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a gynhaliwyd yn Aberystwyth yn
ddiweddar. Uongyfarcbiadau i bob
un o'r fro a fu'n cystadlu - ond yn
arbennig i'r tri a ddaeth yn eu holau
yn bencampwyr yn eu hadrannau,
sef Cenwyn Jones 0 Lanrug, a'r
chwiorydd Anwen a Nia Salisbury 0
Fethel.
Lfuniau: Cenwyn, Nia aeAnwen yn
faleh 0 arddangos eu medafau aur.

Yn dilyn llwyddiannau pobl ifanc y
fro yn y chwaraeon lleiafrifol
(tudalen flaen y rhifyn diwethaf o'r
Eco) dyma ni eto, y mis hwn yn cael
cyf1e i ymhyfrydu yng ngorchestion
criw brwdfrydig yn y gamp 0 Jiwdo.
Gwnaeth Sir Eryri yn arbennig 0

dda yn y cystadlaethau Jiwdo oedd
A

yo man 0 Wyl Chwaraeon yr Urdd
Cafwyd eymaint 0 ymateb fel y bu'n rhaid troi Ilyfrgell yr Ysgol yn 'stotts
dros dro.

•I

i'r Dwyrain Canol gan gwmni British
Airways.
Ar achlysur fel hyn braf yw gallu

troi at ddiwydiannwyr a gw9r busnes
Ileal fel y Grid Cenedlaethol yn
Llanberis a ehwmni John Edwards
ym Mangor gan ofyn am gymorth i
gludo'r 'mynydd' i Gaerdydd, a
derbyn yn ddiymdroi, lonau a
gyrrwyr heb ystyried y gost.
Hebddynt methiant fyddai'r ymdreeh
wedi bod felly mawr yw'r ddyled am
eu haelioni eithriadol a'u parodrwydd
i lenwi'r bwleh hwn.
Yn bennaf todd bynnag, yw'r

dioleh i drigolion y fro fu mor hael eu
hymateb i'r apAIae yn fwy na hynny
yn dystiolaeth fyw i holl ddisgyblion
ysgolion y eyleh 0'r ffordd hyfryd
mae pobl yn gallu ymateb I drychineb
a thynnu j'r un eyfeirlad pan fo gwir
angen. Gobeithio fod hon yn wers
nad anghofiant.

Wythnos yn 01bu'r darluniau erchvll
o ffoaduriaid rhyfel yn dioddef oerlel
a newyn ar y mynyddoedd rhwng
Iraq a Thwrci vn destun braw a
dychryn i drigolion y fro. Anodd oedd
eistedd ym moethusrwydd cartrefi
clyd a gwylio trychineb cenedl yn
datblygu fesul awr.

Felly braf yw cyhoeddi ymdrech
arbennig gan blant a phobl ifanc y fro
a Iwyddodd, ymhen tri diwrnod, i
gasglu mynydd 0 ddillad cynnes a
blancedi i gynorthwyo'r ymdreeh i
leddfu rhywfaint ar anghenion
dybryd y trueiniaid yn yr eira.

Prindridiau fu rhwng i'r syniad gael
ei hau ymysg y disgyblion yn Ysgol
Brynrefail a phob ysgol gynradd yn
ei dalgyleh, eyn eludo eannoedd 0
fagiau plastig yn Ilawn 0 ddillad a
blaneedi i bencadlys yr ap~l, yng
Nghaerdydd, i gynorthwyo'r
Cwrdiaid. Yn ei dro byddai'r rhoddion
yn mynd i Lundaineyn ei hedfan allan

Mynydd 0 ddillad a blaneedi yng nghyntedd YsgolBrynrefail yn barod ar
gyfer y daith hir i Ogledd Irae.

nca

Yn ystod mis Ebrill Iansiwyd Ilyfr y
bu cryn aros amdano gan rai'n
ymddiddori mewn pel-droed, nid yn
unig yn Uanberis, ond yn y fro gyfan
a thu hwnt iddi. Eleni mae clwb pel
droed Llanberis yn dathlu eu can
rnlwyddiant a bwnad Arwel Jones yr
awdur, pan ddechreuodd Sf y gwaith
rua dwy flynedd yn 01,oedd croniclo
hanes 'canrif y peldroediwr' yn ei
bentref genedigol.
Fe lwyddodd i wneud hynny, ond

nid hynny'n unig, mae yn y Ilyfr
hefyd dalp 0 hanes y gymdeithas yn
Nyffryn Peris rhwng 1890 a 1990.
Bu Arwel, sy'n bennaeth ysgo! ae

sydd beJlach yn byw yrn Mhen
isarwaun, yn aelod gwerthfawr o'r
Darans am ddeuddeg tymor, Daeth
er yrfa fel peldroediwr i ben ar
ddiwedd y chwedegau - degawd
gyffrous a llewyrchus yn hanes y
elwb.

Y mae'n llyfr rnanwl, llawn
ffeithrau, wedi eu cyflwyno'n
ddiddorol. Bydd lluniau timau'r
gwahanol gyfnodau a
phersonolaethau'r gem yn sicr 0
ennyn oriau 0 drafod. Mae'r cyfan yo
ffrwyth dyddiau 0 waith yrnchwil a
llafur caled a fu, yn 61yr awdur, 'yo
bleser pur'.
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CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Yn gywir,
ARWEL JONES

Ysgrifennydd Gweithgor Deddf Eiddo
Cymdeithas yr laith Gymrseg

Pen Roc, Rhodfa'r M6r,
Aberystwyth, Dyfed.

(0970) 624501

Aelwyd yn Dathlu
Annwy/ Olygydd,
Daeth i sylw rhai 0 garedigion yr
Aelwyd yn Llangwm fod yr Aefwyd
yn dathfu 50 mlynedd 0 fodo/aeth
ddi-dor yn ystod 1991.

'Rydym nawr fel aelodau
presennol yr Aelwyd yn ceisio casglu
at ei gilydd gymaint 0 hanesion,
lIun;au, s.y.b.am yr Ae/wyd (s dweud
y gwir byddsi'r diddordeb mewn
unrhyw /uniau, a.y.b. a chysy/ltiadau
a Llangwm).

Bwriedir cynnal aduniad gyda the,
arddangosfa a chyngerdd gan gyn
aelodau yn y Neuadd ar 15Mehefin
1991, ac yn sicr byddai croeso i bawb
boed gyfrannwr neu wyliwr dim ond
iddynt gysylltu a mi ar 049 081
2943.

Er bod angen f'r rhai sy'n gweithio'n y sector gynradd fod yn drwyadl ddwyieithog,
buas~i'r Awdurdod yn berod i ystyried ceisiadau gan ddysgwyr da sy'n barod i
dderbyn arwelnlad i loywi au Cymraeg.

Ffurflenni ceis IImanytion pellach ar gael o'r Adaln Bersonel, Swyddfa Addysg, Cyngor
Sir Gwynedd, Ca8rnarion (Rhtf ffOn: C88rnarion 679202).

Cyflog: £52.37 hyd at £88.27 y dydd yn 01profiad a chymhwyster.

ATHRAWON OROS ORO
Mae Awdurdod Addysg Gwynedd yn awyddus iychwanegu at restr athrawon lIanw
cynradd y Sir, ae fe wahoddlr ymholladau gan unrhyw un sydd a phrotiad a/neu
gymhwyster 1 ddysgu yn y sector gynradd, ae sydd a diddordeb i ddod yn 01i ddysgu
am gyfnodau byr.

Yn elsiaU ar 9yfer Medi 1991
Ysgollon Cynredd

ADRAN ADOYSG

Yr eiddoch yn gywir,
ERYL ROBERTS,

Fron Isat, Llangwm, Corwen, Clwyd.

Llythyr Agored at holl
Gynghorwyr ae

Ymgeiswyr Etholiadol
Cymru

Annwyl Gyfeilfion,
Ar ran Cymdeithas yr faith Gymraeg
fe hoffwn eich gwahodd i un 0 ddwy
Fforwm sydd i'w cynna/ yn y dyfodol
agos i drsiod y galw cynyddof sydd
yna am ateb i broblemau tai Cymru
- yn arbennig yng nghyd-destun
mewnflfiad trwm i gefn gwlad.

Bellach mae ymgyrch y
Gymdeithas dros sicrhau DEDDF
EIDDO yn mynd 0 nerth i netth -
eisoes cafwyd Rali Genedlaethol
Iwyddiannus lawn yn Aberystwyth
ble sicrhawyd cefnogaeth cannoedd
o unigo/ion a mudiadau led-led
Cymru, yn ystod y dyddiau nesaf
mae dau aelod yn debyg 0 wynebu
barnwr yn Llys y Goron YrWyddgrug
a chael cyfnod maith 0 garchar yn
dllyn protest yn erbyn gwrthodiad
David Hunt, Yr Ysgrifennydd
Gw/ado/, i hyd yn oed gydnabod fod
yna broblem. Gwefwn y Fforymau fel
cyfle i ade;{adu consensws cryf yng
Nghymru dros Ddeddf Eiddo. Fel
unigolion sydd, neu sydd yn awyddus
i gynrychioli trigolion eicn hardaloedd
ar be fefel bynnag, fe all elch
cyfraniad chi i'r drafodaeth fod yn
allweddol gan mei ymgyrch wedi ei
seflio ar brofiadau lIeol yw hon.

Cynhelir dwy Fforwm: Sedwrn 4
Mai - Csnolfsn 8ro reg/d, 32 Y
Stryd Fawr, Y 8s1a, em 2 p.m.;
Sadwrn 18Mal - Y Llew Auf, Heol
Awst, Caerlyrddln am 2 p.m.

Gobeithio y gallwch wneud
cyfraniad i'r ymgyrch bwysig hon. Os
y galfwch, a fyddech cystal a gadael
i ni wybod yn ein Prif Swyddfa yn
Aberystwyth (cyfeirlad a rhif ff6n
isod) i ni gael trefnu i yrru rhagor 0
fanyfion i chi am Ddeddf Eiddo eyn
y Fforymau.

CYNGOR SIR
GWYNED0-------.
COUNTY COUNCIL

Mae pawb bellach wedi llenwi a dychwelyd ei ffurflen
cyfritiad. Tybed? Mae rhai unigolion wedi gwrthod
oherwydd amryfal reSYIJlaU - rhai ohonynt yn ymwneud
a'r iaith Gymraeg. Ond nid yn gymaint gwestiwn yr iaith
ar y ffurflen cyfrifiad oedd yn creu cynnwrf eleni, ond
yo hytrach agwedd nifer o'r rhai oedd yo gyfrifol am
ddosbarthu'r ffurflenni. Sawl tro y cafwyd ewynion nad
oedd fIurflenni Cymraeg yn cael eu cynnlg, a Chymry
yn gorfod gofyn am tTurflen yo eu hiaith eu hunain. Nid
yn llnig hynny, ond yn aml clywyd cwynion am agwedd
rhai dosbarthwyr tuag at y rhai oedd yn deisyfu
fTurOenni Cymraeg, ae yo 01 pob son rhai ohonynt yn
hawlio fod y ffurflen Saesneg yo haws i 'w llenwi na'r un
Gymraeg.
Cymaint haws fyddai rhoi ffurflen Gymraeg a Saesneg

i bob tY, a gadael y dewis i'r person oedd angen ei llenwi.
Ac onid gwell hefyd (0 gofio fod Ewrop '92 ar ein

trothwy) fyddai dileu'r adran ynglYn a darllen, sgwennu
a siarad Cymraeg; a chynnwys adran yn holi am allu pob
person ym Mhrydain i ddarllen, sgwennu a siarad
unrhyw iaith. Trwy ddefnyddio'r dull hwnnw, byddai'r
holl Gymry alltud yn cael eu cynnwys yn y cyfrifiad, ac
ar yr un pryd, byddai gwybodaeth yn cael ei chasglu
ynglYn a gallu ieithyddol pobl Prydain mewn ieithoedd
eraill hefyd. Ond na, mae'n amlwg fod y Cofrestrydd
Cyffredinol am gyfyngu ei wybodaeth am ddefnydd o'r
iaith Gymraeg i Gymru 'n unig, tra'r un pryd yo
caniataau i'w weision cytlog drin yr iaith fel eilbeth, a'i
siaradwyr fel dinasyddion eilradd.
Yn yr un modd, clywyd am achos heb fod ymhell o'r

fro hon, 0 ferch am ail-drefnu dyddiad ei phrawf gyrru,
a darganfod fod pob un sy'n dymuno sefyll prawf gyrru
drwy gyfnvng y Gymraeg yn cael eu cofnodi yo Adran
Drafnidiaeth Manceinion dan y pennawd 'anabI'.
Ac yn ystod y mis diwethaf bu'n rhaid i minnau ofyn
i Heddlu Gogledd Cymru am ohebiaeth yo Gymraeg.
Gorfu i mi wneud datganiad yngl"9n a marwolaeth y
ddiweddar Mrs Mary lloyd Williams. Gwneutbum y
datganiad yn Gymraeg. Cefais Wys Saesneg i ymddangos
yo y cwest. Gofynnais am Wysyn Gymraeg. Fe'i cefais
gyda throad y post. Ond fe fu'n rhaid gofyn. Yr un oedd
y drefn yn y cwest ei hun, Rhoddwyd y llw yn Saesneg
imi i'w darDen. Gofynnais am y fersiwn Gymraeg
ac fe'i cefais, ond unwaith eto, bu'n rhaid i mi ofyn.
Pam y dylai Cymry orfod gofyn am gael defnyddio'u

hiaith yo eu gwlad eu hunain?
Onid y 'gofyn' bondigrybwyll hwn sy'n dangos ein bod

yn parhau yn ddinasyddion eilradd yng ngolwg yr
awdurdodau Seisnig?

D?DINASYDDION ElL

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf 0' r wasg

NOS IAU, MAl 30
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH,

MAl 21
os gwelwch yn dda.

SWYDDOGJON A GOHEBWYR
GOLYGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOL:
Twrog Jones, Pros Kairon,
GlanHynnon, Uanrug (C'ton 4051)
GOlYGVDD ERTHVGLAU:
Dafydd Whiteside Thomas, Bron-y
Nant, Pontrhythallt, Llanrug (C'fon
3515)
GOLVGVDD NEWYDDION
PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel, Pontrhythatlt
(870760)
GOLVGYDD CHWARAEON:
Oafydd Evans, Sycharth, Penisarwaun
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn.
Tanycoed (C'ton 5668)
DVDDIADUR V MIS:
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Llanrug (Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'ton 4669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Uanrug
(C'fon 77263)
TREFNVDD HVSBVSEBION:
John Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNVOD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts, Halle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'ton 5510)
TREFNVOO ARIANNOl:
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Afon
Rhos, Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYOO GWERTHlANT POST:
Mrs E Whiteside Thomas, Oolwar,
Llanrug (Ctfon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r
bobl i gysylltu a nhw yn elch
ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran,
(Portdinorwig 670726)
BRVNREFAll: Miss Lowri Prys
Roberts, Gadre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Garant, Erw Wen (C'ton 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri, Morwal
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (Llanberis 872275)
OEINIOLEN: W 0 Williams, 6 Rhyd·
fadog, Oelniolen (Uanberis 871259)
OINORWIG: Mr 0 J Thomas, 8 Maes
Eilian (870773)
lLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts. Becws Eryri, 870491.
lLANRUG: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn
Rhuddallt (Caernarfon 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Oolwen. 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN·Y·COED: Miss Anwen Parry, AeJ
y Bryn. (872 276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr (Wauntawr 570).

Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cymdeirhas Ge/fyddvdau

Gog/add Cymru.

\

Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn. CSflrnarion.

RHIF 169
MAl 1991



3

CURIAD CALON CYMRU

.- --- _..;; ~•

IE AN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN
Llanberis 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr, myfyrwyr a
phlant ysgol

_- -_ --> ~
'--- - .."

CURiAe CAlON CYMRU

,

43-45
Stryd Fawr

LLANBERIS
Ffon 871278

Pangyfarfu Pwyllgor Antur Padarn penderlynwyd galw ar Awdurdod
yn Angorla, Stryd y Ffynnon, Addysg Cyngor Sir Gwynedd i
llanberis, ar nos Fercher, 3 Ebrill, fwrw ati yn ddiffael i lunio rhaglen
rhoddwyd cryn amser i drafod waith ar gyfer addysgu a hyfforddi
penderlyniad Cwmni Euro-OPC i pobl ifanc lIeol ar gyfer lIenwi y
sefydlu eu pencadlys Ewropeaidd swyddi fydd yn caeI eu cynnig gan
yng Nglyn Rhonwy gan greu y Cwmni yma, Penderfynwyd
swyddi i 280 0 bobl. Wrth gwneud ap~1o'r fath fel canlynjad
groesawu y cyhoeddiad hanesyddol i gyhoeddiad y Cwmni eu bod yn
hwn penderlynwyd gofyn i Gyngor bwriadu cyd-wejthio yn agos jawn
Dosbarth Arfon sut y maent yn a'r Awdurdod Addysg lIeol, a'r
bwriadu sicrhau y bydd y Cwmni Coleg Technegol ym Mangor.
yma yn cadw at eu haddewid mai Hefyd yn yr un cyfarfod

Gyda'r llywodraeth bresennol tl i bobl leol y bydd y mwayfrif o'r penderfynwyd symud ymlaen i
bwriadau i ad-drefnu holl swyddi hyn yn mynd. 'Roedd y gelsio grant ariannol 0 dan Gynllun
adeiladaeth llywodraeth leol, pwyllgor yn awyddus i wybod os Cymorth Trefol ar gyfer penodi
clywais fod Cyngor Sir Gwynedd oedd cytundeb wedi ei wneud Swyddog Datblygu i'r Antur. Gan
am wario, gwario, gwario cyn rhwng y Cyngor a'r Cwmni mewn bod yr ymateb i'r Holiadur wedi bod
iddynt dditlannu. perthynas a hyn, ae os oedd, beth mor dda teimlwyd bod yr amser yn
Maent eisoes wedi gwario rhai oedd cynnwys y cytundeb hwnnw. addas yn awr i geisio eyflogi

miloedd 0 bunnau i gwmni i Telmlwyd ei bod yn bwysig bod y Swyddog Datblygu fel y bydd
chwilio am Brif Weithredwr mater hwn yn cael el gytuno arno swyddog o'r fath mewn swydd pan
newydd iddynt _ talu i wneud mor fuan ag sydd bosibl fel ag I fydd canlyniadau yr arolwg yn caeI
joban nad oedd y cynghorwyr eu ddileu unrhyw ofnau yn Ilealmai nid eu eyhoeddi 0 fewn y misoedd
hunain yn rhy hoff o'i gwneud. pobl yr ardal fydd yn cael y cyfle nesaf.
Maent beUach wedi penodi Pdf eyntaf am y swyddi hyn. Hefyd Cynhelir y eyfarlod nesaf ar nos
Weithredwr. a..- Fercher, 8 Mai, am 7 o'r gloch yn
Cliriwyd y swyddfa ar ei gyfer bwys y castell. Angorfa, Stryd y Ffynnon,

a chafwyd tipyn 0 'spring-clean'. Sgwn i sawl un o'r 70 0 Llanberis. Yn y eyfarfod hwn bydd
Ond ydi hi 'n wir fod yr weithwyr priffyrdd a gollodd eu aelod 0 Bwyllgor Antur Nantlle yn
adnewyddu hwnnw ar swyddfa gwaitb a fyddai wedi medru cael bresennol ar gyfer adrodd sut y bu
wedi costio £7,000? Dim ond eu cadw mewn swydd am yr holl hwynt yn IIwyddiannu5 yn eu cais
gofyn rydw i. Ella mai cam- filoedd a wariwyd ar benodi a am Swyddog Oatblygu. Edrychwn
ddeaU y ffigurau a wnaeth fy 'gwneud yn gartrefol' ein Prif ymlaen at weld gymaint ohonoch
nghefnder pigog sy'n byw ar Weithredwr newydd? ag sydd yn bosibl yn bresennol yn

y eyfarfod hwn.

Sicrwydd Gwaith i Bobol Leol
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15.ARDAL
YRWYDDFA
Do. d Nhiteside J

Dyma'r ddiwddaraf yng nghyfres 'Teithiau Llenyddo/' a gyhoeddir gan
Gymdeithas Gelfyddydau Gogledd Cymru.

DRAENOG

Annwyl Olygydd,
Tybed a fyddech garadiced a
chaniatau i mi apelio at eich
darllenwyr, drwy gyfrwng eich
colofnau, am unrhyw wybodaeth am
yr achlysur uchod?
Mae Ffilmiau'r Nant yn bwriadu

gwneud ffilm ddogfen am yr
Eisteddfod, yn seiJisdig sr gyfroJ
Hywel Ieit! Edwards ar y ownc, ac
rwyf innau wrtbi'n ceisio dod 0 hyd
; unrhyw luniau a allai fod yn dal er
gaelohoni.

Tybio'roeddwn i felly a oes ymhlith
eicb darllenwyr unrhyw rai sydd yn
ddisgynyddion i Gymry a oedd yn
byw yn America sr y pryd, neu
Gymry a ymwelodd ag America ar
gyfer yr Wyl?

Os oes, ys gwn ; a gadwyd ym
meddiant y teulu unrhyw luniau,
ffotograffau, cardiau post, ac ati, o'r
Eisteddfod et hun - neu unrhyw-gofnod gweledol arall o'r Wyl? Os
oes gan unrhyw un ddeunydd felly,
neu unrhyw wybodaeth berthnasol
a allai fy nghyfeirio at luniau o'r WYI,
byddwn yn hynod ddio/chgar pe
byddech cystaJ a danfon gair ataf i'r
cyfeiriad isod.

Diolch 0 galon.
Yn gywir iawn,
SIAN EDWARDS

Fflat Un,
30 Oakfield Street,

Y Rhath,
Caerdydd CF2 3RE.

EISTEDDFOD
FFAIR Y BYD
Chicago, 1893

BANGOR
354646

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Y Gymraeg mewn
Amaethyddiaeth

Annwy/ O/ygydd,
Oherwydd pryder ynglyn a dirywiad
yn y defnydd 0 eiriau cynhenid
Cymraeg yn y byd amaethyddo/,
ysgogwyd nifer fechan ohonom i
ffurfio gweithgor; edrych ar sefy/lfa'r
Gymraegmewn cyrsiau amaethyddo/
trwy Gymru, Gohebwyd a Cholegau
Amaethyddol led-led Cymru a
chafwyd ymateb cymysg.

Caremg/ywed gan y rhai ohonoch
sydd a diddordeb yn ypwnc yma, ac
sydd yn teimlo nad oes digon 0
ddefnydd yn caeI ei wneud o'r
Gymraeg yn eich ColegAmaethyddol
ChWf.

Cysylltwch a ni fel y gellir dwyn
pwysau ar yr awdurdodau i dderbyn
eu cyfrifoJdeb tuag at ddatblygu
addysg amaethyddol trwy gyfrwng
y Gymraeg.

Yn gyw;r,
RICHARD PARRYHUGHES

Penfras Uchaf, Llwyndyrus, Pwllheli.

Cwynion am
y Cyfrifiad

Annwyl Olygydd,
Yn dilyn trafodaeth radio a theledu
ganol Ebrill mae cwynion yng/?n a'r
Cyfrifiad wedi bod yn dy/ifo ataf 0
bob rhan 0 Gymru.

Y brif gwyn oedd yr anhawster
i gael ffurflen Gymraeg. Mewn un
achos roedd y cyfrifwr yn gwadu
bod y fath beth a ffurf/an Gymraeg.
Mewn sawJachos roeda y cyfrifwyr
yn dweud bod y ffurf/enni Cymraeg
yn brin iawn ond y gwyn gyffredin
oedd mai dim ond ffurf/enni
Saesneg oedd yn cae/ eu rhannu.

Rwy'n credu bod angen gwneud
adros 0 stwr yn ystod y mis neu
ddau nesaf - yn fwyaf arbennig er
mwyn sicrhau y bydd ffurf/anni
Cyfrifiad 2001 yn ddwyieithog
drwy Gymru. Hoffwn ofyn i'cn
darl/enwyr na cbewsent gynnig
ffurf/en Gymraeg anfon nodyn by,
o dystio/aeth (neu alwad ffan). A
gaf awgrymu'r drefn isod:
Cwyngion 0 Wynedd ataf fi i
'Cilcstsn', Braichmelyn, Bethesda,
Bangor, Gwynedd LL57 3RD
(0248) 600423.

Yn gywir iawn,
DAFYDD ORWIG

(Cadeirydd Is-bwy/Igor
Dwyieithrwydd

Cyngor Sir Gwynedd)

O.N.: Os ydych yn hoff 0 sgrifennu,
beth am /ythyr at y Cofrestrydd
Cyffredino/, St. Catherine's House,
10 Kingsway, L/undain WC2V 6JV
yn pwyso am ffurllenni dwyieithog r--------------~
yng Nghymru y tro nesaf ac am
gael y cwestiwn yng/yn a'r
Gymraeg tu allan i Gymru hefyd.
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Bara Ffres
Teisennau

Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati,

Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen,

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

II

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

Y mis diwethaf adroddwyd fod
Cyngor Sir Gwynedd yn argymell
newid cwrs y Ilwybr cyhoeddus a
elwir 'Y Llwybr Main~ Mae'r Ilun
uchod yn dangos pam fod hynny
bellach yn angenrheidiol. Ar rannau
helaeth 0'r Ilwybr nid oes wal i
warchod y cerddwr rhag syrthio
neu lithro'i lawr yr hen domenni 1---------------' Gyda dyddiad yr etholiadau Ileol
cbwsrel. , Un 0' r Teulu' ar ddiwrnod cyhoeddJ yr Eco,

gwerth tynn sy1w at awgrym a
Dau gwpw!, par 0 sllpars, cam- drafodwyd yn y wasg
ddealldwriaethau, eymhlethdodau a genedlaethol rai wythnosau'n 01.
lot 0 sbort a dyna i chi 'Un o'r Teulu', san yr oedd y sgwennwr am y
addasiadJohn Ogwen 0 gomedi Alan diffyg diddordeb mewn
Ayckbourn. llywodraetb Ieol, ac yn awgrymu

Mae John Ogwen yn ei chyfri yn y dyUd gorfodi'r etholwyr i
un 0' r drarnau digrifaf a welodd bleidlelsio byd yn oed os oedd
erioed. dim ond un ymgeisydd am un

Bydd y gomedi yn cae I ei sedd. Mewn achos felly, byddai
pherfformio yn Theatr Gwynedd, gan etholwyr hawl i bleidleisio
Bangor yn unig, dros gyfnod 0 dair 'bodlon' neu 'anfodlon' am yr
wythnos. Gobeithio y eeweh chi nnig ymgeisydd.
gyfle i'w gweld. Mae telerau Diddorol fyddai gwybod
arbennig i bart'ion, yn ogystal mae ymateb trigolion y fro hon i'r
dau docyn am bris un ar 21 a 28 0 degau 0 gyngborwyr cymuned a
Fai. Cysylltweh a Swyddfa bwrdeistrefol a ddaliodd eu
Docynnau'r Theatr, Bangor (0248) gafael yn eu seddi yn ddi-
351708 j archebu'n fuan. wrthwynebiad!

DRAENOG

dydd, yn 01 profiad a chymhwyster.
Er bod angen i athrawon sy'n

gweithio yn y sector gynradd tod yn
drwyadl ddwyieithog, buasal'r Adran
yn barod i vstvried ceisiadau oddi
wrth ddysgwyr de sy'n barod i
dderbyn arweiniad i loywi eu
Cymraeg.

DylCli unrhyw berson sydd a
diddordeb gysylltu a'r Adain
Bersonel, Swyddfa Addysg, Cyngor
Sir Gwynedd, Caamarfon, nau ffonio
Caernarfon 679204 am wybodaeth
bellach.

Mae prinder athrawon cynradd dros
dro mewn rhal ardaloedd yn peri
gofid yng Ngwynedd, ae mae'r
Cyngor Sir yn awyddus i benodi
athrawon lIanw dros dro erbyn mls
Medi nesaf.
Yn 01 lIefarydd ar ran yr Adran

Addysg, mae'r gofynion statudol i
gyflwyno'r Cwricwlwm
Cenedlaethol a throsglwyddo
rheolaeth i ysgolion yn golygu fod
galw cynyddol am athrawon dros dro
i alluogi ysgolion cynradd ryddhau
staff i fynychu cyrsiau hyfforddiant.

Mae'r Adran Addysg yn gwahodd
ymholiadau gan unrhyw un sydd a
phrofiad a/neu gymhwyster i ddysgu
yn y sector gynradd, ac sydd a
diddordeb i ddod yn 01 i ddysgu am
gyfnodau byr. Telir cyflog yn unol a'r
Raddfa Sylfaenol Genedlaethol, yn
amrywio 0 £52.37 hyd at £88.27 y

Ddau fis yn tJl yn vr 'Eco' ymddangosodd y Ilun ar y gongl chwith uchod,
yn dangos y Ilanastr ar safle'r hen 'Church Hetl', Llanrug. Bellach, mae'r
gwaith 0 glirio'r sbwriel wedi cychwyn - er mawr ryddhad i drigolion yr
ardal hon 0 Lanrug. Mae cael sylw'n y wasg yn cael effaith!

Prinder Athrawon

Blerwch bro yn cael ei glirio
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Varmal Jooes . LOOnWilliams' Nia WlUiams· tItian Wyn

Peryglon y
Llwybr Main

Clwtybont/Oeiniolen - £1,250:
roedd y gost 0 £300 am dorri a
thacluso IIwybrau'r ardal;

Rhiwlas - £650;
Oinorwig/Faehwen - £710: fe

dalwyd £385 am drin IIwybrau yr
ardal.

Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor
yn Ystafell y Band,Oelnlolen, 14Mal,
1991.

•

Yn ystod y flwyddyn ariannol
1990-91 fe roddodd Cyngor
Cymdeithas llanddeiniolen £3195 i
fudiadau gWlrfoddol:
£200 i bob Neuadd/Canolfan yn y

plwyf (£400 i Fethell;
£100 i bob eisteddfod a gynhaliwyd

yn y plwyf;
£200 i bob Ysgol Feithrin 0 fewn

ffiniau'r plwyf;
£200 i Eeo'r Wyddfa,
Cyfranwyd hefyd tuag at fudiadau

fel Radio Ysbyty Gwynedd, Hospis
Gwynedd, Cyfeillion y Samariaid,
Clwb Gateway Segontiwm a
Chanolfan Nant Gwrtheyrn.
Rhoddwyd £75 hefyd tuag at
weithgarweh Antur Padarn.

Gan fod plwyf Llanddeiniolen yn
blwyf mor fawr (un o'r rhai mwyaf
yng Nghymru), ac yn cynnwys saith
o bentrefi, yn naturiol fe geir mwy 0
broblemau a eheisiadau i'w trafod ae
i'w datrys nag a geir mewn plwyfi
sy'n eynnwys ond un neu ddau 0
bentrefi.

Mae Cyngor Cymdeithas
llanddeiniolen yn eeisio rhannu'n
deg rhwng galwadau ae anghenion
y gwahanol bentrefi.

Dyma, yn fras, sut y gwariwyd
arian ar bob ardal y llvnedd. Nid yw'r
symiau hyn yn cynnwys y costau
gweiynyddol cyffredinol:
Bethel - £1,385: rhoddwyd £200

yehwanegol at gostau'r Neuadd
Goffa am eleni yn unig;

Penisarwaun - £550: mae'r Cyngor
yn bwnadu rhoi mwy 0
gynorthwy i'r pentref pan godir y
Neuadd newydd 0 fewn yr Ysgol;

Brynrefail - £1,154: fe gostiodd
£354 i dorri'r tyfiant ar Iwybrau
ardal Brynrefail yn unig;

Newyddion 0 Gyngor Cymdeithas
Llanddeiniolen
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PORTREAD
(Gwaith Cartref)

Mae flawer 0 bobl ddlddorol yn ein
hardal, ond mae un yn sefyll allan pan
'rydych yn meddwl yn gyffredinol.
Bu am gyfnod hir, hyd at 1990, yn
athrawes Ysgol Sui yn Eglwys Santes
Helen, Penisarwaun ae hefyd yn
helpu ers eyn i mi ddechrau'r ysgol
gynradd vn y gegln. Mae ganddi
record 0 beidio bod yn s~1 nae i
ffwrdd o'i gwaith am '5 mlynedd 0
lelaf. Ydl wir, mae 'Anti Mary' (Mary
Davies) vn ddynes eithriadol 0
bwysig I Benisarwaun ae yn ddynes
sydd bron ar ei phensiwn, ond er
hynny mae hi mor helni a dynes yn ei
thridegau. Bu hefyd yn warden y ficer
am 150 flynyddoedd hyd at 1987 ac
mae hi yn mynychu yr eglwys ac yn
ei hagor bob dydd Sui yn ffyddlon.
Rhai o'i hoff raglenni yw y dartiau a
'Bullseye'. Un peth sydd ddim yn cael
ei wneud gan Anti Mary yw gyrru
car. Rwy'n slwr y gallai wneud
popeth arall gan gynnwys plymio
rwy'n siwrl
Pan oeddwn yn cychwyn yr ysgol
fach roeddwn yn adnabod Anti Mary
drwy'r Ysgol Sui ac roedd hi yn gefn
mawr i mi trwy y blynyddoedd y bu
mi yno. Dylai Anti Mary gael medal
am yr holl waith di-gwyno y gwnaeth
hi dros y blynyddoedd y bu hi'n byw
ym Mhenisarwaun.

SIONED WYN JONES, 30

S£R Y RADIO
Fore dydd Mawrth, Ebrill y trydydd ar
hugain, eafodd deg 0 ddisgyblion y
drydedd flwyddyn ei dewis i fod ar
y radio.
I beth meddech chi? Wei, i drafod

y pwnc 'llygredd', y broblem sydd yn
poeni Hawer un ohonom ni.

Roedd y tapio yn mynd ymlaen
mewn un 0 vstatetloedd yr ysgol. Yr
oedd Mrs Rhian James yn holi'r plant
ac yn eael gwybod eu barn ar Iygredd
a sut i ddatrys y brobl.emenfawr hon.

Dechreuodd y tapio am ddeg ae
roedd y plant yn brysur yn siarad ac
ateb cwestiynnau tan banner awr
wedi unerddeg.

Bydd y plant yn edrych ymlaen at
glywed eu lIelsiau ar y radio ar y
rhaglen 'Trafod' ymhellach vrnlaen yn
y flwyddyn.

NIA GRIFFITH. 4E

Renault, amgueddfa, ae ysgol
gynradd. Credaf fod pawb yn teimlo
fod y profiad hwn wedi bod yn
fuddiol.

Ond, nid gwelthio yn unig a
wnaethom yn ystod y cyfnewidl
Bam yn ffodus iawn 0 gael ymweld
a Bayeux a'r tapestri enwog yno.
Trefnwyd ymweliad hefyd i Gwerny
i weld gerddi a ehartref yr arlunvdd
enwog Claude Manet. Roeddem yn
digwydd bod yno ar ddiwrnod braf
iawn pan roedd y blodau ar eu gorau.

Am ein bod 0 fewn hanner awr 0
gahol Paris, cafodd bob un ohonom
gyfle i fynd 0 amgylch y ddinas
gyda'n teuluoedd ar benwythnosau.

Yn gyffredinol cawsom amser da
lawn ond fod rhai cwynion. Roedd yn
ymddangos nad oedd y Ffrancwyr yn
mynd allan yn ami gyda'r nos -
mae'n debyg oherwydd oriau hir yr
ysgol. Gan ein bod yn aros rnewn
ardal wledig roedd hi'n anodd mynd
o Ie i Ie gan nad oedd gwasanaeth
bwsiau Ileal.

Ond wedi dweud hyn roedd y
proflad yn fuddiol a bythgofiadwy a
bydd cysylltiadau gyda'r teuluoedd
yn parhau yn y dyfodol.

FFILMIO
Brynhawn dydd Llun, 15 Ebrill,
ymwelodd cynrychiolwyr 0 Ffilmiau
Eryri a'r ysgol yn awyddus i gyfweld
disgyblion blwyddyn 1, 2 a 3 - ond
cawsant y pleser 0 weld blwyddyn
4 hefydl Angen disgybllon i actio
mewn addasiad ffilm 0' r nofel 'Traed
Mewn Cyffion' gan Kate Roberts
oeddynt a'u nod pennaf oedd dewis
un ferch ac un baehgen i gymryd
rhan dau o'r prif rannau. Gan fod yr
actorion hyn wedi eael eu castio, y
dasg oedd darganfod plant a phobl
ifanc a ymdebygai iddynt. Cawsom
9yfle i ddarllen rhannau o'r sgript a
bu'n rhald i ni sefyll mewn cyleh er
mwyn i Mr Norman Williams a Mr
David Lyn, y cyfarwyddwr, gael
golwg fanwl arnom I

Yn dilvn hyn eafodd pump ohonom
- Siwan Humphreys, Llyr SiOn,
Martin Thomas, Emyr Gibson a
minnau wahoddiad i Ganolfan
Ffrlrruau Eryn yn y Felinheli am
wrandawiad pellach pryd y buom yn
darllen sgrlpt wahanol gyda
chymeriadau gwahanol. Y bore
hwnnw roedd y lIe'n lIawn 0
ddisgybllon ysgol, pob un yn
awyddus iawn.

Yn ychwanegol at hyn, mae hanner
cant 0 ddisgyblion yr ysgol yn cae!
eu hystyried fel 'ychwanegiadau'.
Mae'n edrych fel y bydd 'Traed Mewn
Cyffion' yn fwy poblogaidd na'r
'Turtles'!

~Iflllllllllllillfillflfflllflfffil" IIlIug- -- --- -- - FIDEO- -- -- --- -- -- - FIDEO-- -- ---- FIDEO------- Gwasanaeth Fldeo
- - Proffeslynol- ---- JOHN BLIGHT----- -- Y Sgwir, Llanrug --- LLANBERIS---- Ffon: Caernarfon -- -- --- 872209- --- 76772 --- -- -- --- - Priodasau a phob-- -- TRIN GWALL T I -- -- -- - achlysur arbennig arall- -- -- SAWS Q'R TEULU --- -- Hefyd Ffilmiau Hyfforddi- -- -GAN JEN --- a Gwasanaeth newid--- -- -- Ffoniwch neu gelwch -- - CINE I FIDEO- --- -- i drefnu emser -- -- -- -- -- -
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Rali!? Ceir!? WeI ..• dim y rhai cyflym beth bynnag,
ami fydd ffyrdd y fro yn berffaith safI! Ond, ddiwedd
mis Mai bydd ceir, faniau, bysiau, ti'actors a siariots . . .
ia, siariots ... yn heidio i'r fro ar gyfer RaJi Flynyddol
y Ffermwyr Ieuainc.

Ni fu'r Rali yn yr ardal ers ei ehynnal yng Ngholeg Glynllifon yn
61 yn 1985. Ers hynny bu'n erwydro hwnt ae yma ar hyd a lIed yr
hen Sir Gaernarfon gyda chJybiau 0 Ben llYn iDdyffryn Conwy
yn rhoi eartref iddi yn eu tro. Eleni croesewir y Rali i'r ardal gao
glybiau Dyffryn Nantlle (pen-y-groes) a Chaernarfon (Bethel) sydd
wedi dod at ei gilydd i drefnu uchafbwynt blynyddol calendr y
Ffennwyr Ieuainc. Mae aelodau'r ddau glwb wrthi'n ddiwyd yn
gwneud y paratoadau ar fferm Ueuar Bach, Pontllyfni, lie eynhelir
y Rail ar ddydd Sadwrn) 25 Mai.

Felly beth yn union ydi Rali
Ffennwyr Ieuaine? Mae'n siwr na'r
disgrifiad gorau yw Eisteddfod
Amaethyddol! Mae yno gystadlu,
IIwyfan Car gyfer ambell
gystadleuaeth), beirniaid, a'r dewis
mwyaf amrywiol posib 0
gystadlaethau.

Daw aelodau a thimau 0 glybiau
o bob rhan o'r sir i gystadlu ar
gystadlaethau megis eoginio, crefft,
cynllunio crysau-T, cneifio,
arddangosfeydd neu yxx u tractor a
threlar. Bydd llawer 0 hwyl i'w gael
wrth wylio'r aelodau ieuengaf yo
gwisgo'r aelodau hyn fel clowniau,
neu weld eraiIl yn ymladd
gobennydd dros bwll 0 dd-wr.
Yn ystod y pnawn cynhelir

seremoni coroni Brenhines Amaeth
y Sir gyda'r enillydd wecti ei dewis ax

RALI '91

sail ei gwaith i'r mudiad dros y
blynyddoedd. Rhai o'r cystadlaethau
eraill a gynhelir yw tynnu rha~
dawnsio gwerin, gyrru beic fferm, a
llawer mwy. Bydd y pnawn yn
diweddu gyda gorymdaith 0 siariots
y sir ac yna ras i ddewis y cyflymaf.

Gyda'r nos cynhelir dawns ax
£ferro y Rali ac yna ar y nos Sul (26
Mai) cynhelir Cymanfa Ganu i gloi'r
penwythnos yng Nghapel Glanrhyd,
Dinas, Llanwnda, dan arweiniad
Mrs Beti Williams, Pontllyfni, gan
ddechrau am 8 o'r gloch.

Felly beth am ddod draw atom i
ffenn Lleuar Bach ax25 Mai iganol
bwrlwm gweithgareddau Ffennwyr
Ieuainc Eryri; cewch fod yn sicr 0
ddiwmod hwyUog ac amrywiol iawn
yno.

Y CYFNEWID A FFRAINC
Dychwelodd y pedwar ohonom 0
Ysgol Brynrefail, ynghyd a phump ar
hugain 0 fyfyrwyr eraill 0 Wynedd,
ar Ebrill 14 wedi treulio mis yn
Ffrainc. Roedd pawb wedi mwynhau
eu hunain ond yn flinedig lawn ac yn
falch 0 fod adref.

Bu'r myfyrwyr 0 Gymru yn
mynyehu'r ysgol 'Lvcee Jean
Mannet', ger Versailles ac roeddem
i gyd yn aros mewn cartref yn yr
ardal. Yr argraffiadau eyntaf a
gawsom oedd fod yr ysgol yn hynod
o fodern ae fod nifer fawr 0 fyfyrwyr
yn ei mynyehu, oddeutu dwy fil a
dweud y gwlr. Roedd gan yr ysgol
lawer 0 adnoddau megis canolfan
wybodaeth a thechnoleg,
cyfrifiaduron ag offer lloeren. Tair
mlynedd sydd er pan godwyd yr
adeilad ae mae myfyrwyr y pumed
a'r chweehed dosbarth yn ei
mynyehu.

Er fod pawb yn hoff iawn 0'r ysgol
roeddem i gyd yn teimlo nad oedd yr
awyrgyleh cystal a'n hysgolion
gartref. Gan fod nifer mor uehel 0
fyfyrwyr nid oedd awyrgylch mor
gyfelligar a sydd ym Mrynrefail.
Cawsom yr argraff hefyd fod
myfyrwyr Ffrainc yn gweithio'n
elthaf caled; roedd yr oriau ysgol yn
hir iawn 0 hanner awr wedi wyth y
bore hyd at hanner awr wedi pump
y prynhawn. Nld oedd gwersi ar
brynhawn Mercher ond yn anffodus
roedd gwersi ar fore Sadwrn tan
hanner dydd felly roedd y
penwythnos yn fyr iawnl

Yn ogystal a mynyehu'r gwersi yn
yr ysgo! cafodd bob un ohonom oedd
ar y cyfnewid brofiad gwaith mewn
busnesau lIeol. Roedd yn gyfle
gwych i welfa ein Ffrangeg ae i
ddysgu yehydig am awytgylch
gweithio y Ffranewyr. Cafodd y
pedwar ohonom 0 Frynrefail ein lIeoli
mewn mannau gwahanol, sef slop
degannau, swyddfa gyfrifon cwmni

AORAN GEROD
Ebrlll 8: Pnawn dydd Llun - Jazz
Band o'r Almaen (Bochun) wedi dod
i'r ysgol i roi cyngerdd i
dosbarthladau 1 a 2 ac i'r plant sy'n
cael gwersi offerynnol. Mr Dennis
Williams a fu'n trefnu. Yr Almaenwyr
yn aros yn ardal Bangor. Pnawn
ardderehogl
Ebrill 12: 7 p.m. - Cyhgerdd gan
aelodau Cerddorfa a Band Pres
Gwynedd. 35 0 blant Brvnretall vn
cymryd rhan.
EbrilJ 17-19: Tair 0 enethod yng
Nglynllifon ar gwrs Band leuenctid;
tuned Jones a Sian Elen Thomas 0
ddosbarth 1, a louise Jones 0
ddosbarth 2.

PARATOI AT ARHOLIADAU
ALLANOL HAF '91

Ers dychwelyd i'r ysgol wedi
gwyliau'r Pasg mae yma brvsurdeb
anhygoel wedi bod yn mynd ymlaen
yn y gwahanol adrannau 0 fewn Yf
ysgol. Mae disgyblion 62 a'r pumed
yn enwedig wedi bod yn ewblhau a
chyflwyno pob math 0 waith ar gyfer
eu arholiadau terfynol yn y gwahanol
bynciau - 0 waith cwrs 1 waith
ymarferol a gwaith IIafar.

Erbyn y cyhoeddir rhifyn nesaf yr
Eco bydd yr arholiadau allanol wedi
cychwyn. Dymunwn felly y gorau i'r
disgyblion ym mlwyddyn 5 a 62 yn
ystod y cyfnod yma.



Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIA AA GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•ans

Clara - enillodd ar yr emyn i rai
dros 50 oed.

Elin - aelod 0 Ysgol Feithrin y bore,
cyntaf ar ganu ae adrodd.
Saton 3: 1,Mehsa; 2, Janet a Claire.Canu
10-12 Safon 4: 1,Sharon; 2, Kanen Tasha.
Adrodd 10-12 oed Safon 3: 1, Janet.
Adrodd 10-12 oed Saton 4: 1. Sharon; 2,
Tasha. Oeuawd dan 12 oed: 1,Gemma a
lucy; 2, Janet a Melissa; 3, Sharon aMarl,
Karen a Sarah. CAnWerin dan 12 oed: 1,
Marl; 2, Claire; 3, Gemma.

"'T1:-

- -~-, .,....
,...._ .. .:" se-

Melisa a Janet, enillwyr ar ganu ae
adrodd i Safon 3.

Becey; 3. Clifford. CAn Actol dan 12 oed:
1, Part; Genod; 2, Part; Mochyn Du. Parti
Swistir. Canu 8-10 oed Safon 1: Katie,
Mark, Sarah. Gwawr, Leanne (rhannu'r
wabr). Safon 2: 1, Mari; 2. Ffion; 3,
Gemma. Adrodd 8·10 oed Saton 2: 1,
Mari; 2, lucy; 3, Gemma. Canu 10-12 oed

Trystan a Sarah - enillwyr Ysgol
Brynrefail.

Enillwyr ifanc yr Eisteddfod.
Adrodd dan 4; Vagol Feithrin pnawn: 1.
Rhiannon; 2, Elin; 3, Daniel a Gruffydd.
Vsgol Feithrin bore: 1, Nia ac Elin. Canu
dan 5 oed: 1, Louise; 2, Iwan; 3, Nia.
Adrodd dan 5 oed: 1, Iwan; 2, tourse: 3,
Jonathan. Canu 6 oed: 1,Sioned; 2, Sera;
3, Dafydd. Adrodd 6 oed: 1, Bethan; 2,
Sera; 3, Caryl. Canu dan 8 oed: 1. Jack;
2. Rebecca; 3, Nevill, Leonna, Clifford.
Adrodd dan 8 oed: 1, Jack; 2, Cetyn,

.'
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Esiampl 0 bris a gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod

Ffoniwch am bris i
J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,

Bontnewydd
Ffon: Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)

Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

£240£330

72"

FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI

Carys - aelod 0 Ysgol Feithrin y
pnawn - eyntaf ar ganu.

r,,

Lwc dda i deulu Terence a Denise
Griffith, mab Hugh Bach a Margaret,
ar enedigaeth merch tach, chwaer i
Lesley.

Eisteddfod Plwyf
Llanberis

Hoffa! pwyUgor yr Eisteddfod
ddatgan eu diolchgarwch i
bawb am eu cefnogaetb a'u
parodrwydd i weithio er budd
yr achlysur. Uwyddiant mawr
fu'r canlyniad.

Bydd y pwyllgor yn ail afael a'r
gweithgareddau unwaith eto i
gynnal eisteddfod y flwyddyn
nesaf. Bydd y cyfarfod blynyddol
yn agored i bawb ac fe'i cynhelir
nos Lun, 13Mai, 1991,am 6.45 o'r
gloch yn Angorfa, Stryd y
Ffynnon. Croeso mawr i bawb a
diddordeb.
Uwyddiannus iawn fu hanes yr

eisteddfod. Cynhaliwyd hi ar ddwy
nos on braf 0 wanwyn, pryd y
gwelwyd cystadlu brwd rhwng
plant yr Ysgol Feithrin hyd at yr
oedolion, ym mhresenoldeb y
beirniaid y Prifardd Selwyn
Griffith a Mr Robin Jones. Cynnes
a chartrefol oedd awyrgylch yr
achlysur gyda thalentau yr ardal yn
eu brio Edrychwn ymlaen am
eisteddfod y flwyddyn nesaf.

CANLYNIADAU'R EISTEDDFOD
Nos lau, 4 Ebrlll

Canu dan 4; Vagol Feithrln pnawn: 1,
Carys; 2, Gruffydd; 3, Daniel. Vagol
Feithrin bore: 1, Elin; 2, Nia; 3, Llifon.

Apil: Os ydyci" yn ysgrlfennydd
cymdeithos neu yn ymwneud ag
unrhyw weithgaredd yn eich pentref
beth am sgwennu'r hones i'r Eco?

Mae lIawer un fuosai'n hoffi
clywed both sy'n digwydd yn yr
ardal, yn enwedig felly pobl sydd
wedi symud oddi yma I fyw, ond sy'n
dal i dderbyn yr Eco.
Rhowch bwt ar bapur a'i daro yn

y Becws, os gwelwch yn dda.
Buasai'n ddifyr iawn cael darllen yr
hanesion. - Gol.
Enillwyr Clwb Cant Ysgol Dolbadarn:
1, Sara Pepper,Taliesin, 1 Preswylfa,
Llanberis (022); 2, Mrs Helen Jones,
Ffordd Capel Coch, Llanberis (167);
3, Mrs Yvonne Roberts, Stryd
Bethesda, Llanberis (140).
Llongyfarchiadau i Geraint Jones,
mab Mr a Mrs Gwilym Idwal Jones,
Llanfaethlu, ar ei ddyrchafiad yn brif
weinyddwr yr orsaf Teletfon
Brydeinig. Mae yn enedigol 0
Glasfrvn, Llanberis.
Diolch:

Dymuna teulu y diweddar Lewis
W. Roberts, TV Newydd, Clegir,
ddiolch am bob arwydd 0
gydymdeimlad a hwy yn eu
profedigaeth; hefyd am y rhoddion 0
£365 sydd wedi cael eu trosglwyddo
i Uned Gofal Arbennig, Ysbyty
Gwynedd.

Dymuna Mrs Pritchard a'r teulu
ddiolch am yr holl gyfraniadau a
dderbyniwyd gan deulu a chyteillion
er cot am Hugh Peris Pritchard.
Casglwyd £100 a rhoddwyd yr arian
tuag at Gronfa Organ Capel Coch, yn
61 dymuniad Mr Pritchard.

Dymuna Colin a Val, Glan-y-Don,
Stryd Fawr, ddiolch 0 galon j'w teulu
a'u ffrlndiau 011 am y llu 0 gardiau ac
anrhegion a dderbyniwyd ar
enedigaeth eu merch tach Sara.

Dymuna Nigel a Linda, Cartinig,
Ffordd 19 Du, ddiolch i bawb a fu mor
garedig wrthynt ar achlysur
genedigaeth eu mab, leuan Wyn.
Diolch hefyd i'r meddygon a'r
gweinyddesau yn Llanberis ac Ysbyty
Dewi Sant am eu gofal. Yn arbennig
diolch I Dr Dapha, Ysbyty Dewi Sant
a Dr Parry, Llanberis.

Dymuna Dafydd Parry a'r teulu,
Noddfa, 14 Stryd Fawr, ddiolch yn
ddiffuant am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golli tad
a thald annwyl, Mr John Richard
Parry, Caernarfon.

LLANBERIS
Gwyneth ac Eifion Roberts, Becws Eryri. FfOn: 870491

I.
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YMSON UWCHBEN CRUD
Pan dyfl dl I oedren dyn
Efanal bydd y byd yn gallach.
A gwlr frawdgarwch ar ddi·hun
Pan dyfi di I oedran dyn;
A dew I'th ran I weld pob un
Mewn myw gyfundrefn fydd yn decach;
Pan dyfl dl ioedran dyn
Efallal bydd y byd yn gallach.

Robert Henry Parry

DVCHWELYD
Pan If yn 41I Gwm-y-glo
Bydd hen atgofion arnel'n mennu.
A hoff gyfoedlon ddaw 1mco'
Pan At yn 611Gwm-y·glo;
A chwyd rhyw hlreeth am y fro
A wyddwn gynt. eyn dod 0" ehwaJu;
Pan If yn 01iGwm-y-glo
8ydd hen etgofion arnei'n mennu

cyrraedd i blant Dosbarth 3 a 4.
Llongyfarchiadau ar waith mor dda.
Gobeithio y cewch gyda'r nos braf i
fynd am dro ar gefn eich beic.

tlonqvfarchradau iRobbie Shaw a
Rhys Morris am ennill bathodyn arian
am fedru cynnal eu hunam yn y pwll
nofio dan amrywiaeth 0 ddulliau.

Dim ond dau beth arall sydd i'w
ddweud y mis yma a rhaid
defnvddro'r gair DIOLCH yn y ddwy
eitem.

Diolch i bawb am ymateb mor
sydyn a charedig i'r apel am ddillad
r'r Kurdiaid. Chwech IIwyth carl Mae
pobl Cwm yn dangos consyrn am eu
cvd-ddvn, pwy bynnag y boo

Diolch hefyd i bawb ddaru
gefnogi'r plant yn yr ymgyrch casglu
arian drwy weithgareddau noddedig.
Dysgwyd lIawer 0 ddiarhebion a
hwiangerddi, a.y.b. Casglwyd
£340.73 tuag at gronfa'r ysgol.
Diolch 0 waelod calon i bawb fu'n
cyfrannu mor hael. Mae'n brat
gwybod fod ern ffrindiau yn dal i
gofio amdanom. Sarah Lynne a Kim
Cullen oedd y ddwy ddaru gasglu
fwyaf a chafodd y ddwy ohonynt
docyn IIyfr I ddangos
gwerthfawrogiad o'u hymdrechion
yn csglu bron i £100 rhyngddynt. Da
lawn a diolch i bawb.

Wei, dyna m am y tro yma. Llith go
fer am unwaith! Tan tro nesaf - yn
iach y boch a dibechod. Hwyl fawr.

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffon:
Caernarfon 2898

(dydd)
Caernarfon 76285

(nos)

Y SGWAR,
LLANRUG

J.M.
JONES

A'I FEIBION

Mrs Iris Rowlands, Glanrafon. FfOn: 872275

CWM-Y-GLO

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

yr Undeb yn cael ei gynnal yn yr
Eglwys Gadeinol, Bangor, 22 Mai,
am 3 o'r gloch. Cafwyd adroddiad
gan Mrs Taylor am y pwyllgor a
gynhaliwyd ym Mangor ar 7 Mawrth.
Croesawyd y wraig wadd, Mrs O.
Atkins, Arlywydd y Ddeoniaeth, gan
Mrs Taylor. Cafwyd sgwrs ar y rhan
a gymerodd fel cynrychiolydd yr
Un deb yn Llundain, i ddathlu
penblwydd y FRm Frenhines.
Diolchwyd i Mrs Atkins gan Mrs H.
Orritt. Aelodau Cwm-y-Glo oedd yn
gyfrifol am y lIuniaeth, a diolchwyd
iddynt gan Mrs Joan Side.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs D. Jones,
a Mrs Watkins a'i henillodd.
Tertynwyd y cyfarfod trwy weddi.
Bydd y cyfarfod nesaf yng nghartref
Mrs Joyce Ransom, Llanrug, am 7 0'r
gloch nos lau, 2 Mal

Ysgol Gymuned Cwm-y-Glo
Tydy amser yn mynd yn gyflym
d'wch, neu rm rydw i yn mynd yn
hen. Ella bod y ddau yn wir. Ond cyn
wirioned ag ydw i wedi gorffen un
lIith i'r fco mae'n amser paratoi un
arall

O'r diwedd mae tystysgrifau a
bathodynau y Prawf Beicio wedi

yn y cspel heddiw - ond yn yr hen
ddyddiau roedd yno un yn gweithio
~ dwr. Tybed oes rhai ohonoch chi
yn gallu ymhelaethu ac yn fodlon
rhoi rhywfaint 0 hanes organ ddwr
Capel Coch i'r Eco.

Yn y Ifun: Huw Peris Pritchard -
organydd Capel Cocb am dros
hanner canrif. Organ drydan sydd

Nos SuI, 19Mai, yng Ngbapel Coch, Llanberis, cynhelir
Cymaofa Goffa Huw Peris Pritchard. Estynoir
gwahoddiad cynnes gan y trefnwyr, sef Cor Meibioo
Dyffryn Peris, i bawb i ddod i Lanberis i fwynhau'r
wledd 0 ganu, ac ar yr un pryd i dalu teyrnged i'r
diweddar Huw Peris Pritchard a Cu'o orgaoydd yng
Nghapel Coch am flynyddoedd lawer.

GWr bonheddig, distaw, oedd
Huw Peris, a fu'n ffyddlon iawn
i'w gapel ac i'r pentref. Roedd bob
amser yn barod ei gymwynas ac yn
cael pleser arbennig wrth yr organ
yng Nghapel Coch yn y
gwasanaethau ac yo y nosweithiau
o gan oedd yn cael eu cynnal yno.

Arweinydd y gan ar y noson fydd
Aled Lloyd Davies, Yr Wyddgrug,
a R. H. Morris (Die Huw, i'r rhan
fwyaf ohonom) yw'r cyfeilydd.
Ceir eitemau gan Hogia'r Wyddfa,
Cor Meibion Dyffryn Peris a
Lleisiau Lliwedd, Dei Tomos fydd
yn llywio'r noson. Byddmynediad
drwy raglen £1.
Arn ragor 0 fanylion ffoniwch
870371 neu 871006.

GanoNoson

enillydd Mrs M. Wilhams; Brawddeg
o'r gair 'Dolbadarn' - enillydd Mrs
G. Chick.

Oiolchodd Mrs Chick i Mr Jones
am ei barodrwydd i ddod, a hynny ar
fyr rybudd y tro hwn. Rhoddwyd y
baned a'r raffl gan Mrs E. M. Jones
a Mrs M. Rowlands. Enillydd y raffl
oedd Mrs J. Parry.

Ar 4 Ebrilt oherwydd agosrwydd
y Pasg, darparodd yr aelodau de
arbennig, a phawb yn cyfrannu at y
danteithion. I ddilyn roedd Mr R. H.
Parry wedi tynnu allan destunau
cystadleuaeth ar ein cyfer, a chafwyd
pnawn hwyliog yn rnvnd drostynt, ac
yn beirniadu. Dyma'r buddugwyr -
Llinell GolI: " Mrs E. M. Jones; 2, Mrs
G. Chick; 3, Mr LI. Hughes.
8eddargraff: 1, Llew Hughes; 2, Miss
E. Hughes. Hen Benrull: 1, E. Hughes;
2, G. Chick; 3, LI. Hughes. Parodi: "
G. Chick; 2, K. Watkins; 3, M.
Williams. Llinell (D): 1, E. M. Jones;
2, G. Chick; 3, E. Hughes. Llythyr
Cais: 1, Llew Hughes; 2, E. Hughes;
3. K Watkins.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfarfod l'r aelodau yn yr Ysgol
Gymuned, nos Fawrth, 9 Ebrill.
Dechreuwyd y cyfarfod trwy weddi.
Darllenwyd cofnodion 0' r pwyllgor a
gatwyd ym mis Mawrth a phasiwyd
eu bod yn gywir. Oerbyniwyd
ymddiheuriadau oddt wrth Mrs G.
Roberts a Mrs S. Edwards. Y mae
gwasanaeth 0 ddiolchgarwch i
ddiweddu blwyddyn canmlwyddiant

Marwolaeth: Yn dawel yng Nghartref
Sant Tysilio, Llanfairpwll, dydd
Sadwrn, 30 Mawrth, bu farw Mrs
Elizabeth Evans, Gwylfa, yn 90 oed.

Cyn ymddeol bu Mrs Evans yn
athrawes yn Ysgol Troed yr Alit ac
Ysgol Frondeg, Pwllheli a bu'n
athrawes ac yn ysgrifenyddes yng
Nghapel y Tabernacl am flynyddoedd
maith. Bu'r angladd dydd lau, 4 Ebrill
yng Nghapel y Tabernacl ac yna ym
mynwent Llanrug. Gwasanaethwyd
gan y Parch Gwynfor Williams a'r
organyddes oedd Miss Jean P. Jones,
Deiniolen. Estynnwn ein cvd
ymdeimlad dwysaf a'r teulu yn eu
profedigaeth.
Cymanfa'r Annibynwyr: Dydd SuI,
21 Ebrill, cynhaliwyd Cymanfa Ganu
Dosbarth Cwrn-v-Glo yng Nghapel
Bosra, Penisarwaun. Y lIywydd yng
ngwasanaeth y plant yn y prynhawn
oedd Mr Evie Jones a'r organyddes
oedd Mrs Ann Evans. Thema eleni
oedd dathlu dauganmlwyddiant
rnarw y Per Ganiedydd, William
Williams, Pantycelyn. Cymerwyd y
rhan agoriadol gan blant Ysgol Sui
Bosra, yna plant Ysgol Sui Nant
Padarn ac Ebeneser yn cael eu dilyn
gan ferched eglwys Jerusalem.
Diweddwyd gyda emyn gan feibion
Jerusalem. Diolchodd y lIywydd i
Mrs Glenys Griffiths, arweinydd y
gAn, i'r plant ac i'w hathrawon am
waith canmoladwy.

Yng nghyfarfod yr hwyr cymerwyd
y rhan agoriadol gan Mr Robert Lloyd.
Yr arweinydd oedd Mrs Glenys
Griffiths a'r organyddes oedd Mrs
Ann Evans. Cafwyd eitemau gan
Barti Clychau'r Grug dan arweiniad
Mrs Griffiths. Diolchodd Mr Lloyd i
bawb am eu cyfraniad i Iwyddiant y
Gymanfa.
Clwb Pobl y Cwm: Ein gwr gwadd ar
21 Mawrth oedd Mr H. Richard
Jones, Llanberis, a chroesawyd et yn
gynnes gan Mr Llew Hughes. Mae'n
amlwg fod Mr Jones yn darllen
lIawer, ac yn ddoeth iawn, yn rhoi
pethau ar gof a chadw, ac 0'r
herwydd mae ganddo stOr 0
hanesion a chwestiynau diddorol i'w
gofyn. Yn ogystal cafwyd sgets tach
ddigrif ar gyfer dwy ferch, i'w
darllen, a mentrodd Miss E. Hughes
a Mrs K. Watkins ar y dasg a chael
hwyl ardderchog arni. Cafwyd
cystadleuaeth ar y canlynol hefyd:
Llinell Goll - enillydd Miss E.
Hughes; Brawddeg (llythyren H1 -

Iwan a Rhiannon - brawd a
chweer IIwyddiannus.
12-15 oed: 2, Partl Elinor; Partl Adrodd
dros 19: 1, Parn'r Wyddfa. Canu Emyn
dros 60: " Clara; 2, Ted; 3, Carys;
Deuawd dros 25: 1,Ann a Dilys. Parti/COr:
Rhannu'r wobr rhwng lleisiau lliwedd a
ChOr Meibion Oyffryn Peris.
Cystadleuaeth Unrhyw OHeryn Cerdd
(Cystadleuaeth coHa Miss C. Williams,
Summer HIli): 1, Elinor; 2, Sarah.

=:,,-'

Dilys ac Ann, enillwyr y ddeuawd
dros 25 oed.

Nos Wener, 5 Ebrill
Partl Canu dan 12 oed (Cystadleuaeth
Coffa Mrs Janet Thomas): 1, Parti Edryd.
Parti Adrodd dan 12 oed: 1, Partl Kelly.
Adrodd 12-16 oed: 1,Sarah; 2, Elinor, Nla.
CAnWerln 12-15 oed: " Elinor; 2, Melnlr,
Sarah. Partl Adrodd 12-15 oed: 1, Parti
Meinir. Oeuawd 12-15 oed: 1, Melnir ae
Elinor. Canu 15-19 oed: 1, Trystan. CAn
Werln 15-19 oed: 1, Trystan. Parti Canu



* Pell ac agos
*Stesion, Maes

Awyr, Porth ladd
*24 awr y dydd

TACSI
CARlAN

Tua'r un twyrniad daeth i mi
neges fod fy mam yn wael. Cyn i
mi gael cyfle i gyrraedd ei hochr,
bu farw. Roeddwn i ymhen y
rhawg yn naturiol etifeddu ei
heiddo. Ers hynny rwyf wedi cofio
ei bod hi, yn eu hieuenctid, yn
nodedig yn y plwyf am ei gwallt
yd-felyn llaes.

mentrais i gwr pellach o'r coed nag
y bum ynddo o'r blaen. Gyda
hynny, aroglais fwg priciau, a
gresynais fod rhywun wedi bod
mor anghyfrifol a rhyfygu rhoi'r
goedwig ar dan. Yn sydyn daeth
swn o'r dde, a thyngais weld cip ar
rhywun yn symud drwy
ddyrys-lwyni.

Pa 'run bynnag, es ymlaen nes
darganfod y tan. Roedd 0 mewn
llannerch wedi ei hamgylchu a
choed derw preiffion. Taflais bridd
arno, ac yr oeddwn ar droi i
ddychwelyd pan godais fy
ngolygon, a gwelais benglog
myharen wedi ei hoelio wrth un o'r
deri. Wrth gerdded adref, tybiais i
mi glywed ci yn cyfarth ym
mherfeddion y coed.

Chefais i fawr 0 gyfle ibendroni
ynglyn a'r digwyddiad. Trannoeth
daeth plismon i ofyn i mi am
drwydded fy ngwn. Pan
sylweddolais fy mod wedi
esgeuluoso ei adnewyddu, roedd
hi'n rhy hwyr. Dygodd yr erfyn
oddi arnaf a bu raid i mi dalu
dirwy 0 rai punnoedd cyn ei gael
yn ei 01. Ond doedd hynny ddim
ond cychwyn cadwyn 0 gyfriniaeth.

Daeth y bugail un bore ar draws
yr ardd i dorri ei siwrne. Nid
oeddwn wedi ei weld ers tro byd.
Ar ryw sgwrs dywedodd ei fod
wedi colli ei fyharen gorau ers
dipyn, a doedd ganddo yr un
syniad beth oedd wedi digwydd
iddo.

Beth am
ddysgu

dreifio gydag
YSGOL YRRU
B

Nos Lun, 19Chwefror bu'r aelodau
yo ymweld a 'Piggery Pottery',
Llanberis, lie cafodd pawb fynd 0
amgylch y ffatri a thaflu lwmp 0 glai
a cheisio gwneud crochenwaith
ohonno. 'Roedd siap dda at rai o'r
crochenwaith. Bu rhai hefyd yn
peintio'r crochen. Diolch i'r staff am
ein rywys 0 gwmpas ac am ddangos
sut 'roeddern iwneud crochan.

Ysbyry Ifan oedd ein cyrchfan nos
Fercher, 20 Chwefror, lIe y
cynhaliwyd rhagbrofion Eisteddfod
Gadeiriol Eryri. Bu Ruth yn cystadlu
ar y canu dan 21 oed a bu 'n
llwyddiannus dewy gael llwyfan ym
Mhwllheli. 'Roedd Parti Deulais y
merched yn cymryd rhan ond ni
fuont yn ddigon lwcus i sicrhau
llwyfan. Dyma'r tro cyntaf ers
blynyddoedd i'r Clwb gystadlu yn yr
eisteddfod.

Dydd Sadwm, 3 Mawrth, y
cynhaliwyd yr eisteddfod yn Neuadd
y Dret Pwllheli, ond gan fod Ruth
dan anwyd tIWm ni allai gystadlu. Bu
Aled ac Eurwyn yn cynrychioli'r
clwb yn y seremoni eadeirio gan mai
Eurwyn oedd Ceidwad y Cledd ac
Aled yno fel cadeirydd y clwb.

Cynhaliwyd cystadleuaeth siarad
cyhoeddus Cymru yn Ysgol
8

Eifionydd, Porthmadog, dydd
Sadwrn 16 Mawrth. 'Roedd
cynrychiolaeth dda o'r clwb yno gan
fod Catrin yo cystadlu fel siaradwr
o dan 16 oed, a'i thesrun oedd
'Rhaglenni Teledu', Gwnaeth y tim
yn dda drwy ddod yn gydradd
drydydd Dan 21 oed roedd Aled,
Tudur, Wendi a Menna yn cystadlu
ar ffurf Seiat Holi. Cawsant
gwestiynnau neu osodiadau ofnadwy
i'w trafod gan mai dim ond un-ar
bymtheg oed oedd yr hynaf o'r rhai
oedd yo trafod ac felly ni ddaethant
i'r brig. Bu Sioned a Myfanwy yno'n
stiwardio. Diolch yn fawr i bawb
ohonynt.

Treuliwyd ambell nos Fawrth yng
nghwmni gwahanol wahoddedigion
yn siarad am Awstralia a Drygiau.

Ar hyn 0 bryd mae'r aelodau yn
paratoi ar gyfer y Rali a gynhelir eleni
yn LIeuar Bach, Pontllyfni. Clybiau
Caemarfon a Dyffryn Nantlle sy'n
gyfrifol am baratoi ar gyfer y Rali ae
felly rnae'r aelodau yn brysur yo
paratoi a darparu'r ffenn ar gyfer y
cystadleuthau. Bydd croeso i bawb
i ddod yno iweld gweirhgareddau'r
mudiad.

Xos Fercher, 10Ebrill, cynhaliwyd
cystadleutbau dartiau a pwl yng
Nghanolfan Tanybant. Aeth Elwyn
a Helen i daflu daniau yn unigol ac
fel par. Gwnaethant yo dda fel tim
drwy ddod yn ail. Aled ac Eurwyn
fu yn ein cynrychioli yn y
gystadleuaeth pwl. Ni ddaethant i'r
brig ond diolch ibawb am gystadlu.

CLWB FFERMWYR IEUANC
CAERNARFON

Mrs Beryl Roberts, Gerallt, erw Wen. FfOn: C'ton. 3536

CAEATHRO

Cysylltweh a Die ac Eirlys
42 Bro Rhos, Bethel

PORTDINORWIG 671009

Gwasanaethau'r Capel: Disgwylir y trwy'r pentref, gan gynnwys: go sod Roeddwn unwaith yn gweithio yng ngerddi smd fechan
canlynol i bregethu yng nghapel y cwrbyn 0 Eryl Cottage hyd at derfyn yn Sussex. Dynes oedd ei pherchennog. Roedd ganddi
pentref yn ystod y dyfodol agos - Y Bwthyn a Phant yr Efail-bach a ddiddordeb masnachol yn ne AfIrica, a byddai yn treulio
mis Mai 5: dim gwasanaeth - y glanhau'r tyfiant rhwng y ffordd a'r cyfnodau maith oddi cartref.
Gymanfa Ganu; 12: Parch Elwyn wal a tharmacio hefyd ar ochr arall Serch hynny, roedd y sefydliad yn cael ei redeg yn drefnus.
Edwards; 19 (Sulgwyn): Parch W. R. y 16n;0 gyffiniau Tremallt at y polyn Roedd yno fferm gartref lewyrchus, a ehymysgedd 0 wartheg
Williams; 26: Parch Erfyl Blainey; golau cyntaf ar 01Pont yr Efail-bach.;
Mehefin 2: Parch Gwilym Hughes. gosod cerrig crymion rhwng y a defaid, 0 dan ofal hwsmon a bugail profiadol.
Sioa'r Pentref: Cynhelir y sioe eleni palmant a'r wal sy'n ffinio a rhifau " Roedd yno howsgipar yn gofalu
ar ddydd Sadwrn, 17 Awst. Gellir a 14 Yr Erw Wen; gosod cwrbyn ar am y cy, ac yr oedd y gegin 0 dan
gweld y rhaglen garddio ar y gyffordd rhwng hen IOnPontrug a'r ofal cogyddes barhaol. Dynes led
hysbysfwrdd y pentref. Dosberthir ffordd ysgoi newydd; tacluso'r adrdal ifanc ydoedd, ac yr oedd gen ifwy
rhaglenni garddio 0 amgylch y rhwng y sedd air arwydd 30 m.y.a. 0 gyfathrach a hi na neb arall yn y
pentref a'r cyffiniau yn ystod y Penderfynwyd argymell Cyngor tY, gan y byddwn yn galw ami yn
dyfodol agos, neu gellir eu casglu Arfon wrthod cais cvnllunio cadw'r ddyddiol i gael gwybod sut
oddi wrth Ifor Hughes, lleifior. cytiau moch yng nghae 4069 ar y
Hospis yn y Cartref: Y digwyddiad briffordd i'r Waunfawr gan fad y gynnyrch a ddymunai gael o'r
nesaf er mwyn codi arian tuag at nod datblygiad yn anweddus i'r lIeoliad a ardd. Roedd hithau yn ei thro yn
ap~I y pentref fydd stondin gwerthu dylai'r tir gael ei ail-osod i/r pwrpas gofalu fod yna gwpanaid i minnau
ar y Maes yng Nhaernarfon, ar ddydd gwreiddiol. Mae Cyngor Arfon wedi yn Y gegin ganol y bore.
Gwener, 24 Mai. Bydd aelodau'r rhoi caniatad cynllunio am estyniad Sylweddolais fod hyn yn fraint, ar
pwyllgor yn cysylltu a phawb ymlaen i Glandwr a byngalo ar dlr Tryfan a 01 i mi ddeall na fynnai i bawb
lIaw er mwyn casglu rhoddion ar chadw' r bwlch vn wal Glangwna ar dresmasu ar ei thiriogaeth.
gyfer y stondin, yn arbennig hen Ion Pontrug am dri mis yn unig. Roedd ganddi gi mawr Affgan,
cacennau a chynyrch arall y gegin. Penderfynwyd hefyd ofyn i Nwy a ffordd arall o'i thramgwyddo
Cyngor Cymuned: Cafwyd sgwrs Cymru am y posibilrwydd i ddod a dd .di A hoi . dd 1 d
amserol gan y Rhingylt Geraint nwy naturiol i Gaeathro. oe pel 0 a r 01 ei y e us
Anwyl Williams am fanteision cynllun GwellhAd buan i Heinz, 9 Rhes barch i hwnnw. Clywais fod y
Gwarchod Cymdogaeth i leihau nifer Glangwna sydd yn yr ysbyty ar hyn bugail unwaith wedi ennyn ei dig
y troseddau mewn pentrefi. 0 bryd. Da yw dealt fod Mr Patrick drwy roi bai ar yr anifail am ladd
Penderfynwyd gofyn i gynrychiolydd Atkinson, Cefn Gof yn gwella. dafad.
0' r heddlu fynychu cyfarfod Ei diddordeb arall oedd astudio
cyhoeddus yng Nghaeathro cyn bo hynt y ser a'u dylanwad ar
hir. Bydd cyfarlod arall yn fuan er CEFNOGWCH ddyfodol meidrolion. Gwyddwn ei
mwyn ceisio gwella IIwybr Prysgal ar bod yn trefnu rhai o'i symudiadau
01 y gwaith aneffeithiol a fu yno 0 EI N igydfynd a chyfarwyddid y tarots.
dan nawdd y Cyngor Cymuned. O'r Roedd hi'n awyddus iawn i drafod
dlwedd mae'r Cyngor Sir wedi HYSBYSEBWYRdechrau gwneud gwaith paratoi y cardiau yngl9n a'm dyfodol i, a
palm ant a gosod cwrbyn (kerb) rhyw fore, 0 ganlyniad i wendid
________________________________________________ -+ysbzyd,goddefaisiddiwneud.AI

61 gosod y cardiau yn gylch,
pwyntiodd at un a dywedodd.

'Mae 'na rhyw ferch wallt golau
yn mynd i adael eiddo i ti. Gad i
dy ben lywodraethu dy nwydau.
Ond mi ei ihelynt hefo'r gwn yna
sy' gen ti. Gwell fydd i ti gadw'n
glir o'r coed.'

Gwyddwn ei bod yn wrth
wynebus i bawb a laddai wylltfilod.
Pan fyddai'r perchennog yn
absennol, byddwn i weithiau, ar
nosweithiau lloergan, yn mynd i'r
coed i saethu ffesants. Roeddwn i
wedi synnu braidd ei bod hi'n
gwybod hynny, ond ddwedais i
'run gair,

Pan ddaeth y gaeaf, ail afaelais
yn yr arferiad, ae un noson ganaid,

Neges y Tarots
Y Gwalch
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I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn'io
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043
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Caernarfon 4520
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ac ati mew" ",toe

arn

Anl groeso cartrefol Cymreig bob amser
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff

LLANBERIS Ffon: 870277

STRYD FAWR, LLANBERIS 870840

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chat hod
o bob math

gan arbenigwr

Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Rhowch alwad i arbenigwr wedi'; hytforddi'n lIawn gan Nwy Prydain
Gwasanaeth 24 awr

Geraint Fen Williams Penmaenmawr 622422

ERYRI

Gwaith Proffesiynol Prisiau Rhesymol
Am holl anghenion eich offer nwy

Cary ae Awen, eteilliaid Myrddin ae Eleanor Jones, Na Nog, Stad Erw'(
Nant, a fedyddiwyd 8( Ebrill 21ain.

BRYNREFAIL leuenetid yn Llangefni. Gwnaed y te
gan Gillian Morris a Gwawr Morris.
Enillwyd gwobr y mis, rhoddedig gan
Glenda Morris, gan Pat Jones. Mae
trefniant ar y gweill ar ddydd Sadwrn
yn ystod mis Mai i gael diwrnod
arbrofol yng Nghanolfan Cwm
Pennant 0 dan hyfforddiant Steve ac
Anita Long, Tan yr Onnen - diwrnod
o ganwio, dnnqo a 'crypton factor'.
Enwau rhag blaen, os gwelwch yn
dda, i Betty Owen neu Pat Jones.
Nadolig ddiwedd Mawrthl Peth go
chwithig oedd cerdded i mewn l'r
lIythyrdy un bore ddiwedd Mawrth ae
addurniadau Nadolig yn erog!
uwchben a thinsel yn eich dallu ar
bob lIaw. Brysiodd y perchennog i
egluro fod cwmni ffilmio yn dod yno
drannoeth - ffilm ar gyfer y Nadolig
nesafl

Sefydliad y Merched: Nos Wener, 12
Ebrill, bu nifer 0 aelodau'r gangen yn
eymryd rhan mewn Ffug Eisteddfod
a gynhaliwyd yn y Neuadd, Groeslon.
Wedi lIawer 0 hwyl ynglyn a'r paratoi
daeth nifer 0 wobrau iran yr aelodau:
Deuawd (3ydd) Betty Owen ac
Euronwy Roberts; Stori Ddigri (2il)
Eirlys Williams; Meim (2il) Gwenllian
Edwards, Gwenda Davies, Glenda
Morris, Dwynwen Williams, Mai
Davies, Pat Jones ae Eleanor
Williams; Car (3ydd); Band y Botel
(2i1); Deialog (211) Pat Jones ac
Eleanor Williams; Telyneg (3ydd)
Lowri P. Roberts; Brawddeg (2il)
Audrey Hasson.

Bu cyfarfod y mis, nos Lun, 15
Ebrill. Y siaradwr gwadd oedd Mr
Tom Foulkes, Bethel. Rhoddodd
sgwrs ddiddorol am ei waith fel
Pennaeth Canoltan Hyfforddi

ers rhal misoedd ac sydd yn awr yng
Nghartref Nyrsio Penisarwaun. Mae
nifer eraill o'r henoed yn ein mysg y
mae eu lie yn wag yn yr oedfaon
wedi bod dros fisoedd y gaeaf -
hyderwn y byddwch yn adennill
nerth a'r haf yn awr o'n blaenau.

Roedd oedfa fore Sui, 21 Ebrill, yn
achlysur unigryw. Gwasanaethwyd
gan y Gweinidog y Parch John Morris
ac yn ystod y gwasanaeth cafodd yr
hyfrydwch 0 weinyddu'r Sacrament
o Fedydd pryd y bedyddiwyd efeilliaid
bychain Mr a Mrs Myrddin Jones, Na
Nog, Stad Erw Nant - Caryl ac
Awen, sydd hefyd yn wyresau i Mrs
Megan Jones, Greuor Villa a gor
wyresau i Mrs Maggie Closs Parry,
Bryniol, a oedd yn dathlu ei
phenblwydd yn 88 oed ar 23 Ebrill.
Y ddwy fam fedydd oedd Mrs
Veronica Owen, Waunfawr (sydd
hefyd yn efeilles a mam Caryl ac
Awen) a Miss Medwen Jones eu
rnodrvb, ehwaer eu tad. Hwn oedd y
tro eyntaf i'r Parch John Morris
fedyddio efeilliaid a diau fod rhaid
mynd yn 151gryn hanner canrif pan fu
aehlysur cyffelyb yng Nghapel
Brynrefail 0'r blaen; ac ar droad y
ganrif cyn hynny.
Cymdeithas y Chwiorydd: Nos lau,
11 Ebrill, agorwyd tymor newydd y
Gymdeithas. Croesawyd yr aelodau
gan yr ysgrifenyddes, Mrs Ifanwy
Jones. Cymerwyd at y rhannau
arweiniol gan Mrs Betty Owen, Tros
yr Afon. Sylfaenodd ei myfyrdod ar
rai agweddau 0 waith yr emynyddes
Ann Griffiths. Miss Annie May
Williams, Llys Arfon oedd cadeirydd
y noson a phleser iddi h oedd cae I
cyflwyno un o'i chyfoedion yma ym
Mrynrefail, sef Miss Alice Williams,
Caernarfon, y wralg wadd. Cafwyd
sgwrs ddiddorol ganddl yn mesur y
dylanwadau a fu arni a hynny yn
arwain at ei phrif ddiddordeb, set
Dawnsio Gwerin - maes a ddaeth
a lIawer 0 anrhydeddau iddi.
Diolchwyd iddi gan Mrs Jennie
Angharad Roberts. Gofalwyd am
baned i bawb gan Mrs Ifanwy Jones
a Miss Lowri P.Roberts. Ar y terfyn
trefnwyd Iwneud casgliad yn lIeoi at
y Genhadaeth a chynnal gwibdaith
flynyddol yr Eglwys dan nawdd y
Gymdeithas. Etholwyd Mrs Jennie
Angharad Roberts yn IIywydd am y
tymor. Bydd y cyfarfod nesat nos tau,
7 Mai, pryd y disgwylir Mr Rol
Williams, Waunfawr i rOI sgwrs.

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Fton:
Waunfawr 552

Hospis yn y Cartref: Daeth
cynrychiolaeth dda o'r pentrefwyr i'r
Festri nos Lun, 8 Ebrill, i gyfarfod a
June Howarth, un 0 drefnwyr Hospis
yn y Cartref yng Ngwynedd.
Rhoddwyd amlinelliad cryno 0
amcanion y cynllun ac awgrymiadau
sut I fynd atl i godi arian tuag ato.
Wedi trafodaeth ymhlith y rhai oedd
yn bresennol, penderfynwyd lansio'r
ap~1 yn y pentref gyda Barbeciw a
fydd i'w gynnal yn ystod mis
Mehefin - y dyddiad i'w hysbysebu
yn y dyfodol agos - pryd y
croesewir June Howarth unwaith yn
rhagor i ddweud gair ymhellach am
yr Ap~1.
TAn mewn cartref: Brawychwyd
pawb 0 ddeall am y tan a
ddigwyddodd yn 3 Tai Orwig yn
gynnar fore lau, 18 Ebrill, gan wneud
difrod eang i ystafell fyw y teulu. Ond
rydym yn falch 0 ddeall fod Melfyn
a Glenda Roberts a'u dau blentyn
ifanc, wedi cyfnod yn Ysbyty
Gwynedd wedi dychwelyd gartref.
Yn naturiol, fel pentrefwyr rydym yn
gofidio am y teulu oherwydd y
digwyddiad anffodus hwn ac am y
golled a wnaed i eiddo. Os
dymunwch eu cynorthwyo yn
ymarferol, mae modd gwneud hynny
trwy roi cyfraniad mewn blwch arian
yn y Llythyrdy.
Pont Penllyn: Saw IUn o'r pentrefwyr
tybed a gafodd rag-hysbysiad fod
hen Bont Penllyn yn cae I ei chau i
drafntdiaeth y mis hwn7 Wei, hynny
a ddigwyddodd. DeelHr fod palmant
yn cael ei adeiladu ar hyd un ochr i'r
ffordd dros y bont.
Eglwys M.C. 8rynrefail: Nos Fercher,
10 Ebrill, bu nifer o'r aelodau yn
cymryd rhan yn y telediad 'Dechrau
Canu, Dech rau Canmol' a
recordiwyd yng Nghapel Coch,
Llanberis ac a ddarlledir ar ffurf dwy
raglen nosweithiau Sui 28 Ebrill a 26
MaL Llawenydd oedd canfod fod
rheolaeth beirianyddol y cynhyrchiad
yng ngofal un 0 hogiau Brynrefail, sef
Tegid Jones, mab Mr Thomas Jones,
2 Ffrwd Madog. Rydym yn anton ein
cofion at Mr Thomas Jones sydd
wedi bod yn dioddef 0 anhwylder yn
ddiweddar ac ar hyn 0 bryd yn
cartrefu ym Mhlas Pengwaith. Yno
hefyd ers peth amser mae Mrs Mair
Griffith, Ael y Bryn, ac rydym yn
gweld ei cholli o'n plith. Ein cofion
hefyd at Mr William Evans, 3 Ffrwd
Madog, sydd wedi bod yn bur lIes9

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



*** ***

D.J.: Helo bawb - sydd yn gwrando arna' i ar VHFII
Ein gwr gwadd heddiw ydy Mr Major ac hefyd yr hogyn sydd wedi
ennill y ras golomenod enwog.
O! nal Mae Mr Major wedi ffonio i ddweud ei fod 0 yn dod am 3
o'r gloch ac ddim 2 o'r gloch ond mae yr hogyn yn siwr 0 ddod
... 0 dyma fo.
Helo. Beth ydi eich enw chi?

Aled: Aled.
D.J.: Sut wyt ti Aled, wyt ti yn lawn?
Alad: Yndw, diolch.
D.J.: Rwan. Beth ydy enw y golomen sydd wedi ennill y ras yn

Llundain?
A/ed: Ei enw fo ydi Blue Flash.
D.J.: Mae hwnna yn enw da i golomen. Ac 'rwan pwy ydi hwn sydd

wedi dod efo chdi?
A led: 0 hwn ydi fy nhad. Fo brynodd Blue Flash imi ar fy mhen blwydd.
D.J.: Helo, Mr ??777Wei, Aled, chi sydd yn hyfforddi y golomen?
Alad: la, dwi'n mynd yn y car i'r goedwig efo Blue Flash a 'dwi yn ei

adael yn rhydd ac mae Blue Flash yn mynd i'r awyr ac wedyn mae
dad a fi yn mynd yn 01 adra ac aros yn yr iard - ac mewn pymtheg
munud mae Blue Flash yn dod yn 01 ataf.

D.J.: 0, felly mae Blue Flash yn aderyn clyfar?
Alad: Yndi, mae 0 yn glyfar iawn.
D.J.: Beth ydach chi yn roid i'r golomen i'w fwyta?
A/ed: Wei, da' ni yn rhold corn a hadau iddi hi.
D.J.: Beth gawsoch chi am ennill y ras? Oedd 'na wobr dda?
A/ed: 0, oedd - cefais £25 a bwyd i Blue Flash am bum mlyneddl
D.J.: Rhaid i ni orffen 'rwan - achos mae Mr Major ar fin dod. Ta-ta

Aled - diolch yn fawr i chi am ddod i mewn i'r stiwdio.
ADAM RUDKIN (10 oed)

* *****
TASHA ALLSUP (11 oed)

Radio Cymru efo D.B.R.
Cyflwynydd: Helo, rydych yn gwrando ar Radio Cymru. Dwi'h siwr bod

PAWB wedi clywed newyddion neithiwr. NADDO? Wei,
dyma beth ddigwyddodd. Roedd yn hen ddynas yn galw'r
ci i'r tv, daeth golau MAWR dros bob man. Rhedodd i fewn
a galwodd yr Heddlu. Pan ddaeth yr Heddlu fe ddaliodd
nhw DYN BACH RHYFEDD o'r GOFOD. Ac heddiw mae'r
Heddlu wedi gadael i ni roi cyfweliad iddo.

Helo, ydach chi yn medru siarad Cymraeg?
D.B.R.: Ydw.
Cyflwynydd: Beth yw eich enw?
D.B.R.: D.B.R.yw fy enw.
Cyflwynydd: D.B.R.? Os gwelwch yn dda gal i ofyn beth ydy ystyr

D.B.R.?
D.B.R. DYN BACH RHYFEDDI
Cyf/wynydd: 01 dwi'n gweld: 0 am Dyn; B am Bach, ac R am Rhyfedd.
D.B.R.: Sut wnaethoch chi ddwad vrna, a pham?
D.B.R.: Fe wnes i ddwad yma mewn lIong ofod i chwilio am fy

ffrind Kylie (hi roddodd yr enw D.B.R. i fi).
Cyflwynydd: Sut ydach chi yn adnabod yr hogan ma Kylle?
D.B.R.: Wei, rhyw 5 mlynedd yn 01 wnes i ddwad yma i'r ddaear

ac ...
Cyflwynydd: Beth oedd y dyddiad?
D.B.R.: Chwefror 10fed 1989, rwyf yn meddwl. Ac...
Cyflwynydd: 0, ia? diwrnod penblwydd fy ngwraig felly.
D.B.R.: A glaniodd y 1I0ng ofod yn y parc. Pan agorodd drws y

lIong ofod, roedd yna hogan (Kylie oedd hi) yn edrych yn
wyn iawn. Ofn mae'n siwr.

Cyflwynydd: Beth ddigwyddodd wedyn, 'naeth hi redeg i ffwrdd?
D.B.R.: Cafodd hi ddim cyfle. Gwnaethom ffrindiau ac es i a hi

adref i fy nghartref. Wedyn aeth hi adref.
Cyflwynydd: A neithiwr roeddach chi yn chwilio am Kylie?
D.B.R.: la, ond daeth dynion yn gwisgo dillad glas a fy nal L
Cvttwvnvda: Beth am gael can 'rwan a siaradwn nl efo D.B.R. mewn

munud.
fAr 61 y g§n)

Cyflwynydd: Rwan, D.B.R.beth yw eich oed?
D.B.R.: 5 mil 300 0 flynyddoedd oed.
Cyflwynydd: Dydach chi ddim yn edrych mor hen a hynnyl
D.B.R.: Dwi'n gwybod.
Cyf/wynydd: Wei, rhaid i ni ddweud ta, ta, wrth D.B.R.Mae 0 wedi bod

wei, wel, ym, ym, wei yn ddiddorol iawn yn siarad efo chi
D.B.R.Peidiwch a mynd trwy'r drws ffrynt, mae'r Heddlu
yn disgwyl amdanoch chi - ewch trwy'r cefn ac ewch i
chwilio am eich ffrind - gobeithio ddoi di 0 hyd iddi. "Ia
ta rwan'.

D.B.R.: Ta-ta - a diolch yn fawr.

Cynhaliwyd Eisteddfod bentref Llanberis yn ddiweddar.
Dyma ychydig o'r gwajth Ilenyddol buddugol o'r 'Steddfod.
Sgwrs ar y radio rhwng dau berson oedd un o'r testunau
a 'Goleuadau Hapus' oedd y testun arall, Diolch i chi blant
Llanberis am y cyfle i ddarllen eich storiau. Mwynhewch
'nhw ...

12 **** **
LUCY THOMAS (9 oed)

GOLEUADAU HAPUS
Un tro tua pumdeg 0 flynyddoedd yn 01 mi roedd yna eneth fach o'r enw
Sian. Mi 'roedd Sian yn hoffi storiau ysbrydion ac yn y blaen. Ond toedd
hi erioed wedi gweld ysbryd. Ond un noson pan oedd y lIeuad yn lIawn
aeth i'r goedwig. Roedd hi yno am hanner awr - wedyn gwelodd
rhywbeth - ta meddwl oedd hi? Penderfynodd i fynd yn ei blaen,
wedyn gwelodd 0 yn glirl Siap geneth fach oedd 0, a toedd 0 ddim yn
olau trist 0 gwbwl roedd 0 yn hapus, hapus. 'Helo,' meddai hi. 'Ysbryd
wyt ti7' meddai hi. 'la,' atebodd. Roedd hi yn dechrau crynu rwan. 'Paid
ag ofni,' meddai, 'Gwnai ddim byd i ti. Beth yw dy enw di?' meddai hi.
'Sian' atebodd. 'Beth yw dy enw di?' gofynodd Sian. 'Lowri' atebodd.
'Dyna enw neis' meddai hi. 'Wei, sut wnes di ddod yma? gofynais i.
'Cael fy nghosbi' meddai hi. 'Pam?' holodd Sian. 'Am siarad yn yr ysgol
a rhoi pum punt i pres casgliad yr eglwys a chymryd tair punt yn 01 fatha
newid', atebodd.

'Pam mae dy olau mor hapus, tal' gofynodd Sian. 'Wedi dy weld di
roeddwn i' atebodd Lowri. 'Fysat ti yn hoffi dod i'n t9 nil' 'lawn,' meddai
lowri. 'Mae'n rhaid i ti guddio 0 dan fy nest ta' dywedodd Sian. Aeth
lowri a Sian i dv Sian. Roedd golau lowri mor hapus roedd yn edrych
fel seren yn y nos. Am ryw dair noson arall toedd lowri ddim yno -
wedi mynd i aros efo ei mam a'i thad meddai hi. Un diwrnod yn yr ysgol
dywedodd Sian wrth ei ffrind Rhian am ddod i weld Lowri, ond toedd
lowri ddim yno. Wedyn dyma Sian yn gweld lIythyr ar y ddesg ac roedd
yn dweud ... 'Annwyl Sian, Rydw i wedi dy glywed yn dweud wrth dy
ffrind am ddod i fy ngweld i dyna pam rydw i wedi gadael - sori. Oddi
wrth, LOWRI . . .

** ****

GOlEUADAU HAPUS
'Mae yna lawer 0 blant yma heddiw: meddai Mrs Jones (mam Jo).

'Jo, Jol' gwaeddodd Mrs Jones, 'Mae'n amser rhoi golau'r goeden
Nadolig ymlaen:

'Dod rwan mam.'
Roedd 20 Stryd Llun yn lIawn 0 blant a oedd wedi dod i'r parti

penblwydd mewn gwisg ffansi. Roedd pawb eisiau gweld y golau oedd
ar y goeden.

Roedd hi'n ddiwrnod cyn noswyl y Nadolig ac ar 01 cael parti roedden
nhw am fynd i bantomeim. Roedd y parti wedi dechrau ac roedd y plant
yn gweiddi dros bob man.

'Cadwch y swn i lawrl' gwaeddodd chwasr Jo.
Ar 01 i'r parti orffen daeth mam i mewn gyda plat, ag ar y plat roedd

. . . "Ieisen penblwydd i TI,' meddai Jo. Ar 01 i bawb gael tamaid aethon
nhw i'r pantomeim.

Roedd yna lIawer 0 wahanol fathau 0 goleuadau yno.
'Mae yna lIawer 0 goleuadau hapus yma,' meddai Jo.
Roedd yno oleugylch. Ar y ffordd i'r dlsgo gwelodd y plant lIawer 0

goed Nadolig gyda goleuadau hapus.
Roedd band wedi dod i'r disgo. Roedd yna goleuadau piws, glas,

gwyrdd, coch, melyn, oren a gwyn. Roedden nhw wedi dod 0 hyd i fwy
o goleuadau hapus. Ar 01 i'r plant fynd adre roedd Jo yn anhapus.

'Beth sy'n bod Jo?' meddai Mrs Jones.
'Does gen i ddim cardiau na presantau.'
Chwarddodd Mrs Jones, 'Mae nhw 0 dan y grisiau'.

GEMMA ORLICK (9 oed)

******

RADIO ERYRI
D.J.: Helo, Sut mail Dyma George Huws - fi sydd yn cyflwyno

Radio Eryri.
George: Helo, fi ydy George a dwi wedi prodi'r hogan blond mal de, orr

pentra 'ma.
D.J.: George, Beth ydach yn feddwl 0 Arthur Picton?
George: Wei, dwi 'de, yn meddwl 'de, bod Affyr yn rei 'party popper'.
D.J.: Pam 'rwyt ti yn dweud hynny?
George: Achos oedd Sandrv a fi 'de isho mynd i disgo a dyma Affyr yn

deud byddwch adra erbyn deg 0'r gloch 'de - ne na'i ddod i
chwilio am dana 'chill

D.J.: Os ydi Arthur Picton yn gwrando 'dwi yn meddwl na dydio
ddim yn deg bod Sandra i fod adra erbyn deg o'r glochl

George: A finna hefyd Affy os wyt ti yn gwrando 'de.
D.J.: Fysa chdi yn hoff! dweud rhywbeth arall?
George: la, gai ddweud 'helo' i Sandr» 'de neu fydd hi 'de yn 'de flin

gacwn efo fi 'de.
D.J.: George - wyt ti eisiau dweud 'Ta-ta' wrth bawb?
George: Tara pawb 'de.
D.J.: A diolch j George Huws am ddod yma i siarad am ei deulu. 'Ta'

oddi wrth Radio Eryri - a diolch am wrando - Ta!
KAREN TANFIELD (11 oed)

,



13

1 = Gwyrdd 2 = Melyn 3 = Glas 4 = eoch 5 = Brown 6 = Llwyd 7 = Oren

7,

3:1 2.2 3I z

7,
2

2.

3

I

2 3

2f, 2
I.3,

2, 2. 3
I2

23
2 3 3

I

,I

,
I

I I II
I I

+
I I z

I

I J I

I

I

,,II II

Oed ..LLIWIWCH Y LLUN GAN
DDEFNYDDIO'R LLIWIAU PRIODOL

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

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

Cyfeiriad , t ••••••••••••••••••••••• , ••••••••••• , •••••••••
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Cystadleuaeth Mis MaiENILLYDD CYSTADLEUAETH MIS EBRILL YW
DAFYDD SION PRITCHARD, Cilfynydd, Llanberis (6 oed).

Llongyfarchiadau lu hefyd i'r canlynol am luniau mor dda: Claire Lloyd
Williams, 9 Rhes Victoria, Deiniolen (5 Y2oed); Cen Ann Mill, Erw Sant,
Ffordd Ainon, Bangor (6 oed); Dafydd Harri Morris, Tv Capel M.C.,
Dinorwig (7 oed); Elfed Morgan Morris, Llechwedd, Deiniolen (8 oed).
DB iawn chi blantos!!
Rwan beth amdanat ti - fedri di Iiwio'n dda?
Beth am anfon dy gais i'r 'Gornel' erbyn Mai 21ain. Cofia rwanl



Ennill Medal Gee
Uongyfarchiadau calonog iMegan
Humphreys, Tanycoed, a fydd yn
derbyn Medal Goft'a Mr a Mrs
Thomas Gee, ddydd leu, 23 Mai.
Cyflwynir medalau Gee i

aelodau hynafyr YSgOliODSui yng
nghyfarfod blynyddol Cyngor
Eglwysi Rhyddlon Cymru (Adran
y Gogledd) yng Nghape1 Lan Swan,
Dinbych.

Alfred H. Hackley
Cyf. E. H. Griffiths

Mae'n tywl Mae'n tywl
Mae Crist yn fyw yn awrt
Ei gwmni gat a'j glywed wnaf
Ar ddyrys daith y lIawr;
Mae'n fywl Mae'n fywl
I achub tori ddi-n;
Os gofyn 'r wyt, 'Sut gwyddost til'
Mae'n fyw'n ty nghalon i.

Morris, W. O. Roberts a H. G.
Roberts.

Nid yw Duw yn cysgu - mae yn
fyw ac wrth y lIyw gan ymsymud
yng nghanol bywydau dynion ym
mhob amgylchiad - a'r Crist fu'n
troedio IIwybrau Nasareth gan
wneuthur daioni yn dal i gerdded ein
IIwybrau ninnau gan ddefnyddio
dynion a merched i wneud ei waith.

•
Cydymdeimlwn 8g Arthur Evans a'r
teulu yn eu profedigaeth 0 golll eu
mam Mrs Davies, Terfyn.
Croeso gartref i Miss Megan
Humphreys, Cadnant, ar 01ymweliad
a'r ysbyty. Hefyd i Mrs J. Hughes,
Oerddwr, ar 01 triniaeth yn Ysbyty
Gobowen. Da deal! fod y ddwy yn
gwella.
llongyfarchiadau i Beverley Ann
Roberts, Awelfryn, ar ei IIwyddiant yn
yr arholiad Theori, Gradd 5. Disgybl
i Mrs L. Griffiths, llanberis, yw
Beverley.
Diolch: Dymuna Megan Humphreys,
Cadnant, ddioleh am y caredigrwydd
a dderbyniodd yn ystod ei arhoslad
yn Ysbyty Gwynedd ae Ysbyty Eryri,
ac am ofal y meddygon, a phob un
- rhy niferus i'w henwi - y bu dan
eu gofal tra yn yr ysbytai, ac ar y
ffordd yno. Unigolion yn myned 0
amgylch yn siriol a di-rwgnach gan
wneuthur daioni - cyd-weithredu
hapus.

Diolch arbennig i'r Meddygon R. S.
Williams, ae H. L. Roberts, Meddygfa
Waunfawr a llanrug am eu hymateb
parod a sydyn, a'u gofal ar 01gadael
yr ysbytai; i gymdogion agos am eu
hymateb parod a sydyn hwythau; i'm
teulu a chyfeillion lu; l'r Parchn J.

17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

Annwen Parry, Ael y Bryn. FfOn: 872276

TAN Y COED

Ennill Trysor yn
Llyfrgell Deiniolen

Enillodd Anne Marie Williams ail
wobr yng Nghynllun Trysor
Gwasanaeth Llyfrgell y Sir.
Cyflwynwyd tocyn llyfr iddi 10
Uyfrgell Deiniolen gan Hywel
James) Llyfrgellydd Plant y
Gwasanaeth Uyfrgell.
Dewiswyd yr enillwyr gan yr

awdures Emily Huws. Cynllun
ydyw hwn i annog plant i
ddefnyddio'u llyfrgell leol yn
rheolaidd. Wrth fenthyg llyfrau,
cant stamp yn eu cardiau
aelodaeth a sticeri lliwgar i'w
casglu. Mae'n bosib ibob plentyn
sydd yn ymuno a llyfrgell yng
Ngwynedd neu'n defnyddio'u
llyfrgell leol i fod yn rhan o'r
cynl lun ,

Cerdd ydyw a anfonwyd i Gystadleuaeth y Gadair yn Eisteddfod
Bontnewydd yn ddiweddar gan fardd 0 fro'r Bco sy'n dymuno aros
yn ddi-enw. Cafodd y beirniad, sef y Prifardd leuan Wyn, 'flas
arbennig ar y gerdd hon, a chael ynddi ddiffuantrwydd a
chydymdeimlad wedi el fynegi'n gywir'.
14

Mi'th welais di
drwy'r hollt yn llenni ffenast
fy mharlwr gorau.

Echnos, a'th gramen lwyd 0 gorff, ar bwys y Warws Fawr.
Neithiwr, hefo'th gefn yn rhan 0 fur yr orsaf bysiau, sy' wedi'i chau.
Heno, yn penlinio uwchben tornenni 0 boteli gweigion, yn y dymp.

Ti oedd yno'n wastad,
a'r munau moel a'th enaid
fel bys a maneg.

Chdi, a'th wefusau
yn un cryndod iasoer;
ruchan, sibrwd; malu'n deilchion
dy eiriau prin yn y Gymraeg.
Brathu dant ar fantach
heb falio'r un botwrn com
am dine a thonc y traffig trefol,
na'r mynd a'r dwad
sy'n rhan o'r cyffro byw
a ffurfia gysgodion hir Cytir a'r Rhandir Mwyn.

Gynneu fach,
o glywed siren wyllt yr ambiwlans,
yn sgrialu'n frysiog i ysbyty'r dref,
ni chyfroaist flewyn.

A 'doedd y dyn bach ar gongl y stryd,
::i'i Feibl yn ei law,
yn mennu dim oIl arnat,
na'r hen hogan bowdrog honno
yng nghefn y Crown a'r Prins
a'i choesa; a'i bronna', yn fwy na'i gwisg.

Onid gwell oedd llonyddwch concrid a bricsen lwyd;
ista yn dy gwman, a'th fyd rnor gyfyng
a'r srwmpyn dyddia-ced-o-sigaret ar wefus isa' dy geg;
dy dafod a fu gynt rnor hoyw yn glyma' chwithig
ae wrth dy ystlys, labrador wedi'i glymu a chortyn?

Boed hindda, neu'n dywydd grifft,
yr un oedd dy eiriau cynnil,
'Ti, ydy' fy myd i, Sian fach.'

Sian, druan gi -
tam aid 0 fywyd yn hel mwytha',
a'j hasenna' bron i gyd yn y golwg.

A hithau'n swatio i'w gesail,
a llyfu'r briwia' ar ei wyneb.
Muriau'n llawn cerrig geirwon, a graffiti anweddus;
Moelni di-gysur; byd di-Kylie, Jason Donovan, a Jess;
cylch di-wen, cylch di-waith a di-gapel.

Muriau heb Sandra a Joyce 0 dudalen tri y Sun,
a'u noethni, yn hongian rnegis pegia' ar lein ddillad.

Muriau d'u godre'n 'nialwch 0 fudreddi papura' newyddion,
Y Farler, Welsh Nation, a'r Star, yn llawn ogla saim tatws sglodion,
a'r llygod mawr yn gweu drwy'i gilydd,
a chlecian eu dannedd meinion
gan yrru'r byd ar ffo.

Cracia', rylla' a phantia',
tunia' ewrw gweigion yn obennydd,
a'r sment yn gymysg a'r cen a'r mwsog.

Muriau s'u cysgodion yn chwilio'n ddyfal
am dorriad gwawr o'r newydd.

Seithenyn farw 0 fangre,
Cantre'r Gwaelod yw Cymru.

A mach sydyn 0 oleuni
wrth i'r heddwas fynd heibio.

'Nos dawch, Georgi.'
'A Sian, P.C.'

'Prynn d9, cyfranna, frawd, i fywyd,
Hwn yw'r Bane sy'n cynnig to a ffenestri iti,'
yw'r geiriau dwys ar bosteri a ludiwyd i'r muriau.

Ond mae oerni'r nos
yn crebachu'r hyn sy'n weddill 0 gnawd ac esgyrn.

A minnau, Dduw Dad Dirion,
}'Tlgnghludwch fy mharlwr rnoethus,
yn sbecian a llyg'id slei bach, drwy'r Ilenni,
a'r gwres o'r twymyddion tanbaid
yo chwalu dros feddalwch braf fy nghorff.

Ffugenw: Dray.· dros y Cytir a'e Rhandir Mwyn.

•



Cerbydau preifat i'w Ilogi
Gwaith Contract

Pell ac Agos
Maes Awyr a Phorthladd
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PHEIRIANNVDD
GWRESOGI

Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 3513

Mr D. J. Thomas, 8 Maas Ellian

DINORWIG

CHIROPODIST
G'Hasanaeth 'In

eich Cartref
E. LI. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon

5754

ERYRI LLANFAGLAN

ORGANIG FfOn: C'fon 76905
Rhwng 5 a 7 yr hwyr

CYFLENWYR CYNNYRCH GAADDIO ORGANIG
*Gwrtaiith *Bwydydd Hylif

* Offer atal Pia a Chwyn *Compost a mwy
Archebion Post 'Gardd'lo Ilaw yn Ilaw a Natur'

Ond ar lethrau'r Elidir,
eair rhyfaddodau sy' n fwy,

yn 61 dwylo y tadau -
ac fa erys yn hwy.

o roi eoel ar dywysydd,
gallai'n hawdd fod yn Haith,

yn ogystal a ehadw
gwta ugain mewn gwaith.

RHYFEDDODAU
Am waith trydan Dinorwig,

fe geir sOn yn ddi-daw,-
y bydd hwnnw'n rhyfeddod

am yr ossau a ddaw.

Fe wawriodd dydd yr oesiwn,
ar ei holl galfl hi -

ond nid eyn taro'r morthwyl
ar amryw un fal fi.

Hwyl,
J. R. JONES (Brynsiencyn)

COFIODDOE
BOm innau'n un o'r rheini

a dynnai dorth o'r graig;
ni wyddwn beth oedd moethau

a phrid fy syml saig.

Oherwydd rhaib perchennog
a rhai stiwardiaid dall,

yn undyfn aeth y chwarel
a'i chau fu'n rhaid 0 ball.

Cofio Ddoe ...
Annwyl Olygydd,
Os yn deilwng i'ch papur, croeso
i chwi amynt. Daw atgofion am y
dyddia' baricsaidd e'r geithio
cetea yn ami i'r co'. Fe erys 61y
cenedlaethau yn graith ar yr Elidir
ac fe fydd y tyrbeins sydd yno
heddiw wedi rhydu yn siwr i chi,
cyn y gwelir symud 61 y dwylo
sydd arni.

hyn. Felly ni ehynhelir gwasanaeth yn
St. Mair ar y Sui yma. Yna ar 19 Mal
eynhelir Cymun Teuluol am 10 gan
mai y Sui yma fydd y Sulgwyn. Yna
daw gwasanaethau'r mis i ben gyda
Gwasanaeth y Gosber ar 26 Mai am
3.45.

bosibl i fynyehu'r cyfarfod pwysig
hwn. Tra yn cyfeirio at y Ganolfan,
hoffai'r pwyllgor ddioleh i'r Cyngor
Sir am all adeiladu rhan 0 wal yr lard
oedd wedi chwalu yn ddiweddar, ae
j weithwyr Menter Fachwen am y
gwaith twtio waliau ae ati oddi
mewn i'r Ganolfan.
Arwydd Cyflymdra: Unwaith yn
rhagor mae'r Cynghorydd Glyn
Tomos wedi caeI sierwydd pellaeh
gan Adran Syrfewyr Cyngor Sir
Gwynedd y bydd arwyddion
cyflymdra 30 milltir yr awr yn cae Ieu
gosod i fyny ar y ffordd i mewn i'r
pentref mar tuan ag sydd bosibl,
Hefyd eafwyd yr un sierwydd y bydd
yr arwydd ffordd wrth y Ganolfan yn
cael ei atgyweirio a'i osod i fyny mor
fuan ag sydd boslbl, Hefyd mae'r
Cynghorydd Glyn Tomos wedi
gohebu a'r Cynghorydd Sir, Mrs P.
Larsen, yn y gobaith y gellir dwyn
pwysau peUach ar y Cyngor Sir i
ddod allan gyda datganiad
eyhoeddus pendant ynglyn A pha
bryd y maent yn bwriadu lIedu y
gongl ar ben Gallt y Feel. Nid yw yn
syndod bod y boblleol wedi syrffedu
a cholli pob amynedd gyda'r
addewidion gwag sydd wedi dod 0
gyfeiriad y Cyngor Sir ynglyn a'r
mater yma dros y blynyddoedd
dlwethaf,
Hwyl Hat '91: Eleni eynhehr Hwyl
Hat ar brynhawn dydd Sadwrn, 13
Gorffennaf yn yr Alit Ddu 0 2
ymlaen. Unwaith eto ' rydym yn
hyderus y eawn gefnogaeth dda gan
bobl Dinorwig heb anghofio am ein
ffrlndiau 0 bentreti cyfagos sydd yr
un mor gefnogol. Er mwyn celsro
eyehwyn ar y gwaith trefnu eynhelir
eyfartod yn y Ganolfan ar nos Lun,
20 Mai am 7. Felly os ydyeh yn barod
i gynorthwyo gyda'r gwaith eofiwch
ddod i'r eyfarfod.
Eglwys St. Malr: Dyma fydd tretn y
gwasanaethau am fis Mai: eynhelir
Gwasanaeth o'r Cymun Bendigaid
am 3.45 ar 5 Mai. Yna ar y Sui
eanlynol cynhelir yr Wyl Gorawl yn
Eglwys Dewi Sant, Glanadda, gyda
Gwasanaeth y Plant am 2 a'r
Gymanfa Ganu am 6.30 yr hwyr.
Trefnir eludiant i'r gwasanaethau

yn adnabyddus i nifer sy'n dilyn
rhaglenni'r cyfryngau. Gresyn nad
oedd enw'r organydd yn y rhaglen
nac eiddo'r ferch brysur a dawnus a
Iywiai'r cyfan.

Mewn cystadleuaeth i Ysgolion
Cynradd Bangor, fe enillodd Arwyn
Evans, Gw~n-y-Wawr, Penrhos
garnedd, wyr i Mrs Katie Lloyd
Hughes, y wobr gyntaf ar gyfansoddi
dau bennill ar y testun 'Gwell Yfory'.
Fe gafodd Arwyn el wobrwyo yn y
Gadeirlan ym Mangor. Dyma'r ddau
bennill:
Buaswn yn hoff iawn 0 weld gwell yfory,
Pob person drwy'r byd yn ysgwyd lIaw -
Arweinwyr yn gwrando llars Duw yn lIefaru,
Heddwch, brawdgarwch yn disgyn fel glaw.

Dim mwy 0 Iygru a dirustrio fforestydd.
Pob nwy yn ddiogel j', haenen uwchben.
Pob un yn cludo ei sbwriel mewn baglau,
Gwell byd i ni, awyr las uwch ein pen.
Arwyn Evans (10 oedl. Vsgol V Garnedd

Go dda yn wir, ynt~! Enilled pob clod
yn y dyfodol.

Er l'r ymdaro i bob ymddangosiad
ddod 1 ben yn y Gwlff, eto fe
deimlwn mai heddweh ansier a geir
yno. Fe erys rhai 0'r problemau 0 hyd,
a'r naill oehr yn drwg dybio ameanion
y llall,Mae rhai y clywsom amdanynt
yn cae I eu eadw mewn caethiwed
gorthrymus, a rhyw gyndynrwydd
anniffiniol yn nacau iddynt eu
rhyddid - nifer ohonynt yn gWbl
ddiniwed ar wahan iddynt fod mewn
lie arbennig ar adeg arbenruq - rhal
ohonynt fel Terry Waite yno i'r
pwrpas 0 sierhau eymod rhwng
pleidiau gelyniaethus. Feanghofiwyd
bellaeh beth oedd gwir achos yr holl
gythrwfl, ar wahan, efallai i geisio
rheoJeiddio'r olew yn y parthau hyn.
Mynn rhai wrth gwrs fforffedu
dyfodol ein plant i'r wanc anrnwa!l
am elw. Cvd-ddsalltwnaeth yn unig
yw'r ateb i'r broblem.
Dioleh: Dymuna'r efeuliaid. Mrs Lizzie
Jones, 10 Bro Elidir a Mrs Jennie
Jones, Buarth Newydd, ddatgan eu
dioleh i'r hoil deulu, cyfeillion a
ehymdogion am yr holl gardiau,
anrheglon a blodau a dderbyniasant
ar ddiwrnod dathlu eu penblwydd yn
90 oed ar 10 Ebrill eleni Diolch 0

galon I bawb.
Y Ganolfan: Cynhelir Cyfarfod
Blynyddol y Ganolfan ar nos Fawrth,
7 Mai am 7. Yn y eyfarfod hwn ceir
adroddiadau ar sefyllta bresennol y
Ganolfan, ae hefyd bydd eyfle i ethol
swyddogion ae aelodau newydd ar y
pwyllgor. Apelir ar gymaint ag sydd

Mae'n rhyfeddol braidd fel mae
dywediadau a daliadau y rhai a aeth
o'r blaen yn cael eu gwireddu gan
ddigwyddiadau cyfoes ac wrth gwrs
brigo i'r amlwg. Fel esiampl fe soniai
ein hynafiaid am yr 'hen Fawrth', ae
ni bvddai hwnnw yn myned allan hyd
yn agos i ganol mis Ebrill. A ninnau
yn gweld yr eira ar yr Elidir a'r
Wyddfa a rhai o'r mynyddoedd eraill
y dyddiau diwethaf hyn, oni
theimlwn ein bod yn caeJein gorfodi
i gredu nifer 0' r pethau a ddywedai
ein tadau, a hynny ar 01 sylwadaeth
graff. Fe fuont hwy yn draehtio'n
helaeth 0 ysgol profiad, ac ni allwn
lai na dilyn eu hesiampl.

Eleni, wrth 9wrs, mae hi'n
flwyddyn cyfrifiad y bob I - y
'census' fel y'i gelwir. Ni allwn
anghofio chwaith bod y Gwaredwr
wedi ei eni ar adeg cyfrif y
boblogaeth. Golygai hyn bod rhaid i'r
teuluoedd symud i 'gartref y llwvth'
i bwrpas y cyfrifiad a Bethlehem
Judea oedd y cartref i Joseph a Mair.
Fe fu raid iddynt ffoi gyda'r bachgen
lesu i'r Aifft, ac aros yno nes ei bod
hi'n ddiogel iddynt i ddychwelyd yn
01; ond nid i Fethlehem chwaith, ond
i Nasareth yn unol a rhag-hysbysiad
y proffwydi. Rhaid oedd concro holl
fwriadau Herod frenin, oedd beUach
yn ofni am ei safle fel brenin ei
genedl. 'Roedd ei greulondeb yn
anhygoel, ac yn golygu fod pob
plentyn bach 0 oed ran neilltuol yn
cael ei ladd yn ddlarbed. Nid oedd lie
o gWbl i unrhyw fath 0 drugaredd.

Ardal yn mwynhau awelon y
mynyddoedd yw Dinorwig, ac mae
hyn yn ffafriol iawn i nifer o'r trigolion
fyw i oedran teg. Nid yw hyn wrth
gwrs yn golygu nad oes
marwolaethau cynnar 0 qwbl yma
chwaith. Y tro hwn fe aiff ein
llonqvfarchladau yn fwyaf arbennig
l'r ddwy chwaer Mrs Lizzie a Jenny
Jones ar gyrraedd ohonynt eu
penblwydd yn ddeg a phedwar
ugain, ac 0 edrych ar ddarlun
ohonynt a ymddangosodd yn y
Caernarfon & Denbigh Herald, ni
allwn lai na theimlo eu bod yn parhau
i fwynhau bywyd i'r eithaf a ninnau
ar hyn 0 bryd yn byw yn y nawdegau.

Yr ydym yn awr yn nhymor y
Cymanfaoedd Canu. Fe recordiwyd
un Gymanfa Ganu yng Nghapel
Coch, Llanberis I bwrpas y gyfres
'Dechrau Canu, Dechrau Canmol'
gyda Mr Arwel Jones a'i gysylltiad a
'Hogla'r Wyddfa' yn arwajn. Mae ef



CEFNOGWCH EIN
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Gethln

Felly cofiwch 01 nl fydd .tholiad ym Mil
Waath hab a chwyno - amoch chi fydd y bal
Chwi bobl i1anc ymroddwch I wlsanaathu'ch
erda!
Onid gwall bod yn gynghorydd na'ch adnabod
fel fandal

0. nad ydych yn lilridwr cyhoaddul nl tvdd
rhwYltr

Madrwch AmeniO mewn pwyUgo, neu 'sgwannu
lIythyr

HWYl1lchy bydd rilald gadlal eartra'
Fal dirprwy. peidiwch poeni fl gewch eich
costa'.

EISTEDDFOD
GWAUN GYNFI

Oisgwylir rhaglen yr Eisteddfod
am eleni 0'r wasg cyn diwedd
MaL Yn 61yr arter fe'i dosberthir
yn rhad ac am ddim yn y siopau
Ileol, felly byddwch ar
wyliadwriaeth amdani.

Cofiwch neilltuo 25 a 26
HYDREF at y 'Staddfod a'i
chefnogi hyd yn boslbl trwy
eich presenoldeb, a chaal
mwynhau'r cystadlu brwd.

Rhaid addaf el bod yn Iwydd I'w thrysorl
I fyod afo siop "eu dyddyn, a', orlau yn handl
NJd oal raid got·boanl 1m gyflwr .ich Irdll
Baw-c""n, sbwriel, cyffuriau a thenantlaid dl·ofal.

Mae tv myd mor gyfoamog, ond nld gydl phr •••
Sef dyddladur gan natur, popeth ar fy llel;
Oyn ac anlfall, 8 natur yn cydtvw,
A iachyd I eddoli a pharchu fy Nuw

JOHN V. MORRIS, Rhianfa, Clwt y Bont

Gwyddoch amdanynt, ar yn anwaled!g
Pan ddaw'r athollad byddant ddlgon amlwg a

phwysig
Rhalr cynghorwyr cyn hynld I Mathu •• lem
Fel gelod yn dal atl yn ddlgon dl·glem.

BriaUu ac aithin ar erwau y Hrldd.
Ac 810gl Y gwanwyn yn codl o'r prldd;
Cnalflo'n yr hafddydd ynghanol y gwr'"
Aeddfedrwydd yr hydr.f, a'r gaeaf yn nea,

Pan ddaw Mal a chynhesach hTn
Bydd IIawer 0'r rilain yn crynu trwy' u tin
Oeuant I'ch drws a chelsio'ch perswadlo.
I'w hathol ato am gyfnod, cytuno neo beldlo.

'Roedd caniadau y ceunant yn lIaddt ar fy nglyw
Mwynh8lls gyfrinach ffordd natur 0 fyw;
Y ddafad mawn cysgod yn griddfan mawn peen.
Mewn gewyr, yn I.gor yn glni yr een.

'Roecld dyddiau tv leuenctld yn hynod 0 braf,
Mewn Cymreictod drwy'r glalf I ctlydol yr haf;
A dysgals yn Ifanc I werthfawrogl yr lalth,
PenilRon y dalyn mewn 'ataddfod a gwalth.

Afraid yw Ihon fel pwyntilu am d9
Mae gWls ganddi i ofalu am hynny
Bydd 1Iaw., Cynghorydd yn dlbyg I'r gog

ddachl1l' Mal
Yn eanu clodydd al hun - a gwadu pob bal.

Y DYDDIADUR
Mae tv sarch ar y mynydd, ar foelydd fy ngwlad,
lie cefais tv ngeni I Irddel uettad;
Ynghanol y crelglau. mewn unigrwydd 0 hyd,
Mawn bwthyn gwyngalchog, cysgodol I chlyd.

YR ETHOLIAD
Yn Ebrill a Mal fa ddychwal y gog
I'n byddaru a'i dau-nod undonog
Nld 088 croeso Iddi ymhlith yr adar
Os yw yn gerddgar, mae'n han sgwatlwr

btlddgar.

A phwy yw y rhein tybed7 Beth yw'r achlysur7 PH flwyddyn7 Syfwch
ar y ceiliog ar fin yr hen frawd ar y chwith. Na, nid Ffrsncwyr ydyntl Dseth
y flun 0 gartref yn Neiniolen ac mae'n siwr fod rhywyn, yn rhywfe, yn
gwybod rhywbeth 0 hsnes y 'fun.

Dyma lun 0 ddosbarth ysgol o'r 'Centre! School Deiniolen' - Ysgol Gwsun
Gynfi heddiw. Beth yw'r schlysur? Pwy ydynt? Pa flwyddyn7 Dewch Mrs
Hughes (yr athrawes) te ddylech chi fod yn gwybod - beth em yr eteb?

t

Pwy yw pwy?

Cael hwyl ar 'Sgldadlo': Enillodd
Jennie Lyn,Cartref, Rhes Cynfi, wobr
arbennig am chwarae'r g~m 'Sgidadl'
ar y rhaglen boblogaidd i blant, sef
'Hafoe', Llongyfarchiadau Jennie,
Sefydliad y Merched: Nos lun, 2
Ebrill, cyfarfu'r aelodau yn y
Ganolfan 0 dan Iywyddiaeth Mrs
Marian Williams. Cafwyd noson
ddifyr gyda Mr David Morris, aelod
o Ambiwlans Gwynedd, yn siarad
am ddamwelniau yn y catref.
Rhoddwyd y te gan Mrs Eirian Jones
a Mrs Glenys Williams ac enillwyd y
raffl gan Mrs Marian Williams. Bydd
y cyfarfod nesaf 14 Mai - noson yng
nghwmni Mrs Pat Jones, Brynrefail,
y V.C.O.
Cyngor Eglwysl: Cynhelir
gwasanaeth arbennig yn Eglwys
Llandinorwig, am 7 0' r gloch, nos
Lun, 13 Mai, i lansio Wythnos
Cymorth Cristnogol 1991. Estynnir
croaso cynnas i bawb i'r gwasaneth
dan arweiniad y Parehg John
Pritchard. Yn ystod yr wythnos 13-18
Ma; gwneir y casgHadaublynyddol 0
dy i dy tuag at Gymorth Cristnogol,
a dymuna'r Cyngor dalu diolch
ymlaen lIaw am gefnogaeth hael y
pentrefwyr.

Llongyfarchladau i Elfed Morgan
Morris, Llechwedd, Deiniolen ar ennill
y wobr gyntaf ar yr unawd 8-10 oed
yn Eisteddfod Bontnewydd eleni.

Mae gan Mrs Roberts gerdyn a
bathodyn arbannig i'w harddangos
i'r sawl y bydd yn ymweld ag 0, felly
chwi eglwyswyr yn Neiniolen,
peidiwch a synnu os y cewch chi
ymwelydd yn curo ar eich drws -
Mrs Beti Roberts fydd yno 0 boslb
wrth ei gwaith fel Ymwelydd Plwyfol.
Dymunwn fal Eglwys bob bendlth
iddi gyd'a'r gwaith.
Enlllwyr Clwb 200 y Clwb P81-droed:
- £80: Llew Jones; £40: Charles
Jones. Enlllwyr y raft I - £100:
Vernon Williams, 4 Pentre Helen;
£75: J. Grindley, 12 Pentre Helen;
£50: M. Morris, 93 Pentre Helen.
Diolchiadau:

Diolch i Mr James Grindley am y
rhodd 0 £100 tuag at y tim p~H-droed
er cof am ei frawd Bobbie Grindley.

Dymuna Mrs E. Williams, 41
Rhydfadog, ddiolch 0 galon am y
rhoddion a'r cardiau a dderbyniodd
pan yn derbyn triniaeth lIawfeddygol
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.

Dymuna Mrs A. M. Morris, 4
Marian Terraca,ddiolch yn fawr iawn
i'r plant, cymdogion a ffrindiau am yr
anrhegion air Ilu cardiau a
dderbyniodd ar achlysur ei
phenblwydd yn 80 oed ar 3 Ebrill.

Dymuna Arthur a Meira, 17
Rhydfadog, ddiolch 0 galon i'r teulu,
ffrindiau a chymdogion am yr holl
gardiau, anrhegion ae arian a
dderbyniasant ar achlysur dathlu eu
Priodas Ruddem.

Ysgol Gwaun Gynfi
Cynhaliwyd Ffair lechyd lwyddiannus
dros ben ar y 15, 16 a 17 Ebrill, yn
yr ysgol. Daeth nifer luosog iawn i
ymweld a'r Ffair a thystiodd pawb
iddi fod yn un hapus a diddorol.
Cafwyd amryw 0 siaradwvr yn trin
a thrafod gwahanol agweddau ar
iechyd yn cynnwys y Gwasanaeth
Ambiwlans, Achub Bywyd, Coginio
a Samplo Bywyd lach. Daeth nifer
arbennig 0 dda i'r dosbarth Erobics
hefyd a gynhaliwyd ar ddwy noson.
Cafwyd hwyl a phleser. Llwyddodd
amryw 0 gynrychiolwyr y gwahanol
adrannau bresennoli eu hunain yng
ngwasanaeth 0 ddiolch y plant a
phleser oedd caeI eu cwmni. Bu'r
Ffair yn un i'w chofio. Dyma
ganlyniadau Clwb 100 am fis Ebrill
- 1:Mrs J. Grindley, 12 PentreHelen
(7); 2: Mrs Eurwen Roberts, 47
Rhydfadog (21); 3: Mr Ronald
Roberts, 7 Rhes Fictorla (36)
EnHlwyr Clwb Cant Plaid Cymru am
tis Mawrth - £10: Mrs Jacqueline
Jones, Buarth Beran; £8.50: Mr G.
W. Jones, 9 Ffordd Deiniol. Mis Ebrill
- £10: Miss M. R. Jones, Tan y
Caerau; £8.50: Mr Albert Parry, 45
Pentre Helen.
Clwb Elidir: Cafwyd cyfarfod ar 19
Mawrth dan Iywyddiaeth Mrs Eirlys
LI. Jones. Trefnwyd prynhawn difyr
ar ein cyfer gan Mrs EdnaColes, Mrs
Dolly Brown, Mrs Jane Jones a Mrs
Betty W. Davies. Gwesteion y te
oedd Mrs Laura Williams, Mrs Jane
Jones a Mrs Hannah J. Thomas.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Jane
Jones a'r enillydd oedd Miss Eileen
Williams. Dymunwyd gwellhad buan
I Mrs Katie Griffiths.

Ar 4 Ebrill cynhahwyd gwasanaeth
I ddathlu'r Pasg.Cymerwyd rhan ~an
y chwiorydd canlynol: Mrs Jennie
Williams, Mrs Alwen Jones, Mrs
Jane Jones, Mrs Pat Evans, Mrs
Eirlys Ll. Jones, Mrs EdnaColes, Mrs
Dolly Brown, Mrs Hannah J. Thomas,
Mrs Eve Braithwaite a Mrs Megan P.
Morris. Carem ddiolch i ferch Mrs
Edna Coles am gyfeillo i ni.
Rhoddwyd y te gan Mrs Jane C.
Hughes, Mrs Katie Griffiths a Mrs
Ellen Williams. Enillwyd y raffl gan
Mrs Beti W. Davies.
Undeb y Mamau: Cynhaliwyd
cyfarfod yn Neuadd yr Eglwys nos
Fawrth, 2 Ebrill, dan Iywyddiaeth Mrs
Glenys Williams. Mr Hughie Jones,
Rhes y Faenol oedd ein gwr gwadd
a chafwyd noson ddifyr yn ei gwmni
yn sgwrsio am y 'lIais', hefyd
dangosodd ei waith arlunio.
Dlolchwyd I Mr Jones gan Mrs Beti
Roberts. Rhoddwyd y te gan Mrs
LauraPritchard a Mrs Nellie Pritchard.
Enillydd y raffl oedd Mrs Eileen
Hughes.
Eglwys Crist Llandinorwig: Yng
ngwasanaeth y Cymun Bendigaid,
dydd Sui, 21 Ebrill, awdurdododd y
ParchTegid Roberts, ar ran yr Esgob,
Mrs Beti Roberts, 7 RhesVictoria, fel
Ymwelydd Plwyfol. Bu Mrs Roberts
yn dilyn cwrs hyfforddi arbennig a
drefnwyd gan Gyngor Cyfrifoldeb
Cymdeithasol yr Esgobaath. Bydd y
gwaith a wna yn awr yn y plwyf yn
rhan o'r Weinidogaeth Leyg ac yn
cynnwys ymweld a chleifion yn eu
cartrefl a bod yn ddolen gyswllt
rhwng aelodau Eglwys Crist a'r Deon
Gwlad a chlerigwyr eraill sydd a gofal
dros y plwyf.
16

W. O. Williams, 6 Rhydfadog. Ff6n: 871259

DEINIOLEN
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yn cyflwyno
Sgwrs gan Ddysgwr y Flwyddyn
Y Parchedig John Gillibrand

Neuadd Gaffa Llanrug
am 7.30, Nos Fawrth, Mai 21ain

Mynediad am ddim
CROESO I SAWS

- yn siaradwyr Cymraeg a dysgwyr

Priodas: Estynnwn ein 1I0n
gyfarchiadau a dymuniadau gorau i
Tegwen a Dilwyn Morris ar eu
priodas yng Nghapel Cysegr, Bethel,
23 Mawrth. Maent yn gwneud eu
cartref ym Mryn Glas. Croeso cynnes
Tegwen a Dilwyn i Ceunant.

Llongyfarchiadau a phob dymuniad
da i Brynley Pritchard, Glasfryn, ar ei
brlodas a Aleen Kees 0 Gaernarfon.
Maant yn ymgartrefu yng
Nghaernarfon.

llongyfarchiadau i Dafydd E. Jonas,
Gwelfor, ar ei ddyweddiad a Delna
Hale 0 Castleford, Pontefract.

Gohebydd: Gwenno Parri,
Morwel (Waunfawr 321)

CEUNANTSlot Sadvvrn
Slot Sadwrn yw'r sioe haf
newydd sbon danlli fydd ar sgrin
S4C bob bore Sadwrn rhwng
9.30 a 11.30, 0 11 Mai hyd 14
Medi. Ynddi bydd gemau a
chystadleuthau 0 bob math,
cartwns, gemau fideo, sgyrsiau
ffOn, gwestai arbennig, grwpiau
pop byw, eitemau gwyrdd a
lIawer, Hawer mwy.

Fe hoffai'r cvflwvnwvr, Gaynor,
Nia a Daniel, glywed gennych.
Ffoniwch yn ystod y rhaglen neu
ysgrifennwch os oes gennych
unrhyw beth i'w ddweud ar
unrhyw bwnc, neu os am yrru
neges arbennig at ffrind neu'r
teulu.

Os dangosir eich lIun neu'ch
lIythyr ar y rhaglen, fe gewch
Becyn Slot Sadwrn yn anrheg.
Beth amdani?

Oyma'r cyfeiriad: Slot Sadwrn,
Bocs 4000, Caerdydd CF5 2XT.

8ydd rhai 0'r rhaglenni yn
sioeau teithiol a darlledir Sioe
Sadwrn, 8 Mehefin, 0' r
Amgueddfa l.echi yn Llanberis.

HWB I'R DYSGWYR
Diolch i John Clark am gysylltu a ni
ar ran Cymdeithas y Oysgwyr. Mae'r
nason sydd wedi ei threfnu (gw. isod)
yn haeddu pob cefnogaeth. Yn 61
John, 'Nod y noson yw rhoi hwb i
ddysgwyr yr ardal i ddal ati i
feistrioli'r iaith yn yr un modd a John
Gillibrand'.

TIm p§l-droed yr Ysgol yn eu dillad newydd - rhodd gan Fysiau Arion.

HObIDAYSARVONIA

BVSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

AM DEITHIAU CYFFORDDUS,DIOGEl A
RHAD YM MHRYDAIN A THRAMOR ...

i Mr Gwynfor Owen a Mr Dafydd
Idriswyn Roberts am fynd hefo'r
plant. Llongyfarchiadau i grwp 0
enethod 0 Safon 3 am ddod yn
drydydd am wneud collage yng
nghystadleuaeth gwaith lIaw yr Urdd.
Chwaraeon: Mewn gornest b~l-droed
5-bob-ochr yng Nghanolfan
Hamdden Caernarfon, daeth
IIwyddiant iran dau dim, y naill yn
bedwerydd yng nghynghrair A, ar lIall
yn drydydd yng nghynghrair B. Da
iawn hogia. Bu'r tim bsl-rwvd yn
cystadlu ym mhencampwriaethau
Gwynedd. Ysgol Deganwy a gurodd
grwp Llanrug a hwy I,efyd erullodd
y bencampwriaeth.

Plaid Cymru
Roedd Phyllis Ellis a Gwyn Jones thri tim pel-droed 5-bob-ochr a rhieru am gludo'r plant yn 61 ac
wedi paratoi cwestiynau arbennig 0 gwnaethant yn arbennig 0 dda. ymlaen.
dda ar gyfer y CWIS a gynhaliwyd Cyrhaeddodd un tim p~l-rwyd dan Bydd y trip Ysgol Sui eleni yn mynd
nos Fercher, 17 Ebrill, yn y Sefydliad 14, ac un tim 5-bob-ochr dan 11 y i Butlins ar ddydd Sadwrn, 6
Coffa. Daeth aelodau 0 ganghennau rowndiau cyn-derfynol, a IIwyddodd Gorffennaf. £3 yr un yw'r pris
Bethel a'r Waunfawr atom a y tim 5-bob-ochr dan 14 i ennill eu mynediad a £1.50 yr un am y bws.
rhoddwyd croeso iddvnt gan Phyllis cystadleuaeth hwy. Da iawn pawb a Telir am docynnau bws y plant gan
Ellis. Rhannwyd y gynulleidfa yn dri gymerodd ran, a diolch 0 galon i yr Ysgol SuI. Gellwch archebu
thim, air buddugwyr oedd Tim A Dafydd Arfon Jones a Selwyn Lloyd tocynnau oddi wrth athrawon yr
gyda Mary Vaughan Jones, am ofalu am y timau pal-droed ac i'r Ysgol SuI.
Waunfawr, yn gapten arnynt. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_
Rhoddwyd y raffl gan Eryl Roberts,
3 Bryn Moelyn, a'r enillydd oedd
Gwyn Jones.

Enillwyr y Clwb Cant oedd -
Mawrth: " Helen Parry, Morawel,
Ceunant; 2, Berwyn Hughes, 34
Glanffynnon, Llanrug. Ebrill: 1, Frank
Green, Annedd Wen, Pontrug, 2,
John Roberts, Bedw Gwvnion,
Llanrug.

Trefnir Helfa Drysor ar gyfer nos
Fercher, 15 Mai, i gychwyn am 6.30
0' r gloch 0 Ysgol Brynrefail. Y
trefnwyr yw Mrs Marian
McGuinness (ffOn Caernarfon 3986)
a Mrs Ceinlys Roberts (ffOn
Caernarfon 2853) a bydd y naill neu'r
lIall yn barod i dderbyn elch enwau
gyda'ch dewis 0 fwyd erbyn 10 Mai,
as gwelwch yn dda. Gobeithiwn
weld nifer dda ohonoch ar y noson.
Bydd croeso i ffrmdiau ac aelodau.
Cofiwch y dvddiad 15 Mal.
Capel Mawr: Llongyfarchiadau i'r 14
o blant yr Ysgol Sui a ddysgodd y
gwaith ar gyfer yr Arholiad Llafar.
Llongyfarchiadau hefyd i'r aelodau a
gymerodd ran yng nghystadleuaath
pAI-rwyd a phsl-droeo i Ysgolion Sui
ym mis Ebrill, a diolch i aelodau'r
Ysgolion Sui erail! a ymunodd a rhai
'or timau.

Roedd gennym dri tim pAI-rwyd a

Llongyfarchiadau I Lynwen A. Hamer,
11 Stad Minffordd am Iwyddo yn yr
arholiad piano, gradd 2, gyda
theilyngdod. Disgybl i Mrs Linda
Griffiths, Y Felinheli, yw Lynwen.
Diolch:

Dymuna Bet, 'Lyndale', Ffordd yr
Orsaf, ddiolct; 0 galon i bawb, ymhell
ac agos, am eu caredigrwydd tuag at
Len ar ei benblwydd yn hanner cant.
Diolch i Mrs Dilys Jones am el
chyfraniad at y noson yn Hafan Elan,
ac i Betty a Sel am y wledd ym
Meifod. Diolch i bawb.

Dymuna Gwilym D. Williams,
Haulfan, 2 Ffordd Glanffynnon,
ddiolch am y dymuniadau da a'r holl
garedigrwydd a dderbyniodd gan ei
deulu, cymdogion a chyfeillion tra yn
Ysbyty Gwynedd, ac ar 01 dod adref.
Fe garai hefyd ddiolch am y
cydymdeimlad a estynnwyd iddo yn
ei brofedigaeth 0 golli ei dad yn
ddiweddar, ac am y rhoddion tuag at
Eglwys Caerhun, ger Bangor. Diolch
yn fawr iawn.

Dymuna Hugh R. Hughes, Crawia
(Cremlyn, Bethel gynt) ddiolch 0
galon i'w berthnasau a chyfeillion am
y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar ddathlu ei benblwydd
yn bedwar ugain oed.

Ysgol Gynradd Uanrug
Ymweliadau: Bu Safon 2 yn cymharu
cyfleustarau cartrefi heddiw a
chartrefi cynnar lawn, pan
gerddasant i weld y cvnau crynion
yng Nglasgoed, Perusarwaun.
Mwynhaodd Safon 4 fore yn
arwerthiant anifeiliaid yn y Gaerwen.
Cafodd pob un ohonynt siars i gadw
eu dwylo yn llonvdd rhag dod yn 61
i'r ysgol wedi prvnu heffar neu darw!
Aeth aelodau 0 Glwb Sbondonics i
Ysgol Brynrafail i weld sloe o'r enw
'Dihirod' wedi al threfnu gan y
Cyngor Llyfrau. Daeth Mr Percy
Japheth, Trefor, at y Babanod Canol
ac Uchaf i ddangos ei longau mewn
poteli. Roedd y plant wedi rhyfeddu
at gywreindeb y grefft ac rydym yn
brysur yn casglu pob math 0 boteli.
Yr Urdd: Amser da iawn, oedd
ymateb plant Safon 3 a 4 a fu am
benwythnos yng Ngwersyll Glanllyn.
Cawsant gyfle i brofi yr holl
weithgareddau diddorol sydd yno.
Cafodd ambell i un drochfa wrth
ganwio ac roedd un yn fwd o'i goryn
j'w sawdl. Ond er yr hotl chwarae
caled ymddengys mai ychydig 0
gwsg oedd eu hangen arnyntl Diolch

LLANRUG
Mrs Dyfl Jones, Tyddyn Rhyddallt. FfOn: C'fon. 76733 ,.
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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

Clywed fod na beiriant golchl ym
Mhenisarwaun yn gweithio ofyr
teim. Y Bwrdd O~r yn gosod
peipiau rhywle i gyfeirlad y Waun
a m~t yn mynd yno I fusnesu. Mi
slipiodd yn do a baeddu ei
drowsus. Aeth adre Inewid a mynd
yn 01 01. Myn dian i, os na
ddigwyddodd yr un path wedyn yn
union. Tri trows us glln mewn un
diwrnod IOa bod y Bwrdd Owr yn
mentAnio'r peipiau 'tydl7

Neuadd i bentref Penisarwaun fe
'dorrwyd y garreg', ac mae Ysgol
Gymunedol newydd ddeniadol wedl'i
chychwyn. Do, fe ymdrechwyd
ymdrech deg.

Bydd yn rhaid parhau a'n
hymdreehion i godi arian ac felly
mawr hyderwn y cawn yr un
gefnogaeth glodwiw i'r
gwejthgareddau a'r Clwb Cant i'r
dyfodol.

Nos Wener, 26 Ebrill, yn Neuadd
yr Eglwys, am 6.30 p.m. fe
gynhaliwyd Noson Gymdeithasol i
dynnu'r Raffl Wanwyn, gydag
eitemau gan aelodau'r Urdd. Bydd
elw'r raffl yn mynd at y Neuadd a
rhoddir elw'r noson tuag at gostau
eludo plant yr Urdd i Eisteddfod -rnf
Elai. Dymunir pob IIwyddiant iddynt.

Dymuna'r pwyllgor anfon eu
cofion annwylaf at Hughie Williams,
un 0 ymddiriedolwyr y pwyllgor
Neuadd. Gobeithio eich bod yn
gwella Huw ac rwy'n siwr eich bod
yn falch 0 ddeall fod yr Ysgol a'r
Neuadd wedi cychwyn. Roedd Huw
yn un 0'r ymddiriedolwyr 0'r pwyllgor
Neuadd cyntaf yn y pentref.
Cynhelir pwyllgor ar y cyd a'r

Pwyllgor Carnifal, nos Lun, 29 Ebrill,
er mwyn ceisio trefnu Carnifal ar
gyfer yr haf.
Pob dymuniad da: Pob bendith i
Gwynfryn Williams, Trem Cynfi,
Waun, a ddathlodd ei benblwydd yn
21 oed yn ddiweddar. Dymuna ef
ddioleh i'w deulu, ffrindiau a
chymdogion am y cardiau a'r
anrhegion ar yr achlysur arbennig
hwn.

Pob bendith i tithau, Rhlan, Careb,
Bryn Eglwys, ar achlysur dy
benblwydd yn 18oed. Pobdymuniad
da i'r dyfodol.
Croeso: Estynnir croeso mawr i Mr
Bob Owen, Cae Corniog Bach, I stad
Llys y Gwynt. Rwy'n siwr y byddwch
wrth eich bodd yno.

Camelot,
PENISARWAUN

FfOn: Llanberis 871144

I lJ[IJCDI I I

(Richard a Meirwen
Williams)

Fton: Caernarfon 2790
Ar agor bob dydd
o'r wythnos at eich

gwasanaeth
Nid oes unrhyw dol am

ddanfon ordor i'ch cortret
yn ordal Uanrug.

V STORFA
lLANRUG

Am bob math 0
WYDR wedi'j

DORRI, DDANFON
NEU EI OSOD.
cysylltwch a
arr 8
GI:~SS

cael adrodd fod y mareiau a'r
canlyniadau yn uchel iawn. Yn awr
apeliwn am gael yr arian noddi i fewn
cyn gynted abo' r modd er mwyn
caeI cyfri'r cyfanswm. Diolch yn fawr
lawn am eich cefnogaeth.

Deehreuodd plant safon 3 a 4
gyfres 0 wersi diogelwch ar y ffordd
fawr yn ddiweddar. Mr Dafydd
Edwards, 0 Adran Diogelwch y
Ffyrdd, sy'n hyfforddi, a dymunwn
pob IIwyddiant i bawb sv'n cymryd
rhan.

Fel rhan o'u thema ar y ser a'r
gofod, gwahoddwyd Mr Selwyn
Griffith i'r ysgol gan ddosbarth Mrs
Thomas. Darllenodd Mr Griffith un o'i
gerddi am y gofod i'r plant ac yna
cawsant gyfle i'w holi am ei gerddi,
ac i gyd-gyfansoddi penillion gyda Mr
Griffith. Yna, cawsant gyfle I weld y
goron. Roeddhyn yn wledd 0 brofiad,
a hoffwn ddiolch i Mr Griffith am
ymuno a nl ac am fod mor barod i
helpu.

Derbyniodd aelodau Clwb
Sbondonics wahoddiad i fynd i Ysgol
Brynrefail i weld Sioe Sbondonics a
oedd yn seiliedig ar gyhoeddiadau
Cymraeg. Dychwelodd pawb wedi
cael mwynhad mawr. Diolch yn fawr
i bawb ym Mrynrefail am eu croeso.
Cafwyd ymateb ardderchog gan

blant yr ysgol i ap~1 gan Ysgol
Brynrefail i'w cynorthwyo i gasglu
dill ad a phlancedi i blant ac oedolion
Kurdistan. Roedd y cyntedd yn flawn
o saehau du yn orlawn 0
gyfraniadau. Diolch i bawb am eu
haelioni.
Igloi, roedd pawb yn yr ysgol wedi

cynhyrfu yn ddiweddar. Y rheswm?
Gwelwyd dechrau ar glirio'r tir ar
safle'r ysgol newydd. Hir yw pob
ymaros, ond mae pawb yn gallu
gweld golau ar ddiwedd y twnel yn
awr.
Vr Ysgol Feithrin: Cafodd plant bach
yr Ysgol Feithrin fore wrth eu bodd,
fore lau, 25 Ebrill, pan aethant am
drip i'r SW FOr ym Mrynsieneyn.
Roedd dychmygu bod 0 dan y dwr
gyda'r pysgod amryliw yn brofiad
bythgofiadwy.
Mae'r plant yn disgwyl yn eiddgar

i weld y blodau haul a blanwyd, ae
eisoes mae cryn ddadlau ynglyn a
phwy fydd yn IIwyddo i gael y talafl
Pwyllgor y Neuadd: Fe ddywedwyd
wrthym am gadw lIygad am y Jac
Codi Baw y mis diwethaf. Ydi, mae
o wedi cyrraedd ac eisoes wedi
chwalu a malu'r drain a'r mieri ar
safle yr Ysgol Gymunedol Newvdd,
yn ymyl Bryntirion. 'Hir yw pob
ymaros', ond gyda 'Dyfal donc',
ffyddloniaid y pwyllgor Neuadd a
ymlafniodd ers blynyddoedd i gael

Pob Iwc: Y mae tymor yr arholiadau
bondigrybwll wrth y drws unwaith
yn rhagor. Pob dymuniad da a phob
IIwyddiant i bob un ohonoch sy'n
sefyll arholiadau'r Coleg, TGAU a
l.efel-A yn ystod yr wythnosau nesaf.
Vsgol Sui Bosra: Cynhaliwyd
Cymanfa'r Annibynwyr, Cylch
Deiniolen a Llanberis, ym Mosra
eleni. Roedd y capel dan ei sang yn
y pnawn a chafwyd eitemau hyfryd
gan y plant bychain, ieuainc a hyn.
Gyda Mrs Glenys Griffiths, Bethel, yn
arwain cafwyd cymanfa ganu
ardderchog am ehwech y nos. Gan
ein bod fel Cymry yn dathlu dau
canmlwyddiant marw William
Williams, Pantycelyn eleni,
canolbwyntiwyd ar ei emynau
mawreddog ef. Fe'u eanwyd gydag
arddeliad. Cafwyd eitemau gan GOr
Clychau'r Grug, Llanrug.
Cymerir rhan gan aelodau'r Ysgol

Sui yng Nghymanfa'r Methodistiaid
bnawn Sui, 29 Ebrill, yng Nghapel
Selle, Tregarth. Bydd y plant yn talu
teyrnged i William Williams, y P~r
Ganiedydd. Diolehir i Mrs Elizabeth
Jones am drefnu'r bws, ac I'r holl
athrawon am eu gwaith diflino gyda'r
plant. Bydd yn rhald i ni drefnu trip
iddynt ar 01 yr holl ymdrech yma -
ble gawn ni fynd eleni tybed?

Eglwys Santes Helen
V Festri Flynyddol: Cynhaliwyd y
Festri Flynyddol am 7 o'r gloch,
ddydd Llun, 8 Ebrill, 0 dan
gadeiryddiaeth y Deon Gwlad, y
Parch D. Noel Jones. Derbyniwyd y
fantolen ariannol am y fiwyddyn
1990 ac ail etholwyd y canlynol i'w
swyddi yn y plwyf - Wardeiniaid:
Mrs RobertaGriffith aMr D.H. Lewis;
Ysgrifennydd y Cyngor Plwyfol
Eglwysig: Mrs Ann Paterson a'r
Trysorydd: Mrs Mary Davies.
Gthyl Gorawl Eryri: Fel rhan 0'r
gwaith gan yr Ysgolion Sui at yr Wyl
elenl bu'r plant yn paratoi cywaith ar
y thema 'Diolchgarwch'. 'Roedd y
gwaith gorffenedig yn werth ei weld.
Canmolwn y plant a'r athrawon am
yr ymdrech. Diolchwn hefyd i Miss
Heather Jones, Gors, Brynrefail, am
ddod i wrando ar y plant yn adrodd
y darnau yr oeddynt wedi eu dysgu
ar gyfer yr Wyl Gorawl.

Ysgol Tan y Coed
Yn dilyn gwyliau'r Pasgdychwelodd
y plant yn barod i adrodd eu gwaith
dysgu noddedig. Roedd pawb wedi
dysgu eu gwaith yn dda, a braf yw
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Urdd Bentref: Aeth pedair geneth i
dreulio penwythnos yng Nglanllyn,
19-21 Ebrill. Diolchir i Rhian Price
Williams am ofalu amdanynt.
Dymuniadau da j Sioned a Nia lewis
a'r Parti Deulais dan 15 oed yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn
NhAf Elai.

Diolchir am y rhoddion ariannol a
dderbyniwyd tuag at gostau cludo y
plant i lawr i'r Eisteddfod. Bydd y
pwyllgor yn ddiolchgar iawn am
unrhyw gefnogaeth tuag at godi'r
arian. Diolch i Mrs Jean Jones, Bryn
Tirion, am elw'r parti 'Impressions'.
Cydymdeimlo: Ein cydymdeimlad
dwysaf a Mr Richard Jones a'r teulu,
Heather Bank, wedi marwolaeth
mam Mr Jones.
GwelihAd: Anfonwn ein cofion
unwaith eto y mis hwn at ffrindiau
sydd wedi cael triniaeth yn yr ysbyty.
Gobeithio eich bod chwi Mrs Jennie
May Jones, a Mr Ron Hughes, yn
well wedi'ch triniaethau ym Mangor
a Chaerdydd. Ein cofion hefyd atoch
chwithau Mrs Percy Williams, Mrs
Nellie Roberts, Mrs Dorothy Parrot a
Huw Thomas - da clywed eich bod
yn gwella. Adferiad buan i unrhyw un
aral! hefyd sydd wedi bod yn siU yn
ddiweddar.
Diolch: Dymuna Mr a Mrs Richard
Jones, Heather Bank, ddatgan eu
diolchgarwch cywiraf am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd iddynt
yn eu profedigaeth 0 golli mam Mr
Jones.

Dymuna Hughie Williams ddiolch
i'w deulu, ffrindiau a chymdogion am
y lIu cardiau, a phob arwydd 0 wir
garedigrwydd yn ystod ei arhosiad
vn yr ysbyty ac wedi dychwelyd
adref.

Diolchir hefyd i'r caredigion fu'n
brysur yn plygu'r Eco y mis diwethaf
a hithau ar fyr rybudd ac yn ystod
gwyliau. Diolchir am gael defnyddio
Neuadd yr Eglwys.
Uongyfarchiadau: Balch ydym fel
pentrefwyr 0 longyfarch Arwel
Jones, Pant Hywel, awdur lIyfr
newydd a lansiwyd nos Fercher, 3
Ebrill, mewn noson 0 adloniant a
bwffe yng Ngwesty Dolbadarn,
Llanberis. 'Y Darans' yw enw'r lIyfr
ac mae' n olrhain hanes y g~mb~l
droed yn Llanberis a thalp 0 hanes v
gymdeithas yn Nyffryn Peris rhwng
1890 a 1990. Llongyfarchiadau
mawr Arwel.

Mrs Ann Evans, Sycharth. FfOn: 872407
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Drysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch

coed. Y coed meddal wed;
derbyn I'rl/Jlasl'harbenn/u 1°

wneud iddynt bara.
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£5.50: Mr P. W.Williams, Corby;Mn
B. Owen, Pwllheli; Mrs McCarthy,
Childwall.
£5.00: Teulu 'Noddfa', Uanberis; Mr
a Mrs G. Roberts, Fron Oleu,
Llanberis; Colin a Val, Glan y Don,
Stryd Fawr, Uanberis; Mrs Alwena
Williams, Glanrafon, Wem yWyian,
Biwmares; Heather Jones, Llanberis;
Mr Gwilym D. Williams, 2 Frordd
Glanffynnon, Llanrug; Mrs J.
Williams, Morfa Bychan; Bessie
Ellis, Cremlyn, Bethel; Stanley a
Mary Griffiths, Tre'r Go~ Bethel; Mr
a Mrs Christianson, T~'r Capel,
Bethel.
£3.50: Mr E. C. Rowlands, Little
Sutton; Mrs Helen Francis, Caer; Mr
J. E. Williams, Bishop Auckland; Mr
Meurig Owen, Llundain; Mr Alun
Williams, Waunfawr; Mrs H. Evans
Munro, Corby; Mrs Sidebotham,
StockportjMrs Edwards, Stone,
Swydd Stafford.
£3.00: Mr Owen Jones, Llangefni;
Mrs Mair Jones, Ogwen, Llanrug;
Dienw - Crawia; Alvona Jones,
Prestatyn.
£2.50: Miss M. Griffith, Caerhun.
£2.00: Mrs E. Jones, Lyndale,
Llanrug; Mr a Mrs Taylor,
Baladeulyn, 061 Erddi, Waunfawr;
Jennie Jones, Buarth Newydd,
Dinorwig; Lizzie Jones, 10 Bro E1idir,
Din 0rwig; Mrs E. Williams, 41
Rhydfadog, Deiniolen; Mrs Olive
Jones, 1 Hafod Oleu, Deiniolen; Mr
a Mrs A.W.Rowlands, 17Rbydfadog,
Deiniolen; Mrs A. M. Morris, 4
Marian Terrace, Deiniolen.
D.50: Mrs H. T. Owen, Caerdydd.
£1.00: Mr a Mrs Hughie Jones,
Heather Bank, Penisarwaun.
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RIIODDION

raddio mewn Seryddiaeth yo 1963.
Bu'n darlithio ym Mhrifysgol

Reading hyd 1971,ac aeth oddi yno
ifod yn Ddarllenydd yng Ngholeg y
Frenhines Mary cyn ei ddyrchafu'n
Athro yno yn 1987.
Bu'n Is-Iywydd y Gymdeithas

Seryddol Frenhinol, ac yn aelod 0
Bwyllgor Cenedlaethol Prydain ar
Ymchwil y Gofod am dair blynedd
o 1986. Bu'n Gadeirydd Pwyllgor y
Deymas Unedig i asrudio Corned
Halley, ac yn aelod o'r grWp
rhyngwiadol oedd yn cynliunio
astudiaeth o'r gomed. Gobeithia
deithio i'r Ariannin fis Gorffennaf
eleni igynhadledd dair-blynyddol y
Gymdeithas Seryddol
ryng-genedlaethol.

Rbywle yn y gofod mae man
blaned 3634 yo troelli. Enwyd hi yn
Iwan er anrhydedd iddo yn 1989.

WERTHU
- TRWSIO
*Teledu
* Fideo

*Offer Trydan
Gwasanaeth
Ffbn24 awr

LLANSER(S 87Q545

ROYAL
VICTORIA
HOTEL

LLANBERIS 870149

* 8wyd da *Cwrw da
* Cwmni da

Darlith Wyddonol Yr Eisteddfod Genedlaethol- Cysylltiad Lleol

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Anaml y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn ymhel A'r s@rer y gweUr
amryw 0 ser y cyfryngau torfol yo cerdded 0 gylch y maes 0 bryd
i'w gUydd, ond ser, neu yo hytrach s@r gwib - mae'r petb yo
anghredadwy bron!
Dyna, fodd bynnag, fydd tesrun y Ddarlith Wyddonol a draddodir gan

yr Athro Iwan Prys Williams 0 Goleg y Frenhines Mary a Westfield, Prifysgol
LJundain, yn ystod wythnos yr Eisteddfod ym Mro Delyn yn Awst. Hwyrach
y daw'r beirdd i ddeall y cyfeiriad yn soned anfarwol R. Williams Parry i'r
llwynog ychydig yn well o'i glywed.

Mae I'r darlithydd achau
eisteddfodol gwych. Mab yw i'r
diweddar Barchedig I. Bryn
Williams, Gyffylliog, ei fam yn
feimiad eisreddfodol a'i chwaer
Bethan Bryn yn delynores ae
arweinydd partion cerdd dant. Ac
oes angen cyflwyniad ifyd y beirdd,
pa well na datgelu ei fod yn gefnder
i Ham Gwyn.

Yn y Gronant, nepell o'r
Eisteddfod eleni, y'i ganwyd, ond
symudodd y teulu i Ddinorwig

w. H.JONES
TRYDANWR
Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FfOn: Llanberis

871470
Cotractau Weirio Tai
Cawodydd Trydan

ac ati

pan oedd yn bedair oed. Yn yr
ysgol gynradd leol yoo, a wedyn
yo Ysgol Brynrefail, y cafodd ei
addysg gynnar, ond yn Ysgol
Ramadeg Dinbych ar 61 i'r teulu
fudo iGyffylliog y cafodd ei lefel A.
Aeth oddi yno i Goleg Prifysgol
Gogledd Cymru, Bangor, i asrudio
am radd Dosbarth Cyntaf mewn
mathernateg. I Goleg Brenhinol
Holloway, Prifysgol Llundain, yr
aeth am ei Ddoethuriaeth, gan

Pencamwriaethau Karate yn y froDydd Sui, 10 Mai, am 10.30 a.m.,
yng Nghanolfan Waunfawr bydd y
Gymdeithas Karate Kokoro
Shukokai, dan nawdd Ysgol Yrru
'Ace' Arfon, yn cynnal eu
pencampwriaethau blynyddol
rhwng y Clybiau.

Bydd cystadlaethau Kumite
(ymladd) a Kata (ffurt) yn ogystal ag
arddanogsiad 0 'dorri Noddedig'.
Y clybiau fydd yn cystadlu yw

Llanrug, Porthmadog, Blaenau
Ffestiniog, Chwilog, Llandudno,
Pwllheli a Thrawsfynydd.
Y dyfarnwr swyddogol yw Kevin
Siddall, pedwerydd Dan Shukokai.
Tal mynediad, wrth y drws:
Oedolion £1.50; plant 75c. Darperir
lIuniaeth.



YrA tbro Joseph Parry, pan oedd yn
Athro Cerdd yn Aberystwyth
1874-1879.
Gwnaed trefniadau i berffonnio

'Blodwen' yn Eisteddfod Gadeiriol
Eryri, Llanberis ar 21 Awst 1879.
Codwyd adeilad newydd dros dro ar
gyfer yr achlysur. Bwriadwyd actio a
chanu'r opera gyda cherddorfa a
gwisgoedd y cyfnod. Er fod hysbyseb
wedi ymddangos ar dudalen flaen y
North Wales Express ar 15Awst 1879,
yn cadarnhau enwau'r perfformwyr,
mae'n annhebyg fod urubyw un yn
Nant Peris wedi amau am eiliad na
chai Gayney y cyfle 0 ganu ym mro
ei mebyd. Ond siomwyd pawb gan
ddau ddigwyddiad anffodus a olygai
na fu'n bosib perfformio'r gwaith yn
Uanberis. Uai nag wythnos cyn y
perfformiad caewyd y rheilffordd
rhwng IJanberis a Chaemarfon
oherwydd difrod i'r cledrau. Ycbydig
ddyddiau yn ddiweddarach ar nos
Lun, 18 Awst, daeth gwyntoedd
mawr i'r fro gao ddymchwel yr
adeilad newydd i'r 11awr.
Achubwyd y sefyllfa gao ymyrraetb

rheolwr Pafiliwn Caernarfon a
gynigiodd y Pafiliwn i'w ddefnyddio
ar gyfer yr Eisteddfod a pherfformiad
'Blodwen'. Heb drenau rhwng
Llanberis a Chaemarfon tipyn 0
fenter fyddai cyrraedd y dref i glywed
Gayney yn canu> gyda rhai yn teithio
a throl a cheffyl ac eraill yn cerdded.
Yn 01 adroddiad yn y North Wales
Express bu'n bWIW glaw mawr ar
ddiwrnod y perfformiad, ond
cliriodd erbyn min nos i alluogi

Er nad ydym yn sicr pa bryd yn
union yr ymunodd Gayney ~'rAdran
Gerdd, gwyddom iddi fod yno ar
ddechrau'r flwyddyn academaidd
newydd yo Ionawr 1878. Cynhaliwyd
cyngerdd ar nos Fawrth, 5 Mawrth,
yn y Neuadd Ddirwest, a'r elw yn
mynd at yr ysgoloriaethau. Mae'n
ddigon posib mai hwn oedd y tro
cyntaf i Gayney berfformio yn
gyhoeddus ers cyrraedd Aber
ystwyth. Roedd 1878 yn £lwyddyn
uchelgeisiol yn hanes yr Adran
Gerdd. Bu Gayney yno ar yr amser
iawn i chwarae'i rhan yn hanes
cerddorol Cymru. Dyma pryd y
perfforrniwyd opera cyntaf yr Athro
Parry, 'Blodwen', am y trO eyntaf.
Canolbwyntiodd yr Adran ar baratoi
a pherfformio'r gwaith.

Cwblhawyd 'Blodwen' ym mis
Chwefror 1877. Dyma'r opera
Gymraeg gyntaf erioed. Fe'i
perfformiwyd am y trO cyntaf yn
gyhoeddus yn y Neuadd Ddirwest,
Aberystwyth ar 21 Mai ]878,
Canwyd rhan Blodwen gan y brif
soprano, Hattie Davies (myfyrwraig
arall), a rhan Ellen gan Gayney, yr
ail soprano. Ymysg y perffonnwyr
eraill 'roedd Lucas Willjams, y
bariton enwog a fyddai'n eanu yn y
Crystal Palace Concens, Uundain.
Mae'n amlwg fod dawn yr Adran yo
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arwain cerddorfa'r Alexandra Palace.
Gallwn fod yn weddol sicr mai
Gayney a ganodd rhan Ellen ar y
ddau achlysur, Ar 12 Mai 1879
perfformiwyd 'Blodwen' ym
Mlaenau Ffestiniog a Chaernarfon,
y tro hWIl 10 opera llawn, ar 24 Mai.
Cafwyd llwyddiant ysgubol yng
Nghaemarfon gyda rua 3,000 yn
bresennol yn y Pafiliwn i'w chlywed.
Hysbysebwyd perfformiad
Caemarfon yn y North Wales Express
ar 23 Mai 1879 gydag enw Gayney
ymysg y prif gantorion.

Owain GlyndWr. Efallai mai rhagfam
biwritanaidd yr oes yn erbyn arferion
y theatr sy'n esbonio pam na
ymdrechwyd i actio'r opera.
Myfyrwyr cerdd y coleg oedd y
corws. Doedd dim cerddorfa.
Cyfeiliwyd gan feibion yr Athro
Parry, Joseph Haydn, 13, a Daniel
Mendelssohn, 12 mlwydd oed -
wrth y piano a'r harmoniwm.

Roedd y Neuadd yn orlawn gyda
phrif swyddogion y dref a'r Brifysgol
yrnysg y gynulleidia. Dyma ran 0
adolygiad a ymddangosodd yn Yr
Ysgol Gerddorol yn disgrifio ymateb
y gynulleidfa gyntaf honno:

Chwifiai y bobI eu cadachau yn yr
a\l,'Y!',cure· t a bloeddientmor uchel
nes yr 01 jd yn rhaid i'r cerddor
dysgedig fegian ar y bob! adael i'r
gwaith brysuro yn ei flaen,
(Yr Ysgol GerddorolJ Gorff. 1878)

Perfformiwyd 'Blodwen' a
'Jerusalem', cantata newydd yr Athro
Parry, ar daith drwy Gymru a Uoegr,
gan gyrraedd Uundain a Chaer
grawnt. Defnyddiodd yr Athro Parry
unawdwyr ei Adran ar gyfer
perfformio'r ddau, Uchafbwynt y
daith oedd perfformio 'Jerusalem'
yng Nghapel Sant loan, Caergxawnt,
ar 13Mehefin 1878. Perfi'ormiwyd y
ddau waith yn yr Alexandra Palace,
Uudain, gyda'r Athro Parry yn

Admluion,-Chaiu (ReKned), 4a.; Fh" SeatA. 3L ; Bfooud Seat., t..; Third Sea", 1.. plAn or
tho Hall, &0., at lfr ll. ·f. Yoakla, UyU btabllshmtnt. P,IrUculara of nan•• r Arr8ugemcnll
from Bangor. IJIDbt>riI. and NIJIU1e.will be IwMLtu publl.bed. x, 2939-11,
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From Gloucester, Wroxham, Dinningham, Bristol, &c.
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eARN AltVON,.PA VlLlON,
SATURDAY, MAY 24TH, 1879,

TO COUllDCE AT nVE O'CLOCK.

fawr gan i'r Athro Parry ystyried
defnyddio ei hadnoddau ar gyfer
perffonnio opera. Gyda llaw, ar
ddiwrnod y perfformiad, 'roedd yr
Athro Parry yn dathlu ei benblwydd
yn 37 mlwydd oed. Ni wnaed
ymdrech i actio yr opera ar y noson
gyntaf ond gwisgwyd y cantorion ar
gyfer cyfnod y stori, sef Cymru yn y
bedwaredd ganrif ar ddeg - oes

Bras/un o'r Weirg/odd-ddu, cartref Gayney Griffith - tua 1850 - //un gan
Tom Closs Wit/iams.
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'Mozart Night' yn y Neuadd
Ddirwestol, Aberystwyth. Dyma'r
cyngerdd gyntafmewn cyfres gyda'r
elw yn mynd mag at sefydlu Ysgolor
iaeth Gerddoro1 Aberystwyth.
Dilynwyd 'Mozart Night' gyda
'Handel Night', ac yn y blaen.

Yn y cyfnod Fictoraidd yng
Nghymru, roedd cerddoriaeth bron
yn gwbl absennol o'r ysgolion. Felly,
mae yn fwy 0 gamp fyth fod Gayney
wedi ei derbyn iAdran Gerdd Co1eg
Prifysgol Aberysrwyth tua 1878. Dim
ond cerddorion ifainc brwd a
ymunodd a'r Adran Gerdd 0 dan Yr
Athro Joseph Parry, Pencerdd
America. Gan fod cymaint 0 alw am
astudio 0 dan yr Athro Parry,
gosodwyd Arholiad Mynediad
Cerddoriaeth ar gyfer darpar
fYfyrwyr. Yn wahanol i adrannau
eraill y Coleg, roedd yn bosib ymuno
a'r Adran Gerdd heb orfod astudio
pynciau eraill. Roedd y cwrs yn
gyrnysgedd o'r academaidd a'r
ymarferol gyda phwyslais ar feithrin
y llais canu, chwarae'r piano a'r
harmoniwm, ac astudio ffurfiau
cyfansoddi. Caniateid i ferched
ymuno a'r Brifysgol am y 0-0 cyntaf
yn 1874 i asrudio yn Adran Yr Athro
Parry gan ei bod yn amhosib ffurfio
cor cymysg heb leisiau benywaidd!
Yn hanes cynnar y Brifysgol nid

oedd grant na chymorthdal ariannol
ar gael i fyfyrwyr, Felly, sur ddaru
myfyrwyr 0 gefndir cyffredin, fel
Gayney, yrndopi a'r costau ariannol
o fynychu'r coleg? Gan fod yr Athro
Parry wedi dychwelyd i Aberystwyth
o'r America yn 1874 igeisio gwneud
yn iawn am ddiffyg hyfforddiant
cerddorol y Cymry, roedd ef yn deall
yo iawn drafferthion ariannol ei
ddarpar-fyfyrwyr. Daeth dros y
broblem drwy drefnu budd
gyngherddau, neu 'benefits concerts'.
Byddai enw Joseph Parry yn denu
cynulleidfa eang led-led Cymru. Yn
ogystal sefydlwyd ysgoloriaethau
cerddorol er cor am Ieuan Gwyllt, y
cerddor a fu farw yn 1877, a
Mynyddog, awdur geiriau'r opera
'Blodwen' a fu farw yn 1878. Aeth
elw cyngherddau arbennig at achos
y myfyrwyr. Yn sicr, dyma sut y
galluogwyd Gayney i fynd i'r coleg.
Golygai hyn aberthu ei gwyliau Pasg
a haf er mwyn teithio led-led Cymru
i gynnal nosweithiau cerddorol.

Roedd mwyafrif helaeth y
myfyrwyr yn deymgar i'r Athro
Parry. Dilynent ef 0 gyngerdd i
gyngerdd dros gyfnod 0 bum
mJynedd. Y cyfnod hwn oedd uchaf
bwynt el yrfa a daeth yn adnabyddus
fel prif gerddor y Cymry. Sefydlodd
yr Adran y patrwm 0 gynnal rua
phedair cyngerdd y flwyddyn, gyda
tua deg wythnos 0 baratoi
rhyngddynt, Roedd pwyslais yr
Athro Parry ar berffonnio'r gweithiau
clasurol a'r gweithiau Cymreig gan
gyfansoddwyr cyfoes. Ar ddechrau
tynlor yr hydref 1877 cynhaliwyd
20

Gan mlynedd yn 61byddai enw Gayney Griffith wedi bod
yn gyfarwydd iawn i bobol y fro. Efallai fod rhai 0
ddarllenwyr yr Eco yn cofio eu rhieni neu eu taid a'u
nain yn adrodd hanesion am y gantores enwog 0 Nant
Peris. Byddai llawer wedi ei chlywed yn canu ac wedi
eu swyno gan ei llais soprano peraidd.

Ganwyd Gayney ym 1850 ac fe'i magwyd yn y Weirglodd-ddu,
y bwthyn cyntaf ar y dde wrth fyod i'r Nant 0 gyfeiriad Llanberis.
Nid ydym yn gwybod llawer 0 feithiau am ei phlentyndod wrth droed
yr Wyddfa, ond yn fwy na thebyg byddai ei theulu a'i chymdogion
wedi sylweddoli fod gan Gayney lais canu yo ifanc iawn. Yn sicr,
erbyn ei harddegau byddai'n amlwg fod Gayney yn berchen dawn
canu arbennig. Mwy na thebyg y byddai wedi datblygu diddordeb
a phleser drwy ganu yn y capel ac eisteddfod au yn yr ardal gyfagos.
Yn 61y rhai a oedd yn ei chofio, aeddfedodd Gayney yn ferch ifanc
dlos a thal.

GAYNEY GRIFFITHS
y gantores 0 Nant Peris

-- --_-
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0800 289 011
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Ffon: Llanwnda 830562

Perchennog: E.P. Hughes

DURDV D
GROESLON

NGWYNEDD

PRIF GYNRYCHIOLWYR

GOR

ers tro.
Mae cannoedd 0 blanhigion

hanner caled i'w rhoi i Jawr a
gobeithio y bydd gerddi bach y
pentref yn llawn ohonynt.

Hwyl!

clematis yn gefndir i'r cyfan.
GwJedd i'r Ilygad, a hoffaf fynd
yno ac edrych allan drwy ffenest ei
gegm, Gresyn na wnai mwy 0 bobl
wneud beth mae hi'n ei wneud
buan iawn yr enillai'r pentref y
wobr am y pentref taclusaf yng
Nghymru.

Mae mis Mai yn amser gweddol
ddiogel i rot planhigion hanner
caled allan. Ymddangosant yn y
siopau braidd yn rhy gynnar ac y
mae rhai dl-brofiad vn eu plannu
yn rh}' gynnar ac yna fe gawn
farrug diweddar a ffarwel i'r
planhigion bach.

Ychydig 0 daliah byr sydd gen i.
Bum yn ffodus i fedru eu cadw
rhag rhew eleni. Os oes gennych
dorrion fe ellwch eu rhol i lawr at
ddiwedd y mis, ond mae'r tatws
bach ydych wedi eu cadw yn barod

hyfrytaf
• ••Yn yr ardd

y
Dymuna'r bardd ibob mis fod yn fis Mai, a sawl gwaith
y clywsom y gan, 'O! na byddai'n haf 0 hyd'. Ond nid
peth da j'r ardd fyddai hynny. Mae'n rhaid i natur gael
cysgu fel pawb arall, a deffro yn y gwanwyn. A dyma ni
ym ntis y deffro, Dyma'r mis hyfrytaf o'r flwyddyn. WeI,
beth am fynd am dro bach 0 amgylch yr ardd iweld sut
olwg sydd ami ar 61 y gaeaf hir a stormus.

Cawsom wledd 0 flodau'r
Gwanwyn, y saffrwn a'r eirlysiau
yn dal pob tywydd (dipyn yn
anlwcus ydw i efo'r eirlys, mae
rbywbeth yn eu bwyta, llygod bach
medd rhai pobol - oes gan
rhywun egiurhad arall?
Y cennin Pedr ydyw'r ffefryn

gen i a maent wedi bod yn wledd
i'r llygad eleni ac wedi dal y
gwyntoedd yn rhyfeddol 0 dda.

Cefais fynd i weld gardd ffrind
imi SuI y Pasg, a wir, ni welais
gymamt 0 gennin Pedr efo'i gil}'dd
ers Ilawer dydd. Maent yn eu
gadael iwywyo'n naturiol a dyna'r
ffordd orau i'\\,cadw, ond byddaf
}'Il eu codi, i \\neud lie i rywbeth
araII, a/u claddu mey:n cornel nes
y byddant wedi gwywo'n llwyr, yna
eu codi a'u sychu a'u hail blannu
}'n 'iT hydref. Mae llawer 0 bobol
sy'n hoff 0 Ie taclus yn eu rhwymo
yn unigol ond nid yw'r arberugwyr
yn cymeradwyo hynny.
Wrth son am ardd rhywun arall

mae gennyf ffrind, a gardd fechan
iawn ganddi, ond mae'n werth ei
&\...eld. Mae gandru hithau sioe
ardderchog o'r cennin Pedr yn y
gwanwyn. Wedi clirio cennin Pedr
bydd ganddi begonia - aristocrat
y blodau - ac yn gefndir i'r rhain
bydd dwy neu dair 0 wahanol

Y Weirg/odd-ddu heddiw - Ilun gan Tom Closs Williams.

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

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

Hoffwn fod yn y fro gan fVmod wedt tv magu
yng Nghtwt y Bont, acmae 8tgoflOn plentyndod
hen YsgolBrynrefait lac wedyn yn Uanrugl yn
lIenwl'r meddwl ar adegeu.'

Cais sydd gan Mrs Lamburn (Rosalie
Hudson gynt) am glywed oddi wrth unrhyw
un a ddechreuodd eu gyrta yn Ysgol
Brynrefa[fyn 1950. Byddai'n hoffi sgwennu
atynt. Y cyfeirjad yw: Chalton Farmhouse,
Moggerhanger, Bedfordshire MK44 3RA,

Daeth yn dymor ail·arehebu'r Eeo'r Wyddf8
i'r niter fawr sy' n ei dderbyn trwy'r post
mewn gwahanol rannau o'r byd. Ein diolch
i'r nifer fawr ohonoeh sydd wedi anton
rhoddion i gronfa'r Eeo.

Mae niter o'n darllenwyr 'alltud' yn
mwynhau'r Eeo gan mal dyma'r unig
gysylltiad a'r Gymraeginiter ohonynt. Uno'r
darllenwyr rheolaidd yw Mrs Rosalie
Lamburn sy'n dweud:

'011yw clywed gllir 0 Gymraeg pob hyn 8 hyn.

yn GymraegCais am Air

54 mlwydd oed. Trist yw deal1 fod
Gayney wedi treulio blynyddoedd
olaf ei hoes yn y Wyrcws yng
Nghaernarfon. Mae'n debyg ei bod
yno 0 1939 ymlaen yn anghofus a
chyda chryn atgasedd tuag unrhyw
fath 0 gerddoriaeth, yn fyw neu ar y
radio. Bu farw yn Ysbyry Eryri,
Caernarfon, ar 5 Rhagfyr 1942 yn 92
mlwydd oed. Fe'i claddwyd ym
mynwent Sant Peris, llai na chan
l1ath o'i chartref.

G\\erthfawrog'o'vn gJ}'\ved oddi
wnh ddarllen\\')'T ~'TEcosy'n g'o"''Ybod
unrhyw beth am hanes Gayney.
Anfon\\'ch ataf: 20 SU)'d y Bont.
AbeI)st\\'}'tb, D~fed SY23 IPZ.

HE FIN \X'II.I.I.~.\\S
(Gyda d,olch ,'r Uyfrge/J Gentdlatrhol am hiJul
I dd,/n>'<idioUun )'r A:hro Jostph Pal7)t)

ymwelwyr i fynd imewn i'r dre. Er
gwaethaf yr hoII helynt fe aeth y
perfformiad ymlaen yn Uwyddiannus
gyda Gayney yn canu rhan Ellen.
Roedd yr unawdwyr eraill yn gyn
fyfyrwyr i'r Athro Parry ac roedd
Haydn, mab yr Athro, wrth Y piano.
Gwei thredai'r Athro Parry fel
beirniad ac unawdydd yn yr
Eisteddfod, a defnyddiwyd rhannau
o'j opera yn ddarnau prawf.
Dyma ychydig 0 hanes bywyd a

gyrfa Gayney. Nid wyf eto wedi
darganfod 1lawer mwy am weddill el
bywyd. Mi briododd gyda Ifan
Richard Evans, Y Fren, N ant Peris.
Bu i'r ddau ymgartrefu yng Nghwm
Eilir, tyddyn a leolir rhwng y Nant
a Llanberis. Bu farw lfan yn 1911 yn

., 3158·)11

PBBlJ'POllVIAD LLAWN, dan arwciniad 1 cyfaneoddwr, O'T Opcrl\ Gymrcig "BLODWR:s',"
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IU1friD744, E. O. Woodward. 'Y....
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EISTEDDFOD,
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B~dd Cerbydreli IUiad ac nrbenig, 0 bob p&rtb 0 Ogledd Cymru.
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Dychweler i: Mrs Nerys Hague, Adran Efrydiau Allanol, G.P.G.c., 8angor LL57 2DG
erbyn Mehefin 1sf, 1991.
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FFURFLEN GOFRESTRU - LLANBERIS

Hoffwn ymuno a'r Ysgol Undydd uehod ae amgaeaf y Hi 0 £3.50
(Vsgol Vrru Rhiwen)

Ffoniwch
Bangor
364143

Cais am wybodaeth: Pa bryd yr
adeiladwyd Efail Newydd ar yr alIt
o Bontrhythallt am Benisatwaun?
Anfoner i'r Golygydd Enhyglau.

IDDYSGU
DREIFIO EFO

Siaradwyr:
9.30 - DAFYDD ORWIG: Plwyf Llanddeiniolen 0 lawr gwlad i odre'r
dal Elidir
11.00 - DAFYDD WHITESIDE THOMAS: Adar 8rith a Chwrw
12.00 - DEWI JONES: Tywyswyr a ehasglwyr Planhlgion yn Eryri
2.30 - Miss MATT PRITCHARD: Atgofion am Llanberis rhwng y
ddau ryfel
3,30 - Dr PRYS OWEN: Perthyn Odoe a Heddiw - Hanes Teulu 0
Benisarwaun

i'w chynnal ar
DDVDD SADWRN, MEHEFIN 8 am 9.30 a.m.

Lleoliad: AMGUEDDFA'R GOGLEDD, LLANBERIS
Ffi: £3.50 (i gynnwys coffi)

COLEG PRIFYSGOL GOGLEDD CYMRU
Adran Efrydiau Allanol

Ysgol Undydd:
HANES LLEOL LLANBERIS

O.N.: Odarllenydd annwyl Eco',
Wyddfs a wnest ti gofio am dy
gymrodyr a ehwffio aehos dy Gvd
Gymry, neu a oeddet ti'n fodlon byw
dy Brydeindod heb telio'r un botwm
corn am gyflwr byw dy gyd
wladwyr? Mi gefaist ffurflen
Gymraeg, frawd a ehwaer, a beth a
wnaethoeh 0 hi - ei lIuehio i'r tOn,
neu ei roi dan din y ei yn y parlwr?

Diolch i Mrs M. E. Jones, 3 Stryd
Mason, Bangor, am lun aral1 0
Ruth Jones yn sefyll wrth ddIWSei
chartref yn Craig y Dinas.
Tynnwyd y llun dros 50 mlynedd
yn 01.

** **

Rhan 0 fferm Y Greuor yn 6J Map
y Oegwm.

ehwith ar gopa alIt Pen y Greuor,
Cae Tu Ucha'r Beudy- ble mae
arwydd 'Seiont Manor'; Cae Lon
Llwyn Brain; Cae Bach. Mae'r
pedwar cae bellach wedi ei uno i
ffurfio'r triongl rhwng y [air Ion.

CAE'R
alG

CAE
BACH

CAfTU
UCHA'R
BEUDV

debyg a gwneud mwy 0 elw eto
fyth? Rwan, mae eroeso i ehwi, 0
ystyried hyn i gyd, i roddi Mesurydd
Owr yn y ty 'ew, a hynny, er tegwch
i bawb - tri ar ddeg 0 bennau sydd
aew (gan gynnwys y ewn a'r cathod
sy' isbio bAth fel pawb aralll). ONO,
pam rhaid i mi ysgwyddo'r gost?
Beth am y rhai sy'n ddi-waith? Beth
am y pensiynwyr? Ydyeh ehwi am
greu cymdeithas ranedig - y rhai a
all fforddio a'r rhai sy'n gorfod byw
tslu 0 ddydd i ddydd? Mi wn fod yn
rhaid i mi dalu - a hynny drwy
deneuweh fy nhrwyn - oherwydd
mai CYMRO tlawd ydw i ae nid Sais
sy'n byw er ddwr eyfoethog Cymru.
Gan i cbwi roddi tan Ebrill12fed eleni
i mi lenwi'eh holiadur, rhoddaf i
chwithau tan Sui y Blodau flwyddyn
nesaf i gofio am Gymru ae ateb bvn
o druth. MAE ehwiaid (hwyaid) yn ei
gael 0 am ddtm yntyndyn? Ae mae
nhw yn ewaeian ac nid yn eyfarth ae
udo fel y gwnaf I arnoeh ers rei
blynyddoedd bellaeh am gyfiawnder.
Yn ddiffuant-ddi-gyfro iawn iawn,

Y Llygad Faeh Graff.

Annwyl BwylJgor Cwsmeriaid Cymru
TALIAOAU OWR YN Y OYFOOOL:
Anfonweh air atom - dyma'eh eyfle

i leisio barn.
Oaeth y Ilythyrgludydd dan ei bwn
eehdoe tua'r ty 'ew - Ilythyr
trwmlwythog gan Fwrdd Owr Cymru
sy'n gweithio i Loegr onide?
Oarllenais yn eiddgar. Y Bwrdd Owr
am doleio tipyn ar y biliau anferthol
o uehel sy' yma yng Nghymru am
ddwr sy'n anrheg rhad o'r nefoedd
ymhobman o'n ewmpas? Ynwir, gan
fod y rhan fwyaf 0 drysorau Cymru
wedi'u dwyn neu eu heesploetio
(dyna hen air mawr hyll yn wir), gan
yr estron-genedl, yr unig drysor - vr
unig gyfoeth gweladwy sy' gennym
yw dwr. Ond yn lie et gynnig yn rhad
ac am ddim i gwsmeriaid yn yr hen
wlad beth a wneir tvbed, ond codi'i
bris heb roi eyfle i'r un enaid byw
gaeilleisio barn. Oyna'r gwyn gyntaf,
Bwyllgor cten. Ae yn ail, am ddanfon
toreth 0 stwff diddorol, sc weithiau
hynod anniddoroJ, yn gofyn a oes
angen Mesurydd Owr ar bobol
Cymru. Mae eisieu mesur eich
pennau ehwi, oes wir ddyn! Mae'eh
tretbi dwr yn hynod annheg 0 gofio
fod lIeoedd amlwg fel Birmingham yn
Lloegr yn talu Ilai am ddwr nad yw'n
eiddo iddynt yn y eyehwyn eyntaf.
Oydy o'n ddiddorol dwedweh eieh
bod ar ben hynny yn eynhyrehu elw
sylweddol yn flynyddol ae yn eynnig
gwobrau hael i bersonau (yr enwau
o het) sy' wedi medru hel digon 0
gele i dalu un swm Iwmp i ehwi. Er
mwyn i ehwi fuddsoddi'r arian mae'n

CAE
MAWR

Yn ystod Ebrill gwertbwyd celfi fferm a pheiriannau
fferm YGreuor, llanrug. Daeth i ben, 0 bosibl, gyfnod
fIermio ar y tir hwn gan fod cynIluniau am gwrs goltr
ar diroedd yr ardal hon rhwng Llanrug a Phontrug eisoes
wedi cael caniatad,

Diddorol oedd gwrando
atgofion rhai 0 drigolion y fro a
ddaeth i'r arwerthiant. Roedd
amryw yn eofio Rolant (neu
Rowland) Williams a fu'n ffermio
yno rhwng y ddau ryfel byd. Yn 01
pob tebyg, ef a adeiladodd y cy
bychan ar waelod yr alIt sy'n
arwain o'r Ion fawr ifuarth y fferm,
Yn 01eraill, Rolant Williams oedd
hefyd yn gyfrifol am ail-adeiladu
rhannau o'r cy fferm a'r adeiladau
allanol. Roedd amryw yn ei gofio
yn contraetio yn Chwarel Glyn
Rhonwy, Llanberis, ae yn gwisgo
het galed, gron, bob amser. Rolant
Williams oedd y cyntaf i ddod ag
injan lladd-gwair i ardal Llanrug,
a bu cryn brotestio am hynny
oherwydd fod cymaint 0 bladurwyr
wedi colli gwaith.

Ni allai neb gofio'n hollol pryd
y bu farw, na chwaith yrnhle
eafodd ei gladdu. Oes rhywun o'r
darllenwyr a mwy 0 wybodaeth?
o asrudio Mapiau'r Degwm am

Blwyf Llanrug, mae'n amlwg fod
safle ffermdy'r Greuor wedi ei
newid dros y blynyddoedd. Bryd
hynny, roedd safle'r t:Y o'r tu cefn
ible mae tai SW11y Gwynt a Lodge
Llwyn Brain heddiw. Dangosir
adeilad arall ble rnae'r Greuor
presennol, ae y mae'r Ion fach sy'n
arwain o'r ffordd fawr tua'r fferm
yn cael ei dangos hefyd. Mae'r
adeilad a ddangosir ar Fap y
Degwm mewn cae o'r enw Cae
Mawr. Roedd cy o'r enw Cae
Mawr yma, oherwydd ceir
cyfeiriadau ate yng Nghofrestrau'r
Plwyf.

Mae'n ymddangos fod ffenndy
presennol y Greuor wedi ei
adeiladu ar hen safle Cae Mawr.

Sylwer ar rai 0 enwau eaeau
eraill y fferm: Cae Big - ar y

Bel Atgofion yn
Arwerthiant Y Greuor

hefo'r LLYGADFACH GRAFF
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Dysgwch yrru'r car gydag
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YSGOL YRRU

OFALUS

I LAWR
1. Diodydd gyda nicotin (4,1,2)
2. Cornel mewn ffordd (3)
3. Arferiad y Mslbron (5)
4. Effaith bwydo'r tenau (7)
5. Un pry cop mae'n siwr (3)
6. Ni hoffwn af ar y pared (5)

10. Arwydd 0 heneiddro (5)
11. Trysor henafol
13. Y daith yma ac aew (7)
14. Gwaad cynnes ganddo (7)
16. Peiriant codi pwysau (5)
18. Ni'n dau (2,',2)
20. Coch neu frown fel arfer
21. Ceir mOr nau bach ar ei hOI (3)

22. Seidol neu Tudwal (4)
23. (a 9 ar draws) RheJlffordd

'Byclings' (4,1,8)
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Caernarfon
(0286) 4652

CARTREF
HEN OED

CROESAIR EBRILL
Atebion ac Enillwyr

Dau yn unig yn gywir y mis hwn -
Janet Hughes, Dolfor, Pistyll,
Pwllheli, a SeraWilliams, Swn y Mdr,
Pistyll, Pwllheli. Tybed a fu'r ddwy'n
cymharu atebion?!!

Roedd y gweddill i gyd wedi cam
ateb unai 7 i lawr - 'drwy Iymder'
yn hytrach na 'trwy sychder' - neu
24 ar draws: 'magwraeth' yn lie
'mamolaeth'.

Yr enw cyntaf allan 0'r het oedd:
Janet Hughes, Dolfor, Pistyll,
Pwllheli.

AR DRAWS
2. Ceir un ar Bont Briwet ond nid ar

y Cob (5)
5. Aderyn IIwydlas y Gwanwyn (4)
7. Wedi dihuno (4)
8. Tlpvn go lewl (8)
9. Gweler 23 ar draws

11. Niter penodol (4)
12. Esgor ar un ac un ac un arall bach

(4,1,3,5)
15. Twll bach hwn
17. Traethau Llyn neu FOnhwyrach (8)
19. Theatr Gymuned tu 01 ymJaen(4,4)
21. '__ ymhell mae gwyrddlas fryn'

(4)
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leuenctid yn curo'r dynion
Sawl tro y rhoddwyd sylw haeddiannol I Colin Jones, y rhedwr 0 Bontrug, a
anillodd nlfer helaeth 0 wobrau am redeg yn adrannau plant ae iauenctld y fro,
Cymru ae l:wrop? aeUaeh,maeColin yn cael cystadlu yn rasus y dynlon h9n (dros
18 oed) ae y mae alsoas yn gwnaud ei fare.
Dydd Sadwrn, 27 Ebrill, cynhahwyd Nos Fawrth, 30 Ebrill, cynhaliwyd

RasMynydd Mawr - y gyntaf 0 rasus Ras Moel Cynghorion - un 0 gyfres 0
pencampwriaeth Clwb Eryri am eleni. rasus mynydd canol wythnos a
Roedd bron I 600 redwyr yn cystdlu, drefnwyd dros fisoedd yr haf. Dyma'r
a Colin oedd yn fuddugol - gan ennill tro cyntaf i'r ras hon gael ei chynnal -
yn erbyn rhedwyr h9n a gynrychiolodd a Colin Jones unwaith eto'n fuddugol
Gymru yn y gorffennol - Dafydd gan greu record. Daeth Dafydd Thomas
Roberts, Huw Parry a Gwynfor Owen. 0 Lanrug yn drydydd eto yn yr adran
Yn ogystal a churo, torrodd Colin y dros 40 oed.
record am y cwrs hefyd. Gwynfor Dwy record mewn pedwar diwrnod.
Owen 0 Lanrug ddaeth yn bedwerydd, Dyna gychwyn eithriadol 0 dda i dymor
a Dafydd Thomas 0 lanrug yn drydydd rhedeg mynyddoedd. Mae pethau'n
yn y ras dras 40 oed. argoeli'n rhagorol i Cohn.
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GWILYM H.
WILLIAMS

BRYN DAIRY
2 BRYN HYFRYD
BETHEL

Ffon: Port Dinorwig
670786
Llefrith
Llaeth Porla
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

ones
Peiriannydd

Gwres Canolog
a Plymio

4 Bryn EgJwys
PENISARWAUN
Ffon Llanberis

871047

Wythnos Cymorth Cristnogol yn
Eglwys Llandinorwig am 7.
14. Mawrth. Llanrug: Marched y

Wawr - Arddangosfa Gosod Blodau
a Chyfarfod Blynyddol.
Llanddeiniolen: Cyfarfod Blynyddol y
Cyngor Cymdeithas yn Ystafell y
Band, Delniolen. Oainlolan: Sefydliad
y Merched.
15.Marchar. Llanrug: Plaid Cymru

- Helfa Drysor am 6.30 0 Ysgol
8rynrefail.
17. Gwaner. Oelniolan: Bingo yn

Ystafell y Band am 8. llanrug:
Cymdeithas Ffrindiau'r Ysgol
Gynradd - Helfa Drysor. Bathal:
Cyfarfod Cymdeithasol yn y Neuadd.
19. Sui (Y Sulgwyn). Llanberis:

Noson 0 Gan yng Nghapel Coch,
Llanberis. Dinorwlg: Cymun Teuluol
yn Eglwys y Santes Fair am 10 y
bore.
20. llun. Olnorwlg: Cyfarfod i

drefnu Hwyl Haf '91 yn y Ganolfan
am 7.
23. lau. Cyfarfod Cyflwyno

Medalau Gee gan Gyngor Eglwysi
Rhyddion Cymru yn Ninbych.

24. Gwenar. Oeiniolan: Bingo yn
Ystafell y Band am 8.
26. Sadwrn. Rali Ffermwyr leuainc
ar fferm Lleuar Bach, Pontllyfni. Plaid
Cymru Waunfawr: Taith Gerdded -
cyfarfod ym maes parclo'r Comisiwn
Coedwigaeth, Niwbwrch am 2.
26. Sui. Cymanfa Ganu Rali
Ffermwyr leuainc yng Nghapel
Glanrhyd, Llanwnda am 8. Dinorwlg:
Gwasanaeth y Gosber yn Eglwys y
Santes Fair am 3.45 o'r gloch.

27. llun. Giiyl Bane y Gwanwyn.
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, 1»f
Elai. Brynrefall: Dathlu 50 mlynedd
Sefydliad y Merched.

MAl 1991
2. lau. Yr Ardal: Etholiadau

Cynghorau Dosbarth a Chymuned.
Bethel: Yr Urdd Noson
Mabolgampau. llanrug: Cyfarfod
Undeb y Mamau yng nghartref Mrs
Ransom am 7.
3. Gwanar. Dainlolen: Bingo yn

Ystafell y Band am 8. Waunfawr:
Noson Goffi 'Cofio'r Cwrdiaid' yn Y
Ganolfan am 6.
5. SuI. Cyfarfod Ysgolion Sui

Dosbarth Caernarfon - Cyfarfod y
Plant - yn Theatr Seilo, Caernarfon
am 2. Bethel: Cymanfa Annibynyr y
Cylch yng Nghapel Bethel yn y bore
a Chymanfa Dosbarth Padarn yng
Nghapel y Cysegr prynhawn a nos.
Dlnorwig: Cymun Bendigaid yn
Eglwys y Santes Fair am 3.45.
6. Giiyl Fai.
7. Mawrth. Dainiolen: Undeb y

Mamau am 7. Dinorwlg: Cyfarfod
Blynyddol y Ganolfan am 7.
8. Marcher. llanberis a'r Ardal:

Cyfarfod Antur Padarn yn Angorfa
am 7.
9. lau. Brynrafall: Cymdeithas y

Chwiorydd - sgwrs gan Rol
Williams, Waunfawr.

10. Gwanar. Oalnlolan: Bingo yn
Ystafell y Band am 8. Uanbarls:
Cyfarfod Blynyddol Cymdeithas Tr~n
Llyn Padarn yn y Gilfach Ddu am
7.30.

12. Sui. llanrug: Cyfarfod
Pregethu yn y Capel Mawr.
Waunfawr: Pencampwriaeth
Cymdeithas Karate Kokoro Shukokai
yn y Ganolfan am 10.30 a.m.

13. Llun. Llanbaris: Cyfarfod
agored blynyddol Pwyllgor yr
Eisteddfod, yn Angorfa am 6.45.
Dainiolan: Gwasanaeth i lansio



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

Gweithgareddau Awyr Agored
Fe aeth 18 0 ddisgyblion y chweched, ynghyd a nifer 0 ddisgyblion y
chweched dosbarth Ysgol Syr Hugh Owen ar gwrs gweithgareddau awyr
agored 1 Ddyffryn Ogwen yo ystod y mis. Fe gafodd y disgyblion brofiad
o wersylla, cyfeiriadau cyffredin a chyfeiriadau yn y nos befyd ar y
mynyddoedd.

YSGOL BRYNREFAIL
Rhedeg Traws Gwlad

Colin Jones enillodd y ras i fechgyn blwyddyn 4, 5 a 6 gyda record newydd
o 18m 39 eil. Sian W. Hughes ddaeth yn ail a Gavin Allen yn drydydd. Alun
Vaughan oedd buddugwr ras bechgyn y flwyddyn gyntaf a Celfyn Jones y
ras blwyddyn 2 a 3.
Nicola Houston oedd yo fuddugol yn y ras i'r genethod hynaf, a Catrin

Jones enillodd ras genethod y flwyddyn gyntaf. Caroline, chwaer Colin, aeth
a hi yn ras genethod blwyddyn 2 a 3.
Daeth tai Eilian a Gwyrfai yn gyfanal gyntaf gyda 83 0 bwyntiau, Eryri

82 pwynt ae Elidir 47.

Pel-droed
Dewiswyd Jonathan Davies iehwarae i dim Ysgolion Gwynedd dan 14 oed
yn erbyn Ysgolion Clwyd. Fe enillodd Gwynedd 3-1, a Jonathan sgoriodd
un o'r goliau. Mae'n rhaid ei fod wedi gwneud argraff dda gan ei fod wedi
ei ddewis yn aelod 0 garfan pel-droed gogledd Cymru i fynd i Aberystwyth
yn ystod yr haf am hyfforddiant hefo'r goreuon 0 Gymru gyfan.

Dadorchuddio'r p/ac ar yr adeilad - swyddogion y Gymdeithas ynghyd
~ chynrychio/wr cwmni Benson & Hedges a Maer Arion.

Maer Arfon, Mrs Betty Williams yn bwydo'r pysgod yn un o'r tencieu.

Bu'n rhan 0 bolisi y Gymdeithas erioed i sicrhau safon y dyfroedd
'sgota, ac i'w gwella lle bo modd, ynghyd a sicrhau fod digon 0
bysgod ar gael ynddynt. Bu prynu'r hen felin yn fodd i gyflawni'r
uchelgais 0 adeiladu deorfa, Fe gofiwch i filoedd 0 bysgod gael eu
lladd yn dilyn tywallt sment i'r dWr ym mis Mai 1989 tra'n
atgyweirio'r bont - bu angen dybryd ers hynny iychwanegu at y stoc,
Aelodau'r Gymdeithas, yn ddi-dal ac yn ell horiau hamdden, fu'n

gyfrifol am godi'r ddau adeilad a threfnu fod llif 0 ddwr yn rhedeg
drwy'r tanciau. Fe sicrhawyd fod lIe i ychwanegu at y nifer 0 danciau
befyd yn y dyfodol os bydd angen. Y prosiect nesaf ar y gweill ydi'r
cynliun i godi tY i gartrefu beili llawn amser, a fyddai'n gwarchod
y dyfroedd rhag y potsiars.

WeI, 'does na neb wedi dweud yn gywir wnha' 1, beth bynnag, pa un 0
gwesnynnau cwis mis Ebrill oedd ag elfen 0 dynnu coes ynddo, hynny ydi,
rhywbeth yo anghywir yn y cwesnwn ei hun. 'Roedd rhai yn mynnu nad
oes y fath beth a thwrnament golffyn cael ei chwarae dros bum rownd, weI
rna' 'na; mae 'na gricedwr a fowUodd 98 pelawd mewn un batiad
mewn gem bmwf hefyd, ac yn wir i chi, fe enillodd Phil Neal wyth
medal pencampwriaeth cynghrair pel-droed Uoegr hefo Lerpwl, a
dyna ateb y cwestiwn cyntaf.

Y Bob Hope Classic yn yr UDA yw'r twrnament golff hwnnw, ac yn
y trydydd cwestiwn y cuddiais y camgymeriad. Ni chynhaliwyd gemau
Olympaidd yng ogaeaf 1982. 'Roedd tad yr enwog Fre Perry yn Aelod
Seneddol, a Bert Trautmann a dorrodd ei wddf yn y ffeinal. Do y'chi,
fe fowliodd Sonny Ramadbin 98 pelawd mewn un batiad yn erbyn Uoegr
yn 1957, ac fe enillod Maro Nunni o'r Ffindir bum medal aur yng
ngemau Olympaidd 1924. Yr 'all-rounder' hwnnw wnaeth bopeth bron
dros Loegr yn niwedd y ganrif ddiwethaf oedd Charles B. Fry, B
Charlotte Breer oedd y ferch gyntaf i reidio'r Grand National. Ron
Clarke dorrodd ddeg record byd am redeg yn 1965.

Mae'r cwestiwn cyntaf y mis yma wedi creu peth dadl eisoes, gan fod
posibilrwydd fod mwy nag un ateb cywir yn bosib. Y cwestiwn yw:
1. Beth na chaitr y gclgeidwad ei wneud ar y cae pel-droed, gaiff ei

ganiatau i'r holl chwaraewyr eraill, y dyfamwr a'r llinellwyr?
Mae gan yr holl gwestiynau eealll rhyw gyswllt A Chymru
2. Pa gyn-cbwaraewr Rygbi'r Undeb sgoriodd 496 pwynt i Leeds mewn
gemau'r gynghrair yn 1956-57?

3. I ba ddau glwb pel-droed yn yr Eidal y bu John Charles yn chwarae?
4. Pwy enillodd bencampwriaeth snwcer amarur Lloegr yn 1978 a '79?
5. Pwy oedd y golffiwr gafodd rownd 0 60 yng nghystadleuaeth agored

Biarritz yn 1988?
6. Pwy enillodd beneampwriaeth snwcer y byd yn 1978?
7. Daeth 56,643 0 bobl iwylio ffeinal y cwpan Schweppes yn 1988. Pa

ddau dim oedd yn cystadlu?
8. Pwy, yn 1988, oedd y Prydeiniwr cyntaf i ennill pencampwnaeth

'match-play' y byd?
9; Pa chwaraewr Rygbi fu'n gapten ar ei wlad yn ugain oed?
10. Pwy, yn 1970, oedd y gWr cyntaf 0 Brydain i ennill pencampwriaeth y

byd mewn neidio ceffylau?
A phob lwc i chi!

Neb yn Gyvvir!Y Cvvis

Bu Cymdeithas Bysgota Seiont, Gwyrfai a Llyfni yn ddigon ffodus,
ddwy flynedd yn 61, i sicrhau Gwobr Cadwraeth cwmni Benson &
Hedges i'w cynorthwyo i adeiladu deorfa er hyrwyddo magu eog,
brithyl1 a sewin a'u dychwelyd i'r Seiont. Fe ddechreuwyd ar y gwaith
ym misoedd yr haf y llynedd, a bellach mae'r ddeorfa'n barod i
dderbyn yr wyau yn yr hydref eleni.

Sefydlwyd y Gymdeithas yn y flwyddyn 1908 ac yn raddol dros
y blynyddoedd fe lwyddwyd i brynu rua 45 milltir 0 bysgota ar yr
afonydd sy'n rhoi ei henw iddi. Yn 1985 daeth y cyfle ibrynu'r hawl
i 'sgota ar afonydd Bala, Rhythallt, Seiont a Llyn Padarn gan y Bwrdd
DWr, ynghyd a pheth tir sy'n ffinio a'r afonydd, gan gynnwys hen
felin y Faenol ym Mhont Crawia, Llanrug.

PYSGOTA: Deorfa Pont Crawia

ond yn byw yn awr yng
cyfraniad Arwel yn allweddol iawn.
Edrychwn ym1aen iweld Arwel

yn y gem derfynol sydd i'w
chwarae ar y maes cenedlaethol yn
erbyn Llanelli ar 4 Mai.

y ddau o'r Waunfawr
Nghaerffili.

Mae Elwyn yn fab i Mrs Jennie
Parry, Clydfan, Waunfawr; aMary
yn ferch i Mrs Grace Griffith,
Tanrallt, Waunfawr. Yn naturiol
ddigon mae perthnasau a
chyfeillion Arwel yn y Waun yn
dilyn ei lwyddiant ar y maes rygbi
ac yn falch o'i lwyddiant. Bu'n
aelod 0 dim rygbi Cymru dan 18
oed ac mae wedi chwarae mewn
timau rhanbarthol, a'r gobaith yw
ei weld yn cynrychioli'i wlad eto ar
y maes cenedlaetho1. Yn y gem
gyn-derfynol am y cwpan
Schweppes, bnawn SuI, 7 Ebrill,
cafodd Arwel, sy'n 25 oed, gem
arbennig 0 dda a thrwy sgorio 13
pwynt o'r 28 a sgoriodd Pontypwl
i goncro Abertawe, 'roedd

Arwel Parry, cefnwr tim rygbi Pontypwl. Mae gao Arwel
gysylltiadau agos iawn a'r Waunfawr yno y mae ei
ddwy nain yn byw. Rhieni Arwel yw Elwyn a Mary Parry

O'r Waunfawr i'r
Maes Cenedlaethol

•


