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AR EU FFORDD I'R GENEDLAETHOL

Llongyfarehiadau I Andrew V. Will,ams a Gwyneth Evans ar gael arddang os eu
gwalth erluruo yn yr Amgueddfa Genedteethot yng Nghaerdydd fel rhan 0
gysladleuaelh ertunio GwylDdewl 1981 8ydd 'I gwailh yn ceet ei arddangos
yn Eisteddfod Genedlaerhol Cymru, Machynlleth hefyd 'In ystod deehrau
Awst

ARDDANGOS YN Y GENEDLAETHOL

Llongyfarehiadau i Elwyn 7homes,
Hafan, Llanrug ar ennill medal aur
mewn cvsteateusetti ssethu gyda
reiffl 22 Cynheliwvd y
gystadleuaeth yng Nghricielh yng
Ngynghra;r Cymru a Mynwy Un
rownd 'I'l unig a gollodd Elwyn allan
o naw, gan sqono 868 0 bwyntiau
allan 0 900. Erbyn bvn mae gallddo
ddwy tedet efydd, dwy fecla/ erien, Be
wrth gwrs, un feda/ aur bellaeh.

ENNILL
MEDAL
AUR

HEDFAN YN UCHEL

1)\ rna rui o s\ niadau svdd eisoes. . .
wedi eu gwireddu. Antur Uwchaled
sydd yn cynhvrchu gwairh coed ar
g) fer amaethvddiaeih, 'I afarn yn
I lyn wedi ci phrvnu gan y
gyrndeithas ac vn cael ei rhcdcg gan
bwv IIgor Ileol. Ym
~\henrh)'odcudraeth maent vn
bwriadu cyflogt crydd llawn arnser i
g) flawni galw lleol yn dilyn
ymddeoliad rai blvnyddoedd yo 61.
Lawr yn y de mae bwriad i agor
llaethdy C) rnuncdol 1 drin a
marchnata llaeth geifr: menier 'Geifr
Cymru' Mae'r rhestr 0 syniadau yn
ddi-ddiwedd fellv cvsvlliwch a'r•
Cynghorydd Gwyndaf Jones gyda'ch
svniadau '1,'0 vstod v rnis nesaf er cael.. ..,.. ...

eu trafod yn y cyfarfodydd
cyhoeddus. Gcllid cyhoeddi rhai o'r
syniadau yn rhifyn ,\1ai o'r Reo,

Os ydych yn rneddwl am funud
mai rhvw sv niadau vn \ r 3\VVr \ w'r.. ... ~ _ 0#

rhain, a fuoch chi yn y Co-op yo
Llanrug yn ddiweddar? Breuddwyd
rhywun oedd hwn ar ) dechrau,
cofi\vch! ,'\.tac'r C) nghorydd
G,v\ndaf Jones yo edrych ymlaen 1

gael cl,v.'ed oddi wrth bawb sydd a
S) niadau l'\V cynoig. Ei gyfeirlad yw
60 Glanffynnon a'i rif ffon yw
Caernarfon 4669. ,\1ae menter
g) ffely b eisoel) "vedi cael ei dechrau
) n Llanberis, lie mae CT1W 0 bobl ar
hyn 0 bryd yn chwilio am \\'aith S)'dd
angen ei \\-'neud 0 gwrnpas y penuef.
.\\ae mentrau 'creu g\\'allh' yn
haeddu ein cefnogaeth ni igyd,

fod gennych syniadau Does din)
rhaid i'r syruad fod gyda chynny rch
ar y diwedd cr ) bvddai hyn yn
faniais.

A ddylem ni mewn difrif ddisgwyl iswyddi a ffatrioedd ddod yma iArfon
dros glawdd offa, neu a ddylem geisio creu gwaith a swyddi ein hunain?
Mae Cyngor Cymuned Llanrug yn bendant mai drwy helpu ein hunain y
mac llwyddo. Yn wyneb y diweithdra trychinebus yn yr ardal a'r
posibilrwydd cryf y bydd pethau 'n gwaethygu'n ddirfawr gyda Dinorwig yn
dirwyn i ben, mae'r Cyngor am geisio gwneud rhywbeth cadarnhaol i
well a 'r sefyllfa.

Y bwriad yw i gasglu syniadau am
fentrau Cymuncdol ac yna galw
Cyfarfodydd Cyhoeddus i geisio
cael pwyUgor llywio lleol yng
Nghwm-y-glo a Llanrug. Mae
arbcnigwyr 0 sawL cyfeiriad wedi
ad do eu cymorth fel Bwrdd
Datblygu Cymru, Canolfan Hybu
Gwaith Gogledd Cymru, Swyddog
Datblygu Economaidd Cyngor Sir
Gwynedd ac eraill.

Rhaid felly cael gwybodaeth
gennych chwi beth svdd ar goll yn
eich pcntref a fuasai'n creu swvdd•
llawn neu ran amser. R}dym yn siwr

SVNIADAU
A AITH

OS G EL CH
VN DDA

Beth yw erwyddociid yr awyren bon? Chwitiwch y rbiivn hwn i ddarganfod 'If
eteb.

MAES AWVR NEWVDD
I FRO'R ECO?

Pris 15cEBRILL 1981RHIF 58



All11W}'1 Olj:gy'dd.
Diolch _\'1l fawr am euh galr 0

g_\'d_\'1ndet'lIladd 'mrauid Dei a nllllllaU
j'll eill profedigaelh 0 golli lad alltlw.vl
sef Willianl J. Jones) Presta/_\'n g)'111 0
GU!ln-.}·-Glo. 'Roedd f_" llhad _VII
jlaetlor J'ng ng/zapel )'r All1b)tllllw.vr,
CWIII. Er bod eill hlraelh'\'"fawr, nlae
genll_Vl11algofiOll Ine~vs iawn; bral1l1
oedd cael ei g'lt.J'lllllanl gj'h_\ld0 a1nser.

Cefois Izw),l ulrch ddarlle" II)I/hJ'r
'C),/aill' ar dudaleu Chv.laraeon _\'rEco
(rhilVII 57) a chwilhau, )1 ,£?olj'gydd-"1/
ateb ac \.'11 SOll bod IV1110r\' chwarae_ ..
1narblis ar ddechrau .• \11 f_vtfdwll ulreh
j)' nlodd pan )'11 blcIII_,,1/ _"fig
,\'ghv..'m--)'-glo j7_\,n_\.'ddoeddInarth '" o!
be/loch, pan /.\'ddol [_\'ll1or_\. 11Iarb/is
_"llIlaell, Inall1 _Vtl gw1lfo bag i dda [ _\'
I7larblis wedi eu pY) llU "h'll.' )'11 s;op
'Sharp',fe ddaeLh arllser po" oedd rhat
a lliv:iau llws anl)'nl i'w cael Colli
[Iond bag ar1lbell wairh. a chno'r holl
/fordd adref, e1lllil! dro arall a SgiPIO.\,1I
llawen adre y Iro IzWllILW.

Ar JI/law aral! 11102elch hj'sb_\'seb o'r
Sioe Gwningod ."1lg i\'ghallolfan
Cwnl-),-Glo ~\'ndod ag acgo! all ")'l1IUIIOI
iawll i [y nzeddwl. Cefais gWlllngell
Angora )'11 anrheg pell-b'u~\'dd gan h'
rhieni pan oeddwll J'n b}lu' )'11
L(\'s-.\'-g1JJ)·lll, CW111-_\'-glo. 'Roeddwn
wedi dOlio _\,11 Lan g)'da'r anlfail gu,)'11

Ilu's, a 'llhad Uledi g'l.1.'1Ieud CU'I
arbeunig iddo, ond pall ddeUlhul1l adref
o'r Cape! un 1I0SSui, 'roedd), gu'";nge,,
u'edi dij7allllu. \flelson/ni b.veh ltloho1li;
dirgelwch fu alll b)·th. 'ROi'dd )'1/

J'7nddangos ei bod )'11 a'1IIzoslb' i'r
gu.1ningen ddij7.allllu olioni'; hun,
Cefats hunlLef bob 1/05 bron ani alnser
Inailh . Fe achosodd _" digw_\'ddiad
strach lnawr i nli 0111 hir iau',1.

l\.:tae Alary Llovd l~'illiaJlls VII sa'i_ - -
aln waith 'Dewi Havesp' _"n 1'hil\'1157
hel\',i. Fel aUlryu', 'r1.v_"fillnau,."tI hoff
iau'll 0 engl_\'nloll Dewi H at'esp, 'rw_,,'n
cofio g_vrYU ellg("" 0'1 u'allh a'r
'Peirialll GwnlO' ,'111 laid (reiliulr oedd
laid, fel Dev.." Havesp). D_",na'r
ellgl_\'1l :

Rho u'1Ia'r It?iliu'r haeanl-ci bW_\'lhall
B_\'lh bJ,thoedd sai'll gadanl,

Er gv.)aetha rhegfa rhag/anl
Fe rua ar f'll.'rdd fore'r Fani.

,Roedd laId wedl cad1.!,'r l?lIgl_\'lI)'11
ofalus _VII boced el wasgod. Fe h'ddai )'n
dweud bob a'llser nad oedd gan Job
ddi111 al11j'Jledd 1 gyl1lharu a Ihrlliu'r.
Fe! _" dywed l~ensfab, Inae'r hco .\'1/
dad 0 ddoe yn 6/, diolch YII fa1.I.'r,

}!r ezddoe h .\'11g)'Wlr,
(,Wrs) Catherine E. Robercs, (Bel(\')

7 Oxlc\ Ll11ks Road,•
~f1olverlzanlplu1I

YR ECO ETO'N
COSI'R COF

"# u:yt1inosau lauier, ona, o'r mu., lid, 12

penderfynodd rhyu: uchel sv..~\'ddog_\'n
rhvtxle roi maddeuant inni am }' tro,- Wrlh edrych _\11 61, anodd _\"lL'
dychmygu fod d_\111011mot flaenllaui
11Iewn cvmdeuhas uiedt cvmrvd " pelh

- - *' -

g_\ maint 0 ddifri]. Rhvfedd lIa [uasent
uiedt cysidro lnal dau [achgen, gydag
amser ar eu dt» ....lo, oedd \'11 g_\fnfol am. -
~"peth,

Efallai, hefyd, ym muirhsm _\'
c)11'.od.fod pawb yll muiynhau 'chuiare
souildium', ,~Jae un pelh .\'11 .~Icr, (jel
d)lwedir_vllg nghcin _vr _vsgol), hvd yn oed
IForty } 'ears On' u..na' I b_\,clr[addau i
'\f!r v Fae1101'..

}'r eiddoch )'1/ gyunr,
Otoen Jones,
(.\'ow Chris)

Aelod 0" National
Association of
Plumbing and Mech·
anical Services

Contractors.
Dim un dasg rhy fychan,
Dim un dasg rhy fawr.

GWRES BP

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWR ESOGI OlEW

PLYMAR
A GOSODWR

GWRES CANOLOG
PANT TIRION, llANRUG

Ffan: Caernarfon 3248

A nnuiv! .~'w,
Pleser masor i mi oedd darllen

helvnuon ' y Guialch' _V11 rhllVIl
dnoethaf 0 'Eco'r W)'ddfa'.

Bum Itl11aU a h' hen g_\.fatll, _\I
dnoeddur Dennis WVII Roberts. 0
Ddeiniolen, meum /IPVIl () ddtbr paelh
efo'r Local Defence Yolunteers. (neu yn
ddiuieddarach; \'r Home Guard), er na
[um erioed \,11 aelad o'r S efvdliad
gogu eddus humnui.

Bechgvn vsgol oeddy 111 pall
dorrodd y Rhyfe! allan, a rhyt»
brynhaun: Sudumi bra], euthum i bell
i\loel Rhiwe1l ani dro.

}'II hollol ddull1U'eilliol, dCUlhuln
ar dra.'l.vs Iloches fregrts a adeilae}w)'d
gan _vrH olne Guard Irod dt rh_vuifainr 0
f{.vsgod idd_YlIl tra )'11 gw_yLlO 0111 )1
'parachulislS' Alnlae7lig a oedd pawb
.Y1lsicr oedd a111vnlosod anlOlll ullrliyw
tlOSou.

RQedd f_" It/rou,d I Daj)'dd,
nt'1.L~vdd ",nutlO a'r go/rau,d I ac )'11
dlsg1.l..~\'1coel gul'lt'ad I U1Irh)''l1.Jfunud, 1

u~\'IIOar." 111)·n_\'dd.Er 1I1W_"1Icaellip.\'''
0111.1..'\'1.pt'lIdt'r/\'lIvdd DClIlIrs a 11111l1lall
adat'II(\'/h_\ r _"11 -' [lorht's, gan g_vlI/ry ..d
onlOll1 1110; dau _"solu'r Allnaellig
ol!dd\'nl.•

R hoddaso111 r"budd " bUaSI!111\'11, -
J'nl'lL'cle)ti ;'~I.~v ar donad _vu'aulr, at os_v
buast!lIl.\,1I laj7u cu horfall a rhaddi ell
hUt/aiu iIv"v \'11 ddtsCQ'lv, fuasat .\'lIa
ddil11 perygl ldd_vn/, oc III chaell! ddi111
niwed. Roelid VtlV 'chwalleg 0 rh_vw
loliall arall .vn _\' /(\'Ih.}'r he[vd, ac
aru:\.'ddw_yd ef g,vda'r geiriau 'Tu'o
(;errnan Spies'.

Bore Irallll0elh Ctl'l.:"sonlw.\.'bodfod
-"110dIP."" 0 gJ'1I11u'rf u:edi bod .)'tI y
pt?llcref, a bod y'na ddau _"sbhvr
,4/nlaellig _\'11 rh_vdd ar .)' 111_\'lI_vddoedd.

R oedd .\'110lau'er 0 bosten' -,'r adeg
h01lllo )'11 illltlOg pa1.t'b I fod .)71

'l.L'\'I,ati'l.L'rusbtlh oedd\,lIt \,11 ei ddu.'eud,. . -
rhag oli/I'r gel_\11 gael g'l.t.~\'bodbelh oedd
_"n nl_\'"d _,,111[afll.Plaslrv..~\'d ). geinau
"Careless calk coscs lives" _VIllhob,llal1,
ond. _\'1I allffodllS. allghofiodJ Dennis
a 111 _\' (_vllgor. SOlliudd wrth rh)''ll'ulI.yng
IIghv..'1 Bil/iartls Huv.' Bach al" )'
ll_vlh_vr, a phw_" vedd ."11 g:....1rifo!
altlliallo, ac aelh h'lvnnull achu..~"nac)'
p!lslnan. hl:!bs)'clzu ei geg.

7wnl Dlck.roues II \\"11PUrT)' (rad
G'lL'elll\'1l1~c1m', \' drall1od"dd) oedd hi, . -
r 1.1.'"Iio\' 1I0S011 honllo, a buan lau'n \'_ . -
daerha1lc ar drau's , Il\'th_\'r.

Roedd,' ddau wedl C)11Ih_"rfu.lip_""
.\'11 61 _\'r halle's. a phellJerf_\'nu'j,d nwi
dOt!lh [-"ddal i'r au,Jurdodau gael eu
h_\,sb_\suo'r '(vl"-,r }' broblelll, po 'rull
b)'lInag, oedd PW_\'oedd I aros ar 61 ar
bell _\' 11I_\,Il_"dd,a phu~" (id_"lia f_,,"d I
fhu',[,o a111g)'llIorlh.' ROt dd eLsiau lieu'
odd'lI ,.arus ar ben \ nl"llydJ ar be11ei- . --
hUll.

.1r 61 dad!a bru.'d, pCllderf_\'llu'):d
I'r ddau f_\'lld I v,.'t'/d_\ piis111a1lgy,da'i
grI_"dd, a gadae/ pell )' 111.\'1I\'dd i''lL'
•SI£lU'lIS.

Rhodd7.t.~\'d i' Gatra'lvd ar 'alerl'
'VII U1l101/ ar 61 {aet " llfu'vdd. a- , .
I ch_vs_"lllw,\'d Ii phellaelh,ald _vr Honle
. Guard fl 'r j\.tfdlli. Roedd J' rhJjel, o'r

W.J.GRIFFITH

diusedd, uiedi c..vrraedd Detniolen, ac
ambell hell sowldiwr, rw)1 yn slwr, .)In
barod i K>:!laullli pob main 0 wrhJ'dri
dros tll wLad.

1 ua chanol \/r urvthnos, a ninnau•

yl1g nghanol arhohad ffiseg J'II )'sgol
Brynrefail, gu'elats wr tal, meum elos
pen-glin, yt"l cyrraedd iard .\'r ysgol
11U'?L'ncerbyd , 0 guielais cf yn diflannu
tua yuafel! )' pnfathro.

Aetli tua chuianer alt'r heibio, ac,
)'11 s)'d.}11, daetb .\J r 1homos, J'r
.vsgoljetSlr, I meum j'r ystafell, a'i
wJ'neb yn fflamgoch Dvtcedodd fel
oedd dau [achgen o'r dosburth uiedi
gumeud guieuhred mot ddrwg, fel eu
bod wedi bradyc}lu eu Lad a'u '"0m, eu
h_vsgo/, ac _VlIlau, fel eu prJfalhro.

/)y/elaIS pU~\'oedd _v ddaufachgen
nlell.flgedlg y;na vedd Uledi dyfud a'r
Izollwarllz art'upe'I1Il2U, oud s."nllais_\'l1
fw.\, pan dd\'wedodd IlIai Dennis
Roberts a( O'll..'en Joues oedd .}'
drlvgweiLhredu~"r. Cau'so1n orch_",n_\"1i
[V11d i'w _"sla/elf _\'[tJl1lenl )'r oedd..vln
'It'edi darfod _\'r arholiad, 'Does din I
gwobr anI dd_\folu SUl It'W_vrch a
ga'l.:.'solflar arhollud fftseg _\'jlw_vddYll
hOllno.

Deallals 11lal ,~1r Clladu,jck,
'agent' J'F aello!, a s'l.:.~\!ddoguchei J'"_\'r
HOl11e Guard oedd _\' gu.'r lrmvsus
pell-gliu. Roedd .~1r / hOlnas, J'r
.vsgolfeisLr, )'1/ su:vddog pu~\'sig .}'II )'
111udiad Iztt/.vd.

Ar 0/ cael pregeLh hir a l(v,lI alll elU
lrosedd, daeth anlser _v cosb;. CaWS01ll
eill dau ddeg callsell ar bob flaw, a deg
ar ell! linttu. Gorchw)'l go anodd oedd
J.sgrifelLILU Jlag eis ledd a til rha i
diwnJodtau.
Pan /I.vrhaeddais adref o'r )'sgol,

cu'elais ,fod IlIa111wedi et 'sl,'rbio _)'1/
arv,J. Roedd u'edi cael ."'rlweljad gan
Jlr Chadu'ick, at roedd hU'nflV,) u'edi
pro/fw_vJo belh a ddigu~vddai ifachgetl
111or ddru'g D_"1.t.'edai Ina; difl\'g
11Iagu'naeliz oedd ."11 g_\frifol alll
ffasiv,Jll _\',nd,(...giad at 11101 Borslai a
gvJaech oedd _\'11 eln disgu.:rl.

Bu'r heddlu J'1/ eln [)' 0 lelaf bedair
gv:allh, a chefats f... hal; _VIl
ddi-dnJgaredd. Ael},." pe/h .....,u!aetl a111

6 F/ordd Penton,
Llangefni.

rjoll 723482.

"HOM GARD"
DEINIOLEN
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Daw'r rhifyn nesaf
o'r wasg ar
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Deunydd i law'r
golYQyddion perthnasol

erbyn 23 EBRILL
os Qwelwch yn dda.

SWYDOOGION
A GOHEBWYR

GOlYGYDD NEWYDDION
CYFFREOINOl: Twrog Jones, 23
GlanHynnon, Llanrug (C'ton 4051 )
GOL VGVOO ERTHYGLAU: Oafydd
Whiteslde'Thomas.8rontfNant. Pont
-rhvthallt, llanrug. (Caernarfon 3515)
GOl YGYDO NEWYDOION: Tony
Elliott. Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun. (Penyllyn 438)
TREFNYOO NEWYODION
YSGOLION: Iwan Lloyd Williams,
Bryn Idris, Llanberis (Llanberis 515).
DYDDIADUR Y MIS: MISS Jane
Morris, 'Rallt Isat, 3 Pen y Bont,
Ffordd Capel Coch, Llanberis.
(Llanbelfs 220)
FFOTOGRAFFWYR: Ifan Parry.
Morwel, Ceunant (Waunfawr 321).
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 4669).
TREFNYDD HVSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'ton 5605)
TREFNYDO GWERTHIANT: Ian
Pierce, Swyn-yr-Awel, Llanrug (C'ton
3776).
TRYSORYDD: Gwyn Oliver Jones, 58
Pentre Helen, Deiniolen.
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs M Evans, Lloc, Llanrug (C'fon
3227)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
i gysylltu a nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL: Geraint Elis, Sycharth
(Portdlnorwlc 726)
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegld (Waunfawr 294)
BRYNREFAll: D.G Ellis, Gweledta,
Brynrefail (Padarn 223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GlO: Datydd Price. Ty Capel
(Llanberls 550)
DEINIOlEN: Meirlon Jones,
Mlnafon, Clwt·y-bont (Llanberis 452)
DINORWIG: O.R Williams, 2 Bro
Elidlr (Llanberis 671)
llANBERIS: Mrs Sian Thomas,
Foelas Stryd Newton (Llanberis 220)
NANT PERIS: T J Roberts, Llys Awel
LLANRUG: Mrs E'rlys Pierce, Swyn
yr Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary DaVies, 9
Llys y Gwynt, PeniSarWalJn.
TAN·Y·COED: Miss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Waunfawr 355)
WAUNFAWR: Mrs G Jones Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYOD Pl YGU: Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug.
TREFNYDD BUSNES: Goronwy
Hughes, Eith,nog, 14 Aton Rhos,
Llanrug.

CyhoedcJwyd gyda cbvmortti
Cvmdeithes Gelfyddydau

Gogledd Cymru

Argraffwyd gan W8SgGwynedd
Cibyn, Caernarfon
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Plane Ysgol Tanycoed, Penisarwaun tua'r flwyddyn 1943. Enwau as gwelwch
yn dda. Llun lrwy garedigrwydd Mrs Jones, 13 Bryntirlon.

yn. Ysbyty Man ac Arfon yn
ddlweddar. Diolch hetyd i'r meddyg
teulu, meddygon a gweinyddesau'r
ysbyty am eu gotal trosti oiolch
cywi r i bawb.

Dymuna Mrs Mary E. Hughes, 26
Rhydfadog ddiolch i bawb am yr
anrhegion a chardiau a dderbyniodd
ar ddathliad ei phen-blwydd yn 80
oed
Dymuna Rowena a oyfed Rowlands,
42 Pentre Helen ddiolch i'w teulu
ffrindiau a chymdogion am yr amry~
anrhegion ac arian a dderbyniasanl
ar achlysur genedigaeth eu merch
fach, lona, gan ddiolch i bawb.
DYMUNIAoAU DA- oddl wrth ei holl
ffrindiau i Barry Wardle sydd wedi
ymuno a'r Ffiwsilwyr Cymreig, ac
sydd ar hyn 0 bryd yng
Nghrughywei, Powys. Pob hwyl iti,
Barry.

MEL YSION A BACO AR WERTH HEFYD

Ffon: Llanberis 491

3

Glywsoch chi fod y Cyngor wedi
bod yn agor beddau mewn mynwent
yn y fro yn ddiweddar, gan
ddef.nyddlo 'Tarw Our' i wneud y
gwallh? Be' ddaelh heibio wedyn a
dlsgyn I mewn i un o'r beddau ond
buwch oedd wedi crwydro o'i chael
Rhaid bod y 'Tarw Our' yn dipyn 0
"bishyn" i honno fod yn fodlon I'W

ddilyn i'r bedd

DRAENOG

T.H. Williams
YR URDD - Dydd Sadwrn, Mawrth 7
bu'r plant yn cymryd rhan yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefall.

Buont yn cystadlu mewn amryw 0
gystadleuthau megis partion canu

A 'cor a chydadrodd ynghyd a
ehystadlaethau unigol.

Hyfforddwyd y plant gan Miss
Lowri prys Roberts, Mrs Heulwen
Evans a Mrs Ifanwy Jones

Yn y gystadleuaeth i adrannau
p~ntref daeth y paru Cerdd Dant yn
all. 6ydd y cor yn mynd ymlaen i'r
Eisteddfod Sir a gynhehr ym Mangor
ar ddydd Sadwrn, Mawrth 28

Nos Lun Ebnll 6 cvnhelir noson
goffi, 'moes a phrvn' yn Neuadd
Ysgol Cwm-y-glo am 7 o'r gloch. Pris
mynediad, oedolion 20c, plant a'r
henoed, 10c. Dewch yn lIu
C~WB MA~AU - Yng nghyfarfod y
mrs yn Nhy Glas, trefnwyd CWISgan
Moira Ellis Rhoddwyd anrheg y mis
gan Helen Roberts, ac fe'i enillwyd
gan Sheila WillIams. Rhoddwyd y te
gan Margaret Wardle a Jill Harris.

Clwb Pedwarugain - enillwyr mis
Chwefror- 6ed' 1. Eurwyn Williams,
2. John Williams, 3. H.J Jones 13eg:
1 Bobby Roberts, 2. Sheila Williams
3 Eifion Roberts 20fed. 1. Colin '
Wager, 2 Margaret Jones, 3 Gwyn
Mowli. 27ain' 1 Peter Casey, 2. Betty
Owen, 3. Len Parry.

~avies, Felin Bach, ddiolch 0 galon
Iw holl pherthnasau, cymdogion a
ffrindiau am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
ali yn ei phrofadiqaeth chwerw ogolli
el chwaer annwyl. Oiolch 0 galon i
bawb am y blodau hardd, cardiau,
;hoddion a lIythyrau sy'n lIawer rhy
~,iferus i'w hateb. Diolch yn arbennlg
I r meddyg t a u l u a'r holl
weinyddesau a fu mor ffyddlon a
charedig wrthi ar hyd ei blynyddoedd
o waeledd. oiolch hefyd i feddygon a
gweinyddesau Ysbvtv Mon ae Anon,
ac Ysbvtv Eryri Caernarfon am eu
gofal tyner a dillino.
O'R YSBYTY - oa gennym ddeall bod
Mrs Beuv L. Roberts, 11 Maes Eilian
wedi dod adref 0 Ysbvtv Mon ae
Anon wedi triniaeth lawfeddygol.
Parhaed i wella.
COFION - Anfonir cotton at yr
ardalwyr sy'n cwyno yn eu cartrefi.
MARW - Yn ysbyty Dewi Sanl,
Bangor bu farw Nyrs Grace Jones yn
93 oed Treuliodd flynyddoedd lawer
yn byw yn Blue Peris. Gweddw oedd
i'r drweddar Mr J.R. Jones. Am 10
mlynedd olaf ei hoes bu'n byw vrn
Mhlas Pengwaith, Llanberis Roedd
yn aelod yng Nghapel Dinorwig
(M.C.). Cydymdeimlir a Mrs Nesta
Jones, 2 Llys-y-gwynt, Penisarwaun
(ei chwaer yng nghyfraith) a'r
cysylltiadau teuluol i gyd.
CYMDEITHAS LENYDDOL UNoEBOL
- Nos lau, Mawrth 19 yn y Ganolfan,
cafwyd cyngerdd gan barti Lleisiau'r
Gweunydd, dan arweiniad Mrs Einir
Wyn Williams, Rhiwlas. Cafwyd
datganladau 0 amrywiol ganeuon 0
wahanol wledydd; adroddiad a
datganiad ar y gitar Mwynhawyd y
eyngerdd yn fawr gan yr aelodau.
Cyflwynwyd y parti i'r aelodau gan
MISS Elan Wyn Jones a thalwyd
dlolch gan Mr O.R. Williams.

Dyma'r cyfarfod olaf 0 dymor
IIwyddiannus a diddorol iawn.

ol~~CH - Dymuna Miss lona Wyn
Wllhams, 12 Maes Eilian Dinorwiq
ddiolch 0 galon i'r teulu, perthnasau
eyfeillion a chvmdoqron. hefyd staff
Glynrhonwy, Llanberis am y eardiau,
anan ae anrhegion a dderbyniodd
ganddynl ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 18 mlwydd oed, Chwefror 16
CYMDEITHAS LENYDDOL UNDEBOL
- nos lau, Chwefror 19 - yn y
Ganolfan, cafwyd sgwrs ddiddorol
gan Mr Gwilym Owen, H.T.V.
Amlinellodd ei yrfa ym myd y teledu.
Cyflwynwyd y siaradwr I'r aelodau
gan y Parch Ifor L. Williams, a
thalwyd diolch gan Mr Hugh
Thomas, Bro Elidir

Nos lau. Mawrth 5 - yn y Ganoltan
cynhaliwyd cyfarfod er dathlu Gwyl
Ddewi. Mwynhaodd yr aelodau bryd
o gawl a danteithion eraill. Yn dilvn
cafwyd cyngerdd gan aelodau'r
Gymdeithas Cymerwyd rhan gan
deulu Ty'r Ysgol, mewn canu
unawdau a deuawd. Eitem ar y piano
gan MIss Alwena Morris, Cefn Coch;
CWISwadi ei drefnu gan Miss Nellie
Wyn Jones, Ty'n Fawnog, darlleruad
o lvthvr at Ddewi Sant. Talwyd diolch
gan y Parch Ifor L. Williams.
Llywyddwyd gan Mr O.R. Williams 2
Bro Elidir. Trefnwyd a Pharatowyd y
swper gan y p w v l l q o r . Yr
ys.grifennydd yw Mrs Megan Morris,
M'.n~ordd, a'r lrysorydd yw Mrs Dilys
~""ams, Ty Capel, oinorwig
AIi-etholwyd y swyddogion a'r
pwyllgor at y tymor nesaf.
CYFARFOD GWEool BYD-EANG Y
CHWIORYDD - Cynhaliwyd
gwasanaeth 0 odydd Gweddi
Byd-Eang y Chwiorydd, yng Nghapel
Dlnorwig ar Mawrth 6 Yr arweinydd
oedd Mrs ollys Williams, Ty Capel. Yr
organyddes oedd Mrs M.E. Hughes,
Groeslon Uchaf. Siaradwyd ar y
thema 'Eiddo yr Arglwydd y Ddaear'
g~~ Mrs Katie L. Hughes, 2 Maes
Eilian. Cymerwyd rhannau eraill gan
Mrs Elizabeth Jones, Foel Gron Mrs
Alice Griffith, Tan y Bwlch,' Mrs
Megan Morris, Minffordd, Mrs
Maggie Roberts, 8 Maes Eilian Mrs
Annie Roberts, 3 Maes Ellian: Mrs
Jennie Williams, 12 Maes Eilian Miss
Elizabeth Thomas, LI,dart y CI~ Mrs
Katie Griffith, Arwelfa, Mrs 'Dora
Jones, Bryn Hyfryd, Mrs Medwen
Griffi.th. Foel, Mrs Maggie Evans,
Dublin House. Yr ysgrifennydd a
threfnydd y cyfarfod oedd Mrs Nellie
Williams, 2 Bro Elidlr.
MARW - Yn Ysbyty Eryri Caernarfon,
Mawrth 9 bu farw Miss Mary E
Davies, Feltn Bach, yn 72 mlwydd
o~d. Cydyr:ndelmlir a'i hunig chwaer
MIss Florrie Davies, Felln Bach, a'r
cysylltiadau teuluol eraill yn eu
profedigaeth.
olOLCHIAoAU - oymuna Florrie

Yn un o'rn cyfeillesau
Yn sicr dirion fun,
Parhaed y cyfeillgarwch
Wrth iti fynd yn hYn.
Hwyl fawr! ar Fawrth y chweched
Un naw wyth deg ac un,
Telynau Pen-blwydd hapus
Sydd heddiw ar ddi-hun.
Pob tant sydd yn dymuno
1 ti yn awr Hwyl fawr!
A Hwyl Ddvmunaf finnau,
Oy Yncl Tom, yn awr

Mynnwch eich
PAENTaPHAPURPAPURO

oddi wrth

DINORWIG

Y SEINDORF - Enlllwyr Clwb 200 mis
Mawrth: 1 £25 - Rhif 47, Mrs M.
Parry, 1 Minffordd, Llanrug. 2. £15 -
Rhif 10, Mrs W. Parry, Bro Dawel
Deiniolen. 3. £5 - Rhif 90, Mr W G:
Morcls, Ty Oer, Clwt-y-bont
Ar ~dydd Gwener y Groglith bydd

y Selndon yn teithio i Southport.
Byddant yn cysladlu yng
nghystadleuaeth Ponlins. oyma'r
gystadleuaeth gyntaf 0 dan
arwelnlad yr arweinydd newydd Mr
Dennis Williams 0 Lanfairpwll. Pob
Iwc iddynt.
Ar Ebrill 2i1 bydd cyngerdd gan y

Seindon yn Ninorwig gyda'r elw tuag
at y Cymorth Nyrsia.
DIOLCH - Dymuna Miss Ciss
Ro~lands, Pen yr Olchfa, Clwt-y-bont
dcholch 0 galon i bawb o'r teulu ,
cymdogion a chyfelilion am bob
arwydd 0 garedigrwydd a
dderbyniodd yn ystod ei harhosiad

DIOLCH - Dymuna Marian Evans
Min-y-Don, Brynrefall ocrotch ~
galon am y lIu cardiau a'r anrheqion a
dderbvruodd ar ei phen-blwydd, yn
ddeunaw oed, gan y teulu a'i
f f r in d r a u oil. Hefyd i'w
chyd-weithwyr ym Mhlas Pengwaith.
Carai yn arbenniq ddiolch i Mr T.H.
Williams am y penillion hyn.

I MARIAN YN DDEUNAW OED

WeI, Marian ddel ty nghariad
Maddeua'r gair am dro
Mae clychau dymuniadau
Yn tineian drwy y fro, -
A wir mae 'nghloch fach innau
Yn tincian, glyw di hi?
A thithau heddiw'n Ddeunaw
Mae'n rhaid dy gyfarch di.
Yr wyt yn haeddu rhigwm
A eherdyn, debyg iawn, -
o serch a chariad Marian
Dy 9alo:1 sydd yn lIawn,
Mae'r wawr yn nwfn dy Iygaid
Y fenyw ysgafn droed
Rhaid mentro rhoddi cusan
I ti yn Ddeunaw Oed.

Rhaid dweud dy fod yn hoHus
A gweithgar, dyna Haith,
Croesawus iawn bob amser,
Wyt ti ym Mhlas Pen Gwaith,
A chotia Marian annwyl -
Fad gwen 8 swyn 0 hyd
I ferch fel ti yn sicr
Yn fwy 0 werth na'r Byd.

Ac er nad oes hyd yma
Fawr flagur ar y coed, -
Yn oerni Mawrth 'rwy'n canu
I ti yn Ddeunaw Oed,
A chofta gadw'n siriol
Rhag peri imi siom,
'Rwyt wedi gwneud ystafell
Yng nghalon Yncl Tom.

Mi wn nad wyf yn perthyn
Un dafn 0 waed i ti
P'run bynnag 0 hyn allan
Fe fyddi di i mi
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Gwaith Coffaol 0 bob math·
mewn Ilechi a gwenithfaen gan

grefftwyr lleol

G IL J ES
Monumental Works

L NRUG
FFON CAERNARFON 2898

farw Mr R.G. Read, 10 lai Gwyriai
(Castell Cidwm gynt) yn Ysbyty Mon
ac Arlon ar Fawrth 17 Cydymdeimli r
a'l weddw yn ei galar.

TAN - Trlst oedd gweld Trosgol, un 0
dai hynaf yr ardal, wedi 1I0sg1 i'r
lIawr.
MARW - Ar 61 gwaeledd maith bu

BETWS GARMON

wedi iddi dorri ei braich. Da deall ei
bod yn holliach unwailh eto.

YMDDIHI:URWN -IMrs N. Jones am
beldio a dymuno gwellhad buan Iddi

"~athlu :rl?,das AUf" - Drama fer, fer gan 5-elodauMerched y Wawr, Llanrug.
o r chwlth I r d.de,Mrs E WhoThomas, Mrs A Smith, Mrs L. Horman, Mrs J.C.
Will,ams a Mrs G M. Jones.

-

Mrs Nesta Pritchard. Llongyfarchwyd
Mrs M. Lloyd Williams ar gael ei
hethol yn Flaenores yng nghapel
Pontrhythallt Rhoddwyd y te gan
Mrs Kenny Owen, Mrs Williams, Mrs
Jones a Mrs Pritchard (i gyd 0 Hafan
Elan). Enlllwyd y raftl gan Mrs
Williams, Llys Meirion

Mae'r tal aelodaeth am y flwyddyn,
sef 25 cerrucq yn ddyledus yn awr.
MARW
Estynnwn ein cv dyrn de irnla d

dwysaf a Mr Richard Pritchard.
Ty Newydd vn ei brofedlgaeth 0
golll'i briod, Mrs Eirlys Pritchard.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR Cafwyd noson goffi nos lau,
Mawrth 12 Dechreuwyd trwy
ddefosiwn gan Mrs N. Roberts,
Annedd Wen Anfonwyd cofion at y
rhai oedd yn wael ae yn yr ysbyty.
Cvdvmdeirnlwvd it Mrs K Griffith, 20
Hafan Elan ym marwolaeth ei mab.
Mr Tom Griffith ae hefyd a Mr R.
Pritchard, Ty Newydd ym
marwolaeth ei briod. Mrs Eirlvs
Pritchard. Diolchwyd i bawb am
roddron, ae i Mrs M. Williams.
Gweledta a Mrs N. Roberts. Annedd
Wen am y coffi Bydd y cyfarfod nesaf
ar Ebrill 2 am saith or gloch.
AR Y IELEDU - Yn ystod y mis
gwelwyd 1erry a Jean Lloyd-Jones,
Llys Elen sr y rhaglen Sibn a Sian.
GWELLHAD BUAN - Dymunwn
adferiad buan I Mrs Dora Jones, Y
Fedwen, ac hefyd i Mrs Gwawr
Thomas, Algwyn. Mae Mrs Thornas
ar hyn 0 bryd yn yr ysbyty. Hefyd i
Mrs Roberts, Arwyn sydd wedi bod
yn cwyno yn ddiweddar. Brysjwch
wella
Y SEINDORF - Ar Fawrth 1 aeth
aelodau hynaf y Selndorf i Glwb
Crosville, CaE:lrnarion i gymeryd rhan
mewn cyngerdd i ddathlu Gwyl
Ddewi.

Mae'r gystadleuaeth nesaf yn
Pontins, Sout .....,ort ar Ebrtll 17 Bydd
y bw~ vn ~ddael Llanrug am 7.45 a.m.
MERCHED Y WAWR - Gwahoddwyd
cangen Bethel I ddathlu Gwyl Ddewi
gyda ni ar Fawrth 10 yn Yr Ysgol
Gynradd Miss Phyllis Ellis oedd yn y
gadair Cafwyd eitel"1au gan y ddwy
gangen mew!) cor adrodd, partj eanu,
dwy ddramodlg, a chyd-ganu 0 dan
arwelniad Beth Ann Williams, gyda
Mrs Megan Roberts yn cyfeilio.
Trefnwyd Iluniaeth gan holl aelodau
Llanrug. Diolchodd Mrs J.C. Williams
i bawb C1 gyn1erodd ran a
chefnogwyd ar ran Cangen Bethel
gan Mrs Mair Jones.

Croesawodd Miss ElliS, Mrs J. Rees
Hughes yn 61 ar 01 gwaeledd, a
chydymdeimlwyd a Mrs Joan Griffhh
ym marwolaeth ei brawd yng
nghyfrsllh.
Apellwyd am help at y Ffair

Wanwyn a gynhelir yng
Nghaernarfon, ddydd Sadwrn, Ebrill
11 pan fydd Cangen Llanrug yn
cymryd gofal o'r stondin Pethau
Newydd'. Derbynnir cyfraniadau gan
Mrs J.C. Williams, Bod Fair
LLWYDDIANT - Llongyfarehladau i
Gwyn Thomas, Algwyn ar ennill ei
drydydd B.D.S. (British Dental
Surgeon) yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth
yn Ysbyty Guy's, Llundain.
CYDYMDEIMLIR - A Mr Alan Reed
Davies, Bryn Myfyr, Pontrhythallt ar
farwolaeth ei dad yng Nghaernarion.
DIOLCH - Dymuna Mrs Dora Jones, Y
Fedwen, ddiolch j'w pherthnasau a'i
chyfeillion am y caredigrwydd a
dderbyniodd yn ystod ei gwaeledd.
UNDEB Y MAMAU - Cyfarfu Undeb y
Mamau yn Y Rheithordy elr Fawnh 5
ac Bgorwyd y cyfarfod drwy weddi
gan y Rhelthor Mrs Williams, Y
Rheithordy oedd yn lIywyddu a hi
hefyd a ddarparai'r te Y Wraig Wadd
oedd Or Enid Pierce Roberts, Bangor

hiwmor a chyda gwen barod I bawb
ar bob achlysur Er ei bod dipyn dros
ei deg a phedwar ugain cadd law
driniaeth i'w lIygad a'i galluogodd i
adennill ei golwg a rhyw ddeuddydd
cyn ei marw derbvruwvd lIythyr oddi
wrthi yn dweud ei bod yn dal i wneud
lIuniau, oherwydd yr oedd yn artist
pur dda. Fe gotir yn hir amdani
oherwydd el chyfeillgarwch a'i
hagosatrwydd. Tra y gallodd bu'n
aelod ffyddlon 0 Eglwys Sant
Mihanqel ac wedl i fusgrellnl el dal vr
oedd yn da] j dderbyn y Cymun
Bendigaid yn gyson yn ei chartref.
Cydymdeimll r a'i merched a'u
teuluoedd yn eu galar.
MARW - Ar nos lau, Mawrth 5, 1981
bu farw yn Ysbvtv Mon ac Arfon, Mr
Tom Griffith vn 50 mlwydd oed.
Ganwyd a magwyd Tom yn Llanrug,
a dechreuodd weithio vn Chwarel
Dinorwig ar 61 gadael yr ysgol. Ar 01
dwy flynedd yn y "Welsh Guards".
dyehwelodd i'r chwarel.
Yn vstod y 19 blynedd diwethaf

bu'n qweithio gyda Chwmni Ferodo,
Caernarfon. Gwelwyd yn fuan ei
gryfder fel arweinydd dynion a
chwarae teg, ac fe'i hyrwyddwyd vn
fuan i ben gweithiwr, ae yna i reolwr
adran.

Roedd Tom 0 natur caredig, yn
barod bob amser j helpu erarll, ac
roedd pawb a'i adnabyddai yn uchel
iawn eu parch tuag ato. Cefnogai
dimau dartlau a phel·droed Llanrug.

Dymuna Mrs Grace Griffith a'r
teulu ddlolch yn fawr i bawb am eu
cydymdeimlad a'u caredigrwydd
luag atynt yn eu profedigaeth

a rhoes sgwrs ddiddorol, ddifyr ac
addysgiadol ar Ddewi Sant gan
ddangos mor fawr oedd ei
ddylanwad arnom fel cened!. Mrs
Mona Mai Griffiths a ddiolchodd am
y te a bu i amryw o'r aelodau fynegi
eu gwenhfawrogiad 0 ddarlith Dr
Roberts. Diweddwyd y cytariod drwy
-veddi
CRONFA'R FYNWENT - Dymuna y
Rheithor a'r Wardelnlaid ddiolch i
bawb a roes gyfraniadau at Gronfa'r
Fynwent. Y mae amryw wedi rhoi
rhoddion ond y rnaent yn dymuno
peldio cael eu henwi. Derbyniwyd fel
a ganlyn hyd yn hyn Mr Emyr Jones,
Hafan Elan, £2, dl-enw £2; dl-enw,
£2; di-enw £:5, Mrs Y. Thomas,
Croesoswallt, £5; Mrs ldris Jones,
Goleufryn, Waunfawr, £5; Mr a Mrs
Ransom, 9 Bryn Moelyn, £ ; Mrs
M I ElliS, Gors, Bryn'Retall. £1; Mr a
Mrs G. Davies, Bodawel, Llanrug, £5;
Mrs M Jones, Tai Brynafon, Llanrug,
£2 Mrs N.W. Jones, 1 Bro Rhyddallt,
Llanrug £5; Mrs J.E. Watkins,
Dolwen, Cwm y Glo. £2; Mrs M.
Chick, Mairlys, Cwm y Glo. £1; Mrs
Morns, Gwvnant, Caernarion, £3,
Mrs Clarke, Is y Gaer, Pontrhvtnal!t.
£2; di-enw, £5, di-enw, £3; di-enw,
£2; di-enw, £1.
MARW - Yng nghartref el merch yn
Edgware, Middlesex, bu farw Mrs
M.E Shilton, Tan-y-Coed Cottage
gynl a hi mewn oedran teg. Daeth
Mrs Shllton i fyw i Dan-y-Coed raj
blynyddoedd yn 61 ae ni fu yn hir cyn
ennlll ei phlwyf yno Gwralg
fonheddig ydoedd ac iddi rhyw
urddas arbennig ac yr oedd yn flawn
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EISTEDDFOD YR URDD
Llonq vfarchradau i uruqolion a
phartion o'r Ysgol Gynradd ac Ysgol
Brynrefail ar eu IIwyddiant yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd. Pob Iwc
iddynt yn Eisteddfod Sir Eryri.
BEDYDDIO - Pnawn Sui, Mawrth 8yn
Festri Pontrhythallt bedyddiwyd
Amy Elizabeth, merch fach Gareth a
Cynthia Mary Roberts, 7 Bro
Rhythallt; gan y gweinidog, y Parch
W.O. Roberts.
DYDD GWEDDI CHWIORYOO Y BYO
- Pnawn Gwener, Mawrth 6
cynhaliwyd cyfarfod gweddi gan
Chwiorydd 0 wahanol eglwysi'r ardal
o dan arweiniad Mrs N. Roberts,
Annedd Wen. Rhoddwyd yr
anerchiad ar 'Eiddo yr Arglwydd y
Ddaear' gan Mrs M Lloyd Williams.
Mrs Jane Humphreys, las Ynys oedd
yn cyfeilio.
Y GOBEITHLU - Cafwyd noson olaf
tymor y Gobeithlu ar Chwefror 23.
Cymerwyd y rhan ago ria dol gan
Christine a Tracey Jordan, Cefn Elan.
Bu amryw o'r plant yn IIwyddiannus
mewn cystadleuaeth arlunio ac am
ganu sol ffa Mrs Mair Jones, Ogwen
oedd yn cvfeilio. Llywyddwyd gan
Mrs N. Roberts, a diolchodd i'r plant
ac i'r cyfeillion fu'n heJpu drwy'r
tymor.
CYMDEITHAS LENYDDOL CAPEL
MAWR - Treuliwyd noson ola'r
tymor gyda Swper Gwyl Odewi yn yr
Ysgol Gynradd Trefnwyd y wledd
odidog gan Mrs Joan Williams, Llys
LlyweJyn ynghyd a gweithwyr y
gegin a chyfeillion Cafwyd cyngerdd
yn dilyn ° dan ofal Mrs Mair Jones,
Ogwen a Mrs Lily Horman, Venice.
Cynorthwywyd ar y delyn gan Mr
Kenneth Morris, Llywyddwyd gan y
Parch W.O. Roberts Y wralg wadd
elenl oedd Mrs Sally Williams,
Caernarfon, s'ydd yn enedigol o'r
ardal ac yn gyn-aelod ° Eglwys y
Capel Mawr. Rhoddodd aolerchlad
amserol, a chyfaddas iawn i'r
anlgylchiad. Diolchwyd yn gynnes i
bawb am noson i'w chofio gan Mr
John Wyn Owen, yn cael el gefnogi
gan Mr GWllym Owen. Dymunir
diolch yn arbennig i Mrs Helen lewis,
Dwyfor, gofalwraig yr ysgol am ei
gwasanaeth gwerthfawr
o R YSBYTY - Bu Mrs Margaret
WillIams, Elan Wen yn ysbyty
Gallt-y-Sil am wythnosau. Balch
ydym o'i chroesawu gartref.
Dyn)unwn iddi bob bendith. Hefyd ei
wyres fach, Caren Wyn Bu hithau yn
ysbyty Dewi Sant yn ddiweddar. Da
gennym ei bod wedi IIwyr wella
erbyn hyn.
CLWB BLODAU'R GRUG -
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyffredinolyn y
Neuadd Goffa ar Fawrth 12 Y
swydcJoglon an) 1981 yw. l'ywydd, Y
Parch Gwynfor Williams: Is-Iywydd,
Mr John Williams, Gweledfa;
Ysgrifennydd, Mrs J. Parry,
Morannedd; Is-ysgrifennydd, Miss
Melrwen G Roberts, GanJlwyd;
Trysorydd, Mrs Myfi Roberts, 2 Tai
Plastirion. Is-drysorydd, Miss A.C.
Owen, Glan Llyn, ynghyd a
phwyllgor 0 wahanol eglwysi'r ardal.
Diolchodd y Parch Gwynfor Williams
i Miss Dilys Jenkins am ei gwaith fel
ysgrifennydn ac I aelodau'r pwyllgor
blaenorol am eu ffyddlondeb.
Cydymdeimlwyd a Mrs K. Griffith,

20 Hafan Elan yn ei phrofedigaeth 0
golli mab, set Mr Tom Griffith; Mrs
K.A Pritchard, Tanycoed a Mrs M
Pritchard, Hafan Elan - colli chwaer
yng nghyfraith. Mr John Will,ams,
Gweledfa a Mr J. Williams, Bryn Coch
Terrace - collI chwaer.

Dynlunwyd adferiad buan i Mrs
'Dora Jones, Y Fedwen, Mrs Roberts,
Arwyn, Mrs J Hughes, Oerddwr,
Mrs Annie Parry, Bryn Coch Terrace;
Miss Mary Owen, 3 Tai Plastirion a
~

• •
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Sgwar
Llanrug
Caernarfon 2790

Dewis hael
o fwydydd, IIYliau

• diodydd

•.&

STORFA

ddiwedd MAl
ar gyfer MEHEFIN

CANOLFAN
CWM-Y-GLO

Mae angen
gwirfoddolwyr i

blygu
ddiwedd EBRILL
ar gyfer MAl

NEUADD GOFFA
BETHEL

PLVGU'R
ECO

Dioleh i'r eanlynol am eu
rhoddion hael.
£5,Mr Oulton, Panisarwaun; £3, Ercof am
P. Paris Jones, 10 Ffordd Delniol,
Deiniolen; £2, Mrs Mary E. 'Hughes, 26
Rhydfadog, Delnlolen: Di-enw, Delniolen;
Miss Florrie Davies, Felin Bach. Dinorwig,
£1 SO, Mr John Moxen, Bwthyn,
Llanbedrog; £1.20, Mrs M Byrne,
Aberhonddu; Mr W.F. Roberts, Backford,
Caer; f1, Dl-enw, llanrug; Miss Muriel
Hughes, Bexhill-on-Sea, Sussex; Miss
lana Wyn Williams, 12 Mae, Eilian,
Dinorwig, 40c, Mrs Rowlands. 11 Ffordd
Deinkll, Deiniolen; 20c, Mrs e McCarthy,
Chilwell, Lerpwl

RHODDION

Wyn Williams a Meinir Owen yn
forynion.
APEL DR BARNARDO - Yn
ddiweddar casglwyd swm 0 £43.38 a
amgylch y pentref gan y canlynol:
Mrs Delyth Evans, Y ocei. £6.41, Mrs
Ann Hughes, Bron Gwynedd, £5.29,
Mrs Nan Owen, Berwyn, £10.30; Mrs
Eirlys Sharpe, Tregof, £7.65; Mrs
Lynne Niel, Seion, £2.15; Mrs lona
Jones, Ystad Eryri, £5 52; Mrs
Jennifer Jones, Tan y Buarth, £2.90;
Gars Bach, £3.16.

Hoffai Mrs Nan Owen, Berwyn,
Is-Iywydd y Clwb Mamau oororcn i
aelodau'r Clwb a'r pentrefwyr am eu
cymorth.
DIOlCH - Dymuna Mrs Bet Evans,
Rhos Alun ddiolch i bnfathro.
athrawon, staff y gegin a phlant
Ysgol Bethel a phawb a gyfrannodd
tuag at y rhodd. ac am y dymuniadau
da a'r anrhegion a dderbyniodd.
DIOlCH - Dymuna Lyn Morgan,
Llwyn Bedw ddiolch i'w holl ffrindiau
a pherthnasau am y cardiau,
anrhegion a'r dymuniadau da ar ei
phen-blwydd yn ddeunaw oed.

SWYDDOG
NEWYDD I
'CURIAD'

Mae Wynne Melville Jones sydd
wcdi ffurfio ei gwmni
cysylltiadau cyhoeddus ei hun,
Cwmni Strata, wedi cytuno i
wei t h.r ed u f e 1 s "v y d dog
hysbysebion a chysylltiadau
cyhoeddus y cylchgrawn
poblogaidd 'Curiad'.

Credir mai dyma'r cylchgrawn
Cymraeg cyntaf i gymryd cam o'r
fath ac mae'n brawf pellach 0
fwriad 'Curiad' i fod yn hunan
gynhaliol drwy ddenu
hysbysebion - ffon fara unrhyw
newyddiad ur gwerth ei balen - ac
i aplio at y miloedd 0 Gyrnry
Cymraeg sy wedi ail gydio yn yr
arfer 0 ddarllen Cymraeg drwy'r
papurau bro.
"0 ystyried bod tua 120,000

yn darllen y papurau bro a
270,000 yn gwylio a gwrando ar
raglenni teledu a radio Cymraeg
yn rbeoliadd yn 01 arolwg barn
diweddar mae'r posibiliadau yn
gyffrous. Fe! un sy'n gysylltiedig
a phapur bro 'dwi'n credu bod
angen newyddiadur ysgafn a
phoblogaidd fel 'Curiad' ar y
Cymry C)rmraeg. A'r gobaith yw
denu'r cwmniau masnachol
mawr, y banciau a'r
Cymdeithasau Adeiladu i
hysbysebu'n gyson ynddo. I'r
perwyl hwn byddwn yn gwario'n
helaeth ar baraloi deunydd a fydd
yn dadlau ein hachos fel cyfrwng
hysbysebu dylanwadol" meddai
Mr Jones.

Mae Mr Jones yn
gyn-bennaeth Adran
Gyhoeddusrwydd mudiad yr
Urdd, Mae'n briod gyda dau 0
blanr ac yn byw yn Llanfihangel
Genau'r Glyn ger Aberystwyth.
Mae'n aelod 0 banel golygyddol
papur bro 'Y Tincer'. Ei rif ffon
yw Aberystwyth 828783.

Estynnwn ern cydymdeimlad a'r
teulu yn eu profedigaeth.
CLWB Y RHOS - Nos lun, Mawrth 9
roedd y noson yng Nghlwb y Rhos
dan ofal Mr Gwynfor Ellis. Roedd
Gwynfor wedi trefnu i Mr Gwynfor
Williams, Llanberis, swyddog gyda
Gwasanaeth Ambiwlans Gwynedd i
roi sgwrs ar y gwasanaeth.
Diolchwyd i Mr Williams 9an Geraint
Ells

Roedd y cyfarlod yn gyfarfod
blynyddol ac yn absenoldeb y
Cadeirydd a'r Is-gadeiryddcymerodd
Mr Islwyn Jones y Gadair. Dewiswyd
y swyddogion canlynol ar gyfer
tymor 1981-82 - Llywydd, Mr John
Jones, Eryri; Is-Iywydd, Mr Evan
Owen, Corra linn; Trysorydd, Mr
Dafydd WIlliams, Hafod;
Ysgrifennydd, Mr John ErylThomas
CYDYMDEIMLO - Ddydd Gwener,
Mawrth 13 yn sydyn yn ei chanref bu
farw Mrs Jones, Cefn. Estynnwn ein
cydymdeimlad IIwyraf a'r teulu i gyd
yn eu profedigaeth
Y CARNIFAl- Nos Wener, Mawrth 6
mewn disgo yn y Neuadd dewiswyd
brenhlnes y carnifal a'i gosgordd. ,--------------
Diolchwyd i Shirley, Ceri a Gwenno
am eu q w a rt h y Ilynedd
Gwahoddwyd Mr Brian Williams,
Cetn y Gwynt, i dynnu enwau'r cwrt
am 81-81 a dewiswyd Mari Wyn
Owen yn Frenhines, Eluned Mai
Robens yn Lord Chamberlain a Helen

•

COLEG PRIFYSGOL
GOGLEDD CYMRU

Cynhelir Ysgol Undydd ar Ebrill
4ydd, 1.981 1O.OOam- 5.00pm yn

Narlithfa Newydd Adran y
Celfyddydau i ddathlu
canmlwyddiant genl

W.J. GRUFFYDD
1881-1954
Siaradwyr

D, Teewyn Lloyd
('Y Golygydd a'r Gwr Cyhoeddus)

William Lewis
('Beddau'r Proffwydi')

Deree Llwyd Morgan
('Rhai 0 gerddi'r bardd')

Alun Llywelyn·Williams
('Atgofion Disgybl')

Tal aelodaeth £1,60, yn cynnwys
coffi a the Anfoner am ffurflen

ymrestru at:
Y Cyfarwyddwr, Adran Efrydiau
Allanol, Coleg Prifysgol Gogledd

Cymru, Bangor, Gwynedd.
(Rhlf Ffan. Bangor
51151/Estyniad 494)

llONGYFARCHIADAU - i Harri
Jones a Keith Williams sy'n chwarae i
dim glas y clwb snwcer ar gyrraedd y
rownd derfynol I barau yn adran B
Cynghrair Snwcer Bangor a'r Cylch.
Yn y gem derlynol bydd Harri a Keith
yn cyfarfod a oau 0 dim Llanrug.

Llongyfarchiadau hefyd i'r tim ar
gyrraedd y rownd derfynol cwpan y
gynghrair am yr ail flwyddyn yn
olynol. Y lIynedd buont yn anlwcus
iawn 0 golli 0 bedair ffram i dair,
gobeithirfynd un yn well y tro yma yn
erbyn tim N.A.L.G.O. Arlon.

Llongyfarchiadau hefyd i Albert
Hughes sydd wedi cyrraedd y rownd
gyn-derfynol yn y gystadleuaeth i
unigolion.
DIOlCH - Dymuna Gerallt Jones,
Awel y Grug, 21 Cremlyn a Sian
Lewis, 43 Llwyn Beuno, Bontnewydd
ddatgan eu diolch i'r teulu a
chyfeillion 011 am yr anrhegion a'r
dymuniadau da ar achlysur eu
dyweddTad.
CLWB BRO BETHEL - Pnawn
Mawrth, 10fed, cafwyd te arbennig i
ddathlu GWyI Ddewi yn Festri Cysegr.
Llywyddwyd gan Mr W H. Jones,
Bron Eilian. Y gwr gwadd oedd Mr
Charles Williams, y actor, yn ei ffordd
ddihafal rhoddodd ei hanes- ei eni ar
dyddyn bychan, ei hanes yn yr ysgol,
yn dechrau gweithio, wedi meddwl
mynd yn bregethwr ond aeth i ganlyn
'stalwyn', ond buan y rhoddodd y
gora' i hyn. Daeth ei gyfle - Cynan yn
anfon ate i ddod gydag ef i gymryd
rhan mewn drama a fu mewn bri
mawr 'Pobl yr Ymylon', yna mae
wedi mynd ymlaen 0 nerth i nerth ar y
radio a'rteledu. Cafwyd amser hapus
iawn yn ei gwmni, a digon 0
chwenhin iach.

Roedd y canlynol wedi cael
gwahoddiad hefyd, y Parch W.R.
Williams, gweinidog y Cysegr, a mab
Ch. Williams; y Parch Richard Jones,
Ficar a chynghorydd Sirol, Mr Sam
Jones, Cyngor Arton; Mr Islwyn
Jones, yr vsqolferstr: Mr leuan W.
Williams, Cadeirydd Llvwodraethwvr
yr Ysgol. Methodd y rhai canlynol a
bod yn bresennol- y Parch Ronal W.
Roberts, gwelnidog Bethel; Mr
Goronwy Jones, lIywydd Pwyllgor yr
Eisteddfod a Chynorydd Plwyf. Mr
Geraint Ellis, Cynghorydd Plwyf.
Gobeithir trefnu gwibdaith ym mis
Mehefin. Y gwr gwadd y t(O nesaf-
. Mr Collwyn Williams, Swyddog Tan.

Dlolchwyd i bawb gan y Parch
Richard Jones

Dymuna'r swyddogion ddiolch 0
galon i bawb a gyfrannodd mewn
arian a nwyddau at y te, yr aelodau, a
rhai y tu allan. Diolch yn fawr hefyd i'r
chwiorydd a fu'n helpu i wneud y te,
a'r meibion fu'n gosod y byrddau yn

barod
Diolch yn fawr iawn i bawb.

MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
Mawrth 10 bu tua ugain 0 aelodau'r
gangen ar ymweliad a Changen
Llanrug yn dathlu Gwyl Ddewi.
Roedd parn canu a pharti eydadrodd
Bethel yn cyfrannu tuag at adloniant
y noson. Diolchwyd i gangen Llanrug
am eu gwahoddiad a'u croeso gan yr
Is-Iywydd, Mrs Mair Jones, Glan
Gors.

Nos Fercher, Mawrth 11, bu
aelodau 0 gang en Merched y Wawr
yn dathlu GWyI Ddewi gyda Swper
ym Mron Eryri, Llanberis, yn dilyn
cafwyd adloniant gan Barti Eryri, a
chyflwynwyd y paru gan ein
Is-Iywydd, Mrs Mair Jones, Glan
Gors, oherwydd gwaeledd y
Llywydd. Mwynhawyd noson
ddiddorol dros ben, gydag ambell i
Sgets a Chan. Diolchwyd i'r parti gan
Mrs M. G. Williams, Gwylfa.
Penderfynwyd anfon cerdyn i'r
Ilywydd Mrs Madge Williams yn
ovrnuno gwellhad buan idd].

Mrs Gweneirys Jones, y Waunfawr
fydd yn arddangos ei gwaith sychu
blidau yn y cyfarlod ar Ebrill 8.
CYMDEITHAS LENYDDOl UNDEBOL
- Dathlwyd Swper Gwyl Ddewi'r
gymdeithas ym Mhlas Tan Dinas ar
nos Wener, Chwefror 27, yn dilyn
cafwyd noson hwyhog 0 ganu,
gwneud lIinell gall a 'Tri Gair Bach'.
Yr oedd y noson yng ngotal y Parch
W.R Williams, T. Alun Jones a W.H.
Jones. Pasiwyd i gael yr un pwyllgor
am 1981-82.
Y COR - Erbyn hyn mae'r cor wedi ei
ffurtio ae yn ymarler am 8 o'r gloch
bob nos Sui yn Festri Bethel. Mae
criw da wedi ymaelodi ond fod
prinder baswyr ac alto. Mae croeso i
unrhyw un ymaelodi ond bydd
croeso arbennig i faswyr ac alto. Nid
yw'r aelodaeth yn gyfyngedig i
Bethel, mae croeo i holl gantorion y
cylch ymuno a'r cor dan arweiniad
Robin Jones.
LLO N GYFARCH IADAU
llongyfarchiadau I Lyn Morgan,
Llwyn Bedw ar gyrraedd el
phen-blwydd yn ddeunaw oed ar
Fawrth 11 a dymuniadau gorau i Non
Jones, 24 Bro Rhos fydd yn ddeunaw
oed ar Fawrth 28. Dymuniadau gorau
hefyd I Carys W. Jones, Arddol,
Penrhos, fydd yn ddeunaw oed ar
Ebrill 5 a Colin Humphreys, Is Helen
fydd yn ddeunaw ar Ebrill 9.
YR URDD - llongyfarchiadau I

aelodau'r gangen a fu'n cystadlu yn
yr Eisteddfod Gylch yn Ysgol
Brynrefail a hefyd i'r aelodau a
gafodd wobr. Daeth y Parti Cerdd
Dant yn gyntaf, daeth Angharad Price
yn ail yn y 9ystadleuaeth piano dan
12, Paul Roberts yn ail am adrodd yn
y gysladleuaeth i ddysgwyr dan 15,
Manon Williams a ddaeth yn gyntaf
am adrodd dan 15 a Meinir Williams a
gatodd y drydedd wobr am adrodd
dan 12 Dymunlr y gorau i bawb tydd
yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir.

Mae aelodau'r Urdd yn dymuno
gwellhad buan i llinos Owen sydd
wedl cael triniaeth yn yr ysbyty ac yn
anfon eu Iiongyfarehiadau i Ann
Hopcyn ar enedigaeth bachgen bach,
Trystan.

Nos tory, Mawrth 27, bydd tymor y
gaeaf yn dod i ben gyda disgo gan rai
o'r aelodau.
Y CARNIFAL - Nos Wener, Ebrill 10
am 6.30 cynhelir Noson Goffi yn y
Neuadd, gyda'r elw yn mynd tuag at
brynu gwisgoedd i Frenhines y
Carnifal a'i gosgordd. Byddai
pwyllgor y Carnifal yn ddiolehgar am
bob rhodd tuag at y byrddau gwerthu
(ar wahAn i hen ddillad).
CYDYMDEIMlO - Ddydd Gwener,
Mawnh 6 ar al gwaeledd hir bu farw
Mrs Maggie Thomas, 13 Bra Rhos.

BETHEL



CARPEDI LLENNIALUN GLVNJONES
(Wetton a Thomas)

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

Gostyngiad sylweddol am arian parod
Gosodir pob carped am ddim

Dibynnwch ar ansawdd lie bo ansawdd yn cyfrif

•

Mae'n amlwg bod hanner peint
wedi mynd ohono - ac felly mac
hanner peint ar 61j'r ffrind aralJ.

- .s: - -sudd -------- _ - _ -- - - -- -:-oren:-

Ateb i Gystadleuaeth mis
Mawrth: Y cyntaf i'w ladd mewn
damwain rheilffordd oedd
William Huskisson, Aelod
Seneddol dros Lerpwl. 'Roedd ar
daith gyntaf tren 0 Lerpwl i
Fanceinion ar Fedi 15, 1830. Pan
arhosodd y tren i gael cyflenwad
o ddwr, aeth William Juskisson
oddi ar y tren a sefyll ar gledrau
lein arall. Daeth injan arall o'r
enw y 'Rocket' a'i daro. Er iddo
gael ei gario i ysbyty yn Eccles,
bu farw V noson honno.

LLUN I'W
LIWIO

Sui oedd y ddau ffrind i rannu'r
diod?

Tywallt y sudd oren o'r tun i'r
cwpan nes byddai'r tun yn
banner gwag fel byn:-

ATEBION I BOSAU DYFRIN

, 2"......_-
l' -

Rhowch halen ar y bwrdd a gosod
yr wy i eistedd arne. Unwaith )'
bydd yr wy'n berffaitb ddiogel,
gellwch chwythu'r gronynnau
halen i ffwrdd yn ofalus, gan
adael yr wy'n sefyll ar ei ben.
Bydd ychydig 0 ronynnau halen
yn ei gadw rbag disgyn -
gobeithio!

SUT I GAEL WY I SEFYLL
AR EI BEN

Mrs Jones, y ferch, Gwenno a', theulu
o flaen cofgolofn yr Alamo.

"Dair blynedd yn 61 bUJJI ylt
ymuield a'r Alamo. Wrlh guns,
amgueddfa ydyw heddiui ac mae
ynd do lawer 0 greiriau -
llaw)!sgrifau, mapiau, a hyd yn oed
gyrlan 0 uxillt Davy Crochet. Mae
baneri pob ialauh )'11 A'1tenCa }'ti

11ofra II 0 amgylch, gall g)I1Il1't.o)IS
boner Lloegr; a'r Ddraig Goch yn
eu canol. Cyuhioysir )! Ddraig
Goch oherwydd bod c.v 111ry y1'11ySgy
rhai a gollodd eu b_vwydau'11 yr
ymladd - Johnso~l Lewis, William
Iruine Lewis a Thomas H.
Roberts. 'Sgum i ble ylzg Nghymru
}' deuai'r rhain?'

JWae merck iWrs Jones -
Gwel1110 - )'11 byt» yl1 San
Anco1lio, a 'GW)'lll EY)'n' yw emo'i
chartref.

Ydych chi'n cofio hanes yr
'Alamo' yn y rhifyn diwethaf?
Anfonodd Mrs E. Jones,
Awel-y-Grug, Bethel luniau i
ddangos cofgolofn i arwyr yr
Alamo yn San Antonio, Texas.
Dyrna ran o'i llythyr:-

MWYO
HANES YR
ALAMO
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Llyfrgell y Sir
CANGEN LLANBERIS
Oriau newydd cangen
Llanberis 0 Ebrill 6

ymlaen fydd;-
Llun: 4.00-7.00

Mercher: 1000-1.00; 2.00-430
Gwener. 1000-12.30; 2.00-6.00

Dalier Sylw
8ydd y gangen ar gau ar Nos

Fawrth

'Roedd haul tanbaid canol dydd wedi distewi trydar yr adar, a'r unig
swn i'w glywed yng ngwyrddni di-bendraw'r jyngl oedd su'r cicada.
Nofio'n yr afon yr oedd Cristovao pan deimlodd y crynu trwm yn y
pellter. Acih ias 0 ofn ilawr ei gefn pan welodd dyrrau arian yn nofio i
fyny'r afon iuag ato. Yr unig swn i'w glywed o'r anghenfil hwn oedd
curiadau isel yr injan a'i gyrrai. 'Roedd Anghenfil y Jyngl bron wedi
cyrraedd adre.

Anghenfil 0 waith dyn a noflai i
fyny afon [ari ym mis Ebrill 1978;
anghenfil wedi ei adeiladu yn Japan
ac wedi ei lusgo ar rafftiau yr holJ
ffordd ar draws mor India a mer
lwerydd ac 1 Iyny afon Amazon.
Dyma'r anghenfil mwyaf erioed i
nofio afon Amazon. O'r awyr,
edrychai'r anghcnfil fel bocs dur
anferrh, ddwywaith a hanner maint
cae pel-drocd, a'i gaead yn agored i
ddangos adeiladau ugain llawr 0
uchder yn yrnestyn ohono. 'Rocdd y
cyfan yn pwyso 30,000 0 dunnelli.

Wcdi gosod yr anghenfil i orwedd
ar sylfaen cadarn rnewn iref newydd
o'r enw Munuguba ar Ian afon Iari,
'roedd angen ci f"vydo. Llynca'r
anghenfil 2,0000 dunellio goed bob
dydd; eu llosgi yn ei grombil a
chynhyrchu digon 0 drydan igynnal
rnelin mwydion-papur , cloddfa
kaolin a threfi newydd ,\\onle
Dourado, Beiradao a Beiradinho.
y rna ~ng nghanol jyngl yr Amazon \
mae ffcrm goed fwyaf y byd; cymaint
os nad mwv na holl arwvnebedd-Cymru!

Daniel Keith Ludwig yw perchen
y Iferm gocd hOD a'r gwahanol
weuhfeydd ynglyn a hi. Prynodd yr
ardal yn 1967 am dair miliwn 0
ddoleri, ac y mae wedi gwario
180,0000 ddoleri ~ diwrnod am 130
flynyddoedd i ddatblygu'r ardal.
Dylai'r elw o'r fath fenter fad yn
aruthrol, ond dim ond yn )
blynyddoedd di\vethaf byn y
dechreuwyd gwneud el\v. lv\ac'r
perchennog belJach yn 83 mlwydd
oed) yn ddi-blanl, ac yn b\.yriadu
ewyll}sio'i holl fforli\J.'n i'r gronfa
ymchwilio i \vella canser.

Mae Ilv\vodraeth Brazil bellach \-n• •

ystyried cronfn ddwr anferth ar afon
Jari; cronfa a fydd hefyd yn
cynhyrchu lrydan rhad. Yn ystod y
blynyddocdd ncsaf hyn felly, gwelir
dalblygiadau modern iawn ~n y
fforeslydd trofannol hyn ger moryd
afon l\mazon.

ANGHENFIL Y JYNGL

TUDALEN I'R
PLANT: HEN AC
IFANe
Gan
DYFRIN
V OEWIN

Sylwch fod y teitl yn aros yr un
fath hyd yn oed ar ei ben i lawr!

06190 0 CHWECH 1
NAW DEG!



Gobeithio bod y cyn-brifathro o'r
ardal wedi talu iWr y Faenol am y
ffesant nobi a gyflawnodd
hunan-ladcliad 0 flaeo ei gar - a
hynny ar ddydd SuI 0 bob cliwrnod -
ac yng ngiat ffrynt y Faeool hefyd!!
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DRAENOG

Gyda dyfodiad y Pasg, deuai
cyfnod newyd d a ffres yn
nhraddodiadau'r hen Gymry.
'Roedd y paratoadau'n dechrau
ar SuI y Blodau, gan harddu'r
beddau'n y mynwentydd a
blodau. Mae'r enw 'Sui y Blodau'
i'w ganfod mor bell yn 61 a'r
bymthegfed ganrif mew n
cywydd gan Lewis Glyn Cothi,
ond mae'n dcbyg i'r arfer 0
addurno beddau ddatblygu i
ddod yn boblogaidd erbyn }'
ganrif ddiwethaf', ac iddo barhau
hyd heddiw.

'Roedd y Pasg hefyd yn
arwydd 0 ddiwedd cyfnod y
Grawys; 0 ddiwedd yrnprydio.
Dyma hefyd d d a t h l u/ r
atgyfodiad - nid yn unig
atgyfodiad Crist ond hefyd ail-eni
Natur a dyfodiad y gwanwyn.
'Roedd cig ffres ar gael i'w fwyta
yn hytrach na chigoedd hallt ~
gaeaf. Dyma gyfle i wisgo dillad
newydd ar 51 lliwiau difrifol y
gaeaf a'r Grawys.

'Roedd hyd yn oed y teuluoedd
tlotaf yn dathlu'r wyl hon gyda
chinio 0 gig oen neu gig myn gafr
a wyau. 'Roedd yr \vy yn fwyd
sumbolaidd iawn yn y cyfnod
hwn. Er y cyfnod cyn-Gristnogol
bu'n sumbol 0 ail-enedigaeth
bywyd - y plisgyn marw }'n agor i
roi bywyd newydd. Daeth yn
sumbo! tebyg i'r Cristnogion

45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ffon: PADARN 278

cynnar hcfyd , a b yd da ir
offeiriad yn bcndiihio wyau a'u
cyflwyno i'r bobl fel anrhcgion
sanciaidd. Yng nghwrs amser
wrth gwrs, daeth yn draddodiad i
fynd 0 arngylch y plwyf iofyn am
wyau'n anrhegion - "Clap, clap
gofyn wy; hogia bach ar y plwy.'

Erbyn heddiw, wrth gwrs,
wyau siocled yw'r anrhegion er
mai W}' Pasg yw'r cnw arnynt 0
hyd.

Adnabyddid y Sul ar 61 y Pasg
fel 'Pasg bach' neu 'Pasg
bychan'. Mewn rhai ardaloedd
,roedd gwahaniacth pend an r
rhwng y 'Pasg bach' a gwyl (fawr)
}I Pasg. Ar wir Wyl y Pasg(y Pasg
mawr) byddai'r teuluoedd cefnog
yn rnynychu'r eglwys blwyfol i
dderbyn y Cyrnun, ond byddai'r
tlodion a'r gweision a'r morynion
yn gorfod disgwyl tan y Pasg
bach eyn derbyn y Cymun.

gan 'Yr Hen Dderwydd'

a gwiber. Mae'r cyntaf i'w chael
mewn lie gwlypach na'r lie y ceir
gwiberod; y mae ganddi liw
melyn 0 gwmpas ei gwddf. Yn
ogystal ceir lIineliau igam ogam
tywyll i lawr cefn y wiber ynghyd
a marc V ar ei gwegil.

as gwn i paham maent yn galw
Neidr ddefaid ar genau goeg?
Nid oes ganddi goesau 0 gWbl
ond yn wahanol i neidr y mae
ganddi dyllau clustiau ac
amrannau i gau am ei lIygaid. Ei
hoff Ie yw un 'tamp' cynnes sy'n
egluro, hwyrach, paham y
byddaf yn ei gweld amlaf 0
gwmpas Pontrug.

Os byddwch yn mynd am dro
a'r haul yn gynnes, cerwch yn
ddistaw ac edrychwch yn ofalus
mewn lIeoedd addas a hwyrach y
byddwch yn ddigon ffodus iweld
un 0'n hymlusgiaid. and os
gwelwch yn dda peidiwch a'u
lIadd.

-? ...-

ar ddarn 0 gynffon a'r darn
blasus wedi diflannu. Bydd y
genau goeg wedyn yn tyfu
cynffon newydd mewn byr
amser. Camp arall y genau yw
dodwy ei wyau pan maent ar fin
deor ac felly bvdd y cywion yn
dod o'r wyau gyda y cant eu
dodwy.
Ymbortha'r neidr fraith yn

bennaf ar Iyffantod ac at y diben
hwn mae hi'n benigamp am
nofio. Gwelir hi mewn lie
gwlypach na'r lie y gwelir
gwiberod. Hi yw'r fwyaf o'n
hymlusgiaid a gall dyfu i fod yn
bedair troedfedd. Nid yw hon yn
wenwynig iawn. Yn wir, mae
Ilawer mwy 0 bobl yn marw 0
bigiad cacwn na sydd 0 frathiad
neidr - dwsin 0 bobl sydd wedi
marw 0 ganlyniad i frathiad
gwiber y ganrif hon yng
Ngwledydd Prydain.
Mae'n weddol syml

gwahaniaethu rhwng neidr fraith

GWIBER

Pryd gorau'r fro.

GENAU GOEG

;;t -

Pan oeddwn yn dysgu yn Ysgol
LJanrug byddai plant yn ami yn
dod a ehroen-neidr wedi ei fwrw
i'w roi ar 'fwrdd-natur'. Unwaith
anfonodd qweithwvr, wiber fawr
2 droedfedd mewn potel i rni i'r
ysgol. Wedi dangos y wiber i'r
plant rhoddais y botel ar ei hochr
ar lintel y ffenestr; ond ymhen
ychydig yr oedd y plant wedi
dychryn gan fod y neidrwedi peri
i'r botel si910 yn fwyfwy ac yr
oedd ar fin disgyn i'r lIawr. Gan
nad oeddwn yn hapus gyda'r
rhagolygon 0 wiber yn rhydd yn
y dosbarth yn brathu fferau'r
plant. euthum €I'r botel a'i
chynnwys i'r afon ym Mharc
Minffordd. Bore drannoeth yr
oedd un o'r bechgyn wedi
dychweJyd a'r botel, eto a'i
chynnwys, i'r ysgol.

Gwelir y genau goeg yn
fvnvch. yn gwibio i mewn ac
allan o'r waliau cerrig sydd mor
nodweddiadol o'n bro; hetyd ar
dir gweddol sych a chynnes fel
sydd ar Gefn Du a Chegin Arthur.
Y mae ganddi un gamp
ardderchog i'w hamddiffyn ei
hun: os digwydd i aderyn neu
ryw elyn 0 ran hynny gydio yn ei
chynffon gall ddatgysylltu rhan
ohono a diane i ddiogelwch tra
bo'r ymosodwr yn edrych yn hurt

Y mae swolegwyr yn dosbarthu
anifeiliaid y byd yn rhai gydag
asgwrn cefn ac yn rhai heb. Yna
fe ddosberthir y rhai gydag
asgwrn cefn yn adar, pysgod,
mamaliaid, amffibiaid ac
ymlusgiaid.

Yng ngwledydd Prydain chwe
aelod o'r grJvp olaf sydd ar gael,
ac yn ein bro ni pedwar: dwy
neidr, sef gwiber a neidr fraith; a
dwy enau goeg, sef neidr ddefaid
a genau goeg ei hun. Anifeiliaid
gwaed oer ydynt ac o'r herwydd
nis gwelir dros y gaeaf. Gydag
oerni ant yn ddifywyd a swrth ac
wedi cwsg 0 thua mis Hydref
ymlaen; fe'u gwelir ar dywydd
heulog ym Mawrth yn torheulo.
Yn ami bydd nifer ohonynt wedi
cordeddu yn ei gilydd mewn
Ileoedd addas yn cysgu i fwrw'r
gaeaf.

Q'm profiad i y genau goeg a'r
wiber yw'r mwyaf cyffredin yn yr
ardal. Yr oedd gwiberod yn
gyffredin iawn 0 gwmpas
Llanrug: ym Mharc Minffordd.
Crawia, ar Gefn Ou, a Chraig
Fawr ger 'Stablau. Nid yw croen
nadroedd yn tyfu, felly mae'n
rhaid i'r neidr fwrw el chroen 0
bryd i'w gilydd wrth iddi dyfu.
Gwna hyn drwy grafu ei chorff yn
erbyn carreg neu frigyn.

gan Leslie Larsen
UNATURLLWYB



Cafwyd nifer 0 ganeuon serch i
mewn ar gyfer y gystadleuaeth
yn ogystal a ehaneuon
gwlatgarol, ac yn 01 y
cynhyrchydd Eifian Lloyd Jones
mae'r safan yn uchel.
Rhoddir gwobr 0 £100 yr un i

awdur y geiriau a chyfansoddwr
y gerddoriaeth.

Bydd camerau HTV Cymru yn
yr Wyl Ban-Geltaidd, a gobeithir
teledu rhaglen arbennig o'r wy!,
gan gynnwys y gystadleuaeth a
fydd yn cael ei darlledu ar HTV
Cymru ar Fai 23.

Yr wythnos han (dydd Sadwrn,
Mawrth 28 am 5.05 pm.) bydd y
grwp BECAyn perfformio y bum
can orau allan 0 20 0
gyfansoddiadau er mwyn dewis
y gan orau i gynrychioli Cymru
yn yr Wyl Ban-Geltaidd a
gynhelir yn Cill Airne yn
Iwerddan ar Fai 13.
Cyflwynir y rhaglen arbennig

han, 'Can Cymru 1981', gan
Gwyn Erfyl acfe'i recordir 0 flaen
cynulleidfa wadd yn Stiwdio
HTV, Yr Wyddgrug.
Y beirniaid yw Robin James ae

Eirlys Parry.

"CAN I GYMRU

Cychwynnod Urdd Gobaith
Cymru ymgyrch genedlaethol j
sicrhau cefnogaeth ariannol gan
garediglon 0 bob rhan 0 Gymru
trwy gyfrwng Cyfamod pedair
blynedd.
Mewn datganiad ar ran Cyngor

yr Urdd dywed Ifan Prys Edwards
(c aoe l r vd d}, Bob Roberts
(trysorydd) a J. Cyril Hughes
(cyfarwyddwr).
Mae dyled yr Urdd yn y bane ar

draws [200,000 y dyddiau hyn ac
felly rn ae"r sefyllfa'n un
.rgyfyngus iawn. Pryde..wn am
ddyfodol ein prif fudiad
ieuenctid.

Costiodd £634,000 i gynnal yr
Urdd y IIynedd gan gynnwys bil
cyflogau 0 £214,098 Derbvruwvd
£96,000 (15 y cant o'r cyfanswm)
yn unig mewn grantiau a
chododd y mudiad £537,000 (85 y
cant) trwy ei ymdrechion ei hun.
Fe gyst yn agos I filiwn 0
bunnoedd eleni a bydd y bil
cyflogau dros £360,000. Bu'n
ofynnol gwarlo £175,000 ar
adeiladau newydd - yn
Llangrannog a Gian-llyn yn
bennaf- yn ystod y ddwy flynedd
olaf, a dymunwn bwysleisio mal
i'w wario ar ddatblygiadau
pellach yn Llangrannog y mae'r
grant 0 £285,000 a gynigiwyd
gan y Swyddfa Gymreig: ni ellir
gwario'r un geiniog ohono i
9ynnal y mudiad 0 ddydd i
ddydd.

Dethlir 60 mlynedd 0
wasanaeth amhrisiadwy'r Urdd i
Gymru ym 1982. Mae mwy 0
angen nag erioed am fudiad a
ddelfrydau uchel,
gwelthgareddau cyfoes a sel
dros blant a phobl ifanc Cymru.
Yn yr argyfwng economaidd
presennol clywn am gwtogi
gwasanaethau gan sefydliadau
statudol, am gynnydd mewn
diweithdra a phroblemau
cymdeithasol, ac am ddiffyg
cyfeiriad i bobl ifanc Y mae'n
rhaid i nlnnau fer mudiad
gwirfoddol lenwi'r bwlch.
Ym 1982 anrfaethir cyehwyn

cynllun newydd, cyffrous, Urdd
2000, y cynllun a wnaiff yr Urdd
yn fudiad pwysieaf a mwyaf
gweithgar gwledydd Prydain,
ond ni fedrwn fentro arnl cyn yn
gyntaf gywlro'r sefyllfa ariannol.

Mae arnom angen cefnogaeth
ariannol sylweddol a ehyson i'n
galluogi i gynorthwyo datblygiad
ac i gyfeirio camrau dfnasyddion
y dyfodol. Mae/n siwr i chi neu un
o'ch teulu agos fwynhau bod yn
aelod o'r Urdd rywbryd neu'i

APEL VR URDD
gilydd a chael hwyl ddihafal ar y
cvmderthasu a' r cyfeillachu.
Ymbiliwn arnoch yn awr i sicrhau
y caiff ieuenctid heddiw ac
ieuenctid yfory yr un hwyl, yr un
breintiau. A ydych yn barod i
ymuno a ni yn ein hvrndrechion
diflino i ddiogelu dyfodol yr
Urdd? Erfyniwn yn daer am
gyfraniad bychan 0 £2 y mis a
gofynnwn i chi arwyddo Ffurflen
Gyfamod. Cyhoeddir enwau a
swm cv f r a ru a d pawb yn
Adroddiad Blynyddol Cwmni'r
Urdd.
Mae gweithwyr gwirfoddol a

chyflogedig ymroddedig yr Urdd
yn ymwybodol o'r cyfle a'r her
sydd yn eu hwynebu ac yn
awyddus i daruo ieuenctid
Cymru a'r ddelfryd glodwiw 0
wasanaeth i Gymru, Cyd ddyn a
Christ. Heb eu hvmdrechion hwy
a'u tebyg bydd ein cenedl yn
dlotach a'n hiaith yn wannach. A
fedr yr un ohonom ddychmygu
Cymru heb wersylloedd
Glan-Ilyn a Llangrannog, y
cyrsiau iaith IIwyddiannus,
Neges Ewyllys Da leuenctid
Cvrnru at Ieuenctid y Byd,
Eisteddfodau'r Urdd, yr
Adrannau a'r Aelwydydd, a'r
cant a milo ddigwyddiadau eraill
cynhyrfus bob blwyddyn? Fel
mae pethau heddiw gallal hyn oil
ddiflannu Medr pobl Cymru ein
helpu i osgoi'r drychineg trwy
gyfrannu £2 y mrs yn unig.

Nid diffyg mewn
gweinyddiaeth na
darbodusrwydd SYdd yn gyfrifol
am y sefyllfa ariannol. I'r
gwrthwyneb, canlyniad
brwdfrydedd' egni, a IIwyddiant
yw ein problem yn awr. Gwelwyd
cynnydd yn safon a rhychwant
ein gwasanaeth i blant ac
ieuenctid Cymru ac ni ellir osgol
gwariant uwch o'r herwydd. Oni
Iwydda'r ymgyrch hon mae'n
anochel y bydd yn ofynnol i'r
Cyngor a'i Bwyllgorau edrych 0
ddifrl ar bob agwedd 0 waith y
mudiad; gyda golwg ar gwtogi
sylweddol mewn gwahanol
gyfeiriadau
Ond, gellir osgoi hyn trwy I rai

miloedd 0 rieni aelodau a
chyn-aelodau a phawb arall sy'n
poen i am ddyfodol Cym ru
gyfrannu cyn IIeied a £2 y mis am
bedair blynedd. Bydd lIu 0
wirfoddolwyr Ileal yn casglu
Cyfamodau yn eu gwahanol
ardaloedd, neu gellir cael pob
manylion 0 Swyddfa'r Urdd,
Aberystwyth (0970 3744-5)

Pwy yw'r dynion yn y lIun? Pabryd ae ymhle y tynnwyd y lIun? Cysylltwch ani.
Dloleh iMrs M. Adlam, Penisarwaun am y lIun
8

PWY? PA BRYO?
BlE?

Williams, Rhinallt Parri, Dylan Wyn
Jones, Eilir Jones, William Morris,
Gwyneth Evans, judith Kisalu,
Delyth Fon Williams, Loyise Bernard,
Lee Pole a Christine Janes.

Yng Nghasgliad Arlunio
Rhyngwladol yn Oriel Cenedlaethau
Ewing, Prifysgol Talaith lllinots, Yr
Unol Daleithau, arddangosir gwaith
dau gyn ddisgybl o'r ysgol. - David
John Williams, Llanrug a Maldwyn
Peris Roberts, Llanberis Yno mae 9
milo enqhrelffttau 0 warth Celfyddyd
Plant y Bvd, Iluniau ° 'Llyn Idwal' a'r
'Chwarelwr' a geir o'r ysgal

Yng nghasgliad Byd eang yn yr
Erevan (Oriel Arlunio). Soviet
Armenia, Moscaw, mae lIuniau gan
ddau gyn-ddisgybl a'r ysgol -
Meirion Morris, Brynrefail ae Arwel
Thomas, Llanrug.
YR URDD - Yn ystod y mrs tretnwyd
cwis i'r aelodau. Tim blwyddyn 1, lim
blwyddyn 2 a 3, lim blwyddyn 4, 5 a 6
a (him o'r athrawan yn cvstadlu yn
erbyn ei gilydd. Mr Meirion Wyn
Jones oedd y cwe st iwnf e ist r.
Llongytarchiadau i blwyddyn 1 am
too yn fuddugol.

Llongyfarchiadau i bawb fu'n
IIwyddiannus yn Eisteddfod y Cylch.
Pob Iwe i'r rhai Dan 15 ym Mhwllhe!i
ddydd Sadwrn a'r rhai Dros 15 ym
Mhenygroes. Bu lim o'r Urdd vn
cvstaolu rnewn Gemau Giarnocs yn
Ysgol Syr Hugh Owen, nos Fawrth,
Mawrth 17. Yr oedd tair ysgol yn
cvsiadlu yn y Gemau Giamocs ae yn
anffortunus 3ydd oedd yr ysgol,
gydag ysgol Penygroes yn fuddugol.
PEL-DROED - Gartref yn erbyn
llangefni - Dan 13eg. enniIl4-1, Dan
15eg: cyfartaI1-1; 8eehgyn Hyn: colll
4-1; Y flwyddyn 1af: colli 2-1
Penygroes (oddi eartref) - Bechgyn
Hyn: ennill 4-7. Dan 15eg colli 5-2,
Dan 13eg: enniI116-3; Blwyddyn lat:
calli 2-0. Caernarfon (oddi cartref) -
4edd Flwyddyn: colli 3-2; 3edd
Flwyddyn: colli 10·3; 2il Flwyddyn:
ennill '·1. Blwyddyn lat enniIl2-1.
CWPAN PEL DROED YR URDD- Mae
tim dan 13eg yr ysgol wedi cyrraedd
rawnd derfynol y gwpan i ysgolion
Gwynedd Bydd y gem yn cael ei
chwarae ar ddydd lau, Mawrth 23. Y
gwrthwynebwyr fydd Ysgol John
Bright, Llandudno.
1RAWS GWLAD - Mae Melanie
Sellers 0 Lanberis a Gareth Hughes 0
Ddeiniolen wedi eu dewis i
gynryehioli Ysgolion Gwynedd ym
mhencampwriaelhau Ysgolion
Cymru yn Llanelwedd ar Fawrth 21.
HOCI- Fe enillodd tim y flwyddyn 1af
04 gol i1yn erbyn Ysgol Segontiwm.

ION
MEIM A DAWNS - Ar Chwetror 27 yn
neuadd yr ysgol cafwyd noson
ddiddorol 0 ddawns yng nghwmni yr
artist rneim - David Glass. Cafwyd
perfformiad gan grWp dawns y Ged
dosbarth ar y pwnc 'Torri'n Rhydd'
a'r grwp dawns ieuengaf yn dawnsio
I stori 'Yr Eneth 0 Nant Gwrtheyrn'.
Bydd y grwp ieuengaf yn mynd
ymlacn i gystadlu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol.
YMWELIADAU - Prynhawn ddydd
Marcher, Mawrth 11, ymwelodd y
Doctor Deree Llwyd Morgan a'r Ged
dosbarth Cymraeg i sterad am waith
Morgan l.lwvd.
Prynhawn Mercher, Mawrlh 18

ymwelodd y grwp electro neg enwog
'Ensemble' a'r ysgol. Grwp 0 Goleg
Prifysgol Bangor vovnt a dyma'r ail
flwyddyn iddynt ymweld ani.

Yn ystod y mis aeth amryw 0 blant
blwyddyn 2 a 3 i Theatr Gwynedd i
weld drama enwog Shakespeare
'Ron)eo & Juliet'. Trefnwyd yr
ymweliad gan Mrs Noreen Manning
a Mrs Mary Hughes.
THEATR IEUENCTID YR URDD - Yn
ystod gwyliau'r Pasg bydd theatr
ieuenctid vt Urdd yn cvtartod yn
Llangrannog i baratoi ar gyfer
cynhyrchiad fydd yn teithio drwy
Gymru Aelod c'r tim technegol fydd
Dafydd Hughes, 'Ra l l t Deg,
Cwrn-v-qlo Y cynhyrchiad eleni fydd
'Yr Opera Pishyn Tair' - hanes Mac y
Gyllell 0 Soho
CERDDORFA IEUENCllD GWYNEDD
- Cynhaliwyd cyngerdd Cerddorfa
leuenctid Gwynedd yn Ysgol Dyffryn
Nantlle nos Fawrlh, Mawrth 18.
Cynrychiolwyd yr ysgol gan lola
Llywelyn, Ruth Lennon, SIan Gibson,
Rhlan Owen, Delyth Parry, Carys
Huws, Lyn Jones a Christopher
Lloyd.
DISGYBLION DISGLAIR EVIE - Eleni
eto y mae disgyblion a
chyn-ddisgyblion Mr Evan Raberts,
yr Athro Arlunio. wedi dwyn clod i r
ysgol.

Arddangasir gwaith Gwyneth
Evans ac Andrew Vaughan Williams
yn yr An,gllecicifa Genedlaethal yng
Nghaerdydd, fel rhan 0
gystadleuaeth Genedlaethol arlunio
Gwyl Ddewi 1981. Cawn hefyd eu
harddangos yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Machynlleth.
Yn Oriel Walter, Lerpwl, rhwng

Mawrth 28 ac Ebrill 28 arddangosir
lIun gan Angela Lloyd a Glyn Jones
yng Nghystadleuaeth Genedlaethol
Arlunlo Cadburys.

Mewn arddangasfa arlunia ym
Mae Colwyn, y 1l1isdiwethaf, cafwyd
lIuniau o'r ysgol yn gysylltiedig a
chyn)dellhas 5wole901 Gogledd
Cyn1ru gan, Eleri Ellis, Helen Owen.
Glyn Jones, Ruth Evans, Jessica

SI8RYDION O'R



9

Welsh
Development Agency

A ydych chi mewn busnes?
A ydych chi'n meddwl
cychwyn ar eich pen eich hun?
Mae Uned Diwydiannau Bychan yr Awdurdod
yma i'ch helpu i fod yn llwyddiannus.
Fe gewch gyngor gan arbenigwyr profiadol
ym mhob agwedd 0 redeg busnes. Yr ydym
wedi dysgu sut i ddewis y ffordd orau i
lwyddo ac yo gwybod am yr anawsterau.
Gallwch fanteisio ar ein cysylltiadau niferus

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

Cysylltwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
0'0 cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a'ch gofynion yn rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychan,
Awdurdod Datblygu Cyrnru,
Isnant, Ffordd Glynne,
Bangor. Ffon Bangor 52606

o ardal 'Eco'r W}'ddfa' y daw'r
rhan fwyaf 0 dudalennau ffasiwn
'Pais' , y papur Cyrnraeg iferched
y mis hwn. Bu 'Pais' yn ymweld a
chwmni gweu 'Mab' 0
Benisarwaun sy'n cyflogi rhwng
dwy i chwech 0 ferched Ileal i
weu o'u cartrefi ar wahanol
adegau, ac fe dynnwyd lluniau 0
nifer o'u gwisgoedd yng Ngwesty
Victoria, Llanberis gan John
Gwyn Wiliams gyda'i gariad,
Rhian a Susan Ellis, un 0
bartneriaid cwrnni ',\-lab' yn
modelu.

Bu 'Pais' hefvd draw vn cael~ ~

sgwrs a Maureen Rhys am
ddillad a ffasiwn ac yn caeI
lluniau ohoni hi yn ei hoff
wisgoedd. Dyma ichi un ohonyn
nhw: ffrog drawiadol mewn
hufen a brown golau gan Bill
Gibb. "Ffrog hollol ddi-werth,
mae'n debyg, ond dyrna'r unig
beth sydd gen ina fedra' i ond ei
gwisgo rhyw deirgwaith mcwn
oes," meddai Maureen!

Fe fvdd 'Pais' ar werth vn eich
~ -

siop bapur newydd Ileal a'r
siopau Cyrnraeg 0 ddechrau'r mis
ymlaen; gwnewch yn siwr o'ch Maureen Rhys - yr ectores sydd yn
copil eneaiqot 0 Gwm-y-glo.

PAISYM
MRO'RECO

Ffordd yr Orsaf
LLANRUG

(Ff6n: Llenberis 205
gyda'r nos)

SETIAU
TELEDU LLIW

AIL LAW
MEWN CYFLWR

RHAGOROL
SlOP DELEDU

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

AR WERTH
(1) 8eic 'Racer' 3 ger; (2) 8eic hogyn
8-9 oed. Ffon Felinheli 670861.

Nid oes neb a wad nad oes
angen y fath gyfres, yn enwedig
gan fod rhai o'r ymdriniaethau
diweddaraf a gorau ar rai o'n prif
lenorion wedi ymddangos yn yr
iaith Saesneg.

Dwy o'r cyfrolau cyntaf i
ymddangos yn y gyfres fydd R.
Williams Parry gan y Dr John
Gwilym Jones, a Williams
Pantycelyn gan y Dr Deree Llwyd
Morgan.
Am fanylion pellaeh eysyllter a

Rheolwr y Wasg, Mr W.J.
Humphreys (ffon Caernarfon
2018).

Bydd Llyfrfa'r Methodistiaid
Calfinaidd yn dathlu ei deg a
phedwar ugain mlwydd oed ar 1
Medi 1981 a gall ymffrostio ei
bod wedi bod 0 wasanaeth
amhrisiadwy nid yn unig i'r
Cyfundeb ond hefyd i'r genedl.
Gwelodd gyfnewidiadau yn y
gorffennol ond prin y gwelodd
gyfnewidiad mor chwyldroadol
a'r un sy'n digwydd eleni.
Newidiodd y wasg ei henw.
Bellach fe'i hadwaenir fel Gwasg
Pantycelyn - teyrnged i brif lenor
y Methodistiaid Calfinaidd.

Newidiwyd hefyd y dull o'i
gweinyddu. Penodwyd Bwrdd i
reoli'r wasg. Cadeirydd y Bwrdd
yw'r Athro Brynley Roberts,
Coleg y Brifysgol, Abertawe. Ond
y swyddog sy'n gyfrifol am
weithgareddau'r wasg 0 ddydd i
ddydd yw'r Cyfarwyddwr, Mr
W.J. Humphreys, gwr ifanc a
gafodd brofiad helaeth fel
argraffydd gyda chwmni Tinlings
yn Prescot a argraffai Iyfrau i brif
gyhoeddwyr Lloegr yn ogystal a
chyda Gwasg y Brython a Gwasg
Gee.

Mae Mr Humphreys a'r Bwrdd
yn awyddus i weld Gwasg
Pantycelyn yn cyhoeddi llyfrau 0
ddiddordeb cyffredinol yn
ogystal ag 0 ddiddordeb
crefyddol. Un o'r datblygiadau
mwyaf cyffrous yw'r cynlluniau i
baratoi eyfres newydd 0 Iyfrau
am y teitl cyffredinol Lien y
Lienor, cyfres gytfelyb i'r gyfres
Saesneg Writers of Wales ae a
olygir gan yr Athro J.E. Caerwyn
Williams. Bydd pob cyfrol yn
eynnwys lienor 0 Gymro fel
testun ac yn trin ei waith 0
safbwynt Ilenyddol yn hytraeh na
safbwynt eofiannol aeyn gyson a
hyn bydd y pwyslais ar helpu'r
darllenydd i ddeall a
gwerthfawrogi Jwaith y lienor yn
anad dim arall,

ENW NEWVDD AR HEN
WASG

SGWYL.IA I FI DYNNU
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GORSBACH
PANEL

BEATING
SERVICE
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FfOn : LLANBERIS 814

19
10
15

49
62
69

Llanbcris
Llanddeiniolen
Llanrug

(c)(b)
%

32
28
16

(a)
'J.i,

(3) yo eiddo'r
preswylwyr

(b) tai
cyogor

(c) tai/ffiatiau
wedi 'u rhcntu 'n breifat

S. Patrwm Perchnogaeth Tai

Y mae'r tai gweigion yn cynnwys nid yn unig dai gweigion ond hefyd Iyrddynnod etc.

845422939 2855Dyffry n Seion t

(b)gweigioo

(c)Teuluoedd
yn bresennol

(cb) yo absennol
(a) (b) (c) (cb)

Llanbcris 715 125 688 26
Llanddeiruolen 1428 214 1378 52
Llanrug 796 203 89 6

(aj Tai
a phobol yn byw ynddyot

4, Nifer y Tai a'r Teuluoedd

3
2
2

% l)f,

Llanberis 88 9
Llanddeiniolen 85 13
Llanrug 83 15

Gwledydd
eraill

Cymru Lloegr

3. Man geni'r Boblogaetb
I Rhydd y Cyfrifiad wybodaetb yo uoig o'r gwledydd Ue y ganwyd y trigolion.
Dengys y tabl fod mwyafrif mawr o'r boblogaeth wedi eu geni yng Nghymru, ond
bod y gyfran a aowyd yo Lloegr bellacb yo sylweddol.

37

to

LIe i 110 ar y tro
Ffoniwch i fod yn saff 0 Ie

Wedi eu paratoi gan ein Chef profiadol iawn
~ l;l;

~~ l;00
~\,,\'b ~e~

(J G~

LLANBERIS~f31n
••

YTY FFER
POBLOGAETH PL WYF

1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861
Llanbens 404 438 472 725 1024 1111 1364
Llanddeiniolen 1039 1253 1727 2610 4202 4804 5747
1.lanrug 316 681 788 1204 1760 1894 2139

ch
%

14

c
%
25

b,~.a
0/0
24

Ar waerhaf hannes canrif 0 ddirvwiad economaidd lJym y mae poblogaeth Dyffryn
Seiont yn cymharu yo weddol ffafnol a'r patrwm cenedlaeihol Dyma'r ffigurau am
Gymru gyfan

• • •Wrth droed yr Wyddfa

a b c. ch
1M. f)'i. P{, ~.

Llanbcris 24 35 27 14
Llanddeuuolcn 23 38 23 16
I.lanrug 21 36 26 17

2. Oedran y Boblogaetb
Rhydd y tabl h....n gvfarraledd ) boblogacrh yn v pcdwar gr\VP ocdran yrn mhob un

u'r in phlwy 'grWpJ3U V\\':

(a) bahanod a phlaru 0-14 oed I
(h) ) bob I ifanc ~15-44 oed
(c) y canol oed (45-64 oedi
(d) \ r henoed 65 a ihrosodd)

Dvffrvn Seiom 8126 7936 3800 4136• •
Llanddeiruolen fu'r plwy' rnwvaf ei boblogaeth 0 leiaf 01801. Yn v flwyddyn honno

~rocdd ) rufcr yn 1039 i gyrnharu a 404 yn Llanbens, a 316 yn Llanrug. 0 dan
ddylanwad y cvnnvdd eithriadol vn) drwvdiant llechi iyfodd i6886 erb vn 1881 Yr un
flwyddyn yr ocdd poblogaeth Dvffryn Seiont yn 12,994.0 1881 hyd 196111eihau yo
gyson fu hanes poblogacth y tri phlwvf', ond rhwng 1961 ac 1971 cafwyd cynnydd 05)
cant ~m mhoblogacth Llanrug a 2 ~ cant ) m mhoblogaetb Llanddeiniolen. Ar y Ilaw
arall parhau i ddisgyn wnaeth poblogacih Llanbcns (lIeihad 0 3 ) cant).

918
3866
2152

•

_I

1005
2017
1114

913
1849
1038

2049
3886
2191

Llanbens
Llanddciniolcn
Llanrug

FEL y gWyr pawb bellach fe wneir cyfrifiad llawn 0 boblogaeth gwledydd
Prydain ar nos uJ C) ntaf y mis hwn Gwnaed rlufiadau cyffelvb bob deng
mlynedd cr 1801, gydag eithriad blwyddyn dywyll 1941. Yn dilyn pob
cyfrifiad cyhocddwvd cyfrolau 0 ystadegau yn dangos nodweddion yo
boblogacth ar lcfclau yn amrywio o'r ccnedlaeihol i'r Ileal.

Dyrna ddctholiad 0 raj o'r ysiadegau a gasglwyd ym mhlwvfi Llanberis,
Llanrug a Llanddciniolcn ar ddiwrnod cyfrifiad 1971.
1. Rhif a Rhywogaetb y Trigolion

Dengvs }' tabl:
a) nifer ) rhai a gof nod v,ryd yn brcscnnol noson y cyfrifiad gan 8) nnwys ) rnwelwyr
~b) ) boblogacih sefydlog
Ic) ac ch nifer v g\\'S r a'r merched ) n ) boblogaeth sefydlog.

abc ch

DYFFRYN SEIONT AR DDYDD CY
(gan Eric Jones, V Bala (Penrhos Byngalov
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Af a chwi heddiw ar daith i weled
gwlad Beddgelert. Mis
Tachwedd 1959 y bum ar y daith
hon, y mae felly dros ugain
mlynedd. Cedwais yr hanes yn
ofalus. Mae'r hen air ddigon
gwir, "Cadw-mi-gei"!

Yr oeddwn yn 'bwrw'r sur yn
Nhy Capel Namor, Beddgelert a
chefais groeso cynnes a phob
caredigrwydd gan Mr a Mrs
Griffith a'r teulu a Miss Davies, Y
Llythyrdy, ac eraill o'r ardal.
Cafwyd gwasanaethau'r

Saboth yn yr ysgol ddyddiol gan
fod y Capel (MC) yn cael el
atgyweirio a'i beintio. Profiad
newydd i mi oedd cael pregethu
mewn ysgol.
Yn eistedd ar un 0 feinciau'r

ysgol yn gwrando arnaf bore Sui
yr oedd un a fagwyd yn yr ardal
ae erbyn hynny yn fargyfreithiwr
yn Llundain.

Wrth gwrs, wyddwn i ddim
bod bargyfreithiwr yno. Ar y
diwedd, daeth i ysgwyd Ilaw
gyda mi a diolch am y bregeth.
Chwarae teg iddo.
Y profiad arall a gefais oedd

cael mynd i'r Carneddi, sef hen
gartref Carneddog a'i wraig. Mr
Griffith, y Ty Capel aeth a fi i'r
Carneddi a dyma fraslun o'r
sgwrs i ddisgrifio'r golygfeydd
oddi amgylch .

Y MOElYDD
Cyn cychwyn i fyny ffordd Namor
(y ffordd a elwir Ten Mile Walk
am ei bod yn mynd a mynd am
ddeng rnilltir rownd godre'r
mynyddoedd a dod allan yn ~/myl
Capel Nant Gwynant) safasom i
edrych a r y bryniau o'n
hamgylch. Meddai Mr Griffith:

"Dacw'r Foel Ddu ar y chwith,
Bryn Bannog yn y canol a'r Foel
Hebog ar y dde, welwch chwi'r
ffermdy acw draw ar ochr uchel
Bryn Bannog? Dacw chwi
Oerddwr, cartref yr Hughesiaid.
Un ohonynt oedd William
Hughes - Wil Oerddwr fel y'i
gelwid - y dyn fyddai'n gwneud
cerddi. Yr oedd mam William
Hughes yn chwaer i'r Parch R R.
Morris, Betws Garmon, yntau yn
fardd campus."

Gofynnais sut yr oeddynt yn
medru mynd i Ie mor uchel ar y
mynydd. "Mae ffordd yn mynd
heibio Plas Oerddwr yn y fan
aew, neu gellir mynd i fvnv'r
Ilwybr trwy'r coed."

Y CNICHT
Ymlaen a ni rwan, a phasio ffrwd
fechan yn prysuro dros gerrig ac
yn fawr ei stWr - un o'r pethau
anwylaf mewn bod i mi ydyw
nant y mynydd. Bron iawn na
fedrwn ei chlywed yn sisial fel y
clywodd Ceiriog hi. .

Dyma'r Wenllys. Yr hen enw
arno oedd Pompran Owen. Wrth
gwrs, mae'r hen dy Bompran
Owen wedi ei chwalu a thy
newydd wedi ei adeiladu.
"Welwch chwi'r Cnicht 'yn dod

i'r golwg7"
"Ardderchog", meddwn.

Sefyll eto i edrych ar y chwith, a
M r Griff it h y n dis 9 r i f i0 I r
paratoadau a wnaed gyda'r ffilm
fawr, sef, "The Inn of the Sixth

•

Rhaid oedd sefyll wedi'n
syfrdanu at fawredd y
9 readigaeth. Yr oedd rhyw
sancteiddrwydd yn yr awyrgylch.

Yr oeddwn yn diolch 0 waelod
fy nghalon mai prynhawn Sui
oedd hi. Yr oedd hyfrydwch a
thawelwch Gwyl y Saboth j'w
deimlo yn yr awyrgylch hafaidd a
Chysegredig. 'Does ryfedd yn y
byd i Carneddog a'i wraig hoffi'r
lie a theimlo fel Dewi Mawrth:
Hen Ie mwyn yw ael mynydd -

iach binacl
Lie chwibana'r hedydd;

Llys tawel yr awel rydd
Lie i enaid gael lIonydd.

CAPEL ANWES
Dyma ni yn pasio Beudy
Newydd, ac yn edrvch ar y drws
i'r garej wrth ochr y tV. "Dacw
chwi'r drws oedd yn fynedfa i
dref China oedd yn y ffilm."

Dotio wedyn at yr hen, hen
fwthyn uncorn, sef yr hen Feudy
Newydd. Mae ei furiau yn dal yn
gadarn.

"Dacw chwi olion hen gapel
Anwes yr oes o'r blaen. Gelwir un
o'i ddrysau yn Odrws Gwyr
Ardudwy. Beudy a thy gwair
ydyw'r hen gapel heddiw. Mae'n
debyg fod Ilawer 0 fythynnod yn
vmvl y capel bach erstalwm, ond
erbyn hyn mae'r bythynnod wedi
diflannu."
DRWS CARTREF CARNEDDOG
Dyma ni or diwedd wedi
cyrraedd hen gartref Carneddog.
Ac O! olygfa! Panorama mewn
gwi rionedd!

Happinness" - hen fur mawr
China yn cr o es i Bryniau
Sglodion I

"Dacw'r Arran yn dwao i'r
golwg rwan. Mae niwl yn
cuddio'r Wyddfa. Yn y fan yma ar
y dde yr oedd bwthyn lie
magwyd Richard a john Athan
Davies, marchnatwyr lIechi ym
Mhorthmadog. Draw yn y pant
yn y fan acw y mae cofgolofn
wedi ei chodi lie lIaddwyd
bachgen un ar ddeg oed gan
fellten. Y mae englyn gan Eben
Fardd ar y gofgolofn. Brawd
Richard a john Athen oedd y
bachgen."

YR HEN WALIAU CERRIG
Dyma ni wedi dwad at lidiart ar y
chwith, ac yr ydym yn troi 0
ffordd Namor i fynd trwy'r
lIidiart. "Gellwch fynd i dy Bob
Owen, Croesor, ond canlyn
ymlaen ar y ffordd."

Teimlad rhyfedd oedd cerdded
i fyny'r ffordd tua hen gartref
Carneddog y clywais gymaint
son amdano. Bron na allwn
ddychmygu gweld 61 ei draed
yma ac acw.

Ymlaen ani, i fyny yn uwch ac
yn uwch 0 hyd, a rhyfeddu at yr
hen waliau cerrig a godwyd gan y
tadau gynt. Mae cadernid y
waliau cerrig yn dystiolaeth i'w
d rwv d rw v d d a'u gallu
Meddyliwch am y gwaith 0
gasglu'r cerrig a'u gosod ar ei
gilydd ar hyd y mynyddoedd
serth a hynny am rhyw geiniog yr
awr.

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ffan 202

•erls

871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1951 1961 1971

507 3033 2818 3015 2912 2373 2370 2333 2110 2049
.574 6886 6164 6143 5848 4832 4779 4580 3812 3886
720 3075 2758 2911 2793 2504 2617 2472 2092 2191

Ffynhonnell: Ysiadegan'r Cyfrifiad 1801-1971.

(FFRyr--; SEIO~T 1801-71

Ff" nhonnell vr 't stadegau:
mall Area Srausiics: Cvfrifiad 1971.

•(a) Mewn Gwaith

(b) Yo cbwilio am waith

(c) Yn sal

(eh) Wedi Ymddeol

(a) (b) (c) (chi
Llan beris 694 56 ] 9 204
Llanddciniolcn 1266 132 5S 492
Llanrug 803 77 28 333

Y mae'r Ifigurau hvn vn awgryrnu rod yna ddiweithdra 0 rhwng 8 a 10 Y cant adeg
Cyfrlfiad 1971

Bu'r degawd 1971-81 yn un cyrnysg. Cafwyd cyfnod hynod 0 lewyrchus gyda
dvfodiad Cvnllun Dinorwiz a chododd safonau byw yr ardal gr) n dipyn. Erbyn hyn
fodd bynnag, mae cyrnyluu duon dirwasgiad eic'n bygwih yr ardal. Bydd Cyfrifiad
1981 vn sicr 0 ddangos cffcithiau'r ncwid hwn, a chawn g~fie I astudio'r ffigurau vrnhen
lair neu bedair blvnedd,•

8. Nifer mewn Gwaith etc.

Llanberis
Llanddemrolcn
Uanrug

(a) Heb Gu

(b) Hero 1 car

(c) Hefo 2 nen fwy

(a) tb) (c)
n~, '}Il ''b

52 42 6
44 46 10
39 48 13

7. Percbnogacth Ceir
Cadarnha'r iabl hwn fod ieuluoedd Llanrug yn iueddu j fod yn fwv cefnog na rhai'r

ddau blw yf arall. N id yn unig yr oedd mwy 0 deuluoedd gyda char ond hefvd f\v) gyda
dau neu ragor 0 geir.

\ mae'r tabl hwn yo adlewyrchu cyflwr hen Ilawer o'r tar ae hefyd dlodi cvrnharol
D) ffryn Seiont. Yr oedd v sefyllfa waethafym mhlwyf Llanbens lle yr ocdd ond 64)
cant o'r tai anedd gyda'r rn chyflwy ster uchod igymharu a 69 y cant yn Llanddeiniolen
a 73 )' cant yn Llanrug.

(c) Heb doiled
yfl y ty

(a) (b) (c)
1ft, I~II 'x,

Llanberis 19 30 28
Llanddeimolen 19 26 23
Llanrug 18 24 22

(b) Reb
Faddon

(a)Heb ddwr
poeth

6. Cyfleusterau mewn Tai

:RIFIAD 1971
s, Llanrug gynt)



PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da

Trafadir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachal

•

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

TEITHIO 0 DAN Y DDAEAR
Mae'n debyg mai'r twnel cyntaf
yn y byd oedd yr un a adeiladwyd
gan y Babiloniaid tua'r flwyddyn
2160 C.C. 'Roedd yn cysylltu
palas y brenin a theml ar ochr
arall yr afon Euphrates. Ond
pethau prin iawn oedd twneli yn
y gorffennol oherwydd mal ar
droed neu ar gefn ceffyl yr oedd
pawb yn teithio.
Yn ystod y bedwaredd ganrif ar

bymtheg, dechreuwyd adeiladu
rheilffyrdd a ehamlesi, ae yn
naturiol, 'roedd angen tir
gwastad. 'Roedd yn rheidrwydd
iddynt felly adeiladu twneli i
gario'r rheilffyrdd air camlesi 0
dan fryniau a mynyddoedd.

Oherwydd bod dinasoedd
mawr y byd yn cael eu tagu gan
drafnidiaeth, daw'r rheilffyrdd
ta n-ddaear yn fwy a mwy
pwysig. Hebddynt ni allai
strydoedd dinasoedd anferth
y byd ddygymod a'r hoi I
drafnidiaeth. Gall dinasoedd y
dyfodol fod yn rhydd 0
drafnidiaeth ar yr wyneb, gan
ddefnyddio sustem rheilffyrdd
tan-ddaear yn unig.

Mae son wedi bod ers
blynyddoedd am adeiladu twnel i
gysylltu Prydain a Ffrainc. Efallal
rhyw ddiwrnod y gwireddir y
breuddwyd hwn. Ond mae twnel
tebyg wedi ei adeiladu'n barod
yn Japan - Twnel Seikan, sy'n
cysylltu ynysoedd Honshu a
Hokkaido yng ngogledd y wlad.
Dyma'r twnel mwyaf o'i fath yn y
byd. Mae'n 22 milltir 0 hyd.

Capel Glasgoed, Penlsarwaun, nos
Wener, Mai 8 yn dechrau am 5.30
p.m. Mae'rtestunau hyd at 12 oed yn
gyfyngedig i blant dalgylch Ysgol
Gynradd Tan-v-coed, Penisarwaun.
Mae'rtestunau dros 12 oed hyd at 18
oed yn agored i'r byd, felly, dewch i
gystadlu. Cyhoeddir rhai o'r
testunau rhwng 12 oed a 18 oed isod,
ond os oes angen mwy 0 wybodaeth
arnoch, eysylltwch iiMrs Ann Jones,
Ty'n y gerddt Penisarwaun. (Ffon
Penyllyn 403.)
CERDD
12-15 oed: Hunan ddewisiad. Gwobr
£1.50; £1. 15-18 oed. Hunan
ddewisiad. Gwobr £3; £2. Paru dan
18 oed: Grwp Modern. Gwobr £2.
Deuawd dan 15 oed: Hunan
ddewisiad. Gwobr £2. Deuawd 15-18:
Hunan ddewisiad. Gwobr £3.
ADRODD
12-15 oed: 'Beic Newydd', Gwyn
Williams (Gwreichion) Gwobr £1 50,
£1. 15-18 oed: 'Mewn Arhohad',
Gwyn Williams (Gwreichion). Gwobr
£3; £2. Parti Adrodd Oed Uwchradd.
Unrhyw ddwy soned 0waith SyrT.H.
Parry-Williams. Gwobr £2; £1.50
BARDDONIAETH
12-15 oed: 'V Disgo'. Gwobr £1.50;
£1.15-18 oed: 'Ynni'. Gwobr £3, £2.
RHYDDIAITH
12-15 oed: 'Gwersylla'. Gwobr £1.50;
£1.15-18 oed: 'Llyfr Lloftion' ar Eryri.
Gwobr £3- £2.

Rhoddir Tlws yr Eisteddfod am y
eynnyrch gorau 0 blith y
Cystadleuthau Barddoniaeth a
Rhyddiaith ym marn y Belrnlad Lien.
COGINIO
Dan 13 oed: 'Victoria Sponge'
Gwobr £1.50; £1. 13-18 oed. 'Fflan
Ffrwythau' Gwobr £3; £2.
ARLUNIO
12-15 oed. 'Unrhyw Aderyn'. Gwobr
£1.50; £1. 15-18 oed. Hunan
Ddewisiad. Gwobr £3; £2.
GWAITH lLAW
12-15 oed: 'Collage'. Gwobr £1 50,
£1. 15-18 oed 'Tegan Meddal neu
Bren'. Gwobr £3; £2.

EISTEDDFOD
PENISARWAUN

Green.
Daeth nifer 0 chwiorydd ynghyd i

ddathlu'r achlysur arbennig hwn.
YSGOL TAN Y COED - Yn ddiweddar
bu wyth 0 blant Safon 4 yn treulio
wythnos ar Gwrs Cymraeg yng
Ngholeg Glvnllifon. Hvderir iddynt
gael budd o'r cvrndelthasu a'rdysgu. .

Ddechrau'r mrs cv nh a liwv d
Cyngerdd Gwyl Ddewi prvd y cafwyd
eitemau 0 ganu, adrodd a chaneuon
actol. Daeth tvrta dda 0 rieni ynghyd,
a gobeithir iddynt gael gwledd i'r
lIygad yn ogystal a'r glust.

Bu tua dwsin o'r plant yn cvstadlu
yn Eisteddfod Cylch yr Urdd yn Ysgol
Brynrefail. Dylid lIongyfareh yn
arbenniq y Parti Cyd-adrodd a gafodd
y 3edd wobr Fe'; hyftorddwyd gan
Mrs Ann Evans.
SALWCH - Drwg gennym ddeall am
salwch Mr G Parrot, Bryn Eglwys
Gobeithio ei fod wedi gwella erbyn
hyn.
CYOYMDEIMLIR - a Mrs Nesta
Jones, 2 Llysy Gwyntarfarwolaeth ei
chwaer yng nghyfraith, Nyrs Grace
Jones, yn Ysbyty Dewi Sant, Bangor.
FFAIR WANWYN YR YSGOL
FEITHRIN GYMRAEG - Roedd y Ffair
Wanwyn er budd yr Ysgol Feithrin, a
gynhaliwyd yn Neuadd yr Eglwys
nos Wener, Mawrth 20, yn IIwyddiant
ysgubol. Agorwyd y Ffair gan y
Cynghorydd Pat Larsen. Enillwyr y
raftl oedd Mrs Elizabeth Jones, 17
Brvntrnon (Bugs Bunny). Mrs W
Jones, 13 Bryntirion (nwyddau
groser); Mrs Ellen Lewis,
Penpwllcoch (casau gobennydd);
Arwel Williams, Carrog (2 wydryn),
Ynyr Gruffydd, Arwel (teisen).
Ceirion Williams, Brvntinon a

ddyfalodd faint 0 'Smarties' oedd yn
y botel.

Mae'r Pwyllgor yn ddiotchqar iawn
i'r canlynol am eu rhoddion hael:
Pwyllgor Maes Chwarae
Penisarwaun; Mrs Williams,
Meillionydd, Mrs Mathrews,
Freshwinds; Mrs Williams, 12
Bryntirion; Miss F. Williams, Isgaer;
Mrs G. LeWIS, 6 Llys y Gwynt; Mrs P.
Larsen, Llygad yr Haul, Mrs M.
Williams, Tanygaer. Diolch hefyd i Mr
a Mrs Owen, Siop Gron; Y Co-op
Llanrug a Mr E Jones, Becws,
Deiniolen am eu rhoddion tuag at y
raHI, ae I bawb arall a wnaeth
nwyddau i'w gwerthu, neu ar gyfer y
raftl

Dymuna'r Pwyllgor ddiolch yn
fawr jawn hefyd i'r Cynghorydd Mrs
Pat Larsen am agor y Ffair, ae i
swyddogion yr Eglwys am ganiatad i
ddefnyddio'r Neuadd.

Diolch i ymdrechion a ehefnogaeth
pawb, mae elw'r noson ynghyd a'r
rhoddion wedi sicrhau £139 i
goffrau'r Ysgol Feithrin.
YR EISTEDDFOD - Cynhellr yr
Eisteddfod yng Nghapel Glasgoed,
nos Wener, Mai 8, yn dechrau am
5.30 p m. Mae IIwyddlant yr
Eisteddfod yn dibynnu'n Ilwyr ar ein
hymdrechion ninnau fel pentrefwyr,
felly beth am fwrw iddi yn ddiymdroi
i hyHorddi partion, unlgolion ae yn y
blaen. Mae'r rhestr testunau yn awr
ar werth, felly mynnweh gopi.
YNG NGHYLCHGRAWN 'PAIS' -
Faint ohonoch chi, ferched y pentref,
sydd yn darllen 'Pais', y cylchgrawn i
ferched Cymru? Pob un ohonoch,
gobeithiol Yn rhifyn mis Mawrth o'r
cylchgrawn mae erthygl ar Randolph
a Susan Ellis, Glan Arthur, a nifer 0
luniau yn dangos y dillad a
gynhyrchlr ganddynt. Gwelir Susan
Ellis, a'i merch M6riggan yn gwisgo
rhai o'r dlliad. Pob hwyl iddynt yn y
dyfodol
Y CYMRO- Peth braf hefyd yw gweld
enwau rhal 0 blant y pentrefyn gyson

EGLWYS SANTES HELEN - Cafwyd
cyfarfod blynyddol Undeb y Mamau
nos Lun, Mawrth 2 Cymerodd Mrs B.
Mowll, yr aelod eofrestru, y
gwasanaeth. Catwyd darlleniad o'n
cvtnton anannol gan y trvsorvdd.
Mrs O.L. Roberts, a'r agenda gan Mrs
Mary Davies, yr ysgrifennydd. Ail
etholwyd y swyddogion am dymor
arall 0 wasanaeth. Rhoddwyd y te
gan Mrs B. Mowll a Mrs M. Davies.
Diolchwyd iddynt gan Mrs O.
Thomas. Dymunwn yn dda i Mrs
Megan Jones, Perthi sydd yn yr
ysbyty. Brysiwch wella.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Bu
cyfarfod o'r Sefydllad yn yr ysgol nos
Fawrth, Chwefror 24 Croesawodd y
lIywydd, Mrs M. Williams, y wraig
wadd, Mrs Katie Jones, Waunfawr.
Cafwyd noson ddifyr iawn
Adroddodd yehydlg o'i hanes yng
Nghanada, a dangosodd sleidiau.
'Roedd lola ei merch gyda hi yn
helpu Diolchodd Mrs E. Jones, Cae
Comroq.rr dowv Rhoddwydytegan
Mrs Glenys Williams a Mrs M. Davies
ac enillwyd y raftl gan Mrs K.
WiHlams.
GWELLHAD BUAN - Dymunwn
well had buan i Mr Nathan Jones, 5
Tal Brynhyfryd, sydd yn yr ysbyty ym
Mangor.
CYNGOR CYMUNED
LLANDDEINIOLEN - Mae Mr Aled
Green, Rhos Wian wedi'i ddawis I

weithredu fel un 0'n cynryehiolwyr ar
y cyngor uchod 8ydd Mr Green yn
cymryd lie Mr Bryngwyn Griffith,
sydd wedi symud i fyw i Gonwy
Llongyfarehiadau i Mr Green.
DIOLCH - Dymuna Cal Larzen, Llygad
y r Hau I, ddi0 Ich y n faw r i'w
berthnasau, cymdogion a ehyfeillion
am yr anrhegion a chardiau a
dderbyniodd ar achlysur ei
ben-blwydd yn 21 oed.
LLONGYFARCHWN - Cai Larzen,
Llygaid yr Haul, ar gyrraedd ei un ar
hugain oed. Hefyd, janice Williams,
23 Brvntirion. Mae hi wedi dod i'r
dosbarth eyntaf ar 61 cwrs dwy
flynedd yng ngholeg Technegol
Bangor ar Reolaeth Cartref a Theulu,
ac mae wedi cael gwobr fel yr
efrydydd gorau ar y ewrs hwn. Bydd
yn cael y wobr nos Wener, Mawrth
27.

Llongyfarchiadau hafyd IMr a Mrs
Trevor Rowlands ar enedigaeth mab
bach, - brawd I Daniel.
CYDYMDEIMLWN - A Mrs P.
Williams, 3 Llys-y-Gwynt sydd wedi
colli el chwaer yn Rhosgadfan.
CLWB YR HEULWEN - Cafwyd
eyfarfod cyntaf y flwyddyn o'r Clwb,
ddydd Mawrth, Mawrth 17 Ail
etholwyd y swyddogion. Rhoddwyd
y ta gan amryw o'r chwiorydd.
Enillwyd y raftl gan Mrs Rose jones a
diolchodd Miss Laura Jones,
Craig-y-Dinas i bawb. Fe fydd y
eyfarfod nesaf ar Ebrill 21, ae fe
ofynnir I bawb am ei dal aelodaeth,
(20e) ar y dyddiad hwn. Os oes
aelodau newydd eisiau ymaelodl
bydd croeso iddynL
CHWIORYDD - Cynhaliwyd
gwasanaeth arbennlg yng Nghapel
Bosra (A), nos Wener, Mawrth 6 i
gyd-weddio a merched y byd ar
Ddydd Gweddi Byd-Eang y
Chwiorydd.

Arweinydd y gwasanaeth oedd
Mrs Mary Davies, a rhoddwyd yr
anerchiad gan Mrs Pat Larzan
Ymunodd amryw 0 chwiorydd yr
ardal yn y cyfarfod, yn eu plith, Mrs
Nansi Jones, Meillionydd, Mrs Beti
Hughes, Mrs Ann Evans, Mrs Eluned
Jones, Cae Corniog, Mrs Eirlys
Jones, Mrs Jennie Williams, Cae
Corniog, Mrs Porter, Mrs K. Williams,
Mr'6 Jennie jones, Bryntirion a Mrs
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PENISARWAUN
RHYFEDDODAU
BRYNREFAIL

O'R GWEl Y DWR I'R GWEl Y PlU

Fe gofiwch am y gwely dwr,
A giamocs Pat a Ken.
Y pynctiar byth-gofiadwy
A ddaeth a'r hwyl i ben!

Wedi'r drochfs yn y llofft,
A'r fatres ddwr gael 119ch,
Aeth Pat i brynu 'Slumberland',
Er mwyn cael cysgu'n sych!
V dwr aeth i'r pwll hwyaid,
Ac yno bu am sbel;
A Ken yn prynu cywion, -
Wei dyna bethau del.

Ai cywion benyw oeddynt?
'Doedd Pat na Ken 'rhy siwr.
Bu'r ddau yn gwylio am oriau
Fin nos wrth Ian y dwr.

Tair hwyaden, ond dau wy, -
Dwy iar a cheiliog oeddynt.
Yn awr mae tri, fe ddaw 'na lu, -
O'r gwely dwr i'r gwely plu!

WIL CWAC CWAC

ar dudalen plant 'Y Cymro'. Mae
enwau rhai fel Eurgain Haf Evans a
Dylan Pierce Williams i'w gweld yn
amI. Da iawn yn wirt
DIGWYDDIADAU 00 - Mae'r tywydd
wedi eHeithio mewn ffordd od lawn
ar bobl Bryn Eglwys yn ddiweddar.
Dyna gar Dafydd Evans yn ceisio
troi'n gwch y noson o'r blaen a
darnau ffens Tony Elliott yn
penderlynu newid i fod yn adar a
hedfan 0 gwmpas y pentrefl
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BWLCH UCHAF
DEINIOLEN
Ffon Llsnberls 545

Gwassnaeth 'run dfwrnod
os ffonfwch

cyn 10 o'r gloch

Peiriannydd
Radio a Theledu

& Gwasanaeth Awdio

OSMOND
W. SHAW

•

WYODOCH CHI?
Beth yw Willy-Willies?

Enw ar stormydd ofnadwy yn
Awstraha yw'r Willy-Willies, Yn
rhannau erail! o'r byd fe'u gelwir
yn seiclon, teiffwn neu hurricane.
Stormydd 0 wyntoedd cryfion
ydynt sy'n effeithio ar ardaloedd
trofannol y byd, Ond ble bynnag
y bydd y stormydd yn digwydd,
byddant yn gadael lIanastr a
difrod .

Mae rhai o'r stormydd yn
cynhyrchu cymaint 0 ynni mewn
un eiliad a deg born alomig! Er
1900 gwnaethpwyd difrod
gwerth £5,000 miliwn i eiddo yn
America, Mae'r gwyntoedd yn
ddigon cryf i chwythu tat i lawr,
ac mae'r tonnau a greir gan y
gwyntoedd yn chwalu
porthladdoedd cyfan,

Yn Unol Daleithiau'r America
mae uned arbennig i wylio'r
stormydd hyn, Mae enw merch
yn cael ei roi ar y storm - gan
ddechrau gyda'r llythyren A. Gall
storm gyntaf y tymor gael ei
galw'n AUDREY, yr ail yn
BERTHA ac yn y blaen.

Oiolch ein bod ni yng Nghymru
yn byw'n ddigon pell olwybrau'r
stormydd ofnadwy hyn.

l\iis Tach\ved.d \' Ilvnedd, trcfnodd \', - -
gn,i,;p ,-\rolygu \'nni Cymreig, gan
\\tCllhredu dros )' Cynghrair
G\vrthniv.'clear Cymreig, bol piniv.'n
cvhoeddus ar ~nni w\"clcar yng
I. ghymru.

\'n 61 canlyniadau'r pol a
gyhoedd\.vyd wythnos yn 01, roeuu
83 ~o o'r rheini a fynegodd eu barn
yng Ngwynedd yn
anghymeradwyo'r c\'nnig j gladdu
sbwriel niwclear yng ~ghymru) a
10% yn unig yn el g\meradw roo
Cymharer hyn a'r 82~fI o'r
boblogaeth Gymreig S) 'n ei
anghymerad\vyo.

Y nglyn a pholisi presennol '!
Lly\vodraeth 0 godi deg gorsaf
ni\\'clear newydd vn ystod y deng
mlynedd nesaf, roedd 5511-, o'r rheini
a holwyd lrw~ bol plnl\Vn yng
Kg..vvnedd yn g\vrlhv.')nehu, 29'K,
) n cefnogi, a 16{:" ) n an~icr, Dcngy~
} pol wrth\vynebiad 058°.., i'r rhaglen
ehangu, ccfnogaclh 0 250"CI, ac
ansicrwydd 0 16,}o tr,v\ G'rmru vn. .. - .,

gyffredinol,
Hefyd, roedd 570/1) ym mho]

pini\vn G",,)'nedd am i f\vy 0 arian
gael ei wario a ddalblygu ffynonellau
Ynni Amgen nag ar ynni niwclear,
Fodd bynnag, teimlai 2Si}\-, \' dylai
s\ym cyfartal gael ei wario ar ~n11i
ruwclear ac ynni amgen fel ei gilydd,

Hol\vyd cyfanrif 0 90S 0 bobl
trn"y'r pol )'ng ~g\\'ynedd yn ystod
yr arol)'gu, a wnaed ym Mangor,
Biwmares, Harlech, Caergybi,
Llandudno, Llangefni,
Porthaeth\\l', 1\lynydd Llandegai,
Penlsarwaun, Penrh:ndcudraeth,
Porlhmadog, P,vllheli a '} hregarth.

Yn W)neb maint ac ehangder y pol
hwn, hoffai Grwp Gwrthnl\vclear
Bangor i Gyogor Sir Gw\nedd
gadw'r darganfyddiadau hyn mewn
cof os derbynnir cais nai11 ai am
ddrilio am Ie sbwriel niwclcar, neu
ynleu am orsaf niwclear ncwydd yn}
Sir,

YNNI NIWClEAR
- BARN POBl
GWYNEDD

Aatettton 'Bryn Eglwys' Llenberis.
yma rwyrai yn yr ardal w edi rhoi
lloches iddo am ei fod yn Gatholig.

Mae'r enw c,\1ichael' vn sicr 0 fod•
wedi tarddu 0 Iwerddon ac fe'i clywir
ar lawcr aelwyd 0 hyd yn yr ardal
yma. Disgynyddion Catholigion 0

Iwerddon vv: Ilawer ohonom ac vn• •
enwedig os oes gwallt coch gennym-
ac yn caru cerddoriaeth a chrefydd,
mae'r rheini yn reddfol ynom!

Pwy sy 'n cofior prynhawn
Sadwrn hwnnw y 29ain 0 Few 1979
pan ddaeth y teledu a'r Pab , john
Paul II ar bob aelwyd bron yn y
pentre a phawb a'i gwelsant yn

- ue:o-
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MAe 0 WE'"bl
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Llanberis, 0 Lanbadarn Fawr ,
flynyddoedd yn 61 a buasai angen LIei
aros am egwyl!

Dywed y Parch Eric O..ven
Pentrecastcll fod ei deutu ef yn bvw
ym j\1ryn Eglwys er 1820 - yno y
ganwyd ei dad ym J 872. Yno y
ganwyd Mr Charles Oscar Owen
(arweinydd Cor Llanbens) hefyd. Bu
teulu Mr John Morgan Nant Pcris yn
byw yno yn ystod rhyfel 19J4-18.
I\{ac rhai yn cofio teulu'r Inghams yn
byw yno.
Mae'n debyg fod llawer yn vr ardal
heddiw yn cofio rhyw gysvllnad a'r
lIe.

Hawdd iaw n y\\' credu fod
Rhufciniaid wedi mgo yma ar eu
teithiau drwy Gymru - onid oes yna
'Patellau Rhufeinig' yn Eglwys St.
Padarn wedi eu darganfod yn M.ur
Mawr? t 1956)

OS 'j\V archaeolegwyr modern
wedi cloddio imewn i lefydd yn Sir
Fori a Ch lwyd yn ddiwcddar
(newyddion 17,1.81) a darganfod
rhyfeddodau gresyn na ddont i
Lanberis hefyd; hwyrach fod yn y lie
bach yma fynwent a llawer 0
ryfeddodau! Os bvth daw pciriannau
mawr idvrchu yma iadciladau tai ar
y safle gobeithio g\vnaiff rhv\\'un eu
rhybuddio i fod yn ofalus!

Ha"vdd }"\' crcdu fod yma Egl\V)'s
GathoIlg rua 1845 pan ddaeth Ua\ver
o Wyddelod trosodd iOglcdd Cymru
}'n amser y 4~c\"yn Ma\vr' 0
I\.vcrddon, Roedd rhaid iddynr \vrth
egJ\vys gan eu bod yn Gatholigion
cadarn. G\vcithient vn chwarel•
Dinorwig, a 'padls' gyda'u ceffylau
mawr adelladodd lein fach yr
W~Tddfa, Mae ty yn ~inOr\Vlg
heddi\v a'i env.,,'n •Dublin House' ac i
Tan-y-ffordd u\\Ich ei ben y dacth fy
hynafiaid i 0 I\vcrddon Lua 1845-
felly mac'n debyg maj Calholigion
oeddym ni'r 'Michaels' a'r
'Wheldoniaid' a lla\vcr eraill yn y
c\vmpasoedd }'ma, G\\ elwyd
dylan\vad en\vau Beiblaidd ar blant
yn y cyfnod yma - Abel, Benjamin,
Var Ie:, Dinah, Elias. Magdalen,
,\1ali2, Kezia, Hcphzlbah, Rebecca,
Salome - (ymlaen ac ymlaen! ,

Pan ddaeth yr Esgob Godfrey
Goodman (tua 1650) o'r <.:archar yn
Llundaln 1 l'y Uu tvbed nad oedd
yma rai yn cydymdcimlo ag cf am ei
fod wedi troi'n Gatholig ac yn
br\yydro j gael Pi\\'ritaniald a
Charholigion yn un eglwy::.? Roedc.l

Me w n llyfryn am Gapel
Jerusalem,1881-1887-feddywedy
Parch, J, Evans Owen ac Ishmael
Davies fod vna "grcfydd-dai" yng
nghwr isaf Llan beris o'r enw
Bryn-yr-Eglwys a Bryn-y-Gwyddfan
- rhywle tua'r l2fed ganrif. Ac i'r
ddau fan hyn yr arferai gwylwyr
Llewelyn a helwyr Brenhinoedd
Lloegr fynd i gvffesu a derbyn
maddeuant am eu drwg fuchedd.
Rhyfcdd y\V meddwl fod yma Eglwys
Rufain yn Llanberis yr holl
flynyddocdd yn 01 tra v meddyliwn
nimai yn awr ym 1981, pan agorir yr
hen gapel bach Wesle - Bethel - ar
gwr Charlotte Street y bydd ein
Heglwys Gatholig-Rufeinig gynta yn
yr ardal.

Fe wyddorn oil fod "Brvn Eglwys'
rhwng Halford Hill a Phen-y-Bont,
ac adeilad n ew ydd y\V Bryn
Gwyddfan - dros y ffordd wedi ei
adeiladu ar yr hen sylfacn. (Wrth
edrych yn fanwl gwelwn \I....ahaniaeth
yn y cerrrg a ddcfnyddiwyd i
adeiladu'r tY newydd.)

Mae "Bryn Eglwys' yn peri gwefr
i ba vvb wnaiff aros a syllu arno , mae'n
hudol ac ofnadwyl Cred 11awer
hcddiw fod cglwys wedi bod rnewn
grym yma rhy,v dro, Welsoch cru'r
goeden f)'thol wyrdd yna (y
Uar\vydc.lcn, - larch) sydd \"rth y
fynedfa at v berlIan? Ce\\'ch berllan a
choed fel yna \\'rth bob eglwys ac mae
yna f£ynnon heb sychu byth 0 flaeo
yr adeilad - (mae yn3 un ym .\'tryn
GVlyddfan hefyd), Gan fod lla\ver 0
h\vylio cychod ar Lyn Padarn
flynyddocdd lawer yn 61 gallai
dynion ddod 0 Gaslcll Dolbadarn
neu 0 Nant Pcris mewn ych)rdig
funudau i'\\1g\vasanaethau ym Mryn
Eglwys - bu cychod yn aros ar y Ian
yna am ganrifoedd a phwy sv'n cofio
Ponr-pen-bont yn y fan a'r lIe?

Darganfu\vyd bedyddfaen yn yr
ardd 0 naen 'Bryn Eglwy~' - ond nid
oes dyddiad ar gael ac ond ychydig 0
neb yn gwybod dim amdani, ond
gellir ei g'lveld heddi\'r' yn Egl\vys St.
Padam - mae'n cacl ei dcfnyddio ym
mhob bedydd plentyn, ac v,'edi ei
g,veithio i mewn yn gy\',rain i 'stand'
o gerrig mor debyg ag ocdd modd,

Gal\vyd y ty yma yn 'T'",)'n
Egl\vys' ar un cyfnod. Cred rhal mal
egl\\lys Geltaidd oedd vma cvn i'r
Rhufeiniaid ei chymryd trosodd.
Ond yn sicr bu Sant Padam,
Patcrnu:s, yn c[cngylu 0 gwmpas

HANES 'BRYN EGL S'
LLANBERIS

gan Mrs D. Baylis

dwcud ei fod wedi'u gwefreiddio
gyda thri gair "Carwch eich gilydd!'
Pwy o'r hen Rufeiniaid yna
ganrifoedd yn 61 fuasai wedi crcdu
fod y fath beth yn bosibi - gallaf
fcddwl am Esgob Goodman yn
rhyfeddu at v fath syniad!

Pam tybed fod yr adeilad cvnta a
adeiladw yd yn 'Coed y Ddol'
(Llanberis) wed! cael vr enw 'Bryn
Eglwys'? Amser a ddengys -
murddun yv.' ar hyn 0 bryd ond
profir rhyw ddydd iddo fod yn
cglwysl
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Hyshysebwyd swydd yog Ngholeg
Prifysgol Cymru, Aberystwyth yo
ddiweddar, gyda'r geiriad
"gwybodaeth 0 'r Gymraeg yo
hanfodol". Ysgrifennodd gwr o'r
ardal i'r Coleg yn gofyn am fwy 0
fanyJion, ae yn nodi ei
gymwysterau. 'Roedd ei lythyr yo
uniaith Gymraeg. Derbyniodd
atebiad buan a ffurflenni cais am y
swydd - yn uniaith Saesneg.
Son am 'Goleg ger y Lli' - Coleg

yo y Lli - 0 Seisnigrwydd - fydd 0
bellach.

COLEG PRIFYSGOL 'CYMRU'?

yn Eisteddfod Gytch Arlon o'r Urdd
yn Ysgol Brynrefail

Penhvnai Manon l'wyd Evans,
Carwyn a Bethan lewis Parry,
Ael-v-Brvn I grwp y ddawns
greadigol dan 12oed, enillwyr y wobr
gynlaf, ac i Barti Recorder dan 12oed
a enillodd wobr gyntaf. Yr oedd
Bethan hefyd yn un 0 grwp y ddawns
werin dan 12 oed, grwp arall
IIwyddiannus Manrn enillodd y
wobr gyntaf am ganu'r plano dan 12
oed.
Bydd Manon, Bethan a'u

cyfoedion, ar sail eu IIwyddiant yn yr
Eisteddfod Gylch, yn mynd ymlaen i
gystadlu ymhellach yn yr Eisteddfod
Sir ym Mangor. Rhagor 0 Iwyddiant
iddynt.
Camp arall ddaeth i ran Manon

oedd ennill Medal Aur am nofio ym
Mhwll Nofio Bangor.
Bore Sadwrn ym rnis Chwefror yn

rhaglen y plant 'Ribi-di-res' ar Radio
Cymru darllenwyd pennill 0 waith
Arnlvn Llwyd Evans, Carwyn
Uongyfarchiadau iddo yntau
CROESO- adre 0 ysbyty i Mrs Jennie
R. Hughes, Oerddwr Dymuna Mrs
Hughes ddiolch yn gynnes iawn i'w
pherthnasau, ei chymdogion a'i
ffrindiau ameu caredigrwydd rcdi tra
yn yr ysbyty aear ot dod adre, am y
cardiau niferus, y lIylhyrau a'r
anrhegton Buonl 011 yn gymorth
mawr iddi wella.
Diolch yn arbennig i'r Parch W.O.

Roberts.

llONGYFARCHIADAU - i ddwy
eneth o'rcylch yma am eu IIwyddiant

CEFNOGWCH Y CWMNI LLEOL
SY'N LLOG! LlAFUR lLEOl

Cyfarwyddwr: Ian Harris

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

ADlONIANT - NosWener, Mawrth 6
yn Festri Tan-v-coed cafwyd noson 0
adloniant wedl ei threfnu gan Mrs
Violet Blanchard, y Llvthvrov.
Cafwyd noson wrth fodd y cynulliad
dda ddaeth ynghyd.
Mrs Blanchard a Mrs Kathleen

Jones, 2 Maesgerddi oedd
gwestwragedd y noson a darparwyd
paned a lluniaeth ganddynt.
Sicrhaodd Mrs Blanchard raglen

ddifvr 0 ganu aeadrodd storiau Mrs
Mary Lloyd Williams a Mr lrfon Ellis
oedd yn gwneud yr olaf. Mrs
Blanchard, Mr a Mrs Irfon Ellis a'u
dwy ferch oedd yn gyfrifol am yr ochr
gerddorol, a Mrs Blanchard a Mrs
Ellis wrth v piano

Drotcnwvd i'r parti ac i'r
gwestwraged gan y gwelnidog y
ParchW O. Roberts Bydd y cyfarfod
nesaf ar Fawrth 27.
LlONGYFARCHIADAU - i Mr a Mrs
Arthur Vaughan Jones, 6 Maesgerddi
ar ddathlu au priodas arian ar Fawrth
24. Pob bendith iddynt i'r dyfodol
lLONGYFARCHIAOAU - I Mr a Mrs
Mark Stokes (Bwsrau Arlon Llanrug)
ar enedigaeth eumab cyntafanedig
Sian Arfon Stokes. Ganwyd Sion ar
Fawrth 8 llongyfarchiadau hefyd i
Nain a Taid, Mr a Mrs Eric Morris,
Awelfryn, ar enedigaeth eu hWyr
cyntaf

Dyma lun Si6n yn naw niwrnod
oed.

MYNNWCN DEITlAU NEWYDD

TAN-Y-C

GOl. Anfonodd Miss Anwen
Jones, Meillionydd,
Penisarwaun yr adolygiad hwn
i'r 'Eco' ar anogaeth y Dr Gwyn
Thomas e. thiwtor yng Ngholeg y
Brlfysgol Bangor. llawer 0
ddiolch iddi.

Wedi dweud hyn i gyd, a gaf i
longytarch y cwmni am eu
perfformiad bythgofiadwy.
'Rwy'n siwr na fydd cymaint yn
barnu'r nofel yn Ilym am ei
r'ieithrwch 0 hyn ymlaen.

Anwen Jones

•
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BL?YDR

amharu cymaint ar y bachgen
gallai'r goleuadau fod wedi rho:
mwy 0 sglein ar y set. Gallesid
bod wedi gwneud mwy 0
ddefnydd symbolaidd 0 liwiau
glas oeraidd 0 wyll, ac ambell dro
o orffwylltra'r lIiw ar gyter ambell
ddarn o'r notel.

Cafwyd actio penigamp o'r
radd flaenaf yn y perfformiad.
'Roedd maint rhan John Ogwen
yn anferthol, a IIwyddodd gyda
dawn yr actor medrus i gynnal
gyrfa'r awdur gan newid yn
f e is t r o l q a r a rhyfeddol 0
ddiniweidrwydd plentyn
direidus i syndod bachgen mewn
profedigaeth.

Fe fuaswn i'n dweud mai ar
Maureen Rhys, y fam, yr oedd y
straen fwyaf, er mai rhan eiriol
gymharol fychan oedd ganddi.
Gyda chynildeb acto res fedrus,
IIwyddod i fynegi gwallgofrwydd
y fam ar y diwedd.

Mae'r is-gymeriadau i haeddu
clod, yn enwedig Wyn Bowen
Harris am ei ddireidi
bachgennaidd a'i galon feddal
wrth ymadael am y sowth a
Ilwyddodd Ilais melfedaidd
Gwyn Vaughan i godi Iwmp yng
ngwddf pob un ohonom 'rwy'n
siwr. Tueddu i siarad drwy'i farf
yr oedd Grey Evans ar brydiau
ond teirnlaf mai bai mawr y
perfformiad oedd castio Gwen
Elis fel gwraig chwarelwr. Yn wir,
buasai Gwen wedi gweddu'n
well fel gwraig i fonheddwr
Castell y Penrhyn na gwraig i
Werinwr o'r chwarel. 'Roedd el
hacen ddeheuol yn taro nodyn
chwithig yn y glust, ac 'roedd ei
hosgo a'i hymarweddiad yn rhy
osgeiddig i fod yn werinol.
Maddeued i mi am ei barnu'n
ftlain braidd yna, ond efallai mai
chwilio am chwyn ynghanol
gardd Eden yr wyf.

Mae goleuadau ysbeidiol y
lIeuad yn arwyddocaol gan eu
bod yn dwyn i gof ryw
ddigwyddiad pwysig yn hanes yr
awdur yn ei ardal. Drwy'r notel,
pwvsleisir y berthynas glos
rhwng y bachgen a'I fam a
dirgelwch absenoldeb y tad. Pan
aift y fam i'r Seilam, gedir y
bachgen yn ddi-asgwrn-eefn, ar
goll yn ei unigrwydd heb neb i
droi ato atl ond Brenhines y llyn
Du. Ceir cymysgu amser rhwng y
presennol a'r gorffennol. yna a'r
ymdeimlad drwy'r nofel mai
ffawd sy'n rheoli bywyd, a phan
ddiflanna'r ftawd hwnnw, y try
pawb a phob dim yn wallgof.

Tasg go anodd felly, a
roddwyd gerbron Joh n Ogwen
pan aeth ati i geisio Ilwyfannu
nofel mor ddandansoddiadol
Penderfynwyd ar ddrama un act
ae unset hynod 0 ddyfeisgar a
symbolaidd. Rhannwyd y
IIwyfan yn dair rhan, pob un yn
cynrychioli rhyw ddylanwad
arbenruq yng ngyrfa'r awdur.
Cafwyd tomennydd y chwarel yn
y cefndir, a phont gerrig fechan
hynod 0 s v rn b o l e rd d yn
gwahanu blaen y Ilwyfan a'r lie yr
arferai'r plant chwarae a chreu
drygau. 'Roedd y bont yn bwysig
nid yn unig am ei bod yn
gwahanu'r ddwy ran flaen yn y
set ond hefyd am ei bod yn
alg offa rhywu n yn syth 0
Fethesda - mae yno gymaint 0
bontydd! Yn nhu blaen y Ilwyfan
gosodwyd tair cadair bren
werinol i greu canolbwyntiau
eraill yn y ddrama. Eisteddai'r
fam, Maureen Rhys, heb symud
vt un fodfedd yn y gadair ganol
drwy gydol y ddrama i gyfleu'r
berthynas glos rhyngddi hi a'i
mab a'r dylanwad mawr a
gafodd arno.

I feddwl bod effaith y "euad yn

(Adolygiad 0 addasiad Theatr Cymru 0 waith Caradog
Prichard IUn Nos Ola Leuad')
Mae'r nofel Un Nos Ola Leuad gan y diweddar Caract"'
Prichard, wedi ereu dipyn 0 ddadlau ae amrywiaeth barn
ymysg ysgolheigion drwy Gymru gyfan. 0 bosib' dyma'r nofel
fwyaf ehwyldroadol a gafwyd yn yr ialth Gymraeg. Nofel
gymhleth, ddieithr a seicolegol ydyw - nofel sy'n fwy 0 hunan
ddadleniad na chynnyrch cymdeithasol. Ynddi fe geir
hunangofiant, neu'n hytrach, bererindod olaf gwr wedi ei
reibio gan gysgodion plentyndod a bachgendod.

TAFLU GOLEUNI AR
NOFEL DYWYLL
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Talybont Ceredigion SY24 5HE
Hon Talybont (097086) 304
::'1111011rII8d 32·tud. er IIMI gydlo ,nrl*! Y POll

ELWYN lOAN
Y 11yfr(£2.85) bron gwerthu allIIn and 4
balhodyn (2Se) a phostyr lliw·lIawn (6Oc)
ar gael 'In awr.

ICA
lONlA SSe
Uyfr ymadroddion Cymraeg/Uydaweg.

~~.JCSW)~
.J :!J1lJ!f9..!)

OAfYOD PARR} 9Se
1.200 0 gwesti)nau anl bopcth dan haul!

PRISON
LEI-luERS

JOHN JENKrNS £1.95
Uyfr gwlatgarol. chwyldroadol 3 all siglo
seiliau'r scfydliad Seisnig.

I
MEIRJON OAVIES £1.45
Oysgwch siarad Ffrangeg modem mewn
sefyUfaoedd byw; )'n "awn carlwnau.

•

ElRWEN GWYNN £1.45 1£2.45clawr caled
y 110fel i ddaelh 0 drwch blev.')'Tl1 cl111ill
Medal Ryddwth 1980.

LEOPOLO KOHR £2.45
Erthyglau pryft)clyd. un 0 feddyl·
wyr gwh~ldyddol dJSglelnllf '! byd.

~~~~~

D Pr-O Le=- tAo\...
D\Ot;:)oROL.61\N ,,--+1 /J', N OL

___ - we\ .., .oLPA
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Hwyl,
Selwyn

Diolch ichi 'Hen Gwsmer', docs dim
raid i ehi guddio tu 01 i ffug-enw.

Coeliwch neu beidio - rydw iyn yr
un cwch a Nain 'rwan. Oes rna gin i
hawl i brynu Grannie Bonds. Ca'l
arian i prynu M"V di'r gamp.

,'v1.a'pob cyllideb yn heneiddio
rh) wun choelia'i byth!

Dydd olaf yw 0 Chwefror
A'r siop ni chawn yn rhagor.
Chwith fydd hebddi yn Neiniolen
'Rol cloi'r drws gan Wili lolen.

Y CAU

Nac anghofiwn chwaith y Siambar
A'i haelodau "sobor" hawddgar,
Ar nos Sadwrn yn pensynnu.

Y SIAMBAR

Caed ynddi fara, teisenni plaen 8
ffansi.
l'iw g'as, a bob math 0 bowdra'
golchi,
Ffrwytha, tunia swp a sbam
Samon a thriog a thuniau ham.

"Wel dyma ddiwedd pennod
Ar siop fach ddigon hynod,
Fe fwydodd lawer teulu
AJ lethrau serth Gwaun Gynfi,
Mewn cyfnod 0 galedi
A lIawer iawn 0 dlodi
Siop John Mosus oedd bryd hynny
A Mair oedd yno'n helpu
Daeth wedyn i'w pherchnogi
Nes gorfod iddi'i chau hi.

•

FfAn : Portdinorwic 670882

Perchennog : J. Evans

FFORDD CAERNARFON
Y FELINHELI
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pentref daeth y parti Cerdd Dant yn
ail. Bydd y cor yn mynd ymlaen i'r
Eisteddfod Sir a gynhellr ym Mangor
ar ddydd Sadwrn, Mawrth 28.

Nos Lun Ebrill 6 cynhelir noson
goffi, 'moes a phryn' yn Neuadd
Ysgol Cwm-y-glo am 7 o'r gloch. Pris
mynediad. oedolion 20c, plant a'r
henoed, 10c. Oewch yn Ilu.
UNDEB Y MAMAU - Bu cyfarfod mis
Mawrth 0 Undeb y Mamau yn y
Ganolfan Gymdeithasol gyda'r
Reithor yn arwain y gwasanaelh
agoriadol. Mrs Williams Y
Rheithordy oedd yn lIywyddu, a hi a
Miss C.J. Roberts, Y Fron, Llanrug
oedd yn gyfrifol am y te Cyfeiliwyd
gan Miss C Hughes, Pool Street Y
gwr gwadd oedd y Parch A.W.
Cherry, Talysarn a rhoes sgwrs
ddiddorol ac addysgiadol ar
frodwaith eglwysig a dangosodd
beth o'r gwaith ardderchog y mae yn
ei wneud. Diolchwyd i Mr Cherry gan
Mrs O. Jones, Fron Gader ae I'r
gwestwragedd gan Mrs H. Orritt,
Morannedd. Diweddwyd drwy
weddi.

Dioleh 0 galen i 'Hen Gwsrner' am
iddo anfon llythyr diddorol i rru, a
phill bach ar achlysur cau un 0 siopau
bach Deiniolen. Adwaenid y siop fel
Siop John Mosus, a bu'n gyrchfan i'r
ardalwyr am flynyddoedd. '\ n 01
'Hen Gwsmer', arferai'r "ti-tots'
gyfarfod yn } siambr ar nos Sadwrn,
- cael sID6c a sgwrs, a phrynu da-da
yn siop yr hen frawd, a oedd yn
flaenor yng Nghefn-y-Waun.

Mair ei ferch, a gadwodd y siop
wedi marw ei thad, ond oherwydd
gwaeledd rhaid oedd cloi'r drws. W.
Iolen Hughes, cyn-brifathro Rhiwlas
fu'n gofalu am y siop, a fo Iu'n
gyfrifol am g101'r drws am )i tro olaf.

Roedd hi'n eh\virh gweld yr hen
efail, a'r hen siop grydd, yn cau
mewn sawl ardal, ac yn sicr bydd
Deiniolen hefyd ,'n dlotach 0 gau
drws un o'r hen siopau bach. Dyma
bill 'Hen Gwsmer'.

xxx

Diolch i Idwal Jones (Garfan
gynt), Gwynant , Pare Muriau ,
Caernarfon, am ei lyihyr diddorol
ynglyn a'r hen fwthyn Ynys Creyrn,
Llanddeiniolen. Arferid cy [eirio aro
fel 'Ty Handel' ) n 01 .\>i.rjones am
fod yna hen, hen daid i mi a dngai
yno yn gerddor gwych. (Chwi
gofiwch i erthygl ar y bwihvn
ymddangos yo yr "Ec o ' ) 0
ddiweddar.) Diolch i chi I\\r Jones,
ond gallaf eich sicrhau na fu i rni
dderbyn yr un nodyn 0 ddawn fv
hen, hen daid. and enw, neu ffug
enw da at dy i gcrddor ynte - 'l'y
Handel'l

i'r 9yfeifyddes fedrus, Miss Lowr;
Prys Roberts gan Mrs Vera Jones,
M.Sc., Mesllionen.
Trefnwyd gwledd arbennig 0

fwydydd Cymreig gan aelodau'r
gangen ar gyfer y noson
Cynhellr y cyfarfod nesaf ar Ebrill

15.
YR URDD - Dydd Sadwrn, Mawrth 7
bu'r plant yn cymryd rhan yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail.

Buont yn cystadlu mewn amryw 0
gystadleuthau megis partion canu,
cor a chydadrodd ynghyd a
ehystadlaethau unigol

Hyfforddwyd y plant gan Miss
Lowri Prys Roberts, Mrs Heulwen
Evans a Mrs Ifanwy Jones.
Yn y gvstadleuaeth i adrannau

MERCHED Y WAWR - Nos Fercher,
Mawrth 18 dathlodd y gangen leol
Wyl ein Nawddsant yn y Ganolfan
Gymdeithasol

Ein gwesteion eleni oedd Parti
Blodau'r Grug 0 Lanrug, 0 dan
arwelnlad Mrs Lovatt, a chafwyd
gwledd 0 ganu, adrodd ac actio gan y
grwp amryddawn hwn, a
rhyfeddwyd at eu medr. Peth
calonogol yw gweld cymaint 0
ferched ifainc wedi ffurfio parti fel
hyn, gyda'u dewis 0 ddarnau
chwaethus, clasurol.

Cyflwynwyd y parti gan Lywydd y
Gansen, Miss Mat Pritchard, B.A.,
Rhosbodrual, a diolehwyd iddynt, ae

CWM-Y-GLO

Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

SARA FFRESA THEISENNAU BLASUS

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

Ie yn WIT. Slcddfod hynod ocdd hone

Os cafodd Charlie godwm
Os ydy 'drwyn o'n goch,

A dim ond "draw" yn Wembli
A gadd y ervsau eoch;

Na hidiwn, - yma heno
Fe orfoleddwn ni

Yn 'Steddfod Glannau Merswy
Wrth dV gadeirio di.

Mae'r Prins 0' Wales yn hapus
Os Vdio braidd yn "shei"

'Ral gweled 'sgwyddau noethion
Ei gariad Lady Dj;

Ond vma ar Lannau Merswy
Fe ganwn ni yn iach

Nid Charles, - ond Gruffydd, heno
Yw t'wvsog Cvmru fach.

Aeth hogia Lerpwl pnawn 'ma
IWembli ar eu hynt

Igeisio cwpan arian
Am gicio pel 0 wynt,

Ond daethost ti i Lerpwl
Drwy'r twnnel dan y don,

Am iti gipio cadair
Y Steddfod hynod hon.

Dyma gyfarchiad a gafodd y llenor
buddugol, 1\1r john Griffith Jones 0
Abergele.

Hen wr od vng ngwlad Iran, - a hir
flew

Ei farf laes vn hongian.
Un a'i geg fawr yn gogan
Yn "Nero" pinc hanner pan.

YR AYATOLLAH

mls.
'Rocdd amryw 0 Saeson yn

yddiddori yn y gweithgareddau gan
gynnwys rhai 0 Aelodau Seneddol y
ddinas, ae fe drefnwyd gwas3naeth
cyfieithu ar eu eyfer. Hefyd 'roedd
Arddangosfa Gelf a Chrefft yr
Eisteddfod yn werth i'w gweld, a
phleser personol i mi oedd g\veld
gwaith rhai 0 blant Ysgol Rhiwlas yn
eael ei arddangos yno.

Un 0 fro'r Eco oedd Llywydd
cyfarfod yr hwyr sef llawfeddyg o'r
Waunfawr - lv\r Edgar Parry.

Testun yr cnglyn digri oedd 'Yr
Ayatollah'. EngJynwr profiadol- sef
y Parch Roger jones, Llanengan,
Llyn oedd y buddugol.

gystadlu.
Fe ddcrbyniais i bcntwr h~laeth 0

gyfasoddiadau llenyddol yr Wyl tua
mis ~nghvnt , ac roedd safon
cystdleuaeth y gadair yn uehel iawn.
Cynigiwyd y gadair am dair ysgrif,
neu dair stori fer, neu am ddrama
fydryddol, ac fe ymgeisiodd 14eg.
Cyhoeddir cyfansoddiadau
buddugol yr Eisteddfod hon, ac
roeddynt ar werth vn syth ar 01
seremoni'r cadeirio.

Yn YSlOUy dydd cefais sawl sgwrs
ddifyr ag amryw 0 Gyrnry Bro'r Eco
sy' wedi ymgartrefu ar Lannau
!\1erswy, a sydd yn weithgar yno
ynglyn a'r 'Pethe', Amryw ohonynt
yn fawr eu clod i'r Eco, ac yn tystio i'r
mwynhad a gam o'i dderbyn bob

•

o SIAMBR SELWYN
oyno Sadwrn Mawrth 14 roedd tim pel-droed Lerpwl yn
brwydro am y c~an, yn erbyn wwest Ham United ar f~es We~bli:
Ychydig iawn 0 Gymry Glannau Merswy a. aeth 1 LundatD.l
gefnogi'r tim dybiwn i oherwydd ar yr un diwrnod fe gynhelid
Eisteddfod Gadeiriol Glannau Merswy, yn Neuadd Stanley, Coleg
y Brifysgol.

'Sieddfod sy'n ryfu 0 flwyddyn i flwyddyn yw hon, a chafwyd
cystadlu brwd drwy'r dydd. 'Roedd Neuadd y Brifysgol yn orlawn, ~
nifer 0 eisreddfodwyr 0 Gymru \vedi reirhio i Lannau Mcr~wy 1
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Caiff
Hysbysebwyr preifat

ddefnyddio'r
Eco am ddim.

Eisiau Gwerthu
eich Car, eich Tv,

eich Teledu?

CROESOADREF - i Mrs N. Roberts,
Glanrafon sydd wedi bod am gyfnod
yn Ysbyty Gobowen yn cael triniaeth.
FFARWELIO- Chwith yw ffarwelio a
theulu arall o'r Nant sydd yn symud i
fyw I Lanberis, ar yr un prvd
dymunwn bob hapusrwydd i Mr a
Mrs C. Lovell yn eu cartref newydd.
CROESO - i Mr a Mrs Stanley
Williams, a'u mab bychan sydd wedi
dod i fyw i 4 Bro Glyder. Mae Mrs
Williamsyn hanu 0 deulu CaeGwyn a
Ceunant.
YSBYTY - Dymunir adferiad buan i
Mr John Morgan. Gwastadnant svdd
ar hyn 0 bryd yn Ysbyty Bryn Seiont.
MARW - Yn ystod y mrs bu farw Miss
Margaret Roberts, 4 Glanrafon ar 61
gwaeledd hir yn Ysbyty Bryn Seiont
Cydymdeimlir a'i dwy chwaer a'r
teulu i gyd yn eu profedigaeth.

Hefyd bu tarw Mrs Margretta
Tudur Roberts, Edern Roedd Mrs
Roberts yn enedigol o'r Nant yn ferch
i'r diwedda r Mr a Mrs Evans,
Cwmwrach. Cydymdeimlir a'r leuJu
yn eu hiraeth.
LLWYDDIANT - Llongyfarchiadau I
Helen Mai, Ty Isat ar ddod yn ail am
ganu yn Eisteddfod Gylch yr Urdd
Pob hwyl eto Helen yn Eisteddfod y
Sir
DIOLCH- Dymuna Mr a Mrs C Lovell
ddiolch am y cardiau a'r dymuniadau
a dderbyniwyd ar yr achlysur 0
symud i'w cartref newydd.

NANT PERIS

C
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ff6n: Ceematfon 3674
PEN CIGYDD Y FROI..Yr wyn litol mwyaf

bI .
Sel.ig CI.t f, cigoldd

i'w bwyU
Archebion arlV'"

y rt.ewglst
MYNNWCH Y GORAU
A OEWCH ATOM Nil

Manylion ac ali:
Y Pelltlaelh,

PLas Ran y Bwlch,
Maentu.1rog,

Blaellau Ffesli1liog
(Maenlwrog 324)

amser.

golau i ffwrdd. Dychmygwch am
eiliad fod Rigel wedi ffrwydro
heno yn y flwyddyn 1981. Mae'r
seren mor bell i ffwrdd, ni fydd
'Ilun' y ffrwydriad yn cyrraedd
ein llygaid ni ar y ddaear am 9000
fl yn yd doe d d , h. y . tao y
flwyddyn 2881, felly mae'n
bosibl i ni edrych ar y seren Rigel
fel seren 'iach', yn dal mewn
bodolaeth a hithau, mewn
gwirionedd, wedi chwythu ifyny
ac wedi diflannu. Bydd rhaid
disgwyl 9000 flynyddoedd cyn y
gwelwn y diflannu', yn digwydd!

Mae ein cyfundrefn ser ni yn
mesur 100,000 0 flynyddoedd
golau o'r naill ochr i'r Ilall, ac
mae'n haul ni wedi'i leoli tua

2S,000 0 flynyddoedd golau o'r
canol- seren ddibwys iawn wrth
ochr rhai o'r cewri yn y
gyfundrefn. O'n lleoliad ninnau
ar gyrrau'r gyfundrefn 'rydym yn
gweld rniliynau 0 ser wrth edrych
i gyfeiriad canol y gyfundrefn, a
dyma beth sydd yn gyfrifol am
greu'r effaith a elwir yn 'Llwybr
Llaethog' .

Rhag ofn eich bod 0 dan yr
argraff mai ein cyfundref - ser
ninnau yw'r unig un, mae'n well i
chwi sylweddoli fod telesgop
Mynydd Paloma yng
Nghaliffornia y n dangos
1,000,000,000 cyfundrefn ser
('galaxies')!

CYRSIAU PLAS TAN
Y BWLCH
Mai 1-4

ADAR ERYRI
Rhif y cwrs - 810501

£35.70

ARCHEOLEG
DIWYDIANNOL
Rh.if y ewes - 810502

£35.70

Yn fynych, wrth gyfeirio cin sylw at Y
Cbwareli son am v cvmeriadau a'r• •

diwylliant yn hen chwarelwr 'j
gwnawn. Yn y cwrs yma rhoir y
pwyslais bron yn gyfan gwbl ar
bensaerniaeth a rnecanyddiaeth }
chwareli. Awn allan ar y safle a
sylwi'n fanwl odiaeth ar yr 0110na
mesur a chofnodi yr hyn 011sydd i'w
weld. Wrtb wneud hyn daw haen ar
01 haen 0 wybodaeth i'r golwg na
fedrir ei gael wrth ddarllen llyfrau ac
astudio dogfennau. Cav."n ,veld
ar\vyddocad gwaith yr archeolcg)'dd
yn y ch"Jareli ac fel y mae'n
ychwanegu at wailh yr hanesydd.
Cymerir un chwarel fel enghraifft

a threulir yr holl amser yn cofnodi a
mesur olion y chwarcl honno ac
wedyn trin a thraCod yr hyn a
ddarganfyddwyd.

Y cbwarel a ddewiswyd y\v'r Graig
Ddu, Blaenau Ffestiniog a'r gobaith
'iW y bydd y gwaIth a gyflawnid ar y
cwrs bwn yn dod }n ran 0
g)'boeddiad ar y chwarel bon mewn t--~~~~~~~~~~~~

BETWS GARMON
ATOOIAO

PEN-BLWYOD - Llongyfarchiadau i
Mr W.R. Griffith, CaeauGwynion ar ei
ben-blwydd yn 80 oed ar Chwefror
23.
GENI - Ganwyd mab, Huw Arwel, i
Eirian (Ty'n Weirglodd gynt) ae Idris,
Garreg Wen, Talwrn.
Llongyfarchiadau iddynt ae i Naln a
Taid, Mr a Mrs Gwynfor Williams,
Ty'n Weiglodd, ae i Hen Daid a Nain,
Mr a Mrs W.R. Griffith, Caeau
Gwynion.
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A THREFNWYR ANGLADDAU

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'l FAB

Wrth gwrs, mae'r planedau yn
nes 0 lawer atom. Y n wir, mae ein
daear ni yn un 0 deulu'r
planedau. Mae symudiadau'r
planedau ar draws )' ffurfafen yo
amlwg iawn yn erbyn cyfandir y
ser i unryw un sydd yn edrych
arnynt yn ofalus am dair neu
bed air noson ar y tro.

Fel )T gwyddoch, mae'r byd,
wrth fynd 0 arngylch yr haul
mewn orbid, yn troelli yr un pryd
ar ei echel. Ym mhen gogleddol y
ddaear mae'r echel, y ng
nghyffiniau Pegwn y Gogledd, ac
os ewch chi a llinell ddychmygol
o bwynt yr echel ar)' ddaeui ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
fyny i'r nefoedd fe ddewch yn y
pen draw i'r Pegwn Gogleddol
Seryddol- pwynt sydd yn cael ei
farcio yn y nefoedd gan y seren
ddisglair 'Polaris' - sef Seren y
Gogledd, neu Seren y Pegwn.
Oherwydd hyn mae'r seren hon
yn ymddangos fel perain
llonydd, ira mae'r cyrff nefol
eraill fel yr haul, y lleuad a'r
planedau yn ymddangos fel eu
bod nhw'n cylchdroi o 'i
hamgylch unwaith mewn 24 awr.

Fel ). gwelsom o'r blaen, seren
yw cin haul ni, ac mae'r ser a
welwn wrth edrych i fyny )·0 y
nos igyd yn heuliau; rhai yn fW)I
na'n haul ni , a rhai yn llai. Yn ein
cyfundref ser ni (ein 'Galaxy')
mae tua 100,000,000,000 0
heuliau. Mae rhai o'r rhain yn
anferth. Cy m e r w c h , er
enghraifft, y seren Rigel yng
nghYlser Orion, yr Heliwr.
Dyma seren sydd yn disgleirio
gyda 50,000 gwaith y goleuni a'r
ynni sydd gan ein haul ni. Hefyd
mae Rigel 0 gwmpas 900 0
flynyddoedd golau i ffwrdd,
felly, y seren a \velwn ni heno
yw'r seren fel ag yr oedd hi 900 0
flynyddoedd yn 61, tua'r
flwyddyn 1080. Fe welwch, felly,
o hyn fod yna bosibilrwydd
weithiau i ni edrych ar seren sy'
ddim yna; - seren a chwythodd i
fyny mewn ffrwydriad 0 nwyon,
ond sydd yn dal mewn
'bodolaeth' i'n llygaid ninnau. I
fynd yn 01 am eiliad at y seren
Rigel, sydd yn 9000 flynyddoedd

Yn ein nodiadau cyn y Nadolig
gwelsom fod seryddwyr yn
galw'r pellter o'r haul i'r ddaear
(sef 93,000,000 milltir) yn 'Uned
Seryddol'. Ond unwaith yr ewch
chwi'r tu hwnt i'n Cyfundrefn
Haul gwelwch yn syth fod y
'filltir' a'r tuned seryddol' yn
unedau rhy fach i fod yn add as
i'w defnyddio. Mae'n amhosibl
bron ini amgyffred y ffaith, ond
mae'r seren agosaf ini (ar wahan
i'r haul) tua 25,000,000,000,000
o filltiroedd i ffwrdd. Wrth
ddelio a phellteroedd fel hyn
rhaid i ni ddefnyddio uned
newydd 0 ryw fath - sef y
'flwyddyn-olau'. Mae golau yn
teithio 186,000 0 ffilltiroedd
mewn eiliad. Mewn blwyddyn,
felly mae'n trafaelio
5,880,000,000,000 milltir (h.y.
yn agos i chwe miliwn 0
f iIIIiroe d d) , a d yma
'Iinyn-rncsur' y seryddwr - y
flwyddyn olau, neu'r pellter mae
golau yn teithio mew n
blwyddyn. Gan ddefnyddio'r
uned ncwydd, felly, rnae'r seren
agosaf ychyd ig dros 4 0
flynyddoedd golau iffwrdd, sydd
)'n haws 0 lawer i'w amgyffred na
25,000,000,000,000 0

ffillriroedd!
Mae'r ffaith fod y ser mor bell i

ffwrdd yn golygu eu bod yn
yrnddangos i ninnau fel pethau
llonydd yn y nefoedd. Yn wir,
'roedd y cytser, (neu grwpiau 0
ser) a welwn ni yn yr awyr yn )'
nos, yn ffurfio'r un paLrymau yn
adeg y Rhufeiniaid, neu hyd yn
oed mor bell yn 61 a'r adeg y
codwyd y pyramidiau yn )'r Aifft.
Mae hyn yn esbonio'r syniad
oedd gan ein c)'ndeidiau o'r ser
fel pethau sef}'dlog.

Fel y gwyddoch, mae'n debyg,
gwelodd yr hen bobl bob math 0
siapiau 0 greaduriaid, pobl a
duwiau yn y ser, a rhannwyd y
ser i fyny'n grwpiau, neu gytser)
pob un efo enw arbennig e.e. yr
arth, y IIew, )' sarff ac yn y blaen,
ond )'n wir mae angen cryn dipyn
o ddychymyg i weld unrhyw
gYsyllliad rhwng )'r enwau a siap
y cytser a \velir yn yr awyr.

"LIO'R SER

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

•
•

} 'r eidLioch .)'11 I{vw;r,
.)Cephel1 JOlles, t1an \'(fililarlis
Guienan Roberti, 1\'er:vsOtoen
(1'}zerapyddiorl LlefeT)'dd Uwch)

Bodwrdda.
LOll Ddtwi,
Caer1larfOtl.

ArztlW.}'/ Ddarllenuiyr,
Hoffem ddtolcb 0 galon i

bauib sydd uiedi cefnogi ein hapi!
a1'11dega11au a llyfrau darl/ert i
blalze. iWaerz[ i g)'d wed L bod )'11
IzYllOd 0 dderb')'llio/ uc _\'1Z cael eu
def,zyddio'1'l barhaus.

DiolchJ!nfawriav.'r1 i cJlig)!d.

GAIR 0 DDIOI ..CH

•

blynyddoedd. Un 0 Benygroes yw
Mrs Parry a ehyn priodi bu'n gwelthio
yn y Swyddfa GyflogaeLh ym
Mhenygroes am 7 mlynedd Mae
diddordeb mawr gan y ddau mewn
canu.

Mae ganddynt un ferch, Sandra
sydd wedi priodi ae yn byw ym
Mhorthmadog ac wyres ac wyr sef
Bethan a Kevin.

LLONGYFARCHIADAU - I Mr a Mrs
Robert Lewis Parry, 4 Eilian Terrace
ar ddathlu eu priodas Bur. Priodwyd
nhw yng nghapel Ebeneser,
Caernarfon ar Fawrth 25, 1931.

Brodor o'r Waunfawr yw Mr Parry a
bu ganddo fusnes 910 yn yr ardal am
40 mlynedd hyd ei ymddeollad yn
1966. Bu hefyd yn arweinvdd y ga~
yng nghapel Croesywaun am rat

--

Hen Blimson'
YR URDD - Bu'r mis diwethaf yn un
prysur iawn i aelodau'r Urdd Ar
Chwefror 25 daeth Mr Elfed Roberts,
y trefnydd, i'r adran i ddangos ffilrn
'Yr Urdd', pryd y cafodd rai o'r plant
hynaf weld beth sydd yn eu haros yn
LJangrannog yr haf yma Wedyn, ar
Fawrth 4 cafwyd noson 0 hwyl yng
ngofal Norman Williams, Llldiart
Wen. Bu'n son wrth y plant am Ddewi
Sant ac yna trefnodd ychydig 0, ,
gemau iddynt tra roedd aelodau 0 r
pwyllgor yn paratoi crempogau ~r
Fawrth 11 aeth y plant mewn bws I r
pwll nofio yn Llangefni a chael chips
yno cyn cychwyn am adref.

Prif ddigwyddiad y mis oedd
Eisteddfod gylch. Roedd gan yr adran
ddau gor adrodd, dau barti recorders
a dau bani canu, dau aelod yn
cystadlu ar ganu'r piano ae un yn
adrodd. Cafodd un o'r partion canu
drydydd, eafodd Iwan Ellis drydydd
ar ganu'r piano ae fe gafodd Nan Wyn
gyntaf ar adrodd. Llongyfarchiadau
iddynt i gyd, a phob hwyl i Nan yn y
Steddfod Sir.
YSGOL FEITHRIN - Cafwyd noson 0
hwyl yng Ngwesty Gwynedd,
Llanberis i ddathlu Gwyl Ddewi, gyda
rhai 0 Barti Eryri yno i'n dtdclori.
Trefnwyd y noson gan Mrs Heulwen
Jones, Cyrnant Lodge. Diolchwn iddi.

Enillwyr y raffl. 1 Iwan Cadwaladr,
Rhlanfa, Tal Linabus, Bontnewydd. 2.
Mrs Laura Williams, Tros y Gors,
Waunfawr. 4. Elin Gwilym, Lhdiart
Wen, Waunfawr. 5. A.W. Roberts,
Llys Helen, Waunfawr. 6 Emrys
Hughes, Treflan Isaf, Waunfawr. 7.
lwan Roberts, Caethathro. 8 Bet
Hughes, Treflan Isaf, Waunfawr.
CLWB GWYRFAI - Ar bnawn lau
Mawrth 5 cafodd aelodau'r clwb
wahoddiad gan y prifathro, Mr Leslie
Jones, i'rysgol i ddathlu Gwyl Ddewi,
cafwyd cyngerdd gan y plant, ae yr
oeddynt wrth eu bodd yn cymryd
rhan mewn gwahanol
weithgareddau ac yna cael eistedd
wrth y byrddau i gael pryd 0 fwyd Llun rhai 0 aefodau cyntaf Clwb Gwyrfai yn mwynhau eu h.unaln yn~
blasus Diolchodd Mrs Idris Jones i'r Nghricieth Nid oes Ifawer ohonynt yn fyw heddiw. Beth oedd dvddied y dsith,
prifathro a'r plant, a chafwyd ga,r Beth am hanes rbet o'r bobl yn y llun?
hefydarranrheolwyryrysgolganMr ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dafydd Iwan, a'r Ficer, y Parch Trefo~
Jones, yn diolch ar ran y clwb I
ferched y gegin am ofalu fod pawb yn
cael drqon 0 fwyd. Mwynhawyd
pnawn difyr iawn. Yn y cyfariod
nesaf, Mawrth 26, bydd Shan Ahys
Jones yn ein difyrru.
BEDYDDIO - Pnawn Sui, Mawrth 15
mewn gwasanaeth yng Nghapel
Pend ref (A) Caernarfon, bedyddiwyd
Karen, merch fach Susan Hughes
(Dawson) gan y Parch Owen Lloyd,
Brynrodyn.
CYDYMDEIMLWN - a Mrs M.
Williams, Bryn Hyfryd ar golH ei
chwaer a oedd yn byw ym Mhwllheli,
a hefyd a Miss K. Roberts, Tref Ellian,
ar golli ei brawd, Ellis, a oedd yn byw
yn Chwilog. Cydymdeimlwn hefyd a
Lheulu'r ddiweddar Mrs Blodwen
Pierce, a gwraig a theulu'r diweddar
Mr Huw Morris Thomas.
ADREF O'R YSBYTY - Croeso adref i
Mrs Griffiths, Bronallt, Mrs Hughes,
Tref Eilian a Mrs Barbara Griffith, Tref
Eilian.
LLONGYFARCHIADAU - i Elizabeth
Owen, 18 Tref Ellian ar Iwyddo hefo'i
phrawf gyrru, ae i Dr a Mrs Miles, Tre
Feddyg, ar fod yn nain a thaid
unwaith eto Ganwyd merch fach,
Anna, i Lisabeth a ChriS yng
Nghaerdydd, chwaer i Liza.
SYMUD TV - Dymuniadau gorau i
Raymond, Ann a Ffion Edwards yn eu
cartref newydd ger Bryn Gwylan.

CANOLFAN WAUNFAWR - Aeth y
cyngerdd agoriadol i gyehwyn y~
ymgyrch i sicrhau Canolfan 1
Waunfawr rhagddi'n hwylus, a
gwnaed elw sylweddol 0 £150.

Er gwaethaf gwaeledd Trebor
Edwards, Ilwyddwyd i gael tenor
enwog arall yn ei Ie, - Dafydd
Edwards 0 Fethania, Llannon, ger
Aberystwyth, a phleserwyd pawb
gan safon a graen arbennig el ganu.

Gwych hefyd oedd cyfraniad Cor
Plant yr Ysgol, Alma Jones, Deiruol
Hues a'r ddeuawd 0 FOn, - Margaret
a Glenys.

Yn eu pwyllgor nesaf bydd y
pwyllgor codi arian, a'r pwyllgor
adeiladu yn ymuno i baratoi eamau
nesa'rymgyrch yn ofalus. Cynhyrchir
taflen atyniadol yn esbonio holl
gynllun y Ganolfan, a gofynnir I bawb
ddal eu cyfraniadau yn 01 tan y cant
ymweliad gan gasglyddion y
pwyllgor. Dymuna'r pwyllgor
ddiolch yn gynnes i bawb am eu
cefnogaeth cyn belled,
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfa rfod nos tau, Chwefror 26, 0 dan
Iywyddiaeth Mrs Rhian Ellis, pryd
dangoswyd ffilmiau o'r Arftt gan Mrs
Mary Vaughan Jones. Talwyd y
diolchiadau gan Mrs Mary Austen
Jones. Enillwyd gwobr y mrs gan Mrs
Roberts, Bod ldris, - fe'i rhoddwyd
gan Mrs Bet Hughes. Yn gofalu am y
te roedd Mrs Jones, Bryn Derwen,
Mrs Slaven a Mrs Jones, Rhos Lan
Ar Ebrill 9 mae'r gangen yn

ymweld a changen Caernarfon 0
Ferched y Wawr. Fe drefnir bws ar
gyfer y noson, i adael y Post am 6.30
o'r gloch. Enwau os gwelwch yn dda,
i Mrs Rhian Ellis, Glyn Awel.

Bydd y cyfarfod nesaf nos lau,
Ebrill 30 I'W chynnal yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30 o'r gloch. Fe fydd Dr
H.L. Roberts vn ymweld ani.
YSGOL WAUNFAWR - Dathlwyd
Gwyl Ddewi yn yr ysgol trwy
Wasanaeth Arbennig a Chyngerdd.
Gwahoddwyd y rhieni i'r ysgol
brynhawn Mercher, Mawrth 4, i
ymuno a'r plant yn y dathlu
Cymerwyd rhan gan bob dosbarth yn
yr ysgol mewn canu. adrodd, actio,
offerynnau a dawnsio. Pnawn lau,
gwahoddwyd Clwb Gwyriai i'r ysgol,
ac ar 01 rhoddi cyngerdd iddynt,
eisteddodd oddeutu deuqarn o'r
aeJodau i de bias us wedi ei baratoi
gan Staff y Gegin. Rhleni plant Safon
IV oedd yn gyfrifol am roddi'r bwyd.

Nos Wener, 13eg, cymerodd Cor
Plant yr Ysgol, 0 dan arweiniad Mrs E
Eames, ran yn y Cyngerdd a
drefnwyd i godi arian tuag at Neuadd
newydd yn y pentref.

SEFYDLIP·D Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfariod mls Mawrth o'r
Sefydliad yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Mawrth 5.

Dymunodd Mrs CA. Jones, y
lIywydd, adferiad buan i Mrs Buddug
Rowlands, Mrs Southworth a Mrs M.
Griffith

Cafwyd adroddiad o'i hymweliad
a'r 'Scene 80' a gynhaliwyd yn
Stratford 0 Avon gan Mrs Katie
Jones. Cafwyd sgwrs ddiddorol gan
Mr a Mrs Wynn Jones ar eu
hymweliad a British Columbia yng
Nghanada yn ddiweddar. Diolchodd
Mrs Morgan Jones Iddynt. I ddathlu
GWyI Ddewi cafwyd pryd 0 fwyd wedi
ei ddarparu gan yr aelodau.
Rhoddodd Mrs Katie Wynn Jones y
blodau arfwrdd y lIywydd ac enillodd
Mrs Missen y raffl.
Cynhelrr y cyfarfod nesaf yn

Neuadd yr Eglwys nos lau Ebrill 2 . y
gwr gwadd fydd Mr John Hughes 0
Gaernarfon yn rhoi sgwrs ar 'Straeon
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Padarn gyda'r Canon Alun Jones yn
gwasanaethu, a MIss Marcia Thomas
wrth yr organ, pnodwyd Eleri Wyn
Parry, merch hynaf Mr a Mrs
Cledwyn Parry, Min y Don, a Robert
John Lewis, Cyncoed, Caerdydd. Y
forwyn briodas oedd Valerie Ann
Parry, yn cael el chynorthwyo gan
Ceri Lyn Jones, a'r gwas pnodas
oedd Stephen Lewis. Darparwyd yr
arlwy yng Ngwesty Bron Ery, i.
Dygwyd Mrs Parry, mam Elen, 0
Ysbyty Mon ac Arlon i'r gwasaneeth
priodas yn Eglwys Sant Padarn, ac
yna dychwelyd i'r ysbyty.

Dilys Warren - Yn Eglwys
Jerusalem gyda'r Parch Hugh John
Hughes yn gwasanaethu, a Mr Bob
Lloyd wrth yr organ priodwyd Dilvs
Warren, Stryd Warden a James W.
Simpson. Y forwyn briodas oedd
Eurwen Parry, Stryd yr Wyddfa a'r
gwas oedd J. Simpson. Trefnwyd y
wledd briodasol yng Ngwesty Gallt y
Glyn.
POBOL LWCUS - Ond tydi hi'n braf ar
rai pobol deudwch - yn cael gwyliau
ym mhoethder Florida - ira rydym ni
yma gartref yn rhynnu rhwng yr eira
a'r glaw Y bobol Iweus ydi Evan
Wilson a i brtod Alice. Maent wedi
mwynhau tua tair wyth nos yn
ymweld a chefndryd yn Florida.
Gobeithio eu bod wedi cael amser
difyr iawn - byddwn yn siwr 0 gael yr
hanes i gyd wadi iddvnt ddychwelyd
adre.
DA1HLU GWYL DEWI SANT - Yng
Ngwesty'r Fictoria bu dros gant 0
aelodau c1wb yr Henoed yn datntu'r
Wyl Trefnwyd cinio blasus iawn
iddvnt a mwynhawyd yr arlwy gan
bawb. Diolchgar lawn yw'r pwyllgor i
reolwr y gwesty - Mr Sutherland, am
ofalu mor drylwyr fel hvn bob
blwyddyn am gysur a mwynhad vr
henoed. Hefyd estynnir diolch i'r
merched tfanc heini fu'n gweini ar y
byrddau, am roddi eu gwasanaeth
mor ddymunol a ehartrefol

Estynnwyd croeso i'r her. aelodau
air aelodau newydd gan Lywydd y
Pwyllgor Meira Bryn Hughes.
Cyfeiriodd at y rhai a ymadawodd a ni
yn ystod y flwyddyn a
chydymdeimlwyd a'r teuluoedd yn
eu galar. Afiechyd a gwdwodd rhai
aeloda u ga rtref, 0 nd pleserus
ydoedd gweld sa ith 0 Gartref
Pengwaith yn bresennol.

Wedi'r cinio trefnwyd adloniant
dan arwein:ad y Parch Marcus
Robinson Cafwyd pleser mawr drwy
wrando ar dri chwpwl yn cymryd
rhan nlewn rhagten 'Sion a Sian' dan
Iywyddiaeth y Parch Marcus
Robinson a Miss Ann Jones yn ei
gynorthwyo Y par cyntaf oedd Mr a
Mrs Griffith Owen, Maes Padarn. ail
Mr a Mrs Norman Jones, Stryd Capel
Coch, 3ydd Mr a Mrs Ifor Evans, Maes
Padarn. Bu cyngerdd yn dilyn gyda'r
Parchedig yn profi ei hun yn
unawdydd penigamp, gyda
chanmoliaeth uchel Daeth Mrs Carys
Jones a pharti 0 blanto Ysgol Llanrug
i ddiddori'r pensiynwyr - Rhian
Owen, Sian Gibson, lola Llywelyn,
Nia Jones, Bethan Jones, Lyn Jones,
Olwen Meredydd Jones a Gwyn
Meirion Roberts

Estynnir diolch i bawb am eu
cyfraniad i'r cyfeillion fu'n cludo y
penslynwyr yn 61a blaen o'u cartrefi,
i Mr Eric Morris am gludo'r plant o'r
ysgol, y cyfan yn ddi-dill, ac i
ysgrifenyddes y clwb, Miss Ann
Jones am drefnu popeth ar gyfer y
diwrnod a fu mor IIwyddiannus a
threfnus.
CYDYMDEIMlAD- Dwfn iawn yw ein
cydymdeimlad a'r ardalwyr hynny a
gyfarlu a phrofedigaethau mawr
iawn i rai annwyl iddynt a oedd yn
trigo allano'r arda!.

CLl'f'B IEUE~\lC7/1) IJLA.\'BERIS
Aclodau o'r Clwb Ctld, pw)'sau ar J'111ur/e, cor!!, s_\del j'll cjfarjod bub 1IOSLun yll .\'t:uadd _yr
Eglw.....s 0 dall ofalaeth J\.lrColin Hughes. i~laecr(}csoI unrh)'w un s_vdda diddordeb Y'lIUlICI.
Rhes Ge/n: (Chwilh ,', dde), .~1r Col,,, Hughes. 1010 l::vu"s, John lfor Jones, Joh"
Gt:-,'lIl!dd Jones ar £,"r PtlTr)',
Rht:s Flaen. chwith I'r ddt. 1 revor A JOtlt:s ac lwan Evans
(Rhagor 0 newyddlon Llanberis ar dudalen 19) (Llull' John G. l~rilliatns)

LLONGYFARCHIADAU - Ar 61
gwasanaethu'r Cyngor ers 1974,
penodwyd y Cynghorydd Francis
Jones yn Is-Iywydd Pwyllgor Arfon.
Mae'n cynrychioli'r ardal ar y Cyngor
Sir hefyd ac ar ddiwedd y flwyddyn
ddiwethaf derbyniwyd ef yn Ustus
Heddwch.

Pob IIwyddiant iddo ymhob adran
o'i waith yw dymuniad yr ardalwyr
iddo.
CLWB Y MAMAU - Yng Ngwesty
Bron Eryri ar ddechrau'r mis
mwynhawyd gwledd ardderchog
gan aelodau Clwb y Mamau, wedi'r
wledd bu dawnsio a chafwyd noson
ddifyr iawn gan yr 011 o'r aelodau
TiM JUDO CYMRU - Wythnos yn 61
bu Adrian, mab hynaf Mr a Mrs
Dennis Williams, Stryd Fawr yng
Nghaerdydd yn dilyn profion gyda
Judo.

Bu'n IIwyddiannus ymhob un o'r
profion ae enfllodd Ie yn y tim dan 18
oed sydd Igynryehioli Cymru. Bydd y
tim yn cystadlu yn yr Alban ymhen
ychydig wythnosau, ac yna yn
ddiweddarach yn y Crystal Palace,
Llundain.

Ychydig 0 wythnosau yn 61 bu
Adrian yn cystadlu yn llangefni yn
adran yr oedolion a daeth yn ail ym
mhencampwnaeth Gwynedd

Llongyfarchiadau calonnog iawn i
Adrian - mae'n amlwg fod dyfodol
gwych iddo ym rnvd Judo,

Tecwyn Hughes - Ar 61 wythnosau
lawer 0 salwch blin, bu farw mam
Tecwyn Hughes, Stryd Yankee yn ei
chartref yn Rhiwlas ar 61salwch blin
am amser maith. Roedd wedi dioddef
yn dawel a di-rwgnach.

Mrs Pughe - Cafodd Mrs Pughe,
Stryd Siarlot y newyddion
brawychus am farw el mab yng
nghyfraith, (gwr Eurwen) mewn
damwain gyda beic modur. Roedd
Eurwen a'i gwr yn byw yn
Llanfrothen, ei gwr yn swyddog yng
Ngorsaf Trawsfynydd a hithau yn
athrawes cerddoriaeth yn Ffestiniog

Megan a Beti - Bu'r ddwy chwaer
Megan a Beti dan brvder meddwl a
digalondid ers rhai wythnosau
oherwydd salwch eu brawd Tom
Griffiths 0 Lanrug Yn yr ysbyty ym
Mangor er brwydro yn galed, bu farw
Tom, a thrwm iawn yw'r groes i'w
chario gan ei briod ifanc, ei fam, el
frawd a'i chwiorydd, Megan a Beti.
Caffed iddynt dderbyn nerth newydd
a chryfder newydd.
PRIODAS ARIAN - Yn ystod y mis
dathlodd Selyf a Delyth Hughes, Tan
y Dderwen eu priodas arian.
Derbvniasant lawer 0 gyfachion gan
lu 0 gyfeUlion - ae estynnir
Ilonqvfarcnladau yr ardalwyr iddynt.
DYWEDD'iAD Estynnir
Iiongyfarchiadau calonnoq iawn i Ian
Pritchard Jones, Minffordd a Valerie
Wyn Jones, 22 Cremlyn, Bethel ar eu
dvweddrad.

LLONGYFARCHIADAU - i "Terry" a
Jane Whitaker, 43 Newton Street, ar
enediqaeth merch, Ffeuer Hafren,
chwaer iHeledd D6n ac Aeddan Math
a dyrysbwnc aralt i 'Scruffy', eu ci
bach nhw.
YSGOL DOLBADARN - Esiteddfod
Cylch Eryri - Bu i Adran yr Ysgol
wneud yn eithriadol 0 dda yn yr
Eisteddfod yn Llanrug ar ddydd
Sadwrn, Mawrth 7. Dyma'r
canlyniadau: Unawd Cerdd Oant dan
9 oed. 3ydd Hannah Rudkin; Unawd
dan 12 oed: Zil, Lisa Jane Rudkin,
3ydd Jane Parry. Unawd Cerdd Oant
dan 12 laf, Alison Edwards; 2il,
Helen Mai Pritchard. Parti Unsain dan
12: 1af, Ysgol Dolbadarn Parti Cerdd
Dant dan 12 1af Ysgol Dolbadarn.
Cor Adran: 1af Ysgol Dolbadarn

Llonqvfarchiadau i'r plant ac hefyd
i Mrs Eirlys Pierce (athrawes) a fu'n
eu dysgu. Pob IIwyddiant a fo iddynt
yn Eisteddfod y Sir ym Mangor, ar
Fawrth 28.
Y TiM PEL-DROED - Ar ddydd

Mawr ih , Mawrth 3 aeth Tim
Pel-droed yr Ysgol I chwarae mewn
Twrnament ym Mhorthmadog.
Daeth y tim yn drydydd allan 0
ddeuddeg 0 dimau
Llongyfarchiadau i'r bechgyn a Mr
Iwan Roberts, eu hyfforddwr

Cynhelir Noson Goffi a Chyngerdd
gan Adran y Babanod. yn yr Ysgol, ar
nos Fercher a nos lau, Mawrth 25 a 26
am 6 30 Bydd yr elw yn mynd tuag
at gronfa leol ymgyrch ymchwil i
glefyd yr iau.

Yr Ymgyrch Lyfrau - Dechreuwyd
ar werthu lIyfrau Cymraeg eleni eto,
ac y mae Mr Trebor Evans, Trefnydd,
yn hyderus y bydd gwerthiant
rhagorol.

Y Ilynedd daeth yr Ysgol yn ail
drwy Gymru am werthu Ilyfrau

Yn gwella - Yr ydym 011 yn falch
iawn 0 ddeall fod Mrs Sian B
Thomas, athraes, yn awr ar y ffordd I
wella Y mae Mrs Thomas wed I bod
yn wael ers misoedd ac fe gollir hi'n
fawr yn yr ysgol. Dymunwn iddi
adferiad IIwyr a buan

Y mae Mrs Grace Roberts,
Hyfrydle, un 0 weithwyr y gegin,
wedi dod gartref o'r ysbyty, yn dilyn
triniaeth lawfeddygol. Boed i Mrs
Roberts wella'n fuan.
DIWRNOD GWEDOI MERCHED Y
BYD - Yn Festri Nant Padarn
cynhahwyd y gwasanaeth 0 weddi
dan arweiniad Mrs Eluned Mai
Jones, gyda Mrs Betty Evans. wrth yr
organ Rhoddwyd anerchlad gan Mrs
Dilys Bayliss, a chymerwyd rhan yn y
gwasahaeth gan Mrs M Morris,
Bronwydd, Mrs MaiSie lewis, Llys
Tudur; Mrs Gwynfor Williams, Stryd
Newlon; Mrs Nancy Jones. Stryd
Newton. Mrs Dilys Owen, Stryd
Newton: Mrs Hannah Jones, Tawel
Lan; Miss Catherine Gillespie; Mrs
Morfudd Jones, Erw'r Coed; Mrs
Janet DavIes, Gare) yr Wyddfa; Mrs
Jennie Maud Jones, Maes Padarn

Diolchwyd i'r 011 am eu cyfraniad i'r
gwasanaeth gan y Parch Marcus
Robinson, B.D
CROESO - Ar 61 eu priodas yn
ddiweddar mae Gareth (mab Mr a
Mrs Ceris Wheldon Hughes, Dol
Elidir) a'i briod Sharon wedi
ymgartrefu yn Stryd Yankee. Croeso
cynnes Iddynt j'r arda!.
PRIODASAU - 1010 Owen - Yng
Nghapel Soar, Harlech. a'r Parch
Emlyn Williams, a'r Tad Deiniol yn
gwasanaethu priodwyd 1010 Wyn
Owen, unig fab Mrs Eunice Owen a'r
diweddar Robert T Owen, Meifod, a
Delyth Jones, merch Mr a Mrs
Gwi Iy m Jones, Bryn Awelon,
Llanfair, Harlech Bydd y par ifanc yn
cartrefu yn Bryn Mair, Talsarnau.

Eleri Wyn Parry - Yn Eglwys Sant
tt8
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Mr Ieuan Wrlliams, Cadeirydd Rheolwyr Ysgol Bethel yn cyflwyno chodd 0

werthfawrogiad ar ran yr ysgol iMrs Elizabeth Evans am ei saith mlynedd 0wasanaelh
feI gweinyddes feithrln. Yn y Uun hefyd mae Mrs Sutherland (chwith) a Mrs GA.
Williams (de) y ddirprwy brifathrawes. Dymunir pob Uwyddiant iddi yn ei swydd
newydd

FFARWELIOAGWEINYDDES FEITHRIN

Mc Ron Hughes yn gorfTen el dymor fel
cadeirydd Owb y Rhos.

(Uun. I.L Jones)

DYDDIADAU I'W COFIO
MAl 8 Eisteddfod Penisarwaun.

dan nawdd Pwyllgor y Carnifal yn y
Neuadd am 6.30.
11, Sadwrn. YR ARDAL: Ffalr
Wanwyn Merched y Wawr yng
Nghaernarfon.
13, Llun. LLANBERIS: Gyrfa Chwisl
yn y Ganolfan am 7 30
14, Mawrth: LLANRUG. Merched y
Wawr BETHEL: Clwb Bro Bethel -
Gwr gwadd fydd Mr Collwyn
Williams, Swyddog Tan.
15-27, Gwyliau Pasg yr Ysgolion.
15, Mercher. CWM Y GLO: Merched y
Wawr. LLANBERIS: Clwb y Marnau.
16, lau. CWM Y GLO. Clwb Pobl y
Cwm.
17, Gwener (Y Groglith)
,0, Llun y Pasg
21, Mawrth. PENISARWAUN: Clwb
yr Heulwen.
23, lau CWM Y GLO: Clwb Pobl y
Cwm NANT PEP'C\ A LLANBERIS:
Eisteddfod y Capell yng Nyhapel
Gorffwysfa
24, Gwener. . NANl PERIS a
LLANBERIS: EIsteddfod y Capeli yng
Nghapel Gorffwysfa. LLANBERIS: Te
yr henoed.
'17, Llun LLANBERIS Gyrfa Chwisi
yn y Ganolfan an) 7.30.
29, Mercher. LLANBERIS: Clwb y
Mamau.
30, lau. LLANRUG. Tombola dan
nawdd Undeb y Mamau er budd
Plant dan Anfantais Meddvliot. Yn yr
Ysgol Gynradd am 7.00. LLANBERIS:
Setvdliad y Merched. WAUNFAWR.
Merched y Wawr yn Neuadd yr
Eglwys am 7.30. Sgwrs gan Or H.L.
Roberts

(Uun: J.L Jones)

Mr lyn Jones 0 Lanrug, cynhyrchydd
gyda'r BBC ym Mangor oedd y gwr
gwadd yn Swper GWyI Ddewi Owb y
Rhos, Bethel yng NghasteD Odwm,
Betws Garmon yn dcUweddar Oywsom
fod ei araith ddigon blasus rel nad oedd
rhaid iddo ddefnydcUo unrhyw Bupur a
Halen!

EBRILL
1, Mercher LLANBERIS Clwb y
Mamau.
2, lau. WAUNFAWR: Sefydliad y
Merched - 'Straeon Hen Blismon'
gan Mr John Hughes. CWM Y GLO.
Clwb Pobl y Cwm. LLANRUG: Noson
Goffi Cvrndeithas y Chwiorydd,
Capel Mawr am 7.00. LLANBERIS.
Noson Goffi dan nawdd Pwyllgor yr
Ysgol Feithrin yn y Ganolfan am 7 00
DINORWIG: Cyngerdd gan Seindorf
Deiniolen yn y Ganolfan
3, Gwener. LLANBERIS 1e yr
Henoed
b, Llun LLANBERIS Gyrfa Chwist yn
y Ganolfan am 7 30 CWM Y GLO a
BRYNREFAIL. Noson Gotti, 'Moes a
Phryn' yn Neuadd Ysgol Cwrn y Glo
am 7.00. Y noson dan nawdd Adran
yr Urdd.
8, Mercher. BE1HEL Merched y
Wawr - 'Sychu Blodau' gyda Mrs
Gweneirys Jones, Waunfawr.
9, lau, CWM Y GLO. Clwb Pobl y
Cwrn. WAUNFAWR. Merched y
Wawr yn ymweld a Changen
Caernarfon. LLANBERIS. Cyfarfod
Cyhoeddus dan nawdd Cangen Plaid
Cymru yn y Ganolfan 1rafodir
problemau lIeol gan Mr Dafydd
Wigley AS a'r Cynghorwyr lIeol
10, Gwener. BETHEL Noson Goffl

DVDDIADUR

Diolch i feddygon a gweinyddesau
Ward Gwynedd, Ysbyty Dewi Sant,
Bangor am eu gofal Diolch I'r Parch
Huw John Hughes am ei ymweliadau
cyson.

o GINIO CLWB Y RHOS

Padarn, ac i Mrs J Humphreys, 62
Maes Padarn, yn hen nain am yr ail
dro
PLAID CYMRU - Cynhallwyd cinio
Gwyl Ddewi yng Ngwesty Eryrt ar
Chwefror 28, gyda chynrychiolaeth
dda 0 amryw o'r canghennau Y gwr
gwadd oedd Mr Dafydd Wigley, AS.,
a chafwyd adloniant gan Mr Glyn
Williams, (Glyn Pensarn) Enillwyd y
rafflau gan Mrs Jan Davies a Mr
Emrys Jones.
Yn dilyn Ffair Wanwyn yn y

Ganolfan ar Fawrth 12 a agorwyd gan
Mrs Catherine Jones, Ysgol
Pendalar, anfonwyd y swm 0 £44.50
tuag at yr ysgol.

Ar Ebrill 9 cvnhelir Cyfarfod
Cyhoeddus yn y Ganolfan yng
nghwmni Mr Dafydd Wigley, A S., a
chynghorwyr Ileal a sirol Trafodrr
problernau lIeol, ae estvnmr croeso
cynnes i bawb
DIOLCH - Dvmuria Mrs Breda
Hughes a Mrs Sellers ar ran Pwyllgor
Afieehyd yr lau mewn Plant ddiolch j
Ferched y Wawr Cwm-y-glo am eu
rhodd ae i Mr a Mrs Newman, Mount
Pleasant am drefnu cystadleuaeth
Gwyddbwyll a chasglu £8 at y gronfa
WEDI GWELLA - O'r oiweoo rnae'r
driniaeth drosodd - a dyma Judith
gartre yn 610 Ysbyty Gobowen wedi
gwella'n gampus.

Mae croeso mawr I chi adre'n 61.
Nid teulu Beech Bank yn unig sydd yn
falch o'ch cael gartre and eich
cyfeillion yn yr ysgol ac yn yr ardal.
SEFYDLIAD Y MERCHED - Yng
nghyfarfod Chwefror buorn yn dathlu
Gwyl Ddewi, gyda swper blasus wedi
ei baratoi gan fcrched y pwyllgor. Yr
oedd yr adloniant yng ngofal Mrs Bell
Humphreys, gyda Mrs Jean Elis yn
cynorlhwyo. Ar 61 son am ein
Nawddsant, cawsom goronl y bardd
buddugol ar y Llinell Goll, sef Mrs
Beryl EllIS, gyda lIawer 0 ddiolch i
Perisfab am osod a beirniadu y Llinell
GolI; yn y gystadleuaeth eorau, c6r
Mrs H.O. Roberts oedd yn fuddugol
Am lenwi blwch matsis, gyda 131 0
eitemau yn blwch, Mrs Kalle Griffilhs
oedd yr enillydd a Mrs Nan Owen a
enillodd y gysladleuaeth 'Miss W.I.
Llanberis'. Cawsom noson arbennig
o hapus, a'r aelodau i gyd yn ymuno
yn yr hwyl. Yr oeddym yn falch hefyd
o groesawu aelod newydd, sef Mrs
Dilys Jones, Beech Bank
ARLU NIO - Llongyfarchladau i
Gwyneth Evans, Ysbyty'r Chwarel ac
AndrewVaughan Williams, mab Mr a
Mrs Dennis Williams, Stryd Fawr ar
ennlll gwobrau dan nawdd y
'Western Mail' am arlunio.
A1HLETAU - Llongyfarchiadau i
Melanie Sellars ar ddod yn ail yn y
Ras 'lraws Gwlad' ysgolion
Gwynedd. Mae MelanIe wedi cael ei
dewis i gynrychioli Ysgolion
Gwynedd ym Mhencampwriaeth
Ysgolion Cymru yn Llanelwedd Pob
hvvyl iddl.

Llongyfarehiadau i Paul Roberts (5
oed), Jason Roberts (6 oed) a Darren
Roberts am redeg mor dda yn nhim
'Eryri Harriers' ym
mhencampwriaeth Gogledd Cymru,
Cafodd Paul a Jason darian am waith
tim dros Eryri Harriers Yn y ras i
enethod dan 15 oed roedd Melanie
Sellars yn 8fed. Yn y ras I fechgyn dan
15 oed rhald s6n am Gari Ellis 0
Gaernarfon, sydd a chysylltiad a
Llanberis gan mal bachgen 0 Lanber
yw ei dad, sef Dafydd Ellis, gynt 0 Res
Victoria.
DIOLCH - Dymuna Mrs Grace
Roberts, Hyfrydle, Ffordd Capel Coch
ddioleh yn gynnes iawn i'w
ph e rt h n a sa u, c y m dog Ion a
chyfeillion am eu caredigrwydd tra
roedd yn yr ysbyty ae wedi iddi ddod
adref - y lIu cardiau a'r anrheglon,
galwadau ff6n ac ymweliadau. Buont
011 yn gymorth mawr iddi wella,

MARWOLAETHAU - Meiriona
Rowlands - Ychydig 0 wythnosau ar
61 colli ei ph riod Robi n yn sydyn
lawn, bu farw Memona Rowlands,
Stryd Siarlot yn yr ysbyty ym
Mangor. Roedd yn 70 oed ae wedi
byw bron ar hyd ei hoes yn yr ardal.
Cydymdeimllr a'i dau frawd, John a
Richard, hefyd ei nat Gererh a Sim a'r
teulu. Claddwyd hi ym mynwent
Nant Peris, gyda'r Canon Alun Jones
yn gwasanaethu yn Eglwys Sant
Padarn ae wrth y bedd.

Mrs Elizabeth Kate lewis - Roedd
Mrs Lewis, 6 Blaen y Ddo], yn 87 oed
ae wedi mwynhau iechvd pur dda ar
hyd y blynyddoedd hyd yn
dcrweddar iawn. Pan aeth yn wael
symudodd i gartref ei merch, yn y
Felinhell lie y bu farw. Brodor o'r
ardal ydoedd Mrs Lewis Roedd wedi
claddu el gwr 35 mlynedd yn 61.
Aelod ffyddlon iawn 0 Eglwys Sant
Padarn ydoedd ar hyd el hoes
Claddwyd hi ym mynwent Nant Peris
gyda'r Parchn Ganon Alun Jones a
RIchard Jones, y Felinh eh yn
gwasanaethu. Gedy un ferch, wynon
ac wyresau Estvnnir cydymdeimlad
llwvraf iddynt 011, yn neilltuol i
Kenneth a Beli Wyn a Iun cyd-fyw a
l1i yn el chartref Blaen y Ode!.

William Parry - Yng nghartref ei
ferch yn 4 Brynteg bu farw William
Parry yn 96 oed. Bu yn gweithio
gyda'r pei n annau yn Chwarel
Dinorwiq hyd ei ymddeoliad, ac wedi
colli ei bnod cymerodd ei gartref
gyda'i ferch a'i theulu. Collodd ei
olwg yn IIwyr a di bynna yn hollol ar ei
ferch i'w gynorthwyo
Gwerlhfawroga bob cymorth a
gawsal Claddwyd ef ym mynwent
Nant Peris gyda'r Canon Alun Jones
a'r Parch Marcus Robinson yn
gwasanaethu yng Nghapel
Gorffwysfa ac wrth y bedd. Estynnir
cydymdeimlad yr ardal i Elinor
Morris, ei ferch, a fu mor ftyddlon I'W
thad dros amser maith.
D10LCHIADAU - Dymuna Mrs
Thomas Evans, Caledfryn, sydd yn
awr yng Nghartref Pengwaith,
ddiolch i'r Ilu cyfeillion a chymdogion
am eu cardiau, blodau a'r anrhegion
a dderbynlodd Ira bu yn yr ysbyty ym
Mangor.

Oymuna Mr a Mrs Cledwyn Parry,
Min y Don ddiolch i bawb am eu
dymuniadau da, yr anrhegion a'r
eardiau a dderbyniodd Mrs Betty
Parry yn ysbYlY M6n ac Arlon.
GARTRE - Pleser mawr i'w
chymdogion a'i lIu cyfeillion yw cael
Mrs Hilda Williams, Stryd y Faenol
gartre ar 61ysbaid yn yr ysbyty ac i'w
gweld wedi gwella mor dda

Hefyd Mrs Parry Davies, Pen y
Gralg hllhau wedl dychwelyd ganre
o Ysbyty Eryrl, Caernarfon.
o Ysbyty Dewi Sant Bangor

dychwelodd Mrs Grace Roberts,
Stryd Capel Coch ar 61 derbyn
triniaeth lawfeddygol Mae hilhau
wedi gwella yn dda iawn.

Croeso gartre iddynt 011.
UNDEB Y MAMAU - Arweiniwyd
gwasanaeth y mis gan y Canon Alun
Jones. Mwynhawyd anerchiad ddifyr
jawn gan yr Uwehgaplen Langley ar
waith Byddin yr lachawdwriaeth, a
diolchwyd iddo gan Miss Catherine
Gillespie. Dymunwyd adferiad Ilwyr
t'r aelodau canlynol a fu'n cwyno yn
ddiweddar - Mrs Allen, Mrs N.
Roberts a Mrs Bob Owen
YN VR YSBYTY - Yn Ysbyty Mon ae
Arlon mae Mrs Belty Parry, Min y
Don, Mrs Bob Owen, Dol Eilian a Mrs
Roberts, Olgra Terrace. Dymuniad yr
ardalwyr yw am Iddynl dderbyn
gwellhild yn fuan iawn, a'u croesawu
gartref at eu teuluoedd.
LLONGYFARCHIADAU - i Nerys a
Gwyn Jones, 3 Porth y Cwm,
Llanarmon D.C. ar enedigaeth Dyfan
Gwyn Llongyfarchion hefyd i nain a
laid, Mr a Mrs Glyn Williams, 18 Maes

LLANBERIS (Parhad)



Clywed bod cadeirydd un 0 glybiau
pel-droed yr ardal wedi cael
dihangfa wyrthiol y dydd o'r blaen.
Saethodd rhywun ata'n ei swyddfa
gan chwalu gwydr y ffenest yn
deilchion 0'i gwmpas.

Nid wrth geisio dal y bwled yn ei
geg y coli odd ei ddant blacn ond
stori araI1 yw honno . , ,
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DRAENOG

Mae dau 0 glybiau'r fro yn
debygol 0 ddod a thlysau'n 61 j'w
pentrefi y tymor hwn. Mae
Llanrug yn parhau i arwain
Cyngrair Caernarfon a'r Cylch - a
hynny heb chwarae'r un gem
gynghrair yn ystod y mis
diwethaf. Mae gobaith Llanberis
wedi ei seilio ar y cwpanau eleni,
a siawns da ganddynt 0 gyrraedd
rowndiau terfynol pob un o'r tair
cystad leuaeth.
BETHEL

Wesley a V,ctor yn edrnygu un arall D awyrennau eu lad.

PEL-DROED

Mac'r signal radio o'r modelwyr
i'w hawyrennau yn cacl eu
a m h a r u gan donfedd y
defnyddwyr Radio, gan achosi
difrod i lawer. Gobeithio }' bydd
} datblygiadau diweddar ynglyn
a chvfreithloni Radio'r \Verin ar-
donfedd arall } n galluogi'r
ill 0 del w v r i f \\' \' n h a u-
blyn}'ddoedd eto 0 hedfan eu
haw\'rennau radio.

Llongyfarchiadau i dim y
Gleision, Llanrug ar ennill
pencampwriaeth Adran B 0
Gyngrair Bangor a'r Cylch. Yn
ogystal mae G. Thomas a K.
Griffith o'r un tim wedi cyrraedd
rownd deriynol Cwpan y Parau,
ac y mae'r tim yn cystadlu yn
rownd gyn-derfynol Cwpan
Pattison - yr unig dim 0 Adran B
sy'n aros yn y gystadleuaeth.
Rhaid iddynt wynebu arweinwyr
Adran A yn y rownd hon a bydd
angen chwarae da iawn arnynt i
gyrraedd y Rownd Derfynol Pob
Iwc iddynt.
DARTIAU

Mae'n argoeli'n dda ym myd y
dartiau hefyd, gyda thim y
Glyntwrog ar y brig yn Adran 2 0
Gynghrair Caernarfon a'r Cylch.
Mae'r un tim yn dangos eu
sodlau i bawb yng
nghystadleuaeth y dyblau hefyd.

Dim ond chwech 0 gemau
sydd ar 61 i dim Bethel y tvrnor
hwn, a bydd yn rhaid iddynt
frwydro'n galed j gadw rhag
disgyn i waelod y gynghrair.

Chwaraewyd tair gem yn ystod
y mis, a cholli'n drwm fu eu
hanes ym mhob un - 0-4 yn
erbyn Talysarn, 1-6 yn erbyn
Pwllheli (er i Bethel fynd ar y
blaen yn y munud cyntaf) a cholli
wedyn y Sadwrn diwethaf 1-6 yn
erbyn Llanberis.
LlANBERIS

Mis y cwpanau i Lanberis. Curo
Pwllheli o'r diwedd yn y drydedd
gem - Iwan Evans yn sgorio
ddwywaith Chwarae'n erbyn Mt.
Rangers ddwy waith - a'u
baeddu'r ddeudro - 4-1 yng
Nghwpan Morrrnqs a 5-0 yng
Nghwpan Alves.
Llanberis a Bethel oedd yr unig

gem gynghrair i'w chwarae y
'-------------- ......Sadwrn diwethaf yng nghanol y

glaw mwyaf ers dilyw Noa.
Llanberis a orfu 06-1 ond roedd y
cae yn edrych fel pe bai cenfaint 0
foch wedi bod yn tyrchu ynddo.
Calondid i gefnogwyr Llanberis
yw gweld Iwan Evans yn sgorio'n
rheolaidd; 7 gol yn y 4 gem
ddiwethaf.
LLANRUG

Tawel iawn fu'r mis hwn yn
hanes Llanrug; dwy gem yn unig
a hynny yn Rowndiau 1 a 2
Cwpan Moorings. Er rhoi curia
iawn i Hirael 06-0, daeth tim arall
Bangor - yr Athletic i Lanrug a
churo 0 3-1.

Mae'n bosibl y bydd 1I0nd dresal 0 wobrau yn dod i'r ardal 0 fewn y
mis nesaf, gan gynnwys pencampwriaethau, tlysau a chwpanau
mewn gwahanol chwaraeon. Ac y mae rhai ohonynt eisoes wedi
cyrraedd. Snwcer, dartiau, codi pwysau a phel-droed sy'n addo dod
a'r holl wobrau hyn i'r ardal. Dyma restr o'r canlyniadau a'r
posibiliadau:
COOl PWYSAU

Llonqvfarcruadau I Glwb Codi
Pwysau Llanrug ar 61 dychwelyd
o Bencampwriaethau Cymru yng
Nghaerdydd gyda dwy wobr
gyntaf a thrydedd. Euryn
Williams 0 Ddeiniolen yn ennill
ar 6J 12 mis yn unlg 0 ymarier y
grefft 0 godi pwysau. leuan
Owen yn ennill am yr ugeinfed
waith yn y pwysau canol, a Colin
Owen yn drydydd yn yr un
gystadleuaeth.
SNWCER

GWOBRAU.· GWOBRAU
GWOBRAU

•iawn.
Yn anffodus dacth cv...mwl ar y

[furfafen y'n ddi\\'eddar g}'da
defn\dd aIlgh}freilhlt)n a
difcdd\vl Radio'r Werin (C.B,)

awyrennau, yn enwcdig ar rai
sydd bellach wedi eu Ilorio, mae'r
hobi ) n C) nnig )' nesaf peth i
hedfan Spitfire neu Fokker go

hedfan modelau wedi tyfu yn
hobi byd-cang , ac y mae dyddiau
cynnar )r syrnad rnai teganau i
b 1a n l b a c hoc d d y III, \\'e d i
d i[1a 11n u . 1'v1ae c vnull j ad au

•
blynyddol }' modelwyr mewn
gw 3 han ()1 gan o )fan n au)' III
.\1hr)·dain }'n denu nl\vy 0

gynulleidfaoedd nag arddangosfa
flynyddol yr RAF yn }' Fali,
1'v16 n . ,~\a e c \' S lad Ia e tha u•

rhyngwladol yn cynnig gwobrau
hyd at SOO,l)OO 0 ddoleri am yr
arddangosfa orau.

Erbyn hcddiw, mae byd teledu
a ffilmiau )111 dibynnu'n ami ar
Iedr " modelwyr i gynhyrchu
trefniant hedfan rnewn rhaglenni
a ffilmiau fel Wings, Flarnbards,
Blue Mac, Darling Lily a Battle
of Britain.
I rvwun svdd wed! doiio ar- .

--------- _. .. -_ ---

peirrannau.
O'r pellter , hawdd iawn yw i'r

lleygwr anwybodus garngymeryd
y modcJau hyn am awyrennau
go-iawn , oherwvdd rnaent wedi
eu hadeiladu yn fanwl-gywir.
Mae'r rnodelwyr vn gydwybodol
iawn wedi llunio'r awvrennau'n.
u 11 ion i'w s ia p a ' iff u r f
gwrciddiol, gan gadw'n drylwyr
i'r manylion lleiaf. Does ryfedd
)'11y' by'd fod lle\ g\vr ) n rhy feddu
ar \V1leUlhuriad \ m()delau radi{)-h\'n.-

O'u harch\vilio'n ofaius gellir
g\\eld bod} paneli wedi eurifetio
fei ~. rhai g\vreiddiol, a bod
))vthrcnnau cofrestru a chanopi
pcilot wedi eu copio'n
fanwl-gywir,

Troslgv.'yddydd radio 'n cael ei
ddal \'n y d\\')'lo sy'n g}'frlfol am
rcoli'r a\vvrcnnau - ac \' nlac. -
gafael Ily\\.'io (joy Slick) arno s} 'n
rhoi s\'nludJadau C\'nlesur i'r 11,·",- . .
(rudder), d~ rchafion (elevators),
ailerons, sbaruun, fflapiau a'r
ol\v~'nion (s)"n codi'n 61 dan ~'
corfO. l\lae'r inJan i gadw'r
a\\'yren yn )'r aw)'r tua 10c.c. ac ~
mac derb\'nI1vdd radio a motor i• •

mc\vn yng nghorff yr a\vyren y'n
dcrb,yn eu pwer 0 fatri.

Gall modclau mawr ol~'gu cost
o tua £400 a chwc mis 0 waiLh
caled awr hamdden i'\\1
hadciladu. Erb}'n heddi\v, mae

• •

Ar arnbcll bcnwvthnos braf
efallai i rai o fod urwyr yr ardal
svlwi ar nifer 0 awyrennau yn
iroelli ac Vl1 dolennu uwchhen
grug a brwyn } rnoelydd unig
rhwng Deiniolen a J\l~rnydd
Ll a n d e g a i. Yrn a mae'r
ff)'Jdloniaid )'n cyfarfod i
ddangos eu gorchestion yn
hedfan eu gwahanol fodelau 0
awyrennau hanesyddol - biplane
o gyfnod }'Rhyfel Byd Cyntaf vn
ymg odvmu a Spitfire neu
Hurricane; Tiger l'vloth a Cessna
v n c v d v h c d f a n mewn•

arddangosfa sy'n sicr 0 rod yn
unigryw ohcrwydd amrywiaeth }'

Yr awdur a'i fab, Victor gydag un o'r awyrennau.

gan G.C. PARRY

IIANGELS ONE FIVE"


