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Unwaith eto, daeth yr Eco o'r Wasg mewn pryd - ond dim
ond cael a chael fu hi y tro hwn. Fel y gwelwch ar dudalennau
8, 9, 10 ac 11 rhoir sylw I'r etholiadau lleol, a bu'r
ffotograffwyr a'r datblygwyr wrthi tan berfeddion (yo
llythrennol) yn cael y lluniau 'n barod. Ymddiheurwn am fethu
cynnwys rhai Iluniau: mae ymgeiswyr eraill wedi dewis peidio
rhoi llun.
Bu'n rhaid gadael newyddion lleol allan 0 adroddiad ambell
I bentref - a hyony oherwydd iddynt beidio a chyrraedd mewo
pryd. Da chwi, daliwch sylw o'r dyddiad ar dudaleo 2. Os na
fydd y deunydd yn nwylo'r golygyddion ar y dyddiad cywir,
bydd yo rhy hwyr cwyno am Dad oedd eich newyddion
arbennig chwi yn y papur.

ETHOLIADAU
LL VWODRAETH LEOl
Ar ddydd Iau, Mai 7ed, bydd ardaJwyr bro yr Eco, fel etholwyr y gweddill
o'r wlad yn pleidJeisio tros gynrychiolaeth ar ddau gorff Uywodraeth leol.
Amcan yr ychyig sylwadau hyn yw cyflwyno braslun 0 fframwaith
llywodraeth leol a fodola ar hyn 0 bryd.
YmaeiLywodraethLeoldIicyngor
etholedig sef,
a) Cyng or Cymdeithas
neu
Gymuned
b) Cyngor Bwrdcistrcf (dosbarth)
c) Cyngor Sir
Yn sgil yr ad-drefnu mewn
Llywodraeth
Leol a fu yn y
flwyddyn 1974 y daeth y cynghorau
uchod i fod. Y mae i'r tri cyngor yr
hawl i drethu yn osgystaJ a phwerau
statudol eu hunain.
1. Cyngor Cymuned
Yr hen Gyngor Plwy' neu Gyngor
Tref ywtr cyngor hwn a dyma'r corff
etholedig agosaf i'r gymdeithas leol
mewn pentref. AI y cyngor hwn y
mae nifer helaeth 0 gynrvchiolwy r
pentrcC neu bentrefi agos mew n un

c)
Adloniant.
mwynderau
megis canolfannau
hamddcn
a
meysydd chwarae
ch) l Iawliau Cynllunio
d)
Rhcolaeth ar adeiladwaith
dd) Rhai ffyrdd arbennig
e)
Go r u c h w y l t a e t h t r o s
garthffosaeth
f)
Casglu Ysbwriel ac ysgubo
strydoedd

Yn SICf y mae cyfrifoldeb y cyngor
hwn yn eang a phwysig gan fod ei
bwerau statudol yn ymdrin ag
agweddion arbennig o fywyd pob un
ohonom.
3. Y Cyngor Sir
NI fyddwch yn

pleicUeisio am
gynrychiolaeth ar y Cyngor Sir. ar
Fai 7cd. bvdd hyn ) n cyrnryd lie) n y

plwyf. Dyrna'r cyngor ~) 'n gy frifo 1

dyfodol.

tros

O} na tr as! un brysiog
t rus
fframwaith
Ll.ywodraeth
Lcol
Cofiwch am DO) DD IAU. ~1AI
7ed. 19X7 Diwrnod vr Etholiadau,
Annogaf ichwi i ddcfnyddio eich
pleidlais. Da chw iewch ibleidleisio.

a) Llwybrau cyhoeddus

b) Mynwentydd
c) Goleuadau cyhoeddus
ch) Mynegi bam ar hawliau
cynUunio
d) Dwyn sylw a rnynegi barn ar
f a t e r i o n eraill
rr Cyngor
Bwrdcistref a'r Cyngor Sir.
dd) Ymdrin ag unrhyw fater 0
bcrthynas
bywyd
bcunyddio l
trigolion y gymuned.
Felly, gwelwch fod i'r Cyngor
hw n ei Ie arbennig iawn ym mywyd
y gymdeithas leol y trigwch ynddi
2. Cyngor Bwrdeistref - (Dosbarth)
N1d yw'r gynrychiolaeth
ar y

Cyngor

hwn mor niferus 0 un
pentref ac y mac ci diriogaeth yn
hclaethacb
na
Ch y n g o r
Cymdeithas. Dyma un ffarth bwysig
i'w chofio.
Bu newid yn y
gynrychiolaetb
ers yr ethohad
diwethaf. Er enghraifft, yn ardal
Lt a n b c r is . Nant
Peris.
a
Chwm-y-Glo
yr oedd
dau
gynrychiolydd
ar y Cyngor
Bwrdeisrref. Ond yn yr cth()liad ar
Fai 7ed. bydd trigolion Llanberis a
Nant Pens yn pleidleisio tros Ull
cynrych10lydd yn unig, tra y bydd
ardalwyr Cwm-y-Glo yn pleidlcisio
tros eu cynrychiolydd h\\.'y yn rhan
Llanrug o'r fwrdeistref.
Prif b\\'erau starudol y C} ngor
Bwrdeistref yw:a)
Jechyd - adolygu sefydJiadau
megis tai bwyta. gwcstai, siopau,
ffatrioedd etc.
b)
Tai Cyngor ac Ystadau
Cyngor

dyrna'r ffordd ddemocratig i sicrhau
eich hawliau.
John H. Hughes, Ll.anbcris

Oherwydd dyfeisgarwch gWr sy'n enedigol 0 Ddeiniolen, ond sy'n
awr yn byw'n y Rhiwlas, mae peiriant addas ar gael erbyn hyn sydd 0
fudd i arddwyr - pa fath bynnag 0 ardd sydd gennych, Dyna yn syml
yw ROGOG: sef peiriant rhidyllu pridd y gellir ei mtio ar ddril
Black and Decker. Ac er mwyn hwylusor gwaitb, gellir dewis
rhidyll addas ar gyfer y defnydd priodol - un bras ar gyfer y lawnt
neu un man i'r t5' gwydr.
Aeth R Hefin Williams ati i gael 'patent' ar ei ddyfais, ac y rnac'r
ROGOG eisoes ar waith ar dir

Antur Waunfawr, ac yn cael ci
arddangos
mewn
canolfan
arddio
)om
Mangor
a
Llandudno.

CYFARFOD AGORED I SEFYDlU CYMDEITHAS
RHIENI AC ATHRAWON YSGOL BRYNREFAIL
Cynhelir cyfarfod yn Neuadd yr Ysgol ar nos Wener, Mai Rfcd am 7.00
pm.
Awgrymir ethol un cynrychiolydd ar gyfer dalgylch pob Ysgol Gynradd
yn y lie cyntaf - sef Llanberis, Llanrug. Deiniolen, Cwrn-y-Glo/Brynrefail.
Bethel a Phenisarwaun - 6 i gyd. Etholir y 4 ychwanegol yn agorcd.
Hefyd ar y Pwyllgof fe fydd 1. Y Prifathro a'r ddau Odirprwy
2. Y ddau aelod o'r Llywodraethwyr a etholwyd gan rieni sef Mr Trefor
Edwards a Mrs Helen Sutherland.
3. Pump 0 athrawon.

PwTPas y Gymdeithas
(a) T ddod a rhicni ac athrawon yr Ysgol at ei gilydd i drafod problemau
addysg gyfoe~ trwy gael siaradwyr gwadd, seiadau holi. a.y.y.h.
(b) I drefnu cyfarfodydd cymdcithasol adloniadol a gweithgarcddau eraill i
godi arian er mwyn sicrhau adnoddau ychwancgol ar gyfer addysg y plant.
Nid pwrpas y Gymdeithas fydd trafod disgyblion unigol. athrawon unigol.
polisi'r Ysgol neu unrhyw brobJem uniongyrchol yn ymwncud a'r Ysgol.
GeUir gwneud hyn tfW)' gysylltu a'r Prifathro neu Cynrychiolwyr Rhieni ar
y Llywodraethwyr.
Hyderaf y bydd nifer fawr 0 rieni yo myoychu'r C)farfod ac y caiff y
Gymdeithas bob cefnogaetb.
Ar 61 y Cyfarfod fe fydd perfformiad 0 ddrama un act HLledaenu'r
Newyddion" a rhai eitemau cerddorol. a hyderaf y bydd rhieni yn aros
ymlaen i'w cefnogi.
W.E.Thomas,
Prifathro

Gwshenot rannau'rROGOG-sui ,'w
ttttio gyda', gi/ydd.

Mae'r

ROGOG yn arbcnnig 0
ddefnyddiol mewn gardd fechan,
neu ble bo angen rhid}ll b()rd()r.
ohery.'ydci gall ddal tua -+ rhay.iad 0
brldd ar. y tro. Mae .. ,hefyd yn
hawdd
.
CI waglo. gan rOI r ccrrlg
mewn
Gardd Greigiog neu rei sylfaen I
lwybr.
Gcllir
....,cdyn lusgo'r
ROGOG ymlaen Ccl y bo uwchben
y rhan sydd nCW)'dd ei glirio. A phe
bai angen cario pridd wed1 C1ndyllu
o un rhan o'r ardd j'r Ilall, yna mater
bach yw tynnu coesau'r ROGOG,
a'l ffitio'n daclus uwchbcn y ferfa.
Ac j'r Thai ohonoch sy'n dal
mewn penbleth ynglyn ag cnw'r
ddyfais arbennig hon - trowch y
ROGOG o'r tu chwith - a dyna i chi
GOGOR!

OES 'MA BOBOl?
AnnwylOlygydd,
'Des 'ma Bobl?' Dyna gyfarchlad Mrs
Tomas Pen Lon bob tro y bydda' hi'n
ga/w i weld Netn, Monta, ers 'ststwm
A deud y gwir 'roedd ei chyfarehiad
hi'n reit farddonol.

DARGANFYDDIAD
HANESVDDOL
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Argraffwyd

glln WlIsg Gwynedd
Ctbvn, Caernarfon

Cyhoeddwyd gyda ehymorth
Cvmdeuhes Gelfyddydau
Gog/edd Cvmru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOl YGYDD
NEWYDDION
CYFFREDINOl:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
G lanffynnon,
Llanrug (C'fon 4051)
GOlYGYDD ERTHYGlAU:
Oafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-v-Nant, Pontrhythallt,
Llanrug

(C'ton 3515)
GOl YGYDD NEWYODION PENTREFI:
Am ra nwen
Lynch,
G wyddfor,
Penisarwaun (Llanberis 870575).
GOL YGYDD CHWARAEON:
Oafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun
(Llanberis 872407)
DYDDIADUR
Y MIS; Mrs Olwen
Llywelyn, Pant Aton Bach, Llanrug.
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYDD: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug (C'fon 77263)
TREfNYOO
HYSBYSEBION:
Jonn
Roberts,
BC'c1w GWytHon, Llanrllg

Ie Ion

56051

TREFNYOO
GWERTHIANT
Arwyn
Roberts
Halle
Ffordd
yr Orsaf,
Ilanrug (C'ron 5510)
TREFNYDD ARIANNOL:
GOlonwy

HII~hes. Eltilinog. 14 Alon Rt10S.
Llanrllg (C fan 48391
TREFNYOO
GWERTHIANT
POST
Mrs E Whiteside Thomas
Oolwar
Llanrug (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI. Ovrna', hobl
I gysyillu
a nhw yn cl('h ill daloedd
BETHEL
Gcr;1I1l1 EllS, Cllgeran
(P(lrt(lInorWll 67072bl
BRYNREFAll:
Miss
Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO'
Mrs Beryl
Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT
Ifan Parry.
Morwel.
(Wdllnf~lwf 371)
CWM-Y-GLO:
Mrs Iris
Rowlands,
Glarafon (Llanberis 872275)
OEINIOlEN: W.O Williams 6 Rhyd
fadog, Oeinlolcn (Llanberls 871259)
OINORWlG Mr 0 J. Thomas, 8 Maes
Ellian. (870773)
LLANBERIS:
lola Sellers,
13 Dol
Elidir, Llanberis.
lLANRUG'
Mrs Gillian
Morris,
Annedd
Wen.
Tal y-bont
(Caernarfon 76075)

r

(871327)
PENISARWAUN:
Mrs Ann Evans,
Sycharth, (llanberis 872407)

I

Mwvn (WaIJnfawr 626)

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
MAl 28ain
Deu nydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
MAl 1ge9
[lOS
gwelwch yn dda

,

.,-

Annwyl Olygydd,
Annwyl Olygydd
Roedd eich adrodiad
am
Dtddorot iawn i mi fel un a
ddarganfyddiad hanesyddol Ileol
snwvo vn y Waunfawr, oedd
o grvn gyfaredd i fy mab, sydd vn
gweld Ilun 0 blant ysgol y Waun,
v mddiddori
yn y meysydd
yn arbennig felly gan tv mod i yn
hvnnv.
y dosbarth hwn. Oechreuais i yn
Mae'n ymddangos ei fod wedt
yr ysgol ym mis Medi 1929, yr
treulio
cyfnod
yn gwersvllu
oeddwn wedi trot pump oed vn
mewn ardal diarffordd
vng
cychwyn. Roedd tri dosbarth yn
Nqtiernvw. a chan ei fod ar yr un
ysgol y babanod a adnabyddid
pryd vn dysgu'r iaith Gernyweg,
gennym fel 'Babies', 2nd class a
cafodd
dderbyniad
twym
i
1st class. Roeddwn yn rhy hen i'r
gvmdelthas y brodorion. Ar rhyw
'babies', ac tettv dechreu vn y
sgwrs, darfu iddvnt ddadlennu
dosberth canol, ond buan iawn y
iddo, eu bod ers dim Ilawer, yn eu
cefais fy symud i'r t st class.
plwyf, wedi darganfod siambr
Roedd pawb yn y dosbarth hwn
gyffelyb i'r hon a dderluntr yn yr
ac eithrio Eirien Barlow flwyddvn
Eeo. Nid eladdfa mohont fodd
yn hyn na rni, ni ein dwy oedd yr
bynnag, ond ystorfa drysorau, a
unig rai i tvna i 'Standard t' vm
elwir
yn
nhermau'r
mis Medi 1930 0 dan seith oed.
hynafiaethwyr, yn fogau.
Credaf i'r Ilun yma gael ei dynnu
Yn 61 fy mab, bu'r Cernywiaid
yn y gwanwyn neu'r haf 1930.
tiyn, vn hwy eu penneu 0 lawer
Tybed oes rhywun a all enwi
na Chvmaeitnes Hanes Bro'rEco.
pawb sydd yn y llun? Credaf fV
Wnaethon nhw ddim peth mor
mod i yr ail o'r dde yn yr ail res o'r
ff61 ag udganu'r ffaith yn y
top. Rwy'n adnabod Agnes ac
papurau.
Yn hytrach,
darfu
Edith, Tvn y Wern, Owen Wyn a
iddynt
e rt o es i'r safle
yn
Doris, Gretsntrvn, ac Emvr, Cefn
gyfriachol, a doeth ar eu rhan
y Waun. Miss J. Williams.,
oedd hynny, oblegid ym mhen
Talysarn a arferai letya vm
amser, daethant 0 hyd I 'Iond trol'
Manchester
House oedd yr
(eu dyfyniad) 0 drysorau aur ar
athrawes sefydlog,
a bvddal
ffurf torchau gwddf, modrwyau a stiwdent yno yn amI. Cofiaf un
chlustdlysau, a hefyd rai arfau
fro i Miss Williams fod vn
addurnedig,
a oeddent
yn
absennol o'r ysgol ac athrawes
ddieithr yno yn ei lIe. Roedd hi yn
debygolo fod wedl eu defnyddlo
galw enwau'r plant allan yn
ar achlvsuron seremoniol.
Bu i'r brodorion hyrl, ganfod
union fel yr oeddynt yn y cofrestr,
marchnad gudd a pharod I', ae enw iawn rhai o'r plant yn
drysorfa yma yn Llundaln a wahanoll beth oeddym ni yn eu
mevsvdd Iletach fel Paris flC ga/w. Oyna sut y deallais mai
Efrog Newydd 0 ganlynlad, nid
Annie Catherine oedd 'Vaney
Roberts ac Annie oedd Nancy
oes angen iddynt mwyach grafu
bywollaeth 0 fas-dlr eu tyddynod
Hughes, ac mal Mary oedd
tlawd. Mae gan bob un ei Rolls,
Mimmie Griffiths. Tybed i'r Ilun
ae y mae ganddynt hefyd bac 0 hwn gael ei dynnu vn V cvfnod
fvtheuald, a chotiau cochion a pan oedd Miss Williams yn
phob math 0 baraffernalia sydd
absennol? Nid oes gen i lun
dosbarth am y flwvddyn hon.
vn gweddu
gweithgareddau
Cofiaf mai Iluniau bvehan tebyg i
fellv. Yn amlwg dydy'r gosodiad
'Treasure Trove' ddim vn rhan
lun passport oedd V Iluniau
o 'u chwedloniaeth.
unigol. Os oes rhywun a mwy 0
Ooedden
nhw
ddim
yn
wybodaeth am y Ilun buaswn yn
gor-bryderu
am deimladau
falch 0 gael gwybod.
perchennog y tir ehwalth. Roedd
Yr eiddoch yn gywlr,
Elizabeth Edwards,
o yn Winchester ar y pryd, ond
(Pen y Bryn gynl)
pan ddychwelodd i'w dy hat,
ffromodd
yn aruthr
Ond ni
tharfodd hvnnv ar y CernYWlaid
CWRS DRAMA
ddim. Rhoddasant ffagl 0 dan y
IEUENCTID
CYMRU
ty, ond dydyn nhw ddim mor
Annwy/ Olygydd,
tfvsi a MeibiorJ Glyndwr tnae'n
'Rwy'n ysgrifennu aeoel) ar ran y
rhafd. Roedd y dyn vn digwydd
Pwyllgor sy'n (rernu'r cwrs uchod
bod ynddo ar y pryd, VnghVd a tarlen yn amgaeedig. Rydym yn
rhyw fflaehan oedd vn bwrw'r
awyddus ,awn I slcrhau fod pobl ifane
SuI yn ei gwmni, a buont yn pob ardal yng Nghymru, ae yn
ffodus i ddianc cvn i ymylon eu arbel1nlg bobl Ifanc (lad ydynt
cobenni
ddeehrau
eipio,
a be/lach yn derbyn addysg Hurfiol, yn
welwyd vr un o'r ddau vn vr cael cyfle , ymaelodl yn y cwrs hwn.
Fe sylweh
mal laf Mai yw'r
ardaloedd hyny wedyn.
dyddlad cau i dderbYI) eelsladDu
Mae'n vmddangos, 0 gymharu
Byddem yn faleh dros ben pe gallech
dulliau, fod Cymdeithas Hanes gyflwyno'r wybodacth hon yn rhlfyn
Bro'r Eeo, wedi ei 'methik 'i t:brl/I o'ch papur bro
Yo gywir lawn.
80S VI' ys dywed V Cernywiaid.
J. Clifford Jones
Fasach chi ddlm yn dweud?
Dlrprwy Gyrafwyddwr
Y n ffyddlon,
CymdeLth83Gelr.)ddyrusu Cogledd Cymru
John E. Williams

a

NANT PERIS: Mrs Mary Ff Roberts.
Cerrig-y-drudion,
Nant
Peris

TAN-Y-COEO.
MIss
Mogan
HUl11phrt'ys
l Tat Tan-v-toed
(LlanllflflS 870030)
WAUNFAWR
Mrs G Jones, Rhandlr

VSGOL V
WAUNFAWR

I

Rhifyn "Ffwl Ebrill" oedd y rhifyn

I

diwethaf wrth gwrs!!

Gol.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWVR

Des 'ma bobl yn y babell
Des 'rna /e I Bostman 0 bell
WeI, 'oes 'me bob!' tydd ty nghyfarchied inna' cyn bo htr ar Radio
Cvmru. Syniad y gyfres yn syml ydi
'mod i'n ptcto i mewn i'ch ty chi, i gael
et benes 0, a ttieraaiea yr enw os oes
'ne stort ddiddorol tu 61 i'r enw

hwnnw.
(Gtvwsacb ehi am y dyn fedyddiodd el dy yn 'Den-y-Don oherwydd
I

ei fod 0 bron a boddi 0 dan bwyseu'r
tetiedeu rnorgais IJ
Felly os 'Da chi'n byw mewn ty efo
hanes diddorot
idao to, neu'n
gwybod am det diddorol yo y cylch
entonwch aIr at.
Hywel Gwynfryn
Ystafe/13007
Cano/fan y BBC
Llandat
Caerdydd
CF52YQ

Annwyl Olygydd.
AT drothwy
Wythnos
Cyrnorth
Cristnogol eleru (11-16 Mai). dvrnunaf
ar ran staff Cyrnorth Cristnogol yng
Nghymru fyneg: ern diolch cynnes iawn i
bawb yn etch bra a fu mor garedig a
chyfr armu

tuag

at

ern

yo YSIOO y
Mawr ddiolch

brosieciau

arnrywrol
deuddeg mil>

diwethaf.
i unigolion.
eglwy i a chymderthasau
am eu
cefnogacth

hac!

Calonogol iawn yw cydnabod )'
cylans\!,m rhagornl
0 £28".000
a
ga<;IS"'yd yog Nghymru yn }slod
W, lhnos Cymorlh Crislnogol v lIynedd.
:Ylal.·r ~"'rtl nr.·f,d}n her Innj "Ireddu'r
Ihemd etc.:nl... t\1",) 0 f)m i'r tJawd"
LJa !('\.' bod am ) g\\airh cyd-cgJ\I,yslg
a " nelr .\ n elch (;\.. Ich a h\....0 '\ n arw ..
.. 'dd 0'r
gcfnogaclh a roddlf gan ) p",;lIgorau
lIeol '" clh idd\ nl drcfnu
amrvwioJ
.
\.\ellhgareddau ) n >:-.tod yr \\'ythnos a
ma",r h) deNn) b)dd pa"b ohonach yn
) muno a'c g'" ellhgarc:ddau yn elch cy1ch

-

ell) gan slcrhau
) mdrech.
elcnl

II", )ddianl

yr

m",)af Y'" gweJd a
chl}",cd am gyO'\.f) lla\\'d lcd-led b)d a
hWYlhau heh ) grynl (I'r gallu I reoli eu
Trl<;t\\ch

o'r

b} \\} ciau eu hunaln.

lelai 1l1aent ) 0
amddifad o'r hAwliau ~ylfacnoll drcfnu
cu b>",)dau
t-v1at h}n yo gwbl
anghyfia wn. ('cisio unioni'r anheg\\lch
h""n a rholl bohl > gryln s\ tid ci angt!n ar
y HIl",d i ht:lpu cu hunaio yw anlCan1(lny
pro"tt:clau a gefnllglr gan Gymorlh
0

('ristnogol

0" g\l,elwch) n dda rhodo"'ch yn hacl
i'r cu:,glw) r gWlrfoOtlol a dda\v at eich
dm.., ) n } :'Iod \ r \V) Ihno~
Gallaf t!ich ~icrhau '! byotJ pob
C) franiad

yn fodd i rOI '·'\.1,,'} (l Rym I'r

na,,'d"

tr\\.y cin prosicclau
b\\')d,
Icchyd. addysg. d\\ r a d) frhau gan roi
budd cymuocdol. cymorlh bI)~ a Iloche~
"n 61 y gaJ\\.
G)da phob dymuniad da j'ch papur
bra a'r g" eilh \\ yr Ie) rngar.
\'n ddlffuunl

lawn,
~"vn
VillJe
•

"sgnfennylld (ynlru

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

Gohebvdd:

Geraint Ells, Cilgeran (Portdlnorwig

MERCHED
Y \\ A \\ R '0\ Fercher,
Ebrill Bed. catwy d noson ddifyr iaw n
}ns
nghwmm
Me dwyn Williams.
Llanfarrpwll.
Mae Mr Williams ) n
arddwr 0 fri, ac wedi ennill nifer fawr 0
wobrau wrth arddangos llysiau rnewn
sioeau led-led Pydain.
Dangosodd
sleidiau ar y cynnyrch yn }r arnrvw
sioeau hyn. ynghyd a chynnyrch yn CI
ardd ef ei hun. Diolchwyd iddo gan Mrs.
Mair Jones, Olan Gors. Darparwyd y tc
gan Mrs. Sian Hughes a Mrs. Gwyneth
Hughes, Mrs. Mair Price a Mrs. \1abel
Jones.
Daeth Miss Rhiannon Elhs, Caernarfon
atom, i'r aelodau lenwi Hohadur ar
g) fer Cyfarfod Cenedlaethol ) Mudiad
yn Aberystwyth.
Anfonwyd £20 at Apel y Sganiwr. arian

a gasglwyd wedi'r Swper Gwvl Ddewi.
Diolchwyd i rnfer o'r aelodau am
gymryd rhan yng ngemau Rhanbarth
Arion y Mudind, yn y Ganolfen yns
~ghaernarfon yn ddiweddar.
Oewiswyd y Swyddogion canlynol am y
nw~dd)n 87/88. LI)wydd - Mrs Lyny,len
~orns, Is-I) wydd Mrs Meirur Rllbl: rts.
Yssrlfennydd ~1rs 0"yneth Williams:
ls.ysgrifennydd
\-lr
'lora
Parr),
Trysorydd
\trs
Er) I Roberts.
Is-drysor}dd
~1rs Mary
Evans.
Aelodau'r
PW)lllgor:
\lfrs Sheila
Roberts. t-.1rs Eltlabeth Jone~ Mrs
Ellen Ellis. Mrs Glen),s Grifllths, \trs
Wena Huws. ~lrs Gy,",neth Hughc~
Ar Fai 13eg. b) dd Cangen Rhost~ f..ln
yn ymweld
ni am noson adloniadol
)'~gafn. Darperlr !ly,per gan aclodau'r
Pwyllgor.

a

CAPEL BE'rHEL: (ynhaliwyd no~on
goffi Iw) ddiannus ar '-:05 \\ ener Ebnll
3ydd, )n Festri'r Capel Gwnacd clw 0
£ 130. Enill\l,) r - y tedl. LLlno~ Rees:
Pwvsau'r
delsen. Mrs \If.G. Wtlhams:
•
cyfrif y smarties. \lfr~ Doreen Walley,
lielfa Drysor 1. Mr Goronw) Jone~, 2.
Awena Jones. Stad Eryri. Dymuna'r
merched ddlolch yn fawr i bawb am eu
rhoddton a'u cefnogaeth.
OlOLCHIAOAU:
Dymuna Gwcno
Owen. Crud yr Awel, ddiolch i'~'
theulu.
ffrlndiau, a chymdogion am y Jlu cardiau
ae anrhegion a dderb) nlodd ar ei
phenblwydd )'n 180ed ar fawnh 15ed,
ARHOLIADAU
PIANO:
Llongyfarchiadau
I'r canl)nol ar eu
IIwyddiant yn eu harohadau Plano yn
c1dl\\letidar. LLI110S Angharad \I1()rrl~.
dlsgybl Mrs Glenys Griffithc:: \lenna
Damec}
\.\o'illiams - di\gybl
Ann
Hope}n:
E\yllt
\I1on Jones. (~}'nne
Roberts. Manon F- lis. 'Ion LI. Jnne~.
dl~g)'bljon :'vfr:. II, \\ .h<llns
LLOl'lwGYf-ARC'IIIAOAU;
I Tcgwcn
William,. Gran\'llI~ ar Cl d\weddind
[1
•
Oll\\') n :vtorrls. V1erduyn. (.~c.:unalll.
Llanrug
PRIODAS: 0\ tid ~adwrn. Ebnll 11 cg.
~ng N ghapel y Cyscgr. priot.l'\.') d 'Vtiss

Valerie

a

670726)

a

Lvnn
Owen
•

37 Bro Rhos
Guardsman
David GW) n \1organ.
Porthdafarch. Rhoslan. "• ddau o Bethel
Dyrnuniadau gorau j'r ddau.
Dydd Sadwrn Ebrill25ain.
yng 'ghapel
)' Cysegr priodwyd ~1JssMenna Deuly n
Wilharns. Mmffordd :i John Coles. 0
Henlev • on Thames. Bvddant
vn cartrefu
••
)n
Sa w t r y • Sir
Cu e r g r a ....n t ,
Dymuniadau gorau i'r ddau

Estynnwn
cydyrndeirnlad a Mrs L. Jones.Jsfrvn
C\' DYMDEIMLAD'

GOFAL\\>R'
'rn vstod
~1is Lhrlll
•
dcchrcuudd \I1r v F. 0" en, l-ron 11~1>g.
ar y g....auh o luu) n oialw r y ~~'uadcJ 0,
\d)'ch cisiau 1I~)gi) ncuadd dyhd c\ ...vlltu
\1r~ Olwen Williams, X SUill f'n• rio
Bcthel. Ff7un
Felinheli h7111 II.

v

Dvmunwn vn dda i
vlrv, Fanny Owen, ) n 1.'1 churtrct
newydd yng Ngharnurl\\n. I)u) dd 1 lun y
O'rML.'O·\lOOA

-

Pusg symudodd Anti Funny 1 I\w .. r drcf,

g) trunnu i Y,cilh~ur",,:h 0
huh math \,111 Mcrhcl. dymunlr poh
hapu ...r~ydd i Anti Fannv )11 ci chartrcf
ne....~ JJ
LLO~G)FAR(~iIAOAL.
1 BctJ ,I
~cdi

~)C,u

Sciriol Owen. ( rud vr Ay,~'1ar dduthlu
cu priodus unan l\.1a1 12cd.

-

cin

a'r

teulu yn eu profedigaeih o golh ~1r
Wilham Jones. ,\ edi gwaeledd hir )'n
Ysb)t} Bryn Seront. Caernarfon.

•

.~.".p~-

YR U RO 0: vlae dau barti a blant vr
•
Urdd
yn rn y n d i'r
E.islcddfod
Gencdlae thol yrn \!terth) r Tydfil

\I1al. Nos wcner \.1ai Bed,
trefnir tanh gcrdded 0 Ddinorwig I Naru
Pens I holl blant Yr Urdd. yng nghwmni
aelodau o'r p~'yllgor. Bydd \r aelodau
canlynol. Ruth Parry. Belhan jones.
Manon Elis, Wena a Llino~ Wilhams.
Gaynor
Griffiths.
Lynne Robert ...
Elnan Hughes. Gail \varnngton. Esyllt
Jones. Sloncd O"en. \(and\ \Vllltam<, a
['.on Llewelyn Jones ~n cael eu noddi ar
"dalth
- c~svlltwch
a unrh"w, un ohonvnt
~
..
0\ teimlwch rei eu cefnogi I\-fae'r partl
hyn yn trcfnu Disgo. yn y Neuadd. Nos
Wener Mal 15 I'Y,' helpu gyda'r costau i
fynd I Ferthyr \'05 \\-cner \1al 22.
trefnl'r no on 0 baned a chrempog)n y
Neua<.ld. Yn ogystal bla!lu crcnlpogau
ceY\chg~ fie I gly ....ed y Parti ( anu dan 1 '\
oc:d. Y Parli Adrodd d an 1H. a ;";00
Llewelyn Jones, cyn itJdynt f) nd I
ferth),r.

ddiwcdd

.

.

a

CLWB

Fl-' E R ~l \\' " R

='

lEU A C
CAER~ARI-O"':
Melnlr
\\!ilhams.
ely, b Got!rc'r Eiil a Chadcir\• dd \'• Sir
lu'n cad~ cy,mni I ni ~I)., Fa\l,rth.
~a\\Tlh 31 ain Dangosodd slcicliau i oi
ar Rali E"rt1pedidd Flerm"yr leuanc a
gynhaliw)d yn )' Ffindir. No.. Fa\l,rth,
Ebrill 7t:d c:\. nhahodd \ CI" b no~on
goCti y n "'Jcuadd Bcthel a chafy,) d
perfformlad o'r sgets a berfformy, yd ) n
Eisteddfod Clybl3u FFcrmwyr leuanc
Eryri ym mls C'hwefror. Gwnncthp""yd
clw 0 £84.52. Carai'r aclouauddiolch i
ba" b al)1 eu cefnogacth. Cnillwyr y rafn
oedd Wy Pass - Gcthin Jones, feisen
Ba!>g
Llino~
Angharad
Morri~,
Planhig} n - Mrli Mair Price, Owsln 0
Wyau - ~r~ Joncs. 13 Bro Rhol-l.Enillyd
)r Helfa Or), or oedd :v1r'l Jean Jones.
l\I1arian Jones 0 GI\\.b l T aogyoi ocdd yn
c_jndit.ldorl nos fa\\. rth. Ehrill 14ce
g\ da
~ "'.
slt!idlau o'i h}my,eliau it A"'Ilralia.

-

"IFL.AOO
Fnlll\\vr• ll"b

GOFF/\
BEI'HEL:
('ant \1is \la\\rlh-

I. RIll! 60 - flO Mr IUIi!> "1()rn~
2 Rhlf lOt) - £10 r..1rc:"urgain Jones
3. Rhi I J 09 - £5 - :-"1rsJ o)'cc l'ugh. RhlJ
127 - .1.:5~1r., Kno>.. Rbi! 136 ·£5 - \11<;<;
\.legan Ro"lanll',
Rhll 9:\ - £" - \(r~
()I\\ en Jonc'.

Dosbanh HUnan Amddfflyn.
Yn ystod y chwe wythnos diweth81, bu aelodau'r dosb8rrh yn brysur lawn yn
addysgu, 0 dan arweini8d Mrs Susan Jones a Mr Ian DaVies. Bu oddeutu
pymtheg 0 aeJodau yn derbyn hyfforddiant eyson, ae ar ddlwedd y ewrs, bu
iddynt dderbyn tystysgrlf gal) Heddwefslon Dafydd Williams a Rhys Jones. Yn
y dosbarth dlwethaf yr oedd Mr Oscar Evans yn ardd8ngos If,l,n video ar
8mddifyn 8C yn y blaen. Drwy dalu 81n eu gwersi, y mae y plant wedi casg/u y
swm a £14.00 luag ae Granfa', Sganlwr.
Clwb Pobol y Cwm;
Dydd lau.
Mawrth 26, cawsom bleser 0 wrando
ar amrywiaeth
0 recordiau
canu
corawl clasurol gan Richard Roberts
Bryn Gro. Roedd y rhaglen yn cynnwys datganiad gan gor plant 0 Awstralla, gyda nith i Mr Roberts yn aelod
ohonno
Diolchwyd
iddo gan y
Llywydd
Llongyfarchwyd
Mr a Mrs
Idwal
Williams,
Elidir
View,
ar
ddathlu eu priodas ruddem. Cydymdelmlwyd
theulu y dlweddar Mr
Harry Jones 0 Gaernarfon yn eu pro·
fedigaeth annisgwyl. Rhoddwyd y te
gan Mr Lloyd Owen, 1 Maes Gerddi
a'r raffl gan Mr R. Roberts Bryn Gro,
Ein gwr gwadd dydd lau. Ebrill ged
oedd Mr Emrys Hughes, brodor o'r
ardal, ac yn fab, i'r diweddar Mr a Mrs
John Emrys Hughes, Cralgydon gynt
Mae Mr Hughes wedl treulto blynyddoedd yn dysgu ac ar hyn 0 bryd yn
br tathro
Ysgol
Mathew
Arnold,
Lerpwl Diddorol oedd gwrando arno
yn disgrifio
ei waith heddiw o'i
gymharu
a'r dyddiau
cynnar
a'r
pwysau sydd ynghlwm a'r swydd yn
enwedig
mewn dinas fel Lerpwl
Gresyn meddai yw gweld dirywiad
ym mywyd cymdeithasol
a'r dylan.
wadau estronol sydd wedi trelddio i
mewn i'n dinasoedd
Nid oedd el
walth meddai. hob ychydig hiwmor a
hynny hwyraeh yn goresgyn yn ami i
broblemoeddyngofynameudatrys.
Dlolchwyd Iddo gan Mr R H. Parry.
Mrs E. Jones, Scion House a Mrs R.

a

Rowlands, Talafon oedd yn gofalu
am y baned, a rhoddqd y raffl gan
Mrs E. Williams, Pantafon a enillwyd
gan Mrs K Watkins.
UNDEB Y MAMAU;
Gweinyddiwycl
Cymun y Garawys yn Eglwys San1
Gabriel. Nos lau, Ebrill 211 gan y
Parch. Barry Thomas.
i aelodau
Cwm-y-Glo
a Llanrug.
Ar 01 y
gwasanaeth cytarfu yr aelodau yn yr
Ysgol
Gymuned
i gael lluniaeh
ysgafn
Y mae trefniant yn cael ei
wneud I fynd i Theatr Arcadia, Llandud no, Nos lau, Mal 7ed, I weld perfformiad 0 'Ffinian's Rainbow"
gan
Gwmni Opera Llandudno
Croeso i
unrhyw
un ddod. Diolchodd
Mrs
Edwards i aelodau Cwm am ddarparu'r Iluniaeth. Rhoddwyd
y raffl
gan Mrs Marjorie
Roberts,
te'i
henillwydgan
Mrs Watkins.
Terfynwyd y cyfarfod trwy weddi.
Y CARNIFAL. Cyfarfu Pwyllgor y Carnital yn ddlweddar,
ae oherwydd
prinder amser, penderfynwyd
dileu
adran y Gwisgoedd Ffansl am eleni.
Yn hytrach. tretnir Bingo ar Nos
Wener. Mehefin 26ain, a chwaraeon
p'nawn Sadwrn, y 27ain. Gwahoddlr
y gwahanol Fudladau i gynnal Stondinau yn 01 eu harter. Bydd y Pwyllgor nesaf am 7.15 p.m. yn Y Ganolfan. nos Fercher. Ebrill 29aln. Croeso
cynnes
i bawb.
Swyddoglon:
Cadeirydd
- G. Hefin
Jones;
Ysgrlfenyddes·
Sue
Shaw;
Trysoryddes - G. Chick.

Teithiau Dwyfor Cyf.
Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

Tet. (0158) 140748
HYDREF 17-24 1987

CARTREF YR HENOED
CARTREF NEWYDD COFRESTREDIG

AG IDDO A WYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A MRS MEIRWEN
THOMAS NED MRS ELI WILLIAMS
Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon
(0286) 4652

6Diwrnod
Ilawn yn

I

GWESTY MOETHUS GWIBDEITHIAU
DYDDIOL (yn y pris) Y CYFAN AM £169
Plant dan 14 oed £125
Cysylltwch
ni yn awr i sicrhau lie

a

0758 740748
3

Gohebydd:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd Wen, ralybont. Caernarfon

76075.
PLAID CYMRU: Cangen Llanrug a'r
Cylch.
Cafwyd
Ffalr Wanwyn
Iwyddiannus yn yr Ysgol Gynradd ar
Nos Fercher Ebnll 1af. Dymuna'r
swyddogion ddlolch i'r ardalwyr am
eu cefngaeth arferol ac i bawb a
gyfrannodd nwyddau a rhoddion.
Enillwyr y raffl oedd: Ffrwythau - Mrs
Eirwen Rowlands; Cyw lar - Mrs
Anwen Owen; Tegan Meddal - Mrs
Anwen Owen.
DIOLCH: Dymuna Iwan Williams,
Awelon, ddrotch yn gynnes iawn am
y caredigrwydd ddangoswyd tuag
ato tra yn yr vsbvtv.
Dymua Mrs Eirtanwen Thomas,
Bron-y-Nant,
ddiolch
am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag ati
yn dilyn el arhosiad yn yr ysbyty yn
diweddar

HAFAN ELAN: Bydd trip blynyddol
gan drigolion Hafan Elan yn mynd i
Rhyl ar Fehefin 17. Os dymuna rhai
o'r ardal fanteisio ar y cyfle 0 ymuno
a'r tnp a fyddwch cystal a hysbysebu
Mrs D. Jones y Warden, Ffon
Caernarfon 5600A Mr Ifor Williams, 25
Hafsn Elan neu Mr Emrys Owen 9
Hafan Elan. Ceir mwy 0 wvbodaeth
am amser cychwyn
ymhellach
ymlaen.
GWELLHAD
BUAN:
Dymunwn
wellhad buan I Mrs Megan Williams,
Bron Eryri a fu yn Ysyty Gwynedd vn
derbyn triruaeth
ar e. lIygad yn
ddrweddar
Hetyd, Wendy Jones,
Gwydryn, FFordd yr Orsaf, a fu yn
derbyn tnruaeth yn Ysbyty Gwynedd
yn ddiweddar
CROESOADREF. Croeso adref i Mrs.
Ceinlys Roberts, Gwylfa sydd wedi
dyehwefyd adref 0 Awstralia
PRIODAS Dydd Sadwrn Ebrill 4ydd
yng Nghapef Mawr, priodwyd Karen
Lewis
a
Medwyn
Jones.
Gwe.nyddwyd gan y Gweinidog y
Parch. John Morris, Yr organyddes
oedd Mrs Anwen Roberts. Cafwyd y
brecwast yn Nhraeth Coch, Ynys
Mon.

YN YR YSBYTY: Dymuniadau gorau
am weflhad
buan t Mrs Jane
Williams, Bryn Elfion a Mrs Ellen F.
Williams, 16 Hafan Elan sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyy Gwynedd, Bangor.
CROESOADREF' Mae'n dda gennym
glywed fod Mrs Marie Pritchard, Aton
Rhos wedi dvchwetvd adref o'r
ysbyty. Mae Mrs Elrianwen Thomas,
Bron y Nant, wedi dychwelyd adref 0
ysbyty
Gwynedd.
Dymunladau
gorau am well had buan Iddynt. Da
yw deall fod Gwion Iwan wedi gwella
erbyn
hyn. Derbyniodd
yntau
drinlaeth yn Ysbvtv Gwynedd yn
ddiweddar.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
eyfarfod blynyddol y gangen yn
Festn Capel Mawr ar Ebrifl 14eg.
Etholwyd Mrs Joyce Jones yn
Is-drysorydd a Miss Mary Roberts,
Mrs Eryf Roberts a Mrs. Beryl
Thomas yn aelodau newydd o'r
pwyllgor. Lfywyddwyd y cyfarfod
gan Mrs. Menna Williams a ddaeth
yn nam yn ystod y mis diwethaf.
Llongyfarchiadau iddl hi a Robin ae
Evelyn ar enedigaeth Ceri fach.
Ar nos Wener Mai 1sf, bydd rhai o'r
aelodau yn cymryd rhan mewn
Distawrwydd
Noddedig yn Festri
Salem. Caernarfon, er budd yr Anabl
yn Arlon. Gobeithio y bydd pawb yn
gallu noddt un o'r merched.
Ar Fai 211, bydd Mrs. Bethanne
Williams a Mrs Menna Williams yn
cynrychioli'r gangen ar y Pwyllgor
Cenedlaelhol yn Aberystwyth.
Cynhelir yr 'Ny I Wanwyn ym Mhlas
Menai, Y Felinheli ar Sadwrn Mai
sed. Ceweh y manylion gan Mrs.
Joan Griffith.
Gwesteion y te oedd Mrs, Roberts a
Mary Gwyndy, Mrs. Ofwen LLewelyn
a Mrs. Eryl Roberts. Diolehwyd
Iddynt gan MIss PhylliS ElliS.
Gofynnir i'r aelodau ddarllen drwy
Rhifau 73, 74 a 75 0 gylchgrawn 'Y
Wawr' a dewis eu hoff erthygl.
Cofnodweh cnw'r erthygl a'r awdur a
dowch a'ch atebion i'r cyfarlod nesaf
ar Mai 12ed. Edrychwn ymlaen at
noson ddifyr yng nghwmni Maureen
Rhys a John Ogwen.
Y CHWIORYDD:
Cynhaliwyd
Cyfarlod y Chwiorydd yn Festri
Pontrhythallt p'nawn lau Ebrill 16eg.
Llywyddwyd gan Ms J Williams,
Bod
Fair,
a dechreuwyd
y
gwasanaeth gan Mrs. A. Smith,
Llechwedd. Cafwyd sgwrs gan Mrs.
Lloyd Williams yn ymwneud a'r Pasg.
Rhoddwyd y te gan Mrs. Griffith, Fron
Hyfryd a Mrs. Smith, Llechwedd, a
diolchodd Mrs COwen, Hafan Elan.
Bydd y cyfarlod nesaf p'nawn lau Mai
21aln, am ddau o'r gloch.
PRIODAS
RUDDEM.
LlongyfiJfChiadau i Mr a Mrs J F
Horman, Venice sr ddathlu eu
prlodas Ruddem yn ddlweddar.

(
Wavel ec Elizabath Roberts a ddathlodd eu Priodas Arian yn ddiweddar.
CYMDEITHAS
Y CHWIORYDD:
Cyfarlu Cvrnderthas Y Chwrorvdd.
Capel Mawryn y Festri, nos lau, Ebrill
2il 0 dan Iywyddiaeth Mrs J Davies,
Rhyd y Delyn Cymerwyd y rhannau
arweiniol
gan Mrs J.Parry,
Moranedd Rhoddwyd y te gan Mrs
M Parry, Bryn Hell a Mrs E Jones,
Bryn HelL Dymunwyd gwellhad Ilwyr
a buan j'f chwiorydd a oedd yn
absennol oherwvdd gwaeledd,
CLWB
BLOOAU'R
GRUG'
Cynhaliwyd cyfarlod 0 Gwb Blodau'r
Grug yn y sefydliad coffa brynhawn
lau, Ebrill12ed,o dan Iywyddiaeth Mr
Cledwyn Williams, Ty'r Ysgol. Y gwr
gwadd oedd Mr Huw R. Jones,
Llanberis. Treuliwyd prynhawn difyr
yn ei gwmnl yn trafod Barddonaieth
a'u hawduron, Rhoddwyd y te gan
Mrs Myfanwy Jones, Bro Rhyddallt,
Mrs Jones Evans, Bro Rhyddaflt, Mrs
J. Roberts, Elidir View, Enllfwyd y
raffl gan Mr CLedwyn Williams.
Cynigiwyd y dlolchtadau gan Mr Ifor
Williams, Hafan Elan.

DIOLCH: Mae Mrs. Nesta W. Jones, 1
Bro Rhyddallt yn dymuno diolch yn
fawr I berthnasau,
ffrindiau
a
chymdogion, am yr holl gardtau,
blodau
a'r galwadau
f70n a
dderbyniwyd tra'r oedd yn Ysbyty
Gwynedd. Hefyd diolch i'r maddygon
a'r staff yn Ward Conwy, meddygon
teulu a staff Llanberis, a'r Gangen
Feddygfa.
RHODD DI-ENW: £2.0
DIOLCH: Oymuna Mr R. LI.Thomas,
Algwyn, Llanrug a theulu'r diweddar
GwawrThomas ddlolch 0 galon i'w
perthnasau, ffrindiau a'u cymdoglon
am y Ilythyrau, cardiau a phob
mynegiant 0 gydymdelmlad 0 golll
priod a mam annwy!. Diolch hefyd i
feddygon Waunfawr, Y Parch. John
Morris a'r Parch. W.O. Roberts.
PRIODAS ARIAN.
Oymuniadau
Gorau i Wavell ae Elizabeth Roberts
London House ar ddathlu eu Pnodas
Arian yn ddiweddar Hefyd i Selwyn
ac Anwen Morris, Gwenmon ar
ddathfu eu priodas anan hwythau.

LLONGYFARCHIADAU i Ffion Orwig
Thomas,
Buarthau,
Llanrug
ar
Iwyddo yn yr arholiad piano Gradd 5
gydag Anrhydedd.

CROESO ADREF: i Mrs Lewis,
Madryn. Bu Mrs Lewis yn Awstralia
yn ymweld A pherthnasau.

Eisteddfod Oenedlaethol Urdd Gobaith Cymru
Dyffryn N antlle ac Arfon 1990

9fed Mai, 1987 am 7.30 o'r gloch

al~

•

yng
NGWERSYLL 'BUTLINS'
MYNEDIAD £3.50
Adloniant a Lluniaeth Ysgafn

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

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)

Ffcn: Caernarfon 5175

LLA
Ffon: Caernarfon 2841

R BASTO
Fel y crybwyUwyd, clerlgwr yn Eglwys LJoegr oedd Mr. Bastow cyo
ymddeol, a pharhaodd yo eglwyswr cadarn ac ymroddedig byd y diwedd.
Gwelais ef lawer gwalth yn cychwyn yn fuan iawn ar 01wyth o'r gloch ar fore
SuI trwy bob tywydd, haf a gaeaf, i addoli yn Eglwys Crist, Caernarfon, - er
mwyo cael gwasanaeth Saesneg. Ond ni fyddai'r drol (ach byth yo cael dod
allan ar y SuI,- byddal wedl el pharcio yng nghanol y chwyn a'r 'nialwch yo
yr ardd ft'rynt. Ni chredaf iddo ddysgu gair 0 Gymraeg ertoed, er Iddo
dreuUo ugain mlynedd ymysg Cymry glan y Betws a'r \\'aun. Serch ei
gysylltlad a'r eglwys Saesneg yng Nghaernarfon, aelod 0 Eglwys Sant loan, y
Waun Fawr oedd 0, ac yma eto roedd ganddo et tTordd od ei hun 0 wneud
popeth. Pan ddoi'r ptat casglu 0 amgylch byddai'n tynnu hen gwdyn Iledr o'i
boced ae yn gosod symiau bychain 0 arian o'r neUltu ar y set wrth et ochrhyn-a-hyn am fara, hyn-a-hyn am fenyn, te a slwgwr, ae yoa'o gwagio faint
bynnag a fyddai'n weddiU ar y plat, a'r casglwr yo gorfod sefyll uwch ei ben i
wylio'r seremoni, ac felly bob tro.
Deuddeg 0 dai sydd yn Rhesdai
Roedd golwg anniben iawn ar y
Gwyrfai, felly roedd Rhif 5. ty Mr.
gegin. Hen stof haeam fawr, wedi
Bastow, rywle tua'r canol. Fel ei
eochi gan wres, ar ganol y Ilawr, a
denant, roedd y ty hefyd yn tynnu
chawl 0 ryw Iath, neu uwd yn
sylw rhywun diarth ar unwaith. Yn
ffrwtian berwi'n araf mewn sosban
un peth roedd rhes 0 duniau 0
ar 'i phen hi. Y lludw'n eich cyfarfod
wahanol fwydydd wedi'u gosod yn y
ffenest, a rbagor 0 duniau wedyn ar
y grisiau - pob gris o'r gwaelod i fyny
i'r top.
Byddai croesa i bawb i ddod i
weld ei lyfrgell; yn wir, llyfrgell
oedd y tY i gyd gan nad oedd lecyn
gwag i'w weld yn unman. CymheJlai
pawb i ddarllen, a rhoddodd lawer
iawn 0 lyfrau allan ar fenthyg, a
nifer golew ohonynt, mi wn, yn
Uyfrau na ddaethant byth yn 01.
LLyfau Saesneg, wrth gwrs, - a
ieithoedd eraill hefyd - cyfrolau
trymion ae ysgolhelgaldd a oedd
ymhell y tu hwnr i ddeall y
plwyfolion a'u plant. Cofiaf ef yn fy
ngwahodd i'r ty ryw ddiwrnod.
'Come here little boy', medda fa, 'J
have just the book for you - you'll
enjoy thIs'. ae estynnodd
lyfT
byehao cas gwyrdd i mi. ac rydw i'n
eofio ci deitl 0 hyd hcddiw - 'The
Cat and tbe Canary'.
Raedd 'na beth arall hefyd yn
peri bod 'llyfra Basto' yn wahanol i
1yfr3' eraill, - eu bar~st. Nid osla'
IIweh a mwg yn gymaint. ond rhyw
ogla' diarth, eryf. 'Fydda'
M r,
Bastow byth yo smocio pan allan ar
y ffordd, ond yn y
hcfo'j lyfau
byddai'n smocio pibeU htr. un fclen
a thro yn ei choes nes bod ci phen yn
gorffwys yn daclus ar ci fart tra
byddai'n darllen. Dywedid y byddai
hefyd
yn llosgi
rhyw fath 0
arogldarth
- 'incense' yn y tY,
Hwyrach
mai hwnnw oedd yn
gyfrlfol am yr ogla' - dwn i ddim.
ond nlae 0 yn fy ffrocnau y funud
'rna - 'ogia Ba to', dyna'r unlg
ffordd y medra'i ddisgrifio fo, Mi
fydda' mam yn g\\'Ybod yn iawn os
bydda' gin i 'Iyfr Basto' yn y ty.

ty

yn y drws bron. Mae'n wyrth nad
aeth y l1e J dan efo'r hall lyfrau a
chylehgronnau wedi'u pentyrru ar
ei gilydd ym mhobman. Ond mi fua
bran la~n
i hynny
ddlgwydd
unwaith. - "Rhen Bastow'n rhuthro
allan o'r tY ryw b'nawn a chymylau 0
fwg du'n ei ddilyn, a phlant y stryd
yn gweiddi ar ucha'u lIeisiau, ITy
A" .... "TAy Basto ar dt.an.t'
B asto ar dan.
Wrth Iwe mi Iwyddadd y c}mdogion
i ddiffadd \ tan cyn lddo gael gafael
la\\ n,
Roedd )' 'Teras'. fel y gelwid y tai.
yn lle dr""g ia", n am lifogydd pan
fyddai afon G"'yrfai yn torri dros ei
gLannau, Byddai'r tai a'r gcrddi dan
droedfcdd 0 ddwr. Mae gen i go'
byw iawn am un o'r llifogydd hynny
- 'lli A""st' mae'n debyg, a phawb yn
trio hel 'u petha at 'i gilydd a'u cario
i fyny'r gric;ia' 0 gyrraedd }' d~r.
Rhen Bastow, at el benglinia' yn
sefyll me"'n anobaith trist ac yn
snwffian crio wrth wylio'i I)rfrau
gwerthfawr yn nofio ar \vyneb y
dwr. Dynn'r tro eynta'. an1 Vllni, i mi
",'eJd dyn yn erio. Bron na faswn j'n
medru erio hefo fo.
Ar tlraw~ y ffordd, yn uni()n
gyfcrb)n a'l dy, rocdd tap dir - 'Y
feis' ocdd cin hen\\' ni amo, ae \no
•
)' b~ddal paVlb yn cael eu cyflen\\'ao
d~T.Ptatfform bvchan
0 lechen las i
~
ddal) pi\cr yn v.aslad, ()ch\\ Lergut i
gario'r d""'r wast I ffVl'rdd. LIe ia\\n j
ehwarac a chadv.. reiat. Roedd 'rhen
Bastow welh cymrytl am(J'1 hun)
swydd g}frlfol 0 'Gcld",'ad y reis'.
Cadwai
lygad
barcud
arni
a
cheislal'n
pcrswadlo
ninnau'n
garedig i fynd i ry\\')e arall i
chwarae. Ond un diwrnod
fc'l
cynhyrfwyd
ynlau'n
0 ar\v.

Am waith
PEINTIO, ADDURNO
a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol
cysyllter ag
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Roeddan ni wedi bod wrthi ers
meitin yn taflu dir
ar benna'n
gilydd ac yn poetsio fel chwiaid 0
gwmpas y 'Feis'. Yn sydyn dyrna'r
hen Bastow allan o'r
ac yn nelu'n
syth amdanom ni, a 'r gaib ddringo'n
chwifio'n fygythiol uweh ei ben.
Roeddan ni wedi cl) wed digon fod
pobl fel yna. pan wedi gwylltio, yn
beryclach 0 lawer na phobol er'ill.
Cyn pen ehwineiad roeddan ni wedi
ehwalu i bob cyfeinad ae yn 'i heglu
hi am adre, Ond nid dyna ddiwedd y
stori.
Ry w hanner
awr
yn
ddiweddaraeh, a minnau'n dal i
watio'n y t5' led cae i ffwrdd. mi
ddigwyddodd
mam edrach drwy
ffenast y gcgin fach i gyfeinad )
'Teras'. 'Duwch annw'l', medda hi,
'mae Mr. Bastow'n dwad i fyny'r
lwybr at y ty 'rna - 'sgwn i be rna' fo
isho?'. Roedd gin i syniad golew be

ly

Mae Gwyl Hen Galan Mai }n
Amgueddfa Wenn (ymru elent ~y'n
ymestyn dros bedwar dlwrnod gan
gynnv.tysGWyI Fai, yn argoeh at fod yn
ddlgwyddiad
cyffrt)u~ y n diJyn
l1wyddianl yr WyJ y lIynedd
Elenl. bydd .nwy na cbant 0
weithgarcddau anlrywiol ) n dlgwydd
gyda chrtfflW} r 0 bob cv.r 0 GYmru vn
arddangos eu crefft ac arddangosiadau

oedd gynno fo isho. ac mi gleui'is i hi
drwy'r drws cefn ac i ganol brwyn y
Weirglodd Faeh i 'rnguddio. Ddois i
ddim yn 61 i'r tY am hydocdd, ond
pan ddois i o'r diwedd, anghynffan
'In fy ngafl, ddeudodd mam '1r un
gair o'i phen - mi fuo'n rhaid i mi
ofyn • 'Be o'dd Mr. Bastow ishro

rnarn?'

a

'Paid chyrnryd arnat na wyddost ti
ddim. y trychfil bach!'
'Ydi o am gweir i mi?'
'Bobol annw'l. fasa Mr. Bastow
byth 'In mcddwt am roi cweir i neb!'
'Be ddeudodd 0 'ta?'
'Ofn 'i fod 0 wedi dy ddychryn di
ro'dd 0 - brti na fasa fo! -/ u·as-afriad

/ had frightened

(lear lutle
bov' ..... 'Dear little boy.
wir! - Do
•
di'n agos i'r feis 'na i chwara eto. ac
mi gei'r chwip din ora ges dt rioed!'
Emyr Jones, Caernarfon
(ydd yn rhoi cyne i yrnwelwyr dreio'i
lIaw gyda hen chwaraeon a medrau
traddodiadol,
Ymhhth lIawcr 0 weithgarcddau
ne"''Ydd, bydd nifer yn ymwncud ;l'r
amgylechedd fel rhan 0 ddathliadau
Blwydd) n Ewropeaidd yr Amgylchedd,
Mewn pabcll fav.'rar y Mac.., lrcfnwyu
rhaglcn 0 adlontant gan gynnwys Slue
FFastv.n y Wisg Gymreig. Yn y babel!
hon ar brynhawn Sadwrn Mai 2. cynhclir
Cy)tadleuacth Bandiau Presgyda ucg ()
fandt8Uyn ymge.sio am y gw'obrauhacl
• •
a gynlglr.
Byud yr W}I yn parhau gyda'r nu"
hefyd ar \10:' Sadwrn a N(), SuI ....0..
Sadv.rn Mal 2, c}nhclLr noson \\crln a
drcfnlr gan gv.mni Sain g} da Dafydd
)v.an. Plelhvn, Mabsanl. Pcdwar }n y
B'lr. BriJgellc a J()nathan. a ('hllr
Goore'r Garth, ac ar y N()~ Sui byod
Cy.nanfa Ganu draddndiadol. EIM)c~.y
n1at:'r diddordcb yn yr Wyl elenl yn
cyn}dt.lu bob dydel v.rth i drcfnv.'yr a
chwmniau Itllhiu () bub man tyncgi cu
h.av.yddi tou "n SainFragan i fv.ynhau·r
Wyl Hen Galan ~tai cleni.

- Gohebydd: Miss Megan Humphreys,
YMDDEOlIAD' Yn ystod y mls aeth
heibio, ymddeolodd dau wr o'r ardalMr Harry
Jeffrey
Roberts,
Tainewyddion, a Mr Alwyn Jones, 3
Tai Tan-y Coed. Dymunwn yn dda ifr
ddau Pob bendith ifr dyfodol ae
iechyd a hoen i fwynhau eu horiau
hamdden.
lLONGYFAACHIADAU:
I Manon
llwyd Evans, Carwyn ar ennill y wobr
gyntaf ar unawd piano 0 dan 19 oed,
ae ar y ddeuawd piano dan 1ge9,
gydag Alisa Edwards, yn Eisteddfod
Sir yr Urdd. Bydd Manon ae Alisa yn
mynd
ymlaen
i gystadlu
yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym
Merthyr Tydfil. Llongyfarchiadau
hefyd i Beverley Ann Roberts,
Awelfryn, hithau yn mynd ymlaen i
gystadlu yn EIsteddfod Genedlaethol
Yr Urdd ym Merthyr - cystadlu fel un
oedd yn y Ddawns Werin dan 9 oed.
Pob Iwyddiant i Manon, Ahsa a
Beverley
ym
Merthyr
Yn
ychwanegol,
bu Beverley
yn
IIwyddiannus yn Arholiad Yr Ysgol
Frenhinol Gerddorol (Royal School of
Music). Cyrhaeddodd Beverley y
Radd Flaenaf (grade 1) gydag
anrhydedd am chwarae'r piano.
Llongyfachiadau ychwanegol hefyd i
Manon aT dderbyn ysgoloriaeth gan
y
Gymdeithas
Wyddonol
Genedlaethol,
i fynychu
eu
Cynhadledd dros benwythnos Ebrill
10-12, 1987 yn Aberystwyth Erbyn
hyn mae Manon wedi bod yn y
Gynhadledd ac wed; mwynhau y
gynhadledd a'r gwmniaeth yn fawr.
HELO BOBOL: Bore Mawrth Ebrill
21ain, elywyd lIeisiau Wyn Parry ae
Aled Parry, Ael y Bryn ar 'Helo Bobol'

lilt'

I

- eael eu holi yr oeddynt gan Hywel
Gwynfryn am ddrama 'Twll 0 Le' a
berftormwyd ar S4C yr un noson.
Wyn ae Aled yn cymryd rhan ynddi,
Wyn yn hogyn papur newydd ac Aled
yn hogyn tynnu stumlau Merched
o'r ardal hon oedd yn actio yn y
ddrama oedd Gwenan Malr a Siwan
Eurgain,
Pant
Bryn
Gwyn,
Cynhyrchydd
a Chyfarwyddwr
y
ddrama oedd Sion Humphreys, Pant
Bryn Gwyn.
BEOYOO: P'nawn Sui, Ebrill 19, yng
Nghapel
Tan-y-Coed.
gyda r
Parch. John MorrlS yn gweinyddu,
bedyddlwyd geneth fach Mr a Mrs
Michael Blanchard, Oolwen, Ffordd
yr Orsaf, llanrug.
Natalie Elisha
Blanchard. Y mae Natalie yn wyres I
'Mr a Mrs B Blanchard, Y llythyrdy. a
Mr a Mrs Irion Ellis, Llanberis. Gyda'r
teulu yn y Gwasanaeth yr oedd hen
nain
Natalie,
Mrs Williams,
Rhosbodrual, Caernarfon.
OIOLCH. Dymuna pensiynwyr ardal
Tan-y-Coed ddatgan eu dlolch I Mrs
Oilys Jones, Hafan Elan, a Mrs
Eurwen William.;, 1 Bro Gro am eu
caredigrwydd yn rhannu'r ymenyn
a'r caws iddynt. Diolch yn fawr
ANRHEG: Mawrth 18ed, anrhegwyd
Mr Owen EdWIn Wynne, Llety Llwyd.
Tan-y-Coed, yn Ffatri Fferodo, fel
gwerthfawrogiad 0 bum mlynedd ar
hugain 0 wasanaeth j'r cwmni.
Llongyfa rchiadau
jddo a phob
bendith i'r dyfodol.

CEFNOGWCH EIN

HYSBYSEBWYR
-

')

BORE YN BELLFIELD ETO
Gohebydd:
Mrs G Jones,
Mwyn (Waunfawr)

Rhandir

YR URDD Ar Ebrill 8, cafwyd noson
Iwyddiannus yng nghwmni plant yr
Urdd
a fu'n
eystadlu
yn yr
Ersteddfodau Cylch a Sir. Dioleh i
bawb a gyfrannodd mor hael tuag at
eu costau teithio
i'r Eisteddfod
Genedlaethol
ym Merthyr Tydfil
Bydd aelodau'r Gan Actol yn mynd ar
daith gerdded noddedig ar Fai 8, c'r
Waunfawr i Lanberis. Pob Iwe i'r Gan
Actol ym Merthyr Tydfil ac hefyd i
Joanna Marston a fu'n cystadlu ar yr
Unawd Chwythbrennau dan 19 oed.
Bydd bws yn gadael Waunfawr bore
Mercher Mal 27ain am FerthyrTydfil
ac yn dychwelyd nos lau. Os oes
rhywun eisiau dod gyda ni i qefnoqi'r
plant, cysylltwch
Beryl Jones, 061 y
Coed am ragor 0 fanylion Bydd cyfle
i chwi weld y Gan Actol a chlywed
Joanna yn canu'r Oboe ar Nos Wener
Mai 22ain, yn y Ganolfan am 7.00 o'r
gloch. Bydd rhai aelodau Pwyllgor
Gwairh Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd Dyffryn Nantlle ae Arfon 1990
yn dod i'r eyfarfod yma i drafod a
sefydlu Pwyllgor i godi arian tuag at
yr Eisteddfod yma. Mae targed 0
£2,250 wedi cael el nodi ar gyfer
Waunfawr. Felly dowch yn lIu i'r
cyfarfod yma • mae tair blynedd o'n
blaen i gyrraedd y n6d a dyma gyfle i
gael talu'n 61am y croeso maent hwy
wedl gael wrth gystadlu
yn yr
Elsteddfodau Cenedlaethol yn ystod
y pum mlynedd diwethaf. Pob hwyl
I'r ugaln 0 blant sydd yn mynd yng
nghwmni
Yncl
Gareth
am
benwythnos I Glanllyn ar Fai 15ed ac
hefyd i'r plant sydd yn mynd I Wersyll
yr Urdd Llangrannog yn yr haf.

a

SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhallwyd cyfarfod o'r sefydliad yn
Festn Croesywaun, Nos lau Ebrill 2 ,
gyda Mrs Par Parry yn lIywyddu.
Croesawyd Mrs Buddug Rowlands
yn 61 i'r sefydlaid ar 61 ei salwch yn
ddiweddar. Diolchodd y llywydd yr
aelodau am helpu yn y Ganolfan
gyda'r cyfarfod 'Gofal Cymuned'
Darllenwyd a thrafodwyd y lIythyr
misol a chofnodion
y Cyfarfod
diwethaf
Cafwys sgwrs ddiddorol
gydag arddangosfa 0 rai 0 luniau
wedl eu pelntio gan Mrs Duncan. un 0
aelodau'r sefydliad. Diolehwyd Iddi
gan Mrs Meira Ham. Enillodd Mrs
Morfa Evans y raftl a roddwyd gan
Mrs Pat Parry Cynhelir y cyfarfod
nesaf Nos lau, Mai 7ed, pan fydd Mrs
Maud Williams, Trefnydd gwirfoddol
y Sir, yn trafod y penderfyniadau at y
Cyfarlod Blynyddol a gynhelir yn
LLundaln ym Mis Mehefin.
W.E A.: Cawsom gyfres 0 ddarlithiau
diddorol lawn dan nawdd y W E.A ,
Gyda mr Duncan Brown yn areithio.
Traddodwyd hanes dyn a'i gynefin,
bywyd o'r m6r i'r mynydd ae olrhain

datblvqrad

bywyd o'r
cyntefig
hyd at y presennol.
Edrychwn
ymnlaen at y tymor nesaf a chael
rhagor
0 wybodaeth
am ein
datblvqiad
CLWB GWYRFAI: Ar brynhawn lau,
Mawrth 1ge9, traddodwyd
rhaglen
amrywiol a diddorol. Mrs Miles oedd
y lIywydd a Mrs Morgan Jones oedd
vn gofalu am y rhaglen. Cawsom
hanesion am brofradau amryw o'r
aelodau • wedi byw yn America,
Awstralia a rhai yn y Waun. Daeth
rhai
phethau
o'r America
ac
Awstralla. A chawsom fwynhad 0
weld gwalth Ilaw rhai o'r dynion, ac
hefyd hanes rhal 0 feddygon yr ardal,
a chipolwg ar fywyd y chwarel a'r
fferm. Bydd y cyfarfod nesaf ar yr ail 0
Ebrill gyda Mr D. Meirion Hughes,
Swyddog lechyd yr Amgylchedd yn
rhoi anerchiad.

a

MERCHED Y WAWR: Er gwaethaf y
tywydd garw daeth mfer dda 0
aelodau ynghyd
i gyfarfod
Mis
Mawrth. Llongyfarchodd y Llywydd Y
Gangen am ddod yn gyntaf am
chwibanu a Margaret Owen yn ail am
sgwennu
Ilythyr
caru yn Ffug
Eisteddfod Merohed y Wawr Llanrug
yn ddiweddar. Bu pawb oedd yn
bresennol
yn brysur
yn Ilenwi
holiadur Merched y Wawr. Cytunodd
Mrs Gweneirys Jones, Mrs Margaret
Owen a Mrs Hughes, Llys Meredydd,
gynrychioli y gangen yn yr Ysgol un
dydd yn y Ganoltan ar Ebrill 11ego
Hefyd mae M!s Mary Vaughan Jones
am tynd i'r Wyl Wanwyn ym Mhlas
Menal. Sgwrs a sleldlau gan Mrs
Mary Vaughan Jones oedd yn ein
diddanu y mis hwn a chafwyd noson
yng nghanol haul a thywydd braf
patagonia
Dlolchwyd i Mrs Jones
gan Mrs margaret Owen. Rhodwyd y
raffl gan Mrs Gill Brown ae fe'i
enillwyd gan Mrs Mair Williams.
Anfonwyd cofion y gangen at Mrs
Katie Wyn Jones a oedd yn yr ysbyty
yn Lerpwl. Bydd y cyfarfod nesaf
Ebrill y 23ain pan ddisgwylir Karen
Thomas 0 Body Talk.
DIOLCHIADAU:
Dymuna teulu y
diweddar Mrs Cassie Ann Pritchard, 6
Tref Eilian, Waunfawr ddioleh yn
garedig i'r perthnasau, ffrindiau a
chymdoglon am y lIythyrau, cardiau
a phob myneglad 0 gydymdeimlad a
dderbyniwyd
yr eu profedigaeth 0
golll mam a nain annwyl Diolch i
Feddygon a Staff Surgery Waunfawr,
Ysbyty Gwynedd, Dwynta Nursing
Home, Bontnewydd
a Morriston
Hospital, Abertawe
am eu gofal
caredlg, ac am yr holl roddiaon hael
tuag at Apel y Sganiwr Ysbyty
Gwynedd I Selwyn Morris, Llanrug
hefyd am y trefniadau parchusa'r
caredigrwydd
a dderbyniwyd
ganddo).

Am yr ail
dro yn olynol mewn mis, roedd Nia
LLwyd o'r Waunfawr ar ei ffordd i
Bellfield, cae ymarfer Tim Peldroed
Everton Y tro yma hefyd roedd Karen
Roberts o'r Waunfawr am fynd, ac
roedd y ddwy yn edrych ymlaen yn
fawr
ir diwrnod
yma
ar 61
siornedrqaeth Nia y tro diwethaf ar 61
mynd yno a gweld fod y tim yn
Ffrainc. Ar 61 cyrraedd
Lerpwl
aethant
a r goll
ar 61 dilyn
cyfarwyddiadau y 'natigator' (Nia)
Ond yn y diwedd cawsant hyd I'r lie ar
61 iddynt ddreifio i fewn i iard rhyw
ysgol Roedd Karen a Nia wrth eu
bodd pan welsant Gary Stevens vn
mynd helbio. Wedyn cyrhaeddodd
Ian Snodin yn ei 'XR3i' Cabrolet
gwyn Caswant fraw arall 0 weld
Trevor Steven 0 bawb yn pareto ei
gar wrth ymyl eu car hwy Roedd yna
niter fawr 0 blant yno yn disgwyl yn
amyneddgar
ar y cae am y
chwaraewyr
gorau
ym myd
peldroed!
Bu'r tim ar y cae yn ymarfer gyda
Howard Kendall (yn ei siortsl am gryn
amser. Ar 61 ymarfer
cawsant
lofnodion y rhan fwyaf ohonynt ae
ambell i lun hefyd. Roedd y cyfan yn
anghredadwy, roedd y chwaraewyr i
gyd yn edrych mor ardderchog yn eu
SlortS. Cawsanl gyfarfod y rhan fwyaf
0" chwaraewy"
yn eu mysg roedo
Pat Van Den Houwe, Gary Stevens,
Trevor Sleven, NeVille Southall,
Adrian Heath, Ian Snodin, Derek
Mountfield.
Paul Power,
Kevin
Langley, Peter Reid, Dave Watson,
Paul Wilkinson a'r annwyl Howard
Kendall. Roeddant yn siomedig lawn
(Karen yn arbennig) na chawsant
gyfle I gyfartod a KeVin Ratcliffe,
eawsanl ei weld trwy'r Henestr ond
.
'
nl chawsant ei gytarfod am el fod yn
derbyn lnnlaeth feddygol. Nid oedd
Graeme Sharp, Kevin Sheedy na Paul
Bracwell yn bresennol ychwaith. Er
gwaethaf hyn, eyrraeddasant adref
yn flinedig
iawn ar 01 diwrnod
bythgofiadwy.
Miss Mary Ellen (Mem) Williams
.
'
Welrglodd Goch, Waunfawr. Roedd
Mem yn enedlgol o'r Waun ac yn un
o'r trigolion hynaf. Fel merch ifane

ER COF: Ar Fawrth 24aln, bu farw

pedair ar ddeg oed fe aeth i Lundain
lie y trewuhodd ddwy flynedd ar
hugain yn gweini gyda Dr a Mrs
Lloyd Williams, Bryn Meredydd Ar
ymddeohad
Dr. Lloyd Williams
dychwelodd y teulu I'r Waunfawr a
daeth Mem gyda hwy a threuliodd
ddwy flynedd ar hugain pellach yn eu
gwasanaeth. Wedl marwolaeth Mrs
Lloyd Williams aeth Mem yn 61 I'W
chartref i edrych ar 61ei mam ac wedi
hynny ei chwaer Jennie. Pan fu farw
jennie yn 1979, roedd Mem eisoes yn
83 mlwydd oed, ond serch hynny
daliodd i fyw ar ei phen ei hun gyda
c h y mort h 9 a n gym dog ion
a
ffrindiau. Yn fuan ar 01 ei ph en
blwydd yn ddeg a phedwar ugain
gorf~ iddi dreulio sbel yn yr ysbyty ae
yn dilvn hyn fe aeth i fyw i Dwynfa,
Cartref i'r Henoed ym Montnewydd.
Yno fe dreuliodd el misoedd olaf yn
hapus iawn mewn amgylchfyd
gofalus,
Yn ystod ei thymor yn Llundain mawr
oedd ei chariad tuag at gapel
'Charing Cross' Roedd ei hatqofion
am weithgareddau'r
capel hwn yn
fyw iawn yn ei chof hyd y diwedd.
Wedi dychwelyd i'r Waun bu'n aelod
ftyddlon yng Nghapel Bethel M.C. tra
y gallodd, ac er nad oedd yn medru
mynychu'r modoion yn ddiweddar ni
phallodd ei diddordeb yn yr achos.
Person dymunol a charedig oedd
Mem, a phoblogaidd ymysg ei theulu
a'i ffrindiau. Gellir dweud iddi wneud
ei gorau 1 bawb ar hyd ei hoes ae fe
welir col ed mawr ar ei hoi.
ARHOLIAOAU
CERDDOROL:
Llongyfachiadau itr canlynol ar eu
IIwyddiant.
Theori Gradd 2: Ella Wyn Jones,
Gralanfryn;Dylan
Jones, Rhandlr
Mwyn, Elin Gwilym Llidiart Wen;
Bethan Wyn, Y Frenn;'
Gradd 3: Rhys Sion, Pant Teg; Osian
GwyneOd, Nant
Gradd 5: Euros Wyn Y Frenni, Karen
Roberts, Swn y Gwynt;
Piano • Gradd 1: Zoe Gordon ,
Garnedd Wen (Anrhydedd),
Elain
Medi, Lloches; Heddus Gwynedd,
Nant (Teilyngdod);
Huw Gwilym
Llidiart Wen.
'
Gradd 3: Alaw Meleri Jones, Rhandir
Mwyn: Ella Wyn Jones, Graianfryn;
Gradd 5: Sian Llwyd, Dol y Coed
Ffliwt - Gradd 8: Iwan Ellis, Glyn
Awel.
DIOLCH: Dymuna Rhian Ellis, Glyn
Awel, ddiolch 0 galon I bawb am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag ati
yn dilyn ei thriniaeth yn yr ysbyty ac
ar 61 iddi ddychwelyd gartref
Y GANOLFAN: Dyma fuddugwyr
RaffJ y "Grand National".
1. Barry Walker, Snowdonia Park
Hotel £20
2. G.A. Hanks, 13 Tref Eillan £10
3 Fiona Johnstone, Ty Gwyn £5.
Yr wyf yn {elmlo y dyllwn fel un 0
bensiynwyr
a ffrind
Mrs C.A.
Pritchard, Stad Tref Eilian, ddatgan fy
nghdymdeimlad IIwyrafa'rteulu 011 0

,

Caernarfon
Industrial
Supplies

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERI

BRYNAFON, LLANRUG, Ffon: Caernarfon 4448

Hoelion, Sgriws, Bolltiau, "Fasteners"
Sgidiau, Wellingtons, Cotiau gwarchod ~
hamdden, 011 am Brisiau gyda'r rhatafyn
y fro.

Twls (C.K> am brisiau cystadleuol
6

Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)
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CURIAD CALON CYMRU
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CURIAD CALON CYMRU

golli mam a naln dda iawn. Bu drws
Mrs Pritchard yn agored bob dydd, ni

fvddai byth yn ei gloi tan tua deg o'r
gloch bob nos, a byddal ei chroeso i
bawb bob amser yr un fath. Chwith
mawr Inni ei cholli. Byddwn yn
dweud wrthl yn ami y dylai roi enw ar
el thy, sef "Aelwyd
y Gesall".
Gwyddoeh am yr adroddtad:
"Caf droi pryd y mynwyf i aelwyd y
Gesail
oes yno glicied, nid oes yno glo.
A mwyned fy nghroeso nes pery im
feddwl
Mai haelaf y galon, po Iymed y fro."
Dvna SLIt y gallaf ddweud am y wraig
annwyl hon.
K.R

as

CROESO: Croeso eynnes iawn i
Marian Williams (Llythyrdy Betws
Garmon gynt} i'w chartref newydd ar
Stad Ty Hen. Gobeithiwn y bydd yn
hapus iawn yn ein plith.
CYDYMDEIMLAD:
Cydymdeimlwn
yn fawr iawn Mrs Mair Williams a'r
teLJlu, Fferm
Bodhyfyrd
yn eu
profediageth 0 golli mam a naln, sef
Mrs C.A. Pritchard,
Tref Eillan.
Cydymdeimlwn
hefyd a theulu y
diweddar
Miss Mem Williams,
Weirglodd Goch, a fu farw yn 90 oed.
Trist yw cofnodi marwolaeth sydyn
iawn Mr Eurtyl Owen, Dolwyn, a
ehydyrndelmlwn
a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth

a

LLON GYFARCHIADAU:
Alun
Williams, Bro Waun, ar ennill y wobr
gyntaf yn y gystadleuaeth Can Werin
ae ar y ddeuawd hefo Wmffra yn
Eisteddfod Llanllyfni, daeth hefyd yn
ail ar y Brif Unawd ae yn 3ydd ar yr
EMyn.
Llongyfarchlon
hefyd
I
Wmffra
am ddod yn ail yn y
gystadleuaeth Unawd Gymraeg a'r
Emyn.
Yn Eisteddfod y Groeslon, daeth Alun
yn ail ar y Brif Unawd a'r Unawd
Gymraeg ac yn 3ydd ar y Gan Wer,n.
Enillodd Meira Turner, Collfryn, yr ail

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFDN:
LLANBERIS 871470
Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan

wobr ar y Brit Adroddiad.
Yn Eisteddfod Mynytho daeth Alun
yn gydradd ail yn y gystadleuaeth
Unawd Gymraeg ae yn 3ydd ar yr
Emyn. Llongyfarehiadau
i Meira ar
ennill y wobr gyntat ar y Brlf
Adroddiad.
YSBYTY: Bu amryw 0 drigollon y
pent ref yn yr ysbtyty yn ddiweddar, a
derbyniodd rhai ohonynt driniaeth
law tedddygol Da yw deall eu bod yn
gwella, sef Mr Gwitym Madog Jones,
Bro Waun, Mrs Roberts, Elwy House,
Mrs Mary Lloyd Jones, Bryn Tawel,
Mr R.O. jOnes, Tan y Waun, Mr John
G. Jones, Hafod y RhuQ, Mr John
Dawson, Bro Waun, Miss Glenys
Thomas, Gilfach, Mrs Annie Bennet,
llechwedd a Mrs Dilys Williams, Llys
Seibiant.
Yn parhau yn yr vsbvtv mae Mrs K.W.
Jones, Bron Elfion, ond yn Ysbyty
Gwynedd erbyn hyn. Da yw cae I
dweud ei bod yn gwella yn arat.
Anfonwn ein cofion ati ae at Capt.
Jackson, Trigta, sydd hefyd yn yr
Ysbyty.
CLWB CANT - PLAID CYMRU: Dyma
restr enillwyr y Clwb 100 am fis
Mawrth.
,. Norman Williams, Llidiart Wen
2. Duncan Brown, Gwelfor
3. Marian Iwan, Pen y Berth
CYMANFA GANU: Cynhelir Cymanfa
Ganu Ysgollon SuI y Methodistiaid
yng Nghapel Croes-y-Waun, am 1.30
a 5,30 o'r gloch, dydd Sui, Mai 3ydd.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyry Clwb 300 am
fis Mawrth:
I, £40 Cenin Griffith, 4 Foel Eilio, Glan
Conwy
2. £25 E.W. Roberts, 10 Ael y Bryn
3. £10 P.E. Marston, Blaen y Nant
DIOLCH: Dymuna Glenys Thomas,
Gilfach, ddiolch 0 galon I bawb am y
Ilu caridau
a'r
rhoddion
a
dderbyniodd yn dilyn triniaeth yn yr
ysbyty yn ddiweddar.

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

V STORFA

SGWAR LLANRUG
Ffon: Caernarfon 2790
8wydydd,

Llysiau,

Diodydd, Gwlan Sirdar,
Patrymau, Gweill 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 ftcn - fe'i
danfonwn
at eich drws

ac ati

TAC

BETHEL
UNRHYW AMSER • UNRHVW BEll TER
A

on:

AR WERTH
CEFN GWLAD CYMRU
Y bygythiad mwyaf difrifol i gem g\\'lad Cymru ers yr ail Ryfel Byd! Dim llai na
hynny, Yn sgll hynny mae d)rfodol)' cymunedau Cymreig yn yr ardaloedd gwledig yn
edrych yn dduach nag erioed o'r blaen. Nid siarad gwag yw hyn.
Yng nghyfsrfod eyntaf y Cabinet yn 1987 trafodwyd polisi newydd ar g)'fer )r
ardaloedd gwledig sydd ag oblygiadau difrifol lawn i Gymru, 'lid peth newydd y~'r
mewnlifiad, ac ers dros ddegawd bu'r Gymdetthas yn ymgyrchu yn erbyn
datblygiadau hapfasnachol yog Nghyrnru ac yn benodol yn erbyn adeiladu tai
di-angen yn yr ardaloedd gwetrug.

o

ganlyniad
r'r Ira fodacthau ar
ddechrau rms Ionawr 111ae yna berygl y
b) dd hapfasnachwyr yn cae I eu hannog i
ddatblygu cefn-gwlad • a hyn ar draul
arnaethyddiaeth
ac heb rOl unrhyw
ystyriaeih i anghenion
y gyrnuned. Y
cam cyniaf i'r cyfeiriad
yma y\~'r
"dad-rcgwlciddio",
sef llacio rhcolau
cynllunio gan gychwyn gyda'r awgryln i
ddileu Cynlluniau Ffrarnwairh sydd ar
hyn 0 bryd 0 dan ofal y Cyngor Sir. Bydd
byn yn cael gwared ag un haen 0
gynllunio ae yn ei ~'T1eLLd yo haw!) i
duatblygwyr
gael cynlluniau
tr,\\'y'r
Cyngor
Dosbarlh.
Er~ lro bu'r
Gymdeithas yn gal,,' am statws cynllunio
l'r laith Gymraeg a ehafwyd sy mudiadau
calonegol i'r cyfeiriad yma gao rai
a~'durdodau a hyd yn oeu rhywfainl 0
g~dymdeimlad o'r S\Nyddfa Gymrelg.
Buasai gwahanu grYITI av.durdoJau
cynllunio yn gam cnrawr yn ol.
Lla,>, n mor bell g) rhaed<.lolyw rhai t)1 r
a\vgrymiadau
a ddaelh
() ' ....eithgor
rhyngadrannol
a sefydlwyd
gan y
Ilywodraeth i ddatblygu polisiau ar gyfer
cefn ~vlad ae yn d\\'yn y (eitl ALURE
(Alternative
Land Use and the Rural
Economy). Y bwriad f)dd i gyflwyn()
!>ynladall'r gwe.ithgQT Incwn ffurf Papur
GW) n i'r Sencdd C) n ) r ethohad.
Nid
vw'r arg~nlhellion ] n ddT'\\'g i g~ d. nod
yn ~ yneb dad-reg~ IClduin nldenl ) n
h) nud (J b~l) glus.
Gellid crynhoi'r
awgl') miadau fel a ganl} n.
(i) C'ocd\\igaeth - arg~ml.!lIl'ocu,\igo
lir uchel ar raddra cang ia\\ n 1l' hc.:fyd tir

I,

)ii) f-IamJdena
- rh>dtlhau
lir
amactb}'ddol
aT gyfer
cynllunlau
halnddcna megl~ cyrslau golff. Ym Inacs
twrlsLiaelh
gwelwyd
Bv.·rdd (-roc so
Cylnru yn galw anl lai () reolal!th dru"
ddatblyglad
meysyud carafannau
yng
nghefn k'"lad.
(iii) Tai - IIacio ar y rhC(llau <.'ynllun1()ar
gyrel dalblygu
(ir amaethydool
i
Cldcilaou
slauau
lai:
nlat: yna
bobibllr"ydd
)'n y dyfouol y bydu hyn) n
ylncst)'n I annogaeLh hollol agored i
ryddhau til' ar gyfer y datblygiadau lai.
Dig'>'lyJtI hyn I gytl mewn hinsa\vdd lle
mae anlae1h~'Yr yn cael eu gwasgu ar
bob ochr - cv.olau llaeth a'r svmudiad i
\vcrthu cwotau
I amacthwYT-nusne
..
•
Dc-udwyrain
Lltlcgr;
lIeihau ) n y
eymorthdaliadau
0 Ewrop; af peryg y
bydd rfermwyr deraid fel ffermwyr
Ilaeth a chlg eldlun yn gwyncbu 1ial 0
gernogaeth. Y tri~l\vch yw mai'r uncdau
fferm teulunl !tydd yn mynd I ddlodJcf
waetba! ac rruU'r arc.JaloedcJ
('ymrciCICtr
yng Nghymru
~y<.ld yn wyncbu'r
argyf\vng. Yn y Goglcdli. 0 gaol) niad i
adeiladu ffo.rdd ddellol ar hvel
•
•'{r arfnrdir
gwel~'yd cynnydd sylwcddol clSoes ) n y
niCer 0 geisladau cynllunio yIn mae"
t\vristiaeth
a lhai. Gall Gwynedd
udalhlygu fel 'j macstref c.Iiv.'ec1darafar
gyfer ) dosbarlh canol ariannog yn
gv. eilhio yng Ngogledd Orllcv,·ill Lloegr;
Sc i!; n ig \\ yd [) ~'Y raIn
CI \vyd y n
rhyf~ddol 2(1 mlynedtl yn
,fordu

yma;

gwelwyd

PENISARWAUN

0

hyn

i

Ddyffryn Clwyd yn y dcgawd diwcthaf.
G\\I~1y Gyrndeithas rod hyn yn hollol

an nerby niul
Swyddogacth
rhculau
cynlunio )'n ein tjih ni yw i warchod
buddiannau'r gyrnuncd. ac i arnddlffyn
cymuncdau rhag ccsploltio I) rnor bvr.
NiJ rheoluu cynllunio S}'JJ ar fai am

broblernau

economardd
Cyrnru ond
methiaot pultsiau Thatcher. Beth sydd l'i
angen yng nghefn ~~'Iad Cymru y~'
stat~·s cyoJlunio ua\\n i'r 18ith Gymraeg
a datblygiad polisiau ('yfannol i sicrhllu
no ddinistrir
sylfaen l'ymdl'ithasHI a
diowylliannol
ein cymunedau.
L>ylid
ymateb
I angheniun
pohl yn ~u
cymunedau
nid
caniatuu
i
hapfasnachwyr
ddinistrlo cYlnunl'dau er
mwyn gwneud nl\vy (1 el,,'. I)ylid rhui
nlwy (l ov.yslais
ar gynllunl()
cymdeithasol lie y gall p()b.l yn ell
tymuncdau
gymryd rhan uniong) rcnol
me wn IIu ni l) pol isia U .1r gyf \! r l:U
hardaloedd. Belh ~ydd Cl angen yw In",y
, nit.! llal (} reolacth
dro!> y 111Cllh II
ha pfasnacheiduio
d; -cg" yJd()r a
welwydd
ar ei v..aelhal
gyuu'r
ualblygiauau
arraethcuig
ynl M()rtu
Byehan.
Yn yr un moud gytla'r UI\\'yuianl
ynl~' t.!1~~,r. g\\ t!1v.'n gynghnrau
yn
rhuthrn
I ddalbl~g.u
cynllunlau
ulhelgl..'i",nl
dw) !>.gyralaf heb r41i
~"t"Tll1etn I clfcithluu'r
uuthlygHJdau nid
) n unig ar :r lailh Gvnlraeg nod <lr noll
,>"lraen
l')nHJC:llhasol \or ,lrdallll:UU
~ \\ I c: t.l ig
vI a l "'l' r) U I () g r v.'y J t!
c)rnUCilha!)ol
,n holl-bv.·ysig
l
gymdeithas
i,ICh lie ) n y cyfnoJ
pnsl-ddi"'ydiannnl
ynla, gwerthncdd
cYlndcllhasol yn ...ellle-dig ar hynn)'. ae
nili athroniaclh
'ar uy fcil" y roriait.l
!.yud ei angell. J Ich os nue onihui )
bygylhluJ
I amaelhyllulacth
yw'r un
f\Nyaf tlifrifol

Yn y ...tou ). mi'>()cdtJ nc ...af hyuu
('~mdcilhas )r laith )n ytngyrchu vn
crbyn y tucddiad<lu a'r newidiadau llyJJ
ar y gorwc1. l)ig"'ydJ
Scillnigo yTl ein
cylnunedau 0 ganlynlud I rynloclld )
farchnad rydd. dyna paIn f()d angen
p()li~I&lU...()~ialatJJ. Gall pawb gynlryll
rhan yn yr ) mg) reh Vlna at: Inac crnCSl) I
ba\\ b !oy'n rhoi blat.'n(>riaclh i atlgheni()ll
y GYlnracg i yn1unn ci I'li. Til ... ia"n y""r
t:sgu!)odion i !'Icfyll ar un ochr - fel y
dY"'cdodd Saunder!. Lcv.'is yn I t)62 .. A
oc~ ° gwbl dr(lddodlad
0 3lnddiff),11
pohucal(.IJ j'r lallh Gymraeg? '\lid gofyn
)'T ~yr Il ucs (radduuiaJ
0 frolio'r
iaith
me\\·n art:lthiau
pullllcuidd
neu gal1l
wlcillyuuion ar Iwyfan Ei!>lClldf'(Hl Yn
l1)'trc:lch gweld yr lallh r\!l ) mac
Lly",'odraclh LLocgr weu. ci g ....clc.l hi
criol!d. vn rater P<'lJillcaidd. ac ()', gwcld
hI felly CI chotJi'n raner i'r frwydr?" Ar
01 25 Inlyncdd 0 ynlgyrchu uros yr lalth
Cymracg gall aclodau () Gymdcilhas yr
faith rOI ateb t:allarnhao]
I'r c\\'cstiv,,'n
yma.
T(1nj

GruJfydd

CadcirydtJ

DERWVN HUGHES
Treflys

ymcstyruad

Schiavone
Cymdcitha~

yr

l:lith

Am
nenfydau
a waliau
,
siapus

ffcn Llanberis
870945

;

7

,
WARD CWMYGLO 0 GYNGOR
CYMUNED LLANRUG

WARD BETHEL 0 GYNGOR
CYMUNED LLANDDEINIOLEN

Mae pump 0 ymgeiswyr yn ymledd etholied am bedeir sedd ar Ward Cwm y
Glo. Y tri eynghorydd presennol yw Brian Jones, Gwyn Hefln Jones a Geraint
Pritchard, sy'n ell·gynnig eu hunain ar y Cyngor. Y ddau vmgeisydd o'r
newydd yw Bethen Jones ae Olwen Rees Jones.

Derbyniwyd pump 0 enwebladau em bedair sedd yn Werd Bethel 0 Gyngor
Cymuned Lllnddeiniolen. Nid oe5 yr un 0 gynghorwyr presennol Ward Bethel
yn ail-gynnlg eu hunaln, felly bydd cynrychlolwyr newydd sbon dros y Ward
yn dilyn vr etholild Ir Fai 7fed.

BETHAN JONES
Actores 0 Fwleh Grwnog, a phriod ~
Huw Williams sv'n Rtieotwr Cynhyrchu. Mae'n enedlgol 0 Rosllannerchrugog, ac yn bvw yng Nghwm y Glo
ers 4 blynedd. Mae'n aelod 0 bwyllgor drama Cyngor Ce/fyddydau
Cymru. Cred ei bod yn bwys;g eael
cynrvctuoleeth gytbwys 0 ferched a
dynion I wasanaethu'r gymuned, yn
oqvste! a gwaed newydd ifane.

OLWEN REES JONES
Swyddog Addysg /echyd gydag
Awdurdod
lechyd Gwynedd. Yn
briad, gyda mereh 19 oed yn estudio
dawns a drama. Yn enedigol 0 Dan y
Coed, ac vn bvw'« awr yn Cefn
Bwlch Addysgwyd yn Ysgol Brynretail, Llanrug a bu'n dilyn cwrs nyrSIO yn Ltundstn. Mee'n eelod 0
Lywodraethwyr
Ysgol Uwchradd
Brvnreteil. a bu'n Gedetrvod am
ddwy flynedd. Mae'n teimlo fod presenoldeb merched ar y Cyngor yn
hanfodol bwyslg I Iwyddiant gwelthgareddau'r Cyngor.

RONALD WILLIAM HUG,HES
Pennant, Seion
(Annibynnol)

GWYN EDWARDS
5 Tai Cae Rhos, Seion
(Cymru Goch)

GWYN HEFIN JONES
Aelod o'r Cyngor Cymuned ers ruier
o flynydcloedd ac vn /s-gadeirydd y
Cyngor presennol

GERAINT PRITCHARD
Aelod a, Gyngor Cymuned Llanrug
ers niter 0 ttvnvtittoedd.

22 BRYNTIRION

BRIAN JONES
Ae/od 0" Cyngor Cvmuned ers ruter
o flynyddoedd. Yn ae/od ar Gyngor
Arfon dros Ward Llanberis a Chwm y
Glo, ec yn awr yn sefyll ethotied ar
Gyngor Arion dros Ward Llanrug.

RICHARD LLOYD JONES
5 YOdel, Bethel
(Plaid Cymru)

PENISARWAUN

Gwasanaeth 24 awr - pell ac ag05
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd
Gwaith Contract

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

•

lORIS MORRIS
Rhoslan, Llanddeiniolen
(Annibynnol)

J
DEWI VAUGHAN
ROWLANDS
23 YOdel, Bethel
(Plaid Cymru)

•

I
WARD PADARN 0 GYNGOR
CYMUNED LLANBERIS
Bydd '4 0 ymgel.wyr yn •• fyll etholiad am l' sedd a, Wardd Llanberis o'r
Cyngor Cymuned. Dym. nhw ynghyd 6'r disgriflad ohonynt ar eu papurau
snwebu.
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SEL YF NOEL HUGHES

CLEDWYN JONES
Swyddog Ambiwlans Awudrodd lechyd Gwynedd

GWILYM TUDOR EVANS
(Gwilym Gift Shop)
Plaid Cymru

KENNETH HUGH JONES
(Ken James Painter)

ELWYN WILSON JONES
Llafur

IEUAN ELLIS JONES
(Jos Chemist)
Plaid Cymru

'",

•

SUSAN CHRISTINE LOWE
Gweithiwr Crefft

IDWAL BERTRAM PARRY
(Mab George Parry Saer gynt)
Plaid Cymru

••
•

•

,,-.

GWIL YM WYN ROBERTS
(Hogyn Wil Lon Bost)
Plaid Cymru

LLEWELYN LLOYD ROBERTS
Llafur
EURWYN THOMAS
Annibynnol

GORDON WILLIAMS
Llafur

''''''_

r:~~be"$
871210
clociau, calendrau,

STRYD FAWR, DEINIOLEN
Crefftau Ilechi: arlunwaith,

raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileal eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.
Arddangosfa 0 hen luniau chwarel.
A dewis rhagorol 0 Fideos i'w benthyg

,•

Hefyd yn Siop

FFVN A CHERRIG, STRVD FAWR, LLANBERIS
GWYNFOR WILLIAMS

JOHN GWYN WILLIAMS
(Arweinydd Clwb leuenctid)

9
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ETHOLIADAU LLEOL AR GYNGOR ARFON
WARD LLANBERIS
DEWIS UN 0 DRI:~...J .....
' ...... «-."

FRANCIS JONES
(Llafur)
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Cef'a is yr anrhydedd
o'ch
cynrychioli
ers bron i bymtheg
mlynedd ar Gyngor Arfon. Credaf
bod profiad mewn Llywodracth
Leol yn gaffaeliad mawr i gael syJw
i'r ardal. Mae'r pentref yn cael ei
weddnewid, a credaf y bydd 0 fudd
mawr i fusnesau lleol, yn wcstai,
siopau, tai bwyta a chyflogacth.
Mae lIawcr i'w wneud eto, hoffwn
garlo ymlacn gyda'r gwaith. Gyda'r
newidiadau
yn ffjniau'r
ward
cofiwch mai un cynrychiolydd sydd
ei eisia u" .
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ucbeJgais y Clwb, sef cae I prynu y cae
pel-droed.
Erbyn heddiw, wedi bJynyddoedd
0
ymdrcch, mac y Clwb yn berchen ar y
cae a gellir dweud o'r diwedd fod llain 0
dir i'r plant a'r llanciau gieio pel yn
Llanbcris tr a pery'r gem .
Gwelwch oddi wrth ty nghyflwyniad
i'm cais am gefnagaeth nad siaradwr
mohanof
and gwncuthurwr. Gyda'r
gosodiad ~na 'r ....
'~ f nawr yn gofyn am
eieh cefnogaeth a'ch ffydd ynof i'rn
hethol
fel eich aelod ar Gyngor
Bwrdeisdref Arion. 0 gael y fraint
addunedaf I rot fy holl egni yn y gwaith: i
ddod a phob S) 1\\ er dod a gwelliannau

(Sosialydd Annibynnol)
Rwyf yn wr pri(Jd a thri 0 blant.
CefaUi fy ngeni a'rn magu yn
Llanbcris, ac rwyfwedi hyw yn Nant
Peris er~ saith nIlyncdd.
Cbwe
mlynedd yn 61. yn hytrach na bod yn
ddiwaith, dechreuais fy musnes fy
hun fel glanhawr sitnneau, ac yr wyf
yn parhau
gyda'r
gwaith
hyd
heddiw.
Rwyf yn cymryd
rhan yng
ngweithgarcdoau'r
ardal:
yn
rhia nt-lYW4.1d raet h wr etholcoig
Ysgol Dolbadarn.
yn weithgar
gyda'r C}v.;b Pel-droed, ac hefyd yn
eynoal cysladleuthau
cwis.
Ers amser bum yn bryderys
ynglyn
ag anf{)dl(.)nr\\.'ydd
Cynghof\\,'yr lleol i fynd j'r afael a
rhynciau lIel)J pw}~ig, megts y Jefel
lIchel (.1 ddiv.'cithdra ymhlith p()bl
ifanc, a 'r fa~nach gyffuria u. 'R(')edd
eu hanfl)dlonrwydd
i fol cyrrlorth j'r
glowyr
()edd ar streic.
ac 1
chware]wyr Blaenau Ffestiniog. yn
rhCSWl11 arall paIn y pc!"nderrynais
scfyll yf etholiad hwn rei Sosialydd
Annibynnol.
Teimlaf
fl)d angen
meddv..1
ieuanc. mwy trciddgar i ymladd y
Llywodraeth
Doriaidd brescnnol,
ac hefyd i \\.·neud pobl Llanberis a
Nant Peri.<>yn f\\'y ymwybtldol O'T
hyn y mae'r Cyngor yn ei wncud neu 'n peidit) a'i v.·neud. Mae
gormod 0 v,'aith Cyng(.)r yn cael ei
wneud mewn dull cyfrinachol fel
nad oes ynlgynghori a'r bobl leol
cyn i benucrfytuadau
gael eu
gv..neud. Mac'r g\vastraff diweddar
o gymorrhdaliadau'r
GEE (EEC)
yn achos dan sylw.
10

Cefnogwch
Ein
Hysbysebwyr

WARD Y WAUNFAWR
OEWIS UN 0 DDAU:-

KENNETH JONES
(Annibynnol)

AlUN ROBERTS

i'r Plwyf; i roi gwybod gerbron yr
etholaeth
yr hyn 011 sydd yo mynd
ym1aen fel nad oes dim yn y dirgel ac i
wrando a cheisio gwneud tegwch a phob
unigolyn.
Diolch i chwi 011 am ddarllcn fy anerchiad ac edrychaf ymlaen at eich cefnogaeth ar Fai 7fed

'Rwyn ""r priod. yn rhianl ac yn encdigol
o bentref Llanbcris. Pcintio ac addurna
yw fy ngalwedigacth ac rwyn byw yn yr
un cylch a'ill ganed ynddo bum dcg 0
Oynyddoedd yn oJ.
Fy mhrif t1t1iduorueb, ar wahan i'm
teulu. Y .....· Plwyf Uanbcris.
ei b<.1bl a'i
bethau. "l'reuliuf fy am::.t:r hanlddeo )'n
ccisio cynarth\\'YO'r gwahanol fudiadau i
\I,Cllhio er lles yr ardaJ a'i thrigalion.
'R \vvf yn aelod 0 Gyngor Cymdei [has
Llanberis ers pedair blynedd at ddcg. ae
yn ystod y cyfnod Yll1a eefais y fraint a'r
pr()ftadu wcilhlo ar wahanol gynlluniau
a phwyllgorau Uy ....odraelh blwyfol.
I. BI\\'yddyn yn Gadeirydd y Cyng()r.
2. C'adcirydd Pwyllgor St!fydlu Angorfa
3. C'adcirydd P\\'yllgor Rhedeg Angarfa.
4. Aelod o'r ls.-bwyllgor Cynllunl0.
5. Aclod 0 ls-bwyllgor Rheoh y Lanfa.
6. Aeiou 0 B\vyllgor Cys\vllt CEGB.
7. P\vyllgor Cy'l>.....lIl C)'llgor Arfon i
ddalTUS problem dcfald crwydrol
R. Aclod
0
Bwyllgor
Sgannydd
Gwynedd,
9. Aclod 0 Bwyllgor Rhetlli ('nnolfan
Gvmdeitha:sol
Llanbcris.
~
Mae fy nlddordch ynl Inhlant yr ardal
yn bur atnlwg ae yn ddw!n. a braint fU\\'r
y .....' cael cistedt! dros) Cyngor ar f\\'rdd
Rhcolwyr Ysg() I Dolbadarn. GaJlaf eich
sicrhau
fy mod ~n g""crthfawrogi'r
anrh) dedtJ }'rna. 0 fod yn un 0 Reolw) r
fy hen) sgol. ac y g\\'naf bob peth yn fy
ngallu I gl.!nfogl·r Prifathra newyLld. a'r
ollo'r alhrawon er slcrhau ysgolll" ..ycldiannul; a bapus i blant y fro.
')'n) flwydd)'rl
1<>72 fe'm codwyd yn
Llywydd pwyllgor i dretnu dlwrnod earniral Y pe11tref Ym mrwdfrydedd U\yyddian! y fenter caf\\'yd camifal a g\\ eilhgarcddau alll \\")lhnos o'rfl\\ )'dd~n ganIynol hyd heddlw. Bum vn Lly\v~dd ar y
g"_"eilhgarcddau alll un mlynedd ar dd.:g
ae rwy'n dal yn aelod gwetthgar llawn
br\\dfrydec.ld o'r p\\'yllgor. Owyr pa""'b
gymaint tnac'r Carnifal wedl ci wncud I
godi arian tuag al fudiadau ae achosion
J:! >. pen Irt! f:
I. C'yfrannll £10,000 luag at y Ganolfan
G) mdellha~ol.
1. (")!chwyo cronfa 1 gael byrddau
I\n\\cer yn y Ganolfan.
3. Scfydlu traddodlaJ 0 noson 0 gan y
Sui c\on bob Carnlfal.
4. Cyfraniadau tuag at fudtadau'r pen-

-

t rl!f.

5. Offer i gartre'r henoed. Pen GwaiLh.
y tim p~l-drucd yv. f) niddordeb
ma\\r araU. Bun) dros bum mlynedd ar
hugaln ar y pwyllgor
a chcfais fy
ng" ncud yn aelod anrhydeddus yn 1975
am fy ngwasanaeth I'r CI\\ b. Yn)' cyfnod
~ma bu cyd\\ellhio
d)fal i wl!eddu

GWll YM OWEN WILLIAMS
(Annibynnol)
CefaLS fy ngeni ger BcdJgclcrt. ac
wedi byw yn y dyfff) n ) rhan
hclaeth 0 fy oes. Deuthum i f) v. j'r
Waunfay,.·r ddcuna", ml) nedd ) n 01
pan ymgymerodd f} ng'" raig ,,,,)Jd
fel nyrs yn y gymuned. ~lae genn~ f
ddwy ferch sydd }n eu bl ....)dd>n
olafynycolcg.
'Rw~f)n 53 ml\\ydd
oed ac yn gweithio ers oro, ddeng
mlynedd ar hugain gyda ch""mni
sment blaenllav..'. Credaf fl){} ...e.ennvf
'"'
wybodaeth sylfaenol (l anghenion y
sir
mcwn
datbl)
giadau
cymdeithas('11 fel y b) tai. pv.erdai.
ysgolion a dalblygladau lai a ffyrdd
ac y gallaf
anclu
i v.ella'r
cyflcusterau hyn yn yr ardal.
Yn ddiweddar 'cv, yf v.'edi cymryd
diddordeb
helaclb
mewn
gweithgareddau
g.....ir(oddol i wella
cyflellslerau'r
ardaJ. 'Rwyf, dros y
pum mlynedd diwthaf, wedi bod yn
aelod
g .....ei (hgar
0' r
cy ngor
cyn,uned. 'Rv.yf yn fy nhrydedd
tymor fel arweinydd ieuenetid yr
ardal, ac yn gypJysol a hyn. credaf
fod fy Inhrofiad gyda'r genhedlaeth
ifanc
ac fel rhiant
wedi
fy
nghynorthy,.·yo
i adnabod
anghenion y gymuned.
'Rwyf yn sylweddoli problemau'r
diwaith, a chan fod fy ngwraig yn
nyrs,
teimlaf
fy mod
yn
gy,.·etbfawrogi probJemau'r
caruefi
ac iechyd yr ardal.

Er bod peth gwellainnau
wedi
cymryd lIe yn y gorffennoJ, credaf
fod angen yehwancg
0 sylw
i
faterion
pwysig
eraill.
Gyda
toriadau yn y gyllid presennoJ rwyf
yn erbyn rhoi Inwy 0 gyfrifoldeb ar y
gymuned i sicrhau cym .....
·ysterau

derbyniol yn yr ardal.
Os caf fy ethol, 'rwyf am weithio
tuag at safon gwell 0 adloniant,
teithio a chyfleusterau
cyffredinol.
'Rwyf am weithiio tuag at bolisi i
sicrhau fod yr ardal yn derbyn ei
chyfran o'r gyllid swyddogol.
'Rwyf yn sefyll yo gadarn feJ
ymgeisydd annibynnol.
Bydd hyn
yn caniatau imi bleidleisio er mwyn
budd y gymuned. ac i wasanaethu'r
ardal yn rhydd oddi wrth ddylanwad
unrhyw gorff politicaidd.
Gan fy mod yn byw yn yr ardal ac
yn g\veithio'n
Lleol byddaf bob
amser nlewn eysylltiad parhaus a
phroblemau'r
gymuaed.
Apeliaf felly am eich pJeidlais
a 'ch cefnogaeth yo yr etholiad ar Fai
7ed. Gyda'ch cydwcithrediad
chwi,
crcdaf y gallwn sicrhau dyfodol
I1cv.·yreh~ )'r gyn1uned gyfan.

RICHARD
G. JONES
(Plaid Cymru)

•

NEWVDD
AGOR!

SlOP
BAENT
STORFA
T~NEWVDD
BRWSHUS . TYRPS
POLIFFILA . BWCEDI

JHARDWARE' AC ATI

WARD BETHEL A RHIWLAS

YN OL YN DDI-WRTHWYNEBIAD
WARD PENISARWAUN
A BRYNREFAIL

DEWIS UN 0 DDAU:addo dim ond )' gwnaf Iy ngorau .
SAM JO:"lES

•
•

WARD DEINIOLEN

SAMUEL JONES
(An nibynnol)
PAT LARSEN
(Plaid Cymru)

Ar y 7cd o Far, cewch gyfle
i ddcwis eich cynrychiolydd ar Gyngor
Bwrdeistref Arton, ac rei eich aelod
presennol, gofynnaf unwaith eta am eich

cefnogaeth.
Os y bydd imi gael f> ethol, 'N) f yn
lynghedu fy hun i'ch gwasanaethu hyd
enhaf fy ngallu bob am er ac ar bob
lefel, yn yr un modd at y bu i mi geisio
gwncud crs J 964. drwy ddatgan yn gryf
y pryder mewn perthynas cl'T problernau
sydd yn codi yn ddyddiol yrn mhob
cartrcf yn yr erholaerh yrna.
Yn ystcd y bcdarr blynedd olaf, bum

yn aelod o'r pwyllgorau Cyllunio.
Anannol a Thai ac yn gadeirydd
Pwyllgor Tai H Phwvllgor Cynllunio.
Bum hefyd
yn ae lo d Q Fwr dd
Llywodraethwyr Ysgol 8T) n'refail.
Mae pob rhan o'r ciholaeth
yn
adnabyddus i mi, a mentraf dd w eud f~
mod yn adnabod }' rnwyatrit ohonoch.
Pobl S} 'n bwysig i mi. Cit' nid Plaid.
Mae dN'S > Cefn ) n agorcd i baw b Fel
) n \ gorffennol. byddaf ) n faleh 0 gael
gw ra n do
a ch c isio
d a t r y s e rch
problernau.
'Does gcn i ddun bwriad 0 wneud
addewuhon na cllir eu C) flaw Ill. NI allaf

JACOB JAMES
(Annibynnol)

Diolch ) chwi yr hoi I etholwyr am eich

GWEN AARON
(Plaid Cymru)
Miss Gwen Aaron, athrawcs Physcg
yn Ysgol Tryfan, Bangor, fydd
ymgeisydd Plaid Cymru yn wardiau

Bethel

a Rhiwlas

ar gyter

)lr

ethohad
Cyngor Dosbarth
a
gynhelir ar Fai 7cd.
Ar 61 graddio yng Ngholcg y
Br if ysgo l Abe ryst w y th , bu'n
ath raw cs yn Ysgol G~ mracg
Rhydfelen, cyn O()O i Fanger
vlae'n byw yng 'g\\clf{lr, Carrcg

"• Ga t h . Rh i w l a s e r s rhai
blvnv
ddocdd bellach ac w cdi hen
gartrefu ) n y r ardal,
vlac'n aelod 0 Gangen leol
Merchcd y Waw r ac yn aelod 0
Eglwys Pcrnel (A) Waen Penrir.
Y Cynghorydd presennol yv. \IIr.
Sam Jones, Cefn. Llanddeiniolen.

cefnogaeth
unwaith
eto.
Gwerthfawrogaf
eich ffydd ynot. a
gwnaf ty ngorau glas I gyfiawnhau'r
ffydd hwnnw. Gyda diolch, a phob
bendlth arnoch 011

Diolchaf am eich cefnogaeth dros y
blynyddoedd a fu, ac ymdrechaf I
weithio ar eich rhan dros y bedair
blynedd nesat.

ETHOLIAD CYNGOR CYMUNED
LLANBERIS:- WARD NANT PERIS
Mae tri 0 ymgeiswyr
Cymuned Llanberis.

yn ymladd am 2 sedd ar Ward Nant Peris

0

Gyngor

I

WARD LLANRUG
OEWIS OAU 0 DRI:GWll YM S JONES
Bu'n aelod o'r Cyngor ers ymron i
bum mlynedd ar hugain.

SION
HUMPHREYS

AlU N ROBERTS
Genec/igo/ o'r arda/; mee'r byw yn y
Nant ers seith mlynedd Mae hefyd
yn sefyll etholiad ar Gyngor Arion
dros Ward Ltenberts.

Dysgwch vrru'r car gydag

V.V.o.

(Plaid Cymru)

.

YSGOL YRRU
OFALUS

._"

lit

.

~fi

*
*

•

'.

BRIAN JONES
(Llafur)
Mae'r Cynghorydd Brian Jones w cdi
cvnrvchioli
Ward Llanhens Cwrn-v-Glo
. .
a Bro Rhvthallt. Llanrug ar Gyngor
Bwrdeisrref
Arton ers mis A\\SI
1980 Mae vI140 ml\\\dd
oed. wedl el
•
en) a'i add)' gu >ng Nghaernarfon.
l\.1ac'o briod. a chanddo
ferch 19
mJw)'dd oed ~ydd )n dilvn l"'~ gradd
mewn da\\in' a dran13 yng l'.gholcg
LeIcester Mac CI \\ ralS Olwen Rees,
sy'n enedigol 0 J an-\o-Coctl)n SW'yddog
Addysg fechyd gydag Awdurdod Jechyd
Gwynedd
Wed!
gadael
ysgol.
calodd

brentJsJac!h fel argraffwr c)n dllyn ewrs
Celf )'ng ~gholegau Caer a Lcrpwl.
Bedair blynedd yn 61 c;efydlodd gwmnl
cydwelthredol
Argraffw) r E l) ri > m

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

Gwasanaeth 7 diwnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

DAFYDD
WHITESIDE
THOMAS
(Plaid Cymru)

EMLYN BAYLISS
Tafarnwr 38 oed sy'n brlod gyda dau
o fechgyn. Mae'n enedigol o'r ardal
ac yn byw yn y Nant ers dros 5
mlynedd.

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnldiaeth

DEFNYDDIWCH
EICH PLEIDLAIS
Oydd lau, Mai 7fed

Methel

1J

GOHEBYOO:
W 0 Williams,
6
Rhydfadog (Llanberis 871259)
CYMDEITHAS CHWtORYDD UNEDIG
YR OFALAETH
Nos tau Ebrill 2,
cynhaliwyd cyfarlod 0 Gymdeithas
Chwiorydd Unedlg yr Ofalaeth, yn
Festri Oisgwylfa. Y Llywydd oedd
Mrs Miriam Lewis. Anfonwyd cofion
cynnes iawn at y rhai hynny oedd yn
methu a bod yn brsennol trwy
waelsdd , ae sstvnwvd cyfarchlon at
aetodau y dair eglwys sydd yn wael
eLI h rechvd.
Estynwyd
cydymdeimlad
Miss
Kathleen
Jones,
Prenteg
yn ei
phrofedigaeth
sydyn a thrist,
a
dymunwyd
hefyd adteried iechyd
buan iddi
ar 01 el thr iru aath
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
Bydd Sasiwn y Chwiorydd eleni yn
cael ei chynnal ar ddydd Mawrth Mai
5ed, yn Rhuthun. Os oes thai o'r
chwiorydd
yn dymuno
mynd, a
fyddent cystal A rhoi eu henwau i Mrs
Miriam Lewis, Llys Myfyr, cyn gynted
a phosibl?
Treuliwyd y rhan olaf o'r cyfarfod
gyda Mrs Miriam Lewis yn adrodd
hanes dlddorol el thaith yn Israel yn
ddlweddar.
Rhoddwyd y te am y mis hwn gan
Mrs Ruth Jones a Mrs Margaret
Owen, a diolchwyd iddynt.
Bydd y eytarfod nesaf yn cael ei
gynnal ar Nos lau Mal 7ed. Estynnir
croeso cynnes i chwi ymuno A ni.

a

DIOLCH: Dymuna NMrs M Price, 5
Porth Gogledd ddiolch 0 galon i'w
theulu, cymdoglon a ffrindlau am y
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd
ar achlysur ei phenbwlydd yn 80 oed.
Dymuna Mr a Mrs Idwaf Jones, 18

Hatod Olau ddiotch
i'w teutu,
ffrindiau
a chymdogion
am yr
anrhegion
a'r Ilu caridau,
a
dderbyniwvd ar achlysur eu priodas
ruddem yn ddiweddar
Dymuna Mr a Mrs Gwyn Parri,
Cynefin, ddiolch yn fawr 1 bawb am y
Itu cardiau
ae e n rh e q ro n a
dderbynlasant, ar achtysur genl eu
merch, Heledd Bryn.
Dymuna Bethan Diana Jones, 1 Rhes
Cynfl, ddiotch l'r teulu, ffrindiau a
chymdogion 011, am y lIu 0 anrhegion
a ehardiau a dderbyniodd ar achlysur
dathlu ei phenblwydd yn ddeunaw
oed ar Fawrth 10ed Dymunai Jean a
Caradoc, 1 Rhes Cynfi ddiolch hefyd
i'rteulu, ffrlndiau a chymdogion am y
lIu 0 anrhegion
a chardiau
a
dderbvruwvo ar achlysur dathlu eu
Priodas Arian ar Fawrth 24ain.
Dymuna Claire, Delyth aLII, ddiolch I
bawb gyfrannodd ac 8 gefnogodd y
ddau 'Fore Coffi' - un ym Mhentre
Helen a'r lIall yn y Bull. Gwnaed elw
tuag at y Sganiwr Corff, Ysbyty
Gwynadd. Diolch 0 galon i chi i gyd.
NEWID ARDAL: Trist iawn gennym
glywed fod Mrs Mary jones, 4
Bwthyn wedi penderfynu symud 0
Ddainiolen i Fangor Mae el holl
ffrindiau yn teimlo colli Mrs jones sef
Aunty Mary, roedd bob amser yn
barod ei gwen a'i chymwynas. Roedd
wedi bod yn byw yn yr ardal am
flynyddoedd
a hefyd ei phlant.
Rhoddodd ei gwr sef Hughie Jones ei
wasanaeth ym mhob cyngerdd am
flynyddoedd lawer Mae yr ardal yn
dymuno pob hapusrwydd iddi yn ei
chartref newydd, bydd croeso yn
Neiniolen iddi bob amser.

Cynhaliwyd eyfarlod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan
ar Ebrlll
Sed dan
erwelntad Mrs Rita Parry Jones, y
Llywydd. Darllenodd Mrs Jones y
IIythyr rnisol a darllenwyd y cofnodion gan yr Ysgrifennydd.
Croesawyd y gwr gwadd, y Parch
Gwynfor Williams, gan y lIywydd
Cawsom noson ddifyr lawn gyda Mr
Williams yn dangos sleidiau Diolchwyd iddo gan Mrs J E Williams.
Cafwyd Moes a Phryn gyda Miss
Jean Moeller yn gofalu am y bwrdd.
Rhoddwyd y te gan Mrs Rita Parry
Jones a Mrs Marion Williams Enlllwyd y raffl gan Miss Jean Moeller a
Mrs Janice Land. Cydymdaimlwyd A
Miss Kathleen Jones ar golli ei
hewythr a dymunwyd gwellhad buan
i Miss Jones, sydd yn yr ysbyty
Dymunwyd gwellhad buan hefyd i
Mr Owie Hughes a Mrs Beryl Hughes
sydd newydd ddod o'r ysbyty. Liongyfarchwyd
Miss Lena Rowlands,
merch Mrs Nancy Rowlands ar gael
ei gwneud yn 'Sister' yn Ysbyty
Gwynedd.
Llongyfarchwyd
hefyd
Miss Helen Hughes, merch Mrs
Gwen Hughes ar ei IIwyddiant yn
pasio ei arholiadau a dymunwyd yn
dda I Mrs Hughes yn ei chartref
newydd ym Methel.
Croesawyd aelod newydd hefyd
sef Mrs Janice Land, Cae Hop. Bydd y
cyfarfod nesaf ar nos Fercher, Mai
13e9 pan ddlsgwylir
Mrs Rhian
Owen, y VCO i drafod y Cyfarfod Cyffredinol sydd i'w gynnal yn Llundaln
ym mis Mehefin Taer arfynnir am
bresenoldeb yr 011 o'r aalodau nos
Fereher, Mai 13.

CRONFA
CYMHORTHAU
MEDDYGOL DEINIOLEN A'R CYLCH:
Yn ddiweddar trosglwyddodd
Dr. N.
Marren y swm 0 £596.50 er cof am el
diweddar fam, sef Mrs Christine
Marren,
Plas Eryr,
Deinlolen.
Defnyddir yr arlen gan y pwyllgor I
brynu offer meddygol i gleifion yr
ardal ..
MERCHED Y WAWR:
Cyfarfu'r
Gangen nos Lun, Mawrth 30 dan
Iywyddiaeth Mrs J Eirlys Williams
Croesawyd Mrs Gweneirvs Jones, Y
Waunfawr i'r cvtartoc, gan ai bod yn
gwneud arolwg ar ran y mudiad yngIyn safle'r faith Gymraag a'r dysgwyr. Cafwyd noson hwyliog 0 Gawl a
Chan, gyda'r noson yng ngofal Mrs
Miriam Lewis, Miss jean Moeller,
Mrs Elrlys Williams a Mrs Marian
Wyn Williams.
Mynegwyd eydymdeimlad
Miss
Kathleen jones a dymunwyd yn dda
iddi ar ei hymweliad
ag Ysbvtv
Gwynedd.
Lfongyfarchwyd
Mrs
Gwladys Jones, Hatod Oleu ar ei
Phriodas Ruddem, a'r plant o'r pantre
a fu'n IIwyddiannus yn Eisteddfod yr
Urdd, gan ddymuno
iddynt pob
IIwyddiant ym Merthyr Tudful. Diolchwyd i'r rhai fu'n paratoi'r wledd gan
Mrs Betty W Davies a Mrs M P Morris.
Enillwyd y raffl gan Miss K Jones.

a

a

Nos Fereher, Ebrill 14ef, cyfarlu'r
Gangen dan Iywyddlaeth Mrs Eirlys
Williams. Cafwyd arddangosiad
0
deganau meddal gan Mrs Mary
Evans, Rhosgadfan, un 0 blant yr
ardal Eglurodd inni sut y byddai yn
gwneud y teganau ae anrhegwyd
pob un o'r aelodau oedd yn bresennol bag lafant, a rhoddodd degan i'r
gangen i'w rafflo yn eu eyfarfod
nesaf. Diolchwyd yn gynnes i Mrs
Evans gan y Llywydd ae amryw o'r
chwiorydd
Cafwyd eais gan Mrs
Nest Evans I ofyn i'r chwiorydd a
fuasent yn fodlon mynd i Ganolfan
Dinorwlg ar fore Mawrth, Ebrill 28ain
i siarad a'r dysgwyr Cymraeg er
mwyn iddynt arter siarad yr laith.
Gwesteion y te oedd Mrs Jane
Jones a Mrs Mary Morris, a diolchwyd iddynt gan Mrs Medwen Griffith. Enillwyd y raftl gan Miss Jean
Moeller.

CLWB ELIDIR: Bu cyfarfod o'r uchod
nawn Mawrth 24 0 Fawrth, dan
Iywyddiaeth Mrs M Lewis. Y siaradwr
gwadd
oedd M r David Jones,
gwerthwr pysgod 0 Benmaenmawr.
Cafwyd ganddo sgwrs ddlfyr yn datgan y fforddyr aeth i mawn i'r busnes
a disgrifiodd y modd y byddal yn
paratoi y pysgod a'r ieir roedd yn eu
,
gwerthu. Mwynhawyd y sgwrs a r
tideo yn fawr. Diolchwyd iddo gan
amryw o'r chwiorydd.
Darparwyd
IIuniaeth gan Mrs Nancy Rowlands,
Mrs Eirlys LI Jones, Miss Eileen Williams a Mrs J Ejrlys Williams, a diolchwyd yn gynnes iddynt gan Mrs M.
Lewis
Mynegwyd cydymdeimlad a Miss
Kathleen Jones yn ei phrofedigaeth 0
golll ei hewythr.

a

DIOLCH: Dymuna Mrs Esther Ann
Williams, Arlon House, Deiniolen
ddiolch I'W holl deulu, cymdogion a
ffrindlau yn Neiniolen a Bethesda am
y IIu cardiau a blodau a gafwyd
ganddl tra yn derbyn triniaeth lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd. Diolch
hefyd am garedigrwydd
a gofal y
meddygon
a'r staff yn Wardiau
Glyndwr, Conwy ac Alaw

Dewlswy(/ Brenhlnes a Thywysoges earn/fal Delnio/en, 1987 gan Mr David
Wyn [vaIls.
.
y Frellhines 11ewydd yw Delyth Ann PrIce, Tros y Waun, a S,an Wyn Evans
yw'r Dywysoges newydd
y Pr;f Fachgen yw Sion Cdwards a', Macwy yw Euro!, Thon18S J017es.

•

Emyr Jones
PLY MAR A

Cafwyd cyfarfod
aralt o'r Clwb
brynhawn Mawrth, Ebrill 21aln, dan
Iywyddiaeth Mrs Miriam Lewis.
Gan mai Mrs Lewis oedd y
slaradwr, fe'i cyflwynwyd hi gan yr
Ysgrifennydd Cafwyd hanes y daith i
Israel gan Mrs Lewis, yn hynod gartretol a diddorol,
a dangoswyd
lIunJ8u 8 chelfi 0 waith brodorion y
wlad. Diolchwyd iddi gan Mrs Ellen
Williams. Rhoddwyd y te gan Miss K
Jones, Mrs Malr Lewis, Mrs J C
Hughes a Mrs Jennie Williams, a
diolchwyd iddynt gan y Llywydd.
Dymunwyd yn dda ifr cleifion a
lIongyfarchwyd Mrs E Griffith, Rhyd
fadog ar ei phen-blwydd yn 80. Bydd
y cyfarlod nesaf ddydd Mawrth, Ebrill
28ain.

Dymuna Dewi Rees Williallls,
12
Rhes Delniol ddiolch i'w deulu, ffrindiau a chymdogion am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd
ganddo
pan yn dathlu ei ben blwydd yn
ddeunaw oed ar Ebrill laf
Dymuna Olwen Hughes, 50 Rhydfadog ddiolch am y lIu cardiau a'r
caredlgrwydd a dderbyniodd tra yn
yr ysbyty yn ddiweddar, ac hefyd ar
01 dod adret. Diolch hefyd I'r meddygon a'r gweinyddesau
yn Ward
Ogwen, Ysbyty Gwynedd
SEFYDllAD

Y

Parhad ar duda/en 19

MERCHED.

PHEIRIANNVDD

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ffon:
LLANBERIS 870232
BARA FFRES A
THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr
CALOR GAS
12

GWRESOGI
Cynnal Boileri, Gwaith
trin pibellau nwy,
olew, tanwydd solat.

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

SIMNEIAU GWAEL1 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7
Cysylltwch

a

Dave Wood

IINSULAFLUE'
Yr Arbenigwr

ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

•
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ADREF O'R RHYFEL
Argraflladau dwy 0 enethod 0 ddosbarth 4A(2) - eu disgriflBdau hwy 0 flJwr
ifane yn dyehwelyd i'w gartref ar 01eyfnod yn y rhyfel.
ar fy ffordd adref heddiw.
Mae tv amser yn 'I rhyfel wedi dod i ben
ac mae'n amser I f) nd yn 61 at fy nheulu.
Rwyf nawr ar 'I tren ar fy ffordd adref
o'r rhyfel. Nid oeddwn )'n cofio pa mor
hardd
ydoedd.
Ond
maen
ychydig 0 amser mi fyddaf yn 61 gyda fy
nheulu a fy nghariad a adewais ar fy 61.
Hiraethais
amdani yn y rhyfel a nid
anghofiais arndaru am funud. A . nawr
mae'n amser i mi fynd oddl ar y trfi."
Wrtb gerdded ar hyd yr orsaf. teimlai
fy mod me '\\'11 lie diarth. Roedd y lie wedi
newid vn hollol. Nid oedd neb yma i'rn
cyfarfod. Doedd 'Ina '1r un enaid yn
unlla.
Cychwynais allan o'r orsaf ae arhosais
'In stond wrth y giat fa" r. Edrychais o'm
cwmpas. Nid hwn oedd y pentref a
adewais rhai blynyddoedd
'In 61. Dim
ond ychydig gerrig mwyach lie arferia
slop faeh y gornel fod.
Cych~ ynals am 'I stryd nesar gan
ddlsg\\'}I y plant chwarae ar }' ffordd.
ond pan gyrhaeddals
roedd tawelweh
rhyfedd, dim plant, dim swn, dim ond
rwbel, eysidrals )'n sydyn tra bum i yn y
rh)fel, buodd y rhyfel yma hefyd
Cych"ynai~ tuag at f)' ngharlref a'm
ealon yn dr" m la" n.
Troeais y gongl ger yr hen dderwen
fa", r Chwaraeals ganwaith ar hon pan
oeddwn yn blentyn. \1eddyliais
mor
rh) fedd fod yr hen dderwen wedl sefyU
yma yr holl ganrifoedd, "Pe bai hon yn
gallu dweud y storl?"
Dychmygais weld fy mam a'n nhad ar
y drws yn fy nerbyn i gartref. ond yn
sydyn. tra\\'odd )' gWlr fi, mac' ngharnef
innau wedi ei ddlnlstno, ond ble mac fy
mam, bJe mae fy nhad?
Teimlais law ar fy ysgwydd. Troeailt i
weld
hen "yncb
c}farwydd
Mr
Williams,
SlOp y gongl.
"Beth
ddlg~'Yddodd I'r hen wen?" Roedd )
rhyfel \\'edi ch\IJalu hon hefyd
"Ble mae fy rna ... ,?" cych""ynais ofyn.
"Mae'n
ddr ....g la"'n gennyf Bobl,"
meddai a'r dagrau ) n lIenwl ei Iygaid
"Pa brvd?", mcddaf ae aeth I ddweud
am y noson 'I dacth awyrcnnau drosodd
a d.Jstrywio y rhan yma o'r rentref gan
adael dim ar 61, dim ond yr htn dder\\t!n
tawr. fel tYSI o'r h)n a fu \lcddyliais yn
<;ydyn am )r holl en"au a ocdd wcdj eu
naddu ar h) d-ddl fel ('ofguloln hen
gariudon y pentrcl.
•.Beth am ~1agi?" G" cddlui,
"rth
ddl,g\\)1
ci aleb Rlledd ci "'cn )n
d....eud •
\ c\•fan
.. ~tae'n aro, g~da ,frlndlau. B~dd yn
falch la"n (l'th \\t!ld di.··
'Y'n syd)n cl)" ..Ii!l d"'N' tracd yn torri
ar.> dista"r")dd,
~na g"'clallt hi
..\1agi. .. g\\acddals.
Safodd yn stond.
S): 110m ar eln gllvdd am rai elhadau Yna
rhcdals j'w chyfarfod
a disgynom i
frelchlau ein gllydd
"Bobl, ti'n fyw! Roeddwn bron a rhoi
fyny" Yna dechreuodd y dagrau redeg
lawr ci boch. Cu::.anais), dagrau i rev. rdd.
"Rydwyf

SIBRYDION 0 YSGOL BRYNREFAIL
NOSON
GOFFl'R
URDD:
Nos
Fawrth, Mawrth 24aln, cafwyd Noson
Goffi Iwyddiannus
iawn yn yr ysgol.
pryd ~ cafwy d y cyfle i wrando ar y rhai
sydd wedi ennill yn Eisteddfod>
Sir. ae
yn mynd i lawr i Ferthyr. a'r rhai na fu
mor ffodus. Diolch i bawb 8 gefnogodd.
E1STEDDFOD
SIR YR URDD:
Llongyfarcluadau I Manon Llwyd Evans
ac Alison Edwards a ddaeth ~ n g} ntaf yn
y gystadleuaeth
deuaw d plano 15-19
oed yn yr Eisteddfod Sir. Daeth Manon
yn gyntaf hefyd yn yr unawd piano 15-19
oed. Pob lwc i'r ddwy ym Merthyr ym
mis Mai. Llongyfarchiadau
hefyd i barlJ
cyd-adrodd adran yr Urdd Bethel ar
ddod yn gyntaf. Pob Iwc iddynt.
CYSTADLEUAETH
ARLUNIO'R
URDD Daeth tri 0 ddlsgyblion)ir ysgol
}'n fuddugol
yng nghystadleuaeth
arlunlo'r urdd. Daeth Haf Owen 2A( I)
yn gyntaf, Gethin Parry 1E yn ail a
Nerys Powell
2A(2)
yn drydydd,
Llongyfarchiadu
I'r tn obonynt
COLEG CYNCOED,
CAERDYDD:
Prynhawn
Jau, Ebrlll 2i1, daeth Mr
lorwerth
Morgan,
Goleg Cyncoed.
Caedydd 1 ddangos fideo a rhoi !lgwrs i
ddisgybJion y chweched dosbarth ar y
c},rsiau a gynigir yn y coleg. Cafwyd
prynha\\'n difyr yn ei g,,'mni.
BWYTA'N IACH: Unwalth eto y mis
yma daeth Nyrs Ceri Pierce i roi
trafodaeth
i'r ch",eched
dosbarth
ar
fwyta'n lach a chadw'n heini. Caf\\')'d
sgwrs ddiddorol iawn.
Y GYMDEITHAS
WYDDONOL:
Cafodd
Manon
LLwyd
Evans
) sgolorlaeth
y G~ mdcitbas W) ddonol
Genedlaethol
i dreuho penwythnos ynS
Nghynhadledd y Gymdeithas yn y Coleg
yn Aberyst")th.
LLongyfarchiadau
iddi
a chawn adroddiad o'r ewrs ganddi y tro
nesaf.
ARHOIIADAU
CYRN'
Llongyfarchiadau
i'r canlynol a fu yn
lI\vyddlannus
gydag arholiaclau
cvrn,
dan na\\'dd yr 'Associated Board of the
Ro)al Schools of Mu ...ic' Pasiodd G,,)n
Bo",·ie Thomas
(Pontrug),
l~'an G.
William~
(Deiniolen),
Dylan
\\-yn
Williams (Dciniolen),
Brvn C. Jone~
(Pantmwyn,
LLanrug) a Da\ld Jacob~
(LLanrug) radd V. a phaslodd
Aled
Griffiths (Bethel) grath.! III. 'Vir DenniS
Wi11jam~, (ailiro reithlol pn.:s y sir) a fu
yn eu b)fforddi a Mrs Megan Robert~
oedd yn cyfeilio.
G\VEITHGREDDAl
GWOBR DUG
C 1\ 1:. R L DIN:
B ) d d P Ym the g ()
ddi~gybhon yr ysgol yn cymryd rhan
me",'n gweilhgareddau
ar gyfer Gwobr
Pre~ Dug Cacrcdln
Bydd dau grt> ()
bedwar yo beicio pymlheg milltir droCo
f) nyddoedd ac yna' n gwers) 11adros nos.

bydd grn'p arall 0 bedwar yn beicro i
Ffestiniog
ac yn aros mewn llery

ieuenctid yn Harlech cyn beicio'n 61 i
Lanberis ar Iwybr gwahanot. a fydd yn
gyfanswrn 0 tua cant 0 filltiroedd. Bydd
y pedwerydd grWp yn marchogaerh
ceffylau am ddeunaw milltir i Foelfre ac
yn cysgu mewn ysgubor dros no , ac
yna'n rnarchogaeth yn 61 ar 61 diwrnod 0
orffwyso i'r ceffylau. Y disgyblion fydd
yn hereto yw Amlyn Evans, David
Jacobs, Agnes Choy, Barley Massey,
Michael Wrae, Richard Parry, Sian
Lloyd. a Gill Glass. Darren Lamb.
Steven Wrae, Stacey Turner a Lucas
Crowe fydd yn beicio a Cora Jeavons.
Julie Grindle a Karen Joncs fydd yn
marchogaeth.
Pob hwyl iddynt.
SATUR
GwelaJs gi yn chwarae hero cWDlngen un
dJwrnod
Roeddynt yn edrycb yn bardd lawn
bero'l gilydd
Fel plentyn yn chwarae hefo'l fam.
MeddyUals emdanaf fy bun yn chwarae
hero mam yn fabl
Yn sydyn cododd y cl y cwnignen yn el
geg fel dol
A'I yqywyd yn el geg. temlals (y nghaJon
yn cynym
Gwaedda1s yo uehel nes i'r cl redeg i
ffwrdd
Cerddau at y gwnlgneo a oedd fel dellen
sr )' lJaw'r
Doedd 0 ddlm wedl marw am el fod yn
symud
CyffryddaJs ynddo a'i roi yo fy nghot
Roedd o'n teimlo rei anferth 0 wlan
eotwm
Es ag ef adref a rhoi trlniaelh iddo
Y dlwrnod
bwnnw' roeddwn
wedi
sylweddoli er
fod byd nalur yn brydfertb , roedd yo
greuJon iaWD befyd
Trueni.
Dionne Hughes JA(l)

YN EISIAU

GOFALWR
Gapel MC Tan y Coed,
Llanrug i fyw yn y tV capel.
Ceisiadau i law erbyn
Mai 16, 1987. Ymholiadau
a manylion pellach gan yr
Ysgrifennydd:
Mrs Nellie
Hughes, 4 Stryd Newydd,
Cwm y Glo.
J

••

(B & K Williams)

CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr -Nyn lleol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OeWCH ATOM NI!

Hen Ysgol
Glanmoelyn

LLANRUG

Ron 77482 (dydd)
870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,
Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara.

J

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio
4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

"Rwy'n
gennym

61 Magi, 'rwy'n 61. ac mae
ein gilydd. Rhard dechrau o'r
newydd ae edryeh i'r dyfodol. ,.
At hynny cychwynom
yn 61 i law r 'I
stryd. Wrth fynd heibio'r hen goeden,
edrychom
ar ein gilydd, a theimlais
gryfder a ffydd cryfach na theimlais ers
blynyddoedd.
Roedd dyfodol Magi a'n
nyfodol I. 'In un.
Vera Cuthbertson
bach",
meddyliars
wrth
gerdded i fyn} Sryd )" Foel. Roeddwn i
....edi eael SIOCIawr 0 cdrych ar y stryd,
lIawer o'r tal wedi'u bornio. lIwch a baw
ar hyd y 16n fach, stopiai .
"0 na. pli na.' rneddyliais. "dim fy
nheulu I, phs".
Cariais ymlaen yn gyflymach a gwelais. y
19 'In sefyll yn ddel ar y gornel. a mwg 'In
dod allan o'r simdde. Gwclals fy mrawd
bach yn chwarae yn yr ardd. Gwenai'i.
"J ohn!" gwaeddais.
"Robert!
Maml, tyrd Isbill P\\Y sydd
yma", gwaeddodd.
Rhulhrudd fy mam
allan wrth dynnu ei brat.
"Robert'"
gwacddodd, a rhcdeg alar.
"0 mam! R\\y'n hapus elch bod yn
la\\n, ml rodd"n
)'n mcddwl pethau
wrth ddod i fyny'r stryd". dywedals
wrthi. Rhedodd John atar ae mi afaelais
ynddo. 01 ml ro'n i'n hapus. yn hapus
ia\\" !
Rhuthrant
I mewn i'r t9 a gwnaeth
mam bryd 0 fwyd I mi. Mmml Bwyd
mam, rwyf w,edi bod 'In colli hynny!
"LIe mae'n nhad, ac ldwal?" gofynnai6.
G",elais "yneb mam yn troi'n wyn a
brathodd ei gwefus. Roedd rhywbeth
\\edt dig"'ydd.
.. Mam, beth syJd?" gofynnais.
"Mae dy dad wedi mynd am dro efo'r
hen Dwm. d)wedodd hi
"Asgobl Yr hen Dwm' Yn f),,' 0 hyd",
dywedai~, .. A Ilc mae Idwal?"
.. Robert. eistcdda," dywcdodd.
Rhewodd fy ysgyfainl gan fcddwl fod
rhywbeth ",cdi dig,,)dd 1 Id"al.
"Robert, cafodd Idwal CI ladd""Na! Nal) Pam fysceh "'edl ysgrlfennu
Iml?" gwaeddais
gan ddechrau
erlo.
Cnodd man) hcfyd a dv"cliudd
.. Robert. pli... rodd~n els'au dweud
\\ rthat \\ 't- nch ..n
. w\.nl'b. Cafodd Idwal
ci laJd. (_arodd yr ysgnl ci bumlo Ira
roedd 0 yna, a does dim byd a allai
wneud anldan(). 0 Robert paid a chrio,
r,,) 'n gW) hod dy fod mewn sioe, 0 dlar!
Do!> I c) ny 1 dy }~tafell, a chysga-"
'MaIn. rwyf me~'n ~IOC mawr. ae ml'r
ydwyf yn wyllt na wnacthoch
ddim
sgwennu imi, dwj'f) mynd allan", a
rhuthrais allan mewn loioc.
NI fuals yn 01 Ian yn hwyr Ccrddai ...I'r
., Asgob

t\ .
"0 maIn, r~y'n .,ori, r\\yf yn la\vn nawr,
buai!> allall
i fedd~'I",
meddai!'
(_'crddodd 'nhad i mewn.
"Nhad!" g\\-aeJdais.
.. Robert. )C.,u,) h, ti dl lyeU. rmachgcn.
lyrd i cistcdd 1 Slarad ii dy dad",
dywedodd.
Wei wrth siarad efo 'nhad, anghofials
am Idwal, ae aeth mam I'r gcgin I nill
gJaslad 0 g"'r .... i ni. O! mi rocdd~n j'n
hapus i fod yn 61 adrer yn hapult ia",n'
Karen Lloyd

PORC CARTREF
SOC y pwys
hanner mochyn wedi ei
dorri a'i baratoi ar gyfer y
rhewgist

Cig Cyflawn Cymreig

a

Cysylltwch
June a Cynan
Jones, Tanybryn, Na.nmor,
8eddgelert, Caernarfon.
Ffon: 8eddgelert 353
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Gohebydd:

Mr O.J. Thomas, 8 Maes Eilian

GWELLA: 8u Mr Gwilym G. Jones. Y
Foel am gyfnod byr yn yr ysbyty, ac
fe'i gorfodwyd i aros yn ei gartref am
tuatairwythnosarall.Oganlyniadyr
oeddem ni yn "Sardis" yn colli ei
wasanaeth gwerthfawr ar yr organ a
hynny
pan oeddem
yn ceisio
meistroli tonau newydd yn Nethollad
Cymanfaoedd Canu y 8edyddwyr.
Gwaith anodd yw ceisio ymarfer
tonau heb arwelniad cyfeillant organ,
ac roedd nifer o'r tonau mewn Solfa
yn unig
Cafodd Mrs Elizabeth Jones, 6 Maes
Eilian ei chludo
i'r ysbyty
am
dnruaeth, un chwirn ar ei throed yw
Mrs Jones, ae wedi enteddu hyn oddi
ar ei mam, y diweddar Mrs Morris
"Pant Sardis"
Hyderwn
y carff
adferiad i'w chynefin iechyd.
Mae Mr a Mrs 'John Peris Roberts, 11
Maes Eilian, hwythau'n
bryderus
ynghylch brawd John Pens set "Wil
Esgeiriau" fel y gelwlr et, yntau yn yr
ysbyty 0 dan driniaeth Hyderwn ei
fod yn ymateb r'r gofal a gaift gan y
meddygon a'r gweinyddesau
CYDYMDEIMlO:
Derbynied
Mrs
Rene Morris, 4 Maes Eiltan ern
cydymdeimlad yn ei phrotedigaeth 0
golli ei chwaer Mrs Ellen May
Pritchard, 'Gwynfa', Perusarwaun. Fe
gatodd y dtweddar chwaer gystudd
btln, ac roedd yng ngofal Cartref
Nyrsio Porth madog, pan ddaeth y
drwedd i'w rhan
DIOLCH: Yr oeddem yn ein rhifyn
diwethaf yn eroesawu Mr Ifor Phillips
yn 61 i Res-tai Maes Eilran. Mae yntau
yn dymuno I n, ddrolch ar el ran, i
nifer 0 gyfeillion am eu cymwyhasau
rddo, a'r cymorth a gafodd i setlo'n 61
yn Ntnorwig.
Y PASG' I raddau helaeth mae'r
capeli yn anwybyddu Dydd Gwoner v
Groglith, ond nld felly yr Eglwys x.ng
Nghymru. Roedd oedfa dathlu'r Wyl
Gristnogol hon yn St Mair am 10 o'r
gloch y bore air Parch T D Williams,
Llangaffo a arweiniat'r gwasanaeth,
ae yn ystod y pnawn fe fu pobl ifane
Sl Malr dan gytarwyddyd Mr Glyn
Thomas, yn cerdded yr ardal 0 un pen
i'r lIall gan gario croes fel arwyddlun
o ddioddefalnt y Gwaredwr pan oedd
yntau'n carlO croes 0 Jeriwsalem I
gopa Bryn Golgotha a adwaenld fel
"lIe/r benglog"
Mae gweithred fel
hon yn eynorthwyo rhal I sylweddoli
maint yr aberth a'r dloddefatnt i
achub y byd 0 bechod. Ar sail yr
aberth y daw buddugoltaeth
y
"trydydd dydd".
Cyfnewidiollawn yw'r tywydd dydd
Gwener y Groglith yn well nag a fu
ers blynyddoedd, ond y dydd dilynol
yn trOI allan yn ddlgon siomedig Fe'n
gorfodlr 0 ganlyniad ; adael y gerddi
heb eu trin, a hyn wrlh gwrs yn
gwneud y tymor yn ddiweddar ac

arat. Nos Sui y Pasg, fe aethom ni 0
"Sardis" (8) i gapel "Penuel", Banogr
lie treullasom oedfa yng nghwmni
8edyddyuyr
y cylch
a chaet
cyd-gyfranogl 0 Swper yr Arglwydd.
Fe fyddwn
0 gylch
Dinorwrq ,
Deiniolen, 8angor a llanllechid
yn
ymuno mewn oeotaon undebol niter
0 weithrau yn ystod y tymor rhwng y
Pasg a'r Diolchqarwch Fe ddichon i
ni fodloni'n
ormodol
ar fod yn
anmbvnnol ar ein gilydd yn y
gorffennol
Da yw gweld
y
"llwvthau'n dod ynghyd" Treuliodd
ein cvfeillion 0 Ddinorwiq (M.C.) Sui y
Pasg yng nghyrddau pregethu Capel
"Cetn y Waun"(M.C).
Eu cennad
arbennig hwythau oedd y Parch.
Emrys Thomas - a fu'n gofalu am
"Gartref Bontnewydd", ac a fu hefyd
vn weinldog yn Nefyn.
CYDYMDEIMLO'
Chwith iawn yw
cofnodt marwolaeth un 0 gyfeillion
dyddiau
ysgol
yn hen Ysgol
Llanddinorwig
Bore dydd Llun y
Pasg fe fu Mr Moses Williams.
'Gwylta', farw ar ddydd hapus yn
hanes yr Eglwys Grisytnogol. Daw i
ben deithlo byd yw hi yn hanes
rhywun 0 hyd.

Pwyllgor Apel Lleol - Eisteddfod
Genedlaethol yr U rdd Dyffryn Nantlle
ae Arlon 1990.
Fel yr hysbysebwyd yn eang yn yr
ardal yn ddiweddar
eynhaliwyd
cyfarfod cyhoeddus yn y Ganolfan
leot ar gyfer yr Eisteddfod uchod. Er
Inal CrtW bychan 0 ran nlfr a ddaeth I'r
cyfarfod
Ilwyddwyd
I ethol
swyddogion fel a ganlyn:
Cadeirydd: Mrs Margaret Jones, 5
8ro Elidir.
Ysgrifennydd: Mr Glyn Tomos, Pen y
Bwtch
Trysoryd:
Mrs RIta Wood, Fron
Y PARCHEOIG
HERBERT THOMAS, llANNOA
Oeiniolen a dynoliaeth a garodd
A gwaraldd weriniaeth;
Rhoi'i hunan i wasanaeth
A'j nawdd j Ben Llyn 8 wnaeth.
Yn ei frwydr brwdfrydig j'w heniaith
Bu hwn yn arbennig;
Gwr 0 hedd a bonheddig,
Gwr 0 bwyll heb dwyll na dig.
John Arfon Hughes

Bwlchtocyn
Pwllheli.

CANOLFAN CARPEDI

FA

R

AA AGOR
9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU

SUl,
MERCHEA.

DEWIS EANG 0
WELYAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 '3 PEICE SUITES'
LLENNI 'VENETlAN' A LlENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 SATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291
14

y Ganolfan ar Nos Fercher, Mai 6ed
am 7.00 a'r bwriad fydd casglu
syniadau
at el gilydd
ar gyfer
penderlynu
pa weithgareddau
y
gellir eu trefnu i godl anan, Gobaith y
pwyllgor yw y bydd cymaint ag sydd
yn bosibl o'r pentrefwyr yn gallu dod
i'r cyfarlod gyda'u svruadau fel y
gellir svrnud ymlaen wedyn i'w
gweithredu
Felly cofiwch ddod i'r
cyfarfod.

Ysgol Ltenddinorwiq 1919

Arwyddion gwanwyn yw gweld yr
wyn yn prancio ar y caeau a'r Cennin
Pedr yn harddu'r gerddi, ae fe gawn
rhyw ymdeimlad 0 adnewyddlad. Ar
y nodyn yma vt wyt am ddiweddu fy
nodiadau y tro hwn gan edrych
ymlaen mewn gobaith y daw diwedd
ar y tywydd gaeafol a gawsom.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD

AU

Heulog
Deallwyd bod yr Eisteddfod wedi
gosod targed 0 £500 ar gyfer y
pentref ac er y bydd codi'r fath swm
yn gofyn am waith ealed ar ran y
pwyllgor
a chefnogaeth
y
pentrefwyr, y teimlad oedd y dyhd
mynd an yn ddlvrndroi I dretnu
gweithgareddau
i godi'r
arian
angenrheidiol.
Felty trefnwyd bod
cvfarfod peltach yn caet el gynnal yn

Ysgol Llanddinorwig pa tlwy ddvn?

Gohebydd:

Miss lowri

Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

DAALUN YR YSGOl
FABANOD:
Mawr ddiolch I MIss J.M. Williams,
Caernarlon, gynt 0 Padarn Stores,
Fachwen am ymatcb
i'r darlun
ymddangosodd
0 ddisgybllon
yr
Ysgol Fabanod 1922 yn rhifyn Ebrtll.
Cyteiria yn ei Ilythyr mai ei chwaer
hynaf Eluned yw'r seithfed o'r chwith
yn y rhes ganol a hithau, sef Netta,
yw'r chweched o/r chwith yn y rhes
flaen Nid yw Nora yn y lIun 0 gWbl
gan mal ond blwydd oed oedd yr
adeg y tynnwyd y Ilun'O Diolch yn
tawr Miss Williams am y wybodaeth.
DYMUNO'N
DDA:
Dymunwn
weflhad buan I Mrs Lynda Wynne
Humphreys, merch Mr Dennis Jones,
11 Trem Eilian sydd wedi bod ers
peth amser yn derbyn triniaeth yn
Ysbyty Clatterbridge ac sydd ar hyn 0
bryd yn Ysbyty
Gwynedd
ym
Mangor
SEFYDLIAD
Y MERCHED:
Nos
Fercher,
Ebrl.1
1af,
cafwyd
cyfarfyddiad o'r Gangen a threultwyd
y noson yn trafod materio" oedd yn
codi 0 Iythyrau misol Mawrth ac
Ebritl. Ar Fai 11eg bydd nifer 0' r
aelodau yn ymweld a Chynhadledd
Wanwyn y Sefydliad ym Mhwllheli.
Llongyfachwyd
Pat Jones ar ej
IIwyddlant yn ennlll y gem sengi
badmInton
yn y gystadleuaeth
gynhallwyd dan nawdd Sefydlaid y
Merched
Arfon
yn Y Ganolfan
Hamdden
yng Nghaernarfon
ar
Fawrth 19. Hi hefyd ynghyd07a Carol
Houston
enillodd
gem ddwbl a
chyflwyni r cwpan
iddynt
yn y
Gynhadledd
ym
Mhwllheli.
Rhoddwyd y te gan Mrs Gwyneth
Williams a ~rs
Joyce Jones Pat
Jones enillodd
y wobr raffl a
roddwyd gan Mrs Rhian Jones

ANRHEGU Anrhegwyd Mr William
Arthur Jones, 5 Trem Ellian gan
Gwmni
Ferodo,
Caernarfoh
am
wasanaeth
0 bum mlynedd
ar
hugain, mewn cyfarfod a gynhaliwyd
ddydd lau, Ebrill 2il. Derbyniodd
hefyd dystysgrif hardd ar yr achlysur.
Ein 1I0ngyfarchiadau iddo.
MARWOlAETH:
Dydd Llun, Ebrill
13eg, yn Ysbyty Eryri, Caernarlon, bu
farw Mr Geogre Ellis, Penrallt yn 76
mlwydd oed. Yr oedd yn gymeriad
hoffus, difyr a ffraeth ei sgwrs, yn
gym wy n as w r p a ro d a c y n
adnabyddus gan lu 0 gyfeillion yn y
fro. 8u ei angladd
preifat yng
Nghapel M.e. Brynrefail, lIe'r oedd yn
aelod ffyddlon, bnawn lau, Ebrill
16eg ae yn dilyn ym mynwent
Llanddeiniolen.
Gasanaethwyd gan
ei welnldg, Y Parch. John Morr:s
Cydymdeimlir a'i unig frawd. Mr G
Madoc Ellis, Pwllhell, teulu'r Gors a'r
011 o'r neiaint a'r nithoedd yn eu
profedigaeth.
,...--------------------

lLANBERIS parhad
CYDYMDEIMLO: Ein cydymdeimlad
dwysaf a'r rhai canlynol yn eu
profedtgaeth:
Mr Dennis Jones, llythyrdy argolH ei
frawd,
Mrs Annie
Mary Jones,
Stryd
Newton ar golfi ei brawd:
Mrs Williams,
Melrose,
Stryd
Newton ar golli ei gwr set Mr William
Williams
LLONGYFARCHIADAU i dad a thaid.
set Mr Norman Pritchard Llanrug
Igynt 0 Llanberts) ar el ben-blwydd
yn 65 oed; odd; wrth y plant a'r
wyrion a'r wyresau i gyd.

Meillionydd
wedi colli brawd yng
nghyfraith.
Ein cydymdeimlad
dwysaf a Mrs Glenys Owen, 1 Llys y
Gwynt, wedi colli ewythr.

Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
YSGOL DAN Y COED Dymuna'r
Llywydd ac anerchwyd gan Mrs Nant
Prifathro a staff yr ysgol ddiolch i
Roberts. Mrs Nansi Jones oedd y
bawb am y gefnogaeth vn noddi'r
eyfeilydd. Bu I lawer 0 chwrorvddvr
plant yn yr ymgyrch i godi arian at
ardal ymuno yn y gwasanaeth yn eu
grl'lifil r ysgol. Bu'r ymgyrch
yn
plith, Mrs Elrlys Jones, Mrs Bessie
hynod Iwyddiannus
a chasglwyd
Williams, Mrs Betty Hughes, Mrs
£271.25 . Fe gatwyd argraffydd
Eluned Porter, Mrs Nansi Jones, Miss
newydd gyda rhan o'r anan. Bydd yr
Malr t-uulkes. Mrs Katie Williams.
Ysgol ar gall 0 Fai 22 - Mehefin 1, sef
Mrs Mary Davies,
Mrs Eiriona
GwyHau'r Sulgwyn.
Williams, Mrs Percy Williams, Mrs
ADRAN BENTREF YR URDD: Mawrth
Delyth Williams, Mrs EIi~or Williams,
25aln aeth 1I0nd bws 0 blant i'r
Mrs Ann Ifans, Mrs Elinor Jones a
Ganolfan
Hamdden
yng
Mrs~atLarsen.Hyfrydoeddgweldy
Nghaernarfon Ololcbrr i'r holl rieni a
b?bl ifanc yn cym~yd rhan .h?tyd set
ddaeth j ofalu am y plant. ac yn
Slone? Roberts, Sioned Williams ac
arbenniq j Anti Carolyn ae Anti Elinor
Eurgaln Haf. Yn y~tod y Gwa~ana7th
a wneud y trefniadau. Cafwyd CWIS, !alwyd teyrnged I Mrs Jennie Price
nos Fawrth, Mawrth 31 ain, yng
Jones. a fu farw yn ystod y fl~ddy.~.
ngofal Datydd Evans. Ebrill 7ed fe
Bu Mrs Jo~es yn ffyddlon lawn I r
fwynhaodd y plant Helfa Drysor 0
achos drwy r blynyddoedd.
amgylch yr ysgol, eto yng ngofal
PWYLLGOR NEUADD: Nos Wener,
Dafydd Evans, ac yna i orffen y noson
Mawrth 27aln. am 6.30 p.m. cafwyd
'roedd
y mamau
wedi pareto:
noson Bingo yng ngofal Helen Owen.
lIuniaeth
ysgafn
I'r plant.
Fe
Diolch I Helen am ofalu am y noson.
dderbyiodd
pob aelod wy pasg.
Gan fod aelodau'r Urdd yn brysur yn
Diolch I Datydd Evans am drefnu'r
codi anan I fynd r'r Genedlaethol, yr
Helfa Drysor ac i'r mamau 011am eu
oedd y Pwyllgor
yn gytun
na
cefnogaeth drwy'r tvrnor. Diolchir yn
chynhelir gweithgareddeu'r
NeuadJ,
arbennig i'r Arweinydd Mrs Delyth
fis Ebrill na Mai, ond fe dynnir y Clwb
Williams,
Mrs Elinor Williams
y
Cant Ebrill 30Rin. a Mai 22ain. Fe
Trysorydd, ac j efteithiolrwydd
yr
gafwyd adroddiao aHdll(101 - y mae
ysgrifenyddes Mrs Carolyn Roberts.
£7,000 yn y Gronfa erbyn hyn MIS
Bu'n dymor hynod 0 Iwyddiannus i
Mehefin, gnheithir cael BARBACIW
bob aelod· gemau. cwis. tideo, nofio.
ym Mhant Hywel, ar un 0 gaeau
sleidiau, pelrwyd, peldroed, helfa
Arwel a Carys Jones.
drysor ae eisteddfota • rhywbeth at
CARNIFAL: tydd gweithgaredd Mis
ddantpawb.
.
Gorffennaf,
ac yna
Noson
Llongyfarchwn
y Partl DawnSIO
Gymdeithasol mewn gwesty cyfagos
Gwenn, wedj'j hyfforddl gan Mrs
fydd arlwy mis Awst.
Betha.nne Williams,. am gael cynaf yn
GWELLHAD' P b d
a'd da am
yr Eisteddfod
Sir ym Mangor,
.
. 0
ymun I
"Evan's Delight", yw'r ddawns, ond
adferlad lechyd buan I M~ lo.~erth
wir "Penlsarwaun's Delight" oedd hi
Thomas, Bron-y Gaer wedl trl~laeth
b'nawn Sadwrn Mawrth 28aln pan
yn yr ysbyty
Gyda dyfodlsd
X
ddyfranwyd
Parti Arwel yn gyntaf.
GwanwY,n. dymunwn wellhad IIwyr I
Felly "Merthyr Tudful Dyma Ni'n
bawb sy n sal yn y pent ref
Dod". Carem ddiolch I bawb sydd
DIOLCH: Dymuna
Mrs Margaret
wedi eyfrannu'n hael tuag at y gost 0
Williams, Carrog, ddiolch i bawb am
gludo'r plant i'r Genedlaethol - mae
y lIu cardlau ac anrheglon wedi
angen swm sylweddol arnom. Bydd
trin iaeth yn Ysbyty
Gwynedd.
Taith Gerdded Noddedig Mai 2ail, 0
Dymuna Mrs Mathews ddlolch I'r
Ddinorwig i Nant Peris yng ngofal
casglwvr a fu 0 ;:tmgylch yn casglu at
Arwel Jones, a Noson Goffi yn
Gartrefl Cheshire. Diolch j bawb a
Neuadd yr Eglwys Mai 7ed am 6.30.
gyfrannodd·
fe gasglwyd £24 64.
Fe fydd y Parti DawnsiO Gwerin yn
Casglwyd
£36.51
at Gartref,'r
perfformlo. Pris mynedlad 30c, Plant
Barnado's a dymuna Mrs Dorothy
10c wrth y drws. Bydd byrddau
Lamb ddiolch i bawb am eu haelioni.
gwerthu yno hetyd. Croeso eynnes I
DIOlCHIADAU:
Dymuna,
Bobble,
bawb.
Hugh, Eric, BErty ~c Olwen, plallt y
PENWYTHNOS GLANLL YN: 0 Fai
diweddar
William
J.Joncs.
13
15ed - 17, bydd cyfle i blant 0 7 - 15
Bryntlrion, Penisarwaun, ddatgan eu
oed
fwynhau'r
gwahanol
gwerthfawrogiad
o'r caredlgrwydd
weithgareddau
yng Ngwersyll
Yr
a'r cydymdeimlad
a ddangoswyd
Urdd Glanllyn. Gobeithio'n
wir y
tuag atynt yn eu profedigaeth sydyn
bydd Y tywydd yn fwy fafriol na'r
o golll tad a thald annwyl a chariadus.
lIynedd!
PROFEDIGAETH: Ein cydymdeimlad
CAPEL BOSRA Dydd Gweddi Byd
IIwyraf
Mrs Annie
Williams,
Eang y Chwiorydd. Cynhaliwyd y
Meillionydd wedi colli chwaer yng
Gwasanaeth Nos lau, Mawrth 14/ am
nghyfraith, hetyd Mr Leslie Jones,
6.30 p.m. Miss Phyllis Ellis oedd y
Gohebydd:

a

Merched ...
Dy nion . . .,......,....
Plant ...
I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

a

•

LLONGYFARCHIADAU:
1 Leonard
Naylor, oedd yn un ar hugaln oed
Ebrill 21 am, LLongyfarchiadau
a
phob dymuniad
da i Mrs Alice
Thomas sy'n dathlu ei phenblwydd
yn 80 oed ar Fai 3ydd oddi wrth y
teulu 011 Dal i ennill gwobrau mae
Dafydd jones,
Bryntirion.
Cafodd
gyntaf am adrodd dan 70ed yn
Eisteddfod Mynytho. Hyfforddir ef
gan Mrs Katie Wiliams. Llys y Gwyn.
CLWB YR HEULWEN.
P'nawn
Mawrth. Ebrill 21ain lreuliwyd orlg
ddifyr yn gwrando ar Mrs Mair Parry,
Crawrau gynt, yn adroddd hanes ei
phlentyndod
Difvr oedd gwrando
arni yn dweud hanes y melinau yn eu
lIawn bri a'r plant i gyd yn mwynhau
eu hunain yno Llongyfarchwyd Miss
Anwen jones,
Meillionydd
ar ei
dyweddiad, a ehroesawyd Mrs M.J.
Roberts, 5 Llys y Gwynt fel aelod.
Dymunwyd gwellhad buan i bawb
fu'n sal. cydymdeimlwyd
theulu
Meillionydd a theulu'r diweddar Mrs
E.M. Pritchard, Gwynfa. Rhoddwyd y
te gan Mrs N. Roberts a Mrs G. jones.
Diolchwyd
iddynt
gan Mrs K.
Williams. 8 Llys y Gwynt, hi hefyd
enillodd y raffl. Bydd y cyfarfod

a

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

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

E.WELDING
PUGH
&
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 5394

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL

MAIRANNEDD
Ffon:
Caernarfon 5366

EGLWYS SANTES HELEN: Bydd
Gyrfa Chwist yn ail ddechrau ar Fai
1af, ae yna bob nos Wener cyntaf a
thrydydd o'r mis am 7.30 p.m. Nos
Fercher Mai 6ed am 7.00 pm.
cynhelir Festri'r Pasg. Bydd Gwyl
Gorawl Eryri yn cael ei chynnal yn
Eglwys Sant Padarn, dydd Sui, Mai
31ain gyda GWyI y Plant am 200 pm.
a Chymun i'r oedoliou am 6.00 p m.
Cyhoeddir many lion am gludlant eto
yn yr Eglwys.
MARWOLAETH.
Yng Nghartref Y
Wern, Porth madog, er Ebrl1l11, yn 65
mlwydd oed by farw Ellen May
Pritchard
(Nellie
May), gynt 0
Gwynfa,
Tai
Brynhyfryd.
Penisarwaun.
Casglodd
niter 0'1
chvn-qvrndcqion a lIu 0 gyfeillion i'r
gwasanaeth
angladd
yn Eglwys
Santes Helen, Perusarwaun ar Ebnll
16. Gwasanaethpwyd vno, ac yn yr
Amlosgfa Bangor. gan gyn Ficer y
Plwyf, '( Pan.hediq Aled Edwards
nawr ym MotwnllllY
DIOLCH: Dymuna teulu Fllen May
Pritcha rd ddiolch I bawb ;u" hob
arwydd
0 gydymdelmlau
a
ddangoswyd
iddynt
yn
eu
profedigaeth
Derbyniasant, yn lie
blodau, (101, a bydd hwn yn cael ei
drosglwyddo
fel a ddywedwyd yn
gynharach ar Apel y Sqaniwr.

Ysgo! Tan·y·Coed tua 1911

Ffon:
Y F&lINHELI 670556

LLANRUG

nesaf. b'nawn Mawrth, Mei 19.

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

W.J.GRIFFITH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOlOG
PANT nRION, llANRUG
Ffon: Caernarfon 3248

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
Corgi

c,ORG/

~

>r/.

'\- SAF~ ~

..~

Qi;;J

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mect'cinical
St:rvlces
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
*-.8ysus 0 12 i 53 sedd
t: Teithiau
Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
I Telerau arbennig
i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol
15

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

orffennol

PAN OEDDWN YN FACHGEN
gan CYNAN
Cefais yr banes canlynol yn
Lleufer,
sef
Cylcbgrawn
Cymdeithas Addysg y Gweithwyr
yng Nghymru, Cyfol VI. Gaeaf
1950, Rhif 4. Y Golygydd oedd
David Thomas,
Cyfarwyddwr
Adysg yn Arfon, tad Mr. Ariel
Tomos, Bron Wylfa, Llanwnda,
athaid Miss Angharad Tomos B.A.
Disgirfio ei hun yn fachgen ym
MhwUheli y mae Cynan. Dyma ei
• •
einau.
"Tref braf neilltuol i fachgen gael
ei eni ynddi oedd tref Pwllheli, tua
deng mlynedd eyntaf y ganrif hon a
hynny am amryw resymau.
Pan oeddwn
yn faehgen,
Cymraeg oedd iaith y farchnad,
iaith y ffair, iaitb y bywyd
cymdeithasol, a iaitb arferol pob
siop yn y dref ae eithriio un slop, a
elwid gennym ni'r plant yn "siop y
Saesnes", (ond nl chofiaf enw'r
Saesnes), gyda'i chyflaitb cartref 0
fendigedig goffawdwriaeth,
ar y
ffordd i'r ysgoJ. Enwau Cymraeg da
oedd uwch ddrysau'r siopau - Siop
Goeh; Siop Glyn, Siop yr Eryr, Siop
Crugan, Siop Pwlldefaid, Siop Caer
Rhydderch. Ac yn y siopau hyn, cyn
dyfod y combines Seisnig mawr - fe
g a e c h fywyd
cymdeithasol
hamddenol
a chymdogol
a
n o d w e d d ia d o l Gymreig.
Er
enghraifft, wedi i Mrs. Williams a'r
ddwy Miss Williams
0 Sarn
Mellteyrn orffen prynu eu nwyddau
yn y siop ddillad, fe ymddangosai
'tray' ar y cownter 0 rywle gyda
pllotiaid 0 de a bara menyn yn rhad
ae am ddim, a thra eiste<.ldent
hwythau ar eu cadeiriau uehel i'w
fwynhau, deuai'r siopwr ei bun
atynt i sgwrsio ar bob pwnc - 0 bris
yr wyau yw wythnos honno hyd at
bregelhwyr y Sasiwn yr wythnos
nesaf. Gallech fentro y byddai Mr.
William~ yntau wedi cyrraedd yno 0
I) wle cyn y diwedd - i ymuoo yo y
drafodaeth, ac yn y te wrth gwrs.
Er nad cnw Cymraeg oedd ar siop
fy nghartrcf i, "Liverpool House",
Cymracg fyddai'r iaith fusnes yn()
hefyd bob amser, ac eithrio yn
nhym(.)r byr yr ymwelwyr haf ie, a
Chymracg da iawn hefyd a thipyn 0
flas Pen Llyn arno. A dyoa chwi'n

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN
Gwerthu
a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATEB
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545
16

gwybod yn awr pam y mae'n gas
gennyf glywed pobl yn ateb
"Olreit" neu "very well", mor
fynych mewn drama neu stori
Gymraeg. Clywed yr ydwyf 0 hyd fy
nain yn ateb "Purion" i geisiadau ei
ehwsmeriaid. Gwell gair 0 lawer.
Y tu 61 i'r siop a'r tY yr oedd popty
mawr a'i holl ryfddodau. LIe braf a
ehynnes oedd hwnnw I ni'r plant ar
noswaith 0 aeaf a nhad wedi cadw
noswyl yn ein hyfforddi mewn
adrodddiad neu ddadl neu'n adrodd
storiau wrthym o'i gof dihysbudd.
Yr oedd ef, fel fy mam yn
ddarllenydd mawr yn Gymraeg a
Saesneg, 0 ddyn na ehafodd ddim
ond addysg elfennol.
Ef a'm
harweiniodd gyntaf at farddoniaeth
Gymraeg - ond gan nad oedd yn
ddigon sicr ohono'i hun ar y
mesurau caeth, byddai Tom Lloyd
addfwyn, y bardd brinter, yn troi j
mewn ar ei dro i'rn profi yn y
cynganedd ion.
Pan oeddwn i'n fachgen, nid
chwarae
aeroplcn
na ehwarae
motor y byddem ni, ond chwarae
ceffylau. Eu gyrru, eu pedoli a'u
harnesio.
Gwyddem
enwau
Cymracg pob darn o'r harnais, a
byddwn i wrth fy modd yn hclpu
hamesio ceffylau'r ffermwyr a'u
bachu wrth y ccrbydau. LLawer
ceiniog a gefars wrth wneud hynny ond yn wir yr ocdd cael trin ceffyl
ynddo'i hun yn ddigon 0 wobr fyth.
Ond \- v.obr fv.yaf s)frdanol a
ddaeth I'm rhan cri()t!ll am h}nny.
oedd yr un agcfal~ unwaith gan Elli
Car Post. Aberdaron
- gyrrwr
coetsh env.og dau geffyl"Y Tocia".
Yr oeddwn droeon wedi eael y
lIawenydd 0 eistedd gydag ef ar y
hoes tra gyrrai'r car post i waelod y
drcl. ond y tro syfrdanol hwnnw mi
gefais ddal av.·cnau'r ddau geffyl yn
fy lJaw fy hun, a hwythau'n lIon am
hanner milltir ar hyd Loo yr AJa. Un
o frclntiau mawr fy mywyd yn
fachgen!
Ond y fraint yr ciddigeddwn ati
yn fwy na hyd yn oed oa chael
gyrru'r car post oedd brain t y dyn aT
ryw fymryn 0 ferlen fach a dywysai'r
stalwyn cawraidd, hardd, drwy'r
dref a 'r ffair a marchnad, a hwonw'n

gwehyru dros y stryd.
"Cloch y ffair - ciliwch o'i
ffordd". Byddai'r creadur grymus 0
stalwyn, nwyfus yn trotian fel yr oen
wrth ochr y ferlen fach, a'i ryg
melyn wedi ei rowlio'n daclus dynn
ar ei war, ae yntau'n taflu ei ben yn
falchder i gyd o'r rubannau glas a'r
cardiau sioe cochion a gydblethwyd
yn ei fwng i gyhoeddi ei ami
wobrwyon. A dweud y gwir i chwi,
mi ges fy mhlagio'n hir am yr ateb
diniwed a rois i ryw weinldog a
arbosai dros y SuI yn ein t9 ni, pan
ofynnodd imi:
'WeI, machgen i, beth ydech chi am
fod wedi ichi fynd yn ddyn?
Pregethwr?'
'Nage wir syr', meddwn innau, 'ond
canlyn Stalwyn carneddol gyda'r
ferlen fach!
I ..

DEEP LITAR
Lloches a golau llachar - a roddir
Heddiw I ral adar.
Amcanu am wy cynnar
Dull yr oed 0 dwyUo'r tir.

Nis gwn pwy yw awdur yr englyn. A
wyddoch chwi?

Fy iaith gywraJn fyth a garat
A'i theg elrlau lalth gywiraf,
faith araith elrioes
Wrol, fanol foes,
Er reinioes, a'r Cwynar.
Gro.OwaJn

Y GYMRAEG
Neud esgud un a'i dysgo,
Nid cywraint ond a'l care,
Nid mydrwr ond a'l medro,
~Id cynnU ond a'i cano,
Nid pencerdd ond a'i pyngcio,
Nid gwallus ond a gollo
Natur ei iaith, nid da'r wood,
Nid rhinwedd ond ar bono.
Gro.Owain

SABBATH Y NEF
Un Sabbatb anwyl a sai' byth yno,
A Owyfol lawenydd pur d1Oino,
Heb awr 0 alar I bert wylo,
Nag un ochenaid egwan, na chwyno,
Ond deuawl fawl yo tanio - 'n
oestadol
Yn der fwynelddlol beb derfyo Iddo.
Ells \-Vyn 0 Wyrfal

EISTEDDFOD BRO MADOG
Mae 32 wedi ymgeisio am y goron
yn Eisteddfod Genedlaethol Bro
Madog a gynhelir ddechrau Awst.
Gofynnwyd eleni am gasgliad 0
gerddi heb fod mewn cynghanedd
gyflawn ae heb fod dros 300 Ilinell,
ar y thema "Breuddwydion", ac yn
ychwanrgol i'r Geron a roddir gan
Mrs. G. Rowlands
a'i merch
Menna, er cof am y diweddar
William Rowlands, cyn brifathro
Ysgol Eifionydd. Porthmadog, mae
zwobr ariannol 0 £400
~

Y beirniaid

v»

Bobi Jones, E.G.

Mdlv. ard, a John Roderick Rees.
Derby n IW yd 13 }' rngars ar ) r
aw dl, lIe cy nig i r cad arr }r
Ei -teddfod
(Rhodd
Clybiau
Fft!nnv.-,T leualnc Eryri a \1elnon).
a £400 0 v.'obr ariann(ll
C'erdd
mc\\n
cvnghanedd
gyOav.·n heb fod dros 300 HincJl ar y
testun "Llanv.' a Thrai" oedd y
gofyo, a'r bcirniaid yw GcraUt
LLoyd Owen, Moses Glyo Jones a
Gruffydd Aled Williams.
Ymgcisiodd
16
yng
nghystadlcuaeth y Fe<.lalR}ddiaith.
lie y gofynnv.'}d am gyfres 0 storiau
byrion c}foes. Cynigir gv.obr
ariannol 0 £~OO yma cto, a'r
beimiaid yw Eigra Lewis Robcrt~,
Gruffydd Parry a Dafydd lfans.
Michael Povey, Rhyddcrch T.
Jones a William R. LCW1S yw
beirniaid y ddrama hir. a chafwyd
wyth ymgais yma. AT-Wahan i Dlws

Sylwch ar ein cyfeiriad newydd

J

FY IAITH

y Ddrama cynigir gwobr ariannol 0
£400 i'r enillydd.
Dyma rai o'r cystadlaethau
mwyaf poblogaidd eraill:
Nofel fer ar gyfer cystadleuwyr sydd
heb gyhoeddi nofel 12
Englyn (Testun - Anger) 69
Englyn
Ysgafn
(Testun
Beddargraff twrnai) 63
TeJyneg (Testun - Cymwynas) 43
Soned (Testun - Y Bwlch) 22
Emyn Gwyl DDewi ar gyfer
Gwasanaeth Ysgolion Cynradd neu
Uwchradd 48

Deg 0 H wiangerdi gwreiddiol ar
thcmau cyIoes 18
Stori Fer (Testun - Ofn) 28
DeiaJog
rhwog gwleidyd
a 'j
gyd\\'ybod 7
Drama Fer 10
Trosi Dranla o'r Saesneg 7
Cyfansoddi alav. (Cerdd Dant) 9
Cyfansoddi Emyn-don 72

DRAENOG

Am waith chwystrellu
galwyni 0 baent gwyn ar y ffordd, am
bris rhesymol - set am ddim, hefyd
chwystrellu
tunell,
0 fwd
ar
Ymwelwyr Hinon Ha', cysyllter a
LLanberis 872421

• • •

J NE

A'l FEIBION
GWAITH CERRIG BEDDAU

Y SGWAR, LLANRUG

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd

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

WAUNFAWR

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

Ffon:
Waunfawr 552

Nyrs
8eth
caredigrwydd.

Gohebvdd:

loll

Seller.,

13 061 Elldlr

Edwards.

DYMUNA Mr John H Hughes, Tan y
Clogwyn,
ttanberrs. cyn-Brifathro
Ysgol Dolbadarn erbyn hyn, ddatgan
ei ddiolchgarwch a'i werthfawroqrad
diffuantaf i bawb parthed anrhegion
a chyfarchion lu a dderbvruodd ar ei
ymddeoliad ar Fawrth 31ain, 1987.
Gwerthfawroga
hefyd
y
gwfnogaeth
a'r caredigrwydd
a
dderbyniodd
oddl wrth drigolion
Llanberis a Nant Perls yn ystod y
cyfnod y bu yn brifathro ar Ysgol
Dolbadarn.

DYMUNA Mrs Eunice Jones, Paul a
judith, Dakota, ddiolch 0 galon i'r
teulu, ffrindiau a chymdogion
am
bob arwydd 0 gydymdeimlad yn eu
profedigaeth 0 golli priod a thad
annwyl, David Arthur Jones.
Ein diolch i'r meddygon a staff
Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd am eu
gofal caredig a dlolch arbennig i'r
meddygon a'r nvrsus teuluol am eu
gofal arbennig Hefyd am y rhoddion
hael tuag at Gronfa Ymchwlliad i'r
Gwaed. Diolch yn fawr i bawb.

DIOLCH: Dymuna Mrs K Evans, 24
Dol Eilian, ddiolch 0 gal on i'w theulu
a'i chyfeillion
am eu cofion a'u
caredigrwydd
tuag
ati ar ei
phen-blwydd yn 87 oed

DIOLCH: Dymuna
Awen Addie,
'Goleufryn', Stryd Newton, ddatgan
81 gwerthfawroglad
I bawb am y
caredig wvdd a ddangosywd tuag ati
yn ystod ei gwaeledd. Oiolch yn fawr.

YMDDEOLIAD: Dydd Gwener, Ebrill
1Ofed, gorffenwyd
tymor 8r811 ym
mywyd yr ysgol. Tymor y gwelwyd
ymddeoltad Mr J H Hughes, ar 61
saith mlynedd a hanner 0 wasanaeth
i'r ysgol.
Yn y gwasanaeth boreol fore lau,
Ebrill 2il fe gyflwynwyd siec iddo ar
ran yr ysgol gan Miss Marion Davies.
Talodd
y Cyng Francis
Jones
(Cadeirydd
y Llywodraethwyr)
deyrnged i Mr Hughes a diolchodd
iddo am el wasanaeth vn ystod yr
amser y bu gyda ni.

Dymuna Miss Glenys Mair Parry,
merch y diweddar Mrs 8 A Parry,
ddiolch am y lIu eardiau, rhoddion a
blodau a dderbvniwvd yn ystod ei
phrofedlgaeth.
Diolch yn arbennig
iawn i Dr 0 R Hughes, Sister Beth
Jones, yParchn Alun Hawkins a
Gwynfor
Williams
am
eu
caredigrwydd, hefyd y cymdoglon yn
enwedig
Mrs Diana Pritchard a
ffrindiau 011.
Diolch
hefyd
I M r Myrddin
Pritchard am wneud y trefniadau.

GWAELEDD:
Dydd Sui, Mawrth
29ain, cafodd Mr Selwyn Pritchard ei
daro'n wael a'i anfon i'r ysbyty. Da
clywed ei fod yn gwella. Fel ysgol
anfonwn ein cotion ato, ac edrychwn
ymlaen at el weld yn 61 gyda ni wedi
cae I adferiad IIwyr I lawn iechyd.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod mis Chwefror
yng Ngwesty Gwynedd, lie buom yn
dathlu
Gwyl
eln nawddsant.
Llywoddwyd
y eyfarfod gan Mrs
Betty Humphreys,
Nant Peris a
darllenwyd
y cofnodlon
a'u
harwyddo.
Dymunwyd gwellhad buan i Mrs
Hannah Jones, Mrs Rhons Thomas a
'Mrs Netta
Jones.
Rhoddwyd
croeso'n 61 i Mrs Nan Owen a oedd
wedi bod ar ai gwyliau yn Awstralla
yn ddiweddar.
Ein gwr gwadd am y noson oedd Dr
Eurwyn Lloyd Evans 0 Lanrug yn
siarad am hen gymeriadau yr ardal
Oiolchwyd I Dr Evans gan Mrs Nan
Owen a Mrs Gwen Edwards
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan
ar Fawrth
26 dan
arweiniad
Mrs Hannah
Jones.
Roeddym yn falch iawn 0'1 gweld yn
61 gyda ni ac wedi gwella ar 61
triniaeth yn yr ysbyty.
Cafwyd Bwrdd Prynu a Gwerthu a
gwnaed elw at y Sefydfiad. Enillydd y
raffl oedd Mrs Hannah Jones. Y
gwestwragedd oedd Mrs A M Evans,
Mrs Katie Morris
a Mrs Gwen

DYMUNA Alan a'r teulu 011 ddiolch 0
galon
am
bob
arwydd
0
gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag
etynt yn eu profedigaeth ddiweddar
o golli mam a nain, set Mrs Gwyneth
Roberts, 38 Stryd Newton, Llanberis.
Gwnaelhpwyd
casgliad
anrhydaddus tuag at Ymchwil Clefyd
Siwgr
yn lie blodau
ddydd
y
cynhebrwng.

am

eu

gofal

a'u

Canol Morgannwg.

LLONGYFARCHIADAU: Dymuna Mrs
E Pitts, 53 Dol Elidir gyhoeddi
dywedd'iad ei mab hynaf, David
Diane, unig ferch Mrs L Oglesby.
Manceinion. Llongyfarchiadau gan y
ddau deulu.

a

Llongyfarchiadau
i Meira Evans,
merch Mrs H Jones a'r diweddar 0 E
Jones, 14 Stryd Tvrner. ar ennill y
gadair yn Eisteddfod
Bro Ogwr,

NANT PERIS
Gohebydd: Mrs Mary
Cerrigydrudion.

Ff Roberts,

OIOLCH' Oymuna Mair a Robert G.
Hughes, 'Oyfrdwy', Carmel a chvnt 0
Faeslglas
Treffynnon,
ddiolch
0
galon r'w teulu, a'u ffrindiau am bob
arwydd
0 gydymdeimlad
a
charedigrwydd
a ddangoswyd yn
ystod eu profedigaeth
0 golll eu
hannwyl fab Arwyn Harding. Olotch
am y rhoddion
Iluosog
a
dderbyniwyd tuag at Uned Leukemia
yr Ysbyty
Dymunai Eluned Owen 'Dolwen',
ddiolch
0 galon
i ffrindiau
a
chvrndoqion
am y car dieu a'r
ga'iwadau frOn a dderbvniodd yn ei
phrofedrqaeth
0 90111 ei hannwyl
chwaer Bessie Roberts.
Dymuna Jennie W Jones ac Elwyn
ae Alwyn ddiolch yn fawr i 9yfeillion
Nant Perls, ag i'r Parch. Trevor Lewis
a Dr. Hughes, Llanberis an) bob
cvrnonh yn yr achos llvs.
Hoffa; pensiynwyr y Nant ddlolch I
Mr Ken Jones a Llinos Haf am

Llongyfarchiadau i staff Siop y Co-op,
Llanberis. ar ennill Tarian yn y cwis i
staff Co-op yng Ngwynedd. Y tim
oedd Mary Owen, Jan Owen, Lyn
Ellis a Melanie Sellars.
Llongyfarchiadau
i Andrew Pitt, 53
Dol Elidir, am gael medal am redeg
Traws Gwlad.
Mae Andrew
yn
ddisgybl yn Ysgol Treborth, ac mae
Ilawer medal a tharian ganddo yn
awr. Da iawn, dalier ati.
ddosbarthu y menyn a'r caws, Oiolch
yn fawr
CONFFERMASIWN:
Ar ddydd
Sadwrn Ebnll 11eg, yn y Gaderrlan
yrn Mangor, conffirmiwyd pedair 0
ferched y pentref gan Arglwydd
Esgob Bangor, Cledan Mears Y Sui
eanlynol,
set Sui y Blodau,
derbyniodd yr vrnqeiswvr. sef Karen
Ann Price, Emma a Gwen Griffiths a
LLinos Haf Jones, eu cymun cyntaf
gan y Parch. A J. Hawkins yn Eglwys
Sant Padarn.
PROFEDIGAETH: Yn dawel yn Ysbyty
Maelor, Wrexharn ar lonawr 29ain. ar
61 gwaeledd blin bu farw Mrs Bessie
Roberts, 7 Smithy Lane, Wrexham,
gweddw'r diweddar David Tudor - a
mam annwyl Olive a Kathleen, a narn
Rachel, chwaer hoffus Eluned a'r
diweddar
Nancy.
Yr oedd yn
enedigol o'r Nant. Bu'r angladd
ddydd Llun. Chwefror
2il, lie y
cynhaliwyd
gwasanaeth
yng
Nghapel y Groes Gwasanaethwyd
gan y Parch. Pryderi Llwyd Jones, a't
Parch. Elwyn Hughes, cvn-welnldoq.
ae yn dllyn yn Arnlosgfa Pentre
Bychan.

RHODDION

BETWS GARMON

YN YR YSBYTY: Pob dymuniad da i
Mrs Eirlys Jones, Ger y Llyn, 49 Maes
Padarn, Llanberis sydd yn yr ysbylY
unwalth eto, sef yr Uned Gotal
Arbennig Macmillan,
Ysbyty Bryn
Seiont, Caernarfon

OIOLCH: Oymuna Marian ddiolch i
bawb am eu cefnogaeth ar hyd y
blynyddoedd tra yn y lIythyrdy.

DIOLCH: Dymuna Eirlys, Ger y Llyn,
49 Maes Padarn, Llanbens ddatgan ei
diolch i'w ffrlndlau, cymdogion a'r
ardal am yr holl garedigrwydd
a
dderbynlodd tra yn yr ysbyty ae sr 61
dychwelyd
adref, ae an) yr holl
anrheglon, cardiau a blodau. Dioleh
yn fawr jawn i bawb.

YN EISIAU: Gohebvdd newyddion i'r

ADREF O'R YSBYTY: Croeso adref i
Mr John Smith, Cilfechydd, ar 61 el
arhosiad yn yr ysbyty
pentref.

L)i()lch j'r t:anl\'n(l!
an) ell rhlH.JuitH)
•
luag at gr()llfa'r Eel):
£ -: [)i env.'. Llanrug
£5: E J Owen. Llanbr) nn"lair
£4: 'J'eulu y diwcddar
1\;1r..,(' A
Pritchard. Waunfa~r
£3: Mrs J v..' Jones. ant Perl ...
Mr ;t Mrs G\\.yn Parri. Cyncfin.
()clnlolcn

I::!: Mrs ~1 Price. 5 Porth G()glcod,

CEUNANT

DIOLCH; Dymuna Mr William Jones,
Oreflan, Ffordd Capel Coch ddatgan
ei ddiolch
; bawb
am bob
caredigrwydd
a ddangoswyd tuag
ato tra yn yr ysbyty. Diolch yn fawr i
bawb

BEDYDD Bedydd.wyd
Iwan Rhys
Williams,
mab Eleri a CC'lyth
Williams. 9 Ty Hen, Waunfawr, yng
Nghapel Caunant, p'nawn Sui, Ebnll
Sed gan y Parch. John Morns. Mae
Iwan yn frawd bach i Frion Mai, ae yn
Wyr I Mr a Mrs EVIQ DaVies, Tan y
Gralg.

DYMUNA Mrs Enid Lloyd Roberts, 56
Maes Padarn, ddiolch 0 galon j'w
theulu a'i ffrindiau am y cardlau,
rhoddion a blodau a dderbyniodd tra
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar,
ac ar 61 dod adref Hefyd diolch i
feddygon a nyrsus Ward Prysor ac i

LLONGYFARCHIADAU i Robin ac
Evelyn
Williams,
'Tyddyn
N I',
Ceunant arenedigaeth eu merch faeh
'Ceri' ar Ebrill 8fed. Maent yn
dymuno dtolch i bawb am yr holl
gardiau
a'r
anrheglon
a
dderbyniasant.

:!II
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DeinH)len
BClhan DIana Jone .... I Rhes Cynti,
()c ini()len
[\.1ra Mr, Jdv,'al l()nc" I X Hat()d
()Icu. l)cini()It!n
(),,\,cn llught!s.
50 Rh}dfaJog.
()clllil)lcn
()i-env., \\'aunfav. r a Llanrug

£ I: r..1rs I~lhcl \Villiams, Br()()kside
r..lrs Jennie William"
12 Maeo;
EiLian
Dc\\. i Recs Williams, 12 Rhl'\
r)deiniol
"-'laria Williams. WaUnlilv. r
Mr a Mr~T A Thomas. Gilfach
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ROBERTS

~84Stryd Fawr, Llanberis
~Ffon:
870491
E
PAENT, PAPUR WAL
Sara
~ TEGANAU, CARDIAU
- MELYSION
==
ANRHEGION
Ffon: 870202 a 870272

= ~;1
~

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

---- -

s

-

-

....:..::;!::..:.~

=
E

Ffres
Teisennau ~

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

---

==
==

BECWS ERVRI ~
Stryd Fawr, Llanberis 870491
II
]7

,
98n Y Parch. Trefor Lewis
Bore Sadwrn, \1a",rth 14eg elenl, cychwynodd bws 0 Lanberis. Dim byd yn hynod yn
hynny meddech chi. Ond roedd y bws hwnnw I god! teilh,,) r 0 fro'r Eco, Caernarfon,
Porthathwy, Deganwy, Bae Colwyn, Llanrwst 8 Rhuthun, a'u cludo i faes awyr
Heathrow, lIe'r ymunodd salth arall air cwmni. Y Parch. Harri O. Jones,
Portbaethwy. a mlnnau ydoedd arweinyddion y ewmni a gynhwysaJ 3S 0 delthwyr.
Tua deg o'r gloch nos Sadwrn esgynnodd awyren Boeing 747, yn gwi go Ufrau EL
AL, Pr tywyllwc:h uwchben LJundain, a throi i gyfeJriad Israel. Collwyd dwy a" r ar y
dalth ac yr oedd yn bedwar o'r gloch ) hore Sui pan gyrhaeddasom faes awyr Ben
Gurion ger Tel Aviv. Wedi casglu pob dim at el gilydd dyma gych\+yn mewn bws I
Tlberlas, Tybed a gredwch chi hyn? Yr oedd pawb yn teimJo'r oerni, ac yr oedd yn
bwrw glaw. Cartrefol lawn!
Sarf Tibenas ar Ian M6r Galilea neu
LLyn Cineret i'r trigolion Y rnae'n drcf
gyda phoblogaeth 0 3().OOO.Sefydlwyd y
ddinas vn 26 Oed Crist gan Herod

Annpa .. er anrhydedd i'r Yrnerawdwr

1 iberius.
Wedi tarnaid 0 Irccwast aeth pawb am
y gwely I gCISI()dal I fyny a'r cw g, a'r
ddwyawr a gollwyd Yn y prynhawn
dcchrcuodd y bcrcrindod 0 ddifri. Ein
Tywy ..ydd am yr wythnos oedd Haggai,
gyda Solomon yn gyrru'r bws. Erbyn
diwcdd yr wythnos rocdd y ddau wed:
dod yn gyfeilhun i bawh nhonom
Troi Iua'r gngledd a "naethom gan
ddll\ln glan \16r Galllc.l
) mor y"
<: r(ln (a tid w r ) \\-Iau g) ua' r I ('rduonen.
sy'n tarddu yn ago!) I r)'n-,du ~Ierm()n. yn
rhelieg urwyddu ac )'mlacn I'r tvtor
Mur'.\. I)ywed daeare8,,'yr nad )''.\''r ml,r
(l'r t1rwc:l.It1o·i amg)lch "edl newid uim
yn ),slod yr ugaln canrif dlwelhaf a
medrwn rod )'n sr"r ern buu ) n c;angu
uaear a Jrocdloull Icsu arnr
Dangosuutl Haggar ulrun Migual Yn
fll Jo cnhus ruedd 40,000 0 bohl yn trlg,o
ynt) ac )'f ucud 230 () g)choJ p),sgota i'w
gwelJ ar Ian) mor. Pan orchfyg'.\}u y
drcf gan Titus danfon" \ d nOon 0
lIdyninn I adciladu Camlas ( orinth dan
()rchymyn Nero Ond I nl, y rfaith
bwysicaf (lcud mai tlyma Magdala. man
gcni Malr Magdalen a iachu'.\yd gan
Icsu. I II nedu un (l ulillyn'.\yr Ifyddlnnaf
lesu. gan rod yn bre;:sennol"rth " Groes.
Ac \\-rlh s"rs MUir \.tagualcn ocdJ )
c\,ntaf wrth y bedd g"ag. ae a "clodu
le~u'n fyw gyntaf. (I()an 20: t· ...).
Ymlucn
nj ncs cyrraedu
('apcrnaum. \/n yr hen duydthau rocdd
('apcrnaum
yn udina!'. b" y .. ig aI Y
b r iff () r d diD
dam a s e us. g} d a
marSHlnUI,,)r yn cyfnt:"ju
sidan a
pherl,slau am b}sgod u ffr"ythau. Pan
"rthullwvd
lesu gan CI hobl Cl hun yn
Nasureth
ymsct)'dlodd
yng
NgharH!rnoum. ae ynl" )' C) nav.lnodd
nif~r fa" r (1 ") rthlau .• 1 LI)~su yn y
S} nagog
Yng Nghapcrnuv. um ) r
iach3\\.vJ S"·a.<; y can" riau. ~ clal o'r
parlys. <1(' )no yr algyfnu\\\J
n1crch
Jairu!I.
'" chyJI!! la\\·n l}'r Uthnil:-' !lydd ar l)t
crb\-n
hcddhv ond v... mal:'r h\n a \\-'clrr \11
,
.
m) nll ,i U) n yn l)1 i'r gan rlf g) ntaf Oed
C'ri:'1 I r",) "ei thga rv.eh arl'hiH:(llcg'A y r
a m\. nachud Ffranciscail.ld can IU" .
\U
olion <;, nagug o'r lin d~dd ganril

a

godwyd ar olion y Synagog a adeiladwyd
gan y canw riad ) cyfeirir ato y n Luc 7. A
ninnau'n sefyll ar ) llawr gwreiddiol
clywsom ddarllen hanes iaehau gwas )
canwriad
Yr oedd rn drws
ir
synagogau, Cacwyd y prif ddrw ... ond
gadawyd y ddau ddrws arall ar agor i
hwyr-ddy Iodiaid
Bvddai ambel! I
b)'g()t'.\ r. mac'n dcbyg, yn ei chael hi'n
anodd cyrracdd erbyn am cr dechrau'r
ocdfa Gerllaw y mae olion ty - credit
rnai Selmon Pedr ocdd yn byw yno.
Yna. cawsorn brofiad anrnsgwyl.
I rcfnodd Haggai cin bod yn cael croesi
\it~r Galilea .• 1anncr (fordd ar dra'.\~ •y
mbr uista,,)u pciriant ) c'Ach, ac '.\rth
iudo arnofio
ar y d..,i,. r Ilon}'ud.
darllcn\\-yd hane!'! Ic ..u n cerdded ar y
lunnau Rucdu yn brofiad b)'thgo(jadw)'
i ha" bond rocdu rhagor i uuou. Wcdi
glaniu a chacl pryd 0 twyd, gan gynn\\-'y:,
p)'~godyn "ell! ci enwi ar 61 Pedro
ucchrcuasom ar cin taith ar v b"s ae
e~g)n i f)nydd)
G\\-)'nf)dau Yn 1937
ndcilad\\.ytl
~8lwys
ymn gan }
J-'franclscluld. O'r egl\\ys gwt!lir ~olygfa
oUltlog
urn ... ~or Gaillea
gyda
nl) nyddoctld y Golan yn y eelnulr. ).'nla.
dvwed lraddodiad, \ prcgt!thodu Ie U CI
hregethfawr. )'Bregethar)
~1)n)dd \'
ma~'r liT! n lh"gy n ) n arar tua'r Inor gan
tfurflo 'amphitheatre' nalunol. F.r bod
er)n bellter rh'.\ng copa'r m~n)tfd :l'r
m6r, gall uau dd)1I "larad a'i gJljdd o'r
ddau Ie. Ha\\Jd ill"n oedd d)chm)gu'r
I) rfaoedd )'n 8" rando ar le<;u'n Uv.cud
"G\\.)n c:u byd , tlodion yn yr )sbryd,
cunvs eiddynl Y" 1c)rnas '>:efoedd." 0
umgylch yr cglwys y mae gardd
brydferth ynB ngofal Adran Lloegr 0'[
I:- glwys Fethool ..luilld. \1cwn cornel
dav.cl.
yng nghysogod
y coed,
darllenv.yu y G,,) nfydau. a chan\\.)d yr
cm} n "Rho Iml galon Ian 0 Dad."
Treuli'.\)' u munudau dw) 'i )'n d,,) n ar
got clnau ICliu yn )'r oruwch}-litafell.
··Cymer\\ich. bwylt'wch.
h" n "... r)
gnhorff. 'l' c\\-pal1 h'An )" 'r I..)famuo
nc\\)dd yn fy ng"acu. G"nc\\ch hyn c:r
l'ot amdandl:'
A ninnau'n 'ict\J1 ar
ddaear 'ianctaidd rhan\\yd } hara a'r
g\\ln
Di~gYI1 u'r Invn-,Jd a dB)n (turdu I
Ttlheha. Ym.l y h"ydodd
ICliu 5.0UO
.
g~ua rhurn h)rlh a u.tU b))godvn. ,A.r
IU'A-rvr Clod"
\ (nac 1110!'.CC.,. II dall~ll!o.'
....
"\s .
_.
lllrlhau 3 r py~gnJ. Gcrlla\\
) mac
l'gl\\ y' .lrull i ~()fill aln } mdJan~tl'lad
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G" \ liD dau"

"f.·gl~,)j)

lesu i'r thsg\ blion wedi'r atgyfodiad a
rhoi cornisiwn I Selmon, "Portha fy "yn.
Bugeilia I~ netard."
Daerh pr) nhaw n b} thgofiadwy i ben a
dychwclodd
paw b i'r gwesty wedl
blino'n gorlforol ond "edl cu b'.\}do'n
ysbr~ dol. Galr olaf HaggaI oedd. "Pa" b
) n ) b" am 9 o'r gloch nore } fory ,.
Ce\\-ch \ r hane ...\ tro ne'iaf.
•

J

YMDDIHEURIAD
AC AP~L
Ohe,"" ydd i g) maint 0 eitemau
oe"'yddion gael eu hanfon yn
h~'yr i'r Go));gyddion)' mis hwn.
bu 'n rhaid gadael nirer ohonJ'nt
allan o'r papur. Apeliwn fell}' sr
i baw b nodi'r
dyddiad
a
ddangosir ar dudalen 2,

Mrs Beryl

Gohebydd:

Gerallt
Erw
670726).

Wen

Roberts,

(Caernarfon

LLONGYFARCHIADAU.
I Cerl Ann
Roberts, 10 Erw Wen am ddod yn
fuddugol yn yr Unawd dan 12 oed yn
ESlteddfod Sir yr Urdd Dymunwn
pob Iwc iddi ym MerthyrTydfi1. Hefyd
rddl basio'r hall arholiad piano, a'i
harholiad telyn gradd 1 gyda merit
Da lawn chdl Cerl. I LoisAngharad
Roberts, Gerallt, Erw Wen, ar basio'i
arholiad piano cyntaf gyda merit.
DIOLCH'
Dymuna'r
rhal adder·
bynlodd gaws a menynyn ypentref
ddiiolch ynfawr iawn i'r rhai a'i dosbarthod.
YMADAEL:

Yn ystod

y mis

nesaf

CARPEDI
GLAN!
Mynnwch driniaeth

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

a

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

\It,(lal lesu "flho: "Pofrha /y \i·J'Il.
Bugflfia D' lie/aiel." (Ioun 2 J: J 5- J 9).

bydd John a Wenna Curd a'i mab
bach David yn gadael 1 Erw Wen, ac
yn mynd i fyw I Lloegr Byddwn yn
gweld eu colli,ond
dymunwn
bob
hapusrwydd
iddynt yn eu cartref
newydd
GWELLHAD:
buan i Susan.
oed Wendy a
Got sydd wedi

Dymunwn
wellhad
mech tach 6 wythnos
Peris Thomas, 4 Bryn
ei chymryd i'r ysbyty

SIOE'R PENTREF: Dosbarthwyd
taflenni ymlaen lIaw ynglyn a'r Adrannu
Blodau a Llysiau ar gyfer Sioe'r Pentret. Fel arier, cynhelir y Sioe ym mls
Awst a dosberthir y rhagen lIawn nes
ynllaen. Yn y cyfamser gellir gweld
copiau o'r rhaglen gan aelodau o'r
Pwyllgor:
Clive James. Hafan; Eric
Roberts,
Gerallt;
Ifor
Hughes,
Llelf,or;
Dllys
Griffiths,
Delfryn;
Delnlol Hughes, Ty Mawr;
Arwel
Roberts, 3 Erw Wen; 8uddug Atkinson, Carreg Llwyd Gwehr ar y rhag·
len ddigon 0 ddewis ar gyfer gardd
fach neu fawr, a phlanhigion i'w tyfu
•
yn y ty• mewn potrau.
CAPEL' Pregethir yng Nghapel y pentret ar y suliau canlynol fel a gantyn:
Mai
3: Cymanfa
Ganu
Dim
gwasanaeth yng Nghaeathro.
Mai 10: Gwynfor E. Williams - 10 y
bore.
Mai 17: Llew Madoc Jones - 2 y
prynhawn.
Mal 24' R. Williams - 2 Y prynhawn,
Mai 31. Robert
Roberts
- 2 y
prynhawn.
Cynhelir yr Ysgo! Sui hefyd yn y fes
tri. Croeso i bawb.
PLAID CYMRU.
Cynhelir
cyfarfod
agored Nos Wener, Mai 1af, yn yr
Hen Ysgol, Bontnewydd
am 730 yr
hwyr Testun sgwrs gan Meredith
Evans fydd "Ambelll Gan" Bydd hon
yn noson heb el hail Croeso i bawb.

DEINIOLEN

(parhad

0

dudalen 72)

Y plant fydd yn cvnrychioti Adran Urdd Ysgol Gwaun Gynfi vn Eisteddfod
Merthyr Tudful ddiwedd mis Mai.

CYFARFOD
CYHOEDDUS:
Cynhaliwyd
Cyfarfod Cyhoeddus
arall yn y Ganolfan, nos Fercher, 22
Ebrill. Hwn oedd y pedwerydd
Cyfariod o'r fath i'w gynna,1 vn y
pentref ers lonawr 1986, gyda Mr
Gwyn Parri, Cynetln, vn Gadelrydd.
Fel yn II cyfarfodydd blaenorol,
trafod
ansawdd
bywyd
a'r
posibilrwydd 0 wella amgylchedd y
pentref oedd diben y cyfarfod yma
eto. Cyhoeddwyd eisoes fod Cyngor
Bwrdeisdref Arfon, wedi IIwyddo i
ddenu grant 0 £45,000 o'r Swyddfa
Gymreig, ae y byddai'r Cyngor
Bwrdeisdref vn ychwanegu £15,000
arall at y swm hwnnw er gwario
£60,000 yn ystod 1987-88 er gwella
amgylchedd y pentref.
Croesawyd
Mrs Elra Hughes, Dirprwy
Brif
Swyddog
Cynllunio'r
Cyngor
Bwrdeisdref
i'r cvtartod,
ac fe
roddodd arnllnelllad o'r hyn ellir ei
gyflawni dan y gwariant Cafwyd
trafodaeth gyfeillgar a gwahoddwyd
y pentref i anfon eu hawgrymiadau ar
yr hvn ddymunent hwy ei weld vn
cael ei gyflawni at Brif Swyddog
Cynllunio
Bwrdeisdref
Arfon,
Cwellyn, Caernarfon. Addawodd Mrs
Hughes y byddai'r awgrymiadau
aduerbvnir
yn cael sylw mewn
cynllun amlinellol fyddal'n cael ei
gyflwyno i gymeradwyaeth Pwyllgor
Cvnllunio'r Cyngor. Wedi hynny
sefydlir Panel arbennig fydd yn
eynnwys
y Cynghorwyr
jacob
James,
a Patricia
Larsen
i
oruchwylio'r
cvnllun, a ehynhelir
Cyfarfod Cyhoeddus arall i drafod yr
holl argymhellion cyn dechrau ar y
gwaith. Dlolehwyd yn wresog i Mrs
Hughes am ei chyfranlad
a',
harweiniad i'r Cyfarfod, ac wedi ,dd,
adael, aethpwyd ymlaen a rhaglen y
cyfarfod.
Darllenwyd
a chadarnhawyd
cofnodion Cyfarfod Cyhoeddus 16
Mehefin, 1986. Yn codi o'r rheiny,
cafwyd adroddiad gan Mr Hugh T
Jones, Trysorydd Pwyllgor Lleol Ape!
y Sgannydd

Corff yn mynegl

bod

£2,800 wedi ei gasglu eisoes at y
targed
0 £3,200
osodwyd
i
Ddeiniolen a Chlwtybont. Bwriedir
gwneud casgliad 0 dy i dy cyn
diwedd Mehefin er cyrraedd y targed.
Diolchodd
Mr Jones
am y
gefnogaeth a gafwyd i'r Ape!.
Bu hir drafod unwaith yn rhagor ar
y priodoldeb
0 godi
Canolfan
Aml-Bwrpas I'r pentref. Nid oedd
lIawer 0 gynnydd wedi'j wneud ers
Mehefin 1986,ae er ceisio IIwybr elir a
phendant
i Bwyllgor
Rheoll'r
Ganolfan, sy'n gyfrifol am edrych i
mewn i'r posibilrwydd
0 godi
Cano1fan Aml-Bwrpas
newydd,
gofynwyd i'r rhai oedd yn y Cyfarfod
hwn i amlgyu a oeddynt yn fodlon ar
y Ganolfan
bresennol,
neu a
ddymunent bod ymchwiliad mwy
menwl i'w wneud at addasu capel
Disgwylfa
i'r pwrpas, ynteu a
ddymunent
weld cadi canol fan
newydd ar safle', Ysgol Feithrin.
Roedd mwyafrif mawr 0 blaid ymholi
am addasu Capel Disgwylfa, gan
bwyso hefyd ar 8wyllgor Rheol,'r
Ganolfan I symud rhagblaen yn y
mater.

Trafodwyd cynnal Cystadleuaeth
Stryd Daelusaf yn ystod yr hat, a
theimlwyd mat priodol iawn fyddai
hynny, pe bai ond i gefnogi'r
gwariant 0 £60,000 gyhoeddwyd
ynghynt
yn y Cyfarfod
hwn.
Ymddiriedwyd y trefniadau ynglyn
a'r Gystadeleuaeth i'r cyfeillion rheini
fu'n
ymhel
a'r
syniad
am
gystadleuaeth
o'r fath lIynedd.
Cyhoeddwyd fod y Panel Pentref am
drefnu Disgo yng Ngorffennaf, a
gwahoddwyd
gwirfoddolwyr
I
gymryd cyfrifoldeb
am y noson
honno. Manteisiwyd ar y cyfle I
gyhoeddi fod CYngor Arfon, yn
ymddwyn ar ran Cyngor Cymdeithas
Llanddeiniolen, wedi IIwyddo i gael
cefnogaeth yr 'MSC' i noddi cynllun i
lanhau gwely'r Aton Caledffrwd.
Bydd y cynllun yn golygu swyddi am
flwyddyn
t'r di-warth.
ac mae
hysbyseb i'r perwyl yn ymddangos
yn y Ganolfan
Walth
yng
Nghaernarfon

Sadwrn, Mai 2: PENISARWAUN: Yr
Urdd. Taith Gerdded noddedig
Sui, Mai 3: YR ARDAL: Croesywaun,
Cymanfa
Ganu Ysgolion
Sui,
Dosbarth Caernarfon am 1.30 a 5.30
o'r gloch.
Mercher, Mai 6: PENISARWAUN:
Eglwys Santes Helen, Festrl'r Pasg.
lau, Mai 7: YR ARDAl: Etholiadau
Cyngor Dosbarth.
WAUNFAWR: Sefydliad y Merched
PENISARWAUN: Yr Urdd. Noson
Goffi yn Neuadd yr Eglwys am 6.30
o'r gloch.
DEINIOlEN: Cvmdeithas Chwiorydd
Unedig yr Ofalaeth.
Gwener, Mai S: BETHEL: Taith
gerdded yr Urdd.
WAUNFAWR:
Yr Urdd.
Talth
gerdded noddedlq,
YSGOL BRYNREFAIL: Cyfarfod i
se fyd lu Cymd eithas Rh ien i ac
Athrawon am 7.00 o'r gloch.
Sadwrn, Mai 9: YR ARDAL: Gwyl
Wanwyn Merched y Wawr ym Mhlas
Menai, Felinheli.

Mawrth,
Mai 12: LlANRUG:
Merched y Wawr. Noson yng
nghwmni Maureen Rhys a john
Ogwen.
Mercher, Mal 13: BETHEL: Merched y
Wawr. Noson gyda Aelodau Cangen
Rhostryfan.
Gwener, Mai 15: BETHEL: Yr Urdd.
Disgo yn y Neuadd.
Mawrth, Mai 19: PENISARWAUN:
Clwb yr Heulwen.
lau, Ma121: LLANRUG: Cvmdeithas v
Chwiorydd Pontrhythallt am 2.00 o'r
gloch.
Gwener, Mai 22: BETHEL: Yr Urdd.
Noson Paned a Chrempog yn y
Neuadd.
WAUNFAWR: Yr Urdd. Can Actol yn
y Ganolfan am 7.00 o'r gloch.
Mai 22 - Mehefin 1: YR ARDAL:
Gwvllau Gwanwyn yr Ysgolion.
Mal 26-30: MERTHYR TUDFUL:
Eisteddfod
Genedlaethol
Urdd
Gobaith Cymru.
Sui, Mai 31: EGLWYS SANT
PADARN: Gwyl Gorawl Eryri. Gwyl y
Plant am 2.00 o'r gloch. Cymun am
6 00 0" gioch.
MEHEFIN
Mercher, Mehefln 17 : LLANRUG:
Hafan Elan. Trip 1 Rhyl. Manylion
Caernarfon 5600.

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WYDDFA
Cynhelir

CYFARFOD
BLYNYDDOL
Y GYMDEITHAS
yn y
Snowdonia Park Hotel,
Waunfawr oddeutu 9.00pm
Nos Fercher, Mai 20ed

• •
~

John C Thomas yn cychwyn ar dalth
belc 30 milltir. i godi arian ar gyfer
plant Ysgol Gwaun Gynfi fynd i
9ystadltJ i Ferthyr Tudful.

NEWYDDION
Y SEINDORF.
Llongyfarchladau I Dylan Williams, 1
Pentre Helen ar gael ei benodi i fod yn
aelod 0 Setndorf leuenctid Cymru
Hefyd Iwan Williams, 1 Rhes Faenol,
sydd wedi eael ei benodi fel Reserve.
Mae Dylan yn chwarae'r Tenor Horn
ac Iwan yn chwarae'r Cornet.
8ydd y Seindorf yn ymddangos
mewn Cyngerdd yn Eisteddfod
Genedlaethol Porthmadog
Enillwyr Clwb 200 y Seirdorf am Fis
. Ebrill oedd:
£20: Mrs E A Williams, Arfon House.
£15: M Thomas. Caernarfon
£10: Rhif 94.

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
• Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd
ac Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESS 0 a DERV
• Sigarennau a Melysion
• Calor Gas

Cyn hynny trefnwyd HELFA HANES a
fydd yn dechrau yn y lie troi yn 61ger Ilaw
mynedfa Ysgol Uwchradd
Brynrefail
Llanrug am 6.30pm.
Croeso i aelodau hen a newydd.
8yddai 0 gymorth i'r trefniadau petasai pawb
sydd am gymryd rhan yn yr Helfa Hanes yn rhoi
eu henwau ir Ysgrifennydd ymlaen Ilaw er
mwyn gwneud yn siwr fod car i bawb!
8ydd cyw iar a sglodion mewn basged ar gael
yn y gwesty ond rhaid archebu ymlaen Ilaw
trwy roi enwau i'r Ysgrifennydd (Caernarfon
5605) erbyn Mai 17eg fan hwyraf.

--_

'-..,

Perchennog: E.P. Hughes

DURDY DO YDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562
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TEGID VN LLUNDAIN
P~L-DROED
Mae Ue I ymrakhio yn yr ardal mai dau dim Ueol sydd ar trig Cynghralr Gwynedd
ar ddJwcdd y tymor eyntaf ar al el haD sefydlu. Llanberts yw'r peneampwyr a Llanrug
yn aU teUwnllddynt. LlongyfarcbJadau betyd llwan WilUanu, Rheolwr Llanberis ar
ei ethol I reoU tim y Gynghrair yn erbyn Cynghrair Clwyd ddydd lau nesaf. Yo
naturiol !awn mae'n eynnwys saJth o'r Darraos a dau 0 LlanNI yn el ganan rydd yo
chwarae ym Mae Colwyn.
Nld yw'r tymor drosodd Pr naill dim na'r llall, gan maJ misMal yn draddodladol yw
cyrnod y semis .'r fTelnals.
Y Sadwrn nesaf, Mai yr ail, bydd
yn cyfarfod LJanrug ar yr Oval ynS
Nghaernarfon
ar y 9fed. Bu'n rhaid i
Llanberis yn cyfarfod Bethesda ar gae
Bangor yn rownd Cyn-derfynol Cwpan
Llanrug guro Llanfairpwll I gyrraedd y
ffeinal. Hon fydd siawns olaf Llanrug i
Barritt, hyn yn dilyn eu buddugoliaeth
ennui tlws 0 unrhy w fath y tymor hWD.
wych yn erbyn y Waen (Chirk) yn y
rownd ddiwethaf Rwy'n deall fOT Alun
Bydd yn gem ddtddorol
i ddweud y
Roberts, un 0 gefnogwyr selocaf y tim
lleiaf.
NI fu timau
Cynghrair
Sain
wedi addo shafio pob blewyn oddiar ei
Caemarfon
a'r Cylch yr ardal mor
ben os bydd i Llanber ennill y Cwpan!
llwyddiannus
Ymddengys y bydd ail
Yna ar y Sed, ar gae Bangor eto, ffeinal
dim Llanrug yn all neu drydydd, ac mae
Cwpan Gwynedd yn erbyn y Coleg
Bethel wedi gorffen eu tymor yn ail 0
Normal
waelod y tabJ. Deallaf fod amheuaeth a
Yn dilyn eu IIwyddiant y Sadwrn
fydd tim yno y flwyddyn nesaf, hyn yn
diwethaf yn rownd gyn-derfynol Tarian
Eryn yn erbyn y Coleg Normal, byddant
deilho 0 ddiffy~ cefnogaeth yn y pentre.

LLONGYFARCHIADAU
1\1ac'n bleser nodi IIwyddiant niCer 0 dimau Ileel yn myd Snwcer a Pwl fel daw eu
tymor hwythau I ben. Gresyn nad oes cynrychielydd 0 bob tim yn bared i anfon
adroddiadau mlsot j'r Eco, ond dlolch i rai ohonynt am eln hysbysu o'r canlyniadau
tertynol.
Glcislon Llanrug yw pencampwyr
auran Cynghrair Pwl Caernarfon
a'r
Auran A ('yllghralr Snwcer Bangor (I'r
Cylch. ac 0 ganlyniad re'u d) rchefir y
Cylch. gyda Duon Deiniolen tua chanol
tymor nesdf j'r Adrdn Gynlaf. Bu'r
y labl a Chochlon Llanrug ychydig yn i~
hogiau'n udlguro Jrw) 'r tymor ar cu
na hwy.
bwrdd cu hunaln ac ni fu neh }inurech na
'r n Atiran B. Duon Llanbens udaeth
lIcftn Pritchard yn eu 24 gem (er I rai
i'r hrig gyda C'hochlon Delniolcn yn all.
ddod yn ago, la\\nl)
Ch\\arae\\yr
Llanbcri<;
hefyd
y Giciston.
gorau'r
tilll ocdd Ar\\cl
Williiams
p~ncamp\\Jr
Allran C'
(cnnill 25 allan 0.10) a Phil Lee
lim Penb()nl. Llanrug enillodd ail

"v.

Rhal aclodau

0

dim buddugol Penbont.

CRASFA lAWN I'R GWYDDELOD
Daeth tyrfa dda i gac Eithin I)unn
fore Lilin ) Pasg i \\ylio Llanrug yn
erb'yn tilH "'(.lUnl Mcrriun 0 Ddul."n.
\1ae tcithiau
u'r lalh yn weddol
gyffredin oellach. gyda chlyhiau o'r
Ynys Wl!rJd yn In~u1i() pcn-\\'ythnosau
"ng Ngoglcdtl ('ymru. a'r tirt13U lIeol yn
eu trl)}on h\\'~IIl) ~'no 0 Gacrgyhi. Yn \\'Ir
bvdd Llilnhcri ...vn trculio'r pcn-'¥\;ythnos
:\(ui 2H i "1 ~no, gan l'h,~arac nifcr 0
gcn1uu.
Bu'r G\\ yddelou yn anl\\'cus yn cu
gt:nl gyntar. gan guilt () 3 gbl i 2 ~n erhyn
linl (') nghrair
Guglcdd
C)'mru
P(lrlhmatiog. a chan ystyrlcd fou 0 leta!

udau ~mhlith y garfan \\cdl cynrychioli'r
J\\'erduon ar letel leuencttd. 'rocdd cryn
or, u\!r ynly:.g ch,varac\\') r Llanrug
ynglSn 5 ..,ufon yr )'lll\\rcl\\ yr.
Docdd din) sail I'W anlhcuon.
er
hynny, gan Iddynt cnnill yn hawdd (.) 6
g(11i 2. Sinmcdlg ar y cyfan fll chwarae'r
urn 0 Gynghralr
Amalur
Dulyn. ag
eithro'r bygylhiad parhaol 0 dy Alan
Smith, un n'u ch\"arac\\vr canol cae. Ef
fu'n gyfrifol Hill ell d\\~ go!. gydaDa\ ill
John Brull..,Ctlru. John William.., (3) a
Hefin Pritchard (2) yn rh\\ ydo dros y lim
lIenl

Faint 0 amser gymerech chi i
redeg chwe milltir ar hugain
deudwch?
Neu gerdded
0
Ben-y-groes i Borthmadog ac yn ol?
Ond peidiwch a phoeni, nid pawb
sydd yn gwirioni 'run fath naci, fydd
dim rhaid i chi wneud y fath
wrhydri, fe aiff Tegid yn eich lle.
Marathon
LI undain yw'r ras
fwyaf ym Mhrydain. Yn 01 nifer y
cystadleuwyr a'r un gaiff fwyaf 0
sylw gan y cyfryngau 0 bell ffordd.
Bydd amryw 0 aelodau
Clwb
Rhedwyr Eryri yn rhedeg eleni eto,
ac yn eu plith Tegid Roberts 0
Lanllyfni, un 0 redwyr gorau'r clwb,
ac yn wir un 0 redwyr ffordd gorau
Gogledd Cymru. Cymerodd ran
mewn sawl marathon
dros )'
blynyddoedd gan ennill rhai yn y
Bala a'r Bermo a dod 0 fewn y deg
cy nt af mewn
dwy farathon
boblogaidd iawn y lIynedd, rhai
DuJyn a'r Mersi. Tipyn 0 gamp 0
gysidro bod miloedd yn rhedeg y
ddwy ras.
AI Fai lOfed bydd Tegid yn
rhedeg Marathon Llundain am y tro
eyntaf. Cafodd hwyl arbennig 0 dda
mewn rasus dros yr wythnosau
diwethaf a bydd yn gobeithio
gwneud amser da yn Llundain. Ar
yr un pryd bydd yn cedi arian i
BW)llgor [euenctlu ac Adloniant
Eisteddfod
yr Urdd, O}'ffryn
antHe ac Arfon 1990 drwy eich

Tegid - pob Iwe iddo.

gwahodd i ddyfalu faint 0 amser a
gymer
i gwblhau'r
ras. Mae
tocynnau ar werth yn eich ardal yn
bared. prynwch Iyfr igefnogi Tegid,
sydd bob arnser yn barod i helpu
pob achos da yn ei ardal, fel ei dad
gynt.
Fe wn i beth yw amser gorau
Tegid rnewn marathon hyd yn hyn,
ond ddyweda'i ddim wrthychl
Thai hi ddim i bawb gael yr a teb
CyWIC.

De\\i Tomos
G\\oelfor,
Rhostryfan.

PYSGOTA
Adroddiad

HP Hughes

Siomedig iawn oedd y gefnogaeth a gafwyd yng nghystadleuaeth
Padarn, ond serch hynny cafwyd diwrnod pleserus gan y rbai a
gymerodd ran yng ngbanol y glaw a'r gwynt. Yr eniUydd oedd
Dafydd Jones, Penisarwaun, gydag aeJod ieuanc arall sef Dafydd
Llewelyn Jones, Bethel yn cae. y 'sgodyn trymaf (gweter llun y ddau
isod gyda Chadeirydd y Gymdeithas, Mr Maurice Jones).
Ar yr l1eg 0 Ebrill, cynhaliwyd cystadleuaeth Llyn Dywarchen.
Cafwyd nifer dda yma gyda dros 70 0 fritbylJ yr enfys yn dod i'r
rbwyd. Yr eDwair a ddaetb gyDtaf oedd J K Williams, Penygroes
gyda 4 am 5 pwys 4 owns. Rbannwyd gwobr y pysgodyn trymaf yn
adran yr oedolioD rbwng R Roberts, Penygroes ae E Roberts,
Ctynnog gyda physgod 1 pwys 13 o~'ns yr un, ond y gorau oedd
Justin Roberts, Porthmadog yn adran yr ieuenctid gyda 45 britbyll,
y trymaC yn 2 bwys 2 owns. Cyflwynwyd y gwobrau gaD Mr Aled
Evans, Lly~'ydd y Gymdeithas.
Cafodd dau o'r aelodau y fraint 0 bysgota yn y gystadleuaeth olaf i
ddewis tim Cymru i'r bencampwriaeth ryngwladol yn Loeb Conn yn
Iwerydd ar Fai 28. Y ddau oedd Harry W Owen) Talysarn a H P
Hughes. Bethel, Llongyfarchiadau i Harry ar ennill ei Ie yn y tim, y
diwethaf i gael y fraint hon oedd Oscar Evans, Bethel, rbyw bedair
blynedd yn 01.
Mae'r Sewin wedi dechrau rbedeg yn MODSeiont, gyda Goronwy
Morris, Llanrug yn eael y eyntaf yng nghyf11niauPontrhythallt, ei
bwysau oedd 2 bw)'s a hanner.
Peidiwch ae anghofio'r Disgo a Chyw lar yng Nglan Gwna nos
Sadwrn, 16 0 Fai.

-

Tim Llanrug a'u hymwelwyr 0 Ddulyn.

Maurice Jones, Dafydd Llewelyn a Dafydd Jones.

