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CYFNOD MWYA' CYFFROUS YR HOGIA
Bydd y misoedd nesaf yn fisoedd prysur a chyffroul iawn yn hanes
Hogia'r Wyddfa. Mewn cyfnod 0 4 mts byddant wedi ymddangos
unwaith eto ar Iwyfan yn eu pentref genedigol, torri record newydd,
1Bithio i bellafoedd byd, a gweld eu cyfres eu hunain yn cael ei darfledu
ar y teledu.
Ar wahoddiad yr Hogia bydd un 0 gerwinder y gaeaf bydd yr hogia
bartion
merched
mwyaf yn treulio wythnos ym mhoethder
poblogaidd ac adnabyddus Cymru haul Nigeria. Gwahoddwyd hwy
yn ymddangos gyda hwy yng gan Gymdeithas y Cymmrodorion
Nghapel Coc'. Llanberis. Bydd Nigeria i gynnal cyngherddau yn
Cor Telyn Tel.o a Hogia'r Wyddfa y wlad honno. Byddant yn cael y
yn cynnal cyn irdd yng Nghapel fraint 0 rannu IIwyfan ag un 0
Coch nos Sadwrn, Tachwedd 3. gorau mwyaf adnabyddus Nigeria
Arweinydd y noson fydd J.O. - Cantorion Steve Rhodes. Daeth
Roberts, yr actor enwog. Rhan 0 y cdr yma yn gyntaf yn
weithgareddau Pwyllgor Carnifal Eisteddfod
Llangollen
rai
Llanberis fydd y cyngerdd yma. blynyddoedd yn 01.
Dyma'r tro cyntaf
i'r hogia
RHAGLEN DELEDU
ymddangos ers eu cyngerdd olaf Bydd y BBC yn darlledu cyfres 0
o'u eyfnod cynnar.
raglenni gan Hogia'r Wyddfa yn
RECORD NEWYDD

Yn ddiweddar, darganfuwyd cwch pren yng ngwely llyn Peris a dywed
yr arbenigwyr y gall fod dros 300 mlwydd oed.
Daethpwyd 0 hyd i'r cwch, saith metr 0 hyd, mewn haen drwchus 0
fawn, a blygwyd ac a dorrwyd dan bwysau'r llechi a ddefnyddir i lenwi
ochrau'r llyn. 'Roedd mewn salle sy'n union 0 dan Castell Dolbadam.
Ar 61 clywed am y darganfyddiad daeth aelodau 0 ddau gorff sef
Sefydliad Cymreig Hanes ac Archaeoleg y Mar ac Ymddiriedolaeth
Archaeolegol Gwynedd i godi'r cwch. 'Roeddynt yn gweithredu ar ran
Amgueddfa Genedlaethol Cymru.
Nid ydynt yn gwbl bendant hyd yma I ba bwrpas y defnyddiwyd y
cwch. Mae natur y gwaith coed a'r fframwaith yo tystio ei fod yn hen
iawn - yn hynach na'r cwch llechi a ddarganfuwyd yn Uyn Padam tua
dwy flynedd yo 01. Gwyddom bellach i'r math hwnnw 0 gwch
diwydiannol gael ei ddefnyddio ym mlynyddoedd cynnar Chwarel
Dinorwig, sef rhwng 1794 a 1820.
Meddyliwyd y gallai cwch Peris fod yn gysylltiedig a rnwynfeydd
copr Glaslyn sydd rai canrifoedd yn hynach na'r chwareli llechi. 'Roedd
cychod yn cael eu defnyddio i gludo'r mwyn copr yn gynnar yn y
ddeunawfed ganrif (hanes Marged Ferch Ifan) hyd at ddechrau'r
bedwaredd ganrif ar bymtheg. Fodd bynnag, buasai copr wedi dangos ei
81 yn glir fel staen ar y coed, meddai'r arbenigwyr. Gao nad oes unrhyw
dystiolaeth 0 hyn mae'n ymddangos nad cwch cludo copr ydoedd.
Yn ddiweddar mae'r arbenigwyr wedi darganfod mewn mannau yr
hyn sy'n ymddangos fel ysgarthion anifeiliaid, efaJlai ceffylau, a bod
rhain ar y cwch pan suddodd.
Y syniad ar hyn 0 bryd yw mai cwch fferm yn cael ei ddefny ldio gan
ffermwr lleol I symud ei anifeiliaid ar hyd y llyn 0 borfeydd y rynydd
i'r iseldir sydd yma. Ar y llaw arall, gall fod yn gwch fferi (.edd yn
teithio ar hyd y llynnoedd rhwng y porthladdoedd by chain yng
Nghwm-y-glo a Nant Peris gan gario teithwyr a'i merlod i ac 0 waelod
bwlch Llanberis,
Symudir y cwch mewn adrannau ac yn ystod y chwe mis nesaf fe'i
cedwir mewn tanciau 0 ddwr ffres. Yn ystod yr amser yma fe dynnir
lluniau y planciau a'r fframwaith ac fe'u hastudir yn fanwl. Ar dl hyn
bydd y coed yn cael eu cludo yo 01 i Lanberis i'w trin a chemegau
arbennig i'w cadw. Yna bwriedir ailadeiladu'r cwch yn el ffurf wreiddiol
a'i arddangos yn Amgueddfa'r Chwarel.
Mae'r gweithiwr a ddaeth 0 hyd i'r cwch yn dymuno bod yn
anhysbys. Mawr yw ein diolch iddo. Bydd y darganfyddiad yn
ychwanegu at ein gwybodaeth 0 hanes ein bro.

IEin

diolcn i Olygydd Newyddion Cynllun Dinorwig am ganlatiid i
ddefnyddio r erthygl a 'r llun a gyhoeddwyd yn rhifyn yr hat 0 'r papur]
Gweler tudalen 7 om y diweddaro!J'nglYll ag oed y ewell.

Bydd gan Hogia'r Wyddfa record
newydd arall allan erbyn y
Nadoliq. 'Difyrru'r Amser' fydd y
teitl a chynhwysir arni ganeuon
gan y diweddar Ryan Davies a
T. Gwynn Jones ymhlith rhai
gan yr hogia eu hunain. Hon
fydd eu chweched record hir i
Gwmni Sain.
o LANSER I NIGERIA
Tra byddwn nj yng nghanol
A

ystod
misoedd
Tachwedd
a
Rhagfyr. Reeordiwyd y rhaglenni
yma yn Theatr Seilo yn ystod mis
Mai diwethaf. Yn ymddangos
gyda hwy ar eu rhaglenni fydd Lea Owen, Rosalind, John Ogwen,
Eleri Llwyd, Dafydd Iwan a'r
Dlliau.

Tipyn 0 raglen gan hogiau sydd
wedi hanner vmddeoll
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Eryri
Bydd Mrs Dilys Wyn Kisalu a'i theulu yn gweld bywyd yn Ilawer
tawelaeh yn ei bro enec igol nag a oedd yng Nghampala. Bu'n byw yno,
ym mhrifddinas gwlad Uganda, am bymtheng mlynedd. Ond ers y 5 0
Hydref mae hi, ei phum merch a'i nith yn aros yn y ficerdv, sef hostel
i'r digartref yn Neiniolen. Mae ei gwr yn yr Almaen yn disgwyl triniaeth
lawfeddygol.
Er ei bod eisoes wedi cael o bobl oedd wedi "ael addysg a
cyfweliad ar y telcdu ae wedi threiddiai hyn I fywyd bob dydd.
adrodd el stori wrth ohebydd
Soniodd Mrs Kisalu am bobl
papur wythnosol Cymraeg, 'roedd
genfigenus oedd yn barod i
Mrs Kisalu yn fwy na pharod i ddefnyddio unrhyw sefyllfa er
ddweud yr hanes unwaith yn mwyn "cael gwared" 0 rai
rhagor wrth ddarllenwyr Eco'r unigolion. Yn wir, cafodd ei gwr
ei garcharu am bum niwrnod.
Wyddfa.
Llwyddwyd i'w ryddhau, gyda
Aeth Mrs Kisalu sy'n enedigol
o Lanberis i Uganda am y tro chymorth cymydog a oedd hefyd
cyntaf ym 1964. Meddyg yw ei yn swyddog yn y fyddin a hynny
61
pwysleisio
rhesymau
gwr ac
'roedd
hithau
yn ar
meddygol. Bu lIawer unigolyn yn
brifathrawes
ysgol
feithrin.
Dywedodd
fod
bywyd
yn lIai ffodus.
gymharol braf hyd at tua 1974.
Yn wyneb hyn, dysgodd i
Ond o'r amser hwnnw ymlaen gadw'n dawel ac i beidio a thynnu
cafwyd cyfnod 0 ansierwydd
sylw ati hi ei hun mewn unrhyw
drwy'r
wlad.
Dyma
amser fodd. Dysgodd hefydd ddod i
teyrnasiad y Cadfridog Idi Amin.
'Roedd 0 ei hun yn ddrwgdybus
Parhlld sr duds/en 12
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SWYDDOGION
A GOHEBWYR
GOl VGVDD NEWYDDION CYFFREOINOL: Twrog JOnel, 23 Glanffynnon, llanrug (C'fon 4(51)
GOl VGYOD ERTHYGLAU:
Arwel
Jones, Gwen-y-Wawr, Llanrug (C'fon
3719)
GOl YGYDO
Elliott, Crud
Penisarwaun.

NEWYDDION:
Tony
y Wewr, BryneglWVI,

GOl YGYDD CHWARAEON: Oafydd
E Jans, Sycharth, Penil8rw8un.
TREFNVDD
NEWVODION
YSGOLION:
lwan Lloyd Williams,
Bryn Idris, llanberis (llanberls 515)
DYOOIADUR
Y MIS: Miss Jalle
~~orris, Blodwel, 001 Elldlr, Llanberis
(llanberis 220)
F FOTOGRAFFWYR:
Ifan
Parry.
Morwel, Ceunsnt. (Wsumawr 321)
G ,...yndaf Jones, 60 GlanffynnCln, llanrug <C'fon 4669)
TREFNVOO
HVS8YSE8'ON:
john
Roberts, Badw GwYnion, Llanrug.
TREFNYOD
GWERTHIANT:
Ian
Pierce, SwYn-yr-Awel, Llanrug (Caernarton 3776).
TRYSORYDO:
GwYn Oliver Jones,
58 Pentr~ Helen, Deiniolen.
TREFNVDO GWERTHIANT POST :
Mrs. M. Evans, "Uoc", Llanrug.
IC'fon 3 227)
GOHEBWYR PENTRfFl:
Dyma'r
bobl i 9ysylltu ~ nhw yn eich .rdaloedd
BETHEL:
Geraint
Elis, Sycharth.
(Portdinorwic 726)
B L -rowSGARMON: Mrs. Brenda Jones.
B" " Tegld (Weunfawr 294)
SAYNREFAll:
D.G.EIIII, Gw.ledfa,
Brynrefall (Padam 223)
CEUNANT' Ifan Parry, Morwel (Waun·
fawr 321)
CWM·Y..()LO: Mr. Dafydd Price.
Ty Capel, Cwm...,..glo. (Llanberis 550)
DEINIOLEN: Melrlon Jones, Minafon
Clwt·v-bont. (LJ.nberll 452).
OINOAWIG:
O.R.William.,
2 Bro
Elidir (llanberls 671)
J.
LLANBERIS:
Mrs. Sian Thomas,
Foelas, Stryd Newton (Llanberll 220)
NANT PERIS:T.J. Roberti, Llys Awel
LlANRUG: Mrs. Eirly. Pierce, Swvn
yr Awel. Llanrug. (C'fon 3716)
PEN ISARWAUN:
Lealie
Larsen,
Llygad yr Haul, (Llanberil 533)
TAN Y COED: Miss Megan Humph·
revs, .. Tal Tan y Coed (W'fawr 355)
TREFNYOO
PL YGU:
Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNYDO
BUSNES:
Goronwy
Hughes, Eithinog, 14 Afon Rhos,
Llanrug.

OIOLCHIAOAU
Cyfranlad
0 £2.00
: Mrs Eileen
Roberu, Earls Barton, Northampton.
£2.00 Mr Gwllym Oavl", 10 Bro Elidir

£1.00 - Mrs J.D. Evans (Joni'r lard)
O.inlo'en.
Oi.. nw, Llanberls.
Mra
Thomas,
Gwynant,
Rh..
o lara,
Llanberl.. Mrs Jane Jon .. , 3 New
Street, Deiniolen.
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OCH A FI
Annwyl Syr,
8eth ydl dyn ond el sir. Gwnll6thoch
IIddo yn elch mlfyn mls Medl y bUlI$em
yn ClHJI ttunieu gweddill enillwyr vr
EIsteddfod Genedlsethol yn rhifyn
mls Hydref ac 0 achos vr sddewid
hwnnw prynals hanner dwstn 0 gopliJu
I'w nsnton dros y dwr ; berthnll$8u (I
ffrind/au sydd 8 dlddordeb mawr
mewn ma; o'r entttwvr, ond dim son.
A yw pwyllgor Eco'r Wyddfa yn
mal diasgwrn cefn, ac ddim yn hoff!
mol cyhoeddusrwydd ; ral pobol all
ddod vn amlwg?
Och a fl.
Dyn a helpo nl y cvmrv.
Ellna Roberts (Mrs)
Teimlaf
reldrwydd
I atab. Mae'n
ddrwg fawn gen I eich bod wedi elch
sioml I'r f9th raddau Mrs Roberts. and
nl roddwyd
addewld
bendsnt
yn
rhlfyn mis Medi, "E;n bwriad yw
cynnwys lIunlau ....
"oedd y gelriau
a ddefnyddlwyd bryd hynny. A dyna
yn union yr hyn a fuasam wed I hofft
ai wneud. Ond os nad yw person ar
gael ar yr amser cywir, nau os nad yw
nages yn cyrraedd pen ei thalth, neu os
yw grwp 0 blant ar chwal (oherwydd
gwyliau, neu wedl gadael ysgol) fe
sylweddolwch
mor anodd yw i ni
wnaud yr hyn a fwrladwyd gennym.
Gallef eich slcrhau fod pob ymdrech
wedi ei gwneud ar ran yr Eco I
gynnwys y lIunleu, ac mae'n dal yn
fwriad gannym.
Braldd yn aithafol ywelch paragraff
olaf 0 ystyrled ein bod bob amser yn
8wvddus i roi Jle amlwg i unrhyw un
(neu raJ) o'r fro sy'n amlygu ei hun
mewn unrhyw faes,
- Gol.

CLWB
MYNYDDA
Annwyl Olygydd,
Mewn cyfarlod Cyh06ddu$ yn yr
Elstsddfod
Ganedlaethol
fa
bsnderfynwyd ffurflo Owb Mynydda
Cymru.
Tybed a gawn ni ddefnyddio path 0
otod elch papur i ddwyn i sylw unrhyw
un o'ch darllenwyr sydd Ii dlddordeb
mewn mynyddoedd, baed yn ddringwr
crelgi8u , yn gerddwr neu yn grwydryn
a phabell er el gefn fod seivdt« clwb
er droed Isic).
Un 0 gyfarfodydd cvnts'r clwb
fydd bwrw'r SuI yn mvnvaas yn
Eryr; dros y cyfnod Tachwedd 16·18.
Os oes unrhyw un 8 dlddordeb,
ec yn s/arad Cymraeg anfonwch elch
enw a'ch eyfe/rled ynghyd § stamp i'r
Ysgrlfennydd.
Gan obeithio eleh gweld ar y
copaon.
1010ap Gwynn (Cadeirydd)
Dei Tomos (Ysgrlfennydd)
Glan-Ilyn /sa,
LJanuwchl/yn,
Y 8als, Gwynedd.

AnnwylOlywdd,
'R8I gWflld haMs am Gene,., Syr Hugh
Rowland" VC, Plastirlon yn y C & 0
HertJJd,MMJi 21 a darllen am v croeso
tywysogaldd a gafodd gan bobl y eylch
osn ddychwelodd yn fuddugollaethu5
o ryfel y Crimea yn y f/wyddyn 1856,
ni fedrwn ymatal rh8f/ ysgrlfennu
gair IItoch unwsith eta.
'R08dd fy nhald, WillIam Owen,
PryS(Jol yn cydoesi i Syr Hugh
Rowlands, Be hefyd yn gymydog
/ddo, gydll'r ffordd 0 Bontrug i
Danycoed yn derfyn mwng tlr y ddeu
gertref.
Tebyg mal svr Hugh B rhyfel y
CrImea oedd testun slarad pobl Llanrug
a'r cvtchoedd ar y pryd 8C i hynny
vsbrvdott fy nhaid I ysgrlfennu'r don
Alma ar elriau yr emyn - '86th yw'r
utgom glywal'n seinlo,1 Brenln Sello
sydd yn gwadd etc., er eof am y
frwydr ffyrnlg a fu ar Ian yr afon
Alma yn y Crimea, ac 0 baTCh Be
edmygedd 0'; gymydog.
Gallaf ddychmygu
I tv nhaid
gyfansoddl'r don trs yn dttvn rhyw
orchwyl yn un o'r caeau OfIdd yn
amlwg yng ngolwg Plastirlon.
Bu Ilawer 0 ganu 8r Alma yn ystod
y ganrlf ddlwethaf a dechrau hon, a
gel/ir ei gweJd hedd/w yn Emynau
Hen a Newydd, a gyhoeddwyd yn
1954.
Yn gywir lawn,
Mrs M.A. Roberts,
Bod Idris,
WaunfBwr.

CERBYDAU
AWYR

DI-ENW
At Y Golygydd,
Yr wyf yn cychwyn ar ymchil I bwnc
C.A.Dau (Cerbydau Awyr
Dienw;
U.F.O'sJ.
Hoffwn glywed odd; wrth unmyw
un sydd wedi gweld - neu'n credu
Iddo weld - rhyw ddlgwyddiad yn yr
awyr
nad oes ganddo egiumBd
boddhaol iddo. Neu ddlllwvddiad arall
sy'n perl dryswch.
Liw nos y gwellr y pethau hyn
gan
amlaf
ond
gwyddys
am
dd/gwydd/adsu gefn dydd golau hefyd.
Weithlau y mae pobl yn swll mag
rhannu eu profiad ac heb os y mae sawl
un a welodd rywberh heb ddweud
wrth fawr neb ond cyla;11 agos neu
gymar.
8yddaf
yn
parchu
dymunlad
unmyw un i gadw el gyfrinach ae I
beldio 8'i rhannu a neb arall os dyna'r
dymunlad. Ystyrir pob "ythyr yn un
prelfar.
Glyn Evans,
Ty Newydd,
Waun,
Penlsarwaun.
rneu (j6lllr eysyllru §'r Golygydd
Newyddlon,
Tony Elliott, 3 Bryn
Eglwys, Penlsarwaun).

DAW Y RHIF'YN
NESAF ALLAN
TACHWEDD 29
Y DEUNYDD I LAW'R
GOLYGYDDION
TACHWEDD 21

Dyma benawd ilythyrau band Llanrug dros ugain rnlynedd yn 61.
Ysgwn i hefyd a yw yr aelodau a welir yn y llun yn cael eu henwi yn y
gerdd? Gyrrwyd y llun i'r Eco gan Mr Jones, Uwyn Onn, Uanrug.
Oes rhywun yn gwybod pryd y tynnwyd y IIun?
Annwyl Olygydd,
Derbyn/als y gin yma gan Mrs Olwen
Edwards, 'Cllan', 10 Glanffynnon.
Canwyd gan el thad Mr Griffith
ThomBS, F8chwen, a fu yn difyrru
Ilawer mewn cyngherddau. Rhoddodd
y gin I ml am fod fy nhad sef Jack
Cae Rhos, fy nhad yng n/l1yfralth
Ervrf,
hoglau gle/slon a hoglau
Minffordd, yn berthnasau, syn cael eu
henw/ yn y gin. Tybed 8 fuasa/ 0
ddiddordeb; ddarllenwyr yr 'Eco'7
Yr eiddoch yn gywir,
Eif'Nen Williams 1 8ryn Gro Llanrug
Canwyd gan fy nhad GriffIth Thomas,
Fachwen mewn cyngerdd gyda'r band
yn gynnar yn y 30au.

Rhai ffyddlon gyda'r band 0 hyd,
Vw'r gleision o'r Cae Glas.
A Jack, Cae Rhos sy'n chwysu'n
Wrth grafu nodau'r Bass.
Dau foj i breichlau ydyw rhain
Sef Jack a'i hen gorn mawr.
A Dick, Cae Glas a'i forthwyl drwm
Sy'n deffro'r ddaear lawr.

I fand Llanrug, rhown glod aT 94n
Mae hwn yn fand 0 fri,
Mae'n fand ers am.r Adda bron
Ilawr I'n dyddiau ni;
Mae'n fand ymysg y Bandia' i gyd.
Llanrug yw band y lie;
Arwainydd mawr y band yn awr
Yw Parry o'r Nan-lie (Nantlle)

Bydd Huw Pen Rhiw yn goch ei liw
Ac Even 0 Pen Lan,
Bob Pritchard, ag Edwin, Robin Waan
Sy'n chwythwrs cryf a gwan.
Mae hog;a teg Pant Tirion dir
Vn 5alO9 yn y band.
Ac Eryri, gyda Jackie sydd
Vn chwarae mewn steil grand.

Oau chwythwrs da yw hogiau'r 'Ring',
'Rhen Owm, a Robin Gwyn.
Lie eelr gwell cornet Os Now John
Mae af mor lIawn 0 swyn.
Oaw Bob ac Ifan o'r Minffordd,
A Now bach o'r Alit Goch.
Bydd wfneb Now wrth chwythu'r corn
Fel beetroot bron yn goch.

I fand Llanrug dymunwn lwydd,
Mae'n werth ai gael mewn lie,
Mae'n deilwng band ar unrhyw awr,
I chwar .. mewn unrhyw dr •.
'Rhen hogla, byddwdl ffyddlon wYr,
I fand Llanrug I gyd.
Ac felly dew sich band ifri
A sylw drwy y byd.

IIi

Ond heb 'rhe ... Dick ni fyddai band,
Yn Llan.y·rug 'rwy'n siwr.
Ef a'i forthwyl geldw drefn,
Ar band heb wneud dim INtr.
6-8, Qulck.march, dead-march neu
Waltz
Fe waldie o'r drwm mawr.
A gwnai Jack Mar a Guto Oaf
I chwythu fel dau gawr.
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O'R YSBYTY - Croeso &dref i Mr T.E.
Jones, ICartrefle; \ Mrs Glenys Jones,
Rhandlr Mwyn, Mr Alwyn Jones, a
lona Janel, Garreg Fawr.

CROESO - I'n pllth i Mrs Jones
Evans 0 Grieieth, sydd wedl dod I
fyw I 'Pennant'. Mae Mrs Jones yn fam
I Mrs Beryl Jones, 061 y Coed.
PROFEDIGAETH - Braw I'r ardal
oedd elywed am farwolaeth Mr A.E.
Jonas, Bryn Oerwen. Mawr fydd y
golled vn lIeol ae yn genedla8thol 8C
estynnwn eln cydymdeimlad dwysaf
gyds'l weddw, Mrs Catherine Jones, y
.:fdwy ferch Margaret ae Eryl, ei
chwiorydd Miss Bessie Jones a Mrs
Helen Ramage a gweddlll y taulu.

ones

Mae Ape I Nedi ei chychwyn

am gyfraniadau
i Gymdeithas
Tai
Gwynedd fel y gall Cymdeithas T.i Gwynedd brynu'r tV sydd eisoes
wedi ei hysbysebu yn yr Eco, set 8 Tai Gweledfa, Deiniolen.

Mae'r Gymdeithas yn awyddus i'w
CRONFA CARTREF
PRtOOAS AUR - Llongyfarchladau i
brynu am mai I yno y ganwyd
H.R. JONES
Mr a Mrs W. Griffiths, Bronallt ar
H.R . Jones, y gWr a wnaeth
ddathlu au prlodat aur yn ddlweddar.
gymaint
neb i gyehwyn Plaid
Mae Cymdeithas Tai Gwynedd yn
PR IOOAS - Llongyfarchiadau i Dr
Cymru ac a fu'n Ysgrifennydd
a
bwriadu prynu 8 Tai Gweledfa,
Helen Wyfl Jones ar ei phrlodas a Mr
Threfnydd
cyntaf iddi. Ef hefyd
Michael Ernest John Hancock FRCS 0
Deiniolen i'w adnewyddu a'i osod
a fu'n gyfrifol i ailenwi pentref
Salisbury, Wiltshire.
i deulu Ileol. Bydd y Gymdeithas
Deiniolen ('Ebenezer' oedd yr hen
Bydd coiled ar 81 Dr Jones yn y
hefyd
yn gyfrifol
am osod
'surgery';
ond
dymunwn
bob
enw) gan y credai fod gormod 0
Ilechfaen ar y mur i nodi', ffaith
hapusrwydd I'r ddau yn eu cartref
Y GYMDEITHAS LENYDDOL - Nos enwau
Cymraeg
gwreiddiol
yr
mai
yno
y
ganwyd
y
newydd yn Llundaln, lie byddant yn
Lun, Hydref 22, cynhaliwyd cyngerdd
ardaloedd
hyn wedi eu disodli
gwelthlo 0 hyn ymlaen.
Cenedlaetholwr
arloesol
H.R.
gan Bartl Eryri. al'V\leinydd: Trefor
gan
enwau
Beiblaidd
megis
Jones. Gwahoddir chwi i gyfrannu
MERCHEO Y WAWR - Nos lau, Selway I 8gor tymor y Gymdelthas.
Carmel, Bethel, Cesarea, Nazareth,
Edrychwn
ymlaen
am
dymor
Medi 27, cynhaliwyd
cyfarfod
at y gwaith trwy roi rhodd i'r
IIwyddiannus unwalth eto, Mae rhaglen Nebo ac ati. Yr oedd vn Gristion
agorladol y tvmor. Croesawyd vr
Gymdeithas,
neu
trwy
roi
aelodau, hen a nawydd, 9an y Llywydd
ddiddorol wedl al thynnu allan. Bydd ae yn Genedlaetholwr i'r earn, ac
benthyciad di-Iog neu fuddsoddiad
y gymdeithas vn cael ei chynnal ar yn yr oedc yn ysbrydoliaeth
Mrs M Austin Jones. Llongyfarehodd
i lawer
yn y Gymdeithas. Gellwch wneud
Iris Owen ar ei phriodas a Mrs all, yn Festrl Bethel a Chroesywaun.
yn nyddiau cynnar y Blaid. Dyn
Griffiths, Bronallt ar el phrlodas aur.
Y tro nesaf, Tachwedd 5, cawn noson
hynny drwy lenwi'r ffurflen isod
Croesawodd Mrs Mary V. Jones a Mrs a walth Celrlog er lefar ac ar gan 9an wedi ei addysgu ei hun ydoedd i a'i dychwelyd
gyda'eh
siee
i
Glanys Jones o'r ysbytv, a dymunodd
rai o'r aelodau. Byddwn vn eyfarfod
raddau
helaeth,
er iddo elwa
Gymdeithas Tai Gwynedd, Ffordd
adfariad buen I brlod Mrs Gweneirys
y" Festrl fach Croesywaun.
Ilawer ar addysg eang y caban
llanllyfni, Penygroes, Caemarfon.
Jones. Cydymdelmlodd hefyd a Mrs
ehwaref yn nyddiau ei lencyndod.
Valmal Jones yn el phrofedlgaeth 0
Aeth wedyn
i weithio
mewn
golll el mam.
Amgaeaf siec am £...
fel
Cafwyd noson hynod 0 ddiddorol
swyddfa
ac yn drafeiliwr
cyn
*rhodd
/ *benthyeiad
di-Iog /
yng nsilwmni Mr a Mrs T.H. Williams,
mynd i weithio (am gyflog pitw)
*buddsoddiad
tusg at y Gronf,
Orws y Nant. 'Roedd Mrs Williams
i'r Blaid. Bu farw o'r diciau yn
wedi dod a chasgliad cywraln 0'1
uchod.
36 oed, a 'does dim dwywaith
gwaith lIaw i ddangos I nl; a bu Mr
Enw .. ..
..
i'w lafur di-arbed
dros aehos
Williams, yntau, yn ddlwyd lawn yn
eln diddorl gyda'i st6r 0 benlllion a
Cymru brysuro ei farwolaeth.
Cyfeiriad .. .. .. ..
..
storiau diddan. Dlolchwyd iddynt gan
Dywedodd
Dafydd
Iwan,
Mrs Rhlan Ellis a Mrs Olwen Williams.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
" 'Rwy'n
edmygydd
mawr o'r
Gwnaethpwyd y te 98n Mrs Cadi Jones
gwr hwn, ae ni chredaf ein bod
.. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
a Mrs O. Williams, ae enillydd y raffl
wedi rhoi hanner digon 0 sylw
oedd Mrs Nellie Williams, Batws
AnNYddwyd
.
Garmon.
iddo. 'Rwy'n
falch iawn felly
Dyddiad
.
bod Cymdeithas
T ai Gwynedd
SEFYOLIAO
Y MERCHEO
3=: §.. wedi penderfynu
prynu'r tV lIe'i
Cynhallwyd cyfarfod mls Hydref o'r
"'O\\~'Hd\
'f ddau.a"add~.
~~\\\\~
~\\
\\\~~\\
~,t~~\\\~\
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lau, Hydref 4. Mrs Katie Jones, y Dyma lun Margaret Wyn Zwiers, gyfrannu
Sieciau'n daladwy i:
tuag ato. Bwriad y
lIywydd, oedd yn y gadalr. Ar 01 Whitby, Ontario, Canada, mereh Mrs Gymdeithas
Cymdeithas Tai Gwynedd yw
adnewyddu
trafod y lIythyr miso!, IIongyfarehodd
Cronfa H.R. Jones.
C.A.
Pritchard,
6 Tref Eillan,
rhywfaint
ar gefn y ty a't osod
y lIywydd, Mrs Griffiths, Bronallt ar
Waunfawr. Bu Margaret ar wyliau'n
i deulu Ileol. Byddwn hefyd yn
ddathlu el phrlodas aur.
yng ngog/sdd Ontario, a
rhoi lIechfaen ar fur y ty" i ddweud
---_ ..._ ... ....
.._-------Cafwyd sgwrs ddiddorol gsn Dr Noel ddiweddar
thra ar ymwellad ag omgueddfa yno,
Roberts a ffilm gan Mr Paul Jones ar gwelodd y poster sydd yn y lIun mai yno y ganwyd H. R.
'Ddamweiniau
yn
y
Cartrsf'.
uehod. Poster ydyw yn eyhoeddi
Ololehwyd Iddynt gan Mrs Buddug Eisteddfod Genedlaethol y Rhyl, 1953,
YN EISIAU
Rowlands.
eisteddfod y bu Margaret ynddi eyn
Ar Barti Dawnsio Gwerin
YN EISIAU YN NEINIOLEN
Eniliodd Mrs Woods y raffl a Mrs ymadael i fyw i Ganadd.
Aelwyd Caernarfon.
Blackstone enillodd y gystadleuaeth.
Person i warchod tri phlentyn
Cynhell r y cyfarfod nesaf. sef y
Dynion (dros 18) i ddawnsio
tra
maent
yn
cysgu.
oddeutu
dwy
CLWB ERYRI
Cyfarfod Blynyddol yn neuadd yr
a chyfeilyddion
nos
Fercher
y
miSt
0
7-9.30
pm.
Eglwys, nos lau, Tachwedd 1.
Cafwyd noson ddifyr iawn yng
(ffidil, acordian, ffliwt, piano etc
Darperir trafnidiae th gartref.
nghwmni y Parch O.M. Lloyd,
Y marfer bob nos Iau
PLAID CYMRU - Yng Nghyfarfod
Caernarlon yng ngwesty Gwynedd
Ffon:
yn yr AeJwyd Gilernarfon
Blynyddo/
y B/aid penodwyd
y
swyddoglon
canlynol.
Cadeirydd:
nos Wener 5 0 Hydref, ae mae
Sue SkiUicorn,
am 7.30 pm.
Eurlg Wyn, Y Frennl. Ysgrlfennydd:
argoe Iion
y
cawn
dymor
Padarn 242.
- neu ffoniwch Caernarfon 3485
Dafydd Iwan, Penyberth. Trysorydd:
iawn eto. Testun
Tan y Weirglodd, Clwt-y-bont.
am ragor 0 fanylion.
John Gwynedd Jones, Bryn Meurlg. Ilwyddiannus
O.M. Oedd 'Cynnyreh lIenyddol
Cyfetholwyd Edgar Owen I'r Pwyllgor.
Eisteddfod Caernarfon,
1979', ac
Bydd y gangan yn eanolbwyntio ar
ymgyrch I 98sglu aelodau newydd a wedi
ei
anerehiad,
cafwyd
phenderfynwyd cynnal partl Naclolig trafodaeth
fywiog iawn 0 dan
yn Yr Afr, Beddgelert nos Wener,
Iywyddiaeth
Mr Llion Jones,
Rhagfyr 21. Tocynnau ar gael yn y
gydag amryw o'r aelodau
yn
Frennl a<: mae croeso cynnes I selodau
a chefnogwyr newydd.
datgan ei barn ar y gwahanol
Cyn hynny bydd y merched yn
Qystadlaethau
a'r
cynnyreh.
cyfarfod J drefnu sr gyfer y Ffair
Etholwyd chwe aelod newydd sef
Nadolig I'w chynnal ar Ragfyr 14 yn
Gwilym
Owen, Bethel; Twrog
neu8dd yr Eglwys.
Jones,
Llanrug;
Iwan Roberts,
Enlllwyr y Clwb Cant
Mis Awst Dafydd Iwan £7. Mrs Llanrug;
Wyre
Thomas,
Gwladus Jones £4. Mrs Hughes, Waunfawr;
Cledwyn
P. Jones,
FFON CAERNARFON 2898
Gwastadfaes £2.50.
Llanberis a J. Norman Davies,
Mis Medl: Edgar Owen £7. N. Miles £4.
Llanberis. Bydd y eyfarfod nesaf
Carys Owen £2.50.
ar nos Wener 2 0 Dachwedd pan y
Gwaith Coffaol 0 bob math
LLONGYFARCHIADAU - I Mr Alun
gan Lywydd
y
Rhys Jones, mab hynaf Mr a Mrs G.M. eeir anerchiad
mewn Ilechi a gwenithfaen gan
Jones, 15, Bro Waun ar el ddyrchaflad
Clwb am y tymor,
Mr 1010
grefftwyr lleol
yn el walth yn Rugby.
Llywelyn,
LlanruQ ar y testun
I Mr Humphrey Jones, Ty Coch a
y Beibl' gyda Mr
Mr Alun T. Williams, 13, Bra Waun ar 'Mytholeg
Brython Jones, Deiniolen yn y
eu IIwyddlant yn ddlweddar yn
Eisteddfod Melin y Coed, ger Uanrwst.
gadair.

a
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MERCHED Y WAWR - Cafwyd
noson erbennig 0 dda yn ail 9yfarfod y
tymor er Hydref 8. Uywyddwyd y
cyfarfod gan Miss Kathleen Jones.
Anfonodd goflon vr holl aalodau at
amryw o'r aelodau sydd yn cwvno ac
yn mathu
mynychu'r cyfarlodydd.
Croasawyd amryw 0 aelodau newydd
Be yn eu mysg croeso bro I Mrs Megan
Morris sydd vvedi all-ymsefydlu vn
Ninorwlg ar 01 tymor hlr ym Mangor.
Emolwyd
Mrs E. Williams, Y
Bwthyn a Miss E. Jones, Mach"yn i
gynrychloll'r gangen yn y cyfarlod
cenedlaethol
vn Aberystwyth ar
Sadwrn, Tachwedd 3.
Addawodd Mrs Eirlys Williams, Mrs
Gwan Hu~es 8 Mrs Dilys Huws ofalu
am y nondln yn y Ffair Nadolig
Ranbarthol
sydd I'w chynnal yng
Nghaernarfon ar Sadwrn, Rhagfyr B.
Fe fyddsnt
yn felch
unrhyw
gynnyrch 8r 9yfer y stondin a thrafnir i
ddod j'w cyrchu os
bydd gan yr
aelodeu unrhyw beth I'w roddi.
Clywyd adroddlad gan y Trysorydd
Mrs Marian Wyn Williams, Tai Caradog
Iddt dderbyn lIythyr oddl wrth Mr
Eames yn nodi bod y tal am fenthyca'r
ysgol yn awr yn £2.
Yn all ran y cyfarfod croesawyd Mr
Gwynfor Williams 0 Lanberis i drafod
el brofiadau fal gwr ambiwlans ac
hefyd am ai brofladau yn un o'r t1m
sydd yn achub dringwyr
mewn
trafferthlon ar yr Wyddfa. Cafwyd
noson hynod 0 ddlddorol mewn
sgwrs a ffllm a diolchwyd yn gynnes
jawn I Mrs WIlliams gan Mrs Elrlys
Williams.
Yna cafwyd stondln moes a phryn a
gwnaad elw sylweddol tuag at gyliid y
gangen.
Terfynwyd y noson 9yda phaned
wedl 81 threfnu gan Mrs Jones, 4 Pentre
Helan, Mrs Jones 7 Hafod Oleu, Mrs
Evans 3 Hafod Olau, Mrs Hughes, Erw
Fair, Mrs Jones, TV Capel Libanus a
Mrs
Thomas,
Barthan
Gron.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Betl
Roberts, Tal Flctorla ac anlllwyd gan
Mrs Hughes, Tal Caradog.

a

°

A

APEL

GWAUN

GYNFI

Aeth

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon
s'r Cylch herblo cyn I Bwyllgor yr Apel
tedru cau pen y mwdwl, ond bellach
derbyniwyd y geiniog olaf gan y
Trysorydd,
a gallir cyhoeddl fod
cyfanswm y casgliad yn £2, 454.
Cyhoeddlr mantolan maes 0 law yn
dangos y cyfrlf terfynol.
Methwyd § chyrraadd
y nod
osodwyd I'r pentraf, ond nl rhaid
cywilyddlo
am hynny
0
goflo'r
amrywiol ofynion ariannol fu ar y
trlgollon yn ystod y ddwy flynedd aeth
helblo. Dymunal PwyIIgor
yr Apel
,
ganmol yr ymdrach wnaed, a datgan
eto al werthfawroglad o'r gsfnogaeth
hasl a brofwyd, a diolch am lawer
cymwynCiS ddlrgel dderbynrwyd dros
gyfnod y casgllad.
V GANOLFAN - Mewn Cyfarfod
Cyhoeddus gynhallwyd yng nghapel
Maesvdref, nos Fercher, Hydraf 3,
atholwyd y canlynol I gynrychloll
mudladau/sefydlladau yn y pentref ar
Bwyllgor Rheoll Canolfan, DeJnlolen.
Gwen Hughes,(S.Y.M.); Eurwyn Jones,
(Carnifal); Jennie Morris Jones, (St.
loan); Parchg, Trefor lewis (Cyngor
Eglwysl); Gloria Thomas, (Guides);
William Orwig Williams (Selndorl).
Cyhoeddwyd yn y cyfarfod hefyd
bod y canlynol wedl eu hapwyntio i
gynrychio!i'r Cynghorau Lleol ar y
Pwyllgor Rheo": Cyng. P.G. Larsen,
(Gwynedd); Cyng J.A. James, (Arlon);
Owen Gibson, (Llanddelniolan). Erys
bellach I Reolwyr Ysgol Gwaun Gynfi
ethol dau o'u pllth I'w cynrychiol1 cyn
byddo'r Pwyllgor Rheoll yn gyflawn 1
gyfarlod am y tro cyntaf.
Adroddwyd I'r Cyfarfod yn ogystal

4-

bod EglWYI Maesydref wecn derbyn
cyfarwyddyd J beldJo cyflwyno'r capel
l'r pentrafwyr
hyd onl chwblhefr
ymholladau yngl9n i rhai agweddau
cyfrelttlloll'w bwrlad.
BROWNIES - Darbynlwyd chwech 0
aalodau nawydd I Frownles Cyntaf
Delnlolan yn y cyfarlod nos Fawrth 9
o Hydref, sef: Jennifer Jones, Glenda
Pfemmlng. Linda Plemmlng, Sara
Davies, Jessica Manford, a Sharon
Lambeth. Bydd rhal o'r Brownies yn
mynd ag anrheglon I Ward y Plant yn
ysbyty Dewl Sant vm Mangor yn vstod
gwyllau
Dlolchgarwch.
Dymunai'r
Brownies ddlolch I Bwyllgor cae
chwaras Oelnlol8n am eu rhodd yn
ddiweddar.
PLAID CYMRU - Cyfarfu pwyllgor
y gangen yn ystafell y selndorf nos
Fawrth, Hydref 23, pryd yr etholwyd
aelodau I gynrychloll'r gangan yng
Nghynhadladd y Blald yn LJandudno.
Cynhalir y cyfarfod blynyddol yn
ystafell
y .aindorl,
nos Fawrth,
Tachwedd 6, am 7 o'r gloch.
Yng Nglan Traeth, Mon, y bydd y
cinlo Nadolig elenl. Disgwyllr Iaelodau
ac eralll rol eu henwau i unrhyw un o'r
swyddoglon cyn gynted ag sydd bosibl
Pendertynodd y pwyllgor ysgrlfennu
at swyddog lechyd cyngor Arlon, I
gwyno ynglyn
chyflwr stryd fawr y
pentref, gan nad yw glanhau'r stryd
ddau
ddlwrnod
yr wythnos
yn
ddigonol.
Enillwyr Clwb Cant Hydref oedd £15: Roben Jones, 3 Tan.y.foel (rhif
76); £10: Miss Clss Rowlands, Gorlan·
y-bont (rhlf 9).
Erfynnlr yn daer am gefnogaeth
aelodau I'r gweithgareddau uchod.

a

OIOLCH - Dymuna Mrs H.J. Thomas
6 Marian Tarrace ddiolch yn gynnes
lawn I bawb am bob caredigrwydd a
ddarbynlodd pan yn Ysbyty Dewl Sant
Bangor. Hefyd dlolch am y lIu cardiau,
a dlolch I staff yr ysbyt'Y am eu
caredigrwydd a'u gofal di·fllno.
Dymuna Mrs Laura Williams, 20
Hafod Olau, Oeiniolan, ddiolch 0 galon
i bawb am yr hall gardlau, blodau, a
ffrwythau, a dderbyniodd tra 0 dan
drlnlaeth yn Ysbyty Dewl Sant Bangor.
Diolch 0 galon i'r holl staff ar Ward
Gwynedd am au caredigrwydd a'i
gotal tyner ahonl. Dlolch yn fawr
•
tawn.
Dymuna Dylan Wyn Jones, 3
Rhydfadog, ddlolch i'w gyfelliion a'i
deulu am y lIu cardlau ac anrheglon a
dderbyniodd yn ystod al arhosiad yn
yr ysbyty yn ddlweddar.
Caral ddlolch yn fawr lawn i'r
gweinyddesau a'r maddygon 0 Ward
Dwyfor, Ysbyty Mon ac Arfon am eu
gofal caredlg Ohono, ae hefyd i'r nifer
o bobl a ymwelodd ag af tra bu yn yr
ysbyty .
Dymuna Mrs K. Jonas. 5 Caradog
Place, ddlolch 0 galon I bawb 0'1
ffrlndiau a phenhnasau
am y Itu
eardiau a dderbynlodd yn ystod ei
harosJad yn Y,byty Mon ae Arfon
Bangor
ac
yn
Ysbyty
Eryrl,
Caarnarfon. Hefyd i'r meddyg a'r
gweinyddesau am eu gofel.
DIOLCH I GYD·ARDALWYR
Carwn drwy gyfrwng yr Eco, gymryd
y cyfle hwn I ddatgan aln dlolch fel
aelodau EglWYIMaes·y-draf (A) I bawb
8 fu yn gymorth I nl dros ysgwydd y
blynyddoedd.
Oherwydd amgylehladau anorfod,
bu rhald cau yr Addoldy uchod, er
gofld I lawer ohonom. Fel mae yn
wybyddus
I IIaws ohonom bu i
aelodau y Capel ddod I'r pendarfynlad
0'1 gyflwyno, yn rhad ac am ddlm at
wasanaeth yr arOOIyn gytfredinol, I'w
ddefnyddio fal Canolfan a'l addasu ar
gyfer gwelttlgareddau y fro, yn ddoath
a rhesymol, mewn parch I'r hen bobl

a'u cod odd trwy galedl a enynl y
gorfennof.
Dlolchwn am y cymorth a fu Ilawer
mewn moes a chred, ac am ogonlant y
dyddlau a fu.
Dymunwn Iddo fod yn gymorth
eto i'n hoes gyfoes, hwyrach mewn
dulliau newydd" ond yr un mar
wenhfawr
8C
adeiledol
am
flynyddoedd I ddod, a chanrlf arall
yn decrhau yn el hanes.
Yn ddlolchgar lawn,
John D. Evans.
(Ar ran aelodau Mees·y-draf sydd
waddill)

Wedi canrif 0 wasaneeth,
Deeth dy ramant hlr I beni
o mor chiwth i'r hen ffyddloniaid
Gwe,d dy gau, a rhol'r Amen;
Darfod wnaeth y gan a'r weddl,
NI ddaw'r Galr o'r pulpud mawr,
Ni ddaw gweislon yr Efengyl
Yma mwy at deulu'r lIawr.
Ond, fe ery, cof "amdanat"
Yng nghalonnau rhal 0 hyd;
Coflo'r saint fu'n cyd.addoll,
Teulu'r ffydd 01 gwyn eu byd:
Oiolch wnawn am lafur caried
V ffyddloniaid ddyddiau (lynt,
Tybiwn glywed yr Amenau
Eto'n dod ar donfa', gwynt.
Ond er cau o'r hen .lIorau,
Mae', Aberthwr m.w, yn fyw;
Er holl newid cyfundrefnau
Dell ai ras I ddynolryw:
Y mae Iddo ato dystlon
Ymhob goror, ymhob Llan,
Ouw a'n gwared fyth rhag credu
Fod yr Achos mawr yn wan.
Os yw', tabemaclau snnwyl

Yn distewi un 'rol un,
Bydd ain H'Arglwydd eto'n meithrin
Llu 0 dystion iddo'i Hun:
Trwv rhyw ddirgel ffyrdd mae'n
cynnal
Holl ofynion Teulu'r lIawr;
Hwyrach dew 'mhen canrif eto
Lanw'r Nef fel arlwy mawr.
I'n cenhedlaeth ieuane gyfoas
Ein h'awyllys olaf yw,
Y bydd rhywrai eto'n parchu
Man Cyfarfod Pobl Dduw:
Os mai gwaithgareddau newydd
Fydd ei ran i'r oes a ddil,
Baed lIawenydd rhwng ei furiau
Er hyfforddiant bro a'i sel.
Hoff ieuenctid Bro GW8engynfl,
Parchwch Oduw, a pharehwch ddyn,
Cydiwch yn y pur a'r prydferth,
Cedwch beunydd yn gytun:
Yn eich gwaithgareddau newydd
Mynnwch drafn 0 anrhefn oes;
Fel bo rhywrai eto'n canmol
Eich holl ddulliau chwl ~'ch moes.

DISGWYLFA/CEFNYWAUN
Yr
wythnos dlwethaf gwelwyd cychwyn
er gyfarlodydd y geeaf. Ar gyflr y
plant y mae cyfarlodydd fll 8 ganlyn Nos Fewrth: Plant hyd at 8 oed.
Nos lau: Clwb Trwro, plant hyd at 11
oed. No. Wener: Clwb yr Ifanc. Plant
dros 11 oed.
Cynhel ir Seiat ar nOI Ferch.r a bvdd
y Gymdeithas Lenyddol yn cael II
chynnal ar y 4ydd nos Lun o'r mls.
Ar nos Wener, Madl 2B, cynhallwyd
Noson Goffl gan Chwlorydd eglwys
Dlsgwylfa. Bu'n noson hynod 0
Iwyddlannus a gwnaed alw dro £227.
Clolchlr i bawb a gyfrannodd wag er y
noson mewn prasanoldeb a thrwy
roddl nwyddau.
Dathlwyd yr Wyl flynyddol 0
Ddlolchgarwch am y cynheeaf yng
nghapall Olsgwylfa a Chefnywaun 8'
ddydd Llun, Hydref 15. Cymarwyd
rhannau gan oedolion, pobl leuaine
a phlant. Rhannwyd y ffrwythau yn
ysbytal Mon ae Arlon a Minffordd.

°

NOSON GOFFI - Cynhallr Noson
Goffl yn Yagol Gwaan Gynfi nos
Wener, Tachwedd 16 am 7 o'r gloch.
y, elw at Dtm Pel.droed leuanctld
y pentref. Croaso eynnes i bawb.
OJOLCH
Dymuna Mrs Nallie
Hughes, 4 Tai Gwyrfai ddlolch I'w
chymdoglon
a chyfalllion am eu
caredigrwydd
ati, tra bu yn cael
trlniaeth yn yr ysbyty. Hafyd I'r
meddyg a'r gwalnyddesau yn ysbyty
Eryrl, Caernafon.
MARWOLAETH
Mr Dunston
Pritchard, Plas y Rhlw, Clwt y Bont.
Cydymdeimlwn yn fawr a'i brlod a'r
cysylltiadau teuluol.
GWAELEDO - Mae sawl un o'r
pentref
vvedl bod yn wael yn
ddiweddar, rhai gartref, ae eralll yn yr
ysbytal a dymunwn adferiad IIwyr a
buan Iddynt 011.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED
Cynhallwyd cyfarfod o'r gangan nos
Lun, Hydref 2, yn ysgol Gwaun
Gynfl gyda Mrs Nan Williams, 12
Ffordd
Dalnlol yn lIywyddu yn
absanoldab Mrs Ellrys Williams, Pentre
Helen, a oedd wedl mynd I Golag
Denman. Darllenwyd y lIythyr misol a
ehafwyd
noson 'Bring and Buy'
Iwyddlannus. Trefnwyd y te gan Mrs
Priscilla Collins, Maes Gwylfa a Mrs
Marian Williams, Ffordd Delnlol. Bydd
Sefydliad y Merehed, Dalnlolen yn
gyfrifol am drefniadau a lIuniaeth ar
gyfar Cyfarfod yr Hydref o'r Sefydllad
yn ysgol Brynrefail, Llanrug ar Hydref
25. Byddant hefyd yn trefnu adlonlant
i'r aalodau gyda chaneuon a sgetses.

John David Evans, Maes-y-dref.

HOGIAU MILLS, CHWAREL DINORWIG 1958
O'r chwith: Owen Roberts, Arthur Thomss, Cledwyn Parry, Tommy Morris,
Ffowe Ellis Jones, Cledwyn Parry a Morris Henry.
LJun trwy garedigrwydd Bobby Robert$, 96 Pentre Helen, Deiniolen.

Gwasg Gwynedd. Pris £1.50

LLAIS Y MEINI gan y diweddar
DIOLCHIADAU
Dymuna
teulu
Blaen.parc
ddlolch
I bawb am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd tuag atvnt 0 golll modryb
mor annwvl. Bu pob galr a gwelthred
yn gylur a dlddanwch Iddynt yn y
dyddlau blin. 010100 l'w gwelnldog y
Parch W.R. Williams, y Parch R.E.
Hughes, Nefyn s'r
Parch Herr. Parri,
•
Caernarfon.
Dlolch arbennlg i feddyg y teulu a'r
gweinyddesau lleol am eu gofal dlflino
ohonl. Ac l'r cyfeillion ffyddlon a
drodd I mewn yn ami I Flaen Parc I
gadw cwmni iddi yn vstod y pedalr
blynedd y bu yn cartrefu yma. Bu hyn
yn help mawr ldd] ae i nlnnau oedd yn
gwelnl arnl.
Trosglwyddwyd
£215, er cot am
Anti celn i Gronfa Leo I Uned Cardiac
y Galon. Dlolch yn fawr I bawb am
gyfrannu mor heel.

rhan. Cyflwynwyd y casglJ8d 0 £27.73
i Gronte Oelilion Gogledd Cymru,
Bangor.
Mae'r ysgol yn dewls bardd y mls ac
yn estudlo 81 walth bob mls. Ym mil
Medi y bardd oedd Mr T. R. Hughes
a bu rhai 0 blant vr ysgol yn ymweld
a'l gartref yn Llenberis. Bu'r plant yn
darllen peth 0'1 walth yn y GW8senaoth
boreol 8C yn gwrando or record 0
Cynan yn derllen peth 0'1 walth el hun.
Fel rhan 0 welthgarwch arall, lie mae
gweithwyr yn dod I sgwrslo gyda'r
plant am eu gwaith bu Swyddog
Diogelwch y Ffyrdd 8 phlismon yn
sgwrslo a'r plant hynaf.
Cynhelir y Gwasanaeth Cotta elenl
ger V Gofeb am 10.45 bore Sui,
Tachwedd 11. Bydd y gwasanaeth dan
ofal y Parch W.RJWllllams ac fe osodir
torch au 0 babi coeh er y gofeb gan
gynrychlolwyr 0 fudi8dau yn y pentref.

LLONGYFARCHIADAU
- I bedwar
o bobol ifanc y pentref a tu'n dathlu
eu pen-blwvdd yn 18 oed yn ystod y
mis. Ar y 10 'roedd Anwen Jones, 13
Eryrl yn ddeunaw, ar y 17 'roedd
Elrian Jones, 12 Bro Rhos a Gwyn
Jones Trlgfa yn ddeunaw 8C ar 19
'roedd
Arwel W. Jones,
Arddol,
Penrhos yn dathlu.

DIOLCHGARWCH - Ar y dvdd Sui
y cynhallwvd
GWyI Ddlolchgarwch
Capel Bethel eleni, gyda'r plant yn
cvmervd rhan yng ngwasanaeth
y
bore a Mrs Eluned ElIls.Jones yn rhol
anerchiad yng ngwasanaeth yr hwvr.
Yn y Cysegr dydd Llun oedd y dydd
Dlolchgarwch gyda'r plant yn cynnal
gwasanaeth
y bore,
athrawon
yr
Ysgol
Sui yn V prynhawn
a'r
blaenoriaid a'r Parch W.R. Williams yn
y nos.

TH EATR BARA CAWS - Nos Fercher
Tachwedd 7 am salth o'r gloeh bydd
Theatr
Bara Gaws yn cyflwyno
'Hwyliau'n Codl"yn y neuadd.
Sloe yw 'Hwyllau'n Codi' sydd yn
rhol cyfle i'r gynulleldfa
twynhau
caneuon, eymeriadau a straaon y mOr
a blasu y rhamant a'r cynnwrf a fu'n
gysylltledig a'r mar, a'i ddylanwad ar y
tir yng Ngwynedd.
Dyma gyflwyniad
cyntaf
Theatr
Bara Caws ar 81 eu IIwyddiant ysgubol
yn yr Eisteddfod ac ar daith gyda'i
rifiw, Merched yn Bendant.
Bydd yr elw o'r noson, sy tn eael
el thrafnu gan Farched y Wawr, yn
caal ai gyfrannu
I Gronta
Goffa
Michael Bradley a Gareth Fan Roberts
er hyrwyddo ymchwill Leukaemia.

YR

YSGOL

FEITHRIN

-

Bore
dydd Llun, Hydref 22 agorodd yr
vsgor Feithrln yn y neuadd. Pedwar
o blant oedd yn y cyfartod cyntaf ond
fel y bydd mwy a mwy 0 blant yn
cyrraedd 2~ oed mae', nifer yn siwr 0
gynyddu.
Mae croeso i unrhyw un
gyda phlentyn dros 2~ oed ddod ag 0
i'r neuadd erbyn 9.30 ar fore dydd
Llun neu dydd lau.
Y NEUADD GOFFA - Am nad oedd
gan y Neuadd
Drwydded
Ganu 8
Oawnsio ni tu'n bosibl i gynnal Olsgo 0
gWbl yn y neuadd en tue dau fis.
Dydd lau, Hydref 25 bu Mr Geraint
Ells, Ysgrlfennydd Pwyllgor y Neuadd
yn
Llys Ynadon
Caernarfon
yn
cefnogl'r cals am drwydded.
Canlatawyd y cals ar yr amod bod
diffoddwyr tan a goleuadau arbennig
yn cael eu gosod yn y neuadd.
YR
YSGOL
GYNRAOO
Cynhaliwyd eyfarfod Dlolchgarwch yr
ysgol vng nghapel
Cysegr ddydd
Mawrth Hydrat 9, gyds'r plant a'r
Parch W.R. Wllliams yn cvmryd

FFARWELIO
Nos Fercher,
Hydref
17, cyfarfu
chwlorydd Eglwys Cysegr I ffarwelio
Mrs Dilys Ellis, Ael.y-bryn sydd yn
gadael yr ardal ddlwedd y mis I
gartrefu yn Ninbych.
Daeth Mrs Ellis I fyw 1 Fryn Banon
yn 1934 gyda'i modryb a'i hewythr
Parch a Mrs Robert Lewis oedd yn
weinidog ar y Cysear. Priododd gyda'r
dlweddar
Mr Robert Ellis ym mls
Mai 1939.
Cymerodd
Mrs Ellis ddiddordeb
mawr ym mhob agwedd 0 waith yr
eglwys. Penodwyd hi yn Flaenores yn
1971 - yr unig wralg erioed I gael y
swydd yma yn y Cysegr.
Fel arwydd 0 werthfawroglad
y
ehwlorydd anrhegwyd Mrs Ellis gyda
'Digital Clock Radio' a siee, gan Mrs
Nan
Owen,
Berwyn,
lIywydd
cymdeithas y ehwiorydd 8 blodau gan
Miss Mary Wyn Williams, Granville.
Darparwyd y bwyd gan chwlorydd
yr eglwys. Gwestwragedd y noson oedd
Miss Mary W. WI!lIams, Granville,
Misses Myfanwy a Helen W. Jones,
Glan Gors a MIs.c:Ann Evans, Blaen
Parco
Cafodd pawb oedd yn bresennol
flasu y deisen a wnaed yn arbennig at
yr achlysur gan Mrs Malr Jones, Glan
Gors.
Cymerwyd y rhannau detosiynol gan
Mrs Malr Jones, Glan Gors (Trysoryddl
a Mrs Elizabeth E. Evans, Blaen Parc
(Ysgrlfennydd).
Darllenwyd lIythyr 0
ddymuniadau da I Mrs Ellis odd I wrth
Mrs K.E. Jones, Plas Ogwen I aelod
hynaf yr eglwys
Talwyd y dlolchladau gan Mrs M.G.
Williams, Gwylfa a Mrs Hughes, 17
Bro Rhos.

a

G.T. Roberts, M.A.

C'NARFON
A
CHERDDI
ERAILL gan Selwyn Griffith.
"F mae eisteddfodwyr
ledled
Cymru yn gyfarwydd iawn ag enw
Selwyn Griffith, fel beimiad, fel
awdur
pedair
cyfrol
0
adroddiadau i blant, ac fel bardd a
enillodd gadeiriau rhai ar prif
eisteddfodau taleithiol. Y mae et
gy franiad ym maes adroddiadau
plant yn gyfraniad nodedig iawn
ac ef. erbyn hYI1, yw', prif
gymwynaswr
yn y cyfeiriad
hwnnw ."

Dyna agoriad y Prifardd Gerallt
Uoyd Owen yn ei ragair i Iyfr
diweddaraf y bardd a'r beirniad
adrodd 0 Fethel
Selwyn
Griffith.
Heb
os,
Selwyn
yw'r
cynhyrchydd cerddi plant mwyaf
toreithiog
aT hyn 0 bryd.
Defnyddir ei gerddi ym mhob
ysgol bron ae adroddir ei
adroddiadau ymhob eisteddfod.
Gallaf innau fel athro eich sicrhau
fod mynd mawr ar ei gerddi yn y
dosbarth a bod y plant yn cael
bias a mwynhad pur o'i darllen.
Mae apel ehangach yn 'C'narfon
a Cherddi Eraill'. Chwi gofiwch
i'w gerdd 'Y Dref (Caernarfon)
ddod yn ail yng nghystadleuaeth
y
goron
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Rhu thun
ac
oherwydd ei symlrwydd a 'j ffresni
cafodd
fwy
0
syJw
a
chyhoeddusrwydd
natr gerdd
fuddugol. Mae'r wenn yn daJ i
obeithio y daw cerdd 0 'r f~
t}1 yn
fuddugol rhywdro yn lie ein bod
yn 'stryffaglio' 0 flwyddyn i
ilwyddyn i geisio dealJ cerddi hir
a thywyll cystadleuaeth y goron.
Nid oes gwaith deal) ar gerddi
("narfon - maent yna yn daclus
i'c darllenydd eu n1wynhau. Mae'r
darluniau a greir ynddynt yn
fyw a'u negeseuau'n glir a
phendant.
Yn sicr, dylai'r Uyfr fod ym
meddiant pob un 0 ddarllenwyr yr
Eco - wedi'r cyfan y fro, ei phobl
a'i phlant yw'r symbyliad tu 61 i'r
cerddi.

Mae llawer iawn o'r dioleh am
: ddwyn y gyfrol hon i olau dydd
yn mynd i'r Athro Bedwyr Lewis
Jones, Mr Derwyn Jones, Mrs K.
Roberts a Gwasg Gwynedd.
Dyrna'r casgliad anhygoel 0
englynion beddargraff gan y
diweddar brifathro 0 Lanrug,
G.T. Roberts a sierhaodd iddo'r
wobr gyntaf yn Eisteddfod
Ge ned laethol
Wrecsam 1977.
Enillodd ganmoliaeth uehel iawn
am ei yrndrech diflino 0 gasglu
englynion beddau gan y beirniad
- Yt Athro Bedwyr Lewis Jones.
Ceir yrna waith oes 0 gasglu, a
hyfryd meddwl bod prif sefydliad
diwylliant
y
genedl
wedi
cydnabod yr ymdrech fawr. Cysur
mawr i'w deulu a'i gyfeillion oedd
iddo gael byw i glywed am ei
fuddugoliaeth
yn
Wrecsam,
oherwydd bu farw G.T. Roberts
ar 17 Awst 1977 a rhoddwyd ei
weddillion i orffwys ym mynwent
Llanrug. Gresyn ar y llaw arall na
fyddai wedi cael byw i weld y
casgliad wedi el gyhoeddi mor
daclus a glan.
Gwasg Gwynedd - Pris £2.00

Cefnogwch
Ein
Hysbysebwyr
EISTEDDFOD LLANRUG - Bwriedlr
cynnwys
lIunlau
o'r
Eisteddfod
Iwyddiannus yn y rhlfyn nesaf.

YN EISIAU

GOFALWYRI
GAPEL MAWR
LLANRUG.
Ymofynner a:
Mr Ian Pierce
S\vyn yr Awel,
Llanrug.
Ffon: Caernarfon 3776

Mynnwch eich

PAENT a PHAPUR PAPURO
oddi wrth

£WILSON HUGHES
84 St,yd Fawr
LLANBERIS
Ffdn: Llanberis 491

MEL YSION A BACO AR WERTH HEFYD
5

yn 3rd Class ar seti caled.
Rwy'n cofio enwau rhai o'r
trenau- 'Moel Tryfan'; 'Russell,'
'Tryfan Ranger'; 'Welsh Pony' ac
yn ddiweddarach y 'Palmerston,'
injian a dau ben iddi.
MARW - Yn ddisvmwth, Hydref 8,
daeth trlstwch mawr dros vr ardal pan
Diwrnod i'w gofio i ni'r plant
oedd diwrnod y Gymanfa yng glywyd bod Twm Bach Byngalow wedl
gadaelyr ardal.
Nghaemarfon.
Roedd trefniant
Fe adawodd ai fam Mrs Sally Lloyd
arbennig gyda phobl y lein ar Jones, 3 Ger Afon, Llanberls 8 thrl
gyfer yr achlysur pwysig yma ac brawd a chwaer a lIu 0 deulu i alaru
roedd pawb iymgynnull yn Salem ar ei 01.
i ddal Y tren. Athrawon yr Ysgol
Cymeriad ynddo'i hun oedd Twm.
SuI oedd i ofalu ein bod ni'r
'Roedd yn ffrlndlau efo pawb 8C
roedd
yn aelod 58log 0 Glwb
plant yn byhafio ac ddim yn
Methedig Eryri,lIe 'roedd yn gofalu am
cadw gonnod 0 reiat - ond dyn
y dwr i wneud y teo Bydd el Ie a'i
a'u helpo
nhw! Amgylchiad
arbennig ara1l a gofiaf yw'r un gwmpeini yn golled .
Rhoddwyd el weddlllion I orffwys
adeg Eisteddfod
Genedlaethol
ym mynwent Nant Peris. Oaeth pobl y
1912, pan ddaeth y tren i fyny'r
Nant yno a hefyd at el gartref.
lein wedi ei haddumo a baneri,
Gwasanaethwyd gan y Parch Marcus
a'r gyrrwr yn chwibanu ei bib Robinson yn y tV ac yn y Nant.
ar hyd y ffordd gan dynnu sylw
Gad dy enw ar tv nhafod
pawb. Yr oeddym yn methu
Pan ei troi gan angau du;
deall beth oedd yn bod nes i oal dy groes 0 flaen tv IIY9aid.
rywun weiddi o'r tren fod 'hogyn
Pan fo'n cau ar bethau'r byd:
TY'r Ysgol wedi ennill y goron yn
Derbyn f'ysbryd,
y 'Steddfod!' Ymhen deuddydd
I'th lawenydd dwyfol di.
E.O. Thomas.
cafodd y tren ddangos ei gorfoledd am yr ail waith am fod BRYSIWCH WELLA - Mr Griffith
'Hogyn Ty'r Ysgol, wedi cyflawni
Owen, 58, Maes Padarn. Mae Mr
ei ail orchest, wedi ennill y gadair
Owen yn Is.gadeirydd Clwb Methedlg
yn y 'Steddfod!'
T. H. ParryEryri.
Williams.
OIOLCH - Dymuna Mrs Ollys Klsalu
Byddai cyfarfodydd llenyddol
a'r plant ddlolch 0 galon I'w holl
arbennig 0 dda ym Metws Garmon
ffrlndiau a'r teulu am y caredigrwydd a
y pryd hynny a byddai Cor y dderbynlwyd ar 61 dod ellan 0 Uganda.
Bontnewydd yn dod i fyny ar
CWPAN
Yng
y tren i gystadlu. 8yddai bri ar ENNILL
nghystadleuaeth pysgota trelalon t1'm
gystadlaethau o'r fath a byddai
Cymru a gynhallwyd yn Nhrawsfynydd
yna griw 0 Fetws Garmon yn enillodd Huw Williams, 7 Stryd Tomas,
mynd i gystadlu yng nghyf- gwpan arlan am y rhlf mwyaf 0 bysgod
arfodydd
Uenyddol
ardaloedd
a'r pysgodyn trymaf.
Oaliodd 7
eraill. Un (TO a chyfarfod yn Rhyd
brithyll 8C un yn pwyso 6 phwys
Ddu, roedd tua phump ar hugain Golyga hyn y bydd Huw yn aelod 0
o bob) Salem yn disgwyl am y dtm Cymru am y drvdedd walth. a
eren i fynd yno. Toe dacth yr bydd yn mynd i', Alban ym mis AWlt i
injian ond 0 fewn tair llath i'r gystadlu dros Gymru.
fan yr oedd i aros aeth oddi ar y DIOlCH - Dymuna Eileen ao Ernest
rei. Gwep pawb yn disgyn gan y plant y diweddar Mrs Ellen Roberts,
byddai In rhaid cael injian arall 0 6 Stryd 8$thesda, Llanberll (gynt)
ddlolch 0 galon j'w perthnasau a'u
Ddinas i ddod a'r ger j'w chodi.
Ond heddiw does yr un injian ffrlndiau yn Llanberis a'r cylch am
yn rhedeg ar y lein bach. Yn wir, bob arwydd 0 gydymdeimlad tuag
mae'r lein ei hun yn prysur atynt yn eu profedigaeth drlst. Dlolch
arbennlg I Canon Alun Jones a
tldiflannu gyda dim ond ambell Myrddin Pritchard.
bost llidiart yma ae acw i'n hatgoffa am y prysurdeb a fu.
R. O. Pritchard
I

N.W.N.G.R., - na nid rhyw Gymdeithas gudd fel y Maffia ond rheilffordd bach sy'n rhedeg 0 Dinas, LJanwnda j Ryd-ddu. Cafodd enw arall
hefyd, sef y Welsh Highland Railway - W.H.R. Cefais i fy magu ym
Metws Garmon ryw gam neu ddau 0 'r lein ae heb fod ymhell 0 'Salem
Halt', lie y byddai'r tren yn aros igodi teithwyr.
Byddai 'n cychwyn, 0 Stestion yn aml iawn fyddai 'n disgwyi
Dinas i fyny am Tryfan Junction a amdano ac yn rhedeg IIIfo i'r siop.
Un prynhawn methais i bod yno
byddai'n rhaid aros yn hir yma
ambell dro j y rheiliau yn wlyb a'r mewn pryd. Roedd y Giard wedi
taflu 'r parse} fel arfer gan wybod
injian yn troi yn ei hunfan wrth
y byddai rhywun yn siWr 0 ddod
geisio tynnu i fyny. Yna ymlaen
amdano.
Ond y
i'r Waunfawr, ac o'r fan honno i i chwilio
Stesion Betws. Yma fyddai lein prynhawn hwnnw methais yn lin
Chwarel Hafod y Wern yn dod a a'i ddarganfod ac er cael cymorth
llechi i'r 'siding'. Dipyn yn uwch Mr Williams y siop nid oedd golwg
yr oedd 'siding' gwaith haearn yr ohono yn unman. Ac yn wir ni
ddaeth y burum i'r golwg tan
Ystrad. Ymlaen oddi yma iSalem
ddiwedd yr wythnos. Sylwodd fy
Halt, Cychwyn ero a'r tren erbyn
mam fod Y domen ludw a oedd
hyn wedi croesi afon Gwyrfai
dair gwaith, nes dod at Plas y ger y cy yn chwythu fel neidr ac
yn fuan iawn fe welwyd beth
Nant. Yma y pryd hynny yr oedd
arosfa breifat John Parry y oedd wedi digwydd. Yr oedd Yl
hen Handi yr ast ddefaid wedi dod
Sgweiar. 'Roedd arosfa breifat
arall ger Pont Castell Cidwm gan ar draws y peeyn burum ac wedi'i
G.B. Thomas y Blawd, Ca.er~ gladdu yn y llud ....• ae yr oedd y
y lludw
narfon gan y byddai'n dod i aros glaw a chynhesrwydd
wedi peri iddo godi fel tocyn
yn amI i Cwirt. Erbyn hyn byddai
Llyn Cwellyn yn dod i 'r goIwg a'r twrch daear.
Nid oedd terfynau'r lein yn rhai
stesion nesa' fyddai Quellyn Lake
da a byddai defaid a gwartheg
) na ymla.cn i Rh yd oddu.
hefyd weithlau yn crwydro i'r
~tae llawer stori digon doruol
j'l1glyn i'r hen lein. Y Parch. R.R. lein. Ambell dro byddai cymaint
ag ugain 0 ddefaid yn pori'n braf
.\\orris (a\vdur yr em)rn 'Ysbr),d
b)-\\' y deffroadau ') un trO yn feit 0 flaen y tren ac yn gwrtbod
sto pio 'r tren dd wytha 'ila \Y1' ac symud. Byddal'n werth gweld
yn gofyn i'r gyrrwr pryd }- cai 0 John Williams \vrthi'n chwibanu a
Stem a'r taniwr yn
dren i Snowdon Ranger. Y g)'rr\\'1' chwythu
}'Tl d\veud nad oedd un arall }' lluchio glo a g'\\'neud pob mach 0
di\Ymod hwnn\v. Meddai Mr. gyffro i geislo symud y defaid.
Ar 61 helynt o'r fach byddwn yn
Morris:
mynd gyda pwced i hel cnapiau
Tro', engine tua', Ranger
glo a luchi\vyd at y defaid. Uawer
Oyro reid i'r hen R.R.··
i lond p\vced a heliais fel hyn 0
O'r gweithwyr a fu ar yr hen dro i dro. Byddai damweiniau
dren bach, )1 tri yr wyf yn eu bach
yn
digwydd
weithiau.
co fio orau oedd John Williams y Cly,vais gan fy rhieni am un
gyrrwr, William Huw y taniwr a ddamwain a ddigwyddodd
ger
Tomos Morris y Giard. Cof gennyf
Pont Penygaer. Roedd wagen 10
fel y byddai Tomos Morris yn wed! rhedeg i lawr 0 Stesion
galw acw i hel arian am gario Snowdon
ac yn erbyn y tren a
sachaid 0 datws a arferai fy nhaid oedd ar ei ffordd i fyny. Trodd y
o Fryncir eu hanfon i ni bob wagen
drosodd
ae aeth
ei
blwyddyn. Sachaid 224 pwys a'r chynnwys
i bob
cyfeiriad.
tl.l am ei gano fyddai naw ceiniog.
'Laddwyd neb, wrth lwc, dim ond
Gan fod pawb beon y prydl
John Limerick, un o'r teithhynny yn pobi gartref byddai'r
, yr. wedi anafu ei ysgwydd. Ar y
burum yn dod i fyny i Fetws eren ddeg bob bore byddai Mr
Garmon gyda'r tren bed\var bob North y Rheolwr yn rhoi ei dro
dydd Mawnh. Weithiau ni fyddai
dyddiol i weld sut yr oedd pethau.
raid i'r tren stopio yn Salem Halt Yn y cerbyd 1st Class y byddai
ac felly byddai Tomos Morris yn o'n teithio yn wahanol ia\Yn i
taflu'r pecyn burum o'r tren. Y fi chwarelwyr Glanrafon a deithiai
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Coets 'Silver Cross'
gyda 4 olwynt newydd arni.
Lliw: Brown a choffi golau
Mewn cyflwr da.
Hefyd, canopi haul.

Sgwar

Llanrug

Pris £20 neu'r agosaf.
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SI8RYDION O'R

(Parhad)

Gan Bethan Wyn Jones

YSGOL BRYNREFAIL
Noson Goffi
Uchafbwynt y mis hwn yn hanes
yr ysgol oedd y noson goffi a
gynhaliwyd ar y ] 0 0 Hydref.
Pwrpas y noson hon oedd codi
arian at Gronfa'r Ysgol, oherwydd
y cwtogi [diweddar a fu 0 Gronfa'r
Swyddfa Addysg. Rhaid dweud
bod y noson wedi bod yn
llwyddiannus
tros
ben,
a
gwnaethpwyd elw 0 £762, sef
£4 75 ar y raffl, a'r gweddill,
sef £286, yn ystod y noson ei
hun. Trefnwyd y noson gan Miss
Elisabeth Williams a diolchwn i'r
athrawon ac i'r plant am eu
cyrnorth, ac am gefnogaeth hael
yr
ardal
oddiamgylch
a'u
cyfraniad hwythau.

Gorllewin yr Almaen 5 Cymru 1
Aeth 28 0 blant yr ysgol, ynghyd
a thri o'r athrawon, Mr Howyo P.
Jones) Mrs Selwyn Allsup, a Me
Iwan L. Williams, i weld y gem
fawr yn Cologne yn ystod gwyliau
harmer tymor. Siomedig oedd y
sgor ond cafwyd wythnos fythgofiadwy i wneud i fyny am hyn.

FFIBROSIS SYST AIDD
Bydd meddyg sydd ~'iwreiddiau
yn y fro, Dr R. Fraser Williams,
MBChB, FRC Path., ac arbengiwr
yr afiechyd Fibrosis Systaidd yn
rhoddi
darlith
ar y pwnc
"Rhagolygon
mewn
Fibrosis
Systaidd" yn yr Ormescliffe,
Llandudno nos Fawrth 13 0
Dachwedd. Bydd croeso cynnes
i rieni, doctoriaid,
gweithwyr
cymdeithasol, Ffysiotherapyddion
dlategwyr, nyrsus, ag ymwelwyr
iechyd i'r ddarlith.
Brodor 0 Gwm-y -g10 yw Dr
Williams ac mae ar hyn 0 bryd yn
Ficro-biolegydd Ymgynghorol yn
Booth Hail, ac ysbytai eraill
Manceinion.
Mae hefyd
yn
ddarlithydd roewn Bacterioleg ym
Mhrifysgol Manceinion.

Yn ystod yr wythnos bu'r grWp
yn aros tu allan i Koblenz yn yr
Almaen
am dair noson, a
threuliwyd dwy noson yo Ostend
yng ngwlad Belg. Cawsant flasu
ychydig
ar
Ffrainc
hefyd,
oherwydd mai'r fordaith 0 Dover i
Boulogne a gymerodd y grWp.

Disco
Ar y 5 0 Hydref cynhaliwyd
disco yn Neuadd
yr ysgol.
Trefnwyd hwn gan ddisgyblion y
6ed Dosbarth, ac ymwelodd
ysgolion
eraill
a'r
disco.
Gwnaethpwyd
elw arbennig 0
dda, a bydd hwn yn helpu'r
chweched dosbarth i gynnal parti
Nadolig i bJant Pendalar ar
ddiwedd y flwyddyn.
Paratoadau'r Eisteddfod.
Y mae hefyd baratoadau
a
threfniadau
prysur yn mynd
ymlaen ynglyn ag Eisteddfod yr
Ysgol, Mae'r disgyblion oll yn
gweithio 'n galed i gael popeth
yn barod erbyn y noson gan nad
yw'r Eisteddfod ond mis i ffwrdd
ar y 21 0 Dachwedd. Mae
cystadleuaeth newydd eleni, sef
cystadleuaeth dawnsio gwerin i'r
plant iau,
Annwyl Olygydd,
Yn rhifyn diwetha o'r Eco, 0 dan tun
plant Ysgol Llanrug - tud. 9 mae
cwestiwn, stlf "1 ble'r aeth ~waves'
Mr Leslie Larsen" - weI dyma~r ateb I union yr un lie a9 seth 'curls' Mr
Selwyn Morris, BlJCws, Gors Bach,
Cwm-y-glo. Gwelir Selwyn sr y rnes
uchaf y chweched o'r chwlth.
Yr eiddoch yn gywlr.
Un 0 blant y fro II

Ond, 'roedd yn rhy hwyr iddo
weiddi ac ysgyrnygu dannedd a
thynnu ei wallt. Am y daith o'r
lieu ad i'r ddaear, gwnaeth pawb
ffrindiau
arbennig 0 dda ac
addewai pawb ledu'r stori am i
neb fynd i'r Gofod a glanio ar y

WeI, diolch i'r gyrrwr neu fe
fuasai neb ohonom yma 'nawr.
WeI, 'roedd y daith i'r Gofod yn
daith fythgofiadwy, ac 'rwyf yn
edrych yrnlaen am Eco'r Wyddfa
mis nesaf. E fall ai bydd yr holl
hanes ynddo.

lleuad.

'IMi ddyweda' i wrth bawb,"
meddai Modryb Meri, "yr ydwyf
fi wedi dioddef digon gan y
brenin haerllug."
"A minnau befyd," atebodd un
arall.
Cefais wybod ble yr oedd pawb
yn byw. 'Roedd thai yn byw ym
Melindre ac eraill ym Melin-ycoed, ond Modryb Men oedd yr
unig un 0 Bentre 'r Felin.
Dywedodd y gyrrwr stori am yr
hyn a welodd yn ystod yr amser
yr oeddem ni yn gweinyddu ar y
brenin. Meddai'r gyrrwr:
"Yn union ar 01 i chwi fynd i
mewn trwy'r porth, daeth un-arddeg 0 bobl bach gwyrdd gyda
Crysau-T coch a gwyn, a dechrau
chwarae pel-droed. 'Roedd yn
wahanol i'r pel-droed yr ydym
ni yn wybod amdano. 'Roeddynt
yn gafael yn y bel ac nid yn ei
chicio. "
"Wei, pel-rwyd ydyw hynna,"
meddwn i.
"Disgwylia i mi orffen, nid
rhwydau fcl rnewn pel-rwyd oedd
yna, ond rhwydau fel sydd ym

Y DIWEDD

NOSSADWRN
YMA
Pwyllgor earnlfal Llanberls
yn cyflwyno

CYNGERDD
gyda
A

COR TELYN TElLO
a

HOGIA'R WYDDFA
(Gwr gwadd: Mr lorwertb Ellis)
yng
NGHAPEL COCH

Nos Sadwrn, Tachwedd 3
I ddechreu am 7.30 o'r gloch.
Prls: Oedollon £1,

Pensivnwvr a pbtent 50c
Tocynnau gan
Mr Alwyn Thomas, Foelas,
Srryd Newton (Llanberls 220)
Be mewn slopeu Ileol.

mhel-droed. "

Wei, ar 01 ychydig amser
cyrhaeddodd y roced yr Orsaf
Rocedi, 'roedd y trip yma wed!
bod yn
drip bythgofiadwy.
Dylsai'r roced fod yn yr orsaf
ers deng awr ond am }'r anffawd
bach a ddigwyddodd. Diolch bod
y gyrr\V1' yn un clen, fe fuasai
rhai gyrrwyr wedi mynd 0 'r
blaned rhag ofn i rhywbeth
ddigwydd iddynt hwy.

Y DIWEDOARAF

AM GWCH LLYN PERIS
A ninnau ar fin cyhoeddi'r
Eco clywsom
fod yr
arbenigwyr
'nawr
yn
ystyried y gallasai'r cwch
fod rhwng tri chant ac
wyth gant oed.

svr,

Annwy/
'Rydym yn dechrau cvtres newydd ar
RadIo Cymru rhwng unarddeg a hanner
dydd ar fore Llun 0 Dachwedd 19
ymlaen.
Fe fyddwn yn ddio/chgar
iawn os allech chi roi tipyn 0 sylw i'r
ffalth ein bod ni'n croesawu ceis;adau
a chyfarchion i~r rhag/en.
Y cyfelriad i anfon atom yw 'Llarai',
Radio
Cymru,
BBC,
Llandaf,
Caerdydd.
Diolch yn fawr.
Yn gywir,
Eurof Williams,
Cynhyrchydd Radio Cymru.

~wel

Hal

,

~~

AR GAEL O'CH SlOP LYFRAU lEOl pris SOc yr un

Annwyl Olygydd,
HoHwn fanteisio ar y cyfle hwn i
ddwyn sylw darllenwyr Eco'r Wyddfa
at
y
Ganolfan
Genedleethol
I
Lenyddiaeth
Plant a sefydlwyd
yn
ddiweddar
yn Aberystwyth
gyda
chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru.
MBe canolfannau cyffrJlyb mewn nifer
o wledydd ledled y byd ond hon yw'r
Ganolfan
gyntaf
o'i
bath
yng
Ngw/edydd
Prydaln
Er
bod
y
canolfannau
hyn
yn
amrywio
thywfalnt yn eu hamcanion y maent f
gyd yn dangos cefnogaeth sylweddol
i'r angen am astudio, datblygu
a
hyrwyddo darllen plant.
Bwriad y Ganolfan fydd casglu a
gwarchod
I/yfrau
a chylchgronau
cyfoes ac adolygol 8 gynhyrchwyd ar
gyfer plant
Cymru yn ogystal ~
Ilawysgrifau
awduron
a darluniau
gwreiddiol.
Y gobaith yw y tyf Y
Ganolfan, maes 0 Jaw, yn ganolbwynt
I bawb sy'n ymddiddorl yn y maes, yn
mlenl,
a rhra won,
awduron,
I'yfrgellwyr,
cyhoeddwyr,
cynhyrch·
wyr radio a theledu - heb anghofio~r
plant eu hunain, wrth gwrs.
OS 06S gan ddarllenwyr hen Iyfrau a
chylchgronau y byddent yn fodlon eu
trosglwyddo I'r Ganolfan er budd plant
Cymru byddwn yn falch 0 glywed
ganddynt, a gellir cysyllru 8 ml yn y
cyfeirlad uchod. Diolch yn fawr lawn.
Yn gywir,
Menna Uoyd Williams,
Trefnydd,
Canolfan Genedlaethol Llyfrgell Plant

Annwyl Olygydd,
Fel un o'r dlsgybllon yn y Ilun a
anfonwyd gan Beti Roberts, 'Refail,
Llanrug 0 blant yr Ysgol Ganol,
hoffwn
roddi enwau thai ohonynt
yn dechrau o'r chwith ar y rhes uchaf.
Huw Gwynfa Roberts, Hedsor VilIs
sydd
yn
awr
yn Welnldog
yn
Mancein/on,
Evan
Humphreys 0
Danycoed,. y bachgen B'/ ben i lawr
ni allaf el wneud allan, ond wrth sf
ochr mae Myrddln Dawson, Pengreuor,.
a Selwyn PrItchard. Y gyntaf o'r
merched o'r chwith yw Ethel Owen,.
Eilir Jones,
Katie Robert'S,' BettI
Williams,' Gladys Humphreys,' Betty
Jones (Madryn); Gwerfyl Pritchard;
ond nis gallaf wneud allan yr eneth
ar ben y rhes.
O'r chwlth eto, y rhes Isaf yw
Neville Robtlrts (Eryrl); Howell Jones
(Afonmos),.
Gwyn for Owen (Bryn
Eryr),. Griffith
Ithel; Griff
Owen:
flnnau: LeslIe Jones,' Owen Llewelyn
sydd yn feddyg yn Llanfalr Talhaearn,
V bachgen pen melyn nid wyf yn el
goflo, ac ar y pen m88 Gruffydd Arion

(Gim)
Efa/lal
bydd
mal
o'm
cydddlsgybllon yn coflo rha; a adewals
allen Dlolch yn fawr 8etl.
Yr e/ddoch yn gywlr,
Walter Jones, (Pare) gynt.
26 Nantglyn,
CyHordd Llandudno.
O.N.,Yr wyf yn meddwl mai yr amser
oedd 1935 ac L.M. Hughes oedd yr
athrawes.
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I Jandudno,

enniD,

gan SELWYN

GRIFFITH

Mae mis Tachwedd - mis y tuchan ar ein gwarthaf ero. Bobol rydi
blwyddyn yn llithro yrnaith yn sydyn d'udwch!
Cefais
fy
nghladdu
yn WeI, ardderchog 'te. Dychymyg a
chymysgedd naturiol plenryn.
orfoleddus yr wythnos diwethaf
'Roeddwn
i'n falch 0 weld
dan bentwr
0 gyfansoddiadau
llenyddol
Eisteddfod
'atgyfod- brychau iaith yn ngwaith y
edig' Llanrug. Treuliais oriau difyr plant,
oherwydd
fod hyn yn
yng nghwmni'r plant yn darllen eu profi mai gwaith gwreiddiol y
storiau
am Dim pel-droed,
a plant a dderbyniais.
o feirniadu fwy nag unwaith yn
Teganau, ac yn darllen dwsinau 0
adran farddoniaeth
Eisteddfod
lythyrau a ysgrifennwyd ganddynt
yr Urdd, mae 'n
'at arwr neu arwres deledu '. Y Genedlaethol
plant yn 'sgwennu'n bersonol at amheus iawn gcn i ai gwaith
Batman, Bionic Woman, Dr Who, gwreiddiol plentyn a dderbyniwn
bob arnser, yntau gwaith wedi ei
ie, a hyd yn oed at Blankery
Blank. Wrth gwrs, 'roedd 'na gaboli gan athro neu riant.
Ond
ta
waeth
'roedd
ambell un yn cyfarch Teliffant a
~eiddioldeb
plant' Llanrug yn
Phlwmsan hefyd.
codi calon rhywun, yn enwedig yn
Mae'n debyg y gellir cynnwys
Dai Davies, Mici Thomas a Gareth y dyddiau anniddig hyn p'ryd y
mae cyrnaint 0 bryder ynglyn
Davies fel arwyr teledu plant
dyfodol ein hiaith.
hefyd, cr wn i ddim be dd'wedai
Dyma chi enghraifft arall. Un
Dai 0 dderbyn llythyr fel hyn
sy'n galw ei hun yn Lili Wen Fach
chwaith.
Annwyl Dai Davies,
yn 'sgwennu am 'Dim Pel-droed.'
Sut 'rydach chi'n cadw. Mi 'rydach
" Fe es i'r dre i wylio'r pel-droed
yn caeI hwyl ar chwarae rygbi. Pan
'rydych ar y teledu, 'rydych yo sgorio
rhwng
Uanberis
a Groeslon. A
gol mewn bob un g~m. Y peth 'rydw i Uanberis nath ennill, a wedyn dyma
yn hoffi mewn gem rygbi yw y plant
pawb yn chwerthin ac ma nhw yn deud

a

yn rhedeg at ben eich ch",'areu\\'t8.
Cofion cynnar (- ie cynnar!)

Bob

Hwre! Hwre!, a ",'edyn dyma oi yn
mynd adra. Wedyn dyma ni yn
gwylio'r teledu rhwng Wrecsam a

ond

a

dyma Wrecsam
dyma IJandudno

yn
yn

colli!'
Ardderchog, ynte, - halen y
ddaear, a dwy gem werth chweil i
Match of the Day, sef Llanberis v
Groeslon,
a
Llandudno
v
Wrecsam.
Oedd, mi 'roedd 'na oedolion
yn cystadlu yng nghystadlaethau
llenyddol prifwyl Llanrug hefyd,
ond
fi w
i mi
ddadlennu
cyfrinachau gan y bydd yr Eco
allan
ychydig
oriau
cyn y
'Steddfod.
Gallaf ddadlennu hyn, sef i mi
gael
gwaith
ardderchog
0
ganmoladwy
bron
ymhob
cystadleuaeth,
a mawr hyderaf
mai nid Eisteddfod Llanrug fydd
yr unig un i 'atgyfodi ' ym mro'r
Eco.
Darllenwn 'Hen Atgofion ', W.J.
Gruffydd i atgoffa'n hunain bod
yna
draddodiad
Eisteddfodol
dwfn i'r hen ardaloedd hyn, ac
mae 'n ddyletswydd amom ninnau
gadw'r hen draddodiadau hyn yn
fyw, yn enwedig yn y dyddiau
anniddig hyn, "fel y cadwer i'r
oesoedd a ddel y glendid a fu."
Gyda llaw, mi fydda' i yn
darllen "I len Atgofion' unwaith
bob blwyddyn, a wyddoch chi
be, mi fyddai'n gweld rhywbeth
newydd ynddo bob tro.
Edrychaf ymlaen yn ystod mis
Tachwedd, mis y ruchan at gael
ymweld
a
'Steddfodau
Llansannan,
Llanrhaeadr
ym
,\i.ochnant,
Llanaelhaearn
a
Harlech,
Er g\\'acthaf
anniddigrwydd
a
phryderon, mae 'na Ie i lawenhau
hefyd onid oes?

•

a

Daeth yr hen luniau ac erthyglau ar ganu yn y fro
myrdd 0 atgofion
i laweroedd. Agorodd y llifddorau a daeth pentwr drwy'r post at y
golygydd. Trown ein sylw y tro hwn at gorau Uanberis a rhoi gofod i'r
deunydd yn bennaf a yrrodd Mr Emrys Owen 0 Lanberis gynt ond sydd
erbyn heddlw yn brifathro yng nghanolbarth Lloegr.
Daeth lluniau corau'r chwarel ag atgofion melys i Emrys. Gyrrodd y
llun a ganlyn 0 Gor Meibion Wellington.

yr aelodau. Siwtia gwaith gan y mwyafrif. 0
sylwi'n fanwl mae'r un siap hefyd i'r capiau a'r hetiau. Gall Emrys
enwi rhai ohonynt. Dyma enwau rhai o'r dynion sy'n eistedd, o'r
chwith i'r dde: Evan Lloyd, \Vil Meic, Bob Uwyd (Brawd Evan Lloyd),
Lei Bach, Ellis Jones (Maes Uwyn), Sarjant ToJeman, Charles Owen,
Harri Hughes Bron Eryri. Enwau rhai o'r dynion sy'n sefyll: Tad Emrys
Owen efa'r wasgod ffansi a'r sigaret, John Thomas 0 Cwm-y-glo fyddai
yn arwain Cymanfa Ganu'r Annibynllwyr. Gruffydd Owen, Huw Parry ,
Wi} Bach Coed. Sian Go. Nowi Hu\vs. En\\·ir rhai yn 61 eu llys enw - 0
anwyldeb y g\.\rneir hyn wrth gwrs gan ei bod yn haws i'w hadnabod
feUy.
Sylwch

ar wisgoedd

1
AR

RAN

MUDIAD

ADDYSG
GYFLAWN
GWYNEDD:
1\1ae'r
Mudiad hwn, sy'n cynrychioli
rhieni G\vynedd.
yn dilyn y
ddeiseb 0 1420 0 enwau a
gyflwynwyd i Awdurdod Addysg
Gwynedd yn gofyn am addysg
uwchradd
drwy'r Gymraeg, yn
galw eto ar i'r A wdurdod Addysg
,vneud addysg drwy gyfrwng y
Gymraeg yn 'norm' yn ysgolion
u wchradd y sir. Os oedir llawer
rhagor, mi fydd yn rhy hwyr i
hyn fod yn bosibl gan fod
ansawdd
Cymraeg llafar plant
ysgol yn dirywio'n
gyflym a'r
mewnlifiad
0
bobl
uniaith

Sacsneg j'r sir yn dal igynyddu.
AR

RAN

MUDI:\D

ADDYSG

GYFLAWN ARFON: Mae MAGA
yn croesavv"u'r g\velliant a fu yn
se fyll fa
dysgu
dnvy'r
Gymraeg yn y flwyddyn gyntaf
yn
Ysgolion
Cacrnarfon,
Bl}'llrefail a Dyffryn Nantlle. Ond
yr ydym yn bryderus fod nifer 0
blant sy'n dymuno cae1 addysg
drwy'r
Gymraeg
yn
y
dosbarthiadau uwch yn methu a
g'\vneud hynny,
neu'n
gorfod
cyfieithu eu nodiadau eu hunain.
Mae hyn yn gosod pwysau hollol
annheg ar y plant ac hefyd }'n
sicrhau mai nifer fechan yn unig

PLAS TAN Y BWLCH
MAENTWROG
CANOLF AN ASTUDIO
PARe CENEDLAETHOL ERYRI
Cyfres 0 gyrsiau pen\vythnos

dros gyfnod y gaeaf.

: 'Y Cysyll tiadau Celtaidd'.
: 'Adaryddiaeth Ymarferol'.
, Chwarelyddiaeth'
: 'Cynhyrchu Drama'.
Rhagf)rr 14eg - 16eg
: 'Cyfreithiau Hywel Dda'.
Ionawr 12fed - I3eg
Chwefror 8fed - lOfed : 'Twristiaeth mewn Ardaloedd Gwledig'.
Chwefror 15fed - 17eg : ~wlan Cymreig'
: 'Lien Gwerin a Gwyddoniaeth'
Mawrth 7fed - 9fed

sy'n dewis gwneud pynciau drwy'r
Gymraeg.
Galwn ar yr Awdurdod Addysg
i sicrhau fod pob plentyn sy'n
dymuno cael ei addysg drwy'r
Gymraeg yn cael gwneud hynny,
ac i sicrhau fod dilyniant sicr yn y
pynciau a ddysgir dr\\''Y'r Gymraeg
)'n y flwyddyn gyntaf eleni dr\vy'r
ysgol 0 hyn ymlaen.
Arial Thomas
(Cadeirydd)
Llanwnda 830 276
lIuw
Jones
(ls-gadeirydd)
LIanwnda 830640
Oaf}rdd Iwan (Ysgrifennydd)
Penygroes 730.

-

WIL
a
VAL GUY

Hydref 12fed - 14eg
Tachwedd 9fed - l1eg

Anfoner am fanylion llawn i :
P.O. Bocs 1
Blaenau Ffestiniog,
Gwynedd LL4I 3YU
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S
BETHEL
Bwydydd, Melysion, TeprNIU •
Diodydd Ie yn awr clewis 0
Ddillad Ptant

V FELINHELI 670237

Dyma lun cor un 0 gerddorion enwoca'r fro - y diweddar Charles
Dwell, tad 1lr Aled Owen anveinydd Cor ~tawr Uanberis. Tynnwyd y
\\\ll\ '"jl\,&n.,&(),~a\'j t\:\e\\\\()\~~
\...\al\\)e"{\~
()l\d l\.\d 'lw Em!'js yn sicr Q'run
ai cychwyn yntau dychwelyd 0 ry\vle yr oeddynt. I ble 'roeddynt yn
mynd neu 0 ble roeddynt yn dychwelyd? All rhywun roi gwybod i
ni? Tua'r flwyddyn 19 1:2 oedd hi.

tAU

pD Mary

lloyd Willi,"", B.E.M.

Ffiniau'r
anu yn y fro a myrdd 0 atgofion
daeth pentwr drwy'r post at y
It gorau Llanberis a rhoi gofod i'r
) Owen 0 Lanberis gynt ond sydd
lbarth Lloegr.
~ofion melys i Emrys. Gyrrodd y

TOM JONES Y PENGARDDWR
Yn ei ardd yn bengarddwr - drwy'r
radio
Vr ydoedd yn gampwr:
Gweledydd creft a gwladwr
Amryddawn ac uniawn wr.

J.O. Williams

1.

••rna gwaith gan y mwyafrif. 0
l'r capiau a'r hetiau. Gall Emrys
hai o'r dynion sy'n eistedd, o'r
Bob Uwyd (Brawd Evan Lloyd),
Sarjant Toleman, Charles Owen,
o'r dynion sy'n sefyll: Tad Emrys
!Jolm Thomas 0 Cwrn-y-glo fyddai
wyI. Gruffydd Owen Huw Parry,
. Enwir rhai yn 61 eu llys enw - 0
ei bod yn haws i'w hadnabod
I

I

ddim sail 0 gWbl i obeithio hyn,
oherwydd fe dry'r rhew s'r eire
yn gysgod i'r pryfed a rhwystra
ir adar eu difa. Nid wyf yn
meddwl y //add rhew yr un
fa/wen. 'Rwyf am ddweud 'secret'
bach wrtha chi" - ae ymlaen

a

'Rwy'n elywed mewn atgof y fo , a holl Gymru yn gwrando'n
astud, rhag ofn colli gair, (cewch
funud hon lais swynol, melodaidd
y diweddar Tom Jones yn siarad wybod y ·secret' mis nesaf).
ar y radio ar arddio er bod ryw
Ganed
Tom
Jones
yng
ddeugain mlynedd wedi pasio.
Tom
Jones
naturiol
a Nghaeathro Bach ar Awst 20,
diymhongar ydoedd yn ei sgwrs 1869. Enillodd ysgoloriaeth i
nid yn unig ar y radio ond ym Ysgol Friars Bangor 0 ysgol yng
mhob man - ei Gymraeg yn Nghaernarfon yr un adeg a'r
groyw, ei barabl yn glir, ei ddull Athro Hudson Williams, ond
oherwydd amgylchiadau teuluol
yn hamddenol, yn Ilawn hiwmor
nid aeth yn el flaen. Ond
ae arabedd, gyda ehyffyrddiadau
bach slei wrth fynd heibio, fel pe derbyniwyd ef yn ddisgybf athro
gyda Joseff Thomas (Cwm-v-qlo)
tae.
yn ysgol Caeathro. Dysgodd Jawer
y, oedd ef ei hun yn earu'r
iawn oddi wrth Joseff Thomas a
ardd yn angerddol, ae yn ei ffordd
phasiodd arholiadau Solffa 0 dan
nodweddiadol ddirodre$ enillodd
filoedd yng Nghymru i garu eu ei
hyfforddiant.
Oherwydd
gerddi ac i sylweddoli lie mor cefndir amaethyddol ei dad a
werthfawr ydyw'r ardd. Mae'n edrychai
ar dl y stoc yng
fater 0 fywoliaeth i lawer ac yn Nglangwna ac a hanai 0 deulu
ffynhonell 0 gysur a mwynhad i amaethyddoJ yn Sir Fon aeth i
filoedd.
Erddi Masnach 'Bees' yng Nghaer
Gwrandewch!
i gael ei brentisio fel garddwr, ac
"Sut yr ydych chi i gyd? Sut hwyl fel garddwr yr adwaenid ef yn
yda chi yn gael yn yr ardd y
bennaf.
Bu
gyda'r
teulu
dyddieu hyn? Oes rhai ohonoch
Darbyshire ym Mhenybryn ger
wedi Ilwyddo i balu a throi'r tir
Caernarfon am ugaln mlynedd .
cyn y rhew caled a gafwyd yn
Tra'n byw ym Mhenybryn
ymaeJododd yng NghapeJ Beulah
ddiweddar. Y mae Mr Rhew yn
a daeth
0
dan
gampwr am drin tir, pob math 0 Caernarfon
ddylanwad y Gweinidog lIengar
dir. Mae Ilawer ohonoch yn tybio
a'i
hysgogodd
i
bod Mr Rhew yn medru Iladd Anthropos
Ysgrifennodd
Iyfr 0
pryfed sy'n y ddaear. 'Does yna lenydda.

straeon byrion 'Mynd i'r Mor'.
Gwerthwyd miloedd 0 gopiau un o'i hen gyfeillion, yr enwog
Dic Ruws Williams, pencampwr
stori fer, 'sgrifennodd Ragair i'r
Ilyfr. Daeth yn aelod 0 Gwmni
Drama hefyd. Yr oedd yn un a
gychwynnodd Wyl Fai Beulah
sydd yn dal i fynd.
Ymunodd a Chwmni Drama'r
Ddrai,g Goch gyda'r actor gwych
Gwynfor yn gynhyrchydd. Yn
ystod y Rhyfel apwyntiwyd ef fel
Arolygydd gyda'r weinyddiaeth
Amaeth a daeth i fyw i Lanrug yn
1917 i hen gartref ei wraig
Tyddyn Rhuddallt. Ymaelododd a
chapel Pontrhythallt a bu am
flynyddoedd
yn
cynhyrchu
dramau gyda Chwmni'r Capel.
Bob blwyddyn
byddai Gwyl
Ddrama Pontrhyddallt yn Neuadd
yr Eglwys, LJanrug ac ai'r elw at y
capel. Trwy
weithgarwch
y
Cwmni Drama y codwyd y
Festri.
Yn ystod y Rhyfel diwethaf
darganfu Sam Jones BBC ef a
bu'n darlledu 0 Fangor, ar arddio
yn wythnosol. Fe'i gelwid yn
'Welsh Middleton' a ddarlledal'n
Saesneg, ac a wnai yr un gwaith
ag ef yn Lloegr .
Cymerai ran mewn dramau ar y
Radio hefyd a gofidiai Sam Jones
nad oedd wedi gwneud record
o'i lais.
Cyhoeddwyd IIyfr o'i sgyrsiau
Radio 'Yn Yr Ardd' yn 1947 gyda
Rhagair gan y diweddar J.D.
Williams , Bethesda. Cymwynas
werthfawr
oedd
cyhoeddi'r
sgyrsiau hyn yn gyfrol ddestlus yn
cynnwys deunaw pennod, a'r
rheiny yn lIawn 0 awgrymiadau
gwerthfawr ar bopeth 0 bwys a
berthyn i'r ardd. Ar dudalen flaen
y lIyfr y mae lIun yr awdur yn
ei ardd yn bsnqarddwr ys dywed
yr englyn bach cryno iddo ar y
dechrau.
Yn sydyn fore Mawrth, Hydref
31, 1944, bu farw Tom Jones, a
chladdwyd ef y dydd Gwener
dilynol ym mynwent newydd
Heb os, pe cawsai Tom Jones
ddewis y tymor i ffarwelio a'r
ardd a mynd i orffwys oddi wrth
ei hoff waith buasai wedi dewis yr
Hydref pan oedd y "ddsesr yn
f

Ilawn o'i Ogoniant Ef, e holt goed
y maes yn curo dwv!o. "

oca'r fro - y diweddar Charles
Cor Mawr Llanberis. Tynnwyd y
ond nid yw Emrys yn sicr p'run
yr oeddynt. I bIe 'roeddynt yn
.~.- ? All rhywun roi gwybod i

V mae merch hynaf Mr a Mrs
Tom Jones sef Mrs Eddie Owen
yn byw yn Southport a'r ferch
leuengaf Mrs W.A. Jones yn y
Dalar Deg, LJanru9. Bu farw yr
ail ferch Mrs Annie Pierce Owen
rai bJynyddau'n 01.
TEYRNGED
Mewn tangnef a 1IW'{ddhefyd
Athraw y bob I a8th o'r byd.
Athraw fu'n weithiw, o'j todd Edmygai', wlad a'i magodd.

Un 0 gorau mwyaf llwyddiannus bro'r Eco oedd Car M.er~hed
T.lanberis. Mae sawl wyneb cyfarwydd yn y llun yma a gohelthio y
cewch chwi ddarllenwyr Eco'r Wyddfa oriau 0 f\\'Ynhad yn cofio a
blasu unwaith eto beth 0 rin Y gorffennol. Yr arweinydd oedd y
diweddar William James BA, Mus. Bach. a'r is-arweinydd, y diweddar
Mr D. Jeffrey Owen LTSC.
Rhagflas yw'r uchod i gyfres 0 atgofion gan Miss Morfudd Evans a fydd
yn ymcidangos yn y rhifynnau nesaf 0 &o'r Wyddfa.

Er mewn bedd ei rinweddau
I'w Gymru hoff ga'u mawrhau.
leuan lonawr.
O.dd ddenol ymddiddanwr
Yn abl el waith, nobl wr.
T. Owen.

Y mis nesaf bydd Detholion
o'r lIyfr 'Yn Yr Ardd' gan Tom
Jones.
9

STORI'DIN'
Iaod gwelir rhan 0 adroddiad Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd i'r
PwyUgor lechyd a gynhaliwyd ar y 25 0 Orffennaf.
Rhestru y mae naw 0 gwynion a dderbyniwyd ynglYn i bwyd afiach.
Pryfyn mewn teisen
Mater dieithr meWDsiocled
Bwyd Babanod - arogl drwg.
Pryf wedi glynu mewn fferins
Arogl a smotiau gwyn ar bysgod
Pryfyn mewn Wy hufen
Sgrif.bin Biro mewn torth
Arogl aflan 0 din samwn
Cynhonyn byw mewn oren

TIM CRICED ARALL MR JAMES

CLNB PEDWARUGAIN - Enillwyr
mls Medl - Medl 7: 1. WII Hughes; 2.
Alwyn Roberts; 3. Margaret Jones.
Medi 14: 1. Pat Jones; 2. Sheila
Williams, 3. Betty Owen (Llwyncoed
Bach). Med; 21: 1. Jackie Jones; 2.
Maldwyn Jones; 3. John Williams.
Medi 28: 1. Dwynwen Owen; 2.
Elfion Roberts; 3. Mary Roberts.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Mewn
cvfarfod ar V 18 0 Hydref, daeth 9
aelod ynghyd 8 chafwyd noson
ddiddorol dan ofal Mrs Pat Jones.
Enlllwyd
yr ornest gan Jennie
Williams a Gwyneth Jones. Rhoddwyd
y te gan Malr Williams a Jennie A.
Roberts a diolchwyd
iddynt gan
Jennie Williams. Rhoddwyd gwobr y
mis gan Pat Jones ac fe'i enillwyd gan
Jennie Roberts. Anfonwyd cotion at
Nerys, merch Mrs Jennie Hughes, gan
ddymuno bod y plant yn gwella.

(Ned Cytlr) yn 61 mlwydd oed. Mae
eln cydymdeimlad dwys gvda'r teutu
011 yn eu profedlgaeth.
PENCAMPWR
CANERIS
Cychwynnodd
Arthur
Jones, 5
Tramellisn gyda1 ddlddordeb mewn
caneris ym 1967 ec bellach te'i cyfrifir
yn arbenlgwr gydag adar o'r math
vma. Yn ogystal a chystadlu'n
IIwyddiannus ers lIawer blwvddvn, mae
hefyd
yn
felrnlad.
Mewn
cystadleuaeth ym Modedern, Ynys
MOn ar y 60 Hydref. fe enillodd gyda'r
ceiliog gwyn gorau. Mae gan Arthur
amryw 0 adar mewn cwt vn yr ardd
getn wedi ei addasu ar gyfer y gwaith
ae mae yn treullo oriau 0'1 amser
hamdden yno. Mee Arthur yn cystadlu
eto yn y Rhyl ar y 27 0 Hydref ac yn
nes adref yn y Felinheli ar y 24 0
IJachwedd. Pob hwyl iddo yn y ddwy
•

Sloe.

ClWB Y MAMAU - Cafwyd cytarfod
yn Nhy Glas ar y 10 0 Hydraf pan
gafwyd noson dan otal Moira Ellis.
Rhoddwyd v te gan Sylvia Williams a
Dorothy Jones a rhoddwyd anrheg y
mls gan Jill Harris ac fe'l enlllwyd gan
Sylvia Williams.
Mae trip bws I Gaer wedl 9i drefnu
at y 10 0 Dachwedd, bydd y gost
oddeutu £1.50, Derbynnlr enW8Ugyda
thaliad 0 50c gan Mrs Jeckle Jones,
1 Tai Orwig.

Hywyn Jones, G. Eric Jones, Ifan Aled Jones, Rasmus Willisms, H. Berwyn Jones,
Gareth IN. WI/limas, Ro/ant F. Williams, Gwyndaf Parry, Gwllym Owen Jones,
Cledwyn P. Jones, John E. Roberts, Emlyn Davies, teusn L James.
Llun trwy g8redigrwydd Mr Bobby Roberts, 96 Pentre Helen, Deinio/en .
•

TYRCWN,
GWYDDAU,

YMWELIAD - Olsgwylir Mr Bryn
Williams, Bryn Melyn gartref o'r
Unol Oaleithlau am ychydlg ddyddlau
dros y Nadollg, Edrychwn ymlaen
am ei gwmnl dros yr Wvl - fe ddaw at
ei rleni I Fryn Melyn o'r 22 0 Ragfyr
hyd y 1 olonawr.

E.&E.M.
GREEN

"
NOSON TAN
GWYLL T - Yn V
cae chwarae ar y 6 0 Dachwedd fa geir
tan 9wvllt a choelcerth dan nawdd
Clwb Padwarugain. Erfynnir af rlenl a
phlant i gefnogi'r noson hon mewn
•
diogelwch, yn hytrach na rhoi plant
mewn perygl. Fe wne;r c8Sgliad 0 dy i
dy ychydlg ddyddiau cyn y 5 0
Dachwedd.

IEIR

AR GYFER
Y NADOLIG-

Bydd y rhai

GWAElEDD
- Ovmunwn adferiad
buan i bawb o'r pentret a fu'n wael ei
iechyd yn y mls a aath heiblo. Da yw
clywed bod Mrs Braham, Oelniol
House wedi dychwelyd o'r ysbvtv.
a gobelthlwn weld Mr Hasson, Bryn
Myfvr adre'n 01 yn fuan hefyd.

gorau eto
eleni yn siop

PENISARWAUN
Ffan: PADARN 272

LONDON HOUSE
LLANRUG
Pen Cigydd y Fro!

Archebwch rwan!
I
1\

CLWB REFAI L - Mewn cyfarfod yn
Nhy Glas ar 16 0 Hydref daeth nlfer 0
aalodau ynghyd yng nghwmni Mrs
Gladys
Evans,
Gallt
y
Foel.
Traddodwyd hen atgofion dlddorol
drwy gyfrwng penillion a storlau.

PROFEOIGAETH - Brawychwyd V
pentref ar yr 20 0 Hydraf 0 glywed am
farwolaeth Mr Edwin Gwynedd Jones

YN EISIAU

Hen Lyfr
Pob peth newydd ar gael tel arter

LL YFRAU - RECORDIAU - CARDIAU

llONGYFARCHION
Mewn
cyfarfod o'r rheolwyr yn Ysgol Cwm-vglo ar y 2 0 Hydrat, fa gyfelrlwyd gan
y Cynghorydd Francis Jones at y
gwaith rhagorol a wnaed gan y plant
yn y paslant 'Belbl y Plant' yn yr
Eisteddfod Genedlaethol. Diolchwyd
hefyd j'r athrawon a fu'n hyfforddi'r
plant.
ClUDO PLANT I'R YSGOL - Fe
ddymuna rhienl a thrlgolion y pentref
ddatgan eu diolch I'r rhai a fu 'n
ymdrechu ar ein rhan gyda'r mater
.,ma Yn arbennlg fa ddylam ddlolch
i'r ddau gynghorydd Mrs Pat Larsen
a Mr Francis Jones ac hefyd I'r
prifathro Mr E.T. Jones.
DIOLCHGARWCH
Cafwyd
trl
gwasanaeth
yn
y
Capel 9yda
gwasanaethau'r bore a'r hwyr yng
ngotal y blaenorlaid, a gwasanaetn y
prynhawn yng ngotal plant yr Ysgol
SuI Cafwyd casglJadau sylweddol yn
ystod y dydd, a diolehwn I bawb am eu
cefnogaeth, ac yn enwedlg y plant
a'r rhal fu 'n eu hyfforddi.

VllJ.GRIFFITH
PLYMAR
A GOSOOWR
GWRES CANOLOG
PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3248

(

GOSODWRSWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGI OLEW

•

I

BP
YR HEN FARCHNAD, STRYD Y PALAS
CAERNAR FON (Ffon: 5262)
10

ASHELL·MEX
Dim un dasg rhy fychan,
Dim un d8StJrhy f8wr.

Branda Hughes, Maes Pedarn; Alison
Roberti, Rock Terrace.

DIOLCH - Dymuna MI'1 C. Jones,
'Panlon' ddlolch 0 galon i bawb am vr

holl
gardlau
ec
anrheglon
a
dderbyniodd
er
achlysur
el
phsn-blwvdd vn 80 oed.
Hefyd dymuna Mrs Mary Thomas,
'Gwynant', Rhes Olgrs ddiolch yn
gynnes lawn I'w theulu, cyfelllion 8
chymdoglon am y caredlgrwydd a
dderbyniodd tra yn ysbyty Man ec
Arlon, Bangor.
I'R COLEG - Cychwynnodd Bryn
Jones, 061 Elidlr ar ei yrfa ym
Mhrlfysgol Bangor, hefyd mae Gillian
Williams, Peter Roberts a Linda Owen
wedi decrhau yn y Coleg Technegol yrr
Mangor.
Dymunir iddynt bob IIwyddiant.
RAFF L - Mawr yw diolch Pwyllgor y
Carnlfat i Mr William Owen, L6n Gtel
am el rodd 0 oen l'w rol ar raffl er
'Judd y carnlfal.
Ennillwyd y raft I gan Mrs Ceinwen
Williams, Rhes Cambrian - rhywbeth
gVllerthei ennUI yntel
CROESO - Yn ystod yr haf bu
Michael Owens a'i briod drosodd ar eu
gwyllau yn yr hen ardal o'u cartref yn
Pilgrims Rest, De Affrica, lie mae Mr
Owens yn gweith 10fet rheolwr gwalth
aur.
Mab i'r dlweddar John Michael
Owen, Llwyncoed ydyw, ac mae yn
gefnder I Mrs Bet Evans, Rhes Mlnafon.
Estynnwyd groeso cynnes lawn Iddo
gan el gyfeilllon; a chofio al fod wadi
gadael yr ardal dros 60 mtynedd yn
81, hyfryd iawn oedd gwrando arno yn
sgwrslo mewn Cymraeg pur.
Maa dau arall 0 blant y diweddar
John Michael Owen - Jessie a Fred y
ddau yn byw yn Yr Orange Free
State, De Affrlca.
CYSTAOLEUAETH
BYSGOTA
Dydd Sadwrn, Medi 22, cynhaliwvd
Cystadleuaeth Bysgota ar Lyn Padarn.
Yn anffodus nid oedd neb ddigon
IIwyddiannus i ennlll y brif wobr
sef
'Cwpan
Padam'.
Enillwyd
'Oosbarth B' gan Mr Tom Griffiths, 2
Bro Glyder, Nant Perls. Yn 'Nosbarth
C' - dosbarth y plant, 1 TImothy
Jones, Tan-y..gralg, Bethesda, 2. Nell
Jones, 2, 061 Elidlr, Llanberls.
Gwobrau
Arbennig:
Pysgodyn
Trymaf TImothy Jones. Cwpan
Brymer (Plentyn lIeol) - Nell Jones.
PLAID CYMRU - Yn y Pwyllgor
Blynyddol o'r gangan leol, penodwyd y
swyddogion am y flwyddyn nesaf:
Llywydd:
Mr
Bert
Parry.
Ysgrlfennydd:
Mrs Ann Pritchard;
Trsorydd: Mrs E.M. Williams.
TR IP I'R ALMAEN - Bu nifer 0
techgyn Ysgol Brynrefall, Llanrug am
drip I'r Almasn gyda'i hathrawon.
Plnacl y trip oedd mynd i Vlleld
Cymru'n chware p&l-droed yn erbyn
Gorllewin yr Almaen.
AR EI GWYLIAU - Yn ystod y mis
daeth Mr a Mrs Paul Bunker a'u mab
Ian gartref 0 Affrica. Mae Mrs Bunker
yn ferch i Mrs Perls Thomas, 25 Dol
Ellian.
'Roedd el phrlod yn athro yn
Zambia am 6 mlynedd ac yn Botswana
am 6 mlynedd. Estynnwn groeso
mawr I', teulu tra ar eu gwyllau yma.
O'R AMERICA - Am ddlwrnod neu
ddau bu Thomas Dewi Davies a'i
brlod,
0
Ganada. yn aros yng
Ngwesty'r Victoria. Mab I'r diweddar
Barch W. Ellian Davies,a fu'n weinldog
yn Llundain, yna yn Rowe, Efrog
Newydd.
Mae Mr Davies yn frawd i John
Eilisn Davies, oedd yn byw yn 2 Rhes
Efrog, ac sydd yn awr yn byw yo
Toronto, Canada.
YMADAEL
ddlweddar,

O'R ARDAL
ymadawodd Dr

-

Yn
a Mrs

Ayonb a'i teulu bach, Llanberis am
Beklstan. Mae Mrs Ayonb yn ferch I
Mrs Lowri Davie., Mees Oerlwyn.
Oymunwn
bob
IIwyddlent
a
hapusrwvdd Iddynt yn au cartref
newydd.
MARWOLAETHAU Mrs Olwen Roberts: yn yr ysbyty ym
Mangor ar Hydref 6, bu 1arw Mrs
Olwen Roberts, Fron Oeg. 'Roedd yn
16 oed ec yn gymerlad hynod 0
dewel 8 charedlg, ae yn fawr lawn el
pharch
gan
vr
holl
ardal.
Cydymdelmlwn a'i hunig tab Eurwyn
Ellian Roberts. Claddwyd hi ym
Mynwent Pentlr, gyda'r Parch W.O.
Roberts, Llanrug yn gwasanaethu.
Mrs N. Pritchard: Ar y 5 0 Hydref
bu farw Mrs Nellie Pritchard yn el
chartref, Hafan, Rhes Olgra. 'Roedd yn
80 oed, hlthau hafyd yn gymeriad
dymunol ac yn aelod ffyddlon 0 Gapel
Cach. Claddwyd hi ym mynwent
Nant Peris, gyda'r parehedigion W.O.
Roberts, Uanrug, ac R. Roberts,
Gwyddelwern
yn
gwasanaethu.
Estynnir cydymdelmlad i'r teulu i gyd
yn eu profedigaeth.
Mr T. LI. Jones.: Yn frawychus 0
lOydyn, bu farw Thomas Lloyd Jones,
3 Geraton Bungalows. Fel 'Twm Bach'
yr adwaenai pawb ef, 'roedd mor barod
el
gymwynas,
yn
enwedlg
"w
gymdoglon - yn rhedeg yma ac aew
yn f§n ac yn fuan i gario negasI hwn ac
arall.
Cymeral ddiddordeb mawr yn
ei gyfrenlad 8r y Sui fel un 0
gasglyddion Capel Coch. Cleddwyd ef
ym mynwent Nant Peris. EstVnnwn
gydymdeimlad ;'w tam ac i'r taulu 011.
Mrs Ellen Roberts. Yng nghartref ei
merch Eileen, yng Nghorby bu farw
Mrs Ellen Roberts, gynt 0 6 Stryd
Bethesda. Cydymdelmlir a9 Eileen a'i
theulu, hefyd el brawd Ernest a'r teulu ..
Mrs Pitts: Yn ei chartref yn Rhlwlas
bu farw Mrs N. Pitts (gynt 0 6 Stryd
Turner). Cydymdeimlwn {j'r teulu 011.
Mr
R.
LI.
Hughes:
Daeth
gwybodaeth j'r ardal 0 1arwolaeth un 0
fechgyn y pentref - 'Bob' mab y
diweddar Mr a Mrs R. Uoyd Hughes,
Stryd S,rlol. Gedy weddw a thri 0
blant, dwy chwaer ac amryw 0
gefndryd a chyfnltheroedd. Estynnwn
gydymdeimlad Iddynt 0". Ar y 24 0
Dachwedd
cynhelir
Gwasanaeth
Coffa iddo yng Nghapel Preswylfa, a
rhoddir
ei weddill Ion I orwedd ym
Mynwent Nant Peris.
PENODIAO
Penodwyd
Rona
Morgan, merch Mrs Mary Morgan a'r
diweddar Ronald Morgan, Bod Eillen
Newydd, yn athrawes Gwvddor TV yn
ysgol Sant Cuthberts, St Helens.
CLWB ERYR I - Cynhallwyd eyfarfod
o'r Clwb yng NgVllestV'r Gwynedd,
pryd y mwynhawyd araith ddlfyr gan
y Parch O.M. Lloyd, Caernarfon.
Derby nIv.ryd chwe aelod newydd.
Twrog Jones, Llanrug; Iwan Roberts,
Llanrug; Gwllym Owen, Bethel; Wyre
Thomas, Waenfawr; Cledwyn p. Jones,
Llanberls; J. Norman Davies, Llanberls.
PRIOOI - Dydd Sadwrn, Hydref 13,
yng nghapel Gorffwysfa
prlodwyd
Elen Lloyd, merch Mr a Mrs Idwal
Lloyd Roberts, Merddyn each a
Dafydd Jones, mab Mr a Mrs J. Jones,
Llangaffo, Ynys Mon.
Ar yr un dlwrnod yn Eglwys Sant
Padarn prlodwyd Janet, merch Mr a
Mrs Melrlon Jones,
Dol Elldlr, a
)avid Horman,
mab Mr a Mrs
Horman \ Llanrug. Eln dymuniad gorau
i'r ddau bar Ifanc.
YN GWELLA - Da lawn yw clywed
bod amryw o'r ardalwyr fu'n cwyno
ac yn yr ysbytV wedl gwella ac wedl
dychwelyd adref: Mr Aled Owen,
Sryd Slartot; Mrs Enid Roberts, Mass
Padarn; Beverley Pitts, Dol Elidir; Mrs •

EFEILLIAID - Uongyfarchiadau I Mr
a Mrs Thomson,
Dol Elldlr ar
enedlgaeth dwy ferch tach - Susan 8
Karen.
Hefyd 1I0ngyfarchiadau I Kenneth a
Catrln Roberts, Walsall 8r enedlgaeth
mab bvchan - Rhys Lewis, ar yr 2 0
Hydref.
Llongyfarchladau I Mr a Mrs Tom
Roberts, Bryn Hyfryd a Mrs a Mrs J.
Jones, Pentre Castell ar fod yn nain a
theld am y tro cyntaf.
CLWB YR HENOED - Ar ddechrau'r
mis cynhallwyd Pwyllgor Blynyddol
Clwb vr Henoed yn festrl Nant Padern
gyda'r Canon Alun Jones yn lIywyddu.
Cefwyd adroddlad ffafrlol lawn gan yr
ysgrifenyddes Miss Alan Jones 0
walth y flwyddyn. 'Roedd aelodaeth y
clwb yn 233 a rhoddwyd rhodd
arlannol I bob un tua'r Nadollg, clnlo
yng NgwestY'r Flctorla I ddathlu dydd
Gwyl Dewi, pryd y cludwyd y rhan
fwyaf o'r penslynwyr yn lSIa blaen yn
ddi.d§1 gan gyfeillion Ileal. Dlolehwyd
yn gynnes iawn i'r cyfryw am roddi au
cerbydau a'u hamser ifr clwb.
Ym mis Gorffennaf trafnwyd y trip.
Yn ystod y flwyddyn ymwellr a'r
aelodau hyn fu'n wael ae yn yr ysbyty.
Dlddanwyd yr aelodau gan aelodau
Parti Glynrhonwy,
a mawr oedd
dioleh y pwyllgor i'r Cynghorydd
Trefor Williams am drefnu'r cyfan.
Cyflwynwyd
y fantolen gan y
Trysorydd, Mrs Gwyneth Clarke, ac er
bod
prlsiau
popeth
wedi
codi
dangoswyd sefyllfa ariannol lachus
lawn.
ololchodd Canon Alun Jones I'r
ysgrlfennydd a'r trysorydd am eu
gweithgarwch ae hefyd I aelodau'r
pwyllgor oedd yn parhau I welthlo mor
dawsl a dlymffrost
er budd a lies yr
henoed yn yr ardal. oiolchodd hefyd
i'r siopau a'r mannau busnes yn yr
ardal am eu cefnogaeth I'r Ffalr
Nadollg a gynhellr bob blwyddyn ym
mls Tachwedd er codi arian i'r clwb.
TEYRNGED - Teyrnged Goffa I un 0
hogia'r ardal John O. Jones, (East
Lynne, Llanberls) gan el gyfalll J.H.
Roberts (Monall t), Penrhyndeudraeth
- cynganeddwr cyfarwydd.
Medd Mr D.O. Griffiths, blaenor ym
Methel,
Birmingham wrth
amgau
englynlon coffa J.H. Roberts (Monallt)
i'w gyfaill J.O. Jones, Corby; "Cofiwn
amdano fel eerddor a ehyfansoddwr o'r
radd flaenaf. Ymddangosodd rhai o'j
donau yn y Detholiad, a bu'n
rhyfeddol
0
ffyddlon
i'r Achos
CVmraeg ac I'r Gymanfa Ganu yn
Corby".
OVma
felly
deyrnged
haeddlannol gan gyfalll,
8
chan
gynganeddwr cyfarwydd
Gwr da, cerddgar a diwyd: Mae newyn
Am gwmnfwr hyfryd:
Dewr fu ym mrwydr ei fywyd,
Heb ei wen, tywyll yw'n byd.

Gwyleidd • 1hwym .1 galon boneddwr
Bu'n nawdd i gerddorlon:
Ac wrth gr.u ei 08neu"n
Rhoi iai1h Duw'n .1 brydf.rth

Fe wela; wrth gyf.Ulo - yn y Deml,
Wyneb Duw'n disgtel,lo:
Rhyfedd ddewn ei fysedd 0,
Addolei gyda'i ddwylo.
Ei wQ1yn yr \Nv. Ganu - #ywha;'r
dorf
A'r d6n yn eu clymu:
A'; law fe arweinlodd lu
Vn 'alol at yr I......
Dan faim ei dynn afiechyd, - al elaw
A siriolai'i fywyd:
Ei ddyfaJ weddi hefyd,
Drwy hon ctl hydar 0 hyd.
Garw ei roi'n y gwaryd, - 81nhiraeth
A yn arwach hefyd:
and ein dilyn o'r Gwynfyd
A wna'i lais annwyl 0 hyd.
CYMDEITHAS
LENYDDOL
Cynhallwyd y cyfarfod agorladol 0
Gymdelthas Lenyddol Capel Coch,
Gorffwysfa a Phreswylfa, nos Lun,
Hvdref 22, a chafwyd noson hwyliog
iawn yng nghwml'r Parchedlg Huw
John Hughes, B.Ed., yn son am
'Hlwmor
y Chwerelwr'.
Oyma y
swyddoglon am y tymor - Uywydd:
Y parchedlg Marcus Wyn Robinson,
Bo; Is-IYWVdd: Mr Gwynfor WIllIams;
Trysorydd:
Mr
Cledwyn
Parry;
Ysgrifennydd: Mrs Eluned Mal Jonas.
Y mae croeso cynnes I bawb ymuno
s'r Gymdeithas.
DERBYN TRINIAETH - Yn ysbyty'r
plant, Alder Hey, Lerpwl mae Dewl,
mab bychan Mr a Mrs Bryn Jones,
Balaclava House, yn derbyn trinlaeth
lawfeddygoJ Dymunir iddo adferlad
Ilwyr yn fuan iawn, ac y cawn ei waled
o gwmpas y pentre cyn bo hlr.

..

CYDYMOEIMLWN - A Mrs Thorne,
Maes Padarn ar farwolaeth ei mab,
Billy a oedd yn 48 oed, ac 8 fu ferw yn
yr ysbyty yn Sale, Mancelnlon. 'Roedd
yn dad i bedwar 0 blant ifanc.
CROESO GARTRE - Mae trl9Ollon yr
ardal yn estyn croeso cynnes lawn i
Dilys, merch Mrs Susie Roberts, D81
Eilian a'i theulu bach ar 01 Iddynt
fedru dianc 0 U~nda, lie y bu'n byw
gyda'i phrlod Dr Kisalu, am bymtheng
mlynedd. Mae'r fam a'r plent yn aros
dros dro mewn hostel i rai digartref
yn Neiniolen 8 mynycha'r plant ysgol
Brynrefail Llanrug. Gobelthla
Mrs
Kisalu gael tV iddl el hun ymhen
ychydig, ac wedyn bydd yn rheld
cychwyn o'r dechrau unwalth eto
oherwydd nad oes ganddynt ddodrefn
o gwbl - Oiolch fod y teulu bach yma
yn 58ff yng nghadernid yr hen
fynyddoedd yma. cant fyw mewn
heddwch a distawrwydd a chyfellllon
yn eu hamgylchu a'u caru.
LLONGYFARCHIADAU
I Mrs
Lowrl Davies, Maes Derlwyn ar fod yn
hen naln am y tro cvntaf.

a arn

Gwes
Ty

d6n.
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MAN DELFRYDOL I BARTl PRIODAS
NEU GINIO BLYNYDDOL
Hefyd

CANOLFAN DRECIO
Holwch am ein
telerau thesymol
11

ara

GWEST AI HOGIA'R WYDDF A

ifro.,
Penisarwaun

yn Mynd An

Nos Lun, Hydref 8, cynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus
yn yr Y 5go1
Gynradd, Penisarwaun i drafod y ewe.tiwn 0 ail-sefydlu Eisteddfod yn
y pentref. Daeth nifer hynod a galoo0901 ynghyd a phenderfynwyd
yn
unfrydol
bod angen Eisteddfod ym Mhenisarwaun.
Aethpwyd ati i
ddewis pwyllgor gyda'r swyddogion
fel a gan'yn - Llywydd: Leslie
Jones Ysw.; Is-Iywydd: Miss Phyllis Ellis; Ysgrifennydd: Tegid Roberts
Ysw.; Is-ysgrifennydd:
Tony Elliott YiW.; Trysorydd:
Bryngwyn
Griffith Ysw.; Is-drysorydd: Mrs Elizabeth Jones.
Aelodau'r Pwyllgor: Mrs Ann Evans, Mrs Eirlys Williams, Mn Pat Jones,
Mrs Avril Williams, Mrs Jean Roberts, Mrs Glenys Williams, Mrs Ann
Lewis Jones, Mrs Margaret Williams, Mr Glyn Evans, Mrs Eluned Jones,
Mr leuan Williams a Mr Len Jones.
Penderfynwyd
cynnal yr Eisteddfod
yng Nghapel Glasgoed gan
adfer traddodiad a fu 0 gynnal ~isteddfod yn y Capel.
Cytunwyd yn unfrydol mai peth doeth fyddai cyfyngu'r Eisteddfod
gyntaf i un nason fel arbrawf. Gobeithir cynnal yr Eisteddfod ym mis
Ebrill, 1980, efallai ar nos Wener, Ebrill 25 as na fydd Eisteddfod arall
yn y eyffiniau y nason honno. Bydd yr Eisteddfod yn agored i blant a
phobl ifane i fyny at 18 oed sy'n byw yn yr ardal 0 amgyleh
Penisarwaun y tu mewn i ddalgyleh yr ysgol gynradd leal.
Mae Pwyllgor yr Eisteddfod yn dymuno datgan eu diolch j'w cydbentrefwyr
a ddaeth i'r eyfarfod eyhoeddus am eu cefnogaeth a'u
brwdfrydedd.
Gadeweh i' ni edryeh ymlaen yn awr at 'Steddfod
lewyrehus a fydd yn gyfrwng i ninnau fel pentrefwyr i ddod at ein
gilydd j warehod y 'peths'.

NANT PERIS
CLWB IELJENCTID Rhoddwyd
croeso cynnes i Mr Geralnt Roberts,
pennaeth Canolfan Llanallgo, Moelfre
nos lun Hydref 22 pan ddaeth i
ddangos sleldlau 0 welthgareddau awyr
agored I'r clwb. Dangosodd y clwb
ddlddordeb mawr yn y gwalth a wnai
Mr Roberts efo pobl ifane yng
nghyswllt defnyddlo'r amgylchfyd.
Gobelthlr trefnu seslwn fore Sadwrn
rhywdro yn y dyfodol l'r clwb gael
••
cyfls I flasu proflad mewn canwro
a

dringo.
FFARWELIO - Chwith gennym fel
ardal am ymadawlad Mr a Mrs W.
Aaron 0 Gwm Eillr lsat. Buont yn
barod lawn eu cvrnwvnas at bob
aches tra yn etn pllth. Gobeithiwn na
fyddwch yn ddlelthr Carys s WII a'n
dymunladau gorau i chwi yn eich
eartref newydd, yn y dyfodol.
Deell1r hefyd bod Mr a Mrs Hugh
Alun Jones wedi mynd adref i
Awstralla. Nld hwn yw'r tro eyntat
iddynt ddod yn 61 i'r ardal am INYliau
a gobeithlwn y cawn eu croesawu eto.
CROESO ADAEF - I Mr Rutherford
Y Llythyrdy, o'r ysbyty. Hyderwn ei
fod yn gwella'n ddyddlol.
MARWOLAETH - Trlst oedd clywed
am farwolaeth sydyn Tom LI. Jones,
Llanberls. Un 0 hogia'r Nant ydoedd
cyn I'w fam ae yntau symud I fyw I
Lanberis. 'Roedd yn gymeriad hoffus
ac ni fu eerddwr tebyg iddo - 'roedd
ganddo
ddywedladau
ffraeth.
"Gerddwr mawr, gorweddwr mwy."
CYDYMDEIM lWN - A Mrs Jennie
Wyn Jones, Dwyfor a Mr David Emrys
Griffith,
5 Bro Glyder yn eu
profedlgaeth yn ddiweddar.

CEFNOGWCH

EIN
HYSBYSEBWYR

DINORWIG
DAMWAIN - Cyfarfu Miss Florrie
Davies, Felin Bach a damwain trwy
dorrl al bralch, Aethpwyd i hi I Ysbvtv
Mdn ac Arlon am drlnlaeth. Gwellhad
buan iddi.
O'R YSBYTY - Croesawir gartref 0
Ysbyty Mon ac Arfon wedl trinlaeth
law·feddygol Mrs Gwilym Davies, 10
Bro Elidir. Brysled wella.
I'A YSBYTY - Drwg dealt bod Mr
Eurwyn Plemlng, 1 Maes Eillan, wedl
gorfod mynd I Ysbyty Sant Thomas,
Llundain.
am driniaeth
feddygol.
Gwellhad buan Iddo.
Aethpwyd
Miss Annie Jones, 6
Bro Elldir I Ysbyty Dewi Sant, Bangor.
Dymunir gwellhad busn iddl.

a

LLONGYFARCHIADAU - I Mr a Mrs
David J. Thomas, Ty Capel Sardis, ar
enedigaeth eu Wyr cyntaf Andrew
Richard, mab bychan Mr a Mrs R.
lloyd Thomas, Northampton.
PRIODAS - Dymunir yn dda I Mr a
Mrs Emrys ROberts, Ysgubor ar eu
priodas yn ddlweddar.
CYMDEITHAS FEIBLAU - Cangen
Deinlolen
a'r Cyleh. Cynhaliwyd
gwassnaeth blynyddol y Gymdeithas
elenl yng nghapel Dinorwlg MC.
Daeth eynulleldfa
dda ynghyd a
chafwyd eltemau gan blant Ysgollon
Sui y cylch
Llywyddwyd
gan y
Parch Trefor Lewis, Dlsgwylfa, a
dlolchwyd gan Mr Emyr Pritchard,
Disgwylfa. Gwnaed y trefniadau gan
yr Ysgrifennydd, Mr R. WilHams,
Llbanus.
DIOlCH - Dymuna Mr GWIlym Davies
a theulu y dlweddar. H.R. Davies,
Pen-y-bont, Delnlolen, ddiolch j'w
teulu, cyfeillion 8 chymdogion am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a
ddangoswyd tuag atynt ar 81 coli I un
mor snnwyl. Dlolch am Y blodau a'r
lIu cardiau a dderbynlwyd.
Hefyd, dymuna Mr Gwllym Davies
10 Bro Elidir, ddlolch 0 9a1on I bawb
am eu dymuniadau da,eu rhoddion, a'r
cardlau a dderbvniodd tra yn yr
Ysby'tY ym Mangor a Chaernarfon.
Diolch hefyd I bawb yn Ysbyty
Mon BC Arfon ac yn Eryri, Caernarfon.
am eu, gofalltyner.

•
y, enwog ~, Ttlyn Tdlo gyda'f 1urrY.It!/nydd Noel John fydd gwestat» Hogfa yng
Nghaemarfon, nos Sadwm, 3 Tachwedd.

fparhad o'r dudalen flaen'

arfer gyda'r ofn. Gwyddai pawb
bod Amin yn casau'r Prydeinwyr
a phwysleisiai
Mrs Kisalu mai
Cymraes
oedd hi bob tro y
eawsai'r pwnc ei godi 'Roedd hyn
yn amlwg yn gwneud y tro gan
mai Lloegr oedd gelyn Amin.
Onid
oedd
wedi gwisgo un
eatrawd o'i filwyr mewn eiltiau
Albanaidd ac wedi cael rhywun
i chwarae'r bagbibau?
Problem fawr arall yn Uganda
oedd
chwyddiant
ar raddfa
anhygoel 0 uchel. 'Roedd kilo 0
siwgwr er enghraifft
yn £4.00,
pwys 0 fargarin yn £5.00 a thorth
bach ymhell dros bunt. 'Roedd
prinder petrol yn ychwanegu at y
problemau
ac yn rheswm dros
godi prisiau nwyddau yn uwch.
'Roedd hyn yn annog smyglo a
phob math 0 dor-cyfraith.
Ond nid oedd helbulon cyfnod
Amin yn ddim j'w cynharu ag
uffern yr wythnosau a ddilynodd
ei ymadawiad pan oedd milwyr
Tansania yn y wlad. Soniodd am
yr ofn eithafol oedd arni hi a'r
teulu. Saethwyd cymydog iddi a
saethwyd ffrind ei gwr a gwyddai
am
rai eraill
a lofruddwyd.
Dywedodd y byddai'r milwyr yn
cerdded
i'r tai ae yn lIadd,
weithiau,
deuluoedd
cyfan, ac
weithiau ral aelodau 0 deulu a
hytlny heb fath 0 reswm.

Clywodd ergydlon gynnau yn y
nos a chlywodd rocedi yn glanio
mewn
gwahanol
rannau
0
Kampala. Dywedodd fel y byddai
ei gwr a hithau yn anton y plant
j'w gwelyau'n
gynnar
ac vn
eistedd yn dawel yn nhywyllweh
eu hystafell gydag arfau wrth eu
hoehrau. 'Roedd ganddynt ddyn
gyda bwa saeth yn gwylio yn yr
ardd. Nid oedd yn bosib iddynt
roi eu meddyliau ar gwsg ae wrth
gwrs, 'roedd y plant hetyd yn
teimlo'r
tyndra. Digwyddai hyn
noson ar 01 noson.
Ei
phoen
mwyaf
oedd
diogelwch ei phlant. 'Roeddynt
~n telthio ar draws y ddtnas i
fynd i'r ysgol erbyn 8 o'r gloch y
bore. Ni welai hwy wedyn tan tua
6 o'r gloch y nos pan gyrchai eu
tad hwy adref.
Mae'n debyg mai dyfodol y
plant oedd uehaf ym meddyliau
Dr
Kisalu
a
hithau
pan
benderfynasant
ddod 0 Uganda i
Gymru - taith a gymerodd dri
mis 0 amser - rhwng y trefnu a
phopeth. Eu gobaith rwan yw cae I
tv ac yna setlo yn yr ardal yma.
Mae ei genethod hynaf a'i nith
newydd
ddechrau
yn
Ysgol
Brynrefail. Mae mam Mrs Kisalu
sef Mrs S. Roberts, Dol Eilian,
Llanberis sydd wedi colli lIawer 0
gwsg yn ddiweddar
drwy boeni
am el merch yn hynod 0 falch o'i
gweld hi a'i theulu'n
ddiogel
unwaith eto.

GORSBACH
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SERVICE
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PENISARWAUN
YA YSGOL - Cynhallwyd gwasanaeth
Dlolchgarwch
yn yr yagol bnawn
Gwen.r
cyn torrl am y gwyllau.
Dlolchir l'r rhieni am y cyfanswm 0
£27.40
a
gyfrannwyd,
9C
a
drosglwyddwyd
I Gronfe Achub y
Plant.
Aeth deg 0 blant I fwrw'r Sui I
Lanllyn, lie cafwyd cwmnl plant 0
nlfer 0 ysgollon ym M6n 8C Arlon.
Cynhellr Noson Goffl'r ysgol elenl,
nos
Wener,
Tachwedd
23.
Gwerthfewrogwn pob cefnogeeth .
CLWB YA H ENOED - Mewn cvtartod
vr wythnos dlwethaf dan Iywyddlaeth
Mrs Porter croesawyd Mr Leslie Jones a
chawsom bleser 0 glywed ei hoff
recordlau.
Llongyfarchwyd
Miss
Bronwen Aees Hughes ar el dyweddiad
Kevin Jones a hefyd Mrs A. Williams,
Meillionydd ar fod yn Hen Naln, Da
gweld Emlyn Wyn, Bryn Tirion wedj
dod adraf o'r ysbyty ae yn gwella.
Bydd y cyfarfod nessf, Hydref 20,
pryd y gwnelr trafnladau ar 9yfer y
parti Nadolig.

a

EGLWYS SANTES HELEN - Cafwyd
cyfarfod 0 Undeb y Mameu nos Lun, y
1 0 Fedl. Y gwr gwadd oedd y
Parchedlg T. Jones, fleer Caernarfon,
BC fe roddodd sgwrs ar hanes Eglwys
Llanbeblig. Dlolchodd Mrs A. Pritchard
Pen Sarn Iddo.
Cydymdeimlwyd § Mrs Jones, 5 Llys
y Gwynt a'r teulu yn eu profedigaeth.
Llongyfarchwyd
David Williams ar
ennlll dwy fadal aur mewn gemau
gyda'i goits olwyn. Ahoddwyd y te
gan Mrs Sarah Roberts, Elldir View,
Llanrug.
Cafwyd cyfarfodydd
Diolchgarweh
lIewyrchus iawn. Cymerodd y plant ran
yn y gwasanaeth yn y bore. Ololch I
bawb am eu rhoddlon ae anfonwyd y
ffrwythau a'r lIyslau I gartref Fron Deg
Caernarfon.
Fe fedyddiwyd Williams LewIs, mab
bach Mr a Mrs Haydn lewis, Pen Pwll
Coch, gan y Parch Gwynfor Williams,
Aheithor Llenrug yng ngwasanaeth y
Gosber nos Sui y 23 0 Fedl.
Gobeithiwn bod William yn gwella
ar al ej driniaeth yn yr ysbyty yn
Lerpwl
I'R YSBYTY
Mae Mr William
Jones yn mynd I'r ysbyty am drlniaeth
lawfeddygol.
Yr ydym yn dymuno
adferiad buan Iddo.
DOSBAATH CYMRAEG - Oherwydd
y cwtogi ar ddefnyddio'r
ysgollon
gyda'r nos bydd y dosbarthiadau yn
cael eu
cynnal
yng
nghartrefi'r
dysgwyr. Cynhellr y dosbarthladau ar
nos Lun 9C mae croeso i aelodau
newydd ymuno ~'r grWp.
GEN I - Yr oedd pawb yn falch 0
glywed am y baban newydd I Maldwyn
a Christine. Llongyfarchladau I'r teuJu
bach.
YMWELD A'A ALMAEN - Y bu Cor
Melblon Caernarlon. Yn eu pllth yr
oedd Mr Len Porter. Cawsant amser
dlfyr lawn ac yn 61 yr hyn yr ydym yn

SEFYDLIAD
Y
MERCHEO
Cynhsliwyd
cyfarlod
yn Neuadd vr
Eglwys nos Fawrth y 23 0 Hydref.
Rhoddodd Mrs R.T. Cemtyn Williams
Caernarlon sgwrs ddlfyr ar sut I drefnu
a gosod blodau.
Rhoddwyd
y te gan Mr. Percy
Williams a Mrs Gwen Lewl •.
Yn
yltod
y
cyferfod
cydymdeimlwyd
gyda
Mrs
Katie
Williams, Mrs Percy Williams, a Mrs
Eleanor Jones yn eu profedlgaethau.
Llongyfarchwyd
Mrs A. Williams,
Meillionydd am fod yn hen naln, Mrs
Bessie Williams ar fod yn nain, a Mrs
Nansi Jones, Meillionydd ar fod yn
hen fodryb.
Bydd y cyfarfod nesaf yn gyfarfod
blynyddol yn neuadd vr Eglwys ar y
270 Dachwedd am 7.00 o'r gloch.
CROESO'N OL - Mae Mr a Mrs
Douglas Jones wedi dyehwelyd ar dl 3
wythnos 0 wyliau yng Nghanada gyda
chwaer Mrs Jones. Croeso'n 011 chi.
GWYLIAU - Son am wyllau,byddwn
yn colli Glenys 8 Ken am yehydlg gan
eu' bod yn mynd I Tenerlffe ar eu
gwyllau.
CROESO ADREF - 08 lawn oedd
gennym weld Mrs Abbot, Bryn Tlrlon,
wedl dychwelyd o'r Ysbyty. GObelthlo
Iddl gael adferiad IIwyr a buan.
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ESBON lAD - Wei - dyma nhwl y rhal od a welsoch ar dudelen 3.
Beth am esboniad? 'Dydy Carole a
Len Porter a Dewl Jones ddlm yn
cerdded 0 gwmpas wodl'u gwlsgo
fel hyn fel arfer. 'Roeddynt yn gwlsgo
gwlsgoadd 0 gyfnod Lloyd George
ar gyfer
cyfres deledu BBC yn
portreadu
bywyd
y gwleidydd
0
Gymro. 'Roodd y BBC yn brysur yn
ffllmio
rhal
golygfeydd
yng
Nghaernarfon yn ystod wythnos yr
Eisteddfod ac 'roedd angen nlfer 0
"actorion"
ychwanegol i fod yn y
cefndir mewn golygfeydd yn y castell,
Neuadd y Dref, a lIefydd ereHI.
Chwaraeir rhan Lloyd
George gan y
Cymro gwlatgar hwnnw, Philip Madoc.

MERCHED Y WAWR - Mrs Dorothy
Jones, Fron Gadar, oedd y wralg wadd
yng nltlyfarfod
Hydref 0 Ferched y
Wawr. Mrs Margaret Williams, Nant
Forgan, oedd y cadeirydd am y mil.
Yr oedd tettun Igwrs Mrs Jones yn
addas lawn ar gyfor Blwyddyn
y
Plentyn. Slaradodd em 01 gwalth fel
cvnrvchlolvdd
y mudlad
a elwlr
'Yr Ymgyrch dros y Plantyn Methedlg'.
Pwrpes y mudlad hwn yw casglu
arlen I hybu ymchwil meddygot j bob
agwedd 0 anafladau corfforol,
beth
bynnag
fo'r
achos.
Dangosodd
sleldlau o'r dyfelsladau modern a
wnaed I gynorthwyo y methedig.
Diolchwyd Iddl gan Mrs Gwyneth
Chick, am agor eln IIygald l'r gwslth
dyngarol hwn, sydd yn myned ymlaon
yn y wlad. Miss Elizabeth Hughes,
Tan-y.gralg a Miss Mat Pritchard,
Rhosbodrual roddodd y teo
Diolchwyd
hefyd
I Mrs Iris
Rowlands, Glan'rafon
e Miss Malr
Rowlands, Bodafonlamj eu gwalth 0
ymgymeryd a threfnu Swper Nadolig
I'r gangen Ym Mhles Meenan.
MARW - Ar 01 gwaeledd hlr, ond yn
sydyn ar Fedl 19 yn ysbyty Bryn
Selont, bu farw Owen WIlliams, (Now
Bach), 5 Dolafon yn 71 mlwydd oed.
Y Rheithor,
Parch D.G. Williams,
Llanrug a oedd yn gwasanaethu yn y
t'9 ae hefyd ym mynwent Llanrug.
Dymuna Mrs K. Williams a'r plant
ddlolch i bawb am bob caredlgrwydd a
ddangoswyd tU8Q atynt, ym mhob
ffordd, yn ystod eu profedig8ath 0
golli priod, tad 8 thaid snnwyl.
Diolch yn arbennlg I'r Ahelthor
Parch D.G. Wliliams am ei wss8naeth.
Derbynied y teulu eln cydymdeimlsd
IIwyraf.
CYDYMDEIMLAD
- Drwg gennym
fel pentrefwyr, oedd clywed am farw
Mr Eric Mullins, yn Sheffield. Efallal
bod pawb yn el sdnabod yn well fel
gwr Mrs K. Maude Mullins (Evans
gynt), Terrace. Dloddefodd gystudd
hlr a blin yn dawel lawn.
Derbynied
Mrs Mullins,
John a
Janice aln cydymeimlad IIwyraf.
DIOLCHGARWCH
Tabernacl:
cafwyd
diwrnod
Dlolchgarwch
lIewyrchus
lawn yn y Tabernacl
dydd Llun 15. Yn y bore cynhallwyd
cyfarlod gweddi, a chymerwyd rhan
gan Mrs Beryl Parry, BA, Hebron; Mr
Llew Hughes, Hyfrydle,
a Mr Len
Parry, BA, Hebron.
Y Parch Dewi Morris, Porthmadog
oedd
y
pregethwr
gwadd,
a
mwynhawyd dwy bregeth dymhorol
lawn ganddo. Fe hoffai'r diaconisid
ddiolch i bawb am eu cyfraniadau hael
y flwyddyn hon eto.

...

PARTI'R HEUlWEN

YMARFER PEL-DROED - Yn ystod
y ddau fls dlwethaf, bu aelodau y
tlmau lau yn mynyehu neuadd Arlon,

Bangor, ar nos Wener I ymarfer. Mae y
beehgyn yn mwynhau eu hunain wrth
ymsrfer, ae yn ddlolchgar l'r ardalwyr
sydd yn eu eludo yn gyson.
AA EU GWYLIAU - Yn y Cwm 0 Ode
Affrlca yn ddlweddar bu Meic Owen
atl wralg Ahoda (Mele Uwyn Coed I'w
gyfoedlon) vn aros yn v Uwyn Coed
gyda'i nal.
Aeth Mele lOde Affrlca yn 1923
gyds'l Dad a'i Fam, 81 frawd Fred 8'1
chwaer Jessie sydd yn dal I fyw yno 0
hyd.
Os oedd ei weld yn edrvch mor dda
8 helnl 0 hyd a'l Gymraeg mor rhugl ar
01 bod o'r wlad am 56 mlynedd. Bu
yn gwelthio
vn y gwaith aur yn
Pilgrims Aest am yn agos I 50 mlynodd.
Gobelthlo y cawn weld y ddau eto
yn y Cwm yn 0 fuan eto.
YR YSGOL GYNRADD
- Mewn
cyferfod o'r rheo'wyr yn yagol Cwm-yglo ar Hydref 2, fe gyfairiwyd gan y
Cynghorydd Francis Jones at y gwalth
rhagorol a wnaed gan y plent yn y
paslant 'Balbi y Plant' yn yr Eisteddfod
Genedlasthol.
Dlolehwyd
hefyd i'r
athrawon a fu'n hyfforddi'r plant.
Pan oedd y crysau'n olau
Ac ar y lain yn wyn
A
A hwythau newydd ddod o'r dWr
Bu mwstwr ym Mhenllyn
Deeth mwg a huddug trwy y fro
o simdde Llwyncoed, Cwm-y-glo.
Ac fal y tywyllai'r crysau
...
Ai'r rhagi'n lIawer gwaeth
Nid ydoedd gosteg ar y stWr
"Mi laddwn y dyn lIaeth"
Ac 'roedd y dagrau, ar fy IIw
Yn IlIfo'n lIeddf - Bw hw - bw hwl
Y Fran Ddu
(via R.W.P.)
A

CVRN VR EBOL
AnnwyIO/ygydd,
Diolch I'r trl a roddodd eglurhsd j'm
cwestlwn yn rhifyn olaf Eco'r Wyddfa
"Bath sy'n gyfrifol am y cyrn 8 well,
ar yr ochr fewnol 0 goes8u blaen ac 0/
ceffyl?"
Er bod esbon/ad y Ffariar, Huw
Geraint Williams yn ddlddorol ar
ffurf pen/Ilion gan Mrs Miriam Hughes
tueddaf I gyruno ag R.O. Pritchard.
Yn s/';", rhoddodd y t,/ well eglurhad
1m; na'r BBC/
Yngywi"
Harry Jones.
Ty Uchaf,
Ceunant.
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e\ glvwed Cfed Vf A.lmaenwvr bod V
Cymry yn dlpyn gwell am ganu na9 am
chwarae pel-droed.
YMDDEOL - Dymuniadau gorau i Mr
James Munro 8r el ymddeoliad o'i
walth yn Ferodo. Bu'n gweithio yn y
chwarel cyn iddi gau, gyda Chyngor
Gwyrfal 8 chwmnl Ferodo yn OQystal,
a bu yn y fyddin yn ystod yr ail ryfel
byd.
CLWB IEUENCTID - Mae'r clwb i
bobol
ifalnc
y pentref wedi ail
ddechrau dan of818eth Mr Len Jones
bob nos lau.
BWS I GA EA - Y mae Mrs Margaret
Williams, Carrog, Waun yn trefnu bws I
Gaer ar Ragfyr 1. Y prls yw £1.35 I
oedollon a 95c I blant. Os ydych am
fynd ffonlwch Llanberls 716 i drefnu.

FFORDD CAERNARFON

Y FELINHELI
Ffan : Portdinorwic

Perchennog

870882
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PLAID CYMRU - TrefnJr Bore Coffl
o
10-12
o'r gloch
gan ferched
Caernarfon a'r Cylch 0 Blald Cymru
yng Nghanolfan Psnrallt ar Tachwedd
17. Bydd stondlnau
a raffl. Am
amryw 0 aelodau Cangen Llanrug 0
Staid
Cymru
I Rall'r
Btald yn
Llandudno i anrhydeddu y Parch Lewis
Valentine, yr ymgalsydd cyntaf yn
Arlon. Yr oedd rhal o'r 891od8U ymysg
y 609 cyntaf i bleJdtelsio l'r Blald yn
Arlon. Y slaradwr gvwdd oedd yr
Aelod Seneddol Dafydd Wigley gyda
Mr O.M. Roberts,
un 0 fechgyn
Llanrug
yn
gadeirydd.
Bu
cynrychlolwyr
o'r
gangan
yn y
Gynhadledd hefyd, ond yr oedd yn
chwith gennym nad oedd Mr Emlyn
Jones, v trvsorvdd yn bresennol fel
arier gan ef fod yn weel. Dymunwn
adferiad buan Iddo.
Bydd cvtertod blynyddol y gangan
nos Wener, Tachwadd
16 yo v
Sefydliad
Coffa, pan ddisgwyllr yr
Aelod Seneddol Dafydd Wigley yno j
slerad.
Y SEINDORF - Cynhaliwyd Ffalr
Sborlon
yn
'Feed
My
Lambs',
Caernarion
sr Hydref 13. Gwnaed
elw sylweddol
I'r gronfa.
Carern
ddiolch I bawb am eu rhoddlon.
Dymuniadau
gorau I'r seindorl a
fydd yn cystadlu mewn cystadleuaeth
derfynol yn Pontlns ar Dachwedd 3,
yn amyn bandlau 0 bob rhan o'r wlad.
Ar Tachwedd 9, cynhelir cyngerdd
o da" nawdd y seindorf yn Ysgol
Brynrefall gyda Elnlr Wyn, a Chor
Caernarlon. (Bws yn cychwyn 0 Dan-ycoed am 6.45, yn galw yn Dolafon,
Cwm·Yillo, Brynrefail a Phenisarwaun.
TRIP Y PANTOMEIM - Pantomeim
Cwmnl Theatr
Cymru elenl fydd
'Mwstw( C'wstwr' sydd wedi ei selio
ar ddrama fuddugol Ann Llwyd Elis
Jones yn Eisteddfod
Genedlaethol
Caernarfon. Bydd perfformlad
dydd
Gwener, lonawr 4, 1980 am 2 o'r
gloch_ Trefnir bws I'n cludo fel arler.
Enwau erbyn Tachwedd 10 os gwelwch
yn dda I Sian Williams, Cartref (Ffon:
Caemarfon
3577) neu Linda Jones,
Pent Mwyn (C'fon 3838).
ANRHYDEDD - Dlwedd mis Medi
cynhaliwyd y gynhadledd Ewropealdd
gyntaf mewn mllfeddygaeth
yn yr
Iseldiroedd. Cafwyd darlithoedd gan
arbenigwyr 0 Brydaln, Yr Almaen,
Gwlad Belg, Denmarc, Ffrajnc, Yr
Eidal, Yr Iseldiroedd.
Iwerddon ac
Awstralla.
Un o'r rhal a gynrychiolau Pryda!n
oedd y Dr David J. Humphreys.
'Roedd yn darlithlo ar ddatblygladau
cyfoes
mewn
tocslcoleg
mewn
anlfelliald.
Mab yw Or David J.
Humphreys I Mr a Mrs J. Humphreys,
Caer Maen.
Llongyfarchiadau
Iddo
ar
yr
anrhydedd 0 gael 91 ddewis i ddarlithlo
I gwmnl mor ddethol.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangan ar Hydref 9 yn yr
Ysgol Gynradd, gyda'r lIywydd Mrs N.
Lovatt yn y gadair. Y siaradwr Qwadd
oedd Mr Gwynfor Williams, Uanberis
a'l destun oedd 'Mynydda'. Diolchwyd
iddo
gan
Mrs
Nansl
Roberts.
Penderfynwyd rhoddi £5 at yr henoed
a £5 at y Spastics. Mrs N. Lovatt a
Mrs G.M. Jones fydd yn cynrychlollr
gangen yn Aberystwyth.
Diolchwyd
l'r gwestwragedd gan Mrs Ann Uoyd
Griffith.
Bydd y cyfarlod nesaf ar yr ail nos
Fawrth ym mls Tachwedd.
Y
GYMDEITHAS
L~NYDDOL,
CAPE L MAWR - Nos Fercher, Hydref
17, cafwyd pwy IIgor , pryd y trefnwyd
rhaglen ar gyfer y gaeaf. Y swyddoglon
yw: Llywydd: Y Parch W.O. Roberts;
Is~ywydd:
Mr
Gwllym
Owen,
Glasgoed;
Ysgrlfennydd:
Mrs Malr

Jones, Ogwen; Trysorydd;
Williams, Gweledfa.

Mr John

DIOLCHGARWCH - Cynhallwyd yr
'Nvl, fel arfer yn y Capel Mawr ddydd
Llun, Hydref 15 gyda thrl chyfarfod.
Yng nghyfariod
y bore cvmsrwvd
rhan gan holl blant vr eglwys mewn
defoslwn a thraddodwyd
anerchiad
lddvnt gan y gweinldog, y Parch W.O.
Roberti.
Arweinlwyd
cyfarfod
y
pnawn gan chwlorydd vr eglwys, ac
vt oedd cyfarlod vr hwyr dan otal y
blaenorlaid. Cafwyd cynnulilaid da a
chyfarlodydd bendlthlol drwy'r dvdd.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth,
Hydref
23,
cynhallwyd
cyfarfod
agoriadol
y Gymdeithas.
Croesawyd Parti Clychau'r Grug, 0
gangen Merched y Wawr, dan arweiniad
Mrs N. Lovatt
gan
Lywydd
y
Gymdeithes, Mrs M. Lloyd Williams.
Yr oedd y cyfariod 0 safon uchel, ac
mae'r parti a'u harwelnydd i'w canmol
yn fawr. Talwyd dlolchladau iddynt
gan y Parch W.O. Roberts a'r Parch
Alun
Francis,
a
chafwyd
gair
ymhellach
gan Mrs Butler a Jlv1rs
Williams, Bod Fair. Mae rhaglen y
tvrnor wedl el threfnu gan y pwyllgor,
gyda rhagolygon am gyfarfodydd da.
Bydd y cyfarfod nesaf, Tachwedd 6,
pryd y dlsgwyllr y Parch H.J. Hughes,
Porthaethwy
I rol sgwrs a sleldiau
ar FydjNatur.
GWELLHAD BUAN - Da gweld Mr
Emlyn Jones, Parc Isaf, adref ar 01
cyfnod yn yr ysbytY yn Lerpwl. Mae
yn un 0 ddosbarthwyr Eco'r Wyddfa.
Eln dymunladau
am wellhad buan
iddo. Hefyd Mrs Williams, Gwyddfor,
Pontrhythallt
sydd
yn
YsbytY
Gobowen
wedi
cael
trlnlaeth
lawfeddYQol, Mrs Elrianwen Thomas,
Bron-y..nant yn Ysbyty Dewi Sant,
Bangor, Miss Linda Williams, 2, Rhos
Rhug mewn ysbyty yn Lerpwl a
Mrs L. Pritchard, Gwynfa yn YsbytY
Eryrl.
Anfonwn
oin
cofion
a'n
dymunladau am adferiad IIwvr a buan
Iddynt I gyd.
GENI - Llongyfar ....
hladau I Mr a Mrs
Tacwyn
Roberts, 15 Afon Rhos ar
enedlgaeth mab, Gareth.
GWEINYDDES - Dymunwn yn dda I
Miss Olwen Hughes Jones, Bryn Afon
ar gychwyn ei gyrla fel gwelnyddes yn
ysbytai Lerpwl. Bydd yn dechrau ar ei
gwalth yn YsbytY Walton.
GWASANAETH DIOLCHGARWCH Cynhallwyd gW8sanaeth dlolchgarwch
gan blant yr Ysgol Sui yng Nghapel
PontThythallt,
nos Sui, Hydref 21.
Hyttorddwyd y plant gan yr athrawon
a chafwyd galr gan y gweinid09, y
Parch W.O. Robarts. Y eytojlydd oedd
Mrs Malr Huws.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Cafwyd noson goffl gyntaf y
tYmor,
nos
lau,
Hydref
4 a
dechreuwyd trwy ddefosiwn gan Mrs
N. Roberts, Annedd Wen. Trefnwyd
ar gyfer gwasanaeth diolchgarwch, ae
hefyd i lanhau'r Capel a gosod y
carped newydd. Dlolchwyd I amryw 0
chwlorydd a enfonodd arian tU8g at Y
gwaith er yn methu bod yn bresennol
ac
anfonwyd
cofion
atYnt.
Rhoddwyd
y coffi gan Mrs Beryl
Thomas, Gerallt 8 Mrs W.O. Roberts,
Annedd Wen. GwnaOO trefniadau at y
Ffalr Nadollg a gynhelir fel arfer
Rhagfyr 7.
LLONGYFARCHIADAU
- I Mr D.
Glyn Owen, Llys Eryrl ar el ethol yn
Llywydd
Henaduriaeth
Arfon
yn
Eglwys Bresbyteraidd Cymru am 1980.
Y mae Mr Owen yn Ilwyr dellyngu'r
anrhydedd
arbennlg hon ar sail ej
wasanaeth
ffyddlon
j
Eglwys
Pontrhythallt
fel Bleenor am lawer 0
fIY!lyddoedd. Cyfrannodd yn helaeth
hefyd I fywyd crefyddol yr ardal.

Y mae ei ddau fab yn uchel eu parch
yng
Ngwelnldogaetn
Eglwys
Bresbytaraidd
Cymru,
y nalll yn
welnidog
er
EglWYI
Gymraeg
Birmingham e'r lIall yn Ysgrifennydd
Bwrdd
y
Cenhedlaethau
yng
Nghaerdydd.
LLONGYFARCHIADAU
- I Marina
Katherine Roberts, 3 Teras Hermon,
Uanrug, ar al IIwyddlant yn arhotladau
Cymdelthas Ambiwlans Sant loan. Mae
Miss Roberts yn swyddog cymorth
oyntaf
yn
ffatrl
'Sell
Food',
Caarnarfon.

John Alan Roberti,
Groe.lon (ond
gynt 0 Lanberis) - a enlliodd y 3edd
wobr am draetnawd ar Hanes Chwarel
Dinorwlg yn Eisteddfod Caernarfon.

CEUNANT
CAPEL Y BRYNGWYN - Dydd Sui,
Hydraf 14, eynhaHwyd gW8sanaeth
Diolchgarwch
gan
y
plant,
a
thraddodwyd anerchlad dvrnunol lawn
gan Mrs Bowen 0 Lanfalrfechar..
Dlolch I bawb a gymerodd ran.

BEDYDDIO - Bore Sui, Medl 30,
yn Eglwys Sant loan, Waunfawr,
bedyddiwyd Paul Bernard Smith, mab
bvehen Bernard a Ross Smith, Pant
Hyfryd, Ceunant. Gwasanaethwyd gan
y Rhelthor
y Canon R. Glyndwr
Williams, Caernarfon.

PR IDDAS - Llongyfarchiadau
i Mr Mrs Gwilym Rees Hughes, Oerddwr
Gwynfa
Pritchard,
Garnedd
ar ei ddamwain ddifrifol yn ddlweddar ac
aethpwyd a9 ef I YsbytY Alder Hey,
brlodas 8 Miss Margaret Catherine
Lerpwl. Da deall ei foci adre'n 61
Thomas, Tyn·y.pant, Rhosgadfan.
Priodwyd Mr a Mrs Pritchard, MOOi erbyn hyn. Beed iddo adferiad buan.
8 yng Nghapel Glanrhyd, Llanwnda,
DIOLCHGARWCH
Dydd Llun,
y Parchn Dewi Wyn Williams, Dolgellau
Hydref 15, cynhaliwyd tri chyfarfod
a
W.O.
Roberts,
Llanrug
yn
yng Nghapel Tan-y-coed,
Cyfarfod
gweinyddu.
Gweddl yn y bore a Mrs Miriam
Erbyn hyn, mae Mr a Mrs Pritchard
Hughes, 'Rallt Deg, Mr Harry Jeffrey
wedi cartrefu
yng Nghefn Llwyd.
Roberts, Talnewyddlon
a Mr Glyn
Dymuniadau da'r ardal I'r ddau yn eu
Owen, Llys Eryri yn gwasanaethu.
cartref newydd,
Yn y prynhawn cafwyd gwasanaeth
I'R YSBYTY - Y mae Mrs M.E.
y plant wedl el drefnu gan y gwelnldog
Shllton,
Tan·y-coed
Cottage
yn
y
Parch
W.O.
Roberts.
Yn y
Ysbyty'r
Borth, Caernarfon,
lie y
gwasanaeth
cafwyd eJtemau gan y
cafodd
drlnlaeth
lawfeddygol
I'w
plant ac anerchlad gan y gwoinidog.
lIygad. Bced iddi adfer golw9 buan.
Gwnaeth pob plentyn ei ran yn
GWELLA - Croeso adre o'r ysbytY I ganmoladwy iawn a chalonogol oedd
Miss janice Roberts, Tainewyddlon
gweld y festri'n lIawn ar yr achlysur
(a fu yn Ysbyty Mon ac Arlon,
hwn.
Yn yr hwyr y pregethwr gwadd oedd
Bangor) ac i Mrs Melra Pritchard,
Garnedd
(wed I bod yn y Royal
y Parch D.E. Evans, LlanfairpwJl;
Infirmary, Lerpwl). Balch ydym hefyd
yr oedfs hon yn ddlweddglo hapus I
o weld Mrs Ceinwen Roberts, Ael-yddiwrnod hapus.
bryn a Miss Enid Wynne, LletY Llwyd
Cyfellydd y bore a'r hwyr oedd
o gwmpas eto ar 01 eu gwaeledd
Mrs Violet Blanchard, Y Llythyrdy,
diweddar.
a chyteilydd y prynhawn oedd Mrs
Cafodd loan Griffith, tHyr i Mr 8
Beryl M. Jones, 3 Tan-y-coed.

YSBRYDION?

ATGYFODIAD

HARRI'R WYTHFED?

Pwy ydyn nhw7 Trowch I golofn newyddion Penissrwaun am yr atebl

TACHWEDD
1. 'au: LLANRUG - Nos,:.., .3offl
Cymdelthas Chwlorydd Capel Mawr.
WAUNFAWR
Clwb
Gywrfal.
Cyfarfod
Cyffredlnol
Blynyddol
Sefydliad y Marched yn Nauadd vr
Eglwys.
LLANBERIS
- Dosbarth
Nos WEA, "Byd Natur" gyda Mrs
Mary V. Jones, B.Sc., vn vr Ysgol
Gynradd am 7.00.
CWM-Y-GLODosbarth
Nos
WEA,
CanllawJau
Ysgrlfennu Creadlgol" yn yr Ysgol
Gynradd am 7.30.
2.
Gwener: YR ARDAL - Clwb
Ervrl: Sgwrs gan Mr 1010 Llywelyn.
LLANBERIS
Te vr
Henoed.
WAUNFAWR - Dosbarth Nos WEA,
"Gwerthfawrogl
Celfyddyd"
yn vr
Ysgol Gynradd 7 o'r gloch.
3. Sadwrn: LLANBERIS - Cyngerdd
yng Nghapel Coch am 7.30 gyda Chor
Telyn Tello a Hogia'r Wyddfa.
5. Llun: BRVNREFAIL - Noson Tan
Gwyllt yn y Cae Chwarae. Y noson dan
nalNdd Clwb Pedwarugaln. lLANAUG
- Coelcerth a Berbaciw ar Fferm Rhos
Ddu am 6.30. Y nason dan nawdd
Pwvllgor y "MaJorettes".
Dosbarth
Nos WEA, "Problemau Cymdeithasol a
Gwelnyddol
Cyfoes" yn yr Ysgol
Gynredd am 7.00. WAUNFAWR V Gymdeithas l..enyddol - Noson 0
weith Celrfog yn Festri Croesywaun.
LLANBERIS - Cymdelthas Lanyddol
- Noson 0 waith Celriog yn festrl
Croesywaun.
LLANBERIS

Cymdetthat
Lenyddol
Cepe II
Gorffwysfa, Preswylfa a Chapel Coch.
Gyrta Chwlst dan nawdd y St. John',
yn y Ganolfan am 7.30.
Dosbarth
Nos
WEA,
"Gwerthfawrogl
Celfyddyd" vn vr Ysgol am 7.00.
6.
Mawrth:
LLANRUG
Y
Gymdeithsi
Undebol
Sgwrs a
sleidlau "Bvd Nautr" gan y Parch
Huw J. Hughes.
DE'NIOLEN
Cyfarfod
Cyffredlnol
Cangen Plaid
Cymru vn Ystafell y Selndorf am 7.00
Dosberth Nos WEA, "Agweddau sr
Hanes Gwynedd" vn vr Yagol am 7.00.
7. Mercher: BETHEL - Theatr Bara
Caws yn cyflwvno "Hwvllau'n Codl"
yn y Nauadd am 7.00 - y noson dan
nawdd Merched y Wswr.
8. lau: LLANBERIS - Dosbarth Nos
WEA "Byd Nautr". CWM-Y-GLO Dosbarth Nos WEA.
9. Gwener: WAUNFAWR - Do.barth
Nos
WEA,
"Gwerthfawrogl
Celfyddyd".
BETH E L - Sefydllad y
Merched - ymweliad
Theatr Astra,
Llandudno I weld "Glgl".LLANRUG Cyngerdd yn Vsgal Brynrefell gyda
Chor Caernarfon ac Elnlr Wyn. V
noson dan nawdd y Salndorf. Bydd
bws yn cychwyn 0 Tan y Coed am
6.45 ac vn galw yn Nolefon, Cwm-y
glo, Brynrefall a Phenisarwaun.
10. Sadwrn: BRVNREFAIL - Trip
bwsl Gaer.
11. Sui: Sui y Coflo: BETH E L Gwasanaeth Coffa ger y Gofeb am

a

10.45.
12. Llun: BETHEL - Clwb y Rhos.
LLANRUG

-

Dosbarth Nos WEA.
WAUNFAWR
- Oosbarth Nos WEA
"Byd
Natur".
LLANBERIS
Dosbarth Nos WEA, "Gwerthfawrogl
Celfyddyd".
Gyrfa Chwist dan nawdd
y Clwb Pel-droed yn y Ganolfan am
7.30.
13. Mawrth: LLANRUG - Marched
y Wswr. DEINIOLEN - Oosbarth Nos
WEA.

14. Mer-char: LLANBERIS - Ctwb y
Mamau.
BETHEL
Sefydlled
y
Merched
Ymwellad
e'r Coleg,
Bangor.
15. lau: WAUNFAWR - Gyrfa Chwlst
yn Neuadd vr Eglwy •. CWM-V-GLO Dosbarth No. WEA. LLANBERIS Do.barth Nos WE A, "Byd Natur".
16. Gwener: LLANBERIS - Te yr
Henoed.
LLANRUG
Cyfartod
B'ynyddol 0 Gangen Plaid Cymru yn
y Sefydllad Coffa. DEINIOLEN Noson Goffl yn Ysgol Gwaun Gynfl
am 7.00. Yr elw er budd tim Pel-droed
leuenctld y pentref. WAUNFAWR Dosbarth Nos WEA, "Gwerthfawrogl
Celfyddyd" .
17. Sadwrn: LLANRUG - Bore Coffl
o 10-12
o'r gloch gan ferched
Caernarfon air Cylch 0 Btald Cymru
yng Nghanolfan Pen relit.
19. Llun: DEINIOlEN
- Marched y
Wawr - sgwrs gan Mrs Pat Larsen.
lLANRUG
- Dosbarth
Nos Wea.
lLANBERIS - Cymdelthas Lenyddol
Capell Gorffwysfe, Preswylfa a Chapel
Coch. Gyrta Chw18t dan nawdd St.
John's
yn y Ganolfan
am 7.30.
Dosbarth Nos WEA, "Gwerthfewrogl
Geflyddyd" .
20.
Mawrth.
LLANRUG
- V
Gymdelthas
Undebol
darllth
"Hiwmor mewn Du". OEINIOLEN Dosbarth Nos WEA.
21 Mercher
: VR
ARDAl
Eisteddfod Ysgol Brynrefall. nawn a
nos.
22. lau: WAUNFAWR - Merched y
Wawr. DEINIOLEN
- Cymdeithas
Lenyddol
Capell
Disgwylfa
a
Cefnywaun. CWM-Y-GLO - Do5bath
Nos WEA.
23.
Gwener:
PENISARWAUN
Noson Goffi yn vr Ysgol Gynradd.
WAUNFAWR - Oosbarth Nos WEA,
"Gwerthfawrogl Celfyddyd".
26. Llun: WAUNFAWR - DOlbarth
Nos WEA, "Byd Natur". LLANRUG -

AR DRAWS:
1. Mae/r un 13n yn Ilawn daioni
(5)
2. Perffaith (5)
8. " ... 'mryd, a gwared fi
Rhag culni 0 bob rhyw," (5)
9 Darn 0 ddefnydd cui a hir (5)
10. Enillion (5)
11. Pleidleisio (5)
12. Ochr (2)
13. Niweidiol (7)
17. Aeth hwn i fyny 0 8 i 15 yn
ddiweddar! (3)
18. Ebych I (3)
20. Goruchwyliwr (7)
24 Preswylfa (2)
26. Darn 0 gerddoriaeth i un (5)
27. Gwastraffu (5)
28. Ymdrechu (5)
29. 'Roedd digon 0 benwaig yma
ar un adeg (5)
30. Ffoi (5)
31 Y weith red 0 iro (5)

I LAWR
1.
2.
3
4.

Enw --------Cyfeiriad-------

A fonig (7)
Stiw (8)
To Ystafell (6)
Ystafell i gadw bwyd a
lIestri (6)
5. Rhinwedd (6)
6. Anfonwyd hwn i 'Ard~
Glandwr'. (4)
7. Nain (5).
14. Mae hwn gan bawb (3)
15.• , Un dafn o'j ... sy'n ... i
mi" (3)
16. Hap anifail !! (3,5)
19. " A Iionydd gorffenedig
Yw Iionydd y . ..
. .. "
(3,4)

Dosbarth
Not WEA. LLANBER IS
Dosbarth Nos WEA, "GWet ttlfawrogl
Celfyddyd".
Gyrfa Chwl.t dan nawdd
y Clwb Pel~roed yn y Ganolfan am
7.30.
27.
Mawrth:
PENISARWAUN Sefydllad
y Merched Cyfartod
Blynyddol
yn Neuadd vr Eglwy.
am 7.00. OEINIOLEN - Dosbarth
No. WEA.
29. Marcher: LLANBEA IS - Sefydlled
y Merched. Oosbarth Nos WEA, "Byd
Natur". CWM.Y-GLO - Oosbarth Nos
WEA.
30. Gwener: LLANBEAIS - Te yr
Henoed. WAUNFAWR - Oosbarth
Nos WEA 'GwerthfawrogJ Celfyddyd'.

OYDDIADAU I/W COFIO
RHAGFYR

1. PENISARWAUN - Trip I Gaer.
5. Partl Nadolig Clwb Gwyrfai.
6. Ffalr Nadollg Chwiorydd Capel
Mawr, Llanrug. Theatr Bara Caws yn
cyflwyno "Hwyllau'n Codi" yn Ysgol
Brynrefall.
8. Ffalr Nadollg Rhanbarthol Merched
y Wawr yng Nghaernarfon.
12. Partl Nadollg Hanoed Llanrug.

21.
22.
23.
24.
25.

Bach 0 oedran (6)
Rhwystr (6)
Adfywiad (6)
Ni feddaf Ie ... ohono" (5)
Ceisio dal (4)

ATEBION CRoeSAIR

RHIF 34:

AR DRAWS:
1. Blawd. 6. Priod. 8. Reser. 9. Argae.
10. Ysigo. 11. Symud.
12. Lli. 13.
Loetran.
17. Gwe.
18. Eog. 20.
Dwyrlin.
24. Si. 26. Barwn. 27.
Gwawr.
28. Teios. 29. Vsgall. 30.
Rownd. 31. Ennyn.
, LAWR:
1. Brlwddeg. 2. Amgyffred. 3. Drnel.
4. Y Slmdde. 6. Pryder. 6. Illth. 7.
Diogl. 14. O.r. 15. Tol. 16. Newyddion
19. Gwell s~n.21. Vsbryd. 22. Atregu.
23. Nantlle. 24. Segur. 25. Carw.
Ni dderbyniwyd cynnig cywlr 1
Groesair Rhif 34
Cyfrifir y lIythrenn.u eanlynol fe' UN
lIythyren: CH, DO, FF, NG, LL, PH,
RH, TH.
Gwobr 0 £1 i'r ateb cywir cyntaf 8
dynnlr wedi i', holl gynigion ddod I
Ilw.
Anfoner y cynigion fel arte, ,:
Myrddin Owen,
32 Stryd Flwr,
L'anberis.

15

'Dydi pethau ddlm yn mynd mor
esmvwth 8g arfer l'n tJmau pel-droed,
8C efallal'n wlr mal svlwadau ffraeth
gohebydd
lIeol y , Cymro' (yn fy
nghyhuddo I 0 gael am.r rhy braf)
sydd wed I rhoi'r 11nx' arnynt. Mae'n
wlr fod y ddau dlm vno, 0 gwmpas
pen tabl y Gyngrhair, ond am y tro
cyntaf era blynyddoedd
mae timau
erelll,
sef
Mountain
Rangers
a
OIaernarfon, yn hawlio au lie ar vr un

OL
A, 61 cyfnod

ddeugain mlynedd,
daeth y tlysau a welir yn y darlun,
set tair cwpan hardd, yr wythnos
diwethaf, yn 61 i feddiant Ysgol
Brynrefail.
Llawenydd
sy'n
gymysg 8 pheth digalondid
er
hynny, fu'r derbyn, gan mai'r
trasiedi a ddaeth iran
teulu 0
Lanberis fu'n gyfrifol
am yr
achlysur.
Eiddo
Oilys Price,
Islwyn
House, Llanberis,
oeddynt
yn
wreiddiol,
ac fe'u
henillwyd
ganddi ar gaeau chwarae'r ysgol
pan yn ddisgybl yno yn y cyfnod
o 1935 i 1939. Rhyw dipyn 0
domboi, yn 61 pob hanes ydoedd
:l bu ei gyrfa yn yr ysgol, yn
lcademig ac ar y cae chwarae'n
hynod 0 lewyrchus. Methais dod
o hyd j'w record academaidd yno,
.,nd mae'r ffaith iddi gael ei
derbyn
i'r Coleg Normal j'w
hyfforddi fel athrawes yn tystio
nad ar y caeau chwarae yn unig y
bu'n gwario'i hegni.
Erys
cofnodion
o'r
holl
gyfarfodydd
mabolgampau
en
1933, yn ddiogel yn nwylo Die
?arry, yr athro ymarfer corff
presennol, ac wrth fodio drwy'r
rhain hawdd yw gweld $ut y
claeth y tlysau'n eiddo iddi.
0

a

Yn 1935 el henwi'r gyntaf, yn
3nnill y ras dros 80 lIath, y ras sgiplo, y
·as datws, (beth bynnag oedd honno!)
3'r naid uchel I'r genethod lau, Daeth
,efyd yn drydedd yn y ras dalr coes,
(nghlwm wrth Anna Lewis. Daeth
{r holl bwvntlau a enillodd l'w thy, sef
A

ceca.

Elldlr, a'r Vlctrlx Ludorum lddl yn e;
hail fl'NYddyn yn vr ysgol.
NI fu'n lIawn mor IIwyddiannus
yn 1936, ond enillodd eto'r naid
uchel,
y res dalrcoes
(efo'r
un
bartneres) a daeth yn drydedd vn y ras
'00 lIath. Yn 1937 a 38 y hi oedd orau
ar y naid uchel, y res sgipio a'r ras
deircoes. Yn 1939 daeth y Vlctrix
Ludorum
lddi eto drwv rinwedd
y P'NYntiau a gasglodd yn ennlll y ras
100 lIath, y ras daircoes, y ras 220
lIath, y ras sglplo a'r naid uchel, ae ar el
blwyddyn olaf yn 1940, y hi, ar
01 ennUI el chystadlaethau arferol fu'n
derbyn y cwpan ehwaraeon fel capten
ei thy ar ran Efldlr.
Tra'n ddlsgybl yn yr ysgol, oddeutu
deunaw oed, daeth damwaln dlgon
diniwed yr olwg I'w rhan. Dlsgynnodd
oddl ar gadair yn ej chartraf, ac er I'r
briw yn ei hoehr barhau ;'w phoenl 0
dro I dro nj roddwyd fawr 0 sylw iddo.
Yna, tra'n fyfYrwraig ar ei hail
flwyddyn, yn y Normal, credir Iddo
drol'n TB arnl, ac yn ysbytv Gobowen
y bu farw o'r aflwydd, ynllances ugaln
oed.
Bu'r tlysau ym meddlant ei mam
hyd at flwyddyn yn 01, pan fu hlthau
farw, a'u hewyllyslo I Mrs Owen, Bryn
Ifor, Uanberis. Oymuniad Mrs Owen
yw y dylent gael eu dychwelyd I'r
ysgol, ac iddi hi mae dlolch y Prifathro,
yr athrawon a'r plant am gwblhau'r
cylch yn hanes Dltys Price a'r ysgol.

Mae Llanberls allan 0 Gystadleuaeth
cwpan Gyfryngol
Gogledd Cymru,
colli I Fethesda yn all chwarae'r all
rownd, ond erys dlddordeb y ddau
91wb yn Y Cwpan lau; buddugoliaeth
hawdd 0 10 gol I 2 I Lanrug dros Sliver
Bay, 0 Sir Fen ac I Lanberls dros
Shotton Youth (gwaler lsod.).
Yn y Gynghrair, un pwynt ddaeth i
Lanberis , o'r Oval yn au g6m vn erbyn
ail dim Caernarfon, ond y Sadwrn
diwethaf (27.10.19) yn y Cwpan lau
'doedd dim amheuaeth 0 gwbl am y
eanlyniad.
Llanberis 5 Shotton Youth 1
11m ieuanc - pob aelod vnddo dan

ugain -oed - a gem plant yn erbyn
dynlon oedd hi fel y dig'NYddodd
pethau. Yn wir, '''NY'n tlwr fod march
hynaf Ole Parry, un 0 chwaraewyr
Llant>er yn hyn na hannar hogla
shorten. 'Doedd dim slawns ganddynt,
rtm a 9Ur'NYd ym mhob agwedd o'r
gem; ac yn wlr prlf ddlddordab lIawar
o'r 9'NYlwyr am gytnodau
helaeth
oedd dyfalu ystyr y lIythrennau TSB
oedd ar eu crysau noddedlg. Daeth
TIm Slo' Bach, Tim Smalio Bach 8
Th'im Sala'r Bencampwriaeth yn agos
i'w gwobrwyo.
lwan Evans, John
Pritchard,
Elnion
Holland
(2), 8
Ray Harding fu'n gyrru'r wers adref.
Gem gyfartal a Mountain Rangers a
cholll yn erbvn Caarnarfon Utd. oedd
hanes dwy gem gynta'r mis I Lsnrug,
ond yn au talr olaf, a Ole Owen wed!
dychwelyd i S90rio saith gwaith daeth
buddugoliaethau
yn erbyn Pwllheli a
Silver Bay. Y Sadwrn dlwethaf gwnaed
path argraff ar dabl y Gynghrair a
deeth dau bwynt Iddynt gan ail d1m
Caernarfon, Peter Roberts a Die Owen
(2) yn sgorlo.

TABL Y GYNGHRAIR
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Mountain Rangers
Llanrug
Caernarfon Reserves
Llanberis

11
12
12

9
8
6
6

9

CYF COLLI

,

2
4
3

OB YE
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1
2

33 13
32 16

19

2

30 18
28 9

o

18
16
15

DILYS PRICE 1922-1942

TLWS ARALL I DDEINIOLEN
Yn dilyn eu IIwyddiant y tymor diwethaf yng nghystadlaethau'r clybiau
ieuenclid, cyflwynwyd Tarian Rhanbarth Gorllewin Gwynedd i Glwb
leuenctid Deiniolen gan y Swyddog leuenctid Rhanbarthol, Mr Richard
Parry. Yn y lIun gwelir rhai 0 aelodau'r clwb gyda'r tlysau a enillwyd yn
ystod y tymor. Aeth tim tenis bwrdd merched hynaf y clwb ymlaen i
gynrychioli Gwynedd yn Cymrusports yn Aberfan.
Yn y Ilun gwellr Mr Parry'n cy"wyno'r CwPanj Marion Williams. M86 Mr Gwllym
Owen, (Bert), arweinydd y Clwb yn sefyll 8f y chwlth.

~

.

LLANRUG UNITED - TIM Y DAUDDEGAU
:>aeth IIYthYr I law oddl wrth Mr W.O.
Njlliams (Now E.B. fel y cafals
)anlatid J'w alw) 0 lanberjs yn enwl'r
len dfm pil~roed
a ddangoswyd yn
Eeo'r mls djwethaf efo Castell Bryn
3ras yn y cefndlr.
Yn sefyll o'r chwith i'r dde: Mr
3ertle Williams, Llew Evans (Cwm),
)tewart (Caergybl), WII Jones Bwlch
(CWm), a Teddy Buck (Llanberls).
Yn yr all res: Dafydd
Davies
(Llanberis), Now Mor (Caernarion),
:Och Bach Brynrefall (Wit Edwin oedd

ei enw).
Ahes Flaen: Hugh Parry (CWm),
Hugh Daniel Williams (Cwm), Walter
Jonas (Caernarfon),
Harry Williams
(Cwm), 8 Wit John Davies (Llanberis).
[neb 0 Lanrug syfwerl}
Cred Mr Williams mai 8r achlysur
ennlll
Pencampwriaeth
GwyrfaJ
y
tynnwyd y lIun, ond nl VWddys yn
jawn yr union fl'NYddyn. Y maent 011,
ar wah§n I Dafydd Davies a Choch
Bach Brynrefail (sydd ar hyn 0 bryd yn
yr America) wedl eln gadael.

Yn dUyn fy apel y mis diwethaf am
yehydig 0 hanes Clybiau Snwcer.
Dartiau a Badminton yr ardal daeth un
c)'franiad i law, lief gwei thgareddau 'r
mls 0 Glwb Snwcer Llanrug, drwy taw
Clive Griffiths. Fy molch iddo, a
gobeithio y bydd yn anfon pwt yo
fisot 0 hyn allan.
Bte mae'r g\\'eddiU ohonoch? 'Dyd\v
i ddim yn addo cynnwys YT oU o'ch
eynnyrch yn fisot, mae'n dibynnu'n
hollot ar y gofod ar gael. ond sicrhaf
chwi i gyd eich crybwyllir os daw'r
wybodaeth i lav. .
Mae 'Duon' y Clwb yo adran A.
Cynghrair Bangor a'r eylch, ae yn
hanner ucha'r tab!. Yn ystod y mis
daeth 5 buddugoliaetl
.·'ot gan goW

ond
un.
Eu chwarae\vyr
mwyaf
U\vyddiannus fu Tony Srobyn a John
Parry, ae mae'r ddau ynghyd a Keith
Jones a Clive drwodd yn ail rownd y
Beneamp\vriaeth Unigol y Gymghrair.
"'1ae John a Clive hefyd yn ail rownd
y gystadteuaeth i barau.
Mae'r gleision ar eu tymor cyntaf yn
adran B, a hyd yma ni choUasant yr un
gem. Mae pob aetod o'r tim hyd yma'n
ddiguro yn y eystadlaethau
sengi a
d~'bl; enillwyd dwy 0 gemau'I mis
ganddynt gao ddod yn gyfartal yn y
gweddill ae maent yn ail rownd dwy
gwpan.
Beth \vnaethoch chwi yo ystod y
mis, gtybiau Deinioten a Bethel?

