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DRAENOG YN ATGOFFA'R WERIN !
DIARDDELWYD pedwar swyddog 0 Gymdeid:tas y Cymric, Prif·
ysgol Bangor, yn ystod y ~is.~ aeth heibio ob~erwydd natur safiad
Gymdeithas yn erbyn polisi wth awdurdodau r coleg. Daw dau 0 r
swyddogion hyn 0 ardal &0 'r Wyddfa, sef Rheon Thomes 0 Lanrua
a Glyn Thomas 0 Ddinorwig.
yn gyffredinol yn y cyjnoa
Gwrthododd
Cyngor y Coleg

r
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MYNYOOOEOO ERYRI
(.r 01 cawod 0 .Ira)
Yn h9n mae', cawrl h.no - gwyllt
A'u gwallt gwyn yn chwifio,
H.n8int sy'n hunan yno
o 1rlg I frlg hyd y fro.

8U gwedd

------

TONY ELLIOTT

bolisi iaith y Cymric a phenderfynodd y Gymdeithas weithredu'n
uniongyrchol
drwy
dynnu posteri a hysbysebion
di-Gyrnraeg, meddiannu swyddfeydd gweinyddol
y coleg a
pheintio slogannau y ru mewn
a thu aJlan i adeiladau'r coleg.
Y chydig dros ddeng mlynedd
yn 81 gwnaeth Cyngor y Brifysgol, Bangor, apel i Gymru
gyfan am gyfraniadau ariannol i
wynebu costau aru throl adeiladau newydd. Dyletswydd Draenog yw dyfynnu o'r ap~l, a gadael
i chwi dynnu eich casgliadau
ynglyn a'r hogiau a "yrrwyd

hwnnw. Nid anghofiodd y Coleg
y graig Y naddwyd ef ohoni, a
bu o'r cychwyn cyntaf yn ymwybodol iawn o'r berthynas
fywiol rhyngddo a'r gymdeithas
y sefydlwyd ef i'w gwasanaethu.
Y Coleg, y n wir, y w'r unig
sefydliad cenedlaethol mawr yng
ngogledd Cymru a daethpwyd
yn naturiol i'w ystyried felly
nid yn unig yn feithrinfa dysg
ac ysgolheictod ond yn ganolfan
diwylliant hefyd yn yr ystyr
ehangaf i'r gair. Testun balchder
i'r Coleg yw', rhan a gymerodd
gwerin Gwynedd yn y gwaith

adra" .
ttGa/1 Coleg Bangor felly ymfalchio yn ei draddodiad gwych
mewn astudiaethau Cymraeg a
Otymreig. Y mae'r traddodiad
hwnnw mewn dwylo tetlwng.
Ga/w taer y werin bobl am
addysg uwchradd a barodd adeiladu Coleg Bangor a cholegau
eraill Prifysgol Cymru yn niwedd
y ganrif ddiwethaf. "Rhoes et
geiniog brin at godir coleg"

a thrigain yn 6/. Yr adeg honno
mewn blwyddyn brin, cyfrannodd wy th mil 0 bobl dros
£30,000 rhyngddynt. Casg/odd
chwarelwyr Penrhyn a Dinorwig
£1,250 ar gyfer ysgoloriaethau.
Cyn y rnyfet byd cyntaf, casglwyd dros £100,000 at adeiladu 'r
Coleg ar y Bryn".
Gall Draenog ddyfynnu llawer

meddai'r bardd am 'Hen Lane
Ty'n y Mynydd', a gellid dweud
yr un peth am werin Gwynedd

0'/ sefydlu bymtheng mlynedd

mwy, ond gormod 0 bwclin!
Ol-nodyn:
Cyngor
Prifysgol
Bangor, - mae'r "werin" wedi
deffro, bois. Fedrwch chi ddim
taflu baw i'w Uygaid hi heddiw!

•

DRWY ganiatad caredig Mr. W. Elfyn Thomas, M.A., Prifathro Ysgol Brynrefail, Llanrug a'r Rheolwyr mae'n bleser
gan Eco'r Wyddfa gyhoeddi Adroddiad y Prifathro ar y
F1wyddyn Ysgol 1975/6.
ddau 0 bynciau ond mewn nifer
Adlewyrcha'r
adroddiad
y ohonynt. Gellir dosbarthu rhain
gwaith a'r ymroddiad uebel iawn ymhellach a dweud fod 30% yn
ar ran disgyblion ac athrawon. Yo eisredd arholiad safon '0' a 60%
sicr, bydd yr adroddiad cynhwysarholiad
TAU.
Y
mae'r
fawr yma gan Mr. Thomas 0 cyfartaledd
yma yn foddhaol
ddiddordeb ac 0
fudd mawr i iawn.
blant, rhieni a nifer fawr 0 bobl yr
Ymysg y rhai
a wnaeth yn
ardal sydd yn ymddiddori
yng arbennig 0 dda oedd:
ngweithgareddau'r
ysgol.
ARHOLIADAU
Safon 0 (graddau A a B yn unig)

Helen Hughes 4 'A': 3 'B'
Er mor bwysig yw fod plant yn
Bronwen Rees Hughes:4 A: 5 8
ymddiddori
mewn pob math 0
Olaf Cai Larsen: 4 A: 3 B
weithgareddau
y mae Uwyddiant
Anwen Jones: 3 A: 4 B
ysgol yn cael ei fesur yn 01 canRichard Griffith: 2 A: 6 B
lyniadau arholiad i raddau helaeth
John Annor Roberts: 2A: 58
ac wrth gwrs hyn sydd 0 bwysNia Bryn Jones: 2 A: 4 B
igrwydd pennaf i yrfa'r plentyn.
Deliaf ag arholiadau saton '0' a Safon TAU (graddau 1 a 2 yo unig
TAU yn gyntaf. Allan 0 112 0 Pat Barlow: 5 gradd 1:3 gradd 2
blant y Sed Flwyddyn (ac yr oedd Ann Caroline Williams: 5 Gl: 3G2

nifer o'r rhain wedi gadael erbyn y
Pasg neu'r Sulgwyn) yr oedd tua
90 yn eistedd arholiad '0' neu
TAU mewn nifer 0 bynciau. Felly
yr oedd 80% yn cynnig am
Dystysgrif - nid mewn un neu'

,

Yr oedd y ddwy yma yo gyfeillion
agos a chawsan t yr un niler 0
raddau 1 a 2 er nad yn yr un
•
pync18u.
Plrhld 8' dudelen y Pllnt

•
AR Y 16eg 0 Orffennaf y flwyddyn nesaf fa gynhalir "Rss Pan yr
Wyddfa" am yr ail flwyddyn yn oIynol. Yn 61 y trefnydd, Mr. Ken
Jonel, Nant Peris hon fydd ras bwy.icaf Gogiedd Cymru os nad Cymru
gyfan.
•
Hysbysebwyd y ras yma i holl
AMSER CYCHWYN
glybiau athletau Prydain a chofMae'n bur debyg mai 3.00 o'r
restrwyd hi gan Gymdeithas Rasus gloch fydd yr amser cychwyn y
Mynyddoedd Prydain Fawr (Fell flwyddyn nesaf - rhag cael gwrthRunners Association) Dosbarth A. daro
rhwng
gweithgareddau
Cefnogwyd y ras gan Gyngor Carnifal Llanberis. Wedi'r cyfan Chwaraeon ae hefyd yr AAA.
rhan 0 weithgareddau'r carnifal
Y RHEDWYR GORAU
yw'r ras a diwrnod Carnjfal Llanberis fydd y 16eg 0 Orffennaf.
Bydd elybiau Athletau mwyaf
Prydain yn eystadlu a bydd.
pwyntiau i'w gael i'r deg eyntaf.
Disgwylir i redwyr gwir brofiadol
gymryd rhan. Awgrymwyd gan y
trefnyddion na ddylid rhai dibrofiad gymeryd rhan oherwydd
y cyflymder y
rhedir y ras
ae 0 safbwynt meddygol gwell
iddynt fodloni ar edryeh ac
edmygu yn unig. Bydd yn rhaid
cwtogi y nifer i 200 y tro yma,
ond
bydd
hyn
yn
cynnwys dosbarth IIeol a dosbarth a..INCh chi ddlm cy.tMllu ",
motor be;c, Mwy o'r hentl$ ymll IIr y
iau.

,.m

tude/en canol.

DAW RHIFYN ARALL ALLAN CYN Y NADOLIG
•

freuddwyd J'
am ddyddlau gwe".

gymalnt

•

RHIF 10

Golygydd

RHAGFYR 1976

,..

: Arwel Jones, Gweny-Wawr, Glanffynn.on
Llanrug.

Ffon : Caernarlon 3719.
Argraffwyd gan WasgGwynedd,

Nant Peris.
RHIFYN ARALL CYN V NADOLIG
Bydd y rhifyn neaf anan nos lau,
Rhegfyr 23aln. Rhifyn Nadollg go lewn
fydd hwnnw. Chwl bobl busn. y fro,
sylwch yn y rhifyn ym. fod pentwr 0
hysby.bion. IHth amdanoch chi .,byn
y rhifyn nesaf? Vdach chi am ddym·
uno Nadotig Llewen i'ch ewsmerlald?
Os fIlly, cysylltwch .'r SWVddog Hy.
by.bion, Bryn AWlton, Ffordd yr OrAf, Llanrug, nelI'r Golygydd (Caer·
narfon 3719) mor fuan eg sydd boslbt.
Wnawn ni ddim gad .. 1 nib allanl

PENCAMPWR
Ar ddeehrau'r mis enillodd Elfyn
Williams, Nant Ffynnon cvstadleuaeth
drafftiau
Adran
Rhanbarth Gorllewin Gwynedd.
'Roedd pymtheg 0 Glybiau leu
enctid, Aelwydydd yr Urdd a
Chlybiau Ffermwyr
leuainc yn
cael eu cynryehioli yn y gystadleuaeth. Bydd Elfyn yn cvstadlu
am bencampwriaeth
Gwynedd
ddechrau'r mis vma. Pob Iwe
iddo.

DIOLCHIADAU
Dymur:-a Mr. W.H. Davies, Glvn
P"ris ddiolch i bawb am y dvmuniadau da a dderbyniodd
ar
achlysur
ei
ben-blwydd 'yn
ddiweddar.
Hefyd Mrs. C.A. Jones, Pennant
am yr anrhegion a'r lIu dymuniadau da rhy niferus i'w hateb yn
.bersonoJ. Derbynied pawb ddiolch
calon y ddau drwy gvfrwng yr
Eco.

CROESO AOREF
Yr vdym. yn falch iawn 0 gael
estyn croeso adref o'r ysbyty i Mr.
Harry W. Jones, 2 Nant Ffynnon.
Oa dealt ei fod yn gwella yn foddhaol. Croeso mawr i ti Harry a
chymer otal i ti gael IIwyr wellhad.

BVO V FFILMIAU
Mae'n debyg i ni gael yn y Nant ar
y 3ydd 0 Dachwedd yr hyn a
elwir ym myd y ffilmiau yn
'Premiere'. Dangoswyd yma am y
tro cyntaf, yn y gogledd, ffilm y
gwnaed V rhan fwyaf ohoni yn y
Nan't, sef "Gwaed ar y sir".
Oangoswyd hefyd addasiad 0
Awdl
fuddugol Gerallt Lloyd
Owen 'Yr Afon' gan Aelwyd yr
Urdd Llandwrog a chyngerdd olaf
y QrWP pop Edward H. Cafwyd
noson ddifyr
a thy
lIawn.
Dangosir y ffilmiau 0 dan nawdd
Urdd Gobaith Cymru ac maent ar
daith ar hyn 0 bryd drwy'r
gogJedd.

2

Ysgol Brynrefail
Llanrug

Neuadd John Morris-Jones
Bangor

Annwyl Ardalwyr,
Annwyl Olygydd,
Cymdetthas y Cymric
Y mae rhai pobl wedi bod yn
Fel
y
gwyddoch
mae
dweud na wyddant beth yw
Cymdeithas y Cymric, Cymdetthenwau y rhal sydd er Gorff
as Gymraeg Coleg y Brlfysgol,
Llywodraethol
yr Ysgol.· Dyma
Bangor, ar hyn 0 bryd yn cynnal
felly restr ohonynt a gyhoeddir ar
ymgyrch yn erbyn awdurdodau'r
gais y Rheolwyr eu hunain.
coleg er hyrwyddo pollsl lalth a
CyftGOR GWYNEDD
tyddai'n rhot tegwch t'r Gymraeg
Cyng. Gwyn O. Jones, 58 Pentre ym mhob agwedd or tywyd y
coleg, yn
welnyddol ac yn
Helen, Deinioten. (Cadeirydd)
Cyng. W. Prytherch, Efail Rhos, addysgol. Hyd yn hyn mae'n
haelodau wedi defnyddlo dull/au
Llanfaglan, Caernarfon
0
Mrs. M.E. Hughes, Craig y Don, cytansoddtadol a rhywtatnt
Cwm-y-Glo; Canon Alun Jones, ddutltau anghyfansodd/adol megls
B.A., Rheitnordv;' Llanberis (Is- tynnu posteri a phaentio sloqanau
gadeirydd)
Cyng. Edwin LI. ond bu'r cwbl yn hollof ddlsEvans, Arvonia, Gallt y Foel, gybledig a dt-drals. Canlyntad yr
Deinioten. Cyng. Trefor Williams, ymgyrch oedd gyrru pedwar 0
swyddoglon y Gymdelthas, dri
64 Stryd Fawr, Llanberis.
ohonynt
ar eu
blwyddyn
CYNGOR
BWRDEISDREF
derfynol o'r coleg am weddlll y
ARFON
sestwn. Gwaharddwyd hwy rhag
Cyng. Francis Jones, 3 MafJ$ dyfod ar gyfyl y coleg. Pe baent
Padarn, Llanberis; Cyng. Mrs. yn addo peidio agymyrryd mewn
fodd
dan
unrhyw
Patricia G. Larsen, Llygad yr unrhyw
Haul; Penisarwaun; Cyng. Samuel amgylchladau ar welnyddtaeth a
gweithrediad y coleq, ac yn datgan
Jones, Cefn Farm, Llanddeinhynny yn ysgrlfenedlg wrth y
iolen.
coleg, byddai'r coleg yn fodlon eu
ATHRAWON
derbyn yn 01 fel mytyrwyr 0 fewn
Mr. John Eurwyn Morris
blwyddyn.
Telmlwn fod cosb mor drom a
RHIENI
hon ar y rhal a ddigwyddal fod yn
Mr. K. Jones, Cae Coch, Bryn- swyddoglon y Cymric, a hynny 0
refail; Mrs. G. W. Lovatt, Brwynog,
gonlyniad i ymgyrch ddisgybfedlg
Llanrug; Mr. Selwyn Griffith,
a threfnus, yn hollol anghyfiawn.
Crud yr Awen, Bethel; Mrs. Joan
"Rhoes el geinlojbrln I godl'r
Griffiths, Pant Tirion, Llanrug.
co/eg... '~ mae'n debyg bod Ilawer
ohonoch
yn
gyfarwydd
a'r
Diolch yn fawr
dyfyniad
yna. Bellach mae'n
W.E. Thomas
anodd gweld yn y sefydllad a
Prifathro
elwir U. C. N. W. odlewyrchiad O'f
chwarelwr neu gwerinwr ddarfu
roi
ei arian I'w godi. Gwarth
SUL GWAHANOL
ydyw gweld fel y sethrir ein
Yr oedd y Sui 21 ain 0 Oachwedd
dlwylliant gun y coleg a fu 'n
yn arbennig iawn yn Rehoboth'.
Yn ystod yr wythnosau diwethaf
OEWCH I
bu dosbarth 0 chwech 0 fechgyn
yn cyfarfod
ein gweinidog y
Parch. John Owen, B.A., B.D. j'w
paratoi at gael eu derbyn yn
gyflawn aelodau. Cymerwyd gwas·
anaeth y bore gan y bechgyn ac
anerchiad byr gan y Gweinidog.
Oerbyniwyd
hwy yn gyflawn
aelodau yn oedfa'r hwyr yng
ngwasanaeth y Cymun. Yr hyn
oedd yn arbennig oedd mai
dyma'r tro cyntaf yn hanes canrif
BI RMINGHAM HOUSE
y capel presennol i chwech 0
LLANBERIS Ffon 206
fechgyn gael eu derbyn gyda'i
gilydd.
Hefyd
dywedodd
y
am nwyddau a chelfi
Gweinidog mai dyma'r tro cyntaf
a bob ma1te i'r cartref
iddo ef yn ystod ei ddeuddeng
mlynedd yn y Weinidogaeth gael
• • • ••• •
Dosbarth a phob un ohonynt wedi
presenoli eu hunain ym mhob
Carpedi, leino, Paent
cyfarfod. Cafwyd anerchiad byr
Valspar a Crown
cynhwysfawr gan Mr. J.W. Elis i'r
Papur papuro, Tsieni,
bechgyn ar yr achlysur. Deallwn y
Nwyddau Trydan 8 Ilawer
bydd y bechgyn yn dod 0 gwmpas
fVt,",~••••.•••.•.
i werthu tocynnau bwyd dan
nawdd
Cymorth
Cristnogol.
Oiolch yn fawr i'r P,arch. John
OLL AM BRISIAU
Owen am ei latur gyda'r bechgyn
RHAD!
a diolch hefyd i'r bechgyn am eu
hymateb ac am eu gwasanaeth yn
BARGEINION TOPDEC
ystod y SuI. Oymunwn iddynt
bob mi.
bob bendith yn y dyfodol.

'r

SlOP
THOMAS
PRITCHARD

IRONMONGER

rhan

0

chwaretwr
Rhald I bethau newid.
Ymblllwn
arnoch
fel
caredlglon y Gymraeg I ysgrlferlnu
at Gofrestrydd y coleg, Eric
Hughes, I gwyno am y fath drlniaeth ac I ofyn I welthredau 'f.
pollsl synhwyrol d argymhellwyd
•
gan y Cymric. Gofynnwn I chw/ /
gyflerlo'r ttythyr atom nl er mwyn
I nl gael ei
gyflwyno
tr
Cofrestrydd.
Hoffem
bwyslelslo fod yr
ymgyrch I gael y pedwar swyddog
a. ddlarddelwyd yn 81 l'r coleg,
bellach yn rhan annatod o'r
ymgyrch / gael pollsl lalth teg yn

y coteq.
Yr eiddoch yn qywtr,
Ar ran y Gymric,
Russell Isaac
lwan Rh. Edgar.

CVFRANIAOAU

Llawer 0 ddiolch i Mr.
Jos Hughes o'r Rhyl,
Clwyd (gynt 0 Bodifor,
Rhyddallt Terrace, Llanrug) am ei gyfran iad 0

£1.
Vr ydym yn gwerthfawrogi pob cyfraniad,
boed fach neu fawr.

HEATHER JONES
HERGEST
MEIC STEVENS

PAFILIWN COR WEN
Rha;fvr 11eg, am 8.30
Mynediad : £1.00

CYFARCHION Y TYMOR
ODDIWRTH

E&
E.M.GREEN

PENISARWAUN
Nwyddal Oroeer
Fftwy1h... Llysiau FfNI
~13 r/ulgorol

CroesoctJrtnfol

..

MEWN YSBYTY

-Y-GLO
DERBYN MEDAL
Ein 1I0ngyfarchiadau i'r Rhingyll
Rowland
Morris, ar dderbyn
ohono Fedal Gwasanaeth Hir yr
Heddlu
(22
mlynedd).
Cyflwynwyd y Fedal iddo gan
Gadeirydd
Awdurdod
Heddlu
Gogledd Cymru - Y Cyrnol J.
Ellis Evans. Mae'r Rhingyll Morris,
sy'n briod, gyda dwy ferch, yn
gwasanaethu yn yr Wyddgrug ar
hyn 0 bryd. Mab ydyw i Mrs.
Morris, Hafan a'r diweddar Mr.
J.E. Morris, Merddyn, Ceunant.
Pob IIwyddiant iddo eto i'r
dyfodol.

GWELLHAD BUAN
Bu pedair 0 ferched y Cwm dan
driniaeth
lawfyddygol
mewn
ysbytai lIeol, yn ddiweddar - Mrs.
Rose Fowler, Bodlondeb, Mrs.
Megan Pritchard,
Bryn Oifyr,
Miss Blodwen Williams, 'Eliqir
View. a Mrs. Iris Rowlands, Glan
'Rafon.
Oa
gennym
gael
croesawu'r tair gyntaf adre'n 01,
gan ddlsgwyl na fydd Iris yn yr
ysbyty'n hir chwaith - daliwch i
wella.
Deallwn fod amryw o'r pentref
heb fod rhyw dda eu hiechyd yn
ddiweddar, a d~unwn
adferiad
buan i chwi i gyd.

ANFON COFION
A'r Nadolig yn agosau, 'rwy'n siwr
y carem fel pentref anfon ein
cofion cynnes a diffuant at ddau a
ddewisodd gartrefu yma wedi
iddynt ymddeol, I,wer blwyddyn
yn 01 - Miss. Roseveare. Tan
Rhiwa Mr. Dingle, Ty Draw.
Oherwydd afiechyd maent bellach
yn analluog i gael aros gartref, ond
nid anghofiwn eu diddordeb, eu
caredigrwydd a'u cefnogaeth j holl
achosion
da'r
Cwm. Chwith
gennym
golll eu cwmni, a
dymunwn iddynt y Gwyliau gorau
posibl.

EI

Deallwn fod Miss Millard, Gwelf~
wedi ei symud i un 0 Ysbytal
Gogledd Cymru ac anfonwn ein
cofton ati. Yr ydym yn falcn
hefyd fod Mrs. Fowler, Bodlondeb wedi cael dod adref o '
Ysbyty Dewi Sant, Bangor a'i bod
yn gwella yn foddhaol wedi'r
driniaeth.

YN DILYN penodJad Dafydd
glwyddQ Gweithredoedd y Cae 0
·')wen ya drefnydd yr Urdd yn Sir
otal Cyngor Cymunedd Llanrug i
Laemarfont
penderfynodd
Gyngor Arfon, gyda'r atodiad ei
Dafydd
Meirioo,
ei
fod i'w ddatblygu fel Cae Chwarae
JYd-berchennoa Yna NJWISI y Tir,
~n unig.
pnolbwyntio
ar IYhoeddi
a
Cytunwyd a chais Cyngor Arlon,
chysedi,
a dymuniad y Cyngor Cymuned, i UNDEB Y MAMAU
Sefydlwyd
dau gwmni
Gwm-y-Glo gadw Pwyllgor Cae Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddel
Cyhoeddiadau Mei, a fydd yn
Chwarae mewn bodolaeth, fel aelodau Undeb y Mamau yn gyfrifol am gyhoeddi llyfrau 0
dolen gyswllt rhwng Arton a'r ddiweddar 0 dan Iywyddiaeth y bob math, yn amrywio 0 lyfrau a
pentref, mewn materion cynllunio
Rheithor ac ef hefyd a arweiniai'r
anelir at bobl ifanc i lyfrau brot.ac
a datblygu, gyda'r ymwybyddgwasanaeth agoriadol. Dewiswyd hefyd bosteri a chylchgronau
a
iaeth y buasai aelodau'r Pwyllgor y swyddogion canlynol:
phenodwyd Gwynfor ab Ifor yn
hwn yn dal i gymeryd diddordeb
rhan amser i fod yn gyfrifol am y
yn nyfodol y cae, a chadw golwg Ysgrifennydd
ac ysgrffennydd
teipysgrifau.
8ydd
hefyd yn
arno'n ogystal.
cynorthwyol: Mrs. Pierce, Glan- cynnig gwasana.etb cysodi a chynUumo
. 0 d an yr enw ...
Yn
absenoldeb
anorlod
y rafon a Mrs. Orrit, Morannedd,
m·£1 (C ys odi1 a
Trysorydd _ Mr. Hywel Williams Trysorydd ac is-drysorydd: Mrs. ChynUunio)
a
bydd
yn
h yn 1.
darllenwyd adroddiad o'r sefyllfa Owen Isfryn a Mrs. Gwyneth
ymgymery d""'·th
a r gwal
Bod
Gwynedd,
ariannol. Mynegwyd boddhad, ac Roberts,
argra ffwyr a c h y h oe dd wyr, ac yn
yng ngoleuni hvn, pasiwyd trwy Llywydd: Mrs. Watkins, Dolwen ar benntg. 1. gy h oeeddwyr papurau
Prif Gynhullyd Mrs. Williams, Y b
bleidlais y mwyafrif
i dros- Rheithordy, i ymweld a'r cleifion
roo
glwyddo'r arian mewn lIaw i fath yn Llanrug, Miss. A.C. Jones,
8ydd busnes argraffu Gwasg y
o Gronfa Neuadd, er amcannu at Glanllyn; ac yng Nghwm-y-Glo, Tir yn parhau 0 dan yr enw Gwasg
gael Canolfan Gymdeithasol i'r- Mrs. M.E. Hughes, Craig y Don a Oeulyn. V perehennog newydd
pentref, er budd pawb 0 bob Mrs. Roberts, Bod Gwilym.
fydd Glyn Thomas 0 Benygroes a
oedran a phob mudiad.
fu gyda Gwasg Gwynedd yn Nant
Pasiwyd hefyd fod Pwyllgor y Cae "'--G-WYN--E-D-D-A-C-UW--.--' Perisa ehyn hynny yn berchennog
Chwarae i wneud rhyw fath 0
Argraffty'r
Graig
yng
gyfraniad OS BYODAI ANGEN,
BVOD Arddangosfa
0 dan Y Nghaerdydd.
pe caiff y darn tlr yng ngwaelod
pennawd 'Gwynedd a Chwi' a
~
ystad Dolafon, ei wella, er caeille
fydd yn dangos pa wasanaethau a
diogel i blant iau Dolafon gael baratoir gan Gyngor Sir Gwynedd
CWM·Y-GLO
man chwarae wrth .. ymyl eu ar gyfer y cyhoedd, yn agor i'r
cartref.
cyhoedd yn Oriel Pendeitsh, Oriel
wag yn bodoIi yn ward
ddangos y Cyngor Sir ger y Castell MAE
Wedi
ymdrin
a materion Caernarfon 0 fore Mawrth, Cw••,..y·Glo 0
cymunad
perthnasol i'r Cae Chwarae, a'r Tachwedd
30ain hyd b'nawn LIMrug. Dytai unrhyw un i di·
Neuadd, manteisiwyd ar y cyfle i Gwener Rhagfyr tOfed. Bydd yr ddordeb
mewn
bod
yn
A
holi'r Cynghorwyr ynglyn Ilawer Arddangosfa'n agored 0 11 o'r
gyhghorydd gysylltu 8 Clare y
o faterion
a godwyd
yng gloeh hyd 4 bob dydd, ond ni
Cyngor, 80
Llanrug.
Nghyfarfod Cyhoeddus Mehefin
bydd yn agor ar y Sadyrnau,

a

b~';y~d~~~e~~~ogr~~~~~~f.' - Mr.
I
ddiweddu,
diolchodd
y
Cadeirydd i'r Cynghorwyr a thrift
olion Cwm-y·Glo ar ran Pwyllgor
y Cae Chwarae am y gefnogaeth
ardderchog a gafwyd yn ystod y
saith mlynedd diwethaf.

MERCHED Y WAWR

BETH SY'N ARBENNIG YNGL 'fN

A'R LLUN?

Rhai 0 blant ysgol L/anrug. Nid yw'r go/ygydd yn sicr o'r flwvddyn
ond roedd 9 pir 0 efeillisid yn yr ysgol pan dynwyd y Ilunl Ni wyddys
ond eu henwau,cyntBf.
Gwyneth a Eluned; Dilys s Gwyneth; Gracie 8 Nellie; Eric a Idris;
Katie a Jennie; John a Idrls Wyn,'Arthur a Glyn. Nld oes wybodaeth
am y ddau bar ara". Desrhywun yn gwybod?

A

CYDYMDEIMLWN
....

A Mr. a Mrs. Hughes, 1 Dolafon
a'r teulu i gyd , ar golli ohonynt
eu chwaer annwyl Mrs. M. Parry.
Gwraig dawel, ond lIawn hiwmor,
a ddaeth yma 0 Gaeathro, ar
achlysur ei phriodas a'r diweddar
Mr. Hugh Parry.

CYFARFODCYHOEDDUS
Galwyd Cyfarfod Cyhoeddus gan
Bwyllgor y Cae Chwarae ar
Dachwedd
22ain, a chafwyd
cynulliad arbennig 0 dda, yn
eynnwys Cynhorwyr Gwyn,:tdd ae
Arlon. Cadeirwyd gan Lywydd y
Pwyllgor - Mr. Evan G. Owen.
'Roedd
Pwyllgor y Cae yn
awyddus i gael barn a phleidlais y
pentrefwyr ar rai cyfnewidiadau a
phosibiliadau
a
ddaeth
yn
wybyddus yn ddiweddar. Er rhoi
cefndir y sefyllfa i'r cyhoedd,
darllenodd
yr
ysgrifennydd
gofnodion perthnasol a chafwyd
crynodeb o'r rhain i'r Saeson 08dd
yn bresennol gan Mr. Owen. Wedi
cyfle i drafod, daethpwyd i'r
gwahanol benderfyniadau.
Gan fod Cyngor Arlon yn barod i
ymgymeryd
a datblygu'r Cae
CIlwarae, fel y caniatQ'r sefyllfa
economaldd, penderfynwyd tros-

Nos Fercher. Tachwedd 17 y gwr
gwadd oedd .Mr. Glyn Williams
(Llwyncoed) a chafwyd nason
ddifyr iawn yn gwylio sleidiau
dynwyd ganddo pan ar ei wyliau.
Trwy gytrwng yr rhain crwydrasom mewn dwy awr fer i Rufain
Napoli, Pompii a Malta. Dringasom Vesuvius, yna aethom i
Sbaen a Thunisia. Wedyn cawsom
ein hunain yn Efrog Newydd,
Rhaeadr y Niagra a Chanada.
Yn absenoldeb
y Iywyddes
cymerwyd
y' gadai r gan yr
is-Iywyddes Mrs. Eluned Hughes,
Hyfrydle. Aeth yr amser mor
sydyn fel y bu rhaid gohirio yr
adroddiad
o'r Gynhadledd yn
Aberystwyth, lie bu Mrs. Eluned
Hughes a Mrs. Margaret Williams
yn cynrychioli'r gansen .•
Y gwestwragedd oedd Mrs. tiannah
Jones, Mrs. Maria P.ritchard 8 Mrs.
Nellie Pritchard - y dair 0 Lanberis. Hwy hefyd roddodd y raffl
a enillwyd gan Mrs. E.M. Evans.
Diolchwyd iddynt ac i Mr. Glyn
Williams gan Miss Olwen P. Jones
Gwylfa ac eilwyd gan Miss Mair
Rowlands, Bodafon.
Bydd y gangan yn cyfarfod sr
Ragfyr Sed y tro nesaf, pryd y
ceir swper Nadollg wedi ei ddarparu gan rai o'r chwiorydd.

AR GYFER Y NADOlIG

.

YN SlOP

3

•
UNDEB Y MAMAU

SEFYDllAD

Cafwyd cyfarfyddiad
o'r undeb
nos tau, Tachwedd 11eg a threuliwyd y noson yn trafod a pharatoi
ar gyfer gweithgareddau sy'n gysylltiedig a'r Nadolig. Trefnwyd
trip siopio i Gaer a chynhelir Ffair
Nadolig yn Festri'r Capel nos tau
Rhagfyr 14eg. Hefyd, derbyniwyd
aelodau newydd I'r clwb.

Ymwelodd Mrs. Harding Roberts,
YCO Bangor ~'r gangen yn y cvfarfod blvnvddol a gynhaliwyd yn
ystod y mis. Rhoddwyd adroddiad 0 waith y flwyddyn ynghyd ag
adroddiad
y Trysorydd.
Ailetholwyd
y
swyddogion
am
dymor arall - Llywydd:
Mrs.
Jennie Hughes, Ysgrifennyd: Mrs.
Knox, Trysorydd:
Mrs. Olwen
Jones.

lLONGYFARCH
Llawenhawn yn IIwyddiant Anita
Jones, Cae Coch ym myd coginio
unwaith eto. Bu'n IIwyddiannus y
tro hwn mewn arholiad dan
nawdd Bwrdd Nwy Cymru. Bydd
yn cynrychioli
Gwynedd mewn
arholiad terfynol a gynhelir yng
Nghaerdydd
ar y nawfed 0
Ragfyr.

Y MERCHED

Y GOBEITHlU

Cafwyd cyfarfod agoriadol y Gobeithlu nos Fawrth, Hydref 19
pryd y daeth tyrfa dda 0 blant a'u
rhieni ynghyd. Yn ystod y cvfarfod cafwyd ymarfer ar donau
o'r Detholiad dan ofal Mrs. L.P.
Williams. Gwahoddwyd y Parch.
Y GYMDEITHAS
S.D. Hughes, Bethel i roi sgwrs i'r
lENYDDOl
plant. Ef hefyd a ddangosodd
"Galw'r
Disgyblion yng
Nos lau, Tachwedd 4ydd, dan ffilm
y Gobeithlu ar
Iywyddiaeth
Mr.
D.G.
Ellis, nghyfarfyddiad
cafwyd
noson
ddiddorol
ac Dachwedd ged, a chymerwyd y
addysgiadol yng nghwmni yr defosiwn gan lestyn Jones. Nos
Athro Gwilym H. Jones, Coleg y Fawrth, Tachwedd 23ain, 'roedd
Brifysgol,
Bangor. Testun ei y defosiwn yng ngofal Christine
ddarl ith oedd "Gwl ad Palestei na" Jones a chafwyd noson ddifyr ac
a thrwy gymorth nifer helaeth 0 amrywiol dan ofal y plant yn cvfsleidiau dangosodd amryw 0 oly9' rannu eitemau 0 adrodd a chanu.
y rhaglen gan Mrs.
feydd o'r wlad a thrafod eu cvs- Trefnwyd
ylltiad Beiblaidd ae yn arbennig Shirley Roberts. Yn cyfeilio yn y
felly darganfyddiad Sgroliau'r Mar cyfarfodydd yr oedd Miss Mair
Marw a'u gwerth hanesyddol. Wyn Evans. Y swyddogion am y
Diolehwyd yn gynnes iddo ar ran tymor yw - Llywydd: Mr. R.W.
y gymdeithas gan Miss A.M. Evans; Ysgrifennydd: Mrs. Shirley
Williams, yr unig un yn ein plith a Roberts; Trysorydd: Mr. Geraltt
Jones.
gafodd y fraint 0 ymweld
Phalesteina yehydig flynyddoedd
yn 01. Y gwesteion am y noson PRIODAS AUR
oedd Mrs. Blodwen Owen a Mrs.
Ar y pedwerydd 0 Ragfyr bydd
Gwyneth Jones.
Mr. a Mrs. Griffith Pritchard, Glyn
CYDYMDEIMlO
Afon
yn dathlu
hanner can
Chwithdod mawr i'r pentref fu mlynedd 0 fywyd priodasol. Fel y
ymadawiad disymwth Mrs. M.J. gwyddom mae Mr. Pritchard yn
Williams, Isallt o'n plith ddydd hannu o'r pentref a Mrs. Pritchard
Mawrth, Hydref 26ain. Yr oedd hithau 0 Benygroes. Treuliodd y
yn wraig hynod gymeradwy gan ddau ran helaeth o'u hoes yn
Rhydau
Duon
cyn
symud
bawb yn yr ardal. Bu'n ffyddlon
ohonynt i fyw i lawr i'r pentref
eithriadol i'r Achos ym Mrynrefail
ymddeol.
Mae iddynt
drwy ei phresenoldeb i holl \lyf- wedi
arfodydd yr eglwys a bydd bwlch bedwar 0 blant, wyth 0 wyrion a
amlwg ar ei hoi yn yr Ysgot Sui. phump 0 or-wyrion. Dymunwn
Bydd ei lie yn wag hefyd fel aelod iddynt bob hapusrwydd ac iechyd
brwdfrydig 0 Glwb yr Efail. Cyd- i fwynhau !lawer blwyddyn arall.
ymdeimlwn a'i hunig fab a'i briod
Mr. a Mrs. Gwilym W. Williams, 3
Tai Orwig, Ceris a Lorna a'r teulu
011 yn eu profedigaeth sydyn.

a

gan SELWYN GRIFFITH

BU'R HYDREF yn hen eleni, a chyn i'r coed gael amser i
ddiosg eu dail, daeth arwyddion y Gaeaf yn gynnar i'r fro.
Rydan ni yn lwcus iawn yn
Dosbarth I Ysgol Dolbadarn mae'r Wyddfa yn edrych drwy'r
ffenast
arnon
ni bob dydd.
'Roedd yr hen blant 'ew wrth eu
bodd pan welson nhw y mynydd
yn gwisgo ei sgert mini ar yr ail 0
Dachwedd, a rna' nhw'n ffyddiog
y gwelant Yr Wyddfa fawr mewn
coban laes cyn bo hir. Tydi plant
yn
fwrlwrn
0
farddoniaeth
d'udweh?
EIRA CVNNAR
FI WIllis Yr Wyddfa
Vn Nhachwldd cyn hyn,
Yn cuddio Ii chorun
Dan gapan bach gwyn;
Fe'j gwelail yn swatio ar nOion oar
A siol tros Ii hysgwydd den olau', lloer
Ond hecfdiw pwy goaliei
Ar Dlchwedd yr ail,
Cyn I', deflrwln gael cyfle
I ddiOSQIi d.lI;
Y gwelem ni'r Wyddfl yn edrych mot'
be,t
Ac yn ymfalchio'n ei mini sgert.
Ai .rgael aydd yma
V OWllwn cyn hlr,
Blancedi 0 eira'n
Go,chuddio'r holl dir;
A bydd carped gwyn dros y bryn a',

m_

A'r Wyddfa'n cysgu mewn cob.n I....

Croeso i Pethel,
a chroeso
arbennig
i'r Llannerch
i chi
Gwilym Davies. Buom yn cydweithio yn Ysgol Perr-y-Bryn,
Bethesda
am gyfnod. Yr un
mynydd sydd wedi cynhyrfu'r
awen ynoch chithau.
VR WVDDFA

o dlroedd

Blthll fe weli - urddes
A harddwch Eryri,
Uthredd y gr.ig ."i !l8thr',
A chofia ein Hwyddf. nj.

Gwych yw ei frig uwch y f,o, - mewn
niwloedd
V myn Wily heno:
Ond her yw ,i uchder 0;
Her I 'nQ8U Ii cklringo.

G.E, Davies
'" BethBi
Y Ddol,

Ydy, mae'r Nadolig wrth y drws
unwaith eto a diolch i David
Whiteside Thomas am iddo anfon
carol i'r Llannerch.
CAROL NADOLIG

13 0 ganeuon gwerin gan

HOGIA'R WYODFA
gan gynnwys caneuon poblogaidd fel
Rownd yr Hom; lisa Lan; Ar gyf.r heddiw'r bore;
Hwiangerdd Mair; Fflat Huw Puw; Llongau Caemarfon;
Si Hei Iwli 'Mabl ac eralll

SAIN 10720
4

8yrdwn:
Ac yma Y lIanwyd M... ia Itc ...
GloddlSta ar gls,oedd • wnlwn ni yng
Nllhymru
A drachtio 0'n gwi,od cyn canu
Can&uon 0 ddiolch, carolau i'r duwiau
Am fraster y salm ar lin gweflau.
Byrdwn:
Ai dyma pam ganwyd M... i. i', byd
Ifyw ac , farw drosom i gyd?
A ninnau'n II goflo', Nadolig hwn
Yn 'sgerbwd 0 'sglyfaeth ar _in pletiau

c:rwn.

Yn Awn bydd amwisg drosto
A hagrwch I'w harddwch o.

"DEWCH GYMRV GlAN I WRANOO AR EIN CAN"

Wylofain a galar 0 d'-il yr India,
Ac ymladd 0 emgyld. Rhodesll;
A ninnau mor gyfiewn yn anfon ein
gynnlu
1saethu plant bach sydd mewn lisiau.

Murmurai yr ewel ym mrynu-u C•• r·
.. 11m
Vr anthem 0 flndith 0 Fethllm.
A, b,... b 0 garplau I geni gobeithion
V Seren dywynnai yn dirion.
Byrdwn:

Ac yme y pnwyd M... i. I', byd
• fyw Ie IflNt drOlOm i avd;
,
A nln"lIu'n I'lioflo', Nedolig hwn
Wrth 1Mfcf-lreln gilydd i gai, Ie i .,.,
•.

Dsfydd Whiteside Thoml/lS

Diolch am eich ymateb i'm cais
am gerddi. Carwn apelio'n garedig
arnoch i geisio ymatal rhag llunio
cerddi rhy hir. Gwn yn dda fod
rhaid i am bell gerdd fod yn hir,
ond fy mhroblem
i yn y
Llannerch
yw
diffyg
gofod.
MAE tocyn mawr 0 linellau-y
feirniadaeth yn y rhifyn nesaf.
Rhoddir £3 0 wobr NadoLig i'r
orau. Tydi hi ddim yn rhy hwyr j
gystadlu.

CYNGOR
GWASANAETHAU
GWIRFODOOL CLWYO

ADRAN DRAMAu
Anfonwch
'rwan am ein
rhestr 0 ddramau - Dros 80 0
'"
ddramau
un act a 35 0
ddramau hir.
Newydd o'r wasg :
dwy
ddrama fer gan Mrs. Nansi
Pritchard:

A'R BORE A FU
IECHYD DA
Am
swm
isel, medrwch
fenthyg y dramau mewn stoe
neu eu prynu.
Croeso cynnes i chwi ymweld
Swyddfa er mwyn dewis
eich drama.

a'r

GWASANAETH

OYBl YGU

Mae'r
Cyngor
hefyd
yn
cynnig gwasanaeth teipio a
dyblygu
i fudiadau gwirfoddol, Capeli ac Egtwysi.
Ceir manylion am y telerau
rhesymol odrii wrth:Charles A. Hogg,
Prif Swyddog,
Cyngor GW8Ssnaethau Gwirfoddol Clwyd,
Ffordd yr Orsaf,
Rhuthun,
Clwyd.

Ffon: Rhuthun 2441.

~======~~~~~~~~~~==~======================================
•

CYFARCHION
Penblwydd hapus i chwi Mam yn
93 oed ar Dachwedd 30 oddi wrth
Cledwyn, Betty, Eleri a Valerie
Llanberis a John Howard a Mary
Y Rhyl.

Jane Pritchard, Michael Griffiths,
Rhian Parry a Robin Owen.

Y CYNGOR EGLWVSI

Cafwyd cyfarfod gweddi y mis
hwn 0 dan Iywyddiaeth
Mr.
Gwynfor Williams (Gorffwysfa).
Cymerwyd rhan gan y lIywydd a
LLWYDDIANT
Daeth Rhiannon, merch Mr. a Mrs. Nancy Jones (Jerusalem), Mr.
Mrs. Selwyn Pritchard, Madryn, Thomas Evans (Nant Padarn) a
yn ail mewn cystadleubeth unawd Mrs. Dilys Baylis (Gorffwysfa).
piano 0 safon uchel i rai 0 dan 12 Gwnaed casgliad at Gymorth
Cristnogol.
oed yn
Eisteddfod
Dyffryn
Ogwen. Llongyfarchlon a phob CYMDEITHAS LENYDDOL
dymuniad da i'r dyfodol.
EGLWYSI

CAE CHWAF\AE
COED-Y-DDOL

BEOVOOIO
Er
ymddangosiad
y
rhifyn
diwethaf o'r Eco bedyddiwyd 2 0
bland y Cysegr. Dydd Sui Hydref
31ain bedyddiwyd
Julia Ann
plentyn Mr. a Mrs. E. Barry Jones
6 Stad Eryri. Bore Sui Tachwedd
28ain bedyddiwyd David, mab
Jeff a Barbara Hughes, 14 Stad
Eryri. Gweinyddwyd ar y ddau
achlysur gan y gweinidog y Parch.
W.R. Williams.

DERBYN YN GYFLAWN
AELODAU

gangen leol 0 Blaid Cymru.
Cafwyd noson Iwyddiannus a
dawnsio brwd i ddisgo John
Pritchard.

VR URDD
Mae'r gangen leol o'r Urdd wrthi'n
trefnu dwy noson arbennig ar
gyfer yr wythnosau nesaf. Y
gyntaf yw trip i'r Pantomeim
Madog yn Theatr
Gwynedd,
Bangor. Bydd y plant yn mynd i'r
panto nos Fercher Rhagfyr 29ain.
Yr ail nason arbennig yw noson 0
ffilmiau newydd, c:artwnau, ffilm
Yr Afon, c:yngerdd olaf Edward
H. Dafis a'r ffilm newydd "Gwaed
ar y Ser" a wnaed yn Ysgol Brynrefail a Nant Peris. Bydd Wil
Aaron yn dod i ddangos y ffilmiau
i'r Urdd a'r pentref nos Wener
lonawr 14eg.

Yn yr oedfa nos Sui Tachwedd 28
yng nghapel Cysegr derbyniwyd
12 0 blant yr eglwys yn gyflawn
aelodau. Derbyniwyd
Wena L.
Jones a Nest L. Jones, !y'r Ysgol;
Ann Evans, Blaen Parc, Kevin
Williams, Carneddi, David Evans,
Blaen Parc, lorwerth Wyn Evans ClWB FFERMWYR IFANC
Parcia Rhos, Elfyn Jones, 29 Bro Ers pythefnos bellach mae'r Clwb
Rhos, Valerie A. Pritchard, Llys a
arferai
gyfarfod
yng
leuan, Eirian Wyn Jones, 12 Bro Nghaernarfon yn cyfarfod ar nos
Rhos, Alyce M. Jones, Bod Fawrth yn y Neuadd. Mae croeso i
Hyfryd, Helen W. Jones, Glan unrhyw un
diddordeb 0 Fethel
Gors, 1010 W. Morgan, 8 Cremlyn.
neu unrhyw bentref yn ardal yr
Eco vrnuno ~'r clwb. Mae'r
GENI
cyfarfodydd yn dechrau am 7.30.
Llongyfarchiadau
i
Idwal
a
Lynwen Morris, Perthi, Y Rhos ar
enedigaeth Llinos Angharad yn
Ysbyty Dewi Sant ddydd Gwener
Tachwedd 12ed.

a

DYMUNIADAU

GORAU

i Mrs. M.J. Hughes, Hafod Elen ar
ei phenblwydd yn 87 oed ddydd
Sadwrn Rhagfyr 4ydd.

Trefnlr Cyngerdd yn Ysgol Brynrefail,
Llanrug
nos lau ged
Rhagfyr am 7.30. Cymerir rhan
gan Hogia'r Ddwylan, Leah Owen,
ac artistiaid eraill. Y Llywydd:
Mr. Gwyndaf Parry, Muc. Bac.
Bydd tocynnau ar gael (4Oc i oedolion) ym mhob siop lie ceir
poster, a hefyd gan Selwyn
Pritchard, Bert Parry, W. Glyn
Roberts,
Gwyn
Williams,
Raymond Foulkes, Ken Sellers,
Trefor Edwards, John Roberts a
Roy
Griffith.
Bydd
gan y
cyfeillion hyn docynnau raft I ar
werth at y Cae Chwarae. Y raftl
yw Lamp Bwrdd Drydan ar ffurf
ceffyl a charafan sipsi, rhodd Noel
Smythe (MBZ). Tynnir y raffl
mewn Bingo Nadol ig.

Cafwyd [dau gyfarfod ym mis
Tachwedd. Yn y cyntaf cafwyd
darlith gan Ifor Bowen Griffith ar.
"Siarad Cyhoeddus" ac yn yr ail,
gyfarfod, noson 0 ffilmiau yng
nghwmni Miss Mat Pritchard.

DIOLCH
Dymuna Mrs. Delia Parry Plas
Tirion ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd tuag ati ar achlysur
ei phenblwydd y mis diwethaf.

DAMWAIN ANGEUOL
Trist oedd clywed am farwolaeth
frawychus merch fach 13 oed Mr.
a Mrs. Eric Roberts, Dakota sy'n byw ar hyn 0 bryd yn
Rochdale.
Cydymdeimlwn
a'r
teulu i gyd yn eu coiled.

CYDYMDEIMLAD

PLAID CYMRU

a

Cydymdeimliwn
Mrs. P. Batten
Cafwyd Disco IIwyddiannus yn y ar golli ei brawd yn Llundain.
Ganolfan y mis hwn, a gwnaed
elw sylweddol. Ar nos lau, 2ail MEWN YSBYTAI
Rhagfyr yn festri Gorffwysfa am Mae lIu
o'r
pentref
mewn
7 o'r gloch agorir y Ffair Nadolig gwahanol ysbytai. Ein dymuniad
gan Miss Phyllis Ellis. Trefnir yw 'brysiwch wella' - Mr. Tom
lIuniaeth ysgafn. N I dderbynir Parry, Stryd Yankee; Mr. Eurwyn
sborion i'r ffalr hon.
Roberts, Cambrian Lodge; Miss
Dorothy
Thomas; Mr. Emyr
YR AELWYD
Cafwyd noson Iwyddiannus iawn Jones, Maes Padarn a Mrs. A.
pan gafwyd dwy sesiwn 0 ffilm· Owen, Bron Graig. Ein dymuniad·
iau, un i'r plant a'r lIall yn agored au am adferiad buan i bawb sydd
i bawb. Cafwyd dau dy Ilawn. wedi bod yn wael.
Diolchir i bawb a fu'n gwerthu TRISTWCH
tocynnau o'r Aelwyd, Yr adran
bentref, ac adran Ysgol 001- Trist oedd clywed am farwolaeth
Mr. David Griffith, Llwyn Padarn
badarn. Gobeithir trefnu i nifer
~
o'r aelwyd ymweld a'r Cartref, a Mr. Hugh Jones, Stryd y Dwr.
Bontnewydd i ddiddanu'r plant 0 Ein cydymdeimlad a'r teuluoedd.
flaen y Nadolig. Dyma aelodau YN 900ED
pwyllgor
yr
Aelwyd: 'Roedd Mrs. M. Williams, Creigwel
Ysgrifennydd:
Ann Evans; is- yn 90 oed ar y 27ain 0 Dachwedd.
ysgrifennyd: Angela Jones, Andre Penblwydd
hapus iawn Mrs.
Lambrecht, Medwyn LI. Roberts Williams.

NAOOllG

LLAWEN
A

MERCHED Y WAWR
Ers pythefnos
mae aelodau'r
gangen leol 0 Ferched y Wawr
wedi bod yn ymarfer yn frwd ar
gyfer y noson 0 Frethyn Cartref a
gyflwyni i'r gangen yn yr Ysgol
nos Fercher, Rhagfyr Sed am
7.30. Ar 31 y cyflwyniad fe geir
swper ysgafn wedi ei drefnu gan y
pwyllgor. Nos lau Rhagfyr ged fe 0, gofadail gofidiau - tad a mam
Tydi mwy trwy'r oesau;
fydd Merched y Wawr yn rhoi eu
Ddysgi ffordd i ddwys goffau
cyflwyniad
i
aelodau'r
Y rbwyg 0 golli'r hogiau.
Gymdeithas Lenyddol yn festri
Capel Bethel.

PLAID CYMRU

PRESBYTERAIDD

R. Williams Parry.

BLWYODYN NEWYDD DDA
ICHWIOLL
oddiwrth
DILYS ac ARFON PHILLIPS

38 STRYD FAWR
lLANBERIS

SlOP DAFEDD
A
DILLAD PLANT

Nos Fercher Tachwedd
17eg
cynhaliwyd Disgo i bobl ifanc y
pentref yn y Neuadd dan nawdd y

,

\

s

NADOLIG LLAWEN
A
BLWYDDYN NEWYDD DDA
i'n cwsmeriaid 8'n cyfeillion 011
oddi wrth

•

SlOP a MODURDY
LON
LLAN

(fihangel-yn-y-g)

RUG

Ffon: CAERNARFON 244

A fydd eich anrheg Nadolig chi wedi el daflu o'r neilltu erbyn
lonawr 1af 19777
Mae arian yn brin - Buddsoddwch nhw yn eich cartref i gael
gwerth parhaol trwy gydol y flwyddyn.
Dewch i weld ein:

MWY AR DUDALEN

12

NADOLIG LLAWEN A BLWYDOYN NEWYDO ODA
0001 WRTH

Ceginau, Ladylove a Flair; Baddonau (stoe anferth); Gratiau (ar
bri.iau gostyngol); Paent; Papur Papuro a Sgwariau Carpedi Dulux
Tails; Cushionfloor a Orysau "SpBee18ver" Marley
+ An~enion Adeiladu - tywod, sment, landeri, ffitiadau plymio
Be ati a Chymhorthion D.I.Y .

•
I
FFORDD
YR ORSAF

LLANRUG
FFON: 2122

Arvonia Coaches
NRUG
,..
FFON WAUNFAWR 254

Ar Agor Llun - Gwener 9-5; Sadwm 9 4

GEL
DDIRIED
YN

IL
JO ES
Monumental Works
NRUG
FFON CAERNARFON 2898
Gwaith Coffeol 0 bob math
mewn IIechi a gwenithfaen gan
grefftwv r IIeol

NADOLIG LLAWEN
A

BlWYDDYN NEWYDD DDA
i ho" ddarlt.nwy,
Eco', Wyddfa

NADOLIG LLAWEN

OYMUNA
PAT ac ERNIE

A

BLWYDDYN NEWYDD DDA
oddi wrth
I

•

amgelr

ae ail law rhagorol

SNOWDON STORES
NAOOLIG LLAWEN

LLANRUG

A

Ffon:
CAEANARFON
DEWCH ATO - WNEWCH CHI DOrM 'DIFARU
6

4472)

PAPURAU NEWYDD
A
BWYOYDD

BLWYDDYN NEWYDD
DDA
i gwsmeriaid a
chyfeillion 011

•

MAE

WEOI BOD YN BAROD YN SlOP

Y SGWAR LLANRUG

Fton 2767

Yn ogystal a'n stoe ragorol arferol 0 Odafedd a dillad plant
mae yma stoe arbennig 0 ANRHEGION GWYCH i hogia a
genod 0 bob oed.
OEWCH YMA NEU MI FYOO YN RHY HWYRr

MWY AR DUDALEN 12

NADOLIG LLAWEN
A BLWYDDYN NEWYDD DDA

CYFARCHION Y TYMOR
A
DYMUNIADAU GORAU AM 1977
oddi wrth

oddiwrth
YR ARBENIGWYR AR
ATGYWEIRIO MECANYDDOL
THRWSIO WeDI DAMWAIN

A

Gwasanaeth 24 awr - Gorsat M.O.T.
PONTRHYTHALL

T

Stuart a Janet Anderson

LLANRUG

s~ II) l\V () II) ~

CHIPS MWYA' BLASUS Y FROI

LLANRUG
Ffon Caernarfon 3506

BARGEINION

1(3A\ I~A\ ((3IE

BWYO A DIDO

BWYO
Briwdda (Mincemeat)
Cymysgeddau Stwffi n
Hufen
Oiodydd FfnNythau
Margarin Meddal
Sutherland's Spreadables
Haneri Gellyg

14% owns
6 owns
6 owns
25Y2owns hyl if
% pwys
1% owns
14% owns

20c

8c
11%c
21c
12c

ANRHEG NAOOllG

9%c

Mae yma rywbeth i bawb!

20c

0100
Gwin Petit Chateaux
Claret / Bordeaux / Lied Felys /
Gwyn / Anjou Rose
Ponti Asti Spumante
Wisgi Johnnie Wal ker Red Label
Wisgi William lawson's
GIn Carson's Special london Dry
Sieri Benito - Ruton / lied sych /
sych gol au 70el
Sieri Sodap 0 Gyprus - hufe» I 1100

£1.29
£3.79
£3.39
£3.39

felys / syeh golau

£1.05

?

£1.15
•

DiJlad dynion, merched a phlant
Teganau
Slipars i Nain
Blancedi i Anti Jen
llyfrau Cymraeg i blant drws nesa
Trons a sanau i Taid
Carpedi i'r
HYN Oll A LLAWER MWY

tY

£1.29

7 CEINIOG YN Y BUNT 0 DIFIDEND I AELODAU'R GYMDEITHAS

7

•

BETH

o
•

GABAN

v

PIGION 0 DDYDDIADUR
Wm. Morris Williams, Bron Fuches
Dinorwig.
lon.26. Marw yn sydyn yn y car
pyllt wrth ddyfod at ei waith
Robt. Wm. Roberts, Brynrefail yn
65 ml oed.
Chwef.ll.
Marw yn sydyn gyda'i
waith yn yr AlIt Ddu: John W.
Williams yn 75 ml. oed.
Chwef.15.
Brawd A.S. Smith
Esq., Vayno) yn priodi.
Mehefin 1: Damwain angeuol ar
yr Elidir i John Pierce, trwy i
itbfaen ymollwng arno: yn 34

ROEDD Y tywydd ar 14eg 0
pwynt cryf a'r glaw trwm
cychwynodd H.S. Perrey ar lIDf'n
Llanberis am gopa'r Wyddfa .
hyd lein y tren bach. Cyme
(349BSA) y Ilwybr. Ymhen 24
onaf y copa gan guro amser
munud (oes rhywun yn rhywle

oed.

BU CRYN ymateb i banes y tan gwyllt yn y chwarel ar acblysur
pen-blwydd Syr Michael Duff. Er fod Mr. Harry Jones" Ty Uchaf,
yn bercben y lIun o'r goelcerth, oberwydd oed ac ansawdd y llun,
nid oedd modd ei argraffu. ODd dyma Mr. John Williams, Gweledfa, Uanrug yn cynnig y lIun uchod i'r Eco o'r goelcerth a baratowyd i ddathlu achlysur priodasol Syr Michael.
Gyda llaw, byddai'r Golygydd yn croesawu manion 0 hanesion
y chwarel gan unrhyw un. Dim ond codi'r ffon neu yrru pwt i
mewn. Mae'n bwysig fod yr Eco yn cael gafael ar hanesion fel
byn a 'u croniclo neu ymhen ycbydig tlynyddoedd byddant wedi
eu colli o'r cof, - a dyna'r fro, ac yn wir, Cymru gyfan yn cael eu
harnddifadu 0 straeon difyr. Dowch, gyn-chwarelwyr, beth am
bwt? EfalJai y rhydd cerdd anfarwol Rol Williams i Cbwarel
Dinorwig bwb i rai ohonocb roi pin ar bapur yn syth a dechrau
'sgwennu. 'Roedd Rol yn teimlo ei bod yn ddyletswydd amo
ysgrifennu'r gerdd, - beth amdanoch chi?

Meb. 8: Mrs. Duff a Mr. Vivian
yn priodi ym Mangor, Coelcerrh
ac ergydio enbyd.
Meh. 14: Seiat Fisol yn Ninorwig.
Tach. 1: Thomas D. Thomas
(Glan Padarn)
a merch Robt.
Black Horse, Clwt-y-Bont
yn

Llawer 0 ddiolch i Mr. D.J.
wybodaeth a'r Iluniau prin a
gefn motor beic i ben yr
Gadawn i'r Iluniau ddweud yr h

pnodi.

ChlNarel DinorlNig
Cytiwynediq ; Hoqia'r wyddta, am iddynt hwythau, fel
finnau, gael eu mogu yng nqolwq yr hen chworel.
Bu Chwarel Oinorwig yn foddion am oes
I ddynion gael cymorth i gario eu croes,
A magwyd sawl teulu ar lafur y gwyr
Aberthodd eu bywyd rhag dolur a chur;
A glywi di eco'r ffrwydradau di-ri
Yn atsain eu dicter i chwi ac i mil

Y Cychwyn: H.S.Perrey (de) a G.McLean yn Llanberls.
Lanber yn y Ilun?

Des mywun

0

•

A fuost ti, gyfaill, a'th droed ar y gribl
A fuost ti'n rhedeg am loches ar wib?
A fuost ti, dywed, yn cyfrif sawl craith
Oedd i glogwyn y chwarel 'rot diwrnod 0 waith7
Mae chwys y blynyddoedd ar goll yn y baw
A thomen ar domen yn swrth yn y glaw.
Ni welir byth eto yr un Cyfri Mawr
A chlwydo am oes mae yr hen "Geiliog Mawr"
Fe giliodd cymdeithas y caban yn IIwyr
'0 oes neb ar "Bont Bala" y bore na'r hwyr.
Mae'r Ilwch ar y drafael yn Ilawer rhy hy'
A'r rhwd yn ei elfen ar draws Gilfach Odu.

Oyry'r Ilun vm« synlsd o'r tywydd

Yn gymorth i lawer bu'r hen Lwybr Main
Ond heddiw mae'n feinach gan laswellt a drain,
'Does neb wrthi'n "ca'lyn y wagan" ers tro
A'r chwalfa a'r mudo andwyodd y fro.
'0 oes dim ond atgofion ac eco yn awr
o firi y caban a'r par hoelion mawr.

lit'
_.

..
~

••••

Y COfM.
..

_L~

o Chwarel Oinorwig

- mor drist yw dy wedd
Mae bri dy orffennol yn pydru mewn hedd,
Cofadail i'r hogia wyt bellach 'r hen law
Yn byw ar drugaredd y corwynt a'r glaw;
Ond paid digalonni, pwy wyr yr un pryd
Nad oes mewn anwybod rhyw obaith 0 hyd?
(Allan 0 "By sus Bach y Wlad" LLyfrau'r Oryw)
eu hadnabod? 0, hawdd - mae 0
wedi ei 'sgrifennu ar y bocs:
"Cyfarchion
Cymraeg 12 0
Cardiau Cymusg Ac Amtenu".
Cofiwch brynu cardiau 'Oolig Ol-nodyn: Maen nhw i gyd yn
Cymraeg gan gwmnl Waldorf MIXED ac mae 'ne envelopes hefo
eleni. Sut ydach chi am nhwf

8

BETH sy'n arbennig ynglyn a'r 'fun yma? Os am viybod trowch i
dudalen3.
Y Ilun

neiniolen.

trwy garedigrwydd Mrs. N. Hughes, 4 Gwyrfai

Teasce,

yn druenus. Yng nghanol y
o o'r gloch yn y prynhawn
349BSA 0 Orsaf y tren bach yn
ef gan G. McLean (249BSA) ar
. Savage (349BSA) a H. Biggs
6 eiliad chwyrnellodd Perrey i
....'·,'·'maf i ben yr Wyddfa 0 18
y car?)

Bryn y Maen, Llangybi am y
yma. Bu Mr. Roberts ei hun ar
oedd yn adnabod H.S. Perrey.

gan H.R. Jones, Llanberis
allan 0 Y GENEDL GYMREIG
DEAlLWN fod gwerth ugeiniau 0
bunnoedd fel arfer 0 dorgochiaid
wedi au dal yn y .Iyn alani. Y
mae'r math hwn 0 bysgod yn
anodd iawn eu cael; y maent yn
rhai blaaus ac yn rhai gwerthfawr.
Gresyn
na ellir datblgu
y
diwydiant hwn i fod 0 fudd mwy
uniongyrchol i'r ardal.
Y mae tunelli lawer wedi eu dal
eleni a gwerthid hwy am swflt y
pwys. Yn sicr teimlad lIawer yw
na ddylid eu gwerthu am y pri.
hwn yn y dyfodol ac na fussai
1s.3c. a 1s 6c y pwys ond pris
rhesymoi amdanynt.
Oni ellir
ffurfio pwyllgor i ystyried y
priodoldeb
0
ddatblygu
y
diwydiant hwn i fOO yn fwy 0
fudd i'r ardal? Gallesid gweld eleni
gynifer a phedwar ar hugain 0
gychod ar y llyn gyda thoriad y
wawr, a'r un modd pan oedd
Ilenni'r nos yn disgyn .
Pwv.a etvb?

Un o'r reidwyr uwchben Clogwyn Du'r Arc/du. Un C817JgYIJWJrltld. dyNI

hi'n nos.
•

gan R. W. Rhosbodrual
NID BYSUS gweigion, fel heddiw na rhedeg ar gardod y
Cyngor Sir, oedd y drefn y pryd hyn~y; 'Roed~ ~hyw
gwmniaeth glos ar y bws a phawb yn dod 1 nabod ei gilydd
yn fuan. Pwy oedd y talwyr da a phwy oedd yn 'trio ffegio'.
Cildwm gan hwn a'r Ilall oedd 'byrgs' yn iaith hogia'r dre'.
Weithiau byddai ambell un yn cael ei gybuddo 0 gyrnysgu
arian y bws hefo'i arian ei hun, wrth roi newid. Os delid ef yn
y weith red hon, yna byddai wedi ei ddal yn 'byrgio' heb roi
tocyn i gyfrif am y t31.
t

ddylanwad Sion Heidden, unwaith
Daeth hyn yn fwy i'r amlwg ar yn gwrthod talu ond pan welodd
01 dyfod y Crosful a'i arolygwyr D.M. wrth y drws, "Blwyddyn
Tocynnau gan y clywid am rywun Newydd Dda i chi syr", meddai
wedi cael y sac am fyrgio. Clywid ynghanol Mehefin, a thalu am ei
am ystrywiau rhai o'r Arolygwyr i docyn.
ddal 'byrgiwr amheus' ac fel y .
cafodd sachad ar 01 methu ei ddal.
1-

BYSUSLLAWN

N~ R'I37

Fel y crybwyllwyd, bysus llawn
oedd y drefn rhwng y ddau ryfel
ac am sbel wedyn. Nos Fercher a
nos Sadwrn oedd y ddau achlysur
am
fysus
llawn.
'Roedd
gwaharddiad ar y nifer 0 deithwyr
a gai sefyll yn y bws. Cyfyngid y
rhif i bump i sefyll, ond be'
wnaech ar fws olaf nos Sadwrn
neu (Sadwm bach) fel y gelwid
nos Fercher?
Prin iawn fyddai bysus ar nos
Nadolig a chofiaf 70 ar fwrdd
Leyland Fawr (TD) yn cychwyn
o'r Maes am Lanberis, nid am 10
o'r gloch ond am 11.00. Ni
wyddai plismyn, ar y Maes, sue i'n
cyfarwyddo ond troi eu cefnau a
wnaethant
era
byddem
yn
cychwyn i fyny Stryd Llyn. Dyna
gamp hel y ticedi a'r tal. Rhaid
gwneud fy hun fel slywen i fynd
trwy'r torllwyth hwnnw. Mae'n
dda fy mod yn ifanc ac yn fain y
pryd hwnnw.

CHWILIO AM D.M.
Os gwrthodai neb dalu ar y bws,
yna 'doedd dim i'w wneud ond
aros wrth y Post yn Llanrug a
chwilio am D.M. 'Roedd wedi bod
brentis 0 glarc rwrne ar un
adeg, a'i fryd ar y gyfraith, a
zwvddai sue i berswadio talwr
ndyn i wneud ei ddyletswydd.
'Roedd un cymeriad croes 0 dan
"Llongyfarchiadau,
Wyddfa wybod

UOENoa

,.Olt

ONI! HAOKNEY OARRIAQI!

OLION HEN GARNAU
NADOLIG lLAWEN
A BLWYDDYN NEWYDD
DDA

GORS BACH
PANEL
BEATING
SERVICE
Cvvrn-y-glo
Ffon : LLANBERIS
814
\
GWASANAETH TORRI-LAWR
24 AWR

Mr. Perrey, I, oddi wrth yrrwr y triin. Hoffai Eco'r

STRYD FAWR
DWY 0 ferehed glandeg 0 Lan
Conwy sydd
chysylltiadau ag()$
8'r fro hon. Maent wedi bod yrr
diddori'r
ym we/wyr
yn(f
Ngwesty'r Vietoris bron bob noe
Fereher yn ystod yr haf. Cawsant
gyfle i ganu yn £g/wys Llanberis
hefyd, Be mae Mrs. Dilys Bay/is,
Llanberis (sydd yn y Ilun) wed!
'sgritennu geiriau iddynt. Fasa
waeth ichi ddod i Lanbif' i tyw
genod!

a

DIOLCH I SAWS
AM GEFNOGAETH YN
YSTOD 1976-

NADOLIG

LLAWEN

A BLWYDDYN NEWYDD DDA
YN
1977

9

LLONGYFARCHIADAU

Miss E. Jones, Madryn pryd y
cafwyd sgwrs gan y Parch. Eryl
Lloyd Davies, Ebenezer ar rai o'r
personau fu'n dylanwadu ar ei
lencyndod.
Oiolchwyd
i Mr.
Davies am ei gyfraniad gan Mrs. J.
YBARDD
Lewis, 18 Pentre Helen, Mrs. M.
FRYN
EGLWYS
Thomas; 7 Tai'r Faenol a Mrs. E.
Williams, Bwthyn. Gwesteion te Llongyfarchiadau unwaith eto i
am y tro oedd Mrs. S. Roberts, Tony Elliott; y tro yma am ennill
Mrs. M. Jones, Hafod Oleu, Mrs. cadair Eisteddfod Llanrhaeadr ym
A.LI. Jones, 5 Tai Cynfi, Mrs. M. Mochnant. Gyda lIaw nid oes gwir
yn yr honiad bod Tony yn chwilio
Morris, 9 Tai Marian a Mr. Eifion
am Eisteddfod sy'n cynnig crud
Williams, Becws.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch am yn lie cadair am farddoniJ
bob rhodd a chymorth parod er
•
gwarantu Itwyddiant
y Noson
Goffi gynhaliwyd ar Hydref 29ain
pryd y gwnaed elw 0 £140.50
tuag at gael Ocsigen Pibell i
•
•
Ysbyty Bryn Seiont.
'---

Mair Rees Jones, aelodau o'r
pwyllgor: Miss Ann Hughes, Mrs.
llongyfarchiadau cynnes i Gareth
Eleri ac Eiriona, plant Mr. a Mrs~ Jane Thorman Jones, Mrs. Hannah
Mary Roberts, Mr. Hefin Williams,
Arthur Owen, 29 Stryd Newydd
Eddie Wyn
Lewis, Mr.
ar ennill sawl gwobr am ganu: Mr.
adrodd a chwarae piano yn Eis. Caradog Thomas a'r Cyng. Gwyn
01iver Jones.
teddfodau
Bethel a Dyffryn
Cynhaliwyd
Ffair Aeaf lwvddOgwen gynhaliwyd fis Tachwedd.
iannus nos Wener, Tachwedd
CYNGOR EGLWYSI
12fed a gwnaed elw a £213. CvtNos . lun,
Tachwedd Bfed yn Iwynir ddiolch y Gangen i bawb
Festrl
Ebenezer,
cynhaliwyd
fu'n hyrwyddo'r Ffair.
Cyfarfod Gweddi cyntaf y tymor
Y
SEINDOR
FARlAN
dan nawdd y Cyngor Eglwysi.
llywyddwyd
y cyfarfod gan y Daeth y Seindorf 0 fewn trwch
i ennill cystadleuaeth
brawd Donald Jones, Ebenezer a blewyn
Cymdeithas
Bandiau
Gogledd
daeth
cynrychiolaeth
deilwng
Cymru yn Connahs Quay ddydd
ynghyd 0 Eglwysi'r pentref.
Sadwrn, Tachwedd 20fed. Fel ag
YR HEN HERS
MERCHED
Y
WAWR
y bu, fe'i dyfarnwyd yn ail efo 81
Darlun yW'r isod o'r diweddar
o fandiau gyda Seindorf Trefor 82 Yng nghyfarfod gynhaliwyd ar
a
Dachwedd
fe'n
Mr. John Harris, 'Refail, Clwt-va farciau yn fuddugol o'r chwech 15fed
gan Miss Eirwen
Bont, yn gyrru'r hen hers geffyl.
seindorf
yn y gystadleuaeth. diddanwyd
Ty'r
Ysgol,
LlanBu Mr. Harris yn gwerthu glo yn
'Roedd seindorf y pentref yn cvs- Williams,
Rhoddodd hanes ei
yi" ard.al am flynyddoedd ac yn tadlu dan arweiniad Mr. John dinorwig.
fawr 81 wasanaeth yn cludo eirch
Harrison, Halifax oedd hefyd wedi arhosiad am bedair blynedd yn
yng nghynhebryngau'r pentrefwyr
bod yn ei hyfforddi a'i chaboli am Ne . America, pryd y cafodd y
dros gyfnod maith efo'i hers. wythnos cyn yr ornest. Llong- svniad 0 gynllunio a gwau dilladArferid gwisgo'r hers a'r ceffyl efo yfarchion I aelodau'r Seindorf am au lIiwgar ar gyfer merched.
rhubanau duon, a dywed rhai y ddwyn clod o'r newydd i enw da Bu'n astudio'r grefft ac yna agorwyd Gweithdy ganddi hi a'i ffrlnd
collwyd rhywbeth arbennig o'u Deiniolen.
plith pan y disodlwyd vr hers Bu'r Seindorf yn brysur ar SuI y yn Llundain. Erbyn hyn y mae
geffyl gan un fodurol. Yn Awst
Cadoediad pryd y gwasanaethwyd cant 0 weithwyr ganddynt yn
1938 y defnyddiwyd
yr hers mewn gorymdeithiau
adref yn cynllunio a gwau'r dilladau.
Ymwelodd Mr. Dafydd Wigley a'r
uchod am y tro diwethaf.
Neiniolen, ym Mangor aLlanfairfechan. Wynebir ar gyfnod 0 (Gweithdy ac awgrymodd iddynt
gwaith cyffelyb yng
alwadau trymion
0 ddechrau gychwyn
ac meWn canlyniad
R~agfyr tan y Nadolig pan fydd y Nghymru
agorwyd Gweithdy yn Nhy Uchaf
Saindorf yn ymweld yn wirfoddol
ag ysbytai Ileal a sefydliadau Deiniolen, lie y cyflogir tair merch
yn gweithio amser lIawn, ynghyd
cyffelyb.
a chwech yn gweithio yn eu
LLENG BRYDEINIG
cartrefi.
Y Parch. Garaint Edwards oedd Dangoswyd detholiad o'r dilladau
yn gofalu am Y gwasanaeth hardd a lIiwgar gan Mrs. Sylvia
arbennig gynhaliwyd yn Eglwys Jones a Mrs. Linda Hughes sy'n
Llandinorwig dan nawdd y Lleng gweithio yno.
Brydeinig b'nawn Sui y Cadoediad Dlolchwyd i Miss Williams a'r
Arweiniwyd gorymdaith yn 81 a ddwy a'i chynorthwyodd gan Mrs.
blaen o'r Gofeb i'r Eglwys gan y Mair E. Morris. Gwesteion y
Seindorf ac yn ogystal a'r Lleng paned de oedd Mrs. Rees-Owen,
Brydeinig
cynrychiolwyd
y Mrs. Katie Jones, Miss Eleanor
Brownies,
Girl
Guides
ac Jones, Miss Kathleen Jones a Miss
Ambiwlans St. loan.
Priscie Roberts. Enillwyd y raffl
Dymuna'r sWYddogion Ileal gyd- gan Mrs. Gwladys Williams, Pentre
nabod cyfraniad pawb fu a rhan Helen. Estynnodd y lIywydd (Miss
yn casglu'r cyfanswm 0 £100 trwy Priscie Roberts) groeso i Mrs.
Dar/un trwy gsredigrwydd Mrs.
werthu.
Scillicorn ar el hymweliad a'r
Agnes Harris, L/angefni.
gangen, a gwahoddwyd
hi i
PLAID LAFUR
ymuno gan ei bod yn awyddus i
ddysgu Cymraeg.
(Deiniolen a Dinorwig)
CYMDEITHAS Y BEIBLAU
Nos Lun Rhagfyr 20fed ceir
Gwerthfawrogwyd
y
gefnogaeth
Cyhoeddwyd gan Mr. H. Emyr
cwmni aelodau Merched y Wawr,
dda
i'r
Noson
Goffi
ddiweddar
Pritchard,
Trysorydd
Pwyllgor
Caernarfon, gyda rhaglen arbennig
drefnwyd er budd y Gangen leal.
Lleol,
Cymdeithas
y Beiblau
ar lafar ac ar gan ganddynt ar
Estynnlr croeso cynnes i'r Yrfa gyfer y Nadolig.
(Cangen Deiniolen a'r cylch), bod
Chwist nos Wener, Rhagfyr 3ydd
elw 0 £215.28 wedi ei wneud o'r
Darperir y lIuniaeth gan aelodau'r
(Gweler
dyddiadur y mis am Pwylfgor.
Daith Gerdded drefnwyd yn ddifanyl ion).
weddar gan y Gymdeithas, a bod
c'!fanswm y casgliad wnaed 0 dy i CLWB YR HENOED
EBENEZER
dy yn yr ardal fis Medi wedi
Cyfarfu'r
Clwb ddwywaith
yn Cynhaliwyd Cymanfa Ganu yng
cyrraedd £127.23.
ystod
Tachwedd.
Estynnwyd Nghapef Ebenezer nos Sui, Hydref
Anfonwyd £107.64 (hannar alw'r
Daith Gardded) i Cymorth Crist- croeso cynnes gan y Llywydd Mrs. 24ain. Yr organnydd oedd Mr.
nogol a', gweddill 0 £234.87 i/r C. Marren i Mr. J.D. Evans, Maes- Richard H. Morris, Caernarfon, ac
ydref, i ddarlithio yn y cyfarfod arweiniwyd gan Mr. Goronwy
Ty lJeibiau. Dymuna'r Pwyllgor cyntaf
ar "Ddyddiau 'Mebyd". Jones Llanfairpwll.
Ileol ddiolch i', ardalwyr am eu
Cafwyd gwledd wrth wrando ar Yn ystod y Gymanfa cafwyd
cefnogaeth frwd.
Mr. Evans yn traddodi yn ei unawdau gan Mr. Robert Wyn
PLAID CYMRU
ffordd
gartrefol,
yn cael ei Jones,
Bontnewydd,
ac
gynorthwyo gan ei ferch, Mrs. D. adroddwyd
Yng nghyfarfod
Plaid Cymru
gan Miss Ann H.
W. Jones, 3 Rhydfadog. Y gwest- Roberts, Llanddeiniolen. 'Roedd
etholwyd y swyddogion canlynol
eion te yn y cyfarfod hwn oedd yr elw tuag at gronfa organ
am 1976/77:
Llywydd:
Mr.
Mrs. M.G, Williams, Tai Gweledfa, newydd y Capel, a dymuna'r
Gwyndaf Roberts; Is-Iywydd: Mr.
Mrs. E. Williams, Bwthyn, Mrs. Pwyllgor
G~n Parry; Cyd-ysgrifenyddion:
ddiolch
am
bob
M. L. WiIIiams, B Ffordd Deiniol a cefnogaeth ac am y cyfraniadau a
MISSJean Parc Jones a Mr. Oafydd
Wyn Williams, Trysorydd: Miss Mrs. H.J. Thomas, 6 Tai Marian.
dderbyniwyd.
Llywyddwyd yr ail gyfarfod gan
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PENISAR
WAUN

o

-

,

•

,
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Y madarch snferth a gBfoad Mr.
E.M. Pritchard, Gwynfa, Penisarwaun. 10~ modfedd ar draws Be
yn pwyso 15 owns! We!soch chi
rywbeth tebyg iddo fa deudwch?

NOSON TAN GWYLL T
Cafwyd
noson
Tan
Gwyllt
ardderchog a'r glaw yn cadw
draw. Diolchiadau
i bawb a
helpodd ac i bawb a ddaeth i weld
'" gwyllt. Ac hefyd i Mr. John
y tan
~ones, Cae Corniog am ei gared'grwydd yn gadael inni ddefnyddio ei gae.

DYDDIAD I'W GOFIO
Cynhelir Swper Henoed Clwb yr
Heulwen yn y Marine Hotel,
Caernarfon nos Fawrth, Rhagfyr
14eg 1976.

CYDYMDEIMLAD
Mae cydymdeimlad yr ardal yn
mynd tuag at deulu Minffordd ar i
Mrs. Owen golli ei brawd ym
Mhrestatyn.

SEFYDLIAD

Y MERCHED

Cynhaliwyd
cyfarfod
o'r
Sefydliad nos Fawrth, Hydref 26.
Cydymdeimlwyd
Mrs. Eurwen
Roberts, Llys y Gwynt ym marwolaeth ei chwaer. DartJenwyd y
lIythyr misol, a phenderfynwyd
trefnu i fynd am luniaeth cyn y
Nadolig. Treuliwyd
gweddlll y
noson yn edrych ar sleidiau 0
olygfeydd Ileol gan Mrs. Nancy E.
Jones, 'Meillionydd'. Darparwyd y
te gan Mrs. Roberts, Tai Croesion,
Mrs. Mary Davies a Mrs. G. Lewis.
Enillwyd y raffl gan Mrs. Nancy
E. Jones.

a

CVFARCHION

Y TYMOR

ODDIWATH
IRENE, GEORGE ac ENID

STRVD FAWR
LLANBERIS
Ffo., 475

-~-

I

--

-

~

OXFAM ANGEN CYMORm

MAE angen mawr am flancedi
i helpu dioddefwyr daearpyn
Twrci. Cysylltwch i Linda
Jones,
Uanrug,
Oxfam,
Pantmwyn,
Llannal,
Caemarfon 3838.

YN DDIOS cyboeddir nifer go dda 0 Iyfrau Cymraeg y
Nadolig yma eto. Yo naturio~, mown flaeno~aeth yn y
golofn bon i Iyfrau a gyboeddir yn y fro neu I lyfrau gan
lenorlon 0'r fro.

Y Lolfs
Tslybont
Dyfed

•

Y LLEWO D

Cyfres sydd wedi
gafael yn nychymyg plant Cymru
yw cyfres Y Llewod gan Dafydd
Parri. Fel athro gallaf ddweud heb
flewyn ar fy nhafod fod y gyfres
yma yn werth pob dimai ac yn
anrheg gwerth chweil i'r plant y
Nadolig yma. Cynnwys y gyfres 8
llyfr. Mae'r ddau lyfr diweddara'
wedi ymddangos
eisoes
"Y
Uewod Ar Bigau'r Drain" a "Y
Llewod Yn oat Ysbryd". Blant OS
ydych
am ddarllen anturiaeth
cynhyrfus a pheryglus - cyfres y
Llewod amdani. Cyhoeddwyd ac
argraffwyd gan y Lolfa.

-

-

-

DINORWIG
CYDYMDEIMLO
Hydref 23 yn Ysbyty Dewi Sant
Bangor bu farw Mr. Tom Parry,
Foelgron, yn 72 ml. oed. Cydymdeimlir iii chwaer Mrs. Kate E.
Jones, Foelgron a'r cysylltiadau
teuluol yn eu profedigaeth.
Cydymdeimlir hefyd a Mr. a Mrs.
John Peris Roberts, 11 Maes
Eilian, ym marw tad Mr, Roberts
yn Llanberis.

Bsrchus Olygydd,
Tybed s gawn ni fanteislo ar
eich colofnau i ofyn am gymorth i O/R YSBYTY
gyhoeddi Ilyfr Cymraeg 0 fath
Da gennym ddeall fod ~.rs.A.
newydd, sef "teterneu Cymru".
Ein
cais yw
am gymorth Phillips, 6 Maes Eilian wedi dod
ymsrlero/ i gssglu enwau tsterneu adref o'r Ysbyty. Gwellhad buan
(a gwestai trwyddedig a ch/yblau) fo iddi.
ec
awyrnv/ch
gy meriad
O
:IT'
CYMDEITHAS LENYDDOL
~'Cymreig".
Mawr hyderwn fod arda/ Eco'r UNDEBOL
Wyddfa
yn cynnwys
amryw Nos lau Hydref 21 yn y Ganolsefydlaidau
sy'n
teilyngu
eu fan agorwyd tymor newydd y
Llyfr sydd wedi ei gyhoeddi a'i
cynnwys.
Gymdeithas gyda chyngerdd gan
ysgrifennu ym mro Eco'r Wyddfa
Y mae'r ffurllenni perth nasal "Bartl Lieu" Dyffryn Nantlle. YT
ydyw llyfr diweddaraf Selwyn
l'w cael o'r cyfeiriad isod, yn arweinydd oedd y Parch. Idris
Griffith,
Bethel Dewch i
rhestru'r many/Ion a dymunwn eu Thomas,
Llanaelhaearh.
Y
Adrodd Eto. Mae'n amheus gen i Pris: 65c. yr un.
cofnodi. Ape/iwn stoch i anfon lIywydd oedd Mr. Harri Jones,
oes rhywun yng Nghymru all
BOLL amdanynt oherwydd mse'n sicr y Caernarfon a roddodd rodd haalgystadlu a'Selwyn yn y maes yma. DRYLLIO'R
cytuna pob Cymro - hyd yn oed ionus i gyllid Y Gymdeithas.
GADWYNAU.
Llyfr
gan
yr
Oyma a ddywed y Prifardd Gerallt
y
ttwyr-vmwrtnodwr
mwyaf Croesawyd y Parti a'r lIywydd l'r
enwog
Gwilym
O.
Roberts
a'r
Lloyd Owen amdano yn ei gyfgan
Mrs. Alice
lwyniad i'r llyfr, "Mae'n fardd, deunydd wedi ei ddethol a'i olygu rhonc - ei bod yn hen bryd dwyn Gymdeithas
i Gymreigio tipyn ar dai Griffith, a thalwyd y diolchiadau
mae'n athro, ac mae'n feimiad. gan Elinor Lloyd Owen. Oyma pwysau
gan Mr. O.R. Williams.
Drwy fod yn fardd ac yn athro y ddywed y Cy hoeddwyr am y llyfr tafarnau ein gw/ad.
Yr eiddoch &c.,
Nos lau Tachwedd 4ydd cafwyd
mae ar unwaitn ar yr un donfedd a bodlonaf innau eu "Amenio".
E. loan ac R. Gruffudd
sgwrs ddiddorol a dangosiad 0
a phlant. Drwy fad yn feimiad y "Dryllio'r holl gadwynau - cad(ar ran y Pwyl/gor Dew/s) sleidiau
ar
Gynllun
Trydan
mae'n gyfarwydd a'r anghenion wynau crefydd ddogmatig, a
Dinorwig gan Mr. R. lorwerth
ychwanegol sy'n gwneud dam 0 chadynau mewnol y meddwl
Ellis gweinyddwr gweithredol y
farddoniaeth yn ddam adrodd da. caeth: dyna destun a gorchwyl y
gwaith. Talwyd y diolchiadau Qan
NADOLIG
LLAWEN
A
Mae'n ysgrifennu ar destunau
llyfr hwn. Mae Gwilym O. yn
Mr. David L. Hughes.
cyfoes megis "Mynd i'r Lleuad", olrhain ei bererindod dymhestlog
BLWVDDVN NEWVDD
Nos lau Tachwedd 18 bu Seiat
"Jam Traffig", "Siop Tesco", "Y et hun, ei ymchwil am ryw
DDA
Holi ddiddorol iawn dan IywyddConcorde". Dylai'r llyfr yma fod sicrwydd yng nghanol stormydd
iaeth yr holwr Parch. Ifor L.
yn hosan Nadolig Plant Cymru, ae seicoleg fodem, ond Ddar//enydd
WiUiams, Bangor. Aelodau'r panel
yn sicr ym meddiant trefnyddion
- Cymer Olal! Ni ellir darllen yr
oedd Miss Ellen Wyn Jones; Mrs.
a charedigion Eisteddfodau.
hanes
hwn
heb
beryglu 'r
Jennie Williams; Mr. David L.
Dyma ragflas i chwi 0 un o'm cadwynau trymion sy'n hongian
Hughes; Mr. David J, Thomas; Mr.
hoff gerddi i:
am dy enaid dy hun. "
Eddie Wynn Lewis. Talwyd y
diolchiadau gan Mr. John Peris
Y Lolfa: Pris: £1·25.
KOJAK
Roberts. Bydd cyfarfod nesaf y
A'R CWMNI
BARDDAS
Mi hoffwn foci fel Kolek
Gymdeithas yn y Ganolfan am 7
"
Cyn tewi rhaid llongyfarch golA'm pen yn foel I gyd,
o'r gloch, nos lau Rhagfyr 2ail
STORFA
GIG
ygyddion "Barddas" ar 61 cael cip
o dyne brat cael sbario mynd
pryd ceir sgwrs gan Mr. John
GLVNPADARN
I dorrl 'ngwallt 0 hyd.
ar eu rhifyn cyntaf. Cylchgrawn
Roberts, Warden y Parc CenedLLANBERIS
Cymdeithas Cerdd Oafod Cymru
laethol.
Dim HIIU' imam swnian
(Ffon
319)
yw "Barddas". Mae croeso i bawb
A wlithiau ddwrdio'n hallt
yn ardal yr Eco sydd i diddordeb
DYMUNO'N DDA
A dweud gan wylltio - .. 'rwyt tl'n fl.
atom
am
aich
yn y 'pethe' ymuno a'r gym- .
001 wir i gribo'th wallt".
Daeth Miss Elizabeth Thomas,
tyrcwn, gwyddau,
deithas - dim ond i chwi roi pin
Llidiart y Clo, adref o'r Ysbyty
ar bapur a gofyn am fanylion gan
cig moch Be ati
Mor Iwcu. ydy Kolak
wedi triniaeth, dymunir gwellhad
Hlb flewyn ar Ii dop,
y Prifardd Gerallt Lloyd Owen
y Nadolig hwn
pellach iddi.
Vn mynd .r 01 y Iladron drwg
Gwasg Gwynedd, Nant Peris Gin tytu lotlpop.
neu yrru £2 iddo ynghyd i'ch
LLONGYFARCH
enw a'ch cyfeiriad.
Ba'di'r ots am gyri, f.1 Nell,
Llongyfarchiadau c~lonnog i Mr.
N8u relln wIn f.1 Noel,
Morris Perkins, 5 Bro Elictir ar
Vn slwr i chi m.. 'n nawer gwell
ennill ohono'r wobr gyntaf yn
Cael sgt.iner 0 ben moe'.
Eisteddfod
Gadeiriol
Oyffryn
Ogwen eleni am wneud lIawfwrdd
Mi hoffwn fod fll Kojak
(tray) yn yr Adran Gwaith Llaw.
Ditectif gorau'r wl.d,

TOM

JONES

A

I.ELLIS JONES

A 'mhen i'n sgllinio fal yr haul
Wir, - DIn 'run firth .nhad.

Y chydig iawn 0 lyfrau a yrrwyd
gan y cyhoeddwyr i Eco'r Wydd/a
- ond diolch i'r rhai hynny a
fentrodd! Oherwydd diffyg gofod
ni aIlaf ond nodi y l1yfrau yma.

DWY DDRAMA gan

Marged
Pritchard
- Gwasg Gwynedd,
Nant Peris. Drama i ferched yn
unig yw "Cylymau" a seiliwyd y
llall "Disgwyl" ar stori fer gyfoes
gan Marga Minco, 'Pentre fy
Mam". Ffrwyth cystadlu yw'r
ddwy ddrama gan un 0 lenorion
gorau Cymru.
Pris: 65c.

PS

FFERYLLYDD

COMPTON HOUSE
LLANBERIS
Ffon : 264
AM EICH ANRHEG NADOLIG!
GWERTHWRSWYDDOGOL

Persawriau
COTY, LENTHERIC, YARDLEY
MAX FACTOR

Ffilmiau a chamerau
AGFA, KODAK

8

FUJI

NADOLIG LLAWEN I BAWBI

MUDIAD ADFER
Cynhaliwyd disco yng Nghanolfan
Cymdeithasol
Dinorwig
gan
Fudiad
Adloniant
Adfer,
Dinorwig a'r cylch nos Wener
29ain 0 Hydref. Daeth dros gant 0
ieuenctid yr ardal at ei gilydd i
fwynhau eu hunain, drwy gerddoriaeth Disgo'r Fro. Diolch yn
fawr i bawb a weithredodd yn ein
plith. Bydd yr elw yn mynd at
Fudiad Adfer, ymgyrch y Fro
Gymraeg. Gobeithiwn am ddisgo
Nadolig ar y 17eg 0 Ragfyr,
croeso cynnes i bawb.

11

ARCHEBWCH ANGHENION
V NADOLIG RWAN YN
STORFA

STAMPIAU GWYRDD I
EISTEDDFOD VR URDD
A THROWCH Y DARIAN YN
WVRDD
MEWN ymgyrch i wynebu'r gott
anfawr 0 £70,000 mae Pwyllgor
Eisteddfod yr Urdd yn nhraf y
Barri wedi
taro ar gy,.llun
gorwych.
Maent
am ga5glU starnplau

FFr1N: Caernarfon

2790

BLODAU A FFRWYTHAU
YW EIN
HARBENIGRWYDD

S.JO

'Green
Shield'.
Cytunodd
y
cwmni stampiau i dalu 60 ceiniog
i gronfa'r Eisteddfod am bob lIyfr
a gesglir.
Beth amdani bobl bro'r Eco?
Gyrrwch un iddynt. Pe bai 83,400
o bobl Cymru yn cytuno ar h'yn
byddai'n golygu elw 0 £50,000 i'r
Urdd. Maent yn cynnig set deledu
lIiw j'r ysgol a fedr gasglu fwyaf 0
Iyfrau.
'Gellir eu gyrru·i Swyddfa'r Urdd
Aberystwyth.
Mae Cwmni 'Green Shield wedi
cytuno
.i
gynorthwyo
bob
blwyddyn.

CYFANWERTHWR
•

NADOLIG LLAWEN

FFRWYTHAU

A

(WHOLESALE
FRUITERER)
Y STORFA

SIOPDELEDU

LLANRUG

...

FFON
CAERNARFON

BLWYDDYN NEWYDD
DDA
Gwsmariaid Hen a Nawydd
oddi wrth

2790

MWY

FFORDD YR ORSAF
LLANRUG

CWR O'R FRO

YN
Y RHIFYN
NESAF I

SETIAU TElEDU AIL-LAW
PENIGAMPI
(Ffon Llanbaril 205 min nOl)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nant

ARCHEBWCH
EICH
CIG

CVFARCHION Y TYMOR
oddi wrth

AR

WJ.GRIFFffH

GVFER

PLYMAR

V

A GOSODWR
GWRES CANOLOG

NADOLIG
RWAN!
oddi wrth
•

WAVELL

PANT TIRION. LLANRUG
Ff6n: CIJtInMrfon 3248

OOSODWR IWYDDOGOL
SYSTEMAU
OLEW

ROBERTS

Danfonir i bob cwr
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Un 0 nodweddion ein saint lleol ydyw fod lIawer 0 Jefydd a pbethau
heddiw yn gysyUtiedig i hwy. Un peth a gysyDtir a phob sant yw
ffynnon sanctaidd. 'Roedd gan Peris yntan ei ffynnon, sef Ffynnon
Peris ger TY'n Ffynnon, nepeU 0 eglwys Nant Peris. Yr enw a roddodd
rheithor y plwyf, Peter Bailey Williams, ami yng ngbofrestr yr Eglwys
yn niwedd y ddeunawfed ganrif oedd 'Ffynnon y Sant'. Amgylchynir y
ffynnon gan wal ac oddi mewn mae maine lechan,
'Roedd Ffynnon Peris yn enwog
gynt fel ffynnon rinweddol. Un 0
nodweddion
hynod y ffynnon
oedd brithyll mawr a drigai ynddi.
~re.did os deuai'r brithyll i'r golwg
1 wyneb
y ffynnon fod hynny'n
arwydd da. Os na ddeuai, 'roedd
yn
arwydd
drwg.
Cyrchai
cannoedd 0 gleifion at y ffynnon
yn y gorffennol gan obeithio
gweld y brithyll, a gwybod eu bod
i fendio. Pa w'r pysgodyn yn hen
tynnid ef o'r ffynnon a rhoid un
newydd yn ei Ie. Ceir nifer 0
ddogfennau yn son am newid y
pysgod a chredaf i'r olaf farw tua
dechrau'r ganrif hon. Yn 01 rhai,
sliwen oedd pysgodyn y ffynnon.
Os clymai'r sliwen am berson
afiaeh a safai yn y ffynnon, fe gii
wellhad. Dywed chwedl i ferch
ifane drochi yn y dwr ac iddi farw
o ddychryn
pan deUmUodd y
sliwen yn clymu ei hun amdani.
Dywedir fod pysgodyn fel byn yn
Ffynnon
Dwynwen
ar Ynys
LJanddwyn am flynyddoedd lawer
hefyd.

Un 0 ysgolheigion
mwyaf
Cyrnru oedd Edward Llwyd (1660
-1709) a chafodd wr lleol o'r enw
William
Rowlands
i gofnodi
ehwedlau
am
Peris
iddo.
Dywedodd mai Peris oedd nawdd
Sant Nant Peris, (a alwai ef
Llanberis Uchaf), Llangian, Llyn
(a alwai ef Llanberis Isaf) a Chaergybi. Un tro 'roedd yn teithio .o
Peris i Llangiandros
~lth

creigiog rhwng Moel Hebog a'r
Foel Ddu, ger Beddgelert, pan
syrthiodd ei geffyl. Dywedir fod
01 carn y ceffyl i'w weld yn y
graig hyd heddiw, ac mai dyma
ystyr
enw'r bwlch, sef Bwlch Tros
,.,
01 Y March neu Fwlch Dros
Lyrnarch ar lafar.
Soniais yn ail rifyn yr Eco am
rai o'r traddodiadau
am Peris a
dyfodiad y torgoch i ardal Llanberis. Cysylltir ef hefyd ag eogiaid. Yn 31 William Rowlands,
'roedd Peris yn croesi'r afon
Erniach
pan ddychrynwyd
ei
geffyl gan sWn eog yn claddu yn y
gro. Oherwydd hyn tyngodd lw na
fedrai'r pysgod byth ddianc o'r
fan. Tybed a fedr rhai-o'r pysgotwyr sy'n darllen byn brofi geirwiredd y chwedl?

MARWOLAETHSANTPEWS
Oro

arall 'roedd

pedwar

ar
hugain 0 ddisgyblion Peris yn
ymweld
chleifion yr ardal pan
ddaerh claf atynt yng Ngwaun
Cynfi a dweud wrthynt am ei
farwolaeth. Dychrynwyd hwy gan
erchyllter y newydd a gosododd
pob un ei ffon, oedd
blaen
haearn, mewn craig a safai yn y
fan. Gwdir y garreg hyd heddiw
gyda dau ddwsin 0 dylJau ynddi.
Pan fu Peris farw claddwyd ef
yn y fan lie saif Eglwys Nant Peris
yn awr a gosodwyd maen mawr ar
ei fedd. A Wyr rhywun rywbeth
am y maen hwn a befyd Fwrdd a
Gwely
Peris, y sOn William
Rowlands
amdanynt,
ond heb
ddweud beth oeddyat na lle'r
oeddynt i'w gweld?

a

a

Ar
ddydd angladd MRS. ELERI WYN JONES
(Glanffrwd, Deiniolen 9ynt). Bu farw yn 28ain
mlwydd oed - Hydref 20red 1976
Ffyrnig y glaw yn Nyffryn Clwyd, - du aJar!
Di-olau yw'r aelwyd:
V r ad.. aur a dorrwyd.
Torrwyd cyfamod tirion - y ddauddyn,
01 ddioddaf creulon,
Cau fu raid ei Ilygaid lion.
Hen 'dynet'WCh' Lllndinorwig, - Bronwydd
A bryniau Arennlg,
- Y burl'i hoe. Ir eu brig. .

LONDON HOUSE
LLANRUG
Ffon Caernarfon 3574
i fod yn saff 0 gael
ygorau

CYFEIRIAIS yn rhifyn y mis diwethaf o'r ECD at Pens, sant
enwocaf y fro a'r modd y gadawodd ei enw yn yr ardal.

CHWEDLAU
WIlLIAM ROWLANDS

o GYFARCHION
NADOLIG
o BOB

SANTPERIS

Brig ai Ffydd I ddiffydd wae - a hiraa1h
Ei charaint; drwy'r 108I1U
H,riodd ing, concrodd .ngau.

AIHELL-MEX

Dlmun*'t1rhy
Dimun..,"'y

r....

E. Gwyndaf Evans

--

-_

-

•

•

DOLBADAR
Tim 0 Ysgol Dolbadarn, Llanbtlris a fu'n "wyddisnnus yng nghystadleuaeth 'Tero 'Mlaen' sr Deledu Harlech. Aelodau'r tim yw Robin
Davies, Carol Wyn Jones, Michael Roberts, David Arfon Hughes a
Debbie Harris.

DANTEITHION NADOUG
OS ydych chi mewn penbLeth beth i'w brynu I'r hon a hwn yn anrheg
Nadolig tybed a fyddai melysion cartref yn ateb eich problem?
Maenr yn syml i'w gwneud ac 2 f.lynwy
wedi eu lapio a'u haddurno'n
2 lIond IIwy fwrdd 0 rwm
ofalus, maent yn amI yn golygu
4 owns IIwch almwnd
llawer mwy nag anrheg wedi ei 6 owns siwllr ,isin
brynu'n sydyn mewn siop.
I'w gorffen
Dyma
ddau fath 0 ddanr- 2 lond IIwy fwrdd powdwr coco
eithion poblogaidd iawn:
3 lIond Ilwy fwrdd vermicelli sioclad

MAE'N syndod faint 0 welliannau sy'n dod i ardaloedd cefn gwlad
drwy i'r Cyngborau Cymdeithas swnian yn barhaus ar i'r Cyngborau
'Mawr' roddi sylw i broblemau Ileol. Rhaid cyfadde mai Did pob amser
y bydd y 'swnian' yn llwyddiannus, ac y cymer flynyddoedd olythyru
a pherswid weithiau eyn y Uwyddir. Bu Cyngor Uanddeiniolen yn
erfyn ers blynyddoedd am gael gwell system 0 olau cyhoeddus i ardal
Deiniolen, ac o'r diwedd fe DDAETH GOLEUNI. Gobeithio'n wir y
bydd i'r Cyngor Sir ystyried eu cais iymestyn y cynlJun hwn i ben draw
Dinorwig. Maent wedi cytuno i gynnwys Fachwen yn y cynlIun, a
ffolineb rhonc fyddai pdael y rhan beryclaf o'r plwyf heb olau safonol.
Fe ddylai ein trethdalwyr sylweddoli a gwerthfawrogi y gwaith
Diolch i Gyngor Cymdeithas
tawel a wneir gan y Cynghorau
Llanddeiniolen
am
eu
bychain - 'sinderelas' ein llyw- hymdrechion i geisio sicrhau hawl
odraeth leol. Cofiwn hefyd mai i'r cyhoedd gael mynd yn ddiein Cynghorwyr Cymdeithas yw'r
dramgwydd at -olion yr hen Gaer
unig gynrychiolwyr etholaeth sy'n Rufeinig ar Ben Caerau. Does Ina
rhoddi eu hamser yn rhad ac am 'run llwybr cyhoeddus swyddogol
ddim er lies eu cymdeithas. Ni yn arwain at y lle hynafol hwn, ac
thelir hyd yn oed eu costau mae'r Cyngor am dynnu sylw
teithio
i'r
Cynghorwyr
Archifydd
y Sir at y ffaith,
Cymdeithas.
oherwydd
i amryw
gael eu
Mae'n wir dweud i ni gaeillawer
gwahardd
rhag mynd yno yn
o welliannau i'r cylch 'rna yn sgil ystod yr haf.
.
Cynllun Dinorwig - petai ond y
Gresyn nad yw'r hawl gennym i
ffyrdd
newydd.
Sylweddolwn
weld a'n llygaid ein hunain, yr
{odd
bynnag,
fod mynediad
olygfa a ddarlunir mor wych gan
amryw o'r hen ffyrdd gwledig sy'n Mr. Alun LIyweIyn Williams yn ei
arwain i'r ffyrdd newydd heb gael gyfrol odidog 'Crwydro Arfon' ac
eu cwblhau yn foddhaol 0 gwbl. wrth gwrs, gan y diweddar Dr.
Fwrdd Trydan neu Gyngor Sir W.J. Gruffydd yn ei 'Hen Atgofpwy bynnag sy'n gyfrifol - beth __ion.'
----------am gwblhau y gwaith yma yn ddi- NEWYDDION HWYR (Parhad) .•
oed rhag ofn i ddamweiniau
ddigwydd?

DEINIOLEN

SEFYDLIAD Y MERCHED
PEPPERMINT CREAM SIOClED
.
Wedi todd!'r sioclad a'r manyn uVllCh
14 own. siwgr .~in
Fis Hydref daeth Mr. J. Evans yr
LL YTHYR PWYSIG
padell 0 ddwr poeth, cymYligwch i
1gwynwy
lard, ei ferch a Mr. Eddie Wyn
mewn y rwm a'r ddau falynwy.
deu ddlferyn 0 sudd p.ppermint
Lewis i roi gwledd arbennig 0
Tynnwch oddi er y gwres a rhol at y AnnwylOlygydd,
deu ddlferyn 0 liw gwyrdd
Atgofion' i ni. Mae'r Sefydliad yn
cymysgedd Y "weh almwnd a'r slwgr
4 owns 0 siocled golau.
Mynnwch
ymchwiliad
edrych ymlaen am noson eto
eiain wedi'i ridyllu. Gadevvch yn yr
cyhoeddus I gals British Nuclear
ganddynt.
O8rgell
am
1
%
awr
nes
mae'n
ddlgon
Rhldyllwch yr eilin.
Fuels Ltd. i ehangu cytleusterau
Fis Tachwedd
croesawodd
y
caled
j'w
slapio.
Wedi cymysgu'r gwynwy, tliw gwyrdd
all brosesu niwcliar yn Wlndscale.
IIywydd Mrs. Mary Vaughan Jones
Rhennwch y tryffl yn 40 0 ddarnau a'i
a'r sudd peppermint
mewn dysgl,
Moe
peryglon
dl-bendraw
o'r Waunfawr
atom. Cawsom
siaplo'n bell. Rhowch got 0 siwgr coco
rhowch ychydig ar y tro o'r eisin ato
dros hanner V pell a vermicelli siocled
ynghlwm wrth y bwrlad I ehangu.
luniau, a hanes Paris ganddi.
nes fod y cynhWYllon yn ffurf past
•
ar y gWeddll1.
Ysgrlfennwch at elch aeloa
'Roedd
lIuniau
rhai 0 blant
gwaddol
sych.
CymYlgwch
hwn
ovda'ch !law i'w Iyfnhsu.
seneddol ac at Peter Shore,
Deiniolen
gyda
hi ar drip
Gelllr cadw'r rhaln am wythnos yn yr
Rholiwch y cymysgedd allan i drwch Q
Secretary
of
State for
the cynharach
ac
felly
cafwyd
oerge".
hanner modfadd a thorrl allan cylch·
Environment, Department of the
sgyrsiau difyr iawn. Diolchwyd
SYNIAD GORAU'R MIS
oedd modfedd ar draws. Rhowch y
Environment, 2 Marsham Street,
iddi gan amryw. Rhoddwyd y te
melYlion sr bapur gwrthsaim j'w sychu
London SW1.
gan Mrs. Price, Wenallt, Miss. N.
dros nos.
Wedi'r plant orffen gwneud jigManyllon pellach: Herm Jones,_ Roberts:
Derlwyn
a Mrs. M.
Toddwch
y slocled
mewn
dysgl
saw newydd trowch y lIun a'i Pant Mwyn, Uanrug (C'fon 3838)
Thomas a Mrs. Hughie Jones,
uwchben dwr poeth.Yn ofalus rhowch
wyneb i lawr a lIiwio ar draws
got 0 .ioclad af' bob 'cream' a'i adael I cefn y cwbl. Bydd yn hawdd
Ar ron eyfelllion y Ddaear
Vaynol Terrace. (Mae Mrs. Jones
galedu 8r welren O8rl.
Man ac Arfon.
wedi bod "In bur wael ac mae
gwybod wedyn i ba lun mae'r ..__
~ aelodau y Sefydliad yn cofio ati).
darnau In perthyn.
,...
Pob hwyl dros y NadoIig!
Enillwyd y Raffl gan Mrs. Katie E,
*Difyrrwch "r plant ar bnawn gwlyb.
Golygyddol: Pob hwy/ i Rhfannon
NEWYDDION HWYR
Davies, Tai'r
Glyn.
Edrychir
dros y Nadolig. Bydd yn torheuio
ymlaen am bresenoldeb lIawn yn
TRYFFL RWM
yn y Persian Gulf tra byddwn ni BETHEL
y Cyfarfod Blynyddol ar Ragfyr
y n cy sgu ar 0/ y twrci!
Nos Wener, Tach wedd 12ed en ill. 6ed - Mrs. Vera Hughes fydd y
3% owns 0 .iocled pl .. n
2 ownl 0 fenyn
odd Morus Gyfanedd o'r Friog,
V.C.O. Bydd y swper ar Ragfyr
~~P-~~-S-~-D-D~~~-E-~~~J~~~~~~~~~~~~~~~
Meirionnydd ei burned cadair ar l~d.
LLANRUG
RECORD?
Buasai'r cyhoeddwyr yn falch 0 hugain am gerdd ar y testun
glywed oddi wrth unrhyw un a all 'Argyfwng'
yn
Eisteddfod
PANTOMEIM
DDECHRAU'R
Owyddyn nesaf
Gadeiriol Bethel. Yn ei feirn- Trefnir bws i gludo pobl i/r panto.
dir
hoeddi
I
h
.
gyfrannu
i'r
papur,
gwerthu
b wne
cy
cy c ..l~wn I
iadaeth
canmolodd
Mr. Glyn meim ar 23ain Rhagtyr yn Theatr
M'
copiau
neu
hysbysebu
ynddo.
dd ~sgwyr gan G y hoeddia waU el,
Owen, Pwllhel i y gystadleuaeth ar Gwynedd. Oedolion £1, Plant a
Dolydd, Y Groeslon, Caemarfon.
Ar hyn 0 bryd nid oes enw i'r ei safon uchel. Gallai fod wedi Phensiynwyr 60c. Gyrrwch eich
Bydd allan yn ddeufisol a bwr- cylchgrawn,
ac felly, cynnigir
rhoi'r gadair i un 0 dair cerdd.
enwau
i Mrs. Sian Williams,
iedir cynnwys newyddipn 0 bwys gwobr 0 unrhyw record Sain am
Edmygwr oedd y buddugwr yn Cartref, Ffordd yr Orsaf, Llanrug.
i'r dysgwyr, newyddion am ddys- enw addas i,r cylchgrawn - felly 1/ gystadleuaeth englyn digrif ar y
PWLL MOELYN
gwyr a'r dosbarthiadau
ac hefyd gyrrwch eich cynigion gan nodi pa testun 'Tights'.
Mae ymgyrch gasglu arian tuag at
·
1
.
record
y
buasech
yn
hoffi
pe
~rth yg 1au
~yff re d lno,
megts b dd h
it '1
Yn giwt 0 dan -rt
gwta - dyry liw
ddatblygu Pwll Moetyn ac Ysgol
L...
dd
.
th
f
y.
ec
yn
enn
1.
-cla.waraeon, cer onae
ysga n,
Oyry lun I'r clunla;
Glan Moelyn wedl cychwyn. Mae
l?_yd_natu!!""straeon byrion ac ati, Cyhoeddiadau
Mei, Bryn MaU,
Nailon drol fwyn banoleRaftl Nadotig ar werth a bydd
wedi eo symleiddio at gyfer y Dolydd, Y Groeslon, Caemarfon
A sioe ddtl i ddwy 110ft dde.
ymgyrch
gasglu
hen
bapur
newydd
yn cychwyn
yn y
dysgwyr.
ar unwaith!
fl\I\IVddyn newydd.
.I
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MISS M.J. OWEN
Chwith oedd clywed am farwolaeth Miss M.J. Owen, Rhos
Ddu. Bu Miss Owen am flynyddoedd yn athrawes yn Yagol Ganof
l1anrug 0 dan Mr. G.T. Roberts,
Mr. R.A. Pritchard a Mr. C.
Williams. Bu am gyfnod yn rhan
Bryn Eryr o'r ysgo' ond gydag addrefniant a chreu ysgolion cyfun
yn yr erdal peidiodd Ysgol Bryn
Eryr
bod a daeth Miss Owen i
lawr i'r "Yagol Fach" lie y bu
lIawn mor effeithiol fel athrawes
plant iau ag yr oedd fel athrawes
plant h9n.
Yr oedd yn arbennig 0 dda yn ei
gwybodaeth 0 fyd natur y fro; ac
mewn Cymraeg y byddai'n trafod
ac enwi'r creaduriaid, blodau a
choed yr ardal. Profodd
hi
ffynyddoedd yn 01 bod modd
dysgu Natur yn rhwydd yn iaith y
plant eu hunain.

a

YBAND
FFAIR saORtON

Cynhaliwyd
Ffair Sborion yn
Feed My Lambs Caernarfon ar
ddydd Sadwrn Hydref 30ain a
braf yw gallu dweud y gwnaeth·
pwyd elw da. Diolchiadau i bawb
a gymerodd ran yn y IIwyddiant.
SEINDORF
IEUENCTID
GWYNEDD
Llongyfarchiadau i Rhys Jones, a
Nicky Lewis, dau aelod o'r Band
ar gael eu derbyn i Seindorl
leuenctid Gwynedd.
TOM BOLA

Mewn pwyllgor penderfynwyd
cynnal Tombola yn yr ysgol nos
lau Ahagfyr 16e9. Hefyd cynhelir
Parti Nadollg I aelodau ifainc y
Band.
BEDYDD
Prynhawn Sui Tachwedd 7fed a'r
gweinidog, y Parch. W.O. Roberts
yn gweinyddu, bedyddiwyd yn y
Capel Mawr, Nia GW8wr, merch
Douglas ac Avril Ann Jones, 14
Minffordd; hefyd Wendi merch
William
Richard
a Meirwen
Thomas, Feolas.
CYMDEITHAS UNDEBOL
Mewn cyfarlod a gynhaliwyd nos
Fawrth y 16eg cafwyd sgwrs
ddiddorol gan Mr. Rol Williams,
Waunfawr ar Hen Eisteddfodau'r
Cylch. Llywyddwyd
gan Mrs.
Gwladys M. Jones, Y Dalar Deg a
thalwyd diolchiadau iddo gan Mrs.
C. Williams, Gwelfryn a'r Parch.
W.O. Roberts. Mewn cyfarlod
blaenorol
gyda
Miss Megan
Humphreys,
Tanycoed
yn
lIywyddu, cafwyd sgwrs gan y
Parch. W.J. Thomas, Caernarfon
ar Gymeriadau
Cefn Gwlad.
Diolchwyd iddo gan Mrs. N.
Roberts Llys Eiddon. Bydd y
cyfarfod nesaf TachwOOd 30ain
pryd y disgwylir Mr. Robert
Williams, Rhosbodrual i annerch.
MERCHED Y WAWR
Arddangosfa
coginio
oedd
cyfarfod mis TachwOOd. Danges·
odd Mrs. lloyd 0 'Ysgo\ Brynrefail inni lOt i wneud amryw 0
ddanteithion arbennig ar gyfer y
Nadollg. Mrs. Nt Roberts, y
Ilywydd, oedd yn y gadair •
diolchwyd gan Mrs. Pritchard

Pensarn a Mrs. Megan Roberts.
Cydymdeimlwyd
i rhai o'r
aelodau sydd yn waal.
Cynhelir parti Nadolig 8r y 14eg 0
Ragfyr yf1'1r Ysgol Gynradd.
CYMDEITHAS
CHWIORYDD
Nos lau Tachwedd 4ydd am saith
o'r gloch cafwyd noson goffi.
Dechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Mrs. Myfi Roberts, Plas Tirion
Terrace. Anfonwyd ein cofion at
y chwiorydd sydd yn wael, a
diolchwyd am roddion gan y
chwiorydd oedd yn methu bod yn
bresennol. Gwnaed trefniadau at y
Ffair Nadolig. Rhoddwyd y coffi
gan Mrs. L. Horman, Venice a
Mrs. M. Jones, Ogwen. Diolchwyd
iddynt gan y lIywydd Mrs. W.O.
Roberts, Llys Eiddon.
CAPEL
GOBEITHLU
MAWR
Nos Lun, Tachwedd Sfed am 6 0 t r
gloch
cafwyd
y Gobeithlu.
Oechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Susan Jones, Nantglyn. Treuliwyd
y noson yn dysgu carolau newydd
dan arweiniad medrus Mrs. Eirlys
Pierce, Swyn yr Awel. Diolchwyd
i Mrs. Pierce gan y lIywydd Y
Parch. W.O. Roberts, Llys Eiddon.
Nos
Lun
Tachwedd
14
dechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Petula Williams Regent House.
Dangoswyd dau ffllm ar hanes y
Nadolig cyntaf gan Mrs. W.O.
Roberts, Llys Eiddon, yr oedd y
projector yng ngofal Mr. John
Williams, Gweledfa. Cyfeiliwyd
gan Mrs. Ifan Roberts, TV Capel.
Nos Lun T achwedd 22 dechreuwyd trwy ddefosiwn gan Gwawr
Owen,
Rhos Elan. Dysgwyd
carolau newydd i'r plant gan Mrs.
Eirlys Pierce. Llywyddwyd gan
Mrs. Nan~i Roberts, Llys Eiddon.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOl
Nos lau, Tachwedd 11eg am saith
o'r gloch cafwyd y gymdeithas.
Deeth parti 0 Goleg Prifysgol
Bangor i'n diddori a chafwyd
noson i'w chofio. Llywyddwyd
gan Rheon
Thomas,
Gerallt
(myfyrlwr
yn y Brifysgol).
Diolchwyd i'r parti gan y Parch.
W.O. Roberts yn cael ei gefnogi
gan Miss L.M. Hughes, Bryn
Moelyn. Darparwyd lIuniaeth ar
gyfer y parti gan nifer 0

NADOLIG lLAWEN

chwiorydd y gymdeithas. Bydd y
cyfarfod
nesaf
nos
Fawrth
Tachwedd 23, pryd y bydd Y
gvmdeithas yn uno gyda chymdeithas
lenyddol
Bethel dan
arweiniad
Mr. Rol Williams,
Waunfawr ..

Ffiniau'r
Gorf

CYMDEITHAS
Y GWEINYDDESAU
Cyfarfu cymdeithas
y Gweinyddesau 0 dan Iywyddiaeth Mrs.
D.G. Williams, yn y Rheithordy
yn ddiweddar. Y wraig wadd oedd
Mrs.
Lloyd
Jones,
Bangor,
swyddog gyda'r Gwasanaethau
Cymdeithasol.
Arweiniwyd
y
gwasanaeth gan y Rheithor. Darparwyd te gan Mrs. Spratt a Miss
A.C. Jones, Glanllyn a Mrs.
Williams y Rheithordy.
YN GWELLA
Da ydyw deall fod Miss Caroline
Evans, Pare y Rhos yn gwella yn
foddhaol ar 81 triniaeth feddygof
yn Ysbytv Mon ac Arlon, Bangor
a hyderwn y cawn ei gweld wrth
ei gwaith cyn bo hir. Oa hefyd yw
deall fod Mr. 0.0. Griffiths, Glanmoelyn wedi cae I dod adref 0
Ysbytv Eryri.

gan Mary Lloyd Williams

01... Rhyddallt yn c:.nu I'r cWn

CARLO

A BLWYDDYN NEWYDD DDA
oddi wrth

Perchennog
Aneuryn

Rhydd-
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MAN DELFRYDOL

•

ROBERT ARWEL JONES
MARW
Llongyfarchiadau
i Mr. Robert
Yn Ysbvtv Clatterbridge, Glannau
Merswy, bu farw William Ellis Arwel Jones, 6 Tal Bryngwyn, ar
Griffiths, Fron Ganol yn 70 ei ddyweddiad a Miss Elizabeth
Edwina Rothwell. Oymuniadau
m Iwydd oed. Brodor 0 Lanrug
gorau'r ardal i'r par ieuanc.
oedd Mr. Griffiths er iddo dreulio
rhai blynyddoedd
o'i oes yng MARWOLAETH
Nghaemarfon.
Yr oedd iddo
ddiddordebau lawer ond yn sicr ei Bore Mercher, Tachwedd 17e9 yn
brif
ddiddordeb
oedd Clwb Ysbvtv Mon ac Arton, bu farw
Mr. William Edmund Jones, 7
Siodau'r Grug. Iddo ef y mae'r
Maesgerddi. Bu'r angladd fore
diolch gan fwyaf am sefydlu'r
Tachwedd
20fed.
Y
clwb. Rhoddwyd ef i orffwys ym Sadwrn
mynwent Eglwys Sant Mihangel. Parch. W.O. Roberts oedd yn
yn y tV ac yn
Bu gwasanaath
yng nghapel gwasanaethu
Hermon lie yr oedd yn aelod a Amlosgfa Bangor. Y mae cydymdeimlad yr ardal a phriod Mr
chymerwyd rhan gan ei weinidog
Jones a'i blant, ei chwiorydd a'r
Y Parch. G. Brewer a gan y Parch
W.O. Roberts, a'r Parch. D. teulu 011 yn eu galar.
Gwynfor
Williams,
Rheithor .......-----------Llanrug. Oa oedd gweld nifer o'i
gyfoedion yn bresennol a'r rhan
fwyaf 0 aelodau Clwb Blodau'r
Grug. Cydymdeimlwn a'i weddw,
ei fab a'r teulu a phawb arall o'i
berthnasau. Fe fydd coffa yn cael
ei
wneud
amdano
yng
ngwasanaeth
Carolau
Clwb
Blodau'r Grug brynhawn lau ged
Rhagfyr.

Gwes Do a arn
Ty
Llanberis
Feddiar,t

•

Jones

t BARTl PRIODAS

Un ~,edig yw, rhaid credu, - hyfwyn,
Nid cyflrth a chwyrnu;
Byddal'n ddal daw.I gi du
o chI' esgwm a chVSOU.

DON
Ci lion ydyw Don, yn d.nu - al f.1iItF
A'l foes yn lin synnu;
Hftllia'r tin, • gwyll.', 19,
Enwoa ... log y teulu.

Ouw. roes i', dlof"eswm,
Pwy. wyr, synnwyr rhyw IWm.
Ohm Rhyddatlt

NEU GINIO BLYNYDDOL
POMP'

Hei'ld
CANOLFAN

\'om-p' ~cSd 'I" ,\ ""m \\W..,. - • hen,*,
M.. 'n hynod 0 gyfrwys
A chwffl. i chi chwephwya
A'i wlnedd .'1 ddannedd yn ddwys.

DRECIO

Holwch am ein
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NADOLIG LLAWEN
A
BLWVDDYN NEWYDD DDA
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yr Is-Gontractwyr canlynol ar ein safle yn Llanrug
(Datblygiad Tai Preifat)
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Bricwyr - Bricklayers
Seiri - Carpenters
Plast

- Plumbers

r - Painters
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GWAITH SYLFEINI - Groundworks
ANFONWCH AT

n

•,

- Electricians
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NADOLIG LLAWEN
A
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r
FFORDD CAERNARFON
Y FELINHELI

DEWCH I WELD DROSOCH EICH HUN

CWRW BLASUS CWMNI DIDDAN

Ffdn : Portdinorwic 882
Perchennog : J. Evans

SGWRS DDIDDOROL
Pnawn

Mercher,

Tachwedd

y

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~3ydd,d~iliMr.RichudWhireo

•

Ion o'r

•

Ion

t

YSGOL BRYNREFAIL

t

TRIPIAU

BLASMWY
BYDD un 0 ddisgyblion y Sed
dosbarth, Anita Jones yn cystadlu
mewn cystadleuaeth goginio a
drefnir gan Fwrdd Nwy Cymru, ac
sydd yn agored i ddisgyblion
rhwng 13 a 15 oed drwy Gymru
gyfan, yr wythnos nesaf. Mac
Anita eisoes wed. curo y cyngystadlaethau
yn yr ysgol, yn
Arfon ac yng Ngwynedd. Bydd yn
cynrychioli Gwynedd yn y rownd
derfynol yng Nghaerdydd, dydd
lau Rhagfyr ged. Dymunwn pob
lJwyddiant iddi, gan obeithio y
bydd yn ennill y wobr gyntaf, set
stof newydd.

'Ymddiriedolaeth
Archaeolegol
Gwynedd' i roddi sgwrs i'r chweched dosbarth. Bu'n siarad yn ddiddorol iawn am y darganfyddiadau yn Aberffraw a Chaemarfon
ac yn dangos ffilm o'r gwaith.

Cafodd rhai 0 ddisgyblion dosbarthiadau tri a chwech ymweld
hen garchar Beaumaris prynbawn
Gwener
Sed
0
Dachwedd.
Gwelsant sut yr oedd y carchar yn

a

cael ei redeg yn ystod y ganrif
ddiwethaf
a chawsant flasu cawl
tebyg i'r un a gai r carcharorion
yno.
Trefnwyd sawl
trip i Theatr
Gwynedd yn ystod y mis diwethaf
Bu
disgyblion
y
chweched
dosbarth yn gweld dwy ffilm a
ddangoswyd yno'n ddiweddar 'A High Wind in Jamaica'
a
'Hamlet'. Buont hefyd yn gweld
drama Shakespeare 'As You Like
It' yn cael ei pherfformio gan
Adran Ddrarna y Brifysgol, ac yn
gynharach yn y rnis bu disgyblion
o'r ysgol yn gweld 'Ynys y Geifr'
drama
wedi ei chyfieithu o'r
Eidaleg.

LLWYDDIANT YSGRIFENEDiG
Yr

wythnos
diwethaf
derbyniodd Dilys Jones, aelod 0
chweched dosbarth yr ysgol, yr ail
wobr mewn cystadleuaeth
trwy
Gymru gyfan ar ysgrifennu traethawd fel canlyniad i gwrs C.E.W.C.
(Cyngor
Addysg Mewn Dinasyddiaeth Byd), a gynhaliwyd ym
mis Ebrill diwethaf. Y mae'r
gystadleuaeth
hon, sef 'Cystadleuaeth Traethawd Coffa William
Arnold' 0 safon uchel iawn, a da
yw gweld ysgol wledig yn gwneud
mor dda ynddi. Y mae Dilys
hefyd, yn cyfrannu'n helaeth i'r
golofn hon o'r Eco pob mis, a
dymunaf yma ddiolcb yn gynnes
iddi am ei gwaith trylwyr bob
amscr.

ron Pe/rwyd

Y$(JO/Do/bBdarn a enillodd yn erbvn Ysgol Bontnewydd
Be Ysgol Llanrug. Yr wythnos hon ehwarseant yn ail rownd cwoen yr
Urdd ym Mhorthygest.

ADRODDIAD
V PRIFATHRO
Parhad o'r tudalen blaen

Y mae'r canJyniadau
yma yn gyfystyr a 5 pwnc yn
Safon 0 ac yn haeddu canmoliaeth uchel iawn.
Gareth Jones: 4Gl: SG 2
Arion Wyn Jones: 2 G 1 : 5 G 2
Trefor Anthony Jones: 2 Gl :2G2
Helen Wyn Jones: 2 G 1: 2 G 2
Joyce Roberts: 2 G 1: 2 G 2
Medwyn Uoyd Roberts:2Gl :2G2
Mona Jean Lewis: 1 G 1: 4 G 2
Michael V. Owen: 1 G 1: 6 G 2

Gwyneth Thomas - Saesneg 8;
Uadin B; Ffrangeg C; a Grace
Helena Parry - Saesneg C:
Cymraeg B: Ffrangeg D; a dylid
hefyd longyfarch Doris Adlam ar
gael gradd 'A' mewn Gwyddor Ty.
Y PLANT DI-ARHOLIAD
Fel y gwyddoch y mae pob
disgybl erbyn hyn yn gorfod aros
yn yr ysgol hyd nes y mae yn un
ar bymtheg oed. Y mae nifer o'r
rhain
nad ydynt
am eistedd
arholiad ac fe allai eu blwyddyn
olaf yn yr ysgol ymddangos yn
ddiflas a dibwrpas iddynt. Y mae
gennym gynUun a gychwynwyd
ym mis Medi 1975 iddynt fynd
allan i weithio am un diwmod
ymhob wythnos yn ddi-dal mewn
siop, modurdy, gwesty etc. Fe fu'r
bechgyn yn mynd i Goleg Technegol
Gwynedd
unwaith
yr
wythnos hefyd.
Yn bennaf oherwydd y cynllun
'profiad gwaith' yma fe sicrhawyd
fod mwyafrif mawr y plant yma
yn cael gwaith ar 01 gadael yr
ysgol ran amlaf yn y lle y buont
yn mynd ar eu profiad gwaith. Yr
wyf
yn
ddiolchgar
iawn
i
gyflogwyr a fu'n cydweithredu a
ni i wneud yr arbrawf yma yn
Ilwyddiant
a hefyd
i brifathrawon
ysgolion cynradd yr
ardal a fu'n caniatau i enethod
ddod i'r ysgolion i helpu gyda'r
babanod.

Gan fod Gradd 2 yn bur agos i
Radd 1 y mae'r rhain yn ganlyniadau pur dda. Y mae yrnroddiad athrawon
a disgyblion yn
medru gwneud llawer 0 wahaniaeth i'r safon yma ac rnae'n
amlwg for llawer 0 waith caled
wedi mynd ymlaen.
Ond pan ddown at arholiad
safon 'A' Y mae angen mwy na
gwaith caled yn unig. Nid wyf yn
credu fod y cyhoedd yn sylweddoli mor anodd yw cyrsiau
safon 'A' ac nad yw llwyddiant
mewn pwnc yn yr arholiad safon
'0' 0 angenrheidrwydd yn argoeli
llwyddiant yn yr arholiad safon
IA'. Mae'n debyg fod y gagendor
rhwng y math owaith a wneir yn
y Sed Dosbarth a'r math a wneir
yn y 6ed yn fwy na'r gagendor
sydd rhwng y 6ed Dosbarth a
Choleg. Yn ami fe glywais gynddisgyblion yn son fod gwaith y
flwyddyn gyntaf yn y Coleg yr un
fath ac weirhiau yn haws na'r
GEMAU
AC
ATHLETAU
gwaith
a wnaethont
ar gyfer
Ymysg y genethod mae'n debyg
arh oliad safon 'A' .
mai'I digwyddiad
mwyaf oedd
SAFON YN COD)
Ar ben hyn llwyddiant y GrWp Gymnasteg a
ddaeth yn gyntaf yn Eisteddfod
credaf
fi
(fel
llawer
0
yr Urdd Gwynedd, er na chawsant
brif-athrawon eraill) fod y saIon
Hefyd
eleni wedi codi oherwydd ei fod wobr yn y Genedlaethol.
Alison \Vyn Jones,
yn bolisi i beidio cynyddu y nifer llwyddodd
sydd yn mynd ymlaen i addysg Penisarwaun Dosbarth 1af i dorri
record y Naid Hir ym MabolbeUach. Gan nad oes datganiad
Ysgolion
Gwynedd
a
swyddogol wedi bod ni ellir bod gampau
yn bendant ar hyn ond fe wn i hefyd ddod yn gyntaf am daflu
Marian Wyn Williams,
sicrwydd fod prifathrawon led led discus.
Deiniolen,
4edd Flwyddyn,
a
Cymru
\lVedi mynegi
pryder
y Genynglyn a chanlyniadau saion 'A' enillodd Bencampwriaeth
ethod yng Nghyfarfod Athletau
eleni. Ar yr un pryd rhaid dweud
yr Ysgol. Ymysg y bechgyn
fod Colegau Prifysgol a Pholydewiswyd Emyr Robens, Bethel,
technig erbyn hyn yn cydnabod
6ed Dosbarth, i chwarae i dim
gradd D neu E mewn pwnc yn
pel-droed Ysgollon Gogledd Cymddigonol. Er nad oedd y canre. Dewiswyd Gareth Williams,
lyniadau eleni yn llewyrchus ni
Sed Flwyddyn,
Bryn Hughes,
fethodd neb bron fynd i Goleg
Seion, 3edd Flwyddyn,
a Wyn
neu ddilyn y cwrs a ddewiswyd
Sinclair,
Cwm-y-glo
Flwyddyn
ganddynt. Pwysieisiaf unwaith eto
Gyntaf i gynrychioli Arfon ym
for gwaith ac ymroddiad cyson yn Mhencamp\vriaeth
Ysgolion
angenrheidiol
ar gyfer gwaith
Gwynedd.
Maldwyn
Williams,
safon 'A' heddiw. ond nad yw hyn
LJanrug. y Flwyddyn Gyntaf, a
hyd yn oed ohono'i
hun yn
enillodd Bencampwriaeth y Bechddigon. Y mae angen hefyd allu gyn yng Nghyfarfod Athletau yr
academaidd cynhenid ac nid yw
Ysgol. Y mae hefyd lawer 0 weithcanlyniadau safon '0' bob amser
garwch wedi bod ym meysydd
fel y dywedais yn arwydd sicr fod
nofio, sgio, gymnasteg a Dawns
y gallu yn bod. Fe all yrndrechion
(genethod).
athrawon
wneud
gwahaniaeth
dybryd i ganlyniadau safon '0' a CELF
TAU ac y mae'r canJyniadau a Y r orchest unigol fwyaf arbennig
yma yw fod llun Arwel Ll. Thomgafwyd yn arwydd pendant fod
athrawon
yr ysgol
hon
yn as, Llanrug (6ed Dosbarth) wedi ei
ddangos yn Nairobi yng Nghyngweithio yn galed iawn. Ond yn
hadledd Cyngor Eglwysi y Byd, ac
yr arholiad safon 'A' Y mae'n
wedi ei arddangos mewn sawl
rhaid i ddisgybl weithio drosto'i
man ar 01 hynny. Hefyd dewiswyd
hun ac mae'ri rhaid felly fod yna
yr Ysgol gan yr Urdd i baratoi
ddawn a diddordeb academaidd.
cywaith yn ymwneud a Neges
Ni all unrhyw athro wneud iawn
EwyUys Da ar gyfer Arddangosfa
dros ddiffyg yn y cyfeiriad yma.
ym Mhabell Cymorth Crismogol
Y disgyblion sydd yn sefyll allan
Cyngor Eglwysi Cymru yn Eisteleni yw:
•

eddfod yr Urdd, Porthaethwy. Fe
fu oddeuru ugain 0 ddisgyblion yn
gweithio'n galed iawn a chafodd
eu gwaith gryn ganmoliaeth. Fe'i
dangoswyd wedyn yng Nghyrnanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru yn Llandudno, yng
Nghyngor
Addysg
Gristnogol
Prydain yn Llundain, ac wedyn
ym Mhabell Cymorth Cristnogol
yn Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi. Hefyd cafwyd tri darlun i
mewn
i Arddangosfa
Adran
Ieuenctid yr Eisteddfod Genedl-

aethol.
Y 6ED DOSBARTH
Ffurfiwyd cysylltiadau pur agos
ag Ysgol Pendalar, yr ysgol i blant
dan anfantais yng Nghaemarfon
yn ystod y flwyddyn. Bu rhai o'r
genethod yn ymweld :l'r ysgol bob
pnawn
Mercher.
Cynhaliwyd
Disco ym rnis Hydref (pryd yr
estynnwyd
gwahoddiad
i ddisgyblion hyn Ysgolion Uwchradd
eraill y cylch) a chodwyd digon 0
arian i roi Parti N adolig i blant
Pendalar ac anrheg i bob un.
Perfformiwyd
drama,
"Lledaenu'r
Newyddion",
ddiwedd
tymor y Pasg a Mr. Plerning,
athro dosbarth y 6ed yn cynhyrchu a chafwyd hwyl fawr arni.
Fe fu Dilys Ann Jones a Michael
John Williams mewn Cynhadledd
Ieuenctid 0 Fudiad Addysg y Cenhedloedd Unedig yng Nghaerdydd
yn ystod y Pasg. Fe fu sawl yrnweliad
Theatr Gwynedd i weld
ffilmiau, drarnsu ac ar un achlysur
Cwrs
Undydd
mewn
Drama.
Hefyd bu Mr. Victor Neep, artist
lleol, yn rhoi nifer 0 ddarlithoedd
ac yn cynllunio, gydag awgrymiadau'r disgyblion, gerflu n a fydd
yn ymddangos fel plac ar wal yr

a

ysgol. Y mae Mr. Neep yma dan
nawdd Cymdeithas Gelfyddydau
Gogledd Cymru ac yr ydym yn
hynod ddiolchgar i'r Gymdeithas
am hybu'r cynllun gwenhfawr
yma. Arwel Ll. Thomas a Gwyneth Thomas y ddau 0 Lanrug oedd
y Capteiniaid ac fe wnaethant eu
gwaith yn ddoeth
a chyfrifol
•
lawn.
.

SYLWADAU CYFFREDINOL

Dim ond braslun yn unig yw'r
uchod. Ni soniais am gyfarfodydd
trafod rhieni ac athrawon ar gyfer
y Flwyddyn Gyntaf, y Drydedd,
a'r Burned a'r Chweched sydd yn
awr yn rhan 0 batrwm sefydlog
a fydd yn digwydd bob blwyddyn
BU'I cyfarfodydd yma'n 11wyddian nus iawn ac fe wn yn bendant
eu bod wedi bod 0 werth i'r athrawon. Ni soniais am yr Eisteddfod sydd i mi yn bersonol yn
uchafbwynt
y flwyddyn a lie y
gwelir yr ysgol ar ei gorau.
Bu Mr. Iwan Williams yn
hyfforddi plant dan 15 oed yn y
ddrama
"Y Fantell Fraith'
ar
gyfer Cystadleuaeth
Drama Eisteddfod yr Urdd. Cafwyd perfformiad da ond ni chawsant fynd
ymlaen i'r genedlaethol. Hefyd fe
fu nifer 0 blant yr Ail Flwyddyn
yn cymryd rhan yn ffilm Wil
Aaron, "Gwaed ar y Ser".
Y mae sefyUfa gwisg yr ysgol
yn bur foddhaol ac yr wyf yn
ddiolchgar i rieni am eu cefnogaeth. Yr wyf yn fwy argyhoeddedig bob blwyddyn
fod gwisg
ysgol yn bwysig i ddisgyblaeth ac i
falchder yn yr ysgol.
Yr oedd cyfartaledd y plant a
oedd yn dod i'r Ysgol yn 89%
dros y flwyddyn ac mae hwn yn
ffigwr boddhaol iawn.

DYMUNA
JERRVat MARGARET
WARDLE

ARCHEBWCH EICH
BLODAU,
FFRWYTHAU
A lLYSIAU
NADOLIG RWAN YN

SWYDDFA'R

POST

SlOP

aStordy

CLE
PARRY

Cwrn-y-g/o
NADOllG

LLAWEN

STRYD FA~R
LLANBERIS (Ftc)" 301)

A

BLWVDDVN NEWYDD DDA
j'w cyfeillion 011

Rydym yn danfon
i bob cwr o'r frol

~~--NNADOLIG

LLAWEN

A
BLWVDDYNNEWVDDDDA
i holl ddarllenwyr

Eco'r Wyddfa

oddi wrth

CHESTER HOUSE

DEI IOLEN
(Ffon: Llan~ris386)
MAN DELFRVDOL
AM 'SGIDIAU FFASIVNOL
A SLIPARS 0 BOB MATH

•

Pram mawr SWIUOW: mewn cyflwr
ardderchod,
gJas 'nsvy'.
Berthlyn,
Bethel, Ffon. P.Oinorwig 405
Cot F,.thyn Ddu: gynnes I ferch mewn
cyflwr newydd (ouuize). Y gwlsgwr
wedi colli pwysau I Gwerthlr yn mad.
Ffon Llanberl, 575.
Carped amryliw Axmlrwtlr: 9' x 12'
mewn cvflwr da ynghyd ag jslen £10.
Mit ychwlnegol:
am ddlm gyda'r
carped.
Cwpwrdd Dillad: 4' 0 led 20" 0 defyfnder. Mrs. Oigbey, 22· Glanffynnon,
Llanrug: £5.
£5: Cot L_: mewn cyflwr da i ffltJo
geneth 6-7 oed. £4: Cat law goch:
mewn cyflwr da i ffitlo geneth 6-7
Pinafore Iwyd - £1. Pinafore nevy £1.
Ffan Pad ern 339.
1: 3kw 'Heatstore' storage heater 8C 1:
2kw Storage Heatlr. Fel newydd y
ddau am £25. Cadair 'ltafell w.ly: pine
£:4.60. 6ryn elort, 6ryniou Fownog,
Llanrug.
Mothlrcare
'carry cot' 8 matr
IIlw
g18$ tywyll: £4. Crud WlcI(.r ar gOl18U
£7. 'Mothercare' Stand: ar gyfer cal'l'V
cot neu ta1h: £1. Llanberl. 638.
a.,

Cymyagydd
Bwyd: fel
Ffon Caemarfon 3977

newydd

£5

VN EISIAU
Sgrin Din: ar gyfer plant. Cadair wthlo.
- Buggy - Llanberis 531.

Rhagfyr 1 :Merch.r:Clwb
y Mamau,
Llanberis yn cyfarfod yng nghwmni
Mrs. Barbara Owen yn y Ganolfan.
Cyngor Eglwysi Llanrug. Cynhellr Seiat
Agored dan arwelniad y Rheithor y
Parch. Gwynfor Williams yng Nghapel
Bryngwyn.
Rhagfyr 2:Llun: Ffair Aeaf dan nawdd
Cangen Plaid Cymru, Llanberil yn
Festrl Gorffwysfa am 7. OligO i ~ant
hynaf Ysgol Gwaun Gynfl ac ysgol
Oolbadarn yn yr Ysgol, Oeiniolen.
Gyrfa Chwist Arbennig yn NlUadd yr
•

EglWYI Penlserwaun.
Cymdelth.
Lenyddol
Undlbol
Olnorwig. Sgwn
gan Mr. John Roberu, W~rden Pare
Cenedlaeth01 Eryrl am 7 o'r gloch.
RhiIQfyr 3.lau:
Ellteddfod
EglWYII
Sant Peril 8 Sant Padern yn Neuadd yr
EglWYI
Llanberil
em
6.30.
Cymdelthas y Chwlorydd ~.I 01
..
gwylfa,. Oelnlolen.
Ffalr Nadollg yn
IJeuadd Blntref Bethal. Yr elw ar budd
Eglwy.i St. Delnlol Llanddelnlolen a St
Teilio 8ethal.
Gyrfa Chwln Nadollg
dan nawdd Cangen Plaid Lafur Delniolen yn Ylgol Gwaun Gynfl am 7.
Cinio Clwb vr Efail Brynrefall yn y
Stables.
Rhagfyr 4,sactwrn: Clnlo Nadollg Clwb
Ffermwyr Ifane Bethel a'r cylch yng
Ngwesty'r Oolbadarn, Llanberil.
Rhagfyr 6,Llun: Sefydliad y Merched
Deiniolen
yn cyfarfod.
Clwb
Mathedig Eryrl yn CYfarfod yn Y Ganolfen, Llanberi. am 2. Gyrfa Chwl.t
dan nawdd y Clwb Paldroed yn y Genolfan, Llanberl. am 1.
Cymdelth81
Lenyddol Capell M.C. Lfenberl. yn
Fattri Gorffwylfa
am 7.15, NOion
Lawen yng ngofal Mr. H.R. Jones
Undeb y Mamau Penl.arwaun yn cyfarfod.
Rhagfyr 7 ,Mawrth: Undeb y Mamau
Uanberll yn cyfarfod.
Clwb yr Henoed Deinlolen yn cyfarfod.
Cymdel1has Lenyddol Capel Mawr Llanrug.
Cyngerdd gan blant ysgol y pentref.
Rhagfyr a,M"cher:
Bingo dan nawdd
Canoen Plaid Lafur Llanberis yn y Ganoltan am 7. Merched y Wawr Cwm- y
Glo. Noson Vsgafn yng nghwmni Mr. J
John Evan., Clwt-y-Bont a Mr. R.H.
Jones. Oeiniolen..
Marched y Wawr
Bethel, Noson 0 Frethyn Cartref yn yr
ysgol am 7.30.
Rhagfyr 9,lau: Cinio Nadolig Clwb yr
Henoed Llanrug yn yr ysgol gynredd
am 7. Sefydllad y Marched Llanberll
yn cyfarfod yn y Ganolfan am 1.
Oisgo' i blent hynaf ysgolion Oolbadarn
a Gwaun Gynfi yn Vsgol Oolbadarn.
Cymdeithas Lenyddol Undebol Bethel
noson
0 Frethyn
Cartref 98"
Ferched y Wowr yn Fastri Capel Beth,1
Cynhellr Cyngerdd yn Ysgol Brynrefail, Llanrug - yr elw at Gronfa Cae
Chwarae Coed y Odol Llanberis.
Rhagfyr 10, Gwener: Cinio Nadolig
Sefydliad y Marched Oainiolen ym
Mhlas Maenan Llanrwst.
Clwb yr
HanOld Llanberls yn cyfarfod.
Clnio
Nadolig Cymdelth81
Odrama Llanberls yng Ngwern y Wylan Uanddona.
Rhagfyr 11, Sadwm: Cinio Naddllg

Cangen Plaid Cymru Ollnlolln
'Ngweaty George IV CrieHtth.

RhliUfyr 13,Llun: Clwb y Rhos, Bethel
yn cyfarfod.
Partl Nadollg plant Capel
Dlagwylfa Ollnlolen am 4. Clwb Mathedlg Eryrl yn cyferfod yn y Genolfan
em 2. Gym Chwilt dan naweld St.
John yn y Ganolfan LlenberJI am 7.30.
Cymdeith..
Lenyddol
Pontrythallt
- nosen yng nghwmnl Mr. Rhodri Prys
JQner Ard'tlfydd Caernarfon.
•
Rhllgfyr 14,Mawrth:
Clnlo Nadolig
Clwb vr Heulwan, Penlaarwaun yng
Ngwesty'r Marlnl Caernarfon.
Rhegfyr 15,Merch.,: Clwb y Mamau
Llanberis - noson yng nghwmni Partl
Glyn Rhonwy yn y Ganolfan am 7.30.
RhliUfyr 16,1.,:
Clnlo Nedollg Sefydllad y Merched, Bethal ym Mhl81 Val
Caeathro.
RhliUfyr 1-7,Gwln.r: Ysgol Brynrefall
cynhlllr
GW8lanae1h y Nadollg yn
nauadd yr ylgol am 1.
OligO yng
Nghanolfan Cymdeithasol Olnorwlg.
Rhllllfyr 1S,sadwrn: Cinlo Blynyddol
Sefydliad y Marched Llenberl. 'yng
Ngwesty'r
Fictoria.
Cinio Nadolig
Pwyllgor
Carnlfal
Llanberls
yng
Ngw8lty Oolbadarn Llanberl..
Cinio
Nadollg Ffatri Ddiliad Y Glyn ym
Mhlas Gwyn, Pentrefelln.
Rhllllfyr 19, Sui: Gwasaneeth Undebol
- canu carolau yng Nghapel Tabernacl
Oelnlolen.
.
Rhllllfyr 20,Llun: Clnlo Nadolig Clwb.
Methedlg Eryri.
Partl Nadollg Plant
Capell M.C. Llanberls yn Faltrl Capel
Coch.
Gyrfe Chwlst dan nawdd y
awb Peldl"llid yn y Ganolfan U~riI

•

am 7.30. Cymdeith.
Lenyddof CIPIII
M.C, Llanberl, yng Nghapef Cach om
7.1 5 - nOIOn 0 genu caro.au din ofa'
Mr. John Oevles.
Marched y Wtwr
O.lnlol,n - rhaglln arbennlg ar gyf.r y
Nadollg
yng nghwmnl
aelodau
0
Gangen C8Irnarfon.
RhllQfyr 21,Mawrth: Clwb yr Hlnoed
Oelnlol.n yn cyfarfod.
Partl Nadollg
PJant Gobel1hlu Brynrefall.
Gw••
88th 0 New Lllth 0 Garolau YM
Nghapel Brynrefall.
Rhagfyr 22,Mlrcher: Bingo dan nawdd
Cangen Plaid Lafur LI~nberls yn y
Ganolfan am 7.30.
Rhegfyr 26,sadwrn: Dydd Nadollg:
Cyfarfod
Gweddl
Undebol
Y"'
Nghapel Ollgwylfa Oeiniolen .m 10:
Cyngor Eglwy.i Llanberls. - gw.. n .. 1h
Carolau am 10.00 s.m. yn F •• tri'Capel
Coch.
Cyngor Eolwvst Llanrug - Gw .. n_th
l!Iygaln 1m 7 o'r gloch yn y bca. yno.
·N.llhapll pontryttt .. lt.
Rhagfyr 3O,'IU: N080n Lawen dan
nawdd Cangen Plaid Cymru Llanru~
01190 dan nawdd Clwb l8UanctJd LTanberll yn y Ganolfan.
DVOOIAU I'W COFIO
Mawrth 17 • 1a - Eisteddfod
M.C. Llmberi •• Nant Pad.,n.

Capell

MWYNHEWCH
EICH HUNAIN
DROS Y NADOLIG

AMSIWLANS SANT lOAN LLANSERIS
SU'R tim yn I'wyddisnnus yn(J nghystsdleuseth Gwynedd s gynhsllwyd yn Llsnfalrfechsn, Be yn fJYfsrtsl sr y Cwpan Gwls(J. Dym,,'r drydtldd wsith I'r tfm ennlll
s byddant yn cystadlu yng N(JhlHlrdydd ym mls Msi 1977 em Gwpan Cymro. Y

tim: Andre Lambrecht

(Capt.); G.r.lnt Jones, Rob Owen, Robert J.tne. Jon ...
Robert Arw.. Hughes. Yn y Ilun hefyd mas Mr. Huw Owen sydd Wtldi rhol
blynyddO«Jd i bsr"tol"
dysgu plant yr IKirlln. MIItI dylllCl yr ardal yn fswr I bobl
fel Huw Owen.

•

roesalr

yng

CROESAI R RHI F 9
1. Pedair awr ar hugaln (7)
5. Hylif eoch cynhallwr bvwyd (5)
8. Ffolineb (5)
9. Arweinydd (7)
10. Cofnodau byrlon (8)
12. U.s (3)
13. Olfyrru (6)
14. Oweud pader (6)
17. Ffyrnig (3)
18. Styfnlg (9)
20. Aruthrol 0 fawr (7)
21. Cymryd ymborth (5)
23. Troi'r golau I ffwrdd (5)
24. Dec dw~7 (7)

I LAWR

1. Hyn wne'r Isr (5)
•
2. Wei, meddai ... wrth V wal (3)
3. Gwledd briodas (7)
4. Oi-stop (6)
5. Oiarddel (5)
6. Hysbys I lewer (9)
7. lselhau (7)
11. Gelriau coffa ar garreg (9)
13. Arogl drwg (7)
15. Oyw bod i dau o'r rhaln ddlm yn
golygu elch bod yn ddau wynebog

(7)
16. Brenhlnoedd yr adar (6)
18.
19.
20.

ATEBION I RHIF a
AR DRAWS
1. Enwl neb. 3: Tocyn. 6: HeIgl. 8:
Tebot Piwi. 10: Nol. 12: 61. 13: TI.
16: Yna. 17: Sir y Ffllnt. 19: Incwm.
20: Radio. 21: Awrlals.
ILAWR
1. Ei het. 2: Neilltuo.
Cyfanloddi.
5: Nadollg.
Bwyd a dlod. 11: Oiystyr.
15: Brain. 17: Swnio. 18:

3: Trals. 4:
7: Cail. 8:
14: Elfftlwr.
TomOl.

ENNILLVDD CROESAIR RHIF a
R. G.
Roberts,
Hslfway
HoustI,
Mynytho.
Cyfrir lIytttrennau
lIythyr.n:

cenlynol

fll

un

CH; DO; FF; NG; LL; PH; RH; TH
Bydd gwobr 0 £1 I'r atab cywlr cyntaf
• dynnlr 8r 61 ,', holl 8teblon ddod I
law.

Anfoner V cynlglon i:
Myrddln
Ow.n,
32,
Llanberis.

Stryd

F.wr,

Bloedd (5)
Torlad dydd (5)
F., hyn (3)

IS

CYNRYCmOLI'R SIR

--_,----

~--

BETH medde chwi yw gem genedlaethol Cymru? Pel droed?
Rygbi? Tenis efallai - gan fod cred mai yng Nghlwyd y
chwaraewyd y gem honno gyntaf, ond wedyn, p'ryd fuoch
chi'n chwarae tenis ddiwetha?
Mae'n sefyll i reswm mai gem Genedlaethol uorhyw wlad
yw'r un mae'r mwyafrif o'i phobl yn ei dilyn, ei chwarae a'i
mwynhau amlaf. Ar sail hyn 'does amheuaeth 0 gwbl mai
BASEBALL ydi'n g~m ni!!
Mae rhai pobl, wrth gwrs, yn ymddangos fod siap y bat a
mynnu
cysyJltu'r
hen
gem
Gymraeg i'r Unol Daleithiau, a
chJywsom i gyd am y National
League, a'r Yankee Stadium, ond
mae'r 'Mericans, chwarae teg
iddynt yn gwbl barod i gyd-nabod
mai
YIDa, yng Nghymru
y
sefydlwyd hi, ac nad oes yr un
pwysigrwydd
iddi 0 gwbl yn

Chicago, Washington a New York
ag sydd ym mhentrefi bach
Cymru.
Wedi'r cwbl, tydi pob aelod o'r
teulu yn ei chwarae ar bob cyfle
bosib?
Daeth copi i'm llaw o'r Chicago
Tribune. Awst yr 2ail 1976, ac
ynddo erthygl faith am y gem, gan
ganolbwyntio ar ei gwreiddiau.
Mae ein diolch i un "Willie
Morgan - a Welsh Civil Servant",
am y 'ffeithiau ' a roddodd i awdur
yr erthygl am wreiddiau Cymreig
y gem ac am ei phoblogrwydd
yma. Ar 01 ei osodiad cyntaf fod
miloedd ohonom yn chwarae'r
gem ar bob cyfle bosib, mae'n
mynd ymlaen i egluro'r rheolau
fel y'u dehonglir yma - mae'n

Yn y tim 0 dan 13eg oed fydd
Adrian Wakeham 0 Lanberis a
Carl Williams, yntau 0 Ddeiniolen
yn chwarae.
Mae'r tim dan lSeg oed wedi
chwarae dwy gem eisoes, y ddwy
yn erbyn Sir Fon. Colli fu eu
hanes ym Mhorthaethwy 0 4 gal i
un ac ennill yng Nghaernarfon yn
yr ail 02 gol i ddim.
Disgleiriodd Gwyndaf gan sgorio
yn y ddwy gem, a bu canmoliaeth uehel i berfforrniad Bryn
yng Nghaernarfon.
Eilydd oedd Dafydd Evans yn y
ddwy gem, ond gobeithir y daw ei
siawns yntau yn y gem nesaf yn
erbyn Clwyd.
Bu Gwyndaf yn chwarae ym
mhrawf Gogledd Cymru ym Mae
Colwyn ar y 13eg o'r mis, ond ni
ddaeth
manylion
o'r
tim a
ddewiswyd i law eto.
Nid yw'r om dan 13eg oed wedi
chwarae, bydd eu gem gyntaf ar
gae Llanrug ar yr lIed 0 Ragfyr
yn erbyn Sir Fan.

.ddefnyddiwn
ni
ychydig
yn
wabanol ac fod y 'pitcher' (beth
Mae pum bachgen 0 Ysgol Brynhynnag ydi hwnnw) yn bwrw'r bet refail wedi eu dewis i gymychioli
mewn
ffordd
gwbl Gymreig.
De Arfon yn y timau pel droed
Mae'n gorffen efo'r paragraff
fydd yn cystadlu yng Nghwpan
fydd i mi, beth bynnag, yn fyth- Cymru.
gofiadwy,
maddeuwch
i mi'r
Yng ngharfan y rhai dan lSeg
Saesneg - "Now and then a Welsh oed mae Bryn Hughes 0 Seion a
baseballer may shout in his native
Dafydd Evans a Gwyndaf Jones 0
language 'Agorwch y drws'. It Ddeiniolen.
sounds like 'Agorweck er drees'. It .-------------..,
means, 'Kill the umpire'."
Clywais am ambell
reffari a
DARTIAU daflwyd i'r afon ac unwaith am
oruchwyliwr
cystadleuaeth
Siomedig braidd fu ein apel am gysylltwyr o'r Clybiau Chwarae
wyddbwyll yn cael ei yrru adre
Dartiau, ond daeth dwy adroddiad i law 0 Lanberis.
am iddo fynd i gysgu - ond lladd
Nos Lun yr 22ain bu Gwesty'r Castell yn chwarae yn erbyn tim
yr 'umpire'?
Palace 'A' Caernarfon. Mae'r ddau dim yn uchel yn y gynghrair a bu
Y peth agosaf welais i erioed yn
gornest dda a chyfartal rhyngddynt - 4 - 4 oedd y sgor derfynol.
yr ardal yma i fesbol yw'r
Colin Rowlands, Michael Griffiths, Keith Roberts a W. Glyn Roberts
rownders fydd genod yr ysgol
fu'n llwyddiannus iddynt.
acw'n ei chwarae,
ond 'dydi
Mae tafarn Tywysog Cyrnru yn y gynghrair am y tro cyntaf eleni, yn
honno ddim harmer mor waedlyd
ad ran IB,. Cyfartal fu eu gem hwythau nos Lun yn erbyn y Newbro,
~'n 'gem genedlaethol' ni!!
Bontnewydd.
'Tyda
ni'n dysgu rhywbeth
Gwynfor Jones, Gilbert Jones, M. Pitts a Brinley Roberts yn ennill eu
newydd pob dydd - 'tyda nil !
pedair gem, tra'r pedwar arall yo y tim yn colli.
Eln dlolch I 8apur Mensi am rol
Ga' i ail apelio at bob Clwb Darriau i benodi rhywun i yrru'r
benthyg y Chicago Tribune i nl, IIC tim
eanlyniadau i law yn fisol? Dafydd Evans yw'r enw, yn Sycharth, Bryn
flU ctlni.tSd i ddsfnyddio'r dtlunydd.
Eglwys, Penisarwaun.

PELDROED
LLANBERIS
Mis digon cythryblul oedd hwn
i Lanbir. Daeth Llandegfan draw
Ir y Sed a chwaraewyd gem
gy fa rtal - tair gal yr un. Colli fu
eu hanes yn yr ail chwarae y
Sadwm canlynol, pan yrrwyd dau
chwaraewr a Ilinellwr Llanberis
oddi ar y cae.

Dseth y Ilun yms i law. 11m 0 Fethel ydl 0, a dyna gyfsnswm sin
gwybodaeth.
Des yna rhywun all ddweud wrthym pwy sydd yn y Ilun, pa bryd y
tynnwyd 0, ym mhle 'roedd cae Bethel, ps bryd a pham y peidwyd 8
chynnal tim yno?
Clywsom ddigon am dimau Llanrug, Llanberis a Dein/olen, dyma'ch
cyfle chwi bobl Bethel i roi'r pentre ar y map. .,
. .
.
Cysylltwch a'r Eco , gobeithiwn gyhoeddl r hall ffelth/au yn eln
rhifyn nesaf.

Ar yr ugeinfed Rhyl oedd eu
gwrthwynebwyr
yng Nghwpan
Cymru. Mae Rhyl yn dUn proffesiynol a phrofiadol a gwnaeth yr
hogia'n hynod 0 dda yn eu herbyn
cr iddynt golli 0 dair gol i ddwy.
Barry Pitts yn eu sgorio. 'Doedd
dim gem ganddynt ar y 27ain.

LLANRUG

'Doedd dim gem gan Lanrug ar
y 6ed, ond ar y 13eg daeth Porthmadog draw mewn gem gynghrair
a hwy 18th ar y blaen. Atebodd
Jackie Smith yn fuan oddi ar y
smotyn gwyn a sgoriodd J. Ian
CERDDED
COOl PWVSAU
Jones a Smith eto j'w gwnaud yn
VRWVDDFA
Bu tri aelod 0 g'wb codi PWYlau 3 - 1 ar hanner amler.
Llanrug yn cystadlu ym MheRSmith sgoriodd gyntaf yn yr ail
Ddydd Sadwm
y 6ed 0 campwriaeth Cymru i rai dan 19 hanner hefyd. ond daeth PorthDachwedd aeth pedwar ar hugsin oed yng Nghaerdydd ar y 26ain 0 madog yn 01 efo gol dda. Hefin
o ddisgyblion Vagol Brynrefail, a Dachwedd, a bu'r tri yn Ilwydd· Pritchard sgoriodd y burned gol i
chwech o'r athrawon ar daith iannul. Ballach David Owen yw Lanrug.
pencampwr Cymru ar y pwysau
fynydda i gopa'r Wyddfa.
Mae'r hogia bellach yn drydydd
Dilynwyd Llwybr y Moch 0 Ben Bantam, David Casey ar y pwysau yn y gynghrair, a siawns da
y Pas i'r Cop. ac oddi yno i Nant Ylpfn 8C Alan Roberts ar y ganddynt am y bencampwriaeth.
Gwynant dros y Bwlch Main ac ar pwyllU canol.
SadwTn gwag eto ar yr ugeinfed
Bu achlysur droeon i ni ganmol ond at y 27ain gem yng Nghwpan
hyd Cwm Llan.
Nid oedd y tywydd yn ffafriol y Clwb ar dudalen 01 yr Eco, ac Gyfryngol Gogledd Cymru yn
mae'n amlwg yn 01 y canlyniadau
ond 'roedd pawb mewn hwylial
Connah's
Quay yn erbyn yr
yma Cod eo gwaith da yn parhau.
da wrth ddod i lawr o'r cymylau.
Albion.

'Roedd y cae yn fwdlyn iawn,
a'r bel yn gwrthod rhedeg drosto.
Gwnaed pethau'n waeth, collodd
Llanrug B. Farrell 0 fewn deng
munud, a chan nad oedd eilydd
ganddynt,
bu'n
rhaid iddynt
chwarae deg dyn.
Yr Albion aeth ar y blaen, ond
daeth Llanrug yn 01 a Hefin
Pritchard yn sgorio i'w gwneud yn
1 - 1 harmer amser.
Yn yr ail hanner sgoriodd Jackie
Smith i Lanrug ond daeth yr
Albion yn 81 i'w gwneud yn gyfartai.
Gol syml iawn gan Smith eto i
roi Llanrug ar y blaen, ae ychydig
eyn y diwedd J. Ian Jones yn ei
gwneud yn berffaith ddiogel i'r
deg dyn, a sicrhau trip i Abergele
yn y rownd nesaf.

a

CWPAN CYMRU
... I FECHGVN
HVN
Ar 01 dechrau da i'r ymgyrch am
y cwpan drwy guro Benllech 0 8
goI i 2 yn y rownd gyntaf, bu'n
rhaid i'r hogia wynebu Blaenau
Ffastiniog yn Llanbaris yn yr ail
rownd.
Cyfartal iawn oedd hi yn yr
hanner cyntaf, a'r cyfle gorau yn
disgyn iran Llanberis. Vr un oedd
y patrwm yn nechrau'r ail hanner
nes i un 0 flaenwyr y 818enau
ddod 0 hyd i'r rhwyd, ac efelychu
ei gamp ddwywaith wedyn mewn
cyfnod 0 ddeng munud.
Hyn oedd y spardun oedd ei
angen ar Lanbaris a daeth dwy gOl
yn tuan iddynt gan Trefor Jone. a
Gareth William ••
Er yr holl bwyso a bygythio a fu
wedi hynny ar gOl y Blaenau, ni
ddaeth Ilwyddiant iddynt, a chol'i
o 3 go. i 2 tu eu hanes.

