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CHAFODD 0 ddim un cerdyn
penblwydd na the parti - pawb
yn ei gymryd o'n ganiataol mae'n
debyg, ond chwarae teg iddo babi blwydd wedi rhoi oriau
fwynhad a phleser i gannoedd
yr ardal a sawl un ym mhell-~..
byd. Mae ei rieni wedi bod
yn bynod ofalus ohono. Diolch i'r
rheini roddodd ddillad amdano a
diolch i chi bobl y fro am roi
cymaint 0 groeso iddo wrth iddo
i'ch aelwydydd bob mis
bob tywydd! Ydi 0 am gael
yn 19771 - Gobeithio wir.

8ydd cyfle i rywun yn
rhywle ddod i drafod ei
flwyddyn
sefydlu
ae i
benderfynu
ei
ddyfodol
mewn
Cyfarfod
Agored
Blynyddol yn ;
Ysgol Gynradd, Llanrug ar nos
Wener, 18 Oiwefror am 7.30.
Os ydycb chi' am ei helpu i
gerdded - dowch draw. Croeso i
bawb yo y fro!
fuwyd
y flwyddyn
yma fod
Torgoch
Cwellyn yn claddu'n
hwyrach. Yn rhyfedd iawn daw'r
gwryw i'r mannau claddu 0 flaen
ei gymar - ond dyma un 0 gyfrinachau narur - ni Wyr yr arbenigwyr y rheswm am llyn.

GWYBODAETH
SAL VELINUS PERISI! - Y TORGOCH CYMREIG,' Hyd: 9 - 10 modfedd; Pwy$1IUtue 4 - 6 owns. Y Illwcoch arno yn
Y$tod amStlf claddu a rydd iddo'r anw Torgoch.

DIDDOROL oedd darllen yr adroddiad a baratowyd gan
Swyddog Cynllunio'r Sir mewn ymgynghoriad a'r Swyddog
Datblygu Eeonomaidd ar "Ardrawiad Gorsaf Bwrer ar
Wynedd" (The Impact of a Power Station on Gwynedd).
Er fod Eco'r Wyddfa wedi
ymdrin
a sawl pwnc yn yr
adroddiad
eisoes diddorol oedd
sylwi ar y dyfyniad yma dan y
pennawd, "Effaith Gorsaf Drydan
ar 'Ecoleg' yr ardal. Mae prif

ardrawiad

mwy 0 fwyd i'r pysgodyn yn Llyn
Padarn ac o'r
herwydd mae'n
bysgodyn mwy.
Pob wythnos mae'r arbenigwyr
yma yn astudio samplau 0 fwyd

rbai ohonynt yn rhai tymor hir,
gyda'r canlyniad 0 golli neu

gwtogi ar (athau arbennig 0 flodau
a physgod e.e. 'Y Torgoch' ..."
YR ECO YN HOLI
Ar 01 darllen byn aeth un 0
reoIwyr
Eco'r Wyddfa gyda
chydweithrediad
y BeCT at y
Swyddog
sy'n gyfrifol
am y
gwaith rhagbarataol
sef y Dr.
Alistair Rogers, Swyddog Rhanbarthol yr Arngylchedd a Physgod
Rhanbarth
Gogledd Orllewin o'r
BCCT a gofyn iddo ef am ei
syIwadau.
Dywedodd
Dr.
Rogers:
"Oherwydd y cyfnewid 0 ddydd i
ddydd ar lefel dWr Llyn Peris ni
'all poblogaetb y Torgoch ddarganfod lleoedd claddu addas ac yn y
pen draw byddant yn marw allan.
Mae'r newid mawr yn y lefel yn
amharu ar arferion claddu'r tor-

Dywedodd Dr. Rogers hefyd ei
fod wedi bod yn siarad ag amryw
o bysgotwyr yr ardal megis y
diweddar Bob Jones, Brynrefail ac
R. Rowlands. Llanberis ac mae
wedi croniclo eu gwybodaeth hwy
am y Torgoch. Mae'n gwerthfawrogi ac yn parchu eu gwybodaetb
eang.

PETH AM OGOF?

•

Lfun enwog o'r diweddsr Bob Jones yn ei gwch ger Pont Penllyn.
goch." Mae Dr. Rogers yn cydnabod hefyd mai hwn yw'r cynnig
eyntaf ar drosglwyddo Torgoeh 0
un llyn i'r llail. Mae'r arbrawf o'u
symud eisoes wedi dechrau. Bu
rhai 0 weithwyr Dr. Rogers yn
'godro'r' pysgod a throsglwyddo'r
wyau i Orsaf Trydan DM y BCCT
yn Nyffryn Rheidol i'w magu.
Bwriadant
ddychwelyd
y
pysgod bach i Iyn cyfagos. Trosglwyddir rhai 0 Dorgochiaid Llyn
Pens ar 01 eu godro i Ffynnon
Llugwy uwchben Dyffryn O~en.
Felly, mae Dr. Rogers a'i dim yn
awyddus iawn i warchod y Torgoch.

ASTUDIAETH FANWL
Gall Eco'r Wyddfa gyhoeddi
hefyd fod astudiaeth fanwl lawn
wedi ei wneud 0 merion
ac
amgylchedd y torgoch. Mae dipyn
o wahaniaeth rhwng torgoch Llyn
Peris a thorgoch Llyn Padarn. Mae

Pan ofynnwyd
iddo a oedd
posibilrwydd fod yna sianel neu
ogof danddaearol
yn cysyll ru
Llynnoedd Peris a Phadarn
Llyn
Cwellyn
ei
ateb
oedd.
"Mae'n anhebygol - maent eisoes
wedi gollwng echo. sounder i'r
dyfnder ac mae'r wybodaeth
a
dderbyniwyd
yn 01 yn a\vgrymu
mai gwely hollol normal sydd i
Lyn
Peris, Nid yw Torgoch
Cwellyn a Thor~och Padarn a
Pheris o'r un grwp gwaed, Mae
hyn yn awgrymu eto na fu ac nid
oes cysylltiad rhwng pysgod y
ddau le.
Mae'r BCCT yn cyhoeddi yn un
o'u pamffledau:
"While the main

a

ecolegol gorsaf storfa

bwmp,
heblaw
problemau
mynediad, yn codi 0 gynhyrchu
Uynnoedd naturiol a chyrsiau dWr.
Gall
ehangu
cymhwysedd
(capacity) llyn, torri ar draws a
throi eyfeiriad lliflad sianeli dWr
ac anwadaliadau gwastadau dWr,
gael effaith mawr ar ranbarth
ecolegol sensitif, a chynhyrchu
cyfnewidiadau parhaol yn ecoleg
y rhanbarthau. Rhaid cario allan
llawer 0 waith ymhell eyn dechrau
adeiladu ac mae hyn, fel rheol,
yo cael ei wneud gan y BeCT. Er
hynny gall fod cyfnewidiadau
mawrion yn ecoleg rhanbarth -

LEOL

yn y ddau Iyn. Beth yw'r bwyd?
Dyma gwestiwn sydd wedi cael ei
ofyn ers blynyddoedd. Ar 81 agor
stumogau
rhai o'r torgochiaid
darganfuwyd 0 dan y meicroscop
mai creaduriaid bach yn dwyn yr
enw Plankton a fwyrant.
Perthyn
y rhain
i deulu'r
shrimp. Dewisa'r Torgoch y math
mwyaf o'r Plankton yma i'w
fwyta.
AM FWYD
Nid oes gwrthdaro
rhwng y
brithyll
a'r
Torgoch
yn
y
llynnoead,
ond
ni chaiff
y
Torgoch fynd i gladdu i'r afon.
Mae'r brithyll yn ei erlid i ffwrdd.
Dyma un rheswm pam mai yng
ngheg yr afon y mae'r Torgoch yn
claddu.

job of the CEGB is to produce
and distribute electricity, it is
required by the Electricity Act to
show concern for the environment. " Gall
Eco'r
Wyddfa
gyhoeddi'r
un pryd
fod Dr.
Alistair Rogers a'i dim' yn carlo
allan egwyddorion
y Ddeddf i'r
eitbaf.

ARFERION eLADDU
Mae arferion claddu'r
yn bynod ddiddorol. Yn
Rhagfyr
mae T orgoch
Phadam yn claddu ond

Torgoch
neehratt
Peris a
dargan-

Y dlMlflddsr Bob JonBS yn gwneud

p/u. (Y !lunlllU

trwy gatYJdigrwydd
Gwllym Jones, Ullnbe,.'6).
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Llanberis.

Pafiliwn yng Nghaemarfon. Beth
amdani Wil John?"
Yr eiddoch yn gywir
Ted Thomas
(Cwm-y-Glo gynt)

Sefydliad elusennol yw'r .CfJleg,
,..
yn dibynnu ar danysgrlfladau
GoIYlIydd : Arwel Jones, Gwenun/golion
am ei
fodolaeth.
y-Wawr, Glanffynnon
Barchus
O/ygydd,
Tristwch yw gorfod addef ad.
na fu'r
Balch
iawn
oeddwn
0
ddarllen
dd
Llanrug.
tiythyr W.J. Jones, Taiymignedd
cyfraniadau hyn, er b~yny 08 "
Ffon : Caernarlon 3719.
:.T
'.I'
,..
bellach, yn ddigonol I gyfarfod a
Isaf, Nan tile yn Eco'r Wyddfa.
gofynion
arlannol
y
Coleg.
Mae Wil John Ceunant - fel yr
Coleg Bafa-Bangor, Gwnaeth y Coleg golled syfweddol
Argraffwyd gan WssgGwynedd,
Nant Peris.
wyf fi yn ei adnabod - yn
Bangor. ers amser bellaeh, ae erbyn hyn y
cyfeirio at gyfraniad gan rhywun
mae yn
wynebu
argyfwng
o fro ei febyd sef ardal fach Annwyl Olygydd,
gwirioneddol ddifrifol. Oni cbeir
Hoffem, fel myfyrwyr
yng ymateb buan ae anrhydeddus i'r
Cyhoeddwyd
gyda chyrnorth Ceunant. Yr wyf am an/on i JViI
Ngho/eg Bala-Bangor fanteisio af ape! genedlaethol bon, ofnwn y
Cymdeithas Gelfyddydau Gogledd John «Beth am roi cynnig ami
t1Wy ddweud ei hanes yn canu yr
golofnau eicn papur i wneud apel
rh 'd l C I gau
Cymru.
unawdau, (fMilwyr y Groes' ac yn
ariannol ar ran y Coleg. Fel y
a~o~r y: itYddiog fod
y blaen) igor Harri Bach Llanrug,
gwyddoeh mae'n debyg,. g~naeth gan fwyafrif
darllenwyr eich
ac fe! yr oedd yn dod i Gwm-y- y Coleg gyfraniad clodwlw I hanes papur ddiddordeb yng ngwerthCYFRANIADAU
Glo i ymarfer gyda Willie Gray, s thraddodiad ein eenedl mewn oedd Cristnogol eln gwlad, yn
Ein diolch i Mr. Meurig Owen, Peter Williams. Ei hanes yn y
flawer maes; yn arbennig, wrth
ogystal ag yn yr Efengyl ei hun,
115Manorpark,lewisham,Llun-~
~~
~hy~y~~t~~a~b.~

rzr:

dain am ei rodd 0 £2. Hefyd i Mr.
Oswald Roberts, 20 Stryd Newydd Porthmadog (gynt 0 Benisarwau~) am rodd 0 £1. Hefyd i Mr.
a Mrs. Arthur Pritchard, Glanfa,
LI anrug am rodd 0 50c.

------------1

PENISAR
WAUN
LLWYDDIANT
Llongyfarchiadau
i Rhian Wyn
Williams, Glyn Euron am Iwyddo
yn ei harholiad Cerddoriaeth
Cyntaf (Guild Hall Sch?ol of
Music). Disgybl ydyw I Mrs.
Heulwen Williams, Bethel.

BABANOD NEWYDD
Bu Ysbyty Dewi Sant, Adran
Babanod yn gweithio gor-amser 0
gwmpas y Nadolig er lies y fro.
Mae'n bleser o'r mwyaf gennym
groesawu'r plant bach hyn i'n
plith:
Llvr Tegai: Mab Mr. a Mrs. T.
Elliot, Crud y Wawr, Bryn Eglwys
Elizabeth Ann: merch Mr. a Mrs.
Brian Jones, Perthi tsaf; Owen
Jasper: mab Mr. a Mrs. Turner,
Tyddyn Difyr; Osian: mab i Mr. a
Mrs. Emrys Jones sy'n byw yn y
Groeslon. Mam Osian yw Olwen
'3 Bryn Tirion gynt; twan Wyn:
mab Mr. a Mrs. Evans, 3 Snowdon

Llannor.
Annwyl Olygydd,
GLAN PADARN
Yn etch rhifyn diwethaf dywedweb mai brodor 0 Ddeiniolen
oedd Glan Padam. Un 0 deulu
Ty'n 'Rardd,
ger Capel Di~orwig, sy In furddun ers de~hrau r
ganrif, ydoedd. Ni wn a fu n ~yw
am rywfaint yn y Black Lion,
Clwt y Bont, ar 01 priodi, ond yn
Nhy n y Fawnog, Dinorwig yr
oedd yn byw pan fu farw ei w~aig
ar 8i bywyd priociasol byr 0 1m na
dwy flynedd. Dyma geir yn nyddiadur William Morris, Bron Fuches: 'fHyd. 7. 1878. Marw gwraig
Thos. Dd. Thomas (Glan Padam),
Ty In y fawnog, Din orwig. " aywais fy mam yn dweud Ilawer
gwaith ei fod yn byw wedyn yn
y canol 0 dri bwthyn oedd uwchben Sine Ty 'n 'Rardd. Roedd
rhain yn cael eu de/nyddio fel
'bricsiod' chwarelwyr i fyny i'r
Rhylel Byd Cynta! Rwy/ yn
cofio chwaer Glan Padarn yn
iawn pan oeddwn yn hogyn, Mary Dafydd Thomas. Roedd yn
byw yn L/anberis QC yn dod i fyny
; Ddinorwig i'r GWQSanaethyng
Nghapel Sardis bob nos Sui w_aet?
beth fyddai'r tywydd. Rhm 0 r
teulu sydd ar 0/ ydyw Mis~ Lizzl:e
Thomas, Llidiart y Qo, Dlnorwlg
a Mr. Derlwyn Jones fu In cadw
siop f{rwythau yng Nghaemarlon,
a'i chwaer Gaynor sy'n briod
Gweinidog Bedyddwyr yn rhywle
yn y De.

View, Penygroes (mam Iwan Wyn
yw Glenys, 8 Bryn Tlrion gynt).
1
CROESO I'R FRO
Croseo cynnes i'r ardal i Cynrig
Ellis Hughes a'i wraig sydd wedi
dod i Galahad "King"
i fyw.
Magwyd ef yn Rhiwlas lie mae ei
dad Mr. W. lolen Hughes yn
bennaeth .yr ysgol gynradd yno.
Buont
yn
byw yn Sydney,
Awstralia a Seland Newydd cyn
dychw'elyd i'r fro. Cawsant daith
hynod 0 ddiddorol ar eu f~ordd
yn 01 trwy Borneo, Thailand,
Burma, Bangladesh, Yr India ag
Afghanistan. Ymwelydd lechyd
yw Mrs. Carys Hughes a hi fydd
yn cymryd lie y cyn·ymwelydd
iechyd Miss Meirwen Hughes a
gwasanaethu dalgylch
Bethel,
Deiniolen a Pheinsarwaun. Ein
diolchiadau
i
Miss Meirwen
Hughes am ei gwasanaeth gwych

2

tY

a

A. T.
i'r ardal. Bydd hi'n symud i ardal
lieu, Penygroes.

DYWEDDIAD
Dymun iadau
gorau
a phob
bendith i Marie Williams, Cae
Howell, ac Ifor Davies Talybont
Rhostryfan ar eu dyweddiad.

DAW'R RHIFYN
NESAF ALLAN
AR
CHWEFROR 24
Cynnyrch i law'r Golygydd
erbyn
Chwefror 16

Rhosbodrual.

galonnog i'r apel bon. Rhald I m
AnnwylOlygydd,
ddlogelu 'r dystiolseth Gristnogol
"Cofio Hen Fflsm Eirias yn ein gwlad, ac vstvriwn fod gan
Fflwch" (Dim newydd dan yr Go/eg Ba/a-Bangor gyfraniad
haul), Pennawd yn y Post' gwerthfawr i'w wneud yn y mses
heddiw oedd "Mercury alarm at hwn.
school". Ymddengys i nwyon
Gellir anfon pob cyfraniad at:
arian-byw ollwng 0 bopty yn y
Mr.H.J. Hughes,
lab wedi iddo ordwymo. Y thermColeg Bala-Bangor,
omedr oedd wedi chwythu'i blwc.
Bangor.
Galwyd ar y frigad din, gyda
Yn gywir ar ran y Myfyrwyr,
gwYr mewn cyfarpar A~rbennig'.,i
John Pritchard,
reoli'r anffawd. Aed a r plant I r
1, Ffordd Padarn, Llanberis.
ysbyty Ileol, lIe cadwyd dau neu 1:--:-:
dri dan arolwg.
tybed bron i hsnner can mlynedd
Cofiaf i anffawd tebyg ddig- yn ol? Mae amryw o'r hen. dd~sgwydd yn Fform 4 yn hen Ysgol yblion yma hefyd. A ydl Dlly~
Brynrefail yn 1928. Yn y Isbordy
Baylis a Casi, Erasmws a GWII
Ffiseg yr oeddem fesul ~au yn
Ffranc yn cotio'r tro?
arbrofi gyda thyrpenteln (oel
Fu dim son sm frigad dan, na
paent) mewn calorimeter. Die meddwl am effaith y nwyon ar
Glanllyn, Llanber oedd fy mhartiechyd y plant. Chlywais i ddim .
ner i a gofynnid i ni ferwi tyrpam neb yn cWyno chwaith. A
entein gan broti ei dymheredd pan
oedd yno berygl 0 ddifrif? Tybed
ddeuai i'r berw. Roedd gsn bob
a oes cofnod yn Llyfr Log yr
par thermomedr mawr yn cofYsgol o'r anffawd?
nodi gwres i 2120 F os y cofiaf.
Pan ddaeth yr hylif i'r berw, collR.W.
odd peth ohono dros yr ymyl gan
fflamion wyllt ac arllwys hyd y
OEWCHI
bwrdd. Cydiodd y tan yn wyllt yn
wyneb seimlyd y bwrdd a'r
fflamau yn ymestyn hyd y to.
Roedd yr athro ieuanc, newyddddyfodiad y flwyddyn honno,
mewn dipyn
0
strach, yn
rhuthro'n ddryslyd ; chwilio am
ddiffoddydd
tin. Wedi'; gael,
'doedd dim poslb ei gael i weithio,
gan na fu af draul ef'Shydoedd.
Pan drawyd ef ar lawr toc, daeth
ffrwd 0 soda·asidohono a Ilwydd81RMINGHAM HOUSE
wyd i wsstau y fflamau. Roedd
LLANBERIS Ffon 206
pennau gwydr y thermomedrau
wedi eu chwythu allan, a Ilifai
am nwyddau a chelfi
arian-byw hyd y bwrdd ac ar
a bob ma1h i'r cartref
lawr.
•• ••• ••
Mae'r athro hwnnw yn trigo
yn yr ardal yma 0 hyd. A ydyw
yn cofio'r digwyddiad hwnnw
Carpedi, leino, Paent
Valspa, a Crcr..vn
Papur papuro, Tlieni,
HEN DDAMWAIN
Nwyddau Trydan a Ilawer
The quarry train it came by force
And at Penllyn it struck a hone;
The hone befonged to Dafydd
Postman;
OLL AM BRISIAU
The bill was sent to Mr. Brickman.
RHADI

SlOP
THOMAS
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Ar 01 y digwyddiad yma y "'oed
gist ar draws y ffordd a dyn yno i
wylio'r gilt.

.... ....
~~

BARGEINION TOPOEC
bob mil

•

- Kelvin Lewis yn ennill Euryn PLAID CYMRU
Owen. Adrsn
Hyn, Snwcer:
Arthur Owen yn ennill Llion
Mae gan Gangen Plaid Cymru
Pleming. Adran Hyn, Billiards _ Deiniolen a'r Cylch wibdaith i
William John Williams yn ennill
Lundain,
Chwefror
25-27,
i
Meirion Jo.,.s.
Gyngerdd Gwyl Odewi sydd i'w
Cyflwynwyd y ewpanau arian a gynnal yn yr Albert HaJI.• Dylai
thariannau i'r gornestwyr gan Mr. unrhyw berson sy'n dymuno dod
Hefin
Jones a Mr. Griffith
roi ei enw mor fuan ag sydd mood
Pleming. Mewn egwyl rhwng dwy i Miss Jean Parc Jones, Blaen Cae,
gem darllenwyd IIythyr oddi wrth
Oeiniolen. Rhif ffon: llanberis
un 0 bensiynwyr y pentref yn 617.
gwerthfawrogi anrheg Nadolig y CYDNABOD
Clwb i holl bensiynwyr y pentref.
Dymuna nifer 0 bentrefwyr gyd·
Eleni bu aelodau Pwyllgor y Clwb
nabod yn ddiolchgar y rhoddion
yn rhannu dau bwys 0 siwgwr,
Nadolig a dderbyniwyd eleni eto
hanner pwys 0 de a phwdin 'Oolig
oddi wrth y Gymdeithas T.B. i'r pensiynwyr, a gofynnodd nifer mudiad dyngarol arall yn ein plith
o'r derbynwyr am ofod yn yr Eco yn cyflawni cymwynasau lawer yn
i gysylltu eu hunain a'r diolch y dirgel.
fynegwyd yn y lIythyr y cyfeirir .... ------------ato uchod:

TiM P~L DROED
Y PENTREF YN Y
FLWYDDYN 192?
Nid cystadleuaeth arall yw hon i
enwi'r tim pel droed welir yn y
darlun
uchod
oedd yn
cynrychioli'r pentref tros hanner
can mlynedd yn 01, sydd a'r 011 o'i
aelodau ond un bellach wedi'n
gadael. Rhestrir yr aelodau wrth
yr enwau fel y'u nodwyd gan un
o'r tim ar du cefn y darlun pan yn
anfon copi l'r diweddar Dr. Emyr
Jones (Ysbyty Man ac Arfon
gynt).
Rhes 01: Dr. Emyr, Jac Malan, Wil
Ifan (Tanywe Irglodd) , Hugh ie
Jones.
Rhes Ganol: Ifor Bob- Oaf, Jac
Maldwyn, Wil Erw Wen.
Rhes Flaen: Ifor Ty Mawr, Now
Lleiniau,
Robin Malan, Idwal
Roberts (Glan Rhydfadog) Jac
Morgan Cwm.

LLONGYFARCHIAOAU:
i'r Prif. Arolygwr John Emlyn
Hughes mab y diweddar Mr. a
Mrs. W.J. Hughes, London House,
Clwt-y-Bont ar ei benodi gan y
Bwrdd
Canolog
Cynhyrchu
Trydan yn Swyddog Oiogelwch
Cynllun
Trydan
Dinorwig.
Ymddeolodd
Mr.
Hughes o'i
swydd gyda Heddlu Gogledd
Cymru yn ystod y mis yma, a
bydd yn cymryd i fyny ei ddyletswyddau newydd ar Chwefror 1af
1977. Bwriada Mr. Hughes a'i
deulu ddychwelyd i ardal ei febyd
i ymgartrefu.

NEWID MAES
Wedi yn agos i ddeuddeng
mlynedd
0
wasanaeth
fel
Ymwelydd lechyd yn y cylch
symudodd Miss Meirwen Hughes,
Trefor i wasanaethu ardal Dyffryn
Nantlle.
Cyflwynir
trwy
golofnau'r
Eco werthfawrogiad
cywir yr ardalwyr i Miss Hughes
am ei sirioldeb a'i chymwynasau
parod tra'n IIwybro yn ein mysg,
gan ddymuno pob dedwyddwch
ac hapusrwydd iddi yng nghyffiniau Penygroes. Wrth ffarwelio
Miss Hughes manteisiwn ar y cyfle
hwn i estyn croeso cynnes i'n bro
i'w holynydd, Mrs. Carys Hughes.

a

MERCHED Y WAWR
Yng nghyfarfod Nadolig y Gangen
cafwyd noson a gwledd arbennig
gyda pharti 0 aelodau cangen
Caernarfon yn cyflwyno rhaglen 0
safon uchel ar y Thema "Nadol ig
Ddoe a Heddiw".
Rhoddwyd

eitemau 0 garolau a darlleniadau
gan unigolion,
deuawdau, a
phartion a'r rhai a gymerai ,ran
'In y portread o'r Nadolig Odoe
wedi eu gwisgo i'r cyfnod.
Ymunwyd mewn rhai o'r carolau
gan y gynulleidfa - copiau teipedig ohonynt wedi eu darparu ar
gyfer hyn, a mwynhawyd y canu
yn fawr. Ar 61 estyn croeso
cynnes i'r gwahoddedigion trosglwyddwyd
y cyfarfod gan y
Llywydd (Miss Priscle Roberts) i
Mrs. J. Lloyd Owen i'w arwain.
Talwyd diolch i'r Parti a Mrs.
lloyd Owen
gan
Mrs.
H.
Sutherland, yr Is-Iywydd, am
raglen mor ardderchog a dathliad
gwir-deilwng
o'r
Nadolig.
Oiolchodd Mrs. A. Rees-Owen i
aelodau'r Pwyllgor a'r rhai a fu'n
darparu y lIuniaeth ardderchog 0
ddanteithion cartre, ac i Mr. a
Mrs. J. Maldwyn Jones am yr Urn
Te a'i chynnwys. Mynegodd y
t.lvwvdd ar ran yr aelodau, werthfawrogiad a diolch am y cyr)'
weithrediad hapus fu yn ystod y
flwyddyn
rhyngddynt
a Mr.
Eames yr ysgolfeistr a Mr. John
Morris y Gofalwr amyneddgar.
Cyfeiriodd hetyd at haelfrydedd
aelodau'r Clwb Snwcer yn cofio
am holl bensiynwyr yr ardal eleni
eto. Mae'n sicr y mynnai pob un
o'r derbynwyr
werthfawrogi'r
anrheg yn ogystal ac ymweliad
personol a sirioldeb y dosbarthwyr
ar
ddiwrnod
gaeafol.
Oherwydd y tywydd gerwin gohirwyd
y
ddarlith
oedd
i'w
chyflwyno gan Miss Eleanor Jones
yng nghyfarfod mis lonawr, ac
edrychir ymlaen at ymweliad Mr.
Eurig Wyn
(BBC cynt)
ar
Chwefror
21ain
1977.

CYNGOR EGLWYSI
Ar fore dydd Nadolig daeth
cynrychiolwyr
0
fwyafrif
eglwysi'r
pentref i'r Cyfarfod
Gweddi Undebol gynhaliwyd dan
Iywyddiaeth Mr. John Williams yn
Festri Disgwylfa . Mr. Donald
Jones
oedd
yn
lIywyddu'r
Cyfarfod
Gweddi
Dechrau'r
Flwyddyn gynhaliwyd yn Festri
Ebenezer, nos lun lonawr 4ydd.

Y CLWB SNWCER
Nos
Wener,
lonawr
7ed
cynhaliwyd
profion
terfynol
cystadleuthau snwcer "bill iards" y
Clwb am 1976. Cafwyd gemau
brwd ymhob adran gyda'r canIyniadau isod:
Adrsn yr Aelodau lfaine, Snwcer

,

Ar ddachrau', sai1hdagauofnid
oherwydd amgylchiadau ar'annal
am ddyfodol y Clwb sydd wadi Ii
slfydlu ers 1921, a bu'r pwyllgor
brwdfrydig e1holwyd i wynebu'r
argyfwng y pryd hwnnw yn
ddlheuig i wella'r amgylchiadau,
ae erbyn heddiw
mae sawt
sefydliad yn y pentref wadi profi
o haelioni', Clwb. Swyddogion
presennol y Clwb yw Mr. Edwin
Evans,
Llywydd,
Mr.
Irfon
Thomas,
Trysorydd,
a
Mr.
Gwyndaf
P.
Roberts,
V Igrifennydd.

ADREF O'R YSBYTY
Bydd ffrindiau Mr. John Williams,
3 Tai Cynfi yn falch o'i weld adref
o'r ysbyty wedi amser byr dan
archwiliad
meddygol. Adferiad
buan i Mr. Williams a phawb o'r
pentrefwyr
fu dan anhwylder
diweddar, a'ru dymuniadau gorau
am 1977 i ddarllenwyr yr Eco.

SEFYDLIAD

Y MERCHED

Nos Lun, lonawr lOed estynwyd
croeso gan y Llywydd Mrs. M.A.
Thomas i'r Cynghorydd Dafydd
Orwig, Bethesda, un 0 gynfechgyn y pentref oedd wedi ei
wahodd i'r Sefydliad i annerch ar
"Datblygiad
Deiniolen Tros Y
Blynyddoedd". 'Roedd y traethu
wrth fodd calon y gwrandawyr a
chafwyd awr ddifyr yn olrhain
tyfiant y pentref o'r t9 cyntaf i'w
adeiladu yma ddau can mlynedd
yn 01 yn Caeau Uchaf, hyd at y
presennol. Diolchwyd yn gynnes
i'r Darlithydd gan Miss Eleanor
Jones, Mrs. Dilys Williams a Miss
Beti Williams. Y gwestwragedd te
oedd Mrs. Eirlys lloyd Jones a
Mrs. Eirlys Williams.

•

•

CYDYLL eOCH
Odechrau'r flwyddyn newydd cyn
y tywydd mawr, gwelwyd aderyn
dieithr iawn i'r ardal hon, y
Cudyll Coch. Oyna lie yr oedd yn
setyll yn agos i annedd, wrth ymyl
tV'r adar oedd yn yr ardd.
Soniwyd am hyn wrth gyfaill ac
meddai, "Arwvdd 0 dywydd
mawr" ac fe ddaeth y tywydd
mawr. Gobeithio y bydd rywrai 0
hyd yn dal I ymddiddori a sylwi ar
arwyddion y tywydd ym myd
natur; hyn dipyn mwy diddorot
na disgwyl a gwrando ar ragolygon
y tywydd ar y teledu.
Dioddefwr mewn canIyniad i'r tywydd garw yw Mrs.
Jennie Rees Hughes, Oerddwr.
Syrthiodd Mrs. Hughes ar y mew
a thorri ei braich. Dymunwn
adferiad buan iddi. Anfonwn ein
cofion a'n dymuniadau da hefyd I
Mrs. Catherine Eyans, Preswylfa
sydd yn Ysbyty Minffordd.

UN O'R ARDAL
Llongyfarchiadau i un 0 blant yr
ardal sef Gwyn Griffith gynt 0 3
Tai Trefor
ond yn awr 0
Oanycoed,
Ffordd
Fenai,
Caernarfon
ar enedigaeth
y
rrvdvdd mab iddo et a'i bnod
Jane. Ganwyd y mab ar yr all 0
lonawr. Drwg gennym gofnodi
fod Mr. Gwyn Griffith yn Ysbyty
Mon ac Arfon ar hy'n 0 bryd wedi
derbyn
tnniaeth
lawfeddygol.
Oymunwn adferiad buan iddo.

YSGOLORIAETH I
GOLEG CAERGRAWNT
Enillodd Paul Canaway, Craig
Odeiniol, ysgoloriaeth agored i
Goleg Yr lesu, Caergrawnt, a bydd
yn cychwyn ar ei dymor yn
darllen Gwyddonau Naturiol yno
fis Hydref nesaf. Oisgybl yn ysgol
enwog Repton oedd Paul tan
ddiwedd y tymor diwethaf, lie y
IIwyddodd i ennill y graddau
uchaf posibl yn ei Arholiadau
lefel 'A'. Anfonwn ein lIongyfarchion cynnes ar ei Iwyddiant i
Paul, sydd ar hyn 0 bryd yng
ngwasanaeth cwmni
lei
yn
Alderley Edge, Swydd Caer, fel
aelod 0 dim sy'n cario allan
ymchwil iadao QWyddonol fydd yn
ymwneud a'i astudiaethau yng
Nghaergrawnt.

..

CJGYDD
LONDON HOUSE
LLANRUG
Fflm:
3674
PEN CIG YDD Y FROI
Yr Wyn lleol mwyaf
blasul

Selsi~ cartref, cigoedd
.plrod i'w bwyta

Archebion Ir gyfer
y '''llIlgilt
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E. Williams, Bangor; T. Williams,
Railway;
wynne,
Dymunwn adferiad buan i'r can- Snowdon
GAWSOCH chi drafferth? Do? Cywilydd mawr i chwi.
Llanrug; E. Davies, Bro Rhythallt,
Iynol sydd wedi mynd i'r ysbyty:
Tydach chi ddim yn gwybod am y'ch ardal y'ch hun! O'r Ilu
Mrs. Mona Griffiths, Orwig House Mrs. Jones, Waunfawr; Cemlyn
a roddodd gynnig ar y gystadleuaeth dim ond Iiond dwrn 0
Mrs. Dorothy Jones a'i mam Williams, Groeslon; Roberts, Tai
atebion cywir a gafwyd. Ys gwn i oeddach chi yn iawn? Wei
Newyddion; A. Michael ATELC;
Cartrefle;
Mr. Harri
Gwynn,
dyma'r atebion:
Mrs. Jones, Market St. Caernarlon
Tyddyn Rhyddallt.
Oiolchwyd
i Mr.
R. Jones
CYMDEITHAS
Gonef
Cwm-y-Glo - wedi ei dynnu i lawr ers rhyw ychydig i
Minffordd Terrace a Mr. Terry LI.
PONTRHYTHALLT.
wneud lie i'r ffordd osgoi.
Jones Ltys Elan am gymeryd gotal
i drefnu'r 'Draw' a phawb a gyf(Yn cynnwys y 4 capel Hermon,
Pont Charlie - yn croesi hen reilffordd chwarel ger Bethel.
rannodd
ati.
Cafwyd
noson
Bryngwyn, Pontrhythallt a Than-y
Eglwys Nant Peris - "lie gorwedd lIawer Sant".
mewn
Parti
yng
Coed). Catwyd noson ardderchog ddiddorol
Casta" Bryn Bras Llanrug - un o'r tyrau godidog.
gyda Mrs. Lovatt yn dangos Nghwesty'r Goat Beddgelert nos
'Han Vagol Brynrefail - lIawer ohonoch wedi croesi'r rhiniog.
ffilmiau 0 daith ei merch yn Etrog Wener 17 pryd aeth aelodau'r
Newydd, Jamaica a Bermuda.
Band a'r Pwyllgorau a lIawer o'u
Ty Du Llanberis - Hen gartre'r Esgob Goodman.
ffrindiau allan i swper. Diolchwyd
Diolchwyd gan Mrs. M. Lloyd
Williams a Mrs. J.C. Williams, Bod- i Mrs. Joyce Jones am y trefniadWei, ydach chi'n cicio'ch hunain? Cawn gotstadleuaeth o'r math yma
au. Pnawn Sadwrn 18 cafwyd te eto yn 0 fuan. Yr enillydd? Y cynnig cyntaf i ddod allan o'r het oedd
fair yn IIywyddu.
parti Nadolig yn y Band Room;
eiddo: LVNNE MORGAN, Llwyn Bedw, Bethel.
GOBEITHLU
daeth Santa i mewn hefo ffrwythCAPEL MAWR
au a da-da. Mrs. Vera Williams,,
Mae tocyn lIyfrau gwerth £3 ar ei ffordd i chi.
Nos Lun lonawr 17 am 6 o'r gloch
Awelon ofalodd am y ~mau ar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cafwyd y Gobeithlu. Dechreuwyd
dawnsio. Cafwyd eitemau gan MERCHED Y WAWR
phen gymaint nes gorfodwyd iddi
trwy ddefosiwn gan Bethan Parry aelodau ieuengaf y band. Canasant
gael pwythau
iddo. Brysiwch
Ael-y-Bryn.
Cymerwyd
man garolau dan arweiniad Mr. O. Cyfarfu'r gan~n nos Fawrth 10ed wella Mrs. Jones.
mewn canu gan Olwen Meredydd
Jones. Diolchwvd i bawb am lonawr gyda Mrs. Nansi Roberts
HO LI
Jones, Gwenno
Parry, Susan wneud y parti mor IIwyddiannus.
yn y gadair. Y siaradwr gwadd
HAWL I
Wheldon Morris, Glenys Wyn
Bu'r band yn canu Carolau hefo
oedd Mr. Emrys Evans, Monallt,
Cynhaliwyd
cyfarfod
0 Blaid
Jones, Carys Pugh, Helen Wyn oedolion
ac ieuenctid
ardal
Llanrug a rhoddodd sgwrs a Cymru yn y Sefydliad Coffa nos
Jones, Sian Jones, Sandra Mac- Caeathro nos Fercher. Cafwyd
dangos lIuniau
0
Addurno
Wener 14eg. Trefnwyd cyfarfod
guires, Lynette Evans, Manda Me- canu da 0 amovlch y goeden Ff h
O' I h d
Mrs
Hawl i Holi Cynghorwyr lIeol y
:;'J
yn onnau. 10 c wy gan
. Sefydliad Coffa ar nos Wener
guires,
Eleri
Roberts,
Llinos
Nadolig ar y sgwar a phaned i Enid Whiteside Thomas. Cyd28ain am saith o'r gloch i drafod
Davies, Barry John Jones, Bethan
orffen a phawb wedi mwynhau ei ymdeimlwyd
ag amryw
o'r
problemau lIeol. Croeso cynnes i
Parry, Sharon Roberts, Gwawr
hun yn arw.
aelodau mewn gwaeledd. Periodbawb.
Owen, Nia Wyn Jones, Marion
wyd Mrs. Margaret Jones a Mrs.
Llwyd, Gwenllian Parry, Caryl
CYMORTHFA
Ann Lloyd Griffith yn gynrychiol010 LCHIADAU
Pugh, Einir Parry, Petula Williams
Bydd y Cynghorwyr Gwyn O. wyr ar Bwyllgor Arlon. DarparDymuna Mr. a Mrs. A. Pritchard,
Janet
Evans, Delyth
Jones. Jones, Gwyndaf Jones ac un arall wyd cwpaned gan Mrs. Linda
Glanfa, Llanrug gydnabod yn
Cafwyd chwaraeon a stori gan yn y Sefydliad Cofta 0 10.30 tan Jones, Mrs. Nan Roberts, Mrs.
ddiolchgar bob caredigrwydd a
Mrs. Catrin Roberts, Ty Capel a hi
12.00 bore Chwefror 5ed.
Ann Llwyd, Mrs. Joann Bolton a
dderbyniasant gan gotmdogion a
oedd yn cyfeilio. Llywyddwyd
diolchwyd
iddynt
gan
Mrs.
Ann
DRAMA'R
GENI
chyfeillion yn ystod yr amser y
gan Mrs. W.O. Roberts, Llys
Lloyd Griffith.
:>erfformiwyd
Drama'r
Geni
0
buont yn yr ysbytai ac ar 01 dod
Eiddon. Diweddwyd trwy gydCynhelir cyfres 0 ddosbarthiadau
waith
y
Rheithor
gan
blant
Ysgol
gartref.
adrodd gweddi gan Parch W.O.
gan y Dr. Eirwen Gwynn yn yr
SuI,
Eglwys
Sant
Mihangel
yn
Roberts. Mewn cyfarfod
arall
Ysgol Gynradd yn dechrau nos
ystod
Gwyliau'r
Nadolig
ac
yr
dechreuwyd trwy ddefosiwn gan
Fawrth
18fed. Hysbysodd yr
oedd
y
cynhyrchu
yng
ngofal
y
Gwawr
Owen,
Rhos
Elan.
ysgrifennydd iddi dderbyn siec 0
Rheithor.
Rhoes
y
plant
neges
y
Dangoswyd dwy ffilm i'r plant
£6 gan y Cyngor Llyfrau Cymraeg
Nadolig
drosodd
yn
eu
ffordd
"Bartimeus
a Sacheus" a "Y
am fod yn ail orau am werthu
naturiol
eu
hunain.
Samaritan Trugarog" gan Mrs.
lIyfrau Cymraeg a diolchwyd i
DATGELIAD DRAENOG
Nancy Roberts, Llys Eiddon. Yr
PANTOMEIM
Mrs.
Margaret
Jones
yr
Trist oedd clywed bod yn rhaid
oedd y 'projector' yng ngofal Mr. Aeth aelodau'r Ysgol Sui Sant ysgrifennydd am ei Ilafur. Bydd y
i gleifion yr ysbytai yn Lerpwl
John
Williams,
Gweledfa.
Mihangel i weld y Pantomeim cyfarfod
nesaf ar yr ail nos
wneud heb facwn ac Wy i freeCyfeiliwyd
gan Mrs.
Catrin
'Madog', yn Theatr Gwynedd a Fawrth 0 fis Chwefror pan fydd
Roberts, Ty Capel. Diweddwyd
Mrs. Lovatt,Berwyn yn rhoi sgwrs wast oherwydd yr argyfwng econmwynhawyd y noson gan y plant
omaidd. Bellach, rhaid iddynt
trwy weddi gan y Parch. W.O. a'r rhai mewn oed.
ar ofal am glyw plant yn ysgolion
fodloni ar dost i frecwast.
Roberts.
Gwynedd.
GWASANAETH CAROLAU
·OI-nodyn: Diddorol yw nodi bod
Y BAND
y Frenhines y mis hwn wedi cael
Cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau CODWM
tren preifat newydd sbon. Fe gosrar SuI cyntaf y flwyddyn newydd
Nos lau, Rhagfyr 16 cynhaliwyd
Drwg oedd gennym glywed am iodd y tren £500,000 i ni.
yn Eglwys Sant Mihan~l.
y
noson 0 Tombola yn yr ysgol dan
Rheithor a arweiniai'r gwasanaeth Mrs. W.A. Jones, Y Dalar Deg
nawdd y Band a'r Pwyllgorau. Yr
wedi cael codwm egr a brifo'i
a gwasanaethwyd hefyd gan ieuenillwyr oedd: Gillian Williams,
enctid y band a rhoesant gyfrif da
Mrs. L. Jones,S Rhos Rhug, Mrs.
ohonynt eu hunain. Vr organydd
Hefina Jones, 8 Rhos Rhug, Mrs.
yn y gwasanaeth oedd Miss Nerys
Gwyneth Jones, Bryn HeJi, Dylan
Williams, B. Mus. Llanberis.
Williams, Awelon, Mrs. B. Jones,
UNDEB Y MAMAU
Ogwen,
Mr.
John
Williams,
Gweledfa, Mrs. Mair Jones, Ogwen Aeth aelodau Undeb y Mamau a'u
Kevin Williams, Mrs. Heulwen cyfeillion
i fwynhau eu parti
Perchennog
Jones,.6 Glan Moelyn, Mr. Jim blynyddol
i Bias Tan Oinas a
RhyddAneuryn
Jones,
Dwyros,
Mrs. Megan chafwyd amser da gan bawb.
Williams, Tan-y-Coed, Mrs. Owen, CLWB BLOOAU'R GRUG
FF8N : LLANBERIS 277
Feddiant
Jones
2 Glan Moelyn, Keith Jones,
Dwyros. Diolchwyd i bawb am Yn anffortunus fe ddaeth yr eira i
MAN OELFRYDOL I BARTl PRIOOAS
rwystro
cynnal
cyfarfod
pob rhodd mewn arian a nwyddau
NEU GINIO BL YNYODOL
hefyd i Mrs. Jean Williams a rhai 0 blynyddol Clwb Blodau'r Grug.
staff y gegin am eu help. Fe Bydd y Cyfarfod Blynyddol yn
caet ei gynnal ar ddydd tau 10ed
dynnwyd y 'Draw' Nadolig a'r
Chwefror am 2.00 p,m. yn y
Hefyd
enillwyr
oedd: E. Thomas, Y
Sefydliad Coffa. Er gwaethaf y
Felinheli, Mr. Humphreys, Bethel
CANOLFAN DRECIO
tywydd gerwin fe ddaeth rhai o'r
G.
Roberts,
Llanrug,
Keith
aelodau
at
ei
gilydd
a
Fretwell,
Penygroes, Minftrwd,
Holwch am p.in
mwynhawyd te wedi ei baratoi
Llanfairpwll; Mrs. Oliver, C.&A
gan amryw o'r aelodau.
telerau rhesymol
Bangor; Miss E. Williams, Llanrug;

rren

a arn

Ty

4
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DINORWIG

Cyn ItI fynd ... Y nefoedd 'MYr!
Beth wnest tl Idy fyl?
Wei, Ouw .'th hllpO, dyne hi,
Bob '.it.lr pan fydd bryl.
Hen gyt go hegar hefyd, Olc,
Tyrd, brylla I'r mllhth,
Ged imi dd.1 dy gOt, rilen IIIW,
A thynnu,ttI pre' lin.

DIOLCHIADAU
Dymuna Miss Elizabeth Thomas,
Llidiart y Clo, ddiolch 0 galon am
bob caredigrwydd a dderbyniodd
oddi ar law y meddygon a staff
Ysbyty Mon ac Arfon, pan yno'n
ddiweddar am driniaeth feddygol,
hefyd am bob caredigrwydd gan y
cysylltiadau teuluol a chyfeillion
wedi dod adref o'r ysbyty.

Yn 01 drKflefn i'r w.1 fy hun
I prio belchleu deu,
A', marclwr bach yn gwllddl,
"Cowntt"

benill ion wedi au hysgrifennu ar gyfer Eisteddfod y
I
Chwarel ym 1937 gan wr sydd wedi dod yn un 0 brif
Dymuna dinasyddion hyn yr ardal
lenorion Cymru heddiw - EMYR JONES, Betws-yn-Rhos
ddiolch 0 galon i aelodau Clwb
(o'r Waunfawr gynt). Mae mwy 0 waith y lienor adnsbvddus
Snweer Deiniolen, ae hefyd Glwb
leuenctid
Dinorwig
am
eu ,hwn i'w gyhoeddi ond dyma damaid i flasu:
anrhegion gwerthfawr dderbyniwyd trwy law y ddwy gymdeithas
adeg y Nadolig. Fe'u gwerthfawrogwyd yn fawr iawn.

CYFARFOD GWYLNOS
Nos Wener Rhagfyr 31 1976 yn y
Ganolfan cynhaliwyd
Gwylnos.
Cymerwyd
rhan mewn canu,
adrodd a sgetsusamrywiol gan Mr.
Evan B. Roberts, Mr. Owie
Gibson, Mr. R.H. Williams. Misses
Annette
B. Roberts,
Olwen
Roberts, Marina B. Roberts, Clwb
leuenctid
Dinorwig,
Parti'r
Gymdeithas, Mr. David L. Hughes,
Mr. Robert Williams, Mrs. M.
Hughes a Miss E. Wyn Jones. Y
cyfeilyddion oedd Mrs. M. Hughes
a Miss Annette B. Roberts. Yr
arweinydd oedd Mr. O.R. Williams.
Ef hefyd oedd yn gyfrifol am y
rhan defosiynol. Talwyd diolch·.
iadau gan Mr. Hugh Thomas.

O'R YSBYTY
Da gweld fod Mr. Owen Jones, 3
Bro Elidir wedi dod adref 0
Ysbyty Bryn Seiont, hefyd Miss
Annie Jones, 6 Bro Elidir 0
Ysbyty Man ac Arfon a Mr. John
D. Williams, Ty'n
Fawnog 0
Ysbyty Dinbych.

VN VR VSBYTV
Dymunir gwellhad buan i Mr.
John H. Williams yn Ysbyty Bryn
Seiont.

CYFARFOD GWEDDI
UNDEBOL
Nos Iau lonawr 6 dan nawdd
Cymdeithas Undebol Lenyddol
Dinorwig yn y Ganolfan cynhaliwyd
Cyfarfod
Undebol.
Cymerwyd rhan mewn gweddi"o,
darlleniadau a chyflwyno emynau
gan Miss Ellen W. Jones, Mr.
Gwilym
Davies, Mrs. Eileen
Thomas; Mr. a Mrs. John Peris
Roberts; Mrs. John Roberts; Mrs.
H.M. Roberts; Miss Marian Jones;
Adrodd: Mr. Eddie W. Lewis; Mrs.
Elizabeth
Jones;
Mr.
O.R.
Williams; Mrs. Jennie Williams.
Traddodwyd anerehiad gan Mr.
Hugh Thomas. Yr oedd y rhaglen
yng ngofal y Parch. Ifor L.
Williams (B) Bangor.

CYLCH TRAFOD
Nos Fercher lonawr 12 yn y
Ganolfan
cychwynwyd
Cylch
Trafod
Undebol i ymdrin it
phroblemau
Beiblaidd
a
chrefyddol.
Mae'r cylch
dan
arolygaeth
y Parch. Saunders
Davies, Bangor. Fe'i cynhelir bob
yn ail wythos ar nos Fercher.

MUDIAD

ADFER

Ar nos Wener 17 0 Ragfyr
cynhaliwyd dawns Nadolig yn y
Ganolfan
Gymdeithasol
gan
Gangen
Adloniant
Adfer

I DYMA

DIWEDD MIS
Mae'n canul ee mae'r .ied yn trol
Mae'n Sadwm Dlwedd Mis;
Rhald bod yn fachog MU ml fydd
Ein cownt yn lIawer is,
Mae'n ddigon dyryl, Duw a ¥tvr,
Ar ddlu mewn cerrig gwaal, Dibynnu'n IIwyr Ir glwt neu ddau
Gin ambell Grlstion heel.

..
tvn dy got,

F.lnt ydi'r uglan dluddeg, Ole?
Myn cebyst, •• ith-.-dwy;
Rhaid cael tri mwrw drwy ryw sgil
Neu fynld ar y plwy.
M.. acw glwt 0 sels go lew,
Mi rhown 0 Ir y bwrdd
I gael pIn tllflad dan y cYn
A IIlflo'r drwg I ffwrdd.

Wal rwan, Rhlslart,
Mae gennym lot 0 walttl;
'Dyw'r prinsus gor.u'n ddim ond pump
A'r dytchts ddim ond saittl.
Maa'n anodd gwybod bettll'w wneud
'Rwyf bron i chymryd rhaw
I riglo'r wal, mae'n anodd iawn
Gw.tau ynghanol baw.

Mi nllth y tro hlb n_wid III
I orffen rhain, 'rwy'n .Iwr;
Mi gawn II newydd forI Llun BII m.. y bwced ddwr?
Stryffagllo wedyn am y tap
A'r bwced yn fy naw,
Ond dyna ergyd yn y twll Mae'n amsar paned naw.

'Rwy'n credu, Dic, mli ehwilio am gar
Yw'r gorau petti i tl,
Mae'n .well na berfa 0 beth diawch Mae yn y saidlng dri.
Mi slogia inna 'ml .. n fan hyn
Nel doi di yn dy 01,
A thyrd i'r ~r 0 flHn y waf
o gyrraadd lIafna' ffol.

Mae awr a hanner wedl mynd
Cyn imi fedru troi,
Ond rhaid cael tam aid bach ar frys,
A dod yn 01 dan gnol.
Mae'r clwt yn barod .rbyn hyn
A IIlfiad ar Ii ben;
o dioleh am gall rhodd! pwys
Fy nghorff ar floeyn pren.

Mae'n fore clos a ehroen fy nahlfn
Yn gJynu wrth fy nghrys;
Wrtt. rlglo tomln fawr fy hun
'Does ryfedd mod i'n ehwys.
Ond dyma Die yn dod a'r car
Trwy ddrws y ,led gerllaw,
Rhaid pydru arni yn ddl-stop,
A 'does dim tryst am law.

Mi holttaf hwn 1m ddau-dIW-wyttl,
'Does wybod yn y byd
Beth ddaw ohono - Wal, myn diawl
M.. pefal ar ,i hydt
BII cawn ni ddeunydd aralt, Ole?
Mae'r pilars yn rhy gul;
Mae'n debyg lawn i fis Jac Do
Er gwaithio fel dau ful.

Wei, cyfra di y gora', Dic,
Mi gyf,. inna'r Iii,
A chofla IU cymYlClu'n dd. Mi hotltodd rhal fel dail.
Ma.'r carrig mlna' yn 0 lew,
Ond am y cerrlg brat,
'Does dim ond gwyrth allsetlo main,
Wei, wir, mae Ilio grasl

Mi af i ofyn I Wit Prlis,
M.. 0 mewn cerlig da,
Ond bydd gan hwnnw 'ffrindiau' lu
O'i gwmpa heddiw'n bla.
Dos ato, Die, mae'n slwr y eel
Well croelo na gawn i,
Mi bechais yn Ii Irbyn ddoe
Wrth ddadleu ganlad trio

Dinorwig a'r cylch, daeth ieuenctid yr Ardal at
ei gilydd i
fwynhau adloniant Disgo'r Graig.
Trefnwyd Raffl gyda'r bwriad 0
roddi'r elw tuag at brynu offer
Disgo i', Ganolfan. Rhestr yr
enillwyr: Dau docyn recordiau hir
Cymraeg
:
Hefin
Griffiths,
Tregarth;
Hamper:
Mr.
E.E.
Roberts, Llanberis; Tri Tocyn
Recordiau
Sengi
Cymraeg:
Geraint
Morris,
Cefn Coch,
Deiniolen; Bocs a Siocled: Mr.
Leslie Owen, 70 Pen-y-Swlch,
Mynydd
Llandegai. Diolch yn
fawr i bawb a weithredodd yn ein
plith ac i'r ieuenctid o'r pentrefi
cyfagos
am
eu cefnogaeth.
Cynhelir y ddisgo nesaf ar nos
Wener Chwefror
4ydd yn y
Ganolfan
Gymdeithasol
am
hanner awr wedi saith.

CYFARFOD CVHOEDDUS
Bu cyfarfod cyhoeddus yn yr
ysgol gan yr Aelod Seneddol, Mr.
Dafydd Wigley. Llywyddwyd gan
y Cynghorydd Gwyn Oliver Jones.
Dae11 cynulliad teilwng ynghyd.
Tr&fnwyd y lIuniaeth gan ferched
CanQenDeiniolen a'r Cylch.

A mlnneu hat» w8ftlu.
HYI dacw twythl a'r car, IJlwyn tad
Yn union a... 1 ffordd.
Slap halblo wedl dod yn 01
A thorr! COlI yr orddl
Mae'r trydydd wedl dod Idra'n
Yn rhyfec:ld fesul un,
Ond bellach maid mynd am fy nghot,
A'u gad .. , tan ddydd Llun.
Er Iml 'aglu'n 01 a bl.. n
A eh .. 1fy ami gwymp,
Bydd rhwyral'n gofyn fore Llun,
BI IV 'm.n Em, mi. pump?
Fel hyn 0 fil I fll Y dew
Hetyntlon pawb ynghyd .
'Doedd ryfldd inni alw hwn
Yn Sadwrn Diwecld Byd.
Rhyw wllthlo'n ddiwyd mewn un II_
A'r mecldwl yn fan draw;
Oal ati'n hwyr, a'r drafeel bron
O'r golwg yn y baw.
A gorehwyl chwyslyd wedyn fydd
Eu IIwytho .r y car,
A'u gwthlo I'r clwt peilio mawr
G.n wylio pob pan b.r.
Ae os mal bert. fydd dy rln,
Un anled lawn yw hon,
Yehydlg iawn wna Iddl drol,
'Nenwedlg ar groes gron.
Orwy'r g.. af Der i'i .,..wynt main
A misoedd poeth yr hi'
M.. hwn a hwn mewn clogwyn drwg
A'i frawd mewn elogwyn de.
o brysied dydd y gwlllr pawb
Yn gweithlo am 'run pril,
Fet na bydd angen maeddu corff
Na beglo ddiwedd mis.

CARlO
CERRIG 0
GILFACH DDU
I
HAFOD OWEN

0', chwlrh I', ddfl: Gruffydd Eirwyn (Hugh"),' Now Hugh", (Job Roberts,' Cyril
Owen; Robin Bach D,e: William Arthur; ... ----.. -------Serth yn wir yw IIwybrau bywyd
Gwilym Owen,' Wil Williams.
Glirwon, lawlr pryd I cham
Llun trwy !}IIredlgrwydd W. Williams.
Nerth i'w cerdded amllnnyd
Odlw 0 gofio 91iriau mam.
GAOAEL CARTREF
Wedi blwyddi rai 0 dangnaf
Ar yr Allwyd dawll glyd
0, mor anhawdd gadael C41rtref
A wynebu ar y byd.
Cymy~ gofion gel I'th ddilyn
Am yr adeg ryfedd fyth
Pan ehedaist fal adlryn
Y tro eyntaf tros y nyth.
Gada_. un ynu ngrym ai chariad
Fu'm dy wylio rhag pob cam
Profai'r dligryn yn ai lIygaid
Angerddotdlb serch dy fam.

Cofia mach"n, wrth it adae'
Glin rinweddau tir dy wlad,
Cofis werti yr han aelwyd
A ehynghorlon doeth dy dad.
Gwylia ballich rhag pob trachwant
A themtasiwn 0 un rhyw
A chai wOOr, bythol Iwyddiant,
Calon lin,. bendith Duw.
Buddugol yn Ei!reddfod
V Calan.
Dwyran, Mon, yn y flwyddyn 1922
!}lin Tom Williams, 'Gwelfor', Bethel
pan oedd yn 21ain oed.

s

-

Mr. Thomas, gweinidog gyda'r Wesleaidyn Llanberis, gydag aelodau'r
Urdd tua 50 mlynedd yn 01. fY Ilun trwy garedigrwydd Mrs. T.A.Maxwell, Argoed.

ADRAN LLANRUG 1927: Dick Francis Roberts, Katie Williams, Mair
Parry, Myfi Roberts, Evelyn Bicker, Eirianwen Hughes, Katie ~n
Jones, Megan Pritchard, Dora Jones, Ceinwen Roberts, Eluned Roberts,
Emrys Owen, Elizabeth Jones, Melrwen Roberts, Mary GraceWilliams,
Buddug Williams, Gwladys Medwen Jones, Mary Owen, Megan Jones,
Nellie Williams, Diana Whiteside Griffith, Gwilym Frank Hughes,Alf
Jones, Myrddin Parry, Meurig Owen, Meinir Evans, Emrys Williams.

Aelodau'r Urdd YsgolDolbadarn eleni. Tua 100 0 aelodau.

-

ADRAN LLANRUG 1976
Diolch i Mrs. lIVhitesideThomas am yr enwau.

Ar y chwith, Clwb leuenctid Llanrug yn mwynhau
eu hunain yn eu Cinio Nadolig ym Motel Tynymaes,
Bethesda, ynghyd ag Emlyn Hughes (chwith) a Oilwyn Jones (de), dau arweinydd y clwb a threfnwyr y
noson.
Eisoes y gaeaf hwn cafwyd Taith Gerdded Noddedig, Ffilmiau ar Ddiogelwch y Ffyrdd gyda Gwyndaf Jones, ffilmiau ar waith yr Heddlu gyda'r Rhingyll Dditectif Selwyn Jones, ymweliad Thwrnameint
Chwaraeon Dartiau, Tenis Bwrdd, Gwyddbwyll Be ati
yn Bontnewydd, a Ilu 0 nosweithiau difyr eraill.
Mae'r Clwb yn cyfarfod bob nos Fawrth a nos lau am
6.30pm yn Ysgol Glanmoelyn.
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Vsgol
Brynrefail
EISTEDDFOD YR YSGOL
Ail-agorodd yr ysgol am Dymor y
Pasg ddydd [au, Ionawr 6ed, a'r
digwyddiad pwysicaf yn ystod y
tymor bwn fydd yr Eisteddfod:
Mae prysurdeb mawr wedi bod y
tu mewn i furiau'r ysgol yn ystod
y pythefnos
diwethaf
gydag

ymarferion ar gyfer corau deulais,
corau pedwar llais, partion cerdd
dant a chyd-adrodd a dramau,
Bydd llawer 0 gystadlu unigol
hefyd. Cynbelir yr Eisteddfod
eleni ar ddydd lau, Chwefror
lOed.

PENODI ATHRO NEWYDD

mae Mr. Davies yn hen ddisgybl 0
Ysgol Brynrefail a bydd yn dilyn
Mr.
Gwyn
Ellis,
dirprwy
brifathro'r
ysgol,
sydd
yn
ymddeol ddiwedd y tymor hwn.
Bydd Mr. Davies yn dechrau ei
swydd newydd ym mis Mai.

YSGOL FEITHRIN LLANBERIS

Yr wythnos diwethaf penodwyd
Mr.
Gomer
Davies,
M.Sc.,
pennaeth adran physeg Ysgol Glan
Clwyd, Llanelwy, fel pennaeth
adran physeg Ysgol Brynrefail. Y

Cynhaliwyd te parti i blant yr
ysgol
yn
ddiweddar,
yn y
Ganolfan Gymdeithasol, Llanberis
Daeth Sion Corn ag anrheg i bob
un o'r plant. Trefnwyd y parti gao
famau 'r plant.

Yn lIe cyfrif y pethau materol y
buom mor ffodus o'u casglu o'n
BYWNEU BOD1
cwmpas dros y blynyddoedd, fel
arwydd o'n gwerth, tybed na
AR
DDECHRAU
hlwyddyo
ddylem asesu ein hunain drwy
mae '0 debyg y byddwch yo cael gryfder ein cysylltiadau a theulu,
pyliau 0 synfyfyrio a dyfalu lle'r ffrindiau
ac a dynolryw
yn
aeth 1976 a beth sydd gennych i gyffredinol?
ddangos amdani - rhyw ricap fel
Yn 81 hen nain imi 'does angen
petai.
ond tri pheth i fyw: iechyd,
Peidied neb a bod rhy llym yn ei synnwyr digrifwch a'r gallu i fyw
hunan asesiad oherwydd
mae'r
hefo chi eich hun yn ogystal ag
rhan fwyaf ohonom, yn 01 y eraill
o'ch
cwmpas.
Arian,
seicolegwyr,
yn
gwneud
meddech chi, beth am arian?
cyfiawnder a'n galwedigaethau ac' Rhaid cael hwnnw, wrth gwrs
bod, ond fyddech chi, yn hollol
yn mwynhau canlyniadau'n llafur,
boed yn y cartref, yn dwyn plant i onest 'rwan, yn rhoi arian 0 flaen
y tri arall, petai'n rhaid i chi
fyny,
neu
mewn
swyddi
cyflogedig.
Dy lern gyfrif
ein ddewis?
Dyma i chi gipolwg ar fywyd
gwerth yn 81 ein hangen ar era ill ;
er enghraifft, os ydych yn fam merched a phlant y tu allan i
ifanc, dyfalwch sawl person fasa'n Gymru, mewn gwlad gyntefig yn
diodde petaech yn eich gwely am Ne Arabia, Y Sultanate of Oman,
wythnos a chyfrifwch y draul ar gwlad sy'n datblygu'n gyflym er
garped y grisiau yn y cyfamser fel 1970 pan ddaeth Sultan Quaboos
arwydd fod eich gwir angen gan y yn frenin. Deuthum yn 01 oddi
yno ddechrau 'r flwyddyn wedi
teulu, petai ddim ond yn y gegin!

dysgu gwers, er fod yr Ornanis yng
ngolwg Uawer 0 Ewropeaid heb
ddim, mae'n sicr fod ganddynt
gyfoeth nas gwyddom ni amdano,
ac y dylem efallai ail-gyrraedd
amdano. Mae'r merched Omani yn
ddi-ymhongar, yn hynod 0 dlws
ac annwyl
ond yn cael eu
hysryried
yn israddol
yn y
gyrndeithas. Er engh raifft, mae
dau ddrws i dai yr Omanis - un
llydan, addurnedig i'r dynion a'r
llall i'r rnerched, ac os daw
gwesteion i'r tY gofynnir i'r wraig
baratoi ymborth
ond ddaw hi
ddirn i olwg yr ymwelwyr 0 gwbI,
er ei masg duo Mae'n gyffredin yn
Oman i ferch ddal drws yn agored
i'w gWr, i gario'r paciau trymaf ac
hefyd i gerdded ar ocbr allan y
palmant fel os oes rhywun yn
mynd i gael ei daro gan fodur, y
ferch fyddaj'r golled leiaf! (gyda
llaw mae
safon
dreifio
yn
echrydus
er fod gennyf
drwydded
dros dro i ddreifio
Susuki 'four wheel drive' rbois y

gorau i'r ffyrdd tarmac yn fuan.
Os ceir damwain rhaid derbyn hyn
fel 'ewyllys Allah' a gobeithio'r
gorau, gan nad oes yswiriant
modur 0 gwbl!) Mae'n cael ei
ystyried yn sarhad ar awdurdod y
penteulu i'w ferch fynegi awydd i
gael swydd gyflogedig a chynnal ei
hun - bydd hyn yn golygu newidiadau yn y teulu traddodiadol
Omani oherwydd
mae mwy a
mwy 0 fetched yn cael addysg.
Diddorol oedd gwcld, ym mhentrefi cyntefig Oman, blant yn
chwarae'r un gemau i ni yn ein
plentyndod, Marblis, 'hopscotch'
a'r gem honno a ddaeth yn 01 i'm
cof - rhoi llinyn hir rhwng dau
dun a'i ddefnyddio fel teliffon. Ar
ddiwedd diwmod 0 ddringo yn
Jebal Karmadil, i'r de 0 Muscat, •
'roedd criw ohonom yn dod
heibio pentref
bychan, hunan
gynhaliol yng nghesail y wlad, a'r
plant fel arfer yn rhedeg i'n
cyfarfod yn wen i gyd. WIth
ffarwelio
chwarter
awr
yn
ddiweddarach 'roeddern wedi colli
ein rhaff ddringo ac wedi dysgu'r
plant i sgipio - 'roedd chwech
ohonynt yn rhes hapus a'r rhaff
yn troi'n ffyrnig. Mae'n siwr eu
bod yn dal wrthi!
Yn eglwys Brotestanaidd Ruwi,
cyfarfum a llawfeddyg 0 India
oedd yn gweithio mewn canolfan i
drin clefydau'r llygad - trachoma
a glaucoma yn gyffredin iawn. Yn
ddiweddarach elywais ei fod wedi
gwrthod swydd uchel yn Ysbyty
Moorfields yn Llundain er mwyn
cael aros yn Bahia, pentre yn yr
Interior,
i wella gwasanaethau
iechyd i blant. Mae'n olygfa eitha
cyffredin
i weld plentyn
yn
darllen
i'w
rieni,
neu
yn
ysgrifennu Ilythyr iddynt - rhyw
newid braidd o'r hen ddihareb
CCVrhen a Wyr, yr lfanc a dybia".
'Doedd mis ddim digon 0 amser
yn Oman, a dweud y gwir. Ond y
wers yn sicr oedd:
Gwna y gorau o'r.hyn sydd gen
ti - a ph aid i cheisio mwy." Beth
am hwnna yn 19771 Pob hwyl tan
y mlS• oesa.

Neu cysylltwch

a

GWASG GWYNEDD, Nant Peris
(Ffan : Llanberis 733)

7

•

-

----

--_-

gan SELWYN GRIFFITH

CROESO i'r 'Llannerch' unwaith eto, - 'dydi hi ddim yn rhy
ddiweddar i ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd, a
phen blwydd bapus i'r Eco'r un pryd. Sobrwydd mawr, i
feddwl bod Eco'r Wyddfa yn flwyddyn oed ynte - bobol,
'dydi amser yn fflio!

gerddi.
Balch iawn oeddwn 0 glywed
Diolch i chi Emrys Owen, 51
enwau plant 0 Ddeiniolen yn cael Bro Rhythallt, Llanrug am eich
eu cyboeddi 0 lwyfan Eisteddfod
ymgais i ganu clodydd Bwlch y
Bwlchtocyn. Ardderchog blant! Nant. Gwelais gyfeirio at y bwlch
Daliwch ati! Deallaf i mi roi fel Bwlch Nant-y-Mynach
yn
gwobr i chwithau am soned, Mr. rhywle - fedr rhywun roi goleuni
J.D. Evans, Clwt-y-Bont. Uongyfarchiadau cynnes - beth am i •i mi ar hyn? Mae tipyn 0 straen
chwi ei hanfori i'r 'Uannerch fel 'dringo' i'w deimlo yma Emrys,
ond na hidiwch, fe gytunwn chi
y gellir ei chyhoeddi.
'does unman drwy'r byd a
CLAMP 0 GWESTIWN
golygfa well" - yn enwedig felly
Diolch 0 galon j 'chi D.J. am y dyddiau
hyn pan mae'r
ddod i gysyU tiad a mi ynglyn a'r clogwyni
"011 yn eu gynau
'clamp 0 gwestiwn' y eyfeirlais ato gwynion."
yn rhifyn y Nadolig. Wnes i ddim
TRWY BAS LLANBERIS
breuddwydio mai mereh oedd yn
Culffordd mwna 'sgyttlrog glogwyni,
cuddio tu 01 i'r ddwy Iythyren
ehwaith. Hwyl fawr i ehwi at eich Hynaf geltyll cadarnaf Eryrl,
A'u hegrwch yn ereu ,I thlyanl
ymchwil
DJ, ac ymfaJehiwn
A wllir hedd;w wrm Ii throedlo hi.
ninnau fod yr Eco yn cyrraedd
Dyffryn elodfawr Owyd, ae yn Ar .mrantlad dym.'i gogwydd
A', olygf. yn syfrdanol newydd,
gallu bod 0 gymorth i raj yno.
I'r praldd Ir ,.thrau'r mynyddoedd
Fe gytunorn , D J, Y dylid
Mae mlysydd gwyrddion gar 1J0nydd
cyflwyno barddoniaeth i blant
Iynnoedd.
drwy ei lithro i mewn yn naturiol
Ni WIll, aolygf. dlbYa
j wersi eraill megis - hanes, daearyddiaeth ac yn sicr natur. Y Er crwydro drwy bob congo' wlled'g,
Hlmalayal a', Rocki" bell:
ffordd i fagu atgasedd mewn
'Don unman drwy'r byd i golygf. welL
plentyn at farddoniaeth yw drwy
ddweud wrtho - "'rwan trowch i
"Y Ci Defaid" a roddodd
dudalen arbennig - 'rydan ni am ysbrydoliaeth
i chi Mrs. Vera
gael gwel'S ar farddoniaeth", - ac Hughes,
Llanberis.
Rhoesoch
yna trafod cerdd yn oeraidd fesul ganiadd i mi dacluso tipyn ar y
llinell - nid fesul brawddeg hyd gerdd, a cheisiais wneud hynny
yn oed weithiau.
heb newid fawr ar eich syniadau
Ac yna wrth gwrs - penllanw y na'ch odlau gwreiddiol chwi.
diflastod - "copiwch y gerdd i'ch Anelwch at gynildeb.
llyfrau - dysgwch hi - bydd
CIOEFAIO
prawf yfory."
Mae yna amryw 0 ffyrdd
Treed 0 fllfed
diddoroI i 'lithro' barddoniaeth i
A lIyg.ld eli"
Mot yw', ci gorau
mewn i wersi, ac i ennyn diDrwy'r holl Ilr.
ddordeb plentyn tuag at farddonlaeth. Y ffordd ddelfrydol wrth
Ci heb Ii 811,
Un ufudd drOi ben,
gwrs, yw drwy geisio arwain y
Ei gOt yn ddu
plant i lunio eu delweddau a'u
A'i aynffon yn wIn.
cymariaethau
eu hunain, drwy
wneud gwaith creadigol. Mae'n
"Gorfadd - DOl
Tyd yme - i lawr ,"
bosibl gwneud hyn yn llwyddOnd p.id i meddwl
iannus hefo plant ambell dro, a
Y eel dl .. ibl.nt 'nawr.
chael perJau bach ganddynt, a
Rhefd cvfri'r defald
byddant hwythau yn mwynhau
A marcio'r Wvn
gwneud y gwaith ac yn ymddiA d.cw'r ddlfad ddu
ddori mewn barddoniaeth heb yn
Yn c:uddlo'n y IIwyn.
wybod iddynt.
Bod yn fugail
Os cyflwynir barddoniaeth yn
Yw fy nymunlad I,
naturiol a diddorol i blentyn A chili rhodlo'r bryniau
bydd yn sicr o'i ddysgu heb orHlfo Mot y cl.
fodaeth 0 gwbwl. Diolch unwaitb
eto OJ am godi'r cwestiwn, a
I gloi am y tro fe gewch chithau
phob llwyddiant ichi. Mae testun
traethawd hir yn y cwestiwn yn ein sobri ni Ham Williams, Gerlan,
•
Bethesda hefolr gerdd hon slcr.
"Llais o'r Bedd". Diolch i chi am
CERDD SECSl!
droi i mewn.
Pwy
anfonodd
y
gerdd
'Anobaith Cariad' i mi beth arnser
LLAIS O'R BEOO
yn 61 bellach? 'Does dim enw
~rthi - dim ond marc post
"Nld oeddwn I ond ulth"
Wrecsarn. Cerdd 'secsi' ydi hi - os
Yn la~h I hoenul gwn i ai tynnwr coes sy' yma?
'Roldd Hlroshlml gynt
Anfoned ei enw os yw 0 ddifri.
Yn drychinebul.
Rhaid bwrw i mewn i'r fasged
8
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DYMA hi'n Wfnod perfformio
unwaith eto ar Gwmni Drama
Llanberis. Ar 01 au Ilwyddiant
ysgubol y flwyddyn diwethaf
daeth ceisiadau 0 bell ac agos am
eu gwasanaeth y tro hyn. Maent
am
fentlo
cyn
belled
i
Glynceiriogl "Llaeth a Mel" oedd
eu dew is y tro yma. Drama wedi
ei hysgrifennu gan E.B. Byron
Jone. yn seiliedig ar hana. teulu 0
Gymru wadi ei hegJu hi am
Lundain i werthu Ilefrith I Comedi
mewn tair act yw hi 8C yn 01 y
cynhyrchydd Mr. Myrddin Owen
"dylai apelio at y gynulleidfa yn
fawr.n Bydd eu perfformiadau
cyntaf yn Llanberi. ar no. Fercher
gfad 0 Chwefror 8 nos Waner
11ed 0 Chwefror.
Er nad oes lie addas iawn j
berfformio drama yn Llanberis wyddoch chi mai yma y cyfansoddwyd ac y perfformiwyd y
ddrama gyntaf yn
Gymraeg.
Dyma ddywed T.J. Williams yn ei
Iyfr "Hanes y Ddrama Gymreig":

•

•

CI

S.lth fyddaf i am byth,
('Rwyf wedi m.rw',
Clns nid hlnllddi.f mwy
Mlwn beddrod garw.
'Roedd cannoldd fll myfi
Ym m'odlu'u mebyd,
Flluriwyd yn y f.n
Gin fom ddychrynllyd.
Ef.II.1 fod Eta
Yn distaw wyllo,
Ac yn cofnodl'n ddWYI
Ddydd fy noswylio.

CWMNI DRAMA PONT
Ffurfiwyd y cwmni ym
o dan gyfarwyddyd Mr.
dyma ddarlun o'r cwmni
. afiad Arall i Gymro'.

• Mawr
O. oedd y Craw,
Yn dyst o'r eyf.n,
Pam gwnaeth 0 ganiatau
Y weith rId eflan?

Rhes

O. meld OIdd cario eroes
FII gwn.. th y "Owytol,"
MH rhywbeth mewr o'i II
Rhwna bodau dynol.

HwyJ fawr j chi
Selwyn
ENILLWYR Y LLINELL GOLL
Y dair linell goll orau yng
nghystadleuaeth
fawr y Nadolig
oedd eiddo "Chwaer Herbie" Mrs.
Mary
Lloyd
Williams,
Llanrug.
"HRJ" - Mr. Hugh R. Jones, Bod
Fair Llanberis.
Mae'r ddau yn garedig iawn yn
dychwelyd y wobr.
Ond beth am "Arthur Afallon''-'
Nid yw wedi datgelu ei enw iawn
i'r Eco eto. Deudwch wrtha ni
pwy ydach chi Arthur! Mae £1 yn
eich aros.

R.T. Griffiths,

'--"

Miss

Penbuarth:

eilydd); Humphrey Owen,
Rhes Ganol: G.H. Ro...,,,,.
Afallon; Tom Jones, Tyuu
Llys Meirion.
Rhes blaen: Miss M.M.

Roberts, Bronant.
Erbyn y flwyddyn 1936 yr oedd
y cwmni wedi perfformio deuddeg
ar hugain 0 ddramau ac yn y penlilion canlynol a gyfansoddwyd
gan Mr. H. Owen, Isalle - ar
achlysur 0 gyflwyno cadair i Mr.
Tom Jones fel gwerthfawrogiad
o'i waith gyda'r cwmni - enwai
pop un o'r dramau.
Ma. pawb Iydd yma hano
Yn hollol 0 un tryd
Yn dweud foci Tom yn haeddu
cadeir esmwyth glyd.

C..,

Bu'n hynod Ii amynedd
Yn dysgu nif.r tawr
I actio'n dda bob d;.ma
A nodir ym.' n awr.

,...---...."
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Bu .on am 'Arlan Modryb'
Ond cwlltiwn 'Eiddo Pwy'
Yw'r 'Can Punt' roddwyd ganddo
I 'Fleer Newydd' plwy.
'NOI Sadwrn' yn 'Y Gwanwyn'
Bu 'William' yn 'Troi'r Tlr'
I', 'Tetwl Nlwydd' dyfu
-WII,Wel' mll'n eith. gwir.
A tgofiori 1m 'Ddilithrydd'
A gadd 'Y Fargen' f.wr
Ar 'Nason 0 Ferrug' OIr
Yn ' Lluelt y Bwel' i lawr.
I

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHELI
Ffon : Portdinorwic 882
Perchennog : J. Evans
•

Marw wnHth 'Y Tlrw Coch'
'81. M. FI' wyddoch ehwi
'Owywalth yn Blentyn' ydyw
Twm HuwI I'i ddagrau'n III.

-----------------------.

"Yn y flwyddyn 1879 bu Beri"
yn fuddugol Ir ''Y Chwlreu .. th
Gymreig orau yn of dull Shlla.
peare".
Y
ddrama
oedd
"Gfyndwr".
Yn Llanberil y
perfformiwyd hi gynUf yn y
flwyddyn 1881 ae ymhlith y rhll
oedd yn cymeryd rhln ynddi yr
oedd R.E. Jones, M.T. Jones, T.E.
Jones (Ap Gllslyn), D.R. Griffith
(Granvi1le fab) a Mill Gwayney
Griffith ...•. Clwnnt lawer 0 wrthwynebied 98n ni1er, ond nld yr
holl o'r arweinwyr crefyddol yn y
lie, ond er yr he1N fu .rnynt
ffaitta nodedig yw fod "hogiau y
ddrama" fal y'u gelwid mewn
gwewd, yn arweinwyr cymdeith·
lSol yn Llanberi. cyn pen deng
mlynedd ar 01 hynny."
Tydi'r oes wedi newid
a
hynny
er gwell (ym myd y
ddrama, beth bynnag). Hwyl i
gwmni
l.lanber ar au drama
newydd. Mae ganddynt dipyn 0
draddodiad i'w gadw yn 'toes?

Ffiniau'r
gan Mary Lloyd Williams
trythallt yn y flwyddyn 1921
Jones, Tyddyn Rhythallt a
"''''., pan yn perfformio 'Dyrch-

Thomas,
Hedsor
Villa
A.J. Owen, Ceulan (CyfLlys Meirion; Miss Hughes,
Rhythallt; Miss M.L. Roberts,
Tyddyn

Rhythallt;

R.LI.

Haws ydoedd 'Coron y B.rdd'
I'w hennlll meddll fo
Na'r 'Matchmaker' honno gynt
Fu'n 'Toddj'r la' wal 01
'V Ddr.anan Wan' ddug anlwe
Vw credo flawer un
Tybed cred 'V Gloyn Byw'
Yn wir waeth ganddo 'Pun'.
"awr 'Yng NghYliod y Cwm'
Arlunydd paantlo wne
'v Llun Yn.' mhen blynyddoedd,
Bydd iddo enw da.
'Y O.,'uni.u Byw' dduQ 'Siam'
Meddai'r 'Meistr y Ty'
Ond 'T_lu', Gymwyna.' Tom
A fydd r'01 al9yn fry.
'Deufor Gyflrfod' yml
Arddwr awych y Radio

t roddl 'Dyrchatiad iti,
Un ar.1I i Gymro'.

Perfformlal'r
c\vmni
ar y
cychwyn
yn hen Neuadd
yr
Eglwys a byddai'r lIe yn orlawn
bob perfformiad.
Yn ddiweddarach symudwyd
i Festri ym
Mhontrythallt
ac yno perfformio
ar ddwy noson, fel arfer Nos tau a
Gwener.
Perfformiodd
cwmni'r
Bont mewn llawer 0 bentrefi 0
L~nfairfechanl
hyd at Benrhyndeudraeth
a Chricieth.
.
Parhaodd i berfformio hyd at y
rhyfel yn 1939 ae yna am yehydig
flynyddoedd wedi hynny.

Dyma r,1 ato 0 anglynion 0 gopi fy
nlweddar dad Glan Rhyddallt.
IONAWR OER 1936
DOld Ebrill I'm dedabru - a h.taldd
Fai hefyd j'm c'n .... :
Er clyd wlen • thin. thy,
Y, annwyd IV'n fy rhynnu.
DINORWIG DAN EtRA 1944
Hoglau'r Chwaral garcharwyd Eu goror dlOi guddlwyd:
E, p. ae aur pwy a gwyd
0'1 wIly cu a'i .. lwyd7

au alra

Chwerw IIhy" yw chwaral ia,
LI,chl 01' a lIuwch alral

..

O'r awel rhag fy rhlwi
Rum a mal rydd rym I mi.
Y DWYREINWVNT 1909
V Owyreinwynt dirlnwedd -

..

nl chlr nab
EI chwyrnu ub.'n rhyfedd:
Hwn yrr til I gynna, fedd,
Yn ddelwau o'j dd.aledd.

gan Islwyn Williams, Godre'r Coed, Brynrefail

a

SGWRS hynod 0 felys gyda ehyfaill a oedd
pbrofiad
helaeth 0 drin gwenyn a ddaeth i mi i ymddiddori ae i
ymchwilio ymheUaeh ac yn ddyfnaeh i'r posibilrwydd 0
Centro ar haid fy hunan.

•

Menter beryglus braidd, gallaf eich sicrhau, i un di-broflad, yw
ymgymeryd i cheisio deall a thrin y creaduriaid rhyfedd byn. Onid
dyma'r pryfed sydd wedi achosi amI i floedd 0 enau llawer ohonom creaduriaid mae pawb am eu hosgoi a diflannu 0'u gafael yn ystod
misoedd gwresog yr haf? Ie, ond efallai nad ydym yn meddwl am yr un
math 0 wenyn yo union. Y pryfetyn y byddwch yn diane rhagddo yw'r
creadur mawr hwnnw a fedd y streiplau du a me1yn amlwg - dyna'r
gwenyn gwyllt. Ond nid creadur diniwed chwaith, ar unrhyw gyfrif,
mo'r gwenyn dot.
Ceir niter 0 fathau ohonynt a'u
hymddangosiad yn bur wah an 01.
o wledydd gogleddol IWTOpcawn
y gwenyn tywyU ei liw. Gall fod
yn frown tywyll neu hyd yn oed
yn ddu. Brown golau neu oren yw
11iw streipiau y rhai deheuol, ac
mae'r gwenyn a ddaw o'r Eidal yn
rneddu llinellau melyn gwan, ond
os gwelwn rhai gyda llinellau
llwyd mae'n sicr mai i'r gwledydd
dwyreiniol
y perthynant.
Yn
anffodus,
nid
oes
gwenyn
Prydeinig yn bod mwyaeh gan
iddynt gael eu difetha'n llwyr 0
ganlyniad
i glwyf heinrus yn
nechrau'r ddeunawfed ganrif. Y
gwenyn sydd ar gael ym Mhrydain
heddiw yw'r rhai sydd wedi eu
'croesi', ac er eu bod yn ami yn
•f
gallu bod yn £lin a phigog, maent
yo gasglwyr mel o'r radd flaenaf.

-

HANES CADW GWENYN
Ers canrifoedd bellach, bu eadw
gwenyn i'r pwrpas 0 gynhyrehu
mel yn greffr arbennig gan ddyn.
Yn 01 hen hanes, dywedir i'r
syniad o'u cadw mewn cwch
darddu
o'r ffaith
mai mewn
boneyffiau gweigion hen goed y
llechai'r heidiau. Torrwyd boneyff
o'r fath a'i osod ar wastad, a
gwelwyd fod ei ffurf yn debyg i
gweh wyneb i waered, Ers hynny,
bu datblygiadau graddol, hyd nes
cafwyd goleuni pellach ar gartref
y gwenyn gan wr dall. Gwr o'r
Yswistir ydoedd o'r enw Francois
Huber, ae ef a greodd y cwch
gwenyn
ymarferol
eyntaf
tua
diwedd y ddeunawfed ganrif. Yn
naturiol, bu nifer 0 welliannau i'r
cweh ers hynny,
ond mae'r
cychod a ddefnyddir heddiw yn
adlewyrchu eu dyled i'r Pf hwn.

STORFA

F FON: Calmarfon

2790

BLODAU A FFRWYTHAU
YW EIN
HARBENIGRWYDD

GWERTH ARBENNIG

GORSBACH
L
BEAT
SERVICE

-glo
Ff6n : LLANBERIS 814
OWASANAETH TORRI·LAWR
24 AWR

Beth bynnag yw eieh barn am y
gwenyn sy'n eieh poenydio 0 dro j
dro, mae i'r gwenyn dof sydd yn
cartrefu mewn cweh eu gwerth
arbennig.
0 'r holl filoedd 0
bryfetaeh sydd j'w eael ar hyd a
lIed y byd, dim ond dau fath
ohonynt
sydd yn cynhyrehu
rhywbeth 0 wir fudd i ddyn. sef y
pryf-sidan
(silkworm),
a'r
wenynen.
Tystia 11awer mai pwrpas mwyaf
y
gwenyn
yw
ffrwythloni
planhigion, ond yn sier eu prif
werth i'r mwyafrif yw eu gallu
gwyrthiol i gynhyrehu mel, ond
yn ogystal gall wneud cwyr ae yn
rhyfedd
iawn, gall gynhyrehu
yehydig sidan hefyd.
(i barhau)

CYFANWERTHWR
FFRWYTHAU
(WHOLESALE
FRUITERE-R)
Y STORFA
LLANRUG
A

FFON
CAERNARFON

2790
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M-Y-GLO
DRAMA'R GENI

O'R VSBYTY

Perfformiwyd Drama'r Geni gan
blant ysgol Sui Sant Gabriel yn
ddlweddar. Addysgwyd y ptant
gan Mrs. J.E. Watkins ae athrawon
yr Ysgol SuI. Fel arier cafwyd
perffonniad
a graen arno.
Arweiniwyd y gwasanaeth gan y
Rheithor a'r organyddion oedd
Miss Ceridwen Hughes a Miss
Susan Owen.

Da gennym ddeall fod Mr. Tom
Gawthorpe, Angorla a Miss Elrian
Williams Elidir View wedi cael
dod gartref o'r ysbyty. Ein oofion
atoch a'n dymuniadau gorau am
Iwyr wellhad.

TE PARTI'R PLANT

CYDYMDEIMlAD

a

Mr.

Hugh Gwilym Jones,
Bod Etan. sydd wedi colli
amryw
0
berthnasau
yn
ddiweddar.

Mwynhaodd plant Ysgol Sui Sant
Gabriel eu te parti blynyddol ar
ddydd lau olaf yr hen flwyddyn.
Darparwyd y wledd gan athrawon
yr ysgol Sui a rhieni'r plant. Yn
canlyn caed chwaraeon 0 dan ofal
y rhieni.

"Rhaid cwtogi, " "prinder arian" , "sefyUfa 'sitiwesion'
economaidd" - hwna ydio - dyna'r diwn gron a glywir yn
adseinio drwy siamberydd seneddau'r fro ymhob man o'r
wlad y dyddiau hyn.
Mae lie i gydymdeimlo a swyddIa - dyddiau'r amcangyfrif - a
phob swyddog llywodraeth leol 0
g1erc y Cyngor Cymdeithas Ueiaf i
drysorydd y Cyngor Sir mwyaf yn
crafu'j ben ae yn enoi'i bensal.
Gyda Uaw Ebri1l y 1af yw
diwmod
cyntaf
y flwyddyn
ariannol.

GWVLNOS
Cynhaliwyd yr Wylnos fel arfer
yn Eglwys Sant Gabriel ae
arweinwyd y gwasanaeth gan y
Rheithor a chymerwyd rhan gan
amryw
o'r
gynulleidfa.
Yr
organydd oedd Miss Ceridwen
Hughes.

•

•

and cwtogi neu beidio, mae'n
amlwg fod Cyngor Dinas Bangor
wedi taro ar ffortiwn 0 rywle.

•

UNDEB Y MAMAU
Cynhaliwyd cyfarfod i aelodau
Undeb y Mamau yn ddiweddar yn
Ysgol Cwm-v-Glo. Arweinwyd y
gwasanaeth gan y Rheithor a
Ilywyddwyd
gan Mrs. D.G.
Williams, Y Rheithordy. Y wraig
wadd oedd Mrs. W.E. Griffiths,
Fron Ganol, Llanrug a dangosodd
beth o'i gwaith lIaw. Y gwesteion
oedd Mrs. Williams, Nant Forgan
a Mrs. Roberts, Bryn Gro. Diolchwyd i'r siaradwr gan Mrs. H.
Roberts ae i'r gwesteion gan Mrs.
Higgins.

CROESO I'R CWM
Carem estyn croeso cynnes i
Annie chwaer Miss Mary Owen
Ashville. Yn awr gwraig weddw
ydyw gyda dwy ferch ae mae hi'n
gaeafu gyda'i ehwaer yn y Cwm.
Bu'n wael dro'n 01 a phleser yw ei
gweld yn ymlwybro eto, yng
ngofal ymroddgar ei chwaer. Er
mai yn Abergele y bu'n eartrefu
am flynyddoedd, fel Miss Annie
Owen Pen Gwaith Clegir y eofia ei
chyfeillion hi. Parhaed i wella, a
threulio gaeaf hapus yn ein mysg.

CLWB IEUENCTID
Nos lau, lonawr 20fed wedi bwlch
o rai blynyddoedd daeth Mr. R.
Parry, trefnydd ieuenetid i agor
yn swyddogol Glwb leuenetid yn
y pentref. Yr arweinydd yw Mr.
Dafydd Price, Tan y Graig, ac mae
Mrs. Avril Jones, Hafoty wedi ei
hethol yn ysgrifennydd a Miss
Susan Owen, Talgwynedd
yn
drysorydd.
Bwriada'r
Clwb
gyfarfod
bob nos lau, oed
aelodaeth
0
14eg i 25ain.
Ymfalchiwn fod Clwb leuenctid
wedi ei sefydlu yma, er budd yr
ifanc, a dymunwn bob hwyl a
IIwyddiant
i'r arweinydd
a'r
aelodau.

PERSONOl
Dymuna
Mrs. Rose Fowler,
Bodlondeb ddioleh yn ddiffuant
iawn am bob earedigrwydd a
ddangoswyd tuag ati yn ystod ei
gwaeledd diweddar. Gwerthfawroga bob ymweliad, rhoddion,
lIythyrau a ehardiau a dderbyniodd.
10

BU Mrs. Annie Catrin Williams, gwraig y diweddar Hen Bar,
sydd yn awr yn byw gyda'i merch Enid yn Waterloo, Lerpwl
- yn 81yng Nghwm-y-Glo y flwyddyn diwethaf.
Wrth weld y Ion newydd, daeth Uu 0 atgofion yn 01 iddi. Mae Mrs.
Williams yn eofio eyn belled yn 01 a 1899, pan oedd 19 0 siopau a 4 tY
tafarn yn y pentref. Dyma restr o'r siopau yn 1899:
Cychwyn o'r Neuadd - rhes 0
dai oedd yno y pryd hynny yn
dwyn yr enw Tan Marian Terrace
ond i'r trigolion Rhes Carreg y
Fran ydoedd. Ynghanol y rhes yr
oedd:
Siop Kitty Morris - yn gwerthu
pwdin reis a phestri i Blue Bell Ty Tafarn, Siop Rhos lsa' Teiliwr, Siop Margiad Jos gwerthu pennog picl, Siop Catrin
Jos - siop pob dim; Siop Hannah
Owen - siop pob dim; London
Hou~
siop ddillad John Griffith; Siop
John Davies - groser - yma
byddai'r pentrefwyr yn mynd i
grasu bara yn y popty mawr;
Seiont House - siop James J os neu Jim Cadi Refail, cerdded i
Gaernarfon bob dydd Gwener
hefo cert i nol nwyddau i werthu
yn y siop. Coes bren ganddo,
Dafarn Wyllt - Ty Tafarn Alexandra House heddiw, Siop y
Post - Daniel ac Elin los; Siop
Fawr - siop pob dim - D.M.
Pritchard; Siop y Stesion - siop
pob dim R.O. Williams;
Yn 01 am gyfeiriad Llanrug.
Fricsan - Ty Tafarn - Ifan
Williams: Craig-y-Don - Thomas
Hughes - gweithdy saer; Siop
Lestri - Craig-y-Don (cartref Miss
Eluned Parry rwan); Glyn DWr siop Mer los - gwerthu pennog a
nionod picl, Siop Esgidiau William Roberts; Siop Leusa a
Lewis Tom os - siop da-da;
William Roberts y Crudd - un 0
ddau dy yng ngowt yr ysgol a
chwalwyd i wneud y cowt.
Glan
Bogelyn - John Williams y
cigydd, Siop Catrin Jos - siop
da-da; Newborough
Arms Tomos Williams.

ogion y seneddau cofiwch. Cafodd
holl gynghorau'r
wlad rybudd
pendan t i gwtogi ar wario
cyhoeddus. Anodd gwneud hyn,
wrth gwrs, a chostau nwyddau a
chest gweinyddu yn mynd i fyny
o wythnos i wythnos.
Yrnhen y flwyddyn mae'n bur
debyg
y
byddwn
ninnau 'n
sylweddoli i'r apel am gwtogi gael
ei chario allan. Ydi'r hen foi bach
yn cael llond ei fol 0 fwyd yn yr
ysgol y dyddiau yma?

BETH AM GAlS I RYWUN
YN YR YSBYTY YM MANGOR
- Y C & A7
as HOFFECH chi anfon eyfarchion a dewis record ar gyfer perth~
yoas neu gyfaill sydd yn Ysbyty
Mon ac Arfon, 8angor, fe allwch
wneud hynny drwy yrru'r ewpon
isod i Redia C. & A., Bangor radio arbennig i'r ysbyty ar nos
Sui 8 nOI Fercher.
ENW'R CLAF

.

CYFEIRIAD

.

oeD (TUA)

.

EICH ENW CHI .~

.

CYFEIRIAD

.

PA RECORD?

.

Gyrrwch l: Radio C. & A.,
Ysbyty Mon ae Arlon, Bangor,

IL

Maent am ddyrchafu eu clerc rhan
arnser, a'i wneud yn swyddog
llawn amser, a threblu ei gyflog.
Sut yn y byd mawr y llwyddodd
Dinas Bangor i lithro drwy'r gogor
economaidd?
a ysryried y clamp 0 gyflog
hwn. Ys gwn i faint 0 gydnabyddiaeth ddylid ei roi i glercod
Cynghorau
Cymdeithas
cefn
gwlad? Yn sicr mae 'na lawer mwy
o broblemau i'w datrys, a mwy 0
waith gweinyddol i'w wneud
mewn plwyfi gwasgaredig cefn
gwlad nag sydd yna mewn dinas
neu dre. Mae 'na amryw 0 blwyfi
gwledig sy'n cynnwys harmer
dwsi n neu fwy 0 bentrefi 0 fewn
i'w ffiniau - a phob pentref hefo'i
broblem
golau cyhoeddus
a
phroblem tTwybrau, a cheisiadau
cynllunio etc. a'r holl broblemau
hyn wedi eu gwasgaru dros
gannoedd 0 erwau.
Dew, chwe milo bunnau - ac
ysgrifenyddes - braf ynte! Cwtogi
- chwyddiant - ? Sgersli bilif! I
gloi, rhaid Uongyfarch y Cyngor
Sir ar eu hymdrechion i gadw'r
ffyrdd ar agor pan ddaeth yr eira
mawr mor sydyn yn ystod y mis.
AS
parod
ein beirniadaeth,
byddwn yr un mor barod i roddi
clod pan haeddir hynny. Ydach
chi wedi talu'r dreth eto?

J

Monumental Works
L NRUG
FFON CAERNARFON 2898

COFADEILWAITH 0 BOB
MATH MEWN LLECHI A
GWENITHFAEN
GAN
GREFFTWYR LLEOL

•

OYODIAOUR CHWEFROR
Chwefror 11f, dydd Mlwrth: Llsnberi,
- Undeb y Mameu; o.lnlo'.n
- Clwb
vr Hanoed.
2.11. ~rctl.r:
LI.nbaras - Bingo dan
nawdd
Cangen Plaid Lafur yn y
Ganolf8" am 7.30.
3ydd. lau: LJ.nrug - Clwb y Mamau
yn yr Ysgol Gynradd.
4ydd, Gwener: Oinorwig - Oi.go yn y
Ganolf8n am 7.30 (mudiad Adfer);
Lllnberl. - Adran Urdd (dros t toed)
yn cynnal Arwerthiant
yn y Festrl
Gorffwysfa am 7.00; Clwb Ervri yn
cyfarfod.
6ed. Sadwrn: Llanrug.Cynghorwyr
Gwyn 0. Jones a Gwyndaf Jones vn
cynnal Cymorthfa 010.30 a.m. - 12.0
7ed, Llun: lllnberi.
- Gyrfa Chwlst
dan nawdd St. John's yn y Ganolfsn
am 7.30: Clwb Mathedlg Eryrl yn y
Ganolfan am 2.00;
Oosbarth NOI
"Arlunio" yn Ysgol Oolbadarn am 7.0
P.nlsarweun
Undab y Mamau;
lllnf'Ug
Oosbarth
NOI "Hanes
Cymru" yn yr Ysgof Gynradd am 7.00
8.d. Mlwrth: CWm-y·Glo - Undeb y
Mamau; Lllnrug - Marched y WswrsgWrl gan Mrs. locatt
Berwyn am ofal
clyw plant ysgollon Gwynedd.
9ad, March.r: Llanberis - yn cyfarfod
yn y Ganeffan am 7.30; Cwmnl Drama
Llanberis yn parfformio "Llaeth a Mel
gad, Mercher: Llanberla - Clwb y
Mamau yn cyfarfod yn y G8nolfan em
7.30; CWmni Drama llanberls yn
parfformio "Llaeth a Mel yn Yagol
Dolbadarn;
9ed, Merch.r: Llanberis Clwb y
Mameu yn cyfarfod yn y G8nolfan am
7.30;
Cwmnl Drama Llanberis yn
perfformlo
"Llaeth a Mal yn Ysgol
Oolbadarn;
B.th,lMerched y Wawr yn yr ysgol.
10ad, lau: ll.nberis
- Cangen Plaid
Cymru - "Cwis Llyfrau Cymraeg " yn

..

roe

•

Ir

y Ganeffan.
am 7.30;
Lllftru,Cyfarfod
Blynyddol
ctwb Blodau',
Grug yn y Sefydliad CoHa am 2.00.
11 ... , GweMt: Penlurw .. n - Gyrf.
Chwlst yn Neuadd vr EgIWVI em 7.30;
Llanberis
- Y Cwmnl Drama yn
...
perffonnlo
"Llaeth 8 Met" yn V.gol
Oolbadarn;
Ctwb vr Henoed yn cyf.
arfod.
12ed.
S8dwrn:
Ulnrug
TIlth
Gardded Noddedig dan nawdd Clwb
Snwcer.
14, Llun: Lllnbe,l.
- Gyrfa Chwllt
dan nawdd y Clwb Pel droed yn V
Ganol18n am 7.30;
Clwb Mathedlg
Eryri yn y Ganolfan am 2.00; Cym·
delthas Lenyddal Capeli M.C. yn cyf.
erfod vn Fntrl Gorffwylfa am 7.15;
Beth.l- Clwb Y Rhos vn vr yagal.
15, Mawrth: O.lniol..,
- Clwb yr
Hanoed;
Lllnrug - CymdelthaJ Un·
debol (Bryngwyn, Hermon, Pontrhyth·
alit, Tanycoed).
16. Marcher:
Lllnberis - Bingo dan
nawdd Cangen Plaid Lafur yn y Ganolfan am 1.30; CWm-y-Glo - Marched
y Wawr yn yr ysgol;
Dalnlol.nCyngor EglWYli - Cyfarfod Undebot
yn Featrl Cefn-y·Waun am 7.00.
17. teu: LianNa - Clwb y Mamau yn
yr Ysgol Gynradd.
18 Gw.n.r: Cvfarfod Blynyddol Eco'r
Wyddfa.
2111n. Llun: Ollnlol.n
- Marched y
Wswr yng nghwmnl Eurlg Wyn, Waun·
fawr; Llln~ri. - Clwb M.thedig Eryrl
yn y Ganeffan am 2.00; Gyrf. Chwlst
dan nawdd y St. John'. yn y Ganolfan
am 7.30.; Oosbarth Nos "Arlunio" yn
Ysgol Oolbadarn am 7.00; LllnrugDosberth Nos "Han81 Cymru" yn yr
YIgol Gynradd am 7.00
23. March.r:
LI.nbe,..
- Clwb y
Mamau yn y Ganclfan am 7.30.
24, fau: Lllnberia
- Sefydllad Y
Merched yn dathlu Gwyt
" Ddewl yng
nghwmnl
Rosalind
Lloyd
yn
y
Ganol'an am 7;00.
25. Gw.ner:
Penltarwaun
- Gyrfa
Chwlst yn Neuadd yr EglWYI am 7.30;
Lllnrug - CWmnl Drama Llanberls yn
perffonnlo
"Llaeth a Mel" yn Vsgal
Brynrefail
- y noson dan nawdd
Cangen Plaid Cymru Llanrug; Lllnt..ril
- Clwb yr Henoecl .
26 - 27
Gw.ner,
Sadwm, Sui:
O,lnlol.n
I'r cylch cangen Plaid
Cymru yn mynd Ir wlbdalth I Lundaln
i Gyngerdd G,",yl Ddewl yn yr Albert
Hall.

..

•

I

28, Llun - Uanber" - Clwb Mlthtdlg
Eryrl yn y Ganclf.n em 2.00; Gyrle
Chwllt dan newdd Clwb P.ldroed yn y
Ganolfan
.n 7.30;
Cymdelth ..
Lenyddol
Capell M.e. Uanberi.
yn
dathlu GWyI Ddewl gyda swper yn yr
"Erw Fair"; Oosbarth Nos "Arfunlo"
yn Yagol Dotbact.m, am 7.00; Llanrua
- Dotbarth No. "Han .. Cymru" yn yr
VIgOI Gynredd am 7.00.
OVDDIADAU I'W COFtO

...

Mawrth
12 - elnlo Gwyt
Cangen Plaid Cymru Lllnberls
MlWrth 17 8C 18 MlWrth 17 Ie 18 - Eisteddfod
M .C. Llanberis 8 Nant Peril.

Ddlwl

Capell

TIR gyda chaniatad adeiladu ar
werth ym Mhenisarwaun. Manyl·
ion oddi wrth Mr. R. Rowlands,
Glanrafon, Penisarwaun.
BWRDD CEGIN gyda 2 leff a
dror,
Formica top melyn a
choesau 'beech' a 4 cadair yn
matsio. Llanberis 357.
COITS-GADAIR ddwbl (navy).
Mewn cyflwr da. Mn. E. Pitts,
53 Dol Elidir, Llanberis.

CL VB.AU fEUENCTIO
VR AROAL

E&
E.M.GREEN

Brynr.tait - Nos Lun yn wythnosol
Cwm-y-Glo - No. lau yn wythnOlOI
Beth., - N01 lau yn wythnOtOI
LI.nrug - Noa leu y" wythnolQl
Penl •• rwaun - No. lau yn wythnOlol
Nlnt p.,a. - Nos W.ner yn wythnOlol
Llanberf, - Nos Fawrth 8 nos W.ner
yn wythnosol

Anfon.r y mllnylJon , Mill JaM Mo"'s
BlodWflI, Dol·Elldlr, Llllnbarll.

CEFNOGWCH

PENISARWAUN

EIN

Nwydd .. GroIIr

• Llysiaa Ffm

HYS

Dewls rho,gorol
Croeso cartrefol
17.

AR DRAWS:

(8)

1.

Lobsgowslll (5)
S. Peth • bach i'w blannu (5)
8. Crynhoj at ei gilydd (5)
9. Cryfhau (5)
10. Mae hon yn iawn 0 chwith
hefyd - me! (5)
11. Baehgennaidd (5)
12. Garddwr cyt)tefig iawn (3)
13. Ocbr (2)
14. Merched (7)
19. Anghyffredin (7)
23. Fdlyy ... (2)
24. Draw yno (3)
26. S3.Iiawn (5)
27. Liawer (5)
28. Brwydro (5)
29. Symud y baw a dwr a sebon
(5)
30. Gwrthodwr (5)
31. Yn hwn mae nerth (s)

I LAWR:
1.
2.

3.
4.
S.
7.
1S .
16.

Cynlluniwr adeiladau (7)
Gofidus iawn (8)
Mae hwn yn cael digon 0
fwyd (6)
Er ei fod yn araf, fe enillodd
unwaith!!! (6)
Ffon y swynwr (6)
Swn aflafar (5)
Meddai (3)
Rhywbeth i lanhau 'r clwy
(3)

~11"'

Na eilir mesur ei ddyfndel

18.
20.

21.
22.
23.
25.

Hawl ysgrifenedig (7)
Cymeryd lle (6)
Heb delerau (6)
Crees i syebu (6)
Adar swnllyd (5)
Copa (4)

ATEBION·I
CROESAJR ARBENNIG
AR DRAWS: 1. Bethlehem; 7.
Bugail; 8. Aur; 9. Asyn; 10. CUi
11. Ne; 12. Angel; 13. Eri 14. Ni;
15. Doli; 17. Sit 18. Myrr; 19. Na;
21. Crud;
23. Tawel;
26.
Drudwen; 29. Noel; 30. Lliw; 31.
Dwyrain.

I LAWR:
Elusen; 4.
10. Crist;
Drud; 16.

1. Baban; 2. Thus; 3.
Mair; 5. Du; 6. Brenin;
11. Nos; 13. Eli; 15.
Cawell; 20. Genii 21.

Canu; 22. DUWi24. Awn; 25. Col;
27. Dar; 28. Cwm.
Cyfrir y llythrennau canlynol fel
un llythyttn:
CHi DD; FF; NG; LI; PH; Rhi
Th.
Anfoner y cynigion i:
Myrddin Owen, 32 Stryd Fawf,
Llanberis.
Gwobr 0 £1 i'r ateb cywir eyntaf
a dynnir ar 01 i'r holl atebion
ddod i law.
Enillydd
y croesair arbennig:
Ann Owen, 1 Llys y Gwynt,
Penisarwaun.

,

.
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Nos Wener, lonawr 14eg cafwyd
sioe 0 ffilmiau gan Ffilmiau'r
Nant yn y Neuadd. Cafwyd
cynutliad da 0 blant i weld y
cartwnau
ac 'roedd pawb wedi
eu mwynhau. Er mai ychydig
iawn 0 oedolion a ddaeth i'r ail
sioe 'roedd pawb yn brolio'r
ffilmiau ac wedi eu mwynhau.

cafwyd noson Iwyddiannus iawn
yng nghwmni Mrs. Olga Richards,
athrawes ymarfer corff yn ysgol
•
Syr Hugh Owen, Caernarfon.
Dangosodd Mrs. ~chards
i'r
aelodau sut i gadw'n ystwyth ac
ymunodd
pawb i ymarfer y
symudiadau. Rhoddwyd y te gan
Mrs. Shirley Evans a Mrs. Enid
Roberts. Rhoddwyd y rafff gan
Mrs. Enid Roberts ac fe'i enillwyd
gan
Miss
M.
Owen.
Cydymdeimlwyd
Mrs. Jones
Arwel y Grug a'r teulu i gyd yn eu
profedigaeth 0 golli ei mab yn
Llandudno. Croesawyd aelodau
newydd yn y cyfarfod. Mae'r
gangen yn ymfalchio bod rhif yr
aelodaeth yn uwch eleni na'r
lIynedd, a bob brwdfrydedd yr
aelodau yn argoeli'n dda iawn am
flwyddyn lewyrchus lawn.

CLWB I EUENCTID

LLONGYFARCHIAOAU

Nos
lau,
lonawr
20fed
all-ddechreuwvd cynnal Clwb leuenctid yn y Neuadd am 7 o'r
gloch. Yr arweinydd newydd yw
Moelwen Gwyndaf. Gobeithio y
bydd y Clwb yn lIewyrchus dan yr
oruchwvhaeth newydd.

i Nest Jones, Ty'r Ysgol ar ei
phenblwydd
yn ddeunaw oed
ddydd Sadwrn lonawr 22ain.

CYDYMDEIMLAD

a

Mae'n cydymdeimlad IIwyraf
theulu Arwel , Y Grug yn eu
profedigaeth.
Ddydd
Sadwrn
tonawr Sed ar 01 gwaeledd hir bu
farw Mr. Wyn Griffith Jones, mab
Mr. a Mrs. Ivor Jones, Awel y
Grug, Cremlyn. 'Roedd yn byw
yn 1 Nant y Waun, Conwy. Mae'n
cydymdeimlad a'i wraig Rene ei
fam a'i dad a'r teulu i gyd.

YR UROD

YMCA
Gan fod y Clwb leuenctid yn
cyfarfod bob nos lau ni fydd
ystafell y YMCA yn agored i'r
aelodau ar nos lau am weddill y
Gaeaf. Fe fydd tim snwcer y YM
yn ymarfer ar nos lau 0 hyn
ymlaen.

CLWB Y RHOS
Nos Wener, lonawr 21ain mwvnhaodd aelodau'r Clwb a'u gwragedd
eu cinio
Nadolig
yng
Ngwesty'r Dolbadarn, Llanberis.
Ar 81 y cinio cafwyd adloniant
wedi ei drefnu gan rai 0 aelodau'r
clwb.

MERCHED Y WAWR
Nos Fercher y 12fed

0

lonawr

DO FE rewodd llyn Padarn rhwng
y blynyddoedd a nodwyd yn y
rhifyn diwethaf. Diolch i'r llu a
yrrodd
i'n hatgoffa. Meddwt
'roeddan ni ei bod yn ffaith ddi-

ddorol

foci

cyfood

0

eldena

mlynedd ar hugain rhwng y ddau
lun a rhyw amau y byddai yn
rhewi eto y flwyddyn yma, - sef
deng mlynedd ar hugain er pan
dynnwyd yr aillun yn y flwyddyn

1947.

a

CYDYMDEIMLAD

o DDYDDIADUR

WILLIAM MORRIS,
BRON FUCHES, DINORWIG :

a

'Rydym yn cydymdeimlo
Mr.
Hughes, Tegfan yn ei brofedigaeth
Bydd coiled fawr ar 01 Mrs.
Hughes yn y pentref, ac yn
enwedig yn yr Eglwys lie 'roedd
yn weithgar iawn.

1855:
Chwefror 20: Rhew-wynt. Dau Iyn Llanberis wedi rhewi trostynt fel y
gellir eu cerdded yn ddiogel ar y rhew.
Chwefror 21: Rhewi yn galed ers pum wythnos i heddiw.

PLAID CYMRU

1879: Eira a rhew trwy fis lonawr.
lonawr 29: Llynnau Llanberis wedi rhewi trostynt,
ymlithro ar Lyn Peris i ymbleseru.

Nos Fercher lonawr 19 bu'r
Cynghorydd Dafydd Orwig yn
sgwrsio ag aelodau cangen Bethel
a changen Y Felinheli ar dretniadaeth etholiad. Diolchwyd gan y
cadeirydd, Bill Evans ac Owain
Bebb. Yn y pwyllgor a gynhal·
iwyd yr un noson penderfynwyd
trefnu Gyrfa Chwist yn y Neuadd
i'w chynnal nos Fercher, Chwefror 16. Yn ystod y mis nesaf bydd
aelodau'r pwyllgor yn mynd 0
gwmpas y pentref i gasglu tal
aelodaeth.

ugeiniau yn

Diolch i sawl un ohonoch am yrru y Ifun ucbod i'r golygydd.

•

ILLI

•
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DOSBARTHWN BOB LLUN, MERCHER A GWENER
YN NEINIOLEN, DINORWIG, FACHWEN,
PENISARWAUN, LLANRUG a BETHEL

••

•

Beth yw IlL 'Harassoire" a pham son amdano yn yr Eeo?
Padell ffrio dyllog ddefnyddir gan Lydawiaid i rostio cnau'r
gastenwydden ber ar dan coed yn nhrymder gaea1. Enwar
Bapur Bro sydd wedi ymddangos ers rhyw flwyddyn a hanner
yn ardal Dol yn Nwyrain Llydaw.
Daw'r papur allan bedair gwaith y flwyddyn. Ffrangeg yw'r
iaith - mae Dwyrain Llydaw fel Maesyfed yng Nghymru
wedi hen golli'r iaith frodorol. Yn y drydedd ganrif ar ddeg
Llydaweg oedd yr iaith ond erbyn yr unfed ganrif ar bymtheg
nid oedd tafod a'i siaradai.
Cynnwys y papur newyddion Ileal ae erthyglau protest yn
erbyn anghyfiawnderau'r awdurdodau gan ymdrechu i roi
gwybodaeth i werin gwlad am eu hawliau.
Ond yn y ddau rifyn diwethaf gwelir ymdrech pobl ifane i
ymgydnabod a'u gwreiddiau Llydewig drwy erthyglau yn
trafod enwau Ileoedd, - enwau Ileoedd fyddai mor gartrefol
yng Nghymru ag y maent yn Llydaw. Wedi'r ewbl y Cymro
Samson Sant a sefydlodd yr eglwys wnaeth Dol mor enwog
yn hen hanes Llydaw.
Dafydd Ellis Jones Prifathro Ysgol Penybryn, Bethesda
12

10>0

oddi ar Bapur Wal a Phaent Leyland &
Jellipex yn

MEL YSION

A

BACO AR WERTH HEFYD

LLONGYFARCHIADAU:
•

Miss

calonnog iawn i
Hefina
Pritchard, Bronallt, merch leuengaf Mr. a Mrs. Tom G. Pritchard
ar ei dyweddiad a Mr. Keith
Roberts mab Mrs. E. Roberts air
diweddar Mr. H.J. Roberts, Belle
Haven, Llanrug. Ein dymuniadau
gorau i chwi eich dau ar yr
amgylchiad hapus yma.

CROESO ADREF:
i Gareth Wyn a Llinos o'r ysbyty.
Bu raid l'r ddau dreulio ychydig
ddyddiau yn Ysbyty Dewi Sant
ym Mangor ond da eu gweld yn 01
ac wedi gwella.

Mr. Meirion Pritchard, Ty Isaf am
adael iddynt chwarae ar un o'i
gaeau. Prin yw'r arian yn y god, ac
os oes rhywun yn teimlo fel rhoi
ychydig
gefnogaeth
ariannol
iddynt bydd Ken a'r hogia yn
ddiolchgar
iawn. Dengys hyn
hefyd yr angen dybryd am faes
chwarae i blant y pentref. Deallwn
fod trafodaethau yn mynd ymlaen
i sicrhau hynny. Pob diolch a
IIwyddiant i'r cyfeillion sydd yn
gweithio i wireddu hyn.

LLONGYFARCHION
Bellach yr ydym yn ystyried Mr.
Gerallt
Lloyd
Owen fel un
ohonom, gan ei fod yn treulio y
rhan fwyaf o'i amser yn y Nant
yng Ngwasg Gwynedd. Dymunwn
ei longyfarch ef a'i briod ar gael
mab - Bedwyr Llwyd Owen - ar
y 14eg 0 lonawr, brawd i Mirain.
Pob bendith i chwi fel teulu yn y
dyfodol.

CROESO:

CYDYMDEIMLAD

i'r Nant i Mr. a Mrs. E. Evans a
Sharon. Daeth y teulu i fyw i 6
Bro Glyder, a phleser mawr yw
cael croesawu'r teulu i'r Nant yn
hytrach na ffarwel io. Gobeithlo y
bydd iddynt setlo i lawr yn ein
plith ac y cawn lawer o'u cwmni
a'u gwasanaeth.

Gyda gOfid y clywsom yn y Nant
am farwolaeth Mr. Thomas Evans
Gardda Fawr y ng nghartref ei
ferch a'i fab yng nghyfraith ym
Mangor ar yr ugeinfed cyfisol. Nid
oes ond un hyn nag ef vn aros yn
y Nant, yr oedd ar drothwy ei 86
oed. Treuliodd ei oes faith yma at
efallai yn ein rhifyn nesaf y cawn
atgofion
rhai
o'i
gyfoedion
amdano. Derbynied y teulu j gyd
ein cydymdeimlad dwysaf a hwy
yn eu profedigaeth chwerw.

L LONGY FARCH IADAU:
I Dei Thomas, Bron Wyddfa am ei
raglen Disgo yn ystod mis lonawr.
Mae Dei yn un 0 blant y Nant ac
yr ydym yn falch ohono, ac am ei
waith clodwiw gyda'r Urdd.

COFIWCH WRANDO:
ar y Rhaglen "Gwin y Gorffennol'
ar y Radio ar Chwefror 9. Fel
rheol cofnodi pethau a ddigwyddodd yn ystod y mis y byddwn yn
yr Eco ond dyma ni yn rhoi rhyw
ragflas bach o'r rhagten. Sgwrs
ydyw gan ein cvfaitl Perisfab yn
son am waith ei daid yn cyfansoddi geiriau y ganig adnabyddus
'Y Bwthyn ar y Bryn'. Fel y
gwyddoch tri phennlll sydd yn y
ganig ond ymhen blynyddoedd
dychwelodd y bardd i'w hen
gartref a'i gael yn wag, mynegodd
ei deimladau yn y pennill yma
sydd yn ymddangos mewn print
am y tro cyntaf erioed yn y rhifyn
yma 0 Eco'r Wyddfa:
Ond tv mam sydd wedi merw
Mae vn huno vm medd tv nheel
Obry vm mvnwent ddu Machal.
Hunwchl Hunwch reaint mad,
Cyngor bach ni chef fi .to
Cerydd chwlith mae'm dagrau'n
IIvn
Nid oes heddlw neb j'm derbvn
Yn V Bwdlvn Ir V Bryn. .

OECHRAU BLWYDDYN:
Yn 01 ein harter cynhaliwyd
Cyfartodydd Gweddi ddechrau'r
flwyddyn yn Rheoboth. Y Brodyr
oedd yn gwasanaethu nos Lun a'r
Chwiorydd
nos Fawrth.
Nos
Fercher cafwyd pregeth amserol a
grymus gan y Parch. Meirion LI.
Davies, MA, Pwllheli. Cafwyd
cynulliadau da yn y tri chyfartod
sydd yn dangos tod y 'pethe' yn
dal eu gafael yn y Nant.

PEL DROED
Amherthun yw gweled nifer o'r
bechgyn 0 dan arweiniad Mr. Ken
Jones yn ffurfio tim pel droed.
Maent wedi bod wrthi'n
ddygn
yn casglu arian at gael dillad ac
offer ac maent yn bur falch O'U
crysau lIiw gwin a gwyn. Diolch i

(Y Diweddar Mrs. Katie Jones, Glasfryn, Uanberis)

CYDYMDEIMLAD
Yn sydyn nos Sadwrn yn Ysbyty
Mon ae Arfon bu farw Elias
Griffith, Awelon, Nant y Ffynnon
yn 73 mlwydd oed. Derbynied ei
weddw, ei ddwy ferch a'i fab, yr
wyr a'r wyres a'r teulu 011 ein cvdymdeimlad Ilwyraf.

CEUNANT
PREGETH
Cynhaliwyd
gwasanaeth yn y
capel nos lau lonawr 6ed gan Mr.
W.O. Roberts y gweinidog.

YNG NGHARTRE'R
HENOED
Mae Miss Johnson, High Moor
wedi symud j gartref ym Mae
Treaddur. Daeth hi a'i theulu i
fyw j Ceunant tua pym mlynedd
ar hugain yn 01. Gwnaeth yr
ymdrech a IIwyddodd j ddysgu
Cymraeg. Mae ei bungaJo yn awr
ar werth. Dymunwn pob hapusrwydd iddi yn ei chartref newydd.

•

"Oet8" yn perfform/o hyd vn 0fId pan 0tHJd yn h~n
f«:h (19t7-1BJ «: ar y
Ilwyfan y bu a, hyd el hoes. Y rha' svda yn y llun 0" chwirh rr ddtl yw: Irion;
Norman Ty', Ysgol; Katie (OtltlJ; Melc (el chefnd8rJ: Betty, Jonah Gwilym,' Ann
Williams a Jonah W.
Y Ilun trwy garedigrwydd Mrs. 8. Rees Evans, 5 Rh8SMinsfon Usnbsrls.

BU'N "Madame Katie Jones" yn nyddiau ei bri fel cantores,
"Katie" oedd i'r pentra', a "Dets" i'w chymdogion agosaf yn
stryd Newton yr hen amser.
George a'i gaJwai'n "Dets' o'i ddwyflwydd oed ymJaen a ninnau'n ei
ddilyn. George a Dets wedi marw'n rhy gynnar er iddi hi gyrraedd oed
yr addewid. Anhygoel meddwl fod y tafod ffraeth yn fud, y llais
cyfoethog wedi peidio a chanu. Canu 0 ddyddiau plentyndod, canu a
thrin y piano ym mharJwr llawn Gwenallt 0 flaen 'Steddfod, yn
ffyddlon am flynyddoedd igor y diweddar hoffus William James,
trafod yn llawen unawdau cymhleth yr Oratorios yng nghor mawr Aled,
canu ym mhartion bach Preswylfa, ac Alto pob cor a pharti'n gwbI saff
lle'r oedd hi yno i'w gynnaJ.
'Roedd camp ar ei ehanu. Ond 'roedd iddi gamp arall, gydradd, eamp ei digrifweh. Digrifweh mor slic, slei diymdrech a dawn y
digrifwyr mawr. Gallai greu digrifwch 0 ddim byd, 0 ddeud y pethau
mwyaf cyffredin mewn llais fflat, diliw, gyrru pawb yn llech 0
chwerthin, a'i hwyneb yn sobor fel santo Arwel yn gwbyn yng ngardd
gefn Anti Mem yn siapioi griw wrth "gynhyrchu" ei dd rarn as, a llais
dyfn fel 0 waelod 'sgidia' yn dwad 0 ben yr enrri. "A-r-rwel!
wyt ti'~
dwad i nol dy de?", a phob cytsain yn clecian. 'CO! 'rhen hogyn Arwel
'rna," digrifwch yn pefrio yn y 1lygaid tywyll, ond y llais yn ddagreuol
a'r wyneb yn sad, sidet. 0 waelodion mwy bygythiol wedyn: "Arwel,
wyt ti wedi dysgu d'adnod?".
Tair brawddeg gyffredin a naws dawn Tony Hancock eu llond.
Fe'i ganed yn rhy gynnar. Wedi siawns i ddisgyblu ei doniau buasai'n
rhodd ddelfrydol i Radio a Theledu. Canu a Noson Lawen, sbloet a
"Phetha'r" pentra' oedd 0 g'\vmpas Dets. Bwrlwm 0 fynd a gneud, a Die
yng nghanol pob prysurdeb; a ffisig ei doniolweh a chymwynas ei gofal
wrth Ia",' pan aeth i wendid. "Katie a Die", dau enw mor naruriol hefo'i
gilydd a Deian a Loli.
"Colled ar ei hol" - wrth gwrs, i deulu, i gapel, i gylch. Ond ei frath
yn fwyaf miniog i Die ac Arwel, sy'n gorfod, yn 01 hen batrwm
digyfnewid, dygymod a byw hebddi. Gwir y llenwir pob bwlch a ehau
pob adwy wedi marw'r en\\1og a'r anenwog. Ond mae'r un mor wir bod
marw Dets wedi dwyn darn mawr arall 0 gymdeithas gynnes a greai ei
diddanweh ei hun 0 frethyn cartre' heb gynorthwy na theledu na
thalent estron, - cymdeithas yr hen Lanber, yr oedd hi yn un o'i
gynheiliaid ffyddlonaf.
Mat

AM DRIP CYFFORDDUS, DIOGEl A RHAD
I BLE BYNNAG Y BO •.•••..••.••..•_

PRIODAS
Llongyfarchiadau i Philip Smith,
Pant Ifan ar ei briodas gyda Miss
Carol Ann Smith 0 Gaernarfon.
Byddant yn cartrefu yng Nglanffynnon, Llanrug.
r-

YRWYDDFA
Brenhines a'i bwtresi· yn cydio
Fel cadwyn amdani,
Arwrol fam Eryri,
Y niwl yw ei choron hi.

TONY ELLIOTT.

Arvonia Coaches
NRUG
"
FFON
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DATHLU'R

NADOLIG

Brynhawn Mawrth, Rhagfyr 21 ain
rnwvnhaodd plant y pentref eu te
parti Nadol ig a oedd wedi ei
drefnu gan y mamau. Yr oedd y
Festri wedi ei haddurno'n
addas
ynghyd
choeden Nadolig hardd
a dderbyniwyd
fel arfer trwy
haelioni Mr. W.H. Griffith, Llys.
Talwyd ymweliad gan Sian Corn
ae wedi ei gyfarch
ar gan,
dosbarthodd
anrheqion i'r plant i
gyd. Yn ystod
y prynhawn
canwyd
nifer
0
garolau
a
chaneuon
Nadolig
a chafwyd
ltawer 0 hwyl a sbri gyda chwaraeon amrywiol. Am saith o'r gloch
yn
y
Capel,
cynhaliwyd
y
Gwasanaeth
Carolau Blynyddol
dan nawdd yr Ysgol Sui a'r
Gobeithlu. Agorwyd drwy weddi
gan y Parch. S.O. Hughes ac
'roedd
y
darlleniadau
o'r
ysgrythur
yng
ngofal
Mrs.
Gwyneth
Evans,
Mrs. Jennie
Roberts,
Mrs, Shirley Roberts,
Miss A.M. Williams, Mri. R.W.
Evans,
Elfed
Roberts,
Islwyn
Williams, Bertie Roberts a Gwilym
W. Williams. Canwyd pump 0
garolau gan barti 0 blant wedi eu
hyfforddi gan Mrs. L.P. Williams
ac ymunodd y gynulleidfa yn y
gweddill o'r Mawl. I gloi'r noson
perfform iwyd
chwaraegerdd
Nadolig "Gwyl
y Geni" gyda
phlant yr Ysgol Sui yn cymryd
rhan dan ofal Mrs. Shirley Roberts
a Mrs. L.P. Williams. Nos Fercher
Rhagfyr 22ain bu nifer 0 garedigion a phlant y Gobeithlu
0
gwmpas y pentref yn canu carolau.
Casglwyd y swm 0 £13.02.

a

YNGWELlA
'Rydym yn falch 0 ddeall fod Miss
Mair Evans, Ty'n Buarth wedi
gwella yn dda ar 81 triniaeth yn
Ysbyty Man ac Arfon Bangor.
Dymuna Mair ddiolch i berthnasau a chyfeillion
am bob
arwydd 0 garedigrwydd tra bu yn
yr ysbyty ae wedi dychwelyd
gartref. Dymunwn wellhad IIwyr a
buan hefyd i Mrs. Pat Jones, Cae
Coch sydd gartref erbyn hyn o'r
ysbyty. Gobeithiwn ei gweld cyn
bo hir yn 51 wrth ei gwaith yn
Ysgol y Babanod.

lLONGYFARCHION
i Mr. Myfyr Evans Jones, 15
Belmont Avenue, Bangor (mab y
diweddar
Mr. Goronwy a Mrs.
Eifiona Jones, Bron Eryri) ar ei
ddyrchafu i swydd "Second Man"
ym Mane 8arclays yn y Bala. Mae
Myfyr eisoes wedi dechrau ar el
ddyletswyddau
newydd,
ac
eiddunwn pob Itwyddiant iddo af
a'i deulu pan symudant i fyw i'r
8ala maes 0 law.

CROESO
Llawenydd yw gweld Mrs. Jennie
Hall
wedi
dychwelyd
0
Blas-y-Coed I Bangor i'w chynefin
i'r Cytir, sydd erbyn hyn yn
adeilad tipyn gwahanol i beth
oedd
amser yn ai, wedi ei
adnewyddu yn hyfryd. dros ben.
Boed i Mrs. Hall, sydd newydd
ddathlu ei phenblwydd yn 86 oed
fwynhau lIawer blwyddyn eto yn
ein plith. Croeso hefyd i'r ieuengaf un yn y pentref atom sef Paul
Anthony, baban a anwyd i Mr. a
Mrs. A. Jones, 5 Tremeilian,
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ddechrau
derbyniol
Christine.

fis Rhagfyr
iawn gan

a brawd
Janet
a

Y GYMDEITHAS
Mae'r gymdeithas
yn parhau i
fynd yn ei blaen yn dra IIwyddPARCH. G. JOHN OWEN
iannus a threuliwyd noson ddifyr
PENISARW AUN
ac
addysgiadol
lawn
yng
,
nghwmni'r Dr. Eirwen Gwynn nos' GANED y Parch. G. John Owen yn "Nhy Newydd", Penisartau, lonawr 6ed. "Troi at y Tir"
waun yn fab hynaf i Mr. a Mrs. Griffith Owen. Yr oedd ei dad
oedd testun
ei darlith.
Trwy
gymorth darluniau, adroddodd ei o Sir Fon - Guto Trefarthin, fel y gelwid ef yn y chwarel. Yr
oedd ei fam yn un 0 deulu'r 'Glasgoed'. Pan yn faban dywedhanes hi a'i theulu yn gadael
odd ei dad am Griffith "Gweinidog Wesle fydd hwn", ond ni
Llundain chwarter canrif yn 51 a'r
bu son am y peth wedyn gan fod deuddeg 0 blant yn y
dyhead brwd oedd yn eu calonnau
am ddychwelyd i Gymru. Troi at cartref.
y tir i Efionydd fu'r canlyniad a
Symudodd y teulu j fyw i'r Waen a chafodd y plant amser hapus
chartrefu yn Nhyddyn
Cwcallt,
iawn yn chwarae yng "Nghors yr Hendre" ac wrth Ian Ffynnon Cegin
Rhoslan. Yr oedd yn werth bod
Arthur.
yn bresennol i glywed trafod maes . Ym 1904 daeth Griffith 0 dan ddylanwad y Diwygiad a daeth yn un
mor ddiddorol a phwysig hynny
o'r pregethwyr mwyaf trwy Gymru. Ef oedd un o'r rhai cyntaf i
mewn dull mor hamddenol
a ddarUedu gwasanaeth ar y radio a chafodd delegram gan Uoyd George
fore Uun yn ei longyfarch.
chartrefol.
Yr oedd yn ysgrifennu colofn Gymraeg i'r Town Talk, papur Bae
CYFARFODYDD GWEDDI
Colwyn. Bu farw ym 1935 yn hanner cant oed ac yntau yn weinidog
Parhawyd y traddodiad 0 gynnal
ym Mae Colwyn.
cyfarfodydd
gweddiau ddechrau
Mae ganddo dri 0 blant a phedair chwaer a Uawer 0 deulu'r 'Glasgoed'
blwyddyn gyda dau gyfarfyddiad.
yn dal i fyw ym Mhenisarwaun.
Cymerwyd rhan nos Lun lonawr
Dyma ei ysgrif ar y Nadolig tua'r flwyddyn 1895.
10fed gan Mri. G.W. Williams,
R.W. Evans a Miss A.M. Williams.
ffodus y flwyddyn honno. Ar 81 y
NADOLIG YN Y PENTREF
Diweddwyd
gan Mrs. Gwyneth
seremoni 'gwneuthur
cyflath a'i
brofi' ii'r plant i'w gwelyau i
Evans. Nos Fawrth
'roedd y
Pan oeddwn yn fachgen byddwn
cyfarfod dan ofal y Parch. S.D. yn arfer ag edrych ymJaen am hen
ddisgwyl y tad Nadolig. Y mae
Hughes, Mri. Islwyn Williams a Wyl y ~Nadolig am wythnosau.
gennyf
gof
plentyn
am
ei
Bertie Roberts. Llywyddwyd
y Dyma Wyl y gwyliau i blant y
ymweJiadau.
Byddwn
yn cael
ddau gyfarfod
gan Mr. Elfed pentref
ac j'r pentrefwyr
oU. rhyw
ychydig
gnau, afal, ac
'orange'. Y mae plant heddiw
Roberts a'r organyddes oedd Mrs. Noson ddiddorol iawn ydoedd y
dipyn yn well allan, nag oeddwn i
L.P. Williams.
nos cyn y Nadolig. Dyma'r noson
pan yn blenryn. Cofiaf fel y
CLWB IEUENCTID
y byddis yn gwneuthur 'cyflath'.
byddwn yn deffro'r bore ac yn
Agorir y Clwb yn y pentre nos Ymgasglai teulooedd, yn rieni a
rhuthro
am fy hosan a balch
Lun lonawr 31. Cynhelir y clwb phlant ar yr amgylchiad diddorol
oeddwn 0 weld ei chynnwys. Yr
yn Festri'r
Capel. Mae clwb hwn. Byddai'r cariadon hefyd yn
oedd ei chynnwys yn amheuthun i
ieuenctid ym mhob pentref yn y cyfarfod i wneuthur 'cyflath', a
blentyn chwarelwr yr adeg honno.
dalgylch erbyn hyn.
byddai y Ueill oedd yn ddi-gariad
Treulio'r bore i edrych ymlaen am
,...
..... yn ceisio drysu eu hwyl.
• •

a

y ClnlO.

Clywais fod cwpl wedi trefnu 1
NOFEl lEOl NEWYOO
wneu thur Icyflath' mewn cegin
allan a berthynai i un o'r ryddynN EWY DO ei chyhoeddi wyr. Clywodd Ilanciau direidus y
fro am y trefniant, a ffwrdd
hwy
nofel gyffrous ddiweddaraf
John E. Williams, IIGwynt i tuag yno. Y peth cyntaf a wnaethOen" - wedi ei Ileoli yng ant ydoedd dal y ceiliog, a'i
ollwng drwy gorn y simddai pan
Nghaernarfon
a Dyffryn
llanberis.
Mae vledi ei oedd y crochan ar y tan. Daeth y
hwnnw i lawr gan gario
hysgrifennu hefyd
lafar gwalch
gydag
ef fwg a huddugl
y
gwlad y Dyffryn.
simddai, er mawr ddychryn
i'r
cariadau druain.
Cyhoeddir "Gwynt i Oen"
Profedigaeth wah an 01 a gafodd
gan Wasg Gwynedd ac mae fy ewyrthr
wrth
wneuthur
eisoes yn y siopau. Ei phris
I cyflath'.
Penderfynnodd
ei
75c.
wneuthur yn wed dol gynnar yn yr
.... -----------... hwyr. Cefais i a'm chwaer ein
gwahodd
yno gan y plant. F'
ewyrthr oedd yn gofalu am droi'r
cyflath yn y croehan. Hen simddai
fawr oedd yn ei dy ef, a bonne
bob amser yn dywyll. Defnyddiai
'gannwyll er mwyn gwetd yn iawrt_
gyflwr cynnwys y crochan. Drwy
rhyw anffawd syrthiodd y llwy i'r
erochan berwedig, ac yn ei wylltineb
goUyngodd
f'ewyrthr
y
gannwyll i gadw cwmni iddi, ae i
wneud pethau yn waeth ceisiodd
achu b y gannwyU. a rhoddodd ei
law yn y berw poeth. Yn ei wylltineb cydiodd
yng nghlust
y
crochan a thaflodd ef a'i gynnwys
i ganol y cae.
Rhuthrodd
y plant i gyd, ond
,..
buan y gwelsom nad oedd gwer
cannwyU yn ~eUa dim ar gyflath:
Nl tu yno son am gytlath y
Nadolig
hwnnw,
a dibynnai'r
Y Parch. G.John Owen
plant ar drugaredd
rhai mwy

a

sr

Syml ydoedd y cinio, er hynny
mae genny " atgofion bapus iawn
amdano. Rhyw deimlad 0 ddigon·
oldeb iach ar 61 profi'r danteithion na ddeuen ar y bwrdd ond yn
flynyddol.
Bvddai
rhai
o'r
pentrefwyr yn ddigon ffodus er
hynny i gael hwyaden neu geiliog
canys byddai rbai ohonynt
yn
magu yr adar hynny.
Byddai
ewyrthr brawd i mam yn arfer ac
aberthu ceiliog ar yr Wyl. Cofiaf
fy mod unwaith pan yn bur
fychan yn ei gynorthwyo i ddienyddio
hen geiliog "Plymouth
Rock" mawr. I mi y rhodded y
gwaith 0 ddal yr aderyn er mwyn i
f'ewyrthr
gael torri ei ben. Yr
oedd popeth yn baro~y blocyn
pren a'r gylleU fawr i lawr gan
wahannu'r pen oddi wrth y ceiliog
yn dwt ar y bloeyn. Yna daeth y
gyUell fawr I lawr gan wahannu'r
pen oddi wrtb y corff mewn
eiliad. Gollyngais innau'r ceiliog
ac er fy syndod a'm dychryn
dech reu odd ei gwadnu hi am y
drws gan redeg yn wyllt heb yr un
pen. Edrychais i ar f'ewyrtbr ac
yntau arnaf innau, yr oeddym ein
dau wedi dyehryn bron cymaint
a'r ceiliog y torrwyd ei ben.
Cawsom
ef yn farw ychydig
lathenni o'r man y deinyddiwyd
ef. Treuliais bellach lawer N adolig
yng ngwahanol
drefi
Gogledd
Cymru
ond
ni
threuliais
ddifyrrach un nag a dreuliwyd yn
fachgen yn y pentref dan gysgod
yr Wyddfa a'r Elidir yn Sir
Gaernarfon.

•

DIOLCH
Dymuna Mr. a Mrs. Robert
Hughes, 7 Stryd Siarlot ddiolch
yn gynnes iawn i'w teulu a'u cyfeillion 011 am y lIu 0 gardiau ac
anrhegion
a
dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu Priodas
Ruddem lonawr 1af.
Dymuna
Mr.
Richard Jones,
Glasfryn a'r teulu ddiolch yn ddiffuant iawn i berthnasau, cvfeillion a chymdogion am eu caredigrwydd a'u cydymdeimlad
hwy
yn eu profedigaeth.

a

CLWB METHEDIG ERYRI
Cynhaliodd
Aelodau y Clwb
uchod eu cinio Nadolig yng
Ngwesty Llyn Padarn Llanberis
Rhagfyr 20ed. Roedd chwech o'r
aelodau yn bresennol, un teulu
wedi cael profedigaeth a phedwar
o rai eraill ddim yn teimlo yn
ddigon da i ddod i'r cinio. Cofiwn
atynt 011. Nid oedd Mr. Oswyn
Rees,Arolygydd Rhanbarth Arton
o'r Gwasanaeth Gymdeithasol, yn
bresennol oherwydd galwad arall
ac fe ymddiheurwyd ar ei ran gan
Miss Marion Hughes. 'Roedd yr
adloniant yng ngofal y Gwasanaethyddion Cymdeithasol. Y prif
9ystadleuaeth oedd "Sion a Sian"
dan ofalaeth Miss Marion Hughes
a Mrs. Myra Thomas. Cystadleuwyr oedd: Mr. a Mrs. E.R.
Williams, 11 Rallt Goch, Mr. a
Mrs. G. Owen, Maes Padarn, Mr. a
Mrs. W. R. Jones, Gyrrwr y Bws
Methedig a'i wrafg. Cafwyd hwyl
iawn. Mr. W. Huxley Thomas,
Bryn Myfyr, Stryd Newton oedd
y cyfeilydd a rhoddodd ddetholiad o'i waith ei hun ar y piano.
Cyfeifiodd hefyd i Mr. George
Morris, 18 Glan Moelyn, Llanrug.
Dywedodd y Cadeirydd ei fod
wedi cael rhodd 0 arian gan gyfaill
i'r Clwb a oedd yn dymuno aros
yn ddi-enw. Rhoddion y raftl
oedd Sheri: Mr. e.l. Thomas,
Cadeirydd; Tin Bisgedi: Matron
A.M. Jones, Llywydd; Boc Sioclet
: Aelod o'r Pwyllgor, Mrs. Helen
Morris. Yr enillwyr oedd: Mrs.
M.E. Jones, Rhes Victoria; Mrs. K.
Williams, Oerwen Oeg a Mrs.
Megan Pritchard, Snowdon View,
Llanrug. I gloi cafwyd araith gan y
Llywydd
Matron A.M. Jones,
SRN (Ret) Ardwyn, Ffordd Capel
Coch ac yn ei haraith
fe
gyfeiriodd at y gofal a charedigrwydd a chymorth oedd angen
ar y methedig ac hefyd gair 0 glod
i Mr. W.R. Jones,gyrrwr y bws,am
ei ofal parhaol am y methedig.

CYDNABOD
Dymunaf ddiolch yn gynnes iawn
i bawb a fu mor garedig wrthyf
mewn gair a gweithred yn ystod
fy arhosiad yn Ysbyty Bryn
Hyfry.d. Bu pob gair caredig yn
gymorth ac yn galondid arbennig i
mi.
A.Owen,
Bron y Graig.

YR WYTHNOS WEDDIAU
Cynhaliwyd Cyfarfodydd Gweddi
fer arfer yn ystod yr wythnos
gyntaf
o'r
flwyddyn
yn y
gwahanol eglwysi. 0 dan nawdri y
Cyngor Eglwysi, cafwyd cyfarfod
gweddi 0 dan ofal gweinidogion y
cylch ar nos Fawrth. Ar nos

Fercher' cafwyd cyfarfod gweddi 0
dan ofal y gwragedd ieuainc yng
Ngorffwysfa
i ofalaeth Capel
Coch, Preswylfa a Gorffwysfa.
Caed pregeth ar nos lau yn eglwys
Jerusalem (A) gan y Parch. Trefor
Jones, Caernarfon.

BRVSIWCH WElLA
Dymunwn adferiad buan i bawb
o'r pentref sydd wedi bod yn wael
yn ystod y mls diwethaf.

CINIO YN Y CABAN
Ddydd
Llun cyn y Nadolig
cafwyd cinio Nadolig ardderchog
yng Nghaban Aberdaron sydd
uwchben Llyn Llanberis. Darparwyd y cinio'n ardderchog gan
Alwen, Phillis, Joan ac Anti Mary.
Wyth yn unig oedd yn y cwmni
difyr. Dywedwyd y Gras Bwyd
gan Hugh Bara. Canwyd carolau
gan Harry, Bob, Allan a Hugh
Tate. Cafwyd y cinio wrth olau
tair cannwyll a oedd ar y bwrdd a
thynnwyd
cracars. Roedd y
canu' n fendigedig.

UNDEB YNG NGHRIST
Cynhal iwyd cyfarfod arbennig 0
dan
nawdd
Cyngor
Eglwysi
Llanberis j weddi'o am Undeb yng
Nghrist yng Nghapel Coch nos
Fawrth, 18 lonawr. Cymerwyd
man gan y Parchedigion George
Sewer ac Alun Jones. Traddodwyd y bregeth gan y Tad
McNamara.
Llywyddwyd
y
cyfarfod gan Weinidog yr eglwys.
Cyfeiliwyd
gan Mr. Huw Peris
Pritchard a Mr. John Davies oedd
arweinydd y gan. Gwnaed casgliad
at Gymorth Cristnogol.

llONGYFARCHION:
i Alan Roberts (o Newton gynt)
a'i briod ar enedigaeth eu merch
Ffion ar 12 lonawr yn Ysbyty
'Caerdydd, ac i Taid a Nain (Mr.
Mrs. Idwal Roberts, Stryd Newton

a

CYFARFOD

gafwyd
yng
Nghymdeithas
Lenyddol Eglwysi M.C. Llanberis
nos Lun, 17 lonawr. 'Roedd y
noson yng ngofal Mrs. Dilys
Baylis a John Owen. Cafwyd nifer
o hen gelfi hynod 0 ddiddorol a
sgwrsio difyr. Diolchwyd i bawb
gan J.S. Thomas. Nos Lun 31
lonawr
yng
Nghapel
Coch
disgwyl ir y Parch. O.J. Pritchard
Llanfairfechan
i roi hanes ei
ymweliad
~
Phatagonia
y
gwanwyn diwethaf.

CRONFA GOFFA
WMFFRA ROBERTS
SOc: Miss A.C. Williams, Nefyn.
£1.00:
Ifor Will iams, Pencsenewydd;
Dafydd
Williams,
Pwlfheli; Dorothy Williams, Llanberis. Mrs. M. Rowlands, Llanystumdwy; John a Nancy, Llan[fairfechan: Mr. a Mrs. I. Benjamin
Llanfairfechan; Moses Williams,
Pontllyfni;
RT
a MWJ 0
Benygroes;
Oafydd
ldriswvn.'
Bangor.
I
I
£2.00: Mrs. JE ac Angharad Rhys,
COLlED
Mrs. L.B. Jones,
Collodd Llanberis un arall o'i Caernarfon;
Carmel; Miss E. Jones Nebo, Emyr
phobl weith gar ym marwolaeth
Price, Bethel.
Mrs. Margaret Ellen Owen, Fflat
68, Maes Padarn. Bu farw ei gwr, £3.00: 1010 ac Olwen Llewelyn,
Mr. Owen David Owen, ugain Llanrug; Mrs. Gladys Roberts,
mlynedd yn 01. Gwraig siriol iawn Penygroes.
oedd Mrs. Owen a chanddi lu 0 £4.00: Eurig a Gillian Wyn, Waungyfeillion yn yr arda!. Ar hyd ei fawr.
hoes bu'n aelod ffyddlon 0 Gapel £5.00: Pwyllgor Rhanbarth D.
Dinbych; Wil a Siw Roberts, LlanNant Padarn. Am flynyddoedd
dwrog; Mrs. Gweneirys Jones,
lawer bu'n Drysoryddes Sefydliad
Mrs. M. Williams,
y Merched yn LLanberis ac yn Waunfawr;
aelod 0 Gor Merched Llanberis Waunfawr; Silyn a Nerys Parry,
a fu'n cystadlu mor IIwyddiannus. Penygroes; Mr. a Mrs. 1010 HuwsRoberts, Waunfawr; Mr. a Mrs. H.
Cydymdeimlir
yn
fawr
i'r
merched Lena a Jenny, a'r mab Parry, Llanfairfechan; Robin a
May,
Caernarfon;
Oafydd
a
Emrys, y wyresau Gwyneth a GillIwan;
Dennis Jones,
ian a'r 'Nyr Gareth, a'r teulu oil Marion
Pontllyfn_i.
yn eu profedigaeth.
£10.00: Cangen Felinheli; Wm. M.
Povey,
Garnodolbenmaen;
Pwyllgor Rhanbarth Mon; Nerys
ac Elin Angharad; Pwyllgor RhanYn 01 arolwg a wnaed ar y cyd
'gan y 'Farmer's Weekly' a 'Wom- barth Ceredigion.
an's Realm" mae tarws yn costio £20.00; Cangen Cricieth; H .A.
tua 3c y pwys i'w cynhyrchu a Roberts, Pontllyfni.
thua 12c y pwys i'w prynu yn y £25.00: Robyn a Gwenan Lewis,
,siopau. Mae'r 9c 0 wahaniaeth Nefyn; Cangen Porthmadog.
yn mynd i boced y cyfanwerth- £100.00: A.W. Williams, Pwllheli.
•
wyr a • r siopwyr.
•
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Y n Jerusalem (A) Pentrecastell
ddydd Mercher 19 lonawr, sefydIwyd ac ordeiniwyd
Mr. H.J.
Hughes, Tregarth yn Weinidog ar
yr eglwys. Llywyddwyd cvtarfod
y prynhawn gan yr Athro. D.R. ap
Thomas, Bangor. Anerchwyd gan
y Parch. Brifathro
R. Tudur
Jones, Bala-Bangor. Cafwyd hanes
yr alwad gan Alun Roberts a
thraddodwyd yr Urdd Weddi gan
y Parch. John Gwilym Jones,
Bangor, a'r cyngor gan y Parch.
Athro Alwyn Charles, Bala-Bangor.
Cyflwynwyd
ef gan Y Parch.
leuan Davies, Caernarfon, John
Pritchard, Llanberis a Miss Enid
Jones, Penmaenmawr. Croesawyd
ef ar ran eglwysi'r ardal gan
Thomas Evans, Robert Lloyd a'r
Parchedigion George W. Brewer,
Alun Jones a John Owen. Yn yr
hwyr cafwyd pregeth gan y cvnweinidog y Parch. Gareth H. Watts
gyda'r gweinidog newydd yn
lIywyddu. Da oedd cael gweld y
cyn-weinidog yn 81 yn Llanberis
ar ei dro, a chael dymuno'n dda i'r
gweinidog newydd fel gweinidog
rhan-amser yn ein plith.

•

amgelr
law rhagorol

twlENGELFI
Noson 0 ddyfalu ynghylch hen
bethau a sgwrsio amdanynt a
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i Harvey Smith a hyd yn oed y

PRIN fod angen cyflwyno Mr. Richard Hughes Jones, Ffenn Bryn
Afon, Uanrug i ddarllenwyr yr Eco. GWyr pawb mai Die Wya' oedd un
o'r rhai eynta! yn yr udal i gadw ieir mewn batri er mwyn cynyddu eu
cynnyrch, Be adeiladwyd cwt anferth ar 01 y Uall ganddo fel yr ehangai
ei fusnes. Yn witt bu cymaint a hanner can mil 0 ieir yno ar un adeg;
ond lleihau wnaeth eu nifer yn ddiweddar fel yr a'r busnes i lawr.
Daeth diwrnod pan sylweddolodd Mr. Jones fod gormod 0
gytiau ieir ganddo, a phan fo cwt
. .
df dd
ierr yn mesur can troe re
a
h anner 0 h y d a d eg troe df edd ar
hugain 0 led yn mynd yn wag,
'd oes on d d au ddewi
ei
ewis - r haid
aI
el
dd ymc h we Iy d
neu
wneu d
defnydd ohono.
Ateb Die Wya' oedd clirio'r lle
o'r holl gelfi magu ieir, torri drws,
un anferth yn un
talcen ac
adeiladu stondin wylio wrth y
llall. Prynu can tunnell a harmer
o dywod wedyn a'i ledaenu ar y
llawr a hysbysu yn y papura'
newydd fod cyfleusterau ar gyfer
neidio ceffylau ar gael yn Llanrug.
'Doedd 0 erioed wedi neidio
ceffyl, a gwyddai nad oedd fawr 0
neb arall yn yr ardal a phrofiad o'r
gamp ychwaith,
ond gwyddai
hefyd fod adeilad o'r un fath yn
Nhrefor, Sir Fon, a bod neidwyr 0
bob cwr o'r wlad yn heidio yno.
Aeth ei fab ari i adeiladu'r
clwydi neidio a threfnu'r adeilad,
ac erbyn yr agoriad swyddogol ar
y ged 0 lonawr 'roedd y lle yn

•

Ni dderbynlwyd yr un cynnlg 8r en wi
aelodau tim 'Wolves' Llanberia 1921
yng nghystadleuae1h y Nadollg, ond
dae1h lIyttlyr I law ynglyn a'r tim 0
Fettlel
a ddangoswyd
yn mifyn
Rhegfyr o'r Eco, a hwnnw, goellwch
ch i 0 Lerpwl.
Mr. Owen R. Thomas, Gwern Alun,
Battlel (gynt) oedd yr awdur 8C mae'n
byw yn Lerpwl ars blynyddoedd lawer
ballsch. Mae'n 86 mlwydd oed, 8C yn
•
eith rladol 0 falch o'i gysylltiad
a'r
ardal. Bydd yn treullo el wyllau ym
Memel bob mls Awst. Mae'n ewythr i
M,... Elizabeth Evans, Blaen Pare 8 hI
fydd yn gyrru'r Eco Iddo bob mls.
"Fel hyn yr oedd peth80," meddai
Mr. Thomas yn el Iythyr, "tynnwyd y
lIun tua 1913. 'Roeddynt yn chwarae
ar
. g8e yn per1hyn I fterm Glenrafon Llwyn Bedw 8r y chwlth iddo a
chyfarbyn i ble mae Tal Cae 'Man."
Nid oedd cvnghrelr Iddynt I chwarae
ynddi, ond byddal dlgon 0 gyfle i
chwarae yn y CyI1Bdlaethau a gynhelld 0 gwmpas y Ilr.

edrych fel yr Empire Pool yn
W bl
ith I d ddo i
~mdi ey, a sadl c wy Dynth o.lfw
ner 0 mewn wy res. ae ru er
dd'a I gysta dl u a b u I n gy farf 0 d
h
d 1 ddi
yno 0 ~
iannus. .
I
•
, Y SuI diwethaf, y 23a1n 0 r rms
roedd oddeu ru hanner cant 0
ffyl
b
dl b d
ge
au yno, a u cysta u rw
0 unarddeg
yn y bore, hyd at
bedwar yn y prynhawn.
Roedd y

Ymarfer dros y c/wydi ar y cee
eyn mentro i'r erine.
cae y tu 01 i'r adeilad yn llawn 0
neidwyr yn cynhesu eu eeffylau
tros y naid ymarfer eraill yn
disgwyl wrth y drws am eu tro yn
yr arina a channoedd 0 bobl leol
wedi dod yno i wylio.
Ymhlith y cystadleuwyr bum yn
siarad
rhai 0 ganolbarth Cymru,
rhai 0 Glwyd ac un eneth fach
oedd wedi dod yr holl ffordd 0
Fanceinion
yn un swydd
i'r
eyfarfod yma.
Gwelwyd cystadlaethau
neidio,
o safon uchel, a rhai 0 bob oed yn
dangos eu dewrder. Bu cystadleuaeth
neidio
a'r ceffyl yn
ddi-gyfrwy, a ehliriwyd y llawr ar
gyfer gymkhana.
Yn anffodus nid yw'r adeilad yn
addas ar gyfer y ceffylau mwyaf,
ond mae eynlluniau mewn llaw i
ehangu ei led i hanner can troedfedd. Pwy WyI na welwn rai tebyg
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Dywysoges Anne yno wedyn.
Y n y dyfodol agos ffurfir Clwb
Neidio
Ceffylau
Bryn
Afon,
gyda'r gobaith 0 gael cystadlu yn
erbyn clybiau o'r un math. Ar hyn
o bryd mae croeso i unrhyw un
fynd a'i geffyl yno i ymarfer, ac
mae Mr. Jones yn bwriadu cyflogi
hyfforddwr,
gan obeithio ennyn
diddordeb plant a ph obl yr ardal.
, Mae'r adeilad ar gael i'w logi gan
unrhyw glwb neu gymdeithas a all
wneud defnydd
ohono.
Mae'n
rbaid eofio mai tywod sydd ar y
Ilawr ac efallai mai anfantais
fyddai hynny ichwarae pel droed,
dyweder, arno. Ond gellid ei
ddefnyddio i ymarfer a byddai'n
lIe delfrydol i gyfarfodydd megis
campau dan do, sioe gWn, a llawer
o weithgareddau eraill,
Mae lle yn y stondinau gwylio i
gymaint
a
banner
cant,
a
ehyfleusterau
ar gael i wneud
paned a bwydydd ysgafn.
Mae Mr. Jones wedi paratoi
campfa
dan
do
ardderchog
yn ardal Eco'r Wydd[a . Hyderwn y
byddwch
chi. y bob! leol yn
gwneud defnydd ohoni. Mae eraill
o'r ru allan yn siwr 0 wneud!

Ennlydd cysttK/ltJUHth Y CtJffyl.u
rhwng 12-2 a 13-21Iaw. Sharon
Jones 0 Landdeusan t.

Llanrug

Disgwy/ am eu tro yn yr arina
"Y tro diwethaf y gwelais hwy yn
chwarae oedd mewn cystadleuaeth yn
Llangefnl - chwarae yn dda lawn ond
ddlm yn ennlll, "
Chwalwyd y t1m pan ddaeth y rhyfel
byd
eyntaf,
a chollodd
pedwar
ohonynt eu bywyd."
Dyma fel mae Mr. Thomas yn cofio'r
tim - y rhes gefn o'r chwlth I'r dde:
Mr. Morgan o'r FeUnheli - yn helpu'r
reffarl; Ben Griffith - Wenallt gynt.
Now Jones Gro.,'on;
Tom Jones,
Capel Seion; Foulk - brawd Mrs.
Thomas, 13 Bro Rhos; Isaac Parry, Will
Foulk.
Rhes f1een: Robin John Williams; Wit
Dafydd, Fron Heulog; Evan Huw, Pare
y Wern; William John Griffith; un 0
Gwm-y-Glo sydd wrth a' ochr - 'dydl
Mr. Thom. ddlm yn cofio _I _nw. 8
Mr. Owen Thomas ei hun sy'n sefyll ar
y dde. Fo oedd y reffar.
a'r
hyfforddwr.
Eln diolch a'n lIongyfarchladau I Mr.
Thomas ar el gof arbennlg a'i sylwadau
caredlg am Eco', Wyddfa . 'Awy'n slwr
y maddeulr i ml am anfon gwobr
cystadleuaeth y Nadollg Iddo.

" DAN 18 OED LLANBERIS
TIM
CWPAN CYMRU
LLANBERIS 0 RHYL 6

Llan
Dechrau aiomedlg I'r mla gan golll yn
.rbyn Pilkington, Llan Elwy yn allchwarae trydydd rownd Cwpan lau
Gogledd Cymru. 3 - 2 oedd y tgOr.
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lonawr 15
LLANBERIS 3 COED MAWR 2
Gem anghyffrous a chwarae bier o'r
ddwy
ochr.
Ray Harding, John
Pritchard a Gwilym Williams yn Igorio.
lonawr 22
MOUNTAIN RANGERS 4
LLANBERIS 2
..
Uanberls sgorlodd gyntaf yn V gem
yma drwy Iwan Evans, ac yn wlr
'roedd graen ar eu chwarae - yr holl
dim yn ymosod - ond efall81 mal'r
pwyslals yma fu'r rheswm I'r Rangers
590rio dwy cyn yr egwyl. Gallal
Llanbir fod wedl el gwneud yn gyfartal
yn yr ail hanner petal eo saethu am y
gal yn well. Er yr holl bwyso ar gal y
Rangers, y nhw aeth ymlaen eto gan
,gorio ddwywaith. Bu Emyr Roberti
yn IIwyddiannua c.yn ddlwedd y gem,
ond
'roedd
amddlffyn
caled
a
gwrthdaro
cyflym y Rangers wedi
ennill y gem erbyn hyn.

lonawr 1st
LLANRUG 4 MOUNTAIN RA~GERS
4
Gem ragorol, gyffrous a'r canlynlad
yn ansicr hyd at y dlwedd. Ernie
Talbot (2) Hefln Pritchard a J.G. Jones
vn sgorlo i Lanrug.
lonewr 8ed
LLANRUG 3 COLEG NORMAL 1
Hon yn gGm eithriadol 0 dds eto, a
dau neu dri 0 hogls lIeol yn nhim y
Normal yn creu mwy 0 ddlddordeb
ynddi.
Ernie Talbot, John G. Jones ac
Aneurin Roberts I Lanrug a Howyn
Jones (0 Lanberls) yn ymateb I'r
Normal ym munudau ola'r gem.
lonawr lS.d
PORTHMADOG 4 LLANRUG 3
Llanrug yn chwarae fel tim ar chwal,
a phetal'r Port wedi agorio pedalr arall
fyddai ganddynt ddlm cwyn 0 gwbll
Bu Llanrug yn hynod 0 Iwcus I'w
gwneud yn gyfartal hanner amaer. J.G.
Jones yn methu ciclo'r bel 8C yn el
chodi eto'l benglln dros ben y golgeidwad.
Yn
yr
ail
hanner
sgoriodd
Porthmadog
chic gosb ond claem
Llanrug yn gyfartal eto, - J.Smittl yn
sgorio y tro hwn .
and 'doedd dim atal ar flaenwyr Port
ac mewn cyfnod 0 chwarae da lawn,
cawsant ddwy gal arall i wneud y gem
yn saft.
Oechrau
gweddol
I'r flwyddyn
newydd - 3 phwynt yn unig allan 0
dslr gem. a'r bencampwrlaeth
yn
lIithro ymhellach o'u 9afael.
'Doedd dim gin, gan Lanrug ar yr 22.

a

Yn Llanberi, ar y eyntaf 0 lonewr,
a'r Rhyl yn chwar ... dee dyn yn unlg,
ond 'roedd y rhain yn fwy na dlgon'
roi ewelr lawn I'r hogla lIeol.
'Doedd dim patrwm
0 gwbl IIIr .....
------------chwarae LI.nberis, 8 IIlnen 01 y Rhyl
TIM Y GYNGHRAIR
yn dello'n gyfforddul i phopeth oedd
ganddynt i'w IIVnnig.
MAE Hugh Hughes, Ken Jones a Nigel Hardwidge 0 dim Llanrug a Ray
'Does ond un gystadleuaettt a, 0.
Harding, Barry Pitts a Ken Evans 0 Lanberis wedi eu dewis yn y tim i
Iddynt bellach. Byctdant yn Imddiffyn
gynrychioli Cyngbrair Arfon yng ngbystadleuaetb Tarian Tucker.
Cwpan Pent y Fedwen yn arbyn
Credir ar hyn 0 brvd y bydd eu gem gyntaf ar gae Llanrug rhywdro
Botwnnog yn Llanberls y Sadwm
yn Chwefror.
nl.lf. Pob 'we Iddynt.
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