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CYFARCHIAD
Pleser o'r rawyaf yw cael eich cyfarch trwy gyfrwng y rhifyn

cyntaf hwn o'r Tincer, y papur bro diweddaraf, a chystal dechrau drwy
ddweud gair am y "fro" y bydd yn ceisio'i gwasanaethu. Y mae'n
ymestyn o dop plwyf Trefeurig (sy'n cynnwys copa Pumlumon gyda llaw)
i'r môr yn y Borth, ac yn cynnwys felly y pentrefi canlynol yn nhrefn
yr wyddor - Bancydarren, Y Borth, Bow Street (sy'n cynnwys am y tro
Nantyfallen, Pen-rhiw, Pen-y-garn a Rhydypennau, ond diau y cawn
drafod hyn ymhellachl), Clarach, Cwmerfyn, Cwmsymlog, Dôl-y-bont,
Glan-wern, Llanfihangel Genau'r-glyn, Penrhyn-coch, Pen-y-bont
Rhydybeddau a Salem Coedgruffydd. Ardal gyfoethog, fel y gwelir,
0 ran hanes a thraddodiad, a'n gobaith yw y bydd y papur hwn yn fan
cyfarfod i'r gwahanol bentrefi ac ardaloedd hyn, lle gallwn gyfnewid
hanesion am ein gorffennol a'n presennol, a hynny gobeithio mewn dull
difyr a diddorol. Gobeithio hefyd y bydd yn ddolen gyswllt rhwng y
rhai hynny sydd â'u gwreiddiau yn yr ardal ers cenedlaethau, a'r
'dynion dwad' a ymgartrefodd yma, ac sy'n awyddus i ddod i adnabod eu
cynefin newydd yn well.

Yn ôl yr hyn a ragwelir ar y foment, ni bydd ei gynnwys, a siarad
yn gyffredinol, yn wahanol i gynnwys papurau bro eraill, oherwydd y
nod yw cynhyrchu papur amrywiol a chartrefol fel hwythau, papur a
gyfrifir yn fuan iawn yn rhan o'r teulu megis, a phapur na fydd ar neb
ofn cyfrannu iddo boed adroddiad neu lythyr, hanesyn neu gân, pan
deimla ar ei galon yr hoffai wneud hynny. Ond y mae rhai pobl yn
ardal y papur - heb enwi neb - a allai osod cryn arbenigrwydd ar ei
gynnwys, a'i wneud yn hynod ymhlith papurau bro, ped aent ati i roi
pin ar bapur. A gawn ni apelio atynt i beidio â bod yn shei, a
meddwl o ddifrif am gyfrannu'n gyson?

Y peth pwysig i'w gofio ydyw mai papur bro yw'r Tincer - nid
papur plaid nac enwad na mudiad o unrhyw fath. Y mae ein cymdogion
yn ardal Tal-y-bont wedi taro ar enw arbennig o hapus ar bapur bro,
sef Papur Pawb, ond hoffem bwysleisio y bydd Y Tincer hefyd yn bapur
1 bawb yn y fro hon. Prynwch e, darllenwch e, ac ystyriwch e'n bapur
i chi. A phan welwch gyfle i'w wella mewn unrhyw ffordd, rhowch
wybod.
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FELLY, YN YR^ARDAL HYFRYD HON SY'N YMESTYN O'R MYNYDD I ' R MOR - DEWCH
I NI SIARAD Â'N GILYDD.
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Pam 'Tincer9?
Pam Y TINCER

Nid gwaith hawdd yw dewis enw i bapur bro, ac nid heb lawer o chwilio
a chwalu y daethpwyd o hyd i'r enw uchod. Yr hyn a roddodd fod i'r
syniad, wrth gwrs, yw llyfr diddan Mr.Tom Macdonald Y Tincer Tlawd,
a gyfieithwyd mor fedrus gan y diweddar Haydn Morgan, Tregerddan,
sy'n sôn am grwydriadau ei dad o bentref i bentref ac o ddrws i ddrws
yn yr union ardal hon. Gwerthu nwyddau oedd diben y crwydriadau
hynny, ond mae'n si r y byddai llawer un a drigai yn y bythynnod a'r
pentrefi nwyaf anghysbell yn edrych ymlaen at ymweliad y tincer er
rawyn cael clywed am ddigwyddiadau diweddaraf ei gylchdaith. Yn hynny
o beth, o leiaf, gobeithio y bydd yr un peth yn wir am y Tincer hwn.
Hwyrach y bydd ambell un yn teimlo na ddylem fod wedi defnyddio enw
a ddeilliodd o'r Saesneg ar bapur bro Cymraeg, ond y mae enghreifftiau
mor gynnar â'r bedwaredd ganrif ar ddeg ohono yn yr iaith, ac fe'i
defnyddiwyd yn gyson ar hyd y canrifoedd wedi hynny, nes ei fod
bellach wedi hen ymgartrefu yn ein plith.

NOSON
FAWR •'i

Y mae ardal Bow Street, Llandre a
Dol-y-bont wedi addo codi £100 tuag
at yr W l Gerdd Dant a gynhelir yn
Nhal-y-bont ar Dachwedd 12fed.
I'r diben hwnnw cynhelir NOSON FAWR
yn Neuadd Rhydypennau, nos Wener,
Hydref 28ain. Manylion yn y rhifyn
nesaf o'r Tincer.

Cerddorion leuanc

Y naw cerddor ieuanc o ardal Bow Street a Llandre a ddewiswyd yn aelod-
au o Gerddorfa Genedlaethol Ieuenctid Cymru eleni, gyda'u hyfforddwr
Mr Alan Wynne Jones, Trefnydd Cerdd Ceredigion. 0'r chwith i'r dde
(top) Martin Bates, Ian Smith, Claire Jones, Cathryn Murray (gwaelod)
Heledd Ann Hall, Wyn Morgan, Catrin Hall, Kathryn Thomas, Nerys Ann
Jones. Llongyfarchiadau a dymuniadau da iddynt bob un.



Golygydd

Tegnyn Jonea

21 Maes Ceiro

Bow Street 560

Cyllid

Gwydol Owen

1 Maes Âfallen

Bow Street 349

Dosbarthu

Eddie Jones

Dryslwyn

Bow Street 503

Teipio

Mrs Malr Evans

18 líaes Ceiro

Bow Street 640

Cynllunio a Gosod
Erddyn James
Hnn MelTÌlle Jones

Ffotograffwyr
Eric Hall
Owen fetkin

GOHEBYDDION

Bow Street
Vernon Jonea

Gaer-wen Bow St.344

Clarach;

iíra T. Griffiths

Mrs Cyrus Evans

Parch Richard Davies

Dol - y-bont :

Mrs Llinos Evans

Dol-werdd

Llandre, Dole a ' r oylch:

Mrs S.A.Magor
Maeayfedwen

Bow St. 611

Mrs Mary Thomas

Croesawdy

Trefeiirig:

Mrs Edwina Davies
Darren Villa
Bow St. 296

Penrhyn-coch;

I'w benodi

Y Borth;

Mrs N. Hayes

Dunatall

T Borth 255

Urs T. Pryae

Gerlan

Y Borth 295

Aelodau era i l l o ' r Pnyllgor

Golygyddol

Brian Daviea, Gareth W. Jonea,

(iwyn Jones, R.Gerallt Jonea

Cyhoeddwyd gan Bwyllgor Y Tincer

ac argraffwyd gan Y Lolfa

Cof io Dafydd
Ym mis Gorffennaf 1951, dad-

orchuddiwyd cofeb i Ddafydd ap
Gwílym yn Ystrad Fflur gerllaw
man ei fedd, fel y tybir, ac yn ei
araith ar yr achlysur hwnnw, meddai
T.H.Parry Williams, "Wedi dechrau
fel hyn drwy osod y gofeb hon ger
ei fedd, siawns na ddaw'r dydd i
sylwi ar ardal Bro Gynin, a gwneud
rhywbeth teilwng i ddynodi'r
fangre lle ' . i ganed". Bellach,
daeth y dydd hwnnw, diolch i ' r
Academi Gymreig, ac í haelioni
Cyngor y Celfyddydau. Dydd Sadwrn,
Medi 3ydd, dadorchuddiwyd cofeb ger
y fan llw tybir y safai cartref
Dafydd gynt, gan Dr.Thomas Parry,
y pennaf awdurdod ar ei waith, ar
dir a roddwyd i ' r pwrpas gan Dr.
Christopher Fysh, T Dafydd. Cyn
y dadorchuddio, cynhaliwyd cyfarfod
yng Nghapel Salem Coedgruffydd, a
chafwyd anerchiadau gan Mr David
Jenkins a Mrs Rachel Bromwich, a
darllenwyd neges gan Dr.Fysh.
Cafwyd eitemau cerddorol yn ystod
y cyfarfod gan Gor Garn Maelgwyn
o dan arweiniad Mrs Gaenor Hall. Y
llywydd oedd Dr.Bobi Jones, Cad-
eirydd yr Academi. I gyd-fynd â ' r
dadorchuddio yr oedd yr Academi
hefyd wedi trefnu noson o ddehongli
a darllen gwaith Dafydd ap Gwilym
yn Stiwdio Theatr y Werin a darli th
gan Dr.Parry yn ogystal.

Ganed Dafydd ap Gwilym tua ' r
flwyddyn 1320 ym Mrogynin, a bernir
iddo farw tua 1370. Cydnabyddir yn
gyffredinol mai ef yw'r mwyaf o
feirdd Cymru erioed, " a ' i ysblander
yn ddiymwad" chwedl T.H.Parry
Williams. Haeddai'r Academi Gymreig
ein gwerthfawrogiad gwresocaf am
gyflawni gwaith yr oedd mawr angen
ei wneud, ac y mae diolch arbennig
yn ddyledus i ' r Athro Geraint Gruffydd
a fu'n bennaf gyfrifol am yr holl
drefniadau. Gobeithio y bydd
pererindota cyson i Frogynin o hyn
allan, i dalu gwrogaeth i un o gewri
llenyddiaeth Ewrop, ac un o feibion
yr ardal hon. Cyn bo hir gobeithir
gweld codi mynegbost ger Neuadd y
Penrhyn i gyfarwyddo ymwelwyr tua.'r
fan.

ür Thomas Parry ym Mro Gynin

Ura Rachel Bromwich o flaen y gofeb

Sìoe Lwyddiannus Rhydypennau

Enillwyr y cwpanau yn Sioe Arddwriaethol ardal Rhydypennau, ddydd Sadwrn, Medi 10fed eleni. Enillydd
y cwpan am farciau ucha'r sioe (rhoddedig gan Mr a Mrs Gareth Raw-Rees) oedd Mrs E.Jones, Cwm-cae am
yr ail f lwyddyn yn olynol.

Swyddogion Sioe Rhydypennau: O'r chwith i'r dde, Mr T.Corfield, Mr Gareth Lewis, Mr lorwerth Jones,
Mr Cecil Phillips, Mrs Megan Davies, Mr John Jones, Mrs M.Lewis, Mrs L.Redington, Mr G.Raw-Rees
(Llywydd), Mrs Raw-Rees, Mrs Megan Davies, Mr H.Brewer, Mr W.B.Evans. Heb fod yn y I lun-Mr T.J.Hughes.



Cyfarchion i'r TINCER
Oddi wrth Gadeirydd Cyngor
Dosbarth Ceredigion, y Cynghorydd
Bryn Davies, (sy'n frodor o
Gwmsymlog)

Hyfrydwch i mi fel Cadeirydd
y Cyngor yw gweld geni papur lleol
arall yng Ngheredigion. Mewn oes
lle njae'r grêd gyffredinol mewn
cymdeithasau ac unedau enfawr eu
maint, mae'n bleser gweld dyfodiad
y 'Tincer' fydd a'i nod ar gofnodi
digwyddiadau a hanesion eictì bro
i ennyn diddordeb eich darllenwyr
Y n y gymdeithas leol.

Gobeithio y bydd profiad
darllenwyr y 'Tincer' fel profiad
yr emynydd gynt:-

'Newyddion braf a ddaeth i'n bro
Hwy haeddant gael eu dwyn ar go.1

Mae ffyniant y papurau lleol
sydd eisoes mewn cylchrediad mewn
llawer rhan o Geredigion yn sicr
o fod yn symbyliad i'r papur
gychwyn ar ei daith fel y 'Tincer-
iaid' gynt a oedd yn wir gymwyn-
aswyr i'w bro.

Hoffwn felly ddymuno rhwydd
hynt, a chylchrediad eang i'r
'Tincer' gan obeithio y manteisia
pawb ar y cyfle o gael, yn
rheolaidd rifyn o baput a fydd
a'i wreiddiau yn ddwfn yn nhir
eich bro.

Y TINCER

Odâi wrth y Cynghorydd W.J.Owen,
Cadeirydd Cyngor Cymuned y Borth

Yr oedd yn dda iawn gennyf
glywed am y bwriad i ddechrau
papur bro yn yr ardal hon. Yn y
cyfnod hwn lle ceir cymaint o
fynd a dod yn ein cymdeithas, y
mae angen rhywbeth i ddod â ni yn
nes at ein gilydd ac i adnabod ein
gilydd yn well. Gobeithiaf y bydd
Y Tincer yn gyfrwng i wneud hynny,
a dymunaf pob llwyddiant iddo.

Y TINCER
Oddi wrth y Cynghorydâ Gwynfor
Jones

Pan ofynnodd y gwas bach hwnnw
gynt i'w fe is t r ymhle y dylai
ddechrau casglu'r cerrig yn y cae,
yr ateb a gafodd oedd "Dechreua
wrth dy draed, 'ngwas i . " Ai
nid y fro yr ydych yn byw ynddi
yw'r l le gorau i ddechrau astudio
hanes? Llawenychaf innau fod
plwyf Trefeurig ynghyd â phlwyfi
e r a i l l , o dan arweiniad^medrus,
yn mentro i ddod allan a phapur
bro. Bid si r mae yna doreth
o ddefnydd i'w gael a thalentau
disglair yn y fro fydd yn medru
eich cynorthwyo i adlewyrchu
bywyd y plwyfi hyn yn eu amryw-
iol agweddau.

Dymunaf i chwi Mr Golygydd,
a'ch tîm o gynorthwywyr dawnus,
bob hwyl a bendith yn eich menter
a bydded i ' r Tincer hir oes yn ei
fro enedigol.

F.Ü.Wslfcer
Sunnyside
Cwmsymlog
BOWSTREET 483

SAER CELFI

Oddi wrth y Cynghorydd Richard
Wynn Cowell

Pan ofynnwyd i mi gan olygydd
papur misol newydd Y Tincer i
ysgrifennu cyfarchiad i'r rhifyn
cyntaf, rhaid i mi gyfaddef fy mod
wedi troi yn syth i'r Geiriadur
Mawr i wneud yn si r o ystyr y gair.
Dim ond un ystyr a roddir yno, ond
fel y gwyddom i gyd, mae iddo ystyr
ysgafn hefyd. Felly mae gobaith y
bydd Y Tincer, ar wahân i fod yn
ddolen gydiol i'r fro, yn ad-
lewyrchu hiwmor lleol fel y cafwyd
yn 'Papur Pawb' flynyddoedd yn ôl.

Gorchwyl hawdd i mi ydyw
cyfarch a chroesawu genedigaeth
newydd Y Tincer, ac fel y gwneir
â phob 'babi' arall, dymuno pob
llwyddiant ar ei hynt, a hir oes.
Pwy a yr, efallai y cavm gyfarch
genedigaeth chwaer i'r Tincer cyn
bo hir, sef Radio Bro Gogledd
Ceredigion.

Y TINCER

Oddi wrth y Cynghorydä John P.
Rees, Brysgaga

Pob hwyl a llwyddiant i'r fenter
newydd hon sy'n agor dimensiwn
arall yn natblygiad a bywyd yr
ardal. Llongyfarchiadau a
diolch i'r arloeswyr hyn sydd
wedi gweld yr angen i gofnodi
holl weithgareddau y werin
bobl.

Y TINCER

Oddì wrth y Cynghorydd Tom Raw-Rees

Un o ddatblygiadau mwyaf
calonogol y blynyddoedd diwethaf
yng Nghymru yw'r cynnydd mawr a
gafwyd ar hyd a lled y wlad mewn
papurau bro. Yn wahanol i'r rhan
fwyaf o'r cynnydd cyfoed dyma dyf-
iant y gall pob Cyraro,beth bynnag
yw ei ddaliadau pleidiol, groesawu'n
ddiamodol ac ymfalchio ynddo fel
twf cwbl iach. Gwlad o froydd a fu
Cymru erioed. Ac yn niddordeb a
chonsarn eu brodorion yn ac am y
gweithgareddau a'r digwyddiadau
sy'n mynd ymlaen yn eu cymdog-
aethau y cawn un o wreiddiau mwyaf
cynhaliol yr ysbryd democrataidd
sy'n ein nodweddu ni fel cenedl.
Pleser, felly, yw i mi estyn croeso
i bapur bro arall, a chroeso arben-
nig o gynnes gan, y tro hwn, papur
bro fy mebyd yw, a phapur a fydd yn
gwasanaethu rhan o'r ardal y mae
gennyf y fraint a'r ddyletswydd o'i
chynrychioli ar Gyngor Dosbarth
Ceredigion.

Dymunaf ddyfodol llewyrchus
i'r Tìncer a mawr hyderaf y caiff
dderbyniad a chefnogaeth frwdfrydig
a ffyddlon.

Y TINCER

Oddi wrth Mr David Jenkins, y Llyfrgellydd Cenedlaethol:

Pleser digymysg yw croesawu'r Tincer at y nifer mawr o bapurau
bro a ddaeth yn nodwedd mor amlwg o'r Gymru gyfoes, a llawenhau, at
hynny, y bydd nwyach gyfle i ardalwyr y gwahanol gylchoedd rhwng
afonydd Peithyll a Leri ddod i adnabod ei grlydd yn well.

Yn fy llecyndod roedd pawb o drigolion y fro hon yn weddol
gyfarwydd â chysylltiadau y mwyafrif o'r teuluoedd o'i mewn - dyna
fesur sefydlogrwydd y gymdeithas o gaed yno. Fodd bynnag, yn ystod y
deng mlynedd (mwy neu lai) diwethaf hyn codwyd nifer o bentrefi
newydd o fewn i dalgylch y Tincer a daeth iddynt i gartrefu gynifer
o newydd-ddyfodiaid fel mai'r un yw profiad llawer o'r hen drigolion
ag eiddo Goronwy Owen gynt:

Yn lle bûm yn gware gynt
Mae dynion na'm hadwaenynt;
Cyfaill neu ddau a'm cofiant,
Prin ddau, lle'r oedd gynnau gant.

Ofna llawer fod y trawsnewid cyflym ac enfawr a ddigwyddodd ym
Mhenrhyn-coch, Bow Street, Nantafallen, Penygarn, Llandre a'r Borth,
wedi lladd yr agosatrwydd a'r gymdogaeth. dda a nodweddai'r hen gym-
deithas. Y mae'r byd ffyniannus sy ymhobman o'n cwmpas yn wahanol
iawn i'r hyn a gaed yma yn nyddiau'r 'Tincer Tlawd'. Daeth y Tincer
newydd hwn heibio mewn da bryd i sodro'r hen a'r newydd wrth ei
gilydd fel y bo'r naill yn gryfder i'r llall. Gofalwn bod digon o
waith iddo - ni all ond lles ddeillio o hynny.

Y TINCER

Oddi wrth y Cynghorydd John Jones,
Ty-llwyd

Dymunaf lwyddiant mawr i'r Tincer.
Wrth ei ddarllen.'r wyn si r y
caiff pobl yr ardal well adnabydd-
iaeth o'i gilydd ac o'r ardal, a
thrwy hynny gyfoethogi'r gymdogaeth
y maent yn byw ynddi. Fe ddylai fod
yn gyfraniad helaeth i Gymreictod
a bywyd cefn gwlad, ac yr wyf yn
edrych ymlaen am y rhifyn cyntaf.

Y TINCER

Oddi wrth Mr Tom Macdonald

Croeso i ' r Tincer. Boed
iddo, fel gwyliwr ar y t r , warchod
ein hardal odidog a hunaniaeth ei
phobl. A rhoi bywyd newydd yn yr
hen ysbryd cymdeithasol, a fu unwait
yn gymaint rhan o ia i th ei chalon.

Da yw cofio mai yraa y canodd
Dafydd ap Gwilym ei ganeuon serch
gyntaf.

Dowch í ni fod yn ddiolchgar
am ein darn bach o ' r ddaear, goludog
ei roddion ar riniog ein drws, ac
o'n cwmpas. A gwrando ar l i t a n i ' r
bydysawd mewn capel glas o gymdogion
da.

BARN
Beth yw eich barn am Y Tincer

- neu am onrhyw beth arall?

Ysgrifennwch i ddweadl

Y TINCER

CYSTADLEUAETH
Pwy fydd y gorau am orffen y

pennill hwn? Anfonwch eich cynig-
ion o dan ffugenw'n unig i'r Gol-
ygydd erbyn Hydref 15fed. Bydd
gwobr i'r enillydd, ond bydd ei
maint yn dibynnu ar werthiant y
rhifyn cyntaf'.

Meddai Bet "Mae son a thwrw
Am ryw Dincer - beth yw hwnnw?"

Mewn atebiad meddai Deio,

Y TINCER

Oddi wrth Mr Elystan Morgan

Yr oedd yn hyfryd i glywed am
yr antur o sefydlu'r Tincer.
Teimlaf yn s icr y bydd yn gyfran-
iad sylweddol i fywyd cymdeithas
ac i ddyfodol yr i a i th yn y fro.
Nid damwain ydoedd bod cyfnod
toreithiog papurau a chylch-
gronau l leol dri chwarter can-
rif yn 6l yn cydredeg â pfien-
llanw'r Gymraeg. Boed iddo bob
llwydd a rhwyddineb.

Y TINCER

LLEW
DAVIE
Uwyndeiw,
Adnewyddwr ac Atgweiriwr



Píifatlifo Newydd
Dymuniadau gorau trigolion

dalgylch Ysgol Trefeurig i'r cyn-
ddisgyblion hynny sydd yn cychwyn
ar yrfaon newydd y tymor hwn.
Aneurin Hughes, sydd yn mynd i
astudio cerddoriaeth yn y Brifysgol
yn Aberystwyth; Shan Davies a
Sheryl Walker sydd yn dechrau ar
gyrsiau lefel "A" yn ysgolion uwch-
radd Aberystwyth; David Evans sydd
yn dilyn cwrs ar amaethyddiaeth yn
y Felin-fach, a Richard Edwards sydd
wedi yrminn 3 st-aff y Blanhigfa
Gymreig yng Nghogerddan.

Hefyd Madelin Huws, Tyddyn Seilo,
Penrhyn-coch sydd ar fin dechrau
cwrs gradd ym Mhrífysgol Hull.
Bydd Madelin yn astudio Anthro-
poleg a Gwyddor Cymdeithasol.

TREFEURIG

Da yw clywed fod Mrs Ellen
Davies, Maesyrhosyn yn parhau i
wella wedi ei llawdriniaeth yn
Ysbyty Bronglais. Dymunwn
adferiad buan iddi.

Annwyl Olygydd

Fel 'dyn dwad' i'r ardal hon,
yr wyf wedi sylwi ar ystyr arbennig
i'r gair "braint" a ddefnyddir yma,
sef "darn o dir mewn raynwent (plot)
sy'n perthyn i deulu arbennig".
Ni chofiaf i mi weld y gair hwn
erioed mewn unrhyw eiriadur, a
hoffwn wybod a yw'n gyffredin i
ardal y Tincer i gyd. Gan aelod
o Gapel y Garn y clywais i'r gair.
Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw
wybodaeth.

'Holwr'

Mr R.T.Evans, Prifathro newydd,
Ysgol Penrhyn-coch.
Brodor o Gwmystwyth yw Mr Trefor
Evans, a derbyniodd ei addysg yn
Ysgol Gynradd, Cwmystwyth, Ysgol
Ramadeg, Tregaron, a Choleg y
Drindod Caerfyrddin. Ar ol
treulio peth amser yng Nghaer-
dydd yn athro Cymraeg, daeth yn
6l i Geredigion, a bu'n dysgu
yn Llanrhystud a Thregaron, cyn
ei benodi'n brifathro Ysgol Syr
John Rh s, Ponterwyd dwy flynedd
ar bymtheg yn 6l. Dechreuodd yn
ei swydd newydd ym Mhenrhyn-coch
ar Fedi laf eleni. Ef. yw'r
pumed prifathro yn hanes Ysgol
Penrhyn-coch, er bod addysg
ddyddiol wedi ei chyfrannu yma
am 110 o flynyddoedd. Pob
llwyddiant i Mr.Evans.

MEL
PUR
CYMREIG
GWENYNFA MOCHNO
ar werth gan:
Ieuan Thomas, Cigydd, Penygam
Fielding, Pobydd, Y Borth
Davies y Fferyllydâ, Talybont

cornel y plant

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da
í Dylan Raw-Rees, Ty'n Parc, Llandre
Mae e wedi bod yn llwyddianus yn
ei gwrs t a i r blynedd yng Ngholeg
Amaethyddol Cymru yn Aberystwyth.
Yn ystod ei gwrs bu yn Seland
Newydd am 6 mis, a chafodd brof-
iadau diddorol iawn. Bu'n Llywydd
Undeb y Myfyrwyr yn ei flwyddyn
olaf yn y coleg.

Llongyfarchiadau i Hywel Wyn Edwards
mab Mr a Mrs T.Edwards, 3 Tregerddan
ar ennill gradd B.Ed. yn Wrecsam yn
ddiweddar. Mae Wyn yn athro yn Ysgo
Glanrafon, Yr Wyddgrug.

Llongyfarchiadau i Geraint Hughes
Anwylfan, Pen-y-garn ar ennil l
gradd B.Ed. yng Ngholeg y Drindod,
Caerfyrddin eleni , a dymuniadau
da iddo yn ei swydd newydd yn
Llanymddyfri.

TAIR
MEDAL

Dymuniadau gorau i Geraint Jenfcins,
Hafan sydd ar fin ymadael i ddilyn
cwrs Âstudiaeth Busnes yng Ngholeg
Polytechnig Cymru, Pont-y-pridd.
A llongyfarchiadau calonnog iddo
ar ei gamp yn ddiweddar ym Mhen-
campwriaethau Cymreig yr Achubwyr
Bywyd yn Nhrefdraeth. Enillodd
fedal aur mewn ras gyfnewid, medal
arian mewn ras sbrintio, a medal
efydd mewn ras fflagiau. Pob
llwyddiant iddo eto yn y maes
pwysig hwn.

Cawell y Cimwch, Y Borth
GETHIN ac IRIS EVANS

T bwyta yn cynnig bwydydd cartref
blasus. Mae I r i s yn barod i dderbyt
archebion am gacennau penblwydd,
Nadolig, neu unrhyw achlyáur a r a l l .

Ffôn: Borth 427

Rhyw ddiwmod aeth Guto i gasglu mryar duon, ond edrychwch beth a
ddigwyddoâd iddo wrth ddod yn ol drwy'r cae'. Cydiodd ei siwmper yn y
weier bigog a syrthiodd y ddysgl fwyar duon o'i law. Druan o Guto.
Ond rhoddodd y nwyar yn ol yn y ddysgl bob un, a'r prynhawn hwnnw
gwnaeth ei fam darten fwyar hyfryd iddo. Beth am liwic'r llun o
Guto a'i anfon at Olygydd y TINCER erbyn Hydref lOfed. Cyhoeâdir
enwau'r buddugwyr yn ein rhifyn nesaf - a bydd gwobr'.

ion o'r Borth
Erbyn daw y rhlfyn cyntaf o'r

Tincer allan, bydd y stryd hir,
cul, a thraethau melyn y Borth a'r
Ynys-las wedi hen dawelu. Bydd y
miloedd ymwelwyr wedi dychwelyd
adre, ac i'w gwaith y rhan fwyaf
ohonynt i Ganoldir Lloegr, ac i'r
ffatrioedd swnllyd a budr. Pa
ryfedd eu bod yn tyrru yma i awyr
iach. y môr a'r mynydd o amgylch
Cors Fochno.

Wrth s6n amdanynt yn dych-
welyd í'r ffatrioedd swnllyd, rhaid
dweud bod rhai ohonynt yn fwy na
swnllyd yma yn oriau mân y bore,
gan. gadw trígolíon y pentre ar
ddi-h.unll Díolcb, serch hynny,fod
yna ddynion yn barod i weithio yn
y ffatrioedd b.yn, gan fyddai yn dlawd
iawn mewn llawer ffordd hebddynt.

Yn y man daw y myfyrwyr i gymryd
trosodd y tai haf, a mawr obeithiwn
na ddônt â'r cyffuriau ofnadwy gyda
nhw gan ddwyn anfri a. sylw anheil-
wng i ardal y Borth.

Gwelwyd nífer o hen blant y
Borth adre ar wyliau o bedwar ban
byd, a da gan bawb oedd cael eu
croesawu 'nôl. Croeso hefyd i
nifer o deuluoedd newydd sydd wedi
dod i fyw yma, a gobeithio ý gwnânt
ymgartrefu ac ymuno ym mywyd cref-
yddol a chymdeithasol y pentref.

CARNIFAL
Fel arfer, bu'r Carnifal yn un

lliwgar a llwyddiannus, gyda'r
pentrefwyr a'r ymwelwyr wedi mynd
i gryn drafferth i baratoi golyg-
feydd deniadol a doniol.

Gwlithyn Evans, Cawell-y-
Cirawch, (ac aelod ffyddlon o Ysgol
Sul a Chlwb Ieuenctid Undebol y
Borth) oedd Brenhines y Carnifal.
Gwisgai goron hardd newydd - rhodd
werthfawr i Bwyllgor y Carnifal gan
Mrs Iona Jones, Ynys-las. Bydd Mrs
Jones yn gadael yr ardal cyn bo hir,
a diolchir iddi am y gwaith cym-
deithasol y mae wedi'i 'neud yn yr
ardal.

Llawenydd i bawb oedd ymddan-
gosiad criw o ferched ifanc, wedi'u
gwisgo mewn gwyn, coch a gwyrdd, tu
6l i Faner y Ddraig Goch yn stepian
mewn amseriad i s n utgorn Tudur
Thomas. Gobeithio y cânt hwy, a'u
hyfforddwyr hwyl a llwyddiant yn y
dyfodol. Gyda'i hymddangosiad
hwy, a charfan 'byw' iawn o
"Fyddin Rhyddid y Borth", diau
fod amryw yn dechrau meddwl "Wel,
beth nesa' ?í!"

Yn ystod pythefnos y
Carnifal 'roedd nifer o. gystad-
leuthau wedi'u trefnu. Anodd
ydy cofnodi pob un, ond rhaid
dweud i'r îreialon Cwn Defaid,
a'r Sioe Gwn fod yn llwyddiant
mawr. (Hoffaf enw ardal Cors
Caron ar Dreialon Cím Defaid -
"Cwrshyn Cwn").

Mae Pwyllgor y Carnifal yn
gweithio'n ddiwyd iawh er mwyn
cael pythefnos llawn hwyl er
budd yr ardal i gyd.

BAD ACHUB
Cafodd y criw l leol digon o

alwadau yr haf yma eto, a rhaid
diolch iddynt am fentro achub
bywydau e r a i l l o dan amgylch-
iadau anodd iawn, a hynny'n aml
oherwydd ffolineb ymwelwyr di-
brofiad o nafio, dringo a
hwylio.

Y TRO NESA
Yn y rhifyn nesaf ceir llawer

mwy o newyddion y gwahanol Gymdeith-
asau, yn lle pigion fel y tro hwn.
Mae gwyliau mis Awst wedi gwneud
pethau yn anodd i gael y newyddion
mewn trefn. Taer erfynnir am
gynorthwy Swyddogion y gwahanol
gymdeithasau drwy anfon eu hadrodd-
iadau i'r gohebyddion lleol.
Croesewir adroddiadau Saesneg -
bydd y Golygydd yn trefnu eu trosi
i'r Gymraeg. Ceir adroddiad hefyd
o'r Cyngor Lleol yn fisol, a
dylasai hyn fod o ddiddordeb mawr
i bawb. Ar hyn o bryd maent yn
mynd ymlaen yn hwylus iawn efo'r
gwaith o baratoi Maes Chwarae
newydd i'e plant.

Ein bwriad ni, fel yr hen
Dincer gynt, yw 'hel clonc' er mwyn
i bawb cael gwybod be sy'n digwydd
ar "Ymylon Cors Fochno".



GARETH W. JONES YN

R Gerallt Jones

Pan ofynodd y golygydd i mi
rhaid dyddiau ar ôl yr eisteddfod
i fynd draw i Lerry Dale, Dolybont
i holi R.Gerallt Jones, prif lenor
Wrecsam, ffwrdd â mi yn syth i Siop
y Pethe. Wel, sut allwn i hol i ' r
nofelydd a minnau neb ddarllen ei
waith?

Wedi dychwelyd gartref dyma
agor y llyfr a dechrau darllen.
A darllen a darllen a darllen.
Dyna sut lyfr yw Triptych neu
Bortread mewn tair rhan o Bobun
1977 i roi ei i s - d e i t l .
Darllenadwy - dyna'r ga i r . Ew,
mi roeddwn i ' n falch. Dychmygwch
sut byddai petawn i heb fwynhau
y nofel , os "mwynhau" ydy ' r gair
hefyd oherwydd mae h i ' n nofel d r i s t
ddychrynllyd. Beth bynnag, roeddwn
i ' n mynd i Ddôl-ybont a'm meddwl yn
llawn cwestiynau.

Yr Archdderwydd yn Nôl-y-bont

Pan gyrhaeddais Lerry Dale ar
yr amser penodedig, 'd oedd yr awdur
ddim gar t re ' . Y noson honno 'roedd
e'n chwarae golff gwthio (os dyna'r
gair Cymraeg am putting!) gyda Rhys
y mab hynaf. Tipyn yn wahanol i
John Bowen, ei arwr yn y nofel.
R oedd hwnnw'n chwaraewr rygbi o fri
Toc daeth y golffwyr ga r t r e ' . Dad
wedi coll i a ' r mab wrth ei fodd a
thro ban>ed o goffi aethpwyd at i i
holi cyn-brifathro Coleg Llan-
ymddyfri.

Yr hyn oeddwn i am wybod yn
gyntaf oedd, a lifodd y geiriau mor
rhwydd wrth ei hysgrifennu ag y
ll i fent wrth ei darllen? Ateb
pendant "Oedden, mi ddaeth fel un
cyfanwaith ac mi rhoes hi i lawr yn
ystod un pythefnos. Cofiwch, roedd
y thema wedi bod yn fy meddwl am
amser hir" , Yn ystod nosweithiau
celyd Ionawr eleni wrth iddo gerdded
i fyny'r rhiw heibio capel y Babell
gyda'i gi , Cadi, rhoddwyd trefn ar
y meddyliau ac yn niwedd y mis
rhoddwyd y cyfan ar ddu a gwyn yn
barod i'w anfon i Wrecsam.

Yn ei nofel mae Gerallt Jones
yn disgrifio sut mae John Bowen yn
disgyn yn deilchion wrth wynebu
argyfwng mwyaf bywyd sef marwolaeth.

Prif Lenor
Gan fod John yn ddi gredo ac yn ddi-
wreiddiau mae'n methu delio â ' r
sefyllfa. Pethau marwol ydy pethau
Bowen pethau fel rygbi, bywyd cynr
deithasol a rhyw, pethau'r corff.

Gan fod gymaint o gyfeiriadau
at ddigwyddiadau diweddar yn ei
nofel gofynnais i Gerallt Jones os
darlun o ddyn yn marw o gancr yw'r
nofel mewn gwirionedd? Ai nofel am
y Gymru gyfoes ydy hi?

"Wel nid yn hollol" atebodd
"mae John Bowen yn bersonoliaeth ar
ei ben ei hunan wrth gwrs, ond rydwi
wedi teimlo ers tro bod yn rhaid
ysgrifennu am y byd cyfoes a d ydwi
ddim yn credu bod nofelwyr Cymraeg
wedi delio digon â phethau cyfoes.
Mae angen dangos yr hyn sy'n digwydd
i ' r gymdeithas".

Oedd h i 'n hunangofiannol?
Chwerthin dros y t . "Gobeithio
nad ydy hi ddim!" Yna, aeth ymlaen
i egluro sut mae'r nofelydd yn
defnyddio ei brofiadau i ddisgrif io ' r
manylion. "Wedi'r cwbl", meddai
"mae'n rhaid iddo fyw y pethau mae'
eu disgrif io".

Huw Huws yn cyfarch Gerallt

1Pam oeddech chi mor gas hefo
Cymry Caerdydd?" gofynnais.

"Oeddwn i?"
"Wel, rydach chi'n eu galw yn

'frid newydd sy'n gweld rhyw werth
cymdeithasol mewn ffugio Cymreig-
rwydd". Chwerthin eto.

"Chwarae teg i bobl Caerdydd,
mae gen i lawer o ffrindiau yno,
mae nhw fel Cymry alltud ac mae'n
anodd i'w Cymreictod nhw beidio â
bod ond a r t i f f i s i a l " .

"Uffernol!" Dyna'i farn o 'r
syniad o gyhoeddi cyd-feirniadaeth
yn y Cyfansoddiadau. Ac mae ganddo
ateb i feirniadaeth y t r i beirniad
hefyd. 'R oedd y beirniaid yn
anhapus a ' r i s -dei t l Pobun. 'Dyw
Gerallt Jones ddim yn deall paham.
Mae'n amlwg, meddai ef, bod John
Bowen yn cynrychioli 'r rhelyw o
fodau dynol yn ein cymdeithas sy'n
ddi-gredo ac yn ddi-wreiddiau, sy'n
cydio ym mhethau arwynebol y byd sydd
ohoni. Beirniadwyd y paragraffau
hirion yn y rhan gyntaf. Yn anffodus,
'd oedd y t r i ddim wedi deall mai
ceisio cyfleu dyn cyffredin yn cofio
pethau yn rhibi-di-res oedd y
cystadleuydd. 'D oedd John Bowen
ddim yn llenor.

Pam cynnig y nofel i gystadl-
euaeth o gwbl? Tri rheswm. Parch
at yr Eisteddfod fel sefydliad, yr
angen am feirniadaeth wrthrychol,
ac yn drydydd y cyfle, os yn
fuddugol, i gael ei nofel wedi ei
chyhoeddi'n gyflym yng ngolau llachar
cyhoeddusrwydd eisteddfodol.

Roeddwn i 'n synhwyro wrth ei
holi bod y nofel hon yn golygu
llawer i ' r llenor hynaws yma o
L n a ' i fod wedi anfon ei waith i
mewn yn hyderus iawn ei fod yn
anfon campwaith.

Yn ystod y Gaeaf cawn gyfle i
weld rhagor o gynnyrch dwy flynedd
o lenydda llawn amser. Cawn weld
drama deledu ar lygredd mewn
llywodraeth leol, cyfres deledu
o'r enw "Teithiau Gerallt" ac mi
glywn ddrama hanes ar y radio.
Rhan fechan o gynnyrch Lerry Dale.

'Gerallt,beth am y goron?'— Vernon

TEYRNGED
DÔL- Y- BDNT

Nos Iau, Medi laf, cynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus yn y Babell,
Dôl-y-bont, i groesawu a llong-
gyfarch Mr Gerallt Jones ar eí gamp

Bu'n gyfarfod
llwyddiannus iawn er gwaetha'r
glaw mawr ychydig cyn amser dechrau
Llywydd y noson oedd yr Archdderwyd
Bryn, ac arwisgwyd y Prif Lenor â'i
fedal ganddo ef. Yna cafwyd darll-
eniad effeithiol o'r nofel fuddugol
gan Mrs Nancy Hayes. Dau brif
siaradwr y noson oedd yr Athro
Geraint Gruffydd, Aberystwyth, a'r
Athro Idris Foster, Rhydychen, ac
anerchwyd Gerallt gan nifer o
feirdd lleol sef Vernon Jones, Huw
Huws, Alun Pugh, Gwyn Evans, J.R.
Jones a Roger Jones. Cafwyd nifer
o eitemau gan Elysteg Edwards,
Ruel - yn ganu gwerin a cherdd dant
- a llongyfarchwyd hithau ar ei
champ yn Wrecsam eleni. Ar ôl
gair byr gan R.Gerallt Jones ei
hun, daeth y cyfarfod i ben gydag
eitem fan ferched Cor Cydadrodd
Nantyfallen, hwythau hefyd wedi
cyrraedd llwyfan y Genedlaethol yn
Wrecsam.

Drama
Mae hi'n brysur ddod yn amser

aíl afael yn y ddrama unwaith eto
tua Neuadd Rhydypennau. Yn dilyn
llwyddiannau Pros Kairon a thair
gomedi fer mae'r cwrani wedi pen-
derfynu perfformio Yr Inspector
gan Nikolai Gorgol eleni. Er mai
comedi ysgafn hwyliog yw hon, mae
ynddi hefyd feimiadaeth go lem
ar rhai pobl yn y gymdeithas.
Bwríad y cwmni yw perfformio ym
mís Chwefror a bydd y cwmni yn
dechrau ymarfer yn rheolaidd o fis
ííydref •ymlaen. Gan fod angen cast
sylweddol y tro hwn mae angen rhagor
o aelodau ar y cwmni ac mae angen
rhywun i wneud y gwaith pwysíg o
a;ofweini (prompter) hefyd. Felly,
os oes gennych ddiddordeb yn y
ddrama cysylltwch â chyfarwyddwr
y cwmni, Gareth W.Jones, Hafle, Bow
Street. Ei rif ffôn yw Bow Street
203.

LLYFRAU
Hwyl wrth ganu gan Palyri Jenlcina.

Cyhoeddwyd gan y Mudiad Yagolion

Meithrin, Awst 1977. Ni nodir p r i s .

Llyfr a gwefr o hapuarwydd yn

rhedeg dr^yddo yw hwn. Ceir ynddo

ddwsin o ganeuon chwarae i ' r plant

l leiaf, a phob tudalen wecii ei gosod

yn daclus ao yn lân. Mae'r cyfarwydd-

iadau yn ddiwastraff, a ' r penillion

hwythau yn llawn o gymeriadau a

aefyllfaoedd ay'n sicr o apelio at y

plant. (I mae hanes y Pry Copyn Mawr

lwyd, er enghraifft, yn ffefryn yn

ein t n i , ac yr oedd ar ein cof cyn

i f r l lyfr weld golau dyddl). líae'r

gerddoriaeth mewn hen nodiant a sol-

faf a chofiwyd hefyd am y gitarwyr.

Bydd athrawon mewn llawer ysgol yn

arod i ddiolch yn gynnea iawn i

'alyri (aelod o staff Ysgol Rhydy-

ennau') am lunio mor ddeniadol math

lyfr Cymraeg y mae mawr angen

amdano.

Priodaa Waed gan R.Bryn ÄLlliama a

John Rowlands (Dol Bebin, Bow St.)
Gwaag Prifysgol Cymru 1977« 70c.
Cyffeithiad o un o ddramau gorau
F.G.Loroa y Sbaenwr ieuano a aaeth
wyd gan filnyr Pranco ym 1936.

Rhan o Gôr Nantyfallen

GWYNFOR DAVIES
Adeilodydd

Bow Street
531

H. R.Morgon
GarnHouseYard
Bon/Street48O

Masnachwyr GloacOlew

Cludwyr anifeiliaid a dodrefn
a storio.



Treíalon
Trefeuríg

Eleni, am y tro cyntaf ers
pedair blynedd ar bymtheg cynhal-
iwyd y Treialon Cwn Defaid ar
Fancydarren, y dydd Sadwrn olaf
yng Ngorffennaf. Bu paratoi brwd
a diwyd am nosweithiau o flaen llaw,
a gwych oedd gweld dros bedwar
ugain'o gwn o bob rhan o Gymru yn
cystadlu.

Llywydd y dydd oedd Mr T.J.
Mason, Cwrt, Penrhyncoch, a'r
ddau fsírniad, !îr D.R.Mason,
Bryngwyn-mawr a Mr Evan Jones,
Tegryn, Blaenplwyf.
Buddugwyr:
Dull Cenedlaethol - Idris Morgan,
Banc-y-llyn, Bontnewydd,
Dull Deheubarth (Agored) - Evan
James, Henbant, Lledrod.
Dull Deheubarth (cyfyngedig i
Geredigion) - E.E.Jones, Pant-
cynghorion, Bethania.

Y nos Iau flaenorol cynhaliwyd
treialon cyfyngedig i aelodau
Cymdeithas Treialon Cwn Defaid
Trefeurig a'r cylch. Y beirniad
oedd Mr Islwyn Jones, Blaendyffryn,
Goginan ac ef hefyd roddodd y
cwpan i'r buddugol.
Enillydd; Mr W.Davies, Rhyd-tir,
Bow Street.

Beirniadwyd y tair gystad-
leuaeth gneifio gan Mr D.J.Evans,
Coedgruffydd, Salem, a'r buddugwyr
oedd:
Gwellaif (Agored) Mr Gwilym Jenkins,
Tanrallt, Talybont.
Peiriant (Agored) Mr J.Price, Llwyn,
Cwmerfin.
Peiriant (Lleol) Mr Emyr Davies,
Llety Ifan Hen, Bont-goch.

Llongyfarchiadau calonnog i'r
Gymdeithas am fentro ail gychwyn y
treialon a ptiob hwyl am y blynydd-
oedd i ddod. Y Swyddogion presennoj
yw:
Llywyddion: Mr J.D.Griffiths a Miss
R.Griffiths, Darren Farm.
Cadeirydd: D.K.Evans, Coedgruffydd.
Is-gadeirydd: J.Price, Llwyn.
Trysorydd: Eurig Davies, Pantdrain.
Ysgrifeayddion: Peter Davies, Cwm-
canol a Merfyn Hughes, T 'r Ysgol.

COFIWCH...
gyfrannu i'r TINCER'. Croeso i
bob math o ddeunydd, gan
gynnwys hen luniau, bardd-
oniaeth, llythyron, hanesion
ac yn y blaen, ac yn y blaen!
Cysylltwch â'ch gohebydd lleol
neu â'r Golygydd.

Pedwar
araîî

Pan agorodd Ysgol Feithrin
Penrhyn-coch ei drysau ar ddechrau
blwyddyn newydd, bore Llun, Medi
5ed, croesawyd pedwar plentyn
newydd. Mae hyn yn dod â nifer y
plant sydd yn mynychu'r ysgol ar
hyn o bryd i bedwar-ar-ddeg.
Edrychir ymlaen at flwyddyn lwydd-
ianus arall yn hanes yr ysgol, a
dymunir yn dda i'r athrawes, ei
chynorthwywraig ac i'r holl blant.
Cynhelir yr ysgol yn Neuadd Penrhyn-
coch dri bore bob wythnos.

TREFEURIG:

CYNGOR
CYMDEITHAS

Mewn cyfarfod brys o'r Cyngor
Cymdeithas a gynhaliwyd yn Neuadd
y Penrhyn nos Fercher Medi 7fed,
cafwyd trafodaeth ar y gwahanol
"blaniau adeiladu" a oedd wedi dod
i law. Dangosodd y gadeiryddes,
Mrs Vera Evans, y pamffledi gwas-
anaeth cadoediad oedd wedi eu
archebu gan y cyngor, a byddant yn
cael eu defnyddio am y tro cyntaf
yn y gwasanaeth cadoediad ger y
gofgolofn ar Sgwar Penrhyn-coch
ddechrau Tachwedd. Mae clerc y
cyngor, Mrs Eurwen Booth, ar
ymweliad byr â'r Amerig, a bydd ei
gwaith yn cael ei wneud gan y
gadeiryddes am y tro.

Pr iodasau

ELYSTEG EDWARDS

Anodd iawn yn wir yw ceisio
ysgrifennu ychydig o hanes yr Eist-
eddfod mewn erthygl fychan; oher-
wydd gellir dweud maí dyma'r wythnos
bwysicaf yn nyddiadur y Cymro.
Rhaid cyfaddef nad oedd yr un brwd-
frydedd i'w weld yn Wrecsam ag yn -
dyweder - Cricieth ac Aberteifi; er
hyn, mi fu hi'n wythnos a oedd yn
byrlymu o ganu ac adrodd a siarad.

Mae'n sicr fod llawer wedi
cyrchu i'r Eisteddfod eleni i weld
y pafiliwn newydd, ond y mae'n rhaid
i mi gyfaddef mai siom a gefais i,
yn bersonol, ynddo. Prin iawn oedd
y seddau yn y cefn i'r bobl hynny
a oedd a thocynnau maes yn unig,
ac yr oedd yn ofnadwy o oer yno ar
brydiau.

BRAINT

Mi gefais i ' r fraint o gael
canu ar lwyfah y pafiliwn newydd, a
hynny ar y bore dydd Gwener. R'oedd
rhagbrawf yr unawd alaw werin y
diwrnod cynt, a chafodd pedair
ohonom lwyfan. A dweud y gwir,
r'oedd yn rhy fore i ganu; ond
canu fu raid, ac yr oeddwn yn re i t
falch wedi imi orffen. Fe ddywed-
odd y beirniaid, - Shân Emlyn ac
Alun Davies, wrth iddynt draddodi'r
feirniadaeth, imi ganu yn llawer
gwell ar y llwyfan nag yn y rhag-
brawf; yn wir, geiriau Shân Emlyn
oedd fy mod "wedi gweddnewid".
D'wn i ddim am hynny. Ond mae'n
rhaid imi ddweud fod yn llawer"
gwell gennyf ganu ar y llwyfan
nag yn y rhagbrawf. Efallai mai'r
rheswm pennaf dros ddweud hynny
yw fy mod yn teimlo'n fwy hyderus
wedi imi gael llwyfan. Hefyd, gan
mai s tor i a geir mewn alaw werin
fel arfer, y mae'r gynulleidfa yn
y pafiliwn o gymorth mawr i ' r
cystadleuydd fedru cyfleu naws ac
ystyr y gan y mae'n ei chanu. Y
mae'n llawer anos ceisio cyfleu
hynny yn y rhagbrawf o flaen
llygaid craff y beirniaid yn unig.
Ac yn olaf, mae yna lawer mwy o le
i anadlu, fel peta i , ar lwyfan nag
mewn ystafel l fechan.

RHYDDHAD

Wedi'r feirniadaeth ceir y
llongyfarchiadau. A theimlwn ryw
ryddhâd wrth gerdded ymlaen at y
llwyfan wedi i Shân Emlyn gyhoeddi
ei beirniadaeth. Erys yr ychydig
funudau hynny yn atgofion byth-
gofiadwy o'r Eisteddfod Genedl-
aethol yn Wrecsam 1977.

Modurdy
RHYDYPENNAU
BowStreet 221

Dydd Sadwrn, Awst 27ain yng
Nghapel Blaen-y-waun, Llandudoch,
priodwyd Mr Colin Evans, Llys-gwyn
Penrhyn-coch a Miss Non Rowlands,
Rhos-gerdd, Llandudoch. Mae'r
priodfab yn adnabyddus yn yr ardal
fel peldroediwr o fri,'ac mae'r
briodferch yn athrawes yn Ysgol
Gynradd Rhydypennau. Da yw deall
eu bod yn bwriadu ymgartrefu ym
Mhea-y-bont. Dymuniadau gorau
iddynt.

Dydd Sadwrn Medi 3ydd, 1977 yn
Eglwys Sant Ioan, Penrhyn-coch,
unwyd mewn glân briodas Mr Gerwyn
Powell, 20 Ffynon Bedr, Llanbedr
Pont Steffan a Miss Marianne Jones,
Brynteg, Cefn-llwyd. Cynhaliwyd
wledd y briodas yn Neuadd Penrhyn-
coch, pryd y darllenwyd 130 o gardlau
yn dymuno'n dda i'r par Ìfanc. G yr
yr ardalwyr yn dda am ddawn y bríod-
ferch fel cantores, ac mae hefyd yn
organyddes yn Eglwys Sant Ioan, ac
yn athrawes yn yr ysgol yno.

Dydd Sadwrn, Medi lOfed, yng Nghapel
y Garn, priodwyd Gwenan Mair,
merch y Parchedig a Mrs Alun Morgan,
10, Maes Ceiro, Bow Street, a
Wiliam Tom Owen, mab y Parch.
Geraint Owen a'r diweddar Mrs
Jennie Owen. Priodwyd hwy gan dad
y priodfab, gweddiwyd gan y Parch
D.R.Pritchard, Y Garn, a darllen-
wyd gan ewythr y briodasferch
(brawd ei mam) y Parch Granville
Varney, ficer Llandyfriog. Yr
organyddes oedd Mrs Jane Smith-
Jones, cyfnither Gwenan, a
lluniwyd un o'r emynau a ganwyd
gan ei thad. Ar 61 dysgu am rai
blynyddoedd penodwyd Gwenan yn
ddiweddar yn Drefnydd Cenedlaethol
y Mudiad Ysgolion Meithrin, ac y
mae Wiliam, a enillodd ddiploma
mewn dylunwaith graffig, â'i fryd
ar y weinidogaeth, ac ar fin
dechrau ar gwrs BD yn y Coleg
Diwinyddol yn Aberystwyth.
Dymunwn bob bendith arnynt yn eu
cartref newydd yn 35, Maes Ceiro.

Y dymuniadau gorau i Helen Cadman,
merch Mr a Mrs Clayton Cadman> 14
Tregerddan ar ei phriodas ag Arwel
Jones, Pennant, yng Nghapel y Garn
yn ddiweddar. Mae Helen ac Arwel
yn byw erbyn hyn yn 3 Llwynyreos,
Penparcau. Pob bendith a llwydd-
iant - boed llawen yr ieuainc yn
Llwynyreos.

Llongyfarchiadau i Mair Edwards,
3, Tregerddan ar ei phriodas yn
ddiweddar ag Erayr Hughes o Fiw-
mares, Môn. Cyn priodi yr oedd
Mair yn athrawes yn Ysgol Gynradd
Talybont, ac yr oedd yn un o
organyddion Capel y Garn. Bydd y
ddau yn ymgartrefu ym Miwmares.
Dymuniadau gorau iddynt - edrychwn
yrolaen at eu gweld yn ôl yn yr
ardal hon yn fynych.

Príodas Aur

Davíd Gîyn
Jenhîns
Atgyweirwyr * Adeiladwyr

Trefnwyr Angladdau

BRYNAWEL Y BORTH 463

LLONGYFARCHIADAU

I Richard Lewis Jenkins ag Annie
Elizabeth Jenkins, Garn Villa, Pen-
y-garn ar ddathlu hanner can mlynedd
o fywyd priodasol.

Priodwyd y ddau yn Rehoboth,
Taliesin Medi 14egj 1927 gan y
diweddar Barch Thomas Jenkins, Tal-
ybont a'r diweddar Barch R.Lloyd
Williams y Graig, Glandyfi.
Pob bendith iddynt i'r dyfodol.

C.N.aDNThomas
Bo.Fharn.., I(3*P«S«

FFERYLLWYR * Y BORTH

r'fòn: 22^

}oc hv;yl a il"7,'i ' ìiant L'r TINCìH

Goreth Raw-Rees
TWRCIOD
TYNR4RC LMNDRE

BowStreet 375



Dengmlwyddiant
Ysgol Feithrin

Pob dymuniad da i Ysgol Feithrin Rhydypennau sy'n dathlu ei phen-
blwydd yn ddeg oed eleni.

Breuddwyd Bethan Jones a'r diweddar Gwerfyl Morgan oedd sefydlu
Ysgol Feithrin yn yr ardal a gwireddwyd y freuddwyd ym Medi 1967 pan
ddaeth punç o blant bach bywiog i chwarae dan eu gofal mewn ystafell
wag yn Ysgol Rhydypennau. Ystafell wag? Wel, dim ond ychydig dros
hanner cant o ddisgyblion oedd ar gofrestri'r Ysgol Gynradd ddeng
mlynedd yn 61.

Pwy oedd y pump cyntaf a fentrodd? Lleucu Morgan, Dafydd Rhys,
Andrew Jones (Anbri) Patrick Bell (Llwynonn) a Sheila Williams (yn
awr ym Mhenrhyndeudraeth). A menter oedd hi heb fawr o offer pwrpasol
na cheiniog wrth gefn. Codid chweugain am hanner tymor tuag at y
costau a dim ond brwdfrydedd y ddwy athrawes a gadwodd pethau i fynd
am dri bore yr wythnos am y tymor cyntaf. Ond fe heuwyd yr had ac
erbyn mis Ionawr roedd yna ddeg o blant a chynyddu fu rhif y disgybl-
ion o dymor i dymor.

Yn fuan rhaid oedd chwilio am gartref newydd a symudwyd i
Neuadd y pentref. Bu Pwyllgor Neuadd Rhydypennau yn hael a chefn-
ogol iawn i'r Ysgol Feithrin am gyfnod hir. Wedi dwy flynedd a
hanner datblygodd yr Ysgol Feithrin yn faich rhy drwm ac yn ormod o
gyfrifoldeb i unigolion ei ysgwyddo ac ym mis Ionawr 1970 cynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus i drafod ei dyfodol. Etholwyd pwyllgor brwd gyda
Mrs Brenda Jones, Glyn-teg yn ysgrifenyddes a threfnydd diflino.
Dyma gyfnod gweithgar o godi arian i brynu offer mawr wrth fodd y
plant - llithren, cwch siglo, ceffyl pren, tractor, car yr heddlu
ac ati. Rhaid oedd storio'r offer yn y Bwthyn sydd wedi eí chwalu
erbyn heddiw. Pwy sy'n cofio llusgo'r offer o'r Bwthyn i'r Neuadd bob
bore ac yna yn ôl i'r Bwthyn wedyn erbyn ciniol

Ond daeth tro ar fyd a gan fod y neuadd yn cael ei hadnewyddu
rhaid oedd chwilio am gartref arall unwaith eto. Dyma'r mudo mawr gyda
chymorth landrover a threiler i fyny'r lon gul serth i Ysgoldy'r Eglwys
yn Llandre. Roedd yna ychydig o bryder ar y pryd na fyddaí'r rhieni yn
barod i gludo'u plant i ben eithaf y dalgylch, ond dyma'r cyfnod y gwel-
wyd dros 30ain o blant y dydd yn mynychu'r Ysgol Feithrin, rhai yn y bore,
dan ofal Bethan Jones ac eraill yn y prynhavm dan ofal Gwenda James.
Rhaid cofio am gymorth gwirfoddol llawer iawn o famau, rhy niferus i'w
henwi ond roedd eu cyfraniad yn amhrisiadwy.

Erbyn hyn roedd yr Ysgol Feithrin dan reolaeth y Gwasanaethau
Cymdeithasol. Rhaid oedd newid yr enw i Grwp Meithrin a chydymffurfio

E

Rhai o blant yr Ysgol Feithrin yn yr hen Ysgoldy yn Llandre

â chant a mil o fân reolau er mwyn cofrestru a sicrhau cymorthdal
sylweddol at y rhent, gwres ar golau ac i brynu offer. Ymaelododd
y gr p hefyd yn y Mudiad Ysgolion Meithrin ac roedd Pwyllgor
Meithrin Ceredigion yn gefn mawr i bob grwp meithrin hen a newydd
yn y sir.

Ym Medi 1973 agorwyd yr ysgol gynradd newydd, ond am fisoedd
cyn hynny bu swyddogion y pwyllgor lleol yn bla ar y swyddogion
Addysg yn Aberystwyth'. A'r canlyniad f u i' r "hen ysgol" gael ei
chadw at wasanaeth yr ardal ac i Bwyllgor Addysg Ceredigion
fabwysiadu'r Gr p Meithrin. Newidiwyd yr enw am y trydydd tro i
Uned Feithrin Rhydypennau - cyntaf yng Ngheredigion. Nôl â'r
Ysgol Feithrin i'r man cychwyn a dechreuwyd addasu'r ystafelloedd
dosbarth ar gyfer gweithgareddau bywiog plant o dair i bump oed.
Bu'r Pwyllgor Addysg yn hynod o hael. Cafwyd basinau bach isel yn
hwylus i olchi dwylo wedi'r ymdrabaeddu yn y paent a'r tywod -
toiledau bach cyfleus yn y cynteddau ar gyfer plant bach ar frys!
a llawer cymwynas arall.

Penodwyd Bethan Jones yn athrawes a Gwenda James yn gynorth-
wywraig. Wedi dwy flynedd o gydweithio hapus daeth Ann Wynne Jones
i ofalu am y plant dros dro yn lle Bethan Jones. Yn anffodus daeth
ei thymor gweithgar hi am gyfnod o ddwy flynedd i ben yr haf yma a
phenodwyd Mrs Catherine Jones o Lwyndafydd i'r swydd. Ond erys
Gwenda James yno o hyd yn fawr ei pharch gan y rhieni ac yn annwyl
iawn yng ngolwg y plant.

Ar ddiwedd tymor yr haf roedd 38 o blant yn y dosbarth derbyn,
21 yn y bore a 17 yn y prynhawn. Fe fydd wynebau bach newydd yno
ym mis Medi fel y criw bach o Fryncastell - Anna ap Robert, Rhian
Jones, Trystan Jones a Stephen Silcock (dyma aelod o deulu bach o
Awstralia sy'n awyddus iawn i ddysgu'r Gymraeg tra yng Nghymru) a
Rhian Heledd o Benrhiw ac eraill. Nhw fydd yn cychwyn y degawd
nesaf.

Gallwn fel ardalwyr ymfalchio yn yr Uned Feithrin heddiw. Mae'n
gyfoethog mewn offer ac adnoddau sy'n sicrhau datblygiad corfforol
a meddyliol y plant. Mae'n gwarchod yr iaith Gymraeg a chroesewir y
di-gymraeg i'r Uned a rhoddir pob anogaeth a chefnogaeth iddynt i
ddysgu'r iaith fel y gallant wreiddio yn yr ardal.

Yn yr Ysbyty

Pob dymuniad da i Miss Myfanwy
01iver, Nantyderi sy'n derbyn trin-
iaeth yn Ysbyty Bron-glais.

Penblwydd

Ar Awst 5ed 'roedd Mrs Alice Ann
Davies, Bronallt yn dathlu ei phen-
blwydd yn 80 oed. Mae Mrs Davies
wedi byw yn Llandre ar hyd ei hoes.

Llwyddiant

Llongyfarchíadau i Miss Ann Louisa
Davies, Brynhyfryd ar ei llwydd-
iant yn yr arholiad S.R.N. yn
ddiweddar. Bydd Ann yn parhau i
nyrsio yn Ysbyty'r Heath Caerdydd.

Cae Plant

Yn ystod y gwyliau gwelwyd nifer o
blant y pentref yn casglu cerrig yn
y cae bach. Mr Harrand, Maesyglyn,
Cadeirydd Pwyllgor y Cae Chwarae
oedd wedi trefnu bod y gwaith yn
cael ei wneud cyn i'r gwaír gael ei
dorri. Gobeithiwn y bydd y plant yn
medru chwarae yma'n fuan.

Symud

Mae ymadawiad Dr Kenyon Jones,
Whitecross ag Ysbyty Bronglais yn
golled fawr. Rydym yn falch clywed
fodd bynnag fod y teulu yn bwríadu
aros gyda ni am flwyddyn.

Dymunwn yn dda i Mr a Mrs Lewis,
Leacroft sydd wedi'n gadael i fyw
ar y Waun ger Aberystwyth, ac i
Dr a Mrs Ieuan Roberts, Dylan a
Delyth sydd wedi symud i Benrhyn-
coch.

Croeso i'n plith i Mr a Mrs Thomas
Troed-y-bryn, ac i Mr a Mrs Richards
Isfryn.

Llongyfarchiadau i Mrs Sal Magor,
Maesyfedwen am ennill cwpan am yr
arddangosfa orau yn adran y Gwaith
Llaw yn sioe Penrhyn-coch.

CWRDD DIOLCHGARWCH

Nos Wèner, Medi 30 yn Ysgoldy

Bethlehem, Llandre. Pregethir gan

y Parch W.J.Gruffydd, Ffair Rhos

Y Bwthyn
Penrhyncoch
BowStreet 288

GWASANAETH Bysiau/Taxis
TREFNWYR ANGLADDAU

fTlR.RobertJ

Dow Jtreet
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IEUAN THOMAS
Cigydd

Penygorn

Douu Street 447

MERCHED

Y W A W R

PENRHYN-COCH
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf

y tymor nos Iau Medi 8ed yn
Neuadd y Penrhyn. Estynnodd y
llywydd Mrs Beti Wyn Davies
groeso i aelodau newydd ynghyd
â gtòr gwadd y noson sef Mr
Tegwyn Jones, Bow Street. Mae
Mr Jones yn ymddiddori yn b-anes
y fro, a chafwyd noson ddiddorol
yn gwrando arno yn traetüu ar
hanes Plwyf Trefeurig o Oes y
Pres hyd at y ganrif ddiwethaf.
Soniodd am bwysigrwydd y gwaith
mwyn, y bardd Dafydd ap Gwilym,
Prysiaid Plas Gogerddan, rhai

0 arferion a chymeriadau'r
ardal ynghyd â datblygíad
crefydd ac addysg yn y plwyf.
Rhoddodd yr araith ysgogiad i'r
aelodau i fynd ati i gasglu
deunydd ar gyfer gwneud 'project'
ar hanes yr ardal fel rhan o
weithgaredd y tymor. Diolchwyd

1 Mr Jones gan Mrs G.Edwards a
pharatowyd lluniaeth ysgafn gan
aelodau'r pwyllgor. Edrychir
ymlaen at gwmni Mr a Mrs Royle,
Talybont yng nghyfarfod mis
Hydref.

RHYDYPENNAU

Pan we l i r yr amrywiol gymdeithasau
yn a i lgydio yn eu gweithgareddau
dyna arwydd s i c r bod yr hydref ar
y trothwy. Nos Lun, Medi 12fed,
t ro 'Merched y Wawr' oedd h i i
ymlwybro t u a ' r Neuadd. Braf oedd
gweld n i f e r dda o aelodau hen a
newydd yn y cyfarfod agor iado l .

Croesawodd ein Llywydd (Mrs
Mary E.Thomas) bawb yn gynnes
iawn, yn arbennig y rha i a fu yn
yr ysbyty yn ddiweddar; l l ong-
yfarchodd n i f e r o aelodau ar
amryfal lwyddiannau a ddaeth i 'w
rhan yn ystod yr haf a mynegodd
gydymdeimlad â dwy aelod a gollodd
dad. Yna edrychodd ymlaen i ' r
tymor newydd a b u ' r aelodau yn
trafod materion yn yrnwneud â ' r
gangen.

Wedi hyn roedd yn bryd estyn
croeso i ' n gwestai am y noson,
Mrs Meinir MacDonald, Waunfawr.
Gw r pawb am e i harbenigrwydd h i
ym rayd alawon gwerin. I ' r byd
hvmnw yr aeth â n i gan ddewis
ymdrin ag alawon yn son am adar -
adar ac ofergoel ion , adar mewn
hwiangerddi, adar yn l l a t e i o n
serch a ' r gog yn ymgorfforiad o ' r
gwanwyn. Treuliasom or ig ddifyr
yn gwrando a r n i ' n canu ' r alawçn
hyn mor hyfryd ond nid canu'n unig
a wnaeth - bu'n sgwrsio am yr
alawon mewn ffordd syml a cha r t r e f -
ol ac yn da r l l en pwt o s t o r i neu
gerdd i glymu'r cyfan. Diolchodd
Mrs Louisa P h i l l i p s i Mrs Mac-
Donald ar e in rhan.

Y Pwyllgor oedd yn gyf r i fo l
am y l l un i ae th ysgafn ar y diwedd
gyda Mrs Phy l l i s Richards yn
gapten.

Mae'r gangen yn cyfarfod yn y
Neuadd am 7.30 ar yr ail nos Lun
a'r bedwaredd nos Lun yn y mis.
Croeso cynnes i aelodau newydd.

Swyddogion am y Tymor:

Llywydd: Mrs Mary E.Thomas,
Croesawdy.

Is-Lywydd: Mrs Gwyneth Hunkin,
Bryncas t e l l .

Ysgrifennydd: Mrs Mary Thomas,
Ty Cl d.

Trysorydd: Mrs Gwenda James,
Taigwynion.

Diolch...
i'n hysbysebwyr oll. A oes eraill
a hoffai hysbysebu yn Y Tincer?
Ymofynner â Mr Gwydol Owen, 1
Maes Afallen, BOW STREET.

i Gylch Cinio Aberystwyth am
rodd o £10 at ein costau dech-
reuol.
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Llwyddiant Penrhyn-coch
Cuiii dwy gêm yn y tri thymor diwethaf yng Nghyngrair Aber

a'r Cylch - dyna yw camp anhygoel Penrhyn-coch.
Dim ond un mlynedd ar ddeg yn ol y ffurfiwyd y Clwb, ond ers

hynny aeth o nerth i nerth, gan ennill pedair gwobr ar ddeg a dod
yn ail mewn pump.

Dyma'i record llawn am y tair blynedd ddiwethaf yn y gyngrair:
Chwareuwyd 80, enillwyd 73, 5 gêm gyfartal, colli 2, 316 gol o'u
plaid, 74 yn eu herbyn, 151 pwynt.

Yn ogystal ac ennill y gyngrair, mae Penrhyn wedi cipio Cwpan
Gogledd Ceredigion, Cwmpan y Gyngrair, Cwpan De Ceredigion a Chwpan
Ffostrasol. Yr unig gystadleuthau iddynt beidio â'i hennill oedd
Cwpan Canolbarth Cymru a Chwpan Emrys Morgan.

A ydi'r clwb am godi i Gyn.grair Canolbarth Cymru yn y dyfodol?
Yn sicr, yn 6l y Rheolwr, Mr Richard Jenkins. Ond ddim am flwyddyn neu
ddwy - mae eisiau cyfleusterau gwell na'r rhai sydd gan y clwb yn awj.
Yn 6l cadeirydd pwyllgor Maes Chwarae Penrhyn-coch, mae eisiau codi
£2,000 cyn y gall y clwb ofyn i Gyngor Chwareuon Cymru am grant.

Mae'n braf iawn gweld cymaint o Gymry Cymraeg yn nhim y Penrhyn -
dim ond dau o'r garfan. sy'n methu siarad Cymraeg, ac mae un-ar-ddeg
ohonynt yn byw ym Mhenrhyn-coch.

Portreadau o'r chwaraewyr:-

Peter Fleming Yr aelod ieuengaf o'r garfan, mae'r gôl-geidwad yma wedi
achub Penrhyn yn aml, yn enwedig yn y gem yn erbyn Castell Newydd Emlyn.
47 gêm. A

Richard Wyn Dayies Mae Dickie wedi bod yn esiampl i'r holl dim yn ei
dytnor olaf i'r clwb. 37 gêm, 3 gol.
Dai Jones Mae nerth Penrhyn-coch yn dibynnu i raddau mawr ar Dai Jones
yr amddiffynnwr, un o'r prif resymau am eu cadernid yn y cefn. 51 gêm,
6 gôl.
Tommy Lewis Chwaraewr y flwyddyn ac un o'r chwaraewyr caletaf yn y
gyngrair. Mae Tonnny wedi bod yn d r o nerth yn amddiffynfa'r Penrhyn
y tymor hwn. 49 gêm, 4 gôl.
Mike Evans Un arwydd o nerth y Penrhyn yw'r ffaith nad yw chwaraewr o
safon Mike yn sicr o'r safle yn y tim. Amddiffynnwr tal a dibynadwy.
28 gêm. A

Roger Thomas Gall Roger, capten y tim, chwarae fe l cefnwr neu yng
nghanol y cae yr un mor ddawnus. 50 gêm, 15 gô l .
Malcolm Read Torrodd Malcolm e i f ra ich wrth chwarae i Benrhyn-coch;
mae'n chwaraewr dawnus sy 'n g a r t r e f o l mewn unrhyw sa f l e ar y cae .
22 gêm, 2 gol .
John Jones Mae John yn aelod ffyddlon a dibynadwy o ' r tim, sy 'n barod
i wasanaethu e i glwb mewn unrhyw s a f l e . 24 gêm.
John M.Jones Er mai dim ond dyrned o gemau a chwaraeodd mae John yn
edrych yn f e i s t r yn yr awyr ac yn gryf ar y l lawr . 7 gêm.
Brian Richards Chwaraewr armyddawn sy 'n h o l l o l ga r t r e fo l ym mhob
s a f l e . 49 gêm, 9 gol .
Bruce Roughton Mae Bruce wedi sgorio n i f e r o gôls gwerthfawr i 'w glwb
ac mae'n un o ' r chwaraewyr gorau yn y gyngra i r . 40 gêm, 10 gôl .
J.O.Williams Cyn-chwaraewr rhyngwladol ac aelod o dim Aberystwyth a
eni l lodd Cwpan Amatur Cymru yn 1970. Mae J . 0 . yn un o ' r chwaraewyr gorau
a chwaraeodd yn y gyngrai r^er ioed. 27 gêm, 14 gol .
Mel Evans "Cymeriad" y tim yw Mel, chwaraewr sydd wedi gwella 'n
a ru th ro l ers iddo ymuno â ' r Penrhyn. Fe sgoriodd bedwar gôl mewn un
gêm yn erbyn y Bont yn ddiweddar. 44 gêm, 16 gôl .
Glyn Jones Mae Glyn yn cydweithio 'n ddelfrydol â Colin Evans, ac mae'n
ga l lu sgor io e i hun, gyda 30 gôl mewn 44 gêm.
Colin Eyans Gyda thros bum cant o gôls i Benrhyn-coch, Colin yw'r
blaenwr mae pawb yn ei ofn i . 42 gêm, 48 gôl .
Richard Jenkins Y rheolwr, sy 'n chwarae i ' r tîm hefyd pan ddaw'r angen.
Llwyddiannus yn y ddwy swydd. 25 gêm, 5 gôl .

Am y dyfodol, mae pethau 'n edrych yn dda i ' r clwb. Gyda chwaraewyr
ifanc fel Andre Davies a Hefin Jones , a ' r asgellwr prof iadol Ieuan Jones ,
yn ogystal â ' r rhan fwyaf o chwaraewyr y tymor diwethaf, mae'n anodd gwel̂ c
dim ond nwy o lwyddiant i ' r t ím. Yn eu gem gyntaf e l e n i , curasant a i l dim

Aberystwyth - tim gyda n i f e r o ' r tim cyntaf ynddo, o da i r gol i ddim.
Rhaid hefyd sôn am y pwyllgor, sy 'n gwneud cymaint o waith heb

ddisgwyl diolch - Er ic Thomas, Cadeirydd, Richard Jenkins , Rheolwr,
R.W.Davies, Ysgrifennydd, David Rees Morgan, Trysorydd, Llew Evans,
Hyfforddwr; Frank Binks, Arwel Jones , Wyn Davies a Rolant E l l i s

Can lynìadau

Bow Street 3
Bow Street 3
Bow Street 2

Penrhyn 3
Penrhyn 3
Penrhyn 1
Tregaron. 3

Goginan 2
Bryncrug 2
Bont 2

Aber Res 0
- Goginan 3
- Llanilar 0
- Penrhyn 2

Gobeithir cael llun o dîm Penrhyn-

coch yn ein rhifyn nesaf.

Y Rhydypennau
•Prydau byr wrth y bar
• Bar Snacks
•Beer Garden

Eich gwesteiwyr:

GARETHaLINDY

Bow 3t
308

Piod' Bow Street

Tim pêl-droed Bow Street y tymor diwethaf. Rhes gefn (o'r chwith):
Roger Jones, David Parry, Raymond Davies, Brian Dayies, Dai Metcalf,
Rhes flaen (o'r chwith) Gwynant Phillips, Michael Richards, Alun Phillips
(capten), John Richards, Colin Mason, Gordon Pugh, Haydn Fleming.

Wedi ysbaid o bymtheg mlynedd ail
ffurfiwyd tim pêl droed y 'MAGPIES'
yn Bow Street ac ymunwyd â Chyn-
ghrair Aberystwyth a'r Cylch, a da
oedd gweld y fath gefnogaeth a
gafodd y tim drwy gydol y tymor
cyntaf - y plant yn.cario eu rhub-
anau du a gwyn, lliwiau'r tim wrth
gwrs, ac yn falch o'r Magpies a da
y gallasent fod. Er na chyrhaedd-
asant dop y gynghrair nid oeddynt
ar y gwaelod chwaith.

I gloi y tymor fe gynhaliwyd
cinio yng Ngwesty Llety Gwyn,
Llanbadarn ac yn ystod y noson
adroddodd Mrs Louisa Phillips rai
pennillion difyr iawn - dyma nhw:-

MAWL BOW STREET

Dyma n i yn gwtnni cryno
Yma, yn Llanbadarn heno
Yn dathlu gyda thim pe l droed
Y tim enwoca fu e r ioed .

Pob dydd Sadwrn trwy y gaea
Boed yn lawn, neu boed yn e i r a ,
Dim ond e n n i l l ambell un
Ond dim gwahaniaeth, neb yn f l i n .

Alun yn gapten, ar y tim,
Y l l e i l l yn d i lyn bob yn un,
Rog a Gwynant, Ken, Dai Met,
Yn t r e i o cael y be l i ' r n e t .

Colin, Gordon, Rick a Lyn
Raymond, Alan a John Wyn,
Os nad yn llwyddo i sgorio gol ,
Maent yn fagpies handsome, a f t e r a l l .

Yna'r suppor te r s , bach a mawr,
Wrthi 'n ne id io lan a lawr,
Pob reff yn crynu wrth ddod i ' r cae,
Ac yn car io truncheon fel s tand-by.

Y dynion hefyd yn llawn o fuss
Tom yn gweiddi 'They ' re fouling u s ' ,
Meic yn barod a ' r f i r s t aid k i t ,
Rhag ofn bydd i s e t r a n s p l a n t , quick.

Yna Hywel yn mynd a ' i gap,
'P lease put a penny in Bow S t r e e t ' s
Ac Iwan yn linesman, byth ar s t op ,
Mae'n linesman nesa ' ar faes y kop.

Swyddogion am y tymor yma yw:-

Cadeirydd - Mr Emlyn Rees
Is-gadeirydd - Mr Hywel Daviea
Ysgrifennydd - Mr G.Hughes
Trysorydd - Mr W.Hughes
Hyfforddwr - Mr T.Ricket t s
Capten - Mr A . P h i l l i p s
Is -gapten - Mr J .Richards
Tim ofalwyr - Mri.D.Meícalfe.,

R.Jones, A .Ph i l l i p s
'Groundsmen' - M.Howells, H.Davies
Aelodau - H.Evans, I .Dav ies ,

E.Hughes

Y '
Llwyddiant fu hanes tim pel droed
bechgyn ysgol Rhydypennau eleni
eto yn cyrraedd y rownd derfynol
yng nghynghrair y 'Mini Minor' am
yr ail flwyddyn yn olynol. Cawsant
eu trechu gan dim cryf iawn o'r
dref.

Edrychwn ymlaen am dymor llwydd-
ianus eto gyda dau dim eleni yn
mentro i'r maes. Un wedi mabwys-
iadu yr enw GWYLLIAID a'r llall
COCHION. Pob lwc iddynt hwy a'r
cefnogwyr.

GWYLLIAID YN Y GLAW
Hyfryd gedd gweld brwdfrydedd
ifanc tim y Gwyllîaid yn eí gem
gyntaf dydd Sadwrn y degfed yn
erbyn Plascrug Dynamos. Gyda
help cefnogwyr selog ennill fu ei
hanes o bedair gol i ddím. Y
sgorwyr oedd Huw Griffiths, Ffos-
ygrafel tair gol a David Ricketts
Tycynnes un. Pob lwc iddynt^eto
mewn tair wythnos yn erbyn tim
gorau Plascrug.

hat'

Haydn yn gweiddi, fel dyn o'i go,
'Come on you boys, you're much too slow,
That's not how Bow St. used to play
When I was in my own heyday'.

Pan gafwyd sponsored walk sbel nôl
Fe gasglodd Emlyn Rees lond col,
A Bill y Trysorydd bron raynd yn wallgo
"He's robbed the bank at Monte Carlo".

Yn fisi heno mae Mike a Rick
Wrth y disco, yn very slick,
Ac yna Gareth a'i gitâr,
Os caiff e amser i ddod o'r bar!

A trip to Wembley we would like,
We'd go by bus, by car or bike,
So keep going lads on the up and up
Till you manage to win the F.A. Cup.

Y COCHION CADARN

Cafodd tim y Cochion lwyddiant
ysgubol yn ei gem agoriadol dydd
Sadwrn y degfed yn erbyn y Celt-
iaid. Er fod y glaw yn chwipio
i lawr cafwyd pêl-droed addawol
iawn ar ddechrau tymor newydd
arall. Y sgor oedd pedair gol i
un a'r sgorwyr Anthony Evans,
Brynteg dwy gôl a Mark Field,
13 Maeshenllan dwy gol.

H M Davies a'i Fab
ADEILADWYR

TREFNWYR

ANGLADDAU

BOW ST 584


