
CJywsom 0 saw I cyfeiriad am
athletwyr o'r fro hon a fu'n rhedeg
ym Ma r at ho n Llundain yn
ddiweddar. Roedd cynryehiolaeth
dda 0 Rbedwyr Eryri yno ac cr oa
ddaethant i blith Y prif wobrau -
bu'n ddrwrnod bendigedig, yn 61 y
son, i amryw ohonynt.

Roedd nifer yn rhedeg yn enw
gwahanol elusennau ae wedi cael
cannoedd 0 noddwyr o'n plith yn y
fro. Felly, cofiwch eich addewidion
iddynt yn ystod y dyddiau nesaf 'rna.

RHEDWVR
MARATHON

CynhaJiwyd eyfarfod cyffredinol ar
Ebrill 10 yn Angorfa i drefnu'r
casgJu arian tuag at yr apel yn
Llanberis. John H. Hughes,
pennaetb Ysgol Dolbadarn yw'r
eadeirydd gyda Oafydd Parry, Idan
House yn is-gadeirydd. Y trysorydd
yw William Roberts. Hyfrydle,
Ffordd Capel Coch at Islwyn L.
Jones, Clerc Cyngor Cymdeithas
Llanberis yw'r ysgrifeonydd.

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos
Lun Mai 12 am 7 o'r gloch yn
Angorfa. Gwahoddir yo gynnes
cynrychiolwyr unrhyw gymdeitbas a
fethodd bresenoli ei hun yn y
cyfarfod diwethaf.

Mae cyfrif arbennig wedi ei agor
ym Mane y Midland Llanbens a gall
y rhai sy'n dymuno gyfrannu'n
uniongyrchol iddo, neu drwy law y
trysorydd.

AP~L Y SGANER

MAER INEWVDD' ARFON

Yn ystod y misoedd nesaf hyn cynhelir gwahanol
garnifalau'r fro. Mae gwybodaeth am rai ohonynt yn y
rhifyn hwn. Oherwydd fod cymaint 0 wahanol
weithgareddau'n cael eu cynnal yn ystod wythnosau'r
carnifalau, nid yw'n deg disgwyl i ffotograffwyr yr 'Eco'
fod ar gael bob nos i dynnu Iluniau.
OND - Mae camera'r 'Eco' ar gael! Apeliwn felly ar i'r rhai
sv'n gyfrifol am y gwahanol garnifalau i gysylltu a
Gwyndaf Huws i wneud trefniadau ymlaen Ilaw i gael
benthyg y camera. Peidiwch a chwyno os na fydd Iluniau
o'ch carnifalau chwi yn yr 'Eco' 0 rwan hyd ddiwedd yr
hat.

AP~L

Robert Grey-Williams yn gorfod
eistedd dan bwyseu yr hall fedalau y
mae wedi eu hennill am not10.

Bachgen sy'n prysur gwneud enw iddo'i hun fel noflwr yw Robert
GraY-Williams, Creigiau, Coed-y-glyn, Llanberis. Mae Robert, sy'o 13 oed
ac yn disgybl yo Ysgol Tryfan, Bangor, yo ymarfer gyda brwdfrydedd
bedair gwaith yr wytboos gyda charfan n060 cystadleuoJ y 'Blue Dolpbins'
yog Nghaernarfon.

Mae wedi ennill llawer 0 fedalau
a tbystysgrifau a'r llynedd ef oedd
Nofiwr y F1wyddyn, 0 blith bechgyn
y elwb - a ehafodd gwpan hardd
gyda'r anrhydedd.

Daeth un 0 uehafbwyntiau gyrfa
nofio Robert hyd yo hyn, ddydd
Sadwrn a Sui, Ebrill 19 a 20 ym
mheneampwriaethau unigolion
Cynghrair Arfordir Cymru yn y
Rbyl. Ef enillodd y fedal aur
(eyntaf) yn y dull broga a'r fedal
efydd (trydydd) yn y dull rhydd yng
nghystadlaethau bechgyo 13-14
oed. Robert yw peocampwr
Cymdeithas Nofio Amatur
Gogledd Cymru yn y dull broga
(13-14 oed) ers mis Mehefin
diwethaf.

Bu hefyd yn Ilwyddiannus yn
rasus nofio 1000 metr Llyn Padam
ddwy flynedd yn olynol, 1984 a
1985.

Ein dymuniadau gorau iddo i'r
dyfodol.

ROLANBERISVNOFI

Arwel Jones 0 Fetbel yw'r bachgen cryf yma - ac ef yw pencampwr
Gwledydd Prydain am godi pwysau yn yr adran i fecbgyn dan 14 oed yn y
dosbarth 52kilo. Dyma da1ent ryfeddol, yn wir, 0 ystyried nad yw Arwel ood
wedi bod yn codi pwysau'n gystadleool am flsoedd yn unig.

Deehreuodd ymddiddori yn y
gamp tua blwyddyn yn 61 yn Ysgol
Brynrefail. Ymhen ychydig fisoedd
penderfynodd ymuno a Chlwb Codi
Pwysau Iesan Owen yo Llanrug. 0
dan law Ieuan, caiff Arwel yr
hyfforddiant gorau posib ac mae'r
hyfforddwr profiadol o'r farn y
bydd Y disgybJ addawol hwo yo torri
record gwledydd Prydain C}l1
diwedd y flwyddyn Yn y C) famser
bydd yn rhaid trefnu digon 0
gystadlaethau ar ei gyfer er mwyn ei
baratoi at y nod hwnnw. Pob
llwyddiant iddo

Deallwn fod nifer 0 feebgyn eraill
o Ysgol Brynrefail wedi ymuno A'r
clwb ac mae Ieuan Owen yn J
gobeithio mynd a thim iOde Cymru .. ? ;;;:
eyn bo hir igystadlu yn erbyn un o'r
clybiau yno.

VCOD RP SAU 0
FETHEL
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Yr oedd 'Eco'r Wyddla' yn faJch lawn 0 glywed am un 0'( ddarllenwyr, set
Pat Larsen, Penisarwaun yn cael ei chodJ'n Faer Arfon. Mae'r Cyoghorydd
Pat Larsen yo aelod o'r Cyngor en ei sefydlu yn 1974. Cyn bynny bu'n aelod
o gyngborau Dinas Bangor a Chyogor Gwledig GwyrfaJ.

DYv.:~d Pat .bod j bob. cyn~or ei Cymru.
~ws a Igymenad arbennig .sy n arnl Ganed Pat Larsen yn Rhiwlas
lawn yn adlewyrchu tueddiadau yr ond symudodd y teulu i Fangor a

-------------------------~eilioJwyr.Yroeddyr~n~ngor ~~ddcihaddysgyn~~lffirnel,
Gwyrfai yn hollol Gymraeg ei iaith YsgoJ y Garth, Ysgol Ramadeg 'j
tra bo Cyngor Dinas Bang.o~ a Merched, Bangor a Choleg y Santes
Chaemarfon yn Saesneg eu .hJaJth. Fair. Wedi gadaeJ y Coleg cafodd
O~d yn yr adrefnu ~abwyslad.wyd swydd fel athrawes yn Llundain. Yn
rhinweddau Cymrelg. Gwyrfai ac dilyn hyn eafodd 13 0 flynyddoedd
Ogwen ae erbyn heddiw ArlO? ~w hapus iawn yn dysgu yn Ysgol
un 0 r eynghorau Cyrnreiciaf Dolbadam dan arweinyddiaeth Mt

Madog Jones a Mr R.E. Jones. Y
mae ganddi bedwar 0 blan t; un wedi
priodi, yr ail at fin priodi, y nesaf
yng Ngholeg Harlech a'r ieuengaf
yn Ysgol Brynrefail.

Gofynnodd Pat i'r 'Eco' ddiolcb i
bawb yn y Fro am eu eefnogaeth
hael a pharod.



WYTHNOS CYMORTH
CRISTNOGOL

'NEWID ER GWELL'
Annwyl Olygydd,

Dymunaf fanteisio ar y cyfle hwn
i fyoegi gwerthfawrogiad staff
Cymorth Cristnogol yng Nghymru i
bawb a gyfrannodd yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf tuag at
anghenion ein cyd-ddyn yn y
Trydydd Byd.

Cafwyd ymateb rhagorol gan
bobl Cymru i gynorthwyo'r rhai sy'n
dioddef yn ofnadwy yng ngwledydd
Affrica, yo arbennig yn y Swdan ac
Ethiopia.
Pleser yw cyhoeddi bod Cymorth

Cristnogol wedi derbyn £10,000 0
gronfa 'Byd Bont'. sef elw o'r
cy n g e.r d d a fu ym
Mhontrhydfendigaid ym mis Medi
a'r hyn a gafwyd 0 werthiant y
casetiau a gyhoeddwyd o'r
cyngerdd. Mawr ddiolch i drefnwyr
eyngerdd 'Byd Born', i'r artistiaid
am eu gwasanaeth di-dal ae i bawb
am gefnogi menter hynod
lwyddiannus.

Mawr yw angen ein cyd-ddyn yn y
gwledydd tlawd, a mawr befyd yw
ein braint a'n cytle i'w C) northwyo.
Cawn gyfle iwneud hyn eleni eto yn
ystod Wythnos Cymorth Cristnogol
(12-17 Mai) wrth inni geisio
gwireddu thema'r Wythnos -
'Newid er gwell'. Hyderwn y bydd
pawb ohon orn yn eefnogi'r
casgliadau yn em broydd ein hunain
yn ystod yr 'Wythnos'. Wrth hyn
byddwn yn uno i newid bywydau
unigolion er gweU mewn dros 1000
wledydd ll e mae Cymorth
Cr is t n o g o l yn cefnogi ein
partneriaid.

Gall eich rhodd newid
amgylchiadau byw i filoedd, wrth eu
galluogi i dyfu mwy a gwell bwyd
iddynt eu hunain, rhoi gwellhad
iddynt 0 amryw heintiau a
eblefydau a'u galluogi i gael
cyfleusterau gwell i gonero'r
rhwystrau sy'n alai datblygiad
mewn llawer gwlad.

Ein gobaith yw y bydd po b) eich
bro yo cefnogi Cymorth Cristnogol i
sicrhau 'Newid er gwell' i'r afiaeh, y
digartref, y newynog a'r rhai 0 dan
ormes.

Cyfrannodd Cymru £268,000
adeg yr 'Wythnos' y llynedd a mawr
hyderwn y bydd eieh ymdrechion
eleni yr un mor hael.

Gyda Uawer 0 ddiolch i bawb am
eu eefnogaeth.
Yn ddiffuant jawn,
Wynn Vittle,
Ysgrifennydd Cymru,
Cymorth Cristnogol,
27 Heol yr Eglwys.
Yr Eglwys Newydd,
Caerdydd,
CF42DX

Annwyl Olygydd,
Wedi gwrando ar \/r Gwilym R.

Jones ar y teledu nos SlJI. a theimlo
cynnwrf Eisteddfod vr Vrdd yn >r
aer unwaith eto, roeddwn i )'fI cofio
blynyddoedd cynnar yr Urdd a
ch y chw y n Ad ran oh oni )'n
Neiniolen, tua'r jllvyddY/l 1924 os
cofia i yn iawn.

Mr. Hugh R. Iones oedd yr
arloeswra'rllywydd, a'r Parch W.R.
Hughes (Regent House gynt) yn
ysgrifennydd a'm diweddar frawd
R.D. Jones (Penmorfa) yn
drysorydd ac roedd rhyw wyth neu
naw 0 aelodau.

Y man cyfarfod oedd ystafell
U~VC/l ben siop .Elin Jane' ar stryd
fawr Deiniolen. Mr. Hugh R. Jones
a hyrwyddodd newid enw'r pentref o
Ebenezer i Ddeiniolen ac lei y
dywedodd Mr. Gwilym R. Jones, [o
hefyd oedd un o'r blaenwyr yn
nechrau'r Blaid.

Rydw i Y! cofio amdano yn siarad
'wrthym. am hanes Cymru ac yn cofio
iddo fynd a ni i ben IMawnog y Go!
ac esbonio enwau'r mynyddoedd 0
gwmpas. Rydw i wed; gofidto llawer
gwaith na [uaswn wedi gwrando'n
well a chofio e.rnl'~)s et sgyrsiau
Arferai Bob h' mrawd ddweud ei

fod }'Il cofio mynd i Eisteddfod
Genedlaethol Caergybi a Willie
Hughes ac yntau yn cario baner ar
flaen gorymdaith, a Mrs. Kate
Roberts yn eydgerdded t2 hwy.
Rhyw dro yn )' cyfnod cynnar fe

wnaed fy mrawd yn Rhingyll a
chafodd [athodyn coch yll lie un
gwyrdd. A dyna oedd dechrau
diwedd ein g),rfa ni yll yr Urdd al11
fod rhywun "-'edi caln-ddarbwyllo
maIn 111a;eill para to; am )' fyddill
oedd blvriad yr Urdd - ac wrr/f glvrs,
roedd unrlty~v beth yn ymwlleud (i'r
fyddin yrl anal/lema yn e;11 cartref IIi
oherwydd j'm tad go Iii ei fywyd yn
Fjraillc yll 1918. Fe fynllai mam i ni
do"; cysylltiad o'r Urdd am y
rheS.Vl', h)'nny. ac felly y bu.

Tybed a oes yn rhywle gojnodioll
o hanes dechratl', gangen ac
enlvau'r ae/odau cyntaf?

JolIn Emrys Jones,
40 Cambria'l A venue,

Vicars Cross,
Caer.

Oes unrh}'w un 0 aelodau Cangen
Deiniolen ylt cofio mlvy am y cyfnod
hwn? Beth atn. garlgl,e11naU erail/ 0

felvIl y fro? (Gol.)

SEFYDLU'R URDD
YN NEINIOLEN

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERVGLUS1

Cysylltwch it Dave Wood

IINSULAFLUE'

Annwyl Gyfaill,
Mae yna saw I ffordd 0 israddoli

addysg trwy gyfrwng y Gymraeg.
Un ffordd i wneud hyn yw
darosrwng y eyfrwng trwy ddysgu
Thai pynciau yn unig trwy gyfrwng y
Gymraeg - fel arfer y celfyddydau,
gao orfodi myfyrwyr i ddilyn y
pynciau gwyddonol a phynciau
megis cy£rifiadureg trwy gyfrwng y
Saesneg. Ffordd ardderchog 0 gael
effaith ddifrifol ar ddatblygiad iaith
yn gyffredinol, gyda llaw.

Ffordd arall 0 israddoli'r cyfrwng
yw sierhau nad oes cyrsiau 'newydd'
cyn-gyrfaol yo cael eu dysgu trwy
gyfrwng y Gymraeg. neu fethu a
chynnig cyrsiau Cymraeg ym maes
addysg Uwch gan gynnwys pyneiau
mor safonol ac allweddol ag
amaethyddiaeth a pheirianneg. Un
ffordd 0 wneud hyn yw dysgu
pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg
ond gan ddefnyddio deunydd
Saesneg megis gwerslyfrau a
rhaglenni eyfrifiadurol.

Ceir y gwendidau yrna yn y
mwyafrif llethol 0'0 hysgolion
Cymraeg am amryw 0 resyrnau a
gwneir ymdrechion clodwiw i geisio
dileu'r dlffygion. Er hynny maent
yn bodoli ac yn debygol 0 barhau
oni cheir ehwistrelliad sylweddol
iawn 0 arian ychwanegol. Dyna pam
mae Cymdeithas yr laith Gymraeg
yn ymgyrchu dros sefydlu Corff
Datblygu Addysg Gymraeg.

Efallai mai'r dull mwyaf effeithiol
o israddoli addysg trwy gyfrwng y
Gymraeg yw israddoli myfyrwyr ac
athrawon sy'n ceisio addysg/dysgu'r
pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg.
Mae hyo yn hollol anncrbyniol - ae
eto mae'n digwydd. Mae pob
myfyriwr/wraig sydd yo eistedd
arholiadau allanol yn mynd i gael
neu wedi cael amserlen arboliadau -
amserlen arholiada u uniai th
Saesncg a Gyd-Bwyllgor Addysg
Cymru. Ar 61 astudio
'Daearyddiaeth' am bum mlynedd
maent yn derbyn taflen sydd yn nodi
mai 'Geography' fydd yr Arholiad.
Yn yr un modd y petb eyntaf mae
athrawon pwnc yn gorfod ei wncud
yw cyfieithu'r maes llafur i'r
Gymraeg. Prawf 0 fethiant
Cyd-BwyllgoT Addysg Cymru yw
nad oes ganddynt bolisi 0
ddilysrwydd cyfartal j'r Gymraeg
ym maes addysg (heblaw am
Gymraeg fel pwne!)

Yr ateb parod y byddwn yn siwr
o'i dderbyn yw nad oes arian ar gae).
Yn hollol - dyna pam fod angen
CORFF DATBLYGU ADDYSG
GYMRAEG - dyna pam fod yn
rhaid i ni ymgyreh u yn erbyn y
'status quo' a gynrychiolir gan y
Cyd-Bwyllgor Addysg yng
Nghymru.

Yr eiddoeh yn gywir,
Toni Gruffydd Schiavone,
Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg
Bryn Celyn,
Pandy Tudur,
Ah4roplp

ANGEN CORFF
DATBLYGU ADDYSG

GYMRAEG

Deunydd i law'r
g~lygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
MAI20fed

os gwelwch yn dda

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

MAl 29ain

LLANRUG: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Tal-y-bont.
(Caernarion 76075)
NANT PERIS: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrig-y-drudion, Nant Peris.
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth. (llanberis 872407)
TAN-Y-COED: Miss Megan
Humphreys, 4 Tai Tan·y-coed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR: Mrs G. Jones, Rhandlr
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYDD PLYGU: Edward Elias, 21
Glanffynnon, llanrug (C'ton 3719)

•

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOL YGYDD Nl:WYDDION
CYFFREDINOL AC ERTHYGLAU:
Dafydd Whiteside Thomas,
Bron-y-Nant, Pontrhythallt, llanrug.
(C'fon 3515)
GOLYGYOO NEWYDOION:
Amranwen lynch, Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
GOLYGYDD CHWARAEON: Dafydd
Evans, 9 Svcharth, Penisarwaun.
(llanberis 872407)
TREFNYOO NEWVODION
YSGOLION: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris. llanberis (870515)
DYDDIADUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt lsaf, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, llanberis.
(871561)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
llanrug (C'fon 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION John
Roberts, Bedw Gwvmon, llanrug
(C'fon 5605)
TREFNVDD GWERTHIANT: Arwyn
Roberts. Hafle, Ffordd yr Orsaf,
llanrug (C'Ion 5510)
TREFNVDD ARIANNOl: Goronwy
Hughes. Eithinoq, 14 Afon Rhos.
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar,
llanrug. (C'ton. 4778)
GOHEBWVR PENTREFI: Dyma'r bobl
I gysylllu a nhw yn etch ardaloedd:
BETHEL: Geralnt EllS. CIIgeran
(Portdi norwlc 670726)
BRVNREFAll: Miss Lowri Prys
Roberts. Godre'r Coed
CEUNANT: Ifan Parry. Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W.O.Williams 6 Rhyd
fadog, Delniolen (Llanberis 871259)
DINORWlG: Mr D.J. Thomas, 8Maes
Eilian.
lLANBERIS:

Argrsffwyd glJn WlJsg Gwynedd
Cibyn, Caernarlon

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeithas Ge/fyddydlJu

Gog/edd Cymru
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Parhad ar dud. 4
3

D L
PRITCHARD
43 Glanffvnnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

'ffeithiau' gyda pbinsiad 0 halen,
oherwydd ail-adrodd traddodiadau
a wna'r awdur yn ami yn hytrach na
dilyn ffeithiau hanesyddol dilys.
Ond chwarae teg i William
Williams, mae'n cydnabod ar
ddechrau'r llyfr:

II Nid wyf fi "a ILenor Ila
Ilynafiaethydd ... Y mae yn y gwaith
aln'y~v ga"lgy,neriadau ,nae'II ftvy
Ita lIJeb>'g."

Er hynny, mae'n Uyfryn diddorol;
Ilyfr y gellir ei ddarllen 0 glawr i
glawr ar un eisteddiad, neu lyfr y
geUir pori ynddo 0 bennod iben nod
ac 0 stori i stori.

Mae'n rhoi j ni hanesion am y
Tylwyth Teg yng NgYtaun
Cwmbrwynog. am Rhitta Gawr, am
frwydr y Brenin Arthur, ac am
herwro'renw Ap Rhysoedd yn byw
yng Nghastell Dolbadarn. Yn
bersonol, credaf mai'r ddwy ben nod
ar hen drigolion a hen dai yw'r rhai
mwyaf diddorol. Ynddynt ceir

Cydiwcb yn bonna Cadi· hy maddau
Wedi maeddu Tobl
Dl-Iaddau rbaid dy foddi
Diawl, dwr fydd dy wely dl.

R. Gwyn Davies

•lawn.
Ceir teymged i Tom gao Mr.

Emyr Jones, Caernarfon, englynion
coffa gan Dylan Iorwerth a
chywydd iddo gan y diweddar John
Morris, Aberdaron ar achlysur ei
urddo i'r Orsedd - y cyfan yn rhoi
darlumau cynhwysfawr 0 wr y cefais
innau well siawns na'r rhelyw i ddod
i'w adnabod.

Tybed pam na ddaeth ei englyn
byrfyfyr i'r gath a droseddodd i'r
gyfrol?

graenus a'r pris 0£1.60 yn rhesymol

* Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

Dysgwch yrru'r car gydag

y.y.O.
YSGOL YRRU

OFALUS

WILLIAM WILLIAMS.

(JAN

LLANBERIS A'R AMGYLCHOEDD,

PLWYF

TBRADDODIADAV

A.

HYNAFIAETHAU

LLANBERIS A'I
AMGYLCHOEDD

Cerddi Tom y Garreg Fawr
Cyfrol yw hon sy'n cynnwys oifer 0 gerddi'r diweddar Mr. T.H.

Williams wedi eu dethol gao Eigra Lewis Roberts a Rol WilHams 'o'r
toretb cerddi' a gyfansoddodd yr awdur.

Roedd Tom, Garreg Fawr yn We
hynod 0 boblogaidd a'i waith fel
bardd pentref yn wybyddus i lawer.
Gwn y bydd croeso mawr i'r llyfr yn
ardal Eco'r Wyddfa ar bwys hynny
yn unig, ond mae hefyd werth i'r
gyfrol ar sail y cynnyrch. Aeth Eigra
a Rol i gryn drafferth i ddosbarthu'r
cerddi ac yn ddiau gwneir defnydd
aml or 'Adroddiadau Plant' a'r
Emynau Priodas (un ohonynt gyda
llaw. gan Rol Williams). Ond y wir
gymwynas yw rhoi cyfle igylch eang
sawru a mwynhau gwaith un o'r
beirdd ardal hynny sydd ysywaeth
belJach yn mynd yn brinnach,
brinnach.

Cyhoeddwyd y gyfrol gan
Gyhoeddiadau Mei ac argraffwyd hi
gan Argraffdy Arfon. Mae'n waith

LLYFRAU LLEOL
( (11k/;'

ll)~1
) (;arrcg t:a\\rr

'f:1111 il/illl JI.'

Yo ) stod )' bly n) ddoedd diwethaf daeth 'Hanes Lleol' yn
bwnc poblogaidd iawn ledled Cyrnru. Sefydlwyd nifer 0
gymdeithasau yn ymwneud ag astudio, cofnodi a chasglu
gwybodaeth ynglyn a'e gorffenol. Yo y fro hon, gwelwyd sefydlu
dosbarthiadau hanes Ileol, a'r llynedd, sefydlwyd Cymdeithas
Hanes Bro 'Eco'r Wyddfa'. Yn genedlaethol, sefydlwyd
Cymdeithas Llafar Gwlad, gydag unigolion o'r fro hon yn amlwg yo
ei gweithgareddau; ac y mae Cymdeithas Bob Owen, sy'n
cyhoeddi'r 'Casglwr' wedi denu llawer i ymddiddori mewn hen
lyfrau a chasgLiadau printiedig.
o ganlyniad ihyn, gwnaeth Siop y

Pentan, Caernarfon, ffafr fawr a'r
rhai sy'n ymddiddori yn hanes ein
bardal d r w y gyhoeddi
ail-argraffiadau 0 lyfrau 'hanes
lleol' a ymddangosodd yn ystod y
ganrif ddiwethaf, ac sydd bellach yn
anodd eu cael neu 'n rhy ddrud i
siwtio poced y darllenydd cyffredin.
Eisoes ymddangosodd 'Hanes
Gwaen Gynfi' a'r diweddaraf yw
'Llanberis a'i Amgylchoedd' gan
William Williams. Ymddangosodd
y lIyfr gyntaf ar ddiwedd y ganrif
ddiwethaf 0 ganlyniad i
gystadleuaeth yng Nghylchwyl
Lenyddol Dyffryn Padarn, 1891.
Ar awgrym y beimiad, y Parch T.J.
Wheldon, ymhelaethodd William
Williams ar gynnwys el draetbawd
(Hynafiaethau a Thraddodiadau
Plwyf Llanberis a'j Amgylchoedd)
a'i gyhoeddi'n lIyfr wedi ei argraffu
gan Richard Owen, Eryri Printing
Works, Llanberis.

Dylid, fel yn y ddau draethawd ar
'Hanes Gwaen Gynft', dderbyn rhai

Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

YR YMGYRCH
BENODIADAU

Annwyl Olygydd,
Ar hyn 0 bryd mae Cyngor Arfon

yn edrych o'r newydd ar ei bolisi
iaith ac yn gwneud arolwg 0 safle'r
Gymraeg yng ngweithgaredd y
Cyngor.

Mae Mudiad Adfer yn awyddus i
weld Cyngor Arfon yn dilyn
arweiniad Cyngor Dwyfor sy'n
gweithredu polisi 0 benodi staff
Cyrnraeg i bob adran, a hynny'n
llwyddiannus ers ei sefydlu adeg
ad-drefnu llywodraeth leol ym
1974.

Eisoes cafodd cais Adfer
gefnogaeth nifer 0 gynghorau bro
Arfon, a gofynnwn i unigolion,
cymdeithasa u , sefydliadau a
changhennau Ileal a mudiadau
gefnogi'r alwad yr un modd, trwy
anfon mor fuan ag sy'n bosibl at
D.L. Jones, Y Prif Weithredwr,
Cyngor Arion, Neuadd y Dref,
Bangor, Gwynedd, yn datgan 0
blaid yr egwyddor 0 benodi staff
Cymraeg i bob adran o'r Cyngor
gan sefydlu medr o'r Gymraeg yn
gymhwyster hanfodol.
Yn gywir,
Aled Job (ar ran Mudiad Adfer)

COF CENEDL
Annwyl Gyfaill,

Ddechrau Ebrill eleni
cyhoeddwyd gan Wasg Gomer cor
CenedJ, sef y gy fro 1 gyntaf mewn
cyfres 0 ysgnfau ar hanes Cymru.
Ceir ymddi chwe ysgrif gan rai 0 brif
haneswyr Cymru ac ymhlith y
pynciau a drafodir y mae pwnc yr
iaith yn yr Oesoedd Canol,
lleny ddiaeth Brotestanaidd gynnar,
t\\ f v mudiad heddwch. Michael D.•
Jone a th"'()f yrn w y b od
ce ned In ethol, ) g) md elrh a .._------------------------
chwarelj ddol ) ng gv.) nedd. a'r
mudiad cenedlaethol dr \ ddwv. "
ganrif ddiw ethaC. Lluniwy d ) r
ysgrifau h~n ar gyfer pawb ydd n
diddordeb mew n hanes Cvmru a•
phriffwriad y gyfrol }'\\' dyfnhau ein
hymwybyddiaeth o'n gorffennol.

Os yw'r gyfres hon i lwyddo y
mae'n bwysig lawn fod y gyfrol
gyntaf yn gwerthu'n dda. Credaf y
gall y gyfres fod 0 gymorth mawr i'r
Thai sy'n dysgu ac yn astudio hanes
Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg ac
i bawb arall sydd a diddordeb yn
hanes ein gwlad. Gobeithio y ceir
pob cefnogaeth i'r fentr.
Yn gywir iawn,
Geraint H Jenkins,
GoJygydd
Gwasg Gomer, Llandysul, Dyfed.

•

,
(

BANGOR
354646

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Stamp i'r Esgob Morgan
yn cael ei ystyried gan

Swyddfa'r Post
Cadarnhaodd Rh eol wr

Cysylltiadau Diwydiannol Bwrdd
Post Cymru fod y Swyddfa Bost,
wrth baratoi rhaglen stampiau
arbennig ar gyfer 1988 yn rhoi
ystyriaeth i gynnwys stamp
arbennig i ddathlu pedwar
canmlwyddiant cyfieithiad Esgob
Morgan o'r Beibl. Dywedwyd hyn
wrth Aelod Seneddol Meirionnydd
Nant Conwy a Llywydd Plaid
Cyrnru, Dafydd Elis Thomas. a
wnaeth gais i'r Bwrdd Post.

Mynegodd Mr. Davies. ar ran
Swyddfa'r Post, y byddai'n rhai
misoedd cyn i'r rhaglen dros dro
gael ei chwblhau, ond addawodd
gysylltu a Dafydd Elis Thomas pan
fyddai ganddo wybodaeth mwy
cyflawn.

Ychwanegodd Mr. Thomas: "A
gaf iannog sefydliadau cyhoeddus a
mudiadau yng Nghymru igefnogi'r
cais hwn drwy gysylllU a Swyddfa'r
Post, er mwyn i ni ddangos maint y
galw. "

C HADLEDD UNDYDD
PLAID CYMRU

,nn"'~"1oi,g)'dd.
Ir a id yw dweud bod

U) odraeth Leol heddiw yn
wvnebu cyfnod argyfyngus. Y mae
nu.·enhoedd ein cymdeithasau 0 dan
r} } thiad difrifol. Ym 1985
cyhoeddodd y Llywodraeth Bapur
Gwyn yn dwyn y teitl 'Lifting the
Burden'. sef ymgais i leihau
rheolaeth yr Awdurdodau
Cynllunio Lleol ar ddatblygiadau.
Gwyddom 011 am enghreifftiau lle
bu'r Ysgrifennydd Gwladol yn
ddigon beiddgar i newid
penderfyniadau democrataidd y
Cynghorau ym meysydd cynUunio a
hynny yn gwbl groes i'r fam leal.
Bygythiad enbyd arall yW'r 'poll
tax'. Heb os nac oni bai bydd y
Llywodraeth yn sicr 0 ddefnyddio'r
Gofrestr Etholwyt i weithredu'r
dreth honno. 0 ganlyniad i hynny
bydd pobl yn amharod igofrestru ac
ni chant wedyn bledleisio mewn
etholiadau Ueol a seneddol. Yn sgil
y dreth newydd arfaethedig daw
mwy 0 dlodi a chyni cymdeithasol.

Dyna pam mae Plaid Cymru yng
Ngwynedd wedi trefnu cynhadledd
undydd yn Mhlas Menai, Y
Felinheli ar Fai 17. 1986 i drafod
effeithiau tebygol cynlluniau'r
Llywodraeth. Anerchir y
gynhadledd gan Dafydd Wigley
A.S .. Maldwyn LeWlS ac eraill
Yn gywir,
Dylan Edwards,
Ty Corbri,
Llanllechid,
Bethesda.
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Glandwr
43-45 Stryd Fawr
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Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

Amser Cinio 0 ddydd Llun i ddydd Gwener
Gwahoddir parfion 0 rhwng 6 a 15 i wylio Nerys yn eoginio

ae ymuno yn y gwaith - Pris £7.50 yn cynwys einio.
Bob nos ag eithrio nos Sadwrn pryd blasus 3 chwrs yn

defnyddio bwydydd tymhorol gorau £8.00

Hughes, Blaen-y-Ddol, hithau yn
gorfoleddu fod Dydd y Farn wedi
dod wrth glywed y seindorf bres
gyntaf yn cyrraedd y pentref!

Dyma fell}'. gyfrol fechan
werthfawr iawn am bris 0 £4.95 i'r
rhai syn caru hanes a
thraddodiadau eu hardal, ac y mae'r
cyfan wedi ei rwymo'n dacJus a
glanwaith mewn clawr caled.

Yn sicr, fe ddylai'r rhai ohonom
sy'n ymddiddori mewn hanes Ueol
heddiw ddilyn awgrymiadau
gwerthfawr yr awdur:
"Gresyn na buasai y gorchwyl

wedi ei gyflawni hanner canrif yn 61.
Difawr ffeithiau heb ei fath yw
amser. Nid anfuddiol fuasai fod
cofnodydd ym mhob ardal er
croniclo ffeithiau a'u hamseriad;
ataliai hynny lawer dadleuaeth."

(parhad 0 duda/en 3)
dyddiadau, o e d r a n n a u a
chyfeiriadau, a hawdd rawn i'r un
sy d d a diddordeb m e w n
achy ddiaethy \\ penderfynu ai C)'\\ ir
ei ffeithiau. Ond nid rhe tru
achau'n foel a \\ na William
\\ illiam , :}n hytrach ) chw anegu
tori neu hanesyn am )' personau a
enwir. Hoffaf yn fawr ei ddisgrifiad
o ddiniweidrwydd rhai otr
cymeriadau:

Roedd Dafydd Griffith,
Adwy'rwaen, wedi bod yn gwrando
pregeth yn eglwys y plwyf ar IDdydd
y Farn', ac ar 6) dod allan o'r
gwasanaeth, yn holi ai gwir a
ddywedai'r pregethwr. Wedi
derbyn ateb cadarnbaol, meddai,
"Ar fenaid i, rni geith pobol golIad
ofnadwy ar ddefaid.' A dyna Sian

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU
BRO MADOG 1987

SEREMONI'R CYHOEDDI
SADWRN, MEHEFIN 28ain, 1986

Bvdd yr orymdaith yn ymgynnull ym maes parcio Llyn
Bach ger Stryd Madog, Porth madog, ac yn cerdded ar
hyd y Stryd Fawr at Gylch yr Orsedd. Cynheliry Seremoni

am 3.00 pm.

LLANBERIS A'I AMGYLCHOEDD

CYDYMDEIMLAD: Ar Ebrill 18 bu
farw Gareth Jones, 12 Llainwen Isaf
wedi cystudd hlr a blin. Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf A Christine a'r
hogia, Iwan ac Ian yn eu coiled fawr,
ae tt'r teulu 1 gyd

Einir Thomas yn ennill yr ail wobr a
Gwenlli Davies yn bedwerydd vn yr
adran dan 16 oed

LLWYDDIANT: Dan y ci a ddaeth A'r
wobr gyntaf i Rhian Thomas yn Sioe
Nefyn ddydd Llun y Pasg (un 0 gwn
Gareth Williams, Bodawen,
Llanberis)

CERDD: t.lonqvfarchtadau i Trvstan
ac Euron gyda chanu'r piano yn
Arholiadau Coleg Cerdd Llundain. Bu
Trystan yn IIwyddiannus yng ngradd
4, ac Euron yn yr ail radd gyda
theilyngdod. Mae'r ddau yn aelodau
o Gerddorfa leuenctid Gwynedd -
Trystan a'i 'Basoon', ac Euron gyda'r
ffidil. Pob Iwc iddynt yn y dyfodoJ.

Gwr 0 Lanberis wedi cael 'day off'
am glirio pen draw gardd 8'
berthynas (ffens wedl torr;) - wrth
105gi'r ysbwriel aeth y ddau gwt ieir
ar dAn a rhald cael 2 inJan dAn allan I

DRAENOG
H.A.

William U8welyn Thomas
Bu farw'r brawd annwyl hwn yn

Ysbyty Glan Clwyd, Mawrth 28aln
wedi cystudd gweddol fyr, ac wedi
cyrraedd ei 87 oed. Arferai weithio fel
ffitiwr peirianyddol yn Chwarel
Dinorwig, ae yn fawr el barch gan ei
gyd-weithwyr. Bu yn weddw am nifer
o tlynyddoedd ac ei ei fod wedi byw
ei hun yr oedd wedi mwynhau rechvd
pur dda hyd yn ddiweddar Catod
brofedrqaethsu chwerw iawn yn el
ddydd a chredwn fod swn a phrofiad
y tonnau a'r Emynau oedd yn ei galon
wedi ei gadw a'i nerthu trwy'r
treialon.
Cafodd ei eni a'i fagu yn Llanberis a

chartref crefyddol y teulu ym
Mhreswylfa ac yntau wedi bod yn
organydd yno am rai blynyddoedd,
a'r Capel bach fel y dywedai yn agos
iawn at ei galon, a phan ar seibiant
blynyddol 0 Eglwys Sant Padarn mi
fyddai yn troi i mewn at yr organ a'r
ddau fel pe'n dealt ei gilydd i'r dim.
Gwr na chuddiodd ei dalent oedd a
bu galw mawr arno mewn Eglwysi,
Eisteddfodau a Chyngherddau fel
organydd a chyfeilydd, ac 'roedd yn
cael ei gyfri ymhlith y goreuon yn y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
maes hwn. Hunan ddisgybledig oedd
i raddau pell, a'i ddawn arbennig
wedi hyfforddi lIawer gyda'r piano.
Gwr bonheddig, calon-agored,
rhoddwr hael. Called aralt i Bentra
bach Llanber. Coiled ar ai 01 fel
cyn-gymydog, coiled el weld ar y
stryd, coiled iEglwys Sant Padarn lie
bu'n organydd selog a diflino am 290
flynyddoedd. Er bod gwelthwyr
gorau'r nef yn marw yn eu glA'alth da
dealt fod yna eralll yn barod i lenwi'r
bwlch.
Tystiodd y gwasanaeth yn Eglwys

Sant Padarn a'r Ilu 0 gyfeitlion 0 bell
ac agos a ddaeth i dalu'r gymwynas
olaf iddo a'j hebrwng i swn y Delyn
Aur, pa mor boblogaidd oedd.
Buasai Huxley yn barod I ddweud
gyda'r Emynydd:
Canaf am yr addewidlon
Ar fy nhaith.
Lawer gwaith,
Troesant yn Fandithion.

-

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291

Hefyd ail-osod carpedi

CLOD: Derbyniodd Mr. lorwerth
Williams, gynt 0 Lanberis, ond nawr
o Lanfarrpwlt, Ynys Mon, fedal yn
ddlweddar gan Lywodraeth yr
Iseldiroedd am y rhan a gymerodd yn
yr ymladd i ryddhau'r Iseldiroedd yn
ystod yr Ail Ayfel Byd. Arferai fyw yn
50 Dol Elidir, mab Mr. a Mrs. Arthur
Williams. Rhoddwyd y lIun gan ei
frawd, Mr. Idwal Williams, Cwm y
Glo.

DIOLCH: Dymuna Shirley a Mike
ddatgan eu diolch am yr hoi I
anrhegion a dderbyniwyd ganddynt
ar achlysur eu priodas. Diolch yn
fawr.
lLONGYFARCHIADAU: i Shirley,
merch Gwynedd ac Olwen Owen, 10
Maes Derlwyn, ar ei phriodas a Mik.e
o Lanllechid. Byddant yn byw yn 8
Bryn Tirion, Bethesda. Ein
dymuniadau gorau i'r par ifanc.
DIOLCH: Dymuna Gwyneth (Plas
Tirion) ddiolch ibawb am eu gofal a'u
earedigrwydd tU8g ati tra bu'n
derbyn triniaeth lawfeddygol yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar ac ar
01 dychwelyd adref. Diolch yn fawr.
SEFYDllAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fawrth 27, dan
arweiniad Mrs. Hannah Jones.
Dymunwyd yn dda i Mrs. Dorothy
Thomas ar ddydd ei phenblwydd.
Mae rhai o'r aelodau yn mynd iweld
rownd derfynol y gystadleUaeth
ddartiau yn y Royal Victoria Hotel ym
mis Ebrill.
Mwynhawyd araith ddifyr iawn gan
Mrs. Helen Sharp, un 0 enethod yr
ardal, ar ei gwaith fel Sister mewn
ysbyty. Drolchwvd i Mrs. Sharp ac i'r
gwestwragedd gan Mrs. Katie Morris
a Mrs. Katie Williams. Y
gwestwragedd oedd Mrs. lizzie
Jones, Mrs. Mary Jackson a Mrs.
Katie Griffith. Enillwyd y raffl gan
Mrs. Helen Morris.



(gyferbyn a'r Ysgol Gynradd)
Crefftwyr Gwaith Llaw Traddodiadol

Cerrig 0 Bob Math ar Gael

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

AR WERTH
Dodrefn lIofft 3 darn. Cyflwr da.

£15. Y Felinhell 670 726

VN EISIAU
Gofalwr iGapel M.e. Dinorwig
Manylion pellach i'w cael gan

Mrs R.W. Hughes
2 Maes Eilian

Dinorwig

a'i
GWAITH CERRIG BEDDAU

DEI IOL

. JONES
FEIBION

GWELLA: Bu cryn nifer o'r ardal yn
cwyno gydag afiechydon y gaeaf,
ond beUachyn awyddus igroesawu'r
gwanwyn er gwaethaf Iliw'r eira ar
gopaon y mynyddoedd
Y GANOLFAN (Hen ysgol Olnorwig):
Dyma lie cynhelir Ilawer 0
weithgarwch yr ardal - y dosbarth
ysgol nos. y Gymdeithas
Odiwylliadol Undebol, ae ambell
gyngerdd.
Cyfarfu'r rhai sydd a diddordeb yn

y Gymdeithas i gychwyn y trefniadau

Ar byn 0 bryd mae'r Toriaid yo all-asesu eu polisl addysg ar gyfer
y lecsiwo oesaf. Un o'r argymhellion sy'n cael eryn sylw yw'r bwriad
o roi mwy 0 reolaetb irieni ynglyn o'r dull y mae ysgolion eu plant yo
cael eu trefou. Oberwydd eyfyngladau ar wariant y eyogborau sirol,
a'r cwtogi mewn termau real ar adooddau ariannol yr awdurdodau
addysg, mae mwy a mwy 0 ysgoUon wedi mynd i ddibynnu ar
gymdeithasau Rhieni ac Athrawon i godi arlan at ofynion yr
ysgolion. Yo 61 adroddiad gao Ffederasiwn Geoedlaetbol y
Cymdelthasau Rhieni ac Atbrawon, mae'r arian a gasglwyd tuag at
gronfeydd ysgolion wedi treblu ers 1980-81. Mewn llawer 0 aebosion,
arian gogyfer 8 defnyddiau angenrheidiol yw llawer ohene - i
bryou'r llyfrau gwaitb, llyfnu ysgrifenou, dodrefn a byd yn oed i
atgyweirio fl'eoestri, - Didarian ibrynu 'extras' moethus. Mae llawer
o athcawon a rhienl yn edryeb ar y datblygiad hwn fel dull
'drws-eefn' 0 breifateiddio addysg y wlad.

Gwel llawer y datblygiadau
hyn fel modd 0 adfer yr hen
anghyfartaleddau rhwng
ysgolion a disgyblion 0 fewn
gwahanol ardaloedd. Mewn
ardaloedd cefnog, a mwyafrif y
rhieni mewn gwaith, gallai arian
ddylifo i mewn i goffrau
ysgolion, ond mewn rhannau
eraill o'r wlad, gyda ehanran
uehel 0 ddiweithdra ymysg y
rhieni, gallai diffyg arian
lesteirio adnoddau'r ysgol.
Mewn ardaloedd o'r fath,
byddai'n rhaid dibynnu ar
adnoddau ariannol yr awdurdod
addysg Ileol, a hwnnw, yn y
dyddiau sydd ohoni, ymhell 0
fod yn ddigonol. Pa fath
'reolaeth' felly, fydd gan rieni?
A fyddant yn cael eu cyrnell i
gyfrannu'n ariannol yn unig
tuag at anghenion ysgolion eu
plant? Beth yn hollo! sydd ar )'
rhieni atr eyflogwyr ei eisiau o'r
system addysg?

Dyma rai o'r problemau sy'n
cael eu trafod ar hyn 0 bryd gao
arweinyddion y Blaid
Geidwadol. A dyma rai o'r
problemau a all fod yn wynebu
rhieni yr ardaloedd hyn 0 fewn
ychydig 0 flynyddoedd,

Mae'n ddadl rhwng dwy adain 0
fewn y Blaid Donaidd. Ar un ochr,
mae'r rhai sy'n credu y dylai'r
Uywodraeth ganolog fod a mwy 0
reolaeth cyffredinol dros addysg, ac
y dylid datblygu cwricwlwm
cenedlaethol (cenedlaethol yn ei

Gohebydd: Mr D.J. Thomas, 8 Mae. Eilien
DIOlCH - A CHROESO ar gyfer tymor y gaeaf nesaf gan
Tnst yw gorfod ffarwelio a Mr O.R. obeithio cael rhywfaint o'r ysgafn a'r
Williams fel gohebydd Dinorwig. Fe sylweddol er ceisio osgoi bod yn rhy
fuMrWiliiamsyncasglunewyddion uehel-ael. Ar 61 yr 'Nyl
y pentref ers sefydlu'r Eco un Odiolchgarwch y bydd y tymor yn
mlynedd ar ddeg yn 01 Llawer 0 dechrau fel rheot. Mrs Alice M
ddiolch i chwi Mr Williams am eich Griffith, Tanbwlch yw'r
gwasanaeth gwerthfawr i'r papur. Ysgrifennydd.
Croeso l'n gohebydd newydd Mr Yn Ninorwig fe geir Eglwys St Mair,

David J Thomas, 8 Maes Eilian. Capel Oinorwig (MC) a chapel Sardis
Cofiwch anfon eich erthyglau a'ch (B) yn lIeoedd addoli, ac fe fu addoldy
newyddion ato. ar un adeg yn Fachwen. 'Rydym yn
PEN-BLWYDO: Er i ni gyfeirio at hyderu son am weithgarwch yr holl
ben-blwydd Mrs Mary E Jones, Ty'n addoldai hyn.
Fawnog yn y rhifyn diwethaf, fe Eglwys fel llandinorwig yw St
deimlaf innau'r rheidrwydd 0 Mair, bellach heb ficer i'w
ddatgan lIongyfarchiadau aelodau ei gwasanaethu, ond mae'r Oeon
chapel, sef Sardis (Bedyddwyr). Bu'r Gw Ia d a' r Arc h d d i a con y n
chwaer yn ffyddlon iawn mewn cynorthwyo'r rhat sydd A'r balch ar
presenoldeb i'w chapel tra gallai, ond eu hysgwyddau.
bellach mae hi fel un neu ddwy 0 Yng Nghapel Dinorwig (MC) fe
chwiorydd eraill yn methu dilyn vt gynhaliwyd Te'r Chwiorydd ar 3
oedfaon. Ebrill ac fe roddwyd y te y tro hwn

gan Mrs Irene Morris, 4 Maes Eilian.
LLONGYFARCHIADAU i Andrew ac Mae'r festri perthynol i'r capel yn
Alice Griffith, Tanbwlch, 0 ddeall eu hwylustod iddynt hwy.
bod yn dald a nain unwaith yn PRIO DAS ..
rhagor. Est y nnw n e i n

IIongyfarchiadau i Miss Muriel
MARWOLAETH: Tristwch l'r rhai Roberts, 22 Tanrhiw Road, Tregarth
oedd yn ei hadnabod oedd clywed merch i Mr a Mrs R H Roberts,
am farw Mrs Jones 0 Hafoty, Tregarth, a bnodwvd ar Sadwrn,
Dinorwig, ond a aeth ifyw i'r Felinheli Ebrill 5 a Mr Eric lolen Williams, mab
ar 01 ymddeoliad ei gwr o'r chwarel Mrs Oilys Williams a'r diweddar Mr
Bu et yn ffyddlon i Eglwys Crist, Richard H Williams, Ty Capel
Llandinorwig Ile'r oedd ei wreiddiau Oinorwig (MC)
ae offeiriaid eglwysig yn perthyn i'w
deulu.

breifat yw'r Mudiad Ysgolion
Meithrin Cymraeg?

Cysidrwch yn ofalus, rieni
Cymraeg bro 'Eco'r Wyddfa', cyn
wfftio at y sylwadau sy'n dilyn.

Canran feehan iawn ohonom a
osododd groes wrth enw'r
ymgeisydd Ceidwadol yn yr
Etholiad Cyffredinol diwethaf.
Efallai, oherwydd mai Cymry
Cyrnraeg ydym, a'r ffaith fod y
Torraid yn ymgnawdoliad 0
Brydeindod Seisnig ar ei waethaf.
Ond pe baem ni'n Saeson, ae yn
mynnu'r addysg orau posibl i'n
plant. onid Toriaid fyddem ninnau
hefyd?

hawl 0 ddewis, a fyddai'n
penderfynu pa ysgolion fyddai'n
ago red ac yn llewyrchus , a pha rai
fyddai'n gorfod cau. Dyma, yn y pen
draw, fyddai ystyr 'addysg breifat' 0
dan reolaeth rhieni i'r Toriaid.
A beth, tybed, fyddai ein dewis

ni; Gymry Cymraeg bro'r Eco?
Onid ydym eisoes yn cefnogi addysg
breifat? Pa saw) un ohonom sy'n
talu'n dymhorol am wersi offeryn
cerdd i'n plant? Neu'n talu'n
wythnosol am wersi nofio iddynt?
Sawl un sydd wrthi'n brysur yo
eynnal nosweithiau coffi neu'n
gwerthu raffl i godi arian at gronfa'r
ysgol leol? Ac onid mudiad addysg

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
... Telir prisJau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

ystyr Brydeinig wrth gwrs). AT yr
ochr arall, mae'r rhai sy'n eredu y
dylai'r ystem addysg fod yn
'farchnad rydd', gyda'r ysgolion ae
ymreolaeth sy'n medru ymateb yn
unioogyrchol i ofymon y rhieni. Yr
hyn sy'n gyffredin i ddadJ y ddwy
adain yw'r ffaith eu bod yo cytuno
ar roi Uawer iawn mwy 0 reolaeth i
rieni: rhoi'r bawl iddyot ddewis
ysgolion i'w plant; rhoi mwy 0
hawliau a mwy 0 gynrychiolaeth
iddynt ar fyrddau llywodraethol yr
ysgolion.

Un O'T cyolluniau sy'n cael eu
hystyried gyda'r bwriad 0 roi mwy 0
reolaeth I rieni yw system talebau
addysg (education voucher).
Byddai hyn yn golygu rhoi taleb
gwerth cost addysg plentyn i bob
rhiant. Yna. bvddai'r rhiant ..n

• •
'gwario'r' daleb addysg mewn ysgol
o'u dcwis eu hunain am werth
blwyddyn 0 addysg i'w plenty n.
Byddai'r ysgol )'n ei thro ~n
cyflwyno'r daleb i'r IJywodraeth ac
yo casglu'r arian amdani. Dewy
ddefnyddio'r dull hwn, byddai
cronfa ariannol pob ysgol yn
dibynou ar ddewisiadau rhieni, a
gallai'r ysgol ei hun (gyda'r
mwyafrif 0 lywodraethwyr yo
rhieni) benderfynu ar sut i wario'r
arian. Gan ddilyn y ddadl bon i'r
eithaf, byddai ysgolion 'da' yn ennill
cenfogaeth rhieni, yn derbyn mwy 0
arian, ac felly'n medru gwella eu
hadnoddau 0 fewn yr ysgo). Ar y
llaw arall, byddai ysgolion 'saI' yn
colli cefnogaeth rhieni, yo derbyn
Uai 0 aria~ ac yn gorfod cau. Y
rhiant unigol, felly, drwy ymarfer ei

ADDVSG I'N PLANT:
RHEOLAETH
I'R RHIENI



IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
* Bysus 0 12 i 53 sedd
* Teith iau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol•

STRYD FAWR, DEINIOLEN t1:~beriS871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
A dewis rhagorol 0 Fideos i'w benthyg

Hefyd yn Siop
FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

weithgareddau meqrs Cadw'n Heinl,
Gemau Gwirion ac ymweliad ~'r
Ganolfan Chwaraeon yng
Nghaernarfon I enwi ond ychydig.
Hefyd daeth peth IIwyddiant i
aelodau'r gangen yn Eisteddfod Sir
yr Urdd. Er mai dim ond y
Pedwarawd a'r Parti Cerdd Dent aeth
drwodd i'r Eisteddfod Genedlaethol,
ymddangosodd nlter 0 aelodau'r
Aelwyd ar y IIwyfan yn ystod y dydd
gan gasglu 31 0 farciau a'u gosod yn
y trydydd safle ymhlith yr aelwydydd
eraill.

Hoffai lola a Sian fanteisio ar y eyfle
hwn i ddiolch i bawb gymerodd
ddiddordeb yn yr Aelwyd eleni ac am
eu presenoldeb ffyddlon. Wedi
dweud hyn, siomedig ar y cyfan fu
nifer y rha: a ddaeth i'r Aelwyd -
siomedig iawn 0 gysidro cymaint 0
bobl ifanc Deiniolen sy'n cwyno nad
oes ganddynt ddi m j'w wneud.
CANGEN PLAID CYMRU: Ar fore
Sadwrn y Pasg brawychwyd yr ardal
gan y newyddion am farwolaeth
Robert Skilllcorn. Symudodd Robert
a Sue I fyw i'r ardal hon tua deng
mlynedd yn 01, ac o'r munud eynta'
aeth y ddau ati ; ddysgu siarad
Cymraeg, gan eu galluogi i gymryd
rhan ym mywyd y pentref ae i fagu eu
pedwar plentyn yn Gymry Cymraeg.

Mis Hydref y IIynedd, etholwyd
Robert yn Gadeirydd Cangen Plaid
Cymru y pentref a bu'n hynod
weithgar dros y Blald a phethau

Ble Maent Heddiw Tybed7
Rhes 61:Nellie Parry, Gracie Gruffydd, Megan Evans, Megan Parry,
Nancy Chepstow, Meiriona Price, Sarah Jane Parr}'. 3ydd Rhes:
Charlotte Fellows, Carys Jones, Beryl Noel Williams, John Idris
Owen, Hugh David Jones, Thomas Arfon Jones. Henry Roberts. 2il
Res: Myra Parry, Nancy Williams, Betty Wyn Parry. Betty Hughes,
Eluned Morris, Belly L. Jones, Eileen Thomas, ui, M. Davies,
Mary Evans, Myra Williams, Rhiannon Roberts. Rhes Flaen: Bob
Williams, Gwilym Lewis, Dennis Wyn Roberts, Gwilym Owen
Jones, Owen Jones, Gwilym Green, John Owen Jones.

Cymreig yn y pentref ae oddi allan -
roedd newydd gael ei ethol ar
Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol y
Blaid, yn IIefarydd ar lechyd a
Materion Cymdeithasol.

Cynhaliwyd Cyfarfod Coffa rddo yn
Thaatr Seilo, Caernarfon dydd
Sadwrn, Ebrill 1ge9, lie clywyd
teyrnged iddo gan Dafydd Wigley,
A.S., Oafydd Elis Thomas, A.S., Pat
larsen, Rodney Bickerstaff, Stuart
Barber a Hanif Bhamjee. Hefyd
cafwyd datgeiniad ar y delyn gan
Elinor Bennet a ehlywyd Dafydd Iwan
yn canu 'I'r Gad'.

Hoffem fer Cangen estyn ein
cydymdeimlad ill Sue, Tomos, Ashli,
Deiniol a Rhiannon yn eu coiled
enfawr.
MARWOLAETH: Mr. Arthur Owen,
gynt 0 29 Stryd Newydd, Oeiniolen a
fu farw yn sydyn yn Ysbyty Gwynedd
ar Ebrill 13 yn 59 mlwydd oed. Roedd
Arthur wedi ei eni a'i fagu yn y
pentref. Feweithiodd yn y chwarel ac
wedyn yn Ffatri Ferodo am ugain
mlynedd. Bu'n erstedd ar Bwyllgor
Lleol llanddeiniolen, Pwyllgor
Adeiladu Capel Ebenezer, a hefyd ar
Bwyllgor y Seindorf yn ddiweddar.
Roedd yn hoff iawn 0 ehwarae
snwcer, a bu yn chwarae gyda
thimau Oeiniolen, Y Felinheli a
Bangor.

Mae yn gadael gwraig, Glenys a
phedwar 0 blant, Noel, Gareth, Eler;
ae Eiriona.

YSGOL GWAUN GYNFI,
DEINIOLEN 1936

•ru.
DIOLCH: Oymuna Mrs. Glenys Owen,
Noel, Gareth, Eleri ae Eiriona ddioleh
o galon i'r teulu, cymdogion a
chyfeillion am y caredigrwydd a
dderbyniasant yn eu profedigaeth
sydyn 0 golli priod a thad, Arthur
Owen, ac am yr holl gardiau a'r
galwadau. Diolch i'r Parch Trefor
Lewis a'r Parch R.E. Hughes am eu
gW8sanaeth, a'r organydd John B.
Jones. Hefyd dioleh arbennig i staff
a'r meddygon, Ward Gogarth, Ysbyty
Gwynedd a'r meddyg teulu.

Mae'r swm anrhydeddus a
dderbvniwvd yn cael ei anfon tuag at
Gronfa'r Sganer, Ysbyty Gwynedd.
Oiolch yn fawr.
OIOlCH: Dymuna Sian W. Gibson
ddioleh i'w pherthnasau, cymdogion,
el ffrindiau a staff O.M.M. Eng.,
Bethesda am eu caredigrwydd ar
aehlysur ei phen-blwydd yn 21
mlwydd oed.
CLWB ElIOIR: Cynhaliwyd cyfarfod
o'r uchod yn y Clinic, Ebrill 8fed.
Rhoddwyd y te gan Mrs. Katie Jones,
Mrs. Betty Wyn Davies a Miss Kizzie
Thomas. Enillwyd y raffl gan Mrs.
Annie Morris, rhoddedig gan Mrs.
Betty Wyn Davies. Pasiwyd
cydymdeimlad a'r IIywydd, sef Mrs.
C. Marren, ar golli ei
mab-yng-nghyfraith; hefyd a Mrs.
Jane Jones a Mrs. Blodwen Parry
wedi colli perthnasau agos.
Estynnwyd croeso yn 01 i Mrs Mair
lewis a fu yn byw am gyfnod yng
Nghaernarfon. Treuliwyd prynhawn
hynod 0 ddifyr yn gwrando ar Miss
Eileen Williams, Rhydfadog yn
dweud hanes ei gwyliau yn Rwsia.
Talwyd y diolchiadau gan Mrs.
Megan Morris, Mrs. Jane Eirlys
Williams a Mrs. Ellen Williams.

Bydd cyfarfodydd nesaf y Clwb ar
Fai 6ed a Mai'r 20fed.
Y GANOI-FAN: Cynhelir 'Ffair Haf
wedi'i threfnu gah bwyllgor rheoli'r
Ganolfan nos Wener, Mehefin 13 am
7 o'r gloch. Bydd nifer 0 stondinau
deniadol yn Neuadd y Ganolfan a
gemau yn y Caban. Apelir am eich
cefnogaeth i'r ffair.
01 OLCH: Oymu na Mrs. Beryl
Griffiths, 5 Maes Gwylfa ddioleh 0
galon i'w pherthnasau, cymdogion a
chyfeillion am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
ati yn ystod ei phrofedigaeth 0 goll; ei
hannwyl chwaer, Mrs. Katie
Rowlands, Bangor.
AELWYD YR URDD: Nos lun, Ebrill
21ain daeth tymor byr yr Aelwyd i
ben dros yr haf. Er mai cangen
newydd yw h~n, ac na fuom yn
cyfarfod ond ers pedwar mis,
Ilwyddwyd i gynnal nifer 0

Bydd Ycyfarfod nesaf nos lau, lat 0
Fai. Estynnir croeso i chwi ymuno a

Gwerthu
a thrwsio

Teledu Lliw
Newydd ac Fel

Newydd
GWASANAETH

ATEB
FFbN 24 AWR

LLANBERIS 870545

OSMOND
SHAW

DEINIOLEN

GOHEBYDD: W.O. Williams, 6
Rhydfedog (Llenberis 871259)

SEFYDllAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Ebrill 7ed 0 dan
arweiniad y IIywydd Mrs. Rita Parry
James. Oarllenodd Mrs. James y
IIythyr miser a chroesawodd y wraig
wadd sef Mrs. Beti Marshall. Cafwyd
noson ddlfyr gyda Mrs. Marshall yn
dangos sleidlau 0 Goleg Denman,
Diolchwyd iddi gan y lIywydd a Miss
Jean Maellen. Rhoddwyd y te gan
Mrs. Rita Parry James a Mrs. Marian
Williams. Enillwvd y raffl gan Mrs.
Maria Williams. Croesawodd y
lIywydd aelod newydd sef Mrs.
Glenys Williams, Ty'n Clwt.
Anfonwyd cofion at y rhai oedd wedi
bod yn wael, sef Miss Nancy Roberts,
Mrs. Marian Williams a Mrs. Beti Wyn
Oavies a hefyd gwr Mrs. Nancy
Rowlands sydd wedi bod yn yr
ysbyty yn ddiweddar.

Bydd y eyfarfod nesaf ar Fai 12ed
pryd y disgwylir Mrs. Maud Williams,
Caernarfon i drafod y Cyfarfod
Cyffredinol yn llundain.
CYMDEITHAS Y CHWIORYDD: Nos
lau Ebrlll 17 cynhaliwyd cytarfod 0
Gvrndelthas y Chwiorvdd yn Festtl
Disgwylfa M.e. Rhoddwyd croeso i'r
chwiorydd gan y Ilywydd Mrs.
Miriam lewis.
Anfonwyd cofion at bawb sy' n

wael yn eu eartrefi. Dymunir adferiad
iechyd buan i Mrs. Beti Wyn Davies a
hefyd Mrs. Oilys Jones, Cynfi Terrace
sydd wedi bod yn wael yr wythnosau
diwethaf.

Aeth nifer 0 chwiorydd Deiniolen
gyda chwiorydd llanberis am
ddiwrnod i Goleg y Bala ar y 9fed 0
Ebrill, ae yr oedd pawb wedi
mwynhau'r diwrnod yn fawr iawn

Bydd Sasiwn y Chwiorydd eleni yn
cael ei chynnal yn lerpwl ar y 15fed 0
Fai. Bydd chwiorydd llanberis yn
trefnu bws i gychwyn am 9 0'r gloch y
bore; ae os bydd rhai ohonoch chwi
chwiorydd yn dymuno mynd, a
fuasech cystal a chysylltu a Mrs.
Miriam lewis cyn gynted a phosibl.

Ddydd Sui, Mai 4ydd bydd Y
Gymanfa flynyddol yn cael ei chynnal
yn Eglwys y Cysegr, Bethel.

Treuliwyd y gweddill o'r cyfarfod
yn darllen penodau 20 a 21 0 Efengyl
loan - set hanes digwyddiadau yn
dilyn yr Atgyfodiad. Cafwyd
trafodaeth ddifyr am yr Atgyfodiad
a'r cwestiynau sy'n codi ynglyn a
hyn Terfynwyd y cyfarfod gyda'r
Fendith.
'Roedd y tV y mis hwn yng ngofal

Mrs. Margaret Owen a Mrs. Buddug
Thomas.

Dymu na chwiorydd Disgwylfa
estyn eu cydymdeimlad dwysaf a
Mrs. Glenys Owen a'r teulu yn eu
profedigaeth drist.
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Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

SARA FFRESA THEISENNAU BLASUS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ff6n: LLANBERIS 870232

• RO ANDS
MONUMENTAL MASONS

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2898

(Sefydlwyd ers dros 35 mlynedd)

Crefftwaith Ilaw, e,e., Old English/Gothic
gan un a thros 32 0 flynyddoedd 0 brofiad

Cerrig newydd a gwaith adnewyddu :
dim ots pa mar bell

Stoc helaeth o'r cerrig gorau:
dyfynbris am ddim

AR AGOR 6 DIWRNOD VR WYTHNOS

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

£5.00: Mrs ~cCarthy. Childwall,
Lerpwl.
£3.00: Mrs Glenys Owen,
Deiniolen.
£2.00: Mrs S. Roberts, 13 Rhos
Rug, Llanrug; Mrs DiJys Williams.
Ty Capel Dinorwig: Mrs Beryl
Griffith,5 Maes Gwylfa. Deiniolen:
Sian Gibson. 17 Harod Olau.
Deiniolen: Mr a Mrs H. Vaughan
Evans, 3 Di norwig Terrace,
Clwt-y-bont ; Shirley a Mike.
Bethesda; Mrs M. Rees Thomas,
Bod Awen, Penisarwaun; Mrs
Thomas, 1Rhes Vaynol, Deiniolen;
Di-enw, Llanberis.

Diolch I'r canly nol am eu
rhoddion hael tuag at go tau
cvnhvrchu'r 'Eco'.
• •

RHODDION

Hen atr gor·hoff 0 fwyta
A ddaeth iardd iwledda;
Ymhlith y dell c.l fwynlant pur
Yn prysur I.nwi'j bola.
Ond gwraig y tV a1 gw.lodd,
A'r lIanastr a1 eynhyrfodd;
o ganol crafu'r tatws aeth
F... aeth - yr afr nl ehyffrodd.
Oeu Iygad pwl yn syUu,
Oeu Iygad yn deisyfu
Gw.ld gwralg y tV yn plygu'n ddau;
Terg.dau yn cwmanu.
A gwralg V t9 a blygodd
I godi brwsh: cwmanodd;
Temtasiwn wrth weld bochau'n bir
A'r afr, flyhi a'i rhuthrodd.
A thwlc:iad yn ei thlnpan
A gadd y wraig am loetran;
Orwy ddrws y cefn ar wib y ffodd,
Sgrialodd yn lIawn ffwdan.
Beth nanny A'r hen afa,?
Beth nanny A', blodau ar wasgar?
Pwysic:achcwestiwn otynnaf i:
Beth nanny A'r tin Ulw mwyar?

DRAENOG DEINIOLEN: Byddwch yn
ofalus ble mae lIuniau personol yn
cael eu cadw! Daeth y lIun hwn I law
Draenog oherwydd i'w berchennog
ei gadw mewn IIyfr a roes ar fenthyg i
ffrind. Ffrind7

Y SEINDORF: Yr oedd Capel
Ebenezer yn orlawn nos Wener y
1ge9 0 Ebrill, pryd y cynhaliwyd
Cyngerdd Blynyddol y Seindorf. Yr
oedd y Cyngerdd dan ofal Mr. Arwel
Jones, Penisarwaun (Hogia'r
Wyddfa). Y Gwr Gwadd oedd Mr.
Peter Roberts, un 0 chwaraewyr
gorau'r wlad ar y cornet. Mae Peter
yn aelod 0 fand Pwll Glo Grimthorp
(Yorkshire), ynghyd A Miss Sian
Gibson, Deiniolen, sydd ar hyn 0 bryd
yn astudio cerddoriaeth yn y Coleg
ym Manceinion; Parti Lleisiau'r
Gweunydd, dan arweiniad Einir Wyn
(Rhiwlas); Adroddiad gan Jennifer
Jones, Deiniolen, sydd yn y prawf
terfynol yn Eisteddfod yr Urdd ym
Methesda ym mis Mal; Hogia'r
Wyddfa; y ddwy chwaer Ann a Sara.
Bodedern, MOn, ac yn ymddangos

DRAENOG

o GYNGERDD Y SEINDORF

AROLWG TAl ER MWYN
DANGOS DIFRIFOLDEB Y

SEFYLLFA YNG NGHYMRU
HEDDIW.

Mae Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg wedi danfon arolwg tai at
bob Cyngor Dosbarth yng
Nghymru. Y bwriad yw casglu
gwybodaeth am y sefyllfa ym maes
tai ym mhob ardal yng Nghymru.
'Gyda dirywiad y stoe tai a'r diffyg
buddsoddi yn y sector gyhoeddus,
mae'r sefyllfa tai yng Nghymru yn
un ddifrifol' medd yr arolwg. 'Serch
yr holl ystadegau gan awdurdodau
lleol a chyrndeithasau tai a serch y
gri gyson gan adrannau tai y
cynghorau dosbarth, y mae'n amlwg
bod y Swyddfa Gymreig, unwaith
eto, yn anwybyddu barn gyhoeddus
am broblemau tai yng Nghymru.'

'Bwriad yr arolwg yw casglu'r
wybodaeth berthnasol er mwyn
dangos ir Swyddfa Gymreig
ddifrifoldeb y sefyUfa a mynnu
buddsoddi digonol ym maes tal er
mwyn ataI dirywiad eymunedau
Ileol1edled Cymru.'
Am fwy 0 fanylion eysyllter a:

Dyfed Wyn Edwards, Glenlyn,
Stryd Peter, Rhosllanerchrugog,
Clwyd (0978 840687)
neu Swyddfa Cymdeithas yr Iaith, 5
Maes Albert, Aberystwyth (0970
4501)

ardal am eu cefnogaeth. Bydd dau
gyngerdd arall gan y Seindorf, un yn
Harlech ddiwedd Mai a'r lIall yn
Eisteddfod yr Urdd ym Methesda.

am y tro cyntaf yr oedd y band lIawn
(Juniors). Hefyd y Band mawr, dan eu
harweinydd Mr. Nicholas Childs.
Hoffai Pwyllgor y Setndorf ddiolch i'r

Bu'r gwasanaeth, dan arweinlad y
Parch Trefor Lewis a'r Parch R.E.
Hughes yng Nghapel Ebenezer a
dilynwyd ym Mynwent Macpelah. Yr
organydd oedd Mr. John B. Jones.
Trefnwyd yr angladd gan Mr.
Myrddin Pritchard, Llanberis.
DIOLCH: Dymuna Mr. a Mrs. H.
Vaughan Evans, 3 Dinorwig Terrace,
Clwt y Bont, ddiolch 0 galon i'r
meddygon a staff wardiau Awel a
Tryfan, Ysbyty Gwynedd ac i'r teulu,
cymdogion a ffrlndiau am y gotal a'r
caredigrwydd mawr a amlygwyd
tuag atynt yn ystod arhosiad Mr.
Evans yn yr Ysbyty ae ar 01 dod adref.
Diolch yn fawr lawn.

GWELLHAD BUAN: Da deal! fod
Hugh John Hughes, Maes Gwylfa yn
gwella ar 61 derbyn lIawdriniaeth yn
Ysbyty Gobowen.
DIOLCH: Dymuna Miss Jennie
Williams, 39 Pennant, Llangefni (gynt
09 Stryd Newydd, Derniolen) ddiolch
am yr holl gardiau 8C anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur dathlu ei
phen-blwydd yn bedwarugain ar
Ebrill 22.



Cefnogwch
Ein

Hysbysebwyr

Ebrill 10 yn ystafell y seindorf.
Etholwyd V canlynol yn swyddogion
am 1986 - Llywydd: Mr Ernest
Burrows; Cadeirydd: Mr Merlyn LI.
Jones; Is-gadeirydd: Mr Gwyndaf
Jones; Ysgrifennydd: Mr Albert
Rees gyda chymorth gan Mrs Joyce
Jones a Mrs Margaret Jones;
Trysorydd: Mr Gareth Hughes;
Ysgrifennydd y wasg a Threfnydd yr
Offerynnau: Mr Richard O. Jones;
Llyfrgellydd: Mrs Nan Jones;
Cyfarwyddwr Cerdd: Mr Frank
Boylin; Meistr y Seindorf: Mr Glyn
Williams.
Cyflwynodd y Trysorydd, Mr

Gareth Hughes, yfantolen i'rcyfarlod
ac fe'i derbyniwyd gan bawb.
Cafwyd tri enillydd yng

nghystadleuaeth amcangyfri ras
marathon 8 gynhaliwyd gan y
Seindorf yn ddiweddar sef Mrs Joyce
Jones, Mrs Ruth Charles a Mr Tegid
Roberts. Mr Datydd Whiteside
Thomas oedd yn rhedeg ar ran y
Seindorf ym Marathon Canolbarth
Cymru. Cwblhaodd et y ras mewn 3
awr, 57 munud a 30 eiliad. Dymuna'r
Seindorf ddiolch 0 galon iddo am ei
ymdrech drostynt.
DIOLCH: Dymuna Mrs Marie
Pritchard ddiolch i Mr a Mrs Arthur
Jones, Hafan Elan am bob
caredigrwydd a ddangoswyd tuag ati
yn ystod y chwe blynedd diwethaf.
Diolch hefyd i'r cymdogion a'r holl
ffrindiau. Y mae Mrs Pritchard erbyn
hyn wedi cartrefu hefo'i merch a'i
mab yng nghyfraith sef Mr a Mrs
Richard Evans, 9 Afon Rhos.
GWELLHAD: Bu Miss Greta Davies,
Glasgarth, yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Dymu nwn adferiad
iechyd buan iddi.
PONTRHYTHALL T: Yn ystod y
gwasanaeth yng Nghapel
Pontrhythallt fore Sui, Ebrill 20 fe
gyflwynodd y Parch John Morris
gopi 0 Lyfr Emynau Newydd at
wasanaeth y pulpud gan Mr 0 Glynne
Owen, Llys Eryri. Diolchodd Mr
MorriS yn gynnes iawn i Mr Owen ar
ran yr eglwys.

Hefyd fe groesawodd y gweinidog
Amranwen Lynch adref ar 01 ei
harhosiad yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
CYFARFOD DOS8ARTH: Nos
Fercher, Ebrill 9 cynhaliwyd Cyfarfod
Gweddi yng nghapel Pontrhythallt
MC. Y lIywydd oedd y Parch John
Morris. Arwelniwyd mewn gweddi
gan Mr D. Glynne Owen, Mr 1010
Llywelyn, y Parch W.R. Williams a
Miss Elizabeth Griffith, Deiniolen.
Mrs Megan Williams oedd yr
organyddes. Talwyd y diolchiadau
gan y Parch John Morris.
DYMU NIR adferiad iechyd i Mr
Richard Ellis, Bro Rhyddallt ar 61
triniaeth lewfeddygol yn Ysbyty
Gwynedd.
YN YR YSBYTY: Dvmunwn wellhad
buan i Mrs Gwen Edwards, 20
Talybont sydd ar hyn 0 bryd yn
Ysbyty Gwynedd.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL' Bydd V
daith Hanesyddol, 'Cian nawdd y
Gymdeithas yn mynd • ardal
Llanuwchllyn ar Fehefin 21.

Cytunodd Mr Ifor Owen, brodor 0
Lanuwchllyn, i'n tywys 0 gwmpas
lIeoedd hanesyddol.

Er mwyn hwyluso trefniadau
ynglvn A lie i gael bwyd, carwn gael
enwau y rhai fwriadant ymuno ani,
mor fuan ag sydd bosibl, i'r
Ysgrifenyddes - Mrs E.W. Thomas.

Grug yn y sefydliad coffa brynhawn
lau, Mawrth 130 dan Iywyddiaeth Mr
Cledwyn Williams, Tv'r Ysgol.
Dewiswyd y swyddogion canlynol
am y flwyddyn nasaf - t.tvwvdd: Mr
Cledwyn Williams, Tv'r Ysgol;
Is-Iywydd: Mr Ifor Williams, Hafan
Elan; Trysorydd: Mrs M. Williams, 2
Plastirion; Ysgrifennydd: Mr John W.
Owen, Llain y Delyn. Y siaradwr oedd
Mr Cledwyn Williams a chymerwyd
rhan hefyd gan Mr Ifan Williams a Mr
John Wyn Owen. Rhoddwyd y te gan
Mrs Pratts, Glan Llyn, Miss C E.
Jones, Glan Llyn, Mrs M.G. Roberts,
Garnllwyd, Mrs J Parry, Morannedd,
Mrs J. Davies, Rhyd y Delyn a Mrs E.
Howells, Bryn Elert. Enillwyd y raffl
gan Mrs M. Pritchard, Snowdon
View. Rhoddwyd y diolchiadau gan
mrs M. Lloyd Williams, Llys Awen.
CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn A
Mrs Roberts, Erw Gain ar farwolaeth
ei brawd yn ddiwaddar.
PEN-BLWYDD: Llongyfarchiadau i
Mrs Morgan Jones, 8ronallt, Rhes
Rhythallt ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 90 oed yn ddiweddar.
ADREFO'RYSBYTY: 'Rydym yn falch
o glywed fod Mrs Elen F.Williams, 16
Hafan Elan erbyn hyn wedi dod adref
o'r ysbyty.
CYMUN YPASG: Nos lau, Mawnh 27
yng Nghapel Bryngwyn (A) cafwyd
gwasanaeth Cymun y Pasg. Y
lIywydd oedd y Parch. John Morris ac
arweiniwyd mewn defosiwn gan y
Parch. W.O. Roberts. Traddodwyd yr
anerchiad gan y Parch Aled Jones
Williams Gweinyddwyd y cymun
gan y Parch Erfyl Blainey, yn caet ei
gynorthwyo gan y Parch W.O.
Roberts a Mr D. Glynne Owen. Yr
organyddes oedd Mrs Megan
Robens Talwyd y dlolchlsdau gan y
Parch John MorriS Gwnaed casghad
tuag at Gymonh Crlstnogol
CYDYMDEIMlAO: Cydvmdelmlwn A
Mrs E. Williams, Moelwyn, Hafan
Elan ar farwolaeth ei brawd yng
Ngharmel.
CLWB Y MAMAU IFANC: Dymuna'r
clwb ddiolch i'r rhai a gyfrannodd ac
a gasglodd tuag at Dr Barnardo yn
ddiweddar. Casglwyd £52 at yr achos
hwn. Cafodd y clwb gyfarfod difyr
yng nghwmni Major a Mrs Brown
sydd yn swyddogion ym Myddin yr
lachawdwriaeth. Cafwyd sgwrs a
dangoswyd sleidiau o'u gwaith.
Rhoddwyd y te gan Glenda Morris,
Gwenda Thomas, Malr Davies a
Gwen Edwards.

Nos lau, Ebrill 17cynhaliodd y clwb
eu gwibdaith. Aethant i Pili Palas ym
Mhorthaethwy ac yna i swpera yn
Nhafarn y Rhos yn Rhostrehwfa.
CROESO'N OL: Croeso j'n plith i Mrs.
Grace Roberts, 1 Bryn Tirion gynt,
ond erbyn hyn 0 Sydney, Awstralia.
Pen-blwydd ei mam, sef Mrs. Rachel
Williams, 44 Maes Barcer,
Caernarfon yn 90 oed sydd wedi
denu Grace Roberts yn 01 i'w bro
enedigol. Un 0 deulu Ty'r Ardd,
Llanrug yw Mr. Robens ei gwr ac
roedd ei thad, sef Mr. Griffith David
Williams yn dod 0 Bryn Llannor,
Bethel. Mae Glenys Williams, Tv'n
Clwt, Deiniolen yn chwaer i Mrs.
Robens, ac mae ganddi chwaer arall
yn byw ym Manceinioh.

Ymfudodd Grace Roberts i Sydney
19 mlynedd yn 61 a hi bellach yw
ysgrifenyddes y Gymdeithas
Gymraeg yno. Mae yn cadw
cysylltiad A'r fro hon drwy dderbyn yr
Eco yn fisol. 0 bryd i'w gilydd bydd
yn anfon cyfraniadau i'w golofnau.

Balch iawn oeddym o'i gweld yng
Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr
Eco yn Neiniolen ddechrau'r mis.
Diolchwn yn fawr iddi am ei
chyfraniad a'i diddordeb amlwg.

Pob hwyl iddi hi a Mr. Roberts ar y
daith yn 61 i Awstralla a'n
dymuniadau gorau i'r dyfodol.
SEINDORF LLANRUG: Cynhaliwyd
cyfarfod blynyddol y seindorf ar

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3574
PEN CIGYDD Y FROI

Y r Wyn Ileal mwyaf
blasus

Selsig cartref, cigoedd
parod j'w bwyta

Archebion .r gyfer
y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
A OeWCH ATOM Nil

cafwyd Ffair Wanwyn Iwyddiannus
yn yr Ysgol Gynradd. Croesawodd
Leslie Larsen, cadeirydd y gangen,
Maureen Rhys a agorodd y Ffair, a
chyflwynwyd blodau iddi gan Siwan
Humphreys. Dyma'r enillwyr. Raffl:
(1) Len Jones, Llanrug; (2) Olwen
Hughes, Afon Rhos; Enwi'r Ddol:
Catrin Whiteside Thomas; G~m
B~I-droed: Mrs Rowena Williams.
Dymuna'r swyddogion ddiolch yn
fawr i bawb a gyfrannodd i'r
stondinau ac i Mr R.A. Robens, Bron
Wenda am roi'r wobr yn y
gystadleuaeth bel-droed. Diolch yn
arbennig i Mrs L. Horman a staff
cegin yr ysgol am eu help gyda'rte ac
i bawb a ddaeth yno i gefnogi'r
fenter.

Bydd tim yn cynrychioli'r gangen
mewn cwis gyda thimau or
Waunfawr a Phenrhyndeudraeth ym
Mryn Eirian, Waunfawr nos Fercher,
Ma; 7. Gobeithiwn y daw nifer
teilwng o'r aelodau vno i'w cefnogi.
Os oes rhywun angen cludiant i'r
Waunfawr cysylltwch ag Olwen
Llywelyn (Waunfawr 200) neu Nan
Humphreys (C'fon 5668).
GENEDIGAETH: Llongyfarchiadau i
Gladwen a Clive Pritchard, The
Poplars, Llanrug ar enedigaeth mab,
David Clive, brawd bach i Dawn,
Martin a Kevin.
DIOLCH: Dymuna Robert John
Jones, Egryn Villa, ddiolch 0 galon
am y lIu cardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei
ymddeoliad o'r Bwrdd Afonydd yn
ddiweddar. Y mae'n awyddus hefyd ,
ddiolch j'w gydweithwyr am y cloe
hardd a dderbyniodd
APtL Y SGANIWR: Ymddiheurir i
aelodau Capel Ceu nant am y
camgymeriad yn y rhifyn diwethaf. Y
swm a gasglwyd yn y capel hwn
mewn gwirionedd oedd £51.
CYDYMDEIMLAD: 'Rydym yn
cydymdeimlo AMr Cecil Williams, 19
Hafan Elan ar farwolaeth ei chwaer
yn ddiweddar.
DIOLCH: Dymuna Elwyn ac Anwen
Roberts, Elan Wen, Llanrug ddiolch 0
galon i'w perthnasau, eu ffrlndiau a'u
cymdogion am y caredigrwydd
mawr a ddangoswyd tuag at eu mab
bychan, Emyr, tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ae yn Ysbyty'r Plant yn
Alder Hay, Lerpwl.
DIOLCH: Dymuna Mrs Sarah
Roberts, 13 Rhos Rug ddiolch i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau am y
cardiau a'r rhoddion a dderbyniodd
tra oedd yn yr ysbyty. Diolch hefyd yn
arbennig i feddygon a staff Ysbyty
Gwynedd.
CLWB BLODAU'R GRUG:
Cynhaliwyd cyfarlod 0 Glwb Blodau'r
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CAERI\4ARFON 3674
i drefnu amser

IFfordd
Glanmoelyn
Llanrug
Ffoniwch

MOBILE HAIRDRESSER

Lliwedd

GWASANAETH

TRIN GWALL T VN
EICH CARTREF

Gohebydd: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.

MERCHED Y WAWR: Ar Ebrill 8
cynhaliwyd Cyfarlod Blynyddol y
gangen, dan Iywyddiaeth Mrs
Bethanne Wi lliams. Etholwyd
swyddogion newydd ar gyfer y
flwyddyn nesaf. Is-Iywydd: Mrs Ann
Evans; Is-ysgrifennydd: Mrs Nan
Humphreys; Tair aelod newydd ar y
pwyllgor: Mrs Meryl Green, Mrs
Jennie Williams a Mrs Ann Lloyd
Griffith; Gohebwyr y Wasg: Mrs Malr
Hughes a Miss Megan Humphreys.
Cyhoeddwyd Gwyl Wanwyn
Rhanbarth Arlon yn y Coleg Normal,
Bangor Mai 10. Hefyd Cyfarlod
Cymdeithas Owain Glyndwr ym
Machynlleth, Ebrill19. Gwahoddwyd
enwau'r rhai sy'n dymuno mynd i'r
Ysgol Breswyl Genedlaethol ar Fedi
19-21 - yr enwau i'r Ysgrifennydd
erbyn Mai 14. Derbyniwyd lIythyr
diolch am y rhodd i Uned Macmillan.
Trefnwyd gwirfoddolwyr i gasglu 0
ddrws i ddrws at y Spastics, 0 7·18
Gorffennaf. Bydd Mrs Ann Evans a
Mrs Mair Huws yn ein cynrychioli yng
nghyfarfod Cyhoeddus Pwyllgorau
Cylch yr Urdd, Dyffryn Nantlle ac
Arlon. Bydd y gwirloddolwyr hyn yn
gwelthio ym mhabell Merched y
Wawr yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd, Dyffryn Ogwen: Mrs Joan
Griffiths, Mrs Manne Williams, Mrs
Jennie Williams, Miss Megan
Humphreys, Mrs M. Vaughan Parry,
Mrs Jean Roberts, Miss Phyllis Ellis a
Mrs Ann Evans.
Penderlynwyd rhoi rhodd 0 £20 i

Eisteddfod Bentref Llanrug
Gan nad yw'r ysgollon Ileal yn

cymryd rhan yn yr Ymgyrch Lyfrau
eleni penderfynodd y gangen
ymgymryd a'r gwaith.
Trafodwyd materion a oedd yn

codi 0 Agenda'r Cyngor
Cenedlaethol a dewiswyd dwy i
gynrychioli'r gangan yn Aberystwyth
ar Fai 5, sef Miss Megan Humphreys
a Mrs Bethanne Williams. Gwnaed
trefniadau ar gyfer y Noson Goffi ar
Ebrill 24. Croeso cvnnes i bawb.

Bydd y wibdaith (Mehefin 10) yn
mynd i Bias Glyn y Weddw,
Llanbedrog.
Darparwyd y te yn y cyfarlod gan

Mrs Beryl Thomas, Mrs Jones,
Bronwylfa, Mrs E.Whiteside Thomas
a Mrs Amy Smith a diolchwyd iddynt
gan Mrs Joan Griffiths. Enillydd y
raffl oedd Mrs Bethanne Williams.
DIOLCH: Dymuna Medwyn a
Myfanwy, Llechwedd, Rhosbodrual,
Caernarfon ddiolch i bawb am eu
cyfarehion a'r anrhegion a
dderbyniodd eu mab, Gwion LJi{r, a
anwyd ar Chwefror 13.
PLAID CYMRU: Nos Fercher, Ebrill 9
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Rhedeg Traws Gwlad Ysgolion
Cymru: Yn y bencampwriaeth
genedlaethol dan 17eg oed daeth
Paul Grant (Llanrug) yn 15fed a
Mathew Ward (Llanrug) yn 24ain.
Methodd Paul Prydderth (Llanberls) a

CHWARAEON

Cynhadledd Wyddonol:
Llongyfarchiadau i Rheon Larsen a
Vaughan Hughes ar gael
ysgoloriaeth i tynd i Gynhadledd y
Gymdaithas Wyddonol (Cymru).
Roeddynt ymhlith nifar 0 fyfyrwyr
eraill oedd wedi eu gwahodd at
aelodau'r Gymdeithas Wyddonol
oedd yn cyfarfod yn Wracsam, Ebrill
11-13. Cafwyd nifer 0 ddarlithoedd a
phapurau trafod gan bobl flaenllaw
mewn Addysg Diwydiant a
Thechnoleg. Ar y prynhawn Sadwrn
roedd taith i Lannau Dyfrdwy i
ganolfan Nawtech, sydd yn rho;
eymorth i ddiwydiant a busnesau
lIeol.

Perchennog: E.P. Hughes

DURDV D LVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

CYFFURIAU A THODDYDDION
Ydych chi wedi gweld pethau a allasai arwain i sefyllfa waeth? Ydyeh chi wedi
clywed, neu etallai'n amheus? Ydych chi angen gwybodaeth? Peidiweh ag
oedl, da ehwi. Doweh i gysylltiad ag unrhyw un o'r eanlynol: PCOscar Evans
(Swyddog Cyswltt Heddlu) Caernarfon 3333; Gwyndaf Jones (Uweh
Swyddog Ues) Caemarfon 4121 est 2215; W.E. Thomas (Prifathro Vsgol
Brynrefail) Caemarfon 2381.

chystadlu yn y ras dan 15eg
oherwydd y ffliw.
Criced: Yn rhifyn diwethaf 'Yr Eeo'
cyhoeddwyd fod Stuart Williams
(Llanrug) wedi ei ddewis igael treial i
dim Cymru dan 16 oed, Bu ar gwrs yn
ystod gwyliau'r Pasg hefo Tom
Cartwright (yr hyfforddwr
eenedlaethol) ae mae'n rhaid fod
Stuart wedi gwneud argraff dda -
mae wedi cael ei ddewls yn un 0
garfan 0 ddeunaw 0 fechgyn drwy
Gymru I tynd I Abertawe ar Fai 23 am
dreial a hyfforddiant pellach.
Cyfarfod Athle1au'r Vagol: Fe drefnir
y cyfarfod athletau y flwyddyn yma
yn ystod wythnos 'Sports Aid' (Mai
18-25). Rydym yn gobeithio y bydd
pob cystadleuydd yn cael ei noddi. I'r
rha: sy'n awyddus i gyfrannu at yr
achos da yma ond sydd ddim yn
cystadlu yn y Cyfarfod Athletau fe
tyddwn yn trefnu 'Ras Hwyl' ('Fun
Run') yn ystod y dydd, ac fe fydd eyfle
iddynt hwythau gymryd rhan ae i
gael eu noddi.

VSGOL BRVNREFAIL

CORNEL FARDDONIAETH

VR YSTAFELL DDOSBARTH
Swn annaearol fel
Cleelen cadeiriau,
Sgreeh y slalc.
Sisial y Uyfrau,
Sibrwd y gwenyn IIwydwyrdd.
Sgratig ar y burddau.
Yna cloehdar y gloch.
Gwaedd Idlasbedaln yr athrawes,
Distawrwydd perffaith fel y bedd,
Y mae'r wers ar fin dechrau.

Wena Williams, 1E
(Be1hel)

NIB Wyn Roberts
(LIBnberis)

YSTAFELL FWYTA
Cloch!

Uu 0 feirch yn cartamu tua
drws y gegin.

Owy neldr swnllyd yn lIithro'n
aref drwy'r drw.,

TInelal cyllytl a ffyrc
yn y cefndlr,

Oror arian yn lIyncu
.rian pawb,

Sgrech cadalr,
Symudiad bwrdd,

Slarad a chnol,
Yfed • gweiddi,

Cloch I arell,
Symud fel malwod

yn 61 I'n do.barth.

DIWRNOD MYND AT Y DEINTYDD
Poen annioddefol
Methu bwyta dim.
Dant rhydd fel hunllef
yn y nos.
Crynu fel deUen
yn yr ystafell ddisgwyl
ac oglau fel pwll nofio
yn lIenwi fy ffroenau.
Swn y drill
yn y peltter
fef enoeen y coed.
Cael fy ngalw.
Cura fy nghalon
fel injan ddyrnu.
Elstedd yn y sAt
e cheel fy nghodi gan
graen esmwyth.
Y golau lIachar uwchben
yo sgleinio fel medel aur.
Ond yna rhyddhad.
Y dant wedi ei dynnu
At adref i
fwyta da-da melys unwaith eto.

Bedwyr Evans, 1E
(Penisarwaun)

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
.Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
ac Ail-law

• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysion
• Calor Gas

CWESTIWN
Beth sy'n ctigwydd yn ysgolion
cynradd y fro tybed?
Des gennyeh ehwi newyddion 0
bwys?
Neu stori i'w rbannu?
Neu gerdd i'T gornel farddoniaeth?
Doweh ... beth amdani!

Y RHIFYN
NESAF

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
ddydd lau, Mai 29. Deunydd
Eco'r Ifane i law erbyn nos Fawrth
Mai 20 i Edward Elias, Gw~n y
Wawr, Llanrug.

dyfodol ein ccnhedloedd.
Prvderwn fod llv odraerhau'r, ,

byd yn gwastraffu eu C)1oelh r
bentyrru art u niweli r. Bydai'r
arian ) 'n cael er wastraffu tel hyn
}n ddigon i drechu problemau
newy n ae angen drwy'r by d.
Credwn fod gan bob dyn yr bawl i
fywyd, ieehyd, Iloches a rhyddid
bam.

Gweddiwn ar Ein Harglwydd
Iesu Grist j ledaenu
Ffydd lIe bo Cenfigen,
Gobaith lle bo Anobaith
a Chariad lie bo Casineb.
Trwy'r Neges EwyLlys Da bwn

gobeitbiwn y medrwn gynnig
llygedyn 0 obaitb i'r byd.

Ein dybead yw i ni, bobl ifanc y
gwledydd, feithrin parch at ein
gilydd, cyd-ddealltwriaeth a
brawdgarwch, i sicrhau dyfodol
heddychlon,

Eleni ym Mlwyddyn Ryngwladol
Heddweh unwn gyda'n gilydd i
ennill bedd i'r byd.

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

NEGES EWYLL YS DA
IEUENCTID CYMRU I
IEUENCTID Y BYD 1986

DYDD EWYLLYS DA 18 MAl
Heddwch yw thema amserol y

65ain Neges Ewyllys Da, ae aelodau
Aelwyd Cryrnych. Penfro, fu
wrthi'n ei baratoi.

Cyflwr dyfodol ein byd - byd sy'n
sefyl1 dan fygythiad ae ofn gormesol
arfa u niweliar erehyll yw prif
thema'r Neges. Mae ieuenctid
Cymru yn gytOn mai drwy feithrin
eyd-ddealltwriaeth ymysg pobloedd
y byd mae sicrhau'r hedd yr ydym
011 yn chwilio amdano. Ym
Mlwyddyn Ryngwladol Heddweh,
ein dybead fel ieuenctid yw gweld
pawb yn uno gyda'i gilydd yng
Nghymru a gwledydd eraill y byd
dros Heddweh.
"Mae crynhoi arfau, yn arbennig
arfau niwcliar, yn llawer mwy 0
fygythiad iddyfodol dynoliaeth nag
ydyw 0 amddiifyniad." Dyna
ddatganiad gan y Cenhedloedd
Unedig.

Yn 1982 datganodd holl
Gynghorau Sir Cymru eu
gwrthwynebiad i dderbyn Arfau
Niwcliar ar eu tiro Cymru felly yw'r
wlad gyntaf yng Ngorl1ewin Ewrop j
ddatgan ei hun yn wlad ddi-niwcliar.
Ni yw llais ieuenetid Cymru yn
erbyn yr aefau dinistriol hyn. Rydyn
ni aelodau Urdd Gobaith Cymru
wedi addo bod yn ffyddlon i'n
gwlad, i'n eyd-ddyn ae i Grist.
Credwn na ddylai unrhyw wlad
orfod byw dan fygythiad diQjstr. Nid
trwy ormes ae ofn mae adeiladu

,



Eisteddfod i edrych ae y
posibilrwydd 0 wireddu'r ddau
bwynt yma.
Am fwy 0 fanylloo cysylltwch a:
Toni Schiavone, Cadeirydd
Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Bryn
Celyn, Pandy Tudur, Abergele,
O\\'Vd•(074 576 554)
Angharad Tomos, Bron Wylfa,
LJanwoda, Caernarfon, Gwynedd
(0286 830276)

EISTEDDFOD GENEDLAETHOL CYMRU A
CHYMDEITHAS VR IAITH GYMRAEG

•a r "" nwv n.• •
Y mae'r planhigion lety a

g}chwy flY.}d }n } t5 gwydr y 0 barod
i'w rhoi allan, a choeliwch [j neu
beidio, } mae Ietus a heuwy d ) n :> r
ardd yn )7 Hydref, a'r bresych
gwanwyn )'11 f} ac)'TI inch ar
waethaf v rhew a'r eira. Fe heuaf raj•

allan he!) d i\\'neud yn si'.\ r fod rhai
yn dilyn. Rhyw binsiad bach bob
bythefnos, atu ceidw drwy'r hat.
Gall unrhyw ferch dyfu dipyn 0
ddefnydd salad, ac fe wyddoch yn
iawo mor ddrud ydynt yn y siopau a
ddim hanner cystal a'r Ihai yn syth
o'r pridd. Dyna i cbi beth digoo
anodd ei dyfu ydi'r perlys (persli).

Dyma'r Gwanwyn wedi
cyrraedd, gobeithio, ac un hwyr
iawn. Ni fuom erioed mor bwyr yo
pia nn u tatws ag eleni, ond
oherwydd fod y pridd heb gynhesu
ni fuasent wedi dwad drum cynt.

Y mae'r Dr. Eirwen Gwyn yo
dweud wrtbym yn feunyddiol am
fwyta mwy 0 lysiau; a bwyta rhai
ohooynt yn amrwd, ond dwi ddim
yn meddwl y cymeraf ei chyngor 0
fwyta gwlydd dom oa dail dant y
llew; ond dyna fo rydym yn
geidwadol iawn mewn rhai pethau.
Y mae spinach yo un 0 fy ffefrynnau
ac yn bawdd ei dyfu, a mae Wy wedi
ei botsio ar spinacb yn bryd 0 fwyd
blasus. Dwi ddim wedi trio'r rhain
yn amrwd, ond mae cabetsian wedi
ei malu'n fan yn ddigon blasus
mewn salad, a hefyd moron wedi eu
gratio. Bydd llawer o'r hadau a
heuwyd yn barod i'w teneuo ym mis
Mai. Gwraig y ty yn aml fydd yn
gorfod gwneud y gorchwylion hyn,
wir mae gennym Oi'T merchcd fwy 0
amynedd na'r dynion. RY.) f wedi
cael gorchymyn fy mod i saihru'r
pridd 0 amgylch y planhigion sydd
ar oJ, a rhoi dipyn 0 lwch calomel
o'u cwmpas. rhag i'r pryfetach
ymosod am} nt, a ffarw el i'r bre ych

Mewn cyfarfod rhwng
Swyddogion yr Eisteddfod
Genedlaethol a Swyddogion
Cymdeithas yr Iaitb Gymraeg ym
Mhorthmadog ddiwedd Mawrth,
galwodd y Gymdeithas ar yr
Eisteddfod j fabwysiadu mesurau
cryfacb i waTchod y Gymraeg a bod
yn foddion cenhadu mwy effeithiol
yn y dyfodol.

'Roedd Swyddogion yr
Eisteddfod yn sefyU rhwng dwy stol.
AI yr un llaw roeddent yn honni eu
bod yn foddion cenhadu eisoes yn yr
ardaloedd di-Gymraeg megis Y
Rhyl Y llynedd a Gwent ym 1988,
ond ar y llaw araU, 'roeddent yn
gwadu eu grym gwleidyddol gan
fynnu mai trefnu G~'YI oedd eu
hunig swyddogaetb.

Galwodd Cymdeithas yr Iaith
Gymraeg am:
1) Fforwm agored yn Eisteddfod
GenecUaethol Abergwaun ym Mis
Awst 0 dan y pennawd 'Faint yn
rhagor fedr yr Eisteddfod woeud i
hybu buddlannau'r Gymraeg?'
2) Cydnabyddiaeth bod gan yr
E is ted dI 0 d d d Y I a n wad
pellgyrhaeddol ar Gymreictod
ardal, a galwodd ar Bwyllgorau'r
Eisteddfod j barbau mewn bod ar 01
i'r \\Iyl orffeo ibybu Cymreictod yn
yr ardal honno.

Cytunodd Swyddogion yr

GWRAIG TV YN YR ARDD
Mae'r Llyfrauyn dweud y dylem hau
rhai allan ym mis Mawrth, ond pa
obaith oedd iddo dyfu eleni? Fodd
bynnag, fe heuais beth mewn pot
margarin ar ffenest y gegin, a
gobeithiaf eu trawsblannu fel y
bydd y pridd yn cynhesu. Oyma rai
o'r 'llysiau Ilesol dyfir am eu lles yn
fwy na'u llun'.
Beth am yr ardd flodau? Dyma fy

adran i. Bydd Y bylbiau cynnar fel y
Cennin Pedr drosodd, ac edrychant
yn ddigon bier. Nid ydyw Richard
Bowering yn cymeradwyo rhoi
cwlwm amynt Iel y gwelwch mewn
rhai gerddi, ond fe ellir torri ychydig
ar y dail, ond nid i'r gwaelod, gadael
rhyw chwe modfedd, neu ni fydd
blodau arnynt y fJwyddyn nesaf. Os
oes gennycb yr egni, gellwch eu codi
wedi iddynt orffen blodeuo, a 'u rhoi
dan bridd mewo rbyw gornel ifarw i
Lawr, a'u codi a'u sychu a'u cadw
hyd yr Hydref, yna eu hailblannu
allan. Bydd blodau'r gafwyr a glas y
gors (oa'd fi'n angof) a phansi'r
gwanwyn yn gorfod rhoi lle i
blanhigion yr haf. Na theflwch y
rhain chwaith, rhowch nhw mewn
cornel gysgodol a byddant yn hadyd
eu hunain a geIllr cael planhigion
i'w rhoi i lawr yn yr Hydref. Mae'r
planhigion blodau, f e l y
'pen-ci-bach', alysum, nemesia a'r
asters a heuwyd yn y t9 gwydr yn
barod (wedi eu caledu) i'w rhoi
allan yo y fordor i len wi i mewn
}mysg y blodau parhaol, 'y
gwreiddyn bach gan hwn a hon' fel y
d)'\\ed CT\\}S yn y 'Border Bach',
\fae tuedd ynom ibrynu planhigion
a'u rhoi allan yn rhy gynnar - mae
peryg barrug hyd yn oed ym mis
Mai. Collais y rban fwyaf 0 fy
mynawyd y bugail (geraniums) yn y
tY gwydr eleni. Dylaswn fod wedieu
cadw yn y tY dros y gaeaf.

Does dim j'w wneud ond dal i
gredu yn yr ardd.

Pan ddarllenais englyn coffa Yr
Heliwr daeth i'm cof fersiwn a
glywais ac a ddysgais. Credaf mae fy
ewyrth sef y diweddar Robert John
Roberts, Fran Heulog, Llanrug, a'i
dysgodd 1 mi. Nid oes ond ychydig
newid ynddo; yn y drydedd linell y
mae'r rhan fwyaf ond dyma'r englyn:
Rhowch 118rregh.rd~ 8 dau gi - Llwynog
A lIunlwch lun dyfrgj
Oleargi I chwim filgl
A charw hlrdd Ir eM chwr hi.

Nid ydwyf yn gwybod dim am yr
awdur ac nid ydwyf am geisio dyfalu
pa un o'r ddwy fersiwn yw/r un
wreiddiol.

Os goddefwch i mi roi barn er nad
ydwyf yn honni fy mod yn fardd ac yn
lIai byth 0 gynganeddwr fy nheimlad
i ydyw fod enwi dau fath 0 gi hela yn y
drydedd linell yn well ymateb i'r ddau
gi y sonnir amdanynt yn y lIinell
gyntaf a'i bod trwy hynny yn gwneud
y Ilinell yn gryfach.

Efallai y buasai rhai 0 aelodau
Talwrn y Beirdd, Llanrug yn datgan
au barn am y ddwy IInell.
Emrys Owen, 9 Hafan Elan, Llanrug.

ENGLVN
VR HELIWR

Penderfyn rvyd cadw cyfrlf ant Perts
ar wahtln I gyfrif Llanberls Codwyd
Mr GWIlym Robens yn Llywydd, Mrs
Margaret Ellis yn Ysgrifennydd, a
Mrs Mary Roberts yn drysorydd ar
ran y Nant Os oes gennych syniad
neu am helpu i godi/r arian
cysylltwch ag un o'r uchod.
Rhoddwyd targed 0 (700 i'w godi yn
y Nant. Bydd cyfarfod eto ar Fai 15
nos lau am 7 o/r gloch yn festri'r
capel Mae croeso i unrhyw un ddod.
MUDO. Bydd Mr a Mrs Gregg a
Sandy Hall, 1 Rhes Glanrafon yn
ymadael a'r Nant yn ystod mis Mal.
Maent yn ymgartrefu yn yr Almeen,
gan fod Mr Hall yn aelod o'r fyddin.
Dymunwn yn dda i'r ddau.
ENILLODD Mr Morris Williams,
Terfyn, fwg yng nghystadleuaeth y
'Daily Post' yn ddiweddar, sut mae
deall hi am baned yn y mwg Moi?

•

Gohebydd: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrigydrudion.

CWN DEFAID: Cynhelir Ymryson
Cwn Defaid Nant Peris air Cylch yng
nghae Ty Coch, ddydd Gwener a
dydd Sadwrn, Mai 23 a 24 -
penwythnos GWyI y Banc.

Mae ychydig 0 newidladau yn
nhrefn y cystadlaethau eleni. Bydd y
Dosbarth Lleol yn dechrau am
hanner dydd - dydd Gwener air Ail
Ddosbarth yn dilyn am 4 o'r gloch,
gan fwrw ymlaen gyda'r
gystadleuaeth hon fore Sadwrn.

Ni fydd newid yn nhrefniadau'r
Dosbarth Agored, dydd Sadwrn.

Cafwyd cefnogaeth dda y lIynedd a
hydenr y bydd cystal eleni ond gyda
gwell tywydd.
TRIP Y MERCHED: Ar Ebrill 9 cafodd
rhal 0 ferched y Nant drip i/r Bala,
ynghyd a Chyfarfod Chwiorydd
Llanberis air Cylch. Cafwyd amser
difyr yn ymweld ag amryw 0
weithgareddau yng nghwmni Mrs
Miriam Lewis, Mrs Menna Green a
Carys Humphreys.
CYDYMDEIMLWN a Mr aMrs George
a Wendy Jones ar golli ei fam yn
ddiweddar. Hefyd cydymdeimlwn a
theulu Mrs W. Roberts, Ty'n y Coed
gynt, bu farw Mrs Roberts yn
Belham, Llundain.
DYMUNWN WELLHAD IIwyr i Clare
ar 61 ei harhosiad yn yr ysbyty. Mae
Clare yn ferch i Margaret a Lenny, 4
Bro Glyder.
LLONGYFARCHIADAU: I Eleri a
Danny Mullane, Cae Gwyn ar
enedigaeth el merch tach Nora,
chwaer fach i Rennee a Willie.
DIOLCH A CHROESO: i Mrs Mary F.
Roberts fel gohebydd newyddion
pentref Nant Peris. Llawer 0 ddiolch
i/r cyn-ohebydd Mrs Jean Elis am ei
gwaith gwerthfawr ar hyd y
blynyddoedd.
APtL Y SCANER: Nos lau, Ebrill 17
cynhaliwyd cyfarfod i drafod Apel y
Scaner, cafwyd sgwrs gan Mr Islwyn
Jones, lIywydd y Scaner dros y cylch.
10
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oherwydd lIesgedd.
Yn y Gwasanaeth yn Amlosgfa

Bangor ddydd Gwener, Ebrill 25
cymerwyd rhan gan ei gweinidog Y
Parch Patrick Plattery, Syr Elwyn
Jones a'r Parch Tudor Davies, ei
chyn-weinidog.

Yn ei deyrnged i'r ymadawedig
cyfeiriodd Sir Elwyn Jones at ei
chefndir ym Mrynrefail, at harddwch
y fro, godidowgrwydd yr olygfa 0
Bont Penllyn, y llyn a phelydrau
machlud haul yn disgyn arno, yr
Wyddfa gadarn, ar y naill ochr, air
Elidir ar y lIall. Hyn 011meddai wedi
gadael eu holar ei chymeriad cadarn
annwyl- (un 0 ddisgyblion disgleiriaf
Sir John Morris-jones, yn y
Gymraeg, meddai).
Tystiodd y dorf ddaeth i'w

hangladd y parch uchel oedd iddi.
Gwnaeth lawer 0 gyfeillion yn ystod
ei hoes a'u cadw. Cyfrannodd yn
helaeth i bob adran 0 fywyd Cymreig
yn ystod y blynyddoedd bu'n byw ym
Mangor, fel athrawes, ac yna yn briod
a'r diweddar Mr John Robert Jones,
groser o'r radd tlaenat ym Mangor.
Bu ef farw rai blynyddoedd yn 01.

Er lIesgedd a gwaeledd achlysurol
a'i rhwystrai i fynd 0 gwmpas fel cynt,
ac yn fwy na dim er colli ei golwg a
methu darllen - loes fawr i
ddarllenwr mawr - wynebodd y
cyfan yn siriol a dewr a di-rwgnach

Nid byth yr anghofiodd ei bro
genedlgol, a'i dwy hysgol a
chyfoedion dyddiau ysgol ym
Mrynrefail.

SEFYDLIAD Y MERCHED: Bu'n fis
prysur gyda chyfarfod yn Nghae
Coch i drefnu Noson Goff ac i drafod
gweithgareddau'r tymor yn cynnwys
Sioe Gwaith Llaw. Gwnaed elw 0 £78
at y gronfa yn y Noson Goffi, diolch i
bawb am eich cefnogaeth a diolch
arbennig i Pat Jones (lIywydd) am y
croeso a gafwyd yng Nghae Coch. Bu
rhai o'r aelodau hefyd yn y rownd
derfynol 0 g~m dartiau yng
Ngwesty'r Victoria, Llanberis.
CLWB Y MAMAU: Ymwelwyd 3
Chrochendy'r Cloch yn Llanberis.
Cafwyd noson ddiddorol ac
addysgiadol, gydag amryw 0
aelodau yn rhoi cynnig ar yr olwyn.
Rhoddwyd pot blodau yn anrheg ac
fe'i enillwyd gan Mrs Jennie Roberts.
DIOLCH: Fel eich gohebydd pentref
ers tua 8 mlynedd, carwn ddiolch i
bawb am eich cymorth a
chydweithredlad.
DYMUNIADAU DA a diolch hefyd i
Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r
Coed, sydd yn ymgymryd a'r gwaith
o fod yn ohebydd pentref dros
Frynrefail o'r rhifyn nesaf.
Dydd Gwener, Ebrill 22, yn 85
mlwydd oed bu farw Mrs Gayney
Jane Jones, Elidir, Farrar Road,
Bangor (cyn-priodi - Gayney
Williams, Gwynfa, Brynrefail)

Bu'r ymadawedig farw ym Mhlas y
Garnedd, Ffordd Penmynydd,
Llanfairpwll, lie 'roedd wedi
ymgartrefu ers peth amser,

Gohebydd: Miss Lown Prys Roberts, Godre'r Coed.

-"1--
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Pob hwyl i'r Eisteddfod yn Nyffryn Ogwen oddi
wrth Bwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd

Merthyr Tudful, 1987

'Ymrown ym mwrlwm yr iaith
A rhown heibio'r anobaith'

as am fanylion pellach, cysyllter ag
Eirian Dulyn Owen

Trefnydd yr Eisteddfod,
Yr Hen Lyfrgel',
12, Stryd Fawr,

Bethesda,
Gwynedd.

Rhif fton: (0248) 601416

Pafiliwn:
Bob dydd 0 11,00 o'r gloeh ymlaen cynhelir
cystadlaethau 0 bob math - Dawnsio, Cerdd,
Drama, Cerdd Dant, Adrodd, Siarad
Cyhoeddus. Cyflwyniad Llafar a Seremoniau
Lliwgar - rhywbeth at ddant pawb.

Cyngherddau:
Rhaglen safonol 0 gynherddau drwv'r wythnos
ym Mhafiliwn yr Eisteddfod a Theatr Gwynedd,
Bangor, - Cyngerdd Roc, Pasiant y Plant, Sioe
Gerddorol, Noson Lawen a Drama Roc.
Cymanfa Ganu nos Sui.

Ffrwydro Ffrancon:
Pabell Adloniant ar faes yr Eisteddfod bob dydd
o hanner dydd ymlaen - Ffalabalam, Deree
Brown, Marc a Jayne, Ficer, Llwybr Cyhoeddus,
Meic Stevens, Maffia Mr Huws, ae eraill.
Yn ogystal cynhelir cystadlaethau Dawnsio
Disgo, Can Roc a Cwis Aelwydydd.

Chwaraeon:
Bydd sesiynau yn cael eu eynnal yn ddyddiol ar
faes yr Eisteddfod. Manylion Ilawn ar gael yn y
Rhaglen Swyddogol (Pris £1.00)

Croeso i Ddyffryn Ogwen a'r Cylch

'Mae'n werth dyfod atom ni
Ar ae/wyd bro'r chwareli.'

Eisteddfod Genedlaethol
Urdd Gobaith Cymru

Oyffryn Ogwen a'r Cylch
27 - 31 Mai, 1986

Llew Llechan

Mae'r gyfrol yn cynnwys mapiau
sy'n dangos 11eoliad pob eglwys
blwyf ymhob un o'r tair ar ddeg 0
siroedd hanesyddol Cymru, a
lluniau enghreifftiol o'r amrywioJ
fathau 0 gofrestri a fu'n fwyaf
cyffredin eu defnydd ers eu
cycbwyniad yn 1538. Ceir hefyd
ragymadrodd manwl a mynegai
cynhwysfawr.
Pns y gyfrol werthfawr hon yw

£6.95, ac y mae ar gael yn awr yn yr
Archifdy Suol yng Ngbaemarfon
neu mewn siopau 11yfrau. Gellir ei
harchebu drwy'r post o'r Llyfrgell
Genedlaethol am £8.45 (sy'n
cynnwys costau cludiant).

Mae'r gyfrol 'Cofrestri Plwyf Cymru : Parish Registers of WaJ~' a
gyhoeddwyd yo ddiweddar 0 ddiddordeb arbennig i'r rhai byooy sy'o
ymddiddori mewo hanes Jleel, achyddJaeth a banes teuJuoedd. Y ddau a fu'o
gyfrifol am lunio'r gyfrol yw J. Watts· Williams, Ceidwad Cynorthwyol yn
Adran Llawysgrifau'r LlyfrgeU Genedlaetbol, a C.J. WilUams, Dirprwy
Archifydd Sirol Clwyd. Staff' y LlyfrgeU GenedJaethol a'r ArcbJfdai Sirol
sydd wedi cydweithio i gynhyrchu'r gyfrol.

Erbyn hyn mae cofrestri bron pob
pJwyf yng Nghymru wed} eu rhoi ar
adnau mewn a r c h if d y
cydnabyddedig, naill ai yn Uyfrgell
Genedlaethol Cymru neu yn un o'r
archifdai sirol. Rhestra'r gytrol
blwyfi hynafol y dywysogaeth gan
roi dyddiadau'r cofrestri sydd mewn
bodolaeth heddiw a'u man cadw.
Nodir hefyd y cyfrolau a gofnodwyd
ar wahanol adegau yn y gorffennol
sydd i bob golwg ar goll yn awr, a
chyfeirir at bob copi o'r cofrestri y
gwyddys amdanynt boed y rbeiny'n
feicroffilmiau, yn adluniadau, yn
olygiadau printiedig, neu yn gopi'au
Uawysgrif neu deipysgrif yn ogystal
ag adysgrifau'r esgob.

Cyhoeddi Llyfr 0 bwys iHaneswyr
Lleol, Achyddwyr a Haneswyr

Teuluoedd.

AR WERTH CA.li

E. R. PRITCHARD,A.P.S.,
Ohemist, Quall!ec1by ezamiJI&tton, G~o.r an!

It,UanWar.houleDlfJ1,
Olnorwl~ Pharrnac~, EBENEZER.

•".1 \{ 71 0 flynyddoedd mae TI': IIOR~I~l-\~ yn cael ei ddewis
~ 0 Ilaen pob T e arall yn mhalasau Y Frenhines, yn nhculu
Ty\\1ySOg Cymru a chan lu dirifedi 0 dderli.rl.l ei Mawrhyrl] iylawd
a c.hyfoethog hen ac ieuangc drwy Y Deyrnas (;yfunol ac yn
nhiriogaethau Victoria dros yf hell fyd. Paham y rhoddir y
fath flaenorlaeth I un math 0 de? Y rheswrn palrarn Y\\',
., Mae y cyhoedd yn Fcirmaid da ar dJ, ac 8. fYllant Y hurl.i.t a'r

• IJgoreu yn urng.
)Iae TE HOR!\I:\t.~" yn dod yn uniongyrchol i'r pryl\"·r mcwn

packets heb ddod trwy ailwerthwyr, ac fttly yn well Tc a rhatach
nag unrhyw de arall.

T~ HORNIMAN.

Anfonwyd y garden hon gan Mrs 8. Evans, 17 Llys y Gwynr.. Peniserweun.
Gwybodaeth os gwelwch yn dda

DINORWIG PHARMACY, EBENEZER

Mae Radio Cymru wrthi yn recordio cyfres 0 raglenni radio ar batrwm yr
'Antiques Roedshow'. 8yddwn yn ymweld a chanolfannau ledled Cymru gan
gynnwys Ysgol Gynradd Llanrug ar nos Farcher Mai 21. 8ydd y noson yn
cychwyn am 7.00 o'r gloch ond bydd y drysau yn agored 06.30 ymlaen.
Dyma estyn gwahoddiad felly i bawb yn Llanrug, Caernarfon a Llanberis e'r

cylch i ddod i glywed neu gymryd rhan mewn trafodaeth ddifyr ar hen bethau.
Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn antics a chvwreinion 0 bob math,
neu beth au sydd a chysyllt;adau neilltuol O'rfro a chreirisu sy'n gysylhledlg a9
enwogion y fro.

Os ydych ctu eisiau gwybod gwerth ryw ddarn, ei darddlad a'; henes, neu os
oes gennych chi rywbeth a hanes difyr yn perthyn kido, dewch a nhw, da chit
8ydd arbenlgwr yno I roi cymorth.

CYMDEITHAS HANES
BRO IECO'R WYDDFA'



y mae yn myoed ymlaen y mae yr
ymylon yo ymgodi i tua dwy neu
dair llath 0 wyneb y dwfr.

Bu yn rhaid i ni angori yma
beddyw am tua dwy awr am fod yna
steamers eraill yn dyfod i'n
cyfarfod. Bydd yo rbaid i bob un
fydd yn myned trwodd aros yn y
stations sydd yoddo. Y maent 0
fewn ychydig filltiroedd i'w gilydd.

Y mae yr haul yo boeth aoarferol
yma y mae covers dros y Iiong i gyd a
rhybydd wedi ei roddi gan y Doctor
am i neb beidio sefyll dan yr baul
ond 0 dan y cover. Ond y mae yr
Aifftiaid yo cerdded ar hyd lanau y
Canal heb gymaint a hat am eu
pennau ac y maent yn eistedd ar y
tywod crasboeth pryd y mae mwg yn
esgyn ifyny ohono gan ei wres. Rhai
ohonynt yo noeth y rhan fwyaf
ohonynt.
Dydd Iau, Mai 6th
Yr ydym yn parbau i fyned ifyny y
Canal nid aethom ond ychydig
filltiroedd ddoe ond yr ydym wedi
my ned ugain milltir heddyw. Y mae
hi yn awr yn 9 o'r gloch y boreu,
bydd yn rhaid i bawb angori pan y
deil y nos hwynt. Heddyw gwelais
weledigaeth ryfedd sef llwyth
Aifftiaid yo codi 0 ryw babell ar
lannau y Canal rua thrugain 60
mewn niter. Gwyr, gwragedd a
phlant a rhedasant iganlyn ein llong
am lawer 0 filltiroedd a byddwn yn
taflu biscuits a bara iddynt y rhan
fwyaf ohonynt yn noeth fel y
daetbant i drigo mewn byd 0
orthrymder.

Ar ei lao au y mae besg yn tyfu ac
ar hyd wyoeb y crasdir o'i amgylch y
mae amI i dwmpath eithin yn
gweiddi yn uchel am gael ei losgi
gan nad oes iddo ddim dyfnder
daear. Ond ynghanol y tywod
tragwyddol bydd amaf ofn yn ami
bod yn debyg i'r twmpathau hyn, sef
had wedi eu hau ar fin y ffordd ac
beb ddyfoder daear.

Y mae yma lawer iawn 0 bysgod
yn y Canal, y mae yr Aifftiaid i'w
gweld yma a thraw yo pysgota ac am
a wn yn eu bwyta wrth eu dal. Tua
dcugain milltir 0 Port Said y mae
yna Ie mawr j longau droi i mewn
iddo o'r enw Bitter Lakes
(Oyfroedd Marah). Mae y Canal yn
rhedeg trwyddo ac y mae yma lawer
o steamers yn disgwyl am fynediad
j'r Red Sea.

Y mae hi yn boeth anarferol yma
y dydd ac yn ardderchog yn y nos yn
enwedig ini Europeans. Byddaf yn
cael bath dwywaith bob dydd.

Cawsom Gyngherdd yma
neithiwr, lled dda befyd a cbymeryd
i ystyriaeth. Y mae yma Library yn
perthyn i'r llong a byddaf yo myned
yno yo ami am lyfr. Yr ydym yo y
Bitter Lakes, Dyfroedd Marsh y
mae ei led tua pum milltir, y mae y
Canal yn cymeryd ohono yn yr ocbr
ddeheuol. Y mae y Canal yn dyfod
i'r lied cyntefig. Yma y gwelsom
flaidd a ddihangodd ymaith itr
anialwch.

Yr ydym yn awr yn y Suez, tref
does dim neilltuol yn perthyn iddi.
Mae yma Parades wedi eu
hadeiladu ar Jan y Canal ac y mae lIe
hwn eto yn cael ei wylied yn gadam.
Dydd Gwener, MaJ 700
Yr ydym erbyn hyn yn morio yn y
Mor Coch. Daethom i mewo iddo
neithiwr tua wyth o'r gloch. Y mae
yn 1400 miles 0 hyd ond nid yw yn
llydan. Yr oeddwo yn treio

Ei Faintioli
Ei led ar y top 329 feet
Ei led ar y gwaeJod 72 ft st'
Dyfnder 26 ft 4"
Hyd 80 miles
26ft 4" DEPTH
72ft 5" WIDE BOITOM
329 ft WATER SURFACE
80 MILES LONG OF WHICH 66
MILES ARE ACTUALLY
CANAL.

Y mae yn mynd ar hyd ganol y
diffaethwcb tywodlyd nad oes
gennych yr un syoiad amdaoo. Ar ei
lanau y mae yr Aifftiaid gyda eu
camelod 0 dan eu beichiau. Y mae
yr Aifftiaid feillyffaotod yn y dwfr,
yo casglu cockles ac yn myned i lawr
ar eu peoau amdanyot i waelod y
mOf. Ac yna deuant i fyny ymben
tua pum munud a'u dwylaw yn
llawn ohonynt a dyma eu dull hwynt
o fegian. Y maent yn myned a'u
cawellau ar eu cefnau ar hyd y Canal
y mae y telegraph wire yn rbedeg ar
ei hyd. Yr oeddym yn angori 0 fewn
ugain llath i Port Said. Pan yo
cychwyn y mae y Canal yn
gydwastad a'r (Sand) tywod ond fel

mewn modd cadarn iawn ac amryw
o longau rhyfel yn angoredig yn y
port. Tref newydd ydyw Port Said,
achos ar 01 adeiladu y Suez Canal y
daeth yn dref bobJogaidd. Y mae
llongau yn galw yma am 10 a
provisions. Aifftiaid ydyw y
trigolion ac y maent yo gwisgo yn 01
yr hen ddull dwyreiniol fel yn
nyddiau ein Harglwydd a'r
Apostolion. Y maent yn bur
anysgiedig. Daeth yno Genhadwr i
fyny i'r llong yma a chefais y fraint 0
ymddiddan ag ef am tua hanner
awr. Yr oedd yn dweud wrthyf mor
anhawdd ydyw ganddynt addysgu
dim. Galw y gau Broffwyd
Mahomed yo fawr iawn y maent yo
? ac yn Buhuman. Bydd efyn rhoddi
Testamentau iddynt ac ni fydd
ganddynt yr un idea iba beth y mae
yn dda. Bydd yo ei egluro iddynt yn
simple ac yn cyoal cyfarfodydd gyda
hwynt, ond y grefydd
Fahometanaidd yw eu crefydd
hwynt gao mai yo hono y maent
wedi eu dysgu a bydd y priest yn eu
rhybuddio i beidio a gwrando ar neb
ond amo ef. Yr oedd rbyw yspryd
cenhadol yo fy meddiannu, pe
buasai ynof rhyw gymhwysder.

Yr oedd yma eto ugeiniau 0
gychod yn gwerthu ffrwythau,
lemons, oranges. etc., ac y mae
ganddynt hwythau eu rheolau er
mor baganaidd )'d~nt. Bum yn aros
yrna am ychy dig oriau yn angori ac
yr oedd y Swyddog (Policeman) ar y
Ian ) n gwahardd iddynt ddod a'u
cychod at ein 1I0ng ni am ba reswm
nis gwn ond yr oeddynt yn dyfod at
em llong ar waethaf yr ben greadur
ac yna deuai yno gyda cwch a dau 0
ddynion gydag ef ac yna aethai a'r
dyn a'r cweh a'r oranges i'r Ian a
rhoddai bonclust reit dda iddo am ei
anufuddod, a thra byddai yn dod yo
01 am un arall, byddai y creadur
hwwn yo 01 drachefn gyda ei gwch
a'i gynwys. Cefais Iawer iawn 0
ddifyrwch yn edrych arnyot a
byddwn yn prynu er mwyn iddynt
fod yo ymrafaelio a'u gilydd, yn
debyg fel y byddem yn gyru plant
TwIl Clawdd i ymrafaelio a'u gilydd
ers talwm.

Y mae y Suez Canal yn cychwyn 0
Port Said.

12

yn teimlo yn sal ac yn feddw a'r rnor
yn parhau i fod yn rough. Yr ydym
allan 0 olwg tiro Y mae yma
wasanaeth ar y 110ng beddyw.
Catholics Eglwys Lloegr a 'r ? a bum
yn y ddau gyfarfod diweddaf ond
doedd genoym ddim pregethwr
ordeiniedig ond volunteer. Mae
pawb yo ymddwyn yn ganmoladwy
iawn hyd yn hyn, pe buasai rhywun
yn tori cyfraith y llong y mae yma
garchar i'w roddi ar unwaith, y
maent yn hynod 0 strict.

Ni welsom dir 0 gwbl ar 01 gadael
Malta, yr ydym hyd yn hyn yn.morio
yn y Mediterranean Sea. Ni welsorn
yr un long ar 01 gadael Malta,
byddem yn pasio rhai pob dydd o'r
bron. Y pel Iter rhwng Llundain a
Malta yw 2,300 miles a buom naw
diwrnod a banner yn myned.
Dydd Llun, Mal 3ydd
Y mae y mor yn hynod 0 dawel eto
heddyw. Clywais ddywedyd lawer
gwaith fod y mor yn llonydd pan yr
eir i'r eigion. Wei y mae hyn yn
ffaith. pan y byddwn yn tynu at y
glannau byddwn yn sicr 0 dywydd
rough.
Dydd Mawrth, J\.taJ 4th
Codais heddyw am 7 o'r gloch. Mae
y rnor fel gwydr, dim ton i'w gweled
ar wyneb y dyfnder. Heddyw
cawsom ein boxes i fyny er mwyn i
ni gael pethau i'w newid etc. Y mae
yr bin yo boeth iawn heddyw, mor
boeth ar y deck fel nas gellir eistedd
arni a'r mor fel gwydr, heb don ar ei
wyneb. Heddyw cefais gwpanaid 0
Lime Juice gan un o'r cooks ac y
mae yn betb rhagorol ar gyfer
hinsawdd boeth.
Oydd Mercher, Mai Sth
Codais am 6 o'r gloch, y mor yn
parhau ifod yn dawel. Tua wyth o'r
gloch daethom i olwg tref o'r enw
Damietta ar lannau yr Aifft ond yr
oeddym gryn bellter oddiwrthi, tua
20 miles ond yr oeddym yn gallu ei
gweled yn lied dda trwy
yspienddrych. Aethom ddim i olwg
Alexandra 0 fewn rai cannoedd 0
filltiroedd. Am 11 a.m. daethom i
mewn i Port Said ae y mae yma
olygfeydd mawreddog iawn. Y mae
y dref hon eto yn cael ei gwylio

Dydd Sadwm, Mal laf, 1886
Cyrhaeddasom Malta erbyn pedwar
o'r gloch boreu heddyw ac yr
oeddwn yn codi 0 fy ngwely pan yn
myned imewn i'r dref. Diamau pan
y dywedaf mai dyma y lle cadamaf
yn yr hoiI fyd na wnawn ddim
carngymeriad. Y mae lIed yr afon
pan yn mynd i mewn i'r dref yn tua
200 yards ac y mae y llongau mwyaf
yn mynd imewn iddi. Y mae craig
oddautu i'r afon yngbyd a thair rhes
o Forts wedi eu hadeiladu yn y
graig. Y mae un res yn level a'r mor
ac yna dwy uwchJaw hyny drachefn
ac y maent felly 0 amgylcb y dref.
Hefyd yng ngenau yr afon y mae
amryw 0Man 0 Wars yn gwylio ac,
mi dybia i, yn dyheu am waed. Y
mae yr amddiffynfeydd o'r tu 01 i'r
Forts wedi eu tori yn y graig ac
hefyd y mae yma leoedd pwrpasol i
gadw petbau mewn amgylchiad 0
ryfel. Y mae yma adeiladau
mawrion ac ardderchog i'w gweled
o'r mer. Yr beolydd braidd yn
gulion, y mae y tai oll wedi eu toi yn
flat a math 0 Tiles Cochion yn 01yr
hen ddull dwyreiniol. Welais ond
dau adeilad wedi eu toi a llechau. Y
mae sefyllfa y dref yn w ir
ardderchog; heol uwchben heel yn
dyrchafu ar letbrau y mynydd. Y
mae yr boll dref wedi ei hadeiladu a
cberig gwynion o'r graig ac y mae y
dref yn sefyll ami. Mae y chef 0
bellter i'w gweled yn wen. Yr oedd
yno ugeiniau 0 gychod yo disgwyJ
dyfodiad y llong imewn yn llawn 0
ffrwythau, oranges etc. Yr oeddynt
yn gofyn gwertb y cyfryw ffrwytbau
dair gwaith. Frenchmen yw y
trigolion. Er engraifft prynais box
cigars yr oeddynt yn gofyn amdano
4/- prynais ef am 1/-, pob petb yn
debyg i hyn. Gwyddoch mai tref yw
Malta ag oedd unwaith yn perthyn i
France ond a enillwyd gan y
Prydeiniaid. Y mae yno gyflawnder
o fylod a bastardiaid, dim ceffylau.

Cawsom dywydd mawr j adael
Malta, y tonnau tel mynyddau ac
amlach eu rhif ac felly ar hyd y nos
ac ychydig ar 01 gadael y porthladd
euthum yn sal drachefn.
Sabboth, May 2nd 1886
Codais heddyw am 7.30 ac yr ydwyf

17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

CAMLAS SUEZ A MOR INDIA

DDIWEDD mis EbriU 1886, roedd John Parry, Brynhafod, Llanrug elsoes
wedt treuUo deng niwrnod ar fwrdd y 'Duke of ArgyUe', ac wedi cyrraedd
Ynys Malta ym Mor yCanoldlr. Y mis hwn, c.awn hanes eJ daltb yo ystod nUs
Mal 1886 - ar ei bynt drwy Gamlas Suez ac ymlaen I F6r India. Em djolch i
Mr Vernon Hughes, Beech Bank, Llanberis am rannu banes un o'i bynafiaid
i'r darUenwyr.

HANES FY NHAITH 0GYMRU I AWSTRALIA
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BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caarnarfon 5175
nau Bangor 51981

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

,

Cefnogwch
Ein

Hysbysebwyr

Mae yn taranu a'r mellt yn gwibio
bob munud. Mor yn parhau i fod yn
hyood 0 rough.

Does yma ddim i'w weled ond y
mor a'r awyr ac ami ibysgodyn. Yr
ydym fel Noah ar wyneb y dyfnder
heb neb ond yr un teulu. Y mae yr
hin dipyn yo oerach ar 61 y gwlaw.
Yr oedd yma bwyl garw ar y llong
neithiwr yn paffio a'r pillows, a
thaflwyd llawer ohonynt i'r mor.
Doedd dim trugaredd 0 gwbl ond
taro y cyntaf a ddeuai yn agos.
Dydd Merchet, Mai 19th
Y mai hi heddyw yn storm fawr, y
gwlaw yn disgyn yn gefnllif, taranau
a'r mellt yn gwibio.

Cyrhaeddasom Colombo erbyn
unarddeg ac y mae yma Ie hyfryd
iawn. Daeth y pilot imewn tua dwy
filltir i'r porthladd. Yr ydym wedi
angori 0 fewn milltir i'r Ian. Yr
ydym yn awr ymhlith yr Indiaid. O'r
holl geohedloedd a welais dyma y
rhai mwyaf hoffus gennyf. Y mae
yma ugeiniau ohonynt o'u cychod
yn gwerthu fruits a'r rhai hynny
newydd eu tynu oddiar y coed. Y
mae Cocoa Nuts Trees i'w gweled ar
hyd y Ian ymhob cyfeiriad. Y mae
yrna adeiladau gwych i'w gweled
draw yn )' coedydd ac 0 fIaen y rhai
h)n y mae gerddi cynnwysiedig 0
bob math 0 ffrwythau. Y mae y
boneddigion hyo i'w gweled fel
plant 0 amgylch ein steamer ni tel pe
buasent wedi dod i ymweld a 1lwytb
o gaethweision. Y mae yspryd
cenhadol yo fy meddianu wrth eu
gweled. Y mae yma Ie ardderchog i
adeiJadu docks pan y caiff y wiad ei
gwareiddio. Y mae yma amryw 0
longau yo disgwyl am 10 ar eu taith
i'r gwledydd pellenig hyn. Yr ydym
wedi cysgu yma un ooswaith. Y mae
y brain a·r bobl yma agos yr un lliw.

Y mae yma lawer 0 fechgyn
Indiaidd 0 amgyleb y llong yn y dwfr
fel pysgod ac y mae y bobl yr'l tafIu
pres iddynt i'r dwfr. Y mae gennynt
rhyw fath 0 gychod ond welais
erioed rai tebyg iddynt. Y maent tua
ch\\ ech llath 0 hyd a 14 modfedd 0
led.

Bu y plant yma yn canu Ilawer
is\\'Il i ni. ond nid yw yn fy ngaUu i
dd",'eud beth oedd y gan, Y mae pob
cymal yoddynt ar waith pan yn
canu.

yo cysgu ar y deek. Y mae yn llawer
gwell na ehysgu i lawr. Mae awyr y
llall yn afiaeh iawn, 204 yn cysgu yn
yr un lie. Yr ydym yn awr yn hwylio
ymlaen yn yr Indian Ocean ae y
mae'r awe! yo codi tipyn, ac y mae
yn dda gennyf hynny er nad ydwyf
ond morwr gwael iawn. Ond y mae
prinder yr awel yr ydym wedi bod
ynddo yn gwoeud i mi ei
werthfawrogi yn Ilawer mwy. Mae
amryw yo wael, ond dim arnaf fi er
vndod.•
Gwe lais filoedd 0 bysgod

rna", rion heddyw yn gorehuddio tua
ch wa r t e r milltir ysgwar.
Canlynasant )' 110ng am Jawer iawn
o Iilltlroedd, yr oeddynt yo oehr y
llong IU8 Ilathen 0 hyd.

Y mae yma row ar y llong eto
ynghylch un teulu 0 Wyddelod.
\\ elai ddim lot 0 Wvddelod erioed

#

ddim glanaeh ond y run teulu hwn, y
maent yn llau yn berwi a thaflwyd
eu g\\el) u a'u dillad i'r mor
heddj .).' maent ) n ) g) munedig
gan eu cenedl eu hunain.
0, dd Gw-ener t tal J4eg
Yr ydyrn )n hwylio ymlaen yn yr
Indian Ocean heb drum ond mor
lragv.'Yddol ar bob 1Ia",'.Y mae rh}",,'
olygfeydd i'w gweled }'n yr aW) r
heddyw ac y mae y morwyr yn
dweud fod storm yn dod. Y maenl
hwy yn deall wyneb yr wybren yn
well na ni. Y mae y Ileuad yn tywynu
yn syth uwch em pennau ae y mae yr
haul fel pe yn codi yn y gorllewin.

Gwelais shark mawr iawn
heddyw. Y mae yn greadur cryf
iawn. Clywais ddweud lawer gwaith
nas gellir gweled ymhell yn y m6r.
Digon gwir y mae ei weled yn
ymgodi ac yna ei weled fel pe bai
disgynfa i ryw ail fyd.
Sadwtn Mai lSed
Y mae y mor yn bur ferw. Maent yn
dweud fod y storm wedi cymeryd ei
ehyfeiriad rhyw ffordd araU ond y
mae} mor yn dangos ei bod heb fod
)'mhell. Y mae} tonnau yn dod fel
m}n)ddau

bbotb Ia1 16th 1886
\\ m \\ sanaeth ar ) llong dd\\)'
lh hedd .)' mae ) mor )'n

parhau I rod )'11 bur rough.
0,dd Uun tal 17th
Coda f) Dg\\ cl} ar) deck bedd}'\\
m 4 30. ior) 0 rough.
l>,dd tawTth, hi 18th
"s r ocdd 150 ohonom yn cysgu ar y
deck neithi\\'r a tua dau o'r gloch y
borau fe ddaeth yn wlaw
anghyUredJn iawn. a phawb yo
rhcdeg a'i wely ar ei gefn i lawr y
cabin. Fe gymerais ychydig 0 bwyll
gan fod amaf eisiau gwlaw fresh.

Sara Ffres
Teisennau

Priodas, Sedydd
Pen-blwydd ac ati,

Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen#

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

--5PAENT, PAPUR WAL-~ TEGANAU, CARDIAU-MELYSION
ANRHEGION

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

yn y Mor Coch a disgwyliwn fod
allan ohono yfory. Oh! y mae hi yo
boeth yma. Does gennych ddirn
syoiad amdano. Bydd pawb yn
gorwedd yn eu gwelyau yn noeth fel
ag y daethant i fod. Y maent yn
dweud ein bod yn y lle poethaf yn
awr er nad ydym wedi croesi yr
Equator eto. Does dim awel yn y
Mor Coch ac mae hyny yn ei
gwneud yn llawer poethach.
Degrees am 10 boreu 94
Degrees am 12 boreu 106
Heddyw bum yn golehi fy nghrys; yr
oedd yn ddrwg genoyf na fuasai
Polly yma i'w wneud. Y mae )
covers yn parhau i fod dros y lIong.

Yr oedd yma dipyn 0 rough ar )
Iiong neithiwr. Fe droseddodd un
o'r dwylaw emigrant y ddeddf ac ie
ai rhoddwyd ar unwaith )-n } r iron
ond fe dawelwyd yo fuan.
Dydd Mawrth, MaJ 11th
Codais heddyw am 4 o'r gloch, )7
oeddwn yn cy gu ar ) deck.
Unarddeg neithiwr .}r oeddym }"Dg
ngolw g ) n} oedd ) deuddeg
Apo tol yn } ewr deheuol i'r 16r
Coch. Yr oeddyrn ) n mono) n agos
atynr ond gan ei bod .}0 no, ms
gallem w eled yn dda iawn. Y mae }'T
awyr yo hynod 0 glir heb un ewmwl
ar ei gwyneb. Yr ydym yn awr yog
ngolwg Eden ond ni ddarfu ini alw
yno.

Y mae Ilywodraeth y llong yn
hollo} yn nwylaw y Doctor yma ac [e
a'n ga]wodd oll at eia giJydd. Eisiau
ini wneud apology am y cynwd fu ar
y Iiong y noswaith eynt neu byddai
yn stopio eio ciniaw. Ae fe wnaeth
ryw hanner dwsin 0 Wyddelod ae y
maent yo cael eu diystyru gan bawb.
Yn debyg fel bydd y Toris
Cynffonog yn ei chael hi yma.
Dydd Mercher, Mai 12ed
Pasiwyd ni heddyw gan amryw 0
longau mawrion yn cyfeirio tua
Lloegr Yr ydym yo awr yo morio yo
\ r Arabian Sea. Yn nesaf bvdd\\'n- .:> n m}ned imC\\'n j'T Indian Ocean.
" mae )' mor fel gv.')dr heb }r un
don r el \\')"lleb C) mae) fl}1ng
flSh o"n mg)lch \mhob C)iemad
) m c enn,' r b\fud 'Cb o·ch

11) b} U 1 rnl fod mhl n llC
puddin . "\ r oedd n r id I b
\\'neud pethau eu h n m em bod
~'edi pedlu ):0 Doct r
anrhydeddu . 'r oedd p eser 0
gael ei ~'neud) n n cr m ."
fwyta. Yr ~d con f ddau )'ll
tendio amaf - un ) D cano d r ·r
11allyn golchi) ra m. neu cu \\1'Ul
yn uytrach, yr oedd)'lIl8 b #~ N.

Dydd lau Mal 13th
Codais heduy\\ am 4.30 -)7 oedd\\'11

ymsynied ynof fy bunan ym mba Ie
tybed yr aeth yr Israeliaid trwodd. Y
mae yn debyg fy mod wedi croesi eu
llwybr.

Ar yr oehr ehwith i ni y mae
Mynydd Sinai a Horeb. Yr oeddwn
yo teimlo y buaswo yn licio yn fawr
cael myned i lawr i gael golwg iawn
ar y mynydd. Yr oedd rhyw deimlad
rhyfedd yn fy meddiannu pan yn
meddwl fy mod yn gweld y mynydd
y mae cyrnaint 0 Wyneb y Duwdod
wedi ei bresenoli yno. Y maent yn
fynyddoedd cribog iawn ymblith y
drafOith 0 fynyddoedd. Y mae Thai
o'r mynyddoedd yo estyn i uchder
anferth. Yr oeddwo yn arfer
meddwl fod y Wyddfa yn uehel iawn
ond Did yw ddim i'r rhai hyn.

Y mae y Mor Coch yn gwahanu
Arabia ac Affrica oddiwrth eu
gilydd. YI oedd rhai ar y bwrdd yn
dweud mai dyma y lIe y boddwyd
Pharaoh.
Sadwrn, Mai Sed
Codais am 7.45. Yr oeddwn ar fy
nhraed hyd ddau o'r gloeh y boreu
yn gwylied. Fe fydd pedwar ar eu
traed ar hyd y nos, y ddau C} ntaf hyd
ddau o'r gloch y boreu a 'r ddau arall
hyd ehwech yn y boreu. Yr oedd y
tonnau yo ymdorri tros y Hong
neithiwr er fod y gwyot o'n tu. Yr
ydym allan 0 olwg tir er prynhawn
ddoe. Y mae yr awyr yo hynod 0 gtir
ond y mae y mor yn bur rough. Yr
ydwyf yn teimlo dipyn yn wael eto.
YT ydwyf wedi bod yn hynod 0
ffyddlawn i glefyd y mor pan yn
gadael y tIT, ond wedi myned allan
i'r eigion fyddai dim arnaf.
Dydd Sabboth, MaJ 9th
Yr ydym yn parhau i fod allan 0
olwg y tir. Yr ydym yn cael tywydd
rbagorol heddiw, y mae yn boeth
anarferol yma. Pawb yn toddi, fel
cWyr 0 flaen y tan, feUy ninnau. Y
mae gennym Wasanaeth heddlw -
Saesneg. Neithiwr buom nl'r ~ mI)'
yn canu Emynau Cymreig ag
Anthemau j'r Capten a'r Doctor ae
fe wnaethant Ie p\\'rpasoli ni iganu.

Heddiw gwelais la\\'er ia\\71 0
flying fish. Yr oeddynt yn ehedeg ae
yn disgyn ar y llong a byddem }n
caet ambell i fry ohonynt. Pan yn
ehedeg y maent yn ymgodi oddiar ~
dwfr megis y dryw fach.

Poethder yma heddyw yw
98,99,100 degrees. Y mae yn newid
yn yr awel ac ar 01i'r haul fachludo y
mae yr awel yn iachus. Yr oedd
trigam ohonom yo cysgu ar y deck -
yr oeddwn innau yn eu plith am ei
fod yn rhy boeth yn y cabin.
Dydd Lion, May 10th
Yr ydym yo parhau i hwylio ymlaen
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Cystadlaethau S4C

Oillad gan yr Emmanuels
S4C yn Rwsia ac America
Cyfle t'r Oysgwyr
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Alodiad S4C ar gyfer holl Bapurau Bro Cymru
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1J1!estl'v",'111dd.lynv/yr
snwcer Pwy emllodd
bencampwnaeth

Corals U K yn Presion y
Ilynedd') Os ilia I Steve DaViS
VVol eich (;yr.nlg yna rydy chi'n
gy'oNlr Ond ddirn and VII
rhanno1 r;]YY'11I
A bod yn fanwl roedd dau

ernllydd - Steve DaVISa r
Cymro Ceramt Jones Sieve
erullodd y bencarnpwnaeth I

chwarae: ...'yr proffesiynol ond
ernllwyd Cwpan Corals yn Y
gystadleuaeih 1 sylwebyddion
a qohebyddion can
sylwebydd S4C Oeraint Jones
a hynny am y .rydydd tro yn
olynol

Cynhehr y gystadJeuaeth
bob blwyddyn a dwi wed:
bod vn ddiqon ffcdus 1 enmll. -
deirqwaith yn olynol,' rnoddai
Geralnt sy'n 9"fflV'l)TJ1ydd
gyda'r BBC, Yr erullydd eyn
hynny oedd Clive Everton
sydd erbyn hyn wedi troi'n
broffesrynol.'

Yn wu, gV'/I1ae:ll BBC
Cymru vn wych y llynedd
gydfl Geraint yn curo'i gyd
<;ryI1,.,',.ynycldJohn Evans ynY
10·..vnd derfynol

Cychwynnodd Gera in!
chv varae'r gem IUe'NTI ysgol
galed yn y Y M.C A, yrn
Methel Yn Hanc 17oed
byddal n rhald Iddo gystadlu
yn erbyn ehvvarel\vyr lieol a
oedd yn gryn glanls~ars :ra r
oedd y gofalwr, T"vm Post yn
rh{~oh (!ydag aVvdurdod llwyr.

ByddaJ 'l'v'/rrl yn danIan pob
ileinc; Ifane dUll 18 oed adre
eYll nav,!o'r gloch gyda'l

Ihyblldd - January ,
Febl uary .. March

cyn oln martslo
nl allan'

PENCAMPWR SNWCER
YR Y.M.C.A.
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Yr Adran GyhoeeJdllsrwydd.
S4C,
ClosSoph~a
CAf:R I)Y I)t).
CF19XY

lIell'.'VI iel )' mynnlr Yn y III
aches, 'i cyfan sydd anqen el
;.\'neud yn lIan'oNen\'lau'r
eh'Narne7ryr yn y mannau
prlodo!.

Os ydyeh ehl an} SICI hau
eyflenwad 0 r t.:1t1e11rll·lmoedd
hyn l'ch clvy-b yno
ysgruennwcll at-

alv!ad 1 s'Ilyddoglon
e!yblau ch',varaeOllled
leel Cymru! Mae S4C

;(vedl argraffu taflennl tmoedd
yn arben!11g ar elch cyfer
ehvil. a'r rhelny y11 rhi)(.i CiCam
ddlrn~

Mae'r laIlenl11 Illv'loar hyn 0
drl math - taflenru ryqol, sy'n
eynnwys env,,rau'rsafieoedd yn
GyrrltaE:g a SU8sl1eg !aflCnnl
heb enwau safleoedd sy n
etddas ar c;ryfertunau 0 11eg -
peldroed. hOCIac atl, a
ihaflennl plaen, y gelllr eu
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Llanelh ac yn ellyn
chwaraewyr y Sosoan I
bobman

Y cwir amdam ·r.~!fod 'Terry
~ l.....elan yr Ifan=tics cyn belled

•

all y mae 9'NYbodae:h am
chwaraeon 'in y cwesu ....vn.
Moe ganddynt qasqhad 0

ddv ..smau 0 ffilmiau Iideo ar
chv.araeon ynghyd a
channcedd 0 lyfrau

Maen nhv..1mor wybodus fel
na chefais irun cyfle 1wasgu r
botwrn unwaith yn y rowndiau
r hat)brolol rnedd Ray 'and
VI1 y rownd derfynol fe
'IvafigCllSy bot wm cyn I rIU'oN
Llywelyn Davies olyn y
C....vesuwn, bron iawn jyst er
mwyn cael dweud i fi want] r
(Jloeh ur»......aith'

Gravelle Iel RlIICl(JylJ y Garre(1
tra bod Deian yn gVvelthlo
mew n 1)0nc yn A be rta \,ve
Mae r ddau yn aelodau 001\,'10
cvmderthasol Clwb Hygl}l

•

U saton yr ateb ar y
gyfres cwis chwaraeon
'Pemqamp' elem yr

uchaf enoed

Ond y 1hyfcddodau mwvaf
yn ddmrnau, oedd y ddau wr 0
Lanelh gyda u capien J:{ay
Gravelle, a ernllodd y
bencampwnaoth, 'Doedd
ncrnor Yl un cwesli wn na
wvddai Terry Stone a Deian
Thornas yr ateb iddo

Rnmqy II (Jyctn'rheddlu yn
Llanelli y~"" I'erry Stone, sy n
cael el adnaboo gan Ray

TIM OJ-GURO



Grace Roberts."

gwneud dim ond bod yn aelod cyffcedin,
ond ar 01 sylweddoli'r gwaith oedd yn
ein hwynebu. cymerais lawer mW} 0
ddiddordeb ynddi, a beUach, 'rwy'n
Ysgcifenyddes ers dwy flynedd. Mae
llawer o'n haelodau yn teithio dros
ddwyawr i'n cyfarfodydd miso!. Y golled
fwyaf yma yw metbu clywed yr iaith
Gymraeg ar y stryd. Ond 'rydw i'n Iweus
- mae'r plant, y gWr a minnau yn dal i
gadw'r iaith yo fyw ar yr aelwyd. It

Un o'r dulliau sydd mewn golwg gan y
Gymdeithas 0 gocli arian yw, "milltir 0
ddoleri aur." Os oes unrhyw un 0

ddarllenwyr yr 'Eco' yn awyddus I
gy{rannu, >na anfoner at "Cymdellhas
Gymreig Sydney", a'r cyfeiriad yw 16
WYALONG ST., PANANIA, 2213
SYDNEY, N.S. W., AWSTRALJA.
Dyma gyfeiriad post y Gymdeithas ar
hyn 0 bryd.

"Oyda chymorlh gennych chi c;ydd
gartref, gallwn ninnau yma gadw'r Iaith
yn fyw. Diolch 0 galon i bawb am
unrhyw gyfranlad. Yr eiddoeb yo
ddiolchgar lawn,

"PEL CYMDEITHAS GYMRAEG SYDNEY
Cawsom yr adroddiad canJynol gan ~1rsGrace Roberts. Ysgrffenyddes Cymde1thas
Gymreig Sydney, AWstraUI, I ddltth ) r hoUffordd iGyfarfod Blynyddol Cytrredinol
yr 'Eco' f.i5 dlwethaf. D)ma gryoooeb otr Apil sydd wedJ ei lansJo gaoddll sefydJu
cartref parbaol i'r G}mdeithas G)mraeg yo Sydney.

"Sef)dl\\')d ) G)mdeitha-. ym Medi
193" Il 0 fc\\'ll bl\\)dd)n b)dd)n dathlu
ei hanner can ml'ft)ddianl. Daw lIawer 0
)m\\'cl\\)c )0Ul 0 dro i dro, ond mae'n
) ndod idd~ nt nad oes gan y
G~mdellhas Ie I gyfarfod. Oros y
bl) D) ddocdd, bu'r Gymdeitbas yn
C}farfod me'ftn amryw 0 wahanol
dClladau. Ar h) no bryd, 'rydym yn cael

earlref dros dro mewn Canolian
Aml-ddi\\) diant - ond yn gorfod talu am
ddefn)ddio'r lie.

Prif amean y Gymdeilhas yw
hyrv..) ddo gweithgareddau Cymreig
)mhlith pobl Sydney, ac ymdreehu i
gad\\ 'r iaith Gymraeg yn fyw. 'Rydym
) n cadw cysylltiad agos a
Ch~mdeithasau Cymreig eraill ,n y
daJailh a pharthau eraill o'r wlad.
'R)d)m ar hyn 0 bryd yn ymdrechu }n
ein hamcanlOo i sefydlu Canolfan
G}mrelg yma yo Sydney."

Mae Mrs Roberts. sy'n enedJgol 0
Fryn Tirion, Llanrug, yn mynd ymlaen i
egJuro sut y daeth i fad mor v.'eirhgar
ynglyn a gweithgaredd y Gymdeithas:

"Pan ddcchreuais ddod i'r
Gymdeitbas, nid oeddwn wedi meddwl

Cycbwynnodd Mr Gareth LJwyd Edwards ar ei swydd llawn arruer rei
Swyddog Technegol dros y deillion a'r rhannol-ddall yng Ngwynedd, i
Gymdeithas y Deillion Gogledd Cymru, yn Ionawr elenl. Derbyoiodd ei
hyff'orddiant Pr swydd yn Leeds gyda'r 'North Regional Assocladon for the
Blind' .

Yn enedigol 0 Fethesda, ae yn
29ain oed; graddiodd mewn hanes
ym Mhrifysgol Cymru,
Aberystwyth, lIe y derbyniodd
hefyd hyfforddiant athro. Treuliodd
f1wyddyn 0 dan gynJlun cynhyrchu
easetiau Cymraeg y Cyngor Llyfrau
Cymraeg; a threuliodd y bedair
blynedd ddiwethaf yn darparu
Llyfrau Llafar Cymraeg ar gyfer
Gwasanaeth Llyfrau Llafar
Cymdeithas Genedlaethol y
Deillion.

Prif amean gwaitb Swyddog
Technegol yw cynonhw}o rhai dan
anfantais gweledol i ddygymod a'u
d iffyg gol wg. trwy gy n n ig
hyfforddiant mewn gwahanol
sgiliau i'w galluogi i fyw bywyd mor
naturiol, mor gyflawn, ae mor
annibynnoJ ag sydd bosibl; yn eu
cartrefi a'u eymunedau eu bunain.

Daw'r sgiliau hyn 0 dan dri
phennawd:
1. Sgiliau Gyfathrebu - fel dysgu

brei, moon a theipio.
2. Sgiliau bywyd beunyddiol sy'n

eyDnwys coginio, golehi, glanhau
a gofal personol.

3. Sgiliau symudedd dan do, sy'n
cynnwys galluogi person dall neu
rhannol-ddall i fedru teithio 0
amgylch yn ddiogel, yn
effeitbiol, ac yn annibynnol.
Bydd y swyddog hefyd yn barod i

gynnig cyngor ar bob agwedd o'r
maes lies ar gyfer y deillion; a
chyngor technegol ar offer nwy a
lhrydan addas; defnydd effeithiol 0
olau i alluogi'r unigolyn i wneud
defnydd llawn O'T golwg sy'n
weddill.
14

Yn dilyn cyngerdd IIwyddiannus
gan Gor Lleisiau'r Gweunydd yn
Neuadd Bentret Rhiwlas, nos
Fercher, Mawrth 1ge9: bydd slec 0
£200 yn cael ei chyflwyno j Gronfa
Uned Macmillan, Ysbyty Bryn Seiont.
Caernarlon.

Dymuna aelodau'r Cor ddiolch 0
galon I bawb a gymerodd ran yn y
Cyngerdd, ac i bawb a'U cefnogodd
gyda'r ymdrech arbennig hon.

RHODD 0 DDIOLCH
GAN GOR

balch dro dro.
h) Sy'nHeJpu?

90 0 wirfoddolwvr 0 bob rhan 0-Wynedd. Pobl gyffredin 0 bob
gaJwedigaeth a chefndir, rhwng 20 a 70
oed; ac mae llawer 0 raj eraill yn helpu
befyd - cymdeithasau gwirfoddol eraill,
cyrff statudol ac eglwysi heb anghofio
Ffrindiau'r Samariaid sydd yn
gymdeithas a ffurfiwyd yn unswydd i
hysbysebu a chyonal gwailb
canghennau'r Samariald. Bu cangen
Bangor 0 Ffrindtau'r Samanaid yn dra
cefnogol ac maent wrthi ar hyn 0 bryd yo
trefnu cynllun cyfamodi.

Os oes rbywun awydd mwy 0
wybodaeth am unrhyw agwedd o'r
gwaith, cysylltweh a'r Cyfarwyddwr,
Samariaid Gwynedd, 7 Ffordd yr AbalY,
Bangor.

Mai 19-25 yw W~thnos .) 5amariaid eleni. Yn ystod yr wythnos hon bydd holl
ganghennau'r Samariald)' m !\fhf) dain - 180 ohooynt - yo trefnu ymgyrch arbennJg i
h) b)Sfbu a dtdnogi gwaJtb } Samariald, ae ~og ~gwynedd bydd datbliad arbennig
htf)d. oherwydd ar lOff'd 0 fa) bydd Cangen amariald Gwynedd yn ddwyOwydd
oed.

Pob eiliad o'r dydd a'r 00 _n j tod y
ddwv flvnedd brvsur vma bu dau o'r"''' .. ~
gwirfoddolwyr ar ddylet wydd )0 )
Ganolfan, 7 Ffordd yr Abaty, Bangor a
derbyniwyd dros 8,000 0 alwadau.
Galwadau ffon oedd y mwyafrif mawr
ohonynt ond galwodd nifer 0 yrnwelwyr
hefyd, rhwng 7 a.m. a 9 p.m., pryd mae
drws y Ganolfan ar agor.
Beth Yw Apel Y Samariald?

Mae'n wasanaeth bollol gyfrinachol
ac ar gael bob aWT o'r dydd a'r nos.
'Does dim angen cyfri'r oriau duon nes
I'r wawr dom cyn codi'r ff6n. 'Does dim
angen ycbwaith i roi eow, a'r un sy'n
galw sydd yn penderfynu byd a therfyn
yr alwad.
Pwy Sy'o Galw?
Pobl a pbJant sy'n mynd trwy gyfnod

anodd ac aogen cyfle i sefyU a rhannu'r

Felly bydd y Swyddog Technegol
yn delio hefo elientau 0 bob oedran.
Bwriedir caniatau iddo
ganolbwyntio af ddatblygu'r
gwasanactbau newydd hyn yng
Ngwynedd lie bo 800 wedi eu
cofrestru yn ddall. a 270 yn
rhannol-ddall.

Golyga byn yo awr, fod Swyddog
Ail-sefydlu'r Gymdeitbas, sydd
wedi ei lleoli yn yr Uned
AiI-sefydJu, Cartref y Deillion, Llys
Onnen, Abergele, yn rhydd i
ganolbwyntio ar ddarparu
gwasanaethau eyffelyb i'r deillion
a'r rhannol-ddaU yng Nghwlyd a
Gogledd Po,,·ys.

Bydd" S"yddog Technegol felly
yn cyd"elthlo'n g16s g)da staff
Adrannau G"asanaelhau
Cy mdei thasol a' r A" d urdod Iech) d
yng Ngwynedd, er datbl~gu'r
gwasanaethau new) dd a eh}rffrou
hyn.

Hoffai'r Gymdeitbas gydnabod
cydweithrediad parod C) rff
Statudol Cyngor Sir Gwynedd i
ddatblygu'r swydd hon.

CYMDEITHAS Y DEILLION
- GOGLEDD CYMRU -
PENODI SWYDDOG

TECHNEGOL

WVTHNOS VSAMARIAID

Llonddtusant.
........@.,uwyn-y-OPtyn .

I

"
~ Mountcan Ash.,

"

Ty'n-y-GOmII.

Cwmy5twyth.

Llonbrynn,;r.

Dines No wdctwy •

Ttvws1ynydd.

Pen- y - Gwryd.

Powys, Dyfed a Chanol a De
Morgannwg. Disgwylir nifer fawr 0
gerddwyr ar y rhan derfynol ar hyd Afon
Taf I Gaerdydd gan gyonwys nifer 0
enwogion a Pbenaethiaid y Diwydiant
Adeiladu.

Mae maint a diffeitbwch y daith yn
achosi rhai anawsterau trefniadol mawr
medd }' trefnwyr gan gynnwys cludo
pobl i'w rnannau cycbwyn a lluniaeth i'r
lleoedd mwyaf diarffordd ond rnae'r
datrysiad i'r porblemau hyn yn dod drwy
eynigion 0 gymorth hael a brwdfrydig 0
bob cornel yo cynnwys GNp Acbub y
Llu Awyr 0 Sain Tathan, sydd wedi addo
pob cefnogaeth.

Cychwynna'r daith 0 Gastell Conwy
ar Fai 10fed i orffen yn y Ganolfan
Chwaraeon yng Nghaerdydd ar Fai
1ge9, 1986.

Am fwy 0 fanylion eysyllter ag Alan
Wilkinson, Partnertaeth MRM. 29
Heol-yr-Eglwys-Gadeu-tol, Caerdydd.
FfOn (0222) 396045.

Dechreuwyd ymgyrch gan y DiwydJant Adeiladu j godi arian ar gyfer
ymchwil i aches a tbrlniaetb Sclerosis Lluosog yr wytbnos bon.

Y nod yw cerdded dros fynyddoedd uebar a mwyaf dlarflordd Cymru gan
gynnwys yr Wyddla, Pumlumon a Phen-y-Fan,
Fe gymer y daith ddeng niwrnod i'w ehwblhau a bydd aelodau o'r

gwahanol gremau 0 fewn y Dlwydiant yn cerdded un neu fwy o'r deg rhan
o'r Uwybr 0 Gonwy iGaerdydd fis Mai eleni.

"Cyn belled ag y gwyddom oi dyrna'r
tro cyntaf i'r IIwybr yma gael ei gerdded
yn ei grynswth," meddai'r trefnydd,
Alan Wilkinson, Partner Cydfodol gyda
Ph e ir ia nw y r Ymgynghorol,
Partneriaeth MRM. Mae'r daith ar byd
llwybrau mynyddig sydd wedi eu ben
sefydlu ond yr her yw eu buno'n un
Uwybr 0 Ogledd i Ode Cymru.

Syniad gwreiddiol Partneriaeth MRM
yw'r daith a bydd dau o'u Peirianwyr yn
cerdded pob cam o'r ddau gan milltir.
ODd cydiodd y syniad 0 fewo }'
Oiwydiant Adeiladu a bellacb bydd
cynrychiolwyr 0 gwmniau Pensein,
Mesurwyr Siartredig a Pheirianwyr yn
ogystal A'r Contractwyr mawrion,
Cynghorau Sir a Lleol, Adrannau
Llywodraeth, Sefydliadau Academaidd
a Diwydianwyr i gyd yn cyfrannu yo yr
ymgais i godi arian dros ymcbwil iachos
a thriniaeth yr afiechyd Sclerosis
Uuosog.

Bydd y cerddwyr yn ystod y deng
niwrnod yo tramwyo Siroedd Gwynedd,

V DIWVDIANT ADEILADU AR DAITH DRCS V BRVNIAU
NODDI AR GYFER YMCHWIL I ACHOS A

THRINIAETH SCLEROSIS LLUOSOG
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Y mis yma cyhoeddir y record a caset
'The Gates of Greenham' trwy Wledydd
Pry d a in gyda John HyweJ 0
Borthaethwy yn arwain Cerddorfa
PhiJharmonigLlundain.

'Drama Gerdd' am dair bJyncdd
cyn taf gwersyll heddwch mcrched
Conun Greenharn yw eynnwys y record
newydd a gyfansoddwyd gao Tony
Biggin, gynt 0 YsgoJ Aberconwy.

Recordiwyu y cyfan yn Stiwdio {""'I"""'S,
Llundrun ddeehrau'r flwyddyn gyda
Chorws y Crynwyr yn canu gyda'r
unawdwyr Wynford Evans, Elddwen
HaIThy. Henry Hereford a Margarct
Cable

Y Uefarv.-yr yw Barry Wilsher a'r
actore~ adnabyddus Sheila }-fancock,
gwraig yr actor John Thaw o'r 'S\\ceney'
gynto

Perfformiwyd y gwaith yn Sheffieldyn
ddiweddar ar 6J y perfformiad eynta!} n
y Royal Festival Hall yn Llundain ar Sui
y Pasg, 1985, John Hywel oedd yr
arweinydd ar y ddau achlysur.

'Roedd 0 wnh ei fodd ar 61 cae! >
gwahoddiad i ymgymryd a'r g\\°aith.

Mlle'n bOlliby perfformir y gwaitheto
ym Manceinion eyn be bir, and ar hyn 0
bryd mae cyhoeddwyr y record a'r easet
ncwydd, Sain yn brysur yo gwerthu a
dosbarthu'r gwaith trwy Gymru a
Gwledydd Prydain, yn barod ar gyfer y
dyddiad eyboeddi, Mai 14.

RECORD HEDDWCH

hanghenion hwythau yn cael eu
hasesu pan fyddant yn gadael eu
hysgolion.

Yn ogystal a hyn mae'r mesur
yn cynnwys darpariaethau
newydd ar gyfer gofalwyr sydd a
phobl anabl dan eu gotal.

Bu'r lIywodraeth yn gyndyn 0
dderbyn y mesur dros
wythnosau lawer, ond dydd
Gwener, Ebrill 11eg, 1986, yn
groes i'r disgwyliad, IIwyddwyd i
ennill y trydydd darlleniad ar
lawr y TY.
Dafydd Wigley oedd chwip y

grWp amlbleidiol a luniodd y
mesu r ac a ymgyrchodd i'w gael
i'r Ilyfr statud. Llongyfarchwyd ef
fel prif drefnydd yr ymgyrch ar y
tuddugoliaeth. Yn hyn 0 beth,
'roedd y Blaid, drwy'r Pwyllgor
Rhanbarth, yn ategu'r
gwerthfawrogiad a fynegwyd yn
Nhy'r Cyffredin gan Tom Clarke,
A,S., ei hun a gan Jack Ashley,
A.S .. cadeirydd grWp anabledd
Ty'r Cyffredin.

Fel ymenyn .r 9yllell dwym
Nid hir ei aros ar faa na IIwyn,
Dew'r adar i nythu a dilynlr yr 09
o fewn ychydlg fe gAn y gog.

Ond f.1alltud hlre.thus 0'1 hen gynefin,
Yn 01 I'w g'rtref deeth gwynt y dwyreln,
Mewn oerni yn gwrendo el ubein swnllyd
Deled Mai .1 falmaidd dywydd hyfryd.

Ond i'w oerflyd olaf ddyddiau
• mewn i Ebrill a1 hlr nosweithiau
Fe' lIeldr heb rybudd ar ein gwertha
A'r wyn vn rhynnu, daeth cnwd 0 elra.

Saf1e', gwynt ym Mawrth symudodd
A'r oerni brwnt yn drugarog giliodd
Dyn ac anifail yn lIawen ymsytha,
Ar 01 cwmanu am oer wythnosa.

Daeth lonawr a'i ddwyrelnwynt mlnlog,
A Chwefror a1 'arwol rew anwydog,
Clo-wt y dwr i'r tV a'r fawnog.
Y ftos, y llyn a'r mOr tymhatlog.

Y Gee_' elenl goflwn am amser maith
Vn ail I aeaf pedwar deg saith,
Yn dilyn haf t...fferthus glawoe
Ymlaen i Oachwedd a Rhagfyr niwtog.

GAEAF 1986(HEN) BROBLEM Y TAl
HAF

'I'r Mynyddoedd'
"Y mae cannoedd, os nad

miloedd 0 furddynau bwthynod ar
odrau ein mynyddoedd yng
Nghymru. Onid oes Gymry yn y
trefydd hoffai godi, neu rentu
bynythod felly, a symud ifyw iddynt
yn eu gwyliau haf? ... Yr wyf yn
credu fod yr awgrym yn un gwerth
sylwi arno."
Pwy tybed a ysgrifennodd y geiriau
uchod?
Yr awdur oedd Syr O.M. Edwards
mewn arthygl yn 'Cymru', Mew
15ed, 1899. Mewn 01nodyn dywed:
"Bydd yn dda gennyf roi
hysbysiadau yn ddi-dal am
fwthynod y gellic eu hail-adeiladu
neu eu hadgyweirio neu eu rhenfu,
ac hefyd am rai yn dymuno
ymohebu ynghylch sicrhau Lleoedd
felly. "

Gwynfydau'r Cochion
(detholiad allan 0 Gerddi'r
Glannau a enillodd Gadair

Eisteddfod Glannau Merswv
1986)

Gwyn eu byd y ffyddlonlald sy'n
addoli'r cochion, ar deras y Kop;
-e e nv s eiddynt yw gwefr
buddugoliaethau.
Gwyn eu byd y ffanatlcs sy'n ,iantlo'r
emynau pan fydd Rush a Dalglish
yn mesmereiddio'r ymwelwyr,
-canys eiddynt yw ias y cyffur.
Gwyn eu byd yr hen sgowsars
sy'n cofio ffraethlneb Shanks,
telepathi Keegan a Tosh
a dewiniaeth Saint John.
~nys eiddynt yw seiadau 0 ddadlau
hyd at dar~.
Gwyn eu byd y don ddynol
sy'n siglo'n feddw fel gwenith yn y
gwynt
-dan gantel y Kop,
-canys hwy sy'n gwneud IIw
nad unig fydd teithiau'r cochion
i bellteroedd daear.
A phan ddiffydd y lIifoleuadau,
a phsn ddelo'r nos
i ostwng ei mantell droa daml
Anfield,
ymddengys sir 0" cysgodion
i fflachio'n ddisglair ar fidio'r cof.
a bydd gwatr y 5gorio
yn daran yn fy nghlustlau,
8 bydd seiniau emynau'r Kop
yn atsain
dros ferddwr y MefSJ
a Glannau Dyfrdwy.

Selwyn Griffith

TRO PEDOL ARALL: Y LLYWODRAETH YN
CAEL EIGORFODII AIL-FEDDWL YNGL YN A

MESUR YR ANABL

Llyr ap 1010, 12 oed (mab 1010 ap Gwyn) a wnaeth fodel a gerbydau lein fach
Padam (gauge 032mm). Ynbarod mae wedi cychwyn addasu'r injian i fad fel y
'Dolbadarn'. Mae Llyr yn casglu ei arian paced a enillodd dros yr hat igael y
defnyddiau.

na thynged }' pentrefi hyn. Yn
wir, nid ydynt ) n cyrndeithasu
fawr a neb, ond rhai cyffelyb
iddvn nhw eu hunain vdd wedi• •

dod vma. Edrvchwch o'ch. ~

cwrnpas, chi be ntr efwyr }'
broydd h) n, ae fe gewch dipyn 0
sioe. Y tro nesaf 'rydych yn
eistedd yn cich tafarn leol,
edrychwch c'ch cwmpas ac fe
gewch chithau sioc. Saesneg Dyna oedd arwvddocad pasio

mesur yr anabl a gyflwynwyd yn
ydi'r iaith 0 gwmpas y "bar' yn enw Tom Clarke, A.S. prynhawn
amlach na pheidio. Mae'r dydd Gwener diwetha; meddai
gymdeithas ddifyr - 0 dri, Dafydd Wigley, Aelod Seneddol
pedwar neu chwech 0 Gymry etholaeth Caernarfon, wrth
Cymraeg 0 gwmpas y bwrdd Bwyllgor Rhanbarth Arlon Plaid
mewn tafarn - bellach yn Cymru, nos Wener, Ebrill 1, yn
rhywbeth i hiraethu amdano. syth o'r Senedd.
Efallai bod ambell dafarn yn fwy Y mae'r mesur yn rhoddi hawl i
Cymreigaidd na'r gweddill, neu bobl anabl gael cynrychiolydd i
ambell un yn fwy Seisnig na'i siarad ar eu rhan gydag
gilydd , neu a ydi'r bobl awdurdodau cyhoeddus sy'n

darparu gwasanaethau
di-Gymraeg hyn yn heidio i un perthnasol. Ymae'r mesur hefyd
dafarn yn fwy nag aral1? Own i yn mynnu cael asesiad 0
ddim. Amser a ddengys pa mor anghenion pobl anabl sydd arfin
ddifrifol ydi'r dylifiad hwn i'n gadael ysbytai cyfnod hir er
mysg, a pha mor niweidiol yw y mwyn sicrhau nad ydynt heb
llu 0 arferion annerbyniol y wasanaethau addas pan ddOnt
mae'r bob) h) n yn dod gyda o'r ysbytai i fyw yn y gymdeithas.
h A'r un modd gyda phobl ifanc\\1·

1ae'r efyllfa yn ddifrifol yn sy'n gadael ysgolion arbennig.
f) mam i, c edrychaf mlaen i ~S_j_cr_h_d..."w:J:_''"'_· _v_m_e_s_u_r_V_b_y_d_d_eu---\
weld Eco'r \\) ddfa ~n my nd atl J

sefydlu tim O} tadeg , r ) mhob
pentref yn yr ardal I }mharu
nifer y Cyrnry C) rnraeg 'r rhai
di-Gymraeg ) 0 eu pentrefi
rhwog 1975 a 19 5.
Sylwedydd
(Cafwyd enw a chy feiriad
Sylwedydd)

TR~N BACH Y LLYN

-

Y noson o'r blaen eisteddwn mewn tafarn leol yma yo ardal Eco'r
Wyddfa. 'Roedd yo yr ystafeU oddeoto deg ar hogain 0 bobl- dynion
ran fwyaf. 'Doeddwn i'o 'oabod ond eyfran fechan ohonyot, a phao
eothom ati i hoU pwy oedd hwn ae arall, eaofyddais mal dim ood
pedwar o'r deg ar hugain hyn oedd yn Gymry Cymraeg. Fe es i'r
dafarn eto y noson ddilynol, a'r un oedd y sefyUfa eto· y rhan fwyaf
yo ddi-Gymraeg. Yn 01y 'locals' mae'r eyfartaledd yma yo Rawer
oweh ar ben-wythnos. Ydao oi'n sylweddoU faint o'r Saeson hyn
sydd wedl dod i'n mysg deudweh? Onid oes modd i flntai 0 Gymry
ymhob pentref yn ardal yr Eco fyod ati a chanfod 0 gymbaru
rhestrau Etholwyr 1985 a 1975, beth yw y dirywiad yo eo peotref
bwy, ae i'r eanlyniadau gael eo eyboeddi mewn erthygl arbennig yn
yr Eco?
Imi rnae'r dylifiad yma wedi

cyflymu'n arw, a ninnau, wedi
hen arfer a'i fodolaeth, heb
sylweddoli faint yw ei gyflymder
heddiw. Ychydig or
mewnfudwyr hyn sydd yn
gw e it h io yn 61 pob
ymddangosiad - maent )'n byw
ar eu sgiliau i sugno pob taliad
posib' o'r Wladwriaeth Les.
Clywais i un ohonynt ddweud
beth amser yn 61 ei bod yn haws
cael y budd-daliadau hyn yn yr
ardaloedd yma na'r man yr
oeddynt yn byw ynddo yn
Lloegr cyn dod yma. "Dydi'r
swyddogion yn fa'ma ddim mor
llym a'r swyddogion yn y lIe
arall' oedd un sylw o'i eiddo. as
felly, mae gan swyddogion y
Wladwriaeth Les gyfrifoldeb
mawr ar eu hysgwyddau tuag at
fodolaeth yr iaith Gymraeg a'r
bywyd Cymreig yn yr ardaloedd
hyo. Ac wrth gwrs, mae'r bob)
hyn yn lledaenu 'y newyddion
da' i'w cymrodyr dros Glawdd
Offa, a dyna ragor yn codi'u pac
iddod yma.

'Dydwi ddim yn aelod 0 Blaid
Cymru, nac 0 Gymdeithas ) r
Iaith, nac unrhyw gorff cyffelyb,
ond yo wir mi'r ydwi'o gol) n ) n
ddifrifol beth fydd cyflwr ardal
Eco'r Wyddfa, ac ardaloedd
cyffelyb ymhen deng mlynedd
os ydi pethau yn mynd ibarhau
fel hyn. 'Dydi'r bob! yma ddim
yn malio botwm am fywyd
cymdeithasol y pentrefi y maent
wedi dod i fyw iddynt, dydyn
nhw'n malio dim am fodolaeth

FAINT O'R GLOCH YDI HI YN
EICH PENTREF CHI?



DeUBwd Piano dan 15 oed - SiAn
Llwyd Jones a J(arenRoberts. Adran
Bentref Waunfawr.

/(ailey Jones - Adran Bentref
Waunfawr. Noflo dan 10 oed.
Cystadleuaeth terfynol yn ystod
wythnos yr EIsteddfod.Ensemble dan 15 oed. Adran Bentref Waunfawr.
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Tim Pel-droed 5-bob-ochr Waunfawr Part; Cyd·adrodd 14-25 oed. Aelwyd Waunfawr.
dan 15 oed - rownd derfynol yn
Aberystwyth Ma •~

Talodd Mrs Idris Jones deyrnged
deilwng lawn i'r diweddar Mr. T.W.
Lyle. Byddai bob amser yn barod
iawn ei wasanaeth i'r Clwb ac
anfonwyd cydymdeimlad dwys A
Mrs. Lyle yn ei phrofedigaeth a'i
hiraeth.

Mr a Mrs. Ifan Hughes oedd yn
rhoi'r anrheg arbennig a enillwyd
gan Mrs. Southworth

Major a Mrs. Arthur Brown oedd y
gwahoddedigion, a gyda ffilm
ardderchog dysgodd yr aelodau
lawer iawn am welthgarwch
amrywiol Byddin yr lachawdwriaeth.
Mrs. Jones, Eilian Terrace
ddiolchodd yn garedig iawn i'r ddau
am eu cyfraniad a'u caredigrwydd
ymhob cyfeiriad yn enwedig i Gymru
yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Cynhelir 'Pnawn Agored' ar Fai yr
Sfed rhwng 2 - 4 o'r gloeh. Bydd
paned ar gael a stondinau cacennau
ac Eliffant Gwyn. Croeso cynnes i
bawb.
Cyfarlod 20.3.S6
Gyda Mrs. M. Morgan Jones yn
lIywyddu daeth amryw o'r aelodau i'r
Ganolfan, a dymunwyd adferiad
buan i'r rhai oedd yn absennol
oherwydd gwaeledd. Anfonwyd
cofion at Mrs. Griffith, Bronallt a Mr.
O. Williams, Gwynfa oedd mewn
ysbyty. Treuliwyd prynhawn difyr
yng nghwmni Or Gwilym Arthur
Jones, cyn Uwch-Ddarlithydd yn
Adran Addysg, Y Coleg Normal,
Bangor, hefyd Mrs. Jones, ei briod.
Ar 01 cipdrern i hanes ei daid,
Andronlcus yn rhinwedd ei swydd fel
trafeillwr, ar hyd a lied Cymru yng
nghanol y ganrif ddiwethaf, aeth i
son am gysylltiad Lizzie Rowlands
(chwaer ei daid) a Mary Jones a
gerddodd 0 Lanfihangel idy Thomas
Charles yn y Bala. Esboniwyd mai tri
Beibl gafodd Mary Jones ae un o'r
rheiny ddaeth i feddiant Lizzie
Rowlands Ym Mryncrug,
Meirionnydd yr oedd Mary Jones yn
bywa galwai Lizzie Rowlands heibio

gangen noson ddiddorol lawn yng
nghwmni Dylan Morgan a fu'n son
am y gwahanol weithgareddau yng
Nghanolfan laith Nant Gwrtheyrn a
gwelsom luniau 0 rai o'r aelodau vn
mwynhau au hunain yno. Yn ystod y
noson gwerthwyd nwyddau er budd
adnewyddu ty Merched y Waw"
Nant Gwrtheyrn. Diolchwyd i Dylan
Morgan gan Pat Skidmore.
Darllenodd y lIywydd, Cadi Jones,

Iythyrau a dderbyniwyd gan
Gymdeithas Diogelu Cymru Wledig,
Cymdeithas Owain Glyndwr;
cvferriodd at yr Ysgol Undydd
Genedlaethol yn ystod mis Ebrill a
rhoddodd grynodeb 0 agenda'r
Cyngor Cenedlaethol a gynhelir yn
Aberystwyth ar Fai 3ydd. Anfonwyd
cotion a dvrnunladau da at Doris
Roberts. Dwyros sydd wedi bod yn yr
ysbyty yn ddiweddar.

Cyfeiriodd Cadi Jones hefyd, at y
croeso a gafwyd gan gangen
Marched y Wawr, Rhostryfan pan
aeth rhai o'r Waunfawr yno I'w
diddori
Trefnwyd rota ar gyfer pabell y

mudiad yn ystod Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym Methesda.
Mae angen dwy neu dair eto i
gynorthwyo os gwelwch yn dda
Ahoddwyd y raffl gan Gill Brown a
Llinos Cadwaladr oedd yr enillydd
Yn y cyfarlod nesaf gobeithlwn

gael sgwrs am acupuncture a'i Ieyn y
byd meddygol Hefyd ceir manylion
am y daith i Nant Gwrtheyrn
(Mehefin 26ain)
CLWB GWYRFAI: Prynhawn lau,
Ebrill 17eg daeth nifer dda 0"
aelodau i'r cyfarlod Yn abscnoldeb y
lIywydd, Y Parch Barry Thomas,
cymerwyd V gada!r gan Mrs Morgan
Jones Ar 0 trafod gwe thgareddau'r
dyfodol, anfonwyd cofion at y rhal
oedd yn absennol oherwydd
gwaeledd a dymuno iddynt adferiad
buan. Croes8wyd Mrs. Griffith,
Bronallt yn 01 wedi arhoslad yn
Ysbyty Gwynedd.

•

Nan Wyn - Aelwyd Waunfawr.
Siarad Cyhoeddus dan 25 oed.

LLWYDDIANT ADRAN AC AELWYD

gyntaf a Chwpan ar yr Emyn D()n yn
Eisteddfod Bontnewydd, ddydd
Gwener y Groglith, ac i Wmffra
Jones, Ty Coch a ddaeth yn ail. Daeth
y ddau yn ail ar y ddeuawd. a Meira
Turner. Collfryn, yn ail ar y Prif
Adroddiad.

Dydd Llun y Pasg yn Eisteddfod
Pandy Tudur, ger Llanrwst. daeth
Melra yn gyntaf ar y Prlf Adroddiad ac
eto yn Eisteddfod y Groeslon, pan
enillodd Darian. Cafodd yr all wobr ar
y Prif Adroddiad yn Eisteddfod
Mynytho a daeth Alun yn ail ar y GAn
Werin ac yn drydydd ar yr Unawd
Gymraeg.
Yn Eisteddfod Llanllyfni enillodd

Meira y wobr gyntaf a Chwpan ar y
Prif Adroddiad ac Alun y wobr gyntaf
aryr Emyn D()n. Daeth Alun yn ail ary
Brit Unawd a'r Gan Werin.
CYDYMOEIMLO: Cydymdeimlwn yn
fawr a Mr. Hugh Griffiths, Y
Llythyrdy. ar golli mam
A. theulu y diweddar Mrs. Josephine
Hughes, Tref Eilian.
A. Mr. Roger Dafydd, Glanfa ar golli
mam, ac
A Mrs Janet Ellis, athrawes yn yr
Ysgol Gynradd, ar golli tad.
Nodwn ein cydymdeimlad ar
farwolaeth Miss Powell, gynt 0 Ahes
Glyn Afon.
YN YR YSBYTY: Anfonwn eln cofion
at Mrs Enid Jones. Tref EHian, sydd
yn yr ysbyty, a gobeithiwn y caiff
wellhad buan iawn.
ADAEF O'R YSBYTY: Ein cotion
hefyd at Mrs. M. Griffiths, Tref Eillan,
a Mr. Th. J. Griffiths, Ty'n Ronnen. a
ddaeth adref o'r ysbyty yn
ddiweddar. Gobelthlwn am Iwyr
wellhad buan lawn Iddynt h"ythau
hefyd.
MERCHED Y WAWR: Nos lau,
Mawrth 27ain treuliodd aelodau'r

Gohebydd: Mrs. G. Jon., Rh.ndlr
Mwyn (W.unf.wr 826)

CLWB 100 PLAID CYMAU: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fis
Mawrth:
1. Bill Owen, Noddfa, 2. Irene
Roberts, Pant Teg. 3. Gillian Wyn. Y
Frenni.
DIOLCH: Dymuna Mr. a Mrs. Owen
Williams, Gwynfa, ddiolch i Dr. Huw
Roberts, y teulu, staff yr ysbytai,
hogia'r ambiwlans, ac am y lIu 0
anrhegion a charedigrwydd a
dderbyniwyd gan gymdogion a
ffrindiau. Bendith arnoch 011.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWA:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fis Mawrth:
1. £40 Mr. W.M. Catt, Smith Garage,
2 £25 Mr. P. Marston, Blaen y Nant,
3.£10 Mr.P.E. Missen, Warwick.
ARHOLIADAU CERDDOROL:
Llongyfarchiadau i'r rhai canlynol ar
eu IIwyddiant:
PIANO: Gradd 1: Rhodri Sion, Pant
Teg (Teilyngdod); Gradd 2: Gwyndaf
Williams. Tros y Gors; Gradd 2:
Aachel Davies. Nant-y-Mynydd
(Teilyngdod); Gradd 2: Elin Gwilym,
l.lldrart Wen (Anrhydedd); Gradd 3:
Dylan Jones. Rhandir Mwyn
(Teilyngdod); Gradd 4: Gwyn
Thomas. Treforlan (Teilyngdod).
THEORI: Gradd 2: Gareth Davies.
Nant y Mynydd; Gradd 2: Wayne
Owen, Dol Erddi; Gradd 2: asian
Gwynedd, Nant; Gradd 3: Euros
Wyn, Y Frenni.

~
BASWN: Gradd 8: Anthony Marston,
Blaen-y- Nant
LLONGYFARCHIADAU: I Mr. Leslie
Jones (y Prifathro) a'I wraig. Nancy.
ar ddathlu eu Priodas Berl.
LLONGYFARCHIADAU I Alun
Williams, Bro Waun. ar ennill y wobr

..

I



3869.30
309.40

4178.70

17

7623.70
273.87
30.73
176.53
16.00
5.00
3.00

8128.83

998.90

Croofa'r Eco
Mewn lIaw deehrau'r Flwyddyn
Elw'r flwyddyn

Mewn lIaw diwedd y flwyddyn

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

8754.80
331.06
24.00
185.27

8.00
8.00
0.00

9311.13

309.40

1985/86
£

483676
3144.10
482.80
886.80
236.27
33.00

9620.53

Oerbyniadau
Gwerthiant
Hysbysebion
Rhoddion
Grantiau
Llog
Eisteddfod yr Eco

1984/85
£

4728.14
3193.50
349.50
726.20
130.39

0.00

9127.73

2870.40
998.80

3869.30

lnewm yn fwy na'r gwariant

Taliadau
Argraffu
Ffotog raffiaeth
Biliau, Amlennia ayb
Stampiau
Gwobrau
Cystadleuaeth Pel-droed
llogi Ystafell

Cyfrifon am y Flwyddyn i 31ain Mawrth 1986

hysbysebwyr oU am eu eefnogaeth
arferol, a gwnaeth apel daer
unwaith eto i gael olynydd iddo
gyda'r gwaith pwysig hwn.
Adroddodd ei fod yn bwriadu
parhau yn ei swydd hyd y cyfarfod
blynyddol nesaf ond gobeithiai y
byddai rhywun wedi dod ymlaen i'w
gynorthwyo eyn rhifynnau'r
Nadolig.

Derbyniwyd Adroddiad
Ariannol boddhaol iawn gan Mr
Goronwy Huws, ond mynegwyd
pryder fod eodiad sylweddol wedi
bod ym mhris argraffu'r papur.

Cafwyd adroddiadau byr gan y
gwahanol ohebwyr pentrefi a oedd
yn bresennol. Mynegwyd pryder
ynglyn a'r gwerthiant mewn rhai
ardaloedd, yn en wedig Brynrefail
lle'r oedd y gwerthiant wedi
gostwng yn sylweddol. Dywedwyd
fod Mr O.R. Williams, Gohebydd
Dinorwig, yn symud i fyw I
Ddeiniolen a diolehwyd iddo am ei
waith diflino dros yr Eeo am nifer
helaeth 0 flynyddoedd.

Derbyniwyd eais gan Gyngor
Cymdeithas Betws Garmon ar ran
pentref Rhyd Ddu, i'r pentref
hwnnw gael ei gynnwys yn nalgyleh
yr Eco. Penderfynwyd yn unfrydol
nad oedd gwrthwynebiad, ond i'r
pentref fod yn gyfrifol am sierhau
gohebydd a dosbarthwr pentref.
Trafodwyd hefyd y posibilrwydd 0
gynnwys pentref Caeathro yn
nalgylcb yr Eco, a phenderfynwyd
fod y swyddogion yn gwneud
ymholiadau yng Nghaeathro.

Penderfynwyd fod
cyn-olygyddion yr &0, sef Mr
Arwel Jones, Mr Ton}, Elliot a Mr
Twrog Jones yn sefydlu panel i
dynnu allan reolau a ehyfansoddiad
j'r papur. a bod hawl gaDddynt i
g)-fethol aelodau ar y panel bwnnw.
Gofynnw}d iddynt adrodd yn 01 i'r
C}1arfod BlynyddoJ nesar.

Ailetholwyd yr boll swyddogion
ac eithrio Twrog Jones.

Ar ddeehrau'r cyfarfod
croesawyd Ysgrifennydd
Cymdeithas Gymraeg Sydney,
Awstralia, Dyma'r tro cyntaf ni
dybiwn iun 0 ddarllenwyryr 'Eco ar
wasgar' fynychu'r eyfarfod
blynyddol!

Cadarnhawyd cofnodion y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
diwethaf.

Derbyniwyd adroddiad byr gan
bob un o'r swyddogion oedd yn
bresennol. D'i o l c h o d d y
golygyddion i bawb a fu 0 gymorth
iddynt yn ysrod y flwyddyn a aeth
heibio. Adroddodd y GoIygydd
ewyddion Cyffredinol, Mr Twrog

Jones ei fod yn ymddiswyddo
oherwydd pwysau gwaith, a bod y
Golygydd Erthyglau, Mr Dafydd
Whiteside Thomas yn fodlon
cymryd drosodd } swydd yn ogystal
a bod yn Olygydd Erthyglau.
Dywedodd Mr Thomas ei fod yn
fodlon gyda'r trefniant oherwydd
bod Mr Dafydd Evans,
Penisarwaun am fod yn gyfrifol am
y dudalen ehwaraeon. Bydd y
newidiadau hyn yn digwydd
ddiwedd mis Mehefin. Diolchodd y
Cadeirydd yn fawr iawn i Twrog
Jones am ei Iafur diflino gyda'r
papur dros yr holl tlynyddoedd, ae
ategwyd hynny gan nifer or
gynulleidfa.

Yn ei adroddiad, diolchodd y
Golygydd Erthyglau am y
eyfraniadau rheolaidd gan
gyfeillion pell ae agos, ond fel yn y
blynyddoedd a fu, gwnaetb ape}
unwaith eto am fwy 0 erthyglau
c\ foes.- Caf\\'yd adroddiad boddhaol gan
1r G~')ndaf Hughe ar ran y

ffolograffv.,)·r, ond g\\ naeth apeJ ar
I'r darlJen~')r ddefn~ddio m\\1' ar
amera'r Eco i icrbau fod Iluniau 0

dd \\)ddiadau'r fro ar gael i'\\· rhoi
}'Il ) papur.

Diolchodd ) Trefn}'dd
H} b) sebion, Mr John Roberts, i'r

Roedd deunaw 0 bob) yn bresennol yo y Cyfarfod Blynyddol a gynhaUwyd
yn Ysgol Gwaun Gynfl, Deiniolen ar y 4ydd 0 Ebrill. Dyma'r niter mwyaf i
tynycbu'r cyfarfod blynyddol en rhaJ blynyddoedd. Cadeiriwyd y cyfarfod
gan y Parch Trefor Lewis, a'r cofnodydd oedd Mr Haydo Jones, y
Waunrawr. Derbyniwyd ymddlheuriadau gan niter 0 swyddogion a
cbyfeillion y papur a oedd yn methu bod yo bresennol.

CYFARFOD CYFFREDINOL
BLYNYDDOL IECO'R WYDDFA'

•

carehar fydd ei dynged.
A yw'n llwyddo i ffoi eyn cau'r

rhwyd? Cawn weld!
Nid dyma'r tro cyntaf iH~'.vJa

Fflag gytlwyno gwaith o'r eiddo
Gareth Miles. Yn y gorffenno)
cafwyd eynhyrchiadau
llwyddiannus a pboblogaidd dros
ben megis 'Unwaith Eto 'Nghymru
Annwyl', a 'Ffatri Sereh'. Wyn
Bowen Harris fydd yn cyfarwyddo'r
aetorion Stewan Jones, Olwen
Medi, Tom Richmond a Phil Reid.

Bydd 'Ueidr Oa' ar daith ledled
Cymru trwy gydol ntis MaL Ceweh
gyfle i'w gweld yn Theatr Gwynedd
rhwng Mercher a Sadwm, Mai 14 -
17, bob nos am 7.30 (Tocynnau -
Bangor 351708)

Yn dilyn eu Uwyddiant gyda
'Wastad ar y Tu Fas', bydd Hwy/ a
Fflag yn dyehwelyd i Iwyfannau
Cymru gyda'u cynhyrchiad 0 'Ueidr
Oa' gan Gareth Miles.

Hanes David Davies a gawn yn
'Ueidr Da', gwr ifane a ehrefft
eithaf anarferol, sydd yo cae! ei bun
mewn sefyllfa beryglus iawn.

Fe} dyn proffesiynol. 'roedd yn
gwybod mai eamgymeriad
proffesiynoJ oedd derbyn y gwaith
yn y Ue eyntaf.

'Roedd yn lleidr, yn lleidr da, ond
nid oedd yn llofrudd, ac nid oedd
am dderbyn y dirmyg na'r gosb a
haeddai dyn arall.

Rhaid iddo ddefnyddio ei hoU
brofaad ae adnoddau i dwyllo ei
gyhuddwyr, neu pydru mewn

LLEIDR DA
DRAMA NEWYDD HWYL A FFLAG

Chwarae legigell Dwyfor 0Gymdeltllas yr Iaith Gymraeg dynnu eJn sylw
at gynlun a allai fod yo niweidiol ieconoml, gwasanaethau, iaitb a dJwylliant
Dwyfor. Soniant am awydd cwmni GROSVENOR MANAGEMENT igodi
pentref gwyliau oewydd enfawr gyda byd at 700 0 dai newydd ym Morfa
Bycbao. Dyma rai fl'elthiau i poi dl arnynt.
Mae'r cynllun yn gwbl groes i boblogaeth ddi-Gymraeg yo
gynllun Ardal Dwyfor Wledig. Nid gostwng canran siaradwyr Cymraeg
yw Cyngor Dwyfor yn ei groesawu. Dwyfor. Buasai plant 0 deuluoedd
'Does dim galw Ileal am 700 0 dai ifanc yn Seismgo'r ysgolion, a
drud. dylifiad 0 hen bobl yn gosod straen
Coloneiddwyr eyfoethog fuasai'n yehv. anegol ar y g\\ asanaethau
peynu'r tai, ae fe fuasai pnsiau yn y iech}d a ch}mdcitha 01.
farehnad dai leol yn eodi ymhellach Ni f) ddai ) n unrh) \\ fudd
yo eu Sgll. Mae'r prisiau yn rh)' masnachol I Bonhmadog gan fod
uchel yn barod. (Ym 1971 pris ty cynlluniau ar g) fer Canolfen Siopa
cyffredin ym Mhwllheli fyddai ym \iorfa B} chan
£4,136: Ym 1979 pris ty eyffredin Rhwng 1971 19""7, caf"'1d
ym Mbwllheli fyddai £19,320 - a mewnhfiad 0 12.0 00 bobl. 'D}
phoblogrwydd tai haf sy'n gyfrifol Mon. Gwyddom ut) mae h)n \\edi
am y cynnydd anferthol) Seisnigo'r ynys a g od lraen

Cwmni mawr o'r tu allan i Gymru enbyd ar y cymunedau C} mrs •A
sydd eisiau datblygu'r safle. Felly ni yw Dwyfor i ddioddef) run m tb 0
fuasai'r eynllun yn golygu arian fewnlifiad a bod )n ddam 0 'real
mawri'rardal,ganfodycyfalafyn estate' i hapfasnachv.)r 0
mynd dros y ffin i Loegr. ddatblygwyr nad ydynt ) n poen!

B u a s ai' r c y n n y d d Y n Y dim am les eymunedau Ueol?

'""

BYGYTHIAD

gwobr y raffl gan Mrs. Catherine
Jones ac fe'i henillwyd gan Mrs. Pat
Parry.
NOSON GOFFI WAHANOl: Fel arier
pwrpas Noson Goffi yw hel arian i
ryw gronfa neu'i gilydd. Yng
Nghanolfan Waunfawr nos Fawrth,
Mai 13, am 7.30 o'r gloch mae gan
Antu r Waunfa wr Noson Goffi
wahanol- rheld talu 20c am ddod yno
(i dalu am y coffi a lIogi'r neuadd) a
bydd coffi a ehacennau i bawb ond ni
bydd na byrddau gwerthu na raffl.
Pwrpas y noson yw rhoi cyfle i bobl y
Waun wybod beth sy'n mynd ymlaen
yn Antur Waunfawr. Bydd lIuniau a
ffilmiau yn dangos gwalth a
gweithwyr yr Antur. Croeso I bawb i
noson gymdeithasol. Wrth gwrs, os
oes rhywrai o'r Waun heb fod yn
aelodau o'r ewmni bydd croeso
iddynt ymaelodi.
PRIODAS AUR: Ym Madj 1978
ymfudodd Mr. 8 Mrs. E Gwyriai
Jones, Gorwel i fyw i Brestarvn, er
mwyn bod yn nes j'w dwy Ferch
Gwenda ae ..AJfonaYr oedd .'( ddau Ie
cynnes iawn yng nghalon yr ardal.
oherwydd eu cymwynasgarwch
parod ar bob achlysur, a'u
teyrngarwch i fywyd cvrndeithasol y
fro. Pleser yw cael eu IIongyfarch ar
ddathlu eu Priodas Aur ar Ebrlll 8, a
dymuno pob bendith iddynt yn y
dyfodol; derbyniodd y ddau lu 0
gardlau ac anrhegion, a dymuna
Winnie a Gwyrial ddiolch 0 galon i
bawb am eu caredigrwydd.

iddi ar y ffordd i'r Seiat.
Oangoswyd nifer 0 luniau prin a

diddorol, a 'siarnplar' gwerthfawr
iawn a wnaed gan hen nain y
siaradwr a gyflwynwyd iddo gan
wyres lizzie Rowlands sy'n byw yn
lloegr. Mrs. Idris Jones ddiolchodd
yn gynnes i Or. Jones am ei araith.
MARWOlAETH: Bu farw John Peter
Williams (gynt 0 Waunfawr) yn 80
oed mewn ysbyty yn yr Amwythig. Yr
oedd yn aelod gwerthfawr 0 Gapel
Annibynwyr Swan Hill. Yr oedd yr
angladd ddydd Gwener, Mawrth
21ain yn yr Amlosgfa a r <)1
gwasanaeth cyhoeddus yn y capel.

Dymuna Miss M. Williams,
Weirglodd Goch ddiolch i bawb a fu'n
garedig mewn gair a gweithred a
chydymdeimlad A hi yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei brawd.
SEFYOllAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfariod 0 Sefydliad y
Merched yn Festri Capel Croesywaun
nos lau, Ebrill 3ydd. Rhoddodd Mrs.
Pat Parry, y lIywydd, groeso yn 01 i
Mrs. Pardon ar 01 ei gwaeledd.
Oarllenwyd y Ilythyr misol, ac
awgrymwyd Mehefin 21 fel diwrnod
posibl ar gyfer trip i weld Albert Dock
yn lerpwl. Cafwyd amryw
awgrymiadau am leoedd addas i
fynd am drip min nos ar Fehefin 26.

Y siaradwr gwadd oedd MIss
Gillian Smith o'r FfOr a chaed sgwrs
ddiddorol ganddi ar ysgythru gwydr
a rhoddodd arddangosiad 0 waith
lIedr. Diolchwyd iddi gan Mrs.
Buddug Rowlands. Rh oddwyd



AR WERTH
Beic Ymarfer (gellir 81

ddefnyddio i rwyfo hetyd)
Pris i'w drafod

Ffbn: Felinheli 93670861

Swper Sydyn
Gwnewch ddigon 0 frechdanau
ar gyfer pedwar: amrywiaeth 0
rai caws, nionyn, ham, tomato.
Eu gosod ar yn ail mewn dysgl.
Cymysgu hanner peint 0 lefrith
a dau Wy a thywallt y gymysgedd
dros y brechdanau. Rhoi'r cyfan
yn y popty ar wres 350 am
banner awr neu nes bydd yn
barod. Ei fwyta gyda salad neu
ffa eoch a sglodion.

o BANTRI BETH

Hen lane 0 Benisarwaun yn cael el
landio mewn Ward i ferched mewn
ysb)''ty yn Lloegr! Ond dyna to, be 'da
chi'n ddisgwyl gan Saeson!

DRAENOG

£20 Barry Jones, Camelot, £12 Mrs.
Marian Griffith, Bryn Sardis,
Dinorwig, £7 Dewi Wyn Jones,
Cremlyn, Bethel.
Nos Wener, Ebrill 2Sain, am 6.300'r
gloch yn Neuadd yr Eglwys,
cynhaliwyd Ffair Wanwyn. Catwyd
stondinau tegannau, teisennau,
tombola, gemau a raffl. Diolch i bawb
a gefnogodd y noson.

Gweithgaredd mil Mai fydd Taith
Cerdded Noddedig. - bore Sadwrn
Mai 24ain. Byddwn yn cychwyn am
10.00 y bore 0 King a gorlfen
(gobeithiol) gyda phaned neu gawl
yn Neuadd yr Eglwys.

Ym mi. Mehefin bydd Helfa Drysor
yng ngofal Arwel Jones. Amser
cychwyn 0 5.30 o'r gloch ymlaen a
gorlfen mewn gwesty IIeol. Pris £1 y
car - ni chyfyngir i bentrefwyr
Penisarwaun yn unig - dowch A'ch
ffrindiau hefo chit Nos Wener,
Mehefln 2Ofed.

Y Carnifal fydd gweithgaredd mis
Gorlfennaf • wythnos 0 hwyl a
chwerthin - os bydd y tywydd
anwadal yma yn caniatau hynnyl
Felly mae digon 0 "Fwrlwrn Pentref'
ar ein cyfer hyd wyliou mis Awst!

Croeso cynnes i unrhyw un ymuno
A'r Clwb Cant - di m ond £6 y flwyddyn
neu SOc.
SOcy mist
CLWB YR HEULWEN:
Ailddechreuodd y Clwb fis Mawrth.
Cydymdeimlwyd ag amryw o'r
aelodau a dymunwyd gwellhad buan
i nifer eraill o'r aelodau.
Croesawyd Mr. Leslie Larsen, a

chafwyd cwis diddorol iawn ganddo.
Rhoddwyd y t!gao Mrs Porter a Mrs.
K Williams a diolchwvd iddynt gan
Mrs. J P. Jones. Hi hefyd enillodd y
raffJ. Diolchwyd i Mr. Larsen gan yr
ysgrifenoydd.

8ydd y cyfarlod nesat, Mai 21ain.

MERCHED,
DYNION, PLANT!
I gael torri a thrin

eich gwallt
YN EICH CARTREF
( )cysylltwch a

CHERYL
WARD

Mobile Hairdressing
9 Porth Gogledd
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis
870911

i drefnu amser

CYDYMDEIMLO: Ofewn wythnos i'w
gilydd, bu farw dau o'n pentretwyr
hoff. Ebrill 12fed yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd 0 7 Llys y Gwynt, bu farw
Mr. Bert Porter yn 78 oed - priod hoff
Mrs. Eluned Porter, tad cariadus len
a Pat, taid chwareus Fiona, Mark a
Nia a Thaid Porter plant bach Bryn
Eglwys. Bu'r angladd bnawn
Mercher, Ebrill 16 gyda gwasanaeth
yn y cartref, ac yna ym mynwent
Santes Helen. Ein cydymdeimlad
dwysaf a chwi oil.

Yna, Ebrill lSfed, yn ei gartref Cae
Corniog Mawr, ac yntau ond 62
mlwydd oed, bu farw Mr. John Owen
Jones, priod hoff Mrs. Eluned Jones
a thad tyner Marian, Gwenllian,
Eurwyn, Arfon a Bethan. Bu'r
angladd ddydd Mawrth, Ebrill 22ain,
gyda gwasanaeth eyhoeddus ym
Mosra, lie bu Mr. Jones yn aelod
tfyddlon a thrysorydd y capel- yna yn
dilyn ym mynwent Santes Helen. Ein
cydymdeimlad IIwyraf A chwithau
hefyd fel teulu.

Cydymdeimlwn hefyd A Mr. Tegid
Roberts, Arwel, yntau wedi colli ei
ewythr;
Mr. a Mrs. R. Jones, Heather Bank
wedi colli modryb vn Sir Fon, a Mrs.
G. Lewis, 5 Llys y Gwynt, wedi colli
chwaer-yng-nghyfraith ym Mangor.
DIOLCH: Dymuna teulu'r diweddar
Mrs. Mary Green, ddiolch i bawb am
bob arwydd 0 9ydymdeimlad a
gafodd wedi colli chwaer a modryb
hoff.
Dymuna Mrs. Eluned Porter, Len a
Pat ddatgan eu diolchgarwch am y IIu
cardiau a phob arwydd 0
gydymdeimlad a charedigrwydd
teulu a ffrindiau yn ystod eu
profedigaeth.
Wedi triniaeth yn Ysbyty Gwynedd,
dymuna Mrs Myra Griffith ddiolch I
bawb am y cardiau a'r dvmuniadau
de am wellhad busn.
CLWB CANT, NEUADD BENTREF:
Nos lau, Mawrth 27ain, csfwyd
noson ddifyr 0 'Welthgareddau'r
Pasg'. Catwyd ymateb da iawn i'r
cystadlaethau a chafodd y beirniad
Mr. Islwyn Williams ei blesio'n arw.
Dan 6 oed - Llun Wy Pasg: 1.
Christopher, 2. Aled, 3. Owenllian ac
Elgan; Dan 8 oed • Gwneud Uun Wy
Pasa: 1. Eira Wyn, 2. Lois a Sioned •
Wyn; Dan 10 oed - Addurno VIIy wedi'i
ferwi'n ga.led 1. Osian, 2. Sioned, 3.
Hefina; Dan 12 oed - Addurno Wy: 1.
Andrea Peterson, 2. Andrew. 3.
Bedwyr; Dan 8 oed - Gardd Bug: 1.
Angela; Dan 10 oed - Gardd BUI: J.
Osian, 2. Owen. 3. Joanna; Dan 12 oed
Addurno Het Basg: 1. Lois; OedoUon -
Adduroo Het Basg: 1. Julia Turner. 2.
Elisabeth Jones; Dan 12 oed • Teisen
Basg: 1. Andrea Paterson ae Owen
Turner; Dan 16 oed • Teisen BaSK: 1.
Eurgain Haf, 2. Rhian Preis Williams, 3.
Dylan.
Diolch i bawb fu'n cystadlu a mawr
ein diolch i Mr. Islwyn Williams am
feirniadu. Enillwyr Clwb Cant oedd

l
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A SWYDDFAIR POST

PENISARWAUN
Ffon:

Llanberis 871272
CANOLOG I'R FRO

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR

DEWCH I

.II

LLONGYFARCHIADAU: i Mrs Pat
Larsen, Llygad yr Haul, ar gael ei
hethol yn Faeres Arlon.

Ein dymuniadau da i Ann Owen, 1
Llys y Gwynt, ar gael ei hapwyntio yn
Ddi rprwy-Fetron yng Nglynllifon.

Llongyfarchiadau i Mr. a Mrs. W.H.
Griffiths, Tros-y-Waun, ar fod yn nain
a thaid unwaith eto.
CROESO cvnnss i Mr. a Mrs. Selwyn
Griffith i'n plith. Y maent yn byw yn 6
Bryn Eglwys. 'Rwyn siwr y byddwch
yn hapus iawn ym Mhenisarwaun -
croeso i chwi ymuno A ni yn ein
gweithgareddau misol I
GWELlHAD: Bu Ebrill eto yo fis oer a
gwlyb - mis arall 0 swatio yn y tV - mis
o'r annwyd a'r ffliw. Gobeithio fod
pawb sy'n dioddef 0 unrhyw
anhwylder yn gwella a gobeithiwn y
bydd mis Mai yn fis melysach. Ein
dymuniadau gorau am adferiad buan
wedi triniaeth mewn ysbyty i Ann
Jones, Ty'n Gerddi, Mr. Thomas E.
Davies, Tai Newyddion, Mrs. Myra
Griffith, 6 Bryn Eglwys, Mr. ~on
Hughes, Brynhyfryd a Mrs. Ethel
Jones, Bryntirion. Brysiwch wella i
gyd.

i bawb.
PRIODAS: Bore Sadwrn, Mawrth
29ain, priodwyd Rhian Wyn
Williams, merch leuan ac Eiriona
Williams, Glyn Euron, a John
Williams, mab Mrs. Brenda Green a'r
diweddar David Glyn Williams,
Midland Bank House, Y Felinheli.
Gweinyddwyd gan y Canon Richard
Jones, Y Felinheli, a'r organyddes
oedd Mrs. Mair Huws, llanrug. Y
morynion oedd Bethan Jones 0
Landudno, lola Williams, Carrog,
Waun, a Vicky Roberts, cyfnither y
priodfab. Y gwas priodas oedd Mr.
Dylan Williams a'r ystlyswyr oedd
Emyr Williams a Clefyn Thomas.
Catwyd y Brecwast Priodas yng
Ngwesty Carreg Bran, llanfairpwll.
Byddant yn ymgartrefu yn Y
Felinheli. Dymunwn bob bendith a
hapusrwydd i'r ddau.

YSGOl TAN-Y-COED: Diolch i arian
Noson Goffi Rhieni'r YsgoI, y mae'r
disgyrrwr ar gyfer IIwytho'r
cyfrifiadur wedi cyrraedd a'r plant
bellach yn hen gyfarwydd ag ef. Bydd
gwyliau dydd llun, Mai Sed a Mai 26-
30.
YR URDD: Dymuna Ann Ifans ddiolch
o galon i aelodau'r Urdd am y blodau
hyfryd a dderbyniodd yn y Dlsgo,
Mawrth 19. Diolch i chwithau blant
am eich ffyddlondeb a'ch
cydweith rediad.

Y mae 38 o'r aelodau yn edrych
ymlaen yn eiddgar am benwythnos
i'w chofio yng Nglanllyn, Mai 16-18.
Gobeithio'n wir y bydd y tywydd yn
gynhesach a sychaeh!

Gobeithir cael ticedi i Basiant y
Plant yn Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd yn Nyffryn Ogwen yn ystod Ma;
27 - 31.

Gan fod y Pwyllgor llety a Chroeso
yn cae I trafferth i letya nifer 0 blant ac
ieuenctid Cymru yn ystod yr wythnos
yma, Mai 27-31, tybed a oes rhywrai
yn y pentref yn barod i dderbyn dau
neu ddwy i'w cartrefi? Y mae angen
lIetya 5,0000 blant ac yn 01yr ap€!1ar
y radio, y mae angen IIetya 2,000 0
hyd. Gofynnir yn garedig am swper
ysgafn, a gwely a brecwast yn rhad ae
am ddim. Buasai gwely dros dro yn
hollol dderbyniol. Os medrwch
gynnig lIety am noson neu ddwy, a
fuasech gystal a chysylltu ag Ann
Ifans, Sycharth, Penisarwaun, er
mwyn rhoi croeso twymgalon i blant
ac ieuenctid De Cymru.
CAPEL BOSRA: Cynhelir Cymanfa'r
Anni bynwyr Cylch llanberis a
Deiniolen ym Mosra eleni, gyda
Chyfarfod y Plant am 2.00 o'r gloch a
Chymanfa Ganu am 5.30 o'r gloch.
Bydd Cymanfa'r Methodistiaid yn y
Felinheli.
EGlWYS SANTES HELEN: Ebril 9fea
yn Neuadd yr Eglwys, cynhaliwyo
Festri Basg. Etholwyd Mr. Bryn
Griffith yn Warden y Ficer a Mr.
William H. Williams, Arfryn, llanrug
yn Warden y Bobl, Etholwyd Mr.
Haydn Lewis yn ddirprwy Warden, a
Mrs. Mary Davies yn Drysorydd.
Ail-etholwyd Mrs. B. Mowll yn
ysgrifenyddes cofnodion. Diolchwyd
i bawb am eu cydweithrediad yn
ystod y flwyddyn.

Nos lau Dyrchafael, sef Mal Sfed,
bydd Cymanfa'r Oedolion yn Llanrug
a phnawn lau, Mai 11 am 2.00 o'r
gloeh yn Eglwys Santes Helen
cynhelir Cymanfa'r Plant.
GYRFAOEDD CHWIST: Bydd y
gyrfaoedd chwist yn ailddechrau nos
Wener, Mal 2 am 7.30 o'r gloch yn
neuadd yr Eglwys. Fe'u cynhellr ar y
nos Wener gyntaf a'r drydedd nos
Wener ym mhob mis. Croeso cynnes

Gohebydd: Mrs Ann Evan., Sycharth (872407)
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Casgliad 0 ddeg ysgrif sy'n delia a
phertbynas Cristnogaeth a
ehrefyddau mawr y byd.

Dylai'r llyfrau isod fod ar gael naill
ai yn eich llyfrgell neu yn eich siop
lyfrau Ileol.
CYFRES CAMBRIA:
MATHEMATEG; HAFALIADAU
DIFFEROL
L. Bostock, S. Chandler, C. Rourke
Y Ganolfan Adnoddau 75e.
Cyfieithiad Cymraeg 0 bennod 7
Further Pure Mathematics.
CYFRES CORRYN:
EUROG
Irma Chilton
£1.50
Y degfed llyfr yog Nghyfres Corryn
FFEITH1AU A FFIGURAU:
LL YFR Y DISGYBL
Y Gymdei tb as Brydeinig er
Ymchwil Addysg Drafnidiaeth
£2.50
Casgliad diddorol 0 ffeithiau,
ffigurau a phosau'n gysyJltiedig a
thrafnidiaeth a damweiniau ar y
ffyrdd.
o YNYS ENLLI I YNYS
CYNHAEARN
Elis Gwyn Jones
Clwb y Boot
£1.00
Hanes arlunio dwy gaorif yn Llyn ac
Eifionydd
THOMAS EDWARD ELLIS
1859-1899
Wyn Jones
Gwasg Prifysgol Cymru
£2.95
Cofiant byr dwyieithog.
YCARLWM
Judith Maro
Y Lolfa
£3.95
Yn ) nofel hon, mae priodas
Geltaidd rhwng Gwyddel a
Ch)'mraes, jn genfdir i ddirgelwch
y'n disgyn ar ddwy fferm gyfagos
) m m)nydd-dlr Meirionnydd.
PROJECT DEFNYDDIAU AC
ADNODDAU Y SWYDDFA
GYMREIG:
BIOLEG Y LABORDY
Melfyn R. Williams
Gwasg Gomer (C.B.A.C.)
£2.00
Y llyfr diweddaraf yn y gyfres
bioleg.
GWR ANNWYL EIN
PRIFWYLIAU
Ery) Wyn Rowlands
Cyhoedruadau Modem Cymreig
Cyf.
£2.50
Cofiant i W. Matthews Williams,
1885 - 1972, un o'r eerddorion
amlycaf yng Nghymru yn ystod y
gaorif bon.
WRTH EU F~}4~'RWYTHAU
D. Arthur Thomas
Ty John Penry
£4.00
Detholion otr Ysgrythur ae 0
weithiau eraill i gynorthwyo
myfyrdod a defosiwn.
YR EFENGYLAU A'R
CREFYDDAU
Cyril Williams (Gol)
Gwasg Gomer
£3.75

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ff6n: Caernarfon 5394

) lIe talu - ei siopio
~ ~ t hnosol hi \\0 edi ei wneud yn
barod drosti. Chwarae teg i'r
g'.\·r - siopio dros ei wraig a
g\\'raig rhywun arall!

Gohebydd: Miss Megan Humphreys,
4 rei Tan-v-eoed (Llanberis 870030)

GWELLHAO BUAN
Bu tri o'r ardal yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar a da yw deall fod y tn
gartref ac yn gwella'n dda. Croeso
adref i Mrs Jennie M Griffiths, Llys
Meredydd, Mr Robert Blanchard, Y
Llythyrdy, a Mr Arlon Jones, 6 Tai
Bryngwyn. Dymunwn Iwyr iachAd
buan iddynt.
Oymuna Mr Arlon Jones ddiolch

am y gofal a'r caredigrwydd a
dderbyniodd yn ystod ei waeledd, yn
arbennig felly Or H.L Roberts a Or
Raymond Williams am eu
gwasanaeth ffyddlon iddo. Diolch
hefyd am y cardiau niferus a'r
dymuniadau da ae yn eu mysg
gerdyn gan blant Ysgol SuI Tan y
Coed.
CAPEL TAN-Y-COEO MC: Er budd y
Capel uchod cynhelir Ffair Wanwyn
yn Ysgol Gynradd Llanrug nos lau,
Mai 8 am 7 o'r gloch Bydd
amrywiaeth 0 stondinau a phaned 0
de ar gael
PEN-BLWYDD: Ein 1I0ngyfarchion j
ohebydd pent ref Tan-y-coed, Miss M.
Humphreys ar ei phen-blwydd tiS

Ch~arae leg i \\r) t5 am \\neud Ebrlll yn bedwar ugs,n ifanc.
y siopio. 1) od )7 holl ffardd i 00 chwn .dd am e, chyfraniad i'r
Leo's )to )' Borth. a Ueo\\ I'r deal 'Eeo' ers y cychwyn eyntaf Mae'n
fa chap ha b mat b a par au'n welthgar ym mywyd yr
ddanteithion. Yna In'n eel ia erdal yn enwed 9 gyda'r eehos yng

ghapel Tan-y-coed.penderfynu rh\\718 dau fath a L- ~

bowdwr golchi. cerdded ) n el
flaen - heb ei dcal. Chw'110 a
chwilio a darganfod o'r di\\ e-dd
fod hen wreigan fach \\ edi cael
gafaeJ ar ei drol, ae }n ei heglu hi

TAN-V-COED
Ap Glaslyo

Yr Hen Garreg Aelwyd
(gao Ap Glaslyo)

Hiraethu'r wyf am fwth fy nhad
A'r gronglwyd gynnes, gfyd;
Yr aelwyd lin, a'r garreg lwyd,
Lle siglwyd llawer crud;
o gysegredig garreg Jwyd,
Eoefolwyd lawer awr,
Yo aUor lin l'r 'dwyfol din'
Ddylifo yma IJawr.
Bob bore a bwyr, tra'r teulu'n IIwyr
Mewn gweddi ar y Uawr,
'Roedd pawb yo un yo plygu gUn
Ar fin y garreg rawr,
Ac 0, ar len y garreg Iwyd
Lie coUwyd dagrau mad,
Mae pant yn bod tel nod. 1 01
Lie plygai gUn fy ohad.
o gysegredlg garreg gu
Lie gwrendy Duw etn lief:
A mynnai mam mai'r garreg hon
Oedd rhiniog drws y nef:
o na chawu sefyU yn y rarn
Ar ddarn o'r garreg wiw
Ue byddai nhad, lie byddai mam,
Yn diolch am gael byw,

TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ffon: 870202

DRAENOG

Mae'r [esu gennym ninnau'n cael ei farnu
Bob dydd o'n hoe - feallai ei ddirmygu;
Awn ato am faddeuant, mae'n rhOI croesaw -
Ac } n el waed Ei hun fe ylch eln dwylaw.

Pwy?

Anfonwch enw'r awdur os
gwyddoeh. Diolch yo fawr.
(Llys Awen, Llanrug, Caernarfon,
Gwynedd)

"Croeshoelier Eft Yn Frenln, II"n ru
fynnwnl"
Heb yogan dim er maint y twrf a'r berw,
Yn fud y safai Ef. ll.'i ael yn welw,
Ei wallt modrwyog megis aur reff) nau,
A dagrau gwaed ei chwys yn gwrido'i ruddiau,
Ei fynwe.<;IAn} n fflam 0 ddwyfot ganad,
A diniweidrwydd nef yn llanw'i I~gald
Er maint ei iog 8 gwaethaf gallu SAtan
Roedd 'Gweddi'r Ardd' yn nerth i ddrncbuo'r
'cwpan'.
o ryfyg anfaddeuol! rhoi Y'C~fia"'n
I'w farnu gerbron dyn na fu ~n umawn
Un foment fer o'j oes, le, ~ISlO dcdfl)d
Marwolaeth amo Ef oedd awdur by d'
~ifynnal gwerm wedi )m",..U of!
Gael 'Hwn' \0 rhvdd a Barabba roed iddl.• •
A'r Iesu, y.r diniwed, I'W groeshoelio
Draddodwyd, er boddhau dialedd honno:
Hal Pilat galen-gated, II nid digon
Y pra ....f Ii gest ar 'Frenin ) r Idde ....on 'J
AddeWlUSI wrtb v dvrfa iti fcthu

• •
Cael ynddo fal - Pel augen ei ffiangellu?
Esham y rhoddaist hawl j'w ffug garoni
A phletb a ddrain, ae yn ei wyneb boeci?
A 'j mwy i'th olwg derbyn gwag anrhydedd
A bodruo'r dorf, na sefyU dros wlrionedd?
I okhi'r llaw yng ngwaed yr 'oen dlnlwed'
A drocbaist li, nid rugon dwfr er glaned
A tbybiaf gl) wed 'gwae' ) diwmod hwnow
Uwebben dy Iys o'r Ner ~n cael ei bwrv.·1

Daeth i'm lIaw yn ddiweddar bapur newyddion a elwid 'Y GwlUedydd'
Rhif 314. Blwyddyn 7. Papur newydd wythnosol Annlbynnol ydyw • wedi ei
gyboeddi yn Trelew, Patagonia, Mehefin 2Sain, 1936· union hanner can
mJynedd yn 01 felly.

Y mae hanes cyfarfod lJenyddol
cystadJeuol yng Nghapel Moriah
Trelew ynddo. CynhaJiwyd y
cyfarfod Mehefin 16, 1936. Yng
nghystadleuaeth yr englyn i'r
Lindysyo yr oedd pedwar
ymgeisydd. Y diweddar Morris Ap
Huws (ysgolfeistr) enillodd y wobr
gyntaf ac amryw 0 wobrwyon eraill.
'Rwy'n eofio Morris Ap Huws yo
dwad trosodd i Gymru 0 Batagonia.
Bu'n aTOSyn ein ty ni yn LJandwrog.
Cofiaf ef yn dwad y diwmod eyntaf.
Aeth i siop ym Mangor a gofyn yn
Gymraeg am ambarel, dyna'r peth
eyntaf wnaeth 0 wedi eyrraedd
Cymru. Yr oedd wedi breuddwydio
am flynyddau am gael dwad i
Gymru i siarad Cymraeg.

"No Welsh" atebodd y siopwr.
Atebodd Morris Ap Huws "Os na
fedra' i brynu ambarel yn yr iaith
Gymraeg yng Nghymru - mi fywiaf
heb ambarel. 'Rwyf wedi
breuddwydio am flynyddau am gael
dwad i Gymru i siarad Cymraeg."
Ond cafodd hyd i siop yn gwerthu
ambarel yn Gymraeg o'r diwedd. Y
peth olaf wnaeth eyo mynd yn 61 i
Batagonia oedd rboi'r ambarel yn
anrheg i fy mhriod gyda'r geiriau a
deigryn, "0 fy hen Gymraeg
annwyl!"

Y mae amryw 0 adroddiadau yo
'Y Gwiliedydd' i gystadlu arnynt
wrth gwrs ond nid yw env-au'r
awduron odanynt. Gres) n h) nn).
Efallai fod rbywun yo gwybod pv-'}
yw awdur yr adroddiad canl} nolo 'r
Gwiliedydd.

Prawf y Diniwed
Ar balmant oer 0 flaen y fan, ..ol onedd

Ue'r ydoedd Pilat yn ei rwysg yn eistedd,
Safai yr lesu'n wylaidd ae yn ddi~taw
A'r gadwyo drom yn hongian wnh ei
ddwylaw.
Mae ar el aswy filwr gyda phiccll,
Un arall ar y dde yo cario mangeD
Yo barod I'W deCnyddio wnh orehymyn.
O'i 61 mae ei elynion didrugaredd.
Ymruthranl 3m y eyntaf lusg ato,
Fel pe'n dyheu am roddi dymod Iddo.
\-fae'r olwg ar eu gwedd a gwrando'u dinoyg
Yo ddigon a gyrru'r dewraf y"c I lewyg.
A'u croch waedd erch, CelUereUy110nAnnwn

PIGION O'R WLADFA
'V GWILIEDVDD'

orffennol
Gan Mary Uoyd Williams, B.E.M.Agor

Ffiniau'r



Daeth 270 0 gantorion ynghyd i
gyfarfod cyntaf COr Eisteddfod Bro
Madog 1987 a gynhaliwyd ym
Mhorthmadog nos Lun, EbriJI7fed,
ac 'roedd Swyddogion yr
Eisteddfod yn berffaith hapus ar yr
ymateb.

"Fe'm syfrdanwyd gan y
brwdfrydedd", meddai Mrs. Elena
Hughes, Pwllheli, y Cer-Feistres.
"Yr ydym wedi cael dechrau
penigamp ac os cawn flwyddyn i
adeiladu ar hyn, yna 'rwy'n
berffaith sicr y bydd YCOr yn mynd
o nertb i nerth 0 hyn ymlaen."

Fel arfer mae aelodaeth COr yr
Eisteddfod Genedlaethol rbwng
350 a 400 0 aelodau ac felly mae
angen mwy 0 gantorion i ymuno a
Chor Eisteddfod Bro Madog eto, ac
yn arbennig dynion O'r 270 a
ddaeth i'r cyfarfod. 'roedd 126 0
sopranos, 69 alto, 51 0 faswyr a 24 0
denoriaid.

"Mae angen cryfhau yr adrannau
lleisiol yn gyffredinol, ae yn
arbenrug felly ~ tenoriaid," meddai
Mrs. Hughes. "Ac yr ydym yn
apelio ar i unrhyw beeson sydd a
diddordeb mewn ymuno a'r COr i
roddi ~) bodaeth i'r Swyddogion
yn syth."
Gan fod cantorion 0 bob rhan 0

ddalgylch ) r Eisteddfod wedi dod i'r
cyfarfod, penderfynwyd y dylid
cynnal ymarferiadau ym
Mbenygroes, Pw l l h e Ji ,
Porthmadog, Penrhyndeudraeth,
Blaenau Ffestiniog a Llanbedr ger
Harlech i'r cantorion o'r eylchoedd
hynny, ae yna bydd ymarfer i'r Cor
eytan yn cael ei gynnal unwaith y
mis ym Mhorthmadog dan
arweiniad Mrs. Hughes, gyda Mr.
Eric lloyd Williams, Pwllheli yn
gyfeilydd swyddogol iddo.

Dylai unrhyw un sydd a
diddordeb mewn ymuno a'r Cor
gysylltu a Swyddfa'r Eisteddfod ym
Mhorthmadog neu gydag unrhyw
un o'r cysyUtwyr a ganlyn, gao nodi
ai copi hen nodiant neu sol-ffa a
ddymunai ei gael:
Ellis O. Evans, Glan Rafon,
Porthmadog (Ffon 2529)
Geraint Lloyd Jones, Llwyn Hudol.
Penrhyndeudraeth (770745)
D. Elwyn Roberts, Penybont,
Nant]le (881777)
Dr. Meira Pritchard, GorUwyn,
Penygroes (881871)
Gwilym R. Jones, Llwyngwian
Bach, Dyffryn Ardudwy (203)
R. Hefin Williams, Onfa, Heol yr
Oesaf, Ffestiniog (2630)
Mrs. Elena Hughes, Gorwel,
Penrallt, Pwllbeli (612634)

Cannina Burana (Carl Orff) a
Requiem Mass (Mozart) yw'r
gweithiau a berfformir gan y Cor ar
nos Lun yr Eisteddfod (Awst
3,1987) yn Y Pafiliwn, a bydd
Cerddorfa Symffoni Gymreig y
BBC yn cyfeilio. Gobeithir sicrhau
gwasanaeth cantorion proffesiynol
enwog fel unawdwyr i ganu gyda'r
COr.

Mae'r trefnjadau ar y gweill i
drosi'r Carmina Burana i sol-ffa ac
yna i argraffu'r copiau ar gyfer
aelodau'r COr.

Cynhelir ymarfer cyntaf y Cor
cyfan nos Lun, laf 0 Fedi ym
Mhorthmadog.

CORVR
EISTEDDFOD

PRINDER
TENORIAID
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ARGAU
SUl,
MERCHER.

Aled
Jones

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

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 BATRYMAU7

Ffon 291
~4--~ (yn ystod oriau agor)

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU FA R

I be' ma'r genhedlaeth ifanc ma'n
dwad iddi dudwch? Ow ad am y par
ifanc 'na 0 Lanrug yn pacio dwy (ia
dw}) botal ddwr poeth i fynd i ffwr'
heto nhw ar 'u mis mel. Tybad fydd
raid i Glwb Ffwtbol Llanrug gal
yndergrownd hiting erbyn y tymor
nesa i gadw'i draed o'n gynnas?

DRAENOG

Peiriannydd
Gwres Canolog"

a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

gwmniaeth hapus y desgiau dwbl.
Erys un gwasanaeth boreol yn

fyw iawn yn y cof. Daeth Mr LJew
Madoc Jones, y prifathro, atom i
offrymu gweddi 0 ddioJch am
heddwch pan ddychwelodd Neville
Chamberlain 0 Munich a chwifio'r
darn papur enwog hwnnw!

Fodd bynnag, bu cryn gyffro pan
gawsom wybod am yr Agoriad
Swyddogol oedd i fod ar Hydref
8fed 1938, a bu Mr David Jeffrey
Owen yn ein hyfforddi fel cor yr
ysgol ar gyfer yr achlysur.

9. Emyn 'Calon Lan'.
10. Diolchwyd ar tran y Plant gan Bertie Evans (bachgen o'r ysgol).
Canwyd ymhellach gan Gor 0 blant yr ysgol- 'Cariad Crist' (Bach), 'Si-lwli'
(Tawe Jones). Diweddwyd trwy ganu Hen Wlad Fy Nhadau. 'Roedd
lluniaeth yn dilyn.

Y CYFARFOD AGORIADOL
(RHAGLEN SWYDDOGOL Y PWYLLGOR ADDYSG)

Llywydd Y Cyfarfod: Mr Hugh Jones (Cadeirydd Rbeolwyr yr YsgoJ)
1. Emyn 'Cofia'n Gwlad'
2. Darllen rhan o'r Ysgrythur. Y Parch. Ben Owen
3. Gweddi. Y Parch. D.P. Thomas, B.A.
4. Anerchiadau 0 groeso gan y Cadeirydd a Mrs A. Fisher Y.H.
5. Anerchiadau gan: Mr Hugh Roberts. O.B.E (Cadeiryddj Cyngor Sir):

Yr Henadur William George (Cadeirydd Pwyllgor Add) g ) Sir); Yr
Henadur John Owen (Cadeirydd ) PwyUgor Adeiladu): Yt Henadur H.
Hughes (Is-gadeirydd y PwylJgor Adeiladu).
6. Can gan y Cor.
7. Agorwyd yr ysgol yn swyddogol gan Mr ,"'.P. Wheldon (Y grifennydd

Adran G) mreig y B" rdd Addysg] ag allwedd arbennig, rhodd gan yr
adeiladwyr.y Mri H & R Jones. a chyflwynwyd yr aJlwedd iMr Wheldon
gan Kathleen Pritchard (geneth o'r ysgoJ).
8 Diolchiadau ar ran Bwrdd y Rheolwyr gan y Parch. J. Pritchard, M.A.,

B.D.

Staff yr Ysgol
Adran y Babanod. Prifathrawes:
Miss Morfudd P. Jones. Miss J.A.
Williams, Miss G. Thomas. Nifer y
plant: 85.
Adran y Safonau
Prifathro: Mr LI. Madoc Jones.
Mr D.J. Owen; Mr T.E. Parry; Miss
B.E. Jones; Miss C. Hughes; Miss
M. Humphreys; Miss R. Jones; Miss
H.T. Jones. Nifer y plant: 226.

Cafwyd y ffeithiau canlynol gan y
Pwyllgor Addysg. Cawn hanes ysgol
ddyddiol yng Nghapel Coch yn y
flwyddyn 1815, ac 0 dro i dro bu
ysgoJ yno hyd y flwyddyn 1854.

Yng Ngorffennaf 1854
symudwyd yr ysgol i Ddolbadarn.
Yr ysgolfeistr eyntaf oedd Mr
Joseph Roberts. Maint yr ysgol
oedd wyth llath wrth un Uath ar
ddeg. Nifer y plant oedd 61.

Yn 1871 etholwyd y Bwrdd Ysgol
eyntaf. Yn 1874 ceir bod
Prifathrawon ar Adran y Babanod,
Adran y Genethod ac Adran y
Beehgyn.

ac os byddem wedi eyrraedd pen allt
Coed Mawr erbyn y caniad eyntaf,
byddai siawns reit dda y byddem yn
yr ysgol erbyn yr aiJ ganiad. Beth
ddaeth o'r hen gloch tybed?

'Roedd y gwahaniaethau y tu
fewn i'w rbyfeddu bron ary dechrau
- y grisiau mynyeh, a'r coridorau, y
dosbarthiadau llawer mwy preifat,
a'r desgiau bach unigol i gyd yn
newydd iawn inni, er i mi deimJo
ycbydig hiraeth weithiau am

Ysgrifennwyd yr erthygl sy'n dilyn gan Mrs Gwyneth Chick, Cwm-y-glo, a
bynny'n wreiddJol ar gyfer eisteddfod leol, ond 0 ddeall fod Mr John
Hughes, Prifathro Ysgol Dolbadam yn awyddus l gasglu unrbyw atgofton
neu wybodaetb ar gyfer acblysur datblu banner can mJwyddiant agor yr
ysgol, cafwyd caniadd parod Mrs Chick igyhoeddi'r atgofion yn y gobaitb y
byddant yn sbarduno erailJ 0 gyn.ddfsgybHon neu gyn.athrawon Ysgol
Dolbadarn i rol pin ar bapur. (Gol.)

MAE'N debyg fod codi ysgoJ newydd yn Llanberis wedi bod yn
ddigwydcliad 0 bwys i'r ardal, ac fel un oedd yn dclisgybJ yno ax y pryd,
ceisiaf Son yehydig am gyfnod ffarwelio a'r hen a chynefino a'e newydd.

Adeiladwyd ysgol newydd
Dolbadarn yo ail hanner y tridegau,
gan y Mri H & R Jones, Deiniolen.
Ni chofiaf faint yn union 0 amser a
gymerwyd i'w chwblhau ond mae'n
debyg mai'r eyfnod 1937-38 fu'r
prysuraf. Gan i'r newydd gael ei
chodi yn libart yr ben, buan iawn y
gwelsom ni'r plant lawer 0
newidiadau. Y brif fynedfa oedd un
o'r petbau cyntaf i fynd, yoa aeth
iard chwarae'r plant bach a iard y
genod, ac yn sgil hyn coUwyd y
'covered away' fel y'i galwem, ein
He chwarae ar dywydd mawr, a lIe
poblogaidd iawn pan ddeuai'r
chwiw sgipio neu chwarae 'London'
heibio. Dymchwelwyd hefyd yr
adeilad a ddefnyddid i roi gwersi
eoginio a gwaith coed i'r genethod
a'r bechgyn hynaf. Ni chefais i
erioed wers yno, ond awn yno fel
pawb arall pan ddeuai'r meddyg ar
ei ymweliad blynyddol a'r ysgol, a
phwy 0 hen genod Llanberis na fu'n
ymarfer eu gymnasteg ar y rbeiliau
hwylus hynny a arweiniai at y drws?

Diflannodd y ddwy res 0 doiledau
hen-ffasiwn, a dyna'r unig beth au
na welwyd eu colli! Buom i gyd am
amser pur faith yn defnyddio'r un
fynedfa. yr un ystafell gadw dillad. a
darn digon anwastad a eharegog 0
iard y bechgyn, ae yn ami ar y glaw,
byddem yn cael mynd adre'o gynnar
yn lie cael mynd allan i chwarae,

Dechreuwyd defnyddio'r ysgoJ
newydd am gyfnod cyn yr agoriad
swyddogol, ac ni wnaeth y fynedfa
newydd ein plesio ni, blant Clegir, 0
gwbl. Wedi rhedeg rhan gweddol
dda, efalJai, o'r ddwy filltir a hanner
galJai olygu'r gwahaniaeth rhwng
bod mewn pryd a bod yn hwyr.
Gwelsom golli'r gloch hefyd. Gan
mai ychydig iawn 0 blant y tridegau
oedd yn berchen ar oriawr
'roeddym yn ddibynnol ar uo 0 dri
pheth i gael syniad o'r amser yn y
boreau, sef oriawr Joseph Parry, ein
postmon elen, corn y ehwarel, a'r
gloch. Arferid canu hon am bum
munud i naw, ac am naw o'r gloch,

COFIO ADEILADU VSGOL
DOLBADARN, LLANBERIS
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'Pobl o'n cwmpas'.
Bydd cyfarfod blynyddol y

mudiad yn Arfon ar Fai 9 yn Festri
Ebeneser, Caernarion. Bydd parti
Clychau'I Grug yn diddanu'r
gynulleidfa eyn swper. Os am fwy 0
fanylion cysylJtwch A'ch cylch Ileol.

Cofiwch al\\' ym mhabell y
mudiad pan eweh i '$teddfod yr
Urdd Dyffryn Nantlle ddiwedd y
mis. Cylchoedd yr ardal honno fydd
wedi paratoi yr arddangosfa ar eich
cyfer.

yn wynebu toriad yn nhermau real
ar y swm a glustnodwyd ar gyfer
atgyweirio neu wella cyflwr tai. Mi
fydd Y penderfyniad yma gan Y
Swyddfa Gymreig yn sicr 0 gyflymu
diry\\'iad cymunedau cefn gwlad
C)·mru. Mae profiad awdurdodau
Ileol C)mru yn dangos yn glir bod
diffyg tai Ileol yn arwain at
ddiboblogi a dirywiad y gymuned
leol a'r iaith Gymraeg.

Gofynnwyd i'r Ysgrifcnnydd
Gwiadol esbonio amean y POIiSl
diweddaraf yma i sierhau arian ar
gyfer adrannau tai c}'nghorau
dosbarth yn y rhannau diwylliannol
o Gymru ar draul awdurdodau lleol
cefn gwlad Cymru. Crad
Cymdeithas yr laith fod y polisi yma
o hyrwyddo bwriadol dirywiad
cymunedau cefn gwlad Cyrnru a'r
iaith Gymraeg yn ei sgil yn galw am
ddatganiad cyhoeddus ganddo.

POBOl- Y CWM: Nid peth hawdd yw
egluro neu ddatrys profiadau 0
gyd-ddigwyddiadau anhygoel trwy
freuddwyd neu unrhyw achlysur
aralt. Ar adegau maent yn gallu creu
pryder ac anesmwythyd. Profiadau
tebygol, personol ac eraill, II{r
adroddodd ein gwr gwadd Mr
Cledwyn Williams, cyn-brifathro
Ysgol Gymuned y Cwm, amdanynt
v n ei sgwrs ddiddorol ar
'Odigwyddiadau' bnawn lau, Ebrill 3.
Oiolchwyd iddo gan y Llywydd Mr
Llew Hughes. Dymunid adteriad
IIwyr yn dllyn triniaeth lawfeddygol
yn Ysbyty Gwynedd i Mr R.H. Parry, a
gwellhad buan i amryw o'r aelodau
sy'n wael. Mrs Watkin a Mrs Chick
oedd yn paratoi'r te a hwy hefyd a
roddodd y raftl a enillwyd gan Miss E.
Hughes

Yn absenoldeb ein gwr gwadd, Y
Parch AJedJones Williams, rheithory
plwyf, oherwydd gwaeledd, yng
nghyfarfod Ebrill 17 bu Mr Richard
Roberts, Bryn Gro yn darllen
casgliadau 0 hen berjillion oedd wedi
eu cofnodi gan bejthynas iddo. ac
ychwanegodd y Llywydd sgwrs fer
ar fythynnod unnos eu cyfnod.
Rhoddwyd y te gan Mrs E. Williams,
Pantafon a Mrs Roberts. Bryn Gro, a't
raffl gan Mrs E. Jones, Seiont House,
ac fe'i henillwyd gan Mrs G. Chick.
Rhos y Ffin.
YMODEOlIAO: Mewn swyddfa ym
Mangor yr wythnos diwethaf
anrhegwyd Mr E.G. Owen,
Talgwynedd ar ei ymddeoliad fel
swyddog gyda Chwmni Telecom
Prydeinig. Dyrchafodd Mr Owen i
swydd gyfrifol gyda'r Cwmni, ac wrth
ei longyfarch hyderwn y caiff
flynyddoedd lawer i hamddena a
•mwynhau chwipio'r wialen bysgota a
gafodd yn anrheg.

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

Y STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790

8wydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill Aero

Agored 7.30 a.m. - 6.30 p.m.
Agored tan 8.00 p.m. nos

Wener 8
9.30 - 12.30 fore Sui

Archebwch dros y ffon - fe'j
danfonwn at eich drws

EMYR
JONES
PLYMAR

PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH

INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon.

3513

Cynhelir nifer 0 wahanol
weithgareddau yn y cylehoedd
meithrin yn ystod yr wythnos hon.
Manteisiwch ar y cyfle i ymweld
a'ch cylch Ileol. Prif weithgaredd yr
wythnos eleni fydd gwneud casgliad
o dy i dY. Bydd hanner yr arian a
gesglir yn mynd i'r cylch Ueol a'r
gweddill i'r rnudiad yn ganolog.
Rhowch yn hael at yr achos da yma.
Bydd arddangosfa 0 waith y
cylchoedd yn ffenestr Cymdeithas
Fro Caemarion trwy'r wythnos.
Thema'r Wyl Feithrin eleni yw

YSGOL FEITHRIN BE' HEL
YN EISIAU
ATHRAWES

(trNydd. dig os yn bosIbI)
Am fan on cysy et A', Fe nhe 1

670429

DR BARNAROO: Bu'r canlynol 0
amgylch y pentref yn casglu at
gartrefi Dr Barnardo a dymuna'r
trefnydd ddlolch iddynt: Miss Karen
Foulkes (£10.62), Miss Alison Jones
(£4), Miss Nia Wyn Hughes (£2.02),
Mrs Marjorie Roberts (£2.91).
CLWB Y MAMAU A MERCHED
IFANC: Cyfarfu'r aelodau nos
Fercher, Ebrill 2 pryd Y cafwyd
arddangosfa 'Kaleidoscope', sef
gemau a choluro. Mwynhaodd pawb
eu hunain, yn enwedig y tair mam
ddewr a gafodd dyllau yn eu clustiau I
PRIOOAS: Llongyfarchiadau a phob
dymuniad da i Islwyn, mab Mr a Mrs
Sam Jones, Bron Eryrl a Beryl, merch
Mrs lillie Vickers a'r diweddar Mr
Vickers, Lerpwl, a briodwyd Sadwrn,
19Ebrill. Byddantyn cartrefu yn 7 Dol
Afon.
DIOlCH: Dymuna Islwyn a Beryl
ddiolch i bawb am y cardiau a'r
anrheglon a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas
LLONGYFARCHIAOAU a phob
dymunied da 1 Elspeth, Gwesty'r
Snowdon ar gyrraedd ei
phen-blwydd yn un ar hugain.
DIOLCH: Oymuna Elspeth ddiolch i'w
theulu a'i ffrindiau am y Ilu cardiau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar ei
phen-blwydd yn un ar hugain.
YN YR YSBYTY: Dymunwn wellhad
IIwyr a buan iMr Tom Owen, 3 Maes
Gerddi sydd wedi derbyn triniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
CYOYMOEIMLO: Estynnwn ein
cydymdeimlad A Mrs Linda Parry.
Glandwr yn ei phrofedigaeth 0 golli
brawd yng nghyfraith yn Llanberis.
CLWB P~L-DROED Dan 16: Cynhelir
Noson Bingo yn y Ganolfsn

Mewn llythyr at Ysgrifennydd
GwLadol Cymru - Nicholas Edwards
- mae Dyfed Wyn Edwards,
Arweinydd GrWp Tai Cymdeithas
yr laith yn datgan fod penderfyniad
diweddaraf y Swyddfa Gymreig i
glustnodi £141 miliwn ar gyeer
gwariant adrannau tai awdurdodau
Ileol yng Nghymru yn un
t\\)'llodru . Credwn nid)n unig fod
)' sY..m )'ma'n annigonol ar g)'fer
~eUa'r 0 dai yng Nghymru
)dd heb un neu fwy o'r

ql1eu tuau ylfaenol neu'r 46,400
o cia. S)dd angen £7.000 0 wariant
am) nt, ond hef)'d, ni fydd unrhyw
un o'r 50.477 0 deuluoedd ar restri
aros am dai awdurdodau Ileol yng
Nghymru yn gweld unrhyw Iygedyn
o obaith am dy yn y dyfodol.
AI yr un pryd mae nifer 0

gynghorau gwledig (e.e. Ynys Mon,
De Penfro, Arlon a Meirionnydd)

Gohebydd: Geraint Eli., Cilgeran (Portdlnorwig 670726)

MERCHED YWAWR: Yng nghytarlod gwasanaeth fore Sui Ebrill 27.
mis Ebrill y wraig wadd oedd Mrs CYDYMDEIMLO: Dydd Llun, Ebrill 21
M.V. Jones, Waunfawr. Croesawyd yn frawychus 0 sydyn bu farw Mr
hi gan y lIywydd Mrs Mair Price.
Dangosodd Mrs Jones sleidiau ar Lawrence Farrar, Rhoslan. Estynnir
Rwsia ac fel arler roedd yn hynod ein cydymdeimlad IIwyraf A Mrs
ddiddorol ac addysgiadol. Diolchwyd Farrar a'r plant yn eu profedigaeth.
iddi gan Mrs Anne Elis, Cilgeran. YR URDD: Yn ddiweddar cafwyd
Enillwyd y raftl gan Mrs M. Owen, Bro gwybodaeth y bydd y Parti Adrodd i
Rhos. Y gwestwragedd oedd Mrs Gyfeiliant a'r Parti Cerdd Dant dan 15
AJys Jones, Mrs Malr Read a Mrs yn cael mynd i gystadlu yn
Gwyneth Jones, Llarn-vr-Ardd. Drwg Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym
oedd clywed fod Mrs AE. Williams, Methesda. Llongyfarchiadau a
Ty Newydd wedi cael anaf i'w bratcn dymu niadau gorau i aelodau'r
a dymunwyd gwe"had buan iddi. partion a'u hyfforddwyr Miss Eleri

Pasiwyd gan y gangen i enw Mair Owen a Mrs Rita Williams.
ElfetThomasfyndymlaeni'retholiad Oymunir y gorau hefyd i Sion
i ddewis Is-lvwvdd Cenedlaethol. Llewelyn, Aled Jones, Oafydd

Bydd Mrs Anne Elis a Mrs Nora Llewelyn, Elwyn Parry ac Ian Jones
Parry yn mynd i gyfarfod cyhoeddus yn eu rasus nofio yn y Genedlaethol.
ym Mhen-y-groes ynghylch cynnal Edrychir ymlaen hefyd at gael tim
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn cryf 0 Fethel i gystadlu yn y
Nyffryn Nantlle yn 1990. mabolgampau sy'n cael eu trefnu
Os oes rhywun a diddordeb mewn yng Nghaernarion yn ystod y

cystadlu yn Sioe Frenhinol gwanwyn. Bydd mwy 0 wybodaeth
Llanelwedd ceir y manylion gan yr am y mabolgampau yn y rhifyn
Ysgrifennydd. nesa[

Bydd y daith ddirgel ar Fehefin 11; LLONGYFARCHIADAU i nifer 0 blant
enwau i Mrs Lynnwen Morris neu y pentref ar eu IIwyddiant diweddar
Mrs Nora W. Parry. Bydd tri dewis 0 mewn arholiadau piano Bu Esytlt
fwyd gyda chips: Scampi (£2 60), Jones a Ceryl Roberts, disgyblion
Cyw 14r (£2), Gammon (£2.85) Mrs Heulwen Williams, a Llinos
Y mis nesaf. Mai 14, y gwr gwadd Angharad, disgybl Mrs Glenys

fydd Mr Oscar Evans, Tan-y-cae, a Griffith yn IIwyddiannus ar ganu'r
fydd yn rhoi sgwrs ar gyffuriau. Bydd piano, a IIwyddodd Meinir Williams
Mr Evans vn son yn gyffredinol am yn ei harholiad theori.
broblemau cyffuriau a hefyd am y CYMANFAOEDO YR YSGOl SUl:
sefyllfa sy'n bodoli yn lleol. Taer Oydd SuI, Ebrill 27 yng Nghapel
erfynnir am bresenoldeb pawb sydda lies ieuenctid y fro yn agos at eu Salem. Caernarfon cynhaliwyd
calon. Cymanfa Ysgolion Sui Annibynwyr y

cylch gyda phlant Bethel yn gyfrifol
CLWB Y MAMAU: Yng nghyfarlod am y gwasanaeth dechreuol.
mis Mawrth cafwyd noson ddifyr Dydd Sui, Mai 4 cynhelir Cymanfa
iawn yng nghwmni Miss Karen Oosbarth Padarn yn y Cysegr gyda
Thomas o'r 'Body Talk', Caernarfon. Chymanfa'r Plant am 2pm a
Oangoswyd yftordd iawn 0 goluro ac Chymanfa'r Hwyr am 6. Gobelthio'n
fe gafodd Mrs Eirian Williams, 12 fawryceirtywydd brafachynulleidfa
Cremlyn goluro ei hwyneb am ddim! deilwng.

Rhoddwyd y raffl gan Mrs Sian
Robinson, Cartrefle a'r enillydd oedd YR YSGOL FEITHRIN: Gan na fydd
Mrs Gillian Morris, 5 Cremlyn. Y plant tair oed yn cael mynd i'r Ysgol
gwestwragedd oedd Mrs Sulwen Gynradd eleni fe ragwelir cynnydd
Thomas, 1 Eryri a Mrs Olwen sylweddol yn nifer plant yr Ysgol
Williams. Ceris. Oiolchwyd i Miss Feithrln. Gobeithir cael uned dau
Thomas gan Mrs Nan Owen, Berwyn. ddosbarth symudol i'w osod ger y

Penderlynwyd prynu lIestrl i'r Neuadd yn gartref i'r dosbarth ae y
Neuadd gan fod lIawer o'r cwpanau bydd yr ysgol yn cyfarlod yn amlach.
wedi cael eu torri. Oechreuir ar ymgyrch i godi arian i

N F dalu am y cyfleusterau gwell gyda
os ercher, 23 Ebrill yn y Neuadd thaith gerdded noddedlg i ben yr

am 7.30 bydd 'Marks and Spencers
Seconds' _ dillad 0 bob math i bob Wyddfa ddydd Sadwrn. 24 Mai.
oed. Croeso i unrhyw un ddod yno.
OEDFA'R BORE: Fore Sui. Ebrill 20
recordiwyd Oedfa'r Bore gan BBC
Cymru yn y Cysegr, gyda'r
gwseinidog, Y Parchedig W R.
Williams yn gwasanaethu
Cymerwyd rhan yn y gwasanaeth
hefyd gan y blaenoriaid a phlant ac
athrawon yr Ysgol SuI. Darlledwyd y

MUDIAD YSGOLION MEITHRIN ARFON
Vr Wyl Feithrin Mai 3 - 10

POLISIAU TAl Y SWVDDFA GYMREIG

Gohebydd: Mr. Iris Rowlands, Gymdeithasol nos Lun, Mai 12 am
G'.nr.fon, 872275. 7.30.

--



B & K WILLIAMS
HEN YSGOL GLANMOEL YN,

LLANRUG
Caernarfon 77482 (dydd) llanberis 870793 (nos)
Diolch am eich cefnogaeth tra 'roedd y busnes
yn Nhanrallt, Cwm-y-glo. Gobeithiwn y daliwch

j/n cefnogi yn ein cyfeiriad newydd.

••

Am Ffenestri, Drysau, Grisiau
neu unrhyw fath 0 gynnyrch coed

Ffoniwch

gerddodd hefo hi i Lanbabo, ac mi
gnoiodd gi Wil Llwynpiod ar y
ffordd am sbio'n groes ami hi.
Roedd mam yn dal i ddweud fod y
ddau fel tasa nhw'n gwybod fod y
byd wedi'u gwrthod nhw.

Ond gyda hynny mi aeth Lisi
Bach yn sil; mor sal nes oedd hi'n
amlwg nad rhyw biff cyffredio oedd
0, a phan yrrodd Siani am Doctor
Felinheli o'r diwadd, dyma fo'n
dweud mai dW"rar y mennydd oedd
ami hi. Mi rydw i'n eofio mynd i'w
gweld hi hefo mam, a dyna lle roedd
hi yn yr hen siambar isal honno, yo
boeth ac yo gwingo yn y gwely
baearn hwnnw oedd hi'n rannu hefo
Siani, a'r peth eyntaf ofynnodd hi
oedd, "LIe mae Gel?" Ac mi aetbon
ni a fo yno drannoeth, a phan
rod dodd 0 ei bawen ar yr erchwyn
yn ymyl ei 11a\\'hi, dyma ei gwynab
hi'n gweddnewid, ond mi gawson ni
draffarth i'w gael 0 ddwad adra.
Roedd 0 fel pe tasa fo'n synhwyro yr
adag honno fel roedd petha yn
mynd i droi. Roedd hi'n amlwg
erbyo hynny nad oedd yna ddim
mendio iLisi Bach. Roedd hi wedi
dechrau ysturnio ei gweflau ac
ysgymygu fc4 ci ei hun.

Amsar cyrihaeaf 5 d oedd hi; haul
a gwynt, ac ) r ocdd yna griw 0
dd} nion wedi dwad rhyw Naw Nos
Olau I dorri'r Brvndu Mawr hefo•
pladuriau, ae vr oedd fy nhad yn eu
my g nhw. Doedd ddim gan
ddj nion } chw aral weithio drwy'r
n }'T adag honno a mynd ar eu
hunion i'r clogwyn yn y bora.

id pawb fedai ladd yd a'i osod
yn y,:aneifiau. Roedd yn rhaid
cychwyn yr arfod ar gwr yr yd byw,
a'i thaflu hi'n Ian i'r ochr tel y
byddai'r grawn ar osgo i un
cyfeiriad, er mwyn hwyluso gwaith y
rhai oedd yn dwad ar 01, igynnull a
rhwymo'r 'sgubau. Mi welais rai yn
rhwymo gwialen ar dro, 0 goes y
bliadur i rodiant y llafn ihwyluso'r
weithred.

Y noson honno roeddwn i wedi
cael aros ar fy nhraed i gwmpeini
mam fynd a bwyd i'r dynion ganol
nos, a dyna lle roeddan ni'n myn.d
hefo'r fasged rhyngddon 01, a Gel
yn tuthio ar y blaen. Roedden ni'n
gweld y dynion 0 bell yn un rhes, yn
siglo ar eu sodlau. a 'nhad ar y blaen
yr oebr allan. Weithlau roedd
golau'r lleuad yn fflachio ar lafn.
Ond pan oeddeo nj yn cyrraedd
adwy'r cae, cododd cwningen 0 dan
stwc a'i hunioo1 hi am ddiogelwch yr
yd by"" Wrth gWTSroedd hynny yn
ormod 0 her i'r Ct. Ymlidiodd hi.
Ncidiodd y wrungan i'r yd byw yn
union 0 f]acn pliadur fy nhad, a

dau funud, a dyma nhad a finnau yn
edrych ar ein gilydd mewn syndod
ae wedyn ar y ci, end gadael iddo fo
wnaethon ni.
Pan ddaeth mam adra o'r Foreol

Weddi roedd hi wedi gwaredu
gweld y fath fytheuad 0 dan y
bwrdd, achos fyddai'r cWn byth yn
cael dwad i'r [y, ond mi gafodd ei
darbwyllo i adael llonydd iddo fo
rhag ofn iddo fo droi yn gynddeiriog
a dechrau ein cnoi ni. Ond pan
ddeffrodd 0 yn y diwadd tua chanol
y pnawn welsoch chi erioed greadur
addfwynach, ond yr oedd hi'n
arnlwg ei fod 0 ar ei gythlwn.

Roedd fy nhad newydd ladd rhyw
hen swynog ac roedd hi yo crogi
wrth un o'r trawstiau yn tY gwair, a
dyma ni yn ei hudo fo i'r fan honno a
thorri tamaid 0 asan fran iddo fo, ac
yr oedd 0 yn ei sglatsian hi fel tasa
bwyd yn mynd i fod yo brin ar
wynab daear. Ac am yn hir wedyn
bu fy nhad yn holi pobl hyd y fan
'na, yn borthmyn a chiperiaid, ond
doedd neb yn gwybod dim 0 hanas y
ci, ae acw yr arhosodd 0, ae yr oedd
o wedi cael ei alw yn Gel, mewn
cyfnod pan oedd pob ci yn Gelert a
phob cath yn Twm, ac yr oedd 0
wedi dangos erbyn hynny mai dim
ond un ochr i'w natur 0 oedd
addfwynder. Roedd o'n siort gynta
am droi trwynau rhyw fusrych
pengalad a'u gyrru nhw i'r lie )I
oeddan nhw i fynd, ac yT oedd 0'11
fistar com ar y tarw hery d oedd yn
galJu bod yn llond Ilaw ) m mis
A \\ t, ac mi f) ddai yn dwad hero ru i
gerddad gwartheg i Sir Fon dros j
Bont Grog. ac eeb)n g\\eld roedd 0
C) tal fl'r un milgl am droi
gy.amog.
Fydda fo byth yn cae! ei rwymo

na'i gau, ac mi fydda yn cysgu ar
gilcin tas yn y t9 gwair. Roedd 0 yno
rhyw noson fawr yn gwarchod haid
o wyddau tewion. Yn y bora roedd y
rheiny ym mhedwar ban y byd a rhai
wedi eu handwyo. Roedd yna waed
ar y ci hefyd. Mae'n rhaid ei fod 0
wedi bod mewn sgarmes hefo cWn
dwr fyddai yo dwad i fyny'r ffosydd
mawn i chwilio am damaid ar y
stormydd.

Ond y rhyfeddod mwyaf ynglyn a
fo oedd ei berthynas 0 hefo Lisi
Bach. Roedd y ddau wedi eymeryd
at ei gilydd fel Deian a LoJi. Ble
bynnag y byddai un, roedd y 11a11yn
siwr 0 fod, a doedd wiw i neb
gyffwrdd yn Lisi pan oedd Gel 0
gwmpas. Mi fydda yn ei danfon hi at
y giat beLlaf wrth y Rhydau pan
fyddai hi'n mynd adra, ac yn rhedag
i'w chyfarfod hi pan fyddai hi'n
dwad y ffordd arall, ac unwaith mi

,

gar\\' aTh""nn\\ .}r adag honno, er na
t) nnai neb gael ei ddal )11 ei
ddarllan 0 ar " Sui. Roedd vna• •
frig) n eilhan 0 dan y popt}' a'i
hanner 0 yn dwad aUan itr ael\\'Yd.
ac fel }'f oedd y tan yn el ddlfa fo,
roedd fy nhad yn rhoi pwoiad iddo
fo ymhellach i'r holwy hefo'j droed.
Roedd drws y cefn yn agorad ac
amball i awaJ yn dwad a thinc y
gloch bum munud tros y topia i
mewn i'r lobi, ac ar hynny, beth
ddaeth allan o'r fan honno ae i
mewn i'r gegin ond ci mawr coch.
Wnaeth 0 ddim 101 ond mynd ar ei
union 0 dan y bwrdd a rhoi tro neu
ddau ar 01 ej gynffon a disgyn yn un
torch.

Dyma fi'n tynnu fy nhraed ataf yn
reit sydyn o'i gyrraedd 0, achos
roedd 0'n edrycb yn hen gerlyn
ffyrnig, a doedd y ffaith fod yna ryw
wawr ddu 0 bobtu j'w safn 0 yn ei
\\ neud 0 edrych yn ddim diogelach.
Ond doedd raid i mi ddim pryderu;
roedd o'n c~sgu yn sownd me\\'D

Wrth gwrs, fel pob anifail bach
arall wedi canfod pwy oedd yn
garedig wrtho fo, roedd Lisi Bach
yn byw ac yn bod acw wedyn, ac mi
fydda wrth gwtyn mam yn pobi a
chorddi a llithio'r lloia, ac am fynnu
trio ei llaw ei hun, ac un gyda'r nos
mi aetb hefo hi i Benisa'rwaen i
ddanfon menyn hefo'r fasgad
ryddun.

Rydw i wedi darganfod fod yna
gyd-ddigwyddiadau diarth yo croesi
llwybr rhywun weithia, ac erbyn
edrycb arnyn nhw 0 beUter amsar
deudwch a fynnoch - mae yna ryw
arwyddocsd yn gysylltiedig a nhw.
Ar yr un Sul y Blodau yn union ag y
cyrhaeddodd Lisi Bach, mi ddaeth
yna rywbath amheuthun i'n
bywydau ninna hcfyd.

Roedd hi'n fora gwanwynol braf
a'r haul yn dechrau eodi archwa
galonnog o'r cwrlid ar y corsydd.
Roedd y cornchwiglod yn sglentio
ae yn gweiddi tair torth am geiniog.
Roedd mam wedi mynd i eglwys
Llan tros y Caera, a nhad a finnau
yn y gegin fyw yn gwarchod a chadw
golwg ar y cinio. Y fi ar yr hen setl
dderw honno a fynta yn y gadair
freichia uchal wrth y popty brics yn
darllan John Bull. Roedd 'oa f\ nd-

22

"on

adag honno roedd o'n beth
tebycacb i brynu ci. Doedd 'na ddim
ffurflenni i'w Ilenwi, na chwaith
swyddogion yn cyrraedd i edrych a
oedd y lle yn addas i blentyn 0
safbwynt iechyd a chysur. Pe tasa
nhw, fasa neb wedi caniatau i'r un 0
draed y greaduras bach fynd 0 fewn
milltir i'r Efail ifyw yng nghanol yr
holl annibendod hwnnw a'r llygod
mawr.

Ond doedd Siani yn gweld dim o'i
Ie ar y trefniant. Roedd hi'n trin yr
hogan fel tasa hi wedi'i geni yno ac
yn edrych ami fel rhyw forwyn tach i
gyrraedd ac estyn a rhedag negesa
rhwng mynd i'r ysgol yn Llanbabo.
A fasa hi ddim yn cael ei hanfon i'r
fan honno chwaith heblaw fod y
plisman plant yn mynd yno i chwilio
amdani hi.

Tua fy oed i basa Lisi Bach, ac mi
rydw i'n cofio'n iawn ei dyfodiad hi
i'r diwmod: Sul y Blodau oedd hi, ac
mi ddaeth Siani a hi i'r hen ffarm
drannoeth i'w dangos hi fel cath
bach. Ond buan iawn y cafodd hi
flas ar ddwad ei hun i ndl menyn a
wyau, ac i chwarae befo fi, ond rni
fydda gas ganddi fynd adra, ac
roedd hi'n crafu pob esgus dros
aros. Mor hoff oedd hi o'i rhyddid,
fel y bydda hi'n dianc af draws ).
caeau, ac mi welais mam yn ei
chertio hi yn ei hoI t\\.} nag unwaith,
am ei bod hi'n gv.'Ybod na \\'Yddai
Siani ddim o'i cberddediad hi. Ond
erbyn i mi ddeall yn ddiweddarach,
roedd gan mam reswm araU dros ei
chadw hi hyd braich: roedd ei phen
druan hi'n berwi 0 lau.

Ond doedd hi ddim yn greaduras
bach hawdd i droi ei thrwyn hi, ac yn
y diwadd, er mwyn ei cbysur hi ei
hun a thawelwch i bobl eraill,
penderfynodd mam fynd i'r afael a'i
phen hi, ac mi rydw i'n eofio'r
achlysur. Roedd hi wedi cael Lisi i
hongian ei phen dros gopi y clawdd
uwchben y ffos gorddi, a dyna lIe
roedd hi wedi mwydo'r gwallt coch
hwnnw hefo paraffin ac yn ei gribo
fo allan nes oedd y llau yn disgyn i'r
dwr ac yn cael eu cipio gan y lIif.
Wedyn dyma mam }'D tynnu pob
cerpyn oddi am dani hi a ffaglu 0
dan y popty bncs a'u rhoi nh\\'
ynddo fo.

UNRHYW AMSER ·UNRHVW BELLTER

TACSIS

Mi gaCoddSiani'r Erail ryw hogan bach amddifad I fyw hefo hi onwaith. Lisl
Davies oedd ei benw hi, ond Lisi Bach fydda pawb yn ei galw hi. Roedd
ganddi hiwallt mamgoch a Uygaid gwyrdd, ac er nad oedd hi fawr mwy nag
wytb yr adeg honno, yr oedd hi'n amJwg yn myod ifod yo ferch brydferth.

Mabwysiadu mae'n siwr y basa nhw'n galw petb felly heddiw, ond yr

gan V GWALCH
UN TENNYN
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phen-blwydd yn 1Sawar Mawrth 20.
5. I Ian Edwards, 93 Maes Padarn ar
ddathlu ai ben-blwydd yn 18 ar Ebrill
13.
DIOLCH. Dymuna Mrs Lucy Roberts,
1 Stryd Siarlot ddiolch yn gynnes
iawn i'w pherthnasau 6 ffindiau am y
Ilu eardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar aehlysur el
phen-blwydd yn 90 mlwydd oed.
Diolch yn fawr i bawb.

bychan, Mathew, ar Ebrilt 17.
Llongyfarehiadau i'r ddwy nain a'r
ddau daid, Idwal a Gwyneth Lloyd
Roberts a Meirion a Celia Thomas
(am y tro eyntaf). Llongyfarchiadau i
Mr a Mrs Ted Thomas ar tod yn hen
nain a hen daid am y tro cyntaf.
3 I Carys a Tecwyn, 1 Stryd lanei ar
ddathlu eu priodas arian ar Ebrill 3.
4 I Carys Jones, Delfryn ar ddathlu el
phen-blwydd yn 21aln ar Ebrill 16 ae
j'w chwaer, Bethan ar ddathlu ei

LLONGYFARCHIADAU:
1. I Melvyn, mab Bill a Gloria Pitts, 44
Maes Padarn a Menai, merch Hugh a
Breda Hughes, 87 Maes Padarn ar eu
priodas ar Fawrth 26. Ein
dymunladau gorau i'r par ifanc.
Maent wedi ymgartrefu yn y
Felinheli. .
2. IAlwyn a Maxine Lloyd Roberts, 17
Ffordd T9 Du ar enedigaeth mab

LLANBERIS (Atodiad)
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn yn
fawr iawn a theulu'r ddiweddar Mrs
Alice May Jones, 70Maes Padarn a fu
farw ar Ebrill 22 yn 79 mlwydd oed.

Estynnwn ein cydymdeimlad a Mrs
Doris Griffith, 8 Dol Elidir ar
farwolaeth ei ehwaer, Sydney.
Cydymdeimlwn a'r teulu 011.

==

---

---------
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lau, 1: DEINIOLEN: Cymdeithas y
Chwiorydd Capel Disgwylfa.
Gwener, 2: PENISARWAUN: Gyrla
Chwist yn Neuadd yr Eglwys am 7.30.
LLANBERIS: Te yr Henoed.
DEINIOLEN: Noson Goffi yn Neuadd
yr Ysgol am 7.00 Yr elw at Eisteddfod
Gadeiriol Gwaun Gynfi.
Mai 3-10: Wythnos Gwyl Feithrin.
Sui, 4: YR ARDAL: Cvmanta y
Presbyteriaid Dosbarth Padarn yng
Nghapel Cysegr, Bethel
Llun, 5: YR ARDAL: Calan Mai.
LLANBERIS: Gyrla Chwist yn y
Ganolfan am 7 30,
Mawrth, 6: DEINIOLEN: Clwb Elidir.
Merct-er. 7: LLANRUG. Cwis rhwng
aelodau Plaid Cymru ynghyd a
Changen Pen rhyndeudraeth ym
Mryn Eirian, Waunfawr.
lau, 8: LLANRUG: Clwb Blodau'r
Grug.
Ffair Wanwyn dan nawdd Capel
Fan-v-coed yn yr Ysgol Gynradd am 7
o'r gloeh.
LLANBERIS. Noson Goffi yr Ysgol
Feithrin yn y Ganolfan am 6.30.
WAUNFAWR: Clwb Gwyrlai - pnawn
agored rhwng 2 a 4 o'r gloch
Sadwrn, 10. YR ARDAL: Gwyl
Wanwyn Rhanbarth Arlon 0 Ferched
y Wawr yn y Coleg Normal
Mai 12-17: Wythnos Cymorth
Cristnogol.
Llun, 12: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched.
CWM-Y-GLO: Noson 0 'Bingo' dan
nawdd y Clwb Pel-droed dan 16 oed
yn y Ganolfan Gymdeithasol am 7.30.
Mereher, 14: BETHEL: Merched y
Wawr - sgwrs ar 'Cyffuriau' gan Mr
Oscar Evans.
lau, 15: YRARDAL: Sioe Gwaith Llaw
Sefydliad y Merched cylch Arlon yn
'Feed My Lambs', Caernarfon am
7.00.
Gwener, 16: PENISARWAUN: Gyrla

Chwist yn Neuadd yr Eglwys am 7.30.
LLANBERIS: Te yr Henoed.
'Bingo a Bwyd' yng Ngwesty'r
Gwynedd am 7.30. Yr elw er budd
BrigAd Ambiwlans Sant loan.
Sadwrn, 17: LLANBERIS: Ras Moel
Eilio - Peneampwriaeth Rasus
Mynydd Prydain.
Sui, 18: oydd Ewyllys oa.
CAERNARFON: Ras Hanner
Marathon - Peneampwriaeth
Gogledd Cymru.
Llun, 19: LLANBERIS: Gyrla Chwist
yn y Ganolfan am 7.30.
Mawrth 20: DEINIOLEN: Clwb Elidir.
Mercher, 21: PENISARWAUN: Clwb
yr Heulwen.
YR ARDAL: Darlledu Rhaglen Radio
'Bric-e-Brae' (Antiques Roadshow)
yn Ysgol Gynradd Llanrug 0 6.30
ymlaen.
Gwener, 23: NAlff PERIS. Ymryson
Cwn Defaid Nant Peris a'r Cylch.
YR ARDAL: Yr ysgolion yn cau dros
~
Wyl y Sulgwyn.
Sadwrn, 24: NANT PERIS: Ymryson
Cwn Defaid Nant Peris a'r Cylch.
BETHEL: Taith Gerdded Noddedig i
Gopa'r Wyddfa. Yr elw er budd yr
Ysgol Feithrin.
PENISARWAUN: Taith Gerdded
Noddedig
Mai 27-31: EIsteddfod Genedlaethol
yr Urdd Dyffryn Ogwen a'r Cylch ym
Methesda.
lau, 29. WAUNFAWR: Merched y
Wawr.
LLANBERIS: Sefydliad y Merched.
Gwener, 30: LLANBERIS: Te yr
Henoed

DyoolADAU I'W COFIO
Mehefin 13: Deiniolen. Ffair Haf yn y
Ganolfan am 7.00.
Mehefin 13: Waunfawr. Noson Goffi
yn y Ganolfan am 7.30.
Mehefln 14: Gwibdaith Flynyddol
Clwb Eryri i Ynys Mon.
Mehefin 21: Llanrug. Taith
Hanesyddol y Gymdeithas Undebol.
Mehefin 26: Waunfawr. Gwibdaith
Sefydllad y Merched.
Mehefin 28: Carnifal Llanrug.
Gorffennaf 12: Carnifal Delruolen.
Gorffennaf 19: Carnifal Llanberis.

•

Carfan dan 12 oed Cynghrair Gwyrfai a fu'n cystadlu'n ddiweddar yn erbyn
tlmsu 0 Wrecsam, Caer a Mansfield.

Dyma tun tim Pel-droed leuenctid (dan 1 ~ ardaloedd &O'T \\')'ddJa
Tymor cynta] >~'11~n I la» er 0" bech n) n \ G} n hrair a rh)mor 0 all
sefydlu i'r clwb 'rol llwyddiant blynyddoedd cynt Gydo, un em Gyn. hralr
yn unig yn weddill mae obeithion 0gKpan an I r bedi n drechu Ieuenctid
Dyffryn Nantlle 0 4 . 1 I g} rraedd genl gyn-derfy not } r Adran.
Rhes 61: Arwyn Roberts (Rill, ;Kr). \1)'[)r Jones, Ian Edwards, Dofydd
Jones, Ben Shaw, Richard Sharpe, Neil Wannop. Eur ...-yn Thomas
[ysgrifennydd}
Blaen: Pal McGLliness. Terry Saynor, Dylan Roberts, Ceirion Williams,
Steven Riley.
Absennol o'r llun: Martin Williams (capten), Bruce Johnston, Chris Owen,
Gareth Parry, Howyn Roberts a Geraint Jones.

TIM DAN 12 OED: CYNGHRAIR GWYRFAI

TIM IEUENCTID LLANBERIS (Dan 18)
~

faine flawd yn y gegin fach a sach
trosto fo. Wedyn dyma ni'n mynd i'r
gegin fyw, ac yr oedd fy nhad yn
eistedd yn y gadair uchal a'i law 0
dan ei ben yn dweud dim, a finnau'n
ista ar yr hen setl yn swat ae wedi
sobri, a phan gofiais imai felly yn
union yr oeddan ni pan ddaeth Gel
atom ni i ddechra, dyma fi'n deehra
deigrio.

Gyda hyony dyma ni yn clywad
swn troed mam yn y COWl bach, a
doedd dim angan gofyn pam yr
oedd hi wedi cael tro mor sydyn.
Pan ddaeth hi i'r gegin fyw, safodd
yng nghanol y Ilawr a thynnu ei siol
yn ara deg.

"Mae hi wedi dwad i'r pen ar Lisi
Bach," medda hi yo y diwadd.
"Roedd hi wedi mynd dest cyn imi
gyrraedd." Dyrna hi'n plygu'r siol
yn ofalus a'i rhoi hi naill duo "Tua
thri oedd hi," medda hi wedyn.
"Dyna ddeudodd Siani."

Dyma fy nhad yn codi ei ben i sbio
ar mam, ac yr oedd hithau'n edrych
amo fynta yn y modd rhyfeddaf, ac
er na ddwedson nhw yr un gair,
roeddwn i'n gwybod yo iawn beth
oedd yn mynd drwy eu meddylia
nhw y funud honno.

phan oedd 0 'n taflu honno,
cyrbaeddodd y ci ar sgri ac aeth
blaen y bliadur .imewn i'w fron 0, ac
mi roddodd y waedd mwyaf
ofnadwy ar draws y nos i gyd, ac
erbyn imam a finnau gyrraedd y fan
roedd o'n gelain ar y lIafn.

Wyddeo ni ddim beth i'w wneud
nac i'w ddweud, acmae'n siwr fod fy
nhad yn teimlo'r un fath a LlyweJyn
pan laddodd 0 y Gelert arall mewn
camgymeriad. Dyma pawb yn rhoi
ei bliadur i lawr, a dyma fy nhad yn
cludo'r ei a'i roi j orffwys ar ryw
seildrenni, a doedd gan neb fawr 0
chwaetb at fwyd. Roedd y lleuad
wedi myod heibio ei thro ac yo
hongian uwchben y Caerau Mawr
yn barod i fynd i lawr i For
Matholwch, a phan dynnodd un o'r
dynion ei oriawr roedd hi ar ben tri
o'r gloch y bora; amsar y bydd pob
bywyd ar ei wannaf.

Roedd marn wedi addo mynd i
aros ar ei thraed befo Lisi Bach am y
gweddill o'r nos, a dyma hi'n rhoi ei
siol am ei phen a mynd. "Cerwch
chitha," medda'r dynion wrth fy
nhad. "M! orffennwn ni rwan." A
mynd wnaeth 0 a finnau i'w gan1yn.
ac yr oedd o'n cario Gel yn ei
freichiau, ac mi rhoddodd 0 ar y



Mal 17 am 2.00pm cychwyunir pumed ras ftynyddol Moe) EIUo 0 Hostel
leuenctld Llwyn Celyn, Llanberis. ElenJ, am y tro cynWyn el banes bydd y
ras yo cael ei ehyfrll ar galendr Pencampwriaeth Rasus Mynydd Prydain, ac
y mae dros 70 0 redwyr eisoes wedi anfon eu henwau i'r gystadleuaeth. Yo eu
pUth gellir dJsgwyl rhai 0 brif redwyr mynydd PrydaJn, gan gynnwys
rbedwyr lleol 0 Glwb Rbedwyr Eryri, 5y'n noddi'r ras ynghyd i Chwmni
Reebok.

Mae'r ras yn dilyn yr hen ffordd 0
Lanberis tua Bwlcb y Groes, eyn
troi a dringo llethrau sertb Moel
Eilio. O'r copa, rhaid dilyn y gefnen
uwehben Llyn Cwmdaethwch nes
disgyn 0 gopa'r Foel Goch i Fwlch
Maesgwm. Yna, dringo drachefn i
gopa Moel Cynghorion - un o'r
rhannau caletaf o'r ras - eyn disgyn i
lawr yr ochrau serth yn 61 i lwybr
Bwlch Maesgwm, a diweddu yn
Llwyn Celyn. Tybed a welir y record

30 22 7 1 127 53 -174 51
30 14 7 9 103 77 +26 35
30 14 6 10 101 79 +22 34
30 12 8 10 92 88 ....4 32
29 11 7 11 90 84 ..,.6 29
30 10 8 12 94 86 -8 28

V CYNGHRAIR
Ch E Cyf Coli 0 81
28 21 2 5 109
28 12 6 10 87

Digwyddiad cyffrous 0 {Iaen g61 Delniolen mewn gfJm ddiweddar yn erbyn
Llanberis.

1010 Ellian
(Llanrua)

y sgor i 6-6.
Wedi ffarwelio a diolch am

groeso yr Wyddgrug, ymlaen a ni i
Lerpwl iweld y gem rhwng Lerpwl a
Coventry. Wrth gerdded tuag at y
cae roedd yr awyrgylch yn ddipyn
gwahanol i'r un yng ngem y bore.
Wedi eistedd yn ein seddi, dyna'r
gem yn dechrau. Roedd pawb yn
gweiddi ar y ehwaraewyr i'w bannog
ymlaen, sgoriodd tri chwaraewr sef
Ronnie Whelan 3 gal ac Ian Rush ac
Ian Molby un gal yr un yn gwneud y
sgQr yn Lerpwl 5, Coventry O. Ar y
ffordd adref cawsom swper ym Mae
Colwyn a chyrhaeddom adref am
7.30 wedi cael diwrnod bendigedig.
Diolch 0 galen i Mr Dafydd Arfon
Jones am ei drefnu.

Dydd Sadwrn, Ebri1112 am naw o'r
gloch y bore eyrhaeddodd y tim.
tadau a'u ffrindiau sgwar Llanrug i
ddaJ Y bws ifynd i'r Wyddgrug. Yno
roedd tim pel-droed dan ddeuddeg
Llanrug yn chwarae yn erbyn
bechgyn dan 12 Owb yr Wyddgrug.

Cyn cychwyn, bu'n rhaid iun dyn
bach redeg ad ref - wedi anghofio ei
docyn mynediad i'r gem fawr yn
Lerpwl! Ar y ffordd daeth ein
rheolwr, Mr Dafydd Arfon Jones i
drafod safleoedd y beehgyn yn y tim
ac i sgwrsio am y gem fawr yn
Lerpwl. Wedi cyraedd yr Wyddgrug
dyrna ni ar y cae a'n gem yn barod i
gychwyn. Yn anffodus roedd cyflwr
y cae yn sobr 0 sal a dyna oedd yr
esgu am y sgor hanner am er - 5-1
i'r W)ddgrug. Bu'r aiJ hanner yn
llawe r mwy ffrwythlon pan godwy d

Y TRIP I'R WYDDGRUG AC I lERPWl

Y CYNGHRAIR
Ch E Cyf Colli OBI Yn erb Pnt

Llanrug 5 4 1 0 20 7 9
Llanberis 5 2 1 2 18 9 5
Llanllechid 4 2 0 2 12 11 4
Deiniolen 4 0 0 4 8 31 0

mwyafrif ohonynt. ae eraill ar eu
blwyddyn gyntal yn Ysgol
Brynrefail. Yr hyn sy'CIdwedi synnu
Uawer o'r oedolion fu'n eu gwylio
yw'r ffaith fod y bechgyn ifanc hyn
yn chwaraewyr aeddfed iawn, a
byddai'n agoriad llygad i lawer 0
ehwaraewyr 'hyn' y fro i ddod i'w
gwylio'n chwarae

Dyma ganlyniadau timau'r fro yn
ystod y mis diwethaf:
Llan beris v Llanrug 1-3
Llanberis v Llanllechid 0-3
Llanrug v Llanbens 1-1
Llanrug v Uanllechid 3-2
Llanrug v Deiniolen 5-2
Deiniolen " LJanrug 1-8
Deiniolen \' Llanberis 1-12
Deiniolen " Llanllechid 4-6
Uanllechid " Uanberis 1-4

Cafodd timau pel-droed dan 12
oed ardaJ yr 'Eco' fis prysur iawn, ac
y mae eu tymor bellach bron ar ben.
Fel yr adroddwyd yn rhifyn Ebrill,
mae tri thim o'r fro yn chwarae yng
Nghyngrair A, sef Llanberis,
Llanr a Deiniolen. TIm 0 ardal
Llanllechid yn Nyffryn Ogwen yw'r
pedwerydd tim. Gyda'r tymor yn
dirwyn i ben, mae Llanrug eisoes
wedi ennill Adran A, er bod
Llanberis wedi bod yn dynn wrth eu
sodJau. Ni fu Deiniolen mor•
-11wyddiannus, ond er iddynt golli
pob gem hyd yn hyn, mae'r bechgyn
i gyd yn mwynhau'r profiad. Mae'n
arnlwg 0 wylio rhai o'r bechgyn
ifanc byn )'n chwa r ae , fod
rhagolygon da iddy fodol pel-droed
yn y fro. Rhaid cofio mai bechgy n 0
y golion C) nr dd } fro ~ or

LLANRUG: PENCAMPWYR DAN 12 oed

Mai 3: Ras Mynydd Mawr (Mynydd
Eliffant) - 5 milltir - o'r Fron, Carmel
Mal 6: iMarathon Dinbych
Mal 10: !Marathon Rhuthun
Mai 17: Ras Moel Eilio
Mal 18: !Marathon Caernarfon - yn
cynnwys Pencampwriaeth Gogledd
Cymru
Mai 24: 8 milltir Dinbych i Gaerwys
Mai 24: Ras Castell Dinas Brant
Llangollen. 7 milltir.
Mai 26: * Marathon Fflint
Mai 31: RasFawr Rhuthun. 10 milltir.

RASUS MIS MAl

yn cael ei thorri eleni gyda chymaint
o redwyr profiadol yn cystadlu,
Ameangyfrifir fod y pellter tua 8
milltir, yn dringo dros 3,000
troedfedd, gan gynnwys 4 eopa:
Moel Eiho, Foel Gron, Foel Goch a
Moel Cynghorion. Mae
posibilrwydd i rywun et rhedeg 0
dan yr awr am y tro eyntaf eleni, os
bydd yr amgylchiadau'n ffafriol.
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BLWYDDYN 0 REDEG

R S MOEL EILIO

CYSTADLEUAETH UNIGOLION SNWCER
Gobeithir cynnal cystadleuaeth i unigolion yn } dyfodol ag . Bydd }
gystadleuaeth yn agored iaelodau 0GI) biau Uanrug, Deiniolen, Uanberi
a Bethel. Mwy 0 fanylion i ddily n.

Pts
44
30

Yn Er +/-
59 +50
81 -1-6

gyn-derfynol. Pob lwe iLanberis yn
y rownd derfynol yn erbyn tim
Llanfairpwll.
TIm newydd yn y gynghrair oedd

tim Llanberis eleni, gyda
chymysgedd 0 ieuenctid a rhai
profiadol yn y tim. Ar eu cynnig
eyntaf maent yn rownd derfynol
Cwpan y Gynghrair a
chyrhaeddasant rownd
gyn-derfynol Cwpan Pattison.
Gorffennodd y tim yn burned yn y
gynghrair,

ADRAN A
Gleision Llanrug
Duon Deiniolen
ADRAN B
Cochion Llanrug
Duon Llanberis
Coch Deinlolen
Glas Bethel
Du Bethel
Glas Deiniolen

Diweddglo cylfrous a gafwyd eleni, gyda'r ddau dIm 0 Lanrug ar y blaen I
dlmau eralll bro'r Eco. Llongyfarcbiadau I dIm Cochien Llaorug,
pencampwyr Adran B 1985.6, gyda thim Gleisioo Llanrug yn dod yo ail yo
Adrao A.

Roedd y ddau dim 0 Fethel yo
ymJadd yn ffyrnig hyd at y diwedd,
gan orffen ynghanol y gynghrair. Er
iddynt gael hanner gwael i'r tymor,
daethant i rym drwy fod yr unig dim
iguro tim Cochion Uanrug.
Tymor eymedrol gafodd timau

Deiniolen. Gorffennodd tim Duon
yogbanol Adran A, a thim Gleision
a'r Cochion yn y deg eyntaf, yn yr
Ail Aciran. Collodd y tim Cochion
yn erbyn Llanberis 07 ffram i6 yng
Nghwpan y Gynghrair yn y rownd

Y GOLOFN SNWCER
gan Aeron Jones

COCHION LlANRUG - PENCAMPWYR


