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PLYGU'R ECO
Rhifyn MAl

nos lau, Ebrill 30ain
am 6 o'r gloch

yn NEUADD BENTREF
BETHEL

swyddogion Cyrndeithas Hanes
Bro Eco'r Wyddfa wedi eu tyngu i
gyfrinaehcdd, ond gobeithir cael
adrodd rhywfaint o'r datblygiadau
yn eu Cyfarfod Blynyddol a
gynhelir fis Mai Dcallwn nad
person Ileal yw pcrehennog Y tir,
ond ei fod yn byw yn Uoegr.

Mae posibilrwydd fod siambr
gladdu wedi ei darganfod ym
mro'r Eco. Cafwvd caniatad gan y
tim archaeolegol sydd yng ngofal y
gwaith archwilio i gyhoeddi'r lIun
uchod ar yr amod nad yw'r Ileoliad
yn cael e i ddatgelu. SUiT
archaeolegwyr yn ymweld a'r
safle'n rheolaidd ers dechrau'r
flwyddyn pan ddacth agoriad y
siambr I'r amlwg yn dilyn
tirlithriad bychan wcdi cyfnod 0
rew caled. Oeallwn fod rhai
cr e iri au diddorol wcdi eu
darganfod, ond na ellir rhoi
gwybodaeth fanwl amdanynt hyd
yn hvn gan fod posibilrwydd 0
achos Uys rhwng yr archaeolegwyr
a pherchcnnog y tir ynglyn a
"Treasure Trove". Mae

DARGANFYDDIAD
HANESYDDOL

APEL YSGANIWR: Bore tau, Chwefror 26aln, daeth Dr Jim Davies, Cedetrvdd
Pwyllgor Apel y Sganiwr i'r Gwasanaeth Boreol ; dderbyn stec 0 £100 gan
aelodau o'r pedwerydd dosbarth. Fe godwyd yr arian ganddynt drwy drefnu
disgo i'r pedwerydd a 'r pumed dosbarth. Cyflwynwyd stec 0£22. 50, Dr Oevtes
hefyd gan chwech 0 enethod o'rflwyddyn gyntaf a tu'n canu caro/au dros tNy/
y Nadoltg Ymae'r ysgo/ wedi cyfrannu £522.50 tuag at Gronfa Ape/ y Sqeruwr
hyd yn hyn.
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OISGO I'R SGANIWR

Cynhelir
CYFARFOD CYFFREDINOL

BLYNYDDOL ECO'R WYDDFA
yn Neuadd yr Eglwys,

PENISARWAUN
Nos lau, Ebrill 23ain am 7.00
Croeso i bawb sydd a diddordeb yn

nyfodol yr Eco.

yn cael ei gyhocddi ar Fawrth
27ain. Bydd angen derbyn yr
enwebiadau erbyn Fbrill 6, a
chyhoeddir y rhestr YmgeisvJyr
erbyn canol dydd Ebrill 8. Bydd yr
etholiad - os bydd mwy 0
ymgeiswyr nac 0 seddau - ar Fai 7,
sef yr un diwrnod ag etholiad
Cynghorwyr Oosbarth. Daw'r
cynghorwyr newydd j'w swydd
bed war niwrnod ar 61 dydd yr
ethohad.

Dylai ymgeisydd gyflwyno
PAPUR ENWEBU d ily s i'r
Swyddog Etholiad Rhard cofnodi
cyfenw, enwau bedydd, cyfeiriad
a disgrifiad yr ymgeisydd ynghyd
a'i rif ar y Gofrestr Etholwyr.
Rhaid i'r papur enwebu hcfyd
gynnwys manylion tebyg am y
cynigydd a'r eilydd, a rhaid iddynt
hwythau fod yn etholwyr yn yr
etholaeth.

Daw holl seddi'r Cynghorau
Cymdeithas i fyny am etholiad yn
y Gwanwyn. Mae ganddynt
bwerau statudol amrywiol, a hwy
sy'n cynrychioli y pentref ncu'r
fro. Mae pump 0 gynghorau
cymdeithas 0 fewn y fro - Betws
Garmon, Llanberis,
Llanddeiniolen, Llanrug a'r
Waunfawr. Rhan bwysig 0waith y
cynghorau yw rhoi sylwadau ar
geisiadau cynllunio.

Mae yna bob amser alw am bobl
&wdfryctig iwasanaethu eu bro fel
cynghorwyr eymdeithas, ond mae
Ilawer yn amharod i gynnig eu
hu n a in oherwydd diffyg
gwybodaeth o'r trcfniadau, neu
am na wyddant beth yw'r
amserlen statudol.

Y Swyddog Etholiad a apwyntir
gan Gyngor Bwrdeisdref Arfon
sy'n gyfrifol am gynnal yr
etholiad. Mae'r rhybudd etholiad

ETHOLIADAU Y CYNGHORAU
CYMDEITHAS

Albert Jones C)'n dechrau ar l'i
waith gJanhau sirnneua'. ond ar 61
rwb maw r Hafod 0\\ en aeth i
weithio gyda John Mowlerns,
contractiwr oedd yn adeiladu man
i gadw borruau yn 1939. Yn 1940
galwyd ef i'r fyddin, ac ar 61
cyfnod yn yr Alban, dychwelyd ar
ddiwedd y rhyfel i'r chwarel. Ond
vna daeth y penderfymad inewid
gyrfa. Dymunwn ymddeoliad
dedwydd iddo, a phob llwyddiant
i Arwel Roberts 0 Gaeathro sy'n
parhau gyda'r busnes.

Wedi bron iddeugain mlynedd 0 lanhau simneau'r fro hon a broydd
eraill mae Mr Albert Jones,S EIW Wen, Caeathro wedi penderfynu
ymddeol. Dechreuodd ar ei waith fel glanhawr simneua' ym 1947, gan
fabwysiadu'r cynllun "Vacuum". Ef oedd y cyntaf yng Ngogledd
Cymru iddefnyddio dull oedd yn chwyldroadoJ y pryd hwnnw. Roedd
bri mawr ar y gwaith 01947 i 1975, ond bellach, a chymaint 0 bobl yn
troi 0 dan glo i dan nwy neu drydan, rhaid teithio ymhellach oddi
cartref i gael gwaith.

Cafodd lawer tro trwstan yn ystod ei yrfa, a dyrna hanes un ohonynt:
"Roeddwn wedi cael galwad i

dy Mrs Gwyddwn ei bod
yn dioddcf gyda'i nerfau a churais
ar )' drws braidd )'n brvderus.
Roedd y drws yn gil-agored, ac
w e d i IIIe t hue a e 1 ate b
penderfynais wthio'r drws yn
agored a mentro i mewn. Yn y
cyntedd clywais swn tu cefn imi,
ae wrth droi i cdrych, dyna lle'r
oedd Mrs a bwyelJ yn ei
Uaw! Allan a mi fel bwled drwy
ddrws y cefn - ac ni fu glanhau ar y
simne honno!

Chwarelwr yn Llanberis oedd

a
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BLYNYDDOl

Sawl darllenydd Eco'r Wyddfa
glywodd erioed am y bele goed (sef
Pine Marten yn Saesneg). Sawl un
welodd y creadur tybed? Bu'n byw
yng nghoedwigoedd Cymru ers can
nfoedd, ae yn wrr, defnyddiwyd ei
groen yn wisg barchus gan uchelwyr
y canol oesoedd.

Yn anffodus bu trai aruthrol ar ei
boblogaeth yn ddiweddar yn 61 pob
son. Gan mai creadur swil yw'r bele,
anodd lawn yw gwybod pa mor brin
ydyw mewn difr]. os yw yn dal ei dir
yma 0 gWbl bellach. Dyma paham yr
hoffwn dderbyn unrhvw wybodaeth
am y bele goed yng Nghymru, ac fe
werthfawrogwn yn fawr gael atebion
i'r cwestiynau canlynol gan eich darl
lenwyr os oes profiad ganddynt.
A welsoch chi fele goed erioed7
A glywsoch am rywun yn ei weld?
Os do, yna pwy, pa bryd a pha Ie
ydoeddO
Beth yn union welwyd?
Cofiwch, creadur 0 dylwyth y

carlwm yw'r bele, a chanddo gorff
hirfain a choesau byrion. Mae'n
anifail mawr todd bynnag, yn fwy na
chath, gyda chynffon hir flewog.
Dylid gofalu peidio drysu'r bele
gyda'r ffwlbart, sydd yn eitha cyffre
din yng Nghymru y dyddiau hyn.
Mae'n werth cofio hefyd fod y bele yn
debyeach 0 gael ei weld, 0 unrhyw
greadur sy'n fwy na wiwer, yn dringo
coed. A'r wiwer yw ei britfwyd hefyd I

Byddaf yn croesawu unrhyw
wybodaeth ar ran y Cyngor Gwar
chod Natur yma yn 'Gwelfor', Waun
fawr, Caernarfon. (Fton: Waunfawr
547).

Duncan Brown
Uwch Warden - Gogledd Gwynedd

Ifwlbnrt

bele

BlE MAE'R BElE7

ffurfio Cymdeitbas Hanes
Amaethyddiaeth, ac efallai sefydlu
cylchgrawn i ymhel a'r maes. I'r
perwyl hwn bwriedir cynnal
cyfarfod sefydlu yng Ngholeg
GlynlJifon, nos Fercher, EbrilJ
15fed am 7.30pm. Bydd darlith ar
"Hanes Amaetbyddiaeth" gan T
Elias, Mynydd Nefyn, arddangosfa
o hen luniau amaethyddol 0
Archifdy Gwynedd ac 0 hen gelfi
gan Mr John Bumby ar ran
Cymdeithas Hen Beiriannau
Gogledd Cymru.

Nodweh yr achlysur ar eich
calendr rwan. Dewch yn llu.

Treflys
PENISARWAUN
Ffon llanberis
870945

CYMDEITHAS HANES
AMAETHYDDIAETH
Mac'n rhyfeddol fel mae hanes
amaethyddiaelh wedi cael ei
esgeuluso dros y blynyddoedd. Y
trwbwl yw mae'n debyg mai aTlalar
mac pobol wedi arfer ymdrin a'T
pwnc. yo atgofion per (lnoJ a
straeon 0 bob math. ac anodd
weithiau rhoi'T rheini ar bapur hcb
golli'r naws sydd yn y dweud. Dnd
gwaetha'r modd, er mOT ddifyr
ydynt. os arbosant heb eu cofnodi
yna i ebargofiant yr a pob hanesyn
llafar yn y pen draw

Mae yna beth wmbreth 0
ddefnyddion aT gael, yn algofion,
hen luniau, dyddladuron. hen
ffilmlau, celfi a pheiriannau, ac mae
yna lawcr 0 chwilfrvdcdd yn eu
cylch hefyd. Hawdd gweJd hynny
pan gynhelir ambell "ddiwmod
dyrnu" gan Gymdeitbas Hen
Beiriannau Gogledd Cymru. a cheir
ymateb da yn aml iawn i'r hyn a
ymddcngys yn y papurau bro.

Yn nhyb rhai mae'n hen bryd

TIM CYMUNEDOL ANFANTAIS
MEDDWL ARFON

Annwyl Olygydd,
Hoffwn gyda'ch centetsa

dynnu sylw darllenwyr y papur at
gynllun arbennig a drefnir gan yr
A dran Gwasanaethau
Cymdeithasol ; gynorthwyo
teuluoedd a phlentyn dan
anfantais meddyliol yn Arfon.

8ydd plentyn yn ymweld a
'Modrvb aeEwythr' am gyfnodau
bvrion er mwyn i'w deulu gael
setbtent, ac l'r plentyn yntau gael
cyfle i gyfarfod Hrindieu newydd
ae e n n t t t rhywfaint 0
annibyniaeth.

Nid oes rhaid wrth brofiad
blaenorol oherwydd trefnir cwrs
peretoi ; bawb sy'n dymuno ein
betpu. Telir cydnabyddiaeth a
threuliau i bob Modryb ac Ewythr
a bydd cefnogaeth oddt wrth
weithwyr proffesiynol wrth law
bob amser.

'Rydym yn chwilio am
deuluoedd a ph obI sengI gydag
amser l'w roi ac amynedd I helpu
ptentvn a', deutu. Os bydd rhai
o'r darllenwyr a diddordeb
mewn bod yn Fodryb ac Ewvtbr,
gellir cael rhagor 0 fanylion am y
cynllun o ddi wrth y Tim
Cymunedol Antentsis Meddwl,
rhit (ton Caernarfon 4121,
estynied 2302.

Edrychaf ymlaen at glywed
ganddynt. Dlolch yn lawr iawn
am eich cvdweithredied.

Yr eiddoch yn gywir,
Dawn Bteckwelt.

T ref n y d d
Gwirioddolwvr-Hvttorddwvr

DERWYN HUGHES

BANGOR
354646

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

GeTaint George.
Plas Tan y Bwlch

Maentwrog
Blaenau Ffestiniog

Gwynedd LL41 3YU
Ffon: Maentwrog 324

CYMDEITHAS ADDYSG YR
AMGYLCHFYD GWYNEDD

Annwyl Olygydd,
Yng Nghanolfan Astudio Plas
Tan y Bwlch yn ddiweddar
ffurfiwyd c v m d e i t b s s
addysgia dol Gymraeg newydd
sef Cymdeithas Addysg yr
Amgylcbedd Gwynedd.

Gyda'r defnydd ac yn wir y
cam-ddefnydd eang sy'n cael ei
wneud o'r amgylchfyd mae pobl yn
fwy ymwybodol nag eriocd o'r
bygythiad y mae'r cydbwysedd
bregus rhwng dyn a natur yn ei
wynebu. 0 ganlyniad, gwelwyd
lIawer 0 bwyslais ar faterion yn
ymwneud a'r amgylchfyd ym
meysydd Ilafur ysgolion - yn
enwedig pynciau fel daearyddiaeth
a bywydeg. IIefyd mac
Astudiaethau'r Amgylchfyd crbyn
hyn wedi sefydlu fel rhan 0
gwricwlwm nifer 0 ysgolion cynradd
a dosbarthiadau iau ysgolion
uwchradd.

Bwriad y GymdeiLhas yw hybu ac
changu'r math yma 0 ddatblygiad a
hefyd cyd-gysylltu peth o'r gwaith
sydd eisoes wedi ei wneud gan
wahanol fudiadau. grwpiau
ieuenctid. ysgohon a cholcgau,
Hefyd. rydym } n gobeithio drwy
Gy l c h l y t h y r Gwyb o d a e t h ,
d d o sb a r t h u n ewy ddi o n am
ddiawvddiadau a darblvaiadau- . ,. "-
newyd d y n y mw ne ud (t'r
amav l cb Ivd. Bvdd cin holl

~.. ,J ..

wiethgarcddau a chy farfody dd } n
cael eu eynnal yn y Gyrnraeg.

Llywydd y G} mdciLhas newydd
yw Mr fed Breeze Jones. sydd wrth
gwrs wedi treulio ocs yn ymddiddori
ym mywyd gwylll a chadwraetb
natur a hefyd yn trosglwyddo ei
ddlddordeb i bob) craill - bydded
hen neu ifane.

Mae'r Gymdeithas yn agorcd i
unrhyw unigolyn sydd a diddordeb
mewn materion yn ymwneud a'r
amgylchfyd a hefyd i unrbyw
gyrndeithas leol fyddai'n hoffi
cyfrannu tuag at y fenter.

Rydym yn awyddus iawn i gael
ysgolion uwchradd a chynradd i
ymuno yn ogystal a mudiadau
teuenctid. c.e. Yr Urdd a'r
FfermwYT lfane.

Gellir cael rhagor 0 fanylion a
gwybouaeth am y Gymdeithas o'r
cyfeiriad isod.

2

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

EBRILl30ain
Deunydd i law'r

golY9yddion ,perthnasol
NOS FAWRTH
EBRILL 21ain

os gwelwch yn dda
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SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOl YGYDO NEWYOOION
CYFFREOINOl AC ERTHVGlAU:
Oafydd Whiteside Thomas,
Bron-v- Nant, Pontrhythallt, Llanrug
(C'fon 3515)
GOLYGYOO NEWYOOION:
Amranwen Lynch, Gwyddfor,
Penisarwaun (Llanberis 870575).
GOl YGYOO CHWARAEON: Oafydd
Evans, Sycharth, Penisarwaun
(Llanberis 872407)

OYOOIAOUR Y MIS: Mrs Olwen
Llywelyn, Pant Afon Bach, Llanrug.
(Waunfawr 200)

FFOTOGRAFFYOO:Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf Hughes, Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYOD HYSBYSEBION: John
Roberts, Bedw Gwvnion. Llanrug
(C'ton 5605)
TREFNYOO GWERTHIANT: Arwyn
Roberts, Hatle, Ffordd yr Orsaf
l.lanrug (C'fon 5510)
TREFNYOD ARIANNOL' Goronwy
Hughes, Erthinoq 14 Afon Rhos
Llanrug (C'fon 4839J
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E. WhItesIde Thomas, Dolwar;
Llanrug. (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI.Dvrna'r bobl
I gysylltu a nhw yn eicb ardaloedd:
BETHEL. Ger a:nt Ells, edgeran
(Portomorwic 670726).
BRYNREFAIL: Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed 870580.
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarion 3536)
CEUNANT: Ifan Parry, Morwel,
(Waunfawr 3211
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
OfINIOlfN: W.O.Williams 6 Rhyd
fadog, Delniolen (Llanbens 871259)
DINORWIG: Mr 0 J Thomas, 8 Maes
Eilian. (870773)
lLANBERIS: lola Sellers, 13 Dol
Elidir, Llanberis.
lLANRUG: Mrs GillIan Morris,
Annedd Wen, Tal-y-bont
(Caernarfon 76075)
NANT PERIS: Mrs Mary Ff. Roberts,
Cerrig-y-drudion, Nant Peris.
(871327)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans, 9
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN-Y-COED MIss Mega,.
Humphreys. 4 Tal Tan·y coed
(Llanberrs 870030)
WAUNFAWR. Mrs G. Jones. RhandH
Mwyn (Waunfawr 626)
TREFNYOOPlYGU:

Argrlfffwyd gsn Wssg Gwynedd
Cibvn, Csernarion

Cyhoeddwyd gyds cbvmorth
Cvmdeitbes Gelfyddydsu

Gogledd Cymru
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CURIAD CALON CYMRU

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

CHWAREL DINORWIG - GWEITHDAI
GILFACH DDU - ADUNIAD GWEITHWYR
Odydd Sad" rn, Mai 16, 1987, bwriada Amgueddfa Lechi Cymru,

Llanberis, drefnu adumad ar gyfer eyn-weithwyr yng Ngweithdai
Peirianyddol Gilfaeh Odu, a gyflogwyd gao gwmm Cbwarel Dioorwig. Bu'n
ddeunaw mlynedd ers i'r cbwarel a'r gweithdai gau, ae felly byddai'n
ddymunol iawn petai mood i'r rhai bynny a fu'n gweithio yno ailgyfarfOO er
mwyn gweld beth a ddiogelwyd. Yn naturiol, caiff staff yr Amgueddfa
fantais o'u profiad a'u cyngor, ae fe gaifT y eyn-weithwyr gjp ar y dulliau 0
ddiogelu rhai o'r crefftau a nodweddai yr 'lard' fel y gelwid y gweithdai.

Dylai'r Thai hynny sydd yn derbyn y gwahoddiad gyfarfod yn y Caban
yma am 10.30 am baned 0 de a ffowndri. ae (e fydd yr olwyn ddwr
sgwrs. Yn dilyn anerchiadau byrlon, a'r Pclt()n yn tr()i.
a mymryn 0 adloniant, bydd digon 0 Os hoffech ymuno a'r aduniad,
gyfJc j drafod algofion a straeon y dyleeh ysgrifennu at Dr Dafydd
gorffcnnol. as oes gennyeh hen Roberts yn y Gilfaeh Odu mewn da
luniau, neu unrhyw bClh arall a bryJ. Bydd crocso i'r rhai hynny a
fyddai 0 ddiddordcb, yna deweh a wcithlal yn yr 'lard' a hefyd j'r rhai
hwy cfo chi - bydd rhai 0 wcithwyr oedd a chysylltiad agoc; a'r lie,
Archifdy Gwynedd yo bresennol, ac oherwydd eu gwaith - gyrwyr injis
} n faleb lawn o'u gweld Yo dllyn bach. rforddoli ....rc;ae atl. NI fydd tal
einio )sgafn, ecwch gync I gerddcd mynediad wrth reswm, ac mac pawb
dr ....') 'r g\\Cllhdai. a gweld rhai ()'n ~ma yn edrych ymlacn i'ch cyfarfod.
creffl"'·)f \\ rIh cu gwalth. Trcfnir 'i()ddir yr aduniad gan gwmnl
gweithgareddau yn yr crail a'r bragu Wrexham Lager.

8yddai'r ffermwyr i gyd yn hoff
iawn 0 'Rhen Baste', chwedl
hwythau, a chAi grwydro'r caeau fel
y mynnai gan y gwyddent nad oedd
beryg' iddo adael yr un giAt heb ei
chau ar ei 61. CAi ami biseriad 0
lefrith neu laeth enwyn, ac ambell
wy yn ei boced. Clywais amdano'n
mynd hefo'i drol fach heibio i fferm
y Cyrnant i gyfeiriad Alit Coed
Mawr. a Richard Jones, y ffermwr,
wrthi'n codi tatws yn y cae. Stopio
am sgwrs, a Richard Jones yn hel
bwcedaid 0 datws man ac yn eu
lympio i'r drol er mwyn i'r hen
fachgan gael gwneud lobsgows.

Emyr Jones, Caernarfon

dafarn gan y perchennog, y Parch J
M Parry (Parri Plas Nant) a'i osod
i'r Parch D Jenks i fod yn ysgol i
hyfforddi gw9r ifanc ar gyfer yr
egJwys, ond am gyfnod yn unig y bu
hynny cyn ei throi'n westy drachefn
ar ddiwedd y rhyfel, Naturiol oedd
i'r hen glerigwr dreulio Ilawer o'i
amser yng nghwmni Mr Jenks a'i
'bobl ei hun' megis. Ar 61 yr
ymweliad, ar ambell noson braf yn
yr haf, hawdd iawn ganddo fyddai
mynd am dro rownd y llyn yn
hytraeh na mynd adref ar ei union.
Cerddai ymlaen at fferm y
Planwydd ae yna gyda glan bella'r
llyn, heibio i'r Chwarel Goch ac yn
61 i'r ffordd bost ger Castell Cidwm.

A

on:
UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER

BETHEL

foneddigeiddrwydd cyson, yn
ha wlio parch gan ba wb yn
ddiwahan. Pwy oedd 0 ac 0 ble y
daeth 01 Doedd neb yn gwybod yn
iawn - na neb yn malio rbyw lawer
chwaith. Cyfeirid ato mewn
cylchoedd eglwysig fel 'The
Reverend T C V Bastow, MA'
(Thomas Claude Vermuyden
Bastow). Wedi derbyn ei addysg yn
Harrow a Rhydychen. a'i ordcinio'n
ddiacon Eglwys Loegr ym 1875. Yn
fuan iawn fe'i dyrebafwyd a
gwasanaethodd tel rheithor mewn
amryw 0 drefi yn Lloegr -
Claybroo ke , Eastnor , Ch ea m

Common a Ch roesoswallt. Am ryw Mr Bastow a'i drol fach YIlun drwy garedigrwydd Gwilym Hughes, Tref Eillan,
dair blyncdd ) n urug }r arhosodd Waunfawr
ym mhob un O'T lleocdd hy n, ar .-- _
wahan i'....ofalaerh olaf) n Pcatling
Pan'a Ilc'r arho",odd am saith
ml~'nedd ar hugain (I 85-1912) C) n
ymddeol a dod i fyw i'r Ilee}n ta\\el
rhwng y Waun Fawr a Betws
Garmon. Mae'n debyg mai'r
mynyddoedd oedd y dynfa.

Roedd yn wybyddus fod ganddo
fab. Cymol Bastow, a merch -
Marie, y ddau yn Llundain.
Di-briod oedd Marie, a deuai'n
achlysurol i edrych am ei thad ae
aros am ryw dridiau neu wythnos i
ymgeleddu tipyn aT y lie. Roedd
hithau'n gawrcs gyhyrog, yn gwisgo
sgert 0 frethyn trwchus a honno
bron yo cyffwrdd y sgidiau trymion
ocdd am ci thraed. Gan nad oedd IJe
iddi i gysgu yn nhy ei thad,
hrasgamal'r filltir 0 ffordd Ilctya ) n
'Graianfryn' y Waun Fawr.

Yn ystod blynyddoedd y Rhyfcl
eynta! byddai Mr Basto\\- yn
ymweJydd cyson a'r Priordy ar Ian
Llyn Cwcllyn - y 'Snowdon Guide'
(y 'Snowdon Ranger' heddiw).
Oiddymwyd trwydded yr hen

Mae tMaoUon bynaf ardaloedd y Waun Fawr a Betws Garmon, rwy'n
awr, yn eofto'r hen armerlad hynod, Mr Bastow, a erwydral'r Ion bost a
Ilwybrau'r fro dros hanner can mlynedd yn 01. Yr oedd rbyw ddlrlelweh
rhytedd YDIIYnal 0o'r dlwrnod eyntaty daeth I fyw ar el ben el hun IRhtf 5,
RbesdaJ GwyrtaJ, nwyddyn neu ddwy cyn y Rhylel Byd Cyotaf. Ibawb, ar
yr olwllYDta', hen drempyn bier a rhacsJoa oedd o. Clamp 0 ddyn eyhyroa,
ond wed! mynd yo bur wararwm at y diwedd. EI larf laes a'i wallt yn
glaerwyn a chap Iweu bycban brown yn cuddlo'l gorun. Welais I 'rAoed
mo'no heb y cap I mewn yo y tY nae allan. EIwddw bob amser yn noeth hyd
hanner el trest. Hen laclntosh selmlyd, heb lotymau, yn hongian yn llae dros
et war a chortyn-coeh am el pnol i'w chau ar dywydd gwyntog. 'Sana' a
thyllau fel tatws newydd yoddyn nbw - 'sana' beic - wedl'u tyunu dros el
drywsus at el benna-glinia', a IUnyn bob amser yn cau el 'sgtdia. Yn ami
byddaJ pnddo bAr 0 fenyglledr fel menyg-mote-bejc yn honglan wrth Unyn
am elwddw. Roedd el ymddangoslad a'i ddull hynod yn tynnu sylw pawb, yn
enwedlg pan il I lawr IGaernarfon - byddai pobl ddiarth yo selyll ar y stryd i
syllu ar el 01.

Yn amlach na pheidio byddai'n gwthio rrol fechan o'i flaen - ei gwthio
bob amser ac nid ei thynnu.
Tynnai'r drol lawn gymaint 0 sylw
pobl ddiarth ag a wn ai ei
pherchennog. Hen foes nionod
oedd y trwmbal wedi ei osod ar
ddwy olwyn beic 'solid teiars', Er
mai becban oedd y drol roedd y
Ilorpiau tua dwylath 0 hyd - dwy
gangen gam a ehnotiog wedi'u
rhwymo'n groes j'w gilydd, ac
weithiau un gangen yn unig.
Cerddai'n 01 a blaen i Gaernarfon
yn rheolaidd gan grwydro 0 stryd i
stryd ae 0 siop i siop gan siarad ag o'i
hun, ond yn siop Lipton y prynai ci
fwyd i gyd a byddai'r drol fach yn
Hawn 0 duniau corn biff. samon, ffa
a bisgedi. Cyn cychwyn ar ei daith
yn 01 byddai'n galw yn y Llyfrgcll
Rydd i gael eyflenwad 0 lyfrau, -
roedd o'n ddarllen\\ r cang. O~
digwyddcch ei weld hcb y drol
byddai ganddo bob amser bapur
newydd, Ilyfr neu gylchgrawn 0 dan
ei gesail. Roedd ganddo wely 0
riwbob yn yr ardd gctn, ae arferal
godi pob tail ceffyl a welai ar y
ffordd a'j roi yn gaenen drwchus ar
waelod y drol, ei orehuddio a hen
bapur newydd. a neges siop Lipton
ar ben y cwbl wedyn.

Byddai'n hoff jawn 0 gerdded a
dringo, a gwelid ef yn cyfeirio tua'r
mynyddoedd, ffon yn ei law a ehaib
ddringo dros ei ysgwydd. Roedd yn
ae]od o'r Alpine Club, a dringodd 1

ben yr Wyddfa ddegau 0weithiau. y
tro olaf ag yntau wcdi cyrracdd ci
bedwar ugain. Roedd hefyd yn
seryddwr brwd, ae fe'i gweJid ar am!
noson olau leuad yn cyfeirio'i gamre
i ben Mynydd Cefn Du neu
Moeltryfan llc'r cisteddai ar dalp 0

graig i syllu i'r gofod ac astudio'r
ser. Dyn anghyffredin, ac
'od-i-bawb-arall', ond oherwydd yr
urddas a berthynai iddo, a'i

BASTO
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Y saw I sy'n beio arnat beled!
Heb fai .rno n. arbeded I
Y sawl sydd dan au beiau beunydd.
Gaill y rheini fod yn lIonydd.

HEN BENNILL

haeddu!
Bu'n gweithio i'r Blaid yn ddiwyd

dros y blynyddoedd. Ef oedd un 0
brif weinyddwyr y gronfa GWyl
Ddewi am gyfnod sylweddol -
roedd yn un da am drin arian. Ac am
gyfnod hefyd, bu wrthi yn hel torion
o'r papurau newydd - y gwaith
ymchwil di-ddiolch sydd yn
angenrheidiol ar gyfer unrhyw blaid
wleidyddol. Bu wrthi yn ein
hymgyrchoedd yma yn Arfon, ond
fel arfer yn trefnu pethau o'r
sywddfa yn hytrach nag areitbio o'r
llwyfannau.

Dim ond pedwar Is-lywydd
anrhydeddus y mae'r Blaid yn
Arfon wedi ei hethol eriocd; ac
mae'n arwydd o'n meddwl uehel
ohono fod Herbert Thomas yn un
o'r rhain.

Roedd gan Herbert Thomas
ddiddordebau niferus, yn ogystal a'i
eglwys, ei fro a'i Blaid. Gwelid ef
bron bob blwyddyn ar faes y Sloe
Genedlaethol yn Llanelwedd. Yr
oedd yn enwog am gadw gwenyn, a
llawer ohonom wedi mwynhau'r
mel a gynhyrehid ganddo. Yr oedd
felly hefyd yn wyneb eyfarwydd ar
faes yr Eisteddfod, 3'j wyncb bron
yn rhan 0 babell y Ddraig Goeh ar y
maes. Roedd ganddo ddiddordeb
mawr ym myd y ddrama, ac yn gas
ganddo golli unrhyw gynhyrchiad 0
fcwn cyrraedd. Rocdd diddordeb
mawr ganddo hefyd ym myd
argraffu Cymraeg, yn arbennig yn y
papurau Cymraeg.

Yr ydym yn ei gofio am ei
hynawsedd, ei hiwrnor, a'i haelioni;
am er g} tbwyscdd, ei grefydd a'j
G) mreictod. Ond 0 oes yna un gair
') 'n ef)11 allan \\ rth gofio am
Herbert Thomas) gair hwnnw yw
tc)rngar,"ch. Te}'rngarweh i'w
E 1\\) . le)rngar\\ch i'w fro,
tc rngaf\\ch i'\\ iaith, teyrngarwch
,'" \\ lad. iJ lhe} rngarwch ,'w Blaid.

C\d ..mdeimlwn a'j deulu a'i- -
gyfeillion nlferus yn eu
profedlgaeth a'u coiled aruthrol.
Bydd ei enaid ) n )'sbrydoliaclh i ni
011. Diolchwn amdano a heddwch
i'w lwch.

Seiliwyd y goffadwriaeth uchod ar
anercbiad Dafydd Wigley AS yng
ngwasanaeth angladd y diweddar
Barchedig Herbert Thomas yn
Eglwys Llanddelniolen. dydd Llun.
18 Mawrth 1987.

Gyngor newydd Dwyfor, a
etholwyd yn 1973 ac a ddaeth i rym
yn 1974.

Bu'n Gadeirydd ar y Cyngor, yn
Gadeirydd y Pwyllgor Polisi -
pwyIlgor mwyaf allweddol y Cyngor
- ddwywaith; bu'n Gadcirydd y
Pwyllgor Cynllunio; am bum
mlynedd bu'n Gadcirydd y
Pwyllgor leehyd. Ond efallai mai'r
pwyllgor a roddai'r boddhad mwyaf
iddo oedd ei waith fel Cadcirydd yr
Is-bwyllgor Iaith a rhoddodd
arweiniad cadarn i sefydlu'r polisiau
blaengar sydd gan Gyngor Dwyfor
tuag at yr iaith Gymracg hcddiw - y
cyngor m wyaf goleuedig yng
Nghymru yn hyn 0 beth.

Nid un i ruthro i mewn gyda swn a
rniri oedd Herbert Thomas fcl
cynghorydd; yn hytrach yr oedd
parch aruthrol iddo fel 'hen ben', y
Cynghorydd a bam gytbwys, ei
draed ar y ddaear a'i galon yn y lle
iawn. Yr oedd lIawer yn troi ate am
arweiniad. Yr oedd hefyd yn un
teyrngar iawn t swyddogion y
Cyngor; hawdd iawn bob amser yw
gwneud coeyn hitio 0 swyddogion,
yn arbennig gennym n i y
glwcidyddion. Yr oedd Herbert
Thomas yn gwybod am natur y
gwaith anodd a wyncbai unrhyw
sywddog i awd urdodau Ileal
heddiw, ae yn chwilio am y
cytbwysedd cywir yn yr hyn oedd yn
deg i'r cyhocdd ddisgwyl gan eu
gweision. Yr ocdd yn un a ocdd bob
amser yn gwybod yn fanwl am
gyfansoddiad a rheolau'r Cyngor -
roeddynt ar flaenau ei fysedd Fel ei
waith yn yr eglwys, yr oedd ar y
Cyngor hefyd yn gweirhio io fcwn y
d;cfn" ac roedd vn gweithio 0 fewn, .-
)' drefn i gael g\\clltrefn ohont )'r
oedd parch ruthrol n CI

g) dOg) n hON r lU to
Bu m fl n) ddocdd ~ n

c)nr}ChIOII P" llgor CI\\}d a
G\\ ~nedo 0 G) nghorau Do barth
Goglcdd C~Olru, ac ~n ddi\\cddar
) n gynryehiolydd ar G~ J-bw} IlgOf
D~'yieithrwydd Gwynedd. Roedd
hefyd yn cynrychioli Dwyfor yng
Nghanolfan Cymreig Materion
Rhyngwladol yng Nghacrdydd, ac
roedd hyn yn rhywbeth pwysig iawn
iddo.
Yn naturiol. yng nghyd-deslun y

Blaid yf ocddwn i yn ci adnabod
orau. Bu'n aelod o'r Blaid ere; y
tridegau, o'r dyddiau pan fu'n
gwasanacthu yn Llanfairfcehan. Yr
oedd yn aelod ffyddlon 0 Bwyllgor
Rhanbarth Arlon am nynyddocdd,
a phrin fu'r un adcg dros hanner
canrif nad oedd yn Ysgol Hal a
ChYllhadledd y Blaid - fel arfer
gyda'i gyfaill mawr y Parch E 0
Jones, Pcnrhyndeudraeth. Yno,
mcgis yog ogwaith y Cyngor, nid Fel
areithiwr oddl ar Iwyfannau yr oedd
yn adnabyddus, ond tel un a
meddwl clir. argyhoeddiadau d\\'fn
a barn ddibynadwy

Roedd yn hac 1 iawn hefo'f Btaid
fel vr oedd tuag at nifer 0 fudlactau a,
oedd yn agos i'w galon. Rwy'n
cofio'n dda mvnd draw i'w gartref•
wrth hel arian tuag at gael swyddfa
newydd l'r Blald Cefais groeso
cynnes ac yntau'n gwrando'n
ddiwyd ar fy 'mhrcgeth' heb dorn ar
draws nac aflonyddu; ar 61 i mi
orfien, trodd at Iyfr a oedd gerllaw.
ac o'r llyfr tynnodd amten wedi ei
selio. Yr oedd yn gwybod yn iawn,
eyn imi agor fy ngheg, bcth ocddwn
cisiau, ae roedd y siec yn barod; a
ehyfraniad lIawer mwy haet nag
oedd fy mhregeth innau yn ci

Llanber yr oedd ei deyrngarwcb
cyntaf. Bu'n ffyddlon i'r Owb ar
hyd y blynyddocdd, ae yn hael iddo
hcfyd. Cyfrannodd grysau ac arian i
gynnal y tim. a bu'n Llywydd ar y
clwb am flynyddoedd. Bu hefyd yn
Llywydd ar y gynghrair leol.
Droeon y gwelais ei gar yn ymyl cae
pel-droed Llanbcns ar brynhawn
Sadwrn - ac mac gennyf ddiolch
mawr iddo am berswadio'r Blaid i
symud eu Pwyllgor Rhanbarth
misol 0 brynhawn Sadwrn i nos
Wener er rnwyn sicrhau fod ein
blaenoriaethau yn gywir!

Gwclwyd ei ddiddordeb
angerddol yn ci fro hefyd yn ei
gyfraniadau niferus i'r papur bro.
Eco'r Wyddfa. Droeon fe
gyfrannodd oleuni ar ryw agwedd
neu'i gilydd ar hanes y fro trw)'
ysgrif neu trwy lythyr.

Aeth 0 Fangor I Goleg Llandaf a
ehafodd ei ordeinio i'r Eglwys. Ar 01
dwy flyncdd yn Y Berrno. a chyfnod
o 1931 I 1938 yn Llantairfechan.
symudodd I Lannor lle bun
g\\'a anacthu ci Egt\\}s h}d at ci
) InJdcl)liad ) m 1977 a lie parhaodd
I f) '-\a g"archod CI g) mdcllha tan \
dJ\\cdd

[)o, fe roddodd Hcrbcn Thomas
oc" 0 W"3.5anaclh j'\\ fro - 1 fro ci
feb)d ac i'r fro a tab\\'ysiad\\yd
ganddo a rhoddodd oes 0
wasanacth I'r eglwys ac i'r
csgobaclh. Yn ci waith yn yr cglwys
pwyslcisiodd bwysigrwydd yr iaith
Gymracg - 0 bosibl ar adeg pan nad
oedd hynn)' mor ffaslynol 0 fewn yr
cglwy . Ar bob eyfle bu'n gwarchod
hawliau'r iaith Gymraeg mewn
cynhadledd ncu bw)'llgor ncu
gyfarfod. el ff}ddlondeb iddi fcl y
gralg Su hefyd yn gwasanaethu fel
Deon Gwlad Llyn am gyfnod 0 13
mlyncdd. Roedd ganddo
ddlddordeb arbennig yng ngwaith
yr SP(K yn yr esgobaeth.

Daelh Herbert Thomas i waith
cin cynghorau Ileol bran trwy
ddamwain. Yn ystod y Rhyfel, pan
()cdLl scdo ar y Cynghorau yn mynd
yn wag, cawsant eu llenwi trwy
gyfethol i Gyngor Llyn yn ystod y
cyfnod hwnnw. Carodd flas ami a
bu'n aclod o'r Awdurdod am 30
mlyncdd nes dacth )' Cyngor i ben
yn 1974. Bu'n Gac.Jeiryc.Jd ar y
Cyngor gan roddl arwclnJad
arbennig mewn sawl cyfeiriad. Ef
ocdd un 0 brif symbylwyr cynllun
dwr Cwm YSlradllyn. a ddacth a
chymaJnt 0 fendlth i'r ardal.
Ysgrlfennwyd yn )' 'Cambrian
News' ynglyn a'r c)fnod hwnnw,
.. Yr oedd yn gyfnod 0 ddatblygiad a
thyfiant, cyfnod pan oedd
cynlluniau a dyheadau yn cael eu
gwireddu."

Yr oedd hefyd yn aelod 0 ben
Gyngor Sir Gacrnarfon a ddaeth i
ben yn 1974. ae yn naturiol fe
ddaeth wedyn yn aelod bJaenUaw 0

Mae'n (rajnt fawr, ODd trist, cael dweud gaJr 0 ddiolch am fywyd y
dlweddar Herbert Thomas. Mae'n disgyn imi, mae'n debyg oherwydd imi
gael y eyOe 0 gyd-weithio ag ef dros y pum mlynedd ar bugaJn a aeth heibio
yo y IJeeyntar oddi fewn y Mudiad Cenedlaetbol, ac yn ystod y lair blynedd
ar ddeg diwethaf yn ein bywyd eyboeddus yma yn etholaetb Arion. Caf felly
ddiolch ar ran yr etholaeth, ar ran y Btaid, ac ar ran ei gyfeillion di-rif am ei
gyfraniad arutbrol i fywyd el fro ac i fuddiannau ei genedl.

Rwy'n cofio y tro eyntaf i mi ei gyfarfod oedd yn y 'People's Cafe' -
Caffi'r Wenn - ar faes Caernarfon
tua ] 962, rhyw brynhawn Sadwrn,
ar gyfer Pwyllgor Rhanbarth o'r
Blaid. Os eofiaf yn iawn, yr oedd
braidd yn ddig mai ar brynhawn
Sadwrn yr oedd y eyfarfod - yr ocdd
yn teimlo nad oedd gan unrhyw
beth - hyd yn oed Plaid Cymru - yr
hawl i dorri ar draws pel-droed
prynhawn Sadwrn; ae yn hynny 0
beth, i raddau helaeth iawn eytunaf
ag ef!

Oros y bJynyddoedd en; hynny,
eefais ei gwmni mewn eyfarfodydd
niferus o'r BJaid, yn Ileol ac yn
genedlaethol - ac roedd ei
dcyrngarwch i Ysgol Haf a
Chynhadledd y Slaid yn ddihareb.
Cefais gyd-weithio ag cf fel
ymgcisydd seneddol, ae yna yn y
byd cyhoeddus yn Arfon, minnau
fel Aelod Scneddol, ac yntau fel
aclod etholedig 0 Gyngor Dwyfor.

Bu ei gyfraniad i'w fro ac j'w
eglwys yn hynod, ei gariad at achos
ei wlad yn gadarn, a'i wasanacth i'w
gymuncd a'i phobl yn gyson, yn
drwyadl, ac yn ddiflino. Bydd bwlch
enfawr lie y bu'n efyl!.

Mae'n adda .. eln b(ld yn dod}n 61
i'w filltlr \gwar i dalu'r g) m\\) na ..
(lla f iddo Yr ocdd y Ilccy n ) rna. ) ng
nghy~god yr 'h' 'ddfa. } n ago at ei
galon ar hyd ci oc . Bu'n s.6n am
dd()d yn 01 i fyw yma aT61~mdJeol
'mynd yn 01 i bridd fy mro', ac cr oa
weithiodd hynny allan. cadwodd
gysylltiau elos a'r ardal ar hyd y
blynyddoc(ld.

Brodor 0 Ddinorwig oedd, .Herbert Thomac;, ac 0 r gratg
ryfeddol yma y naddwyd ct. Yr
oellll felly 0'[ un ardal a H R Jone .
un 0 symbylwyr sefydlu'r Blaid. Os
deaHaf yn lawn roedd ganddo befyd
gysyllttad teulu a'r diweddar
Perisfab, un arall 0 hoelion \\'yth yr
achos a'j wreiddiau yn gadam yng
nghreigiau Eryn.

Un 0gefndir y chwarel felly, oedd
I:-Ierbert Thomas, a'i dad wedi ei
ladd yn ifane mewn damwain yn y
chwarel. Hawdd credu fod y teulu
yn benderfynol nad i'r chwarel yf ai
ef ar ell gadael Ysgol Brynrefail.
Enlllodd Ie yng Ngholeg Prifysgol
Gogledd C'ymru, a graddiodd mcwn
I lanes. Yr oedd yn perthyn i
genhcdlaeth ddifyr a disglair 0
cfrydwyr y Cc)leg, gan gynnwys rhai
fel y Cyng 0M Roberts,), dlweddar
J E Jones. ae I B Griffith. Yr oedd
yno yn ei chanol hi yn y frwydT bf)d
h)-nny i gael statwsi'r iaith Gymraeg
yn y C(lleg.

Yr oedd hefyd yn bcl-droediw'r 0
fri ae yn chwarae yn y gol i dim y
Coleg. Yn wir, eyrnaint oedd el
ddoniau ar y maes pel-droed tel y
cafodd dreial gyda Spurs. Difyr
fyddai meddwl beth fyddai ei lwybr
a'i ffawd pc byddai wedi arwyddo
fel pcl-drocdi\\'r proffe iynol.

Ond nid i'r Spurs yn Llundain,
()nd i dim pel-droed pentref bacb
4

ANERCHIAD DAFYDD WIGLEY
A.S., YN ANGLADD Y DIWEDDAR
BARCHEDIG HERBERT THOMAS,

LLANNOR
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Am waith
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a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

gaewyd y ffatri. Penderfynodd 12
o'r gwcithwyr (10 gwraig a 2 ddyn)
sefydlu cwmni eydwcithredol gyda'r
bwriad 0 gyflenwi anghcnion rhai
o'u cyn-weith\\yr am ddillad
diwydiannol, a phrynwyd offer.
peiriannau a defnyddiau.

Cafwyd ymateb sydyn j'w cajs am
uned ddiwydiannol gan Gyngor
Bwrdeisdref Arfon, a dechreuodd
masnachu ar Fedi laf. 1986.0 fewn
y cyfnod byr hwn, macnt \\'edi cnni)1
arehcb c;y)y. eddol gan) Rhcilft)rdd
Pr,deinie. ae (e'u com:s)\n\l"d £an.- - . . -
Balas Buckingham ig) flenv. i dillad
i'r 'Hou ehold Ca\sll) '.

:iae Mr C) nan Jones, Sv. ddog
Datbl)gu G\\)nedd )'n gv.eithio
yn ein sywddfa ) m Mangor. yn
darparu sylfeinJ, cyngor ymarfcrol a
chefnogaeth i grwpiau sydd newydd
gychwyn busnesau cydweithredol. a
gall dreulio amser aT lefel ungiol
yma yng Ngwynedd gyda chwmni'au
cydwcithredol sydd yn bodoli
eisoes, neu grwpiau sydd yn
bwriadu sefydlu fel busnesau
cydweithredol. Mae llawer 0
adnoddau'r ganolfan yn mynd tuag
at y gWaJth datblygu yma.

sirol a lleot drwy Gymru gyfan.
Tajm1a Mr Roberts a Mr Myfyr yn
ffodus eu bod yn gwcithio yng
Ngwyoedd lle mae niter helaeth 0
grwpiau cydweithredol
11v.)ddiannus ~n g\\eithlo eisoes -
digon 0 d) tiolaeth bad g\\ cithio'n
g)dv.eilhredol yn g\~..cddu·n
ardderchog i g~muncdau b)chan
g~ledig. ~1aenl ei oes \\ edl bod
yngl5 n ag amr) y. 0 gr\\ piau
cyd\\'eithredol, gan ennill profiad
gwerthfawr ym maes marchnata a
rheolaeth ariannol.

Eu bwriad yw sefydlu mwy 0
gwmni'au cydwcitbredol yng
Ngwynedd dros y 2 flyncdd nesaf.
Un engbraifft yw Glyn Protective
Clothing (Caernarfon) Cyf.

Sefydlwyd y cwmni
cydweilhrcdol bwn yn dilyn cau
ffatri yo Llanberis yn arbenigo
mewn dillad diwydiannoJ. 'Roedd y
cwmni yn rhan 0 gwmni defnyddiau
BTR a gwnaed 33 yo ddi-waith pan

STORFA
li' NEWYDD
BRWSHUS , TYRPS
POLIFFILA . BWCEDI
'HARDWARE' AC ATI

NEWVDD
AGOR!

SlOP
BAENT

Y mae Canolfan Datblygu a
Hyfforddi Cydwcithredol Cymru
wedi apwyntio dau berson fel
gweithwyr datblygu dan
hyfforddiant yng ~gwynedd. Bydd
Llew Ll Robens a Llion ~1)'iyr yn
gweithio ym Mangor dan
oruchwyliacth uniongyrchol ~1r
Cynan Jones, Sv.'Yddog Oatbl)gu
Goglcdd Orllewin Cymru. Byddant
hefyd yn gwelthio 0 bryd i'w gilydd
yn Adran Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Gwynedd yng
Nghaernarfon.

Yn ogystal, mae Canolfan
Cydweithredol Cymru wedi
apwyntio dau weithiwr dan
hyfforddiant ymhob sir yng
Nghymru. cyfanswm 0 16 i gyd.
Golyga hyn mai Canolfan
Cydweithrcdol Cymru yw'r
a~iantaeth ddatblygu gydweithrcdol
fwyaf yn y Deyrnas Uncdig.
Cefnogir y Cynllun gan y
Cymunedau Ewropeaidd. y
Swyddfa Gymreig. ac Awdurdodau

CYD WEITHIO YNG NGWYNEDD
DATGANIAD A GWYBODAETH

CANOLFAN CYDWEITHREDOL CYMRU

Wrth gwrs. nid cwmni'au
cydweithredol y g\\eithwyr yw'r
ateb i broblcm diwcithdra, ond
maent yn dangos un ffordd ymlaen,
ae y gall y gweithwyr (gydag ychydig
o gymorth) ffurfio busnes sy'n
eynnig nid yn unig swydd a chytlog
ond yr hawl I rannu'n gyfartal y
penderfyniadau sy'n ffurfia dyfodol
y fenter.

Mac cynnydd 0 500 Y cant yng
Nghymru mewn tair blyncdd yn
brawf fod busnes cydweithrcd()l yn
g) nnig sy'n bOSlbl CI wcithrcdu. hyd
~n oed) n ) di r\\'asgiad economaidd
ani;icr yr } d} m yn ci ganol ar hyn 0
br}·d. Nid )",,'r cynnydd yn
ami) each) n unlle nag yng nghefn
g\\ lad Gwynedd. lie sefydlwyd
ch\\'arter )' c)fanswm 0 gwmni'au
cydweithredol Cymru \1aent yn
amrywiol iawn, c.e. pc)nanneg
manwl, cwmni thealr. argraffwyr a
tbafarn gymuocdol.

Gwasanaeth di~dal drwy Wynedd
- am fwy 0 wybodaeth cysylltwch a
ni yo: Canolfan Cydweithredol
Cymru, Stryd Fawr, Bangor
Froo: (0248) 364729

na mi sy'n cofio'n wall am y dyddiau
hynny, a chanddynt adnebyddiaath
gllriach o'r diweddar frawd. Fagoflaf
i ml el gyfarlod gyntaf ym mhorth
capal 'Sardis' ddiwrnod angladd y
diwaddar Mr T Myrddin Jonas - un a
fu'n cyd-chwaraa pAI-droad A Mr
Thomas, ac a fu hefyd yn ddiacon
ffyddlon yn 'Sardis'. Roedd y capal yn
orlawn a nlfar yn gorlod aros ym
mhorth y capel.
Er I Mr Thomas gyrraadd v: oadran

teg 080, eto fe ddaeth angau'n sydyn
ae annisgwyl, a'r sloc fel pe'n ain
sobri ninnau. Maa aralll wadi bod yn
tystio am ai gyfraniad i grafydd a
gwleidyddiaath, ond fe getais i'r
hyfrydwch 0 adolygu el gyfraniad i
Eco'r Wyddfa ae rwy'n slcr bod eraill
a all gloddio i mawn i'r pethau o'i
aiddo nas cyhoaddwyd hyn yn hyn
Brogarwr oadd os bu un erioad a
pharchus a fyddo'r goffadwrlaath
amdano.
NEWID ARDAL: Maa cryn dipyn 0
newid ym Maes Ellian hefyd.
Ymadawodd Mrs Annie Jones 0 rhif 5
ac mae ef dwy ferch yn gofalu amdan;
yn au tro, y naill ar Ynys Man a'r lIali
yng Nghaernarlon.
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIADOL
Baliach fe ddaeth tymor y
Gymdaithas Ddiwylliadoi i'w derlyn,
ac fa gafwyd noson 0 'Gawl a ChAn' a
hyfryd lawn oedd cael estyn croeso I
nifer a bobl iauanc 0 Ddeiniolen, a
fu'n ain difyrru ag adroddiadau a
chan, ac fa gafwyd eitemau diddorol
iawn gan rai 0 aalodau Band
leuenctld Deiniolen. Fe aberthasant
eu hamsar i ymarlar eu doniau.

-
CYFARFOD GWEODI BYO EANG Y
CHWIORYDD: Fegynhaliwyd hwn yn
Eglwys St Malr ddydd Gwener y 6ad
o Fawrth. Elani fa ddathlir cantad
pan-blwydd y mudiad. Roadd
lIywyddiaath y cyfarfod yng ngotal
Mrs Beti Lloyd Robarts a'r
organyddas oedd Mrs Jennie
Williams. Fa gymarwyd rhan 9an Mrs
Eileen Thomas, Mrs Nellie Williams,
Mrs G M adwa n Griffith, Mrs
Elizabath Jonas, Mrs Alice Myfanwy
Griffith, Miss Ellen Wyn Jones, Mrs
Katie Griffith, Mrs Katie Lloyd
Hughas, Mrs Megan Prica Morris,
Mrs M Pleming, Miss lizzie Thomas 8
Mrs Katie Roberts Ysgrifennydd y
mudiad yn yr ardal yw Mrs Reena
Morris a swm yr offrwm a gasglwyd
oedd £10.00
CROESAWU: Hyfryd iawn yw caal
croesawu Mr Ifor Phillips yn 01 i'r
stryd. Fefu gyda'i rieni yn Rhif 6 Maas
Ellien, ac wedyn gyda hwy yn
Nemiolen, ond erbyn hyn maa'n byw
yn rhif 3 Maes Ellian, aefally'n 01yn ai
han gynafln.
Y PARCH HERBERTTHOMAS
Pan oeddwn yn parato; ac
ysgrifannu'r nodiadau ar gyfer y
rhifyn diwathef 0 'Eco'r Wyddfa' nid
oaddwn yn dychmygu y bU8swn yn
awr yn gorlod eyfeirio at farwolaeth y
diwaddar Barch Herbert Thomes,
Llannar. Fe deimlaf fy mod yn
ddyledus iddo am anton i mi rai
nodiadau oedd yn ain carlo'n 01 i
ddachrau'r ganrif. Er wadi ymadael
a'r ardal hon, yr oedd al faddyliau yn
dod yn 01 yn barhaus i ardal ei enl alia
trauliodd ai febyd. Maa eraill sy'n hyn

Maes Ellien ddiolch I bawb am bob
arwydd 0 gydymdeimled a
ddangoswyd tuag ati yn ystod ai
phrofedigaeth 0 golll ei brawd, a
hefyd mam yng nghyfraith yn
ogystal.
Dymuna Mrs Ethal Williams,

'Brook field' hithau ddlolch i'w
theulu, cymdogion a ffrlndiau am
bob cydymdeimlad a ddangoswyd
tueg ati yn ei phrofedigaeth 0 golli ai
mam.
CYDYMDEIMLWN A Mrs M Pleming,
, Maes Ellian ar golll ei thad yng
nghyfraith Mr Harry Plamlng,
Caernarfon. Ond yn dilyn y
cydymdaimlad fe'i cawn hi'n walth
pleserus al Ilongyfarch am fod vn
naln.
llONGYFARCHIADAU I Mr a Mrs
Evan Bryn Robarts, Ty'r Ysgol -
hwythau yn daid a nain ar 01 geni
march i Mrs Anneta Bryn Parry, sydd
wedi ymgartrefu yn Nainiolan.
COllED: Chwlth sarch hynny yw
cofnodi marwolaeth Mrs Ellen
Williams, gynt 0 'Chwarel Goch'
Fachwen, a fu tarw yn Ysbyty
Llangefni wedi cyrraedd yr oedran 0
79. Maa hithau'n gadael plant i
hiraethu ar ai hoI, ac fe ddangoswyd
parch ai hardal a'i theulu tuag atl gan
y dyrfa luosog a ddaeth I Eglwys St
Mair ddydd ai hangladd.

Mae'n ffaith digon diddorol bod dwy
o'r gwledydd Celtaldd yn dathlu dydd
eu nawddsant yn ystod mis Mawrth.
Ary dydd cyntaf o'r mls 'roeddem ni'r
Cymryyn dathlu sin Dydd Gwyl Dewl
a'r Gwyddalod hwythau yn coflo au
nawddsant Padrig ar yr '1ag o'r rrus.
Fe gofiwn yn ogystal fod yna
wledydd Caltaidd eralll - llydaw,
Ynys Manaw, yr Alban a Cheltiald
Sbaen, ac fe gelr mesur 0
ddealltwrlaeth yn Eisteddfodau
Cenedlaethol y carlannau hyn, gyda
chynrychiolwyr gorsedd belrdd y
nalll yn ymweld A'r Ileili. Fe ddichon
bod eln hawdurdodau addysg yn
ufudd j feistn estron wedi rhoddi'r
prif bwyslais ar Saesneg a Ffrangeg,
ac 0 bosibl ahwybyddu hawllau rhal
ieithoedd modern eraill fel Almaeneg
ac Ellmyneg. Tybed a ddaeth hi'n
amser i allystyried a newid pwyslals?

Dymuna teulu'r diweddar William
Goronwy Morris, 'Ty Oer',
Clwt-y-Bont ddatgan eu
dlolchgarwch diffuant am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth chwerw.

Dymuna Mrs Nellie Valmai
Pritchard, 'Pendyffryn' ddiolch i
gymdogion, perthnasau a chyfeillion
am bob caredigrwydd tuag atl tra bu
dan driniaeth yn Ysbyty Gwynedd.

Dymuna Mrs Jennie Williams, 12

Gohebydd: Mr D.J. Thom •• , 8 M••• Ellie"

•
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Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth
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PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* Gwasanaeth 7 diwnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.O.
YSGOL YRRU

OFALUS

Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•erls

Agor/ad Swyddogol y Foe/as
(o'r chiwth i'r dde): Ell Williams, Rheolwr; Richard a Meirwen Thomas,
Perchnoplon; Mrs Griffiths, Mrs Pat Larsen, Maer Arfon; Mr I B Griffith, Maer
Caernarfon y GI).',Gwadd, M, John Gwilvm Jones, Llywydd y Seremoni
Y FOElAS: Ers yn agos I f1wyddyn perchnogion, wedi eu syfrdanu i
banach bu dlsgwyl mawr am weld'Y weld ted cymaint 0 bobl wedi
foe las' ar el newydd wedd fel Cartref ymgynnull ae i dderbyn y fath
ar gyfer yr henoed yn hytrach na gefnogaeth gan bobl yr ardal yn
gwestya thy bwyta. Bu lIawer iawn 0 ogystal a gweithwyr proffesiynol
feddwl a chynllunio ac ail-feddwl cyn sy'n ymwneud a gofal yr henoed.
r'r adeilad gael ei addasu i wneud Wedi i Wendi a Sera, merched y
cartrefiunarddegoboblsyddangen perehnogion anrhegu Mr a Mrs
gotal heb iddo fod yn ofal nyrsio. Ac Griffith, cynigiodd Mrs Thomas y
o'r diwedd, ar ddydd Mercher, 11 diolchiadau a gwadd pawb i gael
Mawrth, 1987 fe'i hagorwyd fel y paned a rhywbeth i'w fwyta cyn
gallai pawb gael eyfle i weld y mynd oddi amgylch i weld y cartret.
gwelliannau a wnaethpwyd - ac j Bu sawl 'Guided Tour' wedi hynny!
fwcio'u hystafelloedd! Yn ystod y prynhawn fe

Perfformiwyd y seremoni dderbyniwyd Tystysgrif i'r Cartref
agoriadol gan Faer Bwrdelsdref oddi wrth Adran Gwasanaaethau
Caernarfon, yr Henadur I B Griffith, Cymdeithasol y Cyngor Sir i
OBE, a derbynlwyd dymuniadau da gofrestru'r Cartref yn swyddogol fel
oddi wrth nifer 0 bobl - yn eu mysg. Cartref Gofal Preswyl.
yr Aelod Seneddol Mr Dafydd Mae'r preswylwyr eyntaf eisoes
Wigley, a Maer Arfon, y Cynghorydd wedi ymsefydlu yn y Cartref ac fe
Mrs Pat Larsen. Roedd y prynhawn ddaeth nifer 0 ymholiadau i law - un
yng ngotal Mr John Gwilym Jones, oddi wrth gwpwi 0 Lundaln, am
gynt 0 Lanberis, ond bellach 0 iddynt glywed fod naws Gymreig i'r
Bontllyfni. Cartref arbennig yma ae roaddynt yn

RoeddMraMrsRichardThomas,y awyddus i ddychwelyd i'w
gwreiddiau ac at 'y pethe'.

CYFARFOD GWEDDI BYD EANG Y
CHWIORYDD: Cynhallwyd Cyfarfod
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd yng
Nghapel Mawr, brynhswn Gwener,
Mawrth Ged. Roedd hwn yn gyfarfod
arbennig gan ern bod yn dathlu
canfed pen-blwydd y Cyfarfod
Gweddi Byd Eang eleru. Y lIywydd
oedd Mrs Jean Davies a chymerwyd
rhan gan Miss Megan Humphreys,
Mrs Jane Humphreys, Mrs Beryl
Jones, Mrs lola Butler, Mrs Jean
Evans, Mrs Bethanne Williams, Mrs
Inigo Jones, Mrs Myfi Roberts, Mrs
Beryl Thomas, Mrs Nansi Roberts,
Mrs Enid WhmThomas, Mrs Amy
Smith, Mrs Ceridwen Williams, Mrs
Megan Williams, Mrs J Parry, Miss M
G Roberts. Rhoddwyd yr anerchiad
gan Mrs Jennie Catherine Williams a
chyfeiliwyd gan Mrs Nansi Lovatt.
CYDYMDEIMLIR a Mrs C Roberts,
Gwylfa ar farwoJaeth ei mam yn
Llanberis.

cyhoeddus yn y t9 bnawn dydd
Mawrth, Mawrth 3ydd, dan
arweiniad y gweinidog y Parch John
Morris a'r Parch W 0 Roberts.
Cia ddwyd e I gweddi Ilion y m
Mynwent Llanrug. Cvdvmderrnllr A
Mr Robert Llewelyn Thomas a'r
meibion, Arwel a Gwyn a'r brodyr
Goronwy, Gwyn a Tom Alun yn eu
profedigaeth.
CHWIORYDD CAPEL MAWR: Cafwyd
cytarfod o'r chwiorydd yng Nghapel
Mawr yn ddiweddar 0 dan
Iywyddiaeth Mrs Jean Davies.
Arweinwyd mewn gweddi gan Mrs
Beryl Thomas; Gerallt. Antonwyd
cofion at chwlorydd yr eglwys sy'n
wael. Darparwyd lIuniaeth gan Mrs
Nansi Lovatt a Mrs Olwen Llywelyn.
GWELLHAD: Dymuniadau gorau am
well had buan i Mrs L Jones, Lyndale
a Mr Owen Jones, Llwyn Onn Hefyd i
Mrs BEvans, Aton Rhos ynghyd a Mr
Alf Pritchard.

eu cotion a'u caredigrwydd tuag ati
tra yn yr ysbyty, ac ar 61 dod adref.
CYDYMDEIMLAD: Estynnir
cydvmdeirnlad a Mrs K Griffith, Fron
Hyfryd ar farwolaeth el chwaer yng
Nghaeathro.
CYMDEITHAS LENYDDOL: I derfynu
tymor IIwyddiannus 0 Gymdeithas
Lenyddol Capel Mawr, cafwyd swper
i ddathlu GWyI Dewl yng Ngwesty'r
'Royal Goat' Beddgelert, nos Wener,
27ain 0 Chwefror. Llywydd y noson
oedd Mr Eifion Roberts, Nant y Glyn.
Roedd yr adloniant wedi ei drefnu
gan Mrs J Davres, Rhyd y Delyn a Mrs
M E Jones, Ogwen. Cafwyd eitemau
o ganu gan Barti 0 Ferched o'r
Gymdeithas, deuawdau gan Mrs J M
Jones, Ger y Ffynnon a Mrs M E
Jones, Ogwen a Mrs N Williams,
Haulfan a Mrs Eileen Wilhams, Stad
Aton Rhos. Adroddiadau gan Mrs M
Williams, Tanycoed, Mrs Hughes,
Gorffwysfa a Mr Eifion Roberts, Nant
y Glyn. Cafwyd eitemau eraill yng
ngotal Mrs I Butler. Haddet. Mrs N
Lovatt, Brwynog a Mrs M E Jones,
Ogwen. Cyfeilydd y noson oedd Mrs
N Lovatt a chafwyd can werin ganddi
hefyd. Gwraig wadd y n050n oedd
Miss Annie Jones, Llanberis, gynt 0
Minffordd, Llanrug, a chafwyd
cyfraniad ariannol haelionus ganddi i
goffrau'r Gymdeithas. Mr J W Owen,
Llain y Delyn gyflwynodd y wraig
wadd. Diolchwyd i bawb am noson
Iwyddiannus gan y Parch W 0
Roberts, Manod, a diolchodd hefyd
j'r swyddogion am eu gwaith yn
ystod y tymor. Cefnogwyd y
diolchiadau gan Miss Malan Roberts,
Garreg Lwyd.
CYDYMDEIMLO: Estynnir
cydymdeimlad a Mrs K Griffith, Fron
Hyfryd ar farwolaeth ei chwaer yng
Nghaeathro.
Hefyd €I Mr Alun Williams, 2 Rhos
Rug ar farwolaeth el fam yn
Rhosgadfan.
Yn ogystal, cvdvmdeirnlwn ~ Mrs N
Hughes, 24 Stad Hafan Elan ar
farwolaeth ei chwaer.
GWELLHAD Dymunladau gorau am
wellhad buan i Mrs N Griffith, Bryn
Celyn Hefyd i Mrs N Hughes, 24
Hafan Elan. Mae Mrs N W Morris, 15
Rhos Rug wedi dychwelyd adref o'r
ysbyty; dymunwn wellhad buan iddi
hithau.
PROFEOIGAETH: Bu tarw Miss C A
Roberts, Fron, yn ddlweddar. Roedd
yn aelod ffyddlon 0 Eglwys Llanrug.
Estynnir cydymdeimlad A'i brawd,
Glyn, ei chwaer Betty a'r teulu i gyd
yn eu profedigaeth.

MARWOLAETH: Yn frawychus 0
sydyn, fore Gwener, Chwefror 27ain,
bu farw Mrs Gwawrwen Thomas, yn
58 oed. Cafwyd gwasa na eth

6

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan -

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

V STORFA
SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790

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

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

Wener a
9.30 • 12.30 fore Sui

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

Mr Harry Roberts, Llanrug - a
dderbyniodd Fedal Gymdei(has
Bandiau Pres Gogledd Cymru am rOI
40 mlynedd a mwy 0 wasanaeth i'r
mudiad band/au pres.

Gohebydd: Mr. Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.
DIOLCH: Dymuna Gwilym, Ann a
Nicola, 9 Tal y Bont ddiolch i'r teulu,
i'w cvmdoqion a ffrindiau am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth lem 0 golli mam a nain
annwvl, Diolch yn fawr iawn.
Dymuna Mrs Martha Harrison, 11
Hafan Elan, Llanrug, gynt 0 38 Bro
Rhos, Bethel, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y cardiau,
blodau a'r anrhegion a dderbyniwyd
ar achlysur ei phen-blwydd yn 90 oed
ar Fawrth 13, 1987.
CANRIFAL: Cynhaliwyd cyfarfod
blynyddol y Carnifal yn y Neuadd
Goffa, nos Lun, Chwefror 23aln. Yn
bresennol 'roedd chwe aelod o'r hen
bwyllgor a'r cwestiwn mawr oedd a
oedd y pentrefwyr eisiau carnifal
eleni. Yn wyneb y ffeithrau hyn mae
yn amlwg nad oes diddordeb am
garnifal.

I ofalu am ddyfodol cinio Nadolig y
pensiynwyr, penderfynwyd cynnal
rhai o'r gweithgareddau a fuasai yn
cael eu cynnal yn ystod yr wythnos
garnifal.

Fe fydd pwyllgor agored yn cael ei
drefnu eto i rOI cyfle arall i ddangos
diddordeb.
OIOLCH: Oymuna Mrs Katie Parry, 23
Hafan Elan ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion a fu mor
garedig wrthi tra yn yr ysbyty, ac
wedi dod adref. Diolch yn tawr.
Dymuna Mrs Annie Williams, 18
Hafan Elan. Llanrug ddrolch I'W
theulu. cvfeilhon a chymdogion am
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LLANRU

Ffon: Caernarfon 2841

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

Mae angen cartref i gwn defaid
"border collie" du a gwyn sy'n 5
wythnos oed ar hyn 0 bryd.
Byddant yn barod i adael cartref
yn 6 neu 7 wythnos oed Un gast a
dau gi. Ffan: Bethesda 602141

CWN BACH "BORDER COLLIE"

•

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands "Glanrafon" (872275)
EG LW Y S SAN T GAB RI EL : Bu aelodau'r Adran yn ymweld ag
Cynhaliwyd noson Bingo Adran Penisarwaun yn ystod y mis
Iwyddiannus iawn yn y Ganolfan, nos pryd y gwelwyd ffilm fidio newydd yr
Fawrth, Mawrth 3. Enillwyr y raffl Urdd ar Glanllyn a Llangrannog.
oedd: Bocs nwyddau - John South, Diolchwyd i aelodau Penisarwaun
Caernarfon; Cloc - N Parry, am eu croeso gan Kelvin Houston.
Caernarfon; Martini - Edryn, Aeth saith o'r beehgyn heto'r Mri
Llanberis; Stainless Steet set - Mrs 0 Gwilym Williams ae Idriswyn Roberts
Jones, Bwlch, Boes nwyddau - I gystadlu yng nghystadleuthau
Carys, Glan y Don; Chwlsgi - Mr pel-droad purnp-bob-ochr Sirol yr
Hughes, Hyfrydle; Steri - Mrs Urdd yng Nghanolfan Hamdden
Roberts, Bod Gwynedd; Gobennydd Arlon Cafwyd hwyl arbennlg ar y
- Miss Megan Davies, Craig y Don; chwarae, ae er na chollwyd ond un
Pyrecs - Williams Tan Rallt; Bisgedi - gem o'r pedair a ehwaraewyd nid
Morris, Stryd Newydd; Gwin - aeth y tim ymlaen i'r ail rownd.
Gwenno,1 Eryri, Bethel; Bisgedi -J H CLWB POBOL Y CWM: Mewn
Owen, Ferodo; Dysgl- Carys, Glen y cyfarfod 0 aelodau y Clwb dydd lau,
Don; Lllain bwrdd - Mrs Hughes, Mawrth 4ydd, rhoddodd Mr R H

B1~illwyr y raffl noson y Bingo Parry, aelod o'r Clwb sgwrs
oedd: Cacen - Lloyd Owen, Bara ddiddorol ar leuan Gwyllt Ganwyd ef
Brith - Annette Jordan; Cinzano _ yn 1822 yn taban gwan 0 gorff a bu
Christine Jordan; Barabyr _ Christine bron a boddi yn 3 oed Tyfodd gydag
Jordan; 'Cruet' - Kevin Williams; awydd i ddysgu ae roedd ganddo
'Powder Puff' - Mrs Megan Pritchard; yagol ddyddiol ei hun yn 16 oed.
t.lquer s - Mrs Valmai Owen; Cafodd ei dderbyn yn athro yn
Gobennydd - Mr Idriswyn Roberts. Aberystwyth pan yn 21 oed. Yn 1852

Dymuna wardaniaid yr Eglwys aeth I Lerpwl fel golygydd yr
ddiolch i bawb am noson mor "Amserau" ac yn ei ysgrifau

dangosodd fod ganddo syniadau cryf
IIwyddiannus. ar broblemau cyfoes. Derbyniwyd at
CYDYMDEIMLAD: Estynnwn ein vn Welnidog yn Llanberis yn 1865.
cydymdeimlad dwysaf a Mr Len Fel eerddor ac arweinydd
Jones a'r teulu, Arosfa, Fron Gader cymantaoedd rhoddodd gyfraniad
yn ei brofedlgaeth 0 golli ei fam, set aruehel i ganiadaeth y cysegr. Bu
Mrs Margaret Jones, Maes Padarn, farw yn 1877 yn 55 oed a chladdwyd
Llanberis. ef ym mynwent Caeathro. Diolchodd
GWELLHAD: Da yw deall fod Mrs y lIywydd IMr Parry am ei sgwrs ae i
Woods. Bryntfynnon, Cheryl Hughes, Miss E Hughes, Tan y Griag a Mrs E
10 061 Afon, Andrew Jones, 4 Dol Hughes, Hyfrydle am y baned, ae i
Afon ac Aaron Steele, Bryngwyn Mrs G Pritchard, Bryn Gwynedd am y
Mawr wedi gwella ar 61triniaeth yn yr raffl.
ysbyty. Nid aeth eyfle heibio i ddathlu GWyl

Bu lIawer 0 blant y pentref yn Dewi dydd lau, Mawrth 12, erychydig
cywno yn ystod yr wythnosau ddyddiau yn ddiweddar.
diwethaf. Hyderwn au bod hwythau Cychwynwyd y cyfa rfod gyda
wedl gwella erbyn hyn. anerehiad gan y lIywydd, Mr Llew
CLWB PEL·DROED DAN 16: Ennill fu Hughes ae yn dilyn gyda amrywiol

adroddiadau gan Mrs G ChiCk, Rhos y
hanes yr hoglau 0 bedalr g61 i dair yn Ffin, Mrs KWatkins, Dolwen, Mrs H M
erbyn Morfa yng nghwpan Jimmy
James (rownd go gyn-derlynol) ond Roberts, Bryn Gro, Mr H Pritchard,
colli 0 bum g61 I un eto yn erbyn Bryn Gwynedd. Ar amgylchiad
Morfa yng Nhlws lonsdale. arbennig fel hyn roedd dantheithion

amrywlol wedi eu darparu yn yffordd
ADRAN YR URDD PEN-Y-LLYN. Bu draddodiadol Gymrelg gan yr
aelodau'r Adran yn cystadlu'n frwd aelodau, yn eynnwys Bara Brith, Bara
yn Eisteddfodau'r Urdd yn Ceireh, Teisennau Radell, a Bisgedi
ddiweddar. Aeth Parti Adrodd i'r Taffi Triog.
Eisteddfod dan 15 oed yng Roedd trefniadau y te yng ngofsl
ghaernarfon s bu pob selod o'r Mrs J Parry. Bro Rhythallt a Miss M

adran yn cystad\u mewn rhvw Davies, Craigydon a rhoddwyd y raffl
gystadleuaeth "eu'i gilydd yn yr gan Mrs E Hughes, Hyfrydle
Eisteddfod dan 12 oed yn Ysgol
Brynrefall. Llongyfarchion I bawb a
fu'n cymryd rhan ae a fufn paratoi
mor galed. Dlolch hefyd I'r oedollon a
fu'n cynorthwyo Gobelthlr cynnal
noson 0 adlonlant a phaned at y
Sgannydd eyn hir, a chalff V plant
gytle i ddangos au doniau unwanh
eto. Gwyliweh am y posterl

--

Discownt 0
25% ar Owls

Hoelion, Sgriws, Bolltiau, I'Fasteners",
Sgidiau, Wellingtons, Cotiau gwarchod a
hamdden, 011am Brisiau gyda'r rhatafyn

y fro.

Caernarfon
Industrial
Supplies

BRVNAFON, LLANRUG, Ffon: Caernarfon 4448

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Diolch i'r canlvnol am eu rhoddion•
tuag at gronfa 'r Eco:
£25: Cyngor Cymdeithas
Waunfawr.
£5: Mr Meurig Owen, Llundain;
Mr E C Rowlands, Little Sutton;
Mrs McCarthy, Ch ildwall; Mrs
Menna Bryne, Llanfil0; Mrs J
Williams, Borth y Gest; Teulu y
diweddar W Sam Griffiths,
Deiniolen; Mr a Mrs Edward
Jones, 15Bro Rhos, Bethel.
4: Teulu Minffordd, er cof am
William Goronwy Morris
£3: Mrs H T Owen, Plwmp,
Llandysul; Mr P W Williams,
Corby; Mr Owen Jones, Talwrn.
£2: Mrs Jones, Hirfron, Llaneris;
Di-enw; Nellie Valmai Pritchard,
Pendyffryn, Dlnorwig; Mrs Ella
\\'illiams, 15 Pentre Helen,
Deiniolen; Mrs M)1anw)' Jones, 2
Bro Deiniol; Mrs Katie Part}', 23
Ha£an Elan, Llanrug.
£1: Miss M Griffith, Caerhun; l\.1rs
Evelyn Anderson, Bodafon, Stad
T:9' Hen; Sharon Owen, BlJ'n
Hyfyrd; Mrs Betty Evans, 11Llys y
Gwynt, Penisarwaun;

RHODDION

Humphreys, Cadnant, Tan-y-Coed.
Etholwyd swyddogion am y tymor
1987-88: Llywydd, Mr Ifor Williams,
25 Stad Hafan Elan; Trysorydd, Mrs J
C Williams, Bodfair; Ysgrifenyddes,
Mrs E Whiteside Thomas, Dolwar.

GWELLHAD: Dymunwn adferlad
ieehyd buan 1 Mrs Nesta Jones, 1 Bro
Rhyddallt, sydd wedi dychwelyd
gartref o'r ysbyty.
MERCHED YWAWR: Bu'r gangen yn
dathlu Gwyl Ddewi eleni ar Fawrth
10fed. Cafwyd noson 0 "Rannu a
Blasu Danteithion" pryd y daeth pob
aelod ag un cynnyrch - sawrus neu
felys. Roedd y byrddau yn wledd i'r
lIygaid cyn deehrau ar y bwyta, a bu
hen drin a thrafod y gwahanol
risetiau Roedd parti Clyehau'r Grug
yno'n diddanu, a chafwyd gwledd 0
gAn ganddynt hwythau dan
arwelnled Mrs Glenys Griffith, a
chyteilio Miss Lowri Prys Roberts.
Diolchwyd iddynt gan Mrs Bethanne
Williams. Darparwyd paned gan
aelodau'r pwyllgor.

Mae'r timau bellach wedi eu trefnu
ar gyfer y chwaraeon rhanbarthol
sydd l'w cvnnal ar Ebrill 2 yn y
Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarfon. Bydd Cyfarfod
Blynyddol y gangen ar Ebrill 14 a
gobeithlr ei ddilyn gyda chwis "Pwy
sy'n Perthyn7".

GWELLHAD: Dymuniadau gorau am
well had buan i Mathew, bachgen
bach Dafydd a Gwenda Thomas, a fu
yn Ward y Plant, Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.

PWYLLGOR APEL Y SGANIWR:
Cyfarfu Pwyllgor ApAI y Sganiwr, nos
Wener, Mawrth 13eg yn Festri
Pontrhythallt. Llywyddwyd y
cyfarfod gan y Parch John Morris.
Hysbyswyd y pwyllgor fod £3,170.84
eisoes wedi ei gasglu tuag at yr ap61.
Penderfynwyd cyrraedd y nod 0
£3,729. Hyderir yn fawr y bydd
ymateb teilwng l'r ap~1 ac y bydd y
£558.16 sydd ei angen i gyrraedd y
nod yn cael ei gyrraedd yn fuan.

PLAID CYMRU: Nos Fercher, Mawrth
11 daeth aelodau 0 ganghennau
Waunfawr a Llanberis atom i gangen
Llanrug i gystadlu mewn Cwis
Gwahanol. Cawsom noson ddifyr ac
addysgiadol iaw n wedi ei threfnu gan
Dafydd Whiteside Thomas a Gwyndaf
Jones. Croesawyd y gwesteion gan
Phyllis Ellis. Rhoddwyd y te gan
Meirwen Lloyd a Meryl Green.
Enillwyd 'I Tafft gan Ann Pritchard,
Llanberis. Enillwyd y Cwis oedd:
1.GwcneirysJoncs. Waunfawr;2 Mary
Vaughan Jones. Waunfawr a Rhys
LJ\\yd, Llanrug.
Gwobr gysur: Eirwen Rowlands.

Mae'r pwyJlgor 'In paratoi ar gyfer y
Ffair Wanwyn ar nos Fetcher, Ebrill 1.
yn Ysgol Gynradd Llanrug. Bydd yno
stondinau cacennau. bwyd. teganau ae
eliffant gwyn. Derby nrur cyfraniadau
gao) canlynol: Meirwen Lloyd, Nan
Humphreys. Phyllis Ellis. Ann Evans.
Olwen Hughes. Helen Parry. Vera
Williams. O)wcn Llywelyn. Trcfrur
gemau i'r plant. Edrychwn ymlacn al
eieh croesawu yno ae at eich cefnogaclh
a rfc rol.

Ar nos Fercher, Ebrill 8, mae'r
gangen yn trefnu perfformiad 0 "Pa\\o"b
IS10 Byw" gan gwmni Bara Caws yn
neuadd YsgoJ Brynrefail. Myncdjad
£ 1.50 i oedolion a 75c i blant a
phcnsiyn\\ yr. Tocynnau ar gael gan
aelodau'r gangen Os am ychwaneg 0
wybodaeth ffonlweh Caernarfon 5668
neu Waunfawr 200.

DyddJadur yr Eeo
EbrilJ 1: LLANRUG: Plaid Cymru.
Ffair Wanwyn yn Ysgol Gynradd
Llanrug am 6.30 o'r gloch
EBRlll 8: LLANRUG: Ysgol
Brynrefail. Theatr Bara Caws yn
perfformio 'Pawb Isio Byw' am 7.30
o'r gloch.

CYMDE\IHAS UNDEBOL: Nos
Fawrth, Mawrth 3 yng Ngwesty PIas
Tan Dinas, dathlodd y Gymdeithas
Undebol ddydd Gwyl Dewi. Y wraig
wadd ydoedd Mrs Mair Parry, Bethel
(genedigol 0 Crawia, Llanrug.)
Traddododd anerchiad grymus ar
Oewi Sant, a chyflwynodd hefyd ei
hatgofion plentyndod yn Llanrug a'r
cylch. Llywyddwyd y cyfarfod gan y
Parch John Morris. Talwyd y
diolehiadau gan Miss Megan



STRVD FAWR, DEINIOlEN rr~~bens871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

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

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

Hefyd yn Siop
FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

Gwasanaeth 24 awr - pell ac agos
Gwasanaeth Maes Awyr

a Phorthladd
Gwaith Contract

PENISARWAUN

Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Ffon:
Waunfawr 552

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Williams, gohebwraig Bontnewydd,
a Mrs Beryl Roberts gohebwraig
Caeathro yn cael y newyddlon. Y
casglwr y mis yma oedd Nia Wyn
Evans acAngharad Gwyn Hwy hefyd
oedd yn gyfrifol am fwydo'r
eyfrifiadur a'i argraffu. Os ydych am
wybod beth sy'n mynd ymlaen yn yr
ysgol:

PRYNWCH ECO'R WYDDFA
Daeth yr ysgol yn fuddugol yng
nghystadleuaeth Celf a Chrefft, Cylch
Arlon o'r Urdd. Llongyfarchiadau i'r
canlynol a Gaeathro a ddaeth yn

Parhad ar duda/en 19

Tn 0 blant a anwyd jddynt
Dim ond dau yn awr yn fyw,
Dysgwyd iddynt Ir yr aelwyd
Sut i barchu dyn a Duw,
Boed j Eurwen, John a'r teulu
lawe, blwyddyn eto 'nghyd,
A hapusrwydd, nerth ac iechyd
Ar eu taith trwy hyn 0 fyd.

RH Clwt y Bont

Ei gyfeilio sydd mor gelfydd,
Mae yn f'-stl' ar ei walth,
Anodd jawn fydd cael ej debyg
Yn yr ardal. dyna'r ffaith
Ym mhob cyngerdd ae eisteddfod
Wrth y piano yr oedd 0,
Ac yn helpu pob datganwr
Gyda sicr saln bob tro.

Yn yr Eglwys ",odd wa.anaeth
Draw ym mhentref Penl.arwaun,
Deunaw mlynedd wrth yr organ
A'r holl weith oedd gyda graen.
Yna daeth i gapel Ysgoldy,
Man addoli hynna'r fro,
Wyth a deugain 0 flynyddoedd
Fel organydd y mae o.

Uongyfarchlon gwa.lod CIIlon
Rhown i', ddeuddyn hoffu. hwn,
Ar 61priodl hanner CIInrif
Mewn hapultwydd lIawn mi wn.
Craes.w parod ar au haelwyd
Fel gWyr lIu 0 blant y fro,
Athro eerdd fu Johni iddynt
Am flynyddoedd t6 r61 t6.

22 BRYNTIRION

Gohebydd: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (Caernarfon 3536)
MERCHED YN BENNAF: Mae rha;
merched yn y pentref yn dangos
dlddordeb mewn ail-ddechrau
cyfarfodydd 0 rhyw fath i'r merched.
Teimlir fod angen rhywbeth i ni
ferched yn y pentref. Os oes gennyeh
ddiddordeb, a allwch roi elch enwau i
Beryl, os gwelwch yn dda.
GWElLHAD: Rwy'n sicr y bydd y
pentrefwyr I gyd yn falch 0 glywed y
newydd dlweddaraf am Sara,
Maes-y-Coed Mae hi erbyn hyn yn
lIawer gwell ae oddiar y pelrfant
cynnal bywyd. Gobelthlo Iddl
gryfhau 0 ddydd i dydd, ac edrychwn
ymlaen atei gweld yn dod adref.
lLONGYFARCHIADAU I Eirlys a John
Pritchard, 8 Bryll-y-Gof, ar fod yn
daid a nain unwaith eto. Ganwyd ail
fab l'w merch lona.
ac i Wendy a Peris Thomas, 4
Bryn-y-Gof, ar enedigaeth march
tach, Susan, chwaer i Ceri, Heather a
Sharon.
CROESO: Croesawn yn gynnes i'n
plith Elen Davies, sydd wedi dod i fyw
I 5 Rhes Glangwna Gobelthio y bydd
yn hapus lawn yn y pentref.

YSGOL GYNRADD BONTNEWYDD
ER GWYBODAETH: Disgyblion fydd
yn gyfrlfol 0 hyn allan am gyflwyno
newyddlon r YSgOl1LLEU ae ECQ'R
WYOOFA B dd y n wyddlon yo cael
u bwydo r cyfr ftadur eu storlO

ynddo aesr dd dd mlsyn cael eu
hargraf u Yn bydd Mrs Enid

CAEATHRO

gwesty.
Yn y gwesty cawsom gyfarfod fi. rhai a

oedd wedi teithio o'r Alban. De a
Gogledd Lloegr.

Awgrymwyd i ni fynd ar y bererindod
gyda'n gilydd.
Diwrnod yr Ymweliad
Roedd yn rhaid codi'n fore j deithio
mewn bws, tren a thacsi Pan> n disgwyl
am y bws rni gawsom gorwynt 0 law nes
em bod yn wlyb at ern eroen, ond wedi
sychu cyn cyrraedd pen em raith.

Acth cin harweinydd a ni i'r fynwenl
mewn tacsi, a dangosodd j ni fcdd fy
nhad. Cawsorn 6 awr yno.

Fedra i ddim cgluro fy nheirnlad wrth
fedd fy nhad, ond roedd yn brofiad dv.y~
iawn, llawn 0 ddicter a hiracth.

Mae'r Iynwent yn daclus ac yn bardd.
Am fod gennyf amscr mi ddarlleoais y

cofrestr a gwcld bod yna lawer 0 hogiau
ifane o'r Gogledd wedi eu claddu yn )'
Iynwent.
I ddiweddu adroddais Salm 23 a

Gweddi'r Arglwydd yn Gymracg fel )
dywcdais yo y Band of Hope yng
Nghapcl Eban flynyddocdd yn 61.

GYDA DYMUNIADAU GORAU I Mr a
Mrs John Griffiths. Caerbythod ar
achlysur cyrraedd Hanner Canrif 0
Fywyd Priodasol, Mawrth 25, 1987.
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NEWYDDION Y SEINDORF: Ar y
2981n 0 Fawrth bydd y Selndorf yn
teithio i Blackpool I gystadlu yn y
gystadleuaeth cyn-derfynol Gogledd
lloegr. Bydd 25ain 0 fandiau yn
cystadlu a bydd y tri band eyntaf yn
mynd ymlaen i'r prawf terlynol yn
llundain ym mis Hydref i gystadlu
am bencampwriaeth Prydain Fawr.
Pob Iwe iddynt.
Enillwyr y Clwb 200 am fis Mawrth
oedd 1 £20: Mrs Gwyneth lloyd
Roberts, Brynrefail; 2. £15: Mr R 0
Williams, Arlon House, Deiniolen; 3.
£10: Miss K Jones, Prenteg,
Deiniolen
CYFARFOD CYHOEDDUS: Cynhelir
Cyfarlod Cyhoeddus yn Neuadd y
Ganolfan am hanner awr wedi saith
nos Fercher. 22ain 0 Ebrill. Yn y
cyfarlod hwn eto byddir yn tratod
agweddau af fywyd y pentref, ac er
cyfoethogi'r drafodaeth, hyderwn
weld pob haenen o'r pentrefwyr.
gyda ehynrychiolaeth 0 wahanol
fudiadau'r pentref yn bresenol yn y
Cyfarfod. Felly cofiwch wneud nodyn
o'r dyddiad a gwnewch ymdreeh
arbennig i ddod yno.
CYNGOR EGlWYSI DEINIOLEN: Y
Parchedig Erfyl Blalney a fu'n
cyfareddu pawb ddaeth ynghyd i
Festrl Ysgoldy nos Lun, 9fed 0 Fawrth
i wrando arno yn traethu ar y
diweddar Barchedig John Evans,
Eglwysbach. Roedd y tywydd yn oer
a gaeafol y tu allan, ond IIwyddodd
Mr Blajney I gynhesu ei wrandawyr
wrth son am hynt a helynt un 0 arwyr
y Wesleaid, oedd yn amlwg yn eilun
i'r siaradwr. Nid yn unig eafwyd
hanes manwl am John Evans o'i
febyd I'W fedd, ond cafwyd
dyfyniadau 0'1 arabedd, a'i bregethau
yn cael eu mynegi gydag angerdd.

Nos lau Cablyd, 16eg 0 Ebrill,
gweinyddir y Cymun gan
Weinidogion y Cyngor, yng nghapel
Libanus am saith o'r gloch Estynnlr
croeso cynnes I bawb i'r oedfa
arbennlg hon

PERERINDOD J SANGRO RI\'ER
1\1)' '\\ E'T R)'F·L ORTO A
EIDAI. "M MIS MEDI. l~oo
Aelh fy ng~ falg mlnnau ar berenodod
I weld bcdd f,,' nhad. \ dl"eddar E, an- .
William!). Deiniolcn.

Ar 01cyrracdd ) m8~ "T, rocdd ,n
rhaJd I nl deithio me" n b" am 3 a ~ I'r

ddiolch i'r teulu a'u cymdogion a
ffrindiau am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth lem 0 golli
tad a thaid annwyl. Diolch yn fawr
iawn.
Dymuna teulu'r diweddar Mr John
Evans, 2 Tan-y-Foel ddiolch yn
gynnes I'r ardal am y cydymdeimlad
a dderbyniwyd ar farwolaeth John
Evans.

GOHEBYDD: W 0 Williams, 6
Rhydfldog (Llanberis 871259)
llONGYFARCHIADAU i Dad a Mam,
Mr a Mrs Idwal Jones, 18 Hafod Olau
ar ddathlu eu Priodas Ruddem ar
Fawrth 26ain.
BEDYDD: Bedyddiwyd Mark lee Paul
Demicoli, mab bychan Tracey a
Joseph Demicoli yn Eglwys Gatholiq
Mosta, Malta ar y 23ain 0 Ragfyr
1986. Wyr bychan Mr a Mrs Tecwvn
Williams, 15 Pentre Helen, Deiniolen.
SEFYDllAD Y MERCHEO:
Cynhaliwyd Cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fawrth 2il 0 dan
arweiniad Mrs Rita Parry Jones, y
llywydd. Oarllenwyd y cofnodion
gan yr ysgrifennydd.

Cawsom Noson Lawen i ddathlu
GWyI Ddewi. Cymerwyd rhan gan
nifer o'r aelodau a chawsom noson
ddifyr iawn.

Rhoddwyd y te gan Mrs Mary
Thomas, Mrs H J Thomas a Miss
Nancy Roberts. Enillydd y raffl oedd
Mrs Beryl Hughes. Croesawodd y
IIywydd Mrs Nancy Thomas a Miss
Kathleen Jane Jones yn 01 ar 01
gwaeledd. Croesawyd hefyd dwy
aelod newydd, sef Mrs Diane
Williams a Mrs
Beryl Griffiths, Castell. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Ebrill 6ed pan fydd y
Parch Gwynfor Williams, llanberls
yn trafod 'Achub Bywydau'.

Bydd yna stondin Moes a Phryn
yno hefyd.
YSGOL GWAUN GYNFI:
llongyfarchiadau I blant Ysgol
Gwaun Gynfi ar eu IIwyddlant yn
Eisteddfod Cyleh yr Urdd a
gynhaliwyd yn Ysgol Brynrefail,
Chwefror 28, 1987. Dyma'r plant fydd
yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Sirym
Mangor ar Fawrth 28ain:
Unawd Cerdd Dant dan 8 oed: Alaw
Mari Hughes; Adrodd dan 8 oed:
Alaw Mari Hughes; Unawd dan 8
oed: Richard Williams; Adrodd dan
10 oed: Elaine Williams; Unawd dan
10 oed: lyndsey Vaughan Parry;
Unawd Cerdd Dant dan 12 oed:
Oelyth Ann Price; Adrodd dan 12
oed: Dyfan Sion; Deuawd dan 12
oed: Cerl Ann Roberts a lyndsey
Vaughan Parry; Unawd Telyn dan 12
oed: Catrin Keller; Unawd Pres dan
12 oed: Sion Wyn Hughes a Sian
Griffiths; Parti Adrodd dan 12 oed:
Parti Derwyn.
DIOlCH: Dymuna Mrs Myfanwy
Jones a'r teulu, 2 Bro Delniol, ddiolch
I'W theulu, ffrindiau a ehymdogion
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a
charedigrwydd a ddangoswyd tuag
atynt yn eu protedigaeth 0 golli mab
a brawd, David (Dakota, Llanberis)
Diolch yn fawr iawn.
Dymuna Mr a Mrs Goronwy Price
Morris, 13 Tal-y-Bont, Llanrug,
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, mac'n hw~..ig cael gn'P contact
)mhob man-UfO' i hclpu trcfnu c)farfod
(")hoeddu a Ihrcfnu ccfnogaeth gan
\\) dd02lon lIeol (C) nghurwy r. A.S.
ar\\cin~ddton crcf\ddol, ay~b). bW'Yda
ch> g(,d ar g) fcr ccrddcd\\ yr hirdailh
O~00ulddordch gcnnych mewn bod yn
8)' IIt)dd ncu g\~~lIlu a thrc(nwyr lIeul
~n etch ardal chI. ncu gael pobl I
ar\\;)ddo'r d.llganiad neu am gael rhagor
11 \\)hodaClh. ()<; gwclwch yn dda
C)~)IItwch cyn gynlcd ag "y'n bosibl. a
Chanolfan (jcncdlaethoJ Add>~g
Grefvddol. ePGe Y Santes f.'air.•
Bangor.

Nid ydynl yn disg\\'yJ inch gcrdded yr
holl ffordd. Yr hvn sydd CI angen }\\
cc:fnogaelh cyn g)maint 0 hohl ag s)dd
bosibl i gcrdded mor bell ag y gallant
(hoed hynny'n 20 milltlr ncu'n IUU
Hath) neu I scryll ar hyd IIwybr y dailh I
grot:~a\\u'r dallh yn cu br() Y mac'n
h\\ Y,)lgcaci C) n g) maint a phO.,lhl () !'lohl
I A R\\,,'()OO'R DATe;AN lAO.

gysylliu a'r orif dailh yn Abcrta\\c
Bydd byn 'In rhoi cyne I hobl Cymru
gefnogi amcanlon y dallh a dangos cu
pryder ynghylch nc"yn yn y byd
BcofH ALI.EC'H CHI EI WNEUD

EFO

Ann~-yl G}feillion.
\Pr yd}m ni yn Taith yn Erbyn Tlodi eisiau eicb cymortb wrth wneud pobl

yn ym\l)'bodol 0 anghenion tlodion a ne\tynog y byd. Digwyddodd a darfu
Arian 8yw. Live Aid a Sport Aid ond y mae tanddatblygiad a newyo yo aros.
Cymerodd miliynau 0 bobl ran yo y digwyddiadau hyn oherwydd eu bod
eisiau gwneud rbywbeth ynghylch angbyfiawoder.

Nid yw codi arian igynorthwyo dros dro yn ddigon. Oni newidir yngyOym
dermau masoacb, cymorth a dyled sy'n wynebu gwledydd tlawd bydd dydd
arall yn gweld newyn arall.

Bydd cannoedd 0 filoedd 0 bobl yn
cymryd rhan mewn cyfres 0 deirhiao -
cerdded cyfnC\\'ld drwy Br) dain
bcnbaladr rhwng Mai 9fcd a Mehefln
6cd.

Bydd digwyddiadau a drefnlr ar y
ffordd yn darparu cy1lc I annog A.S. i
gymryd y 5 cam hwn:
CYNYDDU A GWEI.(,A CYMORTH
TRAMOR
CYNORTHWYO'R NEWYNOG I
DYF-U RHAGOR 0 FY")'D
~1 \ <) .... AC Ii UTE G
G \\ Ll:..D)' 0 () 1 L.AW0
COOl B/\I(~11 \' OD\'l.f. J) 0001
ARN)'1'I.'T
Ii )' R\\ )' 000 ...1\10Rf· ( H ION 1
D D I \\ E () 0 U
G\\'R I HDRA \\ (ADAU

'( C} hocddlad pum cam h\\ n (~dd )
ncge g) fne\\ id a fydd 'In crocsi PI) daln
gan gasgJu mili\\ n 0 lofnodion erb) n ) r
amser 'I bydd 'In cyrraedd Llundain ar
l-chcfio 6cd. Yr ydym )n guf)o ,'n
Llywodraelh gario'r negc!. ymlacn j'r
Cyfarfod Econolnaidd rhyngwlauol y n
Fcnis ar Fehefin Sfed.

Yng Nghymru mae taith \\ct.li ci
threfnu ar draws gwlad 0 Borlhacth\\y i

TAITH YN ERBYN T

THEATR BARA CAWS
yn cyflwyno

IIPAWB ISIO BYW"
yn Neuadd Ysgol Brynrefail

nos Fercher, Ebrill 8
am 7.30 air glach

Oedolion £1.50
Plant a phensiynwyr 75c

Trefnwyr - Cangen Plaid Cymru, Llanrug

ged Mai - 6ed Mehefin 1987

I ddaihlu pedwarcanrnlwyddlant
cyhoeddi'r Beibl Cymracg cyntaf mac
Llyfrgell Genedlae thol Cymru yn
cyhoeddi ffacsimili 0 Feibl yr Esgob
William Morgan. Bu ffotograffwyr ac
argraffwyr y LJyfrgell wrlhi am yn agos i
ddwy flynedd yn paratoi'r ffacsimili hwn
a daw'r gwaith o'r wasg ar 1 Tachwedd
eleni. Yn 01 y Llyfrgellydd:
,j Beibl 1588 yw'r lIyfr unigol pwysicaf a
gyhoeddwyd yn y Gyrnracg criocd a
br aint inni Y\\' cacl dcfnyddio'r
tcchnegau diwcddaraf cr mwyn CI
gyfJ" yno i'r cyhoedd yn ei ffurf
wreiddiol."

Pum cant 0 gopla u 'n unig a
argraffwyd o'r gyfrol hardd hon ) I 1000
dudalennau ac mae'n sicr y bydd yn
drysor i gasglwyr lIyfrau.

£60 fydd y pris eyn ei gyhoeddi a £70
wedyn. ond hyd ncs y cyhocddir y Beibl
ar t Tachwedd bydd y Llyfrgell yn
cynnig teJerau taJu ymJaen lIaw ) n fisol

BEIBL WILLIAM
MORGAN

-

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

Cytpn

GWNEWCH BOPETH YN G YMRAEG
(Traddodiadol)

Os Cymry annwyJ ydych
Na wadwc:h byth mo'ch talth,
Er mynd i wlad yr estron
Neu &rotsi moroedd malth,
Os hoUr cbwi yo Saesn~
Yn Lladio DCU Hebn~,
GoraJwch, doed a ddtlo,
Am ateb yo Gymraea.

Slaradwch yn Gymraea,
A cbeowch yo Gymrael
Beth bynnaa 'rych chl'n wneuthur
Gwnewch bopeth yn Gymraeg.

Os aweJwcb eneth dlrlon
Yn mynd i serch eich bron,
Os telmlwch chwant ro4'ch cajon
Am a&Jon dyner hon,
Rbowch dafod I'cb serchiadlu
Yn selnlau mwyn Cymraeg,
A phan y rhowch chilusan
Rhowcb gusao yn Gymraec,

J J NE
A'I FEIBION

GWAITH CERRIG BEDDAU
Y SGWAR, LLANRUG

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

Ffon: Caernarfon 2898 (dydd)
Y Felinheli 670124 (nos)

• • •Sylwch ar ein cyfeiriad newydd

Lisa, a ddoi di i'm danfon I,
I roi fy og.horff mewn daear ddu?
Gubeithlo dul dl rannwyl trrlnd
Hyd Ian Y bedd, Ut'r wyf yn m)od.

Ffarwe' j'r Glyn a'r Fedw,
A L1ethrau'r ben Gern Gwyn;
Frarwel I'r Uan a'i dwrw,
A IIwybrau min y Uyni
Wrth ganu'o lach I Felrion.
o )'W ry llai.~)0 lion.
Yn )-wn et ben &Jawon,
O! y plgyn sy' dan ry mron.

Pan fyddwy'n rhodio gyda'r hwyr.
F) nghalon fach a dodd rei cwyr,
\\'rtb II:lywedPO yr adar min.
Daw hiraeth mawr am Lisa Lin.

Fy nghangen lin, fy ngbowlad glyd,
Tydi 1"'r lan.f ) n y byd;
'Crdi 5)"n peri poen a chri.
A tbi sy'n dwyn ry m1"yd I.

t'farwtl i blw~ Llaogower
A'r Bala dirion dea;
Frarwel f, annW}llariad.
~id w)f)D ~nwiMb.
'Rw) '0 m)nd i wlad ) SIIrSOD
A'm cajon ftl y plw m,
I dd .... 'nsio 0 n.en y delYD
Ac i cbwarae 0 naen y drwm.

fFAR\VI<:I. I BL\\'Y LLANGO\\·t-:K
Lltw T~d (TnddodDdoll

•LISA r.AN CTraddodladol)

Blim yo dy pro. lawtr Kwailb.
Do. lawer awr mewn mw)nder maith.
Bum yn dy ~USIlIIU,Li a ael.
Yr oedd dy gwmni'o weU na'r mel.

"fi wn pwy yw'r awdur. Tybed a \\ yd
doch ehwi? Anfonwch.

CytRan
Fe waeddodd y plisman, .. Dallwcb y dynlt.
Fe waeddais lnnau yr un peth (, hun,
Er fod yno bobl ddau ganl neu dri.
Rboi... ~ ar fy m.wd •• rrwrdd i ml.

Pan (0 )tormydd byd yn gw""
Paid i deudj

A gelynion am dy faeddu,
Paid i deud:

Ac os writhiau byddl'o Uw)ddO
Paid i deud;

Hawdd j'th Iwydd frnd trwy dy ddwylo
Wrtb It ddtud.

~fibrynab gelTyl ,an I')w ddyo
'Roedd hwnnw'o rog fel fI fy hun
Dywedals w·rtho y rhown ddeugajn punt
Am g~rr)1 sownd Mb dorri'l wynt;
Y dYD a ddywedodd. "t'hwi wyddoch )
drefn, "
A pharodd iminnau (yod ar ei gern;
Rho's (noau spardyn I'r hen gerryl du
A cbl~c ar (y mawd I Ifwrdd i mi.

PAID A DEUD (TraddodfadoJ)
Os yw'th gaJon bron a thorri.

Paid a deud;
Am fod sucb dy fro~ yn oeri.

Paid i deud;
Ac os chwalu mae'd obeithlon

Pald , deud;
Ni ddaw neb i drwsio'th galoo.
Er it ddeod.

MI es I'r slop am ddJUad ar ry h~nl.
A pbrynW )'00 ...ertb dow)'bWlt.
Fe dd'wedais iwrthi y taJwn I'D lTri
A'r pas I ddIDronodd ef c..)da m)'ft.
Ond wrth I mi basJo belbio \'r Harp.
A'r bachitn nld oedd hanner harp,
Fe safodd yo ei 01 ddau pm DCU dri
Rbois glee ar f~mawd a rrwrdd • mJ.

Myfanw)', hoed dy boll o'tb fywyd
Dan beuJw~o ddisgJair canol dydd,
A baed 1 rosyn gwridog itnctld
Ddawnsio ganwaith ar dy rudd.
AngboJiais oll o'th addewidion
A wnest I rywun 'ngeneth ddel.
A rho dy law, \1yfanwy d1rlon.
I ddlm ond dweud y g.ir, Frarwel.

MI dwyLlais y bwtslar ar ryw dro
Am haoner Wad a hanner L1o.
'ROfdd l' beD (wesJar yo ben rach,~n qukk
Ond d.ngosais Iddo ~r1iacb me.
Rhols I'r ben (achgen ddau Iygad du
A chleclais fy mawd, a ffwrdd i mi.

Pa beth a woes I, 0 Myfanwy
I haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
AI cbw8l'le oeddlt, 0 Mylanwy,
A tbannau euraJdd sercb dy f.rdd?
Wyt e.ddo Lm drwy gywir amod
Ai gormod cadw'tb air • OO?
Ni cbeisiaf fyth mo'th law, Myfanwy,
Heb pel dy galnn gyda bJ.

I\.ti es Irr«wast I'r Cook Shop
Ces yno stakes a mutton chops.
Ac yno bum yo brysur lawn
Am ennyd fer, a'm bol )'0 IIlwn.
Daeth bechC'D er.11I .t y bwrdd
Ac YDadlenaais innau I ffwrdd;
Tra'n teodlo main bu prall) I},
Rhol5 glee ar fy mswd, a ffwrdd i ml.

MYFA.~WY (Geirilu Cdrlog)
Paham mae dieter, 0 ~f)'fanw)',
Yo UeDwt'th Iypld duoo dI,
A'th ruddJau tJrion, 0 I\.lyfanwy,
Heb wrido wrtb fy npeled I?
Pa Ie mae'r mn eedd ar dy werus,
FU'D cynnau 'ngharfad ft')ddlon, 1'f01?
Pa Ie mae saln dy elrllu rDelys
FU'D denu 'nahaJOD ar dy oJ?

CLEC AR FY MAWO

Gwrandewch yo awr y Cymry lion,
Tra'n Idrodd Ichwl'r IRniid bon,
'Rw)"n tlthaf dyn, 'rwy'D tlthaf brad,
'Rw)"n tlthaf gWr mewo (ref a ,wlad.
MJ aethurn unwalth I ryw It'alt,
A dlengais ymaith Ir banner lair.
Ar oJ cat) fy nhrystlo, eoellwcb ft,
Rh04s a,lec: ar fy mawd, a tfwrdd • mi.

Hen Ganeuon Traddodiadol
Nid oes gcnnyf amheuacth na chewch
chi gysur a mwynhad yn eanu'r hen
ganeuon traddodiadol canlynol:

orffennol
Agor
Ffiniau'r

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

~~--------------------------~~------------------------------



FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Yr Arbenigwr ar leinio simneiau
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Cysylltwch a Dave Wood
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Mellir Gwynedd

Cefnogwch
Ein

Hysbysebwyr

Yn gywir iawn,
Rachel Davies

[er ran Salon 4)

Y Cae P61·droed
Chwythodd y bib,
cicio'r bel.
Edrych,
rhedeg,
paslo,
pasio
O! methu .'iphasio i', g61-geidwad.
"Fan yma, fan yma."
Rwyf yn rhydd.
Rhedeg efo'r bil -
carlamu lawr y cae
fel mellten las.
Penio -
Mae'r b61yn y rhwyd.
Gol. GOI.GO!. GOL.

Manon Jones

Annwyl Olygydd,
Yr ydym ru, plant Salon 4 Ysgol

Waunfawr wedt bod yn ysgrifennu
barddoniaeth yn ystod y misoedd
diwethaf.

Yr ydym wed; bod yn ysgrifennu
barddoniaeth am bob mach 0 betbeu,
er enghraiffr - i'r Roced, Gem
Snweer, YCae Pe/-Droed, Oeiten ae i'r
Ystafell Ddosbarth a Ilawer 0 bethau
ereitt.

Buasem yn gwerthfawrogi ae wrth
ein boddau pe baech chi yn gallu eu
printto yn Eco'r Wyddfa y mis yrns.
Os ydych eisiau I/un ohonom gal/em
drelnu bvnnv.

Gobeithio y byddwch vn mwynheu
rbet o'n cerddi ni.

Y Plulman
Yn mynd II' y stTyd
yn dawel claweJ,
Gwylio, ac aros
t.1 tytluan yn y nos.
Gwibio -
saethu ar 61y cafalief brown.
Golau'n fflachlo,
troi fel top.
Di·da,di·da,di·da,dl·da,dl-de,
Agor y drws.
Rhedeg.
"Arhoswch, Arhoswch"
Ar ai 61,
ar eI 61
Clic - gtdynnau'n cau
Wadi ai ddsl o'r diwadd

Ysgol Waunfawr,
Waunfawr.

,
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Partl Dawnsio Gwerin Adran yr Urdd, Penisarwaun a fu'n fuddugol yn
EIsteddfod Cylch yr Urdd. Pob dymuniad da iddynt yn yr Eisteddfod Sir ym
Mangor ddydd Sadwrn

DAWNS10 GWER1N

Ar y 27ain 0 Chwefror fe noddwyd nifer 0 ddisgybUon dosbarthiadau 1,2
a 3Ysgol Brynrefail mewn ymgyrch igodi arian drwy redeg ugain gwaith 0
gwmpas y trae athletau. AitJ 401)1. o'r arian a gesglir i gronfa'r Ysgol, a'r
gweddiU i'r RNLI tuag at gynnsl y badau achub.

Dai Davies. cyn-golgeidwad Cymru, Everton, Abertawe, Wrccsam a
Bangor sy'n hybu'r ymgyrch ac fe tystysgrlf tddo Igofio'r achlysur. Bu
ymunodd a'r plant drwy gyd-redeg a hefyd yn sgwrsio a hwy, gan roi cyfle
hw}. Yna fe dynnwyd ellun a phob Iddynt ei holi ynglyn a'i yrfa fel
un o'r plant yn unlgol. a chyflwyno pcl-drocdiwr proffcsiynol.

am gymryd rhan yn
apel Sefydliad Cenedlaethol
Brenhinol y Bad Achub.
(Ras Ysgolion Cymru)

DAI YIN ARWR YM MRVNREFAIL

CEFNOGWCH EIN
HVSBVSEBWVR

David Henry Evans 2P

Tracy Jordan (BI 2)

YN Derbyn Siaes Canlen fel Cosb
..DIm y fi' nath I"
Dywedodd lIais 0 yst.fell y prifathro.
Crynais fel deilen
"Y gansen i chi, hogynl"
G.n wasgu ei glogyn
Roedd pawb yn disgwyl
chwlpl chwipl chwlpl
Oaeth .grech ac wedyn crio
Doedd neb yn swnIln
Doedd neb yn liarad
DIm ond crio o'r gomel

Suzann. Jacobs (BL 2)

Yn Derbyn Siaes Cansen fal Cosb
Teimlais yn siomedig wrth
Gael ffra. gan y pnfathro
wedyn teimlals y wialen fedw.
yn 1I0sgl,
un ergyd ar 01y lIall.
Eisteddais yn y gadair
g8n adifa,u am
dorn ffenestr yr ysgot.
Ac ar 61 y digwyddiad
ysgrifennais mewn poen.
gan wneud y lIinelleu
hir, dinas.

Judith Jones 2A2

Oydd Sui wedi cyrraedd eto
Gorfod mynd i'r bath.
Fy hwyadan fach felyn yn
arnofio yn swit.
Y ddwy droed I fewn a
nofio yn y bath.

BATH
Dydd Sui wedi cyrraadd eto
Goffod mynd l'r bath,
Dwr berwadig yn dod o'r tap.
"Bubbles" mawr yn lIanwi'r y.tafell.
Fel pobl yn mynd Ifewn i'r gofod.

YG6m
Gweiddi, sgrechian
ar y cae.
Y bib yn mynd,
llanrug wedi ennlll 2·0
Mynd i ymolchl
yn yr yatafell newid.
Y tim arall yn edrych yn gas.
Yn yr ystafall nawid
pawb yn taimlo'n swil
Dwr yn oer fel
yn y North P61
O! am dawelwch,
ar 011 bawb fynd.
Dim sgrechian na gwetddi,
na neb yn erio.
Athrawes yn dweud
"01 am gem dda."
Caa,narfon fory
Ennill 10-0 i Uanrug.

BARDDONIAETH BLWVDDVN 2

CAPELMA WR. Yn ystod y gwasanaeth yng Nghape/ Mawr fore SuI, Mawrth
1at, Ilongyfarchodd y gweinidog y Parch John MorrIS grWp 0 (pchgVn ifarlc yr
Ysgol SuI a fu'n Ilwyddiannus yn enni'll tlws Cyngor Ysgolion SuI Cymru,
Dosbarth Arion, am chwarae pel-droed 0 dan un-ar-ddeg oed Ybechgyn oedd
Huw Owen, Iwan Rhys Parry, Kenny Griffith, Aled Roberts, Mathew Williams a
Gwyn Jones.

LOIS,lola, Detvtb, Tammi a Ceryl- a fu'n canu csrolsu dros Wyl y Nadolig i
gasglu etten at y Sqeniwr Gweler adroddiad tsad.
YM'WELD A'R THEATR' Nos Fawrth, aeih pedwar o ddisgyblion o'r
Fawrth, 3ydd 0 Fawrth aeih criw 0 ysgol. scf Rheon Larsen. Dalydd Jones.
ddisgyblJon sy'n astudio Ffrangeg i'r Dyfrig Lewis ac Angharad Price ynghyd
theatr yn Salford ger Manceinion iweld a disg) blinn eraill 0 vsgolion } y,lad I

drama Ffrangeg. Bore Gwener, 6cd 0 Lundain lit: >- cawsant g) fle i }rnwcld ,
Fawrth, aeih dau fws i weld drama Thy'r Cyffredin, ac yna call \ cvflc i of' n
'Gyrnerwch Chi Sigarer' gan Saunder cwcstiynau J bcdwar Aelod Scncddol ar
Lewis yn cael ei chyflwyno gan Gwmni gyfer y rhaglcn, "Meet for lunch" gan
Theatr Gwynedd yn y theatr yrn Manger Vincent Kane. Cawsant ddiw rnod 01(' r
a Nos Lun, 16 0 Fawrth acth bws i'r iawn.
Theatr Fach, Llangefni i weld drama Y BANC TSB Prvnhawn Iercher,
'Hywel A'. Mwynhaodd pawb cu hunain 4)dd 0 Fay,.~I' :dcth dau \nr)chlol\dd
yn y perfformiadau o'r Bane TSB I'r ) ...goll ddan 0 fulmlau
YR URDD CaC",yd dwy noson ddJfyr a chacl g\\ rs g}da dl g) bhon ,
iawn unwaith eto), mis yma gan adran) r chy, cchl!d do,barlh ar ul I ddl!fn)ddlo
Urdd. Nos Fawrth. Chy,'cfror 24ain. c-,:frl1":lnc. Caf""d "e"r~ ddlt,r 13"0 a

• 4 Ii;." •

daeth Jen Wilham., 1 ddaogos [ideo ar bydd ) n ~icr 0 fudd ) n ) d)fodol.
wersyll Glanllyn a Ma"rth lOfed, AOD\'SG lECH' D Bore lau, 20ain n
cafwyd Sg"'TS a slcidiau gan ~r Huy. J Ch", clror. dacth } '\') r'i CCfl Pierce ,'r
}{ughes ar y 'Pili Palas' }'5g01 I drafod Addysg lcchyd g)'da
EISTEDDFOD YR URDD: disg,bllon y chy,.'cchcd dosbarth.
Cynhaliwyd EIsteddfod y Sir dydd Ymdriniodd yn fv.ryaf arbennl!! a'r clefyd
Sadwrn. 14cg 0 Fa"''fth yn Y'lgol 'Aids'
Brynrcfrul Daclh Ffion John Williams APEl Y SGANIWR: Bore Iau,
yn gyntaf yn y gystadleuaelh unay"d dan Chy,.·cfror 26ain. daeth Dr Jim Davies.
15 oed. a bydd yn rnynd i'r Eisteddfod Cadclrydd Pv..yllgor Apcl \' Sganl ....T j'r
Genedlaethol ym Merlhyr Tydfil ym mis G", asanacth Borcol i c.Jc.Jcrbyn~'cc0
MaL Daeth hcfyd yo ail yn yf Unawd £ 100 gan aelodau o'r pc:.:dy,.·crydd
Ccrdd Dane Daelh Dylan Williams )n dosbanh Fe godw)'d yr arian ganddynl
gYlllaf ae ly,an Williams yo ail yn Y drwy drcfnu disgo l'r pcd"erydd a'r
gystadlcuacth Unawd Pres. felly bydd pumcd dosbarth. Cyflv..vnwyd .,iec 0

Dylan yn mynd i Fcrthyr hefyd I""an a £22.50 I Dr Davies hcfyd gan chv..cch 0
ddaeth yn gyntaf)n yr Eisteddfod (')'Ich cncthod o'r flwyddyn syntat a tu'n canu
a Dylan }in ail yn y gyc;tadlcuacth }mao carolau dros Wyl y NadoJig. Y mac'r
Pob Iwc I Ffion a Dylan yrn rolS Mal ysgol wcdi eyfrannu £';22.50 luag at
Y M W ELI A D A THY' R Gronfa Apel y Sganiwr hyd yn hyn.
CYFFREDIN. Dydd [au. l2fed 0

PENCAMPWYR P~L-DROED YSGOLION SUL ARFON

SIBRYDION 0 YSGOL BRYNREFAIL



Gwerthu
a thrwsio

Teledu Lliw
Newydd ac Fel

Newydd
GWASANAETH

ATEB
FFON 24 AWR

LLANBERIS 870545

OSMOND
SHAW

DEINIOLEN

adeilad yn agos i'r bwrdd llifio cyn
eu trin a'u hollti. Erbyn 1973
ychdyig 0 waliau'r felin oedd ar 61.
tipyn o'r talcen a thyfiant mawr 0
goed a llwyni 0 amgylch ac yn nhwll
yr olwyn ddwr. Yr unig olion o'r
olwyn oedd pren mawr yr echel a
dau gylch haearn arno.

Fel y soniais, rhedai llwybr o'r
felin uchaf i'r felin ganol gyda
chledrffordd fach, dwy droedfedd
rhwng y felin. Safai'r felin ganol,
oedd yn adeilad go helaeth ar ddau
lawr rhyw 60 llath i'r De ar ochr
rheilffordd Caernarfon-Llanberis,
gyferbyn a'r rhaeadr yn yr afon;
gydag elwyn ddwr mwy 0 faint nag
yn y felin uchaf ar y talcen ar ochr y
rheilffordd. Rhedai'r dwr a fu'n troi
y felin uchaf i droi yr olwyn yma
hefyd. Cofiaf fod mwy 0 61
saerniaeth ar d",,11 yr olwyn ac yr
oedd pwt 0 gafn i gario dwr i'w droi.
Credaf mai olwyn breastshot oedd
hwn hefyd. Rhwng y ddwy felm
croesai dwy ffrwd, un mewn cafn.
Deuai'r dWT0 olwyn y fehn uchaf a
chroesid hon hefyd rnewn cylfert 0
dan y rheilffordd. Efallai ) gellid
troi dWr 0 Lyn Garreg Faw r at
ddefnydd } fclin ganol oedd
angen. Crcdaf y cariai'r cafn ddwr 0
Lyn Garrcg Fawr dro , ffrwd o'r
fclin uchaf oherw ~dd edi i'r,
rnelinau gnu, tOIT\\')d \ cafn a
throwvd , ffrwd a'r canlvniad i'r. .. ,
gweddill o'r fon. gyda lein )
Chwarel i'r felin I f vchu Bu rhai..
ohonom. pan .)n hogiau ) gol, }n
cerdded el)'r nCon gan ddal
p.) god) n ) p> Ilnu ocdd ar 61.

Beth b) nnag oedd } sef) IICa. ) r
oedd C}flen"ad 0 dd\\T i droi) fclin
ganof a rhedai'r d" r o'r 01" yn elo
me\.\ n cvlfcrt 0 dan \- rheilffordd• •

g} dag agoriad mawr sg\'\'ar yn y mur
\\'rth y Rhaeadr. Heblaw y felin ei
hun safai adeilad bach wTth ci hochr
ogleddol gyua lie tan a phentan bob
ochr. Defnyddid ef, mi gredaf fel
caban.

Gorffenid y llcchi ysgrifennu yn y
Celin ganol, yma g\.\'naed y ffram ac
yToedd yma beiriant i ddal y Ilechen
a'r fCram yo sgwar a thyn a chlensi<.l
yr hoelion wrth eu curo. Bu Emrys
fy mrawd a rhai o'r bechgyn hyn yn
cael y {Taint 0 guro'r hoelion i
gwblhau'r fframl8u. Un gorchW)/1
oedd ar 61, IJosgi llun yr Union Jack
ac enw'r cwmni aTn). A dyna hi gyda
chanocdd eraill yn barod I'W gosod
yn un o'r bocsu::, a wnaed yn )' felin
isaf ar g\fer eu 1I\.\\'th(} i un 0.... .
\\ ageni'r L & N\\'R oedd "edi
pariltoi 'eidin a( l)chr } felin, g)'da
tJidiarl ar ei thra\\ pan nas
defn)ddld hi. En\\ \.\)ddogol

Cwmni'r Rheilffordd arni oedd
Jones's siding; clywais yr enw
droeon pan yng ngorsaf
Ponthrythallt yn edmygu'r goods
cyn sylweddoli mae at Felin ganol
Thomas Jones y cyfeirid.

Bron wrth ochr llidiart y L &
NWR a'r tu arall i wal derfyn y
cwmni, yr oedd llidiart ar draws y
dramffordd bach a redai i'r felin
isaf, pellter 0 tua chwarter milltir.
Yr oedd tipyn 0 rediad a buasai
wagen \.\·ag ar 61 tipyn 0 berswad yn
rhedeg ohoru ei hun ar y cledrau. Pe
bai'r wagen 0 gwrnpas ar ddiwrnod
nad oedd neb yn gweithio yn y
melinau a'r ffordd yn gJir i'w chael
ar y cledrau rhwng ) felin uchaf a'r
ganol, yna hei lwc a reid. AmbeU
dro byddai siaw ns am reid i
gyfeiriad y felin isaf ond gofalem
beidio mynd yn rh) agos i'r felin
honno gan yr ofnem i Thomas John,
mab Thomas Jones ein gweld.
Credem )n arnlwg fod ganddo
lygaid barcud i'n gweld o'r 19 yn y
Craw ia. Cerddasom lawer ar hyd yn
hen gledrffordd. Tir gwyllt oedd
rhv gnddi ac afon y felin isaf ond lie
da am gnau a ffyn ac yr oedd yno
hefy d goeden afalau surion y bum
yn ei changhennau lawer tro.

G) dag ochr rheilffordd y chwarel
rhcdai afon y felin isaf gyda chafn
pren uchel y gallern gerdded odano
ar ben y daith. Cynhwysai y felin
hon adeiladau dau lawr. safai un
adcilad bron wrtb dalcen y Hall gyda
dau elwyn ddwr tua'r un faint. ugain
lroeJIedd efallai. i droi'r pelriannau
)'n ). ddau adeilad. Olwynion
breasts/lot oeddynt gyda'r dwr yn
dod o'r cafnau ac wedi troi'r
01\.\ \-nion rhedai 0 dan reilffordd-Caernarfon-Llanberis yn 61 i'r afon
lua phen Llyn y Crawia. Llifid coed
yma a thrinid cerng ysgrifcnnu yng
nghyfnod y ddau gwmni. Own y bu
Josiah Jones yn gwncud cerrig
beddau yma felly rhaid fod
ganddynt fyrddau tlifio, plaenio a
Ilyfnhau. Dengys y Hun gryn
brysurdcb, eistedda'r dynion ar
domen go helaeth 0 Caw man syud
yn awgrymu tipyn 0 \\'eithio cerrig.
Owelwch y ddau olW)'n dd...tr. Erys y
ewestiwn, faint 0 weith\vyr ocd<.l
yma? Ai gweithwyr yr holl felinau
c;ydd yn y darlun? Gwelir y
rheilffortltl i Lanberis a'r man croesi
i'r Garw ac at y felin yn (.), ond nid
oedd s~idin yma Rhedai
rheilffordd y Chwarel yr ochr arall
j'r GogJcdu j'r melinau gyda scidin
hclaethach nag yn y felin uchaf ond
heb signal os cofiaf yn iawn. Deuai'r
cerrig o'r chwarel ac efallai goed a
nwyddau craill. Dilynai ffordd )
Glasgoed gwrs y rheilffordd yn agos
a chyfleus i'r melinau.

Bu cryn brysur<.leb am gyfnod go
faith ond erbyn y <.Iauddegau darfu'r
galw am lechi ysgrifennu a dacth
tymor mclinau Thomas Jones fel y
11ctll iben. Distawodd yr olwynion,
adfeiliodd yr adciladau ond erys y
fclln isaf a addaswyd yn dy annedd
i'n hadgoffa 0'[ gogoniant a fu
Dylasem gcisio cofnodj'r hanes. Yn
y nodiadau bier hyn dibynnaf ar
wybodaeth gan fy mrawd Emrys, fy
nghof innau, a lIawer 0 ddychymyg.
Pe cawn gyfle i ymwcld a'r
sa(]eoedd a mesur )'f adfeilion
efallai y newidiwn gryn dipyn aT yr
hanes. Buaswn yn ddiolchgar am
gael unrhyw wybodaeth bclJach.
Hoffwn wcld eraill o'r ardal yn
ychwanegu at, neu gywiro'r
nodiadau: cychwyn yn unig yw'r
rhain goebithio.
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~GWVNETHROBERTS
=84 Stryd Fawr, Llanberis-~Ffon: 870491

mcwn cylfert. Ni chofiaf fod cain
yno, yn 6) pob teh~g ) r oedd
fflodiart i reoli'r dwr a chredaf rnai
()J\vyn lJret1~tsllot ocdd g)da 'r d" r
,n lar()'r (11\.\') n rh",n2 \r cchel a's_ J

hen. 't'r ocdd dm s Ina\.\ r ,m mur•
blaen) Cclin, nl chredaffod (fene lr
) no. un) t8 ell) n unig g) da b" rdd
lIifio. C)ch")nai ll\\~br 0 <1dr\\'i)'
fclin tua'r {clin gan(ll. g)cJa'r domen
}r ochr arall i'r ll\\}br. }r ocdd
(omen hyn y tu 61j'r adcilad. Rhcdai
pWl 0 scidin 0 rcilffordd y Chwarcll
g) feiriacJ y U()lllCn gycJa chroes i urOl
car iddo. Safai signal wrth ymyl
Ilidiart y ll\.\'yhr a wcithiai pan
uuefnyuuid y gr(les. Ni \\clais
glyliau na dim arall yn dou gyda run
v Chwarel i'r felio. rhaid y
•
dc!fnyddid \\ageni arbcnnig I'r
p\\rpas gan na ellid uadJwytho
unrhy\.\· wagen (Judi ar gar mawr,
yn,a nag yn )' fclin isaf, yn hwylus
iawn gan nad oedtl platform Uwytho
\ ",a fel vn ~ Gilfach Ddu. Rhald y
dcfn\udlJ \.\·agenl arbcnnig, rhai
ugored ar ffram car ma""r y gellid ei
daulv,)lh() yn y cidin, gan gario'r
clyltaU a'r felin. Un d~n ) n unig a
g()tiaf ) n g\.\eilhio ~n(l. t\rfcrai
rouui'r cl) tiau i scf) II ar eu pcnnau
yn erb) n ) nlur oddl mc\.\'11 I'r

Un Ilun sydd gennyf o'r melinau yng nghyfnod eu prvsurdeb, llun y felin isat,
melin ddwbl gyda dau olwyn ddwr. Oew'r ltun o'rllyfr Rural Welsh Parishes
Llanrug gan y Parch Hugh Williams, Cured y plwyf ar y pryd. Llyfr yn adrodd
hanes adfer £glwys San Mihangel yw, mae ynddo rai darluniau diddorol o'r
pentret BC Ysgol Glanmoelyn, ei dyddiad yw tonswr 1907. Yr vsqriten 0 dan y
Ilun yw Crewte Writing Slate Mill. Gwelwch fod dwy ielm a dau olwyn,
edettedeu'r Crswte e'r New Crewte Works debyg. Etallai mal cwmru J Jones e'!
Fab oedd yn gwelthlo'r ddwy tettn pan dynwyd y llun, dyna oedd y setvttte yn y
b/ynyddoedd a gofiaf.

Prynodd Cwrnni'r Rheilffordd dir
gan Rice Thomas. Coed Alun gan
gynn\.\;ys y cyfran 0 Bontrhythallt i'r
Crawia a thir yn ~ t1ref pan cst}nv.yu
y clcurau drwy'r (lref i or-.af y l~L¥£
NWR yn 187() Hyd yn hyn ni ""elais
unrh}\.\· ddogfcn }'n son anl ~
mclinau na tlisgrlfiad ()'r lir \.\rth cu
h()chrau. Efallal f()u gan rh ,\un
\\. V b l) da e I h a III \ Ie j nau a .i
pcrchenl)gi()n flla~1() lillidu()rtll:b
ac yn lIen"'1 hylchau yn yr hant:

Ond i (IrOI al fellllau I'h(HnaS
J()nes fel y cofiat fi hwy Safaj'r felin
lIchaf ar ()chr ddcheuol rhcilffordd y
Chwarcl rhy"" chwarter milltlr o'r
I)and). G) ferb~n. ar ()chr oglcudol
y rheilfforJu yr o~dd lIidiart a
Ill)rdd urol lr""\-'r cae I fforucJ \- .
('Iasg<)etl. Ar"einlal lIwybr (J'r
Pandy gyda'r rhcilff(}rdd at gefn y
felin. lie vr ocud IIldiarl j'r•
rhcilffl)rdd a hl:ll}itJ'r taleen.
Adeilad bychan lInlla\.\lr ocdd
gyda'r ()I\vyn ar y Laleen dtleheu(ll
Deuai'r (IWf i uroi'r ()I\\'vn II L\ n- ,
fl1hn OW'en, y llvn uchaf gyfcrbyn a
(hir Ce1n RbythaJlt,lIe yr oedd cri\.\
ar draws yr afon i gronni'r d\~r.
Rheual'r ffrwd (:tIn lua 270 0
lathenni gan fyned 0 (1an rheilff(lrud
Caernarfon-Llanhcris at letraws

MELINAU V CRAWIA
gan Meurig Owen, Llundain

RHAN 2
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TRIN GWALLT I BAWB
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Mae rhai gwyr yn mynd i eithafion i
gael IIonydd rhaQ eu gwragedd. Beth
am y gwr 0 Lanrug a oedd yn helpu ei
wraig i dacluso'r siambar1 Raedd

0"' ....ru n eth
~1ae'r oiled 'n fa ....r I.... merch

Glen) • pcrthna::oaU. C)mdQglon lIu 0 I
ffnndlau
BRENHINE~ ",' CARNIF,\L: O)dd
G ....cncr. ~fawrlh ~cd caf....;d Di'igo}n
Y~gol Oothadarn i dde ....·is Brcnhinco; If

Carnifal am 1887. Dyma'r canlyniadau:
Brenbint!s. Jacinta Kisalu. 5'5 Dol
Ehdir;
Mor ....ynlon: Lliwcn Hu ....~, I Slryd
T0010!l a Sarah Bircb. Victoria Cotlagc.
G....esty VIctoria.
Gwas y Garon: Alun Vaughan. Str,u
Yankee.

CROESO: Mr Cynrig Hughes a
benodwyd yn brifathro Ysgol
Oolbadarn, Llanberis. Mae ar hyn 0
bryd yn brifathro Vsgol Rhostryfan.
Bydd yn dechrau ar el swydd yn dilyn
gwyliau'r Pasg. Gobeithio y bydd yn
setlo i lawr yn tuan yn ein plith wrth
droed yr Wyddta.
TEYRNGfD I "'tRS BEATRICE
Alice Parry (vn cnedigol o B<\81111,
Owyd). Gwcddw Mr. Charles Robert
Parry. Daerh "v1r~Parry iLanbcris dydd
Llun Diolchgarwch, 1919 fel n) rs ardal
yn dilyn cylnod dyletswyddau nyrsio yn
yr ysbyty a el ....id Ysbyty Rhyfel, Caer.
lle gofalodd am fil ....yr a anafwyd yn y
Rhyfel Cyntaf. Un o'r milwyr >-n yr
ysbyty uchou yr adcg honno oedd
Tommy Willian1s, Cadfan Hnu<;c
Carodd Mrs Parry yr anrhydedd 0 nyrsio
Mr William" yn ei gartref yn Llanbeo)o.
Arbosodd am anlser bye gyda'r lculu

RO'W'landsyn y ••Bee Hive". ac "'cdyn
symud i aros gyda Mr a'rdiweddar Mrs
MIchael Pritchard. Glanta. Ffordd
Capel Coch. Yn y nwyddyn 19:! I
symudodd i Drcfor. Uyn fel nyr.. plwyf
yno FI gyrfa nesaf oedd yo y Waunfav,:r
am bum mlyncdd.

Y n 1926 prlododd a chartretu yn I H
Ceunanl Street. un u'r lal a )'m....elodd oj
hwy pan duechrcuodLi yn llanbcri .. fcl
nvr, ardal Y n CI2' ria dcrb\ nlodd In ....cr- .
o d''it) grlfau a JI'thyrau 0
....cnhfa ....TQ I d m CI gofal a'l defo ....n

angen help lIaw ar y wraig i ddod i
law, 0" siambar - 98n nad oedd yn
rhy hoff 0 uchder, ond roedd y gwr
wedi diflannu. Clywed fod .ngen
NVRS arno pan gofiodd o'r diwedd
ble'r oedd y wraig.

DRAENOG

Arhrawon (Chwlth) MISS Jones, Bethel. (Ode) MISS Jones, Pant-tv-Gwyn,
Bethel
Rhes gefn 0" chWith I'r dde Gwyneth (Tlrw Mena,): ' : Griff Bevan Lewis:
Nesta LeWIS, "',/he Melrlon Roberts, 7, W,/ham Andreas Jones; WIlliam
Arthur PrItchard, Emlyn (Bryn Llwyd). Rhes ganol 0" chwith ,'r dde. ? , ? ,
Arfon (Olnorwlg House),· Owen Jeffrey W,lllams; Dennis Hughes (Goat); ? ,
Nesta neu Nora (Fachwen); Annie May Price (PenclogwynJ: Gwyneth BellIS; ?
Rhes flaen o'r chwlth ;'r dde· Clifford Allan Jones; Robert Kenneth Jones;
Ceridwen (Fachwen); Blodwen Williams,' Jennie Arfon Williams; Nora neu
Nesta (Fachwenj; ? ; Violet a Lillian Roberts.

MAROLAETH: Ddydd Sul. Chwefror
22ain, daeth y newydd am farwolaeth
Miss Laura Annie Hughes, Bethesda .
Er iddi adael y pent ref, nifer 0
f1ynyddoedd yn 61 bellaeh, yma yr
oedd ei chalon - y pentref, ei bobl a't
bethau oedd ei diddordeb. a phrif
destun ei sgwrs bob amser oedd
Brynrefail a'i gymeriadau ym
mlynyddoedd cynnar ei bywyd.
Ganwyd hi yng Ngreuor Villa bron i
ddeg a phedwar ugain 0 flynyddoedd
yn 61. Fe gofia'r mwyafrif ohonom
amdani yn trigo yn Isfryn, yn wraig
gymdogol a diddan, ymdrechgar a
diwyd yn ei gwaith. Ond yn fwyaf
arbenniq, mae'n debyg rnal'r darlun
a erys twyaf yn y cof yw hwnnw fel yr
athrawes Ysgol Sui gyntaf i ddegau 0
blanl y pentref, a hynny am
flynyddoedd maith. Roedd ei
ffyddlondeb i Eglwys Brynrefail yn un
I'W edmygu a hyfrydwch i bawb
ohonom ae anrhydedd iddi hithau
oedd yr aehlysur ym Mai 1984 pan
dderbyniodd Fedal Thomas Gee am
ei ffyddlondeb i'r Ysgol SuI. Bu ei
harwyl yng Nghapel Gerlan,
Bethesda, a chladdwyd hi ym
mynwent Coetmor. Cydymdeimlwn
yn ddwys a'i chwaer Mrs Eluned
Roberts a fu'n ofalus iawn ohoni yn

ystod ei blynyddoedd olaf a'i
chyfnither Mrs Maggie Closs Parry,
Greuor Villa a gyd-fagwyd a hi ym
Mrvnrefau
SEFYDLIAD Y MERCHED: Dathlwyd
GWyI Ddewi gyda swper ym Mhlas
Menai, nos Lun, Mawrth 2il pryd yr
ymunodd aelodau 0 Glwb y Mamau i
fwynhau'r arlwy. Trefnwyd y noson
gan Mrs Hhran Jones a diolchwyd
iddi gan y lIywydd, Mrs Pat Jones.
Rhoddwyd y wobr raffl hefyd gan y
Ilywydd ac fe'i henillwyd gan Mrs
Ann Parry. Cynhelir cyfarfod mis
Ebrill o'r gangen nos Lun, Ebrill 6ed
oherwydd fod Gwyl y Pasg yn disgyn
ar y dyddiad arferol ae estynir
gwahoddiad i'r aelodau i ymuno a
changen Llanberis nos lau, Mai
28ain.
CYDYMDEIMLAD: Syndod oedd
deall am farwolaeth Mr Luois
Esposito, Llwyncelyn, tra'n derbyn
arehwiliad meddygol mewn ysbyty
yng Nghaerdydd. Er ma i yn
gymharol ddiweddar y daeth ef a'i
briod i fyw i'r pentref, mewn byr
amser cydnabyddid ef fel cymeriad
annwyl a chymwynasgar ymhlith ei
gymdogion. Cydymdeimlwn a'i
briod Mrs Mary Esposito a'r teulu 011
yn eu profiedrqaeth.

YR HEN YSGOL FABANOD:Daeth y darlun hwn i law, 0 ddisgyblion yr Ysgol
a'u hathrawesau yn 1922, trwy garedigrwydd Mrs Blodwen Hughes, 12 Trem
Eilian. Tybed a all unrhyw un roi gwybodaeth pwy yw'r rhai nas enwyd?

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

PRJOOI' Llongy£archiadau I Peter
Hughes. rnabMr a ~rs D ~{ughes. Tan
Pant ar achlysur ei briodas ar Chwefror
12 yn Llangefni.
Mr Adrian Wlihams. mab Mr a Mr~
DenniS Williams, Slryd fawr ar achly!>ur
ci briodas at Fawrth 14 ym Mcthcsda.
Mr Peter Jones, Coed y GI) n ar ach1)sur
CI briodas ar Fawrth 14 yn Eglwys Sant
Padarn.
Mr Robin Davies, mab Mr a Mrs H LJ
DaVIes, Hafod Lydan a Jennifer Ellen.
Nanl Peris ar achlysur cu prlodas )'n
Eglwys Sant Pen!>ar Chwcfror 21
OJOLCH: Dymuna Miss G....yneth
Williams, Bron-y-Gralg, gynt 0
Woodley, ddiolch 0 galon i' ....' theulu a',
ffrindiau am y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei phen-blwydd
yn 90 oed.
OYMUNlADAU DA i Mrs Jones.
Macs Padarn yn ei chartrcl newydd yn
Llanrug.
YMDOEOL O'R FR1GAO DAN: Ar
ddlwedd y mis hwn mae Mr DaCydd
Price, Cabs Padaro, yn ymddeol O'r
Frigid Dan. Ymunodd Dafydd :i'r
mudiad 14 blynedd yn 01, ae wedi
gweithio ei hun i fyny, canys ef ocdd y
Prif Swyddog yn Llanberis. Dymunwn
yn dda iddo ac efaJlai erbyn y rhlfyn
nesar o'r Eco y cawn fwy 0 fanytion ac
ambclllun

Gohebydd: lola Seners, 13 061 Elidir

Y MYNYDO MENYN: Erbyn hyn mae
pensiynwyr yr ardal, a hefyd Nant Pcris,
....·cdi derbyn cu cyfraniad a'r 'Mynydd
Mcnyn', ac mae eu gwcrthfawrogiad yn
fawr lawn. Hcfyd mae eu diolch i'r
cyfeilhon hynny fu'n trefnu'r cyfan ac yn
dasbarthu'r menyn 0 ddrws I ddrws. sef
Mrs Marian Roberts, Bryn Menyn,
Cynrychiolydd y W .R. V .5. a thrcfnydd y
'Prydau Pared'. a Mr Kenneth Jones,
Blaen y Od61 a'j gyfcilhon a fu'n
dosbarthu'r menyn. Os ocs yna unrhyw
bcnsiynwr sydd hcb dderbyn ) rhadd
yma, bydd peth i'w gael gan Mr Kenneth
Jones.
BINGO: Cynhaliwyd Bingo yng
Ngwcst y Gwynedd nos Wener.
Chwefror 20. Yr ocdd yr elw yn mynd at
dim pel-droed y bechgyn 18U. Oymuna
Mr Thomos John Roberts ddiolch i'r
genod a Mr W Roberts (Wit Korea) am
helpu I drefnu'r noson, hefyd i'r mamau 1
gyd am eu haelioni tuag at y gwobrau.
Diolch yn fawr i bawb
GWELLHAD: Oymunwn adfcriad
buan i'r rhai canlynol sydd yn yr ysbyty.
neu wedi dychwelyd adref: Mrs Bessie
Pritchard, Stryd Fawr; Pat Pitts, 53 Dol
Elidir: SIan Griffiths, 52 Dol Ehdir;
Gareth Morris, Ffordd Capel Coch; Mr
lluw Jones. Maes Padarn: Miss Manan
Davies. 5 Rhes York; Mr WII Roberts.
Ffordd Capel Coch; Mrs Enid Roberts,
Maes Padarn: mcrch fach Meira a
Oafydd Pl'lcc. Cabs Padarn; Kenny Lee.
mab bach lorwen a Dewi, 1 Glandwr
Flal; Sleven Robens, 001 Elitlir.
CYOYMDErMLO: Ein cydymdclmlad
dwysaf a'r rhai canlynol yn eu
profedigaeth:
Len, Dennis, Rita, Alwcna a CClnlys ar
golli eu mam, sef Mrs M Jones, Dol
Eilian;
Eunice Jones, Paul a Juruth ar gou. pl'lod
a thad, sef Me DaVId jones. Dakota.
bcfyd Mrs Ollys Roberts. ar golll mab
yng nghyf:raitb a Mrs AJwena Roberts,
Jdan ~Iousc ar goth ei brawtl, heryl.! el
(am a'r lculu 011 yn Neiniolcn.;
Nyr~ Glenys Parry ar golli ci mam, sci
Mrs Parry. Stryd Ceunanl a oedd yn 95
mJwydd oed;
Mr Alan Roberts a'r tculu ar golll ei fam.
sef Mrs G,,\oclh Robert, Str\d•
N"cwton. "'Id oc" ond rhal ml oedd) n 6J
pan oedd)m )n c)d)mdclmlo ag ef ar
golL! Cl dad:
Mrs Jean Jonc~. Rhcs \'ictorin. ar golli ci
mam.



Carreg ar garreg a godir
Gan ddw})o medrus fu'n fud;
I herio'n clydwch cyffyrddus
A fu'n wahanfur cyhyd;
A gwelsom fod eerrig arnrywiol eu maint
Yo harddu adeilad. Dyna ein braint.

Tybed a gaed erioed well crynhoad
o athroniacth y stratcgaeth?
R.G.D.

YR YSGOL: Ym mis Chwefror daeth
fen recordio'r BBC i'r ysgol i
recordio'r plant yn canu emynau ar
gyfer y rhaglen "Caniadaeth y
Cysegr" Bydd y rhaglen yn cae I ei
darlledu ar Radio Cymru ddydd Sui,
12fed 0 Ebrill 04.30 hyd 5 o'r gloch.

ANTUR WAUNFAWR
Fe) y gWyr gwrandawyr Radio

Cymru, un o'r rhaglenni mwyaf
poblogaidd yw Talwrn y Beirdd.
pan fydd tima u 0 v. ahanol
ardaloedd yn cystadlu ar gyfan soddi
barddoniaeth. Testun y delyneg
mewo ymryson ddiwcddar rhwng
timau 0 Benrhyndeudraeth a
Waunfawr ocdd 'Carreg'. Dyma
gyfansodcliad Mrs Meg Oafydd o'r
Waunfawr - gyda llaw mae Mrs
Meg Dafydd yn byw dros y ffordd i
Bryn Pistyll. llcoliad
gwclthgarcddau Antur WaUnfav.rT.
AT hyn 0 bryd. mae nifer O'T
gwcithv.'Vr abl ae anabI yn prysur
ailadeiladu hen fythynnod.

(I Antur Waunfawr, Ue mae pobl a
nam meddyliol yn gweithio yn y
gymuned yn hytracb na chad eu
cadw mewn sefydliadau ar wahin.)
Carreg ar garreg a godl\yd
Yo rhagfur rhyogoch a'r byd;
Muriau a adeiladwyd
Rhag i'ch ddrysu'n rhagdybio dyd.
Ooethineb a ddeddfai mai unfTurf sgwir
Oedd brlcs adeiladu cymdeithas war.-

I Mr a Mrs Evan J Hughes, Pandy. 12
Bro Waun, ar fod yn daid a nam, ganwyd
mab bach i Kelvin a Hefina.
DIOLCH: Dymuna Heulwen a John
Huws. Argocd, ddio1ch 0 galon am y tlu
cardiau a'r anrhegion a dderbyniasant ar
achlysur genedigaeth eu merch fach,
Elin.
YR URDD. Dydd Sadwrn, Chwefror
21 cynhali wyd Eisteddfod Gylch yr
Urdd yn Ysgol Brynrcfail. Daeth Parti
Recorders 'Iona' yn laf dan 12 oed a
pharti 'Llio' yn 2il. Bydd parti Iona yn
mynd ymlaen igystadlu yn yr Eisteddfod
Sir a g)' nhelir 'In Neuadd PJ, Bangor,
dydd Sadw·rn, Mawrth 28 - hcfyd
yrnlaen i'r SIr aeth Elin Gwilym yn
adrodd dan 12 oed ac vn chwarac Ffliwt-dan 12 oed, a Meilir Gwynedd 'In
chwarae'r Clarinet dan 12 ocd. Aeth
Kailey Jones ymlaen hefyd i'r Sir gyda
chlustog roedd wedi ei wau yn y
gystadleuaeth dan 12 oed. Pob lwc
iddynt.

Ymlaen i'r Eisteddfod Gencdlaethol
ym Merthyr Tydfil mae aelodau'r Gan
Actol dan 15 oed yn mynd, {l'u testun
oedd 'Pobo) y Cwm'. Dyma nj yn cael
trip j'r Genedlaethol UOW81theto. yn wir
mac hon y burned flwyddyn yn olynoll ni
a bydd rhaid innl fod 'In brysur iawn yn
ystod yr wythnosau nesaf igodi arian er
mw)'n mynd a'[ plant yno ym mls Mai.

Yn ymweld A'r Urdd nos Fercher,
Mawrth 4 bu Tegid Roberts.
Penlsarwaun a m" ynhav.'yd cwis yn ei
gwmnl. ac ar nos Fercher. \Ilawrth 11
aeth y plant yng nghwmnl Gareth Jones
I'r Pwll Nofio a chael amser da iawn -
diolch j'r rhicni am fynd a'r plant yn eu
celr. B)dd y S"yddog Datblygu, Miss
Jen \\ Illiams, ..n dod j'r Urdd nos•
FeTcher, ~ta~nh 25 Iddangos Fideo am
\\CfS\ lloedd )' r Urdd.
DIOlCH: Dymuna Mrs M A Owen.
Tref Eiliao, ddiolch 0 galon i'r teulu.
C) mdoglon a ffrindiau am bob
caredlgT\ao)dd a ddangoswyd tuag au tra
n) r)' b) l) yn ddiweddar ac ar 61 dyiod

adref.

Ifor ac Ann;
I t-.1rs A B PrItchard, 4 Trcf Ellian. ar
g) rracdd ci pben-blv. ydd yn 80 ar
Chw'efror :!1.
I ~lr!l S Jon~s Evan:" Pennant. ar
gyrraedd ei phcn-blW}dd hithau yn 80
oed ar Fa\\'rth 16.;

gwynion am ddiffygion cyrif cyhoeddus i
warchod yr iaith Gymraeg. Diolchwyd i
bobol yr ardal am gefnogi'r eyfarfod ae i
fechgyn ifainc 'I pen Ire am helpu isymud
cadeiriau.

Mae Cyrndenhas yr laith 'In trefnu
cyfres 0 gyfarfodydd drwy Gymru i
gyflwyno eu hachos I bawb posib.
MERCHED Y WA WR: Dathlu Gwyl
Ddewi wnaeth y gangen nos lau,
Chwefror 26ain pan gafwyd noson yng
nghwmni Margaret, Meira, Alun,
Wmffra a Brian. Cafwyd eitemau 0 ganu
ac adrodd a diotchwyd iddynt gan Alma
Jones. Roedd yr aelodau wedi paratoi y
bwyd a chafwyd gwledd ardderchog.
Dymunodd y Llywydd well had buan I
Mrs Mary Ann Owen, Tref Eilian oedd
wedi dod adref o'r ysbyty, ac iMrs Katie
Wyn Jones a oedd yn yr ysbyty.
Penderfynwyd anfon lIythyr i'r Swyddfa
Gyrnreig 'In cefnogi'r galw am Ddeddf
Ia i t h Newydd. Dywedodd Mrs
Gwencirys Jones fod Ysgol Undydd 'In y
Ganolfan ar Ebrill lleg i ddysgu sut i
baratoi arddangosfa, os oes unrhyw
aelod yn awyddus i fynd dylid rhoi'r
enwau i Mrs Jones, Cartrefle. Bydd 'I
cyfarfod nesaf ar Fawrth 26ain, pryd y
bydd Mrs Mary Vaughan Jones 'In ein
diddorl gyda sgwrs a sleidiau.
PLAID CYMRU: Cafwyd noson 0 hwyl
addysgiadol yn Ysgol Gynradd
Llanrug, Mawrth 11eg pan ddaeth
sawl cangen 0 Slaid Cymru i gystadlu
mewn Cwis 'Gwahanol' a drefnwyd
gan Dafydd Whiteside Thomas a
Gwyndaf Jones, Llanrug.

Yn wahanol i'r arfer, bu'n rhald i'r
cystadleuwyr brynu au cwestiynau
ond caniatawyd ambell bapur am
ddlm er cod I calonnau y rhal mwy
crintachlyd yn ein mysg I

Achosodd sawl cwestlwn Qrvn
bendroni, yn enwedlg y rhal a oedd
yn ymwneud a'r pwnc d., rys 'na,
daearyddsseth

dl cw blh u r papur ola
eroe wVd yr sieb on 9 da
ch,,'m'sgedd 0 chwerthln ae
ochneld.o Afraid dweud fod
aelodau'r Waun cystal A neb vn yr
ornest. Oiolch 0 galon I Gangen
llanrug am y gwahoddiad i ymuno
yn yr hywl.
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
restr enillwyr y Clwb 100 am fis
Chwefror:
1. Haydn Jones, Rhandtr Mv.yn; 2. Jean
Jones. Llwyn Onn; 3. Norman Williams,
Llidlarl Wen.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein cofion
a'n dymuniadau gorau am wellhad buan
iawn at Mrs A Bennett. Llecbwedd; Mrs
D Williams. Llys Seiblant a MISS Mem
Williams, Weirglodd Goch. Hefyd Mrs
K W JODes. Bron Eifion sydd yn ysbyty
Walton, yn Lerpwl
ADREF O'R YSBYTY: Croeso adlef j
Mr GWllym Hughes, TrcfFilian; Mrs M
A Owen, Tref Billan; Heddus
Gwynedd. !'lant; Mrs B Hughes,
Gwync.ly; Llia Mai, Llwyn Onn a Shan
Jones, Morawcl. Gobeithiwn eu bod yn
dal I wella
CRONFA CANOLFAN
\VAUNFAWR: Dyma rcslroenlUwyry
Clwb 300 am fis Ch,,'cfror·
I. £40: Mrs Laura Williams, Tros y
Gors; 2. £25: Nell Johnstone, 1'9 G\\-)n;
3. £10 Geraint Griffith. 10 Bro Waun.
LLO'lGYF-ARCIIIADAU i Don ae
Eluneu Roberts, Sv.'n ) G\Io\ nt, ar
ddathlu eu Priuda., Arian ar Fa\\ rlh
3\Jd·J •

I \1alcolm Robert'i 9 Bnn Golau. ar•
ennUI &" tlbrau ) n SlOt. Cruft~ gyt.la 'j
gwn. Hcf~t.I j'" rlcnl ~1r a \.lr~ R
Roberts. ar ddulhlu cu Priodas
Ruddcm:
I ~trs ,.. Jon(;·. 1:.r\ rl \-\ cn. ar lod ~n nain- .
un\\alth eto Gan\\\d mcrch. Elcri Ann i•
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GWAITH CONTRACT
5000 l LATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFOADDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

DEWIS EANG 0
WEl YAU SENGL A DWBl
DEWIS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
llENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'

AR AGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

CANOLFAN CARPEDI
AUNFA R ARGAU

SUL,
MERCHER.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
Lfun 0 blant Ysgol Waunfawr tua 1930.

Trefnwyd gwledd cyn mynd adref a
rhieni a phlant y 4ydd dosbarth oedd 'In
gyfnfol am hyn. Ar ran 'I Clwb,
cyfrifoldeb 'I Rheithor oedd dlolch i'r
Prifathro a'r staff, a hefyd staff y gegin a
fu'n brysur iawn yn paratoi'r wledd.

Cynhelir 'I eyfarfod nesaf 'In y
Ganolfan dan nawdd aelodau'r Clwb
brynhawn Iau, Mawrth 1ge9.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Cyfarfu
Cangcn Waunfawr o'r Sefydliad yn
Festri Croesywaun gyda Mrs Pal Parry
'In II}wyddu.

Dymunwyd gwellhad buan i Mrs
Katie Wyn Jones, yr ysgrifenyddes a
oedd wedi bod yo yr ysbyty. Y gwr
g" add i ddathlu Gwyl Dewi oedd y
Parch W R Williams o'r Fclinheli.
Cawsom hwyl a chwerthin gyda'i stonau
am wahanol ddigwyddiadau digrif.
Diolchwyd iddo gan Mrs Catherine
Jones. Trefnwyd 'I blodau gan Mrs Mary
DaVIes ac fc'i rhoddwyd wedyn i Mrs
Katie Wyn Jones. Enillodd Mrs Peggy
Jones 'I raffi a roddwyd gan Mrs Buddug
Rowlands.
CYFARFOD LLWYDDIAN~U~:
Cynhallwyd cyfarfod hynod
Iwyddiannus gan Gymdeithas yr laith
Oymraeg yn y Ganoltan ar brynhawn
Sadwrn, Chwcfror 28. Doedd dim sedd
ar 61 yn y neuadd fawr a chafodd y
gynulleidfa fawr 0 bentrefyv.·r ynghyd A
phobl o'r tu allan I'r ardal g)'fle i
groesawu Ffred Ffransis 0 garchar yn
dilyn ei ran j geislo sefydlu Corff
Datblygu Addysg Gymracg.
Soniodd Ffred Ffransis am

bwy~igrwydd gweithredu yn ein
hardalocdd cln hunain i gl)fhau'r iaith
Gymraeg. "Nid paw'b ..y'n mcdru tcilhlo
i Gaerd)dd i brolesllo )0 erb)n
S,,)ddfa G)mrcig" meddru "ond m e
c)flc I nl g)d \Ioncud cln rhan )n cln
hardalocdd eln hun In. C) n mJ.8 n
mae hlOOn)'n gallu bod 11 Ila" cr m~
CffCIlhlol:'

Apehodd ar ba\aob I rc leu unrh) ~

Gohebydd: Mrs G Jones, Rhandir
Mwyn (W8unfawr)
CLWB GWYRFAI: Cyfarfu'r aelodau
bnawn lau, Chwefror 19 er gwaethaf yr
eira. Mrs Morgan Jones 'In lIywyddu a
Mrs Jones, Golcufryn 'In trafod
trefniadau cynorthwyo'r hcnoed drwy
drefniant y Cyngor Plwyf. Croesawyd 'In
galonnog Miss Gladys Lewis, hcfyd Mrs
G Griffith, Is Elen sydd wcdi dod i fyw
i'r ardal. Anfonwyd cofion at Mrs M A
Owen sydd 'In yr ysbyty a dymunwyd
iddi adferiad buan. hcfyd Mrs Pritchard.
sydd 'In y De gyda'r ferch ac yn gwella.
Chwith hefyd colli cwrnru Mrs Williams.
Dwyfor, nad yw 'In ei hwyliau gorau 'I
dyddiau hyn. Mrs Evan Hughes fu'n
garcdig 'In rhoi anrheg arbennig a \.irs
Southworth fu 'In lwcus 'In cnnill.

Mrs M Vaughan Jones fu 'In garcdig
iawn 'In son am ei hyrnweliad a China ac
fe ddangusodd amryw a luniau
ardc.lcrchog o'r wlad. Mrs Jones, Eryri
Wen a ddiolehodd i Mrs Jones.
Treullwyd brynhawn difyr ae
addysgiadol lawn. Cynhelir y cyfarfod
nesaf 'In yr ysgol ddyddiol i ddalhlu
Gwyl Ddcwl dan wahoddlad c)nncs Mrs
Leslie Jones, y prifathro a'r staff ar Sed 0
Fawrth.
Mawrlh Sed. 1987
Treuliodd yr aelodau brynhawn difyr
iawn 'In yr ysgol dan wahoddiad 'I
prlfathro Mr Leslie Jones a'r staff.
Cawsom gyngerdd ardderchog ar 61
gwasanaeth erefyddol. Yr oedd y plant
ar eu gorau 'In canu. da"n:'io ae actio.
Cafwyd eilcm gan bob dosbarth a hawdd
iawn eanfoc.l y cyd,,'cilhlo graenus rhwng
pob aelod o'r staff.

Mrs Eames oedd 'In gyfrifolanl y rhan
fwyaf o'r citemau 'In y dcchrau, a'r
alhrawon yn CU tro ) n barc,d g~da
chyfraniad cu dosbanh. Dy~ctJodd \ofr
Jones eu bod" cdi ccisio darllcnfa cr cor
annv.}1 am ~fr O~cn,)r athro a ru far\lo
yn syd)'n lIyncdd, ae > de(n) ddlT ef bob
bore yn y gwa ..anaclh dechrcuol.
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CYNGERDD
BLVNVDDOL
I'Lleisiau'r
Gweunydd"

Arweinydd Einir Wyn Owen
Cyfeilydd: Anette Bryn Parri

gyda Oafydd Iwan
a Thriawd Menlli

Yn Neuadd Bentref Rhiwlas
Nos Fercher, EbrillSfed am

7.30pm Arweinydd y
nason Arwel Jones

Elw'r Noson a'r Raftl at Ymchwil
yr Arennau

Tocynnau ar gael gan aelodau'r
Cor ac Elrtona Williams - Ffon.

870644

Peiriannydd
Gwres Canalog

a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

Aled
Jones

CYMDEITHAS HANES BRO
ECO'R WYDDFA

"Oes Aur y Llongau Hwylio"
yng nghwmni Aled Eames
ORIEL ERYRI, LLANBERIS
nos Fercher, Ebrill 15fed

am 7.30 o'r gloch
Gellir ymaelodi air Gymdeithas am Dymor

1987-88 ar y noson.
Rhaglen lawn wedi ei threfnu

Sy/wch fod gwr Maer Arfon wed; cae/ el yrru adref am ddatge/u gormod ar
"Sian a Sian"

bydd 'Bingo' yng ngofal Helen Owen.
Pris mynediad - Oedolion 30c, Plant
, Ocwrth y drws. Llyfrau Bihgo 25e yr
un. Croeso cynnes i bawb.

EGLWYS SANTES HELEN: Da
gennym ddeal fod M r Selwyn
Griffith, Eryl Jones ae Ynyr Gruffudd
yn well wedi triniaeth yn yr Ysbyty.
Yn ystod y Grawys bydd gwasanaeth
yn yr Eglwys bob nos Fereher am
7.00pm.

Fore Sui, Mawrth 22aln,
bedyddiwyd Mathew, mab bychan
Mr a Mrs 0 Philips, 7 Tai Arthur ac
wyr i Mr a Mrs E Jones, Camelot.
Gweinyddwyd gan y Parch R D
Jones, LlanfairpwlJ. Dymunir yn dda i
M~a Mrs PWilliams, Llwyn Derw sy'n
ymgartrefu yng Nghaernarfon, bydd
coiled fawr i'r Eglwys ar eu hoI.

Y mae Rhestr Glanhau'r Eglwys
eisoes i fyny yn y cyntedd a diolchir i'r
ffyddloniaid a gobeithir ychwanegu
enwau newydd hefyd ar y rhestr.

Bydd Gyrfa Chwist yn ail ddeehrau
ar Fai 2il ae yna bob nos Wener cyntaf
a thrydydd o'r mis am 7.30pm.

••••••

yn Neuadd yr Eglwys. Gwnaed clw 0
dros £ 120. Dymuna'r Pwyllgor ddiolch i
bawb a gefnogodd y noson mewn
unrhyw fodd.
PWYLLGOR NEUADD. 1 ddathlu
Gwyl Ddewi. nos Iau, Chwefror 26ain,
cafwyd noson hwyliog dros ben yng
nghwmni Arwcl Jones. noson 0 'Slon a
Sian'. Y parau pnod mentrus a dewr
ocdd Janice a Michael Jones, Myra a
Selwyn Griffith, Elisabeth aeEric Jones
a Mr a Mrs Larsen. Datgclwyd arnbell i
gyfrmach amdanynt gan y gyflwynwrai~
'Phyllis Emlyn " ac roedd Arwal Dai
Jones yn gorfod bod yn ofalus iawn
hefo ambell un wrth ofyn
cwestiynau. Yr oedd pawb wedi
mwynhau eu hunain cymaint fel bod
nifer wed, gofyn am noson 9yffelyb
rhywbryd eto. Chafodd neb y jacpot
ond fe gawsant wobr gysur -cennin
i'r dynion a daffodil i'r merched.
Diolch i bawb ohonoch am noson
ddifyr iawn.
Llun: Sylwch fod gwr Maer Arlon
wedi cael el yrru adref am ddatgelu
gormodl

Nos Wener, Mawrth 27 am 6.30 pm

LLANRUG
Ffon 77482 (dydd)

870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,

Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath a gynnyrch

coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i

wneud iddynt bara.

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: C8ernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr .;,yn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYN NWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

(8 & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

••

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)

YSGOL TAN Y COED: Fe dreuhodd cydymdeimlwn a nifer 0 ffrindiau yn y
Mr Alun Jones 0 Gacrnarfon bum pentref sydd wedi colli anwyliaid. Ein
wythnos ddifyr yng nghwmni Safon 2,3 cydymdeimlad IIwyraCa'r canlynol:
a 4. Pob dymuniad da i chwi Mr Jones i'r Tculu Perthi, wedi colli rnodryb ym
dyfodol oddi wrth bawb yn yr ysgol. Mhenygroes;

Bydd yr ysgol yn cau bnawn Gwencr, Mrs Gay Williams, wedi colli perthynas
Ebrill lOfed am 1.00 pm tan Ebnll agos, a Mrs Betty Evans, Llys y Gwynt
27ain. wedi colli chwaer 0 Lanberis.
ADRAN BENTREF YR URDD: Bu farw brawd i Mrs Eileen Thomas.
Daeth Duncan Brown o'r Waunfawr i Bron y Gaer yn frawychus 0 sydyn -
ddangos sleidiau i'r plant nos Fawrth, rocdd yn ewythr hefyd i Mr Gwynfor
Chwefror 24aln - "O'rMor i'r Mynydd" Roberts. Tal Croesion.
oedd y lhema a chafwyd awr ddiddorol Em cydymdeimlad dwysaf hefyd a Mrs
ac addysgiadol dros ben. Diolch yn Iawr Mowll, Bryntirion, wedi colli ei mam.
i chi Mr Brown. Sleidiau a gafwyd ar GWELLHAD: Balch ydym oddeall fod
Fawrth 3ydd hefyd, y tro yma gan Mr Margaret Williams, Carrog. Huw
Leslie Larsen. Yr oedd y plant wnh eu Thomas. Bron y Gaer, [wan Griffith.
bodd yn gweld lIuniau o'r fro acambell i Cae'r Bleddyn, Mrs Roberts, fai
'Anti' yn ei gwisg ysgol. Diolch i Arthur, a Nathan Jones,Bryn Hyfrvd yn
chw ithau Mr Larsen am noson ddifyr gwella wcdi triniaeth yn yr ysby ty.
dros ben Braf oedd cael gwahodd Dymunwn adfcriad buan i bawb sy'n sal
Adran Benllyn atom ar Fawrth 10fed i yn y pentref.
weld fideo ncwydd yr Urdu ar Lanllyn a LLONGYFARCHIADAL I Wil a Jean
Llangrannog - cafwyd noson ddifyr a Jones, Bryntinon ar enedigaeth eu mab
chyfeillgar iawn. bychan, Wilham Haydn. a Marya Tony

Daeth nifer dda ichwarae Chwilcn ar EUjol ar enedigaetb cu trydydd mab.
Fawrth 17fed a gwnacd trcfniadau ar Deian Tudur.
gyfer nos Fercher, Mawrlh 25ain i fynd I Pob dymuniad da i An\\'cn Jones.
Ganolfan Hamdden Arion ar Fawrth Mcilhonydd, ac Aled ar achl)sur cu
31 ain. Bydd l-lclfa Orysor. EbriJl 7fed - dyweddi·ad.
Disgo yn Neuadd yr Eglwys. Pen-blwydd hapus i eh""ithau Mrs
Llongyfarchwn y plant i g)d am wneud Evans, Bod ldris yn 80 oed.
mor dda yo yr Elsreddfod Gyleh, CT DIOLCl;: Dymuna Marya fony Elliot
gwaethaf alwch nlawr. DaClh ddiolch i I'lawb am y Ilu cardJau ac
Ilwyddiant nla" r j'T Adran clcDl - anrhcgion ar encuigaetb Deian Tudur.
LouIse yn drydydd am Adrodd. Yr un modd dymuna Jean a Wil Jonee;
Jona(han ) n all am ganu. PaTtiLoui °C yn ddalgan eu diolchgarwch i bawb am eu
all am gyd·adrodd a'r Parti Dawnsio carecligT",'ydd aT enedigaeth Wilham.
Gwenn wcdi cacl eyntaf Pob Iwc I Dymuna Sharon O\\cn diliolch i'w
Jonathan a'r Parti Dawn!>io yo}r rhieni. teulu a f[rindlau am eu
Ei~tcddfod Slr}m Mangor. Sadwrn carcdigr",ydd ar achlysur fl
Mawrth 28ain. phcn-blwydd yn J 8 oed.
Llongyfarehladau hefvd i Gwcnllian Am bob arwydd 0 gydymdclmlad 0

am gael cyntaf am ~neud tegan meddal golll ei chwacr, dymuna Mrs Betly
yng oghysradlcuacth Cclf a Chrefft. Evans, llys )' G~'ynt ddtolch 0 galon I

CAPEL BOSRA. Cynhah~yd Dvdd ba"h. 1.)lolehlram y rhoddlon ariannol a
Gweddl Byd rang ~Ch", iot) dd no lou, dro gl",) ddtr I Gronfa Clef) d ) Si~·gr
MawrthI4amn.30pmadacthC)nulh.ld CL\\B )R HEUL\\:E.:-':~ BOd~n
leilwng 0 ferched >ngh)d I ddalhlu 1a\\rth, ~1a~rth 17 caf~~d c\farfod
canft!d pen·hl~ydd ) ~1udlad c\'Jltaf o'r n~}dd)n )n ~euadd \r
1887-1987. mudtad 0 \\ahanol E I~ Darllcnv. ...d '\ CofnodJon
draddodiadau Cristnogol g)dag a~ dd m \\ " nha \ d '\It r ph an c d
ac angen I rannu rhoddiun g~cddl a C)d\mdclml\\)d fi nlrer o'r aclodau
gwasanacth. gan gyd·~Clthlo hcb d)muny,1dadfcTladlcchydbuanlcr III
raoiadau na rhagfam. Uong)fareh~)d ~1r~ E~\an• Bod Idrl

Fe gynhelir C)manfa'r Anntb) n\\)r ar ci phcn-blw)dd)n 80 (>cd.Anfon~)d
ddydd SuI. Ebrill 26ain ) ng Nghapcl d\ munladau da I Dave Patterson> 0 CI

Jer\\'salem, Nant Peris - bydd plant ~r w;alth ncwydd yng Ngwlad Israel. a phon
Ysgol Sui yn cymryd rhan yo oedfa'r dymunlad cia i Mrs Gwyneth Jone~yn ci
pnawn. ae fe fyddant yn cymryd rhan cbartrer newydd Rhoad\\ yd Y Ie gan
yug Nghymanfa'r Melhodistiaid ym Mrll.K Wilhams a Mrs E Porter.
Mangor, gyda'r nos. Gobeithir trefnu Diolchwyd iddynt gan Mrs N Roberts.
bws i'r ddwy gymanfa. Enillwyd y raft) gan Mr G Lewi,; Bydd
CROESO ADREF I Dylan Williams, y cyfarfod nesaf ar Ehrlll 21. pr}u cClr
Carab - balch 0 dy weld Dylan yn "Moe .. a Phryn" (Bring and Buy)
mwynhau seibiant o'r fyddin yn yr ElSTEI)OFOD BEN ['REF: Nos lau.
Almaen. Mawrrh Sed fe gynhaliwyd 'Sel Fawrth'
PROFEDIGAETHALJ: Y mis bwn eto
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WJ.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT T1RION, I I ANRUG
Flon: Caemerfon 3248

c,OAG,

MAIRANNEDD
LLANRUG

Ffon:
Caernarfon 5366

Merched .
Dynion ~
Pia nt .

I gael trin eich
gwallt yn eich

cartref cysylltwch a

YN EISIAU
GOFAlWR I GAPEL BETHEL (A)
Am 'anyllon pellach cysyllter .:
Emyr W. Jone. Wenallt, Bethel.

weithiodd yn galed lawn yn yr adran
pen yn byw yma.
Yn y eystadlaethau nofio diwaddar

yn y Genalfan Hamdden, roedd
adran Bethel yn amlwg Iawn bron ym
mhob ra8 ae roedd pawb yn
ymfalchio yn IIwyddiant y t1myn y ras
gyfnewid dros 15. Bydd Aled Jones,
Fachell, Elwyn Parry, Tan y Buarth;
Andrew Kettle, Ty'n Rhos a Robert
Gray Parry, Llanberls yn cvnrvchloll'r
adran yn y cystadlaatha u ym
Merthyr.
EISTEDDFOD BETHEL 1987:
Cynhaliwyd pwyllgor eyntaf
Eisteddfod Bethel yn y Neuadd nos
Lun diwethaf dan Iywyddiaeth Mr
leu an Williams. Penderfynwyd
cynnal Eisteddfod 1987 ddydd
Sadwrn Tachwedd 7fed. Bydd
arddangosfa coginio a chelf a chrefft
ar Hydref 30. Etholwyd Mrs Nora
Parry yn Is-ysgrlfennydd a Mrs Rita
Williams yn Is-Iywydd. Gobeithio y
ceir Eisteddfod Iwyddiannus eto
eleni.

Bydd Is-bwyllgor adrodd a cherdd
nos Lun, Mawrth 30 am 7 o'r gloch i
dynnu allan y rhaglen.
Cynhelir y pwyllgor nesaf yn y

Neuadd nos Lun, Ebrill 6ed am 7 o'r
gloch.
NOSON GOFFI: Cynhelir Noson Goffi
a byrddau gwerthu yn Festri Capel
Bethel nos Wener, Ebrill 3. Yr elw at
adeiladau'r capel.
LLONGYFARCHIADAU iGOr Adrodd
Adran y Pentref a ddaeth yn gyntaf yn
Eisteddfod Aelwydydd yr Urdd ym
Mhenygroes ddydd Sadwrn, Mawrth
21. Dymunjadau gorau iddynt yn yr
Eisteddfod ym Merthyr tis Mal. Yr
hyfforddwraig yw Malr Price,
Tan-y-ffordd.

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

noson.
Nos Fercher, Ebrill 15, cynhelir

Selat Hell yn y neuadd pan geir cyfle i
holl cynrychiolwyr a darpar
gynyrchiolwyr yr erdal ar y
Cynghorau Lleol.
CYMDEITHAS RHIENI AC
ATHRAWON YSGOL BETHEL: Nos
lau, Mawrth 7 cynhaliwyd cyfarfod
eyntaf pwyllgor y gymdeithes.
Penderfynwyd cynnal Noson Goffl yn
yr yagol nos Wener, Mawrth 27
gyda'r nod 0 gasglu arian at brynu
offer at ddefnydd plant yr ysgol.
LLONGYFARCHIADAU i Charles ac
Alice Peters, 13 Cremlyn ar
enedigaeth merch fach ddydd Sui
Mawrth 15fed.
CYDYMDEIMLAD: Yn frawychus 0
sydyn ar al gwaeledd byr bu farw Mr
Richard Hughes, Fachell Bach ddydd
Gwener, Mawrth 6ed Estynnir ein
cydymdelm!ad dwysaf I Owein a
Beryl a'r teulu i gyd yn eu
profedigaeth.
Roedd Richard Hughes yn selod o'r

Cyngor Cymuned ac 0
Lywodraethwyr yr Ysgol se yn
gymwynaswr mawr i'r fro. Bydd
coiled ar ei 01.
DIOLCH: Dymuna Mr a Mrs Edward
Jones ddiolch yn fawr lawn j'w
cyfeillion am y caredigrwydd tuag
etynt tra yn byw yn 15 Bro Rhos.
Maent wedi symud i fyw i
Landyfrydog, Ynys MOn.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
noson Swper GWyI Ddewi yn yr
ysgol, nos Fawrth, Mawrth 10fed
Daeth nifer dda iawn o'r aelodau
ynghyd i fwynhau swper a
ddarparwyd gan y pwyllgor er
gwaethaf gorfod newld y noson.
Wedi goriten y swper cawsom
adloniant hwyliog lawn yng
nghwmni aelodau 0 Glwb Ffermwyr
Ifanc Dyffryn antlle. Diolchwyd
iddynt gan Mrs Elen Ellis, Rhos Lan.

Dymunwyd gwellhad buan i'r
aelodau n8 fedrsi fod yno gan
obeithio eu gweld yn al yn fuan.
Enillwyd y raffl- bocs 0 nwyddau

gan aelod o'r Ffermwyr Ifanc; Potel 0
win hefyd gao aelod o'r Ffermwyr
Ifanc; Planhigyn ty - Mrs Elizabeth
Jones, Tuniau ffrwythau - Mrs Mabel
Jones; Tuniau lIysiau - Mrs Nora
Parry.
Llongyfarchiadau i Haf Owen, J-ran

Heulog ar ennill y wobr gyntaf am
arlunio yn y Cylch. Mae Haf yn aelod
o'r Urdd yn Ysgol Brynrefail ond
hefyd yn selod ffyddlon 0 gangen
Bethel

Llongyfarchladau i Bethan Fan, Bro
Dawel, Rhoslan ar ddod yn drydydd
am ganu dan 8 oed yn yr Eisteddfod
Gyleh.

Balch iawn oedd y gangen 0
Iwyddiant Trystan Gwilym ar Ganu a
Cherdd Dant dan 8, a hefyd 0
lwyddiant y Gan Actol 0 Ysgol y Gelli,
dan gyfarwyddyd Ann Hopcyn, un a

cystadleuaeth dartlau a phwl yn y
Clwb Rygbl, Caernarfon. Andrew
Jones fu'n cystadlu ar y dartlau ac
Alwyn ac Eurwyn Jones ar y pwl. Nos
Wener, Mawrth 13eg cynhaliodd y
Clwb ddlsgo yn Neuadd Goffa Bethel
er budd Cronfa ApAI Sganlwr Ysbyty
Gwynedd. Bu'n noson Iwyddlannus a
diolchwn I'r aelodau fu'n helpu ar y
byrddau gwerthu a'r rhai fu'n
glanhau'r Neuadd ar 01 y Disgo.
Diolch arbennig i Mr Geraint Elis, Mrs
Gwyneth Jones, Mrs Falmai Owen,
Mrs Nan Owen a Mrs Norah Parry am
oruchwylio yn y sesiwn olaf. Diolch
hefyd I Mrs Eleri Warrington am gael
menthyg y 'gas ring'. Diolchwn hafyd
i bawb a ddaeth i ddawnsto ac am au
cefnogaeth ac I'r troellwr, Mr
lorwerth Williams. Enillwyd y raffl
Wy Pasggan Iwan Hughes, CaeRhos,
Bethel.
ADRAN YRURDD: Mae'r Adran wedl
mwynhau nosweithiau lau difyr dros
ben yn ddlweddar yng nghwmni Mr
Richard LI Jones, Mrs Mair Price, Mr
Dewi Hughes a Mrs Malr Read. Mae'n
dyled yn fawr iawn i ral lIeol fel hyn
am roi o'u hamser i ddiddanu'r plant
Cawsom noson hefyd yn gwylio
fideo newydd ar ddau wersyll yr Urdd
a chafodd y rhai lIeiaf bleser yn
gwylio Superted

Cawsom y Noson Goffi flynyddol
nos Wener, Chwefror 27. Diolch i'r
rhieni am ddod A nwyddau i'r
stondinau a hefyd I'r rhai fu'n
gwerthu. Diolch i bawb ddaeth i
gefnogi'r noson. Derbyniwyd amryw
o roddion ariannol gan garedlglon na
allasent fod yn bresennol - dlolch
iddynt hwythau hefyd. Enillwyr y raffl
oedd Miss Carys W Jones, llanberls,
Llinos Angharad MorrIS, Esyllt MOn
Jones, Mrs Cerls W Williams a Mrs
Jean Jones, 011 0 Fethel Cawsom
gyngerdd gan y plant dan arwelniad
Mr Geraint Elis, gyda Mrs Glenys
Griffith wrth y piano.
Cynrychiolwyd y gangan yn yr
Eisteddfod Sir gan Non LI Jones,
Eryri a'r Parti Alaw Werin 12-15 oed.
Deeth y parti yn ail aeenillodd Non yn
y gystadleuaeth cAn wreiddiol dan
15. Pob Iwe I Non ym Merthyr
LLONGYFARCHIADAU i Catherine
Daniels, 18Y Ddol ar ei phen-blwydd
yn 18 oed, Chwefror 25, a hefyd i
Gweno Owen, 2 Tan y Cae oedd yn
dathlu ei phen-blwydd ar Fawrth 15.
PLAID CYMRU: Nos Fercher, Mawrth
18fed cafwyd noson Iwyddiannus
iawn gyda Chwmni Drama Llanberis
yn cyflwyno dwy gomedi fer yn y
Neuadd. Cafwyd perfformiadau
gwych 0 "John Hughes Drws Nesa"
gan Cynan a "Gwyn y Gwel" gan
William Owen, Roedd y nifer dda
drodd allan wedi cae! gwledd 0
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IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

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

•

Cynhelir y cyfarfod nesaf nos
Fercher, Ebrill8 yn yr ysgolam 7.30. Y
gwr gwadd fydd Mr Medwyn
Williams a fydd yn barod i roi pob
math 0 gynghorion gwerthfawr ar
arddio ac edrych ar 61y planhiglon yn

~
y tV·
LLONG YFARCH IADAU I Kelvin
Roberts, 21 Bro Rhos a Howard
Pierce, Caer Siddi ar eu IIwyddiant
mewn cystadleuaeth Arlunio, 0 dan
nawdd Cadbury's Cawsant
dystysgrif a siec am ugain punt yr un
yn wobr, a thrip i Oldham gyda rhal
o'i hathrawon i weld eu gwaith yn yr
arddangosfa (Cadbury's National
Exhibition of Children's Art).
Mae'r ddau yn 14 oed ac ar eu

trydedd flwyddyn yn Ysgol Syr Hugh
Owen.
CLWB BROBETHEL: Gwahoddwyd y
clwb I'r ysgol eleni eto i ddathlu Gwyl
Ddewi. Croesawyd pawb gan y
Prifathro Mr Islwyn Jones, a chafwyd
adloniant ardderchog gan y plant,
dan gyfarwyddyd yr Bthrawon. Yna
cafwyd gwledd wedi at darparu gan
Mrs Pat Jones, Mrs Helen Sutherland
a genethod dosbarth 4. Gan ei bod yn
ddydd Mawrth Crempog, roedd rhain
wedl eu darparu ar gyfer pawb.

Gwnaed casgliad 0 £8.60 i'r ysgol.
Talwyd y diolchiadau gan y Parch

W R Williams. Dymuna'r aelodau
ddiolch i bawb am y wledd, yna
trauliwyd ychydig amser I wneud
gwaith arierol y clwb, sef anfon
cofion at bawb oedd ddim yn dda,
gan gofio at Mr Ted Jones a oedd yn
yr ysbyty, a Mrs Jones, Bro Rhos
wedi bod, ond yn awr yn aros gyda'j
merch. Dymunwyd gwellhad buan i
bawb. Penderfynwyd cael taith ym
mis MaL y penderfyniad i'w wneud
yn y cyfarfod nesaf, Ebrill 14eg.

Darllenwyd lIythyr 0 atebied odd.
wrth Brif Arolygydd yr Heddlu yn
dweud tod cae! plismon i'r pent ref
dan ystyrlaeth.

Roedd pawb yn falch 0 weld Mrs
Sallie Hughes, Bro Rhos wedi
gwelle'n ddigon de I ymuno yn y
wledd.

Cydymdeimtwyd a Mrs Mary M
Jones, 14Cremlyn ym marwolaeth ei
phriod.
CLWB FFERMWYR IEUANC
CAERNARFON: Yn ystod mis
Chwefror a Mawrth, cynhaliwyd y
rhagbrofion a'r Eisteddfod. Nos
Sadwrn, Chwefror 28ain, cynhaliwyd
rhagbrofion y sgetsus a'r caneuon
actol yn Neuadd Chwilog Ar ran y
elwb bu Gwen Jones, Carys Owen
Andrew Kettle ae Elwyn Parry ar y
sgets - "Chwilio am Waith". Er na
Iwyddwyd i fynd ymlaen I'r
Eisteddfod ym Mhwllheli rhoesant
berfformlad canmoladwy iawn. Nos
Fercher, Chwefror 18fed, cynhaliwyd

Gohebydd: Gerelnt Ell., Cilgerr.n (Portdlnorwig 870728)

-
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BECWS
DEINIOLEN

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

lLANBERIS 870232
BARA FFRES A

THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr

CALOR GAS

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)

Ffon: Caernarfon 5175

AM DRIP CYFFYRDDUS, DIOGEl A RHAD
I BlE BYNNAG Y 80 . . .

Marian wedi symud i fyw i'r
'Naunfawr, wedi bod yn y llythyrdy
am dros 20 mlynedd. dymunwn pob
hapusrwydd iddynt yn eu cylch
n~wydd

Mr a Mrs Burton a'r plant wedi dod
j'r Llythyrdy. Mr a Mrs Hollingworth
wedi dod i'r hen Ysgol. Mrs Slaven yn
Tan Caearau.
Croeso iddynt i gyd a gobeith.o y

byddent yn cartrefu yn tuan ae yh
hapus yma.
Cydymdeimlwn a Mrs Brown,

Cynefin a Mr a Mrs bohanna a'r plant,
Bryn Afon ar farwolaeth gwr, tad a
thaid annwyl iawn.
Adferiad buan I Gwynfor P Jones,

Cerrig Rhyd sydd ar hyn 0 bryd adref
o'j waith fel athro ysgol ym
Mhwllheli.

Mae digwyddiadau mawr wedi
cymeryd lie yn y Betws yn
ddiweddar. Emyr a Rhian a'r genod
wedi symud 0 Bron y Graig, ewpwl
newydd yn eu lie ae yn gwneud
defnydd o'r capel yn ei waith gyda
choed, pob Iwc jddynt

BETWS GARMON

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAiR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ffon: Caernarfon 5394

Boed iddynt rendith ar eu tlljth,
Hir oes. a Iec.-h}d mew" It",),l a gwaith;
A dyddiau hapus ,n Uawn serch
S) 'n dHyn ple'hilld mab a mercb.

I gyrarcb Robin. Jennifer ar eu priodas
At allor Duw daeth dau ynghyd
Yn swU eu cam, ond lion ell byd.
r rannu byw}d ciau rei un.
Mewn I,lin briodas mab a mun.

iawn.

Dymuna Jennifer a Robin dd'oleh 0
galon am y lIu cardiau ae anrhegion
gwerthfawr a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas. Diolch yn fawr

A'r rod",') aur I roddl ~I
Ar daith gysurus eu mis mel.
Nrwyddion d•• ddaw i'", rhan,
Wrth glywf'd eee cloch ~ Llan.Gohebydd: Mrs Mary Ff Roberts,

Cerrigydrudion.

PRIODAS' Yn Eglwys St Pens ar
Chwefror 21ain, priodwyd Jennifer
Anne, merch Mr a Mrs Tony Ellis,
'Hafan' a Robin, mab ieuengaf Mr a
Mrs Huw DaVIes, 'Hafod Lydan',
Llanberis. Y Parch Alun Hawkins
oedd yn gwasanaelhu a'r
organyddes oedd Mrs Ruth
RowlandS. Cafwyd y wledd briodas
yng gwesty'r V'ctor,a Llanber,s.
Cvfansoddwyd y penilhon cantynol
,'r par ,fane gan eu ffrlnd Mr John
MorriS. 'Rh,anfa', Oelniolen.

NANT PERIS

"Doctor bach," meddai dyn y
dillad plaen. "Nid moron mot rhain
ond cannabis. Roedd gan y creadur
blanhigion fel hyn yn tyfu mewn
pedair gardd yn y dre 'rna. Roedd
o'n mynd a'c stwff i Lerpwl yn
gyson. Raid i mi ddweud wrthoch
chi i beth?"
"Ond ble ar y ddaear roedd o'n

cael yr had?"
"Wyddach chi'r siop yna yn y

Stryd Fawr sy'n gwerthu bwyd i
anifeiliaid anwes, cwn a cha thod ac
ati?"

"Gwn yn iawn."
"Does dim ond isio i chi brynu

bwyd parrot. Mae hwnnw yn llawn
ohonyn nhw."

Chlywais i byth fod neb wedi dal
Beg O'Donnall, o n d yn
ddiweddarach yr haf hwnnw. aeth
Sali, merch y doctor ar wyliau i
Estoril hefo rhyw gyfeilles. Un
diwrnod, wrth iddyn nhw gerddad
ar hyd y traeth, beth welson nhw
ond pr bonheddig hefo spectol
dywyll a lliw haul go dda ar ei groen
yn eistedd hefo rhyw hogan 0 dan
barasol wrth fwrdd 0 flaen yr Hotel
Ophir. Roedd gan y dyn wa11t
cringoch.

Fcdrai Sali ddim bod yn siwr, ond
roedd y dyn yn debyg iawn Irhywun
oedd hi wedi ei weld o'r blaen yn
rhywlc, a chofiodd hi ddim pwy nes
y daeth hi adra.

Beg O'Donnall wedi diflannu heb
fath 0 rybudd yn y byd. Doedd yna
ddim hanas ohono fo yn unman.
"0 rID ddaw yn ei 01am ei foron,"

medda fi.
Ond ddaeth Beg ddim am ei

foron na dim araU chwaith - ond mi
gafodd y doctor ymwelwyr eraill.

Un diwrnod dyma gar mawr yn
stopio tu allan i Wern y Gro, ac
ohono fo daeth dau blisman a dyn
mewn dillad plaen. Dyma nhw'n
gofyn am weld y doctor, a bu raid
iddo fo adaelllond stafall 0gJeifion i
fynd atyn nhw.

Wedi ei gael o'r naill du, dyma
nhw'n gofyo am Beg O'Donnell
wrth ei enw. a bu raid i'r doctor
ddweud wrthyn nhw bob dim a
wyddai am y dyn. Roedd hynny,
erbyn iddo fo ganfod, yn ddigon
'chydig.
"Oedd o'n tyfu moron yma?"

gofynnodd y dyn dillad plaen.
"WeI oedd erbyn I chi son."
IIMj faswn i'n hoffi eu gweld

nhw.'
"Cewch a chroeso." meddai'r

doctor, ac aeth a'r dymon at )' clwt
yn ymyl y sicd. Dyna lie roedd y
moron, y rhan fwya ohonyn nhw
heb dopiau 0 gwbl. Cymerodd un
o'r plismyn fforch a throi mymryn ar
y pridd o'u cwrnpas. a doedd yna
ddim moron chwaith. "Beth ydy
ystyr hyn?" mcddai Doctor Jones.

Rwy'n cofio'r adeg y daeth
Dactor Jones i fyw iWern y Gro.
Mis Mawrth oedd hi, ac mi gawson
spel a dywydd braf; un o'r ysbeidiau
hyony fydd yo ysbrydoli pobl i
dorchi eu JJewys er mwyn gwneud
arian, i'w galluagi i fudo i ryw fro
arall, sydd yn eu meddyliau yn tra
rhagori ar yr hon maen nhw'n triga
ynddi ar hyn 0 bryd.

Roedd y doctor yn brysur hefyd,
yn trin cleifion y clefydau
gwanwynol, yn yr ystafell fawr
honno a wynebai'r ardd - mangre a
achosai gryn bryder iddo ar y pryd.

Doedd a fawr 0 arddwr ei hun, a
docdd hi ddirn yn hawdd eael gafael
ar ddyn a allai wneud rhywbeth
amgenach hefo rhaw na phwyso
ami. A doedd y chwyn dringo
bellach drum yn fodlon ar dagu'r ty
gwydr; roeddan nhw'n bygwth
dwad i'r ty drwy ffenast y pantri
bach.

Mi fydda'r doctor yn galw yn
swyddfa'r dol rwan ac yo y man, i
ofyn i'r clare am gyoortbwy. Mi
anfonodd hwnnw ddyn; mi
anfonodd ddymon - ond y cwbl
oeddan nhw yn allu ei wneud oedd
sgubo llwybra a chnoi gwrychoedd,
ac mi daflodd un ohonyn nhw lwyn
bach prin a ddaeth y doctor adra o'r
Himalayas, mewn camgymeriad am
ddail poethion.

Yn y twymiad hwnnw y daeth Beg
O'Donnell i'r amlwg. Ataf iy dacth
01 ddechrau a gofyn am waith yn yr
ardd. Roedd o'n greadur digon
dymunal yr olwg, tua deg ar hugain
oed a gwallt cnngoch ganddo fa.
Roedd 0'0 dweud ei fod 0 yn
gyfarwydd a gweithio hefo g\\ydr. a
fcdrwn i ddim ond ei g}mryd 0 ar ei
air, and doeddwn i ddim angan ci
wasanaeth 0 ar y pryd, ac Ini
anfonais 0 at Doctor Jonc.;.... iiaeth
ar ei union. atr peth nesa gly ....ais i.
oedd ei fad o'n gweithio ) no am
ddiwrnod bob ",·ythnos. ac yn
gwneud job reit dda ohoni. Roedd y
doctor hyd yn oed yn cyfaddef
bynny.

Ymhen mis yr oedd Beg wedi cael
ci big i mewn yn dda yng Ngwern y
Gro. Roeddan nhw yn dweud ei fod
o'n tynnu am ei draed cyn mynd j'r
gegin am panad, a byd yn oed wedi
cynnig golchi'T llestri i Mrs Jones. a
pban ddaeth Sali'r feTch adra o'r
coleg tros y Pasg, dechreuodd pobl
sylwi ei fod o'n dwad i'w waith yn
drwsiadus tros ben a chrafat glas
wedi ci chwipio am ei wddf.

gan V Gwalch
Yn ymyl y sied botio, roedd gan y

doctor glwt 0 dir gwy1lt, a neb wedi
ei gyffwrdd 0 ers blynyddoedd. Mi
gymerodd Beg yn ei ben i'w glirio,
ac mi wnaeth swydd mor dda ohoni,
nes i'r doctor ddweud wrtho fo am
blannu beth bynnag a fynnai yn y
darn hwnnw at ei ddefnydd ei hun.
Roedd Beg yn bur ddiolchgar. "Mi
rof idipyn 0 foron yno fo," meddai.
"Maen nhw'n betha reit dda at y
mennydd."

Ar hynny dyma'r doctor yn gofyn
cwestiwn gwirion.

"Beth ydw i'n fethu a deall Beg,"
medda fo, "Sut a cbitha yn arddwr
mor dda, na fasa chi'n gwybod mwy
am enwa'r pJanhigion yma?"

"Wei mae hi fel hyn," medda
Beg. "Yr ydach chitha yn ddoctor.
Pa ddiban fasa i chi fedru rhoi enw
ar glefyd a methu ei wella fo?"
Ar 01 hynny gadawodd y doctor i

Beg wneud ei orau, a gorau da oedd
a hefyd. Roedd yr ardd wedi
gweddnewid, ac erbyn canol Ebrill
roedd y moron yn glir a'r wynab ac
yn dwad i fyny ar andros 0 ras.
Roedd eu topia nhw yn edrych yn
Ian ae yn gryf. "Dyna ddangos beth
fedrwch chi oeud hefo tir newydd,"
medda Beg.

Erbyn hyn roedd ganddo fo
amryw a gwsmeriaid eraill yn y dre.
Roedd o'n ymddangos yn ddyn
prysur iawn a'i foron 0 yn dwad
ymlaen fel tren. Ond rhyw fore,
roedd y doctor yn cymryd tro drwy'r
ardd cyn agor y syrjeri. Sylwodd fod
topiau rhai a'r moron wedi cae1 eu
torri, a phan ddaeth Beg,
gofynnodd iddo pam.

"Mae hwnna yn hen drie welweh
chi. Ddoweh chi ddim ar dra",s
b\\ nn\\ me\\ n II) fro Mi fydda f)
nhad ) n gneud h} nna ) n )
\\'erddon. {se o'n help i'r g\\ r81dd
f,nd i la"'r "'n dd",fn chaledu. 1i
# #

d) fan elO gc\\ch chi v.:eld:'
"Rhyfeddol," medda Doctor

Jones a mynd at ei gleifion.
Roedd hi'n amlwg fod Beg yn

dwad yn ei flaen yn rhagorol. MI
gafodd gar newydd spon, ae mi
gwelach 0 weithia befo genod reit
smart ar y traeth, ae un noson roedd
o yn bwyta allan hefo un yn y
Penrhyn Grill. A'r adag honno y
dechreuais i amau fy mod i wedi
camddewis fy ngyrfa.

Ymhen tair wythnos, dyma ft'n
taro ar Doctor Jones, ac fe drodd y
sgwrs yn naturiol at arddia. Y
newydd gefais iganddo ef oedd, fod

Y MORON AUR



PORC CARTREF
80c y pwyS

hanner mochyn wedi ei
dorri a'i baratoi ar gyfer y

rhewgist
Cig Cyflawn Cymreig
Cysylltwch a June a Cynan
Jones, Tanybryn, Nanmor,
Beddgelert, Caernarfon.
Ff6n: Beddgelert 353

CYDYMDEIMLAD: Estynnir ein
cydymdeimlad dwysaf A Mr a Mrs
Arwel Thomas, Arwelfa, yn eu
profedigaeth 0 golli mam, set Mrs
Gwawrwel') Thomas, Algwyn,
Llanrug.

CEUNANT

Robert Wynne. Gelhod a gafodd
t1damwain gan syrtliio yn yr eira beth
amscr yn 61 ac anafu ei goes.Y mac Mr
Wynne yn parbau yo gacth i'r ty ers y
ddamwain, ood yo gwella Bocd Iddo
adferiad II\\,\,T a buan.•

CR01:.S0 ADRE:. I MISS Nance
\\ lIliarn' Carlfcf. \\ edi iddi gael t:i
chipio .'r) b~ty. B~f fu ei harhosiadyno
a chatodd dd~ch\\elytl adre I gael llwyr
adferiad gobeithio.

CAN IG\'1\1RU
Rocd d aa n avf'a ns o ddwvr

~ ~- .
buddugol Can I Gymru gysylltiad
ago a Bro Eco'r Wyddfa. Y
buddugwyr ocdd "Eryr Wen". Mae
Llion ae Euro Jones\ n feibion i'r
Parch a \'Irs Isaac Jones. Abcrgele.
Mrs Nancy Jones (Ellis gynt yn
enedigol 0 Benisarwaun). Yn ail
daeth Trisgell. Mae Robert Arwyn
yn fab i Mr a Mrs Griff Jones,
Talysarn - ei fam Enid Jones
(Roberts gynt) o'r Fachwen.

Llongyfarchiadau 0 Fro'r Eco
iddynt.

BRO A BYWYD SYR THOMAS
PARRY 1904·198S
Ar Mawrth 25 cyhoeddwyd Bro a
Bywyd Syr Thomas Parry, Y lIyfryn
diweddaraf yn y gyfres boblogaidd
hon sy'n amcanu at gyflwyno prif
lenorion Cymru a 'u hardaloedd
trwy gyfrwng ffotograffau. Bu
cyfraniad Syr Thomas Parry fel
lienor ac ysgolhaig yn un sylweddol
a gwerthfawr ae yr oedd hcfyd yn
ffigwr amlwg ym mywyd eyhoeddus
Cymru. Bydd hanes ei deulu a'i
fywyd 0 ddiddordeb i Gymry ym
mhob rhan o'r wlad.

Comisiynodd Cymdeithas
Ran barthol Oogl edd Cymru
Branwen Jarvis i olygu'r llyfr.
Cyhoeddir y gyfres gan Gyngor
Celfyddydau Cymru. Y pris yw
£2.95.
Eisoes cyhoeddwyd
Bro a Bywyd T H Parry. WlWams,
Gol. Ifor Rees yn 1981; Bro a
Bywyd Kate Roberts, gol. Deree
Llwyd Morgan yn 1981 ~ Bro a
Bywyd Gwenallt gol. Dafydd
Rowlands yn 1982~ Bro a Bywyd
Cynan gol. lfor Rees yn 1982; Bro a
Bywyd D J Williams gol. J Gwyn
Griffith yn 1983~ Oro a Bywyd T
Gwynn Jones go1. David Jenkins yn
1984.
Argraffwyd nifer 0 gardiau post

o 'r lluniau yn y gyfres a gellir eu cael
o Oriel. Hcol Siarl, Caerdydd.

anghyffredin: 'Llyfr Rhedyn ei
Daid'. Teitl ydoedd ilyfr a gadwai ei
daid yn eofnodi a disgrifio gwahanol
redynnau yn Eryri. Yn anffodus,
teitl yn unig ydoedd iEvan Roberts,
oherwydd ni welodd erioed mo'r
llyfr, dim ond clywed amdano, a'r
cyfan sydd ar 01 0 gasgliad ei daid
heddiw, yw gweddillion rhai o'r
rhedynnau a gasglwyd ganddo sy'n
tyfu yng ngardd y Gelli, ei gartref
yng Nghapel Curig.

Ond diolch i'r sgyrsiau a
recordiwyd, a diolch i'r rhai a fu
wrthi'n paratoi'r gyfrol bon, mae
Llyfr Rhedyn a Llysiau Evan
Roberts yn gofnod gwerthfawr o'r
Ilysieuwr hynod hwn. Prynwch y
gyfrol ar bob cyfrif; mae'n werth
pob ceiniog o'r tair punt a hanner. .can cerniog.

Perchennog: E.P. Hughes

ODURDV D LVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

"Mae'n.wr arb~nnig iawn. Edwyn ucheldiroedd Eryri, glegyr a chlogwyn,
fel eledr ei law, er bywyd gwyllt a miraglau ei thyfiant." Dyna ddisgrifiad 0
Evan ~oberts, y Llysieuwr 0 Gapel Curig gan yr Athro R Alun Roberts
wrth el.gyflwyno am radd M.Sc. Prifysgol Cymru, er anrhydedd yn 1956.

Eleni. dros ddeng mlynedd ar
hugain yn ddiweddarach cyhoeddir
eyfrol sy'n portreadu'r llysieuwr
nodedig hwn. LI~r Gruffudd,
Curadur Oriel Eryri, Llanberis, a
Robin Gwyndaf o'r Amgueddfa
Werin sy'n gyfrifol am y gyfrol, ond
dyfynnir yn helaeth 0 sgyrsiau a
recordiwyd gydag Evan Roberts ei
hun yn y cyfnod 0 1973 i 1983. Mae
hyn yn rhoi bias bunangofiannol i'r
gyfrol , ond ei bod yn darllen fel
cyfres 0 sgyrsiau diddorol.

Fe) y geUid disgwyl, mae Gwasg
Owyfor wedi cyfl wyno cyfrol hardd;
dyma'r wasg bellach sy'n feistri ar y
maes cyhoeddi ym Myd Natur. Mae
lluniau ar bron bob tudalen, gan
gynnwys nifer 0 rai Jliw o'r lIysiau
prin hynny y gwnaeth Evan Roberts
gyrnaint i'w eroniclo

Mae i'r gyfrol de i t l go

LI,r D.Gruffydd •Robin Gwyndaf

TAN-V-COED

Y llwch Du
Gwasg Gwynedd £2.25
Notet i oedotion
JONES, Sian
Cymylau'r Dydd
Gwasg Gomer £3 95
Nofel hanesyddol wed;', setlio yng
Ngogledd Ceredigion.
JONES. W.J. (Gol)
10. Crefyddwyr Enwog
11. Enwogion y Sinema
12. Adeiladwyr Enwog
Gwasg Cambria £2.25
Y //yfrau diweddsrst yng nghyfres
Enwogion y 8yd.
KNOWLES. Andrew
JONES. Arlon a Sion Aled (Addas)
Cristnogaeth Go lawn
Gwasg Efengylaidd Cymru £2.95
Llyfryn a ddengys y cysylltiad rhwng
dysgeidiaeth lesu a bywyd heddiw.
LLOYD, D. Tecwyn
Drych 0 Genedl
Ty John Penry £2.95
Cyfrol sy'n o/rha;n twf Cymreiciod a
chaeogrwydd, g8n gynnlg darlun 0"
dyfodol helyd.
ORWIG, Oafydd (Gol)
Yr Atlas Cymraeg
George Philip (CBAC) £4.95
Atlas satonol yn y Gymr8eg, yn
cynnwys map;au, dlagramau a
ffocograffau Iliw.
STODDART, John (Cyf)
Cerddi Gaeleg Cytoes
Gwasg Prifysgol Cymru ar ran
Yr Academi Gymreig £3.95
Cyfieithiadau 0 dderholiad 0 gerddl
Gaeleg cyfoes.

MERCHED Y WAWR
EISTEDDFOD RHANBARTH
ARFON

Hwyrach mai Ffug Eisteddfod a
gynhaUwyd yn Ysgol Brynrefail nos
Wener, Mawrth 3, ond yr oedd hi'n
Eisteddfod ardderchog efo perlau 0
berffonniadau.

Mae'r clod i Jean Evans a Beth
Ann Williams am y trefnu, ac am
gael y syniad 0 rannu'r dosbarth yn
dair carfan - Bangor a'r Cylch,
Caernarfon a'r Cylch a Phenygroes
a'r Cylch.

'Doedd yna yr un perfformiad
gwael, a'r pencampwyr, efo llawer
mwy 0 farciau na'r ddwy arall hefo'i
gilydd, oedd Penygroes. Y nhw
enillodd y gadair - Beti Wyn
Thomson; y Llythyr Caru - Enid
Baines, a'r Parodi - Myfi Parry.
Dyffryn Nantlle felly yn dal ei dir
ym myd lIenyddiaeth!

Arewinydd y noson oedd Arwel,
fel ei arfer yn serchog a rhadlon, ae
yn gwybod yn iawn sut i drin
eynulleidfa 0 ferched, a fo hefyd
oedd yn beimiadu y Gadair, y
Parodi a'r Uythyr Cam. Jini Owen
ocdd beimiad y canu, yr actio a'r
adrodd, a'i beirniadaethau wedi'u
gwau hefo'i straeon digri hi ei bUD.

Cystadlu uchelgeisiol ar ganu i
grWp dan 5 oed - a hogan bach dew
efo plethi yn seren, corau adrodd a
chorau chwibanu, actio hysbyseb a
bandiau eegin (?). a chadeirio'r
bardd hefo Archdderwydd, com
gwlad, cvrchu'r bardd, cyflwyno'r
aberthgcd a dawns flodau'r sgifis- a
Heddwch yn diasbedain drwy'r
neuadd.

Yr oedd dyfeisgarwch pob
cangen yn rhyfeddol - yn enwedig
Cor Adrodd Llandwrog efo'u
lIeuad a'u IIwynogod etc. etc., a
hefyd Llys y Brenin Arthur wrth
Ffynnon Cegin, yn gwneud
gwyrthiau. Dawnsio can-can, Meryl
a Sian yn sbonclyd iawn, a'r bath fel
'Pair y Dadeni' yn rhoi troedigaeth i
Megi, Gari, Bela a Gwen Ellis. -
mae dyfroedd Ffynnon Cegin
Arthur nid yn u n ig yn
fed d yg j n ia e tho Ion d y n w ir
wyrthioll !

Gohebydd: Miss Megan Humphreys, '---------------
LLONGYFARCJ IIADAU i Glenda
Roberts. 4 Tai Minffordd ar gael swydd
yn Areh f'archnad Leo yng
Nghacrnar[on. Gyria Iwyddiannus.
hapu!> Iddi ynu.
1 LONGYFARCHIADAU hefyd i
fflon Wtlllam~. Ffernl Minffordd ar
ddod }n gynl.lf \.n~ Ngh) "ladlcuaclh
Una" d i Fefched dan 15 oed \.n
EI leddfod) r Urdd ) n 't' gol BI) nrcr~11
dd) dd ad" m. ~1a"nh 14cg B) dd
Ffion\n "f)nm\nd)ml enlg\ tadJu
) n El lcddfod Gencdlaclhol ) r Urdd )m
~ferth\T T dfil m ml ~talPob h,,"\ I i
Frion f \ C) tadlu lerfynol )ma: a
1I0ng) fnrchlsdnu Iddl ar ('I 11"1ddianl ) n
) C') tadlu blaelloroJ
D"i\1UN I OAU GORA LI i ~{r
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• 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

Dylai'r lIyfrau isod fod ar gael naill ai
yn eich lIyfrgell neu yn eich siop
Iyfrau Ileal.
CLWYD, Hafina
Buwch ar y lein
Honno £3.95
Detholiad 0 ddyddmduron Llundain,
1957-1964.
DAVIES, J Ifor
Swn y Mor
Gwasaneth Llyfrgell Gwynedd. 75c.
Darlith flynyddol Llyn, 1985, Ile'r
edrydd J Ifor Davies atgofion am ei
flynyddoedd cynnar yng nghyffiniau
Nefyn.
GLYN,Oyfed
llygad y Ddraig
Y Lolfa £1.95
Nolel antur i b/ant.
HYWYN, Gwenno
'Tydi Bywyd yn Boen
Gwasg Gwynedd £1.75
Ybunled gyfrol mewn cyfres 0 Iy/rau
i'r 8rddegau.
JAMES, Hawys Glyn
Hwyl a Mawl: Praise and Pleasure
Y Lolfa £3.45 ,
14 0 ganeuon ysgafn, gyda
chyfeiliant hen-nodiant.
JONES, D.G.Merlyn

LLYFRAU
CYMRAEG
NEWYDD
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Parhad 0 dudalen 8
fuddugol yn yr eisteddfod.
Pypedau dan 12 oed: 2il - Ceri Ann
Roberts, 3ydd - Manon Fflur Hughes;
Arlunio dan 12 oed: 3ydd - Manon
Fflur Hughes; Cerdd Oant dan 12
oed: 1af - Manon fflur Hughes. 3ydd
- Ceri Ann Roberts; Alaw Weri" dan
12 oed: 1af- Ceri Ann Roberts, 2il
Manon Fflur Hughes; Canu dan 12
oed: 2il - Cerl Ann Roberts, 3ydd -
Manon Fflur Hughes; Deuawd dan 12
oed: 1af - Ceri Ann Roberts a
Lyndsey V Parry, 2il - Manon Fflur
Hughes ae Awen Llwyd Owen;
Pypedau dan 12 oed (Cystadleuaeth
Calf a Chfefft Sir Eryri): 1af - Ceri Ann
Roberts.

flwyddyn (0 leiaf 9 crus y flwyddyn), a
bod a defnydd eisoes wedl el gofrestru
yn LlyfrgeU SleJdiau a Cwybadaeth
Cyngor Celfyddydau Cynlru

Disgwylir i'r artist a ddewlc;ir
weithio am dri mis yn olynol yn ystod y
cyfnod GOl'ffennaf iHydref. Y tal yw
3,200 punt Wyddelig, i gynnwys
teithio, cynhaliaeth, llety, defnyddiau
a chostau eraiJL
'1d.ydd\ad cau at gy\eT cc\s\adau 'JW

Dydd Gwener 3 Ebrill 1987.
Gellir cael rhagar 0 fanyllon a

ffurflenrucrus oddi wrth:-
Alison R T Scott
Swyddog Artistiaid a Chomisiynau
Cyngor Clefyddydau CynlTU
9 Stryd yr Amgu.eddfa
CAERDYDD
CF13NX
(Ffon: 0222 394711

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru a
Chyngor Celfyddydau lwerddon-An
Chornhairle Ealaionar fin dechrau ail
ran cyfnewid rh wng Cymru ac
lwerddon. Yr oedd y rhan gyntaf, a
sefydlwyd y lIynedd i roi Iarlistiaid y
cyfle i ddatblygu cysylltiadau
ctiwylliannol rhwng y ddwy wlad, yn
golygu bod y beintwraig 0 Ddulyn,
Gwen O'Dowd, wedi y.m\veld a
Chymru am dn mis 'in )'5\od 'It 'na~.

Er mai'r ddau Gyngor Celfyddydau
sy'n talu am y cyfnewid ac yn ei
drefnu, Canolfan y SgUbOf,
Aberystwyth a Chanolfan
Celfyddydau Triskel, Cork fydd yn
gwahodd. Gobeithir y bydd y
bartneriaeth rhwng y ddwy Ganolfan
Gelfyddydau yn parhau i annog a
darparu ffram,vaith er mwyn j
syniadau ac yl11drechion artistiaJd gael
llifo'n rhwydd ar draws Mor
Iwerddon.

Gwahoddir artistiaid naWT iweithio
am dri mis yn Cork yn stiwclios Cork
Artists Collective.

Yslyrir ceisiadau oddi wrth
amrywiaeth eang 0 artistiaid yn
gweithio mewn gwahanol gyfryngau
gan gynnwys peintio, cerflunio,
gwneud printiau, ffotograffiaeth,
gwaith gosod a gwaith amgylchedd.
Dylai fod gan ymgeiswyr ddiddordeb
gwiri oneddol mewn ymchwilio j'T
diwilliant Gwyddelig a'r cysylltiadau
rhwng y ddwy wlad, a dylent fad yo
barod i addysgu a chyfathrebu'n eang
am gelfyddyd a diwylliant Cymru'n
gyffredinol.DyJai artistiaid fad yn byw
yn8 Nghymru am y rhan fwyaf o'r

CYFNEWID ARTISTIAID
Cymru ac Iwerddon

tropyn bach ar 61. Well i ti 'igael o.
Mi gostiodd lot 0 arian."
Cymerodd Edwina sip fach

ohono a chododd ei Uygaid i'r
entrych gan ddweud,
"Does dim rhyfedd iddi setlo i

lawr. Mae'r 'soda water' yma yr un
blas a sharnpen."
Do fe gafodd Nain ben-blwydd

da. Sharnpen oedd O.

hollol ddidrafferth yng nghornel y
set, lle syrthiodd i gysgu, ond
drum eyn dweud,
"Efan, soda water da ydy

hwnnw."
Edryehodd Edwina yn amheus

ar Efan: "Beth oedd y 'soda water'
Ina roist ti iNain.
Atebodd yntau. "Cwranda

rwan Edwina. Mae hi wedi gadael

PEN-BLWYDD NAIN
"Be hoffech chi gael ar eich ydw i wedi hen arfer a chael

pen-blwydd wythnos nesa Nain?" addewidion fil, ac yna cael fy
Roedd Edwina yn eithaf parod anghofio."

i'r ateb a gafodd gan yr hen wraig. "Yda chi'n dean y bydd raid ichi
"Wei mi liciwn igael te bach fel aros dros nos ar ben yr Wyddfa, os

arfer - bara brith a menyn £farm. yda chi am weld yr haul yn codi?"
Mi ydw i'n lido menyn ffarrn." "Ydw, mi ydw i'n deall hynny
"Fe gewch chi hynny, ond mi yn iawn. 'Dwyt ti ddim yn fodlon.

yda~isio~~rhwybethsbe~~i ~ un futh oeddech chi pan~--------------------------
chi." oeddwn i isio priodi hefo Wil EISTEDDFOD GEN
"Sbesial? Hy yda chi'n trio dod Matheias, Tyddyn Gwyn. Fe EDLAETH OL

rowndfietoiwneudfy'wyllys?" godsochchiwalamynyddyradeg CYMRU BRO MADOG 1987
"Na, nat cofiwch y' ch bod chi yn honno hefyd."

ddeg a phedwar ugain wythnos I'W~ a mynydd mi allwn i Mae tre£niadau cyngherddau Mae galw mawr am docynnau
nesa, oedran da, ac mi yda ni isio fentro. Nid gwraig oedd Wil Eisteddfod Genedlaethol Cymru, nos Fawrth pan fydd plant
'celibratio'." Matheias isio ond nyrs." Bro Madog bron §'u cwblhau, ac ysgolion cynradd y dalgylch yn
"Celibratio? Twt 101. 'Runpetha "Wei ITO yma mi ydw i isio ynolygwerthianttocynnaumae'n cyfIwyno pasiant i ddathlu

llynedd mae'n debyg? Yfed te a mynd i ben yr Wyddfa." amlwg fod yr arlwy wedi taro p e d war can m 1w y d d i a 11 t
sherry a chwrw, mae'n debyg? AcibenyrWyddfayraethNain. deuddeg. cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg.
Uond y tyo bobol yn cadw stwr, a Trefnwyd iddi aros yno, ac fe aeth Eisoes gwerth wyd gwerth Awdur y sgript yw Geraint Llwyd
minna yn methu cael napfach. am Edwina ac Efan gyda hi. Cyn £40,000 0 docynnau wythnos, ac Owain, Rhuthun a dyrna'r gWaith
fod Efan 'rna yn canu emyna, yn 'i cychwyn yn y tren mi ofynodd mae galw mawr am docynnau i rai enillodd gystadleuaeth arbennig
ddiod." Edwina j Nain oedd hi isio mynd o'r cyngherddau a gynhelir yn y yn Eisteddfod Genedlaethol

"Peidiwchabodmorgas,nain. i'r ry bach. Pafiliwn6nnos. Abergwaun, gan dderbyn
Mi yda ni 0 ddifri isio rhoi "Na mi ydw i yn iawn, diolch.' Bydd 'SSC Cymru yn trefnu canmoliaeth uchel Norah Isaac, y
rhywbeth sbesial i chi." "and mae hi'n siwma hir. cyngerdd "Ffanffer" ar nos beirniad. Cyiansoddir y
"Dyna beth ddywedsoch chi Dowch hefo fi rwan." Sadwrn eyntaf yr Eisteddfod, ac ar gerddoriaeth gan Hefin Ells.

wrtha i yr ha dwytha, a beth "Paid a'm mhlagio i 0 hyd. Mi Ynos Sulceircyngerdd gyda naws Nos Percher, ceir cyngerdd gan
ddigwyddodd? Codi cywilydd ydw i yn iawn." operatiadd yng nghwmni Dennis Gerddorfa Genedlaethol
arna i. Lowri Jos a firma yn mynd Ond hanner ffordd ifyny dyma O'Neill, Patricia O'Neill, corau Ieuenctid Cymru, ac ar y nos lau
i'r ardd i weld y rhosod, a beth hi'n gweiddi "Stopiwch yr hen m e ib io n Caernarfon a'r bydd Cor leuenctid Cenedlaethol
welson ni?" dren'ma." Brythoniaid, a Cherddorfa Cymru a Band Pres Cenedlaethol
"Dowch 0 na Nain. Peidiwch a I'Be sy'n bod rwan?' Symffoni Gymreig y BBC. Yr Ieuenctid Cymru yn perfforrnio.

son am hynny. Rhywbeth bach "Mi ydw isio mynd i'r 100." arweinydd gwadd fydd Andrew Bydd y cywair yn newid nos
digon naturiol oedd o. Roedd hi'n Gwylltiodd Efan. "Drychwch Goodwin 0 Gwmni Opera Wener pryd y cynhelir 'noson
ddiwmod poeth. Damwain oedd 0 yma Nain. Fe naetho ni ofyn i chi Cenedlaethol Cymru. werinol' ar gyfer y teulu 011.
i gyd." cyn cychwyn. Paham na fuasech Bydd Cerddorfa Symffoni Cymerir rhan gan Tr e b o r

"Damwain, Damwain? Pedwar chi wedi mynd yr adeg honno?" Gymreig y BBChefyd i'w gweld ar Edwards, Cor leuenctid Rhuthun,
o ddynion mawr, un ohonyn nhw "Roeddwn i'n iawn yr adeg Y nos Lun, y tro hwn yn cyfeilio i Parti Cyrnerau, Syr Wynff a
yn flaenor, yn eistedd yn chwara honno, ond mi ydw i'n egseited Gor yr Eisteddfod. Bydd y Cor yn Plwmsan, Leah Owen a Pharti
cardia, a run ohonyn nhw yn erbyn hyn. Stopiwch y tren." perfformio 'Requiem' gan Mozart, Dawns Hafodwenog. Arweinydd
gwisgo erys. Cywilydd, cywilydd, "Does dim 100 yn fan hyn. Mi a 'Carmina Burana' gan CarlOrff, y noson fydd Dyfan Roberts.
ac aT fy mhen-blwydd i hefyd." yda ni hanner ffordd i fyny'r a'r unawdwyr gwadd fydd Eirian Sesiwn eisteddfodol hwyr a geir

"Ond Nain, ml oedd hi'n Wyddfa. Does na ddim ty bach 0 Davies, Mary Lloyd Davies, ar y nos Sadwrn, ac yn 01 yr arfer
ddiwrnod poeth." fewn milltiroedd." Wynford Evans ac Eric Roberts. Yr cynhelir Cymanfa Ganu yn y
"Chefais i 'rioed ffasiwn sioe. Bu raid i'r tren aros ar ganoI}' arweinydd gwadd fydd Brian Pafillwn ar y nos SuI dan

Roedd bi'n sioe i'r dd ..~ ohonom mynydd, ac aeth Ed\'llina gyda Wright. arweiniad Mr T J Williams,
ci.Roeddhl'nsiocfu~'cliLo~~ Naintu61irhywgarrcgfuwr,ond ~~~~~~~~~~~~~~~_L_la_n_~~s_t.~~~~~~~~~_
druan." rocdd hi'n dal i f\\·mblan.

"Ond Nain, peidi~'ch a deud "Deud\'\'ch ..,\,rth ,. bobol 'na am
petha felna." edry'ch y ffordd -aralL yr hen

"Mi oedd hi'n sioe farwol i gnafon digywilydd. DT)'ch\,\'ch Y
Lowri, fy f£rind gora i. Sioe farwol. ffordd aralI, nid llygadu ffordd
Fe laddodd y sioc Lowri. Y beth hyn."
fach.'f Rhyddhad oedd cae1 Nain yn 61
"Ond fuo Lowri drum marw am i'r tren, ac i ffwrdd a nhw eto, ond

chwe mis alall, a welodd hi ddim wrth groesi'r grib ar Oogwyn, bu
byd. Roedd hi mor ddal1 a twrch bron i Nain lewygu. Roedd yr
daear." oIygfa ilawr iwaelod y dyffryn yn

"Dall neu beidio, mi gafodd hi haul yr hwyr yn orudog, ond
sioe 'run £ath. Roedd hi yn ledi, a roedd ofn aryr hen wraig, cymaint
tydi Iedis dru m yn gallu dygymod 0 ofn, tel y bore wedyn, ar 61 gweld
a pnefua ielna, yn enwerug \ems gwawr ysblennyoo, toeoo hi' n
dall." gWTthod yn Ian a mynd yn 01 j'w
'/0, dowch da chi Nain. Be sedd i ddychwelyd. Roedd hi'n

hoffech chi gael ar eich hanner erio, hanner gweiddi.
pen-blwydd? Hoffech chi gael cot "Na, dydw i ddim yn eroesi'r De
ffyr?" peryg Ina eto. Mi fyddai lawr yng
"Na, dydw i ddim isio cot ffyr .. gnwaelod Cwm Hetia. Na, na,

Mae gen i un, a dydw i byth yn ddoi byth i mewn i'r hen dren 'na.
gwisgo honno." Byth."
"Beth am gadair newydd Dyna chi broblem, ac yn wiT,

gyfforddus, wyddoch chi un o'r roedd hi~n deehra ypsetio'i hun.
cadeiria 'reeleinio 'rna." Pan anfonodd Edwina Bfan i
"Na, dydw i ddim isio un o'r chwilio am 'soda water', doedd yr

rheina chwaith. Mi fyddwch isio i un dIopyn i'w gael, acroedd pawb
miaros yn fy ngwelytoe. Mistida i ar ben eu tennyn. Aeth Efan at
hefa/r gadair sy gen i. Dydw j oruchwyliwr y gwesty i ofyn am
ddim yn mynd i ddechra dertian 0 rhywbeth tebyg i 'soda water',
gwmpas y lIe' ma." umhyw beth, am unrhyw bris.

"WeI be hoffech chi gael?" Daeth yn 61 hefo llond ewpan, ae
"Trip." yn wir roedd Nain dipyn gwell ar
"Trip?" 61 ei yfed.
"la, trip i ben yr Wyddfa." "Cer i nol cwpanad arall iddi
"Trip iben yr Wyddfa? I beth y ilian," medda Edwina, "Mae hwn

neno'r tad?" yn gwneud lIes iddi."
"1 weld yr haul yn codi. Fe Aeth Efan braidd yn anfoddog,

ddeud~t ti Edwina y cawn i ac yn WIT, mi ofynodd yr hen wraig
unrhyw beth. and dyna fo. Mi am baned arall, ac aeth ieistedd yn
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Y Sadwrn diwethaf (}r 211o'r mi ) cafodd Dafydd LlyweJyn Jones 0
Fethel v fraint 0 chwarac ar .. Vetch fel aclod o dim dan 15eg ocd Ysgolion

• •
Arfon yn rownd gvn-dcrfynol Cwpan Ysgolion Cyrnru. Bechgyn Abcrtawe
oedd y gwrthwynebwyr, a hwy fu'n fuddugol 04 g011 I.

Dewiswyd Mark Williams 0 Lanberis yn aelod 0 dim dan 14cg Gwynedd
ac yn ystod y rnis bu yntau'n chwarae ym Mhrestatyn yn erbyn Clwyd Colli
fu eu hanes 0 5 gol i 3.
ATHLETAU

Cynhaliwyd cystadJeuaeth Athlctau dan do yng Nghanolfao Chwarac()n
Arfon ar)'r Ileg o'r mis. Bcchgyn a gcncthod) flwyddyn gyntaf a'r all ocdll
yn cymryd rhan a deallaf eu bod wed! ffi\vynhau'r noson yo fawr. Dacth yr
Ysgol yn ail i Ddyffryn Nantllc, gan guro Ysgolion Oyffryn Ogwen a Syr
Hugb Owen.

PEL-RWYO
Enillwyu pencarnpwriaeth Gwynedd gan dim dan 13eg yr Ysgol ym
Mangor ar y 4ydd o'r mis. a hynny heb golli yr un gem yn y gysladlcuaetb.
Fe drechwyd Ysg{)lion Loreto, Caergybi. Oyffryn Conwy. Friars a
Chrcuddyn yn y rowndiau rhagbrofol, ac yna Y~gol Syr Hugh Ov.cn yn y
rownd derfynol, a'r sgor yo 5-2.

Aelodau'r tim oedd Rhian \-toms. Linda Prydderch. Annette Sellars.
Michelle Willis, Louise Murphy, Nerys Pov.ell, Tammy Massey a Michelle
Carr. Mrs Jen Fletcher fu yn cu hyfforddi.

Adroddiad H P Hughes
AT ddechrau tymor oewydd, manteisiaf ar y cyfle i atgoffa'r aelodau 0'

Reolau'r Bwrdd OWr yoglj'n a'r gwabarddiad j 'sgota hero abwyd (pry
genwair neu gynthron) byd at ddechrau Mebefln 0 Lyn Crwn i'r mor ar y
Seiont, a rbwng Pont Lon (pontUyfni) a'r mor ar y Llyfni.

Ni fu lIawer 0 Iwyddiant ar y dal hyd yma, yr oerni'n peri i 'r lcin rewi ar yr
enwair unwaith neu ddwy, ond barn rhai ohonoch am y syrnad.
daeth newydd calonogol fod nifer 0 Cynhaliwvd cystadleuaeth ar Lyn
hen eogiaid wedi eu dal ar eu ffordd Padarn ar )'r 22aln o'r mrs;
i lawr yr afcn ar cl cladduA'r rhai gobeithiaf gynnwys enwau'r
bynny mewn cyflwr da iawn. Mae enillwyr a mamt yr hclfa, yn ogystal
rhagolwg am dymor da felly, a cbanlyniad cystadleuaeth Llyn
gobeithio'n wir! Dywarchen yn y rlufyn nesaf o'r

Cefais air gyda thrysorydd y Eco.
gyrndeithas rar nosweithiau yo 61; Efallai i chwi sylwi ar y posteri
mae'nsynnubraiddfodcynifero'r gwych oedd yn c y h o e d d i
aelodau heb gymryd rnantais o'r cystadleuaeth Padarn Cynnyrch
tocyn £30 oedd ar gael i fyny at y disgyblion dosbarthiadau arlumo
cyntaf 0 Fawrth. Dywed fod tua 60 Alan Ginsberg yn Ysgol Brynrefail
o aelodau newydd wedi ymuno, hyn ydynt, a chyflwynwyd rhodd i'r
yn dod atr nifer 0 oedolion 1 250. pump gorau am eu Uafur. Gwelir
Mae rhai'n dadlau y dylid caniatau hwy yn y llun isod, sef Sion Ellis,
hyd at 300 0 aelodau cyn cau'r Gareth Hughes. RIchard Parry, Nia
rhestr; byddai'n ddiddoroI clywed Gnffiths ac Olwen Jones,

PYSGOTA

AT gefn y lIun, a welir isod, fe
ysgrifen nodd:

Tim 0 Glercod Swyddfa'r
Chwarel gyda Dr R H Mills Roberts
a Dr Morris.
Dr Mills yw'r dyn mawr ar y cbwith
i'r drws, Dr Morris ar ei oehr dde a
Bertie Williams ar ei oebr chwitb,
Gough Owen ar y cbwith iddo
yotau. Y dyn i'r bet yw Madog
Jones, Athro yn Ysgol BrynrefaiJ a
aeth wedyn yo Brifathro yo Ysgol
John Bright, Llandudno, ae o'i tlaeo
ef mae Jones Bacb Clerc.

Carwn gydymdeimlo §'j dculu
gan ddatgan y byddem fel
golygyddion yr Eco yn falch iawn pc
byddai'n bosib cael cipolwg ar yr
'hen gopi ysgol' y cyfeiriodd ato.
Bydd celled fawr ar ci 61.

Llanberis yn ymosod yn y 'Darbi'.
Y Coleg Normal fydd g\vrthwyncbwyr y Darrans yn y ffeinal ar gae

Bangor. ac yno hefyd chwaraeir ffcinal Tarian Eryri. Mac Llanrug eisoes
wedi sicrhau eu lie ynddi drn'y drcchu Llanfairpwll y Sadwrn diwethaf 0 4
gol i 2. (John Williams 2. Robert Morris a gol gan un 0 amddiffynwy~
Llanfairpwll). By tid yn rhaid i Lanbcri~ drechu'r Colcg Normal yn y senu
araU 0 am eu cyfarfod.

Mac angen 7 pwynt arnynt ifod yn hollol siwr 0 ennill y bencampwriaeth.
ac mae 5 gem yn \\:eddill ganddynt.
Wedi chwarae Pwyntiau Pwyntiau posibl
Llanberis 11 21 31
LJanrug 13 19 25
Harlech 8 12 28
Coleg NonnaJ 10 10 22

Mae Llanberis hefyd yn 16 diwethaf y Cwpan Barritt. Y gwrth\\ynebwyr
yn y rowod nesaf fydd Rhydymwyn ar yr 28am o'r mis hwn.

P~L-DROED
Bu'n flS hynod 0 lwyddiannus eto yn hanes y ddau glwb sy'n cystadlu am y

gwobrau yng Nghynghrair Gwynedd, a'r uchafbwyot yn sicr 0 ran
Llanberis, eu trydedd buddugoliaeth o'r tymor dros Llanrug.

Rownd gyn-derfynol CwpaD Gwynedd oedd YTachlysur, Be Iwan Evans
oedd arwr ei dim, gan sgorio yn y munud oJafi'w gwneud yn 2-1. 'Roedd yo
gem byood 0 gyffrous Be agos, a 1"lanrug yn teimJo eu bod wedi gwneud
dJgoo i haeddu ail chwarae.

Y PARCH HERBERT THOMAS
Yn ystod y mis fe'n digaJonwyd i'r newydd am farwolaeth y Parch

Herbert Thomas, Llannor, un 0 gefnogwyr pel-droed mwyaf selog yr ardal,
a chyfrannwr ami i erthygJ ar dudaJen 01 yr Eco.

Hanes hen dimau'r ardaJ oedd ei brif ddiddordeb, yo enwedig felly bynt a
helyot y Darrans,

Derbyniais Iythyr ganddo ddiwedd Ionawr yn dweud fod hen gopi ysgo) yo
ei feddiant, yn Ilawn 0 banes pel-droed yr ardal yn yr 20au, fel yr unodd
Rhytballt Comrades a Glasgoed Rangers i ffurfio Llanrug Utd., a
chanlyniadau cyntaf Llanrug yn y gyogbrair, sef
Tymor 22·23:
Medi 2: Llanrug 3 Pwllheli 0
Medi 9: Llanrug 3 Rhiwlas 1
Medi 16: Llanrug 3 LlanUechid 2
Medi 23: LlandegaJ 6 Llanrug I
Ychwancgodd y byddai'n mynd

ali i ysgrifennu mwy o'r hanes pe
byddwn yn meddwl y byddai 0
unrhyw ddiddordeb i'r genhedlaeth
hon!

Cyn i mi gael amser i ymatcb,
daeth Ilythyr arall ddiwcdd
Chwefror yn darllen fel a ganlyn:
Aoowyl GyfailJ,

Dlddorol oedd darlleo yo yr Eco
am "Hen gystadleuaeth ddiwedd
tymor pel droed" yo Llanrug.
Byddai un debyg yn Llaoberis hefyd
rhwng pondau y chwarel. AmgaeaI
luo tua 1906odim 'Y Flower' -tim 0
Swyddogion y Chwarel. Dr MUis
oedd Y Capt.en."


