
Parhad ar dud. 2C

Ar ollorrl blocyn o'r gwreidd~ n, rhaid el
adael i sychu am flwyddyn. Ar 61 hynn)
mae Marl.: yn ymuno a'j dad yn y gwaith ,
Mark sydd yn paraloi'r model allan (
glai I fod yn batrwm ILen ar gyfer pen)
ffon. Daw Len 0 hyd i'r gwreiddiau at ei
deithlau dros }' caeau a thrv.y'r ",lad
Mae'n gwneud y g",allh cerfio g~da
chyolon cerfio. Mae un ffon yn cymryd
rhwng un a dau fiSt yn dibynnu ar faint 0
amser hamdden sydd ganddo ar )' pryd.

Mae tad a mab 0 Benlsarwauo, Len Porter a Mark, sy'o )4 oed, yo cydwrlthlo aJ

renter oewydd sy'n mynd i'u bryd a Uawer o'u hamser hamdden. Eu dlddordeb yv
gwneud Ifyn 0 wahanol r.thau gan gerflo'r pen ar trurf anifail neu bysgodyn. Ac yJ
sgiJ Ydiddordeb anarferol hwn daeth lIwyddiant.

Yn 61 Len, csgus iosgoi'r teledu gan
fynd allan i'r sied i weithio oedd hyn i
gyd ar y dechrau ond crbyn b) n mac Len
wedi ennill cryn enwogrwydd yn sgil )
gwaith. Ar 01 ClPIO gwobrau yo Sioe
Glasinfryn ae Eisteddfod Caernarfon
daeth llwyddiant ysgubol iddo yn
ddtweddar yo Sioe Oyffryn Ogweo.
Enillodd Len a'. ffyn 4 dosbarlh cyntaf a
3 ail ddosbarlh, yoghyd a chwpan
Moorhouse (Len yw'r eyntaf 1 gipio
Cwpao Moorhouse).
Sut mae Len yo mynd ali i wneud

ffon? Bydd yn cychwyn Thai 0 wreidd¥n.

I'CH ATGOFFA: Dyma dymor y gwyUau ar eln gwarthaf' unwaitb eto a
gweithwyr yr uo'n cael seibiant hyd ddJwedd Awst. Ond mae'n !tier fod pob
math 0 weithgareddau'n cael eu cynnal yn y fro dros yr wytbnosau nesa';
feUy, os am adroddJad amynt, apeliwn arDOChCHWI ddarUenwyr igadw
cofnod o'r hyn sy'n digwydd yn etcb pentref chwl. Mae byd yn oed y
golygyddion, y trotogralfwyr a'r gobebwyr pentreft aDlen eu gwyHau. Pan
ddaw rhifyn MedJ o'r wasg waetb beb i cbwyno os na fydd adroddJad am
ddigwyddiad arbennlg yn eicb peotref cbwi ynddo.

TYMOR Y CARNIFALAU
Tony Elliott

CREFFTWYR CYWRAIN

Bydd eynllun unigryw sy'n cael ei
noddi gan gyrndeithas pentref yn
cael ei agor yn swyddogol yn
Waunfawr brynhawn Gwe ne r ,
Gorffennaf 5, 1985, am 2.30 o'r
gloeh.
Mac nifcr 0 bobl icuane araf eu
meddwl 0 ardal Arfon, dan
h yffor ddi a n r Gwe iny dd wr a
Chynortbwywyr, eisoes ar waith yn
cit rio saflc a thrawsncwid hen
adeiladau a hen siop yn yr ardal Y
bwriad yw adeiladu t5 ar eu cyfer.

nos Fereher hefyd yn ySlod}f sefydlu diwydiant a gwerthu'r
wythnos olaf C}n cyhoeddi'r papur cynnyrch yn y siop
er mwyn gorffen gosod. Twrog oedd Mae 20() 0 bob) Waunfawr (allan 0
dyn 'yr all fill tir ' ae ar 01 boblogacth 0 750) yn aelodau 0
blynyddoedd 0 wasanaeth diflino gwmni "Antur Waunfawr" ae mac'r
dyma gyfle iddo yntau fwynhau tenter yo baros yn gynsail ar gyfer
yehydig o'r amser harndden y mae'r datblygiadau tebyg mcwn rhannau
gweddill ohonom yn ci gymryd yn eraill o'r wlad.
ganiataol, Mae ..Antur Waunfawr" yn derbyn Bydd Mr. Wyn Roberts, A.S.,

1ae'n my nd i fod yn od meddwl cefnogaeth y Swyddfa Gymrcig. Is- Ysgrifennydd Gwladol Cymru a
am }f Eeo heb Twrog! Yn sicr yngor Sir Gwynedd ae Awdurdod Mr. Dafydd Wigley, A.S., yn
mae'n m) nd I Iod y nod IT\\ rog heb lechy d GW) nedd. bresennol yn yr agoriad swyddogol.
)r Eco! Oiolch Iddoamei lafur-a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pheidiwch a phoeni, wnawn ni ddim
gadael iddo grwydro'n rh} bell 0
gorlan yr Ecol Mae Thai fel T\\ rog
yn rhy brin j adael i hynny
ddigwydd

rumm WHUnffiWlt

TEYRNGED
Braint imi oedd cae I bod yn aelod 0
dim golygyddol yr Eco dros gyfnod
o flynyddoedd. Braint oedd cael
ymuno ag Arwel a Twrog yn y
gwaith, gan ffurfio tim newydd
wedyn wrth iDafydd ymuno a ni yn
lIe Arwel. Wrth edrych yn oj yr hyn
a gofiaf yw'r cydweitbio bapus a
brwd, y tynnu coes didrugaredd a'r
jocs di-ri' wrth osod, a'r boddhad
aruthrolo weld yr Eco yo tyfu'n rym
yn y fro. gyda phobl yn parehu ei
safbwynt ac yn troi aro am
arweiniad, newyddion a difyrrwch.
Mae'r Eco bellaeh yn rhan annatod
o fywyd yr ardal. Mae Ilawer o'r
diolch am hyn yo mynd i Arwel ac
aelodau cynnar y tim, ond gwn yn
iawn 0 brofiad hir gyda'r papur bod
ein dyled i Twrog (sydd beJlach
wedi gorffen ei swydd fel Golygydd
Newyddion Cyffredinol) yn ddyled
aruthrol, ae ar un yst) r ) n ddyled
anfesuradwy.

I aelodau'r lim mae'r Eco vn-rnynd vn rhan o'u bywyd - bron
iawn yn rhan o'r teulu. Yn wir, gellir
dweud bod vr Eco'n zallu rheoli'ch. ~

byw} d. 'Rwyf yn credu i'r tri
ohonom ni weithio'n galed iawn rei
lim golygyddol. ond TW'Tog oedd ) r
un oedd bob arnser yn fodlon
gwneud y gwaith ychwanegol, tel
mynd i lawr i Wasg Gwynedd ar y
nos Lun, y nos Fawrth ae yn ami ar y

ROG
Gorffennaf-Awst 1986

Ein bwriad y mis hwn oedd Iiongyfarch pawb o'r fro a fu mor
Ilwyddiannus yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Dyffryn
Ogwen, drwy gynnwys eu Iluniau i gyd ary dudalen flaen. Bu'r
ffotograffwyr wrthi'n brysur yn tynnu Iluniau o'r holl enillwyr,
OND - ar y funud olaf, a'r papur yn cael ei osod, darganfuwyd
fod nam ar y broses datgelu a difethwyd yr hoiliuniau. Roedd
y ffilmiau a ddifethwyd hefyd yn cynnwys rhai 'digwyddiadau'
o wahanol bentrefi'r fro, ac felly dyna'r rheswm fod ambell i
bentref yn Ilwm 0 luniau y mis hwn. Er hynny gwnaeth y
ffotograffwyr ymdrech arbennig i ail-dynnu Ilawer o'r Iluniau
ac y mae'r rheini wedi eu eynnwys.
Dyma'rtro eyntaf ianffawd o'rfath ddigwydd ers dros saith

mlynedd, felly, eynghorwn ehwi i beidio , threfnu dim byd
Pris: 20e arbennig ar gyfer mis Mehefin 19931
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AnnK) 1 G)'faill,
R)d}m IIi, C.'·lell Mam a'i Phlenlyn
DlnorKlg. )'n ceisio trefnu Cwrs
W LPA ,\' g),d a.\'1 eith rinfa i
ddechrau mis ~1edi. 1986. Cynhelir
y cwrs yn Ninor",'ig, ger Deiniolell,
dau fore'r wytl,nos aln ddwy awr a
hannera bydd yn agored i rieni eraill
)'n ogystal ac aelodau'r Cylch .

Y mae getJnynl adeilad sydd yl'
addas, a chef/logaef}1 Mudiad
Ysgoliofl IWelrhrin a'r Adrall
Efrydiau Allanol. Co leg y Brifysgol.
Ballgor. Er hrnny, Inae )'11a wir
angel] eymorth ariantlol, tegallnau a
gwirfoddolwyr er Inwyn y Feithrin/a
sydd yn rhan hallfodol o'r c}'nllun, a
r}'dyrn Y" apelfo afoeh am eich
cefnogaetlz.

Teimlwn fod hi'I, bWYSlg cyllnal
cwrs fel hyn gyda Meithrinfa yn
ardal Caerllarfo/l-Bangor er mw}'n i
rielli g)'da phlant dan oed ysgol gael
c}fle i dd)lsgu Cymraeg. Nid oes
arnotn eisiau methu oherwydd
d;fh'g ariafl neu gyl,orchK- )wyr j'r
Feithrinfa.

Pe bai l,i'll bosib i chi helpu mewn
llflrJJ}'W ffordd a fuasecJI ',10r
garedig a rllO;gwybod i ni _vnJuan er
m."·yn i ni h}'sbysebu'r cwrs mewn
pryd ar gyfer mis A1edi.

Os )'dych am ragor a wybodaeth,
lIeu os ydych y" adnabod un rh.Yw Ull
a fyddai'/l aw,.....ddus I rmLino a ni i
ddysgu Cymraeg cysyllfK'ch Ii ft,
Sarah A'ldersolr, Llanberis 872
367, neu Elwyn Hughes, Coleg y
Brib'sgol. Bangor 351151. £51494,
neu Lesley Conran, Bangor
355183.
DIOlch aln eich sylw.

Yr eiddoch )'n gywir,
Sarah Anderson,

Pell yr ALit,
Fachwen,

Catrnar[ol,.

MEITHRINFA I'R
GYMRAEG

Yn g}·....·ir,
Dr. HUK' Walters,

LI)'Jrgellydli C)'norlh""yo/,
Adrall L(yfrau Pritltiedig,

Llyfr{!,ell Genedlaethol Cymru,
AberystwYlh.

Annwyl Olygydd
'Rwy'n awyddus fawn i ddod 0 hyd i
wybodaeth am Evan Lloyd Jones.
Llanberis, )' dyfarn ....iyd traethawd
o'i eiddo yn gyd-fuddugol ag eiddo
William Davies 0 Dol ybont,
Ca er e dig io n }' n Eisteddfod
Genedlaethol 1883, a gynhaliwyd y
flwyddyn honno )'ng Nghaerdydd.
T'e s t u n .v t r a e t h a ....=d yw
'Llenvddiaeth G.....fnodol Cymru yn
ystod )' Ganrif Bresennol', a
chyhoeddw .....d rhannau ohono yn
Nhrafodion v r Eisteddfod-Genedlaethol)',n 1884 (11.217-236).
Beirniaid v g -stadteuaeth oedd J.
Rhys Kilsb» Jones a Jonathan
Reynolds (Nathan Dyfed). Ofer fu
pob ymga~ i ddod 0 hyd i
wybodaeth am Evan Lloyd Jones
hyd .vn hyn ond gobeithiaf y gall
rh y w cai o'ch darllen wyr fy
n g h y nor th K')'0 . B uas ...·n y n
ddiolchgar ia K'n am unrh y w
fanvlion a111 ei gefndir, ei yrfa a'i
deulu, a buasai dod 0hyd idd .....ddiad
ei [arw yn fonws ycJ1K·ullegol. Os oes
gan rai o'ch darllen ...,)rr K- ..vbodaerh
i'w chynlllg gelltr c}'s)'llIU a nli }'II y
cyfeirlad isod.

GWYBODAETH AM
AWDUR 0 LANBERIS

t....f'U •• .u-;-nu... 11.6 1 otAU
FQJU- ~1"" I'W"I'r' "c:",,·t... ~
.JI£'C""£ '_"'rn~'.... rtil(l"_
f'I""=",,, ~""II'~ <It ':'t'Ctfl C f:O I

Pob bendith,
Trefnw}'r WIGWAIW 86

Annwyl Olygydd.
Ar benwythnos 18 i 20 Gorffennaf
eleni, cynhelir "WIGWAM 86" yn
Fferm Ty ou, Pare, Y Bala. Gwyl
Gristnogol yw "WIGWAM" ac
eleni fydd yr ail flwyddyn iddi gael ei
chynnal. A

Mae'r Wyl yn rhoi cyfle i gael
tipyn 0 hwyl, i ddysgu ac i addoli, ac
mae croeso i rai 0 bob oed. Cawn
dipyn 0 hwyl ar y nos Wener gyda
Noson Lawen a Thwmpath Dawns a
chyfle i bawb ddod i nabod ei gilydd.
Drwy'r dydd Sadwrn, wedi cychwyn
gyda Gweddi a Mawl, bydd yna
ddewis 0 weithgareddau mewn tair
gwahanol pabell. Mae'r amrywiaeth
yn cynnig y cyfle i ddysgu }'/lglyn d'r
bywyd Cristnogol (e.e. y Prifathro
Tudur Jones ar 'Y Cristion - Halen
lieu Bupur?), agweddau at
broblelnau cv/oes (e.e. diweithdra,
alcohol, a chyffuriau) dysgu a/n
Addoliad (gyda'r Parch GK,tl)'I"
Ceiriog EvalIs) a defnydd 0
gerddoriaetJI, drama a dawns,
)'/lghyd a nifer 0 b.,/"eiau craill.

Bydd digon 0 berhall i'r plant
hej)'d g)'dag oriau arbCllni'g ar eli
c)·fer g),da getnau a ph(Jb 111ath0
bethau erai/I, a rJ,m l grdo/ .}
petl K·\,tll1105 b} dd 'lK ahan()/
g\ mdelthasau a I1Jud,adau a
lond,nau a, ago,
Pan ddaK nos SadK rn, b dd )

tempo> n neK id elO g do Drama a
Ch)ngerdd Roc. ac i', rhal h'dd a
digolJ 0 egni, ftdeos )'11 cael eu
cl, ...'arae yf' Ut, o'r peb)'11 h.\d oriau
man v bore, Ar )' Bore Sui brdd
uchajbwynt yr Wyl. sefyr Addoliad,
lIe .v gobeithiwn y bydd popeth a
ddysgwyd gennynl yn ein
cynorthwyo i droi at Dduw i'w foli
Ef

Dialch i ehwi al11salliatau gofod i
IIi roi bias o'r W}" ac 1 estYll
gwahoddiad - Croeso cynnes i bawb
fyn ddod 8)'dd ,\.taes Peb)'11 a
Charafanau ar dir Ffernl Ty Du ar
gyfer y penl·v.vthno$, a b.vdd
iWeithrillfa ar gael I famau a'u
babanod. Mae e'll costio cofiwch.
ond dim lla~'er - £8 afn docyn
penwythnos a £5 anl doeyn dydd. Os
a',l ragor 0 fanylion, c.v~yll(weh ag
Erl,lyn a Lowri Dole }'n Neuadd
Carlnel. Pontlliw. Gorllewin
.W0 rg ann w g n e u Sus a n
Rice-Hughes, 30 RIles Tall y Graig,
Glanadda. Bangor.

WIGWAM '86

Sylwedydd

'RwyfYIl cytuno d sylwadau W.A.
ynglyn t2 d}'led aruthrol vr iaith
GYfnraeg i fodolaeth y capel a'r
eglwys a'r g}'mde;t!,us lenyddol
a.y.b., olld carWII w)'bod gan W.A.
pam fod y Cyt"ry Itynny .yn ein
gwahanol bentrefi s)'dd bob anlser
mor bybyr tros bopeth Cymreig mor
gyndyn 0 genfogi a chynnal ein
capeli a'Il heglwys;? lvlae hwn yn
gwestiwn a oIYnnir )'n alnl, yn
enwedig felly ar adeg etholiadau
gwleidyddol. pan welir carfan wrth
garfall o'r Cymry h}'n >'ngweithio'n
eg/lio/ dros Gynlreictod ond byth )'n
tywyllu na chapel flac eglwys nac fel
y dywedais yn cefllogi y
cYllldeilhasau diwylliannol }'n ein
brOydd. Pam tybed?

A ydynt yfl wahallol , W.A. a
fnillnau - yn gyndyn 0 gydnabod fod
bodolaeth yr iairh .vnghlwm d'r
pethau hyn, a'; bod .vn ddylersw}'dd
ar bob gwir Gymro a Chyn,raes eu
cynnal?

Ond i fynd yn 61 al fy erth}'gl
wreiddiol- L mi 'does dim afllheuaech
fod newid cymdeirhasol InaK-'r yn
digwydd yn ein pellcrefi. a ninnau'r
CYlnry yn ymddangos fel pe nad
}'dym yn Inal,o dint. Mae h,vnny'n
boen dirfawr i mi. Mewn faInt o'n
pelltreft ni, yn nalgylch 'Eco'r
Wyddfa', y mae'r CymT)1 yn }'
Ileiafrif erbyn hyn?

•o elrlau.

Afl/1Wyl Olygydd.
Diolcll i W. A. JOlles

anI ei sylwadau ar fy erIJl}'gl J·tl
rhi/)'n ,Wal o'r E(o. Pl)'suraf ;
h}'sb.\'su ",'.A. f)' mod i'n digK')'dd
bod )n un o'r bobl h)nn) s)dd)n
"1\'/I~'chu'r capel a', dafarl', ac In
cdel·,n ....')·nhad )n ) ddau Ie. Ofnaf
nad K .'t·f) n c)'tuno a'i s,ed "fod faK r
ddim 0 ....'t'rth ....·edi dei/lio 0" dafart,
}'n hunes C)·mru". ll,lae toreth 0
e/lghreifftiau ar gael 0gampweithiau
lle/lyddol a ddaeth }'f' sgil d},lan ...·ad
y ddtod ar yr awen pan oedd
honno'nstyfnig! Ond nid cerdded ar
hyd y Ilwybr hwnnw yw bwriad hyn

SYLWEDYDD YN
ATEB EI FEIRNIAD

Yr eiddoch yn gywir
Gwen Morns Jones,

Alwenna Puw,
Marian Lloyd Davies,

Gwen Tudur Jones.

Annwyl Gydweithwyr
Dymuna swyddogion y Pwyllgor
Llety ddiolch i chi am eich
cydweithrediad ardderchog a'ch
amynedd di-ball yn ystod y misoedd
y buom yn trefnu croeso i ymwelwyr
yr Urdd yn yr ardal. Bu llwyddlant
ar ein hymdrechion ac aeth ein
trefniadau rhagddynt yn lly!n a
didramgwydd yn ystod yr wythnos.
Roedd yn ano rfo d fod man
broblemau tu hwnt i reolaeth y
pwyllgor wedi codi mewn rhai
ardaloedd, ac rydym yn ddiolchgar
iawn i chwi am eu setlo mewn ysbryd
mor rasol.

YR URDD YN
DIOLCH AM LETY

2

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
AWST 1ge9

05 gwelwch yn dda

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

AWST 28ain

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOl YGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOl AC ERTHYGlAU:
Oafydd WhItesIde Thomas,
Bron-v- Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3515)
GOl YGYDD NEWYODION:
Am ranwen Lynch, Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
GOl YGYDD CHWARAEON: Oafydd
Evans, 9 Sycharth, Penisarwaun.
(Llanberis 872407)
TREFNYOO NEWYDOION
YSGOlION: Iwan Lloyd Williams,
Brvn I(Jrls, LIClnbens (870~ 15)
DYDDtADUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt Isaf, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, Llanberis.
(871561)
FFOTOGRAFFYOD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed.
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION. John
Roberts, BeeJw Gwynlon, Llanrug
(C'fon 56051
TREFNYDO GWERTHIANT: Arwyn
Roberts. Hafle, Ffordd yr Orsaf.
llanruy (C'fon 5510)
TREFNYOD ARIANNOL: Goronwy
Hughes. Eilhlnog, 14 Afon Rhos.
llarlfllg (C'll)n 4839)
TREFNVOD GWERTHIANT POST:
Mrs E. WhitesIde Thomas. Oolwar.
llanrug. (C·fon. 4778)
GOHEBWVR PENTREFI.Oyma'r bobl
I gysylllU a nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL: GC'raint EllS. Cdgeran
(Portdlfl()rWIL 670726)
BRYNREFAll: Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt. Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT. Ifan Parry Morwcl,
(Waunfawr 321)
CWM-V..GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glarafon (Llanberls 872275)
DEINIOLEN: W O.Williams 6 Rhyd
fadog, Oeinio en (llanbens 871259)
OINORWIG: Mr O.J. Thomas. 8 Maes
Eilian.
LLANBERIS:
LlANRUG: Mrs Gillian Morris.
Annedd Wen, Tal-y-bont.
(Caernarfon 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 Tal Tan-y-coed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR: Mrs G Jones. Rhandlr
Mwyn (Wauntawr 626)
TREFNYOOPLVGU: Edward Elias, 21
GlanHynnon. llanrug (C'ton 3719)
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HENADURIAETH ARFON
PWYLLGOR MAWL

CYNHELIR

CYMANFA GANU
Yng Nghapel Coch, Llanberis

Nos Sui, Gorffennaf 6, 1986 am 6 o'r
gloch

Arweinydd: Mr T. Gwynn Jones, BA, LTel,
FRSA, Llanfairfechan

Organydd: Mr Hugh Peris Pritchard, Capel Cach
Llywydd: Y Parch Michael l. Thomas, Bangor

Dewisir y tonau allan o'r Detholiad 1985-86.
Gwneir casgliad gwyn yn ystod yr oedfa.

DATGANIAD GAN Y GOl YGYODION
Yn ddiweddlr Ichoswyd pryder i ni fel golygyddion oherwydd i rli
unigolion honni fod eitemlu 0 newyddion 8Certhygl8u a anfonwyd
i'r papur yn cael eu gwrthod gennym oherwydd nad oedd yr awduron
yn lelodau 0 blaid wleidyddol arbennig.
Hoffem ddatgan yn bendant fod croeso i unrhyw un, 0 ba blaid

bynnag, anfon erthygl neu erthyglau j'w cysidro er cyhoeddi. Ar y
Ilaw aral', cadwn ninnau yr hawl i olygu neu i wrthod erthygl neu
eitem os nad ydyw yn ein barn ni yn addas i'w chyhoeddi yn 'Eco'r
Wyddfa.'
Mae'n amlwg hefyd fod rha; unigolion dan y camargraff fod

golygyddion a swyddogion yr 'Eco' yn derbyn cyflog bras am eu
gwaith cysylltiedig A'r papur. Unwaith eto, gwahoddwn chwi i
ddarllen mlntolen ariannol yr 'Eco' (rhifyn Mai, 1986). Buan .,
sylweddolwch mai gwaith gwirfoddol yw'r cyfan.
I'r mai ohonoch sy'n parhau yn amheus 0 bolisi amhleidiol apholisi

gwrifoddol y papur. yna gwahoddwn chwi'n gynnes iawn i bresenoli
eich hunain yng Nghyfarfod Blynyddol yr 'Eco' pan gaiff ei gynnaJ
nesaf.

Aefodau 0 Bwy/Igor Rag Cofeg
Prlfysg01 Cymru Aberystwyth yn
cyf/wyno Bws Mi,l' arbennig i gyn
rychiotwyr Clwb PHAB Caernarfon
a'r cvtcb
gy,aith 0 godi arian yn mynd ymlaen
yn dtliddiwedd wrth gwrs, i redeg }
bws ac i brynu offer ar gyfer y Clwb.

Os oes gwir ddiddordeb i ymuno
gan unrhyw un, yn blant, ieuenctid
n eu ()edol i<'ln, cysy IIt we ham
fanyli()n pellach g}'dag unrh}w un
o'r canlynol:-
Eryl Roberts, 3 Bryn Moelyn,
Llanrug~ Gillian Morris. Anne<.id
Wen. l'alybont, Llanrug; Megan
Jones, 21 Oolafon. Cwm yOlo.

Clwb PHAB Caernarfon a'r Cylch
Mae cJwb arbennig yn cael ei gynnaJ
yng NghanoJfan Dydd MaesincJa.
Caernarfon ar nos Wener. CJwb i
blant ac ieuenctid yr ardal sydd yn
fethedig gorfforol a'u ffrindiau abal
yw Clwb P.H.A.B. (Physically
Handicapped and Able bodied).
Cychwynodd mis Ionawr 1985 ac
o'r amser hynny casglwyd £3,O()O 0
bunnoedd tuag at gael bws mini I
gario'r plant i'r clwb neu ar dripiau
ac yn y blaen. Y nod oedd casglu
£9,000 ae feJly fe ofynnwyd i Rag
Prifysgol Aberystwyth am
gyfraniad tuag at y gronfa, ond nid
cyfraniad ariannol gafwyd, ond bws
newydd sydd yn werth £lO.()()O.
Mae yr anan a gasglwyd yn barod yn
cael ei ddefnyddio i roi lifft ar gefn y
bws ar gyfer rhai mewn cadair
olwyn.

Mae ein diolch am help ariannol i
fudiadau Ileol, cynghorau Cymuned
a lIawer 0 unigolion yr ardal "iae'r

Ae/ods"!, .cyfei/lion s.!'hwy//gor C/wb PHAB Csernarfon e'r ylch yn derbyn y
Bws M,nl y tu allan I r Gano/fan ym Maesinc/a, Caernsrlon.

RHODD Y 'RAG'

BWS MINI I GLWB 'P.H.A.B.'

BANGOR
354646

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

E. Williams
Llwync::oed, Cwm-y-glo

APEL I'R
CYN-DDISGYBLION
Annwyl Olygydd,
Mae cyn ddisgyblion YSGO L Y
DDERWEN Caerfyrddin y" byw
ym mhob rhan 0 Gymru erbyn hyn
ac rwy'n sic' fe fyddan nhw'n Ilawen
iawn i glywed bod adeilad newydd
sbon wedi ei godi ar hen safie'r sygol
a bod 265 0 blanl ar gofrestr yr
ysgol.

Fe agori' yr ysgol newydd ylr
swyddogol ar Orffennaf Jaf, 1986
ac ; ddathlu'r achlysur cyhoeddwyd
Ilyfr ar hanes yr ysgol. TeiLIy Ilyfr yw
"O'r Fesen Derwen a Dyf', ac
mae'n Ilawn 0 hanesion diddorol aln
yr ysgol 0 1955 i 1985. Mae bron
hanner cant 0 luniau o'r gwahanol
gofnodau )'n.v g}'frol ae mae'n werth
el phT)·tlu. Pris }' g) fro I )'K-' [3.

Gan ma, niter C)1>ngedig 0 l)'frau
S)dd Ked, eu hargraffu g~ell /}'dd
lchi 8)'S}IIIU a, un ....alth (J', }sgol er
m ....yn slcrhau elch copi. Anfon ....ch
at .) Prifathro, Ysgol -" Dde~en.
Caer/)'rddin. (Catr!>'rddin 235598)

Yr eiddoch yn g}'wir iawn.
Wyn Davies

(Cadeirydd y Pwyl/gor Mieni)
Ysgol y Dderwen,

Caerfyrddin.
YR HEN DYDDYNNWR

(wedi symud I fyw mewn traf)
Oas 0 I,fur, on 0 wlith
Nld yw'n gldlel dim ond crllth,
GWlrglmu dyn I slgo" ysbryd.
Byrhlu eI glm 0 hyd yn fyglyd.
Dim Ir 610'1 Iflnc freuddwyd.
EI aymud wnled lie i Idlel lIonydd
I lewr i'f dr.t o'i dew.1 fynydd.
Amhoslb' Iddo grwydro'i heolydd.
P,wb yn edryc:h, neb yn gweled
Mor win yr oedd 'r61 bywyd called.
Dim i'w ddisgwyl ond el fedd
Yn hedd el dlwel fynydd

YMWELIAD A
MYNWENT
FILWROL

Annwyl Ddarllenwyr,
A

ymweliad a mynwent filwrol
Ym mis Medi (J 986) bydd fy
ngwraif a minnau yn mynd ar
bererindod i "Sangre River War
Cemetary, Ortona, ltally", i ymweld
{i bedd fy nhad, y diweddar Evan
Williams, 50 Pen tre Helen,
Deiniolen. Mae yna 2,646 0 feddau
yn y [ynwent.

Os oes yna filwyr 0 fro yr Eco
wedi eu claddu yn y fynwent a'u
perthnasau eisiau I mi ymweld a
thynnu llun o'r bedd, anfonwch
fanylion 0 ble mae'r bedd (rhif ac yn
y bl aen} a'ch dy munia dau .
Cysylltwch t1 fi drwy lythyr neu ar y
ff6n (0533 545051).

Yr ieddoch yn gywir,
Rol williams,

Nuffield House,
Barclay St.,

Leicester.

Olywsoch chi am y ferch aeth ar
daith beics noddedig efo 'tea cosy'
am y set? Mam ofn iddi gael oerfel
mewn lie cas!

DRAENOG

CYLCHOEDD
CINIO

Annwyl Olygydd
Mae'n draddodiadol i
gynnal Cinio Cenedlaethol y
Cylchoedd Cinio wythnos yr
Eisteddfod Genedlaethol, ond, am
nad oes rhestr o'r Cylchoedd yn
bodoli, mae'n anodd i'r Cylch yn
ardal yr Eisteddfod gysylltu {i'r
Cylchoedd eraill i w ah o d d
cynrychiolaeth i'r Cinio. Hefyd, nid
yw'n bosibl i aelodau un Cylch i
ymuno a Chylch pan fyddent mewn
ardal arail, oherwydd nad yw'r
manylion am y cyfarfodydd wedi eu
cyhoeddi.
Awgrymodd Syr Alun Talfan

Davies, y siaradwr gwadd yng
Nghinio Cylchoedd Cinio yn
Eisteddfod y Rhy! fod rhywun yn
mynd an i gasglu manylion am yr
holl Gylchoedd, ermwyn hybu mwy
o gysylltiad rhyngddynt. Er mwyn
dechrau ar y [enter, cytunais i fynd
ali i gasglu' r wybo daeth a';
ddosbanhu.

Oherwydd nad oedd llawer 0
wybodaeth wedi ei gasglu, rhaid
oedd defnyddio'r cyfryngau ; geisio
cysylltu {i'r Cylchoedd. Felly,
anfonais apel trwy'r BBC a'r
papurau cenedlaethol rai misoedd
yn 61,ond siomedig oedd yr ymateb -
dim ond tua hanner dwsin 0
Gylchoedd sydd wedi cysylltu {i mi
hyd yn hyn.

'Roedd cefnogaeth grefi awgrym
Syr A/un fod allgen casglu'r
wybodaeth hon, a'r unig fodd ;
geisio cwblhau'r gwaith yw trwy apel
fel hon. Felly, os ydych yn adnabod
Swyddog 0 unrhyw Gylch Cinio
Cymraeg, a fyddeeh mor garedig a
thynnu ei sylw at y Ilythyr hwn, rhag
ofn nad )'w wedi gweld y eais

Yw)'bodaeth fydd angen arnaf am
bob C'lf Ich )'~':-. .
(i) En'tv'r C\'leh•
( ,.i ) E n ~, a c h }' IE' i ria d > r
Ysgrifenn )'dd,
(iii) 1\.lane)'far/od,
(i~') Pa nOSM-ellhiau } c>!arju'r
C}'/ch. a
(v) Unrh} ho ~')'bodaelh arbenllig
) ng/yn a'r C}·lell.

Oherwydd mal gwaith gwir/oddol
yw hwn, bydda/ yn ddiolchgar i
dderbyn am/wn (Iua 9 x 4 modfedd)
gyda stamp odd; wrth bob Cy/ch, er
mwyn i mi ddychwelyd y wybodaeth
pan fyddaf wedi gorffen y rhestr.

Mae'n bosibl bod swyddogion y
Cylchoedd sydd wedi ymateb eisoes
wed; newid. Os ydynr, bydda/ yn
ddiolchgar derbyn y manylion
I,ewydd, er mwyn cael y rheslr yn
gyfiawn.

Gobeithiaf gael y rhestr yn barod
erbyn y cinio wychnos yr Eisteddfod
yn Abergwaun.

Dio/chaf ymlaen Ilaw am eich
cydweithrediad, ac edrychaf ym/aen
; glywed oddi wrth bob Cylch, mor
fuan ag sydd bosib, er mwyn sicrhau
llwyddiant y fenter.

Yn gywir iawn,
Robin J. Brown,

Argoed,
Llangrannog,

Dyfed,



CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO!..

Yr wyn lIeol mwyaf
blasus

Selsig cartref, cigoedd
parod i'w bwyta

Archebion ar gyfer
y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
A OeWCH ATOM NI!

Feithrin yn dirwyn i ben ac yn ystod yr
Wyl Feithrin cafodd y plant gyfle i
weld a mwynhau sioe tach gan
aelodau 0 Theatr Crwban ym
Montnewydd. Yn d d r we dd a r
aethpwyd a nhw i ymweld a'r Orsaf
D~n yng Nghaernarton lie bu rhai o'r
plant wrth eu boddau yn cael eistedd
mewn lnjan Dan go iawn.
"Pobol o'n cwmpas" oedd themau

yr Wyl Feithrin eleni a bu'r plant yn
brysur yn paratoi pedwar lIun ar
gyfer arddangfa yng Nghaernarlon 0
waith y cylchoedd ..

Bu rhai o'r mamau a'u ffrlndlau ar
daith gerdded noddedig i gasglu
arian i'r Cylch, diolch iddynt am eu
hymdrechion.
Mae'r trip eleni yn mynd ar y tren

bach i Flaenau Ffestrniog ac yn
dychwelyd i Borthmadog. Gobeithio
y cawn well tywydd na lIynedd.

Cynhelir cyfarfod pwysig i famau y
plant sydd am fynychu yr Ysgol
Feithrin yn vstod y flwyddyn nesaf
am 10.45, Gorffennaf Bfed, yn Festri
Capel Mawr.
ADREF O'R YSBYTY
Rydym yn falch 0 glywed fod Mr
Robert Williams, Llain Gwta, Gwel
Fynydd wedi dychwelyd adret o'r
ysbyty Dymu nwn well had IIwyr a
buan iddo
Rydym yn falch iawn 0 glywed for
Gareth, mab bychan A1ed a Judy
Roberts, Clegir, wedi cael dod adref
o'r ysbyty yn Lerpwl a'i fod wedi
gwella'n arw erbyn hyn
TE bach
Nos lau, Mehefin 5ed cynhaliodd
Chwiorvdd Capel Mawr eu ta bach, yr
olaf am y tymor hwn llywyddwyd y
cyfarfod ae arweiniwyd mewn
defosiwn gan Mrs Gillian Morris.
Rhoddwyd y t~ gan Mrs Jones,
Ogwen a Mrs Norman, Venica.
GWASANAETH Y PLANT
Yng Nghapel Pontrhythallt fore SuI.
22ain 0 Fehefln cymerwyd rhan yn y
gwasanaeth gan blant yr Ysgol Sui 0
dan arweiniad Mrs Mair Huws.
Cyflwynwyd darlleniadau, caneuon,
gweddlau ac eitemau ar offerynnau
pres gan y plant. Fel arwydd o'u
Ilwyddiant yn yr Arhollad llafar,
cyflwynodd Mrs W A. Jones, Dalar
Oeg. un a fu yn athrawes Ysgol Sui
ffyddlon iawn am flynyddoedd,
Iyfrau i'r plant. Rhoddodd Mrs. Jones
anerchiad addas iawn iddynt a
rhoddwyd tusw 0 flodau iddi gan
judith Jones.

Y rhai fu yn IIwyddlannus oedd
leuan a 1010Griffith; Rhodri a Gwion
ap Llwyd; Dyfed Whiteside Thomas,
Mark Jeffs; Judith a Delyth Jones a
Catherine Williams. Oherwydd
gwaeledd nid oedd Catrin Whiteside
Thomas yn bresennol i dderbyn ei
gwobr am ei IIwyddiant yn yr
arholiad ysgrifenedig. Dymunwn
wellhad buan iawn I Catrin.
Diolchwyd i bawb gymerodd ran gan
Mr. Glynne Owen aMr. Emrys Owen.

Moelyn, Llanrug, sydd unwaith eto
wedi ennill y wobr gyntaf yn ei
ddosbarth, yng Nghystadleuaeth
Gyrrwr Lori y Flwyddyn yn New
Brighton. Mae Kenny yn gweithio i
gwmni Shell, ae wedi ennill y
gystadleuaeth yma fwy nag unwaith.
ond y tro hwn enillodd un gwpan yn
ychwanegol, sef y Dreifar
'Articulated Tanker' gorau. Daeth yn
all yn y gystadleuaeth gyfan ac
enulodd dlws Rh.olau'r Ffordd Fawr
am wybodaeth dechnegol Mae yn
awr yn edrych ymlaen at y
gystadleuaeth derfynol fydd yn cael
ei chynnal yn Bedford ym mis Medi.
Pob Iwe iddo yno.
MERCHED Y WAWR
Plas Glyn y Weddw, Llanbedrog,
oedd cyrchfan Merched y Wawr,
Cangen llanrug ar eu trip blynyddol.
ar nos Fawrth Mehefin 17eg.
Teithwvd yno yn hwylus mewn pryd i
gael cymorth yr arbenigwraig,
Gwyneth To rn os. a roddodd
arnltnetliad cryno i ni 0 hanes y plas.
o'i sefydlu tua 1857 gan Syr love
Jones-Parry, Sgweiar Madryn yn
llyn, Er iddo fwriadu y plas fel hafan
glan mor iddo ef a'i deulu, ni chafodd
wedl el orffen. Bu ei weddw.
Elisabeth, yn mynychu y ty ond ni
chysgodd noson yno erioed.
Sefydlwyd Oriel Ddarluniau yno

gan y perchennog newydd. Solomon
Andrews. gwr busnes 0 Gaerdvdd,
oedd yn gyfrifol am ddatblygu
Pwllheli tel tref wyliau Ffurfiodd
gwmni tramiau i redeg i lanbedrog
(Carreg yr Imbill). Bu bri mawr ar
ddechrau'r ganrif hon ar y lein
geffylau oedd yn cylchynu Bae
Pwllheli, ond wedi'r Rhyfel Cyntaf
darfu 0 fodolaeth

Solomon Andrews ddaeth a
ffasivnau oes Victoria I Bwllheli, gan
aoelladu lIawer o'r lal aros ar Ian y
m6r a galw un stryd yn Cardiff Road
Cafwyd mwvnrant nellltuol yn

gwrando ar G~'Yneth Tomos yn
egluro cefndir ac yn datgan
gwerthfawroglad 0 tu n iau y
gwahanol feistri celf. I gwblhau y
noson cafwyd pryd blasus yn y Rock
House Hotel.llannedrog, Mawr oedd
y canmol ar drefniadau'r
Ysgrifennydd, Mrs N Lovatt, a gofid
i'r aelodau oedd iddi fethu bod yn
Llanbedrog gda ni oherwydd
gwaeledd ei mab
Dlolchwyd iddl gan y Llywydd, Mrs

Bethanne Wrlliams. Daeth tymor y
llywydd a'r Ysgrifennydd i ben a
diolchwyd i'r ddwy am eu Ilafur
diflino gydol y tymor gan Mrs Jennie
Williams. Dymunodd bob
rhwyddineb yn y gwaith i'r ddwy sy'n
eu holynu sef Mrs Joan Gruffydd a
Mrs Menna Williams.
Cofiwch ail-afael eto ar ddechrau

mls Medi. Bydd croeso i'r aelodau
newydd ymuno a'r gangen. Hwyl a
Heulwen dros yr haf.
YR YSGOl FEITHRIN
Bellach, mae blwyddyn yr Ysgol

llONGYFARCHIADAU
I Mr Kenny McDonald, 23 Bryn

Rh/annon, merch Peter a Nia Lloyd
Hughes, Graianfryn oedd y model ar
gyfer y Ifun hwn. Oefnyddlwyd y Ilun
ar gyfer stori fer o'r enw 'Witchcraft'
yn rhifyn mis Mai o'r cylchgrawn
'Woman's Realm'

MODEL 0 lANRUG

Bodffordd; 2i1 • Davies, Garden
Centre, Llanbedr; 3ydd - E Roberts,
Bodawel, Llangefnl; 4ydd Jodi
Fishwick, St. Asaph; Sed - Andrew
Jones. 19 Charles St. Rhosywaen;
6ed - Ann Strech, 33 Bro Gwilym,
Cefn. Wrecsam. 7ed· B Belles. 9 Oak
Drive, leeswood; 8ed - A Coppack,
llanterres; ged - Graig Bach,
Bodffordd.
Diolch yn fawr lawn i bawb am eu
cefnogaeth.
DIOLCH
Dymuna Mrs Elen Williams.
Moelwyn, Hafan Elan ddiolch i
gymdogion, ffrindiau a theulu am yr
anrhegion a'r lIu 0 gardlau a
dderbyniodd ar achlysur ei
phenblwydd yn 84 oed ar Fehefln
14eg Dymunwn ninnau benblwydd
hapus iawn i Mrs Williams.
CYMANFA
Cafwyd Cymanfa Iwyddiannus iawn
yn Eglwys Llanrug nos Sui. Mehefin
22aln dan nawdd Pwyllgor y Carnifal.
Yr arweinydd oedd Mr Irlon Roberts.
Y Groeslon. a'r Organyddes oedd
Mrs Gwyneth Oawe Cymerwyd y
rhannau rhagarweiniol a rhoddwyd y
fendith gan y Parch Aled Jones
Williams.

• RO ANDS
MONUMENTAL MASONS

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2898

(Setydlwyd 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 mor bell

Stoc helaeth o/r cerrig gorau:
dyfynbris am ddim

AR AGOR 6 DIWRNOD VR WYTHNOS
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Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

V STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790

Bwydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill Aero

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

Wener a
9.30 • 12.30 fore Sui

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

Dymuna Jane E Jones. Gladwyn, ar
ran el thaulu ddatgan eu diolch am y
rhoddion anrhydeddus a
dderbyniwyd er c6f am ei thad y
diweddar Mr R T Jones. Fterm
Penygroes, Llanfechell, Ynys MOn.

Derbyniwyd cyfanswm 0 £4£6.30c
a gyflwynwyd I 'Gronfa'r Feddygfa'
yng Nghemaes. Prynwyd
'Audiometer', peiriant i hwyluso clyw
plant.
ILEOSTOMY ASSOCIATION
(N WAlES DIVISION)
Oyma enillwyr y Raftl a dynwyd yn
Ysbyty Glan Clwyd, Mehefin 14eg,
1986
laf - Mrs Dilys Jones, Mathafarn,

Gohebydd: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. C8ernarfon
76075.

CYMDEITHAS Y CHWIORYDD
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd yn
Festri Pontrythallt pnawn lau,
Mehefin 1ge9, a lIywyddwyd gan Mrs
Williams. Bod Fair. Oechreuwyd y
gwasanaeth gan Mrs Gillian Morris, a
chafwyd sgwrs ddiddorol gan Mrs N
Pritchard, Rhyl (Glanta gynt) ar ei
thaith i Rwsla Diolchwyd iddi gan y
Ilywydd Rhoddwyd y te gan Mrs C.
Owen. Hafan Elan Mrs G Pritchard,
Cwm-y-Glo Bydd y cyfarfod nesaf ar
Orffennag 17
LLETY'r URDD
Diolch yn fawr iawn I bawb fu mor
garedig ~ rhoi lIety j'r plant fu'n
cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Bu
dros SO 0 blant 0 Landybie, Trefforest
a Chwm Rhym ni yn aros yn y pentref.
Derbyniwyd nifer 0 Iythyrau i'r ysgol
yn diolch am y croeso a ddangoswyd
i'r plant.
Y SEINDORF
Ar y 24aln 0'( mis diwethaf trefnwyd
Snwcer noddedig yn y Neuadd Goffa
gan ieuenctid y Selndorf fel rhan 0'(
ymgyrch i godi arian tuag at y ggot 0
gystadlu yn llundain.

Ar ddechrau'r mis cafwyd
Arwerthiant Cist Car Iwyddianus
iawn ym muarth yr Ysgol Gynradd.
Ar y dydd Mawrth canlynol

trenfwyd Helfa Drysor i'r Seindorl
gan Mr Clifford Williams a Mr Arwyn
Roberts Ymunodd tua 80 ar yr Helfa,
a chafwyd pryd 0 fwyd ar ddiwedd y
daith yng Ngwesty 'Lake View',
Llanberls. Yr enillwyr oedd Mr
Gwyndaf Hughes a'r teulu. gyda
theulu Mr Gwyndaf jones yn dod yn
ail.

Mae'r Sei ndorf leuenctid yn
ymarfer yn awr ar gyfer eu Cyngerdd
yn Ysgol Brynrefail ar Orffennaf
18fed, gyda Seindorf Chwyth Ysgol
Dinas Br~n, llangollen
Dymunir pob IIwyddiant i Mr

Gareth Hughes yn ei yrfa newydd yn
yr Heddlu.
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A ydych dros 23 oed?
A ydych yn edrych am sialens newydd?
Beth am ddod j'r Coleg iastudio am radd

B.Add. (ANRHYDEDD)
ym maes ysgolion cynradd?

Rhaid cael fan leiaf 5 lefel '0' sy'n
cynnwys

Mathemateg a Saesneg.
Os hoffech gael rhagor 0 wybodaeth

cysylltwch a
Mrs Pat Parry,

Swyddog Derbyn,
YColeg Normal,

Bangor. (0248 352121)

V COLEG NORMAL

Ysgol Glanmoelyn, Llanrug. Anfonwyd y Ilun uchod gsn Mrs 810dwen
Nightingale (90 oed), Edgeware, Llundain, merch y diweddar Mr a Mrs William
Humphreys, Lodge Pantafon, a mam Mrs Jennie Hughes, Oerddwr, Tal
Mlnffordd, Llanrug. Tynnwyd y Ilun 0 gwmpas 1906. Yn y darlun mae Mrs
Nightingale a'; dwy chwaer, y diweddar /(atie aeAnnie, a'r prifathro Mr Rees.
8yddai Mrs Nightingale yn falch lawn 0 wybod a oes rhywun 0 'r dosbarth
heblaw hi yn fyw heddlw.

Gohebydd: Miss Megan Humphreys, 4 Tal Tan-y-eoed (llanberis 870030)

LlONGYFARCHIADAU i Ffion Gwynedd. Ein cofion a'n
Williams, Fferm Mlnffordd ar enrull y dymuniadau da iddynt. ae i Mrs Ellis,
wobr gyntaf ar Unawd Merched dan 3 Tai Bryngwyn. sy'n wael yng
15 oed yn Eisteddfod Genedlaethol yr nghylch Nottingham gyda'i mab Mr
Urdd ym Methesda ac i Manon Llwyd Tom Elhs Methodd ddyehwelyd j'w
Evans, Cerwyn ar ennill y wobr gartref ar 61 y gaeaf yn 61 ei harler.
gyntaf yn yr un eisteddfod yng Adferiad buan iddi hithau.
nghystadleuaeth yr Unawd Biano Chwith colli dau gymydog arall o'n
dan 18 oed, a'r ail wobr gyda Sharon plith yn yr ardal hon - Mr a Mrs
Vaughan yng nghystadleuaeth y William Pritchard. Garnedd. Pob
Ddeuawd Biano dan 18 oed dymuniad da iddynt yn eu cartref

llongyfarchiadau hefyd I Mark newydd, heb fod ymhell. ym Mryn
Wyn Jones a Tudor Wyn Jones, Moelyn.
Dolwen ar eu IIwyddiant yn ennill Ein cofion a'n dymuniadau da i Mrs
Gradd 2 mewn Theori yn yr Arholiad Lizzre Jones. 58 Bro Rhyddallt. sydd
dan nawdd Coleg Cerdd y Drindod, ym Mhlas Pengwalth ers pythefnos
Llundain yn ddiweddar Nid yw Mrs Jones wedt mwynhau

Pnawn Sui, Mehefin 15 yng iechyd da yn ddiweddar. Bu yn
N 9 hap elM. C. Tan y - c 0 e d Ysbyty Gwynedd am gyfnod byr ond
derbvruwvd pedair merch ieuanc yn erbyn hyn da deall el bod yn gwella
gyflawn aelodau: Manon Llwyd aeyn hapusyn ei chylch newydd. Pob
Evans, Bethan lewis Parry, Alwena dymuniad da iddi
Roberts a Wendy Roberts. Roedd y Estynnwn ern cydymdeimlad a Mrs
9 was a n a e thy n 9 n 9 0 f a leu M. Owen, Isbryn yn el phrofedigaeth
gweinidog Y Parch John Morris ae sydyn - colli ei mab yng nghyfrailh
estynnwyd croeso cynnes iddynl yn Mr Rhys Wilhams, Llythyrdy Betws
aelodau eyflawn o'r eglwys. Garmon a fu farw yn Ysbyty Heath,

DymunwnadferiadbuaniMrsJ.M. Caerdydd Mehefin 14
Griffith, llys Meredydd, MISS Nance Cvdvm det mlwn a Mrs Marian
Williams, Cartref a Mr Robert Williams ei briod, Memon ei fab a'i
Williams,Llain Gwta - y tri yn Ysbyty chwaer Mrs Mary Fitter a'r teulu 011.

-- I

A.lod o'r Nationel
Auoc:iation of
Plumbing end Mech
In 1e.1 Servic:.es

Contrlc:ton.
Dim un dasg ,hy fychan,
Dim un dlJ$9rhy fawr ..

GOSODWR SWYDDOGOl
SYSTEMAU

GWRESOGI OlEW
GWRES BP

W.J.GRIFFITH
PLYMAR

A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT TIRION, llANRUG
Ffon: Callrn.rfon 3248

Yn Eisiau
ATHRAWES

drwyddedig os yn bosibl i
Ysgol Feithrin llanrug erbyn
Medi 1986.Ceisiadau neu fwy

o fanylion gan Mrs F.E.
Roberts, Glyn Afon, llanrug.

Ffon Caernarfon 4324.

PRIODAS
Priodwyd Miss Carys Mair Davies,
merch Mr a Mrs Oswald Davies,
Rhyd-y-Delyn, llanrug A Mr John
Gribbon yo Eglwys Uned,g Rockdale,
New South Wales, Awstralia ar Fai
9fed. Ll o n q v f a r c h i a d a u a
dymuniadau gorau iddynt.

PLAID CYMRU
CANGEN llANRUG A'R CYLCH
Cafwyd Helfa Drysor hwyliog a
IIwyddiannus yng nghyfarfod
diwethaf y gang en. gyda'r aelodau
yn mwynhau golygfeydd hyfryd ein
hardal, ae weithiau yn crwydro
gormod a mynd ar goll!
a'r enillwyr oedd Dafydd Whiteside
Thomas a Gwyndaf Jones a
rhoddwyd y wobr gysur I Nan
Humphreys ac Olwen Llywelyn.

Enillwyd y Raffl gan James Jones,
Dywnos.

Diolch yn fawr lawn i Twrog Jones
a Gwyndaf Hughes am drefnu mor
drylwyr ar ein cyfer, a hefyd i
gyfeillion y Foelas am y bwyd
derbyniol a blasus

Bydd y cyfariod nesaf nos Fercher,
Gorffennaf 211 yn Ysgol Gynradd,
Llanrug a. 7.30 o'r gloch

Hwn fydd cyfarlod olaf y tymor ac
yn gyfarfod Blynyddol. Apeliwn am
eich presenoldeb a'ch cefnogaeth
arferol.

CANOlFAN HAFAN ELAN
Yn ystod Cyfarfod Blynyedol
Canolfan Hafan Elan a gynhaliwyd yn
ddiweddar etholwyd y swyddogion
canlynol :Cadelrydd - Mrs Dilys Jones
(Warden); Ysgrifennydd - Mr Emrys
Owen, 9 Hafan Elan; Trysorydd -
etholwyd Mr Ifor Williams, Hafan
Elan gan nad oedd Mr R.G. Jones, 13
Hafan Elan am barhau yn y swydd.
Dymuna'r pwyllgor ddiolch am y
gefnogaeth roddwyd i'r Ganolfan
drwy'r flwyddyn

lLONGYFARCHIADAU i Berwyn
Owen, Tegfryn. Ffordd yr Orsaf ar
gael swydd newydd fel
cynorthwy-ydd gwyddonol hefo
cwmni Beecham yn Worthing ger
Brighton Daeth Berwyn yn
IIwyddiannus allan 0 2,000 0
ymgelswyr. Bydd yn eychwyn yn el
swydd newydd ar Awst 1. Dymunwn
bob IIwyddlant a hapusrwydd Iddo.

YMDDEOLIAD Pob dymuniad da i
Mrs Nesta W Jones. 1 Bro Rhuddallt
ar ei hymddeollad 0'1 gwaith yn y
syrjeri yn llanrug.

D L
PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

>:< Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
YSGOl YRRU

OFAlUS

CymeradwYlr gan yr Adran
Drafnidiaeth

TAITH HANESYDDOL
Cynhaliwyd taith hanesyddol gan
Gv rn d e r t h as lenyddol Capel
Pontrhythallt. ddydd Sadwrn, 21ain 0
Fehefin. Roedd yn braf cael camni
cyfeillion 0 Ddeiniolen a Dinorwig af
y dalth hefyd. Cafwyd taith 0 gampas
erdal y Bala, y Sarnau a Llanuwchllyn
yng nghwm ni M r Ifor Owen,
llanuwchllyn. Canolbwyntiodd Mr
Owen yn bennaf ar hanes y Crynwyr
ond cafwyd haneslon difyr ganddo
hefyd am llwyd o'r Bryn ac R.
Williams Parry. Mwynhewyd pryd 0
fwyd blasus yn Neuadd y Cyfnod.
Dlolchodd y Parch John Morris i Mr
Owen am daith hynod 0 ddifyr ac
addysgiadol. Diolchodd hefyd i
gyfeillion Deiniolen a Dinorwig am
ynuno ac i Mrs Enid Whiteside
Thomas am drefnu'r daith ac I Mrs
J.C. Williams am ei gwaith fel
Trysoryddes. Ategwyd y diolchiadau
gan Mr O.R. Williams. Dinorwig.
Roedd yn amlwg i bawb fwynhau'r
trip yn fawr.

O'R YSBYTY
Dymunwn wetlhad buan i Mrs linda
Jones, 2 Didfa, sydd wedi dychwelyd
adref 0 Ysbyty Dewi Sant, Bangor.

PENBLWYDD
Llongyfarchiadau i Mrs Hughes, 9
Cefn Elan ar ddathlu ei phenblwydd
yn 80 oed ar Fehefin Ged Hefyd i Mrs
Hannah Jones, 1 Bryn Coch ar
ddathlu el phenblwydd yn 83 oed ar
Fehefin 7fed.

PENBLWYDD
Dymuniadau gorau i Miss Mary
Evans, 21 Hafan Elan ar ddathlu ei
phenblwydd yn 80 oed ar Fehefin
Ged

GWASANAETH DERBYN
Yn ystod y gwasahaeth yng Nghapel
Mawr fore Sui, Mehefin laf fe
dderbyniwyd deuddeg 0 bobl ifanc
yn aelodau. set Leri Gwenan, Menna
Jones, Dafydd Jones, Robin Gwyn
Jones, Nia Lewis. Dylan Wyn Owen.
Siwsan Morris, Jacqueline Pugh,
Janet Roberts ac Elen Wyn Roberts.
Yr organyddes oedd Mrs Eirlys
Pierce.

EISTEDDFOD YR URDD
Bu nifer 0 blant a phobl ifanc yr ardal
yn IIwyddainnus yn Eisteddfod yr
U rdd yn Nyffryn Ogwen yn
ddiweddar.
o Ysgol Gynradd Llanrug
Unawd lIinnynol dan 12. laf - Gwenan
Mair Robens; Pan, Telyn. laf - Bethan
Lloyd Roberts. Lowri Angharad Roberts a
Gwenan Malr Roberts.
o Ysgol Brynrefsil
Unawd Merched dan 13. laf - Ffion
Williams; Unawd PrAs 15-19. 1af - Graham
Williams; Unawd Piano 15-19. 2il· Manon
Ltwyd Evans; Deuawd Piano 15-19. 1af -
Marnon Llwyd Evans a Sharon Vaughan
Williams, Can Werin dan 12, laf- Ffion
Orwig, Buarthau. Llanrug
llongyfarchiadau i chi i gyd am
wneud mor dda.



CRONFA GOFFA
R.H. OWEN

Gwahoddir ceisiadau am
grantiau o'r Gronfa uchod.
Anfoner am y manylion a

ffurflen gais i'r ysgrifennydd

Aled Owen, 13 Charlotte St,
llanberis

Na, dim son am fadarch hud yr
ydwyf ond am wireddu breuddwyd
Mrs Anne Parry Jones sy 'n
wreiddiolo Lanbens, ond yn awr yn
trigo ym Mherthl, Bryngwyn,
Llanrug.

Mae ardal Llanberis yn gynnes
iawn yn ei chalon, ae feJ llawer 0
dalentau'r fro, mae hithau yn un
obonynt.

Bu Anne yn profi ci dawn
gerddorol drwy gyfansoddi geiriau
a'r gerddoriaeth i ddeunaw 0

ganeuon tlws ae addas iawn i blant
meitbrin a babanod

Tiwtor j fyfyrwyr y ewrs Arholi
Me j t h r inC e ned I ae tho I )' ng
Ngholeg Technegol G\\} nedd yw

,.I I

ei fod yn rhy wlyb i gael tynnu'j lun I
Dymuna Mrs Anne Parry Jones.

Mrs Jane Roberts a MISS Marion
Davies ar ran y Cwmm Drama ddiolch
o galon i Mr Gwilym Owen am
drefnu'r daith a hefyd i'r hogiau am
gymryd rhan Mae dros 23 tunnell 0
hen bapurau wedi eu casglu ers Mai
1985.

CWMNI DRAMA: Dydd Mercher, 28
Mal aeth Mr Gwilym Owen gyda help
Mr Tommy Jones, Peter Hughes a
Dafydd Morris a chnw o'r FrigAd St
loan ar daith gerdded noddedig er
budd Theatr Fach Gorffwysfa.
Cawsant eu dal mewn glaw a dyma'u
Ilun ar 01 cyrraedd adref.
Penderlynodd Owain Tudur o'r Nant

6

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Yr Arbenigwr ar leinio simneiau
'I NSU LAFLU E'

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS?

Cysylltwch a Dave Wood

PRIODAS AUR: Bydd Ivor a Dilys
Evans, 48 Maes Padarn yn dathlu eu
priodas aur. Fe'u priodwyd yng
nghapel Horeb, Brvnsiencvn ar 3
Gorffennaf 1936. Mae Dilys yn
enedigol 0 Frynsiencyn ac Ivor 0
lanrug ac mae'r ddau wedi byw yn
Llanberis ers eu priodas. Bu Ivoe yn
gwe;thio yn Chwarel Dinorwig ond
wedi gorfod ymddeol ers dwy
flynedd ar bymtheg 0 achos
gwaeledd. Mae ganddynt bump 0
blant a deg 0 wyrion ac wyresau.
Byddant yn dathlu yr achlysur gyda'r
teulu yng Ngwesty'r Gwynedd,
Llanberis.

a phenderlynwyd sut oedd ein
cynrychiolydd i bleidleisio ar ran y
Sefydliad. Mrs Davies 0 Frynrefail,
'link Institute', fydd yn mynd i
lundain ar ein rhan. Diolchwyd i
ferched y ganolfan gan Mrs Hannah
Jones a Mrs Helen Morris. Enillwyd y
raftl gan Mrs Helen Morris.
DIOlCH: Dymuna Eleri ac Eilir, Peris
View ddiolch i'w perthnasau a
ff r i nd ia u amy IIu car d i 8 U a
dderbyniwyd ac am y caredigrwydd a
ddangoswyd ar achlysur
genedigaeth eu merch fach, Ffton

YR YSGOL FEITHRIN: Yn ystod
Wythnos 'Ny I Mudiad Ysgolion
Meithnn cynhaliwyd Noson Goffi yn
y ganolfan. Hoffai'r Pwyllgor ddiolch
yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd i
wneud y noson yn IIwyddiant a
chodi'r swm 0 £145 a mwy. Hefyd
diolch i bawb a gyfrannodd yn y
casgJiad 0 dy i dy, sef £34.48.
ENllLWYR: Raffl y deisen - Carys
Jones. Ffordd Capel Coch; Rhifo'r
Pys (675) - Carys Hughes, Maes
Padarn. Raffl Fawr: (1) 4 Ffordd ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ceunant; (2) Mair Roberts, Stryd MORUS MYSHARWM Anne, ac 'roedd ei myfyrwyr yn hoff
Warden; (3) N Frettwell; (4) J. iawn o'r caneuon ac yn cael pleser
Pepper; (5) Bronwen Hughes; (6) o'i canu gyda'r plant yn yr ysgolion
Eirlys Jones; (7) A.P. Jones; (8) D. yr oeddynt yn eu mynychu ar
Williams; (9) M. jones; (10) M. brofiad ymarferol. Hefyd roeddynt
Roberts; (11) Peris View yn gynnwysiedig yn y Pantomeim a
ER COF: Er Cot annwyl am berfforrniwyr yn y Coleg i lawer o
ben-blwydd Hetty Hughes, 7 Stryd blant ysgolion Gwynedd. Trcfnwyd
Charlotte. Llanberis. Gorffennaf y caneuon a hyffor ddw yd y
14eg, 1984 - Bob a'r plant. genethod gan Mrs Nest Llewelyn

Jones, Dwyran, Mon.
Ond roedd gan Anne syniad arall,

cf paratoi llyfr gyda thudalennau
rhydd yn cynnwys prif gymeriadau y
caneuon fel 'Morus Mysharwrn',
'Jaco'r Mwnci' a 'Sion Oafydd y
Llyffant', j blant eu Iliwio.
Rhiannon Pritchard, eto }n hanu 0
Lanberis sy'n gifryfol am y lJuniau, a
hi hefyd oedd yn cyteilio Mae'r
peeyn ) n cynnwys Tap, Ceiriau'r
Caneuon a'r LI yfr Lliwio, a bydd ar
werth yn y siopau cyn Eisteddfod
Genedlaethol Abcrgwaun - ond, os
Oe5 rhywun eisiau anrheg iblentyn
bach, rnaent ar werth yn awr gan
Anne gartref yn Llanrug, Plas
Tirion, Llanberis neu gan Jane
Roberts. 'Rallt Isaf, Llanberis. Pris
£5.45.
PRIODAS; Priodwyd Jane. merch Mr
a Mrs Myrddin Pritchard. 1 Ffordd
Padarn. aGwynfor Meirion, mab Mr a
Mrs George Jones, 6 Ffordd Ysgubor
Goch. Caernarlon yng Nghapel Nant
Padarn. Gweinyddwyd gan y Parch
John Pritchard. Abersoch (brawd y
briodferch). a'r organydd oedd Mr
Aled Owen Byddant yn ymgartrefu
yn 7 Stryd yr Wyddfa. Llanber.s

GAIRGAN FRENHINESYCARNIFAl:
Annwyl gyd-bentrefwyr,
Mae fy mlwyddyn fel brenhines bron
A gorffen, felly 'rwyf yn ysgrifennu'r
lIythyr hwn i ddiolch i bawb sydd
wedi bod mor garedig tuag ataf
drwy'r flwyddyn. 'Rwyf wedi mynd i
garnjfalau Tal-v-sarn. Pen-y-groes,
Nant Peris, Glanogwen,
Penmaenmawr, llanfairpwll ac •
goronl'r frenhines Donna o'r
'Breakewav Club' yng Ngwesty'r
Royal yng Nghaernarfon Mae
gennyf un digwyddiad aralt cyn imi
ymddiswyddo sef coroni lynne
Williams ym Mhortdinorwig. 'Rwy'n
gobeithio y caiff y frenhines sy'n
cymryd drosodd gennyf gymsint 0
hwyl a hapusrwydd ag a getais i.
Dlolch I bawb 0 Lanberis ac i bawb
ym mhob carnifal am wneud y
flwyddyn yn un mor arbennig imi.

Oddi wrth
Hannah Rudkin

(Br enhm es Carnifal Llanberis,
1985--86)
DIOLCH Dymuna Ted a Janet. 18
Haulwen. Cwrndar. Aberdsr ddlolch
o galon am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniasant a r achlysur
genedigaeth eu merch fach, Catrin
Lyn.
Dymuna Jane a Gwynfor ddiolch

yn fawr iawn i'w teuluoedd.
cvmdoqion a ffrindiau am y IIu
cardiau a'r anrhegion s
dderbyniasant ar achlysur eu
priodas Diolch 0 galon i bawb.
Dymuna Tony aCarol Sage ddiolch

i bawb am eu caredigrwydd ar 61
damwain eu merch. Diolch yn fawr.
DYMU NIADAU DA • Mrs Maureen
lennon sydd yn ymddeol ddiwedd y
tymor 0 Ysgol Cwm-y-glo.
LLONGYFARCHIADAU i Judith a
Mark Winstanley ar enedigaeth
merch fach, Christine Rhtannon yn
Ottowa, Canada ar Fa. 23.
Hefyd i Mr a Mrs Tom Williams,

Penfro, llanrug ar ddod yn daid a
nain. Mae Judith eu merch wedi
ymgartrefu yng Nghanada ers pedair
blynedd bellach.
O'R YSBYTY: Balch ydym 0 weld
Dylan Oswyn Williams. Bwthyn Tan y
Bwlch, Pentre Castell wedi dod adref
o'r ysbyty.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Ar Fai 16
ymwelodd un deg saith 0 aelodau A
chyfarfod Cyngor Gwanwyn
Sefydliad y Merched yng Nghricieth.
Y gwr gwadd oedd Capten Ifor Elis,
Caernarfon ac adloniant gan
Sefydliad Porthmadog. Cafwyd
noson ddifyr iawn.
Cynhaliwyd cyfarlod mls Mai yn

Seion, Canolfan Gweu y pentref. lie
catwyd arddangosfa 0 'weaving,
tapestry, knitting & patic' 'Roedd
pawb wedi cael noson ardderchog.
Diolchwyd i Mrs Dwynwen Roberts a
Mrs Helen Morris am drefnu i fynd i
Gyngor y Gwanwyn yng Nghricieth.
Cafwyd trafodaeth ar y materion
gerbron y Cyfarlod Blynyddol yn yr
Albert Hall, llundain ym mis Mehefi.,



•
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Plat ar injan y 'Moel Siabod' yn
dangos blwyddyn y
gwneuthuriad.
'Mocl Siabod' uchod) yn parhau i
deimlo'r un mor gartrcfol efo'r
nc wydd-d dy Iodiak I.Am dai, wythnos yn ystod y mis diwethaf gwelw, d yr mjsn od hon yng

ngorsaf tren lein Llyn Padarn Roedd yno am gyfnod sr fenthyg 0 Leighton
Buzzard. Fe'; hadeiladwyd yn 1877 gan De WInton yng Nghaernarfon S'; t----------------------------
hailadeiladu gan Chaloner s'! Gwmni. Bu'n gwelthio yn chwarel Penyrorsedd
hyd 1960 - un 0 ddeg oedd yn gweithlo yno. Fe', hanfonwyd oddi yno I
Leighton Buzzard i gael bolter newydd Cyn el hymwellad 8Llsnberts bu'n cset
ei harddangos yn Ffesrinlog I ddathlu 1500 flynyddoedd a Lein Bach Stlnlog

Eleni mae pedair 0 drenau Lein
Bach yr Wyddfa yn dathlu eu
pen-blwydd yn 9() oed, ac y mae'r
pedair hen wreigan yr un mor heini
ag eriocd ae wedi dotio at y ddwy
wyres fach a ddaeth )'n aelodau o'r
teul u. Bellach mac dw \ dren diesel~

wedi eu prynu gan ) cwmni - ond
hvd vn hvn nid ocs bedvddio wedi- . . -
bod; yn wrr, mac un ohonynt yn
parhau heb enw. Penderfynodd y
cwmni ei hun cnwi un o'r trenau,
ond bydd cystadleuacth yn cael ei
chynnal i enw i'r l1all. Cynhelir y
gystadleuaeth ar raglcn deledu
brecwast y BBC a bydd gwobr
a r b c n n ig i'r e n il ly d d , s e f
penwythnos i bedwar yn Llanberis a
hawl i ddefnyddio'r rren am ddirn
am oes! 0 gofio fod y rhaglen
deledu yn cacl ei gwylio drwy
Gymru a Lloegr gobcithio'n wir y
bydd enw (') mraeg ) n cael ei
ddewis fel bod y 'neiniau' (fel )

,

Glandwr
43-45 Stryd Fawr
LLANBERIS
Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

Amser Cinio 0 ddydd Llun i ddydd Gwener
Gwahoddir partion 0 rhwng 6 a 15 iwylio Nerys yn coginio

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

defnyddio bwydydd tymhorol gorau £8.00

YSGOL DOLBADARN. PRYD7 PWY1

TRENAU'N DATHLU PENBLWVD

•-

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

GWASANAETH TACSI

Ffon: 870202

•erls

llywydd fydd Meurig Evans ae
Arwel Jones yn is-lywydd. All
etholwyd leuan Ellis Jones yn
Drysorydd, Stanley Owen yn
Gofnodydd, 1010 Huws Roberts yn
fardd y Clwb a Rol Williams yn
Ysgrifcnnydd - ef yn y swydd ers 31
mlynedd! Talwyd y diolchiadau am
ddiwrnod difyr ae addysgiadol tros
ben gan Rohn Roberts Williams.

Bydd y tyrnor nesaf yn cychwyn
nos Wener, Hydref 3.

Dydd Sad" rn. Mehefin 14 aeth
aelodau Clwb Eryri ar daith i
fannau banesyddol ym Mon. Yn
ffodus iawn cafwyd yr Athro
Bedwyr Lewis Jones i'w harwam, ac
fel y disgwylid cafwyd taith ddifyr
dros ben yn ei gwrnni yn ymweld ag
eglwysi Llangaffo a LlangadwaJadr,
Aberffraw, cof-golofn y Morisiaid a
Din Lligwy. Ar derfyn y daith
cafwyd cinio mewn gwesty ger
Marian Glas, a chaed eyfle i ethol
swyddogion am y tymor nesaf. Y

CLWB ERYRI AR DAITH I FON

INJAN IPOT COFFI

Plant Ysgol Feithrtn Llanberis vn cael seib er Ian y llyn yn ystod eu taith
gerdded noddedig. Casglwyd swm 0 £72 tuag at Apel y Sganydd. De iawn chi
blant a diolch yn fawr lawn.
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Hefyd gwerthwyr CALOR GAS

BARA FFRES A THEISENNAU BLASUS

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

Ff6n: LLANBERIS 870232

LLONGYFARCHIADAU i twan
Gruffydd Williams, 13 oed 0 Hafle,
Rhes Faenol, ar el Iwyddiant yn ystod
y tri mis diwethaf.
Pleser mwyaf Iwan yn ei amser
hamdden yw chwsraa'r 'cornet', ac
mae wedi bod yn gwneud hynny yn
Ilwyddiannus dros ben yn
ddiweddar.
Clywsom amdano eisoes wedi dod
yn ail yng nghystadleuaeth Bandlau
Pres Gogledd Cymru ym Mangor i rai
dan 16 oed ar Chwefror 15fed Yn
dilyn hynny mae wedi dod yn gyntaf
yn Eisteddfod Groeslon, all yng
Nghrtcieth, cyntaf yn Rhosgadfan,
eyntaf yng Nghlynnog ae 1 goroni'r
cWbl, dod yn gyntaf yn Eisteddfod
Mon
Ar hyn 0 bryd mae Iwan yn aelod 0
Fand Pres Deiniolen, a hefyd Band
Chwyth leuenctid Gwynedd
Dymuniadau gorau i ti Iwan a
gobeithlo y cawn glywed "awer mwy
o hanes dy Iwyddiant yn yr Eco yn y
dyfodol.

AElWYD YR URDD YN YR
EISTEDDFODGENEDLAETHOL:
Roedd diwrnod olaf Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym Methesda
yn ddiwrnod IIwyddlanus lawn i'r
Aelwyd. Cafwyd IIwyfan mewn tair
cystedleuaeth sef y Partl Cerdd Dant
14 - 25 oed, y Pedwarawd 14-25 oed
a'r Unawd Alaw Werin 19 - 26 oed.
Rhoddwyd y drydedd wobr i'r Perti
Cerdd Dant, yr ail wobr i'r
Pedwarawd a'r wil wobr hefyd ISIan
ar yr Unawd Alaw Werln. Wrth gwrs
bu lIawer mwy 0 aelodau'r Aelwyd yn
cystedlu yn yr Eisteddfod Cylch a'r
Sir· gobelthio y gwelwn ni chi ar y
IIwyfan ym Merthyr y flwyddyn
nesaf.
Own i ddlm faint 0 ddarllenwyr yr Eco
a sylwodd ar i bimau lliwgar ar faes yr
Eisteddfod. Bu dwy neu dair 0
aelodeu'r Aelwyd wrthi'n ddyfal yn
peintio rhai o'r blnleu brln wythnos
eyn y 'Steddfod
Dioleh yn fawr I chi.

SEFYDLIAD Y MERCHED
Cynhlllwyd cyflrfod o'r Sefydllad yn
y Ganolf8n Ir Fehefln 211 0 dan
arweinild Mrl Rita Parry Jcnes, y
lIywydd. Darllenodd Mrs Jones y
cylch Iythyr misol a darllenwyd y
cofnodlon gan yr ysgrifennydd Mrs
Marian Williams. Croesawyd y wraig
wAdd, Miss Margaret Gabbeth,
Bangor gan y Ilywydd. Cawsom
noson ddifyr iawn gan Miss Gabbeth
yn rhoi arddangosfa 0 sut i wneud
pethau da. Diolchwyd Iddl gan Mrs
Rita Patry Jones a Mrs Gwen Hughes.
Enillwyd y raffl gan Mrs Beti
Wllhams, Mrs Marian Williams, Miss
Kathleen Jones a Mrs Beti Wyn
DAvies.
Croesawodd y IIywydd Mrs Gwen
Hughes a Mrs Betl Wyn Davies yn 01
ar 01 eu gwaeledd a dymuno'n dde i
Mrs Marian Williams sydd I dderbyn
trinlaeth lawfeddygol.
Bydd gwibdaith y Sefydliad ar nos
Wener, Gorffennaf 4ydd. A wna;ft yr
aelodau roi eu henwau i Mrs Marian
Williams, 12 Delniol Road os
gwelwch yn dda.
CLWB ELIDIR
Cyfarfu yr aelodau yn y Clime dydd
Mawrth, Mehefin 17et. Llywydd Mrs.
L. Marren Rhoddwyd y te gan Mrs
Mary Thomas; Mrs Katie Girffith a
Mrs Elsie Davies. Enillwyd y raffl gan
Mrs Jane Jones; roddedig gan Mrs
Mary Thomas. Treuliwvd prynhawn
difyr yng nghwmni Mrs Nancy
Rowlands pan gafwyd cwis ar
Ddiarhebion. Gofalwyd am y marcrau
gan Mrs Jane Jones Hefyd
rhoddodd Mrs Mary Morris raftl ac
fe'i enillwyd gan Mrs Katie Griffith.
Enillwyr y cwis oedd Tim A- 28a thim
B . 23.
Dydd lau Mehefin 1ge9 bu'r aelodau
ar eu gwibdaith flynyddol yng
Nghricieth a Phorthmadog.
TreuHwyd prynhawn difyr. Dymuna'r
pwyllgor ddiolch i'r rhai canlynol am
eu rhoddion i'r Clwb. Doctor Nora
Marren; Mrs Alice Griffith; Mrs Nell
Griffith; Mr Griff Owen; Mr a Mrs
Jacob James; Mr a Mrs Caradog
Jones a Mr Tommi Hughes.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ym mis
Y GANOLFAN
Nos Wener, Mehefin 13, cynhaliwyd
Ffair Haf wedi'; threfnu gan bwyllgor
rheoli'r Ganolfan yn Neuadd y
Ganolfan
'Roedd yna amrywiaeth 0 stondinau
a gemau. Yn ystod y noson,
cyflwynwyd slec 0 (200 ;
drysoryddes y pwyllgor rheoli gan
Mr Gwynfryn Jones,
Dirprwy-brifathro Ysgol Gwaun
Gynfi. 'Roedd Mr Jones wedi beieio 0
Ddeiniolen i Gaernarfon, ac wedi cael
el nodd; gan blant yr ysgol, au rhieni
a'u ffrindiau.
Cyfanswm elw'r noson oedd (290, a
dymuna'r pwyllgor rheoli ddiolch i'r
9 \~ a han 0 I gym de; t has a u a
gymerodd ran. ac i'r pentrefywr am
eu cefnogaeth

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
* 8ysus 0 12 i 53 sedd
:+. Teithiau Lleol a
Thramor
'" Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

LLONGYFARCHIADAU i Lyndsey
Vaughan Parry. 11Ffordd y Gogledd,
ar ei IIwyddiant yn Eisteddfod
Pontrhydfendigaid yn ddiweddar.
Cafodd gyntaf ar unawd dan 8 oed, a
3ydd ar adrodd dan 8 oed.

CARNIFAL
Bydd y Carntfal yn cychwyn 0
Rydfadog am , .30 Sadwrn, 12fed 0
dan arweiniad Band Deiniolen a'r
Majorettes, ae yn cyrraedd y cae
ehwarae oddeutu 1.45 . 2.00 o'r
gloeh. Bydd y coroni am 2.15, lie
coronir y Frenhines Sioned Evans a'r
Dysywoges Carolyn Williams.
Arweinvdd y Carnifal fydd Mr Edwin
Evans, Gallt-v-Foal. ae agorir y
Carnlfal gan Mr Gwilym Effrwd
Roberts, A.S. Y beirniaid fydd Mr a
Mrs G.Effrwd Roberts, Mr a Mrs H.
Roberts a Mrs Clarice Roberts. Mrs C.
Roberts fydd yn coroni hefyd
Bydd cystadleuthau gwtsg ffansi i
bob oedran a ni f er mwy 0
gystadleuthau ychwanegol. Hefyd
mae stondtnau yn ogystal a lIuniaeth
ysgafn ar gael.
Dewch i fwynhau ei hun.
CARNIFAL DEINIOLEN
Gorffennaf 7 - 12
DYDDIADUR
Nos Lun Gorffennaf 7
Chwaraeon yn y Cae Chwarae i
ddechrau am 6 00
Nos Fawrth Gorffennaf 8
Pel droed, 5 bob oehr yn y cae
chwarae i ddechrau am 6.00
Nos Fercher Gorffennaf 9
Cyngerdd yn Festri Capel Eben i
ddechrau am 7 00
Nos lau Gorffennaf 10
DISGO awyr agored yn iard yr Ysgol
Felthrin am 6.30
Nos Wener Gorffennaf 11
PRONTO i blant yn y caban.
Mynediad 25c I ddeehrau am 6 00
Oydd Sadwrn Gorffennaf 12
Diwrnod y carnifal j ddechrau 0
Rydfadog am 130 Band Deiniolen
a'r Majorettes yn arwain.
Nos Sadwm Partl yn Clwb Eryri,
Penisarwal.ln. Mynediad £2. Ticed yn

•unlg.

Gwerthu
a thrwsio

Teledu Lliw
Newydd ac Fel

Newydd
GWASANAETH

ATEB
FFON 24 AWR

LLANBERIS 870545

OSMOND
SHAW

DEINIOLEN

Ian ae Eira Wyn Jones
DIOLCH
Dymuna Ian ac Eira Wyn Jones.
ddiolch yn gynnes I'W teulu.
cyfetllion a ehymdogion. am yr
anrhegion gwerthfawr a'r lIu cardrau
a dymuniadau da a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas. Dlolch yn fawr i
bawb.
Dymuna Edwina a Dic , 3 Green
Terrace, ddiolch i'w rhieni,
teuluoedd, ffrindiau a phobl yr ardal
am eu caredigrwydd ae am yr holl
anrhegion a ehardiau a dderbyniwyd
ganddynt ar enedlgaeth eu mab,
Christopher Robert at Fawrth 31ain.
Dioleh yn fawr
Dymuna Mr a Mrs Humphrey
Hughes. 4 Gwyrfal Terrace,
Clwt-y·Bont, ddioleh 0 galon i'r teulu
a'u ffrindiau I gyd am yr holl
anrheglon a ehardiau a gawsant ar
ddathlu eu priodas aur, ar Fehefin
12fed.
Y SEINDORF
Yn ystod y mis nesaf fe fydd y
Seindorf yn brysur lawn gyda Noson
lawen ym Mhwllheli, Cyngerdd yng
Nghrieieth, lIawer 0 Garnifals
Cyngerdd yn Nghartref yr Henoed
ym Mangor ond uchafbwynt y mls
fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn
Abergwaun ar yr 2il 0 fis Awst
Entllwyr Clwb 200 y Seindorl am fis
Mehefin:
1 £20.00. Rhif 202, Mrs Thomas. Tai
Caradog; 2. £15.00. Rhif 77 Mrs Edna
Jones, Deiniol House, 3. £10.00, Rhlf
204. Mrs Munro, Clwt-y-Bont

GOHEBYDD: W.O. Wlillaml, e
~hydfadog (Llanb.rt. 811259)
PRIODAS
Yn Eglwys Crist, Llandinorwig ar Fai
26ain, priodwyd Miss Eirs Wyn
Jonesm erch Mr a Mrs David W
Jones, 3 Rhydfadog a Mr Ian Wyn
Jones, mab Mr a Mrs Hugh Jones,
Dorian Goch, Clwt-v-Bont.
Mae Eira yn athrawes Gymraeg yn
Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy,
Llanrwst ac Ian yn Belriannydd
Goleuadau gyda chwmni (Pennine
Lightingsl Llanrwst.
Bydd y ddau vn gwneud eu cartref yn
40 Stryd Newydd, Caernarfon
Dymuniadau gor8u i'r ddau ifane
oddl wrth y ddau deulu.
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Cofiwch
VMRVSONFA
CWN DEFAID
Betws Garmon
15,16 AWST

Am fwy 0 fanylion
ffoniwch

Waunfawr 244

Dymuna Barry Wardle, 76 Pentre
Helen ac Euryn Williams, 3 Pentre
Helen ddiolch I bawb am eu
diddordeb a'u rhoddlon hael tuag at
'Sports Appeal AId'. Rhedadd y ddau
i ben Elidir Fach. Y swm a gasglwyd
aedd £110.21 Dyma lun o'r ddau
Cychwynasant 0 Lyfrgell Deinlolen.
Roedd yn ddlwrnod pur niwlog and. ,
cawsant groeso cynnes gan ral 0 r
bechgyn lIeol pan gyrhaeddasant y
copa. Diolch arbennlg i Steven,
Robert, Geralnt a Cemlyn, heb
anghoflo Dilwyn a Kathleen

AR WERTH
Ty hwylus gyda stafel! molchi, gardd
a garej yn ganol y pentref Ymholer a
Rabert,4 Green Terrace, Deiniolen.

GWELLHAD
Da clywed for Mrs A. Jones, Regent
House, yn gwella ac wedi dychwelyd
adref o'r ysbyty ar 01derbyn triniaeth
lIawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
LLONGYFARCHIADAU i Carys a
Gwynfor Owen, Greenwich, Llundain
ar enedigaeth merch fach, Angharad,
wyres i Mr a Mrs William Orwig
Williams, Rhydfadog a Mr a Mrs R.H.
Owen, Llanbedrgoch.
DYMU NA Carys a Gwynfor Owen
ddiolch 0 galon i berthnasau a
ffrindrau am yr holl gardiau ac
anrhegian a dderbyniasant yn
ddiweddar I'W 1I0ngyfarch ar
enediqaeth merch fach, Angharad
MARWOlAETH: Trist oedd clywed
am farwolaeth Mrs M.A. Thomas,
Caernarlon, gynt 0 Faes Gwylfa,
Deiniolen. Bu Mrs Thomas yn
athrawes yn Ysgol Llandinarwig am
gyfnod. Wedi c a u Ysgol
Llandinorwiq symudadd I lawr i
Ysgol Gwaun Gvnfi. Bu yno hyd ei
hymddeoliad yn 1970. Bu'n flaenores
yng Nghapel Disgwylfa am rai
blynyddoedd. Estynnwn ein
cydymdeimlad a'r teulu yn eu
profedigaeth.
WEA: Hoffwn wybod a yw pobl yr
ardal yn awyddus i gael dosbarth
WEA yn Neiniolen. Fel y gwyr pawb
mae'r dosbarthiadau hyn wedi bod
yma am flynyddoedd lawer ond os na
chawn 10 neu fwy i ymuno eleni ni
fydd dosbarthiadau. Felly
meddyliwch am destun 0
ddiddordeb a chysylltwch a J. Eirlys
Williams, 3 Pentre Helen ar unwauh
os gwelwch yn dda.

drefnu bod yr elw wneir 0 barcio
cerbydau yn y Marchlyn ar y
dyddiadau uchod yn cael ei rannu
rhwng Apel y Scanydd Corff ac
anqhenion pentref Deiniolen
Darllenwyd a chadarnhawyd
cofnodion y Cyfarfod Cyhoeddus a
gynhaltwyd ar 4 Mawrth, 1986, ae yn
codi or rh erni oedd mater y
Ganolfan.
Cyflwynwyd adroddiad lIafar y
Llywydd ar -
(a) ei ymholiadau (yn ei swydd fel
Ysgrifennydd Pwyllgor Rheoll'r
Ganolfan), am gostau adeiladu a
rhedeg y Canolfannau presennol yn
Llanberis a'r Waunfawr, yn dangos -
I) Bod Llanberis wedi derbyn £90,000
oddi wrth Amgueddfa Genedlaethol
Cymru, a £5,000 oddi wrth Gyngor
Cymdeithas Llanberis; a'i bod yn
eostio tua £10,000 y flwyddyn i
gynnal y Ganolfan Chwaraeon yno; a
ii) Bod Canolfan Waunfawr wedi
castio £48,000 iw hadelladu
Derbyniwyd £20,000 o'r Swyddfa
Gymreig, a £10,000 oddi wrth y
Cyngor Sir tuag at y swm hwnnw,
gyda'r gweddlll yn cael ei godi'n Ileal.
Fe gyst rhwng (2 a £3,000 y flwyddyn
j redeg y Ganolfan yno, and derbynir
cyfraniad sylweddol at hynny oddi
wrth yr Awdurdod Addysg am
fenthyea'r adellad
(b) Drafodaethau Pwyllgor Rheoh'r
Ganolfan gyda swyddoglon
perthnasol y Cyngor Sir, a Chyngor
Chwaraeon Cymru, parthed codl
Canolfan Chwaraeon a'r
eymorthdaliadau ellir eu dlsgwyl
oddi wrth y ddau gyngor;
(c) Bod Pwyllgor Rheoli'r Ganolfan
wedi mynegi diddordeb yng
nghynnig Eglwys Disgwylfa j
ryddhau y capel yn unig at ddefnydd
pentrefol yn amodol ar gael cyfle,
maesolaw,i ystyried ymhellach
am 0 d au ysgrifenedig y Cyfu ndeb
pan ddont i law;
Yn dilyn yr adroddlad bu
rhydd-ymddiddan am y wybodaeth a
gyflwynwyd, a mynegwyd
dlddordeb arbennig yn y
posibilrwydd 0 ddatblygu Canolfan
ar safle bresennol yr Ysgol Felthrin.
Penderfynwyd - (a) Dlolch I'r Llywydd
am ei adroddiad; a
(b) Gofyn i Bwyllgor Rheoli'r
Ganolfan barhau gyda'r ymholiadau
persennol, gan ofyn Iddo ymholi'n
arbennig am y posibilrwydd 0
ddatblygu Canolfan ar safle'r Ysgol
Feithrin
Bydd Panel Pentref Deiniolen,
ynghyd a'i Gynorthwywyr yn
cyfarfod ar 211 0 Orffennaf, I
gwblhau'r trefniadau ar gyfer cynnal
'Cystadleuaeth Stryd Daclusaf y
Pentref'. Cyhoeddir y manyllon
cynted a phosib. Yn y cyfamser, beth
am fynd ati i symbylu taclusrwydd yn
eich stryd chwi ae ennyn diddordeb
eich cymdogion er eeisio ennill y tlws
rhoddedig gan Gyngor Cymdeithas
Llanddeinlolen.

CYFARFOD CYHOEDDUS

TIm Snwcer Deiniolen wedi ei dynnu tu allan i garej Crosville, Caernarlon. Y
mae perchennog y lIun yn credu mai tua '947 y tynnwyd y lIun A oeddynt yn
bencampwyr y flwyddyn honno tybed?

Daeth cynrychiolaeth deilwng o'r
pentrefwyr rr Cyfarlod Cyhoeddus a
gynhaliwyd yn y Ganolfan, nos
Fawrth, 17 Mehefin. ond nodwyd bod
y nifer presennol tipyn yn lIai nac a
welwyd yn y ddau Gyfarfod
blaenorol.
Cyflwynwyd vmddiheunadau am eu
habsenoldeb ar ran y Cyng. Jacob
James a Mrs P G. Larsen.
Estynwyd croeso eynnes gan y
Llywydd, Mr Gwyn Parri, Cynefin, i
bawb oedd wedi gwneud ymdrech I
ddod i'r cyfarfod, a chvfeiriodd yn
arbennig at bresenoldeb y Cyng.
Mary Richards, a Mr. Dewi Williams,
Cadeirydd ac Ysgrifennydd Pwyllgor
Apel Rhanbarth Arlon, Scanydd Corff
Ysbyty Gwynedd. Cyflwynwyd y
flawr i'r ddau uchod I draethu ar ran
yr Apel Wed I iddynt amltnellu
rhagoriaethau'r Scanydd, a rh oi
sicrwvdd pendant mal ym Mangor y
lIeohd y peiriant, amlygwyd mal
£3,000 oedd y targed a osodwyd i
Ddeiniolen a Chlwt-y-Bont, a
disgwylir cyrraedd y cyfanswm
hwnnw cyn diwedd Mehefin, 1987.
Cyhoeddwyd bod tua £700 eisoes
wedi el gyfrannu o'r ardal gan
uruqohon. a bydd y swm hwnnw yn
help i gyrraedd y targed. Adroddwyd
hefyd bod Eglwys Libanus,
Clwt-y-Bont, wedi penderfynu
lrosglwyddo'r £47 dderbyniwyd yn
ddiweddar ganddl oddi wrth
Bwyllgor Mynwent Macpelah, at
Apel y Scanydd gan ychwanegu £53
at y swm hwnnw er gwneud
cyfraniad crwn 0 (100.
Dlalchwyd i Miss Richards a Mr
Williams, ac wedi iddynt ymadael o'r
Cyfarfod, etholwyd y eanlynol i
wasanaethu ar Bwyllgor Llywlo i
hybu'r Apel yn Neiniolen a
Chlwt-y-Bont: Euryn Williams,
Pentre Helen, Clarice Roberts, Bu II
Inn; Jennie Jones, Maes Gwylfa;
A1un Wyn Evans, Pentre Helen; Hugh
T Jones, Rhes Faenol; Euryn Roberts,
Rhes Fictoria.
Adroddwyd Bod Cyngor
Cymdeithas Llanddeiniolen mewn
cyd-ddeall a Chyngor Cymdeithas
Llanberis yn hybu'r Apel trwy
gydweithrediad a'r B C C.T. sydd yn
wyddus i gyflwyno'r elw wneir 0

barclo eerbydau ar achlysur
o wrnodau Agored yr Orsaf Bwer ar
Sadwrn a'r Sui, 6 - 7 Medi, 1986 i
offrau'r Apel.

B dd angen gWlrfoddalwyr ar
G ngor Cymdeithas Llanddeiniolen i
"0 gu parCIO yn y Marchlyn ar y
ad u ddlwrnod uchod.
C wynwyd nlfer 0 sylwadau ar

rlad Cyngor Cymdeithas
l nddeiniolen yn hyn 0 beth, a
dlyfe,rlwyd at elw honedig Cyngor
C mdelthas Llanberis o'r Diwrnodau
,,,,,,,,oredgynhaliwyd yn yr Orsaf Bwer

y gorffennol.
V',,~·"'d, hir drafod penderfynwyd
argymell Cyngor Cymdeithas
L ddelnlolen ibwyso ar y B.C.C T. i
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TiM SNWCER DEINIOLEN 19471 CYMDEITHAS Y CHWIORYDD
DISGWYLFA M C
Nos lau, y 5ed 0 Fehefin, cynhlaliwyd
cyfarlod a Gymdeithas y Chwiorydd
yn Festri Disgwylfa. Y lIywydd oedd
Mrs Miriam Lewis.
Estynnodd Mrs Lewis groeso cynnes
i bawb a oedd yn bresennol. a
dymuniadau gorau am adferrad
iechyd I bawb o'r Eglwys oedd yn
wael.
Da yw clywed for Mr Alun Davies, 63
Pentre Helen gartref ar 01 treulio
amser yn Ysbyty Gwynedd. dymunir
adferiad iechyd iddo'n fuan.
Yng nghyfarlod a Gymdeithas y
Chwiorvdd, Llanberis, ar y 4ydd 0
Fehefin, cafwyd ymweliad gan bedair
o chwiorydd 0 Eglwys Gyfundebol
Noddfa, Caernarlon.
Gwirloddalwyr ydynt yn rhot dau
ddiwrnod 0 bob wythnas Ihelpu yn y
Noddfa Mae 22 0 sefydliadau yn
defnyddio y Noddfa ar gyfer nifer 0
wahanol weithqareddau. Maent yn
gwneud gwaith eithriadol Diolch am
eu tebyg
Ar 01 y cofnodion, treullwyd y
gweddill o'r noson yn Nlsgwylfa yn
trin a thrafod y Sed bennod 0 Efengyl
Mathew. sef 'Y Gwynfydau' a dan

. arweiniad Mrs Minam Lewis. Yr oedd
pawb wedi mwynhau y noson yn
fawr lawn. Rhoddwyd y te gan Mrs
Miriam Lewis.
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei
gynnal yn Festn Disgwylfa ar y 3ydd
o Orlfennaf. Estvnnir croeso cynnes i
chwiorydd yr eglwysl eraill i ymuno A
ni. Dowch da chwi, maeangen mwy 0
chwiorvdd i gyd-weithlo dros achos
Crist.
COLLED
Bu Mr. David Charles Morris farw yn
dawel yn ei gartref, 23 Rhydfadog
ddydd Llun, Mai 26aln yn 84 mlwydd
aed
Treuliodd Mr Morris y rhan helaethaf
a'i oes fel ffitar yn Chwarel Dinorwig.
Bu ef a'i bnod yn gofalu am gapel
Cefn y Waen am ugain mlynedd.
Gwasanaethodd Mr Morns yr eglwys
fel blaenor ac arweinvdd y gan dros
gyfnod marth
Dymuna Malr, Griff a'r teulu ddiolch i
bawb am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangaswyd tuag
atynt yn eu profcdlgaeth
Ar y Sed 0 Chwefror. bu farw Gerald
Rochell yn el gartref yn Marine Drive.
Rhos on Sea Roedd yn enedigol o'r
ardal, a bu'n gweithio yn y chwarel
am nlfer 0 flynyddoedd Ein
cydymdelmlad a'i weddw Lucy, ei
blant Paul a Bronwen, ac a'i -Nyr,
Samuel.
CYNGOR EGLWYSI
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y
Cyngor yn Festn Ebenezer, am saith
o'r gloch nos Lun, 14Gorffennaf. Yn y
cyfarlod hwnnw byddir yn ethol
Swyddogion 1986-87, ac yn lIunio
rhaglen af gyfer tymor y Gaeaf Os
oes awgrymiadau gennych coflwch
eu cyflwyna i gynrychiolwyr eich
Eglwys fel y caffont ystyriaeth.
GWASANAETH DINESIG - SUL Y
MAER
Roedd Capel Libanus, Clwt-y-Bont,
yn rhwydd lawn ar gyfer y
Gwasanaeth uchod, a gynhaJiwyd
yno bnawn Sui, 22 mmehefin, dan
nawdd Cyngor Bwrdeisdref Arlon.
Mae Maer Arlon, y Cyng. Patricia
Grace Larsen, yn aelod ffyddlon yn
Eglwys Libanus, ac wrth groesawu
pawb i'r addoliad, mynegodd ei
Gwelnidog a'i Chaplan, y Parchg Ifor
Wilhams. lawenydd ei chyd-aelodau
ar yr anrhydedd ddaeth i'w rhan, gan
eidduno IIwybr clir a gwelediad eglur
iddl hi a'r Cyngor yn ystod blwyddyn
ei maerolaeth. Traddodwyd pregeth
rymus gan Mr. Williams, seiliedig ar y
geiriau 'Efe a adeiladodd y porth
uchaf i dyYr Arglwydd', oedd yn
arweiniad diogel i'r Cyngor ar
ddechrau pennod newydd Yr
Organyddes ar gyfer y Gwasanaeth
oedd Miss Mair Rees Jones
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Fis neu ddau yn 01ymddangosodd
adroddiad yn yr Eco am
gystadleuaeth bysgota Aelwyd ac
Antur Waunfawr yn Llyn Tanygrisiau.
Er bod tri-chwarter y llyn wedi rhewi'r
tro hwnnw, cafodd Paul Lewis un
andros 0 blwc. Wei, yn ddiweddar
cafwyd cystadleuaeth arall. yn Llyn
Alaw ym Mon y tro hwn.

Daeth mwy 0griwynghyd yr a,l dro
ae roedd y cystadlu'n frwd lawn
Taflwyd sawl pluen, mepsen e phry
genwair i ddwr brown y llyn yn y
gobaith 0 ennill y gystadleuaeth ond
heb fawr 0 Iwe
Gwelwyd tro ar fyd ganol y bore or

01tua dwyawr 0 bysgota. Paul gafodd

._,-..,.--- GWLAu SENGL 0 £39 I FYNY
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. ~ l.U~l.J:- 0 £200 i £800
lLENNI VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'
5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI MEWN SToe
- ALLWCH CHI FFORDDIOPRYNU 0 BATRYMAU7

ARGAU
SUL,

Ffon 291 MERCHER.

(yn ystod oriau agor)

CANOLFAN CARPEDI

AUNFA R

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD

"
UNRHYW AMSER ·UNRHYW BELLTER

TACSI

blwc af n eto, ond y tro yma
roedd 0 rod 8 chyn pen dim

dau bwys a I-tanner yn
rhwyd. Cafwyd ambell

vn'I::II ac aew ond yr agosaf
r 811 yn y gystadleuaeth

Rhys gyda physgodyn
eyntaf ,ddo'i ddal erioed.

n gwelir Dic Jones yn
ws yr Aelwyd i Paul, a'r

.nVlJ Ik~"fyn ddiogel yn ei afael.
n mae'r Tlws yn cael lie 0

yd(~d r stIff yn swyddfa Antur
- s,lff sy'n dal tlysau eralll a

'UW'V·dgan Paul am gampau megis
no 0 rhedeg. Llongyfarehiadau
mawr ,ddo

PAUL - PYSGOTWR GORAU'R WAUN

LLONGYFARCHIADAU
IMr. Peggy Jenee, Fferm Glyn Aton,
er al IIwyddllnt YIgubol gydl'l
gWllth IIlw yn Sloe Grafftlu
Sefydllad y Merched Arton, I
gynhatiwyd yng Nghlarnlrfon yn
ddlwaddlr. Cafodd 8 gwobr eyntaf a
nifer 0 wobreuon arlili.
I Michael Parry, Ffridd Felen, ar ei

dyweddiad A Liz BUrns 0 Fanceinion;
ac
I Denise Parry, Bryn Golau, ar ei
dvweddiad hithau.
I Meira Turner, Collfryn, ar ennill y
wobr gyntaf ar y Brif Adroddiad yn
Eisteddfod Llanfsir T.H., Abergele, sr
Fehefin 14eg. Cafodd Meira a
argaret gyntaf ar y ddeialog hefyd

ae Alun Williams 4ydd ar yr Unawd
Gymraeg. Yn Eisteddfod Dyffryn
Conwy. Lllnrwst, Mehefin 21aln,
IIwyddodd Meira i ennill y wobr
gynt8f unwaith eto ar y Brit
Adordd ad
Cl B 100 PLAID CYMRU
o ma r tr 0 enillwyr y Clwb am fls
Mal
1 fran Iwan. Pen-y-Berth; 2il
10 0 Huws Roberts, Bodrida; 3ydd
Duncan Brown, Gwelfor.
HElFA ORYSOR
Fe gynh r Helfa Drysor (elw at yr
Ysgo Felth"n) nos Wener,
Gorff nnaf , 1 • cost £1 year.
Meny on p lach ar bosteri yn y
stopau eol

arlll yn mynd I Llngrlnnog am
wythno •• wythnol d.w,1 Ilwn I'r
plntre' fydd honno mal'n Ilwrl
CRONFA APEL VR URCD
Hoff.I'r pwyllgor ddlolch I bswb I
dd.eth I'r bore coffl yn y Ganol'ln, ec
i bawb I gyfrlnnodd. Anfonwyd siec
o £100 i Aberyltwyth.
EISTEDDFODYR URDD
Llongyfarchiadau i Elln Williams,
Llidiart Wen; Jalley Jones, Glyn
Afon, ae i Nsn Wyn, Tan y Fron. Daeth
Elin yn 3ydd ar adrodd dan 12oed; yn
y cystadleuthsu nofio, daeth Kailey
yn 4ydd yn y ras brogs dan 10 oed, 8
daeth Nan yn 3ydd yn y
gystadleuaeth siarad cyhoeddus dan
25 oed
Hoffa; Beryl ddiolch i bawb oedd yn
barod i letya rhai 0 blant yr Urdd, er
nad oedd angen lie yn y diwedd.
PEL-DROED
Deeth tlm pel-droed 5-bob-ochr yn 811
drwy Gymru ym Mheneampwrieeth
yr Urdd, yn Aberystwyth
MABOLGAMPAU CYLCH ARFON
Yn y mabolgampau a gynhaliwyd ar
gaeau Ysgol Syr Huw Owen, daeth
Diane Davies yn gyntaf ar y Naid
Uchel ac am redeg dan 12 oed, a
daeth Sam Pierce yn drydydd am
redeg dan 12 oed. Cafodd tim y
bechgyn dan 10 3ydd ar y RAs
Gyfnewid, a thim y genethod dan 12
drydydd hefyd.

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

wnleth y cefndlr Iddo, ac lelodau'r
pwyllgor wnleth y gWllth gwnlo I
oscdocd Llyn y Felln a Wit CWIC
CWIC ar y murlau.

Bu merched 0 bob cangen yn y
rhanbarth, yn eu tro, yn gyfrifol am y
tebot a'r bisgedi, a phawb yn
mwynhau cael gweinyddu eysur i'r
ymwelwyr.
Diolch yn neilltuol i Eluned

Bebb-Jones - y IIywydd, ac i Hafwen
Roberts, yr ysgrifennydd, a gadwodd
drefn ar y gweithgareddau i gyd.
Pwyllgor 1986-87
Mrs Glenys Williams (Llywydd)
Mrs Katie Wynn Jones
(Ysgrifennydd)
Mrs Gill Brown (Trysorydd)
Mrs Heulwen Huws
Mrs Iris Owen
Mrs Nan Huws Roberts
Mrs Eluned Roberts
Mrs Betty Hughes
Mrs Beryl Lloyd Jones
Mrs Jeanifred Jones
Mrs Mary Vaughan Jones
Mrs Alma Jones
CYNLLUN NEWYDD
Mae cynllun newydd sbon i adeiladu
estyniad I Ganolfan Waunfawr i
gynnwys storla, ystafelloedd newid i
grwpiau drama a thimau pel-droed,
ystafelloedd snwcer a chwrt sboncen
wedi derbyn cefnogaeth ariannol
cyngor cymuned yr ardal.

Yn eu cyfarfod diwethaf
penderlynodd y Cyngor Cymuned
gyfrannu £10,000 tuag at y cynllun.
8ydd yr arian yn cael ei gyflwyno
dros gyfnos 0 rai blynyddoedd.
Cafodd y cynnig ei basio'n unfrydol

a siaradodd nifer 0 gynghorwyr am
yr angen i ehangu darpariaeth
bresennol y Ganolfsn er mwyn
cynnwys gweithgareddau eraill yn
ogystal.

Mae Clwb Chwaraeon wedi ei
sefydlu i hyrwyddo'r fenter a gwnaed
cais am gymhorthdal oddi wrth
Cyngor Chwaraeon Cymru.

Eisoes trefnwyd nifer 0
ddigwyddiadau i godi arian.
DIOLCH
Dymuna Mrs Parry Williams, Gwynfa
ddiolch i bawb am bob caredigrwydd
a rhoddion a dderbyniodd ar 01
marwolaeth ei gwr, heb anghofio y
meddygon a staff yr ysbytai.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
tis Mai:-
laf - £40, Mrs Morgan Jones, Pant
Cae Haidd; 2il - £25, Mrs Ann Jones,
Heulfryn; 3ydd - £10, Mrs Ann Jones,
Heulfryn.
YR URDD
Y mis diwethaf bu 6 aelod o'r Urdd
am benwythnos yng Nglanllyn, a
ehawsant hwyl fawr yno yn 01 pob
son. Ym mis Gorffennaf, bydd 14
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Oohebydd: M.... O. Jon., Rhandtr
Mwyn (W.unf.wr 128)

MERCHED Y WAWR
Cyfarfu aelodau'r Gangen leol yn y
Ganolfan ar Fa! 22. Cydymdeimlwyd
A Mrs Eirlys Griffith, Llythyrdy; Mrs A
Griffith, Caeau Gwynion; a Mrs
Glenys W,IIiams, Tynyweirglodd, s
oedd wedi colli perthnasau agos.
Llongyfarchwyd Mrs Gill Brown ar

ei gwaith yn gwneud darlunlau 0 Lyfr
Mawr y Plant ar gyfer stondin
Merched y Wawr yn Eisteddfod yr
Urdd Dyffryn Ogwen.
Llongyfarchwyd Mrs Gweneirys

Jones. Dewiswyd tair telyneg 0eiddo
Mrs Jones ,'w cynnwys mewn IIyfryn
o new telyneg 0 waith aelodau
Merched y Wswr. Enillodd y
telynegion eu lie yn y lIyfryn ar 01i 'r
beirniaid dderbyn 27 0 delynegion 0
bob cwr 0 Gymru. Bydd y lIyfryn yn
cael ei gyhoeddi a'i werthu yn y
dyfodol agos.

Hysbyswyd fod y Llywydd
Cenedlaethol wedi cyflwyno siec am
£4,455 i Urdd Gobaith Cymru yn y
Cyngor Cenedlaethol ym mis Mai.

Pledleisiwyd ar aelodaeth Pwyllgor
1986-7 a hysbysir y canlyniad yn y
cyfarfod nesaf.

Bydd y Gangen yn mynd ar
wlbdalth INant Gwrtheyrn ar Fehefin
26 a bydd y bws yn cychwyn o'r
Llythyrdy am 6.30

Ar fyr rybudd cytunodd Mrs Mary
Vaughan Jones i roi sgwrs a danogs
sle.dlau ar ei thaith i Roeg Cafwyd
noson hynod 0 ddifyr a dlolchwyd I
Mrs Vaughan Jones gan Mrs
Heulwen Huws.
Enillwyd y raffl gan Mrs Olwen

Williams.
MERCHED y WAWR YN
EISTEDDFOD YR URDD
A fu enoed cweit gymaint 0 dreialon i
bobl bro Eisteddfod yr Urdd ag a
gafwyd ym Methesda eleni. "Gwynt
a glaw ar bob lIaw" chwedl Almanac
Caergybi, ac wedyn IIaid a mwy 0
laid. A chyn hynny problemau'r
athrawon yn broblemau i'r Urdd.
Ond goresgyn y ewbl wnaeth yr How
Gets a chael Eisteddfod ardderchog.
Dlolch yn fawr iddynt - fe gododd y
Phoenix o'r mwd a'r baw.
Yn stryd fawr y pebyll yr oedd gan

Ferched y Wawr Ie clyd am baned a
sgwrs, ac yno y bu Mererid James, y
Trefnydd Cenedlaethol. drwy gydol
yr wythnos efo nwyddau lliwgar a
deniadol ar werth. Fe fu'r Llywydd
Cenedlaethol Erilys Peris Davies yno
hefyd, acamryw 0 bob rhan 0 Gymru.
Yr oedd trefniant y babell yn

dden,adol dros ben, pwyllgor Celf a
Chrefft Rhanbarth Arlon fu'n gyfrifol.
Gill Brown, dysgwraig 0 Waunfawr a
gynlluniodd y collage a Gwen
Pritchard Jones 0 Ben-y-Groes
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CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Yn eisiau
BABY BELLING

Chwiliwch yn y garej a
ffonio

CAERNARFON 5605

l)ic)lch i'r canlvnol am eu rhoddi()n
~

hael tuag at gos13u'r 'Eco'.
£ 1 C). Er cof annwyl anl Lal Jones,
Cvncoed, Llanberis oddi wrlh•
Heulwen, Gwenda, Aled a'r teulu.
£ 1(). 1\1rsK. Roberts a Mr a Mrs F
Griffith, Erw GaIn, Llanrug.
£10. Mr a Mrs Myrddin Pritchard, I
Ffordd Padarn, Llanberis.
£5. Mrs Eluned Jones, Cae Corniog
Mawr, Penisarwaun.
£5. W.A. a G.M. Jones, Dalar Deg,
Llanrug.
£5. Ifor a Dilys Evans, 48 Maes
Padam, Llanberis
£2. Tony a Carol Sage, Llanbens;
Arwel Hughes, 2 Rhes Victoria,
Dciniolen; Mrs Nesta Jones, 2 Llys
y Gwynt, Penisarwaun; Mr a Mrs R.
Griffith ac Elizabeth Ann Jones,
Groeslon Isaf, Penlsarwaun; Eleri
ac Eilir, Peris View, Llanberis;
Osian Gwynedd. Waunfawr~ Mrs
Ellen Williams, Moelwyn, Hafan
Elan, Llanrug.
£1. Ian ac Eira Wyn Jones, 40 Stryd
Newydd. Deiniolen .

RHODDION

A YW CURIAD CALON
CYMRU YN CURO YN ARDAL

ECO'R WYDDFA?
Yn 1985 lansiwyd Curiad Calon
Cyrnru, rhaglen i geisio lleihau mfer
o farwolaethau 0 achos afiechydon
y galon yma yng Nghymru. Bwriad y
rhaglcn yw i ledaenu gwybodaeth
ynglyn a 'ch diet a 'ch iechyd. Ond a
yw'r curiad wedi dechrau curt) yn
ardal Eco'r Wyddfa?
Fel rhan 0 fy ymchwiliadau i fy
nghwrs gradd Gwyddor 1y ym
Mhrifysgol Cyrnru, Caerdydd, rwyf
am geisio darganfod os yw'r ncgcs
yn cael ei throsglwyddo a'i derbyn,
yn enwedig felly yn ardal l~co'r
Wvddfa,•
Yn y rhifyn hwn bydd tua 2()()
ohonoch yn derbyn holiadur yn ci
COplO Eco'r Wyddfa. Holiadur syrnl
yn holi am eich diet a'ch icchyd. ac
yn ami yn gofyn am air neu groes yn
ateb.
Yr wyf yn erfyn ar bawb sy'n dcrbyn
yr boliadur i'w lenwi yn ofalus a'i
ddychwelyd ymhen pythefnos o'i
ddcrbyn Y bwriad yv.: i gyhocddi'r
canlyniadau yn Eco'r Wyddfa rnor
fuan a phosibl, ac i ddarganfod os
yw Curiad Calon Cymru wedi codi
calon darllenwyd Eco'r Wyddta.

Gvda diolch•
Marl Mererid Willianls

DURDV D LVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

Perchennog: E.P. Hughes

Tal-y-bont.
SEFYDLIAD Y MERCHED. Nos Lun,
Mehefin 11 croesawyd yr aelodau i
aelwyd Mrs Jennie Hughes ym Mryn
Parc. Treuliwyd noson arbennig 0
ddlddorol yng nghwmni Mrs Jean
Davies. un o'r aelodau yn adrodd
hanes ei hymweliad A'j merch yn
Awstraha yn ystod y gaeaf dlwethaf.
Mrs DaVIes hefyd oedd
cynrychlolydd y gangen yng
Nghyfarfod Blynyddol Sefydliad y
Merched yn Llundain a chafwyd
adroddlad cynhwysfawr ganddi o'r
gwetthgareddau yno. Rhoddwyd y te
gan Mrs M. Jones a Mrs J. Davies a
Mrs J.Maxwell oedd enillydd y raftl a
gyflwynwyd gan Mrs Helen Jones.
Trefnir gwibdaith y gang en elkeni ar
Fedi 6 a chyhoeddir y manyhon yn
nes ymlaen
DYCHWELYO I'R ARDAL: Da deall
fod Mr Meredydd Foulkes, Brynderw
sydd wedi bod yn cartrefu ers rhai
misoedd yn Nwyran, Ynys MOn
erbyn hyn wedi dychwelyd i'w henfro
I Gartref Bron Eryri, Llanberis.
Dymunwn yn dda iddo fel
pentrefwyr

cyfartod olaf y tymor presennol.
O'R YSBYTY: Llawenydd yw deall
fod Janet Jones, 5 Trem Eilian wedi
dychwelyd adref 0 Ysbyty Gwynedd
ac yn gwella'n foddhaol wedi
damwain arw pan gafodd el thrawo
gan gerbyd wnh groesl'rffordd osgoi
nld nepell o'j chart ref Dymuna Janet
ddiolch j bawb am bob caredlgrwydd
ac am yr anrhegion a'r cardlau a
dderbyniodd yn ystod el harhoslad
yn yr ysbyty
TRIP: Bydd trip yr Ysgol Sui etenl yn
mynd iu Lerpwl ddydd Sadwrn,
Gorffennaf 5 a threfnir i ymweld a'r
arddangosfeydd yn 'Albert Dock' ar
Ian Afon MerSI fel rhan o'r wibdaith.
HELFA DRYSOR: Cafwyd noson
Iwyddiannus eleni eto dan nawdd
Clwb Gweithgareddau'r Pentref nos
Sadwrn, Mehefin 14 yn yr Helfa
Drysor a drefnwyd gan Mr a Mrs K.
Jones a Mrs Carol Houston Entllwyd
yr Helfa gan deithwyr modur Mr
Deinlol Evans a chysurwyd y rhai
oedd ym modur Miss L.P. Roberts i
'gymryd y droed y tro nesaf'!
Mwynhawyd lIuniaeth rhagorol ar
derfyn y daith yng Ngwesty Ty Uchaf,

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

• Partiau Renault
• Petrol ESS0 a DERV
• Sigarennau a Melysion
.Calor Gas

AR Y CREIGIAU: Cawsom gyfle i
synnu a rhyfeddu at gamp un 0
ferched ieuanc y pentref yn y rhaglen
deledu 'Ar y Creigiau' nos Lun, Mai
26. Dangosodd Anita Jones, Cae
Coch ddewrder eithriadol wrth
ymarfer ei dawn arbennig i ddringo, a
thrwy hynny goncro craig serth yn
chwarel Vivian, Llanberis. Bu Anita
yn ymddlddori mewn dringo ers ei
dyddiau coleg yng Nghaerdydd ac
wedi hynny 'rol ymarfer ar greigiau
yn Sir Benfro dyma fentro i'r Alpau ae
un o'i gorchestlon yno oedd dringo'r
Matterhorn. Erbyn hyn, bu Anita yn
arwain mewn amryw ddringfeydd.
Ers gadael coleg, bu'n athrawes
gwyddor cartref yn Ysgol Tryfan,
Bangor ond tis Medi nesaf bydd yn
dilyn swydd gyffelyb yn Ysgol
Uwchradd Bodedern, Ynys MOn.
CLWB Y MAMAU: Tro i'r awyr
agored oedd hanes aelodau'r Clwb
nos Lun, Mehefin 9. Mwynhawyd
taith ar droed o'r pentref dros hen
bont Penllyn, cyrchu tua
Chwm-y-glo, dringo'r lIethrau i
ffordd Bryn Bras a dychwelyd ar hyd
y briffordd 0 Lanrug. Hwn oedd

Gohebydd: Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

YN EISIAU
ATHRAWES

(trwyddedig os yn bosibl)
i Ysgol Feithrin

Waunfawr
o fis Medi, 1986
Am fanylion pellach

cysylltwch a Mrs Llinos
Cadwaladr

ffon: Waunfawr 591

PLAID CYMRU
Cynhaliwyd Noson Caws 8 Gwin yn
Llwyn Onn, nos Wener, 20fed
Mehefin. Mawr ddiolch i Drc a Jean
Jones am yr holl baratoi ae i bawb a
gefnogodd noson mor fendigedig.
RALI 'COFIO PENYBERTH'
Gorffennaf 5ed. Gwnewch ymdrech
arbennig, os gwelwch yn dda, i fod yn
bresennol.
DYDDIADAU I'W COFIO
Gorffennaf 19 - Barbaciw a thaith
ddirgel
Gorffennaf 29 - Diwrnod ar Ynys Enlll
Manylion pellach am y ddau achlysur
yn y man.

FFAIR BACH MIHANGEL
Cynhelir ffair er budd yr Ysgol
Feithnn, ddydd Sadwrn. Medi 13 yn y
Ganolfan. Stondinau, c af fr ,
cystadleuthau. gwisg ffansi ac yn y
blaen. Ewch ati ar unwaith I barato:
Jam, nwyddau a chynnyrch cartref!

Dymuna'r pwyllgor ddiolch I Mrs
Eluned Davies, Bethel, am ei gwaith
yn yr Ysgol Feithrin ers mis Medi
dtwethat: pob IIwyddiant iddi yn ei
swydd newydd yn Bethel.

TRIP
Dydd lau, Gorffennaf 10 bydd trip
blynyddol y plant yn ymweld a Sw
BaeColwyn. Fer arler, mae Mr. Jones
y prifathro wedi cytuno i'r brodyr a'r
chwiorydd hyn sy'n mynychu'r Ysgol
Gynradd gael ymuno yn yr hwyl.
Bydd y bws yn cychwyn o'r post am
10 o'r gloch Enwau i Llinos
Cadwaladr, 3 Glyn Afon.

CYDYMDEIMLO
Cydymdeimlwn A Mrs L. Pierce a
Gareth, Ty'n Twll Mawr, yn eu
profedigaeth 0 golli priod 8 thad, sef
Mr Clifford Pierce.
A Mr Arthur Pierce, 1 Bro Waun, ar
golli brawd.
A Mr Eric Jones, 22Tref Eilian, ar gol"
mam yn 1rawychus 0 sydyn.
A Mrs G. Roberts, 14 Bryn Golau, ar
golli chwaer.
ac a Miss Kate Humphreys, Bro
Waun, ar golli chwaer.
ADREF O'R YSBYTY
Bu Mr Peter Evans, Preswylfa, a Mr
George Tavlor, Baladeulyn, Dol Erddl
yn derbyn triniaeth lIaw feddygol yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar. Da
yw cael eu eroesawu g8rtref a mawr
hyderwn eu bont yn gwella.
YR YSGOL FEITHRIN
Nos lau, Mai 8fed, ar waetha'r
tywydd ansicir, aeth eriw 0 famau ae
aelodau pwyllgor yr Ysgol Feithrln ar
daith gerdded 0 amgylch y pentref.
Cyfranwyd rhan o'r arian a gasglwyd
i gronfa genedlaethol y Mudiad.
Diolch I John Huws am drefnu'r
daith, ac I bawb am eu eefnogaeth.
Bu'r plant bach yn Ysgol
Bontnewydd ar Fai 16 yn gweld
perfformiad gan Theatr Crwban.
Roedd yr ymweliad yn Ilwyddiant
mawr.

AP~L SCANYDD CORFF
Sefydlwyd Pwyllgor Aptl Waunfawr
tuag at Sganydd Ysbyty Gwynedd,
Bangor gan y Cyngor Cymuned IIeol.
Rhoddwyd cychwyn da i'r fenter trwy
i'r Clwb leuenctld wthlo gwely o'r
pentref i Fangor ddydd Sadwrn,
28ain Mehefin, a chasglu £300 at yr
achos. Yn ychwanegol at hyn cafwyd
ymateb rhagorol I Iythyr anfonwyd
allan j'r pentrefwyr yn gofyn am
roddion ac erbyn hyn daeth dros
(600 I LAW.
Cynhelir Ffair Haf yn y Ganolfan

nos Wener, 4yff Gorffennaf i hybu'r
achos ac mae amryw 0
welthgareddau eraltl ar y gwel" i godi
arian tuag at yr ApAI.

Hoffal'r Pwyllgor ddiolch yn fawr
iawn i'r pentrefwyr a phawb sydd
wedi eyfrannu a rhoi o'u hamser i
wneud y fenter hon yn IIwyddiant.
Daliweh an.
Cynhelir Ffair Haf er budd Ap~1
Sganydd Ysbyty Gwynedd, yn y
Ganolfan. Waunfawr, nos Wener.
Gorffennaf 4ydd, am 6.30 o'r gloeh.
Amrywiol stondinau TAl mynediad.
20c i oedolion alOe i blant a
phensiynwyr, yn eynnwys paned
EISTEDDFODYR ARDAL
I'r rhai ohonoeh sy'n hoffi gwau,
dyma ddwy gystadleuaeth i chI fwrw
ati yn ystod y gwyliau:-
Siaced Aran i blentyn
Top di-Iewys
Mae'r cystadleuthau yn agored i bob
oed.
LLONGYFARCHIADAU
I Joy ac Eifion Glyn. Plas Bodhyfryd,
ar enedigaeth merch 1ach, Anna.
chwaer i Lowri ac Ifan.
I Anthony Marston. Blaen y Nant, ar
gyrraedd ei benblwydd yn 18 oed.



CYFARFOD ATHlETAU YSGOllON
GWYNEDD Oewiswvd y canlynol j
gystadlu yn y eyfarfod: Christopher
Jones (Disgen), Paul Grant (BOOm),
Patric Mc Guinness (Disgen a
Phicell), Paul Prydderch (1500m),
Mar k Port e r (Pic e" )• M iche" e
Thornton (Dlsgen), Nia Owen (Picell),
lynne Jones (Picell).

Enillodd Paul Grant y ras 800m ac
fe fydd yn mynd ymlaen i gynrychioli
Ysgolion Gwynedd yn y Cyfarlod
Cenedlaethol ym Mae Colwyn ar y
5ed 0 Orffennaf
CRICED TIm dan 14 oed yn erbyn
Ysgol Syr Hugh Owen. Brynrefall: 62
am 6 mewn 20 pelawd. Syr Hugh
Owen: 66 am 8 mewn 15 pelawd.
TIm dan 13 oed yn erbyn Ysgol Syr
Hugh Owen
Syr Hugh Owen: 53 i gyd allan
Brynrefail 57 am 3 wiced (Iestyn
Roberts 23 h.f.a.)
TIm dan 14 oed yn erbyn Ysgol
Tryfan (Tlws Ysgol1on Gwynedd),
Tryfan: 46 i gyd allan.
Brynrefail: 48 am 6 wiced.
Bydd yr ysgol yn chwarae Ysgol
Dyffryn Ogwen, Bethesda yn y rownd
nesaf ar y 4ydd 0 Orffennaf.

CHWARAEON

SPORTS AID
Mae cyfanswm yr anan a gasglwyd
gan ddisgybllon bron iawn yn £800
erbyn hyn. Diolch i bawb a gymerodd
ran yn yr ymgyreh ac i'r noddwyr am
eu cefnogi.
CYSTAOlEUAETH BARDDONIAETH
GWYNEDD
Enillwyd y wobr gyntaf (Saesneg)
gan Amanda li ngard, 14 oed, a'r ail
wobr gan Eurgain Haf Evans, 14oed.
Ysgrifennodd Amanda faled gyfoes
am broblemau pobl ifane ae
ysgrifennodd Eurgsin gerdd sydd yn
disgrifio'r awyrgylch sirustr mewn
hen dy. Oywedodd y beirniad, Menna
Elfyn, bod safon y gwaith yn
arbennig 0 uchel.
CYHOEDD I EISTE'ODF 00 BRO
MADOG
Cynrychiolwyd yr ysgol gan ddwy 0
enethod y drydedd f1wyddyn, sef
Angharad Price 0 Fethel ac Eurgain
Haf 0 Benisarwaun ynghyd a Mrs
Esyllt Jones, Bu gorymdaith drwy
dret Porthmadog a chyfarfod y
cyhoeddi ger meini'r Orsedd.

VSGOL
BRVNREFAIL

TLWS ECO'R WYDDFA
P~L·DROED 7 BOB OCHR

NOS FERCHER,GORFFENNAF 9
CAE CHWARAE YSGOL LLANRUG

6.00 o'r gloch
Cysylltwch ag Edward Elias (Ffon 3719)

Graham WIlliams - cyntaf unwaith
eto yn yr unawd pres 15-19 oed.

Ffion John - cyntaf yn yr unawd
merched 12-15 oed.

Genetbod Ysgol Gwaun Gynfi a lu'n Ilwyddiannus iawn drwy ennill dwywobr
gyntaf - Part' Cerdd Dant a Pberti Unssin.

LLWYDDIANT PLANT A PHOBL IFANC Y
FRO YN EISTEDDFOD DYFFRYN OGWEN

12

CYFFURIAU A THODDYDDION
Ydych chi wedi gweld pethau a allasai arwain i sefyllfa waeth? Ydych chi wedi
clywed, neu efallai'n amheus? Ydyeh chi angen gwybodaeth? Peidiwch ag
oedi, da chwi. Dowch i gysylltiad ag unrhyw un o'r eanlynol: PCOscar Evans
(Swyddog Cyswltt Heddlu) Caernarfon 3333; Gwyndaf Jones (Uwch
Swyddog lIes) Caernarfon 4121 est 2215; W.E. Thomas (Pritathro Ysgol
Brynrefail) Caernarfon 2381.

MABOLGAMPAU'R URDD CYLCH ARFON
ENILLWYR - YSGOL GWAUN GYNFI

LLONGYf'ARCH1AI)AU 1BOB
lJ ()H()jV()CH A ·...1 DDWYIv

Cl...OD /' R ARDAl ....

ned.
All
Dylan Sir)n lGwaun Gynfi) -
barddoniaeth I()-12 oed,
~1a 11o n L 1. Eva n s (Y s g 0 I
BrynrefaiJ) - unawd piano 15-19
ocd.
Sian Bowen (Aelwyd Deiniolen) -

TR'rDYDD
Alun Griffiths (Gwaun Gynfi) -
collage 10-12 oed.
Elin Gwilyrn (Waunfawr) - adrodd
10-' 2 oed.
NOll Wyn Jones (Waunfawr) -
siarad cyhoeddus 14·? 5 oed.

Gwenan Mair Roberts (Llanrug) -
unaw d offerynnol dan 12 ocd.
Parti Tclyn Ysgol Llanrug.
Manon Llwv d Evans a Sharon•
Williams - dcuawd piano 15·19

Deiniolen

[Ymddiheurwn am na ellid C>''''l~I.VSllun pawb)
alaw werin 1<)-25 oed.
Pedwarawd Aelwvd•
(14·25 oed).

YNIAF

MWY 0 WOBRAU I BLANT Y FRO

Gwobr gyntaf , Ffion Orwig Thomas
ar yr unawd alaw wertn.

1010 Roberts, Ceeethro, a fu'n
Ilwyddiannus yn y gysladleuaeth
farddoniaeth dosbarth 4-5-6.

PIa/If Ysgol Pendeter a lu'n fuddugol yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth
Gresdiqol ym Methesda,

,



( ) Hoffwn gymryd rhan yn Sian a Sian
( ) Hoffwn ddod a chynulleidfa i weld y rhaglen yn cael
ei recordio.
Rhowch " yn y blwch priodol.

Rhif ffon .
.......................................................................................................... 4 4 .

Cyfeiriad .
Enw .

8ydd Y gyfres boblogaidd SI(JN A SIAN yn 01 ar S4C cyn
hi r,
Yn stiwdio HTV yn Yr Wyddgrug y bydd y rhaglenni yn
cael eu recordio, a hynny ddiwedd mis Gorffennaf. Ar
gyfer y gyfres bydd angen cystadleuwyr a
chynulleidfaoedd. Os oe§ gennych ddiddordeb,
danfonwch yr isod ar unwaith at Sion a Sian, HTV, Y
Ganolfan Deledu, Croes Cwrlwys, Caerdydd CF5 6XJ.

•SiaN A SIAN

oesoedd fod) gW)'IZ)'n K'ellllo'r dLl.
lae hi \" h~narnser "~K·;d Il~'/r DC~ .

nlae 0 )n ein gallu i neK'id petl,au.
Yn gVhlr.

Gethlll Grtffith.

YN EISIAU
ERBVN MIS MEDI

Gohebydd i fod yn gyfrifol am
dudalen 'Eco'r Ifane'

Os oes diddordeb eysylltweh
ag Edward Elias, Gwen y

Wawr, Llanrug
Ff6n: 3719

Codi'n fore. t'r.nu an.n.
Blodau marw oedd ym mhobman.
0.11 .r y IIwybr, rhal coch I mal melyn
Ac nid oedd eto diwn y dalyn.

Andrea Paterson (10 oed)

Gwynt yn codi, yr Iwyr yn duo,
Anifellilid oedd yn cuddio,
MeUten yn fflachio yn Iichri.
Rhwygwyd • mllwyd tv mreuddwyd I.

Cwningen fach • draenog y m•••.
Ceffyl gwyn I mwng mawr Illes.
Awyr la. hlb gwmwl duo
Dyna oldd yn tv m,euddwyd i.

BREUODWYO
Blod.u coch I rh.i yn gelyn.
Coedydd lIiwgar. swn y delyn.
Afon bur a physgod g.rdd,
Oynl oedd yn fy mreuddwyd h.rdd.

Byd 0 ddialedd,
annhegweh • phoen.

aalwn 0 fog.il
y b.chgen b.eh du,
lIygaid f.l dwy soser

ymbilgar
ynghanol >Ny 0 ben.
A dd.w yfory a grawn
i lenwi ei blAt gw.g?
A fydd cyfiawnder j'r Du
yng ngwr .. c,eulon De', Affrig?
A g.lff 0 walth 'Ifonol

I phareh
Gan m.1 each hefyd yw IIlw 411 waed?
Hen iaith tv nghyn-d.d.u.
Ilith y Beibl,
Ilith a fagodd feirdd

• ch.ntorion
A fyddi di ym. 0 hyd7
Cv-god du
Y Fom Niwelearl
Her i ddynoli.eth
Madarch hud yn esgyn

yn c:hwyddo'n
uch.1 uwch Chernobyl

gin fwrw 411 .fflith
i'r dda•• r it.
TrawI'ynydd a'r Wytfa
TanegrlW ca,

Rhyf.1 y S6r.
Bomilu dini.triol .

YFORY

Osian Oafydd (9 oed)
Penisarwaun

A dym. fo
y ~wa lIyff.nt

.'j fon yn un Vagelerder enferth.
Fel ywen ddyehrynllyd

mewn mynwent ymbelydrol, di-fedd.
Ei eh.nghenn.u'n ymbarel d,.h.uI
yn cynnig noddf. j', gweddllllon

rh.g y corwynt ~m.
A', tAn Iy'n glodd_t •• r wenwyn

y eyrff oerion.
Yn tu.n,

d.w·, m.lurion o'r ffug·goeden
i I.wr

t.lk d.il yr Hydref
gen ffurfio gorchudd moethul

i guddio
sg.rbydau hyll
y, .nf.dw.tth

a tu.
Fel cllt 0 b.ent ffr..

droa hen wal.
A', caws lIyffant

0" golwg
dros dro.

Angh.r.d Preil
(Bethel)

YBOM

Eurgain Haf (13 oed)
Penisarwaun

PI.need ddu
yn cuddio'r
wl.d.
Pobl y pent,ef
yn eysgu
yn br.t.
Hwti.n yn wir
wn.', dyllu.n
tawr wen.
Lleu.d Fedi
'ell.mp
yn y nen.
Sir b.ch .ur
yn wlnei.n
mewn hedd
Ysbrydion No,
yn d.wn,io
o'r bedd.
PI.need wen
yn dod
o'r diwedd.
Dweud ff.rwel
i'r nos
ddu d.wel.
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Anl.lwch ymbelydroll
A fydd yfory1

NOS

CORNEL FARDDONIAETH

DE AFFRIG

Mhrydain. Beth am roi'r arian sy'n
cael ei wario ar amddiffyn i fyd
addysg (gwella cyflwr yr ysgolion a
phrynu llyfrau etsc), techyd (ni
fyddai raid i ni wedyn gasglu arian i
gael Sganydd i Ysbyty Gwynedd) ac
i adeiladu ffyrdd a thai gwerth
chweil.

Gobeithiaf yn arh' Mr Wigley)'
byddwch chi )'11cyflwyno' r llythvr
hwn i'r gweinidog priodol .VII J'
Llywodraeth .vn San Steffan.

Yn g)'hir ia ...-n

DAU LYTHYR

Buom yn trafod y broblem lliw gyda
Mrs Jones yn y wers Gyrnraeg yn
ystod yr wythnosau diwethaf.
Anfonwyd nifer 0 lythyrau oddi
wrth aelodau'r dosbarth at yr Esgob
Tutu yn can mol ei waith dros y dyn
du yn Ne Affrig. Dyma gopi 0 lythyr
Getbin Llywelyn Griffith. Yr ydym
yn awyddus i ddarllenwyr yr Eco
ddarllen y llythyr. Beth yw eich barn
chi tybed? A ydych yn cytuno gyda
Gethin? Anfonwch air atom.

Dosbarth A (TAU)
Ffarm Llys

Penisarwaun
Caernarfon.

Mehefin J6, J 986
Yr £sgob Desmond Tutu
Y Gadeirlall,
Johannesburg
De Affrig
Annwyl Syr,

'Rwyf yll ysgrifennu'r 11>·thyr
hwn i ddiolch i chi am )' ffordd yr
ydych yn sefyll dros ha~vllau'r dyn
duo Does dim gH.·ahaniaeth rhwllg y
du a'r gwyn ond pam y ,nae'r gWyll
yn rheoll gwlad y du? "-fae gwaed
pawb )'r un fatl}. De Affrig} M'gwlad
.\'du Ilid Y gW)'I' ac J' !nae'r lJU yll cael
eli Iterlid '>'110.~

1\.lae IIi )cll)'clig )'11 Kell Jln
~/hr.\·daill (")ntl)',na hej)'d )' ",ae'r
bobl g.\ da ,hagfarn. fat,,'r \atlollal
Front' a phaK'b K ~n n ,redu eu
bod ~'n well na neb arall "'d .....'T-duon )'n cael eu Iladd ~"Wf~1 ~1' e
Affrig olld Illae llah er 0 b ....'}Ilgorau
achyfarfod)'ddrlll\ng) dua'rg ...)n ..__------------~

RW)'I .....Tlcredll el bod hi fel ) rail
r}'fel b)'d )'/' .\'e A/frig lac', duon
yn cael eu I"n fel )'r oedd) r Iddeh on
gynt. Dylai'r duon gael m\nd ,', un
clybtau a'r )S~Ollon a
chymdeitllaSati ii'r gK)1I }'n
bendifaddau, mae', drlnlaelh 0"
duon yn wanhus.

Mae'r bobl w>'n 5,',0"1 rheoll De
Affrig gyda rhagfarlz )'/1 erb)n ."
duon ac maent yn eu di"rz)gu hh')'.
Dylid g.vneud y" ber/faith siK'rfod)'
driniaeth 0' r duon yll gM-'ella.Gall~n
wneud hYfl d,~vy uno pob gM-Iad a
gwahardd delio b De Affrig. \fal'
Llywodraeth Prydain >'n rlt...· IM-'.Jri
wneud hyn ac mae hY11>'11 g·v.il.vdd.
Pan mae hi yn faler 0 beidio a n1)'nd
itr Gemau Olympaidd J'11 Rh'sia gall
}'llywodraeth sefyll i fi'nJ' dros Unol
DaLeithiau A,nenca ond pan mae
bywydau pobl a'r ffordd)' maent )'n
cael eu trill yn y cwestiwn ,naent yn
ofnus. A g)'da'r estampl yma rydy,n
ni yn mYTld yno i ganu a chystadlu
gyda phobl w>'n De Affrig a dweud
mal maIer politicaidd yw a dim i
wneud d hwy.

Os bydd y gwledydd yn uno gyda';
gilydd fe allwn orffen y Iladd a'r trais
a gwneud gwell lie i'r duo" yn eu
gwlad eu hunain. Ond ",ae pawb yn
troi eu cefnau. Nid Inater politicaidd
yw 0 yn y bon ond rhagfarn y,

Ysgol Brynrefall,
Llalzrug,

Caernarfon.
Mai 15. 1986

Daf>'dd Wigle.Y, A.S.
Yr Hen £/0;/.
Y Bontnew>'dd,
CaernarfOtl
AnnH-'yl S)'r,

B>ddwn yn hynod
ddio[chgar pe baech chi )'/1 rl'inwedd
eich swydd fel Aelod Seneddol yn
anfon y Ilyth)'r hwn i'r dwylo
priodol.

Yn dilyfl trychineb Cher'lobyl yn
R.vsia 'rwyf wedi sylweddoli nad
yw'r atomfeycLd yn ddiogel. Ni
chredaf fod unrhyw atomfa yn ein
gwlad ni yn gwbl ddiogel. Mae hyn
yn fy mhoeni'n arw gan fy Inod yfl
byw fwy neu Lai yn y canol rhwng
dw) atomfa, sef Trawsfynydd a'r
Wylfa ar Ynys Mon. Felly hoffwn
ddatgan fy Iliffyg ffydd >'nniogelwch
atolnfeydd. Gofyl111af i Ch""l wneud
)'/1 siwr nad adeiledir unrhyw
Atomfa lViwclear arall >',n
.'~hrydaill.

DSmLJnaf i clzwi ddatgan wrth y
Prif Weinldog fy mod yn
anghymeradwyo'r ymosodiad
diweddar a fu ar Libya. Roedd
ge"nyf gywilydd meddwl fod ein
gwLad ni b'i bys ym mrywes y 'nater
hWI1. Pwy ar y ddaear a all
gymeradwyo lladd plant dieuog?

Yn olaf, credaf fod gormod 0
wario ar arfau niwclear ym

-DAU BWNC
RHYFELA

Yn ystod y misoedd diwethaf yr
ydym ym mlwyddyn tri wedi bod yn
dilyn y thema Rhyfel, drwy gyfrwng
barddoniaeth, storiau, erthyglau a
d r a m a u. Buom yn astudio
canlyniadau difrifol arfau niwclear
a'r effaith a gai ar fywydau
cenedlaethau diniwed y dyfodol.

Pan ddechreuom ar y fentr hon
ychydig y meddyliom y byddai
dam wain ddifrifol yn digwydd oddi
mewn j orsaf Bwer Niwelear yn
Rwsia. Cafodd nifer eu Uadd ac
amryw eu hanafu gyda'r nwy
ymbelydrol a ddihangodd, ac wrth
gwrs. y mae wedi effeithio'n
ddifrifol ar yr ardal 0 amgylcb
Chemobyl.

Ond nid yno yn umg yr arhosodd
y nwyon ymbelydrol 1 gyd. Yr
oeddynt wedi trafaelio i'r wlad hon
a niter 0 wledydd eraill yn Ewrop,
gan achosi pryder j lawer. Roedd
ein Ilefrith a'n lIysiau, er enghraifft,
yn wenwynig am rai wythnosau.
Ysbrydolodd hyn aelodau o'n
dosbarth i ysgrifennu at yr A.S.
Dafydd Wigley gan mor bryderus
oedd eu teimladau.

Yr ydym wedi blasu difrifwch y
nwyon angheuol yma. Felly beth am
i ni uno i ddinistrio'r arfau angheuol
sydd mewn bod? Rydym yn cael ein
defnyddio fel gwystloD mewn gem
rhwng awdurdodau nerthol
America a Rwsia.

Mae pawb ond un yn ein dosbartb
yn argyhoeddedig fod arfau
niweJear yn fygythiad difrifol i'r holl
fyd a dynolryw.

Yn dilyn y trafodaethau yn y
dosbarth wrth j nl geisio cbwilio am
ddadleuon 0 blaid ac >n erbyn arfau
niwclear penderfYDodd rhai
ohonom yn ogysta) a Mrs Jones
ymuno ag C.N.D. Dyma gopi o'r
llythyr a anfonwyd gan rai aelodau
o'r dosbarth at Mr Dafydd Wigley

A.S.Gwyn Griffith (3A)
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PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

A SWYDDFA'R POST

PENISARWAUN
Ffon:

Llanberis 871272
4

CANOLOG I/R FRO

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR

DEWCH I

CAPEL BOSRA
Bydd trip yr Ysgol Sui, Sadwrn Sed.
PrlS £2 i oedolion a £1 I blant, nad
ydynt yn aelod o'r Ysgol SuI. Arian i
Elisabeth Jones cyn gynted a phosibl
os gwelwch yn dda. Bydd y bws yn
cychwyn 0 King am 9.30 o'r gloch.
EGLWYS SANTES HELEN
Mae'n bleser gweld y fynwent yn
edrych yn daclus a diolchwn I Mr. 0
Webb am ei waith. Mae'r
swyddogion yn barod I dderbyn
rhoddion tuag at y gOst 0 gynnal a
chadw'r fynwent Y mis hwn rydym
yn cydnabod y rhoddion canlynol
Cronf.', Fynwent £2 Mrs E M
Pritchard (gynt 0 4 Brynhyfryd) £S -
teulu 3 Bryn Tirion.
Cronf.', Atgyweirio £2 Mrs E M
Pritchard. Diolch yn fawr.
GYRFAOEDD CHWIST - MIS
Gorffennaf 4ydd a'r 18fed yn Neuadd
yr Eglwys am 7.30 p.m.

o'r ddau gyngor. Hefyd yn bresennol
oedd y Canon Robert Williams,
Cadeirydd Cyngor Sir Gwynedd gyda
Mrs Williams, Cadelrydd Cyngor
Dosbarth Dwyfor, Maer a Maeres
Dines Bangor a Maer a Maeres
Cyngor Tref Caernarlon.
Yn dilyn y gwasanaeth cafwyd
IIuniaeth ysgafn yn Ysgol Gynradd
Llanrug. Dymuna Mrs Pat Larsen
ddiolch 0 galon i bawb a anfonodd eu
dymuniadau da lddi, i'r rhai 011a
ddaeth i'r gwasanaeth, j Mrs Horman
a merched y gegin, ac i'r gofalwr yn
ysgol Llanrug, hefyd i rai o'r merched
ym Mherusarwaun am eu cymorth
parod yn paratoi'r lIuniaeth ac i Mr
Derlel Gruffydd am ei ganiatAd j
ddefnyddio'r ysgol. Diolch i chwi 011.
SGANIWR I YSBYTY GWYNEDD
Y mae nlfer 0 bentrefi yn yr ardal
wedi dechrau casglu arlan at y
Sganiwr, ac i rOl'r gwalth ar y gwe II
ym Mhenisarwaun, fe gynhelir
Cyfarlod Cyhoeddus yn Neuadd yr
Eglwys ddydd Llun, Gorffennaf 14eg
am 700 o'r gloch.
MRS JENNIE PRICE JONES, 13
BRYNTIRION
Duw blau gadw bywyd - eu anadl
Ae einloes ae iechyd

Hawl a fadd I alw 0 fyd
Man y mynno mewn munud.

Dyna'n union a ddigwyddodd i Mrs
Jennie Price Jones, a fu farw'n
frawychus 0 sydyn ddydd Mercher,
Mehefin 11 yn 77 mlwydd oed Priod
hoff William John Jones, a mam
dyner Hughie, Bobbie, Eric, Betty ae
Olwen, a mam yng nghyfraith
annwyl y melblon a'r merched yng
nghyfraith, a nain ofalus lona, Sian,
Bethan, Gwenan, Fflur ac Osian
Bu'r angladd bnawn Sadwrn,
Mehefin 14 yng Nghapel Undebol
Bosra lie roedd yn aelod ffyddlon, a
gweinyddwyd gan y Parch Erlyl
Blainey, Canon MacNamara.
Caernarlon, y Parch Trefor Lewis,
Deiniolen a'r Parch W 0 Roberts,
Llanrug.Mrs. Nansi Jones oedd wrth
yr organ Roedd y capel dan el sang, a

GWASANAETHAU GOSBER
Yn Eglwys St. Helen, Gorffennaf
27ain, Awst 24ain, Medi 28ain am
4.30 p.m.
Gobeithio fod troed Mr. Tegid
Roberts, Arwel, yn gwella erbyn hvn.
Bydd y trip i Rhyl, Sadwrn Sed yn
cychwyn am 9.30 0 King.
GWELLHAD
O'r diwedd fe ddaeth y tywydd braf i
god;'r galon. Dymunwn well had
buan i bawb sy'n sAl yn y pentref. Ein
dymuniadau da am wellhad sydyn i
Wil Jones, 24 Bryn Tirion, i Carol
Jones, Mrs Hoskinson, Pant Afon a
Mrs Roberts, Pengaer wedi triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd. Ein cofion at
Ann Jones, Ty'n Gerddi. gan obeithio
ei bod yn dal i wella.
Mae Mrs Eleanor Jones, Racca
Cottage wedi dychwelyd i'r ysbyty ar
01trl niwrnod gartref, mae yn Ysbyty
Eryri, Caernarlon nawr a dymunwn
adferlad buan iddi hithau.
LLONGYFAACHIADAU
Ern 1I0ngyfarchiadau i Ffion Larsen ar
ei IIwyddiant yng Ngholeg Harlech
wedi iddi astu dio Seicoleg a
Chymdeithaseg, ac hefyd am iddi ei
derbyn i Brifysgol Sussex i ddilyn
cwrs mewn Seicoleg.
Da oedd gennym glywed am
ychwanegiad arall i deulu bach Cai a
Lyn Larsen Bachgen bach y tro hwn,
Gwern Arlon Rhys, brawd i Llinos Haf
a Lowr; Fflur. Llongyfarchiadau
iddynt a phob dymunlad da.
Rhoddwyd Arlon yn enw canol iddo
gan iddo Iwyddo iddod j'r byd hwn ar
yrunlon amser yr oedd ei nain yn cael
ei hurddo yn Faer Cyngor Arlon, ar
Fai 21aln, 1986.
Aeth Trystan yn weddol bell i ddod 0
hyd i wraig iddo'j hun, yn wir aeth I'r
Parc. ger y Bala. Un 0 deulu Pant
Neuadd yw Sioned Dafydd, sydd
bellach yn gweithlo yng Nghartref
Bontnewydd, tra gweithia Trystan yn
YSGOL YR Hendre. Priodwyd y ddau
yng Nghapel y Pare, Mal 24ain.
Maent wedi ymgartrefu yn Twtil, yng
Nghaernarlon. Pob dymuniad da
ichwi.
Llongyfarchwn John Arwyn,
Arddurn, ar ei dderbyn i'r Orsedd
SUL Y MAER
Wedi iddi ei hethol yn Faer ar Gyngor
Arlon am y flwyddyn 1986-87, cafodd
Mrs. Pat Larsen ei Gwasanaeth
Dinesig yng Nghapel Libanus, Clwt y
Bont, brynhawn Sui, Mehefin 22ain
am 2.00 p.m
Caplan y Maer, y Parch Ifor L.
Williams oedd y pregethwr gyda Mr
Robert Williams a Mr Leslie Larsen yn
darllen o'r Ysgrythur. Miss Mair Rees
Jones oedd wrth yr organ. Yr oedd
nlfer 0 gynghorwyr Arlon aGwynedd
yn bresennol ynghys a swyddogion

YSGOL TAN Y COED
Bu'rysgol yn ymweld APhili Palas ym
Mhorthaethwy, Mehefin 28aln. Bu'r
plant hyn yn brysur yn lIenwi
holiaduron a'r babanod yn gwneud
lIuniau gloynod byw amryliw.
Bydd yr ysgol yn cau Gorffennaf
lSfed am wyliau'r haf, ac yn ail
ddechrau Medi 211.Ein dymuniadau
gorau i bob un o'r plant fydd yn
dechrau gyrla newydd yn yr Ysgol
Uwchradd.
Y mae pawb yn yr ysgol yn dymuno
gwellhad buan i Aled, 0 ddosbarth y
babanod, wedi triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd Brysia wella Aled.
YR URDD
Llongyfarchiadau i Arwel Jones, 11
Bryntirion, ar ddod vn all am daflu p~1
I blant 8·10 oed, ym mabolgampau'r
Urdd a gynhaliwyd yn Ysgol Syr Huw
Owen

Gohebydd: Mrs Ann Evan., Sycharth (872407)

safai rhal ffrihdlau yn y cyntedd •
canwyd yr emyn dOn 'Godre'r Coed'
sef yr emyn I bartion canu yn yr
Eisteddfod Bentref • partl yr oedd hi
yn aelod ohono. Dllynwyd ym
Mynwent Santes Helen, ac roedd y lIu
blodau vn tvstio i boblogrwydd Mrs
Jones.
Bydd chwlth mawr nld yn unig j'r
teulu a'i ffrlndlau, ond I'r pentref igyd
gan fod Mrs Jones wedi cefnogi pob
gweithgaredd yn y pentref. Rydym
yn ymfalchio yn ein hoedolion yma
ym Mhenisarwaun • maent yn ifanc
eu hysbryd ac yn ddibynol dros ben
Un o'r ffyddloniald hoffus hynny
oedd Mrs Jones a bydd bwlch mawr
ar ei hoI. Melys, melys yr atgotion
amdani.
Gwralg dirion lawn dalonl • dda ei ffydd
A phawb a pharch iddi,
Ymhob modd fa haeddodd hi
Fem dyner, gof amdani
Mary lloyd Williams

Ein cydymdelmlad Ilwyraf A chwi fel
teulu.
DIOLCH
Dymuna Mr William Jones, priod y
dlweddar Mrs Jennie Jones, a'r teulu
011ddiolch am y lIu cardiau, rhoddion
a blodau yn ystod eu profedigaeth
lem Orolch I'r gwelnidogion,
organyddes, swyddogion y capel, a'r
ffnnciau 011 am eu caredigrwydd.
Diolch hefyd i Mr Myrddin Pritchard,
Llanberis am wneud y trefniadau.
Dymuna Mrs Nesta Jones, 2 Llys y
Gwvnt. ddiolch 0 galon i'w theulu,
cymdogion a ffrlndiau am yr holl
gardiau ac anrheqion a dderbyniodd
ar achlysur ei phenblwydd Mehefin
4ydd yn wyth a phedwar ugaln.
Dymuna Mrs Elisabeth Ann Jones,
Nantlle a Mr a Mrs R Griffiths,
Groeslon Isaf ddatgan eu
diolchgarwch cywiraf am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a hwy yn eu
profedlgaeth sydyn 0 golli gwr a mab
yng nghyfraith annwyl.
Ein cydymdeimlad ninnau r chwi 011
fel teulu.
CLWB YR HEULWEN
Dydd Mawrth, Mehefin lSfed,
darllenwyd y cofnodion a
chydymdeimlwyd a theulu y
diweddar Jennie P. Jones a oedd yn
aelod ffyddlon o'r Clwb. Derbyniwyd
rhodd at y Clwb gan Mr M Pritchard
sydd heb fod yn dda ei hiechyd a
dymunwyd adferiad buan iddi.
Rhoddwyd y t~gan Mrs Beti Evans a
Mrs Nellie Roberts. Diolchwyd iddynt
gan Mrs Doreen Ficher. Hi hefyd
enillodd y raffl. Gwnaed trefniadau ar
gyfer y trip i'r Bermo, ddydd lau,
Gorffennaf 24ain Gwahoddir rhai
nad ydynt yn aelodau o'r Clwb i
ymuno. Enwau os gwelwch yn dda i'r
Swyddoglon Mrs Porter, Mrs
Gwyneth Jones a Mrs Percy
Williams. Bydd y cyfarlod nesaf dydd
Mawrth, Gorffennaf 1Sfed.
CLWB CANT - NEUADD BENTREF
Taith gerdded oedd gweithgaredd
mis Mai, sef Mal 24ain, yng ngofal Mr
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Cln CrJfU/ug rlWd. 48 lul1(J/l'n
ar gael gyda thrvud.1 post

Aliall rn ddih'eddar:•
Y CARLWM
Noid g:tn Judnlt Maro. £3.iS
OEWCH I CHWARAE RYGSI
Alun W n Be~ n
4 \.felMorgan~. £1.85
CLifF PRE'S
OARLITHYDD COLEG
Nofc:1gan Tlnl Saunders £3.45
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DYDDIADUA 1887
Cia\\. r s I<:ln,lIa \,I, n ~\~) budacth. £1.90
YN ANNWYL IMIl Helni Gruffudd
'ofel am ganada cha lneb rh'-' ng ~ rh) \,I,

ISU a rh\\ng Dv.)raln a GorJIc\\.ln. £3.45
TEITHIO'R SAHEL I Stephen Griffith
Adroddlad lIygnd d)st o'r n(.'\\)n yn)r
Arrng. £2.95
CEIDWAD Y GAER I Doreen Wynne
Nofel anlur iblanl: ) gynlaf yng Nghyfres
yr Oriau Cudd. £1.75
DWYlO AR Y PIANO I SW Jones
Llyfr cynlaf. cynhwysfawr ar gyfer
dysgu'r I",ano. £2.95
Y LlOSGI I Robat Gruffudd
Nofel eplg, Ira syfrdanol a g,-,)'ch. am
G} mru hcddiw. £3.95
pwsr I Dewi Pws
o pws unigryw: caneuon, cerddi. adrocld
ladau. cartwnau. darlithocdd! £3.50
DIWRNOD GOlCHl1 Angharad Tomos
Y seilhftd yng Nghyfres Rwdlan! 9Sc
.a• •

- diddorol - defnyddiol

Balch ydym 0 ddangos lIun Mrs
Eluned Porter, cyntaf am adrodd i
bensiynwyr, cyflwynwyd blodau
iddi, lIun 0 Mrs Katie Williams a Mrs
Percy Williams, cydradd gyntaf ar
GAnWerin, ac Eurgain Haf, Prif LIner
yr Eisteddfod am y 4ydd tro.
Llongyfarchiadau i Eurgain hefyd ar
ddod yn ail drwy Wynedd am
ysgrifennu Cerdd Saesneg mewn
cystadleuaeth gan Fane y Midland.
Bydd Eurgain ac Angharad Price 0
Fether yn cvnrvchlof Ysgol Brynretail
yn Seremoni Cyhoeddi Eisteddfod
Genedlaethol Bro Madog, bnawn
Sadwrn, Mehefin 28ain.

AR GOlL
Bnawn Sui daliwyd Bwji yn un 0
erddi'r pentref. Y mae mewn gotal
tyner ac os oes rhywun ym Mro'r Eco
wedi colli bwji, neu yn gwybod am
rywun wedi colli un. cysylltwch A
llinberis 872401.
Gan obeithio y cawn dywydd braf a
chynnes, gwyliau dedwydd i bob un
ohonoch.

Mrs If8tie Williams a Mrs Percy
Williams, cydradd gyntaf sr y Gan
Werin.

Eurgain Hal - Y Prif Lenor
ni chafodd yr un ohonom wahoddiad
i'w barti 'lleisiau llifon'. Ys gwn i
pam? Rwy'n sicr mai'r 'run fyddai
ymateb a rw er nv d dt o n Corau
Meibion hefyd 0 glywed parti'r
dynion, erfod tri 0 Hogia'r Wyddfa yn
trio'u gorau gla5 i'w helpu. Ond,
'cymryd rhan' yn yr Eisteddfod oedd
yn bwysig ynte, a chatwyd ymateb
bendigedig eleni. Hiolch i'r beirnlaid i
gyd, i Eirien Howells y gyfeiJyddes, i'r
ysgrifen nydd, y tryso rydd, yr
arweynyddion a swyddogion capel
Glascoed. Mawr ein dioleh eto I staff
ysgol Tan y Coed am eu
eydweithrediad.

Llongyfarchiadau i'r plant i gyd 0 dair
oed i 18 oed am wneud eu gwaith
mor ganmoladwy a .Ifonol yn 01
tystiolaeth y b eirniad. bydd y
canlyniadau i gyd yn y Caernarfon a
Oenbigh Herald gan nad oes lie i enwi
pawb yn yr Eco y mls hwn.NOSON FAWR EISTEDDFOD

ABERGWAUN
Mae dydd Mawrth Eisteddfod
Abergwaun eleni yn addo bod yn
ddiwmod mwy arbennig hyd yn oed
nag arier.
Yn ych",anegol at uchafbw) nt
arferol ~ Coroni) n} 'pna", n, mae'n
edT)'ch y n deb} g ~ b} dd } Pafilion
yn Ilay, n eto rai oriau ) n
ddiy,'eddarach ar g} fer noson
enfawr HWYL GYDA'R HWYR a
drefnlr gan Blald Cymru.
"0 leiaf pedair noson mewn un" yw
disgri£iad y trcfnwyr o'r noson a
chyda artistiaid megis Trebor
Edwards, Oafydd Iwan, Y Brodyr
Gregory, Cor Meibion Llanelli yn
diddanu 0 dan arweiniad y digrifwr
o Dregaron, lfan Gruffydd, hawdd
yw gweJd fod yna edrych ymlaen go
arbennig at HWYL GYDA'R
HWYR.
Mae'n noson arbennig iawn i un o'r
artistiaid, Y Brodyr Gregory, gan
mai yno y byddant yn lansio eu
record hir gyntaf. Newydd orffen ei
recordio yn Stiwdio Sain y mae'r
ddau frawd, Adrian a Paul, a'u
gobaith yw cyfJwyno sioe ychydig yn
wahanol i'r arfer yn HWYL
GYDA'R HWYR i ddathlu'r
achJysur.
Yn ychwanegol at Trebor, Oafydd
Iwan, a Chor Meibion Llanelli cawn
befyd gwmni dawnus Plethyn, Ruth
Barker a Phartl Noson Lawen
Aelwyd Crymych mewn noson sy'n
bron a bygwth cymryd lIe'r Coroni
ar ddydd Mawrth y Steddfod.
Mae'r tocynnau sydd elsoes yn
mynd yn gyflym ar werth mewn
siopau ledJed Cymru ae hefyd yn
swyddfeydd Plaid Cymru yng
Nghaernarfon (0286 2076);
Aberystwyth (0970 617492) a
Chaerfyrdclin (0267 237081).

Mr E. Porter, cvntst sr sdrodd i
bensiynwyr.
Do, fe gafwyd Eisteddfod i'w chofio
eto eleni yng Nghapel Glascoed ar
Fehefin 13eg. Cafwyd munud 0
ddistawrwydd i gofio'n dyner am Mrs
Jennie Price Jones, un a fu'n ffyddlon
i'r Eisteddfod bob blwyddyn, ac a fu'n
ymarfer gyda'n hoedolion ychydig
ddyddiau cyn yr Eisteddfod. Ond 0
gofio sirioldeb Mrs Jones, ae er
serchog cof amdani, ac 0 wybod ei
dymuniadau da hi i'r Eisteddfod, fe
ymwrolodd pawb a chael noson
lewyrchus dros ben. Yn sicr. 'roedd
cael dau feirniad penigamp yn
yehwanegu at y IIwyddiant, Miss
Deilwen Crump 0 Gaernarlon, yn
ffraeth aeannwyl iawn gyda'r plant, a
ffraethineb Mr Geraint lloyd Owen
yn peri i saith awr 0 gystadlu lithro
heibio'n rhy sydyn 0 lawer. Er fod
pedwar parn eyd-adrodd i oedohon,

EISTEDDFOD PENISARWAUN

Peiriannydd
Gwres Canolog

a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

Aled
Jones

Selwyn Jonel Ie Erie Jonel, I deeth
nlfer ddl 0 o.dollon I phllnt Ir y
dllth IC yn Igil hynny ddYlgu tlpyn
1m yr Imgylchfyd.
No. Wener, M.htfln 2Of.d clfwyd
H.tt. Dryaor ddlddorol yng ngofll
Arwel Jcnes gin orffen yn y Foelel.
Mentrodd tUI 10 car IC roedd 44 wedl
ymgynnull I gael lIunlaeth Vlgafn a
n080n hwyllog 0 genu a chwerthin.
Oiddorol oedd cymharu'r atebion ac
Arwel yn ei atiaeth yn beirniadu'r
canlyniadau. Wedi ymdrech deg, car
Douglas, a char Alun gafodd y 'bwbl',
ac yn dynn wrth eu sodlau Selwyn
Jones ac Eric Jonesl Rhoddwyd marc
ychwanegol i griw car Eric am eu
slicrwydd I gwestiwn (31) 'Wrth
ddynesu at yr Yagol Uwchradd, pa
ddwy Iythyren sydd yn eich atgoffa 0
Mrs Thatcher? Beth ydynt7' Ateb Eric
a'i griw - ie siwr - Y.B.I- Arwel a nifer
ohonom yn cytuno'n IIwyr ag af - ond
nid dyna'r ateb cywlr - P.M. gafwyd
gan y buddugwyr Ann a Dafydd Ifans
- wedi'i beintlo ar byst y giAt. Carem
ddiolch i Arwel a Carys am noson
ddifyr ae iMichael Jones a Phyllis am
y gwobrau, dlolch i berehennog y
Foelas, ac i Liz am wobrau'r raffl, set
dwy botel win. Tynwyd Clwb Cant a'r
enillwyr oedd £20 - Tegid Roberts,
£12 - Jean Roberts, ac £8 i Wil Evans,
Penygroes,
Bydd Noson Gymdetthllol i dynnu'r
Raffl Fawr, yn y Dingles, AWlt 23ein,
Croeso eynnes i bawb. Byddwn yn
trefnu bws.
Y CARNIFAl fydd gweithgaredd mis
Gorffennaf 6 - 12fed
Nos Sui Cymanfa Ganu yn Eglwys
Santes Helen am 8.00 o'r gloeh.Nos
Lun- Bingo yng gnofal Helen Owen,
Nos Fawrth - Gemlu Giamocs, Nos
Fercher Noson i blant yr ysgol
Gynradd a phlant iau Ysgol
Brynrefail. Nos lau Mabolgampau,
Nos Wener Disgo i blant yn pentref
YN UNIG. Dydd Sadwm Carnifal am
2.00 o'r gloch i gychwyn 0 Faes
ParciO'r Clwb.
CROESO
Croeso'n 01 i Betty (1 llys y Gwynt,
gynt) a'i gwr Andy. Maent wedl
ymgartrefu yn 'Cartref', wrth gapel
Bosra.
Llongy#arehiadau i Mrs Margaret
Adlam, 14 Bryntirion, ar fod yn nain
eto, gannwyd mab, David, i
Margaret, brawd bach i John.
Llongyfarehiadau i Mrs Nix hefyd ar
fod yn nain unwaith eto.
RHAGLEN RADIO
Iehwi sy'n wrandawyr eyson 0 RadiO
Cymru, fe glywch Arwel Jones yn
sgwrsio hefo'r 'Dyn ei Hun', Hywel
Gwynfryn. Rhaglen am groeso i
wahanol gartreti ydyw, tri chartref yn
y Gogledd a thri yn y De. Bu Hywel
Gwynfryn ym Mhant Hywel, nos
Wener, Mehefin 20fed, ae roedd wedi
gwirioni hefo'r olygfa wefreiddiol o'r
Wyddfa a'i ehriw.
Felly cofiwch wrando'n astud y mis
nesaf - Gorffennaf.
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PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prislau da

Trafodlr busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

AR WERTH
CIST REW ELECTROLUX

troedfedd ciwbig
Ffon Caernarfon 3515

Gwilym S. Jones
Nant Peris

aethpwyd tros ben y teuJu am
ganiatad a ffurfiwyd y Snowdon
Mountain Railway Comp., tua
chan mlynedd yn oj. Erbyn
heddlw mae cymaint yn mynyehu
llethrau'r Wyddfa nes bod perygl
erydu'n cynyddu cymaint nes bod
y Pare Cenedlaethol yn
gweithredu ar raddfa eang i'w
eadw dan reolaeth. Mae oriau
hamdden wedi dod yn beth mor
haeddianol nes bod mwy a mwy
0'n hieuengtid yn treulio eu holl
arnser yn mynydda. Cyflogir mwy
i gadw trefn ar y llwybrau, ac
estynir gwahoddiad i deithwyr
ddringo 0 un ochr ac i lawr y llall
gan ddefnyddio bws Sherpa j'w
eysylltu a'r man cychwyn.
AI deliwrnod elir gellir gweld

lwerddon, Ynys Manaw a
mynyddoedd Cumbria or
eopaon. Yn ychwanegol ar yr
Wyddfa mae'r Carneddi, y Tryfan
a r Clvder yn denu rruJoedd. Pan
fydd }'chwaneg 0 eira wedi disgyn
ar gefn yr hyn oedd yno cynt,
mae'n beryglus iawn iddringo heb
fod yn brofiadol, a ehynghorir
partion i gadw efo'i gilydd, ae os
yn bosibl eael arweinydd gofalus.
Ymdreehir i gadw'r enwau

Cymraeg ar y copaon a'r
dringfeydd, and gan mar
boblogaidd mae'r l1eoedd hyn yn
dod yehwanegir enwau estronol
gan y dringwyr.
I wrthweithio hyn eynghorwn

bawb sydd a meddwl o'r iaith i
ymwrthod a'r dull yma'n
gyfangwbl. Os collwn gademid
ein mynyddoedd fe gollwn y
ewbwl.

Gogoniant Eryri yw ei
mynyddoedd ae un o'r lleoedd
hawsaf i weld eu harddwch yw
Ynys Mon. Rhwng y ddwy bont
sy'n croesi'r Fenai mae Arsyllfa ac
enwau'r mynyddoedd arni. Ond
cyn i chwi wneud hynny rhown
sylw i'r ddwv bont yn gyntaf.
Mae'r hynaf o'r ddwy dros gant a
harmer oed. Adeiladwyd hi gan
Thomas Telford i gano'r ffordd a
Lundain i Gaergybi, y porthladd
am Iwerddon Mae'r llall, pont y
rheilffordd, ychydig i'r dde. Aeth
rhai lIanciau i chwilio am nythod
adar ynddi ac yn yr ymdreeh
llosgwyd y bont yn ulw tua 16
mlynedd yn 61. Atgyweiriwyd hi,
ae )'n ychv ...anegol at y rheilffordd
adeiladwyd ail groesfan i geir
modur. Dengys hyn pa mor sicr
oedd }' sylfeini a chadarn ci
gwneuthuriad.
Ar ochr Sir Gaernarfon i'r Fenai

) r oedd dwy neu clair 0 stadau
helaeth. Un oedd Stad Penrh)'n,
un araIl oedd Stad)' faenol. Ynaill
dan berchenogaeth Arglwydd
Penrhyn a'r Ilall gan deulu
Ahseton Smith Bu cloddio am
lechi yn Eryri ers adeg y
Rhufeiniaid a pharhaodd yn
llewyrchus am ysbaid 0 ddwy
gannf, gan fod yn brif ddiwydiant
yr ardaloedd.
Yn wahanol i dde Cymru,

Cymraeg fu iaith y chwarelwr
enoed, ae ychwanegodd at barhad
yr iaith. Beth a ddigwyddodd 0
hyn ymlaen amser a ddengys.
Gyda dirywiad yn y fasnach

leehi daeth pwyslais sylweddol ar
y diwydiant ymwelwyr a dylifant
yma haf a gaeaf. Yr Wyddfa yw'r
prif atyniad, ac adeiladwyd
rheilffordd i'T copa. Y syniad
gwreiddiol oedd parhad o'r
London and North Western
Railway Comp., ond gwrthododd
sgweiar y Faenol yr hawl i neb
adeiladu rheilffordd aT ei fynydd
eE. Pan fu farw'r hen sgweiar

ERYRI

NEUADD BETHEL
Yn el.iau, d.u beraon

1.Un i gadw goriad y Neuadd ae i
ofalu am y golau a'r gwres.
2. Ac un i lanhau'r Neuadd.
Ceisiadau erbyn 31 Gorffennaf
1986 i'r Ysgrlfennydd. M.W.
Jones, Glan y Gora. Bethel.

Williams, Granville ar ennill gradd BA
yng Ngholeg Aberystwyth. Pob
IIwyddiant i'r dyfodol.

DYMU NIADAU GORAU i Dewl
Jones, Rhos Chwilog a fydd yn dathlu
ei ben-blwydd yn 18 oed 13
Gorffennaf a Neil Wannop, 9 Eryrl, a
fydd yn dathlu ar y 4ydd.
MERCHED Y WAWR: Aeth aelodau'r
gangen am daith ddlrgel gan deithio i
Eifionydd, ymweld a
Garndolbenmaen, Rhoslan a
Chrieieth. cyn croes. i Lyn ac ymweld
t. Phlas Glyn y Weddw, Llanbedrog,
lie mae Mr a Mrs Dafydd ap Tomos
wedi ailsefydlu onel ddarluniau.
Diweddwyd y noson gyda phryd
ysgafn yn y Beuno yng Nghlynnog

BEDYDD: Bnawn Sui Mehefin 22 yn y
Cysegr bedyddiwyd Christopher
Pugh Williams, mab Mr a Mrs Haydn
a .Jaquef ne Pugh Williams. 19
Pendorlan, Y Fe lf n b e l i .
Gweinyddwyd gan y gweinidog y
Parchedig W.R. Williams.
LLONGYFARCHIADAU A
DYMU NIADAU DA i Sioned Wyn
Jones, 26 Bro Rhos ar enrull el gradd
BA yn y Coleg Normal ac I Sron Wyn
Jones, ei brawd, ar ei bnodas ag
Eisbeth Hughes o'r Bontnewydd.
Bu'r bnodas yng Nghapel Libanus
ddydd Sadwrn, Mehefin 21
Dymuniadau gorau i'r tri i'r dyfodol.
TRIPIAU'R YSGOL SUL. Bydd
Ysqolion Sui 'I Cysegr a Bethel yn
mynd ar eu tripiau blynyddol ddydd
Sadwrn, Gorffennaf 5 Bydd y Cysegr
yn mynd am dd.wrnod i Butllns a
threfnodd Bethel i fynd j Southport.
YSGOL SUL YN GWERSYLj..A. Ar 01
te nos Wener, Mehefin 6 aeth 30 0
blant a 9 0 oedolion 0 Ysgol Sui y
Cysegr ; Ganolfan Awyr Agored
Biwmares i fwrw'r SuI. Cafwyd
tywydd braf a deuddydd pleserus
lawn gyda'r plant yn mwynhau eu
hunain yn crwydro 0 gwmpas y dref,
notio a cherdded i lawr i drwyn
Penmon Ar 01 brecwast fore Sui criw
bltnedig iawn ddaeth adref ond cnw
wedi cael amser wrth eu bodd.

Gohebydd: Geraint Elis, Cilgeran (Portdjnorwig 810726~
DIOLCHIADAU: Dymuna Carys Wyn I bawb.
Hughes, Ysgoldy ddiolch 0 galon am
yr holl gardiau, anrhegion a
dymuniadau da iddi tra bu yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar. 'Roedd
ymateb yr ardalwyr yn help garw iddi
dros gyfnod anodd iawn.
DYMU NIADAU GORAU: Deallwn fod
Eirian Ysgoldy wedi gorfod mynd I',
ysbyty hefyd. Rydym i gyd yn anfon
eln cofion ati gan ddymuno gwellhad
buan.
COR BETHEL A'R CYLCH AR
GRWYDR DAN DDAEAR: Ni ehlywyd
un nodyn ond yn sydyn o'r tywyllwch
clywyd sgrech Ie yn wir i chi dyna a
ddigwyddodd pan aeth Cor Bethel a'r
Cylch ar daith ddirgel ar ddiwedd
tymor yr hat a cherdded i mewn i
grombil y ddaear ym Meddgelert
wrth ddilyn IIwybr eloddwyr copr.
Trefnwyd taith ddiddorol gan
Ysgritennydd y Cor Mr Gwyndaf
Williams Agoriad lIygad oedd cael
cyfle i gerdded lefelau y bu
gweithwyr dygn wrthi yn tyllu a
saethu yng ngolau cannwyll a
rhoddwyd i nl brofiad ennyd o'r
awyrgylch pan ddiffoddwyd y golau
trydan. Ai dyna oedd achos y sgrech?
Nid oes neb yn gwybod Y mae
perchnoqion Pwll Pair I'W lIongyfarch
am drefnu mor broffesiynol yr holl
daith dan-ddaearol, yn oleuadau,
sylwebaeth a thywyswyr bywiog.
Bydd amryw yn cofio gyda pharch y
grisiau dur serth oedd yno i'w dringo.
Yn wir mae teithiau Pwll Pair yn siwr
o ddod yn atvruad arall pwysig i'r
cylch. Melys lawn oedd cyrraedd y
Saracen's Head a chael pryd 0 fwyd a
dlod gyda chwmnlaeth ddifyr
Naturlol felly ar 01 hyn yw cymryd
selbiant bach dros yr hat Ail-gydlr
ynddl eto ddechrau Mis Medl ar nos
Sui 7 Med! yn Festri Capel Cysegr am
8 o'r gloch. Bydd croeso I aelodau
newydd. Rhowch ganiad ar y fton i
Felinheli 670102
ADRAN YR URDD: Nos Fercher,
Mehefin 11 bu 1I0nd bws o'r adran
yng Nghaernarfon yn cymryd rhan
ym mabolgampau'r Urdd. Roedd
bron pawb wedl cael cyfle i gymryd
rhan ac roedd pawb wedi mwynhau
eu hunain ar noson m~r braf
Llongyfarchladau i Arlon Roberts,
Rhos Alun ar ddod yn drydydd yn y
naid hlr dan 10ae i'r bechgyn dan 10a
ddaeth yn drydydd yn y ras gyfnewld.
Cynhelir Helfa Drysor (ar droed) 0

amgylch y pentref nos lau, 10
Gorffennaf. Cychwynnir o'r neuadd
am 6 o'r gloch. Trefnwyd y daith gan
Mr Dafydd Williams, Hatod a bydd
aelodau'r pwyllgor yn darparu
creislon a chwn poeth yn y neuadd ar
ddlwedd y daith. Y prisiau tydd 30c i
oedolion a 10c i blant Croeso eynnes

Fawr. Diolchodd Mrs Anne Elis,
Cilgeran, i'r swyddogion a'r pwyllgor
am eu gwaith drwy'r tymor, 8
dymuno'r gorau i'r swyddogion
newydd an 1986-87. Diolchodd Mrs
Mair Price, lIywydd y lIynedd, am y
gefnogaeth.

CASGLU AT Y DEILLION: Yn ystod Mae pwyllgor newydd dan
wythnos gyntaf Mehefin bu Mrs Iywyddiaeth Mrs Anne Elis, Cilgeran,
Falmai LI. Owen, Mrs Elizabeth eisoes wedi cytartod a rhaglen
Williams, Mrs Mair Jones a Myfanwy amrywiol iawn yn cael ei pharatoi.
Jones 0 gwmpas y pentref yn casglu Bydd y cyfarfodydd yn dechrau Medi
arian at y Deillion. Casglwyd 10, am 7.30 yn yr ysgol.
cytanswm 0 £73.86 Diolch yn fawr i'r LLONGYFARCHIADAU i Tegwen
pentrefwyr am eu haelioni ae i'r r-----------------------------
casglwyr am fod mor barod i wneud y
gwaith
CLWB CANT Y NEUADD: Enillwyr
Clwb Cant Mis Mai oedd (1) Mrs
Gwyneth Price, Llys Gwynt; (2) Mrs
Lynwen Morris. Llys Mytyr: (3) Mrs
Gwilym Jones, Ddolwen, Mr Hugh
Williams, Gilfach; Nia Owen, d-o
Bryn Teg.
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Ffon Caernarfon 77482
(dydd)

Llanberis 870793 (nos)

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn
LLANRUG

pJadren dew glc!n a ddoi ar fotobeic
o Lanbabo bob dydd Un bore fe
soniodd wrth}m am Urdd Gobaith
Cymru - rhywbelh tebyg i Band of
Hop, debygem! Pwysai amom i
ofyn am swllt i ymuno, a chael
bathodyn i roi ar ein cotiau. Er nad
oeddwn ond rhyw wyth oed,
Toeddwn yn ymwybodol na aJlwn
of)'n am swllt, gan ei fod yn swm go
fawr ienelh a gai, os byddai'n Iweus,
ddimai weithiau i brynu licsm61 yn y
siop bethau da. Trio blant amddifad
oeddym yn cael ei dwyn i fyny gan
wraig weddw, heb dad yn y ty i
eonill cyflog.
o hynny 'mlaen. teimlwn allan

ohoni pan welwn y plant yn cae]
gwisgo lifrai gwyrdd a choch, a
Thai'n caeJ mynd i ffwrdd i wersyll
neu 'stcddfod. Rocddwn wedi
graddio cyn y gaJlaid fynd i
Langranog am wyliau. 'Rocdd
hynny yn 1938 rwy'n meddwl, pan
oedd cymylau rhyfel yn crynhoi.
Plant "rhwng dwy ryfel" oeddym.
Wedi arfer sefyll yn llonydd am 11
a.m. bore Tachwedd lleg, j feddwl
am y meirwon "y rhwyg 0 gollj'r
hogiau" a gJaslanciau y pentref yn
gwneud sbort am y Gofeb a aeth i
fyny, a'i gaJw'n "botal sos"! Canem
"Rwyf finnau'n filwr bychan," a
"Onward Christian Soldiers" a
gwyddem am General Booth a

Cefais fy magu yn Llanberis, a bum
yn mynychu Ysgol Dolbadarn 0
1920 i 1926. Diddorol i mi felly
ocdd erthygl Mrs Gwyneth Chick,
Cwm-y-GJo, am ail-adeiladu'r
ysgol. Da y cofiaf innau am y
'coveredway' ar y glaw, a'r gwersi
'drill', beth a elwir heddiw yn
yrnarfer corff, ond ei fod yn
fecanyddol a milwrol, fel y cyfleir
gan y gair. Cofiaf rhyw Saesnes hir
ci chorff a siarp ei thafod yn ein rhol
drwy'n pethau. Byddai raid i ni,
blant Blaen y Ddol fel y'n gelwid,
gerdded ar hyd Lon Bost, neu
Drwy'r Coed, a bithau'n dymchwel
y glaw, neu eira drwy'r gaeaf. Dwy
facintosh (rhwyg mewn un!) a
sgidiau uehel, piseriad 0 de i roi i
gynhesu ar yr hen stof fawr ddu, a
brechdan gaws neu jam. Cofiaf
ddau frawd yn dod ag uwd i'w
gadw'n gynnes tan yr awr ginio.
Ond gwae ni, os cyrhaeddem yn
hwyr. Sefyll wedyn 0 flaen desg fawr
Jabas Jones, y Prifalhro, i ddisgwyl
am y gansen. A phlant Standard
Ffor ym mbendIaw'r stafe~ yn
rhewi'n sydyn, yn ymwybodol o'r
gosb. Gallaf deimJo'r boen yn llosgi
fy llaw y munud yma.

Daeth llytbyr Mr John Emrys
Jones, Caer ag atgofion imi hefyd.

I

Roeddwn yn Standard Tw. Ein
hathrawes oedd Miss Hughes,

COFIO'R DAUDDEGAU
gan Olwen Davies, Bangor

waelod y l1inell.
Hen hosan hir 0 vstafell oedd•

Standard Three, hefo dau ddrws
ynddi, ac roedd rhaid i fechgyn tri
dosbarth gwahanol gerdded
trwyddi ar y ffordd i'r iard, y ty
bach, neu i gael diod 0 ddwr yn yr
unig dap oedd ar ein eyfer. Doedd
yr un wers yn cael chwarae teg, ond
cofiaf yn dda fod Miss Huws yn un
ardd erchog am ddeud st or i.
Oherwydd fod yr ystafell mor
ganolog, ynddi yr oedd y cylch nwy i
ferwi tecell i wneud paned amser
chwarae r'r athrawon. Hefyd,
dyma'r amser y cychwynodd
Pwyllgor Addysg Arfon ymgyrch i
weJla cyflwr iechyd plant, a
gorchwyl arall i Miss Huws druan
oedd berwi llefrith iwneud 'malted
milk' i'r disgyblion, ar draul ein
haddysgu. Ni pharodd hyn yn hir,
efallai oherwydd y gost, sef ceiruog

glanhau. Roedd hi'n ofynnol i bawb
ddod a cadach gwlyb i'r ysgol ond
druan bach. roedd hi'n llawar haws
poeri ar y lechan. a'i rhwbio'n iawn
hefo cadach poced, ac os oeddem
wedi colli'n hances, doedd dim
amdani ond llawes cot neu jersi.
"Codwch. Sefwch rownd y wal."
Ufuddhai pawb, dros harmer cant
ohonom yn sefyll yn un llinell fur 0
amgylch tair wal.
"Spell station",
"stas-»
"Wrong. Next., ac felly mlaen gan
gyfeirio at bob un ohonom yn ein
twrn hefo'i chansen oedd yn fwy 0
bointar nag offeryn cosb, a chyda
pob camgymeriad, edrych arnorn
hefo'i llygadi miniog a dweud
"Wrong, bottom of the class."

Roedd gas gen i ) dull yma 0
ddysgu. oherwydd rhy arnl ~
teimlais ~ gwarth 0 gerdded i

"Rwen hog/a, heto'ch gilydd. Gwthiwch!"
-•

p

••

TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

Byddin yr Iechydwriaeth a
threfnyddiaeth filwrol, ond nid
ysbryd rnilwrol, oedd y ffordd orau
efallai i uno nifer fawr i ddilyn
arweiniad. Felly mewn ysg()I, felly'r
Urdd yr ad'!g hynny. Rhyw
gyfuniad 0 gyd-welthrediad a
disgyblaeth heb fynd j'r eithaf O'T
naill na'r lIall sydd I'W weld yn ei
hysgolion cynradd. A'r plant yn
hapusach efallal a llai ofnus.
Rocddym ni ofn yr hen Jabas Jones,
ond yn medru teimlo'n wed dol
fodIon gyda Miss lones. Gwcw,
Miss Hughes a John Owen ac eraiJl

neu ddwy yr wythnos, ac hefyd
oherwydd prinder amser. Wnes i
erioed losgi fy nghcg rnor arnal, yn
fy rnrys i Iyncu'r ddiod poeth er
mwyn cael mynd allan i chwarac.

Ondy 'Cod Liver Oil' ocdd y cawl
mwyaf - syniad godidog ond diffyg
trefn. Un botel anferih. un llwv de.•
ac un cadach i'w sychu. Safern yn un
lIinell hir, a chymryd ein twrn i agor
ein ceg i Iyncu'r olew, cyn i'r
athrawes sychu'r Uwy a'r elwtyn er
mwyn rhoi cegiad i'r nesa. Sui
gebyst yda ni wedi byw mor hir?
Mae'n rhaid ein bod wedi ffynnu ar
'germs' ein gilydd!

Chefais i erioed gyfle i wthio'r
mota beic 'na i lawr alIt Capal Coch.
Dechreuodd bws redag 0 Lanberis i
Lanbabo, ond mi ydw i'n dal i
glywed Miss Huws yn gweiddi.
"Rwan hogia, hefo'ch gilydd.
Gwthiwch. "

_"::>--..-

- "-- .... -

Am ffenestri, drysau,
grisiau neu unrhyw

fath 0 gynnyrch coed,
ffoniwch

MWY 0 ATGOFION AM YSGOL DOLBADARN
STANDARD

THREE
gan

GORONWV OWEN
"Yn gyflyrn. Dyna chi. Gwthiwch
yn iawn."
Dechreuodd peiriant bach y beic
modur am eiliad neu ddau, ac yna
peidiodd. Plygodd Miss Huws ilawr
i newid rhywbeth neu gilydd.
"Rwan hogia, hefo'ch gilydd."
Aeth tri neu bedwar ati eto, eu
coesau'n gyflym symud fel olwyn
injan wnio; deffrodd y mote beic
hefo cleeian byddarol, a ffwrdd a'r
athrawes am adra iDdeiniolen.
Eistedd wrth yr efail yng ngwaelod
Ceunant y byddwn, yn aros am
Rhys a William j fy hebrwng adra,
oherwydd rhyw bedair oed oeddwn
ar y pryd. Yno, wrth ochr y ffordd,
roedd hen gafn crwn a'i wyneb i
waered, a boncyff coeden wedi'j
lyfnhau fel sebon gan ddillad
dringwr ifanc. 0 ben un o'r rhain y
gwyliwn y syrcas yma bob prynhawn
ar ddiwedd ysgol.

Hogia Coed, Idwal Turner,
Robin a Dafydd Pen Gwaith, fy nau
frawd ac eraill, dyna'r rhai fyddai'n
ddigon parod j gynorthwyor
athrawes i gychwyn am adra, yn
chwyso arnbell dro hyd waelod gallt
Cpael Coch. Eisreddai hithau,
dynes go fawr a siarad yn garedig,
fel brenhines yn ei het a'i menyg
11edr, a 'goggles' mawr dros ei
Uygaid.

Roedd athrawon hyfryd yn Ysgol
DoJbadarn ar y pryd. Hwyrach i fy
oedran i fod yn lwcus, oherwydd
'roedd math arall 0 gwrnpas, ond
chwarae teg iddi, roedd Miss Huws
yn un o'r goreuon. Roedd hi'n
hynod hoff 0 ganu, yn enwedig
caneuon Cymraeg. Mi ydw I'n ei
chofio hi'n dysgu 'Fflat Huw Puw' a
'Pwsi Meri Mew' ar 01 taro tuning
fork ar oehr y ddesg. Bob tro roedd
yna gyngerdd neu Eisteddfod yn y
Pafiliwn yng Nghaernarfon. fe'j
gwelech yn eistedd ym mlaen y
Ilwyfan o'r dechrau hyd y diwedd.

Yn ei dosbarth hi yn unig roeddan
ni blant yn defnyddio 11echen i
weithio - Ilechi wedi'i fframio,
sgwaria a llinellau wedi'u mareio y
nail] oehr, a phensilleehen wichlyd i
grafu arnynt. Defnyddiem hwy i
wneud 'mental arithmetic',
'spelling' a symia, ac yna, eyn cadw'r
cerrig swnllyd yng ngwaelod y
cwpwrdd mawr, rhaid oedd eu
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Gwasanaeth 24 awr - pell ac ag05
Gwasanaeth Maes Awyr

a Phorthladd
Gwaith Contract

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ff6n: Caernarfon 5175
neu Bangor 51981

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

CEFNOGWCH
EIN

HYSBYSEBWYR

I

APEL YMCHWIL Y GALON
CANGE CAERNARFONA'R

CYLCH
Bu ymateb da iawn yn > stod
pythefnos yr ymgyrch casglu iuag at
yr Apel i Ymchwil y Galon.
Dymuoa'r pwyllgor Ileol ddiolch i'r
holl gasglwyr a fu wrthi'o ddiwyd yn
easglu 0 ddrws i dclrws, ae hefyd i
holl drigolion bro'r Eco am eu
haelioni tuag at yr achos. Dyma
gyfansymiau'r gwahanol beotrefi:-
Bethel £27.26
Brynrefail £20.24
Cwm y Glo £24.01
Deiniolen £65.25
Llanrug £145.49
Llanberis £153 .33
Nant Peris £17.80
Penisarwaun £32.45
Tan y Coed £6.98
Waunfawr. Ceunant, Berws
Garmon a'r Rhyd Ddu £133.04

Y cyfanswm a dderbyniwyd llyd yn
hyn yw £1,454.34 ond deallwn fod
mW) iddod i law. Bydd y cyfanswm
terfynol yn cael ei gyhoedi yn y
rhifyn nesaf 0'r Eco.

ansawdd y pridd. Maetn yn hawdd
iawn eu codi 0 dorion ym rnis
Gorffennaf ae Awst.
Mae'r blybiau erbyn hyn wedi

Ilwyr farw i lawr a'r dail wedi
melynnu. Rhaid imi eu codi, yn eu
sychu a'u glanhau a'u cadw i'w
hailblannu yn yr Hydref.

Bron na allwn weld y lawnt yn
tyfu y dyddiau yma ar 01 cawod 0
wlaw, a dyna'r gwaith mwyaf diflas
gen I ydyw torri'r ymylon, ond
mae'n rhaid gwneud er mwyn
taclusrwydd.

Edrycbaf ymlaen at fynd iSioeau
ym mis Awst yn enwedig Sioe
Gymraeg y Borth. Braidd yn
Seisnigaidd ydyw sioeau fel rheol
ond y mae'r sioe yma yn
ddwyieithog ac y rnae'n hyfryd
gweld yr iaith yn cael ei pharcbu. Ni
chyrhaeddais y perffeithrwydd sydd
yn angenrheidiol i gystadlu mewn
sioe eto, fel y dywedais o'r blaen -
dipyn 0 wraig ty yn potsian yn yr
ardd ydw i.

y forder yn eu gogoniant, a rhai
llwyni, fel y weigelia a'r Jeilog gwyn
yn lJawn blodau, a daw Jlawer eto a
fydd yn wledd i'r Ilygad.

Dyna hemercallis - y lili undydd,
clwstwr 0 flodau melyn persawrus -
am undydd y pery bob blodyn.
Maent yn hawdd iawn eu tyfu - eu
plannu allan yn yr Hydref neu'r
Gwanwyn. Mae'r lupin - neu 'bys y
blaidd' yn Gymraeg yn tarddu o'r
gair 'lupus' sef bJaidd. Wrth eu
hymyl y mae'r Delphinium, 0 liw
glas bendigedig. Wn i ddim beth
ydyw'r enw Cymraeg ar hwn, ond y
mae'r enw yn tarddu o'r gair
'delphis' sef dolphin, am ei fod yn
debyg i ben dolphin. Byddaf wrth fy
modd yn chwilio tarddiad enwu'r
blodau, ond rhaid gadael y Jlyfr a
rnynd ati iwneud gwaith ymarferol
yn yr ardd ae y mae digon i'w wneud
ym mis Gorffennaf.

Dyma'r mis i hau blodau parhaol
(perennials) i lenwi'r forder at y
flwyddyn nesaf. Mae un blodyn
'rwyf yn hoff iawn ohonno sef
'Troed y Glomen' (Aquilega, neu
COlumbine). Maent yn flodau bach
ysgafn a lliwgar dros ben.

Trwy fod rhai o'r blodau yn y
fordor yn tyfu'n dal, rhaid mynd ati
yn ddi-ymdroi i'w rhwymo wrth
gansen, neu fe fydd y gwynt a'r glaw
tarannau a gawn yn fynych yn ystod
yr haf wedi eu malu.

Mae'r chwyn, wrth gwrs, yn tyfu
yn gyflymach na dim. Mae tuedd
ynom i fynd am dro a chrywdro
dipyn yr arnser yma, a synnu gweld y
chwyn wedi tyfu yn ein absenoldeb
yr yehydig bach yn ami y soniais
amdano wedi mynd yn angof - bydd
yn rhaid tynnu rhai ohonynt a llaw.

'fyf yr 'hydrangea' rri 11iwar ddeg
yn dda yng Nghymru, gan ein bod
yn cael cymaint 0wlaw mae'n debyg
,ae y mae'r enw yn awgrymu eu bod
yn hofffi dwr. Maent yn lliwgar iawn
ae yn IJenwi'r ardd os oes ar un
eisiau gwneud hynny. Hoffaf yn
fawr y 'lace caps' (capie lasie). Mae
fel dau flodyn arnynt. Mae amryv.
wedi gofyn imi sut i gael lliw glas
arnynt. ~lae gen i un felly. ac yr wyf
wedi rhol tori on i ffrind a pinc oedd
yn ei gardd hi. Mae rhywbeth yn

Gwnaed camgymeriad y mis dJwetbaf trwy ddweud mal mia Mai ydyw m1s y
Rbosynnau yn bytracb na mis Mebeftn. Pan ysgrifennaf (uaswn iddim yn
gaJw mls Mebeftn chwaitb yn fts y rhosynnau eleni Ian rod popetb Iymaint
ar 01, ond eraDal y cawn wledd 0 Uw ym mls Gorft'ennaf.

Os nad yw'r rhosynnau yn blodeuo y mae lIawer o'r blodau parhaol yn

oROS BeDWAR UGAIN: Rhyw fis
neu ddau yn 61 fa wnaad eyfeiriad at
ddwy 0 ehwiorydd yr ardal sydd dros
eu pedwar ugai n oed. Ar 61
ail-ystyried fe deimlwn bod eraill y
dylid son amdanynt Yn rhit 5 Maes
Eilian ceir Mrs Annie Jones sy'n
uehel ei pharch ae yn annwyl gan ei
holl gymdogion, ae yna mae Mrs
Catharine Ellen Jones, gynt 0
Dan-v-Buarth Uchaf, ond sydd
bellach yh eartrefu gyda'r ferch yn
Foel Gron. Maent hwythau yn
ymddiddori yn yr hyn a ddigwydd 0
fewn terfynau'r ardal Gellir dweud
yn gyffelyb am Mr Robert Jones, 7
Maes Eilian, yntau gyda'i atgofion o'r
gorffennol ond yn mynnu bod yn
gyfoes el ddiddordebau. Ymddengys
ei fod wedi atgyfnerthu ar 01 bod yn
yr ysbyty yn cael triniaeth
lawfeddygol.
TRISTWCH oedd clywed am
farwolaeth Mrs Eleanor Jones,
gweddw'r diweddar Barch R.H.
Jones. Fe ddygwyd ei gweddillion i
fynwent Lt e n din o rwi a gyda
gwasanaeth angladdol yn Eglwys
Crist, Llandinorwig Yr oedd el
gwreiddiau hithau yn ardal Dinorwig
ae fe fu ar un adeg yn athrawes yn yr
hen ysgol Dinorwig

MARW: odydd Llun, Mehefin 9 bu
farw Mrs Eleanor Jones, 9 Ffordd
Elan, l.landudno yn sydyn yn Ysbyty
Llandudno. Gweddw'r diweddar
Barchediq Ddr R H Jones ydoedd a'r
ddau ohonynt yn hanu 0 fro'r
ehwareli, et 0 Ddelniolen a hithau 0
Ddinorwiq Bu'r angladd yn Eglwys
Crist, Llandinorw'g bnawn lau ar 61
gwasanaeth byr yn V ty dan
arweiniad y Parch Derek Richards,
Rhe'thor Eglwys y Dr ind o d,
Llandudno a'r Parch Tudur
Rowlands, Rhewl a oedd yn gyfyrder
iddi. Arweiniwyd y gwasanaeth yn
Llandinorwig gan y Deon Gwlad, y
Parch Richard Jones, y Felinheli a
chymerwyd rhan gan yr Archddiacon
Elwyn Roberts, y Parch E.T. Robens,
hen gyfaill itr teulu a'r Parch Derek
Richards Rhoddwyd teyrnged
cofiadwy i'r ddiweddar Eleanor
Jones am ei theyrngarwch i'w phriod
a'r Weinidogaeth gan y Canon
Glyndwr Williams, Porthaethwy a
oedd yn gyfaill coleg i'r diweddar
Barch R H Jones. Y prif alarwyr oedd
Mr a Mrs Anhur Edwards, Rhostyllen
(brawd yng nghyfraith a chwaer yng
nghyfraith), Mrs Caroline Rowlands,
Conwy (cyfnither), y Parch Rudur
Rowlands, Rhewl (cyfyrder), Dafydd
a Beryl Orwig, Bethesda (nai) a Gutot

Owain ac Elrwen Orwig Y cludwyr
oedd y Mri Arthur Edwards, Tudur
Rowlands, Oafydd a Guto Orwig ac

roedd Mrs Janny Williams wrth yr
organ. Ahoddwyd blodau gan v tsulu
agos a derbyniwyd rhoddion er eof
am Mrs Jones tuag at Eglwys St Mair
drwy'r ymgymerwyr Mr Harold
Griffiths, Llandudno.

EISTEDDFOD YR URDo: Yn ystod y
mis cynhaliwyd Eisteddfod
Ganedlaethol yr Urdd ym Methesda a
bu rhyw uqarn 0 ieuenctid yn cysgu
yng Nghanolfan yr ardal, a rhai
chwiorydd parod eu cymwynas yn
gofalu bod breewast ar eu cyfer a
Iluniaeth ysgafn cyn iddynt lithro i
freichiau cwsg a hynny fe ddichon ar
61 bod yn sgwrsio hyd oriau man y
bore.

A minnau'n crvbwvll Eisteddfod yr
Urdd, hoffwn nodi bod Sara Wood,
Fronheulog yn perthyn i barti canu 0
V./aun Gynfi a ddaeth yn fuddugol yn
yr eisteddfod honno. Cipiodd Sara
wobr gyntaf Cymanfa Arfon yn
Arholiad Ysgrlfenedig Ysgolion Sui
Undeb Bedyddwyr Cymru eleni.
Gwaith pleserus yw ei lIongyfarch a
dymuno pob rhwyddineb iddi yn y
dyfodol
Y SULGWYN oedd dyddiad Cyrddau
Pregethu Capel Sardis (B) ac 'roedd y
gennad, y Parch Emlyn Jones,
Llangloffan i fyny ft'n holl
ddisgwyliadau ac fe gafwyd cyfres 0
genadwr'iau addas iawn i'r achlysur.
Yn ystod yr un mis 'roedd eglwys St
Mair hithau yn cynnal eu gwyl
flynyddol a hon vn dilyn eynadleddau
eglwysig yn yr un Eglwys. Y gennad
i'r wyl eleni oedd y Parch Ganon
Richard Jones, sef y Deon Gwlad ae
'roedd yntau yn gwasanaethu yn
Eglwys Crist, Llandinorwig yn
ogystal a St. Matr. Bu traddodiad yn y
gorffennol mai ychydig 0 Ie a roddid
i'r bregeth gan ganolbwyntio'r holl
sylw ar y gwasanaeth penodedig ond
bellach gellir dweud bod offeiriaid
cyfoes yn sylweddoli gwerth
pregethu grymus. Cafwyd dlgon 0
ddefnydd i 'gnoi cil' arno yn Sardis a
St. Mair.

Erbyn hyn mae Mrs Dilys Williams,
a fu yn Nhy Capel Dinorwig (MC) yn
ymgartrefu ym mro Elidir, ac wrth
gwrs wedi cefnu ar bryderon a
gofalon cadw tV capel. Derbynied
hithau ein dymuniadau da yn ei
chanref newydd.

Gohebydd: Mr D.J. Thomas, 8 Ma •• EilianGwraig Ty yo yr Ardd

•
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Mobile Hairdressing

9 Porth Gogledd
DEINIOLEN
Ffon: Llanberis
870911

i drefnu amser

gydag eitemau
gan Ffyliaid y Fro '86

yn Ysgol Brynrefail, nos lau,
Hydref ged am 7.30

Arweinydd: Mr Arwel Jones
Oedolion £1, Plant 50c

(
l ANI

Cynhelir noson
APEL SGANIWR CORFF

MERCHED,
DYNION, PLANT!
I gael torri a thrin

eich gwallt
YN EICH CARTREF

lcysylltwch a
CHERYL
WARD

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

gofyn eglurhad. Dyletswydd Cyngor
Dosbartb yw cyflwyno gwybodaetb
lawn a rhoi darlun cyflawn j
gynghorau cymuned er mwyn
iddynt fedru penderfynu yn gyfrifol
er lies y gymuned leol. Dyma o'r
diwedd ddinoethi gwir fwriadau
Cyngor Anon."

"Anogir cynghorau eymuned
Llanddeiniolen, Llanberis a
Llanrug i wneud eu satbwyot )'0
hollol glir ar y mater hwn, a galw am
ddiddymu bob bwriad i godi tai
gwyliau ar gyfer sane Glyn
Rhonwy."
.. Mae'n sefyllfa anhygoel h(.1d
Cyngor Dosbarth yn medru lIunio
cynllun sy'n cynnwys elfennau sy'n
groes i'w bohsi ei hun, acsy'n groesj
Gynllun Fframwaith y Sir hefyd. Fel
yn achos Morfa Bychan yn Nwyfor
a'r pentref gwyliau arfaethedig yno,
mae pentref 0 dal haf yr un mor
annerbyniol yn Arlon. Ac eto
d}ma'r Cyngor Dosbarth yn ei
arg} mell i ddatblygwyr preifat ac yn
eyfl\\'} no iddynt y perchnogaelh a'r
rheolaeth sydd ynghl\\'m wrth
hynn} ."

"Mae tai haf elsoes yn broblem
yn y cylch. ac yn ddiwcddar
mynegwyd pryder am y broblem
gynyddol hon gan gynrychaolydd
Cwm y Glo ar Gyngor Arlon. Un 0
sgil-effeithiau codi pentref gwyliau
yn Nglyn Rhonwy - sydd rhwng
Llanbens a phentref bychan Cwm y
Glo - fydd cyfrannu a1
ansefydlogrwydd y sefyllfa a throi'r
cylch yn ardal wyliau yn hytrach na~
arda) i fyw a gweithio ynddi."

CYFRES Y WlWER:
Irma Chilton
Anturiaethau Cbwanen
Aled Islwyn
Cbwedlau Gwerin 0 Lydaw
Gwasg y Dref Wen
(C.B.A.C.) £2.40 yr un.
Owy gyfrol newydd sbon yDg
Nghyfres y Wiwer.

DAVIES, Cennard
PALFREY, Eiry
WILLIAMS, Dewi
Sloe Siarad
B.B.C. Cymru £2.50
Yr ail lyfr mewn cyfres J ddysgwyr
c;y'n gyfarwydd a phatrymau mwyaf
cyffredin y Gymraeg.
EVANS, Aled Lewis
Sibrydion
Aled Lewis Evans £ 1.50
Cyfrol 0 gerddl. Rhoddir pob elw i
Gronfa Arlan B} w Cymru.

JENKINS, Geraint H. (Gol.)
Cor Cent>dl: Ysgrifau ar Hanes
Cymru
Gwasg Gomer £3.50
Casgliad 0 ysgrifau ar Hanes Cymru
gan haneswyr amlwg.
Jones, Nesta Wyn
Rhwng Chwerthin a Cbrio
Gwasg Gomer £2.95
Cyfrol 0 gerddi.

LLOYD. Tecwyn
CYMYSGADW
Gwasg Gee £3.00
C.asgliad 0 ysgciIau a sloriau.

MAELOR, Gareth
Bara Britb o'r Blaenau
Gwasanaeth Llyfragell Gwynedd
70c
Da rli lh flynyddol Llyfragell
Blaenau Ffestiniog, 1986.
MORRIS, G. Elwyn
Chwa 0 Ryw Oludog Dir
Gwasanaeth Llyfragell Gwynedd
75c.
Darlith flynyddol Llyn, 1985

PROJECT DEFNYODIA U AC
ADNODDAU Y SWYDDFA
GYMREIG:
Daearyddiaeth, Glaw a Hindda.
Y Ganolfan Adnoddau,
Aberyswyth (C.B.A.C.) £1.95.
Y diweddaraf yo y gyfres ar
ddaearyddiaeth ysgolion.
RICHARDS, W, Leslie
Cerddi'r Cyfnos
Gwasg Gee £2.75
Casgtiad 0 gerddi, englynion ac.cPJgramau.
WILLIAMS, Rhydwen
Ys Gwn I a Cherddi Eraill
Cyhoeddiadau Barddas £4.00.
Cyfrol 0 gerddi amrywiol iawn.

DYMU NA Mrs Marian Williams,
Llythyrdy Betws Garmon, priod y
diweddar Mr Ahys Williams, Meirion
ei fab a Mrs Mary Fitter ei chwaer
ddiolch 0 galon am y caredigrwydd
a'r cydymdeimlad a ddangoswyd
tuag atynt yn eu profedigaeth sydyn
ddiweddar - colli priod, tad a brswd
snnwyl.

Bu Mr Ahys Williams farw yn
Dylai'r llyfrau isod fod ar gael naill Ysbyty Heath, Caerdydd Mehefin 14
ai yn eich llyfragell neu yn eich siop wedi triniaeth lawfeddygol. Bu'r
Iyfrau lleol. angladd ddydd lau, Mehefin 19, gyda

gwasanaeth i'r teulu yn y cartref ae
CYFRES CLASURON YR wedyn yn amlosgfa Bangor.
ACADEMI: Marged Oafydd Gwasanaethwyd gan y Parch W.O.
(Gol.) Aoberts a'r Parch Ronald Wyn
Ati, Wyr Ifanc Roberts.
Gwasg Prifysgol Cymru ar ran yr I---------------i Mae Cyngor Arfon wed! cytaddef o'r dJwedd y b1!riedir codf pentref 0 daJ
Academi Gymreig. gwyliau ar sane Glyn RhODWYyn Llanberls.
Detholiad 0 ysgrifau pwysicaf Y BUGAIL DA Bydd y pentref arfaethedig yn eynnwys 0 lelaf SO0 dai, ae mae'r Cyngor
Saud e rs Lewis. ff wedJ datgaD mai datblygwyr prelfat fydd y percbnogion.Mle 'nl Fuglll .y'n lI.wer mwy cr.N.',bugeililid .ydd i', oes hon; Dywedir byn gan Adran Cynl1unio Cyngor Arion mewn ateb i'r

MI. O'n bugeilio drwy'r flwyddyn Cynghorydd Glyn Tomos, Dinorwig, aelod 0 Gyngor Cymuned
Ar y tllwd, cyfoethog, Inhlpus I'r lion. Llanddeiniolen ac sydd hefyd yn aelod 0 Fudlad Adfer - mudiad sydd wedi
MI.'n 'hoi nod Ir eu elustiau datgan gwrthwynebiad eyson i gynlluniau sydd yo eynyddu'r nirer 0 dal har.A ma,c a, y gwa, yn y gwl'n
Wrth ddldol y defald c'r geif, Yn ddiwe ddar C) hoeddodd
A thaflu', dienaid I', tin. C' y n g 0 r A r f 0 n I a w I y f r ( a
Yddafad roddodd iddo gynhalileth gyhoeddwyd) n wreiddiol yn
Pan oedd yn n.wynog I blin Sac s neg) a r g y fer dar par
Ond yr afdr wrthododd gymwyna. ddatblygwyr yn nodi posibiliadau
Pan oedd ei glwyf.u elsiau eu trio.
Ma.', Bugall wrth ddldol • dethol twristaidd safle Glyn Rhonwy - sane
Ynwyliadwru. eithrildol i', earn, ar gyrion Llanberis ae ar Ian Llyn
A mawr fydd yr wylo a'r erio Padarn. sy'n cynnwys hen chwarel
Pan wawrla awr Dydd y Farn! lechi ac adeiladau a ddefnyddiwyd
Ma. eydwybod y ddafad yn •• mwyth. hyd yn ddiweddar gan y Bwrdd
Fe gaiff ei derbyn i'r Ysbryd Glln, Cynhyrch u Trydan Ganolog.
Ond ma. meddwl yr air yn gythryblus
A'i henald ar goll yn y tAn Yrnysg yr atyniadau a ddarlunir yn
Dnd pwy ydwyf i i farnu Jlawlyfr ~' Cyngor mae gwestv
A minnau'n b.c:hadur fy hun helaeth tair sereno a fydd yn siwr 0
Gyda eh.nnoedd a miloedd 0 'eiau, gV. stadlu a gwestai Llanberis ei hun,
Heb lawe, 0 batrwm na lIun! ynghyd a llithrigfa sgio gyda'r fwyaf

John V Morris yng ngwledydd Prydain.
Rhianfa,Deiniolen Mewn ymateb dywcdodd y

Cynghorydd Glyn Tomos, "O'r
di\\'edd, dyma'r gath allan o'r cwd.
Dyma ddatgelu beth yw cajon }
cynlJun, sef pentrcf gwyliau helaeth
mewn ardal svdd eisoes ',In frith 0• •
dai haf. t-.tae'r Cyngor yn
g\\'cithredu'n ddau-\\')'nebog ac yn
m) nd yn groes j'\\ polisiau C) nllunio
eu hunain D) rna cnghraifft 0
\\ clthredu anghyfrifol, ohef\\)dd )
g\\,r amdani }d) \\ bod } rheolaeth
me\\ n g\\ irionedd } n hwylo
datbJ)g\\f)T prcifat ariannog
Gwneud ) r elw In\\') af yn yr amser
lleiaf ac ar y gost leiaf }w amcan a
holl hanfod y math 0 ddatbly~yr a
fyddaitn debygol 0 dderbyn
gwahoddaad Cyngor Arfon i ddod i
Lynrhonwy. "
"Ni wnaed y fTaith mal pentref
gwyliao a fyddai'r pm atyniad yn
eglur i'r Cynghorau Cymuned 0
gwbl pan gyfIwynwyd y Uawlyfr
iddynt, at mae hyn ynddo'i hun yn

LLYFRAU
CYMRAEG
NEWYDD

PENTREF GWYLIAU
YN CHWAREL GLYNRHONWY1

BETWS GARMON
f
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MOBILE HAIRDRESSER

C6r Genethod L/anberis a fu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghaerdydd yn 1960.Llun gan filion Roberts, Becws Eryrl, Llanber,s

COR GENETHOD LLANBERIS

GWASANAETH

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

and mae un ')bb 'jn :m)T\~\ .~'t~':7~~
cartref heb unrhy v. amheuaeth, sef yr un
a ....n eth ar g) fer CI Ierch fach Nra,

Ers dwy flvned J mae Len wedi bodyn
elod o'r "British Suckrnakcrs Guild'.
tae'n aw ddus 1.I ....n I glywed gan eraill

vn nlch ) 'n rhannu ei ddiddordeb.
1aen estvn gwahoddiad hefyd iunrhyw

un dd ('I rau g....·ybodaeth ar sut i
baratol'r ff)n I g) )lItu a fo.

Parhad o'r dudelen tleen
\ n og) stal a phren mae Len v.eithiau

vn ~welLhln gyda chorn, e e corn
rnaharen Daw r draw \ C\TT1 \ m mhob
man - "Rhai n ddigon hen I alw chi
am) n nhwl" \ n 01 Craie CI v. IS
Weithiau bvdd vn prynu om byffalo
dd 1'''' C el r fc) vdd oeau megi

Sloe ?l.1on m £4 I £6
~18eLen v.cdl gv.erthu mbelll ffon

CREFFTWYR CYWRAIN

-

DIOLCH: Bu plant yr adran yn
gwerthu raffl yr Urdd yng
Nghwm-y-glo a Brynrefail yn ystod y
deufis diwethaf Diolch i bawb a
gefnogodd apel yr Urdd trwy brynu
tocvn.

adran i Ganolfan Rhyd-ddu i dreulto
bwrw Sui yn niwedd Mehefin. Buwyd
yn cerdded yr ardal 0 amgylch y
pentref a chafwyd amser hyfryd iawn
yno. Bu Gwyn Hefin Jones, Oafydd
ldnswvn, Ifanwy Jones a Glenys
Roberts yno yn gofalu am y plant.

Plant Ysgol Cwm-y-glo yn y Pili Petes, Porthaethwy gyda'r Parchedig Huw
John Hughes.

gan gymwyster y gwyr oedd yn
gyfrifol am y te a mawr oedd eu
gwerthfawrogiad
YR YSGOL GYMUNED
CWMNI'R FRAN WEN: Bu dosbarth y
Babanod yn Ysgol Oolbadarn,
Llanberis yn ddiweddar i weld
perfformiad gan Gwrnni'r Fran Wen,
Cwmni Theatr Mewn Addysg
Gwynedd Mwynhawyd y bore yn
fawr a gwelwyd perfformiad gwerth
chweil
PILI PALAS: Aeth disqvbtion yr Adran
Gynradd i Borthaethwy i ymweld a'r
Pili Palas Treuliwyd diwrnod yno a
chafwyd bias arbennig ar y
gweithgareddau a baratowyd ar ein
cyfer gan y Parch Huw John Hughes.
Cyfareddwyd y plant gan yr
amrywiaeth rhyfeddol 0 loynnod
byw, trvchfilod ac anifeihaid sydd ar
gael yno.

GALA NOFIO: Bu tim 0 blant lawr yng
Nghanolfan Hamdden Arfon yn
cystadlu yng Ngala Nofio'r Cylch
llongyfarchiadau i bawb fu'n
cystadlu.
ORIEL ERYRI' Treuliwyd prynhawn
eithriadol 0 ddiddorol yn Oriel Eryrt,
Llanberis yn ddiweddar. Mae Miss
P-.nn Roberts, sy'n qwerthlo yn yr
Onel. ynghyd a'r Cvtarwvoowr 't>r
llyr Gruffydd, wedi cynllunio helfa
natur ar droed ar ffurl y rhaglen 'Helfa
Drysor'. Roedd un grwp yn aros i
mewn yn yr Oriel a'r grwp aralt yn
mynd allan ar y daith. Rhoddwyd
cvfarwvddiadau a chliwiau l'r grwp
hwn gan ddefnvddio Radio-llaw
Roedd yn brofiad gwerthfawr lawn
gan fod gofyn sylwl'n fanwl a
disgrlfio'r gwrthrychau a wetwyd
rhag colli marciau sr yr helfal t----------------------------
Dysgwyd lIawer iawn am fywyd
gwyllt yr arda!. a mawr yw ein dlolch
i'r Oriel am ddarparu'r cyfle
DR BARNARDO'S: Bu cynrychiolydd
o Dr Barnardo's yn siarad A ni ynglyn
A gwaith yr elusen yn yr wythdegau.
Yn dilyn y sgwrs a'r ffilm, casglwyd
£25 yn y pentref tuag at yr achos.
Diolch I bawb a fu'n noddi
ADRAN YR URDD, PEN LLYN
GLANll YN: Bu criw mawr 0 blant yr
adran yng Nglanllyn yn ddiweddar ac
er gwaethaf y tywydd, cafwyd amser
godidog yno. Bu Carol Houston,
Howard Jones, Delnlol Evans a
Dafydd Idriswyn yno gyda'r plant.
MABOLGAMPAU: Aeth tim o'r Adran
lawr I gaeau Ysgol Syr Hugh Owen
ychydig wythnosau'n 61 i
fabolgampau Cylch yr Urdd. Nl
chafwyd fawr 0 Iwyddlant ond
cafwyd hwyl ar noson arbennig 0
braf. Gwell Iwc y flwyddyn nesaf
hwyrachl
RHYD-DDU: Aeth pymtheg 0 blant yr
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EMYR
JONES
PLYMAR

PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH

INSIWLEIDDIO
44 Glanffynnon
LLANRUG
Caernarfon.

3513 .

Gohebydd: Mrs Iris Rowl.nds,
Glen,.fon, 872275.
GWELLHAD: Dymunwn adferiad
buan ar 61 triniaeth yn Ysbyty
Gwynedd i Mrs E. Davies, Noddfa,
Mrs Gwennie Morris, Tan-y-Graig,
Mrs Barbara Owen, Gwesty'r
Snowdon a Val , Toceja.
LLONGYFARCHIADAU i'r Ditectif
Ringyll John R Rowlands, Wrecsam,
mab Mr a Mrs Russell Rowlands,
Ta lafon a r el ddyrchafiad yn
Arolygwr gyda'r heddlu. Dymunwn
bob IIwyddiant iddo yn et swydd
newydd a phob hapusrwydd i'r teulu
yn eu cartref newydd yn y Rhyl.
LLONGYFARCHIADAU tRuth, 24 061
Afon a Gethin, Min-y-Don ar
gyrraedd eu pen-blwydd yn un ar
hugain

Hefyd 1 Mari. Gwesty'r Snowdon ar
gyrraedd ei phen-blwydd yn
ddeunawoed.
DIOLCH Dymuna Ruth, 24 061 Afon
ddiolch t'W theulu a'i ffrindiau am y
Ilu cardiau a'r anrhegion a
dderbvniodd ar ei phen-blwydd yn
un ar huqain.

Dymuna Mar;' Gwesty'r Snowdon
ddiolch IrW theulu a'i ffrindiau am y
\\~ '-~\~\~~ ~'\: ~n(he<!ion a
dderbvniodd ar el phen-blwydd yn
ddeunawoed

Oymuna Mrs Barbara Owen,
Gwesty'r Snowdon cdrotch i'w
theulu a'i ffnndiau am y card-au a'r
anrheqron ac am bob caredigrwydd a
dderbvruo dd tra bu yn Ysbyty
Gwynedd.
Y CARNIFAL: Dyma weithgareddau'r
wythnos - Nos Lun Gorff 7 Noson
Bingo; Nos Fawrth Gorff 8 Disco'r
Plant; Nos Fercher Gorff 9 Taith
Gerdded; Nos lau Gorlt 10 Noson
Dartiau, Nos Wener Gorft 11
Mabolgampau, Sadwrn Gorff '2
Diwrnod y Carnifal.
CLWB POBOL Y CWM Addawodd y
Parch D.R. Wilhams, Rheithor Plwyf
Llanwnda ymweld a'r clwb ddydd
lau, Mai 29 i roi sgwrs ar ei daith i
Jerusalem ond oherwydd gwaeledd
bu raid Iddo ohlrio ei addewid hyd y
tymor nesat. I lanw', bwlch
darllenodd Mr Llew Hughes rai
ysgritau allan 0 'Ysgrifau Llenorlon'
gan John Lasarus Williams.
Dlolchodd y Llywydd i Mr a Mrs R
Parry am ofalu am y te, ac enlllwyd y
raffl gan Mrs E Jones, Seiont House
Trefnwyd Bingo ar gyfer cyfarfod

olaf y tymor ddydd lau, Mehefin 12
gyda Mrs E. Price, New Street yn
galw. Rhoddwyd yr 011 o'r gwobrau
gan yr aelodau Gwnaed trefnladau
gogyfer a chyfraniad y Clwb i'r
Carnifal ynghyd A threfnladau'r
bleserdaith I Gaer ddydd lau,
Mehefin 26. Synnwyd y gwragedd

-
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Fton: LLANBERIS 872518 (Oydd)
Y FELINHELI 670124 (Nos)

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

Cerrig 0 Bob Math ar Gael

a'i
GWAITH CERRIG BEDDAU

DEI IOLE

----~~~=
Sara Ffres 5
Teisennau

Priodas, 8edydd
Pen-blwydd ac ati,

Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufenl

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI!--Stryd Fawr, Llanberis 870491 ~

1IIIIIIIIII111111fllll1 11111111111111111111

GWYNETH ROBERTS
==84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

. JONES
FEIBION

Eich ffyddJon gyfaill,
R. Emrys.

gwrs, bydd yn rhaid i ambeU un gael
disgyn mewn cae cyfagos.
Ar 01 eyrraedd y lines wrth ddod

yn 01 byddaC fi yn cael control y
machine i ddod a hi adref (ac eithrio
y landing) ac rwyf yn cael hwyl reit
dda ami. Chap 0 Yanki yw fy mbilot
i ac un reit dda ydyw hcfyd. AT 01
dod yn 01 dyna wneud report 0 beth
vdyrn wedi weld. Yna dyna newid a
wash a gallwn yna Iwynhau pryd da

•

•slapus

Am
nenfydau
a waliau

DERWYN HUGHES
Treflys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis
870945

9.45 Llanrug (Penbont a'r Sgwar)
9 55 Tanycoed Ceunant
10.00 Waunfawr (Post)
10.10 Caernarfon (Maes)
10.20 Bethel

900 Llanberis (Post)
9.10 Cwmyglo (Post)
9.15 Bryn refail (Post)
9.25 Dinorwig (Ysgol)
9.30 Deinlolen (Post)
9.35 Penisarwaun (Llys y Gwynt,
Dewch a brechdanau, coffi ac ati i gael picnic ar y ffordd. Dychwellr

oddeutu 5 o'r gloch.

Yng nghwmni John Llewelyn Williams, Coleg Prifysgol
Gogledd Cymru ymwelir a nifer 0 safleoedd, yn cynwys
Barclodiad V Gawres, Bryn Celli Ddu a Chaer Bryn Eryr (sy' n cael

ei chloddio ar hyn 0 bryd).
Enwau i'r ysgrifennydd (ff6n Caernarfon 5605) erbyn nos
Fercher Gorffennaf - cofiwch am gyfarfod y Gymdeithas a
gynhelir ym Mhenisarwaun y noson honno, lie bydd John

Llewelyn Williams yn rhai rhagflas o'r hyn sydd i ddod.
Amserau'r Bws

TRIP Y GYMDEITHAS HANES
DYDD SADWRN 12 GORFFENNAF

TRYSORAU ARCHEOLEGOL YNYS MON

o fwyd.
Cefais air oddi wrth Gwilym 0

adref heddiw. Fuasai ddim gwaeth
gennyf innau gaeJ ychydig ddyddiau
o leave .

WeI docs gennyf ddim ychwancg
y tIO yma, ond fy nghofion cynhesaf
atoch i gyd yna;

( :}'" - ~~.L-&.Ull,Y~1;
~

~ .

~'1

---

Hefyd ddydd Sadwro ymosododd
deg ohonynt ar bump ohonom ni
ond cawsom dair ohonynt 1 lawr yn
fflamau Dyna'r stwff ynte!

Ni wnaiff yT Hun byth ymosod os
na fydd ganddo rh) w dri am un ini,
Hefyd ni ddaw byth dros y lines yo y
dydd. Fodd bynnag dacth tair
drosodd ddvdd Gwener diwcthaf.•
ond dim ond un ohonynt allodd
ddianc yn 01. Mae ein scouts ni yn
ddigon 0 fatch iddynt. Mae y
tywydd dipyn yn anffafriol y
prynhawn yrna - gormod 0 gymylau
o gwmpas felly rydyrn yn cael
holiday Mac yrna griw reit jolly
yma ac felly dydi hi ddim yn ddwl
yma.

Mae un fantais fawr gennym ni ar
yT Infantry Mae gennym ni lc
cyffyrddus I ddod yn 01 ar 01 bod ar
show. Huts clyd a phopcth y'n hynod
hwylus.

Hefyd mae mwy 0 hwyl i'w gael 0
lawer. Pan yn cyfarfod Huns }n yr
awyr nid yr un yn meddwl am y
perigl 0 gw bl - ci gymeryd yn fwy 0
ryw sbort.

Golygfa go ryfedd yw 0 g\\'mpas y
lines - y ddaear yn dyllau igyd oddi
wrth shells a bombs. a trefi a
phentrefi yn falurioo - ambcll i flash
i'w gweld yrna ac acw a dyna'r unig
beth ydyrn yn allu weled o'r awyr i
Y.) bod fod ThyY.faint 0 f) W} d yn y
lie

Ar 01 m\ od ,chy dig \ nlhellach
1)d\!m ) n g"\ bod ar un\\ 31th eln
bod ) n Hunland gan fod Archie
shells ~n bur tlO 0'0 C\\mpa

Pcth diddoTOI y\\ gY. }lled .)
bombs yn disgyn.

Dyma oi )'n gy,.eld )r obJecti\c! -
rhyw station neu aer()dOnlC ncu
billets y gelyn - yna dyna blwc ar y
toggles, a dyma'r pills yn disgyn,
disgyn - yn is-is, ac yn mynd yn llai
nes o'r diy,.'edd ddiflannu. Ond ar 01
ychydig eiliadau mae y burst i'w
gweld ambell i waith wedi cynneu
tan Teit dda, neu y.'edi ehwvthu•
railwayr neu siding i fyny. Ac wrth

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

--E PAENT, PAPUR WAL
- TEGANAU, CARDIAU
5MELYSION-== ANRHEGION

Dydd Mawrth, 27th
F'annwyl Gyfaill.
Dyma fi o'r diwedd yn taro ati j
anfon gair bach gan obeithio eich
bod yn gwella.

Mae yr amser yn ehedeg yn
rhyfedd ac rwyf wedi bod yn y wlad
yma bum wythnos

Does dim cymhariaeth 0 gwbl
rhwng ehedeg yma ac ehcdcg yn
Lloegr Yno byddern yn cael hwyl 0
grafu uwch ben pentrefi a wavio ar y
genod. Yma byddwn yn hofran
allan 0 olwg dyn; ran amlaf tua'r
15000. Day bombing squadron
ydyw ac mae) n reit dda hefyd. Ac
wedi bod yn hynod Iy.eus > n
ddiweddar. Fodd bynnag rw)'f y.edi
cael ambell isgrap bur boeth er pan
wyf yma.

Nl wnaf anghofio un trip y n fuan
pan wnacth pump ar hugain 0 scouts
y gelyn ymosod ar saith ohonom.
cawsom Ie poeth iawn. Roedd tua
deuddeg tu 611 mi a'rbwledi yn canu
wrth basic fy nghlustiau, a minnau
yn ranio cyn gyflymed ag y gallwn.
Os nad oeddwn yn eu saethu
roeddwn yn eu cadw draw. I wneud
pethau yn waeth roedd rhai yn divio
drwy'r formation. Fodd bynnag
deuthum ni i gyd yn 01 yn saff ond
roedd Faity (?) ddau yn fyr. Roedd
y wings a'n planes ninnau yn fwledi i
gyd.

103 Squadron
R.A I •

B.E.I .•France

LLYTHYR O'R RHYFEL MAWR
Derbyniwyd copi 0 lythyr diddorol
gan Oafydd Orwig 0 Fetbesda. Fe'i
hanfonwyd i Ddinorwig yn ystod y
Rhyfel Byd Cyntaf, Dyma gynnwys
yr holllythyr yn ei grynswth. Os oes
rbywun a gwybodaeth am y
derbynydd neu'r un a'i
hysgrifennodd, byddwn yn falch 0
dderbyn y wybodaeth gennyeh.
Mae'r llythyr bellach wedi ei
drosglwyddo'n ddiogel i ofal yr
Archifdy yng Nghaemarfon.

Rydym yo brysur gerdded ymlaeo j all nwyddyn y gymdeitbas beUach, ae y
mae'r wledd a baratowyd ar gyler yr aelodau yn parhau yo nasus iawo.
Profwyd bynny yo NinOl"Wigy mis diwethaf gyda nosoo gwerth chweil yng
ngofal yr aelodau eu hunain. Daeth tua banner cant yoghyd igerdded o'r
Allt Odu i'r ben chwarel, ac iwrando ar Hugh Oliver Jones yn trafod gwaith
y cbwarel ac yo eowi'r gwahanol bonclau a cbofio'r hen gymeriadau fu'n
gweithio yoo. Am ail banner y noson cafwyd gwrandawiad astud wrth iElen
W. Jones adrodd atgofioo am Ysgol Dinorwig ar ddechrau'r ganrif. Ein
diolch befyd am y Uuoiaetb a'r gio. 0 byn ymtaen aelodau Dinorwig fydd yo
trefnu'r tywydd ar gyfer pob cyfarfod yo yr awyr agored!!

CYMDEITHAS HANES
BRO IECO'R WYDDFA'



V SGWAR, LLANRUG
Ffon Caernarfon 76772
TRIN GWALLT I SAWB
O'R TEULU GAN JEN

Ffoniwch neu galwch i drefnu amser

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Gohebydd: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrigydrudion
DYMU NWN well had IIwyr a buan i
Mrs Rhian Pritchard, Ty Isaf ar 01 ei
harhosiad yn Ysbyty Gwynedd yn
ddlweddar.
LLONGYFARCHION i Hefin Pritchard,
Ty Isaf asr ddathlu el ben-blwydd yn
21 yn ystod y mis.

Llongyfarchion hefyd i Eifion P.
Roberts, Cerrig y Drudion ar Iwyddo
yn ei brawf gyrru yn ddiweddar. Da
iawn, Eifion.
AP~L SGANIWR: Mae'r ap~1yn sefyll
ar £482 ar hyn 0 bryd.
LLONGYFARCHIADAU i David John
Pritchard, Llys Awel ar gael ei radd
BA yng Ngholeg y Drindod,
Caerfyrddin.

NANT PERIS

Gohebydd: Mrs Beryl Roberts,
Gerant, Erw Wen (C'fon 3536)
PLAID CYMRU: Cynhaliwyd helfa
drysor mewn ceir nos Wener, 13
Mehefin. Yr erullwvr oedd Frank B.
Jones a'r teulu. Bydd Cyfarfod
Cyffredinol Blynyddol y gangen nos
Fercher,9 Gorffennaf yn Llety am 8 yr
hwyr.
CAPEL CAEATHRO: Cynhelir y
gwasanaethau canlynol yng nghapel
y pentref yn ystod mis Gorffennaf:
Dydd Sui, 6 pregethir gan Brython M.
Davies am 2 o'r gloch; 13, D.R.
Pritchard am 2 o'r gloch; 20, Aneurin
Jones am 2 o'r gloch; 27, Llew
Madog Jones am 2 o'r gloch. Ysgol
Sui am 2 y prynhawn hefyd tan 20
Gorffennaf.
SlOE CYNHYRCHU TV A GARDD:
Bydd y sioe eleni eto ddydd Sadwrn,
30 Awst. Manylion gan yr
Ysgrifennydd, Eric Roberts, Gerallt,
Erw Wen (ffon Caernarfon 3536).
CARNIFAL Y PENTREF: Bydd
Pwyllgor y Cae Chwarae yn trefnu
Camifal unwaith eto eleni, dydd Llun,
GWyI Awst, 25 Awst am 1.30 y
prynhawn. Ar wahAn i lu 0 stondinau
a gemau bydd cystadlaethau gwisg
ffansi, rasus i blant 0 bob oed, a
chystadlaethau tynnu rhaff. Bydd
lIuniaeth ysgafn ar gael. Croeso i
bawb.
GWELLHAD BUAN i Mrs Annie
Owen, Homes, sydd yn Ysbyty
Gwynedd ers cryn amser. Brysiwch
adref yw'r neges gan ei ffrindiau i
gyd.
LLONGYFARCHIADAU i Wenna a

John Curd, 1Erw Wen ar enedigaeth
mab bychan, David Michael.
LLONGYFARCHIADAU i dri 0 blant y
pentref a gymerodd ran mewn
cyngerdd yng Nghapel Seilo yn
ddiweddar. Cafwyd noson lawen
ddiddorol a phleserus iawn yng
nghwmni 8 0 bobl ifanc yr ardal, yn
cynnwys Sharon, Gwenno ae 1010o'r
pentref yma. Gwnaed elw sylweddol
tuag at y deillion. Diolch 0 galon
Iddynt.

CAEATHRO

PROFIAD MEWN YSBYTY
Cofiaf y diweddar T. W. Thomas
yn dweud ei brofiad pan oedd yn
Ysbyty Gallt y Sil ac yn methu
cysgu'r nos. Meddai "Y mae
englyn John Penry Jones, Y Foel,
Trallwng, wedi disgrifio fy
nheimladau yn berffaith." Dyma'r
englyn:
Gwelars chwenychu golud - ond heno
Nid dyna I'awyddfryd

Cael 0 afael fy nghlefyd
l\.os 0 gwsg yw reisiau i gyd.

J.Penry Jones

)' 01wed dar Syr Thomas Parry
Y Diweddar Syr Thoma. PIny
Mae'r dewrder? Mae'r awdurdod? - Urien
oedd;
Tarian war Cvmreictod,-Gwardtai'n htaith, ni'r gwyr di-nod,

Hector sin hysgolheictod
Gwynn ap Gwilym

(Allan 0 'Barddas' Mehefin 1985)

Vuaghan Jones, Waunfawr.
Diolch i Mrs. Jones.
Y mae popeth yn dda os yw'n

gorffen yn ddal!

Gyn-lywydd Genedlaethol.
Cyflwynwyd tocyn llyfrau i Mrs

N Arthur Jones, Ysgrifennydd
Merched y Wawr Gwynedd, yn
arwydd o'n gwerthfawrogiad o'r
gwaith mawr ac effeithiol a
wnaeth yn trefnu'r Ysgol undydd,

Edrychai Parti Ehianedd Mon
yn hynod 0 hardd ar y llwyfan -
sgert las dywyll a blowsus 0
wahanolliwiau gan bob un. Wrth
ddiolch dywedodd Mrs Roger
Jones fod graen ac eneiniad ar eu
canu.

Canodd Mrs Jane Margaret
Roberts y gan werin "Hen
Ferchetan". G wraig ifanc 0
Lanbedrgoch, Mon, a enillodd
dlws coffa y diweddar Dr J Lloyd
Williams, yn Steddfod Bro Dwyfor
1975 mewn cystadleuaeth Can
Werin 0 dan 21 "Merch ifanc aeth
ben bore".

Nodwyd y gan gan Dr J. Lloyd
Williams yn Nhy Mawr, Cricieth.
Dois adref ym modur Mrs Mary
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STRYD FAWR, DEINIOLEN r1:~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 j'w benthyg

Hefyd yn Siop
FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

Cefndd wysarn, Y Bala ar ei
thraed. Yr oedd Mrs Rowlands yn
ferch i'r diweddar 'Llwyd o'r
Bryn'. Byddai Mrs Rowlands yn
ymweld a changhennau Merched
y Wawr led-led Cymru i roi
arddangosfa ac i son am y Brethyn
Cymreig.

Disgrifiodd ei thad yn mynd j
lawr j stiwdio'r BBCCaerdydd i roi
arddangosfa ar wneud cyfJath.
Wrth gychwyn cariai tag yn
cynnwys y taclau i wneud cyflath,
sef ffedog groesbar, y sgelet bres
yr ymenyn, y triagl, a'r siwgr.
Aeth i sgwrsio gyda bachgen 0
Bentrefoelas ar y tren, ac
anghofiodd y cwbl am y bag

Pan gyrhaeddodd y stiwdio
'roedd "y pethe" ar goll. Cafwyd
nwyddau eraill o'r siop.

Yr oedd gwres y stiwdio yn
andwyol a methai Llwyd o'r Bryn
gael y cyfJath i dewychu. Cafwyd
helynt a hwyl.
Cododd Sian Williams 0

Dynygongl, Ynys Mon ar ei thraed
a dywedodd fod gwerth mawr ar Y
Papurau Bro sydd ar gynnydd
trwy Gymru. Oywedodd Suan y
gallent helpu i feithrin "y
gymdeithas glos" y soniai Robin
Gwyndaf amdani.

Y Gwisgoedd
Yn y prynhawn cawsom

anerchiad gan Dr Ilid Anthony,
hefyd 0Amgueddfa Werin Cymru
Sain F£agan. Ei thestun hi oedd
"Cwisgoedd yn eu cynefin". Yr
oedd ganddi sleidiau gwych a
chawsom awr a hanner eto 0
fwynhad ac addysg am yr hen
wisgoedd Cymreig. Mrs. Elen
Rogers Jones, yr actores oedd
llywydd cyfarfod y prynhawn. Hi
oedd Llywydd Merched y Wawr
G"...ynedd.

Ar 01 te cawsom rhyw awr 0
adloniant gyda Pharti Rhianedd
Mon. Morfudd Maesaleg ac Eirian
Ardudwy, oedd wrth y delyn. Yna
Mr Morien Phillips ac Alwyn
Samuel yn rh oi cyfraniadau
ysgafn difyr.

Mrs Marged Jones o'r Frongoch,
Y Bala oedd Llywydd y cyfarfod ar
01 teo Yr oedd Mrs Jones yn

.
At ddydd Sadwm 0 'haf hirfelyn
tesog' cawsom Ysgol-undydd
(Mai Sfed, 1976) yn Y Coleg
Normal, Bangor. Hon oedd y
gyntaf i Ferched y Wawr,
Gwynedd.
Ar 01 coffi ddeg o'r gloch y bore

yn Neuadd John Phillips, cawsom
anerchiad gan Mr Robin Gwyndaf
o Amgueddfa Werin Sain Ffagan
ar y testun "Cwlwm sy'n creu".
Miss Gwyneth Evans, Cricieth
oedd yn llywyddu. Hi oedd Y
Llywydd Cenedlaethol.

Wrth gyflwyno'r siaradwr
dywedodd fad y testun yn un
amserol iawn. "Y mae'r cwlwm
sydd rhyngom ru fel Merched y
Wawr yn gryfach nag erioed,"
meddai.
Oywedodd Robin Gwyndaf, "Y
mae'n werth imi fad wedi dwad
yma yr holl ffordd 0 Gaerdydd pe
na bai ond i glywed Miss Evans yn
siarad yr iaith Gymraeg mor glir a
chroyw."
Pwy oedd y bardd a ganodd fel

hyn
"fy iaith gywrain fylh a garaf
A'I th~g eiriau, iaith gywiraf."

Cawsom awr a hanner 0
fwynhad pur yn gwrando ar Robin
Gwyndaf yn son am hen fierdd
cefn gwlad ac am farddoniaeth a
aeth ar goll ganrif yn 01. Rhai fel
John Jones, Llidiart y Mynydd,
hen fugail a ffarier yn canu fel hyn
- "Mae gennyf gloc
Mae o'n mynd rwan
Ml stopith toe
Yr oedd bri ar fod yn fardd

ddiwedd y ganrifddiwethaf a
dechrau'r gannf hon. Ni ellir
a mgyffred cyfraniad y bobl
ddi-sfm amda nynt. Crwydrai
William Dafis i werthu baledi.
Cynyddodd diddordeb y werin
mewn darllen. Soniodd am y llofft
stabal a'r ysgubor fel mannau
cyfarfod answyddogoJ mewn
cymdogaeth.

Siaradodd amryw wedyn am yr
hen arferion, megis gwneud
cyflath a miogod, teisen siwgwr,
etc

Llwyd o'r Bryn
Cododd Mrs Dwysan

Rowlands, Hendre,

COFIO VSGOL UNDVDD
MERCHED V WAWR

ennolo

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.Agor
Ffiniau'r
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LLANBERIS 870142 (dydd a nos)
Mae ein cyfleusterau rhagorol yn cynnwys:

GOFAL 24 AWR • SUSTEMAU GALW NYRS • GWRES CANOLOG
DRWY'R ADEILAD • YR HOll STAFF YN SIARAD CYMRAEG
RHAGOFALON TAN. GOFAL DYDD • 2 lOLFA EFO TElEDU

LLIW. GOLYGFEYDD GWYCH

II

I

Cymeradwywyd gan Wasanaethau
Cymdeithasol Cyngor Sir Gwynedd

Ymholiadau i'r perchnogion
Mr a Mrs Alfie Hughes neu'r
Matron: Mrs Eirian Mali SRN

1111111111111111u

CARTREF HENOED PRES

YN EISIAU
Rhywun i fod yn gyfrifol am y

Croesair. Cysyllter air
golygydd

Fyddwn i ddim wedi hoff; cyfarfod y
drychiolaeth bwn-bon yng nghanol
nos - ond roedd yn haws dygyrnod;j
Draciwla ar bnawn Sadwrn braf yng
Ngharnlfal Llanrug.

Atebion Croesair Mehefin
Ar Draws:'. Tebot 2. Tatws 8 Arwyr
9. Ifanc 10. Ymuno 11.larwm 12. Inc
13. Ni 14. Sonedwr la. Uwd 19. Ond
21. Iselder 25. Cu 26.ls8 28. Tranc 29.
Baner 30. Organ 31. Yo awr 32. Neges
33. Dychan.
Ilawr: 1. Tridiau 2 Blancedl 3. Taclus
4 Gwenn 5. Trymed 6 Truth 7. Stori
15 Oel 16. Ebe 17. Robin goch 20
Draenog 22 Estrys 23. Dianat 24.
Record 25 Coban 27. Unlg.
Enillydd: Mrs J.M. Jones, 21
Tal-y-Bont, llanrug.

Diffoddodd goleuadau lIachar y
disco ym Mron Eryn, Llanberis.
Ond coiled yr ifane yw enmll y rhai
hyn. BelJach mae'r perchnogion
Alfie a Sylvia Hughes wcdi troi'r
gwcsty yn gartref rnoethus, clyd a
diogel i'r henoed Nid aT chwarae
bach y gwnaed hynny. Treuliwyd 18
mis yo gwella'r rhagofalon tan, yn
gosod sustern galw nyrs a gwres
canolog a reolir gan gyfri fiadur.

Bu'r teulu Hughes ym Mron
Eryri ers 1928 pan sefydlodd Huw
Hughes. LaidAlfie ei fusnes lIefrith.
Bydd holl staff y cartref newydd yn
medru siarad Cymracg ac un
nodwedd wahanol i'r arfer yw y
bydd Bron Er yr i yn cynnig
gwasanaeth Gofal Dydd, yn
cynnwys cinio poeth rhad dros ben i
henocd y pentref nad ydynt yn
preswylio yn y cartref.

HEN AC
IFANC

Sadwrn 19: WAUNFAWR: Barbaciw
a Thaith Odirgel Cangen Plaid Cymru
LLANBERIS: Carnifal a Ras yr
Wyddfa.
lau 24: PENISARWAU N: Trip Clwb yr
Heulwen i'r Bermo.
Gwener 25: LLANBERIS: Te yr
Henoed.
Mawrth 29: WAUNFAWR: Plaid
Cymru - Diwrnod ar Ynys Enlli.

DYDDIADAU I'W C0F10
Awst 15 ac 16: Ymryson Cwn Oetard
Betws Garmon.
Awst 23: Noson Gymdeithasol ym
Mhenisarwaun.
Awst 25: Carnifal Caeathro.
Awst 30: Sioe Cynnyrch Ty a Gardd
yng Nghaeathro.
Medi 2: Yr ysgolion yn ail-ddechrau.

Carnifal.
Mawrth 8: PENISARWAUN: Gemau
Giamocs. CWM-Y-GLO: Disgo i'r
Plant. DEINIOLEN: Pel-droed 5 bob
ochr.
Mercher 9: PENISARWAU N: Noson
i'r Plant CWM- Y-GLO: Taith
Gerdded. DEINIOLEN: Cyngerdd yn
Festri Ebeneser am 7.00.
CAEATHRO: Cyfarfod Cvffredinol
Blynyddol Cangen Plaid Cymru yn
LLety am 8.00.
lau 10: PENISARWAUN:
Mabolgampau. CWM- Y-GLO: Noson
Dartiau. DEINIOLEN: Oisgo
Awyr-agored yn lard yr Ysgol Feithrin
am 6.30. WAUNFAWR: Trip yr Ysgol
Feithrin I Sw Bae Colwyn. BETHEL'
Helfa Drysor yr Urdd.
Gwener 11. PENISARWAUN: Drsqo i
blant y pentref yn unlg CWM- Y-GLO'
Mabolgampau DEINIOLEN Pronto i
blant yn y Caban am 6.00. Trip yr
Ysgol Feithrln i Glantraeth
LLANBERIS: Te yr Henoed.
WAUNFAWR: Helfa Drysor er budd
yr Ysgol Feithrin.
Sadwrn 12: PENISARWAUN:
Carnifal. CWM- Y-GLO: Carnifal.
DEINIOLEN: Carrufal. Parti'r Carnifal
yng Nghlwb Eryrt, Penisarwaun,
Helfa Drysor Cangen Plaid Cymru.
Gorffennaf 13-19: WYTHNOS
GAR NIFAL LLANBERIS.
Sui 13. LLANBERIS: Noson 0 Gan
yng Nghapel Coch am 8.00.
Llun 14: DEINIOLEN: Cyfarfod
Blynyddol y Cyngor Eglwysi yn Festri
Ebeneser am 7.00.
Mawrth 15: PENISARWAUN. Clwbyr
Heulwen. ARDAL Ysgolion yn cau
am Wyliau'r Hat.
lau 17: LLANRUG Cvmdeithas y
Chwiorydd Capel Pontrhythallt
Gwener 18: ARDAL: Cyngerdd yn
Ysgol Brynrefail gyda Seindorf
leuencnd Llanrug a Seindorf Chwyth
Ysgol Dinas Bran, Llangollen.
PENISARWAUN: Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7.30.

GORFFENNAF
Mawrth 1: PENISARWAUN Cyfarfod
Cyhoeddus yn Neuadd yr Eglwys am
7.00 (Apel Sganydd Ysbyty
Gwynedd)
Mercher 2: lLANRUG: Cangen Plaid
Cymru yn yr Ysgol Gynradd am 7.30.
lau 3: CWM- Y-Gl 0: Tairh Ddirgel
Undeb y Mamau. DEINIOLEN:
Cymdeithas y Chwiorydd Capel
Disgwylfa.
Gwener 4: WAUNFAWR: Ffair Haf er
budd Sganydd i Ysbyty Gwynedd yn
y Ganolfan am 6.30
PENISARWAUN: Gyrfa Chwist yn
Neuadd yr Eglwys am 7 30.
DEINIOLEN. Gwibdaith Sefydliad y
Merched. ARDAL: Cyngerdd yn
Ysgol Brynrefail gan fuddugwyr y
cylch yn Eisteddfod yr Urdd, Dyffryn
Ogwen.
Sadwrn 5: UANRUG: Trip Ysgol Sui
Capel Mawr i Butlins.
PENISARWAUN. Tripiau yr Ysgolion
Sui I Rhyl. LLANBERIS' Tripiau yr
Ysgolion Sui i Rhyl. BETHEL: Trip
Ysgol Sui Capel Bethell Butlins. Trip
Ysgol Sui Cysegr j Southport.
BRYNREFAIL: Trip Ysgol Sui i
Lerpwl. WAUNFAWR: Tr,ip Ysgol Sui
j Buthns.
Gorffennaf 6-12: WYTHNOS
GARNIFAL PENISARWAUN
Gorffennaf 7-12: WYTHNOS
GARNIFAL CWM-Y-GLO, WYTHNOS
GARNIFAL DEINIOLEN
Sui 6: PENISARWAU N: Cymanfa
Ganu yn Eglwys Santes Helen am
8.00. WAUNFAWR: Rali Plaid Cymru
'Cofio Penyberth'
Llun 7: PENISARWAUN: Bingo
Carnifal CWM-Y-GLO: Bingo'r
Carnifal DEINIOLEN: Chwaraeon y



*****************RAS
YR WYDDFA

Cychwyn 0 Bont Glan y Bala
~. am 3.30 o'r gloch

Nos Sui Gorffennaf 13
NOSON 0 GAN

Capel Coch am 8.00 o'r gloch
COR MEIBION MAELGWN
Arweinydd:- R. Davy Jones

Organyddion:- Hugh Peris Pritchard a
Mrs lona Jones Mynediad 50c

Nos Lun Gorffennaf 14
GYRFA CHWIST

Y Ganolfan am 7.30 o'r ~Ioch
CYSTADLEUAETH PWL

Gwesty Prince of Wales am 8,00 o'r gloch
Nos Fawrth Gorffennaf 15

MABOLGAMPAU
Dd61 y Goeden 5.45 o'r gloch

Mynediad am ddim
CVSTADLEUAETH CWIS

Clwb y Grosvenor am 8.30 o'r gloch
Nos Fercher Gorffennaf 16
CVSTADLEUAETH DARTIAU

Gwesty Dolbadarn am 8.00 o'r gloch
DISGO PLANT IAU

(Plant Ysgol Gynradd)
Y Ganolfan am 6.00-10.30 o'r gloch

Mynediad 20c
DISCO PLANT HYN

(Plant Ysgol Uwchradd)
Y Ganolfan am 8.00-10.30 o'r gloch

Mynediad 30c
Nos lau Gorffennaf 17

PELDROED 5 VR OCHR, PElD RWVD
Odel y Goeden am 6.00 o'r gloch

Mynediad am ddim
Nos Wener Gorffennaf 18

BINGO
Y Ganolfan am 7.30 o'r gloch

*****************
Dydd Sadwrn Gorffennaf 19

V CARNIFAL
Yr Orymdaith i gychwyn 0 Swyddfa'r

Post am 12.30 o'r gloch
Ceffylau, Dawnswyr Morus, Hufen la, Cwn
Poeth, Hen Geir, Bargeinion llu, lluniaeth,

Gemau Fil
Seindorf Arian llanberis a Deiniolen yn arwain

yr orymdaith
Mynediad itr cae - 50c; Plant a Phensiynwyr 25c)

*****************

Ar nodyn ysgafnach mae yr
afonydd wedi dal eu cyflenwad 0
ddwr yn dda ac mae pysgota brithyll
wedi bod yn well nac arfer gyda
Llyn Padarn eto wedi rhoddi nifer 0•
bysgod eithriadol 0 dda ar adegau.

Cynnar braidd yw son am eog a
siwyn ond y mae Thai wedi gwthio
cu hunain i fyny'r afonydd, a chyn
belled ag y gwn mae un eog l l pwys
a harmer wedi ei ddal yng Nglan

------------, Gwna. Mae son hefyd am un 8 pwys
wedi ei ddal }n Afon Llyfni, ac am
craill wedi eu bachu ond yna eu colli
yn yr un afon. Gobeithiwn gael
newyddion am lawer mwy wedi eu
dal y mis nesaf gan fod y gwauh
adnewyddu ac aigyweirio'r pyllau 0
Bontllyfni i'r rnor ar dro.

CRICED BATIO OROS GYMRU
Mae'n bleser cael adrodd fod bacbgen 0 Lanrug, disgybl Sed dosbartb yo
Ysgol Brynrefail wedi ei ddewis igynrychioli ei wlad ar y maes Criced.
Pymtheg oed yw Stiward Williams (mab Huw Harry, sy'n dipyn 0

gricedwr ei hun), a cbaifT ei gap yo y gem dan 16 oed yo erbyn Pakistan ar
rues St. Helens, Abertawe ar Febefin 3Ofed.

Batiwr ydi Stiw yn bennaf ond y
mae hefyd yn faeswr rhagorol.
Mae'n chwarae'n rheolaidd i Glwb
Criccd Bethesda, a does dim yn rhoi
rnwy 0 bleser iddo na throi allan i
hclpu tim athrawon Ysgol
Brynrefail. Mae'n beldroediwr
addawol, a deallaf hefyd ei fod yn
dipyn 0 foi ar y bwrdd Snwcer, ac yn
yrnddiddori mewn go Iff.

Tipyn o 'all rounder' ond y mae ei
draed yn saff ar)' ddacar. ac ni fydd
angen cap m\\'y na 'r cyffredin i ffitio
pen hwn.

Llongyfarchiadau Suw, a bob lwc
i li.

Llongyfarchiadau i Wendy Morris a
Mathew Ward •.v ddau 0 Lanrug, am
ennill ). tlysau i rat dan 16 oed yng
nghystadleuaeth Carnifal y pentre].

Deallaf fod crvn gvstadlu wed;
bod yn ystod y noson, a gynhaliwyd
yng Nghanolfan Hafan Elen ar
Fehefin 1ge9. gvda phlant mor ifanc
ag 11 oed vn dangos eu dawn.

Patrick ,WcGuilless ddaetlt yn ail
yng nghystadleuaeth yr hogia, y
gwrthwyneb i'r h>'nddigwyddodd }'
Ilynnedd, pan fu Pat }'n drech na
Mathe.", LOlla Roberts oedd
gwrrhK'yneb_,,'dd Wend}' yn ei
'f/einal' hi.

Diolch i'r lrefnwyr or,} baralo;
110son ar gyfer y plant.

DARTIAU

/wan Roberts 0 Gaeathro yn
arddangos y tlws yr enillodd am fod
yn brif Illnellwr Gog/edd Cymru Am
dymor peldroed 1985-86

LLINELLWR Y
TYMOR

Mae'n siwr bod pawb wedi dal sylw
at y gwaith sydd wedi ei wneud i
lanhau'r afon Seiont. a'r gamfa
newydd a osodwyd }ng Nghrawia.
I Iefyd gwelir fod rhai arwyddion
wedi e u go sod yn yr ardal.
Gobcithio caiff rhain lonydd gan
fod difrod wedi ei wncud i'r rhai
cynt. Mae'n ofid mai yo ardal
Llanrug yn unig y digwydd difrod
o'r math.

NEWYDDION CYMDEITHAS BYSGOTA SEIONT, GWYRFAI A
LLYFNl

PYSGOTA

Mae'n braf bod a gofal am y dudalen 01unwaith eto, ar 01
'gwyliau' reit biro Diolch i'r rhai fu'n gofalu amdani yn y
cyfamser.
Apel sydd gen i, yr un apel ag a ymddangosodd yn un 0

rifyonau cynta'r Eco. Apel am wybodaeth, manylion 0
weithgareddau'r holl gymdeitbasau sydd i chysyUtiad i
chwaraeoo 0 unrhyw fath. Chwi'r Clybiau Pel-droed, wnewch
chwi benodi rhywun igysyUtua mi'n fisol? Chwitbau befyd y
cymdeitbasau gwyddbwyU, 0000, codi pwysau, dartiau,
saethu, a.y.y.b. Does dim angen traethawd - y ft'eithiau noeth,
dyna'r cyfan, fe woa i'r gweddlU. Gobeithiaf y bydd y
cysyUtwyr Snwcer a Physgota yn parhau i'u hadroddiadau,
mae eu cyfraniadau'n dderbyniol dros ben. Gwelwch fy
nghyfeiriad a'm rbif fIon ar yr ail dudalen.


