
ddiolchgar iawn hefyd i Miss
Annette Roberts, Dinorwig
am gyfeilio, ac yn arbennig 0
ddiolchgar i' n Ilywydd, Mr
Alun Glyn Jones, Bethesda.
Yn bennaf 011 diolch i
chwithau, bentrefwyr
Penisarwaun am eich
haelioni a'ch brwdfrdyedd
a'ch gwaith caled yn
hyfforddi'r unigolion, y
partion ac yn y blaen, a'ch
cefnogaeth ar y noson. Ein
gwobr ni, bob un ohonom,
yw'r sicrwydd ein bod ni yng
ngeiriau Waldo Williams, yn
cadw 'i'r oesoedd a ddel y
glendid a tu'.
Ceir enwau rhai 0

fuddugwyr yr Eisteddfod ar
dudalen newyddion
Penisarwaun. 8ydd y
canlyniadau eraill. ynghyd a
lIuniau yn rhifyn nesaf yr Eco.

Profiad gwefreiddiol oedd
gweld Capel Glasgoed,
Penisarwaun dan ei sang,
gyda phobl yn gorfod sefyll
yn y eefn nos Wener, Ebril125
ar gyfer Eisteddfod gyntaf y
pentref ar 61 bwleh 0 nifer 0
flynyddoedd.

Gwireddwyd
breuddwydion nifer 0
bentrefwyr, nid yn unig yn y
gefnogaeth ardderchog, a
gafwyd gan y gynulleidfa,
ond hefyd yn safon uchel y
cystadlu, ac yn nifer y
cystadleuwyr.

Mae'r pwyllgor yn
ddiolchgar iawn i'r beirniaid,
Mrs Einir Wyn Williams,
Rhiwlas; Mrs Hywel Parry, Y
Groeslon; Mr Evie Roberts,
Penygroes a Mrs Carys
Evans, Llanrug. 'Rydym yn

Eisteddfod Penisarwaun yn
Llwyddiant Ysgubol

Trigolion Stad Hafan Elan, Llanrug ar derfyn eu cyfarfod
cyntafyn eu canolfan newydd ary stad. Codwyd pwyllgor
bychan i drefnu gweithgareddau'r ganolfan a thrafodwyd
nifer 0 syniadau ar sut i godi arian i'w rhedeg. Maent
eisioes wedi datgan fod arnynt angen piano felly os oes
gennych un yn hel Ilwch yn yr ystafell ffrynt byddai
trigolion Hafan Elan yn falch ohoni. Dyma enwau'r
pwyllgor i chwi gysylltu a hwy. Cadeirvdd, Mrs Dilys
Jones, Warden Hafan Elan, Ysgrifennydd, Miss Price,
Trysorydd, Mr Robert Grutfydd Jones. Aelodau, Mr Hugh
Jones, Mr Cecil Williams, Mrs Katie Griffiths, Mrs Owen.

Agorir y stad yn swyddogol ar Fehefin 20.

Trigolion Hafan Elan

Dyma Shirley Ann Turner, brenhines carnifal Bethel eteni, gyda'i
gweinyddesau Ceri Evans (chwtth] a Gwenno Ma;r Owen.

Brenhines Carnifal Bethel

Myrddin, Rosalind ac Elwyn 'In cset hwyl gyda rhai 0 blsnt yr ysgol yn ystod
vr agoriad swyddogoJ.

Y Pllrch Emyr Roberts 'In gwneud yr
IIgorilld swyddogol.

Estynnwyd croeso i'r gwr gwadd,
y Parch Ernyr Roberts, y Rhyl, ac i'r
gwesteioo Miss Belt}' Hughes,
Rhiwlas a Mr R.H. Parry,
Llandudno, ar rao y pwyllgor gan
Mr Llew Hughes. Yn e u
hanerchiadau cafwyd hanesion
diddorol ac atgoflon am eu dyddiau
cynnar yn yr ardal. Gwnaeth y
Parch Emyr Roberts yr agoriad
swyd dogol, pan rod dwyd yr
allwedd iddo gan yr arwcinydd, .~
Eurwyn Jones.
Roeddy chan olaf o'r rhaglen yng

ngofal Hogia'r Wyddfa, gyda
Rosalind a Myrddin, a phwy yn well
igloi rhagJen a fu 0 'r cychwyn mor
ddiddorol.
Talwyd y diolcbiadau gao Mr

LJew Hughes. Diolchodd yo
arbennig i aelodau o'r pwyllgor am
ddarparu ymborth mor ddeniadol
i'r gwesteion.

-
ano

AGORWYD Canolfan
Gymdeithasol yr ardal nos Iau,
Mawrth 27. Disgwylir bydd y
ganolfan hon 0 fudd mawr i'r
ardal, gan fod y trigolion wedi
eu hamddifadu o'r neuadd, ac 0
festri'r capel, ble y cynhaliwyd
gwahanol weithgareddau yo y
gorffennol.

Mae'r ardal yn ddyledus i
bwyUgor y Cae Chwarae , a llawer 0
rai eraill y tu allan i'r pwyllgor a
rod dodd eu hamser a'u
hymdrechion diflino i weld
gwireddu sefydlu'r ganolfan.

Gwnaed apel am gefnogaeth yr
ardalwyr i'r gwahanol
weithgareddau a gynhelir yo y
dyfodol, gan y bydd angen cymorth
ariannol i'w chynnal, a chymorth
gwirfoddol i'w gwneud yn addas ar
gyfer pob achlysur,

Rhoddodd cadeirydd y pwyl1gor,
Mr Dafydd Price, amlinelliad 0
hawliau'r ganolfan, ac egJurodd ar
ba adegau y gellir ei defnyddio. Gan
ei bod ynghlwm a'r ysgol bydd rhaid
rhoi blaenoriaeth iweithgareddau'r
plant yn ystod oriau'r ysgol. Gellir
gwneud cais i'r prifathro am
ganiarad i ddefnyddio'r ganolfan
pan fydd yo rhydd 0 ofynion yr
ysgol yo ystod y prynhawniau.
Agorwyd y cyfarfod gyda chan

groeso gan blant yr ysgol, wedi eu
hyfforddi gan yr athrawon, gyda
chymorth Mrs Ifaowy Jones a Miss
Lowri Prys Roberts. Cafwyd
cyfraniad yngwanegol gan y plant, a
chan gan Myfanwy Roberts.

-
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Pryd gorau'r fro.

45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ff6n: PADARN 278

£1.00: Mrs Jones, Rhos Wian,
Penisarwaun, a Mrs N M Pritchard,
Penisarwaun.
£5 - Di·enw Llanberis
£2 - Mrs Norah Jones, Caernarfon.
£1 - Mrs Myfanwy Jones, Llanberis
£1. - Di-enw Tanycoed
£2 - Di-enw Aberystwyth
£2 - Oi-enw Oeiniolen

~~~~~~==:====~~£2 - Mrs Maggie Foulkes. £3 -
DERBYNIADAU lYirs J\1.eiraJones, Deiniolen. £1-

Di-enw, Clwt-v-bont.-

RHODDION
-

Gwelais yr uchod, \\-'edi ci dorri allan
I o'r Faner 27.2.57, ymysg llyfrau fy
nhad. Teimlaf, )'ng ngwyneb
sefyllfa'r byd heddiw, mai addas yw i
bawb gael y cyfle o'i ddarllen, a
rnwyaf y myfyriwch arni, mwyaf
.hefyd y daw y gwirlonedd sydd yndcli
i'r amJwg.

A dyma gerdd o'i gv..·ailhhi ei hun.
Ai 'Y Daffodil', 1.0. Hooson a
symbylodd y gerdd hon?

Tremadog

GOlYGYDO NEWyoDION
CYFFREOINOl: T\'/rog Jones, 23
Glanffynno' , Llann.q (C'fon 4051)
GOl YGYOO ERTHVGLAU: Arwel
Jones, Gwen-y·Wawr, llanrug
(C'fon 3719)
GOl VGYoo NEWYDDION: Tony
Elliott, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Peni sarwau n.
GOl YGYOO CHWARAEON: Oafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun.
TREFNYDo NEWyoolON
YSGOlION: lwan Lloyd Williams,
Bryn Idris, Llanberis (Llanberis 515).
OyoolAOUR Y MIS: Miss Jane
Morris, Blodwel, Dol Elldir, Llanberts
(Llanberis 220),
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry,
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321)
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanruq (C'fon 4669).
TREFNYDD HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYoO GWERTHIANT: Ian
PIerce, Swvn-vr-Awel, Llanrug (C'fon
3776)
TRVSORYOo: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen. Dernlolen.
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs M Evans, Lloc, Llanrug (C'fon
3227).
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
I gysylltu II nhwyn eich ardaloedd:
BETHEL: Ger aint Elis, Sycharth
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAll. 0 GEllis, Gweledfa,
Brynrefatl (Padarn 223)
CEUNANT. Ifan Parry, Morwel
(Wauntawr 321)
CWM-Y·GLO: Dafydd Price, Ty Capel
(LlanberlS 550)
oEINIOlEN: Meirlon Jones,
Mlnafon, Clwt·y·bont (Llanberis 452)
OINORW1G: C.R. Williams, 2 Bro
Elldlr (Llanberis 671)
llANBERIS: Mrs SIan Thomas,
Foelas. Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS: T.J. Roberts, Llys Awel
llANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn 0 YNFYD
yr Awel (C'fon 3776) (allan 0 'Adar Rhiannon a Cherddl
PENISARWAUN: Leslie Larsen, Era111)
Llygad yr Haul (Llanberis 533) I Oywedodd Ouw rhyw fore gynt;
TAN - Y - C0 ED: Miss Megan I "Awn, crewn fyd a'i droi i'w hynt".
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355) A gwych 0 fyd a luniodd 0
TR EFN YOO Pl YGU: Gwyndaf Yn wyrdd ei lawr a 91a5ei do.
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug. Ond pan orffennodd Ef bob rhan
TREFNYoO BUSNES: Goronwy Fe greodd ddyn yn aer y fan.
Hughes, Eithinog, 14 Aton Rhos, A chwythodd hwn a'i 'fennydd pwl
Llanrug. Y sioe i 9yd yn racs - y ffWl.

Wm. Jones

LLANBERIS. Gresyn garw i'r
glaslanciau direidus 0 Goed y
ddol dynnu eu hunain i'r fath
brofedigaeth ag a wnaethant
drwy eu terfysg a'u hafreolaeth

I nos y Nadolig. Yr oedd y terfysg
yn gyfryw y noswaith honno fel
mai ychydig 0 lonyddwch a
thawelwch gafodd trigolion Heol
Fawr, Llanberis i gysgu. Torent
ffenestri, curent ddrysau tai,
gosodasant nifer 0 foxes gweigion

: ar draws y ffordd fawr, yr hyn
allai fod yn ddifrifol pe daethai
cerbyd heibio yn y tywyllweh.

Daliwyd chwech ohonynt a
chospwyd hwy gan ynadon
Caernarfon y Sadwrn dilynol.
Cynifer o'r chwech a weithiant yn
chwarel Mr Asheton Smith ydynt
drwy hyn hefyd yn colli eu
gwaith yno , am fod cael ei ddwyn
o flaen yr ynadon a'i gospi yn
cynnwys diarddeliad diamodol
o'r gwaith.

.. Nid diogel ydyw i ferch
fynd ei hunan ar hyd prif heol
Llanberis yn y nos heb fod yn
agored igael ei sarhau gan rhyw
laslanc neu gilydd.
VAYNOL. Ugain punt ydoedd y
SWill a ranwyd eleni gan Mr
Assheton Smith, Vaynol rhwng
tlodion Llanddeinlolen a
Llandinorwig.

Diolch i'r canlynol am eu
rhoddion hael tuag at gostau'r
Eco:

£1.00- Robert William Jones, 7
Maes Eilian, Dinorwig. £2.00 -
Me a Mrs David Jones,S Maes
Eilian, Dinorwig. £5.00 - Mrs
M. Jones, 69 Ffordd Eryri,
Ystad Pare yr Hendre,
Caernarfon.

A'th ddwylo sanctaidd, arwain ni,
o Oduw, ein Tad a'n Ion;

A chofia'n gu, 0 Brynwr byd,
Mam, Dad a Deian Sion.

o cadw ef tra fyddo byw
Dan gysgod d'adain bur;

Bydd iddo'n Owr a Bugall da
Mewn hindda, loes a chur.

Iofal dy eglwys, lesu mawr,
Cyflwynwyn Deian Sion;

o tywallt arno drwy ei oes
Rasusau'r addwyn O'n.

Ar fore'r Bedydd, uno wnawn
I foli d'Enw mawr;

Atseiniwn byth dy glodydd Di,
Creawdwr nef a lIawr.

DEIAN SION

Fe'th welais yn y Bedol un prynhawn
A phrin y medret sefyll ar dy draed;
Y gwydrau'n gwagio fesul un -
A'r olwg arnat bron i fferru 'ngwaed.
Ond, yn y capel bychan un nos Sui
Ce's ryw edrychiad newydd yn dy
wedd.
'Roedd cwmni Saint y 'lIwybr cui'
Yn mynnu rhoddi iti'r hedd.

Ac i gloi am y tro dyma Emyn
Bcdydd a gyfansoddwyd gan y Parch
Terry Thomas, Aberteifi ar achlysur
bedyddio ci unig wyr, Deian Sion.
Diolch i chwithau am alw i mcwn.

Fe'th welsis di yn y Bingo Hall
Ar noson falmaidd ym mis Mal,
Yn gwario d'amser prin yn flol,
A'th arian prinnach yn lIeihau.
Fe'th welais wedyn yn y ddawns
Yn hapus rydd, mewn gwisg oedd
ddrud -
Yn ceisio denu, os oedd siawns,
Rhyw benbwl dwl, i lanw'th fryd.

PAN OEDD
NAIN YN
HOGAN

gao Owen Parry,
Llandudno

(O'r Genedl Gymreig, Ionaun
10, 1978)

I

siomcdig iawn mai dim end tua
I dwsm a wclodd cu ffordd yn glir i
ddod i'r cyfarfod cyhoeddus , yn

I en\\'crug 0 gofio fod lua 2,500 0
gopiau o'r Eco yn cael eu gwerthu
bob ml~ - () leia 5,0000 ddarllenwvr 0•
boslb!

Diolch i chi Enid Jones,
Tal-y-~arn am elch cefnogaeth
arferol. DJolch am clch ~vl\\'adau ar•
gcrdd )' di\vcddar William Jones,
Tremadug. CVlunaf a chwi.

I Croeso unwaith eto. Trel11iais
I ddwy noson hynod 0 bleserus yn

I
, Eisteddfod Gadeiriol y Felinheli
yn ddiweddar, er gwaetha'r ffaith
i mi orfod aral y gadair yno. Peth

I diflas y\V gorfod ataI gwobrI mewn unrhyw 'steddfod, ac mae
atal y gadair yn rhoi dampar ar y
gweithgareddau rhywsut. Ond
dyna fo, mae'n rheitiach cadw

I safon na chynoaI serernoni, hyd
yo oed mewn 'Steddfod leol, a
rhaid i feirniad fod yn onest ag ef
ei hun, yn ogystal a bod yn onest
a phwyllgor yr Eisteddfod sy'n ei
wahodd i gloriannu.

Y gyfcilyddes yn 'Sieddfod y Felin
oedd Miss Annette Bryn Roberts -
merch ifanc ddawnus 0 Ddinorwig.
Wn i fawr ddim am gerddoriaeth,
ond byddaf bob arnser yn edmygu
dawn y cyfeilyddion ymhob
'Steddfod \' bvdda' i'n beirniadu
ynddi - doruau fcl Davy Jones,
Llanfairfcchan; Dafydd Lloyd
\Vuliams, Conwy ac Eluncd Douglas
Williams. Dolgcllau .. \\a\\·r oedd y
clod i Annette yn 'Steddfod y
Felinheh , a gallaf ragweld dyfodol
disglair iddi. .\tat! cyfeilvddion 0

safon vn bnn.•
Fel \' dywedais yng nghyfarfod

cyhoeddus yr Eco ,mac'n drcth arnai
igynnal y golofn hon, 0 {is i fis, gan
fod cyn llcied yn anfon cerddi i mi.
Efallai rnai da 0 beth fyddai ySl\ ned
cloi llidiart ~ l ..lannerch am sbel, a
rhoi'r gofod isicrhau 'Cornel) Plant'
ncu golofn arall a allai ennyn
diddordcb. Gvda llaw 'roeddwn vn• •

gan SELWYN GRIFFITH

2

Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar
29 MAl

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

erbyn 21 MAl
os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

Cyhoeddwyd gyds chymorth
Cymdeithss Ge/fyddydsu

Gog/edd Cymru

Argrsffwyd gsn Wssg Gwynedd
Ctbvn, Ceernsrion
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am drwsio
TOLCIAU, WELDIO, SPREIO, ATGYWEIRIO

wedi damwain, ae ati.
CEIRAIL-LA W AR WERTH

EVANS VEHICLE
BODY REPAIRS

& PANEL BEATERS
CLWT-Y-BONT

Ffan.· LLANBERIS 611

Bwydydd, Melysion,
Teganau a Diodydd

Y FELINHELI 670237

Peiriannydd
Radio a Theledu

& Gw.sanaeth Awdio

BWLCH UCHAF
DEINIOLEN
Ffon Ltenberts 545

Gwasanaeth 'run dtwmod
os ffoniweh

eyn 10 o'r gloch

WIL
a

VAL GUY
TREFLYN
STORES
BETHEL

OSMOND
W. SHAW

r

dyddillu ymllll' ffyrdd y fro. W,,/soch
chi lor; gydag ugain 0 olwynion erni?

Angenfi/ yn 'Nhro Tynll/'. Dymll un
0" anghenfilod a welid yn amI y

I
Anghenfil yn
hro Tynal'

CYDYMDEIMLWN - A Mrs Robert
Lewis Parry wedi colli chwaer ym
Mhorthmadog.

Nid camp i neb fydd didol
'Refeilliaid sydd yn Tanbryn,

Mae gwlan y naill cyn ddued,
Tra'r lIall fel eira'n wyn.

A fuo chi 'rioed mewn penbleth
Yn holi p'run ydi p'run,

Wrth edrych ar ddau efaill
A'r ddau 'run lIiw a lIun.

EFEILLIAIDSEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd eyfarfod mrs Ebrill o'r
Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Ebrill 3, gyda Mrs Catherine
Jones yn lIywyddu. Y wraig wadd
oedd Mrs M.D. Brearley a chafwyd
arddangosfa a darlith ddiddorol ar
Wniadwaith gydag Ann ladbury
Diolchodd Mrs Morla Evans iddi
Rhoddodd Mrs Annie Thomas y
blodau i Mrs C.E.Williams, sydd yn yr
ysbyty. Enillodd Mrs Annie Thomas y
raft!. Cynhelir y cyfarfod nesaf, nos
lau, Mai 1at pryd y bydd ymwelydd
gwirfoddol yn trafod
Penderfynladau'r Cyfarfod
Blynyddol.

Yn gywir,
R.Glyndwr W,ll,ams

(Rheithor)
C. Chedwick.
(Warden)

ENILLWYR CLWB CANT - Mis
lonawr: t. W.T. Owen, Noddfa, £8 2.
D.L. Davies, Nant y Mynydd, £4. 3
M.V. Jones, Hatod y Coed, £2 Mis
Chwefror: 1. Mrs Hughes, llys
Meredydd, £8. 2. John EllS. Glyn
Awel, £4, 3 Olwen Williams, Llidiart
Wen, £2. Mis Mawrth: 1. Gwyn
Davies. Bryn Eithin, £8, 2. Gareth
Jones, Glyn Ceris, £4, 3. Mary B.
Davies, Bryn Eith,n, £2.
GENEDIGAETH - Llongyfarchiadau i
Rosalind ae Emrys Owen, Y
Glennydd, ar enedigaeth merch,
Allison, chwaer I Heather a Sharon.
ADREF O'R YSBYTY - Croeso adref i
Miss Mary Hughes, Vardre; MISSC.E.
Williams, Is Ellian; Mr Raymond
Parry, Fffldd Felen, Mr King, Ger y
Nant a Heddwas Gwynedd, Bryn
Meurig. Gobeithir eich bod i gyd yn
dal I wella
PROFEDIGAETHAU - Cydymdeimlir
a Mrs Gruff Wilhams, Dolwar Faeh ar
golli ei brawd; Mrs Helen Jones, Dol
Erddi ar golli ei thad; Mrs M. Austin
Jones, Penrl10s a Mr Dan Pntchard,
Bro Waun ar golli eu brawd; Mr Glyn
Owen, Glan Gors ar golli ei fam a Mrs
R. lewis Parry, 4 Eilian Terrace ar
golH ei ehwaer.

gweithio yn galed gyda'r plant a
gytlawnodd eu rhan mor
ardderchog.

Cynnwys y rhaglen oedd 'Y
Recorders', Parti Canu, Darllen
Ysgrythur, Gweddio, Darlleniadau
eraill, Canu Penillion, Cydadrodd,
Can Actol a Chanu Gyda'r Crwth.

Yn 61 y derbyniad gafodd y plant,
roedd vn hollol amlwg fod pawb yn
bresennol wedi cae I gwledd. Ar 61 y
cyngerdd cafwyd gwledd wedyn, sef
bwyd wedi ei roddi gan rieni a phJant
Safon 4 ae wedi ei baratoi gan
ferched y gegin. Diolchodd Mrs
Morgan Jones, Pant, eyn-athrawes yr
ysgol i'r 011 o'r plant, yr ysgolfeistr a'r
athrawon, y rhai oedd wedi rhoi'r
bwyd a'r merched oedd wedi el
baratoi mar hwylus. Eiliwyd hyn gan
Mr T.H. Williams ac adroddodd
amryw 0 benillion roedd wedi eu
cyfansoddi yn bwrpasol ar gyfer yr
amgylchiad. llywyddwyd gan yr
ysgotfeistr, Mr Leslie Jones a
diolchodd yntau i bawb oedd wedi ei
gwneud yn bosibl i aelodau'r clwb
fwynhau eu hunain gyda phlant ac
athrawon yr vsqol.
Annwyl gyfeillion,

Dydd Sui, Medi 28, 1980 bydd
eglwys y plwyf - St. loan - vn gant
oed. Mae aelodau'r eglwys yn paratol
i ddathlu'r pen-blwydd hapus hwn,
ond ni fynnant ei gadw iddynt hwy eu
hunain Carent petai pawb 0 bobl
Waunfawr a Betws Garmon yn cael
rhan yn y dathlu Bydd yn achlysur
inni edrych yn 01 dros gan mlynedd
ond bydd hefyd yn gyfle inni edrych
ymlaen i'r dyfodol a cheisio eanfod
ffurl pethau sydd i ddod Mae'r
Cyngor Eglwysig Ileal yn gofyn am
eieh diddordeb a'ch eefnogaeth a
byddwn yn d d r o l c h q a r am
awgrymiadau ynglyn a'r dathlu a sut
y medrwn drefnu bod yr ardal gyfan
yn eael rhan ynddo.

Efallai carech wybod fod Ap~j
Canmlwyddiant wedi agar ar y 1af 0
Dachwedd diwethaf a bydd yn
agored am flwyddyn. Mae angen
arian i roi trefn ar yr adeilad ac i
sicrhau ei barhad. Trysorydd yr Apel
yw Mr J.J. Weaver, Isgoed,
Waunfawr. Bydd yn ddiolchgar am
bob cvfraruad a chydnabyddir bob
rhodd.

PRIODAS - Dydd Sadwrn y Pasg bu
priodas Miss lona Roberts, athrawes
Feithrin a Mr A.E. Boggie. Gan ei bod
yn awr yn byw yng Nglan Conwy
symudwyd hi i Ysgol Eglwysbach. Y
mae Miss Rhian Jones yn awr yn
gofalu am yr Hafod a Mrs Pat Parry yn
athrawas dros dro yn Adran y
Babanod tan ddiwedd tymor yr haf.
LLONGYFARCHIADAU - I Mr Brian
Parry, 16 Bro Waun ar ai briodas a
Miss Shirley Elizabeth Williams,
Morla Nefyn.

I Mr Rhodri Prys Jones, Ty Hen ar ei
briodas a Sylvia Morgan 0Gaerdydd.

I Mr Adrian Roberts, Bryn Golau ar
ddathlu ei ben-blwydd yn un ar
hugain oed.
ARHOLIADAU CERDDORIAETH -
l.lonqvfarchiadau i'r eanlynol ar eu
Ilwyddiant mewn Arholiadau
Cerddoriaeth yn ddiweddar - Huw
Yny r, Tan y Fron, Jonathan Davies,
Dol Gwyrlai, Gareth Jones, Glyn
Ceris, Joanne Weale, Ty'n Twll Bach
ac Alan Benham, The Haven. Maent i
gyd yn ddisgyblion i Mrs Ann
Marston, A.L.C.M., Blaen y Nant.
YR URDD - Llongyfarchiadau i'r parti
recorders 0 dan 12 oed a ddaeth yn
3ydd yn Eisteddfod y Sir a
gynhaliwyd ym Mangor yn
ddiweddar. Aelodau'r parti oedd
Iwan Ellis, Huw Ynyr, Kevin Roberts,
Sian Barnes, Joanna Marston ac
Elliw Haf. Hyfforddwyd hwynt gan
Mrs Ann Marston.
YMDDEOl - Dydd Gwener, Mawrth
21 oedd diwrnod olaf i Mrs Annie
Roberts vng nghegln yr ysgol. Ar 61
helpu paratoi cinio'r plant am dros un
mlynedd ar ddeg, heb golli'r un
diwrnod, daeth amser iddi ymddeol.
Ar 61 diolch iddi am ei holl waith a
dymuno pob hapusrwydd ae iechyd
Iddi vn ei hymddeoliad, cyflwynodd y
prifathro siec 0 £50 iddi er ran rhieni,
plant ae athrawon yr ysgol.
Cyflwynodd Mrs Arianwen Thomas,
y gogyddes, set 0 lestri te iddi ar ran
staff y gegin. Dymuna Mrs Roberts
ddioleh yn gynnes iawn i bawb am eu
earedigrwydd ac am y blynyddoedd
hapus a dreuliodd yn yr ysgol
MERCHED Y WAWR - Nos lau,
Mawrth 27 cyfarfu'r gangen yn
Neuadd yr Eglwys dan Iywyddiaeth
Mrs M. Awstm Jones. Dangoswyd
ffilm ar Ysgol Pendalar Caernarfon
gan y brifathrawes, ~,1rs Catherine
Jones, Crud yr Awel. Diolchwyd iddi
gan Mrs Brenda Jones, Betws
Garmon. Gwestwragedd y te oedd
Mrs Bet Hughes, Mrs Gillian Wyn a
Mrs Carys Jones Erullwvd y raffl a
roddwyd gan Mrs Bet Hughes gan
Mrs Mary V. Jones.
CRONFA GOFFA RHIAN WYN - Nos
Fawrth, Ebrill 22 cafwyd 9wledd yn
Neuadd yr Eglwys pryd y
perfformiwyd 2 ddrama fer gan
Gwmni Drama Glannau Dwyfor.
Daeth y Cwmni yma yn ddi-dal er
budd yr achos arbennig yma, ac
'rydym yn ddiolchgar iawn iddynt ac i
bawb a 9yfrannodd mor haelionus
ymhob ffordd. Bydd slec 0 tua £55 yn
cael ei hanfon I'r Gronta.
YR YSGOL FEITHRIN - Bydd yr Ysgol
Feithrin elen; yn dathlu'r 'Wythnos
Wyl Feithrin' 9yda 'Bore Agored' yn
Festri Capel Croesywaun, bore
Mawrth, Mai 13. Bydd croeso cynnes
i bawb alw i mewn rhwng 10 ac 11 o'r
gloch am baned a sgwrs ac i weld y
plant bach wrth eu gwaith.
CLWB GWYRFAI - Daeth tyrla fawr 0
aelodau'r elwb i'r ysgol, pnawn lau,
Mawrth 6ed i ddathlu Gwyl Ddewi.
Roedd rhaglen amrywjol wedi ei
pharatoi ar eu eyfer, pob plentyn 0 3
oed i fyny yn cymryd rhan. Roedd yn
amlwg fod yr athrawon wedi

.------------------~-----------



DIOLCH - Dymuna teulu Ty'r Ysgol,
Dinorwig ac Elen Morris, 39 Ftordd
Tanrhiw, Tregarth ddiolch i bawb am
eu cydymdeimlad a'r caredigrwydd a
estynnwyd tuag atynt yn eu
profedigaeth ac hefyd am y cardiau
niferus a dderbyniwyd.
CYDYMDEIMUR A - Mr a
Mrs R.H Williams, Ty Capel, a'r
cysylltiadau teuluol, ym marw mam
Mr Williams, sef Mrs Ellen Williams,
Garth Fawr, y Felinheli, yn
ddiweddar
- Mr a Mrs DaVid Jones, 5 Maes

Eilian, a Mr Robert Jones, 7 Maes
Eilian a'r cysylltiadau teuluol, ym
marw eu brodyr yn ddlweddar, sef
Mr Llew Jones, Llys Gwynt,
Penisarwaun a Mr Hugh Jones, Tal
Capel, Delnlolen.
- Miss Salome Jones, 6 Bro Elidir

a'r cysylltiadau teuluol ym marw ei
chwaer yn Lerpwl yn ddiweddar.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mr a Mrs
David Jones, 5 Maes Ellian ddiolch yn
garedig i bawb am y cardiau a'r
rhoddion a dderbynlwyd ganddynt
yn ystod eu profedlgaeth yn
ddlweddar Hefyd dymuna Mr Robert
Jones, 7 Maes Eilian ddiolch yn
garedig am y rhoddlon a
dderbyniwyd yn ystod ei
brofedigaeth yn ddlweddar.
Dymuna Mr a Mrs R.H Williams, Ty

Capel, a Mr a Mrs R. Roberts, Garth
Fawr, y Fellnheli, ddiolch yn gynnes
iawn i berthnasau, cymdogion a
ffrindiau am eu eydymdelmlad ae am
y cardiau a'r lIythyrau a dderbyniwyd
ganddynt yn ystod eu profedigaeth
yn ddiweddar.
LLCNGYFARCHIADAU - i Mr a Mrs R.
Gwilym Jones, Tan Buarth Uehaf, ar
eni eu hwyr eyntaf, sef mab bychan i
Elnir y ferch a'i gwr, Mr a Mrs J. Gwyn
Williams, Pentre Helen, Deinlolen.
Pob dymuniad da i'r dyfodol.

DINORWIG

YR YSGOL - Ymunodd tair o'r
genethod, sef Sharon Owen, Bethan
Jones a Gwenllian Parry a phlant 0
vsqolion Llanrug a'r Bontnewydd i
fwynhau gwyliau yng ngwlad Belg
dros y Pasg. Cafwyd amser difyr iawn
vn ymweld a threfi diddorol fel
Bruges, Sluice a Middleburg (y ddwy
olaf yn yr Iseldiroedd) yn ogystal a
Brwsel, y brifddinas.

Rhyw gerdded o'r cae i'r ysgol a'u
pennau yn eu plu oedd hanes y tim
pel-droed yn ddiweddar, wedi i Ysgol
Rhiwlas eu curo 0 5 gol i 3. Ond mae'r
hogiau eisoes yn hogl arfau ar gyfery
gem nesa'.

y eardiau, lIythyrau, ae anrhegion a
dderbyniodd.

Y LLUN - GAN Miss Laura Jones,
Craig Ddinas, oedd yn yr Eco vn
ddiwedddar. Y ferch ddienw yn y lIun
oedd Miss Humphreys, merch i ddyn
a ddaeth yn rheotwr yn y chwarel
gynt.

••
SEFYDLIAD Y MERCHED - Nelthlwr,
nos Fawrth, Ebrill 22 cynhaliwyd
noson Iwyddiannus 0 'Moes a Phryn'
gyda'r elw yn mynd i'r Sefydliad'. yn
ystod y noson dymunwyd yn dda i
Miss Ellen W. Davies ar ei thaith yn
Awstralia; i Mrs Nancy Jones ar ei
phen-blwydd a hefyd I Mr a Mrs W
Jones, 13 Bryntirion ar eu priodas
aur. Yr oedd yr aelodau yn falch 0
weld Mrs Mary Davies wedi gwella.
Rhoddwyd y te gan Mrs Eirlys Jones
a Mrs Bessie Williams. Enillwyd y
raffl gan Miss Gwenifer John,
Brvnnrlon.

EISTEDDFOD PENISARWAUN -
Cynhaliwyd Eisteddfod
Penisarwaun, nos Wener, Ebrill 25,
1980 yng nghapel Glasgoed. Yn
anffodus 'roedd yr Eco yn gorfod
mynd i'w wely yng Ngwasg
Gwynedd cyn i ni fedru cynnwys
r h e s t r y buddgwyr yn y
cystadlaethau IIwyfan, coqinio a
gwaith lIaw. Serch hynny bydd
enwau'r rhai Ilwyddiannus yn y
cystadlaethau hyn, ynghyd a lIuniau
nifer o'r buddugwyr yn ymddangos
yn rhifyn nesaf yr Eco. Bodlonwn am
y tro ar enwau'r buddugwy r yng
nghystadleuaeth Arlunio,
Barddoruaeth a Rhyjdiaith. Llun Mr 8 Mrs W.J. Jones (Jennie
ARLUNIO Price gynt) 13 Bryn Tiri o n,
Dan 5 oed: Wy Pasg. 1. Ceirion Pentsetweun, oedd yn dathlu eu
Williams, 2. Stoned Lewis, 3 Susan Priodes Aur ar Ebrlll 26ain. Mae 50
Williams a Kenneth Richardson. 5-7 blant ganddynt, sef Huw, Bobby, Eric,
oed, 'Ty Ni', 1. Rosie Smith a Rhian Betty Be Olwen, a 6 a wvrton.
Williams; 2. Bethan Evans ac Llongyfarchiadau Mr a Mrs Jones.
Ama nda Orrock; 3 An drew Tu rner ac r-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ ;;;
lola Williams 7-9 oed 'Diwrnod
Trip': 1. Eurqarn Hat Evans a Darren
Lamb, 2 Sioned Roberts, 3. Elaine
Lewis, Mark Porter a Hayley Barton.
9-10 oed: 1. Gwenllian Parry ae
Alison Lewis, 2 Catrln Evans a Patrick
Crew; 3 Ceinon Williams. 11-13 oed
'Poster Disco: 1. Alia Heatherley, 2.
Sharon Owen, 3. Fiona Jones a
Melrwen Williams 13-15 oed 'CLawr
Llyfr': 1. Leonard Naylor. Dros 15
oed: 1. Arwel Williams

Rhyddlalth 5 7 oed 'Mynd am
Dro' 1. ROSie Smllh, 2. Amanda
Orrock a Bethan Evans, 3. Dylan
Price Williams ac Andrew Turner.
7-9 oed 'Ein Pentref NI': 1. Eurgaln
Hat Evans, 2. Dylan Pierce Williams a
Sioned Williams, 3 Elaine Lewis;
Sioned Roberts; Ian Roberts; Mark
Porter ac Emyr Williams. 9-11 oed
'Fy Arwr neu Arwres' 1.Dylan EdWin
Jones, 2. Sharon Green; Alison
Lewis; Gwenilian Parry a Rhian P.
Williams, 3 Meurig Green,; KeVin
Pritchard; Bethan Jones a Delyth
Evans 11-13 oed 'Dyddlyfr
Wythnos': 1. Aila Heatherley a Rheon
Larsen, 2. Meirwen Williams, Fiona
Jones a Sharon Owen. 13-18 oed ,
'Llyfr Lloffion', ,. Gwen Williams,
Bethel, 2. Gwen Lloyd Williams, Tan
Gaer. Tlws yr Eisteddfod i Eilian, sef
Gwen Williams, Bethel

Rhyddlaith All lalth. 1. Hayley
Barton Lawrence Turner, Angharad
Crew a David Edwards; 2. Berwyn
Paterson a Steven Gayther, 3.
Timothy Lewis, Lucas Crow a Darren
Lamb. 9-10 oed 'Y Dalth': 1 Alison
Barton, 2. Patrick Crew a Joel Smith,
3. Paula Edwards a Nigel Oulton.

Barddonlaeth. 9-11 oed 'Y
Gwanwyn': 1. Dylan Edwin Jones a
Gwenllian Parry 2. Delyth Evans, 3
Carys Wyn Griffith a
Sharon Green.
11-13 oed 'Y Mynydd': 1. Fiona
Jones, 2. Sharon Owen a Rheon
Larzen, 3. Meirwen Williams. 13-15
oed 'Y Machlud'; Y drydedd wobr I

Gwen Lloyd Williams, Tanygaer.~~========================================~
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VR HEN FARCHNAO, STRVO Y PALAS
CAERNARFON (Ffon: 5262)

Bathodynau
Crwn ar
gyfer ...

GWASANAETH
NEWYDD
YNG
NGHAERNARFON

EURIG WYN
Am Jwy 0 fanylion a samplau cysyllcer ag:

Clwb Rygbi/Ttm Peldroed/Cymdeithas
GrWp Pop/Clwb Gwerin/Papur Bro
Siop/Busnes/Swyddfa, etc. etc

I'R YSBYTY - Aethpwyd a Mr John
Williams i'r ysbyty ddydd Sui wedi
iddo gael poenau yn ei frest. Tybiwyd
ei fod wedl cael trawiad ar y gal on a
bu yn adran g01al trylwyr o'r ysbyty.
Ond yr ydym yn falch 0 glywed ei fod
yn well 0 lawer rwan.

GWRTHUN -0 beth oedd clywed bod
nifar 0 gennin Pedr a blodau eraill
wedi cael eu tvnnu, heb unrhyw
reswm, 0 erddi yn y pentref. Mae
blodau yn beth au lIiwgar hyfryd
mewn byd Ilwyd. Maent yn
hyfrydwch i'r lIygad, felly gadewch
lonydd iddyn nhw.

EGLWYS SANTES HELEN - Cafwyd
cvtartoc 0 Undeb y Mamau, nos Lun
Ebrrll 14. Cymerodd Mrs B. Mowll y
gwasanaeth Y gwr gwadd oedd Mr
M. Hughes, Swyddog Amgylchedd
yng Nghaernarfon. Roedd yn agoriad
lIygad Iweld a chlywed am y pethau
sydd yn digwydd on cwmpas.
Rhoddwyd y te gan Mrs M.J Roberts,
Tal Croesion a Mrs O.C. Roberts
Elid,rView Balch oeddym 0 gael Mrs
M.J Roberts a Mrs O. Thomas yn 01
yn ern phth. Anfonwyd dymuniadau
da i Mrs S. Roberts (Ship gyntl a Mrs
N.M Pritchard, Brynhyfryd am
well had buan

Cafodd 10 0 blant yr Eglwys eu
conffirmio gan EI Ras, Archesgob
Cymru ar ddydd Sui y Blodau yn
Eglwys Gnst, Caernarfon Cawsant
eu Cymun cyntaf ddydd Sui y Pasq, 0
dan ofal y Parch 0 Gwynfor
Wilhams, Rheithor Llanrug Rydyrn
yn ddiolehgar iddo am hyfforddi'r
plant

Bedyddiwyd Dylan Wyn, mab bach
Mr a Mrs Bryn Hughes, Tv'n'rardd,
Bethel ddydd Sui, Ebrill 13 gan y
Rheithor, Llanrug

Cydymdeimlwn a Mrs J.M. Jones
ar golli ei brawd-yng·nghyfralth yn
Neiniolen, ae ewythr yng
Nghaernarfon. Rhaid el Iiongyfarch
hefyd ar fod yn fodryb am y (ro
cyntaf.

Cynhaliwyd Festri'r Pasg nos
Fawrth, EbrillS, dan gadelryddlaeth V
Canon Alun Jones Fe all·etholwyd y
swyddogioll all) flwyddyn arall.
DymLJna'r Wardelniaid ddlolch yn
fawr I'r merched fu'n addurno'r
Eglwys mor hardd ar gyfer
gwasanaeth Sui y Pasg. Ychydlg
ohonynt a ddaelh ynghyd Serch
hynny roedd eu gwaith yn
ganmoladwy dros ben.

DIOLCH - Dymuna Mrs N.M.
Pritchard, 4 Tai Brynhyfryd
gydnabod earedigrwydd perthnasau
a chyfeillion tuag ati tra yn ysbyty
Walton Lerpwl, ae. wedi Iddi
ddychwelyd gartref. Diolch hefyd am

TEITHIO I OCHR ARALL Y BYD -
Erbyn hyn y mae Miss Ellen Wyn
Davies, merch Mrs Mary Davies. Llys
y Gwynt, yn Awstralia. Aeth yno i
weld ei hewythr a'i modryb set brawd
a chwaer et mam Ar y ffordd yno
cafodd ychydig ddyddiau yn
Singapore.
(Beth am lun a,' .\'ch.vdig o'r hones )'11 1.'111
rhifYIl nasa], £Ue,,?) ,~1at'I~frs ,,\lIal) Daoies
used: rhoi addcuiid j 11;0 adroddtad a lluniau
0'; hynnceliad hi ag Au.tslralta j'n vstod .rr
ha].
CODWM GO DDRWG - Yr oedd yn
ddrwg gennym glywed am y
ddamwain a gafodd Mrs Mary
Davies. Yn ganlyniad i hyn bu rhaid
iddt gael pwythau i'w choes. Y mae
pawb yn gobeithio y byddwch wedi
gwella'n IIwyr yn fuan
DIOLCH - Wrth son am ddamwain
Mrs Davies. dyma gyfle, hwyrach, i
ddiolch yn fawr iawn I Mike Lamb. 2
Bryn Eglwysl sydd bob amser mor
barod i ddefnyddio el wybodaeth a'l
allu 'Cvrnorth Cyntaf i helpu pawb
sydd yn cael damwain. Mae Mike
wedi bod yn brysur iawn yn
ddiweddar yn rhuthro 0 Ie I re ym
Mryn Eglwys a Llys-y-gwynt yn trin
coesau, bysedd ac yn y blaen.

Dymuna Mrs Ellen M. Pritchard
Brynhyfryd ddlolch i'w chyfeillion 011
am y cardiau anrhegion
ymweltadau a'r dvrnurnadau da a
dderbyniodd yn ystod ei salwch yn
ddiweddar.

Y mae Mrs J.M. Jones, 4 Llys y
Gwynt yn ddiolchgar i bawb am ell
carediqrwvdd tuag an yn ystod er
phroteotqaeth 0 golli ei gwr
Llywelyn.
BABANOD NEWYDD Mae tymor
babanod yn ei anterth yma ym
Mhenisarwaun gyda Mr Len Jones,
pennaeth yr ysgol wrth ei fodd.
Gwenllian Catherine Turner. Ar
ddydd Sui Ebrtll 13 ganwyd merch i
Mr a Mrs Bob Turner Tyddyn Difyr.
Llongyfarchiadau I Julie a Bob a
dymuniadau da iddynt a'r teulu.
Ynyr Gruffudd. Aelod diweddaraf 0
deulu Arwel yw Ynyr. Llongyfarchwn
Nant a Tegid ar enedigaeth eu mab
Ynyr Rydw i'n sler y bydd Huw Tegid
wrth ei fodd i ga(.:1brawd bach.
Daniel. Llongyfarchiadau i Dilys 13
Bryntlrion gynt) ar enedigaeth mab
yn ddiweddar Daniel yw enw'r
hogyn bach newydd.
MARW YN 90 OED - Bu farw Mrs
Jones, mam Mrs Catherine Williams
ychydlg wedi dathlu ei phen-blwydd
yn 90 mlwydd oed Bu'n aros gyda'i
merch a'r teulu yn 20 Bryntirion ers
blynyddoedd Cydymdeimlwn gyda
theulu 20 Bryntirion a theulu Perthi
yn eu gofid.

PENISARWAUN
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BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ff6n: LLANBERIS 232

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS
Dosberthir drwy'r fro

HEB UNRHYW DAL YCHWANEGOL

8ARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

Gobeithiwn y byddwch yn hapus yn
elch cartref newydd.
DYMUNIR adferiad buan I bawb sydc
yn cwyno yn yr ardal a gobelthir et.:
gweld 0 gwmpas yn fuan wedi
gwella'n IIwyr
CAFWYD cyfarfod bendlthlol yr:
Rehoboth fore Sui y Pasg a', plant yn
gwasanaethu Gwnaeth pawb eu
gwaith yn raenus Be 61paratoi ar bob
cyfranlad.
YN YR YSBYTY - Dymunwn adfenad
Ilwyr a buan I Mrs Manan PrItchard
Bronallt, sydd wedl cael trtnlaeth
lawfeddygol yn ysbyty Bangor.
ARHOLIAD SIROL - Balch oeddem 0
glywed am Iwyddiant pedwar 0 bla.t'1t
Rehoboth yn yr ArhoHad Sir~!. Fe
wobrwyir David a Sian, Llys Awel a
Sharon ac Arwyn, Llanrug yn y
cyfarfod misol yn Engedi
Caernarfon.

LLONGYFARCHIADAU - j Emyr
Searell ar ei benodlad yn Arolygydd
lechyd yr Amglychedd i Gyngor
Arlon Mae'n bleser cael croesawu
pobl ifane yn 611 Gymru yn lie gorlod
ffarwelio a hwy fel yr ydym yn rhy
amal 0 lawer. Pob bendilh Emyr ae
Esther ar eich dychweliad wedl
cyfnod 0 fyw ym Mryste a Llundain.
AR Y RADIO - Llongyfarchiadau i
Elflon Peris, Cerrig Drudlon am ennill
tocyn £5 mewn cystadleuaeth ar
raglen Ribidires ar y radIO fore
Sadwrn wythnos yn 61
GYRRU 'MLAEN - Da lawn Alwyn
Searell am Iwyddo yn dy brawf gyrru,
(Paid a gyrru gormodl)
CROESO - i'r teulu newydd sydd
wedi dod i fyw i 3 Bro Glyder.

NANT PERIS

Annwyl O/ygydd,
Wedi gweld Hanes Teulu

Eryri a darlun 0 Sefydliad Coffa
Llanrug yn Eco'r Wyddfa mis
Ebri// mae hanes yr agor gennyf
e'r dertun yn 1922 ond ei fod wed;
gwanhau rwan. Fy niweddar dad
a Mr Owen Ellis Jones, Deintolen,
oedd wedi eynllunio a gweithio
sr y Garreg Goffa gyntaf, -
Richard W. Jenkins gynt 0
Meifod. Bu farw ddydd eyntat o'r
f/wyddyn 1923. Cefais innau'r
fraint 0 gyfarfod a Mr Alun
WillIams o'r BBC yng Ngh/wb
Blodau'r Grug yn ystod mis Mai
1976. Reeordio rhag/en 'Deweh
am dro' yn yr Institute rei ferch
hynafJ.

(Miss) D. Jenkins

1 Penrallt,
Station Road,

Llanrug.

yr anan.
Os hoffai unrhyw un ein helpu

fel hyn buaswn yn fwy na balch a
glywed oddi umho. Beth am dynnu
rhywfainc 0 bres a afael y banciau
mawr a'i roi ar wailh dros Gymru?

Yn ddiolchgar,
Moi Pam,

(Ar ran Pwyllgor Rheoli,
Cywaith Uuxhaled)

cyfrandaliadau yn y Fenter am £5
yr un, Gellir prynu unrhyw nifer a
chedwir yr anan am 0 leiaf bum
mlynedd. NUl ydym chuiauh, ar
hyn a bryd, yn cynnig unrhyw log ar

•

3, Maes Cemtg,
Llangwm,
Coruien,
Clwyd.

(Ffon: Cemgydrudion 478)
Annwyl Gyd-Gymry,

Ysgnfennaf atocb i gyj1wyno
Cyusauh Uwchaled i chi ac i ofyn
am eich cefnogaeth,

Menter Gyduieithredol yw
Cywaith Uwchaled a sefydlwyd yn
ddiweddar yn yr ardal Gymraeg
hor i geino lleddfu ychydtg ar y
broblem ddi-boblogi. Diffyg
gwaich yw achos penna] y
di-boblogi hum ym mhluiyfi
Cerrigydrudion, Pentrefoelas ,
Llanfihangel GL)'n }rfyfyr a
Llangwm fel meum llauier 1 ardal
arall gyffelyb. Bwriad a nod
Cyuiaith Uwchaled )"U.: celSlO
neund rhyuifaint ar y drefn
economaidd han s.)'n guiasgu
cymaint ar eln cefn guilad .
Gobeithium, C.)'l1 hir, allu cynnig
gioauh t rat' a ieuenctid ein cylch,

Mae gennym ddau syniad
pendant ary guieill ar hyn 0 bryd sef
sefydlu gweilhd.)J coed 1 gynhyrchu
guiahanol nuiyddau a dechrau
POPl.V i gy'11hyrchu teisennau,
bisgedi ac )'11.V blaen. 1 umeud hyn
olt v mae'n rhaid v:rchC)falaf u:rl},
gu'rs a phnf bv:rpas y' ll_\'(h.\'rhU:ll
_\·u.' gob'n aTn eich '_....'norlh c'ru.,i
ddarlletrv..'Y' eich papur bro.

R _vd_v t'l )' n c y 1! 1'1ig

'--- . -----J

Daw GriffIth GrIffiths lawen
Adre ym motor Rhlwen.

and twt daw Teitus fyny'r Maes
A'i wyneb Ilaes aflawen
Yn chwys i gyd

Mae'r bws ar ddiwrnod marchnad
Yn hwylus lawn ,'r merched

Ac ar nos Fercher ddeg o'r gloch
Fe gludai rhai o'r Pietiwrs
Bws hwyr ydi hi.

Mae Mr. Hughes yr 'owner'
Yn wlr yn werth ei ganmol,

Am yrru'r bws trwy'r ffaslwn Ie
'Rwy'n diolch iddo o'm calon.
Yr 'owner' 'di '0

Mae'r bachgen lion a Ilawen
Sy'n dreltlo motor Rhlwen

Yn haeddu clod am Iddo fod
Yn cadw cownt yr anan.
Y dreifar 'di '0.

Mae motor bach y Rhiwen
Yn cario'r holl drigolion

a Riwlas, Pentir, Pant Caerhun
A Mlnffordd lawr i Fangor.
A phawb wrth eu bodd

MOTOR BACH RHIWEN

Penisarwaen - Atodiad
LLONGYFARCHIADAU GWRESOG -
I Mrs Margaret Theresa Brown.
merch Mr a Mrs Goronwy Jones,
Caerlfynnon, ar ennlll gradd B.Add.,
ar 01 dilyn cwrs mewn coleg yn
Stafford ae am gael y mareiau gorau
yn hanes y eoleg 'Roedd Mrs Brown
yn athrawes lelthoedd mewn ysgol
gyfun yn Pentridge cyn iddl hI a'i gwr
symud i fyw i Amsterdam yn yr
Iseldiroedd lie mae Mr Brown wedi
deehrau swydd newydd.
Llongyfarchiadau i Mrs Brown, a'n
dymunladau gorau i'r ddau yn eu
cartref newydd.

O'r diwedd, o'r diwedd mae pawb yn
y bws,
A'r diwedd ar helynt y gweiddi a',
ffys
A mwg dail yr india yn Ilenwi ar daen
Fel yna cedwir Tref Penisarwaun.

Ac wedyn pan ydoedd yn ymyl Ty
Gwyn
Mae rhywun yn rhywle yn gweiddi fel
hyn
'Howld! Stopiwch 1 Mae John a Percy
yn dod'.
Ac am eu rhedegfa cant 'Cheers' a
ehlod

and pan oedd y modur yn ymyl Ty
Crydd
Pwy redodd 0 rywle ond Huwcyn
Brynrhydd
A'i ddwylo i fyny gan wetddi 'Howld
on!l beth oeddech yn cychwyn heb
Edwin a John?'

Ar hyn fe gaed araith wefreiddiol, nid
ffug'
Ar gychwyn yn f rydlon, gan ddyn 0
Lanrug,
"Hwt, hwt" medda i'r hwter cyn
cyhwyn year
Ar heol lefn, wastad 0 Iethn a thar.

Daw Deiniol dan redeg a sychu ei
chwys
John Daniel sy'n gweiddi 'Cau fotwm
dy grys'
Ond pan gafodd Deiniol ei wynt,
medda fo
"Ond pwysau f y nghloc sydd yn
nyth y Jac do".

Ar f'engoch mi awn ni rhyw fore
mewn pryd
A'i gadael fel mynwent i gysgu i gyd
Ble mae Thomas Huws, gyda Dafydd
Go'?
Caed pwysau cloe Delniol 0 nyth y
Jae-do.

myned yn awr
I guro Bob Gruffudd i fyny neu lawr'.

Diolch yn fawr i Goronwy
Jones, Caerffynnon,
Penisarwaun am y penillion hyn
a gyfansoddwyd gan ei dad, y
diweddar John Griffith Jones,
Minffordd. Bangor i ganmol y
bws cyntaf a redodd 0 Ddeiniolen
i Fangor drwy Riwlas, Pentir,
Caerhun a Minffordd tua 1927.
Perchennog y bws wrth gwrs
oedd Mr John Hughes, Rhiwen.
Cyn i'r bws redeg roedd rhaid i
bob I gerdded I Fangor o'r lIefydd
uchod, neu gerdded i ddal y tren
o Felin-Hen. Nid oedd y bws yn
fawr. Roedd sedd hir ar hyd y
ddwy ochr, a mwy 0 bobl yn
sefyll nag yn eistedd.

MOTOR BACH
V RHIWEN

Estynnir gwahoddiad oddi wrth y
Pwyl/gor i holl gyn-freninesau
pob Carnifa/ a fu i GarnifaI
Llanberis ar Sadwrn, Gorffennaf
19.
A fuasai'r rhai sydd a

diddordeb gystal a ehysy/ltu a'r
ysgrifennydd - Mr A/wyn
Thomas, Foe/as, Stryd Newton,
L/anberis.

CARNIFAL LLANBERIS

John Evans, 'Conductor' edrychai yn
syn
Wrth weled a chlywed rhialtwch fel
hyn;
'Hei up' meddai'r dreifar, 'Rwy'n

Yn awr fe ddaw fflamiau a mwg o'r
holl gym
A swn y meginau yn chwythu yn
chwyrn.
Pob tegell a phadell yn canu trwy'r lie
A'r leir a'r celliogod yn bloeddio
'Hwre'.

•IWS.

O'r helynt a'r bloeddio a chanu corn
ehwyth
A lIawer hen 'dderyn heb droi yn ei
nyth.
Ble mae'r breuddwydwyr medd
dreifar Jack Huws
Dyw gweiddi yn ninas y meirw ddim

O'r holl adeiladau rhald dweud mai
Siop Gron
Yw'r fangre brysuraf a welwyd o'r
bron;
Can's yna moduron sy'n gadael am
saith
Gan gludo'r chwarelwyr i fyny l'r
gwaith.

Mae yna rhai cannoedd 0 siopa' a
thai,
Hotels a phlasau sy'n lIawn ym mis
Mai,
a Saeson, Ysqotiaid. a Gwyddel a
Ffrens
A lIawer 0 Ledis heb fymryn 0 sens

YMDDIHEURIAD - Rhaid
ymddiheuro i Mrs Katie Williams,
Llys-y-gwynt, am bod rhai o'r
penillion yn son am y 'Bws Chwarel'
wedi mynd ar goll. I wneud iawn am
hyn dyma'r penillton unwaith eto. as
bydd rhai ar goll y tro hwn ... Well
Tri chynnig i Gvrnroll Rhifyn mis Mai
amdani] l

Bws Chwarel
Yn Gadael Penisarwaen

Ym 1929
Er mwyn i chwi wybod, y Cymry ar
daen,
Prif dref Llanddeiniolen yw
Penisarwaun
A'I ph obi yn rhif rhai miloedd y sydd
A'i thwrw a'i masnach yn fwy na
Chaerdydd.



YSGOLLENVDDOLGREGYNOG
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DEUD STORI

Tal: Aelodau preswyl: £19.50
Aelodau dyddiol. £4.00 + phrydau
bwyd.
Nos Waner:
8.00 Y Mabinogi - Dr Gwyn Thomas.
Oydd Sadwrn' 9.15 'IStori Lafar- John
Owen Huws 11.15 YStori yn y Bregeth
- Parch Idwal Jones.
500 Straeon yr Iwerddon - Athro J.E.
Caerwyn Williams 8.00 Ong 0 straeon
Oydd Sui: 9 00 Gwasanaeth
9.15 Y Stod Radio - Dafydd Huw
Williams
11.00 Y Stori Deledu - Gwenlyn Parry.
Trefnir yr Ysgol mewn cydweithrediad
ag Adran Efrydiau Allanol, Coleg y
Brifysgol, Bangor.
Manylion pellach oddi wrth
Norman Williams, eymdeithas
Gelfyddydau Gogledd Cymru. 10 Ty

Cae Ffynnon,
BANGOR, Gwynedd. ll57 1EA. FfOn:

Bangor 53248

A1lJonwch eich cyfranladau os
gwelwch yn dda i'r Trysorydd,
Derwyn Roberts, 7 F fordd
Grosvenor, Wrecsam, Clwyd.
Dioleh 0 galol1.

Yn gywir iawn,
Arfon Gwilym,
(Ysgrifennydd)

Cafodd ei chyfeillion eisoes
gyfle i dalu teymged iddi dair
blynedd yn 61 ym Mhafiliwn
Corwen. Ond t ey r n.g e d
undydd-unnos oedd honno. Er
mWyl1 eael rhywbeth 111wy parhaol
penderfynwyd defnyddio elw o'r
cyfarfod hwnnw fel sylfaen i
Ysgoloriaeth ym myd y delyn a
sefydlu Ymddiriedolaetn i ofalu am
y gronfa ariannol.

Cynryehiolwyr o'r
Gymdeith as Cerdd Dent, y
Gymdeithas Alawon Guierin a'r
Gymdeithas Ddawnsio Guierin
yw'r Y'm d d i r i e d o l uiy r a
chofrestruiyd yr Ymdduiedolaetk
bellach fel elusen. Mae £800 yn y
Gronfa, £200 ohono yn roddion a
dderbyniuiyd gan gyfeillion yn
dtlyn maruiolaeth N ansi.

Yn eu cyfarfod diuiethaf
penderfynodd yr Ymdditiedolaetb y
dylid diolcb y'l gyhoeddus i bawb a
gyfrannodd hyd yn hyn. Ar yr un
pryd teimlid 'lad oedd cronfa 0£800
)tn wir deilwng 0 gyfraniad aruthrol
Nansi Richards nae yn arwydd
cerfynol oJn dyled iddi Jel een,edl.
Teimlid fod ca'lnoedd, os nad
miloedd, 0gyfeillio'llvansi ar hyd a
lied Cymru - a'r byd 0 raIl hynny
- nad ydynt eto wedi cael cyfle i
gyfra1znu.

Apeliwn ar110ch i
ddefnyddio'r cyfLe hwn - nid y11

unig 0 ran parch i goffadwriaelh
Nansi Richards ond hefyd er 1nwyn
hyrwyddo'r safo'lau a'r gwerthoedd
yr ymdrechodd hi drosCY1lcyn YSlod
ei hoes.

Yn nyddiau olaf 1979 bu farui
Telynores Maldwyn, Nansi
Richards, a chollodd Cymru un o'i
chymwynaswyr pennaf ym myd y
delyn a cherdd dant. Collodd
Cymru hefyd bersonoliaeth annwyl
iawn a Chymraes i'r cam.

APEL NANSI RICHARDS

(Perch. Richard a Meirwen Thomas)
FFON: CAERNARFON 4652

PRYDAU BASGED BLASUS
BAR CLYD A DEWIS DA 0 DDIODYDD

LLANRUG

GWESTY'R
Lie Newydd Sbon Ar Gyfer Noson Allan!

Cyhoeddwyd y canlynol yn ystod
y mis a aeth heibio dan
nawddogaeth Cyd-bwyllgor
Addysg Cymru
Arweiniad Hindwaeth, - GIyndwr
Harris. Christopher Davies.
Siani a Gwyl y Blodau a Sian; a'i
Brawd Bach, Gwasg y Dref Wen.
Pris £1.50 yr un.
Cylchoedd, J 0 h n Hywy n,
Cyhoeddwyr, D. Brown a'i
Feibion. Pris £1.95.
Y Drudwy Dewr, Gweneth Lilly,
Gwasg Gomer, £3.75.
Y Dewin e'r Ferch 0 Flodau,
Gwasg Gomer. Pris £1.50
Robin Goch a Dryw Bach, D.
Brown a'i Feibion, £1.50.
Yr Arad Gwyn, D. Brown a'i
Feibion, £1.50 gan G.E. Thomas.
Ganed yr awdur yn Unol
Daleithiau America a bu'n byw
yn Granville, Uticah ac EfroQ
Newydd, cyn dod I Gymru a
mynd yn ddisgybl i Ysgol
Brynrefail, Arfon. Bu yn y Ilynges
am bum mlynedd yn teithio ar
longau bychain 0 gylch Affrica.
Oddi ar hynny bu'n athro yn
Lloegr ac yng Nghymru ac yn
brifathro Ysgol Fourcrosses,
Pwllheli. Bellach, mae wedi
ymddeol ond deil i fod yn awdur
prysur iawn. Hyd yn hyn
cyhoeddwyd deg o'i Iyfrau
ffeith iol g~n D. Brown a'i Feibion,
Cyf., y Bont-faen dan nawdd
Cynllun Llyfrau Darllen
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru.
Cyhoeddir dwy gyfrol eleni, 'Yr
Abad Gwyn', a 'Robin Goch a
Dryw Bach' dan yr un cynllun, ac
un gyfrol y flwyddyn nesaf, 'Y
Gigfran Fawr'.

LLYFRAU

•
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Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

(Ff6n: Llanberis 2uo
gyda'r nos)

SETIAU
TELEDU LLIW

AIL LAW
MEWN CYFLWR

RHAGOROL
SlOP DELEDU

YrHenDy Du - fel ag yr oedd -Ilun wed; el wneud gan y diweddar
Arthur Williams, Llwyn Eilian, Llanberls.

•
•

" -•

- --- -

o elynion iddo'i hun. Taflwyd ef i
gelloedd tywyll a gwlyb a'i
chwipio a'i lwgu lawer gwaith.
Cymerwyd ei eiddo a'i arian oddi
arno, a bu bron iddo golli ei
ieehyd. Ond ered llawer fod yr
eglwysi yng Nghymru yn
cydymdeimlo ag ef a bod iddo
lawer 0 ffrindiau yn y
cwmpasoedd yma gan iddo allu
diane i Ty Duae aros yma iwella.
Yr oedd mewn cyflwr mor
druenus pan ddaeth allan o'r
earchar fel na allai wynebu ei
deulu a'i ffrindiau yn Rhuthun.

Siarl Ia deyrnasai yn y cyfnod
yrna, a chredai bod Esgob
Goodman yn cynllunio'n ddrwg
yn erbyn ei syniadau personol .... -------------'
ynglyn a'r eglwysi yn Lloegr.
Ond pwr pas mawr bywyd
Godfrey Goodman oedd UDO
Cristnogion ei oes a'u hatal rhag
rhyfela a Iladd ei gilydd yn enw
Cristnogaeth. Gwelwyd dau ryfel
cartref a Rhyfeloedd yr Esgobion
)'D y blynyddoedd yma!

Ymhen dwy flynedd ar 61
dychwelyd o'r Esgob i Lundain
fe ddicnyddiwyd Siarl I ym 1649.
Hwyrach fod ei ddilynwr, Oliver
Cromwell yn cydyrndcimlo a'r
Esgob gan i bethau dawclu tipyn
ar 61 hvn!~

Dewisodd naw esgob 0 Oglcdd
Cyrnu fcl ymddiricdolwyr ar
ystad T5 Du a rhoddwvd gwerth
ardrerhol 0 £40 ~' flwyddyn arno
yn 1654, ac cwvllysiodd i'r arian
gael ei rannu ar addj'sg esgobion

a myfyrwyr 0 Ruthun.
Nid rhyfedd na fu Llanberis ar

ei ennill 0 arhosiad Esgob
Goodman yma, gan nad oedd ty
wedi ei adeiladu ar ei ystad am
ddau gan mlynedd ar 61 ei farw.
Os oedd y gwr yma yn wir
Gristion ill fuasai byth wedi
cymeradwyo meddiant trwy
brydles (leasehold) mor gated ar
weithwyr cyffredin a gododd eu
tai ar y creigiau rhwng Ty Du a
Llyn Padarn!

Gwclir 'Tlodion Rhuthun' yn
dal ielwa tipyn bach 0 ewyllys da
Esgo b Goodman er bod gwerth y
bunt wedi crebachu!

Dilys Baylr:s

Dim ond am bedair blynedd y
bu'r Esgob Goodman fyw yn
Llanberis gan iddo ddianc yma
am loches 0 Lundain rhwng 1643
a 1647 i dy o'i eiddo - Ty Du a
safai y pryd hynny ar y tyrpeg
rhwng Capel Curig a
Chaernarfon. Eiddo iddo ef oedd
y tir 0 gwrnpas Ty Du i lawr at
Llyn Padarn.

Yr oedd 0 dras uchel a
bonheddig. Ganwyd ef yn
Rh u t h u n , i deulu a
adnabyddwyd am genedlaethau
fel ab Goch, ond newidwyd yr
enw i Goodman gan berthynas
iddo 0 Landyrnog.

Gwelir 'Stryd Goodman'
hcddiw yn Llan beris , ond
rhyfeddach Iyth yw gwelcd
'Coch' mor arnl 0 gwmpas ~'r
ardal. Gwelir murddun bach
wrth dalcen TS' Du a'i enw'n
Ysgubor Goch. J\1ae yma crape!
Coch, Afon Goch, Plas Coch.
Fron Goch, Alit Goch, Bryn
Coch , Crib Goch, Merddyn
Coch. Carwn gredu mai 0 barch
i'r Cristion cadarn a didwyll yma
y defnyddiwyd 'Coch' yn ein
hardal.

Credai yr esgob yma fod modd
uno e g Iw } s L I0 e g r a' r
Pabyddion; rhoes flvnyddoedd
lawer i'r ymdrcch gan greu llav.er

YR ESGOB
GODFREY
GOODMAN
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Ffon: Y Felinheli 670451IR.& 5.eVANS

Austin
Morris
With "'up'rLO\.'~r

- Gostyngiadau swyddogol y gwneuthurwyr

£4066
£4317
£4559
£4957

1300 Ystad
1700 Ystad
1700L Ystad

1700HL Ystad

£406
£431
£456
£496

£3660
£3886
£4103
£4461

£3851
£4094
£4531

17004 Drws
1700L 4 Drws
£700HL 4 Drws

£3466
£3684
£4078

£385
£410
£453

Am gyfnod byr yn unig y cynigir y fargen hon. Yn awr
gallwch brynu Marina 1300 am £177 yn Ilai na Ford Fiesta
bach 950l, neu arbed £700 0 gymharu a Chavalier 1300
dau ddrws. Mae'r Marina 1700 Hl £716 yn rhatach na'r
Cortina 1.6 Gl ac yn cynnig lIawer mwy 0 foethusion.
Cofiwch hefyd am y partiau ac yswiriant rhad a
Supercover - yn wir chewch chi ddim gwell bargen yn
unlle.

YOOARINA NE
Model
1300 2 Ddrws
13004 Drws
1300L 2 Ddrws
1300L 4 Drws
1300HL 4 Drws

Rwan
£3096
£3224
£3349
£3442
£3809

Cynt
£3440
£3852
£3721
£3825
£4232

Arbed
£344
£358
£372
£383
£423

Y Prisiau a argymhellir gan y gwneuthurwyr10°0 0001 AR BOB

NEWYDDION DA 0001 WRTH AUSTIN MORRIS

TAL YBONT CEREDIGION SY24 SER
flon Talybont (097086) 304

, ;, nrfer 0 gard dU cvlarch newydd, donlol
Mvnna dV gop; o'n catalog 32 Iud -at gael
am dd;m 9Vda Ihroad y POSIt

A.,od o'r Natlon.1
Association of
Plumbing and Mech
an~1 Services

Contractors.
Dim un dssg rhy tvcnsn,
Dim un dlJ$fJrhy t8wr.

200'1 gane-uon qorau wedl'u trefnu ,'t gltar
(1 65

GOSODWR SWYDOOGOl
SVSTEMAU

GWRESOGI OLEW

GWRES BP

Cyfres y Be rdd Answvodoqo:

6' Neis
es ~ CARMEL

~~ GAHA~ g~

gan OAFYOO PARRI
Y 23aJn yn v gvfres
h.ra, rata orau efloed
i brant vn Gymraeg
85c

W.J.GRIFFITH
PLYMAR

A GOSODWR
GWRESCANOlOG

PANT TIRION, llANRUG
Ffon: CSlIrnsrfon 3248

ROV CLEWS:,

. ...: ..' "... - ...

.... ...~•
• .........~,..

.' ....... ,. ~:,..~. "-. ....
.'. 'fo !- •

Hines lIawn MAC a'r FWA. 1961 70-

Daeth Manon yn a,l dan 12 oed am
chwarae plano yn EIsteddfod
Gadeiriol y Bontnewydd. Athrawes
Manon yw MISS Clarice Williams,
Llanbe ris. Mrs Roberta Griffith,
Llanrug yw athrawes Bethan.

DAETH - teulu newydd i fyw i
Bant-y-Bryngwyn - Mr a Mrs Chris
Wood a'u pedwar plentyn - Anna,
(10), Jake (9). Ruth (17 mis) a Nra (2
fisl. Ganwyd Nra y diwrnod y
surn udo dd y teulu i'w cartret
newydd.

Estynnwn gruesu cynnes i'r teulu
ifanc yma i'n phth Er mal Saeson yw
eu rhieni y mae Anna a Jake yn siarad
Cymraeg yn rhugl Yr wythnos hon y
mae Anna yng nghanolfan yr Urdd
yng Nglan llyn, gyda pharti o'i
hysgol

MARW - Mawrth ;>8 bu farw Mrs
Margaret Huqhes, Caehoeden yn
YsbytyMonacArfon Bangor BuMrs
Hughes yn aclod ffyddlon yn eglwys
Tan-y-coed, a bu ei thad yng
nghyfraith, Mr John Hughes,
Caehoeden yn flaenor ftyddlon yn
Nhan-y-coed yn nyddfau cychwyn yr
achos Cymerodd Mrs Hughes hithau
ddiddordeb byw yng
ngweithgareddau'r eglwys s'r Ysgol
SuI. Derbyniodd blant yr Ysgol Sui yn
hael ganddi 0 flwvddvn I flwyddyn.
Cymeriad tawel a llednars oedd Mrs
Hughes. Fe gollir ej chwrnru tawel a'i
gwen siriol o'n plith yn yr eqlwvs,

Cydymdeimlwn a'i mab \IIr John
Hughes, ei chwiorydd a'r teulu 011 yn
eu profedigaeth.

Cydymdeimlwn hefyd a Mr Robert
Blanchard, Y Llythyrdy a'r teulu yn y
brofedigaeth a'u goddi'Neddodd
hwythau Mawrth 28 bu farw mam
Mr Blanchard, Mrs Lucie Blanchard.
yn y Drome, Ffrainc.

SEIAT DOSBARTH - Cynhaliwyd
Seiat Dosbarth Cylch Llanberis yng
nghapel Tan-y-coed, Mawrth 26.
Testun y Seiat oedd 'Tebyg i Fab y
Dyn' a'r agorwr oedd y Parch Marcus
Robinson, Llanberis. Daeth
cvnrvchiotwvr 0 eglwysI'r dosbarth
ynghyd ac wedi agortad arbennig
(,(lfwyd trafodaeth fywiog,
OIOLCH Dymuna Mrs Megan
WillIams, Dwyfor ddiolch i'w
p h er th n a s a u , cymdogion a'i
chvfeillion am eu caredigrwydd iddi
dros y cyfnod y bu'n yr ysbyty ae
wedyn ar 01 dod adre. Da deall fod
Mrs Williams yn parhau i wella ar 61
triniaeth Iwyddiannus i'w Ilygad.

Hefyd dymuna Miss Carol Anne
Jones, Pant Clyd,ddiolch i'w theulu a'i
chyfeillion a'i chymdogion am y
cardiau pen-blwydd a'r anrhegion
oderbvrucdd ar ei phen-blwydd yn
ddcunaw oed ar Ebrill 15
Bu'r lIythyrgludydd yn brysur iawn

yn yr ardal hon y rnis hwn debygwn,
yn eludo anrhegion a chardiau
pen-blwydd.
Ar Ebnll 1 dathlodd Miss Delyth

Wyn Jones, 3 Tai Tan-y-coed ei
phen-bJwydd yn un ar huqain. Ebrill4
oedd dydd mawr Amlyn Llwyd
Evans, Carwyn, ef yn 8 oed; tel y
cyfelliwyd uchod, ebril115 oedd dydd
Carole, a'i chwaer Linda Wynne
Jones yn dathlu ei phen-blwydd hi ar
Ebri1117.Llongyfarchiadau i'r pedwar
a phob bendith i'r dyfodol.
LLONGYFARCHIADAU - i Bethan
Lewis Parry, Ael-y-Bryn ar Iwyddo yn
yr Arholiad Gradd I yr Ysgol
Gerddorol Frenhrnol am chwarae
piano.

Llongyfarchiadau hefyd i Manon
Llwyd Evans, Carwyn ar Iwyddoyn yr
Arholiad Gradd II theori yr Ysgol
Gerddorol Frenhlnol

Y LLYFR MAE KEITH BEST YN
CEISIO'I WAHARDD ...

ToDI ea II.
of

TAN-Y-COED Yn gynnar bore Mercher, Ebrill 23
brawychwyd yr ardal gan y newydd
trist am farw sydyn Mr Robert David
Thomas, Bronant. Yr oedd yn
bresennol yn oedfa bnawn Sui
Tan-v-coed y Sui diwethaf; eto, colli
cymeriad tawel a siriol o'n plith, a'r
eglwys yn colli aelod ffyddlon arall.
Cydymdeimlwn a'i frodyr a'i
chwiorydd a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth sydyn.
LLONGYFARCHIADAU - i Mr Allan
Thomas, gynt 0 1 Tai Bryngwyn a'i
briod ar enedigaeth merch fach,
Ebrill 22. Pob bendith l'r ferch tach a'i
rhieni, heb anghofio taid, Mr Owen
Wyn Thomas, 1 Tai Bryngwyn a
brofodd lawenydd 0 fod yn daid
unwaith eto ar Ebrill 22, ac ar Ebrill23
prof tristwch 0 golli'n sydyn ei frawd,
Mr Robert David Thomas.



HOG/AU
PENRHYDD ROLLER

GARRET
Mr. Maldwyn Hughes, Cwm-v-qlo;
MrldwafJones, Clwt-v-bont; Mr Tom
Griffith, Llanrug; Mr Griffith T Jones,
Oeiniolen.

Cofion cynnes,
Ann Beynon,
(Ysgrifennydd)

Cynhadledd Teliesin y Pasg
Amgaeaf wybodaeth ynglyn

a chynhad/edd flynyddol yr
Academi Gymreig a drefnir e/eni
er y cyd ag Adran A/Ian 01Coleg y
Brttvsqot Caerdydd.

Cvnheltr y gynhadledd yn
Nhrefeca, Powys ar y
penwythnos ar 61 y Pasg.

Cost mynychu'r gynhadledd
gyfan fydd £ 19. Codir tal
ychwanegolo £ 1am y daith bws.

Tbeme'r gynhadledd fydd
'Yr Artist a'i Gyhoedd Heddiw', a
byddwn yn trafod cerddoriaeth,
drama, barddoniaeth ac arlunio.
Byddwn yn dangos ffilm newydd
y Bwrdd Ffilmiau 'Teisennau
Meir' ar y nos Sadwrn yn dilyn
darlith gan gyfansoddwr
cerddorteeth y !film, ar dechneg
cyfansoddi cerddoriaeth o'r fath.

Os ydych am ddod i'r
gynhadledd, wnewch cht
ddychwelyd y ffurflen
amgaeedig ynghyd a'r blaendal
mor fuan ag y bo modd, os !::-~~.
gwelwch yn dda.

Gan obeithio eicb gweld yn
Nhrefeca.

Annwy/ Gvteitt,

Diddorol iawn vw hanes Canu'r-
Fro, Llanberis. Ni fu fawr gylch
lie 'roedd cvmaint 0 fvnd ar- .
Eisteddfodau, a chorau.
Yr oeddwn yng nghanol canu

Llan ber ym mhob cor, ac fel
unawdydd. Dyma un stori am
gor cymysg Charles Owen. Fe
gododd gor yn fuan ar 01 Rhyfel
1914. Arwcinydd y gan yn Nant
Padarn oedd Charles Owen, a'r
teulu Jonah Owen fu'n gwncud y
gw a ith h\v nnw a r h y d )1
blynyddoedd.

CANU'R FRO
gan

Emlyn Jones, Borth y Gesr
Oaeth yr erthyglau ar "Ganu'r
Fro' a thoreth 0 ymateb oddi
wrth ddarllenwyr yr Eco,
Oyma i chwi fwy 0 darneidiau
i brofi - lIun 0 Gar Merched
enwog Llanberis unwaith eto
- ac yn dilyn hanesyn am Gar
Mawr neu Gar Cymysg
Llanberis gan Mr Emlyn
Jones, London House,
Llan beris gynt. Gyda lIaw, oes
gan rywun lun 0 gar cymysg
Llanberis. Byddai yn dwyn
atgofion melys i lawer.
Cysylltwch ag unrhyw
weithiwr o'r Eco yn eich bro.

-.
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Gwarth Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

FFQN CAERNARFON 2898

G ILY JO ES
Monumental Works

L NRUG

Trwy law Mr E. Thomas Llun Chwarelwyr Drnorwiq 1920-22

Annwyl Syr,
Carum umeud sylw neu ddau

ar erthygl Mrs. Mary Lloyd
Willtams a llythyr Mr. Robert
WillIams a ymddangosodd ychydig
dros [lwyddYll yn 01 ar Ddafydd a
Malan Jones, Penltm, Llanrug,

Cymerodd Dafydd enui cynta]
ei dad, John Griffith, Penrhos, fel
cyfenui, er bod y gweddill o'i frodyr
a'i chuiaer, sef nain Mr. Williams,
uiedi cymryd y cyfenw Griffith.
David Jones _vw'r enui ar gofrestr
priodasau Eglwys Llanrug pall
bnododd ym 1852 .. '1ae'n wir bod
JOhl1, yr ail fab, a ymfudodd i
A merica wedi mab toysiadu'r
cyfcnu: Griffith. ar al ei daid.

Mar)' Owen oedd enw
morynol Malan, mercb Robert
Ouxn, D)iffu1n Twrog, Llanllyfni
ac yn enedigol 0 bLw)if Llaniestyn
}In Llyn. Yr oedd hi'n chuiaer i
Dwell Roberts, laid _v Dr. Kate
Roberts (enghraifft arall 0 blant )'r
uri rhieni }l1I nzabwysiadu guiahanol-gyfenuiau) .

Yr w_~1' yrz ddyledus iaum i
Ar chify d d G'uiyn edd am _v
u')·bodaelh hOI', ac _\'11 ddiolchgar
iaum i itt rs.• \1ary Lloyd \r:illzallls
a ,\1r. R. ~J;'illialnsam eu hysgnfau
ar f.:vhen-daid a'm hen-nain

}:'11 gyuiir,
Pll_\,IIP J011CS,

Manteg, Pell t'i.t"V 11,
Resolfen,

Gel' 1\,1organnuig,

Cilcafan,
5 Stfld Coetmor,
Bethesda
14.12.79.
Annwyl Olygydd,
A gat gywiro un camargraff yn
Ilith ddiddorol Perisfab ar
Reilffordd yr Wyddfa a
Rheilffordd Chwarel Dinorwig.
Dyma'r frawddeg a all
gamarwain yr anghyfarwydd:
"Yn 1824 gwnaed ffordd haearn
o chwarel Dinorwig i'r Felinheli,
ac ar y lein honno y gwelwyd yr
injan ager gyntat yn sir
Gaernarfon.'

Mae rhan gyntat y frawddeg yn
hollol gywlr ond rhaid cofio mai
tramffordd geffyl oedd y ffordd
haearn. Rhedai 0 Ddinorwig i
lawr 'alit in cl en ' a thrwy
Glwtybont' ac ar draws gwaelod
plwyf Llanddeiniolen i'r Felinheli.
Nid oedd injian ager bryd hynny!
Ym 1841-2 codwyd tramffordd

gettyl arall ar hyd glan Llyn
Padarn gan nad oedd y lIall yn
gallu delio a'r codiad enfawr yn y
cynnyrch Ilechi. 0 1848 ymlaen y
cafwyd peiriannau stem ar y lein
honno - er i drac newydd gael ei
osod ar Iwybr y dramffordd i ddal
y draniidiaeth drymach. Mae'r
manylion yn 'The Padarn &
Penrhyn Railways', Susan
Turner, Gwasg David a Charles
ac yn 'Canrif y Chwarelwr', Emyr
Jones, Gwasg Gee.

Oiolch i Perisfab am y lIith. A
wyr rhywun am ddisgrifiad o'r
'alit inclen' ar waith? Neu beth
am atgofion hen chwarelwr am y
lein ar hyd Llyn Padarn?

Yn gywlr lawn,
Dafydd Orwig.

MALAN JONES
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BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

neu Bangor 51981

AM DRIP CYFFYRDDUS, OIOGEl A RHAO
I BlE BYNNAG Y BO . . .

Mr Eurwyn Jones, yr Arweinydd gyda Mr Dafydd Price, lIywydd pwyflgor
y ganolfan, ar y IIwyfan.

.1Iv1aec\vis C~'mracg ne\\'~'dd ar y'
gv..eill gan BBC C~·mru. Ei en\\'
)'dy <Gair 1Gal)' ac fe fy'dd Hy'\\'cl
G\v\'nfrvn, ~\'dd mor ddif\'r ar \'.... ...
radio bob bore g),da •Helo
Bobol', yn cymr)"d }'r awenau.

Fe fydd y p~'yslais ar h\vyl ai..
fe f}'dd g\,'obrau. Fell)', ()s
hoffc~h [(.)u ar )' (eled u, d)'ma '~h
cvflc .•

,\lac lI\'\\'cl \'n ch\\·ilio am \\-'ra- ,

g\vraig, parau fci C\\,),thr a nai,
modt}'b a nlth, modr~'b a nai, tad
a mt!rch ac hvd \'n ot!d. ,

berth nasau yng nghyfralth.
'Dot!s dim uchafs\\'m oed ond
rhaid i chi fod dros 16 m1\\vud•
oed. Rccordir Y' rhaglenni yng
Nghaerd}'dd gan ddechrau vng
nghanol mis J\1ai. Fc fydd angen
c)'nullcidfa arnom ni hefyd i
ddod iwylio'r h\vyl, Fe)ly os nad
ydych am gystadlu, beth am
gasglu llond bws 0 bobl i dd()d i
ymuno a ni ar brynhawn dydd
Sadwrn.

Y r athrawes ary dde ~'1tly llun,
nad yw Miss Blodwen Owen yn sicr
pwy ydoedd, oedd Miss lYesla
Humphreys, Elidir View,
Dinorwlg, merch Mr John
Hutnphreys, y Stiward Gosod.
Priododd tua at1zser y flun ii'r
Parchg. W,n, Bilian Davies, J\1ur
Mawr, Llanberis a fu wedyn yn
Guradyng Nghorwe,t ac Aberdar.
Ymfudodd y teulu _yn
ddiweddarach iAmerica.

Mab iddynt yw Mr John
Eilian Davies a lu',z byw am
flynyddoedd gyda'i nain, Mrs
Humphreys, yn 2 Rhes Efrog,
Llanberis, Ymfudodd ynlau i
Montreal tua 1948, Tra bu y,t
Lla,zberis byddai JOh11 Eiliatl yn
gwasanaelhu fel Darllenydd Lleyg
yn eglwysi'r cylch ac yn fawr ei
barch. Dywed Esgob Bangor yn ei
ragymadrodd 1 Tros Bont Penllyn
iddo ei gyfarfod Y"l Montreal yn
1962 a'i "fod yn un 0 benaethiaid
mawr masnach Canada".
Ymwelodd d'r ardal rhyw ddVJY
flynedd yn 01.

H. Thomas,
LIannor.

PWY SYDO
ISHIO MYND
AR Y TI FI?

LLUN YSGOL BACH
BRYNREFAIL

Y,l !{vu.'ir iau.)11,
DaJ..vdd Oru.1ig,

(),.\~ .. ~lae'n boslbl1.~·r(h gu'rs l1lat
cad Leila ~\icgalle a'i hc1lgofJodd
am y forwyn fach.

ag i ni ganu'r darn dyrna'r
Beirniad i rnewn ac yn mynnu
dod i gymryd rhan gyda'r ail
ddarn ac i ni ganu'r darn cyrua
eto.
Caerwyn yn gofyn, "\Xf newch

chwi ganu eto?", a rhyw lais 0
ganol y baswyr yn ateb, "Na
\vna\vn". Caer\v~'n yn g\v~'lltio al.
vn d\veud fod ,'n rhaid i ni- -
ailganu. Y llais eto. ~'n d\\eud,
'Paid a g\\'}'lltio )' Di ...
bach", \Vcdi dlpyn 0 d\\'r\\') canu
fu raid, ac wrth l,ve goriIen y'n
llw}rddiannus.

Dylai fy hen ffrind~Huxlc\
Thomas gofi()'r lro.

Cor llwyddiannus iawn fu hwn
yn ennill yn amal. Ond am y stori
- cystadlu }'n Eisteddfod
Pwllheli, 1925. Mae'r manylion
yn ~ rhaglen honno.

Yr oedd saith cor ar y rhestr,
a'n Cor ni i ganu gyntaf. Dyna
ni wedi eerdded ar y llwyfan, yn
daclus fel arfer, Charlie o'n
blaenau, Caerwyn, y dyn bach
bywiog hwnnw 0 Sir Fon oedd yr
arwein)'dd, D}'ma fo'n gofyn i'r
beirniaid a oeddynt }'n barod.
Ond yr oedd un ar 61.
Daclhpwyd i gytundcb o'r
diwedd ein bod i ganu, ac na
fyddai'r pedwerydd beirniad i
farnu yn y gystadleuaclh. Gyntcd

... Annwyl Olygydd,
M ewn cyfarfod diweddar 0

Gangen Caernarfon 0 Undeb
Genedlaethol Athrawon Cymru,
penderfynioyd yn unfrydol i
umhsuynebu unrhyw fwriad i
gladdu sbwriel niwclear yng
Ngwynedd, neu unrhyw fan arall.

Eisoes rhoddwyd
cyhoeddusrwydd i beryglon
claddu'r guiastraf] hum ac ni raid
eu nodi yma. Digon yw duieud ein
bod ,li fel athrawon yn rhagweld y
bygythiad echrydus i'r cenedlaethau
a ddaw. Y,1 unr, aed gam
)' m hell a ch y nyc y far f 0d :
gumhodusyd yl1 llusyryr egwyddor 0

ddefnyddio ynni niwclear [el
ff)lllhonnell egni i'r dyfodol,
Teimlum y'fl gT}1am hyn ohenoydd
5' damweiniau diweddar y1zyr Unol
Daie~lhiau, Gsxrthsuy neb um.
un rhyu: fumad i godi Gorsaf
Niuxlear arall yng .\'guynedd.
,~fae gennym fu,'::,'naJn Slar J'ma'n
barod a does neb ohonom .}'rl
dymuno ailadrodd Harrisburg ym
.~f6'l'la .\'-leznon.

Galum ar ein cyd-athrauion
a'n cyd-Gymry i uno'n gadarn _vneu
gunthsnynebiad i'r byg_\'lhiad
dlfrzfol Il'll},l, fel y gall'lL!n sicrhau
ei,l bod y'l crosglu'Yddo Cyt1lTU
ddioge/ i',1 plant a'u plant
h'lI.!J1chau.

}' 1'1 ddiffuanl iau'11,
Rhys Wyn Pam,

(Cadeirydd),
Dafydd Idrisuylt
(Y sgrifennydd).

Ystumguiem,
Rhoscefnhir,
Ynys Mon,

Cilcafan,
5 su« Coetmor,
Bethesda,
AtlnwyIO/ygydd,
Cefais flas eithriadol ar ddarllen
'Hyfrydlais Leila Megane' gan
Megarl Lloyd-Ellis. Yn 6lyrawdur
symudo d d Leila M eg ane 0
F ethesda z Bwllheli pan oedd yn
da lr oed ac yna, pan oedd yn wyth
oed, bu [arui el mam. AT dudalen
15 eeir y frawddeg hon:
'Yr oedd yn dda fod Kale Prince
yno i helpu i ofalu am y plant lleiaf,
ac erbyn hyn wedi dod yn
gyfarwydd a hy l a u: gyda
gorchuiylion y IY,'

Credaf fod rhyuibetn bach o'i Ie
yma. Fy nain (.\frs ]OtleS, Llys
G'lO,V11edd,10 Caradog; Deiniolen)
oedd Kate Prince Imercn tafam y
Prince of\'(Ialesj. Gu.'u iddi fynd i'r
rhinu.s t F ethesda I [agu Leila
,\[ egane. 'Roedd v gantores enuiog
)1/1 medduil .Y byd o'r hen ioraig a
deuai L edrycn amdani IDdeiniolen
o dro i dro.

Nid )'111 Mhuillheli eithr ym
Methesda )' bu IKate Prince' yn
gofalu am Lezla .\f ega 'le a'r teulu,
Gild at 3 oed ocdd Lelia Megane
pall S_V111Udodd0 F ethesda i
Btcllheli? Go brin v buasai merck_
fa, h dair oed icedi cofio mar
al1rlU~\'la III )' forv.~\'tIlach ar h_vd.}'
bI_Vl1_vddoedd.P'l:'~vfedr roi goleuni
ar \' l11ater?_



.i'viAE cynlluniau arfacthedig y
Llywodraeth yn Llundain i
arc h wi 1i a a r d a 1a cd d y n g
ngoglcdd Cyrnru, (rhai cfallai ym
rnro'r Eco) ar gyfer claddu
sbwriel niwclear ymbelydrol
ynddyni, wedi creu protestiadau
a gwrthwynebiad ffyrnig. Mae
nifer helaeth a bobl yn y fro han
yn gweld y bygythiad niwclear fel
un o'r bygythiadau mwyaf i
wynebu dynaliaeth.

Oherwydd hyn, da oedd
cly\\led am lansia Cynghrair
G\vrth-niwclear Cymru mewn
cyfarfad a gynhaliwyd yn Y
Deml Heddwch, Caerdydd,
ddydd Sad\vrn, Ebrill 26. ~\1ae'r
gynghrair ne\vydd yn
gwrth\vynebu tomenn)ldd
g\vaslraff )1mbclydrol, a chadi
gorsafaedd niwclcar yng
Nghymru. Cafwyd ccfnagaeth i'r
Gynghrair yn y cyfarfod
agariadal addi wrth Blaid
Cymru, y Blaid Lafur, y
Rhyddfrydwyr, y Blaid
Ecalegaidd, yr Undebau a
grwpiau amgylchedd.

CYNGHRAIR
GWRTH

NIWCLEAR
CYMRU

MARW - Mawrth 22 yn Ysbyty Mon
ac Arlon bu farw Mrs M. Hughes,
Caehoeden. Bu'r angladd ddvdd
Mercher, Ebrill 26 ym mynwent
Llanrug gyda'r Parch. W.O. Roberts
yn gweinyddu. Cydymdeimlwn a'i
mab, John Ellis a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth.

Bu farw Mrs Owen, Glan Gors ar
Ebrill 2 yn 89 mlwydd oed. Bu'r
angladd ym mynwent Caeathro ar
Ebrill 5 yn dilyn gwasanaeth yn y tV.
Gwatnvddwvd gan y Parch D.J.
Roberts.
O'R YSBYTY - Croeso adre o'r ysbyty
i Mr Evan Parry, Bodafon, Mrs E.
Thomas, Arwelfa a Mr Gwyn Jones,
Garth Dymunwn adteriad buan
iddynt.
DYCHWELYO - Yr wythnos hon mae
Eira Wyn, Tan y Ffordd gynt, yn
dychwelyd i Awstralia gyda'i gwr,
Raymond Peters a'u plant, David a
Megan. Bwriadant ailgartrefu vn
Sydney. Dymunir bob hapusrwydd
iddynt

DEI

Ffon: V FELINHELI 670124

IOLE

DIOLCH - Dymuna Mrs MaggIe
Foulkes, Garnedd Wen ddiolch yn
garedig I'r teulu a'r holl gyfeillion a
ddymunodd yn dda iddi ar ei
phen-blwydd yn naw deg oed ar
Sadwrn y Pasg Diolch am yr
anrhegion. galwadau ff6n a thros
gant 0 gardiau a dderbyniodd. Diolch
yn arbennjg I Mrs Mary Jones, Craig
y Bella, Fach Wen am ei gofal ohont
yn ystod y gaeaf. Diolch yn fawr iawn
i bawb.

FACHWEN

t
f ~
Christine a Me/fyn Roberts aT 61eu
priodas yn ddiweddar.

Hefyd ar Ebrill 7ed yn Eglwys y
Santes Helon, Caernarfon, priodwyd
Annette Maria, merch Mr a Mrs E.
Knox, Bron Haul, Llanrug a John
Wyn, mab hynaf Mrs Margaret
Roberts a'r diweddar John Roberts,
Maes Padarn.

Ein dymuniadau gorau i'r ddau bar
ieuanc yma, ar ddechrau eu bywyd
priodasol.
NEWIO AELWYD - Yn YSlod yr
wythnosau diweddar symudodd Mr
a Mrs Morns, Coes a Mr a Mrs T
Pritchard, Maes Padarn i'r cartreft
henoed newydd yn Llanrug. Chwlth
mawr I drigolion Uanberts yw colli y

CEUNANTddau deulu yma. Roeddynt mor
ffyddlon i'w heglwysi, yn barod eu
cymwynas a'u cydymdeimlad bob
amser Dymunir iddynt bob
hapusrwydd a lIawer blwyddyn
ddedwydd ar yr aelwydydd newydd.
CASGLIAD - Gwnaethpwyd casgliad
sylweddol tawn yn ystod y mis tuag
at Gronta Ymchwil y Galon. Diolch i'r
casglyddion am eu hymdrechion
IIwyddiannus: Mrs Catherine LI.
Williams, £4.S5, Miss Gwyneth Parry,
£7.31; Mrss Heather Roberts, £4.11 ,
Bethan Jones a Petula Williams
£7.11 ; Bethan a Janet Hughes,
£4.29; Bethan a Carys Jones a Cheryl
Owen, £18.26.
CLWB METHEDIG - Mae Clwb
Methedig Eryn wedi colli aelod
ffyddlon iawn eto, sef Mrs M.
Griffiths, 2 Ger Aton, Llanberis a
hithau yn 96 mlwydd oed. Hi oedd yr
aelod hynaf, a bydd chwlth inni yn y
Clwb 0 weld ei sedd yn wag. Dydd
Llu n, Ebrill 14 aeth y Clwb i
arddangosfa'r methedig yn oriel
Pendeitsh, Caernarfon. 'Roedd
aelodau o'r Clwb yn arddangos
gwaith yno
YMUNO A'R HEDDLU - Mae John,
mab Mr a Mrs Kennedy, Stryd Fawr,
wedi ymuno fl'r heddlu. Ar 01 gadael
Ysgol Bryn refail aeth i'r Coleg
Normal, Bangor lie cafodd yrla
Iwyddiannus, ond methodd it chael
swydd i ddysgu. Mae yng Ngholeg yr
Heddlu ar hyn 0 bryd, a dymunwn
bob llwyddtant iddo.
GARTRE' - Yn ystod gwyliau'r Pasg
bu'r Wren Nia Jones, Llwyn Eilian
gartre am ychydig ddyddiau. Mae
yng Ngholeg y Llynges yn
Portsmouth
SEFYDLIAD Y MERCHED - Cafwyd
arddangosfa 0 grochenwaith gan
Christopher Bourne, yng nghyfarfod
y mls o'r Sefydliad. Croesawyd ef gan
Mrs B. Humphreys, Nant Peris, hefyd
estynnodd groeso adref i Mrs Janet
Dav res. Snowdon Garage, a
chydymdeimlodd a Mrs Menna
Jones sr 01 profedigaeth
Y CLWB IEUENCTID - Mae lIun y tim
pel-droed S bob ochr oedd yn
fuddugol yng nghystadleuaeth
Cymdeithas Clybiau leuenctid Cymru
ar y dudalen chwarae.

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'l FAB
, ft'

Cydymdeimlir a'i hunig ferch, Mrs
A.M. Williams, Llanrug a'i wyrion yn
eu profedigaeth.
DIOLCH - Dymuna Mrs Megan Evans
a David, Gwynllys, ddiolch i'w
ffrindrau a'u cvrndoqron am bob
caredigrwydd a ddangoswyd iddynt
vn eu profedigaeth. Hefyd am y lIu
cardiau a lIythyrau a dderbvniwvd.
Yn arbennig dymunant ddiolch I
feddygol"l a staff Ysbyty Bryn Seiont
am y gofal tyner a roesant i'r
diweddar Mr R.H. Evans.
LLONGYFARCHIADAU - i Bethan
Bryan, Llwyn Eilian, ar el dyweddiad
a Robin Howdin, 0 Lanbedr Pont
Steffan, Oyfed.
NaSON GOFFI- Nos lau, Mal 15 yn y
Ganolfan cynhelir Noson Goffi ac
arwerthlant dan nawdd Mudiad yr
Ysgolion Meithrin i ddathlu 'Wythnos
Gwyl Ysgolion Meithrln'. Bydd y
drysau'n agored am 630 - pns
mynediad - 20c.
CLWB Y MAMAU - Mr J.H. Hughes,
pntathr o Ysgol Dolbadarn fu'n
annerch aelodau'r clwb.
Mwynhawyd ei araith yn tawr iawn
gan y mamau ieuainc, a diolchwvd
iddo gan Iywydd y clwb, Mrs Carys
Hughes.
CY 0Y MOE IM LA 0 - Est y n n i r
cydymdeimlad a Mrs Megan Owen,
Awelon, Stryd Yankee, ar farwolaeth
e. mam ym Methesda.
OIOLCH - Dymuna Mrs Megan Owen
ddiotch a galon i bawb a fu mor
garedig tuag all yn vst od el
phrofedigaelh 0 golll ei mam.
Dvrnuna ddiolch yn arbennig I Mrs
Helen Parry, Stryd Turner am el
pharodrwydd gydag ateb y ffon,
ddydd a nos a rhedeg a'r negesau I dy
Mrs Owen.
PRIODI- Yng Nghaernarlon ddiwedd
mis Mawr th p r io dwv d Meltyn
Roberts, mab Mrs Ann Roberts, a'r
diweddar Huw Roberts, 25 Hafod
Olau, Dciniolen it Christine, merch
hynaf Mr a Mrs Hugh Grtffith, 7
Llainwen Isat.

CRONFA CYFEILLION Y GANOLFAN
IECHYD - Ar nos Wener, Chwefror 22
dechreuwyd menter newydd yn y
pentref drwy gynnal noson goffi a
stondinau. Amcan y fenter hon oedd
codi a r ia n i bwrcasu
haenoglobinometer i'r ganolfan
iechyd leal. Cafwyd noson eithriadol
o Iwyddiannus gyda help staff y
ganolfan ac amryw gyfeillion
caredig. Daeth y swm syfrdanol 0
£631 i law a phenderlynwyd ddodi'r
arian yma mewn coffr arbennig.
Penodwyd y cyfeillion canlynol ar y
pwyllgor i gynrychioli'r ardalwyr, sef
Mr Eurwyn Jones, trysorydd; Mr
Frances Jones, Mr Gwynfor
Williams, Mr Trevor Williams a Mrs
Mair Roberts, ysgrifennydd. Bu'r
ymdrech mor IIwyddiannus yn
ariannol fel y bydd yn bosib i brynu'r
peiriant gwaed a Ilawer 0 bethau
eraill er budd pawb. Yn ychwanegol
i'r swm uchod a gasglwyd
derbyniodd y gronfa rodd helaeth
gan deulu'r diweddar Mrs M B
Morris, 42 061 Eltdir er cof amdani
Dymuna'r meddygon a'r staff
ynghyd a'r Pwyllgor ddatgan eu
diolchgarwch diHuant i bawb a fu yn
gweithredu ym mhob modd yn y
fenter lwvddlannus hon.
MARWOLAETHAU - Mr Richard
Jones, Glasfrvn - Yn vsbvtv Mon ac
A.rton ar y Sed 0 Ebrill bu farw MI
Richard Jones, Glasfryn. Bu'n wae
am amser marth cyn symud i'r
ysbyty, a brwydro'n ddygn y bu 'Die
ar hyd y mrsoedc. gan herio ei salwch
a mynnu ymlwybro vrna ac acw hyd
yr ardal.

Roedd ei frvd ar gerddoriaeth a
choflr ef yn cael hwyl ar arwain
cymanfaoedd canu. Byddai wrth ei
fodd gyda chynulleidfa fawr yn
gwrando ar el arweiniad. Bvooai'n
ymddiddori hefyd yn y Clwb
Pel-droed Ileal. ac yn ffyddlon yn eu
pwyllgorau a'r gemau wythnosol

Rhoddai ei gefnogaeth i bob act-- •
da - chwlth i Bwyllgor yr Henoeel
phwyllgorau'r Carnifal a'r Cyngl
Cymuned ar ei 61. Cydymdelmlir a
unig fab, Arwel a'l dculu, a hefyd f;

frawd a'l chwaer yn eu coiled.
Claddwyd ei weddillion ynl

mynwent Nant Peris ar 61
gwasanaeth cyhoeddus yn eglwys
Preswylfa. lie bu'n arweinydd y 9tH
am flynyddoedd. Gwasanaethwyc
gan y Parchedigion M. Robinson (
W.O Roberts, gyda Mr Idwal Robcrl~
wrth yr organ

Mr R.H. Evans, Gwynllys - Yn el
gartref, Gwynllys, Slryd Fawr arEbrill
4 bu farw Mr R.H. Evans yn 71
mlwydd oed.

Un 0 fechgyn y pentref ydoedd, a
bu'n gweilhlo fel un 0 swyddogion
Chwarel Dinorwig am flynyddoedd.
Roedd yn tawr ei barch gan bawb a'i
hadwaenal ef, yn gymeriad tawel a
dymunol - yn aelod ffyddlon 0
Eglwys Sant Padarn, lie y daeth Ilu
mawr 0'1 gyfeiflion ynghyd i ffarwelio
ag ef.

Gwasanaethwyd gan y Canon Alun
Jones, a'r Parch Eric Owen, gyda Mr
Huxley Thomas wrth yr organ
Estynnwn gydymdelmlad i'VI.

weddw, hefyd i'w fab a'l deulu, e;
frawd, ei chwaer yng nghyfraith a'r
teulu all.

Mrs Mary Griffiths - Bu farw un 0
Jngolion hynaf yr ardal - sef Mrs
Mary Griffiths, Tai Plas Tirlon. Roedd
yn un 0 aelodau ffyddlonaf Eglwys
Sant Padarn. Cymenad hynod 0
dawel a dymunol, bob amser yn
barod el chymwynas.

Claddwyd hi ym mynwent Llanrug
ddydd Sadwrn, EbrHI 19 gyda
gwasanaeth -yn Eglwys Sant Padarn
a'r Parch Gwynfor Williams, Llanrug
yn gwasanaethu yn absenoldeb
CanopAJun Jones
10
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GWASANAETH
LLYFRGELL
GWYNEDD

Gellir benthyea reeordiau a neu gasetiau yn
awr 0 Lyfrgell Llanberis. Yn y stoe y mae
deunydd elasurol yn ogystal a phoblogaidd - yn
Gymraeg a Saesneg .

TANYSGIRIFAD: £2.50 y flwyddyn
Y mae easgliad 0 reeordiau aehasetiau i'w gael
hefyd yn y Llyfrgell ym Mangor, Pwllheli a
Phencadlys Arfon Dwyfor yng Nghaernarfon.

BENTHYCA RECORDIAU

Ff~n : Portdinorwic 670882

Perchennog : J. Evans

FFOROD CAERNARFON
Y FEllNHELI

•
FFON:

WAUNFAWR
594

GILFACH,13
STADT\' HEN

Ty dan yr un to gyda thair llofft.
Gwydr deublyg i'r ffenestri a'e
drysau al1anol. Cyntedd,
parlwr/ystafell fwyta, cegin,
bathrwm a thoilet wedi eu teilsio.
Gerddi yn y ffrynt a'r cern. Y garej
ar wahan i'r ty.

YN CYNNWYS CARPEDI A
MANION ERAILL

AR WEKfH
Yn Llanrug, Teledu HMV 20
du a gwyn yn gweithio'n dda,
£15 cyntaf. Ffon: e/fon 5605.

THEATR
SEILO
ar nos Wener Sadwrn, Mai
9/'Ofed am 7.30 o'r gloch
Cwmni Drama
Llwyndyrys
ger Pwllheli
(buddugol yn Eisteddfod
Genedlaethol Caernarfon a
Chaerdydd)
yn cyfwlyno
Y TAD A'R MAB
gan
Y Dr John Gwilym Jones
Tocynnau ar werth yn
Siop y Pentan, Caernarfon
neu ffoniwch Caernarfon
2708
Pris: Oedolion £1, plant
60c.

i'r prynwyr drwy'r post gyd-redeg a
chostau cludiant y Swyddfa Bost.
Ail etholwyd yr un swyddogioo a

threfnyddion ag o'r blaen - ar waban j'r
swyddi golygydd erthyglau a golygydd
cbwaraeon. Mr Dafydd Whiteside
Thomas 0 Lanrug fydd y golygydd
erthyslau o'r rhifyo nesai ymlaen. Bu
rhald gohirlo unrhyw benderfyniad
yoglyo a'r swydd arall hyd y cyfarfod a
gynhelir yn Neuadd Bethel ar Fai 8ed.
Cyfarfod arbennig fydd bwo i drafod
cynnwys a ffurf Eco'r Wyddfa. Bydd
croeso I unrhyw un sy'n teimlo y gall
gyfrannu tuag al y papur mewn unrhyw
ffordd fod yn bresennol ym Methe.l am
7.30.

3686. it;

gymorth darllenwyr eich papur i
ddod i wybod mwy am Mr Jones.

Ydi hi'n bosibl cael peth 0
hanes ei fywyd ac atgofion
amdano? Cael darllen ychwaneg
o waith barddonol? Cael gweld
Ilun neu luniau ohono? Efallai y
daw erthygl amdano o'r
wybodaeth a ddaw I law ryw
ddydd.

Yn ddiffuant,
Dafydd Islwyn

Teifi
106 Heol Llancayo
8argoed
Morgannwg Ganol

Annwyl Olygydd,
Testun yr Englyn Unodl Union yn
y Genedlaethol yn Wrecsam
1933 oedd 'Aderyn y To I,

Rhannwyd y wobr rhwng y
diweddar 8archedig William
Morris, Caernarfon -ond Conwy
bryd hynny e'r diweddar Mr R.E.
Jones, Llanberis. (Y Diweddar
Henadur R.E. Jones, Caernarfon
yn 61 Seren Gomer, Tachwedd
1936).
Enw cyfarwydd iawn i bobl y
pethe ydi'r enw cyntaf uchod and
enw gweddol ddieithr iddynt
ydi'r ail. Felly rwy'n gofyn am

Y DIWEDDAR R.E. JONES
LLANBERIS

Diwrnod Agored Dinorwig. Un o'r go/ygfeydd syfrdllno/ll we/wyd gsn y
miloedd a fynychodd safle y BCCT ddydd Sadwrn, Ebri1126.I chwi
gyn-chwarelwyr - dyma 'Wellington PWI' heddiwl

DIWRNOD AGORED DINORWIG

237091
1315 84

Anan yn ~ bane
Arian hcb el dJerb\'n

Sgwar
Llanrug
Caernarfon 2790

Dewis heel
o fwydydd, Ilysiau

a diodydd

••&,

STORFA

•lawn.
Mr Ian Pierce, Trefnydd Gwertbiant:
Gwenhiant (yn enwedig yo siopau
Caemarfon) - yn dal fel as yr oedd - sef
tua 2,500. Awgrymodd y dylid codi'r pris

Ar hyn 0 bryd ymddengys fod y sefyllfa
ariannol yo eithaf boddbaol ac Did ydym
yn rhagweJd y bydd rhaid codi pris y
papur j'n darlleo''Yyr yn y dyfodol agos
onibai am (i) uDrhyw g.)diad sylweddol
ym mhris argraffu; eii) oSlyngiad yn nifer
ein hysbysebwyr a (iii) gostyngiad yn em
gwenhianl.

Ffurfiwyd pwyllgor cyllid Eco'r
Wyddfa - yn cynnwys y Trefnydd
Busnes, Trysorydd, Trefoyddion
Hysbysebioo a Gwerthlaot yo foddhaol

Dyledilln

88~.68
11)4(17
990.~S

2696.20
3686.75

Crllnu'r 1::':01.4.79
Elw am \. n",)'ddyn 1979--80

MANTOl.EN AR 31 MAWRTH 1980

~126.7'1

lncwm
~~4S06
1~21 MJ
ItH 13
25000

(j"t:nhiaot
I ly\by\c:bh In
Rhoddion
GI'Anl

4221.67
294 71
8008

407 ~(J

3%
11.00
3.00

104 87
512679

Cwanaal
CU\IYU Argraffu
Costau fioUIlP'lIl1i
Starnpiau, labclau etc.
I·ron ~ Ihreu liau
Costau ban~
GIIoobrau
CO\Iau ~yfarfod blynyddul
Inc"m yo f,,~ nA gwarilUlt

CVFRlF I~CWM A C\\AlUANT
A.\t V FLWVDOVN VN OJWEODU 31 \\i\\\'RTH 1980

yn bryd cael gwaed newydd i ofalu am
erthyglau'r Eco ac anogodd y cyfarfod,
pan ddeuai'r amser i ddewis swyddogion
a threfnyddion, i beidio a'i ystyried d.
Eglurodd na olygai byo ei fod eisiau
torri'n gyfangwbl ei gysyUtiad a'e papur.

Me Tony Elliott, Golygydd Newydcl
ion Pentrefi: Diolchodd i'r holl ohebwyr
peotrefi am eu gwairh da yn casglu'r
deunydd ac am eu cydweithrediad pared.
Soniodd fel yr hoffai weld rhagor 0 luniau
yng ngholofnau'r pentrefi,

Me Dafydd Evans, Golygydd
Chwaraeon: Wrth ddiolch i'w holl gyd
weithwyr mynegodd yntau fel .\ir Arwel
Jones ei awy dd i weld rhywun arall yn
gofalu am yr adran y bu ei stamp cf ami
am bedair blynedd. (Gweler 'Gair 0
ddiolch", tud. 16).)
Me John Roberts, Trefnydd Hysbyseb
ion: Dywedodd fod y cyfanswrn incwrn
dros y flwyddyn ddiwcthaf yn £1427.60,
neu gyfartaledd 0 £129 Y rhifyn. Roedd
hyn yo cymharu a £102 y rhifyn yo
1978-9, £83 Y rhifyn ) 0 1977-8 3 £58 ) 0
1976-7.
Diolchodd i'r hysbysebwyr rheolaidd

yn arbennig am cu cefnogacth barod.
Nododd ~ bu cynnydd sylweddol yn nifer
yr hysbysebw vr Nadolig a'r hysbyscbwyr
o'r tu allan i'r fro. Rocdd tvstiolacth ben-•
dam 0 s3,,,,1 cyfciriad fod Eco'r \X'yddfa
yn bapur a ddenai yrnateb da. Diolchodd
i'r darllenwyr am gefnogi'r hysbysebwvr
ac anogodd hwv j barhau iwneud hynny
yn y dyfodol.

Me Gwyn Oliver Jones, Trysorydd:

Cynhaliwyd cyfarfod cyf
fredinol Eco'r Wyddfa yn
neuadd y pentref, Bethel nos
Fercher Ebrill 9. Cadeiriwyd y
noson gan obebydd Bethel, Mr
Geraint Elis.

Siomedig iawn fu'r ymateb,
unwaith eto, 0 safbwynt y nifer o'n
darllenwyr a ddaeth i'r cyfarfod.
Ond er mai 13 yn unig a fentrodd i
Fethel Ilwyddwyd i wyntyllu rhai
rnaterion a chafwyd trafodaethau
buddiol.
Cydymdeimlwyd, yn ei absenoldeb, a

Mr Arwel Jones y golygydd erthyglau, yn
ei brofedigaeth 0 golli ei dad.

Cafwyd arolwg o'r flwyddyn dewy
adroddiadau'r trefnyddion a'r swyddog
ion. Dyma grynodeb ohonynt yn 61 trefn
eu cyOwyoo.

Mr TWIog Jones, Golygydd Newydd
ion CyffeedinoI: Diolchodd am bob
cymorth a gafodd yo ystod y flwyddyn i
lunio tudalen flaen bob rhifyn - sef ei brif
In frifoldeb. Ar yr un pryd apeliodd,
unwanh eto (fel ag a wnaeth flwyddyn yn
61)ar i fwy 0 bobl adael iddo wybod os oes
deunydd storiau blaen yn eu hardaloedd.

Diolchodd Mr Arwel Jones, y
Golygydd Erthyglau (drwy Mr Twrog
Jones i'r holl gyfrannwyr i'w adran ef o'r
papur. Nododd mal gormod 0 ddcunydd
oedd ei "broblern braf" ef. Ar 61 pedair
blynedd 0 fod wrth y lIyw teimlai ei bod

CYFARFOD CYFFREDINOL
YRECO

•



Jones wnaeth y teoRhoddwyd y raftl
gan Mrs Nan Owen ac fe'i herullwvd
gan Mrs Sian Robinson. Bydd y
swper i orffen y flwyddyn nos Wener,
Mai 26, a bydd y bws yn gadael y
garej am 7 o'r glach.
CASGLIAD DR BARNADO - Yn
ddiweddar, gwnaethpwyd casgliad
yn y pentref tuag at gartrefi Dr
Barnado. Y cyfanswm a gasglwyd
oedd £35.89, fel a ganlyn. Mrs Pat
Hughes a Mrs Lona Jones, £8.58. Mrs
Norah Parry a Mrs Jennifer Jones,
£8.98. Mrs Lyn Mill, £1.15. Mrs Ann
Hughes £5.83, Mrs Gwenda Williams
a Mrs Rhiannon Owen, £10.45, Gors
Bach, 90e.
Hoffai Mrs Nan Owen, lIywydd

Clwb y Mamau ddioleh i bawb am eu
cefnogaeth
PRYSURDEB BEIRNIAD - Bydd
Selwyn Griffith, Llys Awen, yn brysur
iawn yn y misoedd nesaf yn crwydro
o eisteddfod i eisteddfod yn
beirniadu Eleni mae'n feirnlad
adrodd yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd yn Abergele. Ym 1981 bydd
yn beirniadu barddoniaeth yn
Eisteddfod yr Urdd, Dyffryn Tywi ae
Eisteddfod Men ae yn beirniadu
adrodd yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Machynlleth.
AR Y RADIO - Bore Sadwrn bu
Richard Williams, Hafod yn siarad ar
y radio am yr ail dro mewn ychydig
fisoedd. 'Roedd Richard yn cystadlu
mewn eystadleuaeth ar y Hcn Bydd
yn cael dwy record fel gwobr.
PRIODI - LI0ngyfarchiadau i Miss
Julia Mary Roberts, Talysarn a Mr
John Pritchard, Llys leuan a
briodwyd yn ddiweddar yng nghapel
Hyfrydle, Talysarn. Mae John wedi
bod yn brysur iawn yn ystod y
misoedd diwethaf yn ail wneud eu
cartref newydd yn Fron Helyg.
Dymunwn y gorau i'r ddau yn eu
bywyd pnodasol,

Mae'n dvmuniadau gorau hetyd i
Mr Gwyndaf Birkett, 38 Bra Rhos a
Miss Colette Bevan, Braich Melyn,
Bethesda a briodwyd yn eglwys
Glanogwen, Bethesda yn ddiweddar.
DEWIS BLAENORIAID - Nos SuI, Mal
11 bydd Eglwys y Cysegr yn
penderfynu os ydynt am ddewis
blaenoriaid ai peldio.
YCARNIFAL- Dewiswyd Shirley Ann
Turner, 1 Minffordd yn frenhlnes y
Carnifal eleni Ei gosgordd fydd Ceri
Evans, Blaen Pare a Gwenno Mair
Owen, Crud yr Awe!.

Bydd wythnos y Carnifal eleni yn
deehrau ar Fehefin 22 ae yn gorffen
gyda'r Carnifal ei hun ar Fehefin 28.
CYOYMDEIMLO - Ar Fawrth 29 bu
farw Mr Charles Thomas, 7 Cremlyn.
'Rydym yn eydymdeimlo s'r teulu yn
eu profedigaeth.

LlONGYFARCHIADAU - I Gwen
Jor.es, Y Faehell am gael trydydd am
adrodd yn Eisteddfod y Felinheli.
Hefyd i Manon a Meinir Williams am
gael cyntaf am adrodd a Meinir ail am
ganu. Enillodd Meinir y eyntaf hefyd
am ganu yn Eisteddfod Carmel, ger
Llanrwst a chafodd fedal. Cafodd
hefyd gwpan hardd iawn yn
Eisteddfod Betws-y-eoed am adrodd
dan 12 oed.
Y DAWNSWYR MORRIS - Nos
Wener diwethaf, cynhaliwyd Noson
Goffi yn y neuadd, gyda'r elw 0 £55
yn mynd tuag at y Dawnswyr Morris.
Hoffai aelodau'r pwyllgor ddiolch 0
galon i bawb a gyfrannodd tuag at y
nason, yn arian ae yn nwyddau Mae
amI un wedi eyfrannu arian, ac fe
fydd yr Ysgrifennydd (Mrs Nan
Owen) yn anton dro l chtadau
personol i bob un yn ystod y
dyddiau nesaf. Hoffem hefyd ddioleh
i'r canlynol: Mr Harry Vaughan Jones
am y IIefrith, Mrs Lynwen Morris am
y gacen, a'r botel win ae i Mr a Mrs
Ron Williams, Tan y Cae am y set
sosbennL Erullwvr y raffl oedd: 1.
dytalu faint 0 bys oedd mewn pot -
Mrs Norah Parry, 11Tan y Buarth. 2.
Potel 0 win - Miss Alison Hughes, 9
Tan y Buarth. 3. Set 0 Sospennl- Mrs
Gwyneth Williams, Llain yr Ardd.
Diolchwn hefyd I Mrs Elsie Jones,
Tan y Buarth a'r merched o'r
Cambrian Catering, Llanberis a
wnaeth gasgen 'Chwilio a Chwalu'
(Lucky Dip) - yr oedd hwn yn dynfa
garw i'r plant; a hefyd i'r foneddiges
o'r Tupperuiare a ddaeth i'r Neuadd.

Yr oedd amryw un arall o'r mamau
yn helpu nos Wener, yn ogystal ag

I aelodau'r pwyllgor a diolehwn iddynt
bob un am eu gwaith ardderchog a
wnaeth y noson yn un mor
Iwyddiannus.
CLWB Y MAMAU - Nos Fereher,
Mawrth 26, cafwyd arddangosfa 0
goginio 'Microwave' gan Mrs
Hughes 0 MANWEB, gyda Mr Barry
Painter yn helpu Diolehwyd gan Mrs
Lyn Mill. Rhoddwyd y raffl gan Mrs
EJizabeth Evans a Mrs Eirlys Sharpe.
a hwy hefyd oedd yn gwneud y teo
Enillwyd y raftl gan Mrs Lynwen
Morris. Y swyddogion am y flwyddyn
nesaffydd fel a ganlyn. Llywydd, Mrs
Lyn Mill, Is-Iywydd, Mrs Nan Owen,
Ysgrifenyddion, Mrs Shan Robinson
a Mrs Diane Hughes, Trysoryddion,
Mrs Delyth Evans a Mrs Medwen
Green. Aelodau o'r Pwyllgor: Mrs
Rhian Birkett a Mrs Valerie Jones.

I Nos Fercher, Ebrlll 23 cyfarfu Clwb
y Mamau yn yr ysgol. Croesawodd y
lIywydd, Mrs E. Jones, Awel y Crug,
Cremlyn ae fe roddodd sgwrs ddifyr
iawn ar el thaith 1 America a dangos
tfilml8u. Diolchwyd i Mrs Jones gan
Mrs Sian Robinson, Mrs Jennifer

MELYSION A BAeD AR WERTH HEFYD

Ffon: Llanberis 491

Mynnwch eich
PAENT a PHAPUR PAPURO

oddi wrth

BETHEL

CROESO - I Mrs M.LI. Roberts i'r
ardal. Mae Mrs Roberts wedl dod yn
Fatron ar Bias Pengwaith.
GWERTHFAWROGIAD - Dymuna Mr
a Mrs Arwel Jones a'r teulu ddiolch 0
galon i gymdogion a ffrindiau am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt yn ystod eu profedigaeth.
Casglwyd £200 tuag at yr Ymchwil at
Gancr.

Llanberis - Atodiad

•gywlr
'Am Annwyl Fu - cu y cor.
2. Oddeutu 1920 gwerthwyd y ty
etc.
3. Enwau'r YmddiriedoJwyr 1

Gwreiddiol. T.R. Jones, I
Crawia, O.T. Thomas, Rhianfa
etc. t

Ymdcliheurwn! :
Arwel Jones (Golygydd) (

Bu tri cambrintio yng ngholofn
'Agor Ffiniau'r Gorffennol' y
mis diwethaf.
1. Y linell 0 waith Glan
Rhyddal1t. Fel hyn y mae'n

CYWIRO

RHAGFYR
Iau 6. Cael Ilvthvr 24 tudalen-oddi \vrth Ap Rambler .Oer a I
gwl)'b. '0 na b~'ddai'n Haf 0
hvd' .-

Iau 7. Streic fawr Bysus y Crosville
heddiw a ddoe trwy ogledd Cymru.
Dydd Mawrth 12. Goronwy Roberts
A.S. Llafur yn Llanrug heno.
Sadwrn 16. Dwad a Haw Haw sef
William Joyce drosodd iLundain i'w
brofi.
Gwener 22. Cael tri chant 010 10/9.
Dau bwys 0 darws newydd 7 ceiniog.
GORFFENNAF
Dydd Mawrth 7. Y Born fawr
newydd gan America a Phrydain yn
synnu'r byd. Un yn chwalu tref.
,\1ercher 15. HEDDWCH tr \\1)"I
byd heddiw, Japan wedi ildio.
Diolch i Dduw am heddwch eta.
Dau ddiwrnod 0 wyliau trwy'r wlad.
Bonfires.
MEDI
SuI 2. Am un o'r gloch bore heddiw
Japan yn arwyddo hcddwch.
Dydd Mawrth II. Priodas Ernrys
Owen a Ce inwe n Rowlands.
Weirglodd Goch. Anfon englyn
Mae amryw'n son am Emrys-yn disgyn

Ar leeyn mor Iwcus:
'Nawr caiff wen Ceinwen, canys,
Aur heb wall rodd ar ci bys.

GJan Rhyddallt
Dydd Mawrth 18. Ffair
Llanberis. Diwrnod braf.
Mercher 19. De dfr ydwyd
William Joyce Ho Ho i gael ei
grogi. 3.1.46.
Chwarel Dinorwig eisiau 1,5000
weithwvr newvdd a lleihau amser• •
prentisiaeth 0 6 i 5 rnlynedd.
HYDREF
Gwener 12. Streic v Docwyr.
45,000 allan. Pedwar can mil ar
streic yn America.
TACHWEDD
Iau la1'. Diwrnod a g\ven Du\\
arno. Heulwen tr\v\,'r d\'dd.-
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lonawr
Llun laf: Heddiw gwnaed Lloyd
George yn larl1, sef Earl Lloyd
George of Dwyfar!
Iau 4: Eira cyntaf yma heddiw.
Gwener 26: Oer ofnadwy, Llyn Peris
wedi rhewi.
CHWEFROR
Mercher Lludw ]4: Bomio Germani
neithiwr hefo dros tair mil 0

awyrennau. Heddiw bu farw Elias
Evans Ty'n y Gorlan 98 a banner
rnlwvdd. Ef oedd dyn hynaf yr ardal.•
Lloyd George yn wannaidd iawn.
MAWRTH
1af. Dydd Gwyl Ddewi. Oerwynt o'r
Goglcdd Orllewin yn brathu hyd v
cvrnalau a'r mer.•
Mercher 14: Plannu tatws cynnar
heddiw a shallots.
Sadwrn 24: ,\1ynd a blodau i'r
fynwent.
Sui 25: Sui y Blodau. Llawer iawn
wedi bod yn y fynwent gyda blodau.
Llun 26: Heno bu farw yr Iarll Lloyd
George yn ei gwsg 8.35 pm.
EBRILL
SuI 8: Parchedig Tom Nefyn
\X'illiams yn p r e g e t h u y m
.\1hontrhYthallt.

•
Llun 16: Y diwrnod cvnhesaf eleni. v- .
tymheredd yn 96 yn y sianel.
Wenoliaid yn gwibio. Ugain mil o'n
carcharorion wcdi eu rhvddhau-
heddiw 0 Germani.
Mercher 18: Y gog yn canu a'r dryw
bach yn whislo. Ncidr ar ffordd Cae
Howel. Diwrnod paeth iawn.
Gwener 20: Poslia gramophone
Record i j\t\r E. H. \X1illiams ilceland.
Llun 23: T) nnu ymaith y rheol
'Black OUl' heddi\v. Y R \vsJaid ""cdi
cvrraedd Berlin.
Llun 30: Rhe\\', eua, cenllysg,
barrug, gla\\', heul\ven, g\\ynt. \T
g\vl~'dd tat\\,5 yn ddu. .~ussolini
""ed! ei saeLhu'n far\v yn ci gefn.
MAl
Dvdd lv\awrtll laf. Pawb vn dweud~ .
fod Hi lltr \vedi ei ladd. ,\'tethu
coelJo.
Llun 7. HEDDWCH
Am ddau o'r gioch prynha",'n heddi\\'
c\,haedd\.vyd fod Germani \\'em ilmo
yn ddiamad. Bydd gwyliau yfory a
thrennydd.
Sul 13. Y mal! gennym ni ac America
ch\vc mill\ ...n a'r Germaniajd yn
garcharorion ar \.,ahan i R\.\'sia a'r
miloedd sydd yma gennym a chan
Ffralnc. Bvdd \ r holl g)rfanrif )'0 y
di\\'edd tu~ de~g mili\vn 0 leiaf 0
Germaniald a milivnau wem eu•
lladd.
Llung\\ryn 21. Y Blaid LaIur eisiau
Etholiad 5 neu II GorffennaI.
Richard Hughe~, Birkenhead yn
marw'n sydyn ar 01 ei gademo yn
Eisteddfod l\'ton.
Dydd Mawrth 29. Heddiw daliW)'d
William Joyce (Lord Haw Haw) y
brad\vr rna\vr gan y British Second
Army yn agos i Hamburg.
MEHEFIN
Mercher 6. Cael llyfrau ration
heddjw yn feslri Hermon. Blwyddyn
eto 0 ration o'n blaen.

Pigion 0
Dyddiadur 1945

Fy Nhad

.. MIry Uoydwm... I.E ....
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CIGYDD
LONDON HOUSE

lLANRUG
Ff6n: Caematfon 3674
PEN CIGYDD Y FROI

Yr Wyn "eol mWYlf
bilSUl

Se'li8Clrtref, cigaldd
Plrod i'w bwyta

Archebion ar ovt-r
Y""weist

MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM Nil

Seindorf yn 7ed allan 0 23 0 fandrau
gyda 169 0 farciau.
Ar y 17eg 0 tis nesaf mae'r Seindorf

yn gobeithio cystadlu yn y
gystadleuaeth flynyddol a fydd yn
cael ei ehynnal yn 'Belle Vue'
Manceinion ar y darn prawf 'Music
from the Royal Fireworks'.

Ar ddiwrnod ago red Gwaith
Trydan Dinorwig bu'r band yn
ymddiddori llu 0 ymwelwyr at safle
Marchlyn.
Fe gynhelir Noson Goffi ar nos

Wener Mai 9 yn Ysgol Gwaun Gynfl.
Fe fydd yna amryw 0 stondinau yn
gwerthu nwyddau, teisennau,
nwyddau ffansi. 'lucky dip' ac yn y
blaen.
CYSTADlEUAETH 'CAN I GYMRU' -
Y grwp 'Plethyn' a oedd eisiau can I'W
chanu mewn gWyI Pan-Geltaidd yn
Iwerddon.

Daeth 'Yr Alltud a aeth' (can yn
olrhain hanes Goronwy Owen 0 Fon
yn ymfudo i America) yn un o'r chwe
chan gyntaf allan 0 40.

Roedd y geirlau gan Gwyn Parry,
8ro Dawel, Delniolen a'r
gerddoriaeth gan Annette Bryn
Roberts, Tv'r Ysgol, Dinorwig.
Dyma'r tro cyntaf iddynt gymryd
rhan mewn cvstadleuaeth o'r math
yma. Clywyd y gan ary radi04gwaith
yn ystod Mawrth ac Ebrill.

Can o'r enw 'Golau tan gwmwl',
gan Geramt Lovegreen, a ddaeth yn
gyntaf. Gobeithia 'Plethyn' recordio 4
neu 5 o'r 6 can
OIOLCH - Dymuna Mr a Mrs 0 G
Lewis, ar ran Catherine, 33 Hafod
Olau ddiolch i'w theulu, cymdogion,
ffrindiau, Ysgol Gwaun Gynfi, teulu a
chyfeillion yn ardal Llanrug, y
Parchedigion Ifor lloyd Williams,
libanus aTrefor lewis, Disgwylfa, tra
bu yn aros yn ysbyty Lerpwl yn
ddlweddar.
LlONGYFARCHIADAU - i'r Parch
Ifor lloyd Williams, Bangor,
gweinldog libanus, Clwt-v-bont. a
Sardis, Dinorwig ar ei ethol yn
llywydd Eglwysi Rhyddion Gogledd
Cymru yn Rhuthun.
DIOLCH - Dymuna Mr Idwal Jones,
TV Capel Libanus, Clwt-y-bont
ddiolch i'w deulu, perthnasau,
cymdoglon, meddygon a staffYsbyty
Bryn Seiont, Caernarfon am y
caredigrwydd hael, a'r cardlau a
dderbynlwyd tra bu yno yn
ddlweddar.
CEFNYWAUN - Ar ddydd Sui, Ebrill
13 cynhaliwyd dau wasanaeth
arbennig. Yr oedd gwasanaeth y bore
dan arweiniad rhai 0 blant yr eglwys,
ae ar derfyn yr oedfa cyflwynodd y
plant dusw 0 flodau i famau', eglwys.
Gyda'r hwyr derbynlwyd wyth 0 bobl
ieuainc yn gyflawn aelodau, sef
Gwyndaf, Kevin, Sharon Jones, Emyr
a lola Llewelyn, John Morris, Ian Wyn
a Janet Williams. Yn y gwasanaeth
cyflwynwyd i wasanaeth yr eglwys,
organ drydan newydd gan aelodau
Cymdeithas Poblleuainc Cefnywaun.
Bu aelodau'r Gymdeithas yn easglu'r
arian angenrheidiol sef £1,300 a
chwblhawyd y gwaith mewn lIai na
chwe mis. Dymuna'r Gymdeithas
ddiolch i bawb a gyfrannodd
YR YSGOL FEITHRIN - I ddathlu'r
wythnos Feithrin Genedlaethol eleni,
cynhelir Bore Agored yn yr Ysgol
Feithrln lIeol, ddydd Mercher, Mai 14,
o 10.00-11.30. Estynnir gwahoddiad
cynnes i bawb.
I GOFIO - Un 0 gymeriadau hoff ac
adnabyddus y pentre' flynyddoedd
yn 61 oedd Miss M.A. Jones, neu fel yr
adwaenai pawb hi orau IM.A '

Bu farw yn 86 mlwydd oed yng
Nghartref Plas Maesincla,
Caernarfon ar Fawrth 23, pie roedd

SEFYDllAD Y MERCHED -
Cynhal,wyd Noson lawen
Genedlaethol y Mudlad yn Theatr yr
Arcadia, Llandudno nos Fercher,
Ebrill 16, pryd y gwahoddwyd
Cangen Delniolen i gymryd rhan yn y
cyfarfod.

Yn cynrychioh'r gangen roedd
Parti Canu Penillion wedi eu
hyfforddi gan Miss Betti Williams, Tai
Gweledfa a bu canmoliaelh mawr
iddynt am eu cyfraniad. Cafwyd
noson ddifyr iawn a phawb wed!
mwynhau eu hunaln, ac ar y ffordd
adref cawsant lond eu bollau 0
bysgod a sglodion.
PLAID CYMRU - Cynhaliwyd
cyfarfod 0 bwyllgor y gangen yn
ystafell y Seindorf nos Fawrth, Ebrill
22 pryd y trafodwyd nifer 0 faterion
pwysig. Penderfynwyd rhoi
cyfraniad i gronfa Canolfan y Pent ref.
Penderfynwyd hefyd ysgrtfennu i
Adran Ffyrdd y Cyngor SIr i gwyno
ynglvn a chyflwr Gallt-y-Foel, yn
arbennlg a ffyrdd Delniolen yn
gyffredinol. Enillwyr Clwb Cant mis
Mawrth oedd - (15: Rhif 54, Dilys
Hughes, Ty'n y Weirglodd. (10. Rhif
23, Nellie Hughes, Erw Fair. Enillwyr
mlS Ebrill oedd - £10. Rhif 84, Paul
Williams, Talwaenydd, Penlsarwaun.
Y SEINDORF - Ar Ebrill 4 sef Dydd
Gwener y Groglith, bu'r Seindorf
mewn cystadleuaeth ym Mhontins
Southport. Roedd y gystadleuaeth 0
safon uchel ac fe ddyfarnwyd y

llONGYFARCHIADAU - i Mr J D.
Evans, Maesydref (Joni'r lard) ar
ragor 0 Iwyddiant eisteddfodol. Yn
Eisteddfod Mynytho cafodd y wobr
laf am ddarn adrodd I blant 0 dan 7
oed. Yn Eisteddfod y Felinheh cafodd
yr ail wobr am bortread 0 Gymeriad
Ardal. Portread oedd ganddo 0 Mr
Richard Jones, B.Se., cyn-ysgolfeistr
Ysgol Gwaun Gynfi svdd yn awr yn
byw yn Abergele. Pob llwvddtant i
chwi efo'eh cyfrol 0 gerddi. Mr Evans.
Bydd y Ilyfr ar werth yn y dyfodol
agos.

Yn Eisteddfod Cvlcbdauh Arlon
(Wesleaid) cafodd Mrs EA. Griffith,
15 Ffordd Deiniol y wobr gyntaf am
gyfieithu emyn o'r Gymraeg i'r
Saesneg. Cafodd Mr David Henry
Davies, 82 Pentre Helen y wobr
gyntaf am draethawd ar y testun
'Teledu'. Hefyd cafodd yr atl wobr am
gyfieithu emyn o'r Saesneg I'r
Gymraeg, a'r 3edd wobr am gyfieithu
emyn or Gymraeg i'r Saesneg

Carem fel ardalwyr longyfarch Mrs
Eirlys Williams, 3 Pentre Helen am
ennill y wobr gyntaf yn Eisteddfod y
Felinheli am wneud brawddeg o'r
gair GWANWYN, a'r frawddeg a
enillodd y wobr i d d: oedd.
"Gwastraffu Wnaeth Am Na Wybu
Ystyr Newyn". Da iawn Errvs.
Daliweh ati.

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

Prissie Roberts.
CANOlFAN GYMOEITHASOL -
Cynhaliwyd Gyrfa Chwist
Iwyddiannus lawn nos Fercher, Ebrill
23 yn ysgol Gwaun Gynfi Yr enillwyr
oedd, Merched: Mrs M.J. Evans, 3
Hatod Olau; 2. Mrs Maxwell, Fron
Oleu, Gallt y Foel; 3. Miss Rhian
Jones. Tai Gweledfa. Gwobr Booby
Miss Jean Hughes, london House,
Clwt v Bont Dynion. Gwobr 1 Mr
W.O. Williams, Ty Capel, Disgwylfa;
2. Mr Meirion Jones, Minafon, Clwt y
Bont; 3. Mr Noel Owen, 29 Stryd
Newydd. Gwobr (Booby): Mr John
Jones, Groeslon, TV Mawr. Gwobr
Hanner Arnser Dynion: Mr Robert
WIlliams, 4 Tai Caradog, Merched:
Mrs M. Thomas, Berthen Gron, Clwty
Bont. Raffl: Mrs Lennon Llanberis, Mr
W.O. Williams, Ty Capel. Disgwylfa,
Mrs Davies, Y Llythyrdy, Mrs Eileen
Hughes, Tai Victoria, Mrs E Roberts,
37 Rhydfadog, Mrs Hughes, london
House, Clwt y Bont. Dymuna'r
pwyllgor ddiolch i bawb am gefnogi'r
noson, a hefyd a gyfrannodd mewn
rhoddion ac arian.

wedi eartrefu ers 1966. Unig blentyn
ydoedd i'r diweddar Mr a Mrs
Thomas Jones, Trigfan, Stryd Fawr,
Deiniolen. Ei thad - 'Tommy Cae
Dafydd' fel yr adwaenwyd ef, hefyd
yn adnabyddus yn y plwyf, gan iddo
fod am flynyddoedd yn gweithlo i
Gyngor Plwyf llanddeiniolen, a gallai
ddweud wrthych ymhle roedd pob
traen a phibell ddwr yn y plwyf.
Roedd yn un medrus gyda'i law fel
saer maen ac ef hefyd fyddai'n
gyfrifol am olau a diffodd y lampau
eyhoeddus fyddai hyd ffyrdd yr ardal
cyn i'r trydan ddod.
Cyn y rhytel cynta 1914-18 eadwai

M.A. siop fach ddel yn rhan nesa' i'r
Bee Hive o 'r Wellington Inn.
Gwerthai felysion, sigarennau,
tobaco ac yn y blaen, ae i'r ystafell
fach, fel yn siop Mr J. Moses Griffith a
Mrs Catrin Thomas, byddai bec'rqvn
ifanc yr ardal gyda'r nos yn
ymgynnull am sgwrs a hwyl. Roedd
M.A. yn un hwyliog a noded.g am ei
ffraethineb a bu'n hynod garedig
wrth fechgyn yr ardal oedd yn y
fyddin adeg y rhyfel. Anfonai barseli
iddynt i gyd yn eu tro. Fefagwyd hi yn
Eglwys llandinorwig ac roedd yn un
o blant yr hen Ysgol llandinorwig.

Adeiladwyd Deiniol Road a Cynfi
Terrace ar dir yr hen Dyddyn 'Cae
Oafydd' set cartre' ei thad. Roedd ei
mam yn enedigol 0 Bwllheli. Roedd y
ddau yn fawr eu parch am eu
cymwynasgarawch yn yr hen
gymdogaeth garedig a ehlos fyddai'n
bod yn Neiniolen.

I

Carwn rnnau ddiolch i chwi, Mrs
Williams am y Ilythyr. Beth am ro; rha;
oir hen atgo';on 8( go' a chadw yn yr
Eco? Gol

Anfonwyd gan Mrs M.M. Williams
(gynt) Ahyd, Augusta Place, Felinheli
i Eco', Wyddfa. Ond yn awr yn
cartrefu gyda'i merch a'r teulu Mrs
Mona Griffi ths, Orwig House, Llanrug.

R.E. Jones
Nant Paris.

Rhoi wnaeth y weddw anghenus;
Rhoi wnaeth ada 0 hyn,
Rhoi yr un fath a'r ffynnon;
Rhoi 0 waelod y galonl
Rhoi ... a chael yr un pryd.
Y Ffordd i gadw trysor yw
Ei roi yn 01 ar allor Duw.

Rhanna dy bethau gorau
Rhanna a thi yn dlawd!
Rhanna dy wen a'th gariad,
Rhanna dy gydymde.mlad,
Rhanna dy nefoedd frawd.
Rhyw nefoedd wael yw eiddo'r dyn
Fynn gadw'i nefoedd iddo'i hun

RHANNA DY
BETHAU GORAU

Y GROGllTH - Cafwyd cynulliad da
i'r eyfarfod pregethu i wrando ar y
Parch Dafydd Rees Roberts, BSc, BD,
Carreglefn. Yng ngwasanaeth nos
Sui y Pasg,cymerwyd rhan gan giant
yr eglwys, set Alwen Jane a Caron
Hat Jones, 1 Tai Orwig, Einir a Catrin
Gwyn, Min y Nant, Meinir Wyn
Jones, 3 Trem Eiliam, Nerys Ann
Wilhams, Llwyncoed, Jacqueline,
Glenda a Paula Walters, 3 Minffordd.
BEDYDD - Dydd Sui, Mawrth 30,
bedyddiwyd Rober Mark Owen,
mab Mr a Mrs Gwynfor Owen,
llanrug. Gwinvddwvd gan y Parch
S 0 Hughes, Bethel.
SEFYDllAD Y MERCHED - Yn NhV
Glas ar Ebrill 17 ymunwyd gyda
chlwb Refail a chafwyd noson ddifyr
yng nghwmni Mr Cledwyn Williams,
llanrug yn dangos sleidiau ac yn son
am ei daith i Israel. Rhoddwyd
anrheg y mis gan Mrs Helen Jones ac
fe'i enillwyd gan Mr Griffith
Pritchard Rhoddwyd y te gan Mrs
Knox, Mrs Olwen Jones, Mrs Jinnie
Roberts a Mrs Mair Williams.
ClWB MAMAU - Yng nghyfarfod y
mis yn NhV Glas, daeth nifer 0
aelodau ynghyd yng nghwmni Mr
Wellsby, a oedd yn dangos sleidiau
ae yn son am ei daith ddiweddar i
Ynys Malta. Rhoddwyd anrheg y mis
gan Mrs Jackie Jones, ac fe'i enillwyd
gan Mrs Moira Ellis. Rhoddwyd y te
gan Mrs Helen Roberts a Mrs Phyllis
Jones.
TOM BOLA - Yn NhV Glas dan nawdd
'Action Research', gwnaed elw 0
(16 75 Mae'r pwyllgor yn ddiolchgar
lawn am y gefnogaeth, a gobeithir
cynnal gornest eto yn y dyfodol.
CLWB PEDWARUGAIN - Enillwyr y
MIs - Mawrth 7, 1. Eirlys Williams, 2.
Meurig Jones, 3. John Orwig Jones.
Mawrth 14: 1. Tom Thomas, 2. Jinnie
Roberts, 3. Colin Wager. Mawrth 21:
1 Gary Jones, 2. Rhian Jones, 3.
Bertie Roberts. Mawrth 28: 1.Geraint
Morris, 2. Eifion Roberts, 3. Helen
Jones.
YR URDD-Daeth tymoryr Urdd i ben
yng ngofal Mr Dafydd Price,
Cwm-y-glo. Cafodd y plant fwynhad
mawr yn ehwarae gemau yn e.
gwmni. Diolchwn yn fawr iawn Iddo
am ei gymorth parod.

BRVNREFAIL
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Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Plllnt yr YS901mewn cywIlir mwy difrifol yn Ilgorilld swyddogol
Canolfan Cwm

,,

I

wedi cyfarfod a damwain yn ei
chartref newydd hithau yn Llanrug.

Cynhelir noson goffi gyda byrddau
Moes a Phryn er budd y wibdaith yn y
Ganolfan am saith o'r gloch, Mai 21.
Gobelthio y cawn eich cefnogaeth
arferol.

Miss Mat Pritchard fydd y lIywydd
eleni, gyda Mrs Gwyneth Chick yn
is-Iywydd.
Fe erys y swyddogion eraill yn eu

swyddi am flwyddyn arall.
Mrs Margaret Williams, Nant

Forgan a Mrs Sylvia Williams,
Llwyncoed oedd y gwestwragedd.
Hwy hefyd roddodd wobr y rafl a
erullwvd gan Mrs Hilda Orritt.

Diolchwyd gan Mrs K. Watkins,
Dolwen.
YR URDD - Daeth tymor yr Urdd i ben
yng ngofal Mr Dafydd Price,
Cwm-y-glo. Cafodd y plant fwynhad
mawr yn ehwarae gemau yn ei
gwmni. Diolchwn yn fawr iawn iddo
am ei gymorth parod.

Merched y Wawr Nos Fercher, Ebrill
16 cyfarfu aelodau Merched y Wawr
lIeol yn y Ganolfan Gymdeithasol i
drefnu lIaoliad a dyddiad y wibdaith
flynyddol i bensiynwyr y pentref a
sydd b e l l a c h yn rhan 0
weithgareddau'r gangen.

Gan fod pawb wedi rnwvnhau eu
hunain gymiant yn Llandudno y
lIynedd penderfynwyd mynd yno eto
elent ar Fehefin21. Bydd y bws yn
cychwyn am 12 o'r gloch. Bydd
aelodau'r gangan yn ymweld a'r
pensiynwyr ar un o'r dyddiau nesaf
yma er mwyn cael amcangyfrif faint
o'r pensiynwyr sydd yn bwriadu
mynd ar y trip.

Dymunodd y Ilywydd Mrs Lowri
Prys Roberts wellhad buan i'r
is-Iywydd Miss Mat Pritchard, ac i
Mrs Nan Rowlands sydd wedt
cyfarfod a damwain yn ei chartref
newydd yn Llanrug.

Yr oedd yn ddrwg gennym glywed
fod Mrs A. Griffiths (Ashville gynt)

-y-

BETWS GARMON
MARW - Y mls diwethaf bu farw Mr
R.O Pritchard neu 'Bob Plas Isa', fel
yr adwaenid ef yn yr ardal Er Iddo
ymadael o'r ardal ers lIawer 0
flynyddoedd yr oedd yn dderbynydd
cyson 0 'Eeo'r Wyddfa' ac fe gotia'r
darllenwyr am ei gyfraniadau
diddorol t'r papur Yr oedd rhagor i
ddod, un yn arbennig iolynu hanes y
tren bach ond ni ehafodd orffen y
gwalth Serch hynny mae lIawer 0'1
ysgrifau wedi au cadw yn ddiogel,
rhal nad ymddangosasant mewn
papur o'r blaen. Cydymdeimlwn a',
frawd Mr O.P Pritchard, Plas isa ae
a'r teulu i gyd.

SYMUD O'R ARDAL- Dymuna eu Ilu
cyfeillion bob bendith I Mr a Mrs
Peter Bolton a'u merch fach Heledd,
, 9 Talybont, ar eu hymadawiad i
Dywyn, Meirlonnydd.

Llongyfarchiadau i Jean Roberts,
Bro Rhyddallt a Diane a Sharon
Thomas ar au IIwyddiant yn yr
Arholiad Ysgrifenedig, Dosbarth
Caernarfon. Gwobrwyir hwy yn y
Gymanfa yn y Bontnewydd. Maent
yn aelodau 0 Ysgol Sui,
Pontrhythallt.
PLAID CYMRU - Ym mhwyllgor mis
Mawrth cafwyd adroddiad gan yr
Ysgrifennydd Aelodaeth bod
cynnydd yn yr aelodaeth a bod
aelodau newydd yn dal i ymuno.
Trefnwyd gweithgareddau ar gyfer y
dyfodol a charff pob aelod nodiad o'r
rhain. Enillwyr Clwb Cant am y mis:
1. Mr Gareth Roberts, 2. Mr Ifan Parry,
3. Mr Emlyn Jones.
BEDYDD - Bore Sui, Mawrth 2, yn y
Capel Mawr, bedyddiwyd lola Wyn,
merch fach Eryl a Valerie Davies,
Rhoslan, Bethel. Gwasanaethwyd
gan y gwelnidog, y Parch W.O.
Roberts
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Cafwyd noson goffi yn
ddiweddar Dechreuwyd trwy
ddefosiwn gan Mrs N. Roberts,
Annedd Wen Anfonwyd cofion at y
chwiorydd oedd yn wael, a
diolchwyd am roddion. Rhoddwyd y
coffi gan Mrs N. Lovatt, Brwynog a
Mrs 0 Llywelyn Pant Afon Bach.
Diolchwvd gan y lIywydd, Mrs N.
Roberts
CYDYMDEIM LAD - Estynnir ein
cvdvmdeirnlad IIwyraf a Mr a Mrs
Richard Bernard, Louise ae Emma,
Pen-y-Lan ar farwolaeth mam Mr
Bernard yn Llundain.

CLWB BLODAU'R GRUG - Cawsom
gyfarfod o'r clwb pnawn dydd lau,
Ebrill 10 yn y Sefydllad Goffa. Y
caoetrvdd oedd y Rheithor, y Parch
Gwynfor Williams. Y gwr gwadd
oedd Mr Stanley Roberts, Hafod
Wen, Glanffynnon, gynt 0 Eryri. Mae
ar el wyhau yma 0 Ode Affrlg, lie
mae'n ysgolfeistr. Croesawyd Mr
Roberts gan y cadeirydd a
darllenwyd penillron gan Mrs Myfi
Roberts i'w groesawu. Gwaith y
Parch W 0 Roberts oedd y penilhon.
Cafwyd hanes yr Affrlg gan Mr
Roberts, - ei gwledydd, el hysgolion
a i bwyd. Hets yw eu prif fwyd
Soniodd am eu gWlsgoedd. Hefyd
eanodd un 0 u caneuon Cafwyd
rhodd gwerthfawr ganddo i'r clwb.
Talwyd diolch iddo gan Miss A
Baines Griffith a Mr Ifor Williams,
Gwelfryn

Rhoddwyd y te gan Mrs Annie
Parry, Bryn eoch Terrace, Mrs Ifor
Wilhams, MISS Buddug Williams,
Glanpadarn, Mrs Ena Jones, Bod Ifor.
Enillwyd y raffl gan Mrs Owen, Is y
Bryn, Tan-y-coed.

YR YSGOL FEITHRIN - Caed taith
feiciau Iwyddiannus iawn, ac mae'r
arian yn dod i law tuag at y mudiad.
Diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Daeth nifer dda ynghyd i'r Ffair
Basg a Thombola a gynhaliwyd yn yr
Ysgol Gynradd a gwnaethpwyd elw
sylweddol. Dymuna'r pwyllgor
ddiolch yn ddiffuant am bob
cyfraniad, cymorth a chefnogeth.
Diolch hefyd I Mrs Eirwen Williams,
Bryn Gro am ei charedigrwydd yn
rhoddi papur i'r Ysgol Feithrin.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen nos Fawrth,
Ebrill 8 gyda Mrs N. Lovatt yn y
gadair. Methodd y wraig wadd fod yn
bresennol ac oherwydd hynny
penderfynwyd cynnal cyfarfod
blynyddol gan adael y sgwrs a'r
arddangosiad coluro gan Mrs Janet
Pritchard hyd yr ail nos Fawrth ym
mis Mai yn yr Ysgol Gynradd.
Y swyddogian am V ddwy f1ynedd

nesaf fydd, Llywydd: Miss Phyllis
Ellis, Is-Iywydd: (i'w benderfynu yn y
cyfarfod ym mis Mai). Ysgrifennydd
Mrs Eirlys Pierce, Is-ysgrifennydd.
Mrs Heulwen Jones. Dwy o'r newydd
i'r pwyllgor presennol: Mrs Margaret
Jones, Mrs Ann Evans. Dosbarthwyr
y Wawr: Mrs Enid Grindvalds a Mrs
Rhian Jones. Gohebydd y Wasg.
Miss Megan Humphreys, mew"
cvdwe un redl ad a'r gohebydd
presennol Cynrychiolydd ,
Aberystwyth. Miss Megan
Humphreys. Gwibdaith haf i Gonwy
ac yna ymlaen i Bias Maenan am
swper 0 gyw iar a sglodion eaeen
slocled a chaffl Cast- oddeutu £350
Enwau i Mrs Eirlys Pierce a Mrs Beth
Ann Williams erbyn Mai 31
CYDYMDEIMLAD - Estynnir cin
cydymdeimlad IIwyraf a Mr a Mrs
Arwel Jones, Dafydd ac Olwen.
Gwen-y-Wawr, yn eu profediqaeth 0
golli tad a thaid annwyl. Mr Richard
Jones, Glasfryn, Llanberis.
GENI - Ganwyd mab bychan, Ynyr
Gruffudd i Mr a Mrs Tegid Roberts.
Arwel, Ponthythallt - brawd i Huw
Tegid. Hefyd, ganwyd mab i Mr a Mrs
Owen Griffith Hawddamor, Iwan,
brawd I Nia Llongyfarchiadau a
dvrnuniadau da r'r ddau deulu.
Y SEINDORF - Ar Fawrth 30, aeth y
Seindorf i gystadlu i Preston Buont
yn llwvddrannus iawn, daethant yn
drydydd allan 0 28 0 fandiau Maent
yn mynd ymlaen yn awr i'r rownd
derfynol genedlaethol a qvnhehr yn
Llundain ar Hydref 4. Goberthrr trefnu
amryw 0 weithgareddau drwv'r haf ,
godi'r arian sydd el angen ar gyf(>r
hyn

Dydd Gwener y Groglith buont yn
Pontins, Southport, ond ni chawsaru
wobr y tro hwn.
LLONGYFARCHIADAU - i Gwyn
Mernon Roberts, Gregynog ar ei
Iwyddiant yn Eisteddfod Sir yr Urdd,
a gynhaliwyd ym Mangor yn
ddiweddar. Daeth Gwyn yn ail yn y
gystadleuaeth 'unawd offeryn pres'
dan 15 oed ..

Llongyfarchiadau i Nigel R.
Thomas ar ennill medal aur, a Bryn C.
Thomas ar gael bathodyn 20 medr
am nofio. Mae Nigel a Bryn yn byw yn
Llys Eiddon.
MARW - Dydd Gwener y Groglith,
wedi gwaeledd hir, yn 76 mlwydd
oed, bu farw Mrs Jane Williams,
Penrhos Bungalow, Llanrug. Bu'r
angladd preifat ddydd Mercher, Ebrlll
9, ym mynwent Macpelah
Gweinyddwyd gan ei gweinidog, y
Parch. W.O. Roberts a chan y Parch
Trefor Lewis, Cefnywaen. Estynnir
ein cydymdeimlad dwysaf a'r teulu
011 yn eu coiled
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Enillydd Croesair Rhif 36:
Gwyneth Jones, Llythyrdy,
Llanberis.

AR ORA WS: 2. Iesu Grist, 8.
Trysor Drud, 9. Do, 10. Law,
12. Mae, 13. Wedi, 15. Came],
17. Dlos, 18. Urdd, 20. Ei, 21.
Efengyl, 22. Uno, 25. Dol, 27.
Dyn, 29. Cof, 31. Dime, 32.
Efelychu, 35. Corn, 36. Festri,
37. Noson.
I LAWR: 1 a 25. Bethlehem
Dref, 3. Er, 4. Sy, 5. Us, 6.
Tudalen, 7. Y Doethion, 8.
Tlawd, 11. Wele, 12. Meddu, 14.
Is, 16. Aur, 19. Ru, 23. Toe, 24.
Cymro, 26. Loes, 27. Di-os, 28.
Nen, 30. Byr, 33. Chi, 34. Un,
35. Co.

ATEBION CROESAIR RHIF
36 (Nadolig 1979)

Cyfrifir y llythrcnnau eanlynol
fel UN llythyren: eh, dd, ff, ng,
11,ph, rh, tho

Anfoner y cynigion fel arfer i:
Myrddin Owen, 32 Stryd Fawr,
Llanberis.

£ 1 0 wobr i'r enillydd.

I LAWR:
1. Arf i godi gwair (7)
2. Cartref y par eyntaf erioed

(4,4)
3. To ystafell (6)
4. Ymuno fel gwr a gwraig (6)
S. Gwr bonheddig o'r wJad (6)
6. Efo (4)
7. Barged (5)
14. "O! . . ., O! ... yr hyfryd
wawr ar led" (3)
15. Os na ! (3)
16. Simsan (8)
19. Mae hwn yn fwy eleni
oherwydd y naid! (7)
21 a 27. Gloyn Byw (3,3,2,3)
23. Erfin (6)
24. Balehder neu ymffrost (5)
25. Hedegog (4)

AR DRAWS:
1. Anghredadun (5)
5. Llafur wedi ei rwymol (5)
8. "Dewi ... " (5)
9. Pum swllt (5)

) O. Yna (5)
11. Math 0 ffidil (5)
12. Cenhedlaeth! (2)
13. Liesol (7)
17. Rhif (3)
18. "Aderyn bach yn canu'n
. . ." (3)
20. Sbone fawr! (4,3)
24. Swn eras ac uehel (2)
26. " ... yr horn" (5)

27. Gweler 21 i lawr
28. Gostyngeiddrwydd (5)
29. Metel gwerthfawr (5)
30. Ymgudctio ncu osgoi (5)
31. Di-waith neu dctiog (5)
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26 1980.

Parcio ceir ar wf#Y Llyn Peris? Pwy
tuesei'n ddigon dewr i gyhoeddi hyn
tua pum mlynedd yn 61? Dyna

-

1
I

-
Parcio ar wely Llyn7

DYDDIADAU I'W COFIO
Mehefin 7 Taith Gerdded Noddedig
Carnifal '80 Llanberis.
Mehefin 22-28: Wythnos Garnifal
Bethel.
Gorffennaf 6-12: Wythnos Garnlfal
Deiniolen
Gorffennaf 12-19: Wythnos Garnifal
Llanberis.

yr Ysgol Feithrin 0 10 hyd 11.30 i
ddathlu yr wythnos Feithrin
Genedlaethol.
15, lau. WAUNFAWR: Ffair Wanwyn
Clwb Gwyrfai. BETHEL: Sefydliad y
Merched. LLANBERI5: Noson Goffi
ac Arwerthiant dan nawdd Mudiad yr
Ysgolion Meithrin yn y Ganolfan am
6.30
19. Llun. LLANBEAIS' Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
20, Mawrth. PENISARWAUN' Clwb
yr Heulwen. YA ARDAL. Cymdeithas
y Bont yn cyfarfod yng Nghaeathro.
21, Mercher. CWM-Y-GLO: Noson
Goffi gyda byrddau 'Moes a Phryn'
am 7 00 yn y Ganolfan. Y noson dan
nawdd Cangen Merched y Wawr.
22, lau. LLANAUG: Coroni Brenhines
y 'Majorettes' yn Ysgol 8rynrefail
23, Gwener, LLANBERIS Te bach yr
Henoed. LLANRUG. Helfa Drysor
Plaid Cymru.
26, Llun LLANBEAIS. Gyrfa Chwist
yn y ganolfan am 730
29, lau. WAUNFAWR: Gwibdaith
flynyddol Clwb Gwyrfal i Ynys Mon.

DVDDIADUR
1, lau, LLANRUG: Noson Goffi
Chwiorydd Capel Mawr.
WAUNFAWA: Sefydliad y Merched
trafodaeth gan ymwelydd
gwi rfoddol.
2. Gwener. PENISAAWAUN' Gyrfa
Chwist yn Neuadd yr Eglwys am 7.30
3, Sadwrn. WAUNFAWR: Cangen
Plaid Cymru - 'Can Calan Mai' yng
Ngwesty Fictoria, Llanberis am 8.00
5, Llun, GWyI Calan Mai'. LLANBERIS.
Gyrfa Chwist dan nawdd St John's yn
y Ganolfan am 7.30.
9, Gwener. LLANBERIS. Te bach yr
Henoed. DEINIOLEN. Noson Goffi
dan nawdd y Seindorf yn Ysgol
Gwaun Gynfi.
10, Sadwrn. LLANBERIS: Disgo
dewis Brenhines Carrufal '80 yn y
Ganolfan. Gwibdaith Cymdeithas
Lenyddol Capeli M.C. i Aberystwyth.
12, Llun. LLANBERIS. Gyrfa Chwist
dan nawdd y Clwb Pel-droed yn y
Ganolfan am 7.30.
13, Mawrth. LLANRUG: Merched y
Wawr - noson yng nqhwmni Miss
Janet Pritchard. BETHEL. Clwb Bro
Rhos yn Festri Bethel yng nghwmni
Mr Frank Ahys Jones, Tregarth.
WAUNFAWR: Bore Agored yn Festri
Capel Croesywaun rhwng 10 ac 11 o'r
gloch I ddathlu Wythnos Wyl
Feithrin.
14, Mercher. BETHEL: Merched y
Wawr. DEINIOLEN: Bore Agored yn



sydd i'w eynnal ar gampws Coleg y
8rlfysgol, Aberystwyth ddydd
Sadwrn 3ydd 0 Fa/: 1980.

Y tim (o'r gwaelod i fyny) - Elaine
Jones, Nia Jones, Eurgain Roberts,
Carys WIlliams a Lynne Jones. Pob
Iwe iddynt yn Abert Llun: John Gwyr
Williams.

Tim pet-droed 5 bob oehr Clwb
leuenctid Llanberis a entllo dd
gystadleuaeth a drefnwyd gan
Gv m derth es Cly bt s u teuenctid
Cymru Be a gynhaliwyd ym Mhl8S
Arthur Llsnqetm yn ddiweddar.

8ydd y genethod yn awr yn mynd
ymlaen i rowndiau terfynol Cvmru

encam
•

dilynydd yr un profiad.
Teimlaf bellach fod angen

gwaed newydd, safbwynt
wahanol, ar y dudalen gan yr
ofnaf mai adlewyrchu fy
niddordebau personol i a
wnaeth yn ddiweddar, a daeth
yr amser pan nad oes fawr ar 61 i
ysgrifennu amdano. Hyderaf yr
ystyrir 'Chwaraeon' gan fy
nilynydd mewn golau gwahanol
na chanolbwyntiwyd arnynt
gennyfi. Hwyrach mai da fyddai
newid yr enw a'i galw'n dudalen
'Hamdden', ond nid fy
mhenderfyniad i fydd hynny.
'Rwy'n gwerthfawrogi'r iaith

a'r ardal drwy'r cyfrwng hwn, ac
edrychaf ymlaen at fy siaJens
newydd, sef ceisio hybu ochr
gymdeitbasol y papur.

Gan mai dyma'r rhifyn olaf o'r
Eco y bydd y cyfrifoldeb am y
dudalen 61 arnaf, hoffwn
ddiolch yn ddiffuant i'm
cyd-weithwyr ac i'r ffyddloniaid
fu'n gohebu a mi dros gyfnod 0
bedair blynedd. Cyfeiriaf yn
arbennig at Dafydd W.
Thomas, Llanrug, Eurwyn
Thomas a LaI Jones 0 Lanberis
a'r Parch Herbert Thomas,
Llannor. Bu eu cyfraniadau
hwy, ac eraill, yn asgwrn cefn i'r
dudalen am wytb rhifyn a
deugain.

Bu'r paratoi misol yn gyfrwng
oriau 0 bleser i mi, a deuthum i
gyfarfod, ac i gyfrif ymhlith fy
nghyfeillion nifer fawr o'r
ardalwyr drwy rinwedd fy
swydd. Gobeithiaf y daw i'rn

•aIr 0

Y,1 gywir iawn,
Alfred Willza1ns.

.yn lawn.
C)'IZ tcrfynu rhaid duieud ston

facb am Morris Hughes. Gumaeth
ryu' ddruig bach )'n .'" chuiarel a
galw),d ef i'r Offis F awr at y
rheolusr, J. Llo_vd Williams, ac Je'i
stopnoyd am amser amhenodol.
Atebodd ,Woms Hughes ef tmy
ddweud ('Trowell )' chwarel a'i
gwYlleb i law, a phla1lllwch goed
gwsbens yrlddi." Ar 0/ ,lfYU,1
flwyddyn heb 'lJ."aichaech yn ei 01ar
y rheolu', a gOfytl a111 watch aJ,

atebiad gafodd oedd "Na, 'rw)i
wedi platlnU gwsberis ynddt. " Yr
UTtmor sydyn dYl1ta lWorris Hughes
yn gofy" "SUI mae et dalit hi am
ddod Yl1lQ i'u.' hell1hw?" A'r aleb
Ju, "Dechreua bore Llun. JJ

aun, }' cae, 'rwV'tl medduil oedd tu
61 i'r ('ltll band yn rhedeg i lauir at
afon a'r cuipan yw Uti ai'r Alves
neu'r Dargie. 1\'id oedd 'training
sessions' )'T adeg honno fel heddiw
ond pob un yn guieithio yn galcd 0
fore Llun hyd hanner dydd Saduim
a throi allan i chusaraeyn y pnaum i
ddwyn clod i'r ardal at mae gennyf
barcn maun iddynt, Carum gael
gwybod dru~vEco'r Wyddfa a 'ivyf

A ncel,
Brynsiencyn J

Ynvs Allot1.~

Ffiin: Brynsiencyn 397.
ArZrl'lvyLOlygydd,

Ytt rhifyn Ebrill 0 Eco'r
Wyddfa)' mae llun 0 dim pel-droed
ar dudalen gefn, a gofYl11lir am
wybodaech )Jrlglyn a'r llun. Credaj
mal 1;111 pil-droed Clun-y-bont )''It'.
IUa',. fl uiyd dyn 1929. TIn1
ardderchog oedd a phe bai ar gael
heddiu: b u a sal y n gwneud
cylchoedd 0 guimpas tim Bangor.
B12rl1 innau yn chwarae yn eu
herbyn fLvdaBrynsiencyn H otspurs.
'Rwy'n medduil y gallaf enun )'
cwbl ond dau. lW"ae'rrhai canlynol
uiedi mana: Morris Hughes (o'r
Bryn) yn sefyll d'r cyweL ar el
ysgwydd ac wrth et ochr Guto
Evans. Yr ochr arall Owen Jotzes a
Die Betws. Y golgeidwad oedd
A rlhur Rees a gyfarfu d damwain
angheuolYln lvfhe71treBerw, M07l a
John Fjiar. Mae'rrhai canlynolyn
fyw i lni wybod sef Wil SalII yn
Neiniolen, Willie Wynym Mechel,
Die Owen yn Llanberis, Bob
Hughes, Lla1tberis. Y sawl Sy'11dal
y cwpan yw Now Cali fel yr
adwaenid ef yn y Chwarel a Del
ond 1lidwyf yrt sicr lie mae'n byw yn

-TIM CLWT V BONT 1929

Ch E Cyf Colli 08 VE Pt
Caernarfon 26 16 7 3 82 26 39
Llanberis 24 16 6 2 83 21 38
Mt. Rangers 26 15 3 8 62 39 33
C'fon Utd 24 13 5 6 58 46 31
Llanrug 24 13 4 7 60 41 30
Pwllheli 23 12 5 6 59 38 29

Mae tymor siomedig iawn yn
dirwyn i ben i Lanrug. Am y
tro cyntaf ers dau dymor ni
fydd unrhyw dlws yn dod i
Gae Eithin Duon. Yn ystod y
mis diwethaf collodd Llanrug
eu hunig sianwlo dlws ar 61eu
curo gan Hirael yn ail rownd
Cwpan Alves - a hynny ar 61
amser ychwanegol yn yr
ail-chwarae. Diflas oedd eu
gemau cynghrair hefyd, gan
chwarae gemau cyfartal yn
erbyn Hirael a Bangor
Athletic, ond daeth Ilygedyn 0
oleuni y Sadwrn diwethaf
wedi iddynt guro
Porthmadog 0 7 g61 i 2 ar eu
maes eu hunain. (Hefin
Pritchard yn sgorio tair). Er
hyn, gall Llanrug benderfynu i
ble mae'r bencampwriaeth yn
mynd y tymor hwn,
oherwydd rhaid chwarae
Llanberis yn eu gem olaf o'r
tymor, a bydd yn rheidrwydd
ar Lanberis ennill y gem
honno, neu ail dim
Caernarfon fydd yn ennill y
bencampwriaeth.

Mis caled yn banes y Clwb -
bu'n rhaid chwarae bron dair
gem yr wythnos ar gyfartaledd.
Ni chollwyd ond un yn y
gynghrair, yn erbyn Bethesda, a
llithrodd dau bwynt gwerthfawr
o'u gafael. Er hynny, nid oes
arnynt eisiau ond dau bwynt i
sicrhau'r bencampwriaeth, ac y
mae dwy gem ar 61ganddynt. Os
daw'r pwyntiau hyn yn erbyn
Bangor Athletic ar Ebrill 29 yna
ni fydd canlyniad eu gem olaf yn
erbyn Llanrug ar Mai 5 0
unrhyw ddylanwad ar eu ffawd.

Anafwyd Ieuan Evans yn y
gem yn erbyn Mountain
Rangers ac fe'i dygwyd i'r
ysbyty j gael triniaeth i'w ben.
Da deall na ddaeth nam difriol
iddo, ond ni fydd yn chwarae am
weddiJl y tymor.

Ar Mai 1chwaraeir yn erbyn
Caernarfon Utd. ar gae Llanrug
yn rownd gynderfynol y Cwpan
Alves, a bydd yn rhaid chwarae
unwaith eto yn erbyn Fflint ar
gae Conwy i benderfynu pwy
fydd yn mynd ymJaen i rownd
dcrfynoJ Cwpan J.W. Lees.

TABL Y GYNGHRAIR

LLANRUGLLANBERIS
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