu fel a
ganlyn.

Nantlle 2,700, Seion 600,
Caeathro 1260 a Llanrug 1650 er
mwyn cwblhau. Waunfawr 300,
Bontnewydd 300. Tregarth a
Mynydd Llandegai 3190.

BORE COFFI
8ydd Pwyllgor Merched
Arlon 0 Blaid Cymru yn
cynnal Bore Coffi yn yr
Ystafell uwchben y Ilyfrgell,
Alit Pafiliwn, Caernarfon,
dydd Sadwrn, Tachwedd 22 0
10.30 hyd 12 o'r gloch. Bydd
yno fyrddau gwerthu bwyd,
cacennau ac anrhegion a
hefyd cynhelir raffl.
Croeso cynnes i bawb.

•

Cynhaliwyd cyfarlod ddiwedd
Medi gan Fudiad Ysgolion
Meithrin, rhanbarth Arlon yn
ysgol Pendalar, Caernarlon.
Cafwyd anerchiad gan Margaret
Bi rd, cynhyrchydd rhag len ni
radio i blant, fel 'Un, Dau, Tri'.
Eglurodd sut yr aethai 0 gwmpas
y gwaith 0 ddewis testunau a
chaneuon ar gyfer plant 0
gwmpas y pump oed.

Paratowyd paned a chaeennau
blasus gan aelodau 0 gylch
Caernarlon.

Cynhelir y eyfarlod nesaf ar
Dachwedd 13 yn ysgol y
Garnedd, Bangor, pryd y ceir
anerchiad gan Jane Richards,
athrawes Babanod Porthaethwy.

MEITHRIN

CLwe CANT - Awst. Gwyn Davies -
£8; Dafydd Iwan - £3.50; Mrs
Mwynwen Jones, (2.00
Medi: Gareth Jones - (8; Mrs Mary
Davies: £3.50, Mrs Gwenarys Jones,
(200.
Hydref. Marilyn Roberts - £8. Nan
Huws Roberts, (3.50. Irene Rob£2.

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

neu Bangor 51981

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y BO . . .

ddiolch i bawb am eu rhoddlon a'u
dymuniadau da ar achlysur eu
priodas.
EISTEDDFOD ARDAL Y WAUNFAWR
- Cynhelir yr Eisteddfod uchod yng
Nghapel MC Croesywaun, ddydd
Sadwrn, Tachwedd 8. Bydd cyfarfod
y prynhawn yn dechrau am un o'r
gloch. a chyfarfod yr hwyr am 5.30.
Ysgnfennydd yr Eisteddfod yw Mrs
Rose Ann Hughes, 15 Tref Eihan.
(ffon 519).
NEUADD Y PENTREF - Mae'r
pwyllgor wedi cytuno ar eu
cynlluniau terlynol ae fe gyflwynir y
rhain I gyfarfod cyhoeddus yn
neuadd yr eglwys ar nos Fercher,
Tachwedd 12 am 7.30.

Bydd y pwyllgor yn cyflwyno eu
argymhellion, a gofynnir am sel
bendith y pentref Os mal'r
penderiyniad fydd bwrw 'mlaen a
cbodi neuadd, yna bydd y pwyllgor
yn amlmellu nifer 0 gynllunlau y
maent wedi'u trafod ar sut y geilid
codi'r arian anqenrheidiol.
PLAID CYMRU - Aeth nifer 0
aelodau'r gangen l Bort Talbot yn
ddiweddar i ymuno gyda gorymdaith
o dros fil 0 boll alw am fwy 0 waith i
Gymru. Cytunwyd ar raglen y
flwyddyn 80-81. Bydd yn cynnwys y
Ffair Nadolig ar nos Wener, Rhagfyr
5, trafodaeth ddi qwvd dta da u 'r
gynhadledd flynyddol; noson lawen;
dadl wleidyddol; cawl a chan; cwis a
ffug-steddfod gyda changhennau
eraill; taith gerdded a bariciw,
Gwahoddir unrhyw un sydd eisiau
ymuno Igysylltu gyda Keith Owen, yr
ysgrifennydd aelodaeth, neu unrhyw
eelod o'r pwllgor
MERCHED Y WAWR - Cynhallwyd
cyfarlod cyntaf y tvrnor newydd nos
tau, Medl 25 yn Neuadd yr Eglwys.
Croesawyd yr aclodau gan y Ilywydd.
Mrs Rhlan ElliS, a chyflwynodd y gwr +-------------
gwadd, y Dr Deree llwyd Morgan.
Diolchodd Mrs mMary Vaughan
Jones I Dr Morgan am sgwrs
ddiddorol a hwyliog ar y testun
'Merched a Rhyw Adeg y Oiwygiad'

Enlllwyd y raftl (a roddwyd gan Mrs
Bet Hughes) gan Mrs Nan
Hughes-Roberts Mrs Glenys Jones a
Mrs Irene Roberts fu yn gofalu am y
te.

Mae'r cyfarfod nesaf j'w gynnal
nos lau, Hydref 30 yn Neuadd yr
Eglwys pryd y cahNyd noson yng
nghwmnl Madam Sera. Fe drefnir
cystadleuaeth ar y testun 'Calan
Gaeaf' ar gyfer y eyfarfod yma, a
bydd casgliad (yr elw at yr hen oed)
yn ystod y cyfarfod.
CINIO NADOllG - Bydd cinio Nadolig
Merched y Wawr yng ngwesty'r
Foelas, Llanrug nos lau, Tachwedd
27. Rhagor 0 fanylion gan Mrs Olwen
Williams, Llidlart Gwyn, neu Mrs
Lltnos Cadwaladr, 3 Glyn Aton

Gwenno Owen ae Arwel Lloyd 0
Benygroes ar achlysur eupriodas.
Mae Gwenno yn un 0 werthwyr
ffyddlon yr Eeo. Ein dymuniadau
gorau i'r ddau.

SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarfod mis Hydref o'r
Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Hydref 2, gyda Mrs C.A. Jones yn
Ilywyddu. Croesawodd Mrs Roberts,
Mrs Gwen Jones a Mrs Berty Hughes
fel ymwelwyr ,'r Sefydliad.
Croesawodd Mrs Parry Williams yn
61 ar 01 ei gwaeledd, a mynegodd ei
balchter fod Mrs Morgan Jones yn
gwella Dymunodd siwrnai ddai Mrs
Katie Jones a'i gwr, sydd yn mynd ar
ymweliad, a'u merch i Ganada.
Llongyfarchodd aelodau'r Eglwys ar
Iwyddiant yr vwth no s dathlu
canrnlwvddiant St loan. Y wraig
wadd am y noson oedd Miss Matt
Pritchard. Cafwyd sgwrs ddiddorol
gyda sleidiau ar ei hymweliad a
Chanada Diolchodd Mrs Alice
Johnstone rddr. Enillodd Mrs C.A.
Jones y raffl a Mrs Mayhall a
gyflwynodd y blodau ar fwrdd y
lIywydd. Cynhehr Noson Lawen gan
Sefydliadau y Merched yn Neuadd yr
Ysgol, Penygroes, nos Wener,
Tachwedd 14 Mynediad am ddim.
Cynhelir y cyfarfod nesaf o'r
Sefydliad sef y Cyfarfod Blynyddol,
nos lau, Tachwedd 6 yn Neuadd yr
Eglwys.
LLONGYFARCHIADAU -IDelyth Ann
Wilhams, Coed Gwydryn ar ddathlu
ei phen-blwvdd yn un ar huqaln
GENEDIGAETH - llongyfarchiadau i
Steven a Carys Jones, Saron Wen ar
enediqaeth merch - Sian, chwaer i
LIYr.
YN YR YSBYTY - Drwg gennym
ddeall bod Nan Wyn Jones, Tan y
Fron yn yr ysbyty. Hefyd fe syrthiodd
.Mrs Evans, Manchester House yn y ty
a rhorri ei choes, ac aethpwyd a hi i'r
ysbyty. Cyfarlu Gareth Griffiths, 11
Bro Waun a damwain a thorrodd
yntau ei goes Anfonwn ein cofion
cynhesaf at y tri, gan ddymuno
gwellhad buan iddvnt.
PROFEDIGAETHAU
Cydymdeimlwn a Mrs Edith Ellis, Min
y Nant, Mrs Ananwen Thomas, Bro
Waun a Mr Gwilym Madoc Jones,
Bro Waun ar golh eu chwaer sef Mrs
O.R. Parry, Cricieth Cydymdeimlir
hefyd a Mrs Olwen Owen, 18 Tref
Eilian ar golli ei chwaer, Meira Jones
o Bwllheli.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Helen
Jones, 7 Dol Erddi. ddiolch yn gynnes
iawn i bobl yr ardal am y
1I0ngyfarehiadau a'r rhoddion a
roddwyd i'w mab Lllfon Gwynedd
Jones ar pi Iwyddiant yn yr
arholiadau I gael mynediad IGoleg y
Brifysgol. Bangor.

Dymuna Mr a Mrs Arwel Lloyd,
(Arwel a Gwenno) 2 Elltan Terrace,

Ymholer a:
Y FEUNHELI 670 861

AR WERTH
Beic Hotan, 3 ger ieneth 0 13 i
fyny. Beic iHogyn neu Hogan,
3 ger 0 10 i fyny; Beic Hogan, 0
8 i 10. Beic Hogyn 0 8 i 10.

Metal Detector - C-scope
TR80

NAWDD
CYMDEITHASOL
- NEWIDIADAU

Atlnwyl Olygydd
o g anl y ni a d i broblemau
diweichdra, chuiyddumt ysol ac
economi sy' n diryuno y mae nifer
cynyddol 0 bobl yn gorfod dod t
ddibynnu yn rhannol neu'n gyfan
gwbl ar nauidd cymdeuhasol. Ym
mis T 'achuiedd gwelir neundiadau
mauir yn digurydd yn y Cynllun
Nawdd Cymdeithasol, Effeithir ar
gymusysterau pobl i dderbyn y
nawdd a hefyd ar y swm 0 arian a
ddetbyniant. Bydd ,nwy 0 bobl yl1
gorfod dibynnu ar Fudd-dal Atodol
(Supplementary Benefit). Felly sur
geuxh chi etch effeithio? A betk a
olyga i Olgedd CY11zru yn
gyffredinol?

I ateb rhai o'r cuiestiynau hyn
cynhelir gv.;eilhd_y undydd trwy
gyfrwrlg y Saesneg yn Neuadd y
Dref, y Rhyl, ddydd Sadwm,
Taehwedd Iaf, 19800 II hyd 5 y
nos. Pwrpas eyntaf y gweithdy
yw eeisio egluro'r prif
newidiadau yng nghyfraith y
CynJJun Nawdd Cymdeithasol
a'r modd y gweithredir ef. Yn
bwysicach trafodir goblygiadau'r
newidiadau hyn. Yn yr ail Ie ceir
sgwrs yn dangos pa wasanaethau
sydd yn bod eisoes isierhau bod
ymgeiswyr yn derbyn yn llawn yr
hyn y mae ganddynt hawl iddo.
Gyda hyn yn gefndir y gobai[h
yw y gellir llunio cynllun i geisio
hybu ac annog pobl j gychv;ryn
Canolfannau Hawliau LIes
(Welfare Rights Centres) ledled
GogJedd Cymru. Bydd yn bwysig
i grwpiau tebyg gadw eysylltiad
hefo grwpiau a ffurfiwyd eisoes a
h efy d unigolion s yd d a
diddordeb yn y maes. Gellid
cynnal cyfarfodydd er mwyn eu
hysbysu yngJyn ag unrhyw
ddatbJ}·gaidau.

Fe'eh gwahoddir chi yn
gynnes i'r eyfarfod hwn ac efallai
y gellwch son wrth unrhv\v un

•
arall y tybiech y byddai 0
ddiddordeb iddynt. Anfonw~'d
gwahoddiadau i undebau lafur,
cyrff gwirfoddol, y pleidiau
gwleidyddol a ehyrff statudol.

Diolch yn fawr.
Yn gywir iawn,

Canolfan Hybu G\vaith Gogledd
Cymru.

LLYTHYRAU (Parhad 0 dud. 2)
gwneud yrndrech i scfydlu
cwrnniau drarnau yn eu gwahanol
ardaloedd.

Yr eiddoch yn gywir,
Charles A. Hogg,

Prif Swyddog,
Cyngor Gwasanaethau

Gwirfoddol Clwyd.



DIOLCH Dymuna Carys Williams, dderbvniodd yn ystod ei hymweltad
11 High St., ddiolch i'w Hrindiau, a'r ysbyty yn ddiweddar. Diolch yn
teulu a ph obi yr ardal am y cardrau ae fawr i bawb. ga n
anrhegion a'r arlan a dderbyniodd yn MERCHED Y WAWR - Cvnhallwvd Tecld R b rt
ystod ei hymweliad a'r ysbyty yn cyfarfod cyntaf y tymor yn Ysgol egl 0 e s
ddiweddar Gwaun Gynfi nos Lun, Medi 15. Bydd y flwyddyn nesaf, 1981, yn
PLAID CYMRU - Cynhaliwyd LIYII'Jyddwydy cyfarfod yn hynod 0
pwyllgor o'r gangen yn ystafell y ddeheuig gan y lIywydd newydd, Mrs flwyddyn arbennig iawn i'r
Seindorf, nos Lun, Hvdref 20. Megan Morris. Croesawodd yr holt Demograffwyr. "Pwy yw
Penderfynwyd cynnal pwyllgor aelodau gan roi croeso arbennig i rheini?" medda' chi. Rhain yw'r
blynyddol y gangen yn ystafell y MISS Priscie Roberts lIywydd eyntaf y bobl sy'n astudio Poblogaeth, a'r
'Bandroorn', nos Fawrth, Tachwedd gang en a fu'n absennol or . h D ffi

7 ' I h T rfy' cyfarfodydd am amser rna ith enw ar eu gwan yl.V cmogra 1.11 am 0 r 9 oc. aer e nrur am
bresenoldeb yr aelodau yn yeyfarfod oherwydd anhwylder. Anfonwyd Y Cyfrifiad (Census) fydd yn
hwn. Clwb Cant mis Hydref, rhif 16: cofion at yr holl aelodau sydd yn mynd a'u sylw y flwyddyn nesaf-
£15 Mrs Metra Jones, Pentre Helen. wael. Llongyfarchwyd y plant a fu'n )' cyfrif a wneir gan y llywodraeth
Rhif 118 £10. Cynghorydd Jacob IIwyddiannus mewn arholiadau a bob deng mlynedd.
James, Regent House. llonqvfarchwvd Mrs Beryl Hughes ar did

briodas y ferch Croesawyd gwestai'r Mae poblogaeth wedi ennyn -DIOLCHIADAU - Dymuna Helen,
Caradog a Gwilym ddiolch yn fawr i noson sef Mr Gwilym Owen, HTV a dordeb Ilywodraethau'r byd ers
bawb am bob eydymdeimlad a cahfwyd noson hynod 0 ddtddorol canrifoedd. Onid trwy wybod
ddangoswyd tuag atynt yn eu ganddo yn son am ei brofiadau faint 0 bobl sydd mewn gwlad a
profedigaeth 0 goll' eu tad, Mr R.J. helaeth yn ei waith fel gohebydd a thref y gall unrhyw lywodraeth
Thomas. 2 Bron Helen, Clwtybont. chynhyrchydd rhaglenni teledu.
Diolch am y blodau, lIyhtyrau, Talwyd drotchtadau cynnes iawn i Mr godi trethi a cheisio gofalu am
cardiau a rhoddion a dderbvruwvd. Owen gan Mrs Margaret Griffith. anghenion ei phobl? A hanes
Diotch am y blodau, Ilythyrau, Mwynhawyd paned 0 de a bisgedi a cyfri poblogaerh yn 61igvfnod yr
cardiau a rhoddion a dderbyniwyd. drefnwyd gan Mrs Gwladys Jones, Hen Destament. Cawn hanes y
Diolch arbenniq i'r meddygon teulu a Mrs Margaret Thomas, Mrs Medwen D f dd hif I 1

Griffiths a Mrs Gwen Hughes. Brenin a y yn r 110 srae 0meddygol a gweinyddesau Ward D W d
Dwyfor ysbyty Mon ae Arfon, Rhoddwyd y raftl gan Mrs Dilys Fersheba i dan. c yn yn
Bangor Hughes ac fe'j henillwyd gan Miss ddiweddarach, onid i gael eu
Dymuna Mr Robert Williams, 4 Tai Kathleen Jones. cyfri a'u trethu gan filwyr Rhu-

Caradog, a', teulu ddiolch am bob Trefnodd Mrs Gwen Hughes a Mrs fai dd i f if M· J ff
Medwen Griffiths i holl aelodau 31n, oe 1 gy n air a osearwydd 0 gydymdeimlad a di ithi . F hi hMerched y Wawr fynd i Theatr we 1 tei 10 1 et e em panamlygwyd tuag atvnt ar qolli mam Mr

Will i a m s y n d d iwed dar. Gwynedd i weld Buqerlio'r Gwenith anwyd Crist? Y n dilyn y gores-
Gwerthfawroqwvd yn neilltuol y Gwyn. Mwynhawyd y noson yn fawr gyniad Normanaidd wcdvn yn
rhoddion a dderbyniwyd ganddynt iawn a mawr yw'n diolch i Gwen a 1066, un o'r pethau cyntaf a
tuag at Gronfa Ymchwil i'r Caner, a'u Medwen am drefnu gwibdatih mor wnaeth v Brenin William Gone-
galluogodd i anfon £22 i'r Gronfa bleserus inni. .
honno. OIOLCH- Hoffai Gwyn ae Eleri Morris wcrwr , ocdd gorch ..myn i'w wei
Dvmuna Marion Williams, Arfon a'r plant ddiolch yn fawr iawn i'r sion fynd 0 arngylch y wlad i

Houso ddiolch i'w theulu. ffrindiau, teulu. ffrindiau a chymdogion am eu gyfri'r holl bobl, a'u hciddo, gan
cvrndoqion ae aelodau'r Se,ndorf am carcdigrwydd ar eu hymadawiad i gynnwys eu hanifeiliaid. 'Roedd
y~~C_a_r_d_i_a_u~a_'_r~a_n_r_h_e~g_io~n~a~_E_d_r_n_o_n_to_n_,_c_a_n_ad_a_.~~~~~~~ybre~n am gael gwybod sut

\vlad yr oedd wedi ei meddiannu.
Croniclwyd y eyfr yn yr enwog
lyfr) Y' 'Domesday Book' - yr cnw
vma wedi ei roi arno bryd hynny-
gan bobl y wlad oherwydd eu bod
yn credu fod diwedd y byd wedi
dod i'\v rhan.

Y n y ch \varler oJaf 0 'r
ddcuna\vfed ganrif mae'n debyg
}' daeth yr angen 0 ddifrif i gyfri'r

I boblogaeth. Yr oedd } Chwyldro
Diwvdiannol ar dro a'r bob-

J

logaeth yn dechrau s}rmud i'r
canolfannau gwaith newydd a
d}'fodd dros nos mcgis yn et sgil.
Yn dilyn c)'hoeddi lraetha\vd ar
boblogaeth ym 1788 gan We o'r
cn",' Mallhus, penderf}lnodd
llyv.'odraeth Addington baratoi'r
Cyfrifiad swyddogol cynta[ ym
Mhrydain. Rhoddwyd y gwaith 0
drefnu'r cyfrifiad cyntaf hwn ym
1801, i was sifil galJuog o'r enw
Rickman. Cyfrifiad syml
ydoedd. Yr oedd )' llywodraeth
am wybod tri pheth: Yn gyntaf,
maint a dosbarthiad y boblogaeth
trwy'r \\'lad. Yn ail, y nifer 0 dai a
phobl yn byl.v ynddynt a thai
g\\'ag, ac yn olaf, y nifer 0 bobl a
weithiai ar y tir, mewn masnach,
ac )In cynh}'rcbu nwyddau mewn
ffatrioedd neu yn eu cartrefi.

Rhifau yn unig oedd eu hangen
a defnyddiwyd swyddogion y
Plwyfi i wneud y g\vaith am dal
bychan. Wedi iddynt ymweld a
phob ty yn y Plwyf ar un noson
arbennig, a chasglu'r \vybodaeth,
anfonwyd y ffigurau tr\vy law'r
Ustusiaid Ileol i'r Sencdd.

Gyferbyn: Dalen 0 gyfrlflad 1871·
Plwyf Llanddelnlolen.

Gofynnwyd yr un tri chwestiwn
wedyn yrn 1811, 1821,ac 1831,a
chasglwyd y ffigurau yn yr un
drefn. Yna yrn 1841, daeth
newid. Pasiwyd deddf Gofrestru
Gyffredinol ym 1836 a daeth
gwasanaeth rhad y swyddogion
Plwyfi i ben 0 ganlyniad i ddeddf
Diwygio Cyfraith y Tlodion ym
1834. Penderfy nwyd ethol
swyddogion pwrpasol i gasglu'r
wybodaeth 0 hyn allan, ac am y
tro eyntaf yr oedd gofyn iddynt
ysgrifennu mwy 0 fanylion 0
lawer ar ffurflen, er enghraifft,
enwau'r tal neu'r styrdoedd
enwau a chyfenwau'r bobl, eu
statws briodasol, eu hoed, eu
gwaith a'r lle'u ganwyd.

Dyna fu'r dref wedyn bob
deng mlynedd, ond yn y ganrif
hon rnae'r ffurflen wedi cynyddu
yn ei chyrnhlcthdod a'i chwcs
tiynau ac yn debygol 0 wneud
hynny bob degawd 0 hyn allan.
Y s gwn ibeth fvdd y llywodraeth
eisiau wybod gennym yrn 1981 a
beth fydd main t v ffurflen? Mae
un peth yn sicr. Chawn ni'r
cyhoedd ddim gw e l d yr
ystadegau i gyd, hyd nes }' bydd
can mlynedd wedi mynd heibio,
ond fe gawn weld y wybodaeth a
gasglwyd rhwng 1801 ac 1871 yn
awr. Mae copiau 0 bob cyfrifiad
iJw gweld ar fcicroffiJl11iau )'n yr
Archifdai Ileal neu yn y S\vyddfa
Gofnodion Cyhoeddus yn Llun
dain. !'r hanesydd lleol, dyma
ffynhonnell ddiddorol, oher
wydd ar ffurflenni'r Cyfrifiad }'
mae nifer 0 ffeithiau eilhaf cywir
am natur poblogacth oro ganrif a
mwy ~'n 01.

Ycb}'dig ddyddiau }'n oj cefais
l.vahoddiad 1 rOl sg\vrs i aelodau
Clwb }'r Heul\\·en ym mhentref
Penisa'r\vaun. Dangosais
ychydig 0 ffurflenru cyfrifiad
1871 0 ardal Dyffryn ~antlle
iddynt. Gofynnodd un aelod imi
a fuasai'n bosib cael gweld pl.'.'}'
oedd yn b}'\\i yn ) 'StablauJ neu
Craig y Ddinas, i rOl yr en\\' iawn
ar y lIe, gan mlynedd yn 01. Fe
gefais gopi o'r rhan perthnasol 0
gyfrifiad 1871 PI\vyf Lland
deiniolen )'n yr Archifdy yng
Nghaernarfon a dyma j chi P\V)'
oedd yn cartrefu )'n y 'Stablau'
bryd hynn)'. 1\1aeJn sicr fod
teuluoedd rhal o'r bobl hyn 0
gwmpas y fro 0 h}'d. Rhowch
\vybod jJr 'Eco' os ydych yn
gweld enw etch hen daid neu'cb
hen nain ymhlith }Tren\vau. Beth
am gael dipyn o'u hanes gen
n}'ch? Diddorol yl.V syl\vi ynte
fod vna nifer 0 "'mfud~'vr 0 Fon- . .
\vedi cartrefu yn y 'Stablau' gan-
rif )In 01. Fedr\vch chi weld ryw
beth cliddorol arall wrth edrych
ar yr enwau? Byddwn yn faleh 0
gael eich s)11wadau.

Tegid Roberts

PWY FYDD YMA
'MHEN CAN MLYNEDD

pantomeim Bynsan Bine
YSGOL FEITHRIN Cafwyd Bore
Coffi IIwyddiannus lawn yn y neuadd
fore lau, Hydref 16 pryd y gwnaed elw
o f38. Enlllwyd y raffl gan Mrs Wil
liams, 11 Cremlyn a Mrs Val Jones,
Slad Eryri. Mae'r Pwyllgor yn ddiolc
hgar iawn am y gefnogeth gafwyd.
Cofiwch am y RaHIfawr sydd a gwob
rau 0 £15, flO a £5 i'w dynnu ar Rag
fyr 18
Mae rheolau pendant yn dweud na

chaniateir ond 20 0 blant yn yrysgol.
Gan fod 18 ar y lIyfrau yn barod ni ellir
derbyn plentyn dan ddwy a hanner
tan fis lonawr. Os oes mam a diddor
deb i yrru ei phlentyn i'rysgol feithrin
rhowch yr enw iMrs Ann Parry, Waen
Deg os gwelwch yn dda.
CYDYMDEIMLO- Ar Fedl 26 bu farw
Mrs Eltzabeth Richards, 15 Bro Rhos
yn 86 oed. Estynnir ein cydymdeim
lad i'r teulu yn eu profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU - I John
Elwyn Williams, 18 Stad Eryri argael
gradd Meistr Addysg ym Mhrifysgol
Bangor. Mae Mr Williams yn ben
naeth Adran Fywydeg Ysgol Tryfan,
Bangor. Mae Mr a Mrs Williams bel
lach wedi symud i fyw i Lan
fairpwllgwyngyll. Dymunladau
gorau iddynt yn eu cartref newydd.
LLONGYFARCHIADAU-I William W.
Owen, Westleigh Tan y Buarth a fu
yn dathlu ei ben-blwydd yn 21 oed ar
Hydref 10
CLWB Y RHOS - Cafwyd noson

agoriadol ddifyr iawn i dymor
newydd Clwb y Rhos Llywyddwyd y
noson, a oedd yng ngofal Collwyn
Williams, gan y lIywydd newydd, Mr
Ronnie Williams, Selon. Soniodd Col
Iwyn, yn ddtfyr iawn. am ei yrfa a'i
waith gyda'r frigad dan yng
Nghanolbarth Lloegr a Gwynedd.

GWASANAETH DIOLCHGARWCH
YR YSGOL - Cynhaliwyd y
gwasanaeth yn yr ysgol ddydd lau,
Hydref 16. Y POarch S.O. Hughes,
sy'n un 0 Iywodraethwyr yr ysgol, a
fu'n sgwrsio a'r plant. Casglwyd
f10.00 tuag at Gymdeithas Deillion
Gogledd Cymru.
YR LJRDD- Bydd Adran yr Urdd.
Bethel yn cymryd rhan yng
Ngwasanaeth Sui yr Urdd eleni ar
Dachwedd 16. Cynhel,r y
gwasanaeth yng Nghapel Mawr,
Llanrug am 6 o'r gloch. Fe dretnir bws
i fynd 'r plant i Lanrug a bydd croeso
cynnes I bawb i'e Gwasanaeth.

Nos Fercher, Taehwedd 19 bydd
bws yn cychwyn 0'( ysgol am 6.30 I

fynd a phlant yr Urdd I Fangor i gael
golwg ar yr Orsaf Dan yno. Gan y
bydd ymarfer ym Mangor pob nos
Fercher, disgwyli r cael "sioe" gwerth
ei gweld. Gofynnir i'r plant gyfrannu
20c yr un tuag at gost y bws.
Mae 120 0 seddi wedi eu clustnodi

ar gyfer plant Bethel ym Mhan
tomeim Cwmni Theatr Cymru ar nos
Wener, lonawr 9, 1981 Bydd toeyn i'r
pantomeim yn costio £:1.20 a gofyn
nir i bob aelod sy'n dymuno dod i'r
pantomelm roi eu henwau a'r tal i
Anti Fanny cyn diwedd Tachwedd.
Syr WymH a Phlwmsan fydd ser y
pantonleim eleni ae yn 61 bob s6n
hwn fydd y pantomeim gorau eto
MERCHEDY WAWR - Nos Fercher,
Hydref 9 cafwyd noson ddifyr yng
nghwmnt Mr John Hugh Hughes,
Llys Myfyr. Cafwyd nlfer 0 storiau
difyr a hefyd eglurhad acystyr enwau
lIeoedd Cyfrannwyd £76, elw S.oe
Ffasiynau Antur Aelhaearn i Gronta
Rhian Wyn Diolch i bawb am eu cef
nogaeth. Mae'r gangen hefyd yn
trefnu i Theatr Bara Caws ddod i'r
Neuadd yn ystod mis lonawr gyda'u
4

BETHEL
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YFrenhines Betty (Brenhines y Dath/u, Penisa'rwaun). gyda'i gosgordd, sydd
yn cynnwys rhe! pob/ sydd erbyn heddiw yn 8m/wg ym mywyd y eylch - 0"
ystafell athrawon i'r gegin ysgo/!!

Diolch i Mrs Ad/am, Penisa'rwaun am y I/un.

Pryd gorau'r fro.

45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Fton: PADARN 278

I DDATHLU DIWEDD Y RHYFEL

Mynnwch y gorau
a dewch atom nit

PEN CIGYDD Y FRO!

Wavell
Roberts
CIGYDD

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 3574

gan
YN AWR

•

CYW IAR
a PHOB MATH
o GIGOEDD

ERAILL

TWRCI
NADOLIG

a'ch

Brysiwch!
Archebwch eich

~o.:( tM:Utn.
"",.~ 0'"-_.- •• .1 .I.

A yw'n wir fod aelodau'r heddlu
yng Nghaernarfon yn gwrthod
siarad Cymraeg?

Pan wrthododd gyrrwr car a
rhoi manylion i blisman yno'n
ddiweddar am nad oedd yn
fodlon siarad Cymraeg,
anfonwyd am y 'swigan Iysh'

Ai dyma'r tro cyntaf i rywun
orfod chwythu i'r cwdyn plastig
am fynnu siarad Cymraeg?
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Atebion Pos hydref (52)
Y rhifau ar y cerdyn bingo sy/n adio
i gant yw 53, 17,15,9 a 6.

hefyd )' darganfuwyd aur yn
Nyffryn Sacramento, a
chychwyn y Rhuthr Aur i
Galifornia.

Dyma gefndir hanesyddol y
dref fechan a el\vir yn RUTH, ar
lannau Afon Mad ym Mbarc
Coedwigacth Cenedlaethol
Trinity. ~isefydlwyd swyddfa
bost yno hyd 1904, ond y mae
en\v'r dref yn coffan merch o'r
cnw RUTH ~\1cKnight; un o'r
teuluoedd cyntaf i ymsefydlu yn
yr ardal.
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POSAU DYFRIN Y DEWIN
Faint 0 cnwau anifeiliaid gwyllt Prydain sydd wedi eu cuddio yn y
sgwar isod? Anfonwch yr atebion cywir gyda'ch enw a'ch cyfeiriad i
DYFRIN Y DEWIN, GWASG GWYNEDD, CAERNARFON
erbyn l....achwedd lSed. Bydd gwobr i'r atcbion cywir cyntaf a dynnir
o her ~, dewin!

-

LLUN I'W LIWIO

Bathodynau
Crwn ar
gyfer ...

PWY svnn AR Y MAP?
Ym 1846, yn ystod Rhyfcl
Mecsico , cyhoeddwyd California
yn Werinlywodraeth gan
yrnfudwyr o'r America. Yn
ddiweddarach, daeth California
vn rhan 0 Unol Daleithiau'r
J

America, a chadarnhav..'yd hyn
gan gytundeb a arwyddwyd }'n
1848. Yn y O\v),ddyn honno

byddai Barti Ddu yn Iladrata
oddi ar goets arall mewn ardal rai
milltiroedd i ffwrdd!

Ond d yw e d ir fod pob
drwgweithredwr yn gwneud
camgyrneriad unwaith, a dyna
ddigwyddodd iBarti Ddu hefyd.
Gadawodd hances boced ar lawr
wrth ochr llwybr ar 61 lladrata
oddi ar goets. Dacth ditectifs
Wells Fargo 0 byd i'r hanccs a
dyna ddechrau helfa a barhaodd
am amser rnaith. 'Roedd marc
arbennig ar yr hances, sef y marc
a roddwyd arni wedi iddi gael ei
golchi rnewn 'laundry'. Y marc
oedd FX-07.

Bu'r ditectif vn holi mcwn 91 0•

wahanol dai golchi cyn dod ar
draws yr un a fu'n gyfrifol am
olchi hanccs Barti Ddu. Ty
golchi ydoedd mewn ardal ar
gyrion tref San Francisco. Enw'r
cwsrncr a roddodd yr hances i'w
golchi oedd dyn busned o'r cnw
Mr Charles Bolton. Aet h y
ditectifs i'w gartref a'i holi.
'Roedd yn wr busnes
llwyddiannus iawn, ond byddai i
ffwrdd oddi cartref vn amJ iawn

J

ohcrwydd narur ei waith yn
cdrych ar 61 buddiannau'r
gweithfevdd aur. Buan iawn y
darganfu'r ditectifs mal ei unig
wairh ocdd dwyn yr aur , ac fe'i
harcstiwvd. Treuliodd Barti Ddu

o

chwe mlynedd yng ngharchar am
ddwyn oddi ar ~' Wells Fargo.
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GWASANAETH
NEWYDD
YNG
NGHAERNARFON

VR HEN FARCHNAD, STRYD V PALAS
CAERNAR FON (Ff6n: 5262)

Mae'n siwr fod llawer ohonoch
wcdi clywed am Barti Ddu y
rnor-leidr 0 Gyrnru, ond sgwn i
faint sydd wcdi clywcd am y Barti
Ddu arall, sef lleidr pcnffordd 0
Galifforrua?

Yn ystod ail hanncr y ganrif
ddiwethaf, 'roedd llawer 0 bobl
yn rnudo i'r America i gychwyn
bywyd newydd. Dyna'r adeg pan
ddcnwyd l law er 0 bobl i
Galiffornia yn y gobaith 0
ddarganfod aur a gwneud eu
ffortiwn. Yn ystod y cyfnod hwn
sefydlwvd cwmni cnwog Wells
Fargo, a oedd vn gyfrifol am y
gwasanacth post cyntaf yng
ngorllcwin America. Yn ogystal a
chario Ilythyrau, 'rocdd y cwmni
hefyd yn cario llwch aur o'r
gweithfeydd yn 61i'r dwyrain i'w
bwyso a'i brisio. Fel y cvnyddai'r
busnes, fell} hefyd )' cynyddai'r
siawns i'r cwrnni gael colledion
oherwydd Iladron.

Un o'r lladron a achosai Iawer 0
drafferthion i'r cwmni oedd gwr
a gafodd ei alw'n Bani Ddu gan. .,yrrwyr )' goets a ganai r aur.
Byddai bob amser vn gwisgo
dillad du , ac vn cuddio'i wyneb a
rnwgwd duo Buan iawn y Ucdodd
v: hanes am Barti Ddu , 'it Ileidr
o

na allai hyd yn oed y Wells Fargo
mo'i 0rchfygu .

B}'ddai iBarti IDdu bob arnscr
yn gwcithio ar ei ben ei hun, gan
gamu allan 0 tlacn y gocts mewn
mannau a nghysbell. Anclai ei wn
at yrrwr ~' goets a'i orfodi i aros;
ac yr oedd yn amhosibl bron
saethu'n 61 ato , oerhwvdd ei fod•

yn defnyddio ceffyl blaen y goets
i'w gysgodi. Taniwyd arno'n
ami, ac fe'i hanafwyd droeon,
and parhau iddwvn yr aur a wnai
Bani Ddu. 'Rocdd yn amlwg ei
fod yn adnabod ,. \vlad 0 amgylch
)"n dda 13\Vll, ohcr\vydd pan
fvddai ditcctifs v \"{TcllsFargo yn
ch\\'ili() amdano me\\'n un man,

• • •BARTl DDU 0
GALIFFORNIA!

Sylwch fod y teitl yn aros yr un
faih hyd yn oed ar ei ben i lawr!

EURIG WYN
Am fwy 0 fanylion a samplau cysyiller ag:

Clwb Rygbl/TIm PeldroedjCymdeithas
Grwp Pop/Clwb Gwerin/Papur Bro
Siop/Busnes/Swyddfa, etc, etc

06190 0 CHWECH I
NAW DEG!

-~~-----
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Ffon : Portdinorwic 670882

Perchennog : J. Evans

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHEll

Diolch i'r cyfeillion canlynol am
eu rhoddion hael:
£2.00: Mrs Katie lloyd, Hughes, 2
Maes Eilian, Dinorwig. Mrs
Megan Williams, Tan-y.gaer,
Llanrug, Di-enw, Deiniolen.
£1.00: Mr E.O. Thomas, Llan
beris. Miss J. Williams, 39 Pen
nant, llangefni. Mrs M. Evans,
Maes y Dref, Clwt y Bont. Mrs
Helen Jones, 7 Dol Erddi, Waun
fawr.

RHODDION

YR YSBYTY - Aethpwyd a Mrs laura
Roberts, Bron Gynfl i ysbyty Mon ac
Arfon, am driniaeth wedi anafiadau
yn ei chartref. Erbyn hyn, aeth am
seibiant at ei merch yn Rhiwlas.
Aderiad buan iddi. Bu Mr Gwilym
Davies, 10 Bro Elidir, am driniaeth
feddygol yn Ysbyty Mon ac Arlon. Da
ei weld wedi dod gartref ae yn gwella.
Pob dymuniad da i'r dytodol.
Aethpwyd a Mrs Ann E. Jones, 3

Bro Elidit i ysbyty Galll y Sil,
Caernarfon, am driniaeth feddygol.
Gwellhad buan iddi. Tra bydd yn yr
ysbyty bydd y bechgyn, David, Alwyn
a Wyn mewn gofal maeth yn
Llanbedr, Harlech.
MARW - Dydd Sadwrn, Hydref 18, yn
Ysbyty Eryri, Caernarfon, wedi
cystudd maith, bu farw Mr Eurwyn
Pleming, 1 Maes Elhan, yn 47
mlwydd oed.
Cydymdeimlir a Mrs M. Pleming, ei

•veddw, Kelvin y mab, a'r ddwy ferch
Helen a Marian, ynghyd a'r
cysylltiadau teuluol yn eu
profedigaeth.
CYMDEITHAS LENYDDOL UNDEBOL
DINORWIG - Oherwydd
amgylchiadau neilltuol gohiriwyd
cyfarfod agoriadol y gymdeithas nos
tau, Hydref 23, hyd Hydref 30, pryd
bydd cyngerdd agoriadol dan ofal
Seindorl arian Deiniolen a'r Cyleh.
DIOLCH - Dymuna Mrs Pleming a'r
plant, 1Maes Erlian, ddiolch 0 galon i
berthnasau, cymdogion a ffrindiau
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd iddynt yn eu
profedigaeth fawr 0 golli priod a thad
annwyl. Diolch yn arbennig i Dr D.
Hughes a Sister Marable am eu gotal
ohono; hefyd i Mr a Mrs R.H. Thomas
a Mrs K. Hughes ac i'r holl
gymdogion a ffrindiau a fu mor
garedig tuag at Eirwyn tra bu yn yr
ysbyty yn ei gartref Bu pob
ymweliad 0 gymorth mawr iddo yn
ystod ei waeledd.

DINORWIG

AR WERTH
N. Hillman Hunter mewn cyflwr
da £890 - Cricieth 2093.

Deirdre Morris, 26 Maes Padarn,
llanberis a Gareth Parry, 2 Bryn Hele,
Llanrug wedi eu priodas ddydd
Sadwrn, Hydref 18 yng nghapel
Coch. (Llun: Gera/lt Llewelyn)

Dymuna Deirde a Gareth ddiolch
i'w perthnasau a'u lIu ffrindiau am yr
holl anrhegion a dymuniadau da a
gafwyd ar achlysur eu priodas.

Llongyfarchiadau i'r parau ieuanc
ar eu priodasau. Hir oes a
hapusrwydd iddynt.

prynhawn yng nghwmni Mrs mary
Lloyd Williams, Llys Awen, Llanrug.
Cyflwynwyd Mrs Williams gan yr
ysgrifennydd, Mr E.O. Thomas a'i
llonqvfarch am iddi gael ei hurddo'n
aelod 0 Orsedd 8elrdd Ynys Prydain
yn Eisteddfod Dyffryn Lliw. Ei hewn
barddol yw 'Marl Rhyddallt'.
Dywedodd, hefyd, fel yr oedd yn
adnabod ei thad, Isaac Lloyd, Glan
Rhyddallt.

Diolchwyd iddi gan Matron A.M.
Jones am brynhawn difyr.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mr a Mrs
W. Thomas a Mr a Mrs E.O. Thomas
(Rallt Goch gynt) am y cardiau,
gelriau cvsurus a galwadau Hon, ar
farwolaeth eu brawd Dick - set R.J
Thomas, 2 Bro Helen, Deiniolen.
LLENG BRYDEINIG FRENHINOL -
Cangen Llanberis a'r Cylch. Sui y
Cofio, Tachwedd 9. Trefn y
gwasanaeth os bydd y tywydd yn
ffafnol fydd gorymdaith yn cychwyn
o'r Llythyrdy ar hyd y strvo Fawr i'r
Ganolfan lie bu'r gwasanaeth.

Os bydd y tywydd yn anftatnol
cvnhelir y gwasanaeth yn y Ganolfan
ae0 flaen y gofgolofn am 11o'r gloch
yn y bore.
RAs - Ers rhai blynyddoedd n'awr
mae Pwyllgor Pel-droad Llanberis. yn
eynnal ras brarmau, bob ddydd Gwyl
Steffan (Rhagfyr 26). Maent wedi
penderfynu eynnal y ras eto eleni,
ond mae prinder pramrau. Apeliant
i'r ardalwyr am hen brarmzu, eu
benthyg, neu eu cael. Os oes gan
rywun bram - cysylltwch B, Mr Arlon
Phillips, 38 Stryd Fawr, Llanberis.
Teliffon: Llanberis 772_
PERSONOl - Dymuna Miss Glenys
M. Parry ddiolch yn fawr iawn i
gyn-ddisgybllon Sant loan am yr
anrheg a dderbyniodd yn
ddiweeddar.
PRIODI - Dydd Sadwrn, Hyclref 11
yng nghapel Preswylfa priodwyd
Sharon Elis, merch hynaf Mr a Mrs
Irfon Ellis, 7 Rhes Efrog gyda Michel
Blanchard, mab Mr a Mrs Robert
Blanchard, Llythyrcly Tanycoed.
Byddant yn preswylio yn Saron,
Bethel.

Dydd Sadwrn, Hydref 18 yng
nghapel Brynteg, Llanybydder,
pnodwyd John Bryn, mab Mr a Mrs
Alwyn Owen, 15 Stryd Siarlot a1-------------
Shirley Jean, merch Mrs Eirwen
Thomas a'r diweddar Mr J. Thomas,
Cilgwyn, Cwmsychnant, Dyfed.

Marcus Robinson i blant yr holl
eglwysi. Eleni cynhaliwyd y
gwasanaeth yn Nant Padarn, ac am y
tro cyntaf ers blynyddoedd lawer
gwelwyd yr adeilad yn lIawn 0 blant a
rhleni. plant bach a phlant hyn yn
eistadd hyd y IIwyfan a'r meinciau a'r
oedeolion yn gorfod sefyll yma ac
acw. 'Roedd yn awyrgylch hyfryd ac
yn dwyn ar got i'r oedolion y
cyfarfodydd diolch 'ers talwm'.
Cafwyd anerchiad addas iawn l'r
plant gan y Parch Hugh John Huhges,
a derbyniwyd rhoddion y plant gan y
Parch Marcus Robinson, ac yn
ddiweddarach cyflwynwyd y cyfan i
Gartref Pengwaith. Cafwyd eitemau
o gan, gan barti o'r genethod hynaf
wedi eu dysgu gan Mrs Ann Pntchard
a Mrs lola Sellars
YN GWELLA - Da deall bod Mr
William Jones, Siop Padarn, gartre ar
01 derbyn triniaeth lawfeddygol i'r
Iwygaid, ac wedi gwella.

Hefyd, Amanda, march hynaf Mr a
Mrs Sellers, Stryd Goodman, hithau
wedi cyhwelyd gartret 0 Ysbyty M6n
ac Arfon ar 01 triniaeth, ac yn gwella.
I'R COLEG - Estynnir dymuniadau da
a phob IIwyddiant i'r cyfryw yn eu
maes addvsqol newydd- Rhian,
merch Mr a Mrs Bryn Parry,
'Mafeking' sydd wedi mynd i
Brifysgol Aberystwyth. Menai Wyn,
merch Mr a Mrs W. Davies, 18 Dol
Elidir. hithau wedi dechrau yng
ngholeg Llandrillo, a Glenda, merch
Mr a Mrs G. Williams, Bod Owen i
Bolytechnig Manceinion i wenud
cwrs mewn cyfrifiaduron
UNDEB Y MAMAU - Ar y 7 o'r mis
diwethaf cynhaliwyd cyfarlod misol
Undeb y Mamau Eglwysi Sant Peris a
Sant Padarn. Llywyddwyd gan y
Canon Alun Jones. Cafwyd
anerchiad ddiddorol iawn gan Mrs
Cragg 0 Fiwmares ar ei ymweliad B
Phalas Buckingham. Oiotchodd Mrs
Dennise Hughes iddi, a Mrs Kathleen
Williams yn ategu Yn ystod y
prynhawn cyflwynwyd anrheg I Mrs
Eddie Jones, 1 Blaen y Odol am ei
gwasanaeth ffyddlon I'r Undeb tros
gyfnod maith iawn.
TRIP I BARIS-'R oedd Bethan, merch
hynaf Mr a Mrs Eurwyn Jones yn un 0
hanner dwsln 0 ddisgyblion Ysgol
Brynrefail Llanrug a fu'n treulio
wythnos ym Mharis gyda'r prifathro,
Mr Elfyn Thomas. OeEHliriddynt gael
wythnos ddifyr, addysgiadol a hefyd
bleserus jawn.
CYDYMDEIMLIT - A Mr Tom Jones,
Stryd Newton, ar golli ei dad yn yr
ysbyty yng Nghaernarfon.

Hefyd, a MrTed Thomas, Ffordd Ty
Du - yntau wedi colli ei frawd yn
Neiniolen.
CLWB Y MAMAU - Anerchiad difyr
iawn a gafodd aelodau Clwb y
Mamau gan Mr Gwynfor Williams a
Mr Paul Jones am Wasanaeth
Ambilwans yng Ngwynedd.
Diolchwyd iddynt gan Mrs Carys
Hughes, y lIywydd.
DYWEDDIAD - Llongyfarchiadau i
Pauline, merch ieuengaf Mr a Mrs
R.H. Williams, 5 Bythynnod y Faenol
ar ei dyweddiad a Dilwyn Griffiths,
Aberffrawd.

Hefyd Linda, merch Mr a Mrs G.
Thomas, Gwynant, Rhes Olgra, a
Gwilym, mab Mr a Mrs G. Davies, 2
Trem yr Wyddfa, Pen-y-Groes.
NOSON GOFFI- Yn y Ganolfan, nos
Fercher, Tachwedd 5 cynhelir noson
goffi gyda stondinau amwyriol
gyda'r elw'n mynd at y 'Liver
Research Foundation'.

Cefnogwch yr ymgyreh yn hael!
PRIODAS - Llongyfarchiadau i'r
parau ieuanc ar eu priodasau. Hir oes
a hapusrwydd iddynt.
CLWB METHEDIG ERYRI- Prynhawn
dydd Llun, Hydref 13 cafwyd
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PLAID CYMRU - Nos lau, Hydref 9
eafwyd noson hapus iawn yng
Ngwesty Bron Eryri yng nghwmni Mr
a Mrs Dafydd Wigley, AS
Mwynhawyd eitemau ar y delyn gan
Mrs Wigley ae adroddiadau a sgwrs
gan Mr Wigley ac adroddiadau a
sgwrs gan Mr Wigley. Dilynwyd yr
adloniant gan bryd 0 fwyd a
gwnaethpwyd y diolchiadau gan Mr
Gwynfor Williams. Enillwyd raffl y
sieri gan Mrs E.M. Jones, Maes
Padarn, e'r siocled gan Mrs George
Parry, Stryd Tyrner. Cyflwynodd Mrs
Parry y siocled i Mrs Wigley i'w roddi
i'r plant yn Vsgol Pendalar,
Caernarfon.
MARWOLAETHAU
Mrs Mary Gwyneth Clowes.
Brawychwyd yr ardatwyr pan ddaeth
gwybodaeth am farw sydyn mor
annisgwyl un 0 blant yr ardal - Mary
Gwyneth Clowes a symudodd gyda'i
phriod i fyw i Fanceinion.
Cydymdeimlir a'i modryb, Miss
Williams Stryd Ceunant ei mab y
meddyg Carl Clowes, a'i merch a'r
teulu.

Mr Robert John WIlliams. Ar 61
gwaeledd hrr a phoenus bu farw
Robert John Williams yn ei gartref
'Kenya', Y Stryd Fawr wedi iddo
gyrraedd ei 80 oed. 'Roedd yn un 0
'hogiau'r' ardal a pharch o'r ardalwyr
yn ei adnabod fel "R.J." Un 0 hen
deulu Mur Cwymp ydoedd ac wedi ei
fagu yn Llamwen Isaf. Saer coed
ydoedd 0 ran ei alwedigaeth, a bu'n
cadw busnes iddo ei hun ar ddechrau
ei yrfa. Ond fel Rheolwr Rheilffordd
yr Wyddfa yr adnabu y mwyafrif ef.
Bu'n hynod 0 garedig wrth ei gyd
weithwyr gan gyflogi gweithwyr lIeol
dymor ar 01 tymor. Aelod 0 eglwys
Nant Padarn ydoedd, a bu'n aelod
ffyddlon iawn yn y gorffenno, yn
ysgrifennydd yr eglwys am
flynyddoedd, yn aelod o'r Pwyllgor
Eglwysi, ac yn Arolygwr yr Ysgol Sui
droeon. Bu'n aelod gweithgar iawn 0
Glwb Drama'r Capel oedd dan
arweiniad y diweddar J.R. Owen,
'Hirfon', nid yn unig fel'actor' ond yn
gofalu am y IIwyfan a'r celfi am
flynyddoedd. Bu gwasanaeth
angladdol yn yr Amlosgfa ym
Mangor ac yna daethpwyd a'i Iweh i
fynwent Nant Peris gyda Canon Alun
Jones yn gwasanaethu. Estynnir
cydymdimlad a'i weddw a'r unig fab,
Hohn yn eu colted.

Mr Peter Angel. Yn frawychus 0
sydyn bu farw Peter Angel, Tai'r
Faenol. 'Roedd yn 71 oed ac yn fregus
ei iechyd ers peth amser. Cymeriad
hynod 0 dawel a eharedig ydoedd, ac
yn barod iawn el gymwynas bob
amser. Daeth i'r ardal gyda'i rieni i
gadw busnes, ac wedi eu colli
cadwodd ef a'i briod, Mary fusnes yn
'Snowdon Valley' hyd el ymddeoliad

pryd y symudodd i Dai'r Faenol.
Cynhaliwyd gwasanaeth preifat yn y
cartref ac yn ddiweddarach
gwasanaeth i'r lIu 0 gyfeillion yn yr
Amlosgfa ym Mangor. Estynnir
cydymdeimlad a'i weddw a'rteulu yn
eu profedigaeth.

Hywel Davies. Wedi blynyddoedd
o gartrefu yn un 0 Gartrefl Henoed
Gwynedd yn Llandudno, bu farw
'Hywel' mab y diweddar Mr a Mrs
Gwilym Ifor Davies, Min-y-Coed, yn
58 oed. Bu y gwasanaeth claddu ym
Mae Colwyn a dygwyd ei Iwch i
feddrod y teulu yn Nant Peris
Cydymdeimlir a'r ddwy chwaer
Annie sy'n byd yn llangollen, a
Rhiannon sy'n byw ers blynyddoedd
lawer yn Seland Newydd.
GWASANAETHAU
OIOLCHGARWCH - Cynhaliwyd
gwasanaethau diolchgarwch yn holl
eglwysi'r pentref, ond yn ystod
pnawn dydd Llun cafwyd cyfarlod
arbennig iawn wedi ei drefnu gan y
Parch Hugh John Hughes a'r Parch

NBERIS
•



DIOLCHGARWCH Y CAPEL MAWR -
Dydd Llun, Hydref 20 cynhaliwyd yr
Wyl Ddlolch am y cynhaeaf fel arfer
yn y Capel Mawr. Cafwyd trl
chyfarfod bendithiol gyda
chynulliadau lIuosog iawn 0 bob
oedran. Yn y bore arweiniwyd gan
blant yr Ysgol Sui Daeth nifer dda
iawn o'r plant ynghyd, ae yr oedd
graen da ar eu gwaith. Trefnwyd y
rhaglen gan y gwainldog, a
hyfforddwyd y plant yn y caneuon
gan Mrs Malr Jones, Ogwen. Hi hefyd
oedd yn cyfeilio yn y cyfarfod. Yr
oedd eyfarfod y prynhawn dan ofal y
chwiorydd, ae0 dan Iywyddlaeth Mrs
Nansi Roberts, Annedd Wen.
Cymerwyd rhan gan y lIywydd
ynghyd a Mrs Eryl Roberts, Miss
Beryl Wyn Jones, Mrs Megan Owen,
Mrs Nansi Lovatt, Miss Helena Parry,
Mrs Meryl Williams a Miss Myfanwy
Jones Daeth yr Wyl i ben gyda
Chyfarfod Gweddi yn yr hwyr 0 dan
arweiniad y brodyr. Teimlwyd naws
hyfryd drwy gydol y dydd, a thystia
lIawer i'r fendith 8 dderbynlasant.
Cyfeiliwyd yn y prynhawn gan Mrs
M. jones, Ogwen, ac yn yr hwyr gan
Mrs Nansi Lovatt
BEDYDDIO - Prynhawn Sui, Medi 2S,
yn ystod yr Ysgol Sui yn y Capel
Mawr, bedyddiwyd Dewi Gruffudd,
mab byehan Dafydd a Gwenda
Thomas, Cefn Rhyddallt gan y
gwelnidog, y Parch W.O. Roberts.

Prynhawn Sui, Hydref 12 yn y
Capel Mawr badyddiwyd Iwan, mab
bychan Owen ac Ann Lloyd Griffith,
Hawddamor, gan y gweinidog y
Parch W.O. Roberts
DISGO - Cynhaliwyd disgo er budd
cronfa Gobeithlu'r Capel Mawr yn yr
Ysgol Gynradd. Yr oedd y noson dan
otal Mr Gwilym Evans, Llanberis.
Trefnwyd y bwyd gan Mrs Joan
Williams, Llys Llywelyn ynghyd fI
staff cegin yr ysgol. Mwynhaodd y
plant, yn hen ac teuainc. eu hunain yn
fawr. Diolchwyd yn gynnes i bawb a
fu'n gymorth i wneud y noson yn
IIwyddiant gan y Parch W.O. Roberts.
Ololchodd hefyd I brifath ro' r ysgol
am ei hynawsedd yn canlatau iddynt
ddefnyddio'r ysgol.
CYFARFODSEFYDLU - Nos Fercher,

•

Dymunir pob hapusrwydd Iddynt.
PEN-BLWYDD YN 80
Llongyfarchiadau i Mrs M.C. Jones,
Bryn Afon ar gyrraedd ai
phen-blwydd yn SOar Hydref 4.

PRIODAS - Priodwyd Miss Elrian
Williams, Ty'n Welrglodd a 'Mr Idris
Evans, Garreg Wen, Talwrn, MOn
ddydd Sadwrn, Hydref 11.
Ymgartrefant yn y Garreg Wen.

Llanrug 0 Blald Cymru. Cafwyd
ertemau cerddorol gan gOr Clychau'r
Grug a gwelwyd dawn a medr y
Dewin Doniol, sef Dic Jones.

Hyfrydwch mawr oedd gwald Itun
Mrs Olwen Jones, gynt 0
Bontrhythallt yn y Faner, yn
ddlweddar, pan safai wrth ochr Dr
Gwynfor Evans ar achlysur
dadorchuddlo cofeb i'w gwr, y
diweddar J.E. Jones, Pensaer Plaid
Cymru. Mae Mrs Jones yn ferch i'r
diwedddar. Barehedig W.J. Roberts,
Isgaer, Pontrhythallt. Aeth nifer 0
aelodau'r gangen i'r cyfarfod yn
ysgol Gynredd Melin-y-Wig, ger
Corwen
PRIODAS - Dydd Sadwrn, Awst 30
yng nghapel Glanrhyd, Llanwnda,
priodwyd Gwynn Jones, mab Mr a
Mrs Owen Jones, Y Garth, Ceunant
gyds Sylvia Kift, merch Mr a Mrs
Selwyn Pritchard, Golygfa, 19 Bryn
Moelyn. Pob dymuniad da Iddynt.

Cymun Bendigaid, fore dydd Sulac af
hefyd a arweiniai wasanaeth y plant
brynhawn Sui pryd y cymerwyd rhan
gan holl blant yr Ysgol Sui mewn
darllen a chyflwynod eu rhoddion. Y
Parch Richard Jones, Ficer
Llanfairisgaer oedd yn canu'r Gosber
ac yn pregethu nos SuI. Y pregethwr
gwadd nos Lun oedd y Parch Ddr.
Gareth Lloyd Jones, Porthaethwy a
chanwyd y Gosber gan y Rheithor.
Mr J.T. Morris, Erw Wen oedd yr
organydd yn y gwasanaethau. Fel
arfer yr oedd yr eglwys wedi ei
haddurno yn hardd ar gyfer yr wyl.
Rhannwyd rhoddion 1 bensiynwyr
dros bedwar ugain oed ac i'r cleiflon
ae aed a rhoddion y plant i Bias
Pengwaith, Llanberis.
DAMWAIN - Tra yn rnvnd i Eglwys
Sant Mihangel i Wyl y Diolchgarwch
nos Lun, Hydref 13 cyfarfu Mss C J
Roberts, Y Fron, A damwain flin drwy
svrthio a thorri el choes. Aed a hi rr
ysbyty ym Mangor ond da yw dealt ei
bod wedi dod adref ae yn gwella yn
foddhaol.
GWAELEDD - Pan ar fynd i'r wasg
deeth y newydd fod Mr T. Jones, 6
Rhos Rug wadi ai dare yn wael ond
da yw deall ei fod yn gwella a
dymunwn iddo adferiad IIwyr a buan.
CYDYMDEIMLAD - Estynnwn ain
eydymdeimlad A Miss E. Willaims a
Mrs R.Williams, Gwydryn Newydd ar
farw perthynas agos iddynt yn y
Felinheli yn ddiweddar.
MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
Hydref 14 cyfarfu Cangan Llanrug 0
Merched y Wawr yn yr ysgol gynradd
gyda Miss Phyllis Ellis yn lIywyddu.
Sgwrs asleidiau ar deithlo agafwyd y
noson hon Miss Mat Pritchard, fu er
daith yng Nghanada, yn ddiweddar,
oedd y wraig wadd. Sgwrsiodd Miss
Pritchard yn gyffredinol I ddechrau
am Ganada, yr ail wled fwyaf yn y
byd, a hefyd y wlad fwyaf gwag yn y
byd gyda phoblogaeth ar gyfartaledd
yn ddau i bob milltir sgwar.

Wedl sgwrs ddiddorol ae
addysgiadol dangoswyd innl sleidiau
o Toronto, Ottawa, Montreal a
Quebec, y Ileoedd yr ymwelodd Miss
Pritchard a hwy. Ym marn y slaradwr
Quebec yw'r harddaf ohonynt. Difyr
oedd gwrando ar brofiadau diddorol
y teithiwr. Dlolchwyd i Mi~s Pritchard
gan Mrs Lovatt a Mrs J. Williams.
Paratowyd paned 0 de gan Mrs
Davies Plas Gwyn, Mrs Horman,
Venice House; Mrs Jones, Ogwen; a
Mrs M. Roberts, PIasTirion Terraca; a
diolchwyd iddynt gan Mrs Nancy
Roberts, Annedd Wen.

Enillydd y raffl oedd Mrs V.
Barnard. Croesawyd Mrs Prescott yn
01. wedi iddi fod yn yr ysbyty yn cael
trlniaeth lawfeddygol. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Dachwedd 11pryd y
eeir sgwrs gan Mrs Helen Ramage ar
'Tai Oafydd '

Hydref S aeth 1I0nd bws 0 Lanrug i
Ddinmael, (ger Corwen) i Gyfarfod
Sefydlu'r Parch Ifan Rhlsiart Roberts
(gynt o'r Tv Capel Mawr, Llanrug).
Sefydlwyd Mr Roberts yn weinidog
ar bedalr eglwys Llanfighangel,
Llangwm, Dinmael a ThV Mawr
Cafwyd cyfarfod ag eneiniad anarfeol
arno. Dymuna gyfeillion y Parch a
Mrs Roberts bob bendith lddynt ar eu
gweinidogaeth.
GWElLHAD BUAN - Dymunwn
adferiad lechyd buan i Mrs Pritchard,
TV Newydd ar 01 arhoslad yn yr
vsbvtv.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Nos lau, Hydref 2 cafwyd
Noson Goffl gyntaf y tymor.
Dechreuwyd trwy ddefosiwn gan y
Ilywydd, Mrs N. Roberts, a rhoddodd
groeso cynnes i aelodau newydd a
hen. Anfonwyd cofion at y chwiorydd
sydd yn wael gartref ac yn yr ysbyty.
Balch oeddym 0 groesawu Mrs C.A.
Williams, Venice a'i llonqvfarch ar ei
phen-blwydd yn 90 oed Cyflwynwyd
blodau iddi ar ran y chwiorvdd oedd
yn bresen not gan y lIywydd.
Rhoddwyd y coffi gan Mrs Gaynor
Williams, Penterfyn a Mr$ Myfi
Roberts, 4 Tai Plastlrion. Diolchwyd
iddynt gan y lIywydd, hefyd
diolchodd i'r ysgrifennydd Mrs Beryl
Thomas, Gerallt a Mrs Mair Jones
Ogwen, y trysorydd, ae i bawb arall
am eu ffyddlondeb. Bydd y cyfarfod
nesaf ar Dachwedd 6 am 7 o'r gloch.
UNDEB Y MAMAU - Y Deon Gwlad y
Parch Ganon Alun Jones, Rheithor
Llanberls oedd yn traddodi yr
anerchiad yng ngwasanaeth I agor
tymor 19S0-S1. 0 weithgareddau
Undeb y Mamau yn eglwys Sant
Mihangel yn ddiweddar Y rheithor
oedd yn arwain y gwasanaeth.
Darparwyd lIuniaeth ysgafn yn y
rheithordy ar 01 y gwasanaeth gan
Mrs V. Spratt a Miss A.C. Jones,
Glanllyn a lIywyddwyd y cyfarfod
gan Mrs Williams, Y Rheithordy.
Penderfynwyd bod cynnal noson
goffi yn yr Ysgol Gynradd ar nos
Farcher, Tachwedd 12. 0
7.00pm-S.00pm ar budd cronfa yr
Athritis. Diolchwyd i'r gwesteion gan
Mrs Jones, Lyndale a Miss C.J.
Roberts, Y Fron.
TWYLLO MODRYB ANGELINA -
Dyna deitl y ddrama a berfformir yn
Ysgol Bryn'retall ar nos lau,
Tachwedd 27 gan gwmni drama
Llanberis. Bydd posteri yn
ymddangos ar fyrder a bydd
tocynnau yn cael eu gwerthu. Bydd yr
elw er budd Eglwys Sant Mihangal.
GWYL DDIOLCHGARWCH AM Y
CYNHAEAF - Cynhaliwyd gwyl
Ddlolchgarwch yn Eglwys Sant
Mihangel ar ddydd Sui a dydd Llun,
Hydref 12 a 13. Y Rhelthor a
weinyddal yng ngwasanaethau'r

BETWS GARMON

V SEINDORF A'U CEFNOGWVR AR EU FFORDD
I LUNDAIN

t

Y GYMDEITHAS UNDEBOL-I agor y
tvmor. dan Iywyddiaeth y ParchW.O.
Roberts, cafwyd sgwrsddiddorol gan
yr Athro Bedwyr Lewis Jones ar
'Gyfoeth eln Hiaith Lafar' Treuliwyd
noson ddifyr iawn yn gwrando
arno'n olrhaln hen enwau sy'n dal I
gael eu defnyddio mewn rhannau 0
Gymru; ynghyd A hen ddiarhebion
Cymraeg. Siaradwyd ymhellach gan
Mr W.A. Jones. Oiolchwyd gan Miss
Megan Humphreys a Mrs M. Lloyd
Williams
DIOLCHGARWCH - Cynhaliwyd
gwasanaethau Diolchgarwch ym
Mhontrythaltt ddydd Sui a nos Lun.
Cynhaliwyd gwasanaeth nos Sui gan
y plant air bobl ieuanc. Derbyniwyd
rhoddion 0 ffrwythau, Itysiau, a
blodau ae fe'i hanfonwyd i Gartref
Frondeg, Caernarfon.
MARW - Trist yw cofnodi
marwolaeth Mrs Lucy Jones, 20 Bro
Rhyddallt, fore dydd Mawrth, yn
ysbyty Bryn Selont. Hanai Mrs Jones
o Gaernarfon. Gedy fab a dwy ferch.
LLONGYFARCHIADAU - , Dafydd
Arfon Jones, 3 Minffordd ar ei
benodiad yn brifathro Ysgol Gynradd
Glanadda, Bangor. Ein dymunladau
gorau iddo yn ei swydd newydd.
CROESO ADREF - I Mrs M. Lewis,
Madryn House, ar 01 treulio gwyliau
yn Awstralia.
CLWB BLODAU'R GRUG - Cyfarfu'r
Clwb brynhawn lau, Hydref 9 yn y
Sefydliad coffa. Y eadeirydd oedd y
Parch Gwynfor Williams. Cafwyd
prynhawn difyr yng nghwmni Mrs
Mary Davies, Llys-y-Gwynt.
Penlsarwaun yn dweud ei hanes yn
treulio'i gwyliau yn Awstralia
Dlolchwyd iddi gan y cadeirydd.
Penderfynwyd eyfrannu £6 tuag at y
wobr yn y gystadleuaeth i'r hrai fydd
yn canu dros 50 oed yn Eisteddfod
Gadeiriol Llanrug.
Penderfynwyd anfon dymuniadau

da am wellhad buan i Mrs Eric Morris,
Awelfryn, Tanycoed sydd yn yr
ysbyty yn Lerpwl.

Rhoddwyd y te a'r raffl gan Mrs
Katie Griffith, Hafan Elan, Mrs Jones,
Bodlondeb, Mrs Williams, 10
Glanmoelyn. Nid oedd Mrs Jones,
Hafan Elan yn bresennol oherwydd
gwaeledd. Enillwyd y raffl gan Mrs L.
Hughes, Isfryn, Pontrhythallt.
CANOLFAN HAFAN ELAN - Nos
Fawrth, Hydref 14 daeth Mr Griff
Roberts, TV Gwyn, Glyntwrog i'r
9anolfan i roddi sgwrs a dangos
sleidiau ar deithlo Mae'r trigolion yo
ddiolchgar iawn iddo am noson
ddifyr dros ben
Yn ystod y cyfarfod ereosawyd

tenant newydd, Mrs Williams 0
Frynrefail a ddaeth i fyw I rif 16.
Oerbyniodd y trigolion ddwy rodd yn
ddlweddar, a dywedlr eu bod yn cael
Ilawer lawn 0 hwyl gyda hwy - Bwrdd
Dartiau gwerth chweil gan dlfTl
dartiau Glyntwrog, a Bwrdd Bingo
gan Bwyllgor Clwb Snowdonia,
Penlsarwaun. Diooeh 0 galon
amdanynt. Dymunir gwellhad buan
I'r canlynol, Mrs Cecil Williams, rhif
19, Mrs Griffith, Rhis 1S; Mrs
Williams, Rhif 6, Mr Pritchard, Rhif 4;
a Mrs Roberts, rhif 2.
Y SEINDORF - Fore Gwener, Hydref
3, cyehwynnodd y Seindorf a'u
cefnogwyr I Lundain i gystadlu yn y
Rownd Derfynol Genedlaethol yn
Hammersmith. Ni ddaeth y Seindorf
i'r gwobrau, ond er hynny 'roeddynt
yn falch iawn o'r cyfle a gawsant.

Fel arler, ar fore Sui y Coflo, bydd y
Selndorl yn bresennol yn y Sefydliad
Coffa. eyn mynd i'r Gwasanaeth sr
faes Caernafon.
PLAID CYMRU - Nos lau, Hydref 16
yn neuadd ysgol Brynrefail cafwyd
noson ddifyr iawn 0 dan nawdd
Pwyllgor Lien ae Adloniant, cangen
8
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BETH AM DDOD I

FWYNHAU'R WLEDD
yn YSGOL DYFFRYN
OGWEN, BETHESDA
Nos Wener, Tachwedd
14, 6.30 pm. Sadwrn,

Tachwedd 15,
12.30 a 6 pm.

Yr Jref yma gvvelwyd yr cira cyntaf ar
Er Jar Hydref 7. A yw hyn yo gynnar?
W.1, nac vdy' a dweud y gwir.

Daeth yr eira cyntaf ym 1979 ar Fedi 22
ac ar Few 28 ym 1974. Ym 1963 ar 61
gacaf cithriadol 0 galcd bu rhaid disgwyl
tan Tachwedd 13 i weld copaon y
mynyddoedd yn wy n . Ym 1977
Tachwedd 4 oedd y dyddiad. Felly ceir
amrywiaeth 0 7 wythnos ond yr amser
arferol i01 gael rhagflas o'r gaeaf a gwcld
eira ar y Caroeddau a'r Wyddfa Y" )'0
ystod y lair wythnos gyntaf ym mis
Hydref.

Aeih y gwenoliaid i ffwrdd yo gynnar;
y mae digon 0 acron ar y coed a'r llwyni ac
mae adar fel coch dan aden a chascg y
ddrycin wedi ymfudo yrna o'r gogledd ocr
yn Cuan clcni. A yw byn yn arwydd 0
dywydd ocr y gacaf yma? Amscr yo urug a
ddengys.

Ein diolchiadau i Mrs Evans, Glyn
Arthur, Penisa'rwaun, am anfon
atom gyda'r wybodaeth am
gathod y Beibl.

Dywedwyd yn "Wyddoch
Chi". tud 19 0 rifyn Hydref, bod y
gair cwn yn ymddangos 18 0
weithiau yn y Beibl "ae nid oedd
son am gathod 0 gWbl." Mae Mrs
Evans am i chi ddarllen Llyfr y
Proffwyd Eseia, Pen. 13. Ad. 22:
"A'r cathod a gydatebant yn ei
gweddwdai hi ... " a Phen. 34,
Ad. 14. "Ac anifeiliaid gwylltion
yr anialwch, a'r cathod, a
ymgyfarfyddant. . . ". Diolch yn
fawr i chwi, Mrs Evans

CATHOD YN Y BEIBL

I
"
•

BETH AM DnOD I
GYSTADLU I

Eisteddfod
Gadeiriol
Dyffryn
Ogwen

Manylion gan Emlyn
Jones, Bethesda 600846

AD LONIANT gan ralio cyffrous. Y brif actores yw
IWAN ROBERTS Sue Jones Davies - enw

Bum yn son ychydig y mis diwethaf am y grwp gwerin 'Ar Log'. anghyfarwydd i''r mwyafrif
~aeth newyddion i law eu bod yn bwriadu cyhoeddi record fer cyn ohonom cyn hyn. Hwn oedd y tro
diwedd yr hydref ar label cwmni Dingle's, Llundain. Y brif gan ar y cyntaf iddi actio yn y Gyrnraeg,
record fydd 'Yr Hen Dderwen Ddu', sy'n adanbyddus i rai ohonoch ond efallai fod rhai ohonoch wedi
efallai fel un 0 ganeuon yr Hennesseys, grwp a oedd yn boblogaidd ei gweld yn )' ffilm ddadleuol
yma yng Nghyrnru ar ddiwedd y chwedegau a dechrau'r saithdegau. 'The Life of Brian', gan griw
o fwy 0 ddiddordeb ini yn yr ardal yma efallai yw'r gall ar yr ail ochr, Monty Python. Y prif actorion
sef 'Llongau Ca~rnarfon'; Gobaith y grwp yw y bydd y record yma yr eraill y\V Dewi Morris, William
un mor llwyddiannus a r record honno 'A day trip to Bangor' a Huw Thomas a Dafydd Hywel.
ryddhawyd gan yr un cwmni y llynedd. Talwyd am y record honno, Erbyn hyn mae 'Gwyl '80'
gyda llaw, gyda'r elw a wnaed 0 werthiant record hit gyntaf Ar Log ac wedi symud ymlaen ar ei thaith 0
elw 'A day trip to Bangor' yn ei thro a dalodd am ail record hir Ar Log gwmpas thearrau eraill Cyrnru,
a'r record fer yma. recordiau i fyd y ffilmiau. Ym ond fe gawn gyflc arall i weld v

Bwriad gwreiddiol y gr\vp mis Hydref bu dwy ffilm ffilmiau yma yn 01 llefarydd ar
oed? cyhoeddi cyfi~ithiad o'r gao Gymraeg yn cael eu dangos yn ran y Bwrdd Ffilmiau Cymraeg.
werin adnabyddus Tra bo Dau', Theatr Gwynedd Bangor fel Mae'r Bwrdd wedi gwneud cais
ond ni? oeddynt yn hapus gyda'r rhan 0 'wyi '80',' gWyl ddrama am gymorth ariannol er mwyn t-------------
recordiad, na 'chwaith gyda'r de ith io l flynyddol Theatr trefnu sinema deithiol i ddangos EIRA CYNT AF
ffaith eu bod wedi ceisio cyfieithu Cymru. y ddwy ffilm yma. Maent yn Y TY MOR
can sydd mor adnabyddus fel can Gwobrwywyd sgript y ffilm ffyddiog y bydd y sinema deithiol
Gymraeg. Mae 'r grwp yn "Teisennau Mair' yn Eisteddfod yn cychwyn ar ei thaith yma yng AR ERYRI
parhau'n brysur iawn. Maent Genedlaethol Caernarfon a'i Ngwynedd mis Ionawr nesaf.
newydd ddychwelyd wedi treulio hawdur Y''''' Iwan Meical jones, Mae posibilrwydd hefyd y bydd y
pythefnos yn Llydaw, ac mae llyfrgellydd ifanc 0 Aberystwyth. ffilmiau yn ymddangos ar y
ganddynt fis yn yr Almaen yn Mae'r ffilm yn yrnwenud a hanes teledu yn y dyfodol agos.
ogyst.al a chyfnodau yn Lloegr a'r bywyd merch ifanc, uchelgeisiol r---C--EU--N-A--N--T-~
Iseldiroedd o'u bJaenau cyn y yn byw yng nghefn gwlad
Nad,olig. M~e trefniadau ar y Gwynedd yn ystod y ganrif DIOLCHGARWCH - Cynhaliwyd
gweill hefyd 1wneud record arall ddiwcthaf. Merch ydyw sy'n gwasanaeth 0 Ddiolchgarwch yngnghapel Ceunant prynhawn Llun,
yn gynnar yn y flwyddyn anfodlon ar ei byd ac yn Hydref 20. Cafwyd pregeth gan Mr
newydd. Gwneir yr un trefniant benderfynol 0 ddod yn ei blaen. William Arthur Evans, Bangor.
eto fel ~yda'u hail record. Caiff ei Defnyddia holl ystrywiau merch Cymerwyd rhan hefyd gan Einir a
recordio .yn Stiwdio Sain a'i i geisio cyrraedd ei nod ac yn y Gwenno Parrt, Morwel.
chyhoeddi ar )' cyd gao Sain a broses dinistria fywydau dau DYMUNIADAU DA - Ymddiheurwn i
Dingle's. ddyn. Caroline Jones. Tanhafodlas am fod

mor hwyr yn ei Ilongyfarch am ei
Mae cwmni Sain hefyd wedi Marged Esli sy'n porrreadu'r IIwyddiant yn yr arholiadau safon '0'.

bod yn brysur yn rhyddhau nifer prif gymeriad a J. O. Roberts a Deallwn ei bod ar hyn 0 bryd yn dilyn
o recordiau byr yn ystod y Cefin Roberts yw'r ddau brif cwrs yn y Coleg Technegol, Bangor.Dymunwn pob Ilwyddlant iddi.
misoedd diwethaf. l'Aae rhain yo actor arall. Cyfansodd \\'yd
rhan o'r gyfres 0 recordiau byr cerddoriaeth yn arbcnnig ar gyfer
gan Sain, )'n benna[ gan grwpiau y ffilm gan Dulais Rhys.
sydd heb recordio o'r blaen, ac Stori am fer\v'r byd rasio
mae rhai ohonynt 0 ddiddordeb moduron yw'r ail ffilm 'Newid
arbennig i oj yn yr ardal hon. Y Ger'. j\1ae'n ymwenud a'r
record ddiweddaraf yw un gan berthynas rhwng cystadleuwyr
Jaffync, grWp o'r ardal yma a yn ogystal a thyndra teuluol yn
oedd )'n un o'r perfformwyr yn dilyn dmawain me\vn ras. Mae
Padarn Roc ym mis Gorffennaf. yn y ffilm nifer 0 olygfeydd
Y mae arni ddwy gan, 'Tan yn dramatig 0 geir yn gyrru'n wyllt
Llyn' a 'Cythraul y Nos' (Sain ar hyd ffyrdd troellog. Fe
815 Pris £1.15). ffilmiwyd y cyfan 0 gwmpas
Record aral1, newydd ei pentrcf Llanilar ger

chyhoeddi, yw 'Tro i'r Fro' gan Abcryslwyth, a chafwyd
Traed Wadin. (Sain 80E Pris c y m orth C Iw b Mod u rO
£1.60). Deuawd 0 sir Fon yw Aberystwyth. Aelodau'r clwb
Traed Wadin ond mae un o'r sy'n g)'frifol am yr holl olygfeydd
aelodau yn hanu o'r Waunfawr.
Maent yn adnab)'ddus ers rhai
blynyddoedd ar hyd a lIed
Gogledd Cymru fel deuawd
'Country & Western' yn
perffromio dan yr enw
'Tenderfoot'. Ers peth amser
bellach maent yn perfformio'n
f\vyf,vy yn Gymraeg ac fe
newidiwyd yr enw i Traed
Wadin. Rhyddhawyd eu record
gyntaf rhyw ddwy flynedd yn 01,
sef 'Potel fach 0 win', record a
fu'n boblogaidd iawn ar raglenni
radio Cymraeg.

Yn gynharach yn y flwyddyn
rhyddhawyd dwy record fer gan
artistiaid eraill 0 ardal
Caernarfon, un gan y grWp
Trydan (Sain 775) a'r l1all gan
Rhiannon Thomas (Sain 78(
'Roedd hithau, fel Jaffync, yn un
o'r perfformwyr yn Padarn Roc.

Hoffwn droi am funud 0 fyd y
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Gorffwys ar 6/ cerdded a cnerio'r rafftiau 0 amgy/ch Rhaeadr Virginia

..

Nahanni Butte gydag un ysgol
feehan. Yno, cawsom
ddefnyddio'r radio-teliffon i holi
am awyren j'n carlo i Fort
Simpson. Oddi yno, ffawdheglu i
Edmonton ae ymlaen i Calgary.
Dyna ddiwedd un o'r teithiau
mwyaf diddorol yn fy mywyd;
ardal brydferth yr hoffwn yn fawr
iawn ddychwelyd iddi rhyw
ddiwrnod.
O.N. Mae lIyfr diddorol iawn
wedi ei ysgrifennu ar hanes
cynnar archwilio Afon South
Nahanni set 'Dangerous River'
9an R.M. Patterson.

Yn hwyr y pumed niwrnod, daethom i Raeadr Virginia:
pedair acer 0 ddwr yn disgyn yn genllif am dri chan troedfedd.
Golygfa brydferth iawn. 'Doedd dim siawns ini gael ein sgubo
dros y rhaeadr, oherwydd i ni glywed chwyrnu'r dwr
filltiroedd i ffwrdd. Yr oedd Chalkie hefyd, yn bur of nus; yn
gwrthod ymddiried yn ei 'siaced achub' 0 diwb car, ac yn
gollwng y rafft i lawr yr afon yn ofalus iawn, gan afael yn y
coed a blygai drosodd o'r dorlan. Bu'n rhaid cerdded a chario 0
amgylch y rhaeadr.
Islaw Rhaeadr Victoria, mae'r

afon yn bywiogi, os nad yn
cynddeiriogi mewn mannau,
wrth ruthro drwy'r Five Mile
Gorge. 'Roedd y criw yn eithaf
pryderus wrth wynebu'r rhan
hon, ond wrth Iwc, bihafiodd y
ddwy rafft yn eithriadol 0 dda er
gwaethaf y tonnau mawr.

Mae'r Nahanni yma, yn Ilifo
drwy dri cheunant dwfn, a'u
hochrau yn codi oddeutu'r afon
am dair mil 0 droedfeddi.
Clogwyni calchfaen anferth
ydynt, a', golygfeydd yn wych,
yn enwedig i Iygaid dringwyr.
Ond er ei bod yn demtasiwn
edrych ar y golygfeydd o'n
hamgylch, rhaid oedd bod yn
ofaIus gan fod yr afon yn Ilifo
dros nifer 0 eirw (rapids). Er
hynny, cliriwyd y geirw i gyd heb
anffawd, gan gynnwys y
gwaethaf ohonynt; Hell's Gate.
Od fel y ceir "Hell's" rhywbeth
neu'i gilydd ar bob afon chwyrn.
Buon yn ffodus yn y rhan hon o'r
afon i gael dringo Craig y Pulpud;
elogwyn saith can troedfedd 0
uchel yn tor-sythu uwchben
gwely'r afon.

Wedi rafftio'r geirw hyn,
cawsom wersytlu un noson yn
Deadmen Valley; lie a ddaeth yn
enwog ar ddechrau'r ganrif pan
ddarganfuwyd cyrff y ddau
frawd Mcleod yno ym 1908.Nid
oedd pen ar yr un or ddau gorff!
Yn dilyn y darganfyddiadau hyn,
Iledodd chwedlau rhyfedd am yr
ardal, a ehlywy'p son am
frodorion ffrynig neu'hvd yn oed
y creaduriaid anelwig a elwir yn
Sasquatch neu Bigfoot. Ond
ehwedlau papur newydd oedd y
rhan fwyaf ohonynt, ac y mae'n
siwr fod esboniad digon
cyffredin dros y cyrff di-ben.
Rhaid cofio fod Uawerun wedi ei
ladd yn yr ardal hon yn gynnar ar
ddechrau'r ganrif; rhai ohonynt
yn IIwgu i farwolaeth, eraill yn
cael eu Iladd gan eirth, ac eraill
drwy ddamwain. Yn ami iawn,
byddai misoedd wedi mynd
heibio cvn darganfod y cyrff (a

Alon Rabbltkettle

-

DIWEDD Y DAITH

hefyd y pennau!). Mae Deadmen
Valley yn ddyffryn prydferth,
gyda'r mynyddoedd yn ymestyn
i'r gorwel, a'r coedwigoedd yn
cyrraedd i lawr i'r terasau
gleision ar hyd lannau'r afon.
Islaw'r First Canyon (sef yf olaf

o'r tri cheunant wrth rafftio i lawr
yr afon) mae'r dyffryn yn Iledu
allan mewn ardal a elwir yn
Splits. Yma, mae', afoo yn dilyn
nifer 0 sianelau bas am tua 30 i
filltiroedd, a gwell aros gyda
phrif gerrynt yr afon. YnySplits y
eawsom ein hanffawd gyntaf:
'Puncture' ar un o'r cannoedd 0
'deadheads' (coed marw) sy'n
cael eu cario i lawr yr afon.
Cafodd y rafft ei thrwsio gyda
darn 0 rwber 0 'bostik', ae yr
oedd yn ddigon effeithiol i ni
fedru rafftio'r gweddill o'r
siwrnai i Nahanni Butte. Yr
oeddem wedi teithio 300 i
filltiroedd mewn deng niwrnod!

Pentref cyhan 0 Indiaid VW
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8. Gwasanaeth Awdio

BWLCH UCHAF
DEINIOLEN

Ff6n Llanberis 545
Gwasanaeth 'run diwrnod

os ffoniwch
cyn 10 o'r gloch

OSMOND
W. SHAW

CEFNOGWCH EIN
HVSBYSEBWVR

Nancy Roberts (Nancy Cali) a
11awer eraill.

Tybed faint heddiw sy'n cofio
Gwladys Thomas Stabla, yn
yrngeisio, y lie yn ddistaw ,
gallech glywed pin yn disgyn, a
Gwladys yo canu 'Sui y Blodau',
(Owen Williams) a hitba yn cacl
'encore' peth na ddigwyddai
mewn Eisteddfod ond cafodd
ganiatad y beirniaid i ail ganu.

Gwnacd cadair (model) gan
Richard Griffith (Dic Pencraig)
ar gyfer Eisteddfod 1962, ac
enillwyd hi gan fy niweddar
briod am stori fer, ac yn yr
Eisteddfod ddiwethaf fy wyres
Gwen yn ennill tlws yr
Eisteddfod ar 'Lyfr Lloffion'.
Gobeithio yr aiff yr 'Eisteddfod'
yma yrnlaen eto 0 nerth inerth,
fel y byddai yr hen rai.

R. Pryce Ellis hyd y gwn mae ei
ferch Mrs Enid Maldwyn Jones
yn byw ym Machynlleth.

Bu Miss A.B. Williams (Mrs
Roberts Cae Hywel wedyn) a
Thomas Rees Owen a'i deulu yn
aelodau selog yn y Glasgoed. Cof
am Mrs Roberts yn cyfeilio. Cof
iawn am Thomas Rees Owen yn
flaenor, ysgrifennydd yr eglwys,
ac athro Ysgol Sul, mae un ferch
iddo yn fyw heddiw - Mrs Katie
Thomas, Vaynol Terrace,
Deiniolen)

Wrth ddarllen y cofnodion
uchod, mae llawer 0 bwyntiau
eraill ynglyn a'r Eisteddfod yn
dod i'r cof. Yr oedd ...vn yn
ysgrifennydd yr Eisteddfod ar y
pryd. Tua'r 20fed 0 Chwefror,
cafwyd eira mawr, ceisio cerdded
i'r capel, y rhan amlaf ar ben y
cloddiau ofni y buasai rhai o'r
beirniaid neu gystadleuwyr wedi
dod, megis Bob Ellis,
Pentrefoelas, Bob Lloyd, y Bala
(ar ei foto beic), Henryd Jones,
Conwy, Katie Lewis Brown,
Wytbawd 0 Lanberis, ar adrodd
Christmas Jones, Penygroes, ei
ferch Ethel Jones , Jennie
Williams, Garreg Fa wr ,
Waunfa\vr, a'i phriod Lewis R.
Lewis (tad a mam Eigra Lewis
Roberts), Twm Dafarn a Jack
Dafarn. Jack Maldwyn yn canu
penillion, ac wrth gwrs Huxley
Thomas yn cyfeilio.

Yn ddiweddarach Perisfab,
Hywel Jones Penygroes, Beti
Williams Jones, Caernarfon,

Gan fod Eisteddfod Penisarwaun, wedi ail ddechrau eto, a'i chynnal
yn 61hen arfer yng nghapel y Glasgoed, daeth a llawer 0 atgofion yn 61

Mac yn fy meddiant ddarn 0
lechen Cwedi ei chacl crs amser
bellach gan Mrs Nellie May
Pritchard, Penisarwaun) ac arni
mae'r geiria u "Ch weched
gylchwyl lcnyddol a Cherddorol
Glasgocd, Chwef. 19. 1887".
Mae yn fy meddiant hcfyd, rai 0
ddyddlyfrau y diwcddar Barch
R. Pryce Ellis (fy nhad wedi eu
cael gan ferch y diweddar Barch
ELlis). Am Chwefror 19, 1887, fe
ysgrifennodd .\i.r Ellis "Gwener
(nos) a Sadwrn, Chwef 18 a 19
1887) Cyfarfodydd y
Gystadleuaeth yn Glasgoed.
Lly vvyddion: - Daniel Evans Ty
Capel, R Pryce Ellis, Parch
Ric h a r d

Bontnewydd.
Ysgrifennyddr- Thomas Rees
Owen. Trysorydd: David
Thomas, Bron-y-Gaer (Taid
John Owen Penrhyn Bach.

Beirniaid:- Y Llywyddion, ys
ysgrifennydd (ar rai o'r safonau)
John Thomas Llanwrtyd; Miss
Rowlands Board School
Penisarwaun; Francis Pritchard
Waun Rhythallt, a Richard
Jones, Arthur Terrace.
Datgeinydd- Miss A. Blodwen
Williams, Cae Hy w e l .
Accompanist r- David Parry
Llanrug. Mae gennyf gof byw am
Daniel Evans vn dod am dro i'r•
ardal, ar 61 mynd i fyw i'r
Iwerddon. Cof byw hefyd am
Francis Pritchard, gan ei fod yn
byw yn agos imi. Bu'n gyfeiliydd
yng nghapel y Glasgoed.

Clywais lawer 0 son am y Parch

ATGOFION AM EISTEDDFODAU
PENISARWAUN

gan Mrs M.G. Williams, Bethel.

Daeth gtoybodaetn U"' .v IluTI odd: umh Jllss Laura .7otl.!s, 9 Craig D III US • Llun (I Ysgol
Babanod Bryn' refaii ydyu', and nid ,),10 I'l-lISSJunes yn cofio enU'flU 'r athrauiesau S)"" yllun
Dyma t'tl'lVaU rhai o'r plant -olld md pob Ull:- ]oh1l Ffoutkes! Penllyn); Dilys Caduialadr;
i"(yra Ffoulkes, John Evans, Salt; ? (Lluin Htr); Teddy Mutheu»; G'lui('I,'m Ellis (Br;'71);
Owen Ffoulkes Roberts (Bronallt); \f/,lhl' lfor 1f'lllialns (Glatl Gors); Ritchie PaTT)'i .7C1171H'

Daoies (F/ru)d Goth); Owe" ;\Iioms Elhs [Penrallt); Datnd Emrys f ones; IWor/udd Leuss
(J'.10Il1l£aI11 Vieu'); Bob Owen (Pen CJogu'vu). l'l-laggieJane Owen (Bryn Parr); Gnffub
.W.UdOl Ellis; Jiln Snuth' (1'Bryn]; A/uti /-;/Jis (Pcnrallt); JoII,1 Henry Parry (RaJ/t)j Jt'unit'
~'(Iilliatns (Creigle) a (~\'nll)avies (/.1u.·'I,'tl Celvn).

LLUN: PWY? PRYD? BLE?

Aelod or National
Association of
Plumbing and Meeh
an ical Service$

Contractors.
Dim un dasgrhy fychan,
Dim un dasgrhy fawr.

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWRESOGI OLEW

GWRES BP

W.J.GRIFFITH
PlYMAR

A GOSODWR
GWRES CANOlOG

PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3248

Map iddangos y aeitn rafft i lawr afon
South Nahanni.

Nlhlnnl Butte

I

•) Deadmen Vallev

•

Giat y Nahanni a Chraig y Pulpud - Clogwyn 700' 0 uchel.

Rafft,o'r tonnau gwyllt yn 'Hell's Gate'.



Diolch yn fawr iMrs M.L. Griffiths, Ael-y-8ryn, Brynrefall am y Ilun diddorol 0
Safon 3, Ysgol Dolbadarn, Llanberis, tua 50 mlynedd yn 61.Yr athrawes oedd
Miss Hughes a erterei ddod i'r ysgol ar feic modur!
Rhes 61. Ronald Morgan, Tom Pens; Goronwy Wyn; Goronwy Glyn;

; Philip?, ,. Alun Cwm Ucha; Owen? Ynys

(PREIFAT)
LLANRUG

(Perch. Richard a Meirwen Thomas)
FFl>N: CAERNARFON 4652

PRYDAU BASGED BLASUS
BARCLYD A DEWIS DA 0 DDIODYDD

Fe gostiodd Neuadd Goffa Bethel
lawer mewn arianalIafur Idrigolion y
fro, pan oedd Bethel yn bentre
cymdogol tua deugain mlynedd yn
61.Fegostiodd fwy i'r bechqvn a roes
eu bywydau dros eu gwlad.
Loes i'rn calon i yw sylwi ar y

fan dal eiddi o sy'n digwydd 0
gwmpas y neuadd.Mae'n amlwg na Wen.
wyr y glaslanciausy'n dringo i'w tho, 3edd Res: lola, Ceunment St; Elinor; Marian; Myfi; Eurwen Hughes, Stryd
yn ei phledu a cherng, ac yn gadael Siarlot, Moira, Ceer Fran, Jenny Pierce, Manllwyd Ucha; Myfanwy Pritchard,
sbwriel a thuniau aphoteli cwrw ar ei Central Garage, Annie Mair Wood, Llainwenuchaf; Alice Peris Pritchard,
thlr, am aberth y rhai a gollodd au Birmingham House;
bywydau. NI chlywsant chwaith am All Res: . Elis Goronwy, Ffordd Capel
haelioni ac vmdrecrnon rhai fel y Coch; Robat, Craig y Nos; Tomos Richard; Wil Williams, Clegir; Hugh Ronald
diwedda r Joh n Ifor Jones a'i Roberts; Irion, Stryd Tomos; Jacky (Prince of Wales); David Price.
gyd-ardalwyr, a fu'n gweithio'n Rhes Flaen: Wil, Stryd Goodman; Bob, CoedMawr; Robbie Williams, TyCapel
ddlwyd er mwyn sicrhau neuadd Coch; Eric Tolman; Gwilym Wyn, Tv'n y Gad/as; ; Dafydd
bentref deilwng i goffau'r rhal a Parry, Llainwen Isaf;
roddodd eu bywydau dros eraill. Pwy sydd yn gallu ltenwi'r bylchau '1Beth am yrru atom gyda'r enwau sydd
Loes pellaeh i'm ealon yw ar goll? Neu beth am J nt glywed hync a betvnt rhai o'r bob I yn y I/un? Faint

sylweddoll fod rhai o'r gJaslanciau ohonynt sydd yn dal i fyw yn Llenber? Beth yw hanes y rhai a symudodd i
anystywallthynynmynnuaftonyddu ~~~r_d_d_?_C_o_h_·w_c_h_a_d_a_e_I_'_nl_·w~y~bO~d~.~~~~~~~~~~~~~~~
ar y gweithgareddau sy'n cymryd lie TOCYNNAU BYSIAU RHAD
yn y Neuadd. 'Rydym ar drothwy Datganiad
dydd Cadoediad arall. Mae'r cofio'n Y m d den 9 y s f 0 d e r y n
hen Ond nid yn rhy hen gobeithio I gamddealltwrlaeth wedi codi
anghofio mal Neuadd Goffa yw
neuaddBethel, aey dylld ei pharchu, ynglyn a Chynllun Teithio Rhad y
a pharchu'r tir sydd o'i chwmpas. Cyngor ar gyfer yr Henoed a'r
MaeMudiad Cristnogol a GwYrIfanc Methedig, a chyhoeddwyd
yncyfarfodbobnosynyNeuadd,ac Ilawer 0 ddatganiadau
'rwy'n siwr y byddant hwy yn barod camarweiniol. Tybiodd rhai fod y
lawn i slcrhau y diogellr ac y perchlr Cyngor yn di rwyn y cynllun hwn i
yr adeilad hefyd. ben yn hollol fympwyol ym mis
Ynwrr, fe ddylai pawb 0 drigolton y Tachwedd er mwyn cynilo arian.

fro fod yn barod i wneud hyn, F
oherwydd wedi'r cyfan,maecyfran 0 odd bynnag, y mae'r ffeithiau
arian y trethdalwyr yn cael el roddi'n mewn gwirionedd fel a ganlyn:
ftynyddol tuag at redeg y neuadd. Byth oddi ar gychwyn y cynllun

ym 1974, gwnaed gwelliannau
iddo bob blwyddyn yn raddol. Yn
ystod blynyddoedd cyntaf y
eynllun, argraffwyd disgiau
gostyngiad a'u dosbarthu, gan
godi gwerth y disgiau 0 flwyddyn
i flwyddyn.
o ganlyniad i'r trafodaethau a

gynhaliwyd a'r Cwmniau Bysiau,
newidwyd y cynllun y Ilynedd
gan ddosbarthu tocynnau yn lie
disgiau, a chyda'r tocynnau hyn
fe gai pensiynwyr a phobl
fethedig deithio ar rai bysiau am
hanner y pris arferol. Bu'r cynllun
hwn yn weithredol oddi ar fis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Medi 1979 hyd fis Mawrth eleni,
ac nid oedd y gostyngiad ar gael
yn ystod rhai oriau penodol o'r
dydd.

Cafodd y cynllun hwn groeso a
derbynlad da, a'i werthfawrogi
gan lawer. Fodd bynnag,
awgrymodd nifer mal peth mwy
buddiol fyddai cael gostyngiad
o'r fath yn ystod misoedd yr haf,
pan fyddai modd manteisio i
raddau helaethach ar y
trefniadau hanner-pris.
Dywedwyd hefyd fod y
eytyngiadau ar yr oriau teithio a
ganiateid, yn enwedig rhwng
3.30 a 5.30 o'r gloch y prynhawn,
yn rhwystro niter 0 bobl rhag
manteisio'n Ilawn ar eu
tocynnau.

Oerbyniwyd yr awgrymiadau
hyn, ae 0 ganlyniad,
dosbarthwyd y tocynnau yn

Croeso i'r Siambar. Efallai y bydd hi'n gynhesach yma
tros y gaeaf, nag allan ar y Llannerch agored.
Profais ddau gyd-ddigwyddiad
diddorol yn ystod y mis.

Geneth ifane yn adrodd soned
adnabyddus 'Y Llwynog', R.
Williams Parry, i mi yn
Eisteddfod Melin-y-Coed, a
minnau yn fy sylwadau yn
cyfeirio at y ffaith mai dim ond
dwywaith yn unig y bu i mi weld
IIwynog yn ei gynefin megis.
Ychwanegais y byddwn yn barod
iawn i deithio cryn bellter pe
gwyddwn i sicrwydd y gwelwn
"vr untroed oediog, a dwy
sefydlog fflam ei Iygaid".

Teithio adre y noson honno, ac
wrth fynd heibio i Odyffryn
Mymbyr, dyna lie 'roedd 0- Sion
Blewyn Coch ei hun, "a dwy
sefydlog fflam ei Iygaid" vn
fflachio yng ngolau'r car yn
disgwyl ei gyfle i groesi'r ffordd.
Do "digwyddodd, darfu megis
seren wib."

DL. Jones
Prif Sw)'ddog Gweithredol
CYllgor Bwrdt'isdref Arfon

YSGOL DOLBADARN 1930

gynharach eleni, fel y gellid eu
defnyddio rhwng 1af 0 Fai a'r
30ain 0 Dachwedd a'u defnyddio
bob adeb o'r dydd ac eithrio
ychydig iawn 0 amserau
penodol.
Cost y cynllun i'r Cyngor ym

1979 oedd £40,000 ac er
gwaethaf y pwysau aruthrol ar y
Cyngor hwn, a phob Cyngor
arall, i gwtogi ein gwariant yn 01y
cytyngiadau Ilym iawn a
osodwyd arnom gan y
Llywodraeth, cynyddu ein
gwariant ar y gwasanaeth hwn a
wnaethom i £56,000. Gwelir
erbyn hyn fod y nifer 0 docynnau
a ddosbarthwyd yn Ilai na'r
disgwyl, felly y mae modd i'r
Cyngor estyn cyfnod dilysrwydd
y tocynnau hyd 31ain 0 Ragfyr,
gan gynnwys wrth gwrs dymor y
Nadolig, a fuasai fel arall yn peri
pryder i lawer. Ymhellach, rydym
yn ceisio trefnu trafodaethau
brys a'r Cwmniau Bysiau er
mwyn penderfynu sut y gellir
cynnal gostyngaidau pellaeh a'r
eyllid sydd ar gael.

Testun gofid i'r Cyngor yw fod
y datganiadau camarweiniol a
gyhoeddodd fod y Cyngor wedi
pednerfynu rhoi terfyn ar y
cynllun hwn wedi peri i lawer 0
bensiynwyr dybio na fydd eu
tocynnau yn ddilys bellach, er y
gallant eu defnyddio mewn
gWlrionedd at ddiwedd y
flwyddyn 0 leiaf.

Ni fyddai dim yn fwy wrth fodd
y Cyngor na chael gwneud
trefniadau i alluogi i'r holl
bensiynwyr a phobl fethedig
deithio yn rhad ae am ddim, ond
nld yw hyn yn bosibl, gwatha'r
modd. Bid a fo am hynny, cred y
Cyngor mai ar draul y
Llywodraeth Ganolog yn hytrach
na'r dreth leol y dylid trefnu
gostyngiadau i bensiynwyr ae
eraill.
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Lie GWYCHAr Gyfer Noson Allan!

GWESTY'R

Cadair 'Buggy' i blentyn - un
'Maclaren, 'Mothercare', neu
'Cindico'.

Mary Elliott,
3 Bryn Eglwys, Penisa'rwaun

YN EISIAU

Meddai Nain - "Ydach chi wedi trio
rhywfaint o'r silicon chips 'ma eto?"

Hwyl i chi,
Selwyn

••

A dyma'r cyd-ddigwyddiad arall.
Mynd i Gonwy un prynhawn
Sadwrn yn ddiweddar i wylio
Caernarfon a Chonwy yn
chwarae pel-droed. Oigwydd son
wrth y wraig fel yr arferwn
chwarae'n gyson ar Forfa Conwy
sawl blwyddyn yn 01 fel
golgeldwad i'r tim lleol. Cofio'r
tro y bu i'r enwog Tommy (T.G.)
Jones sgorio penalti heibio i mi, a
minnau'n dawel fach yn
ymfalchio'n y ffaith fod gwr mor
enwog wedi plannu'r bel heibio i
mi, er y byddwn yn ymfalchio
mwy petawn wedi Ilwyddo i
arbed y gic gosb reit siwr.

Ta waeth - tra 'roeddwn yn
gwylio'r gem hon ar Forfa Conwy
yn ddiweddar, pwy
ddigwyddodd ddod i sefyll wrth
fochor, a holi ynglyn a'r sgor ond
Tommy Jones ei hun.

Na, 'doedd 0 ddim yn fy
nghofio 1-Ygolgeidwad nerfus a
chwaraeai i Gonwy ers talwm,
ond 'roedd o'n cofio fel y byddai
tua dwy fil 0 bob 1 yn gwylio gem
rhwng Pwllheli a Chonwy ar y r----------------J
Morfa.

Na, 'doedd 0 ddim wedi dod i
Gonwy yn un swydd i weld gem
bel-droad chwaith - digwydd
pasio 'roedd 0 y prynhawn
hwnnw. "Fydda' i byth yn mynd i
gemau rwan, dim ond gwylio
ambell i gem ar y teledu. Mae

dros dair blynedd er pan fum i
mewn gem bsl-droed".
Ac wedi tua pum munud 0

wylio Caernarfon a Chonwy, fe
ddiflannodd y cyn chwaraewr
cyd-wladol, mewn car sborts
cyflym i gyfeiriad Bae Colwyn -
bron na ddwedwn 'megis seren
wib.'

••

,
I

I

o SIAMBAR SELWYN
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Y TABERNACL (A) - Cynhaliwyd y
Cyfarfodydd Diolchgarwch eleni ar y
SuI. Yn y bore cafwyd cyfarfod
gweddi, gyda'r tri diacon Mr Llew
Hughes, Hyfrydle, Mr Hugh Jones
Seiont House a Mr Len Parry BA Heb
ron, yn cymryd rhan Yn y prynhawn
a'r nos pregethwyd gan Mr Gwyn
Parry BA, sydd yn athro ysgrythur yn
Ysgol Glan Conwy a'r eylch. Mrs E.
Hughes, Hyfrydle oedd yr oganyd
des. Cafwyd cynulliad pur dda trwy'r
dydd, a dymuna'r swyddogion
ddioleh i bawb am eu haelioni eleni
eto.
URoo GOBAITH CYMRU - Adran
Pentrefi Cwm-y-Glo a Brvnrefail. Nos
lau, Hydref 2. eroesawyd aelodau hen
a newydd i gyfarfod cyntaf eleni Da
oedd gweld cynifer 0 blant wedi
ymaelodi a'r Urdd a gobetihio bydd y
flwyddyn hon fel y lIynedd yn un
Iwyddiannus.
Cafwyd sgwrs am arncaruon yr

Urdd gan yr ysgrifennydd. Mrs
Ifanwy Jones, yna aed ymlaen A
'chwis' a drefnwyd gan Mrs moira
Ellts. Brynrefail. Nos lau, Hydref 16
Mr John Morgan 0 wasanaeth Tan
Gwynedd oedd yn difyrru'r plant.

ddymuna'r Rheithor ddiolch am
gydweithrediad pawb a fu mor
weithgar i wneud y Ffair yn un mor
Iwyddiannus.
MERCHED Y WAWR - Cyfarfu'r
gangen leol 0 Ferched y Wawr yn y
ganolfan gymdeithasol nos Fercher,
Hydref 15, gyda'r lIywydd, Miss Mat
Pritchard yn y gadair.
Y gwr gwadd oedd Mr Melrion

Hughes, swyddog yn yr Adran lechyd
yng Nghaernarfon. Cyflwynwyd ef
gan Mrs Eluned Hughes, Hyfrydle.

Cawsom sgwrs ddiddorol dros ben
ganddo ar y modd y gallwn warchod
ein hiechyd ni ein hunain, a'n cyfeil
lion rhag Ilygredd yr amgylchfyd.

Dangosodd Mr Hughes sleidiau 0
leoedd yn ein hardal ni, fu gynt yn
nodedig am odidowgrwydd eu
golygfeydd, ond sydd erbyn hyn yn
ddolur lIygaid, gyda thomennydd 0
ysbwrieJ yn au anharddu. Ar ddiwedd
y sgwrs eafwyd cyfle i drafod y prob
lemau sydd yn codi mewn ardal fel
Cwrn-v-Glo a lIawer man eyfangos.
Diolchwyd i Mr Hughes ac i'r gwest
wragedd Mrs Verna Jones, Meil
lionen a Mrs Margaret Williams, Nant
Forgan gan Mrs Eluned Hughes a
Miss O. Parry Jones. Mrs Sylvia Wil
liams, Llwyncoed enillodd wobr y
mis. Rhoddodd Mrs Margaret Wil
liams a Mrs Iris Rowlands, Glan'rafon
hanes manwl iawn am y cyfariod
rhanbarthol diweddar yng Nghaer
narfon, a diolchwyd iddynt gan Miss
Mat Pritchard. Y gwr gwadd ar
Dachwedd 17 fydd mr Rhodri Prys
Williams 0 Swyddfa'r Archifydd,
Caernarfon.

UNDEB Y MAMAU - Agorwyd tymor
1980-81 0 weithgareddau Undeb y
Mamau gyda gwasanaeth yn cael ei
arwain gan y rheithor yn Eglwys Sant
Gabriel. Rhoddwyd yr anerchiad gan
y Parch Richard Jones, Ficer Llan
fairisgaer. Yr organydd oedd Miss
Ceridwen Hughes, Pool Street. Dar
parwyd lJuniaeth ysgafn yn y Ganol
fan Gymdeithasol wedi'r
gwasanaeth gan Mrs C. Owen lsfrvn
a Mrs D.G. Williams. Y Rheithordy a
hi hefyd oedd yn lIywyddu'r cyfarfod.
Gwnaed coffa am Mrs M.E. Hughes.
Craig y Don un 0 aelodau ffyddlon y
gangen. Dlolchwyd i'r gwesteion gan
amryw o'r aelodau. Mrs J.E. Watkins.
Dolwen oedd y wraig wadd yng
nghyfarfod mis Hydref, a rhoes
sgwrs ddifyr iawn ar wyllau a
dreuliodd yn yr Eidal beth amser yn
01 a dangosodd sleidiau lliwgar lawn,
a threuliwyd noson ddifyr a diddorol.
Mrs Watkins a Mrs Chick oedd y
gwesteion a diolchwyd gan amryw
o'r aelodau i'r ddwy am luniaeth ac i
Mrs Watkins am ei sgwrs. Miss
Ceridwen Hughes oedd y cyfeilydd ac
arweinwyd y gwasanaeth gan y
Rheithor. Teriynwyd y ddau gyfarlod
gyda qweddi.
GWYL DDIOLCHGARWCH AM Y
CYNHAEAF - Yn 61y drefn arferol fe
gynhaliwyd Gwyl y Diolchgarwch yn
Eglwys Sant Gabriel ar y trydydd
dydd Sui a'r dydd Llun ym mis Hyd
ref. Y Parch E.Trefor Jones. Ficer ym
mhlwyf Rheithorol Caernarion a
weinyddai yr Offeren ac a bregethai
fore dydd Sui a da oeddgweld cynifer
yn bresennol ac yn enwedig y rhai
ifanc. Arweiniwyd gwasanaeth y
plant gan Mrs H. Orritt, Moranedd a
chymerwyd rhan gan holl blant yr
Ysgol Sui oedd wedi eu haddysgu
gan Mrs J.E. Watkins ac athrawon
eraill yr Ysgol SuI. Cyflwynwyd
rhoddion i Carys Williams, David
Foulkes, Cynthia Orritt a Karen
Foulkes am eu ffyddlondeb gan y
Rheithor ac ef hefyd a roes anerchiad
ar gyfer yr wyl. Yr organydd oedd
JUdith Orritt, Moranedd. Canwyd yr
Osber gan y Rhelthor a phregethwyd
gan Mr J.H. Smith, Llanfairpwll,
ysgrifennydd bwrdd Darllenwyr
Lleyg Esgobaeth Bangor, cyn ysgol

------------------------------l feistr Ysgol Biwmares a chyn faer
Ynys Mon. Y pregethwr gwadd nos
Lun oedd y Parch R. Jeffrey Hughes,
Ficerym mhlwyfRheithorol Caergybi
a ehanwyd yr Osber gan y Rheithor.
Yr organydd yn y gwasanaethau
oedd Miss Ceridwen Hughes, Pool
Street. Addurnwyd yr eglwys yn
hardd fel arier a rhanwyd peth o'r
rhoddion i'r cleifion.
FFAIR Y CYNHAEAF - Cynhaliwyd
Ffaif y Cynhaeaf hynod Iwyddiannus
yn y Ganolfan Gymdeithasol 0 dan
nawdd Eglwys Sant Gabriel a
gwnaed elw s v lw e dd o t , Fe

GWASANAETH TORRI·LAWR
24 AWR
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LLOYD, D. Tecwyn - Bore da,
Lloyd, a chofnodlon eraili.
MEINI SY'N LLEFARU a
MYNWENTA.
MORGAN, Geraltt - Hwyl wrth
holi am Gymru.
OPERATION TAn.
THEATR Y CYFRYNGAU.

GOULD, S.B. - Pabo'r Offelriad.
GRUFFUDD, Heinl - Enwau i'r
Cymry.
HUGHES, Idwal - Cbwareli
Dyffryn Nantlle.
Hyd Hanner Dydd.
LEWIS, Rob - Brith yw brethyn
bywyd.

LLYFRAU NEWYDD YN Y
LLYFRGELL

YrArglwydd Cledwyn 0 Benthos oedd y gwr gwsdd yng nghinio dsthlu Clwb
Eryri yn 25 oed. Yn y Ilun hefyd y mae swyddogion y clwb, Mr Rol Williams
(ysgrifennydd), Brython Jones (1Iywydd), a Mr leuan Ellis Jones (trysorydd).

YR ARGLWYDD CLEDWYN YNG
NGHLWB ERYRI

•

Gan mlynedd yn 61i fis Medi sef Medi 10, 1880, yr agorwyd
drysau Eglwys St Malr (neu'r 'Eglwys Faeh' fel y'i hadwaenir
yn Ileol) Dfnorwig am y tro eyntaf. I ddathlu'r garreg filltir
hanesyddol yma mae'r Sui dyddiedlg Tachwedd 2 wedi ei
neilltuo fel Sui y Dathlu. Dyma fydd trefn y gwasanaethau ar y
Sui hwnnw:
10.00 Gwasanaeth y Cymun.
Gweinyddir gan Ddeon Bangor. Y Tra Pharchedig J. Ivor Rees, BA
6.00 Gosber
Y Parch Idris Thomas, Dip. Diw.
Pregeth gan y Parch R. Glyndwr Williams, BA,BD
Y Fendith gan y Parch Canon Alun Jones, BA Deon Gwlad Arfon.
Organyddes: Miss Mair Foulkes.
Yn ogystal a hyn cyhoeddir llyfryn bychan wedi ei olygu gan Mr Glyn
Thomas 0 Ddinorwig i gofnodi'r dathliad hanesyddol yma. Yn y
llyfryn, croniclir peth 0 hanes yr Eglwys dros y can mlynedd diwethaf.
Diddorol yw hanes diwrnod agoriadol yr eglwys a gofnodwyd yn
nhudalennau papura wythnosol y cyfnod, sef'Yr Herald Gyrnraeg' a'r
'Genedl Gymreig'. Agorwyd yr eglwys gan y Gwir Barchedig J.
Colquhourn, Esgob Bangor - Albanwr wedi dysgu Cymraeg. Gyda
llaw, ef oedd yr Esgob cyntaf ym Manger a allai siarad Cymraeg ers
1715. Eraill a gymerodd ran yn y gwasanaethau oedd y Parchn. Mr
Williams, Trawsfynydd; Mr Davies, Lerpwl; Mr Roberts, Saron,
Bethel. Deallwn bod y pregethau yn rymus a'r cynulleidfaoedd yn
lluosog iawn. Yn ychwanegol at hyn trefnwyd gweithgareddau ar
gyfer y plant. Dyma sydd wedi ei gofnodi am hyn yn 'Yr Herald
Gymraeg 1880': "Ar 01 te aeth y plant igae cyfagos, a chaed ymrysonfa
neidio a rhedeg, a chwaraeon diniwed eraill'. Yna yn 'Y Genedl
Gymreig' ceir y frawddeg: "Am dri o'r gloch prynhawn ymgasgiodd
tua 60 0 aelodau yr Ysgol SuI ynghyd i 'Blue Peris' i'r diben 0
gyfranogi 0wledd 0 de a bara brith". Trist yw meddwl bellach nad oes
600 Gymry Cymraeg yn byw yn Ninorwig heb feddwl am gymaint a
hynny 0 blant. Mae'r holl wybodaeth ddiddorol yma a llawer mwy
wedi ei groniclo yn y llyfryn yma a fydd ar gael yn ystod SuI y Dathlu.
Hefyd yn gynwysiedig ynddo, fe geir atgofion y Parch R. Glyndwr
Williams (Rheithor presennol Plwyf Llanbeblig, Caernarfon) o'i
gyfnod fel Ficer y plwyf 0 1955 hyd at 1962. Hefyd ceir peth ffrwyth
ymchwil 0 gefndir hanesyddol yr Eglwys gan y Parch Herbert
Thomas, Llannor - gWr sydd yn enedigol o'r ardal ag sydd a'i
ddiddordeb 0 hyd yn ei fro enedigol. I gwblhau'r cyfan ceir casgliad 0
luniau diweddaraf o'r eglwys 0 eiddo Mr Clifford Davies, Deiniolen.
Eisoes mae cronfa'r canmlwyddiant wedi ei sefydlu a dylid anfon
unrhyw gyfraniad ariannol i Mr Hugh Thomas, 1 Bro Elidir,
Dinorwig, Caernarfon.

Bydd croeso i bawb 0 fro'r Eco i ymuno ag aelodau'r eglwys ar Sul y
Dathiu.

VR 'EGLWVS FACH'
VN GANTOED



Dio/ch i Mrs M. Ad/am, 14Bryntirlon, Penisa'rwaun am y I/un uchod. Enwau os
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"HOME GUARD" PENISA'R WAUN A
BRVNREFAIL

"felly'r arferai fod yn yr hen
amser. "

Nid ymysg y Celtiaid yn unig y
cai Calan Gaeaf ei ddathlu.
'Roedd yn noson bwysig ledled
Ewrop. Dyrna'r noson pan
ddeuai ysbrydion y meirw yn 61
i'w hen gynefin; yn 61
traddodiad, i'w cynhesu a'u
swcro ar eu hen aelwydydd cyn
wynebu hirlwm y gaeaf! Ond Did
ysbrydion y rneirw'n unig oedd
ar gerdded nos CaJan Gaeaf.
D, ma'r noson pan ocdd
gwrachod, tylwyth teg a phob
math 0 fwciod a choblynnod yn
crwydro'r wlad, a gwae P\\ly
bynnag a ddeuai ar eu traws!
Credid eu bod yn ymddangos ar
ffurf ladi wen neu hwch dd u, a
rhaid oedd diane o'r mynydd cyn
i dan y goelcerth farw allan neu
byddai'r bwganod yn dal pawb
yn y tywyllwch.

Ar wahan i'r wyl baganaidd
hon ar Galan Gaeaf, cynhelid
dwy w),1 eglwysig arall 0 fewn
ychydig ddyddiau iddi; sef Gwyl
yr Holl Saint ar Dachwedd laf, a
Dydd Gwyl yr Eneidiau ar y
diwrnod canlvnol sef Tachwcdd•
2il.

J\1ae gwrciddiau Dydd Gwyl yr
Holl Saint i'w canfod yn y
seithfed ganrif, pan ddiwygiwyd
y Pantheon yn Rhufain a'i droi'n
lle 0 addoliad. Fe'i c)'segrwyd i'r
Forwyn Fair a'r holl ferthyron.
Dathl\vyd yr achlysur ar y
cychwyn ar Galan Mai, ond buan
y ne\vidiwyd y dyddiad i'r dydd
yn dilyn nos Calan Gaeaf. Bu'r
eglwys Brotcstanaidd yn dathlu'r
,t'yl hon hefyd.

'Roedd Dydd Gwyl yr
Eneidiau yn coffiiu'r ffyddlooiaid
a oedd a'u heneidiau'n y purdan.
Cynhelid offeren a chyflwynwyd
gweddiau ar ran yr eneidiau gan
yr Eglw}'s Gatholig.

Yo yr hen amser, rbennid y flwyddyn yo ddwy: haf a gaeaf. Calan
Mai oedd dechrau tymor yr baf, a Chalan Gaeaf oedd dechrau
tymor y gaeaf. 0 gwmpas y ddau ddyddiad pwysig hwn yo yr ben
galendr, tyfodd llawer 0 goelion ac arferion.

Un o'r defodau pwysicaf ar
Galan Gaeaf oedd cynnau
eoeleerthi ar y bryniau a'r
mynyddoedd ledled y wlad.
Dywedir mai eu dibcn oedd
boddhau'r duwiau. Efallai i'r
ddefod ddeillio'n uniongrychol 0
un 0 futhau'r Sgandinafiaid, i
goffau'r duw Balder, mab Odin.
Yn 01 traddodiad, gosodwyd hud
arno fel na ellid ei ladd gan
unrhyw un arall o'r duwiau. Y
dduwies Frigg oedd yn gyfrifol
am osod yr hud hwn arne,
oherwydd iddi ofalu fod yr
elfennau naturiol yn tyngu llw i
bcidio ag anafu Balder. Ond
'roedd Loki, un o'r man dduwiau
drygionus yn anfodlon iawn ar y
trefniant hwn, a thrwy dwyll
canfyddodd nad oedd v t
uchclwydd wcdi tyngu llw
oherwydd rnai "planhigyn ifanc'
ydoedd. Rhoes gangen 0
uchelwydd i'r duw dall, Hother ,
a'i gyfarwyddo i daro Balder a hi.
Gwnaeth vntau, a lladdwyd
Balder. Gosodwvd corff ac eiddo•
Balder ar long a'u llosgi.

Dwy elfcn bwysig y chwedl
hon yw a r w y d d o c a d yr
uehclwydd, a marwolaeth a llosgi
corff v duw. J\1ac i'r uchelwydd le
pwysig yn chwedloniaeth a
chrefydd baganaidd Ewrop - yn
enwedig yn ystod amser y
Nadolig, a chred llawer mai
coffau'r du\v Balder a wneir wrth
gynnau coelcerthi'n flynyddol ar
Nos Calan Gaeaf.

Ymddengys mai Calan Gaeaf
oedd y b9.1'sicaf o'r dd\vy \\.}.,
Oynyddol yng ng()lwg )' Celtiaid.
Oyma ddyud eyntaf y fl\\ryddyn
iddynt: tradd()diad a orocsodd i'r
ganrif ddi,vcthaf ymysg rhai 0
fr()dorion Ynvs j\1ana\v. Ccir•
hanes h~'nafg\'~')lr ()'r yn}'s }'11
canu'n ~'r iaith Fanaweg, gan }'n
dathlu'r O\\'yddyn nc\vdd ar
Galan Gaeaf, ohec\v," dd mai•

Coelcerthi Calan Gaeaf IBYSUS CROSVILLE
NEWIDIADAU

Dyma, yn 61 Swyddog Cynllunio
Sir Gwynedd rai o'r newidiadau
arfaethedig yng ngwasanacth
bysus ardal Bangor:
C r 0 s v il l e N 74 Bangor
Felinhelen-Pentir-Deiniolen
Llanberis.

C r 0 s viii c N 7 6 Llan beris
Bangor-Seion- Bethel- Llanrug

C r 0 s viii e N 7 7 Bangor
Pentir-Rhiwlas
Cyfunir y tair siwrnai uchod yn

un gwasanaeth N76 0 Fangor i
Lanberis via Pentir, Rhiwlas,
Seion, Bethel a Llanrug. Nid
yw'r llwybr hw n yn
gwasanaethu'r canlynol:
1. Bangor-Pentir via Felin Hen
Gwasanaethir y rhan yma cyn
belled a Felin Hen gan wasanaeth
206 y lvioduron Porffor
(Bangor-Tregarth-Bethesda) ond
nid oes gwasanaeth arall ar gyfer
y rhan 0 Felin Hen i Pentir. Yr
unig drigfan ar y rhan yma o'r
ffordd y\v Rhyd-y-Groes sydd
tua banner milltir oddi wrth y
gwasanaeth bws agosaf arall
(11wybr yr N76 ym Mhentir)
2. Pen tir-Deiniolen -Llan beris

Darperir cysylltiad rhwng
Bangor a Deiniolen gan
wasanaeth rhif 208 y Moduron
Porffor (via Nant )7 Garth) a
rhwng Bangor a Llanberis gan
wasanaeth arfaethcdig Crosville,
yr N76, ond ni fydd cysylltiad
uniongyrchol rhwng Deiniolen a
Llanberis. Gall tiethwyr lleol
sy'n dymuno teithio rhwng
Llan beris a Deiniolen deithio
drwy Llanrug gao oewid )·no
rhwng gwasanaethau N93
(Deiniolen-Caernarfon) a N94-8
(Caern arfon- Llan beris)
Crosville.
3. Bangor-Naot y Garth.

Gwasanaethir y rhan )'ma gan
\vasanaeth 208 y Moduron
Porffor (Bangor- Dinorwig)

B\vriedir g\veithredu'r
ne\\'idiadau h)'n o'r mis hwn
(Tachwedd ymlaen. Felly,
byddwch yn barod am yr
amserlenni newydd.

TRADDODIAD A CHOEL
gan 'Yr Hen Dderwydd'

draddodiad a defod baganaidd a
oedd mor bwysig i'n cyn-deidiau
ganrifoedd lawer yn 61.

Cychwynnwyd dathlu'r wyl hon
yn y nawfed gan r if, ond
o h e r wyd d gwahaniaethau
sylfaenol yn athrawiaethau'r
ddwy eglwys, ni chafodd Gwyl yr
Eneidiau ei dathlu 0 gwbl gan yr
Eglwys Brotestanaidd.

Yn naturiol, ac oherwydd fod y
ddwy wyl baganaidd yn rhan
annatod o'r gwyliau eglwysig, a
chollwyd llawer o'r hen
draddodiadau a berthynai i Galan
Gaeaf. Oherwydd fod
cysylltiadau paganaidd Calan
Gaeaf yn ymwneud a'r meirw ac a
bwganod ac ysbrydion, hawdd
iawn oedd i'r eglwys eu gwyrdroi
i ffitio'u gwyliau hwy; a oedd
hefyd yn ymwneud a'r meirw ac
ag eneidiau. Brwydrodd y
Pr o test an iai d yn er by n y
traddodiada u paganaidd, a
diflannodd llawer ohonynt 0
lawer ardal o'r wlad. Er hynny,
parhaodd ll a w e r o ' r
traddodiadau'n fyw, a bu dathlu
llosgi Guy Fawkes ar Dachwedd
5 yn gymorth igadw'r traddodiad
o gynnau coelcerthi yn fyw.

Rhaid cofio hefyd, fod newid y
calendr, a 'cholli' 12 niwrnod yn
1752 wedi cymhlethu'r gwyliau
a'r dathlu. Mewn rhai rhannau 0
Gymru, 'roedd 'Hen' Noson
Galan Gaeaf yn cael ei chynnal ar
Dachwedd 11! Mae un 0
Forysiaid Mon hefyd yn son yn
un o'i Iyrhyrau am goelcerthi
ynys Mon yn cae Ieu cynnau am y
tro cyntaf ar y Nos Galan Gaeaf
"Newydd ' yn 1758 - chwe
blynedd ar 01 newid y calendr .
Gellir dychmygu felly, y
cyrnhlethdod ymysg gwerin a
oedd ar y cyfan yn anllythrennog.
Mewn rhai ardaloedd dethlid yr
'Hen' Galan Gaeaf; mewn eraill y
Calan Gaeaf '~e~'}'dd'; ac y
mae'n siwr fod eraill yn cynnau
coelcerthi ar Dach\\7edd 5 i losgi
Guro Ffowc. Yn ogysral a hyn,
mae'n siwr fod yr ysbrydion
druain wedi mwydro'n Ian hef~rd,
ac yn crwydro' ,vIad ar y Calan
Gaeaf 'N"ewydd' a'r 'Hen' yn 01
mympwy ardal arbennig!

Erbyn heddiw, WIth gwrs,
ychydig iawn 0 ddathlu sydd i'r
gwyliau hyn, ac y mae coelcerth
Guto Ffowc yn digoni'r aW}Tdd
am gynnau tanau, ac yn cadw'n
fyw rhy\ov argoel o'r hen
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PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHA'lI
Telir prisiau da

Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

diddordeb mewn gweithgarwch
lIeol, ac i'r diwedd, rhoddodd e,
phresenoldeb cyson fel
Cynghorydd Cymuned, a
thrysorydd cangen leo I y Blaid
Lafur. Nac anghofier 'chwaith ei
charedigrwydd a'i pharodrwydd
bob amser i weini ar y claf, a bu ei
sirioldeb a'i gofal tyner yn
gymorth amhrisiadwy i lawer
teulu mewn cyfnod 0 bryder neu
brofed igaeth.

Cydymdei mlwn a'i phum
merch, a'i dau fab, ac a'r teulu i
gyd yn eu coiled a'u hiraeth.

Yng nghyfarfod diwethaf Cyngor
Cymuned Llanrug, talwyd
teyrnged gan y Cadeirydd - y
Cynghorydd R.T. Pritchard j'r
diweddar Gynghorydd Martha E.
Hughes, Graig-y-Oon,
Cwm-y-Glo a fu farw yn sydyn ar
Fedi 3 yn Middlesborough, ei
thref enedigol.

Daeth Mrs Hughes yma tua
thrigain mlynedd yn 61, yn briod
ifanc i'r diweddar Mr John Emrys
Hughes, ac o'r dechrau
cymerodd ddiddordeb, rhan yng
ngweithgarwch y pentref.
Oysgodd ein hiaith, ac ymfalchiai
yn ei gallu i ddarllen y Beibl yn
Gymraeg mewn Ysgol Sui a
Chwrdd Gweddi. Bu'n ddiacon,
fel ei phriod o'i blaen, yng
nghapel MC, ac wedi cau'r capel,
ymaelododd yn Eglwys Sant
Gabriel.

Yn ystod ei hoes bu'n flaenllaw
ynglyn a lIawer 0 fudiadau
dyngarol, yn cynnwys
Penllywydd y Groes Goch, cyn,
ac yn ystod y rhyfel; trefnydd ac
ysgrifennydd Cymdeithas y T.B.;
ysgrifennydd S.S.A.F.A.
Rhoddodd ddeugain mlynedd 0
wasanaeth j'r cynilo
cenedlaethol, a lIawer o'i hamser
er budd y Lleng Brydeinig. Bu'n
Gynghorydd ar gyn Gyngor
Oosbarth Gwledig Gwyrfai, ac yn
aelod 0 Fwrdd Llywodraethol
Ysgol Bryn'Refail, Llanrug.

Er j'w hiechyd ddirywio'n
ddiweddar, cadwodd ei

TEYRNGED I'R DIWEDDAR
GYNGHORVDD

MRS M.E. HUGHES

Yr oedd Miss Doris Adlam,
Penisarwaun yn dechrau ei
gwaith fel Athrawes
Gwniadwaith a Chymraeg yn
Ysgol Morgan Llwyd
Wrecsam y tymor hwn.

M.LI.W.

cyfrannu vn helaerh i Awstralia.
Cofion cynnes at bawb,

Yr eiddoch,
Evan. R. Thomas.

APEL
Beth am anfon llythyrau i ni -
Chwi Gyrnry ar Wasgar!
"Os na elh ddvfod troscdd
Anfon lvthvr Deio bach."!- -

Jones yw'r fwyaf yn Awstralia.
Ym Melbourne mae dynion
busnes sy'n Gymry yn britho'r
ddinas .

"Gadawodd un Cymro enwog
}' swrn 0 £750,000 i Brifysgol
J\1elbourne, i'w ddefnyddio i
helpu myfyrwyr tlawd i ddod i'r
Brifysgol. Yr oedd gan Evan
Evans fusnes mawr mewn
fflagiau a phebyll etc. a'i fab Ivor
Evans a gynlluniodd fflag
Awstralia. Sefydlwyd y Queen
Victoria Women's Hospital gan
Gyrnry rhyw gan mlynedd yn 01.
Y mae'r Eglwys Gymracg a
Neuadd Dewi Sant cr eu bod
dros gant oed yn dal 0 hyd. Y mae
digon 0 brofion fod y Cyrnry wcdi

Aet » Bryn
77 Murray s.

Sth Caulfield SE8
Victoria Australia

Yroedd .WrEvan R. Thomas, sefy
cyfaill a anfonodd y llythyr ~vn
siarad ar _v radio ychydig amser cyn
anfon }' llythyr. Cefais ~vpleser 0

uirando amo a daetn ei lais drosodd
,}'rl glir a hollol ddealladuiy ac hefyd
eraill oedd yrt y program. Aeth Mr
Thomas drosodd yn _v jZwyddYll
1912 a phriododd Gymraes 0

Rhondda, ond uiedi ei geni yl1

Auistralia.
Dyma ran 0 lythyr 1W, Thomas

"Siorn a chwerwder mawr i mi
fydd cyfarfod Cyrnry 0Gymru yn
dod i'r wlad yma i fyw ac heb
fedru gair 0 Gymraeg. Methaf
ddcall sut y mae'r un Cymro yng
Nghymru yn medru byw beb
ddysgu iaith ei fam. Yr wyf fi yn
falch iawn 0 gael dweud fy mod
yn dal i siarad yr iaith Gyrnracg er
yr hoffwn ei gwybod yn well.

Cawsom Noson Lawen yn ein
ry ni, Mawrth 23. Yr oedd deg ar
hugain 0 Gyrnry 0 bob rhan 0
Gvrnru vno. Yr oedd [ohn- -
Williams, Llangwyllog yno, a
N ansi Owen Mynydd Mechell;
John Davies, Corwen: Tom
Roberts Llangefni; Mr a Mrs
Stan Roberts Llanrwst; Miss
Genty Stevens Ebbw Vale. Bu
Miss Stevens yn eanu ar brogram
radio a drefnwyd gan Mr W.R.
Owen i'r rhai dros y mer. Fe
glywir Cor Cymysg MeJbourne
yn fuan ar y program 'Tramor'.

"V mae'r Cymry a ddaetb i'r
wlad hon yn ddiweddar yn hapus
iawn yma a hwyrach yn well eu
hamgylchiadau hef}'d. Y
broblem fwyaf yma ydyw
problem y rai. Pe baem yn medru
serlo'r broblem yma byddai'n
ardderchog.

"Y mae dymuniad ma,vr iawn
am gael ymfudwyr 0 Brydain i
A\vstralia. Y Cymry ydyw'r
gorau iddod yma. Cwynir yn aml
yma am fod pobl 0 Dde Ewrob yn
dwad yma a heb fod yn siwtio'r
lie. as oes ar Gymry eisiau dwad
yma y mae digon 0 gyfle ar gyfer
pob math 0 weithwyr.

ccV mae'r Llywodraeth wrthi
yn cynUunio mudiad mawr j
geisio denu pobl i ddwad 0
Brydain i Awstralia. Mae'r
Cymry yn setlo i lawr yn
arddercbog ac wedi ll\vyddo
mcwn busnes glo, haearn a
llongau. Yn Sydney, siop David

oedd Bara Ynyd?
GALWAD I YMFUDO
IAWSTRALIA

A dyma lythyr arall oddeutu'r un
amser anfonwyd 0

220 So Clarkson St
Denver Colorado U.S.A.

/vl awrth 7fed /957
"Byddaf yn cael pleser a
gwybodaeth wrrh ddarllen eich
ysgrifau 0 wythnos iwythnos.

Yr oeddych yn son am wneud
Brwas Pen Mochyn, a gaf fi
ddweud wrthych sut y gwelais
wneud brwas pen mochyn yn fy
nghartref yn Nan tmor ers tal wm.
Yn gyntaf rhaid cael bara ceirch.
Gwelaf ar y bwrdd mawr y funud
yma ddau bentwr 0 dorthau bara
ceirch. Y rhai cyntaf, torthau
wcdi eu rowlio allan yn denau i
tua thrwch ceiniog newydd: gyda
swm go lew 0 fraster dripin, i'w
wueud yn frau a blasus, a hefyd
i'w gadw wrth ei gilydd wrth eu
rrin ar y radell. Pobl ddiarth yn
fwyaf cyffredin fyddai'n caeJ y
pleser 0 fwyta'r torthau hyn.

A dacw'r ail bentwr. Bara
dripin yn dewach tua thrwch dwy
geiniog oedd y rhain, heb ddim
llawer 0 fraster yn eu
cyfansoddiad ac felly yn galetach.

Y peth nesaf oedd cael tarnaid
o fara meddal - bara gwyn - bara
siop. Clywais fy mam yn ei alvv yn
fara-ynyd ond ni chlywais neb
arall yn defnyddio'r term, 'bara
ynyd'. Feallai fod fy mam yn ei
ddefnyddio yn ei hardal
enedigol, sef Garn Dolbenrnaen,
yn Lleyn.

Yn nesaf fe ddaw "y' Pen
Mochyn. Rhaid ei roi rnewn
crochan gyda d ig o n 0
wlybaniaeth i achosi digon 0
botes ar gyfer y nifer yn y teulu
a'i ferwi i gynhyrchu'r potas.

Rwan , rhoi'r dafell fara siop
wedi ei fras dorri, prin ddigon i
guddio gwaelod y bowlan - yna
yr ail fara ceirch wedi ei falu'n
fan, ddim yn rhy fan; profi'r
potas, rhoi pupur a halen a'i gael
at yr archwaeth, rhoi'r bara
ceirch wedi ei falu am ben y bara
meddal hyd at hanner y bowlan -
rywallt y potes berwedig ar y
cwb\vl nes bron ci foddi. Rhoi
plat dros v.ryneb y bowlan am tua
deng munud. Na thynner y
brasder oddi ar \vyneb y potas
gan mai hwn sy'n c~lnhyrchu y
mil llygaid direidus a'ch cyfarch
pan dynnwch y plat oddi ar
wyneb y brwas.

Daliwch i'n diddori gyda'ch
ysgrifau, diolch yn fawr,

Yr Eiddoch,
Richard Roberts
CWESTIWN

A fedr rhywun egluro y term
Bara Ynyd? Wrth gwrs Dydd
Mawrth Ynyd ydyw'r div.'rnod 0
flaen Dydd i\1.ercher Lludw - sef
Diwrnod }l Grempog - ond beth

•lSu'r
BRWAS PEN MOCHYN O'R AMERICA

Y mae llythyrau yn werth eu cadw a'u hailddarllen yn fy marn i. Er
enghraifft dyma lythyr anfonwyd ataf ac a ymddangosodd yn fy
ngholofn yn 'Y r Herald Cymraeg' , Ebrill 15 1957. Efallai fod rhywun
yn gwybod pwy oedd Richard Roberts ac y cawn wybodaeth pellach
amdano.

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.
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CYMDEITHAS Y BEIBLAU
Er gwaethaf y tywydd gaeafol ar bnawn SuI, Hydref 5, daeth
cynrychiolaeth dda 0 Ysgolion Sul pentrefi Brynrefail, Deiniolen,
Dinorwig a Phenisarwaun, ar gyfer cyfarfod undebol y Gymdeithas a
gynhaliwyd am eleni yn eglwys St Helens, Penisa'rwaun. Yo wir,
'roedd y cynulliad gymaint fel y bu rhai cario cadeiriau i'r eglwys a'r
adeilad dan ei sang. Llywyddwyd y cyfarfod gan y Parch Trefor
Lewis, Deiniolen, ac yn 61yr arfer cafwyd cyfraniadau graenus gan y
plant, ac oedfa i'w hir gofio.

'Sgwn i be 'me'r ci'n ddeud?
Anfonwch eich syniadau i Twrog Jones, 23 Glanffynnon, Llanrug erbyn
Tachwedd 15.

VSGOL PENISARWAUN 1937

YN CERDDED - Yr oedd y plant a gan
Iyn o'r ardal hon ymysg plant Ysgol
Brynrefail fu ar daith gerdded yn
ddiweddar er mwyn casglu arian i'r
ysgol. Margaret, Dafydd, Gareth,
Linda. Richard. Garry. Carvs Vau
ghan, Teresa, Anna a Christopher.
DIOLCHGARWCH - Dathlwyd Dydd
Llun Diolchgarwch Hydref 20 yng
nghapel Tanycoed gyda Chyfarfod
Gweddt yn y bore - Mrs Rhys Owen,
Mrs Jane Humphreys a Mrs Meira
Pritchard yn cymryd rhan yn y
gwasanaeth.

Yn y prynhawn cafwyd
Gwasanaeth y Plant wedi ei drefnu
gan y gwelnidog, y Parch WO.
Roberts. Cymerwyd rhan yn y
gwasanaeth hwn gan blant 0 bob
dosbarth a chan ddwy o'r
athrawesau, Mrs Owena L. Parry a
MIss margaret E.Roberts. Y cyfeilydd
oedd Mrs Beryl M. Jones a Bethan L.
Parry oedd yn ehwarae recorder yn
gyfeiliant r'r plant lIelaf. Yn yr hwvr
pregethwyd gan y Parch J.R. Roberts,
MA, BD, Bangor. Mrs Violet Blan
chard oedd y cyfeilydd yng nghyfar
fod y bore a'r hwyr.

GENI- Hydref 6, yn ysbyty Dewi Sant
Bangor ganwyd mab i Mr a Mrs
Gareth Griffith, 19 Llwybr Main,
Mynydd Llandegai - Morgan Rhys,
brawd i Dafydd ac loan. Mam Morgan
Rhys yw Gwenda, march Mr a Mrs
Gwilym Rees Hughes, Oerddwr.
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Griffith,
a dymuniadau da'r ardal iddynt hwy
a'u mab bychan.
PRIODAS - Yng Nghapel Preswylfa,
Llanberis ar Hydref , 1 pnodwyd Mr
Michel William Blanchard, 'Y
Llythyrdy' a Miss Sharon Ellis 0 Lan
beris. Y Parch Marcus Robinson BD
a'r Parch Isaac Jones, BA, BD, oedd
yn gweinyddu Yr organyddes oedd
Miss lola Llewelyn Llongyfarchiadau
I Mr a Mrs Blanchard a phob
dymuniad da iddvnt yn eu cartref
newydd ym Methel.
CROESO - Croeso'r ardal i Mr a Mrs
Blight sydd newydd symud i fyw I
'The Coltage'.
YN GWELLA- Da gweld Miss C.Anne
Jones, Pant Clyd wedi gwella ar 61
niweidio'i braich tra'n marchogaeth
ar gefn cetty!.
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Roberts, Brynrefail, sydd wedi
cael tair profedigaeth yn
ddiweddar.

Llongyfarchwn Mrs E.B.
Jones, 6 Bryntirion ar fod yn hen
nain, a hefyd Mr a Mrs Norman
Row.ands, Bryn Howell ar eu
priodas ym Manceinion.
Dymunwn vn dda i Alison Jones
yng Ngholeg Llandrillo-yn-Rhos,
ac i'w thaid, Mr John Jones,
Weirglodd Lasar 61ei ddamwain
j'w fraich.
YRYSGOL- Diolchir i'r rhieni am
eu rhoddion 0 ffrwythau a lIysiau
at y Diolchgarwch. Fe'u
yf Diolch i Mrs M. Adlam, 14 Bryntirion, Penisa'rwaun am y Ilun 0 Ysgol
c Iwynwyd i Gartre'r Henoed, Penisarwaun o'r flwyddyn 1937, set y flwyddyn gyneafiMr Emyr Thomas fel
Plas Pengwaith, Llanberis. prifathro.
Cy nheli r y nos 0n 9offi r----------------------------

flynyddol er budd Cronfa'r ysgol, CYSTADLEUAETH Y MIS
am 6.30pm, nos Wener,
Tachwedd 14. Byddwn yn
ddiolchgar am unrhyw gyfraniad
tuag at y Byrddau Gwerthu'
arferol.
AROSYNYRALMAEN - Ar hyn 0
bryd (Hydref 22) mae Rhian W.
Williams, Glyn Euron gyda'j
chyfeilles yn yr Almaen ae yn 61
pob golwg yn mwynhau ei hun
yn fawr. Yn ystod ei harhosiad
bydd yn ymweld A'r Swistir, yr
Eida., Ffraine ac Awstria.
PRIODAS - Dymunwn yn dda i
Mr Norman Rowlands ar ei
briodas yn ardal Rochdale.
Gobeithio bydd y par ifane yn
hapus iawn.
COLLI - Yr oedd yn ddrwg
gennym g'ywed bod Mrs Percy
Williams,LlysyGwyntwedicolli ~--------------------------~
ei chwaer. Cydymdeimlwn A hi LLANBERIS (Atodiad) elw 0 £45 i Bias Pengwaith. Dymuna'r
y" ei galar. COLLI WATCH - Collwyd watch ORIS trefnyddion ddiolch am y rhoddlon a
GWAELEDD-Dymunwnynddai (heb y strap yng nghyffiniau dderbyniwydaciMrWilRobertsam

Swyddfa'r Post a Siop 0 ae E ar y alw. Bydd Cinio Nadolig a Bingo ar
Mrs Alice Thomas, 10Tai Arthur Stryd Fawr. Ragfyr 12.
a Mrs Maria Jones, Bryn Tirion Byddai Miss Gwyneth Parry, Plas YN YR YSBYTY - Drwg iawn oedd
wedi iddynt ddod o'r ysbyty. Tirion, yn ddiolchgar lawn i'r sawl a gennym glywed bod Mrs Sian
Brysiwch i wella'n "wyr o'ch ddaw 0 hyd iddi Thomas, gohebydd y pentref, yn
dwy. BINGO ELUSENGAR - Cafwyd noson Ysbyty Mon ae Arfon, Bangor.
Bu Miss Gwenllian Parry, 0 gyw lar a Bingo yn odrweddar yng Dymunwn adferiad iechyd buan lawn

Tawelfa, mewn ysbytv yn cael I--N-...:;;_gw_e_st_;.y_'r_G_wy__;__ne_d_d_._C_;.y_fl_wy_;_n_wy_;_d_;.y:_r__ id_d_i_.(_-_G_o_I_.) _
triniaeth i'w thonsils. Mae hi
gartref ,wan ac wedi gwella yr
ydym yn falch 0 ddweud.

CYDYMDEIMLWN- A Mrs Annie
Williams, 1Madog Terrace, sydd
wedi colli ei hunig chwaer, Mrs
Gladys Thomas.
DIOLCH- Gyda'r rhifyn hwn o'r
Eco gwelwn ddiwedd cyfnod yn
hanes y papur ym
Mhenisarwaun oherwydd
dyma'r rhifyn olaf i Leslie Larsen
gyfrannu iddo fel gohebydd yr
Ecoyn y pentref. Mae Lesliewedi
mynegi'r awvdd i gael ei ryddhau
o'r swydd er mwyn cael amser i
'sgrifennu mwy 0 erthyglau
natur; hanes; daeareg, ac yn y
blaen. Braint i mi , ar ran yr Ecoa
phobl y pentref, yw diolch yn
fawr iddo am ei gyfraniad
aruthrol i'r papur. 'Roedd Leslie
yn un o'r "ychydig ffyddlon" a
roddodd gychwyn i'r papur a'i
osod ar sylfaen gadarn, a hyn ar
adeg pan oedd nifer 0 bobl yn y
fro yn darogan tranc yr Eco hyd
yn oed eyn i'r rhifyn eyntaf ddod
o'r Wasg. 'Rydym y" edrych
ymlaen rwan at gael darllen
erthyglau gan Leslie yn y dyfodol
agos.
Wrth ddiolch i Leslie am ei

lafur, dyma gyfle hefyd, 0
groesawu gohebydd newydd yr
Eeo, sef Mrs Mary Davies, Llys y
Gwynt. Mae Mrs Davies eisoes
yn gyfrannwr selog i'r Ecogyda'j
nodiadau misol 0 Eglwys St
Helen. Dioleh yn fawr iddi am
ymgymryd a'r swydd. Cofiwch
gysylltu i hi efo'ch newyddion,
storiau, cerddi, lIuniau ac yn y
blaen. Eeihpapur chwi yw'r Eeo!
Cofiweh hefyd fod croeso i chwi
alw yma yn 3 Bryn Eglwys a
gadael newyddion efo Mary a
minnau.

Tony Elliott (Gol)
EGLWYS ST HELEN - Cafwyd
cyfarfod 0 Undeb y Mamau, nos
Lun, Hydref 6. Y wraig wadd
oedd Mrs Glyndwr Williams,
Caernarfon. Cafwyd sgwrs
ddiddorol iawn ar Iyfr eoginio
Mrs Beaton. Rhoddwyd y te gan
Mrs Sarah Roberts, Elidir View.
Cydymdeimlwn i Miss V.

PENISARWAUN

-

•
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Sgwar
Llanrug
Caernarfon 2790

Dewis hael
o fwydydd. lIysiau

a diodydd

•.&

STORFA

Bwydydd, Melysion,
Teganau a Diodydd

Y FEllNHEU 670237

a
VAL GUY
TREFLYN
STORES
BETHEL

WIL

-Gol.

Beth yw 'Bara Ynyd'?
Ynglyn a'r term 'Bara Ynyd' yn~'
golofn 'Agor Ffiniau'r
Gorffennol' :

Daw'r gair "Ynyd" o'r Lladin
initum sef dechrcuad neu
gychwyn. Nos Ynyd oedd y
noson cyn dcchrau ar gyfnod y
grawys; vn ddiweddarach daeth i
gael ei alw'n ddydd s:Mawrth
Yn y d neu ddydd Mawrt h
crempog.

A ywr term 'Bara Ynyd' yn
cyfeirio at )' ffaith mai'r bara
gw)rn neu far a siop oedd yn cael ei
osod ar waclod y bowlen i
ddechrau'r Br\\'as Pen Mochyn?

Byddai'n ddiddorol clywed
unrh)'W esboniad arall.

LLONGYFARCH1ADA:.J- I Mr a Mrs
Bingham ar enedigaeth mereh ac i
Mrs Ann Jones ar fod yn nain am y iro
eynta.
DYMUNIADAU GORAU I Alwyn
Searell ar gael ei dderbyn yn fyfyriwr
yng Ngholeg Bala Bangor. Pob
Ilwyddiant l'r dyfodol Alwyn.
FFERMWYR IEUAINC - Cafwyd
Dawns Ysgubor dan nawdd Clwb
Ffermwyr leuaine yn Nhy Isat trwy
garedigrwydd Mr a Mrs Meirion
Pritchard. Mrs S. Morgan, Bethel
oedd yn gyfrifol am y trefniadau.
Cafwyd noson Iwyddiannus .
HYDREF 6 - Agorwyd Bont newydd
Stamps am y tro eyntaf

Cenawon Ilwynogod wedi eu dal uwchben Betws Garmon Dewi Jones 0
Lanrug bieu'r ci.

hefyd yn cyfrannu tuag at yr
achos, oherwydd er eu lies hwy y
mae'r Clwb Daeargwn mewn
bodolaeth.

Cynhellr Gwasanaeth yng Nghapel
Mawr, Llanrug, ddydd Sui,
Tachwedd 16 am 200. Cell eitemau
gan ganghennau Ileal o'r Urdd, yn
cynnwys cor, eerdd dant, cyflwyniad
lIafa rete .
Crceso cynnes i bawb.
Bydd casgliad yn ystod y

gwasanaeth tuag at Drychineb
Algeria.

SUL YR URDD

'Gwreiddiau' .
Ar Dachwedd 25, ar y rhaglcn

radio 'Codi'r Ffon', bvdd ,\1.t Gareth•
H.Williams 0Archifdy Gwynedd yn
ateb cwcstiynau'r gwrandaw yr ar y
testun 'Hanes Teuluocdd'. Cofiwch
wrando; neu'n well, anfonwch
gwes t i\....n!

Bvdd Cv rn d e ir h a s Ha n c s• •
Tculuoedd Gwynedd yn cyfarfod
nesaf ar bnawn Sadwrn, Ionawr 3,
1981 am 2.30 yn Ystafell Ddarlithio
5, Adran Archaeoleg, Coleg y
Brifvsgol, Bangor. Croeso cynncs i
baw b.

trafod
han es
f v d d•

cylchgrawn dwyicithog yn
gwah an ol agweddau ar
t e u l u o e d d . Ei e n w

Mewn cyfarfod ym f\.\angor ddydd
Sadwrn, Hydref 25, cafodd
C~mde ithas Hanes I'euluoedd
Gw v n e d d ei ffurfio. ~i.ae•
Cymdeirhasau iebyg eisoes wedi eu
ffurfio mewn rhannau eraill 0Gyrruu
a Llocgr 0 ganlyniad i'r twf diweddar
ymysg pobl a diddordcb mewn
olrhain eu hachau.

Etholwy d t\lr R.R. \~'illiams,
Porthaethwy yn Gadeirydd, l\1.r R.
\X'hi tc, 5 Gordon Terrace) Bangor yn
ysgrifennydd, a M.r R.J. Rowlands,
Dolgellau yn drysorydd, Ymysg
pwyllgor 0 bymthcg i drefnu
gweithgareddau am y flwyddyn mae
dau aelod 0 ardal yr 'Eco' sef Iwan
Roberts a Dafydd 'Wh Thomas,
Llanrug.

Ymhle mae'ch gwreiddiau? Pwy
oedd eich cyn-deidiau a beth oedd eu
hanes? A oes angen cymorth arnoch i
ddod 0 hyd 1hanes eich teulu? Osoes
angen atebion i'r cVJcstiynau hyn,
yna ymunwch a'r Gymdeilhas
newvdd hon. Un arall 0 fwriadau'r.'
Gymdeithas yw rhcstru arysgrifau
oddi ar gerrig beddau cyn i
fandaliaeth ac effeithjau'r ty\vydd eu
dileu am byth. Bv.'riedir cyhoeddi

CYMDEITHAS HANES
TEUlUOEDD GWYNEDD

YDaeargwn yn chwilio am yr agorfad
i'r ddaear
haws cloddio at y cwn 0 lawer.
ond pan fo'r ddaear mewn ardal
garegog, a chreigiog ei naws-fel
Nant Peris er enqhrarfft - yna
bydd y gwaith 0 dyllu'r daeargwn
allan yn lIawer anos, ac yn fwy
costus Dyna pam mae angen
casglu dig on 0 arian rhag ofn I
amgylchiadau o'r fath ddigwydd
yn rhy amI.

Aelodau'r Clwb s'yn berchen
eu cwn eu hunain, a hwy sy'n
gyfrifol am fwydo achadw'r cwn.
Gall cenau 'Jack Russell' gostio
tua £20 yn 6 wythnos oed; ac y
mae'r gost o'u cadw yn £3 I£5 ar
gyfartaledd, bod wythnos. Nid
rhyfedd felly, fod y Clwb yn
gofalu am arian i achub y
daeargwn gweithgar hyn pe
digwyddai iddynt fethu a dod
allan o'r ddaear wrth hysio
IIwynog.

Mae swyddogion ac aelodau'r
Clwb yn gyfrifol am gynnal nifer
o weithgareddau i godi arian i r-----
gronfa'r Clwb, gan gynnwys NANT PERIS
rafflau. Un o'r dulliau mwyaf
poblogaidd yw cynnal
cystadleuaeth saethu
colomennod clai. (gweler
tudalen 'Chwaraeon' am fwy o'r
hanes). Bydd ffermwyr y cylch

Rhoi'r dsesrgwn yn y ddaear i erlid y Ilwynog.

~-----~~~--------~-

'Er mai ardal wledig yw bro 'Eco'r Wyddfa', eto'i gyd, mae'n
siwr fod Ilawer ohonom heb lawn sylweddoli cymaint yw
colledion y ffermwyr Ileal oherwydd awch y Ilwynog am ei
ysglyfaeth. Oherwydd fod cymaint 0 ffermwyr yn colli Wyn,
penderfynwyd sefydlu cymdeithas a fyddai 0 gymorth i atal
hyn, ae felly y daeth Clwb Oaeargwn Eryri i fodolaeth ym 1978

Erbyn heddiw, mae aelodaeth
y Clwb wedi cynyddu i tua 50, a
daw'r aelodau 0 wahanol
ardaloedd yn Eryri. Cadeirydd y
Clwb yw Richard Robertsj y
Felinheli, gydag Ifor Jones, Cwm
Ystradllyn yn Drysorydd a
Gwenda Jones, Llanrug yn
ysg rifen nydd.

Un 0 brif amcanion y clwb, ar
wahan i ddal a Iladd Ilwynogod,
yw casglu arian, oherwydd gall y
costau ariannol fod yn ddrud
iawn ar adegau, yn enwedig os
yw ci wedi daearu ac yn methu a
darganfod ei ffordd allan. Ar
adegau felly, bydd swyddogion
'achub' y Clwb yn cael eu galw
allan, a bydd yn rhaid tyllu i
mewn at y ci gyda chaib a rhaw.
Os bydd y gwaith hwn yn rhy
anodd, yna rhaid galw am Jac
Codi Baw, ac y mae'n rhaid talu
costau lIogi'r peiriannau hyn.

Pan gaiff y Ilwynog ei ddaearu,
anfonir y daeargi i mewn ar i 61. Y
daeargwn a ddefnyddir amlaf yw
Terrier 'Jack Russel'; cwn
bychan, heini ond gwydn lawn,
sy'n medru ymwthio j mewn i
dyllau culion yn ochrau'r
mynyddoedd. Bydd cyfarth y
cwn yn ddigon fel arier i yrru'r
Ilwynog allan o'i ddaear, ac fe'i
saethir. (Nid hela 'cotiau coch a
tall ho' y crach mo'r math hwn 0
hela).

Mae amgylchiadau'r helfa yn
amrywio yn 01 natur y tir:
weithiau, anfonir y daeargwn i
mewn i ddaear bridd. Pe
digwyddai i'r daeargwn fynd i
drafferthion yma, yna, fel arter,
anfonir ci arall i mewn ar ei 61 j'w
ddenu allan. Os mai methiant
fydd y dull hwn, yna rhaid galw
am yr 'achubwyr', a gellircloddio
at y cwn gyda rhawiau. Dyna'r
fantais 0 gael daear bridd, mae'n

CLWB DAEARGWN ERYRI
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Darlith ar Fynydda a Sgio
Dydd Gwener, Hydref 17, cafodd
rhai 0 blant yr ysgol ddarlith
ddiddorol gan Mr John Ellis
Roberts, prif swyddog y Pare
Cenedlaethol.
Paris
Dydd lau, Hydref 16 aeth grwp
Ffrangeg dosbarth 5 i Baris am
wythnos gyda Mr Elfyn Thomas,
y prifathro. Yn ystod yr ymweliad
yr oedd y plant yn aros gyda
theuluoedd yng nghylch Paris, ac
yn cael ymweld a Versailles a
Fontainbleau .
Casglu £100
Mae 370 blant y flwyddyn gyntaf
a dau 0 blant yr ail flwyddyn wedi
casglu £100 tuag at gartrefi Dr
Barnado trwy gael eu noddi am
ddysgu enwau afonydd a
dinasoedd Cymru. Bydd rhai
ohonynt yn cynrychioli'r ysgol ac
yn cyflwyno'r slec i Faer Dinas

•Bangor mewn Noson Wyl
arbennig yng ngholeg Technegol
Bangor, nos Wener, Hydref 31.
Pel-droed
Canlyniadau'r mis diwethaf:
Ysgol Syr H. Owen, Caernarfon
(Gartref). Bechgyn Hyn, ennill
3-1. Bechgyn lau colli 3-1,
8echgyn Dan 13, ennill 6-4.
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda
(Gartref). 8echgyn Hyn, cyfartaI
3-3-, Bechgyn lau, ennill 2-1, Dan
13: tim A, ennill 2-0. tim 8, ennill
2-0.
Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes
(Ffwrdd). Bechgyn Hvn, enrult
3-0. Bechgyn lau, cyfartal 0-0,
Dan 13. tim A, ennill 9-6 - Huw
Jones 0 Lanrug yn sgorio wyth
g61 yn y gem yma. tim 8, ennill
6-1.

Llongyfarchiadau i Karl
Williams, capten pel-droed yr
ysgol. mae wedi ei ddewis i
chwarae i dim Ysgolion Gogledd
Cymru dan 18 oed.
Nofio
Yn ystod y mis diwethaf enillodd
pedair 0 enethod yr ysgol eu
medelau aur am nofio. Ein
Iiongyfarchiadau i Caryl Pugh
Yvette Mumford, Beate Adams (i
gyd 0 28) a Sandra Williams (1E).

Yn ystod y mis diwethaf cafodci
rhai 0 aelodau'r chweched
dosbarth ymweld a Choleg
Prifysgol Aberystwyth. Bwriad
hyn oedd rhoi cymorth iddynt
ddewis colegau erbyn y
flwyddy n nesaf. Cawsant
ddeuddydd arbennig i flasu
bywyd myfyrwyr.

Cerddor Arbennig
Derbyniwyd Chris Lloyd (6ed
dosbarth) i chwarae gyda
Cerddorfa leuenctid Gwynedd 0
dan arweiniad John Huw Davies.
Llongyfarchiadau yr ysgol i
Chris, sydd yn byw ym
Mhen-y-Pas.

GnAtpDawns yr Vsgol
Ymwelodd lain Ferguson o'r
cwmni dawns 'Jumpers' 0
Gaerdydd a'r ysgol yn ddiweddar
i hyfforddi grwp dawns yr ysgol.
Bydd ef a rhai eraill o'r cwrnru yn
dychwelyd i/r ysgol fis Chwefror
nesaf i roi perfformiad - gyda
genethod yr ysgol!
Cronfa'r Vsgol - Arin yn Brin

Ar Hydref 15 cafwyd taith
gerdded i hel arian i'rysgol-gan
fod torriadau yn yr arian a
dderbyni r gan y Cyngor Si r.
Cerddodd tua chwe chant o'r
disgyblion a chafwyd prynhawn
eitha diddorol. Gobeithir cael
swm sylweddol i gyllido
gweithgareddau'r ysgol.

Disgo
Ar Hydref 30 bydd dlsgo yn cael
ei gynnal yn yr ysgol i gasglu
arian at barti Nadolig Ysgol
Pendalar, Caernarfon.

Cwrs Undydd ar y 'Merchant of
Venice'
Dydd lau, Hydret 16 aeth 30 0
blant dosbarth 5 i ysgol Dyffryn
Ogwen gyda Mrs N. Manning a
Mrs Mary Hughes. Yno gwelsont
ddau actor proffesiynol yn actio
golygfeydd o'r ddrama enwog
gan Shakespeare. Hefyd cafodd
rhai o'r plant gyfle i ymuno yn y
gweithgareddau.

YSGOL BRYNREFAll
Bias ar Fywyd Coleg

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'l FAB

YSGOLION
SIBRYDION O'R

Houston, Audrey Roberts neu Liz
Thomas mor fuan a phoslbl, gyda
blaendal 0 SOc Gwahoddir pawb
sydd a diddordeb mewn clwb
ymarfer corlf i gysylltu a Liz Thomas
yn y dyfodol agos, gyda'r bwriad 0
ddeehrau dosbarth yn Nhy Glas ar
nos Lun.
DIOLCH - Dymuna Dilys Wyn Evans,
Ty'n Buarth, a Geraint Wyn Morris,
Dinorwic House, d dro lch i'w
teuluoedd a'u cvfeilhon am y lIu
cardiau ae anrheqion a dderbyniwyd
ar yr achlysur o'u dyweddlad.
EGLWYS MC BRYNREFAIL - Yn yr
oedfa fore Sui, Medi 14, bedyddiwyd
Esyflt Malr, merch tach Mr a Mrs E.
Jones. 9 Trem Eiliam
Gwasanaethwyd gan y Parch 5.0.
Hughes. Bnawn Sui, Hydref 5,
cynhaliwyd cyfarfod blynyddol y
Gymdeithas Feiblau (Cangen
Deimotenl yn Eglwys y Santes Helen.
Penisarwaun Rhoddwyd cvfraruad
ar gan gan y canlynol 0 blant Ysgol
Sui Brynrefail Alwen a Caron Jones,
Einir a Catrin Gwyn, Nerys Ann
Williams, Jacqueline, Glenda a Paula
Walters, joanne a Marla EVans

Dydd Mercher, Hydref 8
cynhaliwyd Sasiwn y Chwiorydd
Henaduriaeth Arfon ym Mrynrefail
Cafwyd cyfarfodydd bendithiol pryd
vt anerchwyd gan Miss Olwen Owen,
Llanbedrog a Mrs Gwyneth Lloyd,
Caernarfon Llywyddwyd yn y
eyfarfodydd gan Mrs MIriam Lewis,
Deiniolen a Mrs Nansi Jones,
Bontnewydd.
YR WYL DDIOLCHGARWCH -
Cynhaliwyd dau gyfarfod 0 ddiolch
ddydd Llun. Hydref 20 yng Nghapel
MC Brvnretail Cymerwyd rhan yng
ngwasanaeth y bore gan Mri Bertie
LI. Roberts, Llwyncoed Bach ac Elfed
Roberts, Ffrwd Goch a diweddwyd
gan Mrs H.J Jones, 7 Trem Eilian
'Roedd gwasanaeth y prynhawn dan
otal y chwiorydd. Cymerwyd rhan
gan Miss A M Williams, Llys Arfon,
Miss Lowri P Roberts. Godre'r Coed,
Mrs Gwyneth Evans, Ty'n Buarth.
Mrs Mair Griffith Ael-y-Bryn a Mrs
Betty Owen, Tros yr Afon,

SEFYDLIAD Y MERCHED - Yng
nghyfarfod y mis yn Nhy Glas,
cafwyd arddangosiad o'r gwaith
cvwrarn 'Macrame' gan Mrs Pat
Jones, Cae Coch Rhoddwyd y te gan
Sheila Williams a Helen Jones
Rhoddwyd anrheg y mis gan Pat
Jones, a hi a', enrllodd hefvd!

Llongyfarchwyd Gwilyrn a Mair
Williams ar achlysur eu priodas
anan Anfonwyd cofion at Mrs Jennie
Hughes sydd gartref o'r ysbyty, a
hefyd at Mrs Foulkes, Haulfryn a Mrs
Hughes, Bronafon, y ddwy yn
dioddef ar 61 damwain

Creosawyd Mrs M L. Griffiths yn 61
i Ael y Bryn ar 61 cyfnod o'r pentref
ym Mryn y Maen ger Bae Colwyn.

Pasiwvd I ymuno gyda chlwb yr
henoed am ginio Nadolig yng
Nglantraeth ar Ragfyr 12
CLWB PEOWARUGAIN - Enillwyr
mis Medi: Medt 5 1 Moira Elhs. 2
Carol Houston 3 O.J. Williams Medi
12: 1. Betty Owen (Trosafon), 2. Emyr
Jones, 3. Wil Hughes. Med; 19: 1
Jinnie Williams, 2 Eirlys Williams, 3
Anne Parry Medi 26. 1. Audrey
Roberts. 2 Sylvia Williams, 3. Gar.
Jones.

Cofiwch am xxrnn Tan Gwyllt yn y
cae chwarae ar Oachwedd 5 - mae
croeso i bawb- oedolion a phlant. Os
oes rhvwbeth ag angen ei losgi,
gofynnwn I chw: el roi ar y goelcerth
yn ystod y dydd. Tachwedd 5.

Partt Nadolig - Mae hwn wedl ei
drefnu ar gyrer Rhagfyr 20 yn Neuadd
Henllys - set cinio Nadolig
traddodiadol a dawns yng
nghwmni'r grwp lIeol 'The Outlaws'.
Gellir archebu tocynnau oddi wrth y
casglwyr, gyda blaendal 0 £2.
CLWB MAMAU - Yng nghyfarfod y
mis yn Nhy Glas, trefnwyd gem gan
Moira Ellis. Rhoddwyd y te gan
Audrey Roberts a Shirley Roberts
Rhoddwyd anrheg y mrs gal') Dorothy
Jones ac fe'i erullvwd gan Carol
Houston, Croesawyd Mrs Audrey
Hasson yn aelod newvdd. Mae'r
wlbdalth I Gaer i brynu at y Nadolig
wedi el threfnu at Dachwedd 29. Mae
croeso i bawb ddod -eysyllter a Carol
18
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Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

FFON CAERNARFON 2898

G IL JO ES
Monumental Works

L NRUG

E In bod )In nodi fod llawer 0 "eni y1l
ysryried dan/on eu planl i Ysgo[ Tryfan
ylTl M utlgor oher1.v_vdd dtff)!g
Cymrelgrwydd _vr ysgolion lleol. TraJn
bod yn erbyn hyn fel egwyddor, mae'r
byg_vchiadyn cynyddu acyn adlewyrchu
a1lfodLotlrwydd mawr ar y sefyllfa
bresell1tol. Felly ceimlwn y1l gryf fod y1~
rhard gweichredu ar unularlh i
Gymreigio ein hysgolion cyn iddi fynd
.}'n rhy huy'.

Yr eiddoch yn ddiffuanc,
ar ran ,W.A.G.A.,

Anal1'homas (Cadelrydd)
Bronwylfa, Llanwnda,
Caenlar/on, Gwynedd

22.Sadwrn. YRARDAL: Bora Coffi yn GARDDIO cyn cribinio. Os na wneir hyn, fe
yr ystafell uwchben y Llyfrgell, Alit fydd llawer gwaeth y flwyddyn
Pafihwn, Caernarfon. Dan nawdd Paratoi at y flwyddyn nesafyw'r f f d ..
Pwyllgor Merched Arlon 0 Blaid nesa gan 0 cribinio yn ci was-
Cymru. tbema eto y mis hwn. garu. Gellir defnyddio un o'r
24. Llun: LLANRUG: Dosbarth Nos Y COED FFRWYTHAU cemegau pwrpasol e.e. Mosstox.
WEA yn yr Ysgol Gynradd am 7.00. 3. Trywannu'r lawnt gyda
WAUNFAWR: Dosbarth Nos WEA yn Dyrna'r amser i docio'r llwyni fforch. Mae gwreiddiau, fel
yr Ysgol am 7.00 LLANBERIS: Gyrfa ffrwythau ar 61 i'r dail syrthio.
Chwist yn y Ganolfan am 7.30. popeth byw arall, angen aer. Os
26. Mercher. LLANBERIS: Clwb y EIRIN MAlR ywr pridd yn llawn dwr 'does
Mamau. Sgwrs am y Bwrdd Dwr. T' h dai fi dim aer i'w gael. Dylid trywannu
27 lau. CWM Y GLO: Dosbarth Nos orn un r an 0 air 0 r ty rant

dd l" d ff h bob rhyw 3-4 modfedd. GellirWE A Yn y r Ys 901 a m 7.00 newy ,gan ro y rwyt yn
LLANBERIS: Dosbarth Nos WEA yn tyfu 0 flagur yr hen bren, defnyddio fforch gardd arferol
yr Ysgol am 7.00 WAUNFAWR: Ciruo Torrwch uwchben y blagur sy'n mewn pridd tywodlyd. l\1e\Vn tir
Nadolig Merched y Wawr yng wynebu tuag allan. Mae hyn yn cleiog dylid defnyddio fforch
Ngwesty'r Foelas, Llanrug b d J d 1 arbcnnig sydd a phichellau gwag
LLANRUG. Cwmni Drama Llanberis ar e cae rys wyn yn y canol a'i
yn perfformio 'Twyllo Modryb adael yn agored. Dylai coes y fel tiwbiau. Mac'r math yma 0
Angelina' yn neuadd Ysgol llwyn fod tua 6-9 modfedd o'r fforch yn tynnu silindr allan o'r
Brynrefail. pridd rhag i'r ffrwytb ei pridd. Pam mynd i'r fath draf-
28. Gwener. LLANBERIS: Te Bach yr gyffwrdd. ferth meddech cbwi? Wei, mae'r
~;~oe~~ dw r n. B R Y N R E FA I L: CYRINS DUON pridd 0 arngylch y twll a wneir a
Gwibdaith Clwb y Mamau i Gaer. YR fforch arferol wedi ei wasgu'n
ARDAL: Cymdeithas Eryri - Yrna, dylech dorri i ffwrdd dyn. O'r berwydd ni all dwr nac
Cantorion Menai a Monteverdi (Mass gymaint ag a fedrwch o'r hen aer fynd drwyddo.
in B Minor) bren. Ceir y ffrwyth ar y pren 4. Taenu cymysgiad 0 bridd ,

DYDDIADAU I'W COFIO brown golau newydd. Fe rywod a mawn byd y lawnt.
RHAGFYR 5: Ffair Nadolig Plaid fyddwch yn siwr 0 golli rhyw Haencn denau'n unig sydd
Cymru, Waunfawr.
r----------------I gymaint o'r pren newydd ond ni ddigon. Yna gellir ci frwsio i'r

wna hyn unrhyw wahaniaeth. t y 1Iau. Mac c y nnw y s y
Gellir gwneud toriadau 0 hen cymysgedd yn dibynnu'n union

lwyni cyrins duon. Dylair toriad ar ansawdd y pridd. Os yw'r
fod rua 8-9 modfedd 0 hyd. pridd yn dywodlyd yna dylid
Gorau oll po fwyaf 0 flagur fydd defnyddio mwy 0 fawn; os yw'n
arnynt. Defnyddiwcxh bowdwr bridd cleiog dylid defnyddio
hermon gwreiddio cyn eu rnwy 0 dywod.
claddu. Rhowch tua hanner y Ar 01 hyn igyd, digon di-olwg
toriad yn )' pridd. Y flwyddyn fydd y Jawnt. Pcidiwch a phoeni,
nesaf torrwch y llwyn newydd i dyJai fod yn fendigcdig y flwyd
lawr i tua 6 modfedd a dylai dyn nesaf.
gynaeafu y flwyddyn olynol. .....----S-E-T-H-E-l-{A·-t-o-di-a-d)---

YLAWNT MARW TWM BETHEL - Dydd tau.
1. Rhaid torri'r gwair i lawr ond Hydref 9 bu farw Mr Tom Jones, 2
gadael rbyw fodfedd 0 dyfiant. Cremlyn, 'Roedd Mr Jones yn un 0

2. Cribinio er mwyn tynnu'r hen gymeriadau'r pentref, yn rhigymwr
da ac fe gyhoeddwyd dau Iyfr 0"

wellt marw o'r carped. Os oes waith. Mae'n cydymdeimlad a'rteulu
mwsogl )'n y lawnr, rhaid ei ladd yn eu profedigaeth.

CINIO CLWB BRO BETHEL - Ar
Dachwedd 11 bydd Clwb Bro Bethel
yn swpera ym Mhlas Tan Dinas
Mae'r cinio wedi ei drefnu drwy
garedigrwydd y diweddar Mr Tom
jones.
LLONGYFARCHIADAU - I Richard
Williams, Hatod ar ennill record hir
newydd Eliffant, 'Gwin y Gwan'
mewn cystadleuaeth ar y rhaglen
Sosban Camp Richard oedd enwi'r
grwptau y bu aelodau Eliffant yn
aelodau ohonynt cyn fturfio Eliffant.
DIOLCHGARWCH - Bu Eglwysi'r
pentref yn cynnal Gwyl
Ddiolchgarwch fel arfer elenl eto. Ar y
dydd Sui bu Saron, Bethel a'r Eglwys
yn cynnal au gwyl ac ar y dydd Llun
cafwyd gwasanaethau yn y cysegr

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS
Dosberthir drwy'r fro

HEB UNRHYW OAL YCHWANEGOL"-

SARA FFRESA THEISENNAU BLASUS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ffon: LLANBERIS 232

Annuiyl Olygydd,
YtI ein pwyllgor ar Hydref 14, 1980,
pen derfyno dd ,Wudiad Addysg
Gyflaum Arfon ar y polisi canlynol,
gan el1tbod _yn parhau i[od yn bryderus
'tad yw'r datblygiad tuag at addysg
gyflaw'l Gymraeg yn digwydd yn
ddigon cyflY'nyn j'r ardal hon. Ofnum
Inat darpanaetb ar gyfer y lleiafrif a
geir, JI11 h_Vlraeh'lag add,\'sg Gymraeg i
bauib, a guielum _v meuinlifiad 0 blant
di-Gymraeg fel un o'r pnf rwystrau
rhag i h}'n ddlgwydd, ac fel[_v Inae
angen darparu ar eu cyfer heb amharu
ar addysg y muiyafrif.

Gan fod llelafril bycha" 0 bla7ll
di-Gymraeg yn gwneud datb/ygu
addysg GY111raeg Y'l anodd dyltd
darparu /frwd Sacsneg ei ch>1ro,.ttlgy,t
ysgol Syr Huw DWell a allai gy7111')'d
plane oJrlair dalgylch. Byddar gweddill
Ysgol Syr Huw Owen, ac ysgolion
Bry"refail a D.yflryrl Nantlk yn
YSgOllOll Cylnraeg naluriol. Gellid
all-drefnu'r dalgylchoedd fel bod rhai
Cymry Cymraeg S),dd ar hyn 0 bryd yll
11lynd i Gaet1larfon yn ,nYlld i'r ddu.'Y
ysgo[ arall, ac os bydd angen, gellid
ad-drefnu'r achrawo11 rhwng )' lair
ysgol yn of y galw.

E'in bod ytl mynegt. p1')!der fod
pwysau ar blanl i ddilyn pynciau
drwy'r Saesneg a bod y rhai sy'n dewis
eu dilytl drwy'r Gymraeg 0 dan gryn
anfallcais me'"t.Vnrhai )'sgolion ar hyrl 0
bryd.

M.A.G.A.

DYDDIADUR
TACHWEDD

3. Llun LLANRUG: Dosbarth Nos
WEA yn yr Ysgol Gynradd am 7.00.
LLANBERIS. Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30
4. Mawrth. DEINIOLEN: Dosbarth
Nos WEA yn Ysgol Gwaun Gynfi am
700
5. Marcher. LLANBERIS: Noson Goffi
a Stondinau yn y Ganolfan gyda'r elw
vn mynd at y 'Liver Research
Foundation'. BRYNREFAIL. Noson
T~n Gwyllt yn y Cae Chwarae.
6. lau. WAUNFAWR: Pwyllgor
Blynyddol Sefydliad y Merched.
LLANRUG: Noson Goffi Chwiorydd
Capel Mawr am 7.00. CWM Y GLO:
Dosbarth Nos WEA yn yr Ysgol am
7.00 PENYPASS: Dosbarth Nos WEA
yn yr Hostel am 7.45. DEINIOlEN:
Cyfarfod Chwiorydd Disgwylfa.
LLANBERIS: Dosbarth Nos WEA 'Byd
Natur' gyda Mrs Mary Vaughan
Jones, BSc yn yr ysgol am 7.00.
8. Sadwrn. LLANRUG: Eisteddfod
Gadeiriol y Pentref yn Ysgol
Brynrefail. WAUNFAWR. Eisteddfod
yr Ardal yng Nghapel Croesywaun.
9. Sui y Cofio.
10. Llun. LLANRUG: Dosbarth Nos
WEA yn yr Ysgol Gynradd am 7.00.
WAUNFAWR: Dosbarth Nos WEA yn
yr Ysgol am 7.00. LLANBERIS: Gyrfa
Cnwist yn y Ganolfan am 7.30.
DEINIOLEN: Y Cyngor Eglwysi.
11. Mawrth. BETHEL: Swper Clwb
Bro Bethel ym Mhlas Tan Dinas.
DEINIOLEN: Pwyllgor Blynyddol
Plaid Cymru. LLANRUG: Merched y
Wawr. Sgwrs gan Mrs Helen Ramage
ar 'Tai Dafydd'.
12. Mercher. LLANBERIS: Clwb y
Mamau. Bingo. LLANRUG: Undeb y
Mamau Noson Goffi rhwng 7 a 90'r
gloch gyda'r elw yn mynd at Gronfa
Athritis. LLANBERIS: Bingo er budd y
St John's. WAUNFAWR. Cyfarfod
Cyhoeddus yn Ystafell yr Eglwys i
drafod y Neuadd Bentref.
13. lau. CWM Y GLO: Dosbarth Nos
WEA yn yr Ysgol am 7 00
LLANBERIS: Dosbarth Nos WEA 'Byd
Natur' yn yr Ysgol am 7.00.
14 a 15: Gwener a Sadwrn.
Eisteddfod Dyffryn Ogwen.
14. Gwener. LLANBERIS: Te Bach yr
Henoed. YR AROAL: Noson Lawen
Sefydliad y Merched yn Neuadd
ysgol Penygroes.
17. Llun. LLANRUG: Dosbarth Nos
WEA yn yr Ysgol Gynradd am 7.00.
LLANBERIS: Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30. CWM Y GLO:
Merched y Wawr. Sgwrs gan Mr
Rhodri Prys Williams 0 Swyddfa'r
Archifydd, Caernarfon.
20. lau. BETHEL: Pwyllgor Blynyddol
Sefydliad y Merched. CWM Y GLO:
Dosbarth Nos WEA yn yr Ysgol am
7.00 LLANBERIS. Dosbarth Nos WEA
'Byd Natur' yn yr Ysgol am 7.00.
21. Gwener. LLANBERIS:
Arwerthiant gan Glwb yr Henoed.
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Tanio Pump 'i 1awr y Iein' oedd ar gyfer y nofis, a Thanio Deg'i
lawr y lein' oedd y gystadleuaeth agored. Ystyr tanio 'i lawr y lein'
yw fod pob cystadleuydd yn saethu 0 safle gwahanol mewn llinell 0
bum postyn wedi eu gosod yn y ddaear. Mae'r trap sy'n hyrddio'r
colomennod clai i'r awyr, yo union 0 flaen y llinell bum postyn hon.

Gellir tanio gyda dan faril y i saethu unrhyw nifer 0
gwn, a chyfrifir hynny'n 'siot'. weithiau; ond rhaid talu am bob
Os caiff y golomen glai ei tharo rownd wrth gwrs, a dyna sut y
o'r faril gyntaf, yna ceir sgot 0 gwneir elw. Mae'r saethwyr
un pwynt; os gyda'r ail faril, yna gyda'r sgor ucbaf ar 61 nifer y
hanner pwynt 0 sgot. Ar 61 y rowndiau yn cystadlu'n erbyn ei
'siot' gyntaf, bydd y gilydd yn y rownd derfynol.
cystadleuydd yn symud i'r Yr enillwyr yn y Waun fawr
postyn oesaf yn y llinell, ac felly oedd:
ymlaen Des tanio purn 'siot' i Dosbarth Nofid: 1. N. Parry,
gyd. Y sgor uchaf posibl yw 5 Llandudno, 2. J.T. Jones,
pwynt. Mae'r Tanio Deg 4j lawr Llangefni; 3. L. Harris, Y Uchafbwynt y mis i dim Llanberis
y lein' yn union yr un fath, ond Felinbeli. oedd eu buddugoliaeth ardderchog

yn erbyn Teigrod Porthaethwy yng
fod pob saethwr yn cael dwy Dosbarth Agored: 1. C. nghwpan Cyfryngol Cymru. Wedi
'sior' ar bob postyn, gan roi Roberts, Caernarfon; 2. T. gem gyfartal yn Llanberis, teimlai
cyfanswm sgor posibl 0 10. Pierce, Penrhyndeudraeth; 3. Porthaethwy'n bur hyderus 0 guro ar

Mae bawl gan y cystadleuwyr J.H. Jones, Beddgelert. eu maes eu hunain, ae yn wir,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ edryehai popeth ar ben i Lanberis ar

un cyfnod oherwydd roeddynt yn
colli 0 1-3. Ond wedi ymladd dewr,
daeth Llanberis yn 61 i'r gem a
chipio'r gem 0 afael y Borth gan
ennill 0 4-3. Y sgorwyr oedd Gwilym
Williams, Ray HardIng a P. Kasparek.

Yn y gemau Cynghrair, parhau i
ennill wnaeth Llanberis, gan guro
Talysarn 0 4-1 a Bethesda 0 2-0.
Maent bellaeh ar ben tabl y
Gynghrair, yr un nifer 0 bwyntiau a
Llanrug, ond wedi sgorio mwv 0 gals
na hwv.

Yn y Gvnqhrair leuenetid, enillodd
tlanbens eu hunig gem yn erbyn
Harlech 0 8-2. Y sgorwyr oedd
Terence Griffith (3), Ken Griffith (2),
ae un gan 1010Evans, Dewi Roberts a
Richard Wilhams. Yng Nghwpan
leuenctid Cymru, cotli fu eu hanes yn
erbyn Llandudno ar yr ail gynnig.

Mr R.M. Willi8ms, Cadeirydd Cyng
brstr Caernarfon yn cyflwyno Tarian
MarconI i Gwilym WIlliams ar 61curo
tim Caergybi 2-1.

Oyma fis lIwyddiannus arall i Lanrug,
gan ennill pob un o'u gemau, a rhoi
rhybudd i dimau eraill y Gogledd eu
bod vn bwriadu ail-enrull y Cwpan lau
ar 61ei golli'r tymor diwethaf.

Yn y Gynghrair, enillwyd yn erbyn
Nantlle (3-0) a Bethesda (2-0) ac yna,
daeth y gem ewpan yn erbyn Betws y
Coed °Gynghrair Conwy. Mae'n siwr
fod tim Betws y Coed yn eael hunllef
o glywed s6n am Lanrug, oherwydd
dyma ail ymweliad y Clwb a Llanrug y
tymor hwn. Ar 01 colli mewn gem
gyfeillgar 0 17-1, wnaeth newid
golgeidwad fawr 0 wahaniaeth
iddynt, oherwydd colli 0 10-' fu eu
hanes y tro hwn, gyda Wyn Hughes
(3) Len Padmore (2) Ron Evans (2) OIC
Owen, Heftn Pritchard a Oafydd
Owen yn sqorio. Y Sadwrn diwethaf,
ennill eto 0 2-1 yn Hirael i gadw'n
dynn wrth sodlau Llanberis.

Gwelwyd cychwyn y Gynghrair leuenetid yn ystod y mis
diwethaf, gyda thim Llan beris yn unig i gynrychioli ardal yr
'Eeo'. Cawsant gychwyn ardderchog yn erbyn Harlech, ond
yna daeth siom yng Nghwpan leuenctid Cymru. Yn y
Gynghrair hyn, mae Llanberis a Llanrug yn mynd 0 nerth i
nerth, ond cymysg oedd hynt a helynt Bethel.

BETHEL LLANRUG

Tim Llanberis yn eu ditted newydd wedi eu noddi g8n Fodurdy'r Wyddfa
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Tabl y Gynhrair:

Ch E. Cyf Colli 081 Yn Erb Pt

m Llanberis 12 9 2 1 42 15 20

Llanrug 12 9 2 1 36 12 20
Bethel 13 3 2 8 16 44 8

LLANBERIS

Mis 0 ddau hannerfu hi'n hanes Clwb
Bethel: colli gartref i'r Felinheli (0-4)
ae i Bwllheli (0-6) Yn dilyn y gem yn
erbyn Pwllheli, adroddodd
eanlynwyr Bethel mai dyma'r tim
gorau iddynt gwrdd y tymor hwn.

Bu atl hanner y mis yn fwy
Ilwvddiannus. Mae'n sicr mai eu gem
orau oedd y fuddugoliaeth yn erbyn
Nefyn 0 4 g61 i 3. Gem gyffrous lawn
a'r ddau dim yn bygwth ennlll ar
wahanol adegau o'r gem; ond Bethel
aeth a hr'n y diwedd gyda g61s gan
Brian O'Shaughnessy (2) Maldwyn
Hughes, a Harold Owen. Y Sadwrn
diwethaf, chwaraewyd gem ddigon
diflas i ffwrdd yn erbyn Nantlle Vale,
gyda'r ddau dim yn methu darganfod
y rhwyd.

A

PEL-DROED

Dyma dtm Cynghrair G?JJyrfai,Cuim-y-Glo yn barod iddechrau'r tymor newydd.
Y mae'r dillad newydd 0 liw melyn a glas yn anrheg i'r clwb gan M r R.A. Roberts,
'Gwynedd Sports', Caemarfon, ac mae holl aelodau'r cluib pel-droed am fanteisio
ar y cyfle i ddatgan, ac yn wlr pwysleisio eu diolchiadau i .'W'r Roberts am ei
garedignoydd.

Yny lLungwelir(o'rchwith i'r dde): Rhes gefn: Bryn Evans, Paul fones, Iestyn
Jones, Dylan Ouien, Steuen Dwell, Garry Evans, DilVJYl1 Morris, Neil Rowlands
a ,Wichael Roberts. Rhes Ganol: Michael J. WilLrams, Gunlym Willial1ls
(rheolun); R.A. Roberts (Guiynedd Sports), Dafydd Price (aelod o'r pwyllgor),
Evan OWetL (Trysorydd} a Nigel Orrigg, Rhes flaen: Di,IO Bellini, Gtoy» Moms,
Keoin lV. OWe11 a Dafydd .Jones.

Yo weddol ddiweddar y daeth y gamp 0 saethu colomennod clai i'r
amlwg yn ardal yr 'Eco". Er hynny, brysiaf i ddweud mai nid
newydd-beth hollol mohono, oherwydd clywais son am
gystadlaethau saethu colomennod clai yn cael eu cynnal yn yr hen
'gytin' rhwng stad Bro Rhuddal1t a'r hen orsaf rheilffordd yo
Llanrug. Sgwn j a oes rhai o'r darUenwyr yo cofio'r cystadlaethau
hyn? Ond nid yn LJanrug y cynhaliwyd y cystadlaethau diweddaraf
hyo, ond yn y Waunfawr, a hynny, dan nawdd Clwb Daeargwn
Eryri. gystadleuaeth. Rhannwyd yr

Cyohaliwyd y gystadleuaeth hanner cant 0 saethwyr i ddau
gyotaf yn ystod y llynedd ar gae ddosbarth; oofis ac agored. Y
yo perthyo i westy Snowdonia teo hwo, 'roedd y rhan fwyaf o'r
Park, Waunfawr. Bu'n gymaint saethwyr yn oosbarth y nofis;
llwyddiant Des penderfynu hynny yw, saethwyr nad
cynnal un arall eto eJeni. oeddynt wedi ennill unrhyw
Unwaitb eto, cafwyd caniatad gystadleuaeth o'r blaeo.
parod i ddefnyddio'r un maes. Un w a i t b y r e n n iIIi r
Yn ffodus, cafwyd tywydd cystadleuaeth nofis, .yna rhaid
ffafriol ddydd Sadwrn, Hydref i'r saetbwr hwnnw ymgeisio yn y
4, a denwyd saethwyr 0 bob dosbarth agored 0 bynny
r han 0 Wy ned d i' r ymlaen.

SAETHU COLOMENNOD CLAI


