
RALI'R SIANEL
GYMRAEG

yn yr hen Goleg
Aberystwyth am 2 o'r
gloch.
Sadwrn, MEHEFIN 28
Ceir Arton i ymgynnull
ym maes par c i0P e b Ii g,
Caernarfon am 10.30 am.

Cyfarfod a cheir Clwyd
yng ngholeg Meirionnydd
Doigellau am 12.15.
pewch yn IIu.Dewch a'ch
baneri.Manylion pellach,

Waunfawr 421.

Bu Parti Can Actol yr Ysgol yn
cystadlu yn Eisteddfod
GenedJaethol yr Urdd ym Mro
Colwyn 'Roedd naw 0 bartion yn
y Gystadleuaeth, a daeth Parti
Ysgol Gwaun Gynfi yn gyntaf,
Parti Ysgol Elfod, Abergele yn all,
a Pharti Ysgol LJanfair Caereiruon
yn drydydd. Llongyfarchwn y
Parti ar eu camp yn ennill y
Cwpan am yr ail dro. 'Roedd niter
mawr 0 bobl wedi dod at yr Ysgol
i ddisgwyl y Parti adre'n 01,
gydag aelodau 0 Seindorf
Deiniolen yn estyn eu croeso
hwythau.

Hyfforddwyd y parti gan un 0
athrawon yr Ysgol, Mrs K.M
Will i am s,C aern a rf 0 n a' r
cyfeilydd oedd Miss Annette
Bryn Roberts, Oinorwig.

Oyma farn y Beirniaid.
Cynhyrchiad celfydd o'r dechrau i'r

diwedd. Y cyfeiliant yn arbennig.
Perfformiad caboledig. Hoffem yn
fawr V modd V defnyddid y IIwyfan;
symudiadau proffesiynol. Cynllun y

stori'n ddiddorol a'r c an u 'r
ardderchog. Y dillad yn lIiwgar ac yn
drwsiadus. Y dywysoges a'r wrach
yn dda iawn a phob cymeriad arall
ran hynny Gafaelgar iawn. Ar y
IIwyfan, celfyddyd, y cynhyrchu yn
rhagori eto Can Actol gyflawn.

GWAUN GYNFI'N LLWYDDO ETO

Llongyfarchiadau i W.J.
Williams, 38 Rhydfadog,
Deiniolen ar gael ei
ddewis i gynrychioli ei
wlad fel dyfarnwr gemau
snwcer rh vnqwladol,
sydd j'w cynnal ym
Mhrestatyn fis Hydref
nesaf. Mae W.J. yn aelod
ffyddlon o 'r clwb a
dymunwn y gorau iddo
yn ystod y gystadleuaeth
bwysig yno.

W.J. I GYNRYCHIOLI CYMRU
•

---- - --

I feysydd y cyni;
Caer uniaith; cawr a'i ynni
Yn rho nerth j'n henfro ni

Tony Elliott •

Daw hwn a chwa'r dadeni 4

- yn fisol

---

Yn wyneb her estroniaith;
- yn wyneb

Edwino ein mamiaith;
Gwelwn yn hwn yr heniaith
Yn lIawn hwyl mewn gwyl a

gwaith.

~

Fel y gwelwch o'r prif bennawd mae'r Eco'n hanner cant 4

oed y mis yma. Oyma ddau engfyn gan Tony Elliott i 4

gofio'r achlysur. :

PEN-BLWVDD
--

Dyma lun 0 Dewi Wyn Jones, mab Mr a Mrs Gwynfor Jones,
Cenarth, Bethel sy'n bysgotwr go arbennig. Enillodd darian hardd a
gwobr 0 bum punt mewn cystadleuaeth bysgota a gynhaliwyd yo
ddiweddar ar lyo Brenig. Trefnwyd yr ornest gao Gymdeithas
Pysgota Bruhyll ac Eog Cymru ar gyfer rhai dao anfantais corfforol.
Cyflwynwyd y darian i'r gymdeithas gan Ganolfan yr Orsedd,
Llandudno, Roedd ymgeiswyr 0 bob cwr 0 Gymru yoo. Pysgota
mewn cwch oeddynt a chafwyd hwyl iawn gyda phob un yn dod a
pbysgodyn i'w rwyd. Llwyddodd Dewi i ddal tri brithyll yr enfys -
cyfanswm 0 bedwar pwys a hanner.
o ganlyniad i'w lwyddiant mae brif ble er Dewi. Enillodd y

Dewi w e d i ei ddewis i wobr gyntaf y llynedd mewn
gynrychioli Cymru yn yr ornest gornest ar lyn Alaw, ynys Mon.
ryngwladol a gynhelir ar lyn Mae'n aelod 0 S.G.LL. a chlwb
Brenig y tyrnor nesa. pvsgota Ferodo ble mae Mr Jones

Mae Dewi, sy'n 12 oed yn yn gweithio.
dioddef 0 Spina Bifida ac mae'n Mae wrrh ei fodd befyd gyda
ddiffrwyth o'i ganol i lawr. Ond drafftiau; ef yw'r ail-orau yn ci
gall symud 0 gwmpas mewn ysgol - sef Ysgol y Gogarth,
cadair olwyn. Llandudno am chv...·arac'r gem.

Tad Dewi, Mr Gwynfor Jones, Ein dyrnuniadau gorau iddo.
sydd ei hun yn bysgotwr brwd, a Edryehwn ymlaen at y cyfle 0
ddechreuodd y diddordeb mewn gael eofnodi rhagor 0 hanes
pysgota yn ei fab tua phedair 11\v y d d ian n a u Dew i y n g
blynedd yn 01. Erbyn hyn, dyma ngholofau'r Eeo.
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PYSGOTWR 0 FRI
DEWI I GYNRYCHIOLI CYMRU
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TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ff8n 202

GENETHODPONTRHYTHALLT
Ceisiaf roddi rhestr enwau
Plant Pontrhytballt yn ddi-stwr;
Katie Davies, Lizzi Baeten,
Betty Williams, Glan y dwr,
Miss Diana Whiteside hefyd
Amy, Eirlys, Katie Wynne,
Oilys Thomas 0 Goleufryn,
Buddug Uwydwen, Graianfryn.
Enid Whiteside, Hedsor Villa,
Gwyneth Thomas a Mair Lloyd,
Mair Christiana, Annie Ceinwen,
Evelyn, Mary ysgafo droed;
Megan Roberts, Meinir Thomas,
Mary Grace, Llys lolen fry;
Annie Roberts, Megan, Eirwen,
Mair Green siwr, a Mair Pandy.
Os gadewais rywun allan
Heb ei enwi yma i lawr,
'Rwy'n byderu y gwnewch faddau
I m..i am y camwedd mawr;
Gan fy mod yn gyfaill dieithr
Yo eicb ardal, pie 'rych byw,
ODd byderaf cewch flynyddoedd
a dan heuJwen bur ein Duw.
Rydych heddiw megis blodau
Yn datblygu gyda'r wawr,
Hyd y pe.ntref, hyd y dolydd
Dyma waith y Garddwr mawr;
Boed iDduw y Garddwr Hwnnw
Eich be.ndithio bob yn un
Gyda'r Fendith angenrheidiol
Sydd i'w gael at gadw Oyn.

0.,\11. Hughes
Yr eidd()ch yn gywlr,

Mary Ou'en
(Pnlchard gynl)

Annwyl Olygydd,
Byddaf yn cael llauier 0

fwynho,d wrth ddarllen eich papur,
ac yn cael pleser yn ami 0 weld hen
luniau a hanesum sy'n dod ag
atgofum hapus i mi o'r amser pan
oeddwn yn byw y m
Mhontrhythallt. Byddaf yn an/on
Eco'r Wyddfa i'm chwaer yn
Surrey, a bydd hithau yn teimlo'n
llawer agosacb i'w hen gartref ar 6l
ei ddarllen.

Wrth weld llun Owen Hughes
gyda'r patti Can Actol 0 Gapel
Bryngwyn yn y rhaJyn duuethaf,
teimlais y byddai'r penillion hyn 0
ddiddordeb i rai o'r darllenwyr.
Mae'r penillion yn Jy meddiant yn
llawysgrif Owen M. Hughes, ac
wedi eu hysgrifennu. yn 1929.

Y Fflat,
Marino,

Ffordd y Gogledd,
Caemarfon,

GENOO
PONTRHYTHALL T

Annwyl Olygydd,
Fel cyn-ddisgybl Ysgo/ Brvnreisi!
cryn siom oedd imi ddarllen eu
cylchgarwn 'Yr Etai/'.
Hoffwn wybod a ydyw'n dal yn

wir mai Ysgol Uwchradd yn y Fro
Gymraeg, gyda disgyblion
Cymraeg yn wir yn y mwyafrif,
yw hon. Mae'n ymddangos ; mi,
yn anffodus, fod y 'Ilanw estron'
wedi Ilwyddo o'r diwedd i todd;
ein bro.
Mae'n bechod i mi orfod

cyfaddef tod cylchgronau Ilawer
o ysgolion y de yn Ilawer gwell,
mor bell ag y mae cynnwys yr
iaith Gymraeg yn y cwestiwn.
Felly, deffrowch, da chi, cyn

iddi fynd yn rhy hwyr.
G. W. Roberts

15Maes Padarn
Llanberis

V LLANW
ESTRON

Yr Adran Gerdd
Ysgol Gyfun Rhydfelen

Pontypndd
.\.1organnu·g Gatlol

AnnwylOlygydd,

Mae Merthyr TudJul yn
dathlu mil a hanner 0 flynyddoedd
ei bodolaeth eleni, ac mae Ysgol
Rhydfelen am gyfrannu at yr
achlysur drwy gynnal perfformiad
llawn o'r opera Blodwen gan
Joseph P any - un 0feibion y dref,

Nid yw'r un perfformiad
cerddorol yn bosibl heb gopiau.
Apel yw hwn felly at unrhyui un a
fyddai'n fodlon benthyg copi 0
Blodwen (Hen N odiant neu
Sol-ffa) i Ysgol Rhydfelen i
gysylltu. a "li. Perchir pob
benthyciad.

Diolch yn fawr am eich
cyduieithrediad,

Dulais Rhys

EISIAU BEN:rHYG
BLODWEN

Erbyn Medi, 1980 -
Athrawes i Ysgol
Feithri n Llanru g.

Cysyllter a'r
ysgrifenyddes, Rhian
Jones, 3 Minffordd,

Llanrug.

YN EISIAU

• •yn gyw,r lawn,
(Mrs) Catherine E. Roberts,

(Betty Jones gynt)

Annwyl Olygydd,
Dyma fi yn anfon enwau y

genethod sydd ar y tudalen canol
o Eco'r Wyddfa.. Ilun 0 gan actol
Suo Gsn. O'r chwith (Thomas LI.
Owen), Olive Green, Katherine
Owen, Nora Davies, Betty Jones
(y fi, braidd yn gymylog wedi
symud mae'n burdebyg) nid wyf
yn cofio enw'r bumed, Jennie V.
Jones, Philys Green, Myfanwy
Williams, Nellie Parry? (ddim yn
siwr), Buddug Jones, Audrey
Pepper, (Mr Owen Hughes?)

Rwyf fi yn byw yn Lloegr ers
1938.Mae gennyf tun 0 gan actol
y morwyr, a dosbarth 'violins'
hefyd, ond dan ofal Mr Thomas,
Llewelyn Owen. Roeddym yn
cael gwers; yn ysgol bach
Cwm-y-glo am chwe cheiniog. Fe
wn fod Jennie Vaughan (Jones
gynt) yn byw yng Nghaernarfon.
Gelwais yn ei chartref pan oedd
yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaernarfon. Cefais i e'r gwr
groeso mawr ganddi. Hefyd mi
wn fod Myfanwy (Williams gynt)
yn byw ym Mhrestatyn, byddaf
yn cael sgwrs a hithau hefyd pan
fyddaf yn ymweld a fy nhad sydd
wedi mynd i Brestatyn i fyw ar 61
ymddeolo Bebington ar y Wirral.
Wn i ddim am hynt a helynt yr un
o'r genethod eraill yn y Ilun, er
imi gredu fod Buddug (Jones
gynt) oedd yn ferch i'r ysgolfeistr
wedi mynd i America i fyw ar 61
prio di.

Gwelaf 0 dan newyddion
Cwm-v-qto y newydd prudd am
farwolaeth Gwilym Evans. Cofiaf
amdano fel cymeriad annwyl, a'i
hiwmor iach. Fe fum yn canu
gydag ef mewn pedwarawd yn yr
eglwys ar Nos Galan - dyma'r
pedwar - Mrs Captain Higgins
(oedd fy ysgolfeistres yn ysgol y
babanod), Mr Llewelyn Hughes,
Gwilym Evans aminnau. Rwyfyn
anfon fy nghydymdeimlad
dwysaf ag A/ed, oedd yn yr ysgol
yr un amser a mi. Byddaf yn
edrych ymlaen at Eco'r Wyddfa
bob mis, mae'n dod ag atgofion
hapus, crio a chwerthin bob yn
ail, wrth ddarllen hanes hen
gyfei/lion. Diolch yn fawr am
gylchgrawn mor ddiddorol.

Yr eiddoch,

7 Oxley Links Road,
Oxley,

Wolverhampto n,
WV106TJ.

t' •
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Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar
28.~WST

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

erbyn 20 AWST
os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

Gal YGYOO NEWYOOION
CYFFREOINOl: Twrog Jones, 23
Glanffynnon. LlanrUg (C'fon 4051)
GOLYGYOO ERTHYGLAU:
Oafydd Whitesidel Thornas.. Bron] y
Nant, Pontrhythallt, Uanrug,

(Caernarfon 3515).
Gal YGYOO NEWYDOION: Tony
Elliott, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun.
TREFNYDO ~EWYOOION
YSGOLION: Iwan Lloyd Williams,
Bryn Idris. Llanberis (Llanberis 515).
OYDDIAOUR Y MIS: Miss Jane
Morris Blodwel, 061Elidir, Llanberis
(tlanbens 220)
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry,
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321).
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanruq (C'fon 4669).
TREFNYOO HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYOO GWERTHIANT: Ian
Pierce, Swyn-yr-Awel. Llanrug (C'fon
3776).
TRVSORYOO: Gwyn Oliver Jones. 58
Pentre Hel en, Del ru01en.
TREFNVOD GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans. Lloe. Llanrug (C'fon
3227).
GOHEBWYR PENTREFI: Dvrna'r bobl
i gysylltu a nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL: Gerarnt Elis. Sycharth
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAll: D.G. Ellis. Gweledfa,
Brynrefall (Padarn 223)
CEUNANT: Itan Parry, Morwel
(Waunfawr 321 )
CWM-Y-GlO: Oafydd Price, Ty Capel
(Llanberls 550)
OEINIOlEN: Meirlon Jones,
MInaton. Clwt-y-bont (Llanberis 452)
OINORWlG: O.R. Williams, 2 Bro
Elidir (Llanberts 671)
llANBERIS: Mrs SiAn Thomas,
Foelas. Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERtS: T.J. Roberts, Llys Awel
LLANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Leslie Larsen,
Llygad yr Haul (Llanberis 533)
TAN - V -C0 ED: Miss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
IWaunfawr 355)
TR EFNYOO PL YGU: Gwyndaf
Hughes, 20 GlanHynnon, Llanrug.
TREFNYOO BUSNES: Goronwy
Hughes, Eithlnog, 14 Afon Rhos,
Llanrug.

Gwyliau hapus i bawb.

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithes Gelfyddydau

Gogledd Cymru

Argreffwyd gen WasgGwynedd
Cibyn, Csernerton

RHIF 50
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VR HEN FARCHNAD, STRVD V PALAS
CAERNARFON (Ffon: 5262)

EURIG WYN
Am fwy 0 fanylion a samplau cysyllter ag:

Clwb Rygbi/Tun Peldroed/Cymdeithas
Grwp Pop/Clwb Gwerin/Papur Bro
Siop/Busnes/Swyddfa, etc. etc

Bathodynau
Crwn ar
gyfer ...

GWASANAETH
NEWYDD
YNG
NGHAERNARFON

Sgwar
Llanrug
Caernarfon 2790

Dewis hael
o fwydydd, lIysiau

a diodvdd

•.&,

STORFA

SlOP GARDIAU YN
YR YSGOL

Dewch ar frys i siop
gardiau Cymraeg, Ysgol

I Gynradd Llanrug. Mae'r
SlOP, sydd newydd agor,
yn gwerthu pob math 0
gardiau c v f a r c h r o n
Cymraeg - addas at bob
achlysur. 8ydd y siop ar
agor ir cyhoedd bob
pnawn Llun a lau 0 3.00
hyd 3.30 tan ddrwedd y
tymor.

Yn ystod y Cyfarfod derbyniwyd
ymddiswyddiad Mr R. Williams, Tan
y Fron. Dyma golled fawr law" inni fel
pwyllgor, ond ar ran y pwyllgor a gaf
fl ddiolch i Mr Williams am y gwaith a
wnaeth yn y Pwyllgor. 'Roedd ar y
pwyllgor ers dechrau'r Ganolfan.
Diolch am yr hyn a wnaethoch Mr
Williams.

Carwn hefyd ddiolch i Mr Owen
Richard Williams, 2 Bro Elidir a Mrs
Katie Lloyd Hughes am arehwilio'r
lIyfrau a'u cael yn gywir.

Yn lie Mr R. Williams fe etholwyd
Mrs Rita Woods Fron Heulog yn
aelod o'r pwyllgor. Croeso cynnes
iawn i chwi i'n plith.

Hyd yma nid oes mantolen snwcer
wedi dod i law felly ni allaf roi'r
manylion i chwi. Pan dderbyniwn hi
fe tydd copi i'w weld yn yr addoldai.
Ar ran y pwyllgor a'r swyddogion a

gat fi ddiolch i bawb a wnaeth
rywbeth bach neu tawr tuag at
Iwyddiant y ganolfan yn ystod y
flwyddyn a aeth heibio.

Marian Evans (trysoryddj

DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs M.J.
Roberts, Islwyn, a Mr a Mrs John
Roberts, 3 Maes Eillen, ddiolch 0
galon i berthnasau, cymdogion a
ffrindiau am y cydymdeimlad a'r
caredigrwydd a'r cardiau a'r
lIythyrau a dderbyniwyd ganddynt
yn ystod eu profedigaeth yn
ddiweddar.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL
UNOEBOL - Dydd Sadwrn, Mehefin 7
aeth aelodau'r Gymdeithas r eu
gwibdaith flynyddol i Southport a
Lerpwl. Mwynhawyd y daith yn fawr.
Diolchir i'r swyddogion am drefnu'r
trip. Trefnwyd y daith gan Mr Gwilym
L Williams, Deiniolen Motors a Mrs
Megan P. Morris, Ysgrifennydd, a
Mrs Dilys Williams, Trysorydd.
CYMOEITHAS Y BEIBLAU - Cangen
Deiniolen a'r Cylch, Dan nawdd yr
uchod, nos Wener, Mehefin 13,
cymerodd aelodau a phlant eglwysi
St Mair Sardis, a Dinorwiq ran mewn
taith gerdded ae encil ddistaw yn
Eglwys St Mair. Noddwyd y rhai a
gymerodd ran, ae ~i'relw ariannol
tuag at y gost 0 argraffu Beibl
Cymraeg ym 1988
MARW - Mehetin 17 yn 60 mlwydd
oed bu farw Mr Abram P Morris,
Tanybwleh. Cymeriad hoffus. 8ydd
chwithdod ar ei 01 yn yr ardal
Cydymdeimlir A Mr a Mrs Andrew
Griffith, Tanybwlch, Mrs Megan P
Morris, Mtnffordd. Mr a Mrs J,E,
Morris, Clwtybont a Mr Goronwy
Morris, Clwtybont, Mrs Gwladys
Evans, Allt-y-foel, chwiorydd a
brodyr. Hefyd y cysylltiadau teuluol
yn eu profedigaeth
CAN 0 L FAN
IEUENCTID GYMDEITHASOL - Ar
Fal 15 elem cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol or uchod, gyda Mr
Richard Parry, Swyddog leuenctrd
Gwynedd yn bresennol.

Cafwyd mantolen lewyrchus iawn
yn dangos fod £368.10 mewn lIaw yn
y bane ar Ebrill 30 Mae copi o'r
tantolen i'w gweld yn y capeli neu yn
yr eglwys, Drwy'r fantolen fe welwch
I ni fel pwyllgor wario y Ilynedd
£59.75. Tuag at baent i beintlo yr
ysgol aeth £59.65 Carwn, ar ran y
pwyllgor, ddiolch 0 galon i Mr G.
Pritchard, Pen Dyffryn, yn y lie cyntaf
am iddo gael y paent mor rhad inni,
ae yn ail am ei waith arbennig. Fe fu 0
gymorth mawr iawn i ni fel pwyllgor
a mwy na hyn mae Mr Pritchard wedi
addo cymorth inni eto fel y bydd
angen. Diolch yn fawr Mr Pritchard,
Ar y cyfan er mal ychydlg a ddaeth

l'r Cyfarfod Blynyddol, cafwyd
eyfarfod adeiladol a IIwyddiannus.
Diolch I bawb aedd yn bresennol.
Estynnaf ty niolch i'r ddau swyddog
arall a fu yn cydweithio efo fi ar hyd y
flwyddyn set Mrs H Mary Roberts
ysgrifennydd, a Mr David LI. Hughes,
Ilywydd, a hefyd Iaelodau'r pwyllgor.

DINORWIG

•

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da

Trafodir busnes yn gwbl breifat a chyfrinachol

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

£1.00 Oi-enw, Prestatyn
£1. Teulu'r ddiweddar May
Davies, Stryd Siarlot.
£2, Mr a Mrs Roberts, 48
Rhydfadog.
£2: Mr a Mrs C.E. Lovell, Nant
Peris.
£2.00 Mrs M.J. Roberts, Islwyn,
Dinorwig

Diolch j'r canlynol am eu
rhoddion hael tuag at gostau'r
Eco:
£1.00 - Miss Priscie Roberts,
Glanrhydfadog, Deiniolcn
£1.00 - Mrs Katie Jones, Swn yr
Afon, Deiniolen
£1.00 - Mrs Nesta Jones, 2
Llys-y-gwynt, Penisarwaun.
Dylan Owen, Bethel - £1

CYFRANIAD I ECO'R WYDDFA

PALMANT A MAES
PARCI'O YN LLANRUG
Dywedodd Syrfewr Sir
Gwynedd, Mr H.E. Davies mewn
Ilythyr at y Cynghorydd Pat
Larsen ei fod yn gobeithio
cynnwys y gwaith 0 adeiladu
palmant 0 sgwar Llanrug hyd at
stad Nant-y-glyn yn y rhaglen 0
welliannau ar gyfer y flwyddyn
ariannol nesaf. Dibynna hvn.
wrth gwrs, ar b a mor
Iwyddiannus y bydd y
cyd-drafodaethau tiro
Dywedwyd hetyd bod y Sir yn

adolygu'r cynlluniau ar gyfer
darparu palmant ar hyd y
gweddill 0 Ffordd yr Orsaf.

Deallwn y bydd y Syrfewr
mewn cysylltiad a Chyngor
Bwrdeistref Arfon "vn edrych i
mewn l'r posibilrwydd 0 gael
maes parcio yn y pentref".

Llywydd Undeb yr Annibynwyr am
1980 tydd y Parchedlg Edwin Pryce
Jones, M.A., Uwyncelyn, Aberaeron.
8rawd yw i'r dlweddar 8archedig
Irion Gwyn Jones, B.A., Boncath ac i
Mrs Cassie Owen, Wyddfyd Llanberis
a Mrs Rowena Lloyd, Derlwyn,
Cyffordd Llandudno.

Rhoddodd ei araith agoriadol nos
Fercher, 18 Mehefin yng Nghyfarfod
Blynyddol Undeb yr Annibynwyr ym
Methesda, Y Tymbl. 'Roedd y capel
yn orlawn a chododd y gynulleidfa ar
y diwedd i'w gymeradwyo. Cafodd ei
addysg yn Ysgol Dolbadarn, Ysgol
Brynrefail, Coleg 8ala-Bangor,
Prifysgolion Bangor a Rhydychen.
Cyhoeddwyd ei ararth. 'Her yr
Athrawiaethau', gan Wasg John
Penry, 11Heol Sant Helen, Abertawe

DYN LLEOL YN
LLYWYDD
UNDEB

Ac eto, ar yr un thema, fel petae:
'(Hwnna ydi'r ceunant mawr
oeddecb chi'n son amdano",
Mae'n amlwg fod yr ymgeisydd
nesa yn ddarllenwr cyson o'r
Eco:
tt Tybed at hwn yw'r gwr
cachgiaidd a ysgrifennodd i golofn
chwaraeon yr Eco'n ddiuieddar?
Ond yr un a ddyfernir yn orau y
tro hwn yw'r ddeialog bach yma:
•Un teithiu» yn dweud "Cheek
'te" .
=t« WIT," meddat'r usu, (CDwy."

Gobeithio y daw'r yrngcisydd
llwyddiannus i gysylltiad a ni'n
fuan.

Diolch yn fawr i Gareth
Roberts 0 Lanrug, sy'n ddisgybJ
yn y chweched dosbarth yn ysgol
Brynrefail am lunio'r cartwn.
Cewch gyfle arall iedmygu dawn
Gareth yn y maes yma ar
dudalen y rhifyn hwn.

'Rydych yn cofio'r cartwn o'r
dyn yn dangos ei ben 01 ar ochr
lein bach yr Wyddfa yn ein rhifyn'
diwethaf. Eich gwaith chi oedd
dyfalu beth fyddai sylw teithwyr
y tren. Hynny ydi, rhyw fath 0
sylw dan-din, os liciwch chi!

Rhoddodd nifer ohonoch
eiriau reit ddiddorol, a dweud y
lleiaf, yng ngenau'r teithwyr.
Dim rhyfedd yn wir fod rhai
ohonoch heb ddatgelu eich
enwau priodol! Ond diolch i chi
am yrnuno yn yr hwyl.

Y cynnig gorau imi ei glywed
oedd "Pwff-pwff", ond nid oedd
hyn, chwedl pob beirniad
eisteddfodol, yn ateb gofynion y
gystadleuaeth. Y teithwyr , ac nid
y tren, oedd i fod i lefaru.

Dyrna rai o'r cynigion:
"Neidiuxk allan hogia, mae'r
mynydd yn hollti!'

,
CYSTADLEUAETH

MIS MEHEFIN
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Bwydydd, Melysion,
Teganau a Diodydd

Y FEUNHEU 670237

WIL
a

VAL GUY
TREFLVN
STORES
BETHEL

1 Beic Merch 3 ger
1 Beic Merch
1 Racer i ddyn
2 Feic i Eneth 7-10 oed
1 Beic i Fachgen 8-' 0 oed
Tin Calor Gas symudol
- Ffon Portdinorwig 670861

AR WERTH

LLANRUG
Er nad oedd Llanrug yn dathlu

unrhyw fuddugoliaeth y tyrnor
hwn, eto'i gyd yr oedd cryn waith
cyflwyuno tlysau yn eu Cinio
Blynyddol hwythau a
gynhaliwyd ar Fehefin 14 yng
Ngwesty Victoria, Llanberis.

Uchafbwynt y noson oedd
cyflwyno oriawr i Mr Bob
Thomas ar iddo wasanaethu'r
Clwb am ddeng mlynedd fel
Cadeirydd - y swyddog hwyaf ei
wasanaeth yn y CJwb. Am iddo
gy fl awn iSm 1y ned d f e 1
trysorydd, anrhegwyd Mr John
Ellis a thlws. Ar ran y
chwaraewyr, cyflwynwyd tlws yr
un i Peter Roberts a Vernon

PEL-DROED
LLANBERIS

Cynhaliwyd Cinio Blynyddol y
Clwb yng Nghwesty Dolbadarn
ar Fehefin 14_ Llongyfarchwyd y
tim gan y Llywydd, Mr I. Ellis
Jones a chyflwynodd dlws j bob
un o'r chwaraewyr i gofio am
dymor mor llwydcliannus yn
ennill cystadleuaeth Cynghrair
Caernarfon a'r Cylch, a hefyd
Gwpan J.W. Lees, Gogledd
Cymru. Iwan Evans a enillodd y
tlws 'Chwaraewr y Flwyddyn', ac
fe'i cyflwynwyd gan Mr Eric
Roberts, Ysgrifennydd y
Gynghrair.
Newydd da i bawb oedd deall

fod Gwilym Williams am barhau
yn ei swydd fel Rheolwr y Clwb
am dymor 1980-81, a bod y rhan
fwyaf o'r chwaraewyr yn
ailarwyddo, ynghyd a rhai
wynebau newydd.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
clwb yn ystod y mis nesaf', ac y
mae croeso i bawb ddod yno.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i'r
holl gefnogwyr ac i unrhyw un
arall a wnaeth ei ran i helpu'r
Clwb yn ystod y tyrnor diwethaf.

Ffon: V FELINHELI 670124

Lloyd, y cyd-reolwyr am y tymor
diwetbaf. 'Roedd un chwaraewr
arall i dderbyn tlws hefyd, sef
Hugh Hughes, sydd wedi bod
gyda'r Clwb am bum mlynedd.
Yn anffodus, ni allai fod yn
bresennol y noson honno.

Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Clwb, nos Fawrth, Gorffennaf 1
yn y Sefydliad Coffa, Llanrug.
Gwneir apel am i unrhyw un sydd
a diddorded yng
ngweithgareddau'r Clwb ifod yn
bresennol.

Bydd taith gerdded noddedig
tuag at y Clwb Pel-droed yn caeI
ei chynnal ar Orffennaf 5.
Unrhyw un sy'n fodlon cerdded,
cysy llrer a D. Whiteside
Thomas, Bron y Nant, Llanrug
neu unrhyw aelod o'r Pwyllgor.

yn ystod tymor y 9 aeaf yng
nghynghrair Bangor a'r Cylch
Gweler chwech ohonynt yn y darlun
a'r rhai oedd yn absennol oedd Barry
Thomas, Dennis Thomas, Barry
Davies, Malcome Davies ac Ian
Williams.

Yn sefyll yn y lIun: Elfed Williams,
Kelvin Lewis, Euryn Owen, Adrian
Evans, Kevin Jones, Gwyndaf Jones,
Dilwyn Jones.

gyda'r seddau a'r pres yn disgleirio
ae arogl gl8n a ffres yno.
DI01CH - Dymuna Manon a Dafydd
Morris, Gorffwysfa, 9 View Terrace
ddiolch i'w perthnasau, ffrindiau a
chymdogion am yr anrhegion, arian
a chardiau a dderbyniwyd ganddynt
ar enedigaeth eu mab LIYr.
LLONGYFARCHIADAU - 1 aelodau
tim snwcer ieuenctid Deiniolen a
enillodd bencampwriaeth yr ail adran

I
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GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'I FAB

IOLE

Bwthyn, Caernarfon; hefyd diolch yn
fawr iawn i'r meddygon i gyd, a'r staff
am eu gofal ohono.

Diolch yn arbennig iawn i'w
weinidog, y Parch Trefor Lewis am ei
garedigrwydd diflino. Diolch yn fawr
iawn i bawb.
SWYDD NEWYDD -
Llongyfarchiadau i Mr Gwyn Parry,
Bro Dawel, ar gael ai banodi yn
Bennaeth Adran Addysg Grefyddol
yn Ysgol Aberconwy, Conwy. Bydd
yn dechrau yn ei swydd newydd ym
mis Medi.
TABERNACL - Cynhaliwyd
Cymanfa'r Plant yn Seilo Tregarth.
Cymerwyd rhan yn y Pasiant, ar y
thema 'Ceisiwch yn gyntaf Deyrnas
Dduw' gan y plant canlynol, Sarah a
Medwyn, Malcom a Peter, Sharon a
Mandy, Julie, Amelia, Nia ac Ian.
Dylan a Gwenda. Cafodd Nia Wyn
Griffith, Sarah Davies a Kevin
Edwards fedal y Genhadaeth Dramor
am hel swm sylweddol 0 arian.
Llywydd cyfarfod yr hwyr oedd Mrs
J. Eirlys Williams, Tabernacl. Nos
Fercher, Mehefin 4 cynhaliwyd ein
cyfarfod pregethu blynyddol. Cafwyd
pregeth fendithiol lawn gan ein
gwelniodg, y Parch Albert W. Jones.
Y SEINDORF - Cynhaliwyd Pwyllgor
Blynyddol y Seindorf ar Fehefin 9. Yn
y gadair yr oedd Mr Gwyn Parry.
Agorwyd y pwyllgor gan go110 colli
dau aelod ffyddlon o'r pwyllgor, sef
Mr O.H. Jonas, lIywydd a Mr R.
Woodcocks, drwy farwolaeth yn
ystod y misoedd diwethaf.

Penodwyd tri aelod newydd ar y
pwyllgor, sef Mr B. Roberts, Pentre
Helen, Mr J. Maldwyn Jones, Marian
Terrace a Mr E. Jones, Y Becws. Y
swyddogion am y flwyddyn:
ysgrifennydd, Mr Meirion Jones,
Minafon, Clwt-y-bont, trysorydd, Mr
H.G. Jones; lIywydd, Mr Gwyn Parry;
Is-Iywydd, Mr Gwyn O. Jones;
llyfrgellydd, Mr Caradog Thomas;
gofalwr, Mr Thomas Williams.
PEN-BLWYDD EGLWYS CRIST
LLANDDINORWIG yn 123 oed -
Cynhaliwyd yr wyl flynyddol ar y
3ydd Sui ym mis Mehefin i ddathlu
pen-blwydd yr elgwys a sefydlwyd
ym 1857.

Cafwyd gwasanaeth dwyieithog yn
y bore gyda'r Canon E.G. Wright yn
gweinyddu'r Cymun Bendigaid. Y
pregethwr gwadd yng nghyfarfod yr
hwyr oedd y Parch H.E, Griffith,
Rheithor Llanllvfm gyda Mr Gwilym
Parry, Glan Ogwen yn gwasanaethu.
Yr organydd oedd Mr J.D Edwards.

Ymgymerodd tua dwsin 0 aedolau
o blith merched yr eglwys ft'r gwaith
o lanhau'r eglwys erbyn yr wyl.
Edrvchai'r eglwys yn hardd lawn.

CLWIj ELIDIR - Dymunwn fel aelodau
ddiolch 0 galon i'r ardal am bob
rhodd, gweithred a phob cefnogaeth
a gawsom Igynnal em Noson Gotti ar
Fehefln 6. Unwaith eto diolch am y
fath haelioni.
YR YSGOL FEITHRIN - Fel rhan 0Wyl
Feithrm 1980, cynhaliwyd Bore
Agored yn yr Ysgol Feithrin leol.
Siomedig oedd y gefnogaeth ond
dymuna'r pwyllgor ddiolch yn
galonnog iawn i bawb a gyfrannodd
mor hael. Ar y nos Wener o'r un
wythnos aeth y mamau all n ar daith
ddirgel a chawsant noson ddifyr
lawn Arhoswyd yng Nghricieth i gael
hufen ia ac yna gorffen y noson gyda
rhyw lar a sglodion yng Ngwesty'r
Glaslyn, Prenteg.
WYTHNOS GARNIFAL DEINIOLEN
GORFFENNAF 6 - 12. Nos Sui -
Cyngerdd Cysegredig gan dalentau'r
pentref yng Nghapel Ebenezer am 8
o 'r gloch. Arweinydd: y Parch Trefor
l.ewrs.
Nos Lun - Gemau terfynol 5 bob ochr
yn y cae chwarae am 6 o'r gloch.
Rowndiau cyntaf nos lau, Gorffennaf
3 at" 6.00.
Nos Fawrth - Disco Agored yn iard yr
Ysgol Feithrin am 6.30. Yn Neuadd yr
Ysgol os yn glawio.
Nos Fercher - Cyngerdd a Choroni'r
Frenhines yng Nghapel Cefn-y-waun
an, 7 o'r gloch. Cymerir rhan gan
Blant Ysgol Gwaun Gynti ac Edward.
Arweinydd: Mr W.J. Eames.
Llywydd: Mrs E. Thomas.
Nos lau - Mabolgampau yn y cae
chwaraeon 6.30.
Nos Wener - Noson 0 Hud yng
nqhwmni Mr Terry Jones 0 Gaergybi
yn Neuadd yr Ysgol am 6.00 i blant 0
dan 12 oed.
Oydd Sadwrn - Y Carnifal i gychwyn
o Glanffrwd am 1.30. I'w agor yn y
cae chwarae am 2.00 gan Arlon
Haines Davies 0 Deledu Harlech.
Seindorl Arian Deiniolen, Dawnswyr
Llaingoch, y Frenhines a Breninesau
Gwadd.

Bydd bws yn ddi-d~1 yn cychwyn 0
Glwt-y-bont a Dinorwig am 6.30 i'r
cyngerdd nos Fercher.
DIOLCH - Dymuna Mrs Hughes, Erw
Fair ddiolch i'w pherthnasau a
chyfeillion am y Ilu cardiau a
rhoddion a dderbyniodd tra yn
ysbyty Bryn Seiont a drolch yn
arb!nnig i'r gwelnyddesau yno.
Orolch yn fawr iawn i bawb.
DIOLCH - Dymuna R. Wynne
Roberts. 48 Rhyd Fadog, ddiolch yn
9ywir iawn i'r teulu, ffrindiau, a
chvrndoqron, am eu earedigrwydd,
yn rhoddion a chardiau a hefyd am yr
ymweld diflino a gafodd, yn ystod ei
harhosiad yn ysbytai Eryri a'r

I
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Am fanylion pellach, cysyllter a:
Gwyn Erfyl, HTV Cymru Wales, Theatr
Clwyd, Yr Wyddgrug, Clwyd.

Cystadleuaeth Ilunio rhaglen deledu
(stiwdio) i bara hanner awr gan
ddefnyddio unrhyw gyfrwng and ffilm.
Gall fod yn waith un neu gywaith, yn
ffeithiol neu ddychmygol.
Teledir y goreuon yn gyfres o'n stiwdio
yn Yr Wyddgrug

CYSTADLEUAETH LLUNIO
RHAGLEN DELEDU

Chwarelwyr Glynrhonwy a'r Cylch. Boreu dydd Iau diwethaf y peth
cynta a wnawd gennym yna ar 01 darllen yr adroddiad difrifol yn y
Genedl, oedd penderfynu gwneyd ein rhan at leddfu trueni ein
eydgenedl yn y Deheudir. Rhanwyd y gwaith i wahanol
ddosbartbiadau, ae aeth casglyddion trwyddynt, ae erbyn hanner
dydd yr oedd y swm hardd 0 £6-7 -6 wedi eu casglu. Anfonwyd yr arian
trwy law Mr David Evans, goruehwyliwr y chwarel, .i ofal y Parch
Wynne Jones, Vicer Aberdar.
Y NEWYD YN Y DEHEUDIR
Cronfa y Genedl Gymreig.
Casgliad Pone Pant y Ceubren Dinorwie. £10: 14:0
Casgliad Pone Moses Dinorwie £5 :0:0
Chwarel Coed Madoc Nantlle £3:7:6
Plant Ysgol Dolbadarn £10:12:0
Plant Ysgol Llangeinwen £0: 13:0
cyflwynir yr arian i'r Pwyllgorau Cyffredinol yn Merthyr ae Aberdar

trwy law Mr Henry Richard A. S.

LLANBERIS

(O'r Genedl Gymreig, Ionawr 17, 1878)
PAN OEDD NAIN YN HOGAN

• m-e Ie I c »
i _-lI

~ \
[ I -:::- ... _'"- -'

<

')\
--.

".-..

,{"... -

(

Ar werth yn eich siop bapur
holwch amdano 30c

Ai chi
sy'n darllen
CURIAD?

PAPUR BRO CYMRU
GYFAN

Atodiad Waunfawr

DIOLCH - Mae Olwen a Norman
Williams yn gorHen eu gwallh fel
gohebwyr pentref yr Eco gyda'r
rhifyn hwn HoHwn ddiolch yn fawr
iawn iddynt am eu gwallh eubnadol
er lies y papur

(Tony Elllo£c - Gol. Newyddion)
APEL - Mae unrhvw uti sydd wedt
cJi;JrJII..'11 y aiotctus deu ucbo d y"
svtweddoti wrtb gwrs fOG s/lge/)
gohebydd pentrei newy dtt ~I) Y
Wsunfawr Os oes unrbvw un a
diddordeb. cvsvtttwcti a Tony Ettron.
Crud y Wswr, Penisarwaun os
gwelwch yn dda

gyda'r teulu yn eu profedigaeth.
LLONGYFARCHIADAU - Yn Eglwys
Llanddeiniolen priodwyd Morludd
Elen, merch Mr a Mrs H.R. Roberts,
Penrhos Farm, Bethel ag Owen Hefin,
unlg tab Mr a Mrs G. Thomas, Corn
Hir, Llanqefru

Bwnadant gartrefu yn 14 Ystad
Ervn. Bethel. Dymuniadau gorau r'r
par ieuanc yma. ar ddechrau eu
bywyd priodasol.
YN 18 OED - Llongyfarchiadau ISion
W Jones, 26 Bro Rhos ac Elfyn
Jones, 7 Bro Rhos ar gael eu
pen-blwydd yn 18 oed yn ddiweddar.
CARNIFAL - Wrth ysgrifennu'r
nodiadau yma mae disgwyl eiddgar
am y Carn ifal Eisoes cafwyd
Cymanta lwvddiannus yn Y Cysegr
nos Sui gyda ehynulleidfa dda a bobl
a phlant wed! troi i mewn. Gobeithir
yn arw y ceir tywydd tfafrial ae y bydd
yr wythnos 0 weithgareddau yn
IIwyddiannus unwaith eto.
DEWIS BLAENORIAID - Dewiswyd
dau flaenor newydd y Y Cysegr yn
ystod y mis sef Mrs M.G. Williams,
Gwylfa a Mr Gerarnt Elis, Sycharth.
Dymunir pob bendith i'r ddau yn eu
cyfrifoldeb newydd.

Peirilnnydd
Radio a Theledu

& Gwasanaeth Awdio

BWLCH UCHAF
DEINIOLEN
Ffon Llsnberis 545

Gwessneeth 'run diwrnod
os ffoniwch

eyn 10 o'r gloch

OSMOND
w. SHAW

AR Y RADIO - Roeddem yn falch iawn
o gjywed tlais Mrs Gweno Strike,
Gwynl Ervri, 5100 North West Loop,
Sanantonio, Texas ar y rhaglen Alun
yn Galw. Merch Mr a Mrs Ifor Jones,
Awel y Grug yw Gweno ac mae wedi
bod yn byw yn yr Unol Daleithrau ers
17 mlynedd Er na fydd yn gweld
Cymry 0 qwbl nid yw wedi colh dim
ar el Chymraeg.

Cafwyd cvfarchion pen-blwvdd a
dangoswyd lIun Paul Meredydd mab
Gweno ar yr Awr Fawr yn ddiweddar
hefyd.
EISTEDDFOD BETH EL - Mewn
cyfarfod 0 bwyllgor yr Eisteddfod yn
ddiweddar penderlynwyd gwneud
arbrawf diddorol gyda'r Eisteddfod
eleni Penderfynwyd cyfyngu holl
gystadleuthau'r Eisteddfod i Fethel,
Seion a Llanddeiniolen. Bwriad y
Pwyllgor yn newid y drefn yw ceisio
creu gwelthgarwch a brwdfrydedd
lleol. Mae trefniadau ar y gweJlI yn
barod i ffurfio dau gar, un i Sa ron a'r
cylch ae un arall i Fethel ei hun
Goberthrr hefyd y bydd strydoedd,
stadau neu gymdeithasau yn trefnu
paruon. cor adrodd neu wythawd Os
y eeir IIwyddiant gyda'r arbrawf fe
gawn eisteddfod i'w chofio a mwy na
hyn ny pinael yn u nig fydd yr
eisteddfod i weithgarwch a hwyl
diwvlhannol drwy'r gaeat.
ADEILADU TAI- Mae gobaith y bydd
caeau'r Gongol Ddu yn cael eu twtio
cyn bo hir Mae cars wedi ei wneud i
Gyngor Bwrdeisdref Arlon am hawl
cynlluruo i ade.iladu 42 0 dai, sef 10
byngalo tair llotft, 18 ty semi lair lIofft
a 14 ty pedalr lIofft. Mae caniatad i
adeiladu tai eisoes wedi ei roi ar y ur
ae fe ddechreuwyd ar y gwaith rat
blynyddoedd yn oj ond aeth y cwmni
I draHerthion cyn gorffen ty 0 gwbl
CYDYMDEIMLO - Dydd Mercher,
Mal 28 yn Ysbyty Mon ae Arlon bu
farw Mr Owen Thomas, 13 Bro Rhos.
Rydym yn cvdvmdermto'n fawr

BETHEL
...../
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Cvvrn-y-glo

Llongyfarchiadau i Eirian Williams,
Ty'n Weirglodd a Richard Davies,
Castell Cidwm ar eu llwvddrant
diweddar mewn prawf gyrru
O'R YSBYTY - Croeso adref i Sara
Williams, Pare ar 61 bod yn Ysbyty
Mon ac Arfon am d r inr ae t h
lawfeddygol
LLWYDDIANT ETO
Llongyfarchiadau i Mr H.O. Jones, Ty
Coch ar ei lwvddiant eisteddfodol.

CYDYMDEIMLAD Yn ystod y mrs bu
farw Mrs Peggy Jones, Hatod Owen.
Gwraig dawel a hynod 0 boblogaidd
oedd Mrs Owen ae mae
eydymdeimlad yr ardal yn mynd i'w
phriod a'i phlanl a'r teulu 011.
YN YR YSBYTY - Gwellhad buan i
Mrs Thomas, Arwelta a Mr William
Ellis Owen.
CROESO ADREF - O'r ysbyty i Mrs
Guy. Bryn Trnon.

-NEWYDDYRRWRDAU

BETWS GARMONCEUNANT

Diolch i Mrs Nesta Jones, 2 Llys-y-gwynt, Penisarwaun am y Ilun uchod Yn
eistedd ar y lIawr. Elwyn Jones; Owain Hughes. Rhes flaen: Mr James; leuan
Ellis; lorwerth MorriS, Jonah Jones: Mr Thomas (Prifathro). Rhes 01 Melrlon
Owen; Myrddin Jones, Madoc Jones, Selwyn Williams, Derlwyn Jones,'
Emrys Thomas Boddwyd Emrys Thomas tre'r ymarfer er gyfer y ResGychod
rhwng Rhydychen a Chaergrawnt yn ddtweaaerecn.

TiM CRICED VSGOL
BRVNREFAIL 1948

Almaen. Gobeithio y byddant yn
hapus yn eln plith
OIOLCH - Dymu na Charles Lovell
ddiolch i'w berthnasau, cymdogion a
chyfeillion am bob earedigrwydd a
dderbyniodd mewn gair a gweithred
tra bu'n wael ei iechyd yn ddiweddar.
Hefyd diolch i bawb am y lIythyrau a'r
cardiau a dderbyniodd.

GWIBDAITH - Bydd gwibdaith
ysgolron SuI Rehoboth a Sant Pens
yn mynd i'r Rhyl ar Orffennaf 5.
Cyehwynnir am 8.30. Enwau at Mrs
J M. Williams mor fuan ag sydd
bosibl.
(,.'OESO - Croeso i Glyn Williams a'i
detlu i fyw i 1 Bro Glyder. Mae Glyn
¥n nedigol 0 Lanberis a'i briod o'r
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ysbyty Alder Hey, Lerpwl
O'R YSBYTY - Croeso yn 61 i'n plith i
Mr G. Parrot, 10 Bryn Eglwys, ar 61
derbyn triniaeth yn Ysbyty
Llandudno.
CROESO ADREF - I Alun Hughes,
mab Mr a Mrs Elwyn Lloyd Hughes,
12 Bryn Eglwys. 'Roedd Alun yn
aelod o'r tim 0 ddringwyr 0 ardal yr
Eco a welwyd yn dringo
mynyddoedd yr Andes yn y Wladfa
yng nghyfres y BBC 'Antur yn yr
Andes' yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLWN -ag aelodau teulu
Glyn Euron yn eu gof,d a'u
profedigaeth. Bu farw mam Mr levan
Williams yn ddiweddar wedi cyfnod
o'i hiechyd yn pallu. Pan yn aros ym
Mherusarwaun bvddar Mrs Williams
yn mynd , Libanus, capel y
8edyddwyr yng Nghlwt y Bont.
GWYL BENISARWAUN - Nos Lun,
Mehefin 30. 7pm Pel-droed. Bechgyn
Penisarwaun v Bechgyn Cwm-y-glo.

Nos Fawrth 630 pm. Noson Goffi
y n Neuadd yr Eg 1wys 9 yda 'r
eonsuriwr Huw Edwards.

Nos Fercher. Gorffennaf 2. Noson 0
chwaraeon i blant gyda ehystadlu
rhwng 4 ysgol, set Ysgol Tan-v-coed:
Ysgol y Gelli, Ysgol Santes Helen ae
ysgol Waunfawr 6 30 p m.

Nos lau Gorffennaf 3. Disqo yn
Neuadd yr Eglwys. Plant Ysgolton
Cynradd 6.30 pm - 7.30 pm 10c, Plant
Ysgolion Uwehradd 7.30 ymlaen 20c.

Nos Wener, Gorffennaf 4. y
Carmfal ar Gae King yn dechrau am 6
pm. Beirruaid, Mr a Mrs Dafydd Iwan
a Mr a Mrs Meirion W. Jones.
Cystadlaethau, gwobrau hael a
niferus. Hefyd sei ndorf De' ruolen a
Majorettes Llanrug Cychwyn o'r Clwb.
Y GENHADAETH DRAMOR -
l.lonqvfarchtadau i 5 aelod ifanc 0
Ysgol Sui Capel y Waun sydd wedi
casglu cyfanswm rhyngddynt 0
£43.73 0 ddrws i ddrws tuag at yr
uehod. Otolch vn fawr blant, Dyma'u
henwau, Dylan E. Jones, £10.55,
Jonathan V. Richardson, (8, Mark S.
Porter, £6, Caroline Jones, £573
Oyfed Jones. £5.45
YSGOL TAN Y·COED - Su nifer o'r
plant yn cystadlu ym Mabolgampau'r
Urdd Cylch Arlon ar gae Ysgol
Brynrefail

Rhaid Ilongyfarch yn arbennig
Meirwen W,lI,ams (lat am Datlu Pel
dan 11 oed) ae Angharad Crew (3ydd
Naid Hir dan 9 oed).
CLWB YR HEULWEN - Aeth
aelodau'r clwb ar wibdaith i
Fetws-y-coed, Y Bala ac yn 61 i
Borthmadog Er gwaethat y tywydd
cafwyd amser difyr lawn. Bydd y
cyfarfod nesaf ar 15 Gorffennaf.
MRS EVANS, BOD lORIS - Mae Mrs
Evans yn yr vsbvtv yn dioddef o'r
bronchitis. Dymunwn adfenad buan
iddi.
PRIODAS YnEglwys y Sanies Fair,
Caernarfon priodwyd Islwyn
wtttrems. meb y dtwedder Mr a Mrs
G. Wllhams, Bryn Rhydd Mawr, ag
IrIS, merch Mr a Mrs J.R Jones, 7
North Penra/lt, Caernarfon
Dymunladau gorau Iddynt.

•

P~L-DROED- Uongyfarchiadau i
jim pel-droed merched
Penisarwaun ar ennill yo Llanrug
in e rbyn Llanberis 0 un gol i ddim.
TIm Penisarwaun oedd: Ffion
Parry, Carys Wyn Willial'j'5,
Eurgain Roberts, Ffion Larsen,
VI e i rwe n Wi II ia m5, D ian e
Griffiths, AlisonJones a'r olaf yma
a sgo riodd i'w thim. Y gem nesaf
fydd yn e rbyn Deiniolen yn
llanrug.
YMDDIHEURIAD - Yr ydym yn
ddiolchgar iawn i Miss Laura
lones, Tai Madog am roi benthyg
V ddau fun yn dangos y tren bach
a'r lein awelwydgydag erthygl'O
Gaban y Chwa rei' yn y rhifyn
diwethaf o'r Eco. Ymddiheurwn
am anghofio cynnwys ei henw
wrth y Iluniau.
MARWOlAETH - Yr oedd yn
ddrwg gennym glywed bod Mrs
Huyton, Trevven, wedi marw yn
yr ysbyty.
MEWN YSB YTY - Gwellhad
buan i Miss Miriam Thomas sydd
yn wael yn y r ysbyty.
MRS JONES, TV GWYN -
Gobeithio y byddwch yn well yn
fuan wedi'ch anat yng
Nghaernarfon.
YMDDEOl- Agawn ni ddymuno
ymddeoliad hir a hapus i'r tri isod
sydd wedi ymddeol neu ar fin
ymddeol. Mr Ken Mowll,
Bryntirion; Mr Tommy Davies,
Tai Newyddion a Mr Peter
Williams, llwyn Derw.
PEN-BLWYDD YN 18 OED -
Pen-blwydd hapus i Robert
Oulton sydd newydd gael ei
ben-blwydd yn 18 oed a hefyd
MargaretJune Adlam sy'n 18 oed
ar Fehefin 28.
EGlWYS ST HELEN - Cafwyd
noson goffi dan nawdd Undeb y
Mamau nos Lun, Mehefin 2. Fe
anfonwyd yr elw i'r Cymorth
Cristnogol. Rhoddwyd y lIuniaeth
gan Mrs Mowll; Mrs O.C. Roberts
a Mrs M. Davies. llongyfarchwyd
Mr a Mrs Mowll ar fod yo daid a
nain am y tro cyntaf. Anfonwn ein
dymuniadau da i Carys, Dafydd
a'r j!neth fach, Claire. Dymunwyd
gwellhad buan i Mrs T.W.
Griffiths, 16 Bryntirion. Balch
oeddym 0 glywed bod David
Williams, 23 Bryntirion wedi
ennill dwy fedal aur eto. A hefyd
Dewi Jones, Bethel, (7wyr i Mrs
Jones, 5 llys y Gwynt) wedi ennill
tarian efo'; enw arni am bysgota
yn llyn Brenig. Cydymdeimlwn a
Mr a Mrs I. Williams, Glyn Euron
yn eu p rofedigaeth.
) LAN E. JONES - 'Rydym yn faleh 0
9 vwed bod Dylan Meillionydd wedi
gVl.'elia. Bu Dylan am gyfnod yn

PENISARWAUN
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Yng nghwmni
Cor Godre'r Aran
Alawon Menai

Parti Cerdd Dant Ysgol Dolbadarn
Arweinydd y Gan: Mr Gwyndaf Parry
Organydd: Mr Hugh Peris Pritchard

Yng Nghapel Coch LLANBERIS
Nos Sui, Gorffennaf 13

am 8.00 (Drysau'n agored 7.30)
Mynediad trwy raglen - Pris 40c; Plant a Phensiynwyr:

20c
Os am raglenni drwy'r post - cysylltwch ag Arwel Jones,

Caernarfon 3719

N OGANNOS
WVTHNOS GARNIFAL LLANBERIS

Noson I'r Teulu

-Plan: YSfol Dolba®," ar 61derbyn ttl tyStysgrilall beicio oddi wrtA y CyrtgltMydd Francis
Jones. Yn y Ilun hefyd maeMr Wilbert Owen, golalwr yr ysgol, a Itln hylforddi'r plant.

Y BROWNIES - Cafodd 40 0 blant eu
bathodynnau a 'u tystysgrifau
aelodaeth mewn cyfarfod yn y
Ganolfan, nos Wener, Mehefin 13.
Cynhelir y 'Brownies' dan ofalaeth
Mrs Stott, Garth Maelog. Enillwyd y
raffl gan Mrs V-. Thomas, Maes
P,dam.

hoffus.iawn ers rhai blynyddoedd ac ni allai
fynd 0 gwmpas lawer iawn.
Cymeriad tawel ydoedd, ac yn
gymydog tawel a charedig.
Claddwyd hi ym mynwent Llanberis,
fore Sadwrn, 21 gyda'r Canon Alun
Jones yn gwasanaethu. Estynnir
eydymdeimlad a'r mab a'r ddwy
ferch, a'u teuluoedd, yn eu
profedigaeth 0 golH mam a nain

maith bu farw Miss May Davies, 5
Stryd Siarlot. 'Roedd yn 71 mlwydd
oed, ac wedi bywei hoes yn yr arda!.
Gwasanaethodd yng nghegin yr
ysgol leol am flynyddoedd lawer, ac
'roedd yn fawr ei pharch gan yr holt
ardalwyr. Cymeriad tawel a thyner
iawn, yn ffyddlon i waith yr achos yng
Ngorftwysfa, pan oedd ei hiechyd yn
caniatau. Gwasanaethwyd yn yr
angladd gan y Parchedigion M.
Robinson, Fred M. Jones, Arthur
Thomas a Mr Gwynfor Williams.

Mr Tom Williams, Yn ei gartref yn
Stryd Newton, bu Mr Tom Williams
farw yn sydyn lawn. 'Roedd yn 72
mlwydd oed ae wedi dioddef ers
amser maith. Daeth yma 0 Fethel i'r
ardal . fyw tua 40 mlwynedd yn 01, aeI
ddilyn ei orchwylion yn y chwarel.

Cymeriad hynod 0 ddistaw ydoedd
- yn fawr ei barch gan ei
gydweithwyr. Bu'r gwasnaeth
angladdol yn eglwys Sant Padarn,
wedyn yn yr Amlosgfa ym Mangor
Cydymdeimlwn a'i weddw, a'i unig
ferch a'i theulu.

Mrs Katie Roberts. Yng nghartref
Pengwaith bu tarw Mrs Katie
Roberts, ar y 14 o'r mis hwn. Daeth i
fyw i'r ardal tua 8 mlynedd yn 01 0
Frynrefail. Bu farw ei gwr dair
blynedd yn 01. Gwraig dawel a
bonheddig iawn ydoedd, yn
adnabyddus i bawb o'r ardalwyr
obleqid ganwyd a magwyd hi yn
Brynteg, ac yno y trigodd hyd farw ei
theulu Claddwyd hi ym mynwent
Nant Peris, gyda'r Parch M. Robinson
yn gwasanaethu. Cydymdeimlir a'r
tri mab a'u teuluoedd yn eu
profedigaeth.

Mrs Ellen Parry. Yn ysbyty
Bodelwyddan ar y 17o'r mis hwn, bu
farw Mrs Ellen Parry yn 96 oed Cyn
symud I'r Rhyl 'roedd yn byw gyda'i
mab yng Nglan y Don. Coliodd ei
gwr, y diweddar William Parry 49
mlynedd yn 01.Gwraig dawel lawn,
gydag achos Crist yn brif nod ei
bywyd. Tra yn Llanberis cymerai ran
flaenllaw ym Mhreswylta ae wedi
symud i'r Rhyl parhai ei diddordeb yn
y pethau gorau, a chymerodd ran
flaenllaw 0 hyd yn 81 chapel, tra
gall odd Cydymdeimlir a'i dau fab -
John Howard a Cledwyn a'r
teuluoedd, hefyd ei chwaer.
Claddwyd hi ym mynwent Nant
Peris, ddydd Sadwrn, gyda'r Canon
Alun Jones yn gwasanaethu Bu
gwasanaeth angladdol yn ei heglwys
yn y Rhyl ddydd Gwener.
SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarfod o'r mudiad yn
ystod y mis gyda Mrs Hannah Jones
yn lIywyddu. 'Roedd y noson yng
ngofal Miss Nia Jones, Peny Groes, a
mwynhawyd y cyfan yn fawr iawn.
UNDEB Y MAMAU - Ar Fehefin 3
cynhaliwyd gwasanaeth misol undeb
y Mamau gyda'r rheithor yn
9 was a n a e t h u . 0 i I y nwy d y
gwasanaeth gydag araith ac
arddangosfa 0 waith lIawgan y Parch
A.W. Cherry 0 Dal-y-sarn
DIOLCH - Carai teulu'r ddiweddar
May Davies, Stryd Siarlot ddiolch yn
gynnes iawn i bawb am eu
cydymdeimlad a'u earedigrwydd;
am yr holl gardiau a dderbyniwyd a
hefyd y rhoddion tuag at ward
Gwyrfai, Ysbyty Bryn Seiont,
Caernarfon. Maent yn rhy niferus i'w
hateb yn unigol.
LLONGYFARCHION - I Helen a Bill
Abraham Thornbury, Lerpwl ar
enedigaeth eu merch tach - Sian,
wyres fach aralt i nain, Mrs Mair LI.
Roberts, Oakview, Stryd Warden.

Mrs Mary Ellen Davies. Fore
Mawrth, Mehefin 17 bu farw Ellen
Davies, gweddw'r diweddar William
Joh n Davies yn ei chartref, , 3 Dol
Elidir. 'Roedd ei hiechyd yn fregus

CYMANFA BREGETHU -Cynhaliwyd
Cymanfa Bregethu yng nghapel Nant
Padarn, gyda'r Parchedigion Wilbur
Lloyd Roberts, Llandybie, a Gareth
Maelor Jones, Bontnewydd yn
gwasanaethu.
CLWB YR HENOED - Yn y pwyllgor
diwethaf a gynhaliwyd gyda Mrs
M.B. Hughes yn Ilywyddu,
croesawyd pum aelod newydd ar y
pwyllgor gwaith. Estynnwyd croeso
iddynt, gan y lIywydd, a phasiwyd
cydymdeimlad A Miss A. Jones wedi
iddi golli ei brawd.

Dymunwyd gwellhad buan I

amryw o'r pensiynwyr sydd yn
cwyno. Penderlynwyd trefnu'r trip
eleni i Landudno, ar y 21 o'r mis.
LLONGYFARCHION - I Nyrs Marian
Jones ar ei IIwyddiant yn yr
arholiadau yng Ngholeg Wrecsam i
fod yn 'Ymwelydd lechyd.
YR EISTEDDFOD- Cyfarfu aelodau 0
bwyllgor Eisteddfod yr Eglwysi
Rhyddion, dan Iywyddiaeth Y Parch
Marcus Robinson. Y swyddogion
newydd yw: lIywydd, Parch Marcus
Robinson; ysgrifennydd, Mrs C. LI.
Williams, Is-ysgrifennydd, Mrs Iota
Sellars; trysorydd, Mrs Ceinwen
Williams.
YN GWELLA - Dyna yw hanes amryw
o'r ardalwyr - rhai yn yr ysbyty a rhai
yn eu cartrefi, Gobeithiwn eu gweld 0
amgyleh y pentref yn fuan iawn: Mrs
Edith Hughes. Cadfan; Mr Norman
Jones, Ffordd Capel Coch; Mr Ted
Pritchard, Ffordd Padarn; Mrs
Richard Jones, Ftordd Capel Coch;
Mrs B. Arlon Owen, Maes Padarn a
Manon, merch tach Mr a Mrs Derek
Roberts, Stryd yr Wyddfa. Mr,
Eurwyn Jones, Delfryn.
DAMWAIN - Ddechrau'r rnis cafodd
Mr Ifan Owen, Maes Padarn
ddamwain wrth ei waith yng
Nghynllun Trvdan-dwr Dinorwiq.
Deallwn ei fod wedi dychwelyd adret
o'r ysbyty ym Mangor. Dymunwn
well had buan iawn iddo.
GWASANAETH DATHLU - Yn
Eglwys Sant Padarn cynhaliwyd
gwasanaeth arbennig iawn i ddathlu
pum mlynedd ar hugain 0 wasanaeth
ffyddlon y Canon Alun Jones, fel
rheithor y plwyf.
'Roedd yr eglwys yn orlawn gyda

chyfeillion 0'., eglwysi eraill yn falch i
ddangos eu gwerthfawrogiad o'r
gwasanaeth diffuant a roddwyd gan
y rheithor.

Estynnwyd cyfarchion iddo gan y
Parch M. Robinson ar ran yr eglwysl
rhyddion, a darllenodd Salm 84.
Darllenwyd y lIithoedd gan Mr Derek
Jones, Cafwyd anerchiad gan Miss C.
Gillespie, a chyfeiriodd at y gwaith a
wnaeth y rheithor nid yn unig yn y
plwyf ond hefyd gwaith yr eglwys
drwy Gymru mewn adrannau
arbennig iawn.

Cyflwynwyd siec sylweddol i'r
rheithor ar ran eglwysi Sant Padarn a
Pheris gan Mr R.E.Williams, Warden
yr Eglwys. Ar ran yr Ysgol Sui,
cyflwynodd Heather Roberts, telro
aur iddo, ac ar ran Ysgol Dolbadarn
cyflwynodd y prifathro, Mr J.H.
Hughes, ganhwyllbren arian iddo.

Diolchodd y rheithor i bawb o'r
cyfeillion a'r aelodau am eu
caredigrwydd a'u haelioni.
Rhoddodd fraslun o'r gwaith a
wnaed gan ei chwe rhagtlaenydd.
Ym 1984bydd Sant Padarn yn dathlu
ei chanmlwyddiant.
Cymerwyd rhan amlwg iawn yn y

gwasanaeth gan y cor, wedi eu
gwisgo mor ddeniadol a hardd.
MARWOLAETHAU - Yn ystod y mis
bu amryw 0 farwolaethau, a
chydymdeimlir A'r teuluoedd i gyd yn
eu profedigaeth.
Miss May Davies. Yn yr ysbyty yn

Nghaernarfon, lie bu'n glaf am amser



Mr Dafydd Wigley, A.S., Miss Iris Parry, Maer
Pwylfgor Tai Arfon yn agor yn swyddogol rAn

Darparwyd Iluniaeth ysgafn ar gyler yr ""rn

AGOR HA

Tornatos yw'r planhigion
mwyaf poblogaidd mewn ty
gwydr. I gael tyfiant dyma'r
pethau pwysicaf i'w cofio:
1. Eu cysgodi rhag llosgi mewn
haul tanbaid drwy beintio'r
gwydr a coolglass.
2. Agor y ffenestri a dyfrio'r
lloriau i gadw'r awyrgylch yn
Ilaith.
3. Mae'n bwysig fod pob blodyn
yn cael ei gyfran 0 baill. Dylid
anelu chwistrelliad ysgafn 0 ddwr
dros y blodau er rnwyn chwalu'r
paith, yn enwedig ar y rhai sy'n
tyfu mewn clwstwr yn ymyl y
gwydr. Cofiwch dim peillio -dim
tornatos!
4. Bwydo pob planhigyn gyda
bwyd mewn dwr unwaith pob
pythefnos. Mae gwahanol fathau
o'r bwydydd ar y farchnad. Pan
fo'r tornatos cyntafbron cymaint
a phen bawd, dylid eu bwydo
ddwywaith yr wythnos.
5. Cofio tynnu'r tyfiant rhwng y

Burry Port

Y MOCHYN DU
Byddai llawer iawn 0 ganu ar yr
hen gerdd 'Y Mochyn Du'
ddechrau'r ganrif hon. Dyma hi
yn gyflawn.
Holl drigolion bro a bryniau
Dewch i wrando hyn 0 eiriau, -
Fe gewcb hanes rbyw hen Fochyn
A fu farw yn dra sydyn.
Cytgan

O! mor drwm ydym nil
O! mor drwm ydym nil
Y mae yma al r calon
Ar 61 claddu'r Mochyn Du.

Beth oedd achos ei afiechyd?
Beth roes derfyo ar ei fywyd?
Ai maidd glas oedd achos angau
I'r hen focbyn i fynd adra'?

Fe row'd mwy 0 faidd i'r mochyn
Na all'sai'i fol bach i dderbyn:
Ym mhen 'cbydig 0 funudau,
Dyna'r mochyn yo mynd adra'.

Rhedodd Deio i LwynceJyn,
,Moryo Mati at y mochyn:
D'wedodd Mati wrtho'o union
GaU'sai roi 0 heibio'n burion.

Gweithiwyd iddo foes 0 dderi,
Wedi ei drimio a'i berarogli:
Ac fe weithiwyd bedd ardderchog
I'r hen Fochyn yo Caerncoediog.

'Mofyn 'hearse' 0 Aberteifi
A cbeffylau i'w gario fyoy -
Y ceffylau yn llawo 'mourning'
Er mwyn dangos parch i'r Mochyo

Y Parcbedig wr Twm Griffy,
Ydoedd yno yo pregethu:
Pawb yo sobr anghyffredin
Er mwyn dangos parch i'r Mochyo.

Mati joseph. Pegi, Will,
Ydoedd yoo yn blaenori,
Pawb o'r teulu yno'n canlyn,
Er mwyn dangos parcb i'r Mocbyo.

Pawb yo gryDO ddaethant adra' ,
011 a'u napcyo wrth eu pennau
Ac yn wylo'n aogbyfrredin,
Hiraetb mawr ar 01 y mochyn.

Edrych fyoy at y bachau,
Gwel'd hwy'n wag heb yr ysllysau,
Dim uo tamaid 'roi i undyn,
Coiled fawr oedd colli'r Mochyo.

Melys iawn oedd cae Irhyw sleisen
o gig mochyn gyda'r daten:
Ond yo awr rhaid byw heb hwnnw -
Y Mocbyn Du sy' wedi rnarw.

Bellach 'rydwyf yn tedyou
'Nawr gan roddi heibio canu,
Gao ddymuno peidiwch dilyn
Siampl ddrwg wrth fwydo'r mochyo.
Cylgan

O! mor d.-wm ydym nil
O! mor drwm ydym nil
Y mae yma alar calon
Ar 61claddu'r l\\ochyn Du.

John Ou.'ett

ARDDIO

Yndifyn apel yn yr £co dyma lun 0 Gymdeithas Gorawl Lfanberis yn y ffwyddyn 1935.
Y Ifun drwy garedlgrwydd Mrs Nesta Jones, Peniss rwe un.
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Porthladd Dinorwig - Felinheli tua 1900.Lfun trwy garedigrwydd Mr Gwilym
Vaugllan Jones.

'r
TELERAU PRENTIS VR OES O'R BLAEN

Rai blY!l~ddau yn 01 bellach, rhoddodd Mrs Lewis, Glan Barlwyd,
Tanygrisiau, Blaenau Ffestiniog fenthyg Cytundeb (Indenture)
Saes!leg i ~. G:wnae~ y Cytundeb dros gan mlynedd yn 01 rhwng
Da~el ~ewls Dm?rwlg (pertbynas iddi) a pherchenogion ffyrm yn y
Felinheli. Gwnes mnau trwy ganiatad Mrs Lewis rwydd gyfieithiad
o'r Cytundeb. Y mae'n ddarlun cywir 0 amgylchiadau a thelerau
prentis yr oes honno. Y mae pethau wedi newid llawer. Efallai bod
telerau heddiw yn rhy hawdd a bod telerau prentis yr oes o'r blaen yn
rhy galed.

Y CYTUNDEB 1873 wythnos am y flwyddyn gyntaf:
"Y mae'r Cytundeb (Indenture) pum swllt yr wythnos am yr ail
yma yn tystio bod Daniel Lewis 0 flwyddyn; chwe swllt yr wythnos
Ddinorwig, Sir Gaernarfon, yn ei am y drydedd flwyddyn; wyth
roi ei hun yn brentis i Rees Jones swllt yr wythnos am y bedwaredd
a'i Fab, y Felinheli, adeiladwyr flwyddyn; a deg swllt yr wythnos
llongau, er mwyn dysgu eu crefft am y burned a'r flwyddyn olaf o'i
ac wedyn aros gyda hwy fel brentisiaeth , a rhaid iddynt
prentis 0 Fawrth 28 hyd Fawrth ddysgu'r prentis yn ei grefft fel
28 1878. gof yn y modd gorau posibl.

"Rhaid iddo aros i derfyn y "Y mae'r partion a enwyd
tyrnor, yna rhaid i'r prentis uchod yn eu rhwymo eu hunain
uchod wasanaethu'n ffyddlon, i'w gilydd gyda'r gytundeb hon.
cadw pob gorchymyn cyfreithiol Ac fel tystion y mae'r partion yn
ym mhob man, a hynny yn arwyddo eu henwau a'u selio ar
llawen. Ni ddylai wneud unrhyw yr 29 diwrnod 0 Fawrth yn y 36
niwed i'w feistri nac edrych ar flwyddyn 0 deyrnasiad ein
eraill yn gwneud hynny, ond hyd Brenhines Victoria trwy Ras
ei allu ddweud neu rybuddio ei Duw 0 Brydain Fa wr ac
feistri os gwel unrhyw beth Iwerddon, Brenhines, Ceidwad y
annheg. Ffydd, ac yn y flwyddyn mil,
"Ni ddylai wastraffu eiddo'r wyth gant a saith deg trio

meistri a enwyd na rhoi eu "Rhaid i'r swm 0 arian neu
benthyg yn anghyfreithiol i werth unrhyw beth arall a
unrhyw un. Ni ddylai briodi yn roddwyd neu a gytunwyd i'w
ystod y tymor a enwyd, na roddi gyda'r prentis fel blaendal
chwarae cardiau, na chwarae hap gael ei nodi mewn geiriau, neu
ar fyrddau, nac unrhyw chwarae bydd y cytunde b hwn yn
anghyfreithlon a fyddai yn ddi-werth, a dwbl y swm yn cael
debygol 0 achosi coIled i eiddo ei ei golli.
feistriaid neu eiddo rhywun arall Arwyddwyd:
yn ystod y tymor a nodwyd, a heb Rees Jones & Son
drwydded gan ei feistri, ni ddylai Daniel Lewis
brynu na gwerthu, ni ddylai TYSl i'r llofnodum:
fynychu t a f'a r n d a i na James Hughes, Augusta Place,
chwarae-dai, na bod yn absennol Portdinorwic
oddi wrth wasanaeth ei feistri THE DISCHARGE
ddydd na nos yn afreolaidd ond This Indenture is hereby
yrn mhob peth fel prentis discharged, its Covenant having
ffyddlon rhaid iddo ymddwyn yn been duly honoured to mutual
iawn tuag at ei feistri yn ystod satisfaction.
tymor ei brentisiaeth. signed:

"A rhaid i Rees Jones a'i Fab Rees Jones & Son
dalu iDaniel Lewis gyflog am ei Daniel Lewis
waith yn 01 pedwar swllt yr March 29th 1878

.. ...,. U."cI wm... 8.1.11.
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Hefyd gwerthwyr CALOR GAS
Dosberthir drwy'r fro

HEB UNRHYW OAL YCHWANEGOL

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

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

Daeth oes y eeir gwyllt i ben yr
1895 gyda dyfodiad y tren chwarel
Sylwch yn 01 yr ail bennill fod dal
fath gwahanol 0 gar gwyllt. Gellid el
CIcio neu eu troi, ac yn naturiol, fe'\
gelwicl yn 'gar cicio' neu'n 'gar troi'
'Roedd yn bosiblcyrraeddcyflymdel
go berygJus gyda'r ceir gwyllt byn, a(
er bod brec amynt, byddaj hwnnw'r
ami yn aneffeithiol, yn enwectig o'
byddai dwr wecti wynd idclo. Bydda
dam\.\.·einiau'n digwydd yr
achlysurol, rhai ohonynt yn dctigor
disyJw, fel dau gar yn rhedeg i'~
gilydd oherwydd diffyg ar y brec
ond bu rhai damweiniau angheuo
o'u hachos hefyd.

Yo iach gerbydau gwylltioo
I'ch cicio ac j'ch troi,
Mae'ch enwau drwy'r alamad
Mewo iard wedi eu rhoi;
Ffarwel iGanbaJdl
Eryn a'r P,}' Llwyd.
Y Ga eg gyda'r Ebol
Fu'n mynd heb fol na bwyd.
Mae ~'IVUln,George a Gladstone
A L,v,ngstone a Slag
A Plelon hefo ,\'elson
A Samson i gael sag;
Caiff Je71nlt? bach a H obley
O'r neiUtu fynd am byth,
Ffarwcl 'cun ffordd a .5n()wdon,
Victoria, Lieu.' a Smith.
Ta ta 'rhen Sian a Pens.
To,,, King a'r ,~1arqulS Mawr,
Gan uno Albert, Aston
A Welli71gton i lawe;
Tra'r Prince Liewe(vn yntau

A'r llanciau ym mhob Uun,
Fe'u cwympir rhag yr ager
I'r gwter bob yn un.
Wrth ildio cicio'r Cacum
Ffarweliwn heb un ffrae,
Tra rhown i f)'Dy'r Vaenol
At goll i ChwareJ Cae;
A thithau yr Hen FuJes
Hudoles plant y plwy,
Mae'th enw Pw anwylo -
Ffarwel i'th gicio mwy.
Er cof am Fox a Timbol
A Blondin gyda bias,
Meredydd, Bright a St.anley
A Foli - car y Bass;
Dinorung a Pandor
A'r Wyddfa ddaw i lawr;
Caradog , Madog, }t1.enai -
Ta ta i'r fintai fawr.
Yn olaf rbaid ffarwelio
•A'r ben Fa/woden Lwyd
Ni welwn mewn bodolaeth
Ei bath am gario bwyd
Os oes rhyw enw arall
Heb gael ei ddwyo ar go'
Wei rbowch y bai i ddisgyn
At fechgyn Cwm y glo.
Darfydda Panorama
Yr yrfa gyda byn;
Ni welir mwy eu cysgod
Lie byood yn y llyo;
Gao fyod a'u pennau i waered
A'u traed wrtb draed yo cwrdd,
Tra'r oU fel dwbl fintai
Yn ffoi 0 cbwitb i ffwrdd.
Ffarwel i'r gwyUt gerbydau
A'u moddion yma mwy,
A chroeso i'r Gerbydes
Ar 01 eu hanes hwy;
Fe fforddiwyd tren gyfforddus
I'r Uu llafurus, Uon;
Caiff Jioch hen Famog Cymru
First seats 0 hyd yn hon.
Hwre iDren y Gweithwyr
Ac i'r Boneddwr mad

mynnodd er ein mwyniant;
t glodydd gwlad;

Fel hyn mae'r byd a'; bethau
Yn rhwydd fyrhau em byot,
Gan fyned ar olwynion
I'r hen yn gynt, yn gynt.

YN RHlFYN Medi 1976 (Rbi[
7) oEco'r Wyddja, 'roedd erthygl
ar y Car GwyUt gan Hugh R.
Jones 0 Lanberis. Ar ddiwedd
yr erthygl ceir 10 0 benillion a
anfonwyd gan Mr a Mrs Robert
Pritchard 0 Benisarwaun, sef
'Galamad y Car GwyUt'; ond
nid oedd gwybodaeth ynglyn a'r
awdur. Wedi aros am bron
bedair blynedd, mae'r Eco yo
faleb 0 gael eyhoeddi mai Ap
Glaslyn (John Owen) yw'r
awdur.

Mr Gwilym Roberts, Fron Oleu,
Llanberis sy'n gyfrifol am y
wybodaeth a dyma ran o'i lythyr:
"Wedi darllen erthygl ddiddorol Mrs
M.G. Wil1iarns, Bethel yn rhifyn
diwethaf (Eco'r Wydd/a, carwn
ychwanegu at hyn drwy roddi un 0
gerddi y diweddar John Owen (Ap
Glaslyn), Fory'r Awen, Clegir, am
ddiwedd y Ceir Gwyllt a dechrau
Tren y Gweithwyr. Cyhoeddwyd y
gerdd hon gyntaf yn Yr Herald
Cymraeg , Rhagfyr 1895."

Mae'n werth cyhoeddi'r penillion
unwaith eto. Sylwch fod 46 o'r ceir
gwyllt yn cael eu henwi yn y gerdd;
yn gymysgfa 0 Gymraeg a Saesneg, 0
enwogion y cyfnod i enwau
mynyddoedd, afonydd a llynnoedd,
a hy d yn o ed anifeiliaid a
chreaduriaid.

GALARNAD Y CEIR GWYLL T
Mae popeth bron yn newydd
Ar fynydd ac ar for,
Tra'r hen yn unig erys
,\tewn hanes yo ystor;
Yo dilyn dydd galarnad
,\1.\' Lord am ride and drive,
Dacth diwedd Car y Gweithiwr
Yo eighteen ninety five.

GWELL HWYR NA HWYRACH

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ff6n: Caernatfon 3674
PEN CIG YOO Y FROI

Yr Wyn litol mwy.f
bllSUl

SeIIJgc.rt,.f, cigoldd
J*od i'w bwytl

An:heblon If IVler
y ,'e"J/gilt

MYNNWCH Y GORAU
A DEWCH ATOM Nil

Yo 61Mr Peter Hope Jones a
Mr Peter Dare yn eu llyfr Birds of
Caemaruonshire dylai y Wennol
Ddu ei 'throi hi am adra' gannol
mis Awst. Ond wyddoeh chi fod
'na un wedi aros yn ardal
Deiniolen yn y flwyddyn 1965
tan 24ain 0 Hvdref. Mae'n rhaid•
ei fod wedi cael eroeso mawr yno
gan rywun!

Nid yw'r Troellwr Mawr
(Nightjar) yn rhy hoff o'r Sir yma
- ond daeth yn ei dro i
Ddeiniolen.

Aderyn pur anghyffredin i ni
ydyw Golfan y Mynydd ond mae
ystadegau yn dangos i ddau
ohonynt syrthio mewn cariad a
chartrefu wrth ymyl Llanberis a
ehael llond ty 0 blan tos!

Os dwed rhywun wrtho chi ei
fod wedi gweld Bran Goesgoch -
mae o'n dweud y gwir. l\1aenl yn
cartrefu mewn hen dyllau
ehwarel. Gwelwyd saith ohonynt
ar A \.vst 27, 1962 yn hcdfan yn
uehel uwehben Llanddeiniolen.
Ydaeh chi wedi gweld un?

Cafwyd eip ar Dylluan
Gorniog yn Llanberis - rhywdro
rh wng 1890-1910. Mae'r Sofliar
wedi cadw drawer pan welwyd
rhai yn ardal Deiniolen yn }'
fiwyddyn 1964.

Ond eisteddwch yn 61 - nj
welwyd Eryr Euraidd yn y fro
yma ers y 17g.

- Straeon Adar

r Arfon a Mr Neville Hughes, Cadeirydd
r henoed yn L/anrug.
gan y trigo/ion.

~N ELAN

dail a'r prif foncyff gan eu bod yn
dwyn maeth. Os na wneir hyn
bydd y tornatos fel marblis!
6. Dim ysmygu. Mae firws mewn
baco sy'n dinistrio dail tornatos.
Dylai ysmygwr wisgo menyg neu
ddiheintio'i ddwylo a formalin
cyn cyffwrdd a'r planhigion.
7. Os try blaen y ddeilen newydd
yn felyn, chwistrellwch drostynt
lond dwy 1\\')' de 0 Magnesium
Sulphate neu Epsom Salts mewn
dwr. Rhowch ychydig i'r
gwreiddiau hefyd ar gyfer tyfiant
newydd. Mae'r magnesiu~n yn
angenrheidiol i'r cloroffil, sef y
lliw gwyrdd yn y ddeilen.
8. Dyfrio at ganoJ dydd os yn
bosibl er mwyn j'r dail sychu.
Hawdd yw i ffwng dyfu ar ddail
gwlyb. Os yw hi'n anodd cadw'r
dail isaf yn sych ac yn iach,
torrwch bwy i ffwrdd. Os
ymddengys ffwng dylid
chwestrellu'r cymysgedd
Bordeaux a dwr arno.

wydrYTy

i//wyr Eisteddfod Caernarfon yr un f/wyddyn dan arweiniad Mr Charles Owen.

i LLANBERIS



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.- LLAN8ERIS 611

MEL YSION A BAeO AR WERTH HEFYD

Ffcn: llanberis 491

Mvnnwch eich.
PAENTaPHAPURPAPURO

oddi wrth

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

(Ff6n: Llanberis 205
gyda'r nos)

SETIAU
TELEDU LLIW

AIL LAW
MEWN CYFLWR

RHAGOROL
SlOP DELEDU

- yn 01 yr hyn a ddar11enais yn y
Dai(v POSl rai blynyddoedd yn 01.

Erbyn hcddiw gwelir yr enw
Peris ar dai annedd etc. Efallai y
bydd gao rhywun fwy 0
wybodaeth am yr enw ond deallaf
mai enw'r Sant Padarn sydd ar
eglwys yn Llanberis ei hun.

(Llun trwy garedigrwydd Miss Priscie
Roberts, Glanrhydfadog, Oeinioten.l

Yn y rbes iset - y dtwedder Barch
H. Arthur Jones, cyn-ficer
Glanogwen, e'i frawd y Parch Ganon
Idwal Jones sydd newydd ymddeol 0
too yn ticer All Saints Leamington
Spa, e'u cetnder y Parch R.H. Jones
sydd wedi ymddeol ec yn awr yn byw
yn Llandudno. £rs pan dynnwyd y
Ilun, fe ordeiniwv d y Parch ldris
Thomas (Dinorwigj sy'n reithor
Clynnog a Tbretor.

Rhes uchaf: Y diweddar Barch.
Ganon Ifan Orwig Evans (cyn-ficer
Penmynydd, Man) e'r dlweddar
Barch Ifor Williams (Din 0rwig)
cyn-ficer Cwm Ystwyth; y Parch
Ganon W.R. Hughes oedd cvn
ymddeol yn Rheithor Amlwch. Yn y
canol, gyda'r diweddar £sgob J.C.
Jones e'r Canon Walter Jones y ficer
y mee'r Parch Herbert Thomas
(Din0rwig) oedd cyn ymddeol yn
ficer Llannor, a mab y ficer sef y Parch
Ganon Hywyn Jones, rheitb or
Caergybi.

Ffon : Portdinorwtc 670882

Perchennog : J. Evans

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHELI

erail1 yng Nghymru sydd yn bod
ers amser oes yr ia yn gartre i'r
torgoch (char) - ac mae'n
ddiddorol deall mai enw Lladin
am y torgoch )'W Saluelinus Pensu

gao G.J. Jones, Elidir, Bangor

10

esgobaeth 'Paris', prif ddinas
Ffrainc.

Ychydig iawn 0 enw'r Sant a
geir yng Nghymru. Y mae un ger
Aberystwyth a'r gweddill yn
ardal Llanberis.

Yr oedd ffynnon Peris yn cael
ei hystyried yn gysygredig.
Deuai llawer yno i chwilio am
iachad yn y ddeunawfed ganrif a
dechrau y 199. Yn 61yr hanes yr
oedd dau bysgodyn cysegredig
yn wastad yn y [fynnon ac yn 01)
traddodiad deuai cleifion yno -ac
os deuai y pysgod o'u lloches pan
gynhyrfed y dwr yna buasai'r claf
yn gwella ond e s nad
ymddangosent ni fyddai
gwel1had i'r claf (gwnacd
ystrywiau ambell waith i gael i'r
pysgod ymddangos o'u cuddfan!)
Tybed mai'r torgoch oedd y
pysgod? Mae'n adnabyddus fod
Llyn Peris a Phadarn a llynnoedd

Mae'r enw Peris a darluniau
o'r llyn a'r wlad oddi amgylch yn
ymddangos yn ami yn Eco'r
Wyddfa a daeth awydd amaf i
chwilio am hanes y sant a
roddodd ei enw i'r llyn, ibentref
Llanberis ei hun, 061 Peris (y
Dd(1) a Ffynnon Peris sydd yo
ymyl yr Eglwys yn Llanberis.

Ond ysywaeth ychydig iawn
o'r banes sydd ar gael. Yn 61
Cyfrol IV 0 Lives of the British
Saints dywedir mai Cardinal yn
Eglwys Rhufain oedd Peris ar y
cychwyn. Yr oedd yn fab iHelig
ap Glanog ac yn byw yng
nghyffiniau Bangor-is-y-coed.v« 01 y traddodiad dywedir i'r
rnor or-lifo'r tir a symyd 0 Peris i
Ynys Enlli a chael ei ystyried yn
santo Ond y mae cryn amheuaeth
am ei wirionedd. Y mae'r enw vn•
tarddu o'r un enw a Paresu sef v•
tiroedd sydd yn gyfateb ag

I \
t<-., ,\\ I ••••• "

I

.. I

I

BECHGYN EGLWYS LLANDDINORWIG A'R
SANTES FAIR A AETH I'R WEINIDOGAETH

-------------------------------------------------------------
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••Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Itechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

FF~N CAERNARFON 2898 ac

Monumental Works
L NRUG

*
* SER OROS

GY RU
AR LWYFAN
PADARN ROC
NOS WENER,

GORFFENNAF 11
Am 7.30 p.m.

gyda

Nionod 0 Had
Gellir eu gwarchod a ll\\.'ch

Calol1zel rhag Pryf)'n Nionod a
[f\\·ng. 'Does fa\'\'r 0 ddim ) n
poeni monod 0 setiau.

planhigyn. Mae hwn yn
angenrheidiol i'w dyfiant ac fe
rwystra falwod rhag cnoi bon y
goes.
Moron

Defnyddiwch lwch Bromophos
i gadw'r Pryfyn Moron draw.
Dylid ei ddefnyddio wrth
blannu'r moron' ae wedyn wrth
eu teneuo.
Ffa

Chwain Duon ar flaen y
planhigion yw'r gwyn gyffredin,
Os canfyddir y chwain, dylid
torri modfedd neu ddwy oddi ar y
blaenau. Iware hod y planhigion
rhag pryfed, gellir defnyddio
gwen wyn systemig. Pery'r
gwenwyn am 2-3 wythnos. Felly
ni ddylid ei ddefnyddio os yw'r
planhigyn mewn blodau neu ar
fin blodeuo. Gan fod yr holl
blanhigyn yn wenwynllyd yn y
cyfnod yma, gall ladd y gwenwyn
syn bwydo ar y pail! a'r neithdar.
Maer gwe nwyn yntau yn
hollbwysig i beillio.
Tatws

Os deil y tywydd gwlyb a
chvnnes mae siawns da i'r tatws.;

gael.\failiod (Blight). Bydd y lliw
brown a ymddengys ar yrnylon y
ddeilen yn gweithio'i ffordd tua'i
chanol. Dy li d chwistrellu
cyrnysgedd 0Bordeaux a dwr ar y
dail evn iddo ddechrau.~

Er nad yw'r tywydd braf a
sych diweddar wedi bod mor
garedig wrth dyfiant ein gerddi,
mae wedi bod yn gyfnod hynod
lewyrcbus i'r pryfed. Yna daeth
y glaw a'r tamprwydd i hybu'r
ffwngau. Felly, os na fyddwn yn
ofalus, gallwn ddisgwyl cnwd da
o'r gelynion heintus y mis hwn.

Dyma sut i drin yr heintiau
mwyaf cyffredin:
Teulu'r Bresych a Rwdins

Mae saw] haint all effeithlo ar y
rhain.

Os yw'r dail yn gwywo pan
mae'n heulog a lliw porffor afiach
yn datblygu ar eu hy mylon, mwy
na thebyg cynrhon bach gwyn
sv 'n bw y t a lr gwr ei d di au .
Defnyddiwch lweh Bromophos i
ladd y pryfyn. Teflweh unrhyw
blanhigyn hcintus i ffwrdd. Yn
union cyn trawsblannu , dylid
trochi'r gwreiddiau rnewn past 0
4 'y' cant llwch CaLomel a dwr. Yn
ogystal, mae past Calomel yn
effeithiol yn crbyn gwraidd clwm
sy'n achosi tyfiant araf a gwae1.

Gan y gall y ddau haint yma
aros yn y pridd dros )' gaeaf,
mae'n well pcidio plannu'r
planhigion hyn yn yr un pridd yn
amlaeh nag unwaith bob tair
blvnedd.•

I war e hod r hag 1i n d)' S
defnyddiwch lwch Derris neu
Lindane. Cystal fyddai malu
\\')'au mel'r'n iar fach yr haf sydd
i'\v canfod 0 dan v dail. Gcllir eu

•

rh""'bio rhv,ng y' bvscdd.
Yn olaf, da 0 beth fuasai rhoi

eylch 0 galch 0 amgylch pob

HEINTIAU'R ARDD LYSIAU

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

PRIODAS -Dymuniadau gorau i Miss
Rhian Jones. athrawes yr Hafod a Mr
Gareth Hughes ar achlysur eu
priodas, a chroeso iddynt r'n phth i'r
Waunfawr. Gobeithio y byddant yn
hapus lawn yn eu cartref newydd
ADREF O'R YSBYTY - Croeso adref i
Owain ltyr Jones, Saron Wen; Sarah
Williams, Pare; Mrs Cotton, Bryn
Hyfryd a Mrs Morris Pritchard, Tref
Ellian. Gobeithio eu bod i gyd yn
parhau i wella.
PROFEDIGAETH - Cydymdeimlir a
Mrs M. Griffiths, Oarwavne, 18 Stad
Ty Hen ar golll el brawd.
DRAMA - Cyhoeddwyd drama
'Wythnos Ola'r Tymor' gan y
drweddar Wilham Vaughan Jones yn
ystod y mis diwethaf. Yn y saith
degau bu wrthi'n brysur yn
cvtansoddi drarnau ar gyfer cangen
Merched y Wawr y pentre, gydag
actorron arbennrq mewn golwg
ganddo Yn sicr trysor I'W gadw'n
ofaIus yw'r ddrama hon I bob un o'r
cwrnru I gofio am yr hwyl a gafwyd
wrth ymarfer a pherfformio
YR YSGOl FEITHRIN AR Y TELEOU -
Daeth plant bach yr Ysgol Feithrin yn
enwog drwy Gymru yn ddiweddar ar
61 eu hvrnddanqosiad bedair gwalth
ar y rhaglen deledu 'Ffalabalam'.
Gwelsom y plant yn yfed I efrith a
bwyta creision un diwrnod. a'r
diwrnod eanlynol gwelsom hwy yn
canu emyn bach. Mae gobalth am
gantorion 0 fri yn y pentre pan dyf y
plantas yrna. Yn ystod eu pedwerydd
vmddanqosrad roeddvnt yn brysur
iawn yn chwa ae gyda chlai. Da jawn
chi blant.
MERCHEO YWAWR - Nos lau. Mai 22
yn Neuadd yr Eglwys cafwyd
Arddangosfa Goglnlo gan Miss
Eurwen Roberts, Pontllyfni. Daeth
cangen Nant Gwynant atom i
fwynhau'r noson a chafwyd Iluniaeth
ysgafn ar y diwedd. Yn absenoldeb
Mrs M. Awstin Jones, Ilywyddwyd y
noson gan Rhian Ellis, yr is-Iywydd a
ehydymdetmlodd a Mrs Jones yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei phriod

Diolehwyd i Miss Roberts gan Mrs
Mary Vaughan Jones. ae enillydd
1V'/cusy raft!. set un 0 ddantelthion
Miss Roberts, oedd Mrs Roberts,
Wernlas Deg. Betws Garmon.

Cafwyd adroddiad o'r Pwyllgor
Cenedlaethol, a fynychwyd yn
AberystWyth gan Carys Owen a
Carys Jones, gan Carys Owen yr
ysgrifenyddes.

Y CARNIFAl - Cynhelir y Carrufal
blynyddol yn ystod ail wythnos mrs
Gorffennaf. Dyma drefn y
gweithgareddau.
Nos Sui, Gorffennaf 6 - Cymanfa
Ganu yng nghapel Bethel MC am 7.30
o'r gloch. Arweinydd ae unawdydd:
Richie Thomas, Penmachno.
Mynediad trwy reqlen: 30e
Nos Fawrth, Gorffennaf 8 -
Cystadlaethau Pel-droed 5 bob oehr
yng nghae'r ysgol am 6 o'r gloch
(Cysylltweh a Gareth Jones, Glyn
Peris)
Nos Fercher, Gorffennaf 9 -
Mabolgampau yng nghae'r ysgol am
6 o'r gloch Mynedlad - Oedotion:
toe. Plant: 5c
Nos Wener, Gorffennaf 11 - Coroni'r
Frenhines lynne yn Neuadd yr
Eglwys am 6.30 o'r gloch. Bydd
Dafydd Iwan ac Edward yno i'n
dlddori Mynediad - Oedouon: 40e,
Plant 20e
Oydd Sadwrn, Gorffennaf 12 - Y
Carnifal yn cychwyn 0 Fod Hytryd am
1.30o'r gloch i lawr at y llythyrdy, ae i
gae'r ysgol. Bydd Cefin Roberts yn
beirniadu'r cystadlaethau gwisg
ffans!. Stondinau a'r Catfi. Mynedlad
trwy rag/en: 20e {Oedolion]
Nos Sadwrn - Bwffe yng Ngwesty'r
Afr, Beddgelert am £3. Bydd bws yn
cychwyn am 7.45 o'r gloch Enwau ae
erten I. Olwen Will,ams, Ltidisrt Wen
neu Beryl Jones, D61-y-Coed.
SEFYDllAD Y MERCHED - Nos lau,
Mehefin 5 cyfarfu Sefv dlta d y
Merched yn Neuadd yr Eglwys.
Dymunodd Mrs C.A, Jones, y
lIywydd, wellhad buan i Mrs Mary
Davies ae i Mrs Morgan Jones, a
ch\,dymdeimlodd a Mrs Morfa Evans
yn ei phrofedigaeth. Datganodd y
lIywydd ei phleser fod tair seren aur,
pedair seren arian, pump seren goch
ac un seren werdd wedi eu dyfarnu i
aelodau a oedd wedi arddangos eu
gwaith yn yr Arddangosfa Grefftau a
gynhaliwyd ym Methesda yn
ddiWeddar. Bydd y da rnau 0
grefftwaith gyda seren aur a seren
arlan yn cael eu harddangos yn yr
Arddangosfa Greff tau J,wbili
Diemwnt a gynhelir yn lolfa'r
Brifysgol ym Mangor ar 1 a 2 0
Orffennaf Y gwr gwadd oedd Mr
David Jones, y Swyddog Nyrsio
Rhanbarthol, a chafwyd sgwrs
ddiddorol ganddo ar ei waith ac ar yr
ysbyty newydd ym Mangor.
Rhoddwyd blodau bwrdd y lIywydd i
Mrs Morgan Jones a Mrs Betty
Griffith oedd enillydd y raffl Cynhelir
y cyfarfod nesaf nos lau, Gorffennaf 3
yn Neuadd yr Eglwys pan fydd Mrs
Cemlyn Williams yn rhoi
arddangosfa 0 drefnu blodau.
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Cynrychiolydd Y Royal Liver Friendly Society a
Sun Alliance

VR HEN FARCHNAD
CAERNARF N
Crysau T a Chwys 0 bob Iliw a Ilun -
gyda'ch enw, neges neu lun wedi ei
brintio arnynt- 0 flaen eich Ilygaid!
Arbenigwn mewn crysau ar gyter elybiau,
eymdeithasau, tafarndai ae ati.
Galweh yn y siop neu ffoniweh WAUNFA W
637 ar 616.00 p.m.

SlOP

Am Yswiriant Bywyd
Polisiau Gwaddoli (Endowment)
Cynlluniau Pensiwn
Cynilo
Yswiriant Ty
Yswiriant Car ac ati

Cysylltwch a
VIVIAN WILLIAMS

A

11 STRVD V DWR
LLANBERIS

ANGEN VSWIRIANT?

Er prynu drink a wincio - a thalu
I'w thytwyth am ginio,

Un o'r llsn, rhyw hanner 110
A'i hudodd amser ctwydo

Gawsoch chi embaras debyg
rywdro ys gwn i7 Fydd na ddim
Llannerch y lienor tan fis Medi
eto. Gobelthiaf gael cyfle i
ymdrochi yn y Mar Marw cyn
hynny, os bydd yr hinsawdd yn
caniatau i mi ymweld a gwlad
Canaan.

Hwyl i chi ar eich gwyliau.
Selwyn

o bleser cinio blasus- i afael
Henglefyd anweddus,

Rhoi naid oedd vn maid i Rhys
Rywsut yn glir o'i drowsus.

Unowerth da iawnwrtho-yn wastad
'Rym yn eistedd amo,

Hwn yn hy' a dry'n ei dro,
Yn offeryn bacffeirio.

la - offeryn bacffeirio - offeryn
chwvth reit siwr.

Englyn I ran arbennig o'r corff a
gafwyd, yn hytrach nag I embaras
ond ta waeth!

EMBARAS

Yn oer iasol v'm treisi - a bwrw
Ysbwriel dV ynni.

Ai hoedl bwystiil genhedli
o roi'th wae yn fV nghroth i?

Heddiw ni pherthyn iddo - ywefr oer
Dreiddia'r fron o'i deimlo,

A daw gwyr mewn byd o'i go,
A hwn i gynefino.

o roi'r had ar 61 'redig, - vn vr sr
Gwelir erwau tewfrig,

o roddi 'mro Dyfi'r dig
Wele wanwyn milelnig.

Croeso unwaith eto. 'Ydy merched vn fwy awyddus igystadlu mewn
'Steddfodau na bechgyn d'udwch? Mewn tair cystadleuaeth ym
Mhrifwyl yr Urdd ym Mro Colwyn bum yn gwrando ar 36 0 gorau
adrodd, a choeliwch neu beidio 'doedd na' run pa rti 0 fechgyn ymhlith y
tri d\Nsin - er mai Parc yr Arfau oedd un o'r damau prawf.

Yn wir, 0 deithio 'steddfodau cael treulio bron i ddeuddydd yn
Ileal Cymru ffaith ddiddorol yw un 0 Eisteddfodau lIeol mwyaf
sylweddoli mai merched yn unig Ilewyrchus Cymru, ac mewn
sy'n cystadlu mewn amryw o'r ardal lie mae'r diwylliant
cystadlaethau; ac eto am ryw Cymreig ar ei orau.
reswm yn y gystadleuaeth canu Oyma rai o'r englynion a
dros hanner cant, a'r brif unawd, dderbyniais. Testun yr englyn
mae'r dynion yn y mwyafrif. oedd 'Arswyd' ac 'Embaras'

Y tro nesaf yr ewch chi i oedd testun yr englyn digri.
'Steddfod leol, cyfrwch, 0 ran Amvyd
diddordeb faint 0 fechgyn a faint Nos y rhwyg yn llys Iran - adawodd
o enethod 'fydd yn cystadlu yno. Bob dewin yn syf~an,

Ac os am wledd 0 'Steddfod Angau uwchben yn hongIan
. A gwaed yn ffroenau y gwan.leol, wei ewch I Lanuwchllyn ar

ddydd Llun Sulgwyn. Dechrau
am 10 Y bore, a'r 'Steddfod yn
parhau tan 3 o'r gloch y bore
dilynol. Cystadlu brwd ac
awyrgylch gynnes, groesawgar
l'r holl weithgarwch.

Arferi d cyn n a I 'Steddfod
Llanuwchllyn mewn pabell eang
ers talwm, ond erbyn hyn
cvnhelrr cyfarfodydd y bore a'r
prynhawn yn y Neuadd, - sef yr
hen ysgol, a chyfarfodydd yr
hwyr yn yr hen gapel enwog.

'Chlywais i 'rioed Orsedd 0
Feirdd mor ffraeth a Gorsedd
Beirdd Llanuwchllyn, gyda'r
Parchedig Huw Jones fel
Archdderwydd yn gweinyddu'r
serernoru. Mae Huw yn caru cael
sgwrs bersonol a'r bardd yng
nghanol y serernoni.

Cofiaf yn dda i mi ennill y
gadair yno ym 1966, 0 dan y
ffugenw YGors Bach a'r Hybarch
Barchedig Archdderwydd yn
gofyn i mi yn gyhoeddus yn
ystod y seremoni beth oedd
a r w v d d o c a o y ffugenw.
Minnau'n ateb yn gwbwl onest
mal tafarn ger fy nghartref oedd
Gors Bach, a'r Parchedig Huw
Jones, yn cyhoeddi i'r
gynulleidfa - "Tafarn yn ymyl
cartre'r bardd ydy Gors Bach,
ond 'rwy'n siwr na fu iddo yntau
mwy na fi nna' erioed roi ei droed
dros ei rhiniog hL"

Ydy mae'r hiwmor ffraeth a'r
tynnu coes parod yn parhau ym
Mro Penllyn a phleser pur oedd

gan SELWYN GRiFFITH DEWIS DAU FlAENOR - Yng
nghapel Tan-v-Coed pnawn SuI. Mai
25 etholwyd dau flaenor Mrs Nellie
Hughes, 3 lai Maesgarnedd a Mr
Gwilym Jones, Gorwel.
MARW - Yn gynnar fore Sadwrn,
Mehefin 14 yn Ysbyty Men ac Arlon
bu farw Mrs Mary Margaret Lloyd
Jones (Peggy) Hafod Owen yn 50
mlwydd oed.
Yn ei marwolaeth hi coli odd

eglwys Tan-v-Coed y trydydd aelod
ers mis Mawrth.
Estynnwn fel ardal ein

cydymdeimlad dyfnaf a phnod Mrs
Lloyd Jones - Mr Robin LI. Jones, a'i
phlant Gareth a Carvs ac a'i thair
chwaer a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth fawr, colli priod, mam a
chwaer oedd mor annwvl, srnol a
dewr.
Claddwyd Mrs LI. Jones ym

mynwent y plwyt wedi gwasanaeth
cyhoeddus yn y capel, a phreitat j'r
teulu yn y cartref. Gwasanaethwyd
gan ei gweinidog, y Parch W.O.
Roberts yn cael el gynorthwyo gan y
Parch Gwyndaf Evans, a'r Parch R.
Thomas, cyfaill y teulu.
LLONGYFARCHION - I Victoria
de-Boo. Bryn Cwil ar ei dewis yn un 0
foneddigesau Brenhines Carol -
brenhines Majorettes Llanrug. Ymae
tymor prysur 0 flaen Victona a'r
Majorettes yr hat yma.
ICarysLloyd Jones, Hafod Owenar

enrull gwobr am fod yn un o'r
gwerthwyr lIyfrau a werthodd fwyaf
o Iyfrau i Ymgyrch Lyfrau Ysgol
Brynrefail yn ddiweddar Gwerthodd
Carys 37 0 Iyfrau.
I Rubina Mc Cann, 'Rallt a enillodd

fedal aur mewn cystadleuaeth
agored j sgiwyr dan 14 oed ym
Mhencampwriaeth sqio Ysgolion
Cymru ym Mhontypwl
I Margaret E. Roberts,

Tainewyddion, Carol Ann Jones a
Linda Wyn Jones Pantclyd am eu
IIwyddiant ym mabolgampau Ysgol
Brynrefail yn ddiweddar.
I GAERDYDD - Dydd Sadwrn,
Mehefin 21 bydd Mr Selwyn Jones,
Pant Clyd a'i ferch Carol Ann yn cael
cyfweliad yng Nghaerdydd I fynd ar
raglen Hywel Gwynfryn 'Galr IGall'
pob hwyl iddynt.

CARNIFAL - Dyma restr 0
weithga reddau' r wythnos
Gamifal eleni:
Nos Sui, Mehefin 29. Cymanfa
Ganu- Capel Tabemacl. Dechrau
am 8 o'r gloch.
Nos Lun, Meheftn 30. N08011i'r
Merched yn y Ganol'a" am 7 o'r
gloch.
Nos Fawrth, Gorffennaf 1. Helfa
Drysor. Ger y Modurdy am 630
Nos Fercher. Gorffennaf2. Nason
i'r Oedolion yn y Ganolfan am
7.00
Nos lau, Gorffennaf 3. Dartiau
yng ngwesty'r 'Snowdon' am8.30.
Nos Wener. Gorffennaf 4. Disgo
i'r plant yn y Gano"an am 630.
Nos Wener, Gorffennaf4. disgo i'r
plant yn y Ganolfan.
Dydd Sadw rn. Gorffennaf 5. Y
carnifal. Yr orymdaith yn
cychwyn gerllaw y Cae Chwarae
am 2.30.

Agorir y carnifal 9an Bryn F6n.
NOSON WOBRWYO - Nos
Wener, Mehefin 20 cynhaliwyd
nason wobrwyo tim Cynghrair
Gwyrfai yng ngwesty Llyn
Padarn, Llanberis. Mr Noel
Williams, Caernarfon
(ysgrifennydd y Gynghrair) oedd
yn gwobrwyo'r canlynol:
Chwaraewr y tymor - Dilwyn
Morris. Cydradd ail chwaraewyr
Andrew Flint, Steven Owen.
Sgoriwr uchaf - Dilwyn Morris.

Derbyniodd chwech o'r
bechgyn fedal igofio'r anrhydedd
o gael eu dewis i chwa rae yn
nhimau A a B Cynghrair Gwyrfai.
Dilwyn Morris, Nigel Orritt, Neil
Rowlands, MichaelJohn Williams,
Garry Evans a Gwyn Morris.

Hyderwn y bydd y Cae
Chwarae yn barod i'w ddefnyddio
argyfer y tymor nesaf, gan na fu'r
bechgyn yn chwarae gartref ers
dau dymor bellach.
DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs D.
Price, Tan-y-Graig ddiolch i'w
ffrindiau a'u cymdogion 011 a fu
mor garedig ar enedigaeth Glyn
brawd i Gareth ar Fehefin 2.
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CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

WYDDOCH CHI .. 1
Yn lie sgwrsio 0 hyd am y
tywydd, iechyd a phrisiau
bwyd a phethau diflas eraill

beth am i chwi geisio
synnu'ch cymdogion gyda

gwybodaeth.
Ewch i'r gwaith neu i'r siop

yfory a dwedwch:
Wyddoch chi fod twrch daear
yn gallu twnelu 225 troedfedd
mewn noson?

Neu
Wyddoch chi fod saith mil

miliwn 0 gardiau post wedi eu
hanfon yn ystod 19057

Neu beth am hon:
Collwyd clwstwr 0 oriadau yn
Hamilton, Seland Newydd.

Ddwy flynedd yn
ddiweddarach daethpwyd 0
hyd iddynt mewn paced 0
lefrith powdwr ym Mheriw,
De America. 'Does 'na ddim
Ilawer 0 bob I yn gwybod

hynna!
Rhowch gynnig arni a

meddyliwch am yr argraff a
fyddwch yn ei chreu. Rhagor
o wybodaeth syfrdanol y tro
nesa.

I'r ardd yr aeth yn selog
Un noson yn yr haf,
1dorri IIwyth 0 riwbob -
Yr oeddynt yn rttai braf.
Eu rhoi a wnaeth i weddw dlawd -
Un hynod hael yw yr hen frawd.
Y wraig aeth adref yn ddioed
A'r pecyn yn ei lIaw,
Gan Iyfu ei gwefl wrth feddwl am
Y wledd gAi maes 0 law.
Ond Ow! wrth drin y riwbob
A'u golchi'n 01 y drefn -
Beth ganfu yn eu canol
Ond cyllell flniog lefn.
A dyma'r gamp, ddarllenwyr
Yw ffeindio Mr Hael
Oes rhywun all rol ateb
I'r Eco yn ddi-ffael?
CUW:
Mae'r gamp yn well, yn 61 O.R.
Na'r ewestiwn mawr - "Who Killed
J.R.7"
Rhiw-Bob

P'NY?

Caed gwaed yn rhedeg eto
Yn aberth yn ein b 0,

Ar allor grym ae egni
Aeth gwaed yn IIi i'r gro.

Nid byth y credwn ninnau
Iddyfroedd Marchlyn Mawr

Chwistrellu drwy bibelloedd
A chorddi'r Peris-lawr.

Bydd Peris eto'n las i'r Ian
Ond, a fydd torgoeh yn y fan?

Cawn gron'a las-ddwr eto i'r lIan
A lIeuad-gysgod yn y man.

Dilys Baylis.

I

Yn swn yr heidro heddiw,
Dan Gastelt gwiw ein bro,

Mae Peris wedi sychu
A gwyrdd ei garped gro.

Yn swn y cerbyd melyn,
A'r bicell yn y graig

Ni chlywir corn y chwarel;
A mudan bron y Ddraig.

Caed gwaed ar fryn y Castell,
A choeh fu lIiw y Llyn,

Ond gwynt a thon ddaeth heibio
A'r wlad anghofiodd hyn.

Y LLYN SYCH

Mae gwasanaeth Crosville ar y
Sadwrn a fydd yn cysylltu bws a
thr en rhwng Caernarfon a
Bangor yn cychwyn ar ddydd
Sadwrn, Mehefin 7.

Bydd y bws, sy'n gadael
Caernarfon am 6.20 am yn
cysylltu a thren 6.56 a.m. 0
Fangor i Lundain ar Sadyrnau yn
ystod yr haf hyd Awst 30. Bydd
yn mynd ar hyd y siwrnai M5
drwy'r Felinheli a
Phenrhosgarnedd.
Mae'r tren 7.00 yr hwyr 0

Lundain i Fangor i fod i gyrraedd
Bangor am 11.13 pm. Yna bydd
bws yn gadael Gorsaf Bangor am
Gaernarfon am 11.30 pm. Os
bydd y tran yn hwvr. bydd y bws
yn disgwyl hyd 11.45 pm.

Cefnogir y gwasanaeth
arbrofol hwn gan Gyngor Sir
Gwynedd. Os bydd yn
IIwyddiannus ac os gwneir
defnydd helaeth ohono, cynigir
gwasanaeth tebyg yn 1981.

CYSYLLTlAD BWS-TR~N
CAERNARFON-BANGOR

GWYBODAETH
GYHOEDDUS
Is-swyddfa newydd

Gwasanaethau Cymdeithasol
Symudwyd is-swyddfa
Gwasanaethau Cymdeithasol
Rhanbarth Arfon yng
Nghaernarfon o'r Post Bach, Ty
Newydd, Stryd y Castell i Rif 22
Stryd y Castel" gyferbyn a siop
newydd Craft Centre Cymru.
Bydd yr is-swyddfa ar agor j'r

cyhoedd ar ddydd Llun, dydd
Mercher ac ar ddydd Gwener, yn
y boreau'n unig, 0 9.00hyd 12.30.
8ydd Gweithiwr Cymdeithasol at
alwad yno a gwahoddir trigolion
y cylch i wneud defnydd lIawn o'r
Swyddfa newydd ar yr amserau a
nodir uchod.

Drindod, Llundain, bu'r canlvnot 0
ddisgyblion Miss Lowri P. Roberts,
A.T.C.L., Godre'r Coed yn
IIwyddiannus mewn canu'r piano:
Arholiad Rhagarweiniol, Caron Haf
Jones, 1 Tai Orwig; Alison Jones,
Fron Gader, Cwm-y-glo ac Elen Wyn
Roberts, Afon Rhos, Llanrug (y tair
gyda theilyngdod). Gradd " Meinir
Wyn Jones, 3 Trem Eilian (gyda
theilyngdod) a Nerys Ann Williams,
Llwyncoed. Gradd 2: Alwen Jane
Jones, 1 Ta l Orwig (gyda
theilyngdod ).
SEIAT DOSBARTH - Cynhaliwyd
Seiat Ddosbarth Eglwysi
Presbyteraidd Dosbarth Deiniolen yn
y Glasgoed, nos Fercher, Mai 21.
Matery seiat oedd 'Darllen Gair Duw'
ac fe'i hagorwyd gan y Parch Trefor
Lewis, Deiniolen. Cymerwyd y
rhannau arweiniol gan Mr Elfed
Roberts, Ffrwd Goch.
TAITH GERDDED - Nos Wener,
Mehefin 13 cymerodd amryw 0
aelodau a phlant Eglwys MC
Brynrefail ran mewn taith gerdded
noddedig a drefnwyd dan nawdd
Cymdeithas y Beiblau (Cangen
Deiniolen a'r Cylch) tra bu eraill o'r
aelodau yn Festri'r Capel mewn awr 0
Eneil ddistaw. Cafwyd brwdfrydedd
neilltuol ynglyn a'r gweithgareddau a
diolchir yn ddiffuant i'r holl noddwyr
yn y pentref a thu allan am eu
cefnogaeth. Trosglwyddwyd
oddeutu (132 i Gronfa'r Gymdeithas.
NEIDIWR GORAU GWYNEDD - Pob
Iwc i testyn Jones ddydd Sadwrn,
Gorffennaf 5. Bydd yn cynrychioli
Gwynedd ym Mabolgampau
Ysgolion Cymru yng NghwmbrAn.
Enillodd ar'y Naid Hir, Adran lau, ym
Mabolgampau Gwynedd ym Mangor
gyda naid 0 5.43 medr; dim ond
ychydlg lIai na'r 'record'.
AR Y RADIO - Bu Owain Eirwyn
Jones 0 Auckland, Seland Newydd
yn sgwrsio ag Alun Williams ar y
rhaglen 'Alun yn Galw' yn
ddlweddar. Rhoddodd dipyn 0 hanes
y wlad, a'i fywyd yno. Mab Mrs H.J.
Jones, 7 Trem Eilian yw, ac yn Seland
Newydd ers bron i ugain mlynedd.

PEDWAR UGAIN OED - Ar achlysur
ei phen-blwydd yn bedwar ugain
oed, daeth nifer o'r teulu a chyfeillion
ynghyd i Dros yr Afon ar y dydd
arbennig hwn ym mywyd Mrs
Elizabeth Foulkes, Haulfryn. Yr oedd
eisoes wedi dathlu yr achos gyda
thaith i'r lseldl roedd i weld y blodau
byd-enwog yng nghwmnl ei dwy
ferch, Mrs Betty Owen Tros-yr-afon a
Mrs Marion Hughes, Little Sutton.
Bu Mrs Foulkes yn gogyddes yn

Ysgol y Babanod, Brynrefail, o'r
amser y dechreuwyd gwneud cinio
yno ym 1946, hyd ei hymddeoliad ym
1960. Mae yn aelod ffyddlon 0 eglwys
Bresbyteraidd Cymru yn Mrynrefail
ers dros hanner canrif, ac wedi dilyn
yr Ysgol Sui drwy gydol ei hoes.

Cafwyd gwledd arbennig ar gyfer y
dathlu, a ddarparwyd gan ei dwy
ferch. Fe ddymuna Mrs Foulkes
ddatgan ei dioleh i'r teulu 011 a
chyfeillion am y dymuniadau da,
cardiau, blodau ac anrhegion a
dderbyniodd.
APt:L - Gan Fudiad Ymchwil i Blant
Etryddedig (Action Research for the
Crippled Child). Bwriedir cynnal
stondin yng ngharnifal Cwm-y-glo a
Llanberis, ac fe dderbynnir nwyddau
ar gyfer rharn gan Moira Ellis,
Gweledfa, Brynrefail, neu Margaret
Wardle, Swyddfa'r Post, Cwm-y-glo.
GENEDIGAETH - Ar Fai 29 fe aned
merch i Emyr a Glenys Jones, 9
Tremeilian. Yr oedd y ferch fach yn
pwyso 6 phwys a 2 owns ac fe
ddewiswyd yr enw Esyllt Mair, -
chwaer i Llyr, ac mae'r ferch a'r fam
yn dod yn au blaanau yn lawn
WEDI SYMUD - Dymunwn yn dda i
Mrs Mary Jones, sydd wedi symud 0
Dy Coch i gartref yr henoed yn
Llanberis.
CYDYMDEIMLAD - Brawychwyd yr
ardal ddiwedd mis Mai diwethaf ym
marwolaeth sydyn Mr john Smith, 1
Tremeilian. Meddai ar gymeriad
tawel a siriol, yn foneddigaidd a hoff
ei ymarweddiad. Cydymdeimlwn yn
ddwys a'r teulu oIl yn eu
profedlgaeth.
CLWB PEDWAR UGAIN - Enillwyr
mis Mai. Mai 2: 1. Tom Thomas, 2.
Helen Jones, 3. Elwyn Jones. Mai 9:
1. Audrey Robers, 2. Sheila Williams,
3. Colin Wager. Mal 16: 1. Moira Eilts
2. Len Parry. 3. Jacquie Jones. Mai
23: 1. Ann Parry, 2. Eurwyn Williams,
3. Rhona Jones. Mai 30' 1. Jennie
Roberts, 2. Megan Jones, 3. Glenys
Jones
SEFYDLIAD Y MERCHED -
Oherwydd y gwaith sydd ymlaen yn
Nhy Glas ar hyn 0 bryd, fe gafwyd
cyfarfod y mis yng Nglan Dwr, trwy
wahoddiad caredig Mrs Jennie
Roberts. Traddodwyd hanes
brawychus y chwyldro yn Uganda
gan Mrs Dilvs Krisalu, sydd ar hyn 0
bryd gartref yn Nol Elidir, Llanberis.
Fe wnaed y te gan Jacquie Jones a
Shirley Roberts. Rhoddwyd anrheg y
mis gan Jacquie Jones ae te'i
henillwyd gan Mrs Gwyneth Jones.
EGLWYS MC - Fore Sui, Mehefln 8,
a'r Parch SO Hughes, Bethel yn
gwasanC,lethu bedyddiwyd Rhian
Wyn, merch Mr a Mrs Dennis Davies,
Stryd Thomas, Llanberis, wyres I Mr
a Mrs R.W Evans, Ty'n Buarth. Yng
ngwasanaeth y prynhawn,
cyflwynwyd rhodd ar ran yr Ysgol sur
, Alwen a Caron Jones, Jacqueline a
Glenda Walters, Nerys Ann Williams
ac Einir Gwynn gan Miss Annie May
Williams am eu gwaith gogyfer a'r
Arholiad Sirol.

Bydd gwibdaith yr Ysgol Sui eleni
yn mynd i Southport ar OrHennaf 12.
Derbynnir enwau'r rhai sy'n bwriadu
mynd gan Miss Dilys W. Evans, Ty'n
Buarth a'r cludiad i oedolion fydd £2.
LLWYDDIANT CERDDOROL- Mewn
Arholiadau a gynhaliwyd yn
ddiweddar dan nawdd Coleg Cerdd y
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Sefydlrad Coffa. Y cadeirydd oedd y
Parch Gwynfor Williams.
Croesawodd y wralg wadd, Mrs M.
Lloyd Williams, BEM a chawsom
brynhawn difyr iawn yn ei chwmni.
Croesawyd Mrs Nell Williams, 6
Hafan Elan i'r cyfarlod a Mrs Jennie
Hughes ar 01 iddi fod yn wael yn yr
ysbyty. Dymunwn adferiad buan i
Mrs Owen Jones, 37, Bro Rhyddallt
sydd wedi cael damwain i'w choes.
Talwyd diolch i Mrs Williams gan Mrs
Nell Williams. 6 Hafan Elan.
Rhoddwyd y te gan Mrs Spratt, Miss
C.A. Jones, Glan Llyn, Miss M.G.
Roberts, Ganllwyd. Mrs Parry,
Morannedd a Mrs Howells, Bryn
Elen. Enillwyd y raffl a roddwyd gan y
chwiorydd, gan Mrs Nesta Pritchard.
Glanfa, Pontrythallt.
PLAID CYMRU - Cafwyd cyfarlod
arbennig 0 bwytlgor y gangsn ar
Fehefin 5i drafod penderfyniadau i'w
c','nnig yng nghynhadledd Arlon.
'Roedd y cyntaf yn vrndrin a
phenderfyniad y IIywodraeth I
gwtogl ar staff a gwelthgareddau
Comisiwn Gwasanaeth Llafurlu
(Manpower Service Commission)
mewn adeg 0 argyfwng.
Condemniwyd hyn yn Ilym. 'Roedd
yr ail yn ymdrin a phroblem Sianel4.
Pendertynwyd paratoi ffurflen
ddwyieithog eglurhaol ynghyd a
deiseb yn galw ar yr Ysgnfennydd
Cartref i newid ei feddwl ae i
weithredu'r addewid yn araith y
frenhines.
Ar y trydydd mynegwyd pryder

nad yw digon yn cael fll wneud 0 dir a
ehynnyrch ein coedwigoedd.
Enillwyr y Clwb Cant, 1. Mrs Pat
Regan, 2. Mr Derlel Gruffydd, 3 Mr
J.W. Griffith.
YN YR YSBYTY - Deallwn bod Owen
Eilir, mab Mr a Mrs Arthur Jones,
Hatan Elan a Mr Gwllym Owen,
Glasgoed yn Ysbyty Mon ae Arlon ar
hyn 0 bryd. Dymunwn adferiad buan
iddynt. Gwellhad buan hefyd i Mrs
Marian McGuinness, Ardwyn.
O'R YSBYTY - Oychwelodd Mrs
Griffiths, Dolanog, Glanffynnon adref
ar 01 eyfnod yn yr ysbyty ym
Mancemron. Da deall el bod yn
gwella.
DYWEDDIO - Llonqvtarchradau a
dvrnumadau gorau I Nia Rhydwen
Humphreys, Lasynys, Ltanrug, a
David William Roberts,40 Lon y Bryn,
Porthaethwy ar achlysur eu
dyweddiad.
DIOLCH - Dymuna Nla a David
ddiolch 0 galon am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur
eu dyweddiad.
MEDAL <\UR- Llwyddodd Euros lyn,
10Bryn Moelyn I ennill medal aur am
nofio. Ein IIongyfarchion iddo .

Lie Newydd Sbon Ar Gyfer Noson Allan!

GWESTY'R

•

CYMDEITHAS LENYDDOL CAPEL
MAWR - Cafwyd pwyllgor o'r
Gymdeithas uchod, pryd y trefnwyd
rhaglen am y tymor 1980·81.
Swyddogion y tymor yw: IIywydd,
Parch W. O. Roberts, is-Iywydd, Mr
Gwilym Owen, Glasgoed,
ysgrifennydd, Mrs M.E. Jones,
Ogwen; trysorydd, Mr John
Williams, Gweledfa.
CANOLFAN HAFAN ELAN -
Cynhahwyd bore coffi ar Fai 25 a
Mehefin 4. Rhoddwyd y coff a'r
cacennau ar Fai 25 gan Mrs K.
Griffiths, Rhif 20, Mrs D. Williams,
Rhif 19a Mrs S.L. Jones, Hhrf 22, ac ar
Fehefin 4 gan Mrs E Orritt, Rhif 10,

B. Jones, Rhif 11a Mrx O. Morris,
hif 12 Y cwbl 0 Hafan EJan.

LLONGYFARCHIADAU - I Ann
Thomas, Gwenallt, Tai Rhythallt ar
ennill gradd 0 Goleg Cerdd a Drama,
Caerdydd a Diploma mewn drama 0
Brifysgol Cymru.
CYDYMDEIMLIR - A theulu 35, Bro
Rhyddallt yn eu profedigaeth 0 golll
priod a thad, MrThomas John Parry.
YR YSGOL FEITHRIN - Bu'r
athrawon, mamau a'r plant yn
dathlu'r Wyl feithrin drwy gynnal
taith gerdded 0 amgylch yr ardal.
Hoffent d dt o l ch i bawb au
cefnogodd Cynhehr bore agored yn
yr ysgol feithrin, Gorffennaf 10 9.30
tan 1030. Fe fydd croeso i chwi weld
y plant wrth eu gwaith a chael paned
yn au cwmni. Bydd yr ysgol yn
diweddu'r flwyddyn gyda gwibdaith
i'r plant ar rellffordd Llyn Padarn,
Llanberis
Yn eisiau, erbyn Medi 1980.

Athrawes i Ysgol Feithrin, Llanrug.
Cysyllter ~'r ysgrifennydd, Rhian
Jones, 3 Minffordd, Llanrug.
Caernarlon 5271.
MERCHEDYWAWR -Aeth aelodau'r
gangen am dro i Gonwy, nos Fawrth,
Mehefin 10, i ddiweddu'r tymor. Aed
oddi yno am swper i Bias Maenan, ac
wedi'r pryd blasus, cafwyd noson
lawen gyda Trefor Selway yn arwain.
Oiolchwyd gan Miss Phyllis Ellis i
Beth Ann Williams am drefnu, ac i'r
gwesty am roddi noson mor ddifyr.

Bydd y tymor nesaf yn dechrau ar
yr all nos Fawrth ym mrs \I1edi.
Croeso cynnes i aelodau newydd.
Y SEINDORF - Dechreuodd y
seindorf ar waith yr haf, yng
ngharnifal Pwllheli ar Fai 26. Ar
Fehefin 14 roeddynt yn arwatn
gorymdaith Carnifal Eglwys
Llanbeblig yng Nghaernarfon

Bwriedir cynnal Tombola yn
ystafell y Seindorf ar Orffennaf 14am
7 o'r gloch
BLODAU'R GRUG - Cyfarlu'r clwb
brynhawn lau, Mehefin 12 yn y

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

neu Bangor 51981

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y BO . . .

l4

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

PRYDAU BASGED BLASUS
BARCLYD A DEWIS DA 0 DDIODYDD

(PREIFAT)
LLANRUG

AR WERTH
Coets gadair mewn cyflwr da.
£15. Towbars - 1 Chrysler
Avenger - £10. 1 Chrysler
Sunbeam - £10. 1 Chrysler
Alpine - £10. Ffon: Llanberis
357.
1969 Caravanette. Cyflwr
arbennig 0 dda. £1,000.
Towbar (fel newydd) - i Ford
Cortina 1600 Saloon - £12.
Bryn Tegid, Betws Garmon.
(Ffon: Wau nfawr 294).

Pechod anfaddeuol yw
gwneud camgymeriadau
ynglyn ag oed pobl. Drwg
iawn gennym, Clive a Gerald
(tudalen flaen y rhifyn
diwethaf) am Iwyddo i
wneud y ddau ohonoch yn
ieuengach! Dylsem fod wedi
dweud mai deunaw oed yw
Clive ac mai dwy ar bymtheg
yw Gerald. - Gol.

YMDDIHEURO

I'r Sars,dim ond muriau sydd,-ond ini,
Gwaed cia hil a edrydd

Ein banes o'r twr Ilonydd,
A'n cof o'n cilfachau cudd.

(Tony J::llioll)

Mhen y Passa'r llall ar ben Dinas ger
Glasgoed yn Llanddeiniolen. Yr
oedd yn amhosibl i'r gelyn ddod i
lawr y bwlch heb i'r gwylwyr ar ben y
castell ei weld. Mae'n debyg mai hen
garchar y castell yw'r twr a welir yno
heddiw a dywedir i Owain Goch,
brawd Llywelyn, fod yn garcharor
yno am dros ugain mlynedd. Mae'n
debyg mai un o'r ffeithiau mwyaf
diddorol ynghylch Castell
Dolbadam yw'r ffaith mai ef oedd y
castell Cymreig olaf a ildiwyd i
Edward 1. Gorchmynnodd y
Frenhines Mari fod yr hen gastell i
gael ei ddinistrio'n llwyr rhag iddo
fod yo noddfa i Iadron ac ysbeilwyr.

Beth, rybed, sydd gan yr hen
gastell i'w ddweud heddiw wrth
edrych i lawr ar Lyn Peris a fu'n
golchi ei draed am ganrifoedd ond
sydd erbyn hyn yn gwbl sych a defaid
yn pori'n hamddenol ar laswellt ei
waelod?

Dyma'r adeilad hynaf ym mro Eco'r
Wyddfa ac 0 bosib' yr hynaf yo y
broydd cyfagos. Ni 'Nyr neb gan bwy
na pha bryd yr adeiladwyd ef. Nid
oes yn aros o'r hen gastell ond yr un
twr a saif yno heddiw, ond ar un adeg
yr oedd y castell yn llenwi
arwynebedd yr holl fryn. Dywedir
bod twnnel yn arwain 0 waelod y eWr
i hen westy a safai lie mae Gwesty
Fictoria heddiw. Dywed un o'r cow
W. Owen Pughe (gwr na roddir fawr
o goel ar ei ddyfaliadau erbyn
heddiw) i'r castell gael ei adeiladu
mor bell yn 01a'rflwyddyn233 C.C.
gan un o'r enw Peris fab ldwal. Eow
cvntaf v castell oedd Caer Peris ond.. ,
ar ddyfodiad Padam Sant iGymru yn
y chweched ganrif fe'i henwyd yo
Gastell Padarn er anrhydedd i'r santo
Mae'r rwr mor gadarn heddiw ag
ydoedd ddwy til 0 flynyddoedd yn 01.
Kid oes un garreg yn yr adeilad yn
fwy na thair modfedd 0 drwch a'r
mwyafrif o'r cerrig yn ddirn ond
hanner modfedd. Gododwyd ycerrig
mewn gweJy 0 fortar brwd ac erbyn
heddiw rnac'r mortar hwnnw mor
galed a'r cerrig cu hunain. Safai'r
castell rhwng dwy wylfa, un ym

CASTELL DOLBADARN
gan Perisfab
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.R. & S. EVANS
Ffon: Y Felinheli

670451

•
•

yn fuan
•lawn

Ond peidiwch
cymryd Wil ar ei
air - dewch i
weld drosoch
eich hun.
IIW" AW!

--
1300 neu 1700
Car neu Ystad
Syml neu Swel

"AL"RTH VII

"VDD A

Yn y tymor '79·'80 bu tim pel-droed Oeinlolen yn cadw'n brysur iawn - wedi
enntll Cwpan Bernard Wardle. aethant ymlaen I fod yn bencampwyr Adran
Gyntaf, Cynghrair Gwvrfar. Dyma'r tro eyntaf i'r tim fod yn fuddugol yn y ddwy
gystadleuaeth ar unwaith. Bydd y bechgyn yn dathlu'r IIwyddiant mewn parti
yn ystod yr haf.

Yn y lIun gwelir ddillad newydd y tim sydd wedi eu cyflwyno i Ddeiniolen
gan Mr Sam Lewis, Londsdale Sports, Bangor.
Ynabsennol o'r Ilun. Eurwyn Owen, John Williams, Gareth Owen, Dilwyn

WI/hams,Arwel Williams, Barry Jones.

Rhes 61: Noel Owen (Hyfforddwr), Kevin Jones, Llion Evans, Ceris Jones,
Adrian Williams, Trebor Thomas, Karl Williarns, Bryn Jones. Canol: Elfed
Williams (Rheolwr), Arthur Owen (Is-gadeirydd), Sam Lewis (Lonsdale),
Eurwyn Jones (Ysgrifennydd), Gwilym Williams (Trysorydd), Robin Evans
(Trefnwr Ariannol). Rhes flaen: Barry Price, Barry Williams, Malcolm Allen,
Sion Roberts.

•

TiM PEL-DROED DEINIOLEN
~

Giamocs yn Nol y Goeden am 6.45
18, Gwener - LLANBERIS - Te bach
yr henoed
Bingo'r Carnifal yn y Ganolfan am
7.30
19, Gorffennaf: DEINIOLEN - Parti
Clwb Pel-droed leuenctid ym Mhlas
Gwyn, Cricieth
LLANBERIS - Y Camifal am 12.30
Ras yr Wyddfa am 3.30

Pwl yng Ngwesty Dolbadarn am 8.00
15, Mawrth: PENISARWAUN - Clwb
yr Heulwen
LLANBERIS- Mabolgampau yn Nol y
Goeden am 5.45
16, Mercher: LLANBERIS - Disgo i
blantysgolion cynradd yn y Ganolfan
am 7.00
Gornest Odartiau yn y Padarn Lake
am 8.00
17, lau: LLANBERIS - Gemau

II

GORFFENNAF
1, Mawrth: LLANRUG - Bore Agored
yr Ysgol Feithrin 0 9.30 tan 10.30
CWM-Y-GLO - Helfa Drysor
PENISARWAUN - Noson Goff yng
nghwmni'r consuriwr Mr Huw
Edwards yn Neuadd yr Eglwys am
6.30
2, Mercher: CWM-Y-GLO - Noson i'r
oedolion yn y Ganolfan am 7.00
PENISARWAUN - Noson 0
Chwaraeon i blant ysgolion cynradd
3, lau: WAUNFAWR - Sefydliad y
Merched - Arddangos Trefnu Blodau
gan Mrs Cemlyn Williams
PENISARWAUN - Disgo yn Neuadd
yr Eglwys
CWM-Y-GLO - Dartiau yng
Ngwesty'r Snowdon am 8.30
DEINIOLEN - Rowndiau cyntaf
gemau 5 bob ochr am 6.00
Cymdeithas y Chwiorydd capel
Disgwylfa
4, Gwener: LLANBERIS - Te bach yr
henoed
DEINIOLEN - Merched y Wawr -
gwibdaith i Lanrwst
CWM-Y-GLO - Disgo'r plant yn y
Ganoltan am 6.30
PENISARWAUN - Y Carnifal a
Mabolgampau
5. Sadwrn: CWM-Y-GLO - Y Carnifal
LLANRUG - Taith Gerdded Noddedig
er budd y Clwb Pel-droed
BETHEL - Gwibdaith Ysgol Sui i
Southport
NANT PERIS - Gwibdaith Ysgol Sui
i'r Rhyl
LLANBERIS - Gwibdaith Ysgol Sui i'r
Rhyl
6-12: Wythnos Garnifal DEINIOLEN
Wythnos Garnifal WAUNFAWR
6, Sui: DEINIOLEN - Cyngerdd

Mehefin 30 - Gorffennaf 4 - Wythnos
Garnifal PENISARWAUN
Mehefin 29 - Gorffennaf 5 - Wythnos
Garnifal CWM-Y-GLO

Cysegredig yng NghapeJ Ebenezer
am 8.00
WAUNFAWR - Cymanfa Ganu yng
Nghapel Bethel am 7.30
7, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
DEINIOLEN - Gemau Terfynol 5 Bob
Ochr am 6.00
8, Mawrth: BETHEL- Clwb Bro Rhos
yn yr Ysgol
DEJNIOLEN - Disgo am 6.30
WAUNFAWR - Cystadlaethau
Pel-droed 5 Bob Ochr am 6.00
9, Mercher: DEINIOLEN - Cyngerdd 8
Choroni Brenhines y Carnifal yng
Nghapel Cefn y Waun am 7.00
WAUNFAWR - Mabolgampau am
6.00
10, lau: LLANRUG - Gwibdaith Clwbl
Blodau'r Grug
DEINIOLEN - Mabolgampau am 6.30
11,Gwener. YRARDAL - Ysgolion yn
cau am Wyliau'r Hat
DEINIOLEN - Noson 0 Hud yo
neuadd yr Ysgol am 6.00
WAUNFAWR - Coroni Brenhines
Lynne yn Neuadd yr Eglwys am 6.30
12 - 19: Wythnos Garnifal
LLANBERIS
12, Sadwrn. BETHEL - Noson 0 Gyw
lar a Disgo ym Mhlas Tan Dinas Y
noson dan nawdd Pwyllgor y Carnifal
BRYNREFAIL - Gwibdaith Ysgol Sui i
Southport
DEINIOLEN - Y Carnifal
WAUNFAWR - Y Carnifal
Bwffe yng Ngwesty'r Atr, Beddgelert
LLANBERIS - Padarn Roc
13, Sui: LLANBERIS - Noson 0 Gan
yng Nghapel Coch am 8.00 yng
nqhwmni Cor Godre'r Aran, Alawon
Menai a Ph ar n Cerdd Ysgol
Dolbadarn
14, Llun: DEINIOLEN - Sefydliad y
Merched
LLANRUG - Tombola dan nawdd y
Saindorf yn Ystafell y Seindorf ern
7.00
LLANBERIS - Gyrfa Chwist y Carnifal
yn y Ganolfan am 7.30

DYDDIADUR

"EL EDDAIII "ILI~
i fydd LLVTHVREN NEIl
DEL NEIl "VDD yn



Agorir y Carnifal gan
SYR WYNFF AP CONCORD

YBOSS
a

PHLWMSAN YTWMFFATTWP
a

Mr a Mrs R.N. RAZELL (B.C.C.T.)

am 3.30

GORFFENNAF 19

RAS VR WVOOFA

ATVNIAD ARBENNIG
ARDDANGOSFA GWN

HEDDLU GOGLEDD CYMRU

12.30 - YR ORYMDAITH yn cychwyn o'r
SWYDDFA BOST

SEINDORF ARIAN L~ANBERIS a
DEINIOLEN yn arwain

SADWRN 19ain
DOOL V GOEDEN

Nos Sadwrn 12- PAOARN ROC- Maes Parcio Gwesty'r
Victoria - 3 tan 11
Nos Sui 13 - NaSON a GAN - Capel Coch - 8 c'r gloch

(Cor Godre'r Aran, Alawon Menai)
Nos Lun 14 - GYRFA CHWIST - Y Ganolfan - 7.30
Nos Lun 14 - PWL - Gwestv'r Oolbadarn - 8 o'r gloch
Nos Fawrth 15- MABOLGAMPAU- Odol y Goeden -5.45
Nos Fercher 16 - DISGO - i blant Ysgolion Cynradd - Y
Ganolfan - 7 o'r gloch
Nos Fercher 16- OARTIAU- Gwesty'r Padarn Lake-8 o'r
gloch
Nos lau 17 - GEMAU GIAMOCS - Ddol y Goeden - 6.45
Nos Wener 18 - BINGO - Y Ganolfan - 7.30

GORFFENNAF 12 - 19

,

OEDOLION - 34",36", 38" a
42" (dim ond y mesurau yma
sydd ar gael yn y crys
arbennig hwn). Mewn lIiw
Gwenith gydag ymyl Brown.
Mae'r crys yma 0 Gotwm a
Terelyne wedi ei ddewrs i
gyfatebu a lIiwiau'r patrwm,
a gellir ei olehi mewn peiriant
golchi heb wneud dim
niwed.
PRIS: £:3.35
PLANT - 26",28",30" a 32".
Mewn Cotwm Melyn neu
Wyn.
PAIS: £2.50

Cysylltwch a Bryn Parry, Mafeking, Llanberis. FfOn: Llanberis 455.

Dymuna trefnwyr Aas yr Wyddfa ror'r eyfle cyntaf i ddarllenwyr yr Eco i
brynu ein Crys T arbenruq svdd yn eynnwys y patrwm isod mewn
lIiwiau Brown a Gwyrdd.

Dioleh i Drlys Bayliss, Meirionfa,
Llanberis am rOI benthyg y lIun hwn
rnni. TIm cnced Ysgol Brynrefail tua
1930 - Mr James a Mr Gwyn Jones
yw'r athrawon.

BlE MAEN NHW HEDDIW?

yn hybu safonau chwarae
pel-droed yn y cylcb. Gobeithir
sefydlu Cynghrair Ieuenctid
gyda lieiafrif 0 chwech 0 dimau, a
fyddai'n golygu deg 0 gemau
rn e w n t y m o r . Pe b a i
cystadleuaeth cwpan yn cael ei
threfnu gyda dau grwp 0 dri rhim
yn chwarae ei gilydd gartref ac i
ffwrdd, gyda'r enillwyr yn
cyfarfod rnewn gem derfynol,
yna gellid yrnestyn y tymor. Ac 0
gofio am gystadleuaeth Cwpan
Ieuenctid Cymru a Cbwpan
Ieuenctid Gogledd Cyrnru, yna
byddai tymor y bechgyn ieuanc
yn eithaf llawn. Y bwriad , os
se fydlir y Gynghrair, yw
cychwyn y tyrnor ar y Sadwrn
olaf ym mis Medi.

Felly, beth amdani dimau
Llanberis a Lla n r ug ; neu
Ddeiniolen hyd yn oed? Os oes
diddordeb gennych, cysylltwch a
swyddogion Cynghrair Gwyrfai
neu Gynghrair Caernarfon a'r
Cylch.

JHERWYDD cyfyngiadau ariannol bu gemau pel-droed rhwng
twahanol ysgolion uwchradd yn brinnach eleni, a rhaid diolch i'r
.aredigion hynny sy'n gyfrifol am drefnu a rhedeg Cynghrair
Jwyrfai fod bechgyn dan un ar bymtheg oed wedi eael y eyfie i
.hwarae pel-droed yn weddol gyson. Mae pedwar 0 dimau ar hyn 0
oryd yn ardal yr Eco, sef Cwm-y-glo, Deiniolen, Llanberis a'r
Waunfawr; a bu timau ym Methel a Llanrug ar un cyfnod hefyd.
Deiniolen yn sicr fu'r tim mwyaf Uwyddiannus yn ddiweddar o'r
udal hon, ond daeth Uwyddiant iran Llanberis a LJanrug yn y
blynyddoedd a fu hefyd, gan feithrin bechgyn ifane addawol sydd
bellach yo chwarae i dimau hyn yng Nghyoghrair Caernarfon a'r
Cylch.
Bu ymdeimlad ers tro bellach

vmysg swyddogion Cynghrair
Gwyrfai a Ch y n g h r a ir
Caernarfon a'r Cy lch fod
g w a g l e '.n bodoli rhwng
oedrannau'r ddwy Gynghrair, ac
y dylid ceisio hybu
cystad leuaeth, un ai ar ffurf
cynghrair neu gemau cwpan, ar
gyfer yr oedran 016 i 19 oed.Mae
llc i gredu fod llawer 0 fechgyn yn
y grwp oedran hwn yn cefnu ar
chwarae pel-droed, ac un ai'n
teithio i wylio gemau i Wrecsam,
Lerpwl a Manceinion neu'n
penderfynu chwarae rygbi. Y
mae'r golled hon yn sicr 0 gael ci
hadlewyrchu yn y blynyddocdd
sydd i ddod pan fydd timau yn y
Gynghrair hyn yn cael trafferth i
arwyddo chwaraewyr profiadol.
Y canlyniad 0 bosibl, fydd
gostyngiad yn safon chwarae
pel-droed.

Mae trafodaethau ar hyn 0
bryd ynglyn a'r posibilrwydd 0
sefydlu Cynghrair leuenctid ar
gyfer T)1mOr 1980-81. Byddai
cynghrair o'r fath yn gamfa i
hel pu chwaraewyr ifanc i groesi 0
Gynghrair bechgyn i'r Gynghrair
hyn, ac ar yr un pryd, yn cadw ac

CYNGHRAIR IEUENCTID :
CYLCH ARFON


