
Unawdwyr offerynnol: Graham
Williams, Llanrug (chwith] - pres 0
dan 15 oed ae Anthony Marston,
Waunfawr (uehod)
ehwythbrennau dan 15 oed.

Part; recordyddion dan 15 oed Waunfawr.

Parti unsain dan 12 oed. Adran Bentref Waunfawr .

Iwyddo fel hyn, roedd cryn bryder
ynglyn a'r costau teithio, ond nos
Fercher Ebrill 20, cafwyd eefnogaeth
hael gan y pentrefwyr pryd y
trefnwyd eyngerdd a phaned yn
Neuadd yr Eglwys gan y plant, i godi
arian.

Yn ystod y cyngerdd, manteisiwyd
ar y cyfle i ffarwelio it Kevin Jones,
Crud yr Awel, sydd wedi bod yn
arweinydd yr adran ers dwy flynedd,
ae iddymuno'n dda iddo ar ei briodas
Ii Bronwen 0 Benisarwaun. Fel
arwydd o'u gwerthfawrogiad
cyfrannodd y plant i brynu anrheg
iddo, sef nun 0 Lyn Tegid er cof am y
penwythnosau difyr yng Nglanllyn.

(Llun !lyda newyddton Waunfawr)

Am y tro eyntaf 0 fewn eof, mae gan
Adran Bentref yr Urdd yn y
Waunfawr ddau barti ae unawdydd
offerynnol yn cystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn Aberefen
dros y Sulgwyn. Bu cystadlu brwd yn
yr Eisteddfod Gylch yng
Nghaernarfon, pryd yr enillodd yr
adran y nifer mwyaf 0 farciau o'r holl
adrannau pentref yng nghylch Arlon.
O'r pattion a't unawdwyr a
Iwyddodd i gytraedd yr Eisteddfod
Sir ym Mangor, y rhai fydd yn teithio
i'r Eisteddfod Genedlaethol yw: parti
unsain dan 12 oed, parti
recotdyddion 12·15 oed, ac Anthony
Marston yn canu'r baswn.

Er mor lIawen oedd pawb 0

Ddiwedd mis Mai bydd nifer 0 blant a phobl ifane o'r fro hon yn teithio i
Aberafan yn Ne Cymru i gystadlu ym mhrofion terlynol Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd. Ein lIongyfarchiadau a'n dymuniadau gorau iddynt
hwy a'u hyfforddwyr.

••

Daeth Ilwyddiant ysgubol i
Timothy Lloyd 0 Ysgol
Brynyrefail yn ddiweddar.
Enillodd Beneampwriaeth Sgi'o
Cymru dan 18 oed ae yna bu'n
fuddugol ym Mheneamp
wrieetheu'r Alban. Llongyfar
cbiedeu iddo.

Pencampwr
Sg·io

Cymru

Gr'WpDawns Greeaiqot Ysgol Llanrug yn ymarfer ar gyfer eu perfformiad 0
Chwedl Branwen .

GrWPCerddorteetb Greadigol Ysgol Gynradd Llanrug. Testun y gystsdleuseth
yw 'Glan y Mor

•

Peru Cerdd Dant 15· 19oed Ysqol Brvnretstt. Roedd Sian GIbson 0 Odelniolen
yn absennol pan dynnwyd y Ilun. Fe fydd hi a Rhian Owen (canol y rhes flaen)
yn cystadlu er y ddeuawd 15·19oed. Mae Rhian yn cystad/u ervr unawd hefyd.

••
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Swyddfa'r Cyngor Gw1ad,
Y Cei Llechi.
Cacrnarfon.

Yn gywir J.R. Jones
Ysgrifenoydd Rhanbarth

C..t'~GOR G\X'LAD G\'(~EDD
GWYL DDRAMA IEUENCTID GYSTADLEUOL

"t' mae P~'yllgor Arfon 0 Gyngor Gwlad GW)'J1eddweill trcfnu, am y drydedd
flwyddyo yo olynol, Wyl Ddrama Ieuencud Gysladlcuol, a gynbelir yn Theau Seilo.
Cacmarfon .• \!ai 10, 11, 12 a 13, 1983.

Y beirniad y\'~ ~1rEdwin \'(/illlams, Llanfaufc;;chao a 'r UY~'Ydd,Me Gwilym
Humphreys, Cyfarwydd\'Jr Addysg G~'Ynedd.

Y mae pymtheg cwmni, yn cynrychioli Y:>golionU\\'chradd a l\iudiadau leuenctid
yng Ngwynedd. yo cvmryd rhan yo }'r ~ryl.
Os am unrhy~' ~'\'bodaetb peUacb. neu os am archebu (oeyonau, ysgrifennwch neu

ffoolwch 1:

.gantorlon.
B. Corau 4 llais
cymysg-melbion-mercbed, 20-30 0
gantorlon
C. Cornu eym)'sg 2, 3 neu 4 llais
20-300 ganlorion
a dis!;\\')'lir ibob cor ganu dau ddarn.

C~nigir g\\'obrau 0 £ ISO a £300 i
ddo barth A; £100 a £200 iB a £7S a
£ 1SOiC ac mae g\vobr ych\vanegol 0
£275 ar gyfer eanu gwaitb
g\vreiddio], newydd.

Telir y costau tcithio gan y
trefn,vyr a darperir hostel a phrydau
bVt'Ydganol dydd a h\\'Yr yn rhad ae
am ddim.

Am fanylion peUacb sgifenncr at:
Centre Breton d'Art Populaire,
37, bis, rue Victor Hugo,
29200 BREST
LLYDAW-BRITANNY

Ar ran y trefny,,)'r,
Oe\vi ~iorns Jones,

Llw)'ndery,· )
Bronant (264)

CYSTADLEUAETH
GORAWL

Ann'W-y1Olygydd,
Hoff\s,.'n hysbysu pob arweinydd

cor 0 bUlb darllcnwyr eicb papur am
gystadleuaeth gorawl Ryng-Geltaidd
a drefnir yn Brest, Uyday, ar Fehefin
y 4ydd a'r Sed elem. Y mae'r
gystadleuaeth yn agored i dri
cbategori 0 gor:
A. Corau S.A.T.B_. 30-50 0

CYSTADLEUAETH
LLYFRAU
GWYNEDD

Ann'W)JlOlygydd,
H offum atgoffa eich darllemoyr am

g)'sladlaethau llyfrau Gwynedd
J 982-83. Y dyddiad cau )"Zt' 31 ~1ai a
dylid anfon ceisiadau i'r Swyddfa
Addysg, Lsn Priestley Caemarfon.

I. Cht;.~ stan fer a,n enuiogum neu
ddigt:.')vJdiadau )", hanes Cymru yn
null 'Roeddum I Yno', a hynny 0
safbuiyn: cysnolaeth plentyn neu
deulu dychrtl_vgol (or gyfer 7-9 oed).
Guiobr: £10 }' Il}fryn h)'d at 15
llyfryn.

2. Cyfres 0 daflenni KW.vbodaeth (0 cua
16 tudalen ) ar amryunacth 0
aluiedigaethau ). gellir eu rboi yn
nu,ylo dlsgybllOTl hyn _VT .vsgolion
uu.chradd,
Gu.:obr. £5 _v daflen. hyd at 20 taflen.

3. Nofel fer .}'n null llyfrau Arne/ope a
Gazelle j blant.
GUlobr: £150 ,'w rannu.

4. L( ...-fr yn ymdnn ag 0 leiaf ugain 0
arw)'r 010es 0 fyd chuaraeon a
gueithgareddau awyr agored, addas
ar IDt/er J'T oedran 9-1 J .
Gwobr: £10 _vr erchygl h)'d at
uchafsuim 0 £200.

Yn gyUJir,
G'l.oi/.y1nHumphreys

GyJarwyddwr Addysg

lfiaunJawr

}'1l gywir,
Rol \f1illianzs

'\'11_\'reml,

Capel Hebron
Annuiyl Syr,

Beth amser _}'ll 61 al'f01Laisair i'r Eco
)"Z holt a 'W)Jddalrhywu71belh oedd enw
a chyfeiriad perchennog hen Gapel
Hebron ar lelhrau'r Wyddfa. Holau
hefyd ytL swyddfa he'l stad }' Faenal )'n
Adran Amaethyddiaeth y Swyddfa
Gymrezg yng IVghaernarf071, otld nid
oedd y wybodaelh ar gael ytlO chwailh.
A"fotzais air at yr arwerch'lJ.)yT_vn
Llu,uiai71, ond mae'n )',nddangos eu
bod yn d)',nUnOa71uybyddu fy llych)'T.
Roeddwn i wedL cael ar ddeall fod y
gWr 0 LerpwL a bryTlodd)'r hen Gapel.
-gydaJr bwnad o'i droiynfach 0gaili,
- wedi prynu darn 0 dJr rhwtlg)'ffordd
a'r Capel j'" ogystal. ond ru~"n deall
gan t\lrs Elsa \\"illialns. Hafod L)'Jan
g)'nc, rnai riddo n nlab )'U.! )' darn nr
)'ma •

}'n sgf/_\T holl anncn....,'tld. id )d.)'U
.)71 boslb fell) r t:: nt'Ud unrh\'tt
S)'1Tfud,ad)'n 0'11 a',bt.'Vlad gu ezddwl
o')'1Tfdrec.huIad7k~")yJdu Capel Hebron
- (ar .)T un dull 6 Chapel r-...'ru')'dd
l\'anhorotJ )'11 US'n - I gofio'r hen
g)·mdeilhas un'gr)'tt a fu'n 1nj.,,_vchu'r
capel }'1tg Nghum Brt:.,."og. ,\lae h_\'n
J'n ofid I mi 0 S.)lurcoddoll'radwailh
ffafriol dros btll a fu i'r S)"niad. Bellach
b)'dd f!tL'i'ddill,oll)' Capt'l j'Il syrthw'lI
adfcilion ftl.) tf capel a d.)lnagwymp y
s,:..mbol OIa)·0 fodolaelh yr hell dreflan

bywyd a degwch a chyfiawnder
yn y gwledydd tlewd.
8ydd ein rhoddion yn ystod

Wythnos Cymorth Cristnogol,
16-21 Mai, yn arwydd o'n gofal
am anffodusion byd, gan alluogi
Cymorth Cristnogol barhau i
bartneru'n brodyr e'n chwiorydd
mewn dros 100 0 wledydd. Y
Ilynedd dosbarthwyd 0 gwmpas
£5 miliwn ar gyfer amrywiol
gynlluniau yn y Trydydd 8yd.
Gwahoddwn cbwi, felly, i alluogi
Cymorth Cristnogol barhau'r
gwaith ac i ychwanegu ein help
i'r tlodion, y ffoaduriaid a
dioddefwyr trychinebau.

Bydd casglyddion Ileal yn galw
heibio cartrefi eich hardal yn
ystod yr wythnos uchod. Os
gwelwch yn dda, byddwch mor
hael ag y medrwch.

Gyda diolch cynnes iawn i bobl
eich bro am bob cefnogaeth.

Yn ddiffuant,
Wynn Vittle,

Ysgrifennydd Cvmru
Cymorth Cristnogol

CYMORTH CRISTNOGOL
Annwyl Olygydd,

Gwerthfawrogaf y cyfle hwn i
gyfarch darllenwyr Eco'r Wyddfa
ar drothwy Wythnos Cymorth
Cristnogol 1983.
Bellach mae canghennau

Cymorth Cristnogolfely Papurau
Bro yng Nghymru, wedi cynyddu
yn ystod y blynyddoedd
diwethaf, gan sefydlu eu hunain
yn ran 0 weithgareddau Ileol ar
hyd a lIed Cymru.
Gwerthfawrogir yn fawr pob
arwydd 0 gefnogaeth a geir gan
ein cefnogwyr selog a theyrngar.

Mae thema'r wythnos eleni yn
ein gwahodd i anfon ein
rhoddion fel arwydd o'n golal
dros drueiniaid byd. A oes
gennym gonsyrn am y di-gartref
yng ngwlad Libanus a
dioddefwyr rhylel yn EI
Salfador? A ydym yn.barod iddan
- gos eln pryder am y newynog
yn Ethiopia a Ilawer gwlad arall?
8eth yw maint ein gofal am ein
cyd-ddyn difreintiedig sy'n ceisio
datblygu ei grefft a'i ddawn?
Rhown gyfle i bawb fwynhau

APEL MUDIAD YSGOLION
MEITHRIN

Al1nwyl Ddarllemoyr,
Ysgrifennaf atoch ar ran

Mudiad Ysgolion Meuhrin i ofyn
ani eich. help a'cn cefnogaeth
partheg ApeL Genedlaethol yr ydym
yn ei lansio fel rhan 0
uieithgareddau ein Gtby! F eithnn,
Mai 7fed - 14eg, 1983.

Thema ein Gwyi yw 'Anifeiliaid
Arch N oa', acyn gysylllledig a hyn
dymunum gasglu llond gwlad 0
anifeiliaid tegan meddal i'w
cyflwyno i Adrannau Plant
Ysbytai Cymru. Nid teganau siop
sydd eu heisiau ond rhai umaed gan
y cyhoedd ei hun, ~vnfamau, tadau,
teidiau, neiniau, a phlant; hyn71Y
yw, unrhyui un sydd am estyn
cymortb i blant bach 711m'nysbytai.
Ga'i i buvsleisio mai teganau
anifeiliaid sydd eu heisiau yn U110ld
thema cit, G'll'},l F euhrin.

Cynhelir j'r apel rhumg Mai'r
Tfed a Gorffennaf 14eg, sef diwedd
tymor _\'Cylchoedd Meuhnn a bydd
ein Cylchoedd yn [odlon derbyn a
gofalu am eich rhoddion unrhyui
bryd yl1 ystod y cyfnod hW'l.

Byddwn yn casgluynghydyr }loll
degal1atL ar gyfer Arddangos/a
arbentZIg ar faes j'r E iSleddfod
Gel1edlaechol}tn Lla11gefizi a bydd
cr02SO 1 u71rhyw un droi i mewn
acorn i 'i.veldy cyn7zj'Tch. Yna, j'm
l11is ,'\.-1edi Ie renn;r y teganau )'n
gyfarlal rhwng pob sir er mu')'n eu
dosbarlhu ,'r ysbytai.

Erfyniwn yl1 daer a", eich
cef710gaeth i'r ymg)tTch deilwng
J,on_
ee1.1..'ch w"bodaetJl bellach-

_\,11g(\'n d'r apel gan: Cein\\'en
Davies. Cae'r Berllan. Lon Las.
Porthaeth\\'\' .•

}'tl ddiffuanl
1. Bry:an ]OlJCS. C)1aru.'fj'ddu'T

10 Park Grove Carrd\'dd-

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf

o'r wasg
MEHEFIN 2

Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
MAl 24

os gwelwch yn dda

SWYDDOGION
A GOHEBWYR

GOLYGYDD NEWYDDION
CYFFREOINOL: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOLYGYDO ERTHYGLAU: Da~dd
Whiteside Tomas, Bran y Nant,
Pontrhythallt, Llanrug (C'fon 3515)
GOLYGYOO NEWYOOION: Tony
Elliot, Crud y Wawr, Bryneglwys,
Perusarwaun (llanberis 872438)
TREFNYDD NEWYOOION
YSGOLION: Iwan Lloyd Wilhams,
Bryn ldris, llanberis (870515)
OYOOIAOUR Y MIS: Miss Jane
Morris, 'Rallt Isat, 3 Pen y Bont,
Ffordd Capel Coch, Ll anbe rrs
(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, LJanrug (C'fon 5874)
TREFNYOO HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwyn'on, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts Hane, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYOD ARIANNOL: Goronwy
Hughes, E'thlnog, 14 Aton Rhos,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs M. Evans, Lloe, Llanrug (C'fon
3227)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r bobl
, gysylltu a nhw yn eich ardaloedd'
BETHEL' Geraint Elis, Cilgeran
(Portdinorwie 670726).
BETWS GARMON: Mrs Brenda
Jones, Bryn Teg,d (Waunfawr 294)
BRYNREFAIL: 0 G Eilts. Gweledfa
(Llanberrs 871223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel.
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO:
DEJNIOLEN: Mrs Naney Rowlands,
12 Pentre Helen (Llanberis 870267)
OINORWlG: O.R. W,lliams, 2 Bro
EI,dir (Llanberls 870671)
lLANBERIS. Mrs Sian Thomas, Ty'r
Ysgol (Llanberis 870220)
NANT PERIS: T J. Roberts, Llys Awel
llANRUG: Mrs Eirlys Pierce,
Swyn-yr-Awel (C'fon 3n6)
PENISARWAUN: Mrs Mary Davies, 9
Llys y Gwynt, (Llanberis 872329)
TAN-Y-COED: M,ss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR. Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYOD PLYGU: Edward Elias, 21
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 3719)

Argraffwyd glJn Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon

Cyhoeddwyd gyda chvmorth
Cymdeithas Gelfyddydau

Gogledd Cymru
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Pan aeth Mr Gwilym Jones, Llwyn
Gwian Bach, Dyffryn Ardudwy i
Dde Affrica yn ddiweddar, daeth i
gysylltiad a gwr sy'n hannu 0
Lanberis. Dymuniad Mereydd
Jones, sydd yn ei saithdegau, ae yn
byw yn Kimberley yw cysyUru ag
unrhy\\· un sy'n debygol o'i adnabod
yo yr hen fro.

Dyna'r ychydig wybodaeth a
gawsom amdano. Ymfudodd John
Robert a Margare[ Gwladys Jones,
sef ei dad a'i fam, 0 Lanberis i Dde
Affrica yn 1912. Soniwyd bod dau

Gwasanaeth Tacsi a Bws Mini
Gwasanaeth Maes Awyr a Phorthladd

Unrhyw bellter: Hur Gontract

FF N:
LLANBERIS 871347

frawd gao ei dad - William ac
Edward Jones. Roedd ei dad yn
fardd ae eniUodd gadeiriau mewn
eisreddfodau yn Ne Affrica.

Os oes unrhyw un o'n darllenwyr
yn adnabod Mr Meredydd Jones,
neu'n gwybod unrhyw beth am ei
deulu, yna byddai'n falch iawn 0
dderbyn gair. Ei gyfeiriad yw: 61.
Milner St., Kimberley, 8301,
Republic of South Africa.
Ein dioleh i Mr Gwilym Jones,

Dyffryn Ardudwy am gysylltu a'r
Eco.

De Affrica yn galw Llanberis

di-Dduw. Dechreuodd Dic dyngu,
dilomi. difrio Duw, damnio dyn.
Daeth dyehryn dros Dinah
Daniels, dywedodd dan deimlad
dwys, Daw dydd dial Duw, Die
Dafydd; dydd dychrynllyd, dydd
difrod,dydd dinystr,dyddd igofai nt
dwyfol. Diffydd Duw drahauster
dyn, delwa (sic: "deil" a ddylai
fod?) dynion dan dreio diane; daw
diawliaid diffwys, dirwasgant,
dirdynnant, dygant Dic Dafydd
dan dyngu - dyn drwg, dyna
damaid Diafol. Daeth dychryn
dros Dic Dafydd, dechreuodd
dywallt dagrau diferol. Duw Dad,
dolefodd, dyro drugaredd dirion
Dad, dyro drugaredd dros
draethell Oulas. Drachefn daeth
dolef Die, Duw Dad dyro
drugaredd, dyro drugaredd dirion
Dad, dyro drugaredd.

Duw Dad drugarhaodd,
dosturiodd, dileodd droseddau
duon Die Dafydd: dilynodd Oydd
Diolchgarwch diddan, dedwydd -
dim damnio Dic Dafydd, dioleh
diderfyn "

Sylwer nad yw'n bosibl cael y
treiglad cywir bob tro.

Ifor Rowlands, Ponciau
(Gweinidog Croesywaun a'r

Ceunant erstalwm)
O.N. Cofiaf adrodd y darn mewn
noson lawen i ddathlu GWyI
Odewi pan oeddwn yn fyfyriwr
yn Aberystwyth tua diwedd yr Ail
Ryfel Byd. Y Gwr Gwadd ydoedd
Mr Saunders Lewis a bu'n tv hoi;
ar y diwedd beth oedd hanes y
cyfansoddiad rhyfedd. Ond yr
hyn a erys ar y cof ydyw'r hyn a
ddywedodd arweinydd y noson
wedi imi orffen adrodd, Emrys
Davies un 0 fyfyrwyr y Coleg
Diwinyddol. Meddai, yn ei ffordd
ddi-ffrwtei hun: "Oros drueiniaid
diwinyddol, diolch."
Chwarddodd Saunders Lewis yn
iach dros y lie a bu'n rhyw
bwffian chwerthin bob hyn a hyn
am y gweddill o'r noson!

"adroddiad" y Oydd
Oiolchgarwch. Diddorol yw'r hyn
a ddywaid amdano ac y mae'n
cytuno, yn rhannol, a'r hyn sydd
gennyf innau i'w ddweud. Cofiaf
glywed yr "adroddiad" hwn am y
tro cyntaf mewn cyfarfod
adloniadol yn hen ysgol Garreg
Onnen, Soar, Bodorgan, a
minnau ar y pryd yn hogyn go
ifanc, ac wedi mynd yno hefo
'nhad a oedd yn gofalu am yr
e9 Iwy s (M .C.) y n y r ardaI
ddiddorol honno. (BOm innau'n
gofalu amdani hefyd
flynyddoedd yn ddiweddarach.
Nid yn ami y digwydd hynny -
tad a mab yn eu tro yn bugeilio'r
un eglwys. Ond stori arall yw
honno.)
Cofiaf y noson 0 dan sylw yn

glir iawn. Gwas-fferm cyhyrog
oedd yn adrodd y darn a chafodd
ddylanwad rhyfedd ar bawb
oedd yn bresennol. Erys argraff
ar fy meddwl i rywun ddweud
mai ef6 a'i cyfansoddodd. Tybed
ai y "gwas bach ar fferm yn
Amlwch" y sonia M.LI.W.
amdano ydoedd yr adroddwr y
noson honno - wedi "newid lie"
yn 61arfer gweision Ynys Man y
pryd hynny ac wedi tyfu yn "was
mawr"? Fodd bynnag,
gofynnodd fy nhad iddo am gopi
o'r "adroddiad" ac y mae hwnnw
o'rn blaen y funud yma - yn ei
lawysgrifen ei hun. Nid yw yr un
fath ag un M.LI.W. air am air. Y
mae'n amlwg fod rhai
camgymeriadau yn ei chopi hi -
rhai "argraffu" fe ddichon? Ac yn
sicr y mae'r paragraff olaf yn
anghywir a chymysglyd iawn. Fel
aganlyn yw'r cop; sydd gennyf i:

"Dydd Diolchgarwch diweddaf
daeth Dinah Daniels, dynes dal,
denau, drwsiadus dros draethell
Dulas dan dvnu delysg. Daliodd
Die Dafydd dew, daltentog,

Annwyl Syr,
Oaeth rhifyn Ebrill o'ch papur,

Eco'r Wyddfa j'm lIaw a chefais
bleser pur wrth ddarllen
drwyddo. Oyma'r gwerth 20
ceiniog gorau a gefais ers tro
byd! Llawer 0 ddiolch.
Oaliodd colofn Mary Lloyd

Williams fy sylw ae,yn arbennig,

CYFLE I BLEIDLEISIO
Annwyl Ddarllenydd,

Gyda dyfodiad S4C, bu'r
misoedd di wethaf yn rhai
cynhyrfus a diddorol i bawb sy'n
hoffi difyrrweh yn Gymraeg.
Cawsom fwy 0 raglenni teledu yn
ein hiaith ein hunain nag a
gawsom erioed o'r blaen. Am
hynny, penderfynodd Pwyllgor
Gwaith Eisteddfod Genedlaethol
Ynys Mon eleni gynnal cyfarfod i
wobrwyo rhai o'r bobl a roddodd
berfformiadau rhagorol i ni yn
ysrod 1982-3. Dyrna'r gwobrau a
roddir:
Tlws i'r actor gorau (naill ai ar y
ieledu, ar lwyfan, neu ar y radio);
tlws I'r actores orau (yr un amodau
eto);
tlws i'r actor mwyaf addawol (yr un
amodau);
tlws i'r actores fwyaf addawol (yr un
amodau);
tlws i'r sgriptiwr/sgriptwyr gorau;
rlws am y cynhyrchiad gorau.

Sefydlir panel a fydd yn
cynnwys cynrychiolwyr 0
feysydd teledu, y theatr , radio a'r
Eisteddfod, a gwaith y panel fydd
enwebu 0 enwau ym mhob un o'r
categoriau a nodir uebod. Yna
anfonir papurau pleidleisio i'w
eynnwys yn eich Papur Bro chi.
Gobeithiwn yn fawr y bydd
gennych chi ddiddordeb mewn
llenwi'r papur pleidleisio, fel y
gellwch gymryd rhan yn y gwaith
o ddewis P\VY gaiff y tlysau.

Cynhelir eyfarfod igyflwyno'r
TJysau Teilyngdod yn Theatr
Newydd yr Eisteddfod ar y rnaes
yn Llangefni. Bydd y cyfarfod 0
dan nawdd P\\')'llgor Drama
Eisteddfod Genedlae[hol Ynys
Mon. Fe'i recordir gan HT\', a'i
ddarlledu yn gynnar yn }'r h)'dref
(mae'n debyg).

Mae'n gynllun c}tffrous!
Cymerwch ran )'nddo!
Edrych wch am y papur
pleidleisio yn rhifyn nesaf y
papur hwn!

Yn gywir iawn,
Derec Llwyd Morgan

(Cadeirydd Pwyllgor Gwaith
Eisteddfod 1983)

Cyflawnai'r 'Pethau Bychain'
A'i chyfri'n uchel fralnt:

Yn hardd ei gwedd, a'i ch roeso iach
A hwyliai bawb i'r 'Capel Bach'.
A'r heniaith ar yr aelwyd

Mewn urddas yn ymdroi
Ar lafar ac 0 Iyfrau -

Cymru ei hun a ddoi!
Rhin pob Cymreigrwydd dan y ne'
A berchid yn y man a'r lie.
Megis ei thad, ers talwm,

'Roedd hithau 'Yn yr Ardd',
A'i phennaf mwyniant ydoedd

Rhannu ei blodau hardd:
Fe fydd ei rhodiad yn y tir
Yn dal i berarogli'n hir.
(Y Parch R. Maurice Williams;
Cyn-weinidog Capel Cymraeg

Southport)

Er cof am
Mrs Megan Mair Owen

Tyddyn Rhuddallt, Llanrug

O'i chartref ym Mhontrhythallt
Y daeth i Borth-y-De

Megis gwarcheidiol angel
A'i fendith dros y lie;

I bob credadun is y nen
'Roedd drws 'Eryri' led y pen.
Bu'n mynd a dod i Benlel
Yn 5elog gyda'r saint;

OIOLCH
Annwyl Syr,

Erfyniaf eieh caniatad caredig i
ddiolch am lawer iawn 0 Iythyrau
yn cydymdeimlo ami a'rteulu yn
ein profedigaeth fawr 0 golli tv
annwyl briod, Megan, ar Mawrth
15. Gany byddai'n ormod 0 dreth
arnaf i ateb pob un yn bersonol,
fel y carwn, gwn y byddwch yn
cydymddwyn ami, tra'n mynegi
fy ngwerthfawrogiad yn y ffordd
yma yn 'Eco'r Wyddfa'.
Oioddefodd yn ddi-qwvn

ymosodiadau'r galon, y~
barhaus yn ddiweddar, ac am el
harbed rhag hirboen pan ddaeth
diwedd.
Carwn ddatgan ein

cydymdeimlad cywir iawn a'i
hannwyl chwaer, Mrs Gwladys
Jones, Llanrug. Yr oedd y ddwy
mor wirioneddol hoff o'i gilydd.
Diolch i chwi, gyfeillion

annwyl, am eich cydymdeimlad,
ac am eich cyfarchion
pen-blwydd yn ddiweddar i mi,
yn bedwar ugain oed.

Yr eiddoch yn ddiffuant,
Edward J. Owen,

4 Florence Terrace,
Falmouth,
Cornwall.

LLYTHYRAU (Parhad)
CWN

Annwyl Olygydd,
Carwn dynnu eieh sylw at

lythyr H. Jones, Llanrug yn
rhifyn diwethaf 'Eco'r Wyddfa',
drwy ofyn yn gyntaf os yw Mr
Jones yn sier o'i ffeithiau pan
ddywedai "Roeddwn yn cyfrif y
diwrnod o'r blaen, ae yr oedd
ehwe ei wedi bod yn defnyddio fy
ngardd"?

A ydyeh yn saff 0 hyn Mr
Jones? Hwyraeh mai un ci oedd
wedi bod ehwe gwai th yn eieb
gardd, ae os yw hyn yn wir, yr
ydyeh yn eyhuddo pum ci sydd
yn ddieuog o'r drosedd hon.

Fodd bynnag, oes yna ddim
cytundeb rhwng dau bentref
eyfagos fel Llanrug a Llanberis -
un pentref yn ewyno am gwn yn y
gerddi, a'r pentref arall yn ewyno
am ddefaid yn eu gerddi felly fy
nghynigiad iMr Jones yw, beth
am ddod a chwn Llanrug ierddi
Llanberis a "lladd dau dderbyn
ag un lwmp".

Fel myfi 'rwyn siwr fod Mr
Jones, hefyd, yn gwybod am
rywun o'r teulu neu ffrindiau a
fuasai'n faleh 0 'r cyfle hwn - ryw
fath 0 "one man and his dogs".

Meddyliwch trosto, Mr Jones,
ae hwyraeh y eawn gyfarfod i
drafod y mater ymhellach.

B. Jones
30 Stryd Fa\NT

Llanberis
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EGLURO
Ofna Bert Parry, Llys Orwig, Stryd
Newton na chaiff ei adnabod fel
Idwal Bertram Parry oddi ar bapur
enwebu Cyngor Cymdeithas
llanberis. Fe'i hadnabyddir yn y
pentref fel Bert Parry, mab y
diweddar George Parry, Turner.

cartrefi:
Mrs Katie Williams Derwen Deg, Mrs
Enid Roberts Maes Padarn, Mr
Cledwyn Pritchard Rhes Vaynol a Mrs
Myfanwy Jones Llys Eryri yn yr
ysbyty; a Mrs Mary Roberts Newton
Hall, Mrs Annie May Lucas Dol Elidir,
Mr Thomas Arthur Pritchard Central
Garage a Mrs Peris Thomas Maes
Eilian gartref.
MARWOLAETH - Mae'r pentrefwyr
hynaf yn cofio Richard Hughes a'i
briod Lilla yn byw am flynyddoedd
lawer yn Fron Olau, a dau 0 blant
ganddynt, mab a mereh, Gwilym a
Wenna. Mab i'r diweddar Robert
Hughes a'i briod Llwyndyrus oedd
Richard, a'i bnod yn ferch i Mr a Mrs
W. Roberts. Cwm Eilir ac yn
ddiweddarach yn Rhif 1, Padarn
Road. Ddrwedd mis Mawrth tra'n
croesi un 0 draffyrdd prysurat
Watford, trawyd Lilla i lawr a'i lIadd
yn y fan a'r lie. Roedd yn 78 oed.
Claddwyd ei gweddillion ym
mynwent Nant Pens. Cydymdeimlir
a'i chwaer yng nghyfraith Mrs W.
Hughes, Pen-y-Gilfaeh a'i nai Selwyn.
CYMDEITHAS MERCHED
LLANBERIS - Ym mrs Chwefror aeth
nifer 0 ferched Llanberis at ei gilydd i
sefydl u cymdeithas newydd -
Cymdeithas Leol y Merched. Maent
yn cyfarlod ar y gyntat a'r drydedd
nos lau 0 bob mrs yn y Ganolfan, ac
unwaith y mis ceir gwr gwadd i roi
anerchiad. Mae croeso i'r hen a'r
ifanc ymuno. Y swvddoqion yw:
Llywydd: Mrs Joan Hardwyn,
Glan-v-Bala: Trysorydd: Mrs Ellen
Houdle, Atallon, Stryd Newton;
Ysgrifenyddion: Mrs Gartside,
Crompton House a Mrs Gruffydd.
I'R YS8YTY - Ar 01 misoedd 0
ddisgwyl mae Bob Owen, Coed
Mawr wedi caet galwad i Ysbyty
Gobowen lie y bydd yo dlsgwyl
triniaeth lawfeddygol. Dymunir iddo
adferiad IIwyr yn tuan lawn.
WYTHNOS WYL Mudiad Ysgolion
Meithrin, 7-14 Mai - Cynhelir Noson
Goffi ae arwerthiant yn y Ganolfan,
nos lau, 12 Mai am 6.30 er budd yr
Ysgol Feithrin, Llanberis.
LLONGYFARCHIADAU - I Carl a
Gwawr Wager, Manceinion ar
enedigaeth eu plentyn cyntaf, mab
Gareth Antony - Wyr i Bert ae Anne
Parry, Llys Orwig, Stryd Newton a Mr
a Mrs Colin Wager, Lythyrdy,
Brynrefail, 20 Ebrill- yr un diwrnod a
phen-blwydd ei daid Llanberis. Mae
Carl a Gwawr wedi ymgartrefu yn
Ashton-under-Lyme ers tair blynedd.
Bydd y bedydd yn Eglwys Nant Peris
yn y dyfodol agos.

GWAELEDD - Yr adeg hon o'r
flwyddyn yw'r amser caletaf i'r elaf.
Bu'r gaeaf a'i fisoedd oer a gerwi n yn
hir a diddiwedd, ac yn awr ar
drothwy'r gwanwyn mae'r salwch yn
amf yn ymweld yn drwm a diobaith.
Gadewch inni gofio y rhai hynny, ein
cyfeillion a'n cymdogion sydd wedi
brwydro drwy'r gaeaf ac sydd yn
dyheu am haul a hindda, ac am
adnewyddiad corff a meddwl, ond
cofier, hir fydd yr araf yn cyrraedd ei
daith. Dymunwn adferiad i bawb o'n
eyfeillion yn yr ardal sydd yn wael yn
eu cartrefi neu yn yr ysbyty. Hwyraeh
fod rhai wedi dychwelyd adref o'r
ysbyty - da wir - adferiad IIwyr
iddynt, yn yr ysbyty neu yn eu

wal cyn hired ag y bu'r capel ar ei
draed.
LLONGYFARCHIADAU l'r plant yma
yn eu arholiadau gyda'r piano:
Rhagarweiniol: Anna Roberts, Euron
Thomas, Alan Pritchard, lestyn
Roberts, Marc Lloyd Williams.
Gradd 4: Sian Pritchard.
CARNIFAL 1983 - Mae Carrufal 1983
wedl dechrau ar y gwaith yn barod.
Dyma'r plant a ddewiswyd i
berfformio am eleni.
Brenhines y Carnifal; Sharon Wyn
Prydderch.
Morynion: Carys Wyn Owen, Olwen
Harries.
Cudwr y Goron: Derlel Owen.
PRIODAS - Yng Nghaernarfon
ychydig wythnosau yn 01 priodwyd
Elaine, merch Mr a Mrs Percy Jones,
Plas Coch a David Michael Evans 0
Ddeiniolen. Dymunir i'r par ifanc bob
bendith a hir oes.

Dymuna David ac Elaine Davies
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
ehymdogion am yr anrhegion a'r
dymuniadau da a dderbyniwyd
ganddynt ar achlysur eu priodas.
Maent wedi gwneud eu cartref yn
London House, Clwt-y-Bont,
Ddeiniolen.

Methel, ger Caernarlon.
Yn Cesarea y bu farw mam Evan

Thomas, Maes Padarn.
Cael ei lIadd ar y briffordd ger

Watford wnaeth chwaer yng
nghyfraith Mrs M. Hughes,
Pen-y-Gilfach. Cydymdeimlir it hi a'i
mab, Selwyn vn eu profedigaeth.
CASGLIAD BARNARDO - Casglwyd
dros £100 at Gartrefi Barnardo eto
eleni, a dymuna y trefnydd Mrs
Dorothy Jones ddiolch i'r cyfeillion a
fu'n casglu yn ddygn iawn 0 dy i dyyn
yr ardal.
CYNGERDD - Nos Sui y Pasg
cynhaliwyd cyngerdd yng Nghapel
Coch gan Barti Godre'r Garth,
Pontypridd Y Llywydd ydoedd Mr
John Hugh Hughes, Prifathro Ysgol
Dolbadarn, ac arweiniwyd y noson
gan William Morus Jones.

Trefnwyd y cyngerdd gan Bwyllgor
Drama Llanberis.
SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarfod mis Mawrth yn
y Ganolfan gyda Mrs Hannah Jones,
Tawel Lan yn lIywyddu. Darllenwvd y
cofnodion a'r Llythyr Misol gan yr
ysgrifenyddes. Cydymdeimlwyd A
Mrs Jane Lloyd Jones ar golli ei
brawd yn Iwerddon, a dymunwyd yn
dda i Mrs Janet Davies, Stryd y D.vr, a
Mrs Katie Griffith, Maes Padarn ar ei
hymweJiad a Canada yn ystod yr
wythnosau ne s a t yma
Penderfynwyd eto eleni fynd i'r opera
yn Llandudno yn ystod rms all d
perfformiad o'r 'Vagabond -,ng gan
Gwmni Opera Llandudno

Y gwr gwadd y rrus hwn ydoedd r
Bob Thomas. Swyddog Atal T~n 0
Gaernarlon. Cafwvd sgwrs dd fyr
iawn ganddo a ffilm Iddysgu SUI Iatal
a diffodd tan yn y tV. Diolchwyd iddo
gan Mrs Rona Thomas, Stryd
Newton, Beeiliwyd y diolchiadau i Mr
Thomas a'r cvteillton a drefnodd y
sosial, gan Mrs Dwynwen Roberts.
Trefnwyr y sosial ydoedd: Mrs Kate
Morris, Mrs M.W. Thomas, Mrs
Gwen Edwards a Mrs J. Lloyd Jones.
Enillwyd y raftl gan Mrs Annie
Blodwen Jones
JUDO - Concwest eto i Adrian
Williams yng Nghampwriaethau
Blynyddol Gwynedd gyda Judo.
Enillodd y Fedal Aur yn ei oed a'i
adran. Dewisiwvd Adrian yn aelod 0
Dim Judo Prydain, ac mae hyn yn
anrhydedd mawr ae yn profl ei allu
arbennig. Llongyfarchiadau i chi
Adrian, daliwch ati

Hefyd 1I0ngyfarchiadau i Gillian
Evans, Isallt, Stryd Newton am ennill
dau dlws yng Nghystadleuaeth
Adran Gwynedd a gynhaliwyd yng
Nghaergybi ar Fawrth 19. Llwyddodd
i ennill y Tlws Pres yn y
gystadleuaeth i Enethod lau 0 dan 50
kg, a'r tlws arian yn y gystadleuaeth i
Ferched Hyn 0 dan 48 kg. Hefyd yn
gynharach yn y flwyddyn enillodd y
tlws arian yn y gystadleuaeth 0 dan
48 kg ym Mhencampwriaeth Adran
Ogleddol 0 Gymdeithas Judo Cymru.
a gynhaliwyd ym Mhlas Madog,
Wreesam. Tair ar ddeg oed yw Gillian
ac mae'n aelod 0 Glwb Judo
Bushido, Bangor ac yn ddisgybl yn
Ysgol Brynrefail, Llanrug.
MEINI GORPHWYSFA Pryderu y bu
amryw 0 aelodau Capel Gorphwysfa
wrth weld yr adeilad yn cael ei
ddymchwel a'r meini sgwar yn cael
eu cludo i ryw 'dymp' nid nepell o'r
ardal. Ond cymerwch gysur, mae'r
gwenithfaen a fu'n furiau cadarn i'r
capel i'w gweld wedi eu cod I yn wal
solat ar y chwith ym 'Mhen Greuor'
tua allan i Lanrug. Mae'n bleser i'r
lIygaid gael edrych ar gampwalth
crefftwyr cyffredin. pwy bynnag yw'r
ddau saer-maen sy'n gweithio ar
godi'r wal, derbyniwch
longyfarchiadau pob telthiwr sydd yn
mynd heibio - a gobeithio y pery'r

-

Gohebydd - Mrs Sian Thomas, Ty'r
Ysgol, (llanberis 870220)
Y PRYDAU PAROD - Mae'r Prydau
Parod (Meals on Wheels) wedi
ailddechrau eto ar 01 y gwyllau. Y
trefnydd er y deehreuad ydoedd Miss
Ann Jones, Teras Minafon, ond gyda
ysgrifenyddiaeth Clwb yr Henoed, ali
gwaith gwirfoddol gyda Chartref
Pengwaith teimlai na fedrai gario
ymlaen. Ond, mae aelod arall 0
Bwyllgor Clwb yr Henoed, Mrs Doris
Hughes, Beech Bank wedi ymgymryd
a'r gwaith. Carwn fel Llywydd Clwb
yr Henoed ddiolch i Miss Ann Jones
am ei ffyddlondeb ae i Mrs Doris
Hughes am ei pharodrwydd i
ymgymryd a'r gwaith. Diolch hefyd
i'r aelodau eraill sydd yn paratoi y'Te
Bach' bob yn ail ddydd Gwener, ac
am bresenoldeb y penslynwyr.
PANTOMEIM - Go dda yn wir -
pantomeim gwreiddiol 0 'Sinderela'
yn cael ei berfformio yn hynod 0
naturiol gan adran leol o'r Brownies
yn y Ganolfan ddiwedd Mawrth.
Dioleh yn fawr i Bethan Hughes ac
Alicia Sparkey am hyfforddi'r
plantos, ac hefyd i rai o'r Guides am
ddarparu'r baned de.
DATHLU'R PASG - Bu'r eglwysi lIeol
yn dathlu'r Pasg drwy ddulliau
amrywiol. Yn Nant Padarn yn y bore
eafwyd cyfarfod 0 gofio'r 'Nyl gan yr
aelodau, aearaith gynhwysfawr iawn
yn yr hwyr gan Mr Tom Henry Jones,
Rallt Goch.
Yn Jerusalem bnawn Sui trefnwyd

pasrant gan blant yr Ysgol Sui yn
adrodd hanes y Croeshoelrad.
Arweiniwyd gan Mr William Roberts.
Cyfeiliwyd gan Mr Robert Lloyd a
rhoddwyd yr anerchiad i'r plant gan
Mr John Hugh Hughes
Yng Nghapel Coch trefnwyd

gwasanaeth undebol dan arweiniad
y Parchedigion Huw John Hughes a
Gwynfor Williams bnawn Gwener y
Groglith pryd y gweinyddwyd y
cymun.
I CANADA - Un arall o'r trigolion i
fynd i Canada yw Mrs Katie Griffith,
Maes Padarn. Mynd yno am ysbaid at
ei chwaer Marr y mae. Dymunir iddl
siwrnai dda ac amser difyr yno.
'YNG NGHWMNI'
Llongyfarehiadau i Rosalind a
Myrddin a'u gwesteion am raglen
ddifyr iawn. Yr unig fai ydoedd fod y
rhaglen mor fyr. Caral pawb a fu'n
ffodus o'u clywed fod wedi cael rhyw
hanner awr ychwanegol o'u canu
grymus ac effeithiol. Beth am noson
arall Rosalind a Myrddin? Mae mwy
na digon 0 raglennl Saesneg ar
Sianel S4C ac mae gwir angen am
fwy 0 raglenni Cymraeg.
CONFFIRMASIWN - Sui y Blodau
bythgofiadwy fydd Sui y Blodau 1983
i rai 0 bob I ifane yr ardal. Dyma'r Su I,
yn Eglwys hynafol Llanbeblig,
Caernarfon, y conffirmiwyd 14 0
aelodau Sant Padarn gan Esgob
Cledan, esgob newydd Bangor.

Dyma'r aelodau newydd a
dderbyniwyd i Eglwys Crist:
Cheryl Edwards; Diane Jones, Ceri
Lynne Parry; Vera Lynne Jones; Alice
Gaynor Jones; Beverley Ann Pitts;
Eleri Williams; Nia Williams; Mrs
Eluned Parry jones; Mrs Ann
Gwendoline Ellis; Gareth Wyn
Owen; Dylan Roberts; Darren Ellis;
Nei I Ell is.
CYDYMDEIMLAD-Yn ystody mis bu
profedigaeth yn curo wrth ddrws rhai
o'r ardalwyrl estynnir y
cydymdeimlad IIwyraf iddynt 011:

Cafodd Mr A.J. Lambert, 65 Maes
Padarn, wybodaeth am farwolaeth
sydyn ei frawd yng ngwlad 8elg.

Cafodd Mrs Pat Williams wybod
am farw ei thad oedd yn aros gyda'i
ehwaer yn Salisbury.
Colli ei mam wnaeth Mrs Phyllis

Jones, Dol Elldir. Roedd yn byw ym
4
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!\1.aeUned Diwydiannau Bychan yr Awdurdod
yma i'ch helpu i fod yn llwyddiannus.

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

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

Cysylltwch a ni i drefnu cyfarfod gydag un
0'0 cynghorwyr; cewch drafod eich
syniadau a' ch gofynion yn rhad ac am ddim.
Uned Diwydiannau Bychain,
Awdurdod Datblygu Cymru,
Llys Garth, Ffordd Garth,
Bangor. Ffan: Bangor 352606

A ydych chi mewn busnes?
A ydych chi'n meddwl
cychwyn ar eich pen eich hun?

mewn cyfarlod ~ Phnf Swyddog
Technegol a Thrysorydd Cyngor
Arlon. Y canlyniad yw y bydd y
gwasanaeth ar gael i bobl Nant yn
weddol fuan. Mae cyfarfod
cyffredinol yn Nant Peris wedi ei
drefnu gan y Cynghorydd Francis
Jones i drafod y mater 0 gyfrannu.

Gwasanaeth 8ysiau Bangor·
Llanberis
Yn 01 adroddiad o'r Cyngor Sir a
a nfonwyd i' r Cyn gor bydd y
newidiadau canlynol i'r gwasanaeth
bysiau yn digwydd Mai 16:
1. "Unir y siwrneiau 5.30 a 6.10 pm i

gyehwyn 0 Fangor am 5.40 a
rhedeg i Fethel via Seion gyda
chysylltiad N99 i Lanberis." Bydd
hyn yn rho I "amser hwylusach i
weithwyr siopau ac yn osgoi
dyblygu gwasanaethau.

2. Unir y 6.28 pm Llanberis - Bangor
a'r 6.40 prn Rhiwlas - Bangor i
gychwyn 0 Fethel am 6.33 (gyda
chysylltiad N99 0 Lanberis) a
rhedeg via Seton a Rhiwlas i
gyrraedd Bangor am 7.18 pm."
Bydd hyn yn rhoi "amser
hwylusach i ymweld ~ Bangor
gyda'r nos ae osgoi dyblygu
gwasanaethau."

3. Y 9.05am Bangor - Llanberis a'r
10.13am Llanberis - Bangor i
redeg 15 munud yn hwyrach".
Bydd hyn yn eaniatau "digon 0
amser i newid gyrwyr yn y depo ar
01 gweithredu siwrnai ysgol."

Nid yw'r Cyngor Cymdeithas yn
eytuno a'r ddau gyntaf. Y dymuniad
yw cael gwasanaeth lie nad oes rhaid
newid bws. Roedd cvtundeb ynglyn
a'r trydydd.

Cynhaliwyd cyfarlod o'r Cyngor yn
Angorfa Mawrth 31 dan
gadeiryddiaeth y Cynghorydd
Francis Jones.
Tapiau Cau owr
Penderiynwyd gofyn i'r Cyngor Sir i
ailosod y tapiau cau dwr sydd ar
balmentydd Llanberis er diogelwch y
cyhoedd.
Cystadleuaeth Gerddi Tai Cyngor
Mae cystadleuaeth wedi ei threfnu
dan nawdd Cyngor Arton, i
denantiaid eu tai cyngor Bydd dwy
wobr, un i'r ardd Iysiau ac un I'r ardd
flodau orau. Y beirniad yw Mr R.T.
Jones, Penygroes
lamp newydd
Mae'r cyngor wedi gwneud eais i'r
Cyngor Sir i gael lamp ychwanegol
yn Nheras Fron Deg Uchaf.
Cefnogi 'Bysys Bach y Wlad'
Mae'r eyngor yn bwriadu cefnogi
cwmni bysiau K.M.P. I gadw'r hawl i
ddefnyddio'r satle parcio ger ffatn
Greengate. Bydd hyd yn sicrhau
parhad y gwasanaeth bysiau preifat
yn y pentref.
Addewid
Mewn eyfarfod rhwng aelodau'r
cyngor chynrychiolwyr y Bwrdd
Canolog Cynhyrchu Trydan Mawrth
7 cafwyd addewid y byddai'r Bwrdd
yn cau'r pwll dwr yng ngheg y twnel
yn Nant Peris a'i wneud "rnor ddiogel
ag sy'n bosibl".
oefnyddio tir Stryd Goodman
Gofynnwyd i'r Cynghorydd Francis
Jones godi mater y tir gwag yn Stryd
Goodman mewn eyfarlod 0 Gyngor
Arlon gyda'r bwriad i'r Cyngor
ddarganfod a oes diddordeb i'w
brynu gan drigoiion y tal cyfagos.
S4C i Nant Peris
Bu'r Cynghorydd Francis Jones

CYNGOR CYMDEITHAS

•

Dyma'r pedwar sy'n ymladd am y ddwy sedd yn ward Llanberis, Nant Peris,
Cwm-y-glo a 8ro Rhyddallc yn ethollad Cyngor Arion, ddydd lau Mai 5. Francis
Jones a Brian Jones yw'r cynghorwyr presennol.

Dei Tomas (Plaid Cymru)

y Cyng. Brian Jones (Llalur)

John Gwyn Williams (Plaid Cymru)

Y Cyng. Francis Jones (Llalur)

ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISTREF ARFON

•lawn.

Awel ddiolch i bawb am eu
caredigrwydd ar achlysur el ben
blwydd yn ddeunaw oed.
LLONGYFARCHIADAU i Alan ae
lestyn ar basio Gradd 1 ar ganu
piano, a hefyd i Sian Ellen am radd 4,
a David am radd 6 ar ganu offeryn
chwyth. Mae dylanwad cerddorol
Taid, set T J. Roberts, Ltys Awel yn
amlwg yn yr wyrion.
LLONGYFARCHIADAU i Mr Meirion
Wyn Pritchard, Ty Isa a'r teulu sr y
rhaglen Cefn Gwlad ar S4C. Yn
anHodus nld oedd yn boslb I ni yma
yn y anl el gweld gan nad yw S4C
wedi cyrraedd yma eto Yn 61 y rhai
a 'j gwelodd roedd yn rhaglen dda

GOHEBWYR - Mr a Mrs J.W. Elis,
Glanrafon
GWAELEDD - Ein cofion a
dymuniadau da i Mrs N. Jones, 2
Glanrafon, Mrs A. Lloyd Roberts,
Gwyndy gynt a Mr Elwyn Searall,
Dwyfor sydd ar hyn 0 bryd mewn
gwahanol ysbytai yn derbyn
triniaeth. Gobeithir eu gweld gartref
yn fuan wedi gwella.
LLONGYFARCHIADAU i Alwena a
Dafydd Jones, Llanl'ytnl ar
enedigaeth mab, brawd bach i Dylan
a Nla ae wyr i Mr a Mrs T. Gwyn
Pritchard, Bronallt.
DIOLCH - Dymuna David John, Llys

NANT PERIS
.----------------------------------------------------------~

Waiters. Dan' 5, , Alison Jones 2. Nerys
Williams 3. Medl Jones.
Gwnio 1. Mrs M. Lennon. Croshio, 1. Mrs
D. Parry. COti faban, 1.Mrs D. Jones 2. Mrs
O. Roberts a Miss S. Roberts
Cacennau Ffansi, dan '5 oed, 1. Eleri
Gwennan a Sandra Williams Sbwng
Victoria, 1. Mrs Mcafferty 2. Myfanwy
Roberts.
Rhoddwyd y cwpannau gan y Clwb
leuenctid a Mrs Eryl Roberts.
GWAELEDD - Deallwn fod Mr Peris
Roberts, Penraltt yn Ysbyty Mon ac
Arlon. Dymuniadau gorau iddo, a
gobeithio y bydd adref yn fuan. Mae
Mrs Williams, New Street wedi
dyehwelyd adref ar 01 ysbaid yng
nghartref Pengwaith, Llanberis.
Hyderwn y caiff hithau fwynhau
gwell iechyd yn y dyfodol, a phawb
arall yn y pentref sydd yn dioddef
gwaeledd ar hyn 0 bryd.
CLWB POBl Y CWM - Yng
nghyfarlod y elwb bnawn lau, Ebrill
7fed rhoddodd Mrs Mary Lloyd
Williams, Llanrug sgwrs ddiddorol ar
ei phrofiadau amrvwiol wrth ymweld
a gwahanol eglwysi 0 Sui i Sui Mae
ei dawn arbennig 0 draddodi yn
bleser I wrando arni bob amser.
Diolchwyd iddi gan y Llywydd, Mr
Llew Hughes

Cydymdeimlwyd a Mr a Mrs R.H.
Parry yn eu profedigaeth ddiweddar
Rhoddwyd y te gan Mrs E Hughes,
Hyfrydle a Mrs B. Williams, Mona a'r
raftl gan Mrs Morris, Hafan. Enillwyd
y raffl gan Mr H. Pritchard, Bryn
Gwynedd.

EISTEDDFOD CLWB YGRAIG - Dyma
restr o'r enillwyr yn yr Eisteddfod a
gynhaliwyd nos Wener, Mawrth 18.
Adrodd; dan 4 oed, 1. Gwennan Roberts a
David Wager. 4·6 oed, 1 Ellen Roberts 2.
Terry Williams. 6·8 oed, 1. Carys Williams
a Nicola Houston 2. Owain Gwynn a John
Evans. 8·10 oed, 1. William Wardle 2. Nia
Hughes 3. Kelvin Houston. 10-12 oed, 1.
Sally Ellis 2. Catrin Gwyn 3. Elnlr Gwyn.
12·15 oed, 1. Nerys Williams a Allison
Jones. Paru Cydadrodd, 1. Cwm y glo.
Adrodd dros 50 oed, Mrs A. Hughes.
Brawddegau a storiau, dan 10 oed, 1 Nia
Hughes 2 Eira Wyn Evans 3. Rhian Morns
a William Wardle, dan 12 oed, 1. Catrin
Gwyn 2. Einir Gwyn 3. Glenda Walters, dan
15 oed, 1. Alison Jones 2 Myfanwy
Roberts 3 Karen Ffoulkes. Brawddeg yn
cynnwys y Ilythrennau 'Cestyll Cymru', 1.
Mrs Lennon. Parodi, 1 Mrs G. Chick 2. Mr
Llew Hughes. Llinell Gall, 1 Mrs G Chick 2
Mr ET Jones
Canu: dan 4 oed, 1.Iola Davies 2.Gwennan
Roberts a David Wager. 4·6 oed, 1 Delyth
Morris 2. Ellen Roberts. 6-8 oed, 1. Debbie
Jones 2 Owain Gwyn 3. Carys Williams a
Nicola Houston. 8-10 oed, 1. Kelvin
Houston 2 Nia Hughes 3. Rhian Morris.
10-12 oed, 1 Catrin Gwyn 2. Sally Ellis 3.
Paula Walters a Monica Mcafferty. 12-'5
oed, 1. Alwen Jones 2 Myfanwy Roberts
Cor Plant, 1. COr Alwen, Brynrefail.
Enillydd Cwpan Canu'r Plano, Caron
Jones, Brvnrefall, Enillwyr Cwpan Can
Wenn, Cor Merched Brynrefail
Arlunio~ dan 5 oed, 1.Tony2.lolaa Ellen 3.
Martin Wyn a Sara. Dan 7 oed, 1. Emma 2.
Marian a Debbie 3. Nicola a Gareth Davies.
Dan 9 oed. 1. Owain Gwyn 2 1010 Ellian a
William Wardle 3 Sharon Thomas. Dan
12, 1. Cetrin Gwyn 2. Karen Williams a
Mona Evans 3 David Ffoulkes a Paula

CWM-V-GLO
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Pryd gorau'r fro

45 tryd Fawr
LLANBERI

wyncb, Mae'r rbain yn bwysig iawn
rnewn aderyn sioe. Chwe smotyn
ddylai fod -tri pob oehr -a mwyafyn
y byd , gorau yn y byd, ond iddynt
beidio a bod yn ddi-siap ac yn
cyffwrdd ci gilydd. Mae hawl i'w trin
eyn y sioe a diddorol yw gweld
smotiau'r Budgie yn cacl yr un
driniaerh ag aeliau merch. Mae
prynu Budgie da yn eithaf eosrus, a
rhaid meddwl rhywle 0 gwrnpas £25
am bar go leVI. Talwyd miloedd yn
ddi\\.cddar gan Harry Bryan, un 0
brif dd)'nion ~'r adar, am un ceiliog.

Gofynnir imi 'n amJ ai cciliog neu
iar y\\'r gorau me\vn cawell yn y ty.
).'n ddios . ceiliog yv. 'r gorau gan ei
fod \'n ha\\'dd j'\\' ddofi, ac os cewch•
bigiag gan iar yn y croen rhwng eich
bawd a'r bysedd, mae'n un
fytbgofiad wy .

"Mac'r budgie bach ac\v)'11dweud
popeLh, a byddwn yn sgwrsio am
oriau," meddai g\veddw wrthyf ym
..\iethel yn ddiweddar. Ch\vare teg
iddi yn meddwl cymaint a'i haderyn,
ond myLh hollol oedd ei syniadau. Ni
all yr un aderyn siarad, ae yn Slcr ni
all sgwrsio. Dynwaredwr yw'r
Budgie, yn ailadrodd yr un swn
trosodd a throsodd heb yr un syniad
o'u hystyr. Dynwarcdwr rhagorol
arall yw'r drydwcn (starling), a dyna
banes Branwen i brofi bynny.

Felly, os yw cCJowi Bach" yn
mynnu rbegi pan ddaw'r pen blaenor
neu'r f\cer ar ymweliad -dig\vyddiad
hollol yw hynny.

yn hedfan 0 amgylch yr ysrad 0 hyd.
~,fac'r syniad 0 weld adar tramor yn
bedfan 0 gwrnpas yn un atyniadol
iawn, I'r rhai ohonoch a ymwelodd a
Burton-on-rh-Water yn y Cotswolds,
gwyddoch pa mor brydfcrth y gall
rhai o'r adar cstron yma fod yn
bedfan ymysg y tai yno.

Gyda llaw, ym 1970, prynodd Len
Hill, scfydlydd y 'Birdland' yn
Burton, dd wv 0 ynvsoedd y
Falklands, - y Grand a'r Sleeple
Jason - ac mac'r dd\\'y gyda', ~l\'dd
yn 60,520 acer. )' pris oedd £7 500.
B\\TIad Len Hill oedd gadael i'r
Penguins.

Safon isel, ~'n g~<ffr~dinol. 5ydd ar
y Budgies a ged\',:ir ar y sustemau a
grybwyUwyd yn barod. Fel gyda
phopeLb arali, os am gadw a chodi
safon rhaid dethol yo ofalus a gofalu
fod y ceiliog iawn yn caru gyda'r iar a
ddewisir iddo a'r unig ffordd iwneud
hynny y\Vcad\\' pob par mewn cawell
unigol, ond fel y dywedwyd eisoes, 0

leiaf 0 fcwn sv.'n eu c)'1Ildogion. AI 61
gorffen magu gellir eu gollwng i un
cawell mawr a gorau 011 os oes modd
iddynt fynd allan i'r a\vyr iach gan
fod hyn yo iachusol dros ben iddynr.

Mae dau berh yn unigryw i'r
Budgie. Yn union uwchben ei big
mae maLh 0 gracben, ac 0 li\v'r
grachen gellir dweud beth )"tv rhyw
yr adcryn. Mae crachen y ceiliog yn
las a chrachen yr iar yn winau. Peth
arall urugry\V yn pertbyn i'r Budgie
yw'r smotiau a geir ar waclod ei

Dyma'r math 0 'aviary' sydd yn atyniadol lawn mewn gardd a chyda'r Budgies
yn hedfan.,o glwyd I glw~d yn creu ychwaneg 0 liw. Ymee'r rhein hefyd yn
gymorth I r adarwr protiedot gan fod yr awyr iaeh yn fanteisiol i'r stoe.
Perchennog hon yw Mr Dewi Roberts, Gtestyn, Bethel, sydd wedi arbenigo yn
y gorffennol mewn magu BudgerIgars melyn.

Ym myd yr adar
gyda Ieuan Williams

6

.. . . ".yn CClSIO magu cywron gan un par yn
unig , a bron na ddywedwn eJ bod \n
anh epgor cael m \\')' nag un par i'r
adar sCllo i lawT i fagu [eulu. Peth od
y"',' nad \,,\\''n angenrheidiol iddynl
\\'>'eldel gllydd gan too cly\\cd 5\\'n ~.
gweddill yn eu bodloni.
yn ddi~s os oes rhY\\'un eisiau

decbrau cadw adar ID'da chyn lleied 0
drafferrh ag sydd mood, y Budgie
yw'r math gorau iddo. Maent wecli
ymgartrefu yn rhagorol yn hin y wlad
yma ac yn fodlon iawn ar eu
hamgylchfyd, a gelwir h~'Y allan yng
nghanol y gaeaf gyda'r eira ar lawr.
l\1ae amryw 0 arddwyr yn cadw
yehydig o'r rhaln ac yn adeiladu
'aviary' fel canolbw'ynl i'r ardd.
i\1ae'n nafodol, \vrrh gwrs, gofalu am
laches iddynt yn ystod y nos .

Rhai bJynyddoedd yn 61 bu
ymdrech gan amry ....v i sefydlu straen
arbenrug o'r budgie gyda'r bwriad
o'u gol1\'vng yn rhydd yn ystod }
dydd ae iddynt ddychv,relyd garlref i
f",rc\v'r nos - reI colomenod.

Yn flaenlla\v ia\\'n yn yr arbrawf
yma oedd Die Bedrod, a bu'r arbrofi
yn eithaf llW)lddiannus a g\velir rhai

Mae cystadleuacth canu pop ac ati yo
beth cyffrcdin ymbob eisteddfod erbyn
hyn. Ond yn Eisteddfod Genedlaethol
Ynys l\1on yrn rnis Awsi eleni, mi fydd 'na
ddau beth anghyffredm sy'n siwr 0 ddenu
mwy 0 gystadlcuwyr - costau ieithio hael
a chystadleuaeth canu eS Di Pop!

IVti fydd y grwpiau fydd yo cysiadlu yn
cael costau tcithio yn dibynnu ar ba mor
bell yw eu canol fan arferol 0 Faes yr
Eisteddfod yo Llangefni.

l\1ae "na dair graddfa 0 dalu: A, rhwng
30 a 75 rnilltir - £20; B, rhwng 76 a 120
milhir - £40; C, 121 millur a rhagor- £60'

(Rhaid S',rneud calS am y graniliau cyn
Awst 12 eleni. ~iclllr ystyrlC!d urub~'\v
gais a dderbynnir \.\Iedi'r dyddiad
hwnn\\.)

Beth ar y ddaear ydy eS Oi Pop? Yn
syml iawn) fel y blaid \vlcidyddoJ
ddiweddaraf sydd rhvffig y tide atr
chwilh, mae canu eS Di Pop yn ganu
'plesio pa\\'b' neu 'ganol y ffordd'.

Felly, os oes 'oa ryw Barry Manilo\v
hach yng nghefn gwlad Cymru yo ysu am
gynulleitlfa - dewch i 8ystadlu yn y
A1oo-S\vn!

1\1ac 'na gystadlacLhau craill. \vrth
g\vrs, - 0 ganu &,verlO i gyfansoddi can
rege a chanu roc, hefo gwobr\\'yon hael,
rJysau arbcnnig gan bobl fcl vr Urdd,
MACY.\\ nc Undeb Cymracg CoJegau
Bangor ac eraill

Y bcirniaid fydd Caryl Parry Jones,
•\\yfyr Isaac a Linda Healy. 1\1ne'n rhaid
i'r cyfansoddiadau gyrraedd SW~'ddfa'r
Eisteddfod erbyn Ebrilll, 1983 a rhaid i'r
cysladJC:U\\'vr ll\\·yfan anfon ffurflen gals
at y Trcfnydd erbyn Mai 1, 1983.

Os am fanylion peJlach a Rhaglen y
i\1on-S,vn. ysgruenn\vch yo syth bin ar
S \\' Y d d fa' rEi s ted d f 0d , S I a d
DdiwydJannol, Llangefni, Ynys l\1on
LL77 7JA, neu ffoni\vch LlangefnJ
(0248) 724444.

Costau Hael ae
eS Di POp

yn y Mon-Swn!

TARO TANT
Fe fydd Teledu'r Tir Glas yn

rccordio dwy raglen o'r gyfres canu
ysgafn Taro Tant ar gyfer S4C yn
Theatr Gwynedd Bangor, Ar Fai 16,
gyda Dafydd Iwan, Aelodau Cwmni
Bara Caws, Dave Curtis ae Undeb
Un ; ac ar Fai 17 gyda Trebor
Edwards) Margaret Williains, River
Ciry Jazzmen ac eraill. Tybed a
fyddai diddordeb gan rai o'cb
darllenwyr neu unrhyw un arall o'r
ardal, fod yn rhan o'r gynulleidfa yn
un o'r nosweithiau?

Mae tocynnau i ' ....v cael yn rhad ac
am ddim gan Theatr Gwynedd
Bangor, neu gan Deledu'r Tir Glas.
Fe fydd y drysau ar agor rhwng 7.00
a 7.200 'r gloch. Croeso ibawb sydd a
diddordeb.

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

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn
ARGAU
SUL,

Ffon 291 MERCHER.
(yn ystod oriau agor)

CANOLFAN CARPEDI

AU FA R

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD

Yo fy nodiadau yn y rhifyn
diwethaf soniais am y gwahanol
fathau 0 ganeries a'r Uiwiau a
ddatblygwyd dros y blynyddoedd.
Un math ar Budgie sydd yn bod 0
hyd ond mae'r amrywiaeth Uiwau a
geir yn gwneud hyd yn oed yr eufys
yn dlawd. Yn wir y mae math a elwir
yo 'rainbow' gydag amryw liwiau yo
ymdoddi j'w giJydd. Mae math araU
wedi ei rannu lawr y canol ar ffurf
'counterchange' gydag un lliw ar un
ochr a lliw hollo) wahanol ar yr ochr
arall. Ceir budgies mewn pobilliw 0
dan yr haul ac eithrio du a phinc ac
mae gwobr hael - ae anfarwoldeb -
yo disgwyl y cyntaf ifagu aderyn yo
un o'rddau liw yma. Cafwyd amryw
yn proffesu fod ganddynt budgie
pine, ood proffwydwyd bob tro mai
twyllwyr ydynt - rhai drwg, a rhai

---------------4 direidus.
Brodor 0 Awstralia ydyw'r

Budgie, ae yno mae i'w gael 0 hyd
mewn heidiau 0 filoedd ar filoedd yn
bwydo ar had au gwair, ae yn rnagu'r
cywion mewn tyllau mewn coed - ei
hoff goeden yw'r Eucalyptus. Yr
unig liw a geir ar yr aderyn gwyllt yw
gwyrdd, a datblygwyd yr amryliw
eraill gan ddyn drwy fagu gofalus. Er
bod yr aderyn wedi ei ddofi crs degau
a flynyddoedd bellach, deil yr hen
elfen 0 g ym d ei thasu yn ei
gyfansoddiad 0 hyd , gan mai
hapusach 0 lawcr ydyw mewn
ystafeU yn llawn adar nag ar ei ben ei
hun. Yn wir , ychydig iawn 0
lwyddiant a gafwyd erioed gan neb



7

LLANBERIS 871354

CYTUNDEB DYDDIOL
NEU WYTHNOSOL

o

Chwiorydd Eglwys M.C. Dinorwig i
ben am y gaeaf eleni. Y swyddogion
yw. Mrs Betty Pens Roberts. 11Maes
Eilian yn ysgrifennydd, a Mrs Katie l.
Hughes. 2Maes Eilian, yn Drysorydd.
DIOlCH - Dymuna Mrs Katie Griffith,
Arwelta, Dinorwig, ddiolch 0 galon i'r
teulu a ffrindiau am y caredigrwydd a
ddangoswyd tuag ati tra yn Ysbyty
Dewi Sant, Bangor, ac ar 61 dod adref,
am y cardiau a'r blodau. Dioleh i'r
meddygon a'r staff yn Deiniol Ward,
Ysbyty Dewi Sant, ae Ysbvtv MOn ae
Arion. Diolch i bawb.
CYSGODFAN BWS - O'r diwedd, da
gweld cychwyn ar y Gysgodfan yn
Nhy'n Fawnog. Bydd 0 fantais i
arnrvw o'r ardalwyr.
EIN COFIONat yr ardalwyr sydd wedi
bod yn cwyno trwy'r gaeat. Dymunir
gwell ieehyd i bawb 0 hyn ymlaen.

LLONGYFERCHIRMr Kevin Jones, 4
Bro Elidir, Dinorwig, sy'n ddisgybl yn
Ysgol Brynrefail, ar ei ddewis i
chwarae pel-droed yn adran Bechgyn
Ysgol Gogledd Cymru, yn Ftrainc a
Watford dros y Pasg. Pob hwyl i'r
dyfodol Kevi n.
CROESO O'R YSBYTY - Croesewir
adret o'r ysbyty Mrs Katie Griffith,
Arwelfa, Dinorwig, ar 61 eael ei
tharo'n wael. Dymunir gwellhad
pellach iddi.
CYMDEITHAS ADDYSG Y
GWElTHWYR - Nos Fercher, Mawrth
30, yn y Ganolfan bu'r dosbarth olaf
am dymor y gaeat. Cafwyd darlith ar
'Hanes y Chwareli' gyda'r athro Mr
Ted Williams, Bangor. Bwrredir
cynnal dosbarth eto yn nechrau
Hydref 0 dan y Gymdeithas.
TE'R CHWIORYDD- Daeth tymorTe'r

8ydd rhestr faith 0 siopau'r Stryd Fawr, Llanberis yn dilyn y mis nesaf.

Siop Siani Da-da - (y rY yn adfeilion
ers blynyddoedd)

RaUt Goch

Stryd Ceunant
Siop Robert Jones - da-da, pricia,

matches, sebon

Stryd Goodman
Siop Mrs Pritchard

Ni thybiais erioed y byddai cymaint i ddiddordeb gan gymaint 0
ddarllenwyr yn 'Yr Hen Ardal'. BUm yn ymholi unwaith ero a Mrs
Martin Owen, Stryd Newton, a chefais ganddi y wybodaeth yma am y
Siopau Bach, Bach. Dyma'r siopau fyddai ar gongl y bwrdd yn y
gegin - neu ar ryw hambwrdd a'i symud pan fyddai cwsmer yn y drws.
Meddai Mrs Owen - "Llefydd difyr iawn oedd y siopau bach, bach
yma. Prynu rhyw werth dimai 0 halen neu finag a rhyw banner awr 0
sgwrs ddifyr wrth y tan efo Jane Jones neu Catrin Williams." Roedd
Siop Bach, Bach ym mhob stryd bron:
Stryd y Ffynnon Siopau Stryd Newton
Siop Catrin Williams (nain y 1. Siop Fara a becws yn y cefn.

diweddar R.J. Williams) Cario allan a chart a cheffyl
bob dydd o'r wythnos.

Stryd yr Wyddfa 2. No.1 Stryd Newton - Siop ~1rs
1. Siop Maggie Roberts - mam i Roberts. Canhwyllau, halen,

Maggie Roberts oedd yn bob dim at ddiwrnod golchi,
athrawes yn Ysgol Dolbadarn. lliw glas, sebon.

2. Siop Jane Jones- Pawb yn ryrru 3. Newton Hall- Siop Bob Dim _
yno igael pennog picl, nionod paraffin, bururn , bwyd,
picl a chabej coch. Collodd priciau. Cael ei chadw gao
Jane Jones ci phriod yn y gwpwl neis iaum - Daniel a
chwarel ac roedd pawb am ei Christina Roberts)
chefnogi - roedd mor Annibynwyr selog iawn.
ddiolchgar ac mor ddoniol bob 4. Siop Ty Oyt - (Islwyn House).
amser. Siop ar gyfer y trigolion oedd

yn byw yn y rhan uchaf c'r
pentref.

5. Siop Refal - Siop fechan - rhan
o'r tY yo Bryniau Gerddi. Mrs
Williams ocdd y perchennog.

23 Manchester Row
Siop Robart Parry Baw - Gweithio

ar y 'Council' oedd Robart
Parry) ac yn reidio beic 3
olwyn i bob man!

Siopau Bach, Bach

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ff6n: 870202

Dyma fun 0 un 0 fysus Crosville wedi
mynd i'r wal rhyw fore, rai
blynyddoedd yn 01. Roedd newydd
fod yn danfon rhei o'r chwarelwyr i
Chwarel Dinorwig.
A wyr rhywun ymhle yn erdel

Deiniolen y digwyddodd y
ddemwetn, a pha brvd? Un 0
advnion Crosville sy'n sefyll wrtb y
bws, ond pwy yw'r bachegn sydd a',
geln at y camera? (Llun trwy
garedigrwydd Mr Gwyn Parry, 8ro
Dawel)

Llun o'r goets yn cael el thrwsio
mewn qer e] yn Old Harlow.
Cymerodd y siwrnet o'r Bontnewydd
i Lundain 10awr.

OAMWAIN - Oymunir gwellhad IIwyr
i Mrs A. Edwards, Minffordd wedi
anffawd i'w throed yn el ehartref
GENI- Ganwyd merch i Mr a Mrs D.E.
Williams, Eureka (Min Afon gynt,.
Chwaer fach i Tamsyn - Sophie
CYDYMDEIMLAD - Cydymdeimlwn
a Mr a Mrs I. Evans, Talwrn (Eirian,
Ty'n Weirglodd gynt) - coil odd Idris
ei tam yn ystod y mis.

BETWS
GARMON

(Bwriad y gyfres hon yw 'chunlota' i hen hanesion, chwedlau a
digwyddiadau yn ardal bro'r CEco'. ESID'nl sychion yn unig fydd y
muiyafri] ohonynt, ond gobeuhir cael mwy 0 gnauid ar ambell un gyda help
y darllenwyr. as oesgan unrhyui un sylw neu wybodaeth ar unrhyt» destun
yn y gyfres) byddum yn falck 0 glywed gennych, Anfonwch eick
ryfraniadau i'r Golygydd Erthyglau.)

Daeth llythyr i law y mis hwn am
'Hen Fysu s Bacb y Wlad ':

Tybed a fuasecb yn caniatau i mi
apelio at eich darllenwyr ianfon i mi
ben luniau o'r bysus oedd yo rhedeg
o'r cylch i Gaernarfon ers dechrau'r
ganrif hon. Y mae yo fy mwriad i
baratoi casgliad o'r lluniau a'r
banesion amdanynt a'u cyhoeddi
mewn llyfr.

Yr wyf eisoes wedi prynu hen
goets Wbiteways Waunfa\vr, Rhif
DCC 125. 'Rwyfyn cael pleser mawr
i'w hatgyweirio a gobeithiaf allu ei
hadfcr fel yr oedd yn newydd ym
1955. Efallai y cymer i mi ddwy
flynedd i wneud hyn yn fy oriau
bamdden. Buasai lluniau o'r goets
yma pan oedd hi ar wairh gan
Whiteways 1955·1979 ac yn cario
teithwyr 01 a blaen trwy'r wlad, yn
werthfawr lawn i mi.

Lluniau hefyd 0 hen fysus D.M.
Pritchard, Robin Huw, Nedw,
Whiteways, Clynnog a Trefor ,
Crosville, Eric Morris, Cae Lloi, ac
unrhyw gwmni arall fyddai'n rhedeg
yng nghylch Cacrnarfon. Yr wyf
eisoes wedi cael help a chynghorion
gwerthfawr gan rai o'r cylch a
diolchaf i chwi.

Pob Ilwvddiant i 'Eco'r Wyddfa'•
yn y dyfodol.

Diolch yn fawr i bawb.
Yr eiddoch ) n gywir ,

John A. Lloyd Williams
Pine Lodge,

23 Bury Road
Old Harlow

Essex CMI7 OED.
gym 0 Dwynfa

Bontnewydd

CHWILOTA



Kevin Jones gyda'r anrheg a gafodd gan ae/odau'r Urdd yn adran Bentref
Waunfawr.

FFARWELIO A'u HARWEINYDD

Yn ddiwcddar dcrbyniodd Mrs
Glenys Jones, Gohebydd yr Eco yn
\,Xlaunfa\\'f) Iythyr oddi wrth Mr
John Peter \,(/illiams, 36 Ffordd
Shelton, Yr Amwvthig. Yn ei lythyr
mae J\1r Williams yn son am nifer 0
bethau diddorol. Yn gyntaf holai am
gymorth .i gael copi Hawn 0 gywydd
William Thomas (brawd John
Thomas, Brynmelyn)m Son mae'r
bardd am ei salwch (darfodedigaeth)
ocdd arno, a chofiai lvtr Williams
iddo glywed el frawd yn adrodd y
geiriau Iawer gwaith. Un darn yn
unig a gofiai Mr Williams erbyn hyn
scf:
"Yo fy lung vmeifl angau,
Hen dcyrn hyf aln gadarnbau
Ei orsedd, a chreu arswyd;
Hwn greodd loes a grudd Iwyd
()! oa chawn lung iach won les
.lliwn y dalgan\Vn gcrud
Fal eosiaid fel \'sgerdd ... "

Gyda'i lythyr mae ..~1.rWilliams yn
amgau llun a dynn\\)'d ganddo o'r
gwaith 0 adeiladu Cofcb y Waun.-Credai 1'vir Williams mai Id waJ
Roberts yw'r d)In sydd yn gwisgo
cap, ac mai William Aneurin Jones
yw'r un gyda'r het, ond nid ydy,v'n
sicr pwy oedd Y, saer maen. Tybed a
oes rh}" ..'un a fedr Cl enwi i ni?

Diolch \,D fawr iawn i Mr•
\X'iIliams am ci lyth)'r diddorol, ac i
Glcnys am ei drosglwyddo.

LLYTHVR Q'R
AMWYTHIG

disgwylir y bydd y Ganolfan yn
barod. Mae Cyngor Arfon wedi
eytuno mewn egwyddor i ddarparu
maes parcio ond bydd angen
pwyso'n galed arnynt 0 hyn ymlaen i
sicrhau eu bod yn eadw at eu
haddewld.
Trwy garedigrwydd y Fns Glenys

Williams tretnir barbecyw arbennig
yn Nhy'n Weirglodd, Betws Garmon,
nos Wener Mai 20.

DIOLCH - Dymuna Pwyllgor Grwp
Arfon 0 Muscular Dystrophy ddioleh
yn fawr iawn i blant ac athrawon
Ysgol Gynradd Waunfawr am eu
rhodd 0 £20 eto eleni,
CLWB GWYRFAI - Treuliwyd pnawn
difvr dydd lau Ebrill 21 yn Neuadd yr
Eg/wys 0 dan gadeiryddiaeth y Ficer.
Roedd y Parch Trefor Jones wedi
trefnu panel 0 4 • ateb lIu 0
gwestiynau gan aelodau'r Clwb. Y
panel oedd y Rheithor, Y Parch Barry
Thomas; y Prifardd Emrys Edwards;
Miss Irene Burden, Noddfa; a'r Dr
Miles a chafwyd cwestiynau amserol
ac atebion trwyadl a hwyllog.
Diolehwyd l'r Ficer ae i aelodau'r
panel gan Mr Owen Williams,
Gwynfa a Mrs Morgan Jones.

Arweiniwyd y noson gan Mrs
Meira Turner, Colltryn a'r cyfeilydd
oedd Miss Eirlys Jones, Maelor

Dyma'r canlyniadau:
Unawd dan 5: 1. Gavin, 2. Andrew. 3, llio a
Huw, 4 Heddus, Kevin a Dylan. 5·7: 1.
Meilir, 2. Elin, 3. Ceirion a Delyth. 4, Eillr.
7·9: 1.Osian, 2 Manon, 3. Alaw. 4. Ahodri.
S.11: 1. Ella, 2. Gwenan, 3. Nia. 4. Dylan a
Ahys. 11-13: 1, Sian, 2. Sandra. 3. Wayne,
4. Nan 13·16: 1. Huw.
Deuawd dan 14: 1. Sian a Wayne, 2.
Sandra ae Ella
Parti Unsain dan 14: 1. Parti'r Genod, 2.
Parti'r Hogla, 3 Parti 8ach.
Parti Deulais dan 14: 1. Part. Ann Eirlvs.
Canu'rPi.no; Dan 12: 1.Helen, 2 Gwenan.
12·16: 1 Huw.
Canu Offeryn Chwyth. Dan 12: 1. Sandra,
2. Ella 12·16: 1. Huw.
Adrodd, Dan 5: 1. Heddus. 2. Llio, 3. Gavin,
Huw a Dylan 5-7: 1. Elin. 2. Delylh, 3.
Mellir, 4. Ceirion. 7·9: 1. Osian. 2 Alaw.3.
Manon. 4. Fflur. 9-11: 1. Ahys. 2. Dylan, 3.
Gwenan,4. Ella. 11·13: 1. Nan 13·16: 1.
Huw.
C6r Adrodd. Dan 12: 1. Parti Tan y Fron. 2.
Parti bach.
LIen. Dan 9: 1. Ella, 2 Osian, 3. Ahodri.
9--12: 1. Helen. 2. Gwenan, 3. Nia 12-16: 1
Sian
Arholiad Ysgrythurol, Dan 9: " Ahys, 2.
Gwenan. 9-11: 1. Wayne, 2. Dylan 11·14:
1. Huw, 2. lana. 3. Sian ae Adrian
Arlunio: Dan 6: 1. Geraint, 2. Delyth. 6·8
oed: 1. Alaw, 2. FflYr. 3. Rhodri ae Elfn
8·10: 1. Osian, 2. Nia, 3. Gwenan 10·12
oed: 1 Sandra a Wayne. 12-16: t. Adrtan,
2. Sian

Diolchwyd i bawb am eu
gwasanaeth gan Lywydd y Pwyllgor,
Mrs Phyllis Jones Rhos lan.

CANOlFAN WAUNFAWR
Yn ddrweddar cyfarfu nifer fechan o'r
pwyllgor I restru enwau pobl sydd
wedi gadael yr ardal ond a tyddal
efallai yn dymuno gwneud cyfraniad
igoffrau'r ymgyrch Dantonir IIythyr
atynt yn tuan yn esbonro amcan yr
ymgyrch ae yn eu gwahodd i
gyfrannu. Gotynnir i unrhyw un sydd
ag enwau y dylid cysylltu a hwy i rot
enwau a chyfeiriad y bobl hyn i Mrs
Margaret Owen, Bryngwylan. Mae'r
Cadeirydd mewn cysylltiad gyda
niter 0 gronteydd ariannol y gellid
danfon atynt am gyfraniadau, ee,
Cronfa Pantyfedwen; Cyfleoedd i
Gyrft Gwirfoddol; a Chronfa'r
Tywysog Siarl, ond pwysleisir, hyd
yn oed os y byddwn yn IIwyddiannus
gyda'n eais am gymorth oddi wrth y
cronfeydd hyn y bydd yn rhaid i'r
pentref a'r ardal hefyd gyfrannu'n
hael.

Mae'r Bingo, yng ngofal Edgar
Owen. yn mynd 0 nerth i nerth gyda
mwy a mwy 0 bobl yn cystadlu bob
gornest. Llwyddwyd, drwy
garedigrwydd Edgar, i gael hyd i
wobrau hael dros ben j'w cynnig i
enillwyr.

Cyfarfu nifer 0 ieuenctid a Gwilym
Williams yn ddiweddar ae maent am
drefnu d.gwyddiad arbennig i godi
arian l'rGanolfan, sefparti a disgo yn
y Fictoria llanberis.

Mae gwaith plastro'r Ganolfan yn
mynd yn ei flaen yn dda, a ehafwyd
tywydd addas ar gyfer y gwaith.
Gobeithir Y bydd y maes parcio ar
gael erbyn Medl. set y dyddiad pryd y

rhoddion a dderbyniwyd.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod mis Mawrth, nos lau, 24ain
yn Neuadd yr Eglwys. Y lIywydd
oedd Irene Roberts ac fe groesawodd
y gwr gwadd. Mr Owain Owain,
Dirprwy Gyf rwyddwr Addysg
Gwynedd, gan ddioleh iddo am ddod
i'r adwy ar fyr rybudd. Cawsom
sgwrs ganddo ar y testun 'Teithio'r
Gofod'. Cawsom adroddiad gan Mr
Katie W. Jones, ein cynrychiolydd ar
Bwvllqor yr Anabl, a hi hefyd a
ddiolehodd i Mr Owaln. Yn gofalu am
y te roedd Nan Huws Roberts a Beryl
lloyd Jones. Mrs Beryl Jones a
enillodd y raftl, a roddwyd gan Mrs
Greta Hughes.

Gobeithir trefnu bws i Theatr
Gwynedd nos lun, Mai 16, pryd Y
bydd Dafydd Iwan yn recordio
rhaglen ar gyfer S4C (yn y gyfres Taro
Tant). Unrhyw un a diddordeb I
gysylltu a Llinos Cadwaladr, 3 Glvn
Afon
CYNGOR ARFON - Y ddau sydd wedi
eu henwebu ar gyfer ein cynrychioli
ar Gyngor Dosbarth Arfon yw O.T.
Jones, 13 Bryn Golau, a Die (R.G.)
Jones, Llwyn Onn.
CROESO'N OL i Marged a Roger
Dafydd sydd newydd ail ymgartrefu
yn Glanfa gyda'u merch fach,
Gwenllian.
CARNIFAL - Cynhelir Carnifal yr
Ysgol Feithrin 9 Gorffennaf. Trefnwyr
y Carnifal am eleni yw: Eluned
Roberts Swn-y-Gwynt; Je nnv
Jones, Glyn Cerrs: Heulwen Jones.
Cyrnant lodge Tretnydd ariannol:
liz Jones, Bryn Teg. Aelodau'r
Pwyllgor: Carys Owen, Bethan
Williams, Carys Jones, Rhiain Jones,
Jean Jones, Christine Davies, Llinos
Cadwalader, Chris Roberts. Carys
Jones, Sue

Bydd gweithgareddau'r Carnifal yn
deehrau heto Cymanfa Ganu yng
Nghapel Bethel Mehef.n 26, dan
arwe.n.ad Mr Rob Jones, Tan lon a
bydd plant y pentref yn cymryd rhan,
o dan hyfforddiant Miss Eirlys Jones.
Gorffennaf 1-Coroni Brenhines 1983
yn neuadd yr Eglwys.
Gortfennaf 4 - Pel droad ar Gae'r
Ysgol.
Gortfennaf 6 - Gemau Giamocs ar
Gae'r Ysgol.
Gorffennaf 9 - Y Carnital a'r
Mabolgampau.
NEWYDDION YR YSGOL - Dros
Wyliau'r Pasg bu plant yr ysgol yn
brysur iawn yn eu hymgyrch 'Noddi
Tasgau' Rhoddwyd tasgau iddynt
i'w dysgu a rhaid oedd wedyn
perswadio noddwyr i gefnogi eu
hymdrech. Bu'r fenter yn IIwyddiant
mawr a rhald yw diolch yn fawr lawn i
bawb am roddl cefnogaeth mor dda
iddynt. Casglwyd bron • £500 Gellir
yn awr brynu meicro-gyfrlf.adur I'r
ysgol yn ogystal 8g offer
angenrheldiol eraill. Derbynlodd
Telor Iwan wobr arbennig am gasglu
fwyaf 0 arian, sef £26.
CYNGERDD - Bydd plant yr Ysgol
lau, dan arweiniad Mrs Eames yn
cynnal'Noson Gerddorol' nos Wener
17 Mehefin. Y canwr gwadd eto eleni
fydd Dafydd Iwan a bydd yr elw tuag
at y Ganoltan.
YMGYRCH l YFRAU - Y mae'r plant
hynaf yn eymryd rhan eto eleni yn yr
Ymgyreh Lyfrau. Diolehwn ymlaen
IIaw am eich cefnogaeth barod
iddynt.
CAPEL BETHEL - Mawrth 29 yn y
Festri cynhaliwyd eisteddfod tach
Iwyddiannus a ehartrefol i blant yr
Ysgol Sui a'r Gobeithlu.

Y beirniaid oedd: Cerdd - Mrs Einir
Wyn Williams, Rhiwlas; Adrodd a
Lien - Mr Dewi Jones, Ysgol Dyffryn
Nantlle; Arholiad Ysgrythurol - Mrs
Rhian Ellis, Wauntawr; Arlunio - Mr
R. Gwynn Davies, Waunfawr.

Gohebvdd : Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn (Waunfawr 626).
CLWB CANT - Mis Ebrill - 1. Keith
Owen TV Capel, 2. T. Griffith Ty'n yr
Onnen, 3. john Ellis Glyn Awel.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
mis Mawrth:
1af £40 - Gwilym Hughes 16
Trefeilian
2il £25 - R.H. Jones Gardden
3ydd £10 - T.A. Coates Fairfield
LLONGYFARCHIADAU:
I Mrs Myra Turner, Collfryn, ar ennill
y Tlws ar adrodd darn o'r Ysgrythur
yn Eisteddfod Bontnewydd. Hefyd
roedd yn ail ar y brif adroddiad. Hefyd
enilfodd Mr Hefin Jones, Glyn Afon, y
wobr gyntaf ar yr Unawd Gymraeg.
l'r Parchedig John Glyn Jones, B.A,
B.D., TV Gwyn, Stad TV Hen, ar ei
ddyweddiad a Miss Sioned Higham,
merch y Parchedig a Mrs Vernon
Higham, Caerdydd. Mae'r Parchedig
John Glyn Jones yn weinidog Eglwys
Efengylaidd Gwyrfai sy'n cyfarfod yn
Ysgoldy Moreia, Waunfawr.
I Valerie Griffiths, Tref Eilian ar ei
ddywedcfiad a Stephen Williams 0
Gaernarfon.
I Karen Denton, Tai Isa, ar ei phriodas
a Ramon Ross 0 Gaernarfon.
Byddant yn gwneud eu cartref yng
Nghaernarfon
IMr a Mrs Arthur Ellis, Min y Nant, ar
ddathlu eu priodas arian.
IMr a Mrs Peter Evans, Preswylfa, ar
fod yn daid a nain eto. Ganed mab •
Rhiannon ac Andrew. Ac • Mr a Mrs
T.E. Jones, Cartrefle. ar fod yn daid a
nain am y tro eyntaf. Ganed rnab,
Rhys, i Trystan a Carolyn.
I Janet Greasley, Min Afon, ar ei phen
blwydd yn 21 oed.
I Llion ae Elliw Iwan, Penyberth, ar
Iwyddo heto'i arholiadau Gradd 3 yn
ddiweddar, Llion hefo'r Clarinet ac
Elliw heto'r Ffliwt. Maent yn cael eu
hyttorddi gan Rona Morgan
Edwards, Afon Wen.
I Joanna Marston, Blaen-y-Nant, ar
ennill ar yr unawd offerynnol yn
Eisteddfod Cricieth.
I Rob, Alma, a'r teulu, Tan-y-Fron, a
john, Rhian a'r teulu. Glyn Awel, ar
eu IIwyddiant yn ddiweddar ar y
rhaglen deledu 'Twyllo'r Teulu'.
DIDDOROL lAWN oedd gwrando ar
Mrs Mary Vaughan Jones yn sgwrsio
gydag un arall o'r Waun, set Dei
Tomos, ar y rhaglen deledu 'Awyr
lach' yn ddiweddar. Mae ei
gwybodaeth ar fyd natur, fel lIawer i
destun arall. yn ddihysbydd.
Llwyddodd, mae'n s.wr. i ddod ag
atgofion melys yn 61 i lawer un sydd
wedi ei eni a'i tagu yn y Waun, wrth
son am yr 'Islands'. Edrychwn
ymlaen am gael ei gweld eto yn 0
fuan yn y gyfres.
YN YR YSBYTY mae Mrs Hughes. 11
Bryn Golau, Mr Eric Jones. Tref
Eilian, Mrs Bracegirdle, Bro Waun, a
Mrs Peggy Jones, Glyn Aton.
Anfonwn ein cofion atynt a
dymunwn iddynt Iwyr wellhad buan.
ADREF O'R YSBYTY - Da oedd
elywed fod Mr Gwyn Davies, Bryn
Eithin. a Mr Chadwick, Tan y Coed, yn
gwella ar 61 eu triniaeth yn yr ysbyty.
Hyderwn y gwnAnt barhau i wella.
CYDYMDEIMlWN ~ theulu y
diweddar Mr R.J. Williams. Bryn
Golau.

DATHlU GWYL DDEWI - Dathlwyd
Gwyl Ddewi nos Fawrth, Mawrth 1at,
yn hwyliog iawn yn nhafarn y
'Snowdonia Park' yng nghwmni
Dafydd Iwan a Morus Elfryn. Roedd y
lie yn orlawn a gwnaethpwyd elw 0
£161 tuag at Gronta'r Ganolfan a
Muscular Dystrophy. Diolch i bawb
am eu cefnogaeth ar y noson a'r
8



Tacynnau: Siop y Pentan, Caernarfon
Ffon 5262

£2.00 (oedolion) £1.75 (pensiynwyr a myfyrwyr)
Gostyngiadau a manteision arbennig i bart'ion

Gyda chymorth Cyngor Celfyddydau Cymru a
chydweithrediad Cymdeithas Theatr Cymru

Theatr Seilo, CAERNARFON
Mawrth 24 MAl, 7.30

Tair camedi ysgafn, ffraeth a phablogaidd 0
gyfnod oes aur y ddrama gegin. Actorian
parhaol y Cwmni fydd yn cyflwyno'r hen

ffefrynau yma rydd wledd a chwerthin i bawb 0
bob oed.

TAIR COMEOI
FER

THEATR CYMRU
yn cyflwyno

John Huws Drws Nesa gan Cynan
Y Pwyllgor gan D.T. Davies

Y Practis gan Leyshon Williams

Dewch am lond gwlad 0 chwerthin
iach a mwynhau doniolwch

1944.65

1341.05
603.60

1944.65

Dyledion

1816.35
128.30

986.69

8083.09

MANTOLEN AR MAWRTH 31, 1983
354.36 Arian yn y bane
986.69 Arian heb ei gasglu

Cronfa'r Eco 1.4.82
Elw am y flwyddyn

c.
6790.00
99.02
176.78
1000
2.00
18.60

9

1

8083.09

£. c.
4308.18
2670.20
160.96
710.00
137.05
96.70

Incwm
Gwerthiant
Hysbysebion
Rhoddion
Grantiau
Elw'r eisteddfod
Marathon Owen Ellir

Gwariant
Costau argraffu
Ffotograffiaeth
Stampiau, labelau etc
Gwobrau
Defnyddio ystafell
Colled y ddt:ama
Incwm yn fwy
na'r gwariant

CYFRlFON AM Y FLWYDDYN I MAWRTH 31, 1983

AmlineUodd waith y flwyddyn gan
son mal yn ystod yr wythnosau
diwethaf y bu'r datblygiad mwyaf
cyffrous yn hanes byr y papur hyd yn
hyn -sef tudalen yr ysgolion. Ymdreeh
ymwybodol ydy hon i gael plant y fro i
gyfrannu'n uniongyrchol at yr Eco a
gosod cyfrifoldeb arnynt.

Cyfeiriwyd hefyd at y
gweithgareddau cymdeithasol. Bu'r
ffug-eisteddfod yn llwyddiant
ysgubol. Bwriedir trcfnu Gwyl
Ddrama ar gyfer yr hydref.
Trafodwyd y dulliau 0 gynyddu

gwerthiant yr Eco. Penderfynwyd
cysyUtu a'r Trefnydd Gwerthiant,
oedd yn methu bod yn bresennol, i
draf od y p"....ynt ymheUach eyn
gweithredu. Oywedodd Gwynda£
Hughes ei fod yn rhoi'r gorau i'w
swydd 0 Drefnydd Plygu. Oiolchwyd
iddo am ei wasanaeth. Etholwyd
Edward Elias, 21 Glanftynnon,
Llanrug j ymgymeryd a'r swydd. Ar
wahan i hy n, etholwyd yr holl
sv....yddogion.

Gweler isod fanylion adroddiad y
Trefnydd Ariannol:

Cynhaliwyd Y seithfed Cyfarfod
Cyffredinol blynyddol yr Eco, nos
Fawrth, Ebrill 5 yn Neuadd yr Eglwys,
Waunfawr. Eleni eto, siomedig fu'r
ymateb 0 ran nifer - dim ond naw yn
bresennol. Cadeiriwyd y cyfarfod gan
Mr Don Roberts, Waunfawr.
Yn ei adroddiad ir cyfarfod

diolchodd y Golygydd Newyddion
Cyffredinol am gydweithrediad y tim
mawr sy'n dod a'r Eco i'r darUenwyr
yn fisol. Talodd deyrnged arbennig i'r
ffotograffwyr sydd nid yn unig yn
tynnu lIuniau, a hynny yn aml ar fyr
rybudd, ond hefyd yn eu datblygu a'u
pnntio. Y fam gyffredinol y,v fod
lluniau'r Eco, bron yn ddi-eithriad, 0
salon dda.
Er bod mwy a mwy 0 bobl yn dod yn

ymwybodol 0 werth yr ceo hoffai'r
Golygydd Newyddion Cyffredinol
danlinellu ei apel flynyddol ar ibobl roi
gwybod 1 weithwyr y papur os oes
hanesion diddorol i'w gael yn eu
hardaloedd. Pwysl erstodd nad
newvddiadurwyr proffesiynol yw
gohebwyr _}'T teo - ac y dylai Thai
darllenwyr gofio hynny ar adegau.

CYFARFOD CYFFREDINOL YR ECO

PRYNWYR A GWERTHWVR HEN BETHAU
Telir prisiau da

Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

CAERNARFON 3674
i drefnu amser

Lliwedd

Ffordd
Glanmoelyn
Llanrug
Ffoniwch

MOBILE HAIRDRESSER

GWASANAETH
TRIN GWALL T VN
EICH CARTREF

e lw i'r Mudiadau Gwrrh
Niwelear. Gellir prynu'r easet
(Lola MW006) mewn siopau
recordiau neu yn uniongyrchol
oddi wrth Lola, 28 Heol
Ynysgedwyn , Ystradgynlais,
Abertawe. £3.25 yn eynnwys
eludiant. (Taler Geraint
Williams).

A.,OO o'r National
Association of
Plumbing and Mach
_, le.1 S.rvices

Contractors.
Dim un dasg rhy fychlln,
Dim un dlJ$fJrhy fawr •.

GOSODWR SWYDDOGOL
SYSTEMAU

GWRESOGI OlEW
GWRES BP

WJ.GRIFFITH
PLYMAR

A GOSODWR
GWRES CANOlOG

PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: C8IJrntlrfon 3248

Dyrna deitl easet arbennig dros
heddweh, sy'n eynnwys un ar
ddeg 0 draciau, wedi eu recordio
gan wahanol unigolion a
grwpiau. Ymhlith y cyfranwyr
mae Ail Symudiad, Clustiau
Cwn, Trwynau Coch, Malcom
Neon a Chwarter iUn.

Cwmni Lola sy'n cynhyrchu'r
easet. Ei bris yw £3 a bydd yr holl

"Pwy fydd yma mewn can mlynedd ?"

Royal School of Music. Safodd
Bethan y ddwy arholiad yr un
diwrnod, a IIwyddodd Gradd 2 gyda
theilyngdod, a Gradd 3. Athrawes
Bethan yw Mrs J. Turner,
Penisarwaun.
o LYDAW -Ar hyn 0 bryd y mae saith
ar hugain 0 blant 0 Lydaw yn aros
yng nghartrefi plant Ysgol Brynrefail
cylch Eco'r Wyddfa. Y mae un
ohonynt, Yolene LeSteryn aros gyda
Manon Llwyd Evans Carwyn, ac yn
mwynhau ei harhosiad yn y fro. Hwyl
fawr i'r ymwelwyr 0 Lydaw ymhlith
plant Brynrefail ac yn y cartrefi lie
maent yn aros.
BLAENORIAID - Bnawn Sui Ebrill 17
o dan arolygiaeth y Parch John Owen
B.A. a Mr John Wyn Owen dewiswyd
blaenoriaid j Eglwys Tan-y-Coed. Ytri
ddewiswyd yw y Parch W.O. Roberts,
Manod, Mrs Jane Humphreys, Las
Ynys a Mrs Katie Roberts,
Tainewyddion.

Byddant yn cael eu hordeinio yng
nghyfarfod yr Henaduriaeth yng
Nghapel Dinorwig ym mis Mehefin.
Llongyfarchiadau iddynt a phob
bendith iddynt yn eu swydd newydd

Miss Megan Humphreys, 4 Tai
Tanycoed (Llanberis 870030)

ESTYNNWN ai n cydymdei mlad
dwysaf a Mrs Christina P. Strudwick,
Tan-y-Coed Cottage, Sarah a David
a'r teulu 011 yn y brofedigaeth sydyn
a'u goddiwaddodd ddydd Llun, Ebrill
11 pryd y bu farw'n ddisymwth iawn
Mr Strudwick, pnod a thad caredig.
Claddwyd Mr Strudwick ddydd

Gwener Ebrill 15 ym Mynwent
Llanrug gyda'r Tad P. Macnamara yn
gwasanaethu.
CROESO ADRE o'r ysbyty i Tudor
Wyn Jones, a'n dymuniadau gorau
am adferiad buan lddo. Da deall fod
Tudor yn gwella ar 61 y driniaeth
lawfeddygol gafodd.

Ein cofion a'n dymuniadau da
hefyd i Mrs Margaret Williams, Bryn
Beuno, hithau yn gwella ar 61
gwaeledd. Adferiad IIwyr a buan iddi
hithau. Ein cofion hefyd at bawb arall
yn yr ardal sy'n lIesg ac mewn
oedran.
LLONGYFARCHIADAU i Bethan
Lewis Parry, Ael-y-Bryn ar basio dwy
arholiad canu'r piano dan nawdd y

TAN-Y-C



Roedd yna ddau baead creision yn
eerddcd pan stopiodd rhyw gar.

"Y dacb chi eisia pas?"
"Dim diolch, WALKERS crisps

ydan ni".

----------------------------

Mam Ti adref yn gynt heddiw
Merch Ydw, fe losgais rywbeth yn y

• •wers goglWO
Mam Beth?
Merch Yr ysgo1!

Cawsom wasanaeth byr ar Ian
y bedd oedd yn eynnwys rhai
o'i gerddi. Plaen iawn yw ei
garreg fedd, 9yda'i enw iawn,
dyddiad ei farw ae ar y
gwaelod IV Prifardd Hedd
Wyn'. Gosodwyd blodau arni.
Yn 01yn y bws meddyliais nad
oedd bosib fod yr holl ladd
yma'n iawn.

SION DAFVDD WILLIAMS, Saton
4

Dydd Mawrth
Gorfod codi yn gynnar 1ddal yewch.
Llyncu tabled ar 01 brecwast, Ddim
yo edrych }'II11aeni fynd yn 01, gan
fod y rnor wedi bod yn srormus ar y
ffordd drosodd. Diolch byth, roedd
y mor felllyn chwiad. Wedi cyrraedd
Cyrnru, dechreuodd pawb ganu
'Hen Wlad Fy Nhadau '. Cyrraedd
adref yn saff ond wedi blino'n llwyr.

(Sian W. Jones)

(Angela)

Dydd SuI
Taith iweld bedd Hedd Wyo a chael
gwasanaeth yno. Teirnlo yn ddigalon
wrth feddwl amdano yno.

'Hwre' gwaeddodd pawb wrth
gyrraedd Pare Meli. Cael stamp ar fy
llaw i ddangos fy mod wedi talu.
Mynd ar y Monorail yn gyntaf yna ar
y 'Pirat ', 'Rollercoaster', sigleni,
elwyn fawr, ac ar gwch oedd yn
mynd ar daith i ddangos gweoyn yn
gwneud mel. Roeddwn wedi blino,
ond cefais hwyl yno.

(Karen Lloyd)
Dydd Llun
I'r Iseldiroedd heddi w. Croesi darn 0
for cyn eyrraedd rref Middleburg.
Aros ar y ffin mewn siop oedd yn
derbyn arian 0 bob gwlad. Stido
bwrw! Troi am adref. Ymweld a
melin wynt ar y ffordd yn 01, ac yna
aros am b a n e d 0 goffi yn
Blankenburg.

(Iona)

wrth deithio ar y camlesi. Cerdded i
ben clochdy prydferth. Noson lawen
gyda'r nos.

HEDD WYN

Uaddwyd Hedd Wyn yn 1917 yn
dri deg oed yn y Rhyfel Byd
Cyntaf. Roedd yn enwog fel
bardd. Tra roedd mewn
gwersyll yn Lloegr,
cyfansoddodd gerdd i
Eisteddfod Genedlaethol
Penbedw. Vn fuan wedyn fe
alwyd arno itynd i ymladd yn
y ffosydd.

Vn yr Eisteddfod, dywedodd y
beirniad fod 'Fleur-de-lis' yn
Ilawn haeddu y gadair, a
gofynnwyd j'r bardd
buddugol sety". Ni safodd
neb. Vna cyhoeddwyd fod
'Fleur-de-lis', set Hedd Wyn,
wedi ei ladd, a gorchuddiwyd
y gadair A mantell ddu.

Mae Hedd Wyn wedi ei gladdu
ger Vpres yng Ngwlad Belg.
Ar drip gyda'r ysgol, fe
aethom i ymweld i'r fynwent
ar fore Sui y Pasg. Mae bedd
Hedd Wyn yn un 0 tua mil tri
chant sydd wedi eu gosod
mewn rhesi taclus. Mae dau
ddeg wyth 0 fynwentydd fel y
rhain 0 amgylch Vpres.

I

f

•

Yn Ypres mae cofgolofn i'r rhai a
laddwyd yn y Rhyfel 6yd Cyntaf,
y milwyr na chafwyd hyd i'w
cyrff. Mae'r gofgolofn yn croesi'r
ffordd fel pont, ac mae enwau ar
bob ochr iddo. Mae arn~ 33,000 0
enwau milwyr 0 Brydain. Ar
ddydd Sui y Pasg, bu plant yr
ysgol yno. Yn y lIun cyntaf, mae
saeth wen yn pwyntio at enw
D.H. Davies, ar 'Wal 22'. Cyn
mynd i ffwrdd, rhoddais gopl i
Sion Dafydd 0 Iythyr gan y
Swyddfa Gartref yn dweud fod y
gwr ar goll. Cefais ef gan fy nhad,
oedd wedi ei gael gan ffrind iddo
sydd yn gweithio gydag ef yn
'GPO Bangor'. Roedd D.H. Davies
yn Ewythr i'r dyn hwn. Nid oes
neb o'r teulu wedi gweld y bedd,
felly yr oedd eisiau i ni ei weld yn
eu lie. Methais i a mynd, felly fe
welwch Sion yn y lIun yn dal y
Ilythyr 0 flaen 'Wal 22'.

David Gwyn Jones

D.H. DAVIES

Dydd Sadwrn
Yn v bore aerhorn i Oostende ar-dram. • OJ phrynais ddrrn, ond
mwynhau edrych ar y iopau. Roedd
y ffene tri siopau yn ddiddorol iaw n.
Yrnw·eld i'r EgI\\')'SGadeiriol, roedd
av..~rgylch arbennig iawn yno ,
Ymaim i Brugge yn Y prynhawn.
G....·eld IIaw er 0 dai gwych hynafol

(Barley a Karen)

Calais am 2.30. Roeddwn ar bigau'r
drain iweld sur le oedd Gwlad Belg.
Digon 0 Ie yn y gwesty, roedd ern
ysrafelloedd yn hyfryd. Ar 01 pryd
blasus caws om noson 0 ymlacio.
Roedd siop yno, a chawsom gan
ffranc i '\V wario - cadw fy nghan
ffranc a wnes i.

Dydd Gwener
Cychwyn am borthladd Dover ar 01
brecwast cynoar. Byrddio'r 110ngam
1.45. Trip srormus braidd ond
doeddern ni ddirn yn sal! Glacio yn

QuJie)

Dydd Iau
Ysgolion Penisarwaun, Fflint ,
Treffynnon , Bethel, Bontnewydd a
Llanrug yn cychwyn am Wlad Belg.
Cyrraedd Llundain, gweld Big Ben,
Gorsaf King's Cross, Regent Street a
Ilawer 0 strydoedd enwog eraill. Aros
mewn gwesty o'r enw 'Eden'. Myndi
chwilio am swper gyda'r nos -dinas
swnllyd, ceir yn canu corn, pobl yo
gweiddi a cherddoriaerh swnLlyd.
Ond er hyn, roeddwn yo hoffi
Llundain.

DYDDIADUR Y DAITH I WLAD BELG

I I

Am faint o'r rhain y gwyddoch chi?
Os bvdd gwawr goch arfacWud haul,

bydd yn ddiwrnod braf
drannoeth.

Gwawr goch yn y bore - bydd glaw
cyn nos.

Enfys y bore, ami gawode
Enfys y pnawn, hindda a gawn.
Mwg o'r simdde yn mvnd yn svth i

fyny - ar ....ydd 0 dywydd braf.
Mwg taro - storm yn dvfod.
as yw gwartheg yn sefyll yn y dWr fe

gawn dywydd braf.
Os yw'r defaid yn swatio wrth y w·al

fc gawn dywydd braf.
O~ yw'r wennol yn hedfan yn isel fe

gawn dywydd glawog.
Os vw'r wcnnol yn hedfan yn uchel

cawn dywydd teg.
Ni\\'l fel cap ar Foe! Eilian yn y bore

bydd yn glawio eyn nos.
h-tis Chwefror tyner, haf poeth.
Lla ....'er 0 acron ar y celyn - gaeaf

caled.
Niwl yn dod am yr Wyddfa gyda'r

nos 0 Gonv,ry) braf }1()ry.
Niwl 0 Gricieth al y chwart!l, gla, ...

yfory.
Ffeneslr yn sgleinio ym Mwleh

Llanberls, glaw cyn nos.
Dail yn lroi tu chwith yn 'y' g\vynt,

Slorm yn agos.
J.\1.ynyddoedd yn edrych yo gadarn a

phell - tywydd sych;
mynyddoedd yn edrych yn agos
glaw.

Yr v.·ylan fach adnebydd
Pan fo'n gyfnewid tyw}'dd -
Hi hed yo deg ar adain wen
O'r mor 1 ben y mynydd.
Ffiam las }'o y tan, mae'n siWr 0 eira.
Awyr draeth, gla\,' drannoerh.
Os gwelir cymylau fel ble\v geifr yn

yr awyr - cawn wynl cryf.
10

CASGLIAD ARWYDDION
TYWYDD SAFON 1

Saif ein hysgol ni ger y sgwar yn
Llanrug. Nid yw yn hen iawn.
Erbyn hyn mae'n weddol fodern,
gan fod rhannau wedi eu
hadeiladu ati a'i thu mewn wed!
ei atgyweirio. Mae'n lliwgar iawn
y tu mewn gyda Ilawer 0 bethau
diddorol ar y .muriau. Mae
deuddeg 0 athrawon yma gan
gynnwys Mr Gruffydd ein
prifathro. Tua dau ganr a banner
o blant sy'n dod i'r ysgol, ond
mae'r rhif yn newid bob
blwyddyn.

Cawn fwyd blasus iawn gan
Mrs Horman a'i chriw, a byddwn
yn cael digon ohono. Byddwn yn
mynd gyda'r ysgol i Lan-llyn,
Rhyd-ddu a Gwlad Belg a bu'r
ysgol unwaith yn Guernsey.

Cawn nifer 0 wersi eraill
heblaw gwaith ysgol. Mae gwersi
recordyddion, ffidil, telyn, cyrn
a gitar. Rwyf hefyd yn perthyn i'r
Urdd. Bob nos Lun bydd gwersi
beiciau, ymarfer y ddawns
gre adi go1 ar nos Fawrth, ac
ymarfer y grwp cerddoriaeth
creadigol ar nos Iau.

Iona Pritchard



Hen leuad ocr, be weli di
drwy'r brigau main a llwm?
Weli di'r geubren hen a gwag
a'r dyUuan yn chwilio'r ddaear am fwyd?
\Veli di'r plentyn bach yn cysgu
yng nghynhesrwvdd v cwrlid mocthus?
Weli di'r llwynog cyfrwys yn rhwygo
corff gwaedlyd yr iar?
Weli di gysgod y lleidr yn sleifio'n
llechwraidd ar berwyl drwg?
Well di'r herwhellwr medrus yn
osgoi golau fflachlamp y cipar?
Glywi di'r awel ber yn sisial
fod y gwanwyn mwyn ar ei ffordd?
Glywi di gwn yn udo yn y rywyliwcb?
A wyddost ri pwy fydd farw?
Hen leuad, hen a deeth,
Ga'i wybod dy gyfrinachau di?

Grwpiau Elidir a Lliwedd, Safon 4
1 I

LL YGAID Y LLOER

Mae deg ar hugain 0 adar wedi eu cuddio yn y pos yma. Anfon ..vch cich
atebion j Anwen Parry, Ysgol Gynradd Llanrug. Bydd gwobr i'r ateb cywir
cyntaf i'w dynnu.

ALP SAW S R T G H ESC 0 C I N R H G
T G Y L FIN I R TWO 0 Y 0 E H EAR C
S N B 8 C D F E S H R M G DeS S LCD 8
E A N E MOL 0 G Y U S S Y R T SEW G A
DUD L C M N ROW 0 A M R B S 0 F 0 H L
C L G E H I A R D D W R E C 0 E eND l W
A LIS B L S P T R H T RAT RYE lOR
l Y N LAP W R P H E SAN T W R l L H T
Y T Fie A C l 0 NNE W G H U U G ITS
R Y W Y C R W H W B I L S Rye N I a I C
W F R H COG NIT I T W TOM 0 S LAS
U R l WIT H G BRA N D 0 U L I Y A R F
T 0 U Y TID l N A D B G H R N G D G F F
S N A ACT R FEU l M N 0 C Y A N A L D
R F 8 D R W Y P I 0 DEN R C H W S U l R
A AYE U M D G I HOP H R M H N W Y E B
E I W N 0 Awe 0 C H Y B E R L LAN G A
C T 0 H N W Y ALe HEN W I LIS T S S
o H R NCR E T R 6 LAS 0 N H L eRA l

'POS ADAR

Michael Wyn Jones

DAETH Y GWANWYN

Y BUNT NEWYDD
Digon hawdd i'w cholli (AlIwen)
Buasai babi yn gallu ei llyncu(Karerl)
Yn well na'r hen bunt - para'n hirach

(Kevill)
Bydd eich pwrs yn mynd yn dryrnach

ac yn dryrnach , ac yn ...
(Allllwen)

Wnaiffhi ddirn chwythu i ffwrdd yn
y gwynt Gillian)

Llawer llai na'r disgwyl {Nerys)
Hawdd cymysgu gyda darnau arian

era ill (Tammy)
Llawer &,"'eIJ na'r hen bunt (Bryn

Ceirion)

PRYF AR Y WAL
Wyddoch chi fod rhywun wedi
gorfod addasu gwydrau sbectol
oherwydd cryfder yr haul mewn
un rhan o'r ysgol?

Pwy oedd yr athrawes druan
oedd yn methu'n glir a chychwyn
ei char yr wythnos diwethaf?

Christopher Tilston, Safon 4

Yn yr awyr chwyth y gwynt,
ac yna bydd yr eryr mawr cyfrwys yn

hofran, yn disgwyl,
yn chwilio am fwy.

Yn 61 ar y cywion ifanc, gyda
physgodyn iau,

a chyda'r crafangau fe'i torrwyd yn
ddau.

Llyncodd y cywion ysglyfaeth y
rhiant

a thrwy'r pig main, fe gafwyd pryd
blasus.

Yr helwyr,
yn hofran yn y gwynr ... dyna un
ac i lawr i ladd.

Pan fydd yr eryr yn bela oen bach,
neu yn pysgota,
bydd y cywion yn adar dewr
yn sgrechian nertb eu pennau.

Ehed yn gyflyrn yn chwilio am
ysglyfaeth,

bob man dros y llyn, mae'n chwilio
am bryd 0

fwyd j lenwi boliau barus y cywion.
Ar graig, ar silff, mae nythod yr

ervrod.•

ERYR Y MYNYDD

Cartef imi yw teulu dedwydd.
Cartref i mi yw dad dewr a hapus.
Cartref imi yw mam annwyl a

gofalus.
Cartref cynnes a glan a rhanllwyth 0

dan braf yn goleuo'r ystafell.
Lowri Williams

CARTREF

O'r diwedd roeddem allan o'r ganolfan hamdden wedi bod yn nofio ac yn
cerdded ar hyd y Ion. Cawsom daith eithaf hawdd trwy Sgubor Goch cyn
cyrraedd Segontium ac er mawr syndod i mi, lie bach lawn ydocdd.

Cymerodd y criw awr a banner i
weld y pethau i gyd a phethau da
oeddent hefyd. Yng nghanol yr
Amgueddfa safai delw 0 filwr
Rhufeinig a tharian a gwaywffon yn
ei ddwylo. 0 amgylch ei fol gwisgai
wregys haearn ac 0 hwnnw crogai ei
gleddyf a'i ddagr. AI ei ben roedd
helm lliw aur ac am ei draed roedd
sanalau lledr.
Fel yr oedd Mr Roberts yn dangos

cleddyfRhufeinig ini, daeth curadur
yr Amgueddfa atom a dangos cleddyf
araU yr oedd becbgen wedi ei
ddarganfod yn ei ardd gefn. Daeth 0
byd iddo wrth balu, Dim ond darn
hir 0 ddur ydoedd a hwnnw wedi
rhydu. Roedd Ue i'r earn ond rocdd
hwnnw wedi pydru. Dywedodd y
curadur fod y cleddyfyn mynd ilawr
i'r Amgueddfa Genedlaethol yng
Nghaerdydd i gael gweld yn union
faint oedd ei oed.

Roedd yr Amgueddfa ei hun yn
llawn rbyfeddodau. Roedd yna
bethau crefyddol yno, bowlen i ddal Llun: Amlyn Llwyd Evans
calon gafr ynddo ar 01ei lladd. Roedd ,........-------------i
patrwm 0 ddail ar darian y milwr. L...- _

Hefyd, ni fuasai caer yn gaer heb PRYF AR Y WAL
yr olion! Roeddynt yn hawdd eu
gweld ac yn drawiadol lawn. Roedd
yn bosibl darganfod yn union beth
oedd pob adeilad yn ei amser.

Roedd yr amgueddfa yn lie da
iawn i fynd ac af yno ero rywbryd.

Sion Llwyd Elis, Safon 4

EIN TAITH I
SEGONTIUM
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ERIC GOVER
LLANBERIS

I fenthyg
cymysgwyr

concrit, cludo
Ilwythi ysgafn,

clirio safleoedd a
sbwriel ac am

dywod, gro, brics
ynghyd a gwaith
trydanol fel o'r

blaen

Ffoniwch:
CAERNARFON

3581

wedi prynu
busnes

JORDAN
CEFN ELAN
LLANRUG

•

Mae

Ffon: Llanberis

Gwasanaeth 24 awr -
unrhyw bellter
Eich rhedeg i'r Maes
Awyr neu'r Porthladd

Nghei Llydan, ar Iannau'r llyn.
Tal mynediad i'w Amgueddfa

yw 60c ar gyfer oedolion, 30e ar
gyfer plant, ac mae digon i'w weld
yno. Mae'r adeilad, yr
arddangosfeydd a'r gweithdai yn
agored 0 9.30 i 6.30 yn yr hwyr,
mae yn siop lyfrau, ac fe gewch
baned 0 de ym mwyty'r
Rheilffordd. Mae'r maes parcio
eyfagos yn rhad ae am ddim, a
gallweh hefyd gI\\rydrO drwy Bare
Padarn iweld ysbyry'r chwarel, y
barics, sine Vivian, ac ati. Os am
fanylion pellach, ysgrifennwch,
neu ffoniweh Llanberis 870630.

••

I

Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

D L
PRITCHARD
43 glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* Gwasanaeth 1 diwnod
* 0 ddrws i ddrws* Control Deuol

Oysgwch yrru'r car gydag

V.V.O.
YSGOL VRRU

OFALUS

Bydd tren bach arbennig iawn
j'w gweld yn Llanberis yn ystod
misoedd yr haf. Mae nifer
ohonoeh yn eofio'r injis a'r
wagenni oedd i'w gweld oddi
amgylch rhai o'r chwareli lleehi
yng Ngwynedd, ond sydd bellach
wedi distewi ers blynyddoedd
lawer. Dyma gyfle yn awri ail-fyw
rhai o'r atgotion amdanynt, ae i'r
plant weld injan stem, yngyd a
nifer 0 wagenni 0 wahanol fathau,
wedi eu llwytho ac yn teithio ar
hyd rheilffordd.

Dyma'r bwriad, yn fras iawn: ar
yr ail ddydd Sadwrn ym mhob
rnis, 0 fis Mehefin hvd fis Medi•
(h.v. Mehefin 11, Gorffennaf 9,•
Awst 13 a Medi 10), bydd injan }'T
Amgueddfa Lechi, Una }'n
wreiddiol 0 chwarel Penvrorsedd,

•
Nantlle, )'n cael ei stemio a'i g)'fru
ar hyd }' rheilffordd sydd }'n
arwain o'r Gilfach Ddu, Llanberis,
hvd lannau Llyn Padarn. Mae
• •

cyfle i'w gweld yn codi stem yn )'r
Amgueddfa 0 tua 9.30 hyd 10.30,
ae yna bydd i'w gweld ar
Reilffordd Llyn Llanberis, ynghyd
a'i thren 0 wagenni, Dawy Thain 0
nifer 0 chwareli yng Ngwynedd
o Ddinorwig, Croesor, Graig Ddu,
Maenoffcren, ae yn y blaen. Yn
ogystal, bydd trenau teith wyr
Rheilffordd Llyn Llanberis yn
gweithredu fel arfer, gan roi cyfle
ychwanegol i weld y dren fach yng

TREN BACH
V CHWAREL

•
I
I

•

•

Sgwar
Llanrug
Caernarfon 2190

Dewit hael
o fwydydd, IIYliau

• diodydd

.&,

STORFA

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

llanberis 870484
* 8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

Cytuno'n IIwyrl Tybed ai hwn oedd y
ci a ddaeth heibio un 0 erddi
Glanffynnon, Llanrug, ar ei ffordd
adref o'r wledd7 - Gol.

Ar hyd y IIwybr lie bu'r lein
Yn rhedeg 0 Gwmglo.
Rhaid cerdded lIawer milltlr
I gadw Labrador
Yn ystwyth a rhag mynd yn dew
Er bod y gwynt yn or.
Fe gerddodd Twm yn araf
A Phero aeth ymlaen,
Ar hyd y IIwybr ger y llyn
Fel gwnaeth sawl tro o'r blaen.
Fe redodd Pero rownd y tro
Ac yno yr oedd criw
Yn eiste'n brat ar bwys eu car
A'u brid ar farbaciw.
'Roedd ogla sosej hytryd
Yn lledu dros y cwm,
A mynd am rheini wnaeth y ci
Heb wrando dim ar Twm.
Fe Iyncodd Pero'r sosej
Fel pe heb fwyd ers mis,
Heb ddwedyd diolch am y scram
Na chwaith heb ofyn ptis.
A Twm, os ei dl eto,
Gofala, 'neno'r Duw,
Nad ei dl a Phero'n agos
l'r lie mae barbaciw.

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWVDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ff6n: Caernarfon 5394
12

Yn ystod mis Mawrth
ymddangosodd y rhifyn cyntaf 0
'Cadwyn' -taflen newyddion misol a
gyhoeddwyd gan "Gofal
Cymdeithasol Gwynedd"; pwrpas y
daflen fydd iwelthro fel dolen gyswllt
effeithiol i'r 011 fudiadau gwirfoddol
sydd yn ymwneud ~'r maes
gwasanaethau cymdeithasol
personol yng Ngwynedd. Ceir yn y
daflen eitemau 0 newyddion o'r
mudiadau gwirfoddol, ac hetyd
pytiau 0 wybodaeth fydd 0 ddefnydd
i'r rhal hynny sydd yn ymwneud a'r
maes hwn.
Cychwynnwyd Gotal

Cymdeithasol Gwynedd ym mis
lonawr 1983 fel cynllun i geisio
gwella'r cysylltiad rhwng y
mudiadau gwirfoddol a'r cyrff
s t a t u d o l megis yr Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol; yn y
modd hynny gobeithir gwella yn
gyffredlnol y gwasanaeth
cymdeithasol personol a gynigir i
bobl yng Ngwynedd. Cynllun tair
blynedd yw hwn yn cael ei weinyddu
gan Bwyllgor Rheoli sydd yn
cynrychioli'r mudiadau gwirfoddol. Y
Cyngor Gwlad ae Adran
Gwasanaethau Cymdeithasol
Gwynedd; noddir y cynllun yn
ariannol gan y Swyddfa Gymreig.

CADWVN

Deallwyd bod un 0 drigolion Yr Eco
wedi mynd a'i gi am dro, fel yr arferai
wneud bob penwythnos. Ytro yma ni
bu'r daith mor ddigyffro a'r rhai
blaenorol.
Cyfansoddwyd y peniliion hyn i

gofio'r hanes. Ni ddylid derbyn
enwau'r person na'r ci fel rhai dilvs.
Pero a'r Palethorpes
Un diwrnod yn y gwanwyn
Aeth Twm a'r ci am dro,

Y LLYGOD
Yn iard Gilfach Ddu y mae lIygod,
Rhai mawr a rhai bach a rhai hynod,
Mae Delyth yn crynu,
Ond Dafydd sy'n gwenu,
A Thwm yn parablu'n ddiddarfod.
Gofynnwyd I Pete ddod i'r mwstwr,
Mae ef yn arbennig fel lladdwr,
Gosodwyd y trapiau, ac aros am
ddyddiau
Iweld a oedd yno goncwerwr.
Os lIygod sydd 'nawr vn eich poeni,
Wei galwch am Dafydd yn deidi;
Fe ddaw yn lIed-fuan
Iwared y truan
o haint fawr eu maint sy'n difrodi.

Y Prydydd Hen

CORNEL V CERDDI
ANIFEILIAIDD
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Ffon: LLANBERIS 872518 (Dydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)

Codwch y ff6n heddiw am bris
Mae gennym Gynlluniau Pensiwn, Bywydau,

Yswiriant Eiddo, Adeiladau, Cyfrifoldebau, Ceir etc. ar
gyfer pawb

DEI IOL
A THREFNWYR ANGLADDAU

GWAITH CERRIG BEDDAU

J.M. JONES A'I FAB Gwasanaeth newydd i bobl y fro

Robert Jones a'rCwmni

Ymgynghorwyr Yswiriant a Morgais
SlOP ISAF, 7 HEOL-V-DWR,

PENVGROES
Ffon: 880027 (24 awr)

CYDYMDEIMLWN a Mr David Owen,
Bryn Hyfryd. sydd wedl colli
perthynas iddo yn ddiweddar.
PRYDAU AR OLWYNION - Diolch I'r

AR WERTH
SIWT KARATE - plentyn 10-11 oed -
fel newydd. £10 neu'r agosaf
Caernarfon 5484.

LJongyfarchiadau i'r Cyngor Sir. Os
cawn hat sych, ond trafnjdlaeth
yagatn, y mae pob gobaith y cwblheir
dwy droedfedd a hanner .rall o'r Ion
rhwng Uanrug a Phontrug erbyn
diwedd Awst 1983. Pe bUIsa;'r
gwaith a, Ion osgoi Bangor yn mynd
rhagddo ar yr un cyflymdra byddaj'n
barod i'w hagor g8nol y flwyddyn
2017 (tua'r un pryd 8" ysbyty
newydd ym Mangor).

DRAENOG

DIOLCH - Mae Mrs Margaret
Williams, Carrog, yn diolch yn fawr
am y cardiau a phob caredigrwydd a
dderbyniodd tra bu yn yr vsbvtv.
Hefyd dymuna David a Rosemary
ddiolch am y cardiau a'r holl
ddymuniadau da a dderbyniwyd ar
enedigaeth eu merch fach.
CLWB YR HEULWEN - Bu cyfarfod
ddydd Mawrth Ebri II 19.Y gwr gwa dd
oedd y Parch Trefor Lewis, Deimolen.
Cafwyd prynhawn difyr yn ei gwmni.
Rhoddwyd y te gan Mrs K Williams a
Mrs Porter, Llys-y-Gwynt Enillodd
Mrs M. Jones, 5 Llys-y-Gwynt, y raffl
Diolchodd Mrs Nesta Jones i bawb.
Bydd y eyfarfod nesaf ddydd Mawrth
16oFai.

Diolchwyd i Mrs Roberts gan Miss
Phyllis Ellis. Paratowyd paned 0 de
gan Mrs Awena Elias, Mrs Mair
Hughes, Mrs Eileen Jones, Mrs
Gwyneth Roberts a Mrs Sian
Williams a diolchwyd iddynt gan Mrs
Jennie Williams.

Cydymdeimlwyd ~ Mrs Gwladys
M. Jones, Dalar Deg a gollodd ei
chwaer yn ddiweddar,

Cynhelir y Cyfarfod Blynyddol nos
Fawrth Mai 10. Trefnir amser yn
ystod y noson i wrando ar eitemau i'n
diddori gan aelodau Brethyn Cartref.
Cynhelir y cyfarfod yn yr Ysgol
Gynradd.

HAFAN ELAN - Nos lau Ebrill 14
cafwyd noson hwyliog iawn gyda
cwis wedi ei drefnu gan Mrs D. Jones
y Warden Yr oedd wedi cael
cwestiynau rhagorol ac amrywiol
iawn. Mrs Jones hefyd a drefnodd y
lIuniaeth. Diolchwn hefyd i Mr Arthur
Jones am gadw'r cyfrif.

Mae un o'r trigolion wedi bod yn
wael yn ddiweddar sef Mrs G. Orritt,
Rhif 10 - dymunwn wellhad buan
iddi.
CLWB BLODAU'R GRUG - Pnawn
lau, Ebrill14 cafwyd cwis dan ofal Mr
Eifion Roberts, Nant-y-glyn a
mwynhawyd yr ornest yn fawr gan yr
aelodau. Diolchwyd i Mr Roberts gan
Mrs J.G. Jones, Ger-y-ffynnon, Ystad
Tal-v-bont ac eiliwyd gan Mrs M.
Pritchard, 4 Hafan Elan. Rhoddwyd y
te gan Mrs Jones, 22 Hafan Elan, Mrs
C. Owen, 9 Hafan Elan a Mrs N.
Williams, Glanmoelyn. Enillwyd y
raffl gan Mrs Jones, Swn-v-qwynt.
GENI - Llongyfarchiadau i Eirian ac
Elfed Roberts, 24 Glanffynnon ar
enedigaeth merch, a chwaer fach I
Iwan, ar Ebrill 25 yn Ysbyty Dewi
Sant, Bangor.
DIM ETHOLIAD - Nf chynhelir
Etholiad Cyngor Bwrdeistref Arfon
yn Llanrug ddechrau'r mis. Etholwyd
y Cynghorydd presennol, sef
Gwyndaf Jones, yn
ddi-wrthwynebiad.

Gohebydd: Mrs Eirlys Pierce,
Swyn-yr-Awel (C'fon 3776)
GWELLHAD BUAN Ein
dymuniadau gorau am wellhad IIwyr
a buan i Mr Evan Owen, TV Fry.
Y SEINDORF - Bu'r Seindorf yn
brysur yn ddiweddar yn paratoi tuag
at ddwy gystadleuaeth, y gyntaf yn
Preston y mis drwethaf. a'r ail yn
Pontins, Southport ddydd Gwener y
Groglith. Daethant yn bumed allan 0
32 yn Preston. Yn Southport daethant
yn bedwerydd allan 021 a theilyngu i
gystadlu yn y rownd derfynol a
gynhelir ym Mhrestatyn ym mis
Hydref.

Roedd cyfarfod blynyddol y
seindorf ar Ebrill7. Yswyddogion am
1983-84 yw: Cadeirydd. Mr Merfyn LI.
Jones; ls-qaderrvdd- Trysorydd, Mr
Gareth W. Hughes; Ysgrlfennydd, Mr
James Jones; Cyfarwyddwr Cerdd,
Mr Frank Boylin: Arweinydd, Mr
John Tame; Dirprwy Arweinydd, Mr
Glyn Williams.

Cymerwyd rhan mewn cyngerdd
gyda Rosali nd a Myrddin ym
Methesda ar Ebrill 22. Cynhelir y
gystadleuaeth flynyddol i aelodau'r
Seindorf ar Fai 7.
BEDYDD - Bnawn Sui. Ebrill 17 yn
Eglwys Sant Mihangel. bedyddiwyd
Colin a Lynn, efeilliaid bach John
Richard a Nerys Wyn Jones, 2
Gwynfryn, Stryd yr Orsaf.
Gwasanaethwyd gan y Rheithor, y
Parch Aled J. Williams.
CYMDEITHAS CHWIORYDD CAPEL
MAWR - Nos tau, Ebrill 14
cynhaliwyd nason goffi. Daeth
cynulliad da ynghyd a chafwyd
noson fendithiol. Dechreuwyd trwy
ddefosiwn gan Mrs W.O. Roberts,
Manod
Rhoddwyd croeso cynnes i bawb

ae anfonwyd cofion at y rhai oedd yn
wael Diolchwyd i'r rhai a anfonodd
nwyddau ac anan at y gwaith er yn
methu a bod yn bresennol
Rhoddwyd y coff gan Mrs L.
Horman, Venice a Mrs M. Jones,
Ogwen. Diolchwyd iddynt gan Mrs ,-- _
W.O. Roberts.
MERCHED Y WAWR - Nos Fawrth,
Ebrill 12 yn Ysgol Gynradd Llanrug
cyfariu y gang en leol 0 Ferehed y
Wawr dan Iywyddiaeth Mrs Ann
Llwyd Jones.

Daeth cynulliad da ynghyd i
gyfarfod y wraig wadd, Mrs Eigra
Lewis Roberts.
Testun sgwrs y wraig wadd oedd

'Byd Geiriau'. Cafwyd noson
ddiddorol iawn yn gwrando ar Mrs
Eigra Lewis Roberts yn son am ei
phrofiad fel awdures. Bydd yn
sgwennu meddai am na fedr hi ddim
peidio. Yn ddiweddar mwynhawyd
addasiad o'i gwaith - Min Afon ar y
teledu.

PENISARWAUN
Gohebydd' Mrs Mary Oa~es,~ merched o'r pentref sydd yn rhoi o'u
Llys y Gwynt, (Llanberis 872329) hamser i fynd a'r prydau parod 0 dV i
EGLWYS SANTES HELEN - Bu dV. Mae'r rhai sydd yn au derbyn yn
cyfarfod 0 Undeb y Mamau nos Lun gwerthfawrogi'r gwasanaeth yn arw
Ebrill 11ego Y wraig wadd oedd Mrs iawn.
N. Jones, Bryn Hyfryd, a chawsom ei CAPEL BOZRA - Bore Sui y Pasg
ha~e.s yn. Hong Kong yn~hyd a cafwyd gwasanaeth arbennig 0 dda
sleidiau. Diolchodo Mrs A. Pritchard, dan ofal plant yr Ysgol Sui, a daeth
Pen Sarno Rhoddwyd y te gan Mrs cynulleidfa dda iawn yno i wrando
O.C. Roberts, Elidir View, ~Ianrug '. , arnvnt, Peth braf oedd gweld y set

Fore Sui y Pasg daeth nlfer dda j r fawr yn lIawn 0 blant a diolch i'r
cymun Bendigaid. Cymerodd y plant athrawon Ysgol Sui am ~u dysgu mor
eu rhan yno, ac fe fedyddiwyd Eleri dda. Yr organyddes oedd Mrs Ann
Wyn, merch Mr a Mrs Gareth Evans.
W,lhams 0 Lanrug. Roedd yr eglwys • .
wedi ei haddurno a diolch i'r rhai Bydd Cymanfa y Weslelald yn
hynny a ddaeth i helpu ae i'r rhai a Llanfairfechan ym mis Mai a bydd
anfonodd flodau a phlanhigion. plant y capel yn cymryd rhan. Yn yr

hwyr bydd Miss Bronwen Rees
LLO~~YFARC~'"YN Nerys, 10 Hughes, 1 Bryn Hyfryd yn arwam.
Brvntirion a William "!"homas, 0 Bydd Cymanfa yr Annibynwyr yn
Gaernarfon ar eu priodas yng Llanberis ar Ebrill 24.
Nghapel y Glasgoed ddydd Sadwrn
Ebrill16; a hefyd Ffion Parry, Tawelfa YR YS~OL FEITHRIN -. Cynhehr
a Derek Roberts 0 lanrug, hwythau arwerthiant nos Fawrth Mal3 am 630
wedi priodi yn yr Eglwys Babyddol, pm y nNe u add y rEg I wy s
Llanberis. Penisarwaun er budd yr Ysgol

. Feithrin. Paratorr cwpaned 0 de a
LLONGYFARC~WN David a diod oren i'r plant. Dewch i drio'ch
Rosemary a~enediqaeth merch !ach, Iwc gyda'r gemau a'r raffl ac i brynu
S~r~h Louise. M~e Mrs. Eirlvs oddi ar ein byrddau.
Williams, 23 Bryn Tlrion yn N~ln am y Os oes gennych bethau addas i'w
tro eyntaf. Ganwyd mab bach IElfyn a gwerthu, bwydydd, hen Iyfrau, dillad
Mena, sef Aled ~~nne, yn gw~~ud neu rywbeth felly, bydd y mamau yn
Mr a ~rs T.~. Grlfflt~s, 16 Brvntirion barod i'w derbyn yn y neuadd rhwng
yn daid a nam unwaith eto. 10 ac 11 o'r gloch ar foreau Mawrth a
YN YR YSBYTY yn Bryn Seiont mae lau ae yn ddiolchgar hefyd am
Mr L Parry, Cefn y Coed, ac ym unrhyw gyfraniad tuag at y stondin
Mangor mae Mr W.J. Jones, Cae gacennau ar y noson.
Corniog, a Mr Pet.erWi~liams, Llwyn EGL WYS Y SANTES HELEN -Fe
Derw. Anfonwn eln cofion atynt. . . ,

Da elywed fod Mrs Margaret fydd. y . gWeInyddla~ 0 r Cymun
Williams, Carrog; Mrs Alice Thomas, Bendigaid a~ 10.300 r gloch y bore,
10 Tai Arthur; Mrs Gwanwyn Griffith, dydd Sui Mal 8, ac yn yr hwyr am 5
Cefn Ffordd; a Mrs R. Griffiths, o'r gloch bydd Gosber. Y pregethwr
Groeslon Isaf, yn gwella ar 01bod yn gwadd fydd y Parch Ganon Robert
yr ysbyty. David Roberts.
PRIODAS AUR - Dathlodd Mr a Mrs Y SGO L T A N -Y -CO E0
O~en Thomas, 3 Tai Newyddion eu Llongyfarchiadau 1 Barn Canu'r
p r i o d as. au r arE b ~ill 7. Ysgol ar ell llwyddiant yn Eisteddfod
l.lonqvfarchiadeu calonnog iddvnt. S· U dd Mir yr r ym J angor yn

ddiweddar. Daethant yn ail.
PRIODAS - Ebrill 2, Sadwrn y Pasg,
priodwyd Richard a Rhian yng
nghapel Saron, Llanfaglan. Mab
ieuengaf Mrs Eluned Elis Owen a'r
diweddar William Ellis Owen,
Bryn-y-Maen ydi Richard, a Rhian yn
ferch hynaf Mr a Mrs Hugh Jones,
Tryweryn, Llanwnda.

Gweinyddwyd y briodas gan y
Parch Daniel James Hughes,
Llanfaglan, a'r Parch W.O. Roberts,
Llanrug.

Pob bendith a hapusrwydd yw ein
dymuniad iddynt yn eu cartref
Gilwern, Ty'n Llan, Llanwnda

•



Ffon:
Oydd Caernarfon 5670
llanfairfechan 680 329
Gyda'r Nos
llan'beris 872236

YMGYMERIR A CHLIRIO SBWRIEL a BOB
MATH

SBWRIEL ADEILADU, CARTREF A
DIWYDIANNOL

TELERAU RHESYMOL

cynn\vys trafodaethau agored ar
cffcilhiau'r Toriaid ar iechyd,
g\\'aith, yr lailh, addysg ae undebau.
Cynigir amr~,,\'iaeth 0 ffilmiau ar
arfau ni\\'clear, di\veithdra, hanes
g\Veilh\vyr Cymru a gwrthdaro
diwydtannol.

Rhoddir gwobr a Gronfa Gaffa Joe
Atkinson iberson ifanc a gyfrannodd
yn sylv.:eddoli achos hedd\vch a
sosialaeth yng Ngogiedd Cymru.
Gweithgareddau eraill yr Wyl fydd
arddangosfeydd, srondinau
llenyddiaeth, adlonian( ysgafn,
cerddoriaeth a disgo gyda'r nos.
Darperir lluniaeth ysgafD.

Toriaid Allan! Dyna yw neges
s\rml yr Wyl Lafur i'w chynnal ym
Mangor ar ~dydd Sad\vrn, Ebrll130.
Trefnir yr \X'}'1elem gan G) nghorau
Undebau Llafur GogIl:dd Cymru
g)'da help )' G)'mdeithu Sosialaidd
\'m ;\1angor. ESlynnircroesoc~'nncsi
ba\\'b am \\'eld di\\'cdd buan ar
deyrnasiad y 'foriaid.

Prif [hema'r Wyl 'j\\' effcithiau're
Toriaid ar y gwasanacthau
c\'hoedd US , di\veitbdra ae undebau
llafar, Am 1.00 pm gorymdeithir 0
storfa John Edv ...ards ar Ion
Caernarfon, dr\\>'y Fangor, i
Ganolfan Bron Castell. Yno, cynhelir
cyfarfod cyhoeddus am 2.00 pm yn

GWVL LAFUR

Hwyl fawr,
Walter Jones

(pare, Llanrug gynt)
26 ~ant-y-glyn

Cyffordd Llandundo

Hoff bleser hogiau rybela yn y
ffiar injan fyddai mynd bob awr ginio
at Ned y Glo i'r Efail. Ambell waith
mi fyddai eisiau taro hefo'r hen ordd•
fawr, a thro arall caem sgwrs a
barddoniaeth a hanes gan yr hen of.

Cofiaf ef yn dweud am Glan
Rhyddallt yn gyrru i fyny gyda
bachgen o'r en w Michaeliddo wneud
cyn newydd iddo a dyma'r englyn:
Ned y Go a wneid di gyn

Hwnnw'n denau fel sglodyn
Ei fin hollda fain welltyn
Lliw y dorth yn lIaw y dyn.

Wedi cwblhau'r gwaitb dyma Ned
y Gof yn ei ateb fel hyn:
Mi a wnes i chwi'r cyn gorau
A hollta hylltod 0 lechan
A'r hal Fichael a'i feichiau
Bod i hwn dy foddhau di.

Roedd yr awen yn fyw iawn
ganddynt, yr hen gymeriadau hoff.

Cyrnenad difyr iawn arall oedd
Robert Jones Pare, Dinorwig. Bob
amser vn reidio ei feic i'r cbwarel ac-adref, un 0 Sir F6n yn enedigol ac
wrth ddod adref o'r chwarel,
byddai'r ch\varel\vyr yn arfer
eerdded ar yr ochr chwith, a gadael
lIe i hongian beics ci pasio ar y ddc.

Clwyem Robat Jones yn dod 0
bell, achos nl fyddai'n stopio canu ei
gloch, ac ambell un yn gweiddi
.\10CHYN, ohcrwydd dyna fyddai
pobl ,\1.on yn cael eu galw, a'r hen
Rabat Jones yn g\\>'eiddi yn 01 yn ei
lais basaidd: "Os mag\vch chi ful,
mul fydd 0."

la, hen gymeriadau'r ch""arel, ys
gwn i sawl plentyn sydd heddiw'n
cofio am Swper Chwarel, a nos
Wener Cyfrif l\ia\Vr?

Gair bach i ddweud gymaint yr
wyf yn mwynhau'r Eco bob mis, yn
enwedig rhai o'r cerddi, un ddifyr
iawn gan Emrys Owen yr wythnos
han, yn gwneud imi gofio am lawer 0
hen gymeriadau yn gweithio yn
Chwarel Dinorwig.

Mae llawer yn cofio, mae 'n debyg,
hen gymeriad 0 Fethel o'r enw
Thomas John Michael, a oedd ar
ddiwedd ei yrfa yn glanhau y 'Caban
Mills' yn 'Ffiar Injan'. Cofiaf ef yn
dda yn dweud ei hanes yn Rhyfel
]914-18 yn gwersylla tu allan i
Walton ger Lerpwl.
Cawaant eu symud yn ddisymwth i

Gretna Green, lie anial iawn medda
'rhen Dom, a rhaid oedd i "Taff'
wneud penillion ar yr achlysur, o'i
fath newid 0 dref fawr Lerpwl i
anialdir yr Alban, a dyma'r penillion
enillwyd iddo beintiau lawer medda
fo.
I haven't seen a single smile
Since I left Walton for Carlisle
Today I'm far in Gretna Green.
The Ioruest place we've ever seen.
The Scottish mist surrounds me thick
I can't go out without a stick
And even not a single light
To lead us back to camp at night
The Scottish lassies call me Taft
Ten thousand girls can't make me
laugh
When I get back to dear old Wales
I'll tell my friends some funny tales
In Walton jail I'd sooner be
Than serving in the ROC.

'(Beth ocdd yr RDC 'rhen Dom,"
meddwn wrtho. "Royal Defence
Corp," medda ynte, "a rhyngo ti a fi
maent ,",,'cdigofyn i mi gadw llygaid
ar y Rhyfel yma hefyd," sef 39-45
wrth gwrs.

la, Tomos John !\1ichael,
cymeriad ar ben ei hun ac os rwyf yn
cofio yn iawn, yn dad iNell Hughes
(penrhosddu) chy,rcdl fy nain,

COFIO HEN GYMERIADAU
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Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

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

Ff6n: LLANBERIS 870232

Angau du, ing yw dy wedd, -
ergydiaist

Wraig Edwards yn farwedd;
Dwy eneth o'i dy annedd,
Tori o'r byd tair i'r bedd.

John Thom8s, Pentr,efoelas
Gait) y ceiliog gloi heddi\l,!

Y Ceiliog
Y ceiliog sydd dda, 'rwy'n coelio -

y bore
I beri i ti ddeffro:

Ni wna'r cloc ond fy mocio,
A tharo pan fynno fo.

Absalom Roberts
oddeutu 1820

coed, a llysiau a thrychfilod, a Uyngyr
daear. Gwnaed trwyn y mocbyn yn
bwrpasol at y gwaith 0 dyrchio'r ddaear,
ac er iddo gael pigion 0 India Corn a
llaeth, i dyrchio'r ddaear y try o'i gwt;
felly rhaid ei begio."

Percy Bysshe Sbelley
Meddai fy nhad yn ei golofn Ebrill 24,

1944:
"Y mae gan bob I Sir Gaernarfon

rywbeth r'w ddweud am y bardd Seisnig
hwnn w sef Percy Bysshe Shelley,
oherwydd bu 'n byw am gyfnod mewn lY
heb fod yrnhcll 0 Borthmadog, sef
Tanrallt. Bu'n byw hefyd \0 Iwerddon,
ond yn y diwedd aeth i'r Eidal ifvw mewn
tY yn y wlad, mewn lle o'r enw Lena. Ei
gyfeillion yno oedd Trelawny, Byron
Leigh Hunt a Capten \X'illiams.
Anffyddiwr ydoedd Shelley, cybocddus
hefyd: ond yr ocdd yn wr 0 athryhth fawr
ac yn awdur nofelau a barddoniaeth.

Aeth Shelley a Capren Williams am
daith for gyda chwch, ond cododd vn
storm fawr mcddir, dymch \\'el\l,vd y
cwch )'n rhy\\'le rh~"Ilg Teghorn a Bac
Spezia. Ond ambeu\\'yd gan rai ma.i
gwaith Undron ocdd dymehY,el y c\\ch er
m\\'yn c.ael vsbeilio Shejley 0'1 arian
poced. Gol(.h\\·yd ) I..yrff i'c Ian gan
donnau'r mor. a chladd ,\-\'d h \\'V yn• ••
frvsil.)g ....0 y ty\vod i arb~ tr\\ bl gyda'r
a\\'durdodau, oher\l,vdd cyfrailh y
'quarantine' oedd yn yr Eidal at Y pryd.

Y n dui \\'eddarach Ilosgwyd corff
Shelley ar Ian y mor. Casglwyd y Il\vch
dynol a'j roddi mewn blwcb a'j gludo i
f\\'rdd y 1100g 'Bolivar'.

Y mae'r hanes am losgi eorff Shell ey yo
y Gentleman's j\1agazine am Medi 1822.
Digwyddodd Y lrychineb Gorffennaf 8.
Trelawny adroddodd 'ir hanes. G\\naelh
fy nhad rwydd gyfieithiad ohono o'r
'Sunday Express'. hiae'r cyfieilhiad}"Il yr
Herald EbriU 24, 1944.

1800
Yn Nant Peris, cladd\vyd gwraig a'j

d\\'y ferch yr un diwrnod, oddeutu'r
flwyddyn 1800. Dyma'r englyn sydd ar y
garreg fedd:

Pegio Mochyn
Byddai rnochyn neu ddau yn cael

eu magu yn Llys Awen mewn cwt yn
yr ardd bob amser pan oeddwn i yn
blenryn. Byddai'r mochyn yo cael
sylw a moethau gan bawb. Byddem
yn rhoi cnw ar y rnochyn, yn siarad
hefo fo, ac yn prynu melysion iddo.
Diwrnod tr ist oedd diwrnod
gwerthu 'r rnochyn a chael grot
(pedair ceiniog) y pwys amdano.
Ond yr helynt fwyaf fyddai

diwrnod pegio'r mochyn. Gallaf
gofio'r oruchwyliaeth arswydus yma
yn iawn. Fel hyn y disgrifiodd fy
nhad y gorchwyl yn ei golofn
'Detholion o'r Dyddiau Gynt' yn Yr
Herald, Mai Iaf 1944. Am begio'r
mach yn y Clegir y sonia fy nhad.

"Gorchwyl pur gynhyrfus a thrystfawr
fvddai pcgio'r moch erstalm, eyn i'r
modrwyau ddyfod i arferiad cyffredinol,
fel y maent yn awr. Byddem yo mynd at y
gof j roi ordor am hanner dwsin 0 bcgiau.
G"nai ambell of cclfydd yr hanner dwsin
mor uebyg i'w gilydd fcl oa welech
wahaniaeth rh \vng )' naiU a'r llall: y c\\'bi
\\ I!di eullunio gyua dim ond morth\vyl, ac
yehvdig gcmdid ym Inhob un. Ni thala!
neb ibegio'r moch gan fy nhad yn y Clegir
and tvan William, Ty Capel, sef hen "'as
fferm Bvddai'r moch fel rheol yn dri mis
neu ragor. Dallal fy nbad y mochyn
rhwng ci gocsau, gan afael yn ei drwyn a'j
la\\' I.h\viLh, ac yn ci glusr a'j law dde.
Yna, byduai Evan William hefo'r
mvoia\vyd yn (yUu dau dwll yn nhrwyn y
olocbyn ae yn s[\vffio'r peg cyntaf, a
ch\'rlio ei flaen gyda hen agoriad mawr a
luni\\'yd i'r pwrpas gan y gof duo Yna
sl\\rfflo yr ail beg a'i gyrlio i fyny. Yna
edrych a fyddai'r ddau beg yn ddigon lIac
ibeidio peri poen Yoa gol1\\lng y mochyn
truan sgrech lyd, gwichlyd, a dyna
da\vel\\'ch ma\'o'r am funud, cyn myned
u'vv ~r un orueh\\'Yliaeth gvda'r machyn
araB. Byddai Evan William yn erynu
ychydlg, a byddai pawb yn yr udal yn
glvybod pan y bvddem yn pcgio'r mach,
ohcrwydd y byddcn t vn sgrechlan mor
ofnadwy lra byddai'r orueh \vyliaeth
bl!glo yn parhau. Weithiau coll31 un o'r
moch el heg.tau, a byddai 'n rhaid ei ail
begio Erbyn byn byddai'r mochvn vn
my tawr i'\v ddal rh\vog coesau a rhoddld
rhili yn ei enau i'\\,'ddal. Byddai p\\ t 0
bren yn l)o\vnd \"rth y rbaff i'w Lhroi i
wasgu ar dr\\'yn y mochyn a'r env.: at y
pren a'r rhaff oedd "t~[S".

1) y n a s g r c chi a d a u a n a ear 0 I !
C.rculondeb meddecb. Ooibai'r pegiau
buasai'r moch yo codi popeth, -y caeau
a 'u cyuau a phopech. Pan ocdd y much vn
b~""'n \\J'llt gynt, cyn i ddyn eu dofi al ci
\\'asanaern, byddcnl yn ryUu a rhyehu'r
ddaear yn ddychrynlJyd i chwilio am eu
hymhorm, sef cnau daear, a g\\'Teiddiau

Gan Mary Lloyd Walliams, B.E.M.
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Mae'r rhan fwyaf o'r ardalwyr wedi
bod rhyw dro neu'j gilydd i fewn i
Eglwys Bresbyteraidd Capel Coch
mewn gwasanaeth crefyddol neu i
gyngerdd. Rhaid cyfaddef fod
harddwch yr adellad a'r Iliw cynnes
sydd yn cael ei lewyrchu drwy'r
ffenestri lliwgar yn gadael argraff ar
bob unigolyn. Ond, ys gwn i a ydych
wedi codi eich golwg i'r nenfwd7
Dyma i chi wledd i'r lIygaid ydyw'r
patrymau cywrain a chrefftus sydd
wedi eu pelntio a phaent aur. Bob tro
yr af i Gapel Cooh byddaf yn cofio
hanesyn bach difyr iawn a fyddai fy
ewythr yn ei adrodd i mi, a rhywbeth
yn debyg i hyn fyddai'r hanesyn.
Yn Lorne Housel Stryd Fawr bvddal

John Roberts, Peintar yn byw. Siop
yn gwerthu papur papuro oedd Lorne
House, ac yn y sel ar roedd gweithdy a
siop baent John Roberts. Un bore
gwelodd gwraig John Roberts rhyw
drempyn yn syllu 0 gwmpas y
gweithdy. Aeth i'r drws a gofynnodd
i'r trempyn a allai ei helpu ac atebodd
y trempyn - "chwilio am waith yr
ydwyf - pelntiwr ydwyf wrth fy
ngalwedigaeth, ae yn gweld yn
amlwg fod peintiwr yn byw yma -
hwyrach y byddai angen gweithiwr
arall ganddo". Edrychodd Mrs
Roberts yn graff arno a gwelodd er ei

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ fod yn garpjog a gwelw yr olwg
roedd yn dra boneddigaidd. "Dowch
I'r gegln-gwnaf gwpaned 0 de i chi
byddfy mhriod yma am gwpaned tua
naw o'r gloch a chewch sgwrs gydag
ef". Roedd John Roberts wedl
derbyn cytundeb gan swyddogion
Capel Coch i beintio'r adeiladau i gyd
- tu allan ac oddi mewn, a hwyrach y
gallai wneud a gweithiwr
vchwaneqol.

Wedi i John Roberts sgwrsio a'r
trempyn a'i hcti am wahanol ddulliau
o beintio sylweddolodd fod y gwr
yma yn beintiwr proffesiynol a
gwnaeth gytundeb yn y fan a'r lie. Yr
unig broblem ynglyn a pheintio'r
capel ydoedd y nenfwd. Ni wyddai
John Roberts ddim am waith mor
gelfydd a hyn, ae wedi dangos y
cyfan i'r trempyn gofynnodd iddo a
fedra. ef ymgymryd a'r cyfan 0 waith
addurno'r nenfwd. "Gadewch y

snwcer maint-llawn, neuadd
gyngerdd a thri bar.

Mae aelodaeth gysylltiedig ar gael i
Gymry sy'n byw tu allan i siroedd
Morgannwg a Gwent, sef £2 y
flwyddyn. Ae os Oes unigolyn, neu
bar priod eisiau gwairh, yna mae'r
pwyllgor yn chwilio am soward i
reoli'r Cl\vb, ceisiadau at yr
Ysgrifennydd, 135 Keppoch St., Y
Rhath, Caerdydd (Ffon 497414).
Pwy bynnag o'r fro hon fydd yn
llwyddiannus, peidied iddo ag
anghofio gwneud trefniadau i
dderbyn Eco'r Wyddfa trwy'r post!

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

CLWB CYMRAEG CAERDYDD
.\be amr~"\" ohonoch yn y fro hon y.n
cael achos nawr aC)'"Jl y man iymweld
a Chaerdydd. Y lro nesa y byddwch
yn y brifddinas beth am droi imewn
i'r Clwb newydd?

Clwb gydag aelodaeth uniaith
Gymraeg ydi 0 ae fe'i agorir yn
swyddogol ddiwedd mis Mai.

Lleolir yr adeilad yn agos at y
Castell yng nghanol Caerdydd yn
Heol y Fuwch Gach (Womanby St.)
- 0 fewn caollath i'r Sladiwm
Cenedlaethol. ,l\1ae tri llawr iddo
gydag organ drydan, offer
chwaraeon gan gynnwys dau fwrdd

M.B.H.

cyfan imi Syr - fydd gennych ddim i
bryderu drosto" meddai'r trempyn.

Felly y bu - gwnaeth Mrs Roberts
ystafell gysgu i'r trempyn yng
nghornel y gweithdy, oblegid
gwrthodai fynd i gysgu i'r tV, dim ond
i'w brydau bwyd. Aeth misoedd
heibio - cwblhawyd y gwaith yn
Ilwyddiannus lawn fel ygwelwch hyd
heddiw. ac roedd y trempyn yn
hwvlio i symud vmlaen, er i John
Roberts geisio ei berswadio i aros. Na
nl ysgwiglai yr un fer - roedd yn
benderfynol a phendant ei fod am
fynd ymlaen dros Fwlch Llanberis.

Cyn gadael dyna'r trempyn yn
cyflwyno darlun olew hardd iawn i
wraig John Roberts am ei
charedigrwydd iddo. Ni fyddai'r
creadur byth yn symud allan o'r
gweithdy ar 01 diwrnod 0 waith - dim
ond yn difyrru ei hun drwy beintio.
Gwelais y Ilun olew yma lawer
gwaith. Roedd 0 faint reit fawr (tua
lIathen a hanner 0 hyd a thua tri
chwarter lIath 0 led). Wedi marw
John Roberts a'j briod cyflwynodd ei
ferch Jennie y darlun olew i'r Cyngor
Plwyf, ac yn ystafell y Cyngor Plwyf y
syllais arno lawer gwaith. Fel y
cofiwch - yn y lIyfrgell, uwchben
Slop Griffith Jones, y Teiliwr yr oedd
y lIyfrgell ac ystafell y Cyngor Plwyf.
Iy Bisto' sydd yno heddiw. Pan
symudwyd y Llyfrgell, gwnaed i
ffwr dd £1'1" ystafell gynghori, a
symudwyd y lIun olew hefyd.

Sut lu oedd 0 gofynnwch? Mae'n
amlwg fod y peintiwr wedi sefyll wrth
geg y llyn - yn 'Ynys Felan' ac wedi
tynnu Ilun 0 Lyn Padarn a'r haul yn
mynd i lawr. Ar ochr chwith i'r lIun
roedd y tren yn rhedeg allan o'rtwnel
ger Pen-llyn, ae wrth ei bod hi yn
noswylio roedd y qoleuadau bach 0
bob rhan o'r tren vn adlewyrchu yn
nwr y llyn. Welais i yr un tebY9 iddo
erioed. Ys gwn i lIe'r aeth y Uun pan
orffennodd y Cyngor Plwyf
ddefnyddio'r ystafell?

Ni chlywyd dim 0 hanes yr hen
drempyn chwaith wedi iddo gerdded
dros Fwlch Llanbens, ond erys ei
waith cywrain hyd y dydd hwn.

SlOP AMAN Stryd Fawr
DEINIOLEN Ff6n: Llanberjs'871.12~O

Y TRAMP - a CHAPEL COCH

COFADEILWAITH 0 BOB MATH
MEWN LLECHI A GWENITHFAEN

GAN GREFFTWVR LLEOL

...
FFON CAERNARFON 2898

Monumental Works
LLANRUG

£5 - Di-enw, LJanberis.
£3 - Mrs Moss Williams,
Gallt-y-foel, Deiniolen; Mrs Kate
Griffith, Arwelfa, Dinor,vig; Mr a
Mrs Bernard Evans, Srryd Ne\vton,
Llanberis.
£2 - Mrs Nan Owen, 8 Rhes Efrog,
Llanberis; Di -enw Deiniolen.
£1 - Di -enw, Deiniolen; Di -enw
Cwm-y-glo; Di-enw Bethd.

RHODDJON

Mawrth 11 - 1. Oafydd Ellis 2. Mrs
'Mowll 3. Meurig Jones
Mawrth 18 - 1. Ken Jones 2. Sheila
Williams 3. Oelyth Cae'r Bythod
Mawrth 23 - 1. Wilburt WilUams 2.
Alwyn Roberts 3. Derek Davies
Mawrth 30 - 1. Islwyn Jones 2. Carol
Houston 3. Megan Jones
LLONGYFARCHIADAU - I Carl a
Gwawr Wager, Maneei nion ar
enedigaeth eu plentyn cyntaf, mab
Gareth Antony - Wyr i Bert ac Anne
Parry, Ltys Orwig, Stryd Newton a Mr
a Mrs Coli n Wager, Llyrhyrdy,
Brynrefail, 20 Ebrill-yr un diwrnod a
phen-blwydd ei daid Llanberis. Mae
Carl a Gwawr wedi ymganrefu yn
Ashton-under-Lyme ers talr blynedd.
Bydd y bedydd yn Eglwys Nant Peris
yn y dyfodol agos.

D.G. Ellis, Gweledfa (Ltsnberis
871223).
CLWB Y MAMAU - Yng nghyfarfod y
mis yn Nhy Glas, cafwyd noson
ddiddorol ac addysgiadol yng
nghwmni Mr Collwyn Williams 0
Fethel. Mae Mr Williams yn un 0 brif
swyddogion Gwasanaeth Tan
Gwynedd ac fe dynnodd sylw yr
aelodau at beryglon yn y cartref a
moddion diogelu. Rhoddwyd y te
gan Jinnie Roberts a Mair Williams,
rhoddwyd anrheg y mis gan Jackie
Jones ae fe'i henillwyd gan Mrs Maie
Griffiths.
SEFYDLIAO Y MERCHEO - Daeth
canghennau Brynrefail, Bethel a
Brynrefail at ei gilydd yh Y Waen, a bu
y fenter mor IIwyddiannus fel y
gobeithir ymuno eto yn y dyfodol. Yn
yr ornest a drefnwyd, bu aelodau 0
Frynrefail yn Ilwyddiannus yn eu
eyfraniadau i'r ddau dim. Dymuna
Sefydliad Brynrefail ddiolch <1m y
croeso a'r wledd a drefnwyd. Ceir
adroddiad 0 gyfarfod Ebrill 21 yn y
rhifyn nesaf.
80 OED - Llongyfarchiadau i Mrs
Margaret Closs-Parry, Bryniol. ar ei
phen-blwydd yn 80 oed ar Ebrill 23.
CLWB PEDWARUGAIN - Enillwyr
mis Mawrth:
Mawrth 4 - 1. Vera Price 2. Norma
Green 3. Eirlys Williams.

Yn amJ byddaf yn paratoi cawl
cartref ide, a'i fwyta efo brechdanau
cig neu gaws. Mae'nfaethlon a blasus
ac old oes eisiau dim ond teisen i
orffen y pryd.

Caw} Lentils a Thomato
4 owns 0 lentils
1moronen
1 wynwynsyn bach (nionyn)
1 sleisen 0 gig moch
1 run mawr 0 dornatos
1 peint 0 ddwr
hanner peint 0 lefrith
pupur a halen

Torrwch y cig moch yn ddarnau a'i
ffrio'n gyflyrn mewn sosban.
Torrwch y foronen a'r nionyn yn fan
a'u hychwanegu ato. Ffriwch y cyfan
nes bod y wynwns yn feddal.

Yehwanegweh y dwr, y llaeth, y
lentils a'r tomato a chodi'r cawl i'r
berw. Troweh y gwres .i'r isel a'i
adael nes fydd wedi digoni tua awr a
harmer.

Rhowch y eyfan drwy hylifwr ae
yehwanegu'r pupur a'r halen wrth
eich bodd.

Torth Gnau
6 owns blawd codi
4 owns siwgr
2 owns sultanas
2 owns enau ffrengig (wcdi eu maIu)
1 \Vy
ychydig 0 lefrith

Rhoweh y defnyddiau sych mewn
powlen ac yna ychwanegwch yr wy
a'r llefrith. Cymysgwch yn dda a
rhowch y cymysgedd mewn tun wedi
ei iro'n dda a'i waelod a'i ochrau w..edi
eu gorchuddio a phapur rnenyn.

Craswch me vvn popty cymedrol
am awr. Nwy 4.

A rhywbeth neis, neis i de

o BANTRI BETH

-



DEINIOLEN
Fton:

LLAN8ERIS 870545
Gwasanaeth 'run diwrnod
os ffoniwch cvn 10 o'r

gloch y bore

•

IDRWSIO'R
TELEDU
NEU'R
RADIO
FFONIWCH ...

Dillad ysgol ar gyfer
Ysgol Brynrefail 1983

ar werth yma 0 Fehefin ymlaen.

Esgidiau a dillad plant 0 bob math.

Roedd wyth o'i blaen yn y rasl
Dechreuodd Graeme

ymddiddori mewn rhedeg i
gad w' n hei ni tua phedair
blynedd yn 01. Erbyn hyn mae'r
'clefyd' wcdi cael gafael arne, - a
theimla'n euog os nad yw wedi
gal1u bod allan yn rhedeg. Mae'n
rhedeg tua 50 milltir yr wythnos.

Fe'i noddwyd ar gyfer y ras
gan gwrnni 'National Holidays' a
bydd yr arian yn cael ei gyflwyno
i Ysgol Pendyffryn, sef ysgol i
blant awtistig yn Ninbyeh. l\lae
un 0 blant Gracme a Helen
yn ddisgybl yno.

CHESTER HOUSE

DEINIOLEN
FFON: 870386

Mrs Nancy Rowlands, 12 Pentre
Helen. Cynhelir noson Goffi yn y
Clinic nos Wener Mai 13.
Byddwn yn falch 0 unrhyw rodd at

y noson hon mewn nwyddau nau
arian. Diolch.
DYMUNA Mr Hugh Jones, 6 Tai'r
Faenol ddiolch yn ddiffuant i
Feddygon a gweinyddesau Ward
Lawfeddygol Ysbyty Mon ae Arfon,
Bangor ac i staff Ysbyty Eryri,
Caernarfon am eu hymroddiad a'u
caredigrwydd mawr, hefyd i'w
berthnasau am bob cymorth a
charedigrwydd tra yn yr Ysbytai ac ar
61 dychwelyd adref, diolch hefyd am
bob ymweliad, a holiadau, rhoddion
a chardiau. Diolch yn fawr iawn i
bawb.
MERCHED Y WAWR - Cynhaliwyd
cyfarfod o'r uchod yn y Ganolfan nos
lun Ebrill 18, y lIywydd oedd Mrs
Miriam Lewis. Cafwyd noson ddifyr
gan Mrs J. Eirlys Williams. Bu'n
slarad am y siopau oedd oedd hi yn
eu cofio pan yn blentyh. Diolehwyd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
iddi gan y Llywydd. Cydymdeimlwyd Dyn y Marathona Mrs M. Jones, 7 Hafod Oleu a Mrs
Falmai Williams, 2 Tal'r Faenol ar
golli mab a brawd, hefyd gweddill y
teulu yn eu profedigaeth sydyn a
gawsant yn ddiweddar, 8ydd Mrs
Miriam Lewis a Mrs Jane Eirlys
Williams yn mynd i gynrychioli'r
gangen mewn cyngor a gynhelir yn
Aberystwyth dydd Sadwrn, Mai 7fed.
Rhoddwyd y te gan Mrs Jane jones 3
Stryd Newydd a Mrs Mary Morris, 91
Pentre Helen. Cynhelir y cyfarfod
nesaf nos LUn Mai 16 yn y Ganolfan.
Y wraig wadd fydd Miss Jane Jones,
Swyddog lechyd.
lLONGYFARCHIADAU I Ellen
Williams, 3 Victoria Terrace, merch
fach Mr a Mrs Neville Williams ar
basio ei Gradd Gyntaf ar ganu'r.plano.
PLAID CYMRU - Cyfarfu pwyllgor y
gangen yn Bro Dawel nos Fawrth, 12
Ebrill. Dewiswyd Mrs Hannah
Roberts a Mrs Gina Keller i
gynrychioli'r gangen pan fyddai'r
Blaid yn canfasio yng Nghaergybi y
dydd Sadwrn dilynol.

Gwnaed trefniadau ar gyfer y
noson yng nghwmnl Miss Phyllis
Ellis, yn y ganolfan, nos Wener, 29
Ebrill, am 7 o'r gloch. Bydd croeso
cynnes I bawb

Enillwyr Clwb Cant mrs Ebril! oedd:
f10 - Rhlf 9 - Mr Eiflon Hughes, Tai'r
Faenol
(8 50 - Rhif 24 - Mr Idwal Jones, Ty
Capel t.ibanus. Clwt-y-Bont.

Nos Wener. Mai 20 cynhelir noson
amrywiol yng nghwmni Dafydd Iwan
yn y Ganolfan. Erfynnir ar i'r aelodau
gefnogl'r gweithgareddau sy'n cael
eu trefnu ar eu cyfer.

Ymhlith y 18,000 0 redwyr ym
Marathon Llundain ddydd SuI,
Ebrill 17 roedd Graeme
Sutherland, Pen y bont,
Deiniolen. Roedd awyrgylch
carnifal yn Llundain y bore
hwnnw, meddai Graeme, ac
roedd b r w d fr y d e d d a
chefnogaeth y dorf yn gymorth
i'r rhedwyr ar hyd y ewrs 0 dros
26 milltir.

Gorffennodd y ras mewn 3 awr
40 munud, sef oddeutu ei amser
arferol am y farathon (mae wedi
eystadlu mewn tair arall yn
ddiweddar), Er bod pob rhedwr
eystadleuol a'i lygaid ar }' cloc,
nid oedd amser 0 bwys gan
Graeme; y weithred 0 fod yn rhan
o'r fath aehlysur oedd y peth
pwysig iddo. Roedd n uehel
iawn ei glod 1 drefnyddiaeth ~.
ras.

.\lae'n ofvnnol ar ibob un sv'n- .
bw riadu e~stadlu vrn Marathon
Llundain anfon ci [furflen gais ar
ddyddiad penodol ae ar amser
penodol (rhwng 7 a 9 }7 bore), tua
ehwe mis y m l a e n llaw.
Dywedodd Graeme i'w wraig
Helen fynd am 3 yn y bore igiwio
tu allan i Swyddfa'r Post ym
Mangor er rnwyn sicrhau bod ei
gais yn cael ei bostio'n fuan.

Yo eistedd (chwith i'r dde) :- Elizabeth Jones, Carmen Jones, Nancy Marian
Jones. Yo Sefyl! :- Beti Williams, Elrwen Morris, Jona Thomson, Sheila
Thomas, SefyU yn y cefn .- Eirwen Jones.
BABI NEWYDD-Dymuna Mra Mrs dderbyniasant ar achlysur
Arnold Morris, Llechwedd, genedigaeth eu mab byehan, Elfed
Deiniolen, ddiolch 0 galon i bawb am Morgan. a aned ar y 7fed 0 Fawrth.
yr hall gardiau ae anrhegion a

A

CAN ACTOL, YSGOL GWAUN GYFNI, 1936

Gohebydd: Mrs Nancy Rowlands,
12 Pentre Helen ILlanberis 870267)

DIOLCHIADAU - Dymuna Yvonne,
Pam a Gloria ddiolch ar ran y Guides i
ferched tim darts y Bull, am eu rhodd
iddynt.
Dymunant hefyd bob IIwyddiant ar y
gwaith da 0 godi arian i amryw
fudiadau yn yr ardal y maent yn ei
wneud. Hwyl fawr i chwi ferched a
phob IIwyddiant eto yn y dyfodol.
Dymuna Mr Moss Wil'liams, Wylfa,
Peninelein, Gallt-y-Foel, ddiolch yn
fawr lawn i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl gardiau a'r
rhoddion a galwadau ffon tra bu'n yr
Ysbyty yn Llundain yn derbyn
Ilawdriniaeth. Diolch yn tawr iawn i
bawb am eu caredigrwydd.
Dymuna teulu y ddiweddar Mrs
Annie Lloyd jones 5 Cynfi Terrace
ddiolch i'r teulu, ffrindiau a
chymdogion am yr holl
garedlgrwydd a ddangoswyd iddynt
yn eu profedigaeth 0 golll mam
annwyl Diolch hefyd am y rhoddio a
dderbyniasant - £116. Mae'r rhodd
hon wedi ei throsglwyddo i Patient
Amenity Fund, Bryn Seiont Hospital.
Caernarfon.
NOSON GOFFI - Cynhelir Noson
Gofti yn y Clinic nos Wener Mai 13.Yr
elw at Glwb Elidir.
SEFYDLIAD Y MERCHED -
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Ebrill 11. Y gwr gwadd
oedd Mr John Roberts, Groeslon.
Cawsom noson ddifyr iawn ganddo
yn dweud hanes am Eisteddfodau.
Croesawyd Mr Roberts gan y lIywydd
, Mrs Rita Jones Beews, a diolchwyd
iddo gan Mrs J. Eirlys Williams.
Darllenodd y lIywydd y lIythyr misol.
Cydymdeimlwyd hefyd ag aelodau a
fu mewn profedigaethau yn
ddiweddar. Rhoddwyd y te gan Mrs
Rita Jones, Mrs Marian Williams a
Mrs Maureen Evans. Enillwyd y raftl
gan Miss Nancy Roberts. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Fai 9fed pryd y bydd
V C.O. yn siarad am yr A.G.M. yn
Llundain, cafwyd ymddiheuriad gan
amryw o'r aelodau oedd yn methu a
bod yn bresennol. Bydd
cystadleuaeth hefyd am y Cwpan a
Soser mwyaf deniadol yn y eyfarfod
nesaf.
CLWB ELIDIR - Cyfarfu'r uchod ar
Fawrth 22 yn y Clime Llywyddwyd
gan Mrs C. Marren. Anfonwyd cotton
at amryw o'r aelodau sydd yn cwyno.
Rhoddwyd y te gan y Llywydd a
thalwyd diolch iddi gan Mrs Megan
Morris. Enillwyd y raffl gan MIss
Kathleen Jones, rhoddedig gan Mrs
Nancy Rowlands, 12 Pentre Helen.
Cynhaliwyd cyfarfod Ebrill 12 yn y
Clinic dan Iywyddiaeth Mrs C.
Marren, y Llywydd. Cydymdeimlwyd
a theulu'r ddiweddar Mrs Jane
Griffith, 10 Tai'r Faenol, yn eu
profedigaeth. Daeth nifer dda o'r
aelodau ynghyd. rhai wedi bod yn
absennol ers peth amser. Treuliwyd
prynhawn hynod 0 ddifyr yng
nghwmni Miss E.W. Jones, Ty'n y
Fawnog, Dinorwig pan ddarllenodd
bapur 0 waith ei mam oedd wedi
cystadlu yn Eisteddfod Gwaun Gynfi
yn ddiweddar. Rhoddodd enwau
siopau Deiniolen pan oedd hi yn
hogan bach - mae Mrs Jones yn awr
wedi eyrraedd yr oedran teg 0 85
Roedd yr hanes yn hynod a
ddiddorol. Diolchwyd i Miss E.W.
Jones gan Mrs Marren a Mrs E.
Williams, 2 Bwthyn Dymunwyd
pen-blwydd hapus i amryw oedd yn
cae I eu pen-blwydd a rhai yn
ddiweddar. Rhoddwyd y te gan y rhai
canlynol: Mrs Maggie Roberts, Mrs
Katie Griffith, Mrs Elsie Davies a Mrs
Mary Thomas. Enillwyd y raffl gan
Mrs Blodwen Parry, rhoddedig gan
16
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Perchnogion. Mr a Mrs AW Hughes

Ffon
870391LLANBERIS

Y FFER

••

n

Wrth droed yr Wyddfa .

Beic i fachgen 7·10 oed; mewn
cyflwr da, £25.
Cwcer drydan GEC, maint
cyffredin , yn gwei thio' n iawn.
Angen ei Ue. Ffon, Caernarfon
4839.

AR WERTH

Cefn, chwith i'r dde: Steven Riley,
Martin Roberts, Paul Grant Blaen,
chwtth i'r dde Rhian Lewis, Melanie
Sellars, Jenny Williams.

ENILLWYR TRAWS
GWLAD

(Llanrug) 15 m, 46 eil. 2. Mathew
Ward (Llanrug) 3. Russell Williams
(Bethel)
Bechgyn Hyn: 1. Steven Riley
(Dmorwlq) 26 rn., 15 eil. 2. Tim Lloyd
(Pen y Pass) 3. Steven Owen (Cwm y
Glo)
Genethod dan 13: 1. Jenny Williams
(Deiniolen) 21 rn.. 48 eil. 2. Lynne
Parry (Llanberis) 3. Mandy Roberts
(Llanberis)
Genethod dan 15: 1. Rhian Lewis
(Deiniolen) 17m., 37 eil. (Record) 2.
Anna Wood (Ceunant) 3. Andrea
Robertsd (Llanberis)
Genethod Hyn: 1. Melanie Sellars
(Llanberis) 19 rn. 4 ell. 2. Susan
Jones (Llanrug) 3. Linda Jones
(Hendre) gynt 0 Ceunant.
Cyfanswm Pwyntiau: Gwyrfai 126;
Elidir 107; Eryri 83; Eilian 79.
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_.
Dylan Edwin Jones, Rheon Larsen ec
Alwyn Williams.

,
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Croeso Bethan! Diolch Carys!
O'r mis hwn ymlaen Bethan

Hughes 0 Lanberis fydd yn gyfrifol
am y newyddion 0 Ysgol Brynrefail
yn yr 'Eeo'. Mae Bethan yn y
chweehed dosbarth (blwyddyn 1af)
yn astudio Ffrangeg, Saesneg a
Chymraeg. Croeso i'r Eeo Bethan a
gobeithiwn y byddi'n mwynhau'r
gwaith.

Golyga hyn, wrth gwrs, fod Carys
Jones yn gorffen ei gwaith gyda'r
Eeo. Pob Iwe iti gyda'r arholiadau
lefel A Carys ae yn dy yrfa tel nyrs yn
Lerpwl ymhellaeh ymlaen. Dioleh iti
hefyd am dy waith trylwyr yn ystod y
flwyddyn sydd wedi mynd heibro,
Ennill Ys9olofiaeth

Mae Sian Wyn Gibson 0
Ddeiniolen wedi ennill vsqolonaeth 0
£500 Y flwyddyn gan Goleg Cerdd y
Drindod, Llundain Hwn yw un o'r
eolegau eerdd enwocafym Mhrydain
a phnn iawn yw ei hysgoloriaethau.
Mae'n amlwg i lais Sian wneud
argraff fawr arnynt. Bydd yn eyehwyn
yno fis Medi nesaf. Pob Iwe Sian!
Gemau Tai
Cynhaliwyd y gemau tai yn ystod yr
wythnos olaf 0 dymor y Pasg.
Ty Gwyrfai enillodd y plll droed 0

dan 13 ac Eilian y pel droed dan 15
oed. Roedd Gwyrfai ae Elidir yn
gydradd 1afyn y Pel Rwyd dan 15oed
ae Eryri oedd y ty IIwyddiannus yn yr
adran Hyn. Yn yr Hoei roedd Eilian ae
Elidir yn gydradd 1at.
Cyfanswm Pwyntiau: Gwyrfai 67!,
Ellian 62!, Eryri 60, Elidlr 50.
Criced
Ar 61 mwynhau ewrs criced am ehwe
phenwythnos yn y Coleg Normal,
Bangor, mae tri 0 feehgyn y 3edd
flwyddyn, set Rheon Larsen a Dylan
Edwin Jones 0 Benisarwaun ae
Alwyn Williams 0 Fethel wedi ennill
gwobrau am gyrraedd safon
arbennig. Cyflwynwyd y gwobrau
gan John Hopkins, batlwr agonadol
Morgannwg, a John Cartwright, yr
hyfforddwr cenedlaethol.
Traws Gwlad
Ar Ebrill 20, eynhaliwyd rasus traws
gwlad yr ysgol. Dyma'r canlyniadau:
Bechgyn Dan 13: 1af Paul Grant
(Llanrug) 16 m., 23 eil. (Record); 2.
Lee Griffith (Drnorwiq): 3. Jason
Roberts (Llanberis)
Bechgyn dan 15: 1. Martin Roberts

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO!

Yr Wyn lIeol mwyaf
blasus

Selsig cartref, cigoedd
parod j'w bwyta

Archebion ar gyfer
y rhewgist

MYNNWCH Y GOAAU
A OeWCH ATOM NI!

Cynrychioli Cymru
Dros y penwythnos Ebrlll 22·25 bydd
rhai 0 ddisgyblion yr ysgol yn
eystadlu ym Mhencampwriaethau
Eira Ysgolion Prydain yn Aviemore,
yr Alban. Dyma'r tro eyntaf I'r
peneampwriaethau yma gael eu
cynnal ar eira. Bydd pedwar o'r ysgol,
sef Tim Lloyd, Kirsty McCann,
Mathew Ingle a Brian Glass yn ffurfio
un 0 dimau Cymru a byddant yn
eystadlu yn erbyn 17 0 dimau eraill
Hoffai'r tim a'u hyfforddwraig Mrs
Marjorie Wroe, ddioleh yn arbenniq i
Cabs Padarn am ddarparu mini-bws
ar dermau hynod 0 resymol. Pob
hwyl iddynt ar yr eira yn Aviemore.
Cinio Ysgol - Malwod a Choes
Llyffant7
Yn ystod y pythefnos diwethaf bu

nifer 0 ddisgyblion yr ysgol yn
eroesawu ;'W eartrefi aelodau 0 barti
o blant a ddaeth drosodd 0 Gourin,
yn Llydaw, Ffraine. Bu'r plant yn arod
gyda hwy ae yn mynd i'r ysgol yn y
bore. Ar y bore eyntaf, sef dydd
Mawrth, eafwyd gwasanaeth groeso
arbennig, a dioleh i'r eorau a'u
hyfforddwyr, Rhian a Sian a hefyd
Alicia am roi croeso mor gynnes i'r
ymwelwyr.

Bob prynhawn buont ar dripiau yn
yr ardal - i gastell Caernarfon,
Amgueddfa'r Chwarel, Llanberis,
siopau Llandudno a phwll notio
Caernarfon. Bu tair taith i bawb a
oedd yn eymryd rhan yn y gyfnewid
un i Sir Fen yn cynnwys ymweliad a
Gorsaf Bwer Wylfa. Ynys Lawdd, a
Phlas Newydd, trip prynhawn i dref
Biwmares, y castell a'r carchar, ae un
i Felin Wlan Brvnclr, castell Harleeh a
Chwarel Lleehwedd. Un diwrnod
buont ar daith gerdded ar yr Wyddfa,
ond oherwydd yr eira ru
chyrhaeddwyd y copa 1

Nos Fereher, 20 cynhaliwyd disco
i'r ymwelwyr. Hoffa. pawb diolch i Mr
Parry am gynnig ystafell i'r disco yng
Ngwesty'r Victoria Llanberis, fel na
bu'n rhaid defnyddio neuadd yr
ysgol Drolch yn fawr Mr Parry
Hoffent ddioleh hefyd i'r BCCT am
ddarparu cinio hyfryd, yn rhad aeam
ddim, yn ystod yr ymweliad a Wylfa.

Diolch j athrawon yr ysgol am
ddioddef dosbarthiadau chwyddedig
ac i'r rhai a fu'n cynorthwyo ar y
teithiau. Hefyd dioleh yn srbenniq i'r
rhieni am fod mor barod dderbyn yr
ymwelwyr i'w cartrefi. ' n olaf, ond
yn bwysig lawn, hoffai r disgyblion
ddioleh 0 galon i'r prifathro. Mr
Thomas, a'r athrawes Ffrangeg. Mrs
Edwards, am drefnu'r daith gyfnewid
a'r hell dripiau eraill a baratowyd
ganddynt. Hoffem ddioleh iddynt am
ymweliad hwylus a IIwyddiannus.

YSGOL BRYNREFAIL



Olaf Mai darperir cinio Sui am £3.45 y pen.
Boed briodas, cinio dathlu neu noson gymdeithasol

cysylltwch ar unwaith idrefnu lie - gallwn gymryd hyd at
70 ar y tro.

Dan berchnogaeth newydd Mrs Eirlys Birch (0
Ddinorwig) a'i mab Richard. Dros ugain mlynedd
o brofiad 0 gadw gwesty yn Llandudno at eich
gwasanaeth yn y Ty Bwyta hyfryd hwn, sydd wedi
ei foderneiddio'n chwaethus gan gadw naws y ,

sgubor gwreiddiol.

Ffon: Caernarfon 4753
~JCAEATHRO-,,

Trefnwch eich digwyddiad yn Nhy Bwyta
Trwyddedig

ttp

gwahoddiad cysyllter ag
ysgrifenyddes y carnifal. Mrs Rhian
Birkett, Stad Eryri, Bethel.

CARNIFAL BETHEL DYDD SADWRN
GORFFENNAF zn

Estynnir gwahoddiad cynnes i holl
freninesau earnifal Bro Eeo'r Wyddfa
i Garnifal Bethel brynhawn Sadwrn,
Gorffennaf 2il.

Os ydych am dderbyn y

CYDYMDEIMLO: Cvdvmdetrnlwn a
Mrs Rhian Birkett ar golli ei thad yng
Nghaeathro.
DYMUNIADAU GORAU - Mae Mr a
Mrs Huw Hughes, Cremlyn bellaeh
wedi hedfan i Canada am dair
wythnos 0 wyliau. Gobeithio y
byddant yn mwynhau eu hunain ac
edrychwn ymlaen at eu cael adref yn
61.
Pob hwyl hefyd i Mrs Jones Pen

Buarth ar ei thaith i Sri Lanka i
ymweld a'r teulu.
LLONGYFARCHIADAU i Morlais a
Delyth ar enedigaeth merch tach ar
Ebrill 20; i Gareth Davies, Trem Eryn
oedd yn 18oed ar Ebrill6 ae i David E.
Griffiths 19 Y Ddol fydd yn dathlu ei
ben blwydd yn 18 oed ar Fai 24.

ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISTREF ARFON

Gohebydd - Geraint Elis, Cilgeran
(Portdinorwig 670726)

MERCHED Y WAWR - Treuliwyd
nason yng nghwmni difyr Mrs
Antoinette Hughes 0 Goleg
Glynllifon. Oiolchwyd iddi gan Mrs
Lynwen Morris, Perthi. Y
gwestwragedd oedd Mrs Anne Elis.
Ci'lgeran, Mrs M.G. Williams. Gwylfa,
Mrs Sally Hughes, Bro Rhos.
Dewiswyd Mrs Beti Owen, Crud yr

Awel ar bwyllgor Celf a Chrefft.
Cafwyd adroddiad o'r Pwyllgor
Anabl gan Mrs M.G. Williams.

Dyma swyddogion y gangen ar
gyfer '83-'84:
Llywydd, Mrs Ann Hopcvn Evans;
Is-Lywydd, Mrs Glenys Griffith;
Ysgrifennydd, Mrs Alys Jones,
Is-ysgrifennydd, Mrs Meinir Roberts;
Trysorydd, Mrs Mair Read;
Is-drysarydd, Mrs Mair Jones.
Pwyllgor: 1. Mrs Beti Owen 2. Mrs
Mary Evans 3. Mrs M.G. Williams 4.
Mrs M. Griffith. Tre Gof 5. Mrs M.
Griffith. 19 Y ose: 6. Mrs Eirlys
Sharpe.
Mrs Val Guy a Mrs B. Farrar oedd

yn cyfri'r pleidleisiau.
Cyfarfod nesaf yn yr ysgol, Mai 11.

Miss Mari Wyn Meredith, Benllech ar
Orefnu Blodau.
YR URDD - Bydd ymarferiadau ar
gyfer Cymanfa'r Carnifal yn dechrau
yn y Neuadd ddydd Mawrth Mai 17
am 6 o'r gloch, ac yna bnawn Gwener
am 3. Croeso i holl aeladau'r Urdd
YR YSGOL FEITHRIN - Nos Fercher
Mai 4 cynhelir Bingo yn y neuadd.
Dyma'r tro cyntaf i ni gael Bingo felly
gobeithio y ceir cefnogaeth dda gan
bawb.
Ddydd Mercher Mai 11eg bydd

plant yr ysgol feithrin a'u mamau yn
mynd i Bare Eirias Bae Colwyn i
ymuno a phlant meithrin Gogledd
Cymru mewn picnic mawr i ddathlu'r
Wyl Feithrin. Mae son y bydd
SuperTed, Mabon, Wil Cwac Cwac ac
erailJ yn galw i weld y plant
GWYLIAU YNG NGWLAD BELG- Yn
ystod gwyliau'r Pasg aeth niter dda a
blant Safon 3 a 4 i ymweld a Gwlag
Belg a'r Iseldiroedd. Yn ystod eu
gwyliau buont yn Ostend, Bruges,
Middleburg a mynwent ryfel yn
Ypres iweld bedd y bardd Hedd Wyn.
Roedd y plant wedi mwynhau eu
hunain yn fawr iawn a rhai'n son yn
barod am ddychwelyd yn fuan iawn.
Mae'r plant i gyd yn diolch yn fawr
iawn i Miss L.P. Roberts, Mrs Helen
Sutherland, Mrs Sian Jones a'r holl
athrawon o'r ysgolion erail! am
edrych ar eu hoI.
CYDYMDEIMLO - Cydymdeimlwn ~
thaulur diweddar Mr Thomas
Hughes, Coed Bolyn Mawr a tu farw
ddydd lau Ebrill 14.
Cv d v m de+mtwn ~ theulu'r

ddiweddar Mrs Kate Williams, Trigfa,
Erw Bian a fu farw'n ddiweddar.
CLWB FFERMWYR IEUAINC -
Cynhaliodd y Clwb Helfa Drysor y
noson o'r blaen. Enillydd y noson
oedd Myfanwy Jones, Glan Gors.
Llongyfarchiadau iddi hi.
DIOLCH - Dymuna Mrs jones a'r
teulu, Trigfa, Erw Bian, Bethel,
ddatgan eu dioleh am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golli eu
mam yn ddiweddar.
CORCADNANT - Cynhaliwyd noson
Goffi gan y Cor yn y Neuadd nos
Wener Ebrill 22. Diolch i bawb am eu
eefnogaeth.

Bu'r cor yn canu yng ~Jghymanfa'r
Annibynwyr a gynhaliwyd yng
nghapel Bethel nos Sui Ebrill 28.
Mae'r cor yn brysur vn ymarfer at

gystadlu yn Eisteddfod Llanrwst ym
mis Meheftn.
18

•

Dyma'r ddau sy'n ymladd am sedd
Llenddemioten ar Gyngor Arion -
sef Samuel Jones (Annibynnol), y
cynghorydd presennol, a Gwen

Aaron (Plaid Cymru). Dydd tau
;;;;;o,;:~~~i:G~~~M~ai 5 yw diwrnod yr

~ ethotiad.
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2 Llun. Calan Mal: LLAN BERIS, Gyrla
Chwist Pel-droed yn y Ganolfan am
7.30.
4, Mercher, BETHEL: Bingo dan
nawdd Pwyllgor yr Ysgol Feithrin yn
y Neuadd.
5, lau, Etholiadau Cyngor
Bwrdeistref Arlon,
LLANRUG, Noson Goffi Cymdeithas
Chwiorydd Capel Mawr.
WAUNFAWR, Sefydliad y Merched.
6, Gwener, LLANBERIS, Te yr
Henoed.
Mai 7-14 - Wythnos Wyl Mudiad
Ysgolion Meithrin.
7,Sadwrn, LLANRUG, Cystadleuaeth
Flynyddol y Seindorl.
9, Llun, DEINIOLEN, Sefydliad y
Merched.
LLANBERIS, Gyrfa Chwist dan
nawdd y St John yn y Ganolfan am
7.30
Mai 10-13, Gwyl Ddrama leuencnd yn
Theatr Seilo, Caernarlon.
10, Mawrth, LLANRUG, Cyfarlod
Blynyddol Cangen Merched y Wawr.
DEINIOLEN, Clwb Elidir.
BETHEL, Clwb Bro Rhos - y gwr
gwadd fydd Mr Arthur Edwards,
Rhostryfan.
11, Mercher, BETHEL, Merched y
Wawr - arddangosfa Trefnu Blodau
gan Miss Mari Wyn Meredith.
Plant yr Ysgol Feithrin a'u Mamau yn
ymweld a Pharc Eirias, Bae Colwyn.
12, lau, LLANBERIS, Noson Goffi ac
Arwerthiant er budd yr Ysgol Feithrin
yn y Ganolfan am 6.30.
LLANRUG, Cyfarfyddiad Clwb
Blodau'r Grug.
13,Gwener, DEINIOLEN, Noson Goffi
er budd Clwb Elidir yn y Clinic.
LLANBERIS, Noson 0 Fingo a
Lluniaeth er budd y Gvrndeithas i Rai
a Chlefyd Siwgr, - yng Ngwesty'r
Gwynedd am 7.30.
14, Sadwrn, LLANBERIS, Noson 0
Gawl a Chan yng nghwmni Hogia'r
Wyddfa yn yr Erw Fair Y noson dan
nawdd y Cwmni Drama.
16. Llun, DEINIOLEN, Merched y
Wawr - y wraig wadd fydd Miss Jane
Jones, Swyddog lechyd.
PENISARWAUN. Clwb yr Heulwen.

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981

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

DYDDIADAU I'W COFIO
Mehefin 17 - Waunfawr, 'Noson
Gerddorol' gyda phlant yr Ysgol
Gynradd a Dafydd Iwan.
Mehefin 24 - Taith Ddirgel Cangen
Plaid Cymru Deiniolen
Mehefin 26· Gorffennaf 2 - Wythnos
Garnifal Bethel.

LLANBERIS, Gyrfa Chwist dan
nawdd y Clwb Pel-droed yn y
Ganolfan am 7.30.
17,Mawrth, BETHEL,Aelodau'r Urdd
yn ymarler ar gyfer Cymanfa'r
Carnifal am 6.00 yn y Neuadd.
20, Gwener, DEINIOLEN, Noson yng
nghwmni Dafydd Iwan dan nawdd
Cangen Plaid Cymru am 7.30 yn y
Ganolfan.
BETHEL, Aelodau'r Urdd yn ymarfer
at Gymanfa'r Carnifal.
LLANBERIS, Te yr Henoed.
Barbaciw ar Ian Llyn Padarn i
gerddoriaeth Seindorf Llanberis am
7.00. Gweithgaredd i ddathlu
blwyddyn Jiwbili Cadlanciau St John
yng Nghymru.
WAUNFAWR, Barbaciw arbennig er
budd Cronfa'r Ganolfan yn Nhy'n
Welrglodd, Betws Garmon.
Noson Gymdeithasol a Stondinau yn
Neuadd yr Eglwys am 7.00. Er budd
yr eglwys.
Mai 23-26 - Gwyl Ddathlu Blwyddyn
.Jiwbili Cadlanciau St John yng
Nghymru, Cangen Llanberis.
23, Llun, LLANBERIS, Gyrla ChwistSt
John yn y Ganolfan am 7.30.
24, Mawrth, DEINIOLEN, Clwb Elidir.
24, Mawrth a 26 lau, LLANBERIS,
Cynhelir Disgo yn y Ganolfan. Plant
Ysgol Gynradd 0 6.00 tan 8.00 o'r
gloch. Plant Ysgol Uwchradd 0 8.00
tan 10 o'r gloch.
Haifa Drvsor.
Ceir gwybodaeth pa weithgaredd a
gynhelir ar y dyddiad cvwir ar y
Posteri yn ffenastri'r siopau. Cynhelir
hwy dan nawdd y St John.
25, Marcher, LLANBERIS, Bingo dan
nawdd y St John yng Ngwesty
Dolbadarn am 7.30.
27, Gwener, YR ARDAL, Yr ysgolion

•ar gau dros Wyl y Sulgwyn.
Mai 31 - Mehefin 4, Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd yn Aberafan.

DVDDIADUR

CYMDEITHAS ADDYSG Y GWEITHWYR
Ym Mhlas Tan-y-bwlch, Maentwrog

dydd Sadwrn, Mai 21, 1983

Testun: CHWAREL VDDIAETH A
LLENVDDIAETH

Siaradwyr: Mrs Eigra Lewis Roberts
Mr Emrys Evans

Manylion pellach gan y trefnydd:
Ifor Baines

Rhif ff6n: Penygroes 881328

RHEDEG
Ein Iiongyfarchiadau i bawb o'r

ardal a ddaeth yn 01 0 Lundain yn
ddi-anaf ar 61 cwblhau'r Marathon

Bydd gem gyn-derfynol Cwpan Wil
Evans yn cael ei chwarae ar gae
Llanrug nos Lun, Mai 2 am 6.30
rhwng Llanberis a Mt Rangers.

yno. Bu gwylio brwd ar y ras ar y
teledu. 'Sgwn i faint 0 ddarllenwyr yr
'Eco' gafodd eu hysgogi gan
berlformiadau rha: o'r rhedwyr i
fentro meddwl y gallant hwythau
hefyd wneud yr un peth?
Tra'n son am redwyr, un o'r

problemau y mae'n rhaid fddynt au
hwynebu yw cwn -ac nid eu bawfel y
lIythyrwr y mrs diwethaf - ond y pen
(brathog) arall y tro hwn! Gweld
mewn papur dyddiol y dydd o'r blaen
i redwr gael ei frathu gan 'alsatian' tra
allan yn ymarler. Bu'n rhaid iddo gael
triniaeth gan feddyg oherwydd ei
anaf. Gorchmynwyd i'r perchennog
gadw'r ci dan reolaeth, a bu'n rhaid
iddo dalu £10 gostau. Pe bai'r rhedwr
druan wedi cam-drin y ci, byddai holl
awdurdod cyfreithiol 'Cyfiawnder
Prydeinig' wedi disgyn arno a'i
ddirwyo am achosi poen i anifail
diniwed!

Cefais brofiad tebyg fy hun y dydd
o'r blaen ger Brynrefail. Rhuthrodd
daeargi 0 dalcen ty yno, gan groesi'r
ardd ac ar draws y Ion i frathu 0
gwmpas fy sodlau. Yn ffodus, cefais
ddigon 0 nerth i anelu cic a
gysylltodd a chlicied ei en, a mawr
hyderaf fod y "creadu r bach
diniwed" hwnnw yn parhau i
ddioddef o'r ddannodd.

PEL-DROED
Mae'r tymor pel-droed yn raddol

dirwyn i ben - mae drosodd yn barod
bron i Lanrug a Bethel- a thymor i'w
anghofio gafodd y ddau dim, gyda
Bethel druan yn diweddu ar waelod y
Gvnqhralr fel y lIynedd, a Llanrug am
y tro cyntaf ers talwm yn methu a
chyrraedd hyd yn oed ail rownd dwy
o gwpanau'r Gynghrair.

Aeth gobeithion Llanberis am y
Bencampwriaeth gyda'r gwynt ar 61
colll'n erbyn Dyffryn Nantlle y noson
o'r blaen, a rhaid disgwyl ffafr gan
Lanrug ym Mhwllheli os oes gobaith
ganddynt am Gwpan Deanfield hyd
yn oed Yn ychwanegol at broblemau
diwe dd tymor llanberis, mae
anafiadau drwg wedi effeithlo ar
chwaraewyr allweddol, a gallai
hynny achosi i Lanberis ddiweddu
tymor IIwyddiannus heb ennill yr hyn
y maent yn ei haeddu.

CHWARAEON

Un llythyren ydi cb, dd, ff, ng, II, ph,
rh, tho

Anfonwch eich cynigion i: Twrog
Jones, 23 Glanffynnon, Llanrug.
Bydd gwobr 0 £2 i'r ateb cywir cyntaf
j'w dynnu.

l6. Cylch,neudaithyddaear(3,1,3)
17. Mae'r creadur yn rhan o'r

brogarwch (5)
18. Blaendal (5)

Atebion Crosair Ebrill
Ar Draws: 1. Sgerbwd, 5. Llygod, 8.
Opera, 9. Dy w e d d io , 10.
Cyrnanwlad , 12. Wal, 13 Pantri,14.
Ccrdded. 17. ~ ye, 18. Teilyngdod,
20. Arswydc, 21. \'<')'neb, 23. 'flodi.
24. Darogan,
I Lawr: 1. Sionc, 2. Ebe 3. Blaenwr.
4. DidolJ. 5. Ll e w o d 6.
Goddiweddvd , 7. Dioglyd , 11.
Manlcisio, 13. Pendant, 15.
Emynwyr, 16. Dim and, 18. Twyni,
19. Diben, 22. Nag.
Enillydd: Gareth Hughes, 27 Bra
Rhos, Betbel.

AR DRAWS
3. Gwlad yn Ewrop (7)
7. C<Mieri llc bu ... " (6)
8. Mynd iryw le iweld, neu iedrych
am rywun (6)

9. Cysegru (8)
11. Hwn oedd fy nghydymaith i

Dywyn (4)
12. Y ... Cymrcig - Byddin
17. Suddo (4)
18. Golwg, gwedd (8)
19. Mae arwerthiant mew n socs i

wnio! (6)
20. Perthynas (6)
21. Amlhau (7)
ILAWR
1. Caseg (3.4)
2. Rhagor (7)
3. Gwlad favor am aceril (7)
4...... 'r Tculu" - rhaglen gwi
teledu (5)

S. Arian i ddigolledu (7)
6. Gafael (5)
10. Cyflwr }' corff (5)
13. Nawr ac yn y man (7)
]4. Gwneud duw 0 rywbeth (7)
15. Arbennig (7)
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ERS RHAI Bl YNYDDOEDD bellach, ni bu tim pel droed i rai hyn 0
Ddeiniolen mewn unrhyw gynghrair. Ond erbyn hyn, trwy
ymdrechion Mr Alan Wyn Williams ac eraill, mae tim 0 Ddeiniolen
wedi bod yn perthyn i Gynghrair y Sui (Bangor a'r cylch) am y chwe
mis diwethaf.

Mae'r gynghrair honno wedi dod i ben erbyn hyn, a phedwerydd
oedd safle tim Deiniolen erbyn diwedd y tymor. A hefyd aeth
Deiniolen drwodd i rownd cyn-derfynol y gwpan, ond fe'u trechwyd
gan dim 0 Fangor.
Mae'r clod am hyn i gyd yn eiddo i Mr Alan Wyn Williams yn

arbennig, am iddo fod yn gyfrifol am y tim, a chynnal diddordeb y
bechgyn.
Y chwaraewyr eu hunain sydd wedi cefnogi'r fenter newydd hon yn

ariannol. Gyda'r math 0 ddiddordeb ag sydd wedi cael ei ddangos yn
barod, tybed a all Deiniolen berthyn i/r un gynghrair a Llanberis,
Llanrug a Bethel rywbryd yn y dyfodol7
Dymunir y gorau i'r bechgyn yn eu hymdrechlon, a gobeithir y cant

bob cefnogaeth gan bentrefwyr Deiniolen.

CLWB PEL-OROED DEINIOLEN

tipyn ymhcllach y gvda'r nos honno,
fe fyddwn wedi teimlo crafangau'r
gwalch. Erbyn heddrw , mae'r cudyli
coch wedi ymlcdu drwy'r wlad, ac
wedi arfcr a dynion. Eisreddent yn
hapus ar y polion tchffon hyd ochr y
ffordd yn Nyfed , ac rnaent yn hofran
uwch ben Pare l\1argam, a chae rygbi
Pont Rhydyfen, vn arnl; rhan 0

•• •
ddatblygiad naruriol y ganrif hon.

Dywedodd Bobbie Ty Mawn
wrthvf unwaith mai lIvn bas iawn

• •
ydy Llyn Cwrndaethwch, ac iddo
gerdded 1 mewn iddo drocon i
~'mguddio yn yr hesg, i saethu
h\ryaid g\vvll tion , ond bob lr() vr es j
)'no \A.7edyn,i fyny ocdd fy ngolygon
i'n codi. Oes 'na gudyll yn nythu ar
Glog..v~n Du y dyJdiau yma?

mhcn, oedd yn dod yn is ac yn is,
pellaf yr awn. Roedd e'n fawr, yn
fygythiol, a'i gri'n llawn casineb .
Gwyrais ilawr , crafais yrnysg y cerrig
a'r baw, lie arfcrai'r iarged fod.
Codais ddau ncu dri bwled a'u rhoi
yn fy mhoced.

Gafaelais yn y garrcg a ollyngais,
a'i throi hi am adra. Dilynodd y
cudyll fi, gan godi'n araf, pellaf yr
awn o'r targed, a rhoddais ochenaid
fach 0 ryddhad, pan gyrhaeddais yr
ochr vrna i'r llvn. Roedd 0 wcdi codi i- -fyny i'r awyr unwaith cto, ae roedd
eco'i gri 0 fuddugoliaethyn 3lselillo 0
ec;gajr Foel Eilian. Cl}'''.-ais a
darllenals am adar o'r math yma yn
ymosod ar bobl) a chredaf hvd
hcdru\\', pc la\\'n i \\'edt ct!rdded
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blaen. Sefais vn eu canol am rhyw
funud, fcl carcharor yng nghanol
11\\'V( h 0 Indiaid Cochion , cyn
rhesy mu bod y ffermwyr wedi bod
vn eu bwvdo drwv'r arnser ca1ed a

• •
newid cymeriad yr anifeiliaid. Nid
rhyw beth i ddianc oddi wrtho ocdd
d y n mwyach , ond cynhaliwr
angenrheidiol a ffrind personol.

Ond y profiad mwyaf trawiadol a
gefais oedd ar un gyda'r nos heulog 0
Orffennaf pan oeddwn yn un ar
by rntheg oed. Rocdd arholiadau
C.W.B. brnn drosodd a seibiant bach
gennyf. Drocon rocdd fy nhad \veru
d\veud \A.·rthyfam y 'Volunteers' yn
amser y rhyfel De Affrjca ar droad y
ganrif. G\A.)ldd'.vn am y ddau gwl
hacarn ar ochr Drum ,\13\\'r lie
ead \A.·ent cu b\'.ledl a' u dry lliau , ac o' r
lIe roeddvnr vn saethu. Roedd. -
Ileol iad ~ targed hef) d )'n
adnabvddu i mj. a m\\·\·nag un\\'aith- , -
y dyheuai~ fynd ar dra\\'s y llyn luag
ato ond crioed \vedi nlvnd.•

Dvna ocdd f\' m\\'riad \' lro vma... ... .. ~ .
doed a ddelo, ac \\'rth ddrlngo'r
boncan 'rochr yma i'r 11)'n, clywais
gri cudyll coch 0 gysgodion lywyll
Clog\\)'l1 Du, ym mhen ucha'r c\vm,
tra disgleirla'r haul ar ddyfroedd
fan-donnog y llyn, yr ochr yma.
Dilynais y J1\A.')lbrheibio'r c\vr c\vch,
a dacth cri'r cudyll eto, ac yn a \\'-T ,

g\vel\\fn efyn hofran yn yr a\vyr glir,
yrochrdraw. Galwodd eto,ac eto, ac
er gryn syouod imi, g\\'el\A.1nci fod yn
dod luag aLaf. eyn i mi fynd llawer
pellach, roedd uwch fy mhen, }'n araf
droelli a disgyn ychydig. Yn amlwg,
roedd gan yr aderyn nyth yng
nghyffiniau Clog\\ yn Du, a chywion
ynddo. Nifer prin iawn, iawn 0 bobl
- dim ond pysgor\vyr, helwyr a
bugeiliaid - fyddai'n myn}'chu'r
c\vm, cyn y rhyfel. Lie hynod 0 unig
ydoedd. Roedd yr aueryn, hcb os nag
onibai, yn fy nghyfrif i yn
dresmas\\r. Doedd gcn iddim hawl i
fod yno, ac agosaf oeddwn ar y nyth,
isaf yr oedd en' hofran, ac anllach
roedd e'n galw ei gri - cri hanner yn
hanner rhwng babi'n crio a chwrcath
me\vn cymer.

Codais ddwy garreg, un yrnhob
IIa".' . Doedd\vn iddim yn mynd i roi
me\vn i'r un adcryn. Cedwais hanner
llygad ar yr hofrennydd u\vch fy

Yn yr ysgol, byddai Robert J\r\()rris
yn p\\'ysleisio P\v~sigr\\)'dd Ilyfrau.
Holai oi ...

"Be '(tach chi'n ddarllen, 'r
\\-'vulnos "ma?"- -"Pelh a'r pcrh?" neu "LI)'fr a'r
Ilyfr."

\'Vcithiau "Dim h"d" (H!ud yr
arch, ac os felly, dy\vedai,

"Do~-ch i fvnv l'r t'· heno ac mi. . ,
gcwch fcnthyg ... "

Cefais ddarllen pcth \vmbrcth o'i
l\'frau ac ml vdv.' i'o ddiolchgar.
)'0 haf 1937, rhoddodd fenthyg

inli ei gopi u Gyflawn Waith Bernard
Shav,', un llyfr If\\'chus, ac rocddv,rn
yn cario h\vn fel rhy\\' Feibl, i fyny i
lonydd\\'ch C\vdacrh\\'ch, bob
di\\!rnod braf', a'i ddarlien 0 glawr i
glawr. RocdJ yno fan heddychol,
dlsta\\ ar bJ)'nhawn heulog yng
o g h \\0' Y1j au' r h a f. E r h y n n y ~
dd\\ ywaith, ccfais fymryn bach 0
fra\v vno .•

Cofiaf ddod garlre, y Pasg 1948,-
ar ddi,vedd gaeaf ocr, pan rcwodd
Llyn Padarn. Yn ymyl Llundain
rocdd \vn i \ n g\\'eirhio pr~'d hynny,
ac yn 61 ly arfer, yn anelu am y
m\ nyddocdd, y c.yfle eynta gawn, sef
vn svm ar 61 brCC\vaSl \' bore. . -
l:anlvnol. Ft!1 vr ocdd\,ro vo dod j- - -
ol\\rg y llyn g\vel\vn y defaid 1gyd yn
rheJt!g i la\vr 0 dd\vy oehr y c\\'m,
heb neb yn eu g)'rru. ac yn dod luag
a[af 0 bob cornel, ncs roeddyn[ yn
sefyU yn un gyrr fa\A.'rddi-fref 0 fy
amgvlch. Roedd yna lua pum can par
o Iygaid vn svllu arnaf. Aeth rhy\\- ias
i la\vr fy nghefn, - rhcdeg i ff\vrdd
rocdd pob dafad \\'cdj'j \vneud o'r

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

"Beth am fynd rownd y llyn?"
"0'1 arngylch j gyd?"
"la."
..Mae'n bcryglus. Fe fyddwn ni'n

sincio yn y donnan." Dyna Gymracg
cocth oedd ganddom.

"Na, mac hi wedi rhewi."
"Ay\TI1ni dipyn bach o'r ffordd."

Ac vn wir , roedd 'na gaenan 0 rcw ar
v gors, yr ochr ucha'r llyn. Wadars
'sgota Rhys fy mrawd oeddwn i'n ei
\\TlSgO, ac roedd y croen 0 fwsog
mclvn vn rhoi rhyw fymryn hefo pob
cam, ond roedd 'na ddigon o rew i ill
gerdded 0 amgylch glannau'r llyn yn
saff. Dyna'r unig dro i mi crioed
\\ ncud hynn\

ENW o'r Mabinogion medden nhw. Digon posibl, ond 'rwy'n sier 0
un peth, yno gall y tywydd fod yn erehyll. Tro nesaf yr eweh yoo,
sylweh fel mae wal y mynydd wedi'i hadeiladu hefo tyllau yn ei bon,
iroi eyfle i'r defaid ddod lawr eyo eira, ae i'r gwynt fynd trwyddi yn
Deei ehwythu i lawr. Dioleh byth, yng nghanol glaw, stormydd ae
eira, daw ambell i em, ae mewn wythnos rewllyd un mis lonawr,
daeth yr haul allan, a newid yr hin, yn gyfao gwbwl. Anodd yw
dweud beth sy'n trefnu eynlluniau beehgyn, ond y bore hwnnw,
peoderfynom ni hogiau Llainwen fynd i fyny i Gwmdaethweh.
Hefo'r Parch J.P. Davies a Dafydd Roberts, Bodeilian Newydd yr
es iyoo gyntaf, ar daith gerdded Adran yr Urdd, a dilyo 1£ uo ffordd
wnaethom y bore hwnnw, heibio'r Hafod Uehaf, eroesi Moo
Hweh, ae ymlaen gydag ochor y nant. Roedd y tir mawoog wedi
rhcwi'n gorn, ac yo hawdd cerdded arno. Cyrraedd glannau'r llyn,
taflu earreg neu ddwy i'w ddyfroedd distaw ae archwilior hen gwt
eweh.

Cwmdaethwch

Does neb hyd yma wedi dangos unrhyw ddiddordeb ynglyo a'r bwriad i
drefnu taith gerdded 0 gylch yr ardal. Ond gan fod crwydro lJwybrau a
cherdded mynyddoedd yn rhan 0 hamddena'r gwanwyn a'r haf, dyma roi
bIas ar brofiadau Goronwy Oweo yo crwydro Cwm Doethwch.

'NABOD ARDAL
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