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DISCOS a chyngherddau mewn hen gwt ieir yn yr ardaJ!
Syniad anarferol a ddaeth yn ffaith yo ddiweddar drwy lafur
caled aelodau a chyfeillion Cor Meibion Caernarfon.
Cynigiodd Mr R. Hughes Jones, Ffann Bryn Afon, Llanrug hen gwt
ieir (sy'n adeilad reit sylweddol) iGor Meibion Caernarfon (Ferodo) i
gynnal nosweithiau disco a chyngherddau. 'Roedd stormydd y gaeaf
diwethaf wedi gadael eu hoI ar yr adeilad a bu'n rhaid mynd ati i
atgyweirio'r Ue.
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Bu criw 0 hogiau'r cor wrthi'n gweithio gyda'r nosau ar 0) eu gwaith
ac ar benwythnosau. Ar 01 dau fis, diolch i'w hymdrechion _ 'roedd y
lie yn ddigon addas i gynnal dau ddisco.
Y bwnad yn awr yw gwneud yr adeilad yn addas ar gyfer nosweithiau
difyr yn ystod y gaeaf. Er enghraifft, cynhelir Nason Ysgubor Lawen ar
Dachwedd 25 gyda Patti Dwylan ac Arwel Jones yn arwain. Nason i
godi arian ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol fydd hon. 8ydd
tocynnau ar werth yn y dyfodol agos
Dymuna Mr. R.C. Roberts yr Ysgrifennydd Adloniant ddiolch ar ran
y Cor i bobl yr ardal am eu cymorth. "Yr wyf yn deall bod ein discos
wedi bod yn Uwyddiannus," meddai, "ac yr ydym yn gobeithio gwella
ar hyn yn y dyfodol heb newid rhyw lawer ar gymeriad yr adeilad."
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Mae pob colofn yn goly9U nod y pentref.

DROS V NOD
V SWM YN Y COFFRAU

Aefodau 8 chyfeillion Car Meibion Caernarfon a fu'n brysur yn atgywel,'o'r
adeilad. Mae'r rben fwyaf o'r rbs! a wellr yn y Ilun yn byw ym mro'r Eeo neu yn
enedfgof 0" ardal.

Dengys y graff uchod safle ariannol pob pentref yn y fro ar 01 eu hyrndrechion i
godi arian tuag at Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon 1979. Dengys hefyd y
targedau. Uongyfarchiadau i'r pentrefi hynny sydd wedi cwblhau'r gwaith. Rhaid
cydnabod fad y dasg mewn arnbell i bentref yn un drom lawn a byrdwn y gwaith
(fel pob gwaitb gwirfoddol arall) yn syrthio ar ysgwyddau'r ychy dig. Rhaid
canmol y pentrefi bach am lafurio rnor galed gyda chyn lleied 0 gymwysterau: a
rhaid edmygu gweithwyr yn y pentrefi mawrion am eu dycnwch au dyfalbarhad i
wynebu targedau aruthrol. Pe bai pawb yn rhoi dyfalbarhad i wynebu baich
byddai'n haws cyrraedd y nod. Ymddengys y graff yma 0 fis i fis yn yr Eco er
mwyn i bawb weld eu sefyllfa eu hunain, Dichon y bydd y swyddogion perthnasol
yn rhoi gwybod i'r Eco am newidladau yn y sefyllfa ariannol, Pob Jwc gyda'r
gwaith.

O'R CYNGHORAU

RHIF 31 TACHWEDD 1978

Blaen-Parc,

Bethel,

Argraffwyd !}lin WasgGwvnedd,

Caemarfon.

Nan' Ptlrls.

Cyhoeddwyd gyds chymorth Cymdeithas Ge/fyddydsu GogJedd Cymru.

GOl YGYDD NEWYDDION CYFFREDINOL:
Twrog Jones, 23 Glanffynnon, llanrug (C'fon 4051)
GOlYGYDD
ERTHYGLAU:
Arwel
Jones, Gwen-y-Wawr, llanrug (C'fon
3719)
GOl YGYDD
NEWYDDION:
Tony
Elliott, Crud y Wawr, 8ryneglwys,
Pen isarwau n.
GOl YGYDO CHWARAEON: Dafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun.
TREFNYOO
NEWYOOION
YSGOLION:
Iwan Lloyd Williams,
Bryn Idris, Llanberis (Llanberis 515)
DYOOIAOUR
Y MIS: Miss Jane
Morris, Blodwel, Dol EIidir, Llanberis
(Llanberls 220)
FFOTOGRAFFWYR:
Ifan
Parry,
Morwel, Ceunant. (Waunfawr 321)
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669)
TREFNYOO
HYSBYSEBION:
john
Roberts, Bedw Gwynion, Llanru9.
TREFNYDO GWERTHtANT: Selwyn
Williams, Cartref, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'fon 3577)
rRYSORYOO:
Gwyn Oliver Jones,
58 Pentre Helen, Deinlolen.
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs. E. Evans, "lice," L:lanrug.
GOHEBWYR
PENTREFI:
Dyma'r
bobl i gysylltu a nhw yn eich ardaloedd
BETHEL:
Geralnt
Elis, Sycharth,
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON: Mrs. Brenda Jones,
Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAIL:
D.G.Ellis, Gweledfa,
Brynrefall (Padsrn 223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel (Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs. Gwyneth Chick,
1 Tan y Bryn, Cwm-y-glo.
DEINI0LEN: Melrlon Jones, Minafon,
Clwt.y-bont. (Llanberls 452).
DINORWIG:
O.R.Wililams,
2 Bro
Elidlr (Llanberis 671)
LLAN8ER IS:
Mrs. Sian Thomas,
Foslas, Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS:T.J. Roberts, Uys Awel
LLANRUG: Mrs. Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel, Llanrug. (C'fon 3776)
PENISARWAUN:
Leslie
Larsen,
Llygad yr Haul, (Llanberis 533)
TAN Y COEO: Miss Megan Humphreys, 4 Tal Tan y Coed (W'fawr 355)

Annwyl Olygydd,
Ty bed a fuasecn mor
garedig a rhoi'r dyddiadau hyn 0
weithgareddau Ciwb y Mamau
Bethel yn nyddiadur yr Eco bob
mis?
'Rydym yn cyfarfod yn yr

ysgol am hanner awr wedi saith ar
y nos Percher olaf 0 'r mis. Yn ein
plith. mae llawer 0 ddysgwyr
Cymraeg ac maent yn cwyno 0
go Iii tudalen y dysgwyr yn yr
Eco! Byddaf yn cael pleser mawr
o ddarllen yr Eco a chael gwybod
trwy Ddyddiadur y Mis beth
sydd yn mynd ymlaen yn y fro
o'm cwmpas.
Llawer 0 ddiolcn ichwi.
Yr eiddoch yn gywir,
Elizabeth E. Evans.
BRWYDR GWAUN GYNFI
Annwyl Syr,
Yn elch rhifyn diwethaf
soniwch am y frwydr rhwng y
Cymry a'r Seeson yng Ngwaun
Gynfi ac em y traddodiad bod y
Iladdedigion wedi cael eu claddu
mewn lie a elwid Beddau y
Chwilwyr ger Blue Peri's, Dinorwig. Y Ilecyn ydyw gwaelod y
cae 0 dan Ty Powdwr, yr ochr
dde i'r Ilwybr sy'n arwain i'r
coed a Phenbrynspio, y ddau
lecyn gwastad rhwng y Ilwybr a'r
Domen Fawr. Pan oeddwn i yn
blentyn
Iroedd Ina amryw 0
wrymiau ar ~'Yneb y tir (maent

CYFRANIADAU
Hoffai'r Eco ddiolch i'r rhai
canlynol am eu cyfraniadau
hael:
(£1) Y Parch. H. Thomas,
Llannor.
(£2) Miss Ellen Jones, Trelawnyd (gynt 0 Glanllyn).
(£2) Mrs. Sybil Williams,
Bryn Awelon, Degannwy.
(£1) Colin Davies, Chesterfield.

CLOGWYN CLIMBING GEAR
Yn 01 y Cynghorydd Pat Larsen,
mae dyfodol y gweithwyr yn
edrych yn ddiogel yn awr, wedi
cyfarfod 0 Bwyllgor Cynllunio
Cyngor Arfon ddechrau'r mis. Yn
61 pob golwg bydd y ffatri yn aros
yn yr ardal ac yn ehangu, ac ni
fydd yn rhaid symud o'r fro i
scad ddiwydiannol fel Cibyn neu
Landygai, fel yr ofnid ar un adeg.

yno 0 hyd, hyd y gwn) fel pe bs!
rhywun wed; bod yn ei draenio i
i'w sychu. Dywedai Mam, a hanai
o hen deuluoedd y dyffryn cyn
datblygiad y chwarel a mewntltisd pobl ddieithr, y byddai ei
nain (oedd yn Ferch i'r hen
Griffith
a ddatblygodd y
chwarel rhwng 1810-1860) yn TOCYNNAU BYSUS I'R
ga/w'r Ilecynnau yn Feddau y HENOED
Erbyn hyn bydd y rhan fwyaf
Milwyr. 'Rwyf yn amau'r treadodiad 8 bu blys arnaf lawer o'r tocynnau wedi eu dosbarthu.
y Cynghorydd Pat
gwaith durio ; gael gweld a oedd Dywedodd
Larsen ei bod hi wedi anfon
rhywbeth yn y traddodiad ynteu
llythyr at Mr. D.L.Jones, Prif
ai traeniau sychu tir oeddynt. Weithredwr Cyngor Arfon yn
Anodd deall hefyd paham y gofyn iddo roi cais gerbron y
cludid y cyrff, os gwnaed, tros Cyngor. Cais ydyw yn gofyn i
ddwy filltir 0 fynydd gwyllt ac Gyngor Arfon godi 'r swm a roddir
i'r henoed a'r methedig 0 £4.50 i
anodd i'w claddu.
H_ Thomas, £7.50 tel ym Men neu £10 fel
yn Nwyfor, neu
gadael iddynt
Llannor.
deithio ar y bysus am harmer
pris ar adegau arbennig.

en«,

Abergeldie,
Ffordd Buddug,
Aberystwyth,
Annwyl Syr,

Gan fy mod ar hyn 0
bryd yn gwneud gwaith ymchwil
if gwrthwynebiad if Rhyfel Byd
Nghymru, byddaf
ddiolchgar am unrhyw wybodaeth
gan eich darllenwyr am wrth-

Cyntaf

yng

wyneb~vyr cydwybodol y cyfnod
},wnnw.
as oes ,hywrai a fuont eu
hunain yn wrthw}'nebwyr, neu os
oes gan rywurl wybodaeth am wyr
a wrth..,vynebodd, Ie fydd..,vn yn
/alch 0 gIY'H.'edoddi wrt}zynt.
A fyddwc}l cystal ag an/ol'
gair i 1c)'feiriad uchod?
Diolch J'miaen llaw.
Yn g)'wir,
Aled l:.~irug.

GOLEUADAU CYHOEDDUS
Holwyd Pat Larsen ynghylch y
goleuadau cyhoeddus newydd ym
Mhenisarwaun
a Brynrefail a
dywedodd eu bod wedi dod 0 'r
diwedd, yn dilyn 15 mis 0 ohebu
a'r Cyngor Sir. Yn awr mae'r
contract yn nwylo M.A.N.W .E.B.
a hwy fydd yn gweithio allan y
rhaglen a'r manylion.

E.&E.M.
GREEN

RHIFYN NESAF
Daw', rtlifyn n818f allan

ar T ACHWEOD 30.

PENISARWAUN

Oeunydd i law'r golygyddion
priodol
erbyn T ACHWEOO 22,

Ff8n: PADARN 272
NWVDDAU GROSER
FFRWVTHAU A LL YSfAU

os gwelwch yn dda

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

CIGYDD
-

LONDON HOUSE
LLANRUG
Ff6n:
3674
PEN CIGYDD Y FROI
Yr Wyn lleol mwv.f

..

hi...
Sellig cmr.f. cigoedd
perod i'w bwyta

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHELI
Ffon : Portdinorwic 882
Perchennog : J. Evans
2

;..

FFON

NRUG

WAUNFAWR 254

Arch.bion .r gyfer
y ,t:lt.trtilt
MYNNWCH Y GORAU
A OeWCH ATOM Nil

vn flaenor yn Nhan..y-<:oed lie y
rhoddodd el oreu mewn ffyddlondob
a gwasanaeth. Gedy i alaru ar si 81
weddw a merch ynghvd
brodvr 8
chwJorydd. Cydymdeimlir a'r teulu
011 yn eu trallod. Erys el Ie yn wag
iawn yn vr ardal, ym Manton, vn
Eglwys Tan-v-coed ac yn aroennig yn
al gartref.

a

PANTOMEIM - Trefnlr bws I fynd I
weld 'Ell Babi' yn Theatr Gwynedd
ddydd lau, Rhagfyr 28 am 2 o'r gloch.
Oedollon £1.20, plant 60c. Enwau 1

cwpansd 0 de a lIunleath ysgatn wedl
ai baratoi yn y Rheithordy gan Mrs
Williams a Mrs D. Pierce, Glan'rafon.

MERCHED Y WAWR - Cyfarfu'r
gangan Hydref 10 pryd y cafwyd
noson 0 ffilmlau gan Mrs. Carys
Aaron. Oiolchwyd iddi gan Mrs Evans,
Lloc. Y lIywydd oedd Mrs. Nansl
Lovatt. Oerbyniwyd
gwahoddlad j
ymweld a changen Llangefnl ar Dachwedd 6. Enwau 1 Mrs Beth Ann Will·
lams erbvn Hydref 27.
Rhoddwyd adroddiad o'r Pwyllgor
Rhanbarth gan Mrs Beth Ann Williams.
Derbynnir enwau I'r Parti Nadolig
8r Ragfyr lOgan
Mrs Eirlys Pierce,
gyda phunt 0 ernes.
Enlllydd y raffl oedd Mrs Marian
Williams. Oiolchwyd i'r gwestwragedd
gan Mrs Ann Parry.

GWYL Y CYNHAEAF - Cynhaliwyd
gwssansethau Diolchgarwch am y
Cynhaeaf yn Eglwys Sant Mlhsngel
ar SuI, Hyd ref 8 a Llun Hydref 9.
Gweinyddwyd vr offaran fore Sui gan
y Rhaithor ac af hafyd a arwelnlai
wssanaeth y plant brynhawn SuI. Y
pragathwr gwadd yn vr Osber nos Sui
oedd y Parch. Genon Alwyn Rica
Jones, Flcer Porthmadog. Canwyd yr
Osber gan y Rhelthor ac ef hefyd
oedd yn arwain gvvasanaeth nos Lur
pryd y pregethwyd gan y Parch. F.M.
Jonas, Rheithor Llanbedrog. Yr organ·
yddion oedd Mr J.T.Morrls, Glen.
ffynnon a Miss N. Owen, Glan'rafon.
Addurnwyd yr Eglwys yn hardd iawn
gyda blodau, ffrwythau
a lIysiau.
Rhannwyd peth o'r cynnyrch ymysg y
plwytollon ac aed A rhoddion y plant i
Bias Pengwaith, Llanberls.

BEDYOOIO - Yn ystod oedfa bore
$u I Hydraf 1 yng Nghapet Mawr
bedyddlodd y gwelnldog, y Parch. W.
O. Roberts, Catherine Jane, merch fach
Mr a Mrs Richard Williams, Llanelwy.
Tald a nain yr eneth fach yw Mr a Mrs
Oswald Davies, Plas Gwyn.

RHODOION - Oerbyn,wyd rhodd 0
£5 tuag at gronta atgyweirio Eglwys
Sant Mihangal gan Mrs O. Jones,
Panrhos. Cafwyd rhodd 0 'rug' wadi
al gwneud gan Mrs W.E.Owen, Bryn-v·
Maen at wasanaeth yr Allor. Diolchwn
iddynt am eu haellonl.

LLONGYFARCHIAOAU
Lion·
gyfarchion
calonn09 i Mrs Nant
Robarts, ArweJ, Pontrhythallt ar ai
IIwyddlant yn ennUI y wobr gyntaf
mewn cystadleuaeth agored i lunio
'Storl Serch' Ymddengys y stori yn
rhlfyn Hydref 0 gylchgrawn Merched
y Wawr. Mae Mrs Roberts yn aelod 0

CRONFA'R
FYNWENT
Oerbyniwyd y cyfraniadau canlynol
tuag at gronfa Mynwent Eglwys Sant
Mihangel yn ystod y mis :- Miss
A. Jones, Mason Straet, Bangor £1;
Dlenw, Caunant £1; Miss O. JenkIns,
Meltod
£5; Dianw,
Llanrug £5.
Oiolchwn iddynt oil.

Sian Williams, Cartref, Ffordd yr
Or58f erbvn Tachwedd 10, os gwalwch
vn dda.

gangan Llanrug ac yn athrawes yn
Ysgol Gwaun Gynfi, OelnloJen.
CYOYMDEIMLIR
~ Mr Cecil
Williams, 47 Bro Rhyddallt a'r taulu yn
au profedlgseth 0 golli mam Mr Will·
iams yn Lerpwl (gynt 0 Gwm·y.glo).
CYMDEITHAS Y CHWIORYDO,
CAPE L MAWR - Agorwyd tymor y
gaeat gyda Noson Goffi. Cymerwyd y
gwasanaeth dechreuol gan Mrs Catrin
Roberts, Ty Capel. Gwnaed trefniadau ynglyn
diolchgarwch
y
chwiorydd ac anfonwyd cofion at y
rhal oadd yn methu Ii bod yn
brasennol.
Ololchwyd
hetyd
am
reddion mewn arian a nwyddau gan y
rhai na allent fod gyda ni nos lau.
Rhoddwyd y coffi gan Mrs Mai Parry,
Bryn Hali a Mrs Elizabeth Jones, Bryn
Helj a diolchwyd
Iddynt gan y
lIywydd, Mrs W.O.Roberts, Annedd
Wen. Cofiwch am y Ffair Nadollg
flynyddol sydd I'w chynnal nos lau,
Rhagfyr 7. Oiolch yn fawr.

a

•

YR WYL DOIOLCHGARWCH - Caed
cyfartodydd Dlolchgarwch bendlthlol
yn eglwysi'r ardal ddydd Sui a dydd
Llun, Hydref 14 a 15. Nos SuI daeth
cynulilad da I gyfarfod 0 dan arwainlad
y plant yn festri Pontrhythallt. Cafwyd
cyfartodydd gan y plant hefyd fore
dydd Llun yn y Capal Mawr a'r pryn·
hawn yng Nghapel Tan-y-<:oed. Yr
oadd awyrgylch gwir addoliad I'w
dalmlo ymhob un o'r cyfarfodydd
hyn a buont yn fendith i bawb oedd
yno. Gellir dweud yr un peth am y
cyfarfod a arwainlwyd gan chwiorydd
y Capel Mawr yn y prynhawn; a
hyfryd oadd gweld s~t fawr y Capal
Mawr yn lIawn 0 bobl leuainc yn
arwain mewn defoslwn gyda graen a
didwylladd calon yn oedfa'r hwyr.
Y mae'r rhaj a gymerodd ran yn yr holl
9yfartodydd yn rhy niferus i'w henwi
ond gwerthfawrogir eu gwasanaeth yn
tawr gan iddvnt fod yn gyfryngau i
ddwyn bendlth arbennig lawn I lawer.
UNOEB Y MAMAU - Agorwyd tYmor
1978-79 gyda gwasanaeth yn Eglwys
Sant Mihangel 0 dan arwelniad y
Rhelthor. De oadd gwald cynifer
wedi
dod
ynghyd.
Mwynhawyd

YN GWELLA - Da daall fod Mr a
Mrs Elfad Roberts, 24 Glanffynnon
y n gwella ar 61 eu hanhwyldar. Der·
bynlodd Mrs Robarts driniaath yn yr
ysbyty _Dymunwn adferlad buan hafyd
i Mrs G. Griffith, Oolan09 sydd ar hyn
o bryd yn aros gyda'j march ym
Mancelnion ar 61 dychwalyd
o'r
ysbyty.
MARW - Yn ddiweddar bu farw Mr
Robert Jones, gynt 0 Idan House,
Llanrug. Bu am flynyddoedd yn cadw
busnas Barbwr yn Idan House ac yn
adnabyddus i gylch mawr jawn 0
gyfeillion. Wedi rnarw ai briod ychydlg
flynyddoadd yn 01 seth i fyw gyda'i
ferch a'i fab yng nghyfraith ym Mhrastatyn
lie y cafodd bob gofal.
Oherwydd gwseladd bu rhaid ei symud
i gartraf Plas y Nant ac yno y bu farw
Tra yn Llanrug, bu yn un 0 aalodau
mwyaf ffyddlon Eglwys Sant Mihangel
lie bu 'n glochydd am nifer fawr 0
flynyddoedd. Claddwyd ei weddillion
ym mynwent Llanrug. Gwasanaethwyd
yn yr Eglwys gan y Rhaithor a'r
Canon Alun Jones, Rheithor Llan·
baris, a hwy hatyd a wasanaethai ar
Ian ai fedd. Cydymdeimlwn a'i fab a'i
ferch
ac !l'r
teulu 011 yn eu
profedigaeth.
LLONGYFARCHION
PEN-BLWYDD
I Geralnt Rowlands, Llys Forgan a
tydd yn ddeunaw oed ar Hydref 30.
Oeallwn hefyd jddo fod yn IIwydd·
lannus yn ai arholladau a dymunwn yn
dda Iddo yn ai arholiad tarfynol
gogyfar a bod yn gyfrifydd.
Y DIWEODAR MR. WI LLIAM
HUMPHREYS, LAS YNYS - Chwith
meddwl fod y cyfaill siriol hwn wedi
eln gadaal mor annisgwyl. Gwr a
anwyd ac a fagwyd yn Eifionydd 08dd
William Humphreys. Cafodd fagwraeth
dda a chretyddoJ, a bu'n ffyddlon i
grefydd ar hyd el oes. Bedyddlwyd ef
yng NghapaJ M.C. Tramadog. Yno
hafyd y dawiswyd af yn flaenor pan
oedd yn bur lauane. Bu af a'i briod
yn gofalu am gapel Rehoboth, Nant
Perls am ral blynyddoedd cyn symud
I d9 capel Tan -y-coed. Yn y cy Ich
hwn rhoddodd 0'1 orau i'r eglwysi
y bu'n aelod ohonynt. Oewiswyd af

FFAIR GAEAF RIGARUG - Cynhellr
y Hair yn neuadd Vsgol Brynrefail
nos lau, Tachvvedd 16 am 7.30.
Bual8i'r canlynol yn gwerthfawrogi
cyfraniadau tuag at eu stondlnau:
Telsennau; Mrs Llywelyn, Mrs Thomas,
Dolwar, Mrs Vera Williams, Awelon a
Mrs Sheila Williams. Bwyd: Mrs Myfi
Roberts, 2 Tal Plastlrlon a Mrs Gaynor
Williams, Penterfyn. Ellffant Gwyn:
Mrs Sian Will iams, Cartref. Gwaith
Llaw: Mrs Nesta Pritchard, Mrs Owen,
Trigle a Mrs Carys Evans. Da-da: Mrs
Catrin Roberts, TV Capel. Cynnyrch
Cartre: Mrs Beth Ann Williams. Plan·
higion: Mrs G.M.Jones, Y Dalar Deg.
Llyfrau: Mrs Ann Llwyd. Teganau
ail..Jaw: Mrs Lovatt.
STAMPIAU GWYROO AT Y
STEOOFOO
Os oes gennych
stampiau gwyrdd (Green Shiald) i'w
sbario, buasai Cronfa'r Eisteddfod yn
ddiolchgar lawn. Oerbynnir hwy gan
Mrs J. Williams, Bod Fair.
TAITH FEICIAU NODOEOIG - Caed
talth felclau Iwyddiannus ac mae'r
arian yn dod j law tuag at Gronfa
Rigarug. Diolch yn fawr am eich
cefn09aath.
DISCO GWRACH - Blant yr ysgol
gynredd, coflwch am y disco nos
Fawrth, Hydref 31 0 7 hyd 9 o'r

ION

~Ioch. Coflwch hetyd am y gysted·
leuaoth 'Het Gwrach'.
RHODD I GRONFA RIGARUG Gwerthfawrogwn vn fawr rodd 0 £50
1 dderbynlwyd
vn ystod y mis 9an
Glwb y MaMau.
AR WERTH - Mae PlAt y Brifwyl
a recordiau 'Canu Caernerfon' yn
perneu ar werth. Cysylltwch 8 Mr
Gareth Roberts, Gregyn09.
NEWYDDION Y SEINDORF - cvnhelir y Swper Blynyddol yng Ngwesty'r
British, Bangor ar Aagfyr 9.
'Rydym yn falch lawn fod Mr
Martyn Lloyd Jones wedl dychwalyd
adref ar oJ trlniaeth vn vr ysbyty.
Dymunwn adferlad buan Iddo.
Bydd gwasanaeth wrth y Sefydllad
Coffa fore Sui, Tachwedd 12, sat SuI y
Cadoedlad am chwarter I ddeg, a
chymerir rhan gan y Rheithor, y
Gwalnldog a'r Seindorf.
Mae'r Cwt Band wedl cyfnewld
yn arw a diolchwn i Mr Arthur Jones
ynghyd ~ rhal o'r aelodau am waith
rhagorol. Diolchwn hefyd am bob
cyfraniad arell, coed, paent a chwpaneid_lau 0 de gan gymdogion I Os oes
rhywun elslau dod i'r Gystadleuaeth
Bandlau yn Pontin's 8r Dachwadd 4,
fe dderbynnir enwau gan yr ysgrifennydd, Mr Raymond Jones, Bryn
Fedwen.
DIOLCH - Carem ddlolch i'r Parch.
a Mrs Gwynfor Williams am ddos·
barthu ffrwythau g8n bJant yr Ysgol
SuI I henoed Cartraf Plas Pen Gwalth,
Llanbarls. Hefyd I g6r Yagol Dol·
badarn a'u hathrawon am gynnal
gwasanaeth, y blodau hardd a'r
ffrwythau.
Dlolch am feddwl am·
danynt bob blwyddyn.
CLWB

,•

CANT

Enillwyr Clwb Cant: 1) £10: Mr. O.E.
Evans, Monallt Llanrug; £2.50: Sandra
Trevor, Hafod Garage; £2.50 Rhian
Jones, 3 Minffordd.

Dyms f'8/ 0 Ferched y Wswr Llsnrug oedd yn dymuno bod yn ddynion mewn
cyngerdd yn y pentrel yn ddiweddar. Mae Ilun 8rall o'r un gin Bctol ar y dudalen
ganol.

G IL
J
ES
Monumental Works
NRUG
Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan
grefftwyr Ileol
FFON
CAERNARFON 2898

3

SIBRYDION O'R YSGOLION
YSGOL BRYNREFAIL
MORDAITH FYTHGOFIADWY

MAE'R STEIL WEDI NEWIDI
DEINIOLEN 1949

dros £100 0 elw, a bydd hwnnw
yn mynd tuag at gynnal pam
Nadolig i blant Pendalar.

Bu criw 0 tua deg ar hugain 0
ddisgyblion yr ysgol, ynghyd a Mr
Oafydd Evans a'r Prifathro, Mr
Elfyn Thomas, ar daith ar y liong
ysgol 'S.S. Uganda' rhwng Medi
22 a Medi 29. Ar Y fordaith, yn
cychwyn yn Tenerife ar 01 hedfan
o Gatwick, a galw yn Madeira a
Lisbon cyn dychwelyd i Southampton, yr oedd tua naw cant 0
blant i gyd, yn cynrychioli tuag
ugain ysgol.
Er na chawsant weld llawer ar
ynys Tenerife, cafodd y parti
amser ardderchog
yn Funchal
(Madeira) a Lisbon (prif-ddinas
Poniwgal); y cyfan mewn tywydd
poeth. Mae'n syndod na sud dodd
y llong 0 dan bwysau'r
holl
anrhegion a gludwyd adref!
Cynhaliwyd
cwis ar y llong
rhwng yr ysgolion, a thlrn 0
Ysgol Brynrefail oedd yr enillwyr.
Aelodau'r tim oedd Karon Owen,
Shirley Owen, Gwilym Roberts a
Dewi Williams.

TAI'}"R FYNYDDA
Dydd Sadwrn, Hydref 7 aeth
criw o'r ysgol dan ofal Dr. Prys
Jones ar daith fynydda i fyny'r
Glyder
Fawr.
Buont
ddigon
ffodus 0 gael tywydd ardderchog
y rro hwn!

YMWELWYR 0 DENMARK
YNYRYSGOL
Pnawn Mercher, Hydref 11 cafodd
y cbweched dosbarth ymweliad
gan bump ar hugain 0 ddisgyblion
chweched
dosbarth
ysgol yn
Copenhagen, Denmarc.

CASGLU ARIAN AT
ACHOS DA
Yn ystod wythnos ddiwethaf

AIL OOOS8ARTH YSGOL 8ABANOD OEINIOLEN 1949
Yr stnrswes oedd Miss Glenys EII;s a'r ysgoffeistr Mr. Richard Jones. Y tlun
wedl ei anfon gan Mrs Eirlys GIbson, 17, Hafod Oteu, Oeiniolen.

YSGOL LLANDINORWIG 1939

yr
hanner cyntaf o'r rymor, casglwyd
swm sylweddol 0 arian yn yr ysgol
ruag at blant 0 dan anfantais
Ysgol Treborth.

DEWlS CAPTEINIAID
YRYSGOL
Capteiniaid yr Ysgol eleni yw:
Anita Jones, Brynrefail a Dewi
Williams, Seion. Yr is-gapteiniaid
yw: Karon Owen, Llanrug ac
Eifion Jones, Deiniolen.

DISCO LLWYDDIANNUS
Nos Wener, Hydref 6 cynhaliwyd
disco yn neuadd yr ysgol i ddosbarthiadau
3,4,5 a 6. Gwnaed

Y I/un trwy gsredigrwydd Mrs Jones, 7 Hafod O/au, Oeiniolen.

PENISARWAUN 1911 (tua)

Olsgyblion Ysgol Gynrlldd Cwm-y.glo s fun I'wyddlannus yn ddlweddar mewn
profion nofio: Sian Jones, Delyth Roberts, Steven Owen, 8ryn Evans, Michael
Roberts, Mark Williams, Gwyn Morris, Tsrry Jones, Einir Evans, Kathy Williams.
YSGOLION MEITHRIN ARFON
Nos Fercher, Medl 27 dan Iywyddiseth
Mrs,
Gwenda
Davies,
Tregarth,
sgorwyd
gweithgareddsu
gaeaf
Ysgollon Meirhrin Arfon rrwy gyfsrfod
yn Festrl Croes-y-Waun, Waunfawr.
Ffarweliwyd a diolchwyd ; Mrs.
Malr Jenkins Jones, eln cyn-swyddog
cyswllt, sydd wedi derbyn swvda srsll,
Dymunlr yn dda iadt, Dosbarthwyd
cerdieu
Nadolig
I'r
gwahanol
gylchoedd.

8yrdwn y noson oedd croesawu
Mrs, Elsbeth Hitch lnson, I'yfrge"ydd
plant Gwynedd. Cafwyd sgwrs ddlfyr
lawn ganddi sr wahanol agweddau o'r
gwaith,
Dangoswyd
ffllm
fer.
Ololchwyd iddi gan Mrs. E'ryl Roberts,
L/anrug. Oiolch i bwyllgor
cylch
Meithrin Waunfawr am eu croeso,
8ydd y cvtertod nesaf ar Hydref 30
am 7.30 o'r g/och yn Ysgol Pendalar, ceernerton.

Sirnneiau glan am bris rhesvrnol gan

•
4 PLAS TI RION TERRACE,
LLANRUG
Defnyddir
peiriant sugno i lenbeo
f

Ffon: Caernarfon 4781

Lfun trwy garedfgrwydd Mrs Gayney J. Jones, Bangor

PENISARWAUN - PA FLWYDDYN TYBED?

- Y-GLO
PRIODAS - Dydd Sadwrn, Medi 9
yng Nghapel y Tebernacl, Cwm.y.glo
prlodwvd Irene Vaughan, unjg ferch
Mr a Mrs Arthur Vaughan Williams,
Mona, a Steven Charles, mab Mr a Mrs
Arthur Price, Rochdale. Gwejnyddwyd
gan y Parch. W.O.Roberts, Llanrug, a'r
organyddes oedd Miss N. Owen, Pontrug. Bu Irene yn ddlsgyblllwyddiannus
lawn yn
Ysgol Brynrefail, Llanrug,
a chafodd yrla ddlsglatr ym Mhrifyagol Mancelnlon, gan ennill gradd
B.A. vn v Gyfraith. Bellaeh mae'n
bartner gyda Grundy & Kershaw,
Cyfrelthwyr, Manceinlon, ac mae galw
wedl bod am ei gwasanaeth fel cyfieithydd o'r Gymraeg. Mae'r priodfab hefyd yn bartner gyda Charles
Buckley a'i Gwmnl, Cyfreithwyr, Maneeinion. Byddent yn cartrefu yn
'Helygen,' Cherry Grove, Rochdale.
Ymfalchlwn yn IIwyddiant pawb
o'n pobl Ifanc yn eu dewls alwedigaeth,
a dymunwn bob hapusrwvdd a IIwyddiant pellach I'r par lfanc.
LLWYDDIANT
- Llongyfllrchladau
eynnes i John Russell. mab Mr a Mrs
Russell Rowlands, Talafon ar basio
ei arholiadau 1 fod vn Arotygwr gyda'r
Heddlu. Maa John, sydd vn briod gyda
dau 0 blant, yn Rhlngyll yn ardal
Panarlag. Pob Ilwyddlant iddo ato yn
y dyfodol.
PRIODAS EURAID - Ar Dachwedd
3 bydd Mr B Mrs John Phillips yn
dathlu eu Prlodas Eurald. Un 0'1' Cwm
yw Mr Phillips a Mrs Phillips yn frodor
o West Bromwieh. Ond er mai yn
Lloegr y maged hi, ni fu Mrs Phillips
fawr 0 dro yn maistrolj'r Gymraeg.
Llongyfarchlon calonnog y pentref i
chwi, a gobeithlo y cewch lawar
blwyddyn eto 0 gyd-fyw, a phob
hwyl ym mhartl'r dathlu gyda'ch
teulu a'ch cyfeillion.
GWAELEDD - Cipiwyd Mr Hubert
Roberts, Bod Gwynedd a Mr Tom
Jones, 4 Stryd Newydd I ysbytai yn
ystod y mis, ond da clywed fod Mr
Roberts gertre'n 61. Bu al briod Mrs
Gwyneth Roberts yn waal hefyd ond
maa hlthau belleeh yn well. Mae ain
meddyliau gyda Mr Gwilym Evans,
sy'n dal yn yr ysbyty, ac nid yw
Mrs E. Williams, 7 Stryd Newydd,
Miss L. Davies, Noddfa, na Mrs E.
Morris, Hafan wedi bod yn dda iawn
yn ddlweddar.
CLWB IEUENCTID - Mae'r Clwb
leuanctid wedi dechrau ar dymor
newydd. Yr ysgrifennydd eleni yw Mr
Melfyn Roberts, Bod Gwynadd a Mr
Allan Wyn Jones, Bod Elan yw'r
Trysorydd.
Mae'r
arweinydd
a'r
aelodau wrthl'n trefnu rhaglen y gaeaf.
Celr mwy 0 fanyllon yn y rhifyn nesaf.
Estynnir croeso i ymuno I rai fydd yn
cyrraedd 13 oed cyn diwedd Mawrth.
CYRRAEDD Y NOD - Pan roddwyd
targed 0 £900 i Gwm.y .glo l'w codi
at Eisteddfod Genedlaathol Caernarfon
'79, edryehal bron yn amhosibl I 'w
gyrraedd, yn enwedig heb ganotfan
addas I gynnal gweithgareddau. Pleser
felly yw cyhoeddi fod y pwyllgor 0 19
aelod nld yn unig wedi casglu'r arian a
nodwyd, ond hefyd £100 yn ychwanegol, ac 0 fewn deng mis wedi
cyflwyno
£1,000 i bwyllgor cyllid
yr Eisteddfod. Er na fydd magor 0
weithgarwch tuag at yr Eisteddfod,
bydd y gronfa yn dal ar agor, gan fod
tua 9 mis 0 amser eyn yr Wyl, ac os oes
rhywun yn dymuno moi cyfranlad
bydd unrhyw selod o'r pwyllgor yn
barod iawn I dderbyn a throsglwyddo
eich rhodd. Dymuna'r pwyllgor lIeol
ddlolch yn ddiffuant i bawb a'j cafnogodd mewn unrhyw
fodd, yng
Nghwm.y.glo a thu allan. Penderfynodd y pwyllgor dlwyd hwn beidio
chwalu, 9an Y teimlai fod lIawer 0
waith I'w wneud yn yr ardal, a'r
bwriad yw cario ymlaen gyda'r
Gyrfaoedd Chwlst a.y.y.b. el" helpu

-

a

LLYN PERIS, HYDREF 21, 1978

casglu offer ar gyfer y ganolfan gymdeithasol
y
gobeithlr
gweld
el
chwblhau elenl, a hefyd I gyfrannu hyd
y gallont at achoslon teilwng eraili.
Fel 'Clwb y Greig' y gobeithlant
weithredu 0 hyn allan.
MARWOLAETHAU
MRS. LAURA SINCLAIR - Dlwedd
Medl, bu farw Mrs Laura (Nora)
Sinclair, 8 Dolafon yn 56 oed. Un 0
blant y Cwm oedd Nora, merch dawel
a wynebodd gystudd gyda gwroldab.
Gofidiwn gyda lIu 0'1 ffrlndlau yn
ffatri ddiliad Y Gtvn, llanberls j nni ei
eholll mor gynnar. Mae cydymdeimlad
dwysaf yr ardal gyda'i phrlod Mr Tom
Sinclair, ei meibion a'i marched yng
nghyfralth, Mr a Mrs David Sinclair,
Mr a Mrs Glvn Sinclair a'i meibion
ieuengaf, Roland a Wyn; hefyd el
chwiorydd a'i brodvr a'r teulu cyfan
yn y brofedlgaeth fawr hon •
'Roedd vn eelod 0 Eglwys Sant
Gabriel a gweinyddwyd yn ei hangladd
ym mynwent Llanrug gan y Rheithor
y Parch. Gwynfor Williams.
MRS. ANNIE CATRIN WILLIAMS Gyda chwlthdod y clywsom am farw
Mrs Annie
Catrin
Williams yng
nghartref ei merch a'i mab yng nghyfralth yn Lerpwl, lie bu'n byw yn ystod
y blynyddoedd dlwethaf. Yn 87 oed,
daeth yms 1fyw sr achlysur el phriodas
a'r diweddar Hugh Parry Williams, a
bu eu cartref, Bodiesty n, yn slop
barbwr am flynyddoedd lawer. 0 gofio
hiwmor a ffrsethlneb "Rhen Bar',
hawdd coelio mai dyma gyrchfan y
pentref, a byddai Mrs Williams wrth
ei bodd yn ymuno yn y miri. 'Roedd
yn wreig gymwynasger dros ben, a
bu'n aelod ffyddlon a gweithgar yng
nghapel y Tabernacl. Ni chollodd ei
diddordeb yn Y fro, ac mae'r Eco
yn ddyledus iddl am hanes hen siopau
a thafarndai Cwm.y.glo.
Gedy ddwy 0 farched a meibion
yng nghyfralth, Mr a Mrs J. Lewis,
Lerpwl, a Mr a Mrs B. Wilcox o'r
Wirral, ae un mab 8 merch yng nghyfraith, Mr a Mrs Cecil Williams, Bro
Rhyddallt.
Cydymdeimlwn
§ hwy
yn eu profedlgaeth 0 golll mam a nain
a han nain annwyl, ae a'r teulu I gyd.
WedI gwasanaeth yn amlosgfa Lerpwl
dygwyd ei IIweh i fedd ei phriod yn
Llanrug, pryd Y cafwyd gwasanaeth
syml gan ddau 0 flaenoriaid
y
Tabernacl - Mr Llew Hughes, Hyfrydle
a Mr Hugh Jones, Seiont House.
UN DEB Y MAMAU
Cyfarfu'r
aelodau yn Ysgol Cwm.y.glo ar Hydref
10. Agorwyd Y cyfarlod gyda gwassnaeth byr 0 dan arweinlad y Rheithor.
Y wraig wadd oedd Mrs J.lfor Rees,
priod Deon Bangor a rhoes sgwrs
ddlddorol sr yr Eglwys Gadeiriol a'i
pherthynas a'r plwyfl. Diolchwyd I
Mrs Rees gan Mrs M.E.Hughes. Darparwyd Iluniaeth ysgafn gan Mrs
Watkins, Dolwen a Mrs ChiCk, Mairlys
a diolchwyd Iddynt gan Mrs D. Pierce,
Glan'rafon. Y cyfellydd oedd Miss
Ceridwen Hughes.

...

GWYL Y CYNHAEAF - Cynhaliwyd
gwasana8thau Diolchgarwch am y
Cynhaeaf yn Eglwys Sant Gabriel yn
ddiweddar. Gweinyddwyd y Cymun
Bendigaid fore Sui gan y Rheithor.
Cymerwyd man gan holl blant yr Ysgol
Sui yng ngwasanaeth y Plant ae arweiniwyd y gwasanaeth gan Mrs H. Orritt.
Dysgwyd y plant gan Mrs J.E.Watkins,
Mrs Orrltt a Mrs Owen, Isfryn. Rhoed
gwobrau am ffyddlondeb i'r Ysgol Sui
i amryw o'r plant a rhoes y Rhelthor
anerchiad byr iddynt. Y Parch. Ganon
R.D.Roberts,
Llwyngwril
oedd y
pregethwr 9wadd. Arweiniwyd gwasanaeth nos Lun gan y Rheithor a
ph regethwyd gan y Parch. Williams
Jones, Rhelthor Llanystumdwy. Miss
Ceridwen Hughes oadd yr organydd a
chanwyd yr organ gan judith Orritt,
Moranedd yng ngwasanaeth y plant.

CYWIRIAD - Yn y rhlfyn dlwethaf,
wrth sOn am Mrs Marion Williams yn
cod I arlan at Gronfa Ymchwil leukaemia gwnouthum gamgymeriad wrth
ddweud mai Ysbyty MOn ac Arlon
a dderbyniodd Y slec 0 £1000. Ysbyty
Plant
Alder
Hey,
Lerpwl
a
dderbyniodd yr arian. Ymddiheuraf am
y lIithriad.
(T.J.Roberts)
TR I CYNT AF - Ar y dydd cyntaf 0'1'
wythnos, a'r dydd cyntsf 0 fis Hydref,
deeth y plentyn eyntaf I aelwyd Mr
a Mrs Keith Roberts yn erdal Llanrug.
Mae Mrs Roberts o'r Nant, Croeso
mawr i Beverley Ann, a 1I0ngyfarehion
I Keith a Hefina. Llongyfarchlon
hefyd i Nain Roberts Lfanrug a thaid
a nain Bronallt, er eu bod yn gyfarwydd iawn a'r taitl bellaeh. Pob
dymuniad
da a phob bendith I'r
teulu bach.
CYFARCHION
PEN-BLWYDD - i
Mr William H. Davies, Cae Gwyn 8r
gyrraedd ei 91 mlwvdd oed ar Hydraf
18. Da gennym ei weld mor helni ac
mor Ifanc. Dymunwn
iddo tawer
blwyddyn eto 0 lechyd a hoen i
fynd a dod yn ain pllth.
CROESO ADREF - i'n cyfaill Mr
J.W.Elis (Perlsfab), 8 Glanrafon ar 01
treulio peth amser yn Ysbyty MOn ac
Arfon. Da gennym ei weld yn gwella
mor dda ar 01 el drinlaeth, a dymunwn
iddo yntau Iwyr adfarlad i'w 9ynefln
iechyd.
LLONGYFARCHIADAU
i'n cyfaill
ieuanc Mr Tom E. Thomas, Bron
Wyddfa ar oi benodlad yn ddirprwybennaeth yng Nghanolfan Llanellgo,
Moelfre, Ynys M6n. Canolfan breswyl
yw hon I blant gydag anewsterau eymdelthasol. Dymunwn fel erdal y gorau
i Tom yn ei swydd bwysig, a chryn
dipyn 0 gyfrifoldeb yngl~n 8 hI. Pob
bendith a IIwyddlant
Iddo yn y
dyfodol.

GORSBACH
PANEL
BEATING
SERVICE

-y-glo

LLONGYFARCHION hefyd i Mr Tony
Adams, mab yng nghyfraith Mr a Mf'1
O.W.Humphreys,
Gwastadnant.
Deallwn fod Tony wedl ei dderbyn yn
aelod o'r Stock Exchange, peth pur
anghyffredin i un mol' leuane. Wrth
ddymuno'n dda Iddo, enfonwn ain
cofion eynhesaf at el briod, Helen, a'u
msb bychan, Gareth James. Pob
bendlth.
A

GWYL DDIOlCHGARWCH
- Dydd
Llun, Hydref 15 yn 01 yr arler eynhaliwyd yr ~yl Ddiolchgarwch yn Eglwys
Perls Sant ac yn Rehoboth. Da gennym
ddweud fod y cynuliladau yn ystod y
dydd yn dal yn dda er gwaethaf y tr8i
a'r difrawder.
Gwasanaethwyd yn Eglwys Peris
Sant gan : Y Parch. Ganon Alun Jones
(gwasanaeth Cymun yn y bore); Y
Parch. T. Bailey Huftles, Trawsfynydd
(y pnawn); y Parch. D. Noel Jones,
Llandegfan, Mon (yr hwyr).
Yn Rehoboth cynhaliwyd trl chyfarfod gweddl. Dechreuwyd oedfa'r
bore gan ein gweinidog, y Parch.
Marcus W. Robinson, B.D., sydd
ballach wedl ei ordelnio a'i sefydlu I
gyflawn walth y weinldogaeth. Yn
dllyn, cymerwyd man gan ral o'r
plant, y bobl ifainc, y chwiorydd, a'r
brodyr, a threuliwyd y dydd I ddiolch.
Yr oedd pob eyfarlod yn raenus a
naws hyfryd i'w delmlo yn yr addoliad.
Mawr hyderwn na fydd i ni fodloni ar
ein diwrnod 0 ddloleh. 'Boed eln
bywyd 011 yn ddiolch' fyddo'n harwyddair i'r dyfodol.
CWYNO - Bu eralfl yn y pentref yn
cwyno'n
ddiweddar,
sef Mrs S.
Edwards. 3 Bro Glyder, Mrs F. Williams, Terlyn, a Mr Gwilym S. Jones,
Gwynant. Dymunwn Iddynt 011 gael
IIwyr wellhad yn fuan.

•
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O'R GENEDLAETHOL
COR MAWR
. 8ydd Cor 0 fil 0 leisiau yn
swyno'r dref yng NghasteU Caernarfon fis Mehefm nesaf fel rhan
o'r ymgyrch fawr j godi arian at
Eisteddfod Caemarfon. Trefnir y
Cyngerdd gan H.R. Promotions 0
Sussex a disgwylir y bydd yno
gerddorfa neu organ fawr hefyd.
Un 0 brif gyfarwyddwyr y ewmni
yw Mr. Elwyn Roberts, brodor 0
Dyffryn Nantlle'n wreiddiol ae
aelod
0
deulu nodedig
eu
diddordeb mewn canu corawl yn
y cylch. Y cwmni hwn hefyd sy'n
gyi.tfol am drefnu'r Cyngerdd Mil
o Leisiau a gynhelir yn yr Albert
HaU yn Uundain bob blwyddyn.
Eisoes
sicrhawyd
caniatad
Adran Henebion
y Swyddfa
Gymreig a ehefnogaeth leol. Bydd
y Cyngerdd yn para am oddeutu
dwy awr ac mae'n siWr 0 fod yn
atyniad mawr i'r ymwelwyr yn y
eylch yn ogystal ag i'r trigolion
Ueol.
GWNEWCH YN SAFF 0 SET
Y rhai hynny a gaitf farqen yn

-

Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon yw'r rhai sy'n prynu tocyn
wythnos I yn 61 Mr Derlel
Gruffydd,
yr
Y sgrifennydd
TOcyrlnau.
Ac ymddengys bod llawer wedi
syl weddoll
hynny
eisoes
oherwydd
dim
ond
660 0
docynnau wythnosol seddi cadw
dosbarth cyntaf sydd ar 61 erhyn
hyn ac ar Fedi 30 derbyniwyd
£32,000 0 arian am docynnau.
Wrth gwrs, y mae dros hanner y
seddi cadw ar gyfer dydd Mawrth
a dydd Iau wedi eu gwerthu.
"Yr hyn y dylai Eisteddfodwyr
ei gofio," meddai Mr. Gruffydd,
"yw y cyst £33 ichwi 0 brynu
tocynnau 'n unigol am wythnos
ond 0 brynu un tocyn ar gyfer yr
wythnos nid yw ond £24 ae 'rwyf
am dynnu sylw at y fargen sylweddol hon. Tocyn wythnosol ail
ddosbarth yw £18."
Daeth dau gais 0 bellafoedd byd
- un 0 Galiffomia a'r llall 0
Mecsico Newydd.
Manylion
pellach:
Derfel
Gruffydd,
Llwyn, Lon Ddewi.
Caemarfon. Ffon: C 'fon 5254.

YN EISIAU: GWELYAU A THAI
Y mae chwilio mawr am welyau
a thai yng Nghaernarfon
y
dyddiau hyn.

DINORWIG
CROESO ADREF
Da gennym
groesawu
adref
Arlon
Roberts,
Ysgubor, ar 61 bod am gyfnod yn
Ysbyty Walton. Gwellhad buan iddo af
ac I'r clelflon aratll yn yr ardat.
YN YR YSBYTY - Eln cofion cynnes
at Mr Hugh L. Jones, 7 Bro Elidlr,
sydd yn YsbytY Llanelwy yn derbyn
triniaeth lawfeddygot.
DYMUNO'N DDA - Dymunlr gwellhad buan i Mrs Annie Jones, 5 Maes
Eilian a Mr Eurwyn Pleming, 1 Maes
Eilian ar 01 Iddynt fod mewn ysbytai
yn ddlweddar.

•

Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNDEBOL - Nos lau, Hydref 12 bu
cyfarlod agoriadol y gymdeithas yn y
ganol1sn. Cymerwyd rhan gan bartl
Rhlanadd MOn dan arwainiad Morludd
Maesaleg. Cyflwynwyd
y parti gan

6

Dywedodd Miss Phyllis Ellis,
Cadeirydd
Pwyllgor Llery yr
Eisteddfod
Genedlaethol
yn y
dref iddi dderbyn 37 0 geisiadau
am ystafelloedd sengl "0 fewn
tafliad carreg i'r rnaes" a 42 0 geisiadau gan bobl sydd eisiau rhenru
tY dros wythnos yr Eisteddfod tis
Awst nesaf.
ccy mae 26 0 geisiadau gan bobl
sydd eisiau hurio carafan," hefyd
meddai.
Hyd yn hyn derbyniodd y Pwyll
gor 247 0 geisiadau i gyd a
chafwyd lle i 54 o'r rheini yn lleol
a chaiff 79 wely yn Neuadd John
Morris Jones, Coleg y Brifysgol,
Bangor.
Gall unrhyw un sydd ganddo
wely, ystafell, carafan neu dy i'w
osod yn ystod
wythoos
yr
Eisteddfod gysylltu a Swyddfa'r
Eisteddfod
yng Nghaernarfon.
(5215);

GWERTH Y GEINIOG
Y mae dros £17,000 j'w hennill
yn wobrau yn Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon y flwvddvn
nesaf gyda £5,591 o'r anan yn yr
Adran Gerdd a £4,775 yn yr
Adran Gelt a Chrefft.
Yn yr Adran Lenyddol £2,735
sydd j'w hennill a £1,650 yn yr
Adran Ddrama.
Ond, rhybuddiodd Trefnydd yr
EisteddfoJ, Mr. John Roberts, er
mor dda yr ymddengys y gwobrau
nad ydynt
mewn qwirionedd
gystal ag yr hoffa i ef eu gweld.
"Mewn gwirionedd fu yna fawr
o newid yn y Qwobrau dros y
pum mlynedd ddiwethaf ae yn
sicr y mae chwyddiant
ymhell
ar y blaen inni. Wedi'r eyfan beth
yw deg punt heddiw 0 gymharu
deng mlynedd yn ol?" meddai.
"Y mae hyn, wrth gwrs, yn
tanlinellu'r
ffaith,
gymaint
y
mae'r Steddfod angen cymorth
ariannol, 0 bob cyfeiriad. Pan yw
pobl yn elywed am y Steddfod yn
derbyn siee o'r lie yma a'r lie arall
teueddant i feddwl fod popeth yn
iawn and nld yw hynny'n wir 0
gWbl. "
Y gwobrau yn yr Adrannau
eraill yw. Adrodd, £257; Alawon
Gwerin, £167 a £120 0 grantlau i
gystadleuwyr; Cerdd Dant, £480;
Symudiad, £280; Gwyddoniaeth a
Thechnoleg,
£905; Ambiwlans,
£168: Dysgwyr, £180.

a

MERCHED Y WAWR - De oedd
gweld cynifer wedl ymgynnull i gyfarfod eyntaf V tvrnor, lie cafwyd noson
ddiddorol vng nghwmni Mr. W.E.
Thomas, Walrglodd Fawr. Sieradodd
am 81 walth yn y BBC ae esboniodd
sut V cvnhyrchir rhaglenni radio a
theledu.
Enillydd y raffl oedd Mrs GlenYI
Jones, Rhandir Mwyn.
Bydd y cyfarlod nesaf ar Hvdraf
26 am 7.30 o'r gloch. Y gwr gwadd
fydd Mr W. V .Jonas, Pontllyfn i, a
bydd yn son am ei daith I Daiwan.

DIOLCHIADAU
- Dymuna Mr a
Mrs Roberts, Ysgubor, ddiolch 0 galon
i berthnasau, cyfeillion a chymdogion
am eu caredigrwydd tusg at Arlon tra
bu yn vr ysbyty, ac ar at dod adref.
GWYL DDIOLCHGARWCH - Yn 01
yr arler, cynhallwyd gwasanaethau
o ddlolchgarwch am y cynhaeaf vn
eglwysl'r ardal dros y pen-wythnos
Hydraf 15 a 17.

ENILLWYR
CLWB CANT (1)
Dafydd Glyn Williams, Coed Gwvdryn.
(2) Gareth Wyn Owen, Glyn Ceris.
(3) Edgar Owen.
SEFYDLIAD
Y MERCHED - cvnhaliwvd cyfarlod mis Hydref yn vr
yagol 0 dan Iywyddiaeth Mrs Katie
Jones. Y siaradwr gwadd oedd Mr T.
E. Griffith, Pen·y-groes a sonlodd em
oi wyIJau. Diolehwyd iddo gan Mrs
Alice Johnstone. CYnholir y cyfarlod
nesaf ar Dachwedd 2.

CYDYMDEIMLAD
- Estynnwn ein
cydymdeimlad tuag at Mr W.T.Owen,
Tref Elllen or golli el frowd 8 Mrs
Slaven hefvd 0 Draf Ellian ar golli
el brawd.

EISTEDDFOD ARDAL Y WAUN Cofiwch am y 'Steddfod a 9vnhellr ar
Dachwedd 11 yng Nghapol crces-vwaun. Rhaid l'r cyfansoddiadau lIenyddol a'r arlunlo, V coginio a'r gwsith
lIaw fod yn nwvlo'r Ysgrlfennydd,
Mrs Carvs Jackson, Ty NI. cvn gynted
ag y bo modd.

O'R YSBYTY - Croeso adre' i Mri
A. Evans, Glas-fryn a Mr Griffiths,
Bronallt.

..

LLONGYFARCHIADAU
- i Ronald
Hughes, Asl y Bryn ar el Iwyddiant
yng Ngholsg Politachnig Lerpwl; i
Elizabeth Owen, Tref EllIan ar Iwyddo
yn ei harholiadau nvrslo vrn Mangor,
a'i ehwaer Gwenno ar gael gwalth yn
Swyddfa'r Llywodraeth yng Nghsernarfon
•

DYWEDDIO
- Llongyferehiadau i
Rhodri Prys Jones, 15 Ty Hen ar el
ddyweddlad gyda Sylvia Roberts 0
Nant Bwlch yr Heyrn, Llanrwst.
Bydd y ddau'n priodi ym mls Gorff·
ennaf ae yn cartrefu yn y Waunfawr.
YN EISIAU - Cartrsf i Arfon.
SYMUD T~ - Ar 01 cartrefu yn 11
Bryn Golau am dros 24 mlynedd,
mae Mrs K.M.Jones wed I symud i
Gorwel. Dvmuna ei chydweithwvr a'i
Chyfeiliion yn Swyddfeydd Cyngor
Sir Gwynedd, Maesincla, C8ernarfon
bob hapusrwydd j (Kata) yn el chartref

NEWYDDION ECO'R WYDDFA Os gwyddoeh am newyddlon
am
rywun neu rywbeth, rhoweh WVbod i
Eeo'r Wyddfo mewn de bryd bob mls
drwy alw heibio Llidiart Wen neu
f10nlo 201. Gobelthio hefyd y bydd
ysgrlfenyddion y gwahanol gymdeith·
esau yn dod a newyddion i'r Eco
hefyd.

PAIS - Os am gopi o'r cylehgrawn
Cymraeg newydd i ferched, - Pais,
cysylltweh 8 Mrs Irene Roberts, Pant
Teg, y Weunfawr.

YMDDIHEURIADAU
- i lorwarth
Williams, Heli. Rhoddwyd ai enw a'i
Qvfelrlad yn anghywlr yn rhifyn MOOi
o'r Eco.
DIOLCHGARWCH
Cafwyd cyf·
arfodydd Dioichgarwch IIwyddiannus
yn y capeli a'r eglwys.

NID Y IGRAND CANYON'

Ond Ilun diweddar

Mr David L. Hughes. Y lI'fwydd oedd
Mr Eirwyn Morris, Bangor a ehyfIwynodd rodd anrhydeddus i gyllid y
Gymdeithas. Talwyd y diolchladau gan
Mrs BettY Peris Roberts.
CYNGERDD Y SEINDORF - Yn y
ganolfsn nos Wener, Hydref 6 cafwyd
cyngerdd dan ofal V Saindorl gyda
Mr Eric Fostar vn arwain. Cyflwynwyd
yr eitemsu gan Mr John Emrys Morris,
salod o'r seindorl a chyn-arweinydd.
Cafwyd
eitemau
cerddorol
gan
Myrddln a Rosalind. Mwynhawyd y
cyngerdd. a oedd yn ddl-dal, vn fawr.
Talwyd y dlolchiadau gan Mr O.R.
Williams a Mr Rennell Williams.

newydd.
Hefyd svmudodd Mr a Mrs Rol
Williams i Bant y Waun.

0

ben Nant

0

a arn

Gwes
Ty

Lvn Peris

Rhydd-

Llanberis

Feddiarlt
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NEU GINIO BLYNYDDOL
Hefyd

CANOLFAN DRECIO
Holwch

am ein

telerau rhesymol

Jones

YC
SyrHugh

YC., KCB

DYDD !AU y 5ed 0 Fai 1978, agorwyd amgueddfa gan Dywysog
Cymru yng Nghastell Caerdydd i Gatrawd Gymreig (24th/41 Foot). Un
o ganolbwyntiau 'r amgueddfa yw aeiriau y Cadfridog Syr Hugh
Rowlands, YCKCB, a oedd, fel y gWyr llawer ohonoch, yn enedigol 0
Lanrug ae wedi ei enia'i fagu ym MbJas Tirion. Y mae'n drist fod y gWr
hwn yn awr wedi ei anghofio yn IJanrug, ae yntau unwaitb yn arwr
lleol. Pan ddyehwelodd o'r Crimea yn 1856, tybiai'r wasg fod rbyw
5,000 0 bobol yog nghastell Caemarfon i'w weld yn derbyn Oeddyf
Anrhydedd a dalwyd amdano gan bobol yr udal ( y mae'r cleddyf hwn
yn un 0 'r eitemau sydd i'w gweld yng Nghaerdydd).
Ganwyd Hugh Rowlands ar Fai
6ed, 1828 yn ail fab John ac
Elizabeth Rowlands, 0 deulu hirsefylledig yn yr ardal. Yr oedd yn
siarad Cymraeg ac addysgwyd ef
yn Ysgol Ramadeg Biwmares. Pan
yn 21ain prynodd y gradd 0 Ail is
gaptenyn
y Gatrawd
Gymreig.
Erbyn
iddo weld ei frwydro
cyntaf, ym Mrwydr Alma, yn y
Crimea, yn 1854, yr oedd yn
Gapten ar Fintai y Grenadier.
Yn Hydref
1854,
gwelodd
frwydro eto yn yr ymryson a
elwir Inkerman
Bach ond ar
Ragfyr y 5ed 1854, y cafodd
enwogrwydd rrwy'r fyddin fel (ly
~r a gychwynnodd
Frwydr
Inkerman It. AI doriad dydd y
diwmod
hwnnw arweiniodd ei
gwmni, a oedd newydd gymryd
drosodd y gwarchod blaenaf ar
Ucheldir Inkerman. Yn fuan ar 01
cymryd
eu safle, ymosodwyd
arnynt gan garfan fawr 0 Rwsiaid
(amcangyfrifiad
swyddogol
yw
dros 3,000) ac ataliwyd hwy yn
ddigon hir gan ei garfan fach ef 0
53 i weddill y Fyddin Brydeinig i
ffurfio i frwydro - cyfnod 0 bron
i banner awr. Yn ddiweddarach yn
y frwydr gwelodd Hugh Rowlands
Swyddog y Dydd, Cymol Haly,
yn cael ei anafu a'i gymryd yn
garcharor gan y Rwsiaid. Gyda
dau filwr cyffredin, rhuthrodd
ymlaen
i'w
gynorthwyo
a
lJwyddodd i'w achub er iddo ef
gael ei anafu yn ddirfawr yn ei
fraich. Am ei ddewrder yn ysrod y
frwydr cafodd Hugh Rowlands y
Victoria Cross. Ar Fecli 'r 8ed,
CWM-Y-GLO
MERCHED Y WAWR - Noson 'Cralr a
Thrysor' a drefnwyd ar gyfer y gangan
leoI am Hydref a chafwyd cy1artod
hynod 0 Iwyddlannus a diddorol 0 dan
lywyddiseth yr js~ywYdd, Miss Mat
Pritchard yn absenoldeb snortod y
lIywydd Mrs Lowri Prys Williams.
Daeth pob selod
rhywbeth e
drysorai am ei fod yn dwyn ar gof yr
amler a fu nau ryw amgylchlad neu
gymeriad arbennig.
Slaradodd pob aelod rywbeth am
gefndir el thrysor.
Swynwyd pawb gan yr amrywlaeth
a ddangoswyd a gobeithlr trefnu noson
debyg eto yn y dyfodol agO$.
Mrs Eluned Hughes a Mrs Verna
Jones oedd y gwestwragedd a rhoddwyd gwobr y ra111a enillwyd gan Mrs
E. Hughes gan Mrs Jones.
Etholwyd Mrs. Margaret Williams a
Mrs Iris Rowlands I gynrychloli'r
gangen yn Aberystwyth.
Diolchwyd I bawb gan Miss Mat
Pritchard. Y wrs;g wadd y mil nesaf
yw Mrs J. Owen, Penrhosgarnedd a
fydd yn rhoi sgwrs ar grefftau
Uganda.
Carwn atgoffa'r aelodau am yr
arddangolfa a gynhelir yng Nghoteg
Technegol Bangor am 7.30 Hydref 31
o dan nawdd y Bwrdd Marchnata
Tatws.

a

•

1855, arweiniodd ymosodiad olaf
y Prydeinwyr ar Redan Fawr lie y
cafodd ei anafu eto, ac ychwanegodd at ei frio Arolennill'Sebastopol
cafodd ei ddyrchafu
yn Brefet
Uchgapten, a threuliodd arnser fel
Uchgapten Tref Sebastopol.
Ar
ddiwedd y rhyfel gwnaed ef yn
Farchog y Legion d'Honer gan
Napoleon III a rhoddwyd iddo'r
teitl Twrciaidd
0
Farchog
y
Medjidie (Sed Dosbarth).

Yng
nghyfnod
heddwch
treuliodd Hugh Rowlands arnser
mewn nifer 0 safleoedd gartref a
thramor ac yn 1865, moriodd i'r
India
am y no
eyntaf
a'r
flwyddyn
olynol
cymerodd
arweiniad y Gatrawd Gymreig. Yn
1867,
priododd
Isabella Jane
Barrow, wyres William Griffiths,
Bodegroes, Pwllheli a rhoddodd
iddo ddau 0 blant sef Violet a
Hugh. Yn 1875, newidiodd ei
gatrawd a chyrnryd arweiniad y
34th Foot, a parhaodd ei wasanaeth yn India. Yn 1878, gwirfoddolodd
i wasanaethu yn Ne
Affrica lie y gwelodd wasanaeth
yn erbyn y BaPedi, Y Zulus a'r
Boers. Tra yno cafodd y swydd 0
Arweinydd y Transvaal a gwnaed
ef yn Ynad Heddwch y diriogaeth.
Ar 01 diwedd Rhyfel y Zulu
dychwelodd
yn 01 adref
a
chafodd groeso mawr eto gan
bobol
Sir
Gaemarfon.
Nid
arhosodd yn bir ym Mhrydain ac
erbyn 1881, yr oedd yn 01 yn

GO DDA P08L Y CWMI
Dyma selodau'r pwyllgor sydd wed; Ilywlo gwslthgareddau Cwm-y-g/o sr gyfer
Cronfa EIsteddfod GenedlaethoJ 1979. Maent J'w IJongyfarch, nid yn unlg IIr
gyrraedd so nod 0 £900, ond hefyd am gasglu £100 ychwanegol. Yn ~fyll, o'r
chwith t'r dde: Mr E. Williams, Mrs A. Jones, Mrs R. C8SIIY,Mrs P. Rowlands, Miss
N. Rowlands, Mrs Orrltt, Mrs J. Hughes, Miss L. Hughes, Mr. R. Rowlands, Yn
elstedd: Mrs G. Chick, M, H. WillIams, Mrs M. Williams, Mr LI. Hughes, Mrs K.
WatkIns, Mrs. E. Hughes, Mrs. N. Rowlands. Nid oedd Mrs J. Rowlands, Mrs M.
Williams a Mr D. Price yn bresenno! pan dynnwyd y Ilun.

India yn arwain Brigad 0 Fyddin
Bengal. Yn ddiweddarach,
fel
Uchgapten-Gadfridog,
arweiniodd
ran Bungalore 0 Fyddin Madras,
ac am amser byr, arweiniodd
Fyddin
Madras.
Yn
1889,
dychwelodd j Brydain, a gwnaed
ef yn Isgapten Twr Llundain yn
1893. Yn 1894 cymerodd
ei
arweiniad olaf, yn awr yn cymryd
y swydd 0 Gadfridog, sef Prif
Arweinydd yr Alban, swydd a fu
ynddi hyd at ei yrnneilltuad. Ar 01
hyn, dychwelodd
i Blastirion,
ymsefydlodd
i fywyd yswain
gwladol. Yn 1897, penodwyd
ef
yn Gyrnol Anrhydeddus Catrawd
Dug Wellington,
ac yn 1898,
gwnaed ef yn Farchog Militaraidd
Urdd y Bath. Gweithiodd yn galed
dros Llanrug yn ei flynyddoedd
olaf a gwnaeth lawer i bobol yr
ardal. Talodd am gyfran helaeth 0
gost adnewyddu
Eglwys Sant
Mihangel, ac yn amal gwnai ginio i
gymdeithasau Llanrug, fel Clwb y
Cleifion. Penodwyd ef yn Ynad
Hedd\vch Caemarfon a Dirpl"W}'
Isgapten y SIr. Bu farw ar A,vst y
laf 1909, a chladdwyd ef ym
mynwent
Llanrug
gyda
holl
anrhydeddau miliraraidd. Y mae'n
ddiddorol nodt fod ei fedd yn cael
ei gadw'n daclus er nad oes
CEUNANT

aelodau o'i deulu yn byw yn yr
ardal yn awr (bu farw ei fab yn
gwasanaethu
gyda'r KA.R.· yn
Somaliland yn 1903). Y bedd yw
ei unig gofgolofn yng Ngogledd
Cymru.
W.A. Williams,
2 Heol Dafydd, Wrecsam, Clwyd.

ON. Hoffa; Mr. Williams wybod
mwy 0 hanes H.R. ar 01 iddo
ymddeol a chartrefu yn Llanrug os KWyr rhywun - gadewch iddo
wybod.
*King's African Rifles.
ARCHEBWCH PAISI
CYLCHGRAWN CYFFROUS
NEWYDO 1 FERCHEO CYMRU
Dymunaf dderbvn 8 rhlfyn 0 Pals
(Awst 78 i Mawrth 79) am £3.20
(cludlad am ddlm).
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(tlvth rennau bras)
Cyfeiriad

,

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........•.....,.......................•.........•...
Dychwelwch i: Ysgrifennydd Tanysgrifio (Pals), Elernion, 24 Caeau
Gleision, Rhiwlas, Bangor.
Sieclau ac Archebion Post yn
daladwy i: 'Cyfrlf Cylchgrawn
Pais'

PLAS TANYBWLCH
Canolfan Astudiaetb
Pare Cened1aethol Eryri

LLANBERIS

CWRS PENWYTHNOS

"Y CYMRY A'R CELTIAID"

Gwahoddir chwi yn gynnes yn Enw Yr Arglwydd
lesu Grist, i'r cyfarfod pregethu canlynol, a gynhelir yn
Festri Capel Nant Padarn, Llanberis
am 7.00 p.m. bob nos Fercher.
Tachwedd 1 John Pritchard, Llanberis
Tachwedd 8 Arfon Wyn Humffreys, Bodffordd
Tachwedd 15 Y Parch. J. Elwyn Davies, Pen-y-bont
ar ogwr
Tachwedd 22 Y Parch. John West, Y Bala
Tachwedd 29 Meirion Thomas, Bangor

.
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YN YR YSBYTY - Dymunwn wellhad
buan I Mrs Williams, TV lsaf sydd ar
hyn
0
brvd
yn Ysbyty
Eryri
Caernarfon.

SEIAT EFENGYLAIDD

.

TACHWEDD 3 - 5
Cwrs i edrych imewn i'r
dystiolaeth am y dras
Geltaidd honedig.
Darlithwyr:
Syr Idris Foster,
Yr Athro Bedwyr Lewis Jones
ac eraill.
Taith i safleoedd arbennig
Manylion peUach gan

Pennaeth, Plas Tanybwlch,
Maentwlog, Blaenau l"festiniog
GW}'nedd.
(Maentwrog 324/334)
y

--

---

•

LLYTHYR AGO RED AT BOB COPA WALLTOG (a moel)
YN ARDAL LLANRUG:
OOM mewn pwyllgor yn ddiweddar i drafod gwahanoJ weithgareddau
i'w cynnal yn ystod tymor y gaeaf yng nghylch Uanrug. Cafwyd
syniadau gwreiddiol a diddorol, ond yn anffodus nid oes lie addas yn
udal Uanrug i gynnal amryw o'r gwahanol gyfarfodydd a awgrymwyd.
Diffyg mawr mewn pentref sydd bellach yn tyfu'n gyflym, ac a bery i
ddatblygu yn ystod y blynyddoedd i ddod.
ohoni. Mae angen Canolfan GymCyhoeddwyd llythyr yn rhifyn
de ithasol ar Lanrug i Canolfan a
Mai o'r /;eo gan 'Un 0 blant y Fro'
yn rynnu sylw at yr holl weith- fyddai'n ganolbwynt i holl weithpentref, ac nid yn
gareddau amrywiol sy'n cael eu gareddau'r
cynnal yn Llanrug trwy gydol y ystod nosweithiau'r gaeaf yn unig,
ond trwy gydol y flwyddyn,
flwyddyn. 0 fynd ati i restru'r
cyfan, y syndod yw fod cymaint 0 ddydd a nos.
Y neuadd
fyddai
calon y
wahanol weithgareddau'n cael eu
wrth gwrs, lle gellid
cynnal
gweithgareddau
a Ganolfan,
eynnal
cyngherddau,
dramau,
ddylai apelio at bron bob carfan
o'r gymdeithas: o'r ifanc i'r hen, twmpathau dawns, disco, eisteddfod bro, ffair werthu, cinio , gyrfa
ac o'r rhai sydd am ystwytho'u
cyrff i'r rhai sydd am ymarfer eu chwist, partion a gemau fel badminton
a tennis
bwrdd. 0
meddyliau,
y galon hon byddai
Meddyliwch mewn difrif cal on amgylch
am y menu sydd wedi ei gosod
angen ystafelloedd newid, cegin,
o'ch blaen ar gyfer y gaeaf: dos- ystafelloedd
pwyllgora,
(gan
barthiadau Addysg y Gweithwyr
gynnwys
swyddfa i'r Cyngor
yn yr Ysgol Gynradd, clwb ieu- Cymdeithas) , toiledau,
ac 0
enctid
yn
Ysgol Bryn'refail,
bosibl,
ystafell
gyffredin
a
Blodau'r Grug yn y Sefydliad
fyddai'n agored drwy'r dydd i unCoffa, gwledd 0 gols ar y cae pel- rhyw un fynd iddi i eistedd a
droed (om hyn a thim iau), d wy chael, sgwrs, srnoc, paned neu i
gymdeithas lenyddol (yng nghapel
ddarllen.
Pontrhythallt
a'r capel Mawr),
Uchelgeisiol? Ydi, ond pam Lai?
clwb codi pwysau, cyfarfodydd
Onid ydyrn yn haeddu'r gorau
Merched y \Vawr, ac yn y blaen.
yma?
Y cywilydd mawr rnewn pentref
Byddai llawer 0 broblemau'n
fel Llanrug yw fod yr 011 o'r
naruriol, yn enwedig dwy: darn 0
gweirhgareddau hyn yn cael eu dir i adeiladu'r Ganolfan, ac arian
cynnal ar wasgar - mewn festri- i dalu'r bil.
oedd capeli, ystafelloedd ysgolion,
A feiddiaf awgrymu fod lle ar
}' Sefydliad Coffa, ac ambell i le gael? Mae llain 0 dir yng nghanol
llai cyffyrddus
na hynnyl Mae Llanrug a fu'n ddolur llygad ers
arnryw o'r mannau cyfarfod hyn peth amser bellach i y rhan honno
}'n gwbl anaddas i gynnal bron un- sydd rhwng tai Nant y Glyn a
rhyw
fath
0
gyfarfod,
ond
Ffordd Llanberis. Onid oes bosibl
peidiwch 1 meddwl mai difrio rhywsut i wneud defnydd buddiol
festrioedd capeli ac ystafelloedd y o'r tir hwn, a hynny er lles y
Sefydliad Coffa yr wyf, diolch
pentref?
Un fantais
0
gael
amdanynt, a da'u cael er gwaethaf
Canolfan yma )'W y byddai ar
eu c}'fyngiadau (meddyliwch am droth\vy
cae'r plwyf, a gellid
geisio cynnal
cyngerdd
mawrcynnal
gweithgareddau
aw}'r
eddog yn y Sefydliad Coffa neu agored arno'n yr haf (ar 61 cryn
ddisco
'Saturday
Night Fever'
dipyn 0 waith tacluso \vrth ~TS).
me\vn festri capel!) ChwerthinAc yn olaf, yr arian. Sawl mil 0
llyd? \Vrth gwrs, ond y gwir di- bunnau
fyddai angen? Digon i
galon i'r rhai sydd yn ceisio dorri calon llawer un eyn meddwl
cynnal cyngerdd mawreddog neu dechrau. Ond cofier fod grantiau
ddisco.
i'w cael gan wahanol
gyrff
Ond mi glywaf arnbell un yn cyhoeddus, ac y mae'n sicr fod
dweud fod Neuadd Ysgol Bryn- digon 0 wirfoddolwyr yn Llanrug
refail ar gael. Wnh gwrs, ond
i roi dechrau ar y gwaith.
mae'r Neuadd honno ar gael i
Ie, "diwedd y gao yw'r geiniog" j
ardal eangach na Llanrug yn unig, ond onid yw'n hen bryd i ni yn
ac ni ellid dlSgwyl i ardal Llanrug
Llanrug feddwl am gychwyn y
gael defnydd ohoni bob noson o'r
canu?
wythnos. Yn wir, nid neuadd yw
Dafydd Wh. Thomas.
unig angen Llanrug ond canolfan
yn cynnwys neuadd fel rhan

Yn dilyn "ythyr sgored Dafydd Wh. Thomasneilltuir y

Pwyllgor cyntaf Owb yr HenotKI LllInrug yn festrl o,plIl Mawr. (Y Ilun oddl wrth
Mrs. Owen, Trigle, Pontrhythallt).

DOSBARTHIADAU

Rhes gflfn o'r chwlth l'r dde: M" Achssh Williams, 3 Llaln Gro; MIss Lily WI,,·
iams, Bryn £ryr School House; Mrs Laura Grace Owen, tssttt; Mrs M.E.Pritchard,
Panllel: Mrs MaggIe Alice Jones, Tegfryn: Miss Annie Williams, Eilionwy. Rh(ls
flsen o'r chwith i'r dde: Gwraig wsdd; Mrs Jemime Thomas, Rhianfa: Mrs Jones,
Llwyn Onn; Mrs Davies, Plesttrion Terrece: Dr I. JiWnne Jones, Llanberis; Nurse
Closs,-Mrs LIzzie Roberts, Slop Baker; Mrs Nell Williams, Bryn Awe/on: Mrs Annie
Jones, Penrhos: Mrs I. JiWnneJones, LlanbfJris.

VR ACHOS

GWEITHGAREDD HEDDIW

Dosbsrth Ysgol SuI Capel Mawr, Llanrug. Ps flwyddyn7 Pwy yrrodd y Ilun /'r
Ec07

VA E~~
ddeg i ddeuddeg ceiniog? Yn sy

Plismon, delfar, jocl, ficer, postman, pflldroedlwr.
Wswr Llanrug.

8

--

Y cwbwl a Gangfln Merchfld y

Pam fod rhaid codi'r pris 0
cynyddol cynhyrchu'r papur.
Ers rhai misoedd bellach bu'r Eco yn rhedeg ar golled. 8ell'-""
bil yma 0 bedair ffynhonne", sef incwm hysbysebion (tua
Gogledd Cymru (£9 y rhifyn) ac 0 werthu'r papur. Gwerthir rh
hynny fod tua £255 yn dod o'r gwerthiant.
Gwelir, felly, fod y papur, o'i werthu am 10c y copi, yn
codi'r pris i 12 ceiniog. Mae'n ddrwg gennym fel Bwrdd Golygyd
Nid oes angen ailadrodd y ffaith fod pawb sy'n gweithio ."...,
hamser i'r papur.
'Aydym yn ffyddiog y byddwch chi ein darllenwyr, drwy

gan Mary lloyd Williams. B.E.M.

Ffiniau'r Gorffennol

n gano/ am V mis hwn i weithgareddau Llanrug ddoe a heddiw.

MALAN JONES - Y FYDWRAIG
Cofiaf Mrs. Mary Jones, neu Malan Jones fel y gelwid hi 0 anwyldeb gan
bawb, yn byw yn y bwthyn syml a elwid Pen Lon (Groeslon Newydd
wedi hynny), Llanrug. Tyddyn bychan oedd Pen Lon, digon i Malan
gadw buwch a mochyn drwy'r flwyddyn.

OIngen W.I. LI6nrug Br ymW6lltKJ i fflItrl Itntrl JO$/." WtJdgwood 'In Stok6-onTrent. (Llun: Mrs. Owen, Trigle).

SANT lOAN

Tynnwyd yr hen fwthyn enwog
i lawr ac adeiladu ~ hardd yn y
fan.
Bydwraig oedd Malan Jones.
Cafodd batch brenhines gan bawb,
hen ae ieuanc, tlawd a chyfoethog. Fu neb erioed yn haeddu
ei pharchu yn fwy. Gwnaeth
waith canmoladwy 'yn ei dydd.
Haeddodd Malan Jones a llawer
bydwraig arall goron 0 aur. Wrth
edrych ami. hawdd y gellid dweud
fel v dywedodd
Mr. R. J. H.
Griffith,
Ysgol
Llaingoch,
Caergybi am y nyrs.

Nid cyflog a'i hannog hi.

DosbBrth AmblwlsM LI6nrug '929. Rhe$ (18fn o'r chwlth: M. Parry, H. Grt/6n,
E.J. Hughes, R. Jones, D. Lewis, H. Williams, J.H. Williams, W. Jones. Canol: E.
Hughes, W.T. Williams, Dr. W. Jone«, H. Jones, D.S. Williams. BIBen: R. Evans,
H.R. Jones.
Y ddeu fun trwy garedlgrwydd E. J. Hughes, Bwthyn, Llanrug. Derbyniwyd Ilun
erelt gan Mrs. H.R.Jones, Llanberls.

YN LLANRUG

N 12 CEINIOG
iawn,oherwydd

•

AI awr anodd mae'n noddi - y truan

Trwy nos ei drueni;
..A gw€n
..
y daw a gweim,

Dosbsrt:h Ysgol Sui Brall 'In Llanrug tus'r ffwvddyn
'In all o'r chwlth 'In 'I roes uchaf.

,

'900.561' Gisn Rhyddsllr

mai dyna'r unig ffordd ymarferol

0

dalu costau

ae'n costio tua £355 i gynhyrchu pob rhifyn. Daw'r arian i dalu'r
y rhifyn), cyfraniadau (tua £4), grant Cymdeithas Gelfyddydau
2,500 a 2,600 copi bob mis. Ar gost 0 ddeg ceiniog y copi golygai
ar golled 0 bron £30 y mis. Er mwyn talu'r costau mae'n rhaid
am y codiad pris anorfod hwn.
r papur yn gwneud hynny yn hollol ddi-dal ac yn rhoi oriau o'u
papur yn gyson, yn parhau ; gefnogi ein papuf bro.

Dywed Dr. Kate Roberts yn ei
llyfr 'Y LOn Wen' iddi ymwe1d i
Malan Jones ym Mhen Lon pan
oedd gwallt Malan yn olau iawn.
Ni wn a oedd cysylltiad teuluol
rhyngddynt.
Gwn fod Malan yn hanu 0
ardal Rhosgadfan. Daeth i weini
i Siop Gron, Penisarwaun. Felly
y trawodd ar ei phriod Dafydd
Jones (ehwarelwr)
a byw yn
ardal Llanrug i'r diwedd.
Magodd bymtheg 0 blant yn y
bwthyn bach a chawsant fyw i
oedran cia. Bu hithau fyw nes
cyrraedd 97.
Bu Malan Jones yn fydwraig
lwyddiannus
am
flynyddoedd
lawer. Edryehai
yn hardd ae
urddasol yn ei gwisg wen a phob
amser yo Ian. Cerddai gyda dwy
ffon yn ystod ei blynyddoedd
olaf. Ei hymffrost
a'i balchder
mwyaf oedd na chollodd erioed
fam na baban ar enedigaeth.
Clywais y byddai yn rhoi pin
mewn potel bob tro y genid baban
a thrwy gyfrif y pinnau gwelwyd
ei bod wedi derbyn oddeutu mil
neu fwy 0 fabanod.
Daliai i fynd bob dydd wedyn
am bythefnos i drin y baban a
gweini ar y fam. Heblaw rhoddi
ei gwasanaeth am ychydig iawn 0
dil, a'i roi am ddim i deuluoedd
tlawd, rhoddai Malan rodd hefyd
i bob baban.
Cofiaf yn iawn am y tro olaf y
bu'n gweini fel bydwraig. Derbyniodd efeilliaid (bechgyn) i Mr.
a Mrs. Richard Green, Pandy. Vr
oeddwn innau oddeu tu deg oed ar
y pryd. Galwyd un o'r bechgyn yn
Gwilym Eric a'r llall yn Solomon
Idris. Enw cia iawn oedd Solomon
i goroni llafur ffyddlon Malan
Jones, ac i'n hatgoffa am ddoethineb Solomon yn penderfynu pwy
oedd mam y baban pan oedd dwy
fam yn ei hawlio.
Heb os. fe gafodd Malan Jones
gyfoeth
a doethineb
Solomon
gyda
mamau
babanod
yng
nghanol tlodi anhygoel y dyddiau
hynny. Yr oedd Malan Jones yn
90 oed pan ymddeolodd. Heddiw
buasai'n
cael anrhydedd gan y
Frenhines.
Bwyd plaen fyddai ar y bwrdd
ym Mhen Lon bob amser - digon

o datws wedi eu berwi trwy'u
erwyn a phenwaig yn y sosban
hefo nhw weithiau, bara Ilaeth,
uwd, siean, a chig rnoch cartref.
Clywais y byddai'n gwneud jam
mwyar duon heb ddim siwgr, a
hwnnw ru hwnt 0 flasus. Y mae
hyn yn ddirgelwch i mi, ond cefais
sicrwydd ei fod yn wir.
Yr oedd yn ofnadwy yn erbyn
y ddiod feddwol. 'Fyddai dim yn
ei digio yn fwy na gofyn am
lasiad 0 laeth iddi - "Llaeth
rnewn powlan wyt ti'n feddwl"
atebai Malan. A dyna ben.
Robert Jones oedd enw brawd
Dafydd Jones,gWr Malan. CoUodd
Robert Jones ei goes mewn damwain yn y chwarel. Ei waith
wedyn oedd torri cerrig ar ochr y
ffordd a chofiaf ef gyda thomen 0
gerrig wrth ei ochr.
,.
.
Yr oedd Robert j ones a J wraig
yn grefyddol a duwiol iawn. Yr
oedd gan Robert Jones ei set ei
hun i eistedd yng Nghapel y
Bryngwyn. Credaf fod y twll yn
y set 0 hyd lle byddai Robert
Jones yn medru rhoi ei goes bren
ynddo.
Robert
Jones fyddai'n
dysgu'r plant lleiaf i ddarllen yr
A.B.C.
Soniodd Malan Jones lawer am
y noson y bu wrth wely angau
gwraig Robert Jones. "Glywch
chwi'r canu, Malan?" meddai
Mrs. Jones. "Pa ganu?" Atebodd
hithau eyn marw, "Mae'r angylion
wedi dwad yma i fy n01 ac maen
nhw'n canu."
Yr oedd y diweddar Mr. J.R.
Morris, Bethel yn cofio criw 0
fechgyn yn ehwarae marblis ar
Ddydd Llun Diolchgarweh. Pwy
ddaeth heibio o'r capel ond gwraig
Robert Jones. Oyna'r bechgyn i
gyd a J .R.Morris gyda nhw yn
rhedeg i ymguddio rhag ofn i
Mrs. Jones eu gweld.
ByddaJ Malan Jones hefyd yn
y capel dair gwaith bob SuI.
Arferai ddarllen ei Beibl yn gyson
bob dydd a dysgodd ei phlant i
barchu a mynychu moddion gras.
Dyma deyrnged fy nhad iddi:
Malan aeth

fry i'I Moliant.

- hen
fydwraig

A haeddai gael coflant;
Ei Uaw oedd fawe ei llwyddiant
Yn y plwyf, awr geni plant.
Gran Rhyddallt.
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BETH OEDD ENW'R 'LODES FACH'?
gan Jennie Roberts, Ffrwd Goch, Brynrefail.
Diddorol i mi oedd darllen y
dyfyniadau
allan o'r 'Genedl
Gymreig', lonawr 1878 , yn rhifyn
Hydref yr Eco, yn arbennig felly
hanes y cyfarfod gwobrwyo yn
Ysgol Penisarwaun. Daliodd yr
enw Mr William Foulkes, Ty'n
Twll, Brynrefail fy sylw yn syth
gan y gwyddwn ei fod yn un o'm
hynafiaid, sef brawd i'm hen daid
a adwaenid wnh yr enw Foulk
Williams, Ty'n Twll. Ymbriododd
fy hen daid
Lowri Thomas,
Bryn Madog, Brynrefail a chartrefu yo Ffrwd Goch, fy nghartref
presennol, a oedd y pryd hynny
yn fwthyn unllawr. Yr oedd eu
mab, sef fy nhaid Foulk William
Foulkes, felly, yn gefnder cyfan
i 'lodes fach' Mr William Foulkes,
Ty'n Twll - yr un a bresenolodd
ei hun y niter gofynnol
0
ddyddiau oddigerth pump yn
Ysgol Penisarwaun yn ystod y
flwyddyn 1877. Ond beth oedd
ei henw? Clywais fy nhaid yn
cyfeirio yn aml at ei gyfnither
fel 'Eliza Ty'n Twll.' Collasai fy
nhaid ei dad pan oedd ond pum
mlwydd oed ac yog ogofal ei
ewythr William, tad Eliza, yr aeth
i chwarel Dinorwig yn wyth
mlwydd oed i weithio yn NhwU
y Mwg. Diau iddo felly ymwneud
llawer i'i berthnasau yn Nhy'n
Twll, a chlywais ef droeoo yn
adrodd fel y bu i amry\v ohonynt
farw 0 'r darfo.dedigaeth - clefyd
amlwg oedd yn y byd caled oedd
ohoni
ddiwedd
y
ganrif

llONGYFARCHION
- I Mr a Mrs
Peter Rainbow, Stryd vr Wyddfa ar
enedlgaeth au march fach Susan
Patricia.
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ddiwethaf. Tebyg iddo ef, 0 ganlyniad, ddod yn feddiannol ar
Feibl sydd yn fy rneddiant i erbyn
heddiw. Hwn yw'r Beibl a gyflwynwyd i'r 'lodes fach' yo wobr
am ddod ar ben y rhestr am ei
phresenoldeb
yn
Ysgol
Penisarwaun. Cof gennyf glywed
fy nhaid yn dweud hefyd iddi fod
yn ddisgybl-athrawes yn yr ysgol
honno yn ddiweddarach. Yn 61
Cofrestr Eglwysig Eglwys M.C.
Brynrefail, dynodir dydd ei marwolaeth, sef Mawrth 28, 1893,
gyda'r nodyn hwn: 'Yr oedd yn
ferch ieuanc dda, rhinweddol a
chrefyddol. Bydd bwlch a cholled
o'i hoI.'
Fel y gwelir yn y copi o'r
wyneb~dalen
o'r Beibl, Saesneg
yw iaith y cyfl\vynair (yn 61 arfer
y dyddiau hynny) ac y mae'r
Beibl yn ogystal yn yr un iaith.
,

FFENAST 8WLCH·Y·NANT
Mae', ffenast ar gau ym Mwlch-y·Nant,
Hen ddiwmod go ddiflas gawn nj heddiw blant;

Y FEIBl GYMDEITHAS - Dymuna
Mr Thoma. Evan., Caledfryn ddlolch
i bawb am eu cyfranladau hael tuag
at y Gymdeithas.
PRIOOAS RUDDEM - Ar ddechrsu'r
mls dathlodd Mr a Mr. Edward
Thomas, 15 Ffordd TV Du eu prlodlU
ruddem.
Llongyfarchladau'r
ardal
Iddynt .
O'R YSBYTY - Dymunwn edferled
IIwyr a buan I Mr William Roberts,
13 Stryd Goodman. Bu Mr Roberti
vn cae I trlnlaeth lawfeddygol vn
y.bytv Mon ac Arfon, Bangor. Gertref
o'r ysbytv vn Lerpwl y mae Elwyn,
mab Mr a Mrs Gareth Foulkes, Maes
Padarn.
Brysla fendlo Elwyn bach I
CROESO - i'r pentref I Mr a Mrs
Martin Torr e'u teulu. Mae'r teulu
wedI svrnud I fyw l'r 'Prince of Wales'.
Pob Iwc i ehwi Martin a Carol, a hefyd
Iwen a Carys er elch menter newyddl
DIOLCH
Dymuna Mr a Mrs
Rainbow, Stryd vr Wyddfa ddlolch i'w
teulu
s'u
cyfellilon
am
eu
caredigrwydd sr enedlgaath Sunn fach.
LLONGYFARCHIADAU
- I Lynne
a Griffith Eurwyn Hughe. ar achly.ur
eu priodal ar Sadwrn, Hydref 14.
DIOLCH - Dymuna Mr R. Owen,
21 Dol Ellian, Llenberis ddiolch yn
faM
lawn am bob ceredigrwydd,
anrheglon e cherdleu e dderbynlodd yn
ystod ai amoslad yn yr ysbytV .
SEFYDLU GWEINIDOG - Nos Wener
Hydraf 13, 1978 yng Nghapel Coch,
llanberis cynhaliwyd Cyfarfod Sefydlu
y Parchedig Marcus Wyn Robinson,
B.D., Sello, Caernarfon yn welnldog

ar Gapel each, Gorffwyafa a Ph.... •
wylfa, Llanberis a RehOboth, Nant
Perls.
Ar 61 emyn agoriadol offrymodd
Llywydd Henadurlaeth Arfon, Mr G.
Caradog Hughes, weddl. Darllenwyd
man o'r Ysgrythur gan y Parch. Huw
John Hughes, B.Ed., 8C offrymodd
y Parch. Trefor Lewis, B.D., weddl.
Canodd malo blant vr of alaeth ernvn
evn i'r Llywydd wneud datganiad 0
bwrpas y 9Wassnaeth. Cyflwynwyd y
gwelnidog gen yr Emeritus Brifathro
y Parch. S. I. Enoch, M.A., M.PhIl.,
Icvn-orlfathro
Coleg
Dlwlnyddol
Aberystwyth). Ar 61 sefydlu'r gwein·
Idog
newydd
gan
y
Llywydd,
offrymwyd gweddr dros y gwelnldog
gan y Parch. Meirion lloyd DavIes,
M.A. Croasawyd y gwalnldog gan Mr
Gwynfor Williams sr ran yr ofalseth;
y Parch. W.O.Roberts ar ran DOlbarth
Llanberis; y Parch. Herr; G. Parrl, B.A.,
B.D. ar ran Henadurlaeth Arfon, a'r
Parch. Ganon Alun Jones ar ran
Eglwysi'r cylcn. Rhoddwyd liars I
eglwy.i'r ofalaeth gan y Pa rch. Joh n
Roberts, B.A., B.D., Llanfwrog, 8C
offrymwyd gweddl ar ran yr eglwysl
gan y Parch. John Owen, B.A., B.O..
Ar 61 ymateb y gweinldog canodd y
gynulleldfa 'MI glywef dyner lais', cyn
offrym u'r Fendlth Apostolaldd
a
chlol'r cyfarfod gydag amyn aralt.
I

Disgynnodd y lIenni~gorchuddiwyd y fro,
A hithau'n ddydd Gwener, wej dyna hen dro~
Tarth stesion Wyddfa yn gwmwl 0 stem
Waeth moi'r ffidil yn'to ddim, 'does obaith am gCm;
Mae gr~iau'r Elidir dan blaneed hud,
(Os gwn·j 'di'r Wyddfa yna 0 hyd?)
Glaw~ei·bach sy' rei glud ar y coed,
Hen gena pryfoclyd fu smwclaw erioed;
Ond <lawchwa a awelon drwy'r Bwlch eyn yr hwyr,
l chwalu'r chwyslaw a'r caddug yn Ilwyr;

I

I

A bydd swildod y machlud ar 01 ager y glaw
Yn afonydd 0 waed ar y gorwel draw;

A daw rhywun yn gynnar bore'(ory blant
l agor y ffenast ym Mwlchl'-Nant.
Selwyn Griffith.
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PLAID CYMRU
CANGEN DEINIOLEN a'r CYLCH

Mr a Mrs E. Thomas ar achlysur dothlu eu Prlodos Ruddem yng ngv.lesty Erw Foir

•

LLI

•

Cynhelir
FFAIR GAEAF
,.
FFON : LLANBERIS

yn
Ysgol Gwaun Gynfi
Nos lau, Tachwedd 23
am 7 o'r gloch
Mynediad: Oedolion 15c (yn cynnwys paned)
Plant: 5c

DOWCH YN LLV.
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SARA FFRES - TEISENNAU BLASUS ,
(Rydym yn arbenigo mewn telsennau Priodasl

***
DOSBAATHWN BOB LLUN, MERCHEA A GWENER
YN NEINIOLEN, DINORWIG, FACHWEN

,

Y TABERNACL
- Prynhawn ctydd
Llun DlolchgaMch cafwyd pregeth gan
y Parch. Albert W. Jones, yn cael ei
ragflaenu gan blant yr Ysgol SuI. Ar 61

y gwasanaeth penderfynwyd cael cofeb
er cof am y diweddar Barch. George
W. Brewer, M.A., B.D. Yn vr hwyr
catwyd cyfarfod gweddi.
Nos lau, Tachwedd 2 vn y Tabernacl
cynhelir Darllth gan y 9welnldog, y
Parch. AI bert W. Jones ar y testu n
'Oyddiau'r Coleg'.
MERCHED Y WAWR - Allagorwyd
tymor Merched y Wawr, nos Lun,
Medi 18 gyds Phartl Glynrhonwy yn
cyflwyno gwahanol eitemau. Catwyd
noson foddhaol iawn a diolchwyd
lddvnt gan y lIywydd newydd, Mrs
Dllys Hughes, a Miss Kathleen Jones.
Estynnwyd croaso eynnes hefyd i'r
flu pensiynwyr a'r aelodau. Rhoddwyd
. y ta gan aelodau'r pwyllgor ac enillwyd
y raHI gan Mrs Laura Williams. Bydd
y cyfarfod nesaf nos Lun, Tachwedd
27 ac fe ddlsgwylir Mrs Cemlyn Will•
Isms yno.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU - Capel
Ebeneser oedd cvrchfan Ysgollon Sui
Brynrafail, Delniolen, 0 "orwig a Phenisarwaun bnawn Sui, Hydref 1, lie cvnhaliwyd Cyfarfod Undebol dan nawdd
Cymdeithas y Beib1au Cangen Oeiniolen a'r Cylch. LJYWVddwyd y cyfarfod gan Mr. Windsor Williams, a
chyflwynwyd
eitemau caboledlg gan
blant ac leuenctid yr Ysgolion SuI.
Croesawyd Y Parch. Trefor Lewis
i'r eyfariod am y tro eyntaf, a ehafwyd
cyfarchlad pwrpasol ganddo af a Mr
H. Emyr Pritchard, trysorydd
y
gangan.
Bellaeh, deeth y cyfarfod hwn yn
arhosol ar galendr yr eglwysi, a
chytunwyd
ai fod I'w 9ynnal yn
flynyddol ar y pnawn Sui eyntaf 0
Hydref.
OIOLCH
Dymuna Miss Annie
Parry, 13 Tai Marian ddiolch i bawb
am eu caredigrwydd tra bu yn Ysbytv
Mon ac Arfon ym Mangor. Diolch
hefyd i'r meddygon a'r 9weinyddesau
yno.
Dymuna Mrs. Williams, 13 Tai
Marian ddiolch i bawb am eu caredigrwydd tuag ati tra bu yn yr ysbyty
ym Mangor.
PLAID
CYMRU
Mwynhaodd
selodau'r gangen noson ddlfyr ar
Hydref 4 yng nghwmni rhai 0 aelodau
cangen Rhlwlas. 'Roedd tlmau o'r
ddwy gangan yn cystadlu mewn cwls
am Gymru a drefnwyd gan Mr Gwyn
Parry, ac ef hefyd oedd yr holwr.
Dlolchwyd i bawb a gymerodd ran.
Cynhellr
cyferfod
blynyddol
y
gangen yn ysgol Gwaun Gynfi nos
Wener, Tachwedd 3. Oechreuir am 7
o'r gloch 8 disgwylir Mr Dafydd
Wigley A.S. i annerch y cyfarfod.
Gobeithlwn weld nifer fawr 0 aelodau
yn bresennol, a bydd croeso eynnes i
erail! sydd a dlddordeb.
Y SEINDORF - Dymuna aelodau'r
seindorf ddlolch I bawb am bob rhodd
a gwelthred er budd eu galluogi i
gyrraedd eu targed I ymweld a'r
Almeen. Diolch diffuant i bewb.
PRIODAS Yng nghapel Salem,
Caernarfon ddydd Sadwrn, Medl 23
priodwyd Mr Stephen Baker, B.Pharm.,
M.P.S., mab Mr a Mrs A.E.Baker,
Kirk Merrlngton, Co. Durham, 9yda'r
Dr. Eurgain Jones, B.Sc., M.B.B.S.,
merch Mr a Mrs Arfon Jones, Arfryn,
Llys Gwyn, Caernarfon (gynt 0 Ddein·
iolen). Y Parch. Brython M. Davies
a welnyddodd y brlodas, a'r organydd
oedd Mr. T.Emrys Lewis. Mr John
Talbot (ffrlnd y priodfab) oedd y gwas
priedes a'r ystlyswyr oedd Mr Terry
Robson (brawd~yng.nghyfrelth Y priod·
fab) a'r Dr. Richard Hull (ffrind y
brlodasferch).
Dr. Sarah Hadfield,
ffrlnd y brlodasferch oedd yn gwelnl
arnl, a rhoddwyd hi i'w gwr gan ei

thad. Gwlsgal'r briodasferch ffrog wen
Edwardaidd, a charlai dusw 0 flodeu
pinc a gwyn. 'Roedd y wledd brlodas
yng Ngwesty Brenhinol Victoria, Llanberls, gyda 100 0 westeion, a
threuliodd Mr a Mr. Baker eu mit mel
yng Nghernyw. Mae'r brlodesferch yn
anaesthetvdd yn Ysbyty Cyffredinol
Nottingham, a'r priodfab vn fferyllydd
yn Derby. Trefnwyd y eeir er 9yfer y
brlodss gan Mr Myrddl n Pritchard,
Llanberis.

AP~L GWAUN GYNFI - Mewn cyfarfod o'r Pwyllgor a gynhallwyd ar
Hydraf 13, derbyniwyd ymddiswyddiad Mr Ronald Wyn Roberts o'i swydd
fel Ysgrifennydd y Pwyllgor oherwydd
galwadau trvmlon 81 waith beunyddiol.
Alldrefnwyd
y Swyddogion fel a
ganlyn: Cadeirydd Mrs. Eirlys
Lloyd Jones; Is.gadelrydd - Mrs Jane
Eirlys Williams; Trysorydd - Mr Leslie
Roberts; Ysgrifennydd - Mr Robert
Williams.
Mae'r Apel wedi eyrraedd rhyw
£1.200 hyd yn hyn, ae er bod yr amser
yn prinheu, mae'r Pwyllgor yn hyderus
o gy rraedd y nod 0 £2,900 a osodwyd
ar gyfer Deiniolen, gyda chafnogaeth
ac ewyllys de'r pentrefwyr.
Gyda
hynny mewn golwg, cynhelir Cyngerdd
yn Ysgol Gwaun Gynfi am seith o'r
gloch nos Fercher, Tachwedd 1, gyde
Rol Williams, y Waunfawr yn arwain,
Selndorf
Arian
Oeiniolen
yn
ymddangos am y tro eyntaf er si
dychweliad o'r Almeen, Einir Wyn,
Rhiwlas, a Pharti Adrodd y Rhos,
Bethel (arwernydd: Mari Wyn Jones,
Delnlolen).
Pwyslr am gefnogaeth
gryno i'r Cyngerdd hwn, sy'n siwr 0
fod 0 safon uchel.
Nos Wener, Tachwedd 17 cynhelir
Disco Fewr yn Neuadd Ysgol Gwaun
Gynfi 0 6.30 p.m. tan 10.00 p.m.
Mae hwn yn drefniant arbennlg ar
gyfer leuenctid y pentref, a disgwyllr
y bydd Hond y Neuedd yn manteisio
ar y ddarpariaeth.
Gwyliwch golofnau'r Eco am ragor 0
fanylion 0 fis i fis.

an·y·
O'R YSBYTY - Croeso adref I Mr
Ifor Williams, Cartref. Da deall ei fod
yn gwella.

•

7 Rhes VIctor/a,
Osln/olen
Amgaeaf ddar/un 0 athrawon Ysgo/ Dsln/o/sn 8 svmudoaa o'r hen ysgol I'r
vseot newydd ym 7928 neu 1929. Oyma eu benwsu:
Y rhesISllf o'r chwith i'r dde: Mrs L. Jones (Thomas gynt); Mr R.G. Williams, aritethro'r plant hynaf; Mrs A. Griffith (Roberts) oriietnrewes ysgol y babanod a Mrs
Roberts.
Y rnes uchst: Mrs K. Hughes (Jones); Mrs M. Williams (Ellis), Miss S. Thomas,' Mr
Jones Hanry, Miss GA. PritChard, Miss L. Jones (gwnsud g'NfJith vmerter oedd
hi},
Pan tu Mrs Williams, Cynfi farw ym 1973, 'roedd Mrs A. Griffith a mlnnsu yn
ymwybodol iawn msl dim ond ni ein dwy oedd yn fyw o'r naw, syrnudodd i'r
ysgol newvda. Fis Awst diwethaf, bu Mrs Alice Griffith fBrw. Trist yw meddwl
fod wyth 0" rhal sydd yn y derlun wedl'n gadael.
Amgaeaf hefyd dderlun o'r plant
oedd yn ysgol y babanod vn iusn ar fJll ni symlJd yno.
K. Hughes.

sydyn Mr William Humphreys, Lasynys, blaenor Hyddlon yng nghapel
Tan-v-coed. Cydymdeimlwn a'i briod
Mrs Jane Humphreys a'i ferch Nia, a'i
frawd Mr John Humphreys, Carmaen,
a'r teulu 011, ac A chapel Tan-v-coed yn
eu coiled fawr annisgwyliadwy.
DIOLCHGARWCH
Dydd Llun
Diolchgarwch cafwyd tri chyfarfod
bendlthiol lawn yng nghapel Tan.ycoed: Cyfarfod Gweddl yn y bore,
Cyfarfod y Plant yn y prynhawn, a
phregeth yn yr hwvr. Daeth cynulliad
da i'r holl gyfarfodydd.
Trefnwvd Cyfarfod y Plant gan y
gweinldog, y Parch. W.O.Roberts. Ef
hefyd oedd yn annerch y plant yn
ystod y gwasanaeth. Gwnaeth yr wyth
plentYn ar hugain oedd yn bresennol

eu gwaith yn ganmoladwy iawn, sr
mwynhad mawr I'w rhieni, a'u perth~
nasau a'r gynulleidfa 011. Calonogol
oedd gweld cynifer wedi dod ynghyd
i gefnogi'r plant.
Cyfeilydd y prynhawn oedd Mrs
Beryl M. Jones a Mrs Carys LI. Jones
yn cynorthwyo
gyda'r canu. Mrs.
Violet Blanchard oedd y cyfeilydd yn
y bore a'r hwyr. Y Parch Elwyn
Edwards, Caernarfon oedd yn gwesanaethu y n yr hwyr.
AR WERTH
DAU FEIC PLENTYN - mewn
cyflwr da iawn. 6 oed - £8;
4 oed - £12 (fal newydd).
Ffon: Llanberis 471

o

AFFRICA - Croeso adref hefyd I
Mrs Ashton, 10 Tal Bryngwyn a';
dau blentvn bach, Kenneth a Mary.
Bu'r teulu yma yn byw am 9yfnod yn
Affriea lie mae Mr Ashton yn dal
swydd. Bydd Mr Ashton yn dod adref
mls Rhagfyr, wedl cwblhau el waith yn
el swydd bresennol.

Mynnwch eich
PAENT a PHAPUR PAPURO
oddi wrth

AR Y RADIO - Bore Sadwrn, Hydref
14 ar Ddisco Del clywyd GrWP Toeyn
Chwech. Y mae Dylan Bryn Jones, 3
Tai Tan-v-coed yn aelod o'r grWP.
Clywir hwy eto ar radio sain Sadwrn,
Hydref 21. Hwyl fawr iddynt.
Dymuniadau da I Dylan hafyd yn
el swydd newydd gyda chwmni Clogwyn Deiniolen.
LLONGYFARCHIADAU
I Mr
Roberts a Mrs Veronica Roberts (gynt
o 7 Maesgerddl, ond yn awr 0 Lan·
berls) ar enedlgaeth eu merch fach,
Denise.

Fran: Llsnberis 491

MEL YSION A BAeO AR WERTH HEFYD

CYDYMDEIMLAD
- Medi 30 brawychwyd y fro a'r newydd trlst am farw
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PENISARWAUN
YSGOL GYNRADD
- Bythefnos yn
81 ymunodd wyth 0 aelodau'r Urdd a'r

degau eraill 0 blant Gwynedd a
droediodd 0 wahanol gyfeirladau I
Gwm Pennant. Cafwyd tywydd bendigedig i gerdded 0 RVd~du, trwy
Fwlch y Ddwy Elor, I lawr hyd
"gynefin y carlwm a'r cadno" ac I
Ddolbenmaen.
Ymwelodd plant y ddau ddosbarth
hynst
Theatr Sello yh ddiweddar i
wylio cyflwyniad 0 'Hip Hip I Pipi'
gan Theatr Bara Caws.
Cynheli Noson Goffi vr Ysgol ar
nos Wener, Tachwedd 23. Gwerthtawroglr pob cyfraniadl

a

EGLWYS ST. HELEN - Cafwyd
cyfarfod 0 Undeb y Mamau nos Lun,
Hvdref 2. Cymerodd y Ficer Of81 o'r
gwasanaath. Ef hefyd oedd wedl
gwneud cwis. Llongyfarchwyd Alun
Mowll am gynrychloli'r ysgol Sui yn
Neiniolen. Cydymdeimlwyd a Mrs M.
J. Roberts a Mrs. Owen Thomas yn
eu protedlgaeth yn ddlweddar.
Rhoddwyd y te gan Mrs. T. Evans,
Brynrefall a Mrs. O. Thomas. Dlolchodd Mrs. O.C.Roberts Iddynt.
.
Cafwyd
Cyfarfod
Diolchgarwch
lIewvrchus lawn a ctsaral'r Ficer
ddiolch am y rhoddlon a gafwyd. Fa'u
hanfonwyd i Bias Pen Gwalth, Llanberis. Anfonwn ein cyfarchion i Mrs.
G. Jones, Rhoswian a Mrs. S. Robarts
Ship Cottage; nld ydynt wedi bod yn
dda iawn yn ddiweddar.
MRS. EIRIONA WILLIAMS
- Yn
sydyn nos Lun Diolchgarwch aethpwyd a Mrs. Eiriona Wllllams, Glyn
F.uron I Ysbyty'r Cottage yng Nghaernarton. Yr ydym yn fatch 0 glywed
et bod yn well rwan.
PRIODAS AUR (Hydref 6) - Llongyfarchladau I Mr a Mrs H. Ell Is
Roberts, Vine Cottage ar achlysur eu
prlodas aur. Pob bendlth e hapusrwydd
i'. ddau ohonynt.
GWERSI CYMRAEG - Dechreuwyd
gwersl Cymraeg I ddysgwyr yn yr
yS;1)1 gynradd ac mewn cartrefl. Da
t) I-;.::.thoedd gweld nlfer 0 rienl'r plant
y n bresennol yn dangos diddordeb.
Yr athrawon ydl Len Jones, Tony
Elliott e Leslie Larsen. Mae'r dosbanh
a'r athrawon yn estyn croeso i aelodau
neWYdd.
PARTI'R HEULWEN - Mae Parti'r
HeuIwen wrthi 'n ymarfer ar gyfer
Rhaglen y Gaeaf. Bydd y Partl yn
eynnal nosweithlau yng Nghaernarfon,
Bethesda, Bontnewydd, Rhlwlas ae
mewn Cartrefi Henoed. Pob IIwyddiant
iddynt yn eu gwaith.
LLONGYFARCHIADAU
- a dymuniadau da I Dilys, 3 Bryntirion ar
achlysur el phriodas yn ddlweddar.
Bydd yn mynd i fyw i Ynys Mon.

PWYLLGOR YR EISTEDDFOD Cynhallwyd
Noson Goffi hynod 0
Iwyddiannus yn vr Ysgol Gynredd
ddlwedd Med!. Dloleh I bawb am eu
cefnogaeth.
Yn
vstod
y noson
tynnwyd y tocynnau buddugol vn y
Raffl Fewr a drefnwyd gan y Pwyllgor.
Oyma enwau'r buddugwyr: (1) Clnio
i ddau yng Ngwesty Gallt y Glyn Don McKeown, Tal-v-sarn. (2) Darlun
gan arlunydd lIeol - Mrs. M. Jones, 5
Llys y Gwynt. (3) Bocs 0 nwyddau 0
Slop Gron - G. V. Jones, Ffestiniog.
(4) Potel 0 Sierl - Beryl Jones, Penrhyndeudraeth. (5) Potel 0 Wisp' Dylan Jones, Meillionydd.
(6) 56
PWYS 0 datws - Mr. Percy Williams,
3 Llys y Gwynt. (7) 3 dwsir 0 wyau
- Gerald Lee, Wylfa, Ynys Mon.
(8) Cant 0 10 - Bethan Owen, Moelfre,
Ynys Mon. (9) Cyw lar - A. Evans,
Porthaethwy, Y nvs MOn. (1 0) Trip
i deulu ar Reilffordd Uyn LlanberisMrs. G.M.Marsh, Convey Island, Essex.
Mae'r Pwyllgor vn ddlolchgar iawn i
bawb am eu eefnogaeth, ae yn enwedig
i'r rhal a reddodd y gwobrau I'r raffl.
Diolch yn fawr. Yn sg11IIwyddiant y
raffl a'r noson goffi mae'n bleser
gennym gyhoeddl bod y Pwyllgor wedi
trosglwyddo £740 I Swyddfa'r Eisteddfod hyd yn hyn. Disgwylir i BenIsarwaun gasglu cyfanswm 0 £','00,
felly tua £360 sydd elslau arnom erbyn
hyn. Diolch yn fawr iawn i chwi fel
pentref am eich haelioni.
CVnhelir Taith Gerdded Noddedig
dan nawdd Pwyllgor yr Eisteddfod
hyd y IIwybrau traed yn yr ardal fore
Sadwrn, Taehwedd 11. Cychwynnir
am 10 o'r gloeh o'r ysgol. Cysylltwch
ft Tegid Roberts neu Tony Elliott am
fanyllon.
Mae'r Pwyllgor
Eisteddfod
yn
arbennig 0 ddiolchgar i Mrs. Jean
Roberts, 6 Bryn Eglwys am dretnu
Parti Diliad yn ei chartref yn ddiweddar ac am drosglwyddo'r elw 0 tua
£15 i Gronfa'r Eisteddfod. Diolch yn
fawr Jean.
CROESO'N OL o'r ysbtyy i
Bryngwyn Griffith, 'Roedd pawb yn
falch 0 weld Bryn yn 61 ar 01 ei
waeledd.

GARTREF
0 AMERICA - wedl
treullo mis 0 wylieu gyda'u mab a'u
merch yng nghyfraith, croeso'n 61 i Mr
a Mrs O.J.Wllliams. Oymuna Bryn a
Loraine ddiolch i'r teulu a ehyfeillion
ym Mrynrefall
a Llenberis am y
dymuniadau
da a'r anrheglon a
gludwyd gan Mr a Mrs Williams I
America.
CLWB Y MAMAU - Cyfarfu deg 0
eelodau yn yr ysgol ar Hydref 12 a
chafwyd cwis dan ofal Mrs Moira
Ellis. Rhoddwyd y te gan Sheila
Williams ac Ann Parry. Rhoddwyd
anrheg y Mis gan Shirley Roberts ae
fe'l enillwyd gan Jackie Jones,
Bwrledir cynnal trip I Gaer ar
Dachwedd 25. Cysyllted unrhyw un
sydd ~ diddordeb yn hyn
Jackie
Jones, 1 Tai Orwig.

a

DOSBARTH YMARFER CORFF Bwriedlr cynnel dosbarth dan nawdd
Clwb y MAmau, ond fe fydd yn agored
I unrhyw wraig neu ferch. Bwriedlr
eynnal y dosbarth yn NhV Glas bob
nos Lun am 8 o'r gloeh, dan
hyfforddiant Mrs Sue Cohen.

CLWB PEOWAR UGAIN - Enlllwyr
y rnls - Medl 18f :- (1) Eirianwen
Evans, 1 Tremeilian. (2) Helen Jones,
5 Tremeillan. (3) Ken Jones, Cae
Coch.
Medl 8:- (1) Mrs Hesson, Bryn
Myfyr.
(2)
Bobbie Roberts, Pen
Llyn. (3) David Ellis, Gwefedfa.
Medl 15:- (1) Jlnnie Williams,
Bryn Melyn. (2) Mrs Owen, '0 Trameilien. (3) Helen Roberts, Llwyncoed
Bach.
Medi 22: - (1) Carol Houston, 2
Tremeilian. (2) Merddyn Jones, Greuor
Villa. (3) Barbara 0 Lerpwl.
Medi 29:- (1) Owen Roberts,
Llwyn Helyg. (2) Mike Collins, Deiniolen. (3) Wilburt Williams, Marino.
Dan nawdd y Clwb, bwnedir trefnu
arddangosfa T6n GWVllt a ehoeleerth
yn y cae ehwarae ddydd Sadwrn,
Tachwedd 4. Er mwyn diogelwch
y plant erfynnir ar rieni i beidlo
phrvnu tan gwyllt i'r plant, ond yn
hvtrach, fe wnelr casgllad 0 dy I dy ar
nos Wener, Hydref 27.

a

APEL YR EISTEDDFOD - Cafwyd
taith gerdded hyd bellter 0 5 milltlr
ddydd Sadwrn, Hydref 14. Dioleh yn
fawr i bawb a gerddodd ac i'r noddwyr.
Gobeithir easglu oddeutu £50.
CROESO CYNNES - i Seth ac Ellz·
abeth Thomas, sydd bellaeh wedi
cartrefu yng Nghreigle.
DIOLCHGARWCH - Trefnwyd QWasanaethau'r bore a'r hwyr gan swydd·
ogion yr eglwys a chafwyd gwasanaeth
arbennig 0 dda gan brant yr Ysgol Sui
yn y prynhawn.

Y GOLEUADAU NEWYDD - Mae
pawb yn y pent ref yn falch 0 weld
y goleuadau oren yn cael eu gosod j
fyny. Mae'r Cynghorydd Pat Larsen
wedi treulio tua blwyddyn a hanner
yn sgrlfennu IIythyrau ae yn siarad a
swyddogion y Cyngor I geisio eael y
golelJadau I'n pentref ni, a nifer 0
bentrefi erai" yn y evleh. Bellaeh
gwelwn ffrwvth ei gwaith. Oherwydd
hyn mae'n drist iewn i orfod eyfeirio
at y ffalth fod un o'r goleuadau
newydd hyn, ar groesffordd King
Arthur, eisoes wed I bod yn darged i
gerrig. Mae'r golau, bellach, wedi
cael ei dorri.

L'un y gwnln{/t1n111phsrchennog
Llanrug yn ddlweddar.

a'r

(I

sn"'odd bef1C8mpwriaeth y S;06 Gwnlngod yn

LLYFRAU

Cigyddion

BRYN AFON, CRAWIA

MAE'R GELYN YN GRAFF: gan
Maurice Oehobra ae Anne Mariel
(Trosiad gan W.1. 10nes, Abcrcon\l,ry)

Ffon: Caernarfon 3188
CIG BLASUS ('R RHEWGELL
PRlSlAU CYSTADLEUOL
DIGON 0 DDEWlS LLE HWYLUS I BARCIO
t

•
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SEFYDLtAD
Y MERCHED - A'r
Fedl 22 deeth naw 0 aelodau ynghyd,
Be yn absenoldeb y IIYWVdd, darlIenwyd lIythyr y mis gan J.A.Roberts.
Llongyfarchwyd
Mr a Mrs Jennie
Hughes am fod yn daid a nain a chroesawyd Mr a Mrs O.J.Willlams gartref 0
America. Cafwyd noson ddifyr 0 dan
ofal Mrs Pet Jones ac enillwyd vr
ernest 'Beetle Drive' gan Ma;r WillIams. Rhoddwyd y t9 gan Mair Williams a Jennie Roberts, ac anrheg y mis
gan Betty Owen, ac fe'i henillwvd
gan H.J.Jones.

Cyfrol y\\' hon eto or gyler Llyfrgell.
oedd )'n unig, ac nid DeS modd ei
phrynu yn r siop. Oyma damaid i'w
brofi [hag ofn y byddwch mewn penblcth, beth i'w ddarllen, pan yn y llyfr
gell.
Nofel antur yw hi yn Uawn rhamant
ac ernosiwn, a'r ferch bry..1ferth,

Anisia. yn ganolbwynt
iddi. Oa\\'
Anisia yn rhannol 0 dras Cymreig ac ar
fin priodi Jacob Halvan. sydd yn
bcrehen mwyngloddiau
diamwntau
pwysig yn Affrica. Mae Halvan yn
ffrind personol i'r Arglwydd Kruger ac
yn ei gynorth\vyo, yn y dirgel, yn ei
fr"'Ydr yn crbyn y Saeson. Bu tn rhaid i
Lefftenant
James Maehensie o'r
Gordon flighlands a oedd yn brwydro
ax ochr y Saeson anghofio ei gariad a
chanlyn yr Anisia brydferth er rnwyn
ennill gwybodaeth ddirgel. Aeth y garwriaeth "dan ochyrnyn" yn rhywbeth
mwy na char\\naetb aI\\'Ynebol. ..

TEY
JOHN H. WILLIAMS, 7 MAES EILIAN, DINORWIG
Johnnie Wmffras 'I gelwid ef gan rai, John bach neu John y Post gan eraill, yr olaf
am iddo fod 'In Bostman ar droed am flynyddoedd 'In Neiniolen, Dinorwig a'r
Fachwen, ac 'In ddiweddarach Llanberis. Cerddodd filltiroedd trwy stormydd
geirwon er ei fod 'In ddigon llesg ei lechyd. Adwaenid ef gan bawb fel cyrneriad
tawel, nid 'In yr ystyr nad oedd ganddo ddim i'w ddweud, oherwydd yr oedd gan
John hiwmor iach a gallaf glywed ei chwerthin arbennlg ef ei hun 'In fy nghlustiau
'In awr. Na, cyrneriad tawel 'In yr ystyr na wnaeth gam a neb erioed oedd John.
Ni ddywedai air croes am neb ac yr oedd 'In barod el gymwynas bob amser.
Fel John Tan Graig, fachwen 'I
Yr oedd 'In adroddwr heb ei fath,
cofiaf fi a llawer o'm cyfoedion ef,
ao enillodd 'I wobr gyntaf mewn sawl
gan iddo dreulio blynyddoedd
'In
eisteddfod 'In 'I cylch gyda damau fel
Nhan-y-Graig, Fachwen 'In byw gyda'j
'Seirnon Mab Jonah' a 'Cyrnru'. Ai
chwaer, ei gWr a Beti eu hunig ferch. John i ysbryd 'I darn rhywfodd a
Bu Mrs. Jennie Jones fel mam iddo,
gallech glywed pin 'In dlsgyn pan
gan iddo golli et fam ar ei enedigaeth
adroddai "Nid Cymru fydd Cymru,
a chymerodd Mrs. Jones 'I eyfrifoldeb
a'i choron dan draed."
o'i fagu.
Bu yn yr 'Y oung Chronic Sick
Mae gennyf gof bvchan ohonvnt
Unit' yn ysbyty Gallt 'I Sil am tua
'In syrnud i'r Fachwen, Did wyf yn
dwy flynedd a chan fy mod 'In
sicr i ble, ond buan lawny gwnaethont
digwydd gweithio 'In yr ysbyty hwnnw
eu lle 'In yr ardal. Nid yw'n bosibl
cefais 'I fraint 0 weld John bob dydd
felly s8n am John heb son am 'I Capel
bron. Daeth 'In ffefryn gyda'r nyrsus,
11e 'I cymerodd ran flaenllaw. Bu'n
'I r oedd 'In un 0 'r cleifion hynny, fel
ysgrifennydd y( Ysgol Sui am gyfnod
y dywedais 0 'r blaen, nad oedd byth
a rhoddwyd 11yfrau eraill yngl9n ag
yn swnian nac 'In grwgnaeh. Ei brif
ystadegau'r eglwys 'In ei ofal. Ond ei
ddiddordeb
oedd darllen llyfrau 0
brif ddawn oedd eymryd rhan chwaeth,
Y Goleuad a phapurau
darllenai'( emynau 'In glir a chroyw crefyddol eraill a gwrando ar ragienni
gweddiai 01 gal~n a'( chwys 'In
Cymraeg ar 'I radio. Yr oedd yn hoff
byI1ymu i lawr ej wyneb; 'In sicr,
hefyd 0 gael dad! a sgwrs.
'roedd ei galon 'In 'I gwalth. Yr emyn a
Pe bai'r ddawn gennyf gallwn
lediai 'In ami oedd, "Mi wn fod fy
ysgrtfennu cyfrol am John. Cawsom
Mhrynwr 'In fyw" ac er mai rhyw
lawer i hwyl 'In tynnu ei goes, anfon
lafnes 0 hogan oeddwn i 'I pryd hynny,
cardiau iddo a gwneud penillion
mae ely wed John 'In ei adIodd 'In fyw
arndano a'll hanfon iddo os digwyddai
'In fy nghof a thystiaf fod John 'In
eTedu bob gail 'In yr emyn ae 'In sieT, tro trwstan 0 'r eiddo ddod i'n elyw.
Chwith meddwl nad yw ef gyda ni
dyna, ar wahin itr gofal a gafodd gan
mwy. Er i'r 'hen griw' o'r Fachwen (yr
ei deulu, a'i daliodd cyhyd. Bachgen
ardal ddelfrydol
honno
nad yw
bregus ei iechyd fu John erioed;
mwyaeh, ysywaeth) fynd ar chwat,
dioddefodd driniaethau mawr mewn
rhywsul 'roedd pawb 'In dal eysylltiad
gwahanol ysbytai ond rhywfodd deuai
i John ae yntau bob amser 'In anfon ei
trwyddynt
'In fuddugoliaethus
a
gerdyn Nadolig i bob un ohonorn gan
chlywid ef drachefn a thrachefn 'In
ei arwyddo - 'J.H.'
tystio: "Mi \vn fod fy Mhrynwr 'In
Ileddwch i"w lweh. A dioleh i Beti
fyw."
am fod mor garedig a gofalus ohono 'In
Wn i ddirn 'In iawn; pa enwad yr
ySlod 'I blynyddoedd diwethaf. Os bu
oedd John yn perthyn iddo 'In 'I dau 'In haeddu medal erioed, John
gwraidd. 'Roedd ganddo gysylltiad ~ oedd un, am ei ddioddefgarwch tawel
chapel yr Annibynwyr 'In Neiniolen;
a dirwgnach, a Beti yw'r Uall, am ei
bu'n flaenor gyda'r Methodistiaid yng
gofal diflino a Thoi amser gorau ei
Nghefn-y-Waen;
bu 'n
aelod
'In
bywyd i ymgeleddu ei mam annwyl
Ninorwig ar 01 ymfudo yno i fyw o'r
a'n gadawodd ar 01 cystudd blin rai
Fachwen,
ae fei
claddwyd
'1m
blynyddau 'In 01, ac 'In benna{ am ei
mynwent Eglwys Llandinolwig gyda'i
gofal 0 John.
rieni, 'In 61 ei ddymuniad. Vr oedd
Mrs. Enid Jones,
John felly yn "all-rounder" ac 'rwy'n
Bryn Gelli,
siwr 'I gallaf fentro dweud nad oedd
Talysarn.
wahaniaeth ganddo am enwad fel 'I
eyfryw eyn belled a'i fod 'In enwad 'I
Blenin Mawr.
ER COF AM JOHN
(Mr. John H. Williams, 7 Man Ellian,
Dinorwig)
John y Postmon - .nodd credu
Ei fod af yn awr yn fud;
Mae ei anaid wedi hedfan
Uwch y Hawr i arall fyd.
Byd y bu yn $On amdano
Ganwaith ar ei waddi daer;
Byd 0 heddwch, heb gystuddiau
Yng nghwmpeini Mab y S.ar.
Cario'r post am lawar blwyddyn,
Gwyro'n ami dan el bwn;
o lanberis i Ddinorwig
A'r Fachwen y eerddodd hwn.
Gwen er hynny 8r ei wyneb,
Hiwmor iach, wyr neb y baen Mwmian canu wrtho'i hunan
Am ddioddefaint Duw a'r Oen.

Cefaist
Caf.ist
Cefaist
'Gweed

narth i frwydro'r tonnau,
lusern ar dy daith;
ti gyfr inach bywyd y Groes a gwyd y graith:
Enid Jone.,
Bryn Galli,
Talysarn.

VIlJ.GRIFFITH
PLYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3248

Cym,riad tawel a dirodres
Oadd aln eyflill, pawb a wyr.
Rhoi 0'; orau i gymdeithas,
Rhoi ai hun i Oduw yn Ilwyr.
Pregeth a Chyfarfod Gweddi
Ymlwybrodd iddynt drwy bob hin.
Clywais gerddi gorau Cymru
Yn byrlymu tros ei fin.
Gorifwys John, yn dawel heno,
Mae'th flindarau wedi Hoi;
Oysgwyd di i gredu'n ieuanc
Fod gan Gristion Ie i drol.

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGI OLEW

BP
A SHELL-MEX
Dim un dasg ,hy fychan,
Dim un dasg rhy fawr.

TRIP VR YSGOL - Oydd lau, Madl
21 aeth plant Safon 3 a 4 ar dalth
natur a daearyddlaeth
lLyn Bren!g.
Cafwyd dlwrnod difyr a dlddorol lawn
gyda'r plant i gyd yn mwynhau eu
diwrnod allan. 'Roedd y plant yng
ngotal Miss Roberts a Mr EIil R. Jones.
NOSON WEU - Cofiwch am ',I noson
wau noddedig I godl arlan at vr Eisteddfod Genedlaethol yn vr ysgol nos
Farcher, Tachwedd 1. Bydd y merched
ac efallal am bell ddyn, yn gwau
sgwariau 0 7.30 tan 9.30. Os oas
gennych dd!ddordeb
mewn helpu'r
ymgyrch, 90fynnlr i chwl gysylltu
ag unrhyw selod o'r pwyllgor.
BEDYDDIO - Dydd Sui, Hydraf 8
yng Nghapel Saron bedyddlwyd David
Lloyd, mal:> bychan Mr a Mrs Terry
Warrington, Wern Bach. Gwainyddwyd
gan y gweinidog, y Parch. Tudor
Davies, Bangor.
Hefyd, ar Hydref 8 yng Nghapel
Cystgr bedyddiwyd
Richard Stuart,
mab Mr a Mrs Peters, T~'r Eglwys
gan y gwelnidog, y Parch. W.R.
Williams.

20 cafWyd cyfarfod cyhoeddus yn y
neuadd I egluro'r cynlluniau i'r pantrefwyr.
EISTEDDFOD BETHEL - Nos Wener,
Tachwedd 10 a nos Sadwrn, Tachwedd 11 cynhellr yr Eisteddfod yn y
neuedd. Nos Wener bydd y cystadlu
vn gyfyngedig i blant Bethel gyda'r
cvstedlu nos Sadwm yn rhydd i'r
byd. Gobeithlo ',I bydd hon vn Eisteddfod Iwyddiannus eto.
RHODD 0 GWPAN
I'R EISTEDDFOD
- Oerbyniodd
Eisteddfod Bethel 1978 rodd 0 gwpan
ar gyter Parti Cydadrodd dan 12 oed
gan Mr. Gareth Lee, Csernarfon er cof
am eJ fam a'i dad, Mr 8 Mrs Jamel Lee ,
16 Cremlyn, Bethel. Mae Pwyllgor vr
Eisteddfod, a'r ardalwyr, vn gwerthfawrogi rhodd Mr. Lee vn fawr lawn.

LLONGYFARCHIADAU - i Mr a Mrs
Prydderch, Tan y Cae ar enedigaeth
merch - Elen.
DYMUNIADAU GORAU - i'r Parch.
Geraint Edwards, sy'n symud yn y
dyfodol agO$ I Lanfechell. Dymunwn
y gorau iddo yn ei ofaleeth newydd.
CLWB Y RHOS - Nos Lun, Hydraf
9 cefwyd cyfarfod agoriadol y tymor
',In yr ysgol. Cafwyd noson ddiddorol
iawn gyda Mr Dafydd Williams, sy'n
gweithio yng ngwasanaeth Llyfrgell y
Sir yn sgwrsio am y gW8sanaeth. Fe
drefnwyd ',I nOSOh gan Mr Alun Jones,
Y Od61. Diolchwyd i Mr Williams gan
Mr S.O.Hughes.
Swyddogion y Clwb am y tymor
fydd~ Lfywydd - Mr leuan Williams,
Llain yr Ardd; Is-Lywydd - Mr
Geraint Elis, Sycharth; Ysgrifennydd Mr J.E.Thomas, Tan y 8uarth; Trysorydd - Mr Dafydd Williams. Hafod,
Y Rhos.
CLWB Y MAMAU - Nos Fercher,
Med! 27 agorwyd tymor newydd
y clwb. Croesawyd yr aelodau gan
y lIywydd. 'Roedd y 'Beetle Drive'
Iwyddiannus
yng ngofal Mrs Mena
Davies, Trem Eryri. Tra'n bwyta
swper blasus a ddarparwyd gan y
pwyllgor bu trafodaeth frwd ar lawer 0
bynciau. Gobeithlr cael allgodl Carnifal yn ystod yr haf. Hefyd cynhelir
Ftair Hydret ar Dachwedd 3. OarlIenwyd lIythyr 0 ddiolch oddl wrth
Mrs Enid Hughes, llys Gwynedd am
y rhodd 0 £5 a dderbyniodd ar ran y
elwb tuag at ',I 'Birmingham Children's
Penal Unit'.
Nos Fercher, Hydref 25 bydd Or.
Noel Roberts
yn rhoi sgwrs ar
Gymorth Cyntaf.
Y swyddogion
newydd yw: Mrs
Elizabeth Ellis Evans, Blaen Pare
(llywyddl;
Mrs Nan Owen, Berwyn
(Is~ywydd),
Mrs Lyn Mill, 5 Cae
Rhos,
Salon (Ysgrifennydd);
Mrs
Jennifer Jones a Mrs Nora, Ystad
Tan y Buarth (Try$Oryddlon). Ael·
odau yehwanegol y pwvllgor. Mrs
Margaret Williams, Cae Rhos, Seion.
Mrs Mena Davies, Trem Eryri, Bethel.
CLWB 100 - Tynnwyd y gwobrau
ar gyfer ',I Clwb 100 yng nghyfarfod
Sefydliad y Merched nos lau, Hydref
19 yn yr ysgol. Yr anlllwyr oedd (1)
£20: Neville Price, Llys Gwynt, Seion;
(2) £10: Selwyn Griffith, Crud yr
Awen; (3) £5: Jeff Hughes, Eryri.
(Cafodd Mrs Mair Jennens, Gors Bach
£10 0 ail wobr yn ogystal
Selwyn
Griffith) .

a

Y NEUADD GOFFA - Mae cynlIuniau ar ',I gweill i warlo £4,000
I wella'r neuadd. Bydd y cynllun
yn moi tolledau newydd a chyntedd
newydd i'r neuadd. Nos Waner, Hydref

PR IODAS - Dydd Sadwrn, Medl 30
yng ng~apel Saron (W) priodwyd Mr
Morlais Williams, 17 Bro Rhlwen,
Rhiwlas a Miss Delyth Parry, Hafod
Elen, Bethel. Y forwyn oedd Miss
Carvs Parry, chwaer y briodferch. Y
gwas oedd Mr Dafydd Evans, Penisarwaun (ffrind).
Gweinyddwyd gan y Parch. Alun
W.
Francis,
Caernarfon,
gyda'r
delynores Ann Hopcyn Evans wrth yr
organ. Cafwyd y wledd briodas yng
Ngwesty Piss Tan Dlnas, lie y darlIenwyd dros 80 0 gardiau yn dymuno
yn dda i'r ddau. Byddant yn cartrefu
ym Mronarfon, Saron. Hoffal Mr a
Mrs Williams ddiolch i bawb am y lIu
anrhegion a dderbyniasant.

STORFA

.&

•

Sgwar

Llanrug
Caernarfon 2790
Perchnogion newydd,
ond gwasanaeth a chroeso
cystal a9 erioed !
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Ond darlun o'r Uofruddio
A'r gwaed yn ddugocllli,
A gwaeddaf am oUyngdod
O'r gell a'i haearn ddor
A chreithiau'r carcharorion
A rhegi eras y cor.

gao SELWYN GRIFFITH
Gair 0 ddiolch yn gyntaf am eich
byddai llidiart y 'Llannerch' yn
Llawenydd oedd canfod fod nifer
g\ye~hfa~ogi
ei. chy~nwys: .
,,?lolch 1 ch~ Rh~an WIllIams,
Ty r Ysgol, Cilcennin, Llanbedr
Pont Steffan (gynt 0 Lanberis)
am eich sylwadau caredig ar fy
llyfrau adroddiadau. Da clywed
fod
'Kojak'
yn plesio
plant
Llanbed hefyd! 'Rydych yn apelio
am gerdd debyg i'r brawd John
Travolta.
Pan dderbyniais
eich
llythyr 'doedd gen i ddim syniad
pwy oedd y brawd, ond wedi
gwneud ymholiadau
deallaf mal
canwr/dawnsiwr
yw'r arwr. "Ef
yw arwr plant Llanddewi-Brefi
ar hyn 0 bryd,' meddech .. 'Rwan
blant bro'r Eco, beth am i mi osod
tasg 1 chwi, sef llunio cerdd i John
l'ravolta, ac 'r\V}"n siwr y gall\vch
fy helpu dnvy wneud hynny, ac
y gall\vn gyda'n gilydd lunio cerdd
a fydd yn dderbynlol gan Rhian a
phlant Llandde\vi-Brefi.
Diolch hef}ld i Mrs. Enid Jones,
BI}'n Gelli, Tal-}'-sarn
am ei
llyth}'r diddorol. J\1ae Mrs. Jones
yn holi a "oes posib sefydlu rhyw
fath 0 Ysgol Nos a'i ch}'nnal ('yng
Nghaernarfon,
d)'weder'}
i rai
s}'dd a diddordeb
me\vn barddoniaeth; hefyd astudio ychydig ar
y cynganeddion
- dim ond
syniad _ beth fyddai'r ymateb
tybed?'1
Syniad
gwych;
a
oes
diddordeb?
Beth am Ganolfan
Tan-y-bont
fel man cyfarfod?
YngI}ln a dysgu 'r cynganeddion,
beth am i chwi frnd i g>Tsylitiad
a'r Prifardd Gerallt Lloyd Owen
neu John Hywyni gwn eu bod
h\vy yn cynnal dosbarthiadau
cynganeddu.
Hoffais eich cerddi hefyd Mrs.
Jones. Dyma un ohonynt, parodi
ar gerdd adnabyddus
Cynan. Fe
ymddengys
y gerdd 'Ardal Fy
l\iebyd' rywdro eto.
KIRAETH AM FRO
Nico annwyl ei di dzosta'i
AI neges tach i'r heD fro wen:
Dos 0 gaDol y tomennydd
Draw i Slda! Y Fachwen.
Wyt ti'n eofio Pen.y-Bigil
A'r hen gartre uwcll y Uyo?
Ue y treuliais ddyddiau dedwydd,
Dyddiau mebyd, dyddiau gwyn.
Wedi mynd mae'r hen gyfeillion
A'r hen gapel wedi cau;
Ue 'roedd gynnau gant a'm coC-Jai
Nid DeS heddiw ond prio ddau.
Wyt ti'n cofio'r hen fythynnod
o Ben Qip i Ben,,),-Bryn,
Garneddwen a Thyddyn Uehat,
Tyddyn lsat, ger y llyn?
Wyt ti'n eofio Pant-y-Bala
Gyda'i tlodau, 0 mor dlws;
Bron-y-Graig yn uwch i fyoy
A'r hen bistyll ger ei ddrws?
Dau ry'n PwU a dau Cae Canol,
Dau Bryn Saint a Phadam View,
Rhos-y·B~ a Chraig y Fachwen Hen aelwydydd sanctaidd Duw.
Ydi. mae Talsam yn hyfryd
Ue 'rwy'n frigo ers amser 'nawr.
Gall ymffrostio, gwir yw hynny,
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ymateb caredig i'r posibilrwydd y
cau oherwydd
diffyg diddordeb.
ohonoch yn darllen y golofn ac yn
Yn ei beirdd a'i dynion mawr.
Afon Uyfnwy dreigla'n dawel
Drwy 0<161Pebin i Ben'groes;
Rhowch iminnau weld Llyn PaOOn
Dan y Ueuad gyda'r nos.
Mrs. Enid Jones,

Bryn Gelli,
Tal-y-eam.

Can diolch i Dafydd Whiteside
Thomas
hefyd am ymateb, a
"syrthio ar ei fai" am beidio ag
anfon. Mae ganddo awgrymiadau
diddorol dros ben am 'Steddfod
y
Llannerch,
h.y.
'Steddfod
sgrifennu.
Gyda Uaw, beth am 'Steddfod y
Uannerch? Hynny yw, cystadleuaeth
fisol - ar englyn, hen benillion,
cywydd, stori fer, ysgrif, stori arswyd,
triban. vers libre, casgliad 0 gymariaethllu modern (e.e. siarad fel Dalek),
casg.liad 0 ddiarhebion newydd sbon.
ysgrifennu sgets. baled, ac yn y blaen.
Dyna ddigon i gadw'r 'steddfod i fynd
am tlwyddyn gyda thestun misol. Y
gwobrau. wrth g\vrs, fyddai cyhoeddi'r
goreuon.
Siawns Da fyddai ymateb gan rywun
yn rhywle i'r cystadleuthau hyn, gan
roi digon 0 amser i baratoi yn 01 natw
y gystadleuaeth. Gellid gosod y testun
ym
mis Hydref
(dyweder)
a
chyhoeddi'r
buddugol yn rhifyn
Rhagfyr. Efallai hefyd y geUid gwoeud
trefoiant i anfon y testunau misol i
Ysgol Bryntefail ae i Ysgol Syr Hugh
Owen (0 gofio fod pobl ifanc y Wauofawr yn ddisgyblion yno, a hefyd yn
byw yn ardal yr Eco).
Beth amdani?
Pob hwyl,
Dafydd Whiteside Thomas.
Yn dilyn aWgr}'m Oafydd. gan
fod y Nadolig yn agosau, a gaf j
apelio am gerddl 'Nadoligaidd'
eu
naws, - carolau etc.
Dyma barodi arall, 0 waith
Dafydd Whiteside Thomas. 'Does
dim
angen
i mi roi'r
teltl
gwreiddioI,
ODd mae Dafydd yn
methu
penderfynu
ar deitl j'w
barodi o. Fedrwch chi ei helpu?
Pan fwyf yn hen a Uonydd
A rhif ar geCnfy nghot,
A'r neial wedi gorffeD
Cael sylw'r papur grot;
Ni chai ond ceU mewn carchar
Heb ddim 0 f1aen ei dor
Ond creithiau carcharorion
A rheg. cras y cor.
Pan fwyf yn hen a llonydd
A'm byw yn ddim ond bod,
A'm calon yn arafu
Wrth wylio'r mynd - a'r dod;
Ni Cydd i mi bryd hynny
Ond ceU a'i haeam ddor
A chreithiau carcharorion
A rhegi cras y cor.
Pan fwyf yn hen a llonydd
A neb yn cofio 'mai,
Na pham, na sut y pechais:
'Nghydwybod i nis trai,
Cans ni fydd im bryd hynny
Ond cell atj haeam ddor
A chreithiau carcharorion
A rhegi eras y ce.r.
Oher"'Ydd ni chai yno
Yn ins fy medd,,'1 j

Y brigau yn syUu itt awyr uwchben,
A'r Uoer yn yr wybren a chwardd am
fy mhen,
Ffoi wna'r cymylau fel praidd 0 flaen
'"
cwn,

Yn symud fel sfdan, mor rhwydd a
di-6wn,
A chri y gylfinir a glywaf 0 bell
I. swyno fy enaid a'm gwneud i yn

A'r diolch olaf am y tro i
John V. Morris, Rhianfa, Clwt-ywell;
boot, Deiniolen am dair cerdd
Ondeto mae'r deryn 'run Cath a fy
dderbyniol iawn. Mae Mr. Morris
hun,
yn cael bIas ar y 'Llannerch' Ar hiraeth a thristwch yr ym yn gytian:
diolch am hynny. Fe gefais innau
Mae'r galon yn glwyfus a phell yw y
flas ar eich cerddi chithau hefyd.
wawr,
Dyma un ohonynt
'Fy Is- 'Does dim ond mudandod y
ymwybod' - a phwr o'ch llythyr:
distawrwydd mawr
Yn Uethu fy en~d a'm gadael yn oer,
Annwyl Selwyn Griffith,
'Rwyf yn eael pleser mawr wrth Ond caf rhywfamt 0 gysur yng ngolau
y Uoer;
ddullen 'Llannerch y Uenor' bob mis
yn yr Eco, Felly anfonal ychydig 0 Mae fy isymwybod, yn gras, ae yn grai,
gerddi atoch a luniais fy hun. Carwn Ac ni allaf dy garu ddim mynuyn yn
Uai,
weld rhyw un neu ddwy ohonynt yn
cael eu cyhoeddi yn yr Eco, os yw yn Er dy fod fet cwmwl at frys ae ar ffo,
Gobeithiaf gael dy gariad, rhyw
bosibl, ae os ydynt yn ddigon da i
ddiwrnod, rhyw dro.
hynny!
John V_Morris.

Yn sicr ddigon , rnaent yn
ddigon da a diolch yn fawr iawn
i chwi am eich cefnogaeth.
FY ISYMWYBOD
Mae'r awel yn chwarae ym mrigau
y coed,
Yn dweud am gariadon yn cadw yr oed

Mae digon 0 syniadau yn y
golofn , beth am ymateb iddynt?
Diolch i chi am eich cyfraniadau
ac am godi fy nghalon - 'roedd
llidiart y 'Llannerch'
ar fin cau.
Hwyl fawr,
Selwyn.

TRIP GWERTH CHWEIL
Orange Groges yn Lake Placid a
Eleni aeth Mrs Ellen Jones,
Hen Su gar PIantati on. Housem as
Awel y Grug, Cremlyn, Bethel, a'r
House, lie gwnaed y ffilm, 'Hush
mab, am dair wythnos 0 wyliau at
Hush, Sweet Charlotte'.
Yn New
y teulu i America. Buont trwy
bymtheg talaith: chwe mil 0 fill· Orleans clywsant y Famous Dixie
Land
Jazz
a'r Super
Dome
tiroedd gyda 'r car, hedfan am
Stadium,IIe 'roedd Muhammed Ali
ddiwrnod
i Mexico.
Buont
heibio'r
Rockies; Pikes Peaks; yn prancio ychydig ddyddiau yn
President
Carter
Colorado; Capulo Mountains a'r 61. Gwelsant
Peanut Plantations,
Georgia, a'r
Appalachians;
dros
afonydd
Colorado; Missouri; Mississippi; Opreland ar Oskars yn hen gartref
Eisenhower,
ac hen
y Rio Grande; Swanney Rivers a President
thros Gwlff Mexico. Gwelsant yr Ranch Colonel W. Frederick Cody
Alamo yn Santonio, Texas lIe'r sef Buffalo Bill yn North Platte,
oedd Baner y Ddraig Goch, ac Nebraska. Yr oedd yno 'watch' 0
enwau'r Cymry a gollwyd yn y anrheg i Buffalo Bill gan Dywysog
Frwydr Fawr yn 1863. Enwau Cymru pan oedd ar ei ymweJtad
Bangor a'r Rhyl yn 1903.
John Davis, Thomas A. Roberts,
Robert Evans, John Harries a Dyma'r taleithiau lie buont:
Illinois, Wyoming, Colorado, New
William Irvine Lewis. Buont mewn
Mexico,
Texas,
Louisiana,
eglwysi hardd
yn Cheyanne.
Alabama,
Georgia,
Mississippi,
Gwelsant yr Union Pacific Rail
Florida,
Tennesse,
Kentucky,
Road a'r Frontier Park, lie bydd y
Missouri,
Kansas,
Nebraska
a
rodeo. Trwy'r Paith am fifltiroedd
ffiniau Mexico.
a thrwy ran o'r Oregon Trail.
Mae Mrs Jones yn un 0 hen
Gwelsant Gerrig o'r Lleuad yn
deulu Lon Glai, Pont Rug a'i
Cape Kennedy a Rhyfeddodau
phriod, Ivor Jones, yn un 0 hen
Disney yn Florida.
deulu Rhos Ddu, Llanrug. Buont
Cawsant ymlacio yn nwr glan
yn ofalwyr Ty Capel Nazareth,
Atlantic
yn Daytona
Beach a'r
Pont Rug cyn ymddeol i Bethel.

a

YN EISIAU

Hen
Pob peth newydd ar gael fel arfer
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YR HEN FARCHNAD, STRYD Y PALAS
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TACHWEDO 1, Mercher: DEINIOLEN
Cyn98rdd
dan erweinlad
Mr Rol
Williams, Waunfawr yn vr ysgol. Yr elw

er budd Cronfa Apel Gwaun Gynfl.
BRYNREFAIL:
Oosbarth nos WEA
"Balrdd aln Canrif" yn y Festrl am
7.30. LLANBERIS: Clwby Mamausgwrs am Gynllun Gwaith Trydan
Dinorwig yn y Ganolfan am 7.30.
Y Gymdeithes Ddrama.
BETHEL: Noson 0 Wau Noddedlg. Yr
elw at Gronfa Eisteddfod '79. WAUNFAWR: "Noson y Gwrachod" yn
Neusdd yr Eglwys am 6.30.
2, lau. WAUNFAWR: Sefydllad y
Marched Cyfarfod
Cyffredinol
Blynyddol.
CWM-Y -GLO: Y Clwb
leuenctid.
LLANBER IS: Dosbarth
nos WEA - "Y Dyddiau a Fu" gyda
Mr Gareth Heulfryn Williams,
MA, DAA yn yr Ysgol am 7.00.
3, Gwener: YR ARDAL: Clwb Eryrl sgwrs gan Dr Eirwen Gwynn yng
Ngwesty'r Gwynedd, LIanberis.
BETHEL: Ffalr Hydraf Clwb y Mamau
yn y Neuadd Goffa. PENISARWAUN:
Gyrfa Chwist yn Nausdd yr Eglwys am
7.30. DEINIOLEN:
Cangen Plaid
Cymru
Cyfarlod
Cyffradinol
Blynyddol yn yr ysgol am 7.00.
LLANBERIS: Clwb yr Henoed.
Bwffe,
Dawns ac Adloniant
yng
Ngwesty Victoria. yr elw ar budd
Cronfa'r Eisteddfod.
Noson 0 Adloniant dan nawdd Cangen
PlaId Cymru yn y Ganolfan.
LLANRUG: Dawnsio Hen Amser yn yr
Ysgol Gynradd am 8.00. WAUNFAWR
Dosbarth nos WEA "Gwerthfawrogi
Calfyddyd" yn yr ysgol am 7.00
4, Sadwrn: BRYNREFAIL: Noson Tan
Gwyllt a Choelcarth yn y CaBChwarsa
6, Llun: PENISARWAUN: Undeb y
Mamau. BRYNREFAI L:
Dosbarth
Ymarfer Corff yn Nhy Gles am 8.00
LLANRUG:
Dosbarth WEA yn yr
Ysgol Gynradd am 7.00.
Rhai 0

aelodau Merched Y Wawr yn ymweld i
Changen Llangefni.
LLANBER IS: Clwb Methedig Eryri yn
y Ganolfan am 2.00
Gym Chwist dan nawdd y Clwb Pildroed yn y Ganolfan am 7.30.
Dosbsrth nos "'lEA "GwerthfawrogI
Celfyddyd" yn yr Ysgol am 7.00.
7, Mawrth: LLANRUG: Y Gymdeithas
Undebol - "Hawl I Holl"
DEINIOLEN: Clwb Elidir.
Dosbarth nos WEA "Hanes Lleol" yn
yr ysgol am 7.00
LLANBERIS: Undeb y Mamau.
Y Seindorf - Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol vn y ganolfan.
Pwyllgor Llaol Cronfa Eisteddfod 79
yn Festr! Gorffwysfa am 8.00.
8, Mercher: Cwm.y.glo: Gyrfa Chwist.
BRYNREFAI L: Dosbarth nos WEA yn
y Festri am 7.30
LLANBER IS:
Bingo dan nawdd
Cangen Plaid Lafur yn y Ganolfan am
7.30. Y Gymdelthas Ddrams.
9, lau: LLANRUG: Bingo dan nawdd
y 'Majorettes' yn "Ir Ysgol Gynradd
CWM-Y -GLO: Clwb leuenctid
LLANBERIS: Dosbarttl nos WEA ''Y
Oyddiau 8 FU" yn yr Ysgol am 7.00.
10, Gwaner: BETHEL: Eisteddfod
Gadelriol.
PENISARWAUN:
Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30.
LLANRUG: Dswnsio Hen Amser yn yr
Ysgol Gynradd am 8.00.
WAUNFAWR: Dosbarth Nos Gwerth·
fawrogi Celfyddyd yn yr ysgol am

7.00.
11, Sadwrn:

BETH EL : Eisteddfod
Gadelriol. WAUNFAWR:
Eisteddfod
Ardal y Waun yng Nghapel Croes y
Waun
PEN ISARWAUN:
Taith
Gerdded
Noddedig er budd Cronfa'r Eisteddfod.
12, Sui y Cadoedlad: LLANRUG:
Gwasanaeth wrth y Sefydllad Coffa am

9.45.
13, Llun: WAUNFAWR:

WEA 'Lien
Llyfr a Llefar' yn yr ysgol am 7.15.
LLANRUG: WEA yn yr Ylgol 9ynradd
am 7. LLANBERIS: Clwb Methedlg
Eryri yn y Genolfan am 2. Gyrfa
Chwist dan nawdd St. loan yn y
Ganolf8n am 7.30. WEA 'Gwerthfawrogi celfyddyd' yn yr ysgol am 7.
BRYNREFAIL:
Dosbarth Ymarfer
Corff am 8 yn Nhy Gla5.
14, Mawrth: DEINIOLEN: WEA yn yr
ysgor am 7. LLANRUG: Merched y

Wawr- Arddangosfa Goginlo. CWMY-GLO: Undeb y Mamau.
15, Mercher: LLANBERIS: Y Gymdeithas Ddrama. Clwb y Mamau Bingo yn y Ganolfsn am 7.30. BAYNREFAIL: WEA yn v festrl am 7.30.
CWM-Y-GLO: Marched y Wawr.
16, lau: CWM-Y-GLO: Y Clwb leuenctid. LLANAUG: Ffair Gaeaf Rlgarug yn neuadd Ysgol Brynrefail am
7.30. LLANBERIS: WEA 'Y Dyddlau
a Fu' yn yr YIgol am 7. Disco dan
nawdd y Clwb Pil-droed yn y Ganolfan
17, Gwaner: LLANBERIS: Clwb yr
Henoed.
PENISARWAUN:
Gyrfa
Chwlst yn Neuadd yr Eglwys am 7.30.
DEINIOLEN: Disco Fawr vn neuadd
vr ysgol 06.30 ten 10. Yr elw er budd
Apel
Gwaun Gynfl.
LLANRUG:
Dawnsio Hen Amser yn yr yagol 9ynradd am 8. WAUNFAWR: WEA yn
yr yagol am 7.
20, Llun: LLANAUG: WEA yn yr
ysgol gynradd am 7. BRYNREFAIL:
Dosbarth Ymarfer Corft vn Nhy Glas
am 8. LLANBERIS: Clwb Methedlg
Eryri yn y Ganolfsn am 2. Gyrfa
Chwist dan nawdd y Clwb Pel-droed
yn y Ganolfan am 7.30. WEA yn yr
ysgol am 7.
21, Mawrth: DEINIOLEN: WEA yn yr
ysgol am 7. Clwb Elidlr. LLANRUG:
Y Gymdeithas Undebol - sgwrs gan y
Parch. Harri Parri.
22, Marcher: BETHEL: Clwb y Mamau
- sgwrs gan Dr Noel Roberts, Csernarfon yn yr ysgol am 7.30. LLANBERIS: Bingo dan nawdd Plaid Lsfur
yn y 9anolfan am 7.30. Y Gymdelthas
Ddrama. BRYNREFAIL:
Dosbarth
Nos yn y festri am 7.30. CWM-Y-GLO:
Gyrfa Chwlst.
23, lau: WAUNFAWR: Merched y
Wawr. CWM-Y -GLO: Y Clwb leuanctid. DEINIOLEN: Ffair Gaeaf dan
nawdd Plaid Cymru yn yr ysgol am 7.
24, Gwaner: PENISARWAUN: Gyrfa
Chwlst yn Neuadd yr Eglwys am 7.30.
Noson Goffi yn yr ysgol gynradd.
LLANRUG: Dawnllo Hen Amler yn yr
YIgol gynradd am 8. WAUNFAWR:
Dosbarth Nos yn yr ysgol am 7.
25, Sadwrn: YR ARDAL:
Noson
Ysgubor Lawen 9yda Phartl'r Ddwylan
ac Arwel Jones yn Fferm Bryn Afon,
Llanrug. BRYNREFAIL:
Gwibdalth
Clwb y Mamau I Gaer.
27, llun:
DEINIOLEN:
Marohed y
Wswr - noson yng nghwmnl Mrs
Cemlyn Wlfliams. WAUNFAWR: WEA
'Lien Llyfr a Llafar' yn yr ysgol am
7.15. LLANRUG: WEA yn yr ysgol
9ynradd am 7. BRYNREFAIL:
Dosbarth Ymarfer Corff am 8. LLANBERIS: Clwb Mathedlg Eryri yn y
Ganolfan am 2. Gyrfa Chwist dan

nawdd St. loan yn y Ganolfan af
7.30. WEA vn vr ysgol am 7.
28, Mawrth: DEINIOLEN: WEA yn ..
ysgol am 7.
29, Marcher: LLANBERIS: Clwb
Mamau - noson yng nghwmni ""
Derek Rees yn y Ganolfan am 7.3e
Y
Gymdeith85
Ddrama.
BRY"
REFAIL: WEA yn v festrl am 7.3(
30, lau: LLANBERIS:
WEA "
Dyddiau a Fu' yn vr ysgol am 7. CWW
Y-GLO: Clwb leuenctld. LLANBERtS
Safydliad y Marched.
DYDDIADAU I'W COFtO
Rhagfyr 1: Eisteddfod Eglwysj St
Peris eSt.
Padarn vn Neuadd y
Eglwys, Llanberls.
Ahegfyr 2: Clnlo Nadolig Plaid Cymrl
Delniolen yng Ngwest'{ Dolbadarn
Merched y Wawr, Rhenbarth Arlor
yn cvnnal Ffair Nedollg am 2 vr
Neuadd y Fyddln, Caernarfon.
Rhagfyr 7: Ffair Nadollg Flynyddo
Cymdeithas y Chwiorydd, Capel Mawr
Llanrug.
Rhagfyr 9: Swpsr Blynyddol Saindon
Llanrug yng Ngwesty'r British, Bangor.

'Tow Bar' i Datsun 160B neu
180B
£10
Oip on Towing mirror - £1.50
Coets Gadair 'Raleigh' - is
Roberts, 6 Bryn Egiwys,

Penisarwaun

'Tansard' uehel glas tywyll
mewn cyflwr da - £1 S

Evans, 5 Bryn Egiwys,
Penisarwaun.

Coets 'Buggy'
Roberts, 6 Bryn Eglwys,

Penisarwaun.

CROESAIR RHIF 28
ARDRAWS:
3. Dau ddiwrnod

ar 01 heddlw

(7)

7.
8.
9.
11.
12.
17.
18.
19.
20.
21.

Llan (6)
Rhan 07 ar draws (6)
Anghrefyddol (8)
Afonig (4)
Grasusau (9)
Mwd (4)
AnegluT (8)
Sylfaenu, sefydlu (6)
Ail bersoD "ohonof" (6)
Gorchwylio (7)

I LAWR:
1. Gofynnodd

. ........................... ..............................................................
Cyfeiriad: . . .. ... .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. ... .. .. . .. .. ... ... .. .. .. .. ,..... ..... ..... .. .... ... ... ... .. ... .. .. .. .. .. .. ... .. .. ... . , .. ... .
Enw:
.

.. .. .. .

.

.. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..

.. • •

• • .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. •

. . ..... .. .,...

.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

• .. • .. .. • .. • • .. .. • .. .. • .. .. • .. .. .. .. •

• • •

• •

• I

• •

• • •

.. .. • .. .. • • .. • .. • • •

.....................

.. • .. • .. .. • • • .. • • • • • • • .. , • .. • t • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. .. • • .. • • .. .. • • • • • • .. • • • .. , • • • ..

2.
3.
4.
5.
6.
10.
13.
14.
15.

16.

'Cynan, beth
sydd i'w weled, glywed a'i
deimlo yma (7)
Ynfydrwydd (7)
Santes y cariadon (7)
Stori hir ddychmygol (5)
Tybio, dychmygu (7)
Dynion dwyfol (5)
Enw cyntaf telynor enwog
(5 )
Eli a dWr 0 wlad dramor (7)
Plygu wrth blannu'r ardd? (7)
Llwglyd (7)
Ysgwyd yn chwyrn (7)

17. Mynd yn araf (5)
18. Sawr (5)

Cyfriflr y llythrennau canlynol
feI UN Ilytbyren:

ch;dd;ff;ng;U;ph;rh;th.
Gwobr 0 £1 i'r ateb cywir
cyntaf a dynnir wedi i'r holl
gynigion ddod ilaw.
.
Anfoner y cynigion fel arler i:
Myrddin Owen, 32 Stryd Fawr,
Uanberis.
ATEBION CROESAIR RHIF 27
AR DR..4.WS: 3. Awstria; 7.
Mawredd;
8.
Ymweld;
9.
Benclithio;
11.
Delo;
12.
Gwarchodlu;
17. Boddi;
18.
Edrychiad;
19. OCSiWD; 20.
Modryb; 21. LluosOgl.

I LAWR: 1. Mam eboI; 2.
Ychwaneg; 3. America; 4. TwyUo;
5. Iawndal; 6. Cydio; 10. lechyd;
13. Weithiauj 14. Dwyfoli; 15.
UnigrYWj 16. Hyd Y bydi 17.
Broga; 18. Ernes.
ENILLYDD CROESAIR RHIF 27
Mrs Eifiona Jones, Bron Eryri.
Brynrefail.
15

---------

... ----------..,,

PEL-DROED
Ymlaen 0 nerth i nerth, dyna
hanes Clwb Llanruq, er i dim y
Brifysgol roi ysgytwad iddynt yn
ystod ymis.Trech~dy
Felinheli

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Deallaf y bu'r Dun 0 dim pSI-droed Uanberis 1951-2, a gyboeddwyd
yn Eco r mis diwethaf 0 dan y penawd 'Ai dyma'r Gora?' yn gyfrwng
peth dadlau. Ymddengys y gellid fod wedi gwneud yr un datganiad am
nifer mawr 0 dimau Uanberis dros y blynyddoedd,
ac mae'n rhaid cofio
y dylid ystyried tirnau Llanrug, a'r rhai fu'n cynrychioli'r
Waunfawr,

Deiniolen a'r pentrefi erailI.
Pe caniateid

i mi fynegt

sail

fy mhrofiad fel
chwaraewr,
a gwyliwr gernau'r gynghrair,
yr ugain mlynedd
diwethaf,
'does ond dau dim yn sefyll allan - tim Y chwedegau
Llanberis a thtm presennol Uanrug. 'Does bosib cyrnharu 'n deg, wrth
gwrs, fel mae'r Parch. Herbert Thomas yn pwysleisio yn y llythyr a
anfonodd, oherwydd y newid mawr sydd wedi bod yn y dull 0 chwarae
ond mae nifer y tlysau a enillwyd gan y ddau dtm yma yn brawf pur
pendant o'u rhagoriaeth.
b1ynyddoedd ar 01 hynny. Ymgais
I ddychwelyd at y tim 1951-52
efallai, i brynu'r
llwyddiant
a
dywed Mr Thomas fod y Clwb
ddaeth i dim y pentref ddwy
wedi mynd i drafferthion ariannol
flynedd ynghynt, y tim hwnnw a
gan fod nifer helaeth o'r chwaraethim \Vil Penny rhwng 1934 a 37
wyr 0 ardaloedd eraill, yn bennaf
yw dewis Mr Thomas, a deal1af
o Flaenau Ffestiniog , Bu'n rhaid
mai'r un yw barn y pentrefwyr,
ymddeol
o'r Gynghrair ac ni fu
gao osod ar yr un bedestl dim y
tlrn yn y pentref
am rai chwedegau.
bam

bersonol.

ar
yn

T!M LLAJolBF.RIS1949-50
C. Rutherford, E. Roberts, J. Mccuffie, F.R. Jones [Prifathro Ysgol
Dyffryn Ogwen heddiw}, L. Steward, H.R. Roberts, T. Morrow, Emlyn
Davies, E. Jones, J. Williams,Evie Roberts (athro arlunio Ysgol Brynrefail], a J. Millington (ail golgeidwad],
)'

YMATEB LLANRUG
Daeth yr unig ymateb 0 Lanrug
mewn ffurf barddoniaeth;
ni wn
pwy
a'i
hysgrifennodd,
nac
ychwaith ddim 0 hanes y IReds'
yn 1948-49. Oes rhywun all roi'r
wybodaeth
i m i?

Daeth lIythyr i law hefyd 0
Efrog Newvdd,
UDA, gan Mr
William E. Williams, y Cochbach
Brynrefail y bu'r Parch. Herbert
Thomas yn cyfeirio ato yn yr Eco
ychydig fisoedd yn 01. Os cofiwch
'roedd
o'n
un 0 chwaraewyr
Llanrug yn y Heinal ym Mae
Colwyn yn 1922, ac mae'n ddrwg
ganddo ddeall nad oes ond efe ac
un arall o'r tim yn fyw. Mae'n
cyfeirio hefyd at ddigwyddiadau
dro'n 01 na wn i ddim amdanynt,
a phenderSynais anfon ei Iythyr i
Mr Thomas, gan obeithio y bydd
i'r
ddau
felys
atgofio
drwy
gyfrwng y Swyddfa Bost.

Maent hefyd mewn cwpansu,
Yr Alves sr cof am Mrs Alves Bryn Bras
A hefyd yn y Penrhyn cup
WeI dyna i chi rai dal
Dic PIss yw y golgeidwad
Nid chwarae mae am bres
Ond helpu Evan lIVyn y bac
Ac hefyd Wil Pen Rhes.
Cae Corniog ydi'r half-bac
Ac hefyd Bert a Lei,
'Dyw Ilwynog, bobol annwyJ
Ddlm byd /'r rhaln 0 slei.
(Drwy
98redlgrwydd
PrItchard, Llanrug).

Mr.

Arthur

22.10.78
llanrug 9 Cortaulds Maesglas 1
Bu'r Maesglas yn codi ofn ar
dimau
Gogledd
Cymru
ers
blynyddoedd,
ond
trechwvd
hwy'n
hawdd
gan Lanrug.
DIC Owen yn sgorio tair yn yr
hanner cyntaf a Garry V. Owen,
len Padmore a Vernon Lloyd yn
ychwanegu un vr un i'w gwneud
yn 6-0 ar yr egwyl. Dwy arall i

llANBERIS
Caernarfon Utd 1 Llanberis

1

30.9.78
Gwilym Williams yn sgorio'r gal
gyntaf i Llanberis yn yr hanner
cyntaf, and Caernarfon
Utd. vn
ymladd yn 01 yn ffyrnig yn yr ail
hanner gyda'r gwynt cryf o'u cefn
ac yn sgorio yn y deg munud olaf.
Llanberis 4 Porthmadog

1

7.10.78
Iwan Evans, Raymond Harding
ac Einion Holland yn sgorio j
Llanberis
i'w gwneud yn 3-1
hanner amser ac Einion yn sgorio
eto i'w gwneud yn 4-1 .
Bethesda 0 Llanberis 4

14.10.78
Gem eitha hawdd i llanberis.
Iwan Evans yn sgorio yn yr
hanner
cyntaf
a Ken Evans i
Llanberis yn erbyn ei hen dim.
Iwan Evans a Raymond Harding
eto i'w gwneud yn 4-0.
Nid oedd gan llanberis gem y
Sadwrn diwethaf.

AMDDIFFYN TIM LLANRUG
Daeth llythyr a gyhoeddwyd
yn rhifyn Hydref 0 LIeu - papur bro
Dyffryn Nantlle, i'n sylw ac ynddo'r honiad gan Edward Wyn Roberts,
cyn-gadeirydd
Talysarn Celts mai Llanrug yw . tim m~af
costus
Cynghrair Caernarfon!
Annog y Celts ydoedd 1 anghofio r gurfa a
gawsant gan Lanrug, gan nad oedd disgwyl iddynt guro'r tim mwy.af ...'
Yn ei ateb ar ran Clwb Pel-droed Llanrug, y mae Dafydd whiteside
Thomas yr ysgrifennydd,
wedi herio Mr Roberts, a LIeu i brofi neu
wrthbrofi'r honiad drwy gyhoeddi cyllideb holl dimau'r Gynghrair fel
}r gellid cymharu 'n deg.
A ymhel1ach gan restru yr holl weithgareddau a gyflawnwyd gan
Lanrug er eu hail sefydlu yn 1968, prynu a gwella'r cae , etc., gan
ddi\veddu a'r cwestiwn 'Sg~'n i , EWRt beth wnaeth y Celts ['u harian?"
PENCAMPWYR
TIm dan 15e9 oed Llanberis sydd yn y lIun isod, pencampwyr Ail Adran Cyngh·
rair Gwyrfai y lIynedd. Addewais gynnwys eu Ilun fisoedd yn 01, - diffyg gofod
oedd y rheswm na ellid gwneud hynny ynghynt.

gallai fod wcdi chwarae i brif
dim Cyrnru pe bai wedi cael }'
cyfle ac un 0 dirnau mawr Lloegr
wedi taro llygaid arno.
Sail dad1 arall, efallai! Beth am
anfon pwt i'r Eco yn enwi eich
chwaraewr gorau, a Llanrug, beth
am yr honiad yma mai 0 Lanberis
y daw timau gorau'r ardal!

Os nad yw'n sicr pa dim oedd y
gorau, y mae barn bendant gan Mr
Thomas am y chwaraewr gorau a
fagwyd yn yr ardal erioed , sef
Emlyn Davies 0 Lanberis, Y dyn
a'r 'side step' eithriadol fyddai'n
twyllo pawb i redeg oddi wrtho.
'Roedd hwn yn athrylith , a'r ga]111
i reoli cwrs unrhyw
gem y
chwaraeai ynddi. Cred ~trThomas

Rhyw Social Bath sydd gennym
/'n tim nl 0 Lanrug,
I ddsngos parch i'r hogia'
Sy'n ymladd am y League.

a Chaernarfon
Utd. yn y ddwv
gem gyntaf, 2-0 oedd sgor y
ddwv gem, ac yna colli am y tro
cyntaf
mewn
22 0 gemau'r
Gynghrair gartref yn erbyn CPGC
Bangor, a cholli oherwydd diffyg
hyder yr amddiffynfa, ar 01 bod ar
y blaen 04 gol i 1. Anafwyd dau
0 hogia'
Llanrug yn y broses, _
'roedd angen 12 pwyth ar archoll
uwch lIygad Gwynfor
Owen, a
datgysylltwyd
ysgwydd
Peter
Roberts. 5 g61 i 4 oedd y sgor
derfynol.
All ROWND CWPAN IAU
GOGlEDD CYMRU

Vernon yn yr ail hanner ac un gan
un 0 hogia Maesglas i'w gwneud
yn naw cyn iddy nt rwvdo eu
hunig g61 oddi ar y smotyn g~n.

Cofiwch mai eich ymateb chwi j'r
hyn sy'n ymddangos yn yr Eco
sy'n gwneud y papur yn ddiddorol
- eich barn chwi, nid fy marn i
sy'n bwysig. Pwy oedd chwaraewr
gorau'r
ardal? Pa dim oedd y
gorau? 'Dowch i ni wybod!

Rhes gefn: T.J. Roberts (Rheolwr); Keith Evans, David Hughes; Paul
Jones; Stephen Owen; Owen Griffiths,' Adrian Wakeham; Phillip Guyac
Arwel Roberts.
Rhes flaen: Garry Wakeham/ Paul Thomas; Arwyn Williams/lolo Evans;
Dewi Roberts; Michael Griffiths a Terence Griffiths.
AR DRAWS Y CLAWR
'Does
neb
'rwy'n
siYir na
gytunai mai braint fyddai cael ei
lun ar glawr rhaglen swyddogol
Manchester United yn enwedig os
yw'r person hwnnw yn un o'i
cefnogwyr mwyaf selog. Dyna pie
gwelodd Gareth Jones 0 Lanberis
ei lun pan aeth i wylio ei dim yn
erbyn dinas Birmingham yn ddiweddar, Ilun a dynnwyd cyn gem
dathlu canmlwyddiant
y clwb yn
erbyn Real Madrid. Mae'n aelod 0
gangen Arfon a Dwyfor o'r Clwb
Cefnogwyr ac yn teithio i'w gweld
yn rheolaidd.

