ANGEN GWEITHWYR

Rhif 123

MAWRTH 1987

Pris 20c

Ar dudalen 2 o'r 'Eeo' y mis hwn fe sylweh Codrhestr swyddogion a
gweithwyr y papur yn lleihau. Mae gwagle wedi bod gyferbyn a
swyddi'r Trefnydd Plygu a Golygydd Eco'r Ifane ers rhai misoedd
bellach, a neb wedi eynnig ei hun i lenwi'r ddau fwleh. Y mis hWD,
mae gwagle yehwanegol, gan fod Jane Roberts yn darfod gyda'i
swydd 0 baratoi Dyddiadur y Mis. Bu wrth y gwaith hwn yo ddiwyd
ers dechrau'r papur a mawr yw ein dioeh iddi am ei ehyfraoiad
gwerthfawr i'r 'Eeo' dros y blynyddoedd. 0 fewn mis bydd Cyfarfod
Blynyddol yr 'Eco', ae y mae posibilrwydd y bydd eraill yo mynnu
seibiant o'r gwaith. Pwy a ddaw i ysgwyddo'r baieh? Dim ond y
chwi, ddarJlenwyr yr 'Reo' all gynnig eymorth. Mae eich hangen - a
hYDDY ar frys.

•

Y cwmwt 0 fwg a than - a fu unwaith vn gar
Pan ruthrodd un 0 ffotograffwyr yr 'Eco' allan i'r ffrynt un dydd Sadwm yn
ystod y rnis, roedd drama gynhyrfus yo datblygu 0 flaen ei lygaid. 0 flaen
Garej y Snowdon ar Sgwar Llanrug roedd car ar dan! Cychwynnodd y tan
o'r tu fewn i'r garej, a phan fetbwyd a'l ddlffodd a'r offer atal tan yn y garej,
gwthiwyd y car fflamllyd allan i'r Ion er mwyn arbed gweddill y garej. Pe
bai'r car wedi ffrwydro o'r tu mewn i'r garej gallasai'r canlyniadau fod wedi
bod ynechrydus-arun
ochr i'r adeilad mae cartrefi henoed Hafan Elan, a'r
tu cefn mae garej bysiau Arfon. LJwyddodd y perchennog- Henry Jordan,
a'i nai, Noel, i wthio'r car oddi ar libart y garej, ac yo glir o'r pwmpiau petrol
i'r ffordd fawr. Roedd y car yn wenfflam erbyn i'r Irigad dan gyrraedd.
Ca nmolwyd dewrder y ddau ..vr gan swyddog o'r Gwasanaeth Tan.

PEDWARAWD LLANRUG
PENCAMPWVR GOGLEDD
CYMRU DAN 16 OED

Sgerbwd myglyd. Mae perchennog
dde, yn erchwitio'r difrod.

Gere) Snowdon -

Henry Jordan -

GWOBRAU CYNTAF I
IEUENCTID Y BANDIAU
PEDWARAWD DEINIOLEN
PENCAMPWYR GOGLEDD
CYMRU DAN 12 OED
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_. Peawerewd Llanrug oedd yn fuddugol ym Mhencampwriaeth Bendieu Pres
Gog/edd Cymru a gynhaliwyd ym Mangor yn ystod y mis. Yr ae/odau yw
(chwith i'r dde) Kevin Tame - a ddaeth hefyd yn gyntat ar vr unewa, Bryn
Jones - a ddaeth yn 3ydd gyda Kevin ar y ddeuewd; Sian Janes - a ddaeth vn
drydedd fir vr "Air verte" a Susie Jacobs.

Pedwarawd Deiniolen vn cael eu
gwobrwyo
gan y Cynghorydd
Marsha/I, Maer Bangor er 61 ennitt y
gystadleuaeth pedwarawd i rai dan
12 oed. Roedd Eilir Wi/Iiams (ail o'r
cbwttb) hefyd yrl 5ed er yr unewd i rei
dan 12 oed (Mwy 0 /uniau a hanes y
gystadleuaeth ar dudelen 10 ec 11)

PLYGU'R ECO
Rhifyn EBRILL
nos lau, Mawrth 26ain
am 6 o'r gloch yn
Ysgol Gynradd Llanrug
•

PEN-BLWYDD Y
GYMDEITHAS
LLYFRAU CYMRAEG

CYRSIAU
DYSGU
CYMRAEG

RHIF 123
MAWRTH
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibyn, Caernarfon
Cyhoeddwyd gyda chvmortb
Cymdeithas Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOlYGYDD
NEWYDDION
CYFFREOINOl
AC ERTHYGlAU:
Oafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-y-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'ton 3515)
GOL YGYDD NEWYDDION:
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (llanberis 870575).
GOl YGYDD CHWARAEON: Oafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun
(llanberis 872407)
DYDDIADUR Y MIS.

FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones.
60 Glanffynnon. Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug (C'fon 77263)
TREFNYDD HYSBYSE810N:
John
Rol)erts, Bcc1w Gwynlon, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT
Arwyn
Rohprts,
Hafle. Ffordd yr Orsaf
Llanrug le'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOl
GOlonwy
Hughes, Ellhlnog.
14 Aton AtlOS,
Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST
Mrs E. Whiteside Thomas, Oolwar.
Llanrug. (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI' Oyrna'r bobl
I gysylltu
nhw yn elch ardaloedd:
BETHEL:
Geralnt
Ells, Cilgeran
(Portdlflorwlc 670726)
BRYNREFAll:
Miss Lowri
Prys
Robens, Godre'r Coed 870580.
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (Caernarfon 3536)
CEUNANT:
Ifan Parry
Morwel,
(Wallnfawr 3211
CWM-Y-GlO:
Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanbcris 872275)
DEINIOlEN: W.O.Willlams 6 Rhyd
tadog, Deiniolen (Llanberrs 871259)
DINORWlG: Mr O.J. Thomas, 8 Maes
Eilian. (870773)
lLANBERIS:
lola Sellers, 13 061
Elidir, llanberis.
llANRUG:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd
Wen,
Tal-y
bont.
(Caernarfon 76075)

a

NANT PERIS: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrig-y-drudion,
Nant
Peris.
(871327)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Uanberis 872407)
TAN-Y-COED:
MIss
Megal,
H lin) p h r e y s , 4 Tal Tan - y coed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR: Mrs G Jones. Ahandlr
Mwvn (Waullfawr 626)
TREFNYOO PlYGU:

Y RHIFYN NESAF
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg
MAWRTH 26ain
Oeu nydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
MAWRTH 17eg
os gwelwch yn dda

2
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AWYRENWR O'R
RHYFEL MAWR

Annwyl Syr,
Re: Cwrs Cymraeg i Ddysgwyr
Cymdeithas yr laith Gymraeg,
Gwersyll yr Urdd, Llangrannog,
~awrtb 2()"22ain, 1987
Arweinir y ( ~~'rsgan \.lr Gwilvm
Rober's,
Caerd ydd.
By dd Y'l(J
athruwon profiadol i gvnnig gwersi
ffurfiol, a rhoddir pw vslais ar gymdeithasu'n anffurfiol (r~\) gyfrwng y
Gymraeg. B~'(I(I J'r ochr gvmdeithasol yn C) nr ~V)'scanu, da ...-nsio
gwerin, gwran do ar siarads ..ivr
zwadd. C.VisIOII, a. •v.b. 8•r{lcJWII
hefyd rll rhannu'r gk ersyll gyda
Ch y m deith as A la ~"'(II! G~..e rin
Cymru a fydd \'11 darparu adloniant
ar gy fer \' d\'sg~\-"T ar )' 110<; .S·tJlll.. r".
y prislau y~\:
()E[)OLIO \ l:!2.()Q
DI- WAlTH
L IJ.()O
P f.,A N I (8- I ()): [ I .~,Qr}
PLAtV7· ((iall h'): [-£ lYe)LID \' ((I) tld \/1 llnl'!): £6.00

o

(a blt'rtl).
\1a(,'r prL';llf( 11~11rll
Iler\', b~,}(/ClJ, l/ro(I(liall'.

('\11/,.')5
AlII

f,\ \.0

ga;~, anfoll" ("I,
aln/t'll \(Llltlpicc/ig 11 ctll t'; ell '/c.';r;(1 i
\'c/elfo'r (,) II,dei,lztJ5.

/(Jlll/icII'

IIClt f/l4rflell

5.,

}'Il ~) .,;r.

£ll1\'r
Davies a
•
l)rfrig Davies
51\'.\.'£1{I/a C_Vfll£leifllos .vr laith G)'ln-

raeg.
Pellroc,
Rllod/a'r Wor,
Aber)'Sllvyrh,

F/on: (0970) 4_101
Annwyl Syr,
CYl1hellr cwrs unigryw
ar gyler
dysgwyr Cy'nraeg ar y penwythnos
27-290 Fawrth, cwrs a drefnlr gan Y
Gwarchodwyr
Cefn Gwlad
yng
Ngogledd Cy'nru.
'V1ae'r cwrs yn eynnig eylle i
ddysgwyr dderbyn gwersi yn yr faith
tra'n delflydd/o eu Cymraeg 'newn
sefylllaoedd cyffred/n, yn ogystal ag
y'ngy'nryd
7a gwa/th carlwraeth
y'narferol ar hyd ario rdJr Treftadaeth
Glanf7au '\110/7,
Dysglr yr elfen fefthyddol gan
diwtor 0 Golcg y BrifysgoJ yrn
'V1arlgor. Dylai'r
bobl
fydd
yn
'nynychu'r cwrs allu cyrlnal sgwrs yn
Gy'nraeg gan 'naf CY"'1raeg fydd yr
unig laith a ddefnyddir yn ystod y
penwythnos.
lII1i fydd y gwalth y'narferol yn
cynnwys {oeio coed cOllddail sydd y'"
tylu ar dwyr11 tywod er ,nwyn
cynyddu eu gwerth cadwraeth I adar
a gloynllod byw. Hefyd y'ngy'nerir
gwalth ar y twynl tywod eu hunain er
'11wyn atal yr erydiad arnynt.
Mae'r pellwythnos hwn y" gylle i
dde/nyc/(ilo
Cy'nraeg
'newn
sefyllfaoedd
cy'nde/fhasol,
gwaith
cadwraech, sgyrsiau hefo sleldlau a
thelch,au cerdded er 'nwyn eflangu
hyder ac ehangu gelrla
Archebwch
eich lIe ar y cwrs
newyrld hWll.
Peldlwch ag oedl - 'nae'r lIelydd
yn brln
A '11 Iwy 0 fanyllon cysylltwch a
Cry! Roberts neu
ChriS Nevin,
Gwarchodwyr Cefn Gwlad,
376-378 Stryd Fawr,
Bangor .

a

Annwy! Olygydd,
Trwy ryw emrviusedd nt phostiais fy
atodiad I Ivthvr Mrs M E Jones yn
rhttvn Hydref vn cvteuto at Iythyr
oedd Robert Emrys Owen, Caerfoel
- yr awyrenwr dan sylw - wedi ei
anfon at R R Roberts, Fronheulog.
Rwyf yn cotio y ddau yn dda.
Roedd R R Roberts (Dlc Robs) yn
frawd i Daniel Roberts (Dan Robs)
oedd vn bet-droediwr amlwg yn
nhim Ltenbens yn y deu ddegau.
Roedd
hefyd
yn
aelod
0
Dir;ogaethwyr
ilenberis,
0
dan
erweinied Or Mills Roberts. Ga/wyd y
Tiriogaethwyr I fyny yn fuan ar 01
deehrau y rhyfel a buont yn gwersylla
am gyfnod
tros yr Aber yng
Nghaernarfon. Amgaeaf lun 0 Dr
vtitts, a rbyw ddoctor 0 Ben-v-Groes
tu allan i'r gwersyll.
Bu Richard Roberts yn y fyddin
Irwy gydol y rhylel a chalodd rhyw
anflawd i'w benglin. Gwaethygodd
hwnllW a bu yn wael arn rai
blynyddoedd eyn iddo fod yn angau
Iddo. Aech Robert ::mrys i'r rhyfe/ fel
awyrerlwr - roedd yn 'Lieutenant' yn
yr R A F - a chafodd el ladd Mae ei
enwar y Rhestr Anrhydedd yn Ysgol
Brynrefallyrnhlith y dau ar hugaln
o gyrl-ddlsgybllon
a gollwyd yn y
fhyfel.
'vfae Mrs 'vf :: Jones yn son arn
GW;IY'11,brawd Robert Crnrys, oedd
wedt dod af ben rhestr y sir arn
ysgolorlaeth I'r Ysgolion Sir, a bod
plane yr ysgol wed; cael diwrnoc/ 0
wyliau
i ddathlu'r
amgylchlad .
Cafodd GWllyrn hefyd ysgoloriaeth 0
Ysgol Brynrefall I'r Blue Coat School
ac mae gennyf gol da amdano yn dod
ar ei wyliau o'r ysgol honno rnewn
cot las, laes a sanau melyn. Roedd
yna rhyw gysyl/tiad rhwng Ysgol
Brynrefail a'r Ysgol Got Las y pryd
hwnnw gan fod dau arall o'r ysgol
hefyd wedi ennill yr ysgoloriaethau
hyn. Aeth GWIlyrn wedyn ymlaen i
Brllysgol Caergrawnt lIe y gradd/odd.
Bu wedyn yn Gurad Sant Mair
Bangor,
yn Ficer £glwys
CrIst,
Llanelli,
Ficer £glwys
Saesneg,
Aberystwyth, a Changhellor Eglwys
Gadeirfol Ty Ode wi.
Dywed M :: Jones hefyd bod
Robert ~rnrys yn un 0 bedwar hichau yn un ohonynt - a gafodd
'watch' arian gan y Pwyllgor Addysg
a'n gadw'r ysgol yl1 ddt-fwlch am
burn rnlynedd. Tybiaf mal fy chwaer
oedd y drydedd - gan fod y 'watch'
y'na
hyd gyda medal a gafodd a rn
bresenoldeb Ilawn 1905-1908. Credaf
rnal'r bedwaredd enillodd 'watch'
oedd AIlS Roberts, Bedwargoed,
e'7waer
Hugh
Roberts
(Hugh
Brynllys), Stryd y Flynnon, Llanberls.
A chan eln bod yn s6n am un a
syrthiodd yn y rhyfeJ hoffwn nodi bod
naw o'r ardal wedl eu col" yrl y rhyfel
dychrynllyd hwnnw, ac mae gennyf
gof plentyn am gyfarfodydd eolfa
Iddynt yn y gwahanol addolda/ Yn
rhyfed<J, collwyd (ri o'r tri addoldy Willie Roberts, Beudy Mawr ::Ilts
Will,arns (t:sgeirlau)
Fachwen. a
Herbert Salt, Y Foel o'r i:glwys; Ifan
Griffith, Y Foel, Abram Hughes, Y
Foel ac Arthur Thomas, Bwlch Gwynl
o Sardis; a Dafydd a Robert DaVIes,
Tan y Garret (Brodyr) ynghyd 8
Robert ['nrys 0 Ddinorwig.
Trist lawn oedd gofid Y Foel. Tr; o'r
tri fyagosaf i'w gllydd, a bu and y dim
iddl fod yn bedw8r gan I Griffith
Lloyd, Ty Capel SardIS, y tY agosaf
wedyn, gael el glwyfo yn drwrn.
H Thofnas
Llannor

°

AnnwylOlygydd,
.Mae Cvmdeithes Llyfrau Cymraeg
Sir Gaernarfon yn 30 oed eleni a tbros
y blynyddoedd
bu'n hyrwyddo
cvboeddt a qwerthu Ilyfrau Cyrnraeg
mewn Ilawer dull a modd.
Bu eelodeu'r Gymdeithas yn talu
£2. lOy flwyddyn ac yn ceet 9 werth £2
o stampiau Ilyfrau Cymraeg a thri
cbopi y flwyddyn 0 "Ueis Llyfrau" yn
goforiog 0 wybodaeth am Iyfrau
Cymraeg.
Penderfynwyd
codi'r tal 0 hvn
vmteen I £5 y flwyddyn a rhoi i bob
aelod werth £4.50 0 stempteu (I'W
cvtnewtd yn unrhyw stop tvtreu
Cymreeq) yn ogystal
thri chopi y
flwyddyn 0 "Llais Llyfrau".
Er ein bod yn dal i gadw'r hen enw
mee'r aelodaeth yn agored ymhell tu
hwnt i ttinleu'r hen sir. Os hoffech
vmuno a wnewch chi anfon siec am
£5 yn daledig i "Cvrndeitbes Llyfrau
Cyrnraeg Sir Gaernarfon" ata! neu
anfon am ffurflen i gyfrannu drwv'r
bane (sy'n ddull hwylus iawn 0 detu'r
tal aelodaeth yn rheolaidd).
Dvme ffordd yrnarferol hollol 0
ddathlu Gwyl Ddewi.
Yn gywlr,
Dafydd Orwig
(Ysgrifennydd)
'Cilcafan',
Braiehrnelyn,
Bethesda.
Bangor.

a

DYDDIADUR
DESG
Annwyl Olygydd,
Eleni am y tro cyntaf rydym wedi
cyhoeddi DYDDIADUR DESG i
gadw cwmni i'r Dyddiadur Poced
sydd wedi ymddangos ers rhai
blynyddoedd. Yn dilyn yrymateb
brwd
iddynt,
bwriadwn
gyhoeddi rhifynnau
1988 erbyn
yr Eisteddfod Genedlaethol.
Er mwyn i'r ddau Ddyddiadur
fod mor gywir ag sy'n bosibl
erfyniwn am eich cymorth yn
Fudiadau,
Cymdeithasau,
Papurau Bra ac yn y blaen.
Gwnewch
yn siwr fad eich
sefydliad chi yn cael el gynnwys
drwy
anfon
y manylion
perthnasol
at y cyfelrlad isod
erbyn Dydd GWyI Dewl.
8yddem
hefyd
yn
gwerthfawrogi
beirniadaeth
adeifadol ac unrhyw sylwadau a
fyddai'n
gwneud
y ddau
Ddyddiadur yn fwy defnyddiol
Diolch ymlaen flaw 1 chi am ein
helpu I ddarparu Dyddiaduron
safonol a defnyddiol yn yr iaith
Gymraeg.
Megan Mai
Y Lolfa
Talybont
Ceredigion
SY245HE

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

•

OPERA I'R GOGLEDD
Annwyl Syr,
Yn dilyn cau theatr yr Astra,
Llandudno nid oes rnwyach unrhyw
Ie addas i gynnal oerttormteaeu
Opera yng Ngogledd Cvmru. Bu
dadlau brWd yng Nghlwyd rhwng
cefnogwyr
Yr
Wyddgrug
neu
Wrecsarn ond ntd yw'r nsttt Ie ne'r
Ilall yn gyfleus er gyfer Gogledd
Cvmru gy!an
He!yd
nid
oes
cvnltunteu wedi eu paratoi ac mae
son y bvddet'r gost qvmemt a 10
mitiwn neu !wy.
Amy rhesymau a ganlyn 'does dim
rheswm dros edrych ymhellach na
Llandudno.
1
Mae
Cyngor
Bwrdeisdret
Aberconwy yn awr yn barod, mewn
cydweithrediad
datblygwr preit» t. i
fwrw vmleen a tbeetr newydd yn lle'r
Arcadia ec mae'r etten er gael ar
gyfer y gwaith.
2. Fe gostiai /ai na £2 fi/iwn t eddesu'r
cynllun hwnnw fel bod 1,500 sedd yn
y theatr newydd a chyfleusterau
Ilwyfan addas ar gyfer cynhyrchion
mwyaf uchelqeisio! y Cwmni Opera.
Mae hwn yn fuddosddiad rhesymol
iawn 0 gymharu a cbost tbeetr
newydd sbon
3. Mae cynlluniau menwl ar gyfer y
datblyglad,
a baratowyd
mewn
yrnghynghoriad a'r Cwmni Opera, er
fin caeI eu cwblhau.
4. Mae Cwmni Opera Cened/aethol
Cymru wedl dweud ar goedd 'nal
Llandudno yweu dewis hwy gall na
chafwyd unrhyw drafferth i /enw;'r
Astra yn y gorffeflnol.
5. Yn wyneb pwyslgrwydd
Opera I

a

ANRHEGU CARTREF "FRONDEG"

dwristiaeth
ym
mhrit
9 yrch fan
gwylrau Cvmru, mee'n rhesvmot
disgwyl I Fwrdd Croeso Cvmru, y
Swyddfa
Gyrnrelg
a Chvmuned
cwrop gyfrannu at addasu'r Arcadia
newydd a chefnogi tymor opera haf a
gaeaf yn Llandudno
Mae
Cyngor
Bwrdeisdref
Aberconwy a Chyngor Sir Gwynedd
etsoes yn gwelthlo'n galed i'r perwyl
hwn. Dlbynna'r cyfan yn awr ar i'r
Swyddfa Gymrelg gydnabod yr hyn
sy'n 81nlwg, a chenieteu parhad
treddodie d opera a ffynnodd yn
Llandudno ers degau 0 flynyddoedd.
Yn gywir
Cyng Canon Robert Williams
CADEIRYDD CYNGOR SIR
GWYN::DD

MERCHED Y WAWR YN HELPU'R ANABL

NODDWYR YSGOL
BRYNREFAIL

Annwyl svr.
Fel cyn ddisgybl 0 YsgoIBrynrefal/,
yma yn awr yn gwneud y gyfraith,
derbvnteis
yn ddtwedder,
drwy
benderfyniad
y llvwodreethwvr,
swm 0 arian yn deillisw 0 gron!a
David ae Anne Jones.
'V1ae fy chwtltrvdedd yn gryf i
ddarganfod
pwy oedd y ddau
heel/onus hyn. Oes rhywun a wyr?
Yn ffy(fdlon,
Sian Rees Williams,
Roo'n 16,
3rd Floor,
St Peter's Buildlllg,
HUDO~RSF/~LD,
W Yorks.

CYNGOR CLWYD A GWYNEDD AR
ALCOHOLIAETH
AnnwylO/ygydd,
Mae gwasanaeth
newydd
yn
cychwyn ym Mangor sy'n ymdrin a
phroblemau
sy'n codi 0 gamdrln
alcohol.
Mae'n
rhan
0 walth
cymunedau Ileol, ae yn rhan 0 walth y
Cyngor uchod. Rydym yn cynnig
gwasanaeth cynghori i bobl sydd a
phroblem. Mae'r gwasanaeth yn cael
ei gynnig gan bob/ hyfforddedig, ae
yn gwbl gyfrlnachol. Yn ogystal A hyn
mae gwasanaeth addysgiadol ar gael
- gallwn
drefnu I ymweld
ag
ysgolion, diwydlant, clybiau - neu

AP~L Y GALON
Oymuna
Pwyllgor
Cangen
Caernarfon
a'r Cylch Apel
Cymraeg Ymchwil
y Galon,
ddiolch am y gefnogaeth
a
gafwyd gyda gwerthiant Cardlau
Nadolig, pryd y gwnaed elw
sylweddol.
Cynhelir Cyfarfod
Blynyddol Apel y Galon yn yr
Instltlwt, Caernarfon, nos Fawrth,
10fed 0 Fawrth am 7.30 o'r gloch.

unrhyw Ie aralllle bo'r ga/w. Byddwn
yn cynnlg gwybodaeth arbenlgol am
effeithfau camdr;n alcohol, sut i
gelslO rheoll yfed, a pha faInt yw'r
lefel rhesymol i yfed
Mae'r gwasanaeth ar fIn cael ei
lanslo, ae os oes unrhyw un
dlddordeb ynddo, gwahodo'wn chwi i
gysylltu 8 ni yn y cyfeiriad isod.
Yn gywir
Sion Thomas
Swyddog Gwybodaeth
Cyngor Clwyd a Gwynedd
ar Alcoholiaeth
Bangor:

a

DRAENOG
Glywsoch

chi

am yr athrawesau
rheini o'r fro sydd A'r cyfrifoldeb 0
ddysgu'r amser j'n plantos bach niO
Mae nhw'n gwneud gwaith da jawn
am wn i- ond biti eu bod yn cymysgu
dyddiau'r wythnos. Clywed eu hanes
yn mynychu
cwrs addysg
yn
ddiweddar - a hwnnw wedi ei gynnal
ddiwrnod ynghynt!

Blwyddyn yr Anabl oedd 1982 fel y coflwch, Oyma PI"J'd y fTurfiwyd
Pwyllgor Anabl Merched y \\'awr. Gwnaed adduned i gasglu £1.000 bob
blwyddyn, ac mae'r swm yma wedi ei wireddu yn flynyddol, gyda chyfran yn
weddill. Cynhelir y pwyllgorau achlysurol hyn yng Nghaernarfon.
Ar
ddechrau pob blwyddyn gwahoddir rhywun sydd yn gysylltiedig i'r Anabl
mewn gwahanol ffyrdd i drafod eu gwaith. Yna penderfynwn pa aches y
medrwn ei gefnogi am y flwyddyn honno.
\' flwyddyn gyntaf, Cartrefi'r Henoed a gafodd gyfraniad ariannol.
Yr ail flwyddyn, cyflwynwyd peirian1 i chwyddo print i'r plant rhannol
ddaJJ mewn ysgolion.
Y drydedd flwyddyn, tro y plant byddar oedd cael offer i'w helpu.
Y bedwaredd Ilwyddyn, rhoddwyd arian i bwrcasu grisiau symudol i
Uned Arbennig Plant Ysgol Maesincla. Mae rhai o'r plant nad ydynt )'0
gaUu dringo grislau. ac mae'r grisiau arbennig hyn yn eo galluogi i
gyd-fwyta a'r gweddill.
Ym 1986 ca,,'som y fraint 0 anrhegll Cartrer Frondeg gyda~ lUned
I\liw'sig' a beic cryf tair olwyn, hefyd ar ei ffordd mae bcic tebyg ar gyfer y
plant.
Nos Wener, Chwefror 6ed eleni, aeth PwyUgor Anabl Merched y Wawr i
Frondeg i drosgw'lyddo'r rhoddion. 'Roedd y croeso a ga"som gan Mrs
Mair Williams a'r trigolion yn ddigon 0 ddiolch i ni am ein Ilafur.
Fe addunedW)d gan bob cangen i anfon cardiau Nadolig a phen-blw) dd i
Frondeg. Diolch i'r Canghennau i gyd ym Mro Eco'r Wyddfa am eu
cyfraniadau a'u help parod bob amser.

MA'IFAN'MA
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Fe fydd tim arfcrol gydag Ifan
bob ,,,\thnos
- Gillian
EII\3
•
·rhoma~. John Pierce Jonc:!). G,,) n
J:.lfyn, Gwyneth Hopkins a J()hn
Glyn Owen 3 bydd gwestai arbcllnig
yn galw helbio bob "y t h no~. ,\-'11 Y
rhaglcn g) nlaf bytld Iran }n callU
lIcuawdgyda I)afylld Iwanl Vlc"n
rhagJenni eraill yn y gyfres gwclir

Orig \\Iilliams, liywel Gwynfryn.
Elin()r Jones, Elt::n Roger J()nes, a'r
ddau Aelod Scneddol. Dnfydd Elis
fhonlas a Gc;raint Ho\vclls.

(') nh) rchir y gyfrcs gan Deledu'r
"fir Gla<i ('acrnarfon.
ac fc',
record!", jd 0 fJaen c\'nulleidfa yn
Thcalr y Werin. Abcrvstwyth.
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LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
AR AGOR

9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUL,
MERCHER.

DEWIS EANG 0
WELYAU SfNGL A DWBl
DEWIS EANG 0 '3 PEICE SUITES'
LlENNI 'VENEllAN' A LlENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN Sloe - All WCH CHI
FfORDDtO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

-
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Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, Ta1vbont. Caernarfon
76075.
GWELLHAD BUAN: Dymuniadau
gorau am well had buan I Mr Gwynfor
Humphreys,
Rhos
Lan, Stad
Mintfordd.
Hefyd I Mrs Ellen Williams,
Tremallt, Hafan Elan sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty Eryri, Caernarfon.
PROFEDIGAETHAU
Cynhaliwyd
gwasanaeth
angladdol
Mr Emyr
Jones, 17 Hafan Elan, yng Nghapel
Tan y Coed, dydd Sadwrn, lonawr
20fed
Gwasanaethwyd
gan y
gweinidog, y Parch john Morris a
chynorthwywyd
gan y Parchn W R
Williams,
Erfyl Blainey a W 0
Roberts. Rhoddwyd y deyrnged gan
y Parch John Morns.
Brynhawn Sadwrn, lonawr 20fed,
bu gwasanaeth
angladdol
Mrs
Martha Ellen Williams, Delfryn, 12
Rhos Rug, yng Nghapel
Mawr.
Gwasanaethwyd gan y gweinidog y
Parch John Morris a'r Parch Ifan
Williams,
Blaenau
Ffestlnlog,
perthynas.

)

Brynhawn Gwener, Chwefror 6ed,
cynhaliwyd gwasanaeth angladdol
Mrs Jane Williams, Minallt, Hafan
Elan. Roedd Mrs Williams yn 102.
Catwyd gwasanaeth preitat yn y ty a
gwasanaeth
cyhoeddus
ym
mynwent
Deiniolen.
Gwasanaethwyd gan y gweinidog, y
Parch john Morris, y Parchn Stanley
Williams, W 0 Roberts a Trefor
Lewis Rhoddwyd teyrnged gan y
Parch Stanley Wilhams.
Estynnwn
ein cydymdeimlad
Ilwyraf a'r teuluoedd uchod yn eu
profediqaethau.
GWELLHAD. Dvmuniadau gorau am
wellhad buan i Mrs H W Morris, 15
Rhos Rug; Mrs Alf Pritchard, Pen y
Sarn a Mrs Roberts, Stad Nant y Glyn,
a fu yn yr ysbyty yn ddiweddar.
PRIODAS Dydd Sadwrn, lonawr
10fed, yn Swyddfa'r
Cofrestrydd,
Caernarfon pnodwyd John Henry
Evans, mab Mr Llewelyn Evans a'r
ddiweddar Mrs Carolyn Evans, Parcy
Rhos, Lon Groes
Miss Gwawr
Davies, merch Mrs C A Davies a'r
d'weddar Mr Arlon Davies, 21 Bro
Rhyddallt Dymunladau gorau iddynt
ar achlysur eu priodas.

a

DIOLCH: Dymuna Alwyn ac Alwena
ddiolch i'w teulu a'u ffrindiau am bob
arwydd
0 gydymdeimlad
a
charedigrwvdd a ddangoswvd tuag
atynt yn ystod eu profedigaeth 0 golli
eu rnam, Mrs Sarah Roberts 15
Hafan I::lan Diolch am y rhoddion a
dderbyn,wyd at Uned Gofal y Galon,
Ysbyty Gwynedd. Bydd y swm 0 £320
yn cael el anfon I'r Uned

Merched ...
Dynion ..
Plant ...

DtOLCH: Dymuna Mrs Dilys Jones,
18 Hafan Elan ddlolch i'w ffnndiau a'r
teulu am y eardiau a'r anrhegion, ae I
bawb a ddaeth i'w gweld tra yn yr
ysbyty. Drolch hefyd yn arbennig l'r
cymdogion a fu mor gymwynasgar a
charedig i'w mam a'r teulu tra bu
oddi cartref.
DIOLCH: Dymuna Mrs E LI Jones,
Lyndalw, Ffordd yr Orsaf, ddiolch r'r
teulu, cymdogion a'i holl tfrindiau am
eu caredigrwydd tuag at Len dros
dymor y Nadolig Dilch yn fawr.
MERCHED Y WAWR: Nos Fawrth,
Chwefror 10fed yn Ysgol Gynradd
Llanrug, cyfarfu ~erched y Wawr,
Llanrug 0 dan tvwvdoraeth
Mrs
Menna Williams, lIywydd y gangen.
Wedi
croesawu'r
aelodau
dywedodd y IIywydd ein bod yn
anton etn cyfarchion a'n dymuniadau
da r'r aelodau oedd yn absennol
oherwydd
profedigaeth
neu
waeledd.
Gwahoddwyd Mrs lola Butler a Mrs
Jane C Williams
i roi inni eu
hatgofion am fro eu mebyd. Mrs
Butler yn enedjgol 0
Moch,
Cwm-y-Glo oedd y siaradwr cyntaf.
Soniodd Mrs Butler am y bywyd
hapus
naturiol
dreuliodd
yn
nhawelwch el chartref uwchben y
pentref, er yn uruq blentyn - byth yn
unig - ei chvtoedron y defard a'r Wyn,
y fuwch a'r 110 a'r ieir.
Mynd i'r ysgol i Gwm-y-Glo yn dair
oed, a'i modryb yn brif athrawes yno.
Er mai cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf
ydoedd - digon i'w diddori yma eto,
cyngherddau
a gweithgareddau
eraill cvsvlltiol a'r ysgol yn cael eu
cynnal yn yr hwyr.
Profiad arswydus i blentyn ysgol
oedd deffro un bore. wadi noson 0
adlonlant difyr yn yr ysgol a gweld el
hysgol
yn wenfflam.
Ar 61 y
digwyddiad trist vrna, cafwyd ysgol
newydd a chynhahwyd cyngherddau
yn Festri'r Capel MC. Y gweinldog, Y
Parch W G Williams a'i briod yn
cyfrannu'n
helaeth o'u doniau i
ddiwyllio'r plant Mrs Williams hefyd
yn gwellhlo fel Nyrs Plwyfyn y cylch.
Brodor 0 Lanfrothen
yw Mrs
Williams, yr all wraig wadd, hithau
wedi ei geni mewn ardal dawel
brydferth, yn cael ei hamgylchynu a
'harddwch
j'w ryfeddu'
fel y
dywedodd Bernard Shaw unwaith
Bugeilio defaid oedd y pnf waith
unwaith, ond wedyn agorwyd pedair
chwarel yn y cylch. Yn sgll hyn daeth
diwylliant newydd a bywyd IIawnach
- rhal 0 ardaloedd erail! yn dod i fyw a
gweithio I'r arda!.
Ymysg cymeriadau
lIiwgar
yr
ardal,
yn feirdd,
cerddorion,
pregethwyr
a chen hades, enwyd
loan Brothen a'i awen farddonol, a'r
cymeriad IIIwgar unigryw Bob Owen
Croesor
a aned ym mhentref

Dysgwch yrru'r car gydag

•

V.V.O.

',,-.r-

I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

YSGOL YRRU
OFALUS

a

*

Gwasanaeth 7 diwnod

* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

D
MAIRANNEDD

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 5366
4

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwy,r gan yr Adran
Drafnidiaeth

Llanfrothen.
Yr oedd diwylliant cerddorol cryf
yn Llanfrothen - cor yn yr ardal bob
amser - a'r gweithgareddau i gyd yn
undebol.
Diolchwyd i'r ddwy wraig wadd am
noson ddifyr ddtddorol gan Mrs Enid
Whiteside Thomas. Cafwyd paned 0
de wedi ei baratoi gan Mrs Davies,
Mrs Jones, Mrs Brierley, Mrs Thomas
a Mrs Roberts a diolchwvd iddynt
gan Mrs Olwen Hughes.
PLAID CYMRU
Cangen Llanrug a'r Cylch:
Croesawyd aelodau'r gangen i noson
gymdeithasol yng nghwmni aelodau
cangen Waunfawr ym mis Chwefror.
Cynhaliwyd
y cyfarfod yn nhy
bwyta Llety, Caeathro. Cadelrydd y
cyfarfod
oedd
John
Huws,
y
Waunfawr. Diolchodd PhylliS Ellis i
aelodau Waunfawr am eu croeso, I
Gill Brown am wneud y trefniadau ac
i Elfed Roberts, y trefnydd am ymuno

a ni.

Rhoddodd
Mrs Mary Vaughan
Jones sgwrs hynod 0 ddifyr i ni am ei
thaith i Batagonia. Dangosodd hefyd
luniau hyfryd o'r wlad a rhoi cyfle Ini
glywed rhai o'r bobol a'r plant yn
sgwrsio mewn Cymraeg rhugl.
Ar nos Fereher,
Mawrth
11,
byddwn yn cael Cwis Gwahanol yn
cael ei drefnu gan Dafydd Whiteside
Thomas
a Gwyndaf
Jones.
Gobeithiwn
groesawu
aelodau 0
ganghennau Plaid Cymru ym mro
Eco'r Wyddta i'r cyfarlod yma.
Beth yw CWIS GWAHANOL? Wei,
bydd yn rhaid i chi ddod yno.
Dyma enwau enillwyr y Clwb Cant.
Rhagfyr:
1. James jones, Dwyros; 2. Berwyn P
Jones, 59 Glanffynnon.
lonawr·
1 Dr Eirwen Gwynn; 2. Leslie Larsen
Chwefror.
1. Arwyn Roberts, Hafle; 2. Gwyndaf
Hughes, Glasgoed.

Mhlas Tan Dinas i ddathlu Dydd GWyI
Dewi ar y 3ydd 0 Fawrth, gyda'r Parch
John Morris yn lIywyddu.
CYMDEITHAS LENYDDOL CAPEL
MAWR:
Oherwydd
y tywydd
gohiriwyd cyfarlod o'r Gymdeithas
oedd i'w gynnal ar y 15 0 lonawr.
Ycyfarfod eyntaf i'w gynnal eleni
oedd ar yr 20fed olonawr Llywydd y
noson oedd Mr Gwilym Rees Parry,
a'r gwr gwadd oedd Mr Aled Taylor.
Wauntawr, a thrwy gyfrwng sleidiau
aeth a m 0 amgylch yr Wyddfa, a
gwelsom rhywfaint
0 waith
TIm
Aehub
Mynydda
Llanberis
Diolchwyd I Mr Taylor gan Mrs
Lovatt, Brwynog. Paratowyd paned
gan Mrs Eileen Williams, Aton Rhos,
Mrs J Maxwell, Noddfa a Mrs N
Williams, Haulfan. Diolchwyd am y
baned
gan Mrs B Hughes,
1
Gorffwysfa.
Chwefror 12 croesawyd Mr Gwyn
Davies, Waunfawr, a chafwyd sgwrs
ganddo am ei waith fel twrna
Llywydd y noson oedd Mrs I Butler,
Haddef, diolchwyd j Mr Davies gan
Mrs Ellis
Owen,
Bryn
Maen.
Paratowyd paned gan Mrs J M Jones,
Ger y Ffynnon, Mrs B Hughes, 1
Gorlfwysfa,
a Mrs M Williams,
Gweledfa, a diolchwyd iddynt gan
Mrs J Roberts, Gwyndy. Cynhelir
cinio
dathlu
Gwyl
Dewi yng
Ngwesty'r 'Royal Goat' Beddgelert,
nos wener, 27 Chwefror.

LLONGYFARCHIADAU i Michelle a
Sion Rowland Hughes ar enedigaeth
eu merch fach a wyres tach eto i Dr a
Mrs Dan R Hughes, Pant Afon.

a

CYDYMDEIMLIR
Mrs Katie Griffith,
Fron Hyfryd, ym marwolaeth
ei
chwaer yng Nghaeathro.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL: Nos
Fawrth, y 17eg bu'r Parch H J
Hughes, Porthaethwy, yn son am ei
fenter yn magu Gloynnod Byw, ac
sydd ar hyn 0 bryd wedi agor Fferm
o'r enw Pili Pales ar Ynys M6n. Mae
miloedd 0 bob I yn ymweld a'r lie yn
ystod
yr haf, ae mae adran
addysgiadol ar gyfer plant i dreulio
dlwrnod yno. Hefyd mae yno nifer 0
anifeiliaid
anwes
a fyddal
0
ddlddordeb
i'r plant. Oangoswyd
lIuniau o'r gwahanol loynnod gan
Ian, oedd yn cynorthwyo Mr Hughes.
Ltywyddwyd V cyfarlod gan Mrs M
Lloyd Williams, a thalwyd diolch i'r
siaradwr gan y Parch W 0 Roberts.
Fe gynheli r cyfarfod olaf y tymor yn

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
* 8ysu S 0 12 i 53 sedd
* Teith iau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

LUN[O JON[S, Pant Mwyn, Llanrug
a ddaeth yn gynta( mewn ras notio'r
celn dan 10 oed yng Ngala Nofio'r
Urdd. Bydd Luned yn 8wr yn
cynrychlol, Sir Eryr; ym Merthyr.
CROESO ADREF i Mrs Beti Evans, 9
Afon Rhos sydd wedi dychwelyd 0
Ysbyty Caerdydd
ac 61 derbyn
trlniaeth ar y galon. Mae'n dymuno
diolch I berthnasau a ffrindiau am
flodau, cardiau a charedlgrwydd
Diolch hefyd i Alice Eileen Williams,
Gwyneth, chwaer Megan 0 Lanberis
a Mair Evans Y mae'r tair o'r ardal
yma yn wreiddlol ond maent bellach
yn byw yng Nghaerdydd. Dymunwn
adferiad buan iawn i Mrs Evans.

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

V STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790
8wydydd, Llysiau,
Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill .A.ero
Agored 7.30 a.m. - 6.30 p.m.
Agored tan 8.00 p.m. nos
Wener a
9.30 - 12.30 fore Sui
Archebwch dros y ffan - fe'i
danfonwn at eich drws

•

wedi trinlaeth yn yr ysbyty, a deallwn
fod Mrs Evans, Bod Idrls wedi cael
dod adref. I bawb sy'n sal yn y
pentref, brysiwch wella I gyd.
Gohebydd:

Mrs Ann Evans, Syeharth (872407)

AELODAU'R URDD GYDAG EDWARD MORUS JONES

EISTEDDFOD BENTREF: Bydd "Sel
Fawrth" yn Neuadd yr Eglwys, nos
lau, Mawrth Sed am 6.30 o'r gloch.
8ydd stondinau teisennau, teganau,

lIyfrau ae Eliffant Gwyn a Thombola.
Doweh yn lIu er budd cvltld yr
Eisteddfod, sydd bellaeh wedi hen
ennill ei thir.
APtL Y SGANIWR: Y mae'r nod wedi
ei chyrraedd a hynny 0 fewn naw mis
ewta - dymuna'r Pwyllgor ddioleh ,
bawb a gyfranodd aty swm 0 £1,300.

MAWRTH Y CYNTAF
Weli-di-nhw
Yn eu trowsusau streips a'u dici-bo-teis,
A'r cadwyni aur sy'n angori heb oriawr Taid
Yn siglo ar gyfandir eu boliau1
Weli-di-nhw
Yn hawlio esgus 0 Fawrth yn cyntaf
I artwyo bord gerbron blonegog wyr,
Wali-di'r rhialtwch
Uwch bwrdd-y-llo-pasgedig-wledd1

ADRAN BENTREF YR URDD:Bnawn
Sadwrn, lonawr 3lain bu tri aelod o'r
a dr a n yn cymryd
rhan yng
Nghystadleuthau Nofio yr Urdd ym
Mangor Llongyfarchiadau i'r tri am
wneud mor dda yn enwed'g Caitlln
Wroe a ddaeth yn gyntaf 0 dan 12
oed.
lonawr 27ain, mwynhaodd y plant
awr 0 ganu gydag Edward Morris
Jones. Diolch i Edward am ddod yr
holl ffordd 0 Landegfan atom.
Chwefror
3ydd
dosbarthwyd
tocynnau aelodaeth y plant iddynt ac
eglurwyd testunau cartref Eisteddfod
yr Urdd.
Chwefror 10, daeth Selwyn Gnffith i
ddangos sleidiau o'r gwahanol
wledydd y bu ynddynt a diolchwn

iddo am noson bleserus a chofiadwy.
"Bvd Natur" gyda Duncan Brown
fydd yr arlwy ar Chwefror 24ain.
Sieidiau gan Leslie Larsen ar Mawrth
3ydd.
Cawn weld "Fideo'r
Ur dd" ar
Mawrth 11, ae estynnwn groe50 i
Adran Penllyn atom Mawrth 17.
Chwilen, Mawrth 25, Nos Fercher,
awr yn y Ganolfan Hamdden.
Pob dymuniad da i bob aelod 0"
Adran sy'n eystadlu yn yrEisteddfod
dan 15 yn Ysgol Syr Huw Owen, a'r
Eisteddfod dan 12 oed yn Ysgol
Brynrefail. Diolchir yn ddiffuant iawn
i bawb fu'n brysur yn hyfforddi'r
plant, ar 01 oriau ysgol ae yn eu
cartrefi gyda'r nos.

CYDYMDEIMLO: Ein cydymdeimlad
Ilwyraf
A'r canlynol
yn au
profedigaeth:
Mrs Katie Jones, 9 Bryntirion wedi
colli't brawd mewn damwain
Mrs Owen, Minffordd, hithau wedi
colll't brawd yn ddiweddar:
Delyth Williams wedi colli ewythr:
Mrs Nix wedi colli nai 0 Frynrefail.
Yn dawel yn Ysbyty Gwynedd,
lonawr 31ain, bu farw Miss Vera
Naylor, 25 Brvntirion, yn 67 mlwydd
oed. Ein eydymdeimlad dwysaf a'r
teulu 011.
FFARWELIO. Wedi cyfnod hapus ym

Mryn Eglwys, y mae Elwyn a Ceri
Hughes wedi symud i fyw i Lanrug,
pob dymuniad da iehi Elwyn a Ceri yn
eich cartref newydd.
Wrth ffarwelio,
fe groesawn
Deiniol a Heulwen Evans ae Urien
Deiniol j'n plith. Rydym yn gobeithio
y byddweh yn hapus iawn yn y
pentref ae y byddweh vn ymuno a ni
yn y gwahanol weithgareddau.

Cenhinen y dydd yn edwina
Yn nhwll botwm cot-gynffon-fain,
Cwrw yn canu clodydd
A gwin yn meddwi y gin.
Edrych,
Dacw Mrs Heiffeneted-Jones
Yn ymestyn yn fronnau i gyd
O'i ffrog-coban.
Sip o'r sherri, Peswch i grafu'r IIwnc;
Ust, - Sh,Clywch Ilediaith pwysig-Iais yn Itwncdestynu, -

"Hir ois i'r iec:h
a Cemri fac am bith" -Y gryduras dlawd,
'Roedd hi'n byw yn Stiniog fhNyddyn yn 01.
Selwyn Griffith
(allan 0 C'nafron a Cherddi Erail.)

HUDOLIAETH V DWYRAIN PELL
gan ddwy 0 Lanrug!
Morris, Clydtan, Llanrug
yw'r fereh ddieithr hon! Mac'n diJyn
cwrs trin gwallt yng Ngholeg
Technegol Llandrillo. ac ar ei hail
Linda

YSGOL TAN YCOED: Rydym yn falch
o glywed fod Daniel a Tristan yn
gwella wedi triniaeth yn yr Ysbyty brvsiwch yn 01 i'r ysgol hogia!

flwyddyn

Yn yst od y miv diwethaf
cynhaJiwyd cystadleuaeth "Fantasy
Hairstyle"
i holl fyfyrwyr Trin
Gwallt y Coleg. Wendy Jones,
Gwydryn. LJanrug oedd yn gyfrifol
am yr 'hudoliaerh' - a g) merodd

ENILLWYR CYSTADLAETHAU NOSON SANTES DWYNWEN

.- '"

..,

dros ddwy awr i'w baratoi - and
roedd yn werth yr yrnderch,
oherwydd syniad a dawn Wendy am
drin gwallt a ddaeth a'r wobr gyrnaf
iddi. Mac Wendy hithau ar ei hail
flwyddyn yn y Coleg. Dymunwn
bob llwyddiant
i'r ddwy yn y
dyfodol.

CYNGERDD
BLYNYDDOL

Arweinydd Einir Wyn Owen

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

gyda Dafydd Iwan
a Thriawd Menlli

ATGYWEIRIO TAl
GWAiR

Yn Neuadd Bentref Rhiwlas
Nos Fercher, Ebrill8fed am
7.30pm Arweinydd y
noson Arwel Jones

E.WELDING
PU & H

"Lteislau'r
Gweunvdd"
CLWB CANT: Nos Lun. lonawr 26ain,
am 6.30pm yn Neuadd yr Eglwys
eafwyd noson ddifyr i gofio Santes
Dwynwen - Santes y Carladon. 8u
plant yr ysgol i gyd yn brysur yn
gwneud lIun, a lIunlo cerdyn. Cafwyd
arddangosfa ddiddorol
iawn o'r
gweithgareddau.
a ehafodd
Amranwen Lynch, y beirniad, gryn
drafferth i feirniadu gan fod y safon
yn uchel iawn. Cafwyd nifer dda 0
deisennau hefyd - i gyd wedi'u
haddurno yn hynod 0 gelfydd. Diolch
i Amranwen am feirniadu mor deg ac
i chwithau blant am gystadlu a

gwneud noson Santes Dwynwen yn
noson Iwyddiannus iawn. Enillwyd y
raffi - sef boes 0 siocled - gan Deon
Oafydd.
Enillwyr Clwb Cant oedd 1. Mrs
Fisher; 2. Mr Ifan Hughes; 3. Mrs
Annette Webb.
Nos lau, Chwefror 26ain cawn noson
yng nghwmni Arwel Jones, gyda
"Sion a Sian" a niter 0 eitemau gan
aelodau'r Urdd yn Neuadd yr Eglwys
am 6.00pm.
GWELLHAD: Rydym yn falch 0
glywed fod Marion, Cae Corniog a
Mrs Pritchard, Llys y Gwynt yn well

Elw'r Noson a'r Raffi at Ymchwil
yr Arennau
Toeynnau ar gael gan aelodau'r
Cor ae Eiriona Williams - Ffon:
870644

FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ff6n: Caernarfon 5394
5
•

GOHEBYOO:
W 0 Williams,
Rhydfadog (llanberis 871259)
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SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd Cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Chwefror 2il 0 dan
arweiniad Mrs Rita Parry Jones, y
Llywydd. Darllenodd Mrs Jones y
lIythyr misol a chroesawodd y wraiq
wadd sef Mrs Jean Maellen. Cawsom
noson ddifyr iawn gyda Miss Maellen
yn dangos sleidlau o'i gwyliau yn yr
AiHt. Diolchwyd iddi gan y llvwvdd a
Mrs J Eirlys Williams. Rhoddwyd y te
gan Mrs Dilys Williams a Mrs Betty
Williams. Enlllwyd y raffl gan Miss
Nancy Roberts.
Cydymdetmlwyd
Mrs Beti Wyn
Davies
a r golli ei chwaer
a
dymunwyd
gwellhad buan i Mrs
Marian Wyn Williams. Mrs Glenys
Williams a Mrs Marian Williams sydd
wedi bod yn yr ysbyty vn cael
triniaeth.
Etholwyd
Mrs J Eirlys
Williams i gynrychioli'r gangen yn y
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn
Llundain ym mis Mehefin. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Fawrth 2il, pryd y
cynhelir Noson Lawen.

a

I

DtOLCH. Dymuna Mary Jones, 4 Y
Bwthyn, ddiotch 0 galon i'r teulu oil,
ffrindiau
a chymdogion
am eu
caredigrwydd
mawr
a'u
cymwynasgarwch
yn ystod
ei
arhosiad yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar, hefyd am y lIu cardiau a
d d e r b v n r o d d ar
ddydd
el
phen-blwydd yn 82 oed.
DIOLCH. Dymuna Mrs Beti Wyn
Davies, 82 Pentre Helen ddiolch i
bawb
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag
ati yo ystad el phrofedlgaeth 0 golli ei
chwaer Sarah. Diolch am y rhoddion
a dderbyniwyd
at Uned Gofal y
Galan, Ysbyty Gwynedd Bydd swm
o £320 yn cael ei anfon i'r Uned.
NEWYDDION Y SEtNDORF: Enillwyr
Clwb 200 y Sei ndorf a m fis Chwefror:
1. £20 i Mrs M Williams, 6 Rhes
Deiniol; 2. £15 I Mr Bryn Jones, 9
Stryd Caradag; 3. £10 i Mrs LRoberts,
8 Hatod Oleu.
Y GANOLFAN. Os am ddefnyddia'r
Neuadd neu'r Caban yn y Ganolfan 0
hyn ymlaen, cysylltwch a Mrs Valmai
Williams, 2 Rhes Vaenal, Oeiniolen.
TiM DARTIAU MERCHED Y BULL
DEINIOLEN:
Dymuna'r
Cymdeithasau
cantynol ddiolch 0
galon
am y rhoddion
hael a
dderbyniwyd
gao y TIm Dartiau
Merched
Dyma fel y dosbarthwyd yr artan:
Clwb Codi Pwysau: £80.00; Clwb
Bowlio: £6000; Parti Nadolig Hen
bobl y Bull £56.00; Partl Nadolig Te
Bach: £20.00; Carnifal Deiniolen:
£20.00; St John's Deiniolen: £20.00,
Ysgol
Feithrin:
£20.00;
Clwb

leuenctid: £20.00; Guides: £20.00;
Brownies: £20.00; Clwb Pel-droed
leuenctid:
£2000;
Clwb Snwcer:
£20.00; Clwb TIm Darts Dynion y
Bull: £2000;
Eisteddfod
Gwaun
Gynfi:
£20 00, Setndorf
Arian
Demiolen. £20.00
Diolch yn fawr t bawb am eu
eefnogaeth.
DIOLCH: Dymuna Tristan Jones, 11
Hafod Oleu, ddiolch i'w ffrindiau a'i
berthnasau am yr holl gardlau a'r
anrhegion a dderbyniodd
pan yn
derbyn triniaeth
lawfeddygol
yn
Ysbyty Gwynedd Diolch yn fawr i
bawb.
SGANIWR. Dymuna Pwyllgor Apel
Sqaniwr Delniolen ddiolch am y
gefnogaeth
a gafwyd
pan
gynhaliwyd Nosan Gwin a Chaws yn
y Bull Inn, nos lau, y 5ed 0 Chwefror.
Gwnaed elw 0 £69 00
CYMDEITHAS
Y CHWIORYDD
UNDEBOL. Nas lau, 5ed 0 Chwefror,
eynhaliwyd
cyfarfod
eyntaf
y
flwyddyn 0 Gvrnderthas Chwiorydd
yr Ofalaeth, yn Festri Disgwylfa.
Balch oeddem 0 weld cynifer 0
chwiorydd y talr Eglwys wedi dod at
eu gilydd. hefyd chwiorydd Libanus.
Croesawyd
pawb yn 01 ar 01
9 wy Ii au' rNa dol i g, a d y m u n i r
Blwyddyn Newydd Dda i bawb.
Anfonir cofion cynnes iawn tuag at
bawb sy'n wael eu hiechyd. gan
ddymuno
adtanad iechyd buan
iddynt.
Treuliwyd yr ail ran o'r cyfarfod 0
dan ofal y Gwairudoq.
pryd y
dangoswyd i ni sleidiau 0 daith Mr
Trefor Lewis yn Israel y Ilynedd.
Rhoddwyd y te am y mis hwn gan
Mrs Miriam Lewis
Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei
gynnal ar nos lau, y Sed 0 Fawrth.
CLWB BOWLIO: Dymuna'r
Clwb
ddiolch i'r merched sydd yn aelodau
o Dim Dartiau 'Y Tarw' am eu rhodd
haelionus tuag at brynu Carped
Bowlianewydd i'r pentref.
Dewch yn lIu i'n cefnogi yn y
gemau terfynol am Bencampwriaeth
Pentref Deiniolen, I'W cynnal yn
Neuadd y Ganolfan. Nos Wener, 6ed
o Fawrth, i dechrau am 6 o'r glach.
CRONFA
YMDDIRIEDOLAETH
DEINIOLEN: Gwahoddtr ceisiadau
oddi wrth sefydlladau a mudiadau yn
Neiniolen am gyfraniad a'r Gronfs
uchod. Bydd y pentrefwyr yn cofio i'r
Gronta
gael ei sefydlu
gan y
Comisiwn
Elusenau at ddibenlon
elusennol, ae er budd cyffredinol
trigolion Deiniolen
Dyhd anfon y celsladau ymghyd
chopi otr Fantolen ddiweddaraf,
mewn amlen wedi'i marclo "Cronfa
Ymddlriedolaeth
Deiniolen",
i
Ysgrifennydd
y Gronfa,
4 Tai
Caradog, erbyn dim hwyrach na 31

a

ATGOF10N OYOotAU YSGOl
Meddwl wrth fynd helblc'r ysgol
lawer diwrnod, am y newid ddaeth i'r fro,
Hi ei hun, 'rhen Ysgol annwyl, a'i drws ar glo.
Coflo'r rhai a gydelsteddal ar y rnelnclau brwnt
Ac a chwarddai tra'n carlarnu ar ei lIychlyd gwrt.
Galw'n henwau yn y bore
Wna'i 'rhen Robaits sgwt,
Ninnau'n ateb, yntau'n gwrando
Onid oeddem yn rhai dwl.
A gofiwch chi'r powlyn, y bach a'r top
Chwipiwyd i gysgu a throi'n ddi-stop.
Cicio'r bel, a cicio'r tresi,
A'r canlyniad, torn ffenestri,
Ei chiclo wedyn i gae Rhwngddwyryd,
06i Wmffra i'r Ysgol, caem ninnau bennyd.
Cotio'r hafau poeth di-ddiwedd
Cael ymdroehi yn afon Garnedd,
Neu ddal ei brithyll lIiwgar,
John a f a hogia'r cipar.
A dirgel wybod Ite nythai'r adar,
A'r rhai beiddgar, lie gwelid neidar.
Croesi'r afon dros bont lechan at y coed
lie eeid ffynnon ddisychedodd lu 0 blant erioed.
Dinas llundain oedd g6m y genod
Sgwario'r !lawr a naid er un-troed,
Neidio'r cortyn yn unigol,
Neu un bob pen, a un yn canol.
A gofiwch chi'r drilio fel yn Saries dre,
Hepgor y syms, a gweiddi Hwre,
A caet ein profi gan Syrjant Major,
Merch yr Esgob ddo'i fyny 0 Fangor.
Cofio'r ddamwain erchyl ar yr alit,
Ninnau'n blant diniwed yn ffaelu dallt.
Awn draw at y siop, blys de-de felllygod am gaws,
Os dime fyddai gennym, ni fyddem fawr haws.
Dime oedd Dime yn Cynfl House.
Cofio'r gaeafau stormus a'r lIuwchfeydd
t ben y cloddia, a'r plant yn cael aros adr •.
Oyddiau heulog, neu ddyddiau hegar,
Cerdded wnai pawb, dyna'r arfar.
Os yn byw ymhell o'r ysgol dywede"
06i rhieni a'i te mewn piser.
Cofio', rhodd Nadolig 0 afal ae oren
A dderbyniwn yn ddiolchgar a lIawen.
Coflo'r athrawon, cofio'r gwersi, eofio'r cwmni a'r direidi,
Colio', cychwyn gawsom ynddi, ar yrfa bywyd, diolch iddi.
Yn atltud ar wasgar, fel dail gan wynt
Fu hanes cyfeillion adwaenwn gynt.
Faint heddiw, atebai pe galwai et
Mae lIawer na fedrent 0 ddyfnder bedd.
Mawrth, 1987
CYNGOR EGLWYSI DEINIOLEN: Nos
Lun. 9 Chwefror, ar wahoddiad y
Cyngor
agorwyd
trafodaeth
ddiddoral gan y Parch John Gwilym
Jones,
Bangor
ar y testun
"Gweinidogaeth
Bra".
Cafwyd
agoriad
treiddgar
i'r noson
a
chyfranwyd gan nifer 0 gyfetllion i'r
drafodaeth fuddial.
Yn ddtweddarach yr un noson bu'r
Cyngor. ar argymhelliad
y Parch
Trefor LeWIS, yn trefnu i ddosbarthu
cyfran o'r mynydd menyn a gynigir
yn rhad ae am ddim gan y Farchnad
Gyffredin i bensiynwyr Deiniolen a
Chlwt-y-bont.
Y Parch Ertyl Blainey fydd yn
darlithto ar y diweddar Barch John
Evans, Eglwysbach yng nghyfarfod
nesaf y Cyngor, yn Festri Ysgoldy am
saith o'r gloch, nos Lun, 9fed 0
Fawrth. Estynnir croeso cynnes i
bawb sydd
diddordeb.

a

H.J.

RHODDION
Diolch i'r canlynol am eu rhoddion
tuag a( gronfa'r Eeo:
£200: Cyngor C) mdeilha' Llanrug
£100:
Cyngor
Cymdeithas
Llanberis
£5: Cyngor Cymdeithas
Betws
Garmon
£5: Al\\yn ae Ai\\ena, Llanrug
£4: Mrs J M Jone , Gcr y Ffynnon,
Tal y Bont, 1.lanrug
£2: Mr a ~1rs John Roberts,
Caernarfon
£2: Mrs BCll W,• n Davies. 82 Pentre
Helen, Delnlolen
£1.50: Tristan Jone.
11 Hafod
Oleu. Deinlolen
£1.00' ~1al) Jones. ~ Y Bwthyn,
Deiniolen
£1 00: ~1rs Pleming. 1 Maes Eilian
Dinof\\ig

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN
Gwerthu
a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATEB
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545
6

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ffon:
LLANBERIS 870232
BARA FFRES A
THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr
CALOR GAS

•

STRYD FAWR, DEINIOLEN

tt:~beriS

''-.
•

871210

Crefftau Ilechi: arlu nwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.
Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
A dewis rhagorol 0 Fideos i'w benthyg
Hefyd yn Siop

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

YR ATLAS CYMRAEG
Mewn cyfarfod cyhoeddi a gynhaliwyd yng Nghaerdydd a Bangor ar 26 a 27
Chwefror gwelwyd gwireddu'r
freuddwyd 0 gael atlas safonol yn y
Gyrnraeg. Mae cyhoeddi Yr Atlti Cymraeg yn ffrwyth trafod golygyddol a
gwaith addasu cartograffig manwl iawn. Gweithgor Panel Atlas Cymraeg
Cyd-Bwyllgor
Addysg Cymru a fu'n gyfrifol am yr addasu, dan
gadeiryddiaeth Oafydd Orwig a diwygiwyd ffurfiau cannoedd ar gannoedd
o enwau anheddau,
arweddion
ffisegol. taleithiau a gwledydd wrth
baratoi'r atlas ar gyfer y wasg.
,

Golygydd yr Atlas Cymraeg, Dafydd
Orwig - brodor 0 Ddeinioten.

Ym
mis
Medi
1980
y
penderfynodd
Is-banel
Atlas
Cymraeg y Cyd-bwyllgor Addysg
rnai Certificate Atlas cwmni George
Philip y dylid ei addasu i'r Gyrnraeg,
a hynny ar 01 ystyried addasu atlas
niCer 0 wabanol gyhocddwyr
yn
Lloegr
atr Alban,
Sefydlwyd
Gweithgor 0 cbwech 0 arbenigwyr i
amlinellu'r
poli~i golygydc.Jol ar
gyfer yr adda~u ac i ymgymryd a'r
gwaith manwl 0 baratoi'r
117
tudalen
0
fapiau,
lluniau
a
diagram au a'r 38 tudalen
0
ystadegau a mynegai ar gyfer yr
argraffiad
Cymraeg,
Cyfarfu'r
Gweithgor bymthcg gwaith, chwe
gwaith am ddiwrnod a naw gwalth
am ddueuddydd, gan weithio'n amI
o ddeg y bore tan unarddeg y nos!
Bu'r Gweithgor yn ffodus iawn i
gael cymorth parod ysgolheigion
yng Nghymru ac me\."'n llawer gwlad
arall. WIth ffurfio polisi caf ......
yd
cyngor
gan
ddaearyddW)'r
ac
ieithegwyr sawl gwlad fach arall. 0
Ynys yr l§ i'r Ffindir, a derbyni\l.yd
cyfarwyddyd
oddi
wrth
Iysgcnadacthau,
scfydliadau
ac
unigolion ar cgwyddorion
neu aT
enwau Ileoedd penodol,
Nid gwalth hawdd oedd datblygu
polisi ar gyfer addasu
enawu
tram or. Wrth gychwyn ar y gwaith
yr ocdd y Gwcithgor yn ymwybodoI
iawn o'r ffaclorau a ganlyn: yr
angen am atlas Cymraeg i ymestyn
tiriogaeth yr iaith; yr angcn i barchu
enwau
tramor
yn eu priod

ieithoedd; y ffaith anochcl cin bod
yn byw yng nghysgod iaith rymusaf
y byd a bod defnyddwyr yr atlas hwn
yn dcbyg 0 weld mapiau Saesneg yn
amlach 0 lawer na Thai Cymracg.
Penderfynwyd defnyddio cnwau
brodorol ar drefi a phentrefi yn fuan
iawn ond nid rnor rhwydd )
penderfynwyd beth i'w wneud ag
arweddion ffisegol. Y C} nrng C) ntaf
oedd trosi'r cyfan gan roi ffurfiau
megis }"II)'5 Adervn, Bar Di-umuu,
vtynyddoedd A/OIl Log, Penrhv 11
Siam, Cronfa C/I\'( Rh.\.'~at' uti. Pun
ddaeth v Gw eithgor at GI"I ( \ sgod
Allgau
bun rhaic i'r Golygydd
weiddi, "Wo! rydan ni wcdi rnynd

~',..,,"
••.
...,r~..
IIt:I:jO.
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Clawr Vr Atlas Cymraeg

(Ltun: Nfgel Hughes)

ganolbwy ntio ar rai g~ lcdvdd a
rhanbarthau
pcnodol
a'u
11(.)J\\ cddion
diddorol.
fr
cnghraifft. dangosir p~ y'llgr\\, dd

~ edy n gan drosi'r elfen
gyntaf ) n urug. er enghraiffr, afon
am bob river. bohr chu, darya, /1(',
ho, innak, kiaug a I,,6rOIl neu

cadwvti

Prydain

gors!"

Penderfy 11\') d

new id

cyfeinad

am bob range. (Ifill.
cordillera, gebridge, ling, muruu.
serra.
Sierra,
sllan,
shanltlo, lall a \'Ollla, Syl\vcdd{)I",)d
pllaf/Oll"

""edyn naLi ocLid Slcr,' ~dd bc)b lro
ynglyn ag union yst, r rhai gciriau ac
nad ocdd m,\-}afrif ,r atla'\au
(ramor -vn lro i'r rhan f\\"af
. o'r
ar~ eddion ffi ego!. ~n arbcnnlg yn
Asia, A d\,ma
nc~ 1c.J cvfciriad
•
•
un\\aith
eto a ch"fielthu'r
holl
•
elfennau c~nlaf Sacsneg 0 bar i
sOU/ld ac 0 l'hain I strall, \ r elfennau
Ffrangeg cap, ilL', InOlll a POIIIll' a'r
elten Eidaleg 1110lllf, Gan nad oeull
y G\vcithgor
yn cyfieithu'r
holl
ieilhoedd
eraill,
pcndcrfyn~'Yd
cynn~'Ys geirfa a fyJdai'n gymorlh i
dueall cannoec.Jd Jawer 0 cn\,,'au
ffi~gol
ac en\\'au
anhcddau.
("funiaJ 0 cg~yddorion a svnnv.)r
\.• ta~d feU\• s\• 'n ~ail j bllll\1 adJasu
cn\l.au \ n .,'r alias a chcir cr\ noucb
ohon,l1t ..
\n , Rhagair.
"iJ mapiau topo_graffig ) n unig a
geir ~n 'I'r Atlas C~mracg; celr
hefyd fapiau ) n sClllcdig ar themau
megis Amacthyddiacth,
Oi~')dlant
a Ph~er, C)fathrchu
Pt)blogacth.
Ar ddcchrau'r atlas ccir g(.)Iv.g cang
ar gyfansoddiad y bjd a'r atmo"ffcr
o'i amgylch.
a d()sbarthiad
t:i
adnodc.Jau a'i boblogacth,
\.-tae
g~'eJdill yr atlas yn ymurin a phob
un
o'r
cyfandiroedc.J
gall

.

crvns«
th.
•

r\ ngwladol ac ysradcgau
Argreffir
yr alias

ma...nach

hinsawdd.

afonol a
dcmadol hwn 111C~ 11 III w lIa\\11 a 'i
g\ hoedd:
a 111 bri
rhesyrnol
Gobcirhrr ••
y bvdd dcfnvdd
cvson
•
arno nlCWI1 ) sgol a chartrcf
a
swyddfu at: ar y cytryngau, Gcllir

diwv• diant a thrafnidiacth ar aton
Rhein ,ng
.. _..... 'J1!()rllc\\ in \. r Almacn
a'r
Isckhrocdd.
gwahaniaethau
rhanbarrhol
'11
vr Eidal,
lWI'
•
•
dlwydiannol
aruthrol
Japan
a
chy nll~rch econornaidd Goglcl..ltI
America
vlae i'r alia ... Lirt}'" I(ll)
tudalcn 0 fapiau. ~ 11 c~1111\\ v\ dros
2() rudalen (l fapiau ar Ynv-ocdd

i'r

Int:\\I1\\ Iadol

prynu

copiau

yn cich siop Iyfrau

Cvrnraeg Ic()1.

\1anylioo cyhoeddi
Telt]: Yr Atlas Cymracg
Golygydd: Dafydd Orwig
Cyhoeddwr: George Philip a'i Fah
Cvt,
Jan
nawdd
Cvnllun
Gwerslyfrau
ac
AJI1()lIJau
(\L1-h~yllg()r AJdy~g Cymru,
Pri~: £4.lJ",

- yn ffiscgol, g\'.I~·luyddl)1
ac
economaidd.
Ccir
hcfvd
ystadegau cyuhwysfawr
vnglj n a
phoblogacth
prlf
,\ It:llYlld a
L1inasoedd
y
bYlI,
C} nn,'rch

~

~

~

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

Aelodau GVlefthgor Vr Atlas Cymra8g, O'r chwlth I'r dde: 1010M LI Wallers
(Adran Gyrnraeg Cyd-bwyllgor Addysg Cyt77ru) Kathryn ::vans (Aciran
Gyrnraeg y Cyu bwyllgorJ, Meurlg flees (Hen Golwyn), Alun Treharne (Adran
Gyrnraeg y Cyd-bwyllgorJ, Dafydd Orwig (Bethesda, Golygydd yr atlas), Huw
LeWIS (Yr WyddgrugJ, Gareth JO/tes (AberyscwYlh) ac t:luned Rowlands
(AberystwythJ Yr oedd un aelod o'r Gwefthgor yn absennol pan dynnwyd y
Ilun, sef R Cyrl' Hughes (Pefl'nYlly(lcJ, Llanfat'tpwllj (Llun, NIgel Hughes),

Eisteddfod Gadeiriol Y FFOR (ger PwUheli)
SYLWER NEWID DYDOlAO
C)'nhelir )r Eisteddfod yo awr ar Ddydd Sadwrn, 6 Mehefin,
1981 am 12 o'r gloch y pnawn a 6 yr hwyr,
Eluned Parry, (Ysgrifenyddes), Argraig, Y Ffor, Pwllbeli.
Fron: Chwilog 685

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

a

Dave Wood

'INSULAFLUE'

BWSIAU ARFON
LLANRUG

Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
7

MELINAU Y CRAWIA
gan Meurig Owen, Llundain
Yng nghanol yr lard yn Gilfach Ddu, yn awr yr Amgueddfa, saif adeiJad
bychan ac ynddo rai enghreifftiau 0'r defnydd a wnaed o'r lleehfaen heb.law
cerrig toi. Un y gwyr pawb amdano yw lIeehi ysgrifennu ae yn yr adeilad
hwnnw mae hysbyseb "J Jones and Son, Crawia Slate Works, Llanrug,
North Wales. School slates for H M Government from Felinheli or
Dinorwig slates. " Nid dyma'r unig gwmni fu'n cynh~rchu .Ilechi y~gol,
cawsom atgofion diddorol am felin Samuel Jones, Glandinorwig ac eraill yn
ardal Clwtybont yn Ecc'r Wyddfa. Fel un a chanddo gof plentyn ifanc iawn
am Felinau'r Crawia neu Felinau Thomas Jones yn gweithio ac un fu'n
defnyddio Ilcchen ysgol, teimlaf reidrwydd
i geisio cofnodi rhywbeth
arndanynt. Arferem ddefnyddio
lleehi ysgrifcnnu yn Ysgol y Babanod yn
Festri'r Capel Mawr 0 dan ofal Miss Williams, Ty'n Winllan. Gorlif 0 Ysgol
Glanmoelyn ar gyfer y babanod oedd ysgol y Festri yn y dyddiau cyn
adeiladu yr Ysgol Gynradd bresennol yn y dau ddegau ac yno, ar yr agoriad
yr acthom gyda Miss Williams. Coffa da amdani, rhoddodd flynyddoedd 0
wa anaeth I blant lIeiaf y pentref', mae'n dyled iddi yn fawr Un ddefod
bwysig ocdd dangos bob bore fod gan bob un ohonom d~au glwt tr~ eu dal
I fvny, un i sychu ein trwynau a'r Hall i lanhau'r
lechen. Nid oeddynt Igael eu
cymysgu ac yn sicr ni chaniateid defnyddio Hawes y jersey at un o'r ddau
bwrpas.
Ond nid yn unig am i rni fod yn
anuniongyrchol yn un 0 gwsmeriaid
Defnyddid dwr 0 Lyn y Crawia i'w
rhyw felin lechi y ceisiaf gofnodi yr
throi. Rhedai'r ffrwd 0 dan y ffordd
hyn a gofiaf am felinau y Crawia yn
ger y bont i'r felin ar lan yr afon. O'r
y duu ddcgau a dechrau'r tri degau, pedair sydd ar 61. mae un yn
etallai y gall hyn fod yn gymorth i
ddirgelwch hollol i mi er fy mod yn
hancswyr
Ilcol y dyfodol.
Bu
gyfarwydd a'i safle. \1ae adfeilion
Thomas Jones
yn flaenllaw yn
hon yn y Garw sef y tir gwyllt rhwng
Llanrug
am flynyddoedd,
rheilffordd
Caernarfon-Llanberis
cyfran()dd lawer j fywyd yr ardal,
a'r aron, yn agos al y Ian gan dynnu
bu'n
selog
dros
addysg
a
dwr 0 Lyn Doclor pan weithiai.
chcfnogodd
yr ysgolion
Ileol.
Gwel1 i nl CI gal\&.yn fclin y Garw. Y
Gobcilhiaf. Jelly dalu teyrnged fach
tair melin arall rh\l.ng y ddwy
j',\ goffadwrlaeth
ef a'r teulu,
reilffordd.
dyma felinau Thomas
leyrnged l)ddl \&.rth un 0 hogJau'r
Jones, y cofiaf i yn g\&.cithio a
B()nl oed<.l yn lied gyfaN-ydd a
ch} feinaf alynl yn nalurioJ ddigon
chvlch
'I,' mclinau
hanner cant 0 fel v fclin uchaf. v nesaf at
.
flynydll()..:dd yn 61.
BontrhythaHl. y felin ganol a'r felin
Oibynnaf ar fy nghof, cor plenlyn
isaf ger fyddyn) Felin. Naturlol yw
yn yr arddcgau cynnar a rhyw fap
111cdd",J. ohcr\l.'ydd
ago~f\\-}<.ld
neu ddau, felly'n c;icr bydd diffygion
rhetlffordd y (~hwarel, y huasat son
a chamgymeriadau
yn y lipyn
am y mc:linau hyn yIn mhapurau'r
nudiadau hyn. Ga<.lewab L1anrug
Faenul. ond y ffcrmydd cyfagos
yn 11.)37 a rhyw lidwywaith cr hynny
yw'r Glasgoed a I'hyddyn y Felin.
y bum yn agos i sane un o'r mclinau,
Felly dyma nl yn un ()'r ynysoedd
y tr() olaf yn 1973.0 g<'lfil) Y tyfiant
hynny ym rnhlwyf Llanddeiniolen
gy<.ia rhiclff()rdd
y Chwarel
y nad oeddynl yn eiddo'r Faenol.
flwyddyn
honno,
arswydaf wrth
Perthyn i ystad Coed Alun oeddynt.
fec.fd,,'1 am geisio Inyn<.t at y felin
Mac cytundcb yn yr Archifdy yng
uchaf a'r felin ganol y dyddiau ylna.
Nghacrnarfon dyddiedig Mawrth 3,
Felly rhaid dihynnu ar y cof gan
1819, rh\l.'ng Rice Thoma.
Coed
()heithi() y ca,,,n fwy 0 \vybodaeth
Helen a Griffith Roben!> ynglyn a
gan ral o'r hen gyfeilhon gyot a
thenantiaeth
ryddyn
y Felin
gwell synlali ganddynt am y ffordd y
(X-C()cd Helen - 218). Felly cyfyd y
gy,eilhiai'r nlclinau.
cwesLiwn ) n natun()1 ym mhJe yr
Ond
am belll
y soniy, n?
oed<.l ) felin? a gaJlwn {)fyn pa mor
Oefnyd<.ild d", r afon Rhythallt.
bell yn 61 0 1819 }r aiff fyddyn y
neu'r Selonl
fel .\. mvnoch.
0
Felin leI ffarm
Dvma
waith
- OCnafy
B0l11rhythallt I'r ('rawia i droi pum
ymch\\.iJ I ry\\iun yn}' eylch.
melin Dechreu\.\'n g~da'r unig un
C\l.'vna
Y leulu os treuliaf fy holl
•
oedd ynl rnhl\"yf I lanrug. bydd ei
~'yljau yn yr Archifydu
neu'r
nodi ) n ddigon. Melin tlawd y
Llyfrgcllocdtl.
Cra\.via llCdd hOI1. Vaynol Mill.
Mae cryll hellter 0 Dyddyn y

-

-

•

••

Caernarfon
Industrial
Supplies

(B & K Williams)
Hen Ysgo'
Glanmoelyn

LLANRUG
Ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,
Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gyhnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arben nig i
wneud iddynt bara.
8

Felin i'r afon, ond heb wybodaeth
fanylach, onid ar y safle yn y Garw
gan dynnu dwr 0 Lyn Doctor, y
dylai'r felin fod? Tra dangosir
Tyddyn y Felin, Glasgoed, Talsarn a
Phenrhyn
ar fap modfedd
yr
Ordnans, 1840 nid oes son am
unrhyw felin yn y rhan yma 0
Landdeiniolen. Trown i Fapiau'r
Degwm. 1846. dangosir rheilffordd
y Chwarel dan yT hen enw, Padarn
Railway.
ond ni ymddengys
adeiladau ar ei chwrs o'r Pandy i
Bensarn. Gyda glan yr afon, ar dir
Tyd d yn y Felin
ymddengys
rhywbeth rebyg i adeilad gyda ffrwd
o Lyn Doctor wrth ei dalcen a red yn
61 i'r afon. Rhaid mai melin yw ond
nid oes dim yehwanegol ar y map i
gadarnhau hynny. Yn anffodus, nid
yw Rhestri'r Dosbarth yn gymorth
chwaith.
Dengys
rhai
L1anddeiniolen
y ffermydd yn unig
gyda swm y dreth yn lIe'r degwrn
ond ni cheir disgnfiad o'r eaeau fel
yn amryw 0 blwyfi eraill. Ni sonir
ynddynt am felin chwaith hyd y
gwelaf. Efallai bod melin yrna ers
blynyddoedd
a addaswyd neu a ail
adeiJadywd fel melin lechi.
Dengys mapiau 25 modfedd yr
Ordnans, 1887-89, y pedair melin
fel y disgwylid ond Pont Rhythell
.Slale Works sydd ar y felin uchaf atr
ganol a Craw;a Mills (Slale) wrth
ymyt melin y Garw, a chyfeiria'r
en~' yma at y felin isaf hefyd. Yr un
y,rybodaeth sydd ar fap 1900 am y
era ~via \IIi/Is.
G welthwyd
y
POtllrh'l,'c/zallf Siale Works ar wahan
j'r CraW13 am gyfnod beth bynnag.
Deuai'r dWr i droi y meJinau hyn 0
Lyn John Owen, l) bed mai dyma
enw'r adeiladydd ncutr perchenog
cyntaf? Dengys Worra))s Directory
rhy\l.' dro ar 61 1871. ymhlith
cynhyrchwyr
llechi ysgrifennu,
Willia,n }o'le.Ii & Co, POlllrJlythallt
Slate Works a Williarn Gu'ells & lO,
Cra~l)ia Slate Works. Gweitb""'Yd
hwy ar wahan a gellid gwneud
hynny yn sicr. Erbyn 1889 yn 6J
Suttons
Directory
] 889-90
g\\'eithid y talT melin gan } Jones &
SO'l, Pot,trl'j,tlrullt an(J Crawia Slae('
Works a rhestrir Thomas Jones.
emwia Terrace ymhlith }' Tngolion
Preifat yn Llanrug.
Credaf hcfyd )' gweithid nlelin )'
Garw ar wahan itr felin isaf er }'
defnyddid yr un en" Ar"'Ydd",) d)
ddeiseb
at
G\far",dd~r
.
Rheilffordd
Caernartun-l~lanberi,
am orsaf vrn
- \.1ht.:nsarn ,\11 1~68
dros Willia/lrs Oh·l'll\ & Co, era), iu
.')/ate Works a Rlc/lur,J }o"e~ <.\: (~(),
C'ralvia 5Iat(' ~~'orks, t1au g\l.mni.
dW)' felin G",'cilhiai mclin y Garw
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Hoelion, Sgriws, Bolltiau, "Fasteners",
Sgidiau, Wellingtons, Cotiau gwarchod a
hamdden, 011 am Brisiau gyda'r rhatafyn
y fro.
Discownt 0

25% ar Owls

debyg yn 1900 ond erbyn fy
nghyfnod i yr oedd yn adfeilion,
cofiaf fod ei thalcen yn sefyll. Ym
mha gyflwr y mae yn awr nis gwn. a
oes gwybodaeth
gan rhywun o'i
hanes?
Yn 01 y "Traethodau ar Waen
Gynfi" adeiladwyd
melin Samuel
Jones, Glandinorwig
yn 1854 a
dyma'r cyfnod, yn 1850-1860au,
y
buasem yn disgwyl gweld melinau
fel hyn yn ffynnu. Gan fy mod yn
ho1101 yn y tywyllwch ynglyn a'r
dyddiadau nes ceir gwybodaeth 0
rywle, awgrymaf mai yn y 1859au yr
adeiJadwyd y tair melin arall cyn
dechrau
adeiladu
rheilffordd
Caernarfon-Llanberis.
Ffurfiwyd
Cwmni'r rheilffordd
honno
yn
1864. ac agorwyd y rheilffordd ar
Orffennaf
I, 1869.
Yr oedd
cysylltiad rhyngddi a'r felin ganol.
Gorfu i adeiladwyr y rheilffordd
gario'r cledrau dros bedair ffrwd y
melinau mewn cylfertau 0 dam, sef
)' ffrydiau i droi y felin uchaf a'r
ganol 0 Lyn John Owen a'r felin isaf
o L) n Garreg Fawr, a'r ffrwd o'r
felin uchaf a'r ganol (y tailrace) yn
61 i'r afon wrth y Rhaeadr,
a'r
cyffelyb 0 'r felin isaf iredeg i Lyn y
Crawia. Mae gwaith saer maen ar
agoriadau'r
eylfertau
0 dan
y
rheilffordd, yn arbennig yr un mawr
sgv.ar ym mur uchel y rheilffordd
wrth y Rhaeadr. Yn ei adroddiad i
Fwrdd } C) faN)'ddwyr
a gyfarfu
Medl
26.
1865.
dywcd
y
peiriannydd. ~1r Charles Rolfe fod
pont dros dro y,cdi t:i hadeiladu
dros y Seionl )'m ~1honlrhythalll
gyda chob o'r bont am tua hanner
milltlr i g) feiriad
Caernarfon.
..There also are tllatl •\' '"e" al ~vork
preparing 5t()"e for el,e bridges,
,naking tilt! t!'11ba"k'l1ene ~Vllic/l ;s
pro g res s i " g rap i d I)' fro III
Pontrh'rlhallt eo rllt! parisll stepping
'ilones' (rhyd
y Cra wia) atld
(lo.~n)\ar(' r/lroLlgJz /Wr S"'litll'S
land." (Cofnodion
Cyfarfodydd
y
C) far" ydd" ..yr yn y Public Records
Office). 'i sonir am y melinau na'r
ffr\'diau dC ni ddeuthum ar draws
un-rh\ v.: blaniau fuasai'n egluro'r
sef) IIfa hyd ) n byn. Ond rhesymol
) ~ credu fod } melinau'n gweithio
pan adeiJad\v)'d} lein. ni cbreda! yr
ned uti j dorri cylfenau odani ar 61 ei
chy,blhau
SUl
ddarlun
ga\&.'n ()'r
perchenogion
os chwiliwn
y
Cyfarwyddiaduron
sy<.ld yn }'r
Archifdy yng Nghaernarfon
gan
gofio fod Williams O~vell.'i& Co a
RiC/lard Jones & Co yn y C·ru.i'ICl
.~lareWorks yn 1868.

WJ.GRIFFffH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT llRION, I I ANRUG
Ff6n: Caemarfon 3248

~OAG/

Gosodwyr

Nwy
Cofrestedig
Corgi

~

0"
\S' /Iv SAFE 'iI"~

Aelod o'r
Association of

Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors
Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

V IIBLACK AND AMBERS"
Mwy

0

atgofion Goronwy Owen

Roedd

yna anghydfod ym mhentra Llanberis ynghylch y Tim Mawr,
anghydfod, ond nid gwrthryfel Casglem i gyd i gae Padarn Villa i gefnogi'r
bechgyn, ac yrnfalchiwm yn y clod ddeuai yn sgil eu Ilwyddiant, i'r ardal,
ond roedd ganddorn un gwyn fawr. Doedd yna ddim siawns i ni'r
chwaraewyr ieuengaf. i gael eyfle. Yn wir. fe gollodd rhai o'r hogia h) n a
oedd yn y tim ar y dechra, eu lie, oherwydd polisi y pwyllgor, 0 dan
lywyddiaeth Jac Pare.lddo ef a'i gyd-aelodau y mae'r clod am greu lim mor
dda. Ond, dim ond un aT ddeg oedd yn cael eu dewis. Doedd dim
'substitute',
dim ail dim na threfniadau
aT gyfer yrnarter i'r gweddill
ohonom. Roedd cae iawn ar ein eyfer yn Ysgol Bry nrefail. ond doedd dim
yn y pentra. Doedd wiw i ni drio cael gem ar gae Padarn Villa. Un ai fe
ddeuai Mrs Owen ei hun allan i'n hel ni iff" rdd. ne fe gal y sarjant i'n elmo
ni oddi yno, ac roedd ei weld o. yn ddigon i ni I gyd et heglu hi dros wal y
relwe mewn hanner munud fflat. Ein hunig feysydd chwarae ocdd Cae Bil.
Cae Uchaf a Chae Coed, a doedd yr un o'r tn yn addas 0 bell ffordd.
Ychydig cyn y gem ar brynhawn
Sadwrn, disgynnai pum 'forward'
fel Jimmy Greaves, gwyddai yn
oddiar y bws 0 Gaernarfon -llinell 0
iawn ble roedd cefn y rhwyd.
flaenwyr oedd yn codi ofn ar bob
Stwcyn solar oedd Rol Bach. helo
tim arall yn y 'Bangor and District'.
dau benelin oedd yn cad" pob
Darllenais eu henwau wythnos ar 61 arnddiffynwr 'lathen i ffwrdd', tra
wythnos, a thymor ar 01 tymor, ar y
roedd Dafvdd Jen Ann \'11 fachgcn
pisin papur fyddai yn ffenast siop
diflinedig, bob amser )'n y lie ia \\ n
Robin Angel. Wrth eu lIys enwau y
ar yr amser iawn. Ond ar yr asgell
cofiaf hwy heddiw - lanto, Twm
chwith rocdd fy ffefry n i - Dafydd
Twm, Rol Bach, Dafydd Jen Ann a
Anni Dora Athro yo Ysgol Higher
Dafydd Anni Dora. Sylweh mai
Grade ydoedd, ~ n g" ybod sur i rcoli
wrth enw eu mam roedd y ddau olaf
pel } n ogystal a rheoli plant.
yn cael eu hadnabod, dwy ferch a
Cerddai yn hytrach na rhedeg, i t~n~
gofiaf fi am byth. er i mi erioed weld
ac I la\\r yr a gell ch\\'ith. b~ th bron
yr un ohonynt.
yn codi stem. ) n hollol \\'ahanol i
Un tal gewynnog oedd lanlo,
Ianto. a fyddai ambell i dro. yn el
gyda dau benglin yn symud fel
gyflymdeT, yn gor redeg y bel.
pistons injan. Dim ond iddo ef gael
Pryfoclo
ei "'TthwynebwYT
y
y bel o'i flaen, ac fe Tedai gwefr
b)'ddai Dafydd Anni Dora gan
drwy'r dort di-fwlch. a safai 0
osgoi'r bel yn 61 ac ymlaen. Credaf
amgylch
y cae.
Unwaith
y
mai ei goes dde oedd el goes
cychwynai ef am y gornel, doedd
naturiol, oherwydd ei hoff arferiad
bron dim modd ei atal, cyn iddo
oedd mynd a'r bel i mewn af hyd y
sentro'T bel i geg y g61. Yno yn ei
lein g61, at y postyn agosaf. C} n el
haros roedd tri teigr. Rhoddai Twm
g"'thio at y sbot},n penalti. lie
Twm yr argraff ei fod yn eiddil, ond
byddai un o'r In teigf yn clddgar

.

Cyfarwyddiadur

Worra) (wedi 1871)

Pontrhythallt
Slate Works

-

Crama Slate Works

William Jones & CO

Cassey: Chester &
N Wales 1876

WillIams Owens & Co
WillIams O",ens & Co

Slaters 1880

Humphrey!) & O\\en
O"ens Williams & Co

Suttons:
N Wales 1889-90
Slaters: 1895

J Jones & Son
J Jones & Son

J Jones & Son

\1ae'r un \\ ybodacth }'Il SUllon
1889 a Slater!; 1895 ond am Felin
PODtrug yn unig. efallai na fu gan }
cwmru yma ddlddordeb \'n ) era" ia
yn 1880 ac mae camgymeriad hcf)c.l

ond dangosir yn hwn hefyd Henry
OI1-'ell & Son, New Crawia Works.
Dipyn 0 ddirge)wch
sydd yo
Slaters 1880. dengys hefyd mae
Humphreys
& Owen
oedd
perchenogion Melin Lechi Pontrug.

===-~

aros amdani. Drocon v'i gwelais ef
) n cychwyn o'r gorncl gan ysgwyd ei
droed fel hudlath dros y bel. a iglo
ci gorff fel baleri na. Ira byddai
hogia'r tim arall yn rhcdeg i bob
C) teiriad. fcl perchyll hurl, Os y cai
y ffordd vrna wcdi ei chau, tynnai'r
hel vn 61 cfo'i droed chwith, a'i
g()Il" ng hefo'i drocd dde ar ben R()I
Bach Fe ddysgais i fy ffwtbol wrth
(;1 wylie. gan ci ddilyn hanner
amscr
o gornel ~ Stesion i gornel Bon
vlarche. Ni chrcdaf idd() cf na lanto
sgorio lIa"er.
Dau asgeJlwr pur
oeddynl.
yn
temptio'r
amddlffyn\\)' r allan 0'r ffordd . er
mwyn i eraiJl roi y bel rhwng y pyst,
Oefnyddiai'r
ddau dduiliau hollol
wahanol, - lanto mor c.ldiysgog it
tharw
gwyllt.
a Dafydd
m()r
annisg\\·yliadwy
a dafad af
ddlsberod.
Dyma ddau hollol
wahanol i'", gllydd yn cyrraedd yT
un nod hefo'r un 1I",}ddiant.
Deuai chwarac\\r arall oddiar )'
yw dangos Williams Owens & Co fel
Owens Williams & Co, Beth \\'na"n
o'r Ne~\' Cra.~'ia Works; Henry
Owen & Son? Os cymharwn rap 25
modfedd yr Ordnans, 1 R89 gydag
un 1900. un melin ac un olwyn sydd
yn y fclin isaf yn 01 map 1889 ond
ymddeng)s adeilad helaeth araJl ac
olwyn )chwanegol}'n yr olaf, Dyma
debyg g)-tnod adeiladu 'r Ve~,·
Cra.,ia.
i'w barhau y mis nesaf

Cefnogwch
Ein
Hysbysebwyr

bws hcfyd, sef Gwilym y goh. Bu ef

farw rhyw ddwy flyncdd yn 61. yn
ddall yn ei hcnoed. Trueru fod y
ddau lygaid craff a welai bob pel
mor gyflyrn wedi pylu cyn y drwedd.
Cofiaf cf yn lIafnyn ifanc, un ar
bymthcg
ocd, yn dod I stryd
Llainwcn.
Gwcithiai i Hoosens. y Cafe. a'i
ddyletswydd oedd llcnwi berfa fcic
hefo tciscnnau a reidio i'r gwahanol
bentrefi i'w gwcrthu. Dyna ffordd i
fagu gewynnau. sef rCldi() berfa beic
lIa'\-n bob dydd i bentrcfi [)yftr)1l
SClont. Roedd gan Gwilym g()rff
cyn glctcd a haearn bwrw, ac yn
derbyn y 'cnocs' yn y gol yr un mor
amyncddgar ac y dechrcu()dd ennill
ei fywoliacth.
H()gia Ore oedd hannar tim mawr
y 'Black and Ambers'.
ond mi
ocddynl
yn
chwaraewyr
digymharol. ac fc roi enl orlau 0
bleser i lu 0 bob!.

DEINIOLEN
parhad
EISTEDDFOD GADEIRIOL GWAUN

GYNFI: Cynhaliwyd
Cyfarfod
Cyffredlnol Blynyddol y Steddfod ar
nos Wener, 23 lonawr. Eleni eto
siomedig oedd y gefnogaeth
I'r
Cyfarfod. ond nid amharodd hynny
ar frwdfrydedd y ffyddlonlald, Yn y
cyfarfod, bu cloriannu ar Steddfod
1986, a diolchwyd gan y Llywydd, y
Parch
Trefor
Lewis
am y
cydwelthredu
a fu'n sail ei
IIwyddlant.
Etholwyd
Pwyllgor
Gwaith am 1987, ae mewn cyfarfod
diweddarach o'r Pwyllgor hwnnw fe
etholwyd Is·Bwyllgorau I drefnu ar
gyfer Steddfod 1987 sydd i'w chynnal
ar 30 a 31 Hydref. Eisoes mae
argoelion y ceir Steddfod dda aral',
gwyliwch yr Eco am ragor 0 fanyllon.

•

NEWYDD
AGORI

SlOP
BAENT
STORFA
T~ NEWYDD

22 BRYNTIRION

PENISARWAUN

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio

BRWSHUS . TYRPS
POLl FFILA . BWCEDI

Gwa5anaeth 24 awr - pell ac ag05
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd

'HARDWARE' AC ATI

Gwaith Contract

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047
9

,

CYHOEDDI PECYN GWYBODAETH
I'R PUMED DOSBARTH

UGAIN ML VNEDD VN

G WOBR Y G WYDDONYDD

1966

Buddugol: Griffith Meirion Davies,
Gwyndaf Lloyd Hughes a David
Jones Sherrmgton
o'r chwechcd
dosbarth ~ n Ysgol Brynrefail.
Testun y gwaith: Ymchwil i Batrwrn
me ....n Teulu, Pentre ac

Eufeddcg

Ardat.
G w nacd yr astudiacth ar dcuJu un
o'r awduron. set pedwar ar ddeg 0
f'ro dy r a c h w i o r yd d gv d au
gw ragcdd a'u gw}'r a phcdwar ar
hugain f) blant 1101w yd pet! ....ar cant
o blant yr ysgol d chant o drigolion
Dei n i 0 len
De.... i <; w ,Y d P u m

OL .

•

•

w rth y foch yn hytrach nag) n rhy dd
fel pendil, anallu i ro w·lio'r tafod ar
ffurf tiwb. a'r modd y plethir )
dwylo.
Beirniadaeth:
0\ .- rna a tudiaeth
ofalus, manwl a phwrpasol wedi er
chynllunio'n dda ac \\ edi ei gweithio
yn raenus. Gallwn d) bro fod .)
gwaith wedi llenwi oriau hamdden
yr a \'I duron am rai ~) thnosau, ac )
mac arw yddion
0 g} d-weithio
e ffei th iol.
Yn ) lIun g\\ elir un 0 reol ....') r

etifeddegol - gwallt eoch. tuedd i
ft)u yn lIawch""'ilh, clust ynghl\\ m

Cwrnni Cambrian
Airways yn
cyflwyno'r
icc. a'r Athro Gwyn
Chambers
0 Goleg
~ Brify gol
Bangor
)n
cynryehioli'r
G\\'yddony dd.

SIBRYDION 0
YSGOL BRYNREFAIL

am ei phrofiadau. Yn ogystal a hyn y
mae wedi bod yn cenhadu mewn
lIawer 0 wledydd tramor.

nodwedd

sy'n

debyg

0

fod yn

YR URDD: Cafodd aelodau'r Urdd
nosweithiau difyr iawn yn ystod y
mls Dlwedd mls lonawr cafwyd
Gyrfa Chwilen, a lonawr 27ain daeth
Mr Ifan Roberts 0 Gwmnl Teledu'r Tir
Glas i roi sgwrs a dangos ffilmiau.
Nos Fawrth, 10fed 0 Chwefror
catwyd sleidiau ar Fyd Natur gan Mr
Duncan Brown.
Aeth tua deugain 0 aelodau'r Urdd
o ddosbarthiadau 1,2 a 3 yr ysgol am
benwy1hnos j lanllyn 0 Chwefror 6ed
j'r 8fed Mwynhaodd
pawb eu
hunain.
TRAFODAETH GRISTNOGOL Bore
lau. 1ge9 0 Chwefror daeth Dr
Rhiannon Lloyd i'r ysgol j roi sgwrs i
ddisgyblion y ehweched dosbarth,
sy'n astudio Lefel 'A' Ysgrythur, am
ei phrofiadau Cristnogol. Cafwyd
amser d ddorol lawn yn ei chwmni.
Doctor meddygol yw hi a seiciatrydd
ae ar hyn 0 bryd mae'n gweithio
gyda'r ifanc yng nghapeli y Rhyl. a
rhan o'i gwaith yw siarad gyda phobl

Mae Gwasanaeth
Gyrfaoedd
Gwynedd
ncwydd
gyhoeddi 'r
tryd ydd argraffiad
o'i Becy n
Gwybodaeth
i Ddisgybhon
y
Burned Flwyddyn.
Caiff y peeyn ei ddosbarthu 1 bob
un 0 ddisgyblion y burned flwyddyn
yn Ysgolion U ....-chradd y sir. Ynddo
ceir g wrybodaeth am Y dewisiadau
sy'n wynebu pobl ifanc ar ddiwedd
eu pumed flwyddyn. sef: aros yn yr
ysgol, mynd ymlaen 1 Addysg Beltach, chwilio am waith, neu gael hyfforddrant 0 dan Gynllun
Hyfforddi'r lfanc. Ynddo hefyd ceir
cyngor ynglyn a sut I fyod ati 1
chwilio am waith ac i ymgeisio am
swyddi.
Esbonir
sut y gall y
Gwasanaeth
Gyrfaoedd
helpu

Natur
Gwelais ddellen orengoch yn disgyn
Yn yag.fn, yn y.gwyd 0 cehr , oehr,
MeddY"I'. amdanl yn gadae' y goeden
A'r briglu hlr, miniog f.1 by.edd hen wrllg.
Cyffyrddll. A chroen y goeden,
F.I croen hen ddyn.
Telmlais y gwynt eer yn chwythu
Yn erbyn fy nghroen
Roedd fel cael fy nhlro • rhew.
Sylilis am hir Ir y goeden, I meddylilis
emdani fe' un brigyn bach,
'el blewyn til. yn tyfu 0 ben blbl,
A hithau wedl parhlu trwy'r
gwynt I'r glaw a phob matt. 0 dywydd.
Natur.
Jennifer Clarida. 38 Selont

CHWVTHU LLWVDDIANNUS

NATUR
Gwelais yr 'lvyn yn pranclo
Yn hapus ar hyd y bryn
A'u mamau yn poeni drostynt
Fel ein mamau ni
Teimlals yr Haf yn dyfod
I dvfu'r gwenith a'r yd,
Vn. fe ddaeth yr Hydref
A'i law eras crabachlyd
i ddln:strio', Gwanwyn I'r Haf.
Cyffyrddais 6'r marwol ddail
A oedd fel carped amryliw ar y nawr
A'r dlil a newidiodd eu lIiwiau
fel enfys at y rhod.
Maddyllais 1m y coed yn noath
ac yn oer.
Cyffyrddais 6 deilen
ae j'm syndod mi dorrodd yn fy flaw.
Un digri yw
Natur.

Aelodau Band leuenctid oeiniolen a fu'n eystadlu ym Mhencarnpwr,aethau
Unlgolion, Deuawdau a Phedwarawdau Gogledd Cymru ym Mangor yn
ddiweddar, Fel yr adroddwyd ar y dudalen Ilaen, roedd y pedwarawd dan 12
oed yn fuddugol. Enillwyr eralll yn y Ilun yw Iwan a Dylan - 2i/ ar y ddeuawd
dan 16 oed; Iwan, 211ar yr unawd "S/ow Melody" dan 16 oed; Dylan, 211ar yr
"A,r Varle" dan 16 oed, Be Elidir, 5ed ar yr unawd dan 12 oed.

Tracv Anne Hughes 3a2

CEFNOGWCH EIN
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CARPEDI
GLAN!
Mynnwch driniaeth

STIMVAK
gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd
ar gael. Am fanylion
cysylltwch a
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gyda'r dewisiadau hyn.
Cynlluniwyd y pecyn fel y gelhr ei
ddefnyddio yn y dosbarth fel rhan 0
raglen gyrfaoedd yr ysgol, a hefyd ei
ddefnyddio gartref
Mae llawer 0
rieni wedi nodi iddynt gael y pecyn 0
gymorth mewn egluro maes a lall
fod yn ddyrys dros ben.
Bydd y "Pecyn Gwybodaeth
i
Ddisgyblion y Bumed Flwyddyn' ar
gael yn yr ysgol gan yr Athrawon
Gyrfaoedd,
a dylai pob disgybl
pumed flwyddyn sicrhau ei fod ef
neu hi > n derby n copi.
Am fwy 0 wybodaeth cysyUter a
Gwasanaeth Gyrfaoedd Gwynedd,
Stryd y Castell, Caernarfon ar 4121
(Alun Roberts)
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Hefyd ail-osod carpedi

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr W'yn lIeol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta
Archebion argyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

DEUGAIN ML YNEDD 0 WASANAETH I FANDIAU PRES

l

Aelodau 0 Fand Deiniolen a dderbvniodd Fedal Cvmdettbes Bendieu Pres
Gogledd Cymru am rOI 40 mlynedd neu fwy 0 wasanaeth I tudted y Bandiau
Pres. Dyma'r rbei a dderbyniodd fedal. Emrys Pritchard, Tommy Williams,
Morus Williams, John E MorrIS, William G Morris, John G Jones, David W
Jones, Ellis W Williams, Owie Parry, RIchard A Lewis, Donald Jones a Tommy
A Parry. Yn anffodus, rud oedd yn bosibt i bawb lod yn bresennol

I

Aelodau 0 Fand Llanrug a dderbyniodd Fedal Cymdeithas Bandlau Pres
Gogledd Cymru: James Jones, Frank Bovtin, Reg Moon, Fred Flynn, Glyn
Williams a Harry Roberts (heb lad yn y Ilun)

IEUENCTID LLWYDDIANNUS
BAND LLANRUG

KEVIN TAME -

1al dan 16 oed: "Slow Melody".

DRAENOG

Mae'r Royal Mall yn celebratio y
400th anniversary translatio'r Belbl i
Welsh hefo special stamps ar St.
David's Day, 1988.

Oyma ddywedodd Colin Burbage,
Cadeirydd Bwrdd Swyddfa'r Post
yng Nghymru: "The trensletion of
the Bible has ensured the survival of
the Welsh language.
. . we are
delighted
to announce that the
•
importance of this enruverssrv will
be recognised in thts way"
y Post Offis yn dangos gwerth y
Gymraeg drwy anfon gwybodaeth i'r
Wasg - yn uniaith Saesneg.
Roll over Bishop Morgan

BAND DEINIOLEN

DYLAN WILLIAMS - 2;1dan 16 oed: "AIr Varie"

YN EISIAU
PERSON BRWDFRYDIG I FOD
YN GYFRIFOL AM I'ECQ'R
IFANe"
Cysyllter a'r golygyddion
,
I
1
\

Diw"aod Cenedlaethol Dim Smygu 11 Mawrth 1987
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Gohebydd: Miss lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580
PRIODAS RUDDEM: Dathlodd Mr a
cafwyd cyfle i wylio criced yn Sydney
Mrs Welsby, Tremallt eu Priodas
ynghyd
chystadleuaeth
yr
Ruddem ar Chwefror
yr 8fed.
America's Cup yn Fremantle. Roedd
Estynnwn
ein Itongyfarchiadau
yn brofiad cael gweld y cangarw a'r
rddvnt ar yr achlysur hwn Mae
eirth koala yn eu cynefin a chael
iddynt Ie cynnes yn ein pllth. bob
cyffwrdd a'r anifeiliaid. Ymhlith y
amser yn barod eu cymwynas yn y
golygfeydd trawiadol a welwyd oedd
gymdeithas ac yn arbenniq felly
y 'Great Barrier Reef', ond y
rhyfeddod a adawodd fwyaf 0 argraff
frwdfrydedd
a gweithgarwch
Mr
oedd mawredd aruthrol Ty Opera
Welsby ynglyn a Chlwb yr Henoed vn
y pentref yn y blynyddoedd a fu.
Sydney. Fodd bynnaf, rhaid oedd
gadael yr holl ryfeddodau a dod
Dymunwn iddynt lawer blwyddyn
gartref, heb amheuaeth dychwelyd i
eto yng nghwmni ei gilydd.
Awstralia fydd y nod eto yn y dvfodol.
CERDOOROL: Llongyfarchiadau
i
Brat iawn oedd cael cyrraedd adref a
Marian Jones, 3 Trem Eillan ar ei
chanfod fod popeth yn eu cartref
IIwyddiant mewn arholiad canu'r
mewn tretn
piano Gradd 1 gyda ehlod dan nawdd
Dymuna Mr a Mrs Roberts ddiolch
y Coleg Cerdd Brenhinol.
yn fawr iawn i Mr a Mrs Wilbert
CYDYMDEIMLAO.
Mae
e in
Williams, Marino am eu cymwynas
cydymdeimlad yn ddwys a theulu Mr
parod yn gofalu am bopeth mor
Mrs Gwyn Hefin Jones, Mln-v-Nant,
drylwyr.
Cwmyglo, yn au profedigaeth 0 golli
PROFEDIGAETH:
Ddydd
Sui,
priod, tad a thaid annwyl, set Mr
Chwetror
15fed, bu farw Keith
Gwynedd
Peris
Jones,
Raymond Jones, mab Mr a Mrs
Penrhosgarnedd, Bangor. Yr oedd
Malcolm Jones, 4 'Rallt a brawd
M r Jones yn wr hawddgar
a
Malcolm a Mark, yn 16 mlwydd oed.
chymeradwy iawn yn ein plith a bu yn
Bu'r angladd
cyhoeddus
yng
barod iawn ei wasanaeth I'r oedfaon
Nghapel
Brynrefail
ddydd lau,
yng Nghapel MC Brynrefail.
Chwefror 1ge9 gyda'r Parch John
CLWB Y MAMAU: Nos Lun, Chwefror
Morris yn gwasanaethu. Talwyd
9fed, cafwyd sgwrs gan Vanessa
teyrnged dedwng i Keith ar ran Ysgol
Anderson o'r Siop Bwydydd lach yng
Pendalar gan Mr W Myfyr Parry.
Nghaernarfon, yn trafod rhinweddau
Cvfeiriodd at Keith fel un a gai lawer 0
gwahanol fwydydd a chynghori sut I
fwynhad a phleser yn yr ysgol a
fwyta'n iaeh Paratowyd y te gan
hynny yn wyneb lIawer 0 anabledd.
Helen Jones, 5 Trem Eilian a
'Roedd perthynas annwyl iawn yn
Margaret McKormack, 9 Trem Eillan.
bodoh rhyngddo a'r disgybJion eraill
Rhoddwyd y raffl gan Pat Smith, , Tai
a dangosai falchder neilltuol yn ei
Orwig ae fe'i henillwyd gan Jackie
Iwyddiant mewn gwersi ymarferol a
Jones, Nant-y-Glyn, Llanrug.
rneddai hoffter arbenruq tuag at
YMWELD AG AWSTRALIA'
Pan
gerddoriaeth.
Mae., ,....
ein
..
...
cvdvrndeirnlad yn ddwys a I naru, el
oeddym ni yn dioddef gerwinder
frodyr
a'r teulu
011 yn eu
tywydd gaeafol lonawr elenl, 'roedd
profedigaeth.
teulu 1 Minffordd yng ngwres yr haul
tanbaid yn Awstralia Nld hwn oedd y
SEFYDLIAD Y MERCHED: Cyfarfu'r
tro eyntaf i Mr Alwyn Roberts roi ei
gangen nos lun, Chwefror 16eg yng
droed ar y Cyfandir gan iddo ymweld
nghwmni Mr Medwyn Wilhams yn
ag Awstralia yn 1982. Diddordeb
rhoi sgwrs ar arddio. Trefnwyd y
mewn criced oedd yn bennaf gyfrlfol
lIuniaeth gan Mrs Euronwy Roberts,
am yr ymweliad hwnnw yn ogystal a
8 Trem Eillan a Mrs Eirlys Williams,
dyhead cryf ers blynyddoedd am
Marino.
Enillwyd
y wobr raffl
gael mynd i'r cwr hwn o'r byd. Ers
rhoddedig gan Mrs Carol Houston
hynny bu'n uchelgais gan y teulu i
gan Mrs Eirlys Williams. Ddydd
gael mynd gyda'i gilydd os deuai'r
Sadwrn, Chwefror 7fed, bu pum
cyfle, a gwireddwyd
hynny ar
aelod o'r gangen ar ymweliad a
ddechrau 1987.
Chyngor Gwanwyn
Setydliad
y
Wedi hedfan i Perth, bu Alwyn,
Merched
yng Nghaernarfon.
Shirley, Nail a Rodney yn teithio 0 un
Gwesteion y Cyngor oedd cangen
dret i'r lIall ar hyd yr arfordir deheuol
Deiniolen
ac estynwyd
croeso
a dwyreiniol - Adelaide, Melbourne,
ganddynt i'r gwahanol ganghennau
Sydney, Brisbane, Surfers Paradise,
oedd yn bresennol
Y siaradwr
Alice Springs; yna i'r canolbarth lie
gwadd oedd Mr Gwilym Meredydd
bu Alwyn, Neil a Rodney yn dringo
Jones a chatwyd ganddo sgwrs, a
Ayres Rock. Treullasant bedwar
werthfawrogwyd yn fawr, ar ei waith
niwrnod yn Darwin cyn hedfan I Ynys
cyn ymddeol fel prifathro yn Lerpwl.
Bali ae odd! yno hedfan y daith hir yn
Dethljr Gwyl Ddewi nos Lun,
01 i Brydain. Amcangyfrifir gan y
Mawrth 2i1gyda phryd yng Ngwesty
teulu iddynt deithio oddeutu 8,000 0
Padarn Lake, Llanberls, ac ar Fawrth
filltiroedd ar y Cyfandir Yn natunol,
1ge9 bydd aelodau o'r gangen yn

a

cymryd rhan mewn cystadleuaeth
badminton
yng
Nghanolfan
Hamdden
Arfon
dan
nawdd
Sefydliad y Merched Gwyrfai. Bydd
Mrs Carol Houston, yr ysgrifenyddes
yn derbyn enwau y rhai sydd
diddordeb yn y ddau weithgaredd
yma. Bydd pedair o'r aelodau yn
treulio
penwythnos
gyntaf mis
Mawrth ym Mhlas Tanybwlch prvd y
byddant yn dilyn cyrsiau naill ai

a

CAEATHRO
Gohebydd: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (Caernarfon 3536)
Y dvddiau hyn mae cwmwl du yn
hongian dros ein pentref, ac anodd
iawn yw dod 0 hyd i'r geiriau priodol i
ddatgan teimladau'r
pentrefwyr
Pythefnos yn 61daeth y newydd trist
am un o'n pobl ifanc, sef Sara
Wallace Edwards, Maes-y-Coed. A
hithau ond yn ddeunaw oed, ao yn
dechreu ar ei gyria yng Ngholeg y
Brifvsqol, Lerpwl, a'i bryd ar fynd yn
feddyg, fe'i trawyd gan salwch
difrifol. Mae ei rhieni, Margaret a
Dewi, a'i chwaer Kate, yn gwylio'n
dyner drosn yn Ysbyty Brenhinol
Lerpwl, ac yn 61 pob newydd sy'n
treiddio oddi yno i Gaeathro, arat
lawn yw'r gwellhAd. Ond serch
hynny, mae gobeithion y pentrefwyr i
gyd yn uchel, a'n rneddvltau a'n

Llanberis

(parhad)

LLONGYFARCHIADAU:
Dymunwn
longyfarch Mrs Hughes, Tan Pant ar
ddathlu
ei phen-blwydd
yn
bedwar-ugain oed y mis diwethaf.
Hefyd, Miss Gwyneth Williams, gynt
o Woodleigh sydd yn awr yng
Nghartref yr Henoed, Bron Graig,
Llanberis. ar ddathlu ei phen-blwydd
yn 90 oed, dydd Mawrth, Chwefror
17.
CROESO YN OL: Da gweld Mr a Mrs
Williams. a Mr a Mrs Ernest Owen,
Rhes Victoria yn 61 yn yr ardal ar 61
bod yn ymweld a'u teuluoedd dros y
dwr
LLONGYFARCHIADAU:
Dymunwn
longyfareh Mr Huw A Jones, Bod
Fair, Stryd Fawr am ennill tystysgrif
am ddod yn drydydd trwy Gymru
mewn cystadleuaeth am ysgrifennu
dyddiadur ar 'Wythnos ym mywyd
Pensiynwr'.
TRAWS GWLAD: Aeth 5 geneth o'r
ardal i gynrychioli Ysgol Brynrefail i
redeg ras traws gwlad ym Mangor yn
ddiweddar,
sef Michelle Willis,
Annette Sellars, Lynda Prydderch,
Julie Baylis a Linda Williams. Yroedd
dros 50 0 ymgeiswyr. Llwyddodd
Linda Prydderett a Julie I fynd trwodd
i'r rownd nesaf. Llongyfarchiadau i/r
5 ohonoch am redeg mor dda.
DIOLCH: Dymuna Lliwen a Lllnos, 1
Stryd Tomos ddiolch am yr holl
anrhegion a gawsant ar 61 bod yn yr

mewn Cwiltio. Hen Bethau neu Wylio
Adar. Derbyniodd y gangen hefyd
wahoddiad gan Sefydliad y Merched
Cyffordd Llandudno i gymryd rhan
mewn gem gyfeillgar dartiau sydd
i'w chynnal ar Fawrth 26ain.
GENEDIGAETH: Llongyfarehladau i
Mr a Mrs Eryl Davies, Bryn Madog ar
enedlgaeth eu merch, Ceri Angharad,
ddydd Mercher, Chwefror 18fed chwaer fach i Gareth a lola.
ealonnau yn ddyddiol gyda'r teulu yn
eu hargyfwng.
Nid dvna'r unig dristwch yng
Nghaeathro y mis yma. Er brwydro'n
galed
am ddeufis
yn Ysbyty
Gwynedd, bu farw Mrs Jennie
WillIams, Derwenfa. Cydymdeimlwn
a'i hunig ferch Rhian a'i theulu, sy'n
byw ym Methel, ac a'r teulu 011yng
Nghaeathro. Mae'r pentref wedi colli
dynes ddistaw ac annwyl iawn.
LLONGYFARCHIADAU
i Yvonne
Griffiths, Delfryn, ar el phen-blwydd
yn 18 oed ar Chwefror 7fed.
LLWYR WELLHAD: I Mrs Margaret
Lovell, Drws-y-Coed, sydd newydd
ddod adref o'r ysbyty
ar 01
lIawdriniaeth.
I Rhys Telor, mab bychan Einir ac
Arwel Roberts, 3 Erw Wen a gadwyd
dros nos yn yr ysbyty.
Ac i bawb o'r pentref sydd wedi bod
yn cwyno yn ddiweddar o'r ffliw.
ysbyty yn ddiweddar.
GONESTRWYDD: Mae tair neu
bedair 0 siopau newydd wedi agor yn
y pentref yn ddiweddar, a diolch
amdanynt, ac i un o'r rhain y bum yn
slope un bore Mercher. Tua saith o'r
gloch
yr un diwrnod
daeth
perchennog y slop i'rn drws, a'r
geiriau eyntaf a glywais ydoedd,
"Rwyfyn dod yma i ymddiheuro i chi
- mae'n ddrwg iawn gennyf am beth
sydd wedi dlgwydd".
Nid oedd
gennyf syniad beth oedd wedi
digwydd - ond wedi gwrando ar
berchennog y sjop yn egluro sylweddolais
beth
oedd
gonestrwydd yn olygu I ddyn busnes.
Dyma beth oedd wedi digwydd yn y
sjop y bore hwnnw. Talais am y
nwyddau gyda phapur £50. Tybiodd
y siopwr mai papur £30 ydoedd, a
rhoddod newid 0 £30 i ml. Wrth
gyfri'r arian y noson honno gwelodd
fod ganddo bapur £50 - a'i fod wedi
tybio mal £30 ydoedd. Daeth ar ei
union o'r siop i dalu'r £30 yn 61 i mi
gan ymddiheuro. Dyna i chi beth yw
gonestrwydd - nid oedd yn rhaid j'r
siopwr ddychwelyd yr arian. Ychydig
iawn 0 unigolion fuasal yn dilyn ei
batrwm. Diolch iddo ae mae ei siop
yn siwr 0 Iwyddo- ar 61cael ei sefydlu
ar onestrwydd.
Pob Iwc i'r busnes, mae yn haeddu
11wyddiant. Mae digon 0 s6n am
anonestrwydd, ond pleser gennyf
adael i'r cyhoedd wybod am y fath
onestrwydd.

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERI
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Ff6n: LLANBERIS 871278
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BELLTER

(Danny a Nerys Roberts)
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CURIAD CALON CVMRU

CURIAD CALON CYMRU

am eu cyfraniad a'u cefnogaeth.

- Gohebydd:

Mrs Irl. Rowlands "Glanrafon" (872275)

CLWB POBOL Y CWM: Oherwydd
prysurdeb y Nadoltg a thywydd
anffafriol
gorfu
I niohirio
rhai
eyfarfodydd, ond daeth yr aelodau at
el gl'ydd dydd lau, lonewr 29 I
ehwarae Bingo. Mwynhawyd pnawn
difyr gyda Mrs E Price, Stryd Newydd
yn galw. Rhoddwyd y gwobrau gan
lawer o'r aelodau. Cyfeiriodd
y
Llywydd at amryw o'r aelodau oedd
wedi bod yn wael ae wedi gwella.
Rhoddwyd y te gan Mrs G Pritchard,
Bryn Gwynedd a Mrs A Hughes,
Bryn, a'r raffl gan Mrs H M Roberts,
Bryn Gro.
Cyflwynodd
a ehroesawodd
y
lIywydd Mr Llew Hughes, y wraig
wadd sef Mrs Margaret Jones 0
Grieieth a fu yn byw am gyfnod yng
Nghroesor, ac yn naturiol wedi dod i
gysylltlad a'r gwr hynaws a Hengar
Bob Owen, ae ef oedd un 0 drl 0
gymeriadau
gwreiddiol
y soniai
amdanynt yn ei sgwrs dydd lau,
Chwefror 12. Mae ganddi ddawn
arbennig i draethu ali disgrifiadau o'r
cymeriadau
yn fyw. Y cymeriad
eyntaf oedd hen filwr a ddaeth i fyw
i'w hardal yn ei ddyddiau eynnar ac a
gafodd swydd fer lIythyrgludydd.
Gatwyd af yn Jo Fawr oherwydd ei
daldra a bu yn gymeriad hynod

garedig a chymwynasgar. Yr all oedd
gwr a elwid yn Celt Edwards a ddaeth
yn arlunydd 0 fri, a arferai arddangos
ei waith yn Llundain Yr oedd hefyd
yn ysgolor gwyeh a bu yn gymorth
mawr
i Mrs Jones
gyda'i
harholiadau, a daeth a rhan o'i waith
i'w arddangos i'r aelodau Y trydydd
eymeriad oedd, yn naturiol, Bob
Owen Croesor, ae yn amlwg bu I Mrs
Jones etwa ar y cyfoeth oedd ar gael
yn ei gartref a'r rhyddid gafodd i
chwilota yn y eyfrolau oedd yn
pentyrru ymhob ystafetl. Diolchodd y
lIywydd iddl am sgwrs ddiddorol
ynghyd
hiwmor iach. Rhoddwyd y
te a'r raffl gan Mrs K Watkin, Dolwen
a Mrs G Chick, Rhos y Ftin.

a

DIOLCH:
Dymu na Christopher,
Arosfa, Fron Gader, ddiolch 0 galon
i'w deulu a'i ftrlndiau am y lIu eardiau
a'r anrhegion a dderbyniodd ar ei
ben-blwydd vn ddeunaw oed
CLWB IEUENCTID: Enillwyr y raffl a
drefnwyd
gan aelodau'r Clwb at
Gronfa Sganiwr y pentref oedd: 1.
Boes nwyddau: Manchester House;
2. Cyllyll, ffyrc a IIwyau. Harries, 1
Groeslon; 3. Bocs sioeled. Barry,
Derlwyn, Craig y Don Dymuna'r
arweinydd a'r aelodau ddiolch i bawb

CLWB MAMAU A MERCHED IFANC:
Cyfariu'r aelodau yn y Ganolfan nos
Farcher, Chwefror 4ydd a chafwyd
noson ddifyr lawn yng nghwmnl Mr
Oscar Evans. Y gwestwragedd oedd
Mrs Ann Jones a Mrs Margaret
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs
Williams, Goleufryn.
PROFEDIGAETH:
Yn Ysbyty
Gwynedd ar lonawr 27ain yn 65 oed,
bu farw Mr Tom Emlyn Davies,
Caernarion, mab y diweddar Mr a
Mrs Rowland Davies, 24 061 Afon.
Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf
A'i ferch a'r teulu, ei frodyr a'i
chwrorvdd yn eu profedigaeth.
CRONFA SGANIWR: Yn ddiweddar
cynhaliwyd gweithgaredd arbennig
yng Nghwm-y-Glo, set ymdrech i
osod eyleh 0 arian 0 amgyleh yr Ysgol
i godl arran i Gronfs Sganiwr y
pentref
I'n cynorthwyo
daeth y
digrifwr Gari Williams atom am y
prynhawn.
Mewn lIai nag awr
IIwyddwyd i osod DWY gadwyn 0
amgylch y buarth, a ehasglwyd y
swm 0 £171.00
Trefnwyd raftl yn ystod y prynhawn
ae enillwyd cas gobennydd gan Einir
Gwyn, potel 0 win gan Dllys Jones a
boes 0 sioeled gan Catherine Foulkes.
Trefnwyd yr ymdrech hon gan Mrs
Vera Prtee ar ran y Pwyllgor.
Diolchwyd i bawb gan y Cadeirydd,
Mr Gwyn
Hefin
Jones.
Ein
Evans - yntau'n perthyn i deulu
parchus yn yr ardal. Anfonodd hithau
ganlyn ar gyfer yr Eco.

a
Gohebydd: Mr D.J. Thomas, 8 Maes EiI;a"
Mae un hen air Cymraeg yn dweudDdiwvlhadol yn cynnal cyfarfod ar
"Chwefror chwyth neidr oddi ar ei
nos lau, Chwefror 12fed, fe ddaeth
nyth" ac nid wyf yn siwr iawn beth
neges ftcn iddl hithau ei bod wedi
yw'r gwir ystyr - a ydyw'n s6n am
collI ei brawd ym Mangor. Fe ddaeth
wyntoedd stormus ynteu a ydyw'n
y diwedd yn sydyn yn ei hanes ef- Mr
cyfeirio at ambell egwyl 0 hindda i
Robert Rowlands - Bob Tai Ffynnon,
ddenu'r
neidr altan i fwynhau'r
Bangor.
heulwen. Un peth a wyddom, a
Fe gydymdeimlwn yn ogystal a Mrs
hynn.y yw mai/r 'mis bachJ yw mis
Medwen Griffith, Foel Cottage yn
Chwefror, ond bod posibilrwydd
colli modryb, a hefyd e; mam Mrs
amrywiaeth 0 dywydd
Gwladys Evans, 'Swn yr Awe!', Gallt
y Foel yn colli chwaer yng nghyfrallh
YN GWELLA: Deallwn fod Mr Hugh
ym marwolaeth Mrs Jennie Marion
Thomas, 1 Bro Elidir wedi bod am
Jones, 51 Pentre Helen, Oelniolen.
driniaeth IIwyddiannus ar et ddwy
Mae ei chyfeillion yn Sardis yn coflo
Iygad a bellach mae'n gwella'n
foddhaol. Fe fu Mrs Nellie Falmai
ei chysylltiad a'r capel.
Pritchard 'Pen Dyftryn' am archwlliad
Pan
oeddwn
bron
gorffen
meddygol yn yr ysbyty a hydarwn ei
ysgrifennu'r
newyddion,
fe'm
bod hithau ar y ffordd i wella.
hysbyswyd bod y cyfaill William
CYDYMDEIMLO:
Profedigaelh
yn
Goronwy MorriS 'Ty Oer', Clwt y Bont
dilyn profedigaeth yw hi yn hanes
wedi
colli'r
dydd
yn Ysbyty
rhai teuluoedd. Deallwn bod Mr
Gwynedd. Fe'l cofir yn arbennig am
Andrew Griffith, 'Tan Bwlch' wedi
ei hiwmor iach a'i gysylltiad cynnar
colli chwaer yng nghyfraith
yn
Chapel Sardis.
Rhiwlas - sef Mrs Elizabeth Daisy
llONGYFARCHIAOAU:
ESlynnwn
Griffith - priod el frawd Mr Emlyn
ein 1I0ngyfarchiadau i Mrs Maggie
Griffith.
Evans, 'Dublin House' - hithau'n
Pan gyrhaeddodd
Mrs Jen nie
cyrraedd yr oedran teg 0 89 ar
Williams, 12 Maes Eilian adre'n 01 o'r
Chwefror 10fed Mae rhai ohonorn yn
Ganolfan lie roedd y Gymdelthas
eofio el diweddar bnod Mr Charles

a

EMYR
JONES

DIOLCH:
Dymuna
Mrs Maggie
Evans, 'Dublin House' ddiolch 0
galon
I'W holl
berthnasau
a
chyfeillion
am eu careidqrwvdd
mawr tuag ati ar achlysur dathlu et
phen-blwydd yn 89ain rnlwvdd oed
Diolch yn fawr lawn i bawb
Y GANOLFAN
Nos lau, Chwefror
12fed, yn y Ganolfan, fe ddarllenwyd
atgoflon dyddiau ysgol 81 mam, Mrs
Mary Ellen Jones 'Ty'n Fawnog', gan
el mereh Miss Ellen Wyn Jones, a'r
algotion hyn yn ein dwyn yn 61 i
gyfnod dechrau'r ganrif, ae yn rhoddi
I nl ddarlun byw lawn 0 gyflwr
addysg yn yr ardal yn y cyfnod
cynnar hwnnw. Fe fu cryn newid er yr
adeg honno ar y dull 0 gvflwyno
addysg yn ein hysgolion, a thrist yw
gweled rhai ysgolion wedi eu cau
oherwydd
prinder
arian
Be
adnoddau, a'r cwtogi ar Iyfrau ac
athrawon.
Fe ddaeth
damwain
anffodus
I ran
Mrs Jones nos
Sadwrn, 14eg 0 Chwefror, gan Iddi
syrthio ac anafu ei hwyneb.
DIOLCH: Dymuna Kelvin a Sian Elen
Pleming, llithfaen, ddiolch i'r teulu a
chyfeillion
am y eardiau
a'r
anrhegion a dderbyniwyd ar achlysur
genedigaeth eu mab bach. Dlolch yn
arbennig i'r Parch Idris Thomas,
Trefor am bob eymorth ag am yr holl

•

PLYMAR
PEIRIANNYDD
GWRESOGI

Adeiladwr a Threfnydd

GWAITH
INSIWLEIDDIO

Angladdau

44 Glanffynnon

LLANRUG

LLANRUG

Caernarfon.

3513

Ffon: Caernarfon 2841

gwelthgsredd
nesaf fydd Bingo
rhywdro ym mrs Chwefror.
Dymuna'r
Pwyllgor
ddiolch
i
Bwyllgor y Ganolfan am y rhodd 0
£200.
CYDYMDEIMLAD:
Estynnwn
ein
cydymdeimlad dwysaf
Mr Gwyn
Hefin Jones
a'r teulu,
yn au
profedigaeth
0 golli ei dad, Mr
Gwynedd
Peris
Jones,
Penrhosgarnedd (gynt 0 Lanberis)

a

APEL Y SGANIWR Ar ran Pwyllgor
Apel y Sgsniwr, trefnwyd noson
Bingo Iwyddiannus iawn ar Chwefror
17eg, gan Mrs Margaret Williams,
Bryn, a Mrs Sioned Jones, Isfryn.
CasgIwyd y swm 0 £188, sydd yn hwb
sylweddol tuag at ern targed.
Enillwyr y raftl oedd - Lamp
Ffwtbol:
Iris Rowlands;
Potel
Felysion: Margaret Rowlands; Potel
Martini: Dafydd Aeron; Potel Blue
Nun: Catherine Foulkes; Gwydrau:
Wavell Roberts, Llanrug; Siocled:
Wood, Stable Cottage, Gwin: Ceri,
Oerlwyn, Craig y Don; Potiau Blodau:
Idwal
Williams,
Elidir
View;
Ornament: Starkey, Stryd Newydd;
Teisen: Christine Jordan, Llanrug;
Poteli Storio:
Verornca
Morris,
Ceunant, Bisgedi: Lloyd Owen, 3
Maes Gerddi.
Dymuna'r
Pwyltgor
ddioleh
0
galon i bawb a gyfrannodd mewn
unrhyw ffordd - trwy wasanaeth
parod, trwy ofalu am wobrau, a thrwy
eu presenoldeb ar y noson.
alwadau ft6n i Llithfaen a Dinorwig.
Yr wythnos o'r blaen fe dderbvnlais A
ganlyn a all fod 0 ddiddordeb i rai,
oddi wrth y Parch J Herbert Thomas,
Y Hherthordv, Llannor,
Pwllheh.
dyddiedig 31.1.87:Annwyl gyfalil.
Yr hvn a

barodd i mi ysgrifennu oedd darllen
yn yr 'Eco' 0 dan Deinlolen ral
mlsoedd yn 61 am ymweliad hogiau
George Evans, 'Tan Glara,' (o'r
Teleithiau Unedlg) a'r ardal Aeth fy
Ineddwl yn 61 at George a hogiau
Dlnorwig y cyfnod hwnnw. 'Roedd
gennym dim pel-droed yn yr ardal y
pryd hynny, a byddem yn chwarae
yng Nghae 'Pencraig' a'i gael gan
Elias Griffith am hanner coron yr
wythnos. 'Roedd yn gae pur dda y
pryd hynny, ae 'rwyf yn sicr y gallesid
fod wedl gwneud cae da ohono pe
buasem wedi mynd atl 0 ddifrlf j'w
wella, a phe buaswn wedl aros yn yr
ardal buaswn wedl mynd ar 61 teulu'r
Faenol i gelslo ei gael yn gae ehwarae
i'r ardal. Y tro diwethaf y bum heiblo
iddo 'roedd wedi dirywio'n arw - yn
edrych yn bur wlyb, a lIawer 0 frwyn
yn tyfu hyd ddo. Ond i fynd yn 61 at y
tim. Strelplau eoch a gwyn oedd I'r
crysau a throwsusau gwyn.
Dyma enwau yr un-ar-ddeg:Thomas Jones (Twm Chwarel Fawr)
yn gapten; Thomas Jones (Tomi
Rali); Ifan Jones 'Bryn Llys', Myrddln
Parry 'Tan y Bryn, Arthur Jones,
'Blue Peris'; Charles a George Evans
'Tan y G,arat'; Joe LeWIS 'Garreg
lydan',
Myrddin Jones, Ty Capel
SardiS, John Jones (Sion Parc) a
finnau Herbert Thomas, 'Lhdiart y
Clo' 'Roedd George a Charles ei
frawd yo chwaraewyr da, felly hefyrl
joe Lewis ac Ifan Jones. Maent i gyd
erbyn hyn wedi trOI eu eefnau ar bob
cae pel-droed, ond maent wedi
gadael atgotion melys ar eu holau am oriau 0 chwarae hapus diniwed.
Er gwaethat caledi y chwarel 'roedd
yna gymdelthas 0 ddynion a hogiau
arddereho9 o'i chwmpas - i mi y
gymdeithas orau'n y byd
Gobeithiaf y bydd hyn 0 ivvs.
Gyda chofion cynhesaf,
Yn bur iawn,
Herbert Thomas

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr
13

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

orffennol

'Ii Bu John Penri Farw Yn 1593
Fleni ar achlyvur mor arbennig a Gwyl Ddcwi Sant, nis gallaf roi .ger c.ich bron ....ell
stort na'r ganlynol. fel y cafwyd hi gan y Parch E I cgla Da..re s. MI Jd?l~ 1 ar draws)
stori me....
·n rhif) n () Lleufer. Cylchgraw n Cymdcuhas Addysg ~. G,:",elt~"")'r yng
Nghymru, Golygydd David Thomas (raid Angharad Tomos). Cyf.xix. Gwanwyn
1963. Rhif I.
Teul yr hancs gan " l cgla Davie ... ydyw "Ysrafcll y To". Dyrna ciriau Tegla
Davicx.
Rhy w dd c ng ml y nc d d yn 61,
Gan mai rnyfi oedd yr hynaf myfi oedd
pregcthwn yng \Jghapel Cyrnracg y
yr yrnadroddw r
ddinax yn Llocgr 3 ddmisrriwyd rnor
"Cyrnry ytl) m ru,' meddwn. "Bedwar
lIwyr yn y ...tot! )' rhylel di ....-ethaf. ac a
can mlynedd ) n 61 'roedd ein gwlad )'11
ats} fododd rnor fuan wcdi h} nnj mew n
dvw ...11iawn Cvmrv umauh ocdd bron
mudd
rnor wy rthrol. ;i'i he glwy«
ba....b. ond ru phregethid Cymraeg yn yr
gadcinol newydd )11 rhyfeddod y byd.
cgIW}'I;I. dim ond Saesneg. Acth g\.\r
Arhoswn dros y Sui ar aelwyd y
ifanc 0 ganolbarth ern gwlad I'r colcg i
gwcinidog ifanc a'i briod. No. Sui.
Rydychcn. Daeth yno I gysyllriad a gwyr
dywcdodd wrthyf: "Chcwch chi ddim
ifainc a ddaethai
dan ddylanwad
y
rnynd odd'rna yfury. 'rydcn ni am fynd a
diwygiad mawr a gynhyrfai EWr(1par y
chi i Ie gwcrth CI weld ond na chewch chi
pryd, a chrewy d dyhcad dwfn ynddo am
ddirn gwybod lie nes cyrraedd yno."
I'''' ....
lad yntau gael pregethu'r Efengyl
('ych~yn ar (ll cinio ) Llull. Weul
ynudl > n ci hiailh ei hun Ysgrifcnnodd
gatlael y Jtllnas mynd ar hyd Ion ,,,,Iadam
bamfneul I crfyn ar benaelhl81d yr
r}" bcdalr mllllir ar ddeg. Trol ar y
cgt,,} ~anton prcgclhw} r I'" ~'Iad a aJlai
chwlth ac "mhen rh)'w filhir gweld
brcgelhu
)n
G ...mracg
ond ni
ffcrmd} ar
chwllh. IIpyn o'r ffordd.
~randawenl
Yna chwerwodd
y
Hen. hell, m()r hen nc~ bod t!1 fries fel pc
chyhoeddodd
bamfflcdl
)'n eu
bacnl "'edi loddi j'w gilydu. Drw!' mawr
conJcrnnio'n t!nbyd. Bu'n rhaid iddo
cn(Hiog a gare, ar y dde illU(). Yn y garCJ
ffoi. 'Roedd ganddn cf a'l ffrinuiau wru-g
yr ocdll dyn ar ci lini<tu yn ffidlall a char.
argraffu y gellid ci chludo 0 Ie i Ie,
Mynu aln a goryn iudo a fyddai cY'ltnl a
Daelhant i'r ly h....n a &,,'neud eu gwalth
gadacl Infll weill y ty. "Na chewch"
cuull yn yr ystafcll hon. ae o'r YSlafell
meddai a chyfarthiad daeargi, coJi ac ar
hon yr th'r pamfOeul allan yn crcru am
ci sgrulh I'r mCy'iydd.
drefnu pregelhu)'11 Gyrnracg"'" bob!. a
Curo ~rlh y ur", . l)rn) alcb ond swn
cher,dc.lu'r
3",uurdodau'fl chwcrw am
•
g....ag dr~y'r h(lll dy tv1ynd i'r cefn a
bCldl(l
gweld tlf\"~ arall. ('uro arno. Ei agor gan
()'r di"c!dd uali",vd cf a'i ddcdfrydu
wraig. ha\\dJgar. ganul oed cynnar. a
i'w grogi. a gwnaed hynny ar Far 29.
phlcnlyn blwyJJ ar 1:1 brulch. Gofyn iddi
ISl)3. yn ddcg-ar-hugain
ocu,"
a \velal'n dda aduel tnni ,,'cld y (y.
"EI grogi am hynny'l" nleddaj'r wraig
A chrocso," tncuuai.
mewn ar",,,,·yd.
Neuaud 13\\ r I)uan. a ph()n panel iddi
"Il: , und ~i
fu far",. ~Icddi ....\. mac rhai
wcdi ci nanclu o'r !!~aclod i'r lOp a tier",'
l) bcnacthiaid } r egl")'" a'l hcrlidtodd ar
tlu gloy'\. Y Jistiau hef>d 0 ddcr", UU
nacn , rhcng) m mN > dr caJ", ra\:lh ) r
gloy~
. '.
iaith. a'r bonl ~n cael pregelhu'r Efcngyl
Gof,," luui a (ledd halles arbcnnlg I r
IlId,•nl •
\ n G\• mracg cr c3nnlocdd,
IY·
()hl.'f""JJ
,r
h,n
>dJ0id ~n >r
•
•
• a dJIS....
"OY~'eulr I f.,.nachnu r fr('ngig fod ~n
\ ,la lell hon.··
aros yn)u yn yr Oe.,ueuu Cannl."
• ool)u",c(50ch chi rno'j en~," meduai.
tneduai.
"John Penri", metlown. "a(" y mae'r
.. A oes ySluf'cll rach. fach, yn nhop
iaith heddiw'n fyw am Iddo ef far,,'
ucha'r Iy?" mcdd\\n.
drosti. ,.
'IOCS••• meJdai'n synedig iawn.
C'anu'n iach i'n gilydd ,n rhadlon ac
"I "ell! hnnno •v dacthom os g....elwch
"'rth iddi uroi lua'r 1\ g",elwil CI
\ n dlJa."
g",efu~au'n laplo am }r en", "John
. Ar ....clnlodtl ni al risiau lIydain.
Penri" .
h~'Ylhau hefvu () dderv. du gloy"
Ln~"r ffermdy oedd \Valslon Priory.
Orlngt) a drlngo nc~cyrraedd y 10. Dr ....s
bach ar ffin ,\ 10. Wedl mynu
. I'r YSlafell
A""l'rth~r
yr ocdtlym ein petl",ar hron yn ei lJen",j
A phlln Ii i'w eilhll b~ yl
Ft! wertha hwn ei rorthw~·1.
Ffencscr faeh sgwar a muriau tr",C'hu~

y

CThlDEITHAS

WYDDONOL
GWYNEDD
Alwminiwm ac lechyd
Hybu defnydd o'r Gymraeg mewn
meysydd technegol a gwyddonol
oedd nod sefydlu
Cymdeithas
Wyddonol Gwynedd dros bymtheng
mlynedd yn 0, - ond bellach gyda'r
Gymraeg i'w chlywed yn fwy-fwy yn
y meysydd hyn mae'r Gymdeithas y~
pwysleisio ar gynnwys yn ogystal a
chyfrwng ei chyfarfodydd, sydd yn
aml yn troi'n fforwm i drafodaeth
amseroJ. Y mis diwethaf cafwyd clp
olwg ar agweddau iechyd un 0
ddiwydiannau mwyaf Gwynedd. Yn
y gyntaf 0 gyfres 0 adroddiadau
achlysurol
fydd yn defnyddio
cyfarfodydd Cymdeithas Wyddonol
Gwynedd i adlewyrchu technoleg a
gwyddoniaeth, mae Gwen Aaron yn
adrodd ar ymwefiad John Wyn Jones
i'r Gymdeithas.
"Alwminiwm a lechyd" oedd pwnc
Mr Jones wrth annerch Cymdeithas
Wyddonol Gwynedd nos Fawrth 130
lonawr.
Cyflogir
et gan Gwmni
Atwmlniwm Mon i weithio ar safonau
dlogelwch y cwmni. Gyda'r newid yn

00

"r

LlyfnlHuws.

DERWYN HUGHES
Treflys

PENISARWAUN

Peoygroes

Am
nenfydau
a waliau
•

siapus

Ffon Llanberis
870945

•

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
.Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
ac Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysion
• Calor Gas
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EI.teddfod Genedlaetbol C,mru

D,ffr,n Conw, ~r C,fflnlau
Mae Eisteddfod
Gcnedlacthol
Dyffryn Conv.'y a'r Cyffiniau 1989
bellach ""edi dewis logo i'r wyl, a
hwnnw ~'edl'l gynllunio gan ani~l
o'r ardal. Merch 0 Benmachno yw
Anne Lloyd Morris - bu'n dll}'n
cW'rs celf ym Mholitechnig Lerpwl
ac mac yn aWI yn bennaeth yr
Aciran Dylunio yn Ysgol Dyffryn
Conwy.
Llanrwsl.
Mac v,cdi
cynllunlo
cloriau
Ilyfrau
a
r~cordiau. mae'n gany,roydd 0 fri ac
V,'Cdl
arddangos
gwaith
ffotograftlae
t h yn Lerpwl
a
Llundain.
Cafodd y syniad i'y,' logo dr~'y
gyfuno eryr Tywysogion Gwynedd
a ffurf y Bont Fa\vr. Llanrw<;t.
Roedd cysylltiad cry{ rhy,'ng nifer 0
D) "'')s()gion G\\')'nedd ac ardal yr
EI leddfod. Adeiladodd
\1aelgwn

Perchennog: E.P. Hughes

ODURDY DOL YDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

y Ddeddf lechyd mewn diwydiant
bydd rhaid cymryd camau diogelwch
os ydynt yn "rhesymol yn ogystal ag
ymarferol." Problem John Wyn yw
barnu beth sy'n rhesymol osafbwynt
y gweithiwr, cyflogwr ao arolygwr.
Daw perygl i iechyd gweithiwr 0
sawl cyteiriad, ac er y gall fod yn
fychan iawn rhaid el tesur I sicrhau ei
fod yn is na'r satonau manwl a osodir
gan y lIywodraeth. Er enghraitft: i 85
y cant 0 boblogaeth y mae swn 0
90db am wyth awr o'r dydd yn
ddiogel. Y broblem yw ynysu'r 15 y
cant a fedrai gael eu niweidio gan y
lefel hyn 0 swn a'u cadw 0 tewn rhan
tawelaeh o'r ffatri. Cynghorir pawb
sv'n gweithlo mewn IIwch i wisgo
mygydau, a chynghor.r gweithiw~
sy'n gorfod tratod pwysau mawr sut I
arbed eu cyrff.
Prif broblem
y gwaith
yw'r
fflworidiau
a ryddheir yn y gwaith
gan y gallant effeithio ar ddannedd ae
esgyrn os caiff y corff ormodedd.
Felly gweithredir
system faowl 0
brofi dwr y gweithwyr. Mae'r cwmni
yn ffarmio'r tir sy'n union 0 amgylch
y simdde fawr er mwyn dangos na~
yw'r ffiworld yn unrhyw rwystr I
amaethyddaleth.
Mae'r Gymdeithas yn cyfarfod yn
Narlithfa'r
Adran Amaethyddiaeth
yng Ngholeg y Brifysgol Bangor am
7.30, nos Fawrth eyntaf y mis yn
ystod y tymor; darlith gan Mr Tretor
Owen, Amgueddfa
Sain Ffagan
(Mawrth
3ydd);
a "Lleisiau
otr
Gofod" gan Dr Oyfrlg Jones (Ebrill
3ydd). Am fwy 0 fanylion eysylltwch
a Mr Doug Thomas, Llantairpwll
714829.

Gwynedd gastell yn Neganwy ac fe'i
claddwyd yn Egl\"'y~ Llanrhos;
adciladodd Owain G ..vynedd gastell
yn Nolwyddelan ac yno y ganwyd
Lly".'clyn
Fa\\'r.
Roedd
gan
Llyy,'elyn Fay,'r gysylltiad agos ag
Abercon\\'Y,
frefriw
a
Llanrhvchwvn hefvd. ac mae ei arch
garreg' i·~·
.gy,'cld crbyn hyn yn
Egl\\')'s Uanrwsl.
Yr eryr oedd ar arfbais y
tywysogion hyn. ac fc'j gW'clirhefyd
ar arfbais teulu'f Wynniaid oedd a
phlasdai yng Ngwydir a ChODWY.
Mae'r cynllun wedi Ilwyddo i
gynnv.'Ys nod cyfrin yr Orsedd yDg
nghynffon yr eryr yn ogystal.
Mae ffurf pont enwog LJanrwst
i'w gweld yn eglur yn y logo. yn
ogystal a lIi'r afon oddi tani'n
cynrychloli'r dyffryn a'r cyffiniau.
Codwyd y bont hon ym 1636 gan
gysyllw yT hen sir Gaernarfon a'r
hen sir Odinbych - yn yr un modd
mae'r
Wyl Genedlaetbol
yn
pontio'r
holl gelfyddydau
yng
\lghymru ac yn codi ponl rhwng y
Cymry Cymraeg a'r Dysg\\'Yr.
Mae PwyJlgor Llywio Eisteddfod
1989 newydd gwblhau blwyddyn 0
waith erbyn hyn ac wedi sefydlu 32
o bwyllgorau apelileo] igyrraedd at
darged lleol 0 £ 110,000.

PLAID CYMRU
Congen llanrug a'r Cylch
Estynnir gwahoddiad i aelodau
Canghennau Plaid Cymru Bro
Eco'r Wyddfa i ddod i 9ystadlu
mewn
CWIS GWAHANOL
Nos Fercher, Mawrth 11
am 7.30 o'r gloch
yn Ysgol Gynradd, llanrug
10c am set 0 gwestiynau (8 set ar
werth)
GWOBRAU! !
GWOBRAU II
A wnewch gysylltu ag un o'r
ysgrifenyddion i ddweud faint
ohonoch sydd am ddod os
gwelwch yn dda.
Wau nfawr 200 neu
Caernarfon 5668.
t

LLYFRAU
CYMRAEG
NEWYDD
Dylai'r lIyfrau isod fod ar gael
naill ai yn eich Ilyfrgell neu yn
eich siop Iyfrau Ileal.
BOWEN, Euros
Goleuni'r Eithin

Gwasg Gee £3.75
Cyfrol

0

gerddi

DA VIES. Gareth Alban
Dyddiadur Awstralia
Ty John Penry £5.00
Dyddiadur a gadwai'r awdur yn
ystod Y cyfnod a dreuliodd yn
A wstralia ym 1983.
ELWYN, John
Yo Fy Ffordd fy Hun,
Cyfrol2
Gwasg Carreg Gwalch £3.25

Ail ran
Byrbwyll'

I

Hun angofi ant

Dyn

ELWYN-EDWARDS,
Dilys
Hwiangerddi
Gwasg Pantycelyn £3.00
Wyth 0 hwiangerddi a drefnwyd

arbennig fel cadwyn

0

,

Mrs Eirlys Jones, Maes Padarn;
Mr Dafydd Price, Cabs Padarn.
Gohebydd:

lola SeUers, 13 Dol Elidir

DIOLCH: Dymuna Colin a Valerie
James Jones, Glan-v-Don, Stryd
Fawr, Llanberis, ddiolch 0 galon I
bawb am y lIu cardiau a'r anrheqion a
dderbyniwyd ar enedigaeth eu mab,
Lliton James.
DIOLCH:
Dymuna
Mrs Hannah
Jones, Tawelfan, ddiolch yn fawr
iawn i berthnasau,
cyfeillion
a
chymdogion
am y cardiau,
anrhegion a'r blodau a dderbyniodd
yn ystod ei harhosiad yn yr ysbyty a
hefyd gartref. Llawer 0 ddiolch hefyd
i feddygon a staff Ward Ogwen,
Ysbyty Gwynedd, y meddyg teulu a'r
nyrsus Ileal.
CWMNI DRAMA LLANBERIS: Bu'r
Cwrnni yn ymweld a Chapel Salem,
Caernarfon ar nos Fercher, lonawr
27ain, i berfformio dwy ddrama fer,
set 'John Huws Drws Nesa' a 'Gwyn y
Gwl\l'. Mwynhawyd
y noson gan
bawb. Gobeithia'r cwmni berfformlo
yn Llanrug yn y dyfodol agos ac ar
hyd a lied Gogledd Cymru yn y
mlsoedd nesaf.
SEFYDLIAD

Y

MERCHED:

JONES, Mary Vaughan
Y Dynion Bach Od
)'fl

ganeuon.

Cyrndeuhas
£2.95

Lyfrau

Llvfr stori-a-llun i'r plant Ileiaf

Eigra

ROBERTS.
Seren Wib

EVANS. Gwynfor
Seiri Cenedl
Gwasg Gomer £9.50

Ponreadau byrion 0 chwe deg PUl1'P
0" g~~'jra'r gwragedd pvv ysica] rn
hanes C)'InrLI

+rgraffiad

Gwasg Gee £3.50
Sgvrsiau radio gan niter

·I·O~tOS. Anzharad
'-'
Strempan

HUGHES, Mair Vw }nn
Un Cam or y Tro
Gwasg Gomer (CBAC) £2.50

Nofel
IFANS, Rhiannon

LC\\'lS

Gwasg Gomer £2.95
Casgliad a sgyrsiau radio
THOMAS. Alwyn
Teulu'r Cwpwrdd Cornel
Gwasg Gomer £3.95

EVANS, R. Alun
Rhwng G~'yl a Gwaith Cyfrol 4
0 g_vfral'\\ l r

Ceredigion

fl{.l\

vtld

(J',

hen ffefr.v/l

Y Lolfa £ 1.2 RlliJ" 8 )'Il~ Ngh)fres R~dJan
WILLIA~lS, IsJ~~n
•
Blodau'r "ieirglodd
Gwasg Dwyfor £3.50
Y Tr.YdjJdd ll)'fr yng Ngbyfres y
Blodau

Mabioogi'r Plant
Y Lolfa £3.95

Argrafftad newy(jc/
,Wabinogi i bLallt

0

ch~vedlau'r

WILLIAMS, Mari
Y Tlws

G\\asg Gomer £2.25
Notel i bobl italIC

JONES, R E
o Lan i Lan

G\\asanaeth
Llyfrgell
Gwynedd
7Sc
Dartilh Dyffryn Conw)', 1985, lie
sonia R E Jones, anI flynyddoedd ei
febyd yn LlangernY'h1 a Llan,wsl.

PUW. Sioned
Cymer dy Serch yn 01
Argraffiad print bras o'r nofel a

lD'hoeddwyd gyntaf beth alnser yn

al.

Cynhaliwyd cyfarfod mis lonawr yn y
Ganolfan.
Yn absenoldeb
Mrs
Hannah
Jones.
lIywyddwyd
y
cytarfod gan Mrs Betty Humphries,
Nant Peris. Dymunwyd
gwellhad
buan i Mrs Hannah Jones a oedd
wedi bod yn yr ysbyty. Hefyd i Mrs
Rhona Thomas a Mrs Arvonia Evans
sydd yn cwyno gartref.
cvovmoerrnlwvd
Mrs Nettie
Williams,
oedd
wedi
cael
profedigaeth 0 golli ei hannwyl fam,
oeddhefyd yn aelod ffyddlon o'r
sefydliad am flynyddoedd.
Fe fwynhaodd y tim oarnau eu
hunain pan aethant i chwarae gem yn
erbyn Sefydliad Llandudno.
Ein gwr gwadd am y noson oedd
Mr Robert Thomas a chafwyd sgwrs
ddiddorol
a slerdiau am Hwngar!
ganddo.
Drotchwvd
tddo ac i'r
gwestwragedd gan Mrs Mair Jones a
Mrs A B Jones. Y gwestwragedd
oedd Mrs Lizzie Jones, Mrs Mary
Jackson
a Mrs Katie Griffiths.
Enillwyd y raftl gan Mrs Helen Morris.

a

YN YR YSBYTY: Dymunwn
pob
dymuniad da yn ei hafiechyd hir i Mrs
Eirlys Jones, Ger y llyn, 49 Maes
Padarn, Llanbsns sydd ar hyn 0 bryd
yn Uned (Gofal Arbennig) Macmillan,
Ysbyty Bryn Seiont, Caernarfon.
BEDYDD: Bedyddiwyd
Mark, mab
bach Malcolm ac Yvonne Pitts yn
Eglwys Llanbeblig, Caernarton ar
lonawr 25ain. Gweinyddwyd
gan y
Rheithor, Barry Thomas.
BEDYDD: Bedyddiwyd Iwan Lloyd yn
ei gartref yn Nhregarth ar Chwefror
1af, 1987. Mae Iwan yn fab j Melvm a
Menai Pitts Gweinyddwyd
gan y
Pa r ch e di q Gwyntor
Williams,
gweinldog
Capel
Jerusalem,
Llanberis.
GWELLHAD;
Dymunwn
adferiad
buan i'r rhai canlynol:
Robin Wyn, mab bach Norman a Mair
Jones, 8 Stryd Yankee;
Ruth. merch fach Lorraine a George
\,\/ilhams, Stryd Ceunant;
Lhwen a Llinos Huws, 1 Stryd Tomos;
Gwyn WillIams. Rhes Cambrian;
Bill Williams. Stryd Fawr;
Pat Turner. Glan Peris, sydd yn yr
ysbyty yn Lerpwl;
Mr David Jones, 1 Olgra Terrace.
sydd wedi bod yn yr ysbyty yn Lerpwl
ac yn Ysbyty Gwynedd;
Mr Huw Jones. Dol Ellian;
Mrs Margaret Roberts. Maes Padarn;
Y Parchedig Alun Hawkins. sydd
wedi bod am drinlaeth law feddygol
yn ddiweddar;
Melra WilliS, Maes Padarn;
Mrs Annie Jones, Dol Eilian;
Mrs Hannah Jones, Tawelfan,
Mrs Norman Jones, Stryd Capel
Coch;
Mrs Edna Jones, Maes Padarn;
Mrs Arvonia Evans, Stryd Fawr;

CYDYMDEIMLWN A Nettie Williams,
Stryd Tomos a'r teulu ! gyd ar golli ei
mam, sef Mrs Annie Owen, gynt 0
Stryd Newton.
CYDYMDEIMLWN hefyd ~ Mr Hugh
Griffiths, Llain Wen a'r teu lu a r golli ei
frawd yng nghyfraith.
PRIODAS RUDDEM: Ein dvmumadau
gorau j Megan a Griffith Owen, 59
Maes Padarn ar ddathlu eu Priodas
Ruddem ar lonawr 31
DIOLCH: Dymuna Megan a Griffith
Owen, 59 Maes Padarn, ddiolch i'w
teulu, ffrmdiau a chymdogion am yr
anrhegion,
blodau a chardiau a
dderbyniasant ar achlysur eu Priodas
Ruddem
LLONGYFARCHIADAU'
Pob
dymuniad da j ti Annwen, 1 Blaen
Dd61, Llanberis, ar dy ben-blwydd yn
un ar hugain oed ar ddydd lau,
Chwetror 26. oddi wrth Maldwyn,
Deion a Sonia bach, hefyd Carys, Tee,
Arwel ac Einir, 1 Stryd Yankee.
GWELLHAD: Dymuniadau gorau am
wellhad
buan
i Mrs Buddug
Wakeham, Stryd Newton, a hefyd
MrsCeilia Thomas, "Maxells".
CLWB YR HENOED: Dechrau'r mis
cyfarfu pwyllgor Clwb yr Henoed yn
Festri
Nant
Padarn.
Cafwyd
ymddiheuriad oddi wrth Mrs Hannah
Jones, Tawelfan
sydd newydd
ddychwelyd o'r ysbyty ar 61 derbyn
triniaeth lawfeddygol, ac hefyd oddi
wrth Mrs Jennie May Jones, Maes
Padarn, hithau wedi ei chaethiwo i'w
chartref. Dymunwyd adtenad buan
iddvnt.
Diolchodd y lIywydd, Mrs M B
Hughes. 1 Mrs Marian Roberts, Bryn
Mel am ei chyfraniad gyda'r 'Prydau
Parod'. Bu yn dosbarthu y pwys
menyn i'r pensiynwyr
oedd yn
derbyn y Prydau Parod, a deell!r fod
ychwaneg
I ddod
I'r ardal
0
Gaernarfon dan nawdd y DHSS. i'w
ddosbarthu
I'r Henoed. Wedi i'r
menyn gyrraedd, bydd Mrs Roberts
a'i phriod yn el ddosbarthu
i'r
pensiynwyr
hynny fydd wedt eu
henwi
gan
y Swyddfa
yng
Nghaernarfon.
Trefnwyd i gynnal y Cinio Dathlu
GWyI Ddewi yng Ngwesly'r Fictoria,
dydd lau, Mawrth Sed.
Estynnwyd croeso I Mrs Mair Lloyd
Roberts, Warden Street. fel aelod
newydd o'r pwyllgor
Mae Mrs
Roberts yn garedig lawn wrth y clwb.
ac yn help mawr j'r pensiynwyr.
Diolchwyd i Mrs Jean Roberts am ei
chyfraniad hithau i'r pwyllgor ers rhai
blynyddoedd.
Derbyniwyd amryw 0 Iythyrau gan
y pensiynwyr yn diolch am y rhodd
anannol a dderbynlwyd
ganddynt
adeg y Nadoltg.
Bydd y 'Te Bach' yn cael ei
ddarparu yn Festri Nant Padarn 0 hyn
ymlaen - bob yn ail pnawn Gwener.

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

erts
Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470
Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau
Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffon:
Waunfawr 552
15

Gohebydd: Mrs G Jones,
Mwyn (Waunfawr)

Rhandir

APEL Y SGANYDD'
Cynhaliwyd
"Oesiwn Ty" hynod 0 Iwyddiannus
yn Y Ganolfan, nos Wener, 30 lonawr,
a gwnaethpwyd elw 0 £250 tuag at yr
Ape!. Erullwvd y raffl gan Mrs Beryl
Jones,
Dol-y-Coed,
Mrs Menna
Griffith, 6 Ty Hen, a Mrs Sprott,
Gwenllys. Hoffai'r pwyllgor ddiolch 0
galon i bawb a gyfrannodd tuag at yr
ocsiwn,
raftl, slondinau,
ae i'r
pentrefwyr
am eu eefnogaeth i'r
noson, a diolch arbennig i Mr Gwilym
Williams am fod yn 'Oesiwniar' mor
dda,
DIOlCH: Dymuna Eric, Rhiain a Fflyr,
22 Tref Eillan, ddrolch i'r teulu, j'w
cymdogion
a ffrindiau
am bob
arwydd
0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atvnt yn eu
profedigaeth lem 0 golli tad a thaid
annwyl Dloleh yn fawr iawn.
YR URDD. Dydd Sadwrn, lonawr 31
bu pump 0 aelodau'r
Urdd yn
cvnrvchioli'r Gangen trwy nofio yng
Nghystadleuthau
Sir yr Urdd ym
Mangor. Daeth Elain Medl, 'Lloehes'
9 oed, vn ail ar y Nofio Rhydd ac yn
4ydd yn y gystadleuaeth Nofio Cefn
allan 0 dros uqatn 0 ymgeiswyr.
Daeth Kirsty LeanneJones, 'Cvnefin',
svdd yn 7 oed. yn 4ydd ar y Nofio
Broga a'r Notio Rhydd 0 dan 10 oed,
allan 0 dros ugain 0 vmqeiswvr
Pedwerydd hefyd oedd Kailey Marie

SEFYDLIAD
Y
MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod rrus Chwefror
o'r Sefydliad
yn Festr! Capel
Croesywaen, nos lau, Chwefror 5ed,
gyda Mrs Pat Parry y lIywydd yn y
gadair. Diolchwyd l'r ysgrifenyddes
a m d ref n u ' r Part iNa dol i 9 a
gynhaliwyd yng Nghwesty Ty Golchi,
8angor ym mrs lonawr.
Cymerwyd enwau'r aelodau sydd
am fynd i'r Cyfarfod Blynyddol yng
Nghaernarion, Chwefror 7fed. Mrs C
A Jones,
fydd yn cynrychioli
Sefydliad y Waunfawr.
Cafwyd
noson ddiddorol
yng
nghwmni
dwy
0 ferched
or
Sefydliad. Mrs Mary Davies yn mynd
a nl I Awsia a Mrs Elen Jones yn
dweud hanes ei phlentyndod
ym
Mhontrug, a hanes Capel Nazareth
Pontrug Diolchwyd iddynt gan Mrs
Pat Parry. Enillwyd y raffl a roddwyd
gan Mrs Pat Parry gan Mrs Mary
Davies.
Jones, 'Cynefin', sydd yn 9 oed, yn y
gystadleuaeth Notio Broga 0 dan 12
oed, a Sed ar y Nofio Cefn allan 0 dros
30 0 ymgeiswyr
Yn y gystadleuaeth
Cvfnewid
Rhydd daeth Elain, Gwenno, Kirsty a
Heddus Gwynedd, 'Nant' yn all a
hefyd yn ail yn y gystadleuaeth
Cyfnewid Amrywiol 0 dan 10 oed.
Uongyfarchiadau
iddynt a dioleh I
Mrs Gwenno Williams 0 Gaernarion,
am eu hvfforddi.

Buddugwyr y Gan Actol dan 15 oed i Adrannau Pentref.
LLONGYFARCHIADAU:
I Melra
Turner, Cotlfrvn, ar ennill V wobr
gyntaf a Chwpan yn y Brif Adroddiad
yn Eisteddfod Garndolbenmaen.
ar
lonawr 31: ae I Alun ag Wmffra ar
ddod vn gyntaf ar y ddeuawd, aeAlun
yn 3ydd ar y Gan Werin yn yr un
Eisteddfod.
Chwefror
7, yn Eisteddfod
Trawsfynydd. daeth Melra yn ail ar y
Brit Adroddiad ae Alun ag Wmftra yn
3ydd ar y ddeuawd.
Yn Eisteddfod
Abergynolwyn
ar
Chwefror 14, daeth Meira yn 3ydd ar
y Brif Adroddiad ac Alun ag Wmffra
yn gyntaf ar y ddeuawd.
ADREF O'R YSBYTY: rCroeso gartref
i Mrs Clayton, Bro Waun; Mrs Rhian
Eilts, Glyn Awel; Awen Parry, 1 Bryn
Golau; Bethan Wyn, Y Frenni; Mrs
Jones, Rhos Alun; Mrs M Beech,
Bronallt, a Mr Robat Jones, Cartrefle,
Stad Ty Hen, ar 01 eu triniaeth yn yr
ysbyty yn ddiweddar 08 yw elywed
eu bod vn gwella.
CYDYMDEIMLWN YN FAWR 7a Mrs
Nellie Williams, Rhes Cefn Du, yn ei
phrofedigaeth
lem 0 golli priod
mewn
damwain
erehyll
yn
ddiweddar;
Hefyd Atheulu y diweddar Mr Dafydd
Griffith, Tref Eilian gynt, a fu farw yng
Nghartref Maesincla yn 89 mlwydd
oed.

CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 erullwvr y clwb 300 am
fis lonawr:
1. £40: T C Williams, 17 Tref Eilian; 2.
£25: Dr Huw Roberts, Y Syrgeri; 3.
£10: 1010 Huws Roberts, Bodrida.
DIOLCH: Dymuna
tenantiald
tal
cyngor y Waunfawr,
yn enwedig
oedolion Stad Tref Eilian, ddangos eu
gwerthfawrogiad.
trwy ddiolch yn
fawr I'r Cynghorydd Die Jones am
bopeth a wnaeth Inni yn ystod y rhew
a'r eira mawra'r 'bursts' a gawsom ar
ddeehrau'r flwyddyn han. 'Roedd yn
barod i wrando cwynion pob ly
eyngor yn y Waun, hefyd pawb sydd
yn Antur Waunfawr am helpu i garlo
dwr a rhannu coed tan yr un amser.
Diolch yn fawr iawn Mr Jones a
phawb o'r Antur.
CLWB GWYRFAI: Cyfarfu'r aelodau
yn ystod mis lonawr er gwaethaf yr
oernl ddydd lau, lonawr 22 Mr Evan
Hughes oedd yn trefnU'n rhaglen
Cymerwyd rhan gan Mrs L Jones, yr
ysgrifennydd, Mrs Ellen Jones a Mr
Evan Hughes.
Anfonwyd cofion at Mrs M A Owen
yn Ysbyty Gwynedd. Mrs Pritchard
yn Gwynfa. 80ntnewydd.
a hefyd
dymuno
gwellhad
buan i Mrs
Williams, Dwyfor. Croesawyd aelod
newydd Mr Harry Griffiths sydd wedi
dQa i'r ardal i fywa dymunwn yn dda
iddo.
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Croesawyd Mrs Gill Brown a rhai 0
aelodau Antur Waunfawr oedd yn
gotalu am y te Dlolchodd y Rheithor i
bawb am eu cyfraniad ae i Mrs
Bracegirdle am ei rhodd arbennig.
Enillwyd y raftl gan Mrs Gwen Jones
a roddwyd
gan Mrs Mwynwen
Jones.
Dydd lau, Chwefror Sed, gyda Mrs
Jones,
Eilian
Terrace
gynt. yn
lIywyddu daeth hifer dda ynghyd i
wrando
ar M r Eu rwyn
Jones,
llanberis
yn son am wledydd y
dwyraln y bu'n ymweld it hwy ar ei
wyllau. Diolchwyd iddo am ddod ar
fyr rybudd, gan fod eln siaradwr
gwadd yn methu bod yn bresennol,
gan Mrs Nessfield. Rhoddwyd yn
anrheg
arbennig
gan
Mrs
Southworth
a Mrs Pritchard
a'i
henlilodd. Cydymdeimlwyd
a Miss
Catherine
Hughes.
sydd
yn
gwasanaethu
yn y clwb, yn ei
phrofedigaeth
0 go Iii ei mam yn
ddlweddar.
Cynhelir
y cyfarfod
nesaf ar
Chwefror 19, pryd bydd Mrs Mary
Vaughan
Jones yn annerch
y
cyfarfod.
YN YR YSBYTY' Anfonwn ein cofion
at Mrs M A Owen, Tref Eiltan, a Mr A L
Parry, Rhes Eilisn, sydd yn Ysbyty
Eryri yng Nghaernarfon, a dymunwn
adferiad buan iddynt.

MERCHED Y WAWR: Nos lau, lonawr
22 cafwyd noson ddiddorol dros ben
yng nghwmni Mr Norman WlIliams,
Llidiart Wen yn rhoi hanes ei waith
ym myd y r adto
a'r teledu.
Croesawyd ef gan y lIywydd Glenys
Williams.
Hefyd croesawodd
Mrs
Phyllis Jones yn 61 ar 01 bod yn yr
ysbyty.
Llongyfarchodd
Heulwen
Huws a Meg Dafydd ar enedigaeth
merch bob un. a Mrs Doris Roberts ar
ddathlu
el phriodas
ruddem.
Anfonwyd cofion at Mrs Pritchard;

Mrs MOwen, Tref Eilian ac Olwen
Williams, Llidiart Wen sydd wedl bod
yn Ysbyty Gwynedd. Gwesteion y ta
oedd Mrs Katie Jones a Mrs Margaret
Owen. Enillwyd y raftl gan Mrs Mair
Williams rhoddedig gan K Jones.
Diolchwyd am y noson gan GlI'IIan
Wyn. Dathlu GWyI Dewi fydd y
gangen ar Chwefror 26.
PLAID CYMRU: Dyma restr 0 enillwyr
y Clwb 100 am fis lonawr:
I. 1010 Huws Roberts; 2. Die Jones; 3.
Marion lwan.
YR YSGOL FEITHRIN: Cafwyd noson
hwyliog pan ddaeth Cwmni Drama'r
Llechen
Las I berfformio'i
Pantomeim "Po-Hal" yn y Ganolfan,
nos Lun, Chwefror 16 Daeth dros 100
o bobl i weld y sioe ac 'roedd pawb
wrth eu bodd. Diolch yn fawr i'r
Cwmni talentog vma, Dim yn unlg
maent yn darparu adloniant i bobl y
fro ond hefyd maent yn rhoi eyfle i
lawer 0 blant a phobl ifanc feithrin
doniau a dysgu sgiliau theatr. Dioleh
hefyd i bawb a fu'n helpu i drefnu'r
noson.

VN EISIAU
ATHRAWES
Ysgol Feithrin
Waunfawr
Am fanylion
pellach, cysyllter a
Mrs Sylvia Jones,
Waunfawr 592

~GWVNETH
ROBERTS
-

584 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon:
870491
-

-§ PAENT, PAPUR WAL

Bara Ffres
Teisennau
Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati,
Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen,
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

TEGANAU, CARDIAU
5 MELYSION
~ ANRHEGlON

-------==
--=
-

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

_
~
-

==

=

$
=

Gohebydd:

Geralnt

Ells, Cligerran

(Portdinorwig

670726)

weithgareddau amrywiol 0 hyn i'r
haf, a gwahoddir
aelodau hen a
newydd a chyfeilhon i'r cyfarfodydd

CLWB BRa BETHEL: Cynhaliwyd
cyfarfod o'r Clwb yn Festri Bethel (A)
prynhawn Mawrth, Chwefror 3ydd,
dan Iywyddiaeth
y Parch W.R.
Williams.
Cydymdeimlwyd
Mr Evans,

a

Tryfan a Mrs Myra Thomas, Tyddyn
Oifyr,
yn eu profedigaethau.
Cvflwvnodd y lIywydd y gwr gwadd,
y Parch Gwynfor Williams, Llanberis,
a roddodd sgwrs ddiddorol iawn ar
warth y Gweithwyr
Ambiwlans.
Rhoddwyd y te gan Mrs Stanley
Griffith, Mrs M G Williams a Mrs
Gwyneth Williams Diolchwyd i bawb
gan Mr Fellows, Stad y DdOI.
Dewiswvd yr un swyddogion am
1987. Llywydd:
y Parch W R
Williams; ts-lywydd: M G Williams;
Trysorydd:
Mrs Mary Griffith;
Ysgrifennydd:
Mrs Bessie Ellis;
Is-ysgrifennydd: Mrs Mary Hughes.
Bydd y cyfarfod nesaf yn yr ysgol
am 1.30 Mawrth 3ydd. Hyn erbyn hyn
yn flynyddol. Penderfynwyd cyfranu
£20.00 tuaq at Apel y Sganlwr.
LLONGYFARCHIADAU
i Julie a
Trefor Foulkes ar enedigaeth merch
tach yn ystod y mis.
CYDYMDEIMLAD:
Ddydd Marth,
Chwefror
17 yn Ysbyty'r
Bwth,
Caernarfon, bu farw Mr Hugh Jones,
Cremlyn.
Estynnwn
pob
cydymdeimlad
Mrs Jones a'r teulu
yn eu profedigaeth

a

CLWB
FFERMWYR
IEUANC,
CAERNARFON: Yn ystod mis lonawr,
cynhaliwyd
nifer
0 wahanol
gystadleuthau.
lonawr
24ain
yng Nghanolfan
Frondeg,
Pwllheli,
cynhatlwyd
Diwrnod Gweithgareddau Merched.
Daeth Ellen Hughes yn drydydd am
Gywaith C09iniO - 4 eitem ar gyfer
parti Santes Owynwen. Cystadlodd
Nia Jones ar goginio
Pizza a
Myfanwy Jones ar wau slwmper.
Nos lau, 22ain lonawr, cynhalJwyd
noson 0 gystadleuthau chwaraeon
yng Nghanolfan Arlon. Gymerodd y
canlynol ran- Tenis Bwrdd: Gwen
Jones ae Elwyn Parry. Badminton:
Carys Owen ac Andrew Jones

MERCHED Y WAWR: Nos Fercher,
Chwefror 11ted, y gwr gwadd oedd
Mr Dewi Tomos.
Rhosgadfan.
Dangosodd sleidiau o'i fro enedigol,
sef Dyffryn Nantlle. Diolchwyd iddo
gan
Mrs
Alys
Jones,
Y
gwestwragedd oedd Mrs Mair Read a
Mrs Mair Jones.
Cvdvrnderrnlwvd
Mrs Ceinwen
Williams,
Cefn
Gwyn
yn ei
phrofedigaeth 0 golli ei mam.
Estynnwyd IIongyfarchiadau i Mrs
M G Williams ar ei IIwyddiant mewn
cystadleuaeth
a drefnwyd
gan
Gyngor
Henoed
Cymru.
a'l
Ilwyddiant
yn
Eisteddfod
Garndolbenmaen yn ddiweddar.
Cyflwynwyd slee 0 £116 i Mrs Sian
Hughes, Cae Rhos, i'w drosglwyddo i
waith ymchwil Clefyd y Galon yng
Nghaerdydd,
Diolch i bawb am
wneud y noson garolau yn gymaint 0
lwyddiant
Cofiwch
am Ffug Eisteddfod
Merched y Wawr yn Ysgol Brynrefail,
Mawrth 6ed Mae aelodau'r gangen
wrthl'n brysur yn ymarfer
Nos Fercher,
Mawrth
11fed,
cynheltr Swper GWyI Ddewi'r gangen
yn yr ysgol am 7.30. Cost y swper. ac
adloniant
gan Ffermwyr
leuanc
Dyffryn Nantlle, fydd £1 a 20c am
raffl,

a

CYMDEITHAS RIENI AC ATHRAWON
YSGOL BETHEL: Nos lau, Chwefror
19 sefydlwyd y Gymdeithas uchod yn
yr ysgol.
Etholwyd
y eanlynol
yn
swyddogion ae aelodau'r pwyllgor:
Cadeirydd:
Mr Islwyn
Jones;
Is-gadeirydd: Mr Sion Williams, Y
Ddel; Ysgrifenyddes:
Mrs Sian
Robinson; Trysorydd:
Mr Richard
Parry, Rhos Lan, Aelodau'r pwyllgor.
Holl athrawon yr ysgol; Mrs Lynwen
Morris; Mrs Ellen Ellis; Mrs Eluned
Davies; Mrs Salesbury; Mrs J jones;
Mrs Anne EI _

NEUADD GOFFA BETHEL

YA URDD: Nos Wener, Chwefror 27
am 6.30 cynhelir Noson Goffi yn y
Neuadd.
Cyflwynir
eitemau
amrywiol a bydd aelodau a fydd yn
cystadlu yn yr Eisteddfod yn cymryd
rhan. Estynnwn groeso i'r aelodau,
rhieni a chyfeillion.

Yn eisiau: Gofalwr
Cyflog j'w dratod
Ceisiadau i'r ysgrifennydd.
Glan y Gors, Bethel.

PLAID
CYMRU:
Nos Fawrth,
Chwefror
18 cynhaliwyd
noson
Iwyddlannus 0 Chwarae Bingo yn y
Neuadd. Roedd y noson wedi ei
threfnu gan Bwyllgor Cangen leol
Plaid Cymru.
Mae'r pwyllgor wedi trefnu niter 0

CYMDEITHAS GELFYDDYDAU
GOGLEDD CYMRU A
CHYSTADLEUAETH CERDD DAFOD

HEN BENILLION
OS gwnei gerdded sarn yr afon
Paid A chamu cerrig flyfnion.
Cais di gyrraedd y rhai garwaf;
'Rhein a'th ddeil rhag codwm siwraf.

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques

Ivy Cottage

CEFNDIR:

ODIAI)AU

A

RHEOLAU

vlac'r gyrndcuhas ar h) 11 o brvd >n
rhoi llun a slap i'w rhuglen I.)
weithgarw ch
)'11
l:::.islcqdf()ll
Porthrnadog a chan i gynlluniau
"Crefft \\) r wrth cu G\\ airh" y

A \;1{)OAl':
I. RhaiJ 1bob yrnga: g}nl1\\y'l cnw
a chyfciriad yr ymgcisydd a II} thyr

G\. rndcithas
llwyddiant

presennol,
2. Gall yrngeisv ...vr

fod

\'11

zvmaini

~

Eivreddfodau'r
gorffcnnol. bwriedir Jilyn y patrwrn
a'i ddatblygu yrn vlhorthmadog. Un
)11

elfen o'r cv nllun )""r gystadleuacth
a'r COmISI\\-11 a ddisgnfir yn y daflen
hon.
Y

GYSTADLEUAETH

A'R

C'O\1181"'''I:
Gwahoddir arusnaid a chrcfftw > r I
lunio gwaith a fyJJ yn cyflcu natur
ac athrylith
CERD[) l)AFOD. Gall
•
\' gwaith foJ rnewn unrhyw gyfrwng
gweledol, C.C. model tn dirnensiwn.
brasluniau, fidco, ffilm wedi CI
by wiogi.
Gofy nnir i ymgeis,,'yr gyflwy II()
cynllun ) n unig o'u gwairh a bydd
panel arbennig 0 8\\ vllgor Celf a

Chrefft \ Gyrndcithas yn dewis hyd
at chwc ) rngais i'w harddangos yn
Eisteddfod
Gcncdlaethol
PorthmaJog.
RhoJJir comisi\\ n j'r ymgel\\lJd
gorau i gyfJav.'nl'r
g"ailh
ml!\\fl
uncJ arbl.!nnig ar y n1ac~yn YSI(lJ
\\!vtbno vr i::iSlCOJf()J.

-

-

NANT PERIS
Gohebydd: Mrs
Cerrigydru dion.

yn

cais

disgnfio

gwci. hgarv ..ch

profiad
hefyd

gwaiih.
-I.. Gobeithir cynuig cornisiwn o
£~()() a chosiau llcty a chynhaliacih
\\" thnos .
\-r Eisteddfod i'r
-vn vstod
} rngci } JJ gorau.

5. Gellir cynnig £75 yr un i hyd at
chwe yrngcisydd I ddatblygu
cu
yniad

111C\\ 11

cynllun.

macer ncu

Iodcl.

addas I'" arddangos ) 11
Ei~lcJJfl.)J Pc)rl hmadog.
o. Y dvddiad
<liar i dderbyn
•
ceisiadau Y": IS \1ai, I 9X7.
7. Dylid anton ccrsiadau at:
Y Cylarwy JJ\\ r,
Cyrndeithas Gclfyddydau Goglcdd
(-villru.
I() WcllfielJ HllU\C,
Bang()r.
G" \ nCl.lll.
~

f'lon: Bang()f 35324X
X. v1ac'r Gynlocilhas \\'clfi parat()1
rht..'\lf JJarllcn ducth()1 ar GcrJJ
l)af(lJ de Iflae c()pitJ u ar gacl ()
~\vyJJla'r G)nlllcllhas ynl \1allg_()r.

Mary Ff Roberts,

CYDYMDEIMLWN fel ardal hefo Mrs
Lizzie Closs Roberts a Mr Gruffudd
Closs Williams, 2 Tan y Bryn ar golli
eu chwaer, Mrs Margaret Edwards,
oedd yn byw yn Lerpwl.
Hefyd cydymdeimlwn
hefo Mrs
Eluned Owen, 8 Nant Ffynnon ar golll
ei chwaer, Mrs Bessie Roberts 0
Wreesam.
CROESO ADREF 0 Ysbyty Gwynedd i
Mr Owen Humphreys. Gwastadnant,
gobeithio eich bod yn teimlo yn well
erbyn hyn.
LLO GYFARCHIADAU
i Gwen
Griffiths,
6 Rhes Glanrafon,
ar
Iwyddo yn el Arhohad Gradd 3
"Cecchett. Ballet", dan nawdd yr
"Imperial
Society
of Teachers
Dancing" a gafodd ei gynnal yng
Ngholeg y Santes Fair, Bangor,
Dymunwn bob IIwyddlant I Gwen yn
ei gradd nesaf yn y Cwrs dawnslo
sydd yn eael ei gynnal yn Theatr
Gwynedd.
Mae Gwen yn un 0
ddisgyblion ysgol ddawnsio Judy
Hughes, Bangr. Da iawn Gwen, dal
atl.

TAN-V-COED
Gohebydd:

Miss Megan Humphreys.

MARWOLAETH: lonawr 21aln. yn
sydyn yn Ysbyty Gwynedd, bu farw
Mr Emyr Jones. 17 Hafan Elan,
Llanrug, gynt 0 5 Maes-y~Gerdd.,
Tan-y-Coed,
priod
y diweddar
Maggie Jones a thad annwyl Carol,
tad yng nghyfralth Gwyn a thald
earedlg Caren.
Bu'r angladd
ddydd
Sadwrn,
lanawr 24ain_ Y gwasanaeth yng
Nghapel Tan-y-Coed
ac yna ym
Mynwent Llanrug, y Parchn John
Morris, W a Roberts, E W Blainey a W
R Williams oeddyn gwasanaethu.
Cynrychiolwyd
Capel Tan-y-Coed
gan Miss Megan Humphreys.
Yr
organyddes oedd Miss Enid Roberts.
BEDYDD'
Chwefror
15fed yng
Nghapel Tan-y-Coed. a'r gweinidog y
Parch John Morris yn gweinyddu,
bedyddiwyd ail fab Mr a Mrs Hefin
Pritchard, Cynfaes, Bryn Moelyn Dylan Wyn. Croeso cynnes i Dylan i'r
eglwys.

Sylwch ar ein cyfeiriad newydd

J

• • •

J NE

A'I FEIBION

Ffon:
V FELl NH ELI 670556

Y SGWAR, LLANRUG

Trafodir busnes yn gwbl breifat a chyfrinachol

anfon

sleidiau a-ncu fforograffau o wuith
blaeuorol r gryfhau'r rai .
3. Dylai'r cais gynnwys amcangyfrit
o gosiau dcfnyddiau i gwblhau'r

GWAITH CERRIG BEDDAU

Telir prisiau da

a

proff'esi \-nol

BETHEL

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

AC'

Crefftwyr gwaith Ilaw traddodiadol,
Cerrig 0 bob math ar gael.

Ffon: Caernarfon 2898 (dydd)
V Felinheli 670124 (nos)
17

-

Y Gwalch
Mi rydw iwedi cael helynt hefo fy mhenagJinia eto; yn ehwyddo a rhyw liw
fel rwdins arnyn nhw, ae mi es i'w weld 0 y noson o'r blaen. Mae 0 wedi
newid fy ffisig i rwan. Un du ydy hwn, i'w gymeryd hefo Uwyfawr. Hefo Ilwy
de oeddwn i yn eymeryd y IlaJl, a dydy 0 ddim yn sein da - newid llwya
fydda'r hen hoboJ yn ddeud, ae mi rydw i wedi dechra arna eu bod nhw yn
gwybod mwy nag oeddan nhw yn gymeryd arnyn.
"Be' ydach chi wedi bod yn
neud?' mcdda fo wrtha i fel 'ria, ar
ddirn am ymestyn gorrnod arnaf fy
61 gorffan fy nghornio i.
hun. Mi allasa rhywbath roi clec y tu
Mi rocdd gen i braidd gywilydd
mewn i mi. Lie baswn i wedyn?
deud, and rnac'n rhaid i chi fod yn
"Rhoswch," rnedda fi, rhag i mi
onast hefo 'r doctor os yr ydach chi
ddangos fy hun yn lIai na dyn, a
yn disgwyl iddo fo yeh mendio chi.
dyma fi'n rhoi fy nhroed ar ben ei
"Sgwrio stepan drws,' mcdda fi,
throl hi, ac mi ges y botal, ond mi
"bob bora hannar awr wedi chwech
aeth fy sawdl I drwy ei ph aced
heto dwr ocr."
powdw r golchi hi. nes yr oedd
"Yn y tywyllwch?" mcdda fo.
hwnnw yn rhedag i lawr drwy bob
"Sui ydach chi'n gweld?"
dim fel tywod mew n peth berwi
"Dydw I ddim doctor." medda ft.
wyau, ac erbyn ei bod hi'n dywydd
"Erbyn rddi oleuo mi fydda i wedi
gwlyb a'r llawr dipyn yn lIaith dyma
mcthu darna, ac rrn fydd yn rhaid i
fo'n dechra ffrothio ar ei union, ac
mi fynd trosti hi wedyn."
yr ocdd y jcrbuls bach a 'u dwylo yno
Roedd 0 wedt gwaredu. "Mi fydd
fo mewn dau funud. wedi cael
yn rhaid i chi roi'r gora iddi hi:'
teyrnas. ac yn lIyfu eu bodia am y
medda fo, "neu fendiwch chi byth."
gora.
A dyrna fo'n gofyn cwestiwn anifir
"MI Iydd yn rhaid i chi gael

arall.
"Lie mac hi?" medda fo fel
,
na,
"Mae hi yn ei gwely Ian ganol
bora. d()Cl(}r." medda ft, "yn gneud
dim ()nd mocio a darllan nofals."
A rnae 0 wedi bygwth gneucJ
parur i fynd a hi i ffwrdd. er fod y
IIcfydd mae nh\v yn eu gyrru nh\\' 0
dan eu 'ang y dymodia yma medda
nhw Ae ml gly\vis ar ci 01 a yn deud
\\'cdyn na wclodd 0 ddim ces mor
s(lb()r er pan mae o'n ddoclor, ae
mac 0 wedi addo trio cael hyd I
ddynas I ncud y stepan i mi. '
.. rriwch gael rhywbath fengach
na be' sgin i:' medda fi wrtho fa,
"tra byddwch chI wrthi hi. Wn i
Jdim beth ddaw~ dal fy ngwynl ydw
H

•

I.

At fel yr ()edd rhy\\'bath yn
1l1ynnu bod. rocdd\\'n i yn y Coparel
ac nli es ar fy mhen i rhyw ddynas.
Rocdd ganddi lond trol 0 nwyddau
fel tasa hi'n cadw cartra i blant
amddifad, ae yr oedd yna rhy",' ddau
giwtyn (l gwmpas ei thraed hi yn
howlldian fel jerbuls indiar}'bar. ae
yr (leddan nhw a 'u trwyna ym mhob
dinl fel daearg\\ n.
"Fasa fawr i chi e t)'n ) bOlal 'na
{)Jdar y silff 'na i mi." mcdda hi
",'rlha i, heb lntrodiwsio ei hun na
c.lim. fel ta,a hi'n (alu i n1i ~rth )r
awr.
Mac 'na anfanteisi()n mewn cael
cieh gcni yn hir cich clun, a han
ocdd un, onll fedr""n inna ddim cael
al y O(llal chwailh. a doeddwn i

cadach a rnynd ar }ch glinia i'\\o'
sychu," nlcdda'r dd) nas ar el ben
"G\\ ranJ\\ch:'
mcdJa fl. "am
funull () Lh oes. Dvdv
fi\\ I mi
•
•
g) ffwrdd f} mhenaglinia }n v llawr,
\I1ae gen i bapur doctor 1 beidlo,"
"LIe mae o?" medda hltha fel
arweln\dd
undab lIafur. Ond doedd
•
o ddlm gcn i yn digwydd bod, a phan
ddcchrcuais i dorchl fy nhrow~us i
ddangos fy nlhenaglinia
iddi hi,
dym~ hl'n bygwth gyrru am y
manlJar.
"'Gwrandwch."
medda finna i'w
thawelu hi. "Ar ych lra\\s chi.
Wyddoch chi ddlm am rhyw ddynas
fasa yn d\\'ad i sg\\'rio stepan dews i
mi?"
Wydda hi ddim, ond mi fynnodd
wedyn gael yr holl hanas, a dyma
hi'n deull yn y diwadd.
"Sgwisi fydd raid i chi gael.·'
"Beth ydy pClh feUy?" medda
finna, a dyma hi'n tcoi ei Uygada
tua'r nef fel bydd y petha ifane 'rna
ar 6J laro ar rhyw hen swadi sydd tua
hanner can mlynadd ar ei hoi hi. acj
ffwrdd a hi i ben draw'r lie. ac mi
ddaclh yn ei hoi hefo rhyw fop a
rhoi darlith i mi sut i'w drin 0 aT
ganol y siop. Wed)'n dyma hi'n
mynd a fo at}' cownter a'i roi 0 i lawr
ar f)' lIyfr i
Wed) n rocdd hi isio talu am ei
thacla ei hun.
"rasa fawr I chi bieio i'rcefn 'na i
nol bocs 1 1l1i," medda hi ~ rlha i. ac
mi CIi, er fy mod i'n dal i ddeud fy

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

17 BRVN TIRION

PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421
18

mod i am redag lIai i'r merchad 'rna,
ac mi ges afael ar foes, ond doedd
gen i fawr 0 ffydd yno fo wrth weld
faint oedd hi'n ddisgwyl iddo fo
gario. Wedyn, fedrwn i neud fawr
llai na jobio ei phetha hi hannar y
ffordd i'r post mawr, ac yr oedd hi'n
strernpia i gyd, fel tasa rhywun wedi
bwnadu ei pharcio hi wrth dalcan
rhyw gwt ieir ac wedi methu stopio
yn ddigon buan, a phan agorodd hi
ei chefn hi a chymeryc.l y bocs dyma
waelod hwnnw yn rhoi, nes yr oedd
ei negas druan hi yn un bonsh hyd y
16n, a chyn 1 rm gael eyfle i'w hel
nhw at ei gilydd roedd 'na rhyw fan
fara wedi gadaeJ 61 ei thiars ar ei
chorn biff hi. Yn y diwadd roedd
hi'n fyr 0 bot jam a dyna lie
rocddwn i hefo'r hen blant rheiny ar
fy mol ar y Ion oer honno 0 dan rhyw
fotos yn chwilio amdano fo.
Ar 61 cael gafael yn hwnnw dyma
hi'n deud y basa hi'n picio a fi adra,
er nad oeddwn i isio mwy an chael
cur yn fy nhalean, ond mynnu
wnaeth hi, a doedd y ffaith fy mod i
wedi sylwi ar }' tolcia rhein)' yn y
drws yn cryfhau dim ar fy ffydd i 0
gyrraedd pen fy siwrna yn saff.
Wedyn mi gcs stryffag hefo'r hen
strap hwnnw am fod y riil honno am
fynnu ei blycian 0 0 fy ngafael i.
"Dl)\\ch i mi ",reId," medda hi dan

fynd ar ei glinia
a r y set.
"Gollyngwch yr hen fop 'na. Mi
rydach chi'n magu hwnna fel babi
dol." A dyma hi a ffling iddo fo i'r tu
61, ac mi ddaeth o'i bapur.
Y n y eli wadd roeddwn i wedi cael
fy rhwymo fel ffowlyn yn erbyn y
drws hwnnw , a dyma hi'n cychwyn
fel rasa hi yn cystadlu yn y Mili
Miglia, ac yr oedd y ddau giwtyn
mae'n rhaid o'r farn nad oeddwn i
wedi fy nghau yn ddigon tyn. Dyma
nhw yn dechra hongian ar fy Ilwnc i,
a phan ddeudis i wrthyn nhw am
lacio'u gafael dyma'r [am yn gofyn.
"Ydach chi ddlm yn licio plant?"
"Ydwn tad," medda fl. "Mi rydw
i'n sgut am rai bach tendar fel hyn ar
draws fy mhadall wedi eu ffrio hefo
nionod a saim cig moch." Welsoch
chi ddim dau bach yn gollwng mor
sydyn ac yo swatio yn eu congla.
Ar 61 iddi sefyll ar ei bracia
ddwywaith neu dair mi ges fynd i
lawr wrth y ty. a fuo rioed gen I fwy 0
ryddhad gyrraedd unman, a dyrna'r
ddau jerbyl yn tynnu eu tafoda arna
i drwy'r ffenestri 61 rhemy. a'r peth
cynta wnes i ar 61 agor y drws oedd
penderfynu newid fy niwrnod yn y
Coparet.
Neu mi fydd yn rhaid i mi ofyn i'c
doctor drio cae1 hyd i ddynas arall i
f}'nd i'r fan honno trosl3 i eto

CYHOEDDIAD PWYSIG YN HANES CWM DERI
Pan fydd ymwelwyr 0 Abertawe yn galw yn y Swyddfa Bost yng Nghwmderi 0
hyn allan, bydd Maggie Post yn gallu eu rhoi ar ben y ffordd yn /Iawer haws.
Yr wythnos hon, bydd Cyngor P/wyf Cwmderi yn cyhoeddi map swyddogol
o'r pentre. Ebe'r Cynghorydd Gwyther' "Er pwysieed Cwmder,: dyma'r tro
eyntaf I nl gael map o'r pentre. Da gweld fod y eyngor, yn ei ddoethineb, wed,
gwe/d y ffordd yn gllr j 'agor' y pentre I ymwe/wyr".
Bu Ilunwyr mapiau'r Cyngor S,r wrthi'n ddyfal ers misoedd yn mesur y
strydoedd ae yn p8raeol amline//lad o'r adeiladau. Comlsiynodd y eyngor un 0
arlunwyr enwoeaf yr ardal i arlunio rhai 0 adeiladau am/yeat y pentre, ae te'u
gosodwyd 0 amgyleh y map.
Dywedodd eynryehiolydd BBC Cymru sy'n dosbarthu'r poster ar ran Cyngor
P/wyf Cwmderi: "Mae eopiau o'r poster arbennig hwn ar gael odd; wrth y BBC.
Dy/id danfon £1 (sy'n cynnwys costau cludiant) at Swyddfa'r Wasg, BBC
Cymru, Llandaf, Caerdydd CF52YQ. Y eyntaf i'r fe/in gaiff tap, fel petal. ".

DATHLU MAWR '88
G""VL CYFIEITHUI BEIBL
MAE LLAI na dwy flynedd bellach yn aros cyn y bydd Y da thlu crefyddol
mwyaf a welwyd yng Nghymru erioed. Penodwyd dros y Sui, Mew 10-11,
1988 fel OwyI 0 ddathlu Cyfieithutr Beibl i'r Iaith Oymraeg 400 mlynedd
yn 61.
Bydd gwasanaeth
dathlu yn EgIwys Gadeiriol Llanelwy ar y dydd
Sadwrn, a dilynnir y Gwasanaeth hwnnw yn Eglwysi a Chapeli Cymru 0 bob
enwad drannoeth. Daeth yr Esgob William Morgan a gyfieithodd y Beibl yn
ystod teyrnasiad Elisabeth I yn Esgob Llanelwy yn ddiweddarach.
Bydd y dathliad hwn yn ganolbwynt blwyddyn gyfan 0 ddigwyddiadau
arbennig i nodi yr achlysur crefyddol, di\\'Ylliannol ac ieithyddol pwysicaf
yn hanes ein cened)' DW)I flynedd ymlaen Haw, hyd yn oed, mae'r achlysur
wedi ysbrydoli gweithgar~'ch
arulhrol ym maes cyhoeddi crefyddol.
Ymhlith y Ilyfrau y bwriedir eu cyhoeddi mae ad-argraffiad
o'r Beibl
Cymraeg gwreiddiol gan Lyfrgell Genedlaethol
Cymru. Bydd hwn yn
ymddangos ar yr un pryd a'r Cyfieithiad Cymraeg ar Ddydd Owyl Dewi
1988 .
Bydd 0 leiaf ddwsin 0 lyfrau eraill yn ymddangos ae efallai mai y pwysieaf
ohonynt fydd II}fr Iliwgar 80-tudalen ar gyfer y genhediaeth iau gan y Dr.
Prys ~10rgan 0 Brifysgol Abertawe, Dosberthir gan y Cyngor Llyfrau.
B~'fiedir hefyd gyhoeddi yn Hydref 1988 antholeg 0 farddoniaetb
a
m}'f)'rdodau ar rannau adnabyddus o'r Beibl gan y Parch Cyowil Williams,
Caerdydd, a'r Parch Eirian Davies, Caeryfrddin.
G~'elir hefyd lawlyfr dwyieithog safonnol ar ein hetifeddiaeth Feiblaidd
gan yr Athro R Geralnt Gruffydd 0 Wasg Prifysgol Cymru.
Anfonwyd gwahoddiad i bob Prifysgol a eholeg yng Nghymru i ddathJu'r
achlysur, ac eisoes mae nifer ohonynl weill derbyn. Mae'r enwadau eu
hunain yn eynnal darlithoedd arbennig, yn ogystal a chymdeithas fel y
C},mmrodorion, Cymdeithas Dafydd ap Gwilym Rhydychen a Mabinogi
Caergrawnt.
Comisiynwyd gweithiau cerddorol yo yr idiom fodern a thraddodiadol
gyda chymorth
Cyngor y Celfyddydau
a disgwylir i'r Eisteddfod
Genedlaethol ae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd gynnwys cystadlaethau
ar thema Cyfieithu'r Beibl yn eu rhagleuni.
Bydd yr Ysgolion Sui hef~ d yn tfcfnu gweithgareddau
arbennig a bydd eu
meysydd llafur yn adlcwyrchu'r dalhlu.
Am eagor 0 ~'Ybodaeth, <.:ysyiller a: Mr J Cyril Hughes, Sycharth, 54
Maes Hendre, Waunfav,rr. Aberyst'vyth, Dyfed. Ffon: 0970 617320.

DYDOIADUR MAWRTH
2 llun: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched
3 Mawrth: BETHEL: Clwb Bro Bethel
yn dathlu Dydd Gwyl Ddewi yng
nghwmni plant yr Ysgol Gynradd am
1.30
lLANAUG: Y Gymdeithas Undebol
yn dathlu Gwyl Ddewi yn Mhlas Tan
Dinas.
PENISARWAUN: Yr Urdd - sleidiau
gan Mr Leslie Larsen.
4 Mercher: LLANBEAIS A NANT
PERIS: Cymdeithas y Chwiorvdd.
5 lau: PENISAAWAUN: 'S~I Fawrth'
yn Neuadd yr Eglwys am 6.30. Yr elw
er budd cronfa yr Eisteddfod Bentref.
6 Gwener:
LLAN BEAlS: Te yr
Henoed.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell y
Seindorl am 8.00.
YR ARDAL: Rhanbarth Arfon 0
Ferched y Wawr yn cynnal Ffug
Eisteddfod
yn Neuadd
Ysgol
BrynrefaiL
9 llun: WAUNFAWR: Swper Gwyl
Ddewi y Gymdeithas Lenyddol yn y
Fictoria. Llanberis.
BETHEL: Clwb y Rhos.
11 Mercher: BETHEL: Swper GWyI
Ddewi Merched y Wawr yn yr Ysgol
am 7.30.
YR ARDAL: Cystadleuaeth 'Cwis
Gwahanol'
dan nawdd Cangen
Llanrug a'r Cylch 0 Blaid Cymru yn yr
Ysgol Gynradd am 7.30
PENISARWAUN: Yr Urdd - Fideo'r
Urdd.
13 Gwener: OEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindorf am 8.00.
17 Mawrth:
PENISARWAUN: Yr
Urdd - 'Chwilen'
19 lau: VA ARDAL: Clwb Eryri yng
Ngwesty'r Gwynedd, llanberis.
20 Gwener: LLANBERIS; Te yr

Henoed
Bingo a Bwyd yng Ngwesty'r
Gwynedd am 7.30. Yr elw er budd
Cymdeithas Brydeinig y Galon.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell y
Seindorf am 8.00
21 Sadwrn: BETHEL: Cinia blynyddol
Clwb y Rhos yng Nghastell Cidwm.
25 Mercher: PENISARWAUN: Yr
Urdd - ymweliad
a'r Ganolfan
Hamdden.
25 lau: LLANBEAIS: Sefydliad y
Merched.
27 Gwener: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Seindori am 8.00
Dyddiadau j'w Cofio
Ebri1l10: lLANBERIS: 'Bingo a Bwyd'
yng Ngwesty'r Gwynedd am 7.30. Yr
elw er budd yr ASPCC.

YN EISIAU
Rhywun i fod yn gyfrifol am
DDYDDIADUR Y MIS
Cysyllter ii'r golygyddion

YN EISIAU ...

TREFNYDD
HYSBYSEBION
ECO'R
WYDDFA
Cyfle diddorol i
ddod i adnabod
busnesau'r fro.
Cysyllter a' r
Golygydd Caernarfon 3515
neu'r Trefnydd
presennol Caernarfon 5605.

COLEG PRIFYSGOL CYMRU
ABERYSWYTH
GRADDAU DRWY GYFRWNG Y
GYMRAEG I FYFYRWYR ALLANOL
Mae'r Coleg yn cynnig cynllun gradd SA Prifysgol
Cymru drwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr allanol, a
gwahoddir ceisiadau am Ie 0 fewn y cynllun yn
Hydref 1987. Sydd myfyrwyr allanol yn dilyn cysiau
yn y pynciau a ganlyn:
RHAN 1: Tri phwnc 0 blith ADDYSG,
ASTUDIAETHAU CREFYDD, CYMRAEG,
DRAMA (ASTUDIAETH THEATR), HANES
CYMRU, LLYDAWEG, CERDDORIAETH.

BORE VN BELLFIELO
Odydd Llun, Chwefror 9fed. treuliodd 'iia Llwyd a Gwennan Jones o'r
Waunfa~r. fore yn Bellfield, cae ymarfer tim pel-droed Everton. Mae'r
ddwy yo gofnogwyr brwd o'r tim. a chawsanl wahoddiad i fynd i Bellfield
gan Howard Kendall, rheolwr y clwb. Oyma hanes yr ymweliad hwnnw:
"Ar 01 deffro'o gynnar, roeddem yn
gyd, ond siornedig ocdd \' bore ar }
barod igychwyn i Lerpwl i weld tim
cyfan. Rocddcm ein 0\\ y '... edi
Everton yo ymarfer. Roedd yn daith
edrych yrnlacn yl1 fawr ia ....n am
ddiflas iawn i Lerpwl, ond erbyn tua
fynd \ no a chael cyfarfod
ag
banner awr wedi naw roeddem wedi
aelodau o'r lim cvrual. ond }r unig
cyrraedd
twnel
Mer ey. "'edi
beth a gawsom uedd iorn
cyrraedd yr ochr draw nid oeddem
Rydyrn \\CUI ysgrifennu II~Lh)r I
yn rhy sicr ble i fynd. Roedd yn
H() ....ard Kendall.
" rheulwr.
I
rhaid i ni yn gyntaf ddod 0 hyd i
•
ddiolch arn y gwahoddiad ac am yr
Ysbyty Walton lie roeddem yn
yrn ehad. ond ar yr un pryd, I
cyfarfod
rhywun oedd am ein
dd eud ein bod ) n ....
iorncdrg na
harwain i Bellfield.
chav ....om wedl y tim cyntaf'. P\\~ a
Wed: cyrraedd Stryd Stanforth.
wyr. cfallai )' C3\\ n Iynd YIl() cto
crcdai cin chauffer (lad Gwennan)
rhyw ddi ....rrnod.
ein bod ar g()II. O:1d roedd giat
werdd o'n blaen gyda'r gciriau
"Bellfield Training GrOUt1c/" arni. I
mcwn
ni a pharcio'r car.
NiL! ni oedd yr unig blant a oedd

a

a

yno. Roedd tua wyth deg 0 rai eraill
yn bresennol,
i gyd wcdi cael
gwahoddiad
i weld Everton
yn
yrnarfcr. At 61 disgwyl am tua deng
rnunud cawsorn fynd i me ....
/n i'r
'gynl' oherwydd ci held yn bwrw

glaw
Daeth tua pUlnp 0 ch w-aracw yr i
mew n a chaw sorn sioc Iawr o weld
rnai ch ....arac ....yr yr ail dinl ()cddynl.

R()cL!d eh""·arac ....\r y tinl cyntar i
g\ d \\ cui m ~
\ nd uro ouu i Ffralnc I
ch\\ arac! Nlu ()cdd \'fl
. ll(.lidd(.)r()1
ia ....n gwylio chwaracw) r yr ail dinl
yn rhcdcg > n 01 a hlaen yn cicio pel
yn erbyn ....aliau·r 'gynl' - a ninnau
wedt Leitho can milltir.
Ar 01 yr ymarfer.
cafodd y
ch""'aracwyr gem aith boh ochr. Yr
unig rai yr oeddcm yn eu hadnahod
oedd Derek Mounlficld,
Bohby
Mimnls a Kevin Langley. Ymhen
ychydig ar 01 uechrau'r gem daelh
Paul Power I mewn a rhuthrodd
pawh alO i gael ei lofnoo a chael
lynnu cu lIun gyoag ef. Wedi j'r gem
orffcn.
ca\\'som
lofnod
Derek
~ounlfield
a dau 0 chwarae\'Iyr yr
ail <.lim.
Bu()m yno am dros ddw)' a ....'r i
;;...:.

gyda Paul Power

a DereK Mou()(I,eld

COOl PWVSAU
Bu nifer 0 ddisgyblion Ysgol Brynrefail yn IIwyddiannus mewn cystadleuaeth
codi pwysau pwer yn Abertawe ar y 14eg 0 Chwefror Mae'r hogiau I gyd yn
aelodeu 0 glwb Oinorwig. ae yn derbyn hyfforddiant gao Mr Len Jones.
Deeth medalau aur i Kevin eyster. Kevin Watters a Darren Turner. arian I
Gwynant Maxwell, David lambert ae Eifion Griffiths. a medal bres i Rodney
Collins.
Nid oedd Rodney yn bresennol pan dynnwyd y lIun isod.

RHAN 2: Anrhydedd Sengi mewn CYMRAEG.
neu
Anrhydedd Cyfun mewn dau o'r canlynol:
ADDYSG,CYMRAEG,DRAMA,HANES
CYMRU, CERDDORIAETH.
Cynigir cynorthwy arbennig i fyfyrwyr allanol drwy
ohebiaeth a chyswllt personol rheolaidd. Darperjr
nodiadau a chanllawiau manwl ar y cyrsiau, ynghyd
darlithiau ar gaset mewn rhai pynciau.

a

Astudir Rhan 1 dros 1-3 blynedd yn 61 dewis y
myfyriwr. 8ydd 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
16 Ebrill, 1987.

llongyfarchiadau hefyd i Arwel Jones 0 Fethel. Ganddo ef y cafwyd y
perfformiad gorau ym Mheneampwriaeth Ysgolion Cymru yn Amlwch yn
ystod y mis yn y dosbarth i fechgyn dan 16 oed.
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P~L-DROED
DIRGELWCH YTYWYRCH
Ni sylweddolais tra'n ffurfio'r pwt ar Gystadleuaeth Pel-droed Llanrug yo
rhifyo lonawr o'r Eco, mai ail-bobi yr oeddwn hen destun y bu cryn ddadlau
yn ei gylch drwy gyfrwng y dudalen hon dair blynedd yo 01.
Fe gofiwch i glip 0 dudalenau chwaraeon y Caernarfon & Denbigh Herald
ddod i law, hwn yn cyfeirio at y Gystadleuaeth ac yn enwi rhai o'r timau. Yn
anJTodus nid oedd yn crybwyll y dyddiad nag ychwaith yn enwi'r emllwyr.
Ar y funud olaf, a'r Eco'n bared i'w roi yn ei wely, deallais fod y
Gyrndeithas Bel-droed wedi rhoi terfyn ar y cystadlu, a chlywed befyd rhyw
stori ryfedd am dalu i gael cystadJu
thywarchen!
..Dydi'ch ffeithia chi ddim yn iawn", gl)1 i un, ac yn y Hall bu DM XI yn

a

oedd ymateb Mr Tom Jones, Rhos
Rug, Llanrug. "A4ae'r stori'n llawn
yfl rhifyn Mai 19840',
Eco. Dewch
draw os am flvy a fanylion." Ac i
ffwrdd

)

a

mi.

Fe gynhaliwyd y Gystadleuacth
ar ddiwedd tymor 1934-35 ar y Cae
Plwyf, sef y cae 'swings' bellach.
Rhodd
ydoedd i'r Plwyf gan
Duncan Elliot Alves, Bryn Bras, ac
yn 61 pob hanes un o'r caeau
pel-droed lleiaf a welwyd erioed.
'Roedd yn rhaid cwtogi lIatheni ar
faint priodol y blwch cosbi er mwyn
ei ffitio rhwng lIinellau'r ystlys!
'Roedd augen ci atgyweirio hefyd,
yn enwedig 0 flaen un g61 ple 'roedd
cerrig man ar yr wyneb.
I'r perwyl
hwn,
felly,
y
penderfynwyd
cynnal y 'Llanrug
Knockout Competition', gan godi
12 swill ar bob tim oedd am
gysradlu. Cytunodd
Mr 0 M
Pritchard i brynu cwpan hardd i'w
chyflwyno
i'r enillwyr.
a dyna
ddechrau ar y rownd gyntaf.
Nid oes sicrwydd bellach pa saw!
tim a ymunodd yn wreiddiol a'r
gystadleuaeth; yn sicr ni roddwyd
unrhyw waharddiad ar y nifer. Ys
dyweu Mr Jones. "Chwaraeais i i
(If,n y BorIC Isa' nos Lun, a cholli
3- J, We{J}'Il ail dalu a cllofreslru', L~II
tf,r, 0 (Iatl enw orall a cllwarae nos
lall. I'vli cllHJQraeaiJ' i helo naw cfrn
gH!(lhallol." Cred fod 0 leiaf 54 tim

'>'-'edl cystadlu yn y rownd gyntaf,
ond yn sicr 'doedd dim 54 set
wahanol 0 I I dyn!
Aeth y gystadleuaeth
ymlaen
dros gyfnod 0 11 wythnos, er fod
gem ,,'edi ei threfnu bron bob gyda 'r
n()4\! Yn naturiol 'rocdd timau fel
Rh()s Isa, Rhostryfan, Crosville a
Bethel yn ddig 0 weld yr un
,>,-ynebau yn cystadJu wythnos ar 61
\\ythnos, a neh yn son am eu gemao
ail rownd hWy. Bu c,>,-'yno felly i'r
Gymdeithas a phennwyd dyddiad y
ffeina!. Y n wir, byth er hynny,
mae'n rhaid i glwb sy'n aelod o'r
Gymdeithas gael caniatad j gynnal
cystadleuaeth o'r fath o'r tu allan i'r
"
tymor.
Yn un o'r gemau cyn-derfynol,
trechwyu Rhos )sa gan Llanrug 0 2

drech na'r Bulldogs. 'Local Darby'
go iawn felly ocdd y final, gan mai
tim Ilawn Llanberis oedd OM XI.
Roedd y ddau yn aclodau
0
Gynghrair Caernarfon a'r Cylch, a
Llanberis yn y C) fnod hwnnw yn
ysgubo popeth o'u blaenau. Gall Mr
Jones enwi'r tim yn gyfan hyd
heddiw. sef Gwil Bwtsiar,
Wil
Penny, Oafydd Tom, Wil Padarn
Road. Wili Davies, John Glyn
Jones, Ianto, Twm Twm, Dafydd
Jen Ann, Dafydd Taff, Dafydd
Annie Dora a Rol Bach - chwech
ohonynt 0 Gacrnarfon.
'Roedd
cannocdd yn gwylio'T
gem ar nos Wener braf, a Llanberis
fu'n fuddugol
0 3 g61 i 1.
Cyilwynwyd y cwpan i John Glyn
Jones gan y Parch Morris Jones.
Rheithor Llanrug a Chadcirydd >
Pwyllgor Cae Plwyf.
Cyflwynwyd cwpan fach hefyd i
bob aelod o'r ddau dim }n ) ffemal.
Y mae'r un a dderbyruwyd gan Mr
Jones ganddo hyd heddiw, ond
'sgwn I ble 'r aeth Cwpan DM?
A beth am y tywyrch h)' nny?
'Roedd yn arnlwg y byddai'n
rhald codi'r cerrlg man 0 flaen un
o'r goliau, a'r b,,'riad oedd i osod y
tywyrch i gymeryd eu lie.
Rhoddwyd y gwaith i Mr Jones, a
bu 'n ceibion
galed j baratoi'r
'>'-'Yneb. Ni edrychai ymlaen 0 gwbl
at y dasg 0 godi a chario'r holl
dy'>'-'yrch y byddai eu hangen, ac
me\vn sg\vrs a Joni Edwards Saer. fe
darawyd ar y syniad 0 gynnaJ
cystadleuaeth.
I-e gynlgwyd punt 0
,>,-obr j'r sawl a alJai dorri'r
dy\\<archen orau, a honno'n union
lalhen sg,>,-ar. Yn naturiol 'roedd yn
rhaid cyflwyno'r tywyrch ar y Cae
Plwyf ac noson arbennig i gael eu
beirniadu. Aeth y wobr IJac Penlan,
a derbyniodd
Mr Jones ddigon 0
dywyrch
i orffen ei waith yn
gyfforddus.
'Roedd Trysorydd
y
Pwyllgor yn anfodlon talu am yr holl
waith iddo, gan na chostiodd ond
punt, and talu fu rhald. gan fod y
Pwyllgor ~n cytuno fod y dasg ""edi
ei chwblhau.
beth bynnag fo'r
modd.

Gyda chwe gem yn unig yn weddill yng Nghyngbrair Gwynedd. crys
gobeithion Llanberis am y bencampwriaeth
yn uchel. Un pwynt yn unig a
gollwyd hyd yrna, a dylai saith arall o'r gemau sy'n weddill sicrhau'r teitl
iddynt.
Daeth buddugoliaeth arall y Sadwrn diwethaf, curo'r Normal 0 4 g61 i I,
Peter Roberts (2), Stephen Williams a Gareth Bryn Williams yn sgorio.
Bu Llanrug yn Ilwyddiannus hefyd, yn erbyn y Brifysgol. Tony Bohanna
(2), Robert Morris, Dafydd Roberts a Hefin Pritchard yn ei gwneud yn 5-0.
Colli'n drwm eto fu hanes Bethel, 08 g61 i 3 YIn Mhenrhyndeudraeth,
y
tim sy'o ail yng Nghynghrair Sa in Caernarfon a'r Cylch.

GOBEITHIO DRINGO
Aelodau 0 garfan pel-droed S-bob-ochr Ysgol Gynradd Llanrug pencampwyr Cylch Arlon yng Nghystadleuaeth
"Allied Steel'.
Lwc dda iddynt vn y rownd nesaf pryd y byddant yn chwarae ym Mangor
yn erbyn timau dan 12 gorau Gwynedd.

Aelodau'r garfan ) w Simon Murphy. Aled Roberts, Gwion ap Uwyd,
Steven Jones, Wayne Jones ac lwan Parry. 'Roedd Neil Hughes yn
ab ennol pan dynw yd )' lIun.

RHEDEG
TRAWS GWLAD
Dew iswyd pedwar 0 ddisgyblion
Ysgol Brynrefail, sef Paul Grant,
Linda Prydderch, Gillian Glass a
Julie Bayliss i gynrychioli ysgolion
Arfon
ym Mhcncampwriaeth
Gwynedd af y 12fed o'r nlis, ar gac y
Brifysgol ym Mangor.
Daeth Paul yn gyntaf yn y ras I
fechgyn 0 dan 17 oed a Linda yn ail
yn ci ras hi, ac 0 ganlyniad, bydd y
ddau yn cynrychioli Gwynedd ym
Mhencampwriaelh
Ysgolion
Cymru. Bydd Gillian hefyd yn
eil)'dd j'r tim, gan iddl ddod yn 9fcd
yn ei ras hi.
'Roedd buddugoliaeth Paul yn un
wych dros ben, gan Iddo guro
Bedw),r Hughes 0 Dra\\sfyn)dd am
y tro cyotaf erioed. ~1ae'r ddau yn
aelodau blaenllaw 0 Ervri
Harriers.
•
a Bed"',),f wecli cynrychioli Ysgolion
Cymru } Uyncdd Mae sia" ns dda
iawn felly y b) dd Paul yn ymuno ag
ef, ac ~n rhcdcg dros Gymru yn
ddi\\ctldarach •YI1 •V t~rn()r,
•

P~L DROED YSGOL
BRYNREFAIL
Mae Dafydd Llywelyn Jones
(Bethel) yn aelod o'r tim dan 15 oed
Ysgolion Arlon sydd bellach wedi
cyrraedd
rownd cyn-derfynol
0
gystadleuaeth
i Gymru gyfan. Eu
gwrthwynebwyr nesaffydd bechgyn
Abertawe ar y Vetch - hefo'r ail
gymal j gael ei chy, arae yn Arfon yn
fuan y,'edyn.
Yn y ro\vnd go gyn-derfynol fc
gafodd
bechgyn
Arton
ddwy
fuddugoliaetb dda yn erbyn Swydd
Henffordd, sef 3-2 garlref a 3-1 yn
Kington yo yr ail g)'mal.
Mae bechgyn
hyn Ysgolion
Arlon allan o'u cystadleuaeth hwy.
Ch"'arae"'yd gem gyfartal yn erbyn
Gortle"rin Cl"'yd gartref ond colla
"naetb y bechgyn yn yr all gem I
ff""rdd
0 2-0
ar 61 amser
ychwaoegol.
Fe chwaraeodd
Dafydd Jones (Penisarwaun)
ac
Andrew Griffith (Uanbcris)
yn y
lim ac roedd
Jason
Roberts
(Llanberis) yn eilyud.
~

YMUNWCH A CIC !
(Clwb i'r Campau)
CLYtB S'y'N

PYSGOTA

('.\,\,p<\u

GYftlR,'\tG

""fan",,, > ""/,,,

Dyma nj ar drothwy tymor arall, yr afonydd yn agor ar ) 3)'dd. a'r
Uynnoedd ar yr 20fed 0 Fawrth. Cotiwch fod oiler 0 frithyU, }n pw)'so byd at
5 pwys, wedi eu tagio a'u goUwng yn Llyn Padarn. Bydd gwobr 0 docyn
aelodaeth y Gymdeithas. sy'n werth £30, i bwy bynnag fydd yn ddigon Iwcus
i ddal un.

Bydd cy~tadleuaeth agored hefyd
ar y Llyn, yn dechrau am 10 o'r
gloch ar Fawrth 22ain, ac un araII
(plu yn unig) ar Lyn Dyv. archen ar y
12fcd 0 Ebrill. Bwricdir stocio'r llyn
yma cyn y gystadleuaeth
ac ni
chanialcir pysgota arno am gyfnod
cyn hynny. 'fair punt fydd y tal am
gystadlu, a chaniatelr codi hyd at 8
brithyll yr cnfys rhwng 4 ac 8 o'r
1

gloch.
Mae'r Swyddfa Gymrcig wedi
cefnogi cais y Bwrdd Owr i wahodd
rhwydo yng ngheg y Sciont. ac 0
ganlyniad uisgwylir y bydd llay,'er
m\'.ly 0 eogiaid a sewin i'w gweld i
fyny'r afon. LI~'yddwyd hefyd i
sicrhau prydles am 5 mlynedd
ychwancgol ar y Sciont gan Stad
Glan Gwna.
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