Isod mae tri llun sy'n cynrychioli'r gweithgaredd dyngarol mawr sy'n
digwydd ar hyd a lied y fro hon. Er nad yw'n un o'r ardaloedd cyfoethocaf,
mae ei thrigolion bob amser yn barod i gydnabod a chyfrannu at achosion
da.

Rhif 126

MEHEFIN 1987

Pris 20c

I I

Mrs Einfr Wyn Owen, Arwetnvddes Lleisiau'r Gweunydd yn cyflwyno siec 0
£450 t'r Cynghorydd Jack Thomas, cedeirvad Cylch Caernarfon 0 8wyllgor
Cronfa Ymchwil yr Arennau. Y swm yma yw'r elw a wnaethpwyd yn eu
Cyngerdd blynyddol yn Rhiwlas ym mis £brill eleni. Yn y derlun helyd gwelir
Mrs Agnes Spawton a Mrs Cinone Williams, Trysoryddes ae Ysgrifenyddes
Ltetsieu'r Gweunydd, Mr H H Jones a Mr Mae/or Evans, Ysgrilennydd ae
Is-Gadeirydd Cronfa Ymchwil yr Arenneu.
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£250-

-

CL@_
Oyma Gwenan Mair Roberts a enillodd y gystadleuaeth linynnol i ral dan 11
oed yng Ngwyl Gerddorol Caer yn ddtwedder
Hi hefyd a enillodd y ewpan am y pertiormied gorau yn yr holl adrannau 0
dan 16 oed. Cafodd y cwpan ei gyflwyno iddi wvtbnos ar 61 yr Wyl mewn
cyngerdd erbenntq yng Nghaer.
Yn ystod wythnos ddiwethaf Mai bydd Gwenan yn cystadlu ar yr unawd
IInynnol a'r unawd pteno yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Merthyr.

Swyddogion
y Lleng 8rydeinig yn Llanberis yn cyflwyno
cyfanswm 0 £500 i'r Dr J Oevies, Cadeirydd Apel y Sganiwr.

dwy

stec -

CASTELL NEWVDD
VN V FRO?

..
o

Oes - ond nid yw hanner mor gadarn.§ chreigiau Elidir sy'n gefndir iddo. Wedi
ej adeiladu'n arbennig y mae 0 ar gyfer ffilm ffantasi.

Mr leuan Ellis Jones 8 Mrs Helen Bradley ar ran cwmni Rheilffordd y Llyn vn
cyflwyno rhodd i Mrs Mair Roberts, trysorydd pwyllgo{ cedi arian i brynu
peiriant cajon 8{ gyfer ei ddefnyddio mewn smblwlens. Mae'r peirisnt yn
cosuo £5,000 a bydd yn cael ei ddangos mewn noson goff; a gynhellr yn Ysgol
Dolbadarn ar Nos Wener, Mehefin 12ed. Yn y Ifun mae aelodau eraill o'r
Pwyllg or.

,

TERFYN AR
GASGLU PAPUR

WIGWAM

RHIF 126
MEHEFIN 1987

Annwyl Ddarllenwyr,
Carwn
dynnu
e ic h sylw a r
"WIGWAM",
Gwyl Gristnogol
a
Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
gynhelir ar fferm T9 Du, Y Pare, ger y
Cibyn, Caernarion
Bala, rhwng Gorffennaf 17eg a'r 20fed,
Cyhoeddwyd gyda cbvmorth
1987. Hon yw'r drydedd flwyddyn i'r
Cvmdetthes Gelfyddydau
wyl gael el ehynnal ae mae'n raddol
Gogledd Cymru
ennill ei thir fel un o'r prif weithgarweh
Cristnogol Cymraeg heddiw,
Ei phrif nod yw rhoi eyfle i
SWYDDOGION A GOHEBWYR
Gristnogion 0 bob enwad gael dysgu,
GOLYGYOO
dathlu a mwynhau eu ffydd. Anelir
NEWYOOION
CYFFREOINOL:
lIawer o'r gwerthgareddau at bob I ifane
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
ond gallwch fod yn sier bod rhywbeth
yno at ddant pawb yn y teulu. Bydd y
GlanHynnon,
Llanrug (C'fon 4051)
gweithgareddau'n
dechrau ar y nos
GOLYGYOO ERTHYGLAU:
Wener gyda noson "Croeso i Wigwam",
Oafydd
Whiteside
Thomas,
Noson Lawen a thwmpas
dawns.
Bron-v-Nant, Pontrhythallt,
Llanrug.
Cynhelir
nifer 0 weithgareddau
(C'ton 3515)
amrywiol yn ystod dydd Sadwrn gan
GOl YGYOO NEWYOOION PENTREFI:
gynnwys
seminarau,
g we uhdal ,
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
trafodaethau
a chyfle 1 yrnlacio a
Penisarwaun (llanberis 870575).
ehymdeithasu.
Yn ystod y noson
GOL YGYOO CHWARAEON:
Oafydd
, eynhelir eyngerdd roc Cristnogiol.
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun
Uchafbwynt
y pen-wythnos fydd
(l.lanberis 872407)
addoliad y bore Sui ac yna cynhelir
OYOOIAOUR
Y MIS: Mrs Olwen
"Coel-cerdd" a fideos gyda'r nos. Elem
Llywelyn, Pant Aton Bach, llanrug.
bydd yr wyt yn cael ei hymestyn hyd at
(Waunfawr 200)
fore Llun er mwyn rho I mwy 0 gyfle i
bobt ddod i adnabod el gilydd ae i
FFOTOGRAFFYOO: Gwyndaf Jones.
fwynhau'r awyrgylch braf. Darperir
60 Glanffynnon. Llanrug (C'fon 4669)
maes pebyll a charafanau ar gyfer
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed.
gwersylla, toiledau, dwr, byrbyrdau,
Llanrug. (C'fon 77263)
meithnnfa a stondinau amrywiol ar dir y
TREFNVOO
HVSBVSEBION'
Jonn
fferm. Felly dewch i "Wigwam" eleni a
H()I)t'rl!>
BI~(lw GWY11l01l. Llanrug
dewch a chriw efo chi. Os am fwy 0
(C'fc)1l 5605)
TREFNYDD
GWERTHIANT'
Arwyn
Hol)Plls.
H.lfll'. Ff()rdd vr Orsdf.
Ilillllllq
(C'fol) 5~10)
TREFNYOO ARIANNOL
GorOllwv
HII!I Ilt''''
fllhllll>H
14 AloJl Rhos,

fanylion cysylltwch a8:

Emlyn a Lowri Dole,
Ncuadd (armel

TAN-Y-COEO
M.5S
Megan
H It "1Ph t p Ys. ·l T d I Tan - v -co e d
lLldllUCflS870030)
WAUNFAWR. Mr::; G Jones Rhandll
Mwy" ,Wo:1u"I.lwl 626)

Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg

GORFFENNAF 2
Deunydd i law'r
golygyddion
perth nasol

NOS FAWRTH
MEHEFIN 23
os gwelwch

.,-

yn dda

PWY ALL HELPU7

Annwyl Olygydd,
Pwyllgor Llety a Chroeso 8ro
OIOLCH
Madog
Oerbyciwyd nifer 0 ymholiadau
Dymuna
t.leisteu'r
Gweunydd
ddiolch i bawb a gefnogodd ein
gan
Eisteddfodwyr
am
a fu mor
garafanau symudol i'w gosod ar cyngerdd blynyddo/
Faes Carafanau Swyddogol yr Ilwyddiannus.
Gwnaed elw 0 £450 tuag et
Eisteddfod, yn 61 yr arleriad.
Ymcbwi! vr Arennau.
8yddem yn dra diolchgar 0 fnillwyr y raftl oedd:
glywed gan unrhyw un o'ch
£75:
Mrs
fieri
Williams,
darllenwyr
fyddai yn fodlon
Portbeethwv ; £50: Len Porter,
gosod ei garafan dan rent i'r Penisarwaun; £25: Gwilvm Roberts,
cyfeillion hyn am yr wythnos.
Penisarwaun.
Mae prinder mawr 0 fflatiau a
thai hunan-gynhaliol yn yr ardal -----O-RA--E-N-O-G----gyfagos hefyd - felly os oes
rhywun
a Ilety i'w gynnig
Os oes twreh yn eich gardd,
cysyllter a'r ysgrifenyddion waeth i chi heb a rhoi trapia,
Ffon:
drain duon, disinfectant, na
Penrhyndeudraeth 770570
mothbols drud yn ei dwnel i
neu
geisio ei ddychryn i ffwrdd.
Penrhyndeudraeth 770271
Tydi'o ddim yn gweithio 0
Diolch yn fawr,
gwbl. Wast ar amser ae arian,
Nia Evans
medda Ren wrth Laura.

CYFARFOD CYFFREDINOL BLYNYDDOL ECO'R WYDDFA

L 1.1Ilrll~J (e I(Hl 1183C)1
TREFNYOO
GWERTHIANT
POST
Mrs E. Whiteside Thomas, Oolwar,
Llanrug (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: OYllla'r bobl
I Hysylllll
<I I1hw yll ell h ardaloedd:
BETHEL
Gt'ltlllll
tits.
Cilgeran
IPOlldII)O(WIl H7077(1)
BRYNREFAtl
MISS
lowrt
Prys
Roberts. Godre'( Coed 870580
CAEATHRO:
Mrs Beryl
Roberts,
Gerallt. Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT
"cil1 Pdrry
Morwel
(W.llJnl,IWr 3~11
CWM -V-GlO : Mrs I ris Rowlands.
Glarafon ILlanhorrs 872275)
OEINIOLEN: W.O. Williams 6 Rhyd
laoog. Oeinlolen (Lldl1uelts 871259)
OINORWtG: Mr 0 J_ Thomas. 8 Maes
Eillan. (870773)
llANBERIS:
lola Sellers, 13 061
Elidir, Llanberls.
llANRUG:
Mrs Gillian
MorriS,
Annedd
Wen.
Tal-y-bont
(Caernarfon 76075)
NANT PERlS: Mrs Mary Ff Roberts.
Cerri g-y-dru d I on,
N ant
Peris
(871327)
PENISARWAUN:
Mrs Ann Evans.
Sycharth, (Llanberis 872407)

Y RHIFYN NESAF

Heol Carmel,
Pontlliw,
Gn Morgannwg.
neu
Susan Hughes,
30 Rhes Tan-y-Graig,
Glanadda,
Bangor,
Gwynedd.
Delyth Wyo Lloyd, Llandudno.

Annwyl Olygydd,
A gaf trwy eich pspur hysbysebu
eich darl/enwyr bod ymgyrch Urdd
Gobeitb Cymru i gesg/u pepur
gwastreff er mwyn helpu gwlad Mali
wed, dod i ben. 8ydd y Swyddogion
Detblygu yn gwneud tretniedeu I
gesglu unrhyw bepur sydd vn del er
61 ond gofynnwn , chi beidio ~
chasglu rhagor
fr gwaethef problemeu storio a
chasglu, gwnBed elw 0 dros fil 0
bunnoedd tuag at vr schos. Hoffem
ddiolch 0 gelon , bewb e fu'n
gweithio mor galed dros vr ymgyrch
bwysig hon.
Yn ddiftuant,
Mair fluned
(Pwyllgor Cvd-ddyn a Christ)

I

l'narddeg
yn unig l)edd yn
bresennol
}n \ C)'farCod
a
gynhaliwyd yn Neuatltl yr Eglwys.
Penisarwaun
ar 23 Ebrill.
Derbyniwyd ymddiheuriadau
am
absenoldeb
oddi wrth Mrs E.
Whiteside Tomos, Mrs Glenys
Jone , Mr Gwyndaf Jones a Mr
John Roberts.
Cadeirwyd y cyfarfod gan Mr
Selwyn Griffith a'r Cofnodydd oedd
Mr l-Iaydn Jones.
Cadarnhawyd
cofnodion y Cyfarfod Cyffredinol
Blynyddol diwethaf, ond yn codi o'r
cofnodion adroddwyd nad oedd
ateb wedi ei ddcrbyn gan Gyngor
Cymdeithas
Bctws Garmon yn
dilyn lIythyr a anfonwyd iddynl yn
croesawu pentref Rhyd Ddu i
t1dalgylch yr Eco.
Adroddwyd
befyd nad oedd
cyn-olygyddion
yr Eco wedi
cyfarfod j sefydlu panel i dynnu
allan reolau a chyfansotldiad i'r
papur. Penderfyn\\lyd bod hyn yn
cael ei \\ neud yn ddi-oed, ac adrodd
yn 61 i gyfarfod arbennlg yn dilyn
gwyliau'r haf.
Dcrbyniwyd adroddaidau byr gan
bob un o'r swyddogion oedd yn
bresennol. Diolchod y Golygydd
Ncwyddion
Cyffredinol
ac
Erthyglau i bawb a ocdd wedi
cyfrannu tuag at yr Eco yn ystod y
Owyddyn. Adroddodd hefyd Cod Mr
T\\rog Jones yn dod yn 61 fel
Golygydd Newyddion cyffrcdinol
er m~'Yn j'r Golygydd presennol
ganolbwyntio
ar yr Erthyglau.
Diolchwyd yn fawr iawn i Twrog
Jones.
Cafwyd
adroddaid
gan y
Golygydd Newyddion, ac apeliodd
ar i bentrefwyr
gysylltu
a'r
Gohebwyr Pentrcf gydag unrhyw

ne\\ .
\ ddion. Penderf"n\\: vd .....20f\.- n j'r
Goheb ....) r Pcntref am re lr 0 holl
gymdcithasau s}dd yn eu pentref, a
hefyd llythyru at y C} nghorau
Cymuned er rnwyn derbyn eu
adroddiadau hwythau.
Diolchodd
y Golygydd
Chwaraeon am yr holl adroddiadau
yn ystod y Owyddyn, a diolchodd yn
arbennig 1 M.r Gwyndaf Hughes, y
Ffotograffydd. am fyned gwmpas I
dynnu'r lIuniau.
Cafwyd adroddiad
boddhaol
iawn
ar ran
y Trefnydd
~

~

Hysb}'Sebion. Penderfynwyd
ein
bod yn codl pris yr hysbysebion nad
oedd vn
lleol hcb oedi, ond
ymhelJach ymlaen bydd angen codi
pns yr hysbysebion lIeol hefyd er
mwyn arbed codi pris yr Eco.
Cafwyd adroddiatl
ariannol
foddbaol iawn. fel y gwelir isod.
Ail-etholwyd yr holl swyddogion,
ag eithrio Mrs Jane Roberts a oedd
yn gyfrifol am Ddyddiadur y Mis.
Gwncir y gwaith yma 0 h) n ymlaen
gall Mrs Olwen LlyweJyn. Pant yr
Afon Bach. Llanrug.

CYFRIFONAM Y FLWYOOYNI 31ain MAWRTH 1987
1985/86
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£
4836.76
3144.10
482.80
886_80
236.27
33.80

Oerbyniadau
Gwerthiant
Hysbysebion
Rhoddion
Grahtiau
Llog
Eisteddfod yr Eco

9620.53
8754.80
331.06
24.00
185.27
8.00
8.00
0.00

£
4862.45
3547.00
374_30
1157.00
217.28
00.00
10158.03

Taliadau
Argraffu
Ffotog raffiaeth
Biliau, Amlennia ayb
Stampiau
Gwobrau
Cystadleuaeth Pel-droed
Llogi Ystafell

9307.00
193.16
26.98
102.28
7.00
6.64
5.00
9648.06

9311.13

509.97
Incwm yn fwy na'r gwariant
309.40
::---::-::::::::~----------------.------------.-------------------.-------------------------------------Cranfa'r Eeo
Mewn lIaw dechrau'r Flwyddyn
4178.70
3869.30
Elw'r flwyddyn
509.97
309.40
4178.70

Mewn !law diwedd y flwyddyn

4688.67

TALWRN Y BEIRDD
Dyma gynnyrch belrdd Llanrug a fu'n cystadlu yn erbyn belrdd Caernarfon
fls EbrUI. Cyfortal oedd y sgor gydo'r ddau dim yn ennill 92 0 farclau.
Englyn yn cynnwys y lIinell: 'Vn hyn 0
fyd dyn ni fedd'.

'ROl CASGlU PETHAU'R BVO
Gwae heno tv nigontdd • yn IlIfo'n
Hunllefau diddiwedd;
Yn hyn mfyd dyn nl 'edd,
Er IIawned, aur y lIynedd.
JOHN RO~ERTS

Umrig yn ymwneud A gyrru tractor
Dleth englyn wrth garddad tUlg Ito
A chywydd 'rol dipyn 0 reflo
Wrth Iymud yn aref
Yn dal'n y g6r gyntaf
Ro.dd awdl 'Cynhaeaf' 'di IIunio.
TWROG JONES

Cwpled C8leth yn cynnwys yr enw
NOB,

Noa', aur - cyn mynd I'ca,ch
A getalst dy longyfarch7
IWAN ROBERTS

Pennlll tri thrawiad yn cynnwys
dim ond enWBU merched.
Elenid Alwena, Eluned Helena,
Ann Meinlr, Non Menna, Meg Anna, a
Gwen,
Amelia a Mali. Lois. Carys a Cefl
Eu,onwy, Nel Sail a Sulwen.
DAFYDDWHITESIDE THOMAS

Englyn Cywaith: Milltir
MlllTiR
Pan ddaw'r siwrnal faw, neu'r fyrraf -i ben
Yn ddoen. heb anaf,
Yn ei bryd does dim mwy b,af,
Ns haul y filltir olaf.

I'm tr.nod f. gelll11 ataf eto
Gyf.rtdd yr hedd fu'n tv sobrelddlo
Mawn dHlchlu cyfrin, ond edwino
Mae y eof, Ie anodd im yw coflo
la. y swyn deimlais yno - yn fudan,
Wrthyf fy hunln hlraethaf heno.
IWAN ROBERTS

Pennill Ymson (dim
lIinell): Cyflelthydd

mwy

ne 8

CVFIEITHYOO
Eisteddlf yn bwyslg yng nghanol y wledd
A myrdd 0 ddantelthion o'm blaen.
Ar y ehwith Gorblchev, Ir fy ne Mu.us T
Yn blldo,ddl, mae'n goblyn 0 Itrlan;
Tra bo'r nalll yn dweud glir, gwaglo'l blat
y mae'r lilli,
I mi yn y canol dim slawns,
MI 'dw I'n ,tarld drwy'r amser, I ffwrdd
a'm pllt "awn
• Ond ml ga'i tv nhamaid 'ny ddawns
JOHN ROBERTS

Cywydd (dim
Cymwynaswr

mwy

"CYMWYNASWR"

ne 12 IIlnell):
(Bob Geldof)

Ti yw'n gwaedd; ti yw'n gweddl;
Tyrd heno i'n herio nl
A'th git., i bedwa, ban;
Ti yw'r nef; ti yw'r IIwyfan;
Ti yw'r cn uweh y tir eras,
A'r gwyn o'r erwau gwynias.
Ti yw'r canwr sy'n troi cyni
Eu nos yn gyfle I ni
I adfer gwenlu'r IIedfvw
A thin bur ein "Harian Byw".
Hynod Gelt 0 blaid y gwan Ti yw', eof; ti VW't eyfan.
'TONY ELUOTT

o GYNGOR CYMDEITHAS
LLANDDEINIOLEN

gweithwyr i ymgymryd a'r gwaith.

Miss Phyllis Ellis, Penisarwaun fydd
Cadeirydd
Cyngor Cymdeithas
Llanddeiniolen am y flwyddyn. a
Mr Phil Edwards, Deiniolen fydd yr
Is-Gadeirydd.
Cyn ymadael a'r gadair. talodd y

Cadeirydd Mr Bobbie Williams,
deyrnged i'r diweddar Gynghorydd
Richard Hughes a fu'n aelod
ffyddlon o'r Cyngor dros ardal
Seion, Llanddeiniolen
am dros
chwarter canrif.
Croesawyd
pedwar
aelod
newydd, y cyfan dros ward Bethel.
lle bu etholiad - Richard Lloyd
Jones a Dewi Rowlands dros Fethel
a Ronnie Hughes ac Idris Morris
dros ardal Seion a Llanddeiniolen.
Bydd
Mr ldris
Morris
yn
cynrychioli'r
Cyngor ar Fwrdd
Llywodraethol Ysgol Bethel hefyd.
Eglurodd y Cynghorydd Bobbie
Williams, Deiniolen, fod trefniadau
wedi eu gwncud gyda'r MSC i
dacluso a glanhau Afon Caledffrwd,
Deiniolen, ond yn anffodus yr
oeddynt yn cael trafferthion i gael

Can (dim mwy na 20 lIinell): Tylwyth
Teg

TYlWYTH TEG
Nelthiwf. 'roedd 'na griw o'r tylwyth teg
Vng ngwaelod yr ardd 'cw toc a, 01 deg,
Fe'i gwelais nhw yno "m lIygad croes
Wrth 1m 'rowlio adra 0 Dafarn y Groe-s;
Roeddan nhw'n martslo yn ladder 0
chwys
Ifyny ac i lawr y rhes' pys,
I gynnal Steddfod ym mhen draw y, ardd,
Ac yn paretoi i goroni', ba,dd,
Mewn gwisgoedd glas a gwyrdd a gwyn,
A minnau yn edryeh arnynt yn syn
Yn lIonydd a swrth, 0 dan y coed rhosod
Neu ar wasted fy nghefn yn y gwely
nionod,
"A oes heddwch7" medd un, yn uchel
braidd,
Gan dynnu coeayn riwbob o'r gwraidd
Ati ddal yn dalog uwchben y ba,dd
A enillodd y goron ym mhen draw', ardd.
A bore heddiw fe dybiech yn wir
I', a,dd fod yn gyrchfan I holl gathod y Si,.
A chefais Innau gan Siani lond eeg
Am geisio rhoi', bai a, y tylwyth teg.

"YNNI NIWClEAR"
Pa Ie, pa todd deehreuaf foliannu't ynni
hwn1
Clodfori'r grym sy'n IIwyddo i Iygru'r
cread erwn.
Er cryfed ydyw seiliau y temlau concrit
hyn,
Mae'r gwenwyn anweledig yn Ilifo'n slei
i'r llyn
Fe sonir am rinweddeu 8 gwyrthiau'r
Wylfa tlwr,
Tr05 fawnog 10m Trawsfynydd gwasgerir
IIweh yn Iwr;
Fe ehwythwyd ils Chyrnobyll bed war ban
y byd,
Diderfyn I difesur yw'r ynni marwol drud
Ond dlolchwn 1m yr ynni wnl'n "byw bob
dydd" yn haws,
Y nerth sy' nghroth yr Wytfa a', grym yng
ngh,ombil Traws;
Er gwaeths'r cur s', gofld a', 10...
',
lIygaid Ueith,
Fydd neb yn poeni 'fory wrth grwydro',
anlal maith.
SELWYN GRIFATH

Diolch i'r canlynol am eu rh()ddion
tuag at gronfa'r Eco:

Ity PARC"
Pan droediai', hat yn bwyllog
fel pladurwr hyd dy erwau,
tynaist gymdogaeth ynghyd
i ddathlu dy ddiwyllio
ae i gofio tymorhau hir y melthrin.
Gwelaist au plant yn gwibio'n welnoliald
rhwng rhesi y teisi twt
ae ymgolli'n fodlon yn aeddfedrwydd eu
cynhaJiaeth
Daethant oil i gau yn dynn
fel brigau dy wryehoedd
hen, hen gwlwm
y perthyn.
Mae bylchau hyd ymylon
dy erwau, ae heddiw
daeth seibiant 0 9ymdeithas
I ddathlu dy feddiannau
Ie i anghofio'u bwrn
Eu plant a wibiant fel gwenoliaid
rhwng y mesl y teios twt
yn bodloni aT eu cynhaliaeth unnos
Diberthyn ydynt, fel briglu', gwrychoedd
a ddiwreiddiwyd
ae: a Hthrwyd i'r sofl
dan eu traed.
TWROG JONES

SELWYN GRIFRTH
Hir a ThoddaJd yn cynnwys V IIinell :
'Wrthyffy hunan hiraethaf heno',

CEFNOGWCH EIN HYSBYSEBWYR

. Caernarfon
Industrial
Supplies
BRYNAFON, LLANRUG, Fflln: Caernarfon

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

Twls<C.K}am brisiau cystadleuol

Chwllio am "gymwynsswyr bro"
Mae Cyngor
Cymdeithas
Llonddeiniolen
yn awyddus
i
gydnabod mudladau ac unigolion
sy'n dangos awydd a pharodrwydd i
wella'r amgylchfyd yn y pentrefi 0
fewn i ffiniau'r plwyf. Golyga hyn
dacluso darn 0 dir diffaith, Ilwybrau
cyhoeddus.
hen adeiladau.
neu
eiddo cyhoeddus sy' angen sylw.
Oyma gyne felly i fudiadau
cyhoeddus.
neu ysgclion,
neu
unrhyw sefydliad 0 fewn y pentrefl,
neu hyd yo oed i unigolion wneud
rhywbeth er lies eu pentref. 8ydd y
cyngor yn ystyried pob gwasanaeth
a roddir, ac yn cydnabod hynny
drwy gynnig tystysgrifau pwrpasol
i'r cymwynaswyr bro hyn.
Gobeithir y bydd cynlluo o'r fath
yn gymorth iaUu atal y fandaleiddio
parhaus
sy'n cael ei achosi i
adeiladau ac i eiddo cyhoeddus, a
sydd yn y pen draw yn achosi costau
ych,,'anegol cwbl di-angenrhaid i ni
oU fel trethdalwyr,

RHODDION

Cywaith Rhvdd:Telyneg Dau Benni":
V Pare

JOHN ROBERTS

Pennill Mawl i Ynni Niwcllar

•

£10: 'Er

cof anl 'fommic' gan
Kat h lee n J () n e 50 , Pre n leg,
[)eini()len.
£5: Mr a Mrs E W Griffith , 6 I ai
Arthur, Pcni!>arwaun; 'v1r Pricilla
Williams. Eirwen ac Alwyn, W}'lfa,
Dciniolcn; Mr a Mrs Cle(fwyn
J()nes, Llanberis.
£3: Mrs WillialTIs, 13ron Eryri.
llanrug; Mrs Jones, l) Macs Eilian,
[)in()rwig; 'reulu Icrfyn. Nant
Pcris.
£2: ~1rs Rene Williams, 4 Macs
Eilian. Dinor" ..ig; Mr William
Jl)nC~, Ffordd
Capel ('och,
Llanberis; Mr a Mrs G()r()nwy
Lewis, IH Rhydfadog, ()ciniolen;
I) i-e n w , Dei n i 0 len;
0 i-e n w.
Pcnisarwaun; Mrs Irene Williams,
J 2 Rhes Vaenol, Delni()len
£1: Mr AJan Roberts. Pcnygroes;
Lena A Rowland\.
12 Pentre
Helen, Delnlolen; DI-cn\\, Nant
Pens; Mrs G\\yneth Jonc~, 24
Brynttrion, Penisarwaun.

BILL ae EILEEN GRIFFITHS

Antiques

Ivy Cottage
BETHEL
Ffon:
V FELINHEll 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol
3

GQh.bydd: Mr D.J. Thorn •• , 8 M ••• EIII.n
CRONFA
AP~L
EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
YR URDD DYFFRYN NANTLLE AC ARFON
1990: Cafodd y gronfa gyehwyn da
yn ystod yr wythnosau diwethaf pan
gasglwyd arian drwy gyfrwng gem 8
ddyfeisiwyd i ddarganfod pwy fyddai
y eyntaf i sgorio yn y Cup Final rhwng
Coventry a Spurs. Er nad yw y cyfan
o'r arian wedi dod i law ymddengys y
bydd dros £25 wadi cael ei gasglu.
Hoffai'r pwyllgor ddrolch i bawb a
ymunodd yn hwyl y gem a sicrhau
bod y swm uchod wedi ei gasglu.
Hefyd erbyn i chwi ddarllen y
nodiadau hyn bydd gweithgareddau
eraill wedi eu trefnu a mwy 0 arian
wedi ei gasglu Ar y 25aln 0 Fai bydd
Meirion Thomas 0 , Bro Elidir wedi
bod ar daith gerdded noddedig i ben
yr Wyddfa ac ar y 29ain 0 Fai bydd y
merched
sydd yn aelodau o'r
pwyllgor wedi trefnu disgo i blant
dan 12 oed yn y Ganolfan leal. Felly
mae'r sefyllfa yn argoeli'n dda ar
gyfer codi dipyn 0 arian dros y
misoedd nesaf. Adroddwn yn lIawn
am y gwelthgareddau hyn ac am
swm yr anan a gasglwyd yn y rhifyn
nesat o'r Eco. Yn y cyfamser coflwch
gysylltu a'r trysorydd Mrs Rita Wood,
Fron Heulog, os ydych yn dymuno
eyfrannu i'r gronfa neu gysylltu ac
aelodau eraill o'r pwyllgor os oes
gennyeh syniadau gwreididol tuag at
godi arian.
PROFEDIGAETH: Rhaid dechrau'r
nodiadau y tro hwn lIe'r oeddem yn
diweddu y tro diwethaf. Yr oeddwn yr
adeg
honno
bron
cwblhau'r
newyddion ar gyfer y rhifyn pan
gefais y newydd am farwolaeth Mr
Moses Williams, 'Gwylfa', Pen lnclen
Pan euthum i gydymdeimlo a'r teulu
fe getais wybodaeth nad oedd yn fy
meddiant yn flaenorol. Fe ddeallais

i'r diwedd ddod l'w ran yn y tV lie
ganwyd ef. Fe fu'n treulio ei febyd
yng "Nghraig y Fachwen" yn yr ardal
honno, ae ar 81 hynny fe'i cawn yn
symud i'r tV lie deuais i i'w adnabod
gyntaf - sef i fyny LOn Penbont, yn
ymyl y Gronfa Dd"-'r a dynnai ei
dyfroedd 0 ffynhonnau
ochrau'r
Trysgol.
Yn Ysgol Llandinorwig, felly y
deehreuodd ei ddyddiau ysgol - fel
finnau - dyddiau Miss Price, Miss
Evans a'r prifathro Mr Roberts. O'r
ysgol fe aeth ef i'r ehwarel a minnau i
hen ysgol Brvn'refall. Yn nhreigl yr
amser fe dreulials innau dymor yn ei
gwmnl yn y chwarel. Fe ddaeth
diwedd I hyn eto pan gaewyd y
chwarel, a'r chwarelwyr yn cludo eu
harfau adref am y tro olaf. Pennod
drist lawn oedd hon yn hanes
Chwarel Dinorwrq - teuluoedd yn
chwalu i ail ddechrau byw mewn
ardaloedd eraill a cheisio ymsefydlu
mewn diwydiannau newydd. Aeth
heibio dydd clywed "corn y Chwarel"
a'r ergydion ar amserau penodedig i
hollti'r
graig
a'i gwneud
yn
hwylusach i'w thrin. Fe gefnwyd ar
ffordd 0 fyw oedd yn unigryw, ac
atgotion yw'r cyfan 0 hyn bellach.
Rhaid er hynny gadw'r gwaith i lifo
ymlaen yn y capell a'r eglwysi. Fe
ymwelir 0 hyd a'r canolfannau i
gynnal Cymanfaoedd Canu, ac mae
hyn yn dod iran pob enwad yn
ddiwahaniaeth.
GWELLHAD' Bellach fe gawsom y
pleser 0 groesawu Mrs Elizabeth
Jonesyn 01 i9MaesEllian. Fefudan
driniaeth yn yr ysbyty, ae vna'n
treulio
yehydig
ddyddiau
yng
nghartref ei merch, ger yr Wyddgrug.
Mae'n araf adenrnll ei nerth, er 0
bosibl bod y tywydd yn milwrio yn ei
herbyn. Y mae'n dymuno i ni ddiolch

Fe dderbynlwyd y Ilun yma oddl wrth Mrs Nellie Va/mai Pritchard. Llun a
dynnwyd yn ymyl yr Hen Ysgol, Deln;olen, a oedd heb fod ymhell odd; wrth
gapel Dlsgwylfa. Alff y Ilun n;'n 61i'r flwyddyn 1907.

a

ar el rhan I'w theulu, cymdoglon a
ffrlndiau
yn ogystal ag Ysbyty
Gwynedd BeYsbyty Eryrj am y gotel a
phob caredigrwydd a dderbyniodd.
Dywaid "Diolch yn fawr."
Fe estynnwn yr un croeso'n 01 i Mr
R Williams, Tan Fron, yntau wedi bod
mewn ysbyty yn Wirral, ond ar ei
ffordd i wella a mwynhau ei gynefln
iechyd.

Viaw, Llanberis.
YR EGLWYS: Mae'r Eglwys yng
Nghymru hlthau'n cynnal ei GWyI
Gorawl er Fai 31ain yn Eglwys Sent
Padarn, Llanberis. Fe neilltuir y
pnawn, wrth gwrs, I'r plant a'r hwyr
i'r oedolion. A thra'n sOn am yr
Eglwys yng Nghymru fa ddeallwn
fod y Parch Hywyn Jones yn symud 0
Gergybi i Borthmadog.

MARWOLAETH: Ar Fai 1ge9, yn
Ysbyty'r Druid, Llangefni, bu farw
Sister Lily Roberts, 0 'Elm Bank',
Ffordd Siliwen, Bangor (gynt 0 Maen
gwyn, Dinorwig).

CAPELSARDIS: Fe edrychwn ninnau
•
•
yn SardiS ymlaen at yr Wyl Bregethu
a gynhellr ar y Sulgwyn.
Y tywydd sy'n rhoddi y lIelaf 0
ysbrydollaeth i bawb a'r haf yn
ymddangos fel pe'n hir yn dod ae
ychydig 0 ragolwg am Iysiau a
blodau.

Trist i'w chyfeillion oedd clywed am
farwolaeth Mrs Myfanwy Butler,
priod Mr Joseph Butler, Snowdon

,
Goh.bydd: Miss lowri prys Roberts, Godr.', Coed. 870580

Mrs Carol Houston a Mrs Pat Jones, enil/wyr y gemau badminton dan nawdd
Sefydllad y Merched Arton.

BEDYDD: Dydd Sui, Ebrill 26aln, yn
ystod oedfa'r bore yng Nghapel MC
Brynrefail,
bedyddiwyd
Ruth
Angharad, merch Mr a Mrs Bleddyn
Owen, Tros yr Afon. Gweinyddwyd
gan y gweinidog y Parch John
Morns.
CERDDOROL: Llongyfarchiadau
i
Marian Lloyd Jones, 3 Trem Eilian ar
ei IIwyddiant
mewn arholiad
ysgrifenedig mewn eerddoriaeth dan
nawdd y Coleg Cerdd Brenhino1.
Enillodd 91 0 farciau allan 0 99 yn yr
arholiad Gradd 1.
CYMANFA OOSBARTH PADARN:
Derbyniodd y canlynol 0 Ysgol Sui
Brynrefail wobrau am eu gwaith yn yr
Arholiad Llafar yn y Gymanfa a
gynhaliwyd yng Nghapel Ysgoldy,
Clwtybont ar Fai 3ydd. Dan 7 oed:
Rhian Wyn Davies; Dan 11 oed:
Owain Gwyn, Marian Lloyd Jones a
Nocola Louise Houston. Dan 13 oed:
Elra Wyn Evans; Dan 14 oed: Catrin
Gwyn
a
Paula
Walters.
Llongyfarchiadau
iddynt am eu

EiGWVNETH
ROBERTS
-

TAC

= 84

Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

PAENT, PAPUR WAL
5 TEGANAU, CARDIAU
~
MELYSION
sANRHEGION
-

----------

Bara 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

gwaith.
HELFA DRYSOR: Cynhelir yr Helfa
Drysor Flynyddol dan nawdd Clwb
Gweithgareddau'r
Pentref
nos
Sadwrn, Mehefin 20fed. Y trefnwyr
eleni yw Mr a Mrs Eryl DaVies, Bryn
Madog, (Llanberis 870807) a chelr
bob many lion am y trefniadau
ganddynt.
SEFYLOIAD Y MERCHED: Nos
Wener, Mai 8fed, cafwyd cyfarfod
yng nghwmni
aelodau Cangen
Menai.
Croesawyd
Mrs Maud
Williams, Caernarfon i'r cyfarfod a
than ei chyfarwyddyd
trafodwyd
cynnwys rhan 0 raglen nodwedd ar
ferched enwog Cymru a gyflwynir yn
Neuadd Goffa Cricieth, nos Wener,
Mehefin
26aln,
gan wahanol
ganghennau 0 Sefydliad y Merched.
Bydd Cangen Menai a Brynrefail ar y
cyd yn portreadu'r Santes Owynwen,
a threfnwyd niter 0 ymarleriadau ar
gyfer y perfformiad a fydd ar ffurl
darma, dawns a chan.
parhad ar duda/en 6

BETHEL
UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:

4
•

Gan Mary Lloyd WllUams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

orffennol

Y DDAU FAER 1886
gan Ernest Roberts, Bangor
'Rwy'o gobeithio y mwyohewch hanes y lecslwo ganlyool gan mlynedd yn 01.
'Rwy'n ddlolchgar lawn I Mr Ernest Roberts, Bangor am roi canlatad I'r
hanes ddod i Eco'r wyddfa.
Dyma elrlau Mr Roberts
"Prtn y bydd ethol Maer heddiw yo creu rhwyg a helyot. Fe} rheol daw
cynhgorydd yn ddl-wrthwynebldd i gadair y Maer ar bwys blynyddoedd el
aelodaeth o'r Cyogor. Ond Rid feUyy bu ym Mangor ym 1886 pan gododd
gwyntoedd poUtics storm enbyd wrth ddewis Maer. Am gyfnod cafwyd dau
yn hawlio'r anrhydedd- un yn Dori rbonc a'r llall yo Radical tanbaid.
Roedd y Tori, John Pritchard, yn
Ga~kyMaeracymgasgl~del~
gorffen ei dymor fel eynghorydd ac
felly yn gorfod sefyll etholiad os doi
gyd-radicalwyr
o'j gwmpas.
rhywun yn ei erbyn. A phwy ddaeth
Symudodd John Pritchard i gadair
allan i'w herio ond Mesach Roberts
ym mhen arall i'r bwrdd a dilynwyd
, y Radical. Roedd ef eisoes yn
ef gan y garfan Doriaidd.
Henadur ar Gyngor y Ddinas a'i
Fel ymhob pwyllgor, eitem gyntaf
sedd felly yn ddiogel. Doedd dim
y cyfarfod oedd cyflwyno cofnodion
rbaid iddo ymladd lecsiwn, ond yr
y cyfarfod blaenorol. Eitem ddigon
oedd yn ysu am "fight" hefo'r Tori,
ddiniwed ynddi ei hun, ond un sydd
John Pritchard, acos medrai ei fwrw
bob amser
yn rhoi eyfle i'r
pwyllgorwr
cecrus
ledu
et
allan 0 Gyngor y Dref. Am hynny
daeth i lawr 0 ddiogelwch y Fainc
adennydd. Ond y tro hwn, hon oedd
Henadurol i faes y frwydr.
eitern dyngedfennol
y cyfarfod.
Haerodd
John Pritchard
nad
'Roedd y Clare rhwng Piahiroth a
oedd yn rheolaidd
i Henadur
Baalsephon.
I ba ben i'r bwrdd y
ymladd lecswin, ond gwrthodwyd ei
cyflwynai'r llyfr cofnodion
ai i
Thomas Lewis ai i John Pritchard.
brotest gan y Maer Thomas Lewis arweinydd y Radicaliaid . Aeth yn
Chware teg iddo. bu'n gyson a'j
lecsiwn wyllt - lecsiwn ogoneddus
ddyfarniad
nad oedd grym yn
fel y byddem yn gael erstalwm ar
'casting vote' Thoams Lewis, ac i
gynghorau
cyhoeddus.
Mcsaeh
John Pritchard y cyflwynodd y llyfr
Roberts, y radical, ddaeth allan ar
a thrwy hynny ei gydnabod yn Faer
ben y pol
171 0 bleidleisiau. a
etholedig. Aeth yn halabylw yn y
John Pritchard ar y gwaelod
151.
Cyngor, ac ar 01 dadlau ffyrnig am
Cyrnol Platt oedd y "returning
deirawr gohirwyd y Cyfarfod am
officer" ac fe gyhoeddodd
ef mai
bythrfnod ae am rai misoedd wedyn
JohnPritchard
oedd wedi ennill (a
eafwyd dau yn hawlio teitl maer - Y
does neb yn gwybod byth pabam y Toriaid
yn eydnabod
un, a'r
gwnaeth
y Cyrnol
Platt
Radicaliaid yn arddel y llall.
gamgymeriad yn lie dweud yn gwir
Y diwedd fu i Thomas Lewis a
mai Mesach Roberts oedd wedi
Mesach Roberts ddwyn yr achos
ennilI). Ta waeth. WeI yr oedd y
gerbron
y "Queen's
Bench"
a
scfyllfa yn ddyrus a digrif, aeth y
dyfarnwyd yn eu herbyn. Aethant
ddau ymgeisydd yn 61 i'r Cyngor a'r achos wedyn i'r llys Apel. gan
ennill yno, ond apeliodd
John
Mesach Roberts am ei fod cisoes yn
Pritchard wedyn at Dy'r Argly;yddi.
daJ ei sedd gel Henadur a John
Pritchard am i'T Cyrnol Platt ei
Buonl yn g",rando'r
achos wedyn
gyhoeddi'n
fuddugol a hynny yn
am rai dyddiau a dyfarnv. yd y n
dcrfynol 0 blaid fhomas Le",is. Bu
gelwyd<.l wrth gwrs.
Mesach Robertc; fam' vn
Llundain
Synludwn rwan i gyfarfod cyntaf
•
y Cyngor ar 61 y lecsiwn. Thomas
cyn clywed y dyfarniad.
Dathlodd
Thomas
Lev. i\ ei
Lewis, y cyn-faer, oedd yn y gadair,
fuddugoliaeth
lrwy adelladu'r Cloc
a'r gwaith cytaf oedd dewis Maer
Mawr sy'n got-golofn i Fr",)'dr y
newydd.
Heb ddim 101 dyma
Ddau Faer ym Mangor
Mesach Roberts yn cynnig ail-ethol
A oedd eisiau cot-golofn i ryv.'
Thomas Lewis. ac arweinydd y
Toriald yn cynnig John Pritchard.
chwarae plant fel hyn gofynnv..ch?
Teg iawn inni gofio mal yn el
Rhoddodd Thomas Lewis y ddau
en"\', sef ei cnw ei hun ac enw John
babandod yr oedd Ilywodraeth leol
Pritchard - i bleidlais y cyfarfod.
yn 1886. Nid oedd ond rhyw ddwy
Fotiodd Thomas Lewis ddim, ond fe
flynedd er pan gafodd Bangor ei
fotiodd John Pritchard iddo ei hun .. siartar dinesig, a rhyw osod sylfeini
Y canlyruad oedd i Thomas Lewis
a rheolau sefydlog digon amrwd yr
gael 11 fot; John Pritchard gael 12 oedd y dynion hyn. Ond os oeddynt
fot; ac meddai Thomas
Lewis.
yn ymbalfalu i lunio rheolau. yr
"Toes gan John Pritchard
ddim
oeddynt yn sicr o'u hegwyddorion
hawl i fod yma ac felly dim hawl i sy1faenol ac yn benderfynolo'u
fotio. felly mae'r
bleidlais
yn
cadarnhau a'u diogleu.
gyfartal - 11 i mi ac 11 iddo fo. Fel
Sa if y dyfarniad
cyfreithiol
a
Cadeirydd 'rwyf yn rhoi fy 'casting
gawsant yn Nhy'r ArgJwyddi yn un
vote> i mi fy hun". Yna aeth ymlaen
o golofnau democratiaeth.
Ynddo y
i ddiolch i'r cyngor am ei all-ethol yn
diffiniwyd dyletswyddau "returning
Faer. Cododd John Pritchard ar ei officer"
mewn etholiad,
ac y
61 i ddiolcb i'r Cyngor am yr un cyfyngwyd ei awdurdod i faterion
anrhydedd.
gweinyddol yn unig. Boed ef glarc Ar hyn dyma'r Oarc a'i fys yn y
neu gyrnol - 'doedd ganddo ddim
br~'as yn dweud,
a hynny yn bawl i wyrdroi canlyniad pleidlais y
berffaith gywir wrth gwrs nad oedd
bobl.
gan Thomas Lewis 'casting vote' am
Rai blynyddoedd
yn 01 bellach
nad oedd wedi defnyddio eibleidlais
eefais wahoddiad i fynd i annerch i
gyntaf.
Anwybyddodd
Thomas
Glwb y Cymry yn Lerpwl.
Yr
Lewis fam y Clare a glynnodd wrtb
oeddwn
yn falch o'r eyfle a'r

a

A

a

anrhydedd 0 gael ymweld i Cbymry
Lerpwl.
Bu'r
cyfarfod
yn
llwyddiant.
Llywydd y noson honno oedd
Miss Ceridwen Williams, merch Mr
a Mrs Cledwyn
Williams.
Cyn
ysgolfeistr,
yr Ysgol Gynradd
Llanrug. Y mae Ceridwen wedi bod
yn athrawes yn Lerpwl ers lIawer 0
flynyddoedd bellach.
Gan nad oedd neb yn barod i
ddysgu'r iaith Gymraeg, a llawer 0
Saeson yn awyddus i ddysgu'r iaith,
ymgymerodd
Ceridwen
§'rffurfio
dosbarth
Cymraeg.
Erbyn hyn
mae'r dosbarth wedi mynd ymlaen
o nertb i nerth a Cheridwen wrth ei
bodd yn gweld y dosbarth
yn
llwyddo. Y mae llawer o'r Dosbarth
wedi ennill Tystysgrif y Lefel 0

erbyn hyn yn y Gymraeg.
Yn ddiweddar
cynhaliwyd
Eisteddfod
Gadeiriol
Lewis'
Lerpwl.
Cafodd
COr Adrodd
Merched
Capel Heathfield
Rd.,
Lerpwl y wobr gyntaf. Ceridwen
oedd wedi hyfforddi'r Cot. Cawsant
Gwpan arian hardd yn ogystal a
Gwobr AriannoJ.
Y Parch W.J.
Gruffydd oedd y Beirniad. Yr oedd
y darn prawf allan 0 Ddrama
Llewelyn Fawr. Syr Thomas Parry.
Mewn cystadleuaeth
yn Adran
Celf
a Chrefft
derbyniodd
Ceridwen y wobr gyntaf am lun du a
gwyn o'r Wyddfa a'r ail wobr yn
Adran Crochenwauth am fwthyn to
gwellt. Hefyd bu dau o'rdysgwyryn
llwyddiannus
mewn cystadleuaeth
Adrodd.
_

Gohebydd: Geraint Ells, Cllgeran (Portdinorwig

Y NEUADD GOFFA: Gwobrau Cant
Mis Ebrill: lat· rhif 93. £20 Mrs 0 Jones.
12 Bro Rhos; 2il . rhl f 63, r 10 Mrs E Jones,
Glasynys: 3ydd . rhit 31. £5 Mrs E Evans.
Blaen Parc; rhit 63. £5 Mr Maldwyn
Hughes. Ty'n Llan; rhif 78, £5 Mrs
Gwyneth Hughes, Cae Rhos; rhif 21 £5,
Mrs Lynwen Morris, LlysMyfyr; rhrf 24 £5,
Mrs Nora Parry. " Tanvbuarth:

rhlf 9 £5
131 £5 Mrs G

Mrs F Owen, Bryn Teg; rhlf
Owen. dvo Bryn Teg
Mewn pwyllgor
o'r Neuadd
a
gynhaliwyd
ar 18ed Fai, 1987
penderfynwyd cario ymaen a'r Clwb
Cant, os oes unrhyw un it diddordeb
mewn ymuno a'r clwb a fuasech
cystal a chysylltu a Myfanwy Jones,
Glan Gors, Bethel (ysgrifennydd).
Gobeithir defnvddio elw'r Clwb Cant i
adnewyddu'r Neuadd. Yn y pwyllgor
penderfynwyd gwneud ymholiadau
ynglyn a sut y gellir gwella'r
cyfleusterau.
Pan fydd cynlluniau
wedi eu peratot gelwir cyfarfod
cyhoeddus i drafod mater.
LLONGYFARCHIADAU: I Bethan Fon,
Bro Dawel, Rhoslan ar ennill yr ail
wobr yn y gystadleuaeth unawd dan
80ed yn Eisteddfod
Pwllglas,
Rhuthin.
DISGO AT Y SGANIWR: Nos Wener
Mal 1af, trefnwyd dlsgo yn y neuadd
gan Glwb y Mamau. Cafwyd noson
dda a gwnaed elw 0 £44.70 tuag at
Apel y Sganiwr.
YSGOl FEITHRIN: Erbyn hyn mae
cartref newydd yr Ysgol Feilhrin yn
barod a'r Ysgol yn brysur yn tretnu y
symud o'r Neuadd. Er bod y Neuadd
wedi bod yn gartref hwylus i'r ysgol
ers dros 7 mlynedd, mae edrych
ymlaen garw ar gael symud j'w
cartref eu hunain.
PRIOOI.
Llongyfarchladau
a
dymuniadau gorau i Diane Vise, Cefn
Rhos ar ei phriodas a Mr Michael
Wyn Thatcher, Caernarfon. Bydd y
ddau yn cartretu yn Brynaerau, 3
Corra Linn.
YN 18 OED: Dymuniadau gorau i
Richard Sharpe, Ael y Bryn fydd yn
dathlu ei benblwydd yn 18 oed ar
Fehefin 28ain.
YR URDD: Ers mis bellach mae'r rhai
sydd yn mynd i Ferthyr wedi bod yn
brysur yn casglu arlan tuag at fynd J'r
Eisteddfod a hefyd yn ymarfer. Aeth
nifer a'r aelodau ar daith drwy'r
Chwarelo Ddinorwig i Nant Perisd ar
Fai 8ed. Cafwyd noson ddifyr iawn a
chasgliad
anrhydeddus
yn dilyn
noddi aelodau y cor deulais dan 15
oed. Nos Wener Mai 22, cafwyd
noson 0 gan a ehrempog a dydd Uun
Mai 25 aeth nifer 0 aelodau'r cor
adrodd ar daith noddedig i ben yr
Wyddfa. Bydd aelodau eraill yn mynd
ar daith feicio noddedig ac eraill ar
ddistawrwydd
noddedig.
Dymuniadau gorau I'r ddau gor a
hefd i Angharad Price a Meinir D.
Williams tydd yn cystadlu ar y
ddeuawd Gerdd Dant dan 18 oed a

670726)

Non Jones fydd yn cystadlu yn y
gystadleuaeth Can wreiddiol dan 15
oed.
ARHOLIADAU
PIANO:
Llonqvfarchtadau I Ceryl Roberts.
Non Llewelyn Jones ac Angharad
Ells ar eu llwvddiant yn yr arholiadau
cerdd theori yn ddiweddar. Mae'r
dair yn ddisgyblion i Mrs Heulwen
Williams
MERCHED Y WAWR: Bu'r cyfarfod
misol yn yr ysgol nos Fercher gyda
Mrs Lynnwen Morris, Llys Myfyr. yr
is-Iywydd
yn lIywyddu.
Daeth
aelodau a gangen Rhostryfan ar
ymweliad a chafwyd noson hwyliog
o gan a chwis. Diolchwyd gan Mrs
Meir Price, 5 Tan-y-Cae. Rhoddwyd y
lIuniaeth gan aelodau'r pwyllgorr. ae
enillwyd gwobr y raftl ganMrs Anne
Elis Croesawyd Mrs Eryl Roberts,
Bryn Rhedvo. yn 01 ar 01 gwaeledd, a
chydymdeimlo a Mrs Jones, Isfryn,
a'r teulu yn eu profedigaeth.
Llongyfarchwyd
yr ysgrifennydd,
Mrs Betty Owen, a'i gINr Seiriol, ar
ddathlu
eu priodas
arian.
Dymuniadau
gorau hefyd i Mrs
Olwen Evans, Parciau Rhos, ar ddod
yn hen nain. Penderfynwyd trefnu
taith ddirgel. a gofynnir i bawb roddi
eu henwau i'r swyddogion mor ruan
ag y bo modd
LLONGYFARCHlADAU I Mr a Mrs
Seiriol Owen ar ddathlu eu priodas
arian yn ddiweddar.
Bydd Mr Hugh Thomas, Bron y Gaer,
Penisarwaun
yn casglu
at
Gymdeithas y Sbastic yn y stryd
Llanber ar Fehefin 12 Gobeithir am
gystal casgltad a'r lIynedd.

Atodiad CWM-Y-GLO
LLONGYFARCHIADAU:I Mr a Mrs
Idwal Williams, ElidirView ar ddathlu
eu priodas ruddem.
Dymunwn ddymuna,dau da a phob
IIwyddiant i Dylan Morris, Stryd
Newydd yn ei swydd newydd yn
Llundain
MARWOLAETH: Trlst lawn oedd
clywed am farwolaeth Mr Harr! Gwyn
Jones, 36 Stryd Newydd, Caernarfon
(gynt 0 Gwm-y-Glo) yn 53 mlwydd
oed. Estynnwh ein cydymdelmlad
dwysaf a'i briod Mrs Mair Jones a'i
fab Meltyn a'r teulu. Hefyd ei frawd,
Mr DenniS JHonas, Llanberis a'i
chwaer yng nghyfralth. Mrs Dllys
Jones,
Bryn
Hyfryd
yn eu
profedigaeth a'u hiraeth.
PIODAS: Dydd Sadwrn Ebrill l8ed
priodwyd Sharron Hughes. merch Mr
a Mrs R. Hughes, 10 Dol Aton A
Graham
Judge,
Rhosgadfan.
Y
morynion oedd Cheryl a Megan a'r
gwas Mr Sion Hibbit Dymunwn pob
dymuniad da ac hapusrwydd i'r p~r
ifane.
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Gohebydd: Mr. Ann Ev.nl, Sych.rth (872407)
AORAN BENTREF YR URDD: Colli fu
hanes tim peldroed dan 13 a than 15
oed yn erbyn Bontnewydd • ond er
hynny roedd yr hogiau i gyd wedi
mwynhau eu hunain. Oioleh i'r rhieni
fu'n cludo'r plant ae yn arbennig i'r
dyfarnwr Mr Selwyn Griffith. Aeth

tua 40 o'r Adran ar daith gerdded
noddedig fore Sadwrn Mai 211,dan
ofal Arwel Jones. Bu'n daith hynod 0
ddrddorol
ae addysgiadol
• 0
Ddinorwig i Nant Pens. Diolch yn
fawr i Arwel a dioleh i Delyth, Elinor a
Carolyn am wneud y trefniadau

DIOLCH: Dymuna Mrs Gwyneth
Jones, 25 Brvntlrron ddiolch i bawb
am y eardiau a'r anrhegion
a
dderbyniodd wrth symud i'w chartref
newydd.
YSGOL SUL BOSRA: Cynhlaiwyd
Cymanfa'r
Annibynwyr
a'r
Methodlstiaid,
ddydd Sui, Ebrill
27ain. Carai'r athrawon ddioleh i'r
plant am wneud eu gwaith mor
ragorol yn y ddwy gymanfa. Bydd
trip yr Ysgol Sui eleni eto yn mynd i
Rhyl, ddydd Sadwrn Gorffennaf
4ydd. Pris £2 i oedolion a £1 i blant
nad ydynt yn aelodau o'r Ysgol SuI.
Enwau rhag blaen os gwelwch yn
dda i Mrs Elizabeth Jones.
EGLWYS SANTES HELEN: Bydd y
trip yn mynd i Rhyt. Sadwrn. Gorff.
4ydd. Enwau os gwelweh yn dda I
Mrs Ann Paterson, 1 Bryntirion.
GYRFAOEDD CHWIST: Bydd y
gyrfaoedd y rms hwn yn cael eu
eynnal nos Wener, Mehefin 5ed, ae
yna Nos Fawrth, Mehefin 16ed. Os
oes rhywun
diddordeb mewn
dysgu ehwarae chwist estynnlr
croeso I ddysgwyr i ddod i'r neuadd
am 7.00 o'r gloch nos Wener,
Mehefin 5ed er mwyn trefnu noson
arbennig.
EISTEDDFOD BENTREF: Cvnhellr yr
Eisteddfod yng Nghapel Glaseoed,
Nos Wener, Meh. 1Seg am 5.30 pm.
Mae'r testu nau a r werth
ga n
aelodau'r Pwyllgor ac ar werth yn
Slop Gron am 20c. Y Llywydd eleni
fydd un 0 blant y fro sef Mrs Myra
Hughes, Treffynnon (Cae Corniog
gynt). Y mae'r plant eisoes yn brysur
yn dysgu'r gwahanol eitemau ac i
unrhyw oedolyn sydd a diddordeb
mewn cefnoqi'r Eisteddfod- fel aelod
o barti Canu neu adrodd, bydd y
eyfarfod Nos Lun, Mehetin laf, yn
Neuadd yr Eglwys am 7.00 p.m.
Croeso cynnes i bawb.

a

"Rargian Fawr", fe gawsom noson
goffi werth ehweil yn Neuadd yr
Eglwys yng nghwmni neb lIai na'r
dyn ei hun, Gari Williams. Roedd
pawb o'r pentref wedi ymgynull i'w
weld ef a'r Parti Oawnsio Gwerin dan
hyfforddiant Mrs Bethane Williams.
Cyflwynwyd blodau sidan iddi fel
cydnabyddiaeth
o'i Ilatur caled
gyda'r plant. Yna bu pawb yn hael
iawn yn eu poced a gwnaed elw
sylweddol 0 £212. Carai Pwyllgor

Adran Bentref yr Urdd ddrolch 0
galon I Gari am agar y nason inni ae i
bawb o'r pentref am eu cefnogaeth.
Roedd y tywydd
tipyn mwy ffafriol eleni i'r 32 0 blant
a'r 7 rtuanr a aeth i Wersyll yr Urdd
yng Nglanllyn Profodd un neu ddwy
o'r rhieni eu bod yn rwyfwyr cvchod
heb eu haill Pob hwyl i Caitlin Wroe
gyda'r nofio, a'r Parti Dawnsio
Gwerin yn Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd ym Merthyr.

CLW8 YR HEULWEN:

Mai

1Sed,

Brynrefail parhad

Part; Dewnsto Gwenn gyda'u hyfforddwralg Mrs Bethane Williams e'r dyn ei

hun, Gar; Willialns.
GWELLHAD: Gobeithio'n wir fad Mrs
NIX, Talsarnau,
a MIss Gwyneth
Owen, Minffordd a Mr Nathan Jones,
8rynhyfryd yn gwella wedi triniaeth
yn yr ysbyty. Deallwn fod nifer o'r
pentref wedi bod yn sal - brysiweh
fendio i gyd.

PWYLLGOR NEUADD' Fe dynnwyd
Clwb Cant mis Mai yn Sycharth, 8ryn
Eglwys Tynnir Clwb Cant Mehefin yn
neuadd yr Eglwys, Meh. 22 Gobeithlr
trefnu Barbaciw fel gwelthgaredd
mis Mehefin - yng ngerddi Pant
Hywel.

Ddydd Llun. Mai t t eg, bu Carol
Houston a Betty Owen mewn ysgol
undydd, ar Iwytannu ae arddanqos
eynnyreh, yn y Waunfawr.
Nos Fawrth, Mai 12fed, daeth
cynulliad o'r aelodau ynghyd i drafod
eyfraniad
cangen 8rynrefail
i'r
gystadleuaeth flynyddol,
"Cwpan
Rhosynnau", sydd yn gystadleuaeth
ragbaratoawl i'r un a gynhelir yn Sioe
Amaethyddol Llanelwedd. Cafwyd
trafodaeth trwd a bywiog a ehaed
syniadau tlJddiol ar gyfer paratol
cyflwyniad ar y thema "8las ar Fywyd
lach".
Nos lau, Mal 14eg, yng Nghyngor
Gwanwyn Sefydliad y Merched ym
Mhwllheli eyflwynwyd cwpan i Mrs
Pat Jones a Mrs Carol Houston,
Ilywydd ae ysgrifennydd y gangen
am eu IIwyddiant
yn y gemau
badminton a gynhaliwyd dan nawdd
Sefydliad
y Merched Arfon yn

cafwyd paned a sgwrs ynghyd A
Bwrdd Gwerthu. Rhoddwyd y te gan
gan Mrs J May Jones a Mrs Percy
Williams. Diolchwyd Iddynt gan Mrs
G. Jones. Oymunwyd gwellhad buan
i Mrs Katie Williams, Mrs M Thomas,
Miss Gwyneth Owen a Mr Evan
Hughes. Enillwyd y raffl gan Mrs M
Davies. Cynhelir y cyfarfod nesaf
Mehefin 16.
CARTREF NEWYOD. Pob dymuniad
da i Mr a Mrs P Williams, Llwyn Derw
gynt, yn eu eartref newydd yng
Nghaernarfon. Croeso cynnes i'n
plith i Mr a Mrs Brian Roberts a'r
plant, Llwyn Oerw, Gwen ae Elis Wyn
Griffith, Tai Arthur, Mr a Mrs Harding,
Erin a Cenin, Winllan, a Gwynfor ae
Alison, Brvntinon. a phob dymuniad
da i Mrs Gwyneth Jones yn 25
Bryntirion.
LLONGYFARCHIADAU:
Pob
dymuniad da i Delyth Evans, Gors a
ddathlodd ei phenblwydd yn 18 oed
yn ddiweddar. Er mar fusneslyd eu
byd yw Maggie Post a Harri Parri ym
Mhobol y Cwm, fe achosodd Arwel a
Carys ddipyn 0 benbleth i'r ddau ar y
rhaglen
"Cymar
Pwy7"
Llongyfarehiadau i'r ddau ohonoch.
YSGOL TAN Y COED. Creoso eynnes
i SiOn Llywelyn, 'rwy'n siwr y bydd yn
hapus yn ein plith. Bu dosbarth Mrs
Thomas a Mrs Evans yn gweld
perfformiad 0 "Brensiach y Bratia"
yn y Coleg Normal Bangor. 'Roedd y
plant i gyd wedi mwynhau eu hunain.
Byddy Babanod Uchaf a Safon , yn
mynd i weld "Swyn y Blodau" yn
Ysgol y Gelli, 'b'nawn Mercher, Meh.
3ydd. Bydd Trip yr Ysgol yn mynd i
Sw Bae Colwyn,
ddydd
lau,
Gorlfennaf Sed.
CARNIFAL:
Gobeithir
eynnal
gweithgareddau'r Carnlfal 0 ddydd
Sui, Gorff. 5ed • 11eg, gyda noson
gymdeithasol mewn gwesty eyfagos
yn Awst.
ddiweddar.
Dydd
Sadwrn,
Mai
16eg
mynyehwyd Ysgol Ddrama Undydd
yn Ysgol Segontium gan Jennie
Hughes, Jennie Roberts, Carol
Houston, Betty Owen ae Euronwy
Roberts.
Llywyddwyd cyfarfod misol o'r
gangen nos Lun, Mal 18fed, yn
absenoldeb y lIywydd gan Mrs Rhian
Jones. Talwyd ymweliad gan Mrs
Maud Williams,
VCO i drafod
cynigion a gyflwynir i'r Cyfarfod
Blynyddol Cyffredinol yn Llundain ar
Fehefin 4ydd. Gwnaed elw 0 £13 ar
stondln moes a phryn er ehwyddo
chvltid y gangen a rhoddwyd
lIuniaeth y noson gan Mrs Jennie
Roberts a Mrs J Maxwell. 8ydd trip
dirgel yn ystod mis Mehefin a bydd y
trefniadau yng ngofal y lIywydd.
Cafwyd gwybodaeth
mai mewn
arlunio
dyfrliw
y bydd
y
dosbarthiadau nos sydd i'w eynnal
yn ystod y gaeaf nesat. Byddant yn
deehrau ym mis Hydref.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU
STRVD FAWR, DEINIOLEN

rr:~beris 871210

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

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

ARAGOR

9-7pm
9-5pm Sadwrn

F

ARGAU
SUL,

MERCHER.
DEWIS EANG 0
WElYAU SENGl A DWBl
DEWIS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
LLENNI 'VENEnAN' A LLENNI 'ROlER'
GWAITH CONTRACT
5000 LAATHEN SGwAR 0 GARPEDI
MEWN Sloe - ALLWCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU7

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

BASTO
Gan nad oedd cloch na 'nocar' ar ddrysau'r tal yn Rhesdai Gwyrfai aeth
Mr. Bastow atll wneud 'nocar' o'i ddyfais ei hun, • darn 0 bren cnotiog o'r
coed • tua maint toes morthwyJ, a'l grogi wrth Hnyn wedi'i hoeUo'n y drws.
Otano roedd cyfarwyddJadau wedJ'u sgrifennu'n fras ar gerdyn •
KNOCK WUDL Y SIX TIMES,
I MAYBE AT THE BOTTOM OF THE BACK GARDEN.
o chwllfrydedd· a diawledigrwydd· mi benderfynod rhai obonon nl'r hogla
roi prawf efJeithiolrwydd y ddyfais newydd, ae mi gerddon iryny at y drws a
gwneud yn union rei yr oedd y cerdyn yn deud. Pan ddaeth Mr. Bastow i'r
drws dyma ni'n goryn yn wyJaJdd a gostyngedig am oleum ar y neges,
"Wat dys ddy card se, Mistar Basto?"
Mi edrychodd arnon ni am funud a gwen fach gynnil yn chware 0 gwmpas el
geg • roedd o'n 'n daJJt ni i'r dim!
"It says what It means, and it means what it says, " medda fo gao gau'r drws
yn arafa'n gadael ninna' iweithio allan athroniaeth aoedd yo oewydd soon i
nl.

Byddai babanod mewn pram un
torri allan i grio pan welent Mr.
Bastow am y tro eyntaf (a doedd
hynny'n rhyfedd yn y bydl) a rhai
dipyn yn hyn yn rhedeg am 'u
bywyda' oddi wrtho pan ddeuai'n
agos; ond buan lawn y deuent i
gynefino ag 0 ac i ymuno atr lIeill i
redeg tuag ato yn bytrach nag oddi
wrtho.
Yr un modd
gydag
anifeiliaid,
yn gwn a chathod.
Ambell gi yn rhuthro amdano gan
gyfarth
yo
If y r n ig .
'Bow-wow-wow!' a'r hen Bastow'n
ateb yn 61, "bow-wow-wow: mewn
llais tyner a charcdig. ac yn mynd
ymlaen i sgwrsio a'r CI yn er iaith ei
hun. Ffarmwr yn dod i lawr hefo'i
drol a chaseg i nol llwyth 0 10 0 iard
John Wmffras yn y stesion - stesion
Rheilffordd
yr Uchcldir.
Fel
roeddan nhw'n mynd i mewn i'r iard
pwy oedd yn dwad allan ond rhen
Bastow
hefo 'i drol fach. Mi
stopiodd y gaseg yn stond yn ei
hunfan, a symuda' hi'r un fodfeddd
nes ti fod 0 wedi pasio. Deodd hi
"r i o e d wedi
gweld
y f a rh
drychiolaeth !
Ma e ' n
debyg
mai
ei
ymddangosiad batriarchaidd a barai
i rai pobl gredu bod Mr. Bastow yn
dipyn 0 broffwyd hefyd. ptrun
bynnag am hynny, mae'n ffaith iddo
ryw ddirwnod. yn ncchrau'r dau
ddcgau, aros ar y ffordd i ~gwTsio a
mam ifanc oedd yn m}nd 3'j baban
bach allan am dro )'n y pram.
Dechreuodd
el holi ynghylch )plentyn "Boy or girl?"
"Boy," atebodd y fam yn llawn
balchder.
"Pity," meddai fo, ..plty .... just right
for the next war:' - a cherddodd
ymlaen i gyferiiad Mynydd Cefn
Ou. Proffuyd ...? Own i ddlm, ond
mi wn mai'r bachgcn bach hwnnw
oedd un otr rhai cyntaf o'r Waun i'w

aJw i'r fyddin pan dorrodd y rhyfel
allan ym ] 939.
Yn achlysurol byddai Mr. Bastow
yn gosod rhyw hanner dwsin 0 fries
ar 'i gilydd i wenud lie tan yn yr ardd
gefn, yn cynnau'r tan coed. ac yn
berwi llond sosban baearn fawr 0
gymysgfa 0 gawl neu s\i. p. ac yna'n
gwahodd holl blant y lie i'w fwyta
hefo fo Ta beth oedd ei gynn,,'Ys
roedd o'n flasus dros ben Ac nid
plant yn unig a gal wahoddrad I Rhif
5 am darnaid. Cafodd dwy ferch
ifanc o'r fro, aelodau 0 Eglwys Sant
loan Iel yntau, wahoddiad yno i
swper ryw nos SuI. Buont yn hir yn
'sad-gysidro' beth i'w wneud; ond
doedd dim ffordd allan ohoni, ac yn
hytrach na bnfo teimladau'r hen wr
dyrna benderfynu'i
mentro
hi.
Croeso mawrl Tywallt coffi, a'r
ddwy'n llygadu'i gilydd gan ddal 'u
gwynt a dyfalu be nesa, ond yn cael
gollyngdod na fuo rotsiwn beth 0
weld Mr. Bastow'n estvn
tun mawr
•
o fisccdi Lipton ac yn ci osod o'u
blaen.
Bob blwyddyn
byddai
Mr.
Bastow yn rrefnu Pani Nadolig i'r
plant yn ei dy. Bocsus 0 orennau
wedi'i gosod wrth 'i gilydd oedd y
bwrdd. a bocsus lIai i cistcdd arnyn
nhw. Roedd yn rhaid i bawb fod
ynotn brydlon am hanner awr wed.
tn Wedi i ba"'b setlo i lawr ar ci fC)CCi
deual'r bara hrith allan - dyna'r pnf
g,,-rs 'Slab Cake'. a d}'na'n union
oedd ll- slab ma"r sg\\') fel "ct car.
Torrai ddarn bron c\maint
a hanner
•
bric~cn ar gyfcr bob pJcnt) n. a'j
lygaid yn perric) tu 61 i'" sbeetc)1
trwy gydol y seremoni. Dey,is 0 de
ncu Icmoned. afal, oren - neu'r ddau
-iorffen. Wedi clirio'rdanteithion,
i
fyny'T gnsiau a ni i weld y 'Sioe
MagIC Laotarn.' Lamp oel, wrth
gwr,
a honno'n
chwydu allan
gymyla' 0 fwg du, drewlJyd. Pob
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dridiau - yn 61 yn Rhif 5, Rhesdai
Gwyrfar!
I bob) y tu allan i'r cylch, 'hen
gr'adur rhyfadd' oedd Mr. Bastow,
ond i'r rhai ohonon ni a gafodd gyfle
i'w nabod mi fasa 'gwr rhyfeddol' yn
well disgrifiad 0 lawer. Fel roedd o'i
hun yn 'wahanol' felly hefyd y mae
carreg ei fedd ym mynwent y Betws,
o faen ac 0 gynllun gwahanol i bob
carreg arall. Oyma'r cofnod sydd
•
arnl In memory of
T.e.Y. Bastow
Who died 14th August 1933
Aged 83 years
'Blessed are the merciful'
I'r dim, ddwedwn i - 'Gwyn eu byd y
rbai trugarogion.'
Emyr Jones, Caemarfon

CYMDEITHAS HANES BRO
ECO'R WYDDFA
AP~L DAER I'R AELODAU
Ar 61 dechrau ysgubol ddwy flynedd yn 61 mae
presenoldeb yng nghyfarfodydd y Gymdeithas Hanes
wedi graddol edwino 0 gyfarfod i gyfarfod. Bellach mae
dyfodol y Gymdeithas mewn perygl dybryd. Mae'n
natruiol fod amrywiaeth 0 gyfarfod i gyfarfod a bod rhai
yn fwy poblogaidd na'j gilydd. Ond drwy'r cyfan bu
patrwm 0 leihad cyson a gyrhaeddodd ei benllanw ar nos
Fercher, 20 Mai pan na chyrhaeddodd neb ond pedwar 0
swyddogion y Gymdeithas i'r Helfa Hanes a ddechreuai
yn Llanrug, na'r Cyfarfod Blynyddol yn Y Waunfawr. Gan
fod cworwm y Cyfarfod Blynyddol yn 15 aelod,methwyd
ei gynnal ac fe'j haildrefwyd ar gyfer Nos Fercher, 17
Mehefin, yn Y Ganolfan, Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen
(tua 9.00 p.m.) Bydd hyn yn dilyn y cyfarfod a drefnwyd
eisoes, sefTaith yn olrhain Datblygiad patrwm anheddau
plwyf Deiniolen yng nghwmni Dafydd Orwig. Dechreua'r
daith tu allan i Dafarn Gors Bach, Llanddeiniolen am 6.30
p.m. gan orffen yn Ysgol Gwaun Gynfi, Deiniolen. Os
bydd hi'n bwrw cynhelir y noson gyfan yn Ysgol Gwaun
Gynfi.
as na fedr~ch ddod ar y daith a wnewch chi plis ddod
j'r Cyfarfod Blynyddol. Mae angen ethol dau swyddog
newydd, er enghraifft.
Rhaglen gweddill y flwyddyn yw:Gorf'I"'nat Ie " ...."
G_ Ihg.r!!dd.1.I ""
.~"
, Gymck Il as

""'m; 0 I_n

Ahagfy, , ••
poD

Qetllrel g,n

Meci ,. } '0 VSGOl GYNRAOOUAHAUG
Sg>tol'S a, de$'un 0' 114......••
' 'lun gll" John Roberts

.... ·.ms U.,,'ug
Hyclret 21 130 Y GANOlfAN.

Tadlwedcl "
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'j,
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"1101,1M•• , R,.d. Bathel a John Ow,n Huws Y
Waunlaw, M ....vhon pel'ac;h yn fco', Wyddl. mla

Rh.gly,
lonlw, 207.30 N£UADD VA £GlWVS. PENISAAWAUN
O"hlh af "Y POr1t>mvn" ganTwm e.... Mynydd Nllfyn

'f'lod.u , delod .g "lemau d,ddo'ol I'w
tnlfod 11.1
hunl'" "flu dav.gu Imdlnynl odd, Wr1herilloll
Vn d<lyn bydd ~ .. gl" EI.n Wyn Jones O,norw'9

BItt , Br~

00 YSGOL GYNRAOO CWM· Y GlO
Oln",,', Oohg
enghre,IfI'8U 0 fwydydd, d,orlydd
addurn'ld,u •• n,heglon at all Y Nadolrg Y n050n yng

AiJ...tdGau I' ~ywyd G.....ron· Tr.to. M. OW8n,
Cyn·G"rilour Amgueddfl Wertn Cvmru Sa,n FI.g.n,

Chwefto' 17 '1 30 YSGOl GYNRAOO BETHEL
$gw,. II'" Ro' Williams, V Waun'lIw, Owe'"
Wyddf, mls Chwefro, am '"nvhon pelleoch
Mlwrttt

"

Eco,
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drws a fenest wedi'i cau - fu erioed y
fath dagu a gollwng dagra'. Pawb yn
dyheu am dipyn 0 awyr iach ac ar y
diwedd yn 'i baglu hi ilawr y grisia'
ar garlam dros y tunia corn biff a ffa;
ond pawb wedi mwynhau ei hun yn
ardderchog, a neb yn fwy felly na'r
hen Bastow ei hun.
Yn ystod y flwyddyn neu ddwy
olaf gwelid dirywiad amlwg yn ei
gyflwr a daeth Marie. ei ferch, yno i
geisio'i berswadio i symud ati hi i
Lundain fel y gallai gadw llygad ac
ymgeleddu tipyn arno. Mi iJdiodd
o'r diwedd ac mi aeth j Lundain,
ond yn gwbl groes i'w ewyllys. Cyn
pen wythnos daeth y newydd fod
Mr. Bastow ar goll a heddlu
Llundain
yn chwilio
amdano.
Daethpwyd 0 byd iddo 'mben rhyw
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Teithiau Dwyfor Cyf.
Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd

Ttl. (0758) 740748
HVDREF 17-24 1987

6Diwrnod
Ilawn yn

-

GWESTY MOETHUS GWIBDEITHIAU
DYDDIOL (yn y pris) Y CYFAN AM £169

-

Plant dan 14 oed £125
Cysylltwch a ni yn awr i sicrhau lie

§
-

0758 740748
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GOHEBYDD:
W 0 Williams,
Rhydfadog (LI.nberis 871259)

6

DIOLCH'
Dymuna
Mrs Irene
Williams, 12 Rhes Faenol, Deiniolen,
ddiolch i'w holl deulu, cymdogion a
ffrrndlau am y lIu caridau a blodau a
gafodd traroedd hi yn ysbyty Dewi
Sant, Bangor yn ddiweddar. Diolch
hefvd i'r meddygon a'r staff yn Ward
Gwynedd.
Dym u na G oronwy
Lewis,
18
Rhydfadog, ddlolch 0 galon i'w
gymdogion, ffrlndiau a'r teulu am
bob caredigrwydd a gafodd ar 01bod
am driniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
Hefyd diolch am y cardiau a'r
galwadau ffon. Diolch i Staff Ward
Ogwen ac hefyd i gwmni Teledu'r Tir
Glas. Diolch i bawb.
Dymu na M iss Kathleen
Jones,
Prenteg.
Deiniolen
ddiolch
i'w
theulu, eymdogion
a'i ffrindiau
ymhell ac agos am bob arwydd 0
gydymdeimlad a ddangoswyd tuag
ati yn ei phrofedigaeth lem a sydyn 0
golli ei ewythr. Diolch am yr holl
gardiaua'r lIythyrau a gafodd. Maent
yn rhy niferus j'w hateb yn bersonol,
felly a wnaiff pawb dderbyn ei
diolchgarwch
IIwyraf. Diolch yn
arbennig I Mr aMartin Worth. Niagra
am eu help arbenoiq yn ystod ei
phrofedlgaeth.
Diolch hefyd l'r
Gweinidogion
canlynol
am eu
gwasanaeth ddydd yr angladd, y
Parch Tretor Lewis, Parch Stanley H
Williams, Parch Eifion Wyn Williams,
Parch
Ifor
LI Wiliams,
a'r
cyn-brifathro G R M Lloyd, Bangor.
Diolch hefyd i Mr Myrddin Pritchard,
Llanberis am ei wasanaeth trylwyr.
Dymuna Lena A Rowlands 12 Pentre
Helen. ddiolch yn garedig iawn i'w
pherthnasau
a'i ffrindiau
am y
cardiau,
a'r galwadau
ffon a'r
dymunaidau da a dderbyniodd ar ei
IIwyddiant yn cael el phenodi i fod yn
Sister ar Ward Seiriol, Ysbyty
Gwynedd.
BEDYDD:
Dydd Sui, 10 Mai,
bedyddiwyd Heledd, merch Mr a Mrs
Gwyn Parri, Cynefin, yn Eglwys
Ebeneser. Gwasanaethwyd gan y
Parch W R Williams, Y Felinheli.
PENODIAD. Yn ddiweddar, cafodd
John Wyn Roberts, mab hynaf Mr a
Mrs John Roberts, 47 Rhydfadog ei
benodi'n Bennaeth ysgol newydd
"Colwyn
Height",
Bae Colwyn,
Clwyd sydd I agor mis Medi nesaf
Hydera Mr Roberts a'i briod Janice
a'u tri plentyn symud i'r erdal I fyw
maes 0 law. Pennaeth ysgol Higher
Wych, ger Whitchurch, Clwyd yw Mr
Roberts ar hyn 0 bryd. Llongyferchir
ef yn fawr iawn ar ei ddyrchafiad.
DYMUNA Mrs Priscilla Williams,
Eirwen ac Alwyn; teulu y diweddar
Moss Williams, Wylfa ,Deiniolen
ddiolch 0 galon i'w perthnasau,
ffrindiau
a'u cymdogion
am y

arwydd
0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd
iddynt
yn eu
profedigaeth.
SEINDORF: EnillwyrClwb
200 y
Seindorl Fis Mai - 1. £20 Kelfin
Williams, Arfon House; 2. £15 Mrs
Melra Jones, 1 Pentre Helen; 3. £10
Sioned Evans, Tai Gweledfa
P~LDROED' Nos Lun, Mal l1ed
cafwyd gem gyffrous rhwng tim
bechgyn ieuanc Deiniolen A thim
Bethel, ar gae ehwarae Deiniolen.
Hon yw'r gem gyntaf i'r hogia
chwarae adref, a daeth lIawer 0 bobl
y pentref allan j'w gweld, er ei bod yn
noson wlyb iawn Deiniolen oedd y
buddugwyr 0 naw gOIi bedalr ac wrth
weld y sgor hwn, biti ynte na fuasal'r
cae yn cael ei drin iddynt gael
ehwarae adref yn amlach. Fel rhieni
mae dyled fawr gennym i Elfed
Williams ac Eurwyn Jones am yr
oriau y maent yn dreuho gyda'r plant

lIythyrau, cardiau a phob mvneqiant
o gydymdeimlad 0 golli pried a thad
annwyl. Diolch hefyd i'r Parch Erfyl
Blainv a'r Parch Trefor Lewis.
PLAID CYMRU: CLWB 100; Mis
Mawrth - £10 Miss Iris Rees Jones, 18
Hafod Olau; £8.50 Mrs Eirlys
Williams, 3 Pentre Helen: Mis Ebrill £10 Mrs Gwladys Jones, 18 Hatod
Olau; £8.50 Miss Marina Bryn
Roberts, Tv'r Ysgol, Dinorwig: Mis
Mai - £10 Mr Gwyn Parri, Cynefin;
£8.50 Mrs L M Williams, 8 FFordd
Deinlol.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd Cyfariod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fai 13eg, 0 dan
arweiniadMrs Rita Parry Jones y
Llywydd. Darllenodd Mrs Jones y
Ilythyr
misol
a darllenwyd
y
APEL Y SGANIWR: Y Nod oedd
cofnodion
gan yr ysgrlfennydd.
£3,200,
Croesawyd y wraig wadd sef Mrs
Annwyl Gydardalwyr,
Rhian Owen y V COgan y lIywydd.
Braint a phleser yw cael cyhoeddi i
Cawsom noson ddifyr gyda Mrs
ni gyrraedd y swn osodwyd ar ein
Owen yn son am y penderfyniadau
cyfer a gwella arno, y cyfanswm
sydd i'w trafod yn y Cyfarfod
terfynol yw £3,511, 30c. Amrywiol
Cyffredinol
sydd i'w gynnal yn
fu'r ymgyrehoedd er sicrhau y swm
Llundain ym mis Mehefin. Diolchwyd
anrhydeddus vma. Buom yn ffodus
i Mrs Owen gan Mrs Nancy
yn ein ysgrifenyddes, Mrs Clarise
Rowlands. Rhoddwyd y te gan Mrs J
Roberts, y Bull a'I chrlw 0 ferched
Eirlys Williams a Mrs Beti Wyn
selog a gweithgar. Mawr yw ein clod
Davies. Enillwyd y raffl gan Miss Beti
a'n diolch iddynt Gwerthfawrogir
Williams. Llonqvfarchwvd
Mrs J
hefyd gyfraniad Dlnorwiq 0 £114 a
Eirlys Williams am ennill y wobr
diolch i bawb a 9yfrannodd mewn
gyntaf am wneud brawddeg allan o'r
lIawer dull a modd tuag at yr Apel.
gair Eisteddfod.
Llongyfarchwyd
Yn gywir a dlolchgar ar ran y
hefyd Miss Delyth Ann Price merch
pwyllgor,
Mrs Diana Price, Tros y Waun am
Hugh Jones,
gael el gwneud yn frenhines y
Trysorydd
Carnifal. Bydd y C~arlod nesaf ar ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fehefin 1af, pan fydd Mrs M E Jones
gyda ni i son am dri chymeriad
hynod.
YR URDD. Hoffem ddiolch ar ran
plant yr ysgol fydd yn cystadlu ym
Merthyr Tydfil am gefnogaeth yr holl
bentref yn eu hymgyreh i godi arian.
Diolch hefyd i'r siopwyr am fod mor
hael yn ein cefnogi fel arler. Diolch yn
fawr i bawb.
MARWOLAETH: Yn dawel yn Ysbyty
Gwynedd, ar Chwefror 11eg, 1987 yn
77 mlwydd oed, bu farw Mrs Jennie
Marion Jones, 51 Pentre Helen,
Deiniolen, annwyl wraig Gruffudd
Thomas, a mam dyner, Dafydd Cole a
Heddwen. Nain hoff Sian, Dylan,
Julie ae Emlyn, a ehwaer Gwladys
Young, Lerpwl Yr oedd yn enedigol 0
Ddlnorwig, yn un 0 salth 0 blant, Mr a
Mrs
David
Evans,
Gwynfryn,Dlnorwig,
Steward yn
Chwarel Dinorwig.
Bu'r angladd
ddydd Sadwrn Chwefror 14eg lie y
cynhaliwyd
y gwasanaeth
yng
Nghapel Ysgoldy. Gwasanaethwyd
gan y Parehediglon
Stanley H
Wilhams, Idris Davies a Tretor Lewis,
ac yn dllyn ym mynwent St Helen,
Penisarwaun. Dymuna teulu Jennie
Marion Jones ddiolch i bawb am bob

8ylwch ar ein cyfeiriad newydd

J
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A'I FEIBION
GWAITH CERRIG BEDDAU

D.S. Y mae'r Apfll yn awr wedi ei
chau, gellir anfon cyfraniadau unigol
pellach i Swyddfa Apfll y Sganiwr,
Ysbyty Gwynedd, Bangor.
PWYLLGOR AP~L EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR URDD, 1990: Trl
chynnig i Gymro meddir Yn y
gobaith
y ceir
amgennach
eefnogaeth ar yr ail gynnig, ae yn
ymwybodol 0 ddiddordeb arbennig y
pentrefwyr yng ngweithgareddau'r
Urdd, cynhelir Cyfarlod Cyhoeddus
aralt yn Neuadd y Ganolfan am saith
o r gloch, nos Fercher, 10 Mehefin.
Yn y Cyfarfod byddir yn ethol
Pwyllgor Ap~1Lleol j hybu Eisteddfod
Dyffryn Nantlle ac Arfon, 1990.
Gosodwyd targed 0 £3,000 ar gyfer
Clwtybont a Deiniolen a chan na
fynnem fel pentrefwyr fod yn fyr 0
gyrraedd y targed hwnnw, pwysir ar i
bawb sydd A diddordeb wneud
ymdrech
I ddod
i'r Cyfarfod.
Gwerthfawrogir
awgrymiadau
a
syniadau tuag at gyrraedd y nod
uchod.

VMWElD A MVNWENT RHVFEL

Mr Ronnie Williams yn ymweld
bedd ei dad yn yr Eidel.

- -

Gohebydd: Miss Megan Humphreys,
LLONGYFARCHIAOAU I
r
Mrs
John Humphreys Caer
aen ar
ddathlu eu Prtodas Eura dd dydd
Sui, Mai 17 Priodwyd
r a
rs
Humphreys yn Eglwys
Plwyf
Llanrug, a'r rheithor y Parch 0 MorrIS
Jones yn gweinyddu,
Pob betfdlth i'r d~odol Iddynt iechyd a hoen I gyd·dellhlo ymlaen
eto fel y gwnaethant yr hanner-can
mlynedd aaeth heiblo
Y mae eu hunig blentyn Or David
John Humphreys - cyn dd sgybl yn
Ysgol Brynrefail, yn byw yn Llundaln
ac yn ddarlithydd
yn y Royal
Veterinary College LlundSln
LLONGYFARCHIADAU I ~r a Mrs
Keith Roberts, Awelfor sr enedlgaeth
geneth fach. chwaer I Beverley a
Kelly. Ganwyd yr eneth fach yn
Ysbyty Dewl Sant ar Fal 14eg. Pob
dymunlad da I'r baban bach a'i
theulu.
BEDYDDIO: Pnawn Sui, Mai 17 yng
Nghapel Tan·v·Coed, bedyddlwyd
Mathew James Bent. 811 fab Mr a Mrs

I

Barry Bent, 6 Tai Maesgerddi, gyda'r
gweinidog, y Parch John Morris yn
gweinyddu.
Dymuniadau
da t
Mathew a'i rieni, a'i frawd Charles,
aelod ffyddlon o'r Ysgol SuI.
CYMANFA:
Dydd Sui, Mai 3,
prynhawn
a nos, cynhaliwyd
C'r'manfa MC Dosbarth Caernarfon
yng
Nghapel
Croesywaun,
Waunfawr.
Yng nghytarfod
y prynhawn
gwobrwywyd a ganlyn 0 Ysgol Sui
Tan-y-Coed am eu IIwyddiant yn yr
Arholiad Llafar:
Dan 5 oed: Margaret Sian Pritchard, Dan 6
oed: Kelly louise Roberts, Steven Prys
Williams. Justine Sarah Williams, Dan 8
oed: llion Wyn Pritchard; Beverley Ann
Roberts; Dan 11 oed. Jonathan Prys
Williams; Dan 12 oed: Aled Parry; Dan 14
oed: Annwen Parry

Yn yr hwyr gwobrwywyd a ganlyn
am eu IIwyddiant yn yr Arholiad
Ysgrifenedig:
Dan 9 oed: Beverley Ann Roberts, Dan 14
oed: Annwen Parry; Mark Wyn Jones;
Tudor Wyn Jones; John Wyn Jones, Aled
Parry.

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

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

Ffon: Caernarfon 2898 (dydd)
Y Felinheli 670124 (nos)
8
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PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421

gyfforddus. Ymhellach yr oedd
agennau ar ochr a throed y garreg
ger y Ian fel pe'n bwrpasol i ddal
sebon, canys dyma ein baddon
hefyd yn yr haf. Ar nos Wener ern
Hanner can mlynedd a mwy yn 61, nld oedd unman yn fwy adynladoll nl, gwibdaith yr Ysgol Sui yn arbennig,
dylifai ewyn y sebon i lawr afon y
hopau Pontrhythallt na'r aron o'r Boot I'r Rheadr a'r tir eytagos rhwng y
felin! Yma befyd ger y Ian y nofiai
ddwy Rellft'ordd, un y Chwarel a'r L.M.S .. Arferem chwarae i "lawr leln'
sildynau, silidons i ni, a brithylliaid y
ac ar Ian yr &foodrwy'r flwyddyn, gwlyb em traed neu beldio, ond oofto yn
don ddi-rifedi. Sonir am hyd mewn
yr b&foedd y prltatynlad, heb ddisgwyl am droad y rhod rei y dymunal eln
pwll nofio, yr oedd hyd gennym
mamau.
ninnau, o'r garreg fawr i garreg go
Llyn Garreg Fawr, gyferbyn a'r gar reg gyfleus, rhwng y rhai y
helaeth oedd 0 dan y dwr yn uwcb
allt Tyddyn Rhythallt, oedd ein prif gallem ymarfer. Golygai hyn hefyd
na'r eriw a rhyw ddwylath 0 Ian yr
bwll nofio. I fynd yno gallem ddilyn nad oeddem, tra'n dysgu ar ffordd y
afon ar dir Tyddyn Rhythallt.
cwrs yr afon bach 0 ymyl Capel y rhai mwy profiadol. Fel babanod yo
Mwynhawyd llawer isbel bach arni
Bont, heibio i Lyn John Owen a dysgu cerdded; cropian oedd yearn
cyn cychwyn nofio yn 61. I ddiosg a
ehroesi'r eriw, yr argae garw 0 eyntaf, rhoi'n dwylo ar wely'r afon a
gadael ein dillad defnyddiem garreg
gerrig adeiladwyd ar draws yr ~fo~ cheisio cadw ein traed mor agos i'r
fawr arall yn y tir gwyllt gyferbyn a'r
gan ffurfio'r llyn. Nid tasg y dylid er wyneb ag oeddyn bosibl. Gallem
un yn y dwr. Gallai tipyn 0 haul ein
gwynebu ar amser dwr mawr oed~ ddysgu cicio a symud tra'n cadw un
denu inofio yn gynnar ar y tymor, er
croesi'r eriw, gan mai ein rheol m llaw bob yn ail ar y gwaelod. Daeth
nad oedd dwr wedi cynhesu rhyw
oedd gwneud bynny heb ddiosg ein cael "cegiad" yn beth cyfarwydd a
lawer. Golygai hyn fynd i'r dwr yn
hesgidiau a neidio 0 garreg i garreg.
ehynyddem mewn hyder bob dy~d.
noethlymun a heb dowel j syehu,
Go fynna i am amgyJehiadau
Nid oedd unrhyw ddysgu ffurfiol
felly yr arfer oedd hel eithin o'r tir
neilltuol ac ystyriaeth cyn dileu y ond byddai cyfle i wylio'r hogiau
rheol a thynnu am ein traed gan mawr yn gymorth a deuai gair 0 gwyllt a chyneu tan ar y garreg j
gynhesu tipyn os nad i sychu. Ni
groesi ychydig yn is na'.r ~riw. 0 ?le gyfarwyddyd ambell dro. (Ymwelai
chredaf i'r un ohonom ddioddef
tybed, y daeth y gair 'cnw am weLTY Thai nofwyr profiadol a gwir dda a'r
unrhyw anhw yJder oherwydd y
Saeson? Efallai ei fod yn gyfyngedig
Llyn yn achlysurol, y nofiwr gorau a
troeon y gorfu i ni wisgo amdanom
i'r ardal, ni chlywais ei ddefnyddio
gofiaf oedd Hudson Roberts,
yn greaduriaid go wlyb.
ar 61 gadael Llanrug, Er ein bodyn
Hudson Siop Newydd, yr oedd yn
Fel coron ar y cwbl. 0 amgylch y
awr yn ddiogel
ym mhlwyf
wir arwr ym myd nofio i ni yr hogiau
Ian tyfai rnyrtwydd gors. rhaid oedd
Llanddeiniolen; rhaid oedd eroesi bach.
eerdded trwy'r llwyni, gyda'r arogl
ffrwd y felin eyn cyrraedd ein pwll
Wedi graddio ae yn medru nofio
per I gyrraedd y garreg. LLyn
nofio. Gellid neidio drosti mewn un ci am ychydig lathenni, symudem i'r
Garreg Fawr fu ein cylchfan am
man yn unig, lie yr oedd carreg go Llyn. Fel y disgrifia'r enw, mae
wythnosau ) n yr haf. ac wrth edrych
fawr ar un Ian. Os na ellid neidio
carreg fawr yn y dwr ar ochr
yn 61 dros y blyny ddoedd, annodd
oherwydd ieuenctid neu rhyw narn, Llanddeiniolen ac wrth ei hoehor
}'\\ peidio a chredu mai haf hirfelyn
gofalodd
rhywun,
rhywdro
isaf, mewn dyfnder dwr 0 tua tair
oedd pob un. Nid yn unig yn yr baf
amdanom gan adeiladu pompren 0 troedfedd, ymledai clwt 0 raean a~
yr oedd rhyw swyn
hen sleepers rheilffordd aT draws tua deuddeg llath, He delfrydol I ch"alth,
cyfareddol yn y fan ini. Os dyma ein
afon y felin dipyn yn is i lawr.
ddysgu nofio gyda'r grae~n ?raf
hoff bwll yr oedd gennym byllau
Ond ein ffordd arfeTol 0 fyud at y rhwng bodiau'r traed. Noflo Cl yn
eraill.
nyn oedd y llwybr o'r Pandy gyda gyntaf fyddai'r drefn; mae'r enw yn
-Wew dod yn nofwyr profiadol.
rheilffordd y Chwarel i'r Felin ddisgrifiad da o'r symudiadau, gan
arferem ar adegau ymdrochi yn y
Uchaf, fe'i caewyd ers blynyddoedd
ddilyo gyda ein ffurfiau ni o'r broga.
Llyn Du Bach. (Cyn i'r Bwrdd
Cyn cyrraedd y Felin, croesem y y breast stroke a nofio ar yr ochr
Afonydd, flynyddoedd yn 61 erbyn
rheilffodd 0 Lanberis i Gaernarfon
Pur annhebyg oedd y rhain i'~ hyn, glirio rhannau o'r afon.) Yr
bron yn yr uofan lle y rhedai'r ffrwd ffurfiau swyddogol
ond gallat
oedd ynys go helaeth ynghanol y
o Lyn John Owen darn. Sicrhaodd
hogiau'r Bont i gy~ no~o )'n
py.,ll yn is na'r bont gyferbyn a thir
hogiau'r Bont fod tyllau yn y muriau
neehreu'r tri degau. W1T wed I dysgu
Penbont Bach a thu 61 i'r siop. Nid
mewn mannau cyfleus i ddringo
yn yr afon, daeth yn hawdd i ni ddod
oes ond sane Penbont Bach ar 61
drostynt. Gallem. pe dymunem,
yn nofiwr go gywir 0 ran arddull
erbyo hfn. Y Llyn Du oedd rhwng
ddringo dros y ddau lidiart mawr yn beth bynnag, wedi tipyn 0 ymarfer
yr ynys a Phenbont Bach a'r Llyn
nes at y felin, un bob oehr i'r bariau,
ymhellach ymlaen.
Du Bach yr ochr arall I gyfeiriad y
gyda rhybudd dwyieithog cwmni'r
Dyfnha'r dwr ger pen y garrcg.
rheilffordd. Pyllau dwfn oedd y
L. & N.W.R. ynglyn a thresbasu
rhwng pedair troedfedd a hanner a
rhaln a thipyo 0 dro yn nwr y Llyn
arnynt i'n hatgoffa o'n pechodau.
phum troedfedd efallai yn y~ haf a'r
Du. Nofwyr mentrus a ymdrochai
Lie cia i ymdrochi oedd Llyn dwr yn isel. y tTwyn yn naturlol oedd
yno ac nid oes gcnnyf gof am neb yo
Garreg fawr yo y dyddiau hynn~. ein henw arno. Y gamp gyntaf oedd
gwneud, ond aT adegau defnyddiem
Ffurfiwyd y llyn gan yr argae gemg
nofio 0 gwmpas y trwyn, ac wedi
y Uyn Du Bach. Golygaj hyn
a chlytiau lleehfaen ar eu hoehrau i llwyddo i wneud hynny, neidio i'r
sicrahu cyflenwad 0 ddwr i droi dWr dwfn ac o'r diwedd plymio i'T blymio i ddwr dwfn, dwr dros ein
pennau, nofto a dychwelyd i'r ynys,
Melin Isaf Thomas Jones ac llyn gan osgoi "boliad" a thorn'r
arweiniai afon y felin o'r llyn. dwr gyda 'n dwylo a'n pennau Cel nid oedd siawns roi troed ar y
gwaelod. Efallai mai nid pyllau
Arferem ddysgu nofio yng ngheg yr diver~ go ia\\-n. Un 0 ragoriaethau'r
natruiol oedd y rhain. tybed a
afon yn hytrach nag yn y Uyn, gan garreg oedd dau dwll yndd~ lie y
fod y dWT yn fas yno gyda dwy gorffwy~ai sodlau pob plymlwr yn effeithiodd adeiladau'r rheilffordd
a'r pontydd ar gwrs yr afon yma?

ATGOFION MEBYD
NOFIO'N AFON SEIONT

A

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Mae mwy
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Gosodwyd cerrig gwastad ar wely'r
afon 0 dan y pontydd ac yr oedd
cyflenwad 0 feini ar 61 i ni allu
neidio 0 un i'r llall igyrraedd yr ynys
o oehr y rheiffordd yn ddigo~
di-drarngwydd. Ni arferem groesi
na dilyn y rheilffordd er mwyn
mynd i'r ynys, yn hytrach disgynem
at Ian yr afon a thrwy symud yn dra
gofalus ar silff 0 gerrig tua naw
modfedd 0 led ae ychydig 0 fodfeddi
uwchlaw'r dwr aem 0 dan y ddwy
bont, anaml y deuai anffawd a traed
gwJyb. Gallem hefyd groesi 0 dan y
bont a gariai'r rheilffordd dros yr
afon a hynny yn droedsyeh. Un dul!
oedd eistedd ar gadwyn a grogai
wrth ben y dwr, gafael yn y trawst
haearn uwchben a symud ymlaen er
dirfawr
draul
ar
din
y
trowsus.Deuai'r
prawf
pan
gyrhaeddem y canol, gan y disgynai
bar o'r trawst, trwy dwll yn yr hwn y
rhedai'r
gadwyn,
rhaid oedd
amgylchynu'r bar cyn cychwyn ar yr
hanner arall. Os am groesi'r afon,
wynebem
ddwy gadwyn a~all.
Llawer mwy diddorol oedd dringo
i'r euddfannau rhwng y ddau drawst
yn nhyrrau maen y bont. Melys
fyddai seiadu a rhannu ambell
Woodbine yn y mannau cyfyng hyn
a alwem ni y pobdy.
Cawsom lawer 0 hwyl yn ac ar Ian
yr afon. Cofiaf i fy nghyfaill pennaf,
bryd hynny, Ifan Wiliams. Glanfa
bryd hynny, ond yn awr yn byw yn
Bryn Gro, Ffordd Glanffynnon,
benderfynu adeiladu cwch. Ifan
oedd y cynlJunydd a minnau fel
rhyw helpar. Cofiaf ei lansio yn yr
afon bach yn Gors Twm Huws fel y
gaJwem hi. Ni fu rhyw lawer 0
lwyddiant yno, ond wedi dipyn 0 ail
gynllunio, fe nofiodd yn eithaf da yn
y dwr Ilonydd yng ngwaelod Llyn
Du Efallai y buasai Ifan yn gallu
rhoi mwy o'i hanes. Beth amdani, at
rlfyn nesaf yr Eeo yr hen gyfaill?
Ofnaf nad oes modd mynd i "Iawr
y lein" mwyach. Bum yn Llyn
Garrcg Fawr rai blynyddocdd yn 61,
tcimlwn fel tresbaswr, tcimlad
hollol newydd yma. Drylli wyd pcth
o'r criw, nid oes angen afon y felin
mwyach.
Safai'r
hen garreg
droedfedd 0 leiaf yo uweh o'r dwr.
Oddi yno y tynid dwr i ffatri Ferodo
a gwaherddjd nofio. reimlwn yn
wTthodedig a chan gofio y dyddiau
dedwydd gynt a'r hen gyfeillion
diddan daeth geiriau G()ronwy
Owen j'm cof:
.. Y lie bum yn gware gynt
Mae dynion oa'm hadwacnynt;
Cyfaill neu ddau a'm c()fiant,
Prin ddau, Ile'r oedd gynnau gant."
Meurig Owen, Llundain

ddewis

nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

Y 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

Cawodydd Trydan

9.30 - 12.30 fore Sui

ac ati

Arehebwch dros y ff6n - fe'j
danfonwn at eich drws

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio
4 Bryn Eglwys

Penisarwaun
Fton: Llanberis
871047

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)
Ffon:
LLANBERIS 870232

BARA FFRES A
THEISENNAU BLASUS
Hefyd gwerthwyr
CALOR GAS

'J

9
•

,
SIBRYDION 0 YSGOL BRYNREFAIL
YMWELIAD
A
CHOLEG
GARDDWRIAETH CYMRU: Dydd lau,
Mai 14eg ymwelodd
disgyblion
o'r
pumed a'r chweched dosbarth, sy'n
dilyn
cyrsiau
arholiad
mewn
bywydeg a gwyddonlaeth
Choleg
Garddwriaeth Cymru yn Llaneurgain.
Cafodd y disgyblion
flas o'r math 0
gyrsiau
a gyniglr
yn y eoleg a
syniadau
am yrfaoedd
ym myd
Garddwriaeth.

a

DRAMA:

Nos

Wener,
Mai Bfed,
perfforrmwvd y ddrama "Lledaenu'r
Newyddion" yn yr ysgol gan aelodau
o'r pumed a'r chweched dosbarth. Yn
ogystal eafwyd adloniant gan gor yr
ysgol a chanodd Sharon Vaughan
Williams vt unawd. Rhoddwyd inni
ragflas 0 waith y grwp pop "Galwad
Pell" svdd ar el Hordd i gystadlu yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym
Merthyr Tudful. Pob Iwe iddo a dioleh
i bawb a gyfranodd
at wneud
perfformiad o'r ddrama yn bosibl
Y CYNLLUN CHWARAE: Bore Llun,
Mal
11eg daeth
Miss
Doreen
Blackwell
; r o i trafodaet'h
i
ddisgyblion y chweched dosbarth ar
y Cvnllun Chwarae a gynhelir ym rrus
Awst Nod y cynllun yw i fynd a
phlant lIeol svdd 0 dan anfantais
meddyliol ar dripiau dyddiol. Cafwyd
sgwrs ddifyr, ae 0 ganlyniad bydd
gwirfoddolwyr
o'r chweched
yn
cymeryd rhan yn y cynllun yn ystod
gwyliau'r haf.
CYFARFOD RHIENI: Yn ystod y mis
daeth rhieni disgyblion
y flwyddyn
gyntaf i'r y5go1 er mwyn cyfarfod a'r
athrawon. Hefyd, cafwyd cyfarfod I
sefydlu
Cymdeithas
Rhieni
ae
Athrawon.
COLLI PWYSAU: Rhald oedd galw ar
Nyrs Ceri Pierce i ddod i ddylanwadu
ar ddisgyblion y chweehed gan nad
oedd trowsus lIae yn eu plith wedi'r
holl fwyta a wnaethpwyd
yn ystod
gwyliau'r Pasg. Bydd y nyrs yn galw
bob pythefnos
i gofnodi pwysau'r
dl5gyblion
sydd am gel5io colli
pwysau.
Diolch
yn fawr
am ei
chetnogaeth.
CYNHADLEDD
WYDDONOL

Y

GYMDEITHAS

Uchafbwynt ealendr y Gymdeithas
Wyddonol
yw'r
Gynhadledd
flynyddol, a gafodd el chynnal eleni
yn Neuadd Pantyeelyn, Aberystwyth
rhwng y degted a'r deuddegfed
0
Ebrill Mae'r Gymdeithas yn cynnlg
ugain 0 ysgoloriaethau
i ddisgyblion
ehweehed
dosbarth
a myfyrwyr
coleg yn flynyddol a bum I yn ddigon
ffodus I dderbyn un ohonynt eleni.
Roedd yn golygu aros yn y Neuadd
am y pen wythnos yng nghwmni y

disgyblion
eraill ae aelodau hyn y
Gymdeithas
0 bob rhan o'r wlad a
mynyehu wyth 0 ddarlithoedd a oedd
yn disgyn 0 dan y teitl cyffredinol 'Y
Byd Ansier Hwn'. Prynhawn Sadwrn
roedd
ymweliad
a'r
Ganolfan
Dechnoleg Arall ym Machynlleth
a
oedd yn ddiddorol iawn. Braidd yn
anodd i'w deal! oedd y darlithoedd ar
y eyfan, gydag ambell i Athro yn
svrthlo i gysgu ar eu canol! Roedd
grwpiau trafod yn cael eu cynnal yn y
nosweithiau
lie roedd pawb i fod i
drafod beth roeddynt wedi ei ddysgu
o ddarlithoedd y dydd. Trodd y grWp
trafod yr oeddwn i yn ei fynychu yn
gystadleuaeth
frolio
rhwng
y
darlithwyr ar pwy oedd yn gwneud y
gwaith mwyaf diddoroll
Roedd yn brofiad arbennig
bod
mewn awyrgyleh coleg er mai dim
ond rhyw hanner cant ohonom oedd
yn aros yno. Roedd yn lle ardderchog
i wneud ffrindiau,
ae fe aeth y
pen-wythnos
yn lIawer rhy gyflym.
Fe fyddwn I yn argymell i unrhyw un
a gaiff y cyfle I fynyehu'r Gynhadledd
yn y dyfodol, fynd heb betruso.
Manon Llwyd Evans

Oiwrnod yn Y~gol Dafydd Grwbi
gan SUin Emlyn Hughes (tE)
Wrth geruuC!u ar forc Llun gyua'm
ffrind i fyny'r 16n. meddyhais am y gosb
roedd Jon yn mynd i'\\1 chacl hcddiw.
Roedd \\'edl rhegi bedair g"",allh yn
ystod un diwrnod yn yr ysgol ddoe.
Roeud Dafydu Grwbi wedi dweud y
buasai'n cael y gosb bob diwrnod hyd at
ddiwedd yr \\ythnos. Y gosb oedd cae I

chwlp ar ei getn 0 naen pa\\ b. lariatS fy
IIcchen meYin darn I.) glwl carpiog gydag
afal coch. Roeddwn ar fy ffordd j'r ysgol
gyeta fy ffriod. Meri.
Roeddwn yo casau fy niUad y~gol roedd y ffrog yn dywylJ ae roedd )' ffedog
yn hen ffasi\\ n. Roedd )' b\\ IS bach du
am fy nhraed yn brlfo. Rocddwn wedi
bod yn eu gy,'isgo am flwyddyn crs pan
oeddwn yn saith oed ac roeddwn yn eu
gWlsgo hyd heddiw

Cyrhacduodd
Rocdd y rhan

Mari a fi yr )sgubor,
f\\,}'af o'r plant wedi

Tim yn cynrychioli Ysgol Brynrefail yng Nghyfarfod Athletau Arfon Mai 22.

yn bwy ta f) afal a dyma
Dafydd Grwbi ~n gweiddi Iy enw j gan
ddweud .. !>.ta~eu~.be wyt ti'n fcddwl wyt
Roeddwn

da heddiw?" gofynnodd Dafydd Grwbi
gao chwifio ei wialen a g..\,en slei ar ei

ti'n wneud .)n bwyta rnewn gwers?"
A iebai mnau gan dd\\ eud "Sori".
Dyw cdodd 0 .)n sa w rthaf wedyn.
"Ia, 'swn i'n feddwl hefvd, a darllenwch
yrnlacn rwan."
Aeth .) diw rnod heibio .)n raf nes ei
bod yn am er rnynd adref Roeddwn yn
falch 0 gael 01) nd adref a ch cl f) (lOU f)'
esgidia u a hy,) ta'r wper chw arcl a ocdd
ar y. bwrdd ~\ n barod
Digwyddiad ) n \' 01 I) r, dd G rebi

Deffrais ) n \ bore g} d cbelll
ffarm
ne~af a fy lIu go f\ hun n o'm £y,el}
cynnes a g\\lsgo amdan f
"Elin, mac'n br\d I (I 001 n3\\T Mac
dy uy,d )0 neri'" g\\acddodd mam
"Rw\n• dod nay,r mam'
lebal
Rhedais I la"r )' grl u thy,r" (,
nghloc\ \n at In ar
n I u pren
By,ylai~ f\ uy,d .. n r f
y,arddodd
,
.
mam 0 r gcgln.
"!:.itn, mac ~largcd \n dod (\1oC' d\
gol ar y gadair:'
"lawn. mam, dlol h" tc I
P""'yc;ai" ar > b" rdd cr
n c el
gafael at 1) nghot \\ rth -. ocud b, nn)
aeth fy lIa\\'es I'r boy, len u d Rh-.b131
hi'n syd) n gyda chadnch Roeddy,n
0
gW) bod am reolau
DaC,dd Gry,bl
ynglynabod.,nlan
\ch",nn
am\r
ysgol a 'm col ar f) mralch \
i\1argcd
"#cl

blant, a )d\ch

am f

\0

bl nt

wyneb.
Rhoddodd
ugain 0 syms I ni.
Gofynnais i Marged a oedd yn eu dealJ,
atcbodd hithau, "Nac ydwyf",
Yr eiliad honno edrychodd Dafydd
Grwbi arnom a dweud.
"Marged,
cersio helpu ffrind Ie?
Cyffyrddwch ych traed."
Trodd vtarged ac edrych arnaf yn
ddigalon. Pan oedd Y wialen bron a'i
chyffrwdd gwaeddais, "Na" dros y lle.
"Fi ofynnodd rhywbctb iddi. syr ..
"Ceisio rnynd yn erbyn d) Ysgolfeistr
Y,yl ti?" meddai gan cb"",crlhin yn ga·
"Ie syr. Rydych yn anheg" melddlais
dd""'eud.
.. Wei wir". IncJdai "dyma I chi encth
hoy, Id ynte, blanlos?" Dywedodd hyn
\ n y,ay,dl)'d ac yna gwaeddodd: "Calff
d) (frind gunad ""'aelh yn av.T, ac fe gei di
hongian ) n ) fasged."
Dd) w cdals Iddlm. ~ifedrwn edrych
ar (\1arged ) n cael ei chwipio. Cerals fy
ng(lsod yn y fasged ac yno yr oeddwn am
Il\\T. reimlais yn ddlgon sal ar 01 dod
ohoni ond rocdd y tcimJad fy mod wedl
he-no Daf)dd Gr~bi yn fy ngwncud yn
"ell Cetals longyfarchiadau
gan ba"""b
o'm ffnndl3u 'yn mynd adrer am aleb
D f.)dd Gr\\bi'n 01 a sefylJ i fyny Iddo.
Nld )Y,. Dafydd Grwbi yo ncis jawn
g' da mi ddim nl"Y. ond rwy'n faleh 0
dd\\eud nad ydwyf yn poeni lla\\er
Lois Pritchard 1E

cyrraedd. Y n sydyn. daeth Dafydd
Grwbi aJlan tl gwciddi ar ba""h i c;efylJ
mcwn ilincl!.
Gwal.!dd(.)dd ar Jon.
C'hwipioud gefn Jon yn fr\\'ot nes roedd
gy,'aed ar ei grys ym mhob man
Aelhom i mewn j'r ysgubor ac al ein
desgiau. Roedd pob desg yn ddu a'r
waliau yo lIawn 0 luniau hen athray,on a
phregethy. yr. Eisteddwn 1 ar ddcsg yng

nghanol

yr YSlafclL ('a~'som

Gymracg
yn wers gynlaf Cafoud pawn hen siale
bum. Rocdd rhald I bawb ysgrlfcnnu
:.Ion ar )' IIcchcn.
Yo }r ail wers, sef Saesneg, roedcl ) oa
lechcn gyda ..,tori ym mynd 0 8"",mpas I
bay,b ei darllen. Dyma fy nhro i yn dod.

Tfm Pe/droed Ysgol Gynl71ddLlanrug, enillwyr y Gynghralr i Ysgolion Ileol am
yr ail flwyddyn yn olynol,

22 BRVNTIRION

PENISARWAUN

SIMNEIAU GWAEL1 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS1
Cysylltwch

Gwa5anaeth 24 awr - pel I ac ag05
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd
Gwaith Contract

a

Dave Wood

IINSULAFLUE'
Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
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CYMANFA
YSGOLION
SUL
DOSBARTH PADARN
Cynhaliwyd y Gymanfa pnawn a nos
Sui, Mal 3ydd, 1987 yng Nghapel
Ysgoldy. Clwtybont. Arweinydd y
gAn oedd Mr Irfon Ellis. Llanberis a'r
organydd oedd Mr John Griffith,
Capel Ysgoldy. llywyddwyd cyfarfod
y prynhawn gan Miss E E Griffiths,
Cefnywaun, gyda phlant Ysgol Sui
Disgwylfa yn cymryd y gwasanaeth
agoriadol
a Miss Olwen Bryn
Roberts, Dinorwig yn rhoi anerchiad
i'r plant. Mr Emyr Williams, Ysgoldy a
Iywyddodd gyfarfod yr hwyr gyda'r
Parch Trefor Lewis, Deiniolen yn
cymryd y gwasanaeth agoriadol. Yn
ystod cyfarfod yr hwyr cafwyd
eitemau gan Genod Tyr Ysgol ae
Athrawon Ysgol Sui Cysegr.
Dyma'r rhai fu'n IJwyddiannus yn
yr Arholiad Llafar:
Dan 4 oed: 1. Ifan Rowla nds, Cysegr;
Stephen Elrdi r Keller, Dlsgwylfa; Mark
Anthony Evans a Mari Williams, Capel
Coch. Dan 5 oed: 1. Robin Gwyn Owen a
Sioned Catrin Davies, Cysegr; Alaw Mai
Hughes ac Owain Gethin Williams,
Cefnywaun. Dan 6 oed: 1 Meilyr Emrys.
Gersllt D Hughes, Bethan Williams, Catrin
Roberts, Lhnos Malr Williams, Laura
Millican, Vanessa Brown, Kelly Williams a
Dewi Griffiths, Cysegr; 2. Gwynfor Jones,
Gareth Jones ac Anest Williams, Cysegr;
3. Richard Henry Jones, Dlsgwylfa. Dan 7
oed: 1. Rhian Wyn Davies, Brynrefail,
Dyfen P Ellis, Richard Charles Parry,
Dafydd Tomos Jones, Rhys Lloyd Jones,
Elin Angharad Roberts, Ellen Jones a
Lowri Williams,
Cysegr, flfed John
Williams, Dlsgwylfa. 2 Bethan Ffowc
Williams.
Dan 8 oed. 1. Carwyn John Morns a Rhodn
Roberts, Cysegr; Sarah Pepper, Capel
Coch; 2. Gethin J Davies, Cysegr; Eleanor
Gray Williams. Capel Coch 3 Julie Ann
Jones, Cysegr. Dan 9 oed. 1. Nia Jones,
Andrea Louise Brown a Catrin Angharad
Hughes, Cysegr; Manon Williams, Capel
cocn: 2. Gwenan Elis. Cysegr Dan 10 oed:
1. Sonia Lynne Roberts. Llinos Angharad
Morris a Donna Marie Williams, Cvseqr 2
Sam D Williams a Llinos Ann Robp.rts.
Cysegr; 3. Elena Williams, Disgwylfa; 4.
Nia Elin Davies a Richard Roberts, Cysegr;
5. Euros Williams, Cefnywaun.
Dan 11 oed: 1, Leah Millican, Menna D
Williams a Julie Ann Jones, Cysegr;
Owam Gwyn, Manan Jones a Nicola
Houston, Brynrefail,
Euros Williams,
Cefnvweun 2. Carrln Keller, Disgwylfa.
Cyd-adrodd dan 9 oed: 1. Part! Gwenan; 2
Parn Julie. Cydadrodd dan'1 oed: 1 Partt
Nia Elin.
Dan 12 oed' 1. Manon Elis. Ruth W Parry
Esyllt Mon Jones, Bethan Jones a Stoned
Owen, Cysegr, Jacinta Kisalu, Capel cocn.
2. Gwawr Wdliams Cefnywaun. Dan 13
oed: 1 Eira Wyn Evans, Brynrefail, June
Mane Williams, Jean Williams a Mared W
Sutherland, Cefnywaun, Ceryl Roberts.
Mandy Wilhams a Hat Owen, Cysegr Dan
14 oed: 1. Catrin Gwyn, Brynrefail Dylan
WillIams, Cefnywaun; 2. Gwen Jones,
Cysegr; 3 Paula Walters, Brynrefall Dan
15 oed 1 Elwyn H Parry Angharad Ells 8
Carys Owen, Cysegr.
Cydadrodd dan 16 oed: 1 Parti Cysegr.
Dan 50 oed: 1. Mrs Nan Owen, Cysogr, 2.
Mrs Nora Parry a Myfanwy Jones. Cys9gr,
Cydadrodd dan 50 oed: 1. Pani Athra won
Cysegr.
Arho,jad Ysgrifenedlg;
Dan 9 oed: 1. Catnn Angharad Hughes.
Cysegr; 2 Gwenan Elis, Cysegr.
Dan 11 oed: 1. Donna Marie Williams,
Cysegr; 2. Llinos A Morris II Sonia Lynne
Roberts, Cvsegr; 3. Nia Elin Davies a
Richard Roberts, Cysegr. Dan '4 oed. 1.
Mated Wyn Sutherland, Cefnywaun

Carai'r pwyllgor ddiolch i bawb a
gymerodd ran mewn unrhyw todd I
wneud
y Gymanfa
yn un
IIwyddiannus.

TIM P~LRWYD YSGOL LLANRUG

TARIAN Y
CYNGHRAIR

Gethtn Parry, capten tim peldroed
dan 12 oed Llanrug yn cael e,
gyflwyno A Therien y Cynghrair gan
Mr Bobby Haines ar Gae Eithtn Duon.
Yn y cefndir mae Ysqritennvdd y
Cvnqhreir, Mr Noel Williams Mwy
o'r hanes ar y duda/en 6/.

GOLYGYDD
NEWYDD "ECQ'R
IFANC"

Tim Pelrwyd Ysgol Gynradd Llanrug - colli yn rownd derfynol Twrnemetnt
Ysgollon y eylch a gynha/iwyd yrn Montnewydd

EU DEWIS I FFILMIO

Nan Humphreys 0 Bant Bryngwyn,
Tan-y-Coe d, Llanrug
fydd yn
gyfrifol am dudalen "Eco'r Ifanc" o
hyn } mlacn. Bydd yn falch o

unrhyw gymorih

gao ieuenctid

}

fro. a hoffai ddcrbyn awgrymiadau
gan blant a phobl icuanc ynglyn a'r
hyn yr hoffcnt CI weld ar y dudalen.

Bydd hefyd yn cysylltu a'rg\\ahanfll
y s g o li o n c r m\\-yn gwneud
tr ef'niadau ar gyfcr dechrau'r
n \\ ) ddy n ~sgol newydd fis Mcdi.

AP~L - ENILL WYR
EISTEDDFOD VR
URDD
Sian Gardiner

Gwion ap Llwyd

Daw yr Eco o'r Wasg yng nghanol
wythnos Eisteddfod Gcnedlacthol

yr Urdd ym Merthyr Tydfil. Nil!
v w • n b o sib I I n i d ref nUl
ffotograffw yr yr Eco drculio'r
wythnos yn y del. fell), apeliwn arn
luniau
a g w y b o d a e t h am
gystadleuwyr ac cnillwyr • ar y
llwv, fan ncu .vn .vr adrannau carrrel
Anlonwch at Nan humphreys, Pant
Dryng\o\yn.
Ll a n r u g . (f f'o n
~

Caernarfon

Sftfl8).

AR WERTH
Prarn 'Silver Cross' fel newydd,
hefyd crud gwiail ( fabi ifanc.
Ff6n Uanberis 8709735
[uros Wyn

Rhodrl ap L/wyd

Dcwiswyd
Sion
Gardiner.
Bryngwyn; Gwion a Rhodri ap
Uwyd. LJanrug, ac Euros Wyn.
Waunfawr 1 gymryd rhan yn }' ffilm
oJr ddrama "Ac eto nid myfi" gan
John Gwilym
Jones, Groeslon.

Bydd y ffilmio yn uigwydd yn ystod
mis
Mehefin,
gyda
Sion
Humphreys,
Tan }' Coed yn
cynhyrchu.

OWAIN BEBB
CYFRIFYDD SIARTREDIG
O'r cyntaf 0 Fai 1987 bydd Owain Bebb yn gweithredu fel
Cyfrifydd Siartredig annibynnol efo canghennau yng
Ngherrigydrudion, Pwllheli a Chaernarfon
Swyddfa Leo., Stryd Bangor, Caernarfon (Ffon: 5916)

Gwasanaeth trylwyr Gymraeg
CYFRtFYDD SIARTREDIG - CHARTERED ACCOUNTANT

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

LLANRU
Ffon: Caernarfon 2841
11
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Gohebydd: lola Sell.,., 13 061 EJldlr
PEN-BLWYDD HAPUS i Darren
Owen, 15 Dol Elidir, Llanberis, sydd
yn 4 oed ar Fehefin 5ed. Oddi wrth
Mam, Dad, Nain, Taid, Andrew,
Nerys, Peter, Llinos, Nein, Chris,
Anne, Kevin, John ac Emma.
PEN-BLWYDD
HAPUS,
pob
hapusrwydd a bendith i Catrin (Plas
Tirion)
ar ei phen-blwydd
yn
ddeunaw oed ar 26ain 0 Fai.
LLONGYFARCHIADAU
i Timothy
Ward,
4 Maes
Padarn
ar ei
ben-blwydd ar y 3ydd 0 Fehefin yn 18
oed.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Roedd nos
lau, Ebrill 30 yn noson arbennig iawn
oherwydd
ein bod yn dathlu
pen-blwydd y Sefydliad yn 60 oed.
Aeth aelodau a gwahoddedigion i
Westy Padarn Lake i ddathlu'r
achlvsur. gyda gwledd ardderchog
wedi ei darparu ar ein cyfer. Difyr
iawn oedd gwrando ar amryw o'r
aelodau yn dwyn atgofion a hanesion
difyr o'r blynyddoedd a aeth heibio.
Penderfynwyd i fynd i Gyngor y
Gwanwyn i Bwllheli ar nos lau, Mai
14.
I ddiweddau y nason cafwyd CWIS
wedl ei drefnu gan Mrs Katie Griffith
a Mrs Glenys Jones. Rhoddwyd y
diolchiadau gan Mrs Nan Owen a Mrs
Mair Jones.
OIOLCH: Oymuna Cledwyn Jones,
Minffordd, ddiolch 0 galon i'w deulu
a ffrindiau yn Llanberis a'r cylch am y
lIu cardiau a phob caredigrwydd a
ddangoswyd tuag ate tra yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 61 dyfod adref.
DYMUNA Mrs lola Sellars, 13 Dol
Elidir ddiolch
i bawb am bob
caredigrwydd
a phryder
a
dddangoswyd tuag ati hi a'r teulu tra
bu ei wyres bach Stephanie yn
Ysbyty Gwynedd.
GWELLHAO: Dymunwn
adferiad
buan i'r rhai canlynol sydd yn wael
unai yn yr ysbyty neu gartref:
Mr Cledwyn
Jones, Dol Peris
Bungalows; Mr Paul Fleming, 58 001
Elidir;
Christopher
Carr, Maes
Padarn; Mrs Annie Mary Jones,
Stryd Newton; Mr Selwyn Pritchard,
Stryd Newton; Mrs Nellie Williams.
Stryd Newton; Mrs Awen Addie,
Stryd Newton; Jonathan, mab bach
Maldwyn
a Lyn Jones. Stryd
Newton; Lucie a Jack, plant bach
Barry a Helen Thomas,
Stryd
Newton;
Mr Wilbert Davies. Rock Terrace; Mrs
Nellie Cameth, Henryd, Stryd Olgra;
Mair Roberts, Stryd Warden (Mair
coed); Mr William John Roberts,
Rhianfa; Mrs Winifred Owen. Stryd
Warden; Mrs Susie Roberts, Dol
Eilian; Islwyn Pritchard, 56 Dol Elidir;
Mrs Clark, Blaen Ddol; Mr Gwilym
Jones,
Maes Padarn;
Lorraine
Williams. Stryd Ceunant; M r- Wyn
Jones, Delfryn, Ffrodd Capel Coch;
Mr William Jones, Dretlan. wedi torri

• 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
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ei goes; Mr William Roberts, Ffordd
Capel Coch; Mr Michael Pritchard,
Ffordd Capel Coch; Mr Bobby Lucas,
Stryd Flctoria; Mrs Arvonia Evans,
Stryd Fawr ar 61 damwain i'w choes;
Keith Parry, Noddfa, Stryd Fewr; Mrs
Sally Roberts, Stryd Fawr wedi torri
ei choes;
Mrs Lee. Plastirion
Bungalows;
Lisa ac Aled Jones ar 61 cael
damwain; Andrea Roberts, Stryd
Goodman;
Meira Willis,
Maes
Padarn; Mrs Dorothy Thomas, 25 Dol
Ellien; Mr John Jones, 1 Ffordd Capel
Coch; Miss Morfydd Williams, Stryd
Newton; Mrs Grace Wheldon Jones,
Ffordd Capel Coch; Iwan, mab bach
Menai a Melvyn Pitts.
PEN BLWYOD: Llongyfarchiadau i
Mrs Eirlys Ellis, 12 Rhes y Cae ar
achlysur ei phen-blwydd yn 50 oed
yn ddiweddar.
I Mrs Phyllis Jones, 60 Dol Elidir ar ei
phen-blwydd hithau yn 50 oed;
I Pat Pitts, 53 Dol Elidir ar ei
phen-blwydd yn un-ar-hugain oed ar
Fai 23;
I Alison Roberts, Rock Terrace ar ei
phen-blwvdd yn un-ar-hugain;
Ac i Menai Pitts, gynt 0 Faes Padarn,
ar ei phen-blwydd
hithau
yn
un-ar-huqain oed.
CYOYMOEIMLO: Ein cydymdeimlad
dwysaf a'r rhai canlynol yn eu
profedigaeth:
Mrs Jennifer Hughes, 10 Stryd y Owr
ar golli ei thaid yn Ynys Mon;
Mr Butler, Dewi, Michael a Colin ar
golli gwraig a mam sef Mrs Myfanwy
Butler. Snowdon View;
Mrs Pugh, Stryd Siarlot, ar golll ei
modryb,
Mrs Joan Vaughn. Stryd Yankee ar
golli ei mam;
Mr Harry Roberts, Stryd Fawr ar golli
ei fam;
Mrs Agnes Williams, Stryd Siarlot, ar
golli ei chwaer yng Nghaernarfon;
Mrs Betty Humphries, Nant Peris a'r
teulu 011 ar tarwolaeth Mr Owen
Humphries, Nant Peris.
PRIOOI: Llongyfarchiadau i'r ddau
bar isod ar achlysur eu priodas ar Fai
16 yn Eglwys Sant Padarn.
Eric Wyn Jones, Caernarfon ac Eirian
Morris, merch Mrs Nellie Morris, 54
Dol Elidir, Llanberis.
a Keith Owen Price, Groeston ac
Alicia Mary Starky, merch Mrs Meira
Starkv. Stryd Fawr, Llanberis.
PRIODI: llongyfarchiadau
i Dylan
Morgan, Bangor a Beti Huws, merch
Mr a Mrs J H Huws, Tan-y-Clogwyn.
Llanberis ar achlysur eu priodas yn
ddiweddar.
PEN-BLWYDD
HAPUS:
Llongyfarchiadau i Ian Torr ar ei
ben-blwvdd yn ddeunaw oed ar Fai

21.
CEROOOROL: Llongyfarchiadau i Mr
Gareth Wyn Jones, 27 Dol Elidir ar ei
Iwyddiant mewn arholiad canu'r

Goh.bydd:
Mr. aeryl Robert.,
G.r."t
erw W.n (C•• rnerfon
plano Gradd 4 dan nawdd Coleg
Cerdd y Drindod, Llundain,

GWIBDAITH
CLWB ERVRI
Cynhelir
gwibdaith
flynyddol
Clwb Eryri ar
Odydd Sadwrn, Mehefin
27ain 0 amgylch
ardal
Eifionydd
ac Arductwy.
Erfynnir ar i'r aelodau i gyd
wneud
pob ymdrech
i
ddod ar y wibdaith a rhoi
gwybod
o'u bwriad
i
Eurwyn
Lloyd
Evans,
Carwyn,
Bryngwyn,
Llanrug (ff6n Caernarfon
4989) cyn Mehefin 20ed.

670728).
LLONGYFARCHIADAU
i Elrian
Roberts, Sea View er basio ei 2il
Arholiad Telyn gyda Merit.
LWC DOA i bawb 0 bobl ifanc y
pentref sy'n sefyll arholiadau yn
ystod yr wythnosau nesaf.
LLONGYFARCHIAOAU:
I Andrew
Williams, 2 Hen Gapel, ar ddathlu ei
benblwydd yn 21ain oed ar Fai27ain.

CYN·AELODAU
CLYBIAU
FFERMWYR IEUAINC ERYRI A
MEIRIONNYDD
Yn Eisteddfod Genedlaethol Bro
Madog bwriedir cael arddangosfa 0
ben luniau yn ymwneud a'r Mudiad
yn Eryri
a Meirionnydd
o'r
cbychwyn
cyntaf.
Os oes gan
unrhyw un luniau i'w benthyg neu
eu copio, buasem yn dra diolchgar,
a chymerwn pob gofaJ ohonynt.
CysyUtwch ag Ellen Hughes,
Fferm Rhosdican, Caernarfon.

CARTREF PRESWYL HENOED

- ........

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lLANBERIS, Ffon:
870142 neu 870391
Stafelloedd sengi a dwbl
Gofal 24 awr
Gwres canolog trwy'r adeilad
Yr hall staff yn siarad Cymraeg
Golygfa hardd
Lifft at bob stafell sy' ddim ar y Ilawr
gwaelod
Rhagofalon tan priodol
l.olfa.jeledu Iliw
Pwyntiau teledu ym mwyafrif y
Ilofftydd
Bath-medic
Ymholiadu i Mr a Mrs A.W. Hughes
(perchnogion)
neu Mrs. Eirian Mali S.R.N. (Metron)

AELWVD GARTREFOL
Cofrestrwyd gan Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD
Perchennog: E.P. Hughes

ODURDY D LYDD
GROESLON Fton: Llanwnda 830562

BANGOR
354646

- Gohebydd: Mrs Iris Rowlands, "G'aorafon", (872275).
CYMANF.A'R ANNIBYNWYR: Dydd
Sui, Ebrill26ain cynhaliwyd Cymanfa
Ganu Dosbarth Cwm-v-Glo yng
Nghapel
Jerusalem,
Llanberis.
Cvrnerwvd y rhan ago ria dol yng
ngwasanaeth y plant yn y prynhawn
gan Mr John Huw Hughes, Llanberis.
Thema eleni oedd hanes pedwar
cymeriad o'r Hen Oestament. Cafwyd
hanes Noah gan blant eglwys
Ebeneser, Joseph gan blant eglwys
Bosra, Moses gan blant eglwys
jerusalem a Dafydd gan blant eglwys
Nant Padarn, Dlolchwvd i'r plant ae
i'w
hathrawon
am
waith
canmoladwy iawn gan y lIywydd y
Paeh Trefor Lewis. Yng nghyfariod yr
hwyrcymerwyd y rhan agoriadol gan
Mr H R Jones, Llanberis. Cymerwyd
rhan gan Barti Clyehau'r Grug a
chafwyd unawd gan Ffion Morris. Yr
arweinydd yn y ddau gyfariod oedd
Mr Robert Lloyd a'r organyddion
oedd Mrs lola Evans a Mrs Hefina
Ellis. Diolehodd y Parch Gwynfor
Williams i'r Parti a'r unawdydd, ae 1
bawb am eu cyfraniad i Iwyddiant y
Gymanfa.
Anfonwyd cofion cynnes iawn at Mr
William Roberts, ysgrifennydd
y
Gymanfa sydd wedi derbyn triniaeth
lawfeddygol
mewn ysbyty yng
Nghaerdydd.
Hyderwn
y caiff
wellhad
buan ae y bydd yn
dychwelyd
adref yn fuan iawn.
Diolchwyd i Mr Bert Thomas am fod
yn barod
i l e w ni bwlch
ae
ymgymeryd
gwaith Mr Roberts.
EGLWYS SANT GABRIEL: Oydd Sui,
mal 10ed yn Eglwys Santes Fair, y
Felinheli, conffirmwyd Nia Wyn, 17
061 Afon, gan yr Arglwydd Esgob
Bangor Cledan Mears.

a

BEDYDD: Yn ystod y gwasanaeth
Nos SUI Ebrill 26ajn, bedyddiwyd
Hywyn Llyr mab bychan Rhiannon a
Hywel Jones, 138A Lon Llanrwst, Bae
Colwyn, a Gavin John, mab bychan
Llinos a Michael Thomas, 24 Bro
Seiont,
Caernarfon.
Gwasanaethpwyd
han y Canon
Richard Jones (Deon Gwlad).
TAITH GERDDED: Cynhelrr taith
gerdded am 6.30 Mehefin 8ed. Bydd
lIuniaeth ysgafn, stondinau a raffl yn
y Ganolfan. Ceir mwy 0 fanylion gan
Myfanwy Roberts, Bod Gwilym neu
Alison Jones, Arosfa. Bydd yr elw yn
mynd i Gronfa Eglwys Sant Gabriel.
Croeso cynnesi bawb.
DIOLCH: Dymuna Llinos a Michael
Thomas, Caernarfon ddiolch i'rteulu
a'u ffrindiau am y lIu cardiau air
anrheg,on
a dderbyniasant
ar
achlysur bedydd Gavin.
Dymuna
pensiynwyr
y pentref
ddiolch i Mr Brian Jones, Cetn Bwlch
ac i'r merched fu'n dosbarthu'r
ymenyn a'r caws iddynt. Diolch yo
fawr.

Emyr Jones
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri, Gwaith
trin pibellau nwy,

olew, tanwydd solat.

44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

LLONGYFARCHIADAU: I Mr a Mrs
Dafydd Idriswyn Roberts Iprifathro'r
ysgol) ar enedigaeth eu mab bychan
lestyn Dafydd.
YSGOL GYMU NED: Cymdeithas
Rhieni ac Athrawon - daeth nifer dda
o rieni ynghyd yn ddiweddar i
neuadd yr ysgol I dreulio noson yng
nghwmni Mrs Pat Jones, Brynrefail.
Daeth atom i arddangas y grefft 0
'sgythru ar wydr. Cafodd pawb gyfle i
weld ei dawn arbennig yn y maes,
cyn rhoi tro arni eu hunain eyn
diwedd y noson. Diolchwyd i Mrs
Jones gan Mrs Sylfia Williams,
Ca de irv dd es y Gymdeithas,
a
chyflwynwyd
wy Pasg wedi ei
'sgythru a sioeled iddi fel arwydd o'n
gwerthfwrogiad.
Cynhelir
taith
gerdded ym mhentref Brynrefail cyn
ba hir a bydd gyria chwist ym mis
Medi.
Glynllifon - aeth pedwar ar ddeg 0
blant y dosbarthiadau hyn i aros yng
Ngholeg Glynllifon ganol Mai. Aeth
Mrs Eirian Howells gyda nhw a
chafwyd amser arbennig a braf yno a
thywydd bendigedig.
CLWB POBOL Y CWM: Croesawyd
Mr Hugh R Jones, Llanberls l'r Clwb
ddechrau'r mis a rnwvnhawvd ei
gwmni yn holi ac ateb ewestlynau
amrywiol a diddorol. Mae Mr Jones
yn adnabyddus
fel eyn-geidwad
Amgueddfa Chwarel Dinorwig ae
mae y IIwyddiant i'w briodoli yn
rhannal i'w ymdrechion arbennig ef
yn y dvddiau cvnnar. Dialenwyd iddo
gal1l y Llywydd Mr Uew Hughes.
Gotalwvd am y baned gan Mrs R H
Parry a Mrs M Williams. Rhoddwyd y
raffl gan Mr a Mrs R Rowlands, a
enillwyd gan Mrs G_ Chick_ Oyma
englyn 0 waith Mr R H Parry i'r ClwbHwyliog a gwresog groeso - yno
gawn
A gwir aelwyd gryno
A hen frid gwerln y fro
Yn !lawen gynnull yna.
CAPEL Y TABERNACL: Ar 61 bron i
dair blynedd ar gau oherwydd
drrywaid adeilad y Tabernacl, mae'r
atgyweiriadau wedl eu ewblhau. ae
ail agorwyd
y Capel gyda'r
Gwasanaeth
CYntaf dan otal y
gweinidog
y Parch
Gwynfor
Williams.
Derbyniwyd
rhodd 0
£206.00 tuag at dreiliau y Capel trwy
garedigrwydd teulu a chydnabod er
cof am y diweddar Mrs A J Jones, 3
Bryn Gro gynt. Dymuna y Gweinidog
a'r Swyddogion ddiolch i bawb am
eu haelioni.
ER COF: Ar Ebrill 21ai,., bu farw Mrs
Anne Jane Jones, 3 Bryn Gro, yn 88
oed, yng nghartref ei mab yn Stryd yr
Eglwys, Caernarfon,
lie bu yn
ymgartrefu am y pedair blynedd
diwethaf_
Gweddw
ydoedd
i'r

'GERAINT
OWEN
Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffon:
Waunfawr 552

diweddar Tom Foulkes Jones, mam
i'r dlwaddar Geraint Wyn Jones, a
chwaer i'r diweddar Morris Wyn
Williams. Fe'l magwyd yn Y Groeslon
ac ardal Llanrug, yr oedd yn ferch i
John a Margaret WHliams, Castle
View gyn,t. Daeth i gadw siop i Bant
Afon, Cwm-y-Glo
dros drigain
mlynedd yn 01, vna cartrefu ym Mryn
Gr o. Ar hyd y blynyddoedd
cymerodd ddiddordeb mewn nifer 0
weithgareddau
yn y pentref, sef
drarnau, a chymdeihasau lIenyddol.
Bu yn aelod ffyddlon a gweithgar yn
Cape] Mawr, M.C., ac yn Capel
Tabernacl
yn y blynyddoedd
diwethaf. Bu'r Angladd prynhawn
Sadwrn 25ain 0 Ebrill, ym mynwent
newydd Llanrug, wedi gwasanaeth
gan y Gweinidog, y Parch Gwynfor
Williams, a cymerwyd rhan gan y
Parch W a Roberts,
Llanrug.
Rhoddwyd teyrnged yn ystod y
gwasanaeth gal1 Mr Llew hughes,
Hyfrydle.
Cynryehiolwyd
Capel
Tabernacl gan Mr Llew Hughes a Mr
Leonard Parry. Yr organyddes aedd
Mrs Eryl Roberts. Daeth nifer fawr a
gymdoglon
a ffrindiau
i'r
gwasanaeth. Y Cludwyr oedd: Mr
William Jones, Ty Coch, Y Groeslon
(perthynas); Mr Dennis Jones; Mr
Maldwyn Hughes; Mr Evan GOwen;
Mr Leslie Orritt; Mr Alwyn Hughes. Y
Galarwyr oedd: Mr a Mrs John
Morris Jones;
Mr a Mrs Tom
Vaughan Jones; Mr a Mrs Richard
Eilian Jones (meibion a'r gwragedd);
An n Jones
(wyres),
EI izabeth
Vaughan Jones (wyres); Mr W S
Parry a'r teulu, New Ferry; Mr a Mrs

Owen Jones, Bontnewydd; Mr a Mrs
William Jones, Ty Coch, Y Groeslon;
Mr Ifor Owen, Bangor,Mrs Ceinwen L
Roberts, Tan y Coed; Miss Buddug
Williams. Llanrug. Yr oedd y canlyno!
yn rnethu a bad yn bresennol: Y
Parch Harri Parri. Selle, Caernarion;
Mrs C Rowlands, Conwy; Miss Sian
Hughes. Cwm-y-Glo; Mr Gordon
Williams, llanberis.
Rhoddwyd y
blodau gan y teulu, a derbyniwyd
rhoddion yn ddiolchgar tuag ar aches
Capel Tabernacl. Yn cynorthwyo yn y
cartref oedd: Mrs Mair Williams.
Cwm-y-Glo;
Mrs Grace Jones,
Caernarton,
Mrs Mona Roscoe,
Waunfawr. Gwnaed y Trefniadau gan
Mr M E Pritchard, Llanberis. Ovmuna
y teulu ddatgan eu diolchgarwch am
bob arwydd 0 gydymdeimlad
a
dderbyniwyd yn eu profedigaeth 0
golli mam a nain, ofalus a charedig.
DR BARNAROO'S: Gyda diolch i'r
canlynol am gasglu £2Q.38 at achos
Dr. Barnardo's:
Mrs Marjorie
Roberts, Bod Gwilym; Miss Alison
Jones, Arosfa, Fron Gader; Miss
Caren Williams, Glanbogelyn; Miss
Nia Wyn Hughes, 17 Dolafon, a Miss
Carys Williams, Bryn.
LLON GY FAR CHIADAU:
I Ca rys
Williams,
Bryn,
am fod yn
IIwyddiannus gyda anrhydedd yng
Ngradd 3 Theori Caerrodiaeth.
CERDDOROL: Bu Catrin Gwyn, Min y
Nant yn Ilwyddiannus
mewn
arholiad canu'r plano Gradd 5 dan
nawdd Coleg Cerdd y Drindod,
Llundain.

PLYGU'R ECO
Rhifyn Gorffennaf-Awst
Neuadd yr Eglwys, Penisarwaun, Gorffennaf 2
Nos lau am 6.00 o'r gloch

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

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN
Gwerthu

a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATEB
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545

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

E.WELDING
PU & H
FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ff6n: Caernarfon 5394
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,
gan Y Parch. Trefor Lewis
Gan iHaggai fod mor garedig i chanJatau i ni gael aros tan 9 o'r gloch y bore
cyn cychwyn ein taith cafodd pawb gyf1e i werthfawrogi'r olygfa o'r gwesty.
Oherwydd ein bod ar leeyn gweddol uchel 'roedd gennym olygfa odidog dros
For Ga.lilea; yn y pellter galJem weld Mynydd y Gwynfydau a choDo am y
Cymun, Capernaum, 8 dacw fynydd Hermon tua'r GogJedd.
Y mae Mor Galilea yn 13 milltir 0
Iesu. Anfonwyd Gabriel atferch o'r
hyd a 7 milltir 0 led, ar ffurf telyn, ac
enw Mair. Cred rhai mai wrth y
fel y dywed Gwenallt
ffynnon ye oedd Mair pan y'i
"Fiolyn 0 for yw rnor Galilea,
cyfarchwyd gan Gabriel. Cawsom
Fiolyn folcanig: yn y dwr cynnes
gyfle i gofio
Yr oedd y pysgod yn bentyrrau ar
cc
Fair. gynt
.......
am
ben ei gilydd,
Yn cerdded 0 ogof ei chartref i'r
...... fe allai storm godi
Fynnon:
Ar arnrantiad, y glesni'n troi yo
Y piscr gwag er ei hochor er ei phen,
wynder chwyrn."
Ac yn aros ei thro, gwraig gyffredin
Y mae Jerel y Mor 686 troedfedd
ymhlith gwragedd.
islaw lefel Mor y Canoldir ac yn
Nid oedd unrhyw wahaniaeth
gartrtef i nifer 0 bysgod gwahanol,
rhyngddi a'r gwragedd eraill:
sy'n cael eu dal, fel yn yr hen
Ond yr oedd yn ei chlust sgwrs
ddyddiau.a
rhwydi. Yn nyddiau
a'rAngel,
Iesu, 'roedd Galilea yn groesffordd
Yn ei chalon ddirgelion Duw:
bwysig, gyda ffrwythlondcb y tir,
A'r corff a roes Ei ddyndod j
prydferthwch
y tirwedd
a 'r
Dduw."
dyfroedd poeth sy'n byrlymu 0
ffynhonnau
tanddaearol
yn
gyfryngau
i ddenu
pobl 0
bellteroedd i'r ardal. AT Ian y mor y
dywedodd
Iesu wrth Seimon,
Andreas, Iago ac loan, "Dilynwch
fi." Ar y mor )IT oedd Iesu pan
god odd storm, ond pan lefarodd ef,
"Distewch." tawelodd y gwynt. Oro
arall gwelwyd lesu'n cerdded ar y

..

rnor,

Wedi gwrthryfcl Bar Kokhba
gorchmynnodd
Hadrian aUtudio'r
ld d e w o n
0
Jerwsalem.
•• •
Diorscddwyd y dtlinas honno fel
... ••. .
trigfan y iadau Iddewig.
gan
Tiberias, a dacth y lie hwnnw yn
ganolfan grefyddol ac addysgiadol
yr Iddew. Yno, yn 200 Oed Cri r.
cyfansoddwyd y Mishna, a mil 0
flynyddoedd yn ddiweddarach yn
1204 claddwyd gweddillion Rabbi
Mairnonides, athronydd mawr ei
1rafod .v daith ysgytwol "Je~1'II lacs; ;
ddyddd a ffisigwr yn llys Saladin yn
Cair(). Gwnacd Tiberias yn brif iVII.v 111J1Ilydd Tabor. Eglwys y
CU'edllllel1-'ic/iad VII y ceftldir.
dtJinas Galilea gan y ('r()esgadwyr
Yn Nasareth daeth y Gair yn
yn 1099. Dinilitriwyd y dilinas yn
IR37 gan ddaeargryn.
lddewon
gnawd. Vno y lrculiodd lcsu ei
blcntyndod a'i lencyndod gan dyfu i
yW'r trigolion heddiw, y rhan fwyaf
fyny I enn,ll ffafr gyda Duw a
ohonynt yn newydd ddyfodiaid.
R(ledd pawb ar y bw~ crbyn 9 o'r dynion. Nid oedd angen Jlawer 0
gloch bore Llun a ffwrdd Ii ni i ddycbymyg i \\eld lesu'n chwarac ar
lethrau'r bryniau fel pc)b plentyn
ddilyn IIwybrau'r
Mcistr. Wedi
teithio am ychydig ar hyd glan y mor arall. Am30 mlynedd bu'r dref hon
troi tua'r wlad a rhyfeddu at y coed yn gartref i Iesu. yno y dysgodd
grefft y saer coed. yma bu ef a'i dad.
yn JJawn dail a chnydau y m(!ys~dd.
Joscff,
a hithau ond canol mis Mawrth.
Cyrraeddasom
bcntref o'r en\\- .. \on g\\elthio
Cana - yno cyflawnodtl lesu ei A'u hoffer hen ffasi""n; vr ocdd ,• no
ol\\\nion
ccrt.
wyrth. neu. yn 61 loan, ei arwydd
Erydr pren, tTa",stiau a phrcnnau 0
cyntaf.
hob math"
'Roedd Iesu a'i ddisgyblion wedi
Yn nyddlau
[esu edrvchai
eu gwahodd i hriodas yog Nghana,
(refi eralll i lau.r ar
Galilea, Dyweu loan wrtllyrn bod y [rlgolion
Nasareth. ('oft,,'n bod Nathanael. a
gwin wedi darfod. Arorchymyn Icsu
hannai 0 Cana. wedl gor}n "A all
llanwyd dyfrlcstri a dwr a thrwy
dim da ddod 0 Nasareth?" Wcdi
ymyrracth
goruwvnaturiol
lesu
trowyd y dwr yn win. Darllenwyd yr iddo ddecbrau ar ei \\einidogaeth
hanes 0 Efengyl loan Pen nod 2, gyhoeddus ychydlg iawn 0 grocso a
adnodau 1-1 I gan flaenores yng gafodd Iesu yn ci dref ei hun. Yn
Nghapel Cana, Rhostreh,,"fa
ar Luc 4. atgoffir ni bod y bobl wedl eu
cynddeiriogi cymaint nes iddynt
Ynys Mon. Gllir gweld y capel
gelsio ei ladd. Canlynlad ei wrthod
hwnnw wrth i chi fynd tua Caergybi.
Wedi'r g,,"asanaeth syml yn y gan ei bobl ei hun oedd i lesu
ymsefydlu yng Nghaperna.
capel sy'n cin halgoffa o'r wyrth
Dinistriwyd
Nasareth
gan
gyntaf 0 eiddo lesu treuliwyd
Vespa Ian yn 6t) Oed Cist. ond yn
ychydig amSCT yn prynu anrhegion
dilyn gwrthryfel
Bar Kokhba
megis dyfrlestri pridd a phlatiau.
ymsefydlodd nifer fawr 0 Iddewon
YmJaen a ni wedyn i Na arerb,
rhyw bedair Inilltiri ffwrdd. Sail yno. Yng nghyfnod y Croesgadau
tyfodd
y ddinas
a daetb yn
Nasareth 1230 troedfedd uwchlaw
lIewyrchus.
Mor y Canoldir. ac yma y dewisiodd
Trefnodd
Tancred,
tywysog
Duw gyhoeddi genedigacth ei Fab
14

"Fiolyn

0

16r y~v War Galilea."

Galilea, i'r eglwysia'r mynachdai i
gael eu hail-deiladu. Cipiwyd y
ddinas gan Saladin yn 1187 ond yn
1263 dinistriwyd hi ero, y tro hwn
gan Bibars ac am gyfnod 0 ~OO
mlynedd y Moslerniaid oedd yn
llywodraerhu. Yn 1620 dechreuodd
teuluoedd Cristnogol ymgartrefu yn
Nasareth ac }n raddol tyfodd y
ddinas, ac erbyn heddiw yrnae'n un
o'r cymunedau Arabaid mwyaf yn
Israel, tua 35.000 gyda'r mwyafrif
yn Gnstnogion .
Prif atyruad Nasreth hcddiw yw'r
eglw ys hardd wedi ei chynIJunio gan
bensaer
Eidalaidd.
Mu z io .
Cynlluniodd Muzio ddwy eglwys
gysylltiol, un ar y llall, er cadw
adfaelion yr hen eglwysi. Tu fewn
gwelir
murluniau
0 wabanol
wledydd yn portreadu ymwehad
Gabriel a Mair.
Wrth ffarwelio
a Nasareth
aethorn heibio Ffynnon Mair, un 0
safleoedd mwyaf dilys Gwlad yr
Addcwid.
Nid oes unrhyw
amheuaeth bod lesu a'i fam wedi
myod yno droeon i dynnu dwr. Ar y
ffordd allan tynnwyd ein sylw al
fryn; dyma meddai Haggai y bryn y
ITIae Luc yn cyfeirio alo yn y b
ed\\ ared~bcnnod
0" Efengyl.
Un pelh sy'n tarc} d)'n \\rtb
deithlo dew} 'r \\Iad yw absenoldeb
waLiau a gwrychoedd - mor \\'ahanol
I Gymru. Wedl cyfnod 0 dawel\\'ch
cyfciriodd llaggai ni at F)'nydd
1 abo r ,
neu
\1}' n) d d
y
G'Weddnc'W'idiad C}'fyd mynydd
1abor I uchder 0 1900 troedfedd
u,,'chlaw y mor Ohcrwydd bod y
m y n)' d d y n d y S t i0 1a e I hi'
r
Creawdwr canodd Dafydd yn Salm
89: 13
"Y 111ae i ti fraicb a chadernid:
cadarn Y'" dy law, ac uchel yw dy
ddeheulaw."
Yn yr hen ddyddiau
ffurfiai'r
mynydd ffin rhwng Ilywthau'[
gogJedd a llwylhau'r de. Yma y
gorchyfgodd Barac fyddin Sisera, ac
y mae pentref Daburich gerllaw yn
ein hatgoffa
am Debora
y
brotiwydes. (Barnwyr 4:6)
T Gristnogion.
(odd bynnag,
dyma fynydd y Gweddncwidiad.
Wedi cyrraedd y mynydd rhaid
oedd gadacl y bws a cbJudwyd nl i
gyd mewn 5 tacsi Mercedes, gan
esgyn ar hyd y ffordd gul. droellog
di-glawdd,
a'r olygfa drwy'r
ffenestri yn peri iwallt dyn godi ar ci
ben ac i farf ambell un fritho.
Ar gopa'r mynydd saif eglwys
Ffransiscaidd a adeiladwyd yn 1924

ar safle hen eglwys Fysantaidd.
Darllenwyd hanes gweddnewidiad
Iesu, yn 01 Luc 9: 28-36, cyn
cychwyn yo 01 i'r gwastadeddau. Os
oedd y siwrnai i fyny yn brofiad
ysgytwol roedd y daith i lawr yn
waeth gydag ambell un yn cau eu
Ilygadau.
o gopa mynydd Tabor gellir
gweld dyffryn Jesrcel sy'n ymestyn
o fynyddocdd Galilca yn y gogledd
tuag atfynyddocdd Samaria yn y dc.
Y mae'r dyffryn hyd heddiw'n
ffrwythlon iawn, ond yn ogystal a
bwydo'r gencdl,
yma gwelwyd
frwydrau
lu. yn c y n n w y s
byddinoedd
yr Hebreaid.
y
Canaancaid,
Y Rbufeiniaid,
y
Twrciaid, ac yn ddiweddaraf
y
Prydcinwyr
0 dan
arweiniad
Allenby.
Wedi dychwelyd i'r bws a chael
cyfle t ddod atom ein hunain wedi'r
daith yn y Mercedes, troi tua
Tiberias i dreulio'n noson olaf yng
Ngalilea.
"Pa"b }n y bws crbyn chwarter i
wyth bore yfory," meddai Haggai.
"Bydd yfory'n ddiwrnod hir. a
ninnau'n
synlud o'r gogledd j
Jcr\\'salcm ...
(Syl\\er - daw'r dyfyniadau
0
farddonlaelh
G\\enallt
allan o'r
gyfrol 'Coed. ')

CEUNANT
llONGYFARCHIADAU i Gwyneth a
John Thomas, Bryn Awelon ar
enedigaeth mab bychan ar Fal17ed.
Oafydd Gwyn, brawd bach i Robin
Edwyn

NEWYDD
AGOR!

SlOP
BAENT
STORFA

li' NEWYDD
BRWSHUS . TYRPS

POLIFFILA . BWCEDI
'HARDWARE' AC ATI

Gohebydd:
Mr. Gillian
Morrl.,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon

76075.
GWELLHAD: Dymunirgwellhad buan
I Mrs Katie Parry, HafodElan" sydd
wedi dyehwelyd adref 0 ysbyty
Gwynedd. Hefyd i Mathew Thomas,
mab bychan Dafydd a Gwenda
Thomas,sydd wedi derbyn triniaeth
yn Ysbyty Gwynedd.
LLONGYFARCHIADAU:
I Aled
Roberts am Iwyddo yn yr arholiad
ysgrifenedig 0 dan nawdd Cyfarfod
Ysgolion Dosbarth Caernarfon yn
ddiweddar. Llongytarchladau hefyd i
Dylan Williams, 3 Rhos Rug am
dderbyn medal am gasglu dros £100
tuag at y genhadaeth Wesleaidd.AR
WYLIAU: Estynnir croeso i Mr
Stanley Roberts, Hatod Wen, Stad
Glanffynnon, sydd adref ar ei wyliau
o Nairobi. Hefyd i Dewi Oliver jones,
Eryri sydd adret 0 Awstralia.
CYFARFOD PREGETHU: Cyhnaliwyd
cyfarfod pregethu Capel Mawrddydd
Sui, Mai 10ed pryd ygwasanaethwyd
gan y Parch Grutfydd
Owen,
Abergele a'r Gweinidog y Parch John
Morris.
CYFARFOD Y CHWIORYDO: Cyfarfu
chwiorydd Capel Mawr nos lau, Mai
Jed. Y Llywyddoedd Mrs Jean Davies
a cymerwyd y gwasanaeth dechreuol
gan Mrs Nansi Roberts, Manod
Rhoddwyd y IIuniaeth gan Mrs
Jennie May Jones a Mrs Owen, Ty
Fry. Cynhelir y cyfarfod nesat vm rnis
Hydref.

PRIOOAS: Oydd Sadwrn, Mai 2il yng
Nghapel
Mawr,
LlanrLJg,
fe
briodwyd Miss Gwen Oliver Jones,
Eryn a Mr Elis Wyn Griffith, Tregarth.
Gwasanaethwyd gan y gweinidog y
Parch John Morris, yr organyddes
oedd Mrs Ann lewis, cafwyd y
brecwast priodas yng Ngwesty'r
Victoria, Uanberis. Mae'r par ifanc
wedi cartrefu ym Mhenisarwaun.
Oymuniadau gorau iddynt yn eu
bywyd priodasol.
PElOROED:
Cynhelir
Pwyllgor
Blynyddol y Clwb Pel-droed yn

Merched
Dynion
Plant ...

.

Ystafell y Seindorf nos Lun, 15 0
Fehefin am 7.15. Gofynnir I bewb
sydd A diddordeb mewn pAI-droed
fod yn bresennol.
MERCHED Y WAWR: Nos Fawrth,
Mai 12ed yn Ysgol Gynradd, llanrug
cyfarfu y gangen leol 0 Ferched y
Wawr Llywyddwyd y cyfarfod gan
Iywydd y gangen
Mrs Menna
Williams. Croesawyd y wraig a'r gwr
gwadd Maureen Rhys a John Ogwen
gan y lIywydd.
Tertl cvfraruad
Maureen Rhys a John Ogwen oedd
'Ci a Cath'. Treuliwyd noson hwyliog
ddityr vn gwrando ar gyfraniad y
ddau gyda'u darnau di-gyswllt, y naill
yn ateb y lIall gyda darnau doniol fel
Hollywood, Beddargraff Cath drws
nesaf; Blsto a Marwnad Pwdl, a
darnau clasurol fel Winni Ffini Hadog
gan Kate Roberts, a Chwarae gan
jane Edwards.
Yna yn y rhan olaf o'r cyfarfod,
cafodd y gynulleidfa gyfle i ofyn
cwestiynau j'rddau, a chael atebion
diddorol
yn mynegi
profiadau
Maureen Rhys a John Ogwen fel
actorion. Diolchwyd iddvnt gan Mrs
Eryl Roberts.
Tystiolaeth
Mrs
Roberts, ac yn sicr y gweddill oedd yn
bresennol oedd innl gael noson
we rt h fa w r , II awn h iw m 0 r y n
gwrando ar ddau fesitr ym rnvd actio.
Wedi'r wledd mwynhawyd paned 0
de wedi ei pharatoi gan Mrs Katie
Williams, Mrs Beryl Thomas, Mrs
Enid Whiteside Thomas a Mrs Amy
Smith
Trefnir gwibdaith tlynyddol y gangen
ar Fehefin ged - taith drwy Ddyffryn
Conwy a chyfle j gael cinlo mewn
gwesty ym Metws y Coed, yr enwau i
Mrs Joan Griffith (ffon 3248) neu Mrs
Menna Williams (ff"n 4016) erbyn
Mai 29ain.
YR YSGOl GYNRADD: Ar Nos lau,
Ebrill 30ain cynhaliwyd Noson Goffi
arbennig 0 Iwyddiannus tuag at
gostau'r plant fydd yn cystadlu ym
Merthyr Tydftl Roedd niter helaeth 0
gemau wedi'u trefnu gan y plant eu
hunain a diolch am gyfraniadau
pawb at y gwobrau a'r rafflau.
Enillwyr y noson oedd: Niter y Pys Mrs Beryl Griffith; Pwysau'r Gaeen Mrs. Mair Huws; Raffl Cinio Cyw larMrs Meirwen Thomas; Raftl Ofter trin
gwallt - Mrs Katy Williams;
Y
Sgwariau Lwcus - Rhodri ap Llwyd a
Mrs Charlotte Evans, Raffl gan Mr
Wyn - Mrs Eryl Roberts; Sawl
llythyren? - Mrs Gwenda Roberts;
Nlfer y Marblis - Martin Morris; Raffl
'Airfix' - Eifion Jones; Dydd Priodas y
Odol Sian Pritchard; Y ddau hamper
fwyd - Mrs Eryl Roberts, Mrs Nancy
Jones; Pa adeiladau? - Mrs Joyce
Jones; Adnabod y lleisiau - Mrs
Olwen Huws; Gorffen Limng 1. Mrs
Mair Huws, 2 MathewWyn Williams,
3. Mr Dafydd Arfon Jones; Gem y
Synhwyrau - Mrs Heulwen Evans.

.

. Oysgwch yrru'r car gydag
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I gael trin eich
gwa lit yn eich
cartref cysylltwch

a
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Ffon:
Caernarfon 5366

Elen Wyn Roberts, 7 Afon Rhos ar ei
IIwyddiant yn arholiad canu'r plano,
Gradd 6 a chanu'r delyn Gradd 4,
Cynhaliwyd yr arholiadau dan nawdd
Colwg Cerdd y Drlndod, Llundain
OYMUNA Gwen a Wyn ddiolch 0
galon I bawb am yr holl anrhegion a
dymuniadau
da a ghawsant ar
achlysur eu priodas.
OYMUNA Bet, Lyndale, Ffordd yr
Orsaf, ddiolch 0 galon i'r teulu,
cymdogion, a'i holl ffrindiau am eu
caredigrwydd ac am y cardiau a
gafodd tra yn Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar. Diolch i bawb am bob
dim, gyda diolch arbennig (r Meddyg
teulu.
Y CHWIORYOD:
Cv nh a li wv d
Cyfarlod y Chwiorydd yn Festri
Pontrhythallt, bnawn lau, Mal 21am.
l.lvwyddwvd gan Mrs J Williams,
Bod Fair, a chafwyd sgwrs gan Mrs E
W Thomas, Oolwar ar 'Atgotion', a
chafwyd sgwrs ymhellach gan Mrs M
LI. Williams ar 'George M LI Davies',
yr Heddychwr. Rhoddwyd y te gan
Mrs J Williams, Bod Fair a Mrs D
Williams, Talybont.
EN1LlWYR Y RAFFL FAWR: Oyma
enillwyr y raffl a drefnwyd yn Ysgol
Gynradd Llanrug er codi anan i fynd a
chystadleuwyr
i Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd Merthyr
Tudful' 1. Alwyn Roberts, Penllyn,
Brynrefail; 2. Ruth Evans, 18 Glan
Moelyn, llanrug;
3. Ann Platt,
Caernarlon; 4. Llywelyn Griffith 6
Bro Rhyddallt, llanrug;
5. leon
Davies, Angoria, Llanrug; 6. A
Griffith Caernarfon.
Diolch i bawb a gyfrannodd mewn
unrhyw fodd tuag at y raftl ac i'r
rhieni a fu'n trefnu ac yn helpu.

LLONGYFACHIAOAU:
I Catrin
Hughes, Crawla ar Iwyddo yn yr
arholiad rhagarweiniol ar y piano.
Llongyfarchiadau
hefyd i Linda
Roberts, Glasgoed Hall ar basic
arholtad cwrs teipio yng Ngholeg
Technegol Bangor yn ddlweddar.
Oymuniadau da iddi ar gyfer y
dyfodol.

Dymuna Megan Williams, Bron
Eryri, llanrug, ddiolch yn fawr
iawn i bawb fu mor garedig wrthi
pan fu yn cwyno yn ddiweddar.

Priodas Derfel Jones, Llanrug a Karen
Shinn, Caernarfon. Pob dymuniad i'r
ddau yn eu cartref newydd
ym
Methel.

*

GW8sanaeth 7 diwmod
0 ddrw5 i ddrws
Control Deuol
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LLANRUG

Bydd Y Daith Hanesyddol dan
nawdd y Gymndeithas Undebol
yn crwydro Ynys Mon, gyda'r
Parch John Morris B.D. ar y 27 ain
o
Fehefin.
Enwau
I'r
Ysgrifenyddes rhag blaen, Mrs E,
W. Thomas.
CERDDOROL: Llongyfarchiadau
i

YSGOL YRRU
OFALUS

*

MAIRANNEDD

Diolch 0 galon hefyd am y rhoddion
ariannol gsn Gangen Merched y
Wswr Llanrug, Cyngor Llanrug ae i
Mrs linda Jones s Mrs Mair Huws am
drefnu
noson
gymdeithasol
Iwyddiannus
dros
ben yng
Nglasgoed.
Dymuna'r
plant a'r
athrawon ddiolch i holl bentrefwyr
Llanrug a gefogodd y noson.
PLAID CYMRU: Cangen llanrug a'r
Cylch. Bydd cyfarfod y mis nesaf yn
yr Ysgol Gynradd am 7.30 o'r gloch ,
ae nid ar Fehftn 3 fel y trefnwyd cynt
Hwn fydd y cyfarfod blynyddol, ae
annogir pawb o'n haelodau i wneud
ymdrech i fod yn bresnnol
AP~L YR URDO 1990: Cynhaliwyd
cyfarlod cyhoeddus Nos Fawrth, Mai
19 yn yr Ysgol Gynradd i sefydlu
pwyllgor
i godi arian ar gyfer
Eisteddfod
Genedaethol
yrUrdd,
Dyffryn Nantlle ac Arfon 1990.
Cafwyd cynrychiolaeth gref 0 niter 0
fudiadau, a chymdeithasau y pentref
a dangoswyd brwdfrydedd tuag at y
fenter. Cafwyd arweiniad gan Ifan
Jones Davies, Cadeirydd y Pwyllgor
Gwalth a Geraint Jones, Cadeirydd y
Pwyllgor Cyilid. Penderfynwyd
i
ethol pawb oedd yn bresennol a'r
rhai a ymddiheurodd
am eu
habsenoldeb
i weithredu
ar y
pwyllgor ape]. Oyma'r enwau:
Mr Twrog Jones; Mrs Olwen Huws;
Mr Goronwy Huws;Mrs Mair Lloyd
Huws; Mr Gwyndaf lloyd Huws; Mrs
Jennifer Thomas;
Mrs Meirwen
Lloyd; Mrs Olwen Llewelyn, Mrs Eryl
Roberts; Mrs Nan Humphreys; Mrs
Anwen Owen; Mr Dafydd Arlon
Jones; Mrs Betty W. Roberts; Mrs
Joyce Jones; Mrs Margaret Jones,
Mrs Emrys Owen Y ParchJohn
Morris: Mrs Megan Roberts, Mrs
Margaret Parry; Mrs Charolotte
Evans; Mrs Gwenda l'. Griffith; Mrs
Menna Williams; Mrs lona Williams;
Mr Gruff Roberts;
M fS Ejrjan
Roberts; Mrs Meryl Green; Mrs
Florence Roberts; Mrs Maureen
Williams; Mrs Anwen Evans; Mrs Pat
Jones; Mrs linda Jones, Mr Hywyn
Jones; Mr Meical Roberts; Mrs Anne
Thomas; Miss Megan Humphreys;
Mrs Carys Evans; Mrs Bethane
Williams; Mr Heftn jones; Mr Hefin
Jones; Mr D. Whiteside Thomas; Mrs
Joan Griffiths; Mr Ifor Williams.
Cynhelir Cyfarfod Cyntaf y Pwyllgor
Nos Fawrth, Mehefin 16, am 7.00 o'r
gloch yn yr Ysgol Gynradd.

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth
Hwyl y cystBdlu o'r Sioe Gwn a Gel!r, Llanrug.
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LLOFRUDDIAETH Y FRON
CHWITH, Mai 1825
Ar ymyl y rhodfa ym mynwent Llanddelniolen mae yna list uehel wedl el
hal1llYlchynu' haearn, ac ami wedl ei dorri mae'r eofnodlon hyn.
GWYDDFAN: Catherine Roberts, gwralg John Roberts, Fron Chwttb,
Llanddelnlolen, a tu
31aln 0 Fa! 1825 yn 54 oed. Ac oddl tanynt:
'Nld pennyd elefyd a'm eloes • old lnaawl
Nod angau dolurloes
Na henalnt seth a'm helnioes,
Oyn a fu yn dwyn fy oes.'
Am fod tlr y Fron Chwlth yn ymylu ar yr eiddo y bu fy nheulu yn ffermlo
am genedlaetbau, roedd hanes y Catherine Roberts yma yn wybyddus i mi
ers dyddiau cynnar. Ac er fod tros gant a thrlgaln 0 flynydoedd ers el marw,
mae yna ral 0 hyd ar gael yn y plwyf a edrydd old yn unlg hanes ei dJwedd
dychrynllyd, ond hefyd yr englyn ar el beddfaen. Cafodd el llofruddlo gan
ddyn 8 chryman.
Roeddwn ers tro wedi bod yn Awst Bed, 1825
deisyfu cael gwybodaeth fanyJach
Sessiynau Mawr Caernarfon
0
am y digwyddiad
yrna, ac yn flaen Anrhydeddus
Farnwr Raine
ddiweddar euthun gyda'rn mab i a'r Anrhydeddus
Mr. Kendrick.
ystafell yr hynafiaethau,
ac yno (Mae'r adroddiad mewn mannau yn
cawsom fenthyg casgliad o'r North
amwys).
Wales Gazette am y flwyddyn 1825,
Y Brenin
ar erlyniad
John
wedi ei rwymo mewn cyfrol. Mewn
Roberts amaethwr, yn erbyn John
colofn ar waelod dalen yn rhifyn
Roberts Ilafurwr am lofruddiaeth.
Mehefin
yr ail, gwelsom
yr Oywedodd y Twrnai Gwladol wrth
adroddiad
yma. Fy nghyfieithiad
y rheithgor fod y carcharor wedi et
IJac i ohono yw'r canlynoJ.
gyhuddo 0 fwriadol lofruddio un
GWEITHREO
YSGELER:
Aeth
Catherine
Roberts yn ddiweddar
gwr icuanc o'r enw John Roberts i o'r Fron Chwith
ym mhlwyf
dy ym mhlwyf Llanddeiniolen o'r Llanddeirnolen yn y sir hon; ar fore
enw Fron Chwith yn y sir hon, ym 27ain 0 Fai diweddaf
aeth y
carcharor
i dy'r erlynydd gyda
mha le yr oedd wedi bod yn gweini
dro yn 01, a dychrynllyd
i'w chryman yn ei law, a tharawodd yn
groniclo, cymerodd
gryman
ac gyntaf y forwyn, yna tarawodd ei
archollodd wraig y ty mewn mannau
rneistres gyda'r un crfyn marwol
ar ei breichiau yn y modd mwyaf arnryw 0 wcithiau yn ci brcicb.iau ac
dychrynllyd. Rhoddodd iddi hefyd yn ci phen. 0 ba archoll y bu iddi
archoll
ddofn
yn ei phen.
a farw.
dthoenodd y ddynes dlawd hyd nes Elin Williams. Morwyn yn y Fron
y gollyngodd
angau
hi o'i
Chwith welodd y carcharor yn dod
i'r ty naw o'r gloch y bore ar Fai
dioddfaint.
Roedd
hi'n wraig
clusenol a theimladwy, ac mae hi 27ain ddiweddaf, roedd ganddo
wedi gadael gwr hoff i resynu ei gryman yn er law. roedd befyd yn
cholli. Archol1odd hefyd y gwas a'r bresennol
ei rneistres a thair
forwyn gyda'r erfyn, tra hwy yn morwyn, tarawodd hi yn ei baed a'r
ccisio amddiffyn eu meistres. Mae'r
gryman, gwelodd y tyst ef wedyn yn
taro ei meistres. Rhedodd y tyst
lruan ar hyn 0 bryd yng ngharchar
Caernarfc)n yn aros ei brawf.
allan i chwilio am gynortbwy.
Ymhen ychydig Cunudau gwelodd
Mewn rhifyn diweddarach
rec)dd
Mary Evans,
mc)rwyn arall ei
hyn:
Mac'r ffaith fod brawdJys y sir meistres a'r carcharor y tu allan i'r
drws. roedd ) n ei hcrgydio a'r
yma hcb ddibcnu
tan ddydd
daeth at"nt
Mawrth diweddaf. yn ein rhwystro i cryman,
. .\' meistr a'r
gwa!> (Gnffilh Roberts) Tarav.odd
roi'r manylion lJawn yn y rhifyn
hwn. Byddant yn ) mddangos yn y ) carcharor Griffith Roberts ac yna
dihangodd gan adael y fetstres ar el
rhifyn nesaf. Fodd bynnag, cafwyd
John R()berts a safodd gerbron am gwyneb ar 'j Hawr. Rocdd >na
archollion ar ei bretchiau a thu 61 i'w
lofruddio
Mary (camgymeriad
phen. Bu fyw 0 ddydd GYtener hyd
amlwg)
gwraig John Roberts.
gyda'r
Nos Fawrth.
Oywedodd
amacthwr
ym
mhlwyf
Griffith Roberts yn cael ei archwilio
Llanddctniolcn,
yn cuog, ond allan
o'j bwyll. Gorchmynwyd iddo gael gan Mr. Cockerell, ei fod wcdi trigo
gyda'r crlynydd ers pedair blynedd
ei gadw i aros pleser ci Fawrhydi
(Sior IV).
ar ddeg, bu'r carcharor am gyfnod
yn cydweithio ag ef. Roedd wedi
Wedyn o'r North Wales Gal.etlt:.

rarw

•

ens

sylwi ei fod ar adegau yn dueddol i'r
felan ac yn amddifad 0 synhwyrau,
cynhigiodd
d ar or
tyst
fel
gwallgofddyn, roedd o'r farn nad
oedd yn ei iawn bwyll; doedd yna
ddirn eweryl wedi bod rhwng y
feistres ag o. Roedd y carcharor
wedi madael o'r Fron Chwith ers
pedair blynedd.
Griffith Roberts. Roedd Griffith
Roberts yn trigo yn Fron Chwith ar
y 27ain 0 Fai diweddaf. Cofiodd
glywed rhywun yn gweiddi am
gynorthwy. Pan aetb yno gwelodd ei
feistres yn gorwedd ar ei gwyneb ar
y llawr a'r carcharor yn ei hergydio
a'r gryman.
Oihangodd
ond
tarawodd y tyst wrth fynd i,eibio.
Aeth y tyst a'i feistres i'r ty, roedd hi
wedi ei harcholli yn ddrwg yn ei
breichiau a'i phen.
Roedd Robert Roberts wedi bod yn
llawfeddyg am tuag ugam mlynedd.
Mae'n
trigo yn Llanberis
ac
anfonwyd amdano ar y 27ain 0 Fai
i'r Fron Chwith, gwelodd Catherine
Roberts yno yn ddifrifol wael,
archwiliodd
hi a chanfyddodd
glwyfau ar ei phen a'i gwar; (yma
disgrifiodd natur ) clwyfau). Yr
oedd o'r fam rnai'r clwyfau hyn fu
achos ei marwolaeth.
Mae John Roberts yn llawfeddyg yn
tr ig o ym Mangor.
Gwelodd
Catherine Roberts y Fron Chwith ar

DIM FFOTOCopio
"Cadwn yr hawl i gychwyn
achos cyfreithiol yn ddirybudd".
Dyna'r neges a gafodd cwmni
cyhoeddi
cerddoriaeth
yn
ddiweddar.
Oerbyniodd Cwmni Gwynn,
Penygroes, sy'n enwog am eu
cyhoeddiadau cerddorol ar gyfer
ccl-au, ohebiaeth yn ddiweddar
oddiwrth Ysgrifennydd Cymdeithas y Cyhoeddwyr Cerddoriaeth (The Music Publishers'
Assciation) yn LLundain. Hwn
ywr corff sy'n gyfrifol am warchod hawlfraint pob cyhoeddiad
cerddorol.
V mae'r ohebiaeth yn dilyn
ystyriaeth gyfreithiol a roddwyd

i achos Cor arbennig 0 Gymru a
fu'n ffotocopio un o'r darnau a
gyhoeddir gan Gwynn.
Fel gwybodaeth
i Gwmni
Gwynn y mae'r Gymdeithas yn
hysbysu iddynt drafod y mater
gyda chyfreithwyr y Cor dan
sylw, ac yn dilyn hynny, wedi
penderfynu peidio erlyn ar hyn 0
bryd, ond yn cadw'r hawl i
wneud hynny heb rybudd pellach yn achos y Cor arbennig
hwn (neu unrhyw gorff arall) os
daw mater cyffelyb j'w sylw eto.
Fe gotir i ysgol yn LLoegr gael
dirwy 0 rai miloedd 0 bunnau
rhyw ddwy flynedd yn 01 am
drosedd o'r fath.

DERWVN HUGHES
Treflys
PENISARWAUN

Am
nenfydau
a waliau
siapus
•

Ffon Llanberis
870945

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

LLANBERI

Ffon: 870202 a 870272

Ffan: LLANBERIS 871278

TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

(Danny a Nerys Roberts)

CURIAD CALON CYMRU
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y 30Bin 0 Fai ddiweddaf, yn difrifol
wael 0 ganlyniad i anafau a gafodd
(clisgrifiodd y tyst natur y clwyfau).
Yr anafiadau
yma fu achos ei
marwolaeth, buasai wedi trengi
gyda'r feddiginiaeth orau. Cauwyd
yr achos 0 du'r erlyniaeth
pan
alwodd Mr. Cockerell a oedd yn
ymddangos tros y carcharor, ar dri
gwahanol dyst, a brofasant fod y
carcharor ar brydiau yn wyllt a
threisgar, ac yr oedd hefyd wedi
ceisio
cyflawni
gweithred
0
hunanladdiad ycbydyg amser cyn y
digwyddiad trist, holwyd ef gan
lawfeddygon, y rhai a sicrhaent nad
oedd amheuaeth
ei fod allan o'i
bwyU; crybwyllodd un llawfeddyg
yn arbennig fod yna anaf ar benglog
y careharor ac fod hwnnw ar ffurf
anghyffredin.
Oedfryd. Oieuog am ei fod allan o'i
bwylJ.
Roedd y llanc yn anffortunus ar y
pryd yn gweini yn y Rhydau, fferm
gyfagos. Oywedir i gorff Catherine
Roberts gael ei gludo ar elor ar hyd
y Ilwybr cyhoeddus
ar draws
corsydd. a erys yn dramwyfan hyd
heddiw,
ac heibio i'r Ffynnon
Gegin. ac i fyny ar hyd y Ion bridd i
Ben Dinas, ac yna i lawr Lon y Gof,
sydd wedi ei hail fedyddio gan y
di-draddodiad yn Green Lane, ac i
Landdeiniolen.
Y Gwalch

CURIAn CAlON CYMRU

Gohebydd: Mr. G Jon",
Mwyn (Waunfewrl

Rhendlr

LLONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
Arthur Pierce, Bro Waun, ar ddathlu
eu Priodas Au r.
CYFEILLION CERDD IEUENCTID
GWYNEDD - Bore Coffi - Mai 7fed,
1987: Y mae Ann Marston, Blaen y
Nant, yn diolch yn fawr t'r bobl lteol,
cyfeillion a'r cerddorion am wneud y
bore coffi
mor IIwyddiannus.
Casglwyd dros £100,
MERCHED Y WAWR: Nos lau, Ebrill
30 cafwyd arddangosfa drin gwallt
gyda Ann W Williams, Waunfawr,
gyda K M Jones a M Eaglestone yn
modelu,
a del iawn o eddvnt.
Diolchwyd iddi gan M V Jones.
Cvdvrndelmlwvd theulu y diweddar
C A Pritchard gan y Ilywydd a
dymunodd wellhad buan i Mrs K W
Jones, Mrs Tegwen Jones a Mrs
Morley Williams sydd yn yr ysbyty.
Gwesteion y te oedd Bet Hughes, Lyn
Roberts a Jenny Jones, enlllydd y
raffl oedd Nan H Roberts, rhoddedig
gan Bet Hughes. Llongyfarchwyd y
tim darts, sef Cadi Jones, Nan H
Roberts a Glenys Williams. 8yddant
yn cvnrvchioli rhanbarth Arfon vn y
Drenewydd ym mis Mehefin. Hefyd
Glenys Jones ar ddod i'r rownd
derfynol yn chwarae dominos ond yn
colli'r frwydr.
Bydd y trip diwedd tymor yn
ymweld a'r Pili Palas yn Sir F6n ar
Fehefin 25, a phawb sydd am fynd i
ddod a £5 9yda nhw igyfarfod Mal 21
os gwelwch vn dda, neu eu rhoi i
aelod o'r pwyllgor.

a

CANOLFAN
WAUNFAWR:
Yng
nghyfarfod
diwethaf
pwyllgor
Canolfan
Waunfawr,
cynigiwyd
pleidlais 0 ddiolchgarwch i Glenys
Jones, Rhandir Mwyn yn dilyn ei
gwaith rhagorol fel ysgrifenyddes i'r
Ganolfan dros y ddwy flynedd
ddiwethaf.
Diolchwyd iddi gan Gadeirydd y
Ganolfan, Eurig Wyn. Dywedodd fod
el gwaith trvlwyr wedl rhoi trefn a
chvnllun ar weinyddiaeth y Ganolfan.
ae y bydd hynny'n lies mawr i'r
Ganolfan yn y blynyddoedd I ddod.
Mae Glenys yn rhoi'r gorau i'r gwaith
er mwyn treullO mwy 0 amser gyda'i
theulu.
Mae Robat Williams wedi cytuno i
ymgymeryd
a gwaith
yr
ysgrifennydd ae mae'r pwyllgor yn
dymuno'r gorau iddo.
Cytunodd Don Roberts i weithredu
fells-gadeirydd yn absenoldeb Eurig
Wyn, sy'n awyddus i gael cymorth
gyda'r gadeiryddiaeth
oherwydd
pwysau gwaith. Mae'r pwyllgor
hefyd yn dymuno'n dda i Don ae yn
ddiolehgar iddo am ei barodrwydd j
gynorthwyo gyda'r gwaith.

CRONFA CANOlFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fIs Ebrill: 1. £40: Keith Owen, Stad T~
Hen; 2. £25: Neville Owen, Bryn
Gwylan; 3. £10: Mrs Rosalind Owen,
Bryn Mor.

i •

CYDYMOEIMLO; Cydymdelmlwn yn
fawr iawn A Mr Ron Turner, Collfryn,
ar golli brawd;

a

Mrs G Lloyd, Bryn Awelon ar
golli mam.
Trist lawn yw cofnodi rnarwolaeth
rnarn a nain annwyl iawn, Mrs Phyllis
Jones, Rhoslan. Yn gymeriad hoffus
bu ei chyfraniad i'r pantref, ae yn
enwedig i'r Capel a'r Ysgol Sui lie
'roedd yn athrawes, yn enfawr. Bydd
yn gadael bwlch mawr ar ei hoI a
chydymdeimlwn yn arw iawn a'r tair
merch, Rhiain, Ervl a Nia, a'r tsulu 011.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein cofion
at y rhai sy'n ewyno yn yr ysbyty gan
obelthio y gwnant wella yn fuan
iawn, set Mrs Morley Williams,
FronUwyd; Mrs Tegwen Jones, Rhos
Alun; Mrs jones, Fron Hyfryd; Mrs
Wyn Williams, Bro Waun a Mrs R
Lewis, Rhes Eilian.
ADREF O'R YSBYTY: Da yw dealt bod
Mrs K W Jones, Bron Eifion; Mrs
Nessfield, Bryn Argoed; Rhion Glyn,
Stad Ty Hen; Mr Hugh Goronwy
Williams, 6 Dol Erddi; Mr William
Llewelyn Jones, Llannereh a Mr Idris
Owen, Llys Awel, adref o'r ysbyty.
Gobeithiwn eu bont vn parhau I
wella.
ac

D10LCH: Dymuna Rhiain, Eryl a Nia
ddiolch yn garedig iawn i bawb am
bob arwvdd 0 gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag atynt yn eu
profedigaeth lem 0 golli man, annwyJ
iawn, sef Mrs Phyllis Jones, Rhos
Lan.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhalfwyd cyfarfodr o'r Sefydliad yn
Festri Croesywaun nos tau, Mai 7fed
dan arweiniad Mrs Pat Parry, y
lIywydd. Estynnwyd dymuniadau am
adtenad buan i Mrs Katie Wynn
Jones ae i Mrs Morley Williams svdd
yn Ysbyty Gwynedd. Darllenwyd y
lIythyr misol a chofnodlon y cyfarfod
dlwethaf.
Talwyd teyrnged dawel i Mrs Dons
Lee a fu'n Drysorydd y Ftederasiwn
am bum mlynedd, ae a fu farw yn
ddiweddar.
Cafwyd noson ync nghwmni Mrs
Maud
Williams
i drafod
y
pernqerfyniadau
i'r Cyfartod
Blynyddol a gynhelir yn Neuadd
Albert ym mis Mehefin. Diolchwyd
iddi gan Mrs Catherine Jones.
Enillodd Mrs Morfa Evans y raffl a
roddwyd gan Mrs Peggy Jones. Bydd
y eyfarfod nesaf nos lau, Mehefin 4
gyda Mr Gareth Heulfryn Williams yn
wr gwadd.

YA YSGOl FEITHRIN: Fel rhan 0
weithgareddau'r Wyl Felthrin elenl fa
gafodd y plant bach fore gwerth
chweil yn gwylio ffilm 0 Wil Cwae
Cwac ac fe ddaeth Angharad Tomos

draw efo Rala Rwdins, Awdlan,
Mursen y gath, Ceridwen a'r Dewin
Dwl i ddweud storlau allan o'r gyfres,
Rwdlan, ae j ddiweddu'r bore fe
gafodd yr hen blantos de parti.

LLONGYFARCHIADAU:
Y mae
Anthony Marston, Blaen y Nant, wedi
ei ddewis i vrnuno
Cherddorfa
Genedlaetholleuenctid Cvrnru a fydd
yn mynd 0 gwmpas y wlad yn ystod
yr haf. Llongyfarchiadau iddo.
YR EGLWYS: Cynhaliwyd noson
goffi IIwyddiannus nos Wener, 15 0
Fai yn y Ganolfan. Codwyd swm
sylweddol iawn at y gwaith 0 ail
wneud Eglwys St loan a'r gobalth yw
y bydd y gwaith yh deehrau yn ystod
yr hat. 'Roedd nifer fawr 0 stondlnau
dan otal Mrs L Jones, Mrs K Hughes,
Mrs Braceglrdle, Mrs M Jones, Mrs
Sprott, Mr a Mrs Harmon, Mrs M
Dafydd, Mrs J Glyn, Mr a Mrs Overy,
Mr Greasley a Mr Eaglestone.
Yn y gegin: Mrs G Jones, Mrs A

Edwards a Mrs E Williams.
Wrth y drws roedd Mr Wilf Jones.
Enillwyr y raffl oedd: Mrs Joan
Griffith,
Caernarfon;
Mrs Ann
Edwards; Mrs M Williams; Mr Wilt
Jones; Mrs Stanley Williams; Mrs
Overy a Miss Gladys Lewis. a
chyflwynwyd y gwobrau gan Mrs
Stella Lyle. Dymuna'r Rheithor, y
Parch Barry W Thomas, ddiolch yn
tawr i bawb am eu cefnogaeth a'u
gwaith tuaq at noson hapus a
IIwyddiannus.
CLWB 100 PLAID CYMRU: Dyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fis
Ebrill :
1 John Huws Roberts, PantTeg; 2. T
J Griffith, Ty'n yr Onnen; 3. Die
Jones, Llwyn Onn.

'fHOMAS
GEE A THOMAS
CHARLES VN BWLCH UCHAF A
GLADSTONE YN BETHESDA.
BETH
YW'R CYSYLLTIAO,
DARLLENWCH Yl\ilLAEN?
Oddcutu ugain mlynedd yn 01, tra
yn dilyn ei alwedigaeth fel trydanwr

oedd y erefftwr

a

ar dy yn rhes y Penrhyn, Bethesda,
yn hollol ddarnweiniol yng ngardd y
ty bron o'r golwg gan ysbwriel. fe
ganfu Mr Osmond Shaw. Bwlch
Uchaf a'i gyfaill, ga"elJ neu foes
pren ac yndtlo yr oedo lair Ileehfaen
tcbyg i gerrig beddau. ar un yroedd
en" 'Y'homas Gee a cherflun ohono
a'r dyddiad 1815-1898, blwyddi ei
eni a 'j farw. Ar yr ail garreg yr oedd
enw Gladstone
ond heb ei
cbwblhau, a'r drydedd heb waith 0
gwbl arni. Wedi peth ymchwil,
deeTlir mai buddugol yn adran
Grefft
yn un 0 Eisteddfodau
Bethesda ()edd y cerrig, ae mai
cyd-weithiwr j ddyn 0 'r enw Griff
Jones, un fyddai yn gwncud lIawer 0
waith lleehfaen 0 gylch tan ae a welir
hyd heddiw yn ardal Bethesda.

buddugol.
Pwrcasodd
Mr Shaw garreg
Thomas Gee a'i chyrchu i Bwlch
Uchaf, ac fe'j gwelir wedi ei gosod
yn y wal ar y bont dros y ffrwd ger y
ty. a dyna gysylltu Thomas Gee a
Blwch-Uchaf. Tybed a all rhai 0
ddarllenwyr
,r
Eco yn ardal
Bethesda gyfrannu
rhywfaint
0
w ybodaeth pellach, rnegis enw'r
gwr
buddugol.
a m o d au ' r
g}slac..Jleuaelh a'r dewis 0 enwau
cn\\-ogion. Y nlae yn wybyddus fod
cefndcr i Thomas Gee wcdi bod yn
gwcithio
ym Mane y National
Westminster
ym Methesda
lua
1910.
Ymhellach
ym meddiant
Mr
Shaw y nlac medal yn coffau dathlu
canmlwyddianl
sefydlu'r YsgoJion
Sabothol yng Nghymru gan Thomas
Charles o'r Bala. Dacth Mr Shaw 0
hyd iddi tra yn adnewyddu Iloriau
Bwlch UchaI. Sut ) daeth bon i
Bwlch Uchaf tybed? Di()lchwn i Mr
Shaw am roi'r hanes diddorol hwn j
.

m.

H.J .
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WJ.GRIFFITH
Pl YMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT TIRlON, Ll ANRUG

IEUAN
WILLIAMS

R6n: Caemarfon 3248

Glanffrwd

(,OAC/

Gosodwyr

DEINIOLEN

Nwy

Cofrestedig
Corgi

(iI
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Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

Llanberis 870484

CARTREF YR HENOED

*.Bysus 0 12 i 53 sedd

CARTREF NEWYDD COFRESTREDIG
AG IDDO A WYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A MRS MEIRWEN
THOMAS NEU MRS ELI WILLIAMS
Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon

* Teithiau Lleol a
Thramor

* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

(0286) 4652
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FEDRWCH CHI DDAL Y PYSGOD CUDD7

Mae'r pysgod isod yn cuddio yn y
patrwm ar y chwith. Gamp i chwi eu
rhwydo i gyd!

Gwarchenfarfog;
Llyfrothen; Draenogyn;
Brithyll; Twbydail;
Rhufell; Torgoch; Pilcyn;
Sewin; Llwynogydwr;
Penlletwad; Barfogyn;
Penhwyad; Gwyniad;
Sgellen; Merfog; Darsen;
Eog.

CEFNOGWCH

EIN
HYSBYSEBWYR

NANT PERIS
Gohebydd: Mrs Mary Ff Roberts,
Cerrigydrudion.
LLONGYFARCHIADAU i Cheryl a
Billy Jones, 1 Bra Glyder ar
enedigaeth eu merch tach, chwaer i
John Paul
Hetyd Iiongyfarchwn Mrs Ann Jones,
Maes yr Haul, ar fod yn nain eto.
Cafodd Hilda ei merch eneth tach.
Yr un dymuniadau i Mr a Mrs T G
Pritchard, mae hwythau yn daid a
nain eto. Cafodd Hefina, eu merch,
eneth fach. Dymuniadau da Iddynt I
gyd.
DYMUNWN wellhad buan i Mrs Jinni
May Williams ar 61 cael codwm yn el
chartret, Cae Pl3rthi. Mae er hyn 0
bryd yn eros gyda'r ferch. Da yw
clywed fad Sian Pritchard, llys Awel
yn gwella ar 61 cae I triniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
CYDYMOEIMLWN fel ardal hefo
Rhian, Morris a Carys yn eu
profediqaeth 0 golli eu mam. Mrs
Florence H Williams, Terfyn
Cydymdeimlwn fel ardal hefyd iI Mrs
Betty Humphries, Helen a'rteulu arol
colli pried a thad annwyl, sef Owen
Humphries, Gwastadnant.
LLONGYFARCHIAOAU
i Gwen
Grtffiths,6 Rhes Glanrafon ar fod yn
IIwyddiannus yn ei Arholiad Gradd I
hefo'r piano Mae Gwen yn ddisgybl i
Mrs Linda Griffiths. Oal ati Gwen
DYMUNA Sian Pritchard, Llys Awel,
ddiolch I bawb am eu caredigrwydd
tuag ati tra yn yr ysbyty.
Ar Ebrill 30ain yn dawel ar 61
gwaeledd byr yn Ysbyty Gwynedd,
bu farw Mrs Florence
Harper
Williams, (Telynores Gelert). Terfyn.
yn 65 mlwydd oed. Daeth i fyw i'r
Nant,47 mlynedd yn 01pan briododd
a'r diweddar John (Hatod gynt). Bu
yn aetcd 0 G6r Telyn Eryri a bu dros y

wlad yn canu gyda'r tannau. Bu'r
angladd ar Fai Sed gyda gwasanaeth
cyhoeddus yng Nghapel Rehoboth
dan ofal y Parchedig Trefor Lewis a
Mr Robin James Jones gyda'r delvn,
ae yna yn dllyn ym Mynwent St.
Peris.
DYMUNA Rhian, Morris a Carys a'r
teulu 011 ddiolch i bawb am eu geiriau
caredig, am y lIu cardieu, lIythyrau a
galwadau ffan. hefyd y rhoddion hael
at ymchwil y caner.
Oioleh arbennig i'r Parchedig
Trefor Lewis, Mr Robin James Jones,
Mr T G Pritchard, Mr 0 EGriffiths a Mr
Myrddin Pritchard.

•
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Cynhaliwyd trydydd Ymryson Cwn
Defaid Nant Peris a'r Cyleh ddydd
Gwener a Sadwrn, Mai 22 a 23.
Daeth dau vrnqersvdd
a fu'n
IIwyddiannus yn y treialon cyntaf yn
1985 Mr Brian Owen, Nant Peris a Mr
W 0 Williams, Aberdaron ,'r br 9 eto
ae enillwyd Tarian Gwesty'r Fictoria
gan Mr W H Hughes, Oeiniolen (y
gorau lIeol yn y Oosbarth Agored-AII
Odosbarth)

CANL VNIADAU
Oosbarth Agored
Cwpan V Brodyr Morris: 1. W D Williams,
Aberdaron a Ben, 2 John Lightfoot,
Wrecsam a Black; 3 W H Hughes,
Dsmiolen a Moss(gorau tleoll: 4. Glyn
Jones, Bodfari a Cap; 5. H Jones.
Rhydymain a Meg (gorau dan 25 oed); 6.
Ceri Parry. Afonwen a Don; 7. John
Kightfoot. Wrecsam a Moss; 8. Mick lee,
Pentraeth a Jim; 9 John Lightfoot.
Wreesam a Trim.
Ail Odosbarth
Cwpan Wavel Roberts. 1. W H Hughes,
Deiniolen a Moss, 2 Gwtlvm Roberts,
Pwllheh a Kep; 3. Raymond Ewing,
Rhosmeirch
1;1
Meg, 4 John Cross.
Llanberis a Dot, 5. Eifion Owen, Carmel a
Morgan; 6. Gwynfor Pritchard, Chwifog a
Roy.

Enillwyd Tarian Gwesty'r Victoria Iy gorau
lIeol yn y Oosbarth Agored.AiI Odosbarth
gan W H Jones, Demiolen.
Oosbarth Lleol
Cwpan Rheilffordd yr Wyddfa a Chwpan
Oolbadarn: 1. Bnan Owen, Nan! Peris a
Charlie; 2. Alan Roberts, Lfanberis a Cap;
3. Derek Williams, Dinorwig a Kep; 4. Joe
Davios, Llanberis a Lad; 5. Stan Morgan,
Bethel a MOl; 6 Dafydd Pritchard, Nant
Pens a Roy

Hoffai'r
Pwyllgor
ddatgan
gwerthfawrogiad
gan ddiolch
ardalwyr am eu cefnogaeth.

Enillwyd Cwpan FMC i'r cvstadleuydd
gorau dan 25 oed g8n Hefin Jones,
Rhydymain.
Enillwyd y raftl gan y canlynol 1 (30'
Glenys Jones, Cwellyn; 2. Ornament Ci'
Roy V Jones, Tywyn; 3. Darlun: A E Parry,
23 Maes Swch, Llanfechell; 4 Whisky.
Arthur, Royal Victoria Hotel; 5. Lamp: C
Thomas, 3 Bran Helen, Clwt y Bont 6.
Rum. Helen Mai Pritchard. Ty Isat Nant
Paris. 7 Pore G Hughes, 5 Mount Street,
Porthaethwy,
8. Ffon Bugail: Sian
WIlliams, 1 Gwestadnant, Nant Peris; 9.
Vodka: Hofina Ellis, 2 Blaen Ddol.

••

Hen Vsgol
Glanmoelyn

PORC CARTREF

LLANRUG

SOCy pwys

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

.,

1110.

Lfanberis; 10. Cloc: Dewi, Fefinheli; 11
~cyn cig: 0 S Roberts, Gwesty Gwynedd,
Llanberis, 12 Gin: lwan Arfon Jones,
Llanberis; 13. Hwvaden: Llangoed610; 14
Siocled: Ken Evans. 1 Rhes Marian,
Demiolen.

STIMVAK

CANOLFAN CARPEDI

•

Criw Ileol yn Ymryson Cwn Deleid Nant Peris

(B & K Williams)

TEGID
PRITCHARD

..

.., ..........

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

~

Ymryson Cwn Defaid
Nant a'r cylch

CARPEDI
GLAN!
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CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574

PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn Ileal mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod

i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

W H Hughes, Demroten

a Moss

Ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)

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

Gwneuthurwyr Ffenestri,
Orysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara.

Cig Cyflawn Cymreig
Cysylltwch a June a Cynan
Jones, Tanybryn, Nanmor,
8eddgelert, Caernarfon.
Ffon: 8eddgelert 353

eu
i'r

LLYFRAU
GWOBRAU TIR NA N·OG 1987
Prif nod gwobrau Tir na n-Og yw
eydnabod gwaith awduron
ac
arlunwyr;
dyrchafu
safonau
ysgrifennu ar gyfer plant a phobl
lfanc, a bybu prynu a darllen trwy
ddwyn y cyfryw lyfrau i sylw'r
darllenwyr. Cyflwynir dwy wobr
Gyrnraeg,
Ffugten orau'r Flwyddyn
Cyflwynir y wohr am y ffugJen orau i
blant i Penri Jones am ei nofel
Jabas. Nofel a ysgrifennwyd yn
arbennig i'r arddegau yw Jabas ae y
mae'n
stori
fywiog.
Ynddi
adlewyrchir hiwmor yn ogystaJ a
thristwch ym mywydau'r
ifanc.
Cyhoeddir
y nofel gan Wasg
Dwyfor.
Yr awdur
Brodor 0 Eifionydd yw Penri Jones.
Fe'i addysgwyd yn Ysgol Ramadeg
Pwllbeli a Choleg y BrifysgoI,
Bangor.
Bu'n
athro
yng
Nghaerdydd a Thonypandy ae ers
1976 mae 'n dysgu yn Ysgol
Eifionydd,
Porthmadog.
BUtD
gyd-olygydd Llanw Llyn ers 1976 a
Yr Athro ers 1980. Jabas yw ail
nofel Penri Jones; cyhoeddwyd DaD
Leuad Lljn gan Y Lolfa ym 1983.
Llyfrau Eraill y Flwyddyn
Oyfarnwyd y wobr am lyfr gorau'r
flwyddyn i blant, ae eithrio ffuglen, i
Alun Jones a J Pinion Jones,
cyd-olygyddion y gyfrol Gardd 0
Gerddi,
cyfrol
sy'n cynnwys
detholiad 0 gerddi eynganeddol i
blant a phobl ifainc. Ffrwyth
cystadleuaeth
yn Eisteddfod
Genedlaethol Mon 1983 yw Gardd
o Gerddi. Rhannodd y bcirniad. T
Llew Jones, y wobr rhwnng dau
gasgliad teilwng ae awgrymodd fod
y ddaw awdur yn cydweithio er
mwyn Ilunio un gyfrol. Arluniwyd y
gyfrol gan Jan Brett Breckon, gan
Nesbitt a Susanne Chapman ac fe'i
cyhoeddwyd gan Wasg Gomer gyda
cbymorth
a r ian n o l Cyngor
Celfyddydau Cymru.
Y golygyddion
Bardd amI ei gadeiriau ac athro
wrth ei aJwedigaeth yw Alun Jones.
Bu John Pinion Jones yn weinidog
gyda'r Presbyteriaid ym Meirion,
Caerfyrddin ac Ynys Mon.
LLYFRYN
NEWYOO
AR YR
EISTEDDFOD

chipolwg
ar yr Eisteddfod
Genedlaethol fel y mae heddiw.
B ydd y Ilyfryn yn addas i'w
ddefnyddio mewn ysgolion ar gyfer
cyrsiau ar ddiwylliant Cymru ae i
ddysgwyr sydd am wybod rhagor
am ein traddodiadau yn ogystal A'r
iaith.
Pris y gyfrol 48 tudalen yw £ 1.50.
Gellir
ei gael 0 Swyddfa'r
Eisteddfod neu gan lyfrwerthwyr
lleol.

LLYFRAU CYMRAEG
NEWYDD

ELIAS, Twm
Y Porthmyn Cymreig
Gwasg Carreg Gwalch
£1.25
Golwg er benes porthmona
0';
gychwyniad, e'r modd y cyflawnid y
gwaith.
GAUFFYDD,Llyr D.
GWYNDAF, Robin
Llyfr Rhedyn ei Daid
Gwasg Dwyfor
£3.50
Portread o'r ttvsiueuwr Evan Roberts,
Capel Curig.
JARVIS, Branwen, gel.
Syr Thomas Parry 1904-1985
Cyngor Celfyddydau Cymru
£2.95
Hanes bro a bvwvd Svr Thomas Parry
(Cyfres Bro a Bywyd: 8)
JENKINS, Getaint H. go!.
Co, Cenedl II
Gwasg Gomer
£3.50
Yr ail gyfrol 0 ysgrifau er agweddau
er hanes Cymru.
JONES, Eddie
Dawnsie Twmpath
Y Lolfa
£3.95
Casgliad 0 dros hanner cant 0
ddewnsieu gwer;n cymdeithasol
JONES, Nerys Ann
Dewi Morgan
Y Lolfa
£2.95
Cotient
JONES, W.J. gol.
Bro a Dinas
Gwasg y Dref Wen
,(C.B.A.C.)£4.95
Cyfrol a edrydd hanes SIr De
Morgannwg mewn cerddt a stortsu.
SMITH, Joan
EVANS, Dilwyn M. (Addas)
Manuel
Gwasg Gomer
£1.60
Y notel ddiweddaraf yng Nghyfres
Corryn.
TOMOS, Dewi
Cynhyrfu'r Dyfroedd
Newydd ei gyhoeddi y mae llyfryn
Cyhoeddiadau Mei
bach Saesneg'Eisteddfod - a Welsh
£2.00
Phenomenon' gan Margaret Jones.
Casg/iad 0 straeon byrion wedi'/)
Wedi ei ysgrifennu mewn arddul
Ileoli yn ardal chwareli Arfon.
ysgafn a darllenadwy> nid yw'r
EDGARAP LEWIS
Uyfryn yn amcanu at fod yn waith
Hwyl 0 Fro'r Glowr
ysgolheigaidd ac awdurdodol ond
Y Lolfa, £2.45
yn hytrach yn gyflwyniad byr a . Casgliad 0 straeon a phenillion
darllenadwy i un 0 sefydJiadau doniol 0 ardal Cwm Tawe.
mwyaf Cymru, sef yr Eisteddfod yn
DEFNYDDIWR V FFORDD A'R
ei hamryfal agweddau. Ceir ynddo
GYFRAITH
fraslun 0 hanes twf y mudlad
Athrofa er Ymchwil i Addysg
Eisteddfodol trwy'r canrifoedd, a Orafn.idiaeth, £3.40
Arweinjad i'r gyfrajth a sut mae'n
effeithio ar ddefnyddiwr y ffordd.

BETWS GARMON

LLONGYFARCHIADAU:i H 0 Jones
Ty Coch am ennill ar ganu mewn
nifer 0 Eisteddfodau yn ddiweddar,
ae i Meieal Owen, Ystrad ar ddod yn
gyntaf yn Sioe Nefvn hefo ceiliog.
Pob Iwc i Tony Burton Y Llythyrdy,
mae wedi deehrau yn yr ysgol yn
Waunfawr, ae yn dechrau siarad
Cymraeg. dipyn 0 gamp. gan fod ei
dad yn Albanwr a'i tam 0 Finland, ae
wedi cael ei eni yn Sweden ae wedi
byw yn y fan honno tan rhyw
flwyddyn yn 61.

ROBERT GRIFATHS

Streicl Streic! Streic!
Gwasg Taf, £4.95
Hanes streic y gweithwyr rhejlffordd
yn ne Cymru ym 1911.
ERICHILL
Sblash gyda Smot!
Gwasg Gomer, £1.50
Llyfr plastig, diwenwyn a golchadwv,
y gellir ei ddarllen yn y bath.
MATHEW HUGHES
Cerddi'r Machlud
Cyhoeddiadau Barddas, £2.50
Cyfrol newydd 0 farddon iaeth.

GORONWY W OWEN (cyfieithydd)
Heddychwr
Canolfan Genedlaethol
AddYS9
Grefyddol, £1.20
Hanes bywyd Mahatma Gandhi.
(Cyfres Ffydd ar Walth).
WILLIAM OWEN
R'wbath at yr Achol
Gwasg Gomer £2.75
Casgllad 0 gyfraniadau William
Owen, Borth-v-Gest i'r rhaglen radio,
'Rhwng GWyI a Gwaith'.
CATHERINESTORR
Y Bwgarth
Gwasg Gomer, £1.60
Anrheg Nadollg arbennig 0 hyll yw
testun y Ilyfr diweddaraf
yng
Nghyfres Corryn.
MELFYN R WILLIAMS
Adnabod Eich Hunan
Gwasg Gomer, £2.00
Y lIyfr diweddaraf yn y project bioleg i
ysgollon uwcnradd,
ROBERTWILLIAMS
Y Seint Greal
Jones (Wales) Publishers, £22.00
Adargraffiad 0 Iyfr a gyhoeddwyd
gyntaf yn 1876.

APEL YMCHWIL Y GALON
Cynhaliwyd Pwyllgor Cyffredinol 0
gangen Caernarfon a'r Cylch 0 Apel
Ymchwil y Galon yn ystod mis
Mawrth.
Y swyddogion am y
flwyddyn
1987-1988
yw:
Cadeirydd - Miss M Richards;
Ysgrifenyddes - Mrs J Whitaker,
Trysorydd - Mr I Owen; Trefnydd
gwerthiant Cardiau Nadolig - Mrs
MPary. Penderfynwyd cael casgliad
o dy j dj o'r 8ed Mehefin hyd y 18ed
o Fehefin, y flwyddyn diwetha
casglwyd £1,500. a gobeithir am
gefnogaeth da eleni eto. Oymuna y
PwylJgor ddiolch i drigolion Bro'r
Eco am eu cefnogaeth.

MEHEFIN
1. LLUN: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched
2. IAU: WAUNFAWR: Sefydliad y
Merched
5. GWENER: PENISARWAUN: Gyrfa
Chwlst
8.lLUN: CWMYGLO: Taith Gerdded,
6.30 o'r gloch.
9. MAWRTH: LLANRUG: Trip
Merched y Wawr.
11. IAU: Yr Etholiad Cyffredinol
15. lLUN:
LLANRUG: Pwyllgor
Blynyddol Clwb Pel-droed, 7.15 yn
Ystafell y Selndorf.
16. MAWRTH: LLANRUG: Pwyllgor
Apel yr Urdd, 1990 yn yr Ysgol
Gynradd, 7.0 o'r gloch.
PENISARWAUN: Clwb yr Heulwen
PENISARWAUN: Gyrfa Chwist.
17. MERCHER: LLANRUG: Plaid
Cymru. Cyfarfod Blynyddol Canqen
Llanrug a'r Cylch yn yr Vsgol
Gynradd, 7.30 o'r gloch.
18. IAU: LLANAUG: Cymdeithas
Chwiorydd Pontrhythallt.
19: GWENER: PENISARWAUN:
Eisteddfod Bentref, 5.30 o'r gloch.
25. tAU: WAUNFAWR: Trip Merched
y Wawr.
27. SADWRN: YR ARDAL: Gwibdaith
Clwb Eryri.
LLANRUG: Taith Hanesyddol y
Gymdeithas Undebol.
GORFFENNAF
4. SADWRN: PENISARWAUN: Trip
Ysgol Sui Basra ae Ysgol Sui Eglwys
Santes Helen.
LLANRUG: Trip Ysgol SuI.
~

CRONFA GOFFA R.H. OWEN
Cynigir Grantiau neu Fenthyciadau o'r Gronfa
uchod mewn amryw 0 weithgareddau. Ceir
manylion
a'r amodau
oddi
wrth
yr
ysgrifennydd:
Aled Owen, 13 Charlotte Street, Llanberis.
Y ceisiadau i'w hanfon i mewn erbyn Awst 31.

URDD GOBAITH CYMRU
Pwyllgor Rhanbarth

MIRI MADOG

Eryri
•

Sioe Deuluol ym Mhafiliwn
Eisteddfod Genedlaethol Bro Madog
Nos lau, Awst 6ed, 1987.
Drysau'n agor am 10.30 o'r gloch
Arweinydd: Ifan Gruffydd
(Ma Ifan 'rna)
Artistiaid: Cor Godre'r Aran gyda
Tom Gwanas
Cor Penyberth, Hogia'r Wyddfa
Huw Chiswell a'i Fand
Pryd ma te, Trisgell
Pris Mynediad £3
Tocynnau arwerth yn Swyddfa'r Urdd (Caernarton 3117)
Siop Eifionydd (Porthmadog 2795) Siop y Pentan
(Caernarfon 5262) Lien Llyn (Pwllheli 612907)
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PELDROED
LONGYFARCHIADAU
Daeth tymor hir y beldroed I beo o'r diwedd a pbleser o'r mwyat yw cael
adrodd am lwyddiant rhal 0 dJmau'r ardal.

ATHLETAU YSGOL BRYNREFAIL
Ty Eryrl fu fuddugot yng Nghyfarfod AtbJetau'r Ysgol ar Fai 13eg, gan
drechu Elidir 0 2xpwynt, a bwy heryd aeth i'r Cwpan am boll
weithgareddau'r nwyddyn, Gwynal yn aJI, ac yna Ellian ae Elidir.
Dlsgybl blwyddyn gyntat, Aled Grlfftths 0 Fethel, yw'r Victor Ludorum
am eleni (23 pt), gyda Linda Prytbercb a Barley Massey yn rhannu'r
pwyntiau i ddod yn Victrix Ludorum.
Cafwyd perfformiadau arbennig
iawn gan nifer o'r plant, ac fe'u
gwobrwywyd a thlysau fel y gwelir
yn y darlun isod.
Enillodd Paul Grant (Dos 5B)
ugain pwynt, gan ddod yn gyntaf yn
y ras dros 100m, 200m, 400m,
800m a 1500m. Bu Rhian Rhagfyr

(Dos 1) yn fuddugol ar
daflu'r picell, y ddisgen a'r pwysau
ac hefyd yn y ras 800m; Kelvin
Houston (Dos 2A) ar y bieell, y
Naid Hir a'r Naid Oriphlyg; Gillian
Glass (Dos 4) ar y ras 1500m ac
800m a Jennifer Clarida (Dos 3)
dros 100m a 400m.
Roberts

LOCOMOTIVE LLANBERIS
Y Darans, heb amheuaeth 0 gwbl oedd tim y tymor, yn beneampwyr
Cynghrair Gwynedd yn eu tymor eyotaf, a hynny neb golli'r un gem - 31 0
bwyntiau allan o'r 32 oedd yn bosibl Lgyflawni'r 'clean sweep" yng ngeiriau
eu rheolwr, Iwan Williams, fe godwyd Cwpan Gwynedd ahefyd Darian
Eryri ganddynt.
O'r 129 gol a sgoriwyd, Steven Williams fu' taro'r rhwyd amlaf, - efyn wir
oedd prig sgoriwr y Gynghrair. Yr unig dim i'w trecbu yn ystod y tymor
oedd Bethesda, pencampwyr Cynghrair Gogledd Cymru am eleni. Hwy fu
fuddugol yn rownd Cyn-derfvnol Cwpan Barritt, Cwpan Gogledd Cymru
a'r 'Intermediate' dros Llanber,
Llongyfarchiadau hefyd i Lanrug am ddod yn ail yng Nghynghrair
Gwynedd ac am roi gem galed iLanberis yn 'ffeinal' y Danan ar yr Ofal. Ar
oj bod 2 gol i ddim ar y blaen, rhywsut fe ganiatawyd i Lanber sgono pedair
a chodi'r tlws.
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TIM DAN 12 OED LLANRUG
Gillian, Jennifer, Paul, Kelvin a Rhian, gyda Barley ec Aled yn y rhes gyntaf.

Yn dilyn y cyfarfod, dewiswyd tim i
gynrychioli'r ysgol yng Nghyfarfod
Athletau Arfon ym Mangor ar Fai
21 ain , a dyma'r
eanlyniadau
perthnasol (gweler eu Uun ar y
dudalen ganol).
Dan 13 oed: Rhian R. Roberts - laf
Disgen, 2il Picell, 4ydd Pwysau;
Aled Griffiths - 2iJ 200m, 3ydd
Naid Driphlyg.

Dan 15 oed: Kelvin Houston - laf
Naid Driphlyg.Linda Prythereh - 2il
Picell
Dan 17 oed: Paul Grant - lat
1500m;J. Terry Williams - 3ydd
Picell
Dan 190ed - Dafydd M. Jones -2il
Naid Hir.
Llongyfarchiadau iddynt i gyd.

Dyma dim arall fu'n gyfrifol am ysgubo popeth o'u blaenau. Ni fu cipio'r
gynghrair yn faw r 0 drafferth iddynt. 33 pwynt allan 0 34 gan sgorio 122 0
goliau yn erbyn 16. Hwy oedd enillwyr Cwpan Cledwyn Parry hefyd, gan
guro Llanllechid 0 5 gol i 0 yn y Gem derfynol yn Llanberis. Meical owen
(35) Aled Roberts (25) a Simon Murphy (22) oedd eu sgoriwyr prysuraf.

CRICED

LLongyfarchiadau i Rheon Larsen 0 Benisarwaun ar gael ei ddewis i
gynrychioli tim hyn ysgolion Gwynedd. Mae Rheon yn fowliwr cyflym
eithriadol 0 addawol, ac yng nghwmni Gareth Williams (Llanrug), Dylan E.
Jones (Penisarwaun) ae Alan Williams (Bethel), yn aelod 0 ail Dim Crieed
Fron Dinas. Yn wir, mae mwyafrif y tim hwn a chysylltiad a'r ysgol, gan fod
Harry Jones (y capten), Die Parry a Dafydd Evans hwythau yn athrawon
yno.
Mac ym Mron Dinas dim ieuenctid hefyd, a chynrychiolwyr yr ysgol
ynddo yw Chris Tilson. Chris Hobby. Dafydd LI. Jones. Mark Porter. Barry
Roberts, a lestyn Jones.

P~LDROED
Mae Marc Williams 0 Lanberis wedi ci ddcwis fel un 0 Chwaraewyr
disgleiriaf Ysgolion Gwynedd i fynyehu ewrs pel droed yn Aberystwyth yn
ystod gwyliau'r haf. Pe bai'n llwyddo j wncud argraff dda yno, byddai
siawns ganddo 0 enniJl cap.Ysgolion Cymru dan 15 oed y flwyddyn nesaf.
Pob Iwe iddo.

PYSGOTA

Adroddiad

HP Hughes

Arafiawn fu'r pysgota ar yr afonydd hyd yma. Y tywydd sy'o cael y bai ac
erbyn meddwl bu'n dymor rbyfedd iawn, canys ar Sui 17 0 Fai, roedd eira
itw weld ar y Carneddau!
Vr urug ronyn 0 obaith fu Llyn Padarn, sydd wedi psygota yo eithriadol
dda gyda cynthron ar y gwaelod a niCer dda 0 dorgocb yn dod i'r lao. Yr
aelodau ieuengaf sydd yn flaenllaw yn y dal, mi fllaswo yn ddiolcbgar pe
buasai rhai o'r hogiau yma yo gadael imi wybod pa niCer maent yo gael, yn
enwedig o'r torgocb.
I fyny at benwytbnos y 23ain 0
afonydd wedi cael cyflenwad 0 ddwr
Fai. arafiawn fu'rpysgota pluen ary
a lIif go dda erbyn y mis nesaf er
llyn gyda'r naid dwll nos ond yn
mwyn, hefo tipyn 0 Iwe, cael sOn yo
parhau rhyw ychydig funudau ar y
y rhifyn nesaf o'r Eco am y sewin a
fydd, mwy na thebyg, wedi dod i'r
goreu. Plu tro man sydd wedi bod yn
rhwyd, ae efallai rhyw eog neu
dal rhyw yehydig i mi.
Gobeithio fodd bynnag y bydd yr
ddau.

Ni fu timau iau eraill yr ardal mor
11\1.•\ ddiannus. er i dim dan 18 oed
Llanberis chwarae yn ffeinal Cwpan
eu Cynghrair ) n erbyn Caernarfon.
Gobeithiwn am wcll hwyl y tymor
nesaf i dirnau dan 16 oed Deiniolen,
Llanberis. Cwm-y-GLo a Llanrug,
er ei bod yn amlwg iddynt fwynhau
eu tyrnor. Wele lun Barry Jones,
Capten Llanrug yn cyflwyno tarian i
Max (G.P. JOnes) eu rheolwr mewn
gwerthfawrogiad
c'i ymdrechion
drostynt yn ystod y tymor.

Mac'n ddigon gwir fod pysgotwyr
yn anodd eu plesio. AI yr un Haw
maent yn cwyno eu bod yn oer ac ar
y llaw araB yn crefu am ychwancg 0
law!
Troi nawr aT y Llyfni. Mae hon
wedi cael ci glanhau gan lifogydd
ddechrau'r flwyddyn a llawer 0
ddifrod wedi ei wneud i raj 0 byllau
glan y mOr. Gobeitruo'n wir y
byddant
wedi eu hatgyweirio
ymben rhyw ychydig wythnosau.
Cynhaliwyd un 0 gystadJaetnau'r
Gymdeithas ar Lyn Brenig ar y
24ain 0 Fai, enwaf y buddugol y mis
nesaf.

Llanberis v Llanrug - Ffeinal y Darian
ar yr Ofa I.

