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DYNA'N DYMUNIAD I
BOB UN OHONOCH
FYDD YN .CYSTADLU
YN EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL YR
URDD YN Y
DRENEWYDD
DDECHRAU'R MIS.

TLWS ECO'R
WVDDFA
P~L DROED 7 BOB OCHR
I BLANT YSGOLION
CYNRADD BRO'R ECOCAE YSGOL GYNRADD
LLANRUG NOS
FERCHER MEHEFIN 15
AM 6.30. CYSYLLTWCH
A TWROG JONES
C'FON 4051.

CYFARFOD BLYNYDDOL YR ECO
Wyth yn urug oedd yn bresennol yng Ngbyfarfod Blyoyddol "Eco'r
Wyddfa" a gynhaUwyd yn y Neuadd, Bethel ar y Sed 0 Fai.
Penderfynwyd fod drafft 0 gyfansoddiad yr "Eco" yn cael ei baratoi
erbyn flS Hydref eleni, a bod Cylarfod CytfredinolArbennig yn cael ei alw'n
ystod y Mis bwnnw i'w fahwysiadu.
Derbyniwyd yr adroddiadau arferol gan olygyddion a swyddogion y
papor. Diolcbwyd ibawb a gyfrannodd tuag at Iwyddiant y papur yn ystod y
Owyddyn. Adroddwyd fod gwir angen am drefnydd plyKOa gwnelr apel ar i
unrbyw un sy'n fodlon belpu gyda'r gWaitb i gysyUtu i'r golygyddion.
Gwnaethpwyd apel arbennlg ar i'r rhai 5y'n benthyca'r camera, i anton
ysgrtfenedjg i'r goIygyddion ynglyn i'r Dun oeu lunlau.
Mabwysladwyd yr adroddiad ariannol a gyfIwynir isod.
CYFRIFON AM Y FLWYDDYN I 31ain MAWRTH 1988
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Stampiau

Gwobrau
6 64 Cy tadleuaeth Pel-droed

5.00 Llogi ystafell
9724.17
Dyma i cbwi hog;au sydd A pherffaith hawl i chwythu eu eyrn eu hunain y
dyddiau yma! Dewisiwyd y tri, sy'n aelodau 0 Seindorf Arian Deiniolen, 0 blith
ugeiniau 0 fandwyr ieuane 0 bob ewr 0'r wlad, ar gyfer Seindorf Pres leuenctid
Cymru.
Anrhydedd yn wi, i'r tri talentog, sef Julian Joaniddi ac Iwan Williams
(corned) a Dylan WilIams (corn) sydd wedi ei ddewis fel eilydd. Mae'n
anrhydedd arbennig hefyd i Ddeiniolen ae yn deyrnged deilwng i waith
Seindorf Arian y pentref.
Pob hwyl iddynt yn ystod yr amser prysur sydd o'u blaenau.

ENNILL GWOBR EFYDD DUG CAEREDIN
Mewn seremoni arbennig yn
Ysgol Brynrefail,
Lla n ru g ,
cyflwynwyd Gwobr Efydd Dug
Caeredin i saith 0 ddisgyblion yr
ysgol gan Gadeirydd Cyngor Sir
Gwynedd Capten Alex Robertson,
ynghyd a Chadeirydd y PwyUgor
Addysg, y Cynghorydd R. Cynrig
Williams.
Y saith disgybl a dderbyniodd
wobr oedd:
Arnlyn Llwyd Evans, Richard
Parry, Michael Wroe, David
Jacobs, Agnes Choy, Barley
Massey, Darren Lamb.
I'r disgyblion enniU eu gwobrau
golygodd flwyddyn gyfan 0 waith
caled yn eu horiau sbar. Ymhlith y
tasgau yr oedd gwasanaethu'r
gymuned gyda sefydliadau tel y

gwasanaeth tan a'r badau achub.
Buont yn datblygu sgiliau fel
ffotograffiaeth, cerddoriaeth, celt a
dylunio. Roedd elfen chwaraeon fel
nofio, sgio a thenis ac yr oedd antur
fawr a olygai aros- allan dros nos
mewn hosteli ieuenctid neu dan
ganfas ar y mynydd.
Cafwyd darlithoedd ar bynciau
fel y COd Cefn Gwlad, darllen
mapiau, coginio yn yr awyr agored,
diogelwch a chymorth cyntaf.
Dymuna eu hathrawes
Mrs
Wroe, a arolygodd eu gwaith
ddiolch yn arbennig i John Yates
sy'n gyfrifol am Ganolfannau Bryn
Du a Hafod Meurig Llanberis am
gynnig hyfforddiant yn rhad ac am
ddim i'r disgyblion hyn.

10299.33

.509.97 Incwm yn fwy na gwariant

10.45

4178.70 Cronfa'r Eco - 1af Ebrill
509.97 Elw'r flwyddyn

4688.67
10.45

4688.67

4699.12

Yn y Bane ac mewn llaw 31 Mawrth

HEN LUNIAU O'R ORIEL
Fe gofhvcb beth amser yo 01Pr Gymdeithas Hanes apelio ar idrlgoUon Bro
Eco'r Wyddfa fynd ati igasgJu ben luniau at ei glIydd. Mae'r ape. yn parhau
ac os bydd yr ymateb yo frafrioI bwriedlr eu harddangos yn Oriel Eryri ym
MisMedJ.
Y prif gysylltwr yw Arwel Jones, Pant Hywel, Penisarwaun (Uanberis

871274). GaUwch gysylltu ag 0 yn
uniongyrchol neu a'r canlynoI: Mrs
Gwyneth Chick, Cwm-y-Glo; Mrs
Maureen Lennon a Mr Gwynfor
Roberts, Moss Bank Llanberis; Mr
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Llanrug;
Mrs Ann Evans,
Penisarwaun; Miss Lowri Prys
Roberts, Brynrefail;
Miss lola
Llewelyn Gruffydd a Mrs Margaret
Cynfi Gruffydd,
Deiniolen.
Aeleodau'r
Gymdeithas
Hanes
Dinorwig;
Mr Rot Williams,
Waunfawr; Mr Deiniol Hughes,
Caeathro. Mae ambell i ardal heb
gynrychiolydd
a hoffai'r
prif
gysyDtwr dderbyn enw unrhyw un
fyddai'n
fodion
cynorthwyo.

,

DowchigysyUtiad morfuan agsydd
modd.

r--------------

MAn Hysbysebion
Mae croeso i chwi ddefnyddio
eich papur bro os ydych aisiau
prynu neu eisiau gwerthu
rhywbeth. Codwch y ffan, neu
anfonwch y wybodaeth
at
unrhyw un o'r golygyddion, neu
at ohebydd etch pentref. (Mae
enghrelfftiau yn y rhifyn hwn).
Coflwch, mae', gwaunaeth yn
rhad ac am ddim. Felly, dewch
'mlaen, does gennych ddim j'w
golli - ond gallasech fod .r eich
ennilll'

•

DARUTHWYR
DWY-IEITHOG
TEULU
TAN-Y-MARCHLYN
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Argraffwyd

Annwyl Olygydd,
Darllenais gyda diddordeb tvtnvr
Mr Carrington 0 Blacon, 'In rhifyn Ma;
o'r Eco.
Rai blynyddoedd 'In 61- 8 neu 10
efallai - deeth Americanwr i'r drws
'me efo dar/un 0 hen fwthyn a gofyn a
wyddem ble 'roedd. Llwyddwyd i'w
nabod fel Tan 'I Marchlyn. Roeddy
gwr bonheddig 'In ei ddagrau pan
glywodd yr enw oherwydd cartref ei
daid Wm Pritchard ydoedd. "You
must forgive me, " meddei, "this is a
very emotional moment for me".
Eglurodd fel y bu i'w deid ymfudo
i'r America 'In ddvn itenc, a chyfarfod
yno eneth 0 Fynydd Llandegai (nas
gwelsai cvnt er mai prin ddwy filltir
oedd rhwng
eu certreti
yng
Nghymrul) e'i phriodi.
Aed a'r gwr (Wm Pritchard van
Buskirk) i fyny at yr hen furddun, a
thynnodd
tunieu
ohono
0 bob
cyfeiriad. Gofynnodd faint 0 dir oedd
vno, a phan roddwyd svnied iddo,
roedd yn chwerthin 'In arw. Byddai ei
daid, medda to. 'In s6n am 'I fferm
gartrefyng Nghymru fel ryw 'ranch'
fawr, a'i nain 'In edliw iddo mai ryw
ddBU gae oedd ganddo/
Pan ddaethant yn 61,roeddwn wedi
cael hyd ; hen adroddiadau Capel
Cefnywaun, 'In dangos bod 'I tad
(Wm Pritchard arall) wedi marw yn
1885, y mab Wm PrItchard (Iau) wed;
ymfudo '1m 1887, a'r fam, Elizabeth
wedi marw ym 1888. Dim ond y
Heithiau moel sydd yna, ond mae'n
siwr bod stori yn rhywle.
Roedd Wm. P. van Buskirk wedi
gwirlonlefo'rmymryn
yma, acmae'n
dal I sgrlfennu
yms, gan estyn
gwahoddiad cynnes I ni fynd draw.
Rwyf yn meddwl iddo stJn am ei
fodryb Blodwen,
neu ei chwaer
efallai, felly, mae'n siwr mai dyma'r
wraig 'In 'I Ilythyr.
Dyma'i gyfeiriad W. P. van Buskirk
RDI Box 1354
Bangor,
Pennsylvania
U.S.A.
O.N. Rwyf yn gobeithio sgrifennu
peth 0 hanes 'I capel a'r ardal, does
wybod ar y ddaear pa stori ddaw i'r
go/wg.
Yn gywir,
Margaret Cynfi Griffith,
Cynfi
Deiniolen.

gan WlJsg Gwynedd

Cibvn, Ceernerton
Cyhoeddwyd gyda cbymortb
Cvmdeithes Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOl YGYOO
NEWYOOION
CYFFREO'NOl:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
Glanffynnon, Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas,
Bron-v-Nant, Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3515)
GOl YGYOO NEWYOOION PENTREA:
Nant Roberts, ,Arwel', Pontrhythallt
(870760)
GOl YGYOO CHWARAEON: Oafydd
Evans,
Sycharth,
Penisarwaun
(llanberis 872407)
OYDDIAOUR Y MIS: Mrs Olwen
Llvwetvn, Pant Afon Bach, llanrug.
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYDO: Gwyndaf Jones.
60 GlanHynnon. Llanrug (C'fon 4669).
Gwyndaf
Hughes,
Glasgoed,
Llanrug. (C'fon 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION:
Jonn
Roberts, Bedw Gwynlon, Llanrug
(C fOil S605)
TREFNYDD GWERTHIANT
Arwyn
Rohprts,
Hilfle, Ffordd yr Or5af.
tlanrllg (C'fon !.>510)
TREFNYDD ARIANNOl'
Goronwy
HlIqhc!), E: II hI nog. 14 Afon Rhos.
Llanrll!-l (C'fon 4839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs E Whileside Thomas, Oolwar.
Llanrug. (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: OYllla'r bobl
I gysylltu tl I1hw yo elch art1aloedd:
BETHEL'
Gt'r.); nt Ells. Crlgeran
CPt)rl (1,llorWIC 670726'
BRYNREFAll:
Miss Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed. 870580.
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts.
Gerallt. Erw Wen (Caernarfon 3536)
CEUNANT
11(11l Parry.
Morwel
(Wallllfawr 321)
CWM-Y-GlO:
Mrs I rls Rowlands.
Glarafon (Llanberis 872275)
DEIN'OLEN: W 0 Williams 6 Rhyd
fadog, OE'ln'olen (LlanberlS 871259)
DINORWlG: Mr O.J Thomas. 8 Maes
Eilian. (870773)
llANBERIS:
lola Sellers, 13 Dol
Elidlr. Llanberis
llANRUG:
Mrs Gillian
Morris,
Annedd
Wen.
Tal-y-bont.
(Caernarfon 76075)

HOGIAU
PENISARWAUN

NANT PERIS: Mrs Mary Ff. Roberts.
Cerrlg-y-drudion.
Nant
Peris.
(871327)
PENISAAWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, (Llanber.s 872407)
TAN-Y-COED:
MIss
Megan
Hunlphreys
4 Tal Tan y roed
(Llanberls 870030)
WAUNFAWR Mrs G Jones, Rhandir
MWVIl tWdllflfawr 626)

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU MEHEFIN 30
Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
MEHEAN 21
os gwelwch yn dda
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Annwyl Syr,
Wedi darllen y penillion Hogiau
Penisarwaun,
ag ymholi
am
wybodaeth rwyf yn cofio tUa Hydref
'39 neu '40 'In Y$gol Ganol Llanrug a
ninnau ar ein blwyddyn
olaf 'In
nosbarth Miss Parry, Penisarwaun fel
ei gelwir.
Ernest
Roberts
0
Penisarwaun sydd yn awr 'In byw
rwyf yn eredu yn Llanberis yn dod a'r
penillion i'r ysgol wedl eu cael 0
Ffrainc gan ei frawd Llew; nid wyf 'In
gwybod ond 'In deall ar 'I pryd mai ef
a'i gwnaeth.
Gobeithuo fod hyn yn help i
ddatrys 'I dirgelwch.
Yr eiddoch,
Walter Jones (Parc gynt)

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

COFIO
TEULU'R BUSH
Annwyl Olygydd,
Diddorol lawn oedd dertten "Cotlo
Teulu'rBush" gan Cledwyn Williams,
Llanrug 'In rhifyn 1350 Eco'r Wyddfa,
gan fy mod yn enedigol o'r Felinheli
sc wedi fy nwyn i fyny yn y pentref
eofiaf 'In dda deulu'r
Bush yn
nechrau 'I dauddegau; Owen Jones
ai briod oedd 'In ffermio Y Bush y
pryd hynny ac roedd dwy ferch
iddynt Katie a Bessie ec 'In gwneud y
teulu'n gyfan roedd brodyr Owen
Jones sef John a David a chweer o'r
enw Lizzie.
Bu i David Jones ddod 'In bennaeth
cwmni Ilongau 'Elder Dempster' 'In
Lerpwl a chafodd Ilawer o'r Felin,
minnau yn eu mysg, waith gyda'r
Cwmni trwy gymnwynasgarwch
a
charedigrwydd David Jones, ac fel y
gellid meddwl roedd 'In tewr iswn ei
barch yn y pentref ac er dstod Ilafar.
Fe adnabyddid
Iiongau
Elder
Dempster fel 'Llongau David Jones
Bush' 0 edmygedd i'r gwron o'r Bush
a wnaeth ei enw, yn Iwyaf arbennig
'In Lerpwl.
yr eiddoch yn gywir,
Elfed Williams
Gredington St.,
LerpwlB.

CYNLLUNIAU
CYFNOD-RANNU
"BRYN AFON"
Annwyl Olygydd,
eynllun Cyfnod Rannu, Bryn Afon,
Llanrug
Rydym ar ddeal', trwy Iythyr gan y
Swyddfa Gymreig, y bydd yr Apel
hwn bellach yn cael ef glywed ar ffurl
Ymchwiliad
Cyhoeddus
Ileol, yn
hyrrach nag ar ffurl ysgrlfenedig fel a
gyhoeddwydyn wreiddiol. Rydym 'In
croesawu'r newydd hwn oherwydd
nld oeddem 'In teimlo y bydda/ Ap~1
ysgrifenedig yn rhoi cyfle teg i bobl
leol leisio eu barn ar y cynllun.
Gallwn
ond gobiethio
y bydd
Arolygydd 'I SwyddfB Gymreig yn
gwrando 'In ofalus ar y farn leol ac 'In
gwrthod
y eais
ar sail
y
gwrthwynebiad Ileol.
Yn 'I cyfnod cyn 'I cynhelir yr
Ymchwifiad
galwn ar 'I Cyngor
Cymuned
i bwyso
ar Gyngor
Bwrdeistref Arlon i sicrhau mal yn y
pentref ei hun y gwrandewlr yr Ap~/.
Galwn ar Gyngor Arfon ar y cyd
gyda'r Cyngor Cymuned i drefnu
Cyfarfod Cyhoeddus 'In Llanrug er
mwyn
egluro
cynnwys
a
goblygiadau'r
cynllun hwn a rhoi
cyffe i bentrefwyr a chynghorwyr a
mudiadau lelslo eu barn.
Yn gywir,
Selwyn Jones
Cell Llanddeiniofen
Cymdeithas yr laith Gymraeg.

CABS L

C'FON 5951

Annwyl Olygydd.
Yn ystod y b/ynyddoedd diwethaf
clJfwyd problem6u
cynyddol yng
Ngholegau Addysg Bellach y Sir i
ddenu pobt ddwyielthog i ymgymryd
A gwaith darlithio
rben-emser
a
hynny mewn amryw 0 bvncieu.
Rhagwelir y bydd hyd yn oed
mwy 0 angen am bobl o'r fath 'In 'I
dyfodol. Hoffem felly dynnu sylw
eich darllenwyr at y sefyllfa bon ec
annog 'I rhai sydd A diddordeb i
gysyllw 8 ni fel bod gennym nifer
digonolo bobl y gelllr galw ernynt 'In
61 y gofyn. & nad oes unrhyw
sicrwydd 0 waith pendant y bwriad
yw sefydlu cronie 0 bobl er gyfer
Medi 1988 yng Ngholeg Technegol
Gwynedd, ec ar gyfer 'I dyfodol agos
yn y ddau goleg srett.
Er
bod
gofyn
am
gryn
arebnigrwydd yn 'I mees, nid oes raid
wrth brofiad dysgu 0 angenhraid.
Fodd bynnag, anogir 'I rnei hynny
nad oes ganddynt
gymwysterau
dysgu er hyn 0 bryd fynychu cwrs i'r
perwyl hwnnw.
£drychwn vmteen 'In tewr felly at
dderbyn Ilythyr 0 gyflwyniad (gan
gyfeirio ynddo at 'I maes-meysydd
arbenigol) a C. V. gan 'I bobl hynny
sy'n awyddus i gael eu cynnwys ar
ein rhestrsu wrth gefn.
Yr eiddoch 'In gyw;r,
R Irvon Roberts
Pennaeth
Coleg Technegol Gwynedd
Bangor.
Dr H Edwards,
Pennaeth
Coleg Pencraig
Llangefn;
J Keith Jones
Pennaeth
Coleg Meirionnydd
Doigellau

GOFALAM
HEN DRYSOR
Annwyt ddarllenwyr,
Mae Radio Cymru yn chwilio am
bob' i gyfrannu igyfre. newydd .yn
ymwneud' phob agwedd 0 gasglu a
gofalu am hen drysorau, 0 jwg naln I
ddresar Anti Nell
Os oes gennych chi ga.gliad,
gwybodaeth neu hanes diddorol, a
wnewch chi gysytltu au
'Ambefl Drysor',
Ystafell 3012
BBC

Uandaf
Caerdydd
CF52YQ

Os ydych 0 fewn
naill ai gartref nau
nodwch y rhit ar eich
Yn gywir lawn,
John Jenkins,
Swyddog V Wasg a
Cyhoeddu., Cymru.

cyrrtledd ff6n,
yn y uwaith,
lIythyr_
Chysytltiadau

NRUG

Prisiau eystadleuol.
Gwaith contract
pell ae agos

•

HELFA
DRYSOR
Annwyl Darllenwyr,
Yn ystod y misoedd nesaf bydd
Radio Cymru'n recordio cyfres 0
"Helfa Drysor' ym mhob cwrt 0
Gymru. Faint wyddoch chi am fannau
diddorol ein gwlad, am hanesion a
thraddodiadau
gwahanol
ardaloedd?
A hoffech chi fynd er helfa drys or a
darganfod mwy? Dilyn troed Gerallt
Gymro efalalai,' teithio ar y tren bach,
neu pwy a wyr, cyrraedd eich
cyrchfan a'ch cliw ness' mewn cwch
o bosib. Gallaf eicn sicrbsu y bydd
digon 0 hwyl i'w gael wrth ddilyn y
trywydd 0 fan i fan, a gwobr arbennig
iawn os Ilwyddwch i ddetrvs y cliwiau
I gyd, a chyrraedd pen y siwrnai.
Rydym yn chwilio am bobl fywiog
a brwdfrydig i gystadlu yn y gyfres.
Beth amdani felly? A hoffech chi
gystadlu?
Ysgrifennwch ata i - Ceri Wyn
Wichards,
Ystafell 3011, Radio
Cymru, Llanda!, Caerdydd, CF52YQ,
yn ddioed.
Diolch am eich cydweithrediad.
Yn gywlr,
Ceri Wyn Richards,
Cynhyrchydd 'Helfa Drys or'.

Cyfres deledu newydd er S4C gan
Ffilmiau Rebeca yw Tudalen 88.
Golwg ffres a chyfoes sr y byd e'r
betws drwy Iygald etn hawduron a
tlewer 0 bobl eraill- ifane a hyn yn y
byd cyhoeddi heddiw.
Bydd Tim Tudalen 88 yn rho!
gwasanaeth cyson i'r gwylwyr. A
hoffech wybod sut i fynd ati i
gyhoeddi eich gwalth, neu gael
amser (a thaI) i ysgrifennu? A oes
gennych awydd ertunio neu ddylunio
Ilyfr neu boster, neu wybod sut i osod
tudalen 0 bapur bro yn ddentedol?
Am yr atebion - a chynghorion
eraill gan arbenigwyr trowcb at
Dudalen 88 bob nos Lun am 7.30 o'r
gloch.
Cystadleuaeth
Yn ystod y gyfres bydd cystadleuaeth
ddiddorol iawn ymhob rhaglen. Ond
fe glywn rag or am hynny eto. Yn y
cyfamser, fel temetd i aros pryd dyma un gystadleuaeth erett, sy'n
agored i bawb o'r darllenwyr.
2 wobr Crys Chwys anhygoel
Tudalen 88
Cystadleuaeth 1 Darn 0 wyneb pa
awduron (dynion) sydd yn Ilun A?
Cystadleuaeth 2 Darn 0 wyneb pa
awduron (merched) sydd yn Ilun 8?
Enwch gymaint ag a allwch. Atebton
erbyn 15 Mehefin at:
Tudalen 88, Ffilmiau Rebeca, Blwch
Post 45, Aberystwyth, Dyfed, 2Y23
11 N

GOF AL A TIIRWSIO
Gofal a Thrwsio yw'r eow a roi'r ar gynIJuo i gynortbwyo ben bobt sydd yn
berchen ar eu cartrefi I aros yno mewn cyfforddusrwydd a sicrwydd.
Cyftawnir byn trwy wrando ar ben bobl, cynnia cynaor ... 0 a tbrdnu awaJth
adeihMlu yo 01 y pIw. Selydlwyd cynIIun o'r math yo Moo 0 dao DAwdd
Cymdeitbas Tal Eryri, Cyngor BWI.klbef ArIon a'r Cyneor Sir denio
Fe Wyr y sawl a edrych 0'1 gwmpu bod cryn nita- o'r bmoed sydd yn byw
yn eu tai eu hunaln yo Y penD eft yo Ai bennia, yn byw 0 dan amlYlcbaJdN,
Oai na'r delfrydol. Yo am) mae'r tai sydd yn eiddo iddynt beb eu peD.a (nac
yo ami eu c~
yn briodol) en hanne r canrif I
. Nid oes rbyfedd
feDy i'r tal rhanl fynd ar eu paeth troll I)'fDod mor faith yo wyneb
genrinder tywydd Arfon. Coftwcb bod tal yo Arfon yn .,..rod dar mwy 0 law
wedi'i )1i U po wyntoedd ayfton o'r de a'r de-orIe",1n nag ymron unman
yn y Deymu UoecUa.
Gan mal dJrywIo yo raddol mae tal byd rhyw bwynt arbennlg, p.II y sawl
sydd yo bY'" ynddyot Md .. I'", 8IDIYIcbfyd wrth I bwnnw ",aethyp. ODd
fe ddaw Idea pon fydd yr
awael yo mynd yo fwrn wrth I
rbywun beoelddlo. Dip'ydd hyn ar Idea PIIn mae pyoebu'r da. 0 ddetbol
o bllth _'I-dwyr
0 salon amrywioJ a threfnu'r &Waltha".nrhekliol yn peri
pryder cyoyddol. Y canlyniad yn ami yw i'r sawl sydd wedJ byw mewn
pentref ar hyd el oes benderfynu lJdIo'r faraen a symud I prtref preswyl i'r
benoed I hynoy'n dcJ.i.an&i*nnid. Heneiddio'n gynt yw canlyniad coW
nabod ar gymdoglon yn ami.
GaD Gofall Tbrwsio arfon belpu'r sawl sydd yn dynetU at oed ymddeol,
oeu'n aoobl, wrth skrrhau p1UIt Be bo bynny'n briodol, trefnu morgais neu
fenthydad, canfod adelladwr, peitbJwr add.
ar gyfer y paltb,
goruchwylio'r gwalth a tbrefnu lie i bobl aros oddl cartref dros dro 08 oes
rbaid.
GeWr ceisio cymortb trw)' gysylltu i John Arwyn, Goral a Tbrw.o Arfoo,
Gorphwysfa, Heol y Bedyddwyr, Penygroes. (Fron PeoYlPws 881576 neu
881588). Nid oes til am wa"noeth GOIfal a Thrwsio Arfoo.

Gwasanaeth NEWYDD
ar garreg eich drws

CAR·VANHI
.. Cerbydau Pickup, Luton, Cargo a Bysus Mini

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir

UNED 5, STAD CIBYN
CAERNARFON Ffon: 2013

CYSTADLEUAETH
IITUDALEN 88"

UUNA

LLUN8

CYFEILLION
IHWYL A FFLAG'
Annwyl Olygydd,
Gyds'r newyddion ca/onogol bod y
cwmni i dderbyn cymorthdal am dair
blynedd
arall
gan
Gyngor
Celfyddydau
Cymru
ar gyfer
datblygu ein cynlluniau i gyflwyno
dramfJu newvdd a hybu ysgrlfennu
newydd ym mses y theetr. mee'n
fwriad gennym i sefydlu Cymdeithas
Cvteittion Hwyl a Fflag.
Pwrpas y tenter fydd I ddenu
cefnogwyr newydd I·'r cwmni (yn
arbennig mewn ardaloedd lIe nad
oes gennym gefnogwyr selog) yn
ogystal a chreu perthyna:; glos s'n
cetnogwyr
presennol,
er mwyn
sefydlu Cymdeithas 0 gefnogwyr
fydd yn creu rhwydwaith ledled
Cymru.
MI fydd aelodau o'r gymdeithas yn
elwa mewn sawl ffordd:
Aelodaeth yn rhad ac am ddim;
gostyngiadau ar brisiau tocynnau;
cyfle i gyfarfod ag aelodau'r cwmni;
gwybodaeth
cyson
am
weithgareddau'r
cwmni;
rhestr
bostio yn rhad ac am ddim
8ydd cyfle hefyd i aelodau I fynegi
barn ynglyn 8 chynhyrchladsu a
gweithgareddau'r
cwmni
ag i
gymryd r61 ymarferol yn y broses 0
benderfynu ar ein cynlluniau yn y
dyfodol.
Felly os ydych elSlau bod yn rhan 0
un 0 gwmn'iau
drama mwyaf
blaengar
a mentrus
Cymru a
chynrychioli'r cwmni yn eich ardal,
ymunwch 8 Chyfeillion Hwyl a Fflag.
Am fanylion pellach cysylltwch fJ
Elwyn Williams, Hwyl a Fflag, Y

Tabern acl, Heol y Garth, Bangor,
Gwynedd.
Yn gwyir,
Elwyn Williams,
Swyddog Marchnata.

RHODDION
Diolch i'r canlynol
rhoddion
tuag at
cynhyrchu'r Eco.

am eu
gostau

£20.00 MIDr ac Evan Davies,
Tanygraig, Ceunant.
£13.50 Mrs Maureen Rbys.
£5.00 Me a Mrs Bertie Lloyd
Roberts, Llwyncoed Bach, Penllyn,
Brynrefail
£5.00 Mr a Mrs Gwilym Hughes,
Bryn Pare. Brynrefail
£3.00 Mrs DUys Evans, 48 Maes
Padam, Llanberis
£3.00 Mrs Enid Jones, Delfryn
Llanberis
£3.00 Sandra ac Elwyn, Llanberis.
£2.00 Mr a Mrs D.O. James, Rhes
Vaenol, Deiniolen
£2.00 Griffith Jones, Pentre Helen,
Deinlolen
£2.00 Mr a Mrs David Jones, Bron
Myfyr, Dinorwig.
£ 1.00 Mrs C J Jones, 33 Hafod
Oleu, Delniolen.

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR

Cronfa Goffa
R.H. Owen
Ahoddir grantiau o/r Gronfa uchod
tuag ar lawer 0 weithgareddau.
Gellir cael copi o/r amodau a
ffurflen gais oddi wrth

Aled Owen
13 Charlotte St.,
Llanberis. Ffon 871518
Ceisiadau ilawerbynAwst31,
1988
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PENCAMPWYR SIR ERYRI

- Gohebyd: Mrs Iris Rowlands, 'Glanrafon'

(872275)

•

CLWB POBOL Y CWM:
Yng
nghyfarfod
dydd lau Ebrill 21,
rhoddodd y Llywydd Mr Llew Hughes
sgwrs ar ddatblygiad masnach sebon
Lever Bros ym Mhorth Sunlight. Fel
prentis i'w dad mewn busnes
cyfa nwerthwyr
bwyd
cafodd
Williams Hesketh Lever freuddwyd i
greu Sebon mwy addas na'i gyflwr
annerbyniol
ganol
y ganrlf
ddiwethaf. Cafodd syniad j blygu
tabledi sebon yn unigol mewn
papurau lIiwgar a deniadol a daeth
Sebon 'Sunlight'
yn IIwyddiant
syfrdanol yn araf ychwanegodd
bersawr i'w wneud yn fwy derbyniol i
ymolchi. Wedi adeiladu ei ffatri
enfawr a chyflogi
cannoedd 0
weithwyr roedd yn awyddus i roi
manteision goreu posib iddynt, ac
adeiladodd gartrefi dymunol idynt a
elwid yn Port-Sunlight.
Roedd y te yng ngofal Mrs G
Prtichard, Bryn Gwynedd a Mrs E
Jones. Seiont House, a rhoddwyd y
raffl gan Mrs R Rowlands, Talafon a
enillwyd gan Mrs K Watkins.
Cyfarfu yr aelodau dydd lau, Mai 5 a
chroesawodd y Llywydd y wraig
wadd sef Mrs M Vaughan Jones,
Waunfawr. Traddododd Mrs Jones
sgwrs ddiddorol
ar ymfudiad y
Cymry cyntaf i Batagon ia yn 1865ar y
1I0ng Mimosa 0 Lerpwl a glanio ym
Mhorth Madryn ar 61dau fis ar y mar.
Nid oedd cyfnod sefydlu heb ei
anawsterau ond trwy lafur caled a
dyfalbarhad IIwyddwyd i ymgartrefu
mewn rhan 0 wlad hollol estronol.
Trwy gyfrwng sleidiau cawsom weld
amryw 0 adeiladau a golygfeydd pan
oedd ar ei hymweliad a'r Wladfa.
Diolchwyd iddi gan Mr R H Parry.
Rhoddwyd y te gan Mrs Watkins a
Mrs G Chick a'r raff1 gan Miss E
Hughes, Tan y graig a enillwyd gan
Mrs J Parry, Bro Rhythallt. Cyfeiriodd
y Llywydd at Waeledd Mr Hugh
Pritchard a Mr Russell Rowlands gan
hyderu y cant wellhad buan.
CYMANFA'R
ANNIBWYNWYR:
Cynhaliwyd
Cymanfa
Dosbarth
Cwm-y-glo yng Nghapel Jerusalem,
Llanberis ddydd Sui Ebrill 24. Yng
nghyfarfod y plant yn y prynhawn
cymerwyd rhan agoriadol gan blant
Eglwys
Nant
Padarn.
Yr
arweinyddion
oedd Mr Cynrig
Hughes (Prifathro Ysol Dolbadam) a
Mrs Ann Evans, Panis arwaen ,
Cymerwyd rhan gan blant eglwysi
Ebeneser, Bosra, Jerusalem a Nant
Padarn, a gwnaeth y plant waith
canmoladwy iawn. Diolch iddynt ac
i'w hathrawon am eu hyffroddi.
Rhoddwyd y fendith ar derfyn y
gwasanaeth gan y Parch. Gwynfro
Williams.
Yng nghyfarfod yr hwyr eymerwyd

y rhan agoriadol
gan y Parch
Gwynfro Williams. Cymerwyd rhan
gan Bartl Clychau'r
Grug dan
arweiniad Mrs Glenys Griffiths, a
Miss Lowri Prys Roberts wrth yr
organ. Cafwyd datganiad ar lafar ac
ar gan 0 fywyd a gwaith yr Esgob
William Morgan.
Cyflwynodd
y Parch Gwynfor
Williams Feibl Cymraeg Newydd i Mr
William Robert, cvn ysgrifennydd y
Gymanfa fel gwerthfawrogiad am ei
waith diflino ar hyd y blynyddoedd.
Arweinydd yr hwyr oedd Mr John
Jones, Deiniolen, a'r organyddion Mr
Robert Lloyd a Mrs Hefina Ellis.
Diolchwyd i bawb gan y Parch
Gwyntor Williams am eu gwaith a
barodd i Iwyddiant y Gymanfa.
GWELLHAD
BUAN:
Dymunwn
wellhad buan i Mr Hugh Pritchard,
Bryn Gwynedd,
a Mr Russell
Rowlands, Talafon ar 61 triniaeth yn
yr ysbyty hefyd i Mrs Rose Fowler,
Bodlondeb ar ol damwain yn ei
chartref.
DIOLCH: Dymuna Sioned a Tony
diolch yn fawr lawn i bawb am y
cardfau a'r anrhegion a dderbyniwyd
ar achlysur genediaeth Ilion.
YR YSGOL FEITHRIN: Ddiwedd
tymor y Gwnawyn gorffennodd Anti
Carol ei gwaith fel athrawes. Diolch
yn fawr iawn iddi. Yr athrawes
newydd yw Anti Lou, a dechreuodd
hi ar 61 y Pasg ac mae'r plant yn
mwynhau eu hunain yn fawr lawn yn
ei chwmni. Diolch hefyd i Medi a
Veronica a fu'n helpu yn yr ysgol, y
ddwy wirfoddolwraig
newydd yw
Linda a Christine. Os oes rhywun it
dau brvnhawn sbar yr wythnos
buasem yn falch o'ch cymorth ar y
rota. Cysylltwch ag unrhyw aelod o'r
pwyllgor.
Byddwn yn cynnal sioe Ffasiynau
yn yr Ysgol nos Fercher Menefin
15fed am 8 o'r glocn. Pris mynediad
(1 yn cynnwys paned a rhif Iwcus af y
tocyn yn cael gwobr. Plant i dalu SOc
wrth y drws. Mae'r tocynnau i'w cael
gan aelodau Pwyllgor yr Ysgol
Feithrin neu gallwch ffonio Sioned
Jones, Llanberis 872085 neu Avril
Jones, Llanberis 872256

gweithgareddau
tan y Sulgwyn.
Daeth Iwan Williams 0 Lanberis i
gynnal chwaraeon yn yr adran yn
ddiweddar. Cafwyd gyrfa chwilod un
noson ac aeth pawb i'r Ganolfan
Hamdden ar noson arall, Daeth
Duncan Brown atom i ddadansoddi
pellenni tylluanod yn ddiweddar a
chafwyd bias arbennig ar adnabod y
rhywogaethau 0 anifeiliaid oedd yn
ddigon anffodus i fod yn fwyd i'r
dylluan! Aeth tim i Ysgol Syr Hugh
Owen i gynrychioli'r
adran yn
mabolgampau cylch yr Urdd. Cawn
ddisgo cyn y Sulgwyn i orffen
gweithgareddau'r tymor. Aeth dau ar
bymtheg 0 blant I Lanllyn, ac eisoes
trefnwyd i dreulio bwrw Sui yng
Nghanolfan Rhyd-ddu.
YR YSGOL GYMUNED: YMWELD:
Aeth niter a 't plant i lawr i Lyfrgell y
sir yng Nghaernarfon lie treuliwyd
prynhswn diddorol yng nghwmni
Hywel James, Y Llyfrgellydd Plant yn
dygsu sut mae Llyfrgell yn gweithio.

ADRAN YR URDD Pen y Llyn:
Llongyfarchion i holl aelodau'r Adran
ar eu hymdrechion yn Eisteddfodau'r
Urdd eleni. Llongyfarchiadau hefyd
i'r tim peldroed pump bob ochr dan
11eg oed a gafodd Iwyddiant mawr
yng nghystadleuaeth
Adrannau
Pentref Rhanbarth Eryri. Llwyddodd
y bechqvn i gyrraedd y brig ymysg
timau adrannau pentref ond colli tu
eu hanes vn erbyn enillwyr cynghrair
yr adrannau ysgol. Da iawn chi hogia.
Bydd yr adran yn parhau a'u

HOME'

84 Stryd Fawr, Llanberis
Fton: 870491

CENTRE
ar gyfer ...
Paent, Papur wal, Anghenion Ty,
Anghenion addurno, Garddio,
Coed, Tywod, Gro, Hadau Unwin,
Bries, Blociau, Hardware, nwyddau
a Sment, Ironmonger
Offer plymio Teganau
4

FAN SBONDONICS:
Bu fan
Sbondonics heibio'r ysgol am fore a
chafodd y plant j gyd lawer 0 hwyl yn
pori drwy'r dewis helaeth 0 Iyfrau
diweddar
sydd
yn cael
eu
harddangos.
PLANNU COED: Bu plant yr ysgol
wrthi'n ddiwyd yn plannu coed yn y
pentret y gwanwyn hwn. Llwyddwyd
i blannu oddeutu hanner cant yn y
parc bychan ymhen pellaf y pentref a
thua deg ar y Ilain bychan rhwng yr
ysgol a'r 16n.Cafwyd y coed, a lIawer
o gymorth,
gan wirfoddolwyr
Gwarchodwyr
Cetn Gwlad. Yn
anffodus rnaluriwyd tua dwsin o'r
coed 0 fewn ychydig ddyddlau gan
fandaliaid, ond ar 701 hynny, mae
nhw wedi cael Ilonvdd i dyfu.
Gobeithio'n wir y cant barch a
llonvdd 0 hyn ymlaen.
CYMDETIHAS
RHIENI
AC
ATHRAWON:
Trefnir gwibdaith
wedi'r ysgol un noson y tymor hwn.
Byddwn yn mynd i'r Pili Palas ym
Mhorthaethwy. Daw mwy 0 fanylion
maes 0 law.
Mae ymgyrch fechan ar droed i
godi rhyw ychydig 0 arian i gronfa'r
Ysgol; ddydd Sadwrn 11fed 0
Fehefin ar iard yr ysgol bydd S~I Cist
Car yn cychwyn am ddeg ac yn
parhau tan un y prynhawn. Am £3

GWYNETH ROBERTS

ENT

FFORDD YR ORSAF, LLANRUG
Flon: C"on 2212

Ar yr un trywydd, bu'r plant yn
Argraffdy'r Cyngor sir, a chafwyd
amser difyr yng nghwmni leuan
Owen. Dangosodd
inni sut yr
argreHir
lIyfrau
i'r Cyngor a'r
technegau cymhleth sydd yn rhan o'r
gwaith y dyddiau hyn.
DIOLCH: Hoffai'r Ysgol ddiolch i Mr
Llewelyn Hughes a Mr Richard
Roberts am fod mor barod i ddod i'r
ysgol i'n cynorthwyo'n ddiweddar.

== PAENT, PAPUR WAL
== TEGANAU, CARDIAU

Sara Ffres
Teisennau
MELYSION
Priodas, Sedydd
ANRHEGION
Pen-blwydd ac ati,
Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

-

f

BECWS ERYRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

1
cewch ddod a'ch car i mewn ir iard a
gwerthu unrhyw beth a fynnoch.
Dyma gyfle ardderchog i droi pethau
sydd 0 ddim iws i chi bellach yn arian
parod IMae croeso mawr i unrhyw un
ddod a'i gar, 0 Gwm-y-Glo ac o'r tu
allan. 8ydd paned ar gael i'r prynwyr
ac i'r gwerthwyr. Dewch yn lIu.

PllSMON YN GALW: Daeth yr
Heddwas Ceris Williams i'r ysgol i
siarad a'r plant ynglyn a'j waith a'i
yria. Daeth a'r mote beic heto fo a
chafodd y plant lawer 0 hwyl yn
gweld yr holl drugareddau sydd
arno.

TYMOR LLWYDDIANNUS
I'R TIM DAN 16

GWEITHGAREDDAU PLANT CWM

Mae'r tim wed; cael tymor da etent, maent yn drydydd yn y gynghrair ac yn y
rownd derfynol 0 gwpan y gynhgrair am vr ail flwyddyn yn olynnol. Dymalun
yr hogia yn eu erysau newydd, Pob /we iddynt yn y Heina/.
Ceris Williams yn dangos beic yr Hedd/u yn Ysgo/ Cwm-v-Glo.

LLYFRAU CYMRAEG NEWYDD
Y Beihl Cymraeg Newydd
Cyrndeithas y Beibl.
Nifer 0 argraffiadau: £6.50 - £26.95.
Cyfieithlad hollol newydd o'r Betbl ,

Gymraeg cyfoes.
Culhwch ae Olwen

Addas. Gwyn Thomas.
Gwasg Priiysgol Cymru ar ran Cyngor
Celfyddydau Cyrnru. £6 95.
Cyfaddasiad newydd a chwedl Culhwch
ac Olwen, gyda lluniau Iliw a du a g" yn
gan ....[argaret Jones
Cysgodion Cors MaUereh
Elgan Philip Davies
Y Lolfa £2.45
Antur amI ddewts arall gan yr awdur.
Caneuoo Islwyn Ffowe EUs
Y Lolfa, £4.50
Casgliad 0 ganeuon poblogaidd lslwyn
Ffowc Ells wedi'u trefnu go" Robat
Ary,'YII.
Plant Ysgol Cwm-v-Gto yn argraffdv'r

sir gyda teuen Owen.

Y Wigwam Cyntaf
Eurgain Fow ler

Gwasg Cambria, i~.75.
Co.sglrluJ 0 u~a'n 0 toriau'r 'Indiaid
Cochion' 'Jngh)d If lluniau, mapiau a
' .. bodaetn 1/t'IlhlOi am \ bobl eu
hunain
Tdthio'r Gorod
Kenneth
Daf,dd
•

Garland.

Addas

Marged

Elfen. £2 '0
U'fr , blant yn adrodd hones Oes y
G%d 0 amser )' Roced V2 hyd heddiw
i'r dyfodot.

Pua C) ntal Smot
Eric Hill. Addas Dilwen M Evans
Gwasg Gomer. £3.95
L/\fr cod,'r Ilabed. llawn Ili",l, air. y c;
bach anny,,\/ 5'''01 (Cyfres Snlot).

r.-1aw'o fy N ... Nyebryo 10
Y plant yn plannu coed yn y pare

S~LCIST CAR
lARD YSGOL
GYMUNED
CWM-Y-GLO
Sadwrn 11eg
Mehefin
10 tan 1.00
£3 Y car
Elw i Gronta'r Ysgol
Croeso i bawb
Dim masnachwyr

Shirle) Hughes, Addas Ieuan Griffith
Cymdcithas Llyfrau Ceredigion Cyf.
Nofet anlUr i blanl.

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

Nld yw Nef ond mynd yn 01 hyd y
Mannau Dymunol
Moses J Jones
Gwasanaeth UyfrgeU Gwynedd. 80c.
Oarlith flynyddol
Llyfrgell
Blaenau
Ffestiniog, 1988. Ill' sonia \1oses J Jones
am ei flynyddoedd
cynnar ym Wlaenau
Ffestiniog,
Cyfres Be' Ddywedodd .. ?
Gol. R Brinley Jones
1 Karl Marx. Cyf. I WJ Rees:
2. Karl Marx. Cyf. II 'ArJ Rees;
3 Durkheim, Ellis Roberts a Paul Bin;
4. Weber, Ellis Roberts a Robat Powel;
). Buarth, Pennar Davies;
6. Bultman, Eryl Davies;
7. Meyerhold, W Gareth Jones a Mona
Morris;
8. Brecht. WR Lewis ac Oliver Davies;
9. Gerallt Gymro am ei Gyfoeswyr.
Huw Pryce a Glenda Carr.
Y Colegiwm Cyrnraeg, £2.00 yr un.
(\ fres 0 gyjieilhiadau
newydd sy' n
('\fiH'Y'flO
agweddau canotog ar [eddwl
awduron a astudir gan fyf)lrl~ly' sy'n
dils n c .....
rstau trwy gyfr ...·ng y Gymraeg VII
r chweched dosbarth neu yn)' BrifysgQI.
Eben Fardd
r G Millward
Ieuan Fard
Gerald Morgan
Gwasg Pantycelyn. £2.50
Y ddwy gyfrol ddiweddaraf mewn cyfres
()lyfrau sy'n astudio bywvd a gwaith rha:
o brif lenorion ein cenedl. (Cyfres Lien y
Lienor)
Ysgrifau BeirniadollXV
gol. J E Caerwyn Williams
Gwasg Gee, £8.00
Y gyfro! ddiweddara] mewn
asludioelhau Ilellyddol.

cyfres o

PRINT BRAS
Yr Onnen Unig
Nofel gan Gwilym Meredydd Jones.

PRIF GYNRYCHIOL
YNG
NGWYNEDD

D

E.P. Hughes

D

GROESLON Ron: Llanwnda 830562

\
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CLWB FFERMWYR IEUAINC
CAERNARFON
Gohebydd:

Mrs Beryl Robe. ta, Gerallt, Erw Wen, Caernarfon.

APEL EISTEDDFOD
YR URDD
DYFFRYN NANTLLE 1990: Cynhelir
Stondin Gacennau ar y Maes ddydd
Sadwrn, 11 Mehefin. Gofynnir i
bentrefwyr gyfrannau cacennau a
theisennau ar gyfer apill y cylch.
Dylech naill ai eu cymryd i'r stondin
ar y Maes ger Banc y Midland cyn 10 Y
bore neu eu cymryd i aelwyd aelod
o'r pwyllgor ar nos Wener neu yn
gynnar fore Sadwrn.
CYNGOR CYMUNED: Cynhaliwyd
cyfarfod
0 Gyngor
Cymuned
Waunfawr yn y Festri nos Fawrth 17
MaL Etholwyd Clive James, Hafan fel
Cadeirydd am y flwyddyn 1988-89.
Yn y cofnodion
o'r Cyngor
gynhaliwyd mls Ebrill gwelwyd fod y
Cyngor wedi penderfynu derbyn pris
o £230 yr un gan y Cyngor Sir am
osod dwy lamp ychwanegol ger
Penrhos, y Cyngor cymuned i dalu
hanner y gost. Gan fod y safle wedi
derbyn caniatAd amlinellol yn barod
penderfynwyd
0 blaid
y cals
cynllunio i godi saith byngalo rhwng
Erw Wen a Glandwr. Derbyniwyd
lIythyr oddi wrth Mr Glyn Evans,
Llwyn Alice, ynglyn a'r bwriad i gadw
cwn hela yn yr hen stabl gyferbyn ei
eiddo. Penderfynwyd ysgrifennu i
Gyngor Bwrdeistref Arfon i gefnogi'r
gwrthwynebiad
lIeol i'r cvnllun
arfaethedig.
GWASANAETHAU'R
CAPEL:
Pregethir
gan y canlynol
yng
Nghapel y Pentref am 2 y prynhawn
yn ystod mis Mehefin - Sed Parch
Tretor Lewis, 12fed Parch Tretor
Jones, 1ge9 Mr Albert Jones, 26ain
Mr Glyn T Jones. Croeso i bawb.
HANES LLEOL: Cynhaliwyd noson
lwvddiannus dros ben yn y festri 0
dan nawdd Cymdeithas Hanes Bro
Eco'r Wyddfa. TrafodwycJ hanes y
pentref a'r cylch . Clywsom sgwrs
gan julie Latham, Gwern Gof Isaf am
hanes yr ysgol a Phlas Glangwna

Cymdeithas Hanes
Bro Eco'r Wyddfa
SYL WEft: Cynhellr Cyfarfod Mis
Meheftn ym Mis Gorffennafl

Nos Wener 8 Gorffennaf 1988
Taith i gartret
Yr Esgob William Morgan

T~ MAWR WYBRNANT
Bws i Benmachno. Bws Mini oddi
yno i OY Mawr a Bwyd basged yn y
Royal Oak, Betws y Coed.
Enwau i Mr Maurice M. Jones.
Meillionen, Cwmyglo. FfOn:
Lanberis 870466
(Ysgrifennydd newydd y
Gymdeithas)
Erbyn 24 Mehefln
gwetwch yn dde

gyda chyfraniadau o'r !Iawr oddi wrth
Mr Robert Wiliams, Llanrug ac Elen
Jones, Waunfawr (Nel Bach IOnGlai).
Wedyn trafodwyd ar hanes mynd a
dod yn yr ardal dros y canrifoedd gan
Clive
James,
Hafan.
Roedd
arddagnosfa 0 hen luniau, mapiau a
dogfennau'r Capel ar gael j'w gweld.
Dros baned roedd cyfle i bawb hel
atgofion. Trenfir i gopio'r lIuniau a
fenthycwyd
gan y trefnwyr
a'u
dychwelyd
i'r perchnogion
yn
ddiogel cyn bo hir. Pe bai hen luniau
erail! ar gael mae Deiniol Huws yn
awyddus i'w benthyca er mwyn
trefnu gwneud copiau ar gyfer lIyfr
arfathedig Cyngor Gwled Gwynedd.
HYSBYSFWRDD Y PENTREF: Pe bei
rhywun efo syniad am leoliad ar
gyfer hysbysfwrdd i'r pentref (mae
Cyngor Cymuned Waunfawr
yn
fodlon talu amdano), dylent gysylltu
Ifor Hughes neu Clive james er
mwyn
trafod
y safle
gyda'r
ti rfedd ian nwr.
GER-Y-TAN: Cynhaliwyd y cyfarfod
diwethaf yn "Delfryn" pryd y cafwyd
noson 0 adloniant gan Ceri Roberts,
10 Erw Wen. Bu'n IIwyddiannus ar yr
unawd Alawr Werin dan 12 oed yn
Eisteddfod yr Urdd, BC felly bydd yn
mynd yn ei blaen i'r Genedlaethol
ddiwedd y mis. Rydym i gyd fel
pentrefwyr yn dymuno'r gorau iddi.
ER COF: am fam annwyl
ar
benblwydd cyntaf ei marwolaeth, sef
Mrs Olwen Jones, 3 Bryn Gof. Mewn
hiraeth dwys, Eluned, Rhiannon,
Glenys ac Aled.

a

NANT PERIS
Gohebydd; Mrs Mary Ft. Roberts,
Cerrigydrudjon, 87'327
LLONGYFARCHIADAU 1 Helen Mai ar
ddathlu el phenbwlydd yn 18 oed ar
Fai 16eg ac i Dafydd Pritchard ei
brawd a oedd yn 21 ar 22ain 0 Fai.
CYDYMDEIMLWN
A Mrs Ann
Griffiths a'r teulu, 6 Rhes Glanrafon
ar golli ei thad yn ddiweddar.
RASUS CWN: Bydd Rasus Cwn Nant
Peris a'r Cylch yn caeI eu cynnal yng
nghae Ty Coch ar y 27-28 MaL
CASGLWYD y swm 0 £19.72 tuag at y
"Cheshire Homes" a hoftai Mrs
Shirley Davies ddolch i bawb am eu
rhoddion at yr achos.
DYMUNWN Ben blwydd hapus i Mrs
Elizabeth Closs Roberts, Tan y Bryn
ar Fehefin 8fed.
Gobeithio
i Mrs Ann Jones,
'Glendale' gael pen blwydd hapus yn
ystod Mis Mai roedd hi yn dathlu ei '7'
phenblwydd.

a:~.ri.
871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

STRVD FAWR, DEINIOLEN

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

FFYN A CHERRIG, STRYD FAWR, LLANBERIS
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Cynhaliwyd eystadleuaeth Ntl a
Dartiau Eryri yng Nghlwb Rygbi
Caernarfon, nos fFereher, Ebrill
29fed. Daeth y tim PWIsef Helen ae
Andrew Jones yn gydradd drydydd.
Rachel Griffiths ac Aled Jones fy'n
chwarae dartiau ar ran y Owb.
Dydd Sadwrn,
Ebrill
23ain
cynhaJiwyd Gweithgareddau Maes
Cymru yng Ngholeg Glynllifon. Bu
Ellen, Gwen a Myfanwy yn brysur
drwy'r dydd yn paratoi bwyd ar
gyfer y eystadleuwyr, beirniaid a
stiwardiaid. Cafwyd cryn hwyl yn
cyfarfod a aelodau siroedd eraill.
Dangodswyd
peth
o'r
gweithgareddau ar Raglen Ffermio
nos lau 12fed 0 Fai. Nos Fawrth,
Ebrill 26ain Nia Jones, Clwb y
Rhiw, sy'n gweithio gyda Dr
Barnardo's fu'n ymweld A'r Clwb,
Dangosodd
ffilm ar waith Dr
Barnardo's
ym Mhrydain.
Diolchwyd iddi gan Rhian Thomas.
Y n ystod y noson recordiwyd rhan 0
Raglen
Llywelyn
Fach
a
ddarlledwyd ddydd Gwener Mai
13eg.
Sgwrs gan Cwnstabl
Ceris
Wiliams, o'r Heddlu, ar alcohol a
cbyffuriau oedd yn y Clwb nos
Fawrth Mai 3ydd. Mwynhaodd yr
aelodau'r noson. Yr un noson
cynhaliwyd noson Barnu Gwartheg
Duon Eryri ar Fferm Crugeran,
Sam. AJed Jones, Eurwyn Jones a
Rhian Jones fu'n cynrychioli'r clwb
a ehawsant
gryn hwyl ar y
gystadleuaeth
Nos Iau, Mai Sed
aeth Nicola Griffiths,
Rachel
Griffiths. Rhian Thoma ac EUN-yn
Jones i FFerm Pant Eithinog
Pe n yg r o e s i gystaldu
yng
nghystadleuaeth
Barnu Gwartheg

Cigyddion Eryri. Daeth Nicola yn
ail i rai dan 160ed ae Eurwyn yn
bedwerydd i rai dan 26 oed.
Paratoi ar gyfer y Rali oedd yn y
Clwb Nos Fawrth Mai lOfed, ae ar
grwydr yr oedd Eurwyn Jones,
Helen Jones a Nia Jones unwaith
eto.
Cystadleuaeth
Barnu
Gwartheg Godro Eryri yn Coed
Cae Gwyn, LJangybi Daeth Nia yn
ail i rai dan 16 oed a Eurwyn yn
bedwerydd i rai dan 26 oed.
Dydd Sadwrn Mai 7fed criw
heini'rclwb fu yng Nghaernarfon yn
cystadlu yo Chwaraeon Eryri. Bu'r
bechgyo yn chwarae peldroed.
Enillasant y gem gyntaf yn erbyn
Clwb Penmachno 0 bedair g01 i un.
Dyffryn
Nantlle
oedd
eu
gwrthwyoebwyr
yn y rownd
ganlynol ond colli fu eu hanes 0
ddwy gol i un. Bu'r genethod yn
eymryd
rhan
mewn
tair
eystadleuaeth sef pelrwyd, hoci a
pheldroed. Daethant yn gydradd
drydydd yn yr hoci drwy chwarae yn
erbyn Dyffryn Madog gyntaf ae
ennill 0 2 g61 i ddim ac yoa colli yn
erbyn LOn Goed. Ysbyty Han oedd
eu gwrthwynebwyr yn y Bel rwyd ae
ar 61gem gyffrous Ysbyty a orfu 0 4
i 2. Dyffryn Madog oedd eu
gwrthwynebwyr yo y peldroed a
hwy a enillodd y tro hwn.

TAN-YGohebydd: Miss M Humphreys, 4 rei
Tan y Coed (LLanberis 870030)
LLONGYFARCHIADAU:
i Amlyn
Llwyd Evans, Carwyn a chwech
disgybl arall 0 Ysgol Brynrefail ar
dderbyn gwobr Dug Caeredin (Duke
of Edinburgh Award). Gwobr Efydd
Cyflwynwyd
y gwobrau
gan
Capten
Alex
Robertson
cyn
gadeirydd Cyngor Sir Gwynedd.
GWELLHAD BUAN: Croeso adre 0
Ysbyty Gwynedd i Mrs Beryl Mai
J"o n e s, 3 T a iTa
n - y - Co e d.
Dymuniadau da'r ardal am wellhad
IIwyr a buan i Mrs Jones.
LLWYDDIANT: Gwobrwywyd Rheon
Parry, Iwan LI Pritchard, M. Sian

Pritchard, Kelly L Roberts, Beverley
Ann Roberts. Llion W Pritchard, Aled
Parry ac Anwen Parry yn y Gymanfa
yng Nghapel Llanrug Pnawn Sui Mai
1af.
Enillodd pob un y wobr gyntaf.
LLONGYFARCHIADAU
i Manon
Llwyd
Evans,
Carwyn,
ar ei
IIwyddiant yn ei arholiad piano gradd
8 gydag anrhydedd.

YN EISIAU
par

esgidiau
cerdded: Maint 2
Ff6n: 870760
0

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

GOHEBYDD: W 0 WIIII.ma,
Rhydf.dog (Ll8nberfs 871259)
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EISTEDDFOD YR URDD: Rhoddodd
Aelodsu o'r Urdd Ysgol Gwaun Gynfi
gyfrif ardderchoq ohynynt eu hunain
yn Eisteddfod y Sir a gynhaliwyd ar y
Ssdwrn ola' 0 tis Mawrth. Llwyddodd
y Gangen i gael yr hawl i gystadlu
mewn pum cystadleuaeth
yn y
Brifwyl
a gynhelir
eleni yn y
Drenewydd tis nesaf. Dymuniadau
cywiraf am ragor 0 Iwyddiant yno.
Dyma ganlyniadau Eisteddfod y Sir
Unawd dan 8 oed - Alaw Mari
Hughes 2il; Unawd Pres dan 12 oedEuros Wiliams 3ydd; Unawd 8-10
oed - Lyndsey Vaughan Parry laf;
Cerdd Dant 8-10 oed - Lyndsey
Vaughan Parry laf. Cerdd Dant 10-12
oed - Nia Land laf; Parti Cerdd Dant
dan 120ed Y.C. 1af. Parti Deulars dan
12 oed 1af. Car GrWp 3 - 2il.
CLWB ELIDIR: Cynhaliwyd cyfarfod
o'r uchod p nawn Mawrth Ebrill 26ain
yng Nghaban
y Ganolfan
dan
Iywyddiaeth
Mrs Miriam Lewis.
Paratowyd cwis ar emynau gan Mrs
Ellen Williams a chafwyd hwyl fawr
gyda'r ddwy ochr yn gyfartal. Yn
dilyn cafwyd te rhoddedig gan Mrs
Nellie Williams, Mrs Betty Hughes a
Mrs K E Davies, enillwyd y wobr gan
Mrs Katie Griffith. Cofiwyd am y
cleifion a phasiwyd cydymdeimlad
Mrs J C Hughes ym marwolaeth ei
modryb.
Diolchwyd
i bawb a
gymerodd ran gan y IIywydd.
Cafwyd cyfarfod ar bnawn Mawrth
Mal 10fed yn y Caban pryd y cafwyd
sgwrs gan Mr Tom Jones, y nyrs
gymunedol ar sut i ofalu am ein
hunain
yn y tywydd
oer a'r
cyfleusterau sydd i'w cael heddiw
fydd yn fuddlol i gadw yn iach a heini.
Diolehwyd i 'V1r Jones, gan Mrs
Eirlys LI Jones a Mrs Megan P Morris.
Rhoddwyd
y te gan Mrs Mary
Thomas, Mrs Katie Griffiths, Mrs E
Coles a Mrs M Brown ac enillwyd y
wobr
gan Miss Jean Moeller.
Cofiwyd am y ddiweddar Kathleen
Jones a fu mor weithgar a charedig
tuag at y Clwb a dymunwyd yn dda i
Mrs Nancy Rowlands sydd yn Ysbyty
Gwynedd.
Dymuna aelodau a swyddogion
Clwb Elidir ddiolch yn fawr i Mr Alun
Wyn Evans a'r cyfeillion a gasglodd
arian tuag at gyllid y clwb, er slerhau
cinio a thrip rhad i'r aelodau. Mae
dyddiad y trip wedi ei newid i Fehetin
16eg. Diolchwyd am y te gan Mrs
Sallie Lewis.

a

Y SEINDORF:
Enillwyr Clwb 200 y Seindorf am fis
Mal: 1. £20 rhif 20 John Green, dan
ofal Caradog; 2. £15 rhif 187 Neil
Ross, 29 Ffordd Ysgubor
Goch,
Caernarfon; 3. £10, rhit 63 Mrs Hilda
Sayn~r, Bangor.

MARWOALETH: Ar ~I cystudd blin
bu farw Miss Kathleen J Jones,
Pren-teg yn Ysbyty Eryri Csernsrfon
ar Ebrill 26ain. Roedd yn aelod
ffyddlon 0 Eglwys Disgwylfa a bu'r
angladd ar Ebrill29, y gwasanaeth yn
Eglwys Disgwylf a, ac yn dilyn yn
Amlosgfa Bangor,
Cymerwyd rhan gan y Parch Trefor
Lewis ei gweinidog, Parch Stanley
Williams, Parch Ifor L Williams a'r
Parch Elfion W. Williams. Dymuna'r
teulu ddiolch j'w chymdogion a'i lIu
chyfeillion
am eu caredlgrwydd
mawr tuag ati.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Fai 3ydd 0 dan
arweiniad Mrs J Eirlys Williams y
Llywydd. Darllenodd Mrs Wiliams y
lIythyr misol a chroesawodd y wraig
wadd sef mrs Maud Williams
Caernarfon y V.C.O. a ehroesawodd
Mrs Williams,
Mrs Pat Jones
Brynrefail.
Cawsom noson ddifyr
lawn
gan Mrs Maud Williams yn
siarad am yr A.G.M. sydd i'w gynnal
yn Llundain
ym Mis Mehefin.
Diolchwyd i Mrs Williams gan Mrs J
Eirlys
Williams
a Mrs Marion
Williams. Rhoddwyd y te gan Mrs J
Eirlys Williams a Mrs Beti Wyn
Davies. Enillwyd y raffi gan Mrs Beti
Williams.
Cydymdeimlwyd
A theulu'r
ddiweddar
Miss Kathleen
Jane
Jones
Bydd y cyfarfod nesaf ar Fehefin
6ed pryd y disgwylir Mrs M E Jones
Cricieth.
MERCHED Y WAWR: Yn ein cyfarfod
mis Ebrill eroesawodd y Llywydd Mrs
Miriam Lewis ein gwestai sefaelodau
o'r Samariaid
Clywsom
am
ddechrau y mudiad 30 oflynyddoedd
yn 61 gan offeiriad o'r enw Chad Fara.
Mae cangen yng Ngwynedd ers 4
blynedd ae mae 91 yn helpu, ae ar
gyfartaledd mae 2,400 0 alwadau y
fJwyddyn yn dod i'r Swyddfa yn
'Abbey Road" Bangor. Cawsom
noson ddiddorol iawn ae eglurhad ar
y gwaith y mae'r bobl ymroddgar
yma yn ei wneud drwy helpu'r unig
yn eu gwahanol
amgylchiadau.
Diolchwyd iddynt gan Mrs M Lewis a
dwy o'r aelodau
Yng nghyfarfod mis Mai eawsom
noson wrth ein bodd gyda Mrs Gillian
Jones. Tan y Gollen yn dangos i ni sut
i goginio, roedd popeth yn edrych yn
flasus iawn a phawb yn dyheu am
gael y risetiau i roi cynnig arnynt.
Diolchwyd am y noson gan Mrs
MirIam Lewis ac ategwyd gan Mrs
Megan Morris Roedd un gorchwyl
trist gennym set cydymdeimlo
theulu y ddiweddar Miss Kathleen
Jones, Pren teg 8 chyfeiriodd
y
Llywydd at ei gwaith a'j ehymorth fel

a

LI un 0 st. loan (St. John's) sr eu gwyliau ym Mhwllheli tua 1950. Ymae emrvw
o Ddeiniolen yn y llun, pwy yw y tleit! tybed? Mae perchennog y Ilun yn eistedd
yr all o'r dde, yn yr ail res o'r bteen sef Mr Gruffydd Jones, Pentre Helen (Guto
Bach Blaen Waen fel y'i gelwld)

Ovm« lun 0 Gor Meibion Mr Martin Owen, Llanberis. Pa flwyddyn tynnwyd V
Ilun tybed? Faint ohonynt sydd yn fyw heddiw? Ai tybed mai Co, 0 rhyw boric
yn y chweret oedd. Mr Martin Owen oedd vr srweinvad a Mr J Griffiths Ceer
Bythod oedd y cyfeilydd. Mae Mr Griffiths yn eistedd er ypen yn y rhes flaen BC
yn dal i fyw yng Nghaerdydd heddiw.
Anfonwyd y Ilun gan Mr R.O. Williams, Arion House, Deinolen
selod o'r gangen. Y gwesteion oedd
Mrs Megan Morris a Mrs Medwen
Griffith. Enillydd y 'raffl ' oedd Miss
Jean Moeller. Gofynnir am 50c y pen
gan yr holl aelodau er mwyn pwrcasu
nwyddau ar y "Noson 0 Odrarnau' yn
Ysgol Brynrefail, Llanrug Nos Wener
Mai 27. Dymunwyd yn dda i blant
Deiniolen
yn
eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd
yn y
Drenewydd.
DIOLCH: Dymuna Mrs Catherine
Jane Jones, 33 Hafod Oleu, ddiolch
yn fawr iawn j'w theulu, ffrindiau,
cymdogion ac hefyd y Parch lfor
Lloyd Williams am bob arwydd 0
garedigrwydd
a'r lIu cardiau ac
anrhegion
a dderbyniodd
tra yn
Ysbyty
Gwynedd
ac Eryrl
yn
ddiweddar.
Y WESLEAID:
Bydd
Cyfartod
Pregethu Blynyddol yn Disgwylta
Dydd Sui Mehefin 5 am 10 a 5 o'r
gloeh. pryd y pregethir gan Y Parch R
Glyn Williams BA 8d Pwllheli Croeso
cynnes I bawb.

PLAID CYMRU: CLWB 100 Mis Ebrill:
£10 Mrs lona Richards,
5 Tal
Caradog; £8.50 Mr Hywel Williams, 3
Pentre Helen; Mis Mai: (10 Mr Hywel
Lewis, Llys Annedd; £8.50 Mrs Eirlys
Williams, 3 Pentre Helen.
JIOLCH: Dymuna Mr a Mrs D. 0
James Rhes Vaenol, ddiolch yn fawr
iawn am y eardiau ar anrhegion a
dderbyniasant
ar achlysur geni eu
mab Gethin Rhys, diolch yn fawr
•
lawn.

BETWS GARMON
Mae Pwyllgor Scaner Betws Garmon
a Rhyd-Ddu yn canlyn ymlaen i godi
arian at wahanol achosion ac yn Bryn
Gloch drwy garedigrwydd Mr a Mrs
lestyn Jones bydd "Barbaciw" ar Nos
Wener Mehefin 24 am saith o'r gloeh.
Bydd yr elw yn cael ei rannu rhwng
ymchwil i'r caner, eymorth y caner a
M.S. Enw'r Pwyllgor yw 'Cymdeithas
Elusen Gwyrfai'.

Gwesty

a arn

I
Gwasanaeth 24 awr
Ffon: Llanberis 871049

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser gan
Aoeu.ryn a Jeanette Jones a'r staff.
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Gohebydd:
Mr. Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. eaemarfon
76075.
DYMUNIADAU GORAU am well had
buan i Miss Greta Davies, Grassgarth
sydd ar hyn 0 bryd yn Ysbyty Eryri,
Caernarfon.
GWELLHAD: 'Rydym yn falch 0
glywed fod Mrs Nanse Roberts,
Manod yn gwella ar 61 cyfnod 0
salweh yn ddiweddar.
PENBLWYDD: Llongyfarehiadau
i
Wendy Morris, Clydfan ar ddathlu ei
phenblwydd yn ddeunaw oed yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU
i Carolyn
Owen, Tegfryn sydd yn nyrsio yn
Ysbyty Gwynedd ar Iwyddo yn ei
Arholiadau S.R.N. Pob dymuniad da
ar gyfer y dyfodol.
CROESO ADREF. i Mr 0 Stanley
Roberts, Hafod Wen, Glanffynnon
sydd adref ar wyliau 0 Nairobi.
DYMUNA Meirwen a Selwyn Lloyd,
Afallon, 15 Bryn Moelyn ddioleh i
bawb am eu earedigrwydd
ar
aehlysur geni eu mab Iwan Machno.
CAPEL MAWR: Trip yr Ysgol Sui:
Eleni bydd y trip yn mynd i Rhyl dydd
Sadwrn Mehefin 25. Y pris fydd £2.50
i Oedolion. Os ydych am fynd ar y trip
a rowch eich enwau, gyda'r arian i'r
Arolygwr
Olwen Llywelyn,
neu
unrhyw un 0 athrawon yr Ysgol Sui,
erbyn dydd Sadwrn, Mehefin 11. os
gwelweh yn dda.
PLAID CYMRU: Helfa Drysor: Ar
noson brat 0 Fai daeth tU8 80 ynghyd
i fynd ar yr helfa a drefnwyd yn
gampus gan Cliff Williams ec Arwyn
Roberts. Cafwyd noson hwyliog
iawn, gan orffen yng Ngwel-y-llyn
am damaid 0 fwyd (er bod rhai yn
hwyrach na'i gilydd yn cyrraedd wrth
gwrsl) y eyntaf i gwblhau'r helfa,
gyda marciau uchel iawn, oedd
Elizabeth Roberts, Llanrug, gyda
thair cydymaith Helen, Wenna a
Morfydd; 2. Gwyndaf Jones a'i griw;
3. A"drew Parry gyda Karen, Shirley
a Brian (Waunfawr). Aeth y wobr
gysur i Barbara Owen, Idwal a Mair.
Enillwyd y raffl gan Gwenda Roberts
8 rhoddwyd
y diolchiadau
gan
gadeirydd y Gangen. Phyllis Ellis.
CHWIORYDD PONTRHYTHALL T:
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd
ddydd lau y pedwerydd ar bymtheg 0
Fai gyda Mrs J C Williams yn
lIywyddu.
Cymerwyd
y gwasanaeth
deehreuol gan Mrs M.LI. Williams a'r
siaradwraig oedd Mrs E. W Thomas,
Dolwar. "Tros y Bont" oedd testun ei
sgwrs. Cafwyd ychydig sylwadau 0
gyfarfod
Sasiwn
Genhadol
y
Chwiorydd
yn Wrecsam gan y
Llywydd.

Rhoddwyd ytegan Mrs Gwladys M
Jones a Mrs Thomas Dolwar.
Dymunir
adferiad buan i Mr
Richard Ellis, 53 Bro Rhythallt a Mrs
Owen 8A Bro Rhyddallt sydd yn
Ysbyty Gwynedd.
YSGOLION SUL: Llongyfarchiadau i
blant ysgolion Sui Capel Mawr a
Pontrhythallt ar wneud mor dda yn
arholiadau
lIafar Cymanfa Blant
Dosbarth Caernarfon. Cynhaliwyd y
Gymanta eleni yng Nghapel Mawr,
Llanrug.
LLONGYFARCHIADAU
hefyd
i
Gerallt Hughes a ddaeth yn gyntaf
dan 7 oed yn yr arholiad lIafar ac i
Catrin Hughes a ddaeth yn gyntaf dan
10 oed yn yr arholiad lIafar ac yn
gyntaf dan 11 oed yn yr arholiad
ysgrifenedig yng Nghymanfa Cylch
Padarn. Mae Gerallt a Catrin, 2 Tai
Crawia yn aelodau yng Nghapel
Cysegr, Bethel.
DYWEDD"iAD: Llongyfarchiadau
i
Eluned Mai Roberts, Hafod y Rhos,
Llanrug ar ei dvweddtad A Mark
williams yn ddiweddar.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol y gangen ar Fai
10 dan Iywyddiaeth Menna Williams.
Y swyddogion am 1988-89 fydd:
Llywydd: Ann Evans; Is-Iywydd:
Mary Robert; Ysgrifennydd: Nan
Humphreys;
Trysorydd:
Joyce
Jones;
Is-drysorydd:
Margaret
Parry; Gohebwyr y Wasg: Joan
Griffith a Mair Huws. Bydd Myfanwy
Parry, Olwen Huws a Janice Jones yn
aelodau newydd o'r pwyllgor.
Cynhelir yr Wyl Gelf a Chrefft yn yr
Aelwyd yng Nghaernarfon
nos
Fercher Mehefin 15. Gofynnir i bawb
ddod a'r cynnyrch yno erbyn 5.30 ac
yna estvnnir croeso i'r cyhoedd i'r
arddangosfa 0 7 o'r gloch ymlaen.
Bydd siop I'r Dim yn arddagnos ei
nwyddau yno hefyd.
Nos Wener, Mai 27 am 7.30 dethlir
yr Wyl Fai. Bydd noson 0 ddramAu
byrion yn Neuadd Ysgol Brynrefail.
Eleni i Nant Gwrtheyrn y bydd yr
aelodau yn mynd ar eu gwibdaith.
Bydd y bws yn cychwyn yn brydlon
am 6 o'r gloch 0 Sgwat llanrug 8r
Fehefin 14. Enwau cyn gynted ag
sydd bosibl i Joan Griffith. Mae'n

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

FFENESTRI UPVC DRYSAU

MEWN GWYN NEU MAHOGANI
72"
••
N
"It

£330

£240

••
N
V

Esiampl 0 bris a gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod
Ffoniwch am bris i

J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,
Bontnewydd
Ffon: Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)
Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr
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debygol y gellir cynnig lie i ffrindiau'r
aelodau a'r cyntaf i'rfelin fydd y drefn
i hynny.
Llongyfarchwyd Myfanwy Parry a
Menna Williams ar ddod yn neiniau
am yr eildro - i Catrin a Jacob.
Cafwyd paned gan Nansi Lovatt,
Megan Jones, Cari Owen a Margaret
Jones. Yn rhytedd iawn Cari a
Margaret enillodd y ddau raffi hefyd.
Diolchwyd i bawb gan Ann Evans.

CAAG

Jonathan Davies a Gareth Jeffs 0
Ysgol Gynradd Llanrug a ddewiswyd
i actio rhannau yn y gyfres deledu
"C'mon Midffild"
a ffilmiwyd yn
ddiweddar yn yr ardal.
DIOLCH: Dymuna Bernadette (Siop
Pontrhythallt) ddiolch i bawb - yn
gwsmeriaid, ffrindiau a chymdogion
am y caredigrwydd tuag ati tra yn yr
ysbyty yn ddiweddar.
PLANT MEDDYLGAR: Daeth plant
Safon 1 yr Ysgol Gynradd Atheganau
i'r dosbarth yn ddiweddar gyda'r
bwriad
0 gynnal
arwerthiant.
Casglwyd digon 0 arian i brynu jig-sO
a dau Iyfr, ac yna eyflwynwyd rhai n i
ward y plant yn Ysbyty Gwynedd.
Roedd y plant wrth eu bodd i dderbyn
lIythyr, wedi ei gyferiio atynt oddi
wrth un 0 swyddogion yr Ysbyty yn
diolch iddynt ac yn cydnabod eu
haelioni.

CYFARFOD
CYFFREDINOL
CLWB P~LDROED
LLANRUG
Nos Fawrth Mehefin
7fed am 7.30
Yn Eithin Duon,
Llanrug
Gofynnir i bawb sydd
A diddordeb wneud
ymdrech i fad yn
bresennol
~111111
-

-----

111111111111111111111

- Y SgwAr, Llanrug

--

----

Ff6n: Caernarfon

76772
TRIN GWALL T I
SAWS Q'R rEULU
GAN JEN
Ffoniwch nau galwch

I drefnu .rnser

lug

--------------

-

ADRODDIAD C.A.A.G.
Mae blwyddyn gyfan wedi mynd
heibio ers sefydlu
Cymdeithas
Addysg yr Amgylchfyd Gwynedd ac
mae'r ymateb oddi wrth nifer 0
ysgolion cynradd ac uwchradd wedi
bod yn dda lawn, Yn ogystal ag
ysgoljon; ymaelododd
lIawer o'r
cyhoedd
A'r gymdeithas
adlewyrchiad efallai o'r diddordeb
cynyddol gan bobl mewn materion
amgylchyddol.
Yn y dvddiau yma pan yr ydym yn
ymwybodolo broblemau megis glaw
asid, Chernobyl a'r bygythjad cyson
oddi wrth datblygiadau niwedidiol
eratll, mae addysg amgylchfyd yn
fwy perthnasol nag erioed. Mae yna,
wrth
gwrs,
lawer
0 waith
amgylchyddol
gwych yn cael ei
wneud yn ein hysgolion led-led
Cymru ond tybed a oes yna Ie i wella'r
cysylltiad a'r eyfnewid gwybodaeth
rhwng y byd addysg a'r lIu 0 fudiadau
amrywiol
sy'n
ymwneud
A'r
amgylchfyd? Fel un ymateb i hyn
sefydlwyd
y C.A.A.G.,
gyda'r
ameanion canlynol:1. I hybu a chefnogi pob agwedd 0
Addysg
yr Amgyclhtyd
yng
Ngwynedd.
2. I feithrin diddrodeb plant ysgol,
pobl ifane a'r cyhoedd
mewn
materion cyfoes sy'n ymwneud A'r
amgylchfyd.
3. I fod yn ddolen gyswllt rhwng
ysgolion, Colegau a sefydliadau'r
lIywodraeth
a chyhoeddus
sy'n
gweithio yn yr amgylchfyd.
4. I hybu, datblygu ae ehangu Addysg
yr Amgylchfyd
drwy gyfrwng y
Gymraeg.
Hefyd
rydym
yn bwriadu
cynnyrchu Taflen Newyddion - o'r
enw "Gwaith Moes" unwaith y tymor
- er mwyn dosbarthu syniadau a
gwybodaeth o'r hyn sydd ar gael i
athrawon y sir ym maes addysg yr
amgylchfyd. Os oes gan unrhyw
ysgol ddeunydd perthnasol er mwyn
cynnwys yn y rhifyn cyntaf, byddwn
yn faleh iawn o'i dderbyn (anfonwch i
Geraint Geroge, Plas Tan y Bwlch,
Maentwrog.)
Eisoes yn y ftwyddyn a aeth heibio
cynhaliwyd cyfarfodydd ar amrywiol
bynciau 0 amaethyddiaeth i Ynni
Niwcliar a chafwyd cyfraniadau gan
amryw 0 fudiadau gan gynnwys y
Bwrdd Dwr, CEGB, Ymddiriedolaeth
Genedlaethol,
Parc Cenedlaethol
Eryri a Choleg y Brifysgol, Bangor.
Fel y gwelwch.
mae rhaglen
1988-89 yr un mor amrywiol gyda
rhywbeth, gobeithio, at ddant pawb
sydd a diddordeb yn yr hyn sy'n
digwydd yn y byd o'u cwmpas.
llenwch
y ffurflen ymaelodi ac
ymunwch yng ngweithgareddau'r
C.A.A.G.
Cymdeithas
Amgylchyddol Gymraeg ei hiaithl
Os am unrhyw f.nyUon pellach,
cysylttwch a Geraint George, Plas
Tan y Bwlch, Maentwrog, Blaenau
Ff •• tinlog,
ll41 3VU. Ff6n
Maentwrog 324.
Oydd Sadwrn. Mehefin 25aln 1
10
a.m. - 5 p.m. Plas Tan y Bwlch. Taith
Gerdded
- Croeso i blant a
theuluoedd. Coed Meentwrog a'r
Moelwynion. - Dewch a sgidiau
cerdded, dillad glaw. bwydl V daith
o dan arweiniad staff Tan y Bwlch.

Gohebydd:

lola Set..... , 13 D61 Elldlr

SEFYDllAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad yn
y Ganolfan ar Ebrill 28 dan arweiniad
Mrs Jan Davies. Darllenwyd
y
cofnodlon
a'u
harwyddo
a
darllenwyd y lIythyr ml801 gan yr
ysgrifenyddes.
Dymunwyd gwellhad buan iawn i
Mrs Hannah Jones. Ein gwr gwadd
am y noson oedd Mr Rol Williams 0
Waunfawr
a chafwyd
sgwrs
ddiddorol iawn am hanes yr ardal ar
droad y ganrif gyda phigion o'r
gwahanol bapurau. Diochwyd iddo
ac i'rgwestwragedd gan Mrs Arvonia
Evans. Y gwestwragedd oedd Mrs
Dilys Jones, Mrs Megan Hughes a
Mrs Helen Morris. Enillwyd y raffi gan
Mrs Dilys Phillips.
Penblwydd
hapu8 iMam,
Mrs
margeret Jane Roberts, 64 Maes
Padarn, yn wyth deg oed ar y
pedwerydd
0 Feheftn oddi wrth
Mona, Gwylym, Keith, June, Dei a
Marl Emlyn.
GWELlHAD:
Dymunwn
adferiad
buan i'r rhai canlynol: Mr. John
Parry, Maes Padarn; Mr Alwyn
Owen, Stryd yr Wyddfa; Mrs Enfys
Parry, Noddfa, Stryd Fawr; Mrs
Hughes, Maes Padarn; Mrs Carrie
Hughes; Iwan Harding, Terry Saynor.
I mam Mrs Oeina Owen, Stryd
Gooidman sydd yn aros yn llanberis
ar hyn 0 bryd er 61 triniaeth j'w
lIygaid.
CYOYMOEIMLO: Cydymdeimlwn
A
Mrs Elinor Williams, Maes Padarn a
Malr,
John
ac Arfon
yn eu
profediageth 0 golll mam a nain.
LLONGYFARCHIAOAU
j Andrea
Roberts, Stryd Goodman ar ddahlu ei
phenblwydd yn ddeunaw oed.
Hefyd i'r rhai
penblwydd yn un
Judith
Jones,
Williams, gynt 0
Stephen Roberts,
Hughes, 1 Stryd
Thomas gynt 088
Hughes, 87 Maes

canlynol
ar eu
ar hugain oed:
Dakota;
Gethin
7 Stryd Thomas;
001 Elidir; Arwel
Yankee; Stephen
Maes Padarn; Ian
Padarn

Hefyd i Paul Roberts, Stryd Goodman
a Gillian Evans, Stryd Newton sydd
hefyd wedi dathlu ei ph en blwydd yn
ddiweddar.
PRIOOAS
RUDOEM:
llongyfarchiadau
i laura ae Edgar
Williams, Rhes Cambrian ar achlysur
eu priodas Ruddem ar Fai 17. Hefyd
dymunwn yn dda i Dennis ae Ina
Jpnes, Llythyrdy
ar achlysur eu
priodas Ruddem hwythau yn mis
Mehefin.
LLONGYFARCHIAOAU i Heftn, mab
Mrs Delia Parry, PIas Tirion ar gael ei
benod! yn brifathro "Mountain lane"
C.P. School Bwcle.

PENBLWYOO: Penblwydd hapus i
Darren Owen, 15001 Elidir, Llanberis
sydd yn 5 oed Mehefin 5ed oddi wrth
mam , dad, nain taid ae Andrew a'r
teulu 011.
Penblwydd
hapus i Jane Stryd
Turner a Mair, Maes Padarn oddi
wrth Caroline a Melanie.
BEDYDD: Dydd Sui Mai 1af yn
eglwys St Padarn 0 dan ofal y
Rheithor y Parch Alun Hawkins
bedyddiwyd Ian, mab bach Eleri ac
Eilir Parry Pen Bont. Y mamau
bedydd oedd Hilary Jones a Delyth
Williams a'r tad bedydd oedd Dylan
Williams.
OIOlCHIAOAU: Oymuna Amanda a
Peter Welsby, Nant Peris ac lola a Ken
Sellars, 13 001 Elidir llanberis
ddiolch i bawb am eu caredigrwydd
tra bu eu mab bach Nicholas John yn
yr ysbyty.
Dymuna Ian Hughes, Maes Padarn
ddiolch
j'w deulu,
ffrindiau
a
chymdogion
am y cardiau
a'r
anrhegion a dderbyniodd ar achlysur
ei benblwydd yn un ar hugern oed.
Oymuna Stephen Thomas (Maes
Padsrn gynt) ddiolch i'w deulu
ffrindiau 8 chymdogion am y caridau
a'r anmegion
a dderbyniodd
ar
achlysur ei ben blwydd yn un ar
hugain oed.
BINGO: Nos lau Ebrill 28 yng
Ngwesty Prince of Wales cynhaliwyd
Noson Bingo tuag at Ymchwil y
Galon. Gwnaed elw 0 dros £160.
Oymuna Mrs Betty Hughes ddiolch i
bawb am eu cymorth.
Nos Wener Mehefin 17 bydd Bingo
yn cael ei gynnal yng NgWESTY
Oolbadarn tuag ar Badgers adran iau
o'r Sant loan. Enwau os gwelwch yn
dda i Mrs Carys Hughes 1 Stryd
Yankee. Diolch yn fawr.
ClWB Y MAMAU: Oydd Mercher,
Mai 11 cynhlaiwyd Bingo at Ymchwil
y Cancr yn y Ganolfan. Yn y cyfarfod
codwyd swyddogion newydd erbyn
y flwyddyn nesaf sydd yn dechrau
ym mis Medi.
Cadeirydd:
Mrs
Eirlys
Ellis;
Is-gadeirydd:
Mrs Carys Hughes;
Ysgrifenyddes:
Mrs lola Sellars;
Trysoryddes: Mrs Alwena Thomas,
Nos Wener. Mai 13 aeth y elwh am eu
trip
blynyddol.
Cafwyd
noson
bleserus iawn yn rnynd sr y cwch
Queen Victoria ar yr afon Conwy ae
wedyn am fwyd • Disco , orffen y
noson
i 'Split
Willows"
Llanfairfechan.
Oiolchwyd ,'r hen
swyddoglon gan Mrs Carys Hughes
am drefnu'r noson ae am e-u gwaith
am y ddwy flynedd diwethaf
CROESO YN Ol;

Croeso

un 61 i

Ceridwen a Ronnie Jones a'r plant i
Llanberis. Maent wedi bod yn byw
yng Nghanada ers rhai blynyddoedd
bellach. Merch Mr Goronwy Glyn
Roberts. Stryd Warden yw Ceridwen
ac mae Ronnie hefyd 0 ardal yr Eco
sef 0 Ddeiniolen.
Gobeithio
y
byddwch yn hapus yn ein pllth
unwaith eto.
ER SERCHOG GOF am Dad a Mam
annwyl sef Now ac Qlwen Jones
"Yr hiraeth beunydd sy'n psrhau
Wrth gofio'n fwyn am annwyl ddau."
Oddi wrth Aled, Rhiannon. Glenys ac
Eluned, hefyd Trefor, Gareth a
Ffrancon.
YN EISIAU: Safety Gate i roi ar y
grisiau a Baby alarm. Cysylltwch os
gwelwch yn dda ac Amanda Welsby,
1 Glanrafon Terrace, Nant Peris, ffl>n
872062 neu lola Sellars, 13001 Elidir.
Llanbens. Diolch yn fawr.

••

Un 0 gefnogwyr mwysf brwdfrydig s
ffyddlon Llsnberis yw Mrs Doris
Griffiths sydd wed; dllyn hynt e
helynt timsu pel-droed ei phentref
ers hsnner canrif. Dyms hi ar yr Oval
yn ddiweddar
yng nghwmn;
Medwen Jones s Nis Jones.

Emyr Jones

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

LLANRUG
Ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)

PlYMAR A
PHEIRIANNVDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

44 Glanffynnon

LLANRUG

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

Caernarfon 3513

Gwasanaeth NEWYDD yn
yr ardal r

W.H. JONES

EMYR LL.
PARRY
M.S.S.CH.

TRYDANWR

M.B.CH.A.

CHIROPODIST
GWASANAETH
CARTREF
57 Glanffynnon

LLANRUG
FFON (0286) 5754
(Gyda'r nos)

Green Bank
Stryd Fawr

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

•

Glandwr
43-45 Stryd Fawr

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

LLANBERI
Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

17 BRYN TIRION

PENISARWAUN
CURIAD CALON CYMRU

CURIAD CALON CYMRU

Ffon: LLANBERIS 872421
9

YMRYSON MON
EISTEDDFOD BODFFORDD
run I.laorug

Cywalth caeth
Yr Wybrnant
'a red i Afon lledr, Afon Conwy a'r
Mor)

gafodd wahoddled i gynrychloli'r "tJr mawr" yn Ymryson y
Beirdd nos Wener Mall3eg. A thlm Llanrug ddaeth yo fuddugol yo erbyn
"Bro Alaw" a "ThaJeboUoo".
Yr areh-dderwydd, Emrys Deudraetb oedd y Meuryn.

'Fory byddi'n diferi.n dy grwndl
I grlnelir bob camlan,
A thrydllr i bedwar ban
Am irgamp William Morgan.

Ateb 'I lIinell:

John Roberts

Mae Bet 'In dlsgwyt eto
Yo naw deg un - had a gol
Tony Elliot
Ateb llinell:
Hen groc 0 gar 'In graciau a gerail.
Ac 'In tv ngwendid ond gotid 'gef.is.
Iw.n Roberts.
Gofffen englyn
Dewch mae'n gl.wio ebe Noa.
Rhedwch,
Rhaid gadael 'I ddaear.
Eisiau byw1 'Does funud sbtr.
Arnofiwn - now or nefarl
Tony Elliot

Gorffen pennlll
A geir atomfa arall
Yma ym Mon
Yma ym Mon
Sydd gwestiwn i ddyn cibddall
Yn 61 y son
Yn 01 y son.
A rwan ceisiwch ddeall
Chwi bobl Mon
o bobl Mon
Bydd bwystfll mwy, anniwall
Ilawry Ion,
Jest lawr y 16n.
Twrog Jones.
Gorffen pennill
A fydd steddfod 'mhen canmlynedd?
A fydd Pabell len a Gorsedd?
A geir yno gystadleuaeth
"Cerdd i goflo Emrys Deudraeth",?
Selwyn Griffith
Ateb lIinell
Cyn hir a roddir i ni etn rhvddid1
Cnau 8r bren 'fal8U 'In tyfu 'welid I
John Roberts
Gorffen fnglyn
AdaiD ar gorff lIygodeD - a wibla
Helbio 0 wae'r ceubren,
Encilion'n lIesg mag haulweD,
Bywhau pan ddaw'r dydd i ben.

Gorffen IImrig
Inofio'n noethlymun aeth Will
YDg nghwmDi el natn 'n61 y stori,
"He; naln," medda'r lIanc
Wrth ddringo I'r bane,
"Me 'na goblyn 0 granc dan eich
bol chi."
Selwyn Griffiths
Gorffen ar f&Sur pennlll telyn

Dyma'r fan
a fu'n "Babell y Cyfarfod",
'In gyniweirfa yr y.bryd
a'i hysgogodd hi,
nefol drwbadwr VI oesau
i folawdu y Gwrthrych
a aeth A'i bryd.

Tri pheth sy'n tielo Megan,
a bod hl'n dlysach ..wan,
Ei ffrlndiau'n fil a'i thaulu'n bod,
Ers iddi ddod I arlan.

Dyma Iinnerch y myrtwydd hud
a Rhosyn Saron
a wreiddiasant a threiddio
I gllon gwerin.

Gorffen ar fesur 181m: Roedd croen
banana ar 'I lIawr'
('In null y salmau can)
Roedd croen banana ar 'I lIawr
Melynddu a phydredig,
Yn eiddg8r ddisgwyl bob yn awr
Am droed nad yw'n athletig.
Rhyw feddwyn ddaeth o'i yfed hlr
Gan siglo hwnt ae yma,
A .yllu'n chwil dros anial dir
Am stwmps hen slgarenna'.
Ei gorff sigledig uweh 'I croen
Ei goesau'n ddlgon simsan,
A'i feddwl pwt mewn dirfawr boen
A'i holl synhwyrau'n gwegian.

Rhoes gam ymllen, a dau 'In 01;
Rhoes gvnnig arni eto;
Nel gl.nlo'n dwt ar ei ben 01
Heb help 'I croen i lithro.

Yno, anwylun cynulliad ydoedd
vm ymrithio ar adain can.
Ond ei chalon a or·lenwyd
a'i chlust a deneuwyd
i glywed newydd gaine gorfoledd y "seith ugeinmil"
A dychwel a wnaeth
i babel' V cyfarfod."
A dyma'r fan.
Twrog Jones.

"Pe cawn ddewis rhoi anrhydedd
Heno, Feuryn annwyl (a heb fegian),
Feirniad doeth a g6r wirionedd,
Ai'r holl fareiau i MI FY HUNAN
Dafydd Whiteside Thomas

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR
Tlws yr Ymryson

LLANRUG

GWAITH
CERRIG
BEDDAU

Oddiyma,
cVn ei phenysgafnu
a sawr 'I RhosVn,
a gweled ei addasrwydd,
dewfniaeth 'I tannau
a'i tynnai
i glwt V ddawns
a buarth gwyl mabsant.

Gorffen pennlll:
Pe cawn ddewis rhoi anrhvdedd

Y SGWAR,

A'I FEIBION

Dvma drigfa
'I "danbaid, fendigaid" un.

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

Merched
Dynion
Plant
.

Carai'r pwyllgor ddioleh i bawb yn
Capel Coch a weithiodd i wneud y
Gymanfa yn un IIwyddiannus. Dioleh
arbennig iOr organyddion ae i Miss
Lowri Prys Roberts am ei gwaith.
Dioleh vn fawr i bawb a gefnogodd y
Gymsnfa.

.
__.

I gael trin eich
gwallt yn eich
cartref cysylltwch

Caernarfon 2898

MAIRANNEDD

(dydd)
Y Felinheli 670124
(nos)

LLANRUG

Cvnhaliwyd Cymanfs Ysgolion Sui
Dosbarth Padarn dydd Sui Mai 1af,
1988 vn Capel Coch, Llanberis.
Arweinydd y GAn oedd Miss Lowri
Prys Roberts,
Brvnrefail
a'r
organyddion oedd Mr Hugh Peris
Pritchard a Gareth Jones, Capel
Coch. Llvwvddwvd
cvfarfo d V
prynhawn gan Mr Cledwyn Parry,
Capel Coch a chyfarfod yr hwyr gan y
Parch Trefor Lewis. Cymerwyd rhan
yn V cyfarfod dechreuol gan blant a
ieuenctid Capel Coch.
Arholild Uaf.r
DIn 4 oed: 1. Caryl Owen a Gwenan Jones,
Cysegr; Din 5: 1. Ifan Rowlands, Aled
Hsfin Roberts, Cysegr; Marc Anthony
Evans, Capej Coch; Sioned Grlnley,
Dlsgwylfa; Dafydd Morris, Dinorwig; Alaw
Mari Hughes
a Gethln
Williams,
Cefnywaun. Din 6: 1. Sioned Catrin Davies
a Robin Gwyn Owen. Cysegr; Marl Wyn
Wilhams. Capel Coch. O.n 7: 1. Gerallt D.
Hughes. Gwynfor Jones, Dewi Griffith,
Catrin Roberts, Bethan Williams, Dely1h
Morns, Kelly Williams, Anest Williams.
Cysegr.
2 Richard
Henry Jones,
Disgwylfa; 3. Meilyr Emrys, Cysegr.
O.n 8: 1. Elen Jones a lowri Williams.
Cysegr; 2. Rhian Wyn Davies, Brynrefail;
Dyfan P Elis a Rhys lloyd Jones, Cysegr; 3.
Dafydd T Jones, Cysegr; 4. Richard
Charles Parry, Cysegr; Bethan Williams.
DisgwVlfa;
5. Elfed John Williams,
Disgwylfa. Din 9: 1. Rhodri Roberts a
Carwyn John Morris, Cysegr; 2. Gethin
Davies, Cysegr; 3. Eleanor Gray Williams.
Capel Coch; 4. Julie Ann Jones, Cysegr.
Dan 10: 1. Catrin A Hughes, llinos Wyn
Morris, Gwenan Elis a Nia Jones, Cysegr;
Manon Williams, Capel Coch. O.n 11: 1.
Uinos Angharad
Morris. llinos
Ann
Roberts a Donna Marie Williams, Cysegr;
Ellir Williams. Cefnywaun; 2 Nla Elin
Davies a Sonia lynne Roberts, Cysegr; 3.
Elena Williams,
Disgwylfa;
4. Euros
Wllhams. Cefnywaun.
0.012; 1.Marian lloyd Jones. Brynrefaila
Menna D Williams. Cysegr; 2. Nicola
louise Houston, Brynrefail; 3. Julie Ann
Jones, Cysegr ac Owain Gwyn, Brynrefa.1.
0." 13: 1. Ruth Parry a Sioned Owen,
Cysegr; 2. Bethan Jones a Manon Elis,
Cysegr; 3. Gwawr Williams, Cefnywaun.
O.n 14: 1. Mandy Williams. Cysegr a
Glenda Jones. Capel Coch; 2. Mared Wyn
Sutherland, Cefnywaun; 3. Catherine Ann
Gray Williams, Capel Coch.
O.n 16: 1 Joyce Elizabeth Williams,
Cefhywaun. 0.0 50: 1. Mrs Eryl Jones a
Carys Williams, Capel Coch. Oro. 50: 1.
Mrs Beny Roberts, Dinorwig.
Cydldrodd dan 9: 1. Parti Carwyn John,
Cysegr. Cyd.drodd
din 11: 1. Parti
Gwenan a Parti Nia Elin, Cysegr.
ArhoUld Yllirifenecig
O.n 9: 1. Rhodri Roberts. Cysegr; 2.
Carwyn John Morris a Gethin Davies.
Cysegr: Din 11: 1. Catrin Hughes, Cysegr;
2. Gwenan Elis, Cysegr;
3. llinos
Angharad Morris a Donna Marie Williams,
Cysegr; 4 Uinos Ann Roberts, Cysegr; 5.
Nia Elin Davies, Cysegr; 6. Llinos Wyn
Morris, Cysegr; 7. Julie Ann Owen a Nia
Jones, Cysegr; 8. Sonia lynne Roberts,
Cysegr. 0.0 14: 1. Mared Wyn Sutherland,
Cefnywaun

Wrth godi 'I sathrodd achos sgletr
Anfonodd ef i'w gladdfa;
Nid alcohol droes farwol wefr
I hwn - ond croen banana.
Oafydd Whiteside Thomas.

Iwan Roberts

J.M.
JONES

Cywaith Rhydd
Oolwar Fach

CYMANFA YSGOUON SUL
DOSBARTH PADARN

a

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646

Ffon:

Caernarfon 5366
•
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POS MIS MEn EFIN

MYND
Mae'r tywydd braf yma, ac 'rwy'n siwr fod
rhai ohonoch eisoes yn edrych ymlaen at gael
mynd am drip, - trip ysgol neu drip Ysgol Sui.
Ydych chi'n cael mynd? Wei beth am
rannu'ch profiad hefo nil Ysgrifennwch eich
hanesion a'ch storiau a'u hanfon i 'Eco'r
Ifanc', Pant Bryn Gwyn, Tan-y-Coed,
Llanrug. Os nad ydych ehi'n cael mynd am
drip - WeI, j ble fuaseeh chi'n hoffi mynd

PEN
petae chi'n cael y dewis? Mi fuaswn i yn hoffi
cael gwybod!!
Efallai y bydd rhai ohonoch yn cael mynd
i'r sw j weld yr holl anifeiliaid gwahanol.
Mae'r ddau aderyn yma yn byw yn y sw. Rhai
lliwgar, lliwgar ydyn' nhw. Coch, melyn, glas,
gwyrdd -lliwiau'r enfys igyd! Fedrwch chi eu
lliwio'n ofalus? Pili a Poli yw eu henwau.
Ysgwn i p'run yw p'run?

PILI A POLl
Lllwiwch y Uun yn ofalus gan ddefnyddio Iliwiau Uachar

Mae pob un o'r geiriau yma yn
deehrau gyda'r sillaf PEN, er
enghraifft:
Rhan o'r corff rhwng y llaw a'r
ysgwydd - Penelin.
Sillf wrth Ie tan - Pen--Heb wallt ar ei ben - Pen---Un sy'n eynJlunio adeiJadau Pen-Cysgu - Pen---Blith draphlith - Pen------Llyffant eyn iddo orffen tyfu Pen--Prif swyddfa - Pen-----Un yn byw mewn pentref - Pen-----Rhywbetb a wisgir ar ben - Pen-Rhan 0 g an - Pen---

ATEBION
'Ii!uuad 'or ~~S!MU~d'6 !JMj~llU~d
·s ~shTpe~uC)d 'L !lqMuad '9
: ,SMUMWeJpUad. S' ~Ue!dWMpU;)d '!7
:J~esuad 'E !Iaowuaa "l :uelu;)d 'T

CORNELJOCS
Cnocl Cnoe!
Pwy sy'n na?
Seini
Seini Pwy?
Scini'rn syniad!

1f4

If.q"••

Pa fath 0 gar mae defaid yn ei yrru?
Mini Meeeeeeeeeeeetro!

,

I
/

Athro: Rwan ta Twm, os oes gen i
ddeg afal yo fy Uaw chwith ac ugain
afaJ yn fy Haw dde, beth sy' gen i?
Twm: Dwylo mawr syr!
Pa gi sy'n hoffi canu?
Corgi!
Pryd mae hi'n bwrw pres?
Pan mae 'na newid yo y tywydd!

Fe freuddwydiodd rhyw ddyn ei fod '
o'n bwyta marshmalo enfawr. Pan
ddeffrodd, roedd ei glustog wedi
diflannu!

Cnoe! Cnoe!
Pwy sy'na?

Ceri
Ceri Pwy?
Cer i gysgu!

Cnoe! Cnoe!
Pwy sy'na?
Tudur
Tudur Pwy?
Tudur drws a ebei weld!
Pam fod y dyn ag un llaw ganddo
wedi croesi'r ffordd?
I fynd i'r siop ail-law,
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Gohebydd: Mi •• Lowri Prys Robert., Godre', Coed. 870580

RAS NODDEDIG: Yn ystod gwyliau'r
Pasg, rhedodd tri 0 fechgyn o'r ardaJi
godi arian i Ysbyty Brenhinol Stryd
Myrtle, Lerpwl. Cychwynodd y tri 0
Benllyn, i fyny tua'r Fachwen, dros
Graig llew, heibio Rhydau Duon ac
yna' n 01 I Benllyn. Y tri oedd Tony
Roberts, David Wagner a Bryn Evans
ac yn cadw cwmni l'r tri roedd Ashley
Wagner, Geraint ac Andrew Roberts.
Cyflwynwyd slec i'r Dr Robert Arnold,
arbenigwr ar galonnau plant, yn
Ysbyty Gwynedd ar Fai 11eg. Syniad
y bechgyn ,eu hunain oedd trefnu'r
ras hon a chasglwyd y swm 0 £100.
Da iawn hog;al
CYMANFA DOSBARTH PADARN:
Cynhaliwyd Cymanfa Flynyddol y
Presbyteriaid eleni yng Nghapel
Coch, Llanberis ddydd Sui, Mai 1af.
Llongyfarchiadau
i Rhian Wyn
Davies, Marian lloyd Jones, Nicola
louise Houston ac Owain Gwyn,
aelodau 0 Ysgol Sui M.C Brynrefail
am eu gwaith canmoladwy ym maes
yr arholiad
llsfsr.
Ymhlith
yr
arholwyr roedd Mrs Carol Houston a
Mrs
Ifanwy
Jones,
dwy
0
athrawesau'r Ysgol Sulac arweinydd
y gAn oedd Miss Lowri Prys Roberts.
GENEDIGAETH: llongyfarchiadau i
Bleddyn a Nesta Owen (Tros yr Afon
ar enedigaeth eu merch, Bethan Mai,
ar yr ail 0 Fai. Mae'r teulu erbyn hyn
wedi ymgartrefu yn 1 Rhes Fictoria,
Deiniolen.
OlOlCH:
Dymuna
Mrs Helen
Roberts, llwyncoed Bach, Penllyn
ddiolch
i'r perthnasau
a'r lIu
cyfeillion am y cerdlau a rhoddion a
phob caredigrwydd
yn ystod ei
gwaeledd diweddsr. Diolch hefyd i'r
meddygon a'r gweinyddesau am y
gofal tra yn Ward Aran. Ysbyty
Gwynedd.
OlOlCH: Dymuna teulu y ddiweddar
Mrs Ellen Hughes, Bron Aton (gynt)

ddiolch yn ddiffuant am bob arwydd
o gydymdeimlad
A hwy yn eu
profedigaeth. Diolch hefyd am y
cyfraniadau £126 a dderbyniwyd
tuag at Apel Sganiwr
Ysbyty
Gwynedd.
SEFYDllAD
Y MERCHED: Nos
Wener, Ebrill 22ain treuliodd nifer 0
aelodau o'r gangen leol noson ddifyr
yn y Twmpath dawns a gynhaliwyd
yn neuadd Ysgol Syr Hugh Owen
Caernarlon. Nos Wener 6ed 0 Fai
cynhaliwyd
Cyngor
Gwanwyn
Sefydliad y Merched Arlon yn Neadd
Ysgol Brynrefail
ac anrhydedd
Cangen Brynrefail oedd cael bod yn
westeion yr *vI. Estynnwyd croeso
i'r holl ganghennau gan y lIywydd
sirol, Mrs Rhian Jones ac ar ran
cangen Brynrefail gan Mrs Pat Jones.
Cynrychiolwyd y gangen leol ar y
pwyllgor gwaith gan Mrs Carol
Houston, a'r cyfellydd oedd Miss
lowri Prys Roberts. Yn bresennol
hefyd yr oedd Maer Arton y
cynghorydd leuan II Jones a'i briod a
chafwyd gair pwrpasol ganddo.
Traddodwyd yr anerchiad gan Mr
Eric Sutherland, Pritathro Coleg y
Brifysgol,
Bangor ar ei bwnc
arbenigol, sef anthropoleg - testun
estrus ond a gyflwynwyd yn hynod 0
ddiddorol ac effeithiol i gynulleidfa 0
ferched! Cafwyd adroddiadau
0
weithgraeddau'r
Sefydliad dros y
tlwyddyn a aeth heibio ac i gloi'r
noson cafwyd adloniant chwaethus
gan Gangen Deiniolen, cyn troi tua'r
ffreutur am luniaeth wedi ei baratoi
gan gangen Brynregail.
Nos lun Mai 16eg cyfarlu'r aelodau
yn y Festri. Treuliwyd y cyfarlod dan
arwemvddlaeth y lIywydd. Mrs Pat
Jones yn trafod
argymhellion
cyfarfod Blynyddol
Sefydliad
y
Merched a gynhelir yn Neuadd
Albert,
llundain,
Mehefin
2il.
Cynrychiolydd y gangen yno fydd
Mrs Gwyneth Williams ynghyd A Mrs
Carol Houston ar ran y Pwyllgor
Gwaith. Diolchwyd l Mrs Pat Jones
gan Mrs Jean Davies. Oarllenwyd
Ilythyr
dderbyn iwyd
ga n yr
ysgrifennydd sirol ar ran y Pwyllgor
Gwaith yn 1I0ngyfarch a datgan
gwerthfawrogiad 0 waith aelodau
cangen Brynrefail a'u croeso hael i'r
Cyngor Gwanwyn gynhaliwyd yn
Ysgol
Brynrefail.
Rhoddwyd
lIuniaeth y noson gan Mrs Jennie
Angharad Roberts a Mrs Jennie
Maxwell a diolchwyd iddynt gan Mrs
Eirlys Williams. Enillwyd gwobr y
mist rhoddedig
gan Mrs Rhian
Joness, gan Mrs Ifanwy Jones.
Cynhelir Helfa Drysor Sefydliad y
Merched
Gwyrfai,
nos Wener,
Gorffennaf 15fed. Derbynir yr enwau
gan Gysylltwr GrWp Gwyrlai, Mrs Pat
Jones.

Dau tun 0 selodeu timau peldroed y pentref a dynnwyd yn ystod y pumdegau
cynnar yn ystod gweinidogaeth YParch Glyn Meirion Williams ar Eglwys M. C.
8rynrefail.
Llun 1. O'r chwith, rhes gefn: Wilbert Williams, Paul Glabik, Gwilym W
Williams, Goronwy Evans, Gwilym Ellis, Oafydd Wyn, Phil Graham, Tom
Foulkes a'r Parch G. Meirion Williams.
8laen: ?, Malcolm Jones, Arthur V Roberts, Leslie Williams.
Llun 2: O'r chiwth, rhes gefn: Rol Williams, Gwilym W Williams, Geraint
Roberts, Parch G Meirion Williams, Ifan W Williams, Gwyndaf Williams a Billy
Jones.
Blsen- Owen Glyn Foulkes, Cyril Jones, Harold Williams, John Morris, Bob
Williams B Joe?

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

871047

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

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

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
ARAGOR
CANOLFAN CARPEDI
9-7pm

NF
DEWIS EANG 0

9-5pm Sadwrn

AAGAU
SUl,
MERCHER.

WELYAU SENGL A DWBL
DEVVISEANG 0 '3 PBCE SUITES'
LLENNI ~ENE11AN' A LLENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 II ATHEN SGwAA 0 GAAPEDt

MEWN STOC - ALLWCH CHI
FfORDDlO PRYNU 0 BAlRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291
12

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER
A

on:

Un araD 0 straeon Y GWALCH

,

ei rhwystro wrth gwrs."
A dal i ddod wnaeth hi: ar bob
tywydd, ond beiweh fi neu beidio mi gadwais innau yn glir a hi wedyn
befyd.

,

O.N. Mae straeon co fiannol Y
Gwalch,
a ddarllenwyd
gan
Mae bod yn rbiaot I blentyn yn eychwyn yn yr ysgol am y tro eyota! yn eangu
gorweUon rbywun na tu'r fath beth. Dyna fy mhroftad I beth bynoag.
Roeddem yr adag honno yo trigo tu draw I Lundaio cbwedJ pobl, ac yr
oedd pn i un bOlD'll: bynny ydy, yr uoig un i fegais gartref, a fo oedd
Benjamin y Ilwytb.
Cymraeg oeddan ui i gyd yn siarad yng nghanol y fro estronnol honno, a
phan ddaeth yo amser iddo fynd i'r
ysgol, roedd hi'n dreth amo am
dyma fi un diwmod yn rnentro
gyfnod nes iddo gael gafael ar
gofyn iddi.
Saesneg yr Home Counties.
"Pwy sydd gynoch chi yma T
Ysgol yn perthyo i'r Eglwys oedd
"Steven ". meddai hi ar ei
hi, a'i gweithgareddau
yn
bunion, ac yr oedd y gair fel pe tasia
gyffredinol
wedi eu hanelu at
yn agor rhagddorau ei meddwl hi.
feithrin plant yo ddinasyddion
Dechreuodd
fyrlymio banes ei
rhesymol gwar, Roedd y sefydliad ei
phlentyo; fel yr oedd 0 yn byn ac yn
hun bron ar garnfa led yr A23, y
llalJ ac yn araU - yn ddel a da a
ffordd sydd yn mynd i lawr iarfordir
chlyfar, ac yn bob dim arall gorau
y de, ae i ganol Llundain yo y
dan haul.
cfyeriad arall, ac yr oedd yr
AI 01 hynny, os aw·n yn agos ati,
adloniant 0 gipio plant - arferiad
roedd yo bwrw cynnwys ei chalon
sydd erbyn heddiw wedi lledaenu i
wrthyf - rhywbeth a aeth y n fuan yn
draethau Mon a'r ynysoedd cyfagos
ddiflastod, ac rm welwn yn blaen
- yo beth cyffredin yn y swabia
erbyn hyn pam yr oedd pawb yn ei
rheiny, hyd yn oed yr adeg honno.
gocbel hi. Serch hynny roedd fy
Oherwydd hyn, un or gwersi y
chwilfrydedd yn fawr iweld yr angel
rhoddid y pwyslais mwyaf ami yn yr
bach hwnnw 0 blentyn, tasai'n ddirn
ysgol oedd yr un j arhgyhoeddi plant
ond er mwyn ei gymbaru a fy
o'r perygl 0 siarad a dieithriaid. Gan
ngbynyrch fy un, ond yr oedd 0 yn
fod yr arswyd yn un cyffredinol,
amlwg yn un birymarhous, a finnau
roedd y mamau yo dod i mofyn y
bob amser ar frys.
plant yn ddyddiol ar ddiwedd y
Gofynnais i fy mab yn y diwedd a
pnawn.
oedd yn gwybod pwy oedd Steven,
Roeddwn innau yn cymeryd fy
ond doedd 0 erioed wedi clywed
nhro i wneud y ddyletswydd honno,
amdano, ac un pnawn pan ddaeth
ac un feichus oedd hi, 0 gofio fod yn
Miss West y brifathrawes ataf i
rhaid i rhywun
sglertian
yn
sgwrsio yn gyffredinol.
nghwmni fflyd 0 fenywod oedd yn
·"Rwy'n sylwi eich bod wedi cael
edrych arnoch tel pe tasa chi wedi
trwodd
at Mrs ...... ," meddai.
dod yno i gael cyfweliad i fod yn
"rydych chi wedi gwoeud camp i ni i
llywydd Merehed y Wawr.
gyd."
Sylwais fodd bynnag fod un
"0, Y ddynes unig :' meddwn.
ddynes bob amser ar ei phen ei hun.
"Yr arferol beth wyddoch chi.
Roedd hi'n eistedd ar {aine oedd
Cymbaru plant ae ati. Ond rwy wedi
wedi ei gosod 0 dan griafolen
bod yn trio dyfalu p'run yw ei
ymhen pellaf y cowt. Rhyw siortan
phlentyn hi.
ddigon anfarchnadol
oedd hi; pe
tasa fo'n weddus i mi roi barn - tua'r
Roedd
y brifathrawes
yo
deg ar hugain oed, a'i g~a11tam ben
yl~eddoli erb)'n h)'n fy mod me~n
ei dannedd. Syllai j'r gwag leoeddd
tywylly,·ch.
fel pe tasa hi yo cyfri haid 0 wybed.
"Roedd o'n dod itr }sgol ),ma,"
Ni chymerai'r mamau eraill sylw
meddai yn J di\liedd. "Ond fe gafdd
ohoni, na bithau ohooynt hwythau,
ei gipio rh)'W Sady,rn pan oedd 0) m
a rhag ofn rhoi'r argraff fy mod i'n
Mhrighton hefo'j fam. \\rel.... d b}1h
gwneud
arferiad
0 boenydio
mohono.'·
merched
yn unig, chymerais
Roedd hi'n g ....'Ybod beth oedd~o
mnau'run
sylw ohoni ychwaith,
yn mynd i'w of)'o ~ed)'n.
hynny yw, tan y diwrnod bwnnw yr
.. Mae hi'n daJ i ddod yma bob
eisteddais ymhen arall y fainc.
dydd fel hyn," meddai. "ae yn aros
Wedi i mi rannu'r fainc hefo'r
nes y bydd pawb ....·ccli mynd. All
ddynes am deo neu ddau fel hyn,
neb wneud dim a hi. FedN.'n i ddim

a

Beth am ddysgu
dreifio gydag

YSGOL YRRU

BETHEL
Cysylltwch

a

Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel
Portdinorwig

671009

Am wledd flasus
dewch at
Gwyndaf a Ceris
Williams

SlOP

SGLODION
BETHEL
CHIP SHOP
Archebwch
dros y ffon!
Portdinorwig 670963
Cartref 670170

Meredith Evans ar Radio Wales, ae
a
ymddagnosodd
yn
y
'Countryman',
yn cael eu cyhoeddi
rhwng cloriau ynghyd a chofiant ei
rieni, 0 dan y teitl Clouds of Time.
gan Wasg Carreg Gwalch. Bwriedir
cyhoeddi y ffurf Gymraeg, gyda
darluniau o'r eyfnod ar yr un pryd.

Gohabydd: Garaint Ells, Cllgaran (Portdinorwig 670726)

Y NEUADO
GOFFA:
Fel yr
adroddwyd yn y rh ifyn diwethaf mae
pwyllgor y Neuadd wedi penderfynu
symud ymlaen jail
adeiladu'r
Neuadd ar gost 0 tua £60,000. Golyga
hyn god, hyd at £15,000 yn y pentre
dros y ddwy flynedd nesaf. Mae gan y
pwyllgor Glwb 100 sy'n dod ag arian
da iawn , mewn i'r coffrau ae 0
ddiwedd Mehefin
bydd eyfle i
aelodau newydd ymuno yn y elwb.
Telir £1 y mis gan yr holl aelodau ac
mae hanner yr inewm yn eael ei roi yn
wobrau i aelodau Iweus bob mis. Os
oes aelodau newydd am ymuno A'r
Clwb cysylltwch a Gwyndaf Williams,
Tan y Cae, neu unrhyw aelod o'r
pwyllgor.
Mewn cyfarfod o'r pwyllgor nos
Fercher, Mai 18, diolchwyd I blant
Dosbarth Miss Bethan Parry am eu
cyfraniad 0 £170 i'r gronfe yn dilyn
ras noddedig 0 amgylch iard yr ysgol
Cynhelir cyfarfod nesaf y pwyllgor
yn y Neuadd am 7.30 nos Fereher,
Mehefin 1at. Croeso cynnes i bawb.
EISTEDDFOD YR UROD DYFFRYN
NANTLLE AC ARFON
1990:
Cynhaliwyd Pwyllgor yr APEH yn
ddiweddar, a phenderfynwyd
yn
unfrydol i'r aelodau f\~'1d0 gwmpas y
pentref i gasglu 0 dy i dY. Bydd amlen
yn disgyn trwy'r blweh lIythyr cyn bo
hir, ac te'i cesglir gan un o'r pwyllgor
ymhen ychydig ddyddiau wedyn.
Penderfynwyd
hefyd i gynnal
noson fabolgampau
yn y cae
chwarae ganol Gorffennaf. Ceir mwy
o fanylion y mis nesaf.
MERCHED Y WAWR: Nos Fercher
Mai 11eg, yn yr ysgol, cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen dan Iywyddiaeth
Mrs lynwen Morris. Y wraig wadd
oedd Mrs Angela Evans a chefwyd
sgwrs
a sleidiau
sr we,th y
gymdeithas sy'n gweithredu er lies
plant a nam corfforol.
Y gwestwragedd
oedd Mrs Beti
Owen, Mrs Eirlys Sharpe a Mrs
Bessie Ellis.
Ar ddechrau'r
noson eafwyd
cyfarfod
blynyddol
i ddewis
swyddogion newydd. Oewiswyd y
canlynol~ Llywydd - Mrs Meinir
Roberts; Is-Iywydd - Mrs Glenys
Griffiths; Ysgrifenyddes - Mrs Nora
Parry; Is-ysgrifenyddes - Mrs Alys
Jones; Trysorydd - Mrs Mary Evans;
Is-drysorydd - Mrs Eirlys Williams.

Aelodau'r pwyllgor fydd Mrs Sheila
Roberts, Mrs Rita Williams, Mrs Nan
Rowlands a Mrs Bessie Ellis.
Taith ddirgel fydd cyfarfod olaf y
tymor ar Fehefin 8fed. Dylid rhoi
enwau mor fuan ag sydd posibl i Mrs
Eryl Roberts os gwelweh yn dda.
llONGYFARCHIADAU
i Kelvin
Hughes, Bron Gwynedd ar ddathlu ei
ben-blwydd yn 18 oed ar Fai 15fed, ac
i Eilian Jones, 24 Bro Rhos a fu yn
dathlu ei ben-blwydd yn 18 y diwrnod
eynt.
YSGOL SUl Y CYSEGR: Brynhawn
S\.II, Mai 29, bydd plant Ysgol Sui y
Cysegr yn mynd am dro i Nant
Gwrtheyrn,
hefyd mae taith l'r
Wybrnant wedi ei threfnu ar gyfer
dydd Sui, Gorffennaf 17. Gobeithio y
bydd y tywydd braf yn parhau.
FFORDD OSGOI Y FELINHEll: Nos
lau, Mai 12, cynhaliwyd cyfarfod
cyhoeddus yn Festri y Cysegr I roi
cyfle i'r pentrefwyr leisio eu barn aryr
awgrym y dytai ffordd 08g01 y
Felinheli
ddod drwy'r pentref.
Dewiswyd Richard II Jones yn
lIywydd a chafwyd sylwadau yn
gwrthwynebu'r
awgrym gan y
Cynghorwyr W Jones, S Jones a
Dewi Rowlands. Pwysleisiwyd na
ddylai neb, ar hyn 0 bryd, boeni y
byddai eu tai yn cael eu chwalu, a
chlywyd
nad oedd Undeb yr
Amaethwyr
bellach yn cefnogi'r
syniad. Penderfynwyd casglu deiseb
yn gwrthwynebu'r awgrym ac erbyn
nos Lun, noson cyn yr Ymehwiliad
Cyhoeddus ym Mhlas Menai, roedd
dros 500 wedi ei arwyddo. Oewiswyd
nifer i ddadlau yn erbyn yr awgrym
yn yr ymchwiliad.
YR URDD: Daeth tymor yr Urdd elenl
i ben gyda ymweliad A'r Ganolfan
Hamdden.
Diolch , aelodau'r
Pwyllgor a ddaeth i helpu i drefnu
gemau i'r plant.
Mae eyfarfod o'r pwyllgor i gloi
gweithgareddau
y tymor wedi ei
drefnu am 7.30 o'r gloch nos lun, Mai
6ed yn y Neuadd.
Dymunir y gorau i Angharad Price,
Angharad Elis a Meinir Dauncey
Williams fydd yn cynryehioli Aelwyd
Bethel mewn eystaldeuaeth
tim
siarad cyhoeddus yn Eisteddfod yr
Urdd yn y Drenewydd. Dioleh i Mrs
Mair Read am roi bob cymorth iddynt
wrth baratoi.

I weled ein crog fasgedi - a'r grug
Sydd mor grand, a pherthi
o goed fyrdd, i wyrdd erddi
Dowch 011 i'r Antur, da chwi
,

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR
Fton: Waunfawr 721
Am flodau gardd i harddu - a Ilysiau
Sy'n lIesol i'r teulu
Ewch heibio i archebu
Yno Iwyth plahhigion lu

*GRUG
* AlPAU
* PERTH.

* LLYSIAU
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Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
URDD ADRAN BENTREF: Nos Lun
Mai 9fed eynhaliwyd Mabolgampau.
Diolchwn i Mr a Mrs Dafydd Morris
am ganiatau i ni ddefnyddio'r cae.
Llongyfarchiadau i'r plant i gyd a
gystadlodd.
Bydd y canlynol yn
cynrychioli'r
adran
ym
Mabolgampau'r Cylch yn Ysgol Syr
Huw Owen, Nos t.un. Mai 23ain am 5
o'r gloch. Dymunwn bob IIwyddiant
iddynt.
D.n 10 oed: Merched: Rhedeg - Lois
Dafydd ac Angela Webb. 8echgyn Rhedeg: William Lewis a Stephen
Thomas. Merched- Naid Uchel: EiraWyn
Jones ac Angela Webb; 8echgyn - Naid
Uchel: William Lewis a Rhys Owain.
Merched - Naid Hlr Tracey Webb a Sian
lewis; 8echgyn Naid Hir: Tristan Jones a
Huw Tegid. Taflu P61:Merched- EiraWyn
a Lois Dafydd; 8echgyn - Rhys Owein a
Tristan Jones;
Dan 12 oed: Merched - Rhedeg; Sioned
WynJones ac EleriLlwyd Jones; 8echgyn
- Rhedeg: Silln Llewelyn Roberts a Llion
Roberta.Merched - Naid uchel - Sioned
Wyn Jones ecEleriLlwyd; 8echgyn- Naid
uchel. Arwel Jones a Si6n Llewelyn.
Merched- Naid Hlr - ElizabethAnn a Nia
Lewis; gechgyn - Naid hir: Jonathan
Richardsa Llfon Roberts Merched- Taflu
Pel: ElizabethAnn II Nia Lewis: gechgynTaflu Pel : Arwel Jones a Jonathan
Richards.
Yn ychwenegol i'r cystadlaethau uchod
bu'r canlynol yn IIwyddlannus:
Rhedegdan 7 oed: 1 SiOnWyn Jones, 2.
Elgan Price Williams; 3. Dion Dafydd:
Taflu Pel dan 15 oed: 1 Andrea Lewis, 2.
Sioned Lewis; 3. Susan Williams
Roedd pawb wedi mwynhau'r noson
a diolchir i Yncl Dafydd Pen Dinas,
Yncl Tony, Yncl Eifion ac Yncl Haydn
am ofalu am y cystadleaethau
Llongyfarchiadau
i Owen Turner
am gael y wobr gyntaf am waith celf a
chrefft 0 10-12 oed yn Eisteddfod Sir
Eryri. Bydd ei waith yn mynd ymlaen
i'r Eisteddfod Genedlaethol yn y
Drenewydd.

Mae ychydig 0 seddau gwag ar 010
hyd ar y bws a drefnwyd i fynd i
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn
y Drenewydd ar yr 2i1 0 Fehefin.
Cysylltwch A Mr. Elizabeth Jones, 17
Bryntirion 08 bussech yn hoffi mynd
arytrip.Gobeithircychwyntua7.30
yn y bore 0 bentref Peni8arwaun.
Dymunwn wellhad buan i Arweinydd
Adran Bentref yr Urdd, Mrs Delyth
Williams sydd wedi derbyn triniaeth
i'w lIaw yn ddiweddar.
CASGLU: Dymuna Mrs Mathews,
Freshwinds
ddiolch
i'r
gwirfoddolwyr
a fu 0 gwmpa8 yn
casglu at y "Cheshire Homes" ae i
bawb a wnaeth gyfrannu. Casglwyd
£29.02.
LLONGYFARCHIADAU I Mr a Mrs
Ron Hughes ar fod yn dard a nain
unwaith eto. Ganwyd mab i Bronwen
a Kevin ddiwedd Ebrill, Osian Wyn,
brawd bach i Rhys.
Dymuniadau da a phob bendith i
Alwyn
Jones,
Racca a Sarah
Edwards, Rachub ar achlysur eu
priodas yn ddiweddar yng Nghapel
Carmel, Rachub.
Pob bendith
phriod
ar
hwythau yn
Sadwrn Mai

hefyd i Judith Green a'i
achlysur
eu priodas
Eglwys Santes Helen,
14.

Llongyfarchiadau
I Lois Dafydd a
Dylan Williams
- y ddau wedi
IIwyddo'n
anrhydeddus
gydag
arholiadau cerdd - Lois mareiau
lIawn yng Ngradd 1 Theori, a Dylan
wedi IIwyddo gyda'r pirano gradd 3.
Y mae Lois yn ddisgybl
i Mrs
Griffiths,
Ltanbens a Dylan yn
ddlsgybl i Mrs Heulwen Williams,
Bethel.
Ar gyrraedd oedren teg 0 89 pob
dymuniad da i Mrs Gladys Thomas,
Tai Newyddion.
GWELLHAD: A dyma'r tywydd braf
hir-ddisgwyliedig
wedi cyrraedd!
Gobeithio fod pawb yn teimlo yn well
yn sgil hynny. I'r rhai ohonoch sy'n
wael eich iechyd dymunwn adferiad
iechyd buan i chwi. Rydym yn falch 0
glywed god Mrs Nesta Jones, Llys y
Gwynt yn gwella wedi triniaeth yn
Ysbyty Gwynedd.

YSGOL
SUL BOSRA:
Am eu
ffyddlondeb i'r Ysgol Sui eto eleni,
trefnir Trip yr Ysgol Sui, Sadwrn
Gorffennaf 2il. Gan fod y plant yn hen
gyfarwydd
hanes William Morgan a
Chyfieithu'r Beibl bellach, gobeithir

a
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Pob dymuniad da i Ffiona Jones sydd
newydd gychwyn ei gyrfa fel nvrs yn
Ysbyty Gwynedd.

PROFEDIGAETH: Cydymdeimlir
yn
ddwys
iawn
A Mrs Blodwen
Pritchard, Llys y Gwynt ar golli ei
brawd yng nghyfraith yn Llangefni.

.

Odydd SuI Mai 15ed bu Nia Lewis, Eryl a Dafydd Jones, Dylan a Gareth
Hughes, Huwac Ynvr Roberts, Mr Selwyn Griffith e'r Parch Tegid Roberts yn
cymeryd rhen mewn gwasanaeth arbennig yn Eglwys Gadeiriol Bangor i
ddathlu pedwer canmlwyddiant cyfieithu'r Beibl. Roedd plant sc oedolion 0
Ddeoniaeth Arfon yn cenu yn y ctJr ec yn actio mewn drama gan William R.
Lewis, addasiad 0 waith y Dr. Enid Pierce Roberts, Bangor.
Bu ail berfformiad er y 22aln 0 Fal.

Llun 0 swyddogion Parti Merched Lleisisu'r Gweunydd (Agnes Spewton
trysorydd, Mary Elliott ysgrifenyddes a Menna Jones is-drysoryddj yn
cyflwyno siec am £450 i'r Chwaer Heulwen Edwards a Dr ALun Morris o'r Uned
Gofal Arbennig yn Ysbvtv Dewi Sent, Bangor. Mae'r siec yn cynrychioli'r elw
o'r cyngerdd a drefnwyd gan y cor yn ddiweddar yn Neuadd y Pentref,
Rhiwlas. Llawer iawn 0 ddiolch i drigolion bro'r Eeo am eu cefnogaeth.
ymweld
ac Eglwys
Gadelriol
Llanelwy er mwyn Iddynt gael gweld
Cofeb y Cyfieithwyr a'r Gadeirlan ei
hun. Yna ymlaen, wrth gwrs i Rhyl.
Enwau os gwelwch yn dda i Mrs
Elizabeth Jones.
EGLWYS SANTES HELEN: Bydd Trip
yr Ysgol Sui ar y cyd 6 Chapel Bosra.
Enwau os gwelwch yn dda i Mrs Ann
Paterson.
CYDYMDEIMLWN 6 Mrs R 0 Roberts
yn ei phrofedigaeth 0 golli ei chwaer
yn Llandudno.
PERERINDOD: Roedd 22 0 bobl a
phlant Penisarwaun ymhlith y 300
neu fwy 0 bererinion a gerddodd 0
Ddolwyddelan i Dy Mawr Wybrnant,
ddydd Sadwrn Mai 21ain. Trenfwyd y
bererindod hon gan Esgob Bangor, y
Gwir Barchedig J. Cledan Mears fel
un o/r dathliadau i goffau cyfieithu'r
Beibl i'r Gymraeg 400 mlynedd yn 61.
YR EISTEDDFOD BENTREF: Cofiwch
am yr Eisteddfod,
yng Nh.pel
Glesgoed,
Mehefin
24ain. Mae'r
rhestr testunnau i'w cael gan Delyth
Williams, Janice Jones, Elizabeth
Jones, Ceren Jones, Mrs Mary
Davies, Mrs Margaret Williams neu
gan yr Ysgrifenyddes Nant Roberts,
Arwel. Mynnwch eich copi ac ewch
ati i ddechrau ymarfer nau i wau, i
grosio i arlunio neu ba beth bynnag i
ni gael Eisteddfod Iwyddiannus eto
eleni.
PWYLLGOR NEUADD BENTREF:
Enillwyr Clwb Cant, Ebrill oedd: 1.
Mrs EWilliams, Bryntirion; 2. R Parry,
Tawelfa;
3 Gwilym
Roberts,
Weirglodd Goch.
Gweithgaredd Mehefin fydd Taith
Gerdded Noddedig.
Bydd Leslie
Larsen a Tony Elliot ae unrhyw un
sy'n dymuno ymuno ~ hwy, yn
cerdded y mynyddoedd. Apelwin yn
garedig am noddwyr. Tynnir Clwb
Cant, Mehefin yn Llygad yr Haul, Nos
lau, Mehefin 30ain.
Boreau Coffi, fydd Gweithgaredd

Gorffennaf-yng
nghartrefi aelodau'r
pwyllgor ac unrhyw un sy'n dymuno
ein helpu.
HWYL FAWR: Erbyn y daw y rhifyn
nesaf
o'r Eco allan
bydd yr
wythnosau 0 chwysu ac adolygu ar
gyfer arholiadau y Cyd-Bwyllgor
Addysg ar ben. Pob dymuniad da i
chwi
eto'r
m is hwn yn eich
arholiadau.
CLWB YR HEULWEN: Treuliwyd
p'nawn difyr yng nghwmni Mrs Myra
Griffiths,
Mai 17 yn Neuadd yr
Eglwys.
Bu'n adrodd
hanes ei
gwyliau mewn gwahanol wledydd a
dangoswyd lIawer 0 luniau a lIyfrau
o'r gwledydd. Diolchwyd iddi gan
Mrs Kate Williams. Rhoddwyd y te
gan Mrs Gwyneth Jones a Mrs Nellie
Roberts, a diolchwyd iddynt gan Mrs
P Williams.
Am ei gwaith
di-flino
fel
Ysgrifennydd
y
Clwb
am
flynyddoedd lawer cyflwynwyd Cloc
hardd i Mrs Percy Williams gan yr
aelod
hynaf
Mrs A Wi Ilia ms
Meillionydd fel gwerthfawrogiad o'i
gwasanaeth.
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Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

gor
lnlau'r

o

enno

Colio Goronwy Owen

Yn Gant oed

Cododd Mon gewri ym myd bardd a Uio,
Malodd emynwyr a chenhadoo bedd
Eu beowau fel aer yo eJ hanes ben
Er 1 dlr anaor orchuddio eo bedd,
A thra bydd y mor yo coDe1d1oMon
Goronwy Ddu, am dano ef bydd sOn:
A'r henlaltb yn drysor drud I'w pblant,
Ei olld ef oedd gorfod marw 'mbeD
O'i yoys Wen, beb obaitb dod yn oJ
J weled ete yr ardaloedd peD I droedio Moo a gorffwys yn ei chol
Ond dJokb I Dduw am langre mor ban:ld
A Bro Goronwy I gofto eln bardd.
Awen Mona.

Heno myft yw'r byna - yn y fro
Am y fraJnt diokhaf;
Yn raddol mi gyrbaeddal
Gaot ac un, os gwynt a gal.
Edward Harker (lsnant)

Ponclau y Cbwarel Fawr
Yr enw a roes fwyat 0 wefr i ml beblaw
Pone Robin Raber J lie lladdwyd ly nbaid
ydyw Pone Pant y Ceubren. Enw ar
dyddyo oedd Pant y Ceubren, ond sydd 0
dan y tomenydd rwbel ers blynyddoedd
tel y GlUTeg Wen, Cartref Dafydd Sion
gynt, awdur y penni II "Mae SeiOD Wan
yn grilfgan dan y &roes" a tbald Oewi
Afton a Gytun el frawd, awdur y don
"Ller' ,
J.ll. Morris.

Mae beddi" blraetb prudd
A galar I Iy rhan
Mae nain en llawer dydd
Yn lIonydd yn y llano
A pban ddaw'r marwol gledd
I'm dwyn o'r gome) gain,
Rbowcb ftnoau'n wael fy ngwedd
Wrtb ochor bedd Iy nain.
AnIonwyd yr hen bennlH i'r Herald gan
Arlon Davies, Ty Capel Mawr, Llanrug
yo 1967.

Nyrs Hughes. Bro RhJwen yo 90
Mae'r nyrs yn dal i g060
Y plant to 'Nabwm·y·glo,
A dellt sOo amd-oyot,
Er iddJ newid bro.
A chyda'r meddwl Ir_oe
A'r bwyd a gawn mor rwydd
'0 yw'r neIntl ddJm yo ddJgOD
Wrth sOo am ben ei blwydd.
A chao eI bod mor hoffus
A Betl Iydd wrtb law
o byd i dendio arnt
Bydd toe yo gant a naw
A 'phawb yn dweud am danl
Et bod fel deunaw oed
"Rwyf innao'n c01l0 ad
Gao ddilyn 0) el throed.
J.R. Monis 1968

DATHLU'R CYFIEITHIAD

Calfari
Iflen
Thi.

Ar dy alwad daeth y gwregedd
I dy ddilyn yn ddl-Ien
Daeth Joanna a Susanna
Hithau'r Fair 0 Fagdelen.

tua'r

Y Pillon
~I
PoDy, ga'l ddod i'r pWon - y tu O
1 ti eneth dirlon?
Rot eli "um" ar byd y Ion
Fun tad, i'th gariad gwirion?
Glan Rhyddalll

Bwtbyn fy Nain

olaf

Deeth y gwragedd ar y eyfddydd
I'th groesewu leau hardd
Pan y gadeweist byrth merwolaeth
Pyrth y bedd oedd yn yr ardd.

Ole Ernest Williams
Lienor a'i gwmol'n Donnl - a eberddor
A chwarddal wrib weOO:
Blaenor yn Nby'r lor, el RI
A'i ddiod rei ei Ddewi.
J.R. Morris

CelHog Gwynt
Hynodrwydd hwo yw edryeh
gwynt
Dry d gwrs mor (ynycb:
Mae'n ardderebog geltiog pyeb
Ar ontroed yo yr entryeb.
lsaluo.

Gyda'th laf y funud
Fry .r groesbren
Gelwaist ar y fleidr
I baradwyd gyda

Anfonwyd y penillion hyn i mewn
yn dilyn cais yn yr Eeo beth amser
yn 01.
Gelwaist Pedr ae Andreas
Draw o'r mor j'th ddilyn Di
Gelwalst lago, gelwaist toan
Hen bysgotwyr Galili.
Cyd: Galw finnau, galw finnau
lesu annwyl ar dy 01
Galw finnau galw finnau
fry i mewn j'th gynnes gol.
Gelwaist Mathew wrth y dollfa
A Zacheus 0 frig y pren
Ac mae'r ffordd I bublicanod
Heddiw'n rhydd i'r nefoedd wen.
I>

Ar y ffordd i fynwent dawel
Galwaist fab y waddw wiw
Ar yr alwad, eododd ynuu
o afa.lion engau'n fyw.
Gelwai.t Mair a g.lwain Martha
Gyd I alcarus eo brawd
Yn dy ddilyn a1 dwy hatting
Wela'n dod y weddw dlawd.
Gelwalst Thom .. dan dy glwyfau
Pam na chredai ar wahln
Gelwaist hefyd Saul 0 Tarsi.
Ar y fforff mawn dwyfol din.

Cofiwch Wylio

THE TRIPLE NET

Gelwaist dy anwyllald tirlon
Pen ar ffordd y ddwyfol loes
Dacw Simon 0 Cyrene
A'i ysgwyddau dan dy groes.
Galw eto lesu annwyl
Ar dy ymdaith drwy ein gwlad
Yn dy law, a thrwy dy"lwad
Dof yn 61 i Dy tv Nhad.
Anfonwyd
Bethal.

gan Mrs M G Williams,

Mae Gwasanaeth
Llyfrgell
Gwyoedd oewydd ryddhau rhaglen
dip sleld yo darlunio'r gwaJth a
wnaed yo y 16 ganrif i gael yr
ysgrythurau
yo y Gymraeg.
Cyfraniad y LlyfrgeU yw hwn tuag
at y dathlu cyffrOOinol a geir ledled
Cymru
eleni;
dathlu
pedwarcanmlwyddiant
cyfieitbu'r
Beibll'r Gymraeg.
Mae'r rhaglen hon ar gael i'w
benthyg
gan unrhyw
un, er
enghraifft, unlgolyn, dosbarthiadau
neu ysgol.
GeUir cael y sylwebaetb ar dip
naill yn y Gymraeg neu'r Saesoegyn
ogystal i chael y sgript yo y ddwy
iaith.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno eu
benthyg gysylltu i Llyfrgellydd y
Rhanbarth
priodol 0 Wasaoaeth
LJyfrgeU Gwynedd: Arfon Owyfor
(Caernarfon
4121, Est 2462)~

r--------------------------------------------------------

GALW DDOE I GOF
(parbau i pbytiau 0 atgofion Edith Michael, rei y'u Uefarodd i'w
merch, Mrs Mem Pritchard).
GwyUtiodd fy chwaer. Coblyo 0 hogao oedd hi, a mi ddyrnodd y drws ffryot
o,es oedd y cymdogion yo agor ei drysau wrth glywed y stwr. Toe dyma y
feOOes yn agor y drws ae yo 'navy blue' hefo tempar, a dweud wrthym am
fyod i'r pely heb damaid 0 swpar.
Mi oedd fy chwaer weill gwylltio go iawn rwan a phan waeddodd yr hen
ddynas gas arna nj l lawr yn 6) i olehi
dair oed, ond mi oedd nam meddwl

y llestri budur ar 01. ei swpar nhw,
dyma fy chwaer yn dweud "No
•
supper, no work", a dyma
hI• yn cau
drws yr hen stof nwy hefo clep a mi
ddisgynodd y dwrn i ffwrdd. WeI
sOn am ryesions. Chlywsc·.::h ehwi
ddim tafod mwy coman erioed na'r
hen ddynas na. Dringais dan grio i fy
llofft, ond wnai fy chwaer ddim
symud o'r gegin ac yn hitio dim am y
stwr.
Dyma y feistres yn dweud U You
stay here in the dark" a dyma hi yn
dechrau tynnu cadwyn y golau gas
yn araf. a dyma fy ehwaer yn rynnu y
gad", yn oehr arall ae yn rhoi y golau
i fyny yn 61. Mi fuo y ddy.·y yn
g"'·neud hyn am lua deg munud. a
finnau yn trefu ar fy ch ....·aer j ddod
it", gv.·ely. Mi oedd yn rhaid i'r hen
dd~ Das na smalio bod yn glen hefo
f)' ch"'aer C) n ddaru hi ddod i'w
rei)' ) no son honno.
Cyflog baeh iawn a ninnau yn
gorfod gwneud y Unau a'r golchi i
gyd. Dwy lond lein 0 olehi bob
dydd. Mi oedd yr hogyn hynaf yn
A

arno, ac fellv• mi oedd fel babi.
Roeddfy ehwaer yn cael molchi bob
dydd ar 01einio i fynd a fo am d:o i'r
pare i gael a wyr iach, ond mi oedd fy
ehwaer wedi eael digon 0 awyr iaeh
adra, ac yn ysu i weld y siopau. Bob
dydd cyn cychwyn allan mi oedd hi
yn dysgu yr hen hogyn bach i
ddweud fod 0 wedi gweld ceffyl a
buwch a blodau, achos mi fyddai
fam 0 yn i holi fo bob dydd.
Weithia mi oedd y dyn Ilefrith yn
rhoi wy bob un i ni i swpar, ac mi
oedd y feistres wedi dechrau amau
ein bod ni yn mynd a rh.ai o'i hwyau
hI. Dechreuodd yrru yr ben bogyn
bach i lawT i gael swpar hefo ni, ae
wedyn i holi be oedd 0 wedi gael i
fwyta. Mi oedd ei llygada bach 0 yn
wan ac mi oedd yn gwisgo sbectols.
Pan oed yn eistedd wrth y bwrdd mi
oedd fy chwaer yn rhoi tipyn 0 feoyn
ar ei sbeetols a rhoi bara Uefrith o'i
flaen, ac nid oedd yn gweld ein bod
ni yn cae} Wy bob un. Wedyn rbwbio
eisbectols yn Ian eyn mynd afo yn 61
i'w fam. Un arw oedd fy chwaer.

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl A
RHAD YM MHRYDAIN A T.HRAMOR ...

Cynhyrchiad
•

Ffilmiau Bryngwyn
i Channel 4 ac S4C
Darlledir Nos Sadwl'D, 28 MAi am 7pm.
nosweithiau Iau 2, 9 ae 16 Mehefin
7pm. am
Cyfres wedi ei hanelu at y Di-gymraeg ODd a
fydd 0 ddiddordeb mawr iGymry Cymraeg
yn ogystal.

BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858
15

IIBRON

A

METHU"
•

Gohebydd: Mrs G. Jones, Rhandir
Mwyn, Waunfawr 626.
CYNGOR
CYMUNED:
Yng
nghyfarfod
dwetha'r
cyngor
penderfynwyd gyrru lIythyr brys at
Gyngor Sir Gwynedd yn beirniadu'r
Cyngor Sir yn hallt am eu harafwch i
fwrw
mlaen a gwella
cyffordd
beryglus yn y pent ref.
Er gwaetha cyfres 0 gyfarfodydd
dros gyfnod
0 wyth
mlynedd
cyt-rhwng sywddogion o'r Cyngor
Cymuned a Swyddogion y Cyngor
Sir mae Cyftordd LOn Pantywaun a
Lon yr ysgol yn dal heb ei gwella 0
hyd ac, yn 01 y cyngor, yn beryglus
eithriadol i drafnidiaeth.
Cafodd aelod o'r cyngor, Bob
Eaglestone,
ei longyfarch
am
gwbwlhau ras Marathon Llundain.
Mae'r
Cyngor
am atgoffa
pentrefwyr o'r peryglon enbyd i blant
pan fo pentrefwyr yn gadael cwn i
redeg yn rhydd yng Ngerddi Bach a
Chaeau'r Ganolfan. Caift arwyddion
eu gosod yn y mannau hyn i atgoffa
pentrefwyr y gallent gael eu cosbi am
adael eu cwn yn rhydd yno.
Bydd tim 0 Waunfawr yn cystadlu
mewn gornest yn erbyn pentrefi
eraill ar Fedi'r 18fed, yng nghanolfan
Hamdden Arlon yng Nghaernarlon.
Mae'r Cyngor hefyd yn awyddus i
dderbyn cynigion gan unrhyw un 8
diddrodeb mewn cynnig pris i drwsio
IIwybrau troed y pentref.

SEFYDLIAD Y MERCHED: Dathlodd
Cangen Waunfawr 0 Sefydliad y
Merched eu penblwydd Diemwnt
gyda chimo wedi ei baratoi gan
aelodau'r pwyllgor nos lau Sed 0 Fai
Roedd yr aelodau a hen aelodau yn
bresennol a hefyd gynrychiolwyr 0
Ferched y Wawr, Clwb Gwyrfai a
Changen cyfagos o'r Sefydliad.
Tynnwyd lIuniau o'r amgylchiad fel
cofnodiad o'r dathlu.
Llongyfarchwyd Mrs lIid Williams
gan y lIywydd Mrs Pat Parry ar ddod
yn Nain. Dymunwyd taith a gwyliau
pleserus i Mrs Katie Wynn Jones
sydd ar fin ymadael i aros gyda'i
merch yn Canada. Llongyfarahwyd y
Llywydd
am fod yn ail yng
nghystadleuaeth Gyrrwr y flwyddyn
yn y Sir.
Fel arwydd o'n diolchgarwch am
fenthyg Festri'r Capel, cyflwynwyd
darlun
mewn
olew
0 Gapel
Croesywaun gan arlunydd Ileal Mr
Gwilym Hughes i Mr a T Jones un 0
flaenoriaid y Capel.
Enillydd raffl y mis oedd Mrs
Heulwen Hughes, ysgrifenyddes
Cangen Merched y Wawr. Mrs
Morgan Jones wnaeth y dewisiad.
Mae gwibdaith ddirgel wedi ei
threfnu ar 9yfer y mis nesat. Bydd y
bws yn gadael y Festri am chwarter i

saith nos lau Mehefin 2il.
PLAID CYMRU: Daeth cynulledifa 0
bump ar hugain ynghyd i'r Institiwt
Caernarlon ar 22 Ebrill, i glywed John
Elfed Jones, Cadeirydd Dwr Cymru
yn traddodi yn ddifyr am ddyfodol ei
Awdurdod 0 flaen y bygythiad i'w
breifateiddio.
Bu'n
noson
arbennig
0
werthchweil gyda lIawer 0 weithwyr
vr Awdurdod yn oael y cyfle i fynegi
eu pryderon a mynnu atebion 0 flaen
ein Haelod Seneddol.
Diolch i bawb am eu cefnogaeth ac
yn enwedig i Eurig Wyn am gadeirio'r
noson mor efteithiol.
CLWB 100: Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 100 am fis Ebrill:
1. Carys Jones, Morawel; 2. D.L.
Davies, Nant y Mynydd; 3. Nan Huws
Roberts, Bodrida.
TiM
DARTIAU
MERCHED:
Llongyfarchiadau
i dim dartiau
merched Gwesty Snowdonia Park,
Waunfawr,
am
ennill
pencampwriaeth
Adran
2 0
Gynghrair Merched Caernarfon a'r
Cylch. Maent i'w gweld yn y lIun
gyda'u tlysau a'r gwpan.
Llongyfarchiadau hefyd i Angela
Williams a Wendy Jones am ennill y
gystadleuaeth ddwbl, ac i Angela
Williams a ddaeth yn ail yn y
gystadleuaeth sengI. Angela hefyd a
enillodd y tlws am y chwaraewr
gorau yn yr ail adran.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 erullwvr y Clwb 300 am
fis Ebrill:
1. £40 R. Johnstone, Ty Gwyn; 2~£25
T,A Thomas, Gilfach; 3 £10 W.M.
Catt, Smithy Garage.
GYRFA CHWIST: Nos Waner Ebnll29
cynhaliwyd
Gyrfa Chwist yn V
Ganolfan er buddy Clwb Chwaraeon.
Dyma'r eniltwyr:
Merched: Mrs Gwyneth Hughes,
Llanddeiniolen; 2. Mrs Bet Roberts,
Llanberis;
3. Mrs Helen Owen,
Penisarwaun; 4. Mrs Eunice Jones,
Bethel.
Dynion:
1. Mr lorwerth Jones,
Llanberis; 2. Mr Eurwyn Thomas,
Groeslon; 3. Mr Arthur Griffiths,
Waunfawr; 4. Mr Meirion Jones,
Waunfawr.
Sgor uchaf hanner yr amser: Mrs
Helen Owen, Penisarwaun a Mr Alfie
Jones, Waunfawr. Bwbi: Mr Bryan
Parry a Mrs Edith Ellis o'r Waunfawr.
Enillwyd y raffl gan Mrs Alice
Johnstone, Waunfawr.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
cyfarlod
o'r gangen leol yn Y
Ganolfan nos lau Ebrill 28 pryd y
cafwyd sgwrs ddlddorol gan Mr Glyn
Tomos 0 Dinorwig yn son am ei waith
fel gweithiwr
cymdeithasol.

PENCAMPWYR DARTIAU ADRAN 2

Ffurfiwyd y grWp canu ysgafn 'Bron a Methu' fis Hydref d~wethaf ar
gyfer Eisteddfod Ardal Waunfawr. Chwech 0 fechgyn by~,og vdvnt;
sef Osian Gwynedd ar y sacsoffon a phiano, Gareth Dav_,es,clarln.e..t,
KevIn Tame, corned, Meilir Gwynedd, allweddellau a tteis, Rhys Sion
ar y drymiau a Rhodri Sion, y prif leisydd.
Ddechrau mis Mehefin byddant yn teithio i'r Drenewydd ar gyfer
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Yn anffodus ni fydd Gareth yn
teitbio gyda hwy, ond ein dymuniadau gorau i'r hogiau ar eu hentur.
Dlolchwyd iddo gan Mrs Heulwen
Hughes. Rhoddwyd y raftl gan Mrs
Catherine Jones a'r enillydd oedd
Mrs Joy Glyn. Bydd y cyfarfod nesaf
ar Fai 26. Coluro gyda Karen Thomas,
Bodytlak 0 Gaernarlon
Y CAPEL: Fore Sui Mai 15ed yng
'ghapel Croesywaun derbyniwyd y
canlynol yn gyflawn aelodau sef:
Sandra Jones, Sian Llwyd Karen
Roberts, Slwan Ellis, Llion Tegai
Iwan, Aeron Wyn Jones, Kevin
Roberts Be Euros Wyn.
Yng Nghapel Bethel, Waunfawr yn
y gwasanaeth hwyrol derbyniwyd y
canlynol yn gyflawn aelodau: Helen
Hughes, Nan Wyn, Sian Rowlands,
Jason Anderson,
Adrian Owen,
Wayne Owen, Meirion Williams a
Karl Parry.
Cyflwynwyd Y beibl Newydd ar ran yr
Eglwysi i'r aelodau newydd yn vstod
y cyfarlodydd.
lLONGYFARCHIADAU: t'r canlynol
ar Iwyddo
yn eu arholiadau
cerddorol:
abo: Gradd 1, Zoe Gordon, Garnedd
Wen (Anrhydedd); Piano: Gradd 1:
Marcus
Hughes,
Gwyndy
(Tellyngdod); Piano Gradd 4: Meilir
Gwynedd, Nant (Teilyngdod); Rachel
Davies, Nant y Mynydd (Anrhydedd);
Gradd 5 - Osian Gwynedd, Nant
(Anrhydedd);
Clarinet Gradd 3:
Rachel Davies, Nant y Mynydd
(Anrhydedd);
LLONGYFARCHIADAU hefyd i Keith
a Mandy, Ael y Bryn ar enedigaeth
merch fach ac i Mr a Mrs R Williams,
Bro Waun ar fod yn daid a nain.
i Mr a Mrs Tom Pritchard, Bro Waun
ar enedigaeth merch fach, ac i Mrs L
Pritchard, ero Waun ar fod yn nain.
YR YSBYTY: Anfonwn ein cofion
cynhesaf at Mrs Jones, 10 Tref Eilian,
sydd unwaith eto yn yr ysbyty. Ein
dymuniadau gorau iddi am Iwyr
well had buan.
Yr un mor ddiffua nt yw ei n
dymuniadau i Mrs Glyn Williams,
Plas Glyn Afon a Mrs Sassie
Williams, Bro Waun, sydd bellach
adref o'r ysbyty.
CLWe GWYRFAI: Ar Ebrill 28 roedd
aelodau'r Clwb yn falch iawn o'rcyfle
i gyfarfod yr heddwas O. Thomas.
Croeswyd y teulu S'u 1I0ngyfarch sr
enedigaeth eu mab bach Owain.
Dyrnunwyd pob hapusrwydd iddynt
ar eu cyfnod yn y Waunfawr.
Cafwyd sgwrs ddefnyddiol iawn
gan MrThomas ary gotal i'w gymryd
ar bob achlysur. a diolchwyd iddo yn
gynnes gan Dr. Miles.
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Cynhaliwyd
Noson Goffi yn y
Ganoltan nos Wener Mal 13, yr elw ar
dreuliau'r Clwb. Diolch i waith caled
gan yr aelodau a'r gefnogaeth gan y
cyhoedd roedd yn IIwyddiant mawr.
Dyrnuna'r Pwyllgor ddiolch i Antur
Waunfawr ac i'r gymuned am eu
cymorth. Hefyd am bob cyfraniad
ariannol i'r stondinau.
APt:L EISTEDDFODGENEDLAETHOL
YR URDD DYFFRYN NANTLLE AC
ARFON 1990:
Ar Nos Wener Ebrill 15 cafwyd
cyngerdd IIwyddiannus iawn yn y
Ganolfan - diolch i bawb a gymerodd
ran yno.
Mae'r Apel ar hyn 0 bryd yn sefyll
ar ychydig tros £1,000. Y dyddiad
nesaf i chwi gofio yw nos Wener
Mehefin 17 - noson i'r teulu cyfan
fynd ar Helfa Drysor yn y car gyda bvr
bryd wedi ei drefnu ar y diwedd.
Y tal fydd SOc i oedolion a 25c i
blant - cychwynir o'r Ganolfan 0 6 o'r
glochhyd70'rgloch.Enwauacarian
erbyn Mehefin 10 i Gareth (392), Don
(588) neu Haydn (626).
Noson arall i roi yn y dyddiadur yw
Nos Wener Gorffennaf 15 - Swper
Awyr Agored - manylion pellach yn
nes ymlaen.
-------------,

MAf'R fCO ANGfN

TREFNYDD PLYGU
AM FANYUON
CYSYU TWCH AG UNRHYW
UN O'R GOl YGYDDfON

CARPEDI

GLAN!
Mynnwch driniaeth

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

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi

CWRS CY
~G DINORWIG
LL WYDDIANT YSGUBOL
po Sylvia Prys Jones
Yn ystod y flwyddyn 1985-86 bu nifer 0 fama~ ifainc yn ~yfarfod y~
rheolaidd yn y Ganolfan Gymunedol yn Ninorwig mewn grwp Mam a 1
Phlentyn. Roedd y mwyafrif o'r rheiny'n Saeson a byddai un 0 athrawesau
ail iaith y Mudiad Ysgolion Meithrin, Mrs Lesley Conran, yn ymweld a'r
grWp yn rheolaidd i hybu Cymraeg y plantos bach. Y n ystod y cyfnod
bwnnw daeth yn amJwg iddi fod gan y mamau hwytbau awydd mawr 1
ddysgu Cymraeg, ond sut roedd modd iddynt wneud hynny a hwythau'n
gaeth i alwadau pedair awr ar hugain eu plant bach?,
. .
Yn raddol cafodd Lesley y syniad 0 redeg cwrs Wlpan I r mamau ifainc
bynny, yngbyd A meithrinfa i'r
plant. Oyma'r tro cyntaf, bron, i byn
Dinorwig a Deiniolen am weld fod y
ddigwydd yng Ngwynedd, ae mae'r
dysgwyr hyn 0 ddifri calon ac am roi
dioleh yn bennaf i Lesley am ei
pob cefnogaetb
a chwarae teg
gwaith yn arloesi'r syniad a gwneud
iddynt, gao ofalu siarad Cymraeg
y trefniadau.
efo nhw ar bob achlysur a chan eu
Dechreuodd
y cwrs yn niwedd
tynnu i mewn i bob math 0
Medi 1986 0 dan nawdd Adran
weithgaredd lleol.
Efrydiau
Allanol
y Brifysgol.
Diwedd y gan yw'r geirnog.
Cynhelid dwy wers yr wythnos, 0 medden nhw, ac mae hyn cyn wired
9.30 y bore tan banner dydd, gyda
yn Ninorwig ag yw yn unman arall.
dwy athrawes, Lesley a minnau.
Yn ystod y ddwy flynedd diwetha
Roedd dau ddeg tri 0 fyfyrwyr wedi
bu'n rhaid i aelodau'r
dosbarth
cofrestru ar y cwrs, y mwyafrif yn dyrchu'n ddwfn i'w pocedi i datu
famau a phlant bach, a pharhaodd y ffioedd y cwrs - nid bod y cyrsiau'n
nifer yma'n gyson trwy'r flwyddyn
ddrud, rhaid ychwanegu!
Mae'r
gyntaf.
Golygai
hynny fod y Adran Efrydiau Allanol yn gwneud
feithrinfa'n bur llawn: deuai tua
pob yrndrech i gadw eu cyrsiau'n
phymtheg 0 blant bob wythnos, ac
rhesymol, ond pan fo rhywun yn
roedd
yn waith
caled
i'r
magu teulu ifanc mae pob gwariant
gweinyddesau, Mrs Carol Jones a ychwanegoJ yn faich. Ar ben hyn
Mrs Miriam Lewis, gan fod oedran y
bu'n rbaid chwilio am arian i gynna]
plant yn amrywio'n fawr 0 fabis
y feithrinfa. Diolch i Carol. Miriam
ychydig fisoedd oed yr oedd yn
a Buddug am eu gwaith dygn yn
ystod y ddwy flynedd diwetha, a
rhaid eu bwydo a'u magu, i blant
hynny am dal bychan iawn. Diolch
dwy a thair oed roedd angen eu
hefyd i'r rheiny sy wedi rhoi'n hael
diddori a'u haddysgu trwy gydol y
o'u hamser am ddim, yn en wedig
sesiwn.
Ond Ilwyddasant
yo
Mrs Brown a Mrs Nest Tudur.
rhyfeddol, a golygai bynny fod y
oi'n ffodus
iawn o'u
mamau'n
cael
llonydd
i Buom
gaoolbwyntio ar y dasg 0 ddysgu, er
cefnogaeth i gyd.
deuai cais i ambell un fynd i newid
Sercb hynny bu'n ymdrech i bel y
pres i ariannu'r feithrinfa, ac rydyn
clwt neu fynd a phhlentyn stranclyd
ni'n ddiolchgar iawn unigolion a
i'r lIe chwech! Y n ddiweddarach
chymdeithasau sy wedi cyfrannu'n
pan aeth Mrs Carol Jones iofalu am
hael tuag ati; rhald enwi Cangen
Ysgol
Feithrin
Deiniolen,
Merched y Wawr Llanrug a hefyd
ysgwyddodd
Mrs Miriam Lewis
hitbau'r
prif gyfrifoldeb
am y Cyngor Cymuned Dinorwig, a holl
feithrinfa. Rhaid diolch iddynt ill bentrefwyr Dinorwig a Deiniolen sy
wedi cenfogi'r cwrs. Bu'n rhaid
dwy am eu gwaith da, a hefyd i Mrs
cynnal nifer 0 weithgareddau i godi
Buddug Thomas fu'n cynorthwyo
arian dros y ddwy flynedd: dydd
am ddau dymor llynedd.
Parhaodd y dosbarth i gyfarfod
Sadwm nesa (Mai 21) bwriadwn
ddwywaith yr wythnos trwy gydol y gael taith gerdded efo'r plant bach 0
Ddinorwig i Ddeiniolen ac unwaith
flwyddyn ddiwethaf, ac yna unwaitb
yr wythnos trwy'r flwyddyn hon i eto bu pobl
yn gadarn
eu
baratoi at lefel O. Rhaid canmol y cefnogaeth.
dysgwyr i gyd am eu brwdfrydedd
Eleni, mae Lesley Conran wedi
a'u dyfaJbarhad. Nid gwaith hawdd
cychwyn cwrs arall gyda meithrinfa
yr un ywt r
yw ymroi i ddysgu'r Gymraeg yng ym Methesda;
ngbanol cyfrifoldebau tY a theulu,
brwdfrydedd
a'r ymroddiad
yn
ond maen nhw wedi gweithio'n
fan'no, a'r un yw'r anawsterau
eithriadol 0 gated. Mae tair o'r
ariannol. Y son yw y bydd mwy 0
mamau, er enghraifft, wedi cael gyrsiau gyda meithrinfeydd
yn
babis ers dechrau·r cwrs, ae wedi
cychwyn yn y dyfodol agos. Tybed
dychwelyd
ymhen
ychdyig
fydd un ohonynt yo eich pentref
wythnosau gan ddod a'r newydd
chi? Tybed wnewch chi ei gefnogi?
anedig i ymuno a phlant y feitbriofa.
Da chi, cofiwch mai'r teuluoedd
Yn ogystat a hynoy maen nhw ifainc hyn ydy'r rhai pwysica it\li
wedi gwneud ymdrech arbennig i hennill i'r iaith. Eisoes mae rhai 0
ymdoddi i'r gymdeithas leol. Mae'n
ddysgwyr
Dinorwig
yn siarad
arferiad
gennym
ni'r Cymry i Cymraeg a'u plant. Dyma'r gobaith
feimiadu Saeson dwad. a cbyda
mwya ar gyfer y dyfodol. Gall fod y
chryn
gyfiawnhad.
Mae'r
rhieni'n Saeson, ond mi fedrv.'n ni
mewnlifiad 0 estroniaid yn gwanhau
geisio sicrbau y bydd eu plant yn
ein cymdeithas Gymraeg naturiol ac Gymry pur.
mae dyfodlad eu plant yn rhoi
straen ar adnoddau ein bysgolion.
Wedi dweud hynny, mae Uawer
ohonynt yn dod i ymgartrefu'n
Par 0 sgidiau rowllo. Mewn
barhaol yn ein plith, er gwell neu er
cyflwr da lawn
gwaeth, a rhaid i oj wneud y gorau 0
Maint 2
bynny. Ac mae hyn yo cynnwys rhoi
pob croeso i'r chai ohonynt sydd 0
Pris i'w drafod
ddifri calon am fod yn rhan o'r
Ron: C'fon 3515
gymdeithas leol, gan ymdrechu i
ddysgu'n hiaith. Diolch i bentrefwyr

AR WERTH

Gohebydd:

Mr D.J. Thomas, 8 Maes Eilian

Y GYMDEITHAS: Os am weld sut
mae'r naill dymoryn asio i'r IIallrhaid
rhoi sylw arbennig
i fywyd
eymdeithasol yr ardal honno. Mae'r
gweithgarwch hwn i'w weld yo fwyaf
eglu r yng nghyrddau eymdeithas
ddiwylliadol yr ardal hoooo. Er i ni
feddwl ar yr olwg gyntaf nad oes
perthynas 0 gWbl rhwng y naill
dymor a'r lIall, eto i gyd fe wellr rhyw
lIoyn arlan yn cyflawni gwyrth y
cyd-gysylltiadau. Fe geir eco o'r hyn a
wnaed mewn tymhorau blaeoorol yn
cael ei ateb mewn tymor neu
dynhorau dilyool- a hyn wedi'r cyfao
sy'n rhoi pwrpas arbennig i fodolaeth
cymdeithas o'r fath. Edrychir yn 01 i'r
gorffeoool, ond yo bwysicach fyth
edrychir ymlaen yn ffyddiog i'r
dyfodol.
Fe ddaeth tymor Mrs Beti Lloyd
Roberts i ben, ac fe ddewiswyd
ysgrifenoydd newydd ar gyfer y
tymor oesaf, Mrs Medwen Griffith,
Foel Cottage a ymgymerodd
A'r
gwaith arbenoig yma. Fe fu Miss
Marian Jooes yn gofalu am gyllid y
gymdeithas ers rhai blynyddoedd
beltach, a'r teimlad cyffredlnol oedd
mal gwell oedd peidlo gyrru'r arian 0
'law i law' ac felly fe ofyonwyd i'r
chwaer gario ymlaeo a'r gwaith. Fe
etholwyd y Parch Ifor Lloyd Williams,
8A 8aogoryn Llywydd anrhydeddus,
ac yoa ethol lIywyddion ar gyfer y
cyrddau gwahanol. Pe byddai angen
pwyllgor brvs, er hynny fe ddichon y
byddai IIVV-'Yddlleol yn fuddiol i
Iywio'(
pwyl'gorau
hyn ac i
gynorthwyo ysgrlfeonydd y tymor.
DIOLCH: Dymuna Lizzie a David
Jones, Bron Myfyr ddiolch 0 galoo
i'w holl deulu a'u cymdogion am yr
hall gardlau blodau a rhoddiaon a
dderbvniesaru ar achlvsur eu priodas
ddlernwnt ar Ebrill 11eg.
GWvL BREGETHL.:I:Ar ddydd Sui Mai
22aio - sef y Sulgwyo fe ddethlir yr
'-ivylyn SardiS (B) A GWyIBregethu a'r
cenoad arbeonig eleoi yw'r Parchg.
T.R. Jones Eglwyswrw, Ceredig100.
Mae cyfellhon 0 bob enwed yn
edrych ymlaen yn ddisgwylgar at y
cvrddsu hyn. ac fe tydd y cyfan
drosodd cyn yr ymddengys hyn 0
eirl8U mewn print
A mlnnau'n
sOn am gyrddau
Sulgwyn Sardis chwlth i oi yw
cofoodi marwolaeth Miss Kathleen
Jooes. Crown, Clwt V bont. Mae
perthnasau i'r diweddar chwaer yma
yn SardiS, ae fe ru'r ymadawedig yo
hynod Hyddloo i Wyl Bregethu Sardis
ar hVd y blynyddoedd, ae yn dod a'i
chyfraniad
ariannol
i'r wyl yo
flyoyddol.
Fe ddichon
y bydd
gohebydd Deiniolen yn cyfeirio at ei
marwolaeth yn gystal ac yn s6n am ei
chysylltiad a Canteen Ysgol Gwaen
Gyofi.
CWAS Y TYMHOAAU: Mae'r Gog i'w
chlywed y dyddiau hyo, ond byryw ei
thymor, yn arbenoig felly pan yw'r
tymor presennol wedi bod yo araf yn
datblygu.
Sereh hynny mae'r
tymheredd wedi codi'n rhyw sydyn
braidd, ood erys pridd y gerddi yo
hynod sychlyd gan na chawsom law
gwerth s6n amdano ers nifer 0
ddyddiau bellach. Gresyn fod tywydd
fel hyn mor flinderus i'r corff.
Misoedd Mehefin a Gorffeonaf fel
rheol yw'r adeg y teimlwo anterth
gwres yr haul.
Fe ddaw gwres a glaw yo el bryd, er
i nj feddwl bod eu hamser yn groes
i'n disgwyliadau ni. 'Rwyn eredu er
hynny na fyddai lIawer 0 drefn ar
bethau pe byddem nj yn rheoli cwrs y
tymhorau. Nid bob amser y eeid yr
hyo a fyddai'n ffafriol i ni yn
dderbyniol gan bobl erail! gyda'u
bwrjadau gwahanol.
HWYL HAF: Gyda'r diwrnod mawr
ond dros fis 0 amser i ffwrdd dyma'r

maoylioo
diweddaraf
am y
trefniadau. 8ydd y gweithgareddau
yocychwyoaml.OOaeynaynmynd
ymlaen tao bump o'r gloeh y
prynhawo. Trafnir y cystadlaethau yn
bennaf ar gyfer y plaot er y bydd cyfle
i'r oedolioo ddaogos eu dawn mewn
ambell i gystadleuaeth. Bydd gofyn I
bawb sydd yo bwriadu cvstadlu,
gofrestru rhwng 1.00 a 1.30 er mwyn
i'r trefnwyr gael gwybod faint yn
union 0 blant sydd yn bwriadu
ymuno yn yr hwyl. Yna bydd pawb yn
cael eu grwpio yn 61 eu hoedrao a
byddant yn cystadlu fel timau. Dyma
restr o'r eystadlaethau:
I blant 0 dan 5 oed yn unig: Gwisg
Ffaosi.
I blant 0 bob oed: Res lIuchio dwr;
Res Wellingtons (yn IIawn 0 ddwr):
Ymladd clustogau; RAsBeics; RAs-Ny
ar Iwy; Taflu Wellingtons; Oedolion:
RAs Newid dillad; Ras babi mewo
berfa;
Yn naturiol bydd y pwyslais mwyaf
ar gael digoo 0 hwyl fel bod pawb yn
mwynhau eu hunain. Y gobaith yw y
bydd carafan yr Urdd ar gael gennym
j werthu diodydd ysgafn a bwyd fel
cwn poeth ac ati. CodirtAl myodediad
o £1 ar oedolion a bydd y plant yn
cael ymuno yn yr hwyl am ddim. Felly
cofiwch y dyddiad (rhag ofn bod rhai
ohonoch ddim yo cofio) poawn
Sadwro - Gorffeonaf 9fed 0 1.00
ymlaen.
PEN GALLT Y FOEL: Yn 61 y
wybodaeth
a dderbyniodd
y
Cynghorydd Glyn Tomos oddi wrth
Adrao Briffyrdd a Thrafnidiaeth y
Cyogor Sir yn ddiweddar byw mewn
gobaith y maent y bydd eu sefyllfa
ariannol yo galluogi iddyot wella
cornel Pen Gallt y Foel yo ystod y
flwyddyn ariannol bresennol (sef
1988-89). Mae gwir angen gwella y
gornel beryglus hon a gobaith y
cynghorydd lIeol yw y byddwn yn
gweld y sefyllfa yn cael sylw eleni.
Diolch i bawb
gan Sarah Anderson
(un 0 ddysgwyr Dinorwig)
Mi hoffwn j ddweud diolch wrth
bawb yn Ninorwig a Deiniolen am
ein cefnogi ni tra dan ni wedi bod yn
dysgu Cymraeg. Dacb chi wedi ein
helpu ni i godj arian i daJu Miriam
Lewis i warchod y plant tra dan oi
wedi bod yn dysgu Cymraeg. ac
dach chi wedi ein helpu ni i
ddechrau siarad Cymraeg. Heb eich
cefnogaeth chi fydden ni ddim wedi
medru cael dosbarth neu drio dysgu
Cymraeg 0 gwbl. Diolch yn fawr i
bawb ohonoch
chi am eich
cefnogaetb chi.

CEUNANT
Gohebydd: tfan Parry. Morwel
(Waunfawr 321)

LlONGYFARCHIADAU i Richard Ellis
Owen Gilwern, Llanwnda, gynt 0
8ryn-y-Maeo,
Ceunant, ar ennlll
ohooo radd M. Add (Seicoleg) ym
Mhrifysgol Birmingham.
Cyn ddisgybl Ysgol Bryn'Refail
Llanrug yw Richard, a chanddo radd
gydag Anrhydedd yn y Gyfraith, 8C
wedi ymchwil yn y maes addysg,
radd M.A. Prifysgol
Cymru,
Aberystwyth.
Ein dymuniadau gorau iddo yn el
swydd bresennol, - yn Seicolegydd
Addysgol
yog ngwasanaeth
Awdurdod
Addysg Cyngor Sir
Gwynedd.
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TIM HOCI

Ar gais Mrs Jones, Dalar Deg y gyrraf yr isod - 0 ddiddordeb i leiafrif bach
erbyn hyn mae'n siwr.
Dyma aelodau'r TIm fel y'u cefais ganddi hi:
(O'r chwith i'r dde, rhes gefn): Ethel Wyn Jones, Irene Beavan Jones,
Eluned Roberts, Violet Griffith, Dorothy Hughes.
(Rhes flaen): Beti Roberts, Annie Williams, Alwen Pritchard (Capten),
Ciss Hughes, Katie Roberts, Lizzie Hughes, a'r athrawes: Miss Margaret
Evans, M.A.
Ohonynt,
gwyddom fod chwecb
bapus am dair
wedi marw (dim gwybodaeth am chyd-weithio'n
Ethel Wyn Jones). Pedair yn fyw a blynedd. Erbyn 1896, roedd y
breuddwyd am ysgol yn nes i'w
sbriws: Dorothy
Hughes
(Mrs
wireddu, a chododd pwnc pwysig y
Dorothy
Jones)
0 Ddinorwig,
tir i'w hadeiladu
arno. Daeth
bellach yn cartrefu yn Llanrug;
Sgweiar
y Faenol
i
Annie Williams (Mrs Inigo Jones) 0 haelioni
Lanrug; Katie Roberts (Mrs Katie' ysgafnhau un baich ariannol mawraddawodd dair aeer 0 dir iddynt yn
Thomas) o'r Cwrn, yn byw yng
Nghaernarfon a Lizzie Hughes, o'r rhad ac am ddim, Ond - gadael i'r
Cwm.
Cynrychiolwyr ddewis eu tair acer.
A chododd storm ac ymrannu Ar bedair o'r ymadawedig
y
gallwn roi nodyn: Alwen Pritchard
fel dau dim ffwtbol, fel hyn:
Llanberis
v Llanddeiniolen,
o Lanberis (Mrs Alwen Harris
Llanrug
a'r pentrefi
llai, tel
Hughes) merch y diwcddar Barch
Penisarwaun,
Deiniolen
a Nant
John Pritchard,
awdur y gyfrol
Peris.
Doedd
Llanrug
na
gyfoethog ar hanes yr ysgol hyd
Llanddeiniolen
ddim yn hawlio'r
1939 - bu hi farw yn gymharol
ysgol i'w pentrefi hwy, ond - yn
gyfamscrol yng Nghaerdydd. Ciss
Llanberis? Never in Europe! Eithr
Hughes 0 Ddeiniolen (Mrs Ciss
roedd cynrychiolwyr Llanberis yn
Griffith)
gwraig
fferm
yng
lIed gymryd yn ganiataol mai yno y'i
Ngharmel am flynyddoedd cyn dod
codid. Onid criw y pentref oedd ar y
i Gaernarfon i fwrw'i gweddwdod ffrynt o'r cyehwyn?
Rhai o'r
bu farw ryw dair blynedd yn 01. Beti
Gynnau Mawr yno wedi holi am bris
Roberts, 'Beti Cwm' (Mrs Beti
tebygol Gwesty'r Castell (y Castle
Evans) y hi a'i phriod yn geidwaid
Hotel) oedd ar werth ar y pryd - i'w
Ty Capel Seilo. Caernarfon
am
addasu a'i ehangu?
flynyddoedd - bu farw ar drothwy
Nadolig '87. Irene Beavan Jones
Yn 61 un dystiolaeth, medd Mr
(Mrs Dobbins?) a fu farw yn y Rhyl,
Pritchard, cod odd pleidwyr yr ysgol
fis Chwefror eleni.
ym mhlwyfLlanddeiniolen
cufflag i
Mae'r athrawcs, yn byw ym fyny drwy gyhoeddi na chai eu plant
Mhcnygroes (Mrs R.W. Williams)
hwy groesi pont Penllyn i fynd i'r
mor ddeallus effro i helyntion y byd
ysgol, a Llanrug yn eu helpu i'w dal i
o'i chwmpas a thu hwnt ag y bu
fyny. Wedi dwy flynedd 0 gecru
erioed - wedi pasio ei naw deg.
tawclwyd y storm fel pe na buasai,
Rwan - am yr ysgol. Un Ysgol
pan basiwyd penderfyniad
- dim
Uwch a godwyd yn y cylch yn son
am unfrydedd
- gan
nyddiau pell y ras am Ysgolion Sir gynrychiolwyr yr holl bentrefi yn
yn Arfon, ond cariai hon ddau enw.
Ionawr 1898, a Mr Pritchard yn lied
Ei henw swyddogol,
uwchben
gredu rnai'r pentrefi l1ai a drodd y
yr ysgol i'w chodi "ar y
rhestrau'r
Sg o l a r s h i p , fantorl-fod
cae bron gyferbyn
a chapel
Canlyniadau'r
ArhoJiadau Allanol
a phob gohebiaeth gyhoeddus oedd
Brynrefail".
Felly y collodd
"Ysgol Sir Dosbarth Llanberis", ar
Llanberis frwydr y safle, ond cadw'i
bapur yn Saesneg gan amJaf - y urddas yn yr enw swyddogol - y
"LL.D.C.S."
- a gofiaf wedi'l
"LL.D.C.S."
Ond yr enw cynnes
blaen-tafod bob dydd oedd .. YsgoJ frodio'n gywrain ar boccdi blazers y
Brynrefail". 0 gylch y ddau enw
ffodusion a feddai rai.
mae eco'r sgarmes a ddisgrifir m~r
Felly y buom ni, genedlaethau
fanwl ddiddorol ym mhennod Mr ohonom, yn blant y breintiau. yn
Pritchard "Brwydr y Safle".
derbyn ein haddysg yn y pentra
Dengys i'r Ymgyrch am yr yschol
bach (tawel bryd hynny) a alwyd yn
Uflodyn Arlon" a'r cowlad gwlad 0'j
gychwyn tua 1893 "Ymgyrch Cylch
Llanberis" y'i gelwid, a 'run o'r
gwmpas yo libart ddiderfyn i blant j
rafio drwyddi. Hir lafurio'r hen
pentrefi erail1 yn codi eu cloch
ynghylcb y teitl. Cynrychiolwyr y bobol gynt drwy storm a chymod gwahanol bentrefi yn pwyllgora a bellach yn ddim ond eira Ilynedd.

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
fA

I .

.....

,..

Ffbn:
V FELINHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU
Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol
18
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BRYNREFAIL - ETO
T~GWYRFAI 1943-44

Anlonwyd y Ilun ucbod gan Elwyn Jones, Fron, 30 Beeroft Way, Dunstable
(gynl o'r Fron, Lanrug). Mae'n dangos setodeu 0 dy Gwvrtsi, Ysgol Bryrelail
1943-44. Yn amlwg, mae'r ty wedt bod yn luddugol mewn amryw 0
gyscadlaearhau- mae pedwar cwpan yn cael eu harddangos. Ond beth oedd yr
echlvsur? Pwy all anIon gwybodaeth - ae enwau'r aelodau?

CYFRIFIADURON
AT EICH DEFNYDD
CHI A MINNAU
Mac'r eyfrifi dur BBC hwn ar gael i'w
ddefnyddio n cyhoeddyn rbad acam
ddim )n Llyfr ell Arfon-Dwyfor,
Caernarfon
Gallwch er ddefnvddio:
1 udilyn wn'
lDI.Jfant} ddo b~r Ii
ch)"frifi dur
I rOI cynru r B
Geiriau
1ganfod beth '\ TM'Illm
ut m e hi'n
g..-. e t thio
I arbrofi a chwiho O.
1holi am
bodaetb
I
,d ITntd

1ganfod my,

#

m \\ a.a.DAdh.u IJ.)f'rgfU

1 edrveh I R
ani
I rot C') nru r ra Ienni dd
gael I Y olion C:nr dd
#

Betb S)·n
Def ny ddrr
arnry ,aetb

S} dd

ar

dd?
C) frlflldu
ron me" n
n,'lidol 0 ff) rdd sy' n
effclthio f etn b) ciau bob-d}dd
OrA ddarparu enghrclfftlau 0 ragJenni
Bu ae
rha lenni Gwybodaeth,
rha lenm dd)
dol mae Gwasanaeth
llyfrgeU G\It~ nedd ) n rhoi'r eyOe i cbi
gael profiad unlongvrchol 0 sut y gellir
defn' • delio C\'fntadur
I ddibenion ditrifol
•
8~) mariaoJ.
0,•
ricb bun
Yn union fel pc baech cbi wedi prynu'r
cyfn ladur eich bun, mi fydd arooch
angen etch dysgu eich hun gan
ddcfn)ddio'r pecyn Oysgu eich bun byr
) dd \Itccii el baratoi er mwyn i chi gael ei
ddefnyddio.
Yn anffodus nid oes gan staff y Uyfrgell
amser I roi cyfarwyddyd cyfriafiadur,
ond maent yn barod i'ch hclpu os
gwnewch gawl 0 bethau!
Os gwelwch fod gennych ddiddordeb
mawr yna fe ddylecb ymaelodi a chwrs

hyfforddiant go iawn.
Sut I gael tro
Gelhr llogi'r cyfrifiadur 0 fiaen Haw am
gyfnodau 0 awr - Ooffynnwch wrth
gownter y lJyfrgell os hoffech ei
ddefnyddio.

t:kb cyfle I arbrofi
Os ydych am arbrofi ymhellach na'r
cnghreifftiau a roddir yo y pecyn Oysgu
eicb hunan - gwnewch hynny ar bob
C) rrif

Yn union fel petai'r offer gennych chi
gartref. mi fydd angen i chi ddysgu mwy
am y rhaglenni a'r hyn y gallent ei wneud
drwy ddarllen y Ilawlyfrau.
Mae copiau o'r Uawlyfrau hyn ar gael i'w
beuthyca,
a gallwcb
ddyfeisio'ch
arbrofion eich hunain eT mwyn cae! tro
amynt.
Oisg:lau cyfriftadur ar werth
Gallwch brynu disg cyfrifiadur
0
gownter y UyfrgelJ am £2.50 os hoffech
gadw eich gwaith at eto.
Mae gennym lyfrau hefyd
Mae gan y llyfrgelllyfrau ar gyfrifiauron
ac efallai yr hoffe<:h eu benthyg gofynnwch i staff y Uyfrgell am restr o'r
hyn sydd ar gael.
RbagJennJ Addysgol

Mae rbestr ar gael o'r meddalwedd
Addysgol a ddefnyddir yn ysgotion
cynradd y Sir.
Mae'r medalwedd yma yn natunol yn
cael ei ddefnyddio
mewn ysgolion
cynradd. ond os hoffech gael tro aT rai
o'r rhagelnni er mwyn gweld beth mae
elch plant neu eich wyrion efallai yn ei
defnyddio. yna geUir gofyn am ragleam
oddi ar y rhestr.

SIMNEIAU GWAEL1 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS1
Cysylltwch it Dave Wood

IINSULAFLUE'
Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Oysgwch

yrru'r

car gydag

V.V.o.
YSGOL YRRU
OFALUS

BECWS
DEINIOLEN
(D.E. & R.P. JONES)

Ffon:
LLANBERIS 870232
SARA FFRES A
THEISENNAU SLASUS

*

*
*

Gwasanaeth 7 diwrnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

CALOR GAS

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

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
~
Corg i
'J'"

~ SAFE"

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

~

Port Dinorwig

..+-

~
/I

670786

Llefrith
llaeth Porla
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Gwerthu

..__.,

a Thrwsio
edu Lliw Newydd

Cil-y-Mynydd

ac Fel Newydd

FABRICATING

WAUNFAWR

GWASANAETH
FFON24AWR

32 GLANFFYNNON

LLANRUG
Ff6n: Caernarfon 5394

Ff6n

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

ATGYWEIRIO TAl
GWAIR

E.WELDING
PU & H

BETHEL

Aelod 0"
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

LLANRUG
Cymeradwyir gan yr Adran
Orafnidiaeth

LLANRUG

BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

43 Glanffynnon
CAERNARFON 5112

LONDON HOUSE

PANT nRlON, II ANRUG
Ffitn: eae••,.rfon 3248
GORe,

PRITCHARD

Hefyd gwerthwyr

CIGYDD

PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

GWILYM H.
WILLIAMS

W.J.GRIFFffH

Ffon:
Waunfawr 552

LLANBERIS 870545

Un 0 gartrefi brafia'r fro
CARTREF PRESWVL HENOED

..........

CARTREF YR HENOED

a

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

~

- .........

LLANBERIS, Ffon:
870142 neu 870391

PERCHENNOG

MRS. EIRIAN MALI S.R.N.
•
•
•
•
•
•

Adeiladwr a Threfnydd
Angladdau

LLA RU
Ffon: Caernarfon 2841

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
Cofrestrwyd gan Adran Gwasanaethau

Cymdeithasol Gwynedd
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P~LDROED
Mae Owb Peldroed Uanberis wedi hen arfer a llwyddiant, ond does dadl
mai'r tymor a ddaeth i ben y mis yma fu'r gorau erioed yn eu hanes.
Er mai ail oedd eu safle yn y Gynghrair (gan gocli tarian George Lovatt)
hwy aeth a Chwpan y Gynghrair gan guro Bro Goronwy ar yr Ofal 0 4 gol i
1. R. John Williams, Gwyndaf Jones, Emlyn Davies ac Ivan Evans yn
sgorio. Yn y lIun isod fe'u gwelir pob un a'i darian ei hun a'r Capten Olyn
Griffiths yn gafael yn dynn yn y Cwpan.

Tymor ardderchog a llongyfarchiadau calonnog i dim eyotaf y Darrans.
Daeth eu hail dim yn agos i ennill tlws befyd, gan golli yn ffeinal y Cwpan
Moorings yng Nghaemarfon yn erbyn Bontnewydd.
Agos hefyd fu hanes y ddau dim yn Llanrug, colli yo y ffeinal woaetb yr ail
dim yng Ngbwpan Wil Evans yn erbyn Caemarfon Borough ar gae Dyffryn
Nantlle, ae fe fethodd y tim eyntaf a threchu Bro Ooronwy yn rownd
Gyn-Oeryfnol Cwpan y Gynghrair.
Daeth llwydcliant er hynoy i dim dan 12 oed y pentref, gan iddynt godi'r
Cwpan Gwyrfai y Sadwrn diwethaf yo erbyo Segontiwm Rangers 04 gol i O.
Fe sgoriodd Raphael Ginsberg dair a Jonatban Davies y Uall.
Gweler isod lun Aled Roberts, y Capten yn ehwifio'r tlws uwch ei ben,
ae oddi tano yr holl garfan gyda'u rheolwr, Mr Dafydd Arlon Jones.
Mae'r tim dan 14 oed, hwytbau yn rownd derfynnol eu cwpan a
gobeithiwn adrodd am eu IJwyddiant yn rhifyn new yr Eco.

Nos Lun, oedd hi a dyna ail dlws y tymor yn y bag. Nos Fercher, a Pharc
Meurig Bethesda oedd Uwyfan eu gem bwysicaf erioed, mae'n debyg.
Wythnos yn gynharach bu'n rhaid iddynt chwarae'n wych i guro Treffynnon
yn rownd gynderfynol y Cwpan Barrit yn Llanrwst, ODdy ffeinal oedd hon,
a Philkington y gwrthwynebwyr.
AI bapur gellid dadJau nad oedd hawl gan y Darrans i fod yn agos iffeinal
y Cwpan yma gan fod holl dimau Cynghreiriau gorau'r Gogledd a'r canoldir
a'u llygaid ami.
Dwy g61 yr un oedd y sgo_[ar dcliwedd yr awr a hanner gydag Emlyn
Roberts i Lanber a Selwyn Morris 0 Bilkington yn sgorio goliau
bythgofiadwy. Methwyd a setlo pethau yn yr hanner awr ychwanegol, a
thrwy guro'r cicio o'r sbotyn 0 5 gol i 4 Y daeth y Cwpan i feddiant
Llanberis am flwyddyn. Gweler isod y Capten a'r Rheolwr, Iwan Williams
yn dangos y tlws i'w cefnogwyr.

Neiniau Pwy?
Fe gofiwch imi gynnwys y Uun isod
ar y dudalen 61y mis diwethaf 0 dan
y teitl ucbod. WeI, ches i mo'r
wybodaeth ynglyn a neiniau pwy,
ood y mae Mrs Alice Thomas 0
Benisarwauo wedi eu henwi wrtbyf.
Yo y rbes gefn mae Ethel Wyn
Jones, Irene Bevan Jones, Eluned
Roberts, Violet Griffiths a Dorothy

Hughes.
Yn y blaen: Beti Roberts, Annie
Jones, Alwen Pritchard,
Ciss
Hughes, Katie Roberts a Lizzy
Hughes, Miss Maggie Evans oedd
yr Athrawes.
Oiolch 0 galon Mrs Thomas am
eieh ymateb. (gweler hefyd erthygl
tudalen 18)

KE
PYSGOTA
Peth anghyffredin yw dweud yr adeg yma o'r flwyddyn fod prinder dwr
yn yr afonydd wedi dod a physgota bron iben. Yn y rhedfeydd dyfnaf y ceir
yr unig Ie i daflu'r bluen a chyndyn iawn yw Y brithyll 0 faehu ae eithrio wrth
gwrs am rhyw ycbydig amser y nhywyU nos.
Mae Uawer 0 hwyl i'w gaelar y Uynnoedd er hynny, gyda Phadarn hyd at
yr ugeinfed 0 Fai yn 'sgota'n eithriadol o'r glannau fel y gwelwyd yn y
darlun yn Eco'r mis diwethaf. Hefyd ers rhyw wythnos dechreuodd y codi
fin nos er nad yw'n parhau ond am rhyw hanner awr, mae'n amser prysur
iawn gyda physgod hyd at y pwys yn dod i'r bluen. Oaliwyd rhai y noson o'r
blaen, roeddynt yn tom yn goch ac yn gwneud pryd bendigedig.
Prynhawn Sui, 15ed 0 Fai fe gynhaliwyd cystadleuaeth flyoyddol
gweinweirwyr Gwynedd ar Lyn Cwellyn. TIm y gymdeithas fu'n fuddugol a
hynny 0 gryn dipyn. y tim oedd Oscar Evans, Bethel, Alwyn Morris
Ceunant, Howard Jones, Caernarfon a Harry Wyn Owen, Talysarn. Mae
Harry hefyd yn nhim Rbyngwladol Cymru fydd yn sgota ar Lough Conn
Iwerddon.
Ddydd Mawrth 17eg 0 Fai, gwelwyd Ynadon Caemarfon yn cael pedwar
gWr 0 Fanceinion yn euog 0 ganwio ar yr Afon Seiont at y 6ed Rhagfyr 1987
gyda'r bwriad 0 aflonyddu ar eogiaid yn claddu. Fe'u dirwywyd 0 £200 gyda
£148 0 gostau yr un. Oywedant eu bod am apelio yn erbyn y ddedfryd.
Mae yehydig 0 Sewin yn y llanw yng Nghaernarfon a chyda tipyn 0 law fe
ddisgwyfu iddynt symud. Y tymor diwetbaf yn nechrau Mehefin y daliwyd Y
rhai mwyaf, rhai dros chwe phwys, feUy crefu am rhyw ddau ddiwrnod
gwlyb mae hoU 'sgotwrs yr ardal .

CYFARFOD ATIILETAU YSGOLION ARFON
YM MANGOR DYDD MAWRTH MAl lOfed
Bu niter 0 ddlsgybUoo yo cystadJu yo y cyfarfod 1ma. Fe fydd pawb a ddaetb
yo tat neu'n 2ill yn mynd ymlaeo i IYstaldu YIlI Nghyfarfod Athletau
VsgoUonGwynedd ar y 18fed 0 Febelln. Dym. enwau y mal a wnaeth orau.
Michelle Thornton - lat Disgen a Naid Hir - Genethod hyn
Linda Prydderch - Iaf Picell - Genethod Iau
Kelvin Houston - Iaf Naid Driphlyg, 2il 400m - Bechgyn Iau
Aled Griffiths - laf 200m - Bechgyn Iau
Raphael Ginsberg - 1at Picell - Bechgyn dosbartb 1
Glenys Jones - 2ij Pwysau - Genethod Iau
Michael Jones - 2il Naid HiT a Naid Dripblyg - Bechgyn Dosbarth 1
Jonathan Williams - 2iJ Pwysau a Disgen, 3ydd 100m - Bechgyn Iau
Carolyn Jones - 2il Pwysau - Genethod dan 17eg
Dafydd M Jones - 2il Naid Uchel- Becbgyn H5'n
Nicola Houston - 3ydd Picell a Naid Hir - Genethod Dosbarth 1
Gwynant Maxwell - 3ydd PiceU -Beehgyn Iau
Ras Gyfnewid
Bechgyn 1 - 2il; TIm Bechgyn Iau - 2il
Colin Jones - 2i1 1500m - Bechgyn Iau
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