ANRHYDEDDU MRS MARREN
- gwerthfawrogiad y Parchedig Dad P. McNamara
P. McNamara.
Nos Fercher,
Rhagfyr
19, rhoddwyd
un 0
anrhydeddau pwysicaf yr Eglwys
Babyddol i Mrs Chritine Marren,
PIas Eryr, Deiniolen. Derbyniodd
yr anrhydedd Pabaidd a elwir yo

Tanlinellwyd

RHIF 45

CHWEFROR 1980

Pris: 12c

GWASG GWYNEDD
WEDI NE D AEL WYD
Ychydig cyn diwedd y flwyddyn cododd Gwasg Wynedd eu pac a
symud 0 bentref Nant Peris i ffatri barod ar gyrion Caernarfon.
Clywsant yn gyntaf am y symudiad tua dwy flynedd yn 61 ond
oberwydd un peth a'r llall, ni chwblhawyd y gwaith byd yn
ddiweddar.
Er iddi fod yo gartref i'r Wasg am yw y gallant gyflogi rhagor yn y
saith rnlynedd, ni fu'r hen ysgol yn y dyfodol.
Nant crioed yn ddelfrydol ar gyfer y
Drwg gennym weld diwydiant
gwahanol agweddau o'r gwaith
sy'n ffynnu yn gorfod gadacl yr ardal
argraffu. Gyda'r cynnydd diweddar
hon ond ar yr un pryd diolchwn nad
yng ngwai th y Wasg daeth prinder lle oes neb yn yr achos hwn vn colli ei
yn yr adeilad hynafol yn broblem
swydd nac yn gorfod symud yn bell 0
amlwg.
gartref.
Yo yr adeilad newydd, sy ar ystad
Wrth ddymuno'n dda i Wasg
ddiwydiannol Cibyn ger Caernarfon,
Gwynedd yn eu cartrcf ncwydd rhaid
mae ystafelleodd pwrpasol, digon 0 dwcud mai peth anodd iawn ini yn yr
le storio, llawr eang ar gyfer y Eco fydd dygymod a'r ffaith nad
peiriannau
diweddaraf,
nenfwd
ydynt bellach yn gweithio 0 fcwn bro
uchel yn ogysral a nifer 0 agweddau
y papur. Ond er gwaethaf y pellter
eraill sy'n gwncud amgylchfyd y daearyddol
bydd y berrhvnas
gweithwyr yn fwy pleserus, Mae rhyngddorn yr un mor glos ag o'r
wyth yo gweithio yng Ngwasg
blaen.
Gwynedd ar hyn 0 bryd a'r gobaith

yn arbennig ei
gwasanaeth hir a gerthfawr dros
addysg Gatholig, ac y mae hynny'n
golygu yn anad dim yr help mawr, y
mac hi, fel un o'r Rhcolwyr, wedi'i
roi dros gyfnod 0 40 mlynedd iysgol
y Sautes Helen, Cacrnarfon. Gan fod
Mrs Marren yn gweithio'n dawcl bob
amsery mac hi'n anodd manylu, ond
gall y rhai a chanddynt gyfrifoldeb yo
yr ysgol dystio mor effeithiol ar bob

Pro Ecclesia et Pontifice yn EgJwys
y Santes
Fair,
Caernarfon.
Offrymwyd yr Offeren gao Mgt.
Hannigan V.E., a gynrychiolai'r
esgob. Rhoddir yr anrhydedd ar
ffurf medal y Sanctaidd Groes.

lefel ocdd ei gwaith.
Er bod yr agwedd hwn o'i gwaith
wedi cael sylw arbennig, gwyr pawb
nad yw ond un o'i gweithgareddau yn
y plwyf. Ac fe Wyf bobl Deiniolen a'r
cylch hefyd m.a.igwir wraig y fro ydi
Mrs Marren, sydd yo ymddiddori ar
hyd y blynyddoedd ym mhopeth a
fyddai er lles y bobl y dacth hi i fyw
yn eu phth. Mae'r anrhydedd yo
cyrnryd sylw 0 hyn oll.

-

Mrs Marren gyda'r dystysgrif e'r fedll/ a dderbyniodd.

-

APEL AM ARIAN A
GWEITHWYR

Ysgol~nt - c.nfflf y We.g em 7 m/ynedd.

Mae Ptoyllgor y Ganolfan Gymdel thasol yn N einiolen yn apelio'n daer am
uieithuiyr i ymgytnr),d d'r guxnth 0 addasu seler ysgol Guiaungynfi i'w
gwneudyn Ganolfan deilumg i'r pentre]. Bydd Mr Emrys WY11Jo,tesyn
gyfrifol am yr addasu. IWae'r syniad yma ar )' gweili ers 1947 a chydag
ymroddiad g'"t.J"tirfoddoiwyrlleol gaLLy breudduiyd ei unreddu yn [uan. Mae
apil hefyd am arian gall dngolion, a rhyunm gyda syniadau am
uieuhgareddau i godi anan, rhoddion oddi umh blant y fro sydd ar llyn 0
btyd )'n byus meum mannau eraill. Galluxh yrru eicb cyfraniadau i'r
Trysorydd, Mrs Gwen Hughes, Guiynd», Rhuuen, Demiolen neu g)'sylltu
d'r Ysgrifennydd, l\ttr Dofydd Lloyd Hughes, Y Parch. Trevor Lcuns yui'r
Cadeirydd, ac mae l l ar y pwylLgor yn cynn~'s 3 c)'nghorydd, Z reolwr
.,-,sgola 6 cynrycJlio/)'dd 0 wallanol/udiadau.
B),dd neuaddyr ysgol_vll rhan o'r gallolfan ac mae cynlluniau ar y gu)eill
i_vchu)anegu ac y seier. Amcangyfrif o'r gose addasu flwyddyn yn at oedd
£10,000. Beth amdani bobl Delniolen - pawb a'iysgwydd dany baich!

Un o'r ystafe//oedd yn y cartref newydd yng Nghaernarfon.

Rhai 0" gwirfoddolwyr y tu a//Bn i'r ysgol.

CYTHRAUL PEL-DROED

CHWEFROR 1980
Argfeffwyd gen Wesg Gwynedd
Cibvn, Casrnsrfon
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas GelfyddydtJu
Gog/edd Cymru

SWYDDOGION
A GOHEBWYR
GOLYGYOD
NEWYDDION
CYFFREDINOL: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051 )
GOLYGYDO ERTHYGLAU:
Arwel
Jones,
Gwan-y-Wawr,
llanrug
(C'fon 3719)
GOLYGYDD
NEWYDDION:
Tony
Elliott, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun.
GOLYGVDD CHWARAEON: Oafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun.
TREFNYDD
NEWYDDION
YSGOlION:
Iwan lloyd Williams,
Bryn Idris, llanberls (llanberis 515).
DYDOIADUR Y MIS: Miss Jane
Morris Blodwel. 061 Elidir, llanberis
(llanberis 220 1
FFOTOGRAFFWYR:
Ifan Parry,
Morwe Ceunant ,Waunfawr 321).
Gwynoaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug IC'for' 4669).
TREFNYOO HYSBYSEBION.
John
Roberts Bedw Gwynlon, Llanrug.
TREFNYOO
GWERTHIANT:
Ian
Pierce. Swyn-yr-Awel. Llanrug (C'fon
3776).
TRVSORYOO: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Oelniolen.
I
TREFNYOO GWERTHtANT
POST:
Mrs M. Evans. Lloe. Llanrug (C'fon
3227

i

GOHEBWVR PENTREF': Dyme'r bobl
I gysyl.ltu a nhw yn elch ardaloedd'
BETHEL. Geraint
Elis, Syeharth
(Portdlnorwic 726)
BETWS GARMON:
Mrs Brenda
Jones, Bryn Teg,d (Waunfawr 294)
BRVNREFAIL: D.G. Ellis, Gweledfa,
Brynrefail (Padarn 223)
CEUNANT:
Ifan Parry, Morwel
(Wau nfawr 321)
CWM-V-GLO: Dafydd Price, Ty Capel
(Llanberis 550)
OEINIOLEN:
Meirion
Jones,
Minafon Clwt-y-bont (Llanberis 452)
OINORWlG: O.R. Williams. 2 aro
Elldir (Llanberis 671)
LLANBERIS:
Mrs Sian Thomas,
Foelas, Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS: T.J. Roberts, llys Awel
LLANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN:
Leslie Larsen,
Llygad yr Hau I (Llanberis 533)
TAN-Y-COED:
Miss
Megan
Humphreys,
4 Tal Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
TREFNYOO
PLYGU:
Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNYDO
BUSNES:
Goronwy
Hughes, Eithi nog, 14 Afon Rhos,
llanrug.

Y RHIFYN NESAF
Allan:

CHWEFROR28
DeuDydd i law
y Golycyddion perthnasol

CHWEFROR 20

2

Ann~l Olygydd,
ychwailh eich awgrym, nad yw fy
Caniatewch , mi, drwy gyfrwng y
addysgyr hyn a ddylaifod,/rtw 0 gwbl
dudalen hon, ymateb i lythyr di-enui
imi - i bob un ei Jam ac i bob bam ei
"Cef1WgttJr Ptl-droed Bro'r Eco' yn
llafar, dduieda'i - yr hyn synfy mlino
e in rhifyn
dvui e t h af , a c a yu,'r ffa.th nad oeddeck yn ddigon 0
ymddangosodd yn ddiweddaraeh yn y ddyn ; arwyddo eich llythyr. Onid yn
Faner. Nid ustun trafod yn yr ardaI eln GyJarfod Cyffredinol y dylech [od
hon yn unig yw ei sylwadau angharedig wedi codi materion o'r fath? Wyneb yn
bellacb ond, mi ofnaf, gondemniad 0 Wyneb? Cans nl fuasum yn tich
Eco'r Wyddfa, neu 0 leiaf ran ohono, adnabod petaum yn baglu trosoch, er fy
i'w ddarllen ar aelwydydd Cymru mod.vn rhinweddfy swydd,yn gwybod
gyfan.
eich emu a'cb cyfeinad. Fel y
Ni cheisiaf fy amddiffyn fy hun, Jel gwyddoch, 'rury'n berffaitk siwr, nid
Golygydd Chwaraeon, o'r honiadau a oes hawl cyfreithiol gen i na neb arall
wnaui, ond ar fy ngwir ni tam yn i'w cyhoeddt, er fy mod yn ysu am gael
ymwybodoL enoed fod tuedd wa'r un gwneud.
clwb na'r llall ynof Os perthyn yr elJen
Hwyrach rnai amaf t mae'r bai, and
lelaJ 0 wtr i'r cyhuddiad,
yna
mae llYlhyrau dt-enw yn eodi eyfog
ymddiheura/ yn llwyr - metluzis yn fy
arnaf Gweichredoedd
caehgiaidd,
swydd fel sylwebydd
niwtral.
di-asgwrn eefn ydync, ac nl welaJ yr un
Adroddiadau M rD. W. Thomas 0 cy[uzwnhad i'w cynneys mewn papur
Lanrug a Mr Eurwyn Thomas 0 na chylchgrawn o'r un mach. Os nad
La nb eris (crefn y wyddor!) yw'r
yw'r llythyrwr yn fodwn cysyllcu ei enw
mwyafrif
o'r cynnwys
misol, y a'l fam, yna nid yw'r farn honno'n
cyfwyniad ac ambell ddiweddglo yn haeddu ei darUen.
unig a berthyn
imi bIe mae pil-droed yn
Edrychaf ymllUn, "Gefnogwr Bro'r
.
y cwesllwn.
Eeo", ac eich gweld yn ein Cyfarfod
Er hynny, 'rwy'n amaU hawl foesol Cyffredinol nesa/; h~rach yr hoffech
t'Ce/ogwr Pel-droed Bro'r Eco" i'm yno gael etch echol yn Olygydd
barnu lei gohebydd. Dylai 'lcybod nod Chwaraeon yn fy lie i, wedi'r cyfa1l, y
newyddUldurwyr proffesrynoi ydym ar cwbl mae'r su"dd yn ei olygu yw
fwrdd yr Eco, ond ama(uriaid
gwaiclz caled, di-ddl. dt-ddiolch, er
dibro{Uld sydd d'u hunig ddtddordeb
m'lcyn rhoi'r cyfle ieraill )'mosod amoch
mewn cyflwyno'r Gymraeg ysgrifenedig
- y~' ddi-enu.'.
i aelwydydd yr ardal. Bendith tad t
Diolch. M r Golygydd, am ganiarau i
chwi gyfalll, peidiwch a defnyddio fy mi lygru mwy na'm c)iran arferol oofod
erthyglau "coch a gwyn" i fel esgus t Eco'r mis hwn.
go/Ii amynedd a'r Eco - peidiwch d
Yn gy'lvi r iawn,
gosod yr iau h01lno ar fy ngwar
Dafydd E'i..an.~.
Ni achosodd eick cyhuddiad, nae
HER [DDARPAR
ATlfRAWO/\'
YR WY1'HDEGAU
Annuryl I euenctid,
Er bod llawer 0 san am bnnder
swyddi 1 athrawon, mae'n edT)leh }'"
debyg y bydd yna brinder athrau.'on
dwyielchog yn y dyfodol. OS _V'll. 'r
Gynlraeg iflynnu rhaid cael arhrawon
duryieithog da, a dyma'ch cyfle. Yng
Nglzoleg _v Dnndod ceweh ddilyrl
cyrstau Diploma Addjlsg l..lweh a gradd
B .Add. gan arbenigo me'll.!1lA dd_).'sg
Ddwyieichog - KTadd newydd gyfJrous
wedi'lzhrefnu'n arbennig ar gyfer d~vsgu
yng Nghymru. Mae j'ma her I eln ymalebwc}, iddt.
Neu fe ellwch ddilyn gradd B.A.
envy', Gymraeg gan gyfuno astudiaeclr
o Lenyddiaech Gymraeg, Hanes G:vmru
ae Addysg Crefydd - sylJaen da ,f_\!nd
ymlaen am gwrs pellach i' ch cymh7VYso
ar g_v/er amrywiol
swyddi yng
l'\[ghymru.
Mae', Coleg yn cynrrig Llely mewn
neuadd I bob myfyriwr; awyrgy/c/z
Gymreig mewn Coleg a threJ bwysig yn
y Gorlltwin a gofal staff fydd ti
dlddordeb ynoch fel u1llgollon.
Fe gewch fanylion pellach ond i chi
anfon at y Cofreslrydd yn y Coleg.

Yn gywir,
K.Mansel J. Jones,
Pn/athro,
Coleg y Dn'ndod,
Caerfyrddin

Annuryl Olygydd,
Ysgrifennodd fy mrawd, Wilf A.
Jones i'r Eco ddiwedd y flwyddyn yn
deud fod mam yn anfonyr Ecoiddo o'r
F achuien. Ers hynny mae wedi cael
llythyr gan deulu 0 Birmingham a fu'n
yn bywyn Nhy'nyFaw1Wg,
Dinorwig
flynyddoedd yn 01 (1915), byddai'n
mynd r'r ysgol efo mam. Yr wyf imuJu
rwanyn anfon llun 0 mam, Mrs Kane
Jones, Bryn Bella, Fachsuen a finnau,
ei merch, Beryl, fy mab i, Colin, a'i
ferck fach, Gan obeuhio y cynhwyswch
ef yn yr Eco er mwyn i'r teulu 0
Birmingham gael ei weld. Mi fydd
mam yn 83 mlwydd oed mis nesaf.
Mae'n byw yn y Fachwen erioed a'i
theulu t gyd 0" blaen. Bydda] innazln
mynd i'r Fachwen bob dydd Sadwrn.
Pob lux i'r Eco, mae'n diddon
llawer at hyd a lied y byd.
Yr eiddoch yn gywir,
Beryl Shields,
35 Conway Road,

COFIO

LLANRUG

Atlnzeyi Olygydd,
Ann'WYI Gyfaill,
Dlfyr oedd gweld lluniau 0 Ysgo[
A fyddech mar garedig a roi'r 11)llhyr Llanrug yn y Indegau, a llawer 0
tsod )'n etch papur bro.
atgojion a ddaw yn 01 i mi wedi gadael y
Mae Ysgol Borrhygest _vn daclllu ei pentre ers 1949.
chanmlu."Yddianc ar [onawr 13, 1980. O! rwy'n cofio'r ardal d wei
Bydd.v dachliadau y11 cael eu cynnal yn
A 'rhen bentre bychao clyd;
_vslod yr wychnos
Mal 12-19
A rwy'o coDo'r dyddiau dreuliais
Yn yr ysgol yn Uanrug.
Cynh_YTchlrpial arbennig gyda llun yr
Sgwar y Post ar bwys y Capel.
ysgol )'n ei ganol a llu1Ziau 0 ddeuddeg
Ar nOSODocr a'r ser uwehbcn,
llong o'i hamgylch -llongau a g%dd
Ninnau'r hogiau yo geUweirus
i!U JUJdeiladuytn Mhorthygest vn.vsrody
Ar bwys Garage Sine D.M.
ganrif ddiu.JethaJ, ILongau tnwog Jel
'Amanda',
'Pride
of Wales' a Cofio am y bysus ehwarel
A swn traed yr hoelion mawr.
'Fleclwing'. Os yd_vch eisiau arcllebu
Llawer hwyJ a sbri y caban
piac an/onu.'ch £5 ,'r pnJachro Y" }"
Sydd fel breuddwyd imi nawr.
ysgol. 1,000 _vn unig a g)!nhyrchir gan Estron wyf yn awr i'r ardal,
Cra/lCencre Cymru, Porchmadog. I'l,
Ac i lawer yo y LIaR;
fyddwn ).'n eu hanfo" drwy'r post.
Llawer ffrind a'u beowau aonwyI
Cytlhyrchzr mwg he/yd am £1.50 a
Dan y gro ar bwys Bryn LJan.
blwch llulch am 75c. Gobeilhlr eael Ond pwy W'jr na chaf rhyw ddiwmod
ll~lfiYrl a/Ian 0 hanes yr }'sgol. B.vdd
Hel y Ilus ymysg y gntg,
elw'r hoil werlhianl yn mY1ld I gro1lJtir A cbael bwthyn i ymddeol
Ger yr ysgol yn Llanrug.
ysgol.
Yr eiddoch,
CorlOn gorau,
Aiun Robercs (Prifazhro),
Walter Jones (Pare gynl),
26 Nantyglyn,
Ysgol Bonhygesl,
Cyffardd Llandudno.
Borthygesl.

RHODDION
Diolch
i'r canlynol
am eu
cyfranJadau hael tuag at y gOSl 0
gynnal yr Eco.
£1 : Mrs A. Roberts. Fellowfield,
Manceinion;
Mrs Enid Jones.
Talysarn; Mrs Nan Owen, Rhes
Efrog, Llanberis (dychwelyd ei
gwobr croesair).

£3.00: Jennie Davies, Uangeitho,
Rhodd er cof am ben-blwydd Owen
Wyn gynt 07 New Street, Cwm-y-gto
oddi wrth ai chwiorydd.
£2.00: Meurig Owen, Lewisham; Mrs
Beti Rees Evans, Ltanbelis.

£2: E. Jones, Trelawnyd.
£1.00: Ronnie LI. Williams, Leicester;
Di-enw, Llanrug; Di-enw, Lloegr;

-

NBERIS
NOSON GOFFI - Nos Wener,
Chwefror
22, yn y Ganolfan
Gymdeithasol cynhelir noson goffi
gan staff Canolfan leehyd y pentref.
Defnyddir yr arian 8 gesglir I brynu
offer nawydd i'r ganolfan iechyd, a
fydd er 1165pawb.
Deweh yno'n lIu i gefnogi I
YMDDEOl - 'Roedd dydd Gwener,
lonawr 18, yn ddiwrnod trist iawn i
aelodau staff y Ganolfan lechyd, pan
y ffarweliont A Mrs Annie Wilson
Jonas (Nanan fal yr adnabu pawb hi).
Mae Mrs Jones wedi ymddeol ar 01
naw mlynedd yn ei swydd.
Dymunwn
iachyd da a phob
hapusrwydd iddi.
YN GWElLA - Da yw deall bod Mrs
Jennie May Jones, 3 Maes Padarn
wedi dod adref o'r ysbyty ac wedi
gwella yn dda.
Dymunir adferiad buan i Mr Peter
Angel, Rhes Faenol sydd ar hyn 0
bryd yn yr ysbyty yng Nghaernarlon,
hefyd Mr Eric Roberts, Rhes Minafon,
yntau yn yr ysbyty.

CLWB
METHEDIG
ERYRI
Cynhaliodd y Clwb uchod wledd y
Nsdolig yng ngwesty llyn Padarn ac
yna y cafwyd y cinio gorau gafwyd
erioed. Cymerwyd y fendith gan Mr
Oswyn Rees, Swyddog Rhanbarth
Arlon o'r Gwasanaeth Cymdelthasol
Meistr
y Seremoni
oedd yr
ysgrifennydd Ted Thomas. Cafwyd
gair hefyd gan y lIywyddes mamath
A.M. Jones SRN, Ardwyn. Ffordd
Capel Coch, llanberis. Ar 01 y wledd
fe gafwyd cyngerdd gan aelodau y
Clwb gyda Mrs Eluned Jones, Rhes
Cae yn cvteilio, ae yr oedd yn westai
hefyd.
Cafwyd canu carotau, eitem gan Mr
John Williams,
3 Rhes Gynfi,
Deiniolen, Mr Alun Roberts Maes
Gwylfa, Mrs Katie Williams, Derwen
Deg a'r cwbl dan arweiniad Mr Ted
Thomas. Dioleh yn fawr i bawb am eu
cefnogaeth i'r Clwb yn ystod y
flwyddyn 1979
Dyddiadur y Clwb.
llun, Ion 8, 15, 22, 29.

MARW - Ar y 5 0 Ragfyr yng
Nghaernarfon
bu farw Mr Owen
Roberts, yn 80 oed. 'Roedd yn un a
fechgyn mwyaf adnabyddus yr ardal,
ae er ei fod wedi symud i fyw i'r dre,
deuai yn 01 i'r ardal i ymweld A'i
chwaer Miss Bessie Roberts, Stryd
Truenr, yn gyson iawn. 'Roedd
ganddo ddiddordeb mawr yn Eglwys
Sant Padsrn, ae hefyd gyda ehlwb yr
henoed yn y dref.
Cydymdeimlwn
A'i weddw
a'r
teulu yn eu profedigaeth.
Yng Nghapel Gorffwysfa ar y 1 a
lonawr
cynhaliwyd
cyfarfod
angladdol i Miss Morfudd Evans,
gynt 0 Stryd Slarlot, a fu farw yng
nghartref ei nith, Mrs Eurwen Wigley,
Y Borth, Ynys MOn. Gwasanaethwyd
gan y Parchedigion Marcus Robinson
ac Idris Davies.
Un a gymeriadau annwylaf yr ardal
ydoedd Miss Evans, wedi dilyn ei
gyrla fel athrawes babnod 8r hyd ei
hoes, ae wedi annwylo ei hun i
ugeiniau ar ugeiniau a blant bach yr
ardal.
Nid yn unig yn yr ysgol leol yr
ymddiddorai ei hun gyda phlsnt, and
yn y gobeithlu bob nos lun, ac yn yr
ysgol SuI, ar bnawn Sui, ae fe
adwaenid hi gan y plant ond fel 'Anti
Morfudd'.
Cydymdeimlir a'r teulu all yn eu
profedigaeth.
Ar 61 blynyddoedd 0 waeldd, wedi
ei ddioddef yn dawel a dirwgnach, bu
farw Mr Alun Williams, Rhianfa. Fel
Alun Pies Coch y byddai pawb yn ei
adnabod -ae 'roedd yn fawr ei barch
gan bawb o'r ardalwyr. Collodd fab
yehydig wythnosau yn 01 - bu colli
Glyn yn ergyd drom iawn iddo.
Ein cydymdeimlad
dwysaf i'w
weddw
a'j fab John
yn eu
profedigaeth.
Yn yr ysbyty ym Mangor bu farw
Mrs Elln Evans, Fflatiau Maes Padarn.
Gwraig d8wel, bob amser yn barod ei
chymwynas, ae yn hynod ffyddlon yn
y capel.
Estynnwn ein eydymdeimlad
i'w
mab Mr Elfyn Evans ae i'w chwaer
Mrs Idris Morris.

DIOlCH - Dymunwn i ar ran ein
mam, Mrs Beti Reea Evans, Rhes
Minafon ddiolch yn fawr iawn i'w
chyfeillion
a'i ffrindiau
yn Rhes
Minafon a Ffordd Capel Coch am eu
caredigrwydd
ac am ugeiniau a
gardisu ae anrhegion a dderbyniodd
ar ~I ei damwai n ar y ffordd sr Ragfyr

GWERTHU PASt - lleng Frenhinol
Brydeinig.
Fe werthwyd
gwerth
£210.65 a babiau yn Llanberis a'r
cyleh ac y mae y Trefnydd, Mr Hugh
Griffith, 7 llainwen Isaf eisiau dioleh
i'r rhai a ymgymerodd A'r gwerthu,
prynu a dosbarthu.
Hefyd fe gafodd raffl fawr Nadolig
ei thynnu nos Fawrth, Rhagfyr 18.
Oiolch yn fawr am gefnogaeth yr
arda'. Mae lie i gyn-filwyr
ddod
ymlaen yn enwedig a Gwm-y-glo gan
nad oes neb ar y Pwyllgor Gwaith
oddi yno.

Rhagfyr 17 buom yn canu carolau 0
dan arweiniad Mr Richard Jone •.
Hwyl ardderchog ar y canu, a phawb
yn mwynhau te a mina peis er y
diwedd.
lonewr 7 cynhaliwyd
Cyfarfod
Gweddi dechrau'r f1wyddyn a dan
ofal chwiorydd yr eglwysi. Nason
fendithiol iawn.
LlONGYFAACHIADAU -I Miss Fiona
Jones, Ael-v-brvn, 17 Stryd Newton,
am fad yn IIwyddiannus
yn ei
harholiad piano gradd 4. Mae yn
dysgu gyda Miss C. Williams,
Summer Hill.
CARNIFAl - Cynhaliwyd
Cyfarfod
Cyffredlnol Blynyddol y Carnifal nos
lau, 13 a Ragfyr 1979 yn y Ganolfan
Gv m d e i t h a s ot . Derbyniwyd
Mantolen 1979 gan yTrysorydd ae fe
ddangosai elw a £2.655.15. Mae'r
arian yma wedi ei fuddsoddi yng
nghronfa'r Carnifsl tuag at ehangu'r
Ganolfsn Gymdeithasol, ae fe saif y
Gronfa ar £6,803, heb logau 1979.
Diolchodd y Cadeirydd i bawb am
ymdrech mar ardderchog.
Etholwyd
y canlynol
yn
swyddogion am 1980.
Llywydd:
Mr Meurig
Evans;
Is-Iywydd:
Mr leuan Ellis Jones;
Cadeirydd:
Mr Ken
Jones;
Is-gadeirydd:
Mr Lal Jones;
Ysgrifennydd:
Mr Alwyn Thomas;
Is-ysgrifennydd: Mr Cledwyn Jones;
Trysorydd:
Mr Arfon
Phillips;
Is-drysorydd:
Mr William Roberts;
Swyddogion Cyhoeddusrwydd:
Mrs
SiAn Thomas, Mr a Mrs Vernon

Hughes; Trefnydd Padarn Roc: Mr
J.G. Williams;
Trefnydd
Ras yr
Wyddfa: Mr Ken Jones.
Penderfynwyd
fod elw 1980 yn
mynd i Gronfa ehangu'r Ganolfan
Gymdeithasol.
GENt - Ltongyfarchiadau i Helen a
Owen Sharp ar enedigaeth
eu mab cyntaf-anedig
- Gwilym
Edryd. 'Rydyrn yn siwr fad narn 8 taid
- Mr a Mrs W. Roberts, Maes Padarn
wedi gwirioni'n IAn.
Gwirioni'n IAn fu hanes Mr a Mrs
Wilbert Davies. Rock Terr .• hefyd, pan
anwyd au hwyres fach - Delyth Wyn
yn ddiweddar -llongyfarchiadau
i'w
mam a'i thad hithau - Haydn ac Iris
Davies, llanrug.

NOSON 0 ADLONIANT
- Nos
Sadwrn, Mawrth 8 yn y 'Padarn Lake'
cynhelir
Noson
a Adloniant
a
sglodion a chyw iar yng nghwmni
John Ogwen a Pharti Eryri
Tocynnau £2.50 gan Mr Ken James
Jones, 19 Maes Padarn.

lonawr 25 cynhaliwyd noson 'Bingo a
Chyw IAr' Iwyddiannus
iawn yng
Nwesty/r Gwynedd. Cyflwynwyd yr
elwo £48 i Glwb Pel·droed y pentref.
Hoffem ddiolch yn fawr i Mrs Tudor
Owen, Caernarfon am ei rhodd 0
botel sieri a enillwyd gan Mrs Ethel
Williams.
Enillwyr y rafflau oedd: Basged 0
ffrwythau:
Mrs Gwyneth
Jones,
Basged 0 nwyddau:
Mrs Katie
Griffiths,
Potel Sieri: Mrs Nellie
Davies, Tun Ham: Mrs SiAn Thomas,
Tun a Ham: Mrs Emily Harden

CWMNI DRAMA - Nos Sadwrn, bu
Cwmni
Drama
Llanberis
ym
Mhwllglas
ger
Rhuthun
yn
perfformio
ffars
gan
Meirion
Powell,
Rhos, "Twyllo
Modryb Angelina".
Cawsant hwyl eithriadol arni, a brat
iawn oedd gweld neuadd gyfan 0
bobl yn chwerthi n yn ddi-stop am
dros ddwyawr.
Mae'r Cwmni yn perfformio'r
un
ddrama yn Neuadd YSQol Dolbadarn,
Bydd y Cwmni yn perfformio'r
un
ddrama yn llanberis yn y dyfodol
agos, - dewch yn lIu, mae'n werth ei
gweldl
Aelodau'r Cwmni yw Jane Morns,
Myrddin
Owen,
SiAn Thomas,
Gwilym Reea Parry, Gwyneth Parry,
Catherine
Owen, Parch Marcus
Robinson, Ken Morris, Arwel Jones,
y Ficer Gwynfor William •.

4.
Hoffwn ddiolch i'r meddygon fu
mor dda wrthi ond yn fwy ne neb,
Anti Netta, Non, Arthur ac Eifion am
edrych ar ei hOI mor ddirwgnaeh a
sirio!. 'Rydym yn falch a ddweud ei
bod yn gwella yn dda iawn.
Bryn ac Olwen,
(Rugby a Coventry)
Hefyd dymuna Noel W. Jones, 1
Maes Padarn, ddiolch i bawb am bob
caredigrwydd
a dderbynlodd
yn
ystod ei arhosiad yn ysbyty MOn ae
Arlon yn ddiweddar.
YR UROD - Oymunai
eangen
llanberis
a Urdd Gobalth Cymru
ddloleh i Mr Derryl Jones, Y Siop
Goed am ei rodd a foes sioeled tuag
at raftl Nadolig y mudiad.
Enillwyd y raftl gan Mrs Joyce
Jones, 27 001 Elidir, a gwnaed elw 0
£42 ar y fenter.
GWASANAETH
NADOllG
- Yng
Nghapel Gorffwysfa ar nos Sui, 23 a
Ragfyr, eynhaliwyd
gwa88naeth
Nadollg gan blant capeli Gorffwysfa,
Preswylfa, Nant Padarn 8 Chapel
Coch.
'Roedd y gwasanaeth dan ofal y
gweinidog,
y Parch
Marcus
Robinson, gyda chymorth rhal o'r
rhieni.
PLAS PEN GWAITH - Bore'r Nadolig
'roedd
aelodau'r
cartref
mewn
hwyllau
da iawn. 'Roeddynt
yn
dawnsio ac yn canu carolau, a phob
un yn mwynhau ei hun yn fawr iawn.
Yn ystod y bore ymwelodd SiOn Corn
A'r C8rtra, ac roedd ganddo anrheg i
bawb.
Oymuna pawb ym Mhen Gwaith
ddiolch i bawb am eu rhoddion yn
ystod yr Wyl, yn enwedig Mr Francis
Jones, K.J. Jones, a W.R. Jones am
eu help fore'r
Nadolig.
Hefyd
dymuna Mrs M. Williams, ar ran Pen
Gwaith, ddiolch i Mrs Barber, Marcus
St., Caernarfon am ei rhodd a dwrci
i'r cartref.
CYMDEITHAS lENYDDOl
CAPEL
COCH,
GORFFWYSFA
A
PHRESWYlFA - Y gwestai ar Ragfyr
3 oedd Mr Arwel Jones yn siared am
ddylanwad
erdal
llanberis
ar
'Hogia'r Wyddfa,. chawsom wrando
ar ambell gAn sydd erbyn hyn yn
adnabyddus drwy Gymru gyfan. Piti
bod y tywydd mor anffafriol. Oiolch
yn fawr Arwel.

DIOlCH - Dymuna Helen ae Owen
Sharp, 28 Maes Padarn ddlolch i
bawb am eu caredigrwydd
ar
achlysur
geni au mab bychan,
GWilym Edryd.
BINGO ELUSENGAR - Nos Wener,

45 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon: PADARN 278
•

Pryd gorau'r fro.
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RAS COETS - Pnawn dydd Mercher,
Rhagfyr
26 cynhaliwyd
y ras
flynyddol yn llanberis. Am y tro
eyntaf yr oedd tim 0 Westy'r
Snowdon yn eymryd rhan. Mr
Gwilym Williams (rheolwr Llanbar)
oedd y fam brydferth ae Ifor Roberts
oedd y babi tlws. Er i'r tywydd fod yn
od 0 anffafriol 'doedd dim dal ar y
ddau yma, ac fe enillwyd pedair o'r
gwobrau ganddynt. 1) TIm Tafarn

-Y-GLO
DRAMA'R GENI - Perfformiwyd
Drama'r Geni gan blant Ysgol Sui
Sant Gabriel
yn ddiweddar.
Ysgrifennwyd y ddrama gan Mrs J.E.
Watkins,
Dolwen
a hi gydag
athrawon yr Ysgol Sui a fu yn gyfrifol
am ddysgu'r plant. Yr organyddion
oedd Miss Ceridwen Hughes a Miss
Judith Orrin. Y mae'r plant i'w
canmol yn fawr iawn am eu gwaith
da.
GWYLNOS - Cvnhallwvd yr Wylnos
Flynyddol yn Eglwys Sant Gabriel ar
Nos Calan 0 dan arwjiniad
y
Rheithor. Yr organyddes oedd Miss
Ceridwen Hughes a da oedd gweld
nifer mor dda er gwaetha'r tywydd
oer a rhewog.
PARTI'R YSGOL SUL - Daeth plant
Ysgol Sui Sant Gabriel i'r Ysgol
Gvnrado t fwynhau eu parti Nadolig y
dydd Gwener wedi'r Nadolig a
chawsant amser difyr iawn. Yn ystod
y parti dosbarthodd
y Rheithor
anrhaqron ar ran yr Ysgol Sui i bob un
o'r plant Y rhieni ae athrawon yr
'(sgol Sui a fu'n darparu ar gyfer y
pe rti.
CYSTADLEUAETH CORNELY PLANT
- Yng nghystadleuaeth Cornel y Plant
yn y Llan, Cyfnodolyn yr Eglwys yng
Nghymru, daeth amryw o'r plant yn
agos iawn at gael gwobr yn eu
hadran. Fe fu i Cynthia Orritt,
Morannedd fod yn IIwyddiannus i
ennill y wobr gyntaf yn ei hadran a
daeth David Foulkes yn agos iawn at
gael gwobr yn ei adran yntau
Llongyfarehwn y plant yn galonnog
lawn am wneud mor dda, a hynny ar
fyr rybudd.
MEWN YSBYTY - Anfonwn ern
cofion at Mrs J.E Higgins. Bron Eryri
a Mr T Owen, 3 Dolaton sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty Mon ac Arton ym
Mangor.
Eiddunwn
iddynt
feddyginiaelh Iwyr a buan.
O'R YS8YTY - Fe fu Mark Roberts,
Argraig yn ysbyty Dewi Sant Bangor
o ddydd Sadwrn, Rhagfyr 22 hyd nes
amser cinio diwrnod y Nadolig
Rhagorol oedd clywed iddo gael dod
adref a hetyd i Santa dalu ymweliad a
Mark yn yr ysbyty
Fe fu Mr Cledwyn Jones, 2 Dolaton
yn yr ysbyty diwrnod eyn y Nadolig ond fe ddaeth yntau hefyd adref
mewn pryd i dreulro'r Nadollg
BEDYDD - Oydd Sui, Rhagfyr 30
bedyddiwyd
dwy ferch fach yn
Eglwys St Gabriel, Miss Gwenan
Roberts, merch Mr a Mrs I.ll.
Roberts, Awelon a Bethan Wyn,
merch Mr a Mrs Francis Hughes, 17
Dolaton.
MERCHEO Y WAWR - Ar lonawr 22
agorodd Cangen Cwm 0 Ferehed y
Wawr eu gweithgareddau am 1980,

yn yr Ysgol Gynradd,
0 dan
Iywyddiaeth
Miss Lowri
Prys
Williams
Croesawodd y Llywydd y wraig
wadd,
Miss Rhiannon
James
(dirprwy brifathrawes Ysgol Dyffryn
Nantlle) i'n plith. Testun ei sgwrs
oedd 'Gwyddor Ty', a threuliwyd
noson ddifyr ac addysgiadol yn ei
chwmni. Dlolchwyd
iddi gan y
Ilywydd
a Miss Mat Pritchard,
Rhosbodrual. Hwy hefyd oedd y
ddwy westwragedd.
Cafwyd adroddiad o'r pwyllgor
gynhaJtwyd yng Nghaernarfon yn
ddiweddar, pan gynryehiolwyd y
gangen gan Mrs Iris Rowlands a Miss
Lowri Prys Williams.
Cvteinodd Miss James at y ddarlith
yn Theatr Seilo am 7.30 ar Chwefror
22 ar 'Cystic Fibrosis', 2 draddodir
gan y Dr R. Fraser Williams. Y mae
eysylltiad agos a Chwm-y-gp a
Phenisarwaun a'r arbenigwr hwn.
Cynhelir y eyfarfod nesaf or
gangen ar Chwefror 20 pryd y
disgwylir
Mr Ellis, Brynrefail
i
annerch
P~L-OROEO - Sadwrn, Rhagfyr 22:
Cwpan Ferodo, Cwm-y-glo 2 v
Waunfawr 6. Wyn Sinclair a Dilwyn
Morris yo rhwydo dros Cwm
NEWYDDION YR YSGOL - Ar nos
Lun, wythnos olaf tvmor y Nadolig
cynhaliwyd Gwasanaeth Carolau a
drama lwvddiannus ar thema Stori'r
Nadolig. a Blwyddyn Rhyngwladol y
Plentyn. Gwnaed casgliad at Gronfa'r
D'e rl l i o n Gogledd
Cymru,
a
Chymdeithas Ymchwil Plant Araf.
Dydd Mawrth cynhaliwyd y Parti
Nadolig, wedi eio ddarparu gan staff
y cantin a staff yr ysgol. Nos Fawrth,
aeth y plant a'r athrawon i Fangor i
weld y perftormiad
cyntaf o'r
pantomeim Mwstwr yn y Clwstwr Yn
ystod yr wythnosau olaf o'r tymor
ymddeolodd Mr J. Phillips 0 fod yn
Swyddog
Croesi'r
Ftordd,
a
chyflwynodd
y prifathro anrheg
ariannol iddo ar ran y plant, staff yr
ysgol a staff y cantin. Cyflwynwyd
tystysgrif
presenoldeb
Ilawn i'r
disgyblion a ganlyn Joanne Evans;
Glenda Walters, Jacqueline Walters
a Neil Roberts.
YR URDD
Adran Cwm-y-glo a
Brynrefatl - Diolch unwaith eto i Mr
Dafydd Owen, Trefnydd Urdd yr
ardal am fod mor barod i ddangos ail
ran y ffilm. Cafodd y plant fwynhad
mawr wrth wylio'r ffilm a ddangosai
wahanol weithgareddau'r Urdd. Yn
ystod yr wythnosau nesaf bydd y
plant yn brysur yn paratoi erbyn
Eisteddfod yr Urdd.
Ar lonawr 30 cynhellr Disqo I
aelodau'r Urdd yn neuadd yr ysgol.

AM DRIP CYFFORDDUS, DIOGEl
I BlE BYNNAG Y 80
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GLYWSOCH CHI HON?
Dyma i chi ddetholiad
0
recordiau a ehasetiau newydd yn
stoe
Llyfrgelloedd
Arfon Dwyfor.

Nadolig
Cor Meibion y Traeth
Janice Davies Rees - Darlun fy
Mam.

Caneuon Rhwng Gwyl 8 Gwaith
Cantorion Ardwyn ar Daith
Philip Jones - Pregethau
y
Parchedig Philip Jones
Montgomeryshire County Youth
Brass Band
Paul Robeson, Golden Hour of
Paul Robeson.
Cantorion
Clwyd - Carolau

Onid ydych eisoes yn aelod 0
Lyfrgell Sain Gwynedd, gellwch
ymaelodi trwy dalu tanysgrifiad
blynyddol 0 £2.50 ae yna eewch
fenthyg u nrhyw un o'r uchod neu
o'r niferoedd eraill 0 ddewis sydd
ar gael
ym
Mhencadlys
Arfon
Dwyfor
a Changen
llanberis

CLWB ERVRI

Yng nghyfarfod mis Rhagfyr 0 Glwb Eryri 0 dan Iywyddiaeth
1010 Llywelyn, cafywd sgwrs ddifyr gan Selyf Hughes gydag
Eurwyn Jones yn gadeirydd. Testun y drafodaeth oedd
'Rheolau Adeiladu'. Y siaradwr fid Chwefror fydd Gwilym
Owen (HTV) a'i destun fydd 'Y Cyfryngau Torlol' gyda Harri
Gwyn yn gadeirydd. Cynhelir Cinio Gwyl Ddewi y Clwb nos
Wener 29 Chwefror yng ngwesty Gwynedd, a'r gwr gwadd
fydd Mr James Nicholas. Yn dilyn y cinio a'r anerchlad ceir
cystadlaethau lIenyddol gyda Llion Jones Harri Gwyn yn
feirniaid.
Bydd Clwb Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn 25 fis Hydref
nesaf a chynhelir y cinio dathlu nos Wener 2 a Hydref gyda'r
I Arglwydd Cledwyn 0 Benrhos yn 7wr gwadd ac adloniant gan
Hogia'r Wyddfa. O'r criw gwreiddiol a ymaelododd ym 1955
nid oes ond pump ymysg y garfan 0 hyd sef lolen Hughes,
Rhiwlas; T.W. Thomas, Llanrug; Perisfab, Nant Peris; Richal"d
Jones, Abergele a Rol Williams, Waunfawr sydd wedi bod yn
ysgrifennydd Clwb Eryri ers y cychwyn.
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gorau; 2) TIm amser gorau; 3) TIm
wedi gwisgo
orau;
4) Coets
Addurnedig orau.
Oymuna'r ddau ddewr ddioleh i
bawb am eu cefnogi ar y fenter.
Yn y lIuniau gwelir yr hogiau yn
sbydu ar hyd stryd fawr Llanber, ac
yng Ngwesty'r Prince of Wales, yn
cael eu hanrhegu gan y Cynghorydd
Francie Jones. Y tynnwr lIuniau oedd
Mr John Harris, 4 Craig-y-Don.

..

YGMIGWADD
Dr. R. Fraser Williams M.B., CH.B., F.R.C.Path.
Ganwyd R. Fraser Williams ym mhentref Durtlang, lushai,
India, lie 'roedd ei rieni yn genhadon. Fe'i magwyd i raddau
helaeth yn Llundain, a'i dad bellach yn feddyg teulu yno.
Derbyniodd ei addysg mewn amryw 0 ysgolion gan gynnwys
Ysgol Brynrefail lie y treuliodd gyfnod eithriadol 0 hapus yn
ystod y rhyfel. Wedi cyfnod fel efrydydd ym Mhrifysgol Caeredin bu'n gweithio fel meddyg yog Nghaerfyrddin. Penderfynodd arbenigo ym maes patholeg a chafodd hyfforddiant yn
y maes yn Birmingham dros gyfnod 0 bedair blynedd gan
ganolbwyntio
ar facterioleg. Bu'n ddarlithydd
ac yn
uwchddarlithydd yn Ysgol Feddygol Ysbyty Sant Thomas,
Prifysgol Llundain am naw mlynedd cyn cael ei benodi'n
Feicrbeiolegydd Ymgynhorol yn 1970 ar gyfer dau ysbyty
plant ac un ysbyty sy'n trin heintiau cyffredinol ym Manceinion. Ei brif-ddiddordeb proffesiynol yw Ffibrosis Systaidd a
mae'n ymwneud i 220 0 blant gyda'r afieehyd; mae'n honni
bod ganddo brofiad dihafal 0 ganlyniadau'r afiechyd oherwydd mae hefyd yn Gadeirydd Cangen Manceinion a'r Cylch 0
Ymddiriedolaeth Ymchwil Ffibrosis Systaidd ac yn y swydd
hon mae'n ymdrin a phroblemau teuluol a chymdeithasol sy'n
codi yn sg11y salwch. Mae wedi rhoi rhai degau 0 ddarlithiau ar
Ffibrosis Systaidd trwy Prydain Fawr a'r Iwerddon ae ar
Gyfandir Ewrop. Mae hefyd yn aelod selog o'r gymdeithas
Feddygol Gymraeg.
Tu allan i'w wiath, ei ddiddordebau yw ei deulu (mae
ganddo chwech 0 Ibant(; darllen - Cymraeg a Saesneg;
gwaith coed; pysgota - ei hoff afon yw'r Seiont.
Ffibrosis Systaidd yw'r afiechyd
_
etifeddol mwyaf cyffredin yn ein
poblogaeth, a genir dau neu dri 0
blant gyda'r afiechyd ym Mhrydain
Fawr bob dydd; rnae'n amharu ar
blant Cymru yn ogystal a phlant
cenhedloedderaill (a 'rydym yn trin
amryw 0 blant Gogledd Cymru yn
Ysbytai Plant Manceinion). Er bod
Ffibrosis Systaidd yn eitha' cyffredin, ychydig iawn 0 bobl sydd yn
gwybod fawr ddim am y salwch difrifol hwn - efaUai am nad yw'r enw
(Cystic Fibrosis yn Saesneg)yn disgrifio'r afiechyd 0 bell ffordd.
Etifeddir yr afiechyd 0 ddwy ochr
y teulu - y plentyn yn derbyn dau
enyn, un gan y fam a'r llall gan y tad.
Nid oesyr un effaith cafyddadwy ar
gludwyr genynnau sengl, felly rud
oes arwyddion o'r afiechyd yn y
rhieni na'u teuluoedd. Digwyddiad
annisgwyliadwy, chwyldroadol a
gofidus yw geni plentyn sydd yn
amlwg yn wael a methedig.
Buan iawn mae'r teulu, a'r fam yn
bennaf, yn sylweddoli bod yna wall
trychinebus ar y plentyn; ond yn
amI, anodd yw i'r fam gael neb i
wrando aei ""eithredu ar ei chwyn a'i
phr)'der. Nid oes yr un arwydd
penodol yn amlygiad Ffibrosis Systaidd; yn wir, d&jfyg ffynnu yw'r
mynegiad mwyaf cyffredin, a mae
diffyg ffynnu yn tarddu 0 lu 0 achosion heblaw Ffibrosis Systaidd.
Mae'n brif-bwysig bod plant a'r
afiechyd hwn yn dod ymJaen am
driniaeth mor ifanc ag sydd bosibl, a
phrif nod darlithiau megisyr un sydd
dan sylw yw darbwyUo'r cyhoedd am
y symptomau a'r canlyniadau fel y
cint adnabod yr afiechyd. Heb
driniaeth gynhwysfawr a chyson,
mae'r afiechyd yn amlw yn angheuol
ac, 0 leiaf, yo andwyo iechyd,
mwyniant ae addysg y plenryn.
Mae etifeddiaeth dau enyn gan y
plentyn yn achosi rhyw wall
gwreiddicl, cnd nis gwyddir beth
yw natur y gwall. Un canlyniad
sydd yn tarddu o'r gwall yw
tueddiad
i heintiau
parhaol,
ad-ddigwyddiadol a dinistriol yn
yr ysgyfaint, a hwn yw'r canIyniad mwyaf difrifol a pheryglus
i'r plentyn. Canlyniad arall yw
anallu dirfawr j dreulio lIawer

Mae'r
baich
ar y fam yn
frawychus 0 drwm gan ei bod yn
gorfod
arolygu
a pharatoi
ymborth priodol, rhoddi lIawer
mathau 0 gyffuriau gwahanol yn
brydlon, a chyflawni therapi cortforol
i'r
plentyn
0 leiaf
ddwywaith
bob dydd i glirio
ffJem o'r ysgyfaint. (Mae'r fam
hon hefyd yn gorfod gofalu am ei
gwr, ei thy, a'r plant eraill).
o ba ddiddordeb, tyeb, yw'r
materion hyn i rai nad ydynt vn
perthyn i blant a Ffibrosis Systaidd? Fe all yr afiechyd amlygu'n
ddi-rybudd yn nheulu bob un
ohonom yn ddi-eithriad; mae un
o bob ugain ohono yn cario'r
enyn ac 1 briodas 0 bob 400 yn
cysylltu
dau gludydd.
Mae'r
ymchwil a wneir yn y maes
yma'n ehangu'n dealltwriaeth 0
heintiau'r
ysgyfaint
yn gyffredinol ac yn gwella ein modd 0
drin gwallfaethiad mewn plant
nad oes Ffibrosis
Systaidd
arnynt.
Corfforaeth dyngarol cofrestredig,
sef Ymddiriedolaeth
Ymchwil Ffibrosis Sytaidd, sydd
yn meithrin ymchwil i'r afiechyd
Mae'r Ymddiriedolaeth yn codi
arian drwy ymdrechion gwirfod-
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mathau 0 fwyd (yn enwediqbraster) ac mae'r anallu hwn yn
amharu ar dyfiant ac yn lIeihau
egni'r plentyn - mae'n tueddu i
fod yn fychan a thila. Y trydydd
canlyniad o'r gwall yw cynhyrchiad 0 grynodiad cryf 0 halen yn
chwys (y mae ami i fam wedi son
am "y gusan hallt"); nid yw'r canIyniad hwn yn achosi niwed i'r
plentyn ond mae'n rhoddi prawf
diagnostig
defnyddiol
yn
nwylaw'r meddygon.
Bu cyfraddau heintiau marwol
yn ddifrifol 0 uchel am ganrifoedd, a ddarfu Ffibrosis Systaidd osgoi bob sylw hyd 1938
pryd cyhoeddwyd y disgrifiad
cyntaf
o'r afiechyd;
'does
rhyfeddod am hyn canys yr oedd
miloedd ar filoedd 0 blant 0 bob
math yn marw 0 hei ntiau'r
ysgyfaint yn y cyfnod cynt. Pan
ddaeth adnabyddiaeth 0 Ffibrosis Systaidd o'r diwedd, nid
oedd modd i'w drin 0 gWbl am rai
blynyddoedd,
hynny yw, hyd
darganfyddiad
a datblygiad y
cyffuriau gwrthfiotig. Er hynny,
maetriniaeth wedi ehangu'n araf
deg ac erbyn heddiw, er ans
adwaenwn y gwall gwreiddiol,
gallwn drin yr afiechyd yn dra
effeithiol ond mae'n amodol bod
y plant yn dod ymlaen yn ifanc.
Mae triniaeth
effeithiol
yn
golygu gwaith dibaid ar ran yr
ysbyta i, y cyfryngau
cymdeithasol ac yn enwedig y rhelni.

dol llu 0 gymwynaswyr drwy'r
wlad. 'Rwyf fi fy hunan wedi derbyn arian yn gyson er budd fy
ymchwil personol yn y maes hwn
ers 1972. Gallaf sicrhau'r darllenwr nad yW'r Ymddiriedolaeth
yn or-hael gyda'r arian; ni wnaiff
roddi arian heb dderbyn cais
manwl sydd yn cynnwys rhaglen
o waith safonol. Mae'n orlodol ar
yr ymgeisydd i ddynodi problem
a cynnig cyfundrefn addas i'w
datrys. Yna, wedi derbyn y rhodd
(a honno wedi'j
chofnodi'n
fanwl) rhaid iddo anfon adroddiad ysgrifenedig o'i waith ar
ddiwedd bob blwyddyn a rhoi
darlith ar ei waith 0 flaen y
gweithwyr
eraill yn y maes
mewn Cynhadledd
bob dwy
flynedd.
Mae manylion pellach am yr
afiechyd ae am waith yr Ymddiriedolaeth i'w eael ar ofyniad
ga n :The Executive Director,
Cystic Fibrosis Research Trust,
5 Blyth Road,
Bromley. KENT. BR1 3RS
'Rwyn erfyn ar y darllenwyr i
gefnogi'r achos hwn. Mae cysgod Ffi brosi s Systa i dd yn
pwyso'n drwm iawn ar filoedd 0
gartrefi drwy'r wlad; nis gallwn
ddileu'r afiechyd yn IIwyr heb
ddatrys natu r y gwall gwreiddiol.
I ddehnogli'r gwall, rhaid canlyn
ymlaen a'r ymchwil drwy'r wlad
a thrwy'r byd - a mae arnom
eisiau eymorth i wneud hyn.

Bydd Dr Fraser Williams

yn

darlithio ar Heint yr Ysgyfaint yn
y gynhadledd Ryngwladol yn
Nhoronto,
Canada, mis Mai
nesat.

DINORWIG

COFION - Anfonwir cofion at Miss
Nora Williams,
Padarn Stores,
Fachwen, sv'n derbyn tri niaeth
feddygol yn Ysbyty Oinbych. Brysled
wella.
MARW -Bu farw Miss Annie Jones, 6
Bro Elidiryn81 mlwydd oed ar Ragfyr
18 y IIynedd. Estynnir cydymdeimlad
a'i chwaer Miss Salome Jones. 6 Bro
Elidir a'l chwiorydd yn Lerpwl, a
hefyd y cysylltiadau teuluol er ill.
CROESOAOREF - Daeth Mr Eurwyn
Pleming,1 Maes Eilian adref 0 Ysbyty
St Thomas, Llundain, lie bu am
gyfnod
yn
cael
triniaeth
lIawfeddygol.
Drwg deall wedi
ysbaid adref iddo orfod fynd am
driniaeth pellach i Ysbyty MOn ac
Arfon Gwellhad buan iddo.
ANRHEGION
NAOOLOG
Gwerthfawrogwyd yn fawr gan yr
Henoed anrhegion Oolig a roddwyd
iddynt gan aelodau y Clwb leuenctid.
Diolch yn fawr.
CANU CAROLAU - Nos lau. Rhagfyr
20 lIynedd, vn Eglwys Sardis (9) bu
gwasanaeth 0 ganu carolau dan
nawdd y Gymdeithas
Lenyddol
Undebol. Llywyddwyd a threfnwyd y
rhaglen gan y Parch Ifor L. Williams.
Cymerwyd rhan gan yr
elodau
mewn eitemau arbenntq,
NOS IAU, IONAWR 10 yn eglwys
Dinorwig
MC dan nawdd
y
Gymdeithas
Lenyddol
U ndebot
cynhaliwyd cwrdd gweddi undebol.
Llywyddwyd y cyfarfod a'r myfyrdod
gan y Parch Ifor L. Williams, a
chymerwyd
rhan gan nifer o'r
aelodau
Y GYMOEITHAS U NOEBOL - Nos
lau, lonawr 17, yn y Ganolfan cafwyd
sgwrs ddiddorol
an y Parch Harri
Parri,
Caernarfon
ar hanes
meddygaeth
y 'Odafed
Wyllt',
Olrhelniodd oi hanes cynnar hyd y
dyddiau olaf. Cyflwynwyd y slaradwr
i'r aelodau a lIywyddwyd y cyfarfod
gan Mr David L. Hughes. Bu
trafodaeth gan amryw o'r aelodau.
Talwyd diolch gan Mr 0 R Williams.
OYWEOOrAO
Cyhoeddir
dyweddiad Eric lolen W: lIiams. unig
fab Mr a Mrs R.H. Williams, Ty Capel
MC Dinorwig, a Muriel Mal, unig
ferch Mr a Mrs R.H. Roberts, 22
Ffordd
Tanrhiw.
Tregarth.
Llongyfarchiadau oddi wrth y ddau
deulu.
ANRHYDEDD 08E -L.ongyferchir Mr
Angus MacDermid, Garth Corrage,
Fachwen sr ei anrhydeddu gyda OBE
gan y Frenhlnes am el waith ym myd
newyddiaduriaeth.

r-----------

-----.

Rhoddir darlith yn y Gymreeg ar y
pwnc: "Ffibrosis Systaidd afiechyd etifoddol plant Cvmru a
gwledydd eraill
gan
Dr R. Fra.. r Wlillama, MB, ChB,
FRCPath
Melcroblolegydd Ymgynhorol
Yabyty Plant Booth Hall
Mancelnlon
am 7.30 pm nos Wener
Chwefror 22, 1980
yn Theatr Seilo, Caernarfon
Cadeirydd: Dr leuan Parry
Manylion pellach g8n:
Miss Rhiannon James, 35 StAd y
Bryn, Bontnewydd, C'ton 3236.
Mrs Beti ab lorwerth, 'Alltwen',
Bontnewydd, Llanwnda 466. Mrs
L. Griffith, Pand Hwfa Farm,
Llanllechld, Bethesda 600344. Mrs
Ruth Jones, 3 Church View,
Pentrefoelas.
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BRYNREFAIL
SEFYOLIAOY MERCHEO-Ar lonawr
18 aeth yr aelodau am eu swper
blynyddol i Gastell Cidwm, Betws
Garmon. Cafwyd pryd rhagorol a
noson ddifyr gyda'r aelodau yn
diddori ei gilydd.
CLWB MAMAU - Yng nghyfrafod mis
lonawr yn Nhy Glas, trefnwyd
gormest gan Jackie Jones a Moira
Ellis. Pat Jones a fu'n fuddugol yn y
gystadleuaeth, gyda Rhian Jones yn
ail a Sheila Williams yn drydedd.
Rhoddwyd y te gan Margaret Wardle
a Jill Harris. Rhoddwyd anrheg y mis
gan Helen Roberts ae fe'i enillwyd
gan Audrey Roberts.
CLWB PEDWARUGAIN - enillwyr
mi s Rhagfyr - Rhagfyr 7 : 1. Owynwen
Owen, 2. O.J. Williams, 3. Margaret
Jones. Rhagfyr 14: 1. Jennie hughes,
2. Oilys Evans, 3. Len Parry. Rhagfyr
21: 1. Maldwyn Jones, 2. Mike
Collins, 3. Aled Green. Rhagfyr 28: 1.
Glyn Owen, 2. Charles Jones, 3. Sue
Jones
Bu swper Nadolig y Clwb yng
ngwesty'r
Royal, Caernarfon ar
Ragfyr 15, pryd y dosbarthwyd
anrhegion blynyddol y elwb i 50 o'r
aelodau. Cafwyd swper rhagorol a
threiliwyd noson ddifyr yn dawnsio
ac yn gwrando ar yr 'Outlaws'.
Bydd cyfarfoQ blynyddol y clwb i'w
gynnal ar lonawr 29, pryd yr etholir
pwyllgor am 1980 a threfnu rhaglen
am y flwyddyn. Mae noson dathlu
GWyI Dewi Sant eisoes wedi ei
threfnu yn Nhy Gwyn Pentrefelin ger
Cricieth ar nos Sadwrn, Mawrth 1
gyda swper cyw iar a disgo
Cysylltwch gyda'ch casglwyr ynglyn
a hyn mewn digon 0 amser.

AnncyL O/)!gydd,
Carum olod yn )'T Eco 1 son am -'7
amser )' torruiyd coed Voel Rhiuien.
Ynyslodrh>1eI1914-18yroedd. Fel
un 0 blant pentre Pontrhythallt bam I a
Jy ffrind penna], sef y diweddar I uot
Green, Pandy gynl.)in chuiarae lriwanl
lawer gwailh ac yn mynd efo traction a
threilar i fy"y i'r Rhiuien. Tudor 0',.
Bermo oedd perchennogy traction, ac yr
wyJ yn CO[LO y byddem yn cadi dtbr umn
fynd i!J·tly ac I lawr meum a/on fach
cyn cyrraedd Groeslon Racca.
Byddem fel hogia' yn Thoi help llaw I
lWj·tho _y wagctli yn y Statton.
Yr w)1 wedi gadael y penue ers cryn
banner can mlynedd, ond mae fy Ilghof
o'r amser yn ddigon pendant.
Yr eiddoch yn gywir,

Jos. Hughes,
(gynt a Bodifor, Rhyddallc Terrace).

45, Victoria Road,
Rhyl, Clwyd.

Ni ddaeth newyddion i law am neb yn
wael neu yn yr ysbyty yn ystod y mis
a aeth heibio, ond os oes unrhyw rai
yn cwyno, dymunwn iddynt adferiad
IIwyr a buan.

ATHRAWON YSGOL
BRYNREFAIL 1963

CWRS PRESWYL
I GYFEIL YDDION
Y Coleg Nonnal
Bangor
Dydd Sadwm a Dydd SuJ,
Chwefror 23 a 24, 1980

Cyfarwyddwr y Cwrs:
Peter Crosser
y cyfeiJydd ac unawdydd enwog
Cotau preswyl yn cynnwys til am y
Cwrs: £13.50
Costau di-breswyl yn cynnwys ti y
Cwrs: £9.00
Er mwyn cynyddu'r
nifer a
gyfeilyddion piano cymwys sydd ar
gael yng Ngogledd Cymru gogyfer a
chyngherddau, eisieddfodau ac ati,
cynhelir Cwrs ymarferol penwythnos
fydd yn canolbwyntio ar y grefft a
gyfeilio. Gwahoddir cyfeilyddion
profiadol yn ogystal a rhai sydd efallai
heb brofiad 0 gyfeilio , ond sy'n
awyddus iddysgu'r grefft, ianfon am
fanylion peUach ar unwaith at:
Cyfarwyddwr,
Cymdeithas GeOyddydau Gogledd
Cymru,
10 Ty Cae Ffynnon,
BANGOR,

Dydd;lJu cynn.r yr ysgo/ ntJwydd (llthrawon) (wed; symud tonswr (963). Lfun
uan Mrs Mary Vaughan Jones, Hafod y Coed, Waunfawr.
Plant Ysgol 8rynrefail heddiw - ydych chi'n 'nebod 'he; ohonyn nhw?
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Gwynedd.
Fron: Bangor 53248

LLYFRYN
o HELP I CHI
A ydych i diddordeb mewn bod yn
aelod 0 Gymdeithas
sy 'n hel
stampiau neu a ydych yn un sydd
i'ch bryd ar dynnu lluniau? Os felly,
mae gan Lyfrgell Arfon-Dwyfor yn
ei llyfrgelloedd yr union beth sydd
eisiau arnoch. Mae newydd gyhoeddi
llyfryn defnyddiol iawn sy'n rhestru
Cymdeithasau 0 bob math - 0 Karate
a Chlybiau Chwaraeon i Glybiau
Merched a Chymdeithasau ' Multiple

Schlerosis. '

Gall y llyfryn hwn fod 0 ddefnydd
mawr hefyd i bobl sydd newydd
ymsefydlu mewn ardal gao y rhestrir
ynddo 0 dan enw tref neu bentref y
cyfan o'r Cymdeithasau neu Glybiau
a gynhelir yno.

PWY SY'N GWYBOO?
A all unrhyw un rhoi eglurhad i mi i'r darlun yma. Wadi ei ysgrifennu y tu 01
iddo mae yn dweud mai Seindorf Arian Bethesd ydynt. Ond 'rywf yn dweud
mai Seindrof Arian Oeiniolen ydynt. 'Rwyf yn adnabod 3 sef: J.P. Morris (Hen
Breis), J E. Williams (Jac Oaf) ac O. Evans (Owen Ifan, Scotch).
Mae'r darlun wedi ei dynnu yn y flwyddyn 1914 ym Methesda
W.O Williams

CYMDEITHAS Y Ddrama Gymraeg
Coleg y Brifysgol, Bangor
yn cyflwyno

I GWMNIAU GWLEDIG
Comedi newydd W.S. Jones (WIL SAM)
Cynhyrchydd: William R. Lewis
Theatr Gwynedd
am 7.30
Mercher-5adwm
Chwefror 13-16, 1980

STORFA

Tocynnau £1.00 (gostyngiad i bartion 0 10 a mwy)
I'w cael o'r Theatr (BANGOR 51708)

.&

Sgwar

Llanrug
Caernarfon 2790
Dewis hael
o fwydydd, Ilysiau
a diodydd
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CIGYDD
LONDON HOUSE
LLANRUG
Ff6n: C
3574
PEN CIG YDD Y FRO!
Yr Wyn lIeol mwyaf
blasus
Selsig cartr.f, cigoedd
parod j'w bwytl
Arehebion ar ClVter
V rhewgist
MVNNWCH V GORAU
A OEWCH ATOM Nil

COR MEIBION

DYFFRYN
NANTLLE

BETH AM ALAW GAN YR HOGIA
BETH AM NOSON GYDA'R GORA?
Am wledd 0 ganu yng nghwmni Cor Meibion DyfJryn Nantlle
(30 0 aelodau) cysylltwch ag:
Aled H. Owen, 'Berwynfa', Ffordd y Sir,
Penygroes, Gwynedd.

•

P~l-DROED
- Enillwyr
Cwpa n
Bernard Wardle am y
drydedd
waith:
O.J. Brailsford,
Gareth
Owen, Ceris Jones (llanrug), llion
Evans (capt.), Kevin Jones, John
Williams
(Bethel),
Barry Jones
(P'waun), Karl Williams, Euryn Owen,
Trebor Thomas a Malcolm Allen,
Barry Williams,
Adrian Williams,
Djlwyn Williams ac Arwel (P'waun).
Oiolch i Mrs Clarice Roberts y 'Bull'
ac i bawb am gefnogi'r tim Itanc.
5yndod yw bod buddugoliaethau
o'r fath yn dyfod i Odeiniolen 0 hyd, a
hwythau heb gae yn y pentref!
Da iawn hogia' a phob hwyl yng
nghystaldeuaeth Cynghrair Gwyrfai
y flwyddyn vrna eto.
CAPEL DI5GWYLFA - Ar Ragfyr 20
mwynhaodd plant y capel eu te partl
Nadolig, pryd yr ymwelodd 5i6n
Corn a rhoi anrheg 0 arian i bob un o'r
plant. Cafwyd chwaraeon ar 01 y teo
Sui, Rhagfyr
23 perfformiwyd
Drama'r Genl gan blant yr Ysgol Sui.
lonewr 2 teithiodd f1awer 0 blant ac
oedolion y capel I Theatr Gwynedd a
mwynhawyd y pantomeim 'Mwstwr
yn y Clwstwr:
CYMDEITHAS
POBL IEUEINC
CEFNYWAUN - Y mae aelodau'r
Gymdeithas yn brysur y dyddiau hyn
yn casglu arian tuag at bwrcasu
organ drydan i'r capel, Eisoes
chwyddwyd y gronta i dros £250
gyda ehymorth taith gerdded a bore
goffi. Yn awr fe gysylltir ag aelodau
presennol a chyn aelodau ynghyd
chyfeilli on Cefnywau n yn eu
gwahodd i gyfrannu'n ariannol tuag
at y gost. Os dymuna rhywun nad yw
wedi cael gwahoddlad trwy Iythyr
gyfrannu,
anfoner
y rhodd
i
drysorydd y Gymdeithas Mr David
Williams, 20 Pentre Helen.
PWYlLGOR
BRENHINES
Y
CARNIFAL - Daeth yn amser unwalth
eto i ddewis Brenhines y Camifal a'i
Gosgordd. Dewisir y Frenhines a'r
'Principal Boy' 0 blith genethod 12
oed a than 14 oed ym mis Gorffennaf
1980. DewiSlr dwy forwyn 9 oed a
than 12 oed, ae hefyd dwy forwyn 7
oed a than 9 oed yng Nghorffennat
1980. Bydd cyfle j fechgyn 6 oed gael
eu dewis yn weision.
Oylid rhoi enwau'r plant ynghyd A'r
tal 0 50 ceiniog i un 0 chwiorydd
Pwyllgor Brenhines y Carnifal erbyn
14 Chwefror
1980. Dewisir
y
Frenhines a'i Gosgordd am 8 o'r
9 loch nos Wener, Chwefror 15 pryd y
cynhleir
Noson Goffi yn Ysgol
Gwaun Gynfi. Bydd Noson Goffi yn
dechrau am 6.30 o'r gloch a'r tal
mynediad yn 26 ceiniog.
Pwyllgor Brenhines y Carnifal am
1980 yw: Cadeirydd, Mrs Gloria
Thomas; Trysorydd,
Mrs Rhian
Jones; Ysgrifennydd,
Mrs Joyce
Jones; Gohebydd,
Mrs Miriam
lewis.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Annie
Williams, 3 Y Bwthyn, ddiolch 0
galon
i'w theulu,
tfrindiau
a
chymdogion am y caredigrwydd y
mae wedi ei gael tra buyn yr ysbyty
ac ar 01 dod adref, carai ddiolch yn
arbennig i staff ysbyty Broadgreen
Lerpwl am y gofal arbennig a gafodd
yno.
Dymuna Mr Gwyn Pary, Bro Oawel
a Miss Annette Bryn Roberts, Ty'r
Ysgol, Dinorwig ddiolch yn fawr i'w
teuluoedd ae i'w ffrindiau am yr
anrhegion
a'r Ilu cardiau
a
dderbyniasant
ar achlysur
eu
dyweddTad.
Dymuna Mr Myfyr Lewis, 27
Rhydfadog ddiolch yn gynnes i'w
deulu, ei gyfeillion a'i gymdogion am
eu caredigrwydd a'u cymorth parod
yn ystod ei waeJedd yn ddiweddar.
Hefyd dymuna ddiloch am y lIu

a

cardiau a rhoddion a dderbyniodd, a
hefyd diolch i'r meddygon
a'r
gweinyddesau yn Ysbyty Mon ae
Arlon, Bangor am eu gotal tyner
ohono.
CAr Paul a Mark Thomas,
35
Rhydfadog
ddioleh
i'w teulu,
ffrindiau
a chymdogion
am eu
caredigrwydd tuag atynttra roeddent
yn derbyn triniaeth lawfeddygol, y
naill yn Ysbyty MOn ac Arlon, a'r lIall
yn ysbyty Alder Hey Lerpwl.
Car Pwyllgor Brenhines Carnifal
Oeiniolen ddiolch i bawb am eu
cymorth, vn iard yr ysgol ar Ragfyr
15.
I ddynion y pwyllgor, a g~r
i
ferched y pwyllgor, j Mr Alwyn
Williams, Mr a Mrs O.H. Jones, Mrs
Clarice Roberts, 5eindorf
Arian
Deiniolen 8 Mr Foster, Mr Eifion
Williams a hefyd i'r hen 5iOn Corn am
ei ymweliad ac yntau mor brysur.
Dymuna
Mrs E. M. Jones, y
llythyrdy,
Clwt-y-bont
ddiolch i
bawb a gyfrannodd I Gronta Nadolig
Plant Methedig yn y siop eleni eto.
Caed cyfanswm 0 V.

gan wneud ei gwaith yn ddiwyd •
gofalus. 'Roedd yn ymhyfrydu yn .i
swydd. 'Roedd yn fedrus iawn gyda
gwaith lIedr a byddai bob amser yn
barod i ddangos i eraill yn y Oosbarth
sut i gario ymlaen a'u gwaith. Un yn
caru'r encilion a wit oedd Jan Winnie,
ond un y gallech
bob amser
ddibynnu arni i gario allan unrhyw
wiath angenrheidiol yn y Gangen.
Hyd nes i'w iechyd dorri i lawr,
byddai'n selog ymhob cyfarfod a
phwyllgor. Ychydig o'r hen griw sy'n
aros bellach a chwithdod yw colli un
ohonynt ond y mae cotion hyfryd am
yr hen aelodau yn aros 0 hyd. Talwyd
teyrnged iddi gan Lywydd presennol
(Mrs Eirlys Williams) yn y cyfarfod
diwethaf o'r Gahgen
LLONGYFARCHIADAU - calonnog I
Mr John Evans, Maes y Oref,
Clwt-y-bont (Johnnie'r lard) am gael
dwy wobr gyntaf, un yn Eisteddfod
Bwlchtoeyn ger Abersoch am Ysgrif
a'r Iiall am Soned yn yn Eisteddfod
U.nrha .. dr
MochnaAt.

YGWANWYN
(Son.d

fuddugol
Eisteddfod
Llanrh88adrj
Yn dawel a digyffro fel erioed,
Ymwithiaist drwy y tyndir du afi lain,
A'th bwyntil yn addurno dail y coed;
Mae gwefr dy ddyfod yn y bwthyn
IIwm,
A'th lesni yn trawsliwio lawnt y plas;
Oaeth sioncrwydd eto'n 01 i Ian a
chwm,
Agwefry deffro ymhob blewyn glas:
Daeth blodyn bach yr eira eto'n 01,
A'r sypiau melfed ar yr helyg gwyrdd,
Y dlws friallen fach ar glawdd a dOl,
A charn-vr-ebol acw'n lIonni'r ffyrdd:
Daw'r lIu adeiniog i bob perth a IIwyn
A'u ceincieu 0 fwynhad i'r gwanwyn
mwyn.
HYSBY5RWYDO - Cynhellr cyfarfod
arbennig 0 Gymdeithas y Co-op nos
Fercher nesaf, Chwefror 6 am 7.00 o'r
gloch yn Ysgol Gwaun Gynfi. Taer
ertynnir ar i'r holl aelodau bresenoli

.. huMin VI' Ypwtllgor pwfI1a hwn.

MARW - Dydd 5adwrn, Rhagfyr 22
yn 82 oed bu farw Mrs Jane W. Jones,
Rhianfryn,
Dinorwig
Terrace,
Clwt-y-bont.
Bu'r angladd preifat ddydd lau,
Rhagfyr 27 yng Nghapel Oisgwylfa a
mynwent Macpelah. Gweinyddwyd
gan ei gweinidog y Parch Trefor
LeWIS.
Y SelNDORF - Llongyfarchiadau i'r
Seindorf am ennill yn y rhagbrofion
eyntaf ar Radio Cymru, am y teitl
5eindorf Gorau BBC Cymru. Yn y
rownd nesaf bydd y band yn chwarae
yn erbyn un 0 fandiau gorau Cymru
set Parc a Dar, ac fe geir glywed y
gystadleuaeth yma ar y Radio ar
Chwefror 10 rhwng hanner awr wedi
deg a chwarter wedi un ar ddeg, fore
SuI.
P~L-OROeD - Diolch i Twm Bethel
am ei farddoni dros ytim. Mae hyn yn
nodi'r fuddugoliaeth ar Ragfyr 26 yn
erbyn Cae Glyn yn rownd derfynol
Cwpan Bernard Wardle.
TIM P~l-DROED
DEINIOlEN
I dim Deiniolen heddiw
Canmoliaeth gorau 'rioed,
I'r ieuenctid sydd yn cicio
Ar lawer cae pel-droed.
Maent wedi enni" delrgwaith
Y Gwpan yn eu tro,
A churo hoglau Gwyrfai
Yn holl bentrefi bro.
Nid ydyw corwynt gaeaf
Na heulwen brat vr h.f,
Yn torri calon hoglau
Wrth gldlo yno'n brlt.
I Elfed y Rheolwr
Boed IIlwer dydd I ddod
A dysgu yr hen hoglau
Nes cyrraedd uchaf glod.
Mae'r hoglau Ir eu gorau
A neb yn tynnu'n ai,
Nes bydd y b61 yn clecian
Yn rwydlu yr hen gal.
Boed Iddynt fod yo benna'
A'u henwau drwy yOre
Ac felly rhowch Ddefniolen
'l'r hogilu b.ch 'Hwre'.
Twm Bethel
5EFYDLIAU Y MERCHED - Ym
marwolaeth
Mrs J.W. Jones,
Rhianfryn,
yn ystod gwyllau'r
Nadolig, fel gollodd y Mudiad un o'i
haelodeu mwya eiddgar, a Changen
Oeiniolen
hen aelod 8elog a
gweithgar. Ymunodd a'r Gangen yn y
blynyddoedd cynnar wedi sefydlu
Cangen yn Neiniolen ym 1922. Bu'n
Drysorydd am flynyddoedd lawer

EVANS VEHICLE
BODY REPAIRS
CLWT-Y-BONT
Ff6n: Llanberis 611
am drwsio tolciau, weldio, spreio,
atgyweirio wedi damwain, ac ati.

CEIR AIL-LAW AR WERTH

BACH
SERVICE
glo
Ff6n : LLANBERIS 814
GWASANAETH TORRI·LAWR
• AWR
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gan SELWYN GRIFFITH
Oegawd newydd dda i chi i gyd. Mae'n debyg eich bod wedi
hen 'Iaru ar glywed y gair degawd bellach hefyd. Bu'r
cyfryngau a'r papurau yn ein blino hyd at syrffed wrth edrych
yn 61dros y deng mlynedd a fu.
Sut Ie fydd 'ma 'mhen deng
mis am i'r Eeo gyrraedd
mlynedd arall ys gwn i? Pwy fydd
Tal-y-sarn fel y dengys eieh
yma 'mhen deng mlynedd7
eerdd:
Ys gwn i a fyddwn ni'n mynd i'r
Eco'r Wyddfa
'Steddfod Genedlaethol yn Awst
Oeuaist eto 'Eco'r Wyddfa
19901 Faint fydd pris petrol?
Doi 0 fis i fis;
Fydd 'na betrol? Fydd helynt y
Edrych 'mlaen yr wyf amdanat
bedwaredd sianel wedi'i setlo
Dim ots beth yw'r pris.
tybed? Bron na dd'wedwn i mai'r
Mae pob rhi'yn yn rhagori
unig ffordd i aehub yr iaith fvdda:
Ar yr un o'r blaen;
i bob un ohonom wneud i ffwrdd
Hen wynebau bron yn 8ngof
a'n setiau teledu, ae ailddeehrau
Wela'j 0 fV mlaen.
sgwrsio
a
thrafod
a
ehymdeithasu ar ei n haelwydydd
Pam V deui 'Eco', Wyddfa'n
unwaith eto. Mae'r boes yn y
Fisol at fy nor7
gornel wedi mynd i Iwyr reoli In D'wed, a weli dithau golll
bywydau a dydi plant heddiw
Dvddiau na ddaw' n 617
ddirn yn eael y eyfle i glywed
Diolch i chi hefyd Enid am 't
siarad
a sgwrsio
ar eu
parodi, a'r llythyr sy'n egluro
haelwydydd. Yn wir, mae 'na pam v'i cyfansoddwyd. Byddai'n
amryw 0 blant sv'n oywym mro'r
dlawd iawn ar Llannerch
y
Eco na chlywant nemor ddim
Lienor, heb rat fel ehi.
Cymraeg ond yn yr ysgol. 0
Ym 1950 gwnes 'Barodi' yn
amser dod adre o'r ysgol hyd seilledlg ar "Wil yng ngharehar
amser gwely - y boes sv'n Rhuthun', ond dyma'r stori e'm
hawlio'r aelwyd.
symbylodd I wneud hyn.
Fvdda: dim angen ymwrthod a
Aeth Wilfred Jones, awdur y
thalu'r drwydded petaem yn Ilythyr y soniaf amdano uchod. I
penderiynu gwneud heb y boesweitnio i Stafford,
ac yno
ond rnaer awgrym hwnnw'n
svrttuodd mewn car/ad a merch
ynfyd reit slwr gan fod y boes Warden y earehar- ae wrth gwrs
wedi
Ilwyado
i hawlio'n
dyna destun can yn cynnig ei hun
haelwydydd bellacn. a fedrwn ni er unwetth. (Carwn ddweud wrth
ddim
gwneud
hebddo,
fynd heibio, i Wilfred briodi'r
gwaetha'r modd,
ferch - felly gwn ne !ydd yn tlin
I mi, sefydlu Eco'r Wyddfa. air ganddo
os ymddengys
y
papurau bro eraill ledled Cymru penillion yn yr Eco. Mae Wil yn
oedd y digwyddiad pwysicaf yn dal cysylltiad 0 hyd a'r hen
vstod y degawd a fu. Ychydig gyfeillion yn y Fachwen. Arferem
iawn sy'n prynu'r eylehgronau
gyfarfod ym Mron-y-Graig bob
cenedlaethol,
mae'n wir, ond wytbnos, ac yno y byddai darllen
mae miloedd
yn derbyn
~ 3 thrtn a thrafod y penillion a
papurau bro, ac yn eael bias ar ev ehael pwt 0 gan ar yr 'organ' darllen.
ewith am yr hen amser.
Rhaid gofyn
hefyd,
faint
yn gywlr, Enid Jones
fyddai'n trafterthu i brynu'r Eco
onibai
ei fod yn caet el Mae Wil yng ngharchar Stafford
Mewn cariad dros ei ben ddosbarthu 0 ddrws i ddrws?
Heb feddwl fawr am undyn
D i 0 I c ham
tty d d Ion deb y
Yn B'esda na'r Fachwen.
dosbarthwyr.
Mae', carlad yn bwysicach
Chwi gofiwch i mi wneud cais
o lawer, welwch chwi
am barodiau y tro diwethaf.
'Does neb ar wyneb daear las
Yn debyg i Miss Tee.
Siomedig
iawn tu'r ymateb.
'Rwy'n gwybod fod gan amryw
Mae Wil yng ngharchar Stafford
ohonoch
barodiau
y byddai
Ymhell 0 fod yn drist,
darllenwyr
yr Eco yn cael
Pa waeth am ddannedd gosod
mwynhad a phleser o'u darllen.
Cant aros eto - fis I
Diolch i chi, Gwyneth,
12 Rhaid myned draw i Gloucester
Tremeilian, Brynrefail am i chwi
I weithio ar y rei,
anfon eerdyn Nadolig i mi a'r Ond dyna hyfryd fydd - medd Wil
pennill bach hwn o'ch gwaith chi
Cael dod yn 61 I'r Jel.
eieh hun arno:

o Robin Goch annwyl

o Robin

Goch tlws
Sy'n disgwyl am damaid
Ar riniog y drws,
Mae Mam yn un galed
Tuag atat un bach
A digon 0 wenith
A haidd yn y sach.

Diolch i chwithau, Enid Jones,
Bryn Gelli, Tal-y-sarn. Nid yn
unig
am eich eyfraniadau
ffyddlon, ond hefyd am ichwi
anfon rhodd at gynnal yr Eco.
'Rydych chi'n edrych ymlaen bob
g

Mae Wil yng Ngharchar Stafford,
Ond nid yw'n malio dim
Caiff fynd a dod yn hollol rydd
Heb ofni cerydd Uym
Mae'r warden a'r hen 'fodan'
Yn hollol yn gytun
fod rhyddid IIwyr i Wilfred Jos
Gael priodl Miss Eileen.

Rydw'i newydd sylweddoli. Os
cat fyw i weld diwedd y degawd
mi fydda'i wedi ymddeol. Dewes,
os gwn i faint fydd ty mhensiwn i
pryd hynny.
Hwyl fawr, Selwyn

ATHRAWON VSGOLV CVNGOR, PENISARWAUN 1910
O'r cbwttb i'r dde MrEvans, Mis L. Foulkes, Mis Mary Maddock Jones, MrJ.
Beuno Jones tv prifathro); Miss Emily Whiteside; Mrs Evans; a ohwv . . . ?A
all unrhvw un ohonocb enwi'r etbrewes er y dde? Diolch
Hedsor Villa, Llanrug.

I

Mrs C.E. Roberts,

,

TIM Pt!L-DROED YSGOL BRYNREFAIL
1921
Rhes 01: Robert Roberts Bub BOllI; JJcrt'dydJ Ffuulks (JIL"rt'd 81")'n Den» Br"nr.:jail);

Tr..bur Prosor Robert: (P ..msaruiaun); .\-forgan Thomas (Brynrcfail); l~'il Ffoulk Roberts
[Llanb ..ris); OU'..'1! If'ilhams (Deiniolen '. Rhes ganol: Rob ..trt Gillespie [Llanbens), G.
.\.Iadog Ellis [Bryurcfail); Ted Radley (Llanbens). Rhes flaen: if!il/wm Thomas
(Br:.nrt'jall); Jack Roberts (Llanberis); Glyn Owen Griffiths (Llanbens), Llun oddi u:rth
.l1r c.....
iadog EllIS, ll"/lItcroje, Pwllhell (Brynrefail g}tnJ).

Wedi gweld C6r Eglwys Llandinorwig, dyma ddosbarth Ysgol SuI yr Egfwys
tua 60 0 flynyddoedd yn 0/:
Rhes gefn: (chwith i'r dde): Robert Williams, Bontfawr, Rolant Price, Y Fron,
David Evans, Gallt y Foel (tad J. Evans, lard), Wm. Evans, Pwllbudur, Hugh
DavIes, Clytiau Teg. Rhes flaen: (chwith i', dde): Frank Parry (Capten neu
Cariad YW), Thomas Morris (Gweithiwr ar y Ffordd), Robert Roberts, yr athro
(RbI. Robts. Salvation) Tan y Ffordd, Clwt-y·bont, 1, Caradog Place (fedr
rhywun en"vi?), Thomos Jones (Tomi Cae DafyddJ. Llun: John D. Evans, lard,
Clwt-y-bont.

.... Mary Uoyd Willi"",, B.E.M

•

Ffiniau'r
'HEN BOCER BACH GLOEW FY NAIN
Mi hoffwn wybod pa le y mae "hen bocer bach gloew fy nain" yn
cael ei gadw heddiw. Mary Williams, Henfelin, Nefyd, oedd "Y
Nain" y cyfeirir ati yn yr hen gan boblogaidd. Byddai llawer iawn 0
ganu ami ddechrau'r gnarlf hon. Tybed bod yr hen bocer yn cael ei
gadw 0 hyd gan orwyr i'r Nain y cyfeirir ati yn y gan, sef Cadben
Griffith Jones, Langdale, South Beach, Pwllheli. Yr oedd ef yn fab i
Cadben Gmffydd Jones, "Pegasus" nefyd, wyr i Mary Williams, fy
•
nam,

Fel hyn yr oedd yr hen gan yn
darllen yn y gwreiddiol.jl'w chanu ar
yr
alaw 'Old Derby')
•
Mor felus adgofio y dyddiau,
Cyn teimlo na gofid na cbam,
Pan oeddwn ger Nefyn yn blentyn
Cysurus yr aelwyd fy mam:
PaD oeddwn yn Caehgen penfelyn,
A dwy foch goch iacbus a chain,
Mor hoew a Ilawen y byddwn
Yo rhedeg j fwthyn fy nain.
Dio/eh yn tewr i Mr W.M. Hughes, Rh;wen, Deinioten am anton y I/un hwn 0
hen tend Cynfl, Ebeneser (Demiolen erbyn tivn) ynghyd a'r wybodaech inni. Mr
Hughes oedd yr erwetnvdd a thybia mai ef yw'r unig un ohonynt sv'n dal yn
fyw.
Un a gerrlg miltttr pwysicaf y band oedd dod yn gydradd gyntaf a'r enwog
'Nantlle Royal" yn vstod undegau y ganrif bon.
Collwyd niter o'r eelodeu yn y Rhyfe/ Mawr 1914-18. Sonia MrHughes fely
bu iddo'n ddamweiniol weld bedd Robert O. Williams (y trydydd o'r chwith yn
y rhes uehal) yn AI ert, Gwlad Belg.

'Nol cyrraedd y bwthyn gwyngaJchog,
Cyfarchwn y teulu yn hy,
Ae yna awn ati i ehwilio
A chwalu holl ddodrefn Y (1:
Petb pennaf a ddenai fy sylw,
A'r barddaf 0 'r cwbJ 0 'r chain,
A'r gorau i chwarae fy ngbampiau
Oedd pocer bach gloew fy nain,
Pan gaffwn y peer I'm dwylau
. Awn allan i gasglu fy nghad,
A ehyn pen ycbdyig funudau
Mi ddenwn holl blaotos y wlad:
Ystyriwn fy hUD megis brenin,
Yn arwain fy myddin fach gain,
Gan ddaJ fy nheyrnwialcn i fyny Hen boced bach gloew fy nain.
Owy flynedd ar bymtheg a deugain
BU'r pocer yn loew a glan,
Yn sefyU fel milwr dewr-galon,
Yn ffyddlon wrth ochr y tan:
Mae nain heddiw'o gorwedd yn dawcl
A'r pocer sy'o fyeban a main
Gan gruffydd i gofio amdani Hen bocer bach gJoew fy nain.
Tra byddaf fi bwy ar y ddaear •
Cci di. yr hen bocar. dy ran;
Os coUais fy Uon a fy eiddo,
Mi'th ddygasit di'o ddiogel i'r Ian.
Ffyddloodeb sy'o ddryeb ar y wyocb,
A miwsig nefolaidd yw'th sain;
p'le bynnag y byddwyf boed dithau Hen bocer bach gloew fy nain.
E. Edmund \f:,/lzams (Bangorfab)
Gatehouse, Llanllechid.

•

YSGOL BRYNREFAIL 1919-20 TRYDYDD DOSBARTH
Blwyddyn Olfa Tystysgrif Lelaf y Bwrdd Canol Cymreig
(Junior Central Welsh Board)
Y rhes gefn: Llywelyn Hughes, Gwilym D. Williams, O.M. Roberts, Bleddyn LI,
Griffith, Owen Williams, Tom Roberts.
Yrail res. Glyn 0 Griffith, Gordon Parry, In. Lloyd Woodhouse, Robt. Roberts,
W Ff Roberts, Harr; Jones, Ted Radley, Herbert Thomas.
Rhes gefn y genethod' Gwyneth Roberts, Enid Mabel thomas, Irene B. Jones,
Kate Jones, Annie Alltwen Evans, Eleanor Jones, Gracie Hughes.
Y rhes gefn. Sarah Dilys Jones, Ida Thomas, Morfudd Jones, Doreen Evans,
Mary A. Williams, Mary E. Jones.

GAN ML VNEDD VN OL
Pigion

Ddyddiadur William Morris
Bron Fuches am 1880

0

Ion 2: Oaddu }' Parch John Jones, Sardis

59 oed.
ChweC 27: Y briodas gyntaf vng nghapel
Dinof\\'ig sef Dr }n DaVIes, Penrallt ac
Ann Williams. Ty'n y Gadlas, Dinorwig.
,\iawrth 8: Bc\\'ydr y Bwrdd Ysgol. Deg
yn sythu am Ie saith.
Mawrth 22: Bachgen 2 llwydd oed Eb
Rowland, Vachwen yn mal'\\' me\"'n Uestr
golchl (ra bu CI fam yn laenu dillad.
Mawrth 25: Stopio y Chwatel heno tan
dvdd
~iawrth nesaf
•
EbriU 6: Buddugohaeth
.~r Watkin
Williams
ar Mr Pennant
am
gynrvchioiaelh SIr Gaernarvon. ~\ wyafrif
1097.
Mai 14; Dam\\'ain angeuol lin .\1enai
Bndge I .\i.r Ro,,·j Parr). 25 oed, mab Mr
Robert Parry, Blue Pens, Dlnorwig gynt
(Prif Reolwr y Chwarel).
Meh 4: h\arw Mr Robert Parry, Menal
Bridge yn 67 oed (gynl Blue Perls).
Medi 8: Cod",'m angeuol yn Gllfach Ddu i
\'n

Thos Morgan. Brithdtr, Llanberts.
Medi 10: Agor egl\vys newydd Dinorwig
(St .~1ar}) Esgob Bangor yno'r bore.
H yd 21: Dyrnod angeuol gan I""mp
odJJ\\'nh ergyd yn y Garet I John mab
Richd Hughes (Cig Bras) ,\1ar,,- yn yr
bosbl tal mewn canlyniad Oct 27.
Hyd 24: Robt C. Jones, Clog\vn Gwyn yn
ymadael yn ffurfiol 0 Dinorwig ae yo
ymuno ar egl\\'Ys wladol yn Sl Mary.
Tach 30: Polio ~ foters am y sir.
Rbag 1: Cyhoeddi canlyniad yr elholiad
am Sir Gaernarfon,
.\~r Rarbbone
mwyafrlf aT .~ Nanney 1029.
Rbag 9: Damwain angcuol yn Twll y
Dyffryn I Rt Ths Rowland, Tan y Graig,
38 oed a Wm Edward, E(\\'bian, Bethel,
18 oed ar iddy, t danio powd"'r yn y Brlg.
Ymollyngodd yr heD domen oedd ar y
lOp, gan dd\\'yn y ddau anffodus gyda hi
i'r dyfnder 0 tua 40 Hath Bu caonoedd 0
ddynion am bum awr yn gWl!uhlo yn
galed i glarlo yr spurrlal er caeJ yr
anffoduslon
H.T

YR HANES 1869

I
I

F'eJ hyn y dywedai a\vdur yr hen gan,
s:f Bangorfab hanes cyfansoddi'r
gan.
"Cyfarfyddais
a '\-ir Gruffydd
Jones, Cadben, y 'Pegassus' ac yn
ddiweddarach Cadben y 'Daruel'. Ye
ocdd G\'veirydd ap Rhys hcfyd yn y
cwmni a digwyddodd h}~ny ym
1869. Gofynnodd Cad beD Gruffydd
Jones a fuasai Gwelrydd ap Rhys ncu
fi yn cyfansoddi can Iddo ar y testun
'Hen bocer, ei nain' a dywedodd yr
hanes wrthym feJ hyn Pan yn
blentyn bychan arferwn fyod bob
dydd i dy fy nain yn Nefyn, a'r petb
eyntaf a dynnai fy sylw oedd hen
bocer fy nain oedd bob amser wrth
ochr y tan. Byddwn yn cael pleser
mawr gyda hwn, drwy wneud pob
math 0 gampiau ag ef, ac fel y
deuthum yn dipyn 0 hogyn i fynd
allan enillais gyfeillion bychain fel fy
hunan. Wedyn arferwn gasglu y
plant ynghyd gan eu gorymdeithio
drwy y dref, a'u har\vain gyda'r
pocer Celteyrnwialeo ar fy ysgwydd.
Bu farw fy nain, a rhannwyd ei
dodrefn rhwng y teulu, a'r unig beth

chwenychais i oedd yr hen bocer
Yr oeddwn erbyn hyn yn forwr, c
chymerais y pocer gyda mi i'r llon!
fel y trysor gwerthfawrocaf oedc
gennyf. Bu yn llongddrylliad arna,
dair gwaith, ond bob tro gofalais an
ddwyn yr hen obcer gyda mi yr
ddiogel i'r lan, er trwy hynny berygh
fy mywyd a cholli eiddo fuasai'r
lIawer mwy gwerthfawr gan rai pobl
ond nid gennyf fi. Y mae'r hen boce
gennyf
by t b yn annwyl
chysegredig.
Wedi clywed yr banes, medda
Bangorfan, mi gydsyniais a'i gais,
chyhoeddais y gan rnewn dau 0 bri
newyddiaduron
Cymreig y pry:
hynny.
.i

ARALLEIR.IAD
Ymddangosodd aralleiriad o'r gan yr
'Y 'Xi'erin. Nis gwn pa bryd. Y teitl
hon ydyw 'Hen brocer bach gloew f~
nain'. (Slwch mai procer ddywedi
ond pocer y w'r gwreiddiol). 0 dan y
araUeiriad •vn 'Y Werin' y mae env
Ap Glaslyn. Anfonodd Ap Glaslyr
\'D
svrh
. i ddweud mai nid ef oedd e
hawdur.
Cafwyd
gwybd
yi
ddiweddarach mai Pcdr l\1.on yv
awdur yr aralleiriad.
HEN BROCER BACH GLOEW
FY NAIN
'Roedd yno deganau i chwareu
A pbobpetb i'm cadw yn guo
A oaiD bero'i t.h.roeU bach yo nyddu,
A phJeser yn Uanw ei thy:
Peth eyntaf a dynai fy sylw
o fewn yr hen fwthyn bach cain
A'r gorau at chwareu fy nghampau
Oedd proccr bach gloew fy nain.
Pan gaffwn y procer i'm dwylaw
Awn allan i gasglu i'r gad,
Ac ar 61 yehydig funudau
Mi ddenwo holl blantos y wlad.
Yscyriwn fy hUD megis brenin,
Yn arwain fy myddin rach gain,
Gao dd81 fy nheyrnwialed j fyoy Heo brocer bach gloew Cy oain.
Dwy flynedd ar bymtheg a deugaio
Butr procer yo loew a glan,
Yn !teryll fel milwr dewrgalon
Yn ffyddlon wrth oehr y tan:
Gofalai y cyfan o'r teulu
I'w gadw yo gu ac yo gain
A phawb ddoi i'r tj fyddai'n bofli
Heo brocer bach gloew fy nain.

Rhyw ddiwrnod
'roedd teuJu'r heD
fwtbyn
Yo seCyU mewn dychryo a braw
OeaUodd fy oain Cod ben aogau
Yn dyfod a'i gledd yn ei law:
Ac yna pasgarwyd
yr eiddo
Oedd yn yr ben fwthyn bach cain
A'r eyfan sydd gennyd ohooo
Yw procer bacb gloew fy nain.
•
Pedr ,\.fot!
Enw Pedr Mon svdd
\vrth y geiriau yn ~
•
Solo (Hen Bracer).
Tybed a fedr rywun daflu goleum
pellach at Hen Brocer bach gloe",' fy ruun
a sut y bu i ddwy gin gad eu cyfansoddi ar
yr hen brocer. I'
Tybcd a fu dwy nain, un yn Sir Fon a'I
liall yn Nefyn! a o..~u brocer? Byddai'n
ddiddorol cad eglurha.d.

9

o GABAN

ENNILL Y PWLS
Y CHWAREL

DAMWAIN FAWR 1929
Hanner canrifyn 01, sefbnawn Llun, Rha,fyr 16,1929 digwyddodd
un o'r damweiniau awaetbaf yn hanes Chwarel Dinorwig.
Mewn cwymp enfawr ym Mhonc Pen Rhydd, lladdwyd hi 0
chwarelwyr sef Thomas Henry Edge, Tom y Braich, Dinorwig,
Hugh Arthur Jones, Llys Gwynedd, Deiniolen a Robert Thomas,
Bwlch Gwynt, Dinorwig.
Yn 01 yr Herald Gymraeg, dydd
Mawnh, Rhagfyr 24, 1929 newydd
saethu trl o'r gloch yr oedd y dynion:
"T'anid tuill ym Mhonc Pen Rhydd, ac aed
drw.v'r gorchwyl
yn Ilwyddiannsu.
GWeirhiai peduiar 0 ddynum yn tty forgen"
han, sef y trancedlgion a Mr. Owen Evans,
Glyn Afon,
Bont. Go/alodd .)'
pedwar am beidio a dychiweyd i'r fan lie y
gweilhienl nes i'r cwymp a achoswyd gon y
pylar ghru». Yn [uan wedi i'r corn ganu am
dri o'r gloch, aeth y gweithwyr at hyd wyneb
y gra'g ynghrog wrth raffau, i glino'r cemg
rhydd a'r ysbwiral.
Yr oeddyn: bron wed; cyrraedd y gwaelod
pan luhrodd rhan 0 tlJ)'tUb y clogwyn j'n
sydyn ufuel! eu pennau. Cwympodd tunnelli
o [ein! amryuno! ac ysbwriel ar y M,,·.
Robert Thomas, H.A.Jones, a T.H. Edge,
a'u hysl,ubo gyda hwy, lei IIi grymus.
Clywodd y dynion eraill a uieuhiai yn y
gymdogaelh druis: y cwymp; gollyngasonl eu
harfau a brysio i olwg y Ue."

cu« y

Cafodd Owen Evans ddihangfa
wyrthiol a bu dros ddeugant a
ddynion yn cloddio am gyrff y rri
ara11. Llwyddwyd i ddod 0 hyd i
ddau yr un dydd a daethpwyd 0 hyd
i'r trrydydd y bore wedyn ac aeth
pawb adre yn 01 arfer y ch""'arel fel
arwydd 0 barch.
Cysgod dros y Fro
A dyfynnu'r Herald eta:
"Pan
g_\rhaeddodd
eln goheb:ydd
Ddezniolen, bore dydd .Waulrrn, confu I'r
lrychlneb daflu tl gysgod dros }T holl
gymdogacth. Safai tyrrau 0 bob I aryffyrdd,
a pahwb yn ITa/od y ddamwain. Deua;'r
chwarclwyr adref yn lluoedd, ac yr oedd yn
amlwg ar eu whynebau i'r digwyddiad
alaelhus eu lnslhau.
RhoddDl cymdogzon a chydnabod y
dynion a gollodd eu bywydau air uchel i,r rn
fel gwetlhayr, a thystienl hefyd eu bod yn
gymenadau rhagorol, ae yn ddefnyddiol
mew11 byd ac eglwys."

Dihangfa Gyfyng
Dyma stori dihanfa gyfyn Owen
Evans:
flOddeutu 3.20 o'r glochy prynhawn, wedi
innl saelhu, a chlywed y corn yn canu

dychwelas01I1 iBone Pen Rhydd iglino'r lie
ar ollOnio'r pylor. Gweithiai peduiar ohono
yno, sef y In a gollodd ttl bywydau, a
mtnnau. :r'nsydyn, d(lelh rwb o'r rhan uckaf
i'r fargen, oddeutu 15 llath uuxh eln
pennau, i aJwr. Y cwbl a uielms, oedd
gweled rhyw dywyllwch mawr .)'n dyfod dros
y lie, a chlywais drum y cwymp uuxhben.
YswalUJtS at ystlys y clogwyn, a chau fy
Ilygaid. Pan g/ywals rywun yn gweiddl
ama] codais fy ngolwg, ac nid oedd fy
nghydweilhwyr i'w gweled yn unma,!. Yr
oeddum wedi myned yn hollol ddideimlad,
ond ni dderbyniais unrhytu niuie», Mae'n
rhaid mal gwyrth ydoedd ."

Kevin a Cynthia Bisset 0 Lanrug ydy'r p~r hBPUSvms. 'Roedd Kevin yn un 0
ddeg 0 ddynion 8 eni/lodd dros £90,000 er y py//au pet-droed yn ddiweddar.
Pob /wc iddynt!

MENTER WAlTH I LANBERIS

Cynhelir cyfarfod yn Llanberis yn
fuan i asrudio'r posibilrwydd 0
sefydlu menter waith yn y pentref.
Yn y cwest pasiwyd rheithfarn 0 Trefnir y cyfarfod gan Ganolfan
farwolaeth ddamweiniol ar y trio
Adnoddau Gwaith Gogledd Cymru.
Yn Frith gan bobl
Dywedadd
swyddog
maes y
Cynhaliwyd yr angladdau y Sadwrn Ganolfan yn yr ardal hon, Eurig Wyn
wedyn - un Robert Thomas ym o'r Waunfawr, ei fod wecliannerch y
mynwent Macpelah ac un R.H. Edge Cyngor Plwy ac wedi caeI ymateb
a H.A.
Jones
ym mynwent
ffafriol. Y gobaith yw y gellir sefydlu
Uandinorwig. Dyma ddisgrifiad yr pwyllgor gwaith yn yr ardal a fydd yn
Herald:
medru astudio'r holl bosibiliadau.
«Prin y gwelwyd ang/addau lluosocach Jill
Wedyn gellid mynd ymlaen i geisio
ardal Detniolen a Dinorwig nag angladdau
cychwyn
menter
waith
yin dyn ifanc y somwyd amth,oy"t. CledduJ
hwy prynhawn
Sadwrn diweddaf,
a gydweithredol y byddai pawb yn y
ehyrclwdd cyrfaoedd 0 bell ac agos " e pentref yn gyd-berchnogion ami:
lu!bro:ng i dir eu hir gartref N,d oes neb tebyg i'r hyn a wnaed eisoes yn
lebyg f chu'arelwyr Gogledd Cymru am Llanaclhaearn.
gydymdelmlo a', gilydd mewn trallodlO1f, a
Yn agystal a Mr Wyn bydd Dewi
pheth eyffredln yw gweled leuluoedd
Jones 0 Anlur Aelhaearn yn annerch
profedigaethus yn ardaloedd y chu,'Orelau.rn y cyfarfod a Mr Moi Parry 0
Arfon yn derbyn ugeiniau 0 bunnau 0 Gerrig-y-druruon, sy wedi sefydlu
of!rwm cydymthim/od mewn agtrladdau.
Cawsom brow 0 hyn dydd Sadwrn, u,'rth menter debyg yn y cylch hwnnw.
y cyfarfad yn Festri
we led cannoedd 0 bobl yn y",weled a'r Cynhelir
teuluoedd (ral/odus yn ardal Deiniolen a Gorffwysfa ar Chwefror 14 ac fe'u
Dinorwig, a phawb yn cyfrannu'n helaelh i cadeirir gan Gwynfor Williams. Mae
helpu'r weddw a'r trallodus Y" eu galar.
Canol fan Adnoddau Gwaith GogJedd
Golygfa ryfedd oedd gweled ochr Dlnoro:ig,
Cymru newydd
agor swyddfa
y F achwen, a Molydd Deiniolen yn frilh gan newydd yn Llanrwst i wasanaethu'r
bobI, a ymwelat a'r tn IMUlu criSI. cyfan 0 Ogledd Cymru a bydd yno
Angladdau cyhoeddus oeddynl."
dim 0 bedwar 0 weithwyr a fedr
Er i'r ddamwian erchydus hon
helpu i sefydlu mentrau gwaith a
ddigwydd hanner cnarif yn 61 mae'r sbarduno
g~leithgarwch
atgor yn daJ yn un hunllefus i nifer
cymdeithasolo bob math.
fach 0 byd.
Mae CAG hefyd yn gweithio
mewn cyswllt a Chyngor Dwyfor i
Dafydd Orwlg
weld a ellid sefydlu gwairh a
sbarduno gweithredu cymdeithasol
yn yr ardal honno. Dywedodd Eurig
Wyn fod y rhagolygon yno yn

niolen

PLAID CYMRU - Cynhaliwyd
cyfarlod 0 bwyllgor y gangen yn
Ystafell y Sei ndorl nos Fawrth,
lonawr 22, pryd y penderfynwyd rhoi
rhodd 0 £50 i Gronfa GWyI Dewi Plaid
Cymru 1980.
Enillwyr Clwb Cant mis lonawr:
£15: rhit 108, Miss Eileen Williams,37
Rhydtadog a £10 - rhif 3, Mr Leonard
Parry, 13 Hafod Olau.

W.J.GRIFFITH
PLYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Csernsrfon 3248

GOSODWRSWVDDOGOL
SVSTEMAU
GWRESOGI OLEW

GWRES

BP

Aelocl o'r NatJonal
AlSOCiation
of
Plumbing and Mechanical
Services
Contractors.

Dim un dasgrhy fychan.
Dim un dssg rhy fswr.
'obeithiol iawn'. 'Roedd unrhyw
fenter y gellid ei symbylu yn yr ardal
wled.ig hon o'r pwys mwya 0 hyn
ymlaen
meddai
am fod y
posibilrwydd 0 ddenu gwaith i'r
ardal o'r tu allan yn fain, a dweud y
lleiaf.

BENTHYCA RECORDIAU
Gellir benthyca recordiau a neu
casetiau yn awr 0 Lyfrgell Llanberis.
Yn y stocy maedeunydd clasurol yn
ogystal a phoblogaidd - yn
Gymraeg a Saesneg.

TANYSGRIF1AD: £2.50 y flwyddyn
Y mae casgliad 0 recordiau a chasetiau i'w cael hefyd yn y
Llyfrgell ym Mangor, Pwllheli a Phencadlys
Arlon Dwyfor yng Nghaernarlon.
Dyma/un o'r diweddar Tom Pierce a'j frBwd Robert yn Chw8re/ GBrreg F8Wr,
WaunfBwryn y f/wyddyn 1943. Llun ydyw 8 dynnwyd yn wreiddiol i'r 'Cymro'.
Dio/ch i'w chwaer, Miss Mary Pierce, Bryn Glas, Ceunant am ei anfon inni.
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GWASANAETH LLYFRGELL GWYNEDD

SIBRYDION O'R YSGOLION
y flwyddyn nesaf.
Y mae nifer 0 weithgareddau eraill
CYLCHGRA WN NEWYDD
yr Urdd ar dro yn ystod y tymor hwn
Cyhoeddir cylchgrawn arbennig yn hefyd. Mae llawer o'r aelodau wedi
yr ysgol yn ystod y tymor hwn. ymuno rnewn corau a phartion i
Eisoes penderfynwyd mai'r 'Efail'
gymryd rhan yn Eisteddfod cylch yr
fydd teitl y cylchgrawn a gobeithir y Urdd, gyda'r gobaith 0 anelu at y prif
daw cyfraniadau
gan nifer 0 wobr yn Eisteddfod Genedlaethol yr
ddisgyblion yr ysgol. Penodwyd
Urdd ym Mae Colwyn ym mis Mai.
aelod 0 bob dosbarth i gasglu
Achosion Da
deunydd
addas fel erthyglau,
Diwedd
y t y m o r diwethaf
darluniau ac yn y blaen. Bydd y cynhaliwyd arwerthiant nwyddau yn
cylchgrawn
yn ddwyieithog
a yr ysgol, a chafwyd y cyfanswm 0
rhoddir gwobr arbennig am y £188.38 yo sgil yr ymdrechion.
cyfraniad gorau, ac am gynllunio
Trosglwyddwyd yr arian i apel Blue
clawr i'r rhifyn cyntaf o'r 'Efail'.
Peter mag at Cambodia. Yn ystod yr
un amser , hefyd , bu nifer 0
o FRYNREFAIL
I
gasgliadau ar dro yn yr ysgol i helpu
GAERGRAWNT
pobl dan anfantais. Anfonwyd yr
Estynnwn ein Uongyfarchiadau i arian i'r acnlynol: Dr Barnados
Christopher Cheers, bachgen o'r 6ed £5.00. Spastics £5.00, RSPCA£8.00.
dosbanh, sydd wedi cael ei dderbyn i Radio C & A £8.00, Muscular
Goleg Sant loan, ym mhrifysgol
Dystrophy £8.00, IGdnwy Research
Caergrawnt.
Dymunwo
bob
£5.00, Cancer Research £8.00, Heart
llwyddiant iddo ef yn ei arholiadau
Foundation £8.00. Council for The
Iefel A yr haf yma, ac os y bydd yn Disabled £5.99, North Wales Blind
llwyddiannus bydd yn deehrau ar ei £ 10.00, Guide Dogs forthe Blind
yrfa yng N ghaergrawnt ym mis £10.00 Casglwyd £50 gan enethod SB
Hydref.
yn ystod y mis hwn trwy gynnal
YR URDD
boreau eoffi yn yr ysgol. Bydd yr
Yn ystod gwyliau'r Nadolig bu rhai arian yn cael ei anfon at y 'Sister
merched o'r 6ed dosbarth yng Superior' , Ysbyry Sant J oseff, i
nghanolfan yr Urdd, Glanllyn yn y helpu pobl sydd yn dioddef 0
Bala tros WyJ Calan Gaeaf. Cyfle oedd afiechydon terfynol.
i gael cwrdd a Chymry Cymraeg 0
ATHRO CEMEG NEWYDD
wahanol rannau 0 Gymru, a chael Hoffwn estyn croeso i Mrs Elisabeth
ymddiddori mewn mynydda, natur, Emmerton,
yr athrawes cerneg
ffotograffi, pantomeim a dawnsio newydd yn yr ysgol. Mae Mrs
gwerin. Cafwyd amser diddorol dros Emmerton yn dod 0 Moelfre, Sir
ben, ac edrychir ymlaen at yr un ewes Fon.

ADDYSG DDOE

YSGOL BRYNREFAII.

Y PARCH. TERRY THOMAS
VN COFIO DEINIOLEN
•

Llyfr ar Ddeiniolen! Fe'i prynais ar f'union. Darllenais yo eiddgar.
Daew enwau rai 0 gyn-weiDidogion yr ardal! O'r siom, Did oedd hi wedi son
am f'enw i. Gobeithio yn fawr y bydd fy "enw fry ar lyfrau'r nef." Sicr wyf
fod rhan ohono yn fythol Ddeiniolen. Bro'r chwarelwyr a'r cerrig gleision.
BeUach, pallodd y drafnidiaeth chwarelyddol. Ni ehylwir mwyach
gliciadau esgidiau'r gweithiwr na chywmeUu mecanyddol ei gludiant.
Darfyddodd gWr y graig; segur ei gjn a'i ebill; mud ei fone a'i gaban,
Rhoddodd yr hwter ei holaf gri.
Erys atgofion. Er yn 'gapeloffobiaidd' chwedl Tegla, tu allan i furiau'r
Ty mawr y cyfeillgarwch. Cydymdeimlad ymaderol yr 'offrwm mawr.'
Hwyl y seiri bondigrybwU 0 brentisiaid yn nosbarth nos lolen. COr Petegpwy all anghofio'r 'Martyrs' a'r 'Nidaros' dwedwch? Er y silicosis, mor
ryfeddol y caniu l Onid oedd gennyf godwr canu oedd yn ail i ncb,. sicr ei
nodyn a soniarus ei lais? Tawodd yntau a'r cor, ond fe erys y Seindorf.
A'r capeli? Cofiaf y pererinion yn tramwyo'r Uwybrau tua Seion, CI
garwed yr hin. 0 mor tJyddlon oeddynt. Nid delwau, ond gwrandawyr craft
a beirniaid cell; gwjr gaUuog a diwinyddion praff; gweddiwyr gonest a
scolers y Gair. Gw~ a gwragedd y ddoe!
Beth am yr heddiw? Ai "mieri Ue bu mawredd ?"

Plant Ysgol Llanddinorwig tUB 1930
Y Llun trwy gBredigrwydd Mr John E. Thomas, Bwlch-y-gwynt,

Dinorw;g

Cor Plant Ysgol GWBun Gynfi, Deiniolen. Rhan 0 gor yr Eisteddfod
Genedlaethol, Caernarfon 1935. Llun Mr John E. Thomas, Din orwig.

Ysgol SBbBnod Oeln/o/en 1936
Llun: Mrs Nan Owen, Cynt! Terrece, Deinio/en.

NADOllG

LlAWEN A BlWYDDYN NEWYDD DDA
oddi wrth

Gwes
a arn
Ty
Llanberis

Perchennog
Aneuryn

Rhydd-

FFON

Feodiant

LLANBERIS 277

MAN OELFRYDOL

Ffen 202

Jones

I BARTl PRIODAS

NEU GINIO Bl YNYDDOL
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Hefyd

CANOLFAN DRECIO
Holwch am ein
telerau rhesymol
11

STOR! ARSWYD WIR - gan Hywel
Daeth fy nain yn eneth ieuanc 0 Sir F on i weithio fel cogyddes yng
nghastell Bryn Bras ger Caemarfon. Gweithiai niter fawr 0 gwmpas
y He tu mewn a thu allan a llawer 0 hwyl a miri• yno. Y flwyddyn oedd
tua 1870
Un noson, a phawb o'r gweithwyr,
sef gweision
a morynion
yn
mwynhau swper 0 amgylch y bwrdd
yn y gegin, a rhai yn mynd yn 01 ac
ymlaen, dechreuodd y llestri ar y
dresel symud, ac yr oedd sWD
anfcrth. Edrychai pawb ar ei gilydd,
ond nid oedd esboniad 0 gwbl i'r hyn
ddigwyddodd.
Aethant drwodd i ran arali 0'1
castell- h.y., y rhan honno oedd yn
benodedig i'r gweithwyr - dynion a
merched. Nid oedd swn yn awr yn
unman na neb 0 gwmpas.
Daeth yn amser noswylio, ac
erby n hyn yr oedd pethau wedi
tawclu yn y gegin, ond yr oedd
arswyd ar y morynion. Buont yn
effro drwy'r nos yn gwrando ac yn
sisial a'i gilydd yn ddistaw. 'Roedd
popeth yn ei le a thawelwch, y bore
canlynol,
\' r ail noson digwyddodd yr un
perh - yr un swan a'r llestri yn symud
o'r naill ben i'r llall i'r dresal.
Daethant i'r penderfyniad
fod
ysbryd yn y castell, a rhai merchcd
}'D selog yn chwilio am swydd mewn
lie arall i gael anghofio yr arswyd a'r

a

'\. sbrvd'
.

I

Xid oedd Iawr 0 gysgu'r nos yno ,
dim ond g\' rando'n astud a phob swn
by-chan o'r tu allan rei pe'n swnio'n
:",~, nag ydoedd, mewn gwirionedd.
~ichaed son am ddim ganddynt y
Iiwrnodiad canlvnol.
ond am lev
.
ow gan vn y castell".
~i feiddiant son am h\'n
. \Vrrh v
.
meistr a'r feistrcs - 'roedd rhy\\'
bellrer rhyngda~ nt yr adeg hunno,-

pellter anferth rhwng gwas a
morwyn, a'r byddigions.
Fel hyn y bu am gyfnod - ambell i
noson caent lonydd arnser sper, ond
y noson wedyn yr un hen sWn a
symudiadau.
Penderfynodd un go fentrus o'r
gweision
gadw gwyliadwriaeth
manwl. Sylwodd yn bur fuan nad
oedd pawb yn bresennol wrth y
bwrdd swper. Nid oedd neb o'r blaen
wedi sylwi ar hyn ganf od cyrnaint
ohonynt 0 gwrnpas a rhyw fynd 'nol a
blaen yno 0 hyd.
Aeth y gwas allan a gwyliodd.
Clywodd droedio ysgafn yn y coed
gwyrdd oe dd tu cefn i'r gegin. Ar
hyn, aeth y gwas i'r gegin i edrych
oedd rhywbeth yn digwydd yn y
gegm. Oedd yn wir, yr un hen
branciau.
Un o'r gweision, un reit ieuanc
hefyd, oedd wedi dysgu consuriaetb.
Daeth yno yn was bach fisoedd cyn
hynny ac ni wyddai neb 0 ble y daeth
na phwy oedd ei deulu.
Ar 01 holi caed allan mai wedi
diane 0 ffair oedd yn pasio 0
Gaemarfon 1 Lanberis yr oedd a
chacl gwaith ym Mryn Bras.
Cawsai addysg mewn cosuriaeth a
thriciau trwy ei fore oes, ac wrth gwrs
y r oedd
ganddo
y n t au y
mcdrusrwydd
angenrheidio) at y
gwaith hwnnw.
"N id oedd bwgan yng nghastell
Bryn Bras, ond y bachgcn icuanc
ddaeth yno i weithio yn chwarae ei
slide of hand" meddai Naln.

CWRS ELECTRONEG
IrW GVNNAL VM MRO'R ECO
8ydd Canolfan Adnoddau Gwaith Gogledd Cymru yn trefnu
ewrs eleetroneg ar y eyd gydag adran electro neg Coleg y
Brifysgol, Bangor. Bwriedir cynnal y ewrs yn ardal Eeo'r
Wyddta yn ystod misoedd y gaeaf nesa.
Mae adran electro neg Prifysgol f!angor yn un sy wedi
arbrofi cryn dipyn yn y maes hwn ae maent yn ymwybodol
iawn o'r angen sydd i addasu maes fel electroneg ar gyfer
anghenion creu gwaith yng Nghymru wledig. Oni fyddai'n
wych 0 beth pe bai grwp 0 bobl yn rhai 0 bentrefi'r Eco yn
manteisio ar y cyfle i osod diwydiant ysgafn tel hwn ar ei
draed.
Bydd y cwrs a drefnir yn cos1io punt y ddarlith. A wnaiff
unrhyw un sydd a diddordeb mewn mynyehu'r fath gwrs
ddod i 9ysylltiad ag Eurig Wyn, Llawr 1 2, Bradford House,
Stryd Dinbyeh, Llanrwst. neu 'v Frenni', Waunfawr.
8ydd yn rhaid cael Ileiafswm 0 ddeuddeg 0 enwau eyn y
gellir eyehwyn. Gellir eael rhagor 0 fanylion drwy anfon i'r
eyfeiriadau uehod neu drwy ffonio Llanrwst 641280 neu
Waunfawr 512.

-------------------------------

LlONGYFARCHIADAU - I Jennifer
Ellis, Hafan a Sian Pritchard, Llys
Awel ar eu IIwyddiant mewn arholiad
chwarae piano dan nawdd y Coleg
Cerdd Brenhinol.
MARW -Dydd cyntaf o'r flwyddyn bu
angladd y ddiweddar Miss Morfydd
Evans, Llanberis. Bu Miss Evans yn
athrawes yn ysgol y Nant am bum
m Iynedd ar hugai n ac yn fawr iawn ei
pharch gan y rheini a'r plant.
OYMUNIAOAU OA -I Glenys Jones,
Maes yr Haul a Keith
0

LLONGYFRACHIADAU - I Euron
Griffiths, Crud yr Awen a Miss Helen
Hughes, Gwyndy, Rhiwen Deiniolen
ar eu dyweddiad Mae Euron ar ei
flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol yng
Nghaint a Helen ar ei hail flwyddyn
yn y Brifysgol ym Mryste.
CYNGOR
CYMDEITHAS
LLANDDEINIOLEN - Nos Fawrth,
lonawr 15 fe ystyriwyd
nifer 0
geisiadau am grantlau gan y Cyngor
Cymdeithas.
Penderfynwyd
rhoi
grant 0 (10 i'r Eisteddfod, £10 i'r
Ysgol Feithrin a £50 ,'r Neuadd.
Cafwyd gwybodaeth hefyd bod y
goleuadau cyheoddus yn y Pentref ,
gael eu gwella yn ystod y flwyddyn

nesar.
PWYLLGOR Y NEUADD - Bydd
Pwyllgor y Neuadd yn cyfarlod yn y
Neuadd nos Fercher, Chwefror 6.
Taer erfynni'r am bresenoldeb yr holl
aelodau. Mae cynrychiolydd 0 bob
mudiad ar y Pwyllgor ond ychydig
iawn fydd yn troi i fyny i'r Pwyllgorau.
Mae gwaith mawr 0 flaen y Pwyllgor
a'r pentref yn ystod y misoedd nesaf i
godi arian i orffen gwells'r Neuadd.
YR EISTEDDFOD - Bydd Raftl yr
Eisteddfod yn cael ei thynnu mewn
Noson Goffi yn y Neuadd am 7.30 nos
Wener, Chwefror 8.
MERCHED Y WAWR - Nos Fercher,
lonswr 9 cafwyd noson 0 'Hawl i Holi'
yn yr ysgol. Aelodau'r panel oedd
Mrs O.M. Lloyd, Caernarlon, Y Canon
Alun Jones, Llanberis a Mr Selwyn
Griffith Crud yr Awen a Mrs Helen
Bebb oedd yn codi'r cwestiynau.
Cafwyd noson hwyliog a difyr a
dlolchwyd i'r panel gan Mrs Elizabeth
Evans, Blaen Parc. Daparwyd y te gan
Mrs Evans a Mrs Eirlys Sharpe, Llys
Elen. Enillydd y raftl oedd Mrs M.G.
Williams, Gwylfa.
Gofynnir i bawb sydd am fynd i'r
Cinio GWyI Dewi ym Mhlas Gwyn,
Pantrefelin. roi eu henwau a £1 tuag
at y gost yn y cyfarfod nesaf nos
Fercher 13.
CLWB Y RHOS - Mr Alwyn Williams,
Bro Hedd, Seion oedd yn gyfrifol am
y noson yng Nghlwb y Rhos. Cafwyd
sgwrs ddifyr lawn ganddo ar ai
brofiadau yn hedfan gyda'r Clwb
Hedfan ym Mona. Dangosodd hafyd
niter 0 sleidiau o'r cylch wedi eu
tynnu op'r awyr. Diolchwyd j Mr
Williams gan Mr Gwyndaf Williams,
Tan y Cae.
Mr Gerai nt Elis, Sycharth oedd yn
gyfrifol am y te ac ef fydd yn gyfrifol
am y noson ym mis Chwefror.
CYDYMDEIMLO - Dydd Sadwrn,
lonawr 19 bu farw Miss Annie
Williams,
Niddfa.
Mae eln
cydymdeimlad
A'i chwaer yn ei
phrofedigaeth.

Dyma fun Ysgol Sui y CYStgr. A OtS Ysgol Sul/wy yn ardal yr Eco? Yn ami bydd 800 blant
ac alhrawon yn dod I'r Ysgol yn y Cysegr.

Mynnweh eieh

PAENTaPHAPURPAPURO
oddi wrth

NANT PERIS

CROESO ADREF - I Rowenna
Thomas, Bron Wyddfa ar 01 triniaeth
lawfeddygol yn ysbyty Bangor.

CLWB Y MAMAU - Cyn y Nadolig bu
aelodau Pwyllgor Clwb y Mamau yn
rhannu anrhegion Nadolig i Oedolion
yr ardal a hefyd i bob claf 0 Fethel yn
yr ysbytai a'r cartrefi.
Canlyniad y Raftl Nadolig oedd fel
a ganlyn:
Planced wedi ei chrosio - J. Evans,
Mur Mathew, Caeathro. Potel 0 Sieri
- Raymond, c 0 Gilfach Saron,
Bethel.
Bocs 0 ffrwythau - Philip Houghton,
23 Maes Hyfryd, Carmel. Glo - 175
Ferodo (G. Owen, 17 William Street,
Bangor). Potel 0 win - E. Roberts,
Clegir, Llanberis. Tatws - Arwel,
Penybuarth. Bethel. Nwyddau - A.
Roberts, Clegir, Llanberis. Tatws Arwel, Penybuarth, Bethel. Nwyddau
- A. Roberts, Wrecsam, c 0 Trem
Eryri, Bethel.Potel 0 Port - Tommy,
Pentir Inn, Pentir. Bisgedi - Bill
Jones, 6 Cambrian Terrace, Tywyn.
'Aoedd elw'r raffl at brynu'r
anrhegion Nadolig ac fe hoffai'r
Pwyllgor ddiolch i bawb am eu
cefnogaeth.
DIOLCH I'R GWEITHWYR - Mae Mrs
Mona Williams, 9 Bro Rhos, a Mrs
Mary Hughes, 27 Bro Rhos yn rhoi'r
gorau i werthu'r Eco ar 61 bod wrthi
ers y dechrau. Diolch i'r ddwy am yr
holl waith a wnaethant ers pedair
blynedd.

Ddeiniofen ar eu dyweddiad. hefyd i
Sian Williams a Michael 0 Ddeiniolen
ar eu dyweddiad hwythau.
BLWYODYN NEWYDD - Cafwyd
noson hwyliog yn Festri Rehoboth i
ddisgwyl y flwyddyn newydd. Er bod
y nifer yn bresennol yn lIai nag arier
gwnaath y plant eu gwaith yn
ardderchog fal arler.
PEN-BLWYDD HAPUS - By1hefnos
yn 01 'roedd Mrs Hughes, Ty'r Ysgol
gynt yn dathlu el phen-blwydd yn
gant oed. Mae Mrs Hughes wedi
gadael y Nant ers blynyddoedd
bellsch ond mae'n dymuniadau
gorau yn mynd iddi ar yr achlysur
hapus.
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E.WILSON HUGHES
. 84 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffon: Llanberis 491

MEL YSION A BAeO

AR

WERTH HEFYD

llWYDDIANT
CERDDOROL
Llongyfarchiadau i Olwen Meredydd
Jones,
Gw~n-y-Wawr
ar ei
IIwyddiant
mewn arholiad canu'r
piano, Graddfa 2 (gyda theilyngdod),
ae h efyd i Delyth
Wyn Huws,
Elthinog, Afon Rhos, Graddfa 3 (gyda
theilyngdod)
Eu hathrawes yw Mrs
Malr Huws, Cllmeri, Glanffynnon.
AR Y RADIO - Ar y rhaglen 'Llatai'
fore Llun cyn y Nadolig roedd lIawer
o ffrindiau
Geraint
Meredydd
Rowlands, Llys Forga n yn falch 0
glywed el lais o'r Almaen. Afonwn
ein Iiongytarchion
i Geraint ar ei
ddyrchafiad yn Is-Gorporal.
MARW - Yn sydyn yn ei chartref
Gwynfa, ar lonawr 3, bu farw Mrs
Laura (Louie) Ellen Pritchard, gwrag
Mr Robert Pritchard, mam Rose Ann
a nain Helen Wyn. Dioddefodd
gystudd hir a blin yn ddewr a siriol.
Estynnir ein cydymdeimlad
Ilwyraf
a'i phriod, CI merch a'i mab yng
nghyfraith a'r teulu 011 yn eu coiled
fawr.
lonawr 3. daeth y newydd trist 0
Ganada am farwolaeth sydyn Mrs
Myrtle Jean Parry, 310 Braidwood
Avenue.
Peterborough,
Ontario,
gwraig Mr Moi Parry (gynt 0 Fron
Haul, Llanrug). Byddem yn cael
pleser O'U croesawu ar eu gwyliau i'r
ardal hon ers sawl blwyddyn bellach,
a chai'r Cymry ai drosodd i Ganada
ddrws agored a chroeso cynnes bob
amser yn eu cartref. Rhoddwyd
blodau gan y canlynol: Mrs Parry a'r
teulu, Min y Nant Caernarfon; Mr a
Mrs T. Price, Stryd Srarlot, Llanberis;
Eric a Nancy Morris.
Llanrug;
Myrddin
a Gaynor
Williams,
Penterfyn; Ian ac Erilys; Eluned a
Williarn Ellis Owen, Bryn y Maen; Cis,
Bryn Mel. Llanbens; Alfred, Sylvia a',
teulu, Fferm Bron Eryri' Dr a Mrs
Terry Maxwell, Llandcgfan.
Y GOBEITHLU, Capel Mawr - Cafwyd
dau gyfarfod
Dechreuwyd
trwy
ddefoslwn
gan Christl ne Jordan,
Bethen Lewis Parry a Gwawr Owen.
Cymerwyd rhan mewn canu gan
nlfer o'r plant gyda Mrs Jones,
Ogwen yn cyfeillo.
Dangoswyd
ffilmlau gan Mrs W.O Roberts a Mr
John
Williams,
Gweledfa
yn
eynorthwyo.
Llawenydd
i blant
hynaf
y
Gobeithlu oedd ymweld ~ Chartref
Pengwaith
i gyflwyno
eyngerdd
addas ar gyfer y Nadolig. Cawsant
groeso eynnes lawn gan bawb yno.
Diolchodd y gweinidog,
y Parch.
W.O. Roberts am y croeso i Mrs M.
Jones Ogwen a Mrs Lily Horman am
hyfforddi'r plant ac j Mr Eric Morris
am ej garedigrwydd
yn trefnu
cludiant rhad
OEDFAON ARBENNIG - Dydd Sui
cyn y Nadolig cafwyd festri'r Capel
Mawr yn "awn I ddwy oedfa arbennig
lawn Yn y bore bu Gwasanaeth
Nadolig y Plant a drefnwyd gan y
Parch W O. Roberts. Hyfforddwyd y
plant gan athrawon yr ysgol Sui 0
dan arweinlad Mrs Olwen Llewelyn.
Pant Aton Bach. Yn yr hwyr canwyd
carolau, gydag eitemau 0 ganu ac
adrodd
gan nifer o'r aelodau.
Teimlodd pawb fod y ddwy oedfa yn
baratoad cymwys iawn ar gyfer
dathlu'r 'Nyl.
CYMDEITHAS LENYDDOL Y CAPEL
MAWR
- Bu dau
gyfarfod.
Cynhaliwyd
Seiat Holl
0 dan
Iywyddiaeth
Mr Arwel
Jones.
Gwen.y.Wawr,
a'r panel oedd Dr
Eirwen Gwynn, ,Mrs lola Butler a Mr
Hefin lones. Pant Mwyn. Gofynnwyd
nifer fawr 0 gwestiynau amserol a
C h a f w y d ate b ion'
did d 0 r 0 I .
Dtolchwyd gan Mr John Williams,
Gweledfa, yn cael el gefnogi gan Mr
John Wyn Owen, Llai,,-y·Delyn.

Cafwyd noson hwyliog 0 dan ofal
Mrs lola Butler. Haddef ar lonawr 17
Llywyddwyd gan Mr O. Davies, Plas
Gwyn.
Cymerwhyd
rhan yn y
chwaraeon gan Mrs Horman, Mrs
M.E. Jones, Mrs J Williams, Mrs J
Jones, Mr J.W. Owen, Mr Gwilym
Owen, Mr J. Wyn Owen a Mrs M.
Evans, Lloe. Siaradwyd ymhellach
gan y Parch. W.O. Roberts. Ar ganol y
ddau gyfarfod paratowyd paned 0 de
gan rai 0 chwiorydd y Gymdeithas.
PARTI NADOLIG
PLANT CAPEL
MAWR - Ymwelodd SIOn Corn yn 61
ei arfer eleni eto a derbyniodd dros 80
o blant rodd ganddo. Trefnwyd y
wledd gan athrawon yr Ysgol Sui a
rhieni'r plant. Dangoswyd ffilmiau
diddorol gan Mr Gwyndaf Jones,
Glanffynnon.
PLYGAIN - Fore'r Nadolig am saith
o'r gloch cynhaliwyd Gwasanaeth y
Plygain yn Festri Pontrhythallt
Yr
oedd y festri'n Ilawn a chymerwyd
rhan mewn gwir addolied gan blant.
pobl ieuainc a rhai hyn Gwnaed
casgliad
sylweddol
tuag
at
gynorthwyo trueiniaid Kampuchea.
GWASANAETH NADOLIG Y PLANTCafwyd dau wasanaeth hyfryd gan
blant
Capel
Po n tr h vt h atf t a
Than-v-coad. Daeth cynulliad lIuosog
i'r ddwv oedfa, a gwnaed casqliadau
sylweddol yn y ddwy eglwys at Ysgol
Pendalar, Caernarfon
Yn y ddau
wasanaeth eyflwynodd y gweinidog,
y Parch. W.O. Roberts anerchiad byr
i'r plant a diolchodd i'r athrawon
Ysgol
Sui a'r rhieni
am eu
cydweithrediad.
CYFARFOD GWEDDI POBL IEUAINC,
Capel Mawr - Trefnwyd y cyfarfod
gan y Parch. W.O. Roberts,
a
lhraddododd anerchiad yn cynnwys
neges i'r ieuenetid. Cymerwyd rhan
gan Gwen O. Jones, Dylan WillIams,
lola Jones, Gareth lloyd Roberts,
Richard Ellis Owen, Wendy Roberts.
Gwyneth Jones, Carol Ann Jones,
Manon Owen, Elid,r Owen, Carolyh
Owen, Myfanwy Jones ae Arfon
Owen. Cyfelllwyd gan Mrs M Jones.
Ogwen.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen yn yr Ysgol
Gynradd gyda Mrs N. Lovatt yn y
gadair. Talodd eangen Waunfawr
ymweliad §'r gangen a chymerwyd
rhan mewn cwis. Waunfawr a orfu 0
naw pwynt Trefnwyd y ewestiynau
gan Mrs N. Lovatl. Enillwyd y raftl
gan aelod o'r Waunfawr a dlolchwyd
ar eu rhan gan eu lIywydd Mrs Austin
Jones. Darparwyd lIuniaeth gan Mrs
Sheila
Williams,
Mrs Margaret
Jones, Mrs Vera Williams,
Mrs
Meirwen Lloyd a Mrs Joyce Jones.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Chwefror 12
yn yr Ysgol Gynradd pan ddisgwyllr
Mr R. Alun Evans. BBC j roddi sgwrs.
CYDYMDEIMLWN -tl Mrs E. JOhes. 5
Rhos Rug ar farwolaeth el brawd Mr
O.T. Owen, Y Felinheli,
Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth, lonawr 15 cafwyd noson
ddlfyr
iawn gydag
aelodau
0
Gymdeilhas Llanrug, yn cymryd rhan
mewn cwis. Yr Holwr oedd Mr David
Whiteside
Thomas.
Talwyd
dlolehiadau
gan y Parch W.O.
Roberts a Mrs Nesta Pritchard,
Glanta.
DAMWAIN - Drwg gennym am yr
anffawd ddaeth i ran Mrs A. Wil iams,
Ystrad yn ddiweddar. Mae ar hyn 0
bryd yn aros gyda'j merch, Mrs Mair
Lloyd Huws, Glanttynnon. Dymunwn
well had buan iddi.
O'R YSBYTY - Da deall fod Mr Emlyn
jones, Parc Isat wedi dychwelyd
gartref o'r ysbyty. Parhaed i wella
CROESAWN - Mrs Williams a Miss A.
Parry (Delnlolen) gynt 0 Cartrefle,

Rhythallt Terrace yn 01 i'r ardal.
Byddant yn cartrefu yn Hafan Elan
PASIANT Y PLANT - Noson Gwyl
Ystwyll fe fu plant Ysgol Sui Sant
Mihangel yn perfformio eu pasiant
Nadolig Yr oedd holl blant yr Ysgol
SuI yn cymryd rhan a hyfforddwyd
hwy gan y Rheithor ae athrawon yr
Ysgol SuI. Y darllenwyr oedd: Tense
Gardiner, Bryngwyn; Gwawr Owen,
Rhos Elan; Lhnos Davies, Bodawel:
Peter Lloyd Jones, 2 Bryn Fedwen a'r
Rheithor. Yr organydd oedd Mr J.T.
Morris, Erw Wen. Y mae'r plant yn
haeddu eanmoliaeth
am wneud
gwaith mor dda.
PARTI NADOLIG - Bu i blant Ysgol
Sui Sant Mihangel fwynhau eu parti
Nadolig a gymerodd Ie yn y Sefydliad
Coffa ar y Sadwrn wedi'r Nadolig
Darparwyd y wledd gan athrawon yr
Ysgol Sui a rhieni'r plant ac erail 0
gynulleidfa yr Eglwys. Wedi'r parti
seth y plant, eu rhieni ae athrawon yr
Ysgol Sui ae eraill
i weld y
pantomeim Mwstwr yn y Clwstwr yn
Theatr Gwynedd ym Mangor. Bu i
bawb fwynhau ei hun yn tawr iawn
CINIO BLYNYDDOL
UNDEB
Y
MAMAU - Aeth aelodau Undeb y
Mamau au cyfeillion i Westy yr Atr,
Beddgelert
i fwynhau
eu ci nio
blynyddol eleni a chafwyd gwledd
ardderchog a chroeso calon yno. Bu I
bawb fwynau ei hun yn fawr lawn.
CYSTADLEUAETHCORNELYPLANT
- Daeth Terisa Gardiner a Llinos
Davies yn agos iawn at gael gwobr
yng nghystadleuaeth Cornel y Plant,
yn Y LLAN, papur newvddion yr
Eglwys yng Nghymru. Llongyferehir
hwy yn galonnog iawn a hyderwn y
bydd eraill yn cystadlu y tro nesaf ac y
byddant hwythau yn IIwyddiannus
hefyd.
MARW - Yn ddiweddar
bu farw
Owen Morns, Erw Hywel ae ef yn 88
oed Cafodd gystudd blin ers rhai
misoedd Y Rheithor a wasanaethat
yn y gwasanaeth yn Eglwys Sant
Mihangel ac yn yr amlosgfa ym
Mangor. Cydymdeimlir
a'i weddw
Mrs S. Morris a fu yn ofalus iawn
ohono er gwaethaf ei hafiechyd
hithau. Y mae ein cydymdeimlad ~'i
ferch MIss Grace MorrIS, Hen Walla.
Caernarfon ac a'i ddau fab H.G.
Morris, Rhostryfan
a R Morr;,
Llangoed,
yn fawr iawn hefyd.
Claddwyd IIwch Owen Morris ym
meddrod
y teulu ym mynwent
Eglwys Llsf'lug
a'r Rheilhor
yn
gwasanaethu.
YR YSGOL FEITHRIN - Dymuna'r
Pwyllgor ddiolch am y rhoddion
canlynol a dderbyniwyd yn ystod y
tymor diwethaf:
Clwb y Mamau
Llanrug. £10, John a Sandra Trevor.
Hatod Wen, £10; Mrs C. Jones. £1
Cyngor Cymdeithas Llanrug, £25,
Miss Humphreys, Tasn y-coed f1,
Elw Bore Coffi Mrs Marilyn Jones a
Mrs Awen Davies, £6.12; Teganau
gan Mrs Beth Jones, Dolwen
Cynhelir Talr Beic NOddedtg tore
Sadwrn, Chwefror 23 Celr ffurflennl
gan Mrs Rhian Jones. 3 Stad
Minffordd (ysgflfennyddJ. neu Mrs
Mair
Huws.
20 Glanffynnon
(trysorydd).
Bwrledir
cynnal Ffair Basg a
thombola ar nos Fercher. Mawrth 26.
Bydd pwyllgor i drefnu hyn nos lau.
Chwefror 14 am 8 o'r gloch yn Festri
Pontrhythallt.
Estynnir
croeso
eynnes i bawb
LLONGYFARCHIADAU
- i Delylh
Wyn Huws, Eirhinog, 14 Aton Rhos ac
Olwen Meredydd Jones, Gwen y
Wawr, Glanffynnon am Iwyddo yn eu
harholiadau
piano
dan nawdd
As soc I ate d Boa r d, 'I un d ain.,
Llwyddodd Oelyth yn ei Gradd 1101
(merit) ae Olwen Gradd 1/ (merit).
Paratowyd hwy at yr arholiad gan
Mrs
Mair
Huws,
Cilmeri,
Glanffynnon.

CYNRYCHtOLl

CYMRU

Bu Elwyn Griffith, Cae Ysgubor,
Nant y Betws yn cynrychioli Cymru
yn Nhreialon
Cwn Defaid
Rhyng-genedlaethol
yo Stranraer
yr Albao. Daeth yn 4ydd allan 0 181
o ymgeiswyr
yo y Treialon
Cenedlaethol Cymreig yo Llysweo,
Aberhonddu, ac felly gan fod y
pymtheg gorau yno yn cynrychioli
Cymru bu ef a'i gi 'Vick' yn
Stranraer.
Hefyd enillodd 'Vick' y gwpan yn
nosbarth agored Ymrysonfa Betws
Garmon eleni.
Dyma ei lun gyda'r cwn.
Pencampwr arall ym Mro'r Eco
ae mae'r fro yn faleh ohono.
Bydded i enw Elwyn Griffith fod ar
ben y rhestr fel y gorau trwy'r wlad
yn ei faes.
Gwyl Gerdd Menai 1980

I

Ym mhwyllgor Gwyl Gerdd
Menai nos Fawrth diwethaf
trefnwyd
rhaglen
gynhwysfawr ar gyfer GWyI
1980 i gynnwys Cyngerdd gan
Gerddorfa, datganiad ar yr
Organ, Cyngerdd Siambr a I
pherfformiad gan Cantorion
Menai (Arweinydd: John Huw
Davies) 0 Judas Maecabeus
gan Handel.
Mae
Cystadleuaeth
i
gyfansoddwyr wedi ei drefnu.
Cynhelir Gwyl 1980 yn
Ysgol
David
Hughes,
Porthaethwy
yn ystod yr
wythnos yn deehrau dydd
Sui, Ebrill 27, 1980.
•
Bydd themau'r
Wyl yn
adlewyrchu sefydlu Eglwys
gan Sant Tysilio
1350
mlynedd yn 61 yn 630 AD ar
ynys ym Mhorthaethwy, ae fe
fydd yr Wyl yn agor gyda
gwasanaeth
yn Eglwys
Santes Fair, Porthaethwy, for
Sui, Ebrill 27.

~-------------------------~
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YN YR YSBYTY - Mae Mrs Trevor
Beech, Cynlas yn yr ysbyty a dymunir
adferiad buan iddi.
ADREF O'R YSBYTY - Croeso adref i
Rosina Owen, 4 Dol Erddi. Gobeithio
el bod hithau'n dal i wella.
GENEDIGAETHAU
Llongyfarchiadau
i Mr a Mrs Gary
Davies, Hafan ar enedigaeth mab,
Gavin.
Hefyd i Mr a Mrs Raymon Jarvis,
Hyfrydle
ar enedigaeth
merch,
chwaer i Paul
DATHLU
PEN-BLWYDD
Llongyfarchiadau
i Anna Lloyd
Hughes, Treftan Isaf ar ddathlu ei
phen-blwydd yn ddeunaw oed.
ARHOLIADAU
CERDDORIAETH Llongyfarchiadau i'r canlynol am eu
Ilwyddiant
mewn
arholiadau
cerddoriaeth
yn ddiweddar:
Ann
Llewelyn Griffith, Eirianallt;
Alan
Benham a Joyce Benham, the Haven;
Joanne Weale, Ty'n Twit Bach a
Gareth Jones, Glyn Ceris. Mae'r rhan
fwyaf ohonyrt yn ddisgyblion i Mrs
Ann Marston, ALCM, Blaen y Nant.
PROFEDIGAETHAU - Yn ddiweddar
collwyd Miss Catherine Ellen Jones,
26 Tref Eilian o'n plith. Cydymdeimhr
a'i chwiorydd, Mrs Edith Ellis, Min y
Nant a Mrs Arianwen Thomas, Bro
Waun, ei brawd Mr Gwilym Madre
Jones, Bro Waun a'r teulu 011.
Cydymdeimlir
hefyd it Mrs Rose
Ann Hughes, Tref Eilian ar golli ei
mam; Mrs Taylor, Dol Erddi, ar golli
brawd a Mrs Price, 2 Dol Erddi ar golli
\ivyr, a Mrs Barbara Bradnock, Adfa ar
golli ei mam.
DRAMA'R GENI - Llongyfarchiadau i
blant
Ysgol
Sui Bethel
ar eu
perfformiad canmoladwy 0 ddrama'r
gen; vn y testrt. bnawn Sui cyn y
Nadolig. Hon oedd drama fuddugol
Marilyn Roberts, Bod Aton, yn yr
Eisteddfod Ardal. Oioleh I Manlyn ae
rr rhal fu n ei chvnorthwvo I bararoi'r
plant.
CYNGEROD - Bu Cyngerdd Nadolig
ar Ragfyr 18 yn Neuadd yr Eglwys fel
cyfraniad at Flwyddyn Rhyngwladol
y Plant. Llanwyd y neuadd gan
gynulleidfa frwd a ehawsom raglen
amrywiol
wedi ei pharatoi
gan
aelodau'r pentre 0 bob oed. Hoffai'r
tretnwyr ddiolch i'r bobl i gyd a oedd
yn cyfrannu at adlonlant y noson, I'r
rhai a oedd yn helpu
gyda'r
paratoadau a'r lIuniaeth, ac i lawer 0
roddwyr haelionus y gwobrau raftl a
gafodd eu tynnu yn ystod yr egwyl.
Yr elw oedd £102.20 ae anfonwyd
siec y swm hwn at y 'Save the
Children Fund'. Hoffem ddiolch yn
arbennig I Dr Wood fu'n benna'
gyfrifol am Iwyddiant y noson.
MWSTWR YN Y CLWSTWR-Cafwyd
hwyl yn y pantomeim yn Theatr
Gwynedd
Bangor
ddiwedd
y
tlwyddyn
Oiolch i Mr a Mrs T.H.
Williams, Coed Gwydryn am drefnu'r
trip.
CRONFA GYMORTH i'r Llifogydd yn
y Rhondda - Cynhaliwyd Noson Goffi
I hyrwyddo'r
ymgyrch uchod yn
Neuadd yr Eglwys, nos Wener,
lonawr 11. Cafwyd ymateb rhagorol
i'r apel gan holl fudiadau'r pentre'. 0
ganlyniad i hyn antonwyd siec 0
£93.50 i Faer y Rhondda, ac mae
rhagor 0 addewidion ariannol j'w
derbyn.
Mae'r trefnyddi on yn
ddiolchgar iawn i'r cyhoedd am eu
cefnogaeth ae yn enwedig i'r rhai fu'n
gwel nyddu yn weithredol ar y noson.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod tis Rhagfyr o'r
Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys nos
lau, Rhagfyr 6, gyda Mrs Catherine
Jones yn lIywyddu.
Yn ei haraith diolchodd Mrs Jones
I'r aelodau am ei hethol yn lIywydd y

14

sefydliad. Llongyfarchodd
Mrs Beti
Griffith ar enedigaeth wyres fach, ac i
Mrs Benson ar briodas ei mab.
Diolehodd i'r aelodau am helpu I
wneud yr yrfa chwist yn IIwyddiant a
diolchodd am yr arian o'r pentref ac 0
Lanberis. Diolchodd i Mrs Evans, Mrs
Nesfield
a Mrs
Benson
am
ddiddanu'r
aelodau yn y Swper
Nadolig, ae i Mrs Parry Williams am
fenthyg y ehwaraeydd
reeordiau.
Cafwyd arddangosfa gemwalth gan
wrag wadd sef Mrs Benham o'r
Waunfawr.
Diolchodd
Mrs Doris
Roberts iddi. Enillodd Mrs Idris Jones
y raffl, ac enillydd y gystadleuaeth
oedd Mrs Missen. Y gystadleuaeth at
y mis nesaf yw 'Fy hoff riset'.
Rhoddwyd y blodau i Mrs Morley
Williams.
MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
lonawr 8 gwahoddwyd ni i ymweld A
changen Llanrug. Cafwyd ewis difyr
iawn, gyda changen Waunfawr, ar 01
gornest
galed, yn cario'r
dydd.
Enillwyd y raffl, sef basgedaid 0
ffrwythau, gan Mrs Mary Lloyd, Bryn
Tawel. Diolchwyd ar ein rhan i
gangen Llanrug am y croeso a'r
lIuniaeth gan ein lIywydd, Mrs M.
Austin Jones.
YR YSGOL FEITHRIN - Bydd yr Ysgol
Feithrin yn dathlu Gwyl Ddewi eto
eleni gyda chyw iAr neu sgampi a
sglodion yng Ngwesty Clynnog, nos
Sadwrn, Mawrth 1af. Bydd y bws yn
gadael y Waunfawr am 7.30 ac yn
cychwyn adref am 11.30. Y pris fydd
£2.00 am gyw iar a £2.25 am sgampiy bws yn gynwysiedig.
Os oes gennych
ddiddordeb
rhowch eich enw a'r arian erbyn
Chwefror 23 i Lyn Roberts, Swn y
Gwynt. Olwen Williams, Llidiart Wen
neu Llinos Cadwaladr, 3 Glynafon.
PLAID CYMRU - Cynhaliwyd Ffair
Nadolig flynyddol
y gangen nos
Wener, Rhagfyr 4. Er y tywydd garw
bu'n IIwyddiant etthnadol a gwnaed
elw
sylweddol.
Enillwyd
y
gwobrwyon
gan
Mrs
Huws,
Gwastadfaes; Mrs Marion Iwan; Mrs
T.H. Williams a Mrs Awstin Jones.
Cystadleuaeth
enwi'r
ddol: Fflu r
Llywelen.
Dymuna'r
pwyllgor
ddiolch i'r
aelodau am eu holl waith ac I'r
cyfeillion am eu cefnogaeth.
Cyfarfu aelodau eangen y Blaid a'u
cyfeilli on yng Ngwesty'r
Atr,
Beddgelert i gynnal eu parti Nadolig
nos Wener, Rhagfyr 21. Trefnwyd yr
adloniant gan Norman Williams, a
diolchwyd Iddo a'r rhai gymerodd
ran gan y lIywydd,
Eurig Wyn
Dosbarthwyd
y rhaglen ar gyfer
cyfarfodydd misol y gangen am y
flwyddyn nesat.

GWAHODDIAD

LLONGYFARCHIADAU - i Manon
Llwyd Evans, Carwyn ar ei IIwyddiant
yn Arholiad Gradd 4 y 'Royal Schools
of Music: Disgybl i Miss Clarice
Williams, Llanberis yw Manon.
OYMUNIADAU DA'R ARDAL - i Mr
Emyr Jones,
5 Maesgerddi
a
symudodd
i fyw i Hatod Elan
ddechrau'r mis. Chwith colli Mr Emyr
Jones o'r gymdogaeth ley treuliodd
y rhan fwyaf o'i oes. Pob bendith iddo
yn ei gartref a'i gylch newydd.
GWASANAETH NAOOLIG - Pnawn
Sui, Rhagfyr 16 0 dan Iywyddiaeth y
gweinidog
y Parch W.O. Roberts
cafwyd Gwasanaeth Nadolig y Plant
yng Nghapel Tan-v-coed. y rhaglen
wedi'i threfnu gan y gweinidog, a
phlant 0 bob oed yn cymryd rhan. Y
cyfeilyddion
oedd Mrs Beryl Mai
Jones a Miss Eirian Morris.
TE PARTI - Oherwydd
amryw
alwadau ar y plant cyn y Nadolig, bu
raid gohirio te parti'r Ysgol hyd
ddydd Mercher, lonawr 2. Er newid y
dyddiad yr un oedd y mwynhad - y
plant yn mwynhau'r danteithion, a'r
ffilmiau ddangoswyd iddynt gan y
Cynghorydd
Gwyndaf
Jones, a
dilolch i Mr Jones am ddod i
ddiddori'r plant a'r ffilmiau.
CYFARFOD GWEDDI - Nos Lun,
lonawr
6 cynhaliwyd
'Cyfarfod
Gweddi Dechrau'r Flwyddyn' yng
Nghapel Tan-v-coed, Mri T. Hefin
Hughes, R. Arfon Jones, Gwilym
Jones a H. Jeffrey Roberts yn cymryd
rhan yn y gwasanaeth. Nos Fawrth
pregethwyd
gan y Parch W.O.
Roberts.
COFION - Anfonwn ein cofion a'n
dymuniadau
da i Modryb Gwen
(Miss Gwen Humphreys gynt, merch
y diweddar
Mr a Mrs William
Humphreys. 1 Tai Minffrwd), Mrs
Jennie Hughes, Oerddwr. Ar hyn 0
brvd y mae modryb Mrs Hughes
mewn ysbyty yn Llundain wedi cael
torri ymaith ei choes a hithau yn 90
mlwydd oed.

Atodiad

BETHEL

CYDYMOEIMLO - Dydd Mercher,
lonawr 23 yn Ysbyty Bryn Seiont bu
farw
Mr Meredith
Williams,
Westleigh, Tan y Buarth. Estynnir
pob cydymdeimlad
l'r teulu yn eu
profedigaeth.
TfM SNWCER YMCA - Mae TIm Glas
Clwb Snwcer
y Y.M.C.A.
wedi
cyrraedd y rownd gyn-derfynol yng
Nghwpan y Gynghrair. Oyma'r tro
cyntaf ar 01ail agor y Y.M. i'r tfm fynd
mor bell yn y gystadleuaeth. Yn y
rownd nesaf bydd y tim yn chwarae
yn erbyn tim Glas Clwb Snwcer y
Borth.

I GYMRY IFAINC

Dowch i Goleg y Drindod, Caerfyrddin
ym Medi 1980
Cyrsiau;
Diploma Addysg Uwch
Gradd B. Add. (Addysg Ddwyieithog)
Gradd B.A. (Astudio'r Amgylchfyd)
Gradd B.A. (Astudiaethau o'r 1ge9
a'r 20fed ganrif-Saesneg neu Gymraeg gyda Hanes ac
Addysg Crefydd)
Tyscysgrif Addysg i Raddedigion
Bradd B.Add. (Cyff. ac Aorhydedd)
Cyrsiau dwyieithog
Awyrgylch Gymreig
Llety i bawb yo y Coleg
Adnoddau dysgu rhagorol
Anfonwch am fanylion at y Cofrestrydd

PENISAR
WAUN
DIOLCH - Carwn ddiolch yn fawr
iawn i Mr Len Jones, prifathro Ysgol
Tan-v-coed, ynghyd a'r rheolwyr, y
staff, y plant a'u rhieni, a chyfeillion
ymhell ac agos am eu caredigrwydd,
eu haelioni a'u dymuniadau da ar
achlysur
f'ymddeoliad.
Diolch 0
galon I bawb am leddfu loes y
ffarwelio.
Miss A.M. Williams.
EGLWYS SANTES HELEN - Cyfarfod
Nadolig - Catwyd eyfarfod Nadolig
gan y plant nos sui, Rhagfyr 23 ac yn y
gwasanaeth
hwn fe fedyddiwyd
Daniel James, mab bach Mr a Mrs
Rowlands, Bryn Howall a hefyd
Tristan Bedwyr, mab bachg Mr a Mrs
Len Jones, Ty Capel y Glasgoed gan y
Parch Gwynfor Williams, rheithor
Llanrug.
Dosbarth Conffirmasiwn
- Bydd Y
dosbarth yn dechrau nos Fercher,
lonawr 30. Mae naw eisiau cael au
conffyrmio. Os oes unrhyw un arall,
yn blentyn neu mewn oed, eisiau eael
ei dderbyn y mae croeso iddo.
Mr Sam Parry,
Cafn Coed Cydymdeimlwn
A Mr Sam Parry,
Cetn Coed a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth sydyn.
Mr Hughes, Rhosbodrual (Siop Gron
gynt) - Yr oedd yn ddrwg gennym
glywed bod Mr Hughes wedi bod yn
yr Ysbyty cyn y Nadolig am ychydig 0
ddyddiau. Yr ydym ar ddeall erbyn
hyn ei fod yn 01 yn ei gartref yn
Rhosbodrual
ae yn gwella'n
foddhaol. BrysIwch wella'n IIwyr Mr
Hughes.
Mrs
Gwladys
Thomas,
Tai
Newyddion - Gwellhad buan i chi
Mrs Thomas. Yr ydym yn clywed eich
bod wedi bod yn symol eto'r eryr.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod o'r ga ngan yn yr
Ysgol
n ef thi wr
(Ionewr
23).
Penderfynwyd mynd i Gastell Cidwm
ar y 29 0 Chwefror i ddathlu GWyI
Ddewi.
Cafwyd noson ddiddorol
yng
nghwmni Mr Len Jones, noson 0
englynion a barddoniaeth
ddigrif.
Diolchwyd i Mr Len Jones am ei
gyfraniad gan Mrs Eiriona Williams,
Glyn Euron.
Enillwyd y raffl gan Mrs Mary
Davies, Llys y Gwynt a rhoddwyd y tA
gan Mrs Ann Jones, Ty'n Gerddi a
Mrs Margaret Williams, Carrog. Yn
ystod y eyfarfod dymunwyd yn dda i
Miss A..M. Williams, Brynrefail ar ei
hymddeoliad o'i gwaith fel athrawes
yn ysgol y pentref.
Yr oedd yn dda gan yr aelodau
glywed bod Mr Nathan Jones, Tai
Brynhyfryd a Mr Haydn Lewis, Pen
Pwll Coch wedi gwella.
Llongyfarchwyd Wyr Mrs Gwennie
Lewis ar ei briodas, hefyd Mr leuan
Roberts,
Bryn
Tirion
ar ei
ddyweddiad.
Yr oedd pawb yn cydymdeimlo
gyda Mr a Mrs Percy D. Williams a
Mrs Katie Williams ar farw chwaer Mr
Percy Williams.
GWARCHOD PLANT YSGOL -Ar ran
y pentref, diolchwn i Mrs Glenys
Williams
am ei gwasanaeth
fel
dynes-Iolipop
yn gotalu
am
ddiogelwch ein plant ar y ffordd i'r
ysgol.
Heblaw hyn, yr oedd ei sirioldeb ar
groesffordd King yn galondid i bawb.
Yr oedd ei got81 a'i diddordeb yn y
plant yn hynod. Ar yr un pryd, fel y
mae Glenys yn rhoi'r gorau i'r gwaith
y mae un yn cymryd ei lie sef Mrs
Dorothy Lamb, Bryn Eglwys. 'Rydym
yn dymuno'n dda iddi gan wybod y
gwnaitf hi'r gwaith yn ardderchog.
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CHWEFROR
Chwafror 1, Gwener: LLANBERIS Te yr Henoed.
4, Llun: LLANBEAIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30.
6, Mercher: BETHEL - Pwyllgor y
Neuadd.
DEINIOLEN - Cyfarfod
arbennig 0 Gymdeithas y Co-op am
7.00 yn Ysgol
Gwaun
Gynfi.
LLANRUG - Y Cyngor Eglwysi -Seiat
am 7.00 yng Nghapel Tan-v-coed dan
arweiniad
y Parch.
Gwynfor
Williams.
7, lau: LLANRUG - Noson Goffi
Cymdeithas
y
Chwiorydd.
DEIN10LEN - Cyfariod y Chwlorydd.
8, Gwaner: BETHEL - Noson Goffi yn
y Neuadd am 7.30.
11, Llun: BETHEL - Clwb y Rhos.
LLANBERIS - Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
12, Mawrth: LLANRUG - Marched y
Wawr - sgwrs gan Mr Alun Evans,
BBC. BETHEL - Clwb yr Henoed.
13, Mercher: BETHEL - Marched y
Wawr.
14, lau: LLANRUG - 1) Pwyllgor yr
Ysgol Feithrin am 8.00 yn Festr!
Pontrhythallt.
2) Cymdeithas
Lenyddol Capel M.C. - 'Profiadau'.
Sgwrs gan Mr Cledwyn Williams,
Ty'r Ysgol. WAUNFAWR - Clwb y
Mamau
- sgwrs
gan Dr. R.S.
Williams.
15, Gwener: DEINIOLEN - Noson
Goffi yn Ysgol Gwaun Gynfi am 6.30.
Dewisir Brenhines y Carnifal a'i
gosgordd am 8.00. LLANBERIS - Te
yr Henoed.
18, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30.

19, Mawrth:
LLANRUG
- Y
Gymdeithas Undebol-sgwrs
gan Mr
Gwynfor Williams, Llanberis .
20, Mercher: CWM-Y-GLO-Marched
y Wawr - sgwrs gan Mrs Ellis,
Brynrefail.
22, Gwener: LLANBERIS - Noson
Goffi yn y Ganolfsn Gymdeithasol. Yr
elw er budd y Ganolfan leehyd.
23, Sadwrn: LLANRUG - Taith Beie
Noddedig er budd yr Ysgol Feithrin.
25, LILln: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30.
28, lau: LLANRUG - Cymdeithas
Lenyddol Capel M.C. - darlith gan y
Parch. H.J. Hughes, Porthaethwy.
29, Gwener: VR ARDAL - Clwb Eryri
yn dathlu GWyI Dewi Sant yng
Ngwesty Gwynedd. PENISARWAUN
- Setydliad y Merched yn dathlu
GWyI Ddewi yng Nghastell Cidwm.
LLANBERIS - Te yr Henoed.

CYSTADLEUAETH FAWR Y
NADOLIG

Y CANLYNIAD

DYDDIADAU I'W COFIO
MAWRTH 8 - LLANBERIS - Noson 0
Adloniant a Chyw IAr yn y 'Padarn
Lake.
MAWRTH 26-LLANRUG -FfairBasg
a Thombola dan nawdd Pwyllgor
Ysgol Feithrin, Llanrug.

NANTPERIS
LLONGYFARCHION - i Mr a Mrs W.
Jones, Bodffordd, Ynys MOn (Mair
Searell) ar enedigaeth merch, chwaer
i Aled ae wyres i Mr a Mrs Gwilym S.
Jones, Gwyntant.
GWAELEDD - Drwg gennym ddeall
fod Dafydd Pritchard, Ty Isat wedi ei
gipio i'r ysbyty. Dymunwn wellhad
buan iddo ae y cawn ei weld adre 'nOI
yn fuan.

GerdUr LWyd Owen. un 0 bere/rrlogionGwast Gwynedd yn I)'mt" cymU, buddugol Mrs N.
Jones, 28 Stryd Elinor, Caemarfon, 'Roedd amryw ohonoch wtdi adnabod Hogia'r
Wyddfa'nfabls. Diolch I chi am etch eynlgttm. Dyma'rdrtfnty'Wlr: 1. Arwel; 2. Vivian; 3.
Elwyn; 4. Richard: 5. Myrddin.
Llongyfarchiadau IWrs Jones, mae record hir ddnueddaraf }" Hogia ar ei ffordd i chi.
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NEWYDD I'R
HOGIA
diddordeb sylwadau Richard Lloyd Jones
y Cymro't

DILLAD

Darllenais a
yn
wythnos ddiwethaf ar nawddogaeth ym myd clybiau bychain.
Cyfeirio a wnaeth at y ffaith fod amryw 0 dimau Cynghrair MOD ag
enwau eu nawddogwyr ar eu crysau, ond na wyddai am yr un tim ar
yr ochr hon i'r bont a fu'n ddigon lwcus i gael rhywun i brynu eu
dillad iddynt.
Gweler yn y Ilun isod brawf fod D
leiaf un tim, ahwnnw 0 fro'r Eco , a

Ltor: T'rr Pet-droed

hyn allan yn hysbysebu eu noddwyr
bob tro y byddant yn chwarae.

Deiniolen a'r Pwyllgor.

O'r en'..., tr rode. Rhes Uchaf. Kevin Jones, Gareth Owen, Euryn Owen, David
Bra/Isfora A or.en Williams, Trebor Thomas, John Williams, Certs Jones, Karl
Williams.
Rhes Ganol. Elfed Williams (Rheolwr, Eifion Jones, Frank Owen, Denny
Moorhouse, Eurwyn Jones, Roberts Evans, Gwilym Williams, Noel Owen.
Rhes flaer Bryn Jones, Arwel WIlliams, Dilwvn WIlliams, Barry Williams,
Llion Evar,s, Derwyn Jones, Barry Jones, Malcolm Allen.

Anrheg
Nadolig
,\t\r Denny
Moorhouse
i dim dan 16 oed
Deiniolen oedd set lawn 0 ddillad
pel-droed ac ar y crysau enw ei
gwmni, scf Clogwyn Ciim bing Gear.
Ni ddaeth cyfle iddynt eu defnyddio
hyd yma, gan iddynt ystyried na
fyddai gwynr a gJa\v GWyI San
Steffan, yn eu gem IV't'Yddiannusyng
Nghwpan Bernard Wardle (gweler
yr adroddiad isod) yn fedydd addas
iddynt. 'Does ryfcdd fell}' na ddaeth
gohebydd y C)lmrO, nac ychwaith yr
un papur arall, i wybod am y
na\vddogaetb arbennig hon.
Mewn lyddyn bach ar Dchr y
mynydd uwehben
y pentref y
dechreuodd
lVir Moorhouse
ei
fusnes. Datblygodd yn fuan fel y
daeth dringwyr i ddewis yr offer, a'u

defnyddio ar rai o fynvddoedd ucha'r
byd. Bellach mae'r cwmni'n cyflogi
nifer helaeth ac ar fin symyd i'w
adeilad newydd yng Nghlwt-y-bont.
Nid y trim pel-droed Ileal fu'r unig
rai i fanteisio ar eu hacl10ni ychwaith,
gan i mi weld ar y teledu ychydig
wythnOsall'n
01 iddynt noddi'r
drin~'yr lleol a'u hall offer dringo
yn eu hantur i'r Andes.
Nid l\1.r Moorhouse yw unig
cymwynasV't'r yr hogia) gan fod Mr
Emrys Hughes, gynt 0 Gwm.-y-glo)
ac sydd bellach yn athro yn Lerp\vl.
wedi trefnu iddynt gael gweld y gem
rhwng Lerpwl ac Ipswich yng
nghanol y mis. Byddant hefyd, yn
ystod yr un ymweliad a'r ddinas. yn
chwarae yn erbyn tim ysgol yno.

I.I.ANBERIS

LLANRUG

Mae'n ymddangos bellaeh mai ras
rhwng Llanberis, ail dim Caernarfon
a Mountain Rangers yw hi am fod
eleni
am bencampwriaeth
y
Gynghrair.
Mae'r un nifer 0
bwyntiau gan y tri chlwb, ond mae
Caernarfon wedi chwarae dwy gem
yn fwy. Gan Lanberis
mae 'r
cyfartaledd goJiau gorau 0 ddigon, a
hwy yw'r unig glwb sydd heb golli'r
•
un gem.
Yn ystod y ntis chwaraewyd dwy
gem Gynghrair a Ilwyddwyd i Iynd
ymhellach mewn dwy Gystadlcuaeth
Cwpan.
Yng ngern cynta'r rnis, yn Hirael,
'roedd yr hogia'n hwylio'n braf am
fuddugoliaeth arall, yn arwain 0 3 gol
.i 1 a dim ond ychydig funudau'n aros
pan y'u hysgytwyd gan ddwy gol
sydyn. Pwynt vn unig felly, ac
Einion Holland, Ray Harding a Peter
Jones yn sgorio iddyru.
Cwpan Moorings aeth a'u sylw ar y
12ed, ae rud tasg i'w chenfigennu
oedd gorfod ymladd am ell lie yn yr
ail rownd ar gae Caernarfon Utd.,
sy'n ddipyo gwell tim na awgrymir
gan eu safle yn hanner isa'r tabl. Bu
angen rair g61, dwy gan Iwan Evans
ae un gan Keith Davies i sicrhau'r
fudd ugoliaeth.
Daeth Abergele Utd. i Lanber ar 'i
1ge9 i benderfynu pwy oedd am fynd
yrnlaen 1 bedwaredd rownd Cwpan
J. W. Lees, a bu g61 yr un gan Iwan
Evans a Ray Harding yn ddigon iroi
terfyn ar obeithion yr hogia 0 Glwyd.
Ni fydd Celtiaid Talysarn yn
anghofio eu hyrnweliad a'r ardaJ yn
fuan, gan iddynt golli'n drwm y
Sadwrn diwethaf, 0 8 gol i 1. Gem
hawdd - A~1 FOD LLANBER
WEDI
EJ GWNEUD
YN
HA WDD. Llwyddodd Iwan Evans,
Ray Harding a Gwilym Williams i
rwydo ddwywaith , Gareth Williams
ac Einion Holland yn sgorio'r ddwy
arall.

Gemau cwpan fu'n mynd a bryd
Llanrug yn ystod y mis:
Curo Bangor Athletic (5-1) a Harlech
yn y Cwpan Iau.
Buddugoliaeth hawdd yn erbyn
Bangor,
ond
bu'n
r h a id
ail-chwarae'n erbyn Harleeh ar 01
rhannu wytb g61 yn Llanrug. Yn yr
ail gem, Harlech eto'n chwarae'n
dda, ond Llanrug oedd yn medru
rhoi'r bel yng nghefn y rhwyd, ac yn
sgorio pump g61 heb ateb.
Mae Llanrug drwodd i rownd
go-gynderfynol y Cwpan Iau, a
byddanr
yn wynebu
ail dim
Caernarfon yn Llanrug ar Chwefror
9ed, Bydd angen eefnogaeth, felly
dowch yno'n llu,
Ennil1 oedd hanes Llanrug yn y
Cwpan araJl hefyd, sef Cwpan J. W.
Lees, gan guro tim Point of Ayr 0
Gynghrair Clwyd (Die Owen yn
sgorio 3).
Nid yw Llanrug yn cael cystal
hwyl yn y Gynghrair y rymor hwn, a
eholli fu eu hanes mewn gem
gyffrous yn erbyn Bethesda y
Sadwrn diwcthaf. Die Owen yn rhoi
Llanrug ar y blaen, ond Bethesda'n
taro'n 61, ac yn mynd ar y blaen i
arwain 0 3-1. Llanrug yn ymladd yn
ol, ond dim ond Hefin Jones a
ddarganfu gefn y rhwyd iddynt, a
cholli 2-3 fu'r hanes.
Yn ystod y mis cynhaJiwyd disco
llwyddiannus gany Clwb, a gobeithir
cynnal Tombola arall yn y pentref
cyn diwedd y rymor.
Bydd Biros y Clwb ar werth yn
fuan iawn, ac y mac 'sweaters' y Clwb
i'w cael am £8.50 oddi wrth yr
Ysgrifennydd:
D. W. Thomas,
Bron-y-Nant, Llanrug.
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CWPAN BERNARD WARDLE
Ar Ragfyr 26 bu ICm dan 16oedynfuddugo/ unwotlh tloyn rownd derfynol CwpanBemard
\f'ard/e. D.vma'r drydedd walth mewn olynlaeth i'r G'lvpan ddychu,'eJyd i Ddetnio/en.
Daelh.\I Juddugolzaclh dros di,,, GOaeGlyn United, Caernarfon. Sgor 0 3-1 I Ddetnlolen
gydag Euryn Otl,lCn, Karl W,llianls a Trebor Thomas yn rhol'r bel yn y rh'W)/d I Ddernlolen.
Chu:'araew_vdy gem tru..j' lau.' cro'm ac amodau lleu110g, oer a ehaled.
\l"edr'r gem cafwvd lluniaelh}'TIg Ngwesrv'r Taru..I• Y1IO ryflwynwyd Cwpan Coffa Huw
Roberts Cgynl 0 25 Hafod Olau) I chwara~r y gem - iWalcolm Allen (gweler colo/tt
Dtrnlokn).

SNWCER
CLWB LLANRUG

1926-1927
Yr 1tt1l dim pe/-droed Llanbms. MlU r}wi wedi ein gadael erbyn
wfio rybed? Llun: Mrs Clara Roberts, An{U!Id, Llanberis.

h)'7I.

A oes rhywun yn eu

Mae'r
duon
bellaeh
yn
bedweryddyn
nhabi y gynghrair,
y safle uehaf 0 holl glybiau'r
ardal, ae wedi ennill 10 o'r 16
gem a chwaraewyd.
Treehwyd duon Bangor Cons.
6-0 yn rownd
gyn-derfynol
Cwpan Pattison,
a derbyniwyd
tystysgrif bree uebel gan Clive
Griffith,
(39, 38, 38, 35), A.
Brobyn (36), K. Jones (34) ae N.
Owen (36).
Mae Clive hefyd yn rownd
go-gynderfynol
peneampwriaetb
unigolioo y gynghrair gyntaf, ac
yn
un
o'r
16 olaf
ym
mhenacampwriaeth
Gogledd

Cymru.
Mae hefyd
wedi ei
ddewls yn un 0 90 chwaraewyr a
fydd
yn chwarae
yn erbyn
Pencampwr
y Byd,
Terry
Griffiths,
ar Chwefror
11 yn
Llay, ger Wrecsam.
Mae'r Gleision ar ben y tabl yn
Adran B, ond yn anffodus allan 0
gystadleuaeth
Cwpan
y
Gynghrair a'r Cwpan Pattison.
Mae Phillip
Lea a Gerald
Griffith yn rownd gyn-derf}'nol
pencampwriaetb
i unigolion
Adran B, a Geraint Roberts a
Paul
Williams
yn rownd
gyn-derfynol y bencampwriaeth
i
barau.

