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PWYSIG
Yn y rhifyn hwn mae Urdd Gobaith Cymru yn cael lie amlwg
iawn, nid yn unig ar y dudalen flaen yr 'Eco' ond hefyd ar
dudalen 3 ae yn 'Eeo'r Hane' (tudalennau 10 ae 11). Mae'r
wybodaeth a roddir yn eithaf pwysig ibob un sydd j diddordeb
yo y mudiad ae yn arbennig yn yr Eisteddfod Genedlaethol a
gynhelir yn Nyffryn Ogwen ddiwedd Mai.

Rhif 111

Pris 20c

CHWEFROR 1986
Sefydlwyd

CYMRU

- CYD-DOYN

- CRlST

1922- 1986(?)
BETH YW'R URDO J MI ••••• ?

BETH YW'R URDD I MI?

yr Urdd ym 1922 gan

Fel eyn-aelod •••••

Syr Ifan ab Owen Edwards ar gyfer

••• eJ ddyJanwad all gyfrantad

plant Be leuenetld

f nlfer ohonom yn eln gwalth a'n bywyd.

Cymru.

Ei ddelfryd;

Fel rhlant .....

Gwasanaeth 1 Gymru, I Gyd-ddyn

••• eJ werth I'n plant - a'n hwyrlon -

ae 1 Grist.

trwy gyfrwng

yr Adran, yr AeJwyd,

y Gwersylloedd,

Mae gan yr Urdd aelodaeth

ARGYFWNG

gwerthfawr

0

yr Eisteddfodau,

dros

52,000 0 blant a phobl Ifane

YNTEU

mewn J 200

HER?

0

Adrannau ae Aelwydydd.

Celr darparlaeth

BETH YW'R UROI) I MI ••••• ?

arbenntg ar

gyf er y Oysgwyr •

....

Dyma gyfle I ateb mewn ffordd ymarferol.

APEL AT GYN-AELOOAU,
RHIENI A CHYFElLLION

YR URDD

Gwelthgareddau'r

Urdd:

CYF.A.MOOWN
Byddai cyfranfad

VMGYRCH

~OL

AR RAN

UROD GOBAlTH

Eisteddfod

CYMRU

Genedlaethol

Urdd. Am bob £1 a roddir

Neges EwyJlys Oa

43c

Cwmnl Theatr

ARIANNOL

Cylehgronnau

NOD

bob cyn-aelod a rhtant yn slcrhau dyfodol yr

Gwersylloedd

MAE ANGEN CEFNOGAETH
AR FYRDER

mtsol dan archeb Bane gan

ad-dallad

0

mae'r Urdd yn derbyn

treth Incwrn,

leuenetld
Bydd
£2 Y
£3 y
£5 y

YN S(CRHAU

eleh eyfraniad 0•••
mls yn werth £34.32 dros y flwyddyn
mls yn werth £51.48 dros y flwyddyn
mls yn werth £85.80 dros y flwyddyn

INCWM RHEOLAJDO A

MAE'R CIT AN 0 DAN FYGYTHlAO!

PHARHAOL ••••HEBODQ

A FYNNWN

FE DOA W'R URDD

BYDOAJ SICRHAU 5,000 0 GYFRANIAOAU

ApeUwn atoch

I BEN••••••••

GWERTH £3 Y MIS YN GOL YGU £257,000

a't dychwelyd NAWR os gwelweh yn dda.

(dan gyfamod)

Mae' n Iater

AI DYMA'N

WNEUD RHYWBETH?

POB BLWYDDYN

A YW HYN YN ORMOO I'W OFYN GENNYM.

DYMUNIAO?

CWMNI URDD GOBAITH CYMRU
Gweithred Gyfamod

I

I
Yr wyf 1
()

.

•••...............•........••••......•••.•••..••••••...•..•....•.••....................

trwy

hyn yn Cyfamodi

ar y •••••••••• dydd

I datu i GWMNI URDD GOBAITH CYMRU

0 ••••••••
"••

bob bJwyddyo am bedalr

btynedd o'r dyddiad hwn, neu yn ystod ~y oes, pa gyfnod bynnag a
ryddo'r byrraf,

I

I
I

y swm 0 •••••••wedl tynnu ymaJth y Dreth Inewm

0 Inewm trethedig,

unrhyw fudd personol neu brei fat oddi wrth y swm uehod neu
unrhyw ran ohono yn ystod y nal11 na'r Ilall o'r cyfnodau a
nodwyd. FEL TYSTIOLAETH

a'm

seJ

0

hyn yr wy£ yn gosod Iy enw

y •••••••••• dydd hwn 0 •••••••••••19•••••••

Arwyddwyd,

selllwyd a throsglwyddwyd

gan

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ym mhresenoldeb

gyfamod
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TALER f GYFRIF

URDD GOBAlTH CYMRU

(51059017) YM MANC

MIOLANJ..) CYf.,

(40-08-09) Y SWM 0 r,

- CYFRJF CASGLU

ABERYS'rWYTH,

(

:

OYFED

)

YN A WR AC Y"",-\ YR UN SWM
• YN flSOL

AR Y lar 0 B08 MlS

GORFF£NNAF

fel na fo 1 mi dderbyn

0

tenwt'r ffurflen

RHOWCH - ER MWYN YR URDO A CHYMRU

• YN CHWARTEROL

yo 01 y raddfa a £0 mewn grym ar y pryd, y swm l'w datu o'rn
eronfa gyffredlnol

I'R UROD

j

AR Y laf 0 IONAWt{,

Etlt{JLL.

A HYDREF

• YN FLYNYDDOL AR Y Jaf 0

.

I
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.

ENW LLA WN

.

I
I
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I

DYCHWELER

I SWYDDfAIR

URDD, ABERYSTWYTH

NID r'R BANC

Gofal nid Gwrthdaro
Triniaeth nid Trident
Bara nid Bomiau.
Y gobaith yw y gellir cynnal y
thema hon drwy gydol yr wythnos
ymhob cwr 0 Gymru. Gobeithir
hefyd y bydd y thema amserol yn
AT GL YBIAU CINIO'R FRO

RHIF 111
CHWEFROR 1986
Argrsffwyd

gsn Wssg Gwynedd

Cibyn, Csernerion
Cyhoeddwyd gyda chvmorth
Cymdeithas Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOl YGYDO
NEWYOOION
CYFFREOINOl: Twrog Jones, 23
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYOD ERTHYGLAU: Dafydd
Whueside Tomas, Bron y Nant,
Pomrnvrhant. Llanrug (C'Ion 3515)
GOl YGYOO NEWYOOION:
Amranwen
lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
TREFNYDD
NEWYDDION
YSGOUON: Iwan Lloyd Williams,
Bryn ldris, Llanberis (870515)
DYDDIADUR Y MIS: Mrs. Jane
Roberts, 'Rallt Isaf, 3 Peny Bont,
Ffordd Capel Coch, Llanberrs.
(871561 )

FFOTOGRAFFYOO: G wyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug. (C'ton 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwynlon, Llanrug
(C'ron 5605)
TREFNYDO GWERTHIANT· Arwyn
Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsat,
l.lanrug (C'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL: Goronwy
Hughes, Eilhinog, 14 Afon Rhos,
Llanrug (C'(on 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E. Whiteside Thomas, Dolwar,
Llanrug. (C'ton. 4778)
GOHEBWYR PENTREFI. Dyma'r bobl
I gysylltu it nhw yn eich ardaloedd:
BETHEL: Geralnl
Elis, Cilgeran
{Portdinorwic 670726}.
BRYNREFAll: D.G ElliS, Gweledfa
(Llanberis 871223)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
DEINIOlEN: W O.Wiliiams 6 Rhyd
tadog. Deiniolen (Llanberis 871259)
DINORWIG: 0 R Williams, 2 Bro
Elidir (Llanberis 870671)
lLANBERIS: Mrs Jane Roberts, 'Rallt
Isat, 3 Pen y 80nt, Ffordd Capel Coch,
Llanberis (871561)
llANRUG:
Mrs Gillian Morris,
Annedd
Wen,
Tal-y-bont.
(Caemarion 76075)
NANT PERIS: Mrs j E Elts, 8
Glanrafon, Nant Peris. (Llanberis
870 733).
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-Y-COED:
MIss
Megan
Humphreys,
4 Tal Tan y-coed
(Llanberis 870030)
WAUNFAWR: Mrs G Jones, Rhandir
Mwyn (Wau nfawr 626)
TREFNYDD PlYGU: Edward Elias, 21
Glanffynnon, Llanrug (C'ton 3719)

Y RHIFYN NESAF
Daw'rrhifyn nesafo'rwasg
CHWEFROR 27
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
CHWEFROR 18
os gwelwch yn dda
2

Annwyl Gyfelllion,
Mae'n draddodiad bellach i Glwb
Ci n io ardal
y r Eisteddfod
Genedlaethol estyn croeso i aelodau
o Glybiau Clnio Cymru i giniawa
gyda nhw )'" ystod yr Eisteddfod.
Mae ganddom ni Glwb Cinio
llewyrchus yma yng Nghasblaidd.
Mae Casb/aidd
6 milltir
0
Abergwaun ar y ffordd i Hwlffordd.
Fe hoffem estyn gwahoddiad ;
gynrychiolaetn
0 Glybiau
Cinio
eraill Cymru i ymuno gyda ni ar "OS
Iau, A wst 7, 1986. Mae aelodau eir
Clwb Cinio ni )'n gylnysg, pobl sengl

a pharau priod.
Mae lie I 160 0 bobl eistedd i
giniawa }'I' ,'I gwesty yma, Pris )'

swper fydd £8.00. B.....
ddwn s»
eistedd i lawr i fwyta am 8o·rgloch.
Os oes diddordeb gan aelodau
O'CIIC1~~'bCinio chi )'InUI'o g.vda ni,
anfonwch ataf cyn ,\!aK-'rr},20, 1986
i sicrhau lle, uj' cynta] i'r [elin, gaiff
falu,' wedyn cewch fo)' 0 [anylion
am y fwydlen a'r siaradwr gwadd.
y" ddidwyll,
Alun lfans a

Brian Jones
Ty'r Ysgol

Casblaidd
Hwlffordd
Sir Benfro

CWIS TELEDU

gymorth i ddenu mwy 0 gefnogaetb
ga« fudiadau a chymdeithasau fel

Mangor, er mwyn rhoi cyfle i
Gymry
Cymraeg
a dysgwyr
gyfarfod a sgwrsio gyda'i gilydd
mewn awyrgylch anffurfiol dros
dipyn 0 ginio.
Bydd clwb Caernarfon yn
cyfarfod yn nhafarn y 'Crown'
rhwng chwarter i un a chwarter i
ddau bob amser cinio dydd lau, a
chlwb Bangor yn cwrdd wrth y
bar yn Theatr Gwynedd vr un
amser bob amser cinio dydd
Llun.
Ar hyn 0 bryd, mae nifer 0
bobl yn cyfarfod yn y ddau Ie ae
fe hoffwn estyn gwahoddiad i'ch
darllenwyr ymuno gyda ni.
Yr eiddoeh yn gywir,
Manon Williams,
Swyddog y Wasg,
2 Stryd Fawr,
Glasinfryn,
Bangor.

Undebau Llafur, Capeli ac Eglwysi,
Mudiadau Menywod a Grwpiau
Ieuenctid.
By dd y gweithgareddau
yn
dechrau. am 10.30 a.m. gyda
Gwasanaeth.
Cy d-enwadol
y/1g
Nghapel Seilo.
Y"a bydd Gorymdaith drwy'r
dr e] i f>'ny i Ganolfan
y
Celfyddydau. Yno bydd:

Cyfarfod yn y Neuadd Fawr, Bwyd,
Gweithdai
Trafod ar niter 0
bynciau, Stondinau, Meithrinfa ac
Adloniant i Blant.
Cofiwch fod yno! A chofiwch
hefyd ddod Ii baneri - un arbennig i
bob sir. Afl' wybodaeth bellach
cysylltwch ag Olwen Davies (0970)
611994.

RHODDION
Diolch
rhoddion

CYNGERDD
ELUSENNOL
AI'I! wvl Svr,

B)'dd

adran Cerd doriaeth
Coleg Prifysgol Bangor }'n cynnal
cyngerdd elusennol a bydd yr elw
ohono )'" my"d I K'ella c)fl~vr

trueiniaid Affriea. Os na all pob/
ddod i'r cyllgerdd beth am iddynt
anfon cyfraniad i'r Adran Gerdd
(cyfeiriad isod, lIeu am unr}lY~v
fanyliol' eraill).
DY111afallylion y gyngerdd:

Annwy/ Ddarllenwyr,
Cbwefror
3,
yn
Neuadd
'Dwi'" siwr bydd diddordeb
Pritchard-Jones, Coleg y Brifysgol,
gellnyeh I glywed aln gwLS Ilewydd
Bangor - 8.00 yr bwyr.
sydd ar y gweill gan Ffi!miau Eryri.
Rhaglen:
Cwis teledu yw Ffair Dan Gap fydd
Agorawd Meisteringer, Wagner
)"1 c.vnnig gwobrau i bob un .'1>"1' Cyfres Peer Gynt, Grieg
cystadlu.
5 Spiritual, Tippett
Beth ylv ystyr Ffair Dan Gap, a Symffoni rhif 5 (lleiaf), Beethoven
suI fatll 0 gwis yw e? Rhyw hell
- Cor a Cherddorfa'r Brifysgol
C}Jwarae dyfalu a hap roes fod i'r - tocynnau £1.50, £1 wrtb Y drws.
dywediad
Ffair Dan Gap ",ae'"
Yn gywir,
•
debyg - a dYfna yn y bon }'W ein
E. Dafydd,
cwis - rh}'w chwaraeoll Izoi, a slilio, Adran Cerddoriaeth,
dyfalu a dewis s)'mi, a chyfle i ellnill
C. P. G. C., Bangor.
gwobr.vyon go dda!
Ff6n: 351151 (est. 301).
Rydym
yn edryeh
aln
gystadleuwyr a chynulleidfaoedd
PEDWERYDD
11 efy d. Bydd y cwisiau'n cae! eu
PEN-BLWVDD
recordio ym Mal1gor ddeehrau'r
drydedd a'r bedwaredd WytlJIIOSy'"
CYMRU
i\1awrth. Telir costau lei/hiD a Ilety,
DDI-NIWCLEAR
lie bo aflge'l. i gystadleulvyr.
Cys),/i(wch a IIi yll syrJ, tr~vy
Chwefror 15-22
lyrhyr lIeu gerdyn post.
Cynllelir Rali a Gwyl y" enw
Y" gywir,
eN D CYlnru }I/l Aberyst~"'Y1Il,
Marc Evans
ddydd Sadwrn, Cltwefror 15 i
ar ran Ffillniau Eryri
ddathlli'r achlysur liC}zod.
BrOIl Castell
Tllema'r di~vrtlOd fydd: Cymru
Stryd Falvr
Ddifreintiedig
Bangor
Flon: 361330

CYNGOR Y DYSGWYR RHANBARTH ARFON
Annwyl Olygydd,
Ddydd Gwener, Taehwedd
Tat eleni, sefydlwyd
cangen
rhanbarth
Arfon 0 Gyngor y
Dysgwyr. Nod y Cyngor yw hybu
cysy/ltiad
rhwng
Cymry
Cymraeg Arfon a'r dysgwyr yn
ein plith ac annog pobl i ddysgu
Cymraeg.
I'r perwyl
yma, mae dau
'glwb cinio' wedi eu setyd/u, un
yng Nghaernarfon
ac un ym

I'r eanlynol

am eu
at gostau

hael tuag
cynhyrchu'r 'Eco'.
f5 - Mr E.J. Owen, Falmouth er cot
am Mrs Megan Owen (gynt 0
Lanrug). Mrs Grace Jones, 4
Padarn Road, Llanberis;
Bob
Thomas, Gerallt, Llanrug.
£3-Mrs M.P. Jones, 21 Rhydfadog,
Deiniolen; Miss Margaret Jones,
Foel, Dinorwig; Mrs Dwynwen
Roberts, Uanberis; Alun Williams,
Bro Waun, Waunfawr; Di-enw.
Deiniolen.
f2 - Mr a Mrs Robert Griffith,
Groeslon
Isaf, Penisarwaun;
Andrew a Cheryl Ward. Porth y
Gogledd. Deiniolen;
Mrs M.J.
Evans. Maes y Dref, Clwt-y-bont,
Deiniolen; Eleri ac Eiriona Owen,
29 Stryd Newydd, Deiniolen; Miss
Kathleen
J. Jones,
Prenteg,
Deiniolen; Maxi ne ae AJwyn Lloyd,
Tan y Graig. 17 Ty Du Road,
Llanberis;
Glenda
ae Alan
Williams. Idan House, Llanberis;
\1rs M.E. Jones, Ty'n Fawnog,
Dinorwig; Mrs Ann Jones. 35 Bro
Rhiwen, Rhiwlas; Cyfaill o'r Nant.
£1 - Mrs Mary Ellen Roberts, Plas
Penygwaith (VoeJas. Penlre Helen
gynt); Mr a Mrs O. Pritchard. 10
Llys y G\\ynt. Penisar\\'aun; Mr
David Thomas.
~1aes Eilian
Delniolen; 1r ~t.J. Jones, 5 Llys y
G\\"\'nt, Penisar\\'aun.

-

DIOLCH
Diolch yn arbennig i
Gyngor Cymuned Llanrug
am gymorthdal 0 £150.

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS1
Cysylltwch

a

Dave Wood

IINSULAFLUE'
Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376

ACTORES lEOl

EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR URDD

DYFFRYN

EN

OHERWYDD
effeithiau anghydfod yr atbrawon ar drefniadau
canghennau Urdd Gobaith Cymru sydd yn awyddus i gystadlu yn
Eisteddfod Genedlaethol y mudiad yn Nyffryn Ogwen eleni, ac oherwydd
fod yr ansicrwydd yn parhau yo dilyn y datganiad diweddaraf, cytunodd
Cyngor yr Urdd tel a ganlyn:
1. Bydd Y testunau sydd byd yma wedi bod yo gyfyngedig i ganghennau'r
Urdd yn yr Ysgolion nawr yn agored j unrhyw aelod o'r Urdd a fo yn yr
oedran priodol. Er enghraifft, gall cangen sydd yn cyfarfod ar oj oriau
ysgol ac yn cael ei harwain gan rieni neu wirfoddolwyr eraill ymgeisio ar
y Gan Actol GrWp 4 neu fwy, y Cor Merched S.A. Blwyddyn 1, 2 a 3
(dan 15 oed), y COr Bechgyn T.B. Blwyddyn 4,5 a 6 (15-19 oed) neu'r
Parti Dawns Blwyddyn 1, 2 a 3. Ac yn y blaen.
2. Cyfyngir Y cystadlaethau Adcannau Pentref i'r Adrannau Pentref a

fodolai y Uynedd yn ychwanegol at yr Adrannau Pentref a sefydJwyd
erbyn 10 Tonawr 1986.
3. Peidio a glynu wrth 31 Iooawr Iel dyddiad olaf iymaelodi -ond rhaid j
bob cystadJeuydd gofrem-u eyn cystadlu.
4. Caniani i aelodau gystadlu heb iddynt,
cangen.

0

reidrwydd, fod yn aelodau

Cyfeirir unrhyw ymholiad at:
Y Dr. Wit lloyd Davies
Prifathro
Ysgol y Garnedd
BANGOR - (0248 - 352534 yn YsgoJ y Garnedd. 362646 - gartref)

LLUNIAU
NADOLIG
Oyma fel y cawn weld Rhian Cadwaladr 0 Lanberis sr y sgrin fach ym mis
Chwefror. Bydd yn actio rhan Heulwen ym mhennod gyntaf y ddrama gyfres

'Dervn'.
A.

APEL

(UNWAlTH ETO)
Os ydych yn dymuno darUen am
hynt a helynt cymdeithasau neu'r
clybiau yn eicb pentref, neu'n
dymuno
llongyfarch
neu
gydymdeimlo a chymydog yng
ngholofnau'r
Eco, yna mae'n
bwysig eich bod CHI yn cysylltu a'r
gohebydd eich pentref.
Ni ddisgwylir i'r gohebydd
pentrefol grwydro 0 gwmpas i
chwilio am y storiau ond yn hytrach
bod yn dderbynnydd y newyddion,
a'u trefnu yn barod i'w trosglwyddo
i'r Golygydd Newyddion Pentref ar

,

PENDERFYNIAD
YRATHRAWON
Yn eu Cynhadledd Sirol ym
Mhlas Tanybwlch ddydd Sadwrn,
Ionawr
25 pasiodd
aelodau
Gwynedd 0 Undeb CenedJaethol
Athrawon Cymru yn unfrydol iofyn
i'w Cyngor CenedlaethoJ i drefnu
pleidJais o'r hall aelodau undeb i
ofyn iddynt a ydynt yn fodlon ar y
telerau yn y cynnig diweddaraf
(Canlyniad y trafod rhwng yr
undebau a'r gwasanaeth cymodi).
Bydd yr undeb yn daJ j weithredu ar
y raddfa bresennol byd nes y ceir
canlyniadau'r bleidlais.
Ddiwedd
Ionawr
gwelwyd
dwysau yn ymgyrch UCAC gyda'r
streicio yn yrnestyn i'r sector
gynradd. Effeithiwyd am y tro
eyntaf yn yr anghydfod ar addysg
ffurfiol rhai 0 blant cynradd bro'r
Eco fore Mawrth, Ionawr 28.

amser penodedig bob mis.
Rhaid pwysleisio, yn wahanol i'r
papurau dyddiol ac wythnosol eich
papur chi yw'r Eco.
Chi, y darUenydd sy'n gyfrifol am
gynnwys y papur i raddau helaeth.
Dylech adael i'r gohebydd wybod,
neu os oes rhywbeth 0 werth
cyffredinol yn digwydd, yna gaUech
gysylltu a'r Golygydd Newyddion .
Cyffredinol. GOIau all, wrth gwrs,
pe baech yn ysgrifennu'r stori eich
hunan. Ond, da chwi, rhowch
wybod i ni mewn da bryd (rnae'r
dyddiadau pwysig wedi eu cyhoeddi
ym
mhob
rhifyn)
am
ddigwyddiadau'r fro.
Cynhelir Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol yr Eco ym mis Mawrth.
Dewch yno, ble bynnag y bydd
(manylion yo y rhifyn nesaf) a
byddwch yn barod i roi eich :
ysgwydd dan y baich.
Mae'r Eco'n dibynnu arnoch.

PLYGU'R ECO
PA UN? Y rhifyn nesa
BLE? Ysgol Gymuned,
Cwm-y-glo
PRYD? Nos lau, Chwefror
27

FAINT O'R GLOCH1 6.00
PWY? CHI
SUT 'DACH CHI'N GOFYN?
Yn neis
CE TA, WELA'I CHI YNO

o

'Rydym wedi derbyn nifer 0
luniau 0 barfion, ciniawau a
digwyddiadau
eraill
yn
ymwneud a'r Nadolig ar gyfer y
rhifyn hwn o'r 'Eeo'. Yn y
gorffennol
buom 0 bryd i'w
gilydd yn cyhoeddi lIuniau o'r
fath er eu bod yn ymddangos
bum wythnos ar 61 yr Wyl.
Cawsom
ein beirniadu,
yn
haeddiannol, gan ein darllenwyr
am hyn.
Ond 0 hyn allan ni fyddwn yn
cyhoeddi lIuniau Nadoligaidd yn
rhifynnau
cynta'r
flwyddyn
newydd.

EISTEDDFOD'
CYLCH YR URDD
VN YSGOL
BRYNREFAIL
LLANRUG
DVDD SADWRN,
CHWEFROR 22
Anfonwch eich ffurflenni
cystadlu i Alun Roberts, Ysgol
Gynradd y Gelli, Caernarfon,
neu i D. Idriswyn Roberts,
Ysgol Gynradd Cwm-y-glo,
cyn dydd Gwener, Chwefror 7

COLEG PRIFYSGOL CYMRU
ABERVSTWVTH

GRADDAU
DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG
I FYFYRWYR ALLANOL
·
Mae'r Coleg yn cynnig cynllun gradd SA PrifysgoJ Cymru
drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr allanol, a gwahoddir
ceisiadau am Ie 0 fewn y cynllun yn Hydref 1986. Sydd
myfyrwyr allanol vn dilyn cyrsiau yn y pynciau a gan Iyn:

RHAN 1
Tri phwnc 0 blith ADDYSG, ASTUDIAETHAU CREFYDD,
CYMRAEG, DRAMA (ASTUDIAETHAU THEATR) HANES
CYMRU, LLYPAWEG, CERDDORIAETH.
RHAN 2
Anrhydedd Sengi mewn CYMRAEG neu Anrhydedd
Cyfun mewn dau o'r canlynol: ADDYSG, CYMRAEG,
DRAMA, HANES CYMRU, CERDDORIAETH.
Cynigir cynhorthwy arbennig i fyfyrwyr allanol drwy
ohebiaeth a chyswllt
personal
rhealaidd.
Darperir
nodiadau a chanllawiau manwl ar y cyrsiau, ynghyd a
darlithiau ar gaset mewn rhai ,pynciau.
Astudir Rhan 1 dros 1-3 blynedd yn 61 dewis y
myfyriwr. Bydd Rhan 2 yn estyn dros 4 blynedd fel arfer.
Gellir cael manylion am y cynllun a ffurflenni ymgeisio
oddi wrth Hywel W. Jones,
Uwch- Ysgrifennydd
Cynorthwyol,
Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.
Gwahoddir ceisiadau erbyn 18 Ebrill 1986.

3

•

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
YSGOl TAN Y COED: Rhoddwyd yr
cymorth y plant, yn sgrechian nerth
arian a gasglwyd yng Ngwasanaeth
esgyrn eu pen fe Iwyddwyd i gael
Nadolig yr Ysgol a gynhaliwyd yn
tywydd braf yn 01 a phawb yn hapus
Eglwys
Santes
Helen,
at apal
yn yr haul.
Sganner Ysbyty Gwynedd.
Oiolch i Carolyn a Mary am wneud
Bwriedir
prynu
disgyrrwr
i'r
y trefniadau, ac am srcrhau fod hufen
eyfrifiadur gydag arran Noson Goffi'r
ia i bob plentyn yn ystod yr egwyl.
Rheini gan fod yr Awdurdod Addysg
Gem 'Chwilen' gafwyd lonawr 8.
yn gwneud I ffwrdd a'r gwasanaeth
Cafwyd 4 gem ae wedl adio'r mareiau
tapiau sy'n drafferthus ae araf i'w
yr enillydd oedd Bedwyr.
IIwyth<>r
lonawr 15 mwynhaodd yr aelodau
Cofiwch fod yr ysgol ar gau ddydd
sgwrs ar Bahrain gan Mr a Mrs
Gwener, Chwefror 7 a dydd Llun aGe
r a i n t Will i am s
New y d d
Mawrth, Chwefror 10 a 11.
ddychwelyd
0 Bahrain
mae Mr
YR YSGOL FEITHRIN. Bore lau,
Geraint Williams wedi tair blynedd 0
Rhagfyr 19, mwynhaodd plant bach
weithio yno. Roedd gwrando arno'n
yr Ysgol Feithrin barn Nadolig ae er
son am y tywydd braf yn codi awydd
nad oedd Sibn Corn vn medru dod i'n
arnorn i gyd hedfan yno o'r tywydd
gweld y bore hwnnw roed.d wedi
oer a gwlyb a gawn yma. Roedd wedi
gadael anrhegion i bob un a ehafodd
bwriadu son am Thailand hefyd, ond
pawb hwyl gwerth chweiL Diolch i
gan nad oedd amser yn canletau
Anti Mary am agor drws y Neuadd i ni
mae'n garedig iawn wedi cvtuno i
drwy'r tymor
ddod atom eta rhywbryd ym mis
Pen d e r fy n wy d
go hi ri 0' r
Mawrth. Diolch yn fawr lawn I'r ddau
cyfarfodydd
am y tymor
yma
ohonoch ac edrychwn ymlaen am y
oherwydd y tywydd oer ac ati, ond
sgwrs am Thailand
byddwn yn ailddechrau yn syth ar 01
Y mae'r plant yn dal I son am
Gwyliau'r
Pasg. Erfynwn
ar i
ymweliad Islwyn Williams a'r Urdd y
aelodau newydd ymuno a ni yr adeg
lIynedd - cafwyd awr anhygoel 0
honno. GrWP Mam a Phlentyn sydd
ddistaw - pawb yn lIygadrythu ar yr
gennym ec mae croeso i unrhyw
arlunydd medrus vn pelntlo glas y
blentyn sydd 0 dan oedran dechrau'r
dorlan.
Tybed
pa aderyn
fydd
ysgol - waeth pa mor ifanc - ddod
ganddo eleru, blant? Cawn weld nos
gyda'i fam. modryb neu warchodwr.
Fercher, lonawr 22 am 6 o'r gloch.
Felly cofiwch os oes gennych chi
Dyma weithgareddau lonawr 29 blentyn bach yn eich gofal fod croeso
CHwefror 5: lonawr 29; Noson yng
mawr i chi ddod draw i Neuadd yr
nghwmni Miss Phyllis Ellis.
Eglwys tua 10 o'r gloch ar Ebrill 8 a
Chwetror 5' Byd Natur gyda Mr
phob bore Mawrth ac lau ar 01hynny.
Duncan Brown.
Edrychwn
ymlaen
at gael eich
.
cwrnru.
ADRAN YR URDD: Rhagfyr 11 daeth
Arwel Jones i gadw cwrnru i'r plant ac
yn 01 ei arier cafwyd noson gartrefol
brat 0 ganu
carolau.
yr hen
ffefrynnau - Titw Tomos. Hen Fele
Penny Farthing, a.y.b. ac i orifen,
stori
Nadoligaidd
gofiadwy.
Edrychwn ymlaen am orig arall yn
elch ewmnl Arwel. - dlolch yn fawr
Nos Fawrth, Rhagfyr 7 yn Neuadd
yr Eglwys cafwyd Disgo gyda Mr
Dewl Lake. Bu dawnslo gwyllt a nifer
o'r
mamau
yn ymuno
yn y
symudiadau!
Paratowyd
lIuniaeth
ysgafn yn ystod yr egwyl. Oiolch i'r
mamau am baratoi'r danteithion a
lIawer a ddiolch I Dewi Lake.
Nos Lun, Rhagfyr 30 am 6.30 aeth
Iiond bws i Theatr Gwynedd i weld
perfformiad 'Go Fflamia'. Yr oedd y
mwyafrif
wedi
mwynhau
anturiaethau Idwal, Lliwedd, Elen a
Dei Goch yn celsio dychwelyd t~n
Draig y Tywydd Teg, er mwyn dod a'r
gaeaf parhaol
i ben a dod a
hapusrwydd yn 01 I fywydau'r Brenin
Bochlwyd a'r Frenhines Gleren Mai. I
wneud
hyn rhaid oedd trechu
Penglog y dewin drwg, a chyda

~

I

YMDDEOL: Bnawn Gwener, Rhagfyr
20 eaeodd Mr Leslie Larsen ddrws
Ysgol Gatholig
Y Santes Helen,
Caernarfon am y tro olaf wedi ugain
mlynedd yno fel prifathro
Dyma'r
ysgol a fynychodd hefyd pan oedd yn
blentyn, hanner can mlynedd yn 01.
Ond ni fydd amser ganddo i segura
gan fod diddordeb mawr ganddo
mewn mynydda, ffotograffiaeth
ae
olrhain hanes lIeol. Pob dymuniad da

Am waith
PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag

i chi Mr Larsen ar eich ymddeoliad

yr yria chwist nesaf ym mis Ebrill.

CAPEL BOSRA: Bore Sui, Rhagfyr 23,
am 10.00 perfformiodd plant yr Ysgol
Sui stori Papa Panoff. Y lIynedd stori
am ferch 0 Rwsia, set Babwshca oedd
ganddynt, felly 0 ran tegweh i'r
hogia, catwyd hanes crydd 0 Rwsia
eleni. Neges y ston yn syml oedd:
"Ewch
a gwnewch
y pethau
bychain." Da iawn chwi blant am
ddysgu eich gwaith yn dda.
Oherwydd eu ffyddlondeb i'r Ysgol
Sui cynhafiwyd te parti Nadolrg i'r
plant ar y cyd A phlant Eglwys y
Santes Helen Fe ddaeth Sicn Corn
i'w gweld ac roedd ganddo anrheg a
gair caredig I bob un Diolch i Sion
Corn am alw. I gadw'r plant yn
ddiddig cafwyd tri chwarter awr
ddityr yn gwylio
cartwnau
Walt
Disney 0 dan otal Eric Jones a Oafydd
Evans. Mawr ein diolch am gael
detnyddio'r neuadd ac i'r mamau am
baratoi parti gwerth chweil i'r plant

GWELLA: Dymunwn adferiad buan i
bawb sy'n dioddef
ar gychwyn
blwyddyn
newydd
fel hyn. Oa
gennym glywed fod Mr N.Abbot yn
gwella wedi trinlaeth
yn Ysbyty
Gwynedd.
Deallwn
fod Miss F
Williams, Isgaer wedi cael dod adref
o Ysbyty Gwynedd ar 01 treulio
cyfnod 0 dair wythnos bron yno wedi
iddi gael ei tharo'n wael fore'r
Nadolig. Brat iawn oedd gweld Mrs
Porter yn eerdded I Siop Gron, a
hynny heb y ffon'

EGLWYS Y SANTES HELEN: Bnawn
Sui, Rhagfyr 23 am 3.30 cafwyd New
lIith a Charot dan arweiniad Mr Tegid
Roberts. Cafwyd eitemau 0 garolau a
lIithoedd gan blant yr eglwys hefyd.
Noswyl
y Nadolig
daeth
cynulleidfa deilwng iawn i'r egtwys i
groesawu'r Nadolig Arwerruwvd y
gwasanaeth
gan y Parch Tom
Williams 0 Fon.
CHWIST: Cynhaliwyd Gyrfa Chwist
Nadolig Iwyddiannus
nos Wener
Rhagfyr 20 yn Neuadd yr Eglwys, yr
elw at Gronfa Atgyweirio'r Eglwys Y
canolwr oedd Mr S. Griffith a'r
enillwyr oedd:
1. MISS D. Jones, Carmel. 2. Mr G.
Williams, Y Felinheli. 3 Mrs A Buckley,
Tregarth. 4. Mr T. Williams, Llantlechid 5
Mr I. Jones. Caornarfon 6 Mr 0 Owen.
Penlsarwaun. 7. Mrs H. Williams, Y FrOr 8
Mrs E.M. Jones, Llanberis 9 Mrs B
Roberts, Llonberis 10 Mrs C Grtffith Y
Ffor 11 Mrs E M Parry, Groeslon 12 Mrs
M C 08\11 S Trcgarth
13 Mr 0 E
Thomas, fAynydd Llandega 14 Mrs J.
"" I( Ins
llanb rlS 15 Mr I Lloyd.
'Iwbwrch
16 MIss
S Owen.
Pen sarv.'8un 11 "'~rW J Morns. Carmel.
18 Mrs A. Jones Caernarlon 19. Mr C.
Wilhams, Y Ffo, 20 Mrs S. Morris,
llanddelnlolen.
21 Mr "" R. Jones, Y
Fel nhell. 22 Mr5 M. Williams, Y FfOr.
Gwobr Teithio: Merched: ~rr1. \Vllllams.
Llanllcchld
Dynion:
Mr I Jones,
Caernarfon. Hanner Uchef: Merched· Mrs
G, Hughes, Llanddeinlolen. Dynlon. Y
Parch R Jones. Y Felinheli
Booby:
Merched'
Mrs M Bolton. Tregarth.
Dynion: Mr T, Griffiths, Penisarwaun.
EJsteddwyr Hi,ef' Merched: Mrs E. Price.
Cwm-y-glo.
Oynion: Mr C A Bolton,
Tregarth Chwech Llaw: 1. Mrs V. Jones,
Tregarth a Mr T. Williams. Llanllechid 2
Cyf. Mrs B Morgan, Bethel a Mr I. Lloyd,
Niwbwrch; Mrs E Williams, Bangor a'r
Parch R, Jones, Y Felinheli Enillwyr y r.HI
gyntaf oadd. 1. Mr J.G. Roberts, Carmel 2
Mr W Roberts. Llanberls. Yr ail raftl: 1 Mrs
C. Davies, Tregarth, 2 Mrs P. Jones,
Bangor, 3. Mr D.J. Williams, Penisarwaun.

Dymuna'r canolwr ddiolch i bawb
am au cymorth a'u cefnogaeth ac am
bob rhodd a dderbyniwyd. Cynhelir

CYDYMDEIMLO: Nid brat yw clywed
am brofedigaethau
a hithau ond
dechrau blwyddyn fel hyn. Bu farw
Mr Sam J Parry, 2 Ffordd Cetn yn 75
oed. Gedy ddau fab Mr Arthur Parry,
Gerlan a Mr Maldwyn Parry, Bangor
Bu'r angladd yn Eglwys y Santes
Helen a gweinyddwyd gan y Parch
Richard Jones, Y Felinheh.
Ychydig cyn y Nadolig bu farw
chwaer yng nghyfraith I Mrs Mary
Davies, Llys Gwynt, yn Sydney,
Awstralia. Daeth talr profedigaeth i
ran Mrs M.J. Roberts, 5 Llys y Gwynt
- collodd
ddwy
chwaer
yng
nghyfraith
ac un brawd
yng
nghyfraith.
lonawr 3, yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd bu farw Mrs Beryl Griffith,
mam Mrs Carol Porter, a hithau ond
vn 63 oed.
Ein cydymdeimlad dwysaf
chwi

a

all.

Tan-y-gaer, Pontrhythallt ar 6111uwch
eira mawr, Chwefror
",
1929.
Tynnwyd y Ifun gan y diweddar David
Arthur Evans, Glyn Arthur.
DIOLCH:
Oymuna
Mrs Orwig
Pritchard, 10 Llys y Gwynt, ddiolch
i'w
theulu
a'j
ffrindiau
a',
chym,dogion
am y cardiau
a'r
anrhegion
Ira bu yn Ysbyty
Gwynedd. Diolch i'r meddygon a'r
gweinyddesau yn Ward Glaslyn.
Dymuna Mrs Carol Porter a'r teulu
ddlo!ch
am bob
arwydd
0
gydymdeimlad
yn ystod
eu
profedigaeth - rhoddir y rhoddion a
dderbyniwyd
at Ward Macmillan,

AM DDEWIS HAEL A
GWASANAETH CYFEILLGAR
DEWCH I

A SWYDDFA1R POST

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421

PENISARWAUN
Ffon:
Llanberis 871272
CANOLOG I/R FRO
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Gohebydd:

Oafydd Ellis, Gweledfa (871223)

GWASANAETH NADOLIG. Pnawn
Sui,
Rhagfyr
22. cynhaliwyd
gwasanaeth Nadolig y plant a'r bobl
ifanc. Yn ystod y gwasanaeth fe
gyflwynodd y gwelnidog wats hardd
i Miss Annie May Williams fel arwydd
o werthfawrogiad eglwys Brynrefail
o'i gwasanaeth fel athrawes Ysgol
Sui am ddeugaln
mlynedd.
Yn
ogystal, cyflwynadd
Mrs Jennie
Roberts
dusw
0 flodau
iddi.
Dialchodd MIss Annie May Williams
yn gynnes i bawb.
Nos Sui. cvnhallwvd gwasanaeth
carolau. Trefnwyd y gwasanaeth
hwn gan Miss Lcwri Prys Roberts.
Gwnaethpwyd casghad arbennig yn
ystod y gW8sanaeth carolau ac fe
gasglwyd
£24.40 tuag at brynu
sganiwr
carff
cyfan
i Ysbyty
Gwynedd, Bangor.
SEFYDLIAD
Y MERCHED.
Yng
nghyfarfod y mis yn yr ysgoldy,
eafwyd noson ddifyr dros ben yng
nghwmni Aled Taylor - aelod 0 dim
achub mynydda Llanberis yn trafod y
gwasanaeth
arbenrnq yma drwy
ddangos sleidiau. Darparwyd y te
gan Jennie Williams a Jennie Hughes
ae fe roddwyd anrheg y mis gan
Audrey Rob~rts ae fe'i henillwyd gan
Betty Owen.

- -

Gohebydd:
Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon, 872275.
GENI: Llongyfarchiadau
i John a
June Steel, Bryngwyn ar enedigaeth
eu mab, Joseph Aeron, brawd bach i
Luke.
COFION: Anfonwn ein coflon at Mrs
Mattie Jones, sydd yng Nghartref
PIas Pengwaith, gan ymddiheuro nad
oedd ei henw yn rhifyn diwethaf o'r
'Eco' .
YR URDD: Cynhelir Noson Goffi, nos
Lun, Chwefror 3, am 7 o'r gloch yn y
Ganolfan. Yr elw at Adran Penllyn.
CINIO NADOLIG: Daeth oddeutu 500
oedolion
i'r Ganolfan nos lau,
Rhagfyr 19, ar wahoddiad merched a
mamau ieuainc yr ardal, i fwynhau
noswaith arbennig 0 dda. Cawsom
eistedd wrth fyrddau oedd wedi eu
haddurno'n
hynod 0 ddeniadol.
CLWB V MAMAU: Siomedig oedd y
Gofynnodd
Mr llew Hughes am
niter a ddaeth ynghyd i gyfarfod
fendith
ar y bwyd,
ac yna
cvntaf y flwyddyn - ond cafwyd
dosbarthwyd y bwyd a oedd yn glnio
cyfarfod diddorol dan drefniant Mrs
Nadolig yn wir ystyr y gair. Yn dilyn
Pat Jones, y hi hefyd a roddodd
cafwyd rhaglen 0 adloniant ddifyr
anrheg y mis a enillwyd gan Helen
gan y rhai canlynol:
Mrs Ruth
Jones. Darparwyd y te gan Rhian a
Rowlands, Mrs Avril Jones, Delyth
Helen Jones. Trefnwyd
i alw'r
Ann Price, Pentir, Ceri Ann Roberts.
aelodau ynghyd am swper i'r Lake
Caeathro. Lindsey Vaughan Parry,
View ar Chwefror 14.
Gwawr Williams, Dylan Williams,
PRIODAS. Ar lonawr 11 yn Eglwys
Iwan Williams, Deiniolen, Mr R.H.
MC Brynrefall,
priodwyd
Lorna
Parry, Mr Idwal Williams a Mr Llew
Williams, 3 Tai Orwig, gyda Haydn
Hughes. Yr arweinydd
oedd Mr
Vaughan
Jones
0 Benygroes.
Dafydd Price, Tan y Graig. Yn ystod
Gweinyddwyd y briodas gan y Parch
egwyl
yn y gweithgareddau
John Morris. Da yw datgan fod lorna
dosbarthodd Sion Corn anrheg i bob
a Haydn yn ymgartrefu yma ym
un o'r gwahoddedigion.
Diolchwyd
Mrynrefall Llongyfarchiadau gorau
yn galonnog i'r trefnwyr am noson
i'r ddau at y dvfodol.
gofiadwy
gan Mr Llew Hughes
Gwnaed
tap
fideo
o' r
lLWYDDIANT:
Llongyfarehiadau
i
gweithgareddau ac fe'i dangosir yng
Pat Mowll. Bryn Llwyd, sydd wedi
Nghlwb Pobol y Cwm ddydd lau,
bod yn IIwyddiannus mewn cyfres 0
Chwefror 6.
arholiadau yn ymwneud a'i gwalth
yn yr Awdurdod lechyd. Mae wedi
CLWB POBOL Y CWM: Ymunodd yr
cyrraedd safon uchel iawn ac wedi
aelodau a'i gilydd ddydd lau Rhagfyr
derbyn anrhydedd mewn un pwnc.
12 I gyflwyno rhaglen gogyfer y
Mae'n awr yn cario'r lIythrennau
Nadolig wedi ei threfnu gan Mrs K.
A.H S.M. ar 61 el henw ac yr ydym yn
Watkins a Mr R.H. Parry, vn cynnwys
dvrnuno pob llwvddlant iddl eto yn y
carolau, adroddiad gan Mrs L.M.
dyfodol yng ngwasanaethau rheoli
Jones, deuawd gan Mrs Watkins a
ysbytai.
Miss E. Hughes, scats gan Mrs G.
Chrck a Mrs Watkins. darllaniad gan
Mr R.H. Parry. Roedd te wedi ei
ddarparu gan yr aelodau yn cynnwys
mins peis a bara brith. Oiolchodd y
Itywydd i Miss Megan Davies am y
raffi.
nqhwmni Arwel. Mwynhaodd y plant
Dydd lau lonawr 9 croesawodd y
a'r oedolion gyd-ganu Carolau a
lIywydd, Mr Llew Hughes, ein gwr
blasu'r pwnsh a'r mins pei. Roeddem
gwadd, Major AJ Brown 0 Fangor,
yn hynod 0 falch 0 weld Mrs Eluned
yn cynrychioli
Uned Efengylaldd
Poner yn bresennol. Diolch unwaith
Gogtedd
Cymru
0 Fyddi n yr
eto i Arwel am ei barodrwydd
lachawdwriaeth.
Gyda chymorth
Cofiwch am Bwyllgbr Cyffredinol
ffilmiau cawsom weld yr amrywiol
Neuadd y Pentref nos Fercher,
weithgareddau
sy gan y Fyddin i
lonawr 29 yn Neuadd yr Eglwys am 7
gynorthwyo'r
anghennus
trwy
a'r gloch. Croeso cynnes i bawb.
Ogledd
Cymru
a'r wlad
yn
gyffredinol. Mae'r gwaith a wnant yn
DIOLCH: Hoffai Mrs M.J Roberts, 5
llys y Gwynt ddioleh I bawb am y
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
Oafydd Evans, Sycharth yw', gwr
ar ei phen-blwydd ym mls Rhagfyr a'r
hapus gyda'r bat criced. Enillodd
Nadolig.
Oafydd y bat arbennig, sydd wed; e;
lofnodi gan chwaraewyr slroedd
Morgannwg a Sussex, mewn raftl a
drefnwyd gan Tony Roberts (de yn y
Ilun) tafarn Penbont, Llanrug.
Raftlwyd dau fat cflced, (enillwyd y
Ilall gan Elwyn Hughes, adelladydd,
Llanrug) i god; arian ar gyfer
blwyddyn les John Hopkins, un 0
chwaraewyr Morgannwg.
Mae Oafydd yn chwarae criced I
glwb Frondinas yn ystod mlsoedd yr
haf - ond ni fydd yn defnyddio'; fat
newydd.
Caiff
hwnnw
Ie
anrhydeddus yn Sycharth.

PENISARWAUN
parhad
Bryn Seiont. Caernarfon.
Dymuna Mr a Mrs R. Griffiths,
Groeslon Isaf, hefyd ddiolch am y
cardiau ar golli mam Mr Griffith yn
Nhregarth.
Derbyniodd Mr leslie Larsen lu 0
gardiau yn dymuno'n dda iddo ar ei
ymddeoliad
Carai ddlolch 0 galon i
bawb am eu dymuniadau da.
LLO NGYFARCH IADAU'
Y mae
pedalr 0 genod y pentref wedi
cyrraedd
un ar hugain oed yn
ddiweddar. Pob dymuniad da i Carys
Wyn, 5 Trem Cynfi, Rhian, Glyn
Euron, Yvonne, Gors a Carys Griffith,
Groeslon Isaf.
Dymuna Carys Wyn ddiolch i bawb
am y cardiau a'r rhoddion.
Pob dymuniad da a phob bendith i
Eiriona ae leuan Williams,
Glyn
Euron ar ddathlu eu priodas arian ar
lonawr 25.
Llongyfarchiadau i Anne Paterson
ar ei dyrchafiad yn ei swydd gyda'r
Frigad DAn.
CLWB CANT: Aeth tua 30 0 aelodau'r
Clwb Cant I'r Dingles ym Ninas
Dinlle, Rhagfyr 17 i fwynhau Cinlo
Nadolig. Treuhwyd weddill y noson
yn canu carolau a chaneuon ysgafn.
DJolch i Elisabeth am wneud yr holl
drefniadau
Braf oedd gweld yr ysgol yn lIawn
eto eleni pan gynhaliwyd
Noson
Wasael, nos Fercher, Rhagfyr 19 yng

ENNILL BAT

CEFNOGWCH EIN
HYSBVSEBWYR

haeddu yn sicr pob cymorth
a
gwerthfawrogiad.
Diolchwyd
iddo
gan Mr R.H Parry. Rhoddwyd y te
gan Mrs l.M. Jones a Miss E ~avies
a'r raffl gan Mrs G. Pritchard.
ClOCH ST GABRIEL: Faint vbed
sydd wadi canfod nad yw cloch yf
eglwys St Gabriel bellach yn galw yr
aelodau i'r gwasanaethau? Mae wedi
rhoi ei gwasanaeth i'r ardal yn gyson
er y ganrif ddiwethaf, ond oherwydd
y taro cyson mae wedi gorfod tewi. Ni
chroesawyd y Flwyddyn Newydd
hon yn 01 yr arfer, a'r oriau mud yn
creu
hiraeth
am f r t mawr
gwasanaethau diwedd blwydd vn a'r
gloch yn taro'r munudau olaf 0'1' hen
flwyddyn. At 61 gadael y gwasanaeth
ymgynnull ar gornsl y stryd i ganu
carolau ac emynau hyd oriau man y
bore. Hyderwn y caiff ei hatgyweirio
yn fuan a lIawer mwy yn ateb ei
galwad.
UNDEB Y MAMAU:
Cynhaltwyd
gwasanaeth carolau Undeb y Mamau
yn Eglwys Sant Gabriel nos lau 12
Rhagfyr. Yr oedd y gwasanaeth yng
ngofal y Parch Aled Jones Williams a
darllenwyd y lIithoedd gan aelocau 0
lanrug
a Chwm-y-glo.
Yr
organyddes
oedd Mrs Alweria
Hughes Jones, Llanrug
Aelodau
Cwrn-v-qlo oedd yn gyfrlfol am y
lIuniaeth yn yr Ysgol Gymuned a
diolchwyd iddynt gan Mrs V Jones,
Llanrug.
Mwynhaodd
yr aelodau
a'u
ffrindiau eu cinio blynyddol yn y
Foelas Llanrug nos lau lonawr 9.
Cafwyd adloniant gan aelodau 0
Sefydltad y Merched Caernarfon.
Nos Sui, Rhagfyr 19 cynhahwyd
gwasanaeth gan blant yr Ysgol Sui yn
yr Eglwys. Yr oedd y gwasanaeth dan
ofal Mrs Ruth Charles a'r organyddes
oedd
Mrs
Susan
Roberts,
Talgwynedd.
Nos
Wener,
Rhagfyr
27
mwynhaodd y plant a'u rhieni eu
hunain yn Theatr Gwynedd. Bangor.
GYRFA CHWIST: 12 a 26 Chwefror,
(Mercher) yn yr Ysgol Gymuned em
7 30 0 r gloch.
lLONGYFARCHIADAU:
i Nigel,
Moranedd ar ddathlu ei ben-blwvdd
yn 21 ar Chwefror 16. Dymunwn y
gorau iddo.
YR URDD: Daeth nifer fawr 0 blant i
gyfarfod
cyntaf
adran
bentref
Penllyn, lie cafwyd noson ddifyr a
hwyliog
yng nghwmni
Edward
Morris Jones yn canu.
Cofrestrwyd pawb yn ail gyfarlod
yr adran a daeth Dewi Lake, ein
Trefnydd Sir, yno gyda disgo i'r plant.
8ydd Noson Goffi yn yr Ysgol nos
Lun, Chwefror 3, am 7 o'r gloch er
mwyn codi arian tuag at yr adran
newydd. Dewch yn lIul

Aled
Jane
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio
4 Bryn Eglwys

Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047
5
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BEDDAU "PILGRIM'S REST"

CYMDEITHAS HANES
BRO IECO'R WVDDFA'
Ar nos Fercher, Ionawr lSed cafwyd noson arbennig 0 ddiddorol
yog ngbwmni aelodau'r Gymdeitbas~ Er gwaetba'r tywydd garw,
roedd dros drigain 0 aelodau wecli ymgynnuU yng ngbanolfan
Cwm-y-glo i wrando ar wahanol eitemau wedi eu paratoi gan
unigolion 0 bentrefi'r fro.
Croesawyd yr aelodau i'r Cwm
gan Mr R.H. Parry, a rhoddodd
arnlinelliad 0 hanes Cwrn-y-glo dros
y canrifoedd; pentref wedi ei gloi
rhwng pedwar clogwyn a llyn.
Eglurodd
fod
aelodau'r
Gymdeithas
yng Nghwm-y-glo
eisoes wedi cychwyn ar y gwaith 0
gasglu cyn gymaint 0 wybodaetb am
y pentref ag oedd bosibl. Da deall
fod cangen weithgar Cwm-y-glo
wcdi bwrw iddi 0 ddifrif gyda'r
gwaith 0 gofnodi hanes eu pentref.
7Dilynwyd eitem Cwrn-y-glo gan
Miss Phyllis Ellis a Mrs Ann Evans
o Benisarwaun. Cawsom gan y naill,
grynodeb byr 0 henebion eu hardal
ac amlinelliad o'r gweithgaredd a
fwriedir ei wneud yn ystod y
flwyddyo
i ddod;
a chafwyd
disgrifiad 0 ymgais y pentrefwyr i
geisio adfer Ffynnon Cegin Arthur
gan Mrs Evans. Dangosodd fel y
mae'n bosibl ennyn diddordeb plant
yn hanes eu bro.
Cafwyd dwy eitem o'r Waunfawr.
Helynt rhannu elusen y tlodion cyn
sefydlu'r Cyngor Plwy a gafwyd gan
Mrs Mary Vaughan Jones; ond yn
sicr, cyfraniad mwyaf hwyliog y
ooson oedd Miss B. Jones yn
adrodd hanes ei hen daid, Owen
Jones y Crydd yn dod i'r Waunfawr i
fyw 0 Lyn. Roedd y creadur yn
dioddef ffitiau 0 lewygu, meddai hi;
ond ffitiau 0 chwertbin iach a
gafodd yr aelodau wrth wrando ar
ffordd ddihafal
Miss Jones yn
adrodd ei stori.
Diweddwyd y noson gan Miss E.
Wyn Jones 0 Ddinorwig yn rhoi
'banes byw', sef atgofion ei mam am
y diwrnod eyntaf iddi fynd allan i
weini. Oherwydd
ei dawn fel
adroddwraig, cafwyd dariun byw
iawn o'r feis'tres orweddog
yn
gweddio ar Dduw i felltithio pawb!
C.awsom 0 Ddinorwig, enghraifft
ardderchog o'r math 0 'banes' sy'n
parhau'n
fyw, gan bwysleisio'r
ffaith fod angen recordio a cbofnodi
atgofion henoed yr ardal ar fyrder.
Erbyn i'r rhifyn hwn o'r 'Eco'
ddod o'r wasg bydd Pwyllgor y
Gymdeithas eisoes wedi cyfarfod i
drefnu rhaglen ar gyfer y flwyddyn
nesaf.
Yn dilyn
llwyddiant
digamsyniol y cyfarfod diwethaf yng
Nghwm-y-glo, bydd 'Noson Yng

Nghwmni'r Aelodau' yn sicr 0 fod
yn rhan o'r rhaglen honno.
Goeliwch
chi
mewn
cyd-ddigwyddiad?
Yn ystod mis
Ionawr derbyniais lythyr a lluniau
oddi wrth Jack Roberts, 43 Hangar
Road, Tadley, Hampshire (gynt 0
Halford Hill, Llanberis). Dyma ran
o'j lythyr:
Bu fy mab a'i wraig, Ted a Hazel
Roberts, ar eu gwyliau y llynedd }'n
Ne Affrica. Buont yn ymweld (i'r
Kruger National Park. Mae lie o'r
ellW
• Pilgrim's
Rest' yno, Y,r )'
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fyn went yn Pilgrim' s Rest' roedd
t

dau fedd - dau 0 Gwm-y-glo wed;
eu claddu ytlO; un o'r pentre] ei hun.
a'r /10/1 0 Eithin Duon, PW}' oedden
nhw? Tybed a oes un 0 ddarllenwyr
)'r • Eco' yn gwybod?"
Dyma luniau o'r cerng beddau
ym mynwent 'Pilgrim's Rest':

Wythnos union ar 61 derbyn y
lluniau hyn 0 Hampshire, daeth
pecyn 0 nodiadau amrywiol i'rn Uaw
drwy garedigrwydd
Mrs Phyllis
Jones, Derlwyn, Penygroes. Yng
nghanol
y nodiadau
roedd
Marwnad j JOHN D. MORRIS,
EITHIN
DUON,
LLANRUG
(gynt): "Yr hwn a fu farw yn
'Pilgrim's Rest', Transvaal. Affrica.
Awst 18, 1898 yn 29 mlwydd oed."
Ysgrifennwyd
y farwnad gan
Thomas T. Jones (Deiniolydd),
Cwrn-y-glo, ac y mae'n cynnwys 25
o benillion wyth llinell. Argraffwyd
y cyfan, gan gynnwys lIun 0 John D.
Morris, gan W. Gwenlyn Evans,
Caernarfon ar ddalen yn mesur 16
modfedd x 121 modfedd. Dywedir
fod y farwnad yn fuddugol yng
Nghyfarfod
Blynyddol
Llanrug
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Gellir dehongli'r geiriad ar
rannau 0• r cemg.•
~1AR" ROBERTS. beloved wife
or G.J. Roberts, .. ? .. , CWM
Y GLO, North Wales. Died 15
August. 1912, aged 42 years.
Mae pen nil I yn dilyn, ond
aneglur yw'r ysgrifen. Mae'n
dechrau:

AI yr ail garreg mae'r geiriad:
In memory of JOHN DAVID

MORRIS,
Born at EITHIN
DUON,
LLANRUG.
Mae gweddill y llythrennau yn
aneglur iawn.

"Un anwyl yn y glyn ... ? ..
roed
Mary hoft' • , .? , , .

1899. Credaf
mai cyfarfod
cystadleuol yn cael ei gynnal gao y
Temlwyr Da oedd hwn.
Os oes unrhyw un o'r darlJenwyr
a gwybodaeth am y beddau yn Ne
Affrica, yna anfonwch air. Byddai'n
ddiddorol hefyd cael gwybodaeth
am gyfarfodydd y Temlwyr Da yn yr
ardal.
A phwy tybed
oedd
Deiniolydd?
Anfonwch
eich
cyfraniadau yn ysgrifenedig neu a r y
ff6n i Dafydd W. Thomas, Bron y
Nant, Llanrug (Fron: Caemarfon
3515).

John D. Morris, ar y daflen farwnad.

MAR"W"NAD
1'II DIIo\i.OO"R

•
BITHINDUON,

/
LLANRUO

(01"".),

Yr hwn a fu farw yn Pilgrim's Rest, Tr ansvanl. Affrica,
Yn 29 !l~'j~l\'DD OED.
(Badd.rP' ,.,. t.ZIv/aifcd BlynrJd.I Llalf/'YIl. 1099.)

,

landwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERIS

ydy Robin Pritchard

Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

a Robin Pritchard
ydy JOHN OGWEN
S4C nos Fawrth Chwefror I leg

Cyfres ddroma newydd sbon

6
•

Ffilmiau'r Nant
Gronant
Penrallt lsaf
Caernarfon
02865722

Rhwng Ynys MOn a Pharis
Does unlle gwell j'w ddewis
Am bryd 0 fwyd, waeth ble y bo,
Na'r Bistro yn llanberis.

•

D SAETHU
gan
Y Gwalch
BYDDAI'R sgweiar yo dwad i fyn, isaethu ddwywaith yo Oynyddol
rei rheol; ym mis Tachwedd, ae wedyn hero parti mawr eyn y DoUg.
Dyn tal, main oedd 0, ae yr oedd bi'n wybodaeth gytJredinol na fedra
fo ddim taro las wair mewn entri, sereh hynny, roedd ganddo fo ei
rinwedda, ae mae yna raj yn dal ar gael sydd yn dweud rod rheiny yn
rhagori dipyn ar gynneddfa y rhai y maen nhw yn gorfod delio hefo
nhw erbyo hyn,
Roeddan ni yn cael ein rhybuddio
ddwr wedi cael ei luchio tros y
am ei ddyfodiad 0 ymJaen Uaw.
llechi. Roedd y crafwr traed hefyd
Byddai'r cipar yn galw yn yr hen
wrth y drws yn cael sylw'r brws
ffarm a baich 0 friga 'larches' ar ei
sgwrio a'r doman 0 flaen y beudy
gefn i ddweud wrtban ill am beidio
wedi ei rhiglo a'i thynnu ati, a'i
gadael yr anifeiliaid grwydro ymhell
phanu hefo cefn rhaw nes yr oedd ei
oddi wrth y beudai y diwmod
hochra hi yn edrych fel talcan torth
hwnnw. Roedd 0 wedyn yn gosod y
frith. A docdd y ceffyla, oedd yn
briga mewn fframia pwrpasol ar Ian
gorfod aros yn y stabl drwy'r dydd
y ffos yn y gors fawr, fcl y gallai'r
ddirn yn osgoi y paratoi. Roeddan
saethwyr leehu y tu 61 iddyn nhw 0
nhw wedi eu brwsio a'u sgrifellu nes
olwg yr adar.
yr oeddan nhw yn sgleinio fel 'fala
Ganol bora ar y dydd penodedig,
Awst, a'u cynffonna nhw a'r rnwng
byddai'r 'gynnau' neu'r byddigions
wedi eu plethu hefo raffia melyn a
fel yr oedd mam yn eu galw nhw.yn
coced, fel tasa nhw yn barod i
eyrraedd LOn Pen Caeau yn eu
gyehwyn i brimin y Tair Sir.
cerbyda, ac yn cerddad i lawr caeau
Wrth gwrs byddai'r gwaith ar y tir
Cae Hob i'r corsydd. Roedd gan
yn mynd i'w grogi, a'r brcnin yn cael
bob un ddau wn, a Uwythwr yn
y diwmod i gyd, ae mi fydda fy nhad
cerddad wrth ei gwtyn. Swydd
wedi cael eolar Ian a stydan, fel ~
hwnnw oedd cario'r gwn spar a'i
bydda fo pan fydda fo' n mynd i
Iwytho fo fel y byddai'r galw. A
ocsiwn ffarm neu I ganl) n ) d) m"'·r.
chyn belled ag yr oedd medr yn
ac yr oedd 0 wedi sgw rio 'r ba"
mynd, roedd y rhan fwya o'r
gwartheg oddi ar ei legins, a phannu
saethwyr yn yr un dosbarth a'r
'Chern' • Blossom' arn\••
n nhw \'
sgweiar. Os y basa chi'n cael un
no"on evnt. A dvna lie \. b\ dda ni \ n
allan 0 ddeg a digon 0 lygad ganddo
ista ar ben grisia Hofft ) g\\"aS yn
fo i daro hwyaden ar ei hadain vn
gw) lio'r holl \\·eitbgaredda.
reI pe
deg, roedd hwnnw yn y.'erth {'on: tasa ni on:cdi taJu deg gini am ein
wylio.
seddau. Ac mi fyddan ni'n clywad yr
Roedd yna un neu ddwy 0
hogia yn gweiddi, 'snipc' neu 'cock
ferched yn dwad yn eu mysg nhw,
up' pan fydda yna dderyn yn codi 0
mewn sgertia Ilaes a hetia 'Robin
dan eu traed nhw, ond mi fydda yna
Hood'. Mi fyddan yn dewis eu
amball i hen gampenar yn hedag yn
stondina aT wahan ac }'ll ista ar ffyn
groes tros eu penna nhw ae yn dianc
plygu, ac am y rhan fwya yn gneud
yn grocniach am flW)'ddyn araLl.
tylla yn y cymyla. Mi dynnodd un
Ond mi fydda pawb a'i dan ar y
ohonyn nhw lygad rhyw gipar, mi
Ilei11, ae mi fydda yna haels yn
rydw i'n cofio wrth drin gwn yn fief.
syrthio fel cenllys weithia ar do y tY
Roedd yna lori wedyn yn mynd a
gwair, ae unwaith mi gawson ninna
ehriw arall a'u gollwg nhw fel haid 0
gawod am ein penna.
gonfict wrth Cyfar Rhyda. Rhyw
AI yr un pryd, yr oeddan ni a'n
hogia o'r Felinheli oeddan nhw ran
11ygada yn agorad am adar yn disgyn
fwya, wedi eu prynu am y diwrnod
ymheil a rhai "redi eu clwyfo, achos
hefo rhyw swlltyn a pheint 0 gwr",' i
doedd yr hen gwn rhelny ddim }n
gerddad yn un rhes ar draws \•
gallu dwad 0 hyd i bob un, ac ar
corsydd hefo ffyn a phast}nna, gan
ddiwadd ). dydd. wedi i bawb glirio,
wneud gymaint 0 dwrw a fedra nh\\.'
ml f\- ddan ni vn
.. m\ nd ilawr j chwilio
i hel y gwylltfilod i gyfciriad y
arodanvn• nh\\'. Ac on:eithia roeddan
gynna. Roedd o'n ddiwrnod 0 wylia
ni'n l\\'cus.
iddyn nhw yn lie stelcian ar benna'r
Un tro ryd", i'n gofio)n arbennig
~trydoedd ac yr oedd o'n rnoi'r cyfla
oedd. pan ddaethon nh" i f\"'''n\ ar, . r
iddyn nhw ar yr un pryd i weld su t yr
unfed ar ddeg 0 Dachon:edd. a bora
oedd y trigolion ymhen arall plwy
braf oedd hi. barugog 1a "''31 Llaniolan yn ei gweithio hi.
delfrydol i saethu. Wrth gy.·rs. ar y
Roedd 0 yn ddiwrnod mawr i
dyddiad hwnn\\'. ar yr unfed 8\\r ar
ninna befyd, oedd, am y rhan fwya
ddeg, pan ddaru'r magnela gau eu
o'r wythnos yn gweld fawr ddim ond
cegau yn derf)'nol ~n Ffralnc a Thoi
buweh ac ambaU i fnin a John
pen ar y lIaddfa fa ,,'r, roedd o'n
Postman, ac aew y bydda nhw yn
arferiad gan bawb roi'r gora I beth
dwad I gael einio, ryd\v i'n cofio, ac
bynnag oedd o'n wneud ar y pryd, a
mi fydda mam wedi ffaglu 0 dan y
sefyll yn dawal a phen-noeth am
popty brics yn y geginfyw, a holwy 0
ddau funud fel arwydd 0 barch j'r
dan yn mynd ganddi hi yn y grat
hogia rheiny sydd a'u hen\\'au )'n un
fawr yn y gegin ffrynt, a'r ffowntan
stribad ar gofgoJofnau rhyfal ar h}d
ddwr wrth ei ochr o. honno hefo'r
a lIed y plwyfi. Ac yr oedd pawb
tap mawr pres hwnnw, yn stemio ers
drwy'r
wlad yn gwneud
yn
y bora eynta, a bwrdd mawr cinio
Jdiwahan.
dyrnu wedi cael ei dynnu i ganol y
Roeddan ni ar y geisia fel arfar yn
Ilawr a'i osod yn barod hefo'r llestri
gwylio'r criw saethu, ac yr oeddan
gora o'r cwpwrdd gwydr, a hwnn\v,
nhw hannar y ffordd ar draws y gors
a'r seidbord, a ehloc mawr Llan Isa
pan ddaeth hi'n un ar ddeg o'r
wedi cael eu sgleinio fel gwydr
gloch, a dyma ni'n sefyll a thynnu
Waterford.
oddi am ein penna. "Be' neith rhain
Ond doedd y twdo i gyd ddim
tWan?"
meddai
'nbad.
"Ydyn
weill cael ei gyfyngu i'r ty. Byddai'r
nhw'n cofio dybad?" Ac ar hynny
cowt bach wedi ei frwsio a sglent 0
dyma bib )'n canu tros y wlad a
..
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dyrna'r criw yn sefyll yn stond a
thynnu eu gorchudd
pen yng
nghanol y gors a sefyll am ddau
funud. Mae rhai petha yn sefyll ym
meddwl rhywun yn hir.
Ar 01 yr helfa byddai'r ciperiaid
yn cludo'r gem ar bolion yr un fath a
dynion nionod, ac mi fyddan
weithia yn mynd at eu bannar i'r
tylla mawn ar 0] rhai ohonyn nhw,
ac unwaith mi gam odd yna rhyw
hen foi i'r ffos ar ei ben a mynd o'r
goIwg a'i het 0 yn nofio ar yr wynab.
Wedyn mi fyddan nhw yn dwad at
y t9, ae mi fydda'r byddigions yn
mynd i mewn gan adael y gweddill i
wneud coelcerth ar yr iard a
hongian crochan uwch ei phen hi 0
dri throed. Yna byddai'r hogia a'r
ciperiaid yn mynd i eistedd ar
breseba'r
gwarthcg
i fwyta eu
brechdana. ae mi roeddwn inna yn
rhedag yn 01 a blaen yn cyrraedd ac
estyn, a chael ceiniog a ehwech gan
hwn a'r Ilall i fy nghvchwyn i ar y
ffordd i gyfoerh. A doedd ddim yn
hawdd gwybod p'run ai'r beudy
ynteu'r gegin ffrynt oedd y lie gora i
fod i wneud fv• ffortiwn.
Yn y e~famsar roedd mam yn
cludo a cholaeth ) n) gegin ffrynt, ae
yr ocdd y cw bi ) n fwyd ae yn ddiod
iddi hi, am ei fod 0 'n rhoi cyfla iddi
ail-fv\\.'
um ..\sbaid ....
" bl, n\ddoedd a
...
dreuliodd )n gwcini yn ) tal ma"'·r.
Erb) n h) nn) rocdd Siani'r Efail
'" cdi C) rraedd ) n ci hen got silsgin
\ n drc'" i 0 b~li camffor, honno
•
f)dda hi'n gad\\ ar g) far achlysuron.
A dyna lie b)'dda hi yn st\\"na 0
g\\. mpas y popty bncs, esgus rhoi
eh\\.'anag 0 Cfagar 0 dana fo ae
edrych ar 61 ). mins peil>, ac
uchafbwynt el dlwrnod hi oedd cael
mynd a phlatiad drwadd j'r gegin
ffrynt i gael gaiT hefo'r 'hogyn bach'
fel y bydda hi'n galw'r sgweiar, ac yr
oedd
hi'n
beirniadu
safon
gymdeitbasol
y gweddiil wrth )ffordd yr oeddan nhw yn glanhau eu
traed yn y crafwr cyn dwad i mewn,
ae yr oedd yr hen ddefod flynyddol
yn cael ei harfar yn ddi-dor.
Byddai'r gynnau (Hollands yn
ddiwahan)
wedi eu pentyrru yn
erbyn drws y spens, ae wrth imam
fynd heibio, mi fyddan 'n gofyn yn
ddi-feth,
"Are they safe, Sir Michael?"
"Perfectly,
~1r
\\I1111ams,"
ddeuda
fo. "The\ • '\'e all been
broken,"
Ae ar un adag roedd,,'n j'n methu
dirnad sut yr oeddan nhw i gyd "'cdl
bod, nlor fIer yn malu gynna nlor
nelS,

\Vedi gweJd fod pob dim yn mynd
) n iawn oddi allan byddai fy nhad yn
ymddangos,
a byddai
yn
ddyletswydd ar y sgweiar holi yn
gynlledd am y tir a'r cnydau a rhif y
pennau. Byddai rhywun arall yn
si~'r 0 sylwi ary medal au yn hongian
yn y ewpwrdd g"'ydr a gofyn pw y
oedd eu perchen. Roedd hynn) yn
rhoi cyfIa j fy nhad ddweud hanas ci
frawd, ac fel y lladdwyd 0 yn
Ffralnc, gan gofio osgoi son am y
ffalth fod taid y sgwclar wedi el hel 0
o'r wi ad am herv..hela. Yna byddai
mam yn mynd i'r dIor i estyn oriawr
ei brawd, Rolant, acth tros •v doman
hefo wagan yn ehwarael Dinorwig
yn bymtheg oed, ac wedi g'f\J1eud yn
SlY.r fod y ewmni erbyn hyn yn
wybyddus o'r ffaith fod y teulu wedi
rhol yn helaeth o'u gwaed a'u golud
i gynnal y sustem ffiwdalaidd,
byddai'r sgwrs yn troi at betha mwy
eyffredinol, a byddai rhywun arall
yn !)iwr 0 sylwi ar yr hen wn un baril

wrth oehr y cloc mawr, a gwaredu at
ei hyd, ac wedyn mi fydda 'nahd yn
olrbain achau hwnnw; mai gwn
byddin Belgium oedd 0 wedi cael
newid ei for ar 01y rhyfal, heb fath 0
'safety catch' a'i fod 0 wedi ei brynu
o mewn ocsiwn am ddeg swllt ar
hugain, a'i fod o'n cario yn isal, ond
fod 0 yn lladdwr heb ei ail, a hyn a'r
Hall, tra yr oedd 0 ar yr un pryd yn
dal ei wynt ofn j un ohonyn nhw fod
yn ddigon ffol i ofyn beth oedd 0 yn
ei saethu hefo'r ffasiwn erfyn.
Roedd y merched hefyd mor
uchal eu cloch a neb - un neu ddwy
weithia yn trio tynnu ar rnarn i
ddisgrifio sut fywyd oedd hi wedi ei
gael yn gweini, ac hefo pwy, ond yr
oedd hi'n dal ei chongl yn eitha
hefo'r
gora ohonyn
nhw. Ac
unwaith daeth rhyw hogan ifane 0
Ffrainc. Mam'selle Louise oedd
pawb yn ei galw hi, gwallt du ganddi
a thrwyn retrousse, a llygada duach,
a rheiny yn sgleinio. mi fasach yn
gal1u shefio ynddyn nhw. Roedd
Siani Refail wcdi dweud wrtha i ei
bod hi yno cynta y dois ii'r ty tam ei
bod hi 0 holl betha yr holl fyd - yn
smocio. a hynny drwy ddal er sigaret
mewn coes hir ddu, a phan es i i'r
gegin ffrynt o'r diwadd, dyna lIe yr
oedd hi wrth y ffenast yn ista yn
chwythu nlwg yn braf 'run fatb yn
unIon a'r hysbysebion De Reskes
rhein), a d}ma hi yn f)- ngwadd i i
J!)ta "'rth ci hocM hi i gyfnewid
tdiomau Cymraeg a Ffrcngig am yn
hir, ac yn y diwadd roeddwn i wedi
mynd J n slaf bach iddi hi tros fy
mhen. ac yn gas gen j el gweld hi'n
mynd. Roeddwn j'n gobeithio y
basa hi'n d\tad wedyn rhyw dro ond ddaeth hi ddim,
Erbyn i bawb orffan eu gwydra a
mynd allan, roedd y wagan geffyl
wedi cyrradd a charthan trosti hi,
'run fatb ag un 0 wageni'r paith, ac
}f oedd hi'n lIawn 0 gem 0 bob math
yn hongian.
Mi fydda yr hen
fachgan ocdd hefo hi mewn gwell
Iwc na neb. AI 61 i bawb fynd am y
moelydd 1 chwilio am ieir mynydd,
mi fydda fo yn cael dwad j'r ty i
sglatsio'r sparlon, a sg",'rsi() am
betha'r byd hefo Siani Refail
Gyda'r nos ar 01 i Sian I fynd adra
hefo Ilond ci chwdyn 0 glennig, mi
fydd,,'n i yn m)nd llawr i'r gors i hel
) eetns g,,:cigion, ac yr oedd yno
dd""slnau 0 rai g'-"yrdd, a choch, a
glas. ac mi f) ddwn yn lIenwi fy
mhoeedi, ae yr oedd arogl cordeit yn
gry arnyn nhw. Wcdyn rocddwn i yn
eu gosod nhw ar ben drws y gegin
fy\V, a'u taro nhw i lawr hero rhyw
hen wn coreyn oedd\\ n i wedi ei gael
otr dre. Bu'r oriau rheiny yn
foddion i ml feithrin Ilygad dt-fai
pan ddacth fy nghyfla innau i gario'r
hen Felgian un baril, ae amryw
ynnau eraill a'u dal nhw'n syth. A
phob tro y bydda i'n tanio'r gwn ac
arogli'r powdwr. mi f}dda: yn eofio
am firi'r diwrnod saethu a ehriw y
beudy a'r gcgin ffrynt yn y Gors,
Llaniolan.

GWERSI
TELVN
i bob oed gan delynores
broffesiynl (teledu a
cherddorfa)

Ffoniwch Bangor
(93) 352485
7
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Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon

76075.
DIOLCH: Dymuna
Mrs Jones,
Lyndale, Ffordd yr Orsaf. ddiolch i'r
teulu, ffrindiau a chymdogion am eu
caredigrwydd
tuag at Len dros
dymor y Nadolig.
CANOLFAN HAFAN ELAN: Nos
Fercher, Rhagfyr 18 cynhaliwyd parti
Nadolig trigolion
Hafan Elan a
gwahoddwyd
c v f e il l l o n 0
benslynwyr sydd yn arler mynychu'r
cyfarfodydd
i'r parti
hefyd.
Rhoddwyd y danteithion gan Mr a
Mrs A. Jones (Warden). Trefnwyd
bwffe ardderchog a mwynhawyd y
bwyd gan bawb.
Wedi'r wledd cafwyd cyngerdd
gan Barti
Clychau'r
Grug.
Cyflwynwyd rhaglen amrywiol a
difyr gan y parti fel arler.
Talwyd diolehiadau i Mr a Mrs A.
Jones a'r Parti gan Mr Cecil Williams,
19 Hatan Elan ar ran trigolion Hafan
Elan i gyd, ac ar ran y cyfeillion eraill a
oedd yn bresennol gan Mrs Myfi
Roberts, Rhes Plasti rion.
PLAID CYMRU: Daeth niter dda o'r
aelodau j gyfarlod mis lonawr o'r
gangen. Croesawyd y gwr gwadd,
Dafydd Wigley, A.S., gan Leslie
La rsen, y Cadei rydd. Cafwyd
anerchtad rymus gan Dafydd Wigley
gyda thrafodaeth ddiddorol i ddilyn.
Croesawyd yn arbennig nifer 0
aelodau ifanc a oedd yn bresennol.
Cafwyd ar ddeall fod Mrs W.A. Jones,
Dalar Deg yn mynd l'r ysbyty yn tuan
a dymunwyd adteriad buan iawn
iddi.
Paratowyd y te gan Vera Williams a
Helen Parry. Rhoddwyd y raffl ~r.n
Nan Humphreys a Meirwen Lloyd ac
fe'i henlllwyd gan Meryl Green,
Pontrug.
Derbyniodd Dafydd Wigley siee
tuag at gronfa Plaid Cymru, etholaeth
Arfon,
gan Gwyndaf
Jones,
trysorydd y gangen.
Yn y cyfarfod nesaf disgwyliwn
groesawu John Ogwen i'n plith.
Bydd y cyfarlod yma yn agored i'r
eyhoedd gyda'r mynediad yn 25c.
Fe'i cynhelir yn Ysgol Gynradd
Llanrug, Chwefror 12 am 7.30.
Edrychwn ymJaen at eich croesawu
yno.
DOSBARTHIADAU'R W.E.A: Nos
Lun, Rhagfyr 16 darlu darlithoedd yr
WEA am y gaeaf.
Cafwyd
cyfarlodydd difyr iawn ae roedd nifer
dda wedi ymuno a'r dosbarth eto
eleni. Y darlithwyr oedd Dafydd
Whiteside Thomas, a fu'n darlithio af
agweddau ar hanes lIeol, ac Iwan
Roberts fu'n darlithio ar Hel Achau.
Diolchwyd yn gynnes iddynt yn y
cyfarfod olaf gan Mrs Nansi Lovatt.
GWELLHAD:

Dymunwn

wellhad

buan i Mrs Eirwen Rowlands, Llys
Forgan sydd wedi bod yn wael yn
ddiweddar.
YN YR YSBYTY: Bu niter 0 drigolion
yr ardal yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar - Miss Eirlys Whiteside
Jones, Hedsor Villa, Ponrtrhythallt ;
Mrs Gladys Jones, 7 Hafan Elan; Mrs
Elen Williams, 6 Hafan Elan; Mrs
W.A Jones, Dalar Deg a Mrs M.E.
Williams,
Delfryn. Yr vdvrn yn
dymuno adferiad buan i bob Un
ohonynt.
CYMDEITHAS UNDEBOL CAPEL
MAWR: Nos lau, lonawr 16 cyfarfu
Cymdeithas Lenyddol Capel Mawr. Y
Llywydd oedd Mrs Nansi Roberts. Y
tro hwn cafwyd n050n 0 'Hawl i Holi'
yng nghwmni Mrs Nansi Lovatt, Mrs
lola Butler, Miss Malan Roberts a Mr
Dafydd Whiteside Thomas. Yr holwr
oedd y Parch. Aled Jones Williams.
Cafwyd noson ddifyr iawn. Talwyd y
diolchiadau
gan y Parch. John
Morris. Rhoddwyd y te gan Mrs Alf
Parry, Mrs Nansi Roberts a Mrs Mair
Jones. Cynhelir y cyfarfod nesaf ar
~nawr30yng
nghwmni Mrs Nansi
Lovatt.
LLONGYFARCHIADAU i Mr Michael
Lovatt, mab Mr a Mrs G.W. Lovatt,
Brwynog ar ei briodas a Rajni
Sharma 0 ganolbarth Lloegr yn
ddiweddar.
MEDAl YMERODRAETH PRYDAIN:
Llongyfarchiadau i Mr Tom Parry ar
gael ei anrhydeddu
a Medal
Ymerodraeth
Prydain yn rhestr
Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd.
Derbyniodd yr anrhydedd am ei
wasanaeth fel dyn tAn i'r Awdurdod
Ynni Atomig yn Risley, Sir Gaer am
ddeng mlynedd ar hugain.
Brodor 0 Lanrug yw Tom Parry.
Mae'n fab i'r diweddar Mr a Mrs Harri
Parry, Y Dolwen gynt ac yn briod a
Betty Pritchard, Pen Sarno Mae
ganddynt ddwy ferch, Gwyneth a
Helen ac un wyr, Gareth.
Nid hon yw'r fedal gyntaf a
dderbyniodd Tom Parry; yn ystod yr
Ail Ryfel Byd gwasanaethodd ar yr
HMS Rodney a chymerodd ran yng
ngweithgareddau
D-Day
a'r
glaniadau yng Ngogledd yr Affrig.
PARTI CLYCHAU'R GRUG: Ar 01
cyfnod prysur iawn 0 ddiddanu
canghennau
Merched y Wawr,
cymdelthasau
capeli a chartrefi
henoed, bu'r aelodau allan am eu
cinio
blynyddol
i'r 'Gazelle',
Porthaethwy
yn ddiweddar.
Mwynhawyd y noson yn fawr iawn a
brat oedd cael cwmni Mrs Nansi
Lovatt. Mae'r parti wedi derbyn
gwahoddlad
I ymddangos
ar y
rhaglen 'Am y Corau' sy'n cael ei
recordio ym mis Chwefror. Pob hwyl
.ddynt yn erbyn Cor y Pwll Glas,
Clwyd.

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD

I BlE BYNNAG Y BO . . .

CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn
Miss Buddug Williams, Glan Padarn
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei brawd,
Mr Glyndwr Williams yn ddiweddar.
Cydymdeimlwn hefyd a Mrs Nesta
Jones, 1 Bro Rhythallt ar golli ei
chwaer
yng Nghaernarfon
yn
ddiweddar.

gan Mrs Meryl Green.
Cynhetir y cyfarlod nesaf yn yr
Ysgol Gynradd nos Fawrth, Chwefror
11 a'r gwr gwadd fydd y Parch. Harri
Parri.
Y GYMDEfTHAS UNDEBOL: Nos
Fawrth, lonawr 21 cafwyd sgwrs
hynod ddiddorol gan y Dr Eirwen
Gwynn.
Llywydd y cyfarfod oedd y Parch
W.O Roberts a thalwyd diolch i'r Dr
Gwynn gan Mrs J.C. Williams, Bod
Fair.
LLONGYFARCHIADAU: i John, mab
hynaf Mr a Mrs Arthur Williams,
Fferm Cefn Isaf ar ei ddywedd'iad a
Nia, unig ferch Mr a Mrs Cledwyn
Jones, Minffordd, Ffordd Ty Du,
Llanberis ar lonawr 20.

MERCHED Y WAWR: Nos Fawrth,
lonawr 14 yn Ysgol Gynradd Llanrug
treuliwyd noson ddifyr iawn yng
nghwmni Mrs Mary Vaughan Jones,
Mrs Jean Plemmmg, Mr David
Whiteside
Thomas a Mr Iwan
Roberts, panel Seiat Holl a drefnwyd
gan y gangen leol. Holwyd y panel
gan Miss Phyllis Ellis. Llywyddwyd y
cyfarfod gan Mrs Bethanne Williams,
Llywydd
y Gangen
Cafwyd
cwestiynau amrywiol, rhai amserol a
phwysig - cwestiynau'n ymwneud ~-~~~--------ag Addysg ac a'r Urdd - a rhai mwy
personol
e.e. 'Pwy hoffech ei
gyfarlod pe caech ddewis?' neu 'Beth
Wrth ymlwybro
o'r 8ryngwyn i
wnaech chi
deng milo bunnau?'
Geunant y dydd o'r blaen, sylwais
Digri a hwyliog oedd yr atebion.
nifer 0 ferched ieuanc (I) yn sefyllian
Diolchwyd i'r panel gan Miss
Megan Humphreys ac i'r chwiorydd a ar ochr y ffordd. Roecld ambell i gar
yn Bros gyda hwy idynnu sgwrs, ond
baratodd y baned de - Mrs Ann Lloyd
ar05 fel delwau yn eu huntan wnii'r
Griffiths, Mrs Gwenda Roberts, Mrs
merched. 'Sgwn i pam?
Margaret Jones a Mrs Joyce Jones
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DRAENOG
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GOLWG AR Y FRO - 1856

Mae'n
ddiddorol
i ddarllen
disgrifiad 0 fro fel yr oedd yn yr
amser gynt, a phan fo'n ddisgrifiad
gan dramorwr,
y mae'n
fwy
diddorol fyth.
Dyna'r bleser sydd ar gael yn y
Ilyfr newydd'An Autumn in Wales'
gan Julius Rodenberg, Almaenwr a
ddaeth j Gymru yn 1856 i ddod i
'nabod
y wlad a 'i phobl
a'i
thraddodiadau, ac i ddysgu'r iaith.
Daeth Rodenberg 0 Lerpwl i aros
aT fferm rhwng Llanfairfechan ac
AbeT, ac odd. yno fe yrnwelodd
Chonwy. Dwygyf)lchj. Llandudno.
Castell
Penrh~n.
Llandegai,
Bangor. cb\\ arcli'r Penrhyn. glan
~1enai a'e ponrydd. Caemarfon.
LJanberis, Yr \l/yddfa, Capel Curig.

a

Betws-y-coed,
Corwen
a
Llangollen. Ceir disgrifiadau'r trefi
a'r pentrefi hyn, y rhaeadrau, cestyll
a ehromleehi,
yn ogystal
a'r
trigolion a chymeriadau, teithiau yn
y goets
fawr,
ar f e r io n a
thraddodiadau, a ehasgliad helaeth
o storiau gwerin Cymru.
Cyhoeddwyd y lIyfr hwn am y tro
eyntaf yn Saesneg yn 1985 gan D.
Brown
Ltd.,
Pen-y-bont
a'r
Bontfaen
(Morgannwg):
176tt.,
gyda 27llun; pris £6.50. Mae'r l1yfr
ar gael yn siopau Ilyfrau, ae yn Wern
Farm
Garden
Centre,
Llanfairfechan.
Os oes problem,
c)'syllter a'r cyhoeddwyr, neu W.
Linnard, Amgueddfa Cymru, Sain
Ffagan, Caerdydd.

Ar gyfer pob parti . .
I ddathlu pob achlysur .

•
•

•

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

8

.r

(Richard a Meirwen
Thomas)

Llanrug

r Flon: CAERNARFON

4652

A dyma i chi ral 0" aehoslon fu'n elwa
Oherwydd 'mod l'n dod 0 amgylch eich drysa':

TALWRN Y BEIRDD
Ar ddecbrau mis looawr roedd tim Llanrug i rod i gystadlu yn Neuadd
Mynytho yn erbyn y tim Ileol, ond oherwydd y tywydd garw, bu'n rbaid
gohirio'r ernest. Ail.drefnwyd y recordio yn Llanerchymedd nos Fawrth,
Ionawr 21. DarUedwyd y rhaglen nos SuJ, Ionawr 26 a'i hall-ddarlledu
amser cinio ddydd Mawrtb, lonawr 28. Cyfartal fu'r ornest, gyda'r ddau
dim yn ennil) 87 0 farciau. Mae Llanrug wedi cystadlu ddwywaitb yn y gyfres
bresennol, ae wedi ennill sgor 0 87 mare y ddeudro. Rhag ofn i cbwi golli rhai
o 'berlau'r' rhagJen, dyma gynnyrch beirdd Llanrug. Aelodau'r tim oedd
Tony Elliott, Len Jones, Twrog Jones, 1010 Hull's Roberts, John Roberts a
Dafydd Whiteside Thomas.
1. Cwpled caeth gyda'rodlau:
cau/minnau
Yn y 'catch' a'r drws 'dl gau Amen - a gw,alg i minnau I
2. Englyn yn cynnwys 3 math 0 gar
'Austin' i'r werin Iysti - a 'Rover'
I'w retio j'r erachgl;
and sleitar 0 'Ferrari',
a Oduw Dad, yw 'mreuddwyd i.
3. Llmrig - Edrvchars trwy'r ffenest un
bore.
Edrychais trwy'r ffenest un bora
Yn rhinwedd
swydd yn plismona
Gwelais Magi a Best
A mwlJ yn el f.st;
Maniffest·oedd yn cuddio'u pechoda'.
4. Hir a thoddaid yn cynnwys y lIineli' "Yno
mae siarad am hen amserau "
Y Uyfrgell Genedlaethol.

tv

Yno mae aiarad am hen amserau,
Am waed hen arwyr, am hud erwau;
Owyto hanel Iy'n troi'r tudalennau;
Oaw las o'u darllen gan sisial enwau,
Cof yr hll mewn cyfrolau - i'n eynnal
Yn noaon anial eln heinioel nlnnau.
5. Pennill Ymson' Dyn a gollodd ej slipars.
(Hen lanc a gollodd ei slipars)
'Roeddan nhw gen i neithiwr pan alwodd
Gwenhwyfaf
- mae'n od fel V dew hi bob n08 Lun a nos
Wenar -

Sgwn ! be di bwriad yr hen ferch,
gysetlyd7
Y hi a'i ga8t fach: ma' hi'n ddel ac vn
fwythlyd.
VR AST! Wei, go damia'r gnawaa!
Rwan dwl'n coflo mal yn yr un dde y gnath
hi ei busnas.
6. Cywydd (heb fod dros 12I1inell): 'Eira',
Yn ffwrn nos, pan fferrai nen,
Yn wynias gwnaed gaenan
Crisial fu yno'n crasu,
Y fron eisennwyd 0 fry
A haen wen - elsin y wig
A'i dail- fal cae." 'Oollg.
Heddiw'r wawr, i'r ddiw.ir ael,
Anghyffwtdd
ae angheffaal,
Wele daeth lIafn 0 olwyn
A" lIinell gvlten I'r gwyn,
A hald 0" plwy' - sJedwyr pia Yn hastus i loddest.
7. Englyn Beddargraff: Dyn loll pop.
(Dynes lolipop)
Gras fo I'r ddVnas groasl - vn yr
Fe groesodd rhy hand!,
lie lie mae'j loll hi
Yn dueddol 0 doddi.
8 Pennill Dychan: Pobl NelS, nels.
Mae 'nghalon yn gwaedu drostynt,
Ystyriwch eu problem 'mwyn dyn;
Fod rhald i bob un fynd i gysgu
'N run gwaly "I ben &1el hun.

I'

9, Cywaith Rhydd: Telyneg 2 benn"l: 'Cymdogaeth'
Warn Uehaf, Buarth Bach a'r Foel clytwalth byw 0 undod
ar garthen.
Sawl tro y crwydrais yn gVSglyd
hyd wnlad clo. eich cloddiau terfyn,
a dilyn IIwybrau cyfarwydd y pwythau
a'eh tynna! ynghyd
ac a'ch dallal at vr un brethyn.
A ph an ehwythai', hln ei bygythion,
cefais .uddo'n fodlon yn y cynhesrwydd gwarchodol,
Wetn UChlf, Buarth Bach I', Foel elytlau briw ac unig
at Y garth en.
Crwyd,af unwaith eto cyn cysgu,
drwV dorchau', edafedd Itac
sydd fal miar! hyd y eloddiau a'r IIwybrau,
yn eleh gwahanu
ac yn eieh rhyddhau 0" brethyn.
A heno, telmlaf iasau'r dwyreinwvnt
yn y bylehau
yn herio brauder y gwead,
10. Can (dim mwy na 30 lIinell): 'At Achos Da'
Mae'n ddlwrnod gwerthu fftagi. - eto - a dyma fi
Unwlith yn rhagor wrth ddrws eich tV
Yn euro, yo narfus, a gotyn am rodd;
Dwi'n siwr bydd yr achos hwn wrth aich bodd.
Y
Y
Y
A

fi fy hun bach VW prif gasglwr y fro,
fi, y diniwed, ,y'n methu deud "no",
fi fu yn casglu at bob achol gwerth ehwail,
chadw eofnodion

o'r symiau'n

tv ffail,

Cofrestrwyd pob achos 'Iusengar yn Lerpwl,
A chadw eyfrifon pob mudiad yn fanwl;

CIGYDD
LONDON HOUSE
LLANRUG
Ffon: Caemarfon 3574
PEN CIG
.. YDD Y FRO!
Yr wyn lIeol mwyaf

blasus
Selsig cartref, cigoedd
parod i'w bwyta
Archebion ar gyfer
y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
A OeWCH ATOM Nil

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

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394

Y Gyngres Gwarchod Telmladau Mulod
A Chymdeithas Protestio Rhag Pielo Nionod;
Y Cyngor Ymchwilio i Sythu Bananas
A Chorff Oatblygu Mwy 0 Wyliau i Oitiars:
Ae achos wrth fodd calon mewn evmdaithas anwaraldd
Yw Mudiad Chwaraa Teg i Feiblon Mamau Ffaministaidd;
A beth am Gartrefi i Wyr Dan y Fawd i Gael Lloches7
Rhowch geiniog neu ddwy - neu fwy gydag 'Access'.
Pardwn7 At be dwi'n ai hel?
Heddiw 'ma? 01 mi ddeuda I del:
At Gymdaithas Genedlaetholl
Gynorthwyo Pobol Rhag Colli au Tymer Hafo Casglwyr
Tuag at Achosion 01, musus,
Ac ml deudwn i 0 i 9Vd eto wrtho chi tasa gen i ddlgon 0 IIIIV"t, mewn un gair: 'creisus'l
Ffiagil, pinna', bajis. aticyrsl
Stwfflwch y cwbwl i mewn i'ch bin;
AWan, rhowch eich arian yn y pot
I ml gael gwared A'r blVdl lot.
11. Englyn Cywaith: 'Genefa'.
E, gwae', gwynt niwcliar gerwin - yno
.
gelr
O'r TV Gwyn 8'r Kremlin;
Erom deil mamau'r Comln
A'u her i Hnlaru'r hin.

RAUCY
NEWYDD
Dylai'r lIyfrau isod fod aT gael naill
ai yn eich lIyfrgell neu yn eich siop
Iyfrau lleol.
Cliff Bere. Pennod yn Hanes Milwr.
Gwasg ar Ynys Newydd. £3.95.
Nofe/ sy'tl Yll1drjin a'r sefyllfa )llIg
IVgweriniaerh C)'tnru a'edi rhyfel
Iz.iwclear.
A.D. a Glenda
Carr, Cestyll
Gwynedd, Cadw, £1.50.
Go/~'g ar gestyll G~)t/ledd
0
sa f b ~))' n 1 e u
h a II e sa'
u
hadeiladwaith.
CYFRES RWDLAN. Angharad
Thomas. Mali Meipen. Y Lolfa,
95c.
Dyma'r
cllwec/led
//yfr ytlg
JVghyfres Rwdlall.
Elgan Philip Davies, Trwy Goed y
Cedyrn. Y Lolfa, £1.75.
L/yfr sydd yn gern - geJll sy{lc/ Y"
no/elf D}'111a'r al11ur aml-ddewis
c)jllta/ yn y Gyrrlraeg.
Alun lians, Cofio, G",,'a~gGomer.
£2.75.
C,vfrol ar gj'/er l/_\ ~g~\')r }'11 )tr
\'5g0/ u»·chradd. }'"deJi. c 'f1~\
)'"ir
g~"')bodael/t arn ddeg ar /IIJRai" 0
enKogion C)mru.
T. Jame~Jone....Pan R"')ga'r Lien.
G\\ll g Carreg G\\'Blch. £2.25.
Dranla S) On da"f!os ) Itell }tI
rh») s:o } m nl> K'_\,dpob un 0 'r 'ialtl,
C} merlad S) dd }·nddi.
Tom Jones n"ddiadur
Ffarmwr.
•
G\\asg Gomer, £3.00.

EMYR
JONES

Co/"od o'i amserlen br}'SlJr gan
ffar"lwr sy',., rhuthro rllwllg 'Inil 0
alwadau' fferln 0 pllWJ1Ilg()r.
Alfred Leutscher, John Griffith
Williams (Addas.).
Tro TrwY'r
Tymhorau. Gwasg Cambria, £5.75.
LI)·fr Sy'fl da"gos po al1ifeiliaid a
plllanhlgiOl' S)/' II by ...' )'11 ,V g~vahallol
8.vnefiflOe(Jd )'11 }'SlOC! )' glVQ/IlV)'/I, )"
hat. yr h)ldref a'r g.Jeaf
Dyfnallt Morgan. Babi Sam. Y
B.B.C. a Gwasanaeth
Archifau
Gwynedd, £~.OO.
C,l/frot i ddarll/lJ. 50 11ll.r11edd 0
d(10,lledl~ 0 Fangor.
Grace Roberts. Sgyrsiau Hogiau yn
Bennar. Gwasg Carrcg GwaJch,
£1.85,
Casgliad 0 sg}'rsiau ac erlll yglall II
8.vlloeddwyd
yll lvreidlJi()l ar )'
,haglen radio l't1ercl,el/ ,,'r'1I Bellna/.
ae )'11y ClteSler Cltrollicle
Gwyn
Thomas.
Arfer
CyfTelybiaethau. -r5 John Penry,
£ 1.3().
.4511/(/10('(1, o'r f/)trdd a ddelvisodd
[JUKI Ir~I.\'·r callri/oede! i dda'l!Lld
r!zl'u'bell,
amliall()'; hll" lie 0111
~
/)' ....)'d h, rtll dd)·nion.
Darlith
D,'{nallt, J 984.
R. Gordon Williams. Algofion
Plentyndod. Cynghor Sir Gwynedd
a Gwasanaeth Uyfrgell, 60c.
Dar/itl,
FI}'II)'ddo/
L/)frgell
Penygr()es /983-84 lie mae'r a.t){Jllr
yn b •..,r~v golwg
yll 61 ar el
blenly"dod yllg IlgogLedd (~VJflrli.

GWASANAETH

TRIN GWALL T YN
EICH CARTREF

PLYMAR
PEIRIANNYDD
GWRESOGI
GWAITH
INSIWLEIDDIO

44 Glanffynnon

LLANRUG

Caernarfon.

3513

MOBILE HAIRDRESSER
Lliwedd
Ffordd
Glanmoelyn
Lla nrug
Ffoniwch

CAERNARFON 3674
i drefnu amser
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O'r diwedd mae'n ymddangos fod y broblem gynyddol 0
gamddefnyddio toddyddion a chyffuriau yn ein cymdeitha. yn dechreu
amlygu at hun i'r wyneb. Mae arwyddion calonogol lawn fod pobl ifanc
a rhieni'r fro yn awyddus i ymdrin "r broblem, i dderbyn mwy 0
wybodaeth ac i geisio wynebu'r broblem yn ymarferol.
Mae 'Eco'r Wyddfa' yn awyddus I wneud ei ran drwy amtygu
datblygiadau, gwybodaeth a barn yngl9n "r maes yma. Gofynnir i
chwf, y bobl ifanc, yn rieni ac yn aalodau o'r gymdeithas i ystyried yn
ddifrifol yr hyn a fynegir yma. Byddem yn falch iawn 0 unrhyw ymateb
neu sylw yn ymwneud "r testun.

SGWRS AM GYFFURIAU
YMATEB SWVDDOG LLES
"Ystyriwch yn ddifrifol y posibilrwydd fod eich mab neu eich
merch chi yo arogli glud neu'n defnyddio cyffuriau."
Dyma'r neges syber oedd gan p.e. Oscar Evans yn ystod ei
ymweJiad a rhieni plant dosbarthiadau 5 a 6 Ysgol Brynrefail yn
ddiweddar. Trefnwyd y cyfarfod gan Mr Elfyn Thomas, y prifathro,
fel dilyniant i ddiwrnod cyfan 0 ddangos ffilmiau a thrafod arogli
toddyddion a defnyddio cyffuriau gyda disgyblion hynaf yr ysgol.
Gao i dros 150 0 rieni ymateb i'r gwahoddiad adlewyrchwyd y
pryder a'r angen am ragor 0 wybodaeth. Mae'n sicr i'r brofedigaeth
drist yn Neiniolen ddod a'r neges gartref, fod y brobJem
gymdeithasol gyfredol yma ar gynnydd yn ein cymdeithas. Nid yw
maint y broblem yn wybyddus ond mae sicrwydd fod cyffuriau
megis cannabis, ar gael yn ein pentrefi ac fod temtasiynau cynyddol
yn wynebu ein pobl ifanc.
Yn 61 p.e. Evans, sy'n Swyddog Cyswllt Ysgolion gyda Heddlu
Gogledd Cymru, yr unig ateb yw cydweithrediad agos rhwng rhieni,
yr heddlu a'r ysgol i gael rhagor 0 wybodaeth. Rhaid i rieni ystyried
y posibilrwydd, pa mor wrthyn bynnag fo hynny, fod eu mab neu
ferch yn, neu wedi ymwneud ag arogli glud neu 0 bosibl cyffuriau.
Dylai rhieni holi eu plant yn fanwl a dylai unrhyw wybodaeth, pa
mor bitw bynnag, gael ei drosglwyddo i'r heddlu. Delir gydag
unrhyw wybodaeth yn hollol gyfrinachol gan mai nid erlyn yo y
llysoedd yw y prif fwriad ond osgoi i'n pobl ifanc gychwyo ar y
Uwybr llithrig i ddibyniaeth lwyr. Y rhai sydd angen eu dwyn i
gyfraith yw'r gwerthwyr (pushers), y rhai sy'n elwa ar ddibyniaeth
heb ystyried y canlyniadau cymdeithasol.
Teimlad unfrydol y cyfarfod oedd y dylai holl ddisgyblion yr ysgol
gael cyfle i wylio'r ffilmiau (er gwaetha'r erchylldra) i bwysleisio y
gall arbrofi gyda glud neu gyffuriau arwain i fywyd 0 ddibyniaeth
Ilwyr. Yn ychwanegol, dylai rhieni'r plant iau gael yr un cyfle i weld
a thrafod.
Bwriadwn, drwy gyfrwng 'Yr Eco', gyfleu rhagor 0 wybodaeth
am y brobJem ynghyd a chrynodeb o'r sumptomau y dylai rhieni fod
yn edrych allan amdanynt.
Gwyndaf Jones
(Uwcb Swyddog Lies)

DYDD Mercher, Ionawr y pymthegfed, daeth Mr Oscar Evans,
Swyddog CyswUt yr HeddJu, a Mr Gwyndaf Jones, Uwch Swyddog
Lies, i ddaogos dwy ffilm fideo fer ar doddyddion a chyfTuriau i
ddosbarthiadau pump a chwech yr ysgol.
O'r diwedd peoderfynwyd gwneud rhywbeth ynglyn a'r broblem ddifrifol
yma sydd ar gynnydd yn ein hardal ers tipyn bellaeb, ond yn anffodus dim
ond y di gyblion hynaf a gafodd weld y ddwy ffilm, ac rwy'n sicr y dylai plant
ieuengaf yr ysgol gael eu gweld neu 0 leiaf gael ttafodaeth ynglyn a'r math
yma 0 broblem.
Yn y ffilm gyntaf dangoswyd baehgen a fu farw ar 61 camddefnyddio
toddyddion. Bachgen iach a galluog, ond yn raddol dirywiodd ei waith a'i
ymddangosiad, ac yn y diwedd dod ynghlwm a'r math yma 0 bethau nes
marw o'u heffaith.
Y n yr ail ffilm dangoswyd cyffuriau yo eael eu ch wistrellu igyrff, ac fel yT
oedd rhaid i'r bobl yma eu cael er mwyn bod yn uehel eu hysbryd, gan eu
bod bellaeh yo methu byw hebddynt. Hefyd gwelwyd archwiliad ar gorff
marw mereh tair ar hugain oed a fu farw 0 ganlyniad i gyffuriau.
Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod y ddwy ffilm yma yn ddigon i godi ofn ar
unrhyw berson yn arbennig yr ail ffim, ond nid wyf yn meddwl eu bod yn
ddigon effeithiol iberswadio person sy'n camddefnyddio toddyddion neu'n
cymryd cyffuriau i'w hatal mag eu cymryd mwyach. Mewn gwirionedd ni
ddangoswyd unrhyw beth a wyddom o'r blaen am y broblem yma.
Gobeithiaf yn wir mai dim ond cychwyn yr ymgyrch ar y broblem
ddifrifol yma yw hyn, a hefyd y bydd plant iau yr ysgol yn cael trafodaeth 0
leiaf ar y broblem yma, oherwydd y mae'n rbwyddach i annog plant
ieuengach i beidio ag arbrofi; na eheisio yn ddiweddarach yn eu hoes eu
hatal pan maent ynghlwm wrth doddyddion a chyffuriau.
Enid Price, 6(1)
Roeddw n vn
faleh
•

COFIWCH

rhvwbeth vn cael ei wneud vn vr
ysgol ar ID ffuriau drwy ddangos
ffilmiau. ond i ddweud ~ gv. ir 0
fua n iar g) ffuriau ni fuasai'r ffilm
v.eCli f~n}chryn, gan nad oedd yn
dang
Cli on o'r h}71 yr oedd yn ei
v.neud i'e conf. a ut}r oedd yn
difetha b}~"d.
'oDed Roberts, 6(J)

ei denu i'r wyneb, gan fad y broblem
ddefnyddio cyffuriau yn cynyddu
ymysg } bobl ifane yn ein hardal.
Ond nad oedd y fideo a ddangoswyd

-

oJ

Roedd y ffilmiau yn dangos y
gwirionedd
am gyffuriau
a
chamddefnyddio
toddyddion.
Credaf i lawer gael eu dychryn
gan y ffilmiau,
ac rwyf yn
gobelthio gweld rhywbeth yn
cael ei wneud yng/yn 8'r broblem
sy'n cynyddu ymysg ieuenctid
ein hardal.
Helen Mair Jones, 6(1)

Er fy mod yn falch iawn 0 weld
ffilmiau o'r math yma yn cael eu
dangos yn yr ysgol, y ffaith drist
yw fod rhaid i 'aehgen ifane o'r
ardal golli ei fywyd cyn i ni gael
eyfle i weld y ffilmiau. Roedd yr
ymdreeh yn un gymeradwy ond
yn anffodus, yn fy meddwl i nid
oedd y ffilm yn ddigon erchyll, ae
ni Iwyddodd i daro', neges adre
mor Ilwyddiannus , sy'n bosib.
Ond hyderaf
fod hyn yn
ddechrau ar ymgyrch bwysig i
geisio dileu yr arfer 0 anadlu glud
a defnyddio cyffuriau yma.
Bethan Jones, 6(11)
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Mae'n hell amser i'r broblem gael

...

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, pa mor bitw bynn~, neu'n
angen gwybodaeth yngtyn i'r broblem yma, dowch i gysytttiad ag
unrhyw un o'r canlynol:
p.e. Os~r EVins (Swyddog Cyswttt Heddlu) Caemarfon 3333, Gwyndaf
Jones (Uwch Swyddog Un) Caernarfon 4121 est 2215. W.E. Thomas
(Prifathro Vagol Brynrefail) Caemarfon 2381.

Roeddwn yn falch 0 gael y cyfle
hwn i gael gwybod
mwy am
effeithiau
cyffuriau
ac anadlu
toddyddion.
Ond er iddo gael
rhywfaint 0 effaith arnaf, teimlaf
y dylir dangos
ffilmiau lIawer
mwy erchyll er mwyn dychryn yr
ifanc ddigon.
Delyth Huws, 6(11)

iaw n bod

Gwnaeth Mr Oscar Evans a Mr
Gwyndaf Jones y neges yo glir i
ddisgybUOD yr ysgol, am gyfturiau a
thoddyddloo. Ood oid oedd y mlm
yn ddigon brwnt; ae nid oedd yn
dangos

digon

0 effeithiau cyffuriau

ar berson.
Steven Riley, 6(11)

°

)'n yr )'sgol yn ddigon dyehT)"lllyd i
alal y bobl ifane rhag defnyddio
mw)' 0 gyffuriau.

Jean Roberts, 6(1)

Roedd rhannau o'r ffilmiau yn
ddychrynllyd
iawn. Ond, a oes
rhywun am gymryd sylw, ynteu
eu taflu i'r ochr ac anghofio
popeth amdanynt? Buasai'n well
dangos y ffilm i blant ieuengach
hefyd, a dychryn ychydig arnynt.
Maent
hwythau
yr un mor
debygol 0 gael eu dylanwadu.
Yvonne Jones, 6(1)

Roeddwn yn falch iawn 0 weld
ffilmiau o'r math yma yn cael eu
dangos yn yr ysgol, oherwydd y
mae anwybodaeth
ynglyn A
chyffuriau ymysg yr ifanc yn
gyffredin yn ein eymdeithas
heddiw.
Janet Hughes, 6(1)

Md oedd y n-'lm yn ddigon
dychrynllyd. Dylai gwell esiampl
gael ei roi i ddisgybUOD ae athrawon
yr ysgol. Mae petbau Hawer paeth
yn digwydd i'r deCnyddiwr pan yn
cymryd cytTuriau. Gobeithio nad
hyn fydd diwedd yr ymgyrch yn
erbyn eyffuriau.
Euryn Roberts, SA(2)

Rwyf yn cytuno a dangos y
ffilm yn yr ysgol. Ond rwyf yn
meddwl y dylai gael ei dangos i
weddill y disgyblion, yn hytrach
na'r
pumed
a'r chweched
flwyddyn yn unig.
Richard Sharpe, 6(1)

Edrychais ymlaen i gael gweld y
ffilm, a beth oedd effaith cyffuriau
ar bobl, Ar 01 gweld y bobl yma yn
defnyddio
cyffuriau,
a'i effaith
amynt, rwy'n synnu sut y gallent
wneud y fath beth.
Stuart WiUiams, SA(I)

Y STREIC
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Pwy sy'n dweud fod Mistar Urdd ar ei wely angau? Roedd yn fyw
ae yo iaeh fythefnos yn 01 yog nghyffiniau Llanrug beth bynnag.
Dau ddwsin 0 blant a deg 0 oedolion heini yn chwytbu ae yo
chwysu ar gefn beiciau - a'r cyfan oberwydd Mistar Urdd. Roedd
beiciau 0 bob Dun a lliw - beiciau rasio, B.M.X. 'sus ae am beD i grair
fyddai'n gweddu'o well i un 0 orielau Sain Ffagan!
Beth am y beicwyr? Roedd rhai a'u trwynau ar y bar i'r Ras Laeth. Eraill,
WIth reswm, yn llawer mwy hamddenol ac fe welwyd ambell un yn aros am
sgwrs 'bon clawdd'! Fe Iwyddodd un i gwblhau'r holl daitb heb gymortb yr
un beicl Un arall yn gorfod gorffen y daith ar droed - "technical hitch".
Gyda llaw, diolch i'r merehed am y Uuniaeth yn ystod y "pit stop".
Trefnwyd y daith noddedig gan Mrs Margaret V. Parry fel rhan 0
ymgyrcb casglu arian i gronfa'r Urdd. Profodd yn fenter lwyddiannus dros
ben, rod yo unig yn ariannol ond fel modd 0 greu gweithgaredd
cymdeithasol i drigolion y pentref. Amcangyfrifir bod oddeutu £300 wedi ei
gyfrannu gan y noddwyr. Os hoffai unrhyw un arall gyfrannu at yr Urdd
byddai'r trefnydd yn ddiolcbgar iawo.
Diolch i bawb a gefnogodd y fenter.
(Gofynnir i'r beicwyr ddycbwelyd eu ffurOenoi noddi a'r arian i Mrs
Margaret V. Parry erbyn DYDD SADWRN, CHWEFROR 8fed).

RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
dydd
lau, Chwefror
28.
Deunydd
'Eco'r Ifanc' i law
erbyn dydd Mawrth 18fed i
Edward Elias, Gwel y Wawr,
Llanrug.

CYSTADLU YN
EISTEDDFOD YR URDD
CYNHELIR Eisteddfod Cylch Urdd Gobaith Cymru yn Ysgol
Brynrefail Llanrug ddydd Sadwro, Cb"error 22. ~lae croeso i
BAWB sy'o dymuno i gystadJu )·oddi. Gellir }'maelodi i'r
rdd
gyda'r adran agosaf at eich cartref neu dl "'Y anfon )' til aelodaeth
(£1) gydag enw, dyddiad gem a chyfeiriad i Sw:yddfa'r rdd, .....
fordd
Uanbadarn, Aberystwyth.
DyUd anfon ffurOeoni cystadlu i Mr Alun Roberts. Pennaeth
Ysgol Gynradd Y Gelli, Caernarfon neu i Mr Dafydd Idrls"yn
Roberts, Pennaeth Ysgol Gynradd Cwm-y-glo, eyn dydd G,,·ener.
Chwefror 7, gyda rhif eystadJeuaeth a rbi! aelodaeth.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

Llanberis 870484

LLANBERIS

* Bysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a

FFON:
LLANBERIS 871470

Thramor
* Gwa ith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol
I~

Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati

gao Aogbarad Price
Dyddiadur
merch a'i thad yn
streicio yn ystod streic y g1owyr.
Mawrth 1984:
Wrth edrych yn 61 dros yr ychydig
wythnosau ers i 'nhad gerdded i
mewn i'r ty yn wen 0 glust i glust ar
01 i bawb bleidleisio'n unfrydol
mewn cyfarfod i fynd ar streic,
rwy'n sylweddoli
faint mae ein
ffordd 0 fyw wedi newid. Bel1ach,
cefais fy ngwers biano olaf, a dirwyn
i ben wnaeth cin hymweJiadau a
siopau dilJad y dref bob pnawn
Sadwrn.
Mae 'nhad, a Sion, fy mrawd
hynaf
yn
ffyddiog
mai
buddugoliaetb
fydd diwedd y gan,
gyda phawb,
heblaw
glowyr
Nottingham
wedi rhoi'r gorau i
weithio.
Ml
yn brysur drwy fin nos
neithiwr yn tacJuso ychydig ar fy
hen ddillad gan roi rhyw bwyth yma
ac acw yo y trowsusau er mwyn eu
haddasu ar gyfer Tudur, fy mrawd
iau, Fe'm siarswyd yo daer gan mam
i Iod yn ofalus 0 bopeth, rhag ofn y
daw'n handi rywbryd. Dywedwyd
ffarwel yn barod wrth y teledu lIiw.

rum

Gorffennaf 1984:
Dwi wedi blino'n
llwyr! Ers
dechrau'r
gwyliau
yehydig
ddyddiau'n 61, rwyf wedi bod yn
slafio fel morwyn fach yn y ty. Mac
mam wedi gorfod darganfod swydd
yn un 0 archfarcbnadoedd
y dref, ac
mae hithau'n gweithio ddydd a nos
mewn yrndrecb i gael dau ben llinyn
ynghyd,
Rwy'n edrych ymJaen at yfory
gan ei bod yn ddydd SuJ - mae dad
wedi addo cyw iar rhost i ginio, am y
tro cyntaf ers tua tair wythnos.
Mi fu yna helynt yma rhyw
ychydig ddyddiau 'n 01. Roedd Si6n
wedi clywed sibrydion fod pwyllgor
wedi ei drefnu y noson o'r blaen, yn
gyfrinachol
i'r rheiny ddymunai
fynd yn 61 i weithio. Bu Sion a'i
ffrindiau'n taflu cerrig a darnau 0
goed at geir trefnwyr y cyfarfod. Yn
anffodus fe'u gwelwyd gan bhsmon,
ae er iddo roi ga1\\ad aew. mClhodd
a phr(.lfi euogN}'dd
Sibn yn y
" eithred.
O! Dvna ni eto! Tudur a Slon ..n
ffra~o eto. ~fae'rddau "edl bod} ng
ng~ddfau
ei gilydd
ers cyn
b\thefno
r"-'an.
Does
ond
~
gObeithio na ddeil hyn yn hir.
J

•

~1edi 1984:
~taegenn)f ofn fod rhaid rhoi eoel
ar sibl)'dion ffrindiau SiOn. Yn 01
beth a glywaf. bu gwrthdaro ffyrnig
rhwng yr heddlu a'r glowyr ar un
llineH bieed ychydig 0 filltiroedd i
ff"'rdd. Arestiwyd cryn ugain 0
streicwyr - mae Si6n yn dechrau
mynd yn anniddig, a thy mer fy nhad
yn poethi.
Eisoes, rwyf wedi gweld rhwyg
anferth yn y pentre. Y cynffonwyr,
neu'r 'sgab' fel y dywed Tudur, yn
cloi eu hunain yn eu lai, a'u plant
heb gyehwyn yn 01 i'r ysgol hyd yn
h)n.
Mae mam wedi mynd i edrych yn
Uwyd a gwelw iawn yn ddiweddar,
ac er nad yw'n cwyno'r un gair,
rwy'n poem amdani. Bydd raid i mi
gael gair a nhad, mae'n amlwg nad
yw'r holl fwyd tun (ond diolch
amdano) yn gwneud Jlawer 0 les
iddi, a hithau'n gweithio mor galed.
Tachwedd 1984~
Mae'r sefyllfa'n druenus

ar hyn

bryd gyda degau 0 ddynion yn troi'n
fradwyr. Mae dad yn isel iawn ei
ysbryd, ac yn gweiddi am y peth
lleiaf un, ac rwy'n siwr ei fod yn rhoi
straen ar iechyd fregus fy mam.
Ond, cbwarae teg i 'nhad, mac 0
wedi bod yn codi'n blygeiniol bob
dydd at y llinellau i yrnladd a
phrotestio dros em hachos.
Bu Tudur. ac Alan drws nesaf, yn
brysur yo rhoi tan gwyllt yng
ngerddi'r sgabs. Er iddo gael tarnaid
o geg gan fy rhieni, ni ddeuai'r
gerydd o'r galon.
Mae'r tywydd yn dechrau oeri a'r
gaeaf
a r ein gwarthaf.
Fe 'n
rhybuddiwyd i beidio a disgwyl dim
vn anrhegion Nadolig - ae er yn
siomedig, roedd pawb yn teirnlo fod
rhaid aberthu rhai petbau rwan, er
mwyn sicrhau dyfodol diogel i ni a'n
plant.
Ionawr 1985:
Erbyn hyn, rnae'r Dolig wedi'n
gadael ae ar 01 yr hoe. mae pawb
wedi eu llenwi a gwaed newydd. Ni
fu'r Nadolig
cynddrwg
ag y
disgwyliwn. Rhaid brolio haelioni
ein perthnasau, a chyfranwyr ar hyd
a lied Cymru, a lwyddodd i wneud
ein N adolig
fymry n yn Iwy
cyffyrddus. Mae'r haenen denau 0
eira sy'n gorchuddio pobman wedi
ein gorfodi i wisgo pob rhacsyn 0
ddillad sydd gennj m, a rhaid oedd
dweud hwyl fawr hiraethus wrth y
tan coed yn y gegin ffrynt. Mae
'nhad, erbyn hyn, yn gwybod nad
oes gobaith ennill y frwydr, ond, fel
y dywedodd
lawer tro dros y
flwyddyn ddiwethaf - does dim
troi'n 6J bcllacb.
Chwefror 1985:
Dyma'r
diwrnod
mwyaf
b y th g ofi a d w y yn fy h an e s ,
Arweirnodd y band pres yr hoJI
lowyr a barhaodd yn driw i'r streicarwyr y gymdcithas - yn 61 i'w
gwaith. gyda mwy 0 urddas nag a
welais i erioed. Dacth lwrnp mawr
i'rn gwddf \\ rth wylio diwedd y
ff\\)'dr a goll\\}d.
Coll"'yd? Cawn ,,·cld.

Cefnogwch
•
eln
(
Hysbysebwyr
Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

Y STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790
Bwydydd, Llysiau. D10d}'dd, Glan
Sirdar, Patrymau, GwciU Aero

ARCHEBWCH EICIJTEGANAU
ATY NADOUG, YI'<CYNN\VYS
BElCIAU BMX

Agored 7.30 a.m. - 6.30 p.m.
Agored tan 8.00 p.m. nos Wener 8
9.30 . 12.30 fore SuI
Archebwch dros y ffon - fe'i
danfonwn at eich drws

0
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SNWCER BILIARDS PWL
Gohebydd: Mrs Jane Roberts, 'Raitt
lsaf, Ffordd Capel Coch, (Uanberis
871561)

CYDYMDEIMLO:
Estynnwn
ein
cydymdeimlad dwysaf a theulu'r
diweddar John Sam Thomas, Bryn
Aethwy, Stryd Warden a tu farN yn
frawychus 0 sydyn ar Ragfyr 20 yn 62
mlwydd oed. Roedd yn gymwynaswr
mawr a mawr fydd ei golled yn y
pentref ae yn arbennig yng Nghapel
Coch.
Anfonwn
ein dvmurue dau am
wellhad buan i'r rhai o'r pentrefwyr
sy mewn ysbytai a dymunwn y gorau
i'r rhai sy wedi dvchwelvd gartref gan
obeithio y byddant yn parhau i wella.
DIOLCH' Dymuna Mrs Dwynwen
Roberts, Coed ddiolch i'w ffrindiau i
gyd am eu earedigrwydd tra yn
Ysbyty Gwynedd ae ar 01 dychwelyd
gartref.
Dymuna Glenda ac Alan Williams,
Idan House ddiolch yn fawr iawn am
y cardiau, anrhegion a'r dymuniadau
da a dderbyniont ar achlysur eu
priodas.
Dymuna Maxine ae Alwyn Lloyd
Roberts, 17 Ty Du Road, ddiolch 0
galon am yr anrhegion, y cardiau a'r
dymuniadau da a dderbyniont ar
achlysur eu priodas
Dymuna Mrs Grace Jones, 4
Padarn Road ddiolch yn fawr iawn i'w
theulu a'i ffrindiau a chymdogion

caredig am y lIu cardiau ac anrhegion
a dderbyniodd
tra yn Ysbyty
Gwynedd Yo ddiweddar.
Dymuna Rhian Owen, 15 Stryd
Siarlot, ddiolch 0 galon i'w theulu a'i
ffrindiau am yr anrhegion a'r eardiau
a dderbyniodd
ar achlysur
ei
phen-blwydd yn 21ain oed.
Dymuna Karen Williams, KMP,
ddiolch i'w ftrindiau a'i pherthnasau
am y caredigrwydd a'r dymuniadau
da a dderbyniodd
ar aehlysur
genedigaeth ei mab bach, Jonathan.
Dymuna Rosemary a Jim Williams,
1 Llarnwen Uchaf ddiolch i bawb am y
caredigrwydd a'r dvrnuniadau da a
dderbyniont ar achlysur genedigaeth
eu mab bach, Steven, ar ddydd
Nadolig.
LLONGYFARCHIADAU:
i Jim a
Rosemary ar enedigaeth Steven.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cvnhatiwvd cyfarfod blynyddol yn y
Ganolfan ar Ragfyr 9, dan arweiniad
Mrs Hannah Jones.
Aeth rhai 0 aelodau i ganu carolau i
gapel Bryn Menai, y Felinheli ar
Ragfyr 9.
Dymunwyd gwellhad buan iawn i
Mrs Dwynwen Roberts a oedd yn yr
ysbyty. Diolchwyd i Mrs Glenys
Jones a Mrs Betty Jones am roddi'r
dorch ar y Gofgolofn ar Sui y Cofio.
DfJrllenwyd yr Adroddiad Blynyddol
gan yr ysgrifenyddes ae adroddiad
o'r cyfrifon
gan y trysoryddes.

Mrs. M. Parry Caewedros
Blin iawn gennyrn gofnodi
marwolaeth Mrs. Megan Parry.
:::~~
gynt 0 Cross Castle, Caewedros,
, ym Mryntirion,
Tregaron, ar
ddydd SuI. Taehwedd 17. 1985.
yn 75 mlwydd oed Yn fuan
iawn ar 61 man...olaeth el phriod
annwyl, y Parchedig J Alwyn
,i:?: Parry. torrwyd hithau i lawr
l;~~
gan afiechyd. Ond er hynny
~., wynebodd y cytan yn ffyddiog
.'<. '
-;:
ae yn ddewr, Gelhr dweud
amdani hithau hefyd, "Mi a
ymdrechais ymdrech deg,... mi a
gedwais y ffydd." Bu yn gymar
.:: a chymorth gwerthfawr
i'w
/.: phriod tra yn gweinidogaethu
. yng ngofalaethau Four Crosses
"." a Llanberis. Gogledd Cymru
.. Cyfls\\'nodd wasanacth diflino
.. g)'da'r ch\\'lorydd )o'nHenadurIaeth Arfon. Yr oedd .yn gymeri:: lad cadarn a phendant, ac nid
~Ii oedd y gair segurdod yn ei geir.
I..>; fa Dcwis\'ryd hI yn flaenores yn
[ < Egl\\'.}'s y Neuadd. a mawr oedd
"
f""'"
':l~:ln<lC'th a'l <:honS)~ am
'0

'or

v

yr Achos yno Bu am gytnod yng
nghartr ef Min-y-Mor
Aberae r on . Be ymaelododd
yr
EgJwys y Tabernacl. Edrychai
ymlaen yn fawr at oedia bore
SuI. a mawr oedd ei gwerthfawrogiad 0 ~'flll)llon a I cyrchai i'r
oedIa bore Sui. ac a ymwelai a hi. a'r gofal a gatodd.

arwvl
ddvdd
~
. Mercher
Tachwedd 20, Rhoddwvd
hi I
•
Bu

.

\T

orffwys ym rnynwent Eglwys )'
Ncuadd. Gwasanaethwyd gan y
Parchedigion DIIW)'Jl 0 Jones.
eJ gwemidog; Grif'Iith G. Jones.
George A. Howells; a D. Terry
Thomas.
y, archgludwyr oedd y Mri David
M. Jones,W A. Evans,CeriDaviesa
J E_Evans.

NANT PERIS

YN EISIAU
GOHEBVDD
NEWVDDION
LLANBERIS

PARRY. Dymuna'r perthnasau
ddiolch I'r meddygon, 8 staff cartref
Minymor a Bryntirion, am y care·
digrwydd a ddangoswyd tuag at
Mrs MeganParry,ac yn arbennig I',
eyfeillion hynny a fu mor tfyddlon
.ddl yn ystod 81 gwaeleddhir
12

Derbyniwyd y' uchod drwy law', Parch Terry Thomas, Abertelfl.

5GWVNETH ROBERTS
=84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

E

_ PAENT, PAPUR WAL
~ TEGANAU, CARDIAU
~ MELYSION
== ANRHEGION

-

Teisennau
Priodas, 8edydd
Pen-blwydd ac ati,
Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen#
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc. ii

-

BECWS ERVRI is
Stryd Fawr, Llanberis 870491

12

Enillwyr y cystadlaethau cyntaf i'w cynnal ar fyrddau newydd y Ganolfan yn
Llanberis.
Croesawyd Mrs Vera Hughes, VCO
Barbar) yn Ysbyty Gwynedd Bangor
a'r ddwy tellers i arolygu'r gwaith 0 ar lonawr 22. Roedd yn 79 mlwydd
ethol swyddogion a'r pwyllgor ar
oed. Cynhaliwyd
y gwasanaeth
yyfer 1985-86. Yn ystod pleidleisio
angladdol yng Nghapel Coch MC,
cafwyd sgwrs ddiddorol gan Mrs
ddydd Sadwrn, lonawr 25. ae yna ym
Vera Hughes am Goleg Denman.
mynwent Nant Peris.
Dyma ganlyniadau'r
etholiad:
Ein cydymdeimlad a'r teulu 011 yn y
Llywydd,
Mrs Hanna h Jones,
brofedigaeth.
Is-Iywydd, Mrs Betty Humphries,
LI_ONGYFARCHIADAU:
Ysgrifenyddes, Mrs Helen Morris,
I Alwen a Gareth Jones, Angorfa,
Trysoryddes, Mrs Glenys Jones,
Coed y Glyn ar enedigaeth mab
Pwyllgor: Y swyddogion uehod a Mrs
byehan, Iwan, ar Ragfyr 27.
AB. Jones, Mrs Dwynwen Roberts,
Ilona Roberts, 83 Maes Padarn ar
Mrs Dilys Phillips, Mrs Mair Jones,
ddathlu ei phen-blwydd yn 18 oed ar
Mrs Katie Griffith. Mrs Jean Elis, Mrs
lonawr 10.
Rona Thomas a Mrs Betty Jones. Y
I Delyth Roberts, 50 Maes Padarn ar
gwestwragedd
oedd Mrs Glenys
ddathlu ei phen-blwydd yn 18 oed ar
Jones, Mrs Betty Jones a Mrs Mair
lonawr 11.
Jones.
Rhannwyd
rm ns peis
I Nra, unig ferch Mr a Mrs Cledwyn
ganddynt
ac fe gawsant
eu
Jones, Minftordd,FforddTyDu
arei
gwerthfawrogi
gan yr aelodau
dywedcfiad a John, mab hynaf Mr a
Diolchwyd i Mrs Vera Hughes a'r
Mrs Arthur Williams, Fferm Cefn lsat,
tellers a hefyd i'r gwestwragedd gan
Bethel ar lonawr 20.
Mrs Betty Humphries a Mrs Jean Elis.
Enillwyd y raftl gan Mrs Glenys
YN EISIAU
Jones,
Lt y Ir Emynau
a Thonau
Hefyd ym mis Rhagfyr cawsom ein
( ~1e tho d j s t i aid C a I fin aid d )
Cinio Nadolig yng Ngwesty Padarn
Lake ae yr oedd gwledd ardderehog
Hen-nodiant. Gareth Jones, 27 Dol
wedi ei darparu ar ein eyfer. Roedd yr
Elidir, Llanberis (Ffon: 870903).
adloniant dan ofal Mrs Katie Griffith a
Mrs Glenys Jones. Roedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn ardderchog.
MARWOLAETH: Bu farw Jennie
Gohebydd: Mrs J.E. Ellis, 8
Maud Jones, 81 Maes Padarn,
Glanrafon (870733)
qweddw'r diweddar R.H. Jones (Bob
CAROLAU: Cvnhaliwvd y Cyfarfod
Carolau arierol yn Rehoboth ar y Sui
eyn y Nadolig. Cymerwyd rhan gan y
plant a'r oedolion. Roedd cytraniad y
plant dan ofal Mrs J.M. Williams,
Pennant .
GWYLNOS: Mae'r hen arieriad 0
gynnal Gwylnos y Nadolig yn dal ei
dir. Roedd Eglwys Peris Sant yn
orlawn. Roedd y gwasanaeth dan
ofal y Parchedig Alun Hawkins gyda
Mr Dereck Jones yn ei gynorthwyo.

CARPEDI
GLAN!

AM FFENESTRI

DRYSAU

Mynnwch driniaeth

GRISIAU

STIMVAK

neu unrhyw fath
o gyn nyrch coed
ffoniwch

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd
ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail..osod carpedi

BRYN
LLANBERIS 870793
B & K WILLIAMS
TANRALLT
CWM-Y-GLO

•

-

Gohebvdd: Geralnt Ells, Cilgeran (Portdinorwig 670726)
MERCHED Y WAWR:
Nos Sui
Rhagfyr 22 yng Nghapel Cysegr,
cynhaliwyd noson 0 Naw llith a
Charol, gyda'r casgliad 0 £52.20 yn
mynd i apel y sganner yn Ysbyty
Gwynedd. Agorwyd y noson gan y
lIywydd, Mrs Malr Price. Darllenwyd
y llithoedd
gan y Parchn W.R.
Williams ae R.W. Roberts. Rhoddwyd
eitemau gan gor yr Urdd a Ch6r
Bethel a'r Cylch - y ddau gor dan
arweiniad
Mrs Glenys Griffiths,
llwyn Eithin, a'r cyfeilyddion ar yr
organ oedd Mrs Beti Owen a Mrs Rita
Williams, Tan-v-cae. Diolchwyd
i
bawb gymerodd ran, gan Mrs Mair
Price, Tan-y-ftordd.
Rhagfyr 11 aeth y gangen i Bias
Menai i gael eu cinio Nadolig, ar 01
cael bwyd ardderchog. cafwyd cwis
ysgafn wedi ei threfnu gan y lIywydd,
.
G
ffi
Mrs Malr Price a Mrs lenys Gri iths,
a chanwyd ychydig garolau. Enillwyd
y raffi gan Mrs M. Williams, Erw Bian.
Nos Fercher, lonawr 8 cafwyd
noson ddifyr yng nghwmni'r
Dr
Helen Roberts.
Croesawyd
hi'n
gynnes iawn gan y IIywydd, Mrs Mair
Price, Tan-y-ftordd. Rhoddodd y Dr
Roberts sgwrs a cwis ar sut i fwyta'n
iach, gyda'r rhan fwyaf ohonom yn
bwyta bwydydd anghywir. gormod 0
golestrol a rhy 'chydig 0 ymarler.
Diolchwyd Iddi gan Mrs SiAn Hughes,
Cae Rhos. Enillwyd y raftl gan Mrs
Gwyneth
Jones,
Y Fachell.
Y
gwestwragedd oedd Mrs Mair Jones,
Glan Gors a Mrs Ceinwen Williams,
Cefn Gwyn.
Cynhelir y cyfarlod
nesaf nos
Fercher, Chwefror 12 - Y wraig wadd
fydd Miss Shopie Parry Jones 0
Amgueddfa Felin Faesog. Clynnog.
Bydd hi'n sgwrsio ar Hen Bethau. Os
oes gan rhywun rhywbeth henafol,
dowch
fo gyda chwi. Bydd cangen
Deiniolen a'r Bontnewydd yn ymuno
ni.

a

a

PE:l-DROEDWYR
Y DYFODOL:
llongyfarchiadau
i'r canlynol am
ennill tystysgrif a medal 0 dan nawdd
Cymdeithas PAI-droed 'Super Skills'.
Gwobrwywyd
hwy yn y Ganolfan
Hamdden gan Vivian Williams 0
Glwb Dines Bangor, - Raphael
Ginsberg, Ian Jones, Eilir Birkett.
Gavin Jones, Arlon Roberts ac Aled
Griffiths. Daliwch ati, hogial
PIANO: Bu nifer 0 blant y pentret yn
IIwyddiannus
yn eu harholiadau
piano'n ddiweddar - Wena Williams,
Ceris, Sian Emlyn Hughes, Bethlyn.
Menna Dauncey Williams, Elan, a
Non Llewelyn Jones, Stad Eryri.
Llongyfarchiadau
eynnes iddynt j
gyd.
PWYLlGOR Y NEUADD: Nos lun,
lonawr 21 eynhaliwyd cyfarfod 0
bW\,llgor y Neuadd. Ailetholwyd Mr

Goronwy
Jones, Glan Gors yn
llywydd a Mr Seiriol Owen, Tan y
Cae yn Drysorydd.
Dewiswyd
Myfanwy
Jones, Glan Gors yn
Ysgrifennydd
y Pwyllgor
a Mrs
a I wen Will jam s , C e r i s y n
Ysgrifennydd llogi'r Neuadd, felly 0
hyn ymlaen dylid gofyn iddi hi ynglyn
a Ilogi'r neuadd a chanddi hi hefyd
fydd y goriad. Diolchwyd i Mrs Mair
Read am ei gwaith caled dros y ddwy
flynedd diwethaf.
ClWB Y MAMAU: Enillwyr y Raftl
Nadolig a dynnwyd ar Ragfyr 11
oedd:
Twrcl: Mrs Margaret Williams. Seion.
Wisgi: Carys Owen. Berwyn, Bethel,Boes
0 ffrwythau: J H. Roberts, 4 Maes Isalaw.
Bangor. Caeen Nadolig: Treflyn Stores.
Bethel.Sleri: Eurgain,PlasMenai,Bisgedi:
Ann Jones, Talmignedd. Nantlle,Gwin: O.
Roberts. Station House. Dolwyddelan.
Tatws: GarethBirkett. 3 StJd Eryrl.Bethel.
Potel 0 Port: RhianM. Roberts.45 William
Street. Caernarlon, Oysgl Planhigion:
Cafin Wyn Roberts, Yr Efail. Bethel. Glo:
ElizabethHughes, Bethlyn, Bethel.
Hoffai'r pwyllgor ddiolch i bawb
am eu cefnogaeth. Yr oedd elw'r raftl
tuag at swpar Nedolig henoed yr
ardal.
YR YSGOL FEITHRIN: Cafwyd bore
coffi IIwyddiannus iawn, ddydd lau,
Rhagfyr 12, cymerwyd rhan gan blant
yr Ysgol Feithrin. Enillwyd y raffi,
boes 0 nwyddau, gan Mrs Pat Jones,
Tan-v-buarth, ac enillwyd y ddol gan
Euros Rees, 6 Y Rhos. Dymuna
bwyllgor yr Ysgol Feithrin ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth.
Dydd lau, Rhagfyr 19 cafodd plant
yr Ysgol Felthrln eu cinio Nadolig a
daeth S)6n Corn i ymweld
hwy.

•

fu'n gefnogol iawn i eisteddfod
pentref am flynyddoedd.

Williams, Tommy Jones, John Jones
a Peter Jones, ac fe roddwyd blodau
gan Tom, Nan a Carys, Berwyn; John
a Ruth, Deiniolen; a Mr a Mrs
Hoi mes, Staff
a Ph reswylwyr
Dwynfa, Bontnewydd. Derbyniwyd y
swm 0 £36.54 tuag at Eglwys y
Cysegr er cof.
Fel 'Tomi Cetn' yr adnabuwyd Mr
Williams ym Methel, a chyn iddo golli
ei olwg, mawr fu ei gyfraniad i'r
pentref fel diddanwr, yn enwedig
gydag adrodd a'r organ-geg, ac fe

o BANTRI

y

CYDYMDEIMLO: Rhagfyr 20 bu farw
Mrs Mary Williams, Gilfaeh, Bethel.
Estynnwn
ein cydymdeimlad
~'r
teulu yn eu profedigaeth.
ClWB CANT PLAID CYMRU: Rhagfyr
- 1 John Roberts, Bedw Gwvruon, 2.
John Rowlands, llys Forgan.
lonawr
- 1. Clifford
Williams,
Awelon. 2. Raymond Jones. 2 Bryn
Fedwen.
Mewn sospan ffriwch y nionod yn y
margarin, ychwanegwch y tomatos a'u
ffrio am dipyn. Yna rhowch cynhwysion
(ii) a'i flasu nes y bydd at eich dant.
Ychwanegwcb y caws a'i godi'n araf i
fud-Ierwi.
Ychwanegwch yr wyau gan ddal i
gogiruo'n araf - gofalwch na wnant
geulo.
Rhowch y cyfan ar dost fel swper
blasus sydyn. Mae'n bosibl ei fwyta'n
oer rhwng brechdanau.

BETH

(i) Saia Domato ar Oosl

2 owns margarin
2 nionyn wedi'u malu
4 tomato
4 owns 0 gaws wedi'i ratio
2 wy wedi'u curo
(li) pupur
pinsiad 0 saets
tipyn 0 halen garUeg
Uond IIwy fwrdd 0 ddwr

CYFRES GREFYDDOL NEWYDD AR HTV
Mae HTV Cymru yn paratoi
cyfres grefyddol newydd, 'Wales on
Sunday', i'w theledu yn ystod yr
wythnosau yn arwain j fyny at Y
Pasg.
Rhaglenni cylchgrawn 0 banner
aWT ydynt ac fe fyddant yn bwrw
golwg ar bob agwedd 0 fywyd
crefyddol Cymru. Bydd y gyntaf
mewn cyfres 0 saith I'w gweld am 1
o'r gloch ar Chwefror 9. Bydd y
rhaglenni yn cynnwys cyfweJiadau
gyda phobl yn y newyddion, a'r sawl
sydd a rhywbeth i'w ddweud 0

Gymru a thu aJlan.
Rhoddir cyfle i unrhyw un - beth
bynnagfydd ei enwad neu'i gredo-i
hysbysu digwyddiadau yn ei eglwys,
ei gapel neu'i gymdeithas - y
problemau
sydd i'w datrys,
y
Ilwyddiant a'r digwyddiadau.
Un ffordd 0 roi gwybodaeth am
ddigwyddiadau
fydd
drwy
hysbysfwrdd 'Wales on Sunday' dyddiadur
wythnosol y gellir ei
ddcfnyddio i hysbysu unrhyw betho rali fawr 1 ffair sborion, 0
gyngerdd i grwp astudio.

a

CLWB Y MAMAU: Eleni. yn hytrach
na dosbarthu parseli i oedolion y
pentref,
penderfynwyd
gwneud
swper iddynt. Fe ddaeth niter dda i
Festri Cysegr nos Fereher, Rhagfyr 4
pryd y eafwyd swper bendigedlg
wedi ei ddarparu gan aelodau'r Clwb.
Ar 61 swper cafwyd adloniant gan
Mrs Glenys
Griffith,
Mrs Rita
Williams a Mrs Ann Hopcyn Evans.
Rhoddwyd y dlolchiadau ar ran yr
henoed gan y Parch W.R. Williams ac
fe gyflwynwyd blodau a diolchiadau
ar ran Clwb y Mamau i Glenys, Rita ae
Ann gan Nan Owen, Berwyn
I\f1ARWOLAETH: Yn dawel fore
Sadwrn, Rhagfyr 28 bu farw Mr
Thomas Williams, gynt 0 Gwelfor,
Saron mewn cartref henoed, Dwynfa.
y Bontnewydd, yn 84 mlwydd oed.
Roedd yr angladd ddydd lau. lonawr
2 gyda gwasanaeth yn y Cysegr ae
yna ym mynwent llanddeiniolen.
Gwasanaethwyd gan y Parch W.R
Williams, a'r Ymgymerwr oedd Mr
Gwilym Roberts, y Felinheli.
Y cludwyr oedd y Mri Gwilym

D~oea He~~iw
Cyfres oewydd ar S4C
yn dechrau nos Fawrth,
4 Chwefror am 10.00.
Ail-ddarllediad ar b'nawn
SuJ am 4.30.
I gyd- fynd a'r gyfres:
::;:::::::::.;-'

-

Iesu Ddoe a Heddiw Y Llyfr (£4.95)
Llyfr Gwaith (£9.50 pecyn

0

10)

L

At gael 0 'ch IOpaU lIeol neu
dnr,y lenwi y toeyn isod

TREFADAETH
G(~ISNOGOL

C't'MRU

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL
..
j

,

Ff6n:
Y FELINHELI 670556

nifer
Jesu Ddoe a Heddiw .
Y Llyfr £4.95 0
lesu Ddoe a Hedcyw - Pecyn gwaitb £9.50 0
Sieoau ...n daladw... I Strata
(Archeblon lIai na £S rhald cynnwys £1 0 dlil dosbarthu)
Enw

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

It
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Cyfeiriad
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13

,

Gohebydd: Mrs. G. Jon .. , Ahandir
Mwyn (Waunfawr 626)
CLW8 GWYRFAI:
Fel arfer ern
cyfarfod ddiwedd y flwyddyn oedd
un ~ phlant ysgol y Waun mewn Gwyl
Garolau ar Ragfyr 12 yn y Ganolfan.
Llywyddwyd
gan y Parch Barry
Thomas. Cafwyd darlleniadau
o'r
ysgrythur
gan y plant a hefyd
cyd-ganu Carolau adnabyddus.
Diolchodd Mrs Idris Jones j Mr
Leslie Jones, y prifathro, ac i Mrs
Eames oedd yn cyfeilio a hefyd oedd
wedi hyfforddi'r
plant,
am eu
cydweithrediad
bob amser gyda
Chlwb yr Henoed.
Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf 1986 ar
lonawr 7 a'r Parch Barry Thomas yn
lIywyddu. Yn ystod yr wythnos roedd
wedi ymweld
thri aelod o'r Clwb yn
Ysbyty Gwynedd - Mrs M.A Owen,
Mrs Clayton a Mr Evan Hughes.
Anfonwyd cofion a cvrnunradau da
am wellhad buan iddvnt oddt wrth yr
aelodau.
Mrs Jones, Ellian Terrace eniliodd
y raftl - rhodd gan Mrs Pritchard, 6
Trefeilian. Ar fyr rybudd rhoddodd y
Rhelthor sgwrs 9yda lIunlau 0 lawer
o hen eglwysi'r wlad gan egluro fel
roedd pensaerniaeth yr adeiladu yn
colnodi eu cyfnod.
Roedd Huw yn helpu ei dad gyda'r
projector Diochodd y Dr Miles i'r
ddau am lenwi'r bwlch ar bnawn
hynod 0 storm us.

a

SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos lau,
lonawr 2, aeth aelodau SefydJiad y
Merched
i Westy
Gwynedd,
Llanberis, i ddathlu'r
Nadolig a'r
Flwyddyn Newydd. Cafwyd pryd 0
fwyd ardderchog a noson gartrefol
yn sgwrsio 0 flaen y tan. Dymunodd y
llywydd, Mrs Pat Parry, ben-blwydd
hapus i Mrs Southworth, a oedd yn
86 oed y diwrnod
hwnnw.
Llongyfarchwyd Mrs Peggy Jones ar
fod yn nain eto - ganwyd mab i'w
merch,
Pat
Cydymdeimlodd
y
Llywydd
chyn-Drysorydd Cangen
Waunfawr, Mrs 8uddug Rowlands,
sydd wedi bod yn yr ysbyty, ac
arwyddwyd
cerdyn
gan yr holl
aelodau i'w anton i Mrs Rowlands
gyda dymuniadau da'r gangen.
Dosbarthodd Mrs K. Wynn Jones,
yr Ysgrifennydd, rag lenni testunau ar
gyfer Sioe Gwaith Llaw Sefydliad y
Merched sydd i'w chynnal yn Feed
My Lambs. Caernarlon ar Fai 15 am 7
o'r gloch.
Diolchwyd i Mrs K. Wynn Jones a
Mrs Catherine Jones (Trysorydd) am
drefnu'r noson, a diolchodd Mrs M.
Evans i'r pwyllgor am eu rhoddion 0
wobrau raftl ar gyfer pawb oedd yn
bresennol.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Chwefror
6, yn Festri Capel Croesywaun, pryd y
disgwyli r y Parch a Mrs Ifor
Rowlands, Caernarfon i roi sgwrs ar

a

eu hymweliad ag Israel.
8ydd croeso mawr i aelodau
newydd ymuno
DIOLCH: Dymuna Gwynedd a Pat,
Bron Llywelyn ddiolch yn gynnes I
bawb am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniwyd ar enedigaeth Iwan, eu
mab, brawd bach i Deriel.
YR URDD: Yn y cyfarfod cyntaf o'r
flwyddyn dechreuwyd ar y gwaith 0
baratoi ar gyfer Eisteddfod yr Urdd.
Bydd y plant yn brysur iawn 0 hyn tan
Chwefror 22, pryd y cynhelir yr
Eisteddfod Gylch yn Ysgol Brynrefail
Os hoffa! ral o'r plant gystadlu yn
unigol, mae'r manylion i'w cael gan
Mrs Beryl Jones, Dol y Coed.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fis Rhagfyr:
1. £40, Mrs Rhran Ellis, Glyn Awel; 2
£25, P.E. Marston. Blaen y Nant; 3
£10, Dr Huw Roberts, Y Syrgeri.
Yn ogystal fe dalwyd 4 gwobr
ychwanegol 0 £10 i:
AR. Jones, Cae Trefor; G. Coles, 6
Bro Waun; V.R. Davies, Castell
Cidwm; Evan Davies, Tan y Graig,
Ceunant.
DIOLCH: Dymuna Alun Williams, Bro
Waun, ddiolch 0 galon i bawb a
gymerodd ran yn y Cyngerdd nos
Wener,
lonawr
17, i'r rhai a
gyfrannodd tuag at y noson ac i'r
ardal am eu cefnogaeth unwaith eto.
Gwnaethpwyd
elw 0 £140 yn
cynnwys £20 a roddwyd gan yr
athrawon a phlant yr ysgol.
LLONGYFARCHIADAU I:
- Kim Turner,
Collfryn,
ar ei
phen-blwydd
vn un ar hugain ar
lonawr 3.
- Nesta Llewelyn Griffith, Eirianallt
yn un ar hugain ar lonawr 21.
- Yvonne a Roger, Tref Eilian, ar
enedigaeth mab bychan, ac i Mr a
Huw Parry, 8ro Waun, ar fod yn daid

a naln.
- Mr a Mrs W.T. Owen, Noddta, ar fod
yn daid a nain am y tro cyntaf ganwyd merch fach i Gwenno eu
merch.
- Elizabeth Jones, Noddfa gynt, am
gael ei dewis i ddilyn cwrs Prifysgol
Agored mewn gofal nyrsio.
DIOLCH: Dymuna
Mrs Maureen
Griffiths,
Bryn Eilian. sydd wedt
dychwelyd gartref yn ddiweddar ar 61
arhosiad yn yr ysbyty, ddiolch i'w
ffnndiau 011 yn y pentref am eu
dymuniadau gorau a'u negeseuon
caredig. Diolch yn arbennig i Mrs
May Roberts. 80dafon. Mrs Sheila
Roberts, Llwyn Celyn, a Mrs Enid
Williams. Heli, am eu caredigrwydd
mawr a'u cymorth pan ei angen
fwyaf.
DIOLCH: Dymuna Mrs M.A Owen, 7
Tref Eilian, ddiolch 0 galon I bawb anl

y lIu d'Brdiau a'r dymuniadau da a
dderbyniwyd
tra yn yr ysbyty yn
ddiweddar.
Dymuna Carys, Manon a Dylan,
8ryn Golau, ddiolch yn fawr iawn j'w
cymdogion, perthnasau a'u ftrindiau
am bob arwydd 0 garedigrwydd a
ddangoswyd tuag atynt tra roedd
Manon yn yr ysbyty yn ddiweddar.
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fis
Rhagfyr: 1. Haydn Jones, Rhandir
Mwyn; 2. Emrys Lloyd Hughes,
Treflan Isa; 3. Dafydd Iwan, Pen y
Berth.
ARHOllADAU
CERDD:
Llongyfarchiadau i'r plant canlynol ar
Iwyddo yn eu harholiadau:
Theori: Gradd 1: Rhys Sion, Pant
Teg; Rachel Davies, Nant y Mynydd;
Gwyndaf Williams,
Tr05 y Gors.
Gradd 3: Karen Roberts, Swn y
Gwynt. Gradd 4: Sian Llwyd, Dol y
Coed. Piano: Gradd 1: Ella Wyn
Jones,
Graianfryn
(Anrhydedd).
Gradd 2: Alaw Melen, Rhandir
Mwyn;
Gareth
Davies,
Nant y
Mynydd (Teilyngdod). Gradd 3: Telor
Hedd Iwan (Teilyngdod). Gradd 4:
SiAn Llwyd, Dol y Coed (Teilyngdod).
Gradd 5: Karen Roberts, Swn y
Gwynt. Gradd 6: Joanna Marston,
Blaen y Nant; Iwan Ellis, Glyn Awel
(Teilyngdod).
Clarinet:
Gradd 6:
Gwyn
Thomas,
Treforta
(Anrhydedd).

a

CYDYMDEIMLWI : yn fawr
Mrs
Angela Parry. Bryn Golau, ar golli
mam, set Mrs M. Williams, 10 Tref

Eilian.
A Mr George Taylor, Baladeulyn, 061
Erddi, ar golli chwaer, sef Mrs Oliver,
Bryn Golau.
A Mr Gwilym Williams, Fferm
Bodhyfryd, ar golli mam.
Ac Mr Roy Jones, Cynefin, ar golli
tad.

a

YN YR YSBYTY:
Anfonwn
ein
dymuniadau gorau am wellhad buan
iawn i Mr Jackie Parry, Llys Arlon,
Mrs J. Clayton, 3 8ro Waun, a Mrs
Eirwen Jones, Cynefin.
ADREF O'R YSBYTY: Gobeithiwn
bod y rhai a fu'n cwyno neu'n derbyn
triniaeth lawfeddygol vn yr ysbyty yn
ddiweddar,
yn gwella
ar 01
dychwelyd
gartref. sef Mr Evan
Hughes, Bro Waun, Manon Jones,
Bryn Golau, Mr Roger Dafydd,
Glanfa, Mrs Maureen Griffiths, Bryn
Eilian, Mrs Buddug Rowlands, Tre
Wen, Huw Gwilym. Llidiart Wen, a
gafodd ddamwain ar lard yr ysgol, a
Mrs M.A. Owen, 7 Tref Eilian a gafodd
ddamwaln yn ei chartref.
LlONGYFARCHIADAU:
i Mr a Mrs
Huw Griffiths. Y Llythyrdy ar ddathlu
eu priodas arian lonawr 28.
CYDYMDEIMLWN: ~ Mrs Catherine
Bracegirdle, 21 Tref Eilian, a'i chwaer
Jane, ar golli ei brawd, Bob yn
Nottingham,
ac
Mrs Valmai
Williams. Garreg Fawr ac Emrys
Owen, Bryn Mor yn eu profedigaeth
hwythau 0 golli tad yn trawychus 0
sydyn, set Mr Owen Owen, Y
Glennydd

a

•

I

- Gohebydd:

Megan Humphreys, 4 Tai Tan-y-coed (llanberis

LLONGYFARCHIADU: i Mr a Mrs
Gwynfa Pritchard ar enedigaeth
merch fach ar Ragfyr 26, 1985,
chwaer fach i Sian ac Iwan, ac wyres
arall i Mr a Mrs William Pritchard,
Garnedd. Llongyfarchiadau i'r teulu
oil, a phob bendith i'r dyfodol.
PEN-BLWYDD:
Llonqvfarchradau
hefyd i Mrs Ellis, 3 Tai Bryngwyn ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 87 oed yn

870030)

ddiweddar. Ar hyn 0 bryd mae Mrs
Ellis yn aros gyda'i mab a'i briod, Mr
a Mrs Tom Ellis yn Nottingham.
CR OESO ADRE: i Miss Nance
Williams, Cartref, wedi cyfnod yn
Ysbyty Gwynedd; hefyd i'w nai, Mr
Michael Williams,
Cartref, ar 61
trlnlaeth lawfeddygol
yn Ysbyty
Prifysgol Cymru yng Nghaerdydd.
Gwellhad buan i'r ddau.

BET
YMRYSON CWN DEFAID: Amser i
baratoi at chwaraeon yr haf yw
lonawr i ni, ymrysonwyr
y cwn
defaid.
Mae ymryson Betws Garmon yn
hen sefydliad, y hi a'r Bala yw'r ddwy
hynaf drwy Brydain. Mae'r 8ala wedi
dathlu ei chanmlwyddiant rhyw dair
blynedd yn 01.
Cofiaf am dair ymrysonfa yn cael
eu cynnal ym mro Eco'r Wyddfa rai
blynyddoedd yn 61- Deiniolen, Nant
Peris (sydd wedi ei hail-sefydlu'r
lIynedd) a Belws Garmon
Hefyd

cynhallwyd un yn y plwy nesa Beddgelert.
Tybed a oes rhai o'r oedollon ar
gael heddiw yn cofio'r pedair yn cael
eu cynnal?
Cynhelir ymryson Betws Garmon
eleni ar Awst 15 a 16
ENGl YN I'R CI DEFAID
Rhwydd gamwr hawdd ei gymell - I',
mynydd
A', mannau anghysbell:

Hel a didol diadell
Yw camp hwn yn y cwm pell.
•

LLEUFER O.

ac N. PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI

AUNFA

R

AR AGOR

9-7pm
9-Spm Sadwrn

ARGAU
SUL,

Ff6n 291
MEACHEA.
(yn ystod oriau agor)
GwLAu SENGL 0 £391 FYNY
GWLAu DWBL 0 £75 I FYNY
DEWIS EANG 0 3 PIECESUITES'
o £200 i £800
LLENNI 'VENETIAN' A LLENNI IROLER'
1

5000 LlATHEN SGwAR 0 GARPEDI MEWN STOC
- ALLWCH CHI FFORDDIO PRYNU 0 BATRYMAU7

•MONUMENTAL
RO MASONS
ANDS
LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2898
(Sefydlwyd ers dros 35 mlynedd)
Crefftwaith Ilaw, e.e., Old English/Gothic
gan t un a thros 32 0 flynyddoedd 0 brofiad
Cerrig newydd a gwaith adnewyddu:
di mots pa mor bell
Stoc helaeth Q'r cerrig gorau:
dyfynbris am ddim
AR AGOR 6 DIWRNOD YR WYTHNOS
•

•

nae arfer eael ymadael t'r gweddill
Go Mary Lloyd Williams, B.E.M. bwyd ac aeth dau deulu i'r eglwys,
oberwydd ffrae yngljn a dwy dorth
frith.
Bore Sui pregethodd y gweinidog
ar 'Gariad
brawdol'.
Y nos
pregethodd
ar 'Ffydd
beb
weithredoedd.' Deg ceiniog oedd y
casgliad. Ynghorff yr wythnos
magodd y cwmwl ddau gom mawr,
un glust dde fawr, a locsyn hir.
(Stori ddychmygol 0 waith Mr I.B. Griffiths, C.B.E., yw'r canlynol.
Parodi goegJyd 0 fweb gafr yn
Sgrifennwyd y stori ddeugain mlynedd yn 01. Gofynnais i Mr
hongian uwehben y pulpud wrth i
Griffiths am ganiauid i'w rhoi yn tEco'r Wyddfa'. ItA chroeso!' oedd
Mrs Ellis dynnu llweb oddi ar y
ei ateb.

"Rhydodd yr hoelen, llaciodd y llechen, a threiglodd y glaw yn
fradurus i furiau'r capel. Ymhen amser daeth allan yo y caleb
uwchben y pulpud. Am tis neu ddau ymddaogosodd ar lun wyneb
crwn rei Hympti Dympti, - yna lledodd yo hwyaden braf - magodd
gynffon a thraed a throdd yn geiliog ar y pared.
Meddai John Huws, un 0
ymddiriedolwyr
y capel wrth
eistedd yn 61 yn ei gadair i wrando
barn ei frodyr mewn pwyllgor,
"Mae Huw Wilias yn rhy hen 0
lawer i fynd .i ddringo ysgolion at y
lIwydni. Mi wrthododd ddod aew i
bapuro'r gegio orau wythnos yn 01.
Ond cofiwch efaUai mai gwell
fyddai rhoi cynnig iddo fo, rhag ofn i
ni droi'r drol a bod yn edifar neu
sathru ar gorn rhywun."
Gohiriwyd y mater am wythnos,
ond wedi clywed nos Fawrth ei fod
yn Thy hen i ddringo ysgoJion aeth
Huw Wilias i'r egJwys fore SuI i
chwilio am gymun wyth a gobeithio
y eawsai waith yno. Syrthiodd 0 ben
y clochdy nos Iau a bu farw yn yr
ysbyty,

Erbyn hyn yr oedd y ceiliog
dychmygol ar y pared wedi magu un
adain fawr, ac yo debyg iawn i'r ieir
aew wedi i nain eu tocio un oebor
rhag iddynt fynd i grafu'r tatws dros
glawdd yr ardd.
Tomos Oafis, dyn hel insiwrans 0
Sir Fon, oedd yn pregethu yo y bore,
a 'doedd neb yn cael lIawer 0 flas
amo. Er bod crefydd yn rhyw fath 0
insiwrans rhag tao a lot 0 bethau
eraill, 'doedd neb yn gweld fod yr
Efengyl a Tomos Dafis yn rhyw
gyfuniad hapus rywsut. A phetb
arall 'roedd Uun y ceiliog ar feddwl
pawb.
"G\\'ell fyddai inni gadw busnes y
cyfarfod yma yn gyfrinachol."
meddai John Huws, pan gyfarfu'r
ymddiriedolwyr eilwaith j drin "y
ceiliog" aT y mur. 'Roedd hyn tua
hanner awr wedi un ar ddeg. Un go
hir yn dyfod at ci destun, ac un go
gyndyn o'j adael oedd Tomos Dafis.
Ond gresyn na buasai wedi daJ ati
gyda'r trillane am oriau yn cbwaneg
y bore hwnn w.
Erbyn banner dydd, yr oedd dau
o'r ymddUiedoIwyr wedi gadael y
cyfarfod - hanner brawd i wraig
Huw Wilias oedd un, yn weddw ers
dwy flynedd, ae yo dad i wytb 0
blant. 'Roedd pob un o'r wyth yn
dweud adnod yn set fawr y capel
Wesla, nos SuI, ac Owen Lewis eu
tad yn un o'r seti bach yn gwneud ei
orau iactiofel petai'n Wesla erioed.
Bedyddiwr oedd gwraig Wmffra
Richards, ac ni bu erioed yn hapus.
Meddai, "Os oa fedIan nhw dy
werthfawrogi di Wmffra, mae'n
well 0 lawer inni fynd at y
Bedyddwyr. Mi gawn ein parchu
yno beth bynnag."
Ac at y
Bedyddwyr yr aeth y ddau. Dynes
heb ddim plant oedd Mrs Richards.
Erbyn hyn yr oedd llun y ceiliog
yn enwog - "aderyn y ddrycin,"
mewn gwirionedd, ac erbyn nos LUD
magodd adain arall ac edrychai fel
pe baitn hofran uwchben y pulpud

pan dynnai Mrs Ellis lwch oddi ar y
Beibl a chodi papur bach rhif
emynau Tomos Dafis oddi ar lawr y
pulpud. "Tynnu llwch dydd Llun a
fydd isio dim ond rhyw sgJein pnawn
Sadwm wedyn" - dyna a fyddai Mrs
EUis yn ei ddweud bob amser.
Nos Fawrth ar 01 y Seiat galwodd
Mr Williams y gweinidog, ar y
swyddogion a'r ymddiriedolwyr i
aros ar 01. 'Roedd yno gryn ugain
ohonynt yn y festri. Dechreuwyd
trwy weddi ac yna aed at y busnes.
Cydymdeimlwyd a gweddw Huw
Wilias gan ryw led awgrymu rnai
cwymp oddi wrth ras hollol
ddiangenrhaid oedd aebos ei dranc
disymwth.

Ffromodd Gwilvm Edwards, Pen
Talar, ac aeth allan gan ddywedyd
nad wedi dyfod yno 1 wamalu
ynghylch pethau difrifol)7 oedd) nt.
Yr oedd 0 fewn tair wythnos i
Glamai, ae aeth ei ddau was allan ar
ei 01.
Cododd
John GTuffydd,
y
pen-blaenor, - hynafgwr duwiol ac
meddai, '''Rown i yn y capel yma 0
fiaen yr un ohonoch chwi. 'Roedd fy
hen daid yn un o'r ymddiriedolwyr
eyntaf yn yr hen gapel bach
fe
fyddai'n chwith ganddo fo,"
a
thorrodd yr ben frawd annwy) i
wylo'n hidl. Eisteddodd i lawr.
Cododd John Edwards i gynnig
bod Roger Lloyd o'r eire yn dyfod i
atgyweirio'rcapel a bod y merched i
wneud sosiaJ i glirio'r gost. Fe
wyddai John Edwards yn eithaf da
mai cas beth fewyrth Lewis oedd
sosial mewn capel, ond ni fu John
Edwards erioed yn hynod am ei
ddoethineb.
Aeth pawb adre, a gadawyd y
ceiliog yn hofran uwchben y puJpud
trwy'r no . Er mal 01 gla\\' ar }-caleb
oedd 0, mi allech daeru ei fod yn tyv..
ae yn barod i 'hedeg.
Trannoeth bum 'I,n dadlau am
oriau a rewyrth Lewis, ond doedd
dim troi amo fo. "Os can nhw sosial,
'y ngwas i, mi fydd i dy fodryb a
minnau droi yn Fethodistiaid y Sui
nesaf."
A Methodist yw fy modryb byth!
Fe gollodd
fy ewythr
ers
blynyddoedd bellach. Cyn noson )
Sosial cyfarfu PwyUgor y Merehed
bed air gwaith. Aeth tair ohonynt i'r
eglwys, dwy at y Wesle, a phedair at
y Methodjstiaid.
Erbyn byn 'roedd y ceiliog wedl
gorledu ei adain nes troi yn gwmwl
bygythiol ledIed y mur.
Er i Mrs Williams, gwraig y
gweinidog, wneud ei gomu, ae iddo
yntau arwain yn fedrus neilltuol, nid
oedd rhyw lawer 0 lewyrcb ar y
sosiaJ ac ycbydig iawn 0 elw a
wnaed. 'Roedd yo annos 0 lawer
~

~

YM6R

Bydd yr hen gan yma 0 waitb
R.E. Roberts, Llanberis, gynt o'r
Dorlan Goch, Clwt-y-bont yn mynd
yr holl ffordd i Ganada.
Anferthol fllith el wyneb
Yw y mor, yw y mOr,
Rhyw ail i dragwyddoldeb
Yw y mor:
Mae yn ei faith ddyfnderoedd
Gyflawnder 0 oludoedd
Ac au, ers .mryw oesoedd
Yn y mor, yn y mor,
Arianog Duw y lIuoedd
Yw y mor.
Du erchyll fro marwolaeth
Yw y mar, yw y mor,
A mynwent fawr dynoliaeth
Yw y mor;
Er malnt y celaneddau
Sy'n gorwedd dan ei donn au
Ni wellr cof-golofnau
Yn y mor, yn y mOr,
I nodi'r dyfr1lyd feddau
Yn y mor.
Pa Ie mae Cantre'r Gwaelod7
Yn y mor, yn y mar,
A'i gwyr yn pesgi'r pysgod
Yn y mor:
Ei helrdd balasau mawrion
Feddiennir g.n by.g brithion
Heb rent nac un gofynion
Yn y mor, yn y m6r
NI thalant dreth y tlodlon
Yn y mor.
Modrwyau gair gryn I.wer
Yn y mor, yn y mOr
A watches patent lawer
Yn y mor:
P.th od nad ai', oriedydd
Gan faint yw grym el awydd
I godl', stoe ysblennydd
Sy'n y mor, .y'n y mor,
Yn gorwedd mor ddi-ddefnydd
Yn y mar.
Mae pysgod mawr aruthrol
Yn y mo" yn y mOr,
Yn gwledda ar gn.wd dynol
Yn y mor:
Mae tuedd yn eu rheibiad
I ddrysu'r Atgyfodiad
Trwy falu cyrff mor anfad
Yn y mor, yn y mOr,
A'u cario i bob cyfeiriad
Yn V mar.
Mae lIawer 0 'arilau
Yn y mor, yn y mOr,
o gwrw a gwirodau
Yn y mar:
'Ch.iff temlwyr d. ddim profi
O'r pysgod dlrifedi
Sy'n nofio'r dyfroedd heli
Yn y mar, yn y mor:
Maent wedi yfed brandl
Yn y mor
P. Ie ma.', Br.nln Pharo?
Yn y mar, yn y mOr
A1 galon wedl mwydo
Yn y mor:
Ei feirch fu yn cartamu
Ar 61 anwyliaid lau
Mae'u hamis wadi rhydu
Yn y mor, yn y mar,
A'i fyddin gref yn pydru
Yn y mOr.
(Awdur) ROWLAND E. ROBERTS
Bedwargoed
Llanberis
gynt 0" Dorian Goch, Clwt·y·bont.
Mellir Wyn, Llanberis' an(onodd y gan al
olyg)dd 'Y Brython'

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Beibl a'r Llyfr Emynau.
'Doedd dim son am i neb ddyfod i
drwsio'r to. Y casgJiad ar y
Weinidogaeth oedd yn poeni'r chwe
aelod a pben. Cyfarfu'r eglwys yng
nghegin y gweinidog.
Ni chododd yr hen John Gruffydd
annwyl y pen-blaenor byth o'i wely
ar 61 y noson honno.
CWESTIWN

Beth fuasech chi wedi'i roi yn
deitl ar y stori uchod? Anfonwch
eich awgrym.
Y LLWYBR TROED
'Rwy'n hen a chloff, ond hoffwn - am
unwaith
Gael myned, pe medrwn
I'm bro, a rhodlo ar hwn:
Rhodio, Ife gynt y rhedwn.
J.T. JONES

Oes rhywun yn cofio pa bryd ac
ymhle y cafodd J .T. Jones y wobr
gyntaf am yr englyn uchod?
Anfonwch i ddweud. Oyma fy
nghyfeiriad: Llys Awen, Llanrug,
Caernarfon,

Gwynedd LL55 4BA.

BREUDDWVD
Ynghanol dyfnder nos,
A minnau'n ff.elu cysgu;
Goleual', sir eu lampau gwyn,
A'r lleuad wen yn lIoagi;
'Roedd pryder yn fy nghalon,
A hiraeth yn y gwynt,
Yn dwyn i'r cof a'r meddwl.
Amseroedd dityr cynt.
Cyfodi wnes yn unlon,
A ,hodiais dan ~.lIoer;
A gwelais berlau', bafTug gwyn,
o dan fy nhr.ed yn oer;
'Roedd twn e ai y nsnt,
Yn IIlthro lawr y cwm,
Ac .mbell fref hen ddaf.d wen,
O'r crelglau uchel Ifwm.
A chlywais yn y pellter draw,
Delynau .ur fy ngwlad,
Yn galw ar y we,in ffol!
Yn 61 i ,eng y gad!
Mi glywai. fiwglau main,
Yn galw a, bob un,
Yn dweud fod Owain eto'n fyw
A chleddyf wrth oi glunl
Daeth cryndod drwy fy nghorff
A chyffro yn tv ngweed,
Wrth feddwl achub htlth tv ngwlad
A fu mor hlr dan dreed.
'Roedd gobaith 'nawr terfynu,
Gorthrymde, blin y Sa'.,
Ae agor drwt paradwys
set rhyddld oedd y cal.1
Ond clilodd nodau', delyn,
Daeth golau clir y wawr,
Ac nld oedd Owain yno mwy,
Dim ond rhyw wacter mawr!
A chri'r sylfinir unig
Sf'r nant droa gerr!g mAn,
A chanwr gorau Cymru,
Oedd Owaln yn fy nhgln.
John V Morris,
Rhl8nfa
Delnlo/en

Noson

0 Ganu
yng nghwmni

HOGIA'R
WVDDFA
yng Nghlwb Eryri
Penisarwaun
Nos Sadwrn
CHWEFROR 15ed,
1986
am 8.30 a'r gloch
Mynediad: Di-dal

j

aelodau 50c i eraill
CROESO I SAWS
15

•

,

Pontins.
Cyngerdd yn Pendalar a chyngerdd
yn Sosial Club Bangor. Mwy 0
fanylion yn y rhifyn nesaf o'r Eco.
GOHEBYOD: W.O. Williams,
Rhydfadog (Uanberis 871259)

6

FFAIR HAF: Cynhelir Ffair Haf yn
Neuadd y Ganolfan nos Wener, 13
Mehefin am 7 o'r gloch. Gofynnir i
gymdeithasau
sy'n
fodlon
eynorthwyo
gysylltu
Mr Gwyn
Parry, ysgrifennydd y Ganolfan.
Trefnir y ffair gan bwyllgor rheoli'r
Ganolfan.

a

DIOlCH: Dymuna Miss Kathleen J.
Jones, Prenteg, ddiolch yn arbennig i
brifathro, athrawon, staff y gegin a
phlant Ysgol Gwaun Gynfi Deiniolen
am y rhodd
gwerthfawr
a
dderbyniodd
ar ei hymddeoliad.
Hefyd dymuna ddioleh am y cardiau
a'r anrhegion a dderbyniodd gan
eraill.
Dymuna Eleri ae Eiriona Owen, 29
Stryd Newydd ddiolch 0 galon i'w
teulu, ffrindiau a chymdogion am yr
holl
gardiau
ae anrhegion
a
dderbyniasant ar ddathlu eu deunaw
oed. Diolch yn fawr iawn.
Dymuna Alun Wyn Evans, Pentre
Helen ddiolch yn garedig i bawb 0
ardal Deiniolen am eu cefnogaeth
drwy brynu tocynnau raffl Nadolig
tuag at 'Manor House Hospital'.
Trosglwyddwyd dros [250 i'r ysbyty
Dymuna Mrs Ann Jones, 35 Bro
Rhiwen, Rhiwlas ddiolch i lu 0
gyfeillion
am y cydymdeimlad
a
ddangoswyd
yn ei phrofedrqaetn
fawr 0 golli ei mab mewn damwain.
Dymuna Mrs Margaret J. Evans a
Dafydd
Wyn,
Maes
y Dref,
Clwt-v-bont ddiolch yn gynnes iawn
i'rteulu, cyfeillion a chymdogion, am
eu caredigrwydd, ac am bob cymorth
a gafwyd ganddynt, yn ystod eu
profediqaeth sydyn a thrist, 0 golli
priod hoff a thad mor annwyl
Diolch cynnes hefyd l'r meddyg
teuluol, y Parch
Trefor LeWIS a
Richard Jones, a hefyd i Mr Meirion
Jones, Min Afon am eu cymorth
parod.
Dymuna'r teulu ddiolch yn fawr
iawn
am y cardiau
niferus
a
dderbyniasant.
Dymuna Andrew a Cheryl Ward.
Porth y Gogledd ddiolch yn gynnes
,awn i'r holl berthnasau, cyfeillion a
chymdogion am bob caredigrwydd a
chydymdeimlad
a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth fawr.
Dymuna Brigid M. Hughes, 4
Gwyrfai Terrace, Clwt-y-bont ddiolch
i'w theulu, ffrindiau a chymdogion 011
am y Ilu cardiau, arian ac anrhegion a
dderbyniodd
pan yn dathlu
oi
phen-blwydd
yn ddeunaw oed ar
Ragfyr 18.
CYMDEITHAS
CHWIORYDD,

YMDRECH
Y
Disgwylfa
MC:

Cynhaliwyd
cyfarfod
olaf
o'r
flwyddyn 19850' r Gymdeithas uchod
ar nos lau, Rhagfyr
5 gyda
gwasanaeth Nasdolig,
phob un o'r
chwiorydd
yn cymryd
rhan.
Croesawyd pawb i'r cvfarfod gan Mrs
Miriam Lewis, lIywydd, a diolchwyd i
bawb am eu gwasanaeth. Anfonwyd
cofion cynnes, yn arbennig at y rhai
hynny a oedd yn wael yn ystod
gwyliau'r Nadolig.
Dydd Sui, Rhagfyr 22 fe gafwyd
gwasanaeth
gan y plant,
a
dosbarthwyd
anrhegion
Nadolig
iddynt yn y prynhawn. Nos Lun,
Rhagfyr 23 cynhaliwyd Parti Nadolig
i'r plant, ae yr oedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn fawr yno.
Cynhaliwyd
gwasanaeth Cymun
Undebol yn Eglwys Ebenezer ar fore
dydd Nadolig. Diolchodd Mrs Jane
Thorman Jones i'r swyddogion am
eu gwasanaeth ar hyd y flwyddyn. I
gloi'r noson cafwyd sel 'moes a
phryn' a chasglwyd arian sylweddol
at yr achos. Rhoddwyd y te am y mis
gan Mrs Miriam lewis.
Bydd y cyfarlod nesaf yn cael ei
gynnal nos tau. Chwefror 6. ae
astvnnir croeso cynnes i unrhyw un a
ddymuna ddod

a

Y SEINDORF lonawr 12 cynhaliwyd
Cyfarfod Biynyddol y Seindorf yng
Nghlwt·y-bont.
Cadeiriodd Mr G_
Oliver Jones. Cafwyd adroddiad
boddhaol iawn o't fantolen am y
flwyddyn a aeth heibio. Aethpwyd
ymlaen i ddewis pwyllgor am y
flwyddyn
nesaf Roedd tymor tri
aelod o'r pwyllg.or yn dod i ben, sef
Mr Alun Lewis, Rhydfadog,
Mr
Howell Lewis, Llys Annedd a Mr
Gwyn Parry, Cynefin (a oedd yn aelod
o'r seindorf) Diolchwyd iddynt gan y
pwyllgor am eu gwasanaeth ar hyd y
blynyddoedd.
Codwyd tri aelod
newydd sef Mr Elhs Wyn Williams,
Stryd Deiniol, Mr Arthur Owen, Stryd
Newydd a Mr J Jones, Ceris.
Roedd y Ilyfrgellydd Mr Caradog
Thomas yn dymuno rhoi'r gorau i'w
swydd
oherwydd
amgylchiadau
eralll Penderfynwyd codi dau aelod
yn eu lie, Mr John Anidi, Clwt-y-bont
a Mr J.A. Parry, Bodawe!. Felly'r
swyddogion am y flwyddyn fydd Ysfgifennydd: Mr M Jones. Minafon,
Clwt-y-bont,
Trysorydd:
Mr H.G.
Jones, Llanrug, Cadeirydd: Mr G
Oliver Jones, Ty Gwyn, Llyfrgellydd:
John Anfdi, Clwt-y-bont a T.A. Parry,
Bodawel.
Gofalwr:
Mr Thomas
Williams, Pentre Helen
Yn ystod y mis nesaf bydd y
Seindorlyn brysuriawn. Cynhelirtair
cystadleuaeth - Cystadleuaeth Radio
Cymru, a dwy gystadleuaeth
yn
Southport, un ar Fawrth 23 a'r lIali er
cof am W. Rimmer, un 0 arwyr ym
myd y Bandiau Pres ar Fawrth 28 yn

Enillwyr Clwb 200 am fis Rhagfyr a
lonawr:
Rhagfyr: 1 [25, Mrs Helen Lewis,
Waen Fro, Deiniolen; 2. £15, Mrs
Laura
Williams,
Tan-y-fron,
Fachwen; 3. [5, Wendy Thomas,
Penisarwaun, c.o, Caradog.
lonawr. 1.£25, Mrs Carys Thomas, 4
Tai Dinorwiq, Clwt-y-bont, 2. £15,
Eilir Williams, 1 Pentre Helen, 3. £5,
Mrs Munro, Glandwr, Clwt-y-bont.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarlod o'r gangen yn y
ganolfan lonawr 13 dan arweiniad
Mrs Rita Parry Jones, y Ilywydd.
Darllenodd Mrs Jones y lIythyr misol.
Cafwyd noson ddifyr lawn yn
chwarae ehwist dan ofal Mrs Gwen
Hughes, ynghyd
gwerthiant 'moes
a phryn' gyda Miss Jean Maeller yn
gofalu am y bwrdd.
Diolchwyd i'r ddwy gan Mrs Rita
Parry Jones Rhoddwyd y te gan Mrs
Eirlys Williams a Mrs Betty Williams.
Enillwyd y raffl gan Mrs Gwen
Hughes.
Cvnhelir y cyfarfod nesaf Chwefror

a

3
CYFARFOD
CYHOEDDUS:
Nos
Fawrth, lonawr 14, roedd Neuadd y
Ganolfan yn orlawn 0 bentrefwyr 0
bob oed. Yr oeddynt wedi dod
ynghyd i Gyfarfod
Cyhoeddus
i
drafod
y posibilrwydd
0 wella
ansawdd ein pentref. Diolchwyd yn
wresog gan y Cadeirydd, Mr Gwyn
Parry, Cynefin
(sydd hefyd yn
Gadeirydd
Cyngor
Cymdeithas
Llanddeiniolen),
am iddvnt wneud
ymdrech arbennig i ddod i'r cyfarfod
er gwaethaf
y tywydd
gerwin.
Amlygwyd
brawdgarwch
a
chyd-ddeall
yn y trafodaethau
agored,
ac awgrymwyd
amryw
Iwybrau a allai fod yn fanteisiol a
phwrpasol o'u dilyn ymhellach.
Gwnaed
pedwar
penderfyniad
ffurliol i'w trosglwyddo
i Gyngor
Cymdeithas Llanddeiniolen am sylw
pellach ar fyrder, sef:
a) Gofyn I Gyngor Bwrdeistref Arlon i:
i) dr.lnu

archwlliad swyddogol 0 Bank
House .'i gwrtil. er mwyn tawelu meddwl
y cyhoedd; nad oedd perygl i iechyd yno
ii) egluro'r dafnydd cyfredol a wnei, o'r
hen Flcerdy, Llandinorwlg, a chadarnhau
bod V defnydd hwnnw yn cydymffurfio a'r
canlatAd cynllunio (os oes caniatAd).
b) Gofyn i Gyngo, Sir Gwynedd symud
rhagblaan i godi waliau yng nghyffiniau
Oelnlolen-Oinorwig,
sydd wedi au
dymchwel gan drafnidiaeth drom yn mlyn
cynllun ad-ennlll tlr yn Ninorwlg.
c) Pwyso ar Haddlu Gogladd Cymru, ar
dlogelwch yr ifainc yn ain plith, I apwyntio
rhagor 0 staff I', 'Orug Squad' ym Mangor.
gan fod lie cryf i amau bod carlan yn bodoli
o fewn y gymdogaeth yn Neinlolen, sydd
yn hyrwyddo cam-ddefnydd 0 gyffuriau
ymhlith ieuanctid y pantref.

Apwyntiwyd Panel hefyd i edrych i
mewn
ymhellach
i nifer
o'r
awgrymiadau ymarferol a gyfe,riwyd

atynt yn y cyfarfod. Bydd y Panel
sydd yn cynnwys, June Dymond,
Dafydd Wyn Evans, y Cyng. J. James,
Meri Wyn Jones, Dic Parry, Gwyn
Parry,
Gloria
Thomas,
Dafydd
Williams
a Robert Williams,
yn
cyfarfod nos Fercher, 22 lonawr, ac
yn adrodd
yn 01 i Gyfarfod
Cyhoeddus
arall i'w gynnal fis
Mawrth - gweler rhifyn nesaf o'r
'Eco' am fanylion lIawn.
Er hwylustod i'r saw I a'i mwynhai
mae Mr Clifford Davies a Mr Brython
Jones
o'u caredigrwydd
wedi
canlatau i 'flwch awgrymu' gael ei
osod yn y Ilythyrdai yn Neiniolen a
Chlwt-y-bont, ac felly gellir cyflwyno
yno gynigion mewn ysgrifen i'w
ystyried yn y cyfarfod nesaf.
DIOlCH: Dymuna Mrs Mary Ellen
Roberts, Plas Pengwaith
(Voelas,
Pentre Helen gynt) ddiolch 0 waelod
calon
am y lIu anrhegion
a
chyfarchion
a dderbyniodd
yn
ddiweddar
ar
achlysur
ei
phen-blwydd yn 93 mlwydd oed.
CYNGOR EGLWYSI: Y Parch Ifor
Williams fydd yn arwain gwasanaeth
dan nawdd y Cyngor, sydd i'w gynnal
yng nghapel Libanus am saith o'r
gloch, nos Lun, 10 Chwefror Estynnir
croeso cynnes i bawb.
MARW: Yn frawychus 0 sydyn. yn el
ganref, nos Sadwrn, Rhagfyr 14 bu
(arw Dylan Jones, 2 Rhes Gweledfa
yn 15 mlwydd oed Yr oedd yn fab
annwyl i Mr a Mrs Donald Jones a
brawd hoffus Aled a Rhian, a Gethin.
Baehgen tawel ei natur oedd Dylan
ac yn mwynhau bywyd i'r eithaf.
Roedd ganddo lu 0 ffrindiau'n Ileal ae
yng nghylch Bro'r Eco- roedd hyn yn
amlwg iawn ddydd yr angladd pan
ddaeth nifer fawr 0 blant Ysgol
Brynrefail ynghyd i ffarwelio
ffrind
hoffus a phoblogaidd.
Bu'n aelod
gwerthfawr
0 gapel
Ebeneser a
ehafodd ei fagu ar aelwyd grefyddol
lie rhoddir pwyslais mawr ar bethau
gorau bywyd.
Roedd yn ddisgybl
yn Ysgol
Brvnrefail ae yn barod i eistedd nifer
o bynciau Lefel a yr haf hwn. Un o'i
hoff bynciau
oedd Astu dlaeth
Gyfrifiaduron, a threuuai lawer o'i
amser hamdden yn gweithio gartref
ar ei gyfrifiadur ei hun fel rhan o'i
Astudiaeth ar gyfer ei waith ysgo!.
Cyn
marwolaeth
ei daid,
dangosodd gryn ddiddordeb mewn
da pluog, ae arferai'r ddau fynd yn
gyson i'r sioeau lIeol i gystadlu
gyda', leir Bantam
Bu marwolaeth sydyn Dylan yn
ddychryn mawr j'w deulu, ffrindiau,
athrawon ae I'r GymLJned gyfan. Caiff
ei gofio
fel bachgen
tawel
a
ehyfeillgar 0 personoliaeth a bydd
chwithdod mawr ar ei 01 i bawb a
gafodd y fraint o'i adnabod.

a

DIOLCH: Dymuna Mr a Mrs Donald
Jones, Aled a Rhian, 2 Rhes Gweledfa
ddiolch 0 galon i/r teulu, cymdogion
a chyfeillion ymhell ac yn agos am

. JONES
a'i FEIBION
GWAITH CERRIG BEDDAU

DEI
STRVD FAWR, DEINIOLEN

Et:~be"S 871210

Crefftau Ilec,hi: arlunwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileal eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.
Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
HEFYD YN SlOP

FFYN A CHERRIG
STRYD FAWR, lLANBERIS
16

IOL

(gyferbyn §'r Ysgol Gynradd)
Crefftwyr Gwaith Llaw Traddodiadol
Cerrig 0 Bob Math ar Gael

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

(Parhad)
bob arwydd 0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd tuag atynt yn ystod eu
protedlqaerh sydyn ac annisgwyl 0
golli mab a brawd annwyl. Diolch
hefyd am y lIu cardiau. lIythyrau a'r
holl alwadau Hon, am y rhoddion
hael, y blodau
hardd ac am
bresenoldeb pawb ddydd yr angladd.
Diolch arbennig i'r Parch Trefor
Lewis, Teulu Caer Siddi, Teulu Cae
Metta, Prifathro ac Athrawon Ysgol
Brynrefail,
Bwsiau
K M.P., Yr
Heddwas Terry Jackson ac i Myrddin
Pritchard, Llanberis am y trefniadau
angladdol.
TEYRNGED i John David Evans.
Maes y Dref, Clwt-v-bont gan Hen
Gyfaill.
Coiledoeddcolli Johnnie- un annwyl,
Un caredigi'w deulu;
Cymeriadhwn a erys byth,
Yn werth i'w efelychu.
Cymeriad parchus a phoblogaidd
lawn yn ardal Gwaun Gynfi, ac yn wir
yng Nghymru i gyd oedd John David
Evans.
Ganwyd ef ym Mryn Oifyr, Gallt y
Foel yn V flwyddyn 1910. Collodd ei
dad pan oedd yn chwe mlwydd oed,
a bu raid j'w fam weddw fagu dau 0
blant bach mewn amser caled iawn,
Bu farw ei frawd iau Guto yn ieuanc,
yn dair ar hugain mlwydd oed
Fel y rhelyw 0 fechgyn y cyfnod,
aeth Johnnie i'r chwarel yn bedair ar
ddeg oed, i weithio'n galed am
gardod 0 gyflog. Pan dyfodd i fyny
penderfvnodd y gwnAi ei orau i
geisio gwella amodau gweithio
chwarelwyr
Dinorwig. Daeth yn
Gadeirydd Cyfrinfa'r chwarel am
flynyddoedd, a gwnaeth ei orau i'w
gyd-ddyn. Bu'n chwarelwr glew yn
Ninorwig
am dros ddeugain
mlynedd. Bu hefyd yn cynrychioli ei
ardal fel Cynghorydd am gyfnod
maith.
'Roedd John David Evans yn fardd
cadeiriol IIwyddiannOs, wedi ennill
mewn nifer 0 eisteddfodau led led
Cymru. Yr oedd hefyd yn awdur tri 0
Iyfrau set 'Hiwmor y Chwarelwr',
'Myfyrion Hen Chwarelwr' :l 'Cherddi
J.D. Evans' ae fe erys lIawer o'i waith
barddonol ar 61 rhai annwyl ym
mynwentydd y sir.
Bu'n byw bywyd glan, a gofal o'i
gartrefyn annwyl iawn ganddo. Bu'n
ddeacon yng Nghapel bach Maes y
Dref am tlynyddoedd lawer, a bu
Maggie Evans ac yntau yn glanhau a
gofalu am y capel, hyd nes y bu rhaid
cau drysau'r hen gapel bach, a loes a
fu hynny iddo. Diolch i'w briod a'r
teulu am fad mor ofalus ohono yn
ystod ei waeledd.
Coiled bersonol i mi oedd colli
cyfaill mor hawddgar a J.D. Evans, ac
yn sicr mae'r ardal yn dlotach 0 golli
un o'i chymeriadau mwyaf anwylaf a

hoffus. Bydd chwithdod mawr ar ei
01, oherwydd prin iawn heddiw yw
cymeriadau fel Joni lard.
Coffaam John DavidEvans:

Mae'r ardal yn segur a thawe!,
Rhaidhebrwng hen gyfaill i'w fedd.
Fel lIawer cydweithiwr adwaenwn,
O'i orchwyl caiff huno mewn hedd;
Ond coiled a trys I'r weddw dan hiraeth,
Am un mor garedigi'w deulu a fu,
Do, coliodd anwyldeb ei phriod hoff, cu.
Fe arys y coffa amdano,
Mewn lIyfrau, mewn pennill II chAn,
Canshoffaj gael cyfansoddi,
Yn dawel wrth ochr y tin;
ees lawer mwynhAdyn el gwmni,
A'i wrando yn adrodd ei waith,
Tawelodd y lIais oedd gynt mor fwyn,
Daethangaugan adael ei grai1h.
Un arlill o'r fro a ymfudodd,
I wlad heb ddim pryder i fyw,
Dymuna Norman ac Emily Roberts,
'Roeddbreichiauagoredi'w ddlsgwVI
Yn ddiogel i fynwes el Dduw;
Rhoslan, Stryd Fawr ddiolch i'r teulu,
Mae'n awr ymhlith yr angylion,
ffnndiau a chvmdoqron am bob
Sy'n canu am garlad yr Oen,
earedigrwydd,
cardtau, arian ae
Y eanu a bery'n ddi-ddarfod.
anrhegion ar achlysur genedigaeth
Heb iddo ddim cystudd na phoen.
R.H JONES eu merch fach, Amanda Lynne Llwyn Onn, Clwt-y·bont diolch yn fawr i bawb.
DYWEDDlAD: Dvrnuruadau gorau i
LLYTHYR AT DR/GOLION
Carys Williams, 11 Rhes Faenol ar et
dvweddiad it Mark Taylor a Fethesda.
DEINIOLEN A'R CYLCH
Dymuna Carys ddiolch i'w theulu a
chymdogion 011 am yr anrhegion a'r
Annwyl Gyfeillion,
Diolcha] 0 galon i chi am eich cardiau
haelioni tuag ataf ar acl,lvslJr fy ANRHEGION: Aeth wyth 0 blant
Ysgol Sui Disgwylfa ar ymweliad ag
}'fl1ddeoliad.
Ysbyty Gwynedd prynhawn Mawrth,
BUIll }'n d)'sgu
Ysgol a)\/aUll
lonawr 21. Pwrpas yr ymweliad oedd
O)'llji alII agos i llgain mlynedd ac
cyflwyno
nifer 0 deganau dim
mae'" rllaid i 111i(Idl-veud y buorlt yn
gwaeth na newydd i Ward y Plant.
jlYll),(ldoed(1 haplJS ia~..'n i Ini.
Cafodd y planl groeso cynnes gan y
C_'Y,neraf.\ C)·ftc; ddlOlcll i',pia/II a'II
staff sy'n cynorthwyo i ddiddanu
rlrie"i
Q"lI
C\'t/li'eiIJt}\'l'f
.
. tltll .\' plant tra'n aros yn yr ysbyty am
drlnlaeth. Diolchtr I blant yr Ysgol Sui
b/)'/l) ddoedd Jlaplls 11J11.
am eu meddwlgarwch.
[))""lilla! )'" dda j'll1 1101) nJ dd.
CYMHORTHAU MEDDYGOL: Ar
\'/r GK)l,frJ'"
f~,aserlo"es: lJ"" )'
ddechrau mls Tachwedd gwelwyd
b.rdcl_\'nrtlu Ila}\'tl ,,,or IlapllS _\/1 fit'l,
Mrs Gwen Griffiths, Y Fron yn gyrru
plirJI.
Wrrl, reS}vtll III fydda/ )'n torri ei char gyda 'dyn' dieithr yn eistedd
wrth ei hochr. Ond, rhag ofn i
cysylltiad )'/t llw.yr efo Deiniolen,
Draenog feddwl bod ganddo sgwp
ohenv)ldd b.vddaJ}lll edrych ymlaen
dyma eglurhad.
yll eiddgar all' 'Eco'r Wyddfa' i gael
Gan fod Tachwedd 5 yn agosau
haIler a IlelYllriol} y peillrei
gwnaeth teulu'r Fron Guto Ffowc
Ytt gYK'ir,
nobl iawn and eyn ei osod ar y
Lars 1. Larse"
goelcerth aethant 0 amgylch y
pentref i godl arian tuag at Gronfa
MARWOLAETH
Yn frawychus 0
Cymhorthau Meddygol yr arda!. Yn
sydyn yn ei gartref, 21 Rhydfadog ar
dilyn eu taith bu i 1010, Alun a Sian
lonawr 7, bu farw Mr Gwynfryn
gyflwyno £27.50 tuag at y Gronfa
Jones
(Gwyn
Fron
Deg).
Diolchir i'r plant a Mrs Griffith ae
Cyn-chwarelwr oedd Gwyn, ac un
hefyd i'r 'dyn dielthr'.
fu'n gwelthlo mewn gweithfeydd
eraill yn y cylch wedl iddo orffen yn y
chwarel.
CydymdeimlJr yn ddwy's iawn a'i
•
briod Phyllis, merch 0 Lerpwl a
gyfarlu pan aeth i wella mewn ysbyty
yn V ddinas honno ar ei ddychweliad
o'r rhyfel. Gedy hefyd ferch Joyce a'i
phriod Edward, 0 Dregart!"!. Bu ei

"'I

Cefnogwch
eln
Hysbysebwyr

BECWS
DEINIOLEN

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

Ff6n: LLANSERIS 870232

SARA FFRES A THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr

angladd yn Eglwys Llanddeiniolen,
ddydd Sadwrn, lonawr 11 dan otal y
Parchn Richard Jones a Trefor Lewis.
Fe hoffal'r holl deulu ddiolch i'
bawb am bob gair 0 gydymdeimlad
.drwy gerdyn, lIythyr neu ar lafar.
Diolch yn fawr lawn i bawb.
GWELLHAD BUAN: i Mr W.H. Jones,
Waen Goch (William Huw Bwchtiar) a
gafodd ddamwain a throi ei goes cyn
y Nadolig. Bu Mr a Mrs Jones yn aros
am gyfnod mewn gwesty'r henoed
ym Mhenmaenmawr.
Da clywed fod Bobble Grindley,
Pentre Heien yn gwella ar 61 derbyn
triniaeth lIawfeddygol
yn Ysbyty
Gwynedd, Bangor
DIOLCH: Dymuna Margaret a Colin
Randall, Arosfa, Stryd Ucha (High
Street) ddiolch j'w teulu, ffrindiau a
chymdogion am y lIu anrhegion a
chardiau a dderbyniont ar achlysur
genedigaeth rnab. James Andrew
Diolch yn fawr i bawb.

CALOR GAS

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN
Gwerthu
- a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATES
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545

DINORWIG
GOHEBYDD-Mr. O.R. Williams, 2 Bro
Elid!r (Uanberls 870671)
CANU CAROLAU: Yn y Ganolfan,
Rhagfyr 17, bu cyfarfod 0 ganu
carol au Cymerwyd rhan gan yr
aelodau Hefyd cymerwyd rhan yn y
canu gan Delyth Price, Tros yr Afon.
Pentir, Sara Wood, Fronheulog a
Miss B. Roberts, Tv'r Ysgol, a chaed
darlleniadau gan Mrs Alice Griffith,
Tan y Bwlch, Mr Hugh Thomas. 1 Bro
Elidir a Mr O.R.Williams, 2 Bro EI dir
Trefnwyd y carolau a'r darlleniadau
gan Mrs Annette Bryn Parri. Cynefin,
Deiniolen a Miss Olwen B. Roberts,
Tv'r Ysgol Cyfelllwyd ac arweiniwyd
gan Miss Olwen B. Roberts. Cafwyd
paned 0 de a mins pel yn hanner
cyntaf y eyfarlod wedi eu trefnu gan
swyddogion y pwyllgor. Dymunir ar
ran yr aelodau i ddiolch iddynt am eu
gwaith.
DAMWAIN: Cafodd Mrs Katie L.
Hughes ddamwain i'w braich. Wedi
lriniaeth cafodd ddod adref 0 'Isbyty
Gwynedd Da deall ei bod yn gwella.
Parhaed I wella.
YN YR YSBYTY: Aed a Mr Robert
Jones, 7 Maes Eilian i Ysbyty
Gwynedd, Bangor am lawdriniaetl1
feddygol Deallwn ei fod yn well.
Parhaed i wella.
MARW: Yn dawel. Rhagfyr 24,1985,
yn Ysbyty
Bryn Selont
wedi
gwaeledd hir a maith bu farw I\~rs
Ann Catherine Jones, (gynt 0 3 Bro
Elidir) yn 41 mlwydd oed - mam
annwyl Dafydd AI'Nyn ae 'VI'yn. a
chwaer hoffus Eirlys. Bu'r angladd
yng Nghapet Dinorwlg MC, Rhagfyr
31, 1985. Claddwyd ei gweddillion
ym
mynwent
Macpela,
Gwasanaethwyd yn yr angladd gan y
Parch Gwynfor Williams, B.E.M,
Llanberis. Diolchir iddo a Mr E.W.
Pritchard yr Ymgymerwr, Llanberis
am eu gwasanaeth.
O'R YSBYTY: Da yw cael eroesawu
Mr Robert Jones, 7 Maes Eilian 0
Ysbyty Gwynedd wed. lIawdnniaeth.
Parhaed i wella. Dymuniadau gorau
iddo ar gyrraedd ei ben·blwydd yn 80
m Iwydd oed ar lonawr 16 eleni.
Dymunladau gorau i Mr David J.
Thomas ar gyrraedd 70 mlwydd oed
yn lonawr eleni
CYFARFOD GWEDDI Yn y Ganolfan
eynhaliwyd Cyfarfod Gweddt dan
nawdd y Gymdelthas. Rocdd y
trefnladau yng ngofal Miss Ellen W,
Jones Cyfeiliwyd gan Miss Olwen B.
Roberts, Tv'r Ysgol. Cymerwyd rhan
mewn gwedcfio, darlleniadau a'r
emynau gan Mr D.L. Hughes, 2 I\.~aes
Eilian; Mrs Katie Lloyd Hughes. 2
Maes Eilian; Mrs Nellie Williams, 2
Bro Elidir; Mr David J. Thomas, 8
Maes Eilian; Mrs Irene Morl is, 41
Maes Eilian; Mr a Mrs Hug' Williari1s,
Paradwys, Ynys Mon; Miss Olwen B.
Roberts, Tv'r Ysgol, Mrs Betty l.
Roberts, 11 Maes Ellian; Mrs Megan
MorriS, Minffordd; Mrs Alice GriffIth.
Tan y Bwlch; Mr Hugh Thomas, 1 Bro
Elidir; Mrs Katie Griffith, Arwelfa, Mr
John Peris Roberts, 11 Maes Eilian a
Mrs O.R Williams, 2 Bro Elidir.
DIOLCHIADAU: Dymuna Margaret
Jones, Foel ddiolch 0 galon i'w
theulu a'i Hrindiau am y lIu cardial! a
phob arwydd 0 garedigrwydd a
dderbynlodd tra yn Ysbyty GWVl1edd
yn ddiweddar.
Dymu"a Mrs Ann Jones, 35 aro
Rhlwen, Rh;wlas ddiolch i Itl 0
gyfeililon am eu cydymdeimlad a
ddangoswyd yn ei phrofedigaeth
fawr 0 goll. e. mab mewn damwain.
Mae David John Thomas, 8 ~~aes
Eilian yn dymuno diotch yn gynncs i
gym dog lon, cyfeillion a pherthnasau
am gardiau pen·blwydd a rhoddion a
dderbyniodd pan gyrhaeddodcJ yr
oedran teg 0 70 yn gynnar y mis hwn
(lonawr).
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Hefter Mr Jones, Bryn Bannon, Bethe! a ddyfarnwyd yr ani!ai! gorau yn ei
aosbenh e'r anitai! gorau yn yr erwerthisnt Nadolig yn Llangetnl

Beth amser yn 61 daeth Ty Mawr
Wybrnant
i feddiant
yr
Ymddiriedolaeth
Genedlaethol;
hen ffermdy diarffordd ychydig
filltiroedd 0 Fetws-y-coed a man
geni yr Esgob William Morgan, y
person cyntaf i gyfieithu'r Beibl i'r
Gymraeg a goruchwylio'r gwaith o'i
argraffu yn 1588, mewn cyfnod
cynnar iawn yn hanes argraffu.
Yn 1988 byddwn yn dathlu
pedwar
can mlwyddiant
y
cyfieithiad a gafodd effaith ddofn ar
yr iaith Gymraeg a'i threftadaeth,
crefydd a bywyd y werin.
Nid oes cofadail penodol yn bod
i'r Esgob William Morgan. Mae un
ystafell ) n "hy Mawr wedi bod ar
agor i'r C) hoedd ers peth amser ac
mae nifer dda wedi ymweld cl'r ty yn
ystod Y cyfnod yma. Ar gyfer y
pedwar canmlwyddiant gobeithia'r
Ymddiriedolaeth
adfer Tv Mawr
gystal ag sydd bosibl i'r hyn ydoedd
yn 1588. fel cofadail i'r Esgob, Mae
addewidion am rai dodrefn addas
eisoes wedi eu derbyn,
Er rnwyn cin galluogi i wncud y
gwaith
y rn a ,
mae'r
Yrnddiriedolaleth
Genedlaethol
wedi sefydlu Apel Ty Mawr- nod yr
Ape] fydd £175,000 a gobeithir
dechrau'r gwaith eleni. 'Rydym
banner y ffordd at gyrraedd y nod
yma yo awr ond mae angen £40,000
arall cyn y medrwn ddechrau'r
gwaith. Pan fyddwn wedi casglu hyn
byddwn yn derbyn swm cyffelyb 0
ffynonellau
eraill a teimla 'r
pwyllgor rnai dyma'r amsery gallwn
fod yn sier em bod well cyrraedd y
~

PSSST ... 'Fedra i
ddim
dal!
Mae'n
rhaid i mi gael dweud
wrthach chi. Eniwe,
'dach chi i gyd yn
gwbod ma' siwr. Y
· .. 7 'Dach chi ddim
· .. 7 Wei, am Ffug
Eisteddfod
Eco'r
Wyddfa siwr!
Hei, yn 01 pob son
mae 'na lot 0 bobol
yn ymarfar yn galad
iawn i fod yn wirion
ar gyfer nos Wenar,
· .. ia, tad, nos Wenar
nesa, Chwefror 7 am
7.30. Mi fyddwch chi
yna, byddwch?

targed.

Mae Apel Ty Mawr yn un
arbennig iawn i bawb sydd a
diddordeb yn yr iaith Gymraeg a'i
threftadaeth
a bywyd crefyddol.

Mae rhai eisoes wedi cyfrannu.
Gofynnwn am gefnogaeth pawb gallwch ein helpu gyda chyfraoiad
neu dewy gynnal bore coffi, dewch a
phrynwcb ac yn y blaen.
Os hoffecb gyfrannu fel unigolyn,
gallwch ein cefnogi trwy fod yn
'Gyfaill
Ty Mawr'.
Bydd
cyfraniadau 0 £10 neu fwy yn cael
eu cofnodi yn ein llyfr 'Cyfeillion';
un 0 ddau lyfr wedi eu paratoi yn
arbennig ar gyfer yr Apel gan
Llyfrgell Genedlaethol Cymru. 'Er
Cor yw'r Ilyfr arall; llyfr a fydd yn
cynnwys cofnod 0 berthynas neu
gyfaill am gyfraniad 0 £10 neu fwy.
Gwneir cofnod 0 dudalen-gyfan am
gyfraniad 0 £100 neu fwy yo y ddau
lyfr.

Gallwch anfon eich cyfraniadau i
"Ap e l
Ty
Mawr',
Yr
Ymddiriedolaeth
Genedlaethol,
Sgwar y Drindod, Llandudno,
Gwynedd
LL30 2DE neu i
Gadeirydd yr Apel, Mrs Anne
Murphy, Plas Nantcol, Llanbedr,
Gwynedd LL45 2PL, a fydd yn
barod i roi mwy 0 wybodaeth, os
dymunwch.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

W.J.GRIFFITH
PlYMAR
A GOSODWR
GWRES CANOlOG

Y BISTRO
LLANBERIS
Amser Cinio 0 ddydd Llun i
ddydd Gwener
Gwahoddir parfion 0 rhwng 6
a 15 i wylio Nerys yn coginio
ac ymuno yn y gwaith - Pris
£7.50 yn cynwys cinio.
Bob nos a9 eithrio nos
Sadwrn pryd blasus 3 chwrs
yn defnyddio bwydydd
tymhorol gorau £8.00

Dysgwch yrru'r car gydag

y.y.o.
VSGOL VRRU
OFALUS

*

*
*

Gwasanaeth 7 diwnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

PANT TIRION, LLANRUG
FfOn: C.,rn.,fon 3248

GOSODWRSWYDDOGOL
SYSTEMAU
GWRESOGIOLEW

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

GWRES

PLVGU'R ECO

~Iod 0" Natlon.1
AllOCi.tion
of
Pfumblng .nd MICh-

Plygir yr Eco nesaf nos
lau, Chwefror 27 yn Ysgol
Cwm-y-glo am 6.00 o'r
gloch.
Dowch yn Ilu!

Ie.,

In

s.rvices

Contrectors.

Dim un (JaWrhy tvcnsn,
Dim un dBlg rhy fawr ..

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
.Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
Perchennog:
ac Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESS0 a DERV
• Sigarennau a Melysion
.Calor Gas

~~--------------------~
18

BP

Nadolig Llawen
i bawb

E.P. Hughes

ODURDV D LVDD

GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

-

CROESAIR CHWEFROR
7

3 Ltun, CWM- Y-GLO:

AR DRAWS:
1. Perthynas 0 America (4,3)
5. Mwythau (5)
8. Heb fodloni (5)
9. Pentref Dal Jones (7)
10 Nid ei liw 0 sy'n achosi'r drwg (9)
'2. Yn perthyn i ni (3)
13 Pwnc (6)
14. Adeiladau crefyddol (6)
17. Mynd i'w chyfeiriad (3)
18. Grawn (9)
20. Ehangodd (7)
21 Cyflwr y corff (5)
23 Emynau a ..... (5)
24. Dyma ddywedwch ar ol cwblhau'r
croesair efallail (1'1,5)
I LAWR:
1. Hu nanymddiddan (5)
2. . .. clap (3)
3. Synau (7)
4. Pellter (6)
5. Magi (5)
6. Mae'n rhannu dinas yn Ewrop

(3,6)
7. Disgleirio (7)
11. Arlywydd cyntaf America (9)
13. Helbul (7)
15. Traul (7)
16. Bod a'r modd i brynu (6)
18. Ceg (5)
19. "..
. .. ar y tro" meddai can
Trebor Edwards (2,3)
22. Gwyn y gwel y fran ei ... (3)

ATAL V WOBR
Drwg iawn gennym ddweud nad
ocdd yr un o'r dyrnaid a gystadlodd

yn ein cystadleuaeth Nadolig yn
deilwng o'r wobr 0 £S. Rydych,
siawns. yn cofio'r llun o'r codwr

pwysau ae El Bandito y tu 6) iddo yn
cin rhifyn diwethaf. Beth oeddynt
}n ei ddweud? Nl ddaeth }r awen
heibio i chwi mae'n arnlwg - ddim
hyd yn oed a £5 i'w hcnnill.

MERCHED,
DYNION, PLANT!
I gael torri a thrin
eich gwallt
YN EICH CARTREF
( icvsvlltwch a

CHERYL
WARD

Noson Goffi
dan nawdd Cangen yr Urdd yn y
Ganolfan am 7.00. Yr elw er budd yr
Adran.
DEINIOLEN: Sefydliad y Merched.
4, Mawrth, BETHEL: Y Gymdeithas
lenyddol.
5, Mercher, CWM-Y-GLO: Ctwb y
Mamau.
PENISARWAUN: Adran yr Urdd 'Byd Natur' gyda Mr Duncan Brown.
6, lau, CWM-Y-GLO: Clwb Pobl y
Cwm.
DEINIOlEN: Cymdeithas Chwiorydd
Capel Disgwylfa.
WAUNFAWR: Clwb Gwyrfai
Sefydliad y Merched - Sgwrs gan y
Parch
a Mrs Ifor
Rowlands,
Caernarfon ar eu hymweliad
ag
Israel.
7, Gwener, YR ARDAl: Clwb Eryri
Ffug Eisteddfod Bro Eco'r Wyddfa yn
Ysgol Brynrefail am 7.30.
LLANBERIS: Te yr Henoed.
Chwefror 10 a 11, YA ARDAL: Hanner
Tymor yr Ysgolion.
10, Llun, DEINIOLEN: Y Cyngor

VN EISIAU
Rhywun i lunio Croesair yr Eco.
Mae'n amlwg o'ch ymateb bob
mis fod gan amryw ohonoch
ddiddordeb
mewn
ateb
croeseiriau
Ond beth am eu
ffurfio?
Cysy Itwch
Twrog
Jones. 23 Glanffynnon os oes
gennych ddiddordeb

a

ara

Eglwysi.
LLANBEAIS:
Gyrfa Chwist yn y
Ganolfan am 7.30.
11, Mawrth, LLANAUG: Merched y
Wawr-sgwrs
gan y Parch Harri Parri,
Caerna rfon.
, 2, Mercher, LLANAUG: Noson dan
nawdd Cangen Plaid Cymru yng
ngwmni John Ogwen yn yr Ysgol
Gynradd am 7.30 Pris mynediad 25c
Croeso cynnes i bawb
CWM-Y-GLO:
Gyrfa Chwist yn yr
Ysgol Gymuned am 7.30.
BETHEL: Merched y Wawr - sgwrs
gan Miss Shopia Parry Jones ar 'Hen
Bethau'.
13, lau, DINORWIG: Y Gymdeithas
Lenyddol Undebol - sgwrs gan Mr
David J. Jones, Caernarfon yn y
Ganolfan am 7.00.
DEINIOLEN: Plaid Cymru - noson
yng nghwmni
Mr Richard Morris
Jones yn y Ganolfan am 7.00.
19, Mercher, Yr ARDAL: Cymdeithas
Hanes Bro'r Eco - Olrhain Achau
gydag Iwan Roberts, Llanrug, yn
Ysgol Gynradd Bethel.
21, Gwener, LLANBERIS: Te yr
Henoed.
22, Sadwrn, YA ARDAL: Eisteddfod
Gytch yr Urdd yn Ysgol Brynrefail
24, Llun. LLANBEAIS: Gyrfa Chwist
yn y Ganolfan am 7.30.
26, Mercher. CWM-Y-GLO:
Gyrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymuned am
7.30.
27, lau, DINOAWIG: Y Gymdeithas
Lenyddol Undebol - Noson yng
ngofal y Parch Ifor L Williams, yn y
Ganolfan am 7.00.

OYDDIADAU I'W COFIO
Mawrth 1: Cinio GWyI Dewi Cangen
Plaid Cymru Deiniolen ym Mhlas Tan
Drnas
Mawrth
3: Crn i o Blynyddol
Cymdeithas Lenyddol Bethel yn y
Foelas, Llanrug.

Perchnogion
Terry a Val Skilki

STRYD FAWR

LLANBERIS

870260

Mobile Hairdressing

9 Porth Gogledd

Un lIythyren yw ch, dd, ft, ng, II, ph,
rh, th Gwobr 0 £2 i'r ateb cywir cyntaf
i'w dynnu. Anfonwch eich cynigion i
Twrog
Jones,
23 Glanffynnon,
Llanrug.
Enillydd Croesair Nadolig: Sioned
Haf, 6 Rhes Victoria, Caernarfon.

DEINIOLEN
Ff6n: Llanberis

870911
i drefnu amser

• Beth am bryd 0 fwyd yn ein Bar Lolfa
newydd, hardd a chyfforddus, sydd ar agor
amser cinio a fin nos, saith diwrnod yr
wythnos.
• Yn ein ystafell fwyta hefyd cewch ddewis
rhagorol 0 brydau Table d'Hote ac A la
Carte. Croesewir plant.
• Mae ein Ilofftydd
newydd
gael eu
hadnewyddu'n
foethus,
Ilawer gyda
bathrwm, teledu Iliw ac offer gwneud te a
choffi.
Gellir
gweld
y llyn
neu'r
mynyddoedd o'r rhan fwyaf ohonynt.
• Ceir adloniant yn ein Bar Lolfa bob nos Sui,
yn ami yn cynnwys talentau Cymraeg Ileol.

Ffon: 870202

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI
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Y GOLOFN SNWCER
gan Aeron Jones
Gyda dim ond tua 3 mis ifynd, mae'r ddau dim oLanrug ar y brig, ac mae
tim cochion Llanrug broo yo sicr 0 esgyn i'r Adran GyoW. Disgyo mae tim
Duon Deiniolen ae hefyd tim Glesion DeinioJen tra bod tim cechion Delniolen
yo dal eu tir.
Mae digon 0 amser i'r ddau dim 0 Fethel wneud argratJ ar y Gyngbrair
ond iddynt beidio a'i gadaeJ rby bwyr.
Nid yw tim Llanberis yo cael y canlyniadau tTafriol ar byn 0 bryd, ond
efallai y bydd newid noson chwarae 0 nos Fawrth i nos Lun yn gwella'r
canlyniadau hefyd,

CANL YNIADAU MIS IONAWR
ADRAN A:
Gleision Llanrug
6-0 Ceidwadwyr Bangor (Duon)
5-1 Duon Groeslon
Duon Oeiniolen
4-2 Gleision Nantlle
3-3 Gleision Crosville Caernarfon
4-2 Gteision Nantlle

ADRAN B
Cochion Llanrug
4-2 Cocruon Marbryn
3-3 Ceidwadwyr Bangor (Gleision)
5-1 Cochion Groeston
Gleision Oeiniolen
4-2 Duon Bethesda

2-4 Nantlle Brown
Cochion Deiniolen
4-2 Duon Bethel
3-3 Cochion Bethesda
5-1 Nantlle Gwyrdd
Duon Bethel
2-4 Cochion Deiniolen
3-3 Duon Llanfair P.G
2-4 Gleision Bethel
Gleision Bethel
2-4 Llanberis
4-2 Duon Bethel
Llanberis
6-0 Duon Llanfair P G.
4-2 Gleision Bethel
6-0 Duon Bethesda

a

a

Y GYNGHRAIR
ADRAN A
Gis llanrug
Du Deiniolen

Mae Canolfan Gweithgareddau
Awyr Agored Plas Menai wedi bod
wrthi yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn ceisio caniatad j ddefnyddio'r
rhannau hynny 0 afon Seiont 0 Bont Crawiau, Uanrug i'r Aber yng
Nghaemarfon ar gyfer cyrsiau dysgu canwio. Ar hyn 0 bryd, rhaid teithio i'r
Baja i gynnar Y cyrsiau hyn
Mac'r gwaith 0 geisio caniatad
Bont Seiont i'r Aber. Y gobaith yw
wedi golygu cysylltu thua pump ar
cael defnyddio'r
afon 0 Bont
hugain 0 wahanol dirfeddianwyr, yn Crawiau rhwng misoedd Ionawr ac
ogystal ag
Chymdeithas Bysgota Ebrill fel na fydd y cyrsiau canwio
Gwyrfai, Seiont a Llyfni, sy'n dal yr yn arnharu ar bieser y pysgotwyr
hawliau pysgota ar yr afon.
Ileal.
Deallwn fod Cyngor Bwrdeistrcf
Mae'r trafodaethau yn parhau, a
Arfon eisoes wedi cytuno j ganiatau disgwylir penderfyniad yn ystod yr
i Bias Menai ddefnyddio'r afon 0 ychydig fisoedd nesaf.

Ch
15
15

En Cyf Colli 0 BI Yn Er +1- Pt
13
0
2 62
28 134 26
8
3
4
60
48 + 18 19

16
16
16
15
16
14

11
9
8

4
2
3

1

5

4

5

3
4

6
8

ADRAN B
Coch Ltanrug
Coch Deiniolen
Llanberis
Glas Deiniolen
Du Bethel
Glas Bethel

4

5
5

6

65
56
57
45
54
39

39 +18
51 -6
60
6
45 -6
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CYMERIAOAU 00
o FYO CHWARAEON
Annwyl Olygydd,
Darllenais
yr erthygl
ar
gymeriadau od chwaraeon yn
rhifyn
Rhagfyr
o'r
'Eco'.
Ysgrifennaf
bwt 0 rhai o'm
profiadau personol o'r meysydd
chwarae.
Y gem grieed fwyaf anhygoel i
mi chwarae ynddi oedd i dim
Bangor yn erbyn Llanrwst yn
1967. Batiodd Llanrwst gyntaf ar
lain perffaith
ar ddiwrnod
crasboeth 0 Awst. Ar 61 hanner
awr roeddent i gyd allan am
gyfanswm 0 DDA U rediad ae
roedd un o'r rhediadau yn belen
di-gyfrif (no-bull). Y batiwr olaf,
sgoriodd yr unig rediad arall.
Cymerodd Bangor tair pelen i
ennill y gem. Oherwydd y gorffen
buan, trefnwyd ail gem. 0 dan yr
un amgylchiadau
sgoriodd
Llanrwst 145-8 a Bangor '88-5 am
gem gyfartal.
Rhyfedd
0
ddiwrnod!
Rydym ni wedi hen arfer a
chlywed Cymraeg ar feysydd
pe!-droed Ileol - ond nid felly
yng Nghaerdydd.
Yn 1972
roeddwn
i'n chwarae i dim
pel-droed y Cymric yn erbyn
Sblott
ar un 0 barciau'r
brifddinas. Ar 61 rhyw hanner
awr amharwyd ar y gem pan
gerddodd
ysgrifenn
ydd. y
gynghrair ar y .cee. Oherwydd
bod ein tim ni yn siarad Cymraeg
- peth naturiol yn enwedig gan

I

I

31 r34 26
40 .,.16 20

fod seith 0 Gogs yn y tim - roedd
am ein reportio i'r Race Relations
Board. (Doedd termau Cymraeg
ac aehos Bae Colwyn heb fod
amser hvnnv.) Yn ei dyb et,
roeddem yn chwarae "English
League
Football"
ae felly
Saesneg oedd yr iaith i fod. Gan
feddwl. mai adran 4 0 Gynghrair
Caerdydd a'r Cylch oeddem yn
chwarae ynddi, roeddem
yn
teimlo reit bwysig. I wneud
pethau yn waeth, ar y ffordd o'r
cae ceisiodd dau aelod 0 dim
Sblott, geisio taro Moi Perri a
minnau
gyda beic modur.
Dyddiau difyr - bron cystal a
Llechid yn erbyn Ltenber ers
talwm.
Wrth fatio yn erbyn tim enwog
Marchwiail rhyw ddau dymor yn
61cefais fy nharo ar fy mhen gan
belen gan eu bowliwr lIed gyflym
John Newcombe. Disgynnais er
fy wiced, ac yn 61 y rheolau
roeddwn allan "wedi taro fy
wiced". Ar 61 deffro, synnais 0
ddeall nad oeddwn allan, achos
roedd
y dyfarnwr
wedi
penderfynu
fy
mod
vn
anymwybodol
pan drewais fy
wicedl
Chwarae i Sir Gaernarfon yn
erbyn Sir Feirionnydd
rhyw
ddeng mlynedd yn 61. Roedd y
gem yn hwyr yn cychwyn gan na
ddeuai tim Mejrjonnydd
o'r
ystafell newid. Ar 61chwarter awr

Cyfnod cymysglyd iawn fu hi i dirnau pel-droed yr ardal ers y Nadolig, a
phan gollodd Llanberis yn erbyn Caergybi yng Nghwpan Tau Gogledd
Cymru, diflannodd pob gobarth am dJws y Gogledd. Chwith meddwl na
fydd unrhyw un 0 dirnau'r fro yn y rownd nesaf; peth dieithr iawn 0 gofio
fod Llanrug a Llanberis wedi bod} n ddeiliaid y Cwpan hwn yn ystod y
blynyddoedd diwethaf
Yn y G) nghrair mae pethau'n
fwy calonogol i Lanberis. EnnUI
ganddynt. Wedi cyfnod gweddol
eto'r Sadwrn diwethaf 0 saith gol i lewyrchus ar ddechrau Ionawr, colli
ddwy yn y Bontnewydd, ac felly,
fu hanes Uanrug ar 01 taith i Nefyn,
a hynny 0 ddwy gol i un. Daeth
cadw eu safle ar y brig. Ond mae tim
Bethelyngyfartal
yn eu gem hwy yn
y Penrhyndeudraeth
a thim
Mountain Rangers yn dynn wrth eu
erbyn tim Caernarfon Juniors. Tair
sodlau,
a gemau
wrth
gefn
go! yr un oedd y sgor terfynol.

Loco Llanrug
Llanrug
Bethel

Ch
15
17
15

E
10
8

Cyf
3

3

3

daeth y cepten gyda'r esboniad.
Roedd deuddeg chwaraewr wedi
troi fyny, ac roedd y capten eisiau
gadael un 0 chwaraewyr Bala
allan o'r tim. Ybroblem oedd- y
chwaraewr hwnnw oedd wedi
dod air bel.
Mae ochor drist i chwaraeon
hefyd: Enilleis y cyntaf o'm un ar
ddeg 'cep' criced dros ysgolion
Cymru ym Melfast yn erbyn
Iwerddon - unedig wrth gwrs,
yn 1965. Cofiaf yn eglur y
dychryn 0 ddod o'r Iiong ym
Melfast a gweld yr heddlu a
gynnau - y 'B' Specials. Aros
gyda theulu Babyddol am ddw'Y
noson
a chael
dim
ond
propaganda
ddi-ddiwedd.
Clywed
am y sefyllfa
dai
gwarthus, diffyg cyfle gwaith,
anhegwch yr heddlu ac yn y
blaen. Y noson gyntaf y ddau dim

1

Colli 0 Blaid Yn Erbyn Pwynt
2
58
18
23
8
38
38
17
9
29
52
8

yn csel gw/edd yn Stormonta 'r
prif weinidog Chichester-Clarke
yn ein hebrwng 0 gwmpas. Sylwi
nad oedd y pum Gwyddel o'r De
yn gwrthod
dod i mewn i
Stormont 0 gwbwl. Hawdd oedd
i ni sylweddoli
cefndir
y
problemau oedd i ddod 0 1969
ymlaen.
Richard Llwyd Jones
5 Y DdDI
Bethel
'"

APEL
Cynhelir Cyfarfod Blynyddol
yr Eco ym mis Mawrth. Mae
angen rhywun i fod yn gyfrifol
am gasglu
deunydd
i'r
dudalen
Chwaraeon.
Cysylltwch ag unrhyw un o'r
golygyddion.

