CLWB YFED I LANRUG?
A'R ECO ifynd i'r wasg, daeth stori i'n sylw sy'n barod wedi achosi
pryder ym meddyliau trigolion stad Glan Moelyn yn Llanrug, - ac
yn un a fydd yn sicr 0 godi cynnen yn y pentref a'r ardal yn y dyfodol
agos.

RHIF 80

EBRILL 1983

Pris 20c.

Ymddengys
fod Clwb Yfed
trwyddedig i'w godi ar safl e hen
ysgol Glan Moelyn gyda man parcio i
ddeugain 0 geir o'i flaen.
Nid oedd amser yn caniarau i ni
ymch wilio i'r honiad ond deallwn fod
yr hen ysgol a'r tir wedi eu gwerthu
ddwywaith ers yr amser pan gafwyd
Cyfarfod Cyffredinol yn Llanrug i
drafod dyfodol y Ile.

Gwr busnes 0 Wigan sydd wodi
bod yn dod i'r ardal yn rheolaidd ar
wyliau, y\,v'r perchennog newydd.
Daeth y stori i'n sylw ar 61 i \vr 0
Lanrug fod yn sgwrsio a syrfewyr a
welodd yn mesur 0 amgylch yr hen
ysgol.
Gobeithio y gallwn ddadlennu
rhagor 0 wybodaetb yn ein rhifyn
nesa'.

EISTEDDFOD CWM

TORRI TIR NEWVDD
PLANT YN GYFRIFOL

Rhai o'r plant a [u'n cystadlu ....·n Eisteddfod Cunn- Y-Clo nos Wetter 25 ,Wawrth. Rhagor

0

lU111au tu mtu.'1l.

YMWELD A'u HEIDDO
-YN Y BEUDY!
Dyma nbw, newyddiadurwyr yr Eco yn ysgol Tanyeoed,Penisarwaun, wrthi'n
brysur yn "gosod" eu gwaith. Cawsant hwy/ arni hefyd, fel y gwe/weh, os
trowch i'r tudalennau canol.

Rydym wedi cael tudalennau iblant o'r blaen yo yr Eco; fe gofiwch,
efallai, y comic 'Hebog' yn y rhifynnau cynharaf ac yo ddiweddar
dudalen Dyfrin y Dewin. Rydym hefyd wedi cael ambell stori a
darnau 0 farddoniaeth. Ond dyma'r tro cyntafinni gael tudalennau
cyfan gan blant - a hwythau nid yn unig wedi paratoi'r deunydd ond
hefyd wedi gwneud y gwaith ymarferol o'i olygu, ei gynllunio a'i
osod eu hunain.
YN Y RHIFYN hwn o'r Eco, mae plant ysgol Tanycoed,
Penisarwaun
wedi dechrau traddodiad.
Hwy sydd biau'r
tudalennau canol.
Tua mis yn 61 cawsant
y
cyfrifoldeb 0 ofalu am ddwy dudalen
o'r Eco. Rhoddwyd ar ddeall iddynt,
drwy bennaeth yr ysgol, mai hwy
oedd
i baratoi r deun yd d
ysgrifencdig,
gwneud
lluniau ,
posau, cwis, joes. Cawsant fenthyg
camera'r Eco, sy'n hawdd iawn i'w
ddefnyddio, i dynnu pa bynnag
luniau y byddcnt
eu hangen.
Casglwyd eu hoJI waith ae aethpwyd
ag 0 i'r wasg. AI 61 derbyn copi
teipiedig o'u gwaith yn 61 (a oedd
nawr mewn stribedi hir 0 led
colofnau'r Eco) , y dasg ddiddorol,
newydd o'u blaenau oedd cynllunio'r
t

tudalennau - rhoi pcnawdau, cywiro
gwallau printio, rhoi sylwadau ar
luniau, ffitio'r Uuniau - hynny yw
"gosod" y gwaiih yn y ffurf a welwch
chi'r darllcnwyr. Yna, ~n 61 ero i'r
wasg i'w osod ) n daclus a therfynol.
Clywsorn iddynt fynd at y dasg
gyda brwdfrydedd mawr. Ein diolch
i blant Penisarwaun am eu cvfraniad
pwysig, ac hefyd i'r Pennaeth .. 'ir
Len Jones, am ei gefnogaeth a'i
barodrwydd iymgyrneryd a'r fenter.
Bydd rhai 0 blant bob ysgol yn yr
ardal yn cael y cyfle yn eu rro i fod yn
gyfrifol am dudalennau canol yr Eco.

Cynhelir

CYFARFOD BLYNYDDOL
CYFFREDINOL
ECQ'R WYDDFA
Nos Fawrth

Ebrill Sed

am 7.00
YN NEUADD YR EGLWYS
WAUNFAWR
Croeso cynnes i bob un sydd

a diddordeb

yn yr 'Eco'

Plant Saran 0 j'sgo! Bethel "uu,'1I btud_...·....n Slt01I, gyda .~1ra IWr$ Kettle, y ffermwr a'l
uratE) 'n go/alai am cu heiddo, Trouxh I dudalen 3.

Tynnu Lluniau Dros For
Iwerddon
•

DYNA'N UNION fu Nia Lloyd Hughes 0 Lanrug yo ei wneud yn
ystod yr wythnos 21-28 Mawrth. Treuliodd amser ar fwrdd fferi'r
Sealink, y Sant Columba yn cofnodi drwy frasluniau a darluniau
adwaith y teithwyr a'r criw yn ystod y mordeithiau.
Mae'r cynllun yn rhan 0 bolisi
Cangen Bethesda 0 Gymdeithas
Arlunwyr a Dylunwyr yng Nghymru
i leoti arlunwyr mewn diwydiant. Ar
61 dod i gytundeb a Sealink Ltd.,
noddwyd y cynllun gan Gymdcithas
CeJfyddydau Gogledd Cymru.
Bydd y manylion a gasglodd Nia
yn cad eu darblygu yn gyfres 0
ddarluniau
a p hr inr iau au
harddangos ar fwrdd y llong, yna yn
Llyfgcll Caergybi ac yna yn Oriel
Capel y Tabernacl, Bethesda. Mae
cynlluniau ar y gweill i fynd :i'r
arddangosfa i Dun Loaghaire a
Dulyn.
(Parhad ar dudalen 3)

-
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Argrsffwyd gsn Wssg Gwynedd
Cibyn, Ceernerion
Cyhoeddwyd gyds ehymorth
Cvmdeitbes Gelfyddydsu
Gogledd Cymru

SWVDDOGION
A GOHEBWVR
GOLVGVDD
NEWVDDION
CVFFREDINOl:
Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOLVGVDD ERTHVGLAU: Da~dd
WhItesIde Tomas, Bron y Nant,
Pontrhythallt, Llanrug (C'fon 3515)
GOLVGVDD
NEWYDDION:
Tony
Elliot, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Penisarwaun (Llanberis 872438)
TREFNYDD
NEWYDDION
YSGOlION:
Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris. Llanberis (870515)
DVDDIADU~
Y MIS: Miss Jane
Morris, 'Rallt lsaf, 3 Pen y Bont,
Ffordd
Capel Coch,
Llanberis
(871561)
FFOTOGRAFFWYR:
Ifan Parry,
Morwel, Ceunant, (Waunfawr 321)
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug
(C'fon 4669). Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug
Islwyn
L Jones, Y Garn, Bryn
Moelyn, Llanrug (C'fon 5874)
TREFNYDD HVSBVSEBION:
John
Roberts, Bedw Gwvruon, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts,
Hatle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (e'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL.
Goronwy
Hughes, Elthlnog, 14 Afon Rhos,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT
POST.
Mrs M. Evans, Lloc, Llanrug (C'fon
32271
GOHEBWVR PENTREFI: Dyma'r bobl
I gysylltu
nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL:
Geralnt
Elis, Cilgeran
(Portdlnorwic 670726)
BETWS GARMON:
Mrs Brenda
Jones, Bryn Tegid (Waunfawr 294)
BRYNREFAIL: D.G. Ellis, Gweledfa
(Llanbens 871223)
CEUNANT:
Ifan Parry. Morwel.
(Waunfawr 321)
CWM·Y·GLO:
DEINlOLEN: Mrs Nancy Rowlands,
12 Pentre Helen (Llanberis 870267)
DINORWIG: O.R. Williams, 2 Bro
Elldlr (Llanberis 870671)
LLANBERIS: Mrs SIan Thomas, Ty'r
Ysgol (Llanberis 870220)
NANT PERIS: T.J. Roberts, Llys Awel
LlANRUG:
Mrs Elrlys
Pierce,
Swyn·yr-Awel (C'fon 3776)
PENISARWAUN: Mrs Mary Davies, 9
Llys y Gwynt. (Llanbens 872329)
TAN·Y·COED:
Miss
Megan
Humphreys,
4 Tal Tan-y-coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR: Mrs G Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYDD
PlYGU:
Gwyndaf
Hughes, 20 Glanffynnon, Llanrug

a

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhityn nesaf
o'r wasg

EBRILL 28
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
EBRILL 19
I'~

2

os gwelwch yn dda

GAIR 0 A WSTRALIA
Annwyl OIY9ydd,
Ateb yw y Ilythyr
hwn i
gwestiwn Mrs Betty Jones, Pen y
Buarth, Bethel yn rhifyn 79 0
Eeo'r
Wyddfa "Tybed a oes
darllenwyr pell eraill i'r ' Eco?'
Ar
ddarllen
yr
Eeo
penderfynais yn y fan air lIe bod
rhaid ateb y ewestiwn.
Yn Sydney N.S. W., Awstralia
mae
fy nghartref
i er s
blynyddoedd
bellaeh. Bydd fy
mam a 'nhad, sef Mr a Mrs G.D.
Williams,
44 Maes Bareer,
Caernarfon yn gofalu fod yr Eeo
yn eyrraedd Awstralia pob mis yn
ddi-ffael.
Mi fydda i a fy ngwr (Eurwyn
Siop Bren, Llanrug)
e'n tri
plentyn yn darllen yr Eeo 0 glawr
i glawr ae yn eael Ilawer iawn 0
bleser ohono. Ar wahan i'r pleser
yr ydym yn ei gael 0 ddarllen yr
Eeo, mee'r papur bach yn fantais
mawr i ni i gadw ein hiaith
Gymraeg yn fyw ar ein haelwyd
yn Awstralia.
Ar wahan i fy nheulu bach i yn
Awstralia mi wn fod Mr a Mrs
Huw Alun Jones,
Ceunant,
Llanrug gynt yn derbyn yr Eeo
hefyd, Mr a Mrs Harry Lewis,
gynt 0 oehrau Deiniolen. Bydd
Will John Hughes gynt 0 Lanrug
yn teithio
drigain
milltir
0
Woolagong i'n gweld ni, a'i
gwestiwn eyntaf bob amser ydJ~
"Wyt ti wedi eael yr 'Eeo'?"
Cefais y fraint 0 ddarllen rhifyn
79 yr Eeo yn fy Hen Gynefin eyn
eyehwyn yn 01 ar fy nhaith i
Awstralia.
Dros
Gymry
ar Wasgar
Awstralia
dymunaf
pob
Ilwyddiant i ehwi i gyd sydd yn
gweithio mor galed i gadw Eeo'r
Wyddfa.
Yr eiddoeh yn gywJr,
Grace Roberts,
16 Wyalong St.,
Pananla 2213,
Sydney, NSW
Awstralia

Llyfr ar drin car
IWae 'l f1.t1riad gatl Y Lolfa i
lO'hoeddi [l_vfr o'r el1W tt Car dy
Gar". Prif bu.'rpas )' 11)'ir [Jldd
1

C_.....
l111ig

c.VI,ghoriol1

S)',111

ac

)"l'tarfero/ ar bel}z i'w wrzeud pal'l
~tlae'1' car y1'l lorn lawr.
B)ldd y 11),/ry7'l cyltnW_Vs adran
fecan)'ddoL, ond eich cyfrarliad chi
[vdd _v rhan helaelhaf O}ZOlIO geiriau 0 g}'lzgor ac 0 ryblldd ar sail,
efallai, al1lbell i brofiad chwerw.'
Gwalzodd'l.utl chi felly i al1fol1
(,v/ra1liad rlzv.:l1g J 00 a 1,000 0
eiriau at )' c)ieiriad isod erb_vn 1
.W e}zefin 1983. Croeso i lUlliau
Irefyd.
Bydd Y LolJa'lt gwobrw)to'r deg
gorau, ond eich pnf wobr fydd cael
cyfral1nu i'r flyfr cynlaf gwreiddiol
CY1~lraega Ch)llnreig ar drin car.
Dewch d 111lW.'
{Vii Sam
Tydd)rn GW)11l
Rhoslan
Criciezll
Flon: 076671-2.~41

CAPELl LLAIVBERIS
Annw.yl OI)lgydd,
Trist oedd gweld Gorff1.t~vsfa toedi ei
chuialu. Hen gapel John Pntchard,
,\of .A. a John Lewis Bach a GnfJith
Davies Stryd Siarlot a llawer 0 hen
gyfei/lion.
Yr oeddum i yn aelod )'" Presuiylfa
lle'r oedd fy nhaid John R. Jones _r"
aruieinydd y gdn am lauier bhcyddyn,
Presuiylfa a'r Clegir )In dauh, Byddai
gan fwyaf o'r pregelhwyr )111 aros ID,da
ni )Irl London House.
Nid oedd capel Clegir yn hawdd ei
ganfod a bitm lawer tro )'11 dan/all )'
cennad )'1l0 ar bnaum Sui. Cerdded ryw
ddu~v filltir heibio T.\' Du, a dod at
dyddyn o'r emu Groeslon, lie 'roedd
John Thomas yn byt» gyda't [am. Ef
oedd organydd Clegir. Yna troi ifynyi
gyfeiriad Pen Guiaitk a guseld rY go hir
uiedi ei u:Vllgalchu. Dyna'r capei. Gan
fod drws )' capel tu draui, .vr oedd .VIl
hawdd iaum 111Ylld heibio heb ei
ganfod. Tad yr H enadur R.H. Owerl
a'i frawd oedd y ddau flaenor fu'n
addoli )'rlO am flynyddoedd. AeT" Lv
chuiaer Rhiuien

Utt

tro i ddanfon )'

pregethur. Daethant gartre )"11 siomedig
uiedi methu gureld )' lie.
E mlyn Jones
Borthy Ge«
GAL W HYSBYSEBWYR
Annwyl Olygydd,
Fel rhan 0 weithgareddau PESDA
ROC, byddwn yn eyhoeddi record
E.P. 12" ar label 'Pesda Roc' gan y
grwp 'Maffia Mr Huws' 0 Fethesda.
Bwriedir noddl'r record drwy gynnlg
lIe
h y s b y s e b u i 9 w m n j' au,
cynldelthssau ae unlgollon ar glawr y
record. Cynigir lie hysbysebu ar
raddle 0 4 modfedd sgwaram £5.00.
as oes gennych ddiddordeb yn y
eyn/lun hwn, yna a fydc1weh gystal
chysylltu
iJ PESOA ROC drwy'r
cyfelrlad
isod,
gan gynnwys
manylion
am maint yr hysbyseb
neu'r swm yr ydych am el noddi, ae
hefyd unrhyw waith eelf neu logo yr
ydyeh am I ni ei ddefnyddio.
Oafydd Rhys
Gruff Elis·Williams
Gwynfor Jones
47, Ffordd Carneddi
Bethesda

a

B\XlYTAWR PECHODAU
Ann\vyl Olygydd,
Rai bJyoyddoedd yn 51 rhoddais
sg\vrs ar "Rhwng G\\.'yl a Gwaith" ar
y (es(un 'By,ryta\vr Pechodau'.
Yn
dilyn y sgwrs derbyniais lythyr
diddorol gan \\·raig 0 Lanberis yn
d\veud fel roedd ei mam yn cofio
cly\ved el mam yn d\vc!ud am
["''Yra\vr pechodau Llanberis.
Fe hoff\vn yo fawr gael cysylltu a'r
wraig yma neu unrhy\v un a all
ddweud unrhyv.rbcth am fwytav,tr
pechodau Llanberis. Ymddengys
fod yr hen arfer 0 f\\)'ra pcchod yn
mynd ymlaen yn Uanbcris ymhel1 ar
61iddo farw allan ym mhobman arall.
Yn ddiffuanl.

J.

Aelwyn Roberts
Ficerdy LJandegai

Bangor

CWRS DRAMA IEUENCTID
CYMRU
Annwyl Olygydd,
Trwy gyfrwng eieh misolyn
carwn
dynnu
sylw
at
ddeuddegfed
Cwrs Drama
leuenctid Cymru a gynhelir yn y

Coleg Normal, Bangor rhwng
Gorffennaf 18-30.
Prif amcan y cwrs yw rhoi eyfle
i bobl ifainc ymarfer a chael
hyfforddiant
yn
holl
weithgareddau
drama
trwy
gyfrwng
y Gymraeg.
Gydag
arbenigwyr yn hyfforddi bydd
eyfle i bob aelod o'r cwrs ymdrin
a rhai o'r elfennau eanlynol meim, coluro, I/efaru, goleuo neu
ysgrifennu. Bydd elfen he/aeth 0
waith creadigol trwv'r wythnos a
ehyfle i ddefnyddio dychymyg a
meithrin dawn. Mae datblygiad
eyffrous i'r ewrs eleni gyda
gwahoddiad
i'r
aelodau
berfformio
yn Theatr Fach y
Maes
yn
Eisteddfod
Genedlaethol
Ynys
Man
brynhawn Sadwrn, Gorffennaf
30.
Anelir y cwrs at ddisgyblion
ygo/, athrawon,
aelodau
0
fudiadau ieuenctid neu unrhyw
un rhwng
16-25 oed sy'n
ymddiddori
yn y ddrama yng
Nghymru a gel/ir cael manylion
pellaeh a ffurflenni cais odd; wrth
yr isod.
yr etddoch yn gywir,
Emyr Jones,
Swyddfa Addysg Ranbarthol
Dolgellau.
Ffon: Doigellau 423 191.
•

RHEOLWCH EICH CWN
An11W)'! O!Yg),dd,
F el un a drigolion siad Glanffynnon
_v mae gennyf un pryder maur - sef cwn
sydd b),th a beunydd ar hyd )' suid.
Alae'r sefyllfa .\'n uarthus .. "j ellis dod
a char iI1zewlt i'r scad heb orfod arafu.
.\laetr seJ)'llfa yl1 y gtrddi .\In
arswydus. lvid _vd)'nc bellach )'11 ddim
olld toiledau CUlll. ,\1at' lom'r gu.'alch
1.IJcdztll)'nd _vn u'aich algas ohen.:,)·dd yr
Itoll ddrewdod 5)"" (odi. Roeddu.'ll yll
f\{nJ _ydiwmod o'r blaen, ac )'1' oedd
(hwe chi wedi bod _\'n de!'I)'ddio fy
Ilgardd. I 1)WUII s_\"" casall C1."Z
gvrnainl a fit tnac ")"1 Y'Z nt)'1ld _\'It rhy
bell.
A beth aln )' pia,,'? J\ ad )'rz ullig y
nlae'n afiach ell gyrro allall a chwarae
)Ing nghanol \' lath fudrtddr,
ond y
Inaenl hefyd yn cario'r budreddr irnew"
itr IY. iic !lId )"U.' 'r 07tgor bra)7t ",allo
dJll1 )'n at pob golu',r:. Os gall drrrasoedd
tnawr Jei Llundaill wahardd cU'll oddi
ar )' slrydoedd pam rza all pentref bach
fe! Llanrug. /\lae'n h~n bT)'d i rYi.aUt,
weilhredu. A-lac!pelMu u tIr "I.vnd yll
rhy bell yn barod, ac ntd \"'W'71 g'lI.'lleud
di,,, 01ld achoSl drug dtrmlad rhu""g y
c)lllldogioll. Gun a ral S)'dd u.'edi
gadael _\'stdd ohnt.'1)vJd )' cWll.
R'U.~vtller/)"tl ar bau:b r gadu' eu CWlI
da71 rcolarth.
}'r ezdd«h )'n g)'Wir,
H. Jones,
Dolw_yn,
<=rlanJJyrll1011
LLanrug
CYMERIADAU
Annwyl Olygydd,
Wrrh ddarllen eolofn Mrs Mary
Lloyd
Wiliisms,
Agor
Ffinlau'r
Gorffenno/, yn rhifyn mis Mawrth o'r
feo am Harry Parry neu Hari Barbar
fel y'i gelwid ef, daeth i'm cof rai o'r
hen gymeriadau
doniol a difyr a
Iyddai'n mynychu 1 Disgwylfa Teras.
Efallai y daw'r rhigwm eanlynol ag
atgofion melys i rai o'r ardalwyr am
yr hen ddyddiau difyr hynny.
Gsn ymddiheuro am ddefnyddio
rhai o'r hen enwau Ilafar a fyddai am
rai o'r eymeriadau:
(Parhad ar dudale'l3)

LLVTHYRAU (Parhau)
Rhai o'r cymeriadau doniol a difyr a
fyddai'n mynychu tV Harrl'r Barbar:
Un byehan ran eorff oedd Owen
Pare Ueha,
Ond tymer er hynny fel matsian a
dania
John Roberts, "Sian Cross", yn Ilawn
o ddireidi
A allai yrru'r eweh i'r dwr yn bur
handi
"Wil Dobie" yn smetio dal y ddesgyl
yn wastad
Ond gwyddai pawb nad hyn oedd ei
fwriad

YSGOL BRYNREFAIL
EISTEDDFODAU'R URDD:
Daeth tymor Eisteddfod yr Urdd
unwaith eto. a chafodd yr ysgol
Iwyddiant ysgubol. Eleni bydd yr
Eisteddfod yn Aberafan ym mis
Mehefin.
Yn Eisteddfod Cylch Arlon, 0 dan
15, bu niter 0 ddisgyblion yr ysgol yn
Ilwyddiannus.
Daeth
Graham
Williams yn gyntaf ar yr unawd
bechgyn. ae hefyd yn gyntaf ar yr
unawd pres. Yn yr unawd genethod,
daeth Alison Edwards yn gyntaf a
Jane Parry yn ail. Cafodd Alison ail
hefyd ar yr unawd cerdd dant. Yn y
ddeuawd dan 15 daeth Sian Elen
Pritchard a Meinir Williams yn gyntaf
a Sharon Roberts a Helen Mai
Pritchard yn ail. Cafodd Manon Evans
gyntaf ar ganu'r delyn, a daeth
Manon ae Elen Roberts yn gydradd
trydydd ar ganu'r piano. Yn y
gystadleuaeth adrodd 0 dan 15 daeth
Meinir Williams yn drydydd.
Cafodd cor yr ysgol gyntaf a daeth
y ddau barti deulais yn all a thrydydd,
a chafodd y ddau barti cerdd dant
gyntaf a thrydydd. Daeth y parti
cyd-adrodd yn ail hefyd. Enillodd yr
ysgol hefyd y wobr am y nifer mwyaf
o farciau yn yr Eisteddfod.
Tair 0 ferched y chweched oedd yn
arwain yr Eisteddfod hon, Bethan
Hughes. Marina Roberts a Rhian
Owen, a deeltlr iddynt wneud eu
gwaith yn ardderchog.
Yn Eisteddfod Sir Eryri, daeth
Alison Edwards yn drydydd ar yr
unawd cerdd dant, a Graham
Williams yn gyntaf ar yr unawd pres.
Bydd Graham fellyyn mynd ymlaen i
gynrychioli'r ysgol yn Aberafan
Yn Eisteddfod Sir Eryri dros 15
daeth y parti cerdd dant yn gyntaf.
Rhian Owen yn gyntaf ar yr unawd
merched, a Sian Gibson a Rhian
Owen yn gyntaf yr y ddeuawd Bydd
y tair eitem yma yn mynd i Aberafan

RHODDION
Diolch
i'r
canlynol
am eu
cyfraniadau
tuag
at goslau
cynhyrchu'r Eco.
£5.00 - Mr Hugh R. Jones, Bodfair,
Llanberis.
£4.00: Morris a Mair Parry, Ontario,
Canada.

Mr a Mrs R. Jones, 8
Rhosrug, Uanrug; Mr a Mrs Gareth

£3.00:

Roberts, Brithdir, Llanbedrog (gynt
o 9 Bryn Golau, Waunfawr).
£1.50: l\1rs M. Jones, 7 Hafod Oleu,

Deiniolen; P. W_ Williams, Corby.
Mrs
M. Adlam,
14
Bryntirion,
Penisarwaun; Mrs M.
Jones, 4 Pentre Helen, Deiniolen;
Mrs Maggie Griffith, Ty Ddewi; Mrs
Enid Roberls, Y Fflatiau, Maes
Padarn, Llanberis.
SOc: W. Ffowc Roberts, Backford,
Caer; R. Jones, Wavertree, Lerpwl;
Mrs M.E. Edwards, Stone, Stafford;
Mr Emlyn R. Jones, Borth y Gest.

HE - LO!

Efan ae Ellis- 'dwaenaipawb fel "Yr
Hogia"
Er yn dawel, yn ddau hynod 0 smala
Will Price y Saer; ae hefyd Will
Peintar,
A Moses Jones gwr mawr hefo
genwar.
Ae yno hefyd ar eu tro do; John a
Dafydd Stabla.
A Robert De vi ar ei rawd a ddeuai o'r
drws nesa.
Fe ddeuent 011am "gut" neu "shave"
gan fedrus ddwylo Harri
Ond os ai'r petheu yn rhv bell; gadw
trefn doi Siwsi.
Emrys Owen
9 Hafan Elan

hefyd. Cafodd y parti adrodd dros 15
ganmoliaeth hefyd.
Dioleh yn fawr iawn i'r holl
athrawon am ddysgu a pharatol'r
plant yn drwyadl.
THEATR GWYNEDD:
Yn ystod y mIS, aeth dosbarth
Cymraeg y chweched gyda Mr
Thomas a Mr Pleming i weld drama
enwog Gwenlyn Parry, Ty ar y
Tywod,
yn Theatr
Gwynedd.
Mwynhaodd pawb eu hunain.
Aeth rhai o'r pumed a'r chweched
hefyd i Theatr Gwynedd yn ystod y
mis i weld drama Ffrengig Tartuffe,
gyda Mrs Edwards.
CYNHADLEDD CHWECHED
DOSBARTH:
Ddiwedd y mis, aeth mwyafrif y
chweched gyda Mrs Pleming i
Gynhadledd
chweched dosbarth
Ysgolion
Arfon,
yng Ngholeg
Technegol Bangor. Cafwyd darlith
ddiddorol iawn gan Mr Owain Owain,
Dirprwy
Gyfarwyddwr
Addysg
Gwynedd, ar Realaeth.
ATHRAWON NEWYDD:
Ddydd
Mercher,
Mawrth
23
apwyntiwyd dau athro newydd i'r
ysgol, sef Mr Gwynfor Ellis yn
bennaeth adran eelf, a Mrs Glenys
Lloyd yn athrawes vn yr adran
Saesneg. Mae Mrs Lloyd yn byw yn
Llanddona, a Mr Ellis ar hyn 0 bryd yn
athro yn Aborafan. ac yn enedigol 0
Fynytho Croeso cynnes I'r ddau j'n
plith.
PROFEDIGAETHAU:
Yn ddiwcddar
collwyd dau 0
gyn-ddisgyblion
ein hysgol mewn
amgylchiadau
arbennig
0
drychi nebus.
John Armor Roberts - Fe fu John
Armor
yn ddisgybl
hynod
gydwybodol a chwrtais ar hyd ei yrla
yn yr ysgol. Arwydd 0 hyn yw iddo
gael ei ddewis gan yr athrawon yn
Gapten y Bechgyn yn ei flwyddyn
olaf 1977·78. Yr oedd hwn yn
a nrh ydedd
a Iwyr h aedda i a
phrofodd yn Gapten poblogaidd,

YMGYMERIR

A

Dyma Bethan (sydd eisiau ei lIaw yn (11)Ruth a Llinos 0 YsgolBethel yn rhoi eu
sylw i'w 110bach newydd. Mae mwy 0 ddiddordeb gan ei fam yn y camera Ond
mae'n siwr ei bod hi'n cofio iddi gael tynnu ei lIun i'r Echo o'r blaen, sefym mis
Hydref 1980 pan oedd ond pythefnos oed. Dyma'r amser pryd y cafodd ei
"mabwysiadu" gan blant yr ysgol. Yn awr, a hithau a'i 110ei hun, fe'u gwerthir
er lies cronfa Ysgol Bethel Dymuna'r plant ddiolch i Mr. D. Kettle, fferm Ty'n
Rhos, Seion am y syniad gwreiddiol ac am ei garedigrwydd ae wrth gwrs am ei
ofal dros eu ffrindiau
Parhad o'r dudalen }7a

II

Bu Nia, sydd wcdi dvsgu siarad
Cymraeg, yn astudio Celfyddyd a
Chynllunio yng Ngholeg Politechnig
Manceinion am bedair blvnedd.
Bu 'n gweithio ar gywaith Theatr
Clwyd i bararoi adnoddau ar gyfer

dan anfantais.
Y na bu 'n
Cynllunio Dcfnyddiau wedi'u gwau
yn Suffolk. Yn ysrod haf yr haf
diwcthaf gwerthodd, drwy Ganolfan
Crcfftau
Rh u t hu n , nifer
0
ddvfrlliwiau
o'i heiddo.
~

cyfrifol ac yn barod ei gymwynas bob
amser. Er i'r teulu wedyn symud i
Fangor
cadwair
John
Armar
gysylltiad
agos a'r rhai fu yn
gyd-ddisgyblion gydag ef, ac yr oedd
yn aelod 0 Gwrnru Drama Llanberis.
Yr oedd yn esiampl o'r math gorau 0
ddisgybl, yn gwrtais, yn weithgar, yn
siriol ac yn gyfrifol. Estynnwn ein
cydymdeimlad
dwysaf i'w rieni,
Inspector a Mrs Roberts ae i'w ddwy
ehwaer
a goflwn
hefyd
fel
cyn-ddisgyblion
annwyl iawn sef
Julie a Jane.
Diane Griffith - Trist hefyd yw
cofnodi marwolaeth
Dia ne trwy
ddamwain ar y ffordd. Fe fu Diane yn
ddisgbl annwyl a chymeradwy iawn
ar hyd ei gyrla yn yr ysgol 1975-80
Estynnwn ein cydymdeimlad j'w
rhieni, Mr a Mrs D. Webb ac i'w
brawd Tony (cvn-ddlsqvbl]
a'i
chwaer Marie sydd ar hyn 0 bryd yn
ddisgybl yn nosbarth 3.

13eg. TIm A, ennill 5-1, TIm B, colli
20
Cystadleuaeth 5 bob ochr Ysgolion
Arlon yng Nghanotfan Chwaraeon
Caernarlon i Fechgyn dan 14 oed.
Fe enillodd tim A yr ysgol bedair
gem yn y gystadleuaeth cyn colli yn y
rownd
gyn-derfynol
i YsgoJ
Glan-y-rnor, Pwllheli. Ysgol Syr Hugh
Owen, Caernarfon a enillodd y
gystadleuaeth.

PEL-DROED:
Ysgol David Hughes, Porthaethwy
(oddieartref): Bechgyn hyn. cyfartal
1-1. Dan 15, ennill 4·2, 2il Flwyddyn.
colli 5-2. Blwyddyn 1af. ennill 7-3.
Ysgol Gyfun Llangefni (gartref):
Bechgyn HYn. cyfartal 1-1, Dan 15eg,
colli 2-0, Dan 13eg, ennill 2-0, Dan
12eg, TIm A, 3-3, TIm B, colli 3-2.
Ysgol Dyffryn Ogwen, Bethesda
(gartref): Dan 15eg, ennill 8-1, Dan

-

CHLIRIO S8WRIEL 0 808
MATH
SBWRIEL ADEILADU, CARTREF A
DIWYDIANNOL
TELERAU RHESYMOL

£1.00:

Ffon:
Dydd Caernarfon 5670
Llanfairfechan 680 329
Gyda'r Nos

llanberis 872236

plant

Gem Gyfeillgar?
Y staff a rhai beehgyn o'r tim dan
15 yn erbyn y Beehgyn HYn.
Y staff a enillodd 8-1. ond, a bod yn
deg, roedd y bechgyn wedl colh dau
chwaraewr blaenllaw oherwydd y
ffliw ac roedd Malcolm Allen wedi
brito. Y sgorwyr j'r staff oedd Mr Reg
Roberts, 3, Mr Howyn Jones. 2, Mr
Aled Hughes. 2. chwaraewr gwadd. a
Mr Ian Pritchard, chwaraewr gwadd.
"Ian Williams sgoriodd yr unlg gol i'r
bechgyn.
Gormod 0 Hen Bennau yn Nhtm y
Staff I
Chwarae yn Ffraine:
Yn ystod gwyliau'r Pasg fe fydd
Kevin Jones 0 Ddinorwig yn mynd ar
daith i Ffrainc gyda thim dan 15eg
oed Gogledd Cymru.
Pel-rwyd: yn erbyn Ysgol Dyffryn
Ogwen, Bethesda (gartref): Dan 16.
colli 11-10, Dan 13 colli 9-8.

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL
GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394
3

PIANYDDION MEDRUS

Aelodau 0 Ferched y Wawr, Bethel yn dathlu GWyIDdewi. Mae 55 0 aelodau yn
y gangen ac maent yn cael tymor Ilwyddiannus.
Yswyddogion yw: Llywydd, Mrs Rita Williams, Ysgrifennydd: Mrs Gwyneth
WIlliams, Trysorydd: Mrs Mabel Jones.
MERCHED Y WAWR - Oathlwyd
Gwyl Ddewi elenl gyda noson
garlrefol yn yr ysgol yng nghwmni yr
amryddawn
Miss jim
Owen 0
Fangor. Trefnwyd swper gan y
pwyllgor a diolohwyd iddyntgan Mrs
Mair Price Da oedd gweld Miss
Owen, 16 Bro Rhos yn bresennol, a
dymunwyd yn dda j Mrs Bet Owen a
Mrs M. Jones, Bryn Baron mewn
gwaeledd
Enillwyd y raftl gan Miss Jini
Owen Cyfarfod nesaf ar Ebrill 13
gydag arddangosfa Coginio gan Mrs
An u o n e t t e Hughes
0 Goleg
Glvnlhfon,
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cvnh ahwvd cyfarfod
rms cl o'r
Sefydliad yn yr ysgol nos lau, 17
Chwefror gyda Mrs M.J. Edwards,
Llanfaglan yn rhoi arddangosfa 0
waith ceq.n. Di olchwvd
I Mrs
Edwards gan Mrs M.G. Williams,
Gwylfa. Miss Nancy Humphreys,
Ty'n Rhos, Mrs Margaret Hughes,
Bro Rhos a Mrs Grace Williams, Bro
Rhos oedd yn gyfrifol am y teo
Entllwyd y raffl gan Mrs Joyce Jones,
Llanrug.
Nos lau, 17 Mawrth cynhaliwyd
einio Gwyl Odewi yng Ngwesty
Gwynedd Llanbcris gydag Arfon
Wyn a't Gvferllion 0 Bodffordd yn
otddon. Cafwyd noson ddifyr iawn a
diolchwyd i Arfon Wyn a'i gyfeillion
gan Mrs Joyce Jones. Dymunwyd
gwellhad buan i Miss Maggie Owen,
Bro Rhos a Miss Katie Morris,
Penrhos. Croesawyd Mrs Margaret
Hughes, Bra Rhos yn 61 ar 61
gwa('ledd
DIOLCH - Carwn ddiolch yn fawr
iawn i bawb ym Methel am fod mor
garedig tuag ataf tra yn Ysbyty Alder
Hey ac ar 61 dod adref
Menna
4, Tan y Cae Bethel

LLONGYFARCHIADAU -I Howela W.
Jones, Rhos Chwilog ar gael ei
phen-blwvdd yn 18 oed ar Chwefror
2il ae i Bryn Jones. 24 Sro Rhos oedd
yn dathlu ei ben-blwvdd
ar 23
Mawrth.
CYDYMDEIMLO - Ddydd Marcher, 2
Mawrth cvnhallwvd angladd Mrs
lorwen May Morris, 2 Penrhos.
Estynnwn ern cydymdeimlad Ilwyraf
a'r teulu yn eu profedigaeth

Yng Ngwyl Gerdd Lerpwl a gynhallwyd ar ddydd Gwyl Dewi bu rhai 0 enethod
Bethel yn arddangos eu medr I ganu'r piano. Daeth Esyllt Jones yn all er yr
unewd piano ac yn gyntaf yn y gystadleuaeth hunan ddewisiad dan 8 oed. Yn
yr unawd piano dan 9 oed daeth Lynn Roberts yn gyntaf a Ruth Wyn Parry yn
ail. Er nad yw Angharad Price ond 77 oed, hi oedd yn fuddugol yn yr una ..vd
dan 14 oed - sc enillodd gwpan hardd
Dyfarnwyd cystysgrifau anrhydedd a thellyngdod i Gwen Jones, Llinos
Williams, Angharad Ells 8 Cerril Roberts.

NOFWVR LLWYDDIANNUS

CYLCH MAM A'I PHLENTYN - Mae'r
cylch wedi cychwyn yn IIwyddiannus
iawn gyda 27 0 blant wedl ymaelodi
Maent yn cyfarfod dwy waith yr
wythnos ae yn mwynhau chwarae
gyda'i gilydd. tra mae'r mamau yn
eael sgwrs a phaned.

Planr Adran leu Ysgol Gvnredd Bethel a fu'n Ilwyddiannus mewn profion notio
a gynhallwyd yng Nghanolfan Arion yn vstod mis Mawrth.

DIAR, DIARBETH WELODD V
DOCTOR?

DRAENOG

Rhai Q blant }' Cvlch \fa~lI 0" Phlentyn
_"n 11I1.1.,-",'},ou', gu-ahanol degannau-

Dihareb 0 China:
Cynllun blwyddyn : plannu reis.
Cynllun degawd : plannu coed.
Cynllun oes : addysg.

Pobl fudur yn Llanrug, meddau nhw.
Biniau sbwriel wedi eu gosod ar
ochrau'r ffyrdd hyd y pentra. Sustem
newydd mae'n rhaid, oherwydd mae
mor anobeithiol cael mwy nag un bag
plastiq du gan ddynion y lori sbwriel.
"Biniau i bawb 0 bobl y Rugl"

BILL ac EILEEN GRIFFITHS
Pan ofynnodd y doctor i Alun Wyn
Jones 0 Fethel godi e; grys 'doedd 0
ddim yn disgwyl gweld 'Superman'
yn neidio amdano!
Ond dyna
ddigwyddodd pan gafodd Alun, sy'n
ddisgybl yn Safon 3, ysgol Bethel
gyfle i actio 'elaf' yn y gyfres 'Diar,
Diet Doctor' ar S4C yn ddiweddar.

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
I

'"

Fton:

----------

Y FELINHELI 670556

Rhagarweiniol: Sian Emlyn Jones a Sioned Meleri Owen (Anrhydedd) a
Llinos Williams (Teilyngdod).
Rhagbrofol: Arwel Jones, Jennifer Jones. Lynn Roberts. Ruth Wyn Parry
[Teilvnqdod), Annwen Jones, Llion Jones (Llwyddiant).
Gradd I: Canu - Gwen Jones :Teilyngdod), Gradd I: Piano: Carys Owen
(Llwyddiant). Gradd III: Catrin Evans (Llwyddiant). Gradd IV: Mari Owen
(Llwyddiant),
Mair Hughes (Teilyngdod). Gradd V: Angharad Price
(Teilyngdod).
Ein Ilonqvfarchiadau i bob un ohonynt ac i Mrs Heulwen Williams sv'n eu
hyftorddi.

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinacho/

4

Arholiadau'r

Guildhall ----------

BRYNREFAIL

LOTA
y gyfres han yw 'chunlota' i hen hanesion, chwedlau a
diguiyddiadau yn ardal bro'r 'Eco', Esgyrn sychion yn U11igfydd y
mwyafrif ohonynt, 011dgobeithir cael 1nwy 0 gnawd ar am bell un gyda }zelp
y darllenwyr. Os oes gan unrhyw un sylw neu wybodaeth ar unrhyw destun
yn y gyfres, byddum y11 falcn 0 glywed gennych. Anfonuich. eicb
r,yfral1iadau i'r Golygydd Erthyglau.)
(Bumad

Yn dilyn y sylwadau ar Stryd Goodman, Llanberis yo y rhifyn
diwethaf, daetb llythyr i law oddi wrth Olwen Davies, gynt 0
Lanberis, nawr 0 Fangor, a chefais alwad ffon gan R. Goodman Jones,
Mynytho, sydd yn ceisio olrhain hanes y "Goodman" a soniais
amdano , ac sydd wedi addo anfon ad rod diad llawn yn dilyn ei
ymchwil, Dyma lythyr Olwen Davies:
"Onid oes cysylltiad rhumg Scad
chwarae ffidil, lair ohonynt yn
Rhuthun, perchennog tai Stryd
ferched, Uti efo'r cello, dau gydag
Goodman, yr Esgob Goodman ac
offeryn churyth, ac un efo'r cello
Ysgol Freiniol Rhuthun? Yr Esgob
dwbwl bas, sef eusythr i mi, brauid
a gychwynnodd
yr Elusen a
fy mam, Mr Eduiard fones, a oedd
sefydlu'r ysgol sydd heddiw yn
hefyd yn organydd ytl Eglwys St.
manteisio umh. fod ar restr y
P adam, ac yn gantor ac arweinydd.
Comisium Elusen. Ac felly, roedd
Mae ei ferch, Mrs MayJonesyn 81
rhenti'r tai salw hyn yn mynd i'r
mlurydd oed, acynbyuiym Mangor.
Scad a elwid gennym ni yn 'Tlodion
Roedd e! chuiaer, Jennie, yn [am i
Rhuthun', Roeddwn i, fel llawer
Ted Morris sydd yn dangos y ddaum
plentyn yn y tridegau, ytl byw meum
gerddorol )'11 amlwg.
tlodi heb wybod bod arian a
Roedd llauser 0 brysurdeb
debygem nl oedd yn mynd at 1)'W
cerddorol yn Llanbens yn Y
ttblanc slvms'
lleu "blant urvrcun'
'oJ
J'
tridegau. Cefais i wersz. fjrr..J·/
'jun garl
rywle o'r enw Rhuthun, yn mynd
A-irsJennel Evans oedd yn byt» yn
meum gwirionedd i gynnal ysgolile
Gellihirbant. Rhoddodd ei hamser
roedd rhieni cyfoethog yn medru
a'i daum heb ofyn dimai goch
gyrru eu plant i breszoylio a chael
gennym nt blant, Wed)11leefais rhyw
pob ntantais ddiwyllia1l110l a
>,chydig 0 wersi pial10 gan Alaw
chorfforoL."
A-lai, yncau 'It.'ed_vn
),'11 organJ·dd )'11
Mae'n mynd ymlaen yn ei lythyr i
)" Eglu~vs.
gofio cyfnod c.ripiau'r Y sgol SuI 0
Dim radio na thelcdll. di,ll ond
Lanberis i'r Rhyl:
(allU ac adrodd. parti La,z actol,
ttpawb j'll paracoi _v 1I0S011CJ'nl,
tV\'lhav.:d a ch)'d-adrodd _ a
golehi KU'allc, snlwddlo dillad glan,
chu.arae tenuis ar gu'rnau'r \'ic
gwytlnu'r (sa1lShws', bod )'1l blalll
neu 'r Ritlg fel)' galwenl III 'r dafam.
da er Inwyll cael celniogatl neu swill
EfaLlal y g'lL)" rlz_\'Wunarall 0
acyr arian a gaem ganyr Ysgol Sui.
ddarllenuyr yr Eco an1- fywyd
Yna g'W1leudpecyn 0 fwyd a diod I
cerddoroL a gweithgareddau
gael piC11icar y tywod, ar oiy min 0
hanzdden cylch Llanberis yn y
gael trochi'n traed. Wedi blil10
cyftlodf Cyll_v Rhyfel?"
chwarae ar y tywod, mynd ar )'
Llawer
0 ddiolch
am lythyr
prolnenad i chwilio aln dreisicl, a diddorol, a gobeithio y daw mwy 0
gyrru'n wylLt J"tllaetl ac yn ol, y,.
wybodaeth
am weithgareddau
groes ac yl1tgroes lIes blino ... a'r cerddorol y cylch yn dilyn yr
siwnze',1 61 ar y cren wedi ymladd,
anogaeth )'n y llythyr uchod.
ac yn sWl1ian nes cyrracdd adre ga"
Ac i ddiweddu y teo hwn: yr olwyn
lusgo'n trQed."
ddwr a ddangoswyd yn y r hif yn
Mae yn ei meddiant ddarlun yr
hoffai wybod mwy amdano. Yn
anffodus
ni allwn atgynhyrchu'r
darlun
yn yr Eco, ond dyma
ddisgrifiad 0 raj nodweddion ohono:

fC1Waegenny! ddarlun bychan 0
((Cwm)' GLo Choir and Orchestra
1909" wedi ei dynnu gan SymotlS
Photos, Llallberis. y,tddo, nlae
chwech ar hugain 0 ddynion a
lhipYl1 ,nwy 0ferched, a niler go dda
o offerynwJ", gan gyn1'W}'S rhai'n

di\\·ethaf ocdd un Cwm Uchaf,
Llanberis, ar y ffordd 0 Lanberis
dros F\vlch \' Groes l'r Waunfa\\'r.
Adda\\'som f~\·,·
0 \'1\ bodacth am vr
ol\vyn, a gobeithi\\ll-ei g~'nn\\1·S ~,; y
rhifvn nesaf.

~_.

---,

AR WERTH:
RHEWGELL - Maint 8
troedfedd ciwbig - £10. Hughes
Caernarfon 5823.

D. G. Ellis, Gweledfa (Llanberis
871223).
SEFYDLIAD Y MERCHED - Yng
nghyfarfod y mis yn Nhy Glas cafwyd
noson ddifyr dan arweiniad un o'r
aelodau, sef Moira Ellis yn s6n ac yn
arddangos ar ei diddordeb mewn
gwehyddu a nyddu. Darparwyd y te
gan Sheila Williams a Rhian jones,
rhoddwyd anrheg y mis gan Jinnie
Williams ae fe'l henillwyd gan Pat
Jones.
CLWB Y MAMAU - Yng nghyfarfod
mis Mawrth daeth yr aelodau ynghyd
yn yr hen "siop ganol"
- neu
"Revival" fel y gelwir hi yn awr. Yno,
cafwyd noson ddiddorol iawn yn
gwylio Jillian yn ymdrin a'i gwaith yn
goreuro fframiau a dodrefn. Wedi
dychwelyd I Ty Glas cafwyd te a
ddarparwyd gan Pat Jones a Carol
Houston. Pat Jones a fu'n Iwcus 0
ennill anreheg y mis, a roddwyd gan
Mrs Hasson.
CLWB IEUENCTID - Mae clwb tra
lIewyrchus yn cyfarfod yn yr hen
ysgol
fach bob nos lau, dan
arweiniad Mr Harri jones.
Mae'r
aelodau
yn mwynhau
rhagl en
amrywiol
0 ddiddordebau,
ae
ychydig yn 01 bu rhai o'r rhat hynaf yn
sglefrio yng Nghanolfan
Glannau
Dyfrdwy.

•

A THREFNWYR ANGLADDAU

DEI

IOL

Ffon: LLANBERIS 872518 (Dydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)

EISTEDDFOD GODRE'R GRAIG Llongyfarchiadau
i bawb a fu'n
llwyddiannus yn yr Eisteddfod yng
Nghwm-y-glo ar Mawrth 18. Dylem
fel pentref ac ardal gydnabod ein
dyled i Miss Lowri Prys Roberts,
Godra'r
Coed a fu'n addysgu'r
partion a'r uruqolion ar gyfer yr
eisteddfod.
CYFARFOD PREGETHU - Ddydd
Gwener y Groglith bydd y cyfarfod
pregethu blynyddol
yng Nghapel
M.C. Brynrefail. Eleni, fe bregethir
gan y Parch W. Gareth Edwards o'r
Wyddgrug am 10.00,2.00 a 5.30 p.m.
Estynnir croeso cynnes i bawb a
disgwylir gweld amryw cyfeitlion o'r
ardal.

a

CYDYMDEIMLWN - yn ddwys
Mrs
M. WillIams, Dinorwic House yn ei
phrofedigaeth
0 golll ei mam ym
Methel. Cydymdeimlwn hefyd gyda
Mr Islwyn Williams a Mr Geraint
Morns.
Dymuna Mrs Williams a'r teulu
ddatgan eu diolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth.

TAN-Y-C
Miss Megan Humphreys, d Tai
Tanycoed (Llanberis 870030)
FFAIR WANWYN - Nos lau, Mawrth
l' yn Ysgol Gynradd Llanrug
cynhaliwyd
Ffalr
Wanwyn
Iwyddiannus iawn, yr elw tuag at
Gronfa Adeiladau Tan-y-coed MC.
Daeth cynulliad
da ynghyd
a
mwynhawyd
noson
gyfeillgar
uwchben paned 0 de.
Diolch i bawb gyfrannodd mewn
unrhyw fodd tuag at Iwyddiant y
noson. Diolch am bob gwasanaeth;
rhoddion ariannol; rhoddion mewn
nwyddau i'r gwahanol stondinau; ac
am bob cydwelthio. Derbynied ardal
Llanrug a'r cylch ddiolch eglwys
Tan-y-coed am bob cefnogaeth i'r
fenter Iwyddiannus hon.
Y gWr gwadd a agorodd y Ffai r
oedd Mr Robert Williams, Llain Gwta,
Llanrug
un 0 blant Tan-y-coed.
Diolchwyd iddo gan y Parch W.O.
Roberts. Yr un pryd mynegodd Mr
Roberts
ddiolchgarweh
Eglwys
Tan-y-coed I bawb arall a gefnogodd
y Ffslr mewn unrhyw fodd.
ADRE O'R YSBVTY - Croeso adre otr
ysbyty I Mrs Pilts, Caerweddus a Mr
Richard Jones, M,n y Parco Gwellhad
buan ,', ddau
Dymunwn adferiad buan hefyd i

Mrs Parry mam Mr John Parry, Ael y
Bryn. Y mae Mrs Parry ar hyn 0 bryd
yn aros yn Ael y Bryn gyda'i mab a'i
merch yng nghyfraith, Owena. Da
deall ei bod yn gwella'n raddol Boed
iddi hithau adferiad IIwyr a buan.
Yn ystod y tymor hwn cafodd
Anwen Parry, Ffion Williams
ac
Amlyn
Evans egwyl ddifyr
yng
Nglanllyn Canolfan yr Urdd.
Llongyfarchiadau i Ffion Will,ams,
ar ddod yn gyntaf ar ganu Alaw
Werln dan 12 oed; yn all ar yr unawd
ac yn ail ar unawd cerdd dant rhwng
10 a 12 oed, ae i Manon Evans gydag
u nawd
telyn
dan 15 oed yn
Eisteddfod Cyleh yr Urdd.
Llongyfarchiadau
hefyd i Barti'r
Ddawns Greadigol 0 Ysgol Gynradd
Llanrug
ar eu Ilwyddiant
yn
Eisteddfod Arlon ac yn Eisteddfod Sir
yr Urdd. Byddant hwy yn mynd
ymlaen i Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yn Aberafan. Pob hwyl iddynt
yno.
Yn y parti mae Rebecca Hughes,
Annwen Parry, Lona Roberts, Ffion
WIlliams a Wyn Parry 0 Dan-y-coed.

CEFNOGWCH
EIN HYSBVSEBWVR

W.J.GRIFFITH

J.M. JONES A'I FAB
GWAITH CERRIG BEDDAU

CLWB PEDWARUGAIN - enillwyr
m i5 Chwefror - 4: 1. Arth ur Jones, 2.
Megan Sir Fan, 3. Alwyn Cae'r
Bythod. 11: 1. Ken Jones, 2. Sylvia
Williams, 3. Priscilla Collins. 18: 1. Liz
Thomas, 2. Pat Jones, 3. Peggy
Davies. 25: 1. Audrey Roberts, 2.
Dafydd Price, 3. Islwyn Williams.

PLYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOLOG

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3514
PEN CIGYOD Y FROI
Yr Wyn Ileol mwyaf
blasus
Selsig cartref, cigoedd

parod j'w bwyta
Archebion ar gyfer
y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
A OEWCH ATOM Nil

PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: C~ern.rfon3248

GOSODWRSWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGI OLEW

GWRES

BP

Aelod o'r National
Association
of
Plumbing and Mech.nic.1
Services

Contractors.
Dim un dasgrhy fychan,
Dim un dNg rhy fswr ..
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Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Y LLYTHYREN 'D'
BYDDAI bri ar gystadleuaeth y "Spelling B" fel y galwen ni hi pan
oeddym yn blant. Dweud geiriau oedd yn dechrau gyda'r un
Ilythyren oedd y gamp. Hwnnw fedrai ddal ati i enwi oedd yn
dechrau gyda'r un IJythyren hwnnw fyddai'n ennill y wobr.
Gan tv\r T. W. Thomas, Berwyn,
Llanrug
y cefais yr anerchiad
canlynol wedi ci lunio gyda phob gair
\'11 dechrau
gyda'r Ilyrhyren '1)'.
Cyfanscddwvd y darn mcddai j\1r
I'h o rn a s , a r gvfcr
cyfarfod
Cysradleuol bychan yn Arnlwch
[I y n y d d au' n 01 bell a c h . Y
gystadleuaeih
cedd rhoi araiih
byrfyfyr ar desrun wcdi ci dynnu
allan 0 her. Yr unig wybodaeih sydd
ganddo am yr awdur ydyw hyn - rnai
gwas bach ar fferm yn Amlwch oedd ,
ond nis gallai gofio pwy ydocdd.
'R,\ v'n diolch yn Iawr i l\1r
'1 ho mas.
A fedr
rh •vw u n roi
'chwancg

U

wybodaeih arndano?

"Dvdd

Diolchgarweh
diweddaf
daeth Diana Daniels, cvnes dal denau
drwsiadus dros draeth Dulas dan
dynnu
Dulas. Daliodd
Die Dafydd
dew dalentog di-Dduw
Deehreuodd
Die dyngu, dilorni, difrio Duw. Daeth
dychryn
dros
Diana
Daniels,
dywedodd
dan deimlad dwys, "Daw
dydd dial Duw Dic Oafydd,
dydd
digofaint
Dwyfol
diffydd
Duw
drawster dyn, daw diafliaid diorffwys
dirwasgant,
dirdynant,
dygant
Dic
Dafydd dan dyngu, dyn drwg, dyma
damaid diafol
"Daeth dychryn dros Dic Dafydd,
dechreuodd
dywalll dagrau difelrlol,
'Duw da dyro druqaredd.' dolefau,
'dyro drugaredd
dirion
Dad.' Oros
draeth Dulas daeth dolet Die, 'Duw da
dyro
drugaredd'
Duw
da
drugarhaodd,
dosluriodd,
dlleodd
clroseddau
duon Dic
"Oilynodd
Die
Ddydd
Djolehgarwch
dlddan, dedwydd.
Die
Dafydd dlOlch dragywydd."

.. . .

••

•

••

•

•••••••••••

Hen Lyfr Emynau
Cefais feothyg hen Lyfr Emynau
gao J\-{rs CJarita Thcodora Evans
(Mrs Jones Evans Bro Rhyddallt).
Ar dudalen gyntaf y llyfr yr oedd
hanesyn am Huw, crwydryn, oedd
yn cymryd ei gartref yn y wyrcws
Caernarfon. Acth Huw i'r Seiat yn
Sitoh Caernarfon.
Gofyonodd
y
Gweinidog a oedd ganddo adnod
neu bCl1nill.
Adroddodd
Huw ddau benoitl
arferai ei fam ddysgu iddo, tra yn
cistedd ar ei glin.

RHAGLEN NEWYDD I BLANT
Bydd cyfres deledu newydd i fod yn ffefryn i gynulleidfaoedd
blant, SBRI CELWYDD GOLAU,
Theatr Felinfach fel lanto Ffwl
vn dechrau ar S4C, ar Ebrill 8 am Pelt yn eu pantomeimiau.
5.00. Y ddau gyflwynydd yw Mari
Recordiwyd y gyfres yn Theatr
Gwilym (set Carys Brenda) a Gwynedd 0 flaen cynulleidfa 0
Dennis Birch (set Colin Arthur).
blanc
Gwelir
consurwyr,
jyglwyr,
Bydd plant Ysgol Penisarwaun
acrobatwyr
a chlowns
yn y yn ymddangos yn y rhaglen a
rhaglenni.
ddarlledir ar Ebrill 22 eto Buffalo
Mae Mari'n gyfarwydd i blant
Billy Wild, Vic Templar, clown a
Cymru ond wyneb cymharol
beiciwr gwirion, John a Julie
newydd yw Dennis Birch, er ei Dixon, consurwyr.

Cofio'r nos bradychwyd
lesu
o mor rhyfedd, cofio'r ardd,
Cofto Judas, cotio'r fyddin,
Ddaeth I ddal y Person hardd.
Cofio'r chwys yn y lIys y profi
Cofio'r Groes ar Galfarl,
Cofio'r syehed, cofio'r lIudded
Pan yn marw drosom ni.

Siopau Stryd Goodman Llanberis

Owy fflam ar ben Calfaria
Gyfarfu yno 'nghyd.
Fflam gariad at beehadur
Fflam goch 0 Ddwyfol lid.
A'r mwg yn dringo i fyny
Nes cuddio ser y nen.
A'r lesu rhwng y ddwyfflam
Yn marw ar y pren

Anerchiad Priodas 1925
Mewn
amser bras ae amser blin
,
Mewn heulog ae afrywiog
hrn,
Erioed ni wei odd undyn rwd
Ar arfau diwyd Gof y Ffrwd.
Pan godai'r haul dros gopa'r bryn
Atseiniai ordd dros Goed y Glyn,
Ac oeheneidiai'r
fegin fawr
Trwy gydol dydd 0 doriad gwawr.
Ond adeg noswyl lawer pryd
Ar waith difvrrach rho, ei fryd 'Roedd lIeuad lawn, a IIwybyr troed,
A merch yn drsqwvl dan y coed.
Fe gafodd hwyl 0 dro i dro
Ar ferched ifane hardda'r fro,
A swyno lIawer un a wnaeth
A'I Iygad byw, a'i dafod ffraeth.
Ond gwelodd
un, a sereh ei fron
A losgodd nes meddlannu
hon,
Ac eiddo eyflawn iddi yw
Ei dafod ffraeth a', Iygad by,,".'.

I hon y goddet bob rhyw gur,
I hon y cura'r einglon dur
A chwythu'r
tan a chanu'n lion
A beunydd bywa bod j hon.
A boed i'r ddau ar hyd eu hoes
Gael gwynt o'u tu, os bydd yn groes
Mae eylch a aur ,'w cadw'n 'nghyd
Y ddau ddedwyddaf
yn y byd.
Rhyw ddydd bydd eto lawenhau
Pan ddaw i'r aelwyd fwy na dau
Etifedd bach a gofal mawr
A phryder melys lawer awr.

I fod yn wr a thad a thaid,
Tynhau'r gewynnau
eryf fydd raid,
A heriaf undyn weled rhwd
Ar arfau diwyd Gof y Ffrwd.
TOM PARRY

ILV
Monumental Works
L NRUG

CARMEL

Dyma lun 0 siop Gwenfro, llanberis gyda'r perchennog Mr John Davies, wrth
y drws. Uun drwy garedigrwydd Mrs M.B. Hughes.
SIOPAU - Yn y rhifyn diwethaf
o'r
Eco gofynnodd
Mrs Maisie LeWIS,
Llys Tudur os oedd rhywun yn cofio
siop yn Stryd Olgra. Hefyd crybwyllodd
y bvddar'n
ddiddorol
cael
gwybodaeth
am y llu siopau bach
oedd yn Llanberis flynyddoedd
yn 61.
Un o'r trigolion
a chof eithriadol
ganddi yw Mrs Annie Martin Owen,
Gwynfryn, Stryd Newton, ac mae hi'n
cofio am yr 011 o'r siopau bach.
Dyma'r rhestr a roddodd Mrs Owen 0
siopau Stryd Goodman:
Cychwyn o'r Stryd Fawr ar yr ochr
chwith:
1 Glandwr - ochr y Stryd Fawr, siop ddila'1 ! yna ar ochr Stryd Goodman _ Gros-

ou
2. Gwenfro - s'op groser
3 'Cloth Hall' - SlOP yn gwcrthu gwlan
cartref a gwlan Mrs Evans a dd y perchennog II dau tab ganddl
•. Birmingham HOUle - SlOp lIest" yn cael
el chadw gan EurNen Jennie ae Ernie Pan
gaewyd y SlOP aethant , AHrtca
5. Slop William Gruffydd - y Crydd
6. Slop eadfan -siop Dafydd Hughesy glo
Gwerthu da da a "scrams". "Scrams
ydoedd soseJ, br6n, ham etc. yn dod i fyny
o'r dre ddwy waith yr wythnos.
7. Siop Gig - Siop Huw Bwtslar.
S. Slop Miss Davies - siop bob di m a
'scrams' ar ddydd Mawrth a dydd Gwener.
9. Siop Ellis - y Barbwr.

t \1allS()dd'i.:..~\'d."" penilli(JlI gall S,\'r
7'hot11aS Pan:.' pall oedd
!\jynzt'r
.Vllg ,\/gholt'g \' Bnjvsgo/ Ba'll(or J <j.! ~.

"t"

10. Siop chips - (Gwynfs). Pawb yn cyrchu
yno I brynu pennog a picl yn vstod y dydd.
11.SiopGruffydd Oavies-Tinman. Roedd
0 yn gwneud pwcedi a phlseri a thyniau
bwyd i'r chwarelwyr
12. Siop Bach Mrs Pritchard - tua 41 Stryd
Goodman. Y slop ar ffordd bach wrth y
Henestr-yn gwerthu da-da _ canhwyllaumanton bethau.
13. Rhif 53 Stryd Goodman - y ty olaf SlOP Mrs Hughes Dairy-yn gwerthu wyau
a lIefnth
14. Cambrian Stores - Gwerthu dodrefn
vno yr oedd J6b Owen.
Yr ochr arall 1 Stryd Goodman yn evenwyn o'r gwaelod'
15 Rhif 1 Goodmen - Siop Maggie Janebara a chacenni dim lIawer ond ychydig
bob dydd. Byddal Maggie Jane yn cano'r
post hefyd. Mynd i Pengjlfach ar getn beic.
16. Siop Porcman - Mr Robarts yn cael
porc, sosej, pWdin gwaed, lard gan 01
frawd oedd yn cadw siop ym Mangor.
Agored ddydd Gwener a dydd Sadwrn yn
unlg. Siop y gegln ydoedd.
17. Ripon House - siop baent a phapur
papuro gao William Thomas - cerddor da
,awn Aelh i'r America gyds'l deulu
18. Siop Olgra Terrace - Siop Edward
Jones, Compton Bu'n cadw SlOpyn Compton House, yna dod I Olgra Teras. Nid yw
yno heddiw ond mae garej wedi el chod, ar
y man a'r lie.
Wei dyma ddeunaw 0 siopau bach
lIewyrchus
mewn un stryd yn unig.
Nid oes ond dwy s'iop yn Stryd
Goodman
heddiw - gresyn 0 beth.
Gobeithiaf
gael chwilio am siopau
y strydoedd
eraill erbyn y rhifyn
nesat

AM DRIP CYFFVRDDUS, DIOGEL A RHAD
I BlE BVNNAG V 80 . . .

FFON CAERNARFON 2898
COFADEILWAITH 0 BOB MATH
MEWN LLECHI A GWENITHFAEN
GAN GREFFTWYR LLEOL

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarton 5175
neu Bangor 51981
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BRENHINES CARNIFAL DEINIOLEN
Gohebydd: Mrs Nancy Rowlands,
12 Pentre Helen (Llanberis 870267)
Dymuna Mrs Maggie Griffiths 0 Ty
Ddewi (gynt 0 Maes Eilian Dinorwig)
ddiolch i'w theulu am anfon yr Eco yn
gyson iddi.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaliwyd swper j oedolion yr ardal
yn Ysgol Gwaen Gynfi ar Fawrth 2
ynghyd a Noson Lawen. Fe ddaeth
nifer o'r ardalwyr ynghyd a chawsant
eu difyrru gan aelodau'r Sefydliad a
pharti 0 enethod ifainc sydd yn cael
eu dysgu
gan Mrs Thomas,
Clwt-y-bont.
Cyfeiliwyd iddynt gan Miss Beti
Williams, arweinydd y noson oedd y
lIywydd, Mrs Rita Jones, y Becws.
Diolchwyd i'r Sefydliad gan Mrs
Miriam Lewis, Llys Myfyr ar ran
aelodau Clwb Elidir. Diolchwyd hefyd
i bawb o'r Sefydliad a gyfrannodd at
y swper. Hefyd i Mr leuan WIlliams
am gludo'r oedolion bob blwyddyn
fel hyn. Derbyniodd
amryw o'r
aelodau wobrau raffl.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Eirian
Jones a'r plant. 11 New Street,
Deiniolen
ddiolch 0 galon j'w
perthnasau, eyfeillion a'r pentrefwyr,
am bob arwydd 0 garedigrwydd a
dderbyniasant yn eu profedigaeth 0
golli priod a thad mor arswydus 0
sydyn. Diolch hefyd i'w 9ydweithwyr
ym Manweb am y cardiau, rhoddion
a'r blodau. Diolch hefyd i'r meddyg a
bechgyn yr Ambiwlans ac i bawb am
eu cydymdeimlad.
DYMU NA Mrs Maggie, 7 Hafod Olau,
Glyn a Valmai ddiolch 0 galon i'w
perthnasau, cyfeillion a phentrefwyr
am bob arwydd 0 gydymdelmlad a
ddangoswyd
tuag atvnt
yn eu
profedigaeth fawr 0 golli mab a
brawd.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd y
cyfarfod o'r uchod nos Lun, Chwefror
21 yn y Ganolfan dan Iywyddiaeth
Mrs Miriam Lewis. Y gwr gwadd
oedd Mr Gwyn Parry, B.A., Bro
Dawel. Y mae Mr Parry yn Bennaeth
Adran Addysg Grefyddol yn Ysgol
Aberconwy.
Cafwyd
noson
ddrdd or o l a lIawn amrywiaeth
ganddo Adroddodd ychydig 0 hanes
cychwyn y Band yn y flwyddyn 1835.
Fe'i gelwid yr adeg honno yn Fand
Llandinorwiq. Hetyd cafwyd hanes y
Band yn yr Almaen, a chafwyd
ambell i stori ddigri am y daith
honno. Roedd wedi paratoi cwis
hefyd. Yr enillwyr oedd TIm 'A' (30
pwynt),
Tim 'B' (24 pwynt).
Dlolchwyd i Mr Gwyn Parry gan y
lIywydd. Rhoddwyd y te gan Mrs
Marian Wyn Williams a Mrs Beryl
Hughes. Enillwyd y wobr Iwcus gan
Mrs Ellen Williams,
2 Bwthyn.
Cynheli r cyfarfod nesaf nos Lun,
Ebrill 18 yn y Ganolfan. Bydd y noson
yng ngofal Mrs Jane Eirlys Williams,
Pentre Helen. Hefyd cynhelir bwrdd
'Moes a Phryn'.

Mr. Barry Lloyd Jones, gyda'r c/oc 0
waich /Iechen a dderbyniodd gan
B/aid Cymru.

CLWB EllDIR - Cvfarfu'r uehod
Mawrth 8fed yn y Clinic. Y lIywydd
oedd Mrs Marren. Y siaradwr yn y
cyfarfod
o e d d Mr Bayliss
0
Benisarwaun a ddangosodd ffilm 0
Ddeiniolen a Dinorwig. Diolchwyd
iddo gan y lIywydd.
Pasiwyd
cydymdeimlad a Mrs MaggIe Jones,
7 Hafod Oleu a'r teulu yn eu
profedigaeth,
hefyd a theu lu'r
ddiweddar Mrs Annie Lloyd Jones, 5
Cynfi Terrace a oedd yn aelod
ffyddlon 0 Glwb Elidir. Rhoddwyd y
te gan Mrs Nancy Thomas, Mrs
Ruthie Williams, Mrs Jennie Evans a
Mrs Mary Hughes. Yr oedd amryw o'r
aelodau yn absennol trwy waeledd a
dymunwyd adferiad buan ddynt.
Enillwyd y raffl rhoddedig gan Mrs
Elsie Davies gan Mrs Mary Thomas.
Cynhelir cyfarfod nesaf Clwb Elidir
yn y Cliruc bnawn dydd Mawrth,
Ebrill 12.
DIOLCHIADAU - Dymuna Mrs Kate
Lewis. 7 Maes Gwylfa ddiolch i'r
teulu, ffrindiau. a'r cvrndoqion am y
cardiau a r anrhegion a dderbyniodd
ar achlysu r el phen-blwydd
yn
ddiweddar Diolch yn fawr iawn i
bawb.
DIOLCHIADAU - Dymuna teulu Llys
Myfyr, Deiniolen ddiolch am bob
mynegiant
0 gydymdeimlad
a
charedigrwydd
yn ystod
eu
profedigaeth.
Cydneblr
yn
ddiolchgar pob rhodd ariannol a
rennir rhwng Cronfa Cymhorthau
Meddygol Deiniolen a Dr Barnardo.
NEWYDDION Y SEINDORF- Enillwyr
Clwb 200 am fis Mawrth: 1 £25, rhif
126, Miss M.J. Jones, Fferm Foel,
Dinorwrg. 2. £15, rhif 111, Sara
Woods, Fron Heulog, Dinorwrq, 3. £5,
Rhif 93, Miss J. Jones, 30 Hafod Oleu.
PLAID CYMRU - Cynhaliwyd noson
gwyl Ddewi'r gangen yng Ngwesty'r
Foelas.
Llanrug
nos Sadwrn
Chwefror
26. Treuliwyd
noson
bleserus yng nghwmni
Edward
Morus Jones, a chafwyd deuawd
fythgofiadwy gan Tommy Arlon a
Kathleen!
'Roedd Mr Dafydd Wigley, AS, yn
bresennol. ac ef a gyflwynodd gloe 0
watth lIechen i Mr Berry Lloyd Jones,
a fu'n ysgrifennydd y gangen rhwng
1978 a 1982. TaJwyd y diolchiadau
gan y caderrvdd Mr Gwyn Parry
Cyhoeddwyd cvtartod 0 bwyllgor y
gangen yn'
Inffordd' DlnoMlg ar
Fawrth 15 TrafodtNVd yr ethohadau
lIeol sydd I ....cynna ym m S ~a
Enlllwyr Clwb cern m s .1awrth
oedd - Cl0, Rhlf 20
rs Ana Hughes
Rhiwen, £:8.50 Rhlf 16
rs Vera
Parry. Bro Dawel
DIOLCHIADAU - Dymuna
rs
Jones, 4 Pentre Helen ddlolch 'w
pherthnasau,
e vfe l l tio n a
chymdogion, y meddyg teulu Dr
Marren), meddygon a gweinyddesau
Ysbyty Mon ae Arfon, Bangor am bob
caredigrwydd
a r h o d dl o n a
dderbyniodd
tra yn wael yn
ddiweddar. Diolch 0 galon I bawb.
MARW - Yn ei gartref yn Llandudno
bu farw'r Parch R.H. Jones. BA, PhD a
oedd yn enedigol a Llys Gwynedd,
Tai Caradog. Bu'n gweithio
yn
Chwarel Dinorwig cyn mynd I Goleg
Dewi Sant, llanbedr
a chael ei
ordeinio ym Mangor ym 1942 Bu'n
gwasanaethu mewn sawl eglwys yng
Ngwynedd cyn symud i Loegr ac
ymddeolodd 0 fod yn Ficer yn Hyde,
Sir Gaer rai blynyddoedd yn 01
oherwydd afiechyd Roedd ganddo
ddiddordeb
mawr
mewn
cerddoriaeth;
bu'n organydd yn
Eglwys Crist, Llandinorwig ae yn
aelod 0 Orsedd y Beirdd dan yr enw
'Alaw Gwynedd'. Roedd yn un o'r
wyth aelod 0 Eglwys Llandinorwig a
godwyd i weinidogaeth yr Eglwys
yng Nghymru a lIawer ohonynt fel

Y Frenhines Sharon Ann (Lambert) gydag eetodeu o'i gosgordd. Yn y llun
hefyd mae'r gyn-Frenhines, Keren WYf' Hughes.

PEOWAR CYFAILL 0 DDEINIOLEN

Tynnwyd y //un uchod cyn y Rhyfe/Byd Cyntaf a be/tach does neb o'r pedwer
cyfaill vn fyw.
O'r cbwith i'r dde: Devid Arthur Jones, Llys Gwynedd; Percy Roberts, Ty'r
Ysgol (I/add....
~d yn y rhyfel), David Pierce Owen, Ffridd (1laddwyd yn y rhyfel);
Will Price, Cryngae Llun drwv garedlgrwydd Dafydd Orwig.

CWIS PLAID CYMRU

Nos Wener, Mawrth 25 cynha!Jwyd noson gymdelthasol a drefnwyd gan
bwyllgor Detniolen. Cwis yng ngolal Mr Gwyn Parry. lim Deiniolen a enillodd
o ryw ychydig.
Bethesda: (blaen, chwith i'r dde: Rhiannon Williams, Linda Prttchsrd, Dilwyn
Pritchard a Dylan Edwards.
De~nlolen: (rhes 61,chwith i'r dde): Dilyn Hughes, Mary Wyn Jones, A/Ice
GrIffith, Gwyn Parry - yn absenoldeb Emyr Thomas.
yntau wedi mynd o'r chwarel i'r
eoleg. Bu'r angladd yn Llandinorwig
ddydd llun, Chwefror 28 Estynnwn
ei n cydymdei m lad a'1 weddw,
Eleanor, sy'n enedigol 0 Ddinorwlg,
a'i chwaer, Mrs lona Edwards,
Rhostyllen a'r teulu i gyd
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phen-blwydd yn un ar hugain oed,
hefyd el brawd, Nigel, yn ddeunaw
oed.

CWM-Y-GLO
CLWB
POBL Y CWM - Yng
nghyfarfod pnawn lau, Chwefror 24
daeth Mrs Ifor Jones, Bethel i'r Clwb j
rOI hanes ei hymweliad
Gogledd
America. Yn ystod tair wythnos 0
wyliau cafodd ymweld
Ilawer 0
leoedd
diddorol
a hanesyddol.
Diolchwyd
iddi gan y lIywydd.
Rhoddwyd y te gan Mrs A. Hughes,
Bryn a Mrs G. Pritchard,
Bryn
Gwynedd, a'r raffl gan Mrs Hughes,
Bryn. Cydymdeimlwyd
theulu'r
diweddar Mr Gwilym Williams. Ddol
Bach a Mrs Humphreys,
gynt 0
Dolaton,
yn eu profedigaeth
ddiweddar.
Pnawn lau. Mawrth 10 cynhaliwyd
cyfarfod dathlu GWyI Dewi, gyda
rhaglen wedi ei threfnu gan Mr R H.
Parry a Mr llew Hughes. Cymerwyd
rhan gan Mrs A. Hughes, Bryn; Mrs E.
Jones,
Seiont
House,
MIss E.
Hughes, Tan y Graig, Mr a Mrs R.
Roberts. Bryn Gro, Mrs E Hughes,
Hyfrydle, Mr R.H. Parry, Mr llew
Hughes. Rhoddwyd y te gan Miss E.
Hughes, Tan y Graig a Mrs Peris
Roberts. Penrallt. Y raffl gan Mrs
Jones,
1
Bro
Rhyddallt.
Cydymdeimlwyd
Mr H. Pntchard.
Bryn Gwynedd yn el b·rofedigaeth 0
golli ei frawd.

a

EISTEDDFOD CLWB Y GRAIG Cynhaliwyd Eisteddfod y Clwb yn y
Ganolfan nos Wener, Mawrth 18 Y
beirniaid oedd: Cerdd: Mrs Ann
Pritchard, Llanberis; Adrodd a Lien.
Mr J.H. Hughes, Llanberis; Arlunio:
Mr Leslie Jones,
Penisarwaun;
Gwnio a Choginio. Mrs Margaret
Wil',arTlS, Cwrn-v-qlo.
Cyfeilydd
Miss Lowri
Roberts.
Brynrefall
Llywydd y Noson: M r Emyr Jones,
Bangor,
Arwemvc d: Mr llew
Hughes, Cwm-y-glo.
Bydd rhestr
o'r enillwyr
yn
ymddangos yn y rhityn nesaf o'r Eco.
lLONGYFARCHIADAU - i Mr Robin
Owen, Talgwynedd am enrull medal
aur yng ngornest
Judo
dros
Gwynedd yng Nghaergybi. Ef oedd
yr enillydd yn ei bwysau.
MERCHED Y WAWR - Nos Fercher,
Mawrth
16 cynhaliwyd
noson
bleserus lawn i ddathlu Gwyl Ddewl
gydag eitemau amrywlol
gan yr
aelodau
a swper
0 fwyd
traddodiadol
Gwnaed eoff~d am ein eyn-aelod
Mrs Mair lola Jones, gan y Llywydd,
Mrs Hannah Jones, ae anfonwyd
cydymdeimlad
at y teulu. Hetyd
anfonwyd cydymdeimlad at aelodau
oedd wedi cael profedigaeth - Mrs
Watkins, Mrs Mair Williiams a Mrs
Verna Jones.
Trefnwyd
I ymweld
a Theatr
Gwynedd ar nos lau. Ebrill14. Bydd y
gangen yn gyfrifol
am Stond.n
Nwyddau
yn
y Ffalr
yng
Nghaernarfon ddydd Sadwrn Ebnlf
16 a gofynnlr am gyfraniadau at y
stondin cyn y dyddiad yma.
CYDYMDEIMLAD - Estynnwn ein
cydymdeimlad
theulu'r d.weddar
Mr Emlyn Watkins, Dolwen. Roedd
Mr Watkins yn gymerlad poblogaidd
lawn, wedi bod mewn busnes yn y
beews am flynyddoedd. Bydd coiled
fawr ar ei 01. Hefyd
theulu'r
ddiweddar
Miss Mair Rowlands,
Cilmeri. Hafan Elan, Llanrug. Roedd
Mair hithau'n gymeriad annwyl iawn
ae yn hynod boblogaidd.
Deallwn hefyd i Mr Huw Pritchard,
Bryn Gwynedd golli ei trawd yn
Nhrefor yn ddiweddar.
Mae Mr Myrddin Owen, Glyndwr
yntau
wed;
colli
ehwaer
yng
nghyfralth yn llanberis. a Mrs Ruth
Hobby, Alit Goch wedi colli ei mam
yn llanberis
Mae Mrs Williams, 13
Dolaton wedi colli ei hWyr, Ian
Humphreys, yn y Bontnewydd.

a

a

•

LLONGYFARCHIADAU
Judith
Orritt,
Moranedd

8

j

Miss
ar ei

PENISARWAUN

GOHEBWYR - Mr a Mrs J.W. Elis,
Glanrafon.
lLONGYFARCHION
- Dymuniadau
da i David John, Llys Awe! ar
gyrraedd ef ddeunaw oed a hefyd i
Elwyn ae Alwyn Searell ar gyrraedd
un ar hugain yn ystod Chwefror.

a
a

a

NANT PERIS
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PRIODAS - Fore Sadwrn, Chwefror
19 yng nghapel Ebenezer Deiniolen,
priodwyd Meltyn, mab Mr a Mrs
Hubert Roberts. Bod Gwynedd a
Wendy merch Mr a Mrs W J. Close,
16 Maes
Gwylfa,
Deiniolen.
Gwasanaethwyd gan y Parch Trefor
lewis a'r organyddes oedd Miss
Rhian Jones Y gwaspriodas oedd Mr
Allan Wyn Jones (ffrind y priodfab) a
gwelnyddwyd ar y briodferch gan ei
chwaer. Miss tris Close a ehwaer y
priodfab ~1lss Sioned Roberts. Yr
ystlyswyr oedd Mr Douglas Jones,
Bryste
a ~1r W. Lloyd
Owen,
Cwrn-v-qlo Cafwyd y wledd bnodas
yng Ngwesty Plas Tan Dinas. Dinas
Dlnlle. a ch rda'r nos daeth nifer o'u
cvtelllion no I ddisgo. Maent wedi
cartrefu
n Glasfryn, Cwm-y-glo.
Ovrnunir bob bendith i'r ddau yn eu
bv w'Yd pnodasol
OIOLCH - Dymuna Wendy a Meltyn,
Glasfryn dd 0 ch I bawb am yr
anrheg 0
ar an a lIu eardiau a
dderb., n s nt ar achlysur eu priodas
yn dd weddar
Y
YR YSBYTY - Anfonwn
ern
cyfarch on
rs .Johnle Phlltlps.
Groeslon
sydd
n
b Ity Eryrl
Caernarlon wed cae I a dr n aeth r
61 cael damwain yn e chartref Da
gennym ddeall fod
r David oms
Y Beews wedi dychwelyd
ar 6
lIawdriniaeth yn ysbyty Bangor

TE PARTI - Cafodd y plant de parti i
ddiweddu
tymor
y Gobeithlu.
Mwynhawyd y wledd gan bawb a
diolchir i bawb a gyfrannodd ae a fu
yn paratoi.
CYNHALIWYD
Cyfarfod
Gweddi
Chwiorydd y Byd yn Festri Rehoboth
ar Fawrth y 4ydd Cymerwyd rhan
gan chwiorydd
Rehoboth a Sant
Pens a chafwyd eyfarfod bendithiol
PROFEDIGAETH - Yn ei gartref,
Glyder, Ffordd Capel Coch, Llanberis,
bu farw Mr R W. Jones. Yr oedd Mr
Jones yn enedigol o'r Nant yn fab i'r
diweddar Mr a Mrs W Jones, 7
Glanrafon. Gedy weddw a mab, dau
wyr ae wyres a chydymdeimlir fI hwy
a'r teulu i gyd yn eu profedigaeth.
ORAENOG

Cl y w a is
•

St 0 ri

ddiddorol yn
ddiweddar gan
gyfaill 0 Ddraenog o'r De. Soniodd
am yr he1ynt a gafodd gyda rhywun
o'r enw Carol 0 Frynrefail a aetb i
Gaerdydd i weld ffrindiau - ond a
orffennodd
yo Abertawe
trwy
gamgymeriad! Enghraifft arall o'r
Gogs a'r Hwmws yn cael trafferth i
ddeall ei gilydd hwyrach ll

O'r Eisteddfod Cwm y Glo

CROESAWN Mr a Mrs Ifor Evans yn
61 i'w chartref ar 61 ysbaid gyda'j mab
vn Weston Supermare, a da gennyrn
weld Mr Evans wedi gwella rnor dda
Ein cofion cynhesaf at bawb arall yn y
pentref sydd yn cwyno ar hyn 0 bryd.
UNDEB Y MAMAU - Yn y eyfarfod
diwethaf nos Fawnh, Mawnh 8,
cafwyd noson ddiddorol iawn yng
nghwmni Mr a Mrs Orwig Roberts,
Llanrug.
Dangoswyd
ffilmiau
a
chafwyd sgwrs am eu gwyliau ym
Mhatagonia
ychydig
eyn I'r
Archentwyr ymosod ar ynysyoedd y
Falklands. Cadeiriwyd y cyfarfod gan
y rheithor,
y Parch Aled Jones
Williams
Y westwraig
oedd Mrs
Nesta West a diolchwyd iddi gan Mrs
Hilda Orrin.
DIOlCH - Hoffwn fynegi fy nlolch i
Mrs Roberts, Bod Gwynedd a Mr
Llew Hughes am eu cymorth wrth
baratoi colotn newyddion Cwm-y-glo
ar gyfer y rhifyn hwn o'r Eeo. Hoffwn
apelio yr un pryd am enw neu enwau
rhai sydd yn fodlon ymgymryd a'r
swydd a Ohebydd neu Ohebwyr ar
gyfer y pentref.
(Tony Elliott Golygydd Newyddion)

Mr Llew Hughes, Arwelnydd y" oson
gyda'r Llywydd, Mr Emyr Jones
Bangor.

,-
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OR BARNARDO - Casglwyd y swm a
£3.15 yn y pentref. Diolch i bawb a
gyfrannodd. I'r rhai na gefodd y cyfle
i roi mae slop yn Stryd Llyn tuasal'n
falch 0 dderbyn yr arian.
YN YR YSBYTY Plas Nant Lodge
Arlon yn derbyn
Dymunir adferiad

Mae Mr H. Davies,
yn Ysbyty Mon ae
triniaeth feddygol.
buan iddo.

YSGOL TANYCOED - Punt y pen Casglodd nifer 0 aelodau'r Urdd
gyfanswm 0 £78.38 tuag at Gronfa
Punt y Pen y mudiad.
Diolch I bawb a gasglodd ac a
gyfrannodd.
Glan-Ilyn
- Yn ddiwe dd ar fe
dr eulrodd
15 o'r plant
hynaf
benwythnos
yng
Ngwersyll
Glan-lIyn; cafwyd ewmni aelodau 0
nifer 0 ganghennau eraill.
EGLWYS
SANTES
HELEN
Cynhaliwyd
cyfartod
cyffredinol
blynyddol Undeb y Mamau nos Lun,
Mawrth 7 Darllenodd
Mrs O.L.
Roberts
y fantolen
ariannol
a
chafwyd eofnodion yflwyddyn a aeth
heibio yn gryno gan Mrs M. Davies
Ailetholwyd
y swyddogion
am
dymor arall. Arweiniodd y ficer y
Parchedrq Aled Edwards yr aelodau
trwy wasanaeth byr o'r ysgrythur
Rhoddwyd y te gan Mrs B. Mowll a
Mrs M. Davies.
Brawyehwyd y pentref a'r ardal nos
Lun, Mawrth 7 pan ddaeth y newydd
am ddamwain
angeuol
Diane
Griffiths, 22 Bryntirion a hithau ond
yn 19 mlwvdd oed. Anfonwn ein
cydymdeimlad dwysaf i'r rheini, ei
brawd, chwiorydd a'r teulu yn eu
profedigaeth fawr.
Hefyd
estynnwn
ein
cydymdeimlad
Mr Abbott
Bryntirion yn ei brofedigaeth 0 golll
ei briod.

a

GWASANAETHAU'R PASG - Dydd
Gwener
y G roglith
- litani
a
Myfyrdod am 10.30 a.m. Sui y PasgCymun Teuluol dwyieithog am 10.00
a m. Gosber yn Gymraeg am 5.00
p m. Festri'r Pasg nos Fawrth 12 Ebrill
am 7.00 pm
CLWB YR HEULWEN - Cafwyd
eyfarfod
cyntaf y tymor
ddydd
Mawrth. Mawrth 15. Y wraig wadd
oedd Mrs Eirlys Jones, Bryn Hyfryd a
rhoddodd dipyn o'i hanes yn Hong
Kong. Rhoddwyd y te gan Mrs J.M.
Jones a Mrs P Williams 0 Lys y
Gwynt.
Enillodd
Miss Gwenifer
Jones y raffl.
Aeth y marched a enlllodd y darian
yn y Ffug Eisteddfod allan i Foelas
House Llanrug •ddathlu a swpera nos
Fercher Mawrth 16 a chafwyd noson
ddlfyr
Dymunwn wellhad buan i Mrs
Margaret Williams. Carrog sydd wedi
cael lIawdrlnlaeth,
ae hefyd i Mr
William Jones, 13 Bryntirion yntau
hefyd wedl cael lIawdriniaeth.
LLONGYFARCHWN - Mr a Mrs G.
Thomas, 4 Bryn Tirion ar enedigaeth
mab baoh, Vincent lea, brawd i
Steven

a

CYDYMDEINiLWN
Mrs .Ann
Jones,
Ty'n
Gerddl
yn 91
phrofe<!lgaeth 0 golli ei hewyrth ac
hefyd nal. Fe gollodd Mrs Jones, Plas
Dulas berthynas hefyd yn ddiweddar
Ein cydymdeimlad
hithau.

a

Rhai o'r plant a fu'n cystadlu yn yr
Eisteddfod.

Teledu Bururn eyf.
yncyflwyno

BETWS
GARMON

Gohebydd Mrs Mary Davies, 9
llys y Gwynt, (llanberis 872329)

OND 0 DDIFRr MADAM SARA!
yn Theatr Gwynedd, Bangor
Ebrill 13(Nos Fercher), 14(Nos Iau),
15(Nos Wener) am 7 o'r gloch

Sioe sgwrsio gyda ruler 0 westelon
diddoroJ yn cael ei TecordJo aT gyler S4C
Tocynnau AM DDIM 0 Theatr GWYnedd

neu oddi WIth
Teledu Burum Cyt., Penygroe.,
Caemarfon. rron Penygroes881722

CAPEL Y BOZRA - Bydd gwasanaeth
arbennig i'r plant fore Sui y Pasg yng
nghapel y Bozra ae fe fydd y casgliad
yn mynd tuag at yr atgyweirio.
CLWB Y MERCHED - Cafwyd
cyfarfod nos Fawrth, Mawrth 22. Y
wraig wadd oedd Amranwen Lynch a
chawsom noson ddityr iawn yn ei
chwmni. Rhoddwyd y te gan Mrs B.
Hughes a Mrs Nancy Jones ae fe
enillodd Mrs Eirlys Jones y raftl
Mae'r Annibynwyr a'r Wesleiaid yn
cyd-addoli yn y capel ers yn agos i 6
mlynedd
bellach ae yn trefnu',
gwaith atgyweirio ar gyfer y dyfodol
agos.
DERBYN YN AELOD - Pllawn Sui,
Chwefror
27 derbyniwyd
Mrs
Gwenan Davies, Snowdon View yn
aelod gan Weinldog y Wesle.aid, y
Parch Erfyl Blainey.

Ym myd yr adar
gyda Ieuan Williams
Y MIS yma canolbwyntiaf ar y "canary".
Cred Ilawer yn ddigon naturiol, mai'r unig liw a geir ar y
"canary" yw melyn, ond erbyn hyn gwelir rhai gwyn, gla5,
gwyrdd, gwinau a choch yn ogystal a'r melyn traddodiadol.
Cymerodd hyn ddegau 0 flynyddoedd 0 gymharu gofalu5,
Aderyn prin erbyn heddiw.
wrth gwrs.
Aderyn di-sylw yw'r "canary"
gwyllt gwreiddiol - y peth tebycaf
welsoch i aderyn y to, a thrigant (yn
naruriol ddigon!)
yn Ynysocdd
Canary nepell 0 Ogledd Affrica.
Daethpwyd a hwy i Ewrop gynraf
gan longwyr rua 400 mlynedd yn 01,
ac yn ystod yr amser er hynny
datblygwyd hwy i'r safon presennol
dewy ddidoli didrugaredd.
Yn ystod y can mlynedd diwethaf
yrna 'cynhyrchwyd' gryn byrntheng
math o'r aderyn yma ym Mhrydain,
gyda phob ardal yn datblygu ei math
arbennig ei hun. Erbyn hyn, wrth
gwrs, gyda thrafnidiaeth hawdd gan
bawb bron, gwelir y gwahanol fathau
mewn pedwar cwr. Nid yn unig
prynir a gwerthir yr adar ganddom
ymysg ein gilydd ym Mhrydain, ond
allforir hwy ledled byd, gan fod
Prydain ar y blaen, yn sicr, ym myd
yr adar. Ddwy tlyncdd yn 6} aed a
chryn ugain "canary" 0 ardal 'Eco'r
Wyddfa' cyn belled a Malta, a'r
llynedd daeth cynrychiolaeth o'r
Unol Daleithiau i brynu "canaries"
yng Ngwynedd a Chlwyd!
Er yr holl ddatblygu a'r ncwid
dwylo cedwir yr enwau plwyfol ar y
gwahanol Iathau 0 hyd, ond yn
anffodus ill chysylltir yr un math yn
uniongyrchol a Chyrnru.
Dyrna nodiadau byr ar rai mathau:
Lizard Canary: Dyma'r aderyn sydd
debycaf i'r "canary"
gwreiddiol.
Megir hwn yn arbennig am ei fareiau
patryrnol ar ci fol a'i gefn. Un fantais
fawr sydd iddo fel aderyn sioe nid yw
o unrh}'\' fudd ar 61 ei ben-bl\vydd
cyntaf gan fod y marciau'n gwarno fel
mae'n mvnd yn hYn. Ychydig iawn
o'r rhain a geir yng Nghymru, ac ni
WD am neb yng Ngwynedd
yn eu
magu. Bu gennyf rai flynyddoedd yn
01 ac maent yn dal ymysg fy
ffefrynnau 0 hyd.
Scotch Fancy: Ader),n 8\\'anlan
di-siap yd}'W hwn ar ffurf b,,;a, ac i
mi oleiaf, ni ddylid magu a datblygu
unrhy\\· greadur mor annaturiol.
Yorkshire Canary: Oyma un o'r
adar m\vyaf urddasol, a saif yn
unionsyth ar ffurf moreno Gelwir ef
yn aml yn 'Guardsman'.
Lancashire Coppy: Aderyn tebyg i'r
Yorkshire ond fod ganddo gap 0 biu
yn disgyn dros ei Iygaid a'i glustiau.

Norwich Canary: Y trymaf o'r holl
"canaries"
a gwelir enghreifftiau
gwych 0 h wn yn ein sioeau lleol.
London Fancy: Aderyn wedi peidio
a bod er ein holl wybodaeth fodern.
Esgyll a chynffon dywyll gyda
gweddill )' corff yn felyn clir.
Goster Canary: Dyma'r math sydd
yn lledaenu
gyflymaf
mewn
poblogrwydd ym Mhrydain
.\lae
gan hwn eto gap pluog dros ei ben. Ei
lys-enw )"'v'r 'Beatie'.
Border Canary: Y 'border' yn )'
cyswllt yrna Y'\' honno rhwng Lloegr
a'r Alban a dyrna'r math rnwyaf
poblogaidd
y n ddi-os
gy d a
channoedd i'w gweld yn ein ioeau
lleol. Bvdd
. rua 2,500 o'r rhain -vn v.
brif sioe ..vn ~'insford vn
... flyn't'ddol.
dvna i chwi waith barnu!
Fife Canary:
Yr ieuengaf
o'r
"canaries" ac yn ennill rir yn gyflym.
Aderyn tipyn yn llai na'r Border
ydyw.
Red Factor: Dyma aderyn a fegir am
ei liw yn unig a rhoddir math 0 "liw"
a elwir yn "Carophylle red" yn ei
fwyd i gael dyfnder eoch i'r lliw
gwreiddiolBwydir y fflamingo yn y
sw gyda bwyd tebyg fel bod y plyn yn
troi'n binc.
Roller Canary: Megir hwn am ei gan
yn unig, ac mae'n eithaf prin
Y ceiliog yn unig sy'n
canu - felly gwelwch beth y\V
swyddogaeth yr iar! Mae'r gweddill i
gyd yn canu, wrth gwrs, ond nid
cystal a'r Roller.
Os oes gennych "canary" yn y tY y
tebygnvydd yw mal un ai Border neu
Gloster sydd gcnnych, gan mai h\vy
sydd yn y mwyafrifyn y eylch yma, a
phc gofynnid i mi gan rywun sydd a
blys magu, dyma'r ddau farh a
gymerad\vywn gan eu bod yn weddol
ha\vdd i'\\i magu. !\1ae'r Roller, Fife
a'r Red Factor hefvd
- .\ n tcnhedlu'n
ddigon didrafferth.
ond fel y
cryb\\ )'llais. prin braidd }·d}nl )'n ejn
cylch .• \ine'r NOl'\\i h. ~r \·ork hire
a'r Lizard dip)'n ) n bi\\'i , a rhaid
cael dip)'n 0 brof13d an ) belt c)·n
mentro arni g)da'r rhain. \\ etr
g\",eddill i'r arbenig\\; or ) n unig.
Mae prislau yn g"aharuaelhu
hefyd. Gellir pI')'nu par 0 GI lers
neu Fife am ry'\" £12; par 0 Borders
am rua £16; rhaid dringo i rhy'" £30

Mynnwch eich

PAENTaPHAPURPAPURO
odCli wrth

£WILSON HUGHES
84 Stryd FaWT
LLANBERIS
'Ffon; Llanberis

MEL

870491

YSION A BAeO AR WERTH HEFYD

gyda'r Yorkshires a £45-£50 gyda
Norwich. Anodd iawn ydyw gallu
prynu mathau prin gan fod y rhai
sydd yn eu magu yn dueddol, gan ei
bod yn grefft ynddi ei hun bron, i
gyfnewid gwaed ymysg ei gilydd yn

unig yn hytrach na gwerthu i rywun y
tu allan i'w cylch.
"Nid aur y\V popetb melyn,'
meddai'r hen ddihareb Gymraeg.
Mentraf gyfansoddi un newydd "Nid melyn yw pob 'carary'."

Oyma fun 0 Sled ddelfrydol i gadw "canaries" ynddi. Sylwer ar y cewyll gyda
pharau 0 adar ynddynt yn pereto, at fagu fel mae'r gwanwyn yn datblygu, a
chewyll mwy 0 isint vn y pen draw ar gyfe,. y cvwlon pan tvddent ddigon hen i
adael eu rbieni. Perchenogion yr vstetett yma yw Mr Trellyn Thomas, a'i ddau
Ieb, Oafydd a Gwyn, Treforfan, Y Waunfawr, ae vnddi megir y ddau fath
poblogaidd, Borders e'r Gtosters.

CWMNI DRAMA LLANBERIS

CYNGERDD

gan

GOR GODRE'R GARTH
PONTVPRIDD
(Enillwyr Cenedlaethol)
(Arweinydd Mr Wil Morus Jones)
yng Nghapel Coch, Llanberis
Nos Sui Y Pasg, Ebrill 3 am 8 o'r gloch
Llywydd: Mr John Hugh Hughes
Prifathro Ysgol Dolbadarn
Tocynnau £1

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 gyogor gao arbenigwyr profiadol
ym mhob agwedd 0 redeg busnes. Yr ydym
wedi dysgu sut i ddewis y ffordd orau i
Iwyddo ac yn gwybod am yr anawsterau.
Gallwch fanteisio ar ein cysylltiadau niferus
gyda mudiadau eraill sydd yn awyddus i'ch
cyoghori, ac mae benthyciadau ar log isel ar
gael i rai mathau 0 weithgareddau.
Mae eich swyddfa leol ym Mangor.
CysyUtwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
o'n cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a'ch gofynion yo rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychain,
Awdurdod Datblygu Cymru,
Llys Garth, Ffordd Garth,
Bangor. FfeD: Bangor 52606

Welsh
Development Agency
9

ED PENISAR

OL TAN-V-C
GAN ML Y).J'EDD YN

HEDDIW
Saif ein hysgol ni mewn pant
rhwng Brynrefail
a Penisarwaen.
Mae hi wedi cael ei hadeiladu vna
aherwydd yn yr hen hen ddyddiau
roedd plant 0 Frynrefail yn dod vma.
ond rwan dim ond Angharad sydd yn
dod o'na
Mae yna fferm o'r enw Tan-v-coed
wrth ymyl ein hysgol, mae yr ysgol
yn cael ei galw yn Ysgol Tan-y-coed
ar lafar, ar 61 y fferm.
Mae hen dy'r ysgol wrth vrnvl yr
ysgol; ei hen enw oedd Ancrum; ond
ei enw rwan ydy Llain y Werin.
Yr ydych yn medru gweld Graig
Fawr o'r ysgol. Mae a'n lie da i
chwarae rhyfel. Mae afon Seiont tua
hanner milltir o'r ysgol. Weithiau yr
ydym yn mynd i lawr ati i arlunio hefa
Mr Janes.
...•....• .••••....•..••.............•.••....• -.-

.

Mae'n hysgol ni yn hen ffasiwn o'r
tu allan, ond mae'n 0 newydd y tu
mewn. Llynedd cafodd bob dosberth
nentwd newydd yn ystod gwyliau'r
haf a catodd dosbarth Mrs Ann
Thomas set athrawes y Babanod lawr
newydd
Mae tsir athrawes ae un prifathro,
ae mae pedwer dosbarth o'r 8abanod
isaf i Salon 4. Bydd Mr Jones ein
pntethro yn dweud fod hon yn rhyw
ysgol annifyr iewn am fod Mrs Ann
Jones, Mrs Ann Evans a Mrs Ann
Thomas yrne. Mae Mrs Jones yn
dysgu Seton 1 a 8abnod uchaf, Mrs
Thomes yn dysgu'r babanod, neu'r
plant Ileiaf, Mrs Evans yn dysgu
Safon 2 a 3 a Mr Jones yn dysgu
Safon 4.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mae yma un cogyddes yn yr ysgol
a dwy hetpwraig. Y gogyddes yw
Mrs Hughes neu Anti Bet a'r helpwyr
yw Mrs Davies a Mrs Williams, neu
Anti Mary ac Anti Margaret.
Mae tV o'r enw Llwyn Derw tua
canllath o'r ysgol, dyna lie mae Mrs
Williams ygofalwr yn byw. Mae hi yn
dod ilawr yr alit yn fan ae yn fua n bob
dydd iagor y drws. Weithiau yr ydym
yn ei gweld hi yn dod i lawr yr alit
hefo'j daeargi, Gwyn.
Ein dynes Lolipop yw Mrs Lamb;
mae ganddi ddau 0 blant sef Darren a
Glenn a bydd Mrs Lamb yn gofalu
amdanom.
Eleni rwyf yn gadael yr ysgol a
mynd i ysgol fawr Brynrefail. Os gwn
i fydd gennyf hiraeth?
Sioned Roberts
Naethan Eagles

OL

Yn 1874 yr agorwyd
Ysgol
Tan-y-coed. David Prosser oedd y
prifathro.
Doedd gan y plant ddim 11awer 0
ddiddordeb yn yr ysgol, ac ychyclig
iawn a ddeuai i'r ysgol yn rheolaidd.
Roedd
gan y plant
fwy 0
ddiddordeb mewn chwarae , a doedd
eu rhieni ddim yn eu gorfodi 1 fynd i'r
ysgol chwaiih. Am hyn roedd y
prifathro yn flin lawn, ac mae llawer
o nodiadau cas arndanynt yn y Uyfr
Log Gynt.
Un prifathro oedd yn yr ysgol a
th i
b dw
0
ddisgybl-a
thra won . Roedd
y
disgybl-athrawon yn cael gwers gan y
prifathro am 8.30, wedyn roedden
nh Vt' ifod iailadrodd y wers i'r plant.
Yn 61 yr hen lyfr Log, roedd yma
tua 200 0 blanr yn yr ysgol, sy'n
wahanol iawn i hcddiw.
Dyma rai o'r hanesion o'r Llyfr
Log; wrth gwrs rydw iwcdi gorfod ci
gyfieithu i'r Gyrnraeg.
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Atgofion y Dr. John Gwilym Jones

-

.

-

,

r

O'r Llyfr Log
Rhagfyr
12 1875: Ca fodd
d au
ddrsqvbt eu gwahardd o'r ysgol am
fod yn anufudd. Eu henwau Jane
Morris a Morns P. Morris. Er nad bai y
plant oedd 0 ond bai eu rhlenl,
Mehefin 9 1876: Prasenoldeb yl"l dda
iawn; mae'r tywydd yn ardderchog.
Mae Safon dau yn arat ae yn ddwl
lonawr 7 1881: Presenoldeb gwael
doedd 0 ddirn fel oedd 0 I fod Roedd
oren wedi cael e, rOI I bob dlsgybl a
oedd
yn pas.o
arhol.ad
yn
IIwydd,annus
Awst 19 1881: Presenoldeb yn dda.
Ond mae'r plant wedi anghoflo mwy
yn y~tad y gwyliau nag a ddysgasant
o/r blaen
Awst 24 1883: Daeth baehgen i'r
ysgol yn y pnawn ar 01 bod yn
chwarae triwant. Cafodd ddwy stroc
o'r gansen, un ar bab lIaw.
Chwefror 16 1884: Bore dydd Llun
(orrwyd gwydyr un o'r ffenestri,
roedd
wedi
cael ei dorri
yn
ddamweinial
gan un o'r athrawon
ond nid oedd y prifathro yn saff sut yn
union oedd wedi digwydd. Roedd y
tamaid gwydr yma yr un eyntaf i darri
ers agor yr ysgol ehwe mlynedd yn

01.
Awst 20 1885: Roedd y presenoldeb
yn dda iawn trwy'r wythnos, mae te
parti yn mynd i fod yn fuan ac mae'r
presenoldeb yn well am fod y te parti
yn agosau
Eurgain Haf
Elaine Lewis
Sioned Roberts

Wrth ei n Bodd?

AUN

Dr John Gunlym Janes yn siarad am ei ddyddiau }'sgol efo Salon P eduiar.

a

Ddoe fe yrnwelodd )7 Dr John Gwilym Janes
ni. Fe arweiniodd ill i'w
ddyddiau ysgoJ yn ysgol fach Penfforddelen.
Roedd Mr Jones ein hathro wedi
d d iwed dar a rae h fee
s i
darllen y stori i ni, ond roedd hi'n
"Califfornia' ar y tren; roedd o'n
weU 0 lawer i gael clywed y geiriau 0
cyrnryd tua tri diwmod, roeddwn
lygad y ffynnon.
i'n meddwl nad oeddwn byth yo
Roedd YDr John Gwilym jone yn
mynd j gyrraedd yno. Mae'n siwr
bvw ~ n Y Groe Ian; drv..· nesa' iddo
mai d) na pam oeddwn iyn cael reid
roedd Linor \ n bvw. R edd John
hir ar y ceffyl pren!
Gwilvrn Jone wrth ei fodd vn
I
0 mae'n rhaid inti fynd j Ysgol
rnv nd I d\ Liner I chwarae, . irs
Peafforddelen
rhywdro i weld os
Jon oedd en" mam Liner ond
d} n nhw wedi cadw y ceffyl pren, 0
roedd h\,nn\'n ormod 0 lond
1
roedd o'n hardd iawn a Uiwgar."
John G\\il\m jon . fe1l~ roedd 0'0
"\\'edi mynd i'r ysgol fawr ym
CI galYi } n •• hosh",
Ihenygroes,
roedd prifathro o'r
'in lJav. I~nor roedd o'n m)nd I r en\l, Mr Lynton yno. Oyn tal tenau
y go) a phan ddeum'r d)'n cynnu'r
Uuniau. arferai Linor bocri ar ei \\'allt
sarrug byth yn gwenu nag yn
b\\·yliog. '4~tain" oeddem ni'r plant
a g\\'neud rhesen d\\'t, a oedd yn
}'n ei alw. Wedi i'r plant gael eu
gwahanu ei \\'aUr ~'n dd\\'~' ran.
gwers byddai y plant erail! yn gofyn
"Un diwrnod fe ddaeth ceffyl
"Sut dempar sydd ar Maio?"
pren i'o hysgol ni; roedd o'n hardd
Mewn dipyo fe aned mab iddo,
iawn, rydw i'o cofio'n iawn; roedd
brawd i bedair geneth. Gwirionodd
yr athrawes yn gofyn i ni lie roedden
Mr Lynton ond mewn tridiau
ni eisiau mynd ar y ceffyl pren; os
newidiodd ei wen, fe fu farw y
oeddech
chi'n dweud
dudwch
bachgen. Wrth imi a'n ffrindiau
"Penygroes" doeddech chi dim ond
basio ystafell Main daeth tawelwch
yo caet reid fach ddim gwerth ei
ymhob man, dim ond swn erio Mr
chael, ond os oeddech chi'n dweud
Lynton ni welais o'n crio o'r blaen
"Bangor" roeddech chi'n cael reid
ac o'r dydd bwnnw, roeddwn yo
hit. Pan roedd hi'n dro imi roeddwn
gwybodfod gao y dyn yma, er ei fod
j'n dweud "Califfomia".
Ooeddwn
yn flin, deimladau yn ei galon."
i ddim yn gwybod IJe roedd
"Cali.fforrua" ond roedd gan fy
Eurgain Haf, Hayley Barton a
mam berthynas a oedd yo byw yno.
Sioned Williams
Un tro
flynyddoedd
yn

Rhai

0

Odyddiadau Glan-Ilyn

Nos Wener: Wedi gwneud ein
hunain yn gartrefol. Wedi cael
gwely yn ymyl y ffenest. Does
gennyf ddim hiraeth gan fy mod
wedi bod yma o'r blaen.
Bore Sadwrn: Yn nhy Tegid mae
genod
Penisarwaen.
Wedi
brecwast aethom i'r gampfa, lie
buom ar y trampolin.
Pnawn Sadwrn: Llusgodd ein
hathro ni i Lanuwchllyn i weld
cerflun 0 a.M. Edwards a'i fab. Er
bod yr hogiau ar ganol gem
'Space Invaders'
bu'n rhafd
iddynt ei adael.
Yn gyntaf aethom i fynwent lie
roedd mab a.M. Edwards wedi ei
gladdu. Ar ei fedd mae bathodyn
yr U rdd, am mai fo sefydlodd yr
Urdd.

Wedi hynny aethom i weld
cerflun y tad a'r mab. Fel rydych
yn gweld nid ydym yn gwenu am
ei bod yn bwrw glaw ac yn oer.
Doedd gan neb awydd i fynd i
weld cerflun sych difywyd.
Yna gadael Llanuwchllyn
a
mynd i olwg Coed y Pry, cartref y
bachgen O.M. Edwards.
Wedi hyn i gyd, mynd yn 61 i
Lanllyn i gael te ac yn 61 at y
'Space Invaders'.
Sioned Williams
Ofnadwy!
Ofnadwy ydi aderyn marw,
Ofnadwy ydi dau gorn tarw,
Ofnadwy ydi wyneb gwrach,
Gwaeth na'r rhain yWfy mrawd bach.
Michael J. Wroe
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Dyma Barti Canu Dylan a gafodd gyntaf yn yr Eisteddfod Gylch; ac yn y
blaen mae Anjia a gafodd ail am ganu'r piano dan ddeuddeg.
Dylan, y bachgen yn y cefn, a gafodd ail am ganu unawd cdn uierin.
Roedden ni yn cattu 'Enfy« Ebrill' 0 dan ddeuddeg, yn y parti unsain.
Yn y cefn mae Si011ed \flillial1zs, Dylarl Pierce \flillia"ls, fi a Rhiatl
Williarns. Yn y blaen mae Amanda Orrock, Bedwyr Evans, lola
Williams, Eurgain Evans ac All)ia Bennet.
Rydym yn edrych ymlaen t fynd i'r Eisteddfod Sir ym Mallgor a
gobeithio y caiff Dylan ac Anjia hwyl ami.
Sioned Roberts
Bach yw'r fesen ar y goeden
Bach yw traed fy chwaer iau, Elen
Bach yw'r lIygoden IwVd mor chwim
Ond lIeiaf fyth ydyw 'DIM'.
Sioned Roberts

Gwyn a pbur yw'r distaw eira,
Gwyn yw'r wyn yn y caea',
Gwyn yw dillad yr byfryd gor,
Ond du yw calon Jane "next door".
Dylan Rhys Jones

Hen Benillion Newydd

Du yw'r fran yn bowld ar y to,
Du yw cysgod y bwgi bo,
Du yw wyneb a dwylo Sam,
Ond duach fyth yw tost fy mam.
Mark Porter

Tlws yw'r briallu dan y goeden,
Tlws yw melyn y genhinen,
Tlws yw'r gwair yn y gwynt,
Tlysach fyth fy mhapur punt.
Sioned Williams

Fy Nhad
Poen yw/r tractor sydd ddim yn
gwelthio,
Poen yw'r drain sydd yn fy mhigo,
Poen yw'r tyrchod sydd ar y dd61,
Ond gwaethach fyth bod er y dol.
Dylan Pierce Williams

Enwogion Cymysg Cymru

-rr

-

Dyma raj 0 enwogion Cymru, ond
mae eu benwau wedi cymysgu.
Fedrwcb chi ysgrifeonu yr enwau
iawn?
Berwyn Paterson
BRO'R ECO

Gorffennweh y balwn ae wedyn Iliwiwch.
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Dyma bos i chwi ei ddatrys. Mae
enwau un ar ddeg 0 bentrefi Bro'r
Eco wedi eu cuddio ynddo.

Gweld yr oenig ar y bryn
Gweld llygaid glas f). nghariad, Glyn
Gweld yr alarch gwyn mor dlws
A gweld y rhosyn wrth y drws.

Sioned Roberts

Fedrwch chi adnabod yr adar hyn?
Dyna yui sialens Anja a David i chi.

Tlws yw ...
Tlws yw'r mwsog ar y cerrig,
Tlws yw cynffonnau ar yr helyg I
"Tlus wy! finnau,' meddai'r wrach,
Tlysach fyth yw rhosyn bach.
Angharad
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LLANBERIS

Gohebydd: Mrs Sian Thomas, Ty'r
Ysgol, Llanberis (870220)

CLWB YR HENOED - Bu dros gant 0
aelodau Clwb yr Henoed yn dathlu
Gwyl Ddewi yng Ngwesty'r Fictona
pryd
y mwynhawyd
cinio
ardderchog. Croesawyd yr aelodau,
yr
aelodau
newydd
a 'r
gwahoddedigion
gan y Llywydd.
Cyfeiriwyd at yr aelodau a gollwyd yn
ystod blwyddyn. Ategwyd y cyfan
gan y Parch Gwynfor
Williams.
Dilynwyd
y wledd gyda rhaglen
amrywiol
a difyr
iawn
dan
Iywyddlaeth 'Arwel' - un 0 fechgyn yr
ardal, ac un 0 barti 'Hogia'r Wyddfa'.
Dymuna'r
pwyllgor
ddiolch
i'r
cyfeillion
hynny a fu'n cludo'r
pensiynwyr yn 01 a blaen i'r cinio. a'r
cyfeillion oedd yn cludo'r 'Prydau
Parod' (Meals on Wheels) ddwywaith
yr wythnos yn wirfoddol
Diolch arbennig hefyd i'r cyfeillion
yma am roddron ariannol sylweddol
lawn i'r Clwb: Mr a Mrs T. Maxwell,
Stryd Warden, Mr a Mrs Eurwyn
Jones, Ffordd Capel Coch, Mr a Mrs
Ted Thomas, Ffordd TV Du, Mr
Gwynfor Williams, Stryd Newton,
Mrs Lillian Jones, Ffordd TV OU, Mrs
Williams, Voelas, Stryd Newton, Mrs
Maggie Williams, Rallt Goch.

ynghyd i gynnal cvfarfod gweddi dan
arweiniad Mrs Gwynfor Williams,
Capel Coch, a Mrs Eluned Mari Jones
wrth yr offervn. Cymerwyd rhan gan
Mrs Nancy Jones 0 Eglwys Sant
Padarn, Mrs Hannah Jones a Mrs
Dilys Owen 0 Eglwys Nant Padarn.
Mrs Dilys Bayliss. Mrs Carys Hughes,
Mrs J. Menna Jones, Mrs Dwynwen
Roberts, Mrs R. Lloyd Jones 0 Gapel
Coch. Casglwyd yr offrwm gan Mrs
Enid M, Wiliiams,

ClWB
ERYRI - Yng Ngwesty
Gwynedd y bu aelodau Clwb Eryri yn
dathlu GWyI Ddewi. Cyflwynwyd y
gwr gwadd, Mr R. Alun Evans, BBC,
Bangor gan y lIywydd, Emlyn Davies,
Waunfawr,
w e d r ' r c i n i aw a
diddorwyd yr aelodau gan Evan Bryn
ac Annette
0 Ddinorwig
Am
gyfansoddi dyfarnwyd y wobr gyntaf
gan Harri Gwyn, llanrug
i Rol
Williams, Waunfawr, Mwynhawyd
noson
eithriadol
0 hwyliog
a
diolchwvd I bawb am eu cvfraruad
gan Mr lolen Hughes, Rhlwlas.
PERSONOL - Rhai wythnosau'n 61
pan yn siopa yn y pentref disgynnodd
MIss Parry Pritchard, Central Garage
ae anafu el choes. Deellir ei bod yn
gwella a da yw clywed hynny,
YR URDD Bu amryw 0 blant yr ardal
yn cystadlu yn Eisteddfod Cylch
Anon o'r Urdd - rhal 0 Ysgol
Dolbadarn a rhai 0 Ysgol Brynrefail.
Llongyfarchwn
Alison Edwards a
Jane Parry am yr unawd 12-15 oed,
ac eto Alison Edwards yn ail ar yr
unawd gerdd dant 12-15 oed. Partl
Einir 0 Aelwyd
Llanberis
fu'n
ruddugol
dan
12
oed
Llongyfarchladau iddynt 011
UNDEB Y MAMAU - Cyfarfu aelodau
o Undeb y Mamau Eglwysi Sant Peris
a Sant Padarn ar Mawrth 1af dan
arweiniad
y Parch A.W. CHerry,
Cafwyd anerchiad byr gan Mrs M,
Lloyd Williams, llanrug a diolchwyd
iddl gan Mrs L Pugh a Mrs Kathleen
WIlliams, ae hefyd i Mrs Dorothy
WIlliams, Mrs Betty Humphreys, Mrs
D. Phillips a Mrs W. Henry Parry am y
gwpaned de a drefnwyd.
EISTEDDFOD
Y
SIR
Llongyfarehiac1au i Barti Einir dan 12
oed am Iwyddo yn Eisteddfod y Sir
Hefyd Rhian Owen yr Unawd 15-19
Byddant
yn rnynd i Eisteddfod
Aberafan. Pob Iwe iddynt yn wlr,
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhallwyd cyfarfod mls Chwefror
yng Ngwesty'r Erw FaIr Llywyddwyd
gan Mrs Hannah Jones, Darllenwyd y
cofnOdion a'u harwyddo a thrafod
ychydig 0 faterion. Cyfeiriodd
y
lIywydd at y ffaith fod Mrs Martin
Owen yn methu bod yn bresennol 0
achos
damwain,
a dymunwyd
adferiad buan iddi. Yna elsteddodd yr
aelodau i lawr i swper ardderchog i
ddathlu
Gwyl
Ddewi,
Cafwyd
adloniant wedi oi drefnu gan aelodau
o'r pwyllgor i ddiweddu'r noson, a
chymerodd
rhai o'r aelodau ran
mewn gem 0 'Rhowch i mi Gliw'.
DYDD GWEDOI
BYD EANG Y
CHWIORYDD - Ar Fawrth 4 yn Festri
Nant Padarn daeth nifer 0 chwiorydd
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CYDYMDEIMLAD
- Estynnir
y
cydymdeimlad
dwysaf
Ch ef
Inspector Derek Roberts, Bangor a',
briod
yn eu coiled
fawr
ym
marwolaeth sydyn eu mab John. Fe
gofiwn y teulu yn byw yma yn
Llanberis am rai blynyddoedd a'u tri
phlentyn yn mynyehu'r ysgolleol. Bu
Mrs Mair Roberts yn weithgar dros
ben gyda Chlwb yr Henoed, a thra yn
byw yn Llanrug cyn symud i Fangor
cadwodd ei chvsvtltiad a'r mudiad.
Collodd Mrs OOrtS Roberts. Fron
Oleu ef brawd Gwilym Williams,
Ddol Bach, Cwm-y-glo. Estynnir y
cvdvrndeimlad dwysaf a Lillian hefyd
yn ei phrotedigaeth.
Derbyniodd Mrs Jane Lloyd Jones,
Perts View
newvddion
trist 0
Iwerddon. Bu farw ei brawd, Bob, a
wnaeth
ei gartref
er y rhyfel
ddiwethat
yn Lisbon,
Gogledd
Iwerddon Estynnir y cydymdeimlad
dwysaf a Mrs Jane Lloyd Jones a'i
chwaer, Mrs Clara Allsup, Stryd
Ceunant.

a

LLONGYFARCHIADAU - i Hefin a
Sheila, Grove House ar enedigaeth
merch fach, Sarah Ann, ehwaer Iach i
Rachel Ann,
YN YR YSBYTY - Yn ystod y mrs hwn
eto mae amryw o'r ardalwyr wedi eu
caethlwo
i'w cartrefi
a rhai i'r
ysbytyai. Erbyn hyn mae rhai wedt
dychwelyd gartref, ond rhai yn aros 0
hyd
ar 01 derbyn
triniaeth
lawfeddygol. Dymunir adqvfnerthtad
IIwyr j bob un ohonynt:
Mrs May Roberts, Stryd y Ffynnon.
Mrs Neli Morris, Stryd Turner, Mrs
Enid Roberts, Fflatiau Maes Padarn,
Mrs Beti Hughes, Stryd yr Wyddfa.
Mrs Elizabeth Jones, Maes Padarn,
Miss Karen Jones, Plas Coch ac Elnlr
Thomas, Stryd y Ffynnon sydd
gartref ar 01 trlniaeth yn Ward y Plant.
Ysbyty Bangor, ac wedi bod yn
elthriadol 0 ddewr ae ufudd yno.
Roedd croeso mawr Iddi gartref.
MARWOLAETHAU - Grace Owen Ar Fawrth laf yn ei chartref yn Stryd
Siarlot bu farw Grace - priod Aled
Owen, Roedd yn 75 mlwydd oed ae
wedi cael blynyddoedd 0 salwch blin
a'i dioddef yn wrol a dirwgnach, ond
cafodd otal tyner el phriod hyd y
diwedd, Un 0 blant yr ardal ydoedd, a
phan yn holliach bu yn ymbleseru a
ehanu ac adlonlant
- yn aelod
ffyddlon
lawn o'r 'Parti Noson
Lawen' a'r Cor Merched. Aelod 0
Eglwys
Nant
Padarn
ydoedd.
Trefnwyd yr angladd ar Fawrth 5,
pryd y bu gwasanaeth preifat yn y
ac hefyd yn yr Amlosgfa Bangor dan
arweiniad y Parchedlg L,G, Roberts,
Chwilog
Cydymdeimlir
a'i phrlod,
Aled Owen, Mansel eu mab, Maud ei
chwaer,
a'r teulu
011 yn eu
profedigaeth

go drom iddi, ac er hynny bu'n
adrodd ac ailadrodd yr hen atgofion
droeon. Cydwybod dawel wna galon
ddedwydd - meddai'r hen air-a gwir
ydoedd
ym mywyd
Cei.
Yn
hamddenol a dedwydd mag odd ei
theulu, Hanu 0 deulu cerddorol a
wnaeth a dilynodd hithau vr un
IIwybr, yn cefnogi bob parti a chor a
chanu yn er dydd. Roedd yn aelod
gyda'r
'Noson
Lawen',
a'r Cor
Merched a hynny gydag arddel.
Trefnwyd yr angladd ar Fawrth 5
gyda'r Parchedigion John Samuel
Roberts a Hugh John Hughes yn
gwasanaethu
yn y ty ac yn yr
Amlosgfa
ym Mangor gyda Mr
Huxley Thomas wrth yr organ.
Cvdvmdermlir a'i phriod, ei mab
Elwyn, ei dwy ferch Breda a Dilys
Mai, ei chwiorydd Megan ac Annie
Wilson, ei brawd Evan Wilson, a'i
theuluoedd i gyd yn eu coiled,
Richard W. Jones - Bu farw Richard
W. Jones yn el gartret Glyder, Ffordd
Capel Coch ar Mawrth 10. Ganwyd a
magwyd af yn Glanrafon Terrace
Nant Peris. ae wedi gadael yr ysgol
aeth i weithio i Chwarel Dinorwig Yn
ystod y blynyddoedd gadawodd y
cyn a'r morthwyl
a'r gweithio ar
wyneb y graig. a chael ei benodi yn
s wyd d o q a diweddu
fel Brif
oruchwyliwr
y Chwarel.
Wedi
ymddeol rai blynyddoedd yn 01 daeth
I gartrefu yn Llanberis.
Trefnwyd yr angladd ar Fawrth 10 a
chladdwyd
ef ym mynwent Nant
Peris gyda'r Parchediq Ganon R.
Jones
vn
gwasanaethu.
Cydymdeimlir a'l brtoo a'r unig fab
a'r teulu I gyd yn eu profedigaeth,
Margaret Jones- Yn Ysbyty'r Gallt y
Sil yn 79 oed bu farw Mrs Margaret
Jones, ar Fawrth 12. Bu'n wael ers
rhai misoedd, a gorfu iddi adael Cartref Pengwaith a symud i'r ysbyty,
Merch j'r diweddar Richard a Sara
Jones, llwyn
Onn, Strvd-v-dwr
ydoedd - wedi byw er ei genj yn
Llanberis. Claddwyd hi ym mynwent
Nant Pens ddydd Mercher, Mawrth
16, gyda'r
Parch Meirion
lloyd
Davies, Pwllheli. Yn gwasanaethu
yng Nghapel Jerusalem ac yna ar Ian
y bedd. Cydymdelmllr
a'r mab
Richard. el merched Megan a Ruth.
Mae Megan 'II\'edl gwneud el chartref
yn yr Iseldiroedd, a daeth gartref
gyda'r teulu I gladdu ei mam
Y GYMDEITHAS LENYDDOL - Bu
aelodau 0 Gymdelthas
Lenyddol
Undebol yr ardal yn dathu'r 'Nyl
Flynyddol yng Ngwesty Gwynedd.
Trefnwyd rhaglen amrywiol gyda'r
aelodau
yn
cymryd
rhan,
Mwynhawyd noson ddityr iawn.
Trefnwyd noson yn Theatr Seilo i
weld y Pasiant Bargen Dinorwig gan
yr ysgrlfenyddion
Mrs Hughes,
Beech Bank a Mrs lola Sellers, Olgra
Terrace,
I GANADA - Yn ystod y pythefnos
nesaf yma bydd Mrs Jan Davies
(Garej yr Wyddfa gynt) nawr ar 01

ymddeol yn Stryd y Owr, yn mynd
draw at el merch Jean i Quebec,
Canada Nid yw'r trip dros yr Iwerydd
yn ddieithr iddi, ond mae hwn yn
arbennig iawn. Y mis nesaf bydd
Jean yn derbyn gradd yn y Brifysgol
yn Quebec Wrth gwrs, mae Mrs
Davies yn teimlo'n eithriadol 0 talch.
Llongyfarchwn Jean ar ei IIwyddiant,
a brysiwch gartre yma am sbel fach,
mae pawb yn hoff o'ch croesawu -a'r
ddau fab hefyd.
DYWEDO'iO - Llongyfarchiadau
i
Heather, merch Mr a Mrs Brinley
Roberts, Trigfa, 23 Stryd Goodman ar
ei dvweddiad
John Gwynedd, unig
fab Mr a Mrs Francis Jones, 3 Maes
Padarn.

a

DIOLCH - Dymuna teulu Hugh R.
Jones, Bodfair ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd trwy air neu weith red
yn ystod eu profedigaeth
Diolchant
yn arbenruq am y cyfraniadau tuag at
Ymchwil yr lau a derbyniwyd
y
cyfanswm 0 £549.22,

CYMYSGWR
CONCRIT
AR FENTHYG
£10 yr wythnos
£2.50 y dydd
HEFYD elUDO
llWYTHI YSGAFN
CllRIO SAFlEOEDD,
DANFON TYWOD,
GRO A DEFNYDDIAU
ADEllADU ERAlll

ERI
VER
11 STRYD YR
WYDDFA

LLANBERIS
Ff6n:
LLANBERIS 872285
NEU 871327
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Ceinwen Lloyd Jones: Yn ei chartref
Bod Fair, Stryd Fawr ar Fawrth 2 bu
farvv Ceinwen, pnod Hugh R. Jones,
yn 68 oed. Er ei tharo yn wael ral
misoedd yn 61. tybiai pawb ei bod yn
gwella yn dda. a daeth ei marwolaeth
yn fraw i'r ardalwyr. Cymeriad hynod
o hamddenol
a chymwynasgar
ydoedd yn lIawn brwdfrydedd gyda
phob achos da, yn enwedig gyda'r
achos ym Mhreswylfa,
Ar hyd y
blynyddoedd rhoddodd 'Ce;' (fel yr
adwaenai pawb hI) el gorau ymhob
ffordd i gario ymlaen yr hen gapel
bach. Bu ffarwelio a'r capel yn ergyd

FF N:
LLANBERIS 871347
Gwasanaeth Tacsi a Bws Mini
Gwasanaeth Maes Awyr a Phorthladd
Unrhyw bellter: Hur Gontract

Gohebydd:
Swyn-yr-Awel

Mrs Eirlys
(C'ton 3n6)

Pierce,

DIOLCH - Dymuna
Mrs Gwawr
Thomas, Algwyn ddiolch i'w theulu,
ffrindiau
a chymdogion
am eu
caredigrwydd yn ystod ei harhosiad
yn Ysbyty Dewi Sant ac wedi dod
adref. Diolch arbenruq i'r Parch W.O.
Roberts am ei ffyddlondeb.
LLONGYFARCHIADAU - i Mr a Mrs
David Wyn Sayner. 2 Bro Rhyddalltar
achlvsur eu priodas. Dymunwn bob
hapusrwydd i David a Heulwen.
DIOLCH - Dymuna David a Heulwen
Saynor ddiolch i'w teulu a'u ffrindlau
am yr anrhegion a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas.
CYDYMDEIMLAD - Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf a'r canlynol:
Mr Cledwyn Williams, Ty'r Ysgol ar
farwolaeth ei chwaer.
Miss B. Williams, Glan Padarn a Mr
Alwyn Williams, Llys Llywelyn ar
farwolaeth eu brawd, Mr Goronwy
Williams, Glan Padarn.
Mr a Mrs Richard Jones a'u meibion,
8 Rhos Rug ar farwolaeth brawd ac
ewythr.
Mr Cledwyn
Jones,
Deiniolen.
Mrs W.A. Jones. Y Dalar Deg ar
farwolaeth ei chwaer, Mrs Megan
Mair
Owen,
yn
Falmouth,
Cernyw CLWB BLOOAU'R GRUG Daeth mter dda ynghyd i'r cytarfod ar
bnawn lau, Mawrth 10.
Cydymdeimlwyd
€I Mr Cledwyn
Williams, T9'r Ysgol ar farwolaeth 81
chwaer, a Miss B. Williams, Glan
Padarn ar farwolaeth ei brawd
Dymunwyd
gwellhad
buan i
aelodau fu mewn ysbyty neu'n wael
gartref.
Llongyfarchwyd
ae anfonwyd
cofion y clwb at Mr Richard Owen, 1
Rhos Rug a ddathlai ei ben-blwydd
yn 94 oed.
Darllenwyd
y fantolen
gan y
trysorydd, a diolchwyd i Mrs Parry,
Morannedd sy'n gorlod rhoi'r gorau
i'w swydd
fel ysgrifenyddes
oherwydd gwaeledd. Dymunwyd yn
dda iddi. Ysgrifennydd y clwb 'nawr
yw Mr Emrys Owen.
Rhoddwyd y te gan Mrs Howells,
Bryn Elert, Mrs Spatt a Miss A.C.
Jones, Glan Llyn, Miss Meirwen G.
Roberts, Ganllwyd
a Mrs Parry,
Morannedd.
Diolchwyd iddynt gan Mrs Griffith,
Oolanog. Enillwyd y raffl gan Mrs
Edwards, Ffordd Glanffynnon Bydd
y cytarfod nesaf ar Ebrill 14
YR YSGOL FEITHRIN - Cynhaliwyd
pwyllgor o'r ysgol yn festr! capel
Pontrhythallt I gwblhau'r trefnladau
ar gyfer y ffair wanwyn a gynhelir yn
yr Ysgol Gynradd ar nos Fercher,
Ebrill
201 am 7.00 p. m. Bydd
amrywlaeth 0 stondinau a raffl ar
werth ar y noson. Pris mynediad sy'n
cynnwys paned a bisgedi yw 25c.
Oewch yn lIu i gefnogi'r ysgol Mae
dwsin 0 blant yn yr ysgol ar hyn 0
bryd, derbynnir hwy yn ddwy
a
hanner oed.
DIOLCH - Dymuna Philip a Beryl,
Bryn Awen,
Penygroes
(gynt 0
Ogwen) ddiolch
i'w perthnasau,
cyfeillion a chymdoglon am ycardiau
a'r lIu anrhegion
ac arlan
a
dderbyniwyd
ar enedlgaeth
eu
merch tach, Meleri Mair.
DIOLCH - Dymuna Hefin, Dick a'r
hogia, 8 Rhos Rug ddiolch 0 galon I
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth fawr 0 golll
brawd
ac ewythr
annwyl
- y
diweddar
Mr Cledwyn
Jones,
Deiniolen Diolch hefyd am y cardiau
a dderbyniwyd.
HAFAN ELAN - Nos Fawrth, Mawrth
1 cafwyd noson ddifyr lawn yn y
Ganolfan i ddathlu Gwyl Ddewi dan

arweiniad
Mr Rol Williams,
Waunfawr. Yn dilyn cafwyd gwledd
ardderchog wedi ei threfnu gao Mrs
Jones y Warden. Yr oedd pawb wedt
mwynhau eu hunain ym mhob ystyr
a diolchwyd yn gynnes iawn gan Mrs
Williams, Moelwyn a Mrs H. Roberts,
Tai Plastirion.
MARW - Mawrth 2 brawychwyd
trigolion Hafan Elan a'r ardal gan
farwolaeth
Mrs Mair lola Jones,
Cilmeri. Cydymdeimlwn a'i thad, Mr
Alun Rowlands
a'r teulu yn eu
profedigaeth.
Derbyniwyd anrheg 0 fwrdd eoffi i'r
ganolfan gan Mr Alun Rowlands,
Cilmeri er cof am Mrs Nan Rowlands
a Mair. Hefyd derbyniwyd bwrdd yn
anrheg gan Mrs G. Jones, Rhtf 7
Yn ddiweddar
mae r h a i o'n
cymdogion wedi bod yn wael. Rhai
ohonynt wedi bod dan driniaeth
lawfeddygol
Ond da ydyw dealt eu
bod 011 erbyn hyn yn gwella.
LLONGYFARCHIAOAU -I Mr Michael
Evans, mab y diweddar Barch R.T.
Evans a Mrs Evans (gynt
o'r
Rheithordy)
ar raddio
gydag
anrhydedd a chael swydd athro yng
Ngholeg Gordonstoun. Yr Alban Cyn
ddisgyblion
0 Ysgol Brvnrefail yw
Michael a'i wraig Mary Mae el fam
yn byw yn Rhosneiqr, Sir Fan

o

BATAGONIA
- Bu
rs Irma
Hughes
de Jones 0'( Gairnan,
Patagonia yn aros yn y Dalar Deg yn
ddiweddar
Y mae hi'n wyres I
Gwyneth
Vaughan
yr awdures
enwog ddechrau'r ganrlf, a'r Or John
Hughes,
Mawr. Clwt-v-bon
HI
ydyw golygydd
'Y Drafod' papur
Cymraeg y Wladfa, ae 'roedd yn
hyfryd clywed ei Chymraeg (gydag
aeen Sbaeneg)
a fuasai'n
codi
cywilydd
ar amryw 0 Gymry a
fagwyd yng Nghymru.
Bydd yn
dychwelyd i'r Wladfa ddiwedd y mis.
Y mae'n aros ar hyn 0 bryd yn
Llansamlet gyda'i merch, Mrs Lowri
Henry.
Dymuna Mrs W.A. Jones ddlolch i
bawb am eu caredigrwydd wedi iddl
fod am driniaeth
i'w lIygad yn
d d iw e d d a r,
ac
am
bob
cydymdeimlad
a dderbyniodd yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei chwaer, Mrs
Megan Mair Owen (0 Ainsdale,
Southport
gynt) a fu farw yn
Fal mouth, Cernyw ar y 15fed 0
Fawrth, Gedy wr, Mr E.J. Owen a mab
a merch, Beryl a Gareth. Bydd
gwasanaeth
ym Mhontrhythall
ar
Ebrill 9 am 2.00 o'r gloch cyn rhoi ei
Jlwch ym medd ei rhieni, y d,weddar
Mr a Mrs Tom Jones. gynt 0 Dyddyn
Rhuddallt.

Tv

BEOYDOIO - Pnawn Sui, Chwefror 27
yn ei chartref.
Carwyn,
46
Glanffynnon, bedyddiwyd Katie Ann,
merch tach Mr a Mrs Wyn Evans gan
y Parch W.O. Roberts Cynrychiolwyd
Capel Mawr gan Mr J,W. Owen.
CYMDEITHAS
LENYDDOL CAPEL
MAWR - Dydd Gwener, Chwefror 25
cafwyd cinio GWyI Dew' dan nawdd y
Gymdeithas Yr oedd y lIunlaeth wedi
el baratol gan Mrs L. Horman a
gweithwyr cegin yr Ysgol Gynradd. Y
gwr gwadd oedd Mr Rheon Thomas,
Caerdydd (gynt 0 Gerallt). Gyda
mawr siom methodd Mr Thomas a
bod yn bresennol ond anfonodd rodd
deilwng
iawn i'r Gymdeithas
a
diolchwvd iddo gan y Parch W.O.
Roberts, Manod. Daeth parti Carmel
i'n diddori a mawr oedd yr hwyl.
Diolchwyd
gan Mrs E. Williams,
Moelwyn a Mrs J.W. Owen.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Oherwydd amgylchiadau
anorlod bu raid cynnal y Noson Goffi
ar nos Fercher
y mis yma.
Dechreuwyd
trwy ddefosiwn
gan
Mrs
Nancy
Roberts,
Manod.
Anfonwyd ein cofion at y chwiorydd

oedd yn methu
bod gyda
nl
oherwydd
henalnt a gwaeledd a
hefyd diolch i'r rhai a anfonodd arian
at y gwaith er yn methu bod yn
bresennol. Rhoddwyd y coffi gan Mrs
Jean Davies, Plas Gwyn yn cael ei
chynorthwyo gan Mrs Myfi Roberts,
Tai PIas Tinon. Diolchwyd iddynt gan
Mrs Nansi Roberts.
CYFARFOD GWEDDI BYD EANG Y
CHWIORYDD - Prynhawn
ddydd
Gwener, Mawrth 4 am 2 o'r gloch yn y
Capel Mawrcafwyd Cyfarfod Gweddi
y chwiorvdd. Daeth cynulliad teilwng
iawn ynghyd
a chafwyd
oedfa
fendithiol
iawn
- thema'r
gwasanaeth oedd 'Pobl newydd yng
Nghrist' a rhoddwyd anerchiad ar y
thema gan Miss Megan Humphreys,
Tanycoed.
Cymerwyd
rhan gan
chwiorydd y capeli - Capel Mawr Mrs Myfi Roberts, Mrs Nansi Jones,
Mrs Hughes Jones, Mrs B. Thomas,
Mrs M. Evans. Tanycoed - Mrs J.
Humphreys,
Mrs K Williams.
Pontrhythallt
- Mrs Amy Smith.
Hermon
- Mrs Jones
Evans
Bryngwyn - Mrs T.W. Thomas.
Yr arweinydd
oedd Mrs W.O.
Roberts a chyfeiliwyd
gan Mrs
Annwen Roberts. Gwnaed casgliad
teilwng at y gwaith.

MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
Mawrth
8 yng Ngwesty
Foeles
cyfarfu Cangen Llanrug 0 Ferched y
Wawr I ddathlu GWyI Ddewi.
Daeth deugain 0 aelodau ynghyd.
Llywyddwyd
gan Mrs Ann Llwvd
Jones.
Ar
ddechrau'r
cyfarfod
llo nqvf archwvd
Mrs Lovatt
ar
enedigaeth ei hail hwyr, Kevin, yn
Ontario, Canada. Ganwyd Kevin,
Chwefror 22 Mab yw i ferch Mrs
Lovatt (set Catherine) a brawd i
Shaun. Yno yn Ontario gyda'r teulu y
mae Mrs Lovatt ar hyn 0 bryd.
Estynnodd
y Ilywydd
groeso
cynnes i'r gwestal Mrs Olwen Jones
Testun sgwrs Mrs Jones oedd "Canu
Gwenn yng Nghymru".
Canwyd
nifer 0 alawon
gwerin
ganddi.
Diolchwyd i Mrs Olwen Jones am
noson ddiddorol a difyr.
Cynhelir Ffair Wanwyn, Merched y
Wawr Arton, yng Nghaernarfon Ebrill
16. Derbvnrur nwyddau i'w gwerthu
yn y Ffair yng nghyfarfod nesaf o'r
gangen yn yr Ysgol Gynradd, Ebrill
12.
Y wraig wadd y noson honno fydd
Mrs Eigra Lewis Roberts. Testun ei
sgwrs fydd "Byd Geirrau'

Y GYMOEITHAS UNDEBOL
Dathlwyd Dydd Gwyl Dewi ar y 1af 0 Fawrth. yng Ngwesty Gwynedd
Llanberis Rhoddwyd croeso cynnes gan eln Llywydd, y Parchediq WO.
Roberts, i'n gwraig wadd, sef Mrs Menna Ellis, Y Rhyl, a chafwyd ganddi
anerctuad arbennig ynghyd
detholiadau 0 ddarnau adrodd, ddaeth
chlod
i'r ardal, yng nghyfnod Cor Adrodd y ddiweddar Mrs Morris D. Jones. Talodd
deyrnged i'w hathrawon yn yr Ysgol Sui a'r ysgol ddyddiol.
Talwyd diolch iddi gan Mrs G. Griffith, Dolanog. Yn dilyn daeth Mrs Megan
Roberts, Gregynog ,'n difyrru
chaine ar y delyn, a diolchwyd iddi gan y PRCH
Erfyl Blainey.
Penderfynwyd cael Taith Hanesyddol ar Gorffennaf i fro Ffestiniog, gyda'r
Parch W.O. Aobens yn hanesydd.
Caed tymor newvrcnus l'r Gymdeithas ac edrychwn ymlaen am lwyddlant i'r
tvmor nesaf. gyda'r Parch Erfyl Blainey yn lIywydd.
Mrs J.Lt. Williams, Bod Fair yn drvsorvdd a Mrs E. Who Thomas yn
ysgrifenyddes, Dlolchodd Mr Ifor Williams i'r swyddogion am eu gwaith yn
ystod y f1wyddyn.

a

a

a

45 Stryd Fawr
LLANBERIS
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DINORWIG
Gohebydd: O.R. Williams,
Eltdir (Llanberis 870671)

•

2 Bro

CYMDEITHAS lENYDDOl UNDEBOL
- Nos lau, Mawrth 3 yn y Ganolfan bu
cyfarfod ola'r tymor eleni. Fe'i
dathlwyd trwy gael cyfarfod 0 'Gawl
a
Chan'
gyda
chyfarfod
amrywiaethol ynghlwm ag ef.
llywyddwyd y rhan amrywiaethol
gao y Ficer, y Parchedlg Aled
Edwards, BA. Cafwyd eitemau gao
aelodau'r Gymdeithas. Can gan Sara
Woods, Fronheu log, cydganwyd
amryw ganeuon. Canwyd dwy emyn
gan Mrs Betty Peris Roberts, 11 Maes
Eilian, darlleniad 0 ddetholiad 0
ddramau gan Mr Hugh Williams,
Mon, Gem 'Polo' dan ofal Miss
Manan Jones, 7 Bro Elidir, unawd
gan Mr Ifan Roberts, Tv'r Ysgol,
deuawd Ifan a Betty. Cyfeiliwyd gan
Miss Olwen Bryn Roberts, Ty'r Ysgol.
Talwyd diolch I bawb a gymerodd ran
gan Iywydd y Gymdeithas, Mr R.H.
Williams,
TV Capel, Dinorwig.
Dewiswyd
pwyllgor
ar gyfer
lrefniadau'r tymor nesai.
CYFARFOD GWEDDI BYD EANG Y
CHWIORYDD - Cynhaliwyd cyfariod
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yn
Eglwys St Mair, Dinorwig ar Mswrth
4. Cafwyd cyfarfod hyfryd ei naws
dan arweiniad Miss Ellen Wyn Jones,
Ty'n Fawnog Yr organydd oedd Mrs
Dilys Williams,
Tv Capel M.C.
Oinorwiq. Rhoddwyd anerehiad ar
bobl y Caribi, a siaradwyd ar y testun

"Pobl newydd yng Nghrist" gan Mrs
Medwen Griffith,
Foel Cottage.
Rhoddwyd datganiad 0 emyn gan
Mrs Betty Peris Roberts, 11 Maes
Eilian.
Cymerwyd
rhannau
yehwanegol gan Miss Marian Jones,
7 Bro Elidlr, Mrs Megan P. Morris,
Mmffordd: Mrs Alice Griffith, Tan y
Bwlch, Mrs Katie Griffith, Arwelfa;
Mrs Annie Roberts, 3 Maes Eilian,
Mrs Betty Roberts, 7 Maes Eilian; Mrs
Irene Morris, 4 Maes lilian a Mrs
Elisabeth Jones,Foelgron.Diolchwyd
i'r ehwiorydd am eu cyfraniad i'r
cyfarfod gan Mrs Nellie Williams, 2
Bro Elidir. Gwnaed easgliad at waith
y Gymdeithas.
CYMDEITHAS
ADDYSG
Y
GWEITHWYR - Yn y Ganolfan, dan
nawdd y Gymdeithas uchod. cynhelir
pedair darlith ar 'Hanes y Chwareli'.
Yr athro yw Mr Ted Williams, Bangor.
Bu'r tair eyntaf ar nos Fercher,
Mawrth 9, 16 a 23. Bydd yr olaf ar nos
Fereher, Mawrth 30.
LlED(J TRO PENYBWlCH - ~"'ae
trefniadau I wneud deiseb i'r Cyngor
Sir gogyfer a lIedu tro ffordd Pen y
Bwleh, sydd yn hynod beryglus I
drafnidiacth.
Os oes diddor deb
gennych yn y eynllun, c'1sylltwch
gyda'r Cynghorwyr Jacob James,
Aman House. Deinlolen cyn gynted
ag y geilir.
LlONGYFARCHIADAU - i Mr Irfon
Williarns, mab ein gohebydd yn
Ninorwiq,
ar gael ei benodi'n
Bennaeth yr Adran Cemeg, Ysgol
Maes Garmon.
Yr Wyddgrug.
(Golygydd)

PEN-BlWYDD HAPUS- Llonqvtarchiadau a phen-blwydd hapus i Mrs Mary E.
Jones, (Anti Mary), Tv'n Fawnog, Dinorwiq ar el phen-blwydd yn 85 mlwydd
oed ar Ebrill 7 eleni. Pob dymuniad da i'r dyfodol.
PENNAETH ADRAN CEMEG - Llongyfarchiadau i Mr Irion R. Williams, B.Sc.,
Hatod Pare, yr Wyddgrug, ar ei benodi yn Bennaeth Adran Cemeg yn Ysgol
Maes Garmon, Yr Wyddgrug. Ar hyn 0 bryd mae'n athro Cemeg yn Ysgol Alun,
yr Wyddgrug. Mae'n fab i Mr a Mrs 0 R. Williams, Bro Elidir, Dinorwig.
Cyn-ddisgybl 0 Ysgol Brynrefail.

'Penderfyn';
Tecwyn Ifan a
'Plethyn' wedi ymddangos yn y
PESDA ROC
Clwb Rygbi a ffurfiwyd PADOg i
sicrhau dilyniant pythefnosol 0
.\-[i fydd PESDA
ROC, g'liJyl adloniant gyffelyb ym Methesda.
roc K..,vdagoddeutu J 0-/5 0 gruipiau
Os oes gennych
unrhyw
gorau C_\!111TU, )"1 cael ei chynnal ar ddiddordeb yn yr wyl ei hun, yn
faes Chcb Rygbi Bethesda, ar y cynnyrch, neu nosweithiau
ddydd Saduim, Gorffennaf Zil, eraill PADOg,
cysylltwch
a
1983. ,\1, [ydd diguryddiad yn y 'Pesda Roc'. Mae croeso i
CluJb R_vgbi _v lZ0S011 GYllt hefyd.
unhrywun hefyd gysylltu ni am
.\-iae 'Pesda ROL' .\'1Z cael ei threfnu ffilrnio neu recordio 'Pesda Roc'
gyda chyduieithrcdiad Clwb Rygbi
neu'r dlgwyddiadau eraill.
Bethesda a Phu_vllgor Adloniant
Trefnwyr 'Pesda Roc' yw:
Dyffryn Oguien (PADOg), sydd Dafydd
Rhys,
Gruff
neusydd ei ffurfio.
Elis-Williams,
Gwynfor
Ynghlunn umh I'/;SDA ROC
Williams,
a'r cyfei ri ad os
bydd nifer 0 uieithgareddau eraill
ydych am gysylltu:
Ar ~' gweill mae:
47 Ffordd Carneddi, Bethesda.
I Record sengi II lIgan' i\\affia Ff6n 600478.
~1r Huw ' ar label 'Pe da Roc'.
B\\ riedir noddi'r record drwv•
STORFA
gynnig lie h)' bysebu ar )' clawr a
bydd )' g\\ erthiant yn }' wiriant
rhag trafferthion ariannol I'r \\')'1.
2) Nifcr 0 gasetiau 0 grwpiau 0
ardal Bethesda a Bangor, fel
'Doctor' ) 'Maffia Mr H uws' ,
'Peth Gwyllr', ac yn y blacn.
.&
Maern ar hyn 0 bryd yn cael eu
recordio yn stiwdio newydd y
Felin. Byddent ar gael 0 fewn mis
neu ddau.
3) Amryw 0 weithgareddau eraill
Yn ogystal i hyn, bwriedir
trefnu'r wyl yma yn flynyddol,
fel cefn i weithgareddau eraill
Caernarfon 2790
PADOg.
Dewis h.1
Ers yr Hydref mae' Maffia Mr
o fwydydd, lIysilu
Hu\.vs') 'Doctor', 'Yr Anrhefn',
• diodydd
Iy Ficar',
'Perh
Gwy llt",

a

,

•

Sgwar
Llanrug

Llenwch a phostiwch y ffurllen isod er mwyn bod yn ddarllenydd cyson 0 CURIAD.
Fe fyddwn yn anton dau rifyn i chwi am ddim ar yr amod eich bod yn cytuno i dalu am y 6/12 rhifyn
dilynol. Caniateir i chwi ganslo'r archeb ar unrhyw adeg cyn derbyn y trydydd rhifyn ac ni fydd
arnoch unrhyw ddyled i ni.
Dychweler y ffurllen hon i:
Archeb Curiad, 13 St. John's Crescent, Treganna, Caerdydd. CF5 1NX.
D.S. Cadwn yr hawl i newid y taliadau uchod yn unol chynnydd mewn costau.

a

CHWE RHIFYN: £3

DEUDDEG RHIFYN: £6

Dwi'n dymuno derbyn dau rifyn 0 CURIAD am ddim ac yna
dwi'n dymuno talu am y 6/12 rhifyn dilynol.

ENW

..

CYFEIRIAD
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .
Beth am archebu CURIAD fel anrheg i gyfaill neu
berthynas?
Amgeuaf siec am y swm 0 . . . . . . . ar y ddealltwriaeth y
medraf dderbyn fy arian yn 01 ar unrhyw adeg cyn derbyn y
trydydd rhifyn pe dymunwn ganslo'r archeb.
AAWYDDWYD
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Sibrwd uehel: "Clyrna fo'n dyn."
"'Dwy'n methu."
"Pam?"
"Dim ond un llaw sy gen i, a. dydw i ddim yn gweld yn iawn.'
''1wsia ddwy."
"Fedra i ddim. Rydw i'n dal y noear hefo'r llall.'
Noson dywyU fel y fagddu, a dim
ond tri ohonom allan yn chwarae.
Anamal roedd drygioni'n codi ben,
ond roedd yn chwifio'i faner y noson
honno.
Llwyddais o'r diwedd i glymu'r
eda ddu yn nocar No. 10. Rhedais 0
gysgod y ddau bendist ar draws y
ffordd, dringo'r wal ac i'r weirglodd
at Harri a Dafydd Bach.
"Reit?"
"Reit." Rhoddodd Harri Blwc
neu ddwy i'r eda, a daeth dwy gnoc
faeh ddistaw. Aros,oodnebynateb.
"Tria ero."
Dwy neu dair cnoc faeh arall.
"Ma nhw'n dwad." Dafydd yn
chwerthin dan ci wynt.
"Gollwng yr cda."
Daeth Cassie i'r drws, ei gau o'i
hoi, a cherddcd i law r Y stryd.
"Dydio ddim yn gweuhio'n
iawn. Cnocia'n gletach."
"Fedra'i ddirn, ae ma'r eda wedi
lorn rwan."
Aethom ati i ehwarae "Noc Dors"
y ffordd arferol. Cuddiodd Dafydd a
minnau rhwng dau bendist Anti
Ann, tra rocdd Harri yn cnocio drws
Rosy. Rhedodd atom, ac cisteddorn
fel llygod bach. Roedden ni'n ddigon
saff yn eu eysgod, ond druan bach,
ddaeth neb i'r drws eto. Ond dyfal
done a dyr
y garreg.
"Tria un \vaith eto."
Aeth Harri'n 01, a rhoddodd
ddigon 0 gnoc i ddeffro'r mein\' yn
Nanl. Ddaeth Rosy ddim j'r dr\vs,
ond fc ddaeth Harri Jos, drws nesa,
allan. Son am sioe. Rocdden ni ofn
andalu. Clywn s\\'n ei draed yn
croesi'r Ion at y \"al. Ccrddodd
ychydig
lathenni
luag atom.
Arhos()dd, ae yna cerddodd i 1a\\r at
\vaclod )' stryd. Roedd ~' SUdcn ~'n
ormod i ni. Fel tair c\vningen.
roedden nj'D ei hcglu hi i fyny'r
ffordd.
uHei. DO\\lch yma, do\\'ch yn 01."
Dim peryg.
"Mi daBa'j chi, y cnafon bach
dr\\g."
Dim sia\'Jns. Roedden ni i fyny
virth y tai gweigion. Arhosom nes
c1~'\vcdy dr'\'S yn cau tu 61 iddo. Y na,
\YCOI sbcl, aelh Harri Bach a Dafydd
i'r tV, a sicifiais inna'n ddista,\, ar

flaenau'n nhraed hcibio lY Harri Je)S
ac adra.
"Ble wyt ti wedi bod?" gofynnodd
mam.
"DUll ond yn chwarae," oedd (v
areb.
Roedd bron bob ty yng ngwaelod \'
siryd hefo dau bendisr ,ac rocdden ni
blant vn gwybod mantcision bob un.
ar pa un y caem lonydd j chwarae a
pha un feidd iem ni gyffw rdd. Yr
uchaf a'r mwyaf at vniadol oedd un
cw l g10, ty cynta. Uchelgais pob
bachgcn a merch fach. ocdd dringo
i'w ben. \X'\.ilhiau. deuai .\1r
Rowlands i'r drws a'i iol dro ei
sgwyddau.
"Dowch 1 lawr 0 fanna ne mi
dorra'i coesa chi."
Geiriau bv g) thiol, ond docdd 'na
ddirn brarh vn ci llai ddfwy n hi. I
lawr a ni, ond v munud yr ai imew n
roeddcn ni i Iyny vn 61. ac ru fyddai
.\ir Rowlands byth yn ein hanfon i
lawr. Lleoedd ardderchog ocddynt i
guddio rhyngddynt, saff a chvsgodol
i blant bach, ac ar ddiwmod heulog ,
yn fannau cynnes i dorheulo.
Doedd yr un par yr un farh. Ar
wvneb llechen rhai, roedd hogiau
wedi terri eu hen wau a g\\ ario oriau
yn tynnu Iluniau, rhai ohonynt yn
hynod 0 gy\\rain. Roedd 'na elfcn
ariuniol gref \ m mcchgyn \'r ardal, a
lla\ver i awr ddiog a 'vari\vyd vn
~c:rfio lIechen hefo c\ lieU boced. Bltl
na fyddai'n bOSlbl g\vneud rhy\v fath
0 gasgliad o'r darluniau a'r en\vau
yma, - "rubbings",
er enghraiffL.
G\vn fod rhai da ar Bont Bala ",'edi'u
c()lli cisoes, ac craill \vedi mynd tr\\')'
d~'nnu pendistiaid a philerl gjaliau i
I

lawr.

Ar nos\\'eithiau 0 haf. dcuai cerrlg
,. df\\'s l',\, g\\lr rym. \'('edi hen flino,
byddcn1 nl hlant, ~n ein g\\'res a'n
ch\\'\· \'0 (,1 rt.:dd i 1a\\'r ar y rhai
'n\\~af ~rocsa"gar. lie fel arfl?r \'
byddal pobJ me\\·n oed eisoe<; \\ ccli
~~tlo. P\\) ent \n crb\'n \ pendi I, a
rhoi cu dau bcnlin. r \:1 ben. [)ringal
un neu ddau oh nom nlnnBU I
cl<;teJd \\rth eu h hr.
"\'dach ~hi \\cdi blino. blant?"
"\' d\'n. l~\\ rna hi'n OOclh.·'
"(j\\,yli\\'ch nag ) d~'r garreg las
na'nrhyocr.I:~ge\\l.hchiann\,,'\·d.'·
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Yna hcb fwv
sgv.. rs vrnlaen.

svlw ohonorn, a'r
Rocddcm wedi'n
derbvn
. i'r cwmni, a hawl i wrando •
ae ar adegau , hyd yn ocd i ddweud
gair bach. ond ddim i Jorri ar dra\\'s
ncb.
"J\1ae men"n
i fvnv
- \\'eJi ITIvnd
_.
Jdima arall yn v Coparel. Docs dim
rht!~\\'m .
"Faint ydy 0 yn y Srar?"
U~a\\' CClillOg ydy Inenyn
~C\v
Zealand. Well gIn i [envn Sir Fon."
"GIV\\lS i bora 'ma fod nh\v'n
mynd
llcdu Lon Bost a Phonl Hu\\'s
•
Drvgist. "
"!viae hi'n hen bryd. R(>t!dd 'na
'nagos i ganr 0 geir yn y par(.;in yn
Sll!sion \X'vdJ
fa ddot!. J\\ae tu'n
•
h\.l")g b\ \,,·\,d mynd Ia'" r i pcntra."
"Ia. Rucdd na bum canl 0 bubl yn
dod ",d. ar sgyrsil)n LJandudno
ddoe a phum cant arall aT rren Rhyl. a
phob Ull \ n rn~ nd i fytl\, \X'\ dd fa."
"O'n l'n sbio arnvn nh~\"nmvnd
hClblO Pcn Ccunanl am Hebron, fel
un 'cncbn\ng ma'....
r. ,.
"Roedd Robal John yn deud fod
nh\\·'n m~ nd i fildio hotel ncvvydd ar
0

~

Y

J

lOP,"

A'r sgwrsio ymlacn a ninnau blant
vn araf ddistew 1 vrn
. murmur vllersrau. O un iurr.galwai'r marnau ni
ifvnd i'r gwcly. Bvddwn yn gorwedd
vn \ ciando, a [[cnasl \'. lJoffL -\ n
Uydan agorcd. Codai sisial Y slarad yn
gvsglyd t'm clyw. rrorrai ambcll i
"~(}S Da\\,ch", ar rediaJ~' sg\.\lrsio.
S\vn 1 raed yn troi yng ng.vaelod y
sIr \. d . Roe 0 d \'..n 1' n nab 0 d
c.erddediad pav,b bron.
Disgynnai
disla\vr\vvdd
hcfo'r
g\\'vll.
Rocdd I~lajn,,,cn ""cd i nos'\\-'Ylio.
Dim (}nd ambeU igarb ocdd }'n blasu
esm\"ythdcr lI}rfn r penJlsriald.
GORONWV OWEN

DRAENOG
Pobl fudur yn Llanrug, medda
nhw. Blniau sbwriel wedi eu
gosod ar ochrau/r ffyrdd hyd y
pentra, Sustem newydd mae'n
rhaid,
oherwydd
mae mor
anobeithiol cael mwy nag un bag
plastig du gan ddynion y lori
sbwriel. "Biniau i bawb 0 bobl y
Rug !/

Gwasanaeth newydd i bobl y fro

Robert Jones

a'rCwmni

Ymgynghorwyr Yswiriant a Morgais
SlOP ISAF, 7 HEOL-Y-DWR,
Ffon: 870202
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

PENYGROES
Ffon: 880027 (24 awr)
Codwch y ffon heddiw am bris
Mae gennym Gynlluniau Pensiwn, 8ywydau,
Yswiriant Eiddo, Adeiladau, Cyfrifoldebau Ceir etc, ar
gyfer pawb
•

ASIANTAETH lEOl

CYMDEITHAS ADEILADU'R HALIFAX
15

--~----------------------------------------~~--~~~~~--~~~-

06190

Buan y daethon nhw at lan yr
afon, ac roedd golygfa annisgwyl
yn eu haros. Ar lawr y graean
man ar Ian yr afon, gorweddai'r
ddau botsiar arall. Roedd un yn
griddfan rnewn poen, a'r llall yn
hollol ddiymadferth
a bron yn
hanner marw.

Tudalen i'r
plant: hen
ac ifanc
gan

DYFRIN

"Amaturiaid,"
meddai'r
cipar. "Eu ffrwydro'u hunain yn
lIe'r pysgod !"

Y

DEWIN

PEN NOD 3
wrth ei cohr yn ysgyrnygu roedd
y cipar. Ymhellach
i ffwrdd
rocdd potsiar arall yn eistedd a
gwen faleisus ar ei wyneb. Er
hynny, fe aeth a thynnu'r cadach
ocdd am geg y cipar.
"Fe gewch chi dalu am hyn, y
cnafon, " rneddai'r cipar. "Rydw
i wcdi cael golwg ddigon da ar y
tri ohonoch chi i'ch nabod chi eto
yn unrhyw Ie ... "
"Ho,
ho!" chwarddodd
y
potsiar mewn llais bas caled. "A
phwy sy'n mynd i'th goelio di?
Cael dy gadw'n garcharor mewn
hen felin? A hynny gan botsiar?
Hy! Fe fydd pawb yn meddwl dy
fod yn myndo'th go. "
"Mac'n arnlwg dy fod di o'th
go'n barod, 'n61 fel rwyt ti'n
ymddwyn," heriodd y cipar.
"Cau dy gcg, y corgi, ne' mi'th
... " Cododd y potsiar a nesu'n
fygythiol at y cipar gangynnig cic
iddo.
Sy1weddolodd
Sam fod )'
potsiar yn union oddi tano, a
gwclodd ei gyfle. Gollyngodd y
sach trwm ar ben y potsiar nes
bod hwnnw'n
llyfu'r llawr, a
Gareth a'r cipar yn edrych yn
hurt ar yr hyn ddigwyddodd.
Neidiodd Sam j Iawr o'r llofft, a
chyn pen chwinciad,
roedd 0
wedi clymu'r potsiar, ei draed a'i
dd\vylo, cr nad oedd agnen
hynny, gan fod y truan hwnn\v

fachgen rnewn
syndod ar yr olygfa.
"WeI, hogia, mi gyrnera i ofal 0
bethau bellach. G\\'cJI i chi fynd
adre i newid o'r dillad gwlyb yna
... a hogiau, anghofiwch am y
mater bach yna yn LI) n Felin !"
"Whiw,
diolch yn fawr ,'

Syllai'r ddau

PLE BUOST TI NEITHIWR, FAB
ANNWYL DY FAM?
Oddi tano, gorweddai Gareth) ac

I
•

H INA

ym myd y cysgodion er pan
ddisgynnodd y sach ar ei ben.
Cafodd Sam gryn drafferth i
dda tod rh wyrnau Gareth a'r
cipar, ond o'redd, llwyddodd; ac
mor falch oedd y ddau 0 gael
ystwytho'u cymalau.
"Ond, hogiau, rhaid i ni beidio
ag anghofio'r
dda u arall
ch wai th !" meddai'r
cipar ,
"Chwiliwch am erfyn go handi,
ac mi awn ni allan ar eu holau

N Ei
'{ W

nhw. »
Wedi dod 0 hyd i dri bar
haearn
gweddol
drwch us,
cychwynnodd y tri am y drws,
ond cyn iddyn nhw gamu allan,
daeth swn frwydrad.
"Rhy hwyr ,' meddai'r cipar, a
bu distawrwydd am ennyd fel pe
bai'r tri'n meddwl am y difrod a
wnaed
yng ngwely'r
afon.
"Waeth i ni aros yma i'w disgwyl
yn 61 ddim rwan,' meddai'r
cipar. "Chwiliwch am rywle i
guddio.
Pan ddaw'r
ddau i
mewn, mi wyddoch be i wneud."

Bu'r tri yn disgwyl yn eiddgar,
ond doedd 'na siw na rniw o'r
ddau horsiar , ac ar 61 disgwyl am
rna hanner awr, penderfynodd y
cipar

mai'r

mewn

"Ie, wir, diiolch i chi,"
ategodd Sam. "Gwell i ni ei throi
hi am adre rwan.'
Pan gyrhaeddodd
Gareth
adref, roedd 0 wedi blino gormod
i ddringo'n 61 i'w stafell wely;
felly, cnociodd ar y drws cefn nes
dychryn ei dad a'i fam. Ei fam
ddaeth i agor y drws, a daeth
golwg syn ryfeddol
dros ei
hwyneb pan welodd ei mab yn
sefyll y tu allan yn wlyb diferol.
"Ble ar wyneb y ddaear rwyt ti
wedi bod? Y fath olwg ... "
"Pysgota,' meddai Gareth yn
ddigon swta, ac aeth drwodd i'r
stafell molchi i newid ei ddillad.
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Mae 47 0 afonydd Cymru wed; eu cudd 0 yn y sgwiJr uchod. Fedrwch chwi eu
darganfod.

gorau fyddai
rnynd i chwiJio amdanyn nhw.
Wedi sicrhau na altai'r IIall
ddianc, a g\vthio hances boced
i'w geg fel na allai weiddi am
help, fe ae[h y tri allan i'r nos.

oudodyn, Clywedog, Prysor. Erch Utw Dar, Cywyn, Cuch, Soch, Rheidol,
Ystwyth, Cegin, Cynon, Honddu, AJaw O,frdwy, Hafren, Conwy, Tawe,
Rhondda, Wysg, Mawddach. Selont. nlor Ogwen, Clwyd, owyfach, Gwy,
Gwyrfai, Glaslyn, Llugwy, Llyfni. Cothl TYWI, Teifi, Nedd. Tat, Fyrnwy, Dyft
Aeron, Cefni, Cleddau, Gwili, EI...vy,Lledr, llwchwr, Rhymni.

\

west 'r

Gareth

AFONYDD CYMRU

~

peth

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

meddai
gollyngdod.

I DRWSIO'R
TElEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

GWASANAETH

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

a
MOBILE HAIRDRESSER

(Richard a Meirwen
Thomas)

Lliwedd
Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug

Llanrug

r Ffon: CAERNARFON

4652

Ffoniwch

CAERNARFON 3674
i drefnu amser
]6

•

DEINIOLEN
Ffon:
LLANBERIS 870545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cyn 10 o'r
gloch y bore

Y COBLER DU BACH

Dysgu Ar Droed
diddorol a ddaeth i law yn ddiweddar yw Public
FOOTpaths - Q natural teaching resource, a gyhoeddwyd gan
Gyrndeithas y Cerddwyr (Ramblers Association) ac a noddwyd gan
y TSB. Mae'n Uyfryn bwylus ar gyfer athrawon ysgolion cynradd ac
uwchradd neu i unrhyw un sydd a diddordeb mewn crwydro
llwybrau ei ardal ac eisiau mwy 0 wybodaeth ynglyn a hwy.
Mac dros 120,000 0 filluroedd 0 dis g r ifi ad c yo h \\1 Ys fa \v rae
lwybrau cyhocddus yng Nghyrnru a
enghreifftiau
o'r modd y gellir
Lloegr, neu ddwy filltir 0 lwybrau ar
defnyddio llwybrau eyhoeddus i
gyfer pob milltir sgwar 0 dir ar
arncanion addysgol - gan ysgolion
gyfartaledd. Hynny yw, mac llwybr
cynradd ac uwchradd mewn pyneiau
cyhoeddus 0 fewn cyrraedd hwylus i
a m r y w io l ,
gan
gynnwys
bob unigolyn.
daearyddiaeth,
ha nes , na tu r ,
Mae'r
llyfryn
yn
rhoi
astudiaethau'r amgylchfyd iaith , a
cyfarwyddiadau
ynglS'n a SUl i hyd yn oed fathemateg. Mac hefyd
ddarganfod
pa lwy brau sy'ri
wyb o dac th y ng lyn a gwait h
gyhoeddus, a phlc'n union }' mae eu
ymarferol
fel gianhau a ehlirio
1lcoliad. Mae'n rhoi gwybodaeth
llwybrau , gosod arwyddion
a
ynglyn a'r gwahanol fapiau O,S.
mynegbyst ar lwybrau, ac ysgrifennu
sydd ar gael, gan gynnwys y cyfresi
arweinlyfrau syml i roi 11wybrau 0
diweddaraf sy'n dangos terfynau
ddiddordcb arbennig.
caeau, ac fe11y'n ei gwneud yn haws i
•• •• • • •• •• ••• • • • •• ••• ••• •
d d il vn llwyb r . Nod ir hefyd
gyfrifoldebau'r
Awdur do d au
'NABOD ARDAL
Priffyrdd a thirfedd ianwyr ynglyn a
Bu cryn ddiddordeb
vn •vr
chadw llwybrau'n glir 0 rwystrau; 0 erthyglau "Crwydro Llwybrau" a
farcio llcoliad a chyfeiriad llwybrau,
gyhoeddwyr yn yr 1;("0 beth amser yn
ac 0 godi a thrwsio camfeydd. Rhoir
01. Tybcd
a fvddai
digon 0
gwybcdacrh
yngl'9n a'r dulliau
ddiddordeb i gynnal raith gerdded "I
cyfansoddiadol
0 gau
llwybrau
t'\ abod Ardal" 0 arngylch Bro'r Eco
cyhocdd us ac 0 agor rhai o'r new ydd.
rywdro vn
. vstod v misocdd nesaf?
Un 0 argymhcllion y Ilifryn Y'\<\'
Efallai y byddai c\'Oe i deuluoedd
dylid dcfnyddio llwybrau eyhoeddus
gyd-gerddcd a dod i adnabod y fro
ar gyfer teithiau ecrdded noddedig.
dr\\-'\'
Efallai hefvd \'
• ei ehcrdded.
I\iae ll\",ybrau'n lla\\'er diogelach na
gellid trefnu i gael bwyd ar y ffordd a
phriffyrdd,
ae yn lla\ver mv,'y gwneud 'div.'rnod i'r brenin' ohoni.
diddorol i'\V cerdded. Rhoir rheolau
Os ()es rhy\vrai
a diddordeb
pendant n chanlla\viau elir ynglyn a cysylllwch a'r Golygydd Erthyglau
thrcfnu lcithiau o'r fath.
fel y gellir mynd ati rhagblaen i
[Viae ail ran y llyfryn yn rhoi
drefnu raith. Chi biau'r de\vis!
LLYFRYN

•

-

•

o BANTRI

BETH

•

croen un lemon wedi ei ratio
2 owns a gnau (walnuts) ; mewn ,
(1) a (2)
Craswch y donh mewn popty isel,
nwy 2 am awr a chwaner i awr a

hanner.
SEIGIAU
SAIGON
3 owns blawd codi
1 Ilwy de 0 bowdwr cod;
4 owns datys wed; malu
4 owns a gnau ffrengig wedi malu
(walnuts)
7 owns slwgr
pinsied a helen
3 wy wed,'u curo'n dde
DANTEITHION Y PASG
Torth Gnau a Lemwn:
(1) 4 owns margarin
5 owns siwgr (curwch nhw gyda'i
gilydd)
(2) Curo dau wy a chwarler peint 0
lefrifh a'i ychwaneglJ i (1),
(3) Curo 8 owns a {Iawd codl

Rhows y cynhwysion sych drwy
ogr, ae wedyn yehwanegu gweddlll y

cynhwysion
Rhowch y cymysgedd mewn tun
'swiss roll" wedi'j iro'n dda.
Rhowch mewn popty isel 500' am
30 munud.
Torrwch i fysedd a'u rholio mewn
siwgr castor tra'n boeth. Blasus
iawn!

MAE gofal am ieehyd y plant yn bryder irieni ymhob oes, yn enwcdig
felly os bydd yr arian yn brin a'r gwaith yn ansefydlog. Cyfnod felly
oedd yn dilyn y Rhyfel Mawr yn nauddegau'r ganrif bon. Cai plant eu
siarsio i ware hod eyflwr eu hesgidiau a'u elocsiau. Roeddem yn ffodus
yn Llanrug 0 gael cryddion gweithgar a diwyd.
AI dir Hafod Garegog , ar afle y
modurdy heddiw, roedd yno gaban
eoeh rywyll 0 goed a tho sine iddo,gweithdy Rolant y Crydd - Rowland
Roberts o'r Grocslon, Waunfa\vr.
Dyn byr 0 gorff, pryd tywyll, moel
ei gorun oedd Rolant, gyda dau Iygad
treiddgar a phwt 0 fwstas brith ac
acliau trwchus. Cerddai bob dvdd
•
dros ~ Ceunant at ei orchwyl yo ei
flwch 0 weithdy ar gwr y 16n bost.
0\ lwn ddweud mai ar ddydd Llun
yn urugy byddai'r shutters i fyny, gan
mai 'Dydd Llun Cryddion' y gelwid
hwnnw pan gai y crefftwr gytlc i fynd
ynghylcb y defnyddiau at ei waith yn
siop y C' ....rier, yn Skinner Street a
chael hoe faeh yn y dre'r un pryd.
Cludid rhol 0 ledr trwrn at wadnu a
sodlu, hoelion, sbarblis at esgidiau
gwaith, clerniau a phedolau

ar fws

D.~\i. o'r Maes fore trannocth .
Gellid gweld Roland yn eistedd ar
slo1 bren uchel wrth ei fainc 0 flaen y
ffcncstr, yo gwisgo ffcdog ledr ddu
o'i flaen, maneg ledr am gledr y llaw
dde pan fyddai pwytho ar tiro.
Gwisgai grys gwlanen
strcip, tew a
choler India rvbar \\'rrh slydscn flaen
ae 61. Nl fyddaJ. angen golchi honno
gan y ~\'nal eadach g\vlyb y tro,
Ar dro byddaj'n rhaid gal\ ... yno i
gael el\vr liedr ar drwyn esgid, pedal
ar sa,vdl neu glem ar y blaen a
sbarblis ar ,vadn i arbed [raul. Pryd
hynny cawn wylio y crydd wrth ei
,vaith a sgwrsio 'run pryd, er mai gi'r
go da\vedog oedd Rolant. Yn arcb i
unrhy\.... ymholiad busneslyd o'm
hciddo, rh)'\v eb\vch a ga,,'n gan y
er}'dd.
SyJwais droeon ar dd\vylo gar\v'r
crefftwr, yr ewinedd eadarn a fu'n
g\vasgu a thrin y lledr i',v addasu at y
g\vairh. Anodd fyddai credu ei fod yn
gyfeilydd da\vnus ar y piano. ~i
chlv\\'ais ef crioed, ond deallaf ei fod
) n gerdd,)r dygn a'r C) ntaf o'r \\'aun
i cnnit! anrh\'dcdd \'r L.C.J\\.
\'\ nh \\adnu e girl torrai'r IIcdr i
ffurl \ \\'adn a'i s£cifio a ch\'llelllcm.
's' na trochai ef me','n padcll dd""·r.
Rbi m\\ )'do sbel curai cf ar y
garreg-arffed
j'",. bantio
fel y
gor\'~eddai'n
gl6s ar yr esgid.
Rh)'fcdd\\'n o~j \\'cld yn l:ymryd
cegaid 0 hoellon bach melvn a'u curo
fe ul un g\'da hen ffeil, neu forthwyl
tn, 'n fflat. i sierhau v ,vadn newydd
yn ei llc. Wedi sgathru ei hymyl
~

-

gyda'r rharhell, toddai gwyr du yn y
gannwyll wer a'i daenu hyd ymyl y
\\ adn i roi sglein ddu iddi.
Rol gorffen y gwadnu a'r 50dlu,
raflai'r esgid at bentwr parod yn y
gornel. Ccid par 0 esgidiau \vedi eu
g'\vadnu a'u sodlu am s\"llr a eh\ve
cheiniog, g\vadnu am banner coron a
S\vlll am sodlu yn unig.
Arfcrai ddanfon yT csgidiau i'r tai
ar ei ffordd adref j'r Waun ar n()s
\'Vcncr ~neu bnawn Sad\vrn. G\velid
ef yn dod gyda'i het ddu galed ar
flaen ci dalccn, fcl pe cysgodai ci
ol\\'g yn \\ ell. Cludai god ddu ar ei
war yn 1Ia\\'n 0 esgidiau. G\\'yddem
yn eithaf na allai ddod adref ar nos
Wener hcibio GlynrwTog hcb aJw yno
a phur ansicr f)lddai ei osgo weddill y
daith. Wrlh ci gyfarch fel Rolanl
Robaits eacm yr un ateb bob tro,
"\X!cl, s'mal?" Os mal tawedog
f)'ddai, gclhd casglu y byddai angen
ei holl s)'I,\' arno wrth dorrl ll\vybr
union tuag aliref.
Per) cof g\\ lad am y Cr)'dd Bach
o'r \X'aun vn hir. Gwrthododd grymu
i ymhel a pheiriannau at ei v,laiLh.
G"Tnai popeth a'i dd\vylo, gan lathru
ei \....adnau a sodlau ncwydd a choes ei
forth\ ...yl i'v,' gorffen eystal ag
unrhy\v ffarri heddi\\'.
Gwclir Roland Robaits yo )' 11unar
agor dr\vs ei \veithdy a'r sgrcpan
"'ag ar ei YSg\\'ydd.
R. \X
t•

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AUNFA

R

ARAGOR
9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU

SUL,
MERCHER.

Ffon 291
(yn ystod oriau agor)
GwLAu SENGL 0 £39 I FYNY
GwLAu DWBL 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG 0 '3 PIECESUITES'
o £200 i £800
LLENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'
5000 LLATHEN SGwAR 0 GARPEDI MEWN STOC
- AllWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

o
CYTUNDEB DYDDIOL
NEU WYTHNOSOL

LLANBERIS 871354
17

Y WRAIG 0 IS-EILIAN
Sgwrs rhumg Y Parchedig I dris Thomas, Trefor a

.WISS

Catherine

Elizabeth Willia1ttS, Llys Eitia», ~flalt'flfa'lvr,

Personiaid
Syfrdanir dyn yn ami gan garcdigrwydd mawr llawer 0 bobl y
plwyfi. Derbyniais garedigrwydd mawr pan yn gurad yn gofalu am
Waunfawr yn 'Is Eilian' a dod i sylweddoli fod dau offeiriad y plwyf
rhwng 1926 a 197] wedi llerya yno tra'n gwasanaethu yn Waunfa\.\'r a
Betws Garmon. Doedd dim rhyfcdd i 'Is Eilian' gael ei alw yn
'Vicarage' gan drigolion yr ardal ac yn wir dyna yw hyd hcddiw i lawer
a gofia am y ddau offeiriad 0 hen lanciau a letyai yno. Una adwaenai'r
ddau yn dda ac a fu am flynyddocdd lawer yn gwasanaethu'r Eglwys
yn y Waunfawr y\V Miss Catherine Elizabeth Williams, Is-Eilian.
Y Teulu
Ganed
Mi ss Williams
yn
Uwch-Peblig , Waunfawr ar Awst
3ydd, ]900, yn ferch i David
Benjamin a Jane Ann Williams.
Roedd ganddi ddau frawd sef John
Benjamin \X'iUiams a Griffith Jones
Williams. Capelwyr oedd y rhieni yn
addoli yng Nghapel Croes y Waun.
Bu farw un o'i brodyr sef John
Benjamin yn 1977 a bu'n Warden yn
y plwyf am ddeugain mlynedd gan
fod yn glochydd hefyd am gyfnod.
Bu'n gweiihio yn swyddfeydd y
d r e t h i n c w m ym l\1angor,
Llandudno a Lerpwl. l\1ac Griffith
\XlilJiams a'j briod yo byw yn Morfa,
\'Yaunfa\vr heddiw, ac yn glochydd
\ r Fglwvs. Yn trigo yn Is-Filian ers
dros ddcng mlyncdd ar hugain y mae
.\\is~ Irene Carr, ffrind i'r teulu sv'n
encdigol 0 swydd Efrog. Yn anffodus
mlynyddoedd olaf ei fywyd llesgwyd
cafodd Miss Williams ddamwain i'w
ef a gwaeledd. Bu farw vn
1971 a
•
chocs vn 17 oed gan ci gwneud yn
daeth cyfnod 0 lctya Offeiriaid i ben
anabl i wcithio a bu'n dioddef o'r
vn Is-Eilian ar 61 4S 0 flynyddocdd.
ddarnwain weddill ci hoes. Yn 1928
Yo 197 J dacth \. plwyf yn rhan 0
derbyniodd Fedydd Esgob ac o'r
blwyf Rheithorol Caernarfon gyda'r
adeg Ylna ymlacn bu'n aml\vg ym
Rheithor, Y Ficer a'r curad Vll bvw
•
my",yd yr Egl\vys a'r Pl\vyf.
yn y drer. Ers ffurfio'r
P]\v)'f
Rhellhrol bu .\1iss \\'llliams \'n
Fel Tad
\'<'arden am tl,\\dJ\n
\'0 197-' \'m
Roedd
Ca therlnc
Elizabel h
•
•
,\\el\\' Garmflll.
\X'illiams \'n
ffrindlau a lhculu Ficer
y 1)I\v",f, y Parch R. Arthur \X1ilJiams Ddoe a Heddi~'
.\\\'n\'chu'r l:gl\\v a \\ na hcddi\t;
(Bcr~l) a phan fu far\\' \'TI J 926
\'0 ff\'ddlon
bob ul er iddl dorrl ei
penou\vyd y Parch Hugh Hughes \'n
•
•
chlun \'n
1980 a lhreulio I,;"fnod
yr un flwyddyn i ofal y PI~')f. Roedd
•
me\\'n ysbY1Y~ hi bellach
)'\\'
ei mam ~'edi hen arfer a lletya nyrsus
lIysorydd vr Egl\\'ys \X'rth t!dr\'<.:h
ae alhrawon vn
Is-Eilian a daelh
~
\Xlardelniaid y pl~'yf sef y .\1ri W'. \Xl. yn 61~\'el ncv..idiadau ma\\·r. 'frls3u
a \'.'na nad y\v'r ifanc yn dod i'r
Humphreys a H. W, O~'t!n ati gyda
Egl \\1ysi a gofidia
nad oes
chais i VSlyried cyrnryd 1\1r Hughes
ffyddJondeb
mewn mynvchu lie
\'no. Rocdd ped\var () dai \vedi eu
addoliad fel y bu. Lla\.venha el bod
cynnlg feillcoedd addas i'r Ficcr aros
ond Is- Eilian a ddc\.vi s\\'vd a lle[vodd
\..cdi bod yn gysyllLieclig a chodi
•
'\'~tafelJ}'T Egl\y\s nepell 0 Is-Eilian,
) Pareh IIugh Hughes }'no am
Prynodd yr EgI,,:ys ~' tir, a chasgJu'r
g\'fnod 0 32 0 flynyddoedd. Nerfus
arian, ac ym mis Tacb\vedd J 934
ia\\'n nedd V leulu yn J 926 i gael Fieer
agorwyd }'r YSlafell gan dd{)J a
yn y 1\'; rhoddwyd ystafell ar \vahan
defnydd rna\\ r i'r ardal g)'dol y
iddo Ile y gallai dderbyn ym\vel\vyr
hlynyddoedd
gan
i Iu 0
nnd roedd yn b)1\\' hefo'r Leulu.
Dv\ved
1\l\.iss \Xfilliams ei fod \\'ecli
'veilhgareddau
ddigwydd
yno.
•
bod fcl tad i'r teulu; yn hynod
Daerh lla\lJer 0 ddicithriaid i ardal v
gart:Jig,
yn h\vyliog.
yn ,vr Waun bellach, fcl i amr)"v 0 benlreil
Arfon, a thrisuiu a wna \vrrh fedd\vl
darllengar ae yn ym\velydd da. Bu'r
nad ocs Ficer, G~'einid()g nag
Parch
Hugh
Hughes
yn
,r~golfeisrr yn by\\' yn )' \Vaunfa\\r
g\\'asanaethu'r ardal fel Cynghorydu
heddi\v. Ond er h'ynny mac'n hapus
cyd~'vbodol a g\....eithgar ac ef oedd
yn gyfrifol am gael ffordd gymwys 0 ID da lhrefnlanr y PI\vyf Rheithorol.
Daeth
1980
bl\vyddyn
Gaealhro
i'r \"Vaunfa\vr;
bu'n
CanmJ\vyddianl
Egl\\1'~ St, loan,
gYlllorrh ffia\Vr i fechgyn ocdd am
a phleser rna\vr iddi. Gwclodd
fvnd ymlaen ym m} d adJysg. Beic
modur ddefnvddiai ar v CYCh\\'VDi gydvv'eirhlo da rh\\ng yr enwadau yn
Waunfa~'r gydoJ y blynyddocdd
Jynd 0 ~\'mpascyn iddo gael car. Tra
roedd ar y Cyngor y g\vel\\'yd yr en\\' gyda pha\-\'h yn helpu ei gilydd a
tht:imla fel yr a", blynyddoedd heibio
'Is-Eilian Vicarage' ar fyncgbosl y lY
fod angen i bawb ddod al ei gilydd yn
am y lro eyntaf. Bu farw mam J\liss
\\'7illiams yn )952.
amlach, Cytuna a geiriau'r Canon R,
Glynd\;,r \X'illiams. a roes ddega\\'d
Fel brawd
Bu far\\"r Parch Hugh Hughes vn g\\'cirhgar i'r pl\\) f, yn y llyfryn
]958 a daeth hen lane arall 0 Canml,,\'yddiant - "S}'nn\vn i fu\,'r na
()ffcuiad i aros }'ll ls-Eilian yn 1959
fcdrwn cyn b( hlf ,yn Waunfa\,'r 1 yn
gapel\vyr ac cgl\vys\vyr, ran11u'r un
sef y diweddar Daniel Nicholson,
\veinidogacth a \:hyd-addoli'n gyson.
"Os <>cddMr Hughes fel [ad i'r teulu
~id dilorni'n hClifeddiaeth a fyddai
roedd ,\-lr Nicholson fel bra\\,d"
hynny ond cyfrannu i'n gilvdd a
mcdd .\11SS\'X'illiams, Roedd yn \\'r
dcrbyn oddi ~ rlh Cln gilydd y peLhau
eellv ..cirus
a dlfyr
ond ym

-
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Gohebydd : Mrs G. Jones, Ahandir
Mwvn (Waun'awr 626).
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod
rnis Chwefror
nos lau,
Chwefror 24 yn Neuadd yr Eglwys.
Daeth aelodau'r gang en ynghyd a'r
dysgwyr Cymraeg i ddawnsio gwerin
o dan
ofal
Mr Len Jones,
Penisarwaun. Mrs Gweneirys Jones
oedd yn tlywyddu ar y noson, ac fe
estynnodd groeso cynnes iddvnt,
Ymunodd pawb yn yr hwyl, ac ar
ddrwedd y noson 'roedd pawb yn
teimlo eu bod yn haeddu paned 0 de
a wnaethpwyd gan lona Williams ac
Ann Elfryn Estynnodd y gangen eu
dymuniadau gorau am wellhad buan
i Greta Hughes, Tref Eilian a Mrs
Hughes, Llys Meredydd. Rhoddwyd y
diolchiadau gan Llinos Cadwaladr
Enillwyd y raftl (a roddwyd gan
lona Williams) gan Mrs C, Jones,
Brynderwen.
Cynheltr y cyfarfod nesaf nos tau.
Ebrill 28 yn Neuadd yr Eglwys, pan
ddaw cangen Llandwrog I gystadlu
mewn cwis dan ofal Mr John 0
Huws, Caernarfon.
SEFYDLIAD
Y MERCHED
Cynhaltwyd cyfarfod mis Mawrth o'r
Sefydliad yn Festri Croesywaun. Nos
lau, Mawrth 3 gyda Mrs Catherine
Jones yn y gadair.
Croesawodd Mrs Jones yr aelodau
i gyfarfod dathlu Gwyl Dewr.
Darllenwyd
y Ilythyr
misol a
chofnodion y cyfarfod diwethaf a'u
tratod Cynhelir bwrdd gwerthiantyn
y cyfartod nesaf.
Cafwyd sgwrs ddiddorol
gan y
wralg wadd, Mrs Morgan Jones, Pant
Cae Haidd ar rai 0 Iyfrau Gwasg
Gregynog. Diolehodd Mrs Pat Parry
iddi. I ddathlu Gwyl Dewl cafwyd
swper wedi ei ddarparu gan rhai 0
aelodau'r pwyllgor
Diolehodd Mrs
Parry Williams iddynt ar ran yr
aelodau Enillodd Mrs Betty Griftith y
raffl a roddwyd gan Mrs Mary Davies,
Cynhehr y cyfarfod nesaf nos lau,
Ebrlll 7 pan fydd rhal 0 aelodau 0
Sefydlladau Bethel a Brynrefall yn
ymuno a'r aelodau.
CLWB GWYRFAI - Ar Fawrth 17
cynhaliwyd bore cofti yn Neuadd yr
Eglwys. yr elw 0 £40 yn mynd at
Ganolfan yr arda!. Enlllwyr y raftl
oedd Mrs Roberts, Gors GOch, Miss
Williams, Is Eilian a Mrs Marsden.
Blaen y Nant. Talwyd y dlolchiadau
gan y Flcer, y Parch E. Trefor Jones.
Bydd y clwb yn cynnal ei ffalr
wanwyn flynyddol ar nos Wener,
Ebrill
29, gyda phob math 0
stondinau.
8ydd y pwyllgor
yn
ddiolchgar iawn 0 dderbyn unrhyw
nwyddau ar gyfer y noson Croeso i
bawb
YR UR DO- Mae'r plant wedi gwneud
yn arbennlg 0 dda eto eleni yn yr
Eisteddfod Gyleh, a gynhaliwyd ar
Fawrth 5 yng Nghaernarfon. Dyma'r
canlyniadau:
Karen Roberts' {3ydd, unawd piano dan 12
oed}, Kevin Tame (la(. unawd cornet),
Nan Wyn (2il, can werin); Elliw Hat (3ydd,
unawd cerdd dant); Iwan ElliS (1af, unawd
ffliwt ae unawd i fechgyn); Part, Cerdd
Dant (laf); Partion Recorders dan 12 oed a
than 15 oed: (laf); Parti unsain dan 12 oed
(lat), Cor adrodd. marched (3ydd); C6r
adrodd bechgyn (4ydd)

Llongyfarchiadau iddynt i gyd, yn
enwedig i'r pam recorders dan 15
oed ae i Anthony Marston ary baswn,
am ddod yn gyntaf yn yr Eisteddfod
Sir i blant 12-15 oed, ae felly yn cael
cystadlu
yn yr Eisteddfod

yng ~ghrist sy r'\')'af ~verrhfa\vr yn
em gol\\'g,"
Ch\\'araeodd Catherine Elizabeth
Willjams

ran

aml\vg

ym

mywyd

Egl\vys a Phl\vy Waunfawr yn ystod
rhan helacth o'r ganrif hon a cliolchir
i'r \vraig 0 Is-Eilian am ci chyfraniad
mawr ac aml),,\'io),

Genedlaethol. A phob Iwc i'r plant
fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Sir i
blant dan 12 oed ym Mangor Mawrth

26.
Bydd tymor yr Urdd yn dod i ben
gyda gwyliau'r Pasg Y cyfarfod olaf
am y tymor fydd ymweliad a'r pwll
nofio.
YR YSGOL - Daeth aelodau Clwb
Gwyrfai i'r ysgol eto eleni i ddathlu
Gwyl Ddewi gyda'r plant. Rhoddwyd
cyngerdd i'r aelodau, gyda phob
dosbarth yn cyfrannu eitemau. Yna,
gyda help parod staff y gegln,
paratowyd te iddynt Rhieni plant
Safon 4 oedd yn gyfrifol am roddi'r
danteithion. Talwyd diolchiadau i'r
plant a'r athrawon gan y Dr R.S.
Williams, Cadeirydd y Rheolwyr a
chan V Dr A.L. Miles ar ran Clwb
Gwyrfai.
CLWB 100 - Dyma'r enillwyr am fls
Mawrth: 1. Iris Jones, Ty Capel, 2.
Mrs Mary Vaughan Jones, Hafod y
Coed, 3. Die Jones, Llwyn Onn.
LLONGYFARCHIADAU - i Elfyn a
Menna, Melwyn ar enedigaeth mab,
Aled Wyn, brawd i Rhian; ac i
Malcolm Roberts. 9 Bryn Golau ar
ennill gwobr gyda'i gl 'Snowdorua
Lady' mewn sioe yn Gloucester.

a

CYDYMDEIMLWN - rhal o'r pentref
yn eu profedigaethau, sef Mr Richard
Rowlands, Bryn Golau ar golli ei
frawd;
Mrs
Joan
Buckley,
Midsummer's
Eve, ar golli mam; a
theulu'r ddiweddar Miss Judson.
Drwg oedd clywed
fad Miss
Gwladys Lewis, Ardref wedi syrthio
yn yr ardd a thorri
ei braieh.
Cydymdeimlwn a ruthau hefvd
YN YR YSBYTY - mae Mr Goronwy
Jones, Treflys unwaith eto. Anfonwn
ein cofion gorau ato a Mr Chadwick,
Tan y Coed, sydd wedi derbyn
triniaeth
lavvfeddygol
yn Ysbyty
Eryri. Dymuniadau gorau am Iwyr
well had buan i'r ddau ohonynt, ac
hefyd i Mr Ifan Owen, y Becws sydd
yn derbyn trlniaeth yn yr ysbyty yn
Birkenhead.
ADREF O'R YSBYTY - Gobeithiwn
fod Mrs Evelyn Anderson, Bodarfon,
Mr Owen Williams, Gwynfa a Mr
Hugh Williams. Heli yn gwella ar 61 eu
harhosiad
yn yr ysbyty. Croeso
gartref iddynt.
DR BARNARDO - Mae'r trefnydd yn
ddiolchgar
am bob eefnogaeth.
Casglwyd £4356.
YR URDD
Llongyfarchiadau
i blant yr Urdd.
Daeth y parti Cerdd Dant yn ail a'r
Part! Unsain yn gyntaf mewn dwy
gystadleuaeth 0 safon uchel lawn yn
yr Eisteddfod SIr
o ganlyniad i hyn bydd yn rhaid
inni godi arian i helpu plant y parti
unsain
i fynd
i'r Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn Aberafan.

Wil a Val Guy

TREFLVN
STORES
BETHEL
Ffon: Y Felinheli

670237
Stoc helaeth 0 ddillad plant
Legwarmers (£1.70)
Anklewarmers (95c)
Snwcer - siale, tips
Ciws Riley - a byrddau
os dymunwch

hefyd

Teganau, Diodydd, Melysion,
8wydydd a Dafedd

CROESAIR EBRILL
I

7

8

10

17

AR
1.
5.
8.
9.

DRAWS:
Fframwaith corff (7)
Ymwelwyr a Llanfairyllin (5)
Drama gerddorol (5)
Yn dy wedd, lona, mae
ymrwymiad (7)
to. Cyrndeithas y Ccnhedloedd
Prydeinig (9)
12. Ddywedodd hon ddim byd wrth
Wil (3)
13. Ystafcll beth yw yr Eco (6)
14. Rhaid cropian cyn gwneud hyn
(6)
17. - Bevan (4)
18. Haeddiant (9)
20. Ofni'n fawr. Dos a'r \vy wedi'i
gymysgu (7)
21. Mae un gan bawb, a dau gan rai
(5)
23. Y cyflwr 0 fod heb gyfoeth (5)
24. Don a gar yn cynllunio 1
broffwydo (7)
I LAWR:
1. Heini (5)
2. Meddai (3)
3. Un o'r wyth mewn tim rygbi (7)
4. Trefnu, gwahanu (6)
S. Anifeiliaid sy'n chwarae rygbi?
(5)
6. Dilyn a dal (9)
7. Ddim eisiau gweithio (7)
11. Gweld cyfle i elwa, a siorru Neta
rhywsut (9)

13. Eglur, fel blaen rhywbeth
rnewn ceg! (7)
15. Pantycelyn, Eben Fardd er
enghraifft (7)
16. Yn unig (3,3)
]8. Ponciau tywod )lr arfordir (5)
19. Heb ben? Na, pwrpas! (5)
22. Gwrth ddywediad (3)

EBRlll:
Gwener 1: BRYNREFAIL - Cytartod
Pregethu yng Nghapel MC Brynretail.
Pregethwr fydd y Parchedig W.
Gareth Edwards o'r Wyddgrug.
PENISARWAUN - Litani a Myfyrdod
yn Eglwys Santes Helen am 10.30.
Sadwrn
2 - YR ARDAL - Yr
Amgueddta Lechi yn y Gilfach Ddu yn
ail-agor.
SuI. 3: PENISARWAUN - Cymun
Teuluol dwy-ieithog am 10.00 o'r
gloch. Gosber yn Gymraeg am 50'r
gloch.
YR ARDAL - Cyngerdd gan Gor
Godre'r Garth yng Nghapel Coch,
Llanberis am 8 o'r gloch.
Mawrth, 5: PENISARWAUN- Festri'r
Pasg am 7 o'r gloch.
lau, 7: WAUNFAWR - Sefydliad y
Merched - ymweliad
aelodau 0
Sefydliadau Bethel a Brynretail.
Gwener, 8: LLANBERIS - Te yr
Henoed.
Llun, 11: YR ARDAL- Yr ysgolion yn
ailddechrau.
LLANBERIS - Gyrta Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
Mawrth,
12: DEINIOLEN - Clwb
Elidir.
LLANRUG - Marched y Wawr -

Un llythyren ydi ch, "d, ff, ng, II,ph,
rh, th.
Anfonwch eich cynigion i: Twrog
taes, 23 Glanffynnon,
Llanrug.
Bydd gwobr 0 £2 i'r ateb cywir eyntaf
i'w dynnu.
Atebion croesair Mawrth
AR DRAWS:
1. Tlawd. 5. Gofid. 7. Arv.ryr. 8.
lraid. 9. Anwar. 10. Edliw. 11. Las.
13.lsafswm. 16. Dor. 17. Lot. 19.
Ochenaid. 24. Eli. 25. Chwain. 26.
Amryw. 27. Arlliw. 28. Ymlid. 29.
Tclyn. 30. Lawnt.
I LAWR:
1. Teimlad. 2. Anamserol. 3.
Dadeni. 4. Gwalia. 5. Grawvs 6.
Dirwv. 12. Yrnlaen llaw. 14. Swn,
I". Fai. 18. Tri wllr. 10. Erchwv, n.
21. Anadlu. 22. Danadl. 23. Gwallt.
Enillydd:
Alice H. Jones, 4 Nant Ffynnon,
Nant Pens,

DEINIOLEN

Hywel Harries
Set 0 6-£3
6 phoster trawiadol a IIiwgar iawn yn
darlunio rhai 0 ddiarhebion Cymru yn
null ffraeth, unigryw Hywel Harries.

John Cox
£2.25
Ffeithiau ac effeithiau'r ras arfau a rhyfel
niwclear wedi'u cyflwyno mewn dull byw
a graffig iawn. Cyf. Guto Prvs ap Gwynfor.

roedd Dieflig
Stokes Day
£2.45
Nofel antur wych am bump 0 derfysgwyr
yn cipio Ilwyth 0 wastraff niwlcear 0
Atomfa Trawsfynydd.

Ffon: Llanberis 871210

Mae'r siop yn awr ar ei hail flwyddyn ac yn
mynd 0 nerth i nerth

Diarhebion Cymru

o bethau i'ch diddanu a'ch diddori ...

a

SlOP AMAN Stryd Fawr

POSTERI

Ond grantiau neu beidio, dyma wledd arall

sgwrs gan Mrs Eigra lewis Roberts
'Byd Geiriau'.
llANBERIS - 'Malu ar yr Awyr' - yn
yr Erw Fair.
Mercher, 13: BETHEL - Merched y
Wawr - Arddangosfa Coginio gan
Mrs Antoinette
Hughes 0 Goleg
Glynlliton.
lau, 14: LLANRUG - Clwb Blodau'r
Grug.
CWM-Y-GlO - Cangen Merched y
Wawryn ymweld
Theatr Gwynedd.
Sadwrn, 16: YR ARDAl - Ffair
Wanwyn Merched y Wawr Arlon yng
Nghaernarfon.
llun, 18: DEINIOLEN - Merched y
Wawr.
LLANBERIS - Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
Mawrth, 19: WAUNFAWR - Noson
Gwin a Chaws yng Ngwesty'r
'Snowdon Park' er budd Muscular
Dytrophy.
Mercher, 20: LlANRUG
- Ffair
Wanwyn yn yr Ysgol Gynradd am 7
o'r gloch. Mynediad 25c. Yr elw at yr
Ysgol Feithrin a Mam a'i Phram.
Gwener, 22: LLANBERIS - Te yr
Henoed.
Llun, 25: LLANBERIS - Gyrfa Chwrst
yn y Ganolfan am 7.30.
lau, 28: WAUNFAWR - Merched y
Wawr
- Cwis
gyda Changen
Llandwrog yn Neuadd yr Eglwys
Gwener, 29: WAUNFAWR - Ftair
Wanwyn Clwb Gwyrfai.
Sadwrn, 30: YR ARDAL - Cwmni
Drama Rhuthun yn cyflwyno drama
mewn
ta.r
act 'Congrinero'r
Gorllewin' yn Theatr Seilo am 7.30.
Tocynnau £1.

The Scottish Trip
Colin Palfrey
£1.65
Hanes lIond Transit 0 gefnogwyr rygbi ar
eu siwrne alcoholaidd iawn i Gaeredin!

Cyfres y Beirdd
ddogol
Y tair cyfrol ddiweddara12. DU I Sheelagh Thomas
£1.45
13. SONEDAU BORE SADWRN
Iwan Llwyd
£1.45
14. PUM MUNUD ARALL
lona Mari Walters
£1.45

1,Derec
Derec Tomos
£2.45
'Fel Rhech yn Ugain Oed' -hunangofiant
gonest bardd a chrafwr ifanc disglairl
DIM GRANT gan y Kremlin Llyfrau.
DIM GRANT chwarth i Iyfr arall anfarwol 0 ~
ddoruol. set TWYlL DYN gan Eirwvn Pontshan.
Yn dal ar werth am y pris colledus 0 £1.95!

... A mwy

0

eitemau cysylltiedig

a

CADWGAN!
3 POSTER lIiw-lIawn -60c yr un
LL Y FR NODIADAU Cadwgan -20c
PAPUR SGRIFENNU ac Amlen
-£1.20 am becyn

0

10

Anton am ein Catalog newydd 48·tudalen:
ar gael am ddim drwy'r post oddi wrth-

)J I1®l1f1ffi

TALYBONT. CEREDIGION

ffon 097086/304
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BRWYDR Y CEWRI
LLANBERIS V Y FELINHELI
(Cwpan lau Gogledd Cymru)

"

'4

~

GENEDLAETHOL
o AMGYLCH

LLYN TEGID, Y BALA
AR BRYNHAWN Sadwrn, Gorffennaf 2, 1983, eynhelir y ras fini
farathon gyntaf erioed yn hanes yr Urdd. Gan ddechrau yng
Ngwersyll Glan-Ilyn fe ddilynir y ffordd 0 amgyleh Llyn Tegid trwy
Lanuwchllyn a'r Bala yn 61 i Lan-llyn. Y bwriad yw eynnal taith
redeg neu loneian 0 naws gymdeithasol Gymreig, ae a fydd yn
agored i bob oed.
Bydd gwobrau i unigolion;
i noddi ar 01 derbyn y ffurflen gais.
de u l u o e d d ;
i glybiau
a
Gelhr codi arian at achos arbennig ,
chyrndeithasau,
ac wrth gwrs, i at yr Urdd, neu tuag at y Clwb neu'r
a e Io d a u unigol
a r h i rn a u
Gymdeiihas a gynrychiolir.
canghennau'r
Urdd.
Byd d y
Bydd yr Urdd yn argraffu crysau
cysiadlaethau i unigolion a thimau
arbennig ar gyfer )7rachlysur. Os oes
canghennau'r
Urdd yn seiliedig ar
grwpiau oedran penodol. Ceir gwobr
unrhyw un am gael un, y prif fydd
arbcnnig i'r Gangen o'r Urdd gyda'r
£6.00 am grys chwys a £2.50 am grys
nifer 0 rcdwyr - tlws yn dynodi'r
T. GeJlir anfon y rat wrth gofrestru
gefnogaeth orau j Firu Firi Farathon
am )' ras.
Ebrill 30a1n yw dyddiad cau ar
1983.
gyfer derbyn v ffurflenni cystadlu, a
Tat Ymuno
Nid oes ull ar aclodau'r Urdd, ond
rhaid eu hanfon gyda'r tal priodol i'r
Trefnydd
Chwaraeon,
Swyddfa'r
fe godir (al 0 £2.00 ar unigolion (heb
Urdd, Aberystwyth.
fod yn aelodau'r Urdd); £3.00 am
Mae nifer gyfyngedig 0 ffurflenni
deulu, a £ 1.00 yr aelod am dim yn
cysradlu ar gael gan Dafydd W.
cynrcyhioli Clwb neu Gymdeirhas.
Thomas,
Bron-y-Nant,
Llanrug,
Noddi:
neu gan Elfed Roberts, Swyddfa'r
Gwelir y ras yn g) fie da i godi arian
at achosion arbennig 0 ddewis y Urdd, Stryd yr Eglwys, Caernarfon
(Ff6n 3117),
cystadleuwyr, ac fe anfornr ffurflenni

Wrth droed yr Wyddfa . . .

MAE LLA WER yn edryeh ymJaen am y gem rhwng Llanberis a'r
F elinheli yn rownd gyn-derfynol Cwpan Iau Gogledd Cymru, ae nid
cefnogwyr y ddau dim yn unig mohonynt. Gellir dadlau mai'r
F elinheli yw tim mwyaf llwyddiannus Cynghrair Caernarfon yn
ystod y ddau dymor diwethaf, ond ni ellir diystyru
Llanberis 0
bell ffordd, oherwydd mae traddodiad a dyfal-barhad a dycnwch
o'u plaid - y ffactorau rheini sydd wedi eu eadw ymhlith y tri neu
bedwar tim mwyafllwyddiannus yng Ngogledd Cymru dros degawd
diwethaf, a hyd yn oed eyn hynny yn nyddiau aur y ehwedegau.
Y Felinheli sydd ar hyn 0 bryd yn roedd eu miniogrwydd 0 flaen y gol
hwylio at frig y don, ac yn sgorio
yn ddigon i ennill y gem, ond
goliau yn rheolaidd , ond mae marc dangoswyd eu gwendidau, a gall
cwestiwn ynglyn ag agwedd nifer o'u
Llanberis Ianteisio ar hynny. Nid oes
chwaraewyr,
yo enwedig pan fo yn Llanberis y math 0 chwaraewyr
pcthau'n dechrau mynd 0 chwith
sy'n chwilio am siambar sorri pan fo
iddynt. Dangoswyd hyn mewn gem pethau'n mynd 0 chwith, a gall gol yn
cwpan ddiweddar yn erbyn Llanrug.
fuan yo y gem fod yn ddigon i roi
Roedd y Felinheli yn or-hyderus ac ambell i chwaraewr o'r Felin oddi ar
yn cdrych ar y gem fel cyfle i yrnarfer
ei echel. Credaf fod cymeriad tim
sgorio, ond yn wahanol i ganlyniadau
Llanberis yn gryfach ac edrychaf
diweddar Llanrug, roedd y cochion
ymlaen am eu gweld yn y "ffeinal"
yn edrych yn llawer mwy bygythiol
yn erbyn Llanfairpwll
neu Dref
ar ddechrau'r gem: Y canlyniad oedd Dinbych.
i arnddiffynfa'r Felinheli ddechrau
petruso a gadael blaenwyr Llanrug
AR WERTH
trwodd. Yn fuan, rocddynt wedi
gofodi cefnwyr
)7 Felinhcli
i
Vauxhall
Viva
1971
ddefnyddio iactegau anghyfreithlon
59,000 milltir yn unig
ac aeth nifer 0 enwau i lyfr bach du ).
dvfarnwr. Gallai un neu ddau eu
Ffon:
cyfrif eu hunain yn lwcus i fod ar y
CAERNARFON 3515
cae ar ddiwedd y gem. Er hynny,
J

CYNGHRAIR GWYNEDD
DECHRAU - A DIWEDD?
Y WYBODAETH ddiweddaraf ynglyn a'r gynghrair pel-droed
newydd - Cynghrair Gwynedd (ar ddyddiad mynd i'r Wasg) yw fod
naw 0 dimau wedigwneud cais am ymaelodi, gan gynnwys pump 0
dimau 0 Gynghrair Caernarfon, sefBethesda, y Felinheli, Harleeh,
Llanberis a Phorthmadog. Mae tri 0 glybiau Mon wedi gwneud cais
- Llanfairpwll, Llandegfan a Chaergybi, ac un yn unig 0 Ddyffryn
Conwy, sef Conwy Res,
wyddys isicrwydd a fydd dyrchafu a
Mae llawer 0 glybiau Cynghrair
gostwng iddi ac ohoni.
Cacrnarfon yn anniddig iawn ynglyn
Nid vw'r
clvbiau
svdd eisoes wedi
a'r Gynghrair newydd, a fwriadwyd
.
fel cam rhwng y C)rnhreiriau lleol a gwncud cais am ymuno yn rhy si",'r a
chynghrair
Gogledd Cymru. Os fyddant yn ch ....·arae ail dinl yn y
Gyngreiriau lIeol. a phe digwyddai
derbynnir y 5 cl,\·b 0 Gynghrair
Caernarfon j Gynghcair G\vynedd, ni iddynt gael eu siomi gan safon a
thrcfniant C"nghrair Gwynedd, a
fydd ond 7 0 dimau yn \vcddill, a'r
c "vest 1 \V n y \V a e 11ire y n n a 1 fydd Cynghrair Cacrnarfon yn bod
cystadleuaelh
gyda chyn Llcied 0 iddynt i dd\'ch, ....elvd iddi. Mac ered
gyffrcdlnol \.·mysg elybiau Cynghrair
nifer?
Caernarfon fod pel-droed ar safon iau
.i\le\...·n cyfarfod
diweddar
0
ar allor
B \v y 11g 0 r R h e 01 iCy n g h raj r yn cael ei a berthu
hunan-b ....ysigrwydd
swvddogion
Caernarfon myne~vyd eryn bryder
Cynghrair
Gogledd Cymru a'u
ynglyn ag oblygiadau
sefydlu'r
Gynghrair nevvydd. Nid ocs hyd b\"riad 0 fa"/rygu eu cynghcair eu
yma, amrhy\\' reolau pendant \vedi hunain tr\, y sefydlu Cynghrair
eu gosod yngIS'n a'r Gyngbrair, ae ni G\\'\• nt!dd.
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•
LLANBERIS
Perchnogion

GEMAU CWPAN
CYNGHRAIR CAERNARFON
CWPAN ALVES
2il rownd
Fellnheli v Llanberis
Pwllheli " Bethel
Yn y rownd g)'n-derfvnol b\'dd y
Felinheli neu Llanberis yn ch\varae
Nantlle neu Fethesda, a Phwllheli
neu Fethel yn chwarac ]\'ef~n neu
Harlech.

CWPAN Wil EVANS

Ffon
870391

Mr a Mrs AW Hughes

2il rownd
Llanberis v Pwllheli
Yr eniUydd i gyfarfod
neu Mt Rangers yn
gyn-derfynol.

CWPAN IEUENCTID
Rownd gyn-derfynol
Llanberis
v Be[hesda
Gaernarfon
• • • • • •

a Bethesda
y rO~'nd

CWPAN MOORINGS
2il rownd
Bethesda v Bet he!

Llanbcris
v Penrhyn
neu
Porthmadog
Y r enill\vyr i gyfarfod yn y rownd
g)·n-derfynol.
Llanrug v Felinhell
Yr enillydd i gyfarfod Rirael neu
Bwllheli yn y rownd gyn-derfynol.

• • • • • • • • •

• • • •

• •

neu

• • • • •

Gobeithir eynnal cystadlaethau 5
bob ochr
y Gynghrair
yng
Nghanolfan Chwaraeon y Brifysgol
yn ystod gwyliau'r Pasg. Yn y rownd
gynlaf bydd Llanberis )'n chwarae
Nefyn, a Llanrug yn ch?<arae'o
erbyn Bethel .

