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PRIF DDALIWR GWLEDYDD
PRYDAIN!
Nag ees, does dim diane rhag yr heddlu. Ond nld eyfeirio a wna'r pennawd
bachog (maddeuweh y chwarae i gelriau) at ddal drwg-weithredwyr ond yo
hytrach at y gwaith Uawer mwy hamddenol 0 ddal pysgod.
Oychwelodd
Tlws Prydeinig,
Pysgota Plu Cymdeithas Athletau'r
HeddJu yn 61 i Gymru am yr ail
waith diolch i ddau 0 fro'r Eco. Bu
"--L:::.:
P.C. Oscar Evans, Bethel, Swyddog
Cyswllt yr Heddlu a P.C. Brian
Evans gynt 0 Oegir yn cynrychioli
Cymru ar Lyn Monteith ger Stirling
yn yr Alban yn ddiweddar.
Cafodd Oscar lwyddiant ysguboJ
gan iddo ennill y bencampwriaeth
unigol gyda 6 physgodyn yn pwyso
cyfanswm 0 12 pwys 3 owns. Ef
hefyd enillodd y tlws am y pysgodyn
unigol trymaf, brithyU 3 pwys 7
owns.
Doedd dim un o'r 8 tim arall yn
agos i'r cyfanswm 0 16 0 bysgod a
ddaliwyd gan dim Cyrnru, chwech
yr un i Oscar a Brian.
Mev ..n ateb i beth oedd cyfnnach
y llwyddaint
dywedodd
Oscar
"Cymryd digon 0 amser i edrych ar
y llyn er dewis y lecyn goreu.'
Dipyn 0 hen bry' ddywedwn ni.
Y Pencampwr - Oscar Evans

-

A

PRVDER VN LVN
A PHENODIAD
DdJwedd Mal penodwyd athro di-Gymraeg fel peonaeth adran Ffiseg
\'sgol Uwchradd Brynrefail. 0 ganJyniad, mae rhieni disgyblion sy'o dilyo
Ffiseg ac Electroneg drwy geyfrwng y Gymraeg yo bryderus. Mynegwyd y
pryder mwyaf gao rieni y rhai bynny sydd ar ganol cyrsiau Tystysgrif
GyfJredinol Addysg Uwehradd yo y ddau bwne.
Mae athrawoo yr ysgol a nlfr ym Mryorefail rhywbryd yn y
eraill 0 rieoi disgyblion nad ydynt yo dyfodol.
cael eu hefl'eitbio'n oniongyrebol ar
Croesawyd y peoodiad gao raj fel
byn 0 bryd, hefyd yn aofodloo oad uo a fyddai'n sicrbau bodolaeth a
yw'o bosibl 'nawr sierbau dllyniant
safoo y pwoc yo Ysgol Brynrefail
dwyleithog effeithiol oedd wedi mewn dyddiau pan mae athrawon
eifdatblygu yn yr adran arbeooig. Ffiseg yn gyffrediool brin.
bon o'r y5gol.
Penodwyd yr ymgeisydd araB a
Deallwo fod darpariaeth wedi ei
gyfwelwyd
am y swydd ym
gwneud af gyfer y rhai sydd ar tln
Mrynrefail yn bennaeth adran
mynd i'r pumed dosbarth i pblhau
Ffiseg Ysgot Dyrfryo Ogwen,
eu cyrsiau TGAU mewn Fftseg ae
Bethesda brynhawo yr un diwrnod.
Electrooeg
drwy gyfrwog
y
Mae'n Gymro Cymraeg.
Gymraeg. Bydd Ymgynghorydd
Mae'r penodiad (ae aid yr
Gwyddooiaeth y Sir yo dod i'r ysgol
unigolyo a beoodwyd a olygir wrth
yn arbenoig
i'w dysgu. Ond
hyn) a'i holl oblygiadau
a'r
cyfaddefodd y priCathro. Mr Ellyo
anghysoodeb
sy'o bodoli ym
Thomas, mai dros dro yo unjg y
mhoUsiau apwyntio Brynrefail yn
bydd y trefniant yma. Nid oes
arbennig, ae Awdurdod Addysg
sicrwydd
bod darpariaeth
Gwynedd yo gyiTredinol, wedi eu
dwyieitbog yn y pwne, er enghraifft,
belrniadu'r gryf mewn sawillytbyr
ar gyfer y rbai fydd eisiau ei ddilyn
at y Cyrarwyddwr
Addysg,
yo y chweched 0 Fedi oesaf.
Prifathro a Llywodraethwyr Ysgol
Mae'r penoaeth ft'iseg newydd,
Brynrerail. Daethpwyd i'r achos i
sy'n frodor 0 FiwtnareS, yo barod I sylw Dafydd Wigley a'r cyfryngau.
ddysgu'r Gymraeg gyda'r bwriad 0
Mae'r trafodaethau a'r gohebu'o
dde(nyddio'r iaitb felcy{rwog dysgu
parbau.

•

"Cad~ch draw", Dyna yw rhybudd Pwyllgor Canolf.n Llanberis i'r cyhoedd yo
dilyn adroddiad c)nh~ysfawr diweddar ar gynwr yr estyniad i'r ganol'an. Yn 01yr
adrcddiad, a baratowyd gan gwmni C) beirianyddwyr ymgynRhoroL, mae'r adeilad yn
beryglus Be o'r herwydd, mae ymdrechion y Pwyllgor i'w yswirio wedi bod yo
anwyddiannus. Hawdd iawn deaU eu pryder pan ystyrir y bydd cymaint 0 brysurdeb
yn ei gyffiniau yn ystod gwyliau'r hat ac yn acbennig yn ystod cornifal y pentret,
Bu'n rhaid cau'r esryniad i'r ganolfan ar Chwfror 3, eleni - gweithred a Iu'n destun
syndod (yrn 19H4 y'i codwyd) a siorn I
Ni fuasai'n gwrthsefyll gwyntocdd y
drigolion
Lla nb e r is a'r eylch.
dylai adcilad o'r fath cu gwrthscfyll.
Gwnaethpwyd
hyn ar sad adroddiad
Felly
rnd ) \Ii 'r adcilad hwn yn
ysgr ifene dig Shepherd
Gilmour.
cyd-ymffurfro a Rheolau Adeiladu 1976
p a r t n e r ra e th 0 b c ir la n y d d wyr
Rhan I) - ac nid yw'n cyd-ymffurfio
ymgynghorol sydd ag cnw da iddynt yn
chwaith it Rheolau Adeiladu cyfrcdol
eu maes. Hwy gafodd y gwauh (is
1985," yn enwedig y rhannau hynny sy'n
ynghynt 0 ystyned addasrwydd y mur
) mwneud
;i'r gofynion
ynglyn a
talcen deheuol ar gyfer wal ddringo
sadrwydd adeiladwanh.
G ....clai'r pwyllgor y byddai atyniad o'r
Ar Fehcfin 10, anfonwyd copi o'r
Iath yn hynod hoblogaidd ac yn ffordd 0
adroddiad gan gyfreuhwyr Pwyllgor y
ehwyddo'r coffrau.
ganolfan i'r pump corff ocdd yn gyfrifol
Ond,
yn 6t arolwg
eyntaf
y
anl godl'r estyniad, sef Y Peirianyddwyr
barlneriacth,
nid oedd y waJ wcdi ei
C'ynllunio;
Pensein;
Y S) rfc"'r; Y
hadeiladu
"~I gyd-f)' nd
a rheolau
Maintfe ..ur ....'T a Chyngor
Arfon
auelladu" a'u hargymheniad
oedd na
Gofynn'" yd am sylwadau
bob un
ddyhd, ar '>31J diogelweh. defnyddlo'r
ohonynt 0 fewn lair wythn()~
adeilad.
br y bod pobJ Llanberls a'r eylch yn
Tra'r ocud yr ec;tyniad wccJi ei gau I'r
colli'r dcfnydd o'r Than ymn o'r ganolfan
eyhoecJd aerh y pelrianyddwyr ali mewn
(a hynny ar 61 aros cyhyd) am amser
ffordd fanwl a IhechncgoJ i arehwllio'r
amhenodol.
mae lie I ddlolch fod
IIc. Ymhen tua deufis. roeddynt wew
aelodau'r
pwyllgor
,ydd hefyd yn
paratol adroddiad c;.... mpus ar eu gwalth.
teimlo'r
golled.
....edl gwellhredu'n
Dengys yr auroudiad yn glir fod yr
hriodol drwy Todth blacnonacth
i
cstynlad ,'r ganolfan mewn gwacth
ddi.ngclwch y cyhocdd drwy'r holl
cyflwr nag a fcddyliodd ncb. Maenl yn
ddatbl ygl3 da u.
rnynd ati i reslru'r beiau. ac ymhlith y
I)) Inuna
sywddoglon
) pwyllgor
rhai ffi\lr)'uf dlfrifol y mae'r ffaith nad
ddlolch
I
Claude
(}avlc...
un 0
yw'r waliau taleen (a cJwir ganuuynt yn
bartnerl<ilU
Shepheru
Gilmour
a
"baneli
brics") ",edt eu clymu i'r
dnngwr profiadol, am CI walth ar y
fframwaith ddur 0 gwbl nac ,'r waliau
dechrau a arwelniood
at archwiliad
craill. a hynny meWD mwy nag un Inan.
trylwyr o'r c tyniad ac yna al yr
Dyna hcfyd - yw hanes y waliau ochr adroddiatl.
"heb eu clymu'n effeithiol" yn 61 yr
Apelia s\\'ydclogion y pwyllgor am
adroddiad.
gyd- ....eilhrcdtad
)' eyhoedd
E:.r mor
"'odi'r hefyd bod gwaith bier wedi ei
gadarn
yr ymddango ..a ni ellir
",ncud rh ....ng pen y waliau a'r to, sy'n
pwyc;lelsio gormoti pa mor bcryglus YW'r
golygu fod rhan o'r to yn pwy~o'n
c~tynlad.
ormodol ar fan na ddylsi.
Yn y /fun mae swyddogfon pwyf/gor y
"'viac'r arolwg wedi dangos yn glir fod
gano/fan rreforEdwards, John Gwyn
y duwy waJ ochr a'r wal daleen ddchcuol
WIlliams a Meirion evans yn (rafod y
wedl eu hls-gynllunlo a'r olaf yn bell 0
waf ddlffyglol nepelJ oddl wrthl.
dan y• safon."
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GORFF-AWST 1987
ArgraHwyd gan Wasg Gwynedd
Ctbvn, Caernarlon
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cvrndetthes Gelfyddydau
Gogledd Cvrnru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
GOlYGYOO
CYFFREOINOl:

NEWYOOION

Twrog

Pros

Jones.

Glanffynnon.

llanrug

Kairon.
(C'fon 4051)

GOl YGYOO ERTHYGLAU:
Dafydd
Whltesido
Thomas,
Bron-v-Nant, Pontrhythallt, Llanrug
(C'fon 3515)
GOL YGYOO NEWYOOION PENTREFI:
Amranwen
Lynch,
Gwyddfor,
Penisarwaun (Llanberis 870575).
GOl YGYOO CHWARAEON: Dafydd
Evans,
Sycharth,
Pe ru s arwa un
(l.lanbens 872407)
OYOOIAOUR Y MIS: Mrs Olwen
Llywelyn. Pant Afon Bach. Uanrug
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYOO: Gwyndaf Jones,
60 Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndaf
Hughes.
Glasgoed,
Llanrug. (C'ton 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION
Jonn
Rul)('rl~. BI'c(w
GWYIlIOI1.
Llanrug
{C" Oil ~bOS t
TREFNYOO GWERTHIANT: Arwyn
R()I)('rts. Htlflp
F-foroo yr Orsaf.
11.lIlrll<.) (( ·t()11 5510)
TREFNYOO ARIANNOl
Goronwy
HlIlJht'S,
r It 11I110!-l. 14 Afon Rhos,
L I;lfll\l~) (e' fOil 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT
POST'
Mrs E Whiteside Thomas, Dolwar,
Llanrug (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyold'r bobl
I llysylltll ti 1l11W VI1 elrh arlialocdd
BETHEL.
Gl'ldllll
El,::;
Crlge10ll
(Pllfllfllllll Wil 6707?tl)
BRYNREFAIl:
Miss Lowrl
Prys
Roberts. Godre'r Coed 870580.
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts.
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT
Ifrlll Pdlry
Morwel
(Wdllnf.twr 3;J II
CWM-Y-GlO:
Mrs Irrs Rowlands.
Glarafon (Llanherrs 872275)
OEINIOlEN: W
Williams 6 Rhyd
fanog Dplnlolen (Llanl)PIIS 871259)
OINORWIG: Mr D.J. Thomas. 8 Maes
Eilian. (870773)
lLANBERIS:
lola Sellers. 13 Dol
Elidir. Llanberis
llANRUG:
Mrs Gillian
Morris
Annedd
Wen,
Tal-y-bont
(Caernarfon 7607~)
NANT PERIS: Mrs Mary Ff Roberts,
Cerrig-y
drudion.
Nant .perls
(871327)

a

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN - Y . C 0 EO:
f\,1, ssM
e9a "
HlIn1phrt>ys
J Tal
Tell) y co eo
(Llant)Pfls 8700301
WAUNFAWR Mrs G jonps Rhannlr
Mwvn tWdlJllfdwr 6?E'1

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
Medi 3
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
Awst 25
os gwelwch yn dda

..

oj'

DIOLCH AM
HAELIONI
Annwyl Olygydd,
Ers tua chwe blynedd bu Pwyllgor yr
Arennau Llanberis a'r Cytch yn casglu
arion tuag at waith ymchwil i Afiechydon
SY'II gysylltiedig ii'r arennau. Yn y
gorffennol
trosglwvddwyd
£2,000 i
Ysbytai Lerpwl a Glan Clwyd. Ein
bwriad Itefyd oedd cyfrannu luag at
Uned leol yn Ysbyry Gwynedd pan y'i
sefydlwyd. Erbyn hyn mae'r Uned IlleWII
bodolaeth
0 dan arweiniad
Dr.
Bloodworth.
Bu'r Pwyllgor mewn
cysylltiad ag ef yn ddiweddar
a
phenderfynwyd defnyddlo'r arion. set
£3,000, i bwrcasu peiriant ar gyfer
triniaeth •Peritoneal-Dialasys', Nit! pawb
all dderbyn triniaeth .Hemo- Dialasys',
se] puro'r gwaed
Gyda'r peinant
'Peritoneal-Dialasys' mae h:~/if arbennig
yn mvnd i'r stumog a thrwy hyll"y }Ill
puro'r corf] A iffy driniaeth ymlaen dros
nos Ira mae', person Y" cysgu. Woe llyn
yn ei alluogi ; fylll bywyd llawnach.
Arbentgrwydd y pelriant yma yn' ei fod
yn Uti cyfrifiadurol, felly fe all y driniaeth
fynd jilt ei flaen yn gwbl annibynol 0 ofal
nyrsus. Un peiriant yn unig sydd yn yr
ysbytv, wedi ei brynu dr ....
'y haeliont rhai
Q drigoJion Gwynedd, oc mae yn costio
oddeulli £5,000.
DyrTluna Dr Blood ....
,orlh pI! bal
ganddo belnanl aro/l o'r math. (j'n bo
hir ft drosg/K'vddlr )' ~W"' 0 £3,000 i'r
meddyg luag at brynu'r Pelrlallt Fe
Iloffafr P~'y/Jgor pc baeTl' Kled; gallu
rltoi y £5,000 yn gyfan gwbl Iddo. Os
}wffa; ullrltyw un gyfrannu at ,Y Grollfa
cysyllter a ,1,/r.. l:.'iddwen lhomas
(Trysorydd),
9 Stryd y Ffyllnon,
1..lanberis, (F/on 872274) neu Mrs Jane
Roberts (Y sgri/enll ydd). 'Rallt /sat.
L/anberis (Ffan: 87 J 561).
DY"'lInu'r Pwy/lgor ddiolch 0 galon ;
chwi am elch hae/iolli Dr atn bob ry,norch
yll y gorffennol.
y" ddjffuon( lawn,
Jane Roberts.

ISIALENS Y
GANRIF'
AP~L DR BARNARDO'S
Annwyl Mr Tho In as,
Hoffwn, gy da'ch cy dsyniad,
Iynnu sylw eich darllenwyr at apt!
arbennig
Dr Barnardo's
yng
Nghymru, se] 'Sialens y Ganri]',
Yn 1887, agorwyd y cartref cyntaf
yllg Nghymru, a datblygwyd y
gwaith dros y blynyddoedd i sicrhaa
help i filoedd 0 bobL ifanc led-led ein
gwlad. Daeth cenedlaethau
0
fechgyn a merched Cymreig i wybod
am gariad, gobaith a chymroth
Barnardo.
Mae'r gofynion yn
newid, ae erbyn heddiw rhoddi'r
pwyslais arbennig ar brojeetau ar
gyfer plant dan anfantais a phlant
anffodus; projeetau sy'n cynnwys
gofal dyddiol a chanolfannau
teuluol, dod 0 hyd i deuluoedd
newydd i'r plant hyn a phlant dan
anfantais corfforol. Mae gofyn am
adnoddau sylweddol ychwanegol ar
gyfer y gwalth pwysig hwn; llyn. felly
yw I,od Apil
Canlnlwyddiant
Barllardo's yng Nghymrl~ eleni.
Bydd pob ceiniog a gesgl;r yng
NgII)'mrU )'n eael ei ddefnyddio ar
g},/er y gUlaith yng NgI'Ylflru.
Trefnir }'r Apil ar sail y slroedd
Cynlreig. Ma.vr IlyderaJ y bydd
uII'goliol1 a ehymdeililasau yng
Ng.vynedd .'11' dal'gos eu Ilaelioni
arJerol a'u gtveithgarwcl, earedig
tuag at yr aehos pwysig l,wI, Irwy
gyfrannu yn uniongyrehol i gronfa'r
ApeL, trwy gyJamdoi, a thr.vy drefnu
Ylngyrehoedd
arbenflig
a
gweithgareddau priodo/.
Anfoner pob rhodd at Drysorydd
Apel CanmlH.lyddiant Barnardo's
y/lg NgwYffedd, Batle y Midland,
Caernarfon.
Yr eiddoch yn gywir,
D.E, Aiun Jones
Cadeirydd, Apei y CanmLwyddiant
yng NgK,ynedd,
Min y Don,
Biwnl a res.

APEL YMCHWlL Y GALON
Cynhaliwyd
casgliad
Apel
Ymchwil y Galon 0 dy idy ar yr 8fed
o Fehcfin hyd 18fed 0 Fehefin, ac
mae pwyUgor Cangen Caernarfon
a'r Cylch yn ddiolchgar i bawb O'T
casgJwyr am eu eymorth. Hefyd i
holl drigolion Bro'r Eco am eu
haelioni. Casglwyd y symiau dilynol
yn y gwahanol bentrefi:
Deiniolen: £58.10e; Dinorwig a
Fachwen:
£55.97;
Llanberis:
£169.63;
Uanrug,
Tanycoed a
Cheunant: £173.20; Cwm-y-Glo:
£34.64;
Waunfawr:
£117.71;
Brynrefail: £22.99; Penisarwaun:
£29.58; Bethel: £65.67; Pontrug:
£6.69; Rhyd-ddu: £ 14.56.
Y cyfanswm hyd yma yw £1,593.

Bron a bod yn record!
Casglwyd y swm anrhydeddus 0
£61.58c i goffrau Cymdeithas y
Spastics yn nhafarnau Llanberisnos
Sadwrn,
Mehefin
20. Mae'r
trefnwyr yn datgan eu diolch i bob
un a gyfrannodd.
Dyma'r ail gasgliad mwyaf i'w
wneud yn ohafarnau
pwntrefi
Arfon.
Casglwyd
£62.54
ym
Mheoygroes ym mis Tachwedd y
llynedd.

Y TYL WYTH TEG
Ydych chi'o cocho yo Y Tylwyth
Teg? Pwy oedden
nhw p'run
bynnag?
Beth am 'Fendith
y
Mamau'? Pam y cawsant yr enw
hwnnw? A oes rhai yng Nghymru
hedctiw? Ble mae Gwlad y Tylwyth
Teg? Sut Ie sydd yno?
Cewch atebion i'r cwestiynau hyn
a Ilawer mwy mewn Ilyfr a
gyhoeddwyd
gan Wasg Carreg
Gwalch yo ddiweddar. Yn y lIyfr
ymdrinir
a'r Ilu chwedlau
a
thraddodiadau am y bodau bychain
direidus, os nad drwg hyo. Ynddo
ceir son am drysorau anhygoel,
cyfnewid plant a chipio pobl,
ynghyd lJawer 0 luniau gwreiddiol.

Gan fod 1lawer O'I chwedlau'n
deillio 0 Fro'r Eco, dyma lyfr i
bawb, yn hen ac ifanc sydd. fel
T.H.Parry- Williams, "yn gy,ybod
eu bod yn bod" neu sydd a
diddordeb mewn hanesion difyr.
John
Huws,
golygydd
y
cylchgrawn Llafar Gwlad a Llyfrau
Llafar Gwlad yw'r awdur. Mae'n
bennaeth yr Adran Gymraeg yn
Ysgol David Hughes. Porthaethwy,
ac yo byw yo y Waunfawr gyda'i
wraig Heulwen a'i dri phlcntyo,
Lown, Rhys ac Elin. Mae ganddo
ddiddordeb
eirias ym mhopeth
ynglyn a Lien Gwerin ac mae yn ei
elfen gyda pbwnc y Ilyfr hwn.
Pris y Ilyfr 80 tudalen yw £1.20.

a

Dylai'r lIyfrau isod fod
yn eich lIyfrgell neu
Iyfrau Ileal.
DAVIES, John
Rheilffordd Ffestiniog
Gwasanaeth Archifau

ar gael naill al
yn eich siop

183~1986
Gwynedd

75c
Llyfryn sy'n olrhain hanes y lein bach
gul hynal sy'n dal mewn bod.
EAMES, Marion
Huw a'r Adar Aur
Gwasg Gomer

£1.95
Nolel i BlanC
•

EVANS, A. Ernest
Acenion Gwynfyd
Mrs Gwyneth Evans

£1.85
Cyfrol sv'n cynnwys
canllawiau
parod ar gyfer cynnal oedfa.
EVANS, Emrys
Oafydd ap Siencyn a'r Mynach Gwyn
Gwasg Carreg Gwalch

£1.75
Y nawfed Ilyfr yng Nghyfres Dafydd
ap Sieneyn
Gwir Bob Gair!
Urdd Gobaith Cymru

£1.95
LLyfr i blant, yn Ilawn 0 ffeiChiau
rhyfeddol • ond gwir - am Gymru a
Chymry.
Y Lolta

£2,95
JONES, D.G. Merlyn
Eryr Sylhet
Gwasg Gee
(300
Nofel hanesyddol am y Gwrthryfel
Indlaidd ganol y ganrif ddiwethaf.
JONES, Elwyn L.
Y Winllan Wen
Gwasg Gee
(3.25
Nofel hanesyddol am Gymru yn yr
t teg ganrif.
Morgan y Mwnci 'j Ffrindiau
Gwasg Carreg Gwalch

£2.50
Casgliad
0 straeon,
Iluniau
a
chartWnauam Frogan a'; ffrindiau,
gan blant ysgolion cynradd Cymru.
NEALE, G.J.
Y Cyfrifiadur a Gwybodath
Y Ganolfan Adnoddau Aberystwyth
Chyngor Sir Gwynedd

a

£2.95
Cyflwyniad
gwybodaeth

syml

i

dechnoleg

a

PRYCE, H. a WILLIAMS, G.
A. (Goln )
HAYES, Heledd
Cymru a'r Oadeni
JONES. R. Tudur
Cymru a'r Olwygiad Protestannaidd
CARR, A.D.
Cymru a', Rhyfel Canmlynedd
Y Golegiwm Cymraeg

£1.50
Cyfres. Cymru a
.
Cyfres newdd 0 Iyfrau sy'n cyflwyno
pynciau hanesyddol 0 bwys. gan
ddangos eu cysylltiad a Chymru.
Sioe Siarad 3: laith 8r Oaith
B.B.C. Cymru

£1.00
Llawlyfr i'w ddefnyddio gyda chyfres
o rag/eni ; ddysgwyr a ddangosir ar
S4C
TIMBERLAKE, lloyd
JONES. W.J. (Addas.)
Newyn yn Affrica
Gwasg Pantycelyn

£2.50
Lfytr sy'n adrodd hanes y newyn yn
Affrica mewn dull symf.

CYNLLUN HYFFORDDI MEDRAU
CEFN GWLAD GWYNEDD

EUR
Mae eyfres newydd 0 raglenni 0 dan
yr enw EURON wedi eychwyn ar
Radio Cymru ar brynhawn Sadwrn.
Cyflwynydd y rhaglen yw Euron
Wyn Griffith, eyn ddisgybl 0 Ysgol
Brynrefail.
Er bod ei rieni wedi symud ifyw 0
Fethel i Benisarwaun. un 0 hogia
Bethel ydi Euron. Yno y cafodd ei
addysg gynradd. Aeth i Brifysgol
Ca in t , lle graddiodd
gydag
anrhydedd
mewn Saesneg
a
Llenyddiaith Americanaidd.
Clywir llais Euron bob bore
Sadwrn ar y rhaglen Saesneg, Burnt
Toast hefyd, pryd y bydd o'n
adolygu y cylchgronnau pop, ac ar
hyn 0 bryd mae o'n crwydro'r wlad i
wneud cyfweliadau ar gyfer rhaglen
Richard Rees. sy'n dilyn Burnt
Toast ar Radio Cvrnru bob bore
Sadwrn. Mae'n ymddangos
fod
dydd Sadwrn yn ddrwrnod prysur
iawn i Euron.
Ond y sloe fwya i'w rieru, Selwyn
a
Myra,
Cr u d-y r -Aw e n ,

Ydych chi'n gwbod sut iadeiladu ft'ensys Uechi yn yr hen ddull? Mae Cynllun
Hyfforddi Medrau Cefn Gwlad Gwynedd eisiau gwybod a oes rbywun yn yr
ardal yn medru gwneud hyn.

Mae Medrau Cefn Gwlad Gwynedd yn hyfforddi pobl ddiarth a
gwirfoddolwyr sut i wneud pethau fel codi waliau cerrig sych a chloddiau
pridd a cherrig, adeiJadu ffensys llechi a ffensys gwifren a phost. plygu
gwrychoedd a phetbau tebyg.
Ysgrifennwyd cryn dipyn 0 bcthau ynglyn a ffensio cyffredin. cedi waliau
a phlygu gwrychoedd, ond does Ina ddim byd wed 1 cael er ysgrifennu am
ffensio llechi a dim lIawer am godi cloddiau pridd a cherrig. Y rheswm ydy
bod y medrau hyn yn arbennig i'r ardal, yn enwedig y fedr 0 godi ffens lechi.
Erbyn hyn rydym ni wedi dysgu ein hunain drwy edrych ar sut cafodd y
ffensys Uechi eu hadciladu wrth i ni eu tynnu I lawr er mwyn eu
hail-adeiladu i'w cyflwr gwreiddiol. Rydyn ni wedi gweJd sawl dull 0 wneud
y ffensys hyn ac feUy mae hi'n amlwg fod sawl dull o'u hadeiladu.
Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth 0 gwbl ynglyn a'r dull 0 adeiladu
neu hanes y ffcnsys mi fyddem ni'n falch iawn 0 glywed gennych. Os oes
gennych chi neu unrhyw un y gwyddoch amdano ddiddordcb mewn mynd
allan gyda Medrau Cefn Gwlad Gwynedd, cysylltwch a ni.
Mae'r hyfforddiant i gyd am ddim. Mae'n bosib eich codi ym Mangor ac
yn Llanberis a gallwn ni dalu am eich costau teithio i'r mannau hyn. Rydym
yn mynd allan am dri diwmod yng nghanol pob wythnos. Nis effeithir eich
budd-del diweithdra 0 gwbl os y dewch allan efo ni, ac mae yn gyfle i
wella'ch rhagolygon am gael swydd yn ogystal a dysgu medrau newydd ae
wrth gwrs cael hwyl.
Am fwy 0 fanylion, cysylltweh a Chris Nevin. 378 Stryd Fawr, Bangor,
neu ffoniwch Bangor 354050.

FFILM YN Y BABELL L~N
yog nghynefin Ann
Griffiths
ym Mhowys gan Gwmru
1 eledu Pfenics a phortreadir y prif
gymenadau
gan Morfudd Huws a
Geraint Giffiths.
Ar v•• diwedd bvdd trafodaeth ar v• ffilm
dan gadelryddiaeth
liywel l·cifi
Edwards, a chan ei bod yn sOo am rai
agweddau ar fywyd yr em} nydde cyo ei
throedlgaeth rhagwelin gall fod yno
<.Idadlau go fywiog aa adcgau.

Am y tro cyntaf criocd dangosir
premiere ffilm ar faes yr Eisteddfod
Genedlaethol
eJeni fel Than 0
weithgarcdd y Babell Len.
Ffilm a gornisiynwyd gan S4C ar yr
emynyddes
Ann Giffiths yw hon.
Ysgrifennwyd y sgript wTeiddiol gan y
Prlfardd
Dafydd
Rowla nds.
Y
cyfarwyddwr
yw David
Lyn, y
cynhyrchydd Wilbert Lloyd Roberts a'r
golygydd yw Peler Stewart.

Fe'i

ffilmiwyd

Penisarwaun, oedd canfod fod gan
Euron frawd o'r enw Tcgid, a bod y
brawd hwn mor ddigywilydd a
ffonio i mewn i raglen Euron ar
brynhawn Sadwrn. a'r rhaglen yn
fyw ar yr awyr. Ia wir. dipyn 0
embaras i Selwyn a Myra.
Oyma lun diweddar 0 Euron.
Pwy sy' efo to rybcd? Tegid? Na,
digon 0 waith - fedar cath ddim
siarad!

GWLEDD 0 FANDIAU YM
MHRIFWYL PORTHMADOG
Mae bandiau, fe ymddengys, yn enrull
poblogrwydd vmysg y pobl ieuainc. AI
Sadwrn eyotaf y Brifwyt ym Mro Madog
bydd chwech 0 fandiau reuenctid yo
cysradlu.
Ni welwyd
cyrufcr ers
blynyddoedd
• os bu cynifer erioed yn
.

wlr.
Bandiau

Wynedd
yw pedwar
ohonynt
- Llanrug.
yr Oa kcley,
Demiolen, a Phorthacthwy.
Bandiau
Aberystwyth
a Thredcgar
yw'r ddau
arall.
o Wyoedd y daw pedwar o'r hanner
0

d w s in a fydd yn cystadlu
yn
nosbarthiadau B ac C hefyd: Trcfor. Yr
Oakeley,
Deiruolen a Phorthaethwy.
Gwaun-Cae-Gurwcn
a Llansaint Iydd
yn cynrychroh'r gweddill 0 Gyrnru y tro
hwn.
Yn nosbarth D. ni dderbyniwyd ond
un enw - Irefer.
Ar Sadwrn olaf yr Wyl y clywir
handiau dosbarth A. ac y mac dau o'r
rhcini: Llanrug a BTM (~y'n gyfuruad,
wrth gwrs 0 Bedwas, Tretornos a

Machen).

Ffordd yr Orsaf
Rhif ffan:

Caernarfon

2122

•

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

Oriau Agor
Dydd Llun i ddydd Gwener 8-7 pm
Dydd Sadwrn 8-5 pm
Dydd Sui 10-1 pm

•

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
Ffon: LLANBERIS 872421

Dewis da 0 offer angenrheidiol
i'r ardd a'r tV ar gael yma.
3

Gohebydd: loll Sellers, 13 061 Elidir

YSGOl FEITHRIN: Yn ystod y mis fe
aeth y plant a'r mamau gyda'r
athrwon ar Daih Gerdded i godi arian
i'r ysgol. Gwnaed elw 0 £74 a
dymunai Mrs Catherine Williams ar
ran pawb ddiolch yn fawr i pawb am
eu cefnogaeh.
Ddydd Gwener
diwethaf aeth y plant a'r mamau am
drip ar dren bach y Llyn. Yr oedd
pawb wedi mwynhau eu hunain a
charai Catherine ddiolch i Mr a Mrs V
Bradley am dretnu y diwrnod a'r trip
i'r plant. Diolch yn fawr.
DIOLCH: Dvmunai Carys a Teewyn
Hughes ac Einir, 1 Stryd Yankee
ddiolch i'r perthnasau, ffrindiau a
chvmdoqion am y lIu earidau ae
anrhegion a dderbyniodd Einlr ar
achlysur ei phen blwydd yn ddeunaw
oed.

GWELLHAD: Dymunwn
adferiad
buan i Mr a Mrs R Hughes,S Padarn
Road, hefyd Mrs E lewis, 11 Dol Elidir
ar 01 ei damwain yn el chartref. Mr
Robert Owen (Bob Coed Mawr) yn yr
ysbyty. Mrs Gwladys Pritchard, Styrd
Turner, Miss Morfudd Williams,
Stryd Newton a Janet Pitt, 53 Dol
Elidir ar 01 bod vn ysbyty Gwynedd.
SANT lOAN: Dydd llun, Mehefin 15
aeth Michelle Willis, Annette Sellars,
Sandra Nesbit, Catrin Robert, Alison
Jones, Cwm y Glo a Nyrs Glenys
Parry am ddiwrnod i Gastell Caerffili i
"Ddechrau Pac Broch Cymraeg a
vidio o'r cadet". Cawsant gyfarfod y
Dduges
Caerloyw
ac wedyn
mwynhau gweldd oedd wedi cael ei
darparu ar eu cyfer. Cawsant amser
braf dydd Sadwrn Mehefrn 21
aethant am drip i Parc Hyde yn
Llundaln
lie maent yn dathlu
canmlwyddiant Sant loan.
CLWB
METHEDIG
ERYRI
llANBERIS:
Dros y misoedd
diwethaf mae aelodau o'r mudiad
uchod wedi bod yn brysur dros ben
yn gwneud gwahanol grefftau ae
mae llawer ohmynt wedi ennill y
wobr gyntaf yn Eisteddfod Man a
oedd yn cael ei chynnal ym mis MaL
Canmolodd y beirniad yr aelodau am
eu safon uchel 0 grefft waith.
Enillodd Mrs Dilys Evans dair wobr
gyntaf un am fag lIaw lIedr a dau am
wau. Mrs Megan Owen y wobr gyntaf
am gloc lIedr, Miss Megan Price am
Ddoli Glwt, Mrs Menai Jones am
glustog brodwaith
a Mrs Janet
Biench ywobr
gyntaf
a m lu n
brodwaith mewn gwaith aur.
Ar Fai 28ain aeth yr aelodu am drip 0
amgylch Ynys Man gan aros am fwyd
yng Ngwesty'r
Porthladd.
Bae
Cemaes. Mwynhaodd
pawb eu
hunain yn fawr iawn.
Mae'r Clwb yn cyfarfod bob dydd
llun yn y prynhawn yn Hafsn Elan,
llanrug. Rhoddwyd y raffl gan Mrs
Laura Davies a Mrs Enid Roberts ac
enillwyd gan Mrs Alice Thomas,
PenisarwaUn a Mrs Megan Owen
Llanberis. Darparwyd y te gan Mrs
Dilys Evans a Mrs Laura Davies.

YSGOl
PENDAlAR'
Llongyfarchiadau i'r plant ae I'W
hathrawes am y perfformiad gwych
yn Eisteddfod yr Urdd ac am giplo y
wobr gyntaf. Balch oeddym 0 weld
un o'r ardal sef Shaun Foulkes, DOl
Elidir yn eynrychioli'r
parti ar y
IIwyfan yn derbyn y darian. Mae
Shaun ar ei flwyddyn olaf yn yr ysgol.
Dymunwn longyfarch parti 0 Ysgol
Trebonh am eu gwaith hwythau ac
am gipio y wobr gyntaf yn yr
Eisteddfod am gan actol. Roedd dau
o'r ardal vn V parti vma hefyd sef
Andrew Pitt, Dol Elidir a Dewi Jones,
Balaclava, Stryd Fawr.

CWBY MAMAU: Mehefln 5ed aeth
aelodau'r elwb am eu trip blynyddol.
Yn gyntaf aethom i Sw y Mor Ynys
Man yna i gael bwyd a disco i orffen y
noson yng Ngwesty Cae Fran Yr
oedd pawb wedi mwynhau
eu
hunain yn fawr. Dioleh i Lyn Ellis, Ann
Jones, Jan Vaughan ac Ann (Clegir)
am drefnu'r noson.
UNDEB Y MAMAU' DVdd Mawrth
Mehefin 15ed aeth lIond bws am drip
i'r Amwythig ae wedyn i Erddig,
Wrecsam. Mwynhaodd pawb ei hun
yn fawr iawn. Diolch I Mrs Annie
Jones ae Arfonia Evans am drefnu
popeth.

LLONGYFARCHIADAU: I'r canlynol
ar ddathlu
eu penblwydd
yn
ddeunaw oed:- Glenda Jones, Rhes
Cambrian, Einir Hughes, 1 Stryd
Yankee; Ann Evans, Stryd Fawr;
Sioned Roberts, Beews Eryri, Stryd
Fawr; Geraint Owen, 40 Dol Elidir.
PRIODAS
RUDDEM:
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs leuan
Jones, Coed y Glyn ar achlysur eu
priodas Ruddem ar Fehefin 16.
LLONGYFARCHIADU:
i Philip
Roberts, Maes Derlwyn a ddaeth yn
4ydd yn y ras i rai 0 dan ddwy ar
bymtheg a drefnwyd gan NALGO
Caernarfon Hanner Marathon, dydd
Sui Mai 24ain.

•

CYDYMDEIMLO: Ein cydymdeimlad
dwysaf a Mrs Megan Parry, Gareth,
Gwyneth ae Eilir a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth 0 golli pried, tad a thaid,
sef Mr Robin Parry (Robin Ned) 20
Dol Elidir, Llanberis. Hefyd a Mrs
Rhiannon Roberts, 57 Dol Elidir a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golli ei
mam, a Mrs 0 S Owen a'i wyres
Valeri (0 Fethel a fu yn gweithio yn
siop y Fferyllyd yn Llanberis) a'r teulu
oU yn eu profedigaeth fawr 0 golli
gwr Valeri mewn damwain yn yr
Almaen.

DIOlCH: Dymuna Mr a Mrs Cledwyn
Jones, 40 Afon Terrace, ddatgan eu
diolch i'w teulu a ffrindiau am y lIu
cardlau ag anrhegion a dderbyniwyd
ar achlysur priodas eu mab Geraint a
Jackeline
ar Fehefin
6ed ym
Ma neeinion.
Dymunai Gwyneth ac Eifion Roberts
a Sioned, Becws Eryri, Stryd Fawr
ddioleh i'w perthnasau a'u ffrindlau
a'u cymdogion am y lIu cardiau ac
anrhegion a dderbyniodd Sioned ar
achlysur ei phen blwydd yn ddeunaw
oed.
Dymuna Mrs Jan Vaughan a'r teulu
oil, Rhes Cambrian, ddiolch 0 galon
i'w perthnasau,
cymdogion
a
chvterllron
am bob arwydd
0
gydymdumlad a ddangoswyd tuag
atynt yn eu profedigaeth 0 golll priod,
mam a nain annwyl, hefyd i'r Parch
Trefor Lewis am ei wasanaeth ac am
y rhoddion a dderbyniwyd at Gronfa
Diabetic.
Dymunai Mr Elwyn Wilson Jones,
Blaen y Ddol ddioleh yn fawr i'r ardal
am eu caredigrwydd, cymorth a'u
cefnogaeth
yn etholiad
Cyngor
Cymuned Llanberis a diolch i pawb a
wnaeth ei ethol. Diolch yn fawr.
Dymuna Mr a Mrs Robert Hughes, 5
Padarn Road, ddrolch 0 galon i'w
teulu a ffnndiau am yr holl gardiau a'r
anrhegion tra y buom yn Ysbyty
Lerpwl, hefyd Ysbyty Dewi Sant, ym
Mangor. Dlolch yn fawr hefyd am
eich cymwynasau ar 01 i ni ddod
adref. Diolch i bawb.
Yn frawychus 0 sydyn yn ei gartref,
20 Dol Elidir, bu farw Mr R. E. Parry yn
72 mlwydd oed. Gwr, tad a thaid
annwyl, bydd ei golled yn fawr iawn.
Dymuna Mrs M Parry a'r teulu 011
ddiolch 0 galon am y lIu cardiau a
lIythyrau ac offrwm a dderbyniwyd
yn eu profedigaeth. Diolch yn fawr
•
lawn.
Dymuna Joseph Butler a'r teulu,
Snowdon View, Llanberis ddioleh 0
galon I'W perthnasau, cymdogion a
chyfeilion
am bob arwydd
0
gydymdeimlad a charedigrwydd a
ddangoswyd
iddynt
yn eu
profedigaeth 0 golll pnod a mam
annwyl.
I'r meddyg
teuluol,
meddygon a staff unedau gofal
vsbvtv Gwynedd
am eu gotal
caredig. a'r Parch Trefor lewis am ei
wasanaeth Diolch arbennig hefyd
am y rhoddlon hael tuag at Uned
Gofal y Galon, Ysbyty Gwynedd.
Cyflwynwyd £525 i'r Uned trwy law y
Parch. P.D Butler.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd y cyfarfod o'r Sefydliad
yn y Ganolfan ar Fal 28, dan
arweiniad
Mrs Hanah Jones.
Cydymdeimwyd
a Mrs Betty
Humphreys yn el phrofedigaeth fawr
o golli ei gwr.
Eln gwr gwadd am y noson oedd Mr
Cynrig Hughes, Prifathro
Ysgol
Dolbadarn, a chafwyd sleids a sgwrs
ddiddorol dros ben ar Awstralia.

Diolchwyd iddo ae i'r gwestwragedd
gan Mrs A B Jones a Mrs A M Evans.
Y gwestwragedd oedd Mrs Dilys
Jones a Mrs Megan Hughes a Mrs
Hannah Jones. Enillwyd y raftl gan
Mrs Mary Jackson
PRIODAS: Llongyfarchiadau i Betl
Hughes, merch Mr a Mrs John H
Hughes, Tan y Clogwyn a Dylan
Morgan mab Mrs Matr Morgan a'r
diweddar Bnfathro Eurwyn Morgan,
Bryn Eglwys, Bangor ar eu priodas yn
Swydfa Cofrestru Caernarfon, ar
Ebrill 25ain. Cynhaliwyd y brecwast
priodas yn Neuadd y Dref Porth
Meirion.Dyma'r
wledd
briodas
gyntaf i'w chynnal yno. Y mae Beti a
Dylan yn diwtoriud ar Staff Efrydiau
Allanol Coleg y Brifysgol, Bangor, ac
y mae eu cartref yn 8 Rhesdai Pen
llys, Bangor.
YSGOL PENDAlAR. Dymuna plant
ac athrawon
Ysgol
Pendalar,
Caernarfon ddiolch 0 galon i bawb a
gyfrannodd at y gronta er cof am Mrs
Parry, Ceunant Street, mam Nyrs
Glenys
Parry.
Daeth
Nyrs
GlenysParry i'r ysgol i drosglwyddo
siec am £280. Diolch yn fawr iawn.
DIOLCH: Dymuna Catrin. Plas Tinon
ddatgan ei gwerthfawrogiad i bawb
am y earedigrwydd a ddangoswyd
tuag ati ar achlysur ei phenblwydd yn
ddeunaw oed. Diolch yn fawr am y
cardiau,
yr anrhegion
a'r
dvrnuniadau da.
Dymunai Mrs Rhiannon Roberts, Dol
Elidir air teulu ddiolch i bawb, yn eu
profdigaeth 0 golli mam ac hefyd i
Ysbyty Gwynedd am eu gofal amdani
ac hefyd i Dr Thompson y meddyg
teulu. Diolch yn fawr.
Dymunai Mrs Carys Hughes ddiolch
i'r casglyddion i gyd am fynd 0
amgylch i her at Ymchwil y Galon.
Drolch yn fawr iawn.
EllFFANT GWYN: Mae Mr Evan
Thomas, 89 Maes Padarn yn trefnu
bwrdd Eliffant Gwyn ar y cae diwrnod
y carnifal a buasai yn falch os oes
gennych rhywbeth I'W gyfrannu, ond
dim dillad nae esgidiau os gwelwch
yn dda. Diolch yn fawr
BINGO: Nos Wener, Mehefin 19 yng
Ngwesty
Gwynedd
cynhaliwyd
Bingo tuag at Yrnchwtl pobl yn
dioddef 0 unrhyw nam corfforol.
Gwnaed elw 0 £74. Ni fydd Bingo eto
tan Mis Medi pryd y bydd yr elw yn
mynd ar Glwb y Methedig. Diolch i
bawb am elch cefnogaeth trwy'r
flwyddyn a gobeithio y cawn yr un
gefngaeth y tymor nesaf.
GWEUHAD:
Dymunwn
adferiad
buan i Mrs Nancy Rowlands ar 61
damwain yn ei chartref pan dorrodd
eich choes, ac i Mrs Beryl Green sydd
yn yr Ysbyty yn Llandudno.
PRIODI: Llongyfarchiadau i Geraint,
40 Avon Terrace a Jackeline ar
achlysur eu priodas ar Fehefin 6ed
ym Manceinlon.

Glandwr
43-45 Stryd Fawr
Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU
CEIR AR GYFER PRIODASAU

LLANBERI
Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

GWASANAETH TACSI
CURIAD CALON CVMRU
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CURIAD CALON CYMRU

•

CRONFA PEIRIANT Y GALaN,
PENTREF
LLANBERIS
AT
WASANAETH
AMBIWLANS
GWYNEDD:
Dymuna
aelodau'r
pwyllgor uchod ddiolch 0 galon i
bawb a gynorthwyodd yn y Noson
Goffi a gynhaliwyd
yn Ysgol
Dolbadarn, ar y 12ed 0 Fehefin.
Casglwyd swm sylweddol 0 arian aty
gronfa
uchod. Cyflwynodd
Mr
Gwynfor
Williams,
Swyddog
Ambiwlans Gwynedd, Mr a Mrs
Cynrig Hughes, Prifathro yr ysgol i
agor y noson. Dangoswyd y peiriant
yn gweithio
gan
Swyddog
Ambiwans Mr Hefin Jones Roberts
gyda swyddog Ambiwlans Cledwyn
Jones yn ei gynorthwy. Bydd y
Pwyllgor yn falch 0 unrhyw rodd
bach neu tawr i hybu'r gwaith
ymlaen. as oes unrhyw ardal ym
mro'r Eco yn awvddus i godi arian at
y fenter non. cysylltwch a Mrs Mair
Roberts, 10 Stryd Warden, Llanberis
(trysorydd).
Os oes rhywun yn
dymuno cael gweld y Peiriant yn
gweithio
bydd yn bleser gan
Swyddog Ambiwlans, Hefin Jones
Roberts ddod atvnt i'w ddangos.
Diolch yn fawr I bawb.
"
DIOLCH: Dymuna leuan a Morludd
Ellis Jones, Erw'r Coed, Llanberis
ddiolch yn gynnes iawn i'w teulu a'u
ffrindiau am yr anrhegion a'r lIu
cardiau a dderbyniasant ar achlysur
eu priodas Ruddem yn ddiweddar, a
diolch yn arbennig i Hogia'r Wyddfa
am Goroni Nason Fythgofiadwy.
PWYLLGOR YR ARENNAU, Llanberis
a'r Cylch
Mae Uned bellach wedi ei sefydlu yn
Ysbyty Gwynedd, a chyflwynwyd
£3000 i brynu peiriant "Peritoneal
Dialasvs". (Gweler colofn lIythyrau).
COF PEN BLWYDD
Hetty Hughes
7 Charlotte Street,
Llanberis.
a fuasai yn 80eg
Gorffennaf 1987

oed

ar

14eg

Cofio'r dyddiau dedwydd diddan
Cofio'r cariad, cofior wen,
Cofio r gofal mawr amdanom
Hiraeth nad yw'n mynd yn hen.
Yn dawel hlraethwn
Gyda chariad y cofiwn.
Oddi wrth
Elizabeth a Dei.

FFORMAN DIOGELWCH
1986

- -

•
Oerbyniodd
John Prydderch,
Bronallt, Rhes Olgra, fforman yr
Adran Priffyrdd Cyngor Sir Gwynedd
dystysgrif diogelwch gan Gedeuvaa
y Cyngor, y Canon Robert Williains.
Rhoddwyd y wobr iddo igydnabod ei
twvddient wrth etet demweinteu i
weithwyr ffyrdd y Cyngor Sir e'r
cyhoedd trwy gydol 1986. John
Prydderch yw'r unig fforman yn y sir;
ennill y wobr ddwywaith.
Fe',
derbvniodd hefyd yn 1982.

PENODIAD
Y mae Cwmni Cyhoeddi Gwynn.
Penygroes,
Arfon yn Ialch 0
gyhoeddi y penodwyd Miss Shirley
P. Owen yo Swyddog Datblygu.
Y mae Miss Owen yn enedigol 0
Lanberis a chafodd ei haddysg yn
Ysgol Gynradd Dolbadam ac Ysgol
Uwchradd Brynrefail. Wedi cyfnod
yng Ngholeg Addysg Uwchradd
Lerpwl. Jle cafodd radd mewn hanes
a dacaryddiaeth,
bu'n dilyn cwrs
ysgrifenyddol
yng Ngholeg
Technegol Bangor.
Ers pcdair blynedd bellach, bu
Miss Owen yn Ysgrifeny ddcs
Gynhyrchu
Radio
yn Adr an
Addysg y BBC yng '\Jghaerdydd. a
bydd ei phrofiad yno yn sicr 0 fod 0
fudd maw r iddi •vn ei ~ vdd
new....
·dd.
•
•
Dcehreuodd ar ei dyletsw yddau
newydd ar Orffennaf 1.
COFIWCH!
Ni fydd rhifyn Awst o'r Eco. Bydd
y rhifyn nesaf allan ar Fedi 3ydd.

DERWVN HUGHES
Treflys
PENISARWAUN

Am
nenfydau
a waliau
siapus
•

Ffon Llanberis
870945

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

LLANRU
Ffon: Caernarfon 2841

Gohebydd: Mrs Iris Rowlands, "Glanrafon", (872275).
EGLWYS SANT GABRIEL Pnawn
ANRHYDEDDU: Ar y 19 0 Fehefin,
Sui, 31 0 Fai, am 2 o'r gloch yn Eglwys
cynhaliwyd
noson anrhegu tim
Sant Padarn, Llanberis, cynhallwyd
peldroed Cwm-y-Glo ym Mhlas Tan
GWyI Gorawl Eryri. Y mae plant yr
Dinas, Dinas Dinlle. Mwynhaodd yr
Ysgol Sui i'w llonqvfarch i gyd am eu
hogiau eu hunain yn arw iawn.
gwaith yn y maes lIafur ac vn adran
Enillwyr y prif dlysau oedd: Cyfartal
Celf a Chrefft. Am chwech yr hwyr
sgoriwyr uchaf - Andrew Roberts a
gweinyddwyd y Cymun Benidgaid
Dafydd Jones gyda 10 g61 yr un.
gan y Deon Gwlad, y Parch Richard
Is-chwaraewr
gorau'r
flwyddyn,
Jones a'r Parch Alun Hawkins a
roedd tri gyda'r un pwyntiau - Terry
chafwyd pregeth gan y Parch ldris
Williams, Alun Williams ac Andrew
Thomas, Rheithor Clynnog a Trefor.
Kettle. Chwaraewr gorau - Alan
Williams. Eniliodd y tim dlws Padarn
EGLWYS ST. GABRIEL: Nos Lun
yn erbyn Llanbens a dod i'r rownd
Mehefln
8ed cynhaliwyd
Taith
derfynol o'r gwpan Jimmy James yn
Gerdded at 'Gronfa'r Drws' Eglwys
erbyn Caernarfon.
Pob hwyl y
St. Gabriel. Cyfanswm a gaslgwyd
flwyddyn nesat. Roedd hon yn noson
oedd £356. Dymuna Wardeiniaid yr
arbennig oherwydd fod y tim yn
Eglwys ddiolch 0 galon i bawb a
dathlu
deg
mlynedd
yng
gyfrannodd tuag at y stondinau.
Nghynghrair Gwyrfai Diolchwyd yn
gwobrau'r raftl ae mewn unrhyw
arbenruq I Gwilym Williams eu
todd I Iwyddiant y nason Diolch yn
hyfforddwr ae i Evan Owen am eu
arbennig i'r cerddwyr.
hamser gyda'r hoqra.
Enillwyr y raffl oedd:1. Bocs siocled - Miss Delyth Roberts,
CLWB POBOL Y CWM: Mwynhawyd
Glasfryn; 2. Potel 0 win • Mrs
pnawn lau, Mehetin 4 yn chwarau
Gwyneth Roberts, Bodgwynedd; 3.
'Bingo' gyda Mrs E Price, New Street
Gobennydd - Miss Cynthia Orrirt.
yn galw. Roedd lIawer 0 enillwyr - y
Moranedd; 4 Vase Blodau - Mr.
gwobrau a roddwyd gan yr aelodau
Gwilym
Williams,
Bryn;
5.
eu hunain. Gwnaed trefniadau
Gobennydd - Mrs Margaret Williams,
gogyfer y wibdaith flynyddol, a
Nant Forgan; 6. Talc a Deodrant dewiswyd Aberystwyth fel man i
Miss Myfanwy Roberts, Bod Gwilym;
gyrraedd ato. Llongyfarchwyd Mrs E.
7. Bath Assortment - Mrs Margaret
Wiliams. Pantafon a Mr Llew Hughes,
Williams, Nant Forgan; 8. Tin Bisgedi
Llywydd y Clwb ar gyrraedd 80 oed, a
- Dawn Roberts, Tal-gwynedd; 9. Talc
dathlwyd yr achlysur gyda cacen pen
a Deodrant - Terry Williams, Bryn.
blwydd a gwydriad 0 sieri, y cyfan
wedi ei ddarparu yn garedig iawn
BINGO: Ar y 20 0 Fai cynhaliwyd
gan Mrs K Watkins a Mrs G Chick a
noson Iwyddiannus iawn 0 Bingo vn
hwy hefyd oedd vn gyfrifol am y teo
y ganolfan, yr elw at dim peldroed
Diolchodd y Llywydd Iddynt ac i Mrs
Cwmyglo. Enillwyr y raffl oedd:E Price am Iywio gweithgaredd y
Gwydrau - Kettle, Ty'n Rhos Seion,
Bingo. Rhoddwyd yr RaHI gan Mrs E
Bethel. Bathroom set - Carl Roberts,
Jones, Seiont House a Mrs E Price,
Newton Hall, Llanberis. Sherry enillwyd
gan Miss M Davies,
Gwilym Williams, 32 8ro Rhos,
Craigydon.
Bethel. Black Magic - Margaret
Cyn terfynnu ar gyfarlodydd y gaeaf
Williams,
Bryn,
Cwmyglo;
daeth amser i fwynhau gwibdaith
Pillowcases • Mr Atkinson, Ty'n
flynyddol
y clwb.
Dewiswyd
Rardd, Cwmyglo. Scent of Roses Aberystwyth yn fan cyrraedd atto. ac
Kelvin Davies, dan ofal Conservative
ar fore teg dydd Mercher Ebrill 10
Club, Caernarfon. Gyda diolch i bawb
cychwyn i gyfeiriad Porthmadog ac
a weithiodd mor galed i wneud y
aros yn Nolgellau i fwynhau pryd 0
noson mor Ilwyddiannus ac i unrhyw
fwyd. Wedi ein bodloni ail gychwyn i
un sydd wedi ein helpu mewn
gyfeinad pen y daith. Wedi cyrraedd
unrhyw ffordd yn ystod y tlwyddyn.
Aberystwyth pawb yn ymrannu i
ADREF O'R YSBYTY: Dymunwn
gyfeiriad diddordebau eu hunaln.
well had IIwyr a buan i Andrew Jones,
Roedd yn amlwg mal siopau oedd
mab Mr a Mrs Keith Jones, 4 061 Aton
prif atynlad y gwragedd. Wedi ein
ar 61 triniaeth yn Ysbyty Gwynedd.
gwala daeth amser i gychwyn yn 61a
LLONGYFARCHIAOAU
I Islwyn
chyrraedd
gartref
wedi treulio
Jones, 7 061 Aton a Martin Jones,
diwrnod hapus a phleserus.
Arosfa, Fron Gader ar gyrraedd eu
Yng nghyfarfod pnawn lau Mehefin
pen-blwydd yn un-ar-hugain.
18 adroddodd y Llywydd Mr Llew
Hughes amryw 0 farddonlaeth y
i Mr Llew Hughes, Hyfrydle a Mrs Nell
diweddar Mr a H Jones, Brodawel
Williams, Pant Afon ar gyrraedd eu
gynt. EI enw barddol oedd Cwm
pen-blwydd yn 80.
Myfyr. Ymfudodd et a'i briod i'r
DIOLCH: Dymuna Mrs Nell Williams,
America flynyddoedd yn 61I gartrefu
Pantafon ddiolch 0 galon i bawb am y
yn Efrog Newydd a thra yna urddwyd
Ilu eardiau
ae anrhegion
a
ef yn Archdderwydd Efrog Newydd
dderbyniodd ar ei phen-blwydd yn 80
Canodd lawer am ei ardal enedigol
oed.
set y Cwm, ac yn 61 y daeth i
DYMUNA Martin, Arosfa, Fron Gader
ddlweddu
ei oes ymysg
ei
ddiolch i'w deulu a'i ffrindiau am y lIu
gyd-ardalwyr. Darparwyd y te gan
cardiau a'r anrhegion a dderbynlodd
MISS E Hughes, Tanygraig a Mrs E
ar ei phen-blwydd yn un-ar-hugain.
Hughes. Hyfrydle a rhoddwyd y raffl
gan Mrs M Williams, Elidlr View.
TIM
PELDROED
NOSON

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

a

Dave Wood

IINSULAFLUE'
Vr Arbenigwr

ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffbn: Llanberis 871376
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gan Y Parch. Trefor Lewis
Cyn ymadael AGalilee rhaid yw s6n yehydig am y bwyd. Heb os, 'roedd y brecwast yo
wahanol iawn i'r hyn yr oeddem wedi arfer ag ef. Dim son am greision grawn ae uwd,
a doedd wiw j neb ofyn am faewn ae wy, eryr oedd wy wedi ei sgramblio i'w gael. Ond
dyna fo, pan yn Israel, gwneud, neu fwyta, fel yr Israeliaid sy~d raid. Felly 'doedd ~im
i'w wneud ond mynd hefo'r plat at y ford yn lIawn danteithion. Hanner dwsin 0
ddysgJau yn dal gwahanol fathau 0 gaws meddal; powlcn gyda physgod wedi eu pielo;
un arall gyda thomatos. Oilyn hynny gyda llond dysg~ 0 ~nn. Cyn dechrau gwledda
sicrhau gwydriad 0 sudd oren neu rawnffrwyth. Na, nid er dywallt 0 betel, ond cael y
boddhad 0 wasgu'r sudd 0 rawnffrwyth ffres gyda sudd-wasgwr unfraieh. Blasus
.
lawn.
Yn ystod y dydd gellid blasu rhagor 0
deehreuodd Eleias ei daith i'r nefoedd
fwydydd traddodiadol, rhai ohonynt yn
mewn cerbyd tanllyd (2 Brenhinoedd 2:
sbeislyd gyda'r saws 'chillie' yn rhagori
11) Cofiwn hefyd am Naaman yn
ar bob dim. Yr oedd Kebab a Schmtzel
ufuddhau i orchymyn Eliseus ae yn cael
ac wrth gwrs pysgodyn Sam Pedr yn
ei wella o'r gwahanglwyf
(2 Bren.
amlwg lawn ar y fwydlen. I'r rhai mwyaf
5: 10-14). Wrtb deithio tua'r de anodd
ceidwadol yr oedd pryd gyda'r nos yn
yw eredu bod unrhyw beth yn tyfu yma,
cynnig cig eidion, twrci a chyw iar, gyda
gao fod y tirlun yn ymddangos yn
reis yn lie tatw
ddiffaith. Tybed nad yma yr oedd Eseia
Yn unol a dymuniad Haggai 'roedd
pan glywodd y geiriau
pawb ar y bws yn brydlon fore Mawrth a
"Oherwydd
yr Arglwydd
a gysura
rfwrdd a ni ar y daith 0 Galilea I
Seion .... gwna hefyd ei hanialwch hi fel
JerwsaJem. Idramorwyr y mae Gogledd
Eden, a'i diffeithweh
fel gardd yr
Cyrnru'n wahanol iawn i'r De. Y mac'r
Arglwydd." (Eseia 5] :3).
un peth yn wir am Israel. Tra mac golwg
Son am gyflwr ysbrydoJ Israel y mae'r
ffrwythlon iawn ar y Gogledd y rnae'r
proffwyd ond yn ystod y blynyddocdd
De'n ymddangos yn syeh a diffaith iawn.
diwethaf datblygwyd yr ardal a daeth
Wrth deithio tua Jcrwsalem, dilynir i'r
megis gardd Eden. Oddiyma y daw'r
dwyrain
ddyfCryn yr Iorddonen,
a
cynbaeaI
grawnwin
eynharaf.
Gyda
dyma'r ffin rhwng Israel a gwlad yr
chymorth cynlJun irigeiddio arbermig
Iorddoncn.
Hollt ddaearegol
yw'r
tyfir lIysiau, megis let us, bresych ac ati, 0
dyffryn, sy'n ymestyn 0 Fynydd Hermon
dan dwneli plastig. Y mac aeer 0 dir yn
i gulfor Aquaba, pellter 0 280 milllir.
dwyn cnwd 0 4j tunnell 0 domatos.
GeUir dilyn yr un hollt drwy Kenya.
Yrn1aen a ni a chyrraedd Jerico. sydd
Tanganyilo.a i Mozambique. Yo y dyffryn
megls carped 0 wyrdd ynghanol yr
hwn y mae'r afon lorddonen. O'r holl
anialwch. Ers dyddiau eynnar adwaenid
afonydd, perthyn i'r lorddonen rhyw
Jerico am y tir hynod 0 ffrwythlon sy'n
swyn a rhamant.
Mae'n debyg bod
eynhyrchu orenau, banana a ffrwyth y
lIawcr ohonom wedi cJywed am yr
baJmwydden.
Yo yr hen ddyddiau
lorddonen 0 naen yr Amason, ncu'r
gel"" id Jerico yn Odinas y Palmwydd, a
Tafwys, a'r Hafren hyd yn oed.
chydnabyddir hi fel dinas hynaf y byd.
Tardd
yr lorddonen
0 gopaon
Ers 1905 bu archaelegwyr yn turio'r
Hermon, a gorffena ei thaith yo y Mor
bl) n. 'Tell', sy'n mesur tua 10 aeer. Ym
Marw. Trigain milltir a phump yw hyd el
mhumdcgau'r
ganrif hon bu Miss
tbaitb fel yr hed y fran, ond wrth Iddl
Kathleen Kenyon yn tuno, a cbyda
ymdroelll fel nCldr drwy'r dyffryn y c),morth prawf Carbon 14 dyddiwyd y
mae'r dailh yn 160 milltir. Priodol iawn
ddinas i tua 7000 blwyddyn Cyn CriSL
yw'r enw gwreiddiol,
AI Urdun,
D)'ma'r ddinas gyntaf i'w gorchfygu gan
ohcrwydd
ystyr
hynny
yw . Y JO!lhua a'j bobl. Gan mor ffrwytblon
Disgynnydd'. Salf tarddlc'r afon 3000
ocdd y wlad peidiodd Ouw a gwlawio
troedfedd uwchlaw Mor y Canoldir, ond
Manoa (Joshua 5: 12).
pan gyrhaedda'r
Mor Marw y mae CI
Cyfeinwyd
eisoes at fedydd lesu
gweJy 100 troedfedd islaw tefel y mOr.
Grist. Wedj'r bedydd
Y mae sawl
digwyddlad
yn
.. ANeiniwyd
lesu I'r anialweh ... .i gael
gysylltiedig ji'r )orddooeo, un o'r mwya(
ei demtio gan y diafol. ...cymerodd y
cyfarwydd
yw bedydd
[esu Grist.
diafol ef i f')nydd uehel iawn, a dangos
Croniclwyd yr hanes gan Mathew, Marc
holl de~masoedd ) b)d a'u gogoniant."
a Lue.
Nid oe~ 8",,)bodaeth }nglyn a lIeoliad
.. Bedyddiwyd lesu, ae yna, pan gododd
y mynydd h'" nil'" ond d) wed traddodiad
allan o'r dwr, dyma'r nefoedd yn agor
wrthym mal myn~dd Oarantal. }chydig
i'r gorllewin 0 Jerico, oedd ) fan ple'r
iddo, a gwelodd Ysbryd Duw yn disgyn
fel colomen, ac yn dod arno:'
lemlJv..yd lesu ddv. ..wallh. Ar lethr
Y mac'r lie, yn oj traddodiad,
y ddwyreiniol
) m}nydd ) mae olton
bcdyddiwyd Iesu, 5 milltir i'T dwyrain
eglwys o'r ehweched
ganrif, yn 6J
oJerico, ond hyd nes j'r berthynas rhwng
traddodlad. "'edl el hadelladu 0 amgyJch
Israel a gwlad yr lorddonen wella ni ellir
ogof a ddefnyddlv.yd gan lesu. HeddJw.
mynd yno. Hcb fod ymheU I ffwrdd
<;alf mynachlog )n perth)'n I'r Eglwys
croesodd yr lsraehaid 0 dan arweiniad
Unlongred Groegaldd ar }' lie.
Joshua, (Joshua 3: ] 3-17) ae yma
Y mae pawb yn gyfarwydd a Jerico,
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Jerwswem i Jerico."

wedi'r cwbl y mae i'r ddinas Ie amlwg yn
y Beibl. Nid oes amhcuaetb bod lesu
wedi aros yno lawer tro wrth deithio
rhwng GaJiJea a Jerwsalem. Jerico oedd
man eyfarfod i'r lddewon ar eu ffordd i'r
ddmas Sanetudd i dreulio GWyI y Pasg,
ac y mae'n eithaf sicr mai yno yr ocdd
Iesu pan ddywedodd wrth ei ddigyblion
"Dyma
n i' n mynd
i fyny
i
Jerwsalern." ..... fc gaiff Mab y Dyn ei
draddodi
i'r p r if offelriald
a'r
ysgrlfenyddlon
... eoodemniant
ef i
farwolaeth .... a'i groeshoelioi
ae ar y
trydydd dydd fe'i hatgyfodir."
Yn Jerico yr iacbaodd Iesu'r dyn dall
(Lue 18: 35-42), ac yno, wrth gwrs, yr
ocdd Saceus yn byw. Ynghanol y dref y
mae sycarmorwydden,
sy'n ein hatgoffa
o'r gwr byr el gorff bwnnw oedd mor
awyddus
i weld Iesu.
Oherwydd
cywreinrwydd Saccus anrhydeddwyd ei
aelwyd
gan bresenoldeb
Icsu, ae
meddai'r
Gwaredwr
uHeddiw daeth
lachawdwriaeth i'r tY hwn." (Iuc 19: 9).
Jenco yw'r unig ddinas nad yw'n talu
trethl dwr. Mor Galilea yw tronfa ddwr
y rhan fwyaf o'r wladond daw eyflenwad
dwr Jerico 0 ffynnon ymhell i ffwrdd ym
mynyddoedtl
syeh y wlad, ae un 0
ryfeddodau peirianyddol y Rhufeiniaid
yn sicrhau dwr I drigoJion Jerico.
Adeiladwyd acwadwct i gario'r dwr o'r
mynyddoedd i Jerico. Gellir gweld yr
acwadwcl yn ymdroeUi ar lethrau'r
brynlau gan ddlsgyn yn raddol. Caiff y

dwr ei storio mewn pyllau 0 dan do
Bydd un rhan o'r dref yn derbyn dwr un
diwrnod ae yna'r rhan arall y diwrnod
nesaI.
Yn ystod ein arhosiad eawsom gyfle i
Iargeimo am ffrwythau, reidio camel, a
chael rhywbeth i'w Iwyta yn y bwyty
gyda'renw gwrciddiol hwnnw, "Bwyty'r
Dcmtasiwn."1
Wrth adael
Jerico
cawsom glp ar goeden 'Bougainvillea' a
honno'n lIawn blodau porffor tywyll.
Deehreuodd
y bws wegian 0 dan
bwysau'r orenau a'r grawnffrwythau
wrth i ninnau fel lIawer i deithwyr o'n
blaen fynd i (yny i Jerwsalem. Wrth i'r
bws wau el ffordd drwy fynyddoedd
Jwdca daeth yr hanes am ddyn yn mynd i
lawr 0 Jerwsalem i Jerico, i'r cof. Hawdd
iawn oedd lJeoh'r ddameg - digon 0
guddfannau. Ymhen ychydig pasio, ar y
chwith adeiJad gyda'r geiriau "Gwesty'r
Samariad Trugarog." Digon 0 waith mai
hwn yw'r gwreJddiol, ond mae'n ffitio'r
stori )'r dim. Gerllaw y mae pabe11 y
Bedwin
Mae patrwm
bywyd
y
nomadiaid byn wedi newid cryn dipyn.
Heddiw
aiff rhai'n
feddygon
ae
athrawon. Y mae arterion caru'r Bedwin
yn ddiddorol iawn. Man cyfarfod i'r bobl
ifanc oedd y ((yonon. Os dywedai'r ferch
pwy oedd ei thad roedd popeth yn
ffafriol. Y cam nesaf oedd anfon rbywun
at dad y ferch I drafod pris. Dyma
enghraifft o'r prisiau - 1000 ddefaid a 50
0 gamelod.

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.

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

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

6

•
•

.. Yr oedd dyn

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

BWSIAU ARFON
LLANRUG
(ERIC MORRIS)
Ffon: Caernarfon 5175

TRIDIAU Q'R GWERSYLL
Dydd Sadwrn: Mawrth 17eg, 1945
Oyma ni'n dau, Norman a fiooau ar gyehwyn; gwisg las yr Awyclu
amdanom, sglein ar bob botwm, bwel ae esgid; cnapsaeh dros ein
hysgwyddau a golwg eithaf trwsiadus arnom, debygem.
8ydd yo rhaid gaJw yo Swyddfa'r Adjutant am ein papur caniatad.
Archwilir ein personau gan hwnnw i'i lygad barcud, i sicrhau ein bod yn
gymerddwy i fynd allan i'r byd. Teimlaffel plentyn yo cyehwyn am yr Ysgol
Sui, us taJwm, dan Iygaid ymebwilgar fy mam.
MI fydd yn braf cael teimlo'n
weddol rhydd, dilyffetbair, tu allan
dyna ninnau'n stryffaglio
dros y
i'r gwersyll ar 01 ein llethu yno
tinbren i fyllni llwyd y wagen-do
cyhyd. Mae'n rhaid bod yn deg
WeI diolch am len i 'rnochel y tes,
hefyd, 0 dan yr amgylchiadau.
Mae haul Mawrth yn brysur cnnill ei
Gwlad ddiffiath a hinsawdd garw
danbeidrwydd
a dyna fydd hi
sydd yma; eithafton gwres ae ocrni
wedvn. fel ffwrn drwy gydol yr haf.
sych a gaeaf, rhwng dwy afon fawr,
Sgwrsio yn rhydd yn Gyrnraeg.
Teigris ac Ewffrates yn J rac. Rydym
Norman Rowland o'r Wyddgrug fu
ninnau. weniaid gwynion, heb ein
ar wasanaeth yng Nghanada ae a
diddyfnu oddi wrth Ioerhus rwydd
briododd ferch 0 Alberta. Mae ei
gwareiddiad y Gorllcwin. Gwneir
storiau difyr am oerni )' dalaith
pob ymgais gan yr Awdurdodau
honno fel hufcn-ia bob arnscr ym
Milwrol i sicrhau iechyd a chysur eu
mhocthder Irac.
gweision. Ond rnae'n rhaid glynu
A ninnau'n powlio ymlaen yn
wrth y cod rheolau a bennwyd ar 61
hwylus, rhydd y fen rhyw blwc
ccnedlaethau
0 brofiad
yn y
sydyn, arafu a dyna stop. Allan §'r
gacthglud 'rhwng dwy afon ' yn
gyrr\\lr a'i ben dan fantell yr injan i
Dhibban.
chwilic) am y diffyg. Hola 'om am } r
Cerddwn yn sbriws hyd y rhodfa
helynt. Rhyddhaodd rhyw bin ddur
syth d'r coed ewcaJyptus tal yn rhoi
a chl)lli o'i gymal. Buom yn chwilil)
peth cysgod 0 ddeutu a sawr peraidd
hyd y ffordd am hoelen. gwifrcn neu
ar awel y bore. Mae hI ar fin
goes matscn ond yn ofer. Na.
cychwyn y Tymor Tanhaid fydd yn
'doedd affllw 0 ddim ar gael. na
ymestyn 0 ddiwedd Mawrth hyd yr
phren na phric yn lyfu yn uman. Fel
Hydref a ninnau am brofi mwyniant
fnach dacth syniad i Norman
penwwythnos
ym Maghdad
eyn
Torrodd
pcn earrai ci esgid a
dyfod y gorlif chwy~.
chlymu'r
ffurel }m mig" rn y
Dyma gyrraedd y prif borth a
peiriant.
Go d(.ta. ca"'sorn
ail
dangos ein canlatad i'r porthor.
gych\\.yn eto
Holi a wna hwnnw i ble'r awn.
C) n hir g"elenl rith melndyrau
t Does
ond diffeithleoedd
ar bob
vn cr\ nu \-n \' tes. \1ae cyrrau'r
llaw a ninnau'n
dau, laslanClau
~dina, yn l~}ponlog G\\erin\\ y r ()
dinlwed, yn gauael hatan glyd y
fugeiitaid yn g\\archod eu prclddiau
g\\.ersyll - aOl beth? Ni wyddom.
() ddcfaid, gcifr a chamclod rhag
Mynd am benwythnos i Baghdad!
crwydro i'r ffordd fawr. ('Iwyid
Druan ohonom!'Does
gennym yr
mynych weiddi cwcrylgar \\'rth bob
un amgyffred beth sy'n ein haros.
rhwystr ar ffordd y gyrrwr a'i fen.
"Arhoswch
yma," ebe'r porthor,
Dyma ni o'r diwedd wrth B()nt
"fe ddaw gharri heibio gyda hyn ar
Maude S}'n croesi'r Teigris i'r
ei ffordd i'r dref. 'Dydych crioed yn
Ddinas
liud.
Ffarweliwyd
a'r
meddwl
cerdded
am bymtheg
gyrrwr me'" n ffrae a ffr\\'gwd
miUtir a deugain debyg?H
ynghylch y bacshlsh a chyflwyno ein
Ni sylweddolem natur yr anrur ar
hunaln yo Swyddfa'r Town \1ajor.
droed hyd ffordd ddigloddiau
yr
Dyma Swyddog dieithr. Ni wyddem
anialwch a'r gwres yn tasgu 0 wyneb
eriocd am y fath swydd. Pennaeth
lefn y ffordd. Byddai'r swigod du,
Inilwrol a reolai drafnidJacth fllwrol
gludiog yn ein hatal bob cam o'r
i mewn ae allan o'r ddinas. Rol
daith flin. Un golwg ar y mynegbost
dangos
ein papurau
caniatad,
LLUNDAIN
3275M
cawsom brt;gclh fer, bwrpasol. ar
BAGHDAD
55M.Da\\
pwl 0
y.nddygiad
aclodau
o'r lIuoedd
hiraeth - nid am Lundain si-wr, ()nd
arfog
mcwn
dinas
ddieithr.
a In bopelh oedd yn annwyl yn y
Dangoswyd plan mawr ar y Inur a
bywyd y cefnwyd arno yn yr hen
ddygal strydocdd wedi cu Iliwio fel y
wlad.
gellid gochcl y nlannau amheus.
Ond dyma n1 o'r dlwedd - gharri
Caniateid
ymweld a phob heol
yn mynd tua'r dre. Gair bach yng
wCTdd; ond prin oedd y rhelny.
nghlust y gyrrwr gan y porthor a
Gellid mynychu'r
mannau melyn

Sylwch ar ein cyfeiriad newydd

J

yng ngolau dydd, ond nid liw nos.
Ar bocn ein bywyd, nid oeddem i
ddeintio i'r cyrrau cochion. Yno y
Uerciai pob terntasiwn. lIadron i'n
hysbeilio a llofruddion i'n difodi.
Gyda gair 0 rybudd i ymddangos
eto fore Llun ar ein ffordd adref, i
ffwrdd ani dros y bont i'r Y.M.(~.A.
ar stryd yr Afon yn gyfochrog [i'r
Teigris. Sicrbawyd lIety yno i fwrw'r
SuI.
Daw'r nos ar chwap yn y trofannau
a chyn i ni gael cyflc hron I gyncfino
(j'r lIety 'roedd goleuadau ar y stryd
gyda'r afon Iydan. Cwrddasorn a'r
Rhingyll John Williams o'r Berrno a
arhosai yno. Bachgen clen iawn
ocdd a chyrugiodd roi iro gyda ni I
gynefino a'r ardal. Aelod oedd.
gyda'r "British Military Mission"
yn gyfrwng rhwng Irac a Phrydam
mcwn materion milwrol. 'Rocdd
goleuadau lIachar y strydoedd yn
gwahodd y difeddwl i bob math ar
'sleazy dives'; fcl y gclwid hwy, ond

y sgol 8ryncefail
CRICEO
Colli'n drwm fu hanes tim dan
14eg yr Ysgol yn erbyn Friars,
Bangor, yng nghystadleuaeth
Tlws
Ysgolion Gwynedd. Sgoriwyd 45
rhediad am un wiced ganddynt a
hynny'n ddigon gan mai 44 yn unig
ocdd cyfanswm Br)nrefatl.
Un ~ ser dlsglelriaf tim yr ysgoJ
vw
Alan Pritchard 0 Nant Perls.
•
f\.1ae·n fowliwr addav.ol dr(.)s bcn, ae
wcdi ei ddev.is i ch\\.'arae yn
nhreialon y tim Sir dan 13eg oed.
Bu'n aelod o'r tim hwnnw } Ilynedd
pan yn ddisgybl yn y flwyddyn
gyntaf.
ATHLETAU
Bu pedwar athletwr o'r ysgol yn
cystadlu
ym Mhencampwriaeth
Ysgolion Gwynedd ym Mangor ar
Fehefin
20fed,
a dyma
eu
canlyniadau.
PauleJrant(llanrug):cyntafdros
1500m dan 17 oeu. Christopher
Jones
(Cwm-y-Glo):
ail ar y
Ddisgen
dan 19 oed. Kelvin
Houston (Brynrefail):
pedwerydd
ar y Naid Driphlyg dan 15 oed.
Linda Prydderch
(Llanberis):
ail
dros 1500m dan 15 oed.
Bydd
Paul
yn cynrychioli
Gwynedd yng Nghwlnbran yn y ras
1500m
dros
glwyd
a ffos
(Steeplechase),
ym
Mhencampwriaethau
Ysgolion
Cymru. Pob lwc iddo.

barnem mai cadw draw oedd y
cyngor doethaf. Wrth un stiwdio
tynnu lIuniau. buom yn syllu ar
luniau talcntau Ileol a synncm at
harddwch
mcrched
y Dwyrain
ymhob rhyw ystum. 'Roedd ein
clustiau yn bur anghyncfin
a'r
synnau dieithr a glwyern, ond diolch

i'n cydyrnauh.
dacth galwad y
mwesin o'r meindyrau yn gyfarwyd
inni a rhuthr yr 'arabanah' - tacsi
geffylau, fel coers fa\\ r agored, yn
destun i wamalu arno.
Ar 61 swper eynnar yn y Y.M.
cysgern ITICWncaban o laid caled a
tho gwellt iddo. 'Rocdd popcth yn
lanwaith cr rnor gyntcfig ocdd, a
gwyliern y madfall yn menrro o'r to
gwcllt i dual pryfed } ng ngolau'r
lampau trydan ar y pared. Braidd yn
gynnar oedd hi am y rnosgito HC fclly
hen angen rhwyd I gysgu odditani.
N i phocnwy d ru ) noson honno.
diolch i'r drefn.
R Williams, Llanrug

C' Y M I) c. I 'r HAS
R JIIE ~
A(
A T H RAW () N
Y SG 0 I
BRYNREFAIL
Me\!' n Cyfarfod Agureu yn yr Ysgnl nos
Wener. \ttal Sed. dl!wlswyd 'I canlynol I
gyn rych loti rh lenl:
Dalgylch
Ysgol
O(llhadarn:
Mr
Llew~lyn LI Roberls. JR Slryu f-a\\r,
Llanheris. OaJgylch Ysg(.)I Llanrug: Dr
EUNvn
1.1 F\ans. Gerw)n. LJanrug
•
()algylch
Y'igol Owaun Gynfl: I)r
()ar,lIt1 \V Williams. 1 Pcntre Helen,
D~iniolcn. Dalgylch Ysgol Cwm-y-Glo:
t\1r'i (arol 11ou!>t(ln. 2 frem Filian,
Brvnrefall. Dalgylch Ysgol Bethel Mrs
Nan ()~ en. Gerwyn. Sarnn, Bethel.
Oalgylch
'\ ~gol Penisarwaun'
Mr ..
Elcanor Williams. Bryn Rhydd ~awr.
Pc.:ni~arwaun. Mrs Matr Price, 5 ran y
Fforc.lll. Bcthel, Mrs Vera (,nffith, Dol
Elic.lir. Llanberis, Mr Selyf Roberts. 6
Fron Goch. Llanberi~; Mr Arwel Joncs,
Pant Hywcl, Penlsarwaun;
Mrs V
Barnard. 7 Llainwcn Uchaf. Uanberls.
Athrawon: Mrs Jennifer Fletcher. \It~
Rhian E Owen. Mr Dafydc.l Evans. Mr R
T Jones. Mr R B Roberts
Trefnlr cyfarfod o'r P"'yllgor yn ruan.
WE Thomas

Prifathro.
HELPU'R HENOED: Cyfranwyd £450
ar Apel yr Ilenoell gan ddisgyblinn
Blynyc.ldocdd
1.2 a '3 yn dilyn
cystadleuaeth Blockbusters noddcdig.

AR WERTH
Pram 'Silver Cross' fel newydd,
hefyd crud gwiail i tabl ifanc.
Ffon llanberis 870735

• • •

J NE

A'I FEIBION

22 BRYNTIRION

PENISARWAUN

GWAITH CERRIG BEDDAU

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

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

Gwasanaeth 24 awr - pell ac ag05
Gwasanaeth Maes Awyr
a Phorthladd
Gwaith Contract
7

r

Gohebydd: Mrs Ann Ev.n., Sych.rth (872407)
CLWB YR HEULWEN: Mwynhawyd
panad a sgwrs bnawn dydd Mawrth,
Mehefin 17ag. Cydymdeimlwyd
a
Mrs Porter ar golli ei modryb yn
Llanrug. Llongyfarchwyd Mrs Nesta
Jones ar gyrraedd
ei 89 oed.
Croesawyd Mrs A WilHams yn 01 ar 01
gwaeledd.
Dymunwyd
gwellhad
buan i Mrs M Thomas a Mr Evan
Hughes
sv d d yn yr ysbyty.
Rhoddwyd y te gan Mrs G Lewis a
Mrs Doreen Fisher. Diolchwyd iddynt
gan Mrs Nesta jones. Enillwyd y raffl
gan Mrs Percy Williams. Bydd y trip
blynyddol,
sef Taith Ddirgel ar
Orffennaf
14eg. Diweddwyd
y
cyfarfod gan Mrs Katie Williams.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Orffennaf
29ain.
YSGOL TAN-Y-COED: Croeso cynnes
i Sionedd Rhian i'n plith, 'rwy'n siwry
bydd yn hapus yn Safon 2.
Llongyfarchiadau
i'r plant fu'n
IIwyddiannus mewn prawf beicro
diogel
Bydd trip yr ysgol i SW Bae Colwyn
ddydd lau, Gorffennaf 9fed.
'Bnawn Mercher, Mehefin 3ydd bu
Safon I a'r Babanod Uchaf yn Ysgol y
Gelli, Caernarfon i weld periformiad
cofiadwy iawn 0 'Swyn y Blodau'. Yr
oedd y plant wrth eu bodd yn y babell
amryliw
a bu eu hymateb
i'r
perfformwyr yn ftafriol iawn.

Newydd trist i'r plant a'r staff oedd
clywed fod Anti Dot yn ein gadaal fal
Anti Lolipop. Bu'n hynod 0 garedig a
gofalus drwy'r blynyddoedd ac yn
uchel iawn ei pharch gan y plant i
gyd. Dymunwn ddiolch iddi am ei
charedigrwydd a'i chydweithrediad a
phob dymuniad da iddi yn ei swydd
newydd
ar Safle Cynllu n Dwr
Dinorwig. Diolch Anti Dot. Bydd 50
enethod
yn gorffen
eu tymor
hwythau yn Ysgol Tan-v-Coed eleni50 enethod dibynnol dros ben. Bydd
chwithdod ar eich 01 genod, pob
dymuniad da ichi yn Ysgol Brynrefail.
Bydd yr ysgol yn cau 'bnawn
Mercher, Gorffennaf 15fed am 1 o'r
gloch ac yn ail ddechrau ddydd
Mercher, Medi yr 2il. Gwyliau hapus i
chwi i gyd blant a chymrwch ofal.
ADAAN BENTAEF YA UADD
TRIP I FERTHYR: Aeth nifer 0 rieni a
phani Dawnsio Gwerin i lawr i
Eisteddfod yr Urdd ym Merthyr yn
ystod gwyliau'r Sulgwyn. Daeth parti
canu 0 Fethel gyda ni hefyd. Dymuna
Mrs Delyth Williams a'r pwyllgor
ddiolch am bob cefnogaeth gan y
pentrefwyr, ac yn arbennig i'r plant
am eu hymddygiad. Bu'n bleser eu
hebrwng ar daith mor faith - mewn
bws moethus. Diolchir yn arbennig i'r
trefnyddion, Mrs Delyth Williams,
Mrs Carolyn Roberts a Mrs Elinor
Williams.

Mrs I< Williams 8 ddeeth yn gyntaf ar
yr unawd
a',
adrodd,
oed

.
penstvnwvr.

1. Wena, 2. Iwan, 3. Vanessa. 6-8: 1. Paul
T: 2 Lois; 3 Angela. 8-12' 1. Arwel, 2.
Hefina, 3. Sioned Lewis 12·16: 1 Dylan
Price Williams;
2. Andrew
Turner.
Oedolion' 1. Julia Turner; 2. Arnold Jones.
Gwaith Llaw
Dan 4: 1. Dian, 2. Eurig. 4-6: 1. Ben ae
Iwan; 2. Wena, 3. Eigan Collage 6-8: 1.
Rhys; 2 Lois, 3 Huw Golygfa dan dWr
6-8: 1. Gwenllian, 2 Daniel Rowlands; 3.
Eryl. g..12: 1. Owain, 2 N'a; 3. Joanna.

12·18: 1. Eurgaln Haf; 2. Andrew Turner.
18-18: 1. Rhian Price William •. Oedollon:
1. Mary Elliott a Judith (Winllan); 2. Jean
Jones 8 Julia Turner.
eoglnlo
Dan 12: 1. Stoned (Safon I) ac Owaln
Turner; 2. Stoned Lewis; 3. Andrea a
Sioned (Safon III) 12-18: 1. Susan
Williams;
2. lola. 16-18: 1. Olwen
Meredydd. O.dolion: 1. Fiona Jones; 2.
Mrs Janice Jones; 3. Mrs Porter a Mrs
Elinor Jones.
Rhvddiaith
4·5: 1. Daniel Fletcher; 2. Nia Griffith; 3.
Eigan. &-6: 1. Russel; 2. Tracey, 3. Vanessa
ac Iwan. 6-7: 1. Llyr; 2. Ynyr. 7-8: 1. Daniel
Rowlands; 2. Rhys; 3. Eira. 8-10: 1. Sloned
Wyn Jones; 2. Louise ae Elizabeth Ann; 3.
Owain Turner; 4. Caitlin ae asian Dafydd.
10-12: 1. Joan na Jones; 2. Andrea; 3
Hefina Jones a SioneQ Lewis. 12-16: 1.
Eurgain Haf a Sioned Williams; 2 Dylan
Price Williams. 16-18: 1. Gwenllian Glyn
Parry.
8arddoniaeth
8-10: 1. ArweJ, 2. Eleri; 3 Llion 10-12: 1
Morrigan; 2 Andrea; 3 Joanna. 12-16. 1.
Eurgain Hat; 2. Dylan, 3 Dyfed 16-18:
Gwenllian.
Prlf Lenor dan 12 oed: Joanna Jones
Prif Lenor dan 18 oed: Gwenlhan Glyn
Parry.

I

EISTEDDFOD BENTREF
f
•

.J

.Parti'r Heulwen - erutlwvr Tlws Colla Mrs J Price Jones.
CLWB NEUADD BENTREF: Enillwyr
Clwb Cant mis Mai a dynnwyd yn
Sycharth oedd 1. Mrs Roberts, 12 Llys
y Gwynt; 2 Mrs Betty Pritchard.
Caernarfon; 3. Mrs Elinor Jones.
Bron y Waun. Fe dynnir Clwb Cant
mis Mehefin yn y Barbaciwar dir Pant
Hywel nos Wener. Mehefin

16ain.

\'(nn\{ C\'Nb Cant Gof«enna1 'In

Prif lenor dan 12 oed: Joanna Jones, e'r prif lenor dan 18oed: Gwentlten Parry.
EISTEDDFOD BENTREF: Cynhaliwyd
yr Eisteddfod yng Nghapel Glascoed
nos Wener, Mehefin 19 am 5.30 yr
hwvr Y beirniaid oedd: Cerdd: Mr
Bill Evans, Caernarfon; Adrodd: Mr
Selwyn Griffith;
Gwalth Llaw a
Choginio, Mrs Pat Jones, Brynrefail;
Arlunio Mr Alan Ginsberg, Bethel a'r
gyfeilyddes oedd Mrs Eirlan Howells,
Llanfairpwll.
Yr arweinyddion oedd Mrs Ann
Ifans a Mr Leslie Jones. Y Llywydd
elenj oedd un 0 blant y pentref, sef
Mrs Myra Hughes, Treffynnon (Cae
Corniog gynt). Diolchir iddi am ei
haelioni
Diolchir
hefyd
i'r
ysgrifenyddes, Mrs Myfanwy Parry
a'r Trysoryddion am eu gwaith caled.
Mawr yw ein diolch i bawb fu'n
hyfforddi'r
plant. Bu'n Eisteddfod
hynod 0 Iwyddiannus gyda nifer 0
gystadleuwyr
ym
mhob
cystadleuaeth - do bu'n Eisteddfod
safonol, ddiddorol a chofiadwy 0 5.30
tan 12.15 am. Diolch i bawb a
gyfrannodd mewn unrhyw fodd.
Dyma'r canlyniadau:
Adrodd
Dan 4: 1. Mathew; 2. Nicky. 4-6: 1. ElgaR. 2.
Vanessa; 3. Daniel Fletcher. 6-7: 1. Dafydd;
2. Aled; 3. Angela ac Ynvr. 7-8: 1. Lois; 2.
Trystan; 3. Rhys a Sioned (Safon 1J. 8-10:
1. Louise; 2. Sioned (Safon III). 10-12' 1.

Andree.

8

12-16:

1

Eurgain;

2. Sioned

Williams. 18 - Pensiynwyr:
1. Eifion
(Winllan)
Penslynwvr:
1. Mrs Katie
Wllhams, 2. Mrs Percy Williams; 3. Mrs
Porter Parti Adrodd Cynradd: Cwpan
Tan-y-gaer: 1. Parn Louise. Parti Adrodd
Uwchradd:
1. Partl Sioned; 2. Parti
Yvonne. Partl Adrodd Oedollon: 1. Y
Daffodils.
Canu
Dan 4: 1. Erin; 2. Mathew. Nicky, Nia a
Stephen. 4-6: 1 Tracey; 2. Elgan; 3.
Vanessa. 6-7. 1. Dafydd; 2. Sian; 3. Sian.
7-8: 1 Lois; 2. Sioned (Safon I). 8-10: 1.
Stoned (Safon II); 2 Elen; 3. Huw. 10-12: 1.
Morrigan, 2. Hefina, 3. Sioned Lewis. Can
Wer!n dan 12: 1 Hefina, 2. Sioned LeWIS;
3. Nla a Sioned (Safon III) 12-16; 1.
Andrew, 2. Dyfed Cln We,l" dan 16: 1
Dyfed
Unawd Penslynwyr' 1. Mrs K Williams; 2.
Mrs Percy Williams. Oeuawd dan 16: 1.
Sioned ac Eurgain a Hetina a Sioned.
Deuawd 18 - Penslynwyr. 1. Ann a Melra
Perti Canu 8ebenod: TIws Mrs Thomas: 1
Parti Steven, 2 Part' Sian. Pard Canu dan
9: Cwpan Ahosfair: 1. Parti Sarah; 2. Parti
Malcolm. Deuawd Pen.iynwyr.
1 Mrs
Porter a Mrs K Williams; 2. Mrs Percy
Williams a Mrs K Williams. can Vagefn dan
18. 1. Y Brodyr: 2. Haleliwia. Pam Cenu
9-12: 1. Parti Eira, 2. Parti Rhlan. Parti
Oeulai. dan 18: 1 Part! Rhian; 2. Parti
Amanda. Partl Oeulais Oedolion: Tlws
Coffa Mrs J Price Jones: 1. Parti'r
Heulwen.
Arlunio
Dan 4: 1. Mathew; 2. Eurig; 3. Vincent. 4·6:

Sycharth, nos Wener, Gorffennaf 24
am 7 o'r gloch, a Chlwb Cant Awst yn
y Noson Gymdeithasol yng Ngwesty
Fictoria, nos Sadwrn, Awst 29. Fe
dvnrur y Raftl Fawr ar y noson hefyd.
Diolch I Argraffwyr Penipnnt am y
gostyngiad sylweddol ym mhris y
ticedi tuag at Gronfa'r Neuadd.
CARNIFAL
Wythnos Garnifal Penisarwaun
Gorffennaf 4 - 11
Nos Sui: Gorffennaf 5: Cymanfa
Ganu yn Eglwys Santes Helen am
7.00 prn. Gwnelr casgliad gwyn.
Nos: Lun Gorff 6: Bingo am 6.30 yn
Neuadd yr Eglwys. Mynedlad 30e.
Plant 10c wrth y drws.
Nos Fawrth, Gorff 7: 630 o'r gloch,
noson i blant ysgol gynradd a phlant
dosbarth 1 a 2 Ysgol Brynrefail.
Mynediad 20c.
Nos Wener. Gorff 10; 630 o'r gloch.
Gemau Giamocs ar un 0 Gaeau King
Canolwr Gwyndaf Huws, Llanrug.
Mynediad 10.
Oydd Sadwrn, Gorffennaf 11
Carnifal y Pentref am 2 00 pm i
gychwyn o'r Cae Chwarae.
Beirnlaid Mrs Rowenna Williams,
Caernarfon a Mr Deiniol Huws,
Caeathro.
Mabolgampau ar 01 y Carnlfal.
CLWB Y MERCHED: Nos Fawrth,
Mehefin 23ain am 7.30 o'r gloch
cafwyd sgwrs hynod 0 ddiddorol gan
Mrs Trefor Lewis, Deiniolen am ei
thaith i Israel Rhoddwyd y ta gan Mrs
Eirlys Jones a Mrs Bessie Williams ae

enillwyd y raftl gan Mrs Ann Jones.
Mae croeso cynnes i unrhyw un
ymuno a'r Trip Dirgel sy'n cychwyn
am 6 o'r gloch ar Orffannaf 14. Enwau
i Mrs Mary Davies, Llys y Gwynt.
,...,ABOLGAM PAU:
Cyn ha Iiwyd
Mabolgampau'r
Adran ar Gaeau
King a IIwyddodd 17 ohonynt i fynd
'im\aen \ \7-a\)o\~am~a\1'
t \ltdd at
gaeau Syr Huw Owen Diolchir i'r
dynion a'r merched fu wrthi'n brysur
yn Ilywio'r
noson. Bu Arwel a
Jonathan
yn IIwyddiannus
ym
Mabolgampau'r Cylch am neidio, a
Louise ac Arwel am daflu pel,
byddant
yn mynd
ymlaen
i
Fabolgampau'r Sir, nos lau, Mehefin
25 ar gaeau'r Coleg Normal. Pob
hwyl i chi blant.
CROESO: Croesawn Mr a Mrs Ford a
Sionedd a Sharon i'n plith. Maent
wedi ymgartrefu yn 'Ty'n Weirglodd'.
TRIP YSGOLION SUL: Dydd Sadwrn,
Gorffennaf 4ydd Pris £2 I oedolion,
£1 i blant nad ydynt yn aelodau o'r
Ysgol SuI. Enwau os gwelwch yn dda
i Mrs Elisabeth Jonas neu Mrs Ann
Paterson
GWELLHAD: Mae amryw 0 drigolion
y pentref wedi bod yn yr ysbyty'n
ddiweddar. Yn au plith mae Mrs M R
Thomas, Mrs Adlam, Mrs Elen Lewis,
Mrs Sandy Evans, Mr Evan Huws a
Mr Bryn Griffiths. Gobeithio eich bod
i gyd yn gwella a phawb arall hefyd
sy'n dyheu am heulwen haf i godi'r
gal on.
llONGYFAACHIADAU i Mrs Nesta
Jones ar gyrraedd yr oedran teg 089.
Mae hi'n un hynod 0 ddiddorol i fod
yn ei chwmni - yn adrodd ei hanes fel
cantores 0 fri, ae mae'n dal i fwynhau
gwrando
ar fiwsig
clasurol.
Gobeithio y cewch flynyddoadd eto
Mrs Jones i ymddiddori yn eich
cerddoriaeth.

PENISARWAUN

parbad
wrando ar y 'bregeth
gyntaf
a
draddododd
yn ein Gwasanaeth
Gosber, dydd Gweddi a Rhodd, nos
Sui, Mehefin 28ain.

DIOLCH: Dymuna Mrs Nesta Jones, 2
Llys y Gwynt, ddioleh i'w theulu,
ffrindiau a ehymdogion
am y lIu
eardiau, blodau ae anrhegion
ar
ddathliad ei phen-blwydd yn 89 ar
Fehefin 4ydd.
EGLWYS ST HELEN: Dydd Sadwrn,
Mehefin 27ain fe ordeiniwyd Tegid
Roberts, Arwel yn ddiaeon mewn
gwasanaeth arbennig yn y Gadeirlan,
Bangor. Roedd y Gadeirlan dan ei
sang ae arweiniwyd y gwasanaeth
gan y Gwir Barehedig Cledan Mears,
Esgob Bangor. Roedd unarddeg yn
eael eu hordeinio ae roedd eynulliad
da 0 aelodau'r Eglwys yn bresennol.
Mae y Parehedig Tegid Roberts wedi
ei or de into
i wasanaethu
yn
Neoniaeth
Arlon. Rydym yn ei
longyfarch a dymuno'n dda iddo, a
hyderwn y bydd yn ein harwain
mewn gwasanaeth yn ami yn Sant
Helen. Cawsom yr anrhydedd
0

CROESO: Y mae Selwyn Jones,
brawd Medwen Jones, 10 Bryntirion
(gynt) yma am wyllau 0 boethder
Toronto. Cafodd ef a'i wraig a'i dn
plentyn
groeso
mawr yn ysgol
Tan-y-Coed a rnwvruant mawr iddo
oedd eamu'n 01 i'w ddyddiau eynnar
yn yr hen ysgol. Symundodd i fyw i
Landudno pan oedd yn 13 oed ae yn
ddiweddarach mentrodd i Doronto. Y
mae ei Gymraeg yn fyw iawn ac
mae'n weithgar gyda'r Gymdeithas
Gymraeg
yno. Wedi rhannu
ei
atgofion
melys am yr ysgol, ei
ddymuniad wedyn oedd mynd a'i
blant I ben lIecyn hyfrytaf y pentref,
sef Graig Fawr. Mwynheweh weddill
eich gwyllau a ehofiwch alw eto

Gohebydd: Geraint Ells, Cilgeran (Portdinorwig 670726)
CASGllAD I'R DEILLION: Yn ystod
28ain
Mehefin
newidiodd
y
wythnos
gyntaf
mis Mehefin
Gweinidog, Y Parch W R Williams
gwnaethpwyd casgliad 0 amgylch y
d ref n y 9 wa sa n a et h h wy r.
pentref l'r Deillion. Casglwyd £:84.74. Cynhaliwyd yr Ysgol Sui fel arier am
Carai'r trefnyddion
ddiolch i bawb
2 o'r gloch yna ymunodd y rhieni a
am eu haelioniu a dioleh arbennig i'r
chyfeillion y plant am baned 0 de am
casglwyr sef Mrs Mair Jones, Mrs
chwarter i dri. Yna aeth pawb i'r
Falmai LL Owen, Mrs Elizabeth
Capel am wasanaeth gyda rhai 0
Williams a Myfanwy Jones.
blant yr Ysgol Sui yn cymryd rhan.
CLWB
FFERMWYR
IEUAINC
Bwriada at~rawo~
yr Ysgol S~I
CAER NARFON:
Cynhaliwyd
Rali
drefnu b~s I fynd I Gymanfa Ganu r
Flynyddol Clybiau Ffermwyr leuainc
Plant,
Eisteddfod
Porthmad.og
Eryri ar Fferm Crugeran,
Sarn
pnawn Sui Awst 9.ed.Bydd mynedla~
Mellteyrn dydd Sadwrn Mai 24ain
trwy raglen yn uruq. Os oes rhywun a
1987. Bu'r aelodau'n brysur drwy'r
diddordeb
cysylltwch
a Mrs Nan
dydd yn cystadlu mewn gwahanol
Owen, Berwyn neu Mrs Lynwen
gystadlaethau ac yn stiwardio.
MorriS, ~Iys Myfyr cyn gynted ag
Barnu Sbwng Victoria - Ellen Hughes,
sydd boslbl. Gwobrwyd nifer 0 blant
eyntaf; Coginio dan 18 oed - Carys
yr Ysqol Sui mewn gwasan~eth
Owen a Wena Wiliams, pedwerydd:
arb e nn lg yng
Ngha~el
Sello,
Barnu Wyn - Elwyn H Parry a Helen
Caernarf~n,
~,ehef.n
10ed.
Jones' Dreifio tractor a threlar Llongyfarchladau
I r canlynol ar eu
Andre:.v Jones a Helen Jones; Llyfr
gwaith da y~ yr arholiad Sirol. Dan 9
Lloffion
Clwb - Ellen Hughes;
oed - Catr.~ Angharad Hugh~s a
Cystadleuaeth
HTV - Mobile
Gwenan
Ells. ~an 10 - Llln~s
Angharad Ellis ae Angharad Preis;
A~g.harad .Morrls,
Donna Mar~e
Cneifio gyda pheiriant dan 18 oed Wllhams, L!,nos. Ann R.oberts, .Sonla
Eurwyn Jones; Gwaith coginio dan
Roberts, Nla Elln DaVies a Richard
31 oed - Ellen Hughes a Myfanwy
Roberts.
Jones; Rowlio Bel fawr wellt - Aled
DIOLCH. Dymuna
Mrs Mona 0
Jones, Alwyn Jones, Andrew Jones,
Williams, 9 Bro Rhos, Bethel ddatgan
Andrew
Kettle a Gwen Jones;
ei dloleh i'w pherthnasau, ffrindiau a
Coginio dan 21 oed - Sioned Parry;
chymdogion am y eardiau. blodau ae
Coluro Gwyneb - Eurwyn Jones a
anrhegion
a dderbyniodd
tra yn
Gail Warrington; Ras Ferfa i ferched Ysbyty Gwynedd. Diolch i'r medygon
Gwen Jones,
Nia Jones,
Gail
a'r nyrsus am eu gotal tra yn Dulas
Warrington a Wena Williams.
Ward.
TRIP YR YSGOL SUL: Bydd plant
YSGOL
FEITHRIN:
Cynhaliwyd
ysgolion Sui y Cysegr a Bethel yn
eyfariod 0 bwyllgor a rhienl'r ysgol
teithio i'r Rhyl eleni dydd Sadwrn,
feithrin
ar
Fehefin
16eg,
4ydd Gorffennaf. Gobeithio bydd y
Penderfynwyd mynd a'r plant am eu
tywydd wedi setlo erbyn hynny'
trip
blynyddol
elen. i'r Fferm
YSGOL SUL Y CYSEGR: Dydd Sui,
Gwningod
yn Llanystumdwy
ger
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Criecieth
ar Orifennaf
6ed gan
gychwyn 0 Ysgol Bethel am 9.00 .
Gyda thristweh, clywodd y pwyllgor
fod Anti Rita (Mrs Rita Williams) wedi
penderfynu
ymddiswyddo
fel
athrawes ar 01 pum mlynedd 0 waith
caled i'r Ysgol Feithrin. Diolchodd y
pwyllgor iddi am ei gwaith da yn
ystod yr amser yma a dymuno'n dda
iddi i'r dyfodol.
Pendertynwyd
eynnig y swydd holl bwysig yma I
Mrs Margaret Rees.
Bydd y pwyllgor a'r rhieni yn cynnal
wythnos agored 0 Fehefin 29ain hyd
Orffennaf 3. Fe gynhelir yr wythnos
yn y caban, ac estynnir croeso i
unrhyw un ymweld a'r caban, ae i
weld gwaith y plant, Bydd yr ysgol ar
agor 0 9 tan 11.00. bore Llun, lau a
Gwener ac 0 1.00 tan 3.00 prynhawn
Llun, Mawrth a lau Cofiweh bydd
paned 0 de ar gael yno hefyd I
LLONGYFARCHIADAU:
I Mervyn
a
Rhian Bardsley, 3 Eryri ar enedigaeth
mab, Marc, bore Sadwrn 20 Mehefin.
Hefyd i Mair a Goronwy Jones. Glan
Gors ar fod yn nain a taid am y tro
cyntaf gyda genedigaeth
Dafydd,
mab bach Helen a Tony Davies, Y
Gaerwen.
Llongyfarchiadau
i Helen
W
Williams, 1 Tan y Cae fydd yn 180ed
ar y 7ed 0 Orffennaf.
MERCHED Y WAWR' Daeth tymor
arall i ben nos Fercher. Mehefin 10ed.
gyda'r daith ddirqel. Roedd y tywydd
yn garedig
iawn wrthym
wrth
gychwyn 0 Fethel. Aeth niter dda
iawn o'r aelodau i lawr i Nant
Gwytheyrn, trefnwyd Land Rover i
fynd a rhai o'r aelodau i'r Nant a
phenderfynodd nifer dda gerdded y
ffordd serth i'r gwaelod. Cawsom
hen hanes Nant Gwytheyrn gan Mr

Gwyn Elis ar ran yr Ymddiredolaeth a
chawsom ar ddeall fod diweddar wr
Mrs Sally Hughes, Bro Rhos wedi ei
eni yn y Nant ae y cofiai hi'r Nant yn
Ilawn
bywyd,
hefyd
mam yng
nghyfraith Mrs Meinir Roberts hithau
yn un 0 blant y Nant. Wedi'r sgwrs
ddifyr lawn cawsom gyfle I weld y tai
sydd wedi eu hadnewyddu.
Bu'r
Land Rover yn brysurach yn cario'r
aelodau'n 01 at y bws - roedd y nifer a
gerddodd i fyny tipyn yn lIai. Roedd
pawb yn barod iawn am y bwyd
blasus oedd ar ein cyfer yn y
Woodlands Hall, Edern Diolchodd
Mrs Anne Elis i'r Swyddogion, Mrs
Beti Owen a Mrs Eirlys Sharpe a'r
pwyllgor I gyd am bob cymorth yn
ystod y tlwyddyn a dymunodd yn dda
i Mrs Lynwen Morns a'i phwyllgor
hithau at y tymor nesaf
TRIP I WOLVERHAMPTON:
Aeth
nifer 0 brant Bethel i Wolverhampton
dydd lau Mehefin 25 tan y 26 i gefn09i
tim Ysgol Brvnrefarl yng ngemau
cenedlaethol 'We are the Champion'
y B.B.C. Llongyfarchiadau
I Aled
Gr if f i t h s a Bethan
Jones
a
ddewiswyd i'r tim.
TRIP I GAERDYDD:
Gobeithia'r
Parchediq W R Wiliams drefnu bws i
fynd a phobl ifanc rhwng 12-18 oed i
Gaerdydd i recordio rhaglen ysgafn a
naws grefyddol
iddi dydd lau
Gorffennaf 15ed. Os oes unrhyw un
diddordeb, cvsvlltwch A) Geralt Elis,
Cilgeran mor fuan a sydd bosibl.

a

CHWARAEON:
Nos
Wener,
Gorffennaf 10ed cynhelir noson 0
chwaraeon i blant y pentref wedi ei
threfnu
gan aelodau
Eglwys
y
Cysegr. Bydd unrhyw elw a wneir ar y
noson yn gyfraniad
i gaslgiad y
Cyfundeb l'r Sahel.

GWVL GORAWL ERVRI

Yn Y Ilun uchod gwellr Nia Wyn Roberts 0 Ysgol SuI Sant Padarn Llanberls, a
enillodd darian am y gwalth gorau yn yr Arholiad Ysgrifenedig i blant oedran
blynyddoedd 1 a 2 Ysgolion Uwchradd, a 1010 Griffith 0 Ysgol SuI Eglwys Crist
Llandinorwig, a enlllodd Gwpan Coffa Alun Jones, Offeirlad, am y gwalth
gorau i blant oedran b/ynyddoedd 3 a 4 Ysgo/lon Uwchradd.
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BAENT
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POLIFFILA , BWCEOI
'HARDWARE' AC ATI

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

CALOR GAS
9

,
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Mat pertrormwyr Ifane y fro wedl cael • ac yn lIu 0 .ael eto, y sylw haeddtannol YIlI
nabo1otnau'r leo. Tro Y belrdd a'r Denorlon 'tane yw hi Y mil yma, Oyma I ehl

IYnnyrcb y boblltane a aatodd aanmoUaeth am eo awa1th yn Ellteddtod Gtnedlatthol
yr Urdd ym Mertbyr TydftJ.
FeUy eln 1J0nIYtarcbJadau I David John Pritchard, Sion Wyn Buabel, Lowrl
Anaharad Roberti a Oytan Slon, Coftwc:h eu benwau a mwynbeweb ddarl1en eu
,walth!

Y BEIC NEWYOO
Hapusrwydd i mi oedd cael anrheg,
cael fy newis i ehwarae yn nhim
p!l-droed yr ysgol neu cael aros ar fy
nhraed yn hwyr ar nos Sadwrn. NI
sylweddolais fod mwy i hapusrwydd na
hynny tan y gwelais I Dafydd yn y cae
chwarae brynhawn dydd Nadolig eleni.
Bacbgen saith
mlwydd oed ydi
Dafydd, ac y mae'n frawd iSion fy ffrind
gorau. Gwclais ef gyntaf yn nhe patti ei
frawd mawr, pan oedd Sion a minnau yn
y t rydydd dosbarth yn yr ysgol,
Pan gyrhaeddais y parti roedd saith 0
blanl yn bwyta'n awchus 0 amgylch y
bwrdd. Fisteddai Sion ar un pen a
baehgen bach direrdus, tua (hair oed ar y
pen arall Nid oedd taw ar geg Sion ac yr
oedd Dafydd, y bachgen rcir-blwydd, yn
stwffio creision i'r jeli ac yn ceisio yfed
ein diodydd.
Ar 01 I bawb fwyta eu siar aethorn
allan am gem 0 bel-drocd. Ni sylwais nad
ocdd Dafydd gyda ni end yna, drwy gil fy
lIygaid, gwelai~ Mrs Jone yn el gario at
gadair frclchiau yng nghornel yr ardd.
Gofynnais i Sion pam nad oedd ei frawd
bach yn dod i chwarae, "Fedar 0 ddlm
ccrddad", meddai hwnnw gan rt!deg ar
01 y bel
Ni allwn grcdu fy nghlustiau.
a
theimlais la oer yn mynd tlawer asgwrn
fy nghefn. 'Roeddwn eiSIClU mynd al
Dafydd i siarad ond wyddwn I ddim beth
i'w ddweud wrtho.
Mae pedair
blyneud weill mynd
heibio cr hynny, ond dal i ddibynnu ar
cralll nlac Dafydd. Er hynny pan welais
ef yn y cae chwarae gyda'i dad, rbyw drl
Inis YO 01, yr oedd mor hap us 5'r gog. Fel
yr a",n ato I siarad saethodd y bel heibio i
.
mi .
.. ()os ar'j hoi hi'T rr" I," gwaeddodd
Ufuddheals. Rhedals a chiciais y hell
ganol y gol. Edrychals i gyfeiriad Oafydd
a gwel\\n CI ud\\'ylo yn ehwiflo fel meltn
,,'ynl yn yr a ....'yr. 'Roedd eln gweld ni yn
ch\\arae p~l-urocd yn rhoi yehydig 0
ble:.er iudo beth bynnag. Digwydd taro
arno wncuthum y diwmod hwnnw. Y
mae rnewn ysgol arhennlg I hlant anabl
ac felly nl fyddaf yn ei weld yn amI.
Rhyw hanner
blwyddyn
yn 01
gofynnodd ein hathro i ni ysgrifcnnu
~tori ar y te.O;lun, 'G\\-ario Can-punt'
Roctld y mwyafrif ohonoln yn mynd i
bTynu pob math 0 genach ond Pf) nu
peiriant I'W fra""d allu symud heb fa,,'r(l
gymorth
oedd Sion am CI \\-ncud.
Cyffyrddodd hyn galan Mr Huws. a'r
noson honno Caftldd Sion Iythyr i fynd
adrcf i'w rleni.
Ynlhen tleuddydd daeth !'vir Huws a
phentwr () gatalogau i'r \5g01. Roeddynl
yn lIawn darluniau
0 ffyn arbennig.
ffranliau cerdtlcd, cadeirtau olwynion a
pheirianl tcbyg I felc lair olwyn. H"'nnw
gynlcrodd ein bryu. Rocdd o'r union
beth yr oedd Dafytld e1 angcn. nnd nl
allcm fforddio peth mor ddrud.
Daelh ~1r Iluwl! I'r ad"y. "Beth am
fynu atl I gasglu arian" meddai.
Pcnderfynom
gynnal tailh gerdded

Y BEIC NEWYOO - SlOn Wyn Huahes

-

Dyfan Sian, Deiruolen, Trydydd am
ryddiaeth 10-12 oed.
noddedig wythnos r'r Sadwrn canlynol,
ac aethorn 0 g\\mpa ...y pcntref yn casglu
noddwyr.
Pan glywodd
plant
0
ddosbartbladau
craill,
'roeddynt
hwythau yn awyddus i helpu a chyn pcn
dinl, 'roedd gan y Prifathro bumdcg dau
() enwau yn cynnwys rhai plant o'r Ysgol
Uwchradcl.
Yn frodus 'roedd y dydd Sadwrn
penodedig
yn ddiwrnod
syeh. Ni'r
bcchgyn hynar ocdd yng nghynffon y
criw, rhag ofn i rai o'r plant ieuengar
nogio, cr C<>d rhicni pump ohonom
mewn ccir yn ein gwylio ar y daith a
phump o'r athrawon yn cyd gerdded a
ni. LlwyddOdd pawb ond Bethan, fy
chwaer fach. i wncud y dasg. Bu raid i
honno Iaglu a chrafu ei phcnglin a hithau
ddlm mwy na chanllath O'T ysgol. ein
man cychwyn, ond dinl ond chwech ydi
hi ac fclly maddeuwyd iddi am y tro a
rhoddwyd hi i eistedd fcl brenhines yn
un o'r ccir.
Pan gyrbacddom
yn 61 yn yr y~gol
rocdd mamau rhai ohonom weill paratoi
cawl poelh ar ein cyfcr. Profiad braf
oedd teimJo hwonw'n Uifo'n gynnes i
lawr fy ngwddf ar 01 cerdded drwy'r
.
ncrnl
Bu pawb yn brysur yn casglu am
ddyddiau wedyn, ae erbyn y prynhawo
Gweoer eanlynol yr oedd yr arian i gyd
wedi dou i mewn; swm 0 ddau gant
wyth-deg dau 0 bunnoedd a ~aith-deg un
o gcinlugau
Roedd h}n yn ~"'m da 0
arlan ond 'rocdd angen bron i ganl a
hanner dra1l aroom Oaeth \ltr Huwc; I'r
adwy unwallh yn rhagor ReH.lio aciref
o'r y!>gol, rh)'w \\}Ih mllitir 0 ffordd,
fyddal CI ganlp ef. Yr ocdd pawb i dalu
deg ec.!inlog y Iro am geisin dyfalu faint 0
amser a gymerai, ac yr oeuel boes 0
nwyddau yn "obr i'r sawl a enillai.
Cynhaliv; yd y ras oron i \\'Ythnos ar 61
y dailh gerddcd a gwnacthpwyd elw 0
gant salth-deg dau 0 bunnoedd. 'Roedd
g~nnym ddigoll i dalu alll y pciriant. ac
yr ocdd digon trosodd i gael manion fcl
cloch a chorn j'\\ addurno.
Brynhawn
Mcrcher eyn gwyliau'r
Nadolig, a nlnnau allan yn ehwarae,
daclh Ion fawr ac aros wrth giat yr ysgol.
'Rueddem yn lIygald i gyd pan welsom
'Sos\vell Brothers' ....·edj'i ysgrlfennu ar
(lchr ) lori. eyn bo hir gwclsom Mr
Huws, gYIT\\'r y lori a Mr Tomos y
Prifathro yo cario anferth 0 focs i mewo
I'r ysgul, ac ar 01 i'r gloch ganu aeth pawb
i'r ncundd j weld el gynn\\y';'
'Rocdd y pelrlanl wedi cyrraedd. Belc
coch tair olwyn. eilhaf cyffredin yr olwg
ondfod ci sedd fel cadair freichiau a bod
peiriant bach yn ei yeru. Ar 01 tywallt
ychydig 0 betrol i'w grombil rhoddodd )'
Prifathro Sion i elstcdd arno, ac ar 01
pwyso bot ....·m ar yr handlan
dde
cychwynodd y belc Roedd Sion druan
)'0 igalll-ogamu
fel neidr ar hyd lIawr y
neuadd, a phawb arall yn gWlchian 0
falcbdcr a chynnwrf.
Ni wclai~ y belc \\ cdyn tao euthum i'r
cae chwarae bryoha ....·n dydd Nadolig.
Yno. 'roedd nifer o'm ffTindiau yn gwau
trwy'i gilydd ar gefn eu beleiau newydd a
Oafydd yn eu canol vn mynd fel
chwrilg"'gan ac yn gwelddi chwerthin.
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Araf iawn yr ymlusgodd
Alun tua'r
gwely. Gan ei bod yo nos Wener roedd
wedi cael aros yn hwyrach i weld ffilm
antur ar y teledydd. Roedd yfory am fod
yn anturus iddo yntau hefyd. Roedd y
beic newydd a gafodd ar ei ben-blwydd
wythnos yn 01 yn crefu am gael ei
farchogaeth. AI ben hynny roedd et fam
a'i dad wedi addu mynd ag Alun a'i
ffrmd Huw ar bienic at Lyn Crafnant
yfory gyda'r beiciau.
Teimlai'n lluddedig wrth suddo j'w
wely cynnes Oywodd hwtiao y gwdihw
)"n y coed gerllaw ac udo cWn yn y pellter
roedd popeth mor gynhyrfus. Beth
fyddai Huw ac yntau yn ei wneud wrth y
llyn? Tybed a fyddaJ "iam yn gadael i'r
ddau fynd ar y beiciau at yr hen blas? Fe
Ivddar
Huw ae ,ntau
vn .. ,
•
••
o 'roedd y daith ar hyd 'I llwybr
,roellog 'In anodd ac yn faith yng
nghanol y gwynt a'r glaw. Dyrna storm
ofnadwy, a diolehai Alun fod y beic
newydd yn gryf ae yn gadarn i ddal 'J
stornl. Nid oedd undyn byw i'w weld yn
unman, ond ymhen bir a hwyr daeth yr
hen bias i'r golwg - cal aros iymochel am
dipyn. Agorodd y dews a rboi'r beic yn
erbyn y wal - yr oedd rhywbeth ynglyn
A 'r ben blas yma yn gyrru iasau oer ilawr
asgwrn ei gefn. Yn sydyn clywodd lajs
cgwan yo galw 0 ddyfndcroedd
yr hen
bias. Heb betruso dim tynnodd y lamp
oddi ar y bcic ae aeth i gyfeiriad y Ilais.
Agorodd ddrws gwichJyd a gwelodd yng
nghomel yr YSlafell dywylJ eneth a'i
phen cyrtiog coch yn tynnu sylw Alun.
"Beth wyt ti'n ei wneud yn yr hen
ystafell yma?"
"Rydw t wedi fy nghlymu yo ecbyn y
ffenest r."
"O! rwyt ti yn gwneud imi feddwl am
Luned Bengoch "
"Oyna pwy ydw i."
"Wei! mi ydw i wed! darUen dy hanes
di, a'r hen Fcrfyn Ddu yna," meddai
Alun.
"O! paid a son amdano, yr hen genau
creuJon. Mae o'n chwlho ym
mhob man
•
am dry or Natn, ond mae h\\nnw yn saff
yn f} mynwes i. Pwy bynnag wyt tt dos a
ml oddi yma - mae gen I gymatnt 0 ofn."
"YIt," meddai Alun "Mae gen i feic
new~ dd wrth y drws, ml a i a ehdi oddi
yma."
"Belc! Bele! Fum i erioed ar gefn beic,
ond brysia eyn i'r hen Ferfyn Ddu yna
ddod yn 01," mcddai LUDCd.
Wedi cryn draffeIth torrodd AJun y
rhaff oedd yn clymu yr eneth wIth y
ffenestr, a ehariodd hi ar ei gefn tuag at y
drws Ile roedd wedi gadael y beic. Pan
oedd Alun a Luned ar gychwyn ar gefn y
beic elywsant lais cras yn galw 0 grombil
y Plas, "Rwao am yr enetb yna - ml ga i
wybod ymhle y mae'r trysor yna."
Ni welodd Alun ddim WIth yrru'r beic
ar gynlainl 0 wib ar hyd y Uwybr ac i lawr
yr alll serth O! beic da oedd hwn ae moe
gyflym. Ond O! roedd ar gymaint 0 frys
aeth ar wib i erbyn y graig ar y tro a
disgynnodd ef a Luned oddi ar el gefn.
O! dyna helynt roedd y beic newydd yn
chwtlfrlw. Cododd ci lais mewn d)"chryD
• • •

"Bobol bach:' meddai mClm Alun.
"Betb wyt ti'n Ct wncud ar y Hawr a
dillad y gwely yma dros dy ben. Tyrd,
cod mae'n dillwrnod arddercbog
am
bicnic - ml fydd yn fendigedig wrtb Lyn
Crafnant gei di weld."
"Ond mae'r beic yn racs: ' meddai
Alun yo syfrdan.
"Y beic newydd yo racs - belh sydd ar
dy ben dl?" meddaj Mam. "Mae dy dad
new'ydd ei dynnu allan o'r sied yn barod
itL"
Cododd Alun 0 ganol y pent\\'r diUad
gwely. PIas Crafnant ... Luned Bengoch
... y trysor ... y belc newydd ... disgyn .
o well brcuddwydlwr fu Alun crioed
ond roedd hoo wcdi bod yn freuddwyd
gynhyrfus iawn. Diol(,,1 fod y beic

Sian Wyn Hughes, Oeintoten, 2
gyntaf;- Rhyddiaeth a Llythyr 10-12
oed.
newydd yn saff, ond hen dro iddo golli
Luned Bcngoch a'r trysor yng nghanol y
pentwr dlllad.
Yr Hostel,
Pari ,
Ffrainc,
Pnawn Iau
Annwyl Dad a Mam.
Gair bach 0 ganol prysurdeb
y
gwyliau. Mac'r tywydd yn fendigedig
yma, a'r Hostel lIe'r ydym yn aros yn
ddigon cartrefol, er nad yw'r bwyd yn
rhy dda.
Roedd y mor fel gwydr wrth inni
groesi 0 Dover i Calais, a'r ercigiau gwyn
yn cdryeh yn hynod 0 ddeniadol 0 ganol
Y mor,
Mae yna ddigon 0 bethau i'w prynu ar
y eweh ar y ffordd yn 01 - hwyrach y caf
bersawr i chy,'i, Mam, os y bydd yna
ddigon 0 arian ar 01 'In fy mhoced. Mae
Paris yn hyfryd er bod y prysurdeb yn fy
UCLhu. Mac'r Hostel y lu allan i'r ddinas
ar y ~on
ond eto yn ddigon agos inni
fynd yn 01 a blaen. Ddoe cawsom daith 0
gwmpas yn y hws a gwraig hyood 0
ddeallus yn daogos y mannau dlddoIOI
inni Dioleh eich bod wedi pryou camera
iml, Oad - mae'n rbataeh tynnu Ilun na
pbrynu cardiau post.
Bobol bach, roeddwn yn teimlo fel
botwm wrth odre 'rwr Eiffel- mae o'n
anIerth. Chawsom ni ddim mynd i fyny
ychwaith, ond yr oedd yn wefr caeJ bod
yn ei ymyl.
Son am y bobl oedd wrth Eglwys
Notre Dame - roedd hi fel Tw-r Babel
yno efo'r hoJJ lelthocdd gwabanoJ - a
Huw ac Alun a minnau yn parablu
Cymraeg dro y Ue. Ydych ehi'n cofiochi
a fi. Mam, yn g\vylio yr 'Hunchback?'
Wei! rocdd ia~ yn fy nbgcrdded wrth
edryeh ar ei gcrtlun ar yr Eglwys yma.
Yo y pnawn cawsom i gyd fynd yn y
bws i weld Eglwys y Sacre Coeur. WcLalS
i erioed y fath olygfa. Roeddem mor
uchel i fyny nes ein bod yn edryeh i lawr
ar Baris. Wyddoch chi beth - roedd Twr
Eiffel yn edryeh yn faeh o'r fan yma.
Rh8Jd imi dd,,'eud byn wrthych.
Cefais brofiad na fedraf byth ei anghofio
- m}nd o'r gwres tanbaid i mewn i oedel
yr Eglwys a'r organ yn chwarae. MJ wnes
i oleuo tair cannwyU - un t chi, Mam, un I
chi, Dad, ac un i mi fy hun, a'u rhoi ar)r
allor. Wrlh drol allan yn swn yr organ
daeth hiraelh arnaf amdanoch. Blti na
fuasecb yma i rannu'r profiad hefo fi.
Yfory ryd)'m yn cael mynd j',
Ganolfan Siopa. Gobeithio y medra i
ddygymod 3'r lallh a thrin yr ariao!
Bore Sadwrn byddwn yo ffarwclio a'r
ddinas br) uc yma ae yo eyebwyn tuag
adref. Diolch iehi, Dad a Mam, am adael
imi ddod efo'r eriv. ysgol.
R"'Yf wedi cael y fath brofiad, gweld
cymaint, a ehael y fath b"'Y1 - ml gofiaf
am y daith yma am byth.
Rhaitl cau pen y mwdwl rwan - mae'r
gloch yn canu - mae bwyd yn barod.
Gobelthio
oa Iydd yo rhaid blasu
ma1\\od na choesau lIyffantod!
Corion anwylaf atoch eich dau,
A
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HOGYNl FAMU
Cyfarchodd y cloc larwm fi gyda sgrech
anaearol, gallwn daeru ei fod mewn
poen dyehrynllyd o'r ffordd y bloeddiai.
Tynnais y £lanced gynnes yn dynnach
amdanaf ac anwybyddu y tinclo di-diwn.
Pam y creodd Duw fore, dwn i ddim,
teimlwn fod y byd yn dod i ben. Mor
gyffordus a meddal y teimlai'r gwely ar
tu allan mor dywyll a swnllyd. Ond
gwyddwn bod rhaid i mi godi rhywbryd,
nid rwan chwaith,
MeddyJiais am LIYT. Mor wahanol yr
oedd 0 i mi. Fuasai neb yo coelio ei fod
yn frawd i mi. Mae 0'0 hyn na ml 0 lawer,
mae o'n un ar hugain. Yn y coleg mae 0,
eisiau bod yn athro coeliwch
neu
beidio!! Mae o'n glyfar, medda' mam,
rhwng chi a fi mae 0'0 edrych mor ddwl a
iar ar fin gori. Ond dim iws deud hynny
wrth mam "hogyn i fam 'di'r pcth bach"
ddywedith hi. Bob bythefnos bydd yn
gyrru Uythyr i mi a presant weithiau.
dyna'r unig beth sy'n cadw ni'n dau yn
ffrindiau.
Deffrodd mam fi o'm breuddwydion
gyda bloedd fod brecwast yn oeri.
Ltithrais o'r gwely'n anfodlon iawn ae
at y basin molchi. Troais y tap dwr oer
ymlaen ae ymestyn am fy rnrwsh
danncdd rhacslyd. Gwtbiais fy mrwsh "0
61 ae ymlaen heb lawer 0 ymdrech, yna
edrychais yn y drych ; weld os oeddynt
yn edryeh yo ddigon glan. Dyna syndod
a gefais. Bu bron i mi gamgymeryd fy
adlewyrchiad
am gaceo gri y'r arlera;
nain Sir Fon gwneud.
Rroedd
fy
ngwyneb wedi ei orehuddio a sbotiau
bach a mawr. SyUais mewn anobaith.
edryehwn yo fwy tebyg i lewpart a
theimlwn mor ffyroig ag un yn Sicr.
Dlwedd y gan oedd fy mod yn aros adref.
Mi ddylwn fod yn hapus mae'n siwr nad
oeddwn yn gortod mynd i'r ysgol, ond
teimJwn mor ddigaJon a phlentyn bach
wedi colli ei lo]jpop. Mor oer mor
anghroesawus y teimlai'r t:9, roeddwn yn
.
untS
Cerddais tuag at y ffenest a rhwbio
trwch 0 Iwch i weld yn glir y tu allan.
Roedd hi'n eitha prysur. Roedd pobl
trin ffordd yo nhop y stryd yn tyllu twll
anferth, gan daflu cerrig a gwasgaru
lIwch gyda dwndwr a swn dychrynllyd yn
holltl nlhen, a mwg budr. ddigon j godi
cyfog ar unrhyw un yn codi'n gymylau
uwch fy mhen. Roedd Tomos Tomos yn
golchi ei ffenestri yng nghanol y llanast
ar ben ei ysgol fregus a'i wraig yn sylJu
arno'n
sarhaus.
Pasiodd
Margaret
Marmaduke ap Rhydderch yn ei 'hai
hils' coch 'spotles' a'i chot ffyr mink i
fatchio a'i thrwyn yn yr awyr. HI ydi
maeres y dre ae mae hi'n byw ar ei phen
el hun mewn plasdy sobor 0 grand. Yna
daeth y postman yn el fan goeh a oedd yn
edrych braidd yn tudr i baTeio dros y
ffordd.
Collais ddidordeb,
edrychais
aT y
postman yn dosbarthu'r
llytbyrau ar
parseli, wed! ngorchfygu gan ddlnastod.
Roedd ganddo barseli ac amlenni 0 bob
lIiw a lIun, mawr a bach. Gwagwyd y
saeh yn araf. Un parsel oedd ar 01 a siap
diddorol iawn iddo, Ie rown y byd am
gael gwybod beth oedd ei gynnwys.
Yna er fy syndod cychwynodd
y
Postman gerdded at ein ty ni, roedd yn
anelu am ein drws ffrynt. eanodd y gloch
gan adael y pars-el ar ein lrolhwy
Rhuthrais
i agor y drws ae yno
gorweddai'r parset. Codais ef a'j gano i
mewn yn ofalus. Bodiais ef yn feddyglar.
Roedd wedi ei lapio mewn papur brown
budr a oedd \\'edi rhwygo mewn mannau
a lIinyn gwyn wed! ei glymu'n dyn o'i
amgylch ac wedi ei lynnu'n sownd gyda
tap selo roedd lIytbyr wedi ei gyfeirio i
mi. Syllais gyda phleser ar yr amlen. Yna
cdrychais ar y stamp; dim gwahanol i'r
arter. Craffais i adnabod yr ysgriIen,
Llyr efallai.
Penderfynais agor y Uythyr yn gyntaf,
efallai y rhoi hwn oleunl ar y mater.
Llithrais fy mys yn ofalus drwy'r amlen a
thynnu'r papur ysgrifennu bIer allan.
Dyma'r cynnwys:Annwyl Lows (dyna beth mae Llyr yn fy
ngaJw).
Medwl y buaset yn hoffi presanl i dy
gysuro yn ystod tymor ysgol diflas.
Cefai!t ef yo y 'jumble scI' am ddeg
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Lowri Angharad Roberts, Llanrug, Ail
am stori Blwv ddvn 1 Ysgolion
Uwchradd.
ceinig. (Gret!).
Gobeithio ei fod yn plesio.
dy annwyl frawd.

UYr.
Na, doeddwn i ddim wedi mhlcsio'n
arbennig. Jumble !tel?O Agorais y parsel
yn obeithiol gan rwygo'r papur brau yn
chwilfrydig.
Syllais, edrychais mewn anobaith ar bcel
plentyn bach!!l!!Un o'r rhai defnydd,
meddal a chloch yn y canol yn canu pan
yn rbolio. Pel hwgar, yr uruon beth
roeddwn eisiaul Diolch Llyr! Annwyl
frawd wir!!l
Fe gymerodd beth amser i mi ddod
dros y sioc. Beth mae o'n feddwl ydw i,
babi blwydd, Iwmp tew iddo. Roeddwn
yn flin. s6n am frawd eydwybodol yn
tel! !
Roeddwn ar fin taflu'r bel i'r ardd pan
sylwai~ nad oedd y bel yn gyfan.
Edrychais yn fwy gofaJus, roedd coblyn
o dwll feillygad ynddi. Rhythais yn geg
agored, nid oedd y bel yo ffit i fynd i'r
ardd hyd yn oed!! Rhag cywilydd Llyr
Yr Yf ysglyfaeth.
Ymestynais
am y
siswrn a thorri'r bel yn ddarnau man.
Dyaa pryd y canfyddais y neges. Wedi
ei guddio ynghanol y bel roedd nodyn
brysiog, wed I el ysgrifennutn sobor 0
fler, fel traed brain, gwaeth na Llyr hyd
yn oed. Ni allwn ei ddeaU. Ceisiais
ddatrys y clymau 0 ysgrifen, ond heb
Iwyddiant. Gallwn ddeaJ1 y gair Lowri,
selar a eist.
Dim help.
Meddyliais a phendronais ynhir. Roedd
yn amlwg fod y Ilythyr wcdi ei gyferio I
mi, Lown, ond ni allwn wneud pen na
chynffon 0 selar a cist.
Efallai bod cist mewn selar yn rhywle,
dim lIawer 0 oleuni, gallai fod yn
Timbyctw.
Yna gwawriodd
arnai.
byddai Llyr yn galw'r cwt ym nlhen
draw'r ardd yn )clar gan nad oedd
gennym selar go la\\n Bcdyddiw)d
~
Ile'n 'selar ni' fl)nydoedd yn 61 Yn cin
Hafau c)'nnar b)'ddem yn cael plcnic.ncu
gem 0 'tS' bach twt' >,no ar b\\rdd oedd
CiSl bren. Ai hon oedd y gist yn }' selar y
soniBi'r ncges amdano. Roeddwn yn
neidio 0 gwmpas mewn cyffro, a oeddwn
ardrywydd
lIadron, neu herwgipwyr.
Roeddwn yn edrycb ymlaen yo barod at
gael dangos fy newrdra I ffrindiau yn dal
smygwyr proffesiynol neu ddarganfod
trysor. Llithrals fy shpers ymlaen a tharo
fy nresingown denau dros fy ysgwydd.
Rhuthrais allan, heb drafferthu i gau'r
drws ar fy 01 gan lamu dros y gath slnslr
ar y trothwy, Bnglais trwy'r gwair a'r
drain pigog, poenus at y sied, roedd y
drws
wedi cloi. Rocddwn wedi colli
•
ngwynt yn Ian a nhafod yn disgyn allan
yn flindeig, ond nid arhosais. Straffaglais
trwytr ffeDest a oedd wedi pydru.
Edryehats y tu mewn. yn IIwm ae yn
ddiliw ae heblaw am olion traed ambcll i
Iygoden fawT nid oedd dim arall i dynnu
fy sylw. roeddwn yn siomedig. Es al y
gist a phystachu i godi'r ceuad trwm yn
fy ngwendid. caeais fy lIygaid cyn eu
hagor unwaith eto i weld y rrysor, rrysor
by!!! Yno roedd sgerbwd
ambarel
rhacslyd dad, yn dyllau mawr a bach.
Rhythais ar y drycbiolaetb
0 ymbarel
mewn anobaith a daliodd dam 0 bapur
fy lIygad.
Codais ef. darllenai:
RoeddwD yn gwybod y buaset yn ddigon
busnesJyd a dwl i goelio'r nodyn. Gan
Llyr anowyl Ha ha ha.
Roeddwn yn gandryll 0 ngho. Y rro
nesaf y gwelai Llyr atgoffwch fi i'w
golbio a'r ymbarel yma.
'Hogyn ei fam wu!

dodwch YgWI.d
yn "ythr.nn.u eoch
rhwng ddalen.u'r ddemocr.tla.th
Iy'n lIechu
yn nirgelwch wdd
y gaer;
dodwch y gWled
a, furlau hanes
yn graffiti
I'r ffllm fu'n cynnal.

W.lwch chl'r dill yn dlferu'n
felyn
I choch
hyd atrydoedd cwynflnllyd
Wlpping1
Mae'r cwteri'n nawn
lIiwilu angau
yn lIipa yn lIif y glaw,
yn cyhwfan yn y gwynt.

Ig.m-ogamu',
mwg
o flrwydos trannoeth
yn cioffi,
ae mae', ewteri'n "awn
IIiwi au .ngau
yn lIip. yn lIif y glaw,
yn eyhwfan yn y gwynt.

Codwyd caet',
cieiwyd tinau'r
gwehilion aneconomaidd,
a dodwyd weiren bigog
yn egwyddor thwng y gWls
a" feistr
Cylch 0 gapiau gwlanog
mewn mud ymgom ger
ffl.m.u'r tin eysefin,
yn dadebru'r dwylo pwl
a rhwbio'r Segurdod
uwch riattwch y gwr ••.
Ffl.m.u Promethews
yn gerwino yn lIya.ld
oar y ewmni,
.'u sbone yn Sbardun.

PERIS

Hwythau,
adenydd gwynion y doclau,
yn Sglefrio ar rew y gwynt
a marwnad y dail
yn di•• beda1n
yo beswch cas 0 gin
Ir duni.u gw.g y palmentydd
• chnawd di-gysur
y cylch oddeutu'r tin.
Rhannu jOe:
"'Dyw'r haul ddim yn tywynnu'r
amserau hyn hogia."
"Byddai tithau'r Sam Fox 'nl
yn casglu pibonwy I lawr ym ..... "
Chwerthin a neldio am yn all
i lonni'r ysbryd
a chynhesu'r cnawd.
"Glywis di'r news ddoe1 'Rhen ddiawlad
'na yn Wapping.
A'r pllsmyn bach 'nl, 'run oed i John, High
Street, y
rhan fwya ohonyn nhw. wsti. Patha bach.
Tawn i'n cal gatal
yn y taeta 'na fydda 'na 'run ohonyn nhw ar
61 i

brlntio',
dyddiad!
On' tydyn nhw'n
Scargills bach i gyd,
yn poeni am ddlm ond eu poeedi? Gymri di
ban.d1
Vii.pasia', cardyn bingo 'n. yml nei di. trl
tl. WIrth· ....... "

Merched
Dynion
Pia nt
.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
*. Bysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a

Ac wedi "wch.
carthion y gld yn 50eglyd
ym miri'r glaw.
tunlau gweiglon yn dlanc
rh.g dichell y gwynt.
a chopiau o'r 'Sun'
fel sgwadron fuddugoliaethus
yn hedtan nolo frwydr,
tawelwch mawr.
Dodwch y gwaed
yn lIythrennau eoch
Ir femrynlu'r
waag.
rywle rhwng Sloe y bronn.u
a'r rhifau 'Bingo';

David John Pritchard, Nant Peris, yn
dwyn ef ffug-enw 0 'i bentrel a ddaeth
yn a,1yng nghystadleuaeth y gada;r.
Y testun oedd Merthyrdod
neu
Derfysg. Yn 6/ y beirniaid daeth
"beryglus 0 agos f ennill .. Mae'n
meddu ar grym awen. "

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

noeth

.
~

I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

MAIRANNEDD

LLANRUG
Ffon:
Caernarfon 5366

OSMOND
SHAW
DEINIOLEN

a

'Gwerthu
a thrwsio
Teledu Lliw
Newydd ac Fel
Newydd
GWASANAETH
ATEB
FFON 24 AWR
LLANBERIS 870545
11

...

ANRHEGU EU RHEOLWR
Gohebydd: Mrs Gillien Morris,
~nnedd Wen, Telybont. Ce.merfon
76075.

LLONGYFARCHIADAU
i Martin
Roberts. Glasgoed Hall am Iwyddo y
tro cyntaf yn ei brawf gyrru yn
ddiweddar. Hwyl fawr wrth deithio!
LLONGYFARCHIADAU
i John a
Gwen
Edwards,
Haulfryn,
ar
enedigaeth mab bvchan. Celtyn,
brawd bach i Cheryl a Nicola.
CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn a Mr
Gwllym Williams, Bryn Eifion yn ei
brofedigaeth 0 golli ei briod, Mrs
Jane Williams, yn ddiweddar. Roedd
Mrs Williams yn wraig urddasol,
hynaws a hynod 0 boblogaidd.
Cafwyd y gwasanaeth angladdol
ddydd Sadwrn, Mai 23ain, yng
Nghapel Mawr. Gwasanaethwyd gan
y Parch John Morris. y Parch W 0
Roberts a'r Parch Bryn Williams.
Claddwyd
y gweddillion
ym
mynwent Macpelah, Penygroes.
GWELLHAD:
Dymunir
gwellhad
buan i Mrs Ellen Williams, Moelwyn,
Hafan Elan a Mrs G Jones, 4 Hafan
Elan. sydd ar hyn 0 bryd yng
Nghartref Foelas. Hefyd, i Mr Harri
Roberts sydd wedi derbyn triniaeth
lIawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
CROESO ADREF o'r ysbyty i Mrs
Catherine Jones, Rhiwenfa, Stad
Afon Rhos a Miss Greta Davies.
Grassgarth.
CROESO ADREF 0 Awstralia i Mr a
Mrs John Gribon sydd drosodd ar eu
gwyliau. Mae Mrs Gribon yn ferch i
Mr a Mrs Oswald Davies. Rhyd y
Delyn.
CYDYMDEIMlAD:
Estynnir
cydymdeimlad a Mr W 0 Jones,
Gwelafon, Rhes Crawia ar farwolaeth
ei fam yn Neiniolen.
PEN-BlWYDD: Llongyfarchiadau
i
Miss Mary Evans, 21 Hafan Elan ar
ddathlu el phen-blwydd yn 81. Hefyd
Mrs M Jones, Bryn Coch. ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 84 a Mrs Ellen
Williams, Moelwyn, Hafan Elan ar
ddathlu ei phen-blwydd yn 85.
~
.
APEl Y SGANIWR: Nos Fercher, Mal
13 cynhaliwyd Noson Goffi a pharti
dillad yn nhy Mrs June Jones,
Rhandir Mwyn. Casglwyd £22.40
tUBg at Sganiwr Corff Cyfan Ysbyty
Gwynedd.
CYDYMDEIMllR
theulu y diweddar
Mrs Ellen Ff Williams, 15 Hafan Elan.
sef Rol. Ifan Wyn a Catherine yn eu
profedigaeth 0 golli eu mam yn
ddiweddar.
DYMUNA Gwilym Williams. priod y
ddiweddar
Jane Williams.
Bryn
Eifion, llanrug a'r teulu 011 ddatgan
eu diolchgarwch
i berthnasau,
cymdogion
a chyfellllon
am eu
cydymdeimlad
~ hwy yn eu
profedigaeth.
Y mae'r
nifer
I'ythyrau
a
dderbyniwyd,
y cardiau
a'r
negeseuon
yn rhy niterus
i'w
cydnabod yn unigol, derbynied y
cyfryw ral hyn 0 air yn arwydd 0
werthfawrogiad
a diolch y teulu.
Diolchwn hefyd i'r doctoriaid a'r
nyrsus a fu'n gweini ar Jane gyda
gofal mawr yn yr ysbyty ac yn ei
chartref, ac i'r Parchedigion John
Morris, W 0 Roberts a W Bryn
Williams am eu gwasanaeth yn yr
angladd, ac hefyd i Selwyn Morris am
ei wasahaeth trylwyr.
Derbyniwyd £694 er cof am Jane
Williams a rhennir yr arian rhwng
Cronfa Apel Maid's Caernarfon a
Sganiwr Ysbyty Gwynedd. Diolch 0
galon i bawb.
Y CHWIORYOO:
Cynhaliwyd
cyfarfod y chwiorydd
yn Festri
Pontrhytballt, pnawn lau, Mehefin
18red 0 dan lywydc:tiaetb Mrs Lloyd
Williams. Llys A wen a chafwyd sgwrs
ddiddorol ganddi ar ei phrofiadau yn y

a
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gorffennol. Oechreuwyd y gwasanaeth
gan Mrs C Williams, Hafan Elan a
rhoddwyd y te gan Miss B Williams,
Glan Padarn a Mrs M lloyd Williams,
Llys Awen. Bydd y cyfarfod nesaf
Gorffennaf 16egam 2 o'r gloch.
CYDYMDEIMLIR
a theulu y
ddiweddar Mrs Megan Williams,
Gweledfa.
SNWCER - Gleision
llanrug.
Llongyfarchiadau i dim y Gleision
Llanrug am dymor eithriadol 0
Iwyddiannus
yng Nghynghrair
Gyntaf Bangor a'r Cylch. Enillodd y
tim y Gynghrair, a hynny bron iawn
heb golli gem, ond yn anffodus
collwyd Y g~m diwethaf o'r tymor a
hvnnv ar y bel ddu. Agos iawnl I
Curodd y Gleision
Gwpan y
Gynghrair
hefyd
gan
guro
Conservative Black (duon) yn y
rownd derfynol. Ond agos iawn oedd
hi iddynt wneud y treble gan golli 4-3
yn y rownd derfynol.
Roedd yn dymor IIwyddiannus i
gapten y tim, Gerald Griffith, gan
iddo fo, gyda'j frawd Clive, ac Aled
Griffiths, gael eu dewis igynrychioli'r
Gynghrair
yng Nghystadleuseth
Gogledd Cymru. Su Bangor a'r Cylch
v.nfuddugoliaethus gan guro llyn a'r
Cylch yn y rownd derfynol 5-3, gan i'r
tri chwaraewr o'r Gleision guro'u
gemau.
Enillodd Clive Griffith y Cwpan am
berfformiad gorau'r tymor, sef colli'r
lIeiaf 0 gemau a bu bron iawn iddo
gyflawni y gamp 0 fynd heb golli
trwy'r tymor, ond bu yn anlwcus a
chollodd y gem olaf un a hynny ar y
bel ddiwethaf, y ddu, ond colli yn
rownd derfynol y Cwpan i Malcolm
Morris fu ei hanes.
Curodd Aled Griffith y Cwpan i
Unigolion
y Gynghrair.
Saith
bachgen yn unig a ehwaraeodd drwy
gydol y tymor, sef Gerald Griffith
(Capten), Clive Griffith, Nigel Griffith,
Aled Griffiths, Colin Davies, Steve
Florence a Tony Owen.
Llongyfarchiadau i Tony Owen ar
ei rediad eyntaf 0 115 gan ymuno A
Clive, Aled a Steve, sydd eisoes wedi
gwneud rhediadau 0 dros gant Pwy
fydd nesaf?
llONGYFARCHIADAU
i Karen
Elizabeth Jones, Dip.H.E.. B.Sc
(Hons), R.G.N., merch John a
Morludd Warwick Jones, Bryn Coch
ar ei IIwyddiant mewn arholiadau
terfynol gweinyddiaeth.
Mae Karen wedi ei dewis i ddilyn
cwrs fel 'Bio Chemist' ar dim ymchwil
Ysbyty John Radcliffe, Rhydyehen.
Dymunwn pob IIwyddiant iddi yn y
dyfodol.
YGYMDEITHAS UNDEBOL: Crwydro
Ynys MOn fu aelodau'r Gymdeithas
Undebol, ddydd Sadwrn y 27ain yng
nghwmni'r Parch John Morns, BD.
Ymwelwyd a fferm y Gloyn Byw

Dysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
YSGOL YRRU

OFALUS
*

*
*

Gwasanaeth 7 diwrnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
CymeradWYlr gan yr Adran
Drafnidiaeth

AeJodau tim pel-droed dan 1~
LJanrug.
'Pili Pales' ae yna i'r felin yn
Normal.
Pob dymuniad
da i'r
llanddeusant.
Mwynhad
i'r
dyfodol.
chwiorydd oedd eael aros yn hen
orsaf llanfairpwll i weld Storla eang
James Pringle.
Cafwyd gwledd yn Fferm y lastra,
ger Amlwch cyn troi am adref. Miss
Megan Humphreys
a dalodd y
diolchiadau I'r Parch J Morris. i'r
Trysorydd Mrs Williams, Bod Fair a'r
Os am arbenigwr am ddal tyrchod
Ysgritenyddes, Mrs E W Thomas.
daear sy'n anharddu etch gerddi,
llONGYFARCHIADAU
i Gillian
cysyllter , Leslie Bowring, 'Gerddi'r
Morris, Anedd Wen ar gwblhau ei
Haul', Penisarwaun.
thystysgrif athrawes yn y Coleg

DRAENOG

CARNIFAL LLANRUG 1987
Gorffeonar 5-11
Nos Sui: Cymanfa Ganu Capel Mawr am 7.30. Dan nawdd Adran yr Urdd.
Nos Lun: Talth Gerdded 7.30 u'r gJoch.Cychwyn a gorffen yng ngwesty Pen-y-Bont
am 7.30 o'r gloch, Manylton gan Mrs Pat Jones, 26 Glanffynnun neu Mrs Anwen
Evans, Minafon. Ffordd-yr-Orsaf. Elw i'r Ysgol Ferthrin.
Nos Fawrtb: Helfa Drysor Cychwyn 0 fuarth yr ysgol gynradd am 6 15 Enwau i Clift
a Vera Williams. Awelon, Ffordd-yr-Orsaf.
Nos Fercber: Tembola Yn yr ysgol gynradd am 7 o'r gloch
Nos lau: Noson Com Yn yr ysgol gynradd am 7 o'r gloch.
Ras Hwyl (Rhiant a phlentyn)
Ras iBlana a 1l·16 oed Cychwyn 7.15 o'r gloch 0 fuartb yr ysgol. Enwau i'r Cyng
Oafydd Whiteside Thomas am y ddwy ras. Tysrysgrif i bawb sydd yn cynrng.
Nos Wener: Barbaciw a Pel Oroed Cae Eithm Duon am 6.30. Elw at Glwb Pel-droed
Llanrug Manylion gan aelodau y pwyUgor
Dydd Sadwm: Carnlfal Gorymdaith yn cychwyn 0 Bro Rhytballt am 1.15 i'r ysgol
gynradd. Llawer 0 stondinau agemauym muarth yr ysgol. Cystadleuaethgwisgoedd
ffansi. Lluniaeth yo neuadclyr ysgol.
Derbynnir rhoddion at y bwrdd gwertbu nos lau a theisennau at ddydd Sadwrn.

DVDD RHODD
Dydd Rhodd Eglwys Saot Mlhangel
Mae aogen dros £7,000 i atgyweirio
Eglwys
y plwyf
ae felly
peoderfynwyd cyona) dydd Rhodd
arbennig eleni. 8ydd yr Eglwys yo
&gored ddydd Mercher, Gorffennaf
Sfed 0 2 hyd 4 o'r gloch yo y
prynhawn ae yna 0 6 hyd 8 o'r gJoch
yr bwyr. 8 ydd Y Parch Ganoo
Richard Jones, y Felinheli yno i
dderbyn eicb rboddioo. Croeso
cynnes i bawb.

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

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

Emyr Jones
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri, Gwaith
trin pibellau nwy,
olew, tanwydd solat.

44 Glanffynnon

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

LLANRUG

Cil-y-Mynydd

Caernarfon 3513

WAUNFAWR
Ffon:
Waunfawr 552

Gohebydd: Mrs G Jones, Rhandlr
Mwyn (Waunfawr)
CYNGOR CYMUNED WAUNFAWR:
Yn y cyfarlod dwetha 0 gyngor
cymuned y pentref pwyswyd
ar
aelodau'r cyngor i ystyried, erbyn y
cyfarlod nesaf, pa ffyrdd ar hyd ailed
y pentref oedd angen eu hatgyweirio.
Cyfeiriwyd ar gyflwr drwg nifer 0
ffyrdd yr ardal. Nodwyd LOn yr Ysgol,
croesffordd
Groeslon a chyffordd
uchaf Lon Pant y Waun fel rhai o'r
mannau mwya peryglus.
Cyfeiriwyd hefyd at beryglon ffram
fabolgampau'r
ysgol gynradd
a
chytunodd
y cygnor
ofyn
i'r
cynghorydd
Edgar Owen godl'r
mater ar eu rhan yng nghyfarlod
nesa lIywodraethwyr yr ysgol.
Cafodd y Fns Pat Parry ei chyfethol fel
aelod o'r cyngor ; lenwi'r sedd wag
yn ward Waunfawr ond gohiriwyd
trafodaeth ar fater lIenwi sedd wag
ward
Caeathro
tan
y bydd
cynrychiolwyr y pentref hwnnw yn
medru dod i gyfarfod nesa'r cyngor i
drafod y mater.
Cafodd Eurig Wyn ei ail-ethol yn
ysgrifennydd y wasg.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarlod fis Mehefin o'r
Sefydliad
yn Festrl Croesywaun.
Estynnodd Mrs Pat Parry. y lIywydd
groeso cynnes i Mrs Katie Wynn
Jones, yn 01 wedi gwaeledd,
a
chydymdeimlodd
a hi ar golli ei
chwaer yng nghyfraith Mrs Phyllis
Jones, Rhoslan.
Darllenwyd
y Iythyr
misol
a
chofnodion y eyfarlod diwethaf a 'i
trafod
Cynhelir Noson 0 Adloniant 'Etn
Hetifeddiaeth Ni' yn Neuadd Gotta
Criecieth
Nos lau, Mehefin
26.
Cafwyd sgwrs ysgafn ddiddorol ar
'Hel Achau gan y gwr gwadd Mr
Gareth Haulfryn Williams. Diolchwyd
iddo ar ran yr aelodau gan Mrs Pat
Parry
Eniliodd
Mrs 8uddug
Rowlands v raffl a roddwyd gaO Mrs
DUncan. Taith ddirgel fydd y cyfarlod
nesat a gynhelir
ar Nos lau,
Gorffennaf 2.
LLONGYFARCHIADAU:
i Joanna
Marston, Blaen-v-Nant. am ddod yn
drydydd
yn y gystadleuaeth
Chwythbrennau,
15-19 oed yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym
Merthyr Tydfil, a phob Iwe iddi pan
fydd yn eytadlu yn yr Eisteddfod
Genedlaethol ym Mhorthmadog.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
cyfarfod 0 Ferehed y Wawr nos lau,
Mai 21, dan Iywyddiaeth Mrs Glenys
Williams. Cydymdeimlwyd
theulu'r
dlweddar Mrs Phyllis Jones, a oedd
yn aelod ffyddlon
o'r gangen.
Dewiswyd pwyllgor newydd am y
flwyddyn
1987-88. Cafwyd noson

a

hwyliog yng nghwmni Mrs Hughes,
Orws-v-Coed, a oedd wedi trefnu
CWIS,
a tim dau yn fuddugol.
Diolchwyd i Mrs Hughes gan Mrs
Gweneirys Jones. Rhoddwyd y ratfl
gan Mrs Nan Huws Roberts ac fe'l
enillwyd gan Mrs Edith Ellis. Bydd y
cyfarfod nesaf nos lau, mehefin 25,
pan fyddwn yn ymweld a'r Pili-Palas.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwvr y Clwb 300 am
fis Mai: 1. £40 Mr P A Missen,
Warwick; 2. £25 Mr J Cadwaladr,
Bryn Afon; 3. (10 Mrs Cadi Jones,
Nant.

LLONGYFAACHIADAU:
i Alun
Williams (Mabon), 13 Bro Waen, er ei
Iwyddiant
mewn
nifer
0
Eisteddfodau am ganu yn ystod y
flwyddyn yma eto. Mae wedi ennill
cwpannau, ac hefyd cafodd ddwy
darian, yr un noson mewn un
Eisteddfod. Pob IIwyddiant eto Alun
yn y dyfodol.
hefyd Myra Turner, Colltryn, hithau
wedi ennilillawer 0 gwpannau mewn
gwahanol Eisteddfodau ar hyd y
flwyddyn ar y Brit Adroddiad. 'Rwy'n
sicr ein bod fel ardal yn dymuno pob
Iwyddiant i Myra, mae'n bwriadu
cystadlu am y tro cyntaf ar y Brit
Adroddiad
yn
Eisteddfod
Genedlaethol Bro Madog.
Llongyfarchiadau i Mr a Mrs Duffus.
Haul a Gwynt, ar enedigaeth merch
tach, Rebecca. ehwaer i Robert a
Hhran

•
..
_-

CLOWN BUDDUGOL

CAONFA CANOLFAN WAUNFAWA:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
tis Mehetin: 1. (40 Mr W M Can,
Smithy Garage; 2. £2 Mr T E Jones,
Cartrefle; 3. (10 Susan Davies, Hatod
Wen.
YR YSBYTY: Yn parhau yn vt ysbyty
mae Mrs Tegwen Jones, Rhos Alun, a
Mrs Morley Williams,
Fronllwyd.
Anfonwn
ein dymuniadau
gorau
atynt, ac at Mrs G Williams, Plas Glyn
Afon, hithau hefyd yn yr ysbyty.
Gobeithiwn
bod Mrs William
Griffiths, Tref Eilian, wedi ymgartrefu
yng nghartref yr henoed Bron Eryri.
Uanberis • ae anfonwn ein cofion ati.
Croeso adref i Mr W Lloyd Hughes,
Gwastadfaes, Mrs Carys Jones, 4
Bryn Golau, a Neil Owen, 'Dol Erdd'.
Dol Erddl. Da yw gweld eu bont wedi
gwella ar 701 eu arhosiad yn yr
ysbyty.

Ffon:
Y FELl NH ELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

RHODDION
Diolch i'r canlynol am eu rhoddion
tuag at gronfa'r Eeo.
£ I U: Er cof am Mrs Jane Williams,
Bryn Eifion, Llanrug
£ I0: leuan a Morfudd Ellis Jones,
Erw'r Coed, Llanberis
£5.: D ae E Roberts, Dalar Deg,
Bangor
£5: Er cof am Mrs M Hughes,

-

BETHEL
,

CLWB PLAID CYMRU
1. Morus Elfryn; 2. W T Owen; 3. M B
Davies.

BEICWYR MEDRUS WAUNFAWR

CYDYMDEIMLWN=
A Mr Rol
Williams. Ardwyn yn ei brofedigaeth
o golli mam

Antiques
Ivy Cottage

j

heb golli
ond ychydig
lawn.
Diolchwyd
iddo
hefyd
am ei
ymddiriedaeth IIwyr yn y prifathro a'i
gyd-athrawon ac am bob cefnogaeth
ar hyd y blynyddoedd. Oymunwyd yn
dda iddo yn y dyfodol.
Derbyniodd deuddeg 0 blant hynaf yr
ysgol dystysgrifau Beicwyr Diogel ar
01 dilyn cwrs beicio yn yr ysgol dan
gyfarwyddid PC Ceris Wiliams a Mrs
Miriam Hughes.

ANTUA WAUNFAWA: Nos Wener,
Gorffennaf 10ed, am 7 o'r gloch,
cynhelir Barbiciw ym Mryn Pistyll. er
budd yr Antur. Edrychwn ymlaen i
groesawu pawb yno, pris mynediad.
plant 50c. oedolion (1. Dowch yn lIu

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

I

YA YSGOL: Ar 61 gwasanaethu fel un
o Reolwyr
yr ysgol am 39 0
flynyddoedd,
11 mlynedd ohonynt
fel Cadeirydd, y mae Dr A L Miles
wedi ymddiswyddo. Yng nghyfarlod
diwethaf
o'r Rheolwyr
talwyd
teyrnged uchel iddo gan y Prifathro
Mr Leslie Jctles. Yn gyntaf diolchwyd
iddo am ei ffyddlondeb i'r ysgol am
gymaint 0 flynydoedd. Yn ystod y
rhan fwyaf o'r amser y bu'n rheolwr.
ef oedd yr unig feddyg yn yr ardal ae
ar alwad ddydd a nos, saith niwrnod
yr wythnos. Serch hynny bu'n hynod
o ffyddlon i gyfarfodydd y rheolwyr

Llanberis

• ...
_0

1..

Dyma fodel 0 glown a enittodd y
wobr gyntaf yn y gystadleuaeth
modelu a gwaith 3-D (cvwettb] i blant
o 8 I 10 oed yn Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd, Merthyr
Dawn Pritchard a Rhian Green, y
ddwy 0 Salon 1, Ysgol Gynradd
Uanrug yw'r rtiet e'! creodd.

Antur

£5: Mr a Mrs J Jones, Regent
House, DeinioJen
£3: Di-enw, Llanberis
£2: Mrs Nesta Jones, 2 Llys y
Gwynt, Penisarwaun
£2: lcuan a Nia Morris, Cartref,
Rhcs Cynfi, Deiniolen
£1: Eurwyn ac Elan Williams. 15
Hafod Oleu, Deiniolen.

BETWS GARMON
DYMUNA
Mr
John
Smith,
Cllfechydd, ddiolch i bawb am y
eardiau
a'r dymunladau
da a
dderbyniodd vn ystod ei arhosiad byr
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar

aunfawr

Nos Wener, Gorffennaf
10fed am 7 o'r gloch ym
Mryn Pistyll
BWVDVDD BLASUS
Oedolion £1; Plant 50c
Dowch yn Ilu
13

theyrngarwch i fy rhan i.
rhain y safodd Antonio o'r diwedd
Anfonodd Faraona amdanaf un
gan amnerdio arnaf i'w ddilyn i
diwrnod, a dywedodd
fy mod
mewn. A phan arferais a'r gwyll y tu
gan
Gwalch
bythefnos
ar 01 hefo'r rhent.
mewn, cyf1wynodd fi i rhyw wraig
Dywedais innau fy mod wedi talu yn
oedrannus
oedd,
meddai,
yn
Ar drael hynny, rhoddwyd i ni wniadwraig. Yn wir yr oedd ganddi
Mi es ar daith aeafol unwaith hero
ddyddiol i'w mab; a bynny oedd wir.
ogof wag ddwy ystafell, gyda bwrdd
fy ngwraig, ar feic modur i olrhain
Wnaeth hi ddim dadlau a mi ar y
beiriant llaw gwnio Singer ar led
a chadeiriau, am ychydig 0 besetas y ymyl. Wedyn, gadawodd fi yng
taith George Borrow drwy'r Pcntir
pryd. Ond yn hwyrach ar y dydd
lberaidd, 0 San Sebastian i fyny i dydd, a threfnwyd i Antonio, y rnab
gwelsom y teulu yn ymgasglu yn
nghwmni'r foneddiges honno.
hynaf gasglu'r rbent a chadw Jlygad
fwrdd dir Burgos, i Oporto ac i lawr
Daeth y ddyncs a chadair i mi a ogof y Zambra. Roedd yna rhyw
arnorn yn gyffredinol. Roeddem yn chynigiodd i mi lymaid 0 wlybwr 0 bwyllgor yn amlwg ar dro. Gyda
o Cape St. Vincent. ac oddi yno
groesi'r Guadiana i Andalusia, lie y rhydd i rodio ble y mynnem. ac yr rhyw fflagon, ond gwrthodais. Wn i hynny daeth geneth allan o'r ogof, a
oeddem yn wrthrychau rhyfeddod
bum yn trigo gyda sipsiwn Granada
dywedodd mai lIys teuluol oedd yn
ddim ai rhyw gyffur i fy marweiddio
yn ogofau'r Sacro Monte, ar draws y yn enwedig ymysg y plant, a buan y ydoedd. Ond yr oedd hi'n wraig
eistedd, i brofi geirwirder Antooio
cawsom ddilynwyr parhaol ar ffurf
dyffryn o'r Alhambra. palas gwych
yn erbyn fun i.
ymarferol
a dioed.
Tynnodd
Raphael a Mariano. Mudan baeh
y Mwriaid.
Buom yo sefyll yn y Ion am y rhan
nodwydd o'i barclod a rhoi edau
oedd Raphael. Pan fynnai sylw,
Roedd yno tua dwy fit 0 Gitano
fwyaf 0 awr, ac yr oedd yr awydd i
ynddi. Yna planoodd y nodwydd yn
safai ar ei ben. Roedd wedi gwneud
yn byw yno, mewn cymuned a elwid
hel ein taclau a diflannu yn gryf, pan
fy nghlust ae allan idamaid 0 goreyn
hyn rnor amI nes yr ocdd ganddo
yr Albaizin. Roeddynt y siarad
ddaeth y bobl allan o'r diwedd.
a ddaliai yn erbyn fy mhen.
glwt moel ar ei goryn fel rnynach
Spaeneg a'r Calo. a doedd dull eu
Cefais innau w9s 0 flaen yr hen
Gwacdodd 'i pigiad yn hael, ond
Roedd yn gydymaith doniol ac roedd hi yn mynnu fod hynny yn wraig. Roedd hi yn eistedd yo ei
bywydau ddim wedi newid lIawer
annwyl, ond roedd yn rhaid dal
crs amser Borrow. Roeddent yn
chadair arferol ar lwyfan y Zambra.
arwvddocau
yn dda. Yna poerodd
•
gafael tyn arno pan aero i'r dref. Ei
ymarfcr nifer 0 grefftau, 0 weithio
Edrychodd yn syth arnaf, ae heb
ar yr edau a thorrodd y nodwydd
bleser oedd rhuthro i siopau a dod
haearn a cherflunio, i wneud blodau
oddi wrthi, a chlymodd hi.
ragymadrodd
dywedodd,
fod y
papur a dal adar gwyllt ar gyfer y allan gyda chofleidiau 0 bob math 0
dyfarniad wedi mynd yn erbyn ei
Roedd
Antonio
yn sbecian
nwyddau agosaf i law.
farchnad.
mab. Roedd j gael ei esgyrnuno, ae i
drwy'r sach ar y fynedfa ac yn rhoi
Y n y nos, roedd yna lidiart haearn
Trigai'r
teuluocdd
mwyaf
dalu'r arian yn 01 i rni, ae nid oedd i
disgrifiad o'r symudiadau i'r dorf
fawr igau ar ddrws yr ogof, ae o'r tu
llewyrchus mewn ogofau helacth ar
oddi allan. Rhyfedd oedd et weld yn ddod yn agos i ni wedyn.
allan yo y patio bach, cysgai rnul, a ysturnio et wyneb, er na fuasai yn
waelod y bryn. Dawnswyr oeddent
Ar 01 y digwyddiad yma, darfu i ni
rhyw ast enfawr ddu o'r enw Mora.
am y mwyaf, ac yr oedd ganddynt
petruso defnyddio ei gyllell am y sylweddoli fod ein diogelwch, tra'r
Roeddem yn bwyta y rhan fwyaf
ogof arbcnnig o'r enw Zambra wedi
oeddem yn westai iddynt, yn fater 0
rheswm lleiaf.
o'n prydau allan 0 un bowlen
e i hymneilltuo
ar gyCer y
urddas pur i'r bobl hyn. Wrth
Roedd y dynion yn cario cyllyll
enfawr gydag aelodau ieuengaf y ymladd, ac yn eu defnyddio yn arnl.
gweithgareddau
hyn.
feddwl, erbyn hyn choelia i ddim
IIwyth. Doedd golchi llestri fawr 0 Byddent yn chwipio e~otiau am eu
Roedd yr ogofau wedi eu cloddio
nad oeddem yn termlo yn lIawn rnor
dreth, a threuliai'r merched y rhan
idywodfaen. Roeddent yn oer yn yr
ddiogel yng nghanol criw nwyd
breichiau fel tarian yn erbyn yr
fwyaf o'r dydd yn gwnio neu olchi
haf, ond yo rbyfeddol gynes hefyd
wyllt yr Albaizin, ag yr ydym yn ein
ergydion,
ac weithiau
byddai
dillad ar y ccrrig yn yr afon islaw.
pan chwythai'r gwynt oddi ar eira'r
gomestau o'r fatb yn dibenu yn plwyf ein hunain crbyn heddiw.
Roedd eu gwisgoedd dawns, Uaes angheuol. Gwelais unwaith hefyd,
Sierra Nevada.
Gyda'r
nosau
JOI1', £1. Williams
bob arnser yn Ian ac wcdi eu plygu ar
byddai'r trigolion yn Uosgi cerryg
ddwy ferch yn ymladd ar eu hyd yn
y muriau twyrn yn barod ar funud 0 IIweh y ffordd, yn crafu wynebau
olewydd mewn brasseros. Byddent
OL NODVN: Mae un 0 straeon lleol
rybudd i fynd i ogof y Zambra i gwaedlyd ei gilydd hcfo cwinedd a y Gwalch, 'Tile Big Water', yn
yn rhoi'r padelli hyn
dan y
ddawnsio i ymwelwyr.
byrddau ac yn taenu'r llieiniau llaes
ymddangos yo y rhiryn presennol
oeddynl yo cu siaplo yn bwrpasol at
Er nad oedd gan y mwyafrif o'r
lros eu cluniau i gadw'r gwres i
y gwaith. Ond yn ddiweddaTaeh y o'r coCnodolyn chwartero), . The
dynion fodrwy glust, penderfynwyd
mewn.
daeth prawf 0 chwarae teg a COU1I(ryman' .
yn sydyn y dylwn i gael un, cr nad
Roedden ni yn aros befo'r teulu
Faraona. Dawnswyr oeddent bron i oeddwn i angen y fath addurn mwy
CANMLWYDDIANT CAPEL CEUNANT
na ehael cur yn fy nhaleen. ond
gyd. Chwaraeai'r dynion y gitar a'r
Cynhelir Cyfarfod Arbennig i ddathlu
anoeth fuasai gwrthwynebu
eu
mandolin. O'r tculu yma y daeth
Canmlwyddiant Capel Ceunant
Carmen
a Theresa
Amaya
i dymuniad. Ond doedd gen i yr un
Nos Wener, Medi 25ain am 6.30 o'r gloch
syniad sut yr oedd y weithred am
ddawnsio
i Luodain
rai
gael ei gwneud. nes i Antonio ddod i
blynyddoedd yn 01. Rwy'n corio
Y Llywydd: Y Parchedig John Morris B.D.
alw amdanaf rbyw ben bore. fel pe
iddynt achosi cynnwrf drwy gyneu
Siaradwyr gwadd:
buasai yn cyrchu gwr wcdi el
tan mewn drym olew ar lawr eu
Parch Meirion Roberts, Llandudoo
ddcdfrydu
i'w ddienyddio.
hystafell yn y Savoy.
Parch lfor Rowlands, Caeroarfon
Parch W.O. Roberts, Llanrug
Arweiniodd fi ar hyd y rhwyd"'aith
Matriarchaeth
ocdd y teulu
Darpenr lluniaeth ym Mhlas Tao Dinas.
lwybrau a oedd hyd "yneb y bryn.
Faraona. Rocdd yn niferus a rheolid
Cysyllter a Miss Eirlys Jones, cy Garth' ar unwaith.
Roedd hi yn am"lg. fel },relcm. fod
ef yn gadarn gan y fam a oedd lua
Ffon: Waunfawr 262
beth bynnag a ocdd am g) meryd lie
thrigain yr adeg honno. Ger ei bron
Croeso cynnes i bawb.
wedl el ledaenu yn barod ar y
hi y cawsom gyfweliad cyo cae I eln
tab}'rddau. Casglodd gOl! mdaith
derbyn i'w cymdeithas gauedig.
otn hoI. ac yr oedd } bobl yn
Roeddem wedi mynd ag aorhegion.
Parch Mcirion Roberts, Llandudno yo
ymddangos 0 dyllau )'n ) creiglau ac
yn 61 y ddefod, ar ffurf teganau a
pregethu.
yn 61 eu dadwrdd. roedd yn amlwg
gwaith pres. Roedd gennyln hefyd y
Ar 01 y gwasanaeth tynnwyd lIuniau
eu bod yn m~ynhau eu hunain.
lIun 'Salem' wedi ei C(ramio, ac yr
o'r gynulleidfa ar g}fer lIyfryn y mae Mr
Ar brynhawn
Sui, Mehefin 2lain.
Fel yr oeddem yn dringo yn uwch,
Morris yn ei baratoi at gyfer dathlu can
oeddent wedl eu cyfareddu yn fawr
cynhaliwyd gwasanaelh arbennig yng
roedd cyflwr yr ogofau yn dirywio.
ml\\'yddJao[ yr Eglwys.
Nghapel Ceunant. pl'yd y daeth niter
gan yr offrwm hwnnw. ('rogwyd ef
Bydd y gwasanaeth dathlu yn cael el
Dim oneJ tyllau yn y graig gyda sach fawr 0 aelodau a chyn-aclodau ynghyd.
ar ei union yn ogof y Zambra wrlh
gynnal yn y Capel ar nos Wener. Medi
'Roedd y gwasanaeth yog ngofaJ y
wedi ei dynnu ar ei draws oedd
ochr y castanets. ac am ddim awn,
2Sain am 6.30.
gweinidog
y
Parch John Morris. gyda'r
amryw
ohonynt
0
f1acn
un
o'r
gallasai fod yno 0 hyd.

VN VR ALBAIZI N
Y
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°

CEUNANT

•

Caernarfon
Industrial
Supplies
BRYNAFON, LLANRUG, Ffitn: Caernarfon

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

Twls (C.K}am brisiau cystadleuol
14

CARTREF YR HENOED
CARTREFNEWYDD COFRESTREDIG
AG IDDO A WYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A MRS MEIRWEN
THOMAS NED MRS ELI WILLIAMS
Ffordd yr Orsaf, Llanrug, CaernarfoD
(0286) 4652

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
F iniau'r

orffennol

Cybl
Rwyn' IWYbod yr heD Gybl - dy Iyd od
A rod tysteb ItI:
Baed rhwyctd byol I'w belYDI bl

Hyd aAnnoedd - bwda lin!!

n I werthu cocos - neu byrddJwch

CI(lwcb

Ft'r Werddoo i ares:
Waetb pit, I rbywle. o'r Rbos
.. PUI mr In

Y Fesee

O'r reseD derwen sy'o dod - dyna bj

ynys Parmos!

Oddi yno aeth i weithio i Lerpwl.
Priododd Mrs Harriet Edwards 0
Lanfcrres ger yr Wyddgrug
Bu
ganddynt bedwar 0 blant. Yr oedd ei
frawd Owen John Edwards hcfyd yn
fardd da, a Cbymru benbaladr yn
gwybod am ei chwaer, Miss Fanny
Edwards. Ymddiriedwyd ei gannoedd
englynion i J.W. Jones. Cbwith gan
gyfeillion a'i filoedd edmygwyr yw
meddwt am yr Eisteddfod Genedlaethol
hebddo.
Oyma bigion 0'1 englynion:
Gadae. y Warehouse pnawn Sadwrn
AnnJlyrwch hen furiau - adawal
Wei dJolc.h am SuUauj
Annhlrlon a taI'n horlAu
Ht'b I4 eek·end i'n bywiocau.

Oiwedd bal, 1t~'1 ddylod
Den.en I'r feteD rydd rod.
!\1ethu Sadhu Gwnio&en
'Rol froi 0 Ckh - 'rol/r), again - wyrgam
Ergyd at gwningen:
Aeth y bardd chwilboeth ei ben
A tbaniodd al eilhincn.

Sion Tudur Wedi Mynd
I fyd uwch holl ofid a cbur - y mae

Wedamyod

0'1

lafur;

Hen wr serchog pwyllog pur
A sanl ydoedd Sion Tudor.

Ei Englyn eyntaf

Meddai

Gwilym

Deudraeth

mewn

lIythyr:

"Ganed fi yng Nghaernarfon mewn lie
o'r eow Hen Walia.

l

Heo Gwpl Oedrannus
Hen",r gwlw a Henwra.i& iach - yo rhoddJ
Yn rbwydd o'u cyfeiUacb,
WHYo yn chwifio cadach

o borth

Yo goeden bardd brood;

gwyn eu bWtbYD bacb.
Lledu AsRdJ

LJedu asgeU () byd i esgyn - wna
Olniwed aderyn;
Ond Ha! Ha! dyna wna dyn
l.ledu ugeU a dlsgyn.

Gallai gynganeddu llincll fach syml
gyffrcdin a'i gwneud yn anghyffredin:
Fr engraifft:Sut y mae bys Tomi bacb?
S}dney • oes adood?
Yr heD greadur annwyJ!

Cefn Did oes lei conon da
'Rwy'n Wllym o'r Hen waUa!

Aeth fy rhlenl oddi yo 0 i breswyho I
Benrhyndeudraeth pan oeddwn tua
thair neu bedair oed. Merch Glandon.
Penrhyn oedd fv mam. ond un 0 Sir
Gacrnarfon oedd fy nhad.
Mae'n debyg mai hwn yw'r engtyn
cyntaf a wneuthum. Yr oedd brawd iau
na mi yn angori yn Abersoch wrth fynd I
ffwrdd hero lIong o'r enw 'Tyne·. Pcth
annifyr oedd bod yno yn eowedig wrlh
fynd i ffwrdd.
Yo 1 'T)ne' a dwr tanoeh - ,'.
Mae'o annlryr arooch:

"yn

0 C)

nono.

ur a RawfoOCb-

Bwrw Sui yo Abersocb.

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU

FA

R

AAAGOA
9-7pm
9-5pm Sadwrn

AAGAU
SUL,

MERCHER.

-

..

DEWIS EANG 0
WEL YAU SENGL A DWBL
DE\\fIS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
LLENNI 'VENE11AN' A II ENNI 'ROlER'
':'

GWAJTH CONTRACT

5000 LLATHEN SGwAA 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

0. yna do', dy synnu dl - WDa mbwr.
A ty mbarttl diar1i

Dor a 'nlberdyn o. mynnJ.
A dor a 'mwyd hero mil
Gwllym Deudraelh

GWILYM DEUDRAETH, 1863-1940
Meddat l.W. Jones, Tan y gnsiau, Blaenau Ffestiniog yn y Cymro 1940.
"Syfrdanwyd ni pan gawsom lythyr yn hysbysu am farwolaeth Gwilym Deudraeth yn
77 oed. Bu farw yo sydyn banner awr wedi pedwar o'r gloch y bore. ar Fawrth 20fed
1940. Bu £arw yn ei gwsg.
Gadawodd weddw unig, a Bob ei Wyr, chwacr alluog, Miss Fanny Edwards. a
brawd, Mr Owen John Edwards, a nai, y Parch R.R. Williams, M.A. Utica a nai arall,
y Ficer Hugh Williams, Lerpwl."
Claddwyd Gwilym Deudraeth ym rnynwent Allerton. Lerpwl. Gwasanaetbwyd yn
yr angladd gan ei nai y Parchedig Hugh Williams. Eglwys Dewi SantoLerpwl am naw
o'r gloch fore Sadwrn y Pasg. Oywedodd Rolant Wyn wrth ei fedd, "Arwr yr englyn"
oedd Gwilym. Gwir oedd hynny. Fel hyn y dywedodd Dr. Gwynn Jones am el
englyruon: "Bydd englyruon Gwilym Deudraeth byw tra bo Cyrnraeg byw a byd yn
oed wedyn, tra bo rhai a'i darlleno fel y darllenir Lladin a hen ieithoedd eraill.
Ganed ef yn Hen Walia. Caernarfon
1863. Diwcdda un o'i englynion fel hyn:
u'R 'wyn Wilym o'r Hen Walia."
!\1etbu Gwneud Englyn
Sy mu d o dd ei rieni
i fyw i
Mi wnar englyn o'r gwynna - yo y Ueddl
Benrhyndeudraetb pan oedd yn faban.
Nt'u'r lion .'r ysmala:
Aeth gyda'i dad i'r mOr. Ar 61 un
GWD nad wyf yn ddlgon da
fordairh aeth I weithio i'r cbwarcl ym
I wn~ud emyn hyd yma.
Mlaenau Ffestiniog. Cafodd lc wedyn ar
Iinell y rheilffordd a bu'n orsaf feistr yn
Olwnsfo
Nhan-y-bwlch a'r Dduallt am rat
Dawnsw dad nels a dedwydd - d.wnsiai'r ram
blynyddoedd.
Oawnsial I...·yn chwlorydd:
Bhnodd ar fod yn orsaf feistr yn
Dawnslal Nain rain ddJ·fennydd
Rhoslyn a dywedodd fel hyn:A da""nsial Dald nos a dydd.

Areb Gwaboddlad

AR Y TRAETH

-

,.

_.

•

"Drychwch da chi Mrs Jones,
Drychwch ar y twlpyn lew. Be 'da
chi'n feddwl ohono. Yn enw'r Tad,
be yda chi'n
feddwl
ohoao?
Drychwch ar y bol 'na. S6n am
cliffant. Mae 0 fel balwn. Pe taech
chi neu fi'n cerdded 0 gwmpas
hcfo'r fath fol, mi fydda pobol yn
meddwl ein bod ni'n mynd i gael
Twins. Y, be ddwedsoch
chi?
Triplets, Quads? Ia mi yda chi'n
iawn. Triplets a quads. W clsoch chi
'ffasiwn olwg ar ddyn erioed? Y bol
cwrw mwyaf wclais i yn fy myw. Fe
gai wobr am hwnna yn y Chelsea
Flower Show.
Mi edrycha tipyn bach yn well pe
tai o'n gwisgo bathing costume mwy
gweddus. Ma'i ben 701 o'n Uawer
rhy (awr i'r mymryn clwtyn 'na mae
o'n wisgo. A sylwch ar y Iliwia. Yr
ait Liberachi. Son am got Joseff. Mi
fydda'r lliwia na'n lawn i ferch ifanc,
un o'r manlcins 'mao
Cofiwch chi, rydw i'n hoffi'r
patrwm.
Mi rydw i'n ffansio'r
patrwm i wneud blows bach ysgafn,
ond nid i'w gwisgo yn yr un lie a fo.
o na ml fydda ni fel par unisex. Ha
ha.
Ond ar y llaw arall mi ydw l'n
Hawn bodlon cysidro'i
arian O. 0
•
ydy. mae 0 yn filioner reit 'i wala.
Oes mae ganddo fo filoedd yn y
Banc. Dim ond milioner alia fagu
bol fel yna. Dyn sybstansial.
Drych"'ch arno fo'n gorwedd ar 'i
gefn fel rhyw walrys mawr. Lwmp 0

Mae mwy 0 ddewis
nag erioed gan

JOHN A ROBERTA
GRIFFITH

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

frastcr yn siglo hefo pob anadJ. Mae
o fcl mynydd. Mi gymcra awr i
gerdded rownd O. Mi ydw i'n siWr
fod rhaid iddo fo gael JeB. i'w godi
C) 0 'r gwcl y.
Sh! peidiwch a deud dim hyd,
mae 0 wedi'n gweld nl. 0 diar! mae
o'n dod yma alo ni. Gwcnwch yn
neis arno f 0 Mrs 1ones.
IJello Mr Ellis, dyrna surprise.
Pwy fasa 'n mcddwl y'ch cwrdd chi
yma? 0 ydy. mae hi'n dywydd
ardderchog. Mi yda chi'n ddoeth
iawn yn newid j fuming costume.
Llawer gwell i chi na Illwt ar
ddiwrnod mar boeth. Ml yda chi'n
edrych yn dda Mr Ellis. I)ydw j
ddim wedi'ch gwcld chi'n edrych
cystal ers talwm. Beth? Tewch a
dcud?
Cael
eich pf)eni gan
garndreuliad.
Acute Indigestion.
Peidiwch a son? Dyn tebol fel chi ac
yn edrych mor dda.
Beth ddeudodd y DOCl()r? Dyna
beth ddeudodd
o? Cc)lIi pedalr
stone? Peidiwch a gwrando arno fo.
Dyna fel ma'r d(')Ctoriaid 'rna. Dcud
unrhyw beth i gael gwarcd a chi.
Dydy nhw ddlm yn gwybod hanner
'u gwailh Methu cadw i fyny gyda'r
'modern ailments' mao Pan mac
nhw mcwn dowt, mae nhw'n deud
"'ftha chi am golli pwysa. PCldiwch
chi a gwrando arao fo. Lol i gyd. \.1i
yda chi'n edrych yn champion.
Mi ydw i' ya licio'ch bathing
trunks Chi, os ca'i fad mor hy. Rhai
flashy ond mae steil iddyn nhw.
Beth? mae nhw ganddo chi ers
ugain
mlynedd?
Pwy fase'n
meddwl? Ugain mlynedd. 'fewch a
deud, stwff da. ElIwch chI ddim caet
rhai fcl'na heddiw.
Beth ddwedsoch chi Mrs Jones?
Mae rhaid i chi (ynd? Piti. a ninna'n
cael chat bach mor hyfryd. Mr Jones
isio'j de? Ie wrth gwrs. Bili fod rhaid
i chi fynd mor gynnar. Cofiwch fi at
Mr Jones. Mi gawn ni chat fach eto.
Piti drc)s y fenyw fach 'na yn te,
Mr Ellis. Beth? Doeddech chi ddim
yn gwybod. Na mae hi'n unig iawn.
Un o'r rhai distaw 'mao Dim
ffrindia. Ond cofiwch, digon i ddeud
am bobol erall!. Mae hi'n gwybod y
clecs I gyd. Does neb yn lieio pobo)
felna.
Pasio
remarks
byth a
beunydd. Ond wedyn efalla all hi
ddim helpu'r pelh. Biti mawr drosti.
Pltj mawr.

Goronwy Owen

•
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Gohebydd:

Mr D.J. Thomas, 8 Maes Eilian

CYFARFOD
PREGETHU:
Eleni
feddisgynnai'r
Sulgwyn
ar Sui
Mehefin 7ed ac ar hyd y blynyddoedd
ar yr Wyl arbennig hon y mae Sardis
(B) yn cynnal eu cyrddau pregethu
blynyddol.
Fe benderlynodd
ein
tadau mai buddiol fyddai defnyddio'r
Wyl hon gan i Bentecost cyntaf yr
Eglwys Fore roddi i'r disgyblion
cyntaf ddoniau'r
'tafodau tan' a'r
hyfdra i gyhoeddi'r
newyddion a
ymddiriedwyd
i'w gofal. Bellach nid
ofnent lid yr awdurdodau cefyddol
cydnabyddedig
- grym yr hen
Id~ewia~th oedd yn dymuno mygu'r
Cristnoqion a lIadd eu gobeithion
cynnar. 'Roedd Saul 0 Darsis arllaen
yr erlid cas, ond fe'i henillwyd yntau
i'r
gorlan
gristnogol
ac fe
fabwysiadodd enw newydd set Paul
Apostol
i'r
Cenhedloedd.
Rhyddhawyd y grefydd newydd 0
gaethiwed Iddewiath gul i fod yn
grefydd i'r holl fyd.
Cennad arbennig yr wyl I m yn
Sardis oedd y Parch Cecil H Jenkins
B.A."B.D., Llwynhendy, a dlddorol
yw cofio bod cysylltiad rhwng Sardis
a'r capel arbenruq
hwn yn y
gorffennol
gan mai 0 Sardis y
cychwynodd
un 0 bregethwyr
y
Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg sef y
Parch R D Roberts, llwynhendy. Fe'l
ganwyd ef yn un 0 dai Foelgron.
Fe gafwyd gweinldogaeth gref dan
law Mr Jenkins eleni, ac fe gafwyd
eynulliadau niferus, a rhai i'w gweld
o gapeli Dinorwig a Delnlolen yn
gystal ago Benuel Bangor a Bethel,
Caerllwyngrudd.
Fe ddechreuwyd
pennod newydd 0 gydweithio rhwng
capeli cylchdarth y Bedyddwyr sydd
dan ofalaeth y Parch Ifor Lloyd
Williams, B.A. Bangor. Fe ddaeth i'n
rhan fwy 0 law na heulwen dros yr
Wyl. ond roedd gennym Ie mawr I
ddiolch
nad oedd y gwynt
yn
stormus.
Fe gaift Sardis ddogn
helaeth 0 wynt ar brydiau.
A nlnnau
wedi
syrffedu
ar
wleidyddiaeth y pleldiau yn ystod y
dyddiau hyd ddydd y pleldleisio, fe fu
ein cennad yn ddoeth iawn yn osgol
pob crybwyll am wleidyddiaeth, ond
wrth gwrs fe gydnabyddwn bod gan
grefydd arweiniad i wleidyddwyr pob
oes Fe fu raid i broffwydi'r
Hen
Destament gyhoeddi bod lie I Dduw
yng ngwleidyddiaeth eu cyfnod ae mi
tu'r Eglwysi ynfyr 0 roddi arweiniad
sicr mewn cyfnodau diweddarach. Y
demtasiwn wgh gwrs yw gadael i
welidyddlaeth gael y lIaw uchaf ar
grefydd.
EGLWYS ST. MAIR: Yn fuan ar 61
cyrddau
Sardis
fe ddaw gwyl
flynyddo! Eglwys St. Malr, ae yno fe
geid gwasanaeth
gosber ar Sui
Mehefin 21ain. Y gwr gwadd i arwain
yr oedfa ac i bregethu oedd yr
Hybarch
Arch·ddlacon
Elwyn
Roberts o'r Eglwys Gadeiriol Bangor.
Hyfryd ddigon yw cael clywed lIais
gwahanol, ac fe welwyd rhai 0
Eglwys Lianddinorwig yn ogystal it
chyfeillion
0 Ddinorwlg(
M.C.)a
Sardis (B). Fe fu St Mir yn fwy ffodus
na Sardis gyda'r tywydd, ac nld oedd
heulwen yn brin er bod y gwynt yn
lueddu i fod yn oer. Fe fynnai
chwarae rhwng gogledd a dwyrain.
Mae'r adgyweiriadau wedi gwneud
cryn wahanlaeth I'r olwg allanol i'r
eglwys.
llONGYFARCHIADAU'
Y dyddiau
diwethaf
hyn
fe hysbyswyd
dywedd'iad Miss Ina Wyn Williams merch Mrs Jennie Williams
a'r
diweddar Mr Robert Ellis Williams, 12
Maes Ellian Mr Ifor Phillips mab Mr
a Mrs Alun Phillips, 3 Y Bwthyn.
Deiniolen.
Una eu cyfelliion
i
ddymuno iddynt bob hapusrwydd
ymlaen i'r dyfodol
Ein
pleser
yw
estyn
ein

a
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tlonqvtarchiadau
i Miss Marine
Roberts 0 deuluathrylithgar
Tv'r
Ysgol, Dinorwig ar ennill ohoni el
gradd yn y Coleg. Fe ddeallwn yn
gystal bod Miss Gwyneth Davies,
merch Mr a Mrs Gwilym Davies, Bro
Elidir yn dechrau fel athrawes ysgol
ym Mhorthmadog
fis Medi nesaf.
Ymfalch'iwn yn IIwyddiant plant yr

areal.
CYFARFOD: Ar nos Lun, Mehefin 22
fe gafwyd
yn
y Ganolfan
gyfarfyddiad
i drafod y sefyllfa
ynglvn a rhannu'r ardal a'r orfodaeth
ar rai i fyned i Ddeiniolen i blerdletslo
Roedd Mrs Pat Larzen yn cydweld yn
hollol a'r ddadl a cafwyd addewid
ganddl y byddai'n dadlau ern hachos.
A'r tymor bellach wedi myned heibio
'troad y rh6d' ein hunig obaith yw y
cawn dymor
diweddar
t'n carlo
ymlaen i ddiwedd hat a hydref. Fe
fydd seibiant mae'n debyg cAIos fis
Awst,
ac yna ail afael mewn
gweithgarwch ar gyfer Mis Medi. Ar
drothwy tymor y gwyliau felly a gaf i
ddymuno
gwyliau
hapus i holl
ddarllenwyr 'Eco'r Wyddfa.'
CYNGOR CYMUNED: Fandaliaeth:
Yr argraff gynyddol a geir y dyddiau
hyn yw bod man fandaliaeth I'w weld
o gwmpas
y pent ref ac rnae'n
ymddangos
mai
datblygiad
diweddar ydyw gan bod y math yma
o arfer anffodus wedi bod yn gWbl
ddieithr yn yr ardal. Yn naturiol
mae'n ofynnol i bob un ohonom fod
ar ein gwyliadwriaeth a gwneud ein
gorau i sicrhau nad yw yr arler yna 0
ddifrodl eiddo ac amgylchfyd
yn
cario ymlaen. Ymddengys bod un
enghraifft 0 hyn i'w weld ar y IIwybr
sydd yn arwain 0 Maes Eilian i
Chwarel Goch. Mae'r canllaw sydd
wedi ei osod ar un rhan o'r IIwybr
wedi cael el ddifrodi. Fodd bynnag
mae'r Cyngor Cymuned wedi cytuno
j adfer y difrod a gosod y canllaw yn
01yn ei Ie. Gobeithlr y bydd y gwaith
wedi cae I ei gwblhau 0 fewn yr
wyth nosau nesaf.
Closg ger Minffordd: wedi hir ohebu
a chyfarlod
swyddog ar y safle mae
Telecom Prydeinig wedi gwrthod y
syniad 0 symud y CIOSgi safle mwy
agroed nag ydyw ar hyn 0 bryd gan y
byddai'r gost 0 wenud hynny yn rhy
uchel. Gwnaed y cals yma iddynl gan
y teimlwyd bod y ciosg yn ej safle
presennol wedi ei guddio 0 olwg
tralnidiaeth ae felly yn fwy agored j'w
fandalelddlo.
Fodd bynnag maent
wedi eytuno i gynnWYS Y ciosg yn eu
rhaglen moderneiddio arlerol er bod
peth gwalth atgyweirio
wedi ei
wneud yn barod ar y eiosg yn
ddiweddar.
Cynllun Chwarae '87: 0 ddeall bod
Cyngor Arlon yn bwriadu eynnwys yr
arda! yma fel rhan o'u cynllun
chwarae ar gyfer y plant yn ystod
gwyliau'r haf elenl mae'r Cyngor yn
gobeithio sierhau y bydd y bysus a
drefnir i gludo plant i'r gwahanol
weithgareddau
adlonladol
yn
eychwyn 0 Ddinorwig Mae hyn yn
bwysig er mwyn sicrhau bod y plant
yn cael pob cyfle poslbl i ymuno yn
lIawn a'r cynllun yma. Gobeithiaf
gysylltu a rhleni plant y pentref pan
ddaw mwy 0 wybodaeth
amy
cynllun I law.

a

Arwydd DINORWIG: Bellach mae'n
dda gallu adrodd bod arwydd yn
dynodi DINORWIG wedi ei osod ger
Groeslon Blaen Cae wrth droi i fyny
am Odeiniolen.Ystyrir bod arwyddo'r
lath yn holl bwysig er mwyn rhoi ar
ddeall i bawb tu allan i'r pentref bod
Dinorwig yn bod I!!
Torri gwair - IIwybrau cyhoeddus: Yn
ddigon teg mae rhai wedl bod yn
gofyn pa bryd mae gwaith torri gwair
ar y IIwybrau yn mynd i gael el
wneud? Yr ateb yw mai unwaith y

flwyddyn y mae'r gwair yn cael ei
dorn ac felly mae'n bwysig peidio a
gwneud y gwaith yn rhy fuan neu fe
fydd wedi tyfu eto eyn diwedd yr haf.
Cymerwch gysur y bydd y gwaith yn
cael ei wneud 0 fewn yr wythnosau
nesaf.
Pleidleisio: Fel y gwyr pawb erbyn
hyn golygodd y neiwdiadau ffiniau a
fabwysiadwyd
gan y Comisiwn

Ffiniau Brydeinig bod hanner pentref
Dinorwig 0 hyn ymlaen yn gorlod
bwrw eu pleidlais yn Neiniolen. Pan
ddaeth hyn yn hysbys yna anfona Is
Iythyr at Gyngor Arion yn mynegi
anfodlonrwydd
IIwyr ynglvn
datblygiad o'r fath. Amgaeaf gopi o'r
lIythyr fel gwybodaeth i bawb. Wrth
i'r Eco fynd i'r wasg nid oed ateb wedi
dod oddi wrth Gyngor Arlon ynglvn
-,
a r mater:

a

COPI 0 LYTH~R Y CYNGHORYDD LLEOL
YNGL YN A PHLEIDLEISIO
Pen y Bwlch,
Dinorwig,
Caernarlon.
Annwyl Syr,
Hoffwn ddatgan fy anfodlonrwydd
IIwyr
ynglvn
a'r ffaith
bod
hannerpoblogaeh
pentref Dinorwig
yn gortod mynd i Ddeiniolen
i
bleidleisio ar y
eg 0 Fehefin 1987.
'Rwyf eisoes wed I cysylltu
rhai o'ch
staff ynglyn a hyn ac yr wyf yn hynod
siomedig na elhr gwenud dim cyn
dydd lau nesaf I sicrhau bod ardalwyr
y pentref yn cael pteidleisro yn lleol.
Dyma'r tro cyntaf erioed i'r sefyllfa
yma godi ac mae trigolion y pentref
wedi eael eu ffyrnlgo a'u brito gan y
penderfyniad yma - gymaint felly fel
bod nifer helaeth ohonynt wedi
penderlynu nad ydynt am bleidleisio
tro yma ae mae hyn yn eu tristau yn
fawr. Maent yn teimlo bod eu hawl
sylfaenol wedi cae I ei gymryd oddi
wrthynt a bod hyn yn enghraifft
pellach 0 bobl y pentref yn cael eu
hamddifadu 0 wasanaeth 0 fewn
pentref eu hunain. Rhaid cofio hefyd
mai cyfeirio ydym at bob! mewn oed
ae nld ar chwarae bach y maent yn

'1

a

PWYLLG OR APEL LLEOl- Eisteddfod
yr U rdd, Dyffryn Nantlle ae Arlon
1990 .Hoffal'r pwyllgor ddiolch i Mr
Meirion Thomas, 1 Bro Elidir, am
gasglu £42 fel eanlyniad i daith
gerdded noddedlg a wnaeth i ben y
Wyddfa
yn ddiweddar.
Mae'r
cyfraniad
yma gan Meirion
yn
dangos pa mor bosibl ydyw os
rhoddwn
ein meddwl
arni
i
ymgyrraedd at nod ariannol sydd
wedi cael ei roi I nl fel pentref
Mae'r pwyllgor wedi trefnu taith
noddedig ar gyfer dydd Sadwrn Awst 1af Bydd y daith yn cychwyn 0
Ty'n Fawnog am 10.00 - drwy'r
chwarel ae i Nant Peris cyn cerdded
yn 01 wedyn i Ddinorwig
drwy
Lanberis. Yn ogystal
bod yn gyfle i
9 odl anan mae'r daith ei hun yn
bleserus. Felly brat 0 beth fyddai
gweld cynifer ohonoch ae sydd yn
bosibl yn dod gyda ni ar y daith. Ein
bwriad yw cael picniC ar y tfordd yn
Nant Perls. Felly diwrnod lawn i'r
teulu i gyd. Mae'n bosibl I chwi gael
ffurflen
noddi
drwy gysylltu
aelodau o'r p·wyllgor. Po fwyaf
ohonom fydd yn cerdded - mwyaf
byd 0 arlan a gasglwn. Os nad ydych

a

a

gallu fforddio mynd i Deiniolen i
bteidtersro. Yn sicr mae hwn yn
benderlyniad cwbl hurt a di-angen
heb unrhyw ystyriaeth wedi cael el
roi i deimladau a sefyllfa pobl yr
ardal,
Ap e u af atoch
I newid
y
penderfyniad a sicrhau bod hawl y
pentrefwyr i bleidleisio yn cael el
adfer Methaf
deall paham na ellir
gwneud hyn gan mai son ydym am
50-750 bobl ac mae'n anodd gweld
sut y byddai hynny yn golygu
newidiadau mawr yn y trefniadau
sydd eioes wedi cael eu gwneud.
Mae'n siwr y cytunwch mal pris bach
iawn yw hyn i dalu am y pris drud a
dalwyd I sicrhau bod pobl yn cael
eyfle i bleidleislo.
Edrychaf ymlaen at dderbyn eich
ateb positif ynglyn a'r mater yma fel y
gallaf ddweud wrth y trigolion lIeol
eich bod fel swyddogion etholiadol
wedi gwelthredu yn anrhydeddus a
sicrhau yr hawl Iddynt bleidleisio yn
lIeol.

a

Yn gywir iawn,
Cynghorydd Glyn Tomos.

LLun: Mr Meirion
Thomas yn
eyflwyno siec am y swm 0 £42 I Mrs
Mal garet Jones, Cadeirydd Pwy//gor
Apel Lleol 0 Eisteddfod Gened/aetho/
yr Urdd, Oyffryn Nantl/e ae Arion
1990.

yn gallu dod yna bydd rhai 0 blant y
pentref yn dod 0 gwmpas yr ardal yn
ystod yr wythnosau nesaf i chwllio
am noddwyr. 'Rydym yn ffyddiog fer
pwyllgor y byddwch fel pentrefwyr
yn hael eich cefnogaeth fel arler.

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047

LLun: 0', chwlth i'r dde: Dafydd
Wyn; /wan ae Arwyn, yn dang os eu
tystysgrlfau a gyf/wynwyd iddynt
yng Ngwy/
Gorawl
Eryri
a
gynhalJwyd yn £glwys St. Padarn,
Llanberis yn ddiweddar. Mae'r tri yn
ae/odau ffyddlon 0 Ysgol Sui St.Mair

- Gohebydd:

Miss Megan Humphreys,

CROESO CYNNES i'n phth i Mr a Mrs
Price Edwards, sydd bellach wedi
cartrefu ym Mryn Cwil. Pob bendith
arnynt yn eu cylch newydd.
CROESO CYNNES a phob dymuniad
da hefyd i Mr Glyn Williams, yntau
newydd gartrefu yn ein bro. Mr
Williams wedl dod i fyw i Fwthyn
Tan-v-Coed yn ddiweddar.
GWELLA: Da cael croesawu adref
Michael Williams, Cartref. Cipiwyd
Michael yn sydyn i Ysbyty Gwynedd,
ond erbyn hyn mae wedi gwella'n
ddlgon da i gael dod adre. Parhaed i
wella.
CROESO
ETO: Yn ddiweddar
apwyntiwyd Mr a Mrs Alan Williams
o Fethel yn ofalwyr Capel Tan-v-Coed
MC, a bellaeh maent wedi dechrau ar
eu gwaith.
Croeso i Mr a Mrs
Williams, Derlel a Celyth i'n plith. Pob
bendith arnynt hwythau yn eu cyleh
newydd.

Mr a Mrs John Humphreys, Caer
Maen yn dathlu eu pnodes £uraidd
DYMUNA

Mr

a

Mrs

John

NANT PERIS
Gohebydd: Mrs
Cerrigydrudion.

Mary

Ff Roberts.

Ddydd Gwener, Ma; 15eg, bu farw Mr
Owen Humphreys,
Gwastadnant.
Roedd wedi byw yn y Nant ar hyd el
oes ae yn hynod 0 falch o'i ddyffryn
genedigol. Dangosodd hyn trwy e'
ffyddlondeb ar y Cyngor Cymuned
am flynyddoedd. Bu yn flaenor ac yn
drysorydd
Capel Rehoboth
am
flynyddoedd lawer, a'r achos yno yn
agos iawn at el galon Bydd coiled
fawr i'r Nant ar ei 61. Roedd yn aelod 0
Glwb Eryri ae yn gyn-Iywodraethwr
Ysgol
Dolbadarn.
Oerbyn,odd
dystysgrify Royal Humane Society ar
Vellum yn Rhagfyr 1966 am ei
ddewrder
yn ceisio
achub
ei
gydw8'thiwr
yn Chwarel Olnorwig.
Bu'r angladd ddydd Mercher. Mal
20ed, yng Nghapel Rehoboth, ae yn
dilyn ym Mynwent Nant Peris. Roedd
y nifer cyfeillion
daeth i dalu'r
gymwynas
olaf yn tyst,o
i'w
boblogrwydd
yn yr ardal. Dymuna
Betty a Helen ddiolch yn ddiffuant am
bob caredigrwydd
a ddangoswyd
tuag atynt, ae i'r gweinidogion
a'r

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOl
GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI
AR GYFER Y CARTREF
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Humphreys,
Caer Maen,
trwy
gyfrwng Eco'r Wyddfa, ddiolch i'w
cyfeillion am y dymuniadau da a'r
an rhegion
a dderbyniasant
ar
achlysur dathlu eu Priodas Euraidd
yn ddiweddar. Diolch yn fawr I bawb
a'u eofiodd.
DYMUNIAOAU DA'R AROAL I Mr a
Mrs Reegan, Bryn Cwll a'r teulu ar eu
hymadawiad i gylch Minffordd i fyw.
Er nad ydynt yn mynd ymhell bydd
chwith eu cotll o'r fro hon.
COFION: Anfonwn ein cofion a'n
dymuniadau gorau am adferiad buan
i Mrs Jennie Hughes, Oerddwr sydd
wedi derbyn triniaeth lawfeddygol yn
Ysbyty Gwynedd ac yn gwella'n
foddhaol.
LLONGYFARCHIADAU
i Alwena
Roberts, 4 Tai Minffordd
ar gael
swydd yn Ffatri Laura Ashley yng
Nghaernarfon.
Pob IIwyddiant
a
hapusrwydd iddi i'r dyfodol.
LLWYOOIANT: Cynhaliwyd cyfarlod
gwobrwyo dan nawdd Ysgolion Sui
Henaduriaeth Arlon yn Theatr Seilo,
Caernarlon nos Fercher, Mehefin 10.
Heblaw
gwobrwyo'r
plant
a
eisteddodd
yr Arh o lta d Sirol,
gwobrwywyd hefyd y plant wnaeth y
cyweithiau
oedd
yn cael eu
harddangos ar y noson.
Ymhlith y plant wobrwywyd am eu
gwaith
yn yr Arhollad
Sirol 0
Dan-v-Cced oedd:
Dan 9 oed: Beverley Ann Roberts;
Dan 14 oed: Annwen Parry, John
Elwyn Jones, Mark Wyn Jones,
Tudor Wyn Jones ac Aled Parry
Llongyfarchiadau iddynt.
meddygon am eu gofal. Diolch hefyd
am y swm anrhydeddus 0 £820 at
Gronfa Scaner Ysbyty Gwynedd
lLONGYFARCHIAOAU , David John
Pritchard Llys Awel ar ddod yn ail
yng Nghystadleuaeth
y Gadair yn
Eisteddfod
yr Urdd ym Merthyr
Tydfil. Da iawn David, dalier ati.
PENBLWYOO:
Gobeithio
i Mrs
Elizabeth Closs Roberts, Tan y Bryn
gael penblwydd hapus pan yn dathlu
ei 86 oed ar Fehefin 8ed. Mae hi yn un
o'r rhai hynaf yn y Nant, a dymunwn
lawer un eto iddi.
DYMUNA Mrs Ann Jones, Glendale,
Nant Ffynnon benblwydd hapus i'w
merch sef Mrs Rita Wyn Morris a fydd
yn dathlu ei 21 ain ar Orffennaf 24.
Llongyfarchiadau
i Rita hefyd ar
enedigaeth ei merch fach Ceri Bryn.
CARNIFAL: Bydd Carnifal y Nant yn
cael ei gynnal Nos Wener 24 0
Orffennaf
am 6.30.
Bydd
yr
orymdaith yn cychwyn oddi ar y
bont. Yn ystod y noson bydd ras
hwyllog a lIawer 0 stondinau ar y cae.
Os oes rhywun am gyfrannu mewn
nwyddau neu arian, cysylltweh
Mrs
Margaret Ellis, Mrs Theresa Jones
neu Mrs M Roberts.

a

E.WELDING
PU & H

Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO

LLANRUG
Ff6n: Caernarfon 5394

PROFEOIGAETH: Cydymdeimlwn yn
ddwys fel pentrefwyr
a theulu y
ddiweddar Mrs N F Williams, Hafan
Elan, Llanrug (gynt 0 Glanffrwd) yn
eu profedrqaeth,
Bu farw Mrs
Williams wedi cyrraedd yr oedran teg
o naw deg, ddydd Uun, Mehefin
15ed. Yr oedd wed, ei geni a'i magu
yn yr ardal ac yn naturiol felly yn un
pharch neilltuol i bentref Brynrefail
lie tnqodd am dros bedwar ugain
mlynedd. Meddai ar gymeriad cryf,
yn ddeallus yn ei hymgom a chanddi
ddiddordeb enfawr yn yr hyn a a,
ymlaen yn y pentref. 'Roedd ganddi
edmygedd
arbennig
i waith
y

a

eto. nos Sadwrn, Mehefin 30ain yn yr
Helfa Drysor a drefnwyd gan Mr a
Mrs Eryl Davies,
Bryn Madog.
Teithwyd
drwy'r
Facttwen
i
Ddinorwig,
yna trwy Odeiniolen,
Penisarwaun a Llanddeiniolen
eyn
mwynhau lIuniaeth ar derfvn y daith
ym Mwyty Ty Golchi. Yr erullwvr
oedd teulu Cae Coch. Aeth yr ail wobr
i deulu Mr Islwyn Jones, 3 Trem
Erlian a'r drydedd wobr i deulu Mr
Gwyn Mowll, Bryn Llwyd.
SEFYDLIAD
Y MERCHEO.
Yng
nghyfarfod y mis ar Fehefin 15ed,
croesawyd Mrs J Ashead i'r gangen i
roi adroddiad o'r Cyfarlod Blynyddol
yn Llundain. Diolchwyd iddi gan Mrs
Jean Davies. Cydymdeimlwyd
it
theulu'r ddiweddar Mrs N F Williams,
Glanffrwd gynt, a oedd yn un 0
sylfaenwyr Sefydliad y Merched ym
Mrynrefail. Bydd n,fer o'r aelodau yn
cymryd rhan nos Wener, Mehefin
26ain,
yng
Nghrlccieth
yn y
cyflwyniad
'Ein Hetifeddiaeth Ni'
mewn portread 0" Santes Dwynwen.
Cyhoedwyd y bydd Trip Oirgel yr
aelodau Nos Lun, Mehefin 29ain, yn
cychwyn am 6.30.

AP~L ARBENNIG EGLWVS CRIST
LLANDDI NORWIG
vlae Apel Arbennig wedi cael ei
lansio tuag at gost y gwaith sydd yn
cael ei wneud ar Eglwys Crist
Llanddinoriwg.
Gwnaed archwiliad ar yr EgJwys
ym mis Awst 1984 gan Bensaer yr
Eglwysi. pryd y darganfuwyd bod
angen gwario llawcr iawn 0 arian
arni. gao fod rhai 0 loriau pren yr
Eglwys wedi dechrau pydru. bod
rhaid gwneud gwaith ar ei thwr, a
lIawer lawn 0 waith arall. Bu raid
symud ymlaen yn syth yr adcg
hynny
i wneud
y gwaith
angenrheidlol ar y tWr a gostiodd
tua £3,000.
Ers pan werthwyd adeilad yr hcn
Ysgol Llanddinorwig a'r Ficerdy.
bu yn ddigon anodd eynnal
gwelthgareddau a phwyltgordu 0
fewn y Plwyf am nad oedd Ystafell
Eglwysig
ar gael.
Felly.
pendcrfynwyd
gan y Cyngor

Plwyfol
Eglwysrg
bod angen
YstafeJI Eglwysig ae aed ati i gael
cynJluniau i gael gwncud un yng
nghefn yr Eg)wys.
Dechrcuwyd at y gwaith yma yn
lonawr eleni a phan fydd } gwaith
wedi ei gwblhau, bydd organ
newydd yn cael ei rhoi i mewn.
Mae'r gwaith yn cael CI "neud
gan yr M.S.C. a disgwylir ybydd
wcdi costio oddeutu £10,000 pan
fydd pob peth wedi Cl wneud.
Anelir at gael ei hail agor ym mlS
Medi eleni pan fydd yn dathlu ei
phenblwydd yn 130 oed. ae y bydd
yr EgJwys ar ci newydd wedd, ac yn
unigryw yn y rhan yma 0 Gymru.
Efallai bod yna rai 0 ddarllenwyr
yr Eco sydd a chysylltiad a Eglwys
Llanddlnorwlg yn hoffi eyfrannu
tuag at yr Apel yma, os oes, Mr C
Brian Price. 14 Hafod OJau.
Deiniolen yw Trysorydd yr Eglwys.

CIGYDD
LONDON HOUSE

32 GLANFFYNNON

ETHOL BLAENORIAID: Fore Sui, Mai
31ain gyda'r Parch Trefor Lewis,
Deiniolen yn gwasanaethu etholwyd
Mr Dafydd Glyn Ellis, Mr Gwyn Hetin
Jones, Mrs Jennie Roberts a Miss
Lowri P Roberts yn flaenoriaid yn
Eglwys
M.C
Brynrefail.
Cynorthwywyd yn y gwa,th gan Mr
Oafydd Lloyd Hughes, Oinrowig.
Cynhelir
y cyfarfod
arbenruq
i
Ordeinio
Blaenoriaid
dan nawdd
Henaduriaeth
Arfon
nos lau,
Gorffennaf 16eg yn Eglwys Brynteg,
Bethesda.

•

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

FABRICATING

Gohebydd: Miss lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580
gwahanol gymde,thasau
lie bu ei
CARTREF
NEWYOD:
Ein
chefnogaeth yn frwd yn arbenniq
dymuniadau gorau i Christine Jones,
felly yn y capel Nid rhyfedd felly mai
5 Trem Eilian sydd wedi ymgartrefu
yng Nghapel M.C. Brynrefail y bu ei
yn 'Golygfa'r
Wyddfa'
un 0 dai
harwyl ddydd Gwener Mehefin 1ge9
annedd yn y pentref a adnewyddwyd
ac yna ym mynwent Llanddeiniolen.
yn ddiweddar gan Gymdeithas Tai
Gwasanaethwyd gan y Parchediqion
Eryri. Dymuna Christine ddiolch am
John Morris a W.O. Roberts, Llanrug.
bob cymroth
a charedigrwydd
ddangoswyd tuag at, yn ystod yr
YR HELFA ORYSOR: Treultwyd
ymfudo.
noson a brofodd yn IIwyddiant eleni

LLANRUG
Yr Wyn lleol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta
Archebion ar gyfer V rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

BETHEL
UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:
17

PLANT DEINIOLEN 1939
GOHEBYDD:
W 0 Williams,
Rhydfadog (Llenberis 811259)

6

MERCHED Y WAWR: Nos Lun, Mai
l8ed, dan Iywyddiaeth
Mrs Eirlys
Williams
cafwyd
eyfarfod
o 'r
Gangen. Y siaradwraig oedd Miss
Ellen Wyn Jnes, Dinorwig. 'Roedd yn
son am ddyddiau ysgol ei mam 800
flynyddoedd yn 61, a mwynhawyd y
sgwrs yn fawr. Diolchwyd i Miss
Jones, gan Mrs Ellen Williams,
Bwthyn a'r lIywydd. Rhoddwyd y te
gan Mrs Beti Jones, Mrs Peri Evans a
Mrs Kathleen Davies, ac enillwyd y
raffl gan Miss Nancy Owen.
Bu eyfarfod blynyddol ar Nos Lun
Meh. 15ed. gyda Mrs Eirlys Williams,
yn y gadair. Cafwyd mantolen am y
flwyddyn
gan Mrs Marian Wyn
Williams, Tai Caradog a diolchwyd
yn gynnes iddi am ei gwaith ers dros
10 mlynedd 0 amser. Trafodwyd
materion y Mudiad, a threfnwyd taith
ddirgel ar Gorff 10ed, yng ngotal Mrs
Jane Jones a Mrs Nancy Morris.
Dewiswvd swyddogion newydd am y
flwyddyn sef: Mrs Marian Lewis yn
Llywydd;
Mrs Eirlys Williams yn
ysgrifennydd,
a Mrs Marian Wyn
Williams yn Drysorydd. Mrs Alice
Griffith a Mrs Nan Jones fu yn eyfrif y
pleidleisiau. diolchwvd iddynt gan
Mrs Eirlys Williams. Rhoddwyd yte
gan y pwyllgor, ae enillwyd y raffl gan
Mrs Beti Wyn Davies.
LLONGYFARCHIADAU: i Mared Wyn
Sutherland am ddod yn drydydd yn
yr arholiad sirol dan bedair ar ddeg
oed.
DIOLCH: Dymuna leu a Nia 'Cartref',
Rhes Cynfi, ddiolch 0 galon i'w teulu,
ffrindiau a'u eymdogion am y lIu
cardiau.
arian ae anrhegion
a
dderbyniodd eu merch fach Jennie
Lyn tra oedd yn caeillawdriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd. Diolch hefyd yn
arbennig i Staft Nyrs lola Owen,
Llanberis, Nyrsus a'r Meddygon yn
Ward Enlli am eu caredigrwydd a'u
gofal am Jennie Lyn.
Dymuna Aurwyn 80 Elan, 15 Hafod
Oleu, ddiolch i'r teulu, eymdogion 8
ffrindiau am eu caredigrwydd
i
Bethan tra bu yn Ysbyty Gwynedd, ae
hefyd i Staff Ward Minffordd.

CLWB ELIDIR: Cafwyd cyfarfod ar y
260 Fai dan Iywyddiaeth Mrs Miriam
lewis
Y wraig wadd oedd Mrs
Gwladys Evans, Swn yr Awel. Bu yn
son am ei dyddiau cynnar yn
Ninorwig,
a chafwyd
ganddi
adroddiadau
o'i gwaith ei hun.
Oiolcnwyd
iddi gan Mrs Ellen
Wiliamms ac amryw o'r chwiorydd .
Mwynhawyd y sgwrs gymaint, fel y
gofynwyd iddi ddod yn 01 ymhen
pythefnos i ddweud ychwaneg o'i
hanes. Cofiwyd am y eleifion ac
eiddunwn iddynt weUhad a brysio yn
01 atom. Rhoddwyd y te gan y
Parchedig a Mrs Trefor lewis.
Enillwyd
y wobr
gan Mrs j
Woodcock.
.
Dydd Mawrth, Mehefin ged eafwyd
cytarfod
dan Iywyddiaeth
Mrs
Miriam Lewis Mrs Gwladys Evans, fu
yn eario ymlaen ei hanes am ei bro
enedigol a mwynhawyd ei sgwrs yn
fawr Diolchwyd iddi gan y l'ywydd a
Mrs Nancy Rowlands. Dymunwyd
adferiad
buan
i'r cleifion
a
gobelthiwn eu gweled yn 61yn fuan.
Gwesteion y te oedd Mrs Gwladys
Evans a Mrs Megan P Morris, ae
enillwyd y wobr gan Mrs B Parry.
Dydd Mawrth
Meh. 16 cafwyd
cyfarfod cyffredinol, sgwrs a phaned,
y te wedi ei roddi gan Mrs Sallie
Lewis a Mrs H J Thomas. Diolchwyd
gan y Llywydd ac enillwyd y wobr
gan Mrs Katie Griffith, Dinorwic.
Dyd lau, Mehefin 1Bed bu'r Clwb ar
eu gwibdaith flynyddol, eafwyd einio
yng Nghonwy, ac yna ymlaen i
landudno a threulio pnawn difyr a
sych yn y dref yna ga rtre trwy Betws y
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Coed a dyffryn llanberis ae oedi
ychydig vn Nant Peris i edrych ar
weithgareddau y ffilmio sy'n mynd
ymlaen yn y chwarel.
Cafwyd
diwrnod da a phawb wedi mwynhau
eu hunam. Dymunwn ddiolch yn fawr
i'r cyfeillion a'n eynorthwyodd tuag
at gyllid
y clwb. Byddwn
yn
ail-ddechreu ym Mis Medi.
CYMORTH
CRISTNOGOl:
llwyddwyd i gasglu £260 at waith
Cymroth
Cristnogol
yn ystod
wythnos arbennig Casgliad 1987, a
dymuna Cyngor Eglwys Deiniolen
ddiolch
i'r pentretwyr
am eu
eefnogaeth arferol. Yn ystod y deng
mlynedd diwethaf mae'r Cyngor
wedi anfon [2160.00
at waith
Cymorth Cristnogol, ae mae'r diolch
am hynny, wrth gwrs, i dnqolion
Deiniolen a Chlwtybont
Y SEINDORF: Cvnhaliwvd Cyngerdd
Blynyddol
IIwyddiannus
lawn y
Seindorf yng nghapel Ebenezer, Nos
Wener, Mehefin 1ge9. Arweinydd y
noson oedd Mr Gwyn Williams,
Tregarth.
Bu Mr Wiliams
am
flynyddoedd yn gweithio ym Mangor
gyda Radio Cymru. Y gwr gwadd
eleni oedd Mr Bryan Smith (Solo
Horn) sydd yn ehwarae hefo Seindorf
wll Glo Grimthorp, Swydd Efrog.
Eraill a gymerodd ran yn y Cyngerdd
oedd Einir Wyn owen, Rhiwlas, sydd
yn adnabyddus trwy'r fro am ei
ehanu; Mr Leslie Williams 0 Sir Fon,
adroddwr
d iq r i f ac enillydd
Eisteddfod Genedlaethol. Un arall 0
F6n, sef Miss Sharon Evans a gipiodd
dair gwobr gyntaf yn Eisteddfod yr
Urdd eleni ym Merthyr Tvdfil. Rhai
eraill 0 enillwyr Eisteddfod yr Urdd
oedd Parti Cydadrodd Ysgol Gwaen
Gynfi, y Seindort leuenctid dan
arweiniad Mr 0 W Williams. Hefyd y
Seindorf dan arweiniad Mr Nicholas
Childs.
Erbyn rhifyn nesaf yr Eeo, bydd y
Seindorfwedi cystadlu yn Eisteddfod
Genedlaethol
Bro Madog.
Eu
harweinydd proffesiynol y tro hwn
fyd Mr Alan Lawton 0 Seindorf Fairy
Engineering. Pob Iwc i'r Seindorf yn
yr Eisteddfod.
GUIDES' Mae Guides 1af Deiniolen
wedi
cael cryn drafferth
yn
ddlweddar i gadw'r mudiad ymlaen
Mae eyntler yr aelodau wedi gostwng
o 24 i 8, felly am fod arian yn brin,
penderfynwyd gwneud raftl, i dalu
costau blynyddol
y genethod.
Dymunant ddiolch 1 Mr a Mrs Glyn
Allen am eu rhodd. Enillwyd y raftl
gan Mrs Woodcock, Maes Gwylfa.
LLONGYFARCHIADAU:
i Emyr
Thomas, 1 Tai Caledffrwd, Clwt y
Bont ar ei Iwyddiant gyda'r Brifysgol
Agored. Barnwyd mai Emyr oedd y
gorau 0 holl fyfyrwyr Cymru yn
arholiad Gwyddoniaeth Sylfaenol y
B rifysgol.
Cyflwynwyd
gwobr
Ymddiriedolaeth Julian Hodge iddo
gan Dr Harford Wilhams, Pennaeth y
Brifysgol Agored yng Nghymru,
mewn seremoni ym Mangor yn
ddiweddar.
CYMDEITHAS
CHWIORYDD YR
OFAlAETH UNEDIG DEINIOLEN:
Nos lau, Mehefin 4ydd cynhaliwyd
eyfarfod 0 Gymdeithas y Chwiorydd
yn Festri Disgwylfa. cymerwyd y rhan
arweiniol trwy weddi gan y llywydd
Mrs Miriam Lewis. Yr ydym yn falch
iawn fel ChWfOrydd 0 glywed fod
MIss Kathleen Jones, Prenteg, Mrs M
Hughes, 28 Rhydfadog, a Mrs Beti
Hughes, Cryngae gartref eto ar 01bod
yn Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar,
dymunir
adferiad
buan iddynt.
Anfoner dymuniadau gorau hefyd
am adferlad iechyd buan i'r oil 0
aelodau y dair eglwys sydd yn wael
eu hiechyd yn eu eartrefi
Ar Fai 5ed treuliodd
nifer 0
chwiorydd y dair eglwys ddiwrnod
difyr iawn yn Sasiwn flynyddol y

Dosbarrh Ysgol Babanod Gwaun Gvnti, Deintolen tue'r flwyddyn
1939.
Anfonwyd y Ilun gan Glyn Williams, Pen-y-Cee, Wrecsam (Bryn Gro gynt)
Yn y rbes 61' Miss Katie Griffiths (Prif Athrawes); Hughie A rthur Jones, Richard
Arion t.ewis, Bleddyn Evans, Eric Parry, Caradog Jones, ?, Hughie Jones.
Rhes ganol. Helen Pens Jones, Jean Evans, Catherine May Jones, Maud
Williams, Nan Roberts, Elizabeth Ann Williams, Lorraine Jones, Rhodwen
[vans. Letru« Jones, Ann Mary Thomas, Gertrude Thomas, Brenda Roberts.
Rhes tleen:
:?, Jennie May Jones, Jennie Wyn Morris, Joan May Jones,
Maurepn WIlliams, Elsa WIlliams, Margaret neu Falmai Parry, Nan Williams.
Yn etstedd ar y Ifawr: Robert EI"s Williams, Gareth Fellows, Glyn Williams.
Tybed faint obonocb aU lenwi'r bylcbau - Gol.

chwiorydd yn Rhuthun.
Ar Fehefin 6ed fe fu plant yr Ysgol Sui
ar eu trip blynyddol. Eleni buont yn
ymweld a Phorthmadog a Chwarel y
Llechwedd, ae yr oedd pawb wedi
mwynhau eu hunain yn fawr iawn
Ar nos Sui Gorffennaf 5ed eynhelir
Cyma nfa yr he nadu riaeth yng
Nghapel Croes y Waun, Waunfawr.
Mae bws wedi ei drefnu, ae os oes
unrhyw un yn dymuno mynd a
wnewch ehwi roi eich henwau i
ysgrifenyddion
eieh eglwys cyn
9ynted a phosibl.
Diolchir i Mrs Eirlys Williams a Mrs j
Goldsworthy am rOI y te y mis
diwethaf.
Treullwyd yr ail ran o'r cyfarfod trwy
ddarllen o'r Ysgrythur, Penodau 1 a 2
o lyfr yr Actau a Phennod 28 o'r
Efengyl yn 01 Mathew a chafwyd
trafodaeth ar y darlleniadau hyn.
Rhoddwyd y te am y mis hwn gan
Mrs Beti W Davies a Mrs J C Hughes a
diolehwyd iddynt
Bydd y eyfarfod nesar yn eael 81
gynnal ar Nos lau Gorffennaf 2il.
Estynnir croeso cynnes 1 chwi i
ymuno a ni.
Y GYM 0 E IT HAS LEN Y DO 0 l
U NDEBOl:
Cafwyd Cymdeithas
lewyrchus iawn eto y flwyddyn hon.
Agorwyd gyda'r Llywydd y Parch
Erfyl Blainey yn dweud ei hanes yn
gweinidogaethu
gyda'r Wesleaid.
Mis Taehwedd, Mr John Grant Jones
oedd yn son am el waith yn y Llys. Yn
lonawr, Mr Hugh Hughes oedd yn
slarad ar y testun 'GrawnsYPlau'.
Cafwyd swper yn Llanberis mis
Chwefror
gyda adlonlant
gan

aelodau'r
Gymdeithas.
Y Parch
Elwyn Edwards, Caernarfon oedd y
gwr gwadd ym mis Mawrth Mis
Ebrill cafwyd noson ddifyr 0 gwis gan
y Parch Trefor lewis
Edrychwn ymlaen at fis Medi pryd
y perfformir drama gan Gwmni
Llanberis. Ceir y manylion ymhellach
ymlaen.
S E FY 0 L IA 0
Y
MER C H ED:
Cynhaliwyd Cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fehefin 1af dan
arweiniad Mrs Rita Parry Jones, y
IIywydd. Darllenwyd y lIythyr misol
gan Mrs Jones a'r cofnodion gan yr
vsqrifennvdd. Croesawyd y wraig
wadd, sef Mrs M E Jones, Crieieth
gan y IIywydd. Cawsom noson ddifyr
iawn gyda Mrs Jones yn son am dri
chymeriad hynod. Diolchwyd i Mrs
Jones gan Mrs Rita Parry Jones.
Rhoddwyd yte gan Mrs Beryl Hughes
a Mrs Manan Wyn Williams. Enillwyd
y raftl gan Mrs J Eirlys Williams.
Dymunwyd gwellhad buan i Miss
Oelyth Wyn Price, merch Mrs Price a
oedd yn yr ysbyty Y mae y rhan
fwyaf o'r aelodau yn mynd i Gricieth
nos Wener, Mehefin 26ain i weld 'Ein
Hetifeddiaeth' yn cael ei pherfformio.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Orffennaf
6ed pryd y bydd Mrs J Eirlys Williams
yn trafod y Cyfarfod Cyffredinol a
gynhaliwyd yn Llundain ym mis
Mehefin. Cynhelir 'Moes a Phryn'
hefyd.
CLWB 200: Enillwyr Clwb 200 y
Selndorf am fis Mehefin yw 1 £20;
Mr R Wliitams, 3 Rhydfadog; 2. [15'
Mr D W Evans, Stryd Gweledfa; 3.
(10: Steven Thomas, Penisarwaun.

STRYD FAWR, DEINIOLEN

r~~beriS

871210

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

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS

DAWNSWYR YN GWERTHFAWROGI

Y
Colli

tu

hanes
Llanrug yng
nghystadleuaetb Talwm y Belrdd yr

wythnos
hon yn y Rownd
Gyn·Derfynol yn erbyn tim y Saeris
o FOD. Dyma gynnyrch tim Llanrug.
1. Cwpled caeth i hysbysebu Talwrn
y Beirdd:
Cyrehfan talog geUlogod
Hogla', 'rwtah' a', geiriau od!
Tony Elliot

2. Pennill 4 llinell 'neges ar gerdyn
post:
Annwyl bostmon, - paid eynhvrfu,
Natur ddynol yw busnesu!
Ond gwna siap I ddanfon 'nghtH'dyn
Neu mi fydda1 adra "w dderbyn.
Oafydd Whiteside Thomas

3.Eoglyn yn cynnwys y gair 'ofer'
ddwywaith:
Yn of., rwy'n troedio'r IIwyfan, - OOduw,
Mae'n 0 ddu 'ma rwan;
Oriau hir i ddysgu'm rhan.
Ai ofer oedd yeyfan7
lwan Roberts

4. Limrig
'dinosor':

yn

cynnwys

y gair

Fe bedlodd Wil yn dalog
Ei fete 0 Glwyd i Glynnog,
Ond yn yr hin
Fe deimtli'n nin,
A 1 DIN O'SOR gynddeiriog.
Selwyn Griffith

5.Cywydd:
gysgod

Sgwrs rhwng

dyn a'i

OYN: Heb raffu, wyt ti'n broffwyd
I'm dilyn, y "ipryn Uwyd7
CYSGOO: Nonsens - j bob man bensa,",
Oenalst ti, ond twit dan staer.
OYN: Yn fwrn bob Sadwrn a Sui
Anghofiaist am fy nghyfyl,
A hirtwm noeth, di- ddarlun
Ar y !lawr tan fore Llun.
Hen Iwynog, 08$ goleunl
'Ta nO$ ar yng nghwestiwn i7
CYSGOO: Yndw'n wir - ml ydw I'n dod,
Yn oddfwyn l't Eisteddfod.
John Roberts

6.Pennill teiyo yn cynnwys y gair
'carreg' .
Pan fo heulwen
Cyfrl wnaf .awl
Ond pan ddelo'r
Carrag f'aelwyd

a, y braadr
c.rrag fllhlr,
storm i'm poenl,
fydd yn cyfri
Twrog JonltS

7. ca.n (dim mwy na 20 lline)l)
'Cadw dyddiadur':

cadw Oyddlldur (ymlon y dl·wllth):
Ddyddlldur, dWld PI IWI I ml
Fydd Cldw cownt o'th ddyddlau dl7
M.ent wedl IU prltnlo'n fin a thwt
A "Wigle lIydln wrth IU ewt!
Oydd Llun - dim byd.
Oydd Mlwrth - 'run peth,
A'r IIIUI yn dUyn yn ddl-feth
o lonawr drwy'r dallnn.u pl. en
I Ra"fyr
- ae ymla.n
hyd ddeehrau blwyddyn Ir.U
wig.
Odyddlldur - dywed Im
Oes bwrpas mewn eofnodi 'dim'7
Oafydd Whiteside Thomas

Dyrna ddau barti dawn. werin \'5101 Gynradd Llanrua a tutn ey.tadlu yo Elateddrod
Genedlaethol yr Urdd yn Merthyr ddlwedd Maj.
Ddydd Mercher Meheftn 24 buont yn perfformlo mewn 'Noson 0 Ddawns' IYdaUu
o ddawnswyr eraiU 0 bob rban o'r sir yn Theatr Gwynedd, Banaor.
Mae'n Imlwa Pr plant wertbrlwroat'n
fawr wllth yr atbrawesau a tu'n eu
hyfforddJ ae yo eyfelUo lddynt. Mewn seremonlau bychan, urdduol yn yr ysaol. ewbl
annlspyl
I Mrs Anwen Owen, Mrs HeuJwen Evans ae I Mrs \Ilalr Lloyd Huehes
eynwynodd y plant roddJon Iddynt. CynJlunlwyd y cwbl gqddynt bwy.

8.Englyn Cywaith: Ysgol
Oirnad fy nghamgvmeriadau
1m yr addysg orau;
Oris iris rwyn parhau
I fedi fy mhrofiadau.

- a rydd

Iwan Roberts

9.Parodi ar 'Llyn y Gadair':
(. nlu 'Ymadawlad Ian')
Ni wei y Sgowsar .elog fyth mo'i well
Wrth edrych yn atgofus dros Ii Itad.
Mae mwy 0 slalens nawr tua', Eidal bell,
Heb san am bres. 'dyw talent ddlm yn
rhad.
Gefnogwr ysig . hoffet ehwipio', gwr
Adawodd iddo fynd 0 glyw Y Kop;
Oy arwr ydoedd, un a ge,ddai'n siwr
Ar ddyfroedd, do, cyrhaeddodd hwn y top.
Cans roedd yn ddewin a'l ddieflig sbid
Yn uff8f'n i bob cefnwr, • i ti'n nef;
I dir gogoniant eododd di 8'th frid
Yn ffrantlgelddlo ar ei ddoniau ef:
'Does dim ond adlais siant drwyr stand yn
gwau
A dwyglwyd fawr maddeuant heb IU eau.
Twrog Jones

Y Parti Dawns Werin dan 10 oed.

10. Hir a Thoddaid: Cof
Ynom mae eof syn hyn na chofio
Hen gof yr hil. mor eiddil, sy'n treiddio
Trwy ormes hanes l'n cynnal heno
Yn awr eln hing, cyn Ulthro yn angho'
I'r tranc, trwy gr.fane y (lro. Ein tari.n
o edau arian mewn 085 ddl-daro.
Tony Elliot

I 1. Cywaith Rhydd:
Bennill; ·Pridd'.

Telyneg Dau

Oywedwch a fynnoch, i Iygad y bardd
Mae dail yn dade"ennu', od 0 hardd;
Eu plisg yn disgyn n61 I'r winliin wlr
I gyfoethogl rhuddin priddyn Ar.
Ae fel y sonia rhal am Iwch, a lIaid,
A baw, a maeddu dwylo yn ddibaid,
8yseddaf a chuaanaf i y tir
Pan ffrwyd,a glesni Mei 0" priddyn ir.
John Roberts

Y Parti Dawns da" 12 oed. yll _vrllagbraw! ytn ,Werth.'"

DRAMAU NOS YM MHRIFWVL PORTHMADOG
Oylai dilynwyr dramau fod ar ben eu
digon yn yr Eisteddfod Genedlaethol
cleni.
Yn Theatr Ardudwy, Harlech, nos
Lun, Nos Fawrth a Nos Fercher,
cyflwynir
drama
gomisiwn
yr
Eisteddfod,
'Pcrthyo',
gan Mi(;ha~1
POVC}. DIsgrifir y ddrama bon fcl un
fClddgar ac amserot
Mae'r thema yn
trafod troseddu rhywlol yn erbyn plant 0
fewn y teutu - lJosgach - ond gwna hynny
yn eithriadol 0 gyfrifol a sensitif, ae heb
fynd o'i ffordd
i siocio
meddai
darllenwyr
y script. Dywedir fodd
bynnag, ei bod yn gwbJ anaddas i blant
dan 16 oed.
Am y talr noson arall yn Theatr
Ardudwy bydd cwmni'r Eisteddfod yn
cyfJwyno 'Gwas i Ddau Feistr', sef

• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwerthu Ceir Newydd

ac Ail-law
• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
• Sigarennau a Melysion
.Calor Gas

cyficithiad gao William Paganuzzi a
Huw Roberts () ddrmaa Eidalcg gan
Carlo Goldoni.
Neuadd Goffa Cncicth yw un o'r
ddwy ganolfan arall
Yno y bydd
rowndiau terfyno) y tair cy~taJlcuaeth
actio dramafer - y gystadlcuacth agored,
yr un dan 30 oed a', un dan 19 oed.
No~ Lun' Clwb Ffermwyr Jeuainc
Pontygarrcg.
'Hust!
Mac'r
Babi'n
Cysgu', J.R. Evans (dan 30); Cwmni
Rhos y Gad, UanfairpwJlgwyngyU. 'Y
Pwyllgor'.
D.T. davies, (agorcd);
Cwmni'r Llcchen Las, Dyffryn Ogwen,
'Y Orws Agored', J.R Evans (agored).
Nos Fawrth: Aelwyd Llangwm, 'Poen
yn y Bol', Gwenlyn Parry (dan 30);
Glannau
Dwyfor. 'Mac Newld yn
Chenj
William
Owen (agored);

C"'mni'r fuwch Goch, Cacrd)'dd. 'Yr
Arth',
Tsiecof.
cyfleilhlad
Cynan
(agored).
Nos Fercher: Ysgol Dyffryn ()gwcn,
, Da w Pnodas yn f'ua n' Gracc Rohert ..
(dan J 9), Ysgol Glan-y-Mor, Pwllheli,
'Ncwyddion Sry!;', Wilson John Hare,
cyficlthlad Dllwyn Fllic; Hughes (dan
19): Ysgol y Bc..r" yn. y Bala,
'Cyfiawnder 0 Falb', cyfieilhiad John
Griffith Jones (dan (9).
Yn Neuadd Goffa ("rieieth a1' nos ,Jau.
nos Wener, nos Sadwrn c)O"'ynir'Y
Gwr Llonydd', John Gwilym J()nes gan

CEFNOGWCH EIN
HYSBVSEBWYR

j,

Gwmnl Theatr }-'ach. lJange!n.
1 heatr y Maee; wrth gwr~ yw'r
JrycJedd ganolfan Ynn ar nosau Llun,
Ma",rth a Merchcr bydd Cwmni'r
Gadwyn Caerdydd yn perfforml() 'Pum
Picll', cyflclthiad Emyr Ed"ards
0
'ConfUSIons'. Alan Ayckbournc. Ac ar
nnsau lau. G,,'ener a Sad~rn eeir Rifiw
gan Icuencttd 0 fro'r Ei~teddfod Bydd y
griptio, y cynhyrchu s'r cyfar~'yddo gan
Margiad Roberts a Bryn Fon.

AR WERTH
Radiogram Stereo GEe gyda
'Speakers'. Pris i'w drafod.
Ymholiadau: Fton C'ton 5609
Tan trydan 2 far gyda ffrim 0

goed. £25. Fel newydd.

MAE'R

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

DURDY DOL YDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

BANGOR
354646
19

Oyffryn Nantlle yn bresennol. Taer
artynnlr am gefnogaeth pawb o'r
pentref.

Gohebydd:
Mra Beryl Roberta,
Gerallt
Erw Wen (Caernarfon

670726).
CROESO ADREF: Y panwythnas
diwethaf daeth adref i'n plith eneth
sydd A'i bodolaeth yn cael ei gyfrif fel
gwyrth gan feddygan mawr y wlad.
Ers Chwefrar Sed bu Sara Wallace
Edwards, Maes-v-Coed, yn garwedd
yn ddifrifol
wael yn yr Ysbyty
Frenhinol, Lerpwl, wedi ei tharo gan y
salwch lIid yr ymenydd. Mor gryf
oedd 98fael y salwch yma arni fel nad
oedd gan y meddygon ddewis ond
torri ymaith ei dwy goes 0 dan y
pengliniau er mwyn achub ei bywyd.
Ers hynny, mae Sara yn raddol wedi
cryfhau, ae erbyn hyn rydym mor
falch a weld yr hen Sara ddeniadol,
addfwyn a dewr yn 01 yn ern mysg.
Penwythnos
yn unig a dreuliodd
adref y tro hwn, penwythnos i geisio
dygymod a'r newidiadau mawr fydd
yn ei bywyd a hyn ymlaen. Mae ei
rhieni, Margaret a Dewi, wedi gorfad
addasu'r eartref er hwylusdod i Sara
- lifft ar y grisiau, lIedu drysau a rhoi
bariau yma ae aew. Y cam nesaf i
Sara fydd cael ffitio eoesau newydd,
hyn yn y dyddiau nesaf, ae ail ddysgu
cerdded arnynt. I unrhyw un, byddai
hyn yn gryn gamp, ond ar ben hyn
mae Sara yn benderfynnol
0 fynd
ymlaen ~'i hastudiaethau I fod yn
feddyg. Mae'n teimlo bod ei phrofiad
hi yn mynd I fod 0 help i eraill yn y
dyfodol. Ac 0 fod yng nghwmni yr
eneth ddewr vrna. cewch y teimlad
nad oes unrhyw beth 0 gWbl yn
amhosib,
a dewch oddi wrthi'n
teimlo'n
wylaidd
a gostyngedig
.
lawn.

SALWCH:
Ysgytwyd
y pentref
unwiath yn rhagor bump wythnos yn
01 gan y newydd am salwch Gareth
Glyn Jones, Llety'r Wennol. Fe'i
trawyd yn ddisymwth gan salwch A'i
gadawodd yn ddiffrwyth. Cafodd ei
ben-blwydd yn 16 oed tra'n gorwedd
yn wael iawn yn Ysbyty Gwynedd.
Erbyn hyn 'rwy'n siwr y bydd y
pentrefwyr yn falch 0 glywed fod
Gareth yn lIawer gwell, ac yn rasia ar
hyd a lied yr ysbyty yn ei gadair
olwyn! Mae' n gallu cerdded ychydig
erbyn hyn, ac mae'n gobeithio cael
dod adref mewn rhyw bythefnos
Brvsra fendio Gareth.
Gwellhad buan i'w nain hefyd, sef
Mrs Cassie Hughes, TV Gwyn, sy'n
derbyn lIawdriniaeth yn yr un ysbyty

ETHOLIADAU: Ar 01 etholiadau San
Steffan a Chyngor Arlon eleni mae'n
briadol
eich atgoffa
am eich
cynrychiolwyr ar y gwahanol lefelau
o Iywodraeth a'u cyfrofoldebau
a
chyfeiriadsu.
San Steffen - Oafydd Wigley A.S.
Materion
ynglvn 7a Llywodraeth
Ganal a'r Swyddfa
Gymreig, yn
cynnwys
Nawdd
Cymdeithasol,
Budd-daliadau, Amaeth, Diwydiant.
Cysylltwch
trwy Swyddfa'r
Blaid,
Penllyn, Caernarfon.
Cyngor Sir Gwynedd - Cyng Harry
Owen, Hillburn,
Y Bontnewydd.
Addysg,
Cludiant
Ysgol,
Bysus,
Gwasanaethau
Cymdeithasol,

Llyfrgelloedd,
Ffyrdd,
Llwybrau
Cyhoeddus, Safonau Masnach, Hybu
a Oatblygu'r Economl.
Cyngor Bwrdeladref Arfon - Cyng Ole
Jonea,
W.unf.wr
(85 555) Tal
Gyngor,
Cynllunio,
leehyd
yr
Amgylchedd,
Casglu
Sbwriel,
Hamdden, Grantlau, Gwella tai.
Cyngor Cymuned Waunfewr - Cyng
Ifor Hughes, lleffior .'r Cyng CII"e
Jam .. , Hafen: Cymorthdal i fudiadau
lIeol, Mynwent y plwyf, Barn ar
geisiadau cynllunio a phwysau ar yr
uchod ynglvn
materian lIeol.

a

POB LWC i Lois Angharad Roberts,
Gerallt, ac Eirian Roberts, Sea View,
fydd yn symud 0 Ysgol Gynradd
Bontnewydd i Ysgol Syr Hugh Owen,
Caernarlon
ym mis Medi. Hefyd
Victoria Louise Morris, 10 Bryn Gof,
yn symud yno 0 Ysgol yr Hendre.

BEICWYR MEDRUS PENISARWAUN

a

CYDYMDEIMLWN
theulu'r
ddiweddar Mrs Olwen Jones, 3 Bryn
Gof yn eu profedigaeth.
CLWB Y MERCHED:
Cynhelir
pwyllgor i sefydlu'r Clwb yn 'Gerallt',
Erw Wen, nos Fawrth, Gorffennaf
7fed am 8 o'r gloch. Croeso cynnes i
bawb sydd
diddordeb

a

CAPEL Y PENTREF:
Cynhelir
gwasanaethau
gan y canlynol yn
ystod mis Gorffennaf:
Sui 5: Parch W 0 Roberts
Sui 12: Mr Albert Jones
Sul19 Mr H Parry Jones
Su126: Mr Ifan H Williams

•

EISTEDDFOD YR URDD DYFFRYN
NANTLLE 1990: Cynhelir cyfarlod
cvhoeddus yn y Festri am 7.30 yr
hwyr nos Fawrth, Garffennaf 14, er
mwyn sefydlu pwyllgar apel Ileal ar
gyfer
yr Eisteddfod.
Bydd
cvnrvchiolaeth
a Bwyllgor Gwaith

Rhai 0 blanc Ysgol Tenvcoed. Penisarwaun yn arddangos eu tystysgrifau
medrusrwydd mewn beicio

CROESO ADREF SARA

AP~L YR URDD 1990
Cyfarfu Pwyllgor Apel Llanrug ar
gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr
Urdd Dyffryn Nantlle a'r Cylch am
y tTO cyntaf ers ei sefydlu nos
Fawrtb, Mehefin 16 yn yr Ysgol
Gynradd.
Mae'r gwaith a gasglu'r arian ar Y
gweill ac yn barod. diolch yn bennaf
i'r rhai sydd wedi cyfarnodi, mae
swm anrhydeddus mewn llaw. Os
oes unrhyw
un ym mhentref
Llanrug angen gwybodaeth am
gyfamodi, sy'n fTordd ddidrafferth
iawD 0 roddJ cymorth ariannol, yoa
dylent gysylltu a Mrs Meirweo
Lloyd, 15 Bryn Moelyn, e'ron 5359.
Yo ystod wythnos
Carnifal
Llanrug cynhelir dau weithgaredd;
Nos Sui, Gorffennaf 5, am 7.15

Cymanfa Ganu yn y Capel Mawr yn
caeJ ei threfou gan yr Ysgol
Gynradd. AT gyfer dydd Sadwrn,
Gorffennaf
11, sef diwrnod y
ca r nifa l , d arperrr
stondinau
amrywiol.
Ein diolch i swyddogion y carnifal
am eu hawgrymiadau gwerthfawr
a'u cydweithrediad.
Cafwyd nifer 0 awgrymiadau
diddorol yngljn a gwcitbgarwch yr
Hydref a'r gaeaf. Bydd mwy a
drafod arnynt yn sicr yn y pwyllgor
nesaf. cynhelir nwnnw Nos Fawrth
Medi 15 am 7 o'r gloch yn yr YsgoJ
Gynradd.

POB HWYL I CHWI DROS
WYLIAU'R HAF

II

W.H. JONES·
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470
Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati
20

GWYNETH ROBERTS

W.J.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG
PANT llRION, LI ANRUG
Ff6n: Caernarfon 3248

Gosodwyr

c,ORC,

Nwy

Cofrestedig
~ \.S' I
Corgi

0'"

..
~
~ SAFE ~r

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

§84 Stryd Fawr, Llanberis
~
Ffon:
870491
-

~ PAENT, PAPUR WAL

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

~ TEGANAU, CARDIAU
~ MELYSION
~ANRHEGION

-------==
-

f

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

LLYNNOEDD CUDD
Sut bwyl gawsoch chi ar rwydo'r
pysgod yna fis diwethaf? Hawdd,
medde chi. Reit 'tal Beth am roi
cynnig ar gartrefi rhai ohonynt llynnoedd Arfon. Mae 20 ohonynt
yn cuddio yn y patrwm. Dyma'u
henwau:-

Ffynnonllugwy
MelynJlyn

Bochlwyd
Cwellyo

Eigiau
Cowlyd
Padarn
Dinas
Ogwen

Pens

Geirionnydd
Crafnant
Marchlyn
Glaslyn
LJydaw

Mymbyr
Dulyn
Conwy

Idwal
Eisi

SNWCER

CLWB COOl PWVSAU PWER DINORWIG
Ym ntis EbriJl eleni, cyn~aUwyd Pencampwriaeth Codi Pwysau Pwer
Gwynedd a Chlwyd yog Nghanolfan Dinocwig am y tro cyntaf erioed.
Gwynedd fu'n fuddugol mewn gornest leWd, gydag aelodau'r Clwb Ueol
yn amJwg ymysg yr enillwyr.
Mewn gornest ardderchog, fe dorrwyd record Ieuenctid Cyrnru ar y
sgwat gan Kevin Walters yn y
d o sb ar t h dan
40Kg,
gyda
enwyd uchod pob un, ond bachgen
chyfanswm
0 210.5Kg.
David
o Lanberis yw Eifion Griffiths, a
Lambert
ddaeth
yn ail gyda
chyfanswrn 0 187.5Kg a Kevin ddaeth yn gyntaf yn y dosbarth
gyda
chyfanswm
0
Cyster yn drydydd. Bu cf yn 67.5Kg
342.5Kg.
anffodus, gan iddo dorri record
Yn oj i Ddeiniolen eto, a Len
Ieuenctid Cymru ar y (Dead Lift'
Jones ei hun, hyfforddwr y Clwb
gyda 97.SKg (214 a chwarter pwys),
ddaeth i'r brig yn y dosbarth 67.5 Kg
ond rnethodd deirgwaith ar y sgwat,
i oedolion gyda chyfanswm 0
ac felly ni chafodd gyfanswm.
Yn y dosbarth dan 44Kg, Rodney 497 .5Kg, a Gerwyn Jones yn ennill
Collins ddaeth i'r brig, gan chwalu y dosbarth 75Kg, ei gyfanswm ef yn
517.5Kg.
record Ieuenctid Cymru ar y •Bench
Daeth Raymond Jones 0 Gricieth
Press' gyda chyfanswm 0 177.5Kg.
yn gyntaf befyd gyda chyfanswm 0
Darren Turner ddaelh yn ail iddo
535Kg yn y dosbarth 82.5Kg.
gyda chyfanswm 0 127.5Kg. Daeth
Carai'r Clwb ddiolch 0 galon i Mr
record Ieuenctid Cymru ar y •Bench
Press' iGwynant Maxwell hefyd, yn Ieuan Williams, Deiniolen Motors
am ei haelioni tuag at dalu am y
y dosbarth dan 48Kg. Ei gyfanswm
tlysau a gyflwynwyd i'r enillwyr.
ef oedd 215Kg_ 182_5Kg oedd
Diolch hefyd i Mrs Lillian Jones a
cyfanswm Melfyn Powell, a ddaetb
Clarice Roberts am wneud y tel
yn ail iddo.
Diolch hefyd i'r cefnogwyr, (tua
Mae'n
werth
cofnodi
mai
130) fu'n gwylio'r cystadlu.
becbgyn 0 Ddeiniolen yw'r rhai a

CYNGHRAIR P~LDROED
DAN 14 OED

Nos Iau, Gorffennaf 2il cynhelir
Cyfarfod
Blynyddol
Cynghrair
Gwyrfai. Llu o'r ysryriaerhau a
drafodir yn y cyfarfod fydd trefniant
oedran y gwahanol gynghreiriau.
.AI hyn 0 bryd mae dau grwp oedran
- dan 12 oed a dan 16 oed. Mae
posibilrwydd 0 sefydlu Cynghrair
ychwancgol i rai dan 14 oed -osceir
digon 0 dirnau, ac os na fydd
hynny'n debygol 0 effcithio ar y
ddwy Gynghrair
arall. Ni fydd
penderfyniad terfynol yn cael ei
wneud nos Iau, a gofynnir ar i bawb
sydd diddordeb mewn cynnal tim
Mr Hefin G. Jones yw pencsmpwr
dan
j4
0 ed
g y s y I] t u a' r
Snwcer Seindorf Arian Deiniolen am
Ysgrifennydd, Noel Williams. 21
eleni. Gwelir ei fun uchod gyda'i
Stryd Eleanor. Caernarfon. (Ffon:
'reolwr', Mr Andro Griffiths.
7(255).
Odydd Sadwrn, Gorffennaf 2Sain, bydd Dafydd Wigley A.S. ynghyd ag aelcd a

a

Gyn~or Chwaraeon Cymru yn bresennol yn agariad swyddogol Ystafelloedd
New.d, ~Iwb Peldroed Llanrug. Oilynnir y seremoni gan de parti ae yna gem
rhwng timau dan 12 oed llanrug a Bontnewydd. Cynhwysir adroddiad a
lIuniau yo y rhifyn nesaf o'r Eca.

CARTREF PRESWYL HENOED

- .........
LLANBERIS, Ffon:
870142 neu 870391
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stafelloedd sengi a dwbl
Gofal 24 awr
Gwres canolog trwy'r adeilad
Yr holl staff yn siarad Cymraeg
Golygfa hardd
Lifft at bob stafell sy' ddim ar y Ilawr
gwaelod
Rhagofalon tan priodol
Lolfa teledu 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 Adrao Gwasanaethau Cymdeithasol Gwynedd
Mr leuan Williams yn cyflwyno tlysau i Len Jones a Kevin Walters.

21

-

MARCHOGWRAIG 0 FRI
Mae merch a fagwyd yo ardal yr Eco wedi dod yo un 0 brif hyfforddwyr
marchogaeth ceffylau yo Ne-Ddwyrain Lloegr.
Treuliodd Carol Anne Jones, 25 oed, ei dyddJau cynnar ym Mhaot Clyd,
Tan-y-Coed ac fe'i haddysgwyd yo ysgoJ gynradd Llanrug at yna Ysgol
Brynrefail. Merch ydyw i Selwyn a Mary Jones a chwaer i Linda. Mae'r
teuJu yn trigo yn awr yn LlanfairpwllgwyngyU, Ynys Mon,
Ychydig dros dalr blynedd yn 01 fe apwyntiwyd Anne yn brir
hyfforddwraig Can 01ran Farchogaeth Colne Valley gee Colchester. Mae
Colne Valley yn enwog rei canolfan Pr rhai hynny sy'n awyddus i eistedd
acboUad y British Horse Society; yn fan meitbrln llawer 0 byfforddwyr yo
ardal East Anglia. Yn ogystal, mae'r ganolfan yn gyfrifol am redeg cyollun
HytTorddi leuenctid Gogledd Essex. Tipyn 0 gyfrifoldeb feUy i ferch mor
ifane, Yn amJwg mae Anne yn cael y gwaitb wrtb fodd ei cbalon.
Dywed y perchennog, Mr Mike
hyfforddiant
i Ganolfan
Roberts
am Anne ••Mae hi'n
Marchogaeth Northfield, St Helens
hyfforddwraig wir broffesiynnol, yn
ac yno IJwyddodd i basio arholiad y
farchogwraig wrth reddf ac wedi
British Horse Society Assistant
rhoddi Colne Va lieu ar y map."
Instructor. Dilynodd hyn drwybasio
Mae Anne yn gyfrifol am yr holl
dwy arholiad
ychwanegoJ
i'w
hyfforddi marchogol ac mae ganddi
gwneud yn B.H .•5.1. Intermediate
staff 0 saith yn gweithio iddi. Mae
Instructor.
Yna yn ddiweddar
deugain 0 geffylau yn cae I eu cadw
pasiodd Y B.H.S. Stable Manager.
a'u gwarchod yn y ganolfan.
Mae hyn yn ei gwneud yn brif
Ar 61 gadael yr ysgol cafodd
hyfforddwraig ac yn ei galluogi i
Anne
e i derbyn
j
Goleg
hyfforddi
timau
marchogaeth
Amacthyddol
Prifysgol Cymru,
rhyngwladol.
Aberystwyth ond erbyn hyn yr oedd
Brain t felly, fydd ei chael i
ei hoffter a 'i chariad tuag at gcffylau
hyfforddi mewn cwrs marchogaeth
yn dod yn amlwg lawn. a'r pryd
yn 6J yn ei hen gynefin ar gaeau Pant
hynny y sylwcddolodd fod yn rhaid
iddi ymroi i'r gwaith 0 ddifrif a'i Hywel, Penisarwaun ar Awst 17 ac
18 eleni.
wneud
yn yrfa.
Aeth
a rn
Arwel Jones

PYSGOTA
Adroddiad H P Hughes
Ddechrau'r ail wythnos ym Mehefin cafwyd glaw trwm a gwelwyd yr
afonydd igyd broo a thorri eu glannau. Rwy'n siwr rod y mwyafrif yo faIeh 0
weld rod y elirio a wnaed gan y Bwrdd Dwr yn Stablau wedi arbed gorlifiad.
Gyda'r cyOenwad dwr, buao iawn y dechreuwyd dal yr eog a'r sewtn, Ni
fu dal mor gyonar a hyn yo y tymor ers blynyddoedd lawer. tybed ai dyma
ganlyniad gwahardd y rhwydau masnachol a ddefnyddiwyd hyd at y tymor
yma yn aber y Seiont.
Dyma'r pysgotwyr Ilwyddiannus:
TLWS ECOIR WYDDFA
Daeth eogiaid i Gareth Jones,
Bethel,
- 10 pwys; Goronwy
Cynhelir y gystadleuaeth flynyddol
Morris, Llanrug, - 9 pwys; James
am Dlws Eco'r Wyddfa am y tro
Carr. Llanrug - 5 pwys a harmer;
eyotaf eleoi yn ystod wythnos
Sewin i Cecil Hope, Caernarfon - 4
gweithgareddau CacoifaJ LJanrug pwys a harmer; A Ginsberg, Bethel
ar gae pel-droed y pentref, Eithin
- 6 phwys, a mmnau un am 5 pwys a
Duon. Cystadleuaeth ydyw i dimau
chwarter.
pel-droed 7-bob-ochr,
0 oedran
Ar y Llyfni does ond son am ddau
cynradd, cyfyngedig i bentrefi bro'r
eog, sef un yr un i Will Morris,
Eco.
Carmel- 8pwys a harmer a Maurice
Felly, y dyddiad i wneud nodyn
Craig. Llanllyfni - 9 pwys.
ohono yw nos Wener. GortJennaf 10
Ar y Sadwrn. 20fed 0 Fehefin,
am 6.30 o'r gloch. Edrychwn
cynhaliwyd diwmod 0 hyfforddiant
ymlaen am wledd 0 bel·droed a
mewn pysgota plu ar Lyn Cwellyn.
chefnogaeth
deilwog. Darperir
Roedd gwahoddiad
i bawb, yn
Uuniaeth ysgafn.
aelodau neu beidio a bu'n ddiwrnod
Enwau'r
timau syn bwriadu
llwyddiannus
iawn gyda rhyw
cystadlu i'r Golygydd Newyddion
banner cant yn cymeryd mantais.
CyfTredinol erbyn 5.00 o'r gloch nos
Diolch iaelodau pwyllgor adloniant
lao, Gorffennaf 9 os gwelwcb yo
y gymdeithas am drefnu'r Center.
dda.

Mwy

0

chwaraeon ar dudalen 19
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Nos Sui Gorffennaf 12
Capel Coch 8.00 o'r gloch
NOSON 0 GAN
gyda
Char Meibion y Penrhyn
(Arweinydd: Alun Llwyd)
Unawdydd: Carys Edwards
Organyddion: Hugh Peris Pritchard
a Mrs lona Jones
Mynediad £1; Plant SOc.
Nos Lun Gorffennaf 13
GYRFA CHWIST
am 7 o'r gloch
Mynediad 60c
CYSTADLEUAETH PWL
Clwb y Lleng Brydeinig am 8 o'r gloch
Nos Fawrth Gorffennaf 14
MABOLGAMPAU
Ddol y Goeden am 5.45 o'r gloch
Mynediad am ddim
CYSTADLEUAETH CWIS
Gwestv'r Prince of Wales
am 8 o'r gloch
Nos Fercher Gorffennaf 15
CYSTADLEUAETH DDARTIAU
Gwesty Dolbadarn am 8 o'r gloch
DISCO PLANT IAU
Y Ganolfan am 6 o'r gloch
Mynediad 20c
DISCO PLANT H~N
Y Ganolfan am 8.00 - 10.30
Mynediad 30c
Nos lau Gorffennaf 16
P~L-DROED 5 yr OCHR a P~L RWYD
Ddol y Goeden am 6 o'r gloch
Mynediad am ddim
Nos Wener Gorffennaf 17
BINGO
Y Ganolfan am 7.30 o'r gloch

*****************
Sadwrn Gorffennaf 18

Y CARNIFAL
Yr Orymdaith yn gadael y Swyddfa Bost
am 12.30 o'r gloch
RAFFL FAWR '87
1. £50; 2. £30; 3. £20
a gwobrwyon gwerthfawr eraill
I/W thynnu ar y cae
Mynediad SOc
Plant a Phensiynwyr

25c

*****************
RAS
YR WYDDFA

Cychwyn 0 Glan Bala am
2.30 o'r gloch

