
Ar dudalen 7 gwelir rhestr 0 brif ddosbarthwyr yr Eeo ym
mhob pentref. O'r rhifyn nesaf ymlaen ein bwriad yw cyhoeddi
enwau'r dosbarthwyr yma ar ben colofnau eu pentrefi.

Dosbarthwyr Pentrefi

Mae'r gwaith 0 all-len wi llyn Peris wedi dechrau - a lefel y dwr yn graddol god;
bob dydd rwan Bwriedir dechrau ar y gwaith 0 gynhyrchu trydan ddiwedd y
flwyddyn bon.

Tynnwyd y Ilun uchod 0 ben castell Dolbadarn ar Fehefin Tafychydlg ortsu
ar 61 agor y dorau oedd yn dal dyfroedd afon Hwch yn 61.

AIL·lENWI LLYN PERIS?

LLANBERIS
TIM TYMOR 1980-81

nad oes rhifyn mis Awst o'r
'Eeo'. Byddwn yn 61 gyda
ehwi ar 3 Medi. Oymuniadau
gorau a phob hapusrwydd i
ehwi ble bynnag y byddweh
yn ystod gwyliau'r plant.

Hysbysebion
Manteisiodd mwy 0 bobl nag
arfer i hysbysebu yn yr 'Eeo' y
tro hwn gan mai dyma'r eyfle
olaf i wneud hynny eyn
gwyliau'r haf. Ymddiheurwn
os yw hyn yn amharu'n
ormodol ar eieh mwynhad o'i
ddarllen.

Cofiwch

Tablo ar y thema Hwiangerddi Cymraeg.
Dyma blant Llanrug yn ein hatgoffa lodtymor y carnifalau wedi dod! Mae Ilun
arall 0 garnlfal cynta bro'r 'Eco' ar dudalen 16.

Edrychwn ymlaen i ddangos yn y rhifyn nesapeth 0 naws yr hwyl a'r miri yn
y pentrefi eraill.

Tablo - Cymeriadau 'Sboncvn'.

•

I GYHOEDDI
CARNIFALAU'R FRO

Pwy ydyn nhw? Beth sv'n dlgwydd ym Mettiet? Trowch idudalen 9am y stori.

AILGYCHWYN TRADDODIAD
YM MeTHEL
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,
•

Dyma'n eylle cyntaf yn yr 'Eco' i allu dangos Ilun tim pet-aroea mwyaf
Ilwyddiannus Cynghrair Caernarfon a'r Cylch em y tymor a aeth heibio. Hwy
oedd pencampwyr y gynghralr. Ctptesent y cwpan Alves e'r cwpan Moorings
yn ogystal a chyrraedd rownd derfynol cwpan Penrhyn. Dyma'rchwaraewyr
Cetn: 1010 Evans, Iwan Evans, Peter Jones, Ifan Jones (hyfforddwrj, Gwilym
Williams, Richard WillIams, Allan Parry, Geretnt Rowlands, John Roberts.
Blaen: Gwilym Williams, Reyrnond Harding, Gareth Jones, Gareth Williams,

---------------------------~John~~a~~~rE~o~~/lhDavks.L~ngy~~h~~uh~~1
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CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

Cyffelyb i lanrug nid oes
Un "e drwy'r ddaear Iydan
Mae yno lendid yn ystor
Ac angor ym mhob ffwdan.
A beth sy'n we" ar hwyr 0 haf
Na difyr rodio'i IIwybrau'n braf.
Mae afon Seiont ar ei thaith
Yn dal j ganu'j chlodydd
Ac ym Mryn Bras mae caste" claer
Fel caer yn gwylio'j dolydd.
Ac onld yn ei sancteidd ro
Mae 'ngheraint hoff yn huno dro7
Trigolion diddan sydd yn hon
Fu'n gweithio am eu ceiniog
Yn nhy"au'r chwarel ym mhob hin.
O'r croeso ar ei rhiniog
A wellr bai o'i gwneud yn Ne
A minnau'n un 0 blant y IIe7

Morfudd Eryri,
Llangefni.

FYMRO

Gwyrfai,
Llangetni,
Ynvs Mon.

AnrlwylOl.ygydd,
Yr w_vf _YIZ darlLeTIyr 'Eco' ylZ

~J.)aslad,ac yn dtsgw_vLamdano yn
eiddgar bob 11lis oherw),dd ei fod
1nor ddlddorol a dlj)lr ac wedi ei
j'sgri!enlIU galt arbelzigwyr.

Cefaisfy rtzaguyn Carfan,plwyf
Llal1ddezniole1l, ac yr wyf bellach
yn 78 oed. Diddorol tawn oedd
darllell ,}'r l'rlhygl ar 'Grwj.'dro
Llwybrau' Llanddei71iolen.
Dil}71af eicl, tair},.

Roedd lafam a gweilhdy gofyn)1
Gors Bach; hen ferch _yn cadw'r
dafani a dau hen fallc j/l1 cadw'r

Dyma tun 0 ty nhad, John
Lewis, mab yr Ynys,
Llanddeiniolen, a gydag ef mae
gwas y Parciau Rhos,
Llanddeinlolen. Carwn gael
gwybod gan unrhyw un faint
fuasai oed Y Ilun hwn Cetais i fy
magu yn yr Ynys a threuliais
amser difyr yn gweithio ar y
tterm a'r caeau yn y bywyd iach.
A oes modd cael gwybod

drwy'r 'Eco' faint sydd ers bu fy
nhaid a'm nain farw. Ni wnes
erioed feddw/ gofyn I nhad.

Gyda dio/ch,
Olwen Jones (Mrs)

45 Stryd Llyn
Caernarfon

YR YNYS
At y Golygydd,

Dyma lun o'r 'Ynys' yn yr
amser pan oedd ty Nhaid a Nain
yn fyw. Mae'r ddau'n sefyll y tu
allan i'r 'Ynys'. Cafodd y Ilun ei
dynnu gan rhywrai 0 America.
Wrth ddarllen Crwydro Llwybrau
Plwyf Llsnddemioten, cofiais am
y Ilun hwn.

Annwyl Olygydd,
Ysgrifennaf air 0

werthfawrogiad 0 'Eco'r Wyddfa'
a'i gynnwys diddorol a graenus.

£drychaf ymlaen yn eiddgar
bob mis at et dderbyn. Ni chlyw
neb siw no miw oddi wrthyf am
tuag awr tra byddaf yn ei ddarllen
pob Ilythyren!

Mwynheais yn arbennig yn
rhifyn mis Mai yr ysgrif ar
'Crwydro Llwybrau'. Mee'n un
ddiddorol a chlir. 8ydd yn hyfryd
eael eu rhodio ym misoedd yr
har
Pob Ilwyddiant eto i'r dyfodol i

'Eeo'r Wyddfa' e'i griw 0
weithwyr gwirfoddol a di-flino.

Yn gywir,
Morfudd Eryri.

Guiynant,
Parc Muriau,
Caemarfon,

llawer 0 ddioleh i Mr Jones am ei
nodiadau diddorol. Tybed a oes gan
rywun fwy 0 eglurhad ar enwau'r
ddwy 'LOn Bach'? "Lon bach Go" yw
un ohonynt ar lafar, a "Lon bach
Awyr" yw'r lIall. Ond mae Mr Jones
yn awgrymu mai LOn bach Gog yw
un ae rna, Lon bach yr Arwyr yw'r
IIall. Beth vw'« eglurhad eywir tybed?
A beth am enwau diddorol y

gwahanol gaeau? Oes eglurhad ar y
rheini? - Gal.

•1naeY'10 gemg mawr.
Y r eiddoch yn gywir,

Idwal JOtles.

efail. Wedi iddynt ddarfod cadu/r
gwai ll" guielais olion y 111Wgar ochr
)' typresennol. Roedd dau ddrwsyn
mynd i'r efail fel drws beudy, a
drws mawr i fynd i'r lle pedoli
ceffylau.

Y ml a e 12 i E g Iw _ys
Llanddeiniolen. Fe'i sefydLwyd yn
581, ac )'11y Gelli roedd yr hen
reuhordv, Pan ddaeth Cromuiell i'r-eglwys, maluriuiyd y Beibl oddi
umh er gaduiyn, _v llusern ar ochry
pulpud, _y bedyddfaen a'r seti igyd.
Aeth uiedyn am y Rheuhor i'r
GeLli, ond yr oedd humntu uiedi
dianc i f)'1I)"r gnsiau o'r tu meum i'r
hen simdde fawr ac achubtoyd ei
fywyd.

Dilyn y ffordd am Ffynnon
Deiniolen: yr oedd pwll cLai yn
ymyl y [fynnon, a byddai'r
clochydd vn n6! puxedaid 0 glai
oddi yma ar gyfer y Sui. Roedd
pawb yn dod a'i gannuiyll ei hun i
oleuo'r eglurys, a phauib yn gafael
meum lwmp 0 glai i'r roi ar y sec a
gosod y gannuiyll ynddo,

Yma mae hen gape! Rhyd F aun.
Dywed William Hobley mai yn
1813_vr adeiladzuyd Rltyd F awr ac
iddo gau)71 1868. Brawd a chwaer
ddi-briod fu'r, gofalu amdano ar
Ilyd yr amser.

Troi ar y chwith ac i fyny Lon
bach A,...c»yrsy'n dod allan ger Cae
Hob. .1\1ae craddodiad ytz dweud
rnat Yll)' fall llyn y byddai'r gog yn
canu CJ'1l1af,}'11 yr ardal, ac felly y
galwyd y l61L..VIZ LOll bach Gog.

Oddi )'ma, lroi am fy herzgarLTef
ac i Lon bach Arwyr arall, yr un
rhwl1g Pencir a Charfan. Yr oedd
capel y'1na o'r enw Capel bacll yr
Arwyr, ac y mat ei olion i'w gweld
o hyd ytzg nghae Ty'n Llwytl. Yn
tles at Carfan na'r capel mae Cae
Gwilio ac oddi tarlo, Y Talwrn. Y
gwyr (raed oedd yn y fan hyn, a'r
lnarc}zogion yn Dinas Dinorwig, yr
hen gaer a bert}zY1zaii dywysogion
Gwyrledd. Dywed traddodiad nlai
)In y Carfan yr oedd y rhyfela, a'i
etlw priodol yw Caer-faen. Ytl
lerfytlU d'n Cae Pella Izi yng
N gharfatt y mae cae ar fferm
Braich Riffri a elwir yn Gae
Hospital. Lie gwyllt ydyw, ac y

CRWYDRO LLWYBRAU YN ENNYN
YMATEB
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Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar
3 MEDI

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

erbyn 26 AWST
os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

GOl YGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOl: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYDO ERTHYGLAU' Oafydd
Whiteside \Thomas,Bron t{~ant, Pont
rhythallt, Llanrug, (Caernarfon 3515)
GOLYGYDD NEWYDDION: Tony
Elhott, Crud y Wawr. Bryneglwys.
Penisarwaun. (Penyllyn 438)
TREFNYOD NEWYDDION
YSGOUON: Iwan Lloyd Williams,
Bryn Idris,llanberis (Llanberis 515).
OYOOIADUR Y MIS' Miss Jane
Morris, 'Rallt Isaf, 3 Pen y Bont,
Ffordd Capel Coch, Llanberis
(Llanbeirs 220)
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry,
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321).
Gwyndaf Jones. 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 4669).
TREFNYDD HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwvnion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYOD GWERTHIANT' Ian
Pierce, Swyn-yr-Awel, Llanrug (C'fon
3776).
TRYSORYOD: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Deiruolen
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans, lloc, Llanrug (C'ton
3227 j.
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r bobl
i gysylltu A nhw yn eich ardaloedd
BETHEL: Geraint Ells, Sycharth
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAlL: 0 G Eilts, Gweledfa,
Brynrefatl (Padarn 223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Oafydd frice, Ty Capel
(Llanberls 550)
DEINIOLEN: Mrs Nancy Rowlands,
12 Pentre Helen (llanbens 267)
DINORWIG: 0 R Williallls, 2 Bra
Elidir (Llanberis 671) .
llANBERIS: Mrs Sian Thomas,
Ty'r Ysgol ILlanbens 220) 220)
NANT PERIS: T.J. Roberts, Llys Awel
LLANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary DavIes, 9
Llys V Gwynt, Pen,sarwaun.
T~N-Y-COEO: MIss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
WAUNFAWR: Mrs G Jones, Rhandir
Mwyn, (V\/aunfawr 626).
TREFNYOO PLYGU: Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNYDD BUSNES: Goronwy
Hughes, E,thlnog, 14 Afon Rhos,
Llanrug (e'fon 4839)

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cvrndeithes Gelfyddydau

Gog/edd Cymru

ArgrBffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Rhif 61
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ddechrau Mai eleni, mewn deng
niwrnod set pum milltir y dydd.
Oerbyniodd Mrs Williams roddion 0
gylch eang iawn a chasglodd dros
ddau gant a hanner 0 bunnau at y
Gronfa Genedlaethol.

Dymuna Mrs Williams, 17 Bro
Rhythallt, Llanrug ddiolch yn gynnes
iawn i bawb a gefnogodd y gronfa a
defnwyd trwy Brydain Fawr er Budd
y Deillion. Cerddodd dau ddyn dall
gyda'u cwn 0 Wallasey i Botton

CASGLIAD AT Y
DEILLION

LLANRUG A'R CYLCH

Afun Williams yng nghwmni pobl Hafan Elan.

Yn y llun mae rhai o'r dysgwyr e'u hyfforddwyr gyda'r beirniad, Mr John
Duckett a Mr F E Boylin Icyfarwyddwr cerddorol y Seindorf)
lIuniaeth ar ddiwedd y prynhawn Prynhawn Llun, Mehefin 1, daeth
wedi ei ddarparu gan Bwyllgor Mr Alun Williams o'r BBC i r ganolfan
Merched y Seindorf. I gloi i recordio rhaglen 'Deweh am Dro'.
digwyddiadau'r diwrnod trefnwyd Cymerwyd rhan gan y rhai canlynol,
Noson Gymdeithasol yng Ngwesty Mrs D. Jones (y warden), Mrs M.M.
Gwynedd yn Llanberis. Williams, Rhyd; Mr G Orritt, Rhif 10,
Af nos Sui, Mehefin 14, cymerwyd Mrs D. Williams, Rhrf 19, Mrs S,L.

rhan gan y Seindorf yng Nghymanfa Jones, Rhlf 22.
Ganu'r Carnifal yng Nghapel Cyn I Mr Alun Williams adael
Pontrhythallt. Ar ddiwrnod y carnifal cafodd dynnu ei lun gyda rhai 0
'roeddent ar flaen yr orvrndarth drlgollon y stad gan Miss M.J.
drwy'r pentref r'r Ysgol Gvnradd. Y Rowlands. Darlledir y rhaglen,
carnifal nesaf i'r Seindorf fydd Gorffennaf 14. Cofiwch wrandol
Carnifal Penisarwaun ar nos Wener, Mehefin 10, cynhaliwyd y bore
Gorffennaf 3 coffi arferol sy'n cael ei drefnu gan y
MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth, Warden, Mrs D. Jones. Rhoddwyd y
Mehefin 8 aeth Adran Llanrug 0 raffl gan Mrs B. Morris. rhif 23, a'r
Ferched y Wawr ar darth hanesyddol enillydd oedd Mrs M.M. Williams,
o sir Fen. Arweinydd a threfnydd y Rhyd
daith oedd Mrs Mary Vaughan Jones, Nos Fercher. Mehefin 10, cafwyd
y Waunfawr. orig ddifyr 0 ganu gwerin yng

Ymwelwyd a Siambr Gladdu nghwmnl'r gwr gwadd, sef Mr Idwal
Lligwy, Capel Lligwy a Din Lligwy ae Roberts, Llanberis.
Eglwys Llanallgo. Ym mynwent Croesawyd ef yn gynnes gan Mr C.
Llanallgo mae cofadail i goffhau Williams, Rhif 19 a thalwyd y
suddo'r Royal Charter ym 1859. diolchiadau iddo gan Mr G. Orritt. rhif

Ar ddrwedd noson ddifyr yng 10; Y ddau yn hen gyfeillion iddo
Ngwesty Glyn Llifon. Marian Glas, Diolch hefyd IMrs N. Williams, Rhrf
diolehodd Llywydd y Gangen, Miss 6 am ei chyfraniad r'r noson.
Phyllis Ellis i Mrs Mary Vaughan Dvrnunwn ddioleh I Mrs E. Jones,
Jones am drefnu'r daith ae am ei Rhif 13, a Mrs N. Hughes, Rhif 24 am
sgyrslau hanesyddol dldcorol ar y eu parodrwydd i'n cynorthwyo ar
daith. bob achlvsur.

Diolchodd Miss Ellis hefyd i YN YR YSBYTY - Dymunwn wellhad
vsqntennvdd y gangen, Mrs Eirlys buan i Mr T. Pritchard, Rhif 4 sydd yn
Pierce; i Mrs Lovatt am wasanaethu derbyn triniaeth yn ysbyty Gallt-y-Sil,
wrth yr organ ac i Mr Mark Stokes, Caernarfon.
gyrrwr y bws. SALWCH - Drwg gennym ddeall fod
CANOLFAN HAFAN ELAN - Mai 28 Mrs A. Griffiths, Rhif 3, sydd ar hyn 0
dan Iywyddiaeth Mrs D. Jones, y gwr bryd yn aros yn nhy ei merch yng
gwadd oedd Mr Cledwyn Williams, Nghaerfyrddin yn cwyno. Gobeithio
Ty'r Ysgol. a rhoddodd sgwrs a y bydd yn holliach yn tuan.
sleidiau ar ei ymwehad it gwlad O'R YSBYTY - Croeso adref i Mrs G.
Palesteina. Mwynhawyd y noson yn Roberts, Hhif 2 sydd wedi bod yn
arw gan bawb. Mawr ddiolch i Mr ysbyty Mon ac Arfon, Bangor.
Williams.

,

fugeilio eglwysi cylch Bryn Du ac
Aberffraw ar 01 cwblhau cwrs
bugeiliol 0 fJwyddyn yn Aberystwyth
Hefyd I Miss Mayda Jones, wyres

Mrs Morgan Jones, Bronallt,
Pontrhythallt, ar ei IIwyddiant yn ei
harholiadau gradd LI B, yng ngholeg
y Brifysgol, Aberystwyth
DYMUNIR ADFEAIAD IECHYD -I Mr
G. Jones-Evans, 39 Bro RhyddaJlt,
sydd yn yr ysbyty ym Mangor,
Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Cyfarfu
Pwyllgor o'r Gymdeithas Undebol yn
yStod y mls i drefnu rhaglen ar gyfer y
tymor nesaf. Swyddogion eleni yw:
Llywydd, Y Parch W 0 Roberts;
Trysorydd, Mrs J. Llewelyn Williams,
Bod Fair, Ysgrifennydd, Mrs E,
Whiteside Thomas. Dolwar
PRIODAS AUR - Llonqvfarctuadau i
Mr a Mrs T.W Jones, 6 Rhos Rug ar
ddathlu eu priodas aur, Mehefin 7.
GWELLHAD BUAN - Dymunwn
adferiad iechyd buan i Mrs Bessie P.
Owen, Crug, sydd ar hyn 0 bryd yn yr
ysbyty ym Mangor.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
PONTRHYTHALL T - Pnawn lau, Mai
28 cyfarfu'r uchod 0 dan lvwvddiaeth
Mrs Nesta Pritchard, Glanfa, pryd y
cafwyd hanes diddorol gan Mrs N
Owen, Trelqle, 0'1 hymweliad ag
Awstralia.

Cymerwyd y rhan arweiniol gan
Mrs W.O. Roberts Annedd Wen.
Anfonwyd ein cofion at aelodau oedd
yn wael gartref ac mewn ysbylai.

Rhoddwyd y te gan Mrs M. LI.
Williams, Llys Awen a Miss Buddug
Williams, Glan Padarn.

Pnawn lau, Mehefin 18,
cynhaliwyd cyfa rfod arall 0' r
Gymdeithas. Llywyddwyd gan Mrs
Nesta Pritchard, Glanfa, a
chymerwyd y rhan arweiniol hefyd
gan Mrs Pritchard. Rhoddwyd y te
gan Mrs Williams, Llys Meirion a Mrs
Owen. Treigle.
DIOLCH - Dymuna Mr a Mrs O.C.
Roberts, Elidir View, ddioleh i bawb
am bob cydymdeimlad a
ddangoswyd iddynr yn eu
profedigaeth 0 golli eu mam, Mrs S J.
Roberts (gynt 0 Ship Cottage).
Anfonwyd y rhoddion, sef y swm 0
£154 er cof amdani I Gymorth
Cristnogol.
Y SEINDORF - Ar Fai 23, 'roedd y
Seindorf yn bresennol yng Nghei
Caernarfon pan agorwyd Yr
Amgueddta Forol, Seiont II.

Ym Mhwllheli ar Fai 2S 'roedd y
carnifal cyntaf i'r Seindorf a
'roeddent ar flaen yr orymdaith
drwy'r dret.

Cafwyd diwrnod difyr iawn gan
aelodau'r Seindorf ar Fehefin 13, sef
diwrnod y gystadleuaeth flynyddol
Unawd a Phedwarawd a gynhaliwyd
yn yr Ysgol Gynradd. Y beirniad oedd
Mr John Duckett 0 Wrecsam; a
chyflwynwyd y gystadleuaeth gan
Mr F.E Bayltn. Y eyfeilyddion oedd
Mrs Mair Huws a Mrs Carys Jones.
Dechreuwyd am 12.30pm gyda'r
dysgwyr, 'Roedd 14 ohonynt a'r
cyntaf oedd Paul Hughes (cornet), 2.
Euros Lyn Jones (trombon), 3.
Berwyn Owen (cornet).

Cyflwynwyd ewpan her i'r
gystadleuaeth 0 dan 15 gan Mr a Mrs
A. Parry, Bryn Heli er cot am y
diweddar Mr John Parry. Enillwyd y
gwpan gan Simon Roberts, gyda
Gareth LI. Jones yn ail a Kevin
Richardson yn drydydd, 0 dan 19: 1.
Gwyneth Jones, 2. Keith Jones, 3.
Kevin Richardson, Unawd Agored: 1.
Gareth W. Hughes, 2 James Jones,
3. O. Glyn Hughes. Deuawdau: ,.
Gareth a Sharon Hughes (Mr a Mrs).
Y pedwarawd; buddugol oedd yr un
o dan arwelniad Mr John Tame - sef
Glyn Hughes, Glyn Williams, Gareth
W. Hug hes a Joyee Jones Eni IIwyd y
raffl gan Mrs Carys Jones. Cafwvd

BLODAU'R GRUG - Cynhaliwyd
Clwb Blodau'r Grug ddydd lau,
Mehefin 11 dan Iywyddiaeth yr
Is-Iywydd, Mr John Williams,
Gweledfa.

Y gwr gwadd oedd y Parch Marcus
Robinson, Llanberis, a chafwyd
anerchlad addysgiadol a diddorol
iawn ganddo ar Hanes Tref
Caernarfon o'i deehreuad hyd y
presennol.

Dymunwyd adfenad buan i'r rhai
sydd wedl mynd I/r ysbyty, set Mr G,
Jones Evans, Bro Rhyddallt, Mr Bryn
Jones, Y Fedwen, Mr Tommy
Pritchard, 4 Hafan Elan.

Drwg gennym ddeall bod Mrs S.E.
Thomas, Min y Rhos, wedi cael
damwain a thorn ei braich.

Dymunwyd yn dda I Mr a Mrs
Tommy Jones, 6 Rhosrug ar ddathlu
eu priodas aur.

Hefyd Mrs M. LI. Williams ar gael
cloe yn anrheg I ddathlu ei hanner
can mlynedd 0 wasanaeth i'r Herald
Gymraeg,

Rhoddwyd y te gan Mrs K.O. Owen,
Mountain View; Mrs A. Bennet,
Mountain View; Mrs E. Jones, Bod
Ifor a Miss A,C Jones, Glanllyn.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs M.
Roberts, 2 Plastlrion Terr., ac
erullwvd hi gan Miss M. Evans, Y
Fedwen Bydd y trip, Gorffennaf 9, yn
cychwyn 12.15pm 0 Tanycoed a
12.30pm o'r Llythyrdy, ae yna yn
mynd ar hyd ffordd yr Orsaf i fyny, i
Glyn Twrog, ac ar hyd y brif ffordd.
Diolchwyd gan Mr Cledwyn
Williams, Ty'r Ysgol a Mrs Inigo
Jones a Mr Ivor Williams.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Nos lau, Mehefm 4, cafwyd
noson goffi Dechreuwyd trwy
ddefosiwn gyda Mrs Nancy Roberts,
Annedd Wen yn arwarn Anfonwyd
cofion at y chwiorydd sydd yn wael
gartref ac mewn y s b v t a r .
Cvdvrndeirnlwvd a Mrs E. Howel.
Bryn Elert ar golli ei phriod, Mr A.
Howel. Diolchwyd j'r chwiorydd a
anfonodd roddion mewn nwyddau
ae arian er yn methu bod yn
bresennol Rhoddwyd y coffi gan Mrs
Sharon Owen, Sharel, Mrs Mairwen
Lloyd, Afallon, a Mrs Maureen
Williams, Antmor Gan mai hwn
oedd cyfarfod olaf y tymor diolchodd
y lIywydd I bawb am eu ffyddlondeb
ar hyd y f1wyddyn, ae hefyd i'r
ysgrifennydd, Mrs Beryl Thomas,
Gerallt, a'r Trysorydd, Mrs Dorothy
Jones, Tegerin. Bydd y tymor nesaf
yn cychwyn ar Fedl 3.
BEDYDD - Prynhawn Sui, Mai 24 yng
nghapel Tanycoed. a'r gweinidog y
Parch W.O. Roberts yn gweinyddu,
bedyddiwyd Sion Arfon, mab byehan
Mr a Mrs Marcus Stokes, ac \Nyr Mr a
Mrs Eric Morns, Awelfryn, Tanycoed.

PrynhalNn Sui, Mehefin 7 a'r Parch
W.O. Roberts yn gweinyddu etol
9yda Miss Megsn Humphreys yn
cynrychioli Eglwys Tanycoed,
bedyddiwyd Steven Prys, mab
bychan Mr a Mrs W.J. Williams,
Prysgol yn 81 gartref.
LLWYDDIANT - Nos Sui, Mehefin 21
cynhaltwyd gwasanaeth arbennig i'r
plant, gyda Mr T.H. Jones (Llanbens),
dirprwy brifathro Ysgol Gynradd
Llanrug, yn rhoi anerchlad, cyn
cyflwyno lIyfrau i'r plant fu yn
IIwyddiannus yn Arholiadau'r Ysgol
SuI. Y rhai a wobrwywyd oedd:
Steven Lloyd Jones, Catrin a Dyfed
Whiteside Thomas, Rhodri a Gwion
ap Llwyd, 1010 a leuan Griffith, Ahian
a Sian Lloyd, Meinlr Williams, Martin
Reed Davies, Ian, Dianne, a Sharon
Thomas, Jean Roberts a Susan Mc
Nail. Maant i'w Iiongyfarch.
LLONGYFARCHIADAU - I Mr Bryn
Williams, BA, Tanygaer gynt, ar ei
Iwyddiant yn ennlll gradd BD yng
Ngholeg Diwynyddol Aberystwyth.
Mae Bryn wedi derbyn galwad i



Pedairwythnos 0 gredyd wrth brynu glo, ond
os telir 0 fewn pythefnos cynigir 2~cyn y £1 0
ddisgownt.

Cefnogwch Siop Hynaf y Pentref!
Pob math 0 fwydydd, nwyddau a
dilladau am brisiau rhesymol, yn

cynnwys 0 leiaf bythefnos 0 gredyd.

CYMDEITHAS
GYDWEITHREDOL

DEINIOLEN

Dyma lun ddaeth i law oddi wrth
RonnIe Wllhams (Llanbabo), Nuffield
House, Barclay Street, Caerlyr
(Leicester), wedi cael el dynnu ym
Mhonc Mills yn y flwyddyn 1954.

LLONGYFARCHIADAU - I'r
Frenhines Susan, Brenhlnes
Oeiniolen 1980 ar ddod yn gyntaf
allan 0 ddeg 0 freninesau yng
ngharnifal Glanogwen, Bethesda,

'0' a letel 'A' dan nawdd Prifysgol
Caergrawnt. Hefyd ar iddi ennlll y
wobr gyntaf am gyfansoddi
Barddoniaeth yn Saesneg ar
Atgofion Plentyndod dan nawdd
Ffederasiwn Sefydliad y Merched
Gwynedd, yn eu cylchgrawn 'Yma a
Thraw' Rhoddwyd y wobr siawns
gan Mr Gwilym Hughes, a Mrs
Marian Williams, set darn 0 gig, a'r
enillydd oedd Mrs Gwen Hughes,
Gwyndy, Rhiwen. Rhoddwyd yr ail
wobr gan y gwesteion, sef Mrs Nancy
Rowlands a Miss Kathleen Jones, a'r
enillydd oedd Mrs Beryl Hughes.
Diolchwyd i bawb am y noson gan y
lIywydd, Mrs Elrlys Williams, ac
ategwyd gan Mrs Gwen Hughes.
Croesewir aelodau, Be unrhyw un
sydd a diddordeb mewn coginio i
Ysgol Gwaun Gynfi, nos Lun,
Gorffennaf 6 am 7 o'r gloch pryd y
ceir Arddangosfa a gwers
enghreifftiol gan gynrychiolwyr y
B.A. Mix.
NEWYDOION Y SEINDORF -
Llonqvfarchron i'r Seindorf ar ennill y
Wobr Gyntaf yn Eisteddfod Mon.
Cafwyd canmoliaeth uchel i 'r
Seindorf gan y beirniad, set Mr A.
Guy, Caerdydd. Cawsant 96 0 farciau
allan 0 100. Bydd y Serndorf yn yr
Eisteddfod Genedlaethol ym
Machynlleth, sef Dosbarth 0 yn
erbyn 9 0 fandiau eraill a Oosbarth C
yn erbyn 6 0 fandiau. Oyma emllwvr
Clwb 200 mis Mehefin: 1. £25 - Rhif
45, Mr M. Williams, Cyngor Sir. 2.
£15, rhif 83, Mrs LI.W. Jones, 3
Rhydfadog 3 £5, rhi! - M. Lloyd, 6
Hafod Olau.
CYMDEITHAS GOOI PWYSAU PWER
DINORWIG - Dydd Sadwrn, Mehefin
13 aeth pump aelod o'r Clwb i
Gaerdydd i Gystadlu. Cychwynwyd
fore Sadwrn 0Ddeiniolen gyda char a
chyrhaeddwyd Caerdydd tua 4 o'r
gloch Drwy garedigrwydd dwy
eneth 0 Lanrug set Gwyneth ae Ann,
genethod Hugh Thomas,
Ponthryddallt, cawsant lety yn rhad
ac am ddi m ae mae'r beehgyn yn
ddiolehgardros ben am eu croeso. Ar
61 crwydro ychydig 0 Amgylch
Caerdydd a noson 0 gwsg 'roedd y
bechgyn yn edryeh ymlaen am fore
SuI. Aethant draw i'r Ganolfan
Chwaraeon yn y Brifddinas lie y
cynhaliwyd y cystadlaethau Dyma'r
canlyniadau: Bryn Jones, 3ydd yn
Adran 52KG. Cyfanswm 262!Kg.
Carwyn Thomas, 2il yn adran 56 KG.
Cyfanswm 282!Kg Martin Woods, 2il
yn Adran 60KG. Cyfanswm 355Kg.
Cemlyn Thomas, 3ydd yn Adran
67Kg 340Kg.

Bu Len Jones, Fanwylen,
Penslarwaun, arweinydd y elwb,
braidd yn anlweus yn methu
cyrraedd y cyfanswm yn adran 67Kg
(y rhal hyn) Ond 'roedd Len yn hapus
iawn gyda chanlynladau'r bechgyn.
Caral'r bechgyn ddatgan eu diolch i
Len am ei drafferth, ae am eu
hyfforddi drwy'r tymor.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU - Mae
Pwyltgor lIeol y Gymdeithas yn
Trefnu 'Barbeciw' i'w gynnal yng
ngl1anolfan Dinorwig am 6.30pm,
nos Wener, Gorffennaf 17. Pwrpas y
barbeciw fydd hyrwyddo'r cysylltiad
a sefydlwyd y lIynedd rhwng
Eglwysi'r Adran drwy'r Daith
Gerdded/Encil Odistaw.

Peidled neb a disgwyl saig 0 gig
eidlon yn y barbeciw, cynigir tamaid
o gig mochyn arffurf Sausage Rollyn
unig a phaned i'w olehl i lawr. Os
na'ch dlgonnir ar hynny, byddweh yn
sier o'ch bodloni ar yr adtoniant
ysgafn gyfrennir gan ddoniau Ileal yn
ystod y nos on. Er cyfa rfod y costau
gofynnlr I blant dalu mynediad 0 15
ceiniog ae oedolion 25 celnlog.
Coflwch y dyddiad, ae os am noson
hwyliog rhowch eich henw i
ysgrlfennydd eich eglwys.

ddydd Sadwrn, Mehefin 20.
Derbyniodd dlws hardd.
PEN-BLWYDO HAPUS - Dymuna
Nancy a Bob, 12 Pentre Helen
ddymuno pen-blwydd hapus iawn I
Anti Nelli, Erw Fair, a phob dymuniad
gorau iddi am lawer blwyddyn eto,
gyda lIawer 0 ddiolch iddi am ei holl
gymwynasau i ni yn y gorffennol.
MARW - Drwg oedd gennym glywed
am farwolaeth un 0 enethod yr ardal,
sef Mrs Elisabeth Jane Franks (Lizzie
Jane). Bu tarw vn Ysbyty Penbedw
(Birkenhead) ar Fai 14. 'Roedd ei
hangladd ar Fai 19. Merch i'r
diweddar Mr a Mrs Edward Williams,
50 Pentre Helen ydoedd. Daethpwyd
a'i gweddillion i'w claddu gyda'i
rheini ym mynwent Macpella ar
Fehefin 5.
YSGOL FEITHRIN - Fel rhan 0
weithgareddau'r Wyt Feithrin
Genedlaethol, cynhahwyd Ocslwn yn
yr Ysgol Feithrin leol nos Fawrth,
Mehefin 9. Agorwyd y noson gan y
Cynghorydd Pat Larsen a
chyflwynodd rodd anrhydeddus i'r
cylch meithrin IIeol. Yr ocsiwniar
oedd Mr Dafydd Evans, Tai
Gweledfa, a gwnaeth ei waith yn
raenus a hwyflog Cafwyd noson

Oyma lun gan Mr Ezra Williams, 73 Stryd Newydd a dynn~yd tue 19.60 0 f~aen
Festri Ebenezer a Phensiynwyr Oetruolen a Chlwt-y-Bont I gyd wedi gwelthlo
yn y rhan uchaf 0 Chwarel Dinorwig. Mae Mr Williams yn meddwl mai un yn
unig sydd yn fyw beddiw

Oerbyniwyd llun 0 ddosbarth yn Ysgol Gwaun Gynfi gan Mrs L.M. Jones,
Caeau Uchaf. Yn y darlun yn y rbes uchat, trydydd o'r pen mae un 0 fechgyn yr
ardal, sy'n Aefod Seneddol, sef Mr Gwilym Effrwd Roberts, oedd .yn byw yn
Terrace, Clwt-v-Bont. Mae yn awr yn A.S. yn Cannock. Hefyd yn etstedd yn y
bleen, yr ail o'r chwith mae John Hughes, London House, Ctwt-v-Bont gyn~,
arolygydd efo'r Heddlu yn awr, sydd wedi dod yn 61 l'r srdel t fyw, ec yn Brlf
Swyddog Dioge/wch yng ngwalth Trydan Din 0rwig. Oyma anrhydedd mawr
rr ardal.

-

Dyma ddarlun plentyn o'r ardal sydd
yn fyw heddiw. Yn wir, mae el rlenl:
hefyd, yn fyw. Mae'n aeloU o'r Band
ers rhai blynyddoedd Cafwyd y Ifun
gan Mr John Maldwyn Jones, 14
MarIan Terrace. Mae John yn fod/on
rhol £1 0 wobr I bwy bynnag a all
adnabod y !fun erbyn y mis nesaf.
CYf11910nI Mr John Maldwyn Jones,
os gwelwch yn dda
PEN-BLWYDD HAPUS - Dymuna Mr
a Mrs G. Jones, 6 Ffordd Ysgubor
Goeh, Caernarfon ddymuno
pen-btwydd hapus lawn i'w efeilliaid
Jacqueline ac Angela yn 25ain oed ar
Fehefin 18 Pob dymunlad gorau I'r
dyfodol oddi wrth Mam a Dad.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Ar nos
Lun, Mehefln 1, cafwyd noson ddifyr
iawn yng nghwmni Mr Gwyl Hughes
(cigydd wedl ymddeol) gyda Mrs
Marran Williams (Cigydd Lleot), yn el
gynorthwyo. Dangoswyd sut i drln
cig gan rOI enwau'r gwahanol
ddarnau, gyda ffyrdd 0'1 dorr;' ac o'i
goginio ae yn y blaen. Hefyd sut i
gadwyno selsig (sosei) Cafwyd cryn
hwyl gyda'r aelodau pan fu rhai
ohonynt yn ddigon eofn i geisio
ymgodymu a'r gwaith.
Llongyfarchwyd Miss Moeller,
Clwt-y-Bont ar gael ei dewlS altan 0 lu
o ymgeiswyr j archwilio papurau letel
4

CARNIFAl- Gorffennaf 2-11 - Dydd
lau, Gorffennaf 2 am 6.30 Pel-droed 5
bob ochr ar y cae chwarae. Sadwrn,
Gorftennaf 4, Beiciau Modur -
Arddangosfa ar Gae Garnedd Sui,
Gorffennaf 5, am 8pm, Cyngerdd
Cysegredig yng Nghapel Ebeneser
Llun, Gorffennaf 6 am 6.30pm -
Pel-droed 5 bob ochr. Mawrth am
6.30pm Disgo yn yr Uned Feithrin.
Mercher, Gorffennaf 8 am 6.30pm.
Disgo yn yr Uned Felthnn Mercher,
Gorffennaf 8 am 7pm (drysau'n agor
am 6.30), Cyngerdd a seremoni
Coroni vn Festri Ebeneser. Cyngerdd
Coroni Brenhrnes y Carnifal a
thalentau Ysgollon SuI, nos Fercher,
Gorifennaf 8 yn Festn Ebeneser am
7.00 o'r gloch Oalier Sylw: Mynediad
drwy docyn yn unlg oherwydd
prinder seddi. lau, Gorffennaf 9 -
Mabolgampau ar y cae chwarae
Gwener, Gorffennaf 10 - ffilmiau yn
Ysgol Gwaun Gynfi. Dartiau yn
Nhafarn y Bull am 8pm. Sadwrn, 11'
Gorvrndaith Carrutal 0 Rhydfadog
am 1OOpm i'r Cae Chwarae. I agor y
Carrufal - Cefin Roberts o'r rhaglen
Ffalabalarn Beirniaid: Mr a Mrs Terry
Wyn Jones, Mr a Mrs Griff Morris. Y
ddau 0 Ddeiruolen gynt
DIOLCH - Dymuna Eurwyn a Joyce
Wyn Jones. 10 Porth Gogledd
drnolcn 0 9a Ion i bawb a fu mor
garedig tuag at Derwyn tra bu yn
Ysbyty Mon ac Arlon, ae ar 61
dychwelyd gartref. Dioleh am y lIu
cardiau, anrhaqion. ae arian a
dderbvruodd. Dioleh yn fawr I bawb.
PLAID CYMRU - Cvnh al iwvd
cyfarfod 0 bwyllgor y gangen ar nos
Fercher. Mehefin 10 pryd Y cafwyd
adroddiad gan Mrs S. Skillicorn am
Gynhadledd Arfon a gynhaliwyd ym
Mhentrefelin a r Fehefin 6.
Gwnaethpwyd trefniadau ar gyfer
Helfa Drysor, sydd i'w ehynnal ym
mis Gorffennaf. Erullwvr Clwb Cant
mis Mal £15, rhit 135 Miss Awen
Hughes, 26 £10. Rhif 33 Mrs Sally
Lewis, 2 Tai Glyn.
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Clywed yn ddiweddar gan gyfaill 0
ddraenog sydd yn byw i fyny ar y
lIethrau uwchben Cwm y Gto ei fod
wedi sylwi ar griw 0 ferched heini yn
cerdded heibio. Pob dim yn ,awn,
ond ymhen ychydig dyma'r genod yn

Itwvddiant yn y dyfodol.
DEWIS BLAENORIAID - Dydd Sui,
Mehefin 14, dan arolygaeth y Parch
Ronald W. Roberts, Deiniolen a Mr
Gwilym W. Williams, Brynrefail
dewiswyd Mr David Lloyd Hughes, 2
Maes Eilian a Mr John Peris Roberts,
11 Maes Eilian yn flaenoriaid yn
eglwys Dinorwig M.C. Dymunir bob
bendith a rhwyddineb iddynt yn y
dyfodol.
Fe'u derbvnnir yn aelodau 0

Henaduriaeth Arfon yn ersteddiad 0
Henaduriaeth Arfon yng Nghapel
Uchaf Clynnog ar Orffennaf 1. Yn yr
un Henaduriaeth telir gwrogaeth j Mr
Owen R. Williams. 2 Bro Elidlr.
Dmorwiq ar gwblhau ohono 40
mlynedd 0 wasanaeth fel blaenor
gyda'r Methodistiaid Calfinaidd yn
Eglwys Dinorwig.
CYMDEITHAS UNDEBOL LENYDDOL
DINORWIG - Gwnaed trefniadau ar
gyfer trip blynyddol y gymdeithas.
8ydd hwn yn Drip Taith Ddirgel ar
Sadwrn Gorffennaf 18. Tynnwyd
allan raglen diddorol ar gyfer y gaeaf
nesaf.
I'R YSBYTY - Aeth Mr Gwilym
Davies, 10Bro Elidir, i Ysbyty Mon ae
Arfon, am archwiliad meddygol.
Oymunir gwellhad buan iddo.

Ein cofion at rai sv'n cwyno yn yr
ardal y dyddiau hyn a dymuniad am
adferiad buan iddynt.
ENNILL B Add. - Estynnir
Iiongyfarchiadau cynnes i Mr John
Eryl Roberts. 3 Maes Eilian ar ennill
radd B Add. gydag anrhydedd yng
Ngholeg Caerfyrddin Pob IIwyddiant
i'r dyfodol.

DRAENOG

CYMDEITHAS FEIBLAU - Mae
pwyllgor lIeol y Gymdeithas yn
trefnu Barbeciw. (0 fod eisiau gwell
gair), i'w gynnal yng Nghanolfan
Dinorwig, am 6.30pm., nos Wener,
Gorffennaf 17. Pwrpas y 'Barbeciw'
fydd hyrwyddo'r cysylltiad
sefydlwyd y lIynedd rhwng Eglwysl'r
Adran drwy'r Daith Gerdded-Encil
Ddistaw.
Peidied neb a disgwyl salg 0 gig

eidion yn y 'Barbeciw'; eynigir
tamaid 0 gig mochyn ar ffurf
'Sausage Roll' yn un!g a phaned i'w
olchi i lawr ' Os na'ch diqonrur ar
hynny, byddwch yn sicr o'ch bodloni
ar yr adloniant ysgafn gyfrennir gan
ddoniau lIeol yn ystod y noson. Er
eyfarlod y costau gotynnir i blant
datu mynediad 15c ac oedolion 25c.
Cotiwch y dyddiad, ac am noson

hwyliog, rhowch erch enw I
Ysgrifennydd eich Eglwys.
CYFARFOD PREGETHU - Dydd Sui,
Mehefin 7 cynhaliwyd Gwyl
Bregethu flynyddol y Sulgwyn yn
Eglwys Sardis (B). Y Gennad gwadd
oedd y Parch J. Elfed Davies, M.A.,
B D., Caerdydd Cafwyd pregethu 0
safon uchel gyda chynulleidfa dda yn
y thri chyfarfod.
LLONGYFARCH - Llongyferchir Mr
John E.Thomas, Bwlch y Gwynt, ar ei
Iwyddiant yn Sioe Caernarfon gyda'r
cwr '1rish Setters'. Daeth yn 2 a 3 yn ei
ddosbarth.

Llongyferchir Miss Olwen B
Roberts, TY'r Ysgol ar ei IIwyddiant
yn el gwaith gydag arholiadau Coleg
TechnegolBangor. Daeth yn drydedd
yn y dosbarth. Mae'n astudio cwrs
dwy flynedd ar 'Ofalaeth Plant'. Pob

Ff6n: PADARN 278
(Danny a Nerys Roberts)

Pryd gorau'r fro

45 tryd Fawr
LLANBERI

Plant Ysgol SuI £glwys CrIst, Llandlnorwig gydag un 0" ath,a won, Mr G/yn
Thomas, ar 61 eystadlu yn yr Wyl Gorawl fryr/, 1981, a gynhaliwyd yn
ddlweddar yn fglwys St Mair, y Felinheli. (Lfun gan Clifford Davies).

dod yn 61. Ymhen ychydig wedyn
dyma'r 'pishyns' hoenus, deniadol
yn pasio heibio eto ar eu ffordd yn 61 i
fyny. Seeson 0 Lerpwl, neu Lundain,
neu Fanceinion wedi mynd ar goll
mewn gwled estron? Dim ffiers 0
beryg! I Neb Uai na genod 'Clwb
Cadw'n Heini' Brynrefail ar daith
noddedig. 'Own i ddim faint 0 bres
wnaeth y genod, ond yn 61 yr hyn a
glywais mae mapiau O.S. o'r ardal yn
costio tua £1.50!

DINORWIG

gyda'r Mudiad. Hyderwn ) bydd yn
hapus vn ein mvsg

Fel rhan 0 weiihgareddau'r WyJ
Feithrin vn vstod vr wvthnos -13

• •

Mehefin, diddorwyd nifer 0 blant o'r
gwahanol gvlchoedd yn Arfon gan
Gwmni Bara Caws yng
Nghaernarfon.
I gloi'r ~'ythnos 0 ddathlu

trefnW\'d PrynhalA'n Agored yn ysgol
Segontium, Cacrnarfon, pryd y
daeth leuJuocdd at ei gilydd i edrych
ar ffilmiau a ddangos\l/yd gan Mrs
Elspeth A-iitcheson sydd yn gweithio
yng Ngwasanaeth Llyfrgell
Gwynedd. Diddan~'yd y plant hef}~d
gan Cefin Roberts, cyfl\\'ynydd y
rhaglcn 'Ribidires' ar radio Cymru.

Daetb y parti i ben gyda phob un
yn mwynhau ei bicnic ar 61d\vy a\vr 0
hwyl a 5bn.

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynvddol y
Mudiad yng Ngwesrv PIas Tan
Dinas ar 15 Mai.

Mae'r 'Mudiad yn dathlu ei
bcn-blwydd yn ddeg oed eleni ac fe
gafwyd anerchiad diddorol ia vvn gan
~\rs ,\<lalr Jenkins Jones, sydd \vedi
bod yn gYSylltledig a'r Mudiad ers y
cychwyn.

Yn ystod y c}'farfod, penodwyd
svvyddogion newydd i bwyUgor
Rhanharth Arfon, ac fe ffarwcli'vv)·da
h-1rs l\largaret Bowen Rees fel
Swyddog C\'swllt dros Arfon.
Diolch\vyd iddi am ei g\vaith caled
yn ys{od el chyfnod gyda'r Mudiad
ond fe fydd mae'n si\vr yn dal igadw
cysylltiad agos yn y dyfodol.

Mrs Ceinwen Davies yw'r
Swyddog Cyswl1l newyud. l\\ae hi'n
adnabod yr ardal yn dda ac yo
adnabyddus i bawb sy'n g\veithio

CYFARFOD BLYNYDDOL MUDIAD
YSGOLION MEITHRIN

'NClL I'R GORFF£NNOL - Dyma fun 6 gafwyd gan Mrs Beti Jones, Gtendwr,
Clwt-v-Bont wedt ei dynnu ers Ilawer 0 flynyddoedd. Hi yw y Bet» yn y Ilun a'r
wraig gyntaf agosaf at y dreifar yn selyll gyda het wellt am ei phen yw Mrs
Catrin Rhian Jones, Siop Newydd gynt Bueset Mrs Jones yn dra diolchgar os
oes rhywun yn adnabod y rtiei yn y Ilun, Be ym mha flwyddyn y tynnwyd ef.
Des plant i rei yn fyw 'newt a tear ddweud rhywbeth wrthym amdano?

I ddiweddu tymor yr haf, mae trip yn
cael ei drefnu t Wersyll Butlins,
Pwllheli, ar Orffennaf 2. Mae lie ar
Iyfrau'r Ysgol Feithnn I blant 0 2j oed
i tyny at oed ysgol. Os oes rhywun a
diddordeb mewn anfon eu plant y
tymor nesaf cysyllter a'r
ysgrifennydd, Mrs Gwen Griffiths,
Fron. (Ffon. Llanberis 858). Dymuna'r
pwyllgor ddiolch yn gynnes iawn I
bawb a gyfrannodd mewn arian neu
nwyddau ae i bawb ddaeth 1 gefnogi.
DIOLCH - Dymuna Mrs Gloria
Thomas, 35 Rhydfadog, ddioleh 0
galon i bawb yn yr ardal am eu
rhoddion tuaq at Gymdeithas Spina
Bifida. Cynhaliwyd Arwerthrant yn
Siop 29, Caernarlon a gwnaethpwyd
elw 0 £2,016. Mae'r pwyllgor yn dra
diolchgar am yr holl gefnogaeth a
gawsant. Drolch I bawb.

DEINIOlEN (Parhad)
ddifyr a gwnaethpwyd elw sylweddol
a diolch i bawb a gefnogodd yr achos.
Dydd Mercher, Mehefin 10 aeth y
ddwy athrawes ynghyd a rhai o'r
mamau, a'r plant i'r aelwyd yng
Nghaernarfon, lIe'r oedd Cwmni
Theatr Bara Caws yn perHormio.
Mwynhaodd y plant a'r rhai hyn au
hunain yn arw Dydd Sadwrn,
Mehefin 13 'roedd picnic 0gylchoedd
Arfon i gyd yn Ysgol Segontiwm,
Caernarfon. Er gwaetha'r tywydd,
cafwyd pnawn arbennig 0 ddiddorol
yn gwyflo ffilmiau ae 'roedd Cefin
Roberts 0 Ffalabalam yno yn difyrru'r
plant. Nos Wener, yn ystod yr un
wythnos aeth marn aur Ysgol
Feithrin ar daith ddirgel gan aros yng
ngwesty'r Ferry, Tal-y-Cafn am gyw
iar a 'sglodion. Cafwyd noson ddifyr.

•



Llongyfarchion i'r
organyddes 0 Lanrug sy'n
medru darllen sol-ffa a hen
nodiant gyda chymorth y
geiriadur mawr! I

DRAENOG

CELF A CHREFFT - Yn ogystal a'r
Ilwyddianl yng nghystadlaethau
Cerddoriaelh yn Eisteddfod yr Urdd,
daeth yr ysgol yn IIwyddiannus yn yr
adran gelf a chrefft hefyd. Yn ystod y
22 mlynedd ddiwethaf, mae'r ysgol
wedi ennill gwobr gyntaf am ugain
o'r blynyddoedd y mae wedi
cystadlu. Dyma restr o'r buddugwyr:
Ruth Evans, laf, peinlio dosb 5 a 6; Helen
Owen, lat, pnntio dosb. 5 a 6; Christopher
Mark Williams, 2;1, collage dosb. 1 a 2;
Angela lloyd, lil, printio dosb. 1 a 2; Dylan
Wyn Jones 211, pnntlo dosb. 3 a 4
Llongyfarehiadau iddynt ac hefyd

i'r athro arlunlO, Mr Evie Roberts.
COLLI DWY ATHRAWES - Bydd yr
ysgol yn deehrau mis Medl nesaf heb
ddwy o'i hathrawon. Mae Miss
Elisabeth Williams wedi cael swydd
fel prifathrawes yn Ysgol Oyffryn
Nantlle Penygroes, ae mae Mrs Ann
Owen wedi el phenodl fel
prifathrawes yn Ysgol Caergybl.
Bydd coiled ar eu holau! Dymuna
pawb bob IIwyddiant iddynt yn eu
swyddi newydd.
YMWELIAD A STRATFOO- Yn ystod
mis Gorffennaf bydd dlsgyblton o'r
ysgol yn mynyehu drama
Shakespeare 'Winter's Tale' yn

Aelodau Gwllth' Rhian Owen, Nia
Pritchard Jones, lola Llywelyn, Sian
G,bson, Lynne Jones, Ruth Lennon.

mheneampwriaethau athletau
Ysgolion Gwynedd a gynhaliwyd ym
Mangor ar Fehefin 13 fe wnaeth
disgyblion o'r ysgol yn arbennig °
dda.
Meirwen Williams 0 Benisarwaun yn
gyntaf yn y gystadleuaeth taflu'r
ddisgen dan 13eg; taflodd Meirwen
21 62 metr sy'n record Sir newydd .
Susan Ward 0 lanrug hefyd yn
gyntaf yn y gystadleuaeth taflu'r
ddisgen dan 15eg oed. Matthew
Antoine 0 Lanberis yn gyntaf eto yn y
gystadleuaeth taflu'r ddisgen i
fechgyn dan 15eg oed. Bu Susan a
Matthew Antoine yn cynrychioli
Ysgolion Gwynedd v rn
Mhencampwriaethau Ysgolion
Cymru vn Aberhonddu ar Fehefin 30

Feddaeth y canlynol i gyd yn ail yn
eu cystadlaethau ym Mangor.
Melanie Sellar, Llanberis, 1500 m
genethod dan 15eg oed; Michael
Roberts, Cwm-y-glo, pwysau
bechgyn dan 15eg oed; Howyn
Roberts, Oelnlolen, plcell bechgyn
dan 13eg oed.
CRICED- Ergwaetha'r tywydd gwael
mae timau criced yr ysgol yn cael
tymor eltha' IIwyddiannus, Mae'r tim
dan 14eg wedi cyrraedd rownd
gyn-derfynol y gystadleuaeth j dimau
Ysgolion Gwynedd.
Yn y gi!m gyntaf enillasant gartref

yn erbyn Ysgol Dyffryn Nantlle.
Brynrefail 130 rhediad am 5 wiced;
Dyftryn Nantlle 38 - pawb allan.
Yn yr ail gem trechwyd ysgol

Tryfan ym Mangor. Tryfan 17 - pawb
allan; Brynrefail 19 am 2 wiced.
GEMAU CYFEILLGAR- Dan 14egoed
- yn erbyn Ysgol Oyffryn Ogwen
gartref - Brynrefail 106, pawb allan
Dyffryn Ogwen, 63, pawb allan. Dan
13eg oed - yn erbyn Ysgol
Segontium gartref - Segontlum 45,
pawb allan; Brynrefail49 am 2wiced.

YmATHLETAU

GUINESS BOOK OFRECORDS- Mae
enw'r ysgol wadi ymddangos yn ami
mewn papurau lIeol yn ddiweddar.
and coeliwch neu beidio bydd enw
Ysgol Brynrefail yn ymddangos cyn
bo hiryn y 'Guiness Book of Records'.
Oylwn ddiolch i griw 0 sgiwyr c'r
ysgol, am hyn.

Nhw yw'r grwp eyntaf °
ddisgyblion ysgol i ymgeisio 'GHaute
Route' 0 Chamonix i Zermatt ym
mynyddoedd yr Alpau. Hon yw'r
daith fwyaf erchyll yn Ewrop i sgio
arni Estynna'r ysgol eu
lIongyfarchion i'r canlynol am fod
mor fentrus Christopher Lloyd,
Timothy lloyd, Mandy Tilston,
Robina McCann, Kirsty McCann a
Toby Manning.
'Roeddynt 0 dan ofal Mrs MarjOry

Wroe, a threfnwyd y daith gan Mr
John Ellis Roberts warden y Pare
Cenedlaethol.
EISTEDDFOD GENEDLAETHOL YR
URDD - RHIAN ETa! - Yn ystod
gwyliau'r Sulgwyn cynhaliwyd
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn
Nyffryn Teifi. Daeth dwy eitem o'r
ysgol yn fuddugol. Mae Rhian Owen
yn enwog ar hyd a lied Cvrnru erbyn
hyn! Daeth yn fuddugol unwaith eto
ar yr unawd i ferched rhwng 15·19.
Llongyfarchiadau gwresog iddi.
GWLITH - Daeth Gwllth yn fuddugol
yng nghystadleuaeth y gan werin
fodern Cafodd y beirmad Delwyn
Sion ei blesro gyda safon y grwpiau i
gyd.

Llongyfarehiadau genod am ennill
tlws a roddwyd i'r Eisteddfod gan
Hogia'r Wyddfa. Mae'r talent gan y
grWP Gwlith j fod yr un mor enwoq!

Theatr enwog Stratford. Mae Mrs
Noreen Manning wedi Ilwyddo i gael
tocynnau sydd erbyn hyn yn brin.
Bydd cyfle i'r disgyblion gaelgweld °
gwmpas tref genl'r dramodydd
enwog yng ngofal Mrs Manning, Mrs
Mary Huws a Mr Alwyn Pleming
'BOCHUM', GORlLEWIN YR
ALMAEN - Yn ystod mrs Gorffennaf
bydd disgyblion o'r ysgol, sydd yn
aelodau ° Gor leuenctid Gwynedd,
yn mynd ar daith i Bochum, yng
nghorllewin yr Almaen. Byddant yn
mynychu Cwrs yng Ngholeg y
Normal Bangor yn gyntaf. Bydd cyfle
j glywed y Cor yn canu ar nos Wener,
Gorffennaf 2 yn Theatr Seilo
Caernarfon am 7.00 p.m.
DIOLCHIADAU GAN 'GWLITH' -
Hoffai aelodau 0 'Gwlith' ddiolch i'r
eanlynol am y eymorth a roddwyd
iddynt tra'n cystadlu yn Eisteddfod yr
Urdd.
I Arfon Wyn (Pendalar) am

ysgrifennu'r geirtau. I Mrs Bhian Ellis
am gael menthyg ei phiano heb ddim
ewyn. I Miss Elisabeth Williams am
drefnu eu harhosiad yn Nyftryn Teifi.
I Ysgol Pendalar am gael benthyg y
bws. I Mr Pleming am ddreifio'r bws
ac i Mrs Pleming am edrych ar 61 Mr
Pleming. I Mrs lennon am drefnu
raftl tuag at gostau teithio. I Rhian a
Sian am ysgrifennu'r alaw sydd
erbyn hyn yn adnabvddus 11
Ac yn olaf, ae yn arbenniq, i Mrs

Carys Jones am fod wrth getn bob
amser.

SIBRVDION O/R
VSGOL

BRVNREFAIL

6

•

EGLWYS GARMON SANT -
Dathlwyd all agor Eglwys Betws
Garmon gyda gwasanaeth nos lau,
Mai 14. Ymgymerywd a'r gwaith °
beintlo'r adejJad drwyddo draw gan
feehgyn Ifaine a gyflogir gan
'Oiwydiannau Cymdeilhasol', sydd
a'u pencadlys ym Mhorthaethwy .
Trwy ymdreehion y bobl ifainc hyn
a'r hyfforddwr mae'r Eglwys yn
edrych yn hardd a thrwsiadus Diolch
iddynt am ffrwyth eu lIafus.
Cartref dros dro j'r gynulleidfa

gydol y gaea( fu capel Plas y Nant ac
Eglwys St. loan, Waunfawr
PRIOOAS - Gweinyddwyd priodas
gyntaf ym Metws Garmon ers ugaln
mlynedd ar Fai 30 Y briodasferch
oedd Belinda Caulfield, Pentre Bach
a'r priodfab oedd Richard
Christopher Fretwell. Dymunwn yn
dda Iddynt yn eu bywyd priodasol.
DAMWAI N - Gobellhio y calff
Richard Davies, Gwesty Castell
Cidwm dynnu'r plastar yn fusn wedi
el ddamwain tra'n y Coleg Technegol
yn Llandrillo. Oymunlryn dda Iddo yn
el swydd yng ngwesty'r 'Prince',
Beddgelert.

BETWS GARMON

wedi ei golli hefyd - y bobl sy'n
creu'r polythene a'r seliwloid; sy'n
torri'r coed, sy'n gwneud y papur
... Sur bvddai'r rhcini'n enniU eu•
bywoliaeth P

as oes gcnnych chwi syniadau
ynglyn a gwastraff, ysgrifennwch at
Dyfrin j roi gwybod iddo. Bydd y
syniadau gorau'n cael eu cyhoeddi.
CYSTADLEUAETH

Rydych wedi penderfynu gadael
ardal yr 'Eco' a symud ifyw ar ynys
unig draw yng nghanoJ Mor y De.
Ni fydd arian 0 unrhyw werth ichwi
yoo, one mae gennych bunt i'w
gwario cyn gadael. SUl y byddech
yo gwario'r bunt olaf? Anfonwch
eich syniadau i Dyfrin y Dewin,
Gwasg Gwynedd, Caeroarfoo.
Bydd y goreuon yn cael eu
cyhoeddi, a'r syniad gorau yo cael
punt 0 wobr i'w gwario!

'II

Ff~n : Portdinorwic 670882

Perchennog : J. Evans

FFORDD CAERNARFON
Y FELtNHEll
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:\cth DyJd y TaJau heibio. Sgwn i
gafodd eich lad gerdyn neu anrheg?
Rocdd un 0 dadau 'r fro yn Iweus;
cafodd grys newydd yn anrheg. and
t vbcd fain r gosriodd ')' crys?
\X'yddoch chi faint 0 bethau eraill }
bu 'n rhaid ialu arndanvru?•
· .. un boes cardbord
· . .un caled wedi ei liwio
· .. un bag polythene 1ddal y crys
· .. iorchau llawes plastig.
· .. saith 0 binnau
· .. dalen 0 gardhord lenau o'r ttl
mew n i'r crys er rnwyn gwihio'r
pinnau iddo
· .. ac wrth g\vrs, y erys.

'Rwy 'n srwr nad ocdd dad angcn
yr holl bapur, a phlastig, er bod mam
yn reit Ialch o'r pinnau efal1ai!
Hebddynt, byddaJ'r crys 0 bosibl yn
rhalaeh i'\\' hr)·nu. Byddai Uaw'er 0
v:astrJlf w'edi ei arbed hefyd -
cardbord, ecmcgau i \vneud y ~----------------------------~poJ:thcnl.! a'r scli\vloid, olc\v (i'w'
losgi igynhyrchu pwer igreu ~'dan
i'w roi i'r ffatri), coed ,i'\" torri a'U
m\v)'do j \vJleud papur), ac yn y
blaen, uc vn v hlaC!n.
Ond byddat gwaith llawer 0 bobl

•

CRYS NEWYDD

Sylwch fod \ teitl yn aros yr un
fath hvd yn oed ar er ben i lawr!

~•

06190 0 CHWECH 1
NAW DEG! TUDALEN I'R

PLANT: HEN AC
IFANC
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YN Y Nodiadau Natur rai misoedd yn
61dywedwyd am y nedir fraith "Nid
yw hon yn wenwynig iawn." Oylsem
fod wedi cyhoeddi "Nid yw hon yn
wenwynig fel y wiber, nid bod honno
yn wenwynig iawn."

CYWIRO

IDRWSIO'R
TElEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

Dyma'r rha•• gysylltu it nhw os ydych
yn cael anhawster I srcrhau copi o'r
Eco yn eich pentref 0 rifyn mis Medi
ymlaen bydd enwau'r
prif-ddosbarthwyr yn ymddangos
yng ngholofnau'r pentrefi 0 dro i dro.

LLANRUG: Mr H. Jones, Pant Mwyn.
(Caernarfon 3838)
CWM Y GLO: Mr Llew Hughes,
Hyfrydle. (Llanberis 340).
WAUNFAWR: Mr 0 Roberts, Swn y
Gwvnt, Bodhyfryd. (Waunfawr 588).
BETHEL: Mr Emyr Wyn Jones,
Wenallt
CEUNANT: Mrs Helen Parry, Morwel.
(Waunfawr 321).
DEINIOLEN: Mr Caradog Thomas, 2
Bron Helen, Clwt-v-Bont (l.lanbens
782) Mr Owain Myfyr Parry, Trifga,
Clwt-y-Bont (Penllyn 278).
TAN Y COED: Mrs lola Butler, Haddef
(Waunfawr 318). Mrs Owena Parry,
Ael y Bryn. (Waunfawr 537).
PENISARWAUN: Mr Oafydd Owen, 7
Brynhyfryd
aETWS GARMON. Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
lLANBERIS· Mr K. Jones, 19 Maes
Padarn. (Llanberis 371), Mr B.P.
Jones, Garfield House. (Llanberis
413).
OINORWIG: Mr O.R Williams, 2 Bro
Elidir. (Llanberis 671).
NANT PERIS: Mr J.W. Elis, 8
Glanrafon. [Llanberis 733).
BRYNREFAIL. Mr D.G. Elis,
Gweledfa. (Padarn 223).
FACHWEN: Mrs L Williams,
Tan-y Fron. (Llanberis 873).

DEINIOLEN
Ffan:

LLANBERIS 545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cyn 10 o'r

gloch y bore

•

Petersborough, Canada.
£1.50. - Di-enw, Uanberis.
£3 - Morfudd Eryri, Gwyrfai,
llangefni.
£2 - Canon R.D. Roberts, Rheithordy,
Llwyngwril, Melrionnydd.

RHESTR0 BRIF-OOOSBARTHWYR
YR ECO YN Y PENTREFI

Y wawr ymgodai yn hefddydd gwyn
Ar fron yr Elidir Fawr

Tra IIu 0 galonau yn dawnsio'n
chwim
Mor lion a phelydrau'r wawr.

Mae gobaith ieuenctid am bleser
daith

Yn ymlid eu cwsg i blant;
Mor lion ag ewigod y llama', IIu
I'r orsaf ar gwr y Nant.

Yn y gerbydres dan ganu yr ant
I dreflan Pwllheli deg,

Yn lIawn awyddfryd am fwyniant pur
Dan wenau yr hafddydd chweg.

Mae lIu 0 ieuengtid mewn pleser-fad
Ac amtyw 0 tiaint lion,

Yn cychwyn i yfed awelon mwynhad
Heb bryder, ar frig y don.

Y cwch ymlithrai dros fron yr aig
Mot esmwyth a'r awel rydd;

Rhieni a phlant gyd-dystiant mai
hwn
Yn eu hoes yw'r hapusaf ddydd.

Ond pan mae y bad i ddychwel, yn
troi,

Ymruthra rhyw awel flin
Fer pe'n genflgenus wrth weld eu
mwynhad.
A chyffry ddiglonedd yr hin.

Oacw don yn ymgodi yn ffyrnig draw
Gan ruthro fel cennad brad,

A hyrddin ei hunan mewn gwallgof
nwyd
Yn erbyn ystlys y bad.

O! erchyll olygfa, rhieni a phlant
Ym ymladd ag angau erch;

Ah! clywch eu dolefain, tra'r creulon
for

Yn gwatwor ymbiliau serch.
Pa galon mor galed na thoddai'n llyn
Wrth weled y baban iach
Yn ymladd am fyw, yn y tonnog Ii,
Gan ysgwyd ei freichiau bach.

Try'r mwyniant yn ddvchryn i'r dorf
ar y Ian;
Fel laranfollt disgynai'r braw;

Ar aden y fellten ymruthro wna
I froydd Oinorwig draw.

Mae yno gartrefi na ddychwel un
O'u hannwyl breswylwyr mwy

Isangu eu trothwy, ond yn eu harch,
Wrth ymdaith i lan y plwy.

Mae yno galonau yn gwaedu'n lIit
Am gollj rhai annwyl iawn,

A'u gobaith yn cilio feillewyrch dydd
Tros orwel eu prudd brydnawn.

Ni welir pleserdaith yn cychwyn
mwy
O'r atdal 8r doriad dydd

Na ddaw y trychineb ofnadwy hwn
I daflu ei 9ysgod prudd ...

TRYCHINEB PWLLHEll

Canolfan Astudio Pare Cenedlaethol Eryri
Maentwrog
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd LL41 3YU
(076685) 324/334

Cwrs ar gyfnod 'genii Gwynedd-yr oes euraidd,
rhwng ymadawiad y Rhufeiniaid a dyfodiad y
Saeson.

MEDI 4-6, 1981
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'PLAS CJ'AN cy CJ3WLGH

50c. Oi-enw, Penisarwaun
SOc. - Mrs Katie Jones, 13 Pentre
Helen, Oeiniolen
£5 - Mr a Mrs M. Parry,

RHODDION
Hawdd gwcld oddi \vrth yr oedrannau fod teuluoedd ieuanc wedi dioddef

yn y df}·chineb.
Ysgrifennwyd y perullion canlynol

am v drychineb. Y testun yw
~Trychineb P\vUheli', ond Did oes
sicrwydd pv.'Yyw'r awdur. Byddai'r
'Eco' yn falch 0 dderbyn mwy 0
wybodaeth am y digwyddiad hwn.

33 mlwydd oed
27 mlwydd oed
10 mlwvdd oed
3 mlwydd oed
6 mlwydd oed
36 mJ\vvdd oed•
12 ml\vydd oed
6 mlwydd oed
10 mlwydd oed
IS rnl\vydd oed
12 m1~dd oed•
13 mlwydd oed

Owen Thomas, Ty'n y fawnog
Ellen Thomas, Ty'n y fawnog
Ellen Thomas, eto
Owen Parry Thomas, eto
William Edward Williams) eto
John John Hughes, Ty Ddewi
John Rowland Hughes, eto
Ellen Hughes, eto
Calherine Ann Hughes, eto
Richard Hughes, Tan y b'rvich
Thomas T. Hughe~, eto
Charles Davies, Bron Elidir

MAE TRIPIA U'R Ysgolion Sul yn parhau'n eu bri 0 hyd, er mai i'r
'Butlin's' y mae'r mwyafrif yo mynd heddiw yn hytrach nag i'r Rhyl
ar y tren. Rhyfedd fel mae'r ffasiwn yo newid. Ers taJwm, rhaid
oedd bodloni ar drip i Ddinas Dinlle , a honno'n anturiaeth fawr yn
amll Ychydig iawn mae'n debyg sy'n gwybod am drychineb mawr a
ddaeth i'r ardal dros bedwar ugain 0 flynyddoedd yo 61, a hynny ar
drip Ysgol SuJ. Cawsom yr hanes gao Miss M. Foulkes, Garnedd
Wen, yFachwen, ac y mae rhan o'r hanes wedi ei gopio 0 adroddiad
yn un 0 bapurau Cymraeg y dydd:

Digwyddodd y trychineb ar
Orffennaf Iaf', 1899. Roedd trip fuan we di tr d damwai n , ond
Ysgol Sul Eglwys Sautes Mair, methwyd ag adfer bywyd yr un
Dinorwig wedi teithio yr holl ffordd i ohonynt, er i la....-er ymdrechu rhoddi
Bwllheli. Aeth nifer allan mewn anadliad celfyddydol iddynt. Ond
cwch ar y bae ond dymchwelodd y buwyd am rai dyddiau cyn dyfod 0
cwch, a boddwyd deuddeg 0 bob! a hvd i rai o'r cyrff, ac os cywir, bu un
phlant; y cyfan 0 Ddinorwig. Fel hyn am oddeutu wythnos heb ei gael.
y disgrifir yr hanes yn yr 'Herald': Golygfa dorcalonus a difrif oedd
"Ni chafodd neb a oedd yn y cwch gweled y cynhebrwng mawr ar ei

ei achub ag eithrio'r cyhwr yr hwn daith, ac unarddcg 0 eirch ar
oedd yn nofiwr da; noflodd ef i'r Jan ysgwyddau cvfeillion yn symud yn
trwy ymdrech galed. Oydd Sadwrn y araf i law! Gallt y Foel " naill ar 01 y
tal setlo) yn y chwarel oedd hi. Yr l1al1yn llinell hir, a 'r cwbl o'r eirch yn
oedd y mor ychydig yn gynhyrfus ddi-orchudd; a'u cyfeiriad tua
gyda'r gwynt braidd yn gryf, a'r mynwent Eglwys Llandinorwig; nid
cwch yn ilawn 0 blant, sef naw; a a bydd o'n cof.
phedwar 0 bobl mewn oed. Yr oedd un teulu cyfan yn eu
Digwyddodd i un o'r dynion godi ar heirch, a mwy na hanner tculu arall,
ei draed a symud iran arall o'r cwch i a'r cwbl yn gymdogion agos."
edrych ar 01 y plant) ac wrth wnethur Mac tabled hardd yn EgI\.\ys
hynny,camodd o'r naill ochr i'r llall, Llandinorwig er cof amdaynt, a'r
a bu hynny yn ddigon I'w dymchwel enwau a'u hoedran wedi eu nodi arni.
a'i wyneb yn isaf', a boddi deuddeg 0 Casglwyd yn )of ardal atr plwyfi oddi
anwyliaid Dinor\vig. Nid oedd yr un amgylch oedduru cant a deugain 0
cwch arall wrth law i'w hachub, ond bunnau luag at y COSl3U. Dyma gopi
cafwyd rhai o'r cyIff i'r Ian yn bur o'r hyn sydd ar y dabled:

ER COF A.I\1
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LLENNI

LLWYDDIANT - Llongyfarehiadau i
Helen Mai, TV Isa ar ej Ilwyddiant ym
mabolgampau'r Urdd yn Ysgol
Brynrefail. Daeth yn gyntaf ar y naid
uchel a hefyd y ras redeg. Mae Helen
yn weithgar iawn a IIwyddiannus
hefyd ym mrjg canu ae adrodd.
LlONGYFARCHWN Alwyn S. Jones,
Dwyfor ar fod yn Ilwyddiannus yh ef
arholiadau yng Ngholeg Bala
Bangor. Llwyddiant eto ymlaen,
Alwyn.
GWAELEDD - Dymunir adferiad
lechyd buan i Mrs W.J. Williams, 1
Tany bryn sydd newydd ddychwelyd
o Ysbyty Mon ac Arlon ar 61
Ilawdriniaeth ac i Mr Meirion
Pritchard, TV Isaf sydd ar hyn 0 bryd
mewn ysbyty yn LerpwL hefyd i
bawb aralt sydd yn cwyno ers tro byd.
LLWYDDIANT - Ein 1I0ngyfarchion i
JennIfer, John a David Ellis, Hafan ar
eu Ilwyddiant yn arholiadau
ysgritenedig Cymanfa'r Eglwys a
gynhaliwyd yn y Felinheli yn
ddiweddar.
PRIODAS - Dymunwn yn dda I Sian
Williams a Michael Roberts ar eu
priodas. Gweinyddwyd y briodas yn
Eglwys Perls Sant ddydd Sadwrn,
Mehefin 20 Mae Sian yn wyres I Mrs
Griffiths, Awelon
TRIP - Bydd trip Ysgol Sui Rehoboth
yn mynd i'r Rhyl ar Orffennaf 11.
Gofynnlr am enwau'r rhai sydd am
fynd i Alwyn S. Jones erbyn
Gorffennaf y 4ydd os gwelwch yn
dda. Croeso i bawb.
LLONGYFARCHIADAU - i Helen a
Tony Adams ar enedigaeth mab,
brawd i Gareth ac Edward, ac Wyr
arall i Mr a Mrs O.W Humphreys.
Gwastadnant.

NANT PERIS

CYDYMDEIMLAD - Ar fore dydd lau,
Mehefin 25, syfrdanwyd pawb gan
farwolaeth sydyn Hughie Evans, Min
y Don. Mae gelrlau yn hollol
annigonoi mewn amgylehiad o'r fath
- amhosibl fyddai mynegi y tristweh
a'r gofid a deirnhr gan bawb Fe
hunodd Hughie ym more ei oes ae
yng nghwmni ei gyfeillion yn
chwarae yn siriol a lion. Byddai yn
ddeuddeg oed ar Fehefin 29,

Mae e l n teimladau 0
gydymdeimlad dwys gyda'r teulu 011
yn eu galar, yn arbennig gyda Dilys a
Hugh, yn tam a tad annwyl a fu yn
lIawn gofal amdano - hefyd ei frodyr
a chwiorvdd - Marian, Euron, Eirur a
Bryn .

ALUN GLVNJONES
(Wetton a Thomas)

14, Ffordd Garth, BANGOR Ffon 53705
(gyferbyn a'r orsaf fysiau)

Gostyngiad sylweddol am arian parod
Gosodir pob carped am ddim

Dibynnwch ar ansawdd lie bo ansawdd yn cyfrif

SEFYDLIAD Y MERCHED - Cafwyd
noson ddiddorol yng nghwmni Mr
Mike Gosh o'r Cyngor Gwarchodaeth
Natur. Rhoddwyd y te gan Hhian
Jones a Sheila Williams, rhoddwyd
anrheg y mis gan Mair Williams ae
fe'i enillwyd gan Rhian Jones.
CLWB MAMAU - Yng nghyfarfod
Mehefin 11 yn Nhy Glas, dangoswyd
ffilmiau ynglvn a gwaith y Cyngor
Ymehwil Athrrtis gan Mr E J.
Stapleton. Rhoddwyd y te gan Carol
Houston a Pat Jones, rhoddwyd
anrheg y mis gan Rhian Jones ac fe'l
enillwyd gan Sheila Williams Bydd
cyfarfod mis Gorffennafyr un olaf am
y tymor presennol.
CLWB PEDWARUGAIN - Daller sytw
y bydd y mabolgampau, gemau
giamocs a chystadlaethau gwisg
ffansi ar y cae chwarae ar ddydd
Sadwrn, Awst 15. Eniltwyr mis Mai:
Mai 1, 1. Ann Jones, 2. Dwynwen
Owen, 3. Jackie Jones. Mal 8, 1 Dilys
Jones, 2 Mrs Mowll, 3 Islwyn
Williams Mai 15, 1.Ann Parry, 2. Pete
Wellsby, 3. Phyllis Jones. Mal 22, 1.
Shirley Roberts, 2. Meilir Roberts, 3
Elinor Williams. Mai 29, 1. Peter
Casey, 2 Arthur jones, 3. Sheila
Williams.
ACHOS DA - Yn hollol wirfoddol ac ar
Iiwt ei hunan yn ystod gwyllau'r
Pasg, bu Emma Roberts, Alwen
Jones, Caron Jones a Sally Ellis yn
codi anan ar gyfer Action Research
for the Crippled Child. Cyflwynwyd y
bedair a thystysgrif 0 ddiolchgarwch
am god I £13.50
TRIPYR YSGOLSUL - Dydd Sadwrn,
Mehefin 13 aeth aelodau Ysgol Sui
MC Brynrefail am eu trip blynyddol
Treuliwyd y prynhawn yn ymweld a
Phare Erddig ger Wrecsam gan
ddyehwelyd drwy Fae Colwyn a
mwynhau orig ym mharc Eirias
Cafwyd diwrnod braf a mwynhaodd
pawb eu hunain yn fawr iawn.
BEDYDD - Fore Sui, Mai 31 yng
Nghapel MC Brynrefail a'r Parch S 0
Hughes, Bethel yn gwasanaethu,
bedyddlwyd Sioned Wyn, merch Mr
a Mrs G.Jones, Caernarfon acwyres i
Mrs E M Roberts, Bronallt.
PROFEDIGAETH - Yn ystod y mis a
aeth helblo, bu farw Mr John
Roberts, gynt 0 Fryn Awelon ond a fu
ers peth amser yn byw yn Llwyncoed
Bach dan ofal ei fab a'i ferch yng
nghyfraith Mr Bertie Lloyd Roberts a
Mrs Helen Roberts. Yr oedd Mr
Roberts yn gymeriad didwyll a slriol
bob amser, yn weithgar a ffyddlon yn
yr Achos yng Nghapel Brynrefail.
Cydymdeimlwn yn ddwys a'r teulu
yn eu profedigaeth.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU - Mae
Pwyllgor Ileol y Gymdelthas yn
trefnu 'Barbeciw', i'w gynnal yng
Nghanolfan Dinorwig, am 6.30pm,
nos Wener, Gorffennaf 17. Pwrpas y
Barbeciw fydd hyrwyddo'r cysylltiad
a sefydlwyd y lIynedd rhwng
Eglwysi'r Adran drwy'r Dalth
Gerdded ae Ened Ddistaw.
Peldled neb a dlsgwyl saig 0 gig

eidion yn y Barbeciw; cynigir tam aid
,...---------------1 0 gig mochyn arffurf Sausage Rollyn

unig a phaned i'w olehi I lawr! Os
na'ch digonnir ar hynny, byddwch yn
sicr o'ch bodloni ar yr adloniant
ysgafn gyfrennlr gan ddoniau Ileal yn
ystod y noson. Er cyfarfod y costau
gotynnlr Iblant dalu mynediad 15eae
oedolion 25c.

CARPEOI

O'R YSBYTY - Croeso adref i Miss
Mary Pierce 0 Ysbyty'r Bwth,
Caernarfon Dymunwn Iddi adferiad
IIwyr a buan

CEUNANT

Fe yrngartrefodd Rhys ] . Huwsyn
Abcrhosan, ac Ie briododd ferch o'r
ardal. Pan fu farw'r gweinidog yno,
dechreuodd yntau bregethu, gan
gyfuno gwaith ysgol a chapel.
o gofio cyn lleied 0 ysgol a gafodd,

mae ei yrfa yn dipyn 0 ryfeddod a
dweud y Ileiaf.

'Roedd o'n gerddor gwych , ac yn
IIwyddo i arwain corau i gipio
gwobrau mewn eisteddfodau lleol.

Bu cryn llawer 0 son amdano fel
bardd hefyd. 'Roedd o'n arweinydd
y 'Beirdd Newydd' a ocdd yn canu ar
droad y ganrif, ond does 'na fawr 0
werth llenyddol yn ci brydyddiaeth,
J buan iawn y sylweddolodd yntau
hynny, ac Ie droes at ryddiaith.

Weill bwrw ei brentisiaeth am
flynyddoedd yn Aberhosan fel athro
plant a phrcgethwr fe benderfynodd
fynd i'r weinidogaeth , a dilynodd
gwrs yng Ngholeg Aberysrwyth.

Wedi cyfnod fel gwcinidog yn y
Bcrrno derbyniodd alwad iFethel.Ile
v bu iddo gychwyn Eisteddfod y
Plant, ac os am hanes ei weiihgarwch
llwvddiannus ym Methel - wei
darllenwch 'Hen Atgofion' \~.J.
Gruff}dd.

h\eddai W.J. Gruffydd am )'r
eisteddfod, "Da gen.nyf feddwl mai
yn fy hen ardall yr hcuwyd yr hedyn
s"dd t:rh\'n heddiw \vcdj t\,fu'n been•• •

mor gadam!"
Ac meddai am Rhvs J. Huws, ·'Nj

v;.elodd C)'mru crioed, ac nid \V)f yn
credu" gwel byth, 3lhro plant tebyg
Iddo. Yn wir v mae'n anodd i mi-
fesue fy ngeirJau \vrth son am ei
dalent hon. Crcdaf ei fod vrnhlith•

ychydig iawn 0 athruwon gorau'r
byd, - nid am fod ganddo
ddamcaniacrhau ncwyddion am
natur addysg, ond am fod yr un petb
hanfodol h\\'nn\v ganddo, - y ddawn
gynhenid, vr 'awen' anhepgor, idrin
plant a'u cael i ddysgu."

Nid g\vr a ,vasgarai gloc.J,os nad
oedd y clod hwnnw'n ddylcdus oedd
Gruffydd, ond roedd prif gritic ei
ddydd yn barod iawn i roi pcnnod
gyfan o'i Hen Argofion i glodfori
Rhvs J. Ruws.

Ys g\vn ia gofir am Rhys]. Huws
ym .\1hcif\V)'1 Mald~ln eleni?

H \\'Yl lCru dros ) gYt'yliau,
Sel\vvn.•

).T mhen nlis bydd\vn yn hel cin pac
a chvchv,n,rn am Brifwvl Maldvlyn._.. - ...

Fum i ddim vn "r Eisteddfod a•
gynhali\vyd yno ~n 1937, ond mae
gen i ~o plentyn 0 Y;'rando ar v
Seremoni Cadcirio ar y radio. a
'doedd yr en\\' T Ro\vland Rughl.'S
ddim yn ddiarth imi hvd yn oed vn \'... ....... .,

dvddlau cynnar hynnv.- - -
Ym mhcntref g\\ledig Talwern,

yrn mhlv ..yf Penegoes, ger
Machvnlleth, vm mis N1ehefin 1862•
y gan\vyJ g\vr a gych\vynnodd
Eisrcddfodau'r PlanT.

Ei en\\ ocdd Rhvs Jones Huws,
ond fel Rh\s J Hu\\'s~' daethpv;'yd
1'\v adnabod gan bU\\'b led led Cymru.

Pan oedd Rhys yn saJth oed
s)'mudodti ei deulu i fyw iDylife, gan
i'w dad gael gwaith yn y g\veithfeydd
m\\'yn ~no Yno y cafodd ei addysg
gynradd, a rhaid ei fod )'n ddysgwr
arbennlg ohcr\vydd roedd o'n alhro
ddlSgvbI vn vsgol Sta\'little pan ocdd
o ond talr ar ddeg oed. Pan oedd ond
deuna\\' oed apv{\'nti\vyd ef i ofalu
am \'sgol Aherho an, pentref cyfagos
I Darn'crn, man el eru.
8

•••

Nid gwynr, ond glaw a mwd a
gafwyd ym 1\1hnfwyl yr Urdd yn
Nyffryn Tcifi, ond er gwaerha'r
tywy dd , ruedd cynhesrwydd y
croeso i'w deimlo ar dir Pare Nest.
Sicddfod damp a diflas dan draed ,
efallai, ond -n sicr un 0 steddfodau
rnwva' croesawu . Yn binacl ar v• •

cyfan dacth huddugoliaeth ysgubol
partion Ysgol J)olbadarn. Llanberls
a Ilawenydd arbennig I rDl.

Gv;'n vn dda am ymdrechion a
d\r£albarhac.JMr~Ejrlvs PIerce er- -
blynyddocc.Jd. G\vn yn dda am yr
oriau 0 lafur carli:ld di-r\\lgnach a
roddodd dros v blyn)'ddoedd I

hyfforddi'r planl. Cafv;')'d sa".1 iom
yn ystod \' dcgaYtd di\vethaf yn
naturiol. and \n \' mor 0 f"vd \'n- .
Kyffryn Teili, dacm gorfoledd ar
a\vr fa\vr eu buddugolaeth ddwb\vL
Gwircdd \I..t" Li , r hen ddihareb - "amI•
gnoe a dyr y garrcg". Llongyfarchion
c)nnes l~irlys a phlant Ysgol
Dolbadarn, - fe anghofiais innau am
ddiflaslod y m\vd yng ngwr~ eich
buddugoliaeth. Dali\\'ch ati, a phob
Uwvddian t i'r d,·fodol. .

•••

PENTREF diarffordd sy'n llechu'n swil yng nghesail y
mynyddoedd uwchben Dolgellau yw Llanfachreth. Ffyrdd troellog
culion sy 'n arwain iddo 0 bob cyfeiriad, ond yma bob mis Mehefin
fe gynhelir un 0 Steddfodau mwyaf llwyddiannus Cymru. Cefais y
fraint 0 feirniadu yno eleni, yng nghwmni T. Gwynn Jones, ac Aled
Lloyd Davies, ac er bod niwl mynydd wedi lapio'i hun am bentre
Llanfachreth, cafwyd Steddfod arbennig yno, cystadlu brwd hyd
fore SuJ, y neuadd dan ei sang, ac awyrgylchhwyliog gartrefol yno
drwy'r dydd.
Cvhoeddir c v f a n s o d d ia d a u•
buddugol " Steddfod hon bob
blwyddyn ynghyd i
chyfansoddiadau buddugol
eisieddfodau Llangwm, Llandderfel
a Llanuwchllyn. LIen y Llannau
~w'r gyfr o l a c h e i r ynddi
f'a r d d o n ia e r h , y s g r if a u , a
thraethodau buddugol y pedair gwyl.
Dychrynais braidd pan sylweddolais
i ugain mlynedd fvnd heibio er pan
fum i yn steddfod Llanfachreth o'r
blaen Y t r o h w nn w cefais
wahoddiad J fynd yno i eistedd yng
nghadair y Stcddfod, gan i'r Prifardd
T. Llew Jones fOO mor garcdig a
dyfaenu'r gadair J mi. Acth ugain
rnlvnedd hcibio fel gwynt, - rnac'n
ddvchrvn i mi.. -

o SIAMBR SELWYN
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• • •Wrth droed yr Wyddfa

DIDDOROL yw gweld mor dynn yw gafael arferion a diddordebau
ar fywyd ardal a sylwi bod y pentref yn glynu 'n fras wrth yr un
traddodiadau dros gyfnod 0 flynyddoedd, er bod yr oes, yo bobJ, a'r
ffordd 0 fyw yn amI wedi llwyr newid. Gwyddys am ardaJoedd yng
Nghymru lle bu diddordeb arbennig mewn barddoniaeth neu
chwaraeon dros lawer cenhedlaeth gao fagu a meithrin wrth fynd
heibio, ambell unigolyn dawnus. Cawn glywed am ardal arall efaUai
gyda thraddodiad cryfym myd y ddrama yn ymestyn yn 61ymheU i'r
gorffennol.

Un o'r ardaloedd hynny "gyda gorffennol" yw Bethel a Llanddeiniolen,
ac yn ddi-OS ym myd cerddoriaeth daeth y ddau gar yoghyd dan
y gorwedd y diddordeb. Sefydlwyd arweiniad Mr Robin Jones i ffurfio
cerddorfa yno ar droad y ganrifhon cor Cadnant, Y mae'r arweinydd yo
yn cynnwys offerynoau chwyth a hen law ar arwaio corau. Cyn iddo
llinynnol, yn y blynyddoedd cynnar symud yma i Fethel i fyw beth
hyony hefyd, ystyrid cor cymysg amser yo 01, bu'n arwaio yn
Thomas Williams, Parciau Rhos Uwyddiannus iawo, gor Ilewyrchus
ymhlith y goreuon oddi mewn i pensioynwyr Abergele, a ystyrir
gylch eang iawo. Yn ddiweddarach ymysg y goreuon yn y maes.
bu Ffowc Williams, sy'n awr yn byw Cyfeilyddes ddebeuig cor
yn Llandudoo yn hyfforddi cor Cadnant yw Mrs Beti Owen, Crond
plant Ilewyrchus iawn yo ogystal a yn Awel, Bethel, a hithau hefyd
cbynnal cor 0 oedolion yng nghapel yw'r Ysgrifenyddes. Y Llywydd yw
Bethel. Mr Thomas Alun Jones, Eithinog
o gofio'r gweithgarwch a'r Trysorydd yw Mr Ron Mercer,

cerddorol nodedig hyn Did syodod Roslyn.
felly canfod bod cor cymysg wedi ei Er mai ifanc iawn yw'r cor ar hyo
sefydlu'n ddiweddar yo y pentref, 0 bryd, y mae dros ddeg ar hugain
ac yo barod wedi rhoddi ei yn perthyn iddo yo bared, ac y mae
berfformiad cyhoeddus eyntaf i'r croeso cynnes i unrhyw un sy'n
ardal mewn Cymanfa Gaou nos SuI dymuno ymuno a'r awyrgylch
diwethaf. gartrefol yo yr ymarferiadau bob

Canlyniad uniongyrchol i nos Sui yo festri Capel Bethel.
atgyfodi rai blynyddoedd yn 01, un Hyfryd yw gweld uo 0 hen
arall 0 draddodiadau'r ardal, sef yr arferion Bethel a Llanddeiniolen yn
Eisteddfod Leal, yw'r cor hwn. gadaro ar ei draed unwaith eto, ac
Erbyo yr Eisteddfod ddiwethaf', fis yo wir gydag arwcinydd mor
Chwefror eleni, ffurfiwyd dau gor i hwyliog a galluog, ac aelodau mor
gystadlu yo y gystadleuaeth gorawl, frwdfrydig a ffyddlon y mae'r
un 0 'r rhan uchaf y pentref', a'r 11alJ rhagolygon gogyfer a'r dyfodol yo
o'r rhan isaf. Wedi'r Eisteddfod eithriadol 0 addawol.

"COR CADNANrr BETHEL

•

yn cyrraedd ei ddcng mlwvdd oed
elcnl darpar\\"yd rhaglcn ddil\ r ar
gyfer yr Wyl Feithrin Genedl;cthol
Mehefin 8-13. TrCllli\vvd di ....rrood-
ymhob un 0 'r pum ardal yng
Ng\\'vnedd g}'da'r cylchoedd
meithrin )'n ymgynnul1 mC!vvn
canolfan addas. 'R"J)"n si\l:r y caiff y
mamau gymaint 0 h\\'yl :i'r plant! Bu
ymweliad ag Ysgol Treborth, Bangor
ar ddi\vedd )'r un wytbnos.

Un 0 brif angheruon Theatr Bara
Ca\vs ar h\'n 0 bryd yw fan
ddib\ nad".\,. ae yn ddiweddar,
lansi\vyd apel am gymorrh ariannol
gao wahanol gwmniau a busnesau
yng Ng\vynedd. Os oes rhai 0
ddarllenwvr Eeo'r W'yddfa hl!b
ddcrbyn eln ll)·thyr 'OS g\velv.reh yn
dda'. ond yn d)rmuno eyfraonu, fc
fuasem yn ddiolchgar lav,'n o'ch
eymorth. Rhoddir cydnab\rddiaerh 0
gyfraniad pob c",mni neu fusnes ar
gorff y cerbyd yn ogystal a 'u rhestru
ar hob rhaglen tea pery'r fan. Ein
e}rfelriad yw Theatr Bara Caws, y
Coleg Normal, Bangor.

I-Ioffwn gymcryd v cyfle h\vn
hefyd i ddiolch anl bob cvmorth
ariannol a ga\vsom gan Y g\\'ahanoJ
Gynghorau Cymdeithas - bu'r
g~fnogaeth yn fodd i'r C\Vmnl barhau
iweithio am g)1nod ych9,'anegol yng
l\:g\vynedd) ae mae'r cysylltlad a'r
gefnogaeth hon yn hollb\\'ysig i
dd)fodol c\vmni eymuned.

I

Dipyn 0 hanes gwelthgaredd
presennol eieh Cwmnl Theatr
Cymuned ...

Yo dilyn laith hvnod lwyddiannu4\
y 'Bynsan Bine' ddechrau'r
fl\vyddyn, rhaglen a wel\vyd gyda
llaw gan dros 10,000 ohonoch yng
Ngwynedd, caf\vyd seibianr bach
cyn dechrau ail ymarfer y
cynhyrchiad ar gyfcr Gwyl Theatr
Ryngwladol '81 a gynhali\v):d yrn
Mhoy,·ys yn ru\vedd mis lv\awrLh.
Cafwyd addewid 0 gymhorthdal gan
Gyngor Celfyddydau Cymru am y
flwyddyn 1981-82, ae er bod angen
IIa\ver mwy i gynnal y cwmni am y
fl\vyddyn, aethp",')'d ali 1 drefnu
rhaglen walth ddeuddcng mis.

Yr hyn sydd gan y cy,rmni ar y
gweill f\Van }"" cynhyrehiad ar gyfer
plant ieuengaf yr Ysgolion Cynradd
'Y Bwbaeh BIer', ae fe fydd\vn yn
ymweld a 64 0 wahanol ysgolion ar
hyd a lied Gwynedd dros gyfnod 07
wythnos. Trefn\vyd y rhaglen li\vgar
yma er m\\'Yn cyfl\vyno'r syruad 0
gad\vraeth i'e plant a'u hYSgOgl i
feddwl am bwysigry,')'dd peldio
llygru'r amgylchedd, a'e modd y gall
pob un ohonynt h\\-]' fod 0 g'fmorth 1
leddfu'r brobJem. Y rhai sy'n bennaf
gyfrifol am gadw rrefn ar 'Y Bwbach
BIer' yy,r Sara Hughes, Sian
Meredydd, ,\1yrddin Jones a D~'fan
Roberts.

Gyd.a'r J\1udiad Ysgolion J\1eithrin

THEATR BARA CAWS

Llun 0 Mr a Mrs John Michael Jones
efo mam Mrs Jones, awdures y
Ilyfryn dttvr 'Nel bach Lon Glas'
odiwrno d agor Amgueddfa T.
Rowland Hughes. Mr Jones gafodd
yr anrhydedd 0 wneud y ploc tlechen
;'W rOI ar lur ettsnot hen gartref T
Rowland Hughes - "y dewraf 0 'n
hawduron ".

Y CARNIFAL - Cafwyd wythnos
Garnifallwyddiannus iawn eto eleni,
o'r Gymanfa yng Nghapel Bethel nos
Sui, i'r disgo yn y Neuadd nos
Sadwrn. Daeth CrlW da ynghyd i'r holl
weithqareddau ae mae'n diolch yn
fawr i bwyllgor y Carnifal ae yn
arbennig i Ysgrifennydd y Pwyllgor,
Mrs Nora Parry am yr holl waith
maent wedi ei wneud i dretnu'r
wythnos
CYDYMDEIMLO -Ar 61 gwaeledd hir
bu tarw Mr Edward Hughes, 17 Bro
Rhos ar Fai 4. Estynnir ern
cydymdeimlad a Mrs Hughes a'r
teulu yn eu profediqaeth
DYMUNIADAU DA - Ar 61 bod yn
dysgu yn yr ysgol am rai
blynyddoedd bydd Mrs Mary Lloyd
Evans yn ymddeol o'i swydd ar
ddiwedd y tymor. Dvrnuruad y
pentrefwyr a'r plant i gyd yw ar iMrs
Evans fwynhau ei hun adref gydag
Arwyn, sydd bellach yn flwydd oed, a
diolcb iddi am yr holl waith a wnaeth
tra yn yr ysgol.

MERCHED Y WAWR - Er gwaetha'r
glaw trwm, cafwyd nason ddiddorol,
pan aeth Merched y Wawr Bethel ar
wibdaith i fyny bwlch Llanberis trwy
Nant Gwynant, a chael pryd yng
Ngwesty'r Atr, Beddgelert.
Swvddoqron am 1981-82 fydd:
Llywydd, Mair Price; ls-lvwvdd. Rita
Williams; Ysgrifennydd, Gwyneth
Jones; Is-ysgrifennydd, Gwyneth
Williams; Trysorydd, Joan Ffoulkes;
Is-drysorydd, Mabel Jones.

Gwnaed elw 0 £50 yn y Noson Goffi
tuag at y Spinabifida Cylch
Caernarfon
CLWB FFERMWYR IEUAINC
CAERNARFON - Ar Fai 22
cynhaliwyd cystadleuaeth Torri a
phacio oen yn lIadd-dy Caernarfon.
'Roedd wyth tim yn cystadlu, Helen
Jones a Dafydd Jones a Glwb
Ffermwyr leuainc Caernarfon gafodd
y wobr gyntaf. Bydd Helen a Dafydd
yn mynd ymlaen i'r gystadleuaeth yn
Sioe Frenhinol Cvrnru yn ystod yr
hat. Pob Iwc iddynt.

Daeth Jane Thomas yn gyntaf yn y
gysladleuaeth addurno eaeen
be n- bl wydd yn Ral i FIynyddol
Ffermwyr leuainc Eryri yng
Nglynllifon ar Fehefin 6. Pob Iwc iddi
hithau yn y Sioe Frenhinol. Diolch
hefyd i bawb arall fu'n eystadlu.

Estynnir croeso i unrhyw un sy'n
dymuno ymaelodi yn y clwb pan fydd
yn ail-gychwyn cyfarfod yn y Neuadd
Goffa
EISTEDDFOD BETHEL A'R CYLCH -
Cynhelir cystadlaethau Gwaith Llaw
(Dynion a Merched) nos lau, Rhagfyr
3, 1981. Dyma restr o'r testunau.

Gwnio neu Wau - Dan 9 oed. Sgarff
Doli. Dan 12: Lliain Hambwrdd yn
dangos gwahanol bwythau Dan 16:
Gorchudd Clustog Agored. Ffrog i
ffitio'r ymgelsydd neu blentyn.
Matinee Coat Siwmper Unrhyw
waith yn dangos brodwaith Celt a
Chrefft, Agored: Addurn Nadolig.
Unrhyw beth 0 foes esgidiau.
U nrhyw beth 0 begiau dillad.
Collage. Arlunio - agored. Gwaith
Coed: Unrhyw declyn defnyddiol l'r
ty Gwaith Metel: unrhyw declyn
defnyddiol i'r tV



Llun dychmygal a'r tY fel ag yr oedd
yn gynnar yn y ddeunawfed ganrif.

Prysgol- drwy'r canrifoedd: Dar/un
dychmygol a'r toj yn y Canal
Oesaedd.
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enw Humphrey Lloyd neu Hwmffra
Llwyd. Mae tystiolaeth ei fod yntau
hefvd y n wr cyfr ifol fel ei
ragflaenydd. Roedd yn aelod gyda'r
Mel hodis tiaid yn LI acrug, y n
myn.ychu \''igol Sui Capel Lon Glai,
Pontrug, ac ef fu 'n gyfriiol am ofyn
tic i adeiladu Capel Caeathro gan slad
Glangwna. Roedd yn un 0 flaenoriaid
cyn tar Caeathro, ac ef oedd
ysgrlfcnnydd cyntaf Cymanfa
Ysgolion Cacrnarfoc yn 1813. Ai
tybed }'D ystod ei oes ef y symudwyd
y grisiau ioche dde-ddwyreiniol y ty,
ynteu yn ystod y cyfnod pan fu'r
enwog William O".'en yn b)'\v vno?
Os oe~ unrhvw un 0 ddisgynyddlon)'
teuluoedd hynyn gwybod, neu all rOI
unrhv\v wybodaeth ynRlvn a'r (y.
byddal 'n ddiddorol la\Vn cae!
g\\,),bod.

l\\ae un cyd-ddigW)'ddlad )'nglyn a
holl hanes y ffenestr yn y grisiau -
dolen gYS\vll( rh\vng y perchennog
cyntaf, pryd y gosodwyd y ffenestr,;
a 'r perchennog presennol pan ddaeth·
y ffenestr 1 olau dydd un""aith eto -
"Williams' yw cyfenw'r ddau .

William.
Rhaid cofio fod 11wybrau'r

porthmyn yn pasio heibio i fferm v
Prysgol) a g)'rroedd 0wartheg 0 ardal
Clynnog ~'n cae! eu cerdded drwy'r
Bonrncwydd a Chaeathro ac ymlaen 1

Bontrug a Phentir. Naturiol felly
oedd j borthmvn f}'\v ar ffermydd ar
gyrion y ll,vybrau hyn. Rhaid oedd i
bob porthmon gael lrwydded i
borthmona gan Lys y Ch\vartcr
Seslwn, ac yr oeddynt yn cael eu
cyfrif yn bobl gjrfrifol, ac amryw
ohon) nt yn g\veithrcdu fel banc\vyr.
Disgrifir Evan William, tenant
Prysgol. fel "porthrnon' a '} eoman).
Fe'i ganed yn 1732 a bu far\v yn
1816; fell)' mac'n debyg ei fod yn un
o'r rhai olaf )'n yr ardal iarler y grefft
o borthmona. Yr oedd fferm Prysgol
y pf)'d h"'nn\\' ) n cynn\\'ys tiroedd
Cae'r Garth a Chae Hocdyn, ac felly
rugon posibl fod angen gwr cyfrifol i
ofalu am fferm mor fawr. Mae'n
weddol sicr feUy fod y gnsiau a'r
ffenestr yn cae I eu defnyddio gan
E\an William a'i deulu.

Erbyn 1815, y tenant oedd gwr o'r

Rhan 0 ffermdy'r Prysgol. Mae otion yr hen laethdy i'w weld a dan y ffenestr.
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(Richard a Meirwen
Thomas)

Llanrug
r Ffon: CAER1VARFON 4652

Ar gyfer pob parti. .
I ddathlu pob achlysur .

dde-ddwyreiniol y prif adeilad.
Mae'r grisiau rheini'n bod heddiw,
ond bu 'n rhaid disgwyJ hyd fis Mai
eleni i ail-ddarganfod safle'r hen
nsiau a'r ffenestr guddiedig.

Anodd iawn y\V ceisio darganfod
pwy fu'n gyfrifol am y gwaith
adei!adu a'r holl ail-adeiladu ac
adnewyddu yn y tY, ond gellir
darganfod enwau rhai o'r teul uoedd a
fu'n byw vrna drwy asrudio
cofresirau plwyf a rhcstri threthi tir a
thenantiaid Stad y Faenol.

Nodwyd eisoes fod fferm y Prysgol
yn rhan 0 Stad y Faenol. Bu farw Syr
William Williams, y perchennog vn
1696, a'i weddw, ddwy flynedd yn
ddiweddarach yn y Prvsgol. Nid
oedd ganddyni blant. Roedd ei
ewyllys yn un anghyffredin.
Gadawodd hawl am oes yn y stad j
ddau gyfaill-Syr Bourchier Wrey a'i
frawd y Parch Chichester Wrey. Ar
eu marwolaeth hwy, byddai'r stad yn
caeI ei throsglwyddo i'r Goron; ond
fe'i rhoddwyd i John Smith,
Llefarydd T5 'r Cyffredi n a'j
ddisgynyddion. Ni ddaeth y stad i
ddwylo teulu'r Smithiaid hyd 1756
pan fu farw'r Parch Chichester
Wrey. Yn y trigain ml}foedd er pan
fu farw Syr William Williams, roedd
y stad wedi dirywio'n arw. Bu'n
rhaid i'r Smithiaid f}'nd ati i
all-drefnu'r stad. Gwnae[hpwyd
arolwg o'r stad ar ddiwedd y
ddeunawfed ganrif ond Did oedd y
Priswyr yn rhoi golwg calonogol
jawn: "On most of Mr SOlltb'S
estates. the buildings are very old
and not proper for the occupation of
them .. It will be advIsable for ~\r
Smith to change his tenant." 'fybed a
oedd Prysgo) ~'n un 0 'r ffermydd hyn
a esgeuius\vyd mor ddifriol? Efallai
nad ocdd, oherwydd )'n 1798 y
tenant oedd g\\'r o'r enw Evan

WRTH adnewyddu rhan 0 brif adeilad ffermdy hynafol Prysgol,
daeth y perchennog, Me W.). Williams ar draws ffenestr fechan
wedi ei chau imewn yn y waliau trwchus (mae'r waliau allanol yn
bum troedfedd 0 drwch). Nid oedd arwydd o'r ffenestr hon i'w weld
o du allan nae 0 du mewn y tj .Mae'r ffram goed yno heddiw fel ag
yr oedd yn wreiddiol, ae wedi ei gosod rhwng dau lawr y tY, sy'o
awgrymu rnai ffenestr ioleuo'r grisiau ydoedd yn yr hen amser; ond
does dim grisiau yn y rhan hon o'r ty heddiw. Mae pren canol y
ffenestr yn chwe-ochrog, ac y mae tyllau sgwar yn y ffram idderbyn
y bariau pren a ddaliai'r gwydr. Er hynny, nid oes dystiolaeth ar
gael i brofi fod y ffenestr wedi ei gwydro ar unrhyw adeg. Digon
tebyg nad oedd, oherwydd er bod y ffenestr wedi bod yn agored i'r
tywydd gydol wytnosau olaf mis Mai (a hwnnw'n dywydd gwlyb a
gwyntog), ni ddaeth unrhyw ddwr i mewn i'r ty yn 01tystiolaeth Mr
a Mrs Williams. Mae'n amlwg fod y pensaer gwreiddiol wedi
sylweddoli fod y rhan hon 0'r ty yng ngbysgod y tywydd.
Y cwesnwn sy'n aros, wrth gwrs, yw
pa mor hen yw'r ffenestr? I geisio
darganfod vt ateb, rhaid yo gyntaf
gcisio olrhain beth 0 hanes y cartref
hynaIol hwn.

A1ae'n sicr fod t)' wedi bod ar y
safle hwn ers rua chwe chant 0
flynyddoedd, oherwydd ceir
cyfeiriad at Ie 0 'r enw 'Llanfair
Priscoel' yn achosion Uys mor gynna
a 1348 Dyrna drcfgordd a unwyd vn
ddiweddarach a threfgordd Y Rug j
ffurfio plwvf Llanrug. Gwyddys i
sicrwydd fod y ty a'r fferrn yn
perrhyn i Stad y Faenol mor bell yn Ol
a 1698, oherwydd roedd y Fonesig
Margaret, gwedd w 'r Barwrug Syr
WIlliam Williams (3ydd barwnig y
Faenolj yn bvw yno. Bu hi farw yn y
Prysgol yn ystod y flwyddyn honno.
o bosibl mai tua'r cyfnod hwn yr
adciladwyd y simnai ganolog yn y tY.
Roedd simnai fawr ac amryw 0

lefvdd tan yn arwydd 0 gyfoeth ac 0
safle gymdeithasol y perchennog ,
ond roedd treth wedi ei rhoi ar
sirnnciau yn ystod y ganrif flaenorol,
ac ni ddiddymwyd y dreth hyd 1689.
Naturio!, felly oedd i deuluocdd
cefnog adeiladu simneiau yn \veddol
fuau ar 61 diddynlu'r trethi hyn.
GosodW)'d grisiau troel1og, crwn
rhwng Y sirnnai fa\vr ganolog a'r \\tal
orllcwinol, ac 0 bosib! mal dyrna'r
PI) d Ygosod\I,'}'d y ffenestr yn ei lle i
oleuo'r grislau tywyU. Gellir bod yo
wcddol sicr feUy, fod ffram coed y
ffene$tr rh\\'ng 250 a 300 0
flynvddoedd oed. l\1ae'r grisiau
gwreiddiol wedi hen ddlflannu, ond
rnae'r wal yo grwm yrna sy'n
awgrvmu mal grisiau ar dro oeddynt.

"l'ua chanol } hed\varedd ganrif ar
bymthcg yr adeiladwyd adain
dd\vyrciruol y t,r, ac 0 bosibl mai
dyma'r prvd y symudwyd y grisiau
o'r sane \vreiddio! ac adeiladu rhai
nc\\'ydd ) ng nghongl

EDRVCH DRWV'R FFENESTR I'R
GORFFENNOL
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Aelodau cangen Ltenbens 0 Gedlencteu Sant loan yn peretsot t gario un o'r
nofwyr i'r ambiwlans Y cadlanciau oedd yn gyfrifol am gymorth cvntet.

Rhan o'r dyrfa ar Ian y llyn yn gwylio'r gweithgareddau.

Stepehn Dockery yn derbvn ei dlws
gan Peter Crow, Llywydd
Cvmdettbes Brydetnig Nofio Pellter Enillydd adran y merched, Karen
Malth Toole.

Yvonne Carter, enilfydd res y
genethod ieu, yn stsred a swyddog.

Stephen Dockery, y buddugwr yn
dod allan o'r dwr ar ddiwedd y res.

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ffon 202

1 1

Dewis hael
o fwydydd, lIysiau

a diodydd

Caernarfon 2190

Sgwar
Llanrug

•.&,

STORFA

Dtolch i Brian Wakehamam fun/au
" 2 a 5, ae IArwyn Roberts am luniau
3 a 4.

Ar ddydd Sadwrn, Mehefin 20 eleni, mae'n debyg iLyn Padarn weld
mwy 0 dorf ar ei lannau nag a welwyd ers cystadlaethau rhwyfo
Chwaraeon y Gymanwlad a gynhaliwyd yma ym 1958. Ond y tro hwn,
nofwyr ac nid rhwyfwyr oedd yn denu'r sylw. Dyma'r tro cyntaf
erioed yn hanes yr ardal i ras nofio gael ei threfnu ar hyd Llyn Padarn.
Clwb Nofio Pellter Maith Howebridge, Marlins ar y cyd a Bryn Parry
ar ran Pwyllgor Carnifal Llanberis a fu 'n gyfrifol am drefnu'r
gystadleuaeth, ac y maent i'w llongyfarch am [enter o'r fath. Dim ond
dwy ras arall o'r fath sy'n cael eu cynnal drwy Gymru gyfan eleni; sef
Ras y Mwmbls, Abertawe , fis Gorffennaf, a Ras Llyn Tegid, Y Baja,
ddiwedd fis Awst. Wedi llwyddiant y ras eleni, gobeithir cynnal Ras
Nofio Llyn Padarn yn flynyddol 0 hyn yrnlaen, gan fawr obeithio y
daw'n gystadleuaeth bwysig ar y Calendr Nofio Pellter Maith.

Yo naturiol, 'roedd llawer 0 waith Teg rd a Llyn Windermere.
trefnu ar gystadleuaeth o'r fath. Nofiodd hi'r bedair milltir mewn
'Roedd angenpobmath0 baratoadau amser 0 76 mu nud a 25 eihad.
ymlaen llaw, a llawer 0 waith Ian Ainsworth, pedair ar ddeg
gweinyddu, gan gynnwys timau oed 0 Glwb Nofio Warrington
cymorth cyniaf, beirniaid ras, Dolphins oedd y cyntaf yn adran
trcfnwyr lluniaeth a chychwyr y bechgyn mewn amser 0 53
profiadol. 'Roedd 3ydd Bataliwn y munud a 21 eiliad. Yvonne Carter
Royal Welsh Fusiliers yn gyfrifol 0 Glwb Nofio Wakefield oedd
am gysylltiadau radio rhwng enillydd y ras i enethod iau.
cwch a chwch a rhwng cwch a Pedair ar ddeg oed yw Yvonne
glan. Oherwydd rheolau caeth hefyd, ac fe nofiodd 0 Lanberis i
Cymdeithas Brydei n ig Nofio Benllyn yn gynt na'r bechgyn,
Pellter Maith, 'roedd yn rhaid gan orffen mewn amser 0 49
cael canw i ddilvn pob un nofiwr munud a 44 eiliad.
rhag anffawd. Pe bai unrhyw Yr unig rai 0 Gymru i gystadlu
ddamwain yn digwydd, byddai'n oedd Leigh Bennett 0 Aberdar a
rhaid i'r person yn y canw roi un ddaeth yn drydydd yn adran y
chwibaniad hir ar ei chwiban a bechgyn iau, a John Baker 0
dal ei rwyf yn syth i'r awyr fel Aberafon a ddaeth yn ail yn
arwydd r'r cychod achub. adran y dynion hYn. Kay Daniels

Yn ystod y ras yn naturiol, nid 0 Abertawe oedd yr unig ferch 0
oedd hawl gan y nofwyr i Gymru i gystadlu, a daeth hrn
dderbyn unrhyw gymorth, ond bedwerydd yn adran y merched.
'roedd hawl ganddynt i dderbyn
bwyd neu ddiod ar yr amod nad
oedd yn alcohol neu'n gyffur 0
unrhyw fath.

'Roedd dwy ras yn cael eu
cynnal: ras i rai iau yn y bore, sef
o Lanberis i Benllyn, pellter 0
ddwy filltir, a ras i'r rhai hyn vn y
pnawn; 0 Lanberis i Benllyn ac yn
61 i Lanberis, pellter 0 bedair
milltir. Yn ogystal a gwobrau am
ennill y ddwy ras, 'roedd hefyd
wobrau i'r dyn cyntaf a'r bachgen
cyntaf, i'rferch gyntaf ac i'r eneth
gyntaf; ac un wobr i/r
perfformiad tim gorau.

Stephen Dockery, deunaw oed
o Glwb Notio Warrington
Dolphins oedd y cyntaf mewn
amser 0 75 munud a 41 eiliad.
Mae eisoes yn nofiwr profiadol,
ac wedi nofio'r Sianel a Llyn
Windermere. Yn gyntaf yn adran
y merched daeth Karen Toole 0
Glwb Nofio Darlington. Dim ond
dwy ar bymtheg oed yw, ond
mae eisoes wedi cystadlu ar Lyn



Nghastellnewydd Emlyn. Mynegodd
ei falchder yn y ffaith fod yplant wedi
cyfiawnhau ffydd pobl y tro ynddynt
e'u bod wedi dad a chlod i'r ardal.
ALUN YN GALW - Mae lJawer
ohonom yn cael mwynhad mawr
wrth wrando ar y rhaglen 'Alun yn
Galw', ac ychydig ddyddiau'n 01
cafodd amryw o'r ardalwyr bleser
anrusqwv' wrth wrando ar Alun yn
sgwrsio a Sylvia 0 Singapore. Merch
Bob a Hilda 0 Dai'r Vaynol yw Svlvia
ac erbyn hyn yn 01 ei stori i ni y bopre
hwnnw mai wedi trataelio lIawer.
Roedd yn sgwrsio mor hamddenol a
chartrefol, syndod ydoedd ei bod yn
siarad mor glir a hithau mor bell oddi
wrthym. Nrd yw Sylvia wedi newrd
dim dybiwn i - (a diolch am hynny)
mae mor si riol a gwreiddiol yn ei
dvwe dradau ac mor barod ei
hatebion. Bydd yn 01 yng Nghymru
ymhen ychydig wythnosau - croesa
iddi hi a'i theulu bach Digan hawdd
dealJ wrth wrando ar ei sgwrs fod ei
theulu yn l.lanber yn golygu lIawer
iawn iddi. Brysied y dydd Y bydd yn
cyrraedd yma i groeso ei chyteillion
a'i theulu.
GWYL GORAWL ERYRI - Estynnir
llonqvfarchladau i 35 0 blant Eglwys
Sant Padanr ar au IIwyddiant yn yr
arholiadau eglwysig: Dan4: ElaineBee,
Darren Jones, Ifan Aneuryn Foulkes,
Gerallt Williams, Dylan Jones, Gavin Carr
Dan 5: Philip Bourne, Ken Jones, Colin
Michael Ellis, Dylan Oswyn Williams,
GavinHughes Dan 6:OlwenHarris, Llinos
Wyn Jones, Carys Wyn Owen, Louise
Elizabeth Ellis, Rhian Rhagfyr Roberts,
Richard Stephen Edwards, John Elwyn
Foulkes,ShaneWyn Price. Dylan Davies,
Dylan Jones, Rhian Wyn Owen. Dan 8.
Colin Griffiths, Kevin Owen Edwards, Ian
lloyd Hughes,llifon Arwyn Foulkes,Marc
Christopher Bourne, Marc Ellis, Nla Wyn
Roberts. Tracey Ann Fleming, Michelle
DIane Willis, lisa Ellen Jones. Dan 10:
Cheryl Edwards,NiaWilliams, GarethWyn
Owen. Yr arholladau ysgrifenedig -
Allison Edwards, Belinda Griffith, Catrin
Lennon, IanWilliams, WayneJones, Dewl
Harris,DarrenPrice,Tony Jones,DavidIan
Edwards, Huw Morris.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Hilda
Wyn Williams, Vaynol Cottage
ddiolch j bawb am eu caredigrwydd
tuag ati tra'n yr ysbyty

Hefyd, dymu na chwiorydd y
diweddar Harry Pritchard a fu farwyn
yr ysbyty yn Wrecsam ddiolch j bawb
o'r ardalwyr am eu cyfarchion a'u
cyfraniadau hael. Cytlwynwyd y
rhoddion ariannol i'r Uned Arennau,
Ysbyty Glanclwyd, lie y bu eu
diweddar frawd yn derbyn triniaeth
arbennig. Diolchiadau gan Mrs Jean
Roberts, Mrs Dwynwen Roberts, Mrs
Annie Mary Evans a Miss Catherine
Pritchard (ei bedalr chwaer).
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Mana
Pritchard, 4 Rhes y Faenol ddiolch 0
galon j'w pherthnasau, cymdogion a
chyfeillion am y Ilu 0 anrhegion a
chardiau a dderbyniodd tra'n yr
ysbyty ac wedi dod ga rtref. Diolch yn
fawr hafyd I Nyrs Beth Jones am ei
hymweliadau cyson, ac i staff Ward
Lawfeddygol Uchaf Ysbyty Mon ac
Arion am bob gofal.

•

fu partron canu a cherdd dant yrysgol
yn ddiweddar. Ar Fai 20 ymwelodd
Mr Richard Morris Jones, a thim
ffilmio'r B8C ~'r ysgol i ddarparu
cyfraniad y Parti Cerdd Dant ar gyfer
y rhag-hysbysiad 0 Ddarlith Goffa T.
Rowland Hughes. Clywyd y plant yn
canu ar y rhaglen 'Heddiw' ar nos
Wener, Mai 22.

Ar ddydd Sadwrn Mai 23 canodd y
parti yn narlith Goffa T. Rowland
Hughes yng Nghapel Gorffwysfa.
Ca nwyd uno 9 erddi mwyaf
teimladwy 0 waith y bardd sef Y
Goeden Afalau ar yr alaw

Canodd lisa Rudkin a jane Parry y
ddeuawd boblogaidd sef 'Dwy lawyn
erlyn'.
Yna, ar Fai 28 aeth 1I0nd bws 0

blant gyda rhai o'r ath rawon i lawr i
Gastellnewydd Emlyn i gystadlu yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.

Llwyddiant ysgubol fu hanes y
plant canys cipiwyd y wobr gyntaf
gan y Parti Cerdd Dant dan 12 oed a'r
Parti Unsain dan 12 oed. Dyma'r tro
eyntaf yn hanes Adran yr Ysgol i
ennill gwobr gyntaf yn y
Genedlaethol. Llongyfarchladau i'r
plant am yr orchest hon, ac hefyd i
Mrs Eirlys Pierce a tu'n eu hyfforddi
yn ddi-flino am wythnosau. Mae
tarian goffa loan Dwyryd, Cwpan
Goffa Mary Jones, a Chwpan Pant y
Fedwen, ym meddiant Ysgol
Dolbadarn am flwyddyn
Ar brynhawn Gwener, Mehefin 5

eynhaliwyd mabolgampau'r ysgol yn
y cae chwarae Ar 01 cystadlu brwd
Peris a orfu 0 hanner marc, gyda
Padarn yn ail, a Seiont yn drydydd.

Ar brynhawn Mercher, Mehefin 10
aeth rhai o'r plant i Ysgol Brynrefail,
llanrug i gystadlu ym
mabolgampau'r Urdd. Bu'r plant yn
Ilwyddlannus yn y mabolgampau a
daeth tarian pencampwriaeth y cylch
i Ysgol Dolbadarn unwalth yn rhagor.
Yn ddjweddar bu TIm Pel-droed a

Thim Pel-rwyd yr ysgol yn cystadlu
mewn twrnament dan ofal yr Urdd.
Daeth y tim pel-droed i'r rownd
cyn-derfynol ond collwyd I dim 0
Ysgol Maelgwn, Cyffordd
Llandudno. Colli wnaeth y tim
pel-rwyd i Ysgol Llanllyfnl.

Ar ddydd Gwener, Mehefin 12 aeth
700 blant o'r Adran Gynradd ar daith
Addysgiadol i'r Gloddfa Ganol,
Blaenau Ffestiniog ac i Bare Eirias
Bae Colwyn Cafwyd diwrnod
diddorol dros ben.

Ar brynhawn Mawnh, Mehefin 16
aeth rhai 0 blant 0 Adran y Babanod i
Sw Bae Colwyn. Mwynhawyd yr
ymweliad yn fawr.
Ar ddiwedd Mehefln aeth plant
Adran y Babanod a'r Adran lau ar
ymweliad a Sw Caer. Bu'r babanod
ieuengaf yn Nlnas Dlnlle a chafodd
plant safonau 3 a 4 ymweld a
Llundain.
Carai'r prlfathro ddiolch yn ddiffuant
i bawb a gyfrannadd mewn unrhyw
fodd tuag at ymweliad plant yr ysgol
a'r Eisteddfod Genedlaethal yng

Pregethwyr Mis Awst 1981
Bore Sui, 10.30 yn Festri Moreia, Groeslon Waunfawr.

Awst 2: Y Parch Dew; Tudur, Rhosllanerchrugog
Awst 9: Y Parch John West, Llanfechell

Awst 16: Y Parch Robert Roberts, BSc, BD, Trefriw.
Awst 23: Mr Robert Wyn, Llanllyfni.

Awst 30: Y Parch John Roberts, BA, BD, Glyn Ceiriog.

EGLWYS EFENGYLAIDD
GWYRFAI

12

Cyfarwyddwr: Ian Harris

CEFNOGWCH Y CWMNI LLEOL
SY'N LLOGI LLAFUR LLEOL

Cyngor arbenigol yn rhad ac am ddim
Gwarant 0 5 mlynedd ar yr holl waith

56a FFORDD PENCHWINTAN, BANGOR
Bangor 52313

ARFON WINDOW FITTERS
Ltd.

BL?YDRO D

.gwmnl.
Ein gwraig wadd ym mis Mai oedd

MISS Ellen Owen, cyn-ysgrifenyddes
Ffederaslwn Gwynedd, a chawsom
dratodaeth ar y penderfyniadau oedd
yn codi yn y Cyfarfod Blynyddol yn yr
Albert Hall, pryd y bydd Mrs E.
Howdle yn cynryehioll Sefydliad
Llanberis. Yna, cyflwynodd MISS
Ellen Owen ei chwaer, Miss Mair
Owen, a ddangosodd sleidiau i nl 0
rannau 0 Wynedd.

Cydymdeimlwyd a Mrs A.M. Evans
a Mrs Dwynwen Roberts yn au
protedigaeth 0 golli eu brawd yn
Wrecsam, ac anfonwyd eln
cyfarchion i Mrs Robert Morris, Mrs
Maria Pritchard a Mrs Dilys Roberts
yn eu gwaeledd a dymunwyd
adferiad buan iddynt.
YSGOL DOLBADARN - Prysur iawn

cynhaliwyd cyfariod misol Undeb y
Mamau gyda'r Parch Ganon Alun
Jones yn lIywyddu. Mwynhawyd
araith ddifyr lawn gan y Parch
Morrhouse 0 Fiwmares a diolchwyd
iddo gan Miss Catherine Gillespie a
Mrs Nellie Roberts 0 Nant Peris.
Pasiwyd cydymdeimlad ag un o'r
aelodau, sef Mrs Jean Roberts, Stryd
Goodman ar golli ei brawd.
CASGLIAD - Casglwyd £28 gan MISS
Catherine Gillespie tuag at
Genhadaeth y Morwyr.
ANRHYDEDD - Derbvruodd Trefor
Ellis, priod Nora Ellis (gynt Nora
Hughes, 21 Maes Padarn) anrhydedd
arbennig gan Lywodraeth Guyana
am ei astudiaeth a'i flynyddaedd 0

wasanaeth i'r drwvdiant sigwr yn y
wlad honno. Ar ddechrau'r flwyddyn
hon derbvruodd yr anrhydedd 0
O.B.E. gan y Frenhines Elizabeth.
Mae y lIu cyfeilhon sydd gan Nora a
Trefor yn Llanberis a Deiniolen (ardal
enedigol Trefor) yn falch iawn 0
ddeall am yr anrhydeddau yma.
PRIODAS - Veronica a Hugh - Ar
Fehefin 6 yng Nghapel Coch, gyda'r
gweinldog y Parch Marcus Robinson
yn gwasanaethu a Mr Hugh Peris
Pritchard wrth yr organ, priodwyd
Veronica, merch Mr a Mrs E.G.
Pritchard, 38 Maes Padarn, a Hugh
Geraint, mab Mrs Owen a'r diweddar
R. Owen, Bryn Gwylan, Waunfawr.
Daeth 54 0 gyfeillion i ddymuno'n
dda i'r ddeuddyn yng Ngwesty Bron
Elyn.

8ydd Veronica a'i phriod yn
ymgartrefu yn Stad Ty Hen,
Waunfawr a dymunir iddynt hwythau
hefyd bob bendith a hir oes.
Dymuna'r ddau ddiolch i bawb am eu
hanrhegion a dymunladau da.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Yng
nghyfarfod Ebrlll cawsom y pleser 0
groesawu'r Parch Gwynfor Williams,
Rheithor Llanrug, a ddangosodd ei
ddawn arbennig yn trefnu blodau, a
chafwyd noson ddifyr lawn yn ei

Rhlan Owen
UNDEB Y MAMAU - Ar Fehefln 2

Parti Ysgal Dolbadarn gyda'r darlan.

NYRSIO - Ar 01 astudio am ddwy
flynedd yn Ysbyty Mon ac Arion mae
Jane, merch Mr a Mrs John Rhys
Owen, Dol Elidir wedl bod yn
llwvddtannus lawn yn yr arholidau
teriynol. Mae hi'n awr yn E S.N. Da
lawn Jane, ac hefyd 0 wybod am eich
gwen ddymunol i'r cleifion bob
amser. Mae hi'n fawr ei phareh gan y
lIu cleifion y bu'n gofalu amdanynt
mor dvner a charediq.
CYMANFA BREGETHU -Cynhaliwyd
y Gymanfa 8regethu Flynyddol yn
Nant Padarn ar yr ail Sui o'r mis, a
gwasanaethwyd gan y Parch leuan L.
Jones, Abertawe, a'r Athro y Doctor
Tudur Jones, 8angor Mwynhawyd y
pregethu grymus gan aelodau nod 0
Nant Padarn yn unig ond o'r 011 0
eglwysi'r ardal.
LLONGYFARCHIADAU - Da iawn -
blant Ysgol Dolbadarn - ar eich
Ilwyddlant yn Eisteddfod yr Urdd.
Ennill gyda'r Parti Cerdd Dant, ac
hefyd 9yda'r Parti Unsain Roedd
Ilawer o'r ardalwyr wedi eu clywed
yn canu yng nghapel Gorphwysfa
ddrwrnod agor Canolfan T. Rowland
Hughes, a phawb yn proffwydo -
, wol - dyma oreuon Eisteddfod yr
Urdd" - ae felly y bu hi ynte.
Ardderchog iawn wir, cawn glywed
hanesion tebyg eto y flwyddyn nesaf
ym Mhwllheli gobeithiwn

l.lonqvfarchiadau i Rhian, merch
Mr a Mrs Alwyn Owen, Stryd Siarlot,
hithau wedi ennill ar ganu yn
Eisteddfod yr Urdd. Campus iawn
Rhian, a dymuniadau gorau I chwi yn
y dyfodol.

•
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phriod a'l thri phlentyn, hefyd ei
ehwaer a'i brawd, ei hewythr Hugh
Roberts a'i ferch sydd yn byw yn
Stryd y Ffynnon a'r teulu i gyd. Bu'r
gwasanaeth claddu yn y Losgfa ym
Mangor bnawn Mawrth Mehefin 23.
PRIOOAS RUDDEM -
Llongyfarchiadau calon i Mr a Mrs
W.J. Roberts, Rhianfa, (Coed) ar
gyrraedd eu priodas ruddem ar
Orffennaf 5 Oymuniadau gorau oddi
wrth y plant, y teulu i gyd, y
cymdogion a'r llu cyfeillion yn yr
ardd
Y RAS NOFIO Ar Fehefln 20
cvnhahwvd y Ras Nofio gyntaf erioed
ar Lyn Padarn. Bu hanner cant 0
nofwyr yn cystadlu. ond gorfu i 15
ohonynt roi fyny oherwydd cernl'r
dwr, Roedd y nofwyr yn dod 0 bob
rhan 0 Brydain Fawr. Dywedodd y
trefnvdd Bryn Parry fod yr ymdrech
wedi bod yn IIwyddiannus iawn ac
mae gobeithion y bydd ras gyffelyb y
flwyddyn nesaf.
YSGOL FEITHRIN - I ddathlu
pen-blwydd Mudiad Ysgolion
Melthrin Cymru yn ddeg oed yn
ystod yr Wythnos Wyl trefnod
Mudiad Arfon berfformiadau gan
Theatr Bara Caws yng Nghaernarfon.
Cafodd y mamau a'r plant
berfformiad difyr iawn Nos Fercher
(Mehefin 10) cynhaliwyd Bingo yn y
ganolfan. Cafwyd elw 0 £36.00.
Hoffai'r pwyllgor ddiolch i bawb a
gynorthwyodd ac hefyd i Willie Glvn
Roberts am alw'r rhifau unwaith eto.

Dydd Mercher, Mehefin 17 aeth
plant yr ysgol am drip ar y tren bach y
llyn. Er bod yn oer iawn yno roedd y
plant wedi mwynhau ell hunain.

Mae'r Ysgol Feithrln yn gobelthlo
dechrau grwp Mam a'i Phlentyn i
blant 0 dan ddwy a hanner mwlydd
oed ym mis Medi. I rhywun sydd a
diddordeb bydd posten yn y clinic a'r
slopau nes ymlaen.
GRWP CHWARAE - Nos Lun,
Mehefin 22 cyfarfu rhai 0 riuni'r ardal
yng Ngwesty'r Grosvenor i gelsio trin
a thrafod y posibilrwydd 0 gael rhyw
ddiddordebau lIeol i'r plant yn ystod
gwyliauJr haf. Trefnwyd y cyfarfod
yng Ngwesty'r Grosvenor drwy
garedigrwydd y perchenogion Mr a
Mrs Cousins, ond sjomedig iawn.
iawn ydoedd yr ymat~b. '1" (~lImlad
cyffredinol y :'loson hon ydoedd y
dylid crE:Udiddordeb ymysg y plant
er mwyn iddynt gyd-fwynhau
teithiau cerdded, noflO, gen'lau ar Ian
y llyn. helfa drysor, picnic.
chwaraeon difyr, ac amryw
diddordebau, a'r cyfan dan reolaeth a
gwyliadwriaeth cyson rhai o'r rhein;

Gwneir apel daer unwalth eto. Os
oes rhieni'n awyddus 0 gael eu plant i
ymuno a'r grwp chwarae yma -
disgwylir iddynt rodd. gwybodaeth i
Mr a Mrs COUSins, Gwesty'r
Grosvenor, neu i Mrs Menna Baylis
neu tv1rs Catherine Lloyd Wdliams
rhag blaen.

ar ran yr Eglwysl Rhyddlon. Ar ran
Eglwys Sant Mihanqel y Parch
lorwerth Thomas, B Sc. ac ar ran
Eglwys Sant Oeinlol y Parch R.T.
Jones. Llywyddwyd y cyfarlod gan y
Parch Emrys Jones gyda'r Parch A.O.
Roberts. Gaerwen yn ymgymryd a'r
rhannau arweiniol.}

Estynnwyd croeso cynnes iawn i'r
lIu gyfeillion a ddaeth yno 0 lanberis
i ddymuno'n dda i Gwynfor ar ei
sefydlu yn weinidog. ac ar eu Ihan
cyflwynodd y Parch Marcus
Robinson anrheg iddo 'Llestri Cymun
y Claf'.

Cynhaliwyd y gwasanaeth hwyrol
- sef oedfa bregethu gyda'r Parch
Gwynfor Williams yn Ilywyddu a
phregethwyd gan y Parch Brifathro R
Tudur Jones. O.Phil., D.O., Coleg Bala
Bangor.

Roedd gwledd wedi ei darparu gan
chwiorydd yr eglwysi ar gyfer y
cyfeillion 0 bell ac agos a gwir
fwynhawyd y danteithion 0 bob
math.
MARW -Ar 61tridiau yn Ysbyty Bryn
Seiont bu farw Hugh Owen, 20 001
Eilian. Brodor 0 Orefor ydoedd. Yn
fab Llwyn-yr-Eithyn ac wedi gweithio
hyd ei ymddeoliad ar staff Chwarel
Trevor. Mae ef a'j briod wedi byw yn
yr ardal am tua 12 mlynedd.
Cydymdeimlir a'i weddw, y mab a'r
ferch hefyd y teulu yn ell coiled.
Yn sydyn yn ei chartref Orme Manor,
ar Fehefin 23 bu farw Dorothy, merch
y diweddar Mr a Mrs Michael
Thomas. Bryn Aethwy. Roedd yn 64
oed ae wedi gwasanaethu fel nyrs
cyn dychwelyd gartre. Fel ei chwaer
a'i brawd aelod ffyddlon ym
Mhreswylfa ydoedd. Estynnir y
cydymdeimlad dwysaf a'r teulu yn eu
galar.

Yn ystod yr wythnos ddlwethaf
daeth y wybodaeth am farwolaeth
sydyn Roberts Buddug Williams yn
Biwmares yn 52 mlwydd oed, Merch
ydoedd i'r diweddar Mr a Mrs John H
Roberts, Stryd y dwr. Nid oedd
Roberta ond 5 oed pan laddwyd ei
thad yn y chwarel, a mawr fu gofal y
fam yr adeg honno gyda thri 0 blant
bach I'W magu - a Roberts oedd yr
hynaf o'r trio Gwasanaethu mewn
cartref plant ym Miwmares yr oedd
Roberta, a bu farw wrth ei gwaith yn y
~artref. Estynnir cydymdeimlad a'i

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Tel;r prisiau da

Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

MELYSION A SACO AR WERTH HEFYD

Ffon: Llanberis 491

•Mynnwch eich
PAENTaPHAPURPAPURO

oddi wrth

4 enillodd 'Hilda' yr ail wobr allan 0
un ar ddeg 0 ieir eraill Tarr o'r brid
'Silk' yw Hilda yr lar a welwch yn y
darlun gydag Arwel. Da iawn Arwel
pwy a Wyr hwyrach y byddwch yn
ffermwr adnabyddus rhyw ddydd ac
yn berchennog !lawer 0 anifeiliaid
gwerthfawr a'r cyfan wedi datblygu
o'r hobi yma - gofalu mor dyner am
greadurlaid bach diniwed.
MARW - Teulu diddan 0 naw 0 blant
oedd gan Mr a Mrs Richard William
Pritchard, Stryd Newton, ond erbyn
heddiw nid yn unig y tad a'r fam sydd
wedi ein gadael, ond y pum mab
hefyd Ral wythnosau'n 61 bu farw
Harry yr ieuengaf Bu'n gweithio yn
Chwarel Dinorwig wedi gadael yr
ysgol ac yna tua 34 mlynedd yn 61
aeth i Wrecsam lie y priododd a
gwneud ei gartref a magu teulu

Baehgen hynod 0 ddymunol oedd
Harry, gyda gwen ddireidus ganddo
bob amser, ac yn hoff 0 dynnu coes
Am mal ef oedd y bachgen ieuenqaf
roedd yn dipyn 0 ffefryn gan ei bedair
chwaer hyd yn oed wedi iddo briodi,
rhoed croeso cynnes iawn iddo et a'i
deulu. Bu'n derbyn triniaeth yn
Ysbvtv Glanclwyd beth amser vn 61a
chafodd wellhad am gyfnod - ond yn
sydyn dychwelodd i un 0 ysbytai
Wrecsam lIey bu farw. Cyflwynodd ei
weddw y rhoddion ariannol a
dderbyniodd ar achlvsur ei farw i r
Ad ra n U ned Aren na u, Ysbyty
Glanclwyd.

Cydymdeimlir a'r pedair chwaer a'r
teuluoedd sydd yn byw yn yr ardal
sef, Mrs Jean Roberts, Mrs Annie
Mary Evans, Mrs Dwynwen Roberts a
Miss Catherine Pritchard sydd yn
byw yn Llundain ers blynyddoedd.
YN YR YSBYTY - Yn Ysbyty Mon ac
Arfon y mae Dafydd Roberts,
Swn-y-Gwynt, hefyd Robert John
Roberts. 9 Stryd yr Wyddta. Yn
Ysbyty Eryri Caernarlon n'lae Mrs
Lena Roberts, Llys Caradog yn aros 0
hyd ar 61 torri ei choes.

Ral dyddiau'n 61 cipiwyd Mrs
Dorothy Peris Jones, Maes Ellian i
Ysbyty Mon ae Arlon.

Hyder\rvn y bydd Yclelfion 011gartre
yn tuan iawn
CYFARFOO OROEINIO A SEFYDLU
Oydd Sadwrn Mehefin 20 ordeiniwyd
a sefydlwyd Gwynfor Williams,
BEM , YH , yn weinidog ar Eglwysi
Annibynnol Berea, Gaerwen a Cana
Llanddaniel, Ynys M6n. Cyflawnwyd
yr ordelnio a'r sefyldu gan y Parch
Brifathro R. Tudur Jones, O. Phil.,
DO., Coleg 8ala Bangor, a
chyflwynwyd yr anerchladau
cyflwyno gan y Parch Huw John
Hughes, B.Ed., Llanbens, y Parch Lyn
Cleaver, Llangefni, y Parch Marcus
Robinson, B.D., Llanberis, y Parch
W.R. Williams, Fellnheli. y Parch T.E.
Williams, Cemaes.

Cyflwynwyd yr anerchiadau
croeso gan Mr W. Hugh Williams ar
ran EglwYSI Berea a Cana, y Parch
Emlyn Jones, B.A. a Mr John Gnffiths

ARWEL A'IIAR - Bachgen 14 oed yw
Arwel, mab ieuengaf Carys a Tecwyn
Hughes, Stryd Yankee, ac mae
ganddo ddiddordebau dihafal. Mae
ei fyd 0 fore hyd hwyr - (oddi gerth ej
oriau ysgol wrth gwrs) gyda'i adar a'i
anifeiliaid. Ar hyn 0 bryd mae ganddo
gi, bwji, poli parot, hamster,
cwnlngod, hwyaden a ieir. Mae gan
Arwcl rhyw ddawn arbcnnig wrth
ymdrln a'r cyfan. Bu'n mynd a'r
cwningod j'r sioeau lIeol ac mae wedi
ennill amryw 0 wobrau, ond eleni
aeth ag un o'r leir I Sioe Gogledd
Cymru i Gaernarfon, ac yn y Oosbarth

CERDDOROL - Yn yr Academi
Gerddorol yn Llundain mae Susan
Bullock, B Mus., L.R.A.M., wyres Mra
Mrs Ben Jones, Maes Padarn yn
astudio Hyd yn hyn mae hi wedi cael
gyrfa Iwyddiannus iawn. Enillodd
wobr Lieder yr Academi ac hefyd
Ysgoloriaeth yr ladles Munster am
£1,500. Mae amser prysur iawn 0"
blaen y misoedd nesaf yma. Bydd yn
canu yn y Queen Elizabeth Halt yng
Ngorffennaf, yn y Royal Festival Hall
ym mis Medi, ac yn y Wigmore Hall ar
ddechrau'r flwyddyn nesaf.

Hawdd dealt y gallu cerddorol vrna
sydd gan Susan. Onid vw'r elfen
gerddorol yn rhedeg yn gryf yn y
teulu yma? Nid oedd neb yn medru
canu gystal a mam pan oedd hi'n
ifanc ac yn ei brio Mae'r teulu wedi
cysylltu eu hunain a'r canu corawl, ac
a'r Seindorf Ileal ar hyd y
blynyddoedd. Dymunir i Susan bob
IIwyddiant yn ei byd cerddorol.
LLENOR IFANC - Yn y Brifysgol yn
Aberystwyth yn astudro r Gymraeg
mae Rhian Cadwaladr, merch Mr a
Mrs Bryn Parry, Mafeking. Daeth ei
gallu i'r amwlg yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd Daeth yn ail yn
y gystadleuaoth am y 'goron'. Da
iawn Rhian - hwyrach y cewch well
Iwc y tro nesaf.
OYRCHAFIAD - Er gadael Ysgol
Brynrefail Llanrug y mae Alwyn
Peris, mab hynaf Megan a lorwerth
Williams, L6n Ty Du wedi bod yn
gwasanaethu gyda'r Adran
Amaethyddol
yng Nghaernarfon. Rhai
wythnosau'n 61 derbyniodd
ddyrchafiad yn ei waith a'i symud j'r
Gwasanaeth Sifil Adran Gyllid yng
Nghaerdydd. Dymunir iddo bob
IIwyddiant yn el gylch newydd.

LLANBERIS (Parhad)
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meddwl oedd mwyafrif trefnwyr y
noson. Llwyddodd Mrs Pat Parry,
Fridd Felan I sicrhau eydweithrediad
pobl 0 gylch eang, ac mae gan y
Gymdeithas ddyled fawr Iddi am ei
gwaith cyson dros rai dan anfantais
meddyliol.
YR YSGOL FEITHRIN - Cafwyd
wythnos dda iawn eleni i ddathlu'r
Wyl Feithrin. Ar y dydd Mawrth
cafwyd Bore Agored yn yr ysgol ac fe
hoffai'r Pwyllgor ddiolch i bawb am
ddod, ac am y rhoddion. Ar y dydd
Mercher aeth y plant a rhai o'r
mamau i Gaernarlon i weld Cwmni
Bara Caws yn perfformio, ac i orffen
yr wythnos 'roedd yna bicnlc mawr
yn Ysgol Segontiwm ar y dydd
Sadwrn i holl ysgolion meithrin
Arlon, lie 'roedd Cefin Roberts 0
Ffalabalam yno i ddiddori'r plant.
TRIP YR YSGOL FEITHRIN - Ar
Gorffennaf 9 fe fydd trip yr Ysgol
Feithrin yn mynd i Lanberis er mwyn
i'r plant gael mynd ar dren bach y
llyn ac os bydd y tywydd yn ffafriol
maent am gael picnic ar ochr y llyn.
PLAID CYMRU - Ar nos Wener,
Mehefin 9, cynhaliwyd Taith Feieio
noddedig o'r Waunfawr I Landwrog,
y Foryd a Chaernarlon i godl arian
tuag at gostau'r etholiad sirol. Daeth
beiewyr ynghyd o'r Waunfawr, y
Bontnewydd a Rhostryfan, a
IIwyddwyd i godi cyfanswm 0 £228.
(Cododd Raymond Jarvis a Michael
Williams £100 rhyngddynt).

Gorffenwyd y noson yn y Llety,
Caeathro, a chynhaliwyd
Ffug-Eisteddfod hwyliog rhwng y
byrddau 0 dan arwemiad Dafydd
Iwan Ar ddiwedd noson
Iwyddiannus iawn, diolchodd Eurig
Wyn i bawb a fu'n gweithio dros y
Blaid yn ystod yr etholiad, ac
edrychai ymlaen yn hyderus i'r
etholiadau nesaf

Bydd cyfariod nesaf y gangen yn
dewis cynigion ar gyfer Cynhadledd
Genedlaethol y Blaid ym mis Hydref.
CRONFA'R GANOLFAN - 0 NERTH I
NERTH - Mae'r pwyllgor yn reit
ffyddiog y byddant yn gwneud
£1,000 a throsodd allan 0 daith bws a
lori Mr Humphrey Roberts j Lundaln
ar Orffennaf 18. Mae croeso i bawb
o'r pentre ddod i lawr i'r Maes yng
Nghaernarlon am 6.40pm ar Nos
Wener, Gorffennaf 17, i ffarwelio a
dymuno'n dda I'r criw eyn iddynt
adael am Lundaln, a hynny yng
ngwydd y camerau teledu

Diolchir hefyd i Alan Denton am
gerdded dros gopaon Eryri i godi
arian ar gyfer y Ganolfan.

Dosbarthwyd tatlen y Ganolfan i'r
cartrefi ynghynt na'r disgwyl er
mwyn codi brwdfrydedd ynglyn a'r
daith i Lundain Bydd y pwyllgor yn
trefnu i ymweld yn bersonol a phob
ty yn weddol tuan, i wahodd pawb I
ymuno a'r Clwb 300. Cafodd y gronta
gyfraniad 0 £50 yn ddiweddar gan
fyfyrwyr Undeb Cymraeg Coleg y
Bnfysgol Bangor, fel rhan 0 elw eu
hwythnos rag.

cwrs hyfforddiant nofio ym Mangor,
enillodd y plant fedalau nofio fel a
ganlyn 400 medr, Joanna Marston;
200 medr. Corrine Ackers; 50 medr,
Huw Ynyr Jones; 20 medr. Lllon
Iwan; 10 medr, Dylan Pierce, Nan
Wyn Jones, Steven Eldridge, Simon
Roberts, Nicholas Small, Garym
jackson, Euros Wyn, Iwan Ellis,
Gwyn Thomas a Waynne Owen.
NOFIO - Daeth Cadeirydd Rheolwyr
yr ysgol, Mr Datydd Iwan, i
gyflwyno'r tystysgnfau i'r nofwyr
llwvddiannus yn yr ysgol fore Llun,
Mehefin 29. Wrth eu tlonqvfarch.
dywedodd Dafydd mor bwysig oedd
dysgu nofio'n ifanc, ac edrychai
ymlaen at weld mwy 0 gyfleusterau
nofio a chwaraeon yn y cylch, yn
hytraeh na chanoli popeth ym
Mangor.

Yn yr Ymgyrch Gwerthu Llyfrau
Cymraeg, gwerthodd Llion Iwan 82 0
Iyfrau, gwerth £154.82; Gareth
Griffith 39 0 Iyfrau, gwerth £58.40;
Iwan Ellis 39 0 Iyfrau, gwerth £45.44 a
Jason Anderson 8 0 Iyfrau gwerth
£14.25. Cyfanswm felly 01680 Iyfrau,
gwerth £272.91. llongyfarchiadau i'r
pedwar bachgen a diolch i bawb a'u
cefnogodd

Bu tnp yr ysgol ddydd Gwener.
Mehetin 19. Aethpwyd mewn bws i
Borthrnadoq. Yna ar y tren bach i
Flaenau Ffestiniog. Ymlaen wedyn
mewn bws i chwarel y Llechwedd lie
y cafwyd talth i lawr yr inclen i
grombil y ddaear. 0 Llechwedd
aethpwyd ymlaen drwy
Ddolwyddelan, Betws y Coed,
Llanrwst ac i Barc yr Eirias, Bae
Colwyn. Mwynhawyd y trip yn fawr
gan y plant.

Yn ystod y mis daeth Cwmni Bara
Caws i'r ysgol i roi perfformiad o'r
'Bwbaeh Bier' I blant y dosbartntadau
babanod. Yr oedd y plant bach wrth
eu bodd yn gwrando ar y ewmni
dawnus yma

Drwg yw cofnodi fod un 0 blant yr
ysgol, sef Gareth Griffith, safon iv, yn
yr ysbyty wedi cael trlniaeth
lawfeddygol Dymuna'r plant a'r
athrawon adferiad IIwyr a buan iawn
iddo.
OEDFA'R BORE - Bwriedlr darlledu
Oedfa'r Bore ar Radio Cymru 0 Gapel
y Methodistiald Calfinaidd, yn ystod
mis Awst, a recordir y rhaglen ar
gyfer y darllediad am 7pm, nos Sui,
Gorffennaf 12

8ydd yr oedfa yn un o'r rhai
neilltuol a ddarlledir yn ystod
Blwyddyn yr Anabl, gyda sylw a
chyfeiriad arbennig yn y gwasanaeth
at y rhal dan anfantais meddyliol.
Yn ystod y gwasanaeth cymenr

rh.,.n gan Gor Ysgol y Waunfawr,
Plant Ysgol Pendalar ae unigolion 0
Gartref Frondeg Rhoddir anerchiad
gan Mr R. Gwynn Davies, Cadeirydd
Cymdeithas Caernarfon a'r cylch
dros ral a nam meddwl. Arweinir y
canu yn yr oedfa gan Mr Haydn
Jones, ae mae'n ddiddorol coflo mai
ei dad, Mr G. Gwyrlai Jones oedd
arweinydd y gan pan ddarlledwyd
gwasanaeth ar y radio 0 Gapel y
Waun ym 1939.

8yddai cyfeillion y Waunfawr yn
ddiolchgar am bob help i chwyddo'r
gynulleldfa yn y gwasanaeth
arbennig yma.
NOSON GOFFI - Gwneir ymdrech
arbennig yn yr ardal yn flynyddol i
gasglu arian at Gymdeithas
Caernarfon a'r cylch dros rai a nam
meddwl, ae ar nos Wener, Mehefin 5,
cynhallwyd Noson Goffi
Iwyddiannus anghyffredin. Gwnaed
elw 0 dros £350.

Dymuna swyddogion ac aelodau'r
Gymdeithas ddiolch 0 galon i
drigolion y Waunfawr am eu
haelionl. Derbyniwyd nwyddau ac
arian oddi wrth lu 0 bob I ac mae'r
arddangosiad blynyddol hwn 0
deimladau da yn galon0901 ryfeddol.
Eleni, daeth yn fwy amlwg nag erioed
fod y diddordeb yn yr achos yn
Iledaenu, ac mai cyfeillion heb fod A
chysylltiad teuluol a rhal a nam
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I\1ae'r Adran Allanol }'n cyd-drefnu efo Amgueddfa Werin
Sain Ffagan gwrs yrnarferol ihyfforddi pobJ sydd a diddordeb
mewn casglu a chofnodi hanes a thraddodiadau llafar.
B)-'dd sesJ}'nau ymarferol yn recordio unigolion yn y maes yn

ogystal a darlithoedd a ehylchoedd trafod.
Cynhellr )' ewrs )'ng Ngholeg y Brifysgol, Bangor, ~

Orffennaf 23-25ain. Cost D}'sgu: £12.00, a bydd eyfleusterau 1
aros aincu gael prydau bwyd, os d}'rnunir am bris rhesymol.

1\1anylion pellach a ffurflen gais oddi wrth:
Yr Ysgrifennydd,

Adran Efrydiau AIJanoi,
Coleg Prifysgol Gogledd Cymru,

Bangor. (Ffon: SllSl/Estyniac: 404)

Cwrs ymarferol
ar

AGWEDDAU LLAFAR
ARHANES LLEOL

COLEG PRIFYSGOl GOGlEDD CYMRU, BANGOR
Adran Efrydiau Allanol

Clwb Cant Plaid Cymru am fis Mai: 1.
T J Griffiths, Tyn yr Onnen, 2. Dic
Jones, Llwyn Onn, 3. W.J. Owen,
Noddfa
LLONGYFARCHIADAU - I Alwynne
Jones, Bryn Gwenallt, ar ennill
tystysgrif Uwch Beirianwr (Mor) ym
Mholitechnig, Lerpwl. Ar hyn 0 bryd
mae'n swyddog gyda chwmni
Panocean Anco Ltd.
llongyfarchiadau hefyd ar ei
ddyweddiad a Miss Helen Thomas 0
Cesarea
Ilan Wyn Williams, 18 Bro "'Jaun, ar

el ddyrchafiad yn rheolwr
cynorthwyol Tesco, Norris Green,
Lerpwl
I Linda Jones, Crud yr Awel, ar el

phenodiad fel Pennaeth Adran
Gwyddor Ty yn Ysgol Dyffryn
Nantlle, Penygroes.
YMDDEOLIAD - Pob Iwc a
hapusrwydd i Mr C. Chadwick, Tan y
Coed, ar ei ymddeohad ddiwrnod
ola'r mis hwn. Bu Mr Chadwick yno er
yr adrefnu ym 1974 yn Swyddog
Cynllunio'r Sir, ac mae wed I treulio
hir oes yn gweithio I'r Llywodraeth
Leol.

Ers wythnos bellaeh mae un tu'n
barod ei gymwynas i bob un ohonom
wedi ymddeol. Bu Huw Parrx, yn
gynnar 0 gwmpas y pentref ar Wyl a
Gwaith am ddeuddeng mlynedd yn
cario potef lIefrith r'n tai. Diolch yn
fawr iddo.

Os hoffech gyfrannu tuag at rodd
iddo, mae lona Williams, Coed
Gwydryn, am fod yn gyfrifol - hyd
ddiwedd Gorffennaf
CYDYMDEIMLWN - A Mr M.H.
Williams, Arlon House, a'r teulu i gyd
ar golli mam.

Hefyd a theulu'r diweddar Mr a Mrs
J.H Jones, y Garn, y ddau a fu farw
yn ystod y mis diwethat.

Gobeithiwn bod Mr Enc Jones,
Tref Elhan, a Jason Anderson,
Bodafon, yn gwella a r 01 eu
damweiniau.
YN YR YSBYTY -Anfonwn ein cofion
cynhesaf at Gareth Griffith, 11 Bryn
Golau, sydd wedi derbyn triniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Eryri Bydd
angen triniaeth ychwanegol arn~
ymhen 3 wythnos.

Ein cof,on hefyd at Mrs Doris
Roberts, Dwynos, a dymuniadau
gorau Iddi am well had buan.

Da yw clywed bod Mr John
Gnffiths, Darwayne, yn gwella yn
araf, ond mae'n dal yn yr ysbyty 0
hyd
NEWYDDION O/R YSGOL - Yn dilyn

SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarlod mis Mehefin o'r
Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Mehefin 4, gyda Mrs C.A. Jones
yn lIywyddu Croesawodd Mrs
Griffith, Bryn Eilian a Mrs Turner
Collfryn fel ymwelwyr I'r cyfarlod a
dywedodd fod y noson goffi tuag at
Ymchwil i'r Caner wedi bod yn
IIwyddiant. Darllenodd ei hadroddiad
o Bwyllgor y gwanwyn a gynhaliwyd
ym Mhwllheli yn ddiweddar.
llongyfarehwyd Alwynne Jones, set
mab y lIywydd ar el ddyweddiad, ac
ar enmll tystysgrif Uwch Beirianydd

Cafwyd sgwrs ddiddorol gyda
sleidiau lIiwgar ar el hymweliad i'r
Kashmir gan Mrs Eileen Jackson.
Dr o l ch o o d Mrs Missen iddi.
Rhoddwyd y blodau ar fwrdd y
llvwvdd gan Mrs Morfa Evans ae
eniltodd Mrs Parry WIlliams y raffl a
roddwyd gan Mrs Overy.
Cvnhelir y cyfarlod nesaf nos lau,

Gorffennaf 2, yn Neuadd yr Eglwys
pan fydd Mrs Ann Noutch yn rhoi
arddangosfa 0 drefnu blodau
MERCHED Y WAWR - Nos lau, Mai
28, cafwyd noson hynod ° ddifyr yn
Neuadd yr Eglwys, dan Iywyddiaeth
Mrs Mary V. Jones, yn arddangos a
thrafod ein gwahanol ddiddordebau.
Llwyddodd y eyntaf i berfformio,
Luned Roberts, i dynnu dwr °
ddannedd pawb, drwy gyfrwng ei
dawn artisnq yn dangos inni sut i
addurno gwahanol fathau 0
gacennau Chwarae teg iddt am
foddhau ern blys ar y diwedd drwy
adael inn. f l as u 'r cacennau
bendiqediq.

Ecstasi hollol wahanol a gafwyd
gan Miss Bessie Jones. Tywysodd ni i
fydoedd dieithr ae aruthr y ser a'r
planedau, gan godi awydd arnom i
ddod i wybod mwy am y bydysawd

Dangosodd Mrs Gwenelrys Jones
arddangosfa wych 0 walth lIaw -
lIuniau, addurniadau ae ornamentau
- y cwbl wedi eu gwneud gyda
deunydd erai 0 flodau wedi eu sychu
Hefyd dangoswyd dau liain 0
frodwaith penigamp, y naill wedi ei
wneud gan Mrs Hughes, Llys
Meredydd, a'r lIall gan Mrs Hughes,
Gwastad Faes. Diolehwyd Iddynt 011
gan Iris Owen, ac awgrymodd fod
digon 0 dalentau ymysg ein
haelodau ein hunain • gynnal
cyfarfodydd y gangen.

Gwnaethpwyd y te gan Glenys
Williams, Brenda Jones a Nellie
Williams. E;'lillwyd y raffL a roddwyd
gan Mrs Miles, gan Bet Hughes.
CLW8 CANT - Dyma ganfyniadau
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Rnestt IIYfhtoHno'n hollllyhOddd,iICU" vn ell" clltalOg
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ABC ~ GW~N I Elwyn loan I Tegwyn Jones
II YfR BACHCYNNAS I Gorwel Roberts
GAIR AM AIR I Gem newydd Heln, GruHudd
OIGWYDDIADUR 1982
GWElD A SOORtO I CyfllS newydd sbon 010
lIyfr "I.spy" Cymraev oan CaUin SUven.
•.• Ie wrth IIwrS. .•
LOL -y rhifyn mwyef ufflmol 1'01

PRISON
LETTERS

John Jenkins £1.95
Llythyrau 0 narchar. del flo! eo harddull.
c.hwyl(lroaduleu n~es

~TYNIADAU ANHYGOEL* I DOl LYN AT Y STEDDVOD ..•

DafyddParri £1.45
De(] :0 nil gatae!gar gan awdu r Y LIt:wod
~m Garlao a'l 9yfnn f fyrdd .•

CYMRU9N
DEFFRO

gol. John Davies £2.25
StOrt h I n· 'r !..<InrI! cyn (al Pia d' t nrll,
80 9yfranwyr. lIawn Iluni1u. Ilallfodol
j'r cened!at thoh",(!

leuan Rhys £1.25
JOcs. POSc1 J. CWIS au. car·\',nil J. g~matJ
ffclthl8U ac or lau Be or au 0 h~vyla UI()I

Gofynnwyd i mi gan etholwr 0
Lanrug yo ystod etholiad Cyngor Sir
Gwynedd am y ffordd rhwng
Llanrug a Bethel. Fel mae'n hysbys i
ba ..vb sv'n ieithio ar hvd y ffordd_ _ _

hon, mae hi 'n droellog gyda mannau
cul.

Yn 01 fv addcwid holais am•
gynlluniau sydd ar y gweill. Amgaeaf
yr ateb a gefais.

Os oes gwclliant i fod ar y ffordd
beryglus hon rnae'n ofynnol i ni fel
cymdeithas atgoffa'r Awdurdod o
bryd i'w gilydd o'i adde ....idion rhag
i'r b....,riad gael ei chino

Dvma gopi 0 i.\'lh:;r a dderbvniodd
l\.1'rs Larsen oddi umh ,Wr HiE,
Daines, Svrfeuir y Su )'1lg(Vll ci'r
ffordd.

Diolch i chi am etch llvthvr• •
dyddieclig Mai 1leg yn cyfeirio at Y
1Tordd uchod. Mae cynlluniau ar y

i gweill iwneud nifer 0 fan welliannau
ar y ffordd hon ac rydwyf eisoes wedi
gofyn iBnsiwr y Sir brynu tir rhwng
Hyfrydle a'r Ysgol Uwchradd yn
Llanrug. Rhwng pont Crawia a
Chapel Cysegr v bw-riad yw gwneud
gwelliannau ar y troadau g ....-aethaf i
godi safon y g\\'elededd. ). goba1lh ar
h}'n 0 bryd )~ dechrau'r gwaith )"n
YSlod y fl....·yddyn ariannol nesaf, sef
1982-83.

gan y Cynghorydd
Pat Larsen

Y FFORDD
RHWNG

LLANRUG,
CRAWIAABETHEL

Yn gyu..Iir iawn,
D.Phl/ip Davies,

(Rheolu:r lv1.archnaca)
Y [40lJo,

1'a"_,,bolll,
Ceredigion.

a Ill.
Pe gelliT datlfoll )' ,,,a 11),/;011 aeonl

erb)ln Gorffen'laf J3 b_\'dd ,nodd ,,111;
gadu: at ein bu'riad a gyhoeddl'r
Digu:'.yddiadur erb)lll Eisteddfod
,~faldw\,ll.-Garl ddiolch ;chi Vlnlaen [Law anI_

eich cvdweilhrediad._

. .

I iVODI'CH DIG\f'YDl)!11DI\U
An'lu.yl .))1r,

YsgriJettna_f i of '1'11 c;'lllorlh eich
darllenw)'r eleni eto g\,da"1 C~Vll1lulllaui
g)'}zoedd, D!gu~\'ddiadllr ar gvfer 1982.

, Roe d d c roe s (} ,n a u' r i
Ddig'iL~\'ddiadZlr 1981 a g~..ho('d(J'i(,')'d)1
ll)"ledd a phetlderh'1Iu~\'d ["ud all .VII
fl.vn_vddol 0 h_\,n _v,nlaen I baratc>r'r
D.vddiadur paced hWj'lus .\Ilnel ar 1!.yter
bobl G_\,11Iru.

Fell)., gof..V1lnU'11 iehi ddalljOIl atolll
dd)'ddiadau u1lrh_vv.' 71'eilhgareddau -,,'r
-,'d)'eh )'n eu rreftlu ar g)Ifer 1982 ac Je
g_\'71hu'}'sir _'-'711an_...,lioll)'71 r}rad ac ant
ddim yl1 )' DijjcJJ)'ddla,i14r. Bocd )'11
E is (e d dfad II U , }' 11 ,\ to I!II U , \' 71

Clzwarae01£,yn 't"vliau, \'1l Ralfau,)tn
(,vrsiau \In G\'nhadleddau at. \'71 "_ -
blaen bydd lie )'" )) Digw~vddiadu, ar
eith c),fer.

}'" ogyslal, os oes c'\'tv;riaJ i
g)jeiriad a _vnldJangosodd ."" )1

Dlgwyddiadur _v 11_\'llt'dd, 'leu os oes
genllYc!z Bapur Bro 11 ew_\',id ,
C)'mdeilha~ neu j."udiaJ llett'j'(/d )'r
hoffeeh inn; Ilodi eleni, cofi'lvch c.."svIIIU

Mesurydd el hamserau - a gafodd
I golia', herthyglatJ:

Llawenydd roes ;'n Ilannau
Ym mhapur 'y bur hoff bau.'

GWIJym R Jones
(Prlfardd)

Mrs Williams yn derbvn cloc fel
rhodd gan 'Yr Herald Gyrnraeg' I
gydnabad 50 mlynedd a gyfrannu
cvson Oyma englyn gan y prifardd
Gwilym R. Jones iddi:

Prydferthwch ar harddwch hogen -
yw cylch

O'i hamgylch 0 gansen:
Neu hoop 0 stell mewn pais wen,
Nes bydd hi fel cyrnen datw.

Monydd

Gwelwch mai yr olaf ddacth vn
gyntaf!

CRINOLIN (Best)

F' If II 'r 1 , j.;O I ~m.mv"Ol" puflftch
N c:IIel900 vleh lIyll"Wflrtnwr IIflO'
nt'u VIIUIIr),~yrr.tllli odd, INrlh

" LOLl A
Td (IJOoI. r .crur.l19Ion SY74 !lHE

GWAHOIJDIR
FFOTOGRAFFWYR
, /)MNFON EV lLbWlMJ

,'W HYSTYKD Mt:VlJrg
)' G)'fKOl. WREI/)f)/Oi NON
A FYO/) YN 8ONT1(EADO

CfMNV HE/)/)/W.

GoIY9ydd I MARIAN DEL YTH

RU'R
ERA

C
CA

(Delta M.)

Y bwgan a gadd ei bigo - 'narw iawn
Vng Nghymru a'i goncro:

Minnau pan glywais waeddais Ho
Ho

Ho Ho Ho Ho Ho Ho.

Y BWGAN

(Harfydd)

Dwy bedol a dau Badi - dau bydew,
A dwy badell olchi:

Dau leidr a dwy ladi:
A Llew Llwyfo - Hwre I

LLEW LLWYFO

Neithiwr ni bu'm annoethach - na
gwylio

Mewn galar. un aflach:
Ond yn awr, mae Handy'n iach -
Deeth a chwn bach.

(Bardd Cocas)

HANDY

Castell, ystafell, dwy ystol, - cusan,
Merch, caseg, ac ebol:

A phwdin reis. a phedol,
Wnaiff ddyn yn rhol.

(Llywarch Hen)

LLAWER MEWN YCHYDIG

Y mul, un drwg ydi 0 - tanbaid,
Ac enbyd am gicio:

I rywle buan 'relo,
I ben ei daith buan y do.

(Cenfder Bardd Berw)

Y MUL

(Nid y fi)

Gwaeddi mae y Gwyddel - am
ddyfod

Vma i ddifa'n ddirgel:
Ond gwae i'w ben os byth y del
Yn ag05 i Cadi yma.

Y FFERIAID

Y march sy'n greadur suful, - nid
ydyw

Fel lIawer ceffyl:
Mae'n dduwiol iawn ar y Sui,
A chwim 0 ddim fel mul.

(Bardd Cocos)

Y MARCH

Angyles 0 lodes, gwir ledi, - oedd
Mari,

Tarawodd fy ffansi:
Ond och fyth, ar 61 priodi,
Haws gan hon fy nharo i.

(Edlfeirial)

CARU A PHRIODI

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

(Ff6n: Llanberis 205
gyda'r nos)

SETIAU
TELEDU LLIW

AIL LAW
MEWN CYFLWR

RHAGOROL
SlOP DELEDU

Tynu trwy y tanl - a wna'r tren,
A tryfa fel Belial:

Chwai rhed drwy'r bryniau uchal,
I fryson ras hefo'j fwg.

(March Ddafwr)

Y TREN (eto)

Tyrfog hyll fygog fwgan, rhyw denyn
Yn rhedeg fel melltan

Yw'r tren, bytwr tan,
Ond 'does gyno fo ddim cariad.

(Merch Ddifal)

Y TR~N

Mewn casge., a mi'n cysgu - yn nhy
nhaid

O!! swn wnai'n byddaru:
Y fath darandwrf ni fu,
Nain addien oedd yn nyddu.

(Ffugenw. as gwelwch yn dda Syr)

NAIN YN NYDDU

Efallai na chlywsoch erioed o'r
blaen son am Englyn talcen slip, ac y
eewch gymorth i chwcrthin l

Yn ddiweddar deuthum ar draws
hanes cystadleuaeih gwneud Englyn
Talcen Slip ym Mhensarn Amlwch,
mewn eisteddfod ym 1866.

Llew Llwvfo oedd y beirniad.. _
Byddai gwneud englyn talcen slip

yn boblogaidd dros gan mlyncdd yn
01. Barn rhai ydyw, fod gwneud
englyn talcen slip cia yn fwy anodd oa
gwneud englyn aralJ.

Paham na cheir cvstadleuaeth•
gwneud englyn taleen SlIP heddiw?
Pwy sy'n barod 1 egluro?

A ywr dasg rhy anodd tybed?
Efallai fod gan rhai 0 ddarlJenwyr
'Eco'r Wvddfa' wvbodaeth ar beth. _

y vv amodau englyn talcen slip ac os
gwvddoch am englyn efallai yr
anfonwch gopi ohono i'w gyhoeddi.
Neu efallai v gall rhywun wneud
englyn talcen slip a'i anfon yrna,

Yrngeisiodd Ilawer iawn yn y
Gystadleuaeth ym Mhensarn. Y mae
hynny yn profi mor boblogaidd
ydoedd.

Mae 'n debvg fod Llew Llwyfo
vvedi rhoi beirniadaeth ddoniol ar y
Uvvyfan ond yr unig feirniadaeth ar
bapur oedd y gair 'Best' wedr ei nodi
ar un o'r englynion.

A\e..vn hen Bapur Pawb Tachwedd
1, 1901 o'r Herald \. dois i ar dra\l;_

hanes y Gystadleuaelh Svlv,1char \
l"fug-en\vau!
Dyma rai 0 'r englynion:

ENGLYNION TALCEN SLIP 1866

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.



Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)

Ffon: LLANBERIS 232

Arholiad Ysgrifenedig a'r Arholiad
Llata r.

Derbyniodd Catherine Evans,
Pre sw y I f a 0 y sty S 9 r I f a rtl e I
IIwyddiant yn Adran dOros Odeunaw
Oed o'r Arholiad Llafar. Camolwyd
Mrs Evans am ei gweithgarweh a'i
IIwyddiant yn yr arholiad hon 0
flwyddyn I flwyddyn, a hynny er
gwaethaf gwendid a lIesgedd.

Miss Enid Roberts, Minafon oedd
yr organyddes, a Mrs Catherine
Vaughan Jones, 6 Maesgerddi oedd
yn cynorthwyo gyda'r gwaith 0
wobrwyo'r plant.
Y CARNIFAL - Gwelwyd oedohon a
phlant o'r ardal yn cyfrannu'n helaeth
tuag at Iwyddiant y Carnifal pnawn
Sadwrn Mehefin 20

Dlolch iddynt a 1I0ngyfarchiadau i'r
rheiny enillodd wobrau yn y
gwa'hanol gystadlaethau.

BEOYOO - Pnawn Sui, Mehefin 7 yn
ei gartref bedvddlwvd Steven Prvs
Williams, mab bychan Mr a Mrs
William John Williams, Prysgol Y
Parch W.O. Roberts oedd yn
gwasanaethu. Ein dymuniadau
gorau I Steven.
CROESO AORE - 0 Ysbyty Mon ac
Arlon i Linda Wynne Jones, Pant
Clyd. Cipiwyd Linda yn sydyn i'r
ysbyty i gael triniaeth lawfeddygol.
Erbyn hyn mae Linda'n gwella'n
foddhaol. Parhaed j wella.
GWASANAETH - Yng Nghapel
Tan-y-coed bnawn Sui Mehefin 21
cafwyd gwasanaeth arbennig i'r
plant 0 dan ofal y gweinidog y Parch
W.O. Roberts.
Yn ystod y gwasanaeth

gwobrwywyd y plant fu'n
IIwyddiannus yn Arholiadau'r
Cyfundeb - yr Arhollad Sirol, yr

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ff6n: Caernarfon 5175

neu Bangor 51981

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y 80 . . .

TAN-Y-COED

,
••

\

ymgartrefu yn Nhywyn,
Meirionnydd.
OfOLCH - Oymuna Mrs Eurgain
Owen ddioleh yn gynnes i'w theulu,
ffrindiau a phobi Llanberis a'r cylch
am y caredigrwydd mawr a
ddangoswyd tuag atl ar achlysur ei
phriodas.
WYTHNOS CYMORTH CRISTNOGOL
- Cafwyd casgliad lIywddiannus
lawn yn yr ardal eleni at Gymorth
Cristnogol. Aelodau 0 wahanol
Eglwysi oedd y easglyddion.

Cyfanswm
y casgliad 0 dy i dy £210.78; Gyrla
Chwist (gan aelodau Ambiwlans St.
loan) (20 05. Casgliad yn y
Gwasanaeth Cyd-enwadol yn Eglwys
St Padarn, £8.53. Cyfanswm y
casgliadau (239.36

Oymuna Miss C. Gillespie, y
Trefnydd Lleol, ddioleh i'r
Casglyddion am eu lIatur ae i
dngolion yr ardal am eu haelioni.
Oioleh arbennig hefyd i Reolwr a
Staft Bane y Midland am eu gwaith
mawr yn oyfri'r arian.

PRIOOAS - Ar ddydd Sadwrn Mai 23
pnodwyd Eurgain, merch hynaf Mr a
Mrs Gwynfor Williams, Bryn Oerw,
Stryd Newton a Mr Michael John
Owen, mab Mrs Maglonia Owen a'r
diweddar Mr Edward Owen,
Gilfaeh-y-Gog, Llanegryn,
Mernonnvdd, yn Eglwys Gorffwysfa
M.C. Llanberis. Bydd y par itane yn

LLANBERIS (Parhadj

o GARNIFAL LLANRUG

l6

BARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

GYRFA CHWIST
Ar nos Wener, Mehefin 19 yng
Nghlwb Eryri, Penlsarwaun,
eynhaliwyd gyrfa chwist at achos
Action Research for the Crippled
Chi/d. Fegodwyd dros £30 at yr aChOS
ae fe hoffai bwyllgor Cwm y Glo
ddatgan eu diolch I bawb am eu
cyfraniad ae yn arbennig felly I Glwb
Eryri.

Oyma ganlyniadau yr yrla: 1 Mrs
M. Evans, Llanberis; 2. Mrs 8.
Morgan, Bethel; 3. Mrs E. Price, Cwm
y Gto; 4. Mrs B. Roberts, Llanberis

Ac yn y raftl: 1. Mrs A. Hughes; 2.
linda Thomas, Penisarwaun; 3. Mrs
B. Morgan, Bethel.

LPythyrdy, Brynrefail. Cyw lar: Cathy
Owen, Bronydd, Rhiwlas. Basged
ftrwythau. Elwyn Evans, Pant Buarth,
Brynrefail Potel win: Gwyneth
Stockwell, Garddfon, Y Felinheli.
Potel Sheri: Mrs P Rowlands, Tal
Afon, Cwm y Glo. Bocs Siocled: Cecil
Jones, d o. Manweb Tun Bisqed:
Robin Jones, Ty'n Twll, Brynrefail 6
o wydrau: Mrs E. Hughes, 17
001a10n, Cwm y Glo Potel chwisgi:
Mrs G Chick, Tan y Bryn, Cwm y Glo.
Oyddiad geni y ddoli: Mrs D. Roberts,
Argraig, Cwm y Glo. Faint 0 arian yn y
botel? Mrs A. Morris, Becws, Cwm y
Glo Rhif y deisen. Paula Evans,
Llanrug.

Dymuna'r pwyllgor ddatgan eu
diolch i bawb a fu'n cefnogi'r Clwb
Pel-droed mewn unrhyw todd.
LLONGYFARCHION - I Mr Gwilym
Williams, Bryn, Cwm y Glo, ar
ddiwedd tymor Ilwyddiannus fel
rheolwr tim pel-droed Llanberis.
Oyma restr eu henillion am y tymor
1980-81: Tarian Marconi,
Penca mpwriaeth y Gyn gh rai r,
Cwpan Alves, Cwpan Moorings

Fe d dae t h pencampwriaeth
Cynghrair Gwyrfai, Dosbarth 2, Idim
Cwm y Glo, 0 dan ofalaeth Gwilym,
ac y mae'r hogiau i gyd yn manteisio
ar y cyfle I ddiolch iddo am ei
ddiddordeb ynddynt.
CLWB POBOL Y CWM - Daeth
tymor Ilewyrchus y clwb i ben,
gyda phleserdaith i ymweld a
marchnad agored Llangefni. Er
mai diwrnod hanfodol i ambarel
oedd, daeth egwyl yn y
prynhawn i dreulio rhyw awr
ymysg yr amrywiaeth 0 gelfi a
nwyddau ar werth.

Yna, ymlaen i Biwmares, lie
cafwyd lIuniaeth cyn cychwyn yn
61.

Er gwaethaf y tywydd
anffarfioJ, roedd pawb yn eu
hwyliau gorau.

Estynnir gwahoddlad i unrhyw
un a ddymuna ymaelodi a'r clwb
sydd yn ailgychwyn ym mis
Medi.

OIOLCH - Oymuna Oilys a Oafydd
Jones, 4 Brynhyfryd ddiolch i'w
teulu, ffrlndlau a'u cymdogion am y
c a r d ia u a ' r d a n t e i t h io n a
dderbyniodd y ddau tra yn yr ysbyty
ac ar 01 iddynt ddod gartref.
CLWB POBL Y CWM - Oydd Sui
Mehefin 21 cafodd Ctwb Pobl y Cwm
w ib dai th bleserus iawn trwy
garedigrwydd Clwb y Snowdon
Breakers Cawsant fynd dros y bont
newydd i Fon, trwy Llangefni,
Amlwch ac yn I Benllech a chael
serbiant bach yno. Yna ymlaen I
Fiwmares a chael te ardderehog wedi
ei drefnu ym Mwyty'r Cottage Carem
ddrolch yn arbenruq i Mr a Mrs
Geraint Pritchard, Bryn Oifyr am eu
hanwyldeb a'u gofal drosom i gyd yn
ystod y daith.
MERCHEO Y WAWR - Mewn
pwvllqor a gynhaliwyd I ddiweddu'r
tvrnor ail etholwyd y swyddogion
canlynol ar gyfer y flwyddyn nesaf:
Llvwvdd, MIss Mat Pritchard, B.A.,
Rhosbodrual, Is-Iywydd, Mrs
Gwyneth Chick, Tan y Bryn,
Ysqrifennvdd. Mrs Iris Rowlands,
Trysorydd, Mrs Margaret Williams,
Nant Forgan. Oosbarth Y Wawr, Mrs
Eluned Hughes, Hyfrydle, Gohebydd
i'r Wasg, Miss Olwen P. Jones,
Gwylfa

Penderfynwyd hefyd fod holl
aelodau'r gangen I weithredu ar y
pwyllgor

Nos Fereher Mai 20 cynhaliwyd
noson goffi gyda stondinau Moes a
Phryn yn y Ganolfan Gymdeithasol.
Gwnaed elw sylweddol a

threfnwyd gWlbdaith eleni eto gyda'r.,anan, I r pansrvnwvr.
Oyma restr 0 enillwyr y raftl: Bocs

nwyddau. Mrs K. Owen. Isfryn. Dol,
Oelyth Glyn Protective Clothing;
Bocs siocled, Dilys Ann Jones,
Meilionnen: Cacennau, Mrs Morris,
Becws a Mrs Sylvia Williams,
Llwyncoed Miss Lowri Prys Roberts,
Godre'r Coed ddyfalodd ym mha Ie
roedd y bel Mrs Verna Jones, M.Sc.,
Metlltonen roddodd nf cywir y pys
mewn potel.

Manrersiwn ar y eyfle hwn i doiolch
i'r pentrefwyr am eu haelioni arferol;
ac I'r gWyr a'r gwragedd fu mor barod
gyda'u cymwynasau.

Ar Fehefin 20 a'rtywydd yn garedig
mwynhaodd y pensiynwyr awyr tach
Llandudno am rai oriau cyn cvchwvn
adref trwy ddyffryn Conwy gan eros
am ryw orig fer ym Metws-y-coed

Yna ymlaen trwy Odyffryn Mybyr a
bwleh Llanbens.
Tystiodd pawb iddynt fwynhau eu

hunaln yn ardderehog
NOSON GOFFI- Nos Lun, Mehefin 8.
eynhaliwyd Noson Goffi yn y
Ganolfan gyda'r elw tuag at Glwb
PiH-droed y pentref. Enilllwyr y raftl
oedd: Basged 0 fwyd: Mr Wager,

-Y-GLO

•



17

Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

FFON CAERNARFON 2898

Monumental Works
L NRUG

Yo y stiwdio bydd arbenigwyr yn
eu priod feysydd sydd yo barod i roi
cymorth neu roi'r rhai bynny sydd
am gyogOY a chymorth ar ben y
flordd.

Ae ar gyfer y gyfres hon mae'r
eynhyrcbydd am wabodd y gwylwyr
i anfon llythyrau ato ar unrhyw
bwnc neu brofiad sydd yo eu poem.
Bydd eyfle i ymddangos yo y
rhaglen er mwyn trafod y broblem,
os hoffai unrhyw un wneud bynny.

Er nad yw'r gyfres 'Cymortb' yn
dechrau am rai wythnosau, mae
cryo dref ou i'w wneud ymlaeo llaw,
ae felly hoffaj'r cynhyrebydd
dderbyn llythyrau - wedi eu
barwyddo neu yo ddi~nw - eyo
gynted ag sydd bosib.

Y eyfeiriad yw 'Cymortb', HTV
Cymru, Y Ganolfan DeJedu, Yr
Wyddgrug, Clwyd CH7 IVA..

Ydych chi'o teimJo'n unig ac yn
ddi-obaith? Ydych chi 'n cael
trafferth i ddygymod i 'cb cred a 'ch
safonau moesol? A beth am y plant
- ydyo nhw'n acbosi pryder i chi? A
oes rhywun yn eich gofal, a'r baieb
hwnnw'n drwm? Neu efallai eich
bod cbi,fel y rhan fwyaf ohonom ni,
yo methu dealJ y gyfraith nac yo
gwybod yn gwybod yn union beth
yw eieb hawliau dinesig.

Ganol Mis Gorffennaf bydd
cyfres newydd yo dechrau ar HTV
Cymru al"b'nawn Sui, eyfres a fydd
yn ymdrin ag anawsterau a
phroblemau personol, cyffredin ac
anghyffredin dan y teitl 'Cymorth'.

'CYMORTH'
Rhaglen newydd ar
H.T.V. Cymru

Y mae'r coed hyn i gyd yn rhai
cynhenid i'r fro ond y mae estroniaid
wedi ymgaruefu yma; y ddau amlwg
yw'r rhododendron a'r cotoneaster
sydd fel cwrlid ar greigiau a muriau.
Bum yn ch,vilio'n ddvfal am un- -
goeden yn arbennig seC yr aethnen
(Aspen yn Sacsneg) ond yn ofer mae
gen'i ofn. Dydy'r goeden hon ddim
yn anodd i'w hadnabod gao fod y dail

Nid oes amheuaeth mai
tywydd gwael a gawsom yo ystod
mis Mai a hanner Mehefin; bu'n
glawio bron bob dydd ac ni wel
wyd ond am bell i lygedyn 0 haul
yn ystod y saith wythnos. Nid
oedd yr holl law yn ddrwg i gyd
canys yn ei sgil deiliodd yr onnen
rua phythefnos yn gynt nag arfer
ac yr oedd rhedyn yn llewyrch us
iawn. Yr oedd hyn yn arnlwg
iawn ym Mharc Gwledig Padarn.

Sail Y pacr hwn ar ochr Lland
deiniolen 0 Lyn Padarn ac heb os )7
mae'n lIe hynod 0 ddiddorol gyda
thua phump 0 rodfeydd 0 gwmpas
Chwarel Vivian a thrwy'r goedwig
fach hynafol 0 dderw yn bennaf.

Euthum yno a cherdded ar hyd y
llwybr sy'n igam ogamu ar OCM
chwith Chwarel Vivian ac ar hyd y
llwybr natur yno. Wrth reswm yr
amlycaf 0 'r coed oedd y dderwen ond
o chwilio yr oedd y coed hyn i'w
gweld: Bedwcn, Onnen, Criafolen,
Masarnen, Celynnen , Helygen ,
Gw er n en , Collen, Ll w yf'e n ,
Ffawyddcn, Ysgawn , Oraenen Wen
a Draenen Ddu; hefyd llwyni bach 0
eithin, Rhosyn Gwyllt, Mwyar, Eid
dew yn tagu coed, a gwyddfid per
sawrus yn troelli 0 gwmpas bonion
coed.

NODIADAU NATUR gan Leslie Larsen.
PARe GWLEDIG PADARN

yn symud neu'o crynu'n ddibaid 0
fore gwyn tan nos, hyd yn oed pan
nad oes chwa 0 wynt.

Rhoddaf yr enw Cyrnraeg arall am
y goeden hon yn betrusgar ac of nus;
enw disgrifiadol ydyw sef Coed
Tafod h'\erehed.

Y creadur mwyaf estronol yrna
yw'r Wi,ver Las (neu lwyd). Pan
oeddwn i yno yr oedd y dieithryn
hwn yn ei lordio hi ym mrigiau'r
dderwen heb ddangos unrhyw
edifeirwch am ddisodli'r wiwer goch
o'i chart ref. Ond hen stori bellach yw
hon yng nghefn gwlad Cymru. Tra
'roedd y Wi\ver Lwyd yn hacrlIug 0
gwmpas y lIe yr oedd Sgrech y Coed
yn ccisio cyfiawnhau ei henw drwy
wrthwvnebu fv mhercsenoldeb- -gyda'i llais eras.

Bob tro y byddaf yrn Mhare
Padarn bydd "earidyms" T.H.
Parry- Williams yn "rhegi a rhwygo
ym mrigau'r coed It. Brain yw'r rhain
ac mae ef yn cu galw nhw hcfyd yn
"Hen adar casriog cableddus croch t)

aefel )IT ystyriodd ef frain ardal Rhyd
Ddu ystyriais i'r brain hyn heb fod
fawr calJaehpam yr holl ffraeo ymh
lith ei gilydd. Cerddais atynt ym
mhcn uchaf y Pare ond erbyn imi eu
cyrraedd aethant i ffwrdd i ran arail
o'r coed a mynd yrnlaen a'r helynt.

Hoffwn eich annog i fynd i Bare
Padarn am dro; mi fyddwch wrth
eich bodd. Yno fe welwch y morgrug
yn ddiwyd a phrysur yn union fel
oedd eu h)·nafiaid fiJoedd 0 flynyd
doedd yn 01. Ewch }no iwylio'r adar;
i ""reId blodau coed ('Yf ocdd S2 0 rai
gwahanol yno ym mis Mai).
Peidiwch a gadael y Pare i ddieit
hriald feJ y mae'r Wl\'Jer goch wedi
gadacl y lie i'r wi\.ver 1,vvd.

Tynewydd Prifatnro Ysgo/ Tan-y-Coed? Nage wir! Plant Penisa'rwaun a we/ir
yn y Ilun yn ystod ymweliad a Bryn Celli Odu, Ynys Mon. 'Roedd yr ymweliad
yn rhan 0 waitn y plant ar 'Fannau Arbennig'.
YCARNIFAL - Erbyn i'r rhifyn hwn o'r oherwydd y gwaith sydd yn cael ei
Eco ymddangos bydd wythnos y wneud yn y neuadd, ond bu rhai o'r
Carnifal bron iawn ar ben gyda dim plantos a'u mamau yn yr Aelwyd yng
ond y Carnlfal nos 'tory (nos Waner) Nghaernarfon yn mwynhau
ar 01. Mae'r pwyllgor yn awyddus perfformiad gan Gwmni Theatr Bara
iawn iddatgan eu diolchiadau ibawb Caws. Gobeithir ail-gydio yn y gwaith
sydd wedi helpu tuag at Iwyddiant y 0 gynnal yr ysgol eto ym mls Medi ac
gweithgareddau mewn unrhyw mae croeso i unrhyw fam, nain, neu
ftordd 0 gwbl. fodryb ddod a phlant bach newydd i
YRYSOOL FEITHRIN- Nid yw'r Ysgol ymuno yn y chwarae. Cysylltwch a
Feithrin wedi cyfarfod yn ddiweddar Nant Roberts, Jean Roberts, Myfi

Jones neu Mary Elliott.

DYMUNWN YN OOA - I Sandra a
Keith Jones, 2 Bryntirion ar eu
priodas.
DYMUNWN WELLHAO BUAN -I Mrs
G. Williams, Trem Cynfi, sydd wedi
bod yn yr ysbyty. Cafodd Emyr
Williams, Glyn Euron, ddamwain i'w
droed ond da yw ei weld 0 gwmpas
eto.
LlONGYFARCHIAOAU - I Mr Robert
Turner, Tyddyn Oifyr, am ennill
cystadleuaeth yng Nghanada am
gyfansoddi cerddi.
YSGOL TAN Y COED
NEIOWYR- Bu pymtheg o'r plant yn
eynrychioli'r Ysgol ym
Mabolgampau'r Urdd, Cylch Arfon
vn Ysgol Brynrefail yn ddiweddar.
Y cystadleuwyr mwyaf

IIwyddiannus oedd Angharad Crew
(2il) a Michael Wroe (cydradd 2il) yn
eu cystadlaethau Naid Hir.
GWIBOEITHIAU - Gofalu am eu
rheini 0 gwmpas Sw Bae Colwyn
oedd gorchwyl plant Dosbarth y
Babanod yn ddiweddar. Cawsant
ddiweddu'r prynhawn ym Mharc
EIrias.
Cafodd plant yr Adran lau 'egwyl

ryw brynhawn' i fynd i olwg Ynys
Enlli. Yna troi'n 01 am Eifionydd, lie
na chatodd y Lon Goed 'Ionydd
gorffenedig' 0 gWbl dan draed
hanner cant 0 blant.
Wedyn ymwelwyd ag Amgueddfa

Lloyd George ger Aton Dwyfor, cyn
diweddu yng Nghricieth, lie
gwariwyd yr arian oedd wedi bod yn
llosqi yn y pocedi ers naw o'r gloch y
bore.
CYMDEITHAS Y BEIBLAU - Mae
Pwyllgor lIeol y Gymdeithas yn
trefnu Barbeciw i'w gynnal yng
Nghanolfan Dlnorwig, am 6.30pm,
nos Wener, Gorffennaf 17. Pwrpas y
Barbeciw fydd hyrwyddo'r cysylltiad
sefydlwyd y lIynedd rhwng Eglwysi'r
Adran drwy'r Daith Gerdded-Encil
Ddistaw.
Peidied neb a dlsgwyl saig 0 gig

eldlon yn y Barbeciw, cynlgir tamald
o gig mochyn arffurf Sausage Roll yn
unig a phaned i'w olchi j lawrf Os
na'ch dlgonnir sr hynny, byddwch yn
sicr o'ch bodloni ar yr adloniant
ysgafn gyfrennir gan ddoniau Ileal yn
ystod y noson. Er cyfarfod y costau
gofynnir i blant dalu mynediad 15cac
oedolion 25c.

Cofiwch y dyddiad, ac os am noson
hwyliog, rhowch eich enw I
Ysgrifennydd eich Eglwys.

EGLWYS ST HELEN - Cafwyd
cyfarfod Undeb y Mamau nos Lun,
Mehefin 1. Y wraig wadd oedd Mrs
Ruth Charles 0 Rosgadfan a
rhoddodd ychydig o'i hanes fel
darllenwraig leyg. Fe dalodd Mrs
Mowll deyrnged i'r ddiweddar Mrs S.
Roberts (Ship). Llongyfarchwyd
Alwyn a Meirwen Williams yn
wneud yn dda yn y Mabolgampau yn
yr ysgol. Rhoddwyd y te gan Mrs A.
Pritchard, Pen-Sam,
CYDYMDEIMLWN - A theulu Bryn
Howel yn eu profedigaeth 0 golli tad,
Mr W.A. Rowlands. 'Aoedd ef yn
aelod ffyddlon 0 Eglwys St Helen.
Hefyd yr ydym yn cydymdeimlo gyda
Mrs B. Evans, Glyn Arthur, ar
farwolaeth el phriod. Mr D.A. Evans.
llONGYFARCHWN - Blant yr Ysgol
Sui ar eu IIwyddiant yn y Gymanfa.
Nia a Louise (0 dan 5), Andrea a
Sioned (0 dan 6), Amanda aeYvonne
(0 6-8), Berwyn (0 dan 10).
SEFYOLIAOY MERCHEO- Mrs Katie
Jones, y Waunfawr, oedd y wraig
wadd ar nos Fawrth, Mehefin 2.
Ahoddwyd y te gan Mrs N. Jones a
Mrs B. Williams. Enillwyd y raffl gan
Mrs B. Hughes. Nos Fawrth, Mehefin
23, cafwyd noson 0 Foes a Phryn, a
rhoddwyd y te gan Mrs E. Porter a
Mrs K. Williams, Llys-y-gwynt.
Enillodd Mrs P.Williams y raftl. Bydd
y trip blynyddol yn mynd i Landudno
ar Orffennaf 11. Diolchwyd i Mrs G.
Lewis a Mrs K.Williams am ofalu am
y trefnu.
LLONGYFARCHWN - Miss Anwen
Jones, BA, Meillionydd, Miss
Bronwen Hughes BSc, Brython, a Mr
Cai Larsen BA, Llygad yr Haul ar eu
IIwyddiant yn eu harholiadau gradd.
Hwyl fawr iddynt yn y dyfodol. A
hefyd i Bronwen yn un ar hugain oed.
Llongyfarchiadau hefyd i Bryn
Williams, Tan y Gaer sydd wedi
yehwanegu gradd BO at ei radd BA
Mae Mrs Maggie Thomas, Bod Awen
yn hen nain am y tro cyntaf.
Llongyfarchiadau i Allan a Brenda ar
enedigaeth mab bach; ac i Mr a Mrs
M. Jones, Perthi ar enedigaeth mab
bach (Sion).
CYDYMDEIMLWN - A Mrs Avril
Williams, Careb, yn ei phrofedigaeth
o golli el thad.
OIOLCH - Oymuna Bronwen R.
Hughes ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd a'r anrhegion a
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn
un ar hugain oed. Oioleh yn fawr.

PENISARWAUN



AR WERTH
Beic ras 3 gar i ddyn.
Beic ras 14 gar i
rhywu n dros 15 oed.
Ffrarn 21". Cyflwr da.
Ymholiadau:
Portdinorwig 670861

Ni fydd y Pwyllgor Carnifal yn
mynd 0 ddrws i ddrws i gasglu
anrhegion tuag at y rafflau air
gwobrau basgedi bwyd ae yn y
blaen.

Os oes rhywun eisiau eyfrannu
yna a fuaseeh mor garedig a'i
danfon i'r cyfeiriadau canlynol
dim hwyrach na Gorffennaf 12,
fel y gallwn wedyn benderfynu
beth sydd angen ei brynu fel
gwobrau
Mrs Dilys Phillips, Siop Wlan, 38
Stryd Fawr, llanberis, a Mr Ken
Jones, 19 Maes Padarn,
llanberis.

CARNIFAL
LLANBERIS 1981

organydd fel arfer fydd Mr Hugh
Peris Pritchard.

GWLEDD NOSON 0
'"GAN

Heb os, un 0 nosweithiau mwyaf
llwyddiannus Ca l e n d r
gweithgareddau'r fro ers tro bellach
yw'r Noson 0 Gan a gynhelir yng
Nghapel Coch Llanbcris fel cylchwyl
wythnos Carnifal Llanberis. Cafwyd
nosweirh iau i'w cofio yn y
gorffennol.

Disgwylir noson fawr eto elcni yng
nghmwni Cor Meibion Dyffryn
Nantlle a Rosalmd a Myrddin. Bydd
naws lleol r'r noson eleni. Bydd
eiternau gan blant y fro a fu'n
llwyddianus yn Eisteddfod yr Urdd
Dyffryn Teifi. Bydd cyfle i glywed
Parti Cerdd Dant a Pharu Unsain
YsgoJ Dolbadarn. Fe gofiwch iddynt
ennill y dd wy gystadleuaeth yrna
cleni. Bydd ~or }r ysgol yn canu
hefyd. Bydd cyfle i glywed Rhian
Owen yn canu ynghyd a'r grWp y
mae'n aclod ohono sefl 'Gwlith'.
Cipiasant Dlws Hofia'r Wydcl.fa yng
nghystadleuaerh y gan Werin
Fodern.

Arwcinvdd y gan fydd Meirion
Jones, arweinydd Cor .\1eibion y
Bryrhcniaid . Fe gofiwch mai
Meirion Jones oedd arweinydd
Cymanfa Ganu Eisreddfod
Gened laeth ol Caernarfon. Yr

Welsh
Development Agency

A ydych chi mewn busnes?
A ydych chi'n meddwl
cychwyn ar eich pen eich hun?
Mae Uned Diwydiannau Bychan yr Awdurdod
yma i'ch helpu i fod yn llwyddiannus.

Fe gewch gyngor gan arbenigwyr profiadol
ym mhob agwedd 0 redeg busnes. Yr ydym
wedi dysgu sut i ddewis y ffordd orau i
lwyddo ac yn gwybod am yr anawsterau.
Gallwch fanteisio ar ein cysylltiadau niferus

gyda mudiadau era ill sydd yo awyddus i'ch
cynghori, ac mae benthyciadau ar log isel ar
gael i rai mathau 0 weithgareddau.
Mae eich swyddfa leol ym Mangor.

Cysylltwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
o'n cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a 'ch gofynion yn rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychan,
Awdurdod Datblygu Cymru,
Isnant, Ffordd Glynne,
Bangor. Ffan Bangor 52606

oedd yr haul yn isel, nos a bore,
roedd yna olion cefna gwenith i'w
gweld yn y fan honno ers amser y
dcgwrn.

Yn gyfochrog roedd weirglodd 'f5'
1len - lle da 1godi sgwarn og . Roedd
yna afon Iach glir yn rhedeg trwyddi
a han no bvth yn sychu vn yr haf
poetha am Iod vna ddwr cedi ar ei
chwrs. Ar ei glan, yn Weriglodd
Pant, rocdd murddyn Ty Hen, a
fvddai'n cael ei ddefnvddio vn- -
houwal drolia gan fy nhaid. Roedd
\'no fy,lgan hefyd yn ysgwyd y car\\I
denni ganol nos.

Ar yr ochr dd,V)'reiniol ar v terfyn
roedd vna honean eirhin, Ponc yr
"n\s \'Ven B)-ddai yn cael ci thanio
}ondymhorol er wm)70 cael puethwel i
ffaglu 0 dan Y POPlY i grasu bara.
Rh\vng y ddau Ie roedd yna Ion tach
gut wedi ei gwalio yn uchel. Ar hyd
honno roedd y trolia vn symud
rhwng Dlnorwig a'r Fclinheli. Ei
hen\\' oedd Lon Clecbydd.

Roedd yna <iIi cae aralJ ar derfvn a
Beudy Sion Dywyll; BI)'ndu Bach, a
Mawr, a Bryndu Twil, a thu 01 i'r
beudai roedd Cae 1I0ia, lie byddal'r
110la bach yn cael eu [roi allan y y
g\van\\lvn af 01 bod ym m~lllwch y
beud), drwy'r gaea. Roeddent rnor
hurl ar 6J dod i'r golau, nes yr uedd
angen eu cadw ar dennyn am a'Nr neu
ddwy rhag Iddynt ruthro ar eu pen
nau i'r walJau ac andwyo eu hunain.

Roedd yna deif\\I drwg vno hefyd
bob amser, 3In fod yna, meddcli rhai
- garreg ateb vng nghefn y tV g\vair.
Ac yr oedd yn rhald liyffetheino a
nlygvdu rh3..l ohonynt. Roedd fv
eWYlhr Elli~- a aelh yn gaucho l'r
Ariannin, ae yn ddiwcddarach i
ffarrnlo defaid iNew South Wales, ac
a ladd\vyd he£o'r Awstraliaid ar v
Somrnt!yn 'Hangard Woods' -roedd
o yn dod heibio i'r Cyfar !\1ain ar y
Gors Leha a ry\\' orchwyl a chryman
yn el law, pan ddaeth y tarw 0 ry\\lle a
throl amo. l'aflodd } cryman a'i daro
yn ei egwd nes (orri cymaJ ar ei ar, a
svrthiodd j lawr fel [arw Sbaen.•
Cly\vais fy nhad yn d\veud fel y darfu
fy nhaid wedyn ei ladd ~'rth olwyn y
drol

Mae yna Jw)'brau difyr yo mynd ar

-

Roc:ud \'na <..n\vau ar , cat::au yr, _.
adcg honno. ~lerigJodd Bifan, lie
roedo yna ddarn g\\'ndv, n a rhos, a
muen mtl\vr vn ci chanoille bvddai'r. -
g\\ drl heg ,n cosi, a ~haffacliad i raffu
cpohon a'u dysgu 1rensio. 1 u dra\v
idOl rocdd Cor~ 'fan Rardd; myn
\'tertl anifciliaid. Roedd ,r hen bobol
"cdl bod 'yn cloddjo you hefyd am
dan\v)'dd, etC yr ocdd y Iyllau rheiny
yn llen\vi heto d\IT gan adael
yn} s{)cdd hach yn v canol lie bvudru 'r
h\\'~aid g\\~lltion)n n~thu. \'n fan
honno mae \'na arian daear hefyd;
dau hlseraid 0 sofrenni aur dan gladd
ers lUclg am~er f~ hen daid a naiD,
.\\nrgan a Phoebe: ~'IJliams. .,\1ae
nh\!'! \\'edi symud erbyn hyn rei mae
pnpt:th yn \. ma\\ln.

RoedJ Vila 0\\ II vn \. Gors Fawr. -
hcfyd lie b, ddt!n ni'n ~gJefrio ) n )'
gacaf a\.. ar no~wcilhia' ma\\'r byd
dal'r c\vn d\,'r yn dod ifynv'r ffosydd
rna".n ar 61 yr ieith a'r g\\yddau.

Roedd vna ""'eirglodd \vrlh ) IYo'r
en,\ \ Bone Bach, lie roedd \.'ffvnnon- . .
\"edl Cl <.:hloddio fel ogof dan godiad
tiro Roedd \Tfla ddraencn wen fawr•
\vedi ei gosod yn Cl hym)J I gad~'
g\'Jre~ ~'r haul oddi ar 'yO d\\"r.

Tu dra"J, rocdd yna lain o'r cnw
Cl\\ t Gaseg aChy"." lIe bvddai'r c.csig
a'r c)'wion yn cael eu hymneillluo
d~t:chra'r haf oddi \\'rth yr anifeillaid
craill i gael eyfle ia\\ln i fagu. Pan
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gwersron.
'Ty'n yGors oedd enw'r IJe yn yr hen
amser. Roedd y murddyn yno vmhen
draw 'r buarth. j\\ae Or ty presennol a
wclir yn y darlun , a adciladwyd gan
fv nhaid Ellis Williams, vn tvnnu- .
hellach am er gan rnlwydd.

Mesur at'draws can accr oedd hi, 0
fawndir du , a chwartcr \ rhein} yn
dir ir, ond yn fruc , ac addas i dyfu
tan ..'i a grawn, Rocdd )' gweddill yn
gorsdir ionnenog , yn llawn migwyn,
a ch wrl id , lafrwy n , a phlu'r
gweunydd.

Erhyn fy am,er i yn y dau a~r lri
dcgau, docdd fa~'r ne~'io wedi bod
yrl \ dulliau Ruedd y pren rhaffau,
a'r 1l1anjiar a'r delyn a'r cordJ\vr, a'r
nue ~yr ug biga. a'r caIn bran yn daJ
mc\vn m'm, a' r (r\ m \\ ai th y 11 l.aeJ ei
\).·ncud gan yr ol\vyn dd\vr a'r cef
fvIau .•

• •

DARLUN yw hwn 0 fuarth y Gors, Llanddeiniolen, yn fuan ar 01
troad yganrif. Ynddo, o'r chwith, mae fy nain Anne Jane Williams,
Jini Preis 0 Lanbabo, y forwyn fach, fy modryb Phoebe, ac Ifan
Hughes ei gwr, (rhieni Mrs Ina Jones, Bod Ifor). Yn y goits, Glyn ei
brawd, ac yn y {flot lefrith, Joss ac Ellis ei brodyr eraill, ynghyd a
Now bach Canada, mab fy modryb Harriet, a oedd yn cael ei fagu
gyda'i nain. Ar y dde, fy nhad Joseph Williams, ac yn y cefn, y

rheswm, neu naddu ffyn yr un fath a
Thomos Owen, Ty Newydd, a'i
fwstas wedi ei wacsio yn ddau bigyn
fel RSi\1.

"Gwranda," fyddai o'n ddweud
gan bwnio ffyraJ ei ffon 1 fogal
rhywun, "mae gin Istori fach i ddeud

h . "wrt at u ...
Mae gen innau ami i un hefyd i'w

dweud am y darn yna o'r ddaear.

draws y corsydd lie byddai cariadon
yn crwydro fraich ym mraich a
dwsinau 0 drigolion y broydd yo
mynd ar Sui y Blodau hefod
bwnsieidiau 0 Genrui Pedr tros y Cae
Cam i lawr i Laniolan. Mae yna un
arall yn mynd ar draws 1 Ion y
Rhydau heibio i'r Gam fa Bum
Munud Be byddai amJ un yn eistedd
ar noson falmaidd 0 haf yn dal pen

PLU'R GWEUNYDD
gan John Ellis Williams, Alit Riwth, Pontrhythallt

(Hefyd drwy ganiauid Mrs Ina Jones, Bod lfor, Llanrug)
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COFIWCH: 'RYDYM HEFYD YN GWERTHU ROVER a TRIUMPH RWAN
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(T.R. & S. EVANS)
Ffon: V Felinheli
670451

A LLAWER MWY, 0 STABAL HELAETH BRITISH LEYLAND ...
ANGHOFIWCH SIAPAN AM Y METRO

----~~~---.

dvfodol, "
\Vrth ddcwis tenantiaid i'r [)',

rhoddodd y G~mdeithas flaenoriaeth
iddau sydd a'u gwreiddiau'n ddwfn
yn naear Deiniolen , a dau sy'n
aelodau ffyddlon 0 semdorf y pentrc,
Dymunwn yn dda 1Ieuan a Nia ar cu
pnodas yr haf yma, ac ar eu bywyd
yn cu cartref newydd.

Mae Cyrndeithas Tai Gwynedd yn
dymuno diolch i bawb a gyfrannodd
at y Gronfa a'i helpodd I brynu ac
adnev ...yddu 8, Tal Gweledfa, Ole \ n
gwahodd rhagor i fuddsoddi anan
ynddi, fel y gall ddyblu ei gwauh yn
yr ardal, Telir 11<)g0 91>,1 ar hyu 0
bryd, a cheir y manylion lIa\\'J1 gar. y
Trefnydd yn Swyddfa' r Gvmdeiihas,
Penygroes, Caernarfon. (Pcnygrccs
730).

Y rnis hwn, mae Cvmdeithas Tai~

Gwynedd vn gosod eu ty cyntaf yn
Neiniolen i bar ifanc 0 'r pentre.
Mae'r Gvmdeiihas wed. ehangu'r ty,
sef 8 Tat Gwelcdfa, a gosod cegin
n e w v d d v n '\ c e fn , .\i a e . r• •
vstafelloedd wedi eu hail dretnu a'u
haddurno, a gosodwyd gwr es
eanolog hefyd yn y tv.

"Mae'r ty hwn yn arbennig iawn
yo ein golwg fel Cvrndeithas"
meddai'r Trefnvdd, Dafvdd Iwan,
wrth yr Eco, "oherwvdd hu unwaith
yn gartref i'r diweddar II.R. Jones.
un 0 a r l o e s wv r v m u d iu d

• •
cenedlaethol ac Ysgrifennydd cyntaf
Plaid Cymru". I nodi hynny, gosodir
llechfaen ar flaen \. l\' a chv nhclir- -
cvfarfod bvr ar brvnhawn Gwener,- . -
Gorffennaf 2-l, am 4.00 o'r gloch,
prvd v ceir anerchiad gall yr Aclod
Sencddol, Dafydd Wigley. Os b~dd
er hiechvd vn caniardu, ~\issEleanor•

Jones, 3 Tai Marian, Deiniolcn,
chwaer y div...eddar 1-l.R. jone • fydd
vn dadorchuddio'r maen.
Mae Cyrndeithas Tai Gwynedd,

sv'n dibvnnu ar anan a Iuddsoddir•
gall y c\'hoedd, a i
ch\vaer-gymdeiLhas I ai Er)'ri, sy'n
derbyn ei harlan oddi \vrth y
Gorfforacth Lctya, yn gobeithio
adne,,\'yddu rhagor 0 daj ym mro
Eco'r Wvddfa cvn btl bir. Ar hvn 0-bryd, maen( \vrthi ar dai \ n l\antlle,
Talysarn a Bontne\\'ydd. "Roedd yn
arnlwg") meddal Datvdd I\van, "gan
gymaint 0 gcisiadau a gaf\vyd am y rY
hwn, fod galw mawr am dai ar rent
yo~'rardal. Ac)' mac'r ~efyllfa'n si,'\'r
o waeth)'gu \vedi i'r LI~."vodraeth
gwtogi cymainl ar bres \' C)'ngt)c
Dosbarth, s)'n gol~'gu y hydd l'a!
Cyngor yo bClnnach fvth yn y

GWAITH CYMDEITHAS TAl GWYNEDD

Many/ion gar1:
K.W. Jones, Bron Aber, Y

Groeslon

EISTEDDFOD GADEIRIOL

Y GROESLON
EBRILL 2 a 3

1982

DYDDIADAU I W COFI
Awst 15: Carnifal Brynrefail
Awst 22: Carnifal Cwm y Glo.

Carnifal yn y Ganolfan am 7.30.
Mawrth, 14. LLANBERIS:
Mabolgampau'r Carnifal yn Odol y
Goeden. BETHEL. Clwb Bro Bethel yn
Festri Capel Bethel - Sgwrs gan y
Parchedig R.E. Hughes, Nefyn.
Mercher, 15: LLANBERIS Rowndiau
Terfynol dartiau Disgo'r Plant yn y
Ganolfan.
lau, 16' LLANBERIS: Gemau
Giamocs. DEINIOLEN: Clwb Elldir -
Gwibdaith i Landudno,
Gwener, 17. LLANBERIS: Te yr
Henoed Bingo'r Carnifal Dinorwig,
Brynrefail, Oelnlolen a
Phenisarwaun Pwyllgor Lleol
Cymdeithas y Beiblau yn cynnal
Barbeciw yng Nghanolfan Dinorwig
am 6.30.
Sadwrn, 18 LLANBERIS. Carnifal.
WAUNFAWR: Taith Noddedig ar Fws
Dwbl Oecar i Lundain. Yr elw er budd
Cronfa'r Ganolfan. DINORWIG:
Gwibdaith Ddirqel y Gvmdeithas
Undebol Lenyddol
lau, 23. LLANBERIS: Sefydliad y
Merched.
Gwener, 31: LLANBERIS: Te yr
Henoed

GORFFENNAF 6 - Awst 14:
Arddangosfa David Lloyd George
dan nawdd Amgueddfa
Genedlaethol Cvrnru yn Onet Eryrl,

GORFFENNAf
Mercher, 1. PENISARWAU N:
Chwaraeon Pel-droed a Rownden.
lau, 2. BETHEL: Yr Ysgol Felthrin -
trip ar dren bach Llyn Padarn.
DEINIOLEN: Yr Ysgol Feithrin - trip i
Wersyll Butlins, Pwllheli.
WAUNFAWR: Sefydliad y Merched
Arddangosta Trefnu Blodau.
Gwener, 3 LLAN BERIS: Te yr
Henoed. PENISARWAUN: Carnifal a
Mabolgampau.
Sadwrn. 4. PENISARWAUN:
Gwibdauh yr Ysgol Sui i'r Rhyl.
LLANBERIS: Gwibdaith yr Ysgolion
Sui i'r Rhyl BETHEL: Gwibdalth
Ysgol Sui Capel Bethel i Southport.
Sui, 5. DElNlOLEN' Cyngerdd
Crefyddol.
Llun, 6. OEINIOLEN: Gemau
Pel-drced 5 bob ochr. Sefydliad y
Marched - Arddangosfa gan B A.
Mix.
Mawrth, 7. DEINIOLEN: Oisgo'r
Carnifal.
Mercher, 8. OElNIOLEN : Cyngerdd a
Seremoni Cor om Brenhines y
Carnifal.
lau, 9. DEINIOLEN: Mabolgampau.
LLANRUG: Helfa Drysor Clwb y
Mamau. Gwibdarth Clwb Blodau'r
Grug. WAUNFAWR: Yr Ysgol
Feithrin - Trip ar dren bach Llyn
Padarn
Gwener, 10. DEINfOLEN. Ffilmiau a
Chystadlaethau Oartiau. YR AROAL:
Yr ysgolion yn cau am Wyliau'r Hat.
Sadwrn, 11. WAUNFAWR' Carnifal.
DEINIOLEN: Carnjfal. BETHEL:
Noson 0 Odlsgo a Chyw lar ym Mron
Eryri, Llanberis. Y noson dan nawdd
Pwyllgor y Carnifal NANT PERIS
Gwibdaith Ysgol Sui Capel Rehoboth
i'r Rhyl. PENISARWAUN: Sefydliad y
Merched - Gwibdaith i Landudno.
SuI, 12. LLANBERIS. 'Noson 0 Gan'
yng Nghapel Coch. WAUNFAWR:
Recordio 'Oedfa'r Bore'.
Llun, 13. LLANBERIS: Gyrfa Chwist y

DYDDIADUR



Agorir y Carnifal gan
Dai Jones a Rosalind
(Sian a Sian HlV)

**********

Yn cychwyn 0 Bont y Bala 3.30 o'r
gloch

*****************
RAS BEN YR WYDDFA

*CEFFYLAU *OAWNSWYR MORUS
*HUFEN IA *CWN POETH

*BARGEINION LU *LLUNIAETH
GEMAU FIL

BYOO OIWRNOD Y CARNIFAL YN LLAWN 0 'SWN Y
FFAIR'

SEINDORF ARIAN LLANBERIS a
DEINIOLEN yn arwain

12.30 - YR ORYMDAITH yn cychwyn o'r
SWYDDFA BOST

SADWRN, 18fed

CARNIFAL DDOL
GOEDEN

*****************

Nos Sui: NOSON 0 GAN Capel Coch, 8 o'r gloch gyda
Chor Oyffryn Nantlle a Gwlith.

Nos Lun: GYRFA CHWIST Y Ganolfan 7.30 o'r gJoch
Nos Lun: PWL Gwesty Oolbadarn 8 o'r gloch

Nos Fawrth: MABOLGAMPAU Ddol Goeden, 5.45 o'r
gloch

Nos Fercher: DARTtAU Gwesty Padarn Lake, 8 o'r gloch
Nos Fercher: DISGO (i blant Ysgolion Cynradd) Y

Ganolfan, 7.00 o'r gloch
Nos tau: GEMAU GIAMOCS Ddol Goeden, 6.45 o'r gloch

Nos Wener: BINGO Y Ganolfan, 7.30 o'r gloch

RHAGLEN

GORFFENNAF 12-18, 1981
*****************

oedd fy mraint igael chuiarae gyda
tim mor dda; awyrgylch hapus bob
amser, a phwyllgor rhagorol y tu
cefn i'r tim, gyda Lal Jones yn
ysgrifennydd, Enillwyd y en
chuipan yn rhyfedd iaum, gan guro
tim Nefyn meum lair ffeinal - un
ym Mhwllheli a'r ddwy arall yng
Nghaemarfon ar yr Oval; y dair
gertt 0 fewn ychydig ddyddiau i'w
gilydd. Druan 0 Nefyn! Cafodd y
llun o'r tit" ei dynnu ar gael
Bethesda wedi gem ola'r tymor.

Y tymor hum, sef 1961-62 oedd
carreg filltir Llanberis ar 61
dychwelyd i'r Gynghrair yn 1956.
Dyma'r tymor a gyc},wynnodd
flynyddoedd 0 lwyddianc pil-droed
i'r pentref. Ers y llwyddiant yn
nechrau'r chwedegau, credaf mai
lfm canol y chwedegau pan
enillwyd y Cuipan Iau sawl tro a'r
Cwpan A l11aturymysg sawl cwpan
arall, oedd y gorau i ehwarae i
Lanberis ers 1956.

Un peth arall 0 ddiddordeb bach
efallai; 'roedd chwech 0
chwaraewyr Yl1 y llun yn dod 0
Gaen'Zarfon -teiehio i'r gemau gan
amlaf ar ).' bws Crosville oedd yn
rhedeg mor ami iNaIll P erisy pryd
hynny. F allIC 0 fechgyn heddiw
tybed sy'n leithio i gemau ar fws
Crosville?

Dyddiau hapus a bylh-gofiadwy
iml, a braint oedd bod yn rhan o'r
llwyddianc; gwnes gymainl 0
gyfeillion; rhai a bery hyd heddtw.

Yn bur,
Bobby Haines.

lodd el wythfed teitl yn y bencamp
wriaeth.

Llongyfarchiadau'r fro i'r ddau
L/awer 0 ddio/ch I Len Jones, Gtes

goed, Penisarwaun am y newyddion.

Euryn Williams yn rboi hwb i 165
pwys er ei ffordd i ennil/ y fedal arian
yn Killarney.

.
gair,
Fel yr adroddwyd y11 Y PWl ar

usaelod _}'llun, tim y 'Darans' am
1961-62 oedd enilluiyr y gamp
laum - tri chuipan a'r Gynghrair.
Enuiau'r lim (nid y cefnogwyr)
oedd:
Rhes 61 (chwith i'r dde): Eifion
Roberts, Bnan Wakeham, Evan
Owen, Llios Williams (a fu farw
mor ifanc), Brian Williams (nauir
yng Ngogledd A merica) , Eric
Edwards a Len Cory. Rhes flaen
(chwith i'r dde): Davy John
Roberts, Bobby Haines, Gwyn
Edwards a Geraint Evans.

Dyma'r (ro cYlltaf erioed idt,n o'r
GYIlglzrazr etlnill tri chwpalz - yr
Alves, y Penrh_vrl a'r Dealzfield;
oherwydd Elm Llal1berJs yn
1961-62 oedd enillwyr c)I1'11af
Cwpan Deanfield. Ar 01 ychydig
Jlynyddoedd, petzderfynodd
Pwyllgor Rheoli'r Gynghrair fod y
Cwpan hwn i'w roi I ail dim y
GYlzghralr. Erbyn hyn, wreh gwrs,
tnae eri chwparl eto; y ddau sydd
wedi bod ers bl_vnyddoedd, ac yn
newydd yn ddiweddar, Cwpan
Moorings.

JRoedd tymor J 961-62 yn dra
Ilwyddian"us i'r 'Darans', a mawr

Annuiyl Gyfaill,
Nidyn amLy b.vddafyn cael cyfle

i sguiennu at yr 'Eco', ond pan
welais y llun 0 hen dim pel-droed
Llanberis ar ddalen 01 rhifyn
MeJlefilz, 'roedd yn rhaid anfon

29 Stryd y Farchnad,
Caemarfon.

Yn ystod mis Mal aeth dau aelod 0
glwb codi pwysau Llanrug drosodd i
Lillarney, yn Iwerddon i gynrychioli
Cymru, yn y nawfed Pencarnp
wriaeth Celtaidd. Eleni 'roedd y ben
campwriaeth yn cael ei chynnwys ar
raglen yr 'Ny I 'Pan Chellteach'
flynyddol yn 'Cillairne', ac mae'r \Nyl
hon wedi ehangu I fod yn wyl flynyd
dol ym nyd Oawnsio a Chanu Gwerin
y gwledydd Celtaidd, ond mae ochr
arall i'r Wyl hefyd, set ochr y
chwaraeon, gyda Badminton, Gym
nasteg, Camogie Shinty (hurling) yn
cael cefnogaeth dda, ond dyma'r tro
cyntaf i godi pwysau gael lie ymysg
chwaraeon yr -Nyl. Eisoes mae'r
Alban wedi ennill y bencampwriaeth
bum tro a Chymru pedair, gyda'r
Ynys Werdd eto i roi ei henw ar y tlws,
ond eleni methodd yr Alban a chodi
tim "awn, ae fe aeth yn frwydr eated
rhwng Iwerddon a Chymru, gyda
Chvrnru yn annill y dydd 0 ddeg 0

bwyntiau
Euryn Williams, 3 Pentre Helen,

Oeiniolen oedd yn cynrychioli Cvmru
yn y pwysau pry. Eniliodd Euryn ei Ie
yn nhim Cymru drwy ei fud
dugoliaeth yn y dosbarth Pry ym
M h en ca mpwriaeth Cym ru fi s
Mawrth diwethaf, a hynny wedi iddo
fentro i fyd Y dynion cryfion rhyw
flwyddyn yn 01. Chwaraeodd Euryn
ran bwysig ym muddugoliaeth tim
Cymru, drwy ennill y fedal arian, ac ar
yr un pryd gasglu 9 pwynt.

Aelod arall 0 glwb codi pwysau
Llanrug oedd yn cystadlu yng Nghil·
larney oedd leuan Owen, ae fe enil·

CYNRYCHIOLI CYMRU YN YR
YNVS WERDD


