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Chwech 0 hogia moto beic - i gyd 0 Ysgol Gynradd Bethel - sy'n brysur
enwogi eu hunein ym myd y treieton e'r sgramblo. Maent yn aelodau 0 Glwb
Beiciau Modur (Iau) Padarn. Y rhai sy'n arddangos eu gwobrau yw, (cefn o'r
chwith i'r dde): Gareth Thomas (8 oed - Tecnomoto), Alwyn Thomas (11 oed
- C R Arrow), Martin Owen (9 oed -Malaguli).
Yn etstedd. o'r chwith i'r dde
mae Geraint Jones (9 oed - Yamaha), Marcus Griffith (6 oed -Itajet) a John
Griffith (8 oed - Yamaha). Llun. Is/wyn Jones.
Dau frawd sv'n aelodau brwd o'r un Clwb yw Henry (9 oed) a Derek Jones
(13) 0 Lanrug - hwythau hefyd yn falch 0 gael dang os eu gwobrau. Mae'r
ddau yn ymarfer mor galed fel eu bod bron weai aredig un 0 gaeau eu tad!

Chrtstopher (16), bron yn hedfan I lawr
Bu'r wythnos Chwefror 14-21 fythgofiadwy i'r ddau frawd Christopher
Lloyd a Timothy Lloyd, Pen-y-pas
Llanberis.
Yn vstod yr wythnos bu'r ddau sy'n
ddisgyblion yn Ysgol Brynrefail Llanrug yn cynrychioli
tim dan 1ge9
Cymru mewn cystadleuaeth
sgio
ryngwladol ym Mwlgaria. Yr oedd
pedwar tim yn y gystadleuaeth Cymru. Bwlgaria, Iwerddon a Lloegr
- a daeth Cymru yn drydydd.
Yr oedd deng aelod ymhob tim a
Chris, sy'n 16 oed, wnaeth orau.
Daeth ef yn bedwerydd allan 0 ddeg
yn nhim Cymru ae yn ddeunawfed
allan 0 ddeugain yn y gystadleuaeth
gyfan.
Yn anffortunus disgynnodd Tim yn
y ddwy ras, ond gan mai 13 oed yw ef
mae ganddo ddyfodol disglair fel
sgiwr rhyngwiadoi.

y Ilethrau.
Tipyn 0 gamp oedd i'r ddau gael eu
dewis a hwythau mor ifane. - Pob lwe
Iddynt vn y dyfodol.

,

•

Timothy (T3)yn dilyn 61sgis eifrawd.

'HEN' BLANT B~CH

•

J

•
Peth brat, rhywfodd, yw sylweddoli nad yw pob person ifanc y dyddiau hyn
wedi mopio ar ddawnsio disgo. Dyma i chwi bedair 0 enethod 0 Lanrug sy
wedi dewis math 0 ddawnsio sy'n Ilawer mwy hamddenol - yr 'hen ddull'.
Maent yn erddenqos medalau a thystysgrifau a enillwyd ganddynt yn
ddiweddar ym mhrawf emetur dewnsto dilyniant yr 'United Kingdom
Alliance'. Mae', genethod, (o'r chwith i'r dde), Wendy Jones (medal enen],
Carys Lewis (pres), Llinos Devies (enen) a Nia Wyn Jones (etien) yn ymarfer yn
rheolaidd bob nos Wener vn yr ysgol gynradd, Llanrug. Eu hyfforddwyryw Mr
a Mrs Hughes Evans.
•
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ATGOFION
Rhif 57
MAWRTH 1981
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cvmaeltnes Ge/fyddydau
Gog/edd Cymru

SWYDDOGION
A GOHEBWYR
GOLYGYDD
NEWYDDION
CYFFREDINOL: Twrog Jones, 23
Glanttynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYDD ERTHYGLAU: Dafydd
WhitesideIThomas,BronYf'Jant, Pont.rhythallt, Llanrug, (Caernarfon 3515)
GOlYGYDD
NEWYDDION: Tony
Elliott, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun. (Penyllyn 438)
TREFNYDD
NEWYDDION
YSGOLION: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris. Llanberis (Llanberis 515).
DYDDIADUR 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 Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD
GWERTHIANT:
Ian
Pierce, Swyn-yr-Awel, Llanrug (C'fon
3776).
TRYSORYDD: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Deiniolen
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans, Lloc, Llanrug (C'fon
3227 ).
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bob I
i gysylltu a nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL: Geraint Elis, Sycharth
(Portdinorwic 726)
BETWS GARMON:
Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAll: D.G. Ellis. Gweledfa.
Brynrefail (Padarn 223)
CEUNANT:
Ifan Parry. Morwel
(Wa u ntawr 321 )
CWM-Y-GLO: Dafydd Price, Ty Capel
(llanberis 550)
DEINIOLEN:
Meirion
Jones.
Mlnaton, Clwt-y-bont (Llanberis 452)
DINORWIG: O.R. Williams. 2 Bro

Elidir (llanbens

671)

llANBERlS:
Mrs Sian Thomas,
Foelas, Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS: T.J, Roberts, llys Awel
LLANRUG: Mrs Eirlys Pierce, Swyn
yr Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary Davies, 9
Llys y Gwynt, Penisarwaun.
TAN - Y - CO ED:
Miss
Megan
Humphreys.
4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
WAUNFAWR: Mrs G. jones, Rhandir
Mwyn. (Waunfawr 626).
TREFNYDD
Pl YGU: Gwyndaf
Hughes, 20 Glanttynnon. Llanrug.
TREFNYDD OUSNES: Goronwy
Hughes, Eithinog. 14 Aton Rhos,
Llanrug.

Y RHIFYN
NESAF
Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar

26 MAWRTH
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

erbyn 18 MAWRTH
os gwelwch yn dda.

2

AnnwylOlygydd,
Pleser mauir i mi oedd darllen
llythyr diddorol, 0 eiddo iW r George
H. Jones 0 Rochdale. Ynyr amser
y mae yn cyfeirio 'roedd fy mrawd
Owen yn guieithio yn y siediau yng
Nghaer yn glanhau 11'1)'a11s
Sum.
Ouien Evans 0 Benisarwaun
cylcn Llanbens, 17 oed oedd 0 ar y
pryd, mae heddu» ar drothwy el 80
oed.
Cafodd ei symud i "'ligan fel
taniuir ar y trenau, [el mae M r
Tones yn son, b u yrto am
flynyddoedd. t'('ed; gorffen. ei yrfa
fel tanner, cafodd ei symud i
Carslisle fel dreifar ar y trenau, yno
y mae yn awr wed; ymgartrefu ac
ymddeol.
Y •Royal Scou' oedd y tren dart
ei ofal. Lawer gwail/z y byddai yn
son umhym [el y byddai yn dreifio y
Frenhines bresennol 0 Lundain i
Glasgow. Gobeithio y derbynit/l
Mr George H. Jones yr Eco am y
mis hum ac y daw atgof at" fy
mrawd iddo.
Yr addoch s» gyunr,
Mrs Mary Pritchard
21 Lawrence A venue
Moulton
Northunch,

ONFA
GvVOBR GOFFA

MISS C. MARION
LLOYD
Bu farw Miss C. M. Lloyd, Dirprwy
Britetbra'r Coleg Normal ar Awst
23, 1980. Bu 'n aelod 0 Staff y
Coleg ers 1950, ac yn ystod y
deng mlynedd
ar hugain 0
1950-1980 bu ei dylanwad ar
fywyd y Coleg yn enfawr Fel
Pennaeth
vr Adran
Bioleg,
Warden, Deon y Merched a
Dirprwy Brifathro, bu'n ddiiltno
yn ei gwasanaeth.
Gwvr ei
chydweithwyr ar y Staff yn dda
am ei harweiniad
cadarn a
goleuedig fel Dirprwy Brifathro
yn enwedig yn ystod cyfnod yr
eil-dretnu, 8 bu ei ffydd diwyro yn
nyfodol y Coleg yn ysbrydoliaeth
i bawb. Fe'i cofir hefyd am ei
safonau uchel, ei gwroldeb a'i
hiwmor, ac yn anad unpeth am ei
gonestrwydd dl-dderbyn-wyneb.
Mae cenedlaethau 0 fyfyrwyr
hefyd sy'n cofio gyda pharch am
Miss Lloyd, fel darlithydd, fel
warden ac fel cyfaill. Yr hyn oedd
yn bwyslcaf yn ei golwg hI: yn
ddieithriad,
oedd
lIes
y
myfyrwyr; bydd Ilawer yn coflo 'n
annwyl
amdani,
am
el
chefnogaeth
a'i
haml
gymwynasau, ei chyngor doeth,
a'i chyfiawnder a'i thegwch yn ei
hymwneud
hwy.
Anodd yw mesur maint ei
chyfraniad i'r Coleg, a theimlir
mai teilwng yw cadw ei henw
mewn cof mewn dull a fuasai'n
gymeradwy ganddi hi ei hun.

a

Penderfynwyd
felly
sefydlu
'Gwobr Goffa Miss C. Marion
Lloyd', i'w hennill yn flynyddol
gan y myfyriwr
sydd wedi
dang os teilyngdod arbennig naill
ai yn academaidd neu mewn
gwasanaeth
i gymdeithas
y
Coleg.
Felly rhoddir y cyfle hwn i
bawb sy'n cofio Miss Lloyd
gyfrannu tuag at y Gronfa hon.
Gwerthfawrogir
pob cyfraniad,
boed fach neu fawr.
Cadeirydd,
Beti Wyn Williams
Ysgrifennydd,
E. Wendy O. Davies (Miss)
Trysoryddion:
E. Gwyn Morris
Georgina M. Llewellyn (Mrs)

DVDD AGORED VR

URDD
Annwyl Olygydd,
Carwn i chwi roi sylw i'r canlynol
yn y rhifyn nesaf o'ch Papur Bro.

1. Cystadleuaeth
Porthmeirion 1981.

Penllanw

Cynhelir dydd agored yr Urdd
ym Mhorthmeirion
eleni ar
ddydd Sadwrn, Mai 2, a chynigir
gwobr
ariannol
i'r gangen
fuddugol mewn cystadleuaeth i
ddyfeisio
Stondin
neu gem
wreiddiol.
Bydd yn ofynnol
gosod y stondin i fyny ym
Mhorthmeirion
I'W beirniadu
rhwng 11-12 fel ei bod ar wettt: 0
hanner dydd ymlaen. Enwau I
law a disgrifiad o'r cynllun a
maint y stondin i'r Trefnydd
Stondinau,
Coetmor,
Penrhyndeudraeth, erbyn Ebrill
73.

MWY 0 GYFLE
I CHWARAE
SBONCEN
Cwblhawyd 4 ewrt sboneen
yehwanegol a adeiladwyd ar y
eyd gan y Brifysgol a Chyngor
Bwrdeisdref Arfon, ae maent ar
agor i'r eyhoedd erbyn hyn yng
N ghanolfan
Ch waraeon
y
Brifysgol, Ffordd Ffriddoedd,
Bangor. Golyga hyn fod 7 cwrt
sboncen yn awr ar gael i'r
rnyfyrwyr a'r cyhoedd. , Mae wal
.
gefn 0 wydr i un 0 r cyruau
newydd, - cyfleuster ardderehog
ar gyfer gwylwyr. Trefnwyd i
gynnal dwy gystadleuaeth enwog
yrn myd sboneen ym Mangor yn
ddiweddarach eleni a gobeithir
gallu
cynnal
llawer
0
gystadleuthau tebyg i'w dilyn.
Yn ogystal a'r cyrtiau sboneen,
mae llawer 0 gyfleusterau eraill y
Brifysgol ar agor i'r cyhoedd gan gynnwys cyrtiau badminton,
y sauna-solarium, cyrtiau tenis,
ystafell tenis bwrdd, ac ystafell
ymarfer corff aml-adnoddau.
Caiff tirnau ileol logi Meysydd
Chwarae y Brifysgol ar gyfer
cynnal gemau.
Gobeithir y bydd llawer yn
rnanteisio ar y cyfleusterau hyn.
Am wybodaeth
bellach
amdanynt, holer yn Swyddfa
Addysg Gorfforol,
Neuadd
Chwaraeon, C.P.G.C., Ffordd
Ffriddoedd, Bangor.

Ydyeh chi'n cael eich copi

0

2. Penllanw Porthmeirion
Dydd Agored
yr Urdd ym
Mhorthmeirion
dydd Sadwrn,
Mai
2. 7 J -15 A dloniant,
stondinau, chwaraeon a mwy.
Hefyd Dawns yn y Ganolfan
nos Sadwrn, Mai 9. Mwy 0
fanylion eto.
Yn ddiolchgar
am eich
cefnogaeth.
Yn gywir,
lola Jones
(Swyddog Datblygu)
Swyddfa'r Urdd,
Swyddfa A ddysg,
Dolgellau
Ffon: Do/gellau 423138

,....---------------1

RHODDION
Diolch i'r canlynol am eu rhoddion
tuag at gostau cynhyrchu'r Eco.
£1.00 - Mr Evie Roberts, 2 Rhes
Minafon,
llanberis;
Mrs Mary
Pritchard, Moulton, Norwich; Mr
Dafydd
Owen,
7 Orynhyfryd,
Penisarwaun; Mrs Williams, 11 Rhes
Fictoria, llanberis.
£1.50 - Cyfaill;
H.E. Davies,
Penybryn, Wern Uchaf, Rhuthun.
£2.00 - Mr a Mrs D.R. Jones, Bron
Myfyr, Dinorwig; Mr a Mrs J.E.
Thomas, Bwlch y Gwynt, Dinorwig;
Mr a Mrs C. lovell, 4 Oro Glyder, Nant
Peris; Mr a Mrs Morris, 4 Tai Marian,
Deiniolen; Mrs J. Lloyd Jones, Peris
View, llanberis.
£3.00 - Owen Jones, llangefni; Miss
lil Roberts (Maen GWYn, Dinorwig
gynt), Elm Bank, Ffordd Siliwen,
Bangor Uchaf.
£5.00 - Mr a Mrs Tecwyn Jones. Cae
Rhos, Llanrug.

yn rheolaidd?
15c bob mis
Ar gael yn
canlynol

y

•

sropau

E.A. Hughes, Deiniolen
Snowdon Stores, Llanrug
Siop 8apurau Newydd, Y
Maes, Caernarfon
Siop y Pentan a Siop Eric
Jones, Caernarfon
Llyfr

Arlunio

Sboncyn

-

SOc
20 tudalen
i'w Iliwio

0

gymeriadau

Teulu Jac Do - 25c
2 stori am deulu Ty Corn,
ac un am eu cefnder Shenan Do, sheriff dewraf
America
Hefyd
gem liwgar
tu
mewn!
Cofiwch am
Pyped Ilaw a thegan Jac
Do
Bathodynnau
a Chrys- T
Jac Do

diolch
i Mr Owen gan Mr
Jones-Evans a Mr T.W. Thomas.
UN NOS OlA LEUAD- Bydd Y bws a
drefnwyd i fynd i Theatr Gwynedd

nos lau, Mawrth 5, yn cychwyn 0
Dan-y-coed
am chwa rter wedi
chwech, yn mynd 0 amgylch y
pentref ae yn cychwyn yn brydlon o'r
Sgwfjr am chwarter I saith. Os nad
ydych yn bwriadu dod gyda'r bws, a
fuasech yn rhoddi gwybod i Mrs
Eirlys Pierce, os gwelwch yn dda.
LLONGYFARCHIADAU - i Eilir ac
Anwen
vVilliams,
3 Hh e s d at
Minftordd
ar enedigaeth
merch,
Bethan Eillr, chwaer i Catrin.
Dymunent ddiolch i'w perthnasau
a'u cyfeillion am lu 0 anrheglon a
ehardiau.
I Dafydd Arlon a Rhian, 3 Minffordd
ar enedlgaeth
mab, Meillr Rhys,
brawd i Sioned Mair.
Hefyd I Anthony
a Maureen
Niltiams, Antmor, Bryn Moelyn, ar
enediqaeth merch, chwaer i Dylan.
BEDYDDIO
- Yn Eglwys
Sant
Mihangel, brynhawn Sui, Chwefror 8
bedyddiwyd
dwy gyfnither;
Ruth
Ann, merch tach Eifion a Gwyneth
Evans, 18 Glanmoelyn, a Cheryl Ann,
merch fach Edwin a Janice Jones, 19
Bra Rhyddallt. Gwasanaethwyd gan
y Rheithor, y Parchedig D. Gwynfor
Nilliams.
Pnawn Sui, lonawr 25 yng Nghapel
Pontrhythallt a'r Gweinidog, y Parch
N.O.
Roberts
yn gweinydd,
bedyddiwyd
Gareth Owen, mab
byehan Norman a Carys Nyn Jones,
Clydfan, Capel Coch, Llangefni.
PRIODAS- Dydd Sadwrn, Chwefror7
priodwyd
Gareth N. Hughes a
Sharon
Jones
yng
Nghapel
Ebeneser, Deiniolen. Mae'r ddau yn
aelodau tfyddlon lawn o'r Selndorf.
'Roedd 'guard of honour', sef chwech
o aelodau'r Seindorl yn eu disgwyl y
tu allan i'r Capel.
NEvVYDDION Y SEINDORF - Ar
Chwefror 3 cymerwyd rhan rnewn
cyngerdd yn Theatr Seilo gan grwp
o'r Seindorl. Bydd y grwp yma yn
cynnal noson yn Hafan Elan ar
Fawrth 4. Daeth y Seindort
yn
wythfed alian 0 26 0 fandiau yn
Neuadd y Dref, Bolton ar Chwefror
15. Ein lIongyfarchian iddynt.
Nos Fercher, Mawrth 25 0 dan
nawdd y Seindarf cynhelir noson 0
Gawl a Chan yng nghwmnl Dafydd
Iwan yn yr Ysgol Gynradd am 7 o'r
gloch.
Nos lau, Mawrth 26 bydd Cyfarlod
Cyffredinol y Seindorl yn Ystafell y
Seindarl am 7 o'r gloch.
CYMDEITHAS LENYDDOL, CAPEL
MANR - Nos lau, lanawr 29 cafwyd
noson ddifyr ae addysgiadol a dan
ofal Mr Vernon Hughes, Llanberis.
Dangosodd
ffilmiau
ar waith yr
Awdurdod Owr. Llywydd y nason
oedd y Parch VII.O. Roberts
a
diolchwyd i Mr Hughes gan Mr J.
Nyn
Owen
a Mrs J. Parry,
Morannedd. Yr oedd y te yng ngofel
Miss Owen, 3 Hafan Elan a Mrs M
Pritchard, 4 Hafan Elan a Mrs D.
Jones, Tegerin.
"Fy Newis I", 0 dan Iywyddiaeth
Mrs Nancy Lovatt oedd cyfarlod
Chwefror 12. Rhoddodd Mrs Jean
DaVies, Plas Gwyn a Mr Arwel Jones,
Gwen y Nawr, ddetholiad o'u hoff
recardiau, gyda'u rhesymau am eu
dewisiad. Yr holwr oedd Mr Cledwyn
Nilliams, Ty'r Ysgol. Drolchwyd i
bawb gan Mrs lola Butler, Haddef yn
cael ei chefnogi gan Mrs Dora Jones,
Y Fedwen a Mrs Nancy Jones,
Madryn.
GIJVELLHAD BUAN - Anfonwn ein
cofion am well had buan i Mrs
Pritchard, Ty Newydd, Mrs Dixon,
Bryn Eden a Mr Tom Davies, Llys
Alaw sydd ar hyn 0 bryd yn yr ysbyty.
Da deall bod Euros lyn, Sycharth,
Bryn Moelyn, Mrs Mary Roberts,
Bedw Gwynion, Mrs Evelyn Parry,

Talybont, Gwen lJVilllams, Tanygaer
a Mrs Eirianwen Thomas, Bron y
Nant
wedi
dod
adref.
Ein
dvrnuruadau
am adf eria d buan
iddynt hwythau, ae hefyd i Olwen
iV1eredydd Jones, Gwen y Nawr ar 61
damwain. Gobeithio bvdd dy frarch
'In gwella'n gyflym, Olwen.
':LNB
BLODAU'R
GRUG - Ein
dymuniadau gorau am adferiad IIwyr
a buan i rat 0 aelodau'r Clwb sydd yn
wael ac mewn gwahanol ysbytai.
Cvnhelir
cyfarfod
ddydd
lau,
Mawrth 12.
Y GOBEITHLU - Cynhaliwyd
tn
chyfarfod,
a deeh reu wyd trwy
ddefosiwn gan Nia Lewis, Dwyfor,
Nendy Morris, Clydfan, Sian Jones,
60 Glanffynnan,
Lowri Angharad
Roberts, Bedw Gwymon. Ceryl Mair
Roberts, Elan Nen a Bethan Lloyd
Roberts, Meifod. Cymerwyd
rhan
mewn canu ae adrodd gan nifer fawr
o'r plant. Dangoswyd
ffilmiau
a
neges o'r Beibl ynddynt gan Mrs N
Roberts, Annedd VIIen, gyda Mr John
Nilliams, Gweledfa yn cynarthwyo.
Mrs Mair Jones, Ogwen oedd yn
cyfeilio yn y cyfarfodydd
CANOLFAN
HAFAN
ELAN
Mwynhawyd
noson
ddifyr
yng
nqhwrnm Parti Mr Huxley Thomas,
Llanberls.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAIJVR- Nos lau, Chwefror 5, cafwyd
Noson Goffi.
Dechreuwyd
trwy
ddefosiwn
gan Mrs N. Robens,
Annedd Wen. Anfonwyd cofion at
chwiorydd oedd yn wael gartref ac
mewn ysbyty. Dlolchwyd am roddion
a dderbyniwyd. Gwnaed trefniadau
ar gyfer Cyfarlod Gweddi Chwlorydd
y Byd a gynhelrr ar Fawrth 6 yng
Nghapel Tan-y-coed. Cyflwynodd y
Trysorydd y fantolen am y flwyddyn
a hysbysodd y lIywydd fod Mrs Jones
yn dymuno cael ei rhyddhau o'i
swydd
ar 61 wyth
mlynedd
0
wasanaeth gwerthfawr. Diolchodd y
lIywydd i Mrs Jones, Ogwen am ei
gwasanaeth ac hefyd I Mrs Thomas,
Gerallt, yr ysgrifenyddes. Etholwyd
Mrs Dorothy Jones, Tegerin yn
Drysorydd newydd, a dymunwyd yn
dda iddl yn y gwaith. Cyflwynwyd
rhodd i Drysorydd y Capel 0 Gronfa'r
Chwiorydd. Rhoddwyd y cofti gan
Mrs Evans, Lloc a Mrs Owen,
Glasgoed. Bydd y Nason Gotfi nesat,
ar Fawrth 12 am seith o'r gloch.
CYFARFOD MISOl, ARFON - Dydd
Gwener,
lonawr
23 ymwelodd
Henaduriaeth Arlon a'r Capel Mawr a
chafwyd cyfarfod bendithiol iawn.
Cyflwynodd y Llywydd, Mr D. Glynne
Owen, Pontrhythallt
y Gadair i'w
olynydd y Parch D. Lloyd Williams,
Bangor Y Siaradwr Gwadd oedd Mr
Oafydd Wigley, A.S. Rhoddodd Mr
Wigley anerchiad byw ae amserol ar
y testun, 'Cenadwri'r Eglwys mewn
Cyfnod 0 Ddrrwasgiad'
Croesawyd
yr Henaduriaeth yn gynnes ac yn
anrhydeddus iawn gan ehwiorydd yr
eglwys. Mrs N. Lovan. Brwynog oedd
y cyfeilydd.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL - Nos
Fawrth, Chwefror 17 bu'r Mri leuan
Owen a Glyn Jones, yn dangos
lIuniau o'r golygfeydd a wehr wrth
deithlo ar y tren bach 0 Borthmadog i
Tanygrislau.
Maent i'w 1I0ngyfarch yn fawr am
raglen
yn cynnwys
Iluniau
ardderchog.
Llywydd y noson oedd Mr Emrys
Owen a thalwyd y diolchiadau gan
Mrs Williams, Bod Fair a'r Parch W.O.
Roberts.
Nos Fawrth, Chwefror 3, daeth Mr
Alwyn
Owen, Porthaethwy,
sy'n
ddarlithydd yng Ngholeg y Brifysgol
Bangor i roi sgwrs ae eglurhad ar Fyd
y Meieroprosesor.
Llywyddwyd yn deheuig iawn gan
Mrs M. Lloyd Williams, a thalwyd

G.

TOMBOLA- CynhelirTombola 0 dan
nawdd Undeb y Mamau, er budd
Pland Dan Anfantais Meddylfol yn yr
Ysgol Gynradd ar nos lau, Ebrill 30
am 7 o'r gloch.
UNDEB Y MAMAU - Cynhaliwyd
Cyfarlod 0 Undeb y Mamau yn y
Rheithordy
prvd y cymerwyd
y
gwasanaeth
aq or ia d o l gan y
Rheithor. Mrs Williams, Y Rheithordy
oedd yn Ilywyddu dros y cyfarfod
busnes. Y siaradwr gwadd oedd Mrs
J.E. Watkins, Cwm-y-glo a rhoes
sgwrs diddorol ar wyliau a dreuliodd
yn Sbaen aGog
ledd Affrrc a.
Dangosodd nifer 0 sleidiau lIiwgar o'r
daith. Diolchwyd Iddt gan nifer o'r
aelodau Y westwraig aedd Mrs D.
Pierce, Glan'rafon a diolchwvd Iddi
hithau
gan nifer
o 'r aelodau.
Diweddwvd y cyfarlod drwy weddi.
MYNVVENT SANT MIHANGEL Mewn cyfarlod o'r Cyngor Plwyfol
Eglwysig,
penderfynwyd
gwneud
apel am gyfraniadau tuag at Gronfa'r
Fynwent, a byddwn yn ddiolchgar
am bob rhodd boed fawr neu fach.
Penderfynwyd
hefyd hysbysu am
rywun i dorri'r gwair a thacluso'r
fynwent. Diolchwn am y rhoddron
canlynol: Emyr Jones. Hafan Elan:
U; Dr-enw. £2.
LLONGYFARCH - Ein tlonqvfarchlon
i John Wyn Griffiths, Tan y Fron ar
fad
yn Ilwyddtannus
mewn
arholiadau
ynglyn
a'i waith fel
argraffwr Ymlaen y bo'r nod
CYDYMDEIMLNN
- A Mr Elfed
Roberts a'r teulu, 24 Glanffynnon, yn
eu profedlgaeth 0 golli tad Elfed.
DIOLCH - Dymuna Mrs E WhiteSide
Thomas, Dolwar, ddiolch I Brifathro,
Athrawon, Plant a Staff y Gegin,
Ysgol Gynradd
Llanrug
am yr
anrhegion a'r dymuniadau da ar ei

hymddeoliad.
MERCHED Y I/VAWR - Nos Fercher,
Chwefror 10,0 dan Iywyddiaeth Miss
Phyllis Ellis, eynhallwyd cyfarlod 0
Gangen Llnarug a Ferched y Wawr,
yn yr Ysgol Gynradd.
Y gwr gwadd oedd John Ogwen.
Braint a mwvnhad oedd cael y eyfle i
wrando ar yr actor dawnus hwn yn
rhoi cipolwg inni ar er brofiadau fel
actor, ac fel sylwedydd.
Cyflwynodd
John Ogwen inru
rannau 0 nofel enwog Caradog
Prichard 'Un Nos Ola Leuad' Hefyd
cawsam ganddo beth 0 gefndir y
nofel, cvfraruad 0 werth arbennig ini
fel cangen a ninnau yn edrych
ymlaen at weld addasiad IIwyfan
John Ogwen o'r nofel yn Theatr
Gwynedd. Mawrth 5, a John Ogwen
ei hun yn chwarae rhan y pn!
gymerrad.
Diolchwyd i'r gwr gwadd gan Mrs
Ann Evans, (cyd-ddisgybl ag ef yn
Ysgol Bethesda) a Mrs Ann Llwyd
Jones
Anfonwyd cvfarchion y gangen i
Mrs Jennie Rees Hughes a Mrs Mary
Roberts, y ddwy yn yr ysbyty.
Llongyfarchwyd Mrs Rhian Jones,
Ystad Minffordd
a'i phr io d ar
enedigaeth eu rnab, Meilir.
Croesawyd Mrs Lovatt yn 61 0
Ganada a llonqvfarchwvd
hi ar
enedigaelh Shaun William i'w merch
yng Nghanada.
Rhoddwyd y te gan Mrs Joan
Griffith, Mrs lola Humphreys, Mrs
Nan Jones, Mrs Megan Owen. a Mrs
Owen. Glasdy Diolchwyd iddynt gan
Mrs Myfi Roberts
Bydd y cyfarlod nesato'r gangen ar
Fawrth 10, pryd yr ymunir
ni gan
gangen Bethel 0 Ferehed y Nawr.
Enillydd y raffl oedd Mrs Lovatt.
FAN SGLODION A PHYSGOD - Bydd
y fan yn y pent ref bob dydd Mawrth 0
6 o'r gloch ymlaen.

Gareth W. Hughes a Sharon Jones ar 61eu prlodas yn ddiweddar
hanes yng ngholofn Llanrug.

PENCAMPWYR

a

Gweler yr

DARTIAU HAFAN ELAN

Mr Elwyn Jones (chwith) oedd enillydd pencampwriaeth ddartiau Hafan Elan
yn ddiweddar. Oerbyniodd el darian odd; wrth Mr Emrys Owen (canol) trefnydd yr ornest ar 61curo Mr CeCil Williams (de) yn y rownd derfynol. (Rhoddwyd y darian i'r Ganolfan gan wr busnes Ileol.'
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DIOLCH - Dymuna Mr Evie Roberts, 2
Rhes Minafon ddiolch 0 galan I

berthnasau, cyfeillian ac yn arbennig
i'r cydmagion am y nlfer 0 gardiau a
phob
math
a anrhegian
a
dderbyniodd yn ystod ei arhosiad yn
Ysbyty M6n ac Arlan, Bangor
RAS
DRANS
GNLAD
Llonqvfarchtadau i'r canlynol ar eu
ltwvddiant yn y ras draws gwlad a
gynhaliwyd
ym Mangor
ddydd
Gwener Chwefror
13 - Dan 13
genet hod. 2il
Petula
Nilliams
Bechgyn, 7ed. Darren Roberts Dan
15: lat. Melanie Sellar. 2 Carol
Prydderch
llongyfarchiadau
hefyd i Melanie
Sellars am ddod yn 3ydd mewn ras
Draws gwlad dan 15 oed ddydd Sui,
Chwefror 15 yng Nghei Connah. ac
hefyd i Paul a Jason Roberts am ddod
yn 6ed a 7ed 0 dan 13 yn yr un lie.
Daliwch ati blant, rydych yn dod it
chlod i'ch ysgol a'ch pentref.
PJVYLLGOR Y GANOlFAN IECHYDDymuna'r pwyllgor uchod ddiolch i
deulu'r
diweddar
Nliliam
Evans,
Pen-v-Bwlch. am y rhodd haelionus 0
£105 00 a dderbyniasant
er eof
annwyl amdano.
PLAID CYMRU - Nos lau, lonawr 15
cafwyd Nason Goffi yr. y Ganolfan
Croesawyd
Mr Aled Gruttydd.
trefnydd newydd Etholaeth Arfon, i r
cyfarfod.
Trafodwyd
gwellhgareddau'r
misoedd
sv'n
dilyn. Cynheflr Cinio Blynyddol Gwyl
Ddewi yng ngwesty Bron Eryri ar nos
Sadwrn, Chwefror 28 am 7.30. Pns y
tocynnau fydd £5 50, gan gynnwys
adloniant, a byddant ar werth gan
Ann Pritchard a Bert Parry.
Ar Fawrth
12 cynhellr
Ffair
Nanwyn yn y Ganoltan Tellr hanner
yr elw luag at Ysgol Pendalar a'r
gweddill
tuag at gostau IIeol y
gangen
Derbynnir
rhoddion
yn
ddiolchgar gan Ann Pritchard, Bert
Parry ae aelodau r pwyllgor. Agonr y
noson gan Mrs Catherine Jones.
prifathrawes Ysgol Pendalar
CLNB
Mt:THEDIG
ERYRI
Cynhalrwyd cyfarfod o'r uchod dan
Iywyddiaeth
Matron
Annie May
Jones ae i'w chynorthwyo 'roedd Mr
Oswyn Rees, Caernarfon, Mrs Babbs,
Mrs Griffith Owen a Mrs Helen
Roberts Cyfeiriwyd at amryw o'r
aelodau sydd yn cwyno ae yn methu
gadael
au cartrefi.
Dymunwyd
adfenad Ilwyr yn fua n iawn iddynt 011
Penodwyd
Mrs Nellie
VVilliams,
'Baladeulyn',
Stryd
Newton
yn
ysgnfennydd a Mr lorwerth Jones,
Maes Elltan yn drysorydd am 1981.
Y SGO NTIAID - Bu dog
sgowtiau
Llanbcns yn gwersylla ger Aber yng
nghwmnl
sgowtiau
0 Fangor.
Cawsant amser prysur, ond er hynny
difyr dros ben. Dyma'r tro cyntaf
Iddynt fod yn gwersylla, ae er bod y
tywydd yn go arw cawsant amser
bythgofiadwy, a phob un ohonynt yn
dyheu am yr haf pryd y bydd yn
bosibl trefnu rhywbeth tebyg eto
UNDEB Y MAMAU - Ar ddechrau'r
mis cyfarlu aelodau Sant Peris a Sant
Padarn 0 Undeb y Mamau dan
Iywyddiaeth y Canon Alun Jones
Cafwyd
cytarfod
dltyr
pryd y
dangoswyd ffilmlau gan y Canon
Alun
Jones
a weithgareddau'r
Nadolig - 'Y Pasiant Nadolig' - a'r
'Parti Nadoflg. Trefnwyd rhan o'r
prynhawn
i gynnal
y PwyJlgor
Blynyddol
Ail-etholwyd
y
swyddogion am 1981 - a diolehwyd
Iddynt gan MISS Catherine Gillespie
am eu ffyddlondeb cyson yn ystod y
flwyddyn a aeth heibio a dymunodd
Iddynt bob IIwyddiant i'r dyfodol.
CYNGERDD - Cynhaliwyd cyngerdd
eithriadol 0 lewyrchus un nos Sui yng
Nghapel Coch a'r elw at y Gronta Leol
'Ymehwil yr lau ar Blant'. Y IIywydd

°

4

oedd y Parch john Hugh Hughes ac
arwernlwvd y noson gan Stewart
Jones. Cymerwyd rhan yn y rhaglen
gan Hogiau'r
Nyddta,
Trebor
Edwards,
Rosalind
a Myrddin,
Seindorf
Anan Llanbens, Rhian
Owen a Pharti Genethod Llanberis.
YR YSGOL FEITHRIN - Dal i geisio
codi arian mae rhleni plant yr Ysgol
Feithrin - ae maent yn dra diolchqar i
bawb am eu cefnogaeth. Trefnwyd
Bingo dan arweiniad
Mr VViliiam
Roberts, a'r erullwvr oedd 1. Mrs Vera
Newton, 2. Pete MBZ, 3. Mrs Bolton,
Nant Peris, 4. Mrs Sadre Humpherys;
3. Mrs Nellie Morns; 6. Mrs Nan
Griffiths.
Dymuna Mrs Eiddwen Thomas. yr
ysgritennydd, ddiolch I bawb am eu
presenoldeb, ac i'r cyfeillion hynny a
roddodd y gwobrau ac i Mr tN.
Roberts am el gytraniad gwerthfawr.

Plant y Dosberth tue'r Nado/ig. Nid
yw'n rhy hwyri ddangos y plantas yn
mwvnheu eu hunem gyda Santa.
CLNB
YR HENOED - Fel pob
blwyddyn bydd Pwyllgor Clwb yr
Henaed yn trefnu ar gyfer dathlu
3wyl
Ddewi, ae yn y pwyllgor
diwethaf cafwyd gwybodaeth gan yr
ysgrifennydd, MISSAnnie Jones, fod
Gwesty'r Retoria yn barod jawn fel
arter i groesawu'r aelodau i giniawa
ar bnawn dydd lau, Mawrth 5, a
dlsgwylir
i'r aelodau
sydd yn
awyddus i fynd. roddi eu henwau i'r
aelod o'r pwyllgor sydd yn gofalu am
eu rhan hwy o'r ardal, neu j'r
ysgrifennydd
Yn y pwyllgor
cyfeiriwyd
at
ymddlswyddiad
Mrs Roberts,
Llanrug o'r pwyllgor. Mae ei phriod
sy'n Arolygydd yr Heddlu wedi ei
symud i Dowyn ac mae'n rhaid
cartrefu yno Dywedodd Mrs Roberts
yn el lIythyr gymaint yr oedd wedi
mwynhau cydweithio a'; chyfeillion
ar y pwyllgor a'r pleser dibendraw a
gafodd 0 geisio rhoi rhyw ychydlg
fwyniant i'r henoed. Cyteiriodd y
lIywydd. Mrs M. Bryn Hughes at
ffyddlondeb
a gwelthgarwch
Mrs
Roberts hyd yn oed pan symudodd j
fyw i Llan~u9. 8ydd coiled fawr i'r
pwyllgor
ar ei hymadawiad
and
dymunlr Iddi hi a'i theulu bach bob
bendith a dedwyddwch yn ei chartref
newydd yn Nhywyn.
Cyfeiriodd y lIywydd hefyd at y
rhoddion
a dderbyniwyd
yn
ddiweddar
Cyflwynwyd
siec
sylweddol iawn i'r clwb gan Mrs
Marian Roberts, sIr Fan, nlth y
ddiweddar
Mrs Rosie Hughes,
Llainwen Isaf, fel gwerthfawroglad
o'r pleser a gafodd 91 modryb yn y
clwb Hefyd derbyniwyd
slec gan
bwyllgor
y
Gymuned
at
weithgareddau'r clwb.
PRIODAS - Ar lonawr 10 priodwyd
Robert,
mab Mrs IIVilliams
a'r
diweddar Robert Williams, 11 Rhes
Victoria, a Ruth, merch Mr a Mrs
Morgan Jones, 19 Stryd Garnon,
Caernarlon, yn Eglwys y Santes Fair,
Caernarlon
Bydd y par Ifane yn
ymgartre(u yn 24 Caeau Bach, Stad
Hendre, Caernarfon.
Bydd called fawr i ardal Llanberts 0
golll Robert. Mae wedi bod mor
ffyddlon i'w fam er colli el dad, ac
wed I ymddiddori yn yr achos yng
Nghapel Coch yn ddiwyd a ffyddlon

dros y blynyddoedd. 'Roedd yn uchel
el barch gan bawb.
Dymunir iddo ef a'i briod bob
bendith a dedwyddwch yn eu bywyd
priodasol.
DIOLCH - Dymuna Elwyn a Helen 0
Brampton (gynt 0 Rock Terrace),
ddiolch i'r teulu a'u ffrlndiau all, am y
llu cardiau a'r anrheglon a gawsant ar
enedigaeth eu mab bach, Dylan.
Hefyd, dymuna Mrs R Williams, 11
Rhes Flctoria, ddiolch am yr holl
ddymuniadau
da, y cardrau,
yr
anrhegion a'r cyfarchion caredig ar
achlysur priodas ei mab, Robart.
Dymuna Mrs J. Lloyd Jones. Pens
View
d d i o l c h am
yr
holl
ddymuniadau
da a'r anrheqion a
dderbyniodd tra'r oedd yn vs ysbyty
ym Mangor yn ddiweddar.
GARTRE - Pleserus
iawn
yw
croesawu
cyfeillion
gartre wedi
vsba.d yn yr ysbyty. Yn ystod y mis
dychwelodd y rhai a ganlyn gartre 0
wahanol ysbytai ae y maent yn
gwella yn foddhaol: Mrs Betty Parry,
Glan-y-don; Mr Dafydd Roberts, Swn
y Gwynt, Mrs Meiriona Rowlands,
Stryd Siarlot: Mrs Hettie Hughes,
Stryd Siarlot,
Mrs Garlside,
Y
Fferyllydd. y Stryd Fawr; Mrs Arthur
Roberts, Gwyndy, 061 Eilian; Mrs
Edith
Hughes,
'Cadfan',
Stryd
Goodman.
YN YR YSBYTY - IIVedi el symud o'r
ysbyty ym Mangor, i ysbyty Eryri,
Caernarfon, mae Mrs Parry-DaVIes,
Pen y Graig.
Yn Ysbyty Gobowen, yn derbyn
trlniaeth IIawfeddygol
mae Janet,
merch Mr a Mrs Hughes, 'Beech
Bank'
Yn yr ysbyty yn Ninbych mae Miss
Hughes, Stryd Tomos.
Dymunlr iddynt adferiad IIwyr yn
tuan iawn
MARvV - Yn el chartref, 061 Eilian, bu
farw Mrs Mary Thomas. Bu yn fregus
ei hiechyd ers amser maith Roedd yn
gymeriad hynod 0 dawel a charedig,
ae wedi ei gan; a'i magu yn yr ardal
Cydymdeimlir a'i mab a'i merch, y
teulu
a'r lIu cyfeillion
yn eu
profedigaeth
CYMDEITHAS lENYDDOL
CAPELl
LLANBERIS - Chwefror 2, cawsom
gWls dlddorol iawn gan Mrs Dilys
Baylis. a phawb a fentrodd allan, ar
noson mor ofnadwy, wedi dysgu
lIawer oddi wrth y cwestiynau a
ofynnwyd.
Chwefror
16, cafwyd
cinio
ardderchob yng Ngwesty Bron Eryri i

gloi'r tymor. Drolch yn fawr I'r Parch
M.W. Robinson, BD. Mr Hugh R.
Jones a Mr Irlon Ellis am ofalu am yr
adloniant ar 61 y cinio.
SEFY.DLfAD Y MERCHED - Yn ein
cyfarlod mis lonawr cawsom gwmni
y Dr Llyr Gruffydd, Goruchwyliwr
Oriel Eryri, ae ar 61dangos ychydlg 0
luniau yn dangos effaith Oes yr IA ar
ein hamgylchedd, cawsom ddarlun
elir iawn 0 bwrpas yr Oriel, ac o'r
gwelthgareddau
fydd yn mynd
ymlaen yna. Y mae yn amlwg y bydd
yr Oriel 0 fudd mawr i'r ardal, ac yn
arbenniq I fyfyrwyr a phlant ysgol.
MAR vVOLAETH - Yn dawel yn ei
gwsg, ar Chwefror 14 bu farw Mr
Oakley Jones, 6 Stryd yr VVyddfa.
Roedd yn 85 oed ac wedi gofalu yn
dyner iawn am ei bnod oedd yn wael
ei hiechvd ers amser maith. Yn wir,
roedd ei briod yn dibynnu yn gyfan
gwbl arno i'w chynorthwyo i godl o'j
gwely, i'w dilladu, a'i helpu i fwyta a'i
symud drwy'r dydd. Claddwyd el
weddrllion ym mynwent Nant Pens
ar Chwefror 17 gyda'r Parch Alun
Jones yn gwasanaethu.
LLONGYFARCHIADAU
- Estynnir
Ilonqvfarchladau I Mr a Mrs Dafydd
Roberts, Arlryn, ar fod yn narn a thaid
unwaith eta. Ganwyd merdh fach,
Meleri, I Nerys.
CYDYMDEIMlAD
- Deallwn bod
Hugh R. Jones, Bryn Pall', Stryd Fawr
wedi coth ei frawd a fu yn derbyn
triniaeth yn Ysbyty Glan Clwyd am rai
wythnosau.
Estynnir
y
cvdvrndermtad dwysaf iddo yn ei
brofeidgaeth.
DIOLCH - Dymuna Matron, staff a
thrigolion Plas Pen Gwaith ddiolch 0
galon i Mrs Vyrnwy Jones a phawb a
gyfrannodd er budd y cartref er cot
am Dr Vyrnwy Jones.
.
FAN SGLDION A PHYSGOD - Byd(fy
fan yn y pentref bob dydd Mercher 0
5 a'r gloch hyd 7 o'r gloch; ac 09 o'r
gloch hyd 11 o'r gloch.
PLAID CYMRU - Nos lau, Mawrth 12,
cynhelir Ffair Wanwyn yn y Ganolfan
am 7.30 p.m. Eleni, rhennlr yr elw
rhwng Ysgol Pendalar, Caernarfon, a
chostau'r gangen leal. Agorir y ffair
gan
Mrs
Catherine
Jones,
Prifathrawes
Ysgol
Pendalar.
Derbynnir rhoddion a nwyddau yn
ddiolchgar gan Mrs Ann Pritchard,
Madryn. Croeso cynnes i bawb.

POSAU DYFRIN Y DE WIN
Acrh dau ffrind am dro i fyny'r
Wyddfa. Roedd ganddynr lond tun 0
sudd oren, un cy'pan ac un mwg.
Roedd peint 0 sudd oren yo y tun, ac
yr ocdd h\·,nn,·,,'n Uawn j'r ymyl. Yn
anffodus, nJ \vyddai'r un o'r ddau
[amt 0 sudd a ddaliai'r c\vpan a'r
m\vg. Sut y gallodd y ddau ffrin
rannu'r sudd oren reI bod y ddau yn
cael hanner peint 0 sudd oren yr un?

45 Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon: PADARN 278
Pryd gorau'r fro.

TRADDODIAD
A CHOEL
gan
'Yr Hen Dderwydd'
Mae cyfnod y Grawys yn
cynnwys
nifer 0 Suliau a
thraddodiadau arbennig ynglyn a
hwy. Mae'r pedwerydd SuI cyn y
Pasg yn cael ei alw'n Gymraeg'Sui y Meibion' ond 'Sui y
Mamau' yn Lloegr (sef" Mother's
Day'). Dyma, yn 01 traddodiad y
SuI pan fyddai gweision a
phrentisiaid
yn anrhegu
eu
mamau. Y chydig 0 gyfeiriadau
sydd at y traddodiad hwn yng
Nghymru - gan mwyaf yng
Ngwent ac ar y gororau'n y de.
Mae dau enw ar y pumed SuI
yn y Grawys: 'SuI y Pys' a 'SuI y
Gwrychon';
y ddau enw'n
cyfeirio at fwyd oedd yn rhan
annatod 0 fwydlen pawb yn ystod
y Grawys. Awgrymwyd mai pys
oedd gwrychon hefyd; pys "vern
eu socian dros nos mewn dwr,
llefrith neu win, ac yna eu berwi
a'u bwyta. Credai llawer o'r 'hen
bobl' ei bod yn anlwcus bwyta
pys cyn y Grawys.
'SuI y Blodau' yw'r SuI cyn y
Pasg wrth gwrs, a dyma'r adcg
pan gaiff
y beddau'n
y
mynwentydd
eu haddurno a
blodau. Para toad ar gyfer g\vyl
Basg yr Atgyfodiad yw hyn wrth
gwrs, er bod rhai gwyliau eraill
yn cael eu cysylltu a rhoi blodau
ar feddau; yn fwyaf arbennig SuI
y Pasg ei hun a'r Sulgwyn.
Gwyliau eraill sy'n cael eu
dathlu, neu sy'n gysylltiedig a
mis Mawrth yw 'Gwyl Ddewi',
wrth gwrs ar Fawrth 1 - gWyl
bwysig i Gymry oddi cartref yn
hytrach nag yma yng Nghymru
mae'n debyg; er bod llawer 0
giniawa ar ddechrau Mawrth i
'gofio' am Ddewi. 'Gwnewch y
pethau bychain' oedd cyngor
Dewi a buddiol fyddai cofio
hynny heddiw.
Ar Fawrth 12 mae'r Saeson yn
dathlu Gwyl Gregory a ddaeth a
Ch r is t n o g a e t h
i'r
Eingl-Sacsoniaid
yn 61 pob
hanes. Er mai yn Lladin yr
ysgrifennodd Gregory, cafodd
llawer o'i weithiau eu cyfieithu i'r
Sacsoneg gan y Brenin Alfred.
Daw 'Dydd Gwyl Sant Padrig'
ar Fawrth
17 i gofio am
nawddsant
Iwerddon , Mae'r
feillionen samrog yn cael ei
chysylltn a'r sant hwn. Y goel 'f"fod Padrig wedi defnyddio'r
planhigyn i egluro'r Drindod gan fod tair deiJen i'r samrog.
I ddiweddu'r mis daw 'GWyl
Fair' ar Fawrth 25. Dyma'n
draddodiadol
y dydd
yr
ymddangosodd yr angel i Fair
Forwyn i'w hysbysu rnai hi oedd i
roi genedigaeth i Fab a ddeuai'n
Warcdwr y Byd. Dyma ddydd a
oedd hefyd yo nodi diwedd
chwarter cyntaf y calendr a
byddai llawer 0 gontractau
cyfreithiol yn cael eu harwyddo
ar y dydd hwn.

PRIS CINIO VSGOL I GODIOND VSTYRIAETH ARBENNIG I'R ANGHENUS
Mewn cyd-gyfarfod
0
Bwyllgor Polisi ac Adnoddau
a Phwyllgor Cyllid Cyngor Sir
Gwynedd,
cytunwyd
i
argymell codi pris cinio ysgol
i SOc 0 tis Medi 1981.
Eglurodd y Cadeirydd, y
Cynghorydd
Tom Jones,
llanuwchllyn,
mai polisi'r
Cyngor oedd cyfyngu prydau
am ddim yn unig i blant 0
deuluoedd sy'n derbyn un ai
Budd-del Atodol neu Atodiad
Incwm Teuluol.
Pwysleisiodd y Cynghorydd
Mrs Betty Williams, Is-gadeirydd

y Pwyllgor
Gwasanaethau
Cymdeithasol, fodd bynnag, fod
y Cyngor Sir eisoes wedi rhoi
£5,000 o'r neilltu er mwyn rhoi
cinio rhad i blant 0 deuluoedd na
ddaw i mewn i'r ddau gategori
uchod, ond sydd er hynny angen
help i dalu am brydau ysgol i'w
plant.
Meddai'r
Cyfarwyddwr
Addysg, Mr Teewyn Ellis, "Mae
Cyngor Sir yn ymwybodol bod
rhai teuluoedd yn eaeleu dal yn y
trap tlodi ae o'r herwydd mewn
angen. 'Rydym yn fodlon rhoi
ystyriaeth arbennig i achosion
o'r math. Anfonwyd eisoes at

bob rhiant yn y sir i egluro hyn.
"Dylai unrhyw deulu sydd
angen help gysylltu yn y lie
cyntaf a'r Swyddfa Addysg
Ranbarthol
yn Llangefni,
Llandudno,
Caernarfon
a
Doigellau.
Rhif Swyddfa
Caernarfon yw 4121.
"Gellir ychwanegu fod yr
Awdurdod Addysg yn barod
hefyd i ystyried rhoi help i blant
uwehradd tuag at brynu gwisg
ysgol yn ogystal a rhoi grant
cynhaliaeth
i blant
yn y
Chweched Oosbarth. Lie bo'r
rheinl am wneud cais, cysyllter
eto a'r Swyddfa Ranbarthol.

Eisteddfod Genedlaethol Frenhinol Cymru

aid

n a'i h ffiniau

1-8 AWST 1981

DYMA'R NEWYDDION
400 0 Stiwardiaid
Mae angen 4000 wirfoddolwyr yn enwedrq pobl Ieol i stiwardro yn
ystod yr Eisteddfod
Gellir cael ffurflenrn 0 Swyddfa'r Eisteddfod.
Galw'r Carafanwvr
Ovta: pawb sydd am garafanio yn ystod yr Eisteddfod anfon i'r
Swyddfa am y ffurflenni cais

DYDDIADAU CAU
Ebrill 1, 1981
Pob cvfansoddrad yn Adrannau Llenyddiaeth, Drama, Cerdd etc.. i
fod yn lIaw'r Trefnydd oni nodir yn wahanol am gystadlaethau
arbennig.
Ebril11 0, 1981
Enwebiadau ar gyfer Medal Aur Pensaerniaeth ae vmqeisiadau
Arddangosfa Pensaerniaeth I fod yn llaw'r Trefnydd.
Ebrill 24, 1981
Ffurflenni Adran Celfyddyd a Chrefft
Pwyllgor Celfyddyd a Ch refft.

I

fod yn llaw'r Ysgrifennydd

Codwch V ffan
Os am wybodaeth bellach, bydd merched y Swyddfa yn barod r'ch
helpu. Hefyd, mae'r Ysgrifennydd Tocynnau yn barod i'ch
cyfarfod ar ddydd Sadwrn neu ddydd Sui os oes angen.

Cofiwch ..... TOCYN WYTH NOS Dosbarth Cyntaf ... ,. dim ond
£35 am wythnos lawn 0 adloniant.

Manylion pellach oddi wrth
Osian Wyn Jones, Trefnydd,
Swyddfa'r Eisteddfod, Heal y Dol"
MACHYNLLETH, PowysSY20 18R
Teliffon Machynlleth (0654) 2801
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06190 0 CHWECHI
TUDALEN I'R
NAW DEG! PLANT: HEN AC

Sylwch fod y teitl yn aros yr un
fath hyd yn oed ar ei ben i lawr!
O'R GORLLEvVIN GWYLL T
Baner enwog iawn yn banes America

baner wedi ei haddasu 0 faner
,\iCI.:SICO. Ei henw y\\' Bancr yr
Alamo. Hen gaer gcnhadol gan y
Sbacnwyr oedd Alamo yn ages i San
Antonio, Texas. Yrna, bu brwydr
enwog rhwng Texas a Mccsico yn y
yl),'
•

rbyfel 1835-36.
Tiriogaeth Sbaen oedd Texas, ond
pan ddaeth Mecsico yn annibynnul.
hawliodd Texas fel rhan o'r wlad
newydd. Arweinydd crculon oedd
Antonio Lopez de Santa Anna ac nid
oedd pub! Texas yn fodlon iawn iddo
fod yn rheolwr yn enwcdig ar ()Ilddll

dorri cytundtb l824. Acth p~thau
mor ddrwg ncs i ryfel dorn allan vn
1835. Aeih pobl Texas i ofyn
cyrnorth gan America, a dacth llawer
tua'r de i'w helpu. Ymhlith y 180 (]
ddv nion a oedd vn ceisio arnddiffyn
caer yr Alamo, 'rocdd Davv Crockett
a Jim Bowie. 'Roedd 4,0000 Iilwyr
.t\.iCCS1C() vn vmosod arn vnt
Yn ys(od y cvrch, gwnacth y
Texans Ianer iddynr cu hunain - un
dcbvg iawn i fancr Mecsico. 'Roedel
tri lliw ar \' Iancr - gwyrdd yn

IFANC
Gan
DYFRIN

V DEWIN
CYSTADlEUAETH
V MIS
Pwy oedd y eyntaf i gael ei ladd
mewn damwain rheilffordd?
Atebton i Dyfrin y Dewm, Gwasg
Gwynedd, Caernarfon erbyn
Mawrth
1981, Gwobr £1.00

TYWOD
AMSER
Mae'n siwr eich bod i gyd wedi
gweld un o'r rhain o'r blaen -un
ai i fesur amser, neu fel arfer i
fesur amser berwi wy. Dnd
mewn eglwys yn Eltham, Swydd
Gaint mae un o'r rhain ar y
pulpud i fesur amseriad
y
bregeth - sef hanner awr. 'Does
neb heddiw yn hoffi pregeth 0
hanner awr, ond ers talwm iawn,
'doedd
neb yn poeni fawr
oherwydd byddai lIawer o'r
gynulleidfa yn mynd i gysgu'n
ystod y breqeth.
Ateb i Gystadleuaeth
mis
Chwefror: Ystyr y gair SCUBA
yw 'Self Contained Underwater
Breathing Apparatus'.

PWY YW JAC-DO?

'DOEDD NEB WEDI ANFON
YR ATEB CYWIR I MEWN
MAE'R WOBR I'W HENNILL Y
MIS HWN.

LLUNIAU I'W LLIWIO

cynrychicli
cynrcyhioli

gobait h , gwvn vn
heddwch a choch 1
gynrychioli undeb, ond yn lle crvr a
neidr Mccsico -vn v. canol, rhoddodd
y Texans y dyddiad 1824 yn Iawr

arni.
Dyrna ddyddiadu
evtundeb gan Santa Anna.

,

torrr'r

Am 12 niw rnod daliodd y 180 eu
gafael yn y gacr , end o'r diwedd , y
4,000 o Fecsico a orfu. "Cofiwch yr
Alamo" oedd blocdd rvfcl
•
•v Texans
craill wrth ddial ar y Mccsicans vn eu
buddugoliaeth yn 1836.
Heddiw , mae baner yr Alamo yn
chwifio uwchben yr hen gaer i gofio

Llyr Jones, 9 Trem Eilian, Brvnrefail,
gyda'j degan Jac 00. Mae Llyr a'i
chwaer fach, Esyllt, yn ddarllenwyr
brwd 0 Sboncyn ers y rhifyn eyntaf.

am v dewrion rheini vrn 1836. Mae'r
gacr bellach yn arngucddfa, ond
bydd 'Cofiwch
yr Alamo'
yn
parhau'n bwysig yn hanes Texas am
lawcr blwyddvn 1 ddod.

--

-- ,
•

-

<,

..

-

Ar gyfer pob parti . . .
I ddathlu pob achlysur . .

Mynnwch eich
PAENT a PHAPUR PAPURO
oddi wrth

•

west
(Richard a Meirwen
Thomas)

Llanrug

r Pion: CAERJ.VARFON

Ffon: Llanberis 491
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YN YR YSBYTY - Drwg lawn gennym
glywed fod Mr J.H. Jones, Y Garn,
Mrs Griffiths, Bronallt a Mrs Peters,
Tref Eilian yn yr ysbyty. Hefyd Mrs
Hughes, 1 Tref Eilian a ddisgynnodd
yn y ty yn ddiweddar.
Dymunwn
adferiad buan iawn iddynt.
ADREF O'R YSBYTY - Croeso adref i
Miss Eirlys Jones, Maelor, Mr Cennin
Griffiths,
Llys
Gwyrfai,
Mei Ii r
Gwynedd,
Nant a Mr Wilf jones,
Liverpool House. Gobeithio eu bod
yn dal i wella.
CYDYMDEIMLO
- Ar lonawr 1 bu
farw Miss Mary Hughes, Vardre, Gallt
y Bont yn ysbyty Minffordd,
yn 88
mlwydd
oed.
Cydymdeimlir
Hannah May sydd yng nghartref yr
henoed
ym
Maesinela
yng
Nghaernarfon.
Ar
!onawr
3 bu farw
Mr
Southworth,
Gwynant,
yn ysbyty
Bryn Seiont. Cydymdeimlir
Mrs
Southworth.
Ar lonawr 9 yn Ysbyty Mon ac
Arfon Bangor bu farw Mr William
Griffiths.
Bronallt
yn 85 o e d.
Cydymdeim!ir
Mrs Griffiths
a'r
ddau fab, Cennin a Geraint
Ar lonawr 13 yn ei chartref, 9 Tref
Eilian. bu farw Mrs Jane Jones, yn 93
mlwydd oed. Cydymdeimlir
a'r ddwy
ferch, Mrs M. Davies, Bryn Eithin a
Mrs A. Johnstone, Ty Gwyn, ac a'i
hunig
chwaer,
Miss
Maggie
Pritchard.
Cydymdeimlir
Mr King. Ger y
Nant ar farwolaeth ei dad.
A Mrs Nilliams, Tegannedd, ar
farwolaeth ei chwaer yn Canada.
A Mrs Tegwen Jones, Rhos Alun ar
farwolaeth
Gwyn,
ei mab yng
nghyfralth.

a

a

a

a

A Miss Powell, Is Eilian ar farwolaeth
ei chwaer yn Llundain.
A Miss Oweilda Williams, Bodlwan
ar farwolaeth ei ffrind Miss Dorothy
Longbothom.
Mrs Nilliams ae lona, Angorfa ar
golli priod a thad annwyl.
A Mr Robin Freeman, Llwyn Bedw
ar farwolaeth
ei fodryb, Mrs Bailey
Nilliams, Ty'n Llwyn.
LLONGYFARCHIADAU
- i Mr a Mrs
john
Nilliams,
5 Dol Erddi ar
enedigaeth mab arall.
I Miss Valene Griffiths, 13 Tref Ellian
yn 18 oed.
MERCHED Y NANR - Cafwyd noson
Iwyddiannus
iawn nos lau, lonawr
22, pryd y daeth dysgwyr Cymraeg
o'r
dosbarth
Ileal
ynghyd
a'r
merched
am baned
a sgwrs.
Cyflwynodd Mrs Ahian Ellis (lIywydd)
y gwr gwadd, sef Dafydd Iwan, i'r
gynul1eidfa, a chafwyd !lawer 0 hwyl
yn ymuno a'r caneuon.
Diolchodd Mrs Gweneirys Jones i
Dafydd Iwan am ddod i'n diddori, a
hefyd
i ferched
y pwyllgor
am
baratoi'r teo
Ahoddwyd
y raffl gan Mrs Mary
Vaughan Jones. ae fe'i enillwyd gan
Mrs Maureen Griffith.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos lau,
Mawrth 26, pryd cawn ragflas o'n
hadloniant ar gyfer ein hymweliad
changen Caernarfon ar Ebrill 9. Bydd
stondin moes a phryn yn y cyfarfod
hwn.

a

DIM NEv'VID - Daeth dynes o'r
Creunant
yn Ne Cymru
nol i
Naunfawr
yn ddiweddar
gan
ddweud nad oedd Neun wedi newid
dim, - ers yr adeg pan arferai hithau
ddod
yma'n
rheolaidd
pan yn
blentyn.
Achlysur digalon ddaeth a Doris
May Thomas
o'r Creunant
yng
Nghwm Dulais nol yma'r tro hwn, set
marwolaeth ei modryb Mary Hughes,
Gallt Bont, yn 88 mlwydd oed.
Mae nifer 0 bobl 0 ardal Ms Hughes
a'u gwreiddiau
yng
ngogledd
Cymru; amryw ohonynt wedi gorfod

symud yno i chwilio am waith yn y
dau a'r tridegau. Roedd Cymraeg y
gogledd
a'r de yn eymysygu'n
hwylus
yno
meddai
Roedd
y
Gymraeg
ar gynnydd
yno hefyd
gydag
ysgolion
Cymraeg
wedi'u
hagor
yng
Nghastell
Nedd
ae
Ystradgynlais.
Yn nhafodiaith hyfryd Cwm Tawe
esboniodd ei bod yn falch cael dod
n61 i Naun unwarth eta, wedi cyfnod
mor
h i r , a mynegodd
ei
gwerthfawrogiad
i Gwendollne a Dic
Rowlands am roi lie iddi aros yma, a
chroeso twymgalon.
"Yr unig newid yn Naunfawr a'r
cvlch." meddai "oedd y prislau. Yn y
dauddegau
roeddech
yn medru
teithio 0 Gaernarfon i Fetws Garmon
ar y tren am un geiniogl"
CLNB GvVYRFAI - Yn y eyfarfod
diwethaf a gynhallwyd yn Neuadd yr
Eglwys ar Chwefror 12 mwynhaodd
vr aelodau ffilmiau
a sgwrs
ar
America gan y wrarq wadd, Miss
Gwyneth
Jones, Carmel, a fu ar
ymweliad
a'r lie yn ddiweddar.
Ar
Chwefror 26 bydd Mrs O.M. Lloyd,
Caernarfon yn rhoi ei gwasanaeth.
Yna ar Fawrth 5 mae Mr Leslie Jones,
y
p
ifathro, yn garedlg lawn wedi rhoi
gwadd i aelodau'r Clwb i'r ysgol i
fwynhau pnawn gyda'r plant.
ADRAN YR URDD - Ar nos lIVener,
Chwefror 6 eynhaliwyd noson 'Paned
a Sgwrs' yn Neuadd yr Eglwys i godi
arian tuag at redeg yr adran. Bu'r
noson yn IIwyddiant mawr, a hoffai'r
pwyllgor
ddiolch
i bawb
a
gyfrannodd tuag at y IIwyddiant gyda
rhoddion neu gymorth ar y noson.
Gwnaed elw 0 bron i £70. Eni IIwyr y
raffl oedd, 1. Mrs lona Nilliams, Coed
Gwydryn;
2. Mrs Catherine Jones.
Crud yr Awel; 3. Sioned Roberts, Pant
Afon. EnUlydd 'cyfri'r pys' oedd Mrs
Glenys Jones, Rhandir Mwyn.
Ar nos Fercher, Chwefror 4 daeth
Mrs Mary Vaughan Jones at y plant i
roi cwis ar leoedd yng Ngwynedd ar
ffilm, a nos Fercher, Chwefror
11
cafodd y plant gWls difyr iawn yng
ngofal Mr Leslie Jones. y prifathro.
'GUILD', EGLNYS SANT lOAN - Nos
Nener, Chwefror 27 yn Neuadd yr
Eglwys am 7.15 o'r gloch, sleidiau,
esboniad, a miwsig ar 'Trenau Bach
Cymru'
gan leuan Owen a Glyn
Jones. Croeso cynnes i bawb.
YSGOL FEITHAIN - Fe fydd yr Ysgol
Feithnn yn dathlu GWyI Dewi eleni
yng Ngwesty Gwynedd.
llanberls,
nos lIVener, Mawrth 6. Cyw lar neu
Scampi
- £2.50. Mae'r
prlS yn
cynnwys y bws sydd yn gadael y Post
am 7.30 o'r gloeh. Enwau ae arian
erbyn dydd Gwener, Chwefror 27 os
gwelwch yn dda, i Heulwen Jones,
Cyrnant lodge, Eluned Roberts, Swn
y Gwynt,
neu Olwen
Williams,
Llidiart Nen.
'BYNSAN BINC' -Ionawr 27 - 'Roedd
y noson yn IIwyddiannus
iawn hefo
Neuadd yr Eglwys yn orlawn.
Fe
hoffai Pwyllgor yr Ysgol Feithrin a'r
Aelwyd ddiolch j bawb, yn arbennig i
Thealr Bara Caws.
Nos lau, Chwefror 12, cafwyd Parti
Tupperware yn Llwyn Onn tuag at yr
Ysgol Feithrin a gwnaethpwyd
elw 0
£8. Diolch yn fawr i Jean.
DYMUNIADAU
GORAU - j John,
Cadi, Osian Mellir a Heddus yn eu
cartref newydd 'Nant'. Mae John eto
wedi rhoi oriau 0 waith ealed yn y tyroedd yn ffordd iawn i golli pwysaul

a

FFARNELIO - Trist fydd ffarlA'ello
Rhodrl Prys Jones, 15 Stad Ty Hen,
ymhen rhyw fis. Mae Rhodrl yn
gadael y pent ref i ddechrau swydd
newydd
ar
Mawrth
23 fel
ymchwilydd
i raglen 'Heddlw' gyda'r
BBC
yng
Nghaerdydd.
Llongyfarchiadau
calonnog
iddo a

phob Iwc yn ei swydd newydd. Mi
fydd chwith ar ei 01 a Svlvra ei wraig
sydd wedi ymgartrefu
yma mor
rwydd. Ond cawn ei gweld hi yn y
Waun am ychydig
eto nes iddl
ddarfod ei blwyddyn vn y eoleg ym
Mangor.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd
eyfarfod mrs Chwefror
o'r Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys,
nos lau, Chwefror 5 gyda Mrs C.A
Jones yn lIywyddu.
Croesawodd y
lIywydd yr aelodau i'r cyfarfod, a
chydymdeimlodd
Mrs M. Griffith,
Mrs
Southworth,
Mrs
Alice
Johnstone a Mrs Mary Davies yn eu
pro(edigaethau.
Darllenwyd y lIythyr
misol
a'r cofnodion
0' r eyfarfod
diwethaf a'u trafod.
Llongyfarehodd
y lIywydd
Mrs
Katie Nynn Jones ar ei hail ethol ar y
Pwyllgor
Gwaith.
Darllenwyd
adroddiad o'r Cyfarfod Blynyddol 0
SefydJiad
Caernarfon-Gwynedd
a
gynhaliwyd
yng Nghaernarfon
yn
ddiweddar.
Cafwyd sgwrs gan Mrs
Mothram, y wraig wadd, ar ei bywyd
vn Awstralia a diolchwvd iddi gan
Mrs Nesfiled. Enillydd y raff' oedd
Mrs Lloyd
lNilliams.
Cynhelir
y
cyfarfod nesaf yn Neuadd yr Eglwys
nos lau, Mawrth
5 pan fydd yr
aelodau yn dathlu GWyI Ddewi gyda
Mrs Buddug Lloyd Roberts 0 Gricieth
yn wraig wadd.

a

Y CARNIFAL - Bydd Brenhines y
Carrufal a'i Gosgordd am y flwyddyn
1981 yn eael eu dewrs gan y
Frenhines
Lynne, yn Neuadd yr
Eglwys nos -IVener, Mawrth 20 am 7
o'r
gloch,
mewn
noson
0
gystadleuaeth
ysgafn rhwng timau
Ileal 'Rhowch Gynnig Arnl'. Gwneir y
dewls trwy dynnu enwau allan 0 hen.
Estynnir croeso cynnes i bawb
Cynhelir lNythnos y Carnlfal elenl 0
Gorffennaf 3-11.
FAN SGLODION A PHYSGOD- Bydd
Y fan yn y pentref bob dydd Gwener 0
5 o'r gloch hyd 7 o'r gloch.

BARN Y PLANT - Ymateb dau 0
blant Ysgol Waunfawr ar 61
gweld perfformiad
0 IBynsan
Bine' gan Gwmni Bara Caws yn
Neuadd y Pentref. Diolch yn fawr
iwan i bob un o/r plant a
sgrifennodd Iythyrau ar 61gweld
y perfformiad. Gobeithio yn wir y
cewch fwy 0 ddigwyddiadau
tebyg yn y dyfodol agos.
Ysgol Waunfawr,
Gwynedd.
28lanawr, 1981.
Annwyl Syr,
Neithiwr bum yn neuadd yr
Eglwys yn gweld Cwmni Bara
Caws yn perfformio Bynsen Binc.
Yr oedd Y neuadd dan ei sang a
chafodd
pawb
wledd
0
chwerthin. Yr oedd y storf yng
ngwlad YBynsen Binc, ac yr oedd
un ddynes yn gwneud dig on 0
fynsus
pinc ar ddeehrau'r
flwyddyn i bara drwy'r flwyddyn
gron. Dim and y ddynas yma, sef
Anni
Byns, oedd yn gallu
gwneud y fynsen arbennig yma.
Yr oedd pawb yn hapus cyn i'r
wrach
haearn
(sef
Magi
Thatcher) a'i gwas Dan-Din ddod
i'r wlad. Yr oedd y wrach yn trio
(cael y bynsen binc olaf yn ei
meddiant hi fel ei bod yn torri
calonnau pabl gwlad y Bynsen
Bine. Y defnyddiau a oedd i'w
cael er mwyn gwneud y bynsus
pinc oedd cloc larwm, blawd IIi,
hufen a dagrau hapus y ddraig
goch, i'w gwneud yn binc. Yr
oedd y wrach haearn wedi eael
gafael ar y defnyddiau hyn, ond
dagrau trist y ddraig goch a
gafodd y wrach haearn. Ond pan
oedd yn ei bwyta fe aeth yn sal,

am bod gwenwyn yn nagrau trist
y ddraig goch. Fe gafodd Anni
byns
a'i mab
Gari
Baldi
ddefnyddiau i wneud y bynsus
pine, ae yn awr y mae pob peth fel
yr oedd yng ngwlad y Bynsen
Binc. Fe fuaswn yn hoffi mwy 0
bethau fel hyn yn y Waunfawr, yn
lIe edrych gormod ar y teledu.
Yr eiddoch yn gywir,
Iwan Ellis.
(10 oed).

Ysgol Waunfwr,
Gwynedd.
2810nawr 1981
Annwyl Syr,
Neithiwr
bum yn gweld
perfformiad Bara Caws 0 Bynsen
Bine. Wrth gerdded I fewn ac
eistedd yn fy sedd daeth un o'r
cymeriadau
ar y Ilwyfan,
a
dweud bad yna ffair yn y cefn i'r
plant yn unig. Yn y cefn yr aedd
tair stondin. Yn un ahonynt yr
aedd Iluniaeth ysgafn, sef gwaed
Ilygod mawr a rhyw bryfed
genwair. Ond diod gyda Iliw cocb
yndda ydoedd gwaed Ilygod
mawr, e'r pryfed genwair oedd
losin mewn siep pry genwair.
Mewn stondin arall yr aedd tair
Ilygoden ar bolyn bychan, ae yr
oeddyeh
I daflu
cylchaedd
ernvnt. Am bob eyleh a oedd yn
mynd er y Ilygad, yr aeddyeh yn
cael lalipap.
Yn y drydedd
stondln yr aeddych yn ceisto tara
i lawr tri Ilun penglag gyda dau
dop mop.
Os aeddych
yn
Ilwyddo, yna byddech yn cael
ychydig mwy a losin. Ond y peth
gorau amdanynt ydoedd fod pob
stondin am ddim I Aetham yn 61
i'n seddau i weld fad y Neuadd yn
orlawn, y fra cynfaf imi weld y
neuadd dan ei sang, ac yr
aeddwn yn falch fod y neuadd yn
Ilawn, yn /Ie bod pawb wedi aras
adref i edrych ar y teledu. Hon yn
ddl-os aedd y ddrama orau a
welais eriaed. Dim ond unwaith y
flwyddyn y mae Theatr Bara
Caws yn dad i'r Waunfawr, ond
'rwyf yn gobeithio yn y dyfodal y
gall Theatr Bara Caws ddod
ddwy waith neu fwy y flwyddyn.
Y mae edrych ar ddramau yn well
yn fy marn i nag edryeh ar y
teledu.
Gobeithio
y gwnewch
bopeth yn eich gallu i sierhau y
eawn lawer iawn mwy 0 bethau
fel hyn.
Yr eiddoch yn gywir,
Llian Iwan.
(11 oed)

OSMOND

W. SHAW

Peiriannydd
Radio a Theledu
& Gwasana8th Awdio

BWLCH UCHAF

DEINIOLEN
Ff6n Llanber;s 545
Gwasan8eth 'run d,wrnod
os ffoniwch
eyn 10 o'r gloeh
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BUWCH Y DYN TLA WD

ENILLWVR YN EISTEDDFOD YR URDD
CAERNARFON 1930

Dyna farn llawer 0 bobl am yr hen afr druan; y creadur corniog,
blewog, drewllyd hwnnw sy'n cadw ochrau ambcII j ffordd yn yr ardal
yn glir 0 dyfiant gwyllt. , Doeddwn innau 'chwaith wedi meddwl fawr
am yr afr nes cael gwahoddiad yn ddiweddar i yrnweld a Mrs Margaret
Williams a'r teulu yn Ael Eryri, Llanberis.
Mae Mrs Williams, wedi bod
yn aelod 0 Gymdeithas Geifr a cerdded 0 amgylch yr ardd ac
Man-ddaliadau
Gogledd Cymru
mewn cae gerlJaw i roi rhywfaint
ers dros flwyddyn, ac y mae
o ymarfer iddynt ac i'w gaUuogi i
bellach yn aelod 0 Bwyllgor
bori ar eu hunain. 'Heidi' yw'r
Rheoli Cangen Caernarfon o'r fam, ac y mae'r myn, 'Perseffoni'
Gyrndeithas, sydd a dros gant 0 beUach yo dair wythnos oed.
aelodau. Mae aelodau'r pwyllgor
Gafran flwydd oed yw C Lili Lon'
yn cyfarfod yn rheolaidd bob mis ac y mae wedi cnnilllJu 0 wobrau
yn nhai ei gilydd i drefnu sioeau a mewn gwahaool
sioeau yng
chyfarfodydd eraill i'r aelodau.
Ngogledd
Cymru'n
ystod y
Un 0 brif
amcanion
y Ilynedd.
Gymdeithas
fel Cymdeithas
Cyn arddangos yn y sioeau,
Geifr Prydain, yw i weUa ac i mae'n rhaid golchi'r geifr yn lan,
hyrwyddo gwahanol fridiau 0 eu cribo a thrio eu traed. Mae
eifr. Mae arnryw 0 fridiau
cystadlaethau
godro hefyd yo
gwahanol, e.e. Toggenburg
cael eu cynnal, ac y mae plant yn
gafr o'r Swisdir yn wreiddioI;
cael eu cymell i ofalu am y geifr
British Toggenburg
- llinach
(gall plentyn 7 oed odro gafr).
Brydeinig 0 afr y Swisdir; British
Fel gyda phob anifail, mae
Alpine - gaff ddu a gwyn;
angen bwyd cywir arnynt; ond Parti can actol Adran Llanrug, buddugwyr yn EIsteddfod Genedlaethol vr
Saancn - gafr wen sy'n cael ei mae geifr yn medru bwyta
Urdd, Caernarfon, 1930. Pwy ydyn nhw tybed? Diolch i Mrs E.M. Edwards,
chyfrif yr orau am gynhyrchu
popeth bron. Rhaid gofalu eu Treffynnon, Clwyd am gael benthyg y Ilun.
Ilaeth; Golden Guernsey - Gafr
bod yncaeldigonowairad~r,a
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sy'n rhoi Ilaeth a lIawer 0 hufen
grawn yn gymysg yo eu bwyd;
ynddo; Anglo-Nubian
- gafr ond maent yn ddigon bodion ar
fawr a chlustiau
fel spaniel
blisg pys, dail bresych, grug, dail
ganddi; British Goat - brid coed a sbarion o'r gegin. (DIM
cymysg, arbennig i Brydain.
Eisoes
g wer th wyd nifer
0
GWAHANOL DOCYNNAU
rhedyo
- mae'n
we nwyn).
Eglurodd Mrs \Villiams imi fel Gorau'n y byd y bo'r bwyd wrth
docynnau ar gyfcr Eisteddfod
Mae tri math 0 docyn ar gael. Yr
y rnae'r afr wedi ei cham-ddeall
gwrs, a gorau'n y byd y bo Maldwyn a'i Chyffiniau. and yn un rhataf yw'r tocyn maes ac
ers blynyddocdd gan bobl sy'n
Wyn Jones,
ansawdd y llefrith; ond mae 61 Mr asian
mae'n costio £ 1.50 a gellwch fynd
crcdu mai anifail drewllyd yv«. brid wyr geifr yn honni ci fod yo Trefnydd yr Wyl mac nifer 0 i mewn i gefn y PafiJiwn yn
eisteddfodwyr
nad ydynt yn Eisteddfod
Nid y\v'r afr fanw yn ogleuo 0 iachach 0 lawer na llefrith
MaId wyn drwy
gwbl, ond y rnae'r bwch - yn
gwybod y drcfn pan fyddant yn ddangos y tocyn hwn - ond ni
buwch.
enwedig pan fo'n chwilio am
Mae'r llefrith yo ardderchog i prynu tocynnau.
chedwir sedd i chi.
gymar. Felly, ychydig iawn 0 fabanod oherwydd
Pri[ gyngor yr Ysgrifcnyddion
Did yw'n
Gellwch
sicrhau
sedd
bobl sy'n cadw bwch gafr gan nad
cymryd ond ugain munud i Tocynnau yw i chwi brynu tocyn ynghanol y Pafiliwn trwy brynu
oes ond un gwerth iddo! Mae'r
cyn gynted ag y bo modd, a tocyn ail ddosbarth (pris £3.30 y
dreulio'n y stumog (mae llefrith
geifr banw yn hynod 0 Ian a buwch
yn cymryd
hyd at pheidio ag aros tan yr wythnos
dydd) a thocyn dosbarth cyntaf
didrafferth iawn i'w cadw. Will ddwyawr).
Mae Ilai 0 caesin gyntaf ym mis Awst. Ffoniwch
yn weddol agos at y llwyfan am
u nrhyw un a gardd weddol fawr
ynddo na llefrith buweh a rnwy 0 Swyddfa'r Eisteddfod (Rhif ffon: £4.50 y dydd.
gadw gafr yn hwylus, ac Did yw fitamin A. Dywedir ei fod yn Machynlleth 2801) neu gorau 011
TOCYN WYTHNOS - Bargen
angen dim mwy 0 fwyd na chi arbennig 0 dda i rai'n dioddef 0 os medrwch chi alw heibio'r
Trwy gyfrwng y tocyn hwn
ma\vr- ond ei bod yn llawer mwy eszema,
swyddfa
yn
Heol
y
Doll,
er
rnwyn
asthma,
psoriasis a
cewch fynediad i'r Pafiliwn bob
d efn yd dro l (saw l ci mawr
i
chi
weld
cynllun
o'r
Pafiliwn
a
diffyg traul. Gellir ei ddefnyddro
dydd ac fe gewch ddewis naill ai
wyddoch chi sy'n rhoi chwe
i wneud menyn, caws a iogwrt, ac dewis cich lle.
neu i'r
pheint 0 lefrith bob dydd am yn wahanol i lefrith buwch ,
Nid yw'r swyddfa ar agor ar mynd i'r cyngherddau
dramau yn ystod yr hwyr.
ddwy flynedd ar 61 geni?)
mae'n bosibl ei rewi a'i gadw am ddydd Sadwrn ar hyn 0 bryd ond
Prisiau'r tocyn ...vythnos y\V
dywedodd yr Ysgrifenyddion eu
N id yn yr ardd y mae geifr Ael dri mis.
£28.00 am un ail ddosbarth a
Eryri yn by\v, ond mewn ty
bod
yn
fodlon
agor
y
s\vyddfa
ar
OND ... sut FLAS syddary
cysurus yng nghongl yr ardd
unrhY'v adeg, dim ond i chi £35.00 am doeyn dosbarth
l1cfrith? WeI, fel pob gobcbydd
cyntaf.
Felly, eisteddfodwyr
gyda stol yr un iddynt y tu meWfl.
£fonio'r
swyddfa
ymJacn
llaw
j'\V
gwerth ei halen, bu'n rhaid i mi ei
pybyr, gwenewch ymholiadau
Y n wahanol i eifr gwyllt nid yw flasu, a rhaid cyfaddef fod bIas rhybudctio.
am docyn - YN A WR.
geifr dof yn hoffi gwyntoedd, ac . . . bias. . . bIas llefrith afno!
mae'n gas ganddynt law, felly (mymryn
yn fwy blasus na
mae angen cysgod a lIe sych Ilefrith buwch!) Mynnwch ci
lau - Sadwrn Mawrth 19 - 21
arnynt. Bydd y geifr yn cael eu flasu eich hunain os nad ydych yn
coelio!
Chwaraewyr Coleg y Gogledd
yn cyflwyno

TOCYNNAU EISTEDDFOD

MALDWYN

t

NANT PERIS
FAN SGLODION A PHYSGOD - Sydd
y fan yn y pentref bob dydd Mercher
o 7.30 o'r gloch hyd 830 o'r gloch.
GARTREF - Rydym yn falch 0 gael
croesawu gartref rha, sydd wedi bod
am driniaeth yn yr ysbyty a dymuno
gwellhad IIwyr iddynt.
GWAELEDD - Drwg gennym ddeall
bod Mrs N. Closs Williams, Tanybryn
wedi ei chymeryd ,'rysbyty yn sydyn.
Dymunir gwellhad buan iddi j gael
dychwel yn 01 i'w chartref.
OIOLCH - Dymuna Mr Melfyn
Pritchard, llys Awel ddiolch i bawb
am bob cared.grwydd tra bu yn yr
ysbyty.
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SAUNDERS LEWIS
(Cynhyrchydd:
Theatr Gwynedd
7.30, ynghyd a
2.30 Sadwrn

Clive Roberts)
Mynediad £1.50
(£1 i fyfyrwyr a
phensiynwyr.
Gostyngiad i bart'lon)

Tocynnau i'w cael drwy'r theatr, Bangor 51708

BETHEL
CLWB Y RHOS - Mr Islwyn Jones
oedd yn gyfrifol am Noson y Mis yng
Nghlwb y Rhos. 'Roedd Mr Jones
wedi trefnu i Mr John Hug'h Hughes,
Ilys Myfyr ddod i sgwrsio gyda'r
aelodau. Cafwyd sgwrs ddifyr iawn
ar fywyd
R. Williams
Parry.
Diolchwyd i Mr Hughes gan Mr Ellis
R. Jones. Gwahoddwyd tri aelod
newydd i'r Clwb.
CYHOEODI HUNANGOFIANT
Llongyfarchiadau i Mrs Ellen Jones.
Awel y Grug ar gyhoeddi lIyfryn
hunangofiant
dan
yr enw
'Hunangofiant Nel Bach Lon Glai'.
Cyhoeddir
y
gyfrol
gan
Cyhoeddiadau 'Mei a'r pris yw 50e.
Mae cyfoeth 0 atgofion yn y gyfrol
gyda golwg fyw iawn 0 blentyndod
yn y dauddegau,
y tlodi a'r
hapusrwydd,
profiadau ysgol a'r
gwaith 0 fagu teulu.
DYMUNO'N DDA - Mae pawb yn yr
ardal yn dymuno'n dda i Mr G. Evans
a'i deulu, Ty'n 'Rallt, Seion yn eu
gofid arol damwain Cemlyn a salwch
Cyril. Dymunwn
wellhad
buan
iddynt, ae i Mr Evans ei hun gan ei fod
yntau' n sal a r hyn 0 bryd.
YR EISTEDDFOD - Ann Hopeyn
awgrymodd,
yn y Pwyllgor
Eisteddfod
cyntaf
y Ilynedd,
gyfyngu'r Eisteddfod i'r pentref eleni.
Doedd neb yn awyddus iawn - wedi'r
ewbl, ar wahan i'r plant, doedd bron
neb o/r pentre yn cystadJu yn yr
Eisteddfod. Wedi meddwl am y
cynnig
wedyn
pa gyfraniad
i
ddiwylliant
y pentre
oedd yr
eisteddfod
nos Sadwrn
mewn
gwirionedd - ychydig iawn.
Wedi penderfynu
cyfyngu'r
Eisteddfod
i'r ardal rhoddwyd
cyfrifoldeb ar eln nysgwyddau i gyd a
bu ymateb
gwell nag unrhyw
ddisgwyl.
Cafwyd
Eisteddfod
Iwyddiannus ae 0 safon uehel yn y
prynhawn, gyda'r plant yn gwnelld
eu gwaith yn arbennig 0 dda.
Yn y nos cafwyd cystadlu brwd ym
mhob cystadleuaeth
ae yn 01 y
beirniaid a'r gynulleidfa roedd y
cystadlu 0 safon uchel iav.n. Sawl
pentre sydd yn galtu eael pedalr
5get5, talr can actol, dau barti alaw
werin, dau gor adrodd a dau gor
pedwa r lIais i gystadlu
yn eu
heisteddfod air Neuadd yn lIawn 0
chwarter wedi un y prynhawn tan
ehwarter wedi un fore SuI. Nos lau
roedd y Neuadd yn Ilawn gyda mwy.
na 150 wedi
cystadlu
yn y
cystadleuthau
Gwalth
Llaw a
Choginlo. Diolch i Myfanwy Jones,
Glan Gors, ysgrifennydd y pwyllgor,
a phawb arall am eu gwaith a wnaeth
yr Eisteddfod mor IIwyddiannus.
EISTEDDFOD GADEIRIOL BETHEL

EniUydd y Gadair - Mrs Helen 8ebb,
Caeroarfon.
CANU dan4: Cydradd 1. Uinos Wyn Rees£
Gareth Jones. Dan 8: 1. Menna Duncey
Williams, 2. Esyllt Mon Jones, 3. Manon
Elis. Dan 8: 1. Gwen Jones, 2. Euron
Hughes. Cyd3. Sioned Meier! Owen a Ruth
Parry. Dan 10: 1. Angharad Price, 2. An
Foulkes, 3. AII;harad
Elis. Dan 12: 1.
Meinir Dauncey WUI,ams, 2. Helen Jones,
3. Marl Owen.
ADROOO dan 4: 1. llinos Wyn Rees, 2.
Gareth Jones. Dan 6: 1. EsyUt Mon Jones,
2. Menna Dauncey Williams, 3. Non
Llywelyn Jones. Dan 8: ,. Gwen Jones, 2.
Sioned Meleri Owen, 3 Ruth Parry. Dan
10: 1. Angharad
Price, 2. Lynne
Hardwfdge, 3. Rhian Hughes ae Anghacad
Elis. Dan 12: 1. Meinlr Dauncey Williams,
2. Amanda Owen, 3. Helen Jones.
PIANO dan 12: 1. Gwenan Davies, 2Meinir Williams, 3. Angharad Elis.
Cydadrodd dan 12: 1. Sboncyn, 2. Parti
Joanne, 3. Bois y Ser.
wdeuawd Piano dan 12: 1. Angharad Price
a Marl Owen, 2. Me,n;r Williams a Helen
Jones, Cyd 3. lynne Hardwidge a Mari
Owen.
Unawd Offeryn heblaw Piano dan 12: 1.
lynne Hardwidge, 2. Meinir Williams, 3.
Meinir Owen.

Parti Canu dan 12: 1. Defaid, 2. Elvrch, 3.
Gwanwyn.
Adrodd dan 15: 1. Manon Dauncey
Williams, 2. Paul Roberts.
Canu dan 15: 1. Ceinwen Parry, 2. Manon
Dauncey Williams.
Plano dan 15: 1. Ceinwen Parry a Manon
Dauncey Williams, 2. Rhian Davies a Malr
Hughes. (cydradd)
Unawd dros 15: 1. Mrs Ellen Ellis, 2. Mrs
Rita Williams, 3. Mrs Betty Farrar.
Adrodd droa 15: 1 Mrs Rita Williams, 2.
I'4rs Madge Williams, 3. Mrs Ceinwen
Williams.
wwythawd: 1. Wythawd Gwaelod.
Can Actol: 1. Nurse Harvey's Gripe Water.

Sgets: 1. Bwjl.
Oeuawd Plano: 1. Mrs Beti Owen a Mrs
Ann Hopcyn Evans, 2. Manon Williams a
Celowen Parry, 3. Rhian Davies a Mair
Hughes.
Emyn dro$ so: 1. Mrs M.G. Williams.
Adrodd dros SO: 1. Mrs M.G. Williams.
Unawd llnrhyw offeryn: 1. Mrs Beti Owen.
COr Adrodd: 1. Parti Merched y Wawr. 2.
Partl Elan.
Can Ysgafn: 1. Pishyn.
Oeuawd: 1. Mrs Rita Williams a Mrs Ann
Hocpyn Evans, 2. Manon a Meinir Dauncey
Wllhams,
Alaw Werln: 1. Parti Merched y Wawr, 2.
Partl Saron.
Cor Pedwar Llais: 1. Cor Gwaelod, 2. Cor
Saron.
llENYOOIAETH - Parodi: 1. Mrs Alys
Jones. Oyddiadur: 1. Mr Dafydd Williams,
2. Myfanwy Wyn Jones. Englyn: 1. Mr
Dafydd WlIliams. Emyn: 1. Mrs M.G.
Williams. Llythyr Serch: 1. Mr John Eryl
Thomas, 2. Mrs Ann Hocpyn Evans.
Telegram:
1. Mrs Rita Williams.
Brawddeg: 1. Mr Collwyn Williams., 2.
(eyd) Mrs Malr Price a Mrs Mabel Jones.
Stori Fer neu Ysgrif: 1. Mrs Helen Bebb.
Traethewd neu Ysgrif den 18 oed: 1. Gwen
Williams, 2. Richard Williams. Cerdd i rai
da_n 18 oed: 1. Myfyr WYfl Jones.
Llenyddlaeth - dan 6 oed: 1. Esyllt Mon
Jones, 2. Llinos Williams, 3. Lliwen Jones.
Dan 8: 1. Bethan jones, 2. Ruth Parry, 3.
Euron Hughes, Wena Williams, Gwen
Jones. Dan 10: 1. Angharad Price, 2. Carys
Owen, 3. Dafydd LI. Jones. Den 12: 1.
Meinir Dauncey Williams. 2. Mari Owen, 3.
GWenno M. Owen a Meinir Owen. Dan 15:
1. Manon Dauncey Williams, 2. Malr
Hughes, 3. Rhys Williams a Richard Evans.
Artunio - dan 6: 1. Robin Warrington, 2.
Llinos Williams, 3. Lliwen Jones. Esyllt
MOn Jones, Menna d. Williams, Manon
Elis, Sian LI. Jones, Non LI. Jones. Dan 8: 1.
Jennifer Jones, 2. Joanne Griffiths, 3.
Wena Lloyd Williams a Gwyn Hughes. Dan
10: 1. Gareth Hughes, 2. Ian Mercer. 3.
Arwel E. Jones. Dan 12: 1. Nlcola
O'Connor, 2. Amanda Owen, 3. Kelvin
Hughes, Rhian Parry, Mari Owen, Meinir D.
WlIliams, Luned Roberts. Dan 15: 1.
Ceinwen Parry. 2. Dianne Vlze, 3. Enid
Price. Agored: 1 a 2. Mrs Eirlys Hughes.
GWAITH LLAW - Dan 9: 1. Gwen Jones.
Dan 12: Meinir Williams, 2. Angharad
Price. Dan 16: 1. Tegwen Williams, 2.
Manon D. Williams. Oilledyn i Fabi: 1. Mrs
Ann Hopcyn Evans, 2. Mrs Gwyneth
Jones. Gwasgod: 1. Mrs Rita Witliams, 2.
Mrs Bet Evans. Clustog: 1. Helen Wyn
Jones, 2. Mrs Anne Hughes. Oilledyn i
ffitio'r vmgeisydd: (Gwnlo) 1. Gwyneth
WilHams, 2. Mrs Bet Evans. Dilledyn i
ffitio'r ymgeisvdd (Gwau: 1. Mrs Valerie
Owen, 2. Mrs Val Griffiths.
GOGINIO-dan 12: 1. Barry Evans; 2. Helen
Wyn Williams. Dan 16: 1. Rhian Davies, 2.
Manon Dauncey Williams. Torth Wen neu
Frown: 1. Mrs Anne Hughes, 2. Mrs G.P.
Jones, Marmalade: 1 a 2. Mrs Pat Owen.
e.cen Gri: 1. Mrs Mair Price, 2. Mrs Mabel
Jones. Valentine Cake: 1. Mrs Delyth
Williams, 2. Mrs Lynwen Morris. Swiss
Roll: 1. Mrs Malr Price, 2. Mrs Ann Hopcyn
Evans. Scones: 1. Mrs Eirlys She rpe, 2.
Mrs Anne Etis. Bara Brim: 1. Mrs lynwen
Morris, 2. Mrs Mair Jones. Victoria
Sponge: ,. Mr Morris Williams, 2. Mr Brian
Sharpe.

Dymuna Mr Goronwy Jones, Glan
Gors,
Llywydd
Pwyllgor
yr
Eisteddfod
ddiolch
i bawb a
gyfrannodd mewn unrhyw todd tuag
at Iwyddiant yr Eisteddfod.
Dyma'r Stori Fer fuddugol yn
Eisteddfod Bethel. Dyfarnwyd y wobr
gyntaf a chadair yr Eisteddfod i Helen
Bebb am y stori.
,

YDIWEDD
gan Helen Bebb
"FFORDD hyn, rydym wedi ei symud i lawr grisiau,' meddai'r
Matron wrth arwain Mair at hyd y coridor yn y Cartref ac j mewn i
ystafelJ eang wedi ei rhannu'n ddwy gyda nenfwd ucbel braf, a
ffenestri bron i'r Uawr. Nid oedd dim yma i gyfleu cymeriad y
percbnogion, dim byd ond dau wely, dwy gadair, dau gwpwrdd, un
basn 'molchi ac un comod. 'Roedd popeth yn Ian, yn rhy Ian, ac
aroglau polish a disinfectant yn gymysg ag arogl henaint.
Pentyrrwyd cynfasau a blancedi un gwely gwag yn daclus ar ben ei gilydd,
ac yo y llall, wrth y ffenestr,
ehyfaill ei chanol oed yn gorwedd
gorweddai'r hen wraig.
mor ddi-yrngeledd a diymadferth, fel
"Miss Edwards, rhywun yma i'ch plentyn yn ei grud. Ie, plentyn. Beth
gweld,' gwaeddodd y wraig ac esryn ddywedodd y bardd hWDn\V ers
cadair j Mair.
llawer dydd?
"Cysgu mae hi gao amlaf 'man
'Y maban yo wan unwaith - y genir
'y'chi, ond efallai y deffrith hi am
Ac yna i dwf perffaith.
ychydig eyn bo hir. J\li fyddaf yn y
Pan el yn faban eilwaith,
Buan claw i ben ei daith.'
gegin os y byddwch f'angen." Ac ar
Cofiai hefyd Llywarch druan yn
hynny trodd ar ei sawdl ac allan.
llafar-ganu yr holl ganrifoedd yn 01Gerddodd Mair ymlaen at waelod
y gwely ac edrych ar ei hen fodryb yn "Wyfhen, wyfunig, wyftruan,-hir
grif heb esgor lludded.'
gorwedd mor llonydd a dan y trwch
Daeth chwa 0 gryndod dros Mair
blancedi.
Fe'i rhoddwyd
i led
eistedd • a (howe I melyn 0 dan ei gen a yo yr ystafell gynnes. Cododd a
dros ymyl y eynfasau. Ar y cwpwrdd
mynd at y ffenestr. Nid dyrna groeso
yr oed.d cwpan babi, a phlatiead 0 arferol ei modryb, ochneidiodd yn
gawl oer a'r llwy yn dal ynddo. Yr hunan-dosturiol.
Beth am y Sul hwnnw, cwta
unig beth 0 eiddo ei modryb oedd y
cloe bychan wedi ei osod ar ganol y flwyddyn yn oj? Yr oedd ei thad yn yr
ysbyty yn dioddef 0 .iselder ysbryd,
cwpwrdd.
"Dodo,"
sibrydodd Mair. -n, ac o'i hanfodd aeth Mair i'w weld.
fa yn ei
Mair, sydd yma. Sat yda' chi'n Y mwe liad annifyr:
ddigalondid
yn ysgyrnygu
ei
teirnlo heddiw>'
Daeth rhyw gryndod dros yr gynddaredd yn ei hwyneb yn ail a
chrio'n dorcalonnus, a hithau'n fud
amrannau caeedig, ond dim arall.
yo y ward oeraidd.
SyUodd ei Dith yn hir arni. 'Roedd yn ddi-gariad
fach, mor fach yng nghanol y gwely,
Teimlai'n wag fel swigan lard ers
talwm, ac ar fyrdcr penderfynodd
y croen yn 11ac,a'r gwallt yn fier, a'r
gYIIlryd tro Ysbyty Ifan a galw heibio
un llaw a oedd yo y golwg yn llanydd,
Dodo. Y fath groesa a gafodd, y wen
!lonydd.
Dyma ydi 'darfod', 'pasio ymaiLh barod, y dwylo cynnes yn cau
yn dawel', 'mynd yn deli-boen', 'cae! amdani, a'r "Tyrd, mechan i. Mae
gwedd y ddaear unat, gad i ni gael
eich rhyddhau'? meddyliodd y ferch
wrth cistcdd ar y gadair yn ymyl y paned a sgwrs yn Pystafell cyn i ti
g\\'ely. Trasiedi aedd marw'n ifanc, a droi am adre'. Paid a digalonni rWan.
thrasiedi oedd byw yn hen, yn rhy Trwy ryfedd wyrth, wsti." l\1elys
rhyngddynt
y
hen fel na fynnai neb alaru ar eieh fu'r ymddiddan
'pnawn hwnnw, fel pe na bai hanner
hoI.
"Hunanol ar dy ran ydi dyrnuno ei canrif a mv.'y yn eu gwahanu, a
gweld yn gwellaeto, wsti," meddaiei
chododd Mair i fynd adref yn Jlawer
mam y bore hwnow pan ddaeth y tawelach ,ei meddwl ar 51 derbyn
ffon o'r Cartref i ddweud fod Miss ymgeledd ei modryb.
Bu'n gefn tebyg i saw! un, mae'n
Edwards yn gwanhau.
"Mae wedi byw ei bywyd) ac siwr, meddyliodd
Mair, ac ni
mae' n amser iddi gael ei gollwng
ch'vverwodd er gwaethaf ei henaint.
bellach,"
ategodd
ei thad gan
Awchai am y papurau newydd bob
dydd, a gwnai ddefnydd llawn o'r
anghofio iddo ynganu'r union eiriau
sawl &"vaith dros y deng mlynedd er radio a'r reledu. Ysai am gwmni
dlfyr) a pherfiai'r llygaid gleision
pan ymgartrefodd
Catherine
Edwards
yng nghartref
'Pen y v.'rth iddi lwyddo i godi rhyw
'sgyfarnog neu'i gilydd. 0 ganlyniad
Daith', nepell o'r Llan.
"Stopiwch, da chi," gwaeddodd
i'w byv.riogrwydd yr oedd yn {fodus 0
Mair. "Nid rhyw anifail sy'n trigo y gael sawl un yn gal\v i'w g\veld, a'r
funud yma, ond Dodo, modryb."
gweinidog i'r "eneth fach annwyl"
A dyma hi, modryb garedig ei honno a oedd yn dysgu yn ei hen
phleotyndod, eilun ei hieuenctid a ysgol.
(Parkau ar dudaltn 13)

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEL A RHAD
I BLE BYNNAG Y BO . . .

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981
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AFIECHYD CARYS YN
YSBARDUNO'R
PENTREFWYR
Gelwir ar i ethoJwyr Gwynedd fwrw eu pleidlais dros 'filwyr cryf yn
yr etholiadau sirol fis Mai nesaf. Hynny, oherwydd ~' bydd yn rhaid
iddynt ymladd brwydr dros rai na llant ymladd eu brwydrau eu
hunain.
Daw'r ape} ym mhapur newydd 'Hyder' a gyhoeddir yn flynyddol
gan Gymdeithas Cacrnarfon a'r Cylch Dros Rai Araf eu Meddwl.
Gofidia'r Gymdeithas y bydd
rhai dan anfantais meddwl yn called, meddir.
dioddef yn arw eleni oherwydd y
"Gan amlaf nid anfantais y
c w t o g i parhaus
ar wario
gel1ir ei weld a'r llygad Y'l{ ei un
cyhoeddus.
hwy. 'Does ganddyn nhw ddim
Er y dengys y papur fod llawer ffon wen. Dydyn nhw ddirn yn
o waith gwerth chweil yn cael ei stryffaglio 0 bafin i stryd 0 stryd i
wneud yng Ngwynedd, dengys
bafin mewn cadair
olwyn.
hefyd fod rhai pethau i boeni'n go Edrychant yn union fel y chwi a
arw amdanynt.
minnau ac o'r herwydd y mae'n
Er enghraifft
nid oes gan hawdd eu anfhogio a'u diystyrru.
Gyngor Sir Gwynedd hyd yn oed
"Eto oherwydd
eu diffyg
£2,000 i sefydlu cynllun teithio
crebwyll
naturiol
caiff rhai
ohonynt hi yr un mor arnhosibl i
rhad ar fysuf i rai dan anfantais
mcddwl er bod un cyffelyb dan groesi stryd a rhywun mewn
nawdd y Llywodraeth i rai dan cad air olwyn," rneddir. Y rnae'r
anfantais corfforol.
papur yn cynnwys eleni neges
Ofnir hefyd y bydd yn rhaid
bersonol oddi wrth Brian Rix, y
troi ymgeiswyr
i ffwrdd 0 comediwr
sydd bellach
yn
Ganolfan
Hyfforddi
Oedolion
ysgrifennydd
cyffredinol
Araf
eu
Meddwl
yng
MENCAP,
y gymdeithas
Nghaernarfon oherwydd na fydd Br y d e in ig sy'n
gwarchod
digon 0 le iddynt.
Y mae'r
hawliau'r rhai araf eu rneddwl.
Cyngor Sir ei hun wedi cyfaddef
Y mae o'n canrnol yn fawr
nad oes digon 0 staff iedrych ar 61 rifyn cyntaf y papur dwyieithog
pobl yn iawn mewn Hostel yng (Hyder' y llynedd.
N ghaernarfon.
Dywedodd
y
Eleni hefyd bu gohebwyr y
Swyddfa Gyrnreig fod angen staff papur yn siarad a Miss Catherine
a 24 neu 200 leiaf ond dim ond 11 Jones,
prifathra wes Y sgol
sydd yno.
Pendalar yng N ghaernarfon a Mr
Cydnabu
'Hyder'
nad ar R.H. Morgan sy'n gofalu am
Wynedd y rnae'r bai am ei sefyllfa Hostel y Fron Deg.
ariannol brcsennol ond ar y
Llywodraeth , ond yehwanega
fod brwydr i'w hymladd ar lawr y
Cyngor Sir hefyd. Y 'milwyr' yn
y frwydr yw'r cynghorwyr a
ddewisir
gan bleidleiswyr
Gwynedd fis Mai nesaf.
"Gofynnwn
i chwi, felly,
ddcwis cynghorwyr di-blyg gyda
chaleh yn eu boliau a dur yn eu
hasgwrn cefn i sierhau fod gan y
rhai na allent ddadJau eu dadl eu
hunain lais cryf yn Siambr
Cyngor Sir Gwynedd," meddir.
Gofynnir i ethol\vyr ochel rhag
de\\'is "cyngborwyr
y bleidlais
boblogaidd a'r gaomoJiaeth fas."
Hyd yn oed ym mlwyddyn
Brian RIX, Vsgrifennydd Cyffredfnol
ryngwladol y rhai dan anfantais
MENCAP oedd yn law, ei gangall yr araf eu medd\~l fod ar eu
moliaeth 0 'Hyder',
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Ca d e ir y d d newydd
y
Gymdeithas bellach y\V Mr R.
Gwynn Davies o'r Waunfawr ac y
mae o'n son am gael gwneud
Cymru yn uned genedlaethol 0
fewn MENCAP. Ar hyn 0 bryd y
mae De Cymru yn ranbanh
annibynnol ond Gogledd Cymru
yn rhwym wrth Ogledd Orllewin
Lloegr.
"Heb
arnheuacth , yn yr
argyfwng
economaidd
sydd
ohoni mi ddylai fod yna gorff
Cymreig a all siarad dros yr araf
eu meddwl trwy Gymru gyfan,"
meddai.
Eisoes
y mae'n
cynnal
trafodaethau gyda Mr Brian Rix
ae y mae gobeithion y deuir i 'C'j\V
benderfyniad wedi mis Mawrth
eleni. "Oherwydd
ein bod ni
ynghl wm wrth Ogledd Orllewin
Lloegr - nad yw'n gorfod delia
a'r Swyddfa Gymreig - yr ydym
mewn gwcndid a hynny ar adeg
pan yw'n bwysig fod gennym ein
holl nerth i ymladd dros yr araf
eu meddwl,' meddai.
Y mae un 0 Is-lvwyddion y
Gymdeithas, Mrs Elinor Wigley,
yn
beirniadu'r
diffyg
cydweithrediad sydd rhwng eyrff
statudol yng Ngwynedd,
Mewn enw yn unig, meddai, y
bodola
Tim Cyd-Gynllunio
rhwng yr Awdurdod Iechyd a'r
Cyngor Sir i ddelio a chynlluniau
ar gyfer yr araf eu meddwl.
Nid yw .hyd yn oed wcdi
cyfarfod eto.
Y mae hi'n codi'r cwestiwn gymaint gwell efallai fyddai cael
sus tern fel un Denmarc lle mae
un corff cywasgedig yn gofalu am
y bobl hyn ac yn cael ei redeg gan
yr awdurdodau lleol.
Y mae'r papur yn nodi hefyd y
bobl hynny sydd yn helpu'r araf
eu meddwl ac yn esmwythau eu
byd. Criw 0 fcrched o'r Coleg
Normal, er enghraifft, yn trcfnu
patti Nadolig i ddau gant a blant
araf eu meddwl ac yn sierhau
anrheg personol i'r 400 0 blant
sydd yn ysgolion G\vynedd.
Derbyniwyd rhoddion lu tuag
at y pwll notio yn ysgol Pendalar,
yn amrywio 0 blantos yn gwerthu
teganau yn eugardd gefn i£l,500
a godwyd mewn ffalf haf yn yr
ysgol un Sadwln &,vlyb domen.
Diolcha'r papur hefyd i'r bobl
busnes hynny a hysbysebodd
ynddo a'i gwncud yn bosibl ei
gyhoeddi.
"Er gwaetha'r ffaith ci bod }Tn
ddyddiau ariannol caled yn yr
ardal hon bu'r mwyafrif yn barod
ia\vn i'n cynorthwyo," meddir.
Cyhoeddir tair milo rifynnau
ac fe'u dosberthir am ddim yn yr
ardal a'r gobaith yw y bydd
darllen y papur yn codi'r awydd
mewn mwy a mwy 0 bobl j roi
help llaw.
Gellir cynnig help, meddir.
trwy gysylltu a'r Ysgrifennydd,
Mrs Par Parry) Ffridd Felan, Y
Waunfawr.

Dyma Carys Wilson Hughes, merch 6
oed Mr a Mrs H. Hughes, 87 Maes
Padarn, Llanberis.
Pan oedd yn flwydd a hanner oed,
darganfuwyd ei bod yn dioddef 0
afiechyd yr lau ac fel y gall unrhyw
riant ddychmygu mae prvder a gofid
mawr yn y cartref.
Ers 1976
mae Carys
wedi ymweld a'r
ysbyty yn Llundain dair gwaith ac ym
rms Tachwedd 1979 cadarnhawyd
I'W rhreni fod ei hafiechyd yn un difrifol iawn.
Tua'r adeg trist yma darllenodd
rhieni Carys am y bachgen bach,
MIchael McGough 0 Nottinqham, a
yrrwyd
I'r America
i gael
trawsblaniad lau. Ond yn drist iawn
bu farw yn 17 mis oed yn yr America.
Naturiol hollol oedd i Mrs Breda
Hughes ysqrifennu at rieni Michael a
chafodd wybod am y gronfa a
ddechreuwyd
gan Mr a Mrs
McGough. Penderfynodd Mr a Mrs
Hughes
ynghyd
a'r teulu
a
chyfeillion, gynnal Noson Goffi gyda
bwriad 0 anfon arian i gronfa Mr a
Mrs McGough. Yr oedd yr ymateb i'r
Noson Goffi yn arbennrg 0 dda a
phenderfynwyd yr adeg hynny i
ddechrau cronfa leol I gasglu arian
i'w anfon i Ysbyty KIngs College i
gynorthwyo'r ymchwil svco yno I
achosion yr afiechvd hwn.
Anhygoel yw meddwl bod 400 0
fabanod yn cael eu geni bob
blwyddyn yng Ngwledydd Prydain
gyda'r afiechyd arbennig yma.
Mae 10 cronfa wedi eu dechrau
erbyn hyn - 9 yn Lloegr a dim ond un
yng Nghymru set y Gronfa yn
Llanbens.
Sefydlwyd ,pwyllgor swyddogol
ym mis Tachwedd 1980 gyda Mr
John Hugh Hughes, (Prifathro Ysgol
Dolbadarn)
yn Gadeirydd;
Mrs
Morfydd Jones, 'Erw'r Coed' yn
Orysorydd a Mrs lola Sellars. 16
Ffordd Goodman yn Ysgrafennydd
ynghyd
23 0 aelodau eraill.
Balch lawn gan y Pwyllgor
gyhoeddi bod El,600 wedi ei 9as91u
ers mis Tachwedd 1980.
Ar 61casglu £300 mewn Noson Goffi
penderfynodd
y pwyllgor a rhai
ardalwyr fynd 0 gwmpas pentref
Llanberis i ganu Carolau ychydig cyn
y Nadolig a gwnaethant elw 0 £180.
Oangosodd
Cyngerdd
a
gynhalawyd Chwefror 1 yng Nghapel
Coch, Llanbens gymaint mae pentref
Llanberis
a'r cylchoedd
yn
cydymdeimlo a Mr a Mrs Hughes a'r
teuluoedd tebyg Iddynt yn eu pryder.
Gwnaethpwyd
elw
0
£743 yn y cyngerdd yma a charai Mr a
Mrs Hughes ddiolch 0 waelod eu
calonnau am haelioni pawb atr
gefnogaeth mae'r gronfa wedi ei
chael.
Carant ddiolch hefyd i/r artlstiaid y
cyngerdd am gynnal noson mor
Iwyddiannus
Os oes diddordeb gan unrhyw un i
gynorthwyo'r plant yma a fyddwch
mor garedig a chysylltu ag un o'r
swyddogion a enwlr uchod.
"Mae bywyd plentyn yn hynod
werthfawr.
Wnewch chi helpu i
achub rhal 0 blant y dyfodol drwy
sefydlu ymchwll heddiw?"

a

Gao MaIy Uoyd Williams, B.E.M.

DEWI HAVESP

YR 'ECO' YN DOD

o tis i fis mae

'Eco'r Wyddfa' yn dwyn atgofion hapus j mi am
flynyddoedd fy ieuenetid. Darllen adolygiad Arwel Jones yn rhifyn
lonawr 0 lyfr Emyr Jones - 'Bargen Dinorwig'. Cofio am y diwmod
eyntaf i mi ddringo llethrau'r Elidir i bone California. Ers misoedd
yr oeddwn wedi bod yn hiraethu am fy mhen-blwydd yn 14 oed i mi
gael gadael yr ysgol a ehael mynd i weithio j'r ehwarel fel fy nhad
a'm taid.

Y mae rhai blynyddau wedi pasio erbyn hyn ers pan ddisgrifiais yn fy
ngholofn
yn Yr Herald Gymraeg hanes fy ymweliad
theulu
Dolferedydd
Llandwrog - sef Mr a Mrs Richard Morris Jones, Owain
Cofio cychwyn o'm cartref am
Rhys a'i cbwaer Llio Mair Rhys. Gohebydd gyda Rh.agl~n 'Hed~w'
saith o'r gloch y bore mewn trowsus
llaes, melfared, ac esgidiau hoelion
BBC ydyw R.M. Jones. Y mae ei briod yn ehwaer 1 bnod Gwilym
mawr, a thun bwyd 0 dan fy nghesail.
Tudur, Siop y Pethe Cymraeg a Chymreig, Aberystwyth. Deallweh
Cofio fel y byddwn yn gallu caeJ
mai Rbys ydyw cyfenw'r plant yn lle Jones.
gwreicbion wrth daro'r pcdolau dur
Wrth
ddisgrifio'r
eroeso
a diweddar Athro John Lloyd Jones. Y yn erbyn cerrig y llwybr. Cofio'r
gefais ar yr aelwyd oddeutu'r
mae'r
Parch
Owen
Lloyd,
dychryn wrth weld llond caban 0
Nadolig, dywedais fel hyn, "Yr
Bryn'rodyn yn gefnder i .t\irs Parry.
ddynion yo craffu arnaf. Clywaf yn
oedd Llio yn edrach yn bynod 0
Diolch yn fawr iddi.
awr un o'r dynion yn gofyn: "Pwy
bert, mewn gwisg bine. Yr oedd
'di'r hogyn yma?" "Hogyn 'Rap',"
Pwllheli
ei gwallt melyn sidanaidd
yn
meddai un oedd yo fy adnabod. Ni
Dyma lythyr Mr R. W. Jones,
fyddai neb yn y chwarel yn cael ei
dwad a dwy linell 0 farddoniaeth
Pwllheli, sef tad Gwilym Tudur
enw bedydd, a Joni Rap fu fy enw tra
i'm cof ond nis gallaf gofio'r
Aberystwytb. Y mae Mr jones yn
bum yn y chwarel (neu Sion Rap gan
awdur."
fardd gwych, Gweisoch lawer o'i
hogia o'r un oed). GeJwid fy nhad yn
"Ha, fe alwyd nefolion
farddoniaeth
yn y pap ur au
Ap Elidir, ac aeth yr 'Ap' yn 'Rap'.
I hollti aur yn wallt i hon.'
newyddion a chylchgronau 0 dro i
Cofio'r sgwrsio a fyddai yn y caban
Pwy? dro.
ar awr ginio, a'r hen chwarelwyr yn
Derbyniais nifer 0 lythyrau yn
Meddai Mr Jones "Gwelaf eich son am yr 'arnser caled'. Yn llyfr
dweud mai Dewi Havesp oedd enw'r
bod yn gofyn pwy yw awdur y ddwy
'Bargen Dinorwig' cawn hanes y
awdur.
linell. Dewi Havesp yw'r awdur.
cload allan. 'Roedd yo amser caled
Daeth y cyntaf oddi wrth Mrs
"Yr oedd Dewi Havesp yn
iawn, a phawb yn y fro'n dibynnu ar
Parry,
12 Castle
Terrace,
gynganeddwr rhagorol, ac ar eich
y chwarel am foddion cynhaliaerh.
Dolwyddelan,
Gwynedd.
Dyma
cais ceisiaf roddi ychydig 0 banes y Cofio un 0 hen drigoJion y Nant yn
lythyr Mrs Parry,
gWI rhyfedd amryddawn hwnnw, un adrodd banes Mr William Rathbone,
"Byddaf yn darllen eich colofn yn
yr oedd cynganeddu iddo, yn 61 yr A.S. dros Arfon, yn rhoi cant 0 10 yn
gyson gyda bJas. Gwelaf eich bod yn hanes, mor naturiol ag anadlu.
anrheg Nadolig a thri swllt ar ddeg i
holi pwy yw awdur dwy linell. Dewi
Deallwch fy mod yn fras ddyfynnu 0 bob teulu.
Havesp ydyw. Fel hyn y mae'r
gyfroJ ragorol Dewi Havesp sef
Ar 61 dechrau
g w e i t h io ,
englyn cyflawn yn darllen.
'Oriau'r Awen'.
dechreuais gael blas ar addysg, ac
Fy Nghariad
T e iii wry doe d d w r t h e i wedi mynychu
dosbarthiadau
Grudd fad is lJygad glas llon, - a dwy ael
alwedigaeth. Prentiswyd ef i'r gwaith
Addysg y Gweithwyr,
enillais
Is dellt crych - felynion:
hwnnw pan nad ydoedd ond hogyn
ysgoloriaeth i Goleg yr ail gynnig;
Ha! fe alwyd nefolion
ifanc iawn, gydag un Mr Ellis
ond torrodd yr Ail Ryfel Byd allan, a
I hollti aur yo wallt i hon.
Roberts, Llanfor. Y pryd hwnnw, fel chollais y cyfle.
"Byddai fy ruweddar briod, James
y gwydrus, byddai'n arferol gan
Yn yr 'Eco' y mis diwethaf, yr
Parry) yn hoff iawn 0 englynion a deilwriaid fynd 0 gwmpas ffermdai i oedd llun 0 Mrs Parry, Hafod y Rhug
galJai adrodd ugeiniau ohonynt ar ei dorri a phwytho. Pan oedd ar un o'r '--------------------------gof. Byddai wrth ei fodd yn darllen
teithiau hynny yn Llechwedd Cilan,
erthyglau
a barddoniaeth
eich
Uandrillo, y cyfarfu a Miriam, y
diweddar dad, Glan Rhyddallt. Yr
ferch hynaf. Aeth yn fargen a phriodi
ydym wedi cadw llawer darn o'i
yn 1855. Bu iddynt bedwar 0 blanr,
waitb o'r Herald. Cofiaf iddo
tri mab ac un ferch.
sgwennu i'ch tad flYDyddoedd yn 01
Bu farw Dewi Havesp, Awsr 29ain
ac anion liun iddo 0 garreg yn y
1884 yn 53 mlwydd oed. Gorwedd ei
mynydd lie'r arferai John jones
weddillion
ym
mynwent
Talysarn fynd i fyfyrio, a gweddio a Llandderfel. Y mae'r engJyn yma ar
phregetbu i'r dcfaid a'r wyn.
ei feddfaen.
"'Rwy'n
anfon
englyn
a
"Gan Narur, pwy gawn eto - aU Oewi?
ysgrifennodd fy hen athro Ysgol Sui
Clod aweo boed iddo:
yn y Beibl a gefais gan y dosbarth yo
Ni ddaw rhodd \vell ito boddio
anrheg priodas.
o law neb Dati englyn 0."

a
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I bawb a'i darlleno:
Y glan adnodau di-glo,
A'r hanes geir 0 hono.

Dewi o'r Bryn
Y mae Mrs Parry yn hanu 0 deuIu y
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Prin iawn fu ei gyfleusterau ond
manteisiodd ar bob cyflc i hogi ei
ddawn. Nid oedd ond degwm o'j
waith ar gael pan fu farw) gan mai
eithriad fyddai iddo roi dim o'i waith
ar bapur. Syndod fod yna gynifer a
90 o'i gancuon a'i englynion yn ei lyfr
'Oriau'r Awen' wedi'r cwbl.
Dyma un englyn o'i gyfres 0
englynion ar y testun 'Cyffes y
Meddwyn'.
"Hen wr du wyf yn nlur diafol, - yn
warth,
Ac yo wir annuwiol:

lor fy Nu\\', O! tro fi'o 01.
Gwoa i Odewi fy\\"n ddu\\-'iol."

Y Tarw
Ar dd611as beth sy gasach - drwy'r byd?
A rulr bas oerach?
Yo hagr rygnu a grwgnach, Llew 0 beth yw tad 110 bach.
Dewl Havesp
MOD Angau
}\foo fawr a ofnaf fi - ydyw hon,
A rhaid j'm ei ChroeS1:
Ond trWy fy Ion menlraf hi
A byw fyddaf heb foddi.
Dewi Havesp

Diolch yn fawr iawn hefyd i Mr
R. W. jones.

A DDOE YN OL

Isaf yn rorri ei chacen pen- ~Jwydd yn
gant oed. Priod y diweddar Griffith
Parry, y gWr diwylliedig a fu'n
ddylanwad mawr ar fy mhlentyndod
cynnar. Dysgodd fi i adrodd, ond yn
fwy na dim, dysgodd fi i fwynhau
darllen barddoniaeth. Byddwn yn
mynd i'r Hafod y Rhug, Waunfawr
ddwywaith bob wythnos ar 01 dod
adref o'r chwarel, a bob wythnos,
b y d dw n yn c y st ad lu mewn
eisteddfodau
ym Mon, Arfon a
MOOon.
Y pryd hwnnw, rhaid i adroddwyr
anfon eu ffug-enwau yrnlaen llaw i
ysgrifennydd yr eisteddfod. Yr enw a
fyddwn i'n ei anfon oedd 'J. E.'
Cofiaf i Grffith Parry un nos Fereher
ar aelwyd yr Hafod fy medyddio ag
enw sydd wedi wrtbyf hyd heddiw.
"0 hyn allan," meddai, "dy enw
fydd Perisfab". Fy enw fel adroddwr
oedd hwn, ac nid, wrth gwrs, enw
barddol.
Os mai chwarelwyr Dinorwig a
roddodd yr enw eyntaf arnaf, cefais
yr ail gan un yr wyfyn ddyledus iawn
iddo , Cymeraf y cyfle hwn i
longyfarch y wraig fonheddig sydd
bellach yn byw yng nghartref ei
merch, Gwyneth, yn Aberaeron.
Ers blynyddoedd bellach , rwyf yo
byw ar f'atgofion, ac yn treulio lJawer
o amser ar fainc wrth bont y pentref,
lle bum yn cbwarae gynt yn blentyn.
Byddaf yn diolch fod yr atgofion yn
rhai hapus.
Perisfab

GWR GWADD
Mr Angus
McDermid,
y
newyddiadurwr adnabyddus a
chyn-ohebydd
yn Adran
Newyddion y BBC oedd gwestai
arbennig Clwb Eryri ym mis
Chwefror. Yn ei anerchiad, bu'n
trafad ei waith fel gohebydd yn yr
Unol Daleithiau ac yn Affrica ble
bu'n gwasanaethu
am rai
blynyddoedd.
Mae Mr McDermid
sy'n
enedigol 0 Fangor bellach wed;
ymddeol ac mae'n bwriadu dod i
fyw i'r Fachwen. Efallai ei fod
wed; clywed nad oes gan yr fco
ohebydd yn y rhan hono ...

Aelodau a'u gwesteion yn unig
Lie da I gyfarfod eich ffrlndiau
Clwb merched bob yn ail nos Fawrth (I Ofed a 24ain)
Gwyddbwyll bob nos lau. etc.

Nos Wener
Adlonlant byw. bwyd a bar hwyr - I I .30

6 Shandi
13 Alawon Menai

20 Cilmeri
27 Yr Ynyswyr

Nos Sadwrn
Dl5go'r Uais a GrWp. bwyd a bar hwyr I 1.15

7 Chwarter i Un
14 Louis a Rocers

21 Rocyn
28 Angylion Stanli
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RHAGOR 0 HELVNTION 'HOME GUARD'
PENISARWAUN gan 'V GWALCH'.

•

Ffurfiwyd yr Home Guard i
gychwyn fel byddin i wrthsefyll
mil wyr awyr yr Aimaen
a
oeddent yn cael eu defnyddio fel
lleng flaen i oresgyn yr holl
wledydd.
'Local
Defence
Volunteers' oedden nhw yn cael
eu galw yr adeg honno ac yr oedd
yna filoedd wedi yrngynnull
mewn ychydig 0 ddyddiau.
Y dyn a oedd yn canu'r
rhyfelgyrch yn y Waun oedd
Tomos Edwards,
Plas Coch.
'Roedd o'n gyn-forwr ei hun ac
yn drefnydd mudiadau hyn a'r
llall ac yn dueddol
0 golli
brwdfrydedd os nad oedd yn cael
ei fachu yn y cadwynni blaen.
'Rwy'n cofio mynd yno i
chwilio amdano fo rhyw bnawn
Sad wrn efo Elfed Ty Gwyn.
Dyddiau cynnar y platwn oedd
hi. 'Doedd y gynnau ddim wedi
cyrraedd a dim ond gan rai yr
oedd dillad khaki.
'Roedd yna ymarferiad wedi ei
drefnu rhwng hogia'r Waun a
rhai Penisa'rwaun a'r amcan
oedd chwythu'r Post i fyny efo
born ddychmygol.
Erbyn i ni gyrraedd y Pas
'roedd Tomos a'r hen Jane ar eu
cinio, a dyma ninnau yn cae I
panad bob un, a fuasai neb yn
dychmygu
oddi
wrth
yr
awyrgylch fod yna symudiad mor
fawr ar dro.
Pan ddaeth
hi'n
amser
cychwyn 'roedd Twm Edwat
wedi cymeryd y busnas arno'i
hun i ddweud sur yr oedd hi ifod.
'Roedd 0 yn ei sgidia chwarel a'i
hen got law, a chadach coch wcdi
ei chwipio am ei wddw fo i
ddangos ei fod 0 ddifri. Roedd yr
hen Jane ar ben y drws yn codi ei
llaw fel pe tasa ni ar gychwyn am
y Dardanelles.
Roedd
l\1.rs
Evans, Gorff\\'ysfa yn dweud
\vedyn ei fod 0, wrth ein hochrau
ni, mewn khaki, yn edrych fel
'deserter' yn cael ei hebrwng yn
ei 01 dan escort.
Roedden ni yn disgw)71 torri ar
draws heibio ty T\ovm Nantw a
mynd am Gors Goch, ond 'roedd
medd\vl milwrol T\vm Edwat yn
gweithio ar donfedd aral1. "Mi
awn ni ffor' yma," medda fo a
throi i lawr am Bryn Eithin, ac
erbyn i ni gyrraedd giat Gors,
roeddwn ni'n gwybod pam.
'Roedd 0 \vedi bod yn darllen
hunangofiannau
cadfridogion
rnav.'r y byd, a sut yr oed den nhw
yn mynd 0 gwmpas
ennill
rhyfeloedd.
'Roedd
y 'direct
attack' chwedl yntau wedi mynd
allan o'r ffasiwn tuag adeg
Waterloo. Beth oedd yn cyfri
erbyn hyn ocdd blyff, nid bon
braich. Roedden ni yn mynd i
ddangos i gri w Penisarwaun ein
bod ni \vedi gweld rhywbeth
heblaw Sgwar Siop Gron.
Ymlaen a ni heibio i'r cyfar
main, ac erbyn ini gyrraedd Cors
Blaen Cae roedd Twm Edwat
wedi dechrau ar ci hunangofiant
ei hUD, fel yr oedd 0 wedi canu

12

Hywel a Blodwen efo rhyw hogan
o Gapel Seion, ac i brofi'r ffaith
dyrna fo'n rhoi ei draed ar led yng
nghanol y brwyn a mynd drwy
far neu ddau.
Dyrna ni trosodd i'r Bryndu
Mawr, a phwy ocdd yn y fan
honno ond 'Cariad y\\,' a Lei
Bach 0 Lanbabo, yn ffreta, ond
'doedd ganddyn nhw fawr 0
dempar i wrando ar Twm Edwat
yn egluro sut roeddan ni am
chwythu'r Post. 'Rocdd y ffyrat
wediblocio, ac yr oedd Lei at ei
'sgwyddau yn y twll,
Ymlaen a ni am Beudy Sion
Dywyll, ac 'roedd Elfed a fi wedi
mynd i ddechrau
pwnio em
gilydd ac yn dechrau amau fod y
dyn am fynd drwy Rhiwlas a
rownd Moel Rhiwcn i roi born
anwelcdig ar Bost Penwarwaun.
Yn y diwedd dyma ni'n
cyrraedd Fron Deg , a phwy oedd
yn y fan honno yn llnau ei
'sgidiau ar ben wal yr ardd ond
Edward Jones.
'Doedd pobol ddim yn gweld
ei gilydd mor arnl yr adag honno,
a dyma'r ddau ddyn yn mynd i
sgwrs - am y cnydau a'r tywydd
a'r chwaral, ac yn ~)diwedd am y
rhyfel.
'Roedd Twm Edwat o'r farn y
dyla'r dyn a oedd yn gyfrifol am y
llanasr yn Ffrainc gael ei saethu, a
'doedd dim eisiau gofyn pwy fasa
fo'n ei awgrymu i gymeryd ei le O.
Ar hynny dyma Mrs Jones yn
dod i'r drws. "Dewch i mewn,'
meddai hi "am panad,' a dyma
ni'n mynd.
Yr adag honno 'roedden nhw
yn gwneud defod 0 yfed te fel
maen nhw yn Japan. Nid stwffio
rhyw fyg 0 dan drwyn rhywun a
llond ei g\vaelod hi 0 ddaiI, ond
gosod lliain glan, a llestri gorau, a
phowlan siwgr, a jwg Iefrith efo
m\\'clis ar ei \vyncb 0, os oedd
hi'n haf pryfedog.
Dyna ga\\lson ni yn Fron Deg.
ac wedyn d)'ma Twm Edwat yn
rhoi jou 0 faco newydd yn ei geg
ac yn dechrau symud y llestri hyd
y bwrdd i egluro sut yr oedden
ni'n
mynd
i drin
hogia
Pensarwaun.
'Roedd Elfed a fi yn cicio ein
gilydd 0 dan y bwrdd ac yn amau)
os na fasa fi'n styrio y basai
rherny wedi mynd adra i gyd i
'molchi a newid i fynd i'r dre i
gam neu i'r 'Four Ails'.
Beth bynnag yn y diwedd ar 61
y diolchiadau, dyma ni'n 'moni
am Fron Chwith, ond allan 0 iwc
yr oeddan ni. Pwy oedd yn y fan
honno yn P\vyso ar ragddor y
beudy yn mynd i rwymo'r
g\vartheg i odro ond Robat
Owen, a dyma Twm Edwat yn
ailddecmau ar hwnnw rhag ofn
nad oedd 0 ddim wedi cael y cyflc
i astudio tueddiadau rhyfela ar 01
brwydr Waterloo.
"Lwcus
dy fod ti wedi
dweud," meddai hwnnw wrth
Twm Edwat. " 'Roeddwn i'n
meddwl i ddechrau mai rhyw

s bci oeddet ti wedi cael ei ddal."
, Doedd hynny ddim yn plesio
llawer, a ffwrdd a ni i'r 16n fawr
yn giat Caer Mynydd. 'Roedd
hi'n Ion berthog, gysgodol yr
adeg honno, yn mynd i rhywle
arbennig - cyn i'r Llyffantod
Melyn gael gafael arm a'i gwneud
hi'n Ion yn mynd 1 nunlle.
'Roedd hi ymhell yn y pnawn
arnom ni'n cyrraedd Groeslon
Blaen Cae. 'Roedd yna dy yno yr
adeg honno a' r trigianydd oedd
Richiard Owen. Roedd 0 a'i
droed ar ben wal yn sbio ar lawr
gwlad a chafodd 0 ddim amser i
ddyfalu dim am ein busnes ni.
'Roedd Tomos Edwat wedi ei roi
o yn y darlun mewn dau funud,
a'r tro hwnnw 'doedd dim angan
llestri te, 'roedd y targed i'w weld
yn blaen islaw o'n blaenau ni.
'Roedd 0 awydd wedyn i mi
fynd i lawr i sgowtio, ac os oedd
o'n disgwyl i mi fynd yn fy 61 i
fyny'r allt wedyn, ei siomi gafodd
o. Dyma fi'n torri ar draws y
caeau heibio i Buarth Clytiau ac
allan yn y Ion wrth Weirglodd
Goch, a beth oedd yn cloncian i
lawr y ffordd yn y fan honno iGae
Corniog
Mawr yn barod i
ddechrau troi peth cynta fore
dydd Llun ond dyrnwr Huw
Owen, Tyddyn Oer, ac os oes 'na
rhywun yn yr oes oleuedig yma
'rioed wedi gweld dyrnwr mawr,
nid fy mai i ydy fod yna fwlch
mor waradwyddus yn ei addysg
o.
'Roedd yr hen Huw ei hun ar y
tractor mawr 'Titan' ar y blaen
(hwnnw sydd yn San Ffagan
heddiw) a Thomi Refal, Llanrug
yo cerdded y tu 01 iddi yn ymyl y
tyllau grawn.
'Roeddwn i yn eu nabod nhw
yn iawn; mi fyddan yn dwad acw,
a phan eglurais i \vrth Tomi beth
oedd\\'n j'n drio ei wneud dyma
fo'n d\~eud \vrthyf i am gerddad
yr ocm arall i'r dyrnwr .
'Roedd yna dri neu bedv.'ar o'u
hogia nhw )/n ymyl Ty Huw
Preis, a dyma Tomi yn rhoi ci ben
ro\vnd tin )' dyrnwr a gwciddi
arna i i neidio i fyny ar ei ochor 0,
a dyna wneis i, a dal fy ngafael yn
y pwIi mawr oedd yn troi'r cafnau
gwellt. Ond pan ddaethon ni i
Dalsarnau, lIe mae'r 'Ffynnon
Gwrw' heddiw, dyma fi'n ei
gweld hi'n ffagio arna i, achos
'roedd Huw O\ven yn troi i fyny'r
Ion bach.
Dyma fi'n cynnig naid tros y
wal i gae Cae Corniog, ond mi
fethais hi, a syrthio wysg fy
nghefn l'r lon, a bu bron i mi fynd
o dan y dyrnwr, beth fasa erbyn
heddiw ella wedi bod yn fendith.
Wedyn 'roedd y pedwar hogyn
oedd erbyn hyn y tu 01i'r dyrn\vr
efo Tomi, ar fy ng\vegil i fel
barcurod ar gyw, a dyma nhw yn
mynd a fi at Siop Gron i'm
dangos fel ysbail rhyfel. Ond
roedden nh\V yn methu dirnad
am gerddediad Twm Edwat, a
'doedd un neu ddau ddim tu
draw i awgrymu trOl fy mreichiau
i am wybodaeth.
Beth bynnag, doeddwn i ddim

wedi bod yn hir yn garcharor pan
ddaeth Elfed Wyn i'r cawell.
'Roedd 0 wedi cynnig ei ffawd ar
hyd caeau Perthi, ac wedi mynd
ar ei ben i haffla'r arnddiffynwyr
tu 61 i Siop Lisi Malan.
Erbyn hyn, yr unig fygytbiad i
ddiogelwch y Post, a Mrs Jones,
oedd Tomos Edwards,
Plas
Coch.
'Doedd beth ddigwyddodd i'r
hen Domos ar 01 ein gadael ni yn
y Groeslon ddim i gyd yn arnlwg
y diwrnod hwnnw, ond ar 61 cael
amser i hel y ffeitbiau i gyd
(chwedl hogia'r TV) daeth y
darlun cyflawn at ei gilydd.
'Rocdd 0 wedi dod i lawr i
Groeslon Racca ac wedi stopio,
(comandirio oedd ei air 0) un o'r
bysus yn mynd i Gaernarfon.
'Roedd 0 wedi cael dadl efo'r
condyctor i ddechrau ynghylch y
ffer. 'Roedd 0 wedi dweud wrth
hwnnw am yrru'r bil i Lundain
achos ei fod 0 ar fusnes OHMS, a
wnaeth 0 ddim gwella dim ar
dempar hwnnw drwy fynnu
gorwedd ar ei hyd-gyd ar lawr y
bys 0 dan draed y bobl rhag ofn i
hogia Pensarwaun
ei weld 0
drwy'r ffenesr', ac mi 'roedd 'na
rai ar gael a oedd yn barod idystio
ei fod o'n dal i gega efo'r dyn ar
wastad ei gefn.
Wyr neb ddim beth oedd ei
amcan 0 ar 01 cyrraedd Sgwar
Siop Gron, ond y [faith ydy fod
yna gr iw 0 hogiau
wedi
ymgynnull yn y fan honno i gadw
eu llygaid ar y motes, ac 'roedd
yna griw hefyd 0 bobol yn
disgwyl mynd i lawr i'r dre, oedd
a wnelo nhw drum a'r sgwffwff, a
rhwng y rheiny yn trio mynd i
mewn a fyotau yn trio dod allan
dan ddal i refru'r condyctor,
busnas bach oedd i'r hogia
gwtogi ar ei ryddid O.
Beth bynnag, mi bwdodd ar ei
union, a ffwnrdd a fo adref a'i
ddwy law ar ei gefn heibio Tai
Brics gan boeri sug baco am ben
ei draed.
and Elfed a fi oedd 0 dani am
ddifetha'r 'oparesion' i gyd - yn
enwedig
y fi am fod mor
ddiawledig 0 wirion a mynd i
ganlyn y dyrnwr, a \velson ni
ddim ohono fo wedyn ar y pared
am bobiad neu ddau.
Ond chwythwyd mo'r Post i
fyny. Mae o'n dal yno 0 hyd
'rwy·n sylwi, er maen nhw'n
dweud i mi nad oes fa\\lr 0 ddiben
mynd yno i brynu stamp ceiniog
erbyn heddiw - na fawr 0 ddim
arall 'chwaith!
"Y GWALCH'
(Cafwyd en\v a chyfeiriad
'Y Gwalch' - Gol.)
~

SlOE GWNINGOD
Cofiwch am y Sioe Gwningod a
gynhelir
yng
Nghanolfan
Gymdeithasol Cwm-y-glo ddydd
Sadwrn 7ed 0 Fawrth. Bydd y
drysau'n agored am 1.30 p.m. Pris
mynediad 20c, plant a phensiynwyr
10c. Darperir lIuniaeth ysgafn.
Os ydych angen rhagor 0 fanylion,
ffoniwch llanberis 851.

Y Stori fer: parhad 0 dudalen 9.
Daeth swn anadlu poenus ei
modryb i dorri ar ei myfyrdodau.
'Roedd y llygaid ar agor a synnodd
Mair at y llesgedd a'u llenwai.
"Ti sydd yna, mechan i?"
sibrydodd
y llais yn floesg.
Estynnodd ei llaw ati a gafaelodd
Mair ynddi'n dyn gan ddiesyfu a'j
holl galon drosglwyddo
rhyw
gymaint o'i nerth a'i hegni i un a oedd
yn gorwedd mor Uonydd yn y gwely.
Syrthiodd y llaw yn 61 ar y gynfas.
"Wedi cael annwyd yda chi
Modryb. Mi ddoweh ymhen rhyw
ddiwrnod neu ddau."
Celwydd golau meddyliodd, a
dyma fi wedi syrthio i'r un ffagl a'r
rhai hynny 'rwy'n eu condemnio am
drin yr hen fel pe baent yo hanner
pan.
Hanner cododd yr hen wraig ar ei
heistedd, ac edrychodd i fyw Uygaid
Mair. Nid yngaoodd
air, ond
ysgydwodd ei phen yn bendant 0 un
ochr i'r llall a'r llygaid yn serennu i
waelodion ymasgaroedd ei ruth, feI
pe bai'n dweud - 'Dyna ddigon.
'Rwyf i'n gwybod, ae 'rwyr tithau'n
gwybod. Gad 0 ar hynny.'
Yna trodd ei phen ac edrych allan
trwy'r ffenestr ar y cwm, cwm ei
phlentyndod. Caeodd ei llygaid, a
gwyddai Mair na fynnai iddi MOS
rhagor. Cododd yn araf', a rhoddodd
un gusan oJaf ar y taleen oer.
Bu Catherine Ed wards farw y
noson honno, yn dawel a di-boen, yn
61 y meddyg.
Clacidwyd hi ar y Sadwrn cyn yr
Eisteddfod. Yr oedd yn un o'r
dyddiau braf prin rheiny yn ystod haf
1979. Ycbydig oedd yn y capel, ond
yr oedd dau o'i hen ddisgyblion wedi
dod yno i dalu'r gymwynas olaf, un 0
Lundain a'r lIall 0 Sir Benfro.
Eisteddai Mair yn un o'r seddau
blaen yng nghanol y teulu gan OSg01
edrych ar yr arch, a gafael yn dyn yn
Ilyfr emynau ej modryb. 'Roedd y
llyfr a'i berchennog wecli mynychu'r
capel hwo am dros dri ch\varter
canrif. Dyma'r (fO olaf.
Siaradai'r
ddau weinidog yo

annwyl a siriol am eu cyn-athrawes
gao. droi'r gwasanaeth yn un 0 fawl a
diolchgarwch.
Wfftiai Mair at
ddagrau ffug ac ysturniau galaru rhai
o'i pherthnasau.
Anghofiodd
amdanynt, ac ymgoliodd yo atgofion
John Williams,
y gweinidog.
Arweiniodd hwonw hi drwy'r ysgol
fechan am y IrO olaf wrth ddwyn
atgofion ei bleotyndod i gof. Canwyd
hoff emyn yr ymadawedig 'Dyro
afael ar y bywyd', ac yna allan ac i'r
fynwent.
Daeth pawb ymhen y rhawg at Ian
y bedd, a theulu Manceinion yn eu
plith. Clywyd rhai yn sibrwd,
"Wedi dod yr holl ffordd chwarae teg iddyn nhw."
.. Mab a merch ei chwaer ie'nga',
Maggi - honno wedi mynd i ffwrdd i
weini yo hogan ifanc, priodi rhyw
Fred Kenworthy - gwoeud yn dda."
Tawelodd y sibrydion pan ddaeth
y gweinidog lleol, y Parchedig Islwyo
Hughes
ymlaen i weinyddu'r
defosiynnau olaf.
". . . our departed sisten sn Chnst
• • •

"

Sythodd Mair wrth ochr y waJ
lechi pan glywodd y geiriau. Beth
oedd hyn? Rhywun wedi rhoi
gwybod iddo fod Saeson uniaith yo
bresennol, ac yntau yn slafaidd,
foneddigaidd yn ymateb fel sawl
Cymro parchus. "For the sake of our
English
friend"
fel petai.
Llygadrythai Mair arno gao ymbilio
a'i holl enaid iddo newid ei iaith.
"Na! Na! Peidiwch a gwamalu,
nid ar Ian bedd; pwy yda chi'n ei
gtaddu beth bynnag? - nid y blydi
Saeson yma, ond Cyrnraes na
symudodd 0'1 milltir sgwar trwy
gydol ei hoes faith."
Glynodd y geiriau yng nghefn ei
gwddw, a daeth cyfog chwerw i
lenwi'i cheg. Trodd ei chefn ar y
gwasanaeth a cherdded allan o'u
plith, gao gamu'n ofalus rhwng y
cemg beddau gleision, heb eu gwe1d.
Yno, ar y llethr, wyJodd Mair
ddagrau hallt, wylodd mewn hiraeth
am ffrind pur, am orffennol na
ddeuai'n 61, ac wylodd am y dyfodol.

HYSBYSIAD
NATIONAL PARKS AND ACCESS TO THE
COUNTRYSIDE ACT 1949
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT
1971
HVSBVSIR DRWV HVN V BVDD
J.H. CHATER YSW. C. Eng., M.I. Mun. E., F. Inst. HE
AROL YGYDD A GYFARWYDDIR GAN
YSGRIFENNYDD GWLADOL CYMRU
VN BRESENNOL YN
FESTRI CAPEL GORFFWYSFA, LLANBERIS
DDYDDMAWRTH 17MAWRTH 1981 AM 10.00A.M.
i gynnal ymchwiliad Ileol cyhoeddus 0 dan
ddarpariaethau adran 109 The National Parks and
Access to the Countryside Act 1949 ac Adran 282
The Town and Country Planning Act 1971 i'r
cwestiwn
a ddylai'r
Ysgrifennydd
Gwladol
'8enderfynu Fel Arall' 0 dan Adran 14(2) Deddf 1949
i ganiatau defnyddio tir yng nghyffiniau'r cromlechi
gerllaw'r A4086, sef darn o'r tir a brynwyd ganddo 0
dan Adran 14( 1) Deddf 1949, at ddibenion gwella'r
ffordd, 0 90fio darpariaethau Adran 5 Deddf 1949.
Dyddiedig: 3 Chwefror 1981
B.H. Evans, a awdurdodwyd gan Vr Vsgrifennydd Gwladol i
lofnodi at ei ran.

-yYR URDD - Nos lau, lonawr 22, Mr
Eric Jones, Prif Swyddog Diogelwch
y Ffyrdd, Gwynedd fu'n diddori'r
plant. Trwy gyfrwng ffilm amlygwyd
y peryglon
a achosir
drwy
anwybyddu
'Rheolau'r
Groes
Werdd'. Felly, blant, cotied y rheolau
cyn croesi'r ffordd, bob amser.
Nos lau, Chwefror 5 catwyd noson
arall 0 ffilmiau yng nghwmni Mr
Morris,
sef
Swyddog
yng
Ngwasanaeth Tan Gwynedd. Trwy
gytrwng y ffil m gwnaed yn glir yr hyn
a all ddigwydd trwy chwarae a than.
Gobeithir mynd a'r plant i'r Orsaf
Dan yng Nghaernarfon yn yr hat.
Ar hyn bryd mae'r plantyn brysur
iawn yn paratoi ar gyter Eisteddfod
Gylch yr Urdd a gynhelir yn Ysgol
Brynretail Llanrug ar ddydd Sadwrn
Mawrth 7.

°

UNDEB Y MAMAU - Cynhaliwyd
cyfariod Undeb y Mamau yn y
Ganolfan yn ddiweddar. Arwelniwvd
y gweddiau aqoriadol qan y Rheithor
a chyfeiliwyd gan Miss Ceridwen
Hughes. Llywyddwyd gan Mrs D.G.
Williams, Y Rheithordy. Y wraig
wadd oedd y Dr Enid Roberts, Bangor
a rhoes sgwrs addysgiadol a diddorol
ar hen fwydydd y Cymry tua thair
canrif yn 61. Diolchwyd iddi gan Mrs
Watkins a nifer o'r aelodau. Y
gwestwragedd oedd Mrs Williams,
Nant Forgan a Mrs Roberts, Bod
Gwilym a diolchwyd iddynt gan y
Rheithor. Diweddwyd drwy weddi.
Y GANOLFAN
GYMUNED
Cynhaliwyd y cyfarfod cyhoeddus
blynyddol yn yr ysgol nos Fercher.
lonawr 21, 1981.Agorwyd y cyfarfod
gan y Cadeirvdd am 1980, Mr Dafydd
Price, ac estynnodd groeso cynnes i
bawb. Enwyd y cynrychiolwyr 0 bob
mudiad ar gyfer y flwyddyn
a
chafwyd
adroddiad
byr
ar
weithqareddau'r flwyddyn gan Mr G.
Hefin Jones (Is-gadeirydd).
Cyfarfu'r Pwyllgor yn svth ar 01 y
cyfarfod cyhoeddus ac etholwyd
swyddogion am y flwyddyn. sef:
Cadeirydd, Mr Gwyn Hefin Jones.
Is-gadeirydd,
Mrs Verna Jones,
Ysgrifennydd,
Mrs Hilda Orritt,
Is-ysgrifennydd, Mrs Gwyneth Chick.
Trysorydd, Mr Llewelyn Hughes.
Diolchwyd
yn arbennig
i
swyddogion y flwyddyn cynt, a
chafwyd trafodaeth am sawl pwnc
ynglyn a'r ganolfan.
Adroddwyd
bod Pwyllgor
y
Carnifal yn dwyn ei gweithgarwch i
ben, ae awgrymwyd mal da 0 beth
fyddal cael Pwyllgor y Ganolfan
mewn cydweithrediad
mudiadau
eraill y pentref i drefnu'r Carnifal a'r
gweithgareddau
am yr haf.
Penderfynwyd sefydlu Is-bwyllgor i
Iywio'r gweithgareddau, ae I ofyn i
bob mudiad am eu hawgrymiadau.
GvVEITHGAREDDAU'R
HAF Cyfariu'r PwyHgor Llywio ar gyfer
trefnu gweithgareddau'r
haf ar
Chwefror 12. Edrychid ymlaen at gael
eydweithrediad
pob mudiad ae
unigolyn yn y pentref i gael pentwr 0
weithgareddau amrywiol i bawb.
Penderfynwyd anelu at gael diwrnod
y Carnifal ar Awst 22 elent.
MERCHED Y WAWR - Cyfarfu y
gangen
leol
yn y Ganolfan
Gymdeithasol nos Fercher, Chwefror
18 0 dan Iywyddiaeth MISS Mat
Pritchard, BA. Cyflwynodd y wraig
wadd, Madam Sera o'r Bontnewydd
itr aelodau.
Cafwyd noson hwyliog dros ben yn
ei chwmni, a rhyfeddwyd at ei dawn
amryddawn i ddiddori. Rhoddodd ei
gwasanaeth
yn rhad, ae ar ei
dymuniad anfonwyd siee yn enw'r
gangen ar gyfer ymchwil afiechyd yr
iau mewn plant.
Mrs G. Chick, Tan y Bryn a Miss E.
Hughes, Tan y Graig ddarparodd yte,
a hwy hefyd roddodd wobr y mis, a

a

enillwyd gan Mrs Jean Hughes, Bryn
Gro.
Diolchwyd iddynt, ae i Madam Sera
gan y lIywydd. a Mrs Ifanwy Jones.
Min y Nant.
Cafwyd adroddiad
manwl o'r
Pwyllgor Rhanbarthol a gynhaliwyd
yng Nghaernarfon yn ddiweddar gan
yr ysgrifennydd, Mrs Iris Rowlands,
Glan'rafon.
Ail etholwyd Mrs Verna Jones,
MSo. Meillion i gynrychioli'r gangen
ar bwyllogr y Ganolfan a'r eae
chwarae. Trefnwyd hefyd gogyfer a'r
Ffair Wanwyn sydd i'w chynnal yng
Nghaernarfon ar Ebrill 11. pryd y
byddwn yn cvdweithio a changen
Bethel ar y stondin fwydydd.
Parti Blodau'r Grug 0 Lanrug fydd
yn cyd-ddathlu Gwyl ein Nawddsant
yn y ganolfan ar Fawrth 18. ac
edrychwn ymlaen i'w croesawu.
Llawenydd
mawr oedd cael
croesau dwy aelod newydd i'n plith,
sef Mrs Elwyn Morns, Llanberis a Mrs
Deiniol Evans o'r Cwm.

GWERTH £10,00 0
LYFRAU I
GYLCHOEDD
MEITHRIN
GWYNEDD
Mae pentwr 0 lyfrau Cymraeg
addas i blant ysgolion meithrin
gwirfoddol
y Sir
newydd
gyrraedd pencadlys Llyfrgell Sir
Gwynedd yng Nghaemarfon
- 0
ganlyniad i'r grant 0 £10,000 a
dderbyniodd
y Llyfrgell o'r swm
arbennig a neilltuodd y Swyddfa
Gyrnreig hyd Fawrth 1981 tuag
at hybu'r iaith Gymraeg.
Meddai Mr Geoffrey Thomas)
Llyfrgellydd
Sir Gwynedd:
"Rydym
eisoes
yn benthyg
llyfrau Cymraeg
i ryw 1 SO 0
grwpiau meithrin
yn y Sir, a
theimlem
y byddai'n
fuddiol
eynyddu ein stoe, yn ogystal
diogelu'r
stoe sydd
gennym
eisoes trwy eu hail rwymo a'u
cryfhau. G,vnaethom
gais felly
am grant
0 £10,000,
gyda'r
bwriad 0 ddefnyddio
0 leiaf ei
hanner) i brynu llyfrau newydd)
a'r banner arall i'w rhwymo a'u
diogelu. Rydym yn dra diolchgar
i'r Ysgrifennydd
Gwladol am
dderbyn y cynllun".

a

SETIAU
TELEDU LLIW
AIL LAW
MEWN CYFLWR

RHAGOROL
SlOP DELEDU

Ffordd yr Orsaf

LLANRUG
(Ff6n: Llanberis 205
gyda'r nos)
13
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COLLI
GOHEBYDD
Ar 01
blynyddoedd 0 wasanaeth ffyddlon
i'r Eco yn Nemiolen, yn gyntaf fel
Trefnydd Gwerthiant, ac wedyn fel
gohebydd, mae Mr Meinon Jones,
Clwt y Bont, wedi rnvneqr'r awydd i
roi'r
gorau I'W swydd
Hoffwn
ddiolch yn fawr iawn iddo ar ran y
papur, a'r fro, am ei waith dr-flino
Hoffwn, yr un pryd, wneud apel am
enw a chyfeiriad
unrhyw un yn
Nemiolen sydd yn fodlon ymgymryd
swydd Gohebydd Pent ref. Diolch
yn fawr.
Tony Elliott (Golygydd)

a

Y SEINDORF - Penodwyd Mr D.
vVilliams 0 Lanfairpwll,
Mon yn
arwernvdd
newydd
y Seindorf.
Dechreuodd ar ei yrfa ar Chwefror 1
Dymuniadau da rddo a'r Seindorf yn
y dyfodol
Enillwyr Clwb 200 mis Chwefror:
£25- (29), Mary Jones, 5 Maes Eilian,
Dinorwig; £15 (35), Nia Nilliams, 6
Ffordd Derniot. Demrolen. £5 - 187),
Glenda
Morris,
13 Tal-v bont,
Llanrug.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs A.M
Morris, 4 Tal Marien, ddiotc.h i'w
pherthnasdau,
cv rn d o q r o n , a
chyfeillion
ah y caradiqrwvdd a
ddangoswyd
iddl yn ystod
ei
harhosiad yn yr ysbyty. Hefyd diolch
i'r meddygon a'r gwelnyddesau yn
Ysbvrv Dewi Sant Bangor am eu
gofal caredig

Diolch j Mr John Morris, Crown,
Clwt-v-borrt am y gerdd han
FFRIND
'Rwy'n gwybod fod rhaid iti fynd,
Ond cofia, ti ydyw fy ffrind,
Mae' nghalon ar dorri,
A minnau yn sori,
Wrth dy weled yn myned mor bell.

Seindorf Cynfi (Deinio/en) a eni//odd y wobr gyntaf
yn Eisteddfod
Genedleethot Bangor 1931. Lfun trwv garedlgrwydd Mr Bob Rowlands, 8
Tal Cynfi, Oeintolen.

Bydd gwyntoedd y g8eaf yn greulon,
A minnau yn disgwyl yn ffyddlon,
Yn meddwl amdanat bob awr,
Yn disgwyl dy weld gyda'r wawr,
Mor unig fe tyddaf mewn cell,
A thithau ar grwydr ymhel!.

BRYNREFAIL

Yn nuwch y nos, 1I05ga', fflam,
A minnau yn gofyn "0 pam,
Yr aethost i grwydro'n ddi-hud,
A 'ngadael mewn dicter a lIid?"
Un gU5an rwy'n gofyn, On un,
A chadw mewn cornel dy lun,
Wrth deimlo mor swil, a mor nertus,
Caf selio ty nghariad a'th wesfus
Ac ella ar 61 i ti fynd,
Fe gofi amdanaf fel ffrind,
Yn lIunio telyneg, neu gan,
A weithiau daw hiraeth j'th fron,
Tro arall, fe deimli yn lion;
Bob tro y gweli'r griafolen,
Fe gofl am un 0 Ddeiniolen,
Ei galon yn gwaedu yn goch fel y
grawn,
o hyd yn hiraethu, a'i Iygaid yn lIawn,
o ddagrau. A, 61 i ti fynd.

CL NB Y MAMAU - Yng nghyfarfod y
mis yn Nhy Glas, catwyd darlith
ynglyn
a gwaith
y Bwrdd
Cyfarwyddyd Olnasvddron (Citizens
Advice Bureau) gan y trefnydd
rhanbarthol,
Mrs A. Griffiths.
Rhoddwyd y te gan Sheila Nilliams a
Liz Thomas Rhoddwyd anrheg y mis
gan Carol Houston ae fe'i enillwyd
gan Margaret Nardle.
DY NEDDIAD - Llongyfarchiadau
i
Medwen Jones 0 Greuor Villa aeAlan
Nyn
Nilliams
a Arton
House,
Deiniolen ar aehlysur pi dyvveddiad
ar lonawr 24 Dymuna Medwen ae
Alan ddatgan eeu dioleh yn gynnes
iawn i'r teulu a chvfeillion 011an, eu
hanrhegion a'u dymuniadau da.
MAR NOLAETH - Yn ystod y mrs a
aeth heibio. bu farw Mrs Elizabeth
Foulkes, Haulfryn,
Brynrefail.
Y
llvnedd bu ei hanes yn yr Eco yn
dathlu
e t on e n-ot w v d o yn
bedwarugain, a thrist yw y golled 0
foneddiges oedd yn uehel iawn ei
pharch ac edmygedd gan y pentref
a'r ardat. Bu yn aalod ffyddlon o'r
Capel a'r Ysgol Sui drwy gydol el
hoes.
Fe
estynnwn
e in
cydymdeimlad dwys at y teulu 011yn
eu profedlgaeth.
CLNB PEDNARUGAIN - Enillwyr
mis lonawr.
lonawr
2: 1. O.J.
Nilliams. 2 Betty Green; 3. Nil!
Hughes. lonawr 9: 1. Helen Jones, 2.
Islwyn
Nilliams,
3 Sue Jones.
lonawr 16: 1. Elinor Nilliams.
2.
Nilburt Nilliams,
3, Rhian Jones.
lonawr 23: 1. Gwilym Cynlr. 2. Jenny

Roberts,3 Alwyn Roberts. lonawr 30.
I. Meurig Jones, 2. Shirley Roberts,
3. Glyn Owen
YR URDD - Nos lau, lonawr 22 Mr
Eric Jones Prif Swyddog Oroqelwch
y Ffyrdd, Gwynedd fu' n diddori'r
plant Trwy gyfrwng ffilm amlygwyd
y peryglon
a a ch o s t r drwy
anwybyddu
'Rheolau
r Groes
vVerdd'. Felly, blant, cofled y rheolau
cyn croesi'r ffordd, bob amser.
Nos lau, Chwefror 5 cafwyd noson
aral! 0 ffilmlau yng nghwmni Mr
Morris,
set
Swyddog
yng
Ngwasanaeth Tan Gwynedd. Trwy
gyfrwng y ffilm gwnaed yn glir yr hyn
a all ddigwydd trwy chwarae
than.
Goberthir mynd it r plant I'r Orsaf
Dan yng Nghaernarfon yn yr hat.
Ar hyn 0 bryd mae'r plant yn brysur
iawn yn paratot ar gyfer Eisteddfod
Gylch yr Urdd a gynhelir yn Ysgol
Brynrefatl Llanrug ar ddydd Sadwrn
Mawrth 7.

a

SEFYDLIAD Y MERCHED - Yng
nghyfarfod y rnis yn Nhy Gtas ar
Chwefror 19, daeth niter 0 aelodau
ynghyd i glywed hanes taith Mrs
Jennie Roberts i Oberammergau
Diolchwyd
iddi qan Mrs Jennie
Hughes a Mrs Pat Jones. Rhoddwyd
y te gan Mrs Carol Houston a Mrs
Rhian Jones ae fe roddwyd anrheg y
mis gan Mrs H.J. Jones ae fe'i
enillwyd gan Mrs Mair Williams.
FAN SGLODION A PHYSGOD - Bydd
y fan yn y pentref bob dydd Mawrth 0
5.30 o'r gloch hyd 6 o'r gtoch.

ARTISTIAID 0 FRII'R WAUNFAWR

Mr Gwilyfn Owen gyda'r Frenhlf)eS a', gosgordd
DEWIS BRENH1N£S Y CARNIFAL Roedd nos Nener, Chwefror 20, yn
noson bwysig iawn i bob pentref
Cynhallwyd Noson Gotti yn Ysgol
Gwaun Gynfi. Trefnwyd y noson gan
bwyllgor y Carnifal, ac uchafbwynt y
noson oedddewts Brenhines 1981 a'i
gosgordd Roedd Mr Gwtlym Owen
(H TV.) yn bresennol yn y Noson
Goffi, ac ml gafodd y gwaith pwysig 0
dynnu'r
enwau
buddugol
allan.
Roedd Brenhines 1980, Susan Owen,
yn bresennol hefyd i drosglwyddo'l
choron i'r Frenhines newydd, sef
Bridget Hughes Y Tywysog newydd
yw Karen Hughes; Sharon Klrsty
Griffiths a Donna Woodcock yW'r
ddwy forwyn, a'r ddau facwy yw
Barry john
Thomas
a Gregory
McKenzie
Marian
Williams
entllodd
y
gystadleuaeth am ddyfalu'r nifer 0
bys mewn potel. ae enillwyr eraill y
gwahanol rafflau oedd Lorna Lewis,
Yvonne Jones, Cavld Jones, Carys
Williams,
Mrs Grindley,
Nicola
Vaughan Parry a Linda Jones.
Dymuna'r
pwyllgor
ddlolch yn
fawr jawn i Mr Gwilym Owen, a'r
Frenhines a'i gosgordd.
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CARNIFAL - Cynhleir y Carnifal eleni
yn yr ystod wythnos Gorffennaf 5·11,
1981 Mae'r rhaglen eisoes yn barod.
Oydd Sui: Cyngerdd Crefyddol
Dydd Llun: Pel·droed 5-bob-ochr
Oydd Mawrth. Oisgo
Dydd
Mercher:
Cyngerdd
a
Seremoni Coroni
Dydd lau: Mabolgampau
Dydd Gwener Ffilmiau a Dartiau
Dydd
Sadwrn
Gorymdaith
y
Carnifal Stondinau amrywiol.
Pwysig I Pel-droed
5 bob ochr
Rhaid i bob tim gynnwys 4 dyn ac 1
ferch o'r un stryd Rhald I enwau r
timau fod yn nwylo'r swyddogion
erbyn
Mehefin
1. Cynhelir
y
rowndlau agorlaool ar ddydd lau,
Gorffennaf 2

AR WERTH
Ty Par' Modern yn v Na:JnfaNr. Ta

I

ystafcl ymolchl cynledd lolra
cang Cl cheg,n nllvyfus. salle ddym:Jnol
yng nghanol y pentl f' [_i6 950 15 Ty
Hen Ndlll"'fav,",r. Ffun NaunfavJI' 592

Mae
pwyllgor
neuadd
Waunfawr wedi IIwyddo i ddenu
artis1iaid 0 frj i gyngerdd
a
gynhelir
ganddynt
yng
Nghroesywaun
ar nos Wener,
Mawrth 13 am 1.30. Mae Trebor
Edwards, Margaret a Glenys - y
ddeuawd gerdd dant enwog, Cor
Plant Ysgol Waunfawr ac Alma
Jones,
yr adroddwraig
leol
ddawnus, eisoes wedi cytuno i
ddod
yno. Deiniol
Huws
0
Gaeathro fydd yn cyflwyno.
I~

I
JI 0 ~
~

-

,\.~_)

~

Mae tocynnau ar werth eisoes
yn siopau Waunfawr, a siopau
Gray
Thomos
a'r Pentan,
Caernarfon.
Bu pwyJlgor
adeiladu'r
ganolfan newydd yn ymweld a
chanolfannau
cymdeithasol
eraill yn Y Ffor a Llanengan yn
ddiweddar,
a chafodd
y
ddirprwyaeth
0 Waunfawr
esboniad m'anwl ar y ffordd 0
fynd ati i adeiladu a chodi arian
tuag at neuadd newydd.

STORFA
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Sgwar
Llanrug

FFORDD CAERNARFON
Y FEllNHELI

Caernarfon 2790

Ffon : Portdlnorwic 670882

DewiJ hael
o fwydydd, IIYliau

Perchennog : J. Evans

a diodydd

1101 ft.

•

DAU BOSTMON; DAU GYFNOD
Bydd wyneb broeol cyfarwydd I bob I
Bethel a Llanrug yn eisiau o'r mis
hwn ymlaen, ond ni fydd yn anqof. Ar
y 2Gain 0 Chwefror, ymddeolodd Mr
Oliver Roberts o'i swyddo qario'r
post yn yr ardaloedd hyn. Er mal yng
Nghaernarfon y mae Mr Roberts yn
byw, bu'n bostmon yn ardaloedd
Llanrug, Bethel a'r Bontnewydd am
flynyddoedd.
Wedi gwasanaethu gyda'r 'Royal
Marines' yn vstod yr Ail Ryfel Byd,
ymunodd Mr Roberts a'r Swyddfa
Bost yng Nghaernarfon ym 1948 a
bu'n bostmon yno am y cyfan o'i vrfa.
Mewn cyfarfod o'i gydweithwyr yn
Swyddfa Bost Caernarfon ar ddydd
Gwener,
20ed Chwefror,
fe'i
cyflwynwyd gan y Postfeistr
Radio
Cassette a Llythyr Ymadawol wedi ei
fframio
a'i
arwyddo
gan
Reolwr-Gyfa rwyddwr y Bwrdd Post.
Cyflwynwyd
anrheg ariannol
a
phopty araf (slow oven cooker) iddo
ar ran staff y Post yng Nghaernarfon.
Oymuniadau gorau'r ardal iddo ar
ymddeoliad hapus a dedwydd.

a

Trwy law Mr Owen, Cae Corniog,
Penisarwaun, sy'n 82 oed (tad Ifan,
Becwr Waunfawr a thaid Rhian
Owen, y gantores ifanc 0 Lanberis,
Hanes ein hen daid a geir yma.

~\1ae'n dcb)lg nad OCS lla\ver yn
cofio Robert ()\ven Pcnb\\'lch)'
groes, Llanberis )'n g}'ffu'r fan
bost gyda chcffylau 0 Lanberis i
Gacrnarfon
Un 0 Fon oedd Robert O""en,
a hefyd ei \\'raig, 1\\ary. Arfcrai
\\'cithio ar fferm 'n sir Fen am
ehweugain ~'r \vythnos Caeambell

r wdan).
Cafodd
gyflc
un
pentymor i ddod j weiihio i'r
Crug, Llanfainsgacr am un swllt
ar ddeg - swllt yn Iwy nag a gai
ym i\lon! Erbyn hyn , 'rocdd
ganddynt
ddau 0 blant , a
chawsant dS' yn Saron, Bethel.
Wedi byw yno rai blynyddoedd ,
ac i'r tculu gYllYUUU 0 ddau i
bump 0 blant (tri mab a dwy
ferch), bu'n rhaid chwilio am dv
mwy, mwy 0 gyflog, ac felly, am
waith arall, Aeth Robert Owen i'r
'offis fawr' yn chwarcl Llanberis
a bun
l lwyddia n nus , gan
ddechrau gwcithio ar bone v
'Swallow'.
Daeth i Iyw i
Benbwlchygroes, I..lanberis neu
Pcnygwaith Iel y'i gelwir.
Y mhen rhai blynyddoedd,
cafodd ddarnwain dost iawn yn )'
chwarel a bu gartrcf am amser
hir. Nid oedd yn bwriadu mynd
yn 61 i'r chwarel, a gwelodd
hysbyseb yn y papur dyddiol yn
nodi fod angen rhywun i ofalu am
y 'fan bost'. RhodJodd ci en\\'
ymla~n, a lhafodd
al\\'ad i'r
S\\I\,ddfa
B()st
yng
Ngllacrnarfon.
Yno, ar 61 ffi)'nd
ar ei 1\\ na ch)'ff)'rddai a diod
fedd\\'ol,
c~'nigi\\')'d y g"raith
Iddo. Buan ia\vn \' eafodd afacl aT
ddau geffyl, a scabal )'11 )'
Ceunant, Llanb~ri~ HC un arall)'n
}' Balaclafa, Cacrnarfon.
Rocdd
Iloff[ u\vchbcn )'r (liar h\~ n Ile'r
~

r

arfcrai Robert Owen gysgu dros
nos. Rhaid codi am bedwar o'r
gloeh y bore er rnwyn bod yn yr
orsaf i gyfarfod }' trcn cyntaf.
iT n a , eye h \v y n ~ n 61 am
Lanberis; gwagio'r fan yn y post
a rhoi'r
ceffylau
yn Stabal
Ceunant
a 'u porthi.
Ar 61
gwneud gwely iddynt o lwch lli;
cyehwyn i fyny am Penygw airh ,
Ile tua 48 acer a gvnhaliai rhvw
bedair
0 warthcg , Yn arnl
byddai'n
c o r d d i gvda'r
'hyrdi-gyrdi' ac yna'n gorffwyd
hyd tua dau o'r gloeh. Ar 61 cinio
blasus, byddai'n rhaid cychwyn
yn 01 gan alw ar y ffordd yng
Nghwrnyglo a Llanrug Byddai
Mary ei wraig vn gwneud Ilond
basged 0 fwvd iddo - digon i de y
noson honno ac i frecwasr cynnar
y bore drannoeth. Kid oedd gan
Robert Owen fawr 0 amser iddo'i
hun rhwng y fan bost a'r fferm: ei
waith oedd ei brif bleser.
Fo "oedd biau'r ffordd 0
Lanberis i Gacrnarfon"
medda
fo, ,cae fellj~, canol y ffordd
amdani!" Bu \"rth y gv.aith 0
gario'r
post
am 13 0
fl)'nyddoedd, heb fethu unv.'aith
er g\vaethaf storm~'dd creuJon 0
eira a rhe\\'. Bu ef a' i \\'raig far\\' 0
fe\\"n ychydig i'\\, gilydd, ar
ddcehrau
1917, ' gaeaf \:aJcd
pryd
}' rhewodd
llyn()cdd
Llanberis. Coffa da amdano.

LLUSERN FY NAIN
(set yddiweddar Alice Hughes, Hafod)
Diolch i Mrs Betty Rees Evans,
Minafon, Llanberis am y gerdd isod
i'w hen, hen nain, sef y ddiweddar
Mrs Alice Hughes, Hafod. Cerdd
ydyw
gan O.W. Rowlands,
0
America. 'Roedd Mrs Alice Hughes
yn nain i't batdd.
Yr oedd gan Nain lusern,
Gywreiniad fu 'rioed;
Nid oeddwn yn gwybod
Faint ydoedd ei hoed,
Ei golwg ddywedai
Mai lIawer 0 dro
A welodd yn hanes
Preswylwyr y fro.
Yr ydoedd y lIusern
Yn hynod 0 dlws,
A phlygion i weled
Ei delltan a'i drws,
A'r twr yn ei chanol
I ddal cannwyll wen,
A'r fodrwy j'w chario
A'i hongian uwchben.
Yr oedd gan Nain lusern
I'w harwain, wrth law,
At noson oer, dywyll,
I'r Capel islaw;
Gosodai hi'n ddestlus
Dan fainc wrth y drws.
Tra fyddai'n addoli
Yr lesu yn Iwys.
Yr oedd gan Nain lusern
(Un arall oedd hon)
Ei phris yn fwy gwerthfawr
Na'r ddaear yn gron;
Hen Feibl y teulu
Ddarllenai'n ddibaid.
Ac ynddo 61 bysedd
Fy nain a ty nhaid
Yr oedd gan Nain lusern
Bob amser wrth law,
I'w harwain uwch croesau.
Blinderau a braw;
Gwirionedd yw'r lIusern
A'i cadwodd rhag clwy,
Aeth Nain fach i'r nefoedd
Wrth oleu y ddwy.

ALUN GLYN JONES
(Wetton a Thomas)

14 Ffordd Garth, BANGOR. Ffon: 53705
(ochr draw yr orsaf bysiau)

DEWIS DA
PRISIAU TEG
STAFF PROFIADOL

Dowch j/n gweld,
mi gewch groeso
mawr yn
awyrgylch
gartrefol y siop, a
phob sylw gan

I

Alun Glyn a'i staff.

CARPEDI

Gostyngiad sylweddol am arian pared
Gosodir pob carped am ddim

LLENNI

Dibynnwch ar ansawdd
lie bo ansawdd yn cyfrif
15
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DINORWIG
CYDYMDEIMLJR - A Mr a Mrs David
Jones, 5 Maes Eilian, a'r cysylltiadau
teuluol ym marw chwaer Mrs Jones,
yn ddiweddar vn Ffestiniog.
CYMDEITHAS LENYDDOL UNDEBOL
- Nos lau, lonawr 22 yn y Ganolfan
cafwyd
noson
ddiddorol
dan
Iywyddiaeth Mrs Katie l. Hughes, yn
gwrando ar a gweled sleidiau 0
'Waith aehub ar y mynydd' gan Mr
Gwynfor
Williams,
YH, BEM,
Llanberis. Talwyd diolch i'r siaradwr
gan Mr John Peris Roberts, Maes
Eilian.
Nos lau, Chwefror 5 yn y Ganolfan
dan Iywyddiaeth
Mr John Perls
Roberts,
Maes Eilian,
cafwyd
arddangosiad 0 waith lIaw gan Mr
Tom Griffith, Caerhun. Treulfwyd
noson ddifyr yn trin a thrafod
gwahanol eitemau mewn ffyn, coed a
chortynnau. Talwyd diolch i Mr
Griffith gan Mr O.R. Williams, Bro
Elidir.
O'R YSBYTY - Da gennym ddeall bod
Mr John E. Thomas, Bwlch y Gwynt,
wedl dod gartref 0 Ysbyty Bryn
Selont, Caernarfon. Parhaed i wella.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Annie
Jonesl 5 Maes Eilian, ddiolch 0 galon
i'r Cymdogion a chyfejllion am eu

cydymdeimlad
a hi yn el
phrofedigaeth 0 golli chwaer yn
Ffestiniog yn ddiweddar. Diolch yn
fawr.
Dymuna teulu'r ddiweddar Mrs
Mary Davies, Bron Mytyr, ddiotch 0
gaton
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn ystod eu profedigaeth
dd.iweddar. Dtolch vn arbennig i holl
staff Ysbyty Eryri, Caernarton, a
Phlas Penygwaith, t.lanberls am eu
gofa I tyner a difli no.
YN YR YSBYTY - Aeth MISSMary E.
Davies, Felln Bach, am driniaeth
lawfeddygol i Ysbyty M6n ac Arion,
Bangor. Dymuniadau gorau iddf a
phob gwellhad buan yn y dyfodol.
COFION - Ein coflon at amryw sy'n
cwyno yn eu cartrefi. Dymuniad am
well had buan a IIwyr.
DJOLCHIADAU - Dymuna Miss Lil
Roberts, Fflat 1, Elm Bank, Ffordd
Siliwen, Bangor Uchaf (Mae Gwyn
gynt) ddiolch ogalon am bob arwydd
o gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
ati gan ei phertnasau a cnyfeillion yn
el phrofedigaeth 0 90111'ibrawd ym
Mae Colwyn yn ddiweddar, a hefyd
yn ystod ei salwch hfthau yn
ddiweddar.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I

ELUSENNAU PLWYFOL
Y llynedd gwnaethpwyd arolwg annibynnol

0

elusennau plwyfol

swydd Rhydycheo. Daethpwyd i'r caniyoiad fod y mwyafrif o'r
cyfoeth (yn amI, mwy 0 Iawer nag a ellid ei wario yn 61 termau'r
elusen) wedi ei gywasgu i gotIrau ychydig iawo 0 elusennau. Mae'r
elusennau cyfoethog 5y'n berchen tir yo mynd yn gyfoethocach, a'r
thai tlawd, gyda'u cymunroddion yn cael eu berydu gan
chwyddiant, yo mynd yn dlotach.
Mae Humberside a Swydd Rhydychen yo pwyso am ddeddfwriaeth i
sefydlu
'Ymddiriedaethau
Cymdogaeth'
(Neighbourhood
cymdeithasau cyftioachol." - ac
Trusts) lie gellir cyplysu elusennau
eto - "mae'n siwr fod banciau
o bJwyfi tebyg iroi un gronfa. Daeth
tOOled y wJad yo gori ar ariao
cefnogaeth i'r syniad eisoes 0 Dy'r
eJuseoool
na wyr neb fawr
Arglwyddi ac 0 Orr Cyffredin. Yn
amdanyot."
ystod y mis nesaf bydd Janet
Ychydig o'r ymddiriedolwyr 5Y'0
Fookes, A.S. yo pwyso ar i William
gwybod yo union beth yw eu
Whitelaw, yr Vsgrifeooydd Carttef,
cyfrifoldebau; ac y mae llawer, un
weUa Deddf Eluseooau 1960, fel y
ai mewo anwybodaeth
neu
geUir gwneud gwell defnydd 0 arian
oherwydd nad ydynt eisiau llythyru
mewn hen elusennau Ueol.
di-ben-draw
a'r Comisynwyr
Fel y dywedodd Frank Courtney,
Elusennau
yoglyo a diwygio
trefoydd yr arolwg yo Humberside,
dogfeonau ymddiriedolaethau; yn
"dylai eluseooau heddiw, fod yo
gwejthredu'n
groes
i'w
gyfrwog 0 fewo y gymdeithas i hymddiriedolaeth.
helpu'r rhai aogheous; ood yn
Gahoddwo
sylwadau
gao
ym,arfecol, mae'r rhao fwyaf
ymddiriedolwyr
unrhyw eluseo
bJwyfol.
ohooyot
yo gweitltredu
fel
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EGLWYS ST HELEN - Fe fydd
gwasanaeth
a gweinyddiad
o'r
Cymun Bendigaid yn yr eglwys am
ddeg o'r gloch dydd Mercher y
Lludw,
Mawrth
4 ac fe fydd
gweinyddiad o'r Cymun bob bore
dydd Mawrth am 10 o'r gloeh trwy
gydol y Grawvs. Fe fydd cyfarfod
blynyddol Undeb y Mamau, nos lun,
Mawrth 2.
DYMUNIADAU
DA - Dymunwn
wellhad
i Mr H. Williams,
12
Bryntirion, sydd wedi bod yn yr
ysbyty.
Ac i Mr M. Orrocks,
VVeirglodd las ar 01 y ddamwain a
gafodd ar ei ffordd yn 61i'w waith yn
Swvdd Efrog.
ClWB YR HEUlWEN - Bydd Clwb yr
HeuJwen yn deehrau ar 61 seibiant
dros y gaeaf, ar ddydd Mawrth,
Mawrth 17.
SEFYDllAD Y MERCHED- Fe gafwyd
cyfarfod 0 Sefydliad y Merched nos
Fawrth, lonawr 27. Cafwyd noson
Iddifyr lawn yng nghwmni Mrs 0,
Rowlands. Fe soniodd am flwyddyn y
methedig ac fe roddodd ychydig a
hanes el gwr, Mr Arthur Rowlands, BC
sut oeddent wedi addasu eu hunain
i'r anffawd a ddaeth iddo yn ei swydd
fel plismon, ar 01 iddo gael el saethu
a'i ddallu.
Rhoddwyd
y te gan Mrs M.
VVilllams a Mrs A. Jones o'r Waun, ae
enillwvd y raffl gan Mrs B. Hughes
Diolchodd Mrs N. Jones i bawb.
SYMUD - Dymunwn yn dda i Mr a
Mrs Smith, Hafan a'r plant yn eu
cartref newydd yn y De.
CROESO-I Mr a Mrs Jeavons a'u tair
merch tach sydd wedl dod i fyw i
'Manora' yn y Waun.
DIOlCH - Fe garai Mr Freeman, 11
Llvs-v-qwvnt, ddiolch yn fawr i bawb
am eu ca:edigrwydd yn ystod ei
harhosiad yn yr ysbyty ae ar 61 iddo
ddod adref.
lLONGYFARCHIADAU -I Mr a Mrs I.
Hughes, Ty Newydd, Cae Howell ar
fad yn daid a nain.
LLONGYFARCHIADAU - I Rheon
Larsen, Llygad yr Haul, ar enndl
gwobr am JOcyn un 0 gylchgronau'r
Urdd yn ddJweddar. Beth am yr Eco
Rhoen? Gyrrwch rai o'ch jocs atom
ni!
FFARVVEllO - Yn y dyfodol agos
bydd yn rhald i ni, fel pentrefwyr,
ffarwelio a Mr Bryngwyn Griffith,
Bryntirion, sydd yn symud i fyw i
Gonwy. 'Rydym yn dymuno'n dda
iddo,acyndiolchiddoameiwaithyn

yr eglwys, ar y Cyngor Cymuned, ac
ar Bwyllgor yr eisteddfod. Bydd
colled aruthrol ar ei 01yn yr eglwys yn
en wedig i'r ffyddloniaid
hynny a
oedd yn gwerthfawrog; el wasahaeth
yn trefnu'r gyrfaon chwist yn y

GORSBACH
PANEL

BEATING
SERVICE
Cvvrn-y-glo
Ffan : LLANBERIS 814
GWASANAETH TORRI-LAWR
24 AWR

neuadd
bob nos Wener. Bu'r
vrndrech yma ganddo yn gyfrwng i
chwyddo cyfrif atgyweirio'r eglwys i
swm sylweddol iawn. Pob Iwe, Bryn,
a phob bendith yn elch cartref
newydd.
YSGOl TAN Y COED - Chwaraewyd
dwy gem bel-droad gyfeillgar yn
vstcd y rnis. y naill yn erbyn bechgyn
(a merched) Ysgol Rhiwlas, a'r IIall yn
erbyn tim 0 Ysgol Dolbadarn.
Enillwyd y ddwy gem a chafwyd
tywydd tyner brat ar y ddau achlysur.
YR YSGOl FEITHR1N - Mae'r Ysgol
Feithrin wedi dechrau cael et chynnal
yn y pentrefac mae tua dwsin 0 blant
bach wedi bod yn dod ynghyd i
chwarae ddau fore'r wythnos. Grwp
marn a phlentvn yw, felly mae croeso
I unrhyw blentvn bach, 0 dan oedran
dechrau'r ysgoL a'i fam i ymuno a'r
grwp yn Neuadd yr Egfwys am 10 o'r
gloch ar fore Mawrth a bore lau.
Bydd y pwyllgor yn cynnal Ffair
Wanwyn 1 godi arian at yr Ysgol
Feithrin yn y Neuadd ar nos Wener,
Mawrth 20 i ddechrau am 60'rgloch.
Bydd yno r affl au a gwahanol
ston di nau gwerth u , cacen au,
bwydydd, stondin eliffant gwyn,
gwaith lIaw a phob math 0 wahanol
bethau eraill.
Bydd aetodau'r pwylIgor yn falch 0
bob cymorth a chefnogaeth i wneud
y noson yn IIwyddiannus.
GWELLA - Da gennym ddeall bod
Gwen Lloyd V'Jilliams, Tanygaer,
wedi gwella'n dda ar 61 y driniaeth
lawfeddygol a gafodd yn ddiweddar
yn Ysbyty Mon ac Arlon.
FAN SGLODION A PHYSGOD - Bydd
y fan yn y pentref bob dydd Mawrth 0
5 o'r gloch hyd 5.30 o'r gloch ac ar
ddydd Sadwrn, 0 harmer dydd hyd 1
o'r gloch.
lLONGYFARCHIADAU
- I Miss
Marian Jones, Cae Corniog Mawr, a
Mr Gareth John Griffiths, 42 Y Glyn,
Caernarfon, ar eu dyweddiad.
EISTEDDFOD Y PENTREF- Dyddiad
yr Eisteddfod eleni yw Mai 8. Bydd y
Rhestr Testunau ar gael yn y dyfodol
ag05, ac unwaith yn rhagor mae'r
Pwyllgoryn apetio am gymorth pawb
yn y pentref i hyfforddi eantorion,
adroddwyr ac yn y blaen, ae Isicrhau
y bydd yr Eisteddfod yn IIwyddiant.
Dymuna'r Pwyllgor ddiolch yn fawr
iawn am y rhoddion oedd eisoes
mewn lIaw Cofiwch y bydd ein
trysoryddion, Mr Bryngwyn Griffith a
Mrs Eirlys Wilhams yn ddiolchgar
tawn am unrhyw roddlon eraill.
Dyma enwau'r
rhai sydd wedi
cyfrannu eisoes. Mawr yw ein dyled
a'n diolch iddynt- Mrs E. Porter, Llys
y Gwynt: £1, Mrs M.C. Williams,
Bexhill-on-sea:
£3.30, Cyngor
':ymuned Llanddeiniolen: £20.

o SIAMBR SEL WYN
Gwylio 'Tom and Jerry' roeddwn i a gweld y gath druan yn dod allan
o'r sgarmes waetha unwaith eto, pan gofiais yn sydyn fel y bu i rninnau
aehosi cryn ddychryn i hen gath a oedd gen innau ers talwrn.

Mwt oedd ei henw. Hen gath lonydd, annwyl iawn a oedd wedi cyd-dyfu a
mi. Roeddem yn dipyn 0 ffrindiau er
gwaetha'r ffaith fy mod i wedi ei ddaetb ymhen blynyddoedd wedyn ,
phryfocio sawl tro drwy glymu yn un 0 wyr enwocaf Cymru. Tyfodd
petbau'n sownd yn ei chynffon, ei i fyny i fod yn llenor ac yn fardd 0 fri,
goron yr Eisteddfod
charcharu yng nghrombil yr hen gloe enillodd
mawr, a'r saethu fwy nag unwaith
Genedlaethol, ac fe erys ei 'Hen
hefo gwn dwr. Ond er gwaetha'r Argofion' yn glasur. Bu'n aelod
pryfocio plentynnaidd , roedd Mwt seneddol am gyfnod hefyd. Ond fel y
yn rnynnu dod i ganu grwndi ar fy tystia ei garreg fedd ym mynwent
nglin bron bob nos.
Llanddelniolen, fel "athro, llenor a
Hen ddiwrnod gwyntog , glawog bardd' y cofia Cymru amdano. En .....'r
oedd hi) hen ddiwrnod diflas a bachgen hwnnw oedd William John
dweud y lleiaf, pan gefais y syniad y Gruffydd - yn fwy adnabyddus
carwn i wncud M\Vl yn dipyn 0 arwr efallai fel W.J. Gruffydd.
Gyda llaw , yn LI undain
y
- drwy ei pharatoi ar gyfer ymuno a'r
'Red Devils'.
c y n h a l iw y d
y
"St e d d f o d
Gwnes barasiwt allan 0 hances
Genedlaetbol
pan enillodd W.J.
boced fwya' nhad, a gwnes harnes 0 Gruffydd y goron am ei bryddest 'Yr
Arglwydd Rhys yn y flwyddyn
linyn a strapiais fy nyfais am gorffyn
blewog 1\1V.'t.I fyny a fi am y llofft, 1909' .
Fe godir stad 0 dai union gyferbyn
yn Hawn cyffro, a M wt yn fy
mreichiau, yn gwbwl hyderus )' a Gorffwysfa, cartrc'r Athro W.].
gweithiai fy arbrawf.
Gruffydd, eyn bo hir. Onid cnw
Agorais
ffcnast
y Ilofft.
addas ar y stad hon fyddai 'Bro
Disgwyliais am bwff 0 wynt go gry, Gryffydd'? Wedi'r cyfan mae 'na Fro
ac yna taflais M wt druan i ddanncdd
Syr Ifor yn Nhregarth, a Ffordd
y ddrycin, gan ddisgwyl ei gweld yn Cynan ym Mhorthacthwy.
disgyn yn harnddenol a glanio fel pob
•
•
catb yn ddiogel yn yr ardd islaw ar ei
Cefais
lond
b w t car
0
phedair coes.
gyfansoddiadau
ll e n y d d o l
Ond wcithiodd y parasiwt ddim, Eisteddfod Ffermwyr Ifanc, Meirion
Disgynnodd M wt druan fcl haw 0 i'w beirniadu. Hoffais y gerdd fach
ben 01 buwch i'r lawnt islaw - ar ei hon oedd yo eu plith.
phedair treed mae'n wir. Parlyswyd
YDRWS
hi am eiliad, yna edrychodd yn
amhcus i gyfciriad ffcnast y Ilofft, Ddoe yn Uawn chwilfrydedd
Wrtb lama trothwy'r byd,
ymsythodd, ac i ffwrdd a hi fel cath i Ar ryddid y dyfodol
gytbral dros wal yr ardd ac i'r cae. Yn Uwyr y rhown £y myd.
Gwyliais hi'n carlamu'n
wyllt i
Ond heddiw yn Jlawn hiraeth
gyfejriad Tyddyn Andro a'r parasiwt
Yn 01 y mynnaf droi
ailwyddiannus yn ei dilyn fel barcud
At ddrws yn y go.r{fennol
di-adennydd.
Sydd bytbol wedi ei gloL
Ddaeth M wt ddim at ei soser bara
"Ydw 'dw inna'n Ijcio honna
lJefrith y noson honno - yn wir aeth
tridiau heibio cyn iddi fentro croesi befyd" - medda Nain.
Hwyl ichi,
rhiniog Bryn Al un.
Selwyn.
Cafodd groeso cynnes gan Mam.
Holv.'yd hi - ond diolch i'e drefn na ,---------------1
Cedar cath siarad. Ond edrychiad go
amheus a gefais i ganddi, a ddaeth hi
CYSTADLAETHAU
byth wedyn i ganu grwndi ar fy
nglin. Ac 0 feddv.'l dros y petb yn LLYFRAU CYMRAEG
difrifol wclati fawr 0 fai arni chwaith,
GWYNEDD
oherwydd wedi'r cyfan doedd gan
J\1wt yr un a\\lydd i fod yn un o'r Red
Dyma enwau'r
rhai a fu'n
Devils.
A \\lyddoch chi be? Mae gen i'r hen Ilwyddiannus yn y cystadlaethau
uchod
y Ilynedd.
Yn y
dcimlad annifyr hwnnw fod pob cath
gystadleuaeth Ilyfr darllen yn
yn edrych yn amheus arna'i byth.
cynnwys
gwybodaeth
Gyda IJaw, bu diflaniad yr hances
fathemategol ddiddorol ar gyfer
boced yn ddirgelwch
i 'nhad.
Chwili\vyd amdani ymhobman, a bu plant 8-11 oed dyfarnwyd rhan
o'r wobr i Mr H. Delwyn Richard,
clJ'n holi. Yn wir fe holwyd pawb,Caerdydd.
Yn y drydedd
ond 1\\wt y gath.
gystadleuaeth dyfarnwyd £75 yr
•
•
•
Cefais alwad annjsgwyl yn ystod y un i Mr Eddie C. Lewis, Bangor
(am Iyfr Gyrfaeodd) a Mr G.E.
mis i Eisteddfod
flynyddol
Thomas, Pwllheli (cyfres 0 fan
Trawsfynydd. Y cyfaill y Prifardd
brosiectau i blant); £30 yr un i Mr
Emrys Roberts wedi cae I dam wain,
Tudur Aled, Llanelwy (Ilyfryn a
ac yn methu cadw'r oed. Rwy'n
hoffi'r en .....swyddogol sydd ar yr hen ffilm ar ddefald) a Mrs Mair W.
Hughes, Pentraeth (nofel i blant)
'steddfod
hon sef Eisteddfod
a Mrs A. Parry-Jones, Llanrug
Llawrplwy
a Pbenstryd.
Daetb
cystadleuwyr 0 bob rhan 0 Gymru i'r (cardiau gwaith ail-iaith i blant
Tra ..vs, a cbafwyd cystadlu brwd a meithrin); a £15 yr un ; Mr T.A.
Ty Croes
(1lyfr
diddorol am yn agos i bymrhcng awr. Hughes,
Yr urug ddiflastod a brofais oedd y ymarferion a phosau i blant) a Mr
ruv,rl lrv,rchus a fynnodd gadw cwmni Edgar Jones, L/anfachraeth
i mi ar y ffordd adre yn oriau man (nofe/ hanesyddo/).
Cofiwch mai 31 Mai yw'r
bore Sui.
dyddiad cau i'r cystad/aethau
Mae heddiw'n ddydd Sant Falant.
eleni. Mae many/ion Ilawn ar
Can mlynedd union i heddiw fe aned
bachgen ym Methel, bacbgen a gael o'r Swyddfa Addysg.

BETH FYDD EICH
ATEB CHI?
yn wir. Os ydych chi'n fyfyriwr
neu'n weithiwr sy'n gorfod bod i
ffwrdd y tu allan i Gymru am
gyfnodau, byddwch adre ar nos
SuI, Ebrill 5 cr mwyn llenwi'ch
ffurflen. Cred Urdd Gobaith
Cymru ei bod yn bwysig i bawb
lenwi'r ffurflen yn gywir cr
rnwvn
- i bawb weld beth .yw'r
gwir scfyllfa ynglyn a'r iaith
Gymraeg ym 1981.
Os ydych chi'n medru dalrllen
hwn, ydw yw'r unig ateb gonest i
chi.

Dyma deitl taflen sydd wedi ci
pharatoi gan yr Urdd ar gyfer
ymgyrch gyhoeddusrwydd
yn
gysylltiedig a'r cyfrifiad eleni.
Y n ystod mis Ebrill, cynhclir
cyfrifiad
poblogaeth
dewy
wledydd Prydain, fel y gwneir
bob deng mlynedd. Ar ffurflenni
Cymru
bydd
c w e s t iy n au
ych wanegol:
Ydych chi'n
medru
siarad
Cymraeg?
Ydych chi'n medru darllen
Cymraeg?
Ydych chi'n medru ysgrifennu
Cymraeg?

I gefnogi'r achos mae'r Urdd yn
dyfynnu ar y daflcn atebion rai 0
bobl amlwg Cymru. Yn eu plith
mae rhai sydd wedi dysgu'r
Gymraeg.
Oyma'r enwau: Philip Rosser
(Trefnydd
Cymru
Undeb
y
Gweithwyr
Trafnidiol
a
Chyffredinol),
Dan Damon a
Noreen Bray (Darllenwyr), Dai
Davies
(pel-droediwr),
Ray
Gravell (chwaraev ..r rygbi), Syr
Cennydd Trehcrnc
(Arglwydd
Raglaw De Morgannwg), Phillip
Madoc (Actor),
l\1yfyr Isaac
(Cerddor roc), Emrys Evans
(cadeirydd CBI Cymru, Uwch
Gyfarwydd \vr Rhan barthol
(Cymru) Bane y IV1idland).

Beth .Y'll.1ystyr.vcuiestiynau hyn? Yn
syml iawn, dydyn nhi» ddim yn
golygu [od yn rhaid eicb bod chi
wed; pasio arholiad neu eich bod

chi'n cynganeddu, neu'n guseuhio i
gorff neu fudiad Cymraeg, Os
ydych chi'n siarad Cymraeg a
phobl yn eich stryd, yn y capel
neu'r dafarn, yn darllen papur
bro neu'r
'Cymro'
neu'n
mwynhau 'Pobol y Cwm', 'Ydw'
ddylai
eich
ateb
fod i'r
cwestiynau uchod. Os ydych
chi'n ddysgwr sydd wedi dysgu
digon i gynnal
sgwrs neu
ddarllen
neu
mwynhau
rhaglenni teledu, mae'r un peth
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TAN-V-COED
YMOOEOL
Ar
lonawr
3
ymddealodd Mr Robert Griffith, Llys
Meredydd, Tai Trefor, ar 61 bran i
bump a deuqain 0 flynyddoedd yng
ngwasanaeth Cwrnru Crosville Bu yn
dreifio bvsiau'r cwrnru am chwarter
canrif o'r cyfnod yma.
Estynnwn,
fel
ardal
ein
dymuniadau da i Mr Griffith Pob
bendith i'r dyfodol, iechyd a hoen i
fwynhau seibiant wedi cyfnod hir 0
wasanacth ffyddlon l'r un Cwmni.
MAR W - Bu Mrs Mary E. Shilton,
Tan-v-coed Cottage farw'n sydyn
fore Mercher, Chwefror
18 yng
nghartref CI merch ym Middlesex.
Cyn garfod
symud
oherwydd
lIesgedd a henaint bu Mrs Shilton yn
byw yn ern plith am flynyddoedd
Yrnddrddorat ym mywyd yr ardal. Bu
yn gymdages garedlg gyfeillgar, yn
ffrind i'r plant a diddardeb mawr
ganddi ym mhlant yr Ysgol Sui, ae yr
aedd plant yn hoff iawn ohoni hithau.
Gwerthfawrogai
Mrs Shiltan y
traint 0 gael byw mewn ardal mor
brydferth a thawe!. Braint idd: oedd
mwynhau machlud haul godldog a
welir 0 ddrws el bwthyn
Hoffa I
grwydro'r IIwybrau, gwylio'r coed,
casglu bladau gwylltlon a'u gosod yn
gywrain yn ei bwthyn, gwrando can
yr adar, hyn eyn y dyddiau blln pan
ballodd el golwg, a chollodd ei chlyw.
Meddai Mrs Stulton y ddawn I
beinno'r prydferthwch
a welai ar
gantas, a gwelir el gwaith mewn
cartref yn y cylch heddiw.
Cafodd fyw I oedran teg Buasai yn
95 oed y mis nesaf a da cael dweud
i'w lIygaid wella y rrusoedd diwethaf,
gwelta yn ddigon da idd: fedru

Ilythyru a'i chyfeillion a darllen gwelthgareddau hoff iawn ganddi.
Cydymdeimlwn
a'i dwy ferch a'r
teulu 011 yn eu coiled,
Y CH WIORYDD - Treuliwyd dwy
noson ddifyr 0 drefniant y Chwiorydd
yn Festri Tan-v-Coed yn ddiweddar
Nos Wener, lonawr 30 - paned 0 de a
stondin werthu - yr elw yn mynd tuag
at Gronfa
At q vw e i r r o Coleg
Oiwinyddol Aberystwyth.
Nos Wener, Chwefror 13, catwyd
cyd-gyfarfod arall
paned 0 de ac
adloruant y tro hwn, a'r elw yn mynd
tuag at atgyweirio'r Festri.
Gwesteion y noson oedd Mrs lola
Butler, a Mrs Megan Williams.
Perfformiwyd
c o rn e d r. a
ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer y
noson, gan Mrs lola Butler Mrs
Butler, Mrs katie YVilliams a Mrs
Megan Williams aedd yr actonon.
Yna cafwyd egwyl gerddarol gyda
Mrs Jane Humphreys wrth y piano a'r
chwiorydd yn uno I ganu'n hwyltog.
Ymhellach
difyrrwyd
ni gyda
storiau byrion hwyliog gan Mrs Mary
Lloyd YVilliams - noson ddifyr a
hwyltog.
Diolcnodd
Mrs Nansi Roberts,
Llywydd
y Merched,
I bawb
a
qvfrannodd
tuag at lwvddrant y
noson.
Anfonwyd
ein
cofion
a'n
dymuniadau da 1 glelfion yr ardal.

Y CYFAILL EMYR JONES A'R CI
Yn y rhifyn diwethaf o'r Eco
'roedd lIun Mr Emyr Jones,
Hafan Elan, Llanrug a'i gi, Gel.
'Roedd gweld y lIun, a darllen
hanes Gel yn ddigon i ysbrydoli
Mr R.H. Jones, Deiniolen i
gyfansoddi'r Gerdd isod. 'Roedd
raid i ninnau, felly, gynnwys lIun
arall 0 Gel a'i feistr, gan ategu'r
neges yng ngherdd Mr R.H.
Jones. Diolch yn fawr iawn iddo.
vVrth ddarllen Eco'r Wyddfa
Ein papur lIeol ni,
Fe welwn ddarlun prydferth
o Emyr Jones a'l gi
Y cathod hefyd welir
SVdd ddwy 0 bethau del.
Yn rhannu'r aelwyd hapus
$:r ei o'r enw Gel.
Er mai mewn aelwyd newydd
Y gwelir yr hen gi
Mi wn y caiff 0 groeso

Bob amser yn y ty
Mae Emyr Jones a'r teulu
Yn bobol ddigon clen
Ac fel mae'n edryeh yn y lIun
Bob amser gyda gwen.
Ar ys1ad Hatan Elan
Fe welir Gel yn gawr
Yn dal yn ddigon prysur
I fyny ae i lawr.
A diolch i'r trigolion,
Am fod mor ffeind a ffri
A bod mar hoff ohono
Er nad yw Gel ond ci.
Rhown Ie i garedigrwydd
Fel Emyr i'r hen gi
Os daw na brofiad tebyg
Rhyw dro i'n hanes ni
Ein hymdrech nid i'n ofer
Ai gwneuthur byda gwen
Gan gofia ein bod ninnau all
Yn brysur fynd yn hen.
R.H. Jones
~Deinialen)

PLANT YR YSGOL SUL - Oyma lun
Plant Ysgol Sui Tan-y-Coed yn eu
Parti Nadolig gyda Sian Corn, lIun a
dynnwyd
gan Dditectif
Selwyn
Jones Addawyd y bvddai'r lIun yn y
rhifyn hwn o'r Eco, a dyma fo.
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Monumental Works
L NRUG
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Gwaith Coffaol 0 bob math
mewn Ilechi a gwenithfaen gan
grefftwyr lleol

Mrs Margaret Owen, Isbryn, Tai Treior am y Ilun yma 0 Warchodlu'r
Cvlcb - yr 'Home Guards'. Enwau, hanesion; atgofion os gwelwch yn dda!

Dtolch

I

COlli

DIOlCH I'R ARDAL
Dymuna Alys a Lowri Jones, 78 Heal
y Coed, Rhiwbina, Caerydd, a'rteulu i
gyd ddiolch i'r lIu mawr 0 gyfeillion
ym m ro'r
Eco a Lan beris
i'r
Waunfawr
a ddangosodd
y fath
gydymdeimlad
a charedigrwydd
hwy yn eu profedigaeth ddisyfyd 0
galli Gwyn. Diolch yn tawr tawl1 i
chwi i gyd.

a

18

DARLLENWR
FFYDDlON

COLLI OARLLEN WR FFYOOLON - Bu
farw Mr Nilliam
Joseph Jones,
Noddfa, Overton Avenue Prestatyn
yn ystod y mis 'Roedd Mr Jones yn
wre.ddiol 0 Gwm-y-GIO. Byddai wrth
ei todd yn darllen yr Eco a byddai'n
cyfrannu'n
gysan
yn y papur.
Cydymdelmlwn a Del a Betty (plant)
a'r teulu 011yn eu profed.gaeth.

BECWS
DEINIOLEN

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

Ffon: LLANBERIS 232

BARA FFRES A THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

DVDDIADUR
MAWRTH

CROESAIR RHIF 40

AR DRAWS:
1. Gwatwar neu ddirmygu (7)
8. Terfyn neu ymyl (5)
9. TywyUu (3)
10.
11.
13.
16.
17.

lor (3)

Cerrig man (3)

Problem ddyrys (3)
Ffrind Pengwyn! (6.3)
Ffordd (3)
18. Gwg (3)
23. Gofal (3)
24. Coed bythwyrdd (3)
25. "Y mae gwedd dy ... grasol
Yn rhagori llawer iawn" (5)
26. Rhan o'r fraich (7)
I LAWR:
2. " ... mae'r mynyddau mawr"

(4)
3. Cerdd ... (4)
4. Heb dcimlad (3)
S. Ta\vch dwr berw (4)
6. Cangen (4)
7. "0 ddarn 0 bren y gwnaed
(2.5.4)
9. Mawrth y cyntaf (3.4.4)
12. Preswylio (5)
13. Costrel (5)
14. Un 0 oleuadau'r nos (S)
15. Pen wisg (5)
19. Cael bywyd (4)
20. Plentyn bach (4)
21. Asgell (4)
22. Gofyniad taer (4)
23. Siawns neu lw'c (3)

SI8RYDION
O'R
VSGOL BRYNREFAIL
PEL-DROED- Ar Chwefror 12 daeth
Ysgol Llangefni a phedwar tim i
Lanrug i chwarae yn erbyn yr ysgol.
Dyma'r canlyniadau - Bechgyn Hyn:
colli 5-1. Bechgyn lau: cyfartaI 1-1.
Dan 13eg: enniIl4-1. Dan 12eg: colf
2-1.
TRAWS GWLAD _ Cynhaliwyd
Treialon Gwynedd yn ysgol Eithinog
Bangor ar 13 o'r mis. Aeth amryw 0
fechgyn a genethod o'r ysgol i
gystadlu, dyma'r goreuon - Petula
Williams 2il genethod ieuengaf.
Darren
Roberts
7ed bechgyn
ieuengaf,
Haydn Williams
Bed
bechgyn ieuengaf, Kirsty McCann
7ed genethod
leuengaf,
Mair
Williams 5ed genethod ieuengaf,
Jaqueline
Wager Sed genethod
ieuenqaf. Gareth Hughes 2il bechgyn
iau, Melanie Sellars 1af a Carol
Prydderch 2il genethod iau.
CRICED- Aeth David John Pritchard
o Nant Peris a James Spry 0 Lanberis
ar gwrs criced i Fangor ar y l8ed a'r
1ge9 0 Chwefror yng ngotal Bill
Clutterbuck
y
chwaraewr
proffesiynol. Y ddau fachgen yma
oedd yr unig rat ar y ewrs i ennill
gwobr arbennig.
SG:tO - Cystadleuaeth sgio Clwb
Sgio Gogledd Cymru. Enillodd y
disgyblion canlynol o'r ysgol i gyd Y
fedal aur yn au gwahanol adrannau
Matthew Ingle, bechgyn dan 12eg;
Kirsty McCann, genethod dan 12eg,
Robina McCann, genethod dan 15eg,
Tim Lloyd, beehgyn dan 15eg, Chris
Lloyd, bechgyn dan 15eg.
TROCHFA - Yn ystod penwythnos
Chwefror 13-15 ymwelodd 30 0

0"

2. Llun: LLANBERIS - Gyrta Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
DEINIOLEN - Noson Lawen gan
Sefydliad y Merched
5, lau: BETHEL - Cinio GWyI Dewi
Sant Sefydliad y Merched yng
Ngwesty'r Foelas, Llanrug
CWM-Y-GLO - Clwb Pobl y Cwm
.JVAUNFAWR - Clwb Gwyrfai yn
ymweld a'r Ysgol Gynradd
Sefydliad y Merched yn dathlu GWyI
Ddewi
LLANBERIS- Cinio Gwyl Ddewi Clwb
yr Henoed yng Ngwesty Fictoria
LLANRUG - Merched y Wawr yn
mynd i weld y ddrama 'Un Nos Ola
Leuad' yn Theatr Gwynedd
6, Gwener: LLANBERIS - Te yr
Henoed
YR AR DAL - CIwb Eryri yng
Ngwesty'r Gwynedd
LLANRUG - Dydd Gweddi 8yd Eang
y Merched yng Nghapel Tanycoed
vVAUNFAvVR- Yr Ysgol Feithrin yn
dathlu GWyl Dewi yng Ngwesty'r
Gwynedd, Llanberis
7, Sadwrn: YR ARDAL - Eisteddfod
Gylch yr Urdd yn Neuadd Ysgol
Brynrefail
CWM-Y-GLO - Sioe Gwningod yn y
Ganolfan Gymdeithasol am 1.30
9, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
10, Mawrth: BETHEL - Clwb Bro
Bethel
LLANRUG - Merched y vVawr yn
croesawu Cangen Bethel i'w plith
12, lau: CWM-Y-GLO - Clwb Pobl y
Cwm
LLANRUG - Noson Goffi Cymdeithas
y Chwiorydd Capel Mawr am 7 00
Clwb Blodau'r Grug
LLANBERIS - Ffair vVanwyn dan
nawdd Cangen Plaid Cymru yn y
Ganolfan am 7.30, yr elw i'w rannu

Cyfrifir y llythrennau canlynol fcl
UN Uythyren: ch, dd, ff, ng, ll, ph,

rhwng Ysgol Pendalar a'r gangen leol
YR ARDAL - Cwmni Drama Llanberis
yn perfformio
'Twyllo
Modryb
Angelina'
yn Theatr
Seilo,
Caernarfon
13, Gwener:
WAUNFAWR
Cyngerdd yng Nghapel Croesywaun
am 7.30. Yr artistiaid fydd Trebor
Edwards, Margaret a Glenvs, Cor
Plant Ysgol Waunfawr ae Alma
Jones. Y noson dan nawdd Pwyllgor
Neuadd Waunfawr
16, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
17, Mawrth: PENISARWAUN - Clwb
yr Heulwen
18, Mercher: CWM-Y-GLO- Merched
y Wawr yn dathlu GWyI Dewi
19, lau: CWM-Y-GLO - Clwb Pobl y
Cwm
BRYNREFAIL - Sefydliad y Merched
20, Gwener: LLANBERIS - Te yr
Henoed
PENISARWAUN - Ffair Wanwyn dan
nawdd Pwyllgor yr Ysgol Feithrin yn
y Neuadd am 6.00
vVAUNFAWR - Noson 0 Gystadlu
Ysgafn. Dewrsir Brenhines y Carnifal
yn ystod y noson
21, Sadwrn: BETHEL - Swper Clwb y
Rhos yng Nghastell Cidwm
23, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30
25, Mercher: LLANRUG - Noson 0
Gawl a Chan yng nghwmni Dafydd
Iwan yn yr Ysgol Gynradd am 7.00. Y
noson dan nawdd y Seindorf
26, lau: CWM-Y-GLO - Clwb Pobl y
Cwm
vVAUNFAWR - Marched y vVawr
LLANRUG - Cyfarfod Cyffredinol y
Seindorf am 7.00
28, Sadwrn: YR ARDAL - Eisteddfod
Sir yr Urdd ym Mangor
30, Llun: LLANBERIS - Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan
DYDDIADAU I'W COFIO
Ebrill 23 a 24 - Eisteddfod Capell
Llanbens a Nant Peris
Mai 8 - Eisteddfod Penisarwaun

rh , tho
Anfoner y cynigion fel arfer i:
Myrddin Owen, 32 Stryd Fawr,
Llanberis, £1 0 wobr i'r enillydd.

ION

ATEBION CROESAIR
RHIF 39
AR DRAWS: 1. Coedwig; 8. Dilyw;
9. Her; 10. Bro; 11. Twb; 13. ~od;
16. Tatws Llaeth; 17. Tad; 18. Wyr;
23. Cig; 24. TWf; 25. Ysigo; 26.
Pererin.
I LA WR: 2. Effro; 3. Wybr; 4. Gro;
5. Odyn; 6. Clwt; 7. Gwobr Gyntaf;
9. Hydref Gwlyb; 12. Tlawd; 13.
Brwnt; 14. Dillad; 15. Trechu; 19.
Reis; 20. Clod; 21. Ager; 22. Srwr;
23. Cip.
EniUydd Croesair 39:
Mrs E. Hughes,
Brynhyfryd,

aelodau'r flwyddyn gyntaf a'r ail a
Gwersyll Glanllyn,
Llanuwchllyn.
Roeddynt yng ngofal tair aelod o'r
6ed dosbarth, Anwen Owen, lola
Llywelyn a Mair Morgan.
PITI bod lola wedi disgyn i'r lIynfel arall eafwyd tywydd sych!
FFILM - Dydd Gwener, Chwefror 20
aeth Mrs Jean Pleming a Mrs Noreen
Manning a 1000 blant dosbarthiadau
3 a 4 i Theatr Gwynedd i weld ffilm ar
fywyd Francis 0 Asisi, 'Brother Sun _
Sister Moon'.

SIALENS I'R HOGIAU
•

LONDON HOUSE
LLANRUG
Ff6n: Caematfon 3674
PEN CIGYDD Y FROI

Groeslon.

Yr Wyn f'eof mwy.f

bt-...

Se••ig cartref. cigaldd
pwod i'w bwytJI
Archebion ., gyt.,
y rNwgist

MYNNWCH Y GORAU
A OewCH ATOM Nil

•

Mae 'na wyneb a siap newydd yn
nhim pel-droed ysgal gynradd l.tenrug y dvddteu vrns. A dyma hi Wendy Morris.
Oyma'r tro eyntaf erioed (hyd y
gwyddom) I ferch gael ei dewis i
unrhyw dim peJ-draed yn y eylch
yma.
Chwaraeodd
rnewn gem yn
ddiweddar yn erbyn ysgol yr Hendre,
Caernarfon.
Pob Iwe iddt hi.

Ffen 202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

19

"R

Mae pencampwriaeth
Cynghrair Cacrnarfon a'r Cylch yn raddol
Iithro 0 afael Llanbcris, a Llanrug sy'n fwyaftebygol o'i hawlio ar hyn
o bryd. Profodd Llanberis amI i gam gwag yn ddiweddar, ond rnynd
ymIacn 0 nerth i nerth fu hanes Llanrug. Yn ystadegol, does ar
Llanrug angcn dim ond 12 pwynt o'r wyth gem olaf i ennill y
bencarnpwriaeth,
ond gallant ennill ar lai 0 bwyntiau, oherwydd
rnae'r timau islaw iddyntyn y Gynghrair eisiau chwarae a'i gilydd. Yn
. ychwanegol, mae record sgorio ac amddiffyn Llanrug yn llawer gwell
na'r timau eraill - a gallai hynny fod 0 fantais iddynt pe bai rhyw
bosibilrwydd 0 ddau dim yn ddiweddar gyda'r un nifer 0 bwyntiau.
Brwydr Bethel bellach [ydd ceisio arbed eu hunain rhag diweddu ar waelod
y Gyngrair. Mae Talysarn ("yr olaf
rai") wedi cryfhau eu tim yn dim Cyngrair Caernarfon a'r Cylch
ddi w eddar ac y mae posibl iddynt
y n g Ng hystad le uaet h Tarian
garnu heibio Bethel ar y funud olaf.
Tucker.
Gwahoddir
tima ur
l\1.e\vn pwyllgor
diweddar
0
Gy n g h r a i r .i anfon
cn wau
Gynghrair Cacrnarfon
a'r Cylch,
chwaraewyr
i'w dewis i dim y
ctholwyd Dafydd
Arfon jones,
Gvnghrair, ac yna bydd y Rheolwr
rheolwr Llanrug, i fod yo gyfrifoJ am
yn penderfynu ar y tim terfynol.

CYNGHRAIR CAERNARFON A'R
CYLCH
•

LLANRUG
BANGOR
PWLLHELI
LLANBERIS
BETHEL
C'FON 'A'
TALYSARN

Ch

20
21

20

Mis siornedig eto i Fcthcl. Cael eu
hel aUan 0 Gwpan Penrhyn gan ~lt.
Rangers ar 61 ail-chwarae. Macm
bellach \...edr colli pob diddordeb ~n
nhri cwpan y Gynghrair.
pwynt gwerthfawr

vm

Mhorthmadog
ganol y mis Maldwyn Hughes yn sgorio iddynt.
Ond colli I!lO y Sadwrn di\\'cmal
gartre j dim Bangor Athletic 0 3-1.
Unv.'aith eto, ,~aJd\ ...yn Hughes yn
sgorio. Dyma unig galonclid Bethel y
tymor h\\'n, sef fod l\1ald\,"YD yn
sgorio'n
rheolaldd
iddynt.
,\iae
beUach \\'ecli sgorio 16 0 goIs y tyInor
hv.'n allan 0 gyfanswm Bethel 0 25.
Da ia\vn yn \"ir!

LLANBERIS
Ddcchrau'r
mis, croesawyd
Llanberis
i'r Drenev. ydd yng
N"gh\vpan Barrit. 1::;rmal colli 0 un
gol fu eu hanes, bu'n brofiad I'r
hogiau, oherv.'ydd ch\I,'arae\vyd y
gem dan liI-olcuadau. Sg\vn i pa mor
hir y bydd yn rhaid i ardal yr Eco
ddisg\vyl nes gv.reld gcm gyffe1yb yn
yr ardal hon?
Collvryd pwynt gwerthfawr yn y
Gyngrair pan aeth tim Y Felinheli
gartref ar 61 gem gynhyrfus a
"hanner y \\'obr" ar 61 rhannu \vyth
gol. Ond roedd Llanbcris yn oj ar eu

YN EISIAU
Yn ardal Waunfawr/Caeathro- Ty ;)t
rent erbyn dechraLJ rnls Mal I welnldog
irane. Cysyllter JohnG yn JOlles Ff6n.

a

Bangor2787.

16
14
13
11

18
19 4
15 4
15 1

BETHEL

Enillwyd

E Cyf Colli 0 BI Yn E Pt

3
4
4
4
4

1

3

1
3
3
3
11

69
69

54
60
25
10 33
11 16

19
32

35
32

22

30

31
59
53
51

26
12
9
5

gorau y Sadwrn diwethaf, gan roi
curfa iawn iFethesda 0 5-1. Gwilyrn
Williams yn sgorio dwy gol.

LLANRUG
.\1.is calonogol iawn i Lanrug, gan
gryfhau cu gafael at salle cvnraf y
Gynghrair. Curo'r Felinheli, Nantlle
Vale a ThaJysarn yn hv.'ylus gan
sgorio IS gol a dim ond 2 yn eu
herbyn. Die Owen, Hefln Pri tchard,
\X/yn Hughes a Ron Evans ytv eu
sgorv,'yr amlycaI gydag 80 0 gol
rhyngddynt y tymn( hwn.
Oymun\vn \vellhad buan j Tom
Davles ar 61 c)-fnod byr yn yr ysbyty.
.\1ae'n un 0 weith\vyr selog y CI\vb,
ac mae'r tractor }"n teimlo'n unig
hebddo. !

SH BABIAIDD"

Annwyl Ol)lgydd Chuiaraeon,
,Wae pethau wedi mynd yn go
fain arnocli "rae gen i ofn,
Cyfeirio rydw i at y lluh. y7f Y
rhtfyn diuietha' ar gem mor
[abiaidd a 'Ttddleyunnks',
Mae
pob plentyn dan 6 oed yn gwybad
sue i chuiarae'r gem. Oedd angen
guiastraffu gofod gwerchfa7.vr yr
,E co' i son am y fatn ruush?
Da chi, truoch roi rhywbeth
mwy sa/anal i ni ddarllen amdano'r
tro nesaf neu bydd y dudalen yn
destun gwawd yr hall fro.
Yr ieddoch yn garedig,
tCyfatLl'
(Cawsorn
enw a chyfeiriad
'Cyfaill')
GOL: Rwy'n falch iawn fod 0
leiaf UN cyfaill yn darllen yr
erthyglau chwaraeon. Chwarae
teg i chwi am fynd I'r drafferth 0
ddarllen
yr erthygl i gyd i
ddarganfod mai 'Tiddleywinks'
yw Ch w·idonc.
Gyda llaw,
gobeithiaf gael sgwp i'r dudalen
SNWCER
Nid tim pcl-droed Llanrug yn
unig sy'n arwain eu cynghrair.
Mae tim sn weer y gleision 0
Lanrug ar frig Cynghrair 'B' Bangor a'r Cylch. Yn ddiweddar,
buont yn llwyddiannus yn erbyn
eu prif elynion - Arfon N ALGO
- gan eu curo 0 4 gem i 2. Mae'r
tim bellach wyth pwynt yn glir ar
ben v gynghrair,
dim ond wyth
gem ar 61iddynt, mae eu siawns 0
ddyrchafiad i Gynghrair 'A' fel

a

Dyma'r

sefyllfa ar hyn

0

gefn yn ystod yr Hydref pan
fydd tymor chwarae marblis yn
dechrau
ar ddydd
Llun
Diolchgarwch. Gobeithio hefyd
y caf arbenigwr i drafod sut i
chwarae colbs (concers)
yn
•
lawn.
Ond 0 ddifrif am funud: y
chi'r
darllenwyr
sydd
i
benderlynu beth sydd arnoch ei
eisiau'n y dudalen chwaraeon.
Mae adroddiadau
pel-droed 0
dri thim yr ardal yo cael eu
hanfon i mi yo rheolaidd
a
diolch amdaoyot. Dyletswydd y
trefnwyr
chwaraeon
eraill snwcer, dartiau, badminton ac
ati - yw aofon adroddiadau am
orchestion eu timau hwy.
Y mis hwn bydd Cyfarfod
Cyffredinol yr 'Eco'. Apeliaf ar i
unrhyw un sydd
diddordeb
mewn chwaraeon
i fod yn
bresennol.
Mae gwir angen
Golygydd Chwaraeon
arnom.
Dyma'ch
cyfle 'gyfaill'
neu
unrhyw gyfaill arall.

a

pencarnpwyr
•
Slcr.

yo

bosibilrwydd

Llongyfarchiadau hefyd iKenGriffiths 0 I .anrug am doriad 0 70 yn
ddi weddar mewn gem gyfeillgar ,
ac i Clive Griffiths 0 Lanrug sy'n
cynrychioli tim Duon Crosville
Caernarfon ar frig Tabl 'A' o'r
Gyngrair , Roe dd eli ve yn
cynrychioli tim y Gynghrair yn
ddiweddar mewn cystadleuaether mai colli wnaeth y tim,
enillodd Clive ei gemau ef.

bryd.

CYNGHRAIR BANGOR A'R CYLCH
ADRAN IB'
Ch
Gleision Llanrug
Arfon NALGO

19
19

E eyf Colli O. Bl Yn Erb Pt
o 85 29 35
16 3
11
5
3
71
43 27

TYMOR LLWYDDIANNUS I
DIMAU YSGOl DOlBADARN
Yn ddiweddar fe enillodd y tim pel-rwyd dwrnament i ysgolion
Cynradd y Cylch yn ysgol Syr Hugh Owen Caernarfon. Mae'r tim
pel-droed hefyd wed; cael tymor IIwyddiannus. Dim ond un gem a
golJwyd hyd yn hyn. Mae'r ddau dim wedi cyrraedd rowndiau
cyn-derfynol cwpan yr Urdd a dymunwn pob Ilwyddiant iddynt dros
weddill y tymor.

CWPANAU'R GYNGHRAIR
ROWNDIAU 2
CWPAN ALVES
LLANRUG v NEFYN
LLANBERIS v
MT RANGERS
CWPAN PENRHYN
LLANRUG v HIRAEL neu
C'FON 'A'
LLANBERIS neu
FELINHELI
PWLLHELI v neu HARLECH
CWPAN MOORINGS
LLANRUG neu BANGOR
HIRAEL v ATHLETIC
FELINHELI vMT RANGERS
neu LLANBERIS

DRAENOG

Clywed fod prinder reffaris yng
Ngorllewin Gwynedd, a finnau'n
gwylio un penigamp ar gae Ysgol
Gynradd llanrug
yn ddiweddar.
Mae'n wir ei fod wed. gwisgo'n
debycach i escimo nag i reffari, a bod
ei ddwy law yn ei bocedi am y rhan
fwvaf o'r gem - ond mi ddysgith, mi
ddysgith ...

