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Fel yna'n union y mae'n ymddangos os edrycbwch chi o'ch cwmpas y
dyddiau yma. Prisiau tai yn codi ymbeU 0 gyrraedd mwyafrif 0 drigolion y
fro ac yn siwr 0 afael ein pobl ifanc syd.d yo chwilio am eu ty cyntaf. Ac eto
mae'r gwerthwyr yn crefu am dai psg ym mhentrefi'r fro hon gan fod
ganddynt resi 0 gwsmeriaid yn bared l'w prynu, A pbeidied neb i meddwl
mai problem unigryw j fro'r Eco yw hon; adlewyrchiad ydyw o'r byn sy'n
digwydd led-led cern gwla.d gwledydd Prydain. Tueddiad cyffredinol ydyw ond tueddiad bygythiol, serch bynny, ae yn un 0 teimlwn ei frath ddyfnaf yn
ein eymunedau Cymraeg, rei y fro bon.
Mae dau ddatblygiad araU, unigryw i'r fro, wedi symbylu'r pennawd ac
lsed, ac ar dudalennau 4 a S, rydym yn rhoi cryn sylw iddynt.

BRyNAFON
NO

Dyma slogan penttefwyr Llanrug a'r
cylch sydd wrthi'n brysur iawn ar
hyn 0 bryd yn paratoi'r frwydr yn
eIbyn cwmni Famous Town Limited
sydd am ddatblygu canolfan gwyliau
ar dir ffermio 8C gyrion y pentref.

dwnaelhpwyd cais gwreiddiol am
ddaiblygu tir Bryn Mon. Cae Poeth,
Tyddyn Elan a TwU Clawdd, Uanrug
ar ddiwedd y llynedd, a bu gwrth-

wynebiad chwym iddo, yn enwedig
gan drigolion ardaloedd y crawia a
Oidia. Roedd Cyngor Cymdeithas
Llanrug yn unfrydol yn eu gwrthwynebiad 0'r cynllun, ac yr oedd
amryw 0 unigolion a chyrff cyhoeddus a chymdeithasau eraill wedi dargan
gwrthwynebiad
llafar
ac
ysgrifenedig i'r datblygiad.

Ar ddechrau

rnis Chwefror eleni
roedd y cais yn cael ei ystyried gan
Bwyllgor Cynllunio Cyngor Arfon.
Roedd
Siambr
y Cyngor
yng

Nghaernarfon yn llawn

0

bentrefwyr

Llanrug, ac 0 fwyafrif llethol, penderfynwyd gwrthod y cais.
Bellach, mae cwmni Famous Town
wedi
apello
i'r
Y sgrifennydd
Gwladol oherwydd for yr awdurdod
cynllunio 11001 wedi "methu a
ehyflwyno roybudd o'j benderfyniad
o fewn y cyfnod penodedig."
Penderfynodd
yr
Ysgrifennydd
Gwladol y dylid cynnal Yrnchwiliad
Cyhoeddus i ystyried yr ape). Mae'r
Ymchwiliad i'w gynnal Sf ddydd

Mawrth, Medi 13 a'r dyddiau can1ynolo Eisoes mae trigolion Uanrug
wedi gwrthwynebu
lleoliad yr
Ymchwiliad. Maent yn dadlau y
dylai'r Ymchwiliad gael ei gynnal yo
Llanrug ac nid yng Nghaemarfon.
Ym Mis Gorffennaf galwodd y
Cyngor
Cymdejthas
Gyfarfod
Cyhoeddus i drafod Y gwrtbwynebiadau i'! datblygiad yo yr ardal. 0
gofio rod hwn yng nghanol tymor y

gwyliau, roedd ymateb y trigolion yo
arddercbog. daeth dros gant 0 bentrefwyr i'r Cyfarfod Cyhoeddus yng
Nghapel Hennon. a mynegodd y
mwyafrif ohonynt eu bwriad 0 fod
yn bresennol yn yr Ymchwiliad
Cyhoeddus. Elholwyd nifer 0 drigo-

lion

lleol

ynghyd

i'r

Cyngor

Cymdeitbas i ffurfio pwyllgor i
drefnu'r ymgyrch wrlhwynebu.
Eisoes mae sticeri car wedi eu
cyhoeddi, ac y mae amryw yncasglu
enwau gwenh.wynebwyr ar ddeiseb.
Mae gweithgareddau eraill ar y
gweill hefyd, ac os na chaiff Ileoliad
yr Ymchwiliad ei newid, yna bydd
bws yo cael ei logi i gario gwrthwynebwyr
i'r Ymchwiliad
yng
Nghaernarfon.
Dywedodd
llefarydd ar ran y
Pwyllgor, mair angen mwyaf ar hyn
o bryd yw i bobllythyru i'r Swyddfa
Gymreig i ddatgan eu gwrthwynebiad.
Dylid
anfon
sylwadau
ysgrifenedig at Yr Ysgrifennydd

Gwladol

Adain Cynllunio Tref, Y

Swyddfa Gymreig, Pare Cathays,
Caerdydd Cfl 3NQ. Mae angen nodi
y cyfeimod P42/479 ar bob llythyr.
Mae'r Pwyllgor yo awyddus hefyd i
gynrychiolwyr gwahanol fudiadau a
chyrndeithasau 0 fewn y fro i fod yn
bresennol i fynegi gwrthwynebiad yn
yr Yntchwiliad. Eisoes mae niler
helaeth 0 unigolion wedi datgan eu
bod yn barod i siarad yn yr
Ymchwiliad. Os oes unrhyw rai yn
d.ymuno gwybod mwy am y broses 0
ddatgan
gwrthwynebiad
yn yr
Ymchwiliad Cyhoeddus, yna mae
croeso i chwi gysyllru ac unrhyw
aelod o'r Cyngor Cymdeilhas neu
aelodau
eraill
o'r
Pwyllgor
Gwrthwynebu.

Beth ddaw 0 he" Chwarel Glyn
Rhonwy? Trowch i dudaJennau 4 a
5.

Sawl tro, wrth groesi Pont Penllyn, ydych chi wedi dweud wrth fwrw golwg
tua.g at yr Wyddfa, "Does dim golygfa debyg i hon yn y byd." Wei,
meddyliwcb eto.
Oerbyniwyd
y
cer dyn
Wrth gwrs, fe ddeonwyd llygad
pen-blwydd (llun uchod) yma gan
Sian yn syth at y cerdyn oherwydd
Mr Tom Foulkes, Gwynant, Bethel.
mae'n amJwg fod y Uun wedi ei
oddi wrtb ei ferch Sian, sydd yn
dynnu
0 Frynrefail,
pentref
gwcithio fel nyrs yn Hondiwras,

America Ganol.
Tybed, meddech chi, oes golygfa
fel hon yo y wlad beU honno? Des
ganddynt
hwythau Lyn Padarn.
gastell a'r Wyddfa. Sgersli bilif!

genedigol ei thad.
Doedd ein gohebydd Sbaenaidd
ddim gartref pan gawsom y stori,
felly, fedr unrhyw un ohonoch chi
gyfieithu'r

geiriau inni?

BUGEILIAID BRO WAUN YN
CYNRYCHIOLI CYMRU
..,
'.

Llongyfarchiadau calon I Elwyn Griffiths (chwirh), CaeSgubor, Becws Garmon
a John Griffith Jones, Hafod y Rhug, Waunfawr, sydd wedi eu dewis i
gynrychioli Cymru mewn Rasys Cwn Defaid yn yr Alban yn y dyfodol agos.
Mae Elwyn Griffiths yn hen lawarni oherwydd mae wedi cynrychioli ei wlad
o'r blaen, 17 mlynedd yn 61. Dechreuodd John Griffith Jones ymddiddori
mewn hyfforddi cwn defaid ym '974 a hwn fydd y tro cyntaf iddo gystadlu ar
lefel ryngwladol. Ein dymuniadau gorau i'r ddau - ac i'w cwn, wrth gwrs!
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Argraffwyd

gan Wasg Gwynedd

Cibvn, Csernerton

Cyhoeddwyd

gyda chymorth
Cvmdettbes Ge/fyddydau
Gog/edd Cymru

SWYDDOGION AGOHEBWYR
NEWYOOION
GOlYGYOO
CYFFREOINOl:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon.
Glanffynnon. Llanrug (C'fon 4051)
GOl YGYOO ERTHYGLAU:
Dafydd
Whiteside
Thomas.
Bron-v-Nant. Pontrhythallt, Llanrug.
(C'fon 3515)
GOlYGYOO NEWYOOION PENTREA:
Nant Roberts, 'Arwel', Pontrhythallt
(870760)
GOl YGYOO CHWARAEON: Dafydd
Evans.
Sycharth.
Penisarwaun
(Llanberis 872407)
OYOOIAOUR Y MIS: Mrs Qlwen
Llywelyn, Pant Afon Bach. Llanrug.
(Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFYOO. Gwyndaf Jones.
60 Glanffynnon. Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndaf
Hughes.
Glasgoed.
Llanrug (C'fon 77263)
TREFNYOO HYSBYSEBION:
Jonn
R()bt>ft~ 13cc1w Gwynlon,
Llanrug
(C'fon ~60r;)
TREFNYOO GWERTHIANT: Arwy"
Roberts,
Hafl(~. Ffordd yr Orsaf.
LI<lnflf'l (("fon 5510)
TREFNYOO ARIANNOl.
Goronwy
Hughes. EllhIlH)g. 14 Afon Rhos.
Llanrll~l IC fon 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT
POST'
Mrs E Whiteside Thomas. Dolwar
Llanrug. (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI DYl11d'i bobl
I gysylllli ,1 Ilhw yn ul(h ardalocc1d
BETHEL
Gprall)l
filS,
Ctlgpran
(PorlciIIlCHWIl' 670776)
BRYNREFAll:
Miss Lown
Prys
Roberts, Godre'r Coed 870580.
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen. (Caernarfon 3536)
CEUNANT:
II(1n Parry. Morwel
(Wdllllf"wr 321)
CWM-Y-GlO:
Mrs IriS Rowlands,
Glarafon (Llanheris 872275)
OEINIOlEN: W 0 Williams 6 Rhyd
fac1og. Delnlolen (LlanlJerlS 871259)
DINORW1G: Mr D.J. Thomas, 8 Maes
Elhan (870773)
lLANBERIS:
lola Sellers, 13 061
Efidlr, Llanberis,
llANRUG.
Mrs Gillian
Morris,
Annedd
Wen.
Taf·y-bont.
(Caernarfon 76075)
NANT PERIS:

PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth, (Llanberis 872407)
TAN·Y-COED
MIss
M('qan
HUlllphr<'ys.
4 Tal Tdtl If ('oed
tLlanberls 8700301
WAUNFAWR. Mrs G Jones, RhandJr
Mwvn (WalJnfavvr 6?6t

V RHIFVN NESAF
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU MEDI 29
Oeunydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH

MEDI20
os gwelwch yn dda
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MARY E.THOMPSON
ARLUNYDD
Annwyl OIygydd,
.
Bydd Thai o'ch darllenwyr yn coflO
bod Cyngor Ce/fyddydau Cymru, rai
blynyddoodd yn 61 wedi trefnu srddangosfa 0 waith yr arlunydd Mary
Elizabeth
Thompson
yma
yn
Amgueddfa'r Gog/edd yn Uanberis.
Bu'r arddangosfa yn hynod boblogaidd, ac mee'n dda gennyf ddweud
fod Amgueddfa Genedlaethol Cymru
(perchennog y darlunia_u) bBlla~
wedi trosglwyddo'r easg/lad cyfan In
gofal yn Uanberis.
Bu Miss Thompson yn gyfsrwydd
;awn i nifer 0 weithwyr chware/i
Arlon, ac yn ei thro, tua'r 194()au a'r
1950au cynnar, bu'n srlumo yn
chwareli'r
Penrhyn,
Dinorwig,
Penyrorsedd a Dorothea; ac yn
chwaref /thfS6n, Trefor. Gwelthlaj'n
hynod ga/ed, dan amgylchiadau
ddigon anghysurus, ac mae el darluniau yn dystio/aeth gloyw 0 ddycnwch un a fu'n ymladd anab/edd
C()(fforol cifrifol dtwy'j hoes
BBllach, mae ei gwaith ai gyria yn
destun ymchwi', yn bennaf gan arbenigwraig OT Swisdir, Frau Denise
Daenzer. Maer Frau Daenzer yn
bwriadu cyhoeddl /lyfr yn trafod gyrfa
Miss Thompson, ac wrth reswm mae
ami angen digon 0 wybodaeth am
waith a bywyd yr ar/unydd yma yn
chwareli a phentrefi Arion Os oes
gan unrhyw un
o'ch darllenwyr
wybodaeth neu atgofion am Miss
Thompson, yna tybed petaent cystsf
A chysylltu .t mi yn Amgueddfa'r
Gogl9dd,
Uanberis.
(Rh;f
ff6n
Llanberis 870636.
Diolch yn fswr isw".
Yr eiddoch yn gywir,
Dr. Dafydd Roberts,
Ceidwad.

PYTHEFNOS
RECORDIAU
CYMRAEG
Pythefnos r9Coraau Cymraeg
At ddarllenwyr Eco'r y,yddfa
Be' fyddwch chi yn ei wneud yn ystod
mis Hydref?
Mi fydd Sain yn trefnu tsith gerddorol
o amgylch Cymru, a fydd yn
cydredeg ~., Ymgyrch Recordiau a
Chasetiau Rynyddol. Rhwng y seithfed a'r ail ar hugain o'r mis hwnnw
bydd Uned Deithiol Sain yn ymweld
ag ysgo/ion a mannau amJwg mai
trefi a dinasoedd gsn chwarae - a
gwerthu, gobeithio! - r90crdiau a
chasetiau Cymraeg. Gobeithiwn y
bydd artistiaid I/eol yn ymuno c2 ni yn
yr Uned ac yn perfformio ynddi.
Gobeithio hefyd y byddwch chithau,
ddarllenwyr Eco'r Wyddfa, yn dod j'n
gweld pan fyddwn yn y cyffiniau acw.
8ydd Cf'Oesomawr; chi.
Yn mifyn mis Hydref 0 Eco'r Wyddfa
bydd ffurflen Ffodus a fydd yn caniatau i chi gael gostyngiad 0 50 ceinjog odd; sr nwyddau a brynir yn yr
Uned yn ystod -Pythefnos R9Cordiau
Cymraeg 1988-.
Felly nac oedwchl Archebwch eich
copi 0 rifyn mis Hydf8f 0 Eco'r
Wyddfa ac arbedwch 50 ceiniog oddi
Sf f8cord,
casel neu gryno-dciisg
Cymraeg o'ch dewis chi.
Cofiwch a1w.

Sian Esmor
Canolfan Sain
LJandwrog

CHWARAEON
Annwyl Ddarllenwyr,
Bwriada. BBC Cymru lunio rhag/en
deledu chwara90n newydd sr gyfer
tymhorauT hydref a'r gaeaf - i'w darlledu ar nos Waner. Huw Uywelyn
Davies fydd y cyflwynydd a'r gobaith
yw 0 bryd i'w gi/ydd Y bydd Y rhaglen
yn
cynnwys
newyddwn
a
phortreadau lIeol - boed yn unigo/ion,
yn dimau, yn ddigwyddiadau neun
wir, g/ybiau
neu ganolfannau
cbwemeon.
Yn hyn 0 beth byddwn yn dra ciolchgar pe baech yn gallu danfon unmyw
wybodaeth am ddigwyddiadau o'r
fath mewn da bryd atat. 'Rwyf yn
awyddus iawn i greu cysylltiadau
agos A'r Papurau Bro a chredaf y
bydd Y mag/en bon yn Iwyfan teilwng
i'eh amryw wBithgareddau.
Edrychaf ymlaen i g/ywed
odd;
wrthych.
Yn gywir,
Geraint Evans,
Cynhyrchydd,
Canolfan y BBC,
LJandaf,
Caerdydd.

GLYN RHONWY
BE' NESA'1
Annwyl Fonwr,
Y path mawr sy'n taro rhywun wrth
ystyried Cynlfun Glyn Rhonwy yw
creulondeb y cyfan. Dyma inni fro ar
9; chythlwng, ardaJ a fu unwaith yn
ffynlSnnus ond sydd bellach .f ehannoedd ynddi sydd aoos at anghofio
beth yw gwaith sefydlog, pabal ifane
na wyddan nhw ddim beth yw cyflog
digonol, rhieni heb wybod 0 b1e dew
sgidia' newydd j'r plant A beth mae
Cyngor Arfon yn ei wneud? Eu twyllo.
Eu camarwain i gredu y daw arian eto
i law, ond inni on gydsynio A'r bwriad i
sodro
sodom Seisnig ar Ian llyn
Padam. ·Swyddi i bawb· '(N" gri: ae y
mae'n gelwydd.
Mae cetwydd yn ddefnyddiol; mae'n
ein harbed mag wynebu'r gwir. Ond
pan to celwydd yn sylfaen polisi lIywodraeth leel, mae'n golygu bod
poboI yn dioddef. Yr anghenus sy'n
dioddef waethaf 011.Nid swyddi a ttyniant sydd yma, ond gyrru safyltfa
ddrwg yn un anobeithiol. Dyna'r
creulondeb.

myw

Ac i ba ddiben? Er mwyn achub
wynebau'r cynghorwyr fuont mot dwp
of chydsynio i wario cannoedd 0
filoedd i brynu'r sane. Cynghorwyr
mor hollol anwybodus a di-glem ag i
gredu y gallasai
croes mwng
A vismof8 (heb yr eira) s But/Ins (yn y
glaw) Iwyddo yn Llanberis. Ac er
mwyn i swyddogion gael mywbeth i
lordio'n ei gylch uwch y sigars a'r
Iicar, a chanmol ei gilydd yn lie 90rfod wyneoo eu methiannau un diwrnod yn magor. Mae'r cyngor yn
berehen G/yn Rhonwy, a rhaid cyfiawnhau'r gwario. Felly beth sydd i'w
wneud? Aberthu pawb a phopeth er
mwyn srbed 9U crwyn eu hunain, a
stwffio pres i Sais 0 Southapton, i
hwnnw wneud y bua-waith.
YeI, mae'r Cyngor yn gwybod beth
fydd yn digwydd. Mae'n gwybod am
y chwalfa gymdeithasol a ddaw
gyda'r eyn/lun, ae am ckinistr yr holl
9tifeddia9th
ddiwyJliannol
sy'n
gwneud eymuned ae yn el chadrv'n
un trwy bob tywydd. Oyna paham y
bu'n dadlsu y" erbyn yr un lath 0
ddatb/ygiad yn union (ond un lis;)
pum milltir i lawr y IBn yn Y Felinheli.

Pe buasair Cyngor yn berchen y Cei
yno, beth tybed fuasai'r hanes heddiw? Pe buasai pobl y Felinheli fel
Cyngor Arlon, pa obaith fuasai? Ond
tydyn' nhw ddim: mae nhw'n ddgon
can i weld trwy'r csfwyddau, ac i weld
nad yw cyfnewid bywyd y gymuned
am ddymaid 0 swyddi sgwrio simsan
ddim yn fargen, er mor brin yw
gwaith.
Felly Cwm y Glo a Dino/Wig,
Uanberis a Bryn'refail, os ydych am
barhau'n trw rhaid gwneud fel Y
FBiinheli: uno, sefyl', a rhoi Sf ddeall i
Gyngor Arfon ac i bawb arall nad
yw'r crnllun hwn ddim am fynd yn ei
Ilaen. Bod gwell defnydd it safle,
defnydd a luasai'n troi'r budd i bobl Y
fro, nid i gyfrif bane yn Southampton.
Hunflel swnllyd yn unig yw'r cynllun
ar hyn 0 bryd: gwrthwynebwch 0
rwan, cyn iddo fagu cnawd a
dannedd i'ch difa.
Howard Huws
Cadsirydd Mudad Adfer

TAN GAMP
Annwyl OIygydd,
Ydych chi'n un O'r bobl 'ma sy'n
gwrando ar gwisiau chwarason, ac
yn gallu ateb yn well na'r mai sydd
wrthi?
Oes ganddoch chi lJwydd moi cynnig
ami?
Wei, mi fytJd Arthur Emyr yn ei "01
gyda -Tan Gamp· ym mis Hydref, ae
mae angen cystacleuwyr newydd.
Timau 0 dri sydd eu hangen - a braf
o beth fydda; gwefd merched yn eu
plith.
Gyrrwch Iythyr ar frys i-Tan Gamp·,
Radio
Cymru, BBC, 32 Heol
Alecsancka, Abertawe. SA 1 SOT.
Yr eiddoch yn gywir,
Bethan Evans,
Cynhyrchydd -Tan Gamp·

PLA TIAU I DDA THLU
CYFIEITHU'R BEIBL
Annwyl Gyfail',
Fel y eyn,af mewn eyfres 0 b/atiau
easgliadol arbennig yn dwyn y teit}
·Cymru yn ei Goganiant· cynhyrchir
400 0 blatiau c1asur arbennig wedi
gwydro A ffotograff lIiw naturiof 0
gattref William Morgan - Tp Mawr,
Wybmant,
ger
Penmachno
Gwynedd.
Ar gefn pob un o'r p/stiau 8 a hanner,
ymyl aur bydd tystysgrif dilysrwydd.
Cynigir y platlau am bris £23 yr un,
yn cynnwys cludiant.
Fel perchennog plAt, -Ty Maw" Ie
gewch chI y cynnig cyntaf 0 bob plAt
di/ynnol yn y gyfres, ond wrth gwrs ni
bydd gorfoda9th arnoch i wneud
hynny.
Oisgwylir gwerthu da ar y cyntaf yn y
gyfres ac felly, y cyntaf ifr felin fydd
hi. Archebweh yn gynnar felly, a pheidiwch ag oedi,
I archBbu eich plAt cIa sur cyfyngedig
-T,
Mawr, Wybman",
anfonwch
nodyn ~'eh cyfeiriad, a'r arian priodoI _ £23, ac fe gewch eich pI"at
cyn gynted ag Y bo modd.
Yr eiddoch yn gywir,
Ken Thomas, Clive Williams
Crefftau Nant Wen
Heol BeciNellte
Aberargoed
Morgannwg Ganol

Cefnogwch
•
eln
Hysbysebwyr

ENWAU CYMRAEG

WYNEBAU OIFRIFOL A
HAPUS YN Y CARNIFAL

AR FAPIAU
ORDNANS
Annwyl Olygydd.
Ers cryn amser bellach, mae'r
Cyngor Sir wedi bod yn gohebu
gyda'r Arol wg Ordans yngl"yn a'r
defnydd a wneir ganddynt 0 enwau
Cymraeg ar eu mapiau
Mae'r Arolwg Ordans eisoes wedi
datgan mai eu polisi yw "adlewyrchu
defnydd l1eol" ac eto mae'r Cyngor
byth a beunydd yn tynnu eu sylw at
enwau estron sy'n cael eu defnyddio
ar eu mapiau ar draul yr enwau
Cymraeg gwreiddiol.
Mae'r Cyngor wedi gofyn i mi anfon
atoch i ofyn a ydych yn gwybod am
unrhyw enwau sy'n cael eu defnyddio'n l1eol yn eich cymuned ac sy'n
cael eu gadael oddi ar fapiau'r
Arolwg Ordans.
Buaswn yn gwerthfawrogi unrhyw
enghreifftiau gan ddatgan ar ba fapiau y maent yn ymddangos; yr enw
sy'n ymddangos ar hyn 0 bryd a'r
enw ddylai ymddangos.
Yn bur,
H. Ellis Hughes,

Ysgrifennydd a Chyfreithiwr y Sir.
Swyddfa'r Sir.
Caemarfon.

I'GOLWG"
Annwyl Gyfaill,
Fe/ y gwyddoch, mae cy/chgrawn
"Golwq" be/lach wedi cael ei lansio a
bydd yn ymddangos bob wythnos 0
fis Medi ymlaen. Yn ystod wythnos yr
Eisteddfod, roedd diddordeb mawr a
brwdfrydedd
ynglyn ag 0, gyda
channoedd 0 bobol yn tanysgrifio
neu am archebu trwy siop. A gawn ni
felly ofyn am help darllenwyr y pepur
bro i wneud yn siwr fod "Golwq" er
gael i bawb7
Rydym yn sefydlu sustem fel bod y
cylchgrawn yn ceel el werthu mewn
siopeu pepur newydd a siopeu
Cymraeg trwy Gymru gyfan - o'r
cadwyni mawr i'r stoa bentre'.
Rydym yn awyddus I wneud yn Sfwr
fod pawb sydd eisiau derbyn
"Golwg" yn gallu ei gael yn brydlon a
didrafferth bob bore dydd lau. Fe
fydd yn 32 0 dudalennau, yn Ilawn
dop 0 straeon ac erthyg/au wedi eu
hysgrifennu'n fywiog a hawdd eu
darllen.
Fe/ly, os oes unrhyw un yn cael
unrhyw broblem wrth drio cael
gafael ar "Golwg': a wnewch chi
adael inni wybod? Does dim angen
stamp, dim ond rhoi nodyn mewn
am/en a'i anfon at "Golwg': Rhad
Bost, Blwch Post 4, Llanbedr Pont
Steffan, Dyfed SA48 7ZZ. Pe ga/lech
nodi'r drafferth a rhoi enw'r siop lIe
byddech
chi am dderbyn
y

-:tlJ1I
Bn trlt i>rt·(~]t
•

•

I

..
Mae pob/ yn dangos cryn ddiddordeb
yn barod yng nghynhyrchiad diweddam' Cwmni Theatr Gwynedd. 8ydd
·Y Cylch Siale- yn agor yn Theatr
Gwynedd nos lau, 29 Medi hyd nos
SacJNm, 8 Hydrof.
Hyd yn hyn, rydym wed, cse!
archebion am dros bedwar cant 0
docynnsu er gyfer perfformiadau
Bangor yn unig. Felly brysiwch i
archebu i sicrhau eich sedd Sf gyfer
y sioe hon.
Am fwy 0 'any/ion cysylltwch c!t
Gwyddfid Jones
Theatr Gwynedd
Bangor
F'6n: Bangor351707

••

I

cy!chgrawn, bydda; hynny 0 help
mawr.
Gan ddiolch ichi am ein helpu ni ;
wette'r gwasanaeth.
Yn gyw;r iewn,
Dylan /orwerth
(Golygydd)

DIOLCH I BOBl
LLANRUG
Llwyn
Lon Ddewi
CAERNARFON
Annwyl Mr Go/ygydd,
Hoffwn ddiolch 0 galon i bawb yn
Llanrug
am bob arwydd
0
ddymuniad da a dderbyniais sr fy
ymddeoliad.
Yn ystod ty nhymor yn y pentref
derbyniais yn hael 0 gyfeillgarwch a
charedigrwydd sy'n nodweddiadol
o'r arda/.
Gallaf eich sicrhau fod y consyrn
a'r dymuniadau da hyn yn help a
chysur mawr.
Carwn innau ddymuno'n dda i holl
drigollon y pentref.
Gyda phob bend;th
Yn gywir iawn
W Derfel Gruffydd

CEFNOGWCH

EIN

HYSBYSEBWYR

Fe weUodd dipyn trannoeth
Cyn teithio Cymoedd De.
"EI fol 0." meddal Anwen
"Be fwytei. di ide."

DRAENOG
Y Gwyliau
Doedd fawr 0 neb yn marw.
'Ferodo' wedi cau,
"Wei dyma gyfle Selwyn"
Medd Emry., rhyw no. lau.

Yn nhreffic Abertewe
Bu 110S hir tan dri,
"Tyrd adr.f" meddei Selwyn
"Mae pawb ar gall and nI "

"1 gael rhyw wyliau bychan
A mvnd a'r ddwy am dro,
Hyd Iwybr G8rallt Gymro
, wtad y pyt1au 5110.

Dod adre'n bl 0" dwyrain
MI.', byd 0 hyd yn grwn
"Cei gadw'r map" medd Emrys
"Nant Paris ydi hwn."

Rhaid cychwyn," meddai Emrys,
"Ddydd Sadwrn cyn y wawr,
Er mwyn cael cyrTaedd yno
Cyn dod o'r traffic mawr."

A chwithau deulu .nnwyl
Os am rhyw wyfiau bach.
Rhaid cadw'r gwaUt i gyrlio
A'r gM yn honol iach.
Domino

Ond fel pob gwyllau arall.
o Gatwick a Heathrow.
Bu 810$ hir cyn cychwyn
Et mwyn j', gwaltt ga.t tro

Arddangosfa 0
Hen lunlau
Bro 'Eco'r Wyddfa'

Y catfi wadi pacio
Brwsh ahafio. cot a chap.
'Hen Em' tu 61 i'r olwyn
A Selwyn "yda'r map.

AmgJeddfa Gogledd
Cymru (Oriel Eryri)
Llanberis
Medi Sed - am fis

P.ngroes ymlaen I Brynar.
Cynefin e.th ymheU.
Cymharu'r map a'r .rdal,
Doedd hynoy yn hlwr gwell.
Ym'a.n IA.berystwyth
A Sel yo .. , fel d.
Ei roi a yn ei wely
Gan eda" dim ond trio

Trefnwyd gan Gymdelthds
Hanes Bro 'Eco'r Wyddto'

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU?

MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7
Cysylltwch

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELL TER

"
on:

a

Dave Wood

'INSULAFLUE'
Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ff6n: Llanberis 871376
3

SYLWADAU
CYMDEITHAS
'PADARN'
Sefydlwyd Cymdeilhas Padam am
fod cynlluniau Cyngor Arfon i ddatblygu ardal Glyn Rhonwy a Llyn
Padam ar raddfa mor enfawr ac
estron i'w amgylchedd yn fygythiad
chwyldroadol i gymdeithas godre'r
Wyddfa ac yn debygol yn y pen draw
o fygwth yr union bethau sy'n tynnu
pobol 0 bob rhan o'r byd ruag yma..
Ar yr un pryd fe sylweddola'r
gyrndeithas fod angen datblygiad
anturus er mwyn yr ymwelwyr a
gwaith yn y fro i'r brodorion i ddiogelu heddiw ac yfory. Nid bwriadau
da y cynlluniau a wrthwynebir, ond
eu natur.
Felly protest greadigol yw hon sy'n
cynnig cynlluniau a siorhau'r swyddi
a'r gwaith - a hwnnw'n waith llai israddol - ac a ofalai fod y datblygiadau
yn fwy
cydnaws
a'r
amgylchedd ac yn fwy parhaol a
11001.A thrwy roj pwyslais Oymreig
ar y fenter fe gynhigid atdyniadau
hollol wahanol i rai pobman aralL
Ac am unwailh mae'r gymdeilhas
Gymraeg 8 di-Gymraeg yn unedig yn
eu hapel at Arfon, nid i anghofio eu
cynlluniau, ond j'w rhesymol ailystyried a'u haddasu. Fe welwch ar y
dudalen yma amli.nelliad 0 gynllun
(medrir ei gael yn ei fanylder) ar y
bras-linellau a gymeradwyir gan
awdurdodau Parciau Cenedlaethol
Prydain. Ac isod. dyma beth 0
gefndir cynlluniau presennol Arfon
•gyda rhai syl wadau.

IS ARALL
Broder 0 Awstralia yw Eric Madden a ddaeth i fyw i'r Fachwen yn gymharol
ddiweddar wedi cyfnod yn America.. Mae'n athro, awdur llyfrau plant. cerddor
gyda diddordeb arbennig mewn banes ac yn yr amgylcbedd. Treuliodd bedair
blynedd yn Awstralia gyda'r hen frodorion yr "aborignes", a daeth Ueiafrifoedd
yn ddiddordeb newydd iddo. Am fod ganddo ben gysylltiad teu1uol i Chymru
ymfudo i Gymru Ue mae'r etifeddiaeth Geltaidd gr)1'af. os yw
hi'n ymladd am ei bywyd. tty Cymry", meddai "yw aborigines Prydain".
Gyda'i gymdogion, sy'n cynnwys mewnfuciwyr, fe'i hysgogwyd gan gynlluniau Arfon, ond yn hytrach na'u condemnio'n ddinistriol gwnaed astuctiaeth deg
ohonynt gan dderbyn yr angen am greu gwailh ac am ddatblygiad, gan dderbyn rhannau 0'[ cynllun mawr ond gan fanylu ar newidiadau fuasai'n cadw'r
cyfan mag distryw i'r gymdeithas a'r amgyIcbedd. Wele grynodeb byr iawn o'r
casgliadau a'r awgrymiadau.

Cymeradwylr Cyngor ArIon am symud I gryfhau'r economl gyda mwy 0
arlan, gwalth I oddeutu 300, cyneusterau newydd a glanhau a harddu
Glyo Rbonwy. ODd, pryder am faint y datblyglad a'r costau uebel l'w
gadw a olyga brlslau uchel 1 bawb amdllDO. Gydafr nller mawr mae'n
rbald eu cael os yw'r (enter I daJu fe gyfyd tagfeydd ar y rryrdd, swn o'r
gwelthgareddau I darfu ar dawelwch y fro, gor-ddefnyddlo Uyn Pedam
gao darCUar el heddwch a'l fywyd gwyllt a'lap'1 heb 56Dam yr ysbwrfel
fydd ar led.
Yo gymdelthasol Ie berygUr ymheUacb y Gymraeg afr trordd olyw gao y
mewnUnad ycbwanegol, yn ogystal A masnacb Llanberts afr peoti'en eralll
gyda'u slopau, pestal etc. Croesewlc y palth a addewtr, ond am yr
arlao a werle (can mil am bob swydd) medrid sicrhau'r swyddJ yna mewu
amgenacb gwaltb ar yr un sane heb greu'r fath ddlnistr.
Mae'r atynJadau yn mynd dros ben Uestrt gan greu rhyw fath 0 rraJr neu
wersyU Butllns sy' ddlm yn peddu I'r cefndlr gyda'r apfl yn un a allasal
ddtnADDUmewn deg neu ugaln mlynedd gao adael dlfreltbwcb or el 61.
Felly, dyma gynnlg cynllunJau eratll a fuasaJ'n creu trl chant u swyddl, yn
cynnaJ a chrylbau'r Gymraeg a'i dlwylliaot, yo dJoge)u'r harddwch a'r
amgykhedd, yn nelhau'r torreydd a'r Uygredd a'r cynnm yn y fro, yn
darparu petbau dlddodol a newydd I'r ymwelwyr, yn gydnaws i'r
amgylchedd ac yn debygol 0 barhau a datblygu am genedlaethau.
Cymeradwylr Du 0 gynUunlau Arron, wedJ cyfyngu tJpyn ar ral ohonynt.
Ymysg eu petbau da - cbwaraeon dan do a phwU nono; cyfieusterau awyr
agored megls tennis, bowls, marchogaeth, Jaglo; rhaJ tal I ymwelwyr a
chartren I bobl leol; cafeteria da; theatr fecban a neuadd gyogerdd;
canoJfan Igynadleddau.
Yoa Ie amllnelUr pedwar ar ddeg 0 ddatblygladau eratU, yo amrywlo 0
all-agor rbaonau promdlol o'r ben chwanlilial 0 dati ymwelwyr a parlo'n hytrach ar twy 0 gyneusterau yn y pestal lleol, I blaonu coed y
medrld eu cynaeafu, IganoJfao cremau, Igreu atgynyrchJadau dramatig 0
hanes Gogledd Cymru a hanes y fro, Igyrslau dysgu Cymneg I ymwel.
wyr a mewnrudwyr, Iarddangosladau 0 banes, llenyddlaet~ cerddorlaetb
ae arlunwalth y Cymry.
Trwy byn 011 buasaJ'r ymweJwyr a phobl y fro yn gyfoethocach ymhob
ystyr.

Be' 'dl "Cynllun Glynrhonwy'?
Bwriad gan Gyngor Arlon i weld
codi "pentref gwyliau" anferth ar
ss.£le hen chwarel Glynrhonwy,
rhwng Llanberis
a Chwmyglo.
"Llethr Sgio" fydd y prif atyniad,
ond mi fydd 'na westy. tri chant 0 daj
gwylia', siopa'. bwytai. ty t&farn,
"marina', gardd dan do, a mwy. ~-------------Cwrnni 0 Southampton fydd yn
wnaetho' nhw gael adroddiad cyn
codi'r pres ac yn rhedeg y sioe.
gofyn am y pres, a pham y prynwyd
Cwmni 0 Gaergybi fydd yn trefnu'r
Y lle 0 gwbwl. Be' tasa'r Awdurdod
adeiladu.
dalblygu isio'r pres yn 01? Nil. gwe11
oedd peidio i chyfaddef fod homar 0
Oes 'na ryw faro wedj'l rol ar y
gamgymeriad wedi'i wneud: gwell
dal at y Cynllun er mwyn achub
CynUun?
wyneb y Cyngor, a phoeni am y canOes. Adroddiad yr Ymgynghorwyr
lyniadau rhywdro arall.
Dcfnydd Tir ym 1984. yn dweud na
fasa'r llethr sgio a'r gweddiU fylh yn
Acwedyn?
talu'i ffordd. Ac os oes 'na "weitbdai
Oal i hwrjio'r syniad. Dyma drefnu
crefft" ac ali i fod, y basa'n well eu
rhoi nhw yng nghanol Llanberis. i llyfryn i ddenu d81blygwyr, a sioe
raW[ yn Uundain i <trio bachu rbyddenu ymwelwyr yno.
wun i roi pres yn y Cynllun. 'Roedd
pobol yn gallach na hynny; ddaeth
Be' wnaetb Cyngor Arfon?
'na ddim o'r holl sbIoet. ac ar silff fu'r
Oyma nhw a rhai cyrtf eraill yn
chwilio am fam arall, gan ofyn i Cynllun hyd nes i'r cwmni 0
Gaergybi
dynnu sylw Leading
gwmni McAlpine, Thorpe & Warrier
Leisure, Southampton. ato fo. Mae
wneud adroddiad. Pan ddaeth honno
ganddyn 'nhw ddiddordeb. ohezwydd
ar ddiwedd 1984. 'roedd hi'n fwy 0
yn ddiweddar mae rhai datblygwyr
hergwd fyth: dywedodd fod Y cynlln
wedi codi "pentrefi' tebyg.
yn anymarferol, yn aneconomaidd,
ac y basa' fo'n gwneud niwed mawr i
Oes 'na gynUunlau tebyg mewn
gymeriad Cyrnraeg yr ardal.
bod, relly?
Des. Mae 'na rai wedi'u codi yn Y
Be' wnaeth Cyngor ArfoD wedyn?
"Lake District", ac erai11 wedi'u cynOal i gefnogi't Cynllun. 'Roeddan
nig ym Mannau Brycheiniog a Ilefy.
nhw wedi cael pres mawr (ella'
dd eraill Wedi'u cynnig, ac wedi'u
cymaint
a £450,(00) gan yr
gwrthod, ar 01 g'Held be' sy' 'di digAwdurdod Oalblygu i brynu'r lIe:
wydd yn y "Lake Distirct". Mae nhw
'tasa nhw'n cyfadda rwan mai syniad
fwy neu lai i gyd yr \.Ul falb - yn
pen dafad oedd y cyfan. mi fasa 'na
anferth. efo llelhr sgio a/neu marina
holl go annifyr ynglyn a pharo na
.t1

ei gor-datblygu. Gyrrwch nhw
a ddon 'nhw ddim yn 01.

__J

neu rhyw dyniad felly. tai gwyliau,
ac yn medru lledu trwy brynu mwy 0
dir, mwy 0 dai.
Mae 'na ddlgOD 0 bethau ar gyfer
boboilleol, felly?
Oes - os talwch chi. Yn Langdale.
mae teuluoedd 11001yn cael defnyddio'r "pentref gwyliau" ar ddisgownt
o 15%. Felly am saith diwrnod y pris
11001 yw £408. yn lie £480. Fydd
Glynrhonwy ddim gwahanol: yma i
wneud pres inhw'u hunain mae'r da.tblygwyr. rod i gynnig ffafrau i bobol
Uanberis.
Be' 'dl effaJth y "pentren" hyn
lelly? Be' am o)wg yr ardal?
Trychlnebus. Mae o'n union fel codi
darn 0 Brestatyn a'i ollwng yng
nghanol Eryri. Waeth faint 0 lechi a
cboed sy' arno, mae o'n llwyr allan
o'i Ie. Profiad y "lAke District" ydi
bod "pentrefi'" felly,n tynnu oddi ar
olwg yr udal, a'r udal felly'n 11ai
deniadol i ymwelwyr sy'n dwld yno
yn un swydd er mwyn gweld rhywle
sy' ddim yn edrych falha' tref.
Dinistriwch awyrgylcb y De, a fydd
pobol ddim yn hir cyn mynd i rywle
arall ar eu gwyliau. Un math 0
ymwelydd mae'r ardal wedi'i ddenu
erioed - y rhai sy' am weld ardal heb

0

'rna.

Be' am fusnesa' Ueol? Oes 'oa
erralth arnyn' nhw?
Des: eu gwasgu nhw allan. Diben y
Cynllun ydi gwneud elw i'r datblygwr, ac mae hynny'n golygu troi pob
dima' i'w "pentref" nhw - a'i gym'yd
o oddi ar y busnesa' 11eol os oes
rhaid. Dyna pam mae popetb II' Y
safle ei hun; does 'na ddim angen i
ymwelwyr wario yn unlle arall. Mi
fcdran' nhw gyrraedd, 810S, a gadael
heb fynd ar gyfyl Llariberis. Ac os
ydyn' nhw isio diwmod allan, awn
nhw ddim hamler milltir i lawr y IOn
i Lanberis - rni wnawn nhw ddiwmd
ohoni yng Nghaemarfon neu Fangor.
Sylwch hefyd, mae'r datblygwr am
bres pob ymwelydd - nid y Thai sy'n
aros yn y "pentref" yn unig. Mi fasa
'nhw'n gwneud eu gorau i ddenu pobl
11001i wario yno hefyd. Y bwriad ydi
creu monopoli lleol, a 'does 'na ddim
lie yn hwnnw i fusnesa' bach sy'
yma'n barod. Gora' peth gan y datblygwyr fasa' cael gwarad 0 rheiny.
ODd ml fydd 'oa ganooedd 0 swyddl, yn bydd?
Na fydd. Wnh drafo<! Y Cynllun ym
1985, son roedd y Cyngor am 8
swydd Dawn amser ar y mwyaf, ac
ella 10-26 swydd rhan amser. A 'da
ni'n g'wbod sut swyddi sy'na yn y
f8th yma 0 ddalblygiad: rhai tymor
byr, gwael eu hamodau. isel eu
cyflog, ansicir. Ond yn sydyn mae'r
datblygwyr yn sOn am gannoedd 0
swyddi, heb yr un tB.ma.id0 esboniad
ar sut mae wyth neu ugain yn troi'n
ddau a thri chant Unai mae rhywun
wedi gwneud home 0 gamgymeriad,
neu mae rh)''Wun yn trio elwa ar
ofnau Ie Illobailh pobol mewn ardal
uchel ei diweithdra er mwyn ennill
cefnogaeth. Mae hyny'n dric cyffredin. and yr un mar greulon pob tro
oherwydd twyll ydio. Fydd 'na ddim
cannoedd 0 swyddi. Llond het fasa'
na. a dim i ddeud mai pobol11eol sy'n
mynd i'w ~el nhw. Tydi Cyngor
ArCon ddim hyd yn oed yn medru
sic1'hau oW pobol lleol 'di pawb 0
weithwyr
Canolfan
Hamdden
Cat:marfon a Phwll Nofio Bangorl
II, ond mae 'cbydlg swyddl'n well
lUI dim, yn ItydJ?
Ydio? Oifetha ardal. cau busnesa'
11001,boddi'r gymuned a chwalu ei
chymeriad. er mwyn 11000 dwm 0
swyddi "coolie" a chyflog ci am dri
rnis o'r flwyddyn? Ydi hynny'n fargan? Gwerth swyddi ydi eu bod
nhw'n helpu i gadw'r gymuned; os
ydi creu 'cbydig 0 swyddi yn golygu
malu'r gymuned, 'tydyn 'nhw ddim
yn werth eu cael. Mae'n rhaid gwrthwyoebu'r cynllun. a dweud wrth y
Cyngor roi rhywbeth gwell yn ei Ie.

Fatba' be?
Be' hoffech chi? Be' am chwaral?
Oyna be' di'r lle, mae 'na ganeg dda
yna. ac mae 'na fodd ei hailagoT, leI yr
ailqorwyd Croes y Ddwy Afon ym
Mlaenau Ffestiniog. Fasa'r lle ddim
yn cytlogi cannoedd, 000 0 leia' mi
fasa' fo'n well ac yn sicrach na sycbu
lIe chwech ty gwyliau. Be' am ddiwydiant arall? Y Glyn ydi'f mUg sane
posib ar gyfer diwydiant ,y' ar 01. ac
mi fasa'n rhoi mwy 0 asgwrn cefn yn
yr econor.-! leol yn Ue dibynnu gormod ar ymwelwyr sy' ella' am ddwad,
ac ella' ddim. yn 61Y tywydd .

----

---------------------._
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Be' araU?
Be' am gynllun llai, fatha Pare
Gwledig. rhywle i. roi syniad i bo?ol
ddianh be' 'di hanas a chymenad
Llanberis, lle all pobol lleol fynd h~
orfod talu ffoniwn? Rhywle sy n
cyfeirio pobol at atyniadau'r ardal, yn
lle cynuyd pobol iddi amyn' nhw?

I

Ia, ond ml rasa' hYODY'O cost.lo pres
Allasa' fo ddim fod yn ddrytach na'r

Cynllun. Ym 1985, 'r~,
Cyngor
Arion yn meddwl y besai'n cosuo
rhwng £40.000 a £48,000 i greu pob
un swydd yn Y Cynllun. R wan mae
'na sOn am wario £30,000,000 0 bres
rhywun er mwyn cyflogi 200 neu 300
o hobo! (heb ddeud sut), hynny yw,
rhwng £100,000 a £150,000 ar gyfer
pob un swydd. Mae'n wallgo'; mae'n
rhaid fod 'na ffyrdd 0 greu gwell
swyddi heb wario hanner cymaint,
ond 'tydi Arion ddim yn fodlon trio. Y
cwbwl mae'r Cyngor yn gallu'i weld
ydi'r llethr sgio a'r ardd fananas. Ac os
gawn nhw eu ffordd. dyna fydd
diwedd pob ymdrech i gryfhau economi Llanberis: 'does 'na 'nunlle arall ar
gyfer datblygu diwydiant. Dyna fydd
diwedd Llanberis.

DJwedd Llanberls?
Ia, Un peth ydi cael rhywfaint 0 wai~
mewn twristiaeth ochor yn ochor a
gwaith
diwydiannol.
Pan
oedd
Chwaral Dinorwig yn bod. hwnnw
oedd y bara ar gyfer y gymuned:
twristiaeth oedd y jam. Ers cau'r
chwareli, mae'r ffon fara wedi mynd.
a'r gymuned yn gorIod dibynnu ar
rannu hyrmy 0 bres a ddaw o'r ymwelwyr. Tydi'om yn digon; a rwan mae
Cynll\Dl Glynrho~wy am ~
a hy~
yn oed yr )'chydlg hwnnw I w fol e1
hun. Be' wedyn? Bydd Cyngor Arfon
yn hapus, bydd y datblygwyr yn
hapus, ond fydd 'na ddim Llanberis.
Be' wn&wn nt?
Yn gynta', gwrtbwynebu'r Cynllun yn
gryf. Cefnogi PADARN~ a gyrru a~
Btif Swyddog Cynlluruo Arfon 1
ddeud nad oes isio'r Cynllun 0 gwbwl.
a'ch bod chi'n wrthwynebus gynddeiriog iddo. Rhoi ar ddaJlt i'ch cynghorydd nad ydi'o ddim i gefnogj'r
Cynllun. a'i fod 0 i wrlhwynebu'r pe~
iT eithaf. Gyrru at Y datblygwr. 1
ddeud wrtho fo fynd i rywle arall i
bluo'] nyth. Gwrthwynebu, fel y mae
pobol y Felinheli wedi gwrthwynebu
yr WI fath 0 beth yn eu pentta' nbw,
fel mae pobol Llanrug yn ~wneud ~
eu pentra' nhw. Dyna'r \DUg fIordd 1
achub Llanberis, i nadu'r cyfan
mynd nid 0 ddrwg i waeth, ond 0 fyw
i farw. Gwrthwynebwch heddiw!

mag

Dyma'r cyfeiriad i yrru gwrthwynebiadau ato:
Y Prif swyddog Cynllunio,
Adran Gynlltmio Cyngor ~
"Cwellyn",
LOn Llanberis.

Gohebydd: lola Sellers, '3 061 Elidir
CLWB GARDDIO: Treuliodd y Clwb
Garddio noson dcidorol yng nghartref
Sue Lowe, yn cael gweld ei gardd
wych a chael cyfJe i bry~u toriadau 0
blanhigion ac ali. CynhaJlwyd cyfarfOO
blynyddol byr hefyd. Mae'r Clwb wedi
bod yn ymgynull yn fisol yng Ngwesty
Gwynedd,
Uan beris
er
pan
ddechreuodd fis Hydret lIynedd a
chafwyd
sgyrsiau
gan siaractwyr
gwAdd am erddi gwerth au gweld,
planh igion Alpaidd, llysiau
llesol,
Coed Pin ac amryw 0 bynciau sraill.
Cynhelir y cyfarfod nesat ar Hydret
13eg. croeso i aelodau newydd.
TELETHON: Fe gasglodd Gavin a
Christopher Carr, 86 Maes Padarn
£92.12 ar ddydd Llun Telethon.
Gwnaethant hyn trwy ddweud y galr
hiraf yn y Gymraeg, set Llanfair PG
wrth bawb a oedd yn rhoi arian yn eu
pw~d y tu allan j Reilffordd y Wyddfa
a hefyd ym Mhortdinorwig yn y Ras
Rafft. Da iawn hogia.
LLWYDDIANT CERDDOROL: Daeth
David Whitehouse (19oed) yn drydydd ckwy'r wlad yn y gystadleuaeth
-Young Musician of the Year- ar y
teledu yn ddiweddar. Trombon yw'r
offeryn y mae David yn ei chwythu a
chafodd glod mawr gan y beirniaid,
Wyr Mrs Lottie Jooes a'r diwedc!ar
John 0 jones, Corby yw DaVid.
Llongyfarchiadau David oddi wrth y
teulu i gyd yn Uanberis. A hefyd
gwellhad buan i Ellen ei fam sydd
wedi bod yn wael yn ddiweddar.
BOCSIO: Cynhelir dosbarthiadau Wu
Shu Kwan (Chinese Boxing) yn ysgol
Dolbadam bob nos lun 0 7 tan 9 naw
o'r gloch 0 dan ofal Am~da Ward.
mae hi wedi cael hyfforddlant am dalr
blynedd ac wedi cyflawni ei Belt Ddu.
Edrychwn ymlaen i groesawu aelodau
newydd.
DIOLCH: Dymuna Edryd diolch i'w
berthnasau, cyfeillion a chymdogion
am yr anrhegion a'r arian a dderbyniodd ar yr achlysur 0 fOOyn ~as i'~
Frenhines carys. Diolch hefyd I Anti
Meirwen ac Anti Catherine a phwyllgor y Camifal.

y

YMCHWll Y GALON: Dymuna pwyllgor Caernarfon a'r cylch 0 Ymchwil y
Galon ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i dy ac hefyd
am haelioni'r cyhoedd.
Y cyfanswm
a gasglwyd
oedd
£2.186.67. Casglwyd £160.14 yn
uanberis. Alwena £1573, Mrs Mary
Owen a Mrs lynne Ellis £9.23; Dilys a
Eiddwen £18.31; Carys a Ann £23.67;
Mrs Mona Williams a Mrs Sheila Atkin
£15.62; Mrs Betty Hughes a Mrs
Glenys Owen £13.44; Mrs Ann Jones
a Mrs Janet Vaughan £18.32; Mrs
Meirwen Jones a Mrs Meira WilliaMs

£19.25; Mrs Eirtys Ellis a Mrs Dorolhy
Williams £26.57.

a

a

CYSTADlEUAETH
HARDDWCH:
Llongyfarchiadau
i
Rhiannon
Pritchard Madryn ar ennill y teid 'Miss
Aberfel~' ar ynys Jerse.y, tra roedd
yno ar ei gwyliau. Bydd et IIun y_n ca~1
ei feirniadu ymhellach ynghyd a lIunlau 3 merch arall yn y rownd derfynol.
Bydd yr enillydd IIwyddia~nus yn cae I
gwyliau rhad ac am ddlm ar ynys
Jersey ym Mis lonawr.
GWElLHAD:
Dymunwn
adferiad
buan i bawb o'r pentret sydd wedi bod
yn wael unai gartref neu yn yr ysbyty
yn y ddau fis diwethaf.
DIOLCH: Dymuna Mrs Enid Uoyd
Roberts , 56 Maes Padam ddiofch i'w
lheulu, cyfeillion a chymdogion am y
cardiau, rhoddion a blodau a dderbyniodd tra,yn Ysbyty Gwyn_eddac yn
Brig y Nant, Bethesda yn ddiweddar.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Ar
Fehefin 30, mwynhawyd trip dirgel
gan ymweld
Chrefftau Tyn Llan
Penmorla ac yna ymlaen i Westy
Castell Cidwm, Betws Garmon lie
cafwyd bwyd ardderchog. Diolchwyd
ar y bws i Mrs GJenys Jones a Mrs
Betty Jones am drefnu'r Trip gan y lit
wydd. Cynhaliwyd y cyfartod mls
Gorffannaf yn y Ganolfan gyda Mrs
Hannah
Jones
yn
lIywyddu.
Cydymdeimlwyd a ",s Jane Jones yn
ei phrofedigaelh 0 golli ei chwae.r yng
nghyfraith. Dymunwyd yn dda I Mrs
Dilys Jones yn ei chamet newydd yn
Rhuthun. roedd yn a~od ffyddlon ac
yn bared i helpu bob am 00 r.
Rhoddodd Mrs Gwyneth Williams,
Beth~, adreddiad manwl iawn 0 weithgareddau AGM yn yr Albert Hall. I
ddiweddu'r noson cafwyd cwis wedi ei
drefnu gan y lIywydd. Diolchwyd i Mrs
williams ac i'r gwestwragedd gan Mrs

a

Caemarfon.
Dyma gyfeiriad y datblygwyr:
Leading Leisure Ltd.,

Briton House,
Brilon Street.
Southamplon~
Lloegr.

CLINIC DYNION
Clinic nesaf j'w gynnal nos Lun
Madi 5ed 0 6 tan 8 o'r gloch
yng nghlinic Llanberis. Edrychwn ymlaen i weld mwy
ohonoch chwi ddynion yn dod
am eich MOT at y gaeaf.

Dwynwen Roberts. Y gwestwragedd
oedd Mrs Dilys Phillips a Mrs Katie
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs
Hannah Jones.
CYDYMDEIMLO:
Cydymdeimlwn
Mrs Jane Jones a Clarfl Allsup yn eu
profedigaeth 0 golli chwaer yng
nghyfraith.
Cydymdeimlwn A theulu Mr leuan
Gwynedd Jones gynt 0 East Lynne,
Stryd Fawr, Llanberis a fu farw yn
ysbyty Groby Road, leicester, dydd
lau 8fed Gorffennaf yn 53 mlwydd
oed.
Cydymdeimlwn hefyd.
Mrs .B~tty
Hughes, Brian, Terry, U~a a chrlstln~
a'r teulu 011 yn au profedlgaeth 0 golll
priod, tad a thaid set Mr Bill Hughes
(Wil Denbigh).
lLONGYFARCHIADAU:
l.longyfarchiadau i'r rnai can Iynol ar
achlysur genedigaeth eu plant bach:
Gwenda a Raymond Foulkes ar
enedlgaeth mab; Sheila a Hefin
Jones, march; Mair a Dennis Davies.
mab; Jackie a Geraint Jones, march
tach (wyres ilona a Cledwyn Jones,
Aton Terrace); Debra (Ellis gynt),
mereh: Christine ac allan Roberts,
mab; Carol a Brian Jones, efeilliaid
dwy eneth tach; Mr a Mrs ~b lloy?,
14 Dol Elidir ar fOO yn nam a maid
unwaith eto; Belhan a Gwilym, mab
bach.
DYWEDDIO:
Uongyfarchiadau
i
Nicola Prydderch ar achlysur ei
dyweddiad yn ddiweddar.
PRIODI: Dymunwn yn dda i Peter a
Sian ar achlysur eu priodas.
Hefyd i David Petts a Diana ar achlysur au priodas yn ddiweddar ym
Manceinion.
DIOLCH: Dymuna Christine ac ~I~an
ddiolch i'w teulu, ffrindiau a chyfellhon
am yr anmegion , cardiau a dymuniadau da af achlysur genedigaelh au
mab bach.
Dymuna Mair a. Dennis Davi?s,. Stryd
Fawr ddiolch l'w teulu, ffnndlau a
chyfeillin am yr anrhegion, cardiau ~
dymuniadau da ar achlysur genOOIgaeth eu mab bach. diolch i ba~b.
.
Dymuna Nicola ac Andrew d~lch I
bawb am yr anmegion a dymunladau
da ar achlysur eu dyweddiad.
LlONGYFARCHIADAU:
Llongyfarchiadau i'r mai canlynol ~r
ddalhlu au penblwydd yn ystod mls
Gorffennaf ac Awst Melanie Sellars
yn 21; Gillian V Jones yn 18; Wayne
Torr yn 18.
.
ClWB Y MAMAU: Bydd y mudlad
uchod yn ail ddechrau ar 61 gwyliau yr
hat nos Farcher Medi 7fed yn y
Ganolfan am 7.30. Croeso cynnes yn
61 i'r hen aelodau a chroaso i rai
newydd.
DIOLCH: Dymunai Melanie Sellars
ddiolch i'w theulu a ffrindlau am y cardiau a'r anmegion ar achlysur ei
phenblwydd yn un ar hugain oed.
LLONGYFARCHIADAU
i
Mrs
Elizabeth Jones, 1 Pentre Castell ar
yr achlysur 0 fod yn hen nain.
Ganwyd march fach i wyres M-s
Jones ar yr un diwmod ac y ganwyd
merch i Dduges Efrog set ar Awst
Sfed.
DYWEDDIO: Uongyfarchladau i Peter
Lewis a Vanessa at achlysur eu
dyweddiad.
DIOLCH: Dymuna Megan a lorwerth
Williams ddiolch yn gynnes iawn i'w
ffrindiau a'u cymdogion am bob
caredigrwydd a dderbyniodd lorwerth
tra yn yr ysbyty.
Dymuna Carys Mai Parry, 18 Dol
Elidir ddiolch 0 galon i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion.am yr anrh&gion a'r arian a dderbyniodd 8!' yr
achlysur 0 gael ei choroni'n fren~Ines
carnifal Llanberis am 1988. Dlolch
hefyd i bwyllgor y Camital, ~s
Meirwen Bayliss a Mrs Catherine
Jones. Diolch yn fawr.

Cynhelir cyfarfod cyhoeddus
yn
Ysgol Dolbadarn, nos Lun, Medi 19
am 7 o'r gloch i drafod sefydlu
Adran Bentref yr Urdd yn Llanberis.
Croeso cynnes i bawb sydd gyda
diddordeb.
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NANT PERIS

- Gohebydd: Mrs Iris Rowtands, 'Glanrafon' (872275)

YMCHWIL
Y GALON:
Dymuna
Pwyllgor Caernarion a'r cylch 0
Ymchwil y Galon, ddiolch i bawb a fu
yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i
ac hefyd am haefioni y eyhoedd. Y
eyfanswm
a
gaslgwyd
oedd
£2,186.67. Casglwyd £36.44 yng
Nghwmyglo. Mrs Marjorie Roberts
£36.44.
YMADAWIAD PRIFATHRO: Yo dilyn
penodiad Mr Oafydd Idriswyn Roberts
'In brifathro Ysgol Uanrug, ac 'In
'I madae I tef prifathro Ysgol Gymuned
Cwm-y-glo, Irefnwyd cytarlod ar ddiwedd'l tymor i ddangos gwerthtawrogiad ardaJwyr Bryn Refail a Chwmyglo
i Mr Roberts am ei lafur haelionus yn
ystod ei gyfnod fel prifathro Ysgol 'I
Cwm. Nid 'In unig bu'r plant ar eu
hennill 0 dan ei athrawiaeth, rooddodd hefyd gyfraniad hefaeth i weithgareddau allanol yr ardaJ ar ran y
plant a'r athrawon, 'I rhieni, staff 'I
gagin, 'I gofalwr a'r lIywocbethwyr.
Cyftwynodd Mr Uewelyn Hughes
Cadeirydd y Uywodraethwyt, siec yn
dysteb iddo gao dydmuno hapusrwydd a IIwyddiant iddo 'In ei swydd
nowydd.
DIOLCH: Hoffwn gyflau fy niolchgarwch diffuant i rieni, plant a thrigolion
Cwm-y-Gio a Brynreta~ am 'I caredigrwydd a'r cydweithrediad a gefais yn
ystod fy nghyfnod fel prifathro 'In
Ysgol Cwm-y-Glo.
Dymunaf dciolch yn aroennig am y
modd anmydeddus iawn a gefais ar
fy ymadawlad.
Diolc:h 'In tawr,
Dafydd Idriswyn Robet1s.
CYDYMDEIMLWN: 4 Mrs Unda Parry,
2 Glandwr yn ei phrofedigaeth 0 golli
ei thad, Mr W Hughes, Stryd y
Wyddfa, Llanberis.

at

S~L CIST CAR
lard Ysgol
Gymuned
Cwm-y-Glo
Sadwrn 24ain Medi
10 tan 1 o'r gloch
£3 y car
Elw i Apel Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd Dyffryn
Nantlle ac Arlon 1990

Croeso i bawb
Dim masnachwyr

DIOLCH:
Dymuna
Mr
Russell
Rowlands, Talaton dciolch 0 galon i'W
deulu, ffrindiau a chymdogion am bob
caredigrwydd a dderbyniodd tra bu yn
Ysbyty Gwynedd ac .. 61 dod adret.
LLONGYFARCHIADAU:
i
Gwyn
~ris,
~n,
Ceunant(Becws)ar
ei Iwyddiant 0 ennill gradd BSe gydag
anrhydedd mewn Fferylliaeth yng
NgOOleg Caerlyr. Pob dymuniad da i ti
'In y dyfodol Gwyn.
Ac i Alison Jones, Arosfa, Fron Gader
ar ei Itwyddiant yo ei amoliadau Lefel
A, a phob dymuniad da iddi yng ngholag Prifysgol Caerg&int. hefyd pob
dymuniad da i'W brawd Christopher
sydd 'In dechrau cwrs Arlunio yng
NgOOleg Poletecnig Bryste.
I Beryl ac Islwyn, 700 Afon 81 enedigaeth mab bach, Craig, brawd i Carl.
I "' a Mrs Sam Jones, Bron Eryri am
rod yn nain a thaid am yr eildro.
I Mari a Gathin, 3 061 Afon ar enedigaelh merch tach Lona.
I Mr a Mrs 100000rthJones, Min y Don
am fod 'In nain a thaid am y tro
eynta'.
I Mrs Barbara o.ven, Bryn Hyfryd am
fod yn nain unwailh eto.
I Mr a Mrs Myrddin CNien, Glandwr
am fod 'In hen n&in a thaid am y trydydd tro. sef i Carl, Craig a Lona.
CLWB PElDROED: Yn anffodus gan
oad oes digon 0 fechgyn 'In yr oedran
rhwng 13eg a 16eg yn 'I Cwm ni fydd
tim ~Idroed dan 16eg yn tymor hwn,
ond hyderir y bydd tim y tymor nasaf,
Dymunwn feI pentrefwyr ddiolch 0
galon i Mr Gwitym Williams, Bryn am
yr holl waith diflino mae wedi ei
wnaud i ·hogia Cwm· ers un mlynedd
ar ddeg Diolch 'In fawr Cwil.

Gohebydd; Mrs Mary Ft. Roberts,
Cerrigydrudion, 871327.

DIOlCH: Dymuna Arthur Williams,
Pennant, ddiolch 0 gaJon i'W deulu,
eymdogion a chyfeiNion am au ca~
grwydd Ira yn Ysbyty Gwynedd, ac ar
61 dychwefyd aenf. Diok::h hefyd i
Staff Ward Prysor am bob gofaJ.
LLONGYFARCHIADAU: i Neil Gtyn
Price, Glyn Paris ar ennill Gradd
anmydedd
B. Eng (Combined
Engineering). Pob dymuniad da i Neil
'In at yrfa 'In y dyfodol.
DIOLCH: Dymuna Neil ddiolch i'W
ffrindiau am yr anrhegion a'r carciau a
dderbyniodd ar achlysur ei Iwyddiant
'In ddiweddar. Diolch 'In fawr.
LLONGYFARCHIADAU: i Rhiannon a
Rhys LJewelyn ar enedigaelh Dylan,
brawd bach i Lowri sy'n byw 'In Hatod
Lwyfog, Ton Teg, Morgannwg Ganol
ac i nain a laid Sir F6n set Mr a Mrs
Uewelyn Jones, Garth Celyn, L.6n
Fferam, Benllech a nain a taid Nant
set Mr a Mrs Gwilym Searel1 Jones,
Gwynant.
TAITH DDIRGEL: Dymuna trigolion y
Nant ddiolch yn fawr iawn i Mary
Ffrancon a Margaret Elis am enfnu
Irip dirgel nos Wener 19 Awst. Cafwyd
amser difyr iawn gan bawb a diolch
arbennig i bwyllgor y Camifal.
LLONGYFARCHION i Sharon merch
Mr a Mrs Goronwy Roberts, 11 Nant y
Glyn, Uanrug ar basio ei arhofiadau
lefel A. Bydd 'In pamau ei chwrs
addysg yng Ngholag Aber. Wyres i Mr
a Mrs Tom Gwyn Pritchard, Bronallt
yw Sharon.
GWELLA: Balch oeddym 0 glywed
bod Arthur Williams, Pennant a Mrs
Myfanwy Thomas, Bron Wyddfa 'In
gwefla ar 61 eu lIawdriniaethau yn

Gohebvdd: Miss lowri Pry. Roberts, Godre'r Coed. 870580
YMCHWIL Y GALON: Dymuna pwyllgor Caemarfon a'r Cylch 0 Ymcnwil y
Galon, ddiolch I bawb a fu yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i dy ac hefyd
am haelioni 'I cyhoedd. Y eyfanswm a
gasglwyd oedd £2, 186.67 Casglwyd
£41.71 'In Brynrefail. Mrs Eirtys
Williams £22,88; Mrs Eironwy Roberts
£18.83.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos Lun
Gorlfennaf 11eg, cyfarlu'r aelodau yn
y Feslri dan Iywyddiaeth Mrs Pat
Jones. Yn dilyn trafod eynnwys Ilythyr
'I mis, cafwyd noson amrywiol.
Trefnwyd cwis diddorol gan Mrs Mair
Jones 'In cae! at chynorthwyo gan
Mrs Jean Davies. I gloi'r noson, dan
arweiniad Mrs Pat Jones bu'r aelodau
yn lIawn brwdtrydedd yn cynllunio a
gwneud clustdlysau 0 bob math.

FFENESTRI UPVC DRYSAU

MEWN GWYN NEU MAHOGANI

Diolcnwyd i bawb gan Mrs Jennie
Roberts. Paratowyd lIuniaeth y no son
gao Mrs Blodwen Roberts a Mrs Mai
Pall)' a dioIchwyd iddynt gan MISS
Lowri Roberts. Eniltwyd gwobr y mis
gan Mrs Mai Pany. Bydd 'I cyfarfod
nesaf, nos Lun Medi 1ge9.
GWIBDAITH: Nos Wener, Mehefin
24ain bu aelodau Capel MC Brynrefail
ar ymweliad A Chanolfan laith Nant
Gwrtheym. Roedd yn brofiad arbennig cyrchu tuag yno ar noson mor
hafaidd. Cafodd pawb wir fwynhad 0
gael eu tywys 0 amgylch yr adeiladau
a chaef sgwrs gan un 0 arweinwyr y
Ganolfan am 'I gweithgareddau a
gynhelir yno. Mwynhawyd lIuniaeth
penigamp yng nghaffi Meinir cyn troi
tuag adref. Mawr ddiolch i gyteHlion '1r
Ysgol Sui am drefnu'r daith.

Ysbyty Gwynedd yo ddiweddar.
DYMUNIADAU GORAU i Mrs Betty
Hunphreys 'In ei chartref newydd yn
Uanberis. Y cyfeiriad newydd yw
Nant. Coed y OdoI, llanberis.
CROESO i'n plilh hefyd i Mr a Mrs
James Cumberton sy wadi symud i
fyw i 3 Gwastadnant, Nant Peris. Mae
Ann Caroline yo ferch i Mrs Naney
Closs Williams a'r diweddar William
John Williams, Tanybryn. Croeso'n 61i
Gymru iddynt o'r Dwyrain Canol.
LLONGYFARCHION arbennig i John
Noel Pritchard a'i wraig ar achlysur eu
priodas yng Nghapel Mawr Uanrug,
Saa.vm 13eg Awst.
DIOLCH: Ein diolch eynhesaf i Mary
Ffrancon Roberts am roi'r newyddion
ir Eco ers i Mrs Jean Elis symud o'r
Nant. Diolch yn faWf iddynt hwythau.
GOHEBYDD NEWYOD: Mar Mrs
Mary Ffrancon Roberts wedi rhoi'r
gorau i fod yn ohebydd newyddion
dros Nant Peris. Carem ddiolch iddi
am y gwaith a wnaeth 'In 'I gorifennol
a hoffem pe bae rhywun araJl o'r penIref 'In gwirfoddoli i anton pytiau 0
newyddion i'r golygydd. Ni all unrhyw
ohebydd perllref wybod am bopeth
sy'n mynd yrrWaen felly mae'n ofynnol
i'r trigolion
hysbysu'r
gohebydd.
Gwaith hawdd iawn wedyn iddo fydd
eu Irosglwyddo i'r golygydd. Apeliwn
atoc:h i ystyried hyn i sicrha.u parhad
coIofn Nant Peris 'In Eco'r Wyddfa.
Diolch j'r ddau gytaill wnaeth anfon
newyddion y mis hwn. (GOL).

GOFALAETH UNEDIG
DEiNIOLEN, LLANBERIS
A NANT PERIS
Nos Iau Mehefm 23ai.n. cynhaliwyd
cyfarlod gollwng Y Parch Trefor
Lewis 0 fod yn Weinidog yn yr
ofalaeth uchod. Cynhaliwyd y
gwasanaeth yng Nghapel Ebenezer
Deiniolen a llywyddwyd gan Mr T
LI Jones. cyn Lywydd Henaduriaeth
Mon. Cymerwyd man yn y
g~'asanaeth gan y Parchedigion A.
Hawkins. E. Blainey, Gwynfor
Williams. W.R. Williams. Eifion W.
Wllliams, Stanley John. lior L
Williams. Richard Jones., Mr Gwyn
Parri, Mr Robert Williams a Mr
Gwilym S Jones. Ar ddiwedd y
cyfarfod anrhegwyd Parch a Mrs T.
Lewis, Dewi a Dyfrig ar ran yr

Ofalaeth gan Mr Ifor G Efans. Mrs
M.C. Griffith a Mr Gareth Morris.
Bydd y Parchedig 0 J Pritchard yn
decbrau fel Gweinidog yr Ofalaeth
Hydref laf a chynhelir ei Gyfarfod
Sefydlu yng Nghapel Coch Llanberis
Hydref 6ed am saith o'r gloch.
Hydref 7fed ceir pregeth gan Parch
Dr R Tudur Jones yng Nghefn Y
WallD, Deiniolen am saith. Croeso
cynnes i'r ddau gyfarfod.

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl A
RHAD YM MHRYDAIN A THRAMOR ...

72"
•
•
N

<lit

£330

£240

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

J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,

BYSIAU ARFON

Bontnewydd

lLANRUG

Ffon: Caernarfon 3507 (dydd nau gyda'r nos)

(Eric Morris)

Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

Ffon: Caernarfon 5175 77858

Gan l'.tary Lloyd Williams, B.E.M.

gar
Ffiniau'r

DyIai'r Uyfrau yma fod ar siUfoedd eich llyfrgeUoedd a'ch siopau Uyfrau

a

ennal

Y MAIDD GLAS HEN FFASIWN
Meddal Mrs E Jones, Talsarnau WI tby{ ral blynyddoedd yn 61, mewn
Ilythyr
"Conal
mam yn gwneud makld yn rbeolaJdd yn yr amser gynt. Y n
ystod Mebefin a Gortfennar pan fyddai'r bwyd wedl dod ar y ddaear a'r
gwartbeg yn cynbyrcbu dlgonedd 0 laetb dyna'r adeg I wneud caws, a
rhaid oedd cael y "Maldd Glas" adawyd ar 61 wtth wneud caws I allu
gwneud y maldd arall

ts

"Yn gyntaf rhaid oedd rhoi llefrith y

nos mewn padell bridd. AI 01 godro
bore drannoeth rhoi dipyn o'r llefrith
ffres ar ei ben a'i gymysgu ac yna ei
adael am tua awr a hanner.
flyna rhaid oedd ei gynhesu i wres y
gwaed trwy ei adael i sefyll mewn
piser mewn d -kr poeth, Ei dywallt
drachefn yn 61 i'r badell.
''Byddai yn awr yn barod i'w geulo.
Arferai fy mam gael "bol cwar" gan
y cigydd i'w roi yn y llaeth i'w geulo.
Yn stumog Uoi bach y ceid y ''bo1
cwar" gan y lleddid llawer 0 loi
ieuanc yr adeg honno i gael eu cig
(veal)".
Aiff Mrs Jones ymlaen i son am rennetfel hyn
"Yn ddiweddarach gellid prynu "rennet" at y pwrpas oddi WTth Fullwood

and Bland 0 Gaer."
"Roedd yn stwff cry{ iawn ac nid
oedd eisiau ond ychydig 0 honno i
gculo'r llaeth.. edrychai yn debyg i
''junket'' ond ci fod ychydig yn
dewach.

"Wedi i'r llaeth yn cynwys y hoi cwar
neu rennet sefy!1 am tuag awr, torri'r
cymysgedd gyda soser bren a'i adael
am ychydig wedyn. Erbyn hyn
deuai'r dAwr melyn las i'r golwg
(neu'r maidd) a rhaid oedd ei godi
gyda soser bren reI y deuai i'w
wyneb. Y na rhoi tro iddo drachefn a
dal i godi'r maidd oddi arno nes byddai yn grawen yn syeh. Yna malai fy
mam y grawen gaws gyda'i dwyJo a'i
chymysgu gydag ychydig 0 halcn.
Rhoddid 11echen las drosto mewn
dysgl bridd a'i adael nes buasai digon
i wneud cosyn.
"I wneud y maidd defuyddiwyd yn
gyson ar y ffennydd yr adcg honno y
badell efydd. Rhoi bwcedaid 0 'r
"maidd glas" ar y tin yn y badel)
efydd. Pan oedd yn codi berw tywallt
dysgliad 0 lefrith yn arai iddo. Yna
gadael iddo godi berw drachefn. ond
y tro hwn

tywa11t dysglaid 0 laeth
enwyn iddo. Erbyn hyn byddai wedi
torri yn lympiau gwynion yn y maidd
glas. Wedi rhoi ycbydig 0 halen ar ei
wyneb byddai'n barod j'w gocii i'r

Dysgwch yrru'r car gydag

y.y.o.
YSGOL YRRU
OFALUS
*

*

*

Gwasanaeth 7 diwrnod
0 ddrws i ddrws
Control Deuol

D

L

PRITCHARD
43 Glanffynnon

LLANRUG
CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

LLYFRAU CYMRAEG NEWYDD

badell bridd i oeri.
"Roedd yn fwyd a diod hynod 0 flasus a maethlon i'w fwyta. gyda brech-

dan neu fara ceirch..
"Cofiaf mor gymeradwy oedd os
oedd rhywun yn wael a byddai Ilawer 0 gyrchu yma i nol maidd iddynt.
"Ers llawer dydd mae'r badell efydd
yn segur ond yn dal ar y silff ben tan
wedi ei glanhau fel emes o'r hyn a
gyflawnodd gynt,"
Bai
Ynwyf y mae cyn fy mod - ni fum
heb
Fy mai o'm babandod

Oes gwisg a'm cudd, oes gysgod
Neu waed ylch rai? Diolch fodl
Eifion Wyn
Gwrid
Goch y gwirl wyt degwch gWedd -

to'n gwaed
Ystaen gwg a charnwedd
Morwynol fflam rhianedd
Swyn y byw, rhosyn y bedd
Eifion Wyn
Yr Hen Drcfn
gofio fod gwlad gyfan - yn dewis
Eu diwedd mewn purdan,
Da yw gweled fod gwylan
Eisiau lie ar bwys y Llan.
J. Rowlands

o

r---------------;
A OES GOBAITH A ,OES
DYFODOL1
Yn dilyn y Ilwyddiant mawr blynyddol
gyda ehannoedd yn mynychu'r cyrsiau Ysgoflon SuI yn y Gogledd dan
nawdd Adran Efrydfau AHanol Coleg
y Brifysgol Bangor a Chanollan
Genedlaethol
Addysg
Grefyddol
mewn eydwlHthleciad
.9 Chyngor
Ysgolion SuI Cymru, trefnwyd eyfres
eto eleni yn yr un canolfannau yn
ystod mis Med. Bydd tri grwP. ym
mhob cwrs gyda grwp athrawon plant
dan 11 oed 0 dan olal Miss Delyth
Oswy Davies (Swyddog Datblygu'r
Gog/edd); grwp athrawon 11-18 oed
o dan arweiniad y Parchg. Gw;lym
Ceiriog
Evans
(YsgrilennyckJ y
Cyngor Ysgolion SuI) a grwp dosbarthfadau oedollon dan arweiniad y
Parchg. Athro Gw;lym H. Jones
(Cyd-awdur yr Esboniad).
Gan nad oes /Jawlyfrau newydd i'r
dosbarthiadau dan 14 eleni fe ystyrir
egwyddorian eyffrecfnoJ yn ogystal a
ehyffwyna deunydd penodol. 8ydd
hwn yn gyf/e gwyeh felly i 17011
arweinwyr eglwysig, yn ogystaJ ag
athrawon ysgolion SuI, ; fynychu'r
cyrsiau
er mwyn caeJ clywed
awgrymiadau, ac i ystyried a thralod
y goblygJadau i'r eglwys leol. Rhydd
gyffe hefyd i'r niter sylweddol a
eglwysl s1, ysywaeth, heb ysgol S_ul
o gWbl i ddod i dralod gydag arbenlgwyr, ae era/ll, yr angen am Ysgol Sui,
a'; natur yn yr 8oau. Oe oes gennych
ddiddordeb yn nyfodol y dystioJaeth
Gristnogol yng Nghymru dy/ech chi
fodyno.
Y ganollan i ddalgyleh yr Eeo fydd
Caemarion, Capel Ebeneser, Nos
FBfcher, Mea 7ed

n~l.
M~I Magi
.
Mlgl a ':'fagl yn Mynd ar OaJth
gan Brian Anson
Y LoNa 9Sc yr un
.
Cyfres newyckJ 0 Iyfrau syml, Jllwgar
ar gyfer plant 2-4 oed.
Baneri'r BeJbl
Aberystwyth £1.50
Llyfryn i gydfynd ag arddangosla deithiolo taneri'n cynrychioli Ilyfrau'r
Be,bl
Y Can Gair cyntaf
Addasiad Roger Boore
Gwasg y Orel Wen £3.95
LIyfr sy'n eyflwyno'r "cengair cyntsr i
Gymry Cymraeg ilaine neu i ddysgwyr.
YBabi
YCi
YFlanced
Yr Ysgol
Gan John Bum;gham
Mudiad Ysgolion Meithrin
£1.95 yr un
PedNar 0 Iyfrau syml, /liwgar, ar gyfer
y plant /leisf.
Marwolaeth Uywefyn ap Gruffudd: Y
Gwirionedd
Gan Anthony Edwards
Anthony Edtvards £1.95
Ymgais i geisla egluro'r 'gwirionedd'
am larwolaeth Uywelyn ap Gruffudd.
Hedda Gabler
Gan Henrik Ibsen
Hughes a1 Fab £2.95
Cyfieithiad i'r Gymraeg
Henrik Ibsen.

0 ddrama

Cymru'r Cynlas: Wales on Canvas
gan Hywel Harries
Y Lo/fa
£8.50
Cyfrol ddwyieithog yn eyflwyno
gwaith pymtheg ertist cyfoes.
Atgofion Oiteetif yn Lerpwl
gan Evie O. Humphrsys
Gwasg Owylor £2. 75
Hanes bron dtvsin o'r achosion y bur
awdur yn ymwneud .Aahwy lei ditectil
yn Lerpwl.
Gawn ni Stori? Cy.frol 1
gan John Owen Huws
Gwasg Caff89 GwaJch
£1.80
Casgliad a chwech 0 strseon gwerin
Cymru wedi'u haddasu ar gyfer plant
6-10 oed.
Garddiwch!
gan Llew Huxley
Y Lolfa £3.45
Llyfr ymarlerol ar arddio, wei'i rannu'n hwylu5 ae gyfer pob m;s oar
f/wyddyn. (Cylres 8yw Heddiw).

Bobia Sami

gan W.S. Jones
Gwasg Ca"eg GwaJch
60c
Y ckJiweddaral mewn cylres 0
ddram"au byrion. (eyfres y Llwyfan)

Gfoywi faith
gan R.M. Jones
Cyfrol1283
Gwasg Prifysgol Cymru
£9.95 am set
Tair cylrol gloywi iaith, wed'u
bwriadu'n bennaf 8f gyfef myfyrwyr
cwrs gradd.
Beibl i Gymru
gan Prys Morgan
Pwyllgar Dathlu
PedNarcanmlwyddiant Cyfieirhu'r
BeibVGwasg Cambria
£3 50 dawr meddal. £5.95 elawr
caled
Cyfrol yn adrodd stori cyfiefthu'r BeibJ
1'1 Gymraeg gan William Morgan

LIyfr Cw;s y Beibl
Gan Si"an Lewis
Gwasg Gomer £2.50
LIyfr cwis i blant, wed;'i selio ar y
Seibl.
Y Canol LIonyckJ
gan Elan Closs Stephens
Cymdeithas Theatr Cymru
£1.25
Darfith Sf ddramllau'r Dr John
Gwilym Jones. (Astudiaethau Theatr
Cymru)

•

Gyehwyn
Gerallt mewn Mynachfog
Gerallt yn y Gog/edd
Hughes a1 Fab/Cadw
7Sc yr un.
Tri Ilyfryn yn adrodd stari Gerallt
Gymro
Gan Robert M Morris
Sf

Siarada Oil... Yn Flrangeg
Gan Gillian Tay/or
(Addasiad Meirion G. Oavies)
Y Ganolfan AdnoddalJ,
Aberystwyth £2.95
Llyfryn ar gyfer y rhai sy'n dymuno
magu hyder wrth siarad yn Flrangeg.
Arbennig 0 addas i'r rhai sy'n sefyll
arholiad TGAU mewn Flrangeg.

Mathemateg: Cwestiynau TGAU 3
addasiad John Wyn Owen
Y Ganolfan Adnoddau,
Aberystwyth £1.25
Casgliad 0 bapurau enghreifftioJ
Mathemateg (SMP)
Pe Medtwn yr Jsith Be Ysgrifau Eraill
Go/n. Tony Brown a BecJ,vyl Lewis
Jones
Christopher Davies £4.50
CssgHad 0 ysgrilau R.S. Thomas
Enwau Tafamau Cymru
gan Myrddin ap Dafydd
Gwasg Caff69 Gwalcg
£1.75
Golwg ar ystyl a hanes enwau rhai
dafarnau Cymru. (Uyfrau Uafar
GwJad)

0

Y T"y af y Clogwyn
gan Gwenno Hywyn
Gwasg Gwynedd
£2.50
Beth yw dirgelwch yr hen dAy ar y
Clogwyn? Ceisia 8ethan a Gwen
ddarganfod ei gyfrinach.

DyckJiau Lobsgows yn Lerpwl
T"y John Penry £4.50
Atgofion am -brilddinas Gogledd
Cymru· gan un a fagwyd yno.

Gelallt

Cyfrinach Afon Ddu
gan Eirlys Gruffydd
Y Ityso« yn y Fynwent
gan J. Selwyn Uoyd
Gwasg Gomer
£ 1.75 yr un
Y I/yfrau diweddaraf mewn cytres
nole/au byrion i blant 7-10 oed.
(Cyfres Corryn)

0

Popeth am UFO'S
gan Ted Wilding-White
(Addas. leuan Griffith)
Gwasg Gomer
£2.50
Cyfro/ sy'n archwilio haoos thyfeckJ
saseri hededog, astronots eSllOn, a
dirgelion erail/ yr wybren. (Cyfres Byd
yf Anhysbys).
PRINT BRAS
Cyn Oari'r Gwa9d
Cyngor Uyfrau £4.25
Ysgirfau tslwyn Flowe £I;s
Rwbath at yf achos
Cyngor Uyfrau £5.25
Ysgrifau
William Owen

7

GOHEBYDD:

W 0

Willi.ms,
Rhydfadog (Llenberis 871259)

6

SEFYDLIAD
Y
MERCHED:
Cynhaliwyd Cyfarfod o'r sefydiad yn y
Ganolfan ar Gorlfennaf 4ydd 0 dan
arweiniad Mrs J Eirtys Williams y Uywydd. Darilenodd Mrs Williams y
lIylttyr misol a dar1lenwyd y cofnodion
gan yr ysgrifennydd. Croesawodd Mrs
Williams y wraig wadd sef Mrs Dilys
Edwards Caemarfon. Cawsom noson
difyr gan Mrs EcMtards yn trafod yr
AGM yn Uundain. Cafwyd ac*'oddiad
manwt iawn ganddi. DioIchwyd i Mrs
Edwards gan Miss Bati Williams.
Rhockttvyd y te gan Mrs Eirian Jones
a Mrs Glenys Williams. Enillwydd y
raffl gan Mrs Betty Williams. Mi fuo
Miss Jean Moelle a Mrs Marion
Williams yn cynrychioli Sefydliad
Oeiniolen
mewn
Chwist
yn
Caemarfon
mis
Mehefin.
Uongyfarchwyd
Mrs
Einir Wyn
Williams merch yng nghyfrailtt Mrs J
Eir1ys Williams ar ei Ilwyddiant yn
ennill gradd BEd. Bydd y Cyfarfod
nesaf ar Fedi Sed pan ddisgwylir Mrs
Maureen Rhys i 56n am ei gwaith fel
adores.
LLONGYFARCHIAOAU i Carol Ann
Jones, 7 L6n Las sydd yn nyrs yn
Ysbyty Gwynedd ar Iwyddo yn ei
arholiadau SRN. Pob dymuniad da ar
gyfer y dytodol.
CLWB 200 Y SEINOORF:
Mis
Go rffennaf. 1. £20 Mr I W Griffiths,
Caamarfon; 2. £15 D W Jones, 3
Rhydfadog, 3. £10 Meinir williams,
Bethel. Enillwyr mis Awst oedd:
10f.£2O Mr G W Jones, 3 Rhydfadog.

2il. £15.Ann Joanidi, Llifon. CIwt y
Bont. 3ydd. £10, Berwyn Jones,
Minafon, CIwt y Bont
DIOLCH: Dymuna Neville ThormanJones a'r teulu ckiolch yn ddiffuant i
bawb ym Mro yr Eco am bob arwydd
o gydymdeimlad
a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth 0 golli mam
a nain annwyt. Oiolch am y lIu cardiau
a'r rtloddion hael tuag ar ymchwil y
caner, Diolch yn fawr iawn.
Dymuna ~
Kathy Evans, 5 Tsi
Gweledfa ddiolch 0 galon i'W theulu a~
ffrindiau a'i chymdogion am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a ddangoswyd idci yn ei phrofedigaed't 0 golli
ai thad. Oiolch yo fawr iawn i bawb.
Oymuna Mrs A Jones, Regent House,
ddiolch 0 galan i'W theulu a chyfeiUion
am yr holl garedigrwydd a dderbyniodd tra yn yr ysbyty yn ddiweddar. Oiolch hefyd i staff Ward Gtyder
am au gofal caredig.
Hefyd dymuna Mr J Jones ddiolch am
y caridau a'r galwadau ffoo a dderbyniodd ar ei brofedigaeth 0 golll
brawd yn Rhydaman. Oyfed.
YMCHWIL Y GALON: Dymuna pwyllgor Caernarfon a'r cylch 0 Ymchw~ y
Galan ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda chasglu 0 ely i dy ac hefyd
am haelioni'r cyhoedd. Y cyfanswm a
gasglwyd oedd £2,186.67. Casglwyd
£64.73 yn deiniolen. G H Williams
£10.75; Mrs Betty Williams a Mrs
Marian Wyn Williams £11.72; M55 J
Moeller £13.28; ~
Eirian Jonas
£21.25; Miss Betty Wi"iams £6.23;
Mrs Betty W Davies £1.50.

Dau lun 0 Ysgol Llandinorwig, ysgoly Garnedd fel y'i gelwid tue'r flwyddyn
1937-8. PIe meen't heddiw tybed?
Y Iluniau gan Mr James Grindly, Clwt 'I 80nt

DRAENOG - neu rhywbeth

ara" i bigol

0"

A
gwir yn y ston
Fod Ann-u. a Gwyn Parri
'Of cael antu .. bIIeh ecstra'n y 8rtfwyJ1
A fu'r athro a'r cyfeilydd
Tra i ~wr yng Ngh •• newydd,
Bron cysgu ynghanol trychfllod1
Oa gwir ydJ'r Itori
Roedd y teulu bIIch Parri
Am gael car.fan vno i arOI,
Ond roedd 'M d.ulu bach pigog
Wedi <:artreN 'mhob du.tog
Yn clagwyt am gwmni .m wythnos.
Annette a fu'n U'gadog,
Gw.ld t.narrttaid bach chweiniog
Yn .boncio fel Glyn Jon .. Pendyrul.
Roeddan nhw'n hedfan tel 'rockets'
A chvmalnt a 'chroehet.'
A dim gobaith am 'rest' bach gysuru •.
Roedd Y 'Cotl F.n Tutti'
Vn aaff yn el bwt hi
Ond fan hyn roedd Ina chwelnlog

OSMOND SHAW
DEINIOLEN

Gwerthu
a Thrwsio
~nuLliw Newydd

gyfelliant;

Dyma IUn 0 adran eymorth eyntat St loan 'In gwersyllu 'In Negllnwy 1940. 'I
mae tri 0 Ddeiniolen 'In 'I Ilun: 'In sefyll 'In ail o'r chwith mae Oafydd Munro; 'I
eyntat ar 'I dde 'In selyll yw Berti Rowlinson; 'I trydydd ar 'I dde 'In sefyll yw
David Jones a 'r pedwerydd 'In sefyll yw Mr G Jones, perchennog yllun. 0 tlaen
Mr Jones 'In eistedd mae Sir Michael Duff, perchennog 'I Faen01 a Chwsrel
Dlnorwig ar y pryd. Pwy yw'r Ileill tybed?
Dioleh i Mr G Jones, 51 Pentre Helen am anIon 'I Ilun i'r Eeo.

FenV cvn .del noli
Ac I bIIwb ddec:hr.u coli
Roedd Annett. wedi pado'i hen nodi.nt.
Roedd Gwyn w. th el chynffon
Yn Hof rhag y c'nafon
I glydwch hotel yn Sir FVnwy
Fy nghyngor, Gwyn Parrl,
AI fa.. prifwyt Cymru
Vw powdwr mag ehW8in Oyffryn Conwy.

ac Fel Newydd

GWASANAETH
FFON24AWR
LLANBERIS 870545

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

•

(0286) 4652
8

I
Gwasanaeth 24 awr
Ffon: Llanberis 871049

OIOLCH:
Dymunaf drwy gyfrwng yr Eco ddiolch
yn gynnes jawn i Brifathro ac athrawon Ysgol Gwaun Gynfi, y cyn athrawon, staff y gegin a'r gofaJwyr ddoe a
heddiw, y plant i gyd au rhieni, cyn
ckisgyblion a ffrindiau am y llu 0 gardiau ac anrhegion gwerthfawr a dderbyniais ar achlysur fy ymddeoliad
dciwedd tymor yr hat. Bam yn hynod
o hapus yn yr ysgol am y 37 0 ftynyddoedd ac mae ardalwyr Deiniolen a'r
cylch yn agos lawn at fy nghalon.
Bydd yr atgoftOn sydd gennyf
amdanoch i gyd yn rhai malys iawn.
Diolch yn fawr iawn i bawb. Nancy E
Jooes, Meillionydd, Penisarwaun.

HARDDWCH YR

YL FLODAU

Arddangosfa herdd

Cyfarchlon oddi wr1h staff y gegin i
Mrs Nancy Jones ar eich ymddeoliad
Gorten hat a gorffen gyrfa
Dyna heddiw a ddtgwydd yma,
I Frenhines athrawon Ysgol Gwaun
Gynfi
Daeth terfyn ar ~mor dysgu Nancy.

Blodsu, barB, Ilysisu a ffrwythau

•

Ar eich ymddooliad yn 1988
Mae'r pry cop hynaf
Wed ymddeol 8(5 tro
Ond anodd iawn credu
Wr1hei gwald ar y ·go·.

Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau

..
Aelodau 0 Undeb y Mamau tu'n tretnu'r 'Nyl.

GWYL FLOoAU: Cynhaliwyd Gwyl
Flodau Iwyddiannus dros ben dan
nawdd Undeb y Mamau, yn Eglwys
Crist, Uanddinorwig 0 fore Gwener
hyd nos SUI 22-24 Gorffennaf, 1988.
Hon oedd yr Wyl fIodau gyntaf yn

MERCHED
.
DYNION
.
PLANT ...
I gael trin eich gwallt yn
eich cartref cysylltwch a

MARIANNEDD, LLANRUG
Ffon: CAERNARFON 5366

I drin a thrwsio
pob math 0
beiriannau gwn'io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE

neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoc

IEUAN
WILLIAMS

A'r mab yntau, a'j jeans
Wed'i golchi yn barod
·G~tJcar mam ar gael rwAn
Mewn hindda a chawod.·

Ein ~muniadau gorau oddi wrth y
ddau bry cop sy'n brofiadol iawn 0 061
eu pensiwn.

Caernarfon 3513

BANGOR
FfOn: (93) 714043

Ei gwr w~1y fantais
Cae! gwraig adre, j wnio
Botymau er ei drowsus
A'i grys wedi ei smwddio.

Gobeithio cewch iectlyd
I fwynhau eich seibiant
Hir oes ar eich pensiwn
A llawer 0 fwyniant.

LLANRUG

40 Stryd Fawr

Caiff gymryd ei hamser
oros freGwast a chinio,
A neb yno i swnian
Fod rhywun c:i brifo.

A beth am ei man hi?
Fydd hi'n colli ej lie?
Na. Bydd Nansi a hithau'n
Yfed paneidiau 0 de.

44 Glanffynnon

hanes y ptwyf ac yr oedd yr Eglwys
we<i ei ha<Xfurno'n brydferth iawn A
gwahan~ arddangosfeydd bychaln i
bortreadu adnodau arbennig o'r
Salmau. Cafwyd Cymun Bendigaid
bore Gwener i'w chyehwyn ac fel
diweddglo cafwyd cymanfa ganu.

Aeth y pry cop canol
l'w dilyn, mhen dipyn
A hithau'n hamddenol
Fwynhau pob munudun.
A nawr dyms'r olaf
O'r tri yn ymddeol,
Dim ffwdan byth eto
I gyrraedd yr ysgol.

Emyr Jones
PLYMAR A
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Serch hynny derbyniodd fraint a boddhad
o weld Itwyddiant y cynnyrch a
ddaeth o'r Md.
Eich cysur a'ch gwobr a rydd j chwi
fwyniant
Fydd cofio, miri, sgrechian. a gonestrwydd y plant a dilyn eu Ilwyddiant.

Cofiwch aJw pan yn Neiniolen
Gwyddoch y cewch groeso gwresog a
llawen,
A cewch glnlo sbesiaJ, ·on the house·
Mi ofala i, ns fydd yn cynrNIYs caws.

flodau

YN EISIAU: Gwybodaeth am Undeb y
Mamau yn y cylch 0 gyfnod cynnar y
ganrif. Byddai Huniau hefyd yn ciderbyniol iawn a chymerir gofaJ mawr
ohonynt. Ysgrifennwch at y Parch
Tegid Roberts, Arwet, llanrug.

Yma yr arhosodd ar hyd ej gyrfa
Yn wyn ei byd gyda'r plant a~ lIyfra.
au yn athrawes a mam i genedlaelha
Cymysglyd yw heddiw j Nancy
Edwina

oiolchwn, ae eiddunwn i chwi iechyd i
fwynhau'r ymddeol
Cae! crwycto, a gardcio, yn rhydd 0
bob rhool,
Mwynhau y Pethe, a chael perffaith
lonydd
Yng nghwmni'r teulu yn nhawelwch
Meilllonydd.

0

Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484

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

*.8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol
9

"'"

,

JOCS!

W.H. JONES

MAM: Wyt ti'n hoffi'r ysgol Huw
bach?
HUW: Dwi'n hoffi mynd i'r ysgol, a
dwi'n hoffi dod yn 01 o'r ysgol - y
cyfnod rhwng y ddau sy'n gas gen i!
Haha - Hi hi!

TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470

I ble'r aeth y gwyliau haf dywedwch?
Wythnosau lu wedi hedfan heibio, ac rwan mae'n amser dychwelyd i'r
ysgol.
Gawsoch chi wyliau braf? Fuoch chi yo rhywle diddorol?
Os buoch chi'n ddigon ffodus i fynd i ffwrdd ar eich gwyliau - beth am
ddweud ychydig o'r hanes wrthym ni yn y Gomel. Cofiwch, eich cornel chi
ydy hon - sgwennwch i mewn da chit
Rydym nj angen eich storiau, jocs, lluniau, pos yn y Gornel.

BETH YDYN NHW ?

Contractau
Weirio Tai

Dyfalwch beth yw'r lluniau canlynol, a cheisiwch roi atebion eich hunain.

Cawodydd Trydan
ac ati

Beth ydych chi'n ei roi i eliffant?
Digon 0 lel I
Ha ha - ho hot!

I

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau
Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffon:
Waunfawr 552

MAE"R JOCS
NESA"N WELL BYTH!
Beth sy'n gwlychu wrth sychu?
Tywel.
Beth sy'n beryglus ac yn byw 0 dan Y
ddaear?
Twrch daear ar gefn rnoto beie!!

1. Ai <a) Dafad yn dringo wyneb y
graig?
neu
(b) Cwmwl yn cuddio tu 01 i goeden?

2. Ai <a) Drwyn rnochyn ydy' 01
neu
(b) Ddau "biff byrgyr' wedi llosgi ar
blat?

neu

ll~\l....•.•.••.••

.

DIC: Docor, dwi'n cael poen ofnadwy yn fy llygaid bob tro y bydai'n
yfed paned 0 de.
IXX:TOR: Mi fuasai'n syniad da i

dyrmu'r

llwy

allan

,2
7

,.

r =•
~

i

o'r gwpan

ddechraull I

LLWYTH LORIO GYMERIADAU

ASSOCIA.

1) lYRE

SPEC/A.ISTSLm

=GWVNETH
ROBERTS
-

~84 Stryd Fawr, Llanberis
~Ffon: 870491

-

Sara Ffres
Teisennau
Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati,
Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen, §
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc. ~

-

BECWS ERVRI §
Stryd Fawr, Llanberis 870491
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4. Ai <a) Pry genwair ar frys ydy 01

neu
(b) Bry' copyn yn hognian o'r nenfwd

neu
(b) Llanw'n dod imewn?

Jl~\l..••.•.•••....

Il~\l

.

Fedrwch chi gren lluniau eich
hunain? Fe gewch chi hwyl fawr yn
creu rhai doniol rwyn siwr.
Beth am anion eich cynigion i'r
Gomel? Fe fydd 'na wohr i'r 11m
mwyaf gwreiddiol a doniol.
lawn? Ewch ali ar unwaith. Papur a
phensil yn barOO111

HOME IMPROVEMENT

CENTRE

PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
=
MELYSION
~
- ANRHEGION

----------

3. Ai (a) Tomato enfawr ydy' 01

ffORDD YR ORSAf, I.I.ANRUG
Flon: C'fon 2122
ar gyfer ...
Paent, Papur wal, Anghenion Ty,
Anghenion addurno, Garddio,
Coed, Tywod, Gro, Hadau Unwin,
Bries, Bloeiau, Hardware, nwyddau
a Sment, Ironmonger
Offer plymio Teganau

-

CIGYDD

))

LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574

PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn lleol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd pared
i'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

5'.

GWILYM H.
WILLIAMS

I.

BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

BETHEL

J

Ffon
Port Dinorwig 670786
Llefrith
Llaeth Porla
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

2,.

n

,
I.

.

•

2..

=
-

2.

--~ Y SgwAr, Llanrug
~
Ffon:
Caernarfon
§
76772

~
IOLO'R MORLO
Dyma Iolo'r Morlo yn cacl tamaid 0
fwyd gan ei feistr Ifan,
Un, dan, tri "Ceg ar agor"
WeI dyna damaid blasus. Ysgwn i

beth sydd ibwdin?
Fedrwch chi liwio'r llun yn ofalus?
Edrychwch ar y rhifau sy'n nodi'r lliwiau priodol.

1.1Iwyd
2. melyn
3. glas
4. coch
5. gwyrdd

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR
Am flodau gardd i harddu - a Ilysiau
Sy'n Ilesol i'r teulu
Ewch heibio i archebu
Yno Iwyth planhigion lu

-

----

~
~
~
-

TRIN GWALL T I
SAWS Q'R TEULU §
GAN JEN
• E
Ffoniwch nau galwch
i drefnu amser

mllil

-

CAR·VANHI
1':;::::::::.:1

*GRUG
* ALPAU
* PERTHI
* LLYSIAU

==

--

Gwasanaeth NEWYDD
ar garreg eich drws

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

Ffon: Waunfawr 721

-------

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

Cerbydau Pickup, Luton, Cargo a Bysus Mini

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir

UNED 5, STAD CIBYN
CAERNARFON Ffon: 2013
11

Gohebydd:

gwraig y ffennwr a Rhian, Hefina ac
eleri yn canu yn y c6r. Hefyd y mae
Sioned Lewis, Nia Elizabeth ae
Anci'ea Paterson 0 Ysgol Sol Eglwys
Santes Helen. Bydd yn brofiad bythgofiadwy i chi rwyn siwr Nanl
PASIANT MWY NAG AUR: Trafnir
bws o'r pennf i weld y pasiant ar Nos
Wener, Hyci'ef 1~. Enwau i
Elizabeth Jones a Mrs Mary Davies.
Toeyooau ar gael gan Ann Ifans Oedolion £1.50, Plant £1. Beth am
ymuno
i
Ddathlu
Pedwar
Canmlwydciant Cyfieithu'r Beibl?

TRIP YR YSGOLION SUl: Cafwyd
Trip Ysgol Sui bencithiol elani. Carom
dciolch i ~ Tegid Roberts am gysylltu
a threfnu gydag Esgob UaneIwy i nI i
gyd gael ymweld A'r Gadeirtan hardd
a chofeb y CyfieittIWYr yn Uanelwy.
Ein diolch hefyd i'r Esgob am &in
cyfarod yno a chyflwyno oerdyn post
o wyneb ddalen Beibl William Morgan
i bob un o'r plant. Otolchwn hefyd i
Ann Paterson ae Elizabeth Jones am
drefnu'r bysiau. Dymuna pob un o'r
plant oedd ar y trip ddatgan eo diolch
unwaith eto i Mr Hutshinson am ej
haelioni. Cafodd pob un £ 1 yr un
ganddo. Oiolch yn tawr.
CAPEL BOSRA: Bydd yr Ysgol Sui yn
dechrau wed i'r ysgol aU agor. Croeso
cynnes i aekxlau newydd. Ym mis
Hyeref bydd rnai o'r plant yn cael y
fraint 0 ganu ym Mlasiant dathlu ~
war canmlwyddiant y Beibl yn Neoadd
P.J. Bangor .• Mwy Nag Aur", yw enw'r
pasiant, hanes bywyd Mari Jones.
8ydd Sioned Wyn, yn chwarae man

Mrs Ann Evan •• Syc:harth (872407)

CLWB VR HEULWEN: Bydd y cyfarfod nesaf 81 Meci 2Ofed. Rwy'n siwr y
dymuna pawb a fu ar drip blynyddol
Clwb yr Heulwen a Chlwb y Marched
ckiolch 0 galon i Mrs Mary Davies am
drefnu
trip ciddorol
trwy Nant
Ffrancon, Setws y Coed, Bwlch
Crimea, Blaenau a Phorthmadog.
Cafwyd lIuniaeth ardderchog yn y
Ranch, Uanystumdwy. Diolch yn fawr.

PLANT YR YSGOL FEITHRIN
ANRHYDEOO:
Uongyfarchiadau
caJonnog i OIwen Jones, Pant Hywel
ar yr anmydedd 0 gael ei derbyn yn
aelod 0 Gerddorfa Geneclaethol
leuenctid Cymru. Newydd ddychweIyd y mae Otwen 0 daith gyngherddau
gyda'r Gerddorla yng Ngor1lewin yr
Almaen. Nid myfedd ei bod wed! cael
ei derbyn yn aelod ddibynnol o'r gerddorla gan iddi Iwyddo yr haf yma
mewn dau arholiad cerddorol, Gradd
7 gyda theilyngdod (merit) ar y piano
a Gradd
8 gydag
anmydedd
(Drsnncnco) ar y Fiola. Dyma'r offeryn
y mae'n ei chanu yn y Gerddorfa.
Ardderchog otwenl
Llongyfarchiadau a pOOb dymuniad
da itr dyfodol i bawb ohonoch chi blant
fu'n setyll arnoliadau'r Cyd Bwyllgor
Addysg eleni.
PWYLLGOR
NEUADD:
Tynnwyd
Clwb Cant, Gorffennat yn Sycharth.
Dyma'e enillwyr. 1. Mr Ken Williams,
Trem Cynfi, 2. Mr Brian Jones, Perthi,
3. Mr Dafydd Owen, Bryn Hytryd.
CLWB CANT AWST a dynwyd yn
Sycharth Nos Wener Awat 27 ain.
lat. Leslie Larsen, 2i1. Mrs C Roberts,
3 Tal Arthur, 3ydd. RG Hughes, 1
Bryn hyfyrd.
YSGOL TAN Y COEO: Oymunwn yn
dda i'r plant a'n gadawodd fis
Gorffannaf i ddechrau au gyrfa addy~
gol yn yr Ysgol Uwchradd, sef
Elizabeth Ann, Rhian, Nia Sioned,
Osian, Uyr, Owen a Jonathan. Yn y
mifyn nesaf siawn na chawn enwi rnai
bychan a ddaeth atom o'r newydd.
Dymunwn bopb hapusrwudd hefyd i
Jonathan a Russell Richards 5y'n
symud i'r De
GWELLHAO: Rydym yn hynod falch 0
weld Mr Eurwyn Jones, Camelot yn
gweUa wedi triniaeth
i'w glun.
Gobeithio hefyd fod pawb sydd wedi
bod yn sat yn gwella Ein cofion atoch
Igyd.

PROFEDIGAETH:
Wed gwaeledd
byr, bu farw Mrs Gwen Lewis, 6 Uys y
Gwynr, ddydd Sui, Gorffennaf 3ydd yn
78 mlwydd oed. Ein eydymdeimlad
dwysaf A Herbert, Haydn a Hazel a'r
teulu
011 yn au coiled lem.
Cydymdeimlwn hefyd
Mr Wyn
Roberts, Racca a'r teulu, yntau wadi
coIli'i chwaer yn Rhostryfan. By farw
Mr Napier williams, gynt 0 Tai Arthur,
Waen. Cydymdeimtwn yn ddwys A'r
teukJ 011.
YMDDEOLIAD: Wed 37 mlynedd 0
ffyddlondeb i blant ac Ysgol Gwaun
Gynti Oeiniolen, Ifarwebodd Mrs
Nansi Jones, Meilionydd 'tr ystafeU
ddosbarth a oedd mor annwyl iddi
rwy'n SIWr. Dymunwn ymddeofiad
hapus a dedwydd ichwi.
lLONGYFARCHIADAU: Pob dymuniad da i Sandra Jones a ddathlodd ai
phenblwydd yn 21ain yn ddweddar.
Dymuniadau da hefyd i Rhian Price
Williams, Cae'r Bythod ar gyrraedd 18
oed ar Orffennaf 31 .
Fore Sadwm, Gorffennaf 30ain gyda'r
Parch Tegid Roberts yn gweinyddu,
prio~d
Alison Wyn Jones a Cart
Wannop yn Eglwys Santes Helen.
Pob Iwe a hapusrwydd i'r dyfodol. Yr
un diwmod priodwyd Alun a Nia Mowll
ynf Nghapel Cana, Llanddaniel. Pob
dymuniad da iddynt hwythau.
LLONGYFARCHIADAU:
i Oilwyn
Green ROOswian ar ei Iwyddiant yn
ddiweddar yn arddangos ieir mewn
sioeau.
BEOYOO: Dydd Sui 148g Awst, yng
Nghapel Bosra bedyddiwyd Osian
Wyn, mab Bronwen a Kevin Jones
gan y Parch Erfyl Blainey.
EGLWYS SANTES HELEN: Odydd
Sui. Gorffennaf 24 cysegrwyd dau
glustog penlinio gwyn, modd Undeb y
Mamau a saith clustog penlinio araJl,
mOOd er oof gan deulu y ddiweddar
Mrs Katie Williams, Oeini~en.

a

V SGWAR,
LLANRUG

J.M.
JONES
A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU
12

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,
Cerrig 0 bob
math ar gael.
Ff6n:
Caernarfon 2898
(dydd)

lwan, Manon, Haydn, Rachel, Jenny, Nicky, Mathew, Karen, Rhys ac Eurig.
DymtJniadau gorBu i Rachel, Nicky ac Eurig yn Ysgol Tan-y-Coed 8 phob un
arall sydd yn dechrau 0 'r newydd ym mis Medi.

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU

FA

R

ARAGOR
9-7pm
9-5pm Sadwrn

ARGAU
SUL,

MERCHER.
DEWIS EANG 0
WELYAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 13 PBCE SUITES'
LLENNI ~ENET1AN' A LLENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT

5000 II
••

A THEN

SGWAR 0 GARPEDI

MEWN STOC - ALLWCH CHI

FfORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ffon y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

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

Y Fellnheli 670124

PENISARWAUN

(nos)

Ffon: LLANBERIS 872421

CARNIFAl Y PENTREF: Nos Sui
cafwyd Cymanfa Ganu 0 dan 8fWeiniad ~ Maw Hows a tk Bryn Griffith
ar yr organ. Diolch i'r dc:tauohonynt ae
i blant yr ysgol am eu datganiad am
William Morgan ac i bawb a gefnogodd y Gymanfa.
Diolch i ~
Helen Owen am fod yn
alwraig yn y Bingo, Nos lun a diolch
i'r rhai fu'n helpu gyda'r te a'r raffl.
Rownderi a pheldroed gafwyd nos
Ferchar. Diolch i athrawon Ysgal Tan
y Coed am eu cyfraniad. Diolchir i
bawb a fu'n brysur yn gweithio i
wneud y Carnifal .nl eto yn Ilwyddiant. diolch i'r Mri Morris am gael benth)'g y vae, i'r Beimiaid teg ae i
swyddogion yr Eglwys am gaef benthyg y byrddau a'r neuadd. ciok*Iir i
bawb a gefnogodd ac a gyfraooodd at
Iwyd<iant y Camifal. Oiolch yn tawr.
CANlYNIAOAU:
Addumo
Beic Angela; Addumo het - 1. Arddun, 2.
Tracy. Adumo coets - Yr ardd
(Wendy), 2. Liong ofod (Ffion).
Cymeriad
gyda
chaffyl
She-ra.
Cathryn. Unmyw bar dan 12 oed: Cyd
1. Rachel a Jenny, Erin a Cennin. cyd
2. Lois a Sioned a E~an a Sian.
Unrtryw
bar
dros
12:
1.
MarshwaJlowman a Ghost Buster; 2.
Dame Edna a Swaggman; 3. AJwena
a Karen - Rickshaw. Dan 5 oed: Cyd
1at. Nicky, Mathew,
Row1ands,
Mathew Phillips a Haydn. 5-8 oed:
twan, cyd 2. Oafydd Wena a Nia. 8-11
oed; cyd laf. Eryl a Huw, cyd 2i1.
Owen ae eleri. 11-15 oed: 1. Nia, cyd
2. Hefina ac Andrea. Oros 15 oed.
cyd 1af. OeIyth a Beryl. Grwp 1. Eira
Wen a'r saith corrach, 2. Beatles. Y
gorau o'r enillwyr: Mathew Phillips.
MARWOLAETH: au farw Mrs A M
Naylor, 1 Cefn Coed gynt ar Awst
8fed yn Ysbyty Gwynedd. Hefyd yn
Ysbyty GNynedd 81 Awst 18fed bu
tarw J ANon Williams, B1aen Cae lsa.
Anfonwn ein cydymdeimlad at deuluoedd y ddau.
DIOl.CH: Oymuna Mrs Nancy E
Jones, Meillinydd dciolch yn gynnes
iawn i'W theulu, cymdogion a ffrindiau
am y cardiau ar anrhegion a dderbyntodd ar achlysur ei hymddeoliad 0
Ysgol Gwaun Gynfi ddiwedd Tymor Yr
Hat. Diolch 0 galon i bawb.
GAIR 0 OOIOLCH: Oymunaf ddloich
o waelod calon i bawb a fu mor
garedg ar achlysur colli fy chwaer yn
daweddar, am gyfraniadau ae hefyd
am bob dymuniad da i minnau yn
ystod fy ngwendid y dyddiau a aeth
heibio. Diolch yn fawr iawn i bawb.
(Mrs M J Roberts, 5 Uys y Gwynt.
Penisarwaun ).
CYMDElll-IAS HANES BRO'R ECO:
Ar ran y Gymdeithas apeliwn amoch
chi drigolion Penisarwaun, am ·f9nthyg· hen luniau i'w harddangos yn
Oriel Eryri ym mis Medi. Os oes gan
unthyw un ohonoch luniau o'r pennf
a fuasech gare<iced , cnysytltu ac
Ann lfans neu ArweI Jones os gwelwen yo dds. Dioktt 0 galon.

Y Wenynen yn vr Ardd
- Mathew Phillips

EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
CASNEWYDD:
ond y dim i ni gael
y traint 0 groesawu Prifardd i'n plith
eleni.
Llongyfarchiadau
mawr
i
Selwyn Griffith, Crud yr Awen ar ddod
yn ail am y Garon. Ei ffugenw oedd
AS5, hanno rhwng Uoegr a Chymru
·Ffin·, Oyma'r ail dro iddo fod yn ail
am y garon, felly Selwyn, "Iri cynnig i
Gymro·. Cyntaf y tro nessf.

eo

YMCHWll Y GALON: Oymuna pwyllgor Caemarfon a'r cylch 0 Ymchwil y
Galon, ddiolch i bawb a fu yn cynonhwyo gyda chasglu 0 dy i dy, ae hefyd
am haelioni y cyhoedd. Y cyfanswm a
gasglwyd oedd £2,186.67. Casglwyd
£43.27 yn Penisruwaun. Mrs Eileen
Thomas 316.80; Mrs Elizabeth Jones
£26.47.

W.J.GRIFFffH

Peiriannydd
Gwres Canolog
a Phlymio

RIIODDION
£5 Mrs Nancy E Jones. Meillionydd, Penisarwaun: Cyngor Cyrnuned Betws
Garmon.
£3 Mr a Mrs James. Regent House Deiniolen.
£2 Teulu Trigfa, Ffordd yr Orsaf, Llanrug; J Jones. 51 Pentre Helen.
Deiniolen; Mrs Kathy Evans 5 Tai Gweledfa, Deiniolen; Mr Neville ThormanJones, Deiniolen; Mrs Enid Lloyd Roberts, Llanberis; Edryd Sharp. Llanberis.
£1 Gordon Pritchard, Bangor; Brenhines Carys, Llanberis; Mrs M J Roberts,S
Llys y Bont, Penisarwaun.

DRAMA GERDD

GWRES CANOLOG
PANT nAlON, LI ANRUG
ff6n; eae, "arton 3248

Gosodwyr
Nwy

Cofrestedig
~~i
"'II

"

Stori Mari Jones a'r Beibl cyfaddasiad
Cymraeg gan RHIDIAN GRIFFITHS

(lORe,
~

IS'"
~ SAFE

v...~

gyda CHOR IEUENCTID CYD-ENWADOL
~

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services

Dim un dasg rhy fychsn
Dim un dasg rhy fawr

ROGER JONES

MWY NAG AUR

PLYMAR A GOSODWR

Contractors

Aled
Jones

HWYL CARNIFAL Y PENTREF

ENILLYDD YR
ENILLWYR

YSGOLION SUL ARFON a
CHOR CYMYSG BRO DYFNAN YNYS MON
Arweinydd-Cynhyrchydd:
ROBIN JONES
NEUADD PRITCHARD JONES, BANGOR
Nos Wener a Nos Sadwrn
Hydref 14eg a'r 15fed anl 7.30
Tocynnau: Oedolion £1.50, Plant £1.00
Ymunwch i ddathlu 400 mlwyddiant y Beibl
Archebwch

gan Mrs Ann Evans, Sycharth, Penisarwaun

•

(872407)

•

PRIF GYNRYCHIOLWYR

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis
871047
.}
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•
trenau yn rhedeg i amserlen, Nid
Roedd gen i gyfaill croenddu
oeddent yn uchel iawn, ac yr oedd
unwailh. Leon Maguru oedd ei enw,
rhai yn sythio yn fyr o'u cyrehfan,
ac yr oedd yn hanu 0 Freetown.
Sierra Leone. ac yn ystod y cyfnod
neu yn cael eu dryllio ar eu taith gan
y gynnau, a oedd yn gwneud ceg yr
hwnnw, roedd yn eysgu mewn gwely
uwch fy mhen mewn cwt ar faes
afon yn un noson Guto Ffowc
awyr ar Ynys Sheppey, yng ngheg y
barhaol.
Tafwys. ae yr oedd wedi bod yn efryRoedd yn hawdd dweud pan ddiffydydd yng Nghaergrawnt nes i'r rhyfel
giai lUl eyn cyrraedd pen ei thaith.
dorri ar ei yrfa,
Byddai'r peiriant yn difodd, ac yna,
Saeson oedd gwedclill cwmniaelh y
ymhen ychydig eiliadau, byddai clec
cwt, ac yr oeddent yn 01 eu harfer yn
uffemol yn rhywle gerllaw, Tarawyd
dilomi yr hyn nad oeddent yn ei
y maes awyr unwaith neu ddwy.
deall; yn enwedig felly ddiwylliant a
Pan ddeuthwn yno i ddechrau, roedoedd wedi datblygu yn strydoedd
dwn yn eu hofni ac yn effro'r nos yn
cern Freetown, Sierra Leone. Roedd
eu cyfrif; ond mac rhywun yn cynefiLeon a minnau wedi em dosbarthu
no a llawer 0 bethau mewn amser.
yn fuan i'r hyn a elwir heddiw yn
Un prynhawn, 0 ddiffyg dim gwell
"ethnic minorities". Ond nid oeddem
i'w wneud, heidiwyd ni i gyd i sineyn malic cymaint i hynny. Pan mae
rna i wrando ar rhyw swyddog 0 Ode
born yn syrthio dydi hi ddim yn gallu
affrica yn darlithio ar y wlad honno.
gwahaniaethu rhwng un gwaed a'r
Roedd ei ddeunydd yn ddiddorol
Ila11.
ddigon nes y dechreuodd archwilio'r
Roedd cin byddinoedd erbyn hyn
berthynas rhwng y du a'r gwyn yn y
wedi glanio ar y Cyfandir ac yn
dalailh. Bu mor anoeth ag awgrymu
symud yn nes i'r Almaen. Roedd yna
rnai'r unig ffordd i drin y boblogaeth
awyrennau yn mynd allan yn gyson
ddu oedd defnyddio'r chwip arnynt.
o'r maes a wyr i weithredu yn erbyn
Roeddwn yn ymwybodol fod corff
trenau a lhrafnidiaeth
arall, yn
Leon. i oedd yn eistedd wrth fy oehr.
Ffrainc a'r lseldiroedd. ac ar y Uaw
yn tynhau. Cododd ar ei union a
arall, yr oedd Adolph yn chwarae ei
mynd allan o'r adeilad, a dilynwyd ef
gan yr hogiau duon i gyd, ae ni fyngerdyn olaf i achub ei achos, ar ffurf
nent, er yrnbilion a bygythion. ddytaflegrau'r V1. a oeddellt wedi eu
chwelyd ar un cyfrif.
eyfeirio at Lundain yn arbennig, ae
Amser teo doedd yna ddim hanes 0
yn ein salle nit roeddem yn union ar
Leon. ond gyda'r nos dyehwelodd 0
eu 11wybr. Roedd y drafnidiaeth
rhywlc. Eistcddodd at ymyl ei wely
awyrol yn gyson, ddydd a nos, fcl
_______________________________________

670726)

Gohebydd: Geraint Sis, Cilgeran (Portdinorwig

OYMUNIAOAUGORAU: I ho!I blant yr
ardal sydd yn newid ysgal neu yn
gadael ysgol a dechrau at yrfa
newydd mewn coJeg neu m&wn
gwaith. Oymunwn y gorau iddynt i gyd
yn y dyfodol.
LLONGYFARCHIAOAU: i Arlon
Hughes, Cae Rhos ar ei IWYddiant
dros yr Hat yn dangos ei ddetaid
LI 9n mewn niter 0 sioeau. Cafodd y
wobr gyntaf am y defaid bron ym
mhob sioe lie bu'n arddangos.
YMCHWIL Y GALON: Oymuna
Pwyllgor Caernarfon a'r cyJch 0
Ymchwil y Galon, ddiolch i bawb a fu
yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i dy,
ac hefyd am haelioni y cyhoedd.
Y cyfanswm a gasgtwyd oedd
£2,186.67. Casglwyd £122.12 ym
Methel. Nora Parry a Sheila Roberts
£6.43, Mrs K Hughes £41.97, Alys
Jones £7.04, Eryl Roberts a Eirlys
Sharpe £25.34, Rita Willaims £14.96,
Gwyneth Williams £11.43, Elizabeth

Am wledd flasus

dewch at
Gwyndaf a Ceris

Evans £15.22
OIOLCHIAOAU: Oymuna
Carys
Owen. Berwyn, ddiolch 0 galoo i
bawb am eu dymuniadau da yn dilyn
ei ymweliad ag Ysbyty Gwynedd yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIAOAU;
LLongyfarchiadau i Mrs Harrison
Bakita ar dderbyn medal yn ddiweddar am ei gwasanaeth hir i'r W.R.V.S.
CYDYMOEIMLO: Odydd Sadwm
Awst 6, yn Ysbyty Gwynedd ar 61
gwaeledd hir bu farw Mr Ron Mercer,
Rhoslyn, Tan y Ftordd. Estynnwn pob
cydymooimlad a Mrs Mercer, y plant
a'r teulu i gyd yn eu profedigaeth.
Odydd lau, Gorffennaf 7 bu farw Mrs
L T Andrews, 41 Bro Rhos. Eslynnwn
ein cydymdeimlad Ii'r teulu yn eu
profedigaeth.
PLAID CYMRU: Cynhelir Helfa Orysor
Ceir Nos Wener, Mea 9fad. Cyfartod
o flaen y neuadd rhwng 6.15 a 7 o'r

CHIP SHOP
Archebwch
dros y Hon!
Portdinorwig 670963
Cartref 670170
14

hanes.

Roedd Leon wedi mynd i chwilio am
ei gymrodorion yn yr oriau min. Be
ar 01 ymngynull aethant i ehwilio am
y swyddog a ddarlithiodd
gan
fwriadu niwed iddo. Roedd gan Leon
law-ddryll a gariai pan yn hedfan.
Ond achubwyd blaen arnynt mae'n
debygol. Erlidwyd hwynt gan yr
heddlu milwrol, a chawsant eu cornelu ar fryneyn y tu allan i'n ewt ni.
Ni welais Leon wedyn. Yn y prynhawn daeth milwr efo bag i niol ci
eiddo print a chyn nos roedd weithryn wedi meddiannu ei wely uwch
fy mhen.
Byddaf yn meddwl heddiw, reI y bu i
mi'r noson honno, gael rhagflas o'r
hyn sydd yn digwydd at raddfa eangach 0 lawer yn Ne affrica erbyn
hyn.

Y Gwalcb
~
gloch SOc i oedoIion (plant am ddim).
Croeso I
bawb. Enwau i &on
Williams, 15 Y Od61.
LLONGYFARCHIAOAU:i Wyn a Val,
Parciau'r Rhos ar enadigaeth march
tach ac i MaJctNyn a lola, Ty'n Llan
Uchaf ar enedigaeth bachgen bach.
Pwy ywt Ssmariaid? Beth yw eu
cyfraniad i gymdeithas? A allaf fi
helpu? Dyna fBI o'r cwestiynau a
olynnir.
Rhyw bedwar ugain 0 wirfoddolwyr 0
wahanol alwedigaethau, sy'n fodlon
gwrando gyda chydymdeimlad ar
bawb
sydd
eu
hangen
yw'r
Samariaid yng Ngwynedd. Byddent
yn falch o'ch cymorth chi, un 8i fel
Samariaid neu fel cyfeillion i'r
Samariaid.
Mae hysbyseb yn y rhifyn hwn 0
Eco'r Wyddfa yn rhoi gwybodaeth am
gyfarfod agored 8r Mea 26ain ym
MetheJ. Dewch yno bawb 0 gylch
Eco'r Wyddfa i gael mwy 0 wybodaeth.
Mae amom eich angen (yn enwedig
siaradwyr CymrB8g).

BILL ae EILEEN GRIFFITHS

Williams

SlOP
SGLODION
BETHEL

gan ddweud dim. Yn y diwedd
aethom i gyd i'n gwelyau.
Ganol nos deffrowd fi gan s"wn oddi
allan. Gelwais ar Leon. ond doedd 0
ddim yn ei wely. Roedd hi'n noson
ganol haf, welw. Clywais ergydion
llaw-ddryll, a phlannodd un neu ddau
o fwledi yn oehr y CWL Cynyddodd y
dadwrdd. Roedd hi'n amlwg fod yna
ysgannes oddi allan. Ax hynny
cyrhaeddodd aclodau o'r heddlu milwrol, a ehawsom ein cloi yn y cwt.
Tawelodd y s"wn ymhen dipyn, ond
ni chysgais fawr drwy'r nos, ac yr
oedd y darncaniaethau am y cynnwrf,
erbyn y bore, yn amrywiol i'w ryfeddu, ond cyn harmer dydd cawsom yr

,
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FFERMWYR IFANC
CAERNARFON
At dciwedd lymer 1987-88 cynhaJiwyd
cyfarfod blynyddol y ctwb a dewiswyd
y canlynol fel swyddogion y lymor
nesaf: Cadeirydd - Eurwyn Jones.
Caemarfon;
Is-gadeirydd - Aled
Jones,
Bethel; Ysgrifenyddion Rachel Griffiths, Llandwrog ac Ellen
Hughes, Caemarfon; Trysorydd Helen Jones, Bethel; Arweinydd Myfanwy Jones, Bethel.
Bu pedair OT ctwb yn cynrych~i
Ffederasiwn
Eryri yng ngystadlaethau'r Ffermwyr leuainc yn Sioe
Frenhinol Cymru yn Uanefwedd ym
mis Gorffennaf. Beimiadu Gwartheg
Cigyddion dan 16 oed fu Nicole
Griffiths a gwaneth yn arbennig 0
ddan rkwy ddod yn ail yn y dosbarth.
Yn
y
gystadleuaeth
Gwsigo
Arweinydd fel Pync Rocyr y bu Gwen
Jnes, Gail Warrington a Myfanwy
Jones a daethant yn chweched.
Llongyfarchiadau i'r pedair am weith
da iawn. Nos fawrth Gorffennat 26aln
cynhaJiwyd Helfa drysor ar droed 0
amgylch pentref Bethel. Cafwyd
noson hwyliog dros ben. Oiolch i
bawb am eu oefnogaeth. Bydd lymor
1988-89 yn dechrau ar Fedi'r 201ed
am 8 o'r gloch yn Neuadd Goffa
Bethel. Croeso i aelodau hen a
newydd ymuno ani.

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

BANGOR
354646
Bydd
YSAMARIAID
yn cynnal cyfarfod agored
yn NEUADD GOFFA BETHEL
ar
NOS FERCHER, MEDI21
am 7.30 p.m.
Cr06so i bawb 0 gylch Bro Eco'r
Wyddfa

Beth am ddysgu
dreifio gydag

Antiques
Ivy Cottage

VSGOL VRRU

BETHEL

BETHEL

Ron:
Y FELINHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gwbl breifat a chyfrinachol

Cysylltwch

a

Richard M. Hughes
42 Bra Rhos, Bethel
Portdinorwig

671009

Gohebydd:

Mr D.J. Thome •• 8 Me •• Eilien

(

Cyst6dleu8eth gwisg

ttenst Hwyl H6f

Pwy oedd hwn deudwch"

HWYL HAF: Fel y gwyr pawb bellach
profodd Hwyl Hat - gweithgaredd
eyntat o'i fath i'W gynnaJ yn y pentref
yn Iwyddiant ysgubol. Er bod peth
pryder i fyny at y ciwmod na fuasai'r
tywydd o'n plajd, ni wireddwyd yr
ofnau hynny gan y sicrhawyd prynhawn sych. oiolch i bawb a gyfranodd
at Iwyddiant y diwmod - mae criw
llawer rhy niferus ohonoch i enwi
pawb. FeUy diolch 0 gal~n i bawb yn y
pentref - heb anghofio cefnogaelh
gwerthfawr ein ffrindiau yn Neinioien.
Roedd yn braf gweld pawb 0 bob oed
yn mwynhau eu hunain. Diolc:h arbennig wrth gwrs i'r Cynghorydd Mrs. P
Larsen am ddod atom i agor a beirniaclJ y eystaclaethau.
Prin bod angen dweod y bydd Hwyl
Haf yn weithgaredd blynyddol 0 hyn
y!"laen. Sia'hawyd elw 0 £250 ar y
drw,,,OO - sydel yn golygu ein bod fel
pentref wedi pasio ein nod 0 £500
tuag at gronfa apttIleol Eisteddfod yr
Urdd Oyffryn NantUe ae Arlon 1990.
Mae hyn yo Ilwyddiant y dylem fel
pennf ymfalchio ynddo - yn arbennig
wrth gofio bod yr alian wed ei gaslgu
o fewn blwyddyn 0 amser. Pwy feddyfiai mis Mai clwethaf y bydcfem
wed c.yrraedd ein nod ariannol erbyn
hyo. Mae'n dangos bod digon 0 tywyd
yn daJ i fad yn y pennf ac ar sajl
Ilwyddiant y lIu gweithgareddau a
drefnwyd yn ystod misoedd y gaesf
yna ymddengys ein bod yn gweld
cychwyn pennod newydd yn y pentref.
Er bod y nod ariannol wed ei
gyrraedd mae aelodau y pwyllgor a~1
weci penderfynu dal ati i gynnal gweithgareddau tel yr Eisteddfod Bentref a
Hwyl Haf hyda unmyw elw a wnelr yn
mynd tuag at wella eyReusterau yn y
pennf. Felly nid oes llaesu ctNylo i
fod.

..

Gymru, ac fe ddic:hon bod ambell
gymeriad yn Ninorwig yn ffitio i mewn
i fframwaith ei disgrifiad unigryw hi.
Mae Mrs Nesta Jones erbyn hyn wedi
symud o'r ardaJ yn meddianu atogifon
h~us 0 addoli yng Nghapet oinorwig.
EI hen gartre' wrth gwrs oedd Tan y
Slyn, ac roedd yn perthyn i deulu
~.
yn ffyddlon iawn i'W capef. Fe
felthnnwyd 1eyngarwch i ahoos crefydel mewn nifer 0 deuluoedd o'r un
genhedlaeth 4 hi, ae fe gofiwn am rai
yn teithio'n gyson i gapel oinorwig 0
ochrau Cenig y Nyth a Slyn Brith ae
mae'r ffaith han yn ein cymeU i ofyn a
amlygir yr un teymgarwch i raddau
helaeth wedi ei golli e'n mysg. Tybed
a yw'r hen wefr wedi ciflannu o'n
bywyd crefyddol? Fe ddaeth rn bywyd
dciddordebau newydd, ae fel yr hen
Gonad fe droesom ein oefn ar y canad eyntaf a tu'n ein eynnal yn Y 9Orffennel.
Un , arall a seth 0 DdinOfWig i
Bsnlsarwaun oedd Mrs Gwen Lewis ,
L!ys Gwynt. Mae rhai ohonom yn ei
chotio'n cario'r enw Gwennie Salt - un
o .hen deulu a fu'n byw yn Craigie.
Tnst yw cofnoci
ei marwolaeth
hithau, a bu el hangladd ar ddydd lau
Go rffennaf 7fed ym mynwent St.
Helen Penisarwaun. Fe gofiwn ni rnai
Eglwys St. Mair oedd yn hawlio 1eymgarweh ei theolu hi, ac mae rhai yn yr
Eglwys honno yn cofio'n hiraethus
amdani. Mae bylchau hedclw ym
!"hob capel ae eglwys, ae erlyniwn ar
• Oduw ddod ag eraill i lenwi'r bylchau
hyn. Aeth ein cynulleidfaoedd yn lIai,
ae mae lie i eraill i ddod i mewn.
Y GYMoEITHAS: Fe fyddwn yn bur
fuan yn hogi ein harfau ar gyfer gwelthgarwch crefyddol a chymdeithasol,
ae yn ymbaratoi ar gyfer dosbarthiadau Ysgol Nos a'r Cymdeithasau
Diwylliadol. y main sy'n dod a chyfoath newydd i'r arda!. Fe gynhaJiwyd
Hwyl Haf ar un o'r adegau prjn pan
oedd y tywydd yn ffafriol a ehlod i Mr
~Iyn Thomas yw i bopeth etoi'n Ilwyddlant gyda'r bobl ieuanc yn rhoddi bop
oefnogaeth i'r fentr, ac arddangos
cryn radd 0 ddychymyg er bod amryw
anawsterau i'W goresgyn. A bwrw
g~wg yn ot dros y lymor, fe gawn yr
argraff bod y tywydd wedi bod 0
ehwithig, gyda'r canlyniad i ni gael
heulwen haf yn llawer my gynnar, a
~ywydd dwl a gwlyb pan oeddem yn
d.sgwyl mwy 0 heulwen. Ni fu hyn yn
gwbl wrth fodd y garddwyr yn ein
hardaJ ~th bynnag, ae ni bu eynnyrch
y gerddi yn gwbl fodctlaol. Ein hunig
obaith bellach yw cael tywydd caredig
dros dymor yr hydref a gwireddu un
ddywediadau almanac Caergybi ·gwell yw'r agwedd at y diwedd".
COFION: Mae thai o'n chwiorydd
hynaf yn parhau i fOOoddi cat1ref, ae
yn bodtonr ar eu cartreti newydd
mewn sefydliadau ar eo c.yfer - Mrs
Dora Jones, Styn Hyfryd er enghraifft
m~n
cartref yn Uanrug; ",S
Elizabeth Jones, 9 Maes Eilian ym

AR WERTH
Rolar Tir

ae
'Elevator'
Byrnau Gwair
Fton: Llanberis870063
Mhlas Maes Inda, Caemarfon. Gyda"
hanwyliaid mae Mrs Catherine Ellen
Jones gynt 0 oanbuarth Uchat, ond
yn cartrefu gyda'r ferc:hyn Foelgron; a
Mrs Mary Ellen Jones hithau'n cael
pob gofal gan ei merch yn Nhy'n
Fawnog. Fe gawn bod Mrs
Maggie evans, Dublin House ar hyn 0
bryd yn Bron Eryri. Da gennym dealt
bod Mr Alun Phillips yn adennill beth
o'i nerth woo ei aflwydd diweddar ae
nid yw hyn yn mwystr iddo i y~ ei
gar 0 gwmpas. Derbynied pob un
ohonynt ein dymuniadau da iddynt
EIN BRO: Fe geidw'r Cyngor Iygad ar
ffyrdd yr ardaJ, ond mae lie i wella eto
yn nhro Pen Bwlch sydd 0 bosibl yn
beryglus i dieithriaid ae ardalwyr
esgeulus gyda1 ceir, Mae Mr glyn
Thomas yn feunyddiol yn atgoffa'r
Cynghorau o'r hyn sydd angen el
wneud er mwyn diogelwc:h ae mae
yntau'n argymell gotal manwl er osgoi
damweiniau .
o ystyried y byd yn gyffredinol, fe
deimlwn ni yn Ninorwig eln bod yn
byw mewn mangre bur dangnefed~us, ac ni ddaw daeargrynfau enbyd
I'n hysgwyd hyd seiliau eln bodolaeth.
Ni wyddom ni beth yw byw dan gysgod dictaturiaeth ddi-dostur a breniniaethau creulon a digydymdoimlad. Fe
syrthiodd ein lIinynau i leoedd hyfryd,
ae fe gawn fwynhau breintiau na
ddaw i ran eraill sydd dan gymylau
ofn ae ansicrwydd Tybed mewn
gwironedd a ydym yn gwerthfarogi
hyn?
YMCHWIL Y GALON. Dymuna pwyllgar Caernarfon a'r cyfc:h 0 Ymchwll y
Galon ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda cnsasglu 0 dy i dy ae hefyd
ma haelioni'r eyhoedd. Y eyfanswm a
gasglwyd oedd £2,186.67. Casglwyd
£44.41
yn olnorwig. Mrs Dlfys
Williams £44 .41.
YSGOL SUL ST. MAIR: Wrth sOn am
gynnal a chefnogi gweilhgareddau yn
y pentref - nid oes neb mwy parod eu
oefnogaeth a'u brwdfrydedd tuag at yr
Ysgol Sui na Dafydd Wyn; Arwyn;
Iwan, Aaron a Steven. Maent yn esiampl i f&ehgyn o'u hoed. Mae trefni
adau ar droed i gynnal gwasanaeth
Cymun teuluol yn yr eglwys unwaith y
mis a hynny ar fore SuI. Y bwriad fydd
cael y plant i ddod gyda'u rhieni j'r
gwasanaeth misol yma gyda'r plant
eu hunain yn eymryd man canolog yn
y gwasanaeth.

Y gweithgaredd
nesaf tydd yr
Eisteddfod Bentref a fydd yn cael ei
chynnal tel y lIynedd yn gynnar ym
mis ~ha~fyr .. Gobeithiwn gael mwy 0
fanyhon I chwi erbyn y rhifyn nesaf o'r
Eco. Os dymunwch gynorthwyo'r
pwyllgor yn y gwaith 0 drefnu'r
Eisteddfod yna cysylltwch Ii mai o'r
swyddogion.
CYN LLUN GLYN RHONWY: Er mai
datblygiad arlaethedg ar bwys pentref .LJanberis fydd y c.ynllun yma ni
ddyltd anghofio yr effailh niwedol a
gaiff ar ein sefyllfa ni yma ym mhentref Oinorwig a Fachwen. Yn wahanol
i lanbefis bydd y datblygiad yma os
caniateir yn ein gwynebu ddydd a nos
ae y bydd yn cael llawer mwy 0 effaith
amom naT hyn a teddylir. Ymddengys
na fydd yn oIygfa brydferth iawn i
edrych ami heb anghofio y swn tydd
yn sicr 0 gael ei gario dros y llyn tuag
yma Ymddengys y bydd yn ofynnol i
ni feddwt 0 dam yoglyn 4 chanlyniadau y eynllun yma amom tel
eymuned.
CAPEL: Er nifer 0 flynyddoedd bellach yr ydym ni yng Nghapel; Sardis
(B) yn ystyried
Mis Madi yn
ddec:hrau'r flwyddyn weinidogaethol pen b~dd y weinidogaeth os mynnero Nid wyf. yn gwybod i siCfwydd a
yw hyn yn wlr am gapeli erajll y eylch
yr ydym yn byw ynddo, ond cofier bod
blwyddyn newydd yr Eglwys yng
Nghymru yn dechrau gyda'r Adfent
sy'n arwain wrth gwrs i'r Nadolig. 0
feddwt ~ ddiwedd blwyddyn yn disgyn ar dlWedd Awst fe ddaw hi'n amser
pwrpasol i ectych yn ot ac ectych
ymlaen, a gofyn i nj'n hunain a
wnaethom yr iawn ddefnydd o'r
adnoddau oedd at ein galwad, a lIunio
cyn IIun ymarferol i'r dytodol. Os
~wna~ camgymeriadau dyma'r adeg
I gywrro, a gadael i brofiadau'r gorffennol esgor ar rywbeth amgenac:h i'r
dyfOOot
Mae C?i~rwig (MC) a Sardis (B) yn
mantelSIO ar y eyfle ym mis Awst I
gynnal oedfaon ar y eyd, ac fa dreulir
dau SuI o'r mis yng Nghapel oinorwig
a dau SuI yn Sardis. 0 ganlyniad nid
yw'r baich mar drwm ar y ddau gapel,
oherwydd fa arbedir y gast 0 sicrhau
rhai i lenwi'r pulpudau ar wahAn, a
hynny ar adeg lie mae posibilrwydd
bod aelodau o'r ddau gape I oddi
~ef
ar wyliau. Mae'r naill gapel, felly n cynorthwyo'r lIall. Fe fanteisiaf ar
y eyRe yn gystal i gywiro cam argraff a
roddwyd pan oeddem yn &On am Kate
Roberts - Y nofetydd adnabyddus a'r
mOOddefnydciwyd Capef oinorwig at
grter !film oedd yn dartunio ei chyfranKld I fywyd crefyddol ein gwlad.
Roedd Capel oinorwig yn adeilad delfrydol i'r pwrpas yma. er na wyddom a
fu Kate Roberts tu mewn i'W furiau. Y
tebyg~rwydd yw na fu 0 fewn cyffiniau ardal oinOfWig 0 gwbl. Fe fun disgrifio eymeriadau 0 wahanol rannau 0
D8fydd Wyn, Arwyn, Steven, lwan 8CA8ron
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Mudlad newydd yw PONT sydd wed] el sefydlu'n ddlweddar lawn. Rbal
wedt dysgu Cymraeg fel allialth sy'n bennaf gyfrifol am y mudlad. Maent
yn awyddus I ymdoddl'n Jlawn I'r gymdeltbas Gymraeg a Cbymrelg, ond
yn ami yn el cbael yn anodd I wenud hynny. Isod, cyboeddwn ertbygl ar
amcanlon PONT gan Pauline Ward 0 Fetbesda. Trefnydd y mudlad
newydd yw J1m Woodcock 0 'ro'r Eco. Dymunwn bob Uwyddlant I'r
mudlad bwn, ac y mae croeso I cbwl ddefnyddlo'r Eco fel cyfrwng I byrwyddo a mynegl ekb ameanion a'ch profiadau.
Mae'r effaith ar y diwylliant a'r iaith
ddod, Iddyn nhw gael gwybod am y
Gymraeg 0 bobl yn dod i mewn i'r
diwylliant, yr iaith a'r gwahanol fudiwlad yn bwnc sy'n cael ei drin a'i
adau Cymraeg. Buasai'n dda tasai
drafod yn amI iawn. Hefyd, mae'r
pobl yn medru dysgu rhywbeth am
nifer 0 ddysgwyr yn tyfu 0 hyd, a Gymru cyn symud yma. Er
mae llawer ohonyn nhw yn dweud ei
enghraifft, a ydyn nhw wedi sylwedbod hi'n anodd i ddod yn than o'r
doli bod polisi dwyieithog rnewn
gymdeithas Gymracg. Mae PONT yn
ysgolion? Un awgryrniad oedd,
fudiad newydd sydd wedi cael ei
gofyn i asiantau lai i roi gwybodaeth
sefydlu i wynebu y problem au hyn.
i bobl yn Lloegr sy'n meddwl am
Dechreuodd PONT efo cyfarfod
brynu ty yng Nghymru.
cyhoeddus yrn mis Gorffennaf eleni,
Y trydydd nod ydi i weithredu fcl
ym Manogr, a daeth dros 500 bobl.
grwp pwysau, ar gynghorau ac ar
Dilynwyd gan yr ail gyfarfod ym rnis
unrhyw gorff sy'n gwneud penderfyAWSl. Yn ystod y cwrdd hwn, cafodd
niadau sy'n effeithio at yr iaith.
Mr Jim Woodcock ci ethol fel trefnyYn ystofd y cyfarfod nesaf mae eisidd.
au pendcrfynu yn fwy poendant sut i
Roedd cryn dipyn 0 sgwrs ynglyn i'r
fynd ali i gyrraedd yr amcanion.
nodau. Cytunwyd bod PONT yn
Croesewir syniadau, ae selodau
mynd i hybu pobl i ddysgu Cyrnraeg
newydd. Dowch yn llu i Festri Capel
a rhoi gwybodacLh am gyrsiau.
Penuel, Love Lane. Bangor am 7.30
Roedd Thai dysgwyr yn dwcud eu p.m. ddydd Mawnh y 4ydd Hydref.
bod nhw'n methu ffeindio rhywun i Os am fwy 0 wybodaeth cysylltwch
ymarfer siarad efo nhw. Hwyraeh y
a Jim Woodcock. Fron L]anbcri~
buasai'n bosib i BONT helpu yn y
870121.
dyfodol 1rWy ddod 0 hyd i Gymry r---------------i
Cymraeg sy'n barod ihe]pu.
Syniad arall oedd i ddarparu gwybodaelh ar gyfer pobt sydd newydd
Gohebydd: tfan Parry, Morwel

CEU NA NT

(Waunfawr

TAN-Y-COED
Gohebydd: Miss M Humphreys
4Tai Tan y coed (Llanberis 870030)
CYHOEDDI LLYFR: Uongyfarc:hiadau
j'r Dr David J Humphreys, Sse., PhD.,
C. Chem., F.R.S.C. ar gyhoeddi trydydd argraffiad o~ Iyfr ar anhwylderau
mewn an;feiliaid. Teid y lIyfr yw
·Veterinary Toxicology·. Mae'r Dr. D J
Humphreys yn tab i Mr a Mrs John
Humphreys, Caer Maen, ae mae wedi
teithio i amryw 0 wledydd i ddariithio
ar ei waith. Dymunwn yn dda iawn
jddo yn y dyfodol.

321)

LLONGYFARCHIADAU:
I
Gwyn
Morris, Merddyn aT ennill gradd BSc
gyda Anrhydedd mewn Fferylliaeth
yng Nhgoteg Potytechnig Leicester.
Mae Gwyn yn awr yn gweithio yn
Fferyllfa
Peris
Jones
yng
Nghaemarfon. Pob Iwc i'r dyfodol
Gwyn.
GENEDIGAETH: Uongyfarchiadau j
Evelyn a Robin Williams, Tyddyn Ni ar
enedigaeth mab, Dafydd Meredydd,
brawd bach i Ceri.
PROFEDIGAETH:
Estynnwn
ein
cydymdeimlad ci Mr Caradog Jones,
Ty Capel ar farwolaeth ei frawd yn Sir
Fdn yn ddiweddar.

Gohebydd:

Mrs Beryl Roberu,

LLONGYFARCHIADAU: I Mrs Mary
Albert Jones, 14 Rmes Glanrafon ar
en nill gwobrau gyda'i gwaith lIaw yn
Eisteddfod yr Henoed.
I bawb 0 boblifanc y pentref a fu'n
IIwyddiannus yn yr arholiadau.
I Sian t.ovel. Drws-y-Coed, Erw Wen
ar ei dvweddiad A Stephen Morgan 0
Gaernarfon.
Y CYFRYNGAU:
Yn ystod
mis
Mehefin cafodd Caeathro dipyn 0
sylw ar y radio a'r teledu. Ddechrau'r
mis clywsom nifer 0 drigolion y
pentref ar 'Stondin Sulwyn' yn trafod
dyfodiad y cwn hela ger Tyddyn
Llwyni. Yn cymryd rhan roedd Glyn
Evans, Heulwen Atkinson a Clive
James. Ymhellach ymlaen roedd
Clive James ar y 'Stondin' unwaith
eto yn trafod her y mewnfudwyr i'r
ardaloedd
Cymreig
a'r
angenrheidrwydd
i wrthsefyll newid
iaith y gymuned a'r gymdeithas o'r
Gymraeg,
a cheisio Cymreigio'r
mewnfudwyr.
Wedyn ar y teledu clywsom hanes
Myrfyn
Roberts a', deulu.
Mae
Myrlyn yn gweithio ar adeiladu'r
twnel 0 dan y mor rhwng Lloegr a
Ffrainc. Gwelwyd a chlywyd Myrfyn a
Hefina a'u plant yn Folkestone ae yng
Nghaeathro yn trafod eu problemau
a'u gobeithion.
Y noson wedyn roedd Elizabeth
Agnes Jones, 2 Bryn y Gaf, yn son am
y cyfnod pan oedd yn forwyn i'r crach
yn Lerpwl.
CYDYMDEIMLO: Yn ystod yr haf
collasom ddwy 0 drigolion y pentref.
Yn gyntaf bu farw Mrs Annie Owen,
Homes, ac wedyn Mrs Katie Thorman
Jones. Isfryn. Cydymdeimlwn
fel
pentrefwyr
s'u teuluoedd
yn eu
coiled. Bydd lie gwag ar al y ddwy yn

CEFNOGWCH EJN
HYSBYSEBWYR

Cyfarfod fel arfer ar y drydedd nos
Fercher yn y mis yn Amgueddfa
GogleddCymru (Oriel Eryri), Llanberis
am 7.15 pm. Am raglen lawn dewch
j'n cyfarfodydd neu gysylltwch air
Ysgritennydd Maurice Jones, Meillionen,
Cwm-y-Glo, Fton: Llanberis 870466
Tal Aelodaeth:- Teulu £5,
Unigolion mewn gwaith £3, Eraill £1

Hydref 19 Amgueddfa Gogledd
Cymru (Oriel Eryri) 7.15 pm
Darlith:"Troseddwyr a
Misdimanars yn Oes Elisabeth"
gan Nia Watcyn Powell

&w Wen, Caernarfon.

y pentref.
Daeth y deyrnged isod i law oddi
wrth Ann Hughes, Pentraeth, Ynys
Mon. er cof am Mrs Annie Owen a
hunodd 28.7.88.
Ffarwel ffrind, daeth awr ymado,
Est yn dawel hwnt i'r Iii;
Dim ond nen sydd rhyngof heno
A'r baradwys lIe'r wyt ti.
Drws agored yw marwolaeth,
Trwyddo'r awn i wlad yr hedd;
Byw ein bywyd yn fwy helaeth,
Nid oes angau, gwag yw'r bedd.
CYNGOR CYMUNED: Mae dau olau
newydd
wedi
eu gosed
ym
Mhenrhes gan y Cyngor yn barod ar
gyfer y gaeaf. Hefyd mae'r Cyngor yn
arehwilio prisiau , wella un 0 Iwybrau
cyhoeddus yr ardal. Gall unrhyw un
sydd a diddordeb gael manylion o'r
gwaith gan Ifor Hughes, Lleiflor.
GER Y TAN: Bydd y clwb yn
ailgychwyn
am y gaeaf ar nos
Fercher, Medi 28ain, pryd y ceir
noson yn nhy Julia yng Nghefn Rhos
Isaf. Croeso cynnes i bawb.
DIOLCH: Dymuna teulu y ddiweddar
Mrs Katle Thorman-Jones ddiolch yn
ddiffuant i bawb am y cydymdeimlad
a'r cymorth a dderbyniwyd yn ystod
eu profedigaeth 0 golli mam a nain
annwyl. Dioleh am y lIu cardiau a'r
moddion hael tuag at Ymchwil y
Caner hefyd diolch arbennig i Mrs
Jean Williams am fod yn gymydog
mor arbennig 0 dda, a dioteh hetyd i
Mr Gwilym Jones a~ Fab, Caemarfon
am y drefnu'r angladd.
YMCHWIL Y GALON: Dymuna pwyllgor Caemarfon aT Cylch 0 Ymchwil y
Galon, ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda ehasglu 0 dy i dy, ae hefyd
am haelioni y cyhoedd.
Y cyfanswm
a gasglwyd
oedd
£2,186.67
Casglwyd
£22.47
yn
Caeathro. Mrs Lynda Owen £22.47.

CABS LLANRUG

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WYDDFA
Cymdeithas Ddifyra'r Fro

Ger.ltt,

C'FON 5951

Prisiau cystadleuol.
Gwaith contract
pell ac agos

Gwesty

a arn

Am groeso cartrefol Cymreig bob

amser gao

Aneuryn a JeBnette Jones a'r stair.
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Gohebydd: Mrs G, Jones, Rhandir
Mwyn, Waunfawr 626.
DYMUNIADAU GORAU: Ar 61 cwblhau cwrs OIly ftynedd ar gerddoriaeth
sytfaenol yn Wrecsam, mae Joanna
Marston, Blaen-y-Nant, yn dechrau
ym mis Modi ar gwrs perfformio am
bedair blynedd yng Ngholeg Cerdd
Trinity, Uundain. Bydd yn astucio yr
offeryn chwyth Obo, gyda'r piano fel
e, 1ail offeryn. Dymunwn yo dda iddi.
YR YSBYTY: Croesawn gartref o'r
ysbyty nifer o'r pantlef, a gobeithiwn
eu bod i gyd yn gwella erbyn hyn. Ein
dymuniadau gorau i Mr Evan Hughes,
Tref Eilian; Mrs Hughes Roberts, Dol
Erddi; Mrs Nancy Thomas, Tan-yFoel; Mrs Jones, Tan-y-Waun: Mrs
Owelida Williams, Fronlwyd; Mr Harry
Jones Parry, Ra1a; Mr Arnold Roberts,
Bryn Golau; Mr T E Jones, Cartre8e;
Andrew Parry, Bro Waun; Mrs Marian
Jones, Shinfield; Mrs Uz Daniels, 8
Stad Ty Hen, Mrs M Mallinson, Oefn y
Waun, a Mr G Dinwiddy, Glyn y C'.ar1h.
Anfonwn ein cotion at Mrs K W Jones,
Bron Eifion, sy'n parflau yn Ysbyty
Gwynedd.
LLONGYFARCHIADAU: i Iwan Ellis,
Glyn Awe I, Adrian Owen, 00Ierdd ,
Jason Anderson, Bodarion, a
JQnathan Davies, Dol Gwyrlai, ar
gyrroodd au panblwydd yn 18 oed.
I Bethan Williams, Bod Hyfryd ar ei
dyweddiad A Peter fraser 0 Deganwy,
ae i Gwyneth Williams Bryn Cefyn ar
ei
. dyweddiad hithau A Andrew 0 read-

Ing.

I Huw Owen, Noddfa at ei briodas A
Karen o'r Felinheli, ac i'W dad a~ fam
Mr a Mrs W T Owen, ar fod yn daid a
nsin unwaith eto. Gaowyd mab I'W
march Elisabeth a Stepehn
I Terry Parry, Bro Waun ar ei briodas
a Lorna Jones, Cae Gwyn,
Caernarfon.
I John Griffiths, y Uythyrdy, ar ei briodas yn ddiweddar.
I Rhodri a Sylvia Prys Jones, Pen-yGraig, ar ene<igaeth mab, Trefor
Mainon, brawd bach i Aled ae Ifan.
I Mr a Mrs Robin Williams, Styn Difyr
ar enedigaeth merch, chwaer i Karen
a David.
I Anna Lloyd Hughes, Treflan lsa, ar
ei phriodas 4 Gareth Wiliams, 0 Ffrwd
Cae Du, Bootnewydd.
I Mairion Williams, 1 001 Erddi a loan
Eilir, Rhandir Mwyn ar Iwyddo yn eu
Gradd 1af yn y Bocsio Sielneaidd, Wu
Shu Kwan.
I Meirion Williams, mab Mrs Marian
Williams, 18 Stad Ty Hen, ar ei briGdas 4 Helen 0 Fethet.
I Mr John G Jones, Hafod y Rhug, a
Mr Elwyn Griffith, Cae Ysgubor, ar
gael au dewis i gynrychioli Cymru yn
Ymryson Cwn defaid i'W eynnal yn yr
Alban.

I Mrs Annie Thomas, Gilfach ar ei
hymddeoliad 0 Ystorfa Ty Newydd, a
diolch iddynt fel teulu am eu
gwasanaeth ar hyd y blynyddoedd.
I 0110 blant y pantlef a wnaeth mor
magorol yn eu arholiadau lefel A a'r
TGAU. Dymuniadau gorau iddynt i
gyd yn y dyfodol
CLWB 100 PLAID CYMRU: Oyma
restr 0 enillwyr y Clwb 100 am fisoedd
Mehefin a Gorlfennaf
1. Keith Owen, Stad Ty Hen; 2. Dr
Miles, Trefeddyg; 3. Jean Jones,
Llwyn Onn; 1. Eurig Wyn, Y Frenni; 2.
W T Owen, Stad Tref Eilian; 3. Alma
Jones, Tan y Fron
ARHOLIADAU
CERDDOROL:
Uongyfarchiadau i'r canlynol ar eu
Ilwyddiant:
Clarinet - Gradd 4: Rachef Davies,
Nant y Mynydd (gydag Anmydedd);
Gradd 6 -Gareth Davies, Nant y
Mynydd {gydag Anmy~;
Theori Gradd 1 - Huw Gwilym, Llidiart Wen;
Gradd 3 - Bethan Wyn, Y Frenni; Elin
Gwilym, Uiciart Wen. Piano: Gradd 1
- Gavin Owen, Dol Erdd; Gradd 2 Heddus Gwynedd, Nant (Teilyngdod);
Anwen Rhys Jones, Uwyn Afon
(Teilyngdod); Delyth Jones, Cyrnant
Lodge; Carolyn Griffiths, Tyn y Warn.
Gradd 3 - Zoe Gordon, Gamedd Wen
(Anrhydedd); Sarah Williams, Parc;
Gradd 4 - Ella Wyn, Grwanfryn
(Teilyngdod).
SEFYDLIAO
Y
MERCHEO'
CynhaJiwyd
cyfarfod
cangan
Waunfawr 0 Setydliad y Marched Nos
lau y 7fed Mehefin. Croesawyd Mz
Gotami i'r cyfarfod gan Mrs Pat Parry
y Uywydd, ae hetyd eroesawodd y
Gwr Gwadd
Mr Rol Williams.
Traddodocfd Mr Williams araith daddorol
at
sefyc:lu ac adeiladu
Rheilffordd y Wyddfa Mwynhawyd
sgwrs ~ Williams yn fawr gan pawb
oedd yn bre sen noI a ciolchwyd iddo
yn gynnes gan Mrs Ellen Jones.
Rhodd gan Mrs Betty Griffith oedd y
raffl a'r enillydd oedd Mrs Margery
Bitton. Oherwydd gwyliau'r hat ni fydd
eyfarfod ym mis Awst ond disgwylir
Mrs Hazel Jones i rei sgwrs ar Iygod
mawr yn y cyfarfod nesaf fydd at y 1af
o Fed. Oisgwylir aelodau 0 gangan
80ntnewydd a fethodd ddod i gyfarfod
diwethaf i ymuno A ni ym mis Meci.
Y GYMOEITHAS LENYDDOL: Mae'r
rhaglen ar gyfer tymor y gaeaf yn awr
wed ei chwblhau, ac ymysg y siaradwyr gwadd ceir darlithoedd gan yr
Athro Bedwyr Lewis Jones, Parch
Emlyn Richards, Cemaes a Mr Hywel
Parry, Y Groe~on. Yn ogystal, ceir
cyfarlodydd yo cael au eynnal gan
ddoniau lleol - popeth er budd rhaglen
dcifyr ·i doni'r gaear. 1 Bydd Y cyfarfod eyntaf nos Lun Hydraf 31, a gobeithir croesawu aelodau newydd y
tymor hwn eto.

DOSBARTH W.E.A: Hyd yn hyo nid
oes unrhyw ctefniant wedi~ wneud i
gyonaJ dosbarth y WEA yn y penlref
yn ystod y gaeaf nesaf. Os oes rhywun neu rywrai yn awyddus i gael
dosbarth gofynnir iddynt gysylltu 4
swyddfa'r Mudiad ym Mangor ar
unwaith.
DIOLCH: Dymuna Manna ae eltyn,
Stad Ty Hen, ddiolch i bawb am y cardiau ac anmegion a dderbyniwyd at
enedigaeth eu march fach, Nia.
CRONFA CANOLFAN WAUNFAWR:
Dyma restr 0 enillwyr y Clwb 300 am
fisoedd Mahefin a Gorlfennaf: 1. £40
Mr Harry Thomas, Bryn Teg; 2. £25
Dr. A L Miles, Trefeddyg 3. £10 Miss
Marian Jones, 20 StAd Ty Hen; 1. £40
Gareth Jones, Glyn Caris; 2. £25
Gwilym Williams, Fferm Bodhyfryd; 3.
£10 J.H EctNards, Anneddle.
DIOLCH: Dymuna Edgar. Carys a'r
teulu ckiolch i bawb au cefnogodd yn
Ystorfa Ty Newydd,
Waunfawr.
Dymuniadau gorau i'r parchnogion
newydd Allen ae Anne Addison a'r
teulu.
CYDYMDEIMLO: Daeth coiled fawr i
ran Mrs Ann Elhyn, Coed Gwydryn, at
ddechrau'r hat pan fu farw ei thad ar
61 salwch byr iawn Cydymdeimlwn a
hi a'r teulu yn eu profedigaeth.
Hefyd A Mrs Katie Roberts, Denwyn,
ar 90lli ei brawd.
ANTUR WAUNFAWR: RAS ANTUR
88 A BARBACIW, Cynhelir y Ras

BETWS GARMON
Ddydd Marcher awst 17eg bu tarw Mr
John Williams, Bryn Rhyd yn 83 oed.
Cydymdeimlwn
4'i
briod
Nelly
Williams yn ei phrofedigaeth. a'r teulu
011 0 golli brawd ac ewylhr anowyl
iawn. Bu ei arwyl ddydd Gwenar Awst
19 yn Amlosgfa Bangor.
Oymuna Nelly Williams, Bryn Rhyd,
ddolch i bawb am eu caredigrwydd
tuag ati yn ei phrofedigaeth 0 golli ei
phriod, John Williams, am y caridau,
galwadau ffoo BC ymweliadau ag I
bawb sydd wadi rhoi tuag at y feddygfa yn Waunfawr. Hefyd i'r meddygon
teulu, a gweinyddesau 'r cylch ac i
Ysbyty'r Bwthyn a Gwilym Jones a'i
Fab, Caemarfoo.

CYMDEITHAS ADDYSG
YR AMGYLCHFYD
Cynhelir
Darlith
y
Flwyddyn
Cymdeithas Addysg yr Amgylehfyd,
Gwynedd nos Fawrth, MOOi27ain am
7.30 ym Mhlas Tan y Bwlch. Testun y
ddarlith
yw
·Newidiadau
Cymdeithasol
yng nghafn gwlad
Gwynedd- a'r darlithydd yw yr Athro
Harold Carter 0 Gofeg Prifysgol
Aberystwyth.
Oyma ail dcigwyddiad y gymdeithas
eleni a bydd cyfte yn ystod y noson i
ymaeloci. Mae gwahoddiad cynnes i
bawb sydd A diddordeb.

EMYR LL.
PARRY

FFON (0286) 5754
(Gyda'r nos)

penderfyniad a wnaed gan y Cyngor
y lIynedd i beidio a phrynu recordiau
ond i ganolbwyntio af gasetiau a
chryno ddisgiau.
Y mae'r sain a atgynhyrchlr trwy
ddefnyddio cryno ddisgiau yn /lawer
iawn gwell ei ansawdd na'r hyn a
gaed yn y gorffannol ar rDcordiau
feinil.
Rhagwelir y bydd snsawdd y
gwasanaeth a gynigir gannym fally, 0
safon tipyn yn uwch ac yr ydym yn
rhagweld y bydd defnydd uchal o'r
yehydig gryne ddisgiau sydd gennym
ar hyn 0 bryd. Yn ystod y flwyddyn
bwriedir ychwanagu at y casgliadsu
fel y mae cyllid yn caniatau.
UwycJd,vyd i gychwyn y casgliadau
trwy dderbyn £4,000 yn ychwanag
gan y Cyngor Sir yn ystod y flwyddyn
ariannol ddiwethaf.

CEFNOGWCH
EIN
HYSBYSEBWYR

Hen Ysgol
Glanmoelyn

M.B.CH.A.

LLANRUG

Erbyn hyn gall defnyddwyr pedsir
Ilyfrgel/ yn y sir gymryd mantais 0
fenthyg cryno ddisgiau. Y cyfnod
benthyg yw tair wythnos a chaniateir
benthyg y cryno disgiau hyn am
danysgn'fiad blynyddol 0 £5. Y mae'r
gwasanaeth newydd hwn a gynigir 0
Lyfrgell
Conwy,
Llangefni,
Caemarfon a Phorthmadog yn alyn

(B & K Williams)

M.S.S.CH.

GWASANAETH
CARTREF
57 Glanffynnon

CRYNO-DDISGIAU
YN Y LLYFRGELL

•
•

Gwasanaeth NEWYDD yn
yr ardal'

CHIROPODIST

elenl ar Fed; 10fed yn cychwyn o'r
Ganolfan am 2 o'r gloch y p'nawn. Os
am gymeryd rhan yn y Ras anfonwch
am eich ffurflen gai& i Bryn Pistyll,
Waunfawr, gydag amlen amgaeedig
wedi ei stampio. 0 6.30 ymlaen bydd
Barbaeiw ym Mryn Pistyll, y pris fydd
£ 1.50 i oedolion a £ 1 i blant. Deweh
draw am swpar btasus a noson ddifyr
o sgwrsio a chymdeithasu. Bydd cyfle
eto efeni i wah an 01 gymdeithasau yn y
pentref elwa o'r Ras drwy gaef stoodinaui yn y Ganolfan yn ystod y pnawn.
Bydd Merched y Wawr yn falch 0
dderbyn cacen neu nwyddau at au
stondin, a derbynnir unrhyw gyfraniad
yn y Gallolfan at fore'r Ras.
YR UROO: Dechreuir tymor y Nadolig
nos Fercher. Meci'r 7fed am 6 or
gloch yn y Ganolfan, pan tydd cyfle i'r
plant ymaeloci am y flwyddyn 198889.
YMCHWIL Y GALON: Dymuna pwyllgor Caemarfon a'r Cylch 0 Ymchwil y
Galon, ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i dy. ae hefyd
am haelioni'r cyhoedd. Y cyfanswm a
gasglwyd oedd £2,186.67. Casglwyd
£ 138.38 yn Wauntawr.

WINDOWS. DOORS (GWYNEDD) LTD

AM FFENESTRI A DRYSAU U. P.V.C.
Dim Paentio
Dim Pydru
Dim Rhydu

Dim stumio
Dim trafferth
Dim ond ffonio ...

CAERNARFON 2935 (Swyddfa)
neu LLANBERIS 870795 William Roberts

LLANRUG

Ffon 77482 (dydd)
870793 (nos)
Gwneuthurwyr Ffenestri,
Drysau, Grisiau neu
unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i
wneud iddynt bara.
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90 OED
Gohebydd: Mrs Gillian Morris,
Annedd Wen, Talybont. Caernarfon
76075.
PWYLLGOR APEL YR URDD: Ym
mis Gorlfennaf trefnwyd Garddwest
twydciannus iawn yng ngerddi Castell
8lyn Bras gyda c:::hymorthcaredig y
perchnogion Marita a Neville GrayPany. Daeth nifer dda yno i gefnogi'r
fenter ac i fwynhau au hunain mewn
lie mor hyfryd.
Roedd y lawntiau a'r gerddi braf yn lie
del frydol i'r dawsnio gwerin, gymnasteg ac arddangosfa
0 waith
Ambiwlans
Urdd
Sant
loan.
Hyfforddwyd grwp dawnsio gwerin y
pentref
gan Ict.val a Bethanne
Williams, Disgwylfa, a phlant Urdd
Sant loan gan Avril Jones a Griff
Roberts. Gwer1hfawrogwyd yn tawr yr
Arddangosfa 0 Ddawnsio Gwenn gan
Ddawnswyr
Caernarlon.
Dymuna'r
PwyUgor ddiotch yn fawr iawn idclynt
oil am eu gwaith au cefnogaeth.
Enillwyr y Raffl oedd:
1. Gwin - Gwen Oliver Griffiths; 2. Dol
- Catrin Whiteside Thomas; 3. StOI Mr
Franklin,
Maes
Carafannau,
Brynteg; 4. Tegan Meddal - 5 Glan
Moelyn; 5. Cig - Llew Hughes,
Cwmyglo; 6. Uieiniau - Pat Regan,
Llanrug;
Enwi'r delol: Gloria Carson, Deiniolen;
SgOr uchaf dartiau - Kevin Davies.
Targed
Llanrug
at
Eisteddfod
GenedJaethol yr Urdcl Dyffryn Nantlle
1990 yw £4,000 a gyda elw 0 £550 yn
yr arddwest mae £2,500 wedi ei
gaslgu hyd yma.
Oymuna'r pwyllgar ddiolch i bawb yn
yr ardal a gyfrannodd nwyddau, rhoddion, gwobrau, arian ac a helpodd
mewn unrhyw fodd i wneud yr
Arddwest yn Ilwyddiant. Diolch yn
arbennig i Marita a Neville GrayPany, Bryn Bras ac i chi i gyd am
ddod yno. Bydd gweithgareddau eto
yn y dyfodol agos er mwyn eyrraedd y
targed a rydym yn hyderus y cawn
eich cefnogaeth unwaith yn rhagor.
AR Y LLWYFAN. Ym mis Hydref bydd
yr aclores Mari Rowland Hughes,
Pant Afon, yn ymdclangos ar Iwyfan
theatr Hampstead Uundain. Bydd yn
actio yn y ddrama Hedda Gabler 0
waith Ibsen. Gwelsom Mari droeon ar
raglenni Cymraeg a Saenseg ar y
teledu a dymunwn yn dda iddi yn ei
rhan yn y ddrama yma.
PLAID CYMRU: Cangen Llanrug a'r
cylch: Yng nghyfarlod blynyddol y
gangen etholwyd y swyddogion a
ganlyn: Cadeirydd - Phyllis Ellis;
Ysgrifenyddion: Owen Uywelyn a
Nan Hunphreys; Trysorydd: Gwyndaf
Jones; Ysgrifenydd aelodaeth - Vera
Willaims; Ysgritenydd Clwb Cant Cliff Williams.
Mae rhaglen amrywiol wedi ei threfnu
am y flwyddyn yn eynnwys Dartith,
Noson Tan Gwyllt i'r pentref, Cinio
Nadolig yng ngwesly newydd Seiont
Manor, Uwyn Brain, Oathlu Gwyl
Ddewi, Ffair Wanwyn. Trip yn yr haf
ac amryw a gyfarlodydd eraill. Bydd y
casglyddion yn barod i dderbyn eich
til aelodaeth ar ddechrau mis Madi
ac mae hefyd yn adeg ymaelodi ~'r
Clwb Cant. Edrychwn ymlaen at
dymor IIwyddiannus unwaith eta.
ADREF AR WYLIAU: Cafodd Mrs
Megan Martin Fair Hawn, anrheg
penblwydd
ardderchog
ym
mis
Gorffennaf pan gafodd weld ei wyres
fach deng mis oed am y tro eyntaf.
Daeth Dr a Mrs John Martin a'u march
tach Sally adref 0 San Francisco,
U.D.A. am ychydig 0 wyliau.
LLONGYFARCHIADAU:
i
Catrin
hughes, 2 Tai Crawia ar ei Ilwyddiant
yn yr arhollad Siral, Henaduriaeth
Arfon. Oerbyniadd ei gwobr mewn
cyfarlad a gynhaliwyd
yn Seilo,
Caemarfon. Mae Catrin yn aelad 0
Ysgol Sui Cysegr, Bethel.
GENEDIGAETH: Uongyfarchiadau i
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Dafydd ac Anwen ONen, &yn Moelyn
ar enedigaeth au mab bychan yn ddtweddar.
CYDYMDEIMLAD: Cydymdeimlwn yn
ddwys iawn A Mrs Mansi Roberts at
teulu i gyd yn eu profedigaeth 0 got~
Mr Gwilyn Uoyd Roberts.
Hefyd eydymdeimlir A theulu y diweddar Mrs Louie Jones, 22 Hafan Elan
yn eu profedigaeth yn ddiweddar.
Dymuna'r teulu ddiotch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a charedigrwydd a ddangoswyd tuag atynt yn eu
prafedigaeth a hefyd am y rhoddion a
dderbyniwyd tuag at Eglwys Sant
Mihangel, Uanrug.
PRIODAS:
Priodwyd
Mr
Leslie
Gordon Fraser a Miss Unda Williams
yng Nghapel Mawr yn ddiwedda,. Pob
dymuniad da iddynt ar gyfer y dyfodol.

CEFNOGI GARETH

Owen Owens, a ddathlodd
ben-b/wydd vn 90 yn ddiweddar

ei

DIOLCH: Dymuna Owen Owens, Bro
Rhuddalt, ddiolch am y caredigrwydd
a gafodd gan bawb o'r ardaJ ar achlysur ei benblwydd yn 90 oed.
YN YR YSBYTY: Dymuniadau garau
am wellhad buan i Mr John Rowlands,
Uys Forgan a Mr Roberts Jones 13
Hafan Elan sydd ar hyn 0 btyd yn
Ysbyty Gwynedd.
PRIODAS: LIongyfarchiadau i Caron
Wyn Owen a John Pritchard, Nant
Peris ar eu priodas yng Nghapel
Mawr, Llanrug yo ddiweddar.

DYMUNIADAU DA: i Mrs 'regwen
Owen, Bod Elwy ar at hymddeoliad o~
gwaith fel eymor1h cartref.
DYMUNIADAU DA: i "' a Mrs W A
Jones, Dalar Deg ar ddathlu au penblwydd priodas aur ar Awst 21sin.
MERCHED Y WAWR: Nos Fawrth
Medi 13, am 7.30 p.m. yn Neuadd yr
Ysgot Gynradd, Llanrug "Tram yn 01·
gyda sioe ffasiynau yng ngafaJ Miss
Sid Roberts. Croeso cynnes i bawb.
YMCHWIL Y GALON: Dymuna pwyllgar Caemarfon a'r Cylch 0 Ymchwil y
Galon, ddiolch i bawb a fu yn cynorthwyo gyda chasglu 0 dy i dy ac hefyd
am haelioni y cyhoedd. Y cyfanswm a
gasglwyd oedd £2, 186.67 Casglwyd
£225.62 yn Uanrug. Mrs OIwen
Hughes a Mrs Mair Hughes £10.63;
Mrs Beryl Thomas £40. 78; Mrs Joan
Griffiths £14.11; Mrs Cynthia Owen
£11.74; Mrs Mair Jones £16.09; Mrs
Mai Parry a Mrs Gwyneth Roberts
£37.99; Mrs Nan Humohreys £18.24;
Mr Griff Roberts a Mr Alf Parry
£47.45; Mrs Margaret Jones £16.43;
Mrs Joyce Jones £ 12.16.
Ym Mhontrug, casglwyd £7.72 gan
Mrs Meryl Green.
LLONGYFARCHIADAU:
i ddNy a
basiodd au amoliadau ffidil yn ddiweddar sef Caroline Jones, Amyn
gyda theilyngdod a Delyth Morris,
Murddyn Ceunanl
LLONGYFARCHIADAU"
I Helena
Pany, 2 Bryn Hell, ffordd Glanffynnon,
ar ei dyweddiad hefo Brian Jones 0"
Fali.

YSGOLGANOLLLANRUG

BARBACIW: CynhaJiwyd Barbaciw
yng Nghil y Bont nos Sadwm Awst
13. Er gwaetha'r tywydd bY'n noson
Iwyddiannus iawn. Casglwyd £352
wag
at
Ymchwil
yr
Arennau.
Rhannwyd yr elw mwng Uned yr
Arennau yn Ysbyty Gwynedd a
Chronfa Arennau'r Plant yn Ysbyty
Alderhay
Lerpwl.
Mae
Gareth
Roberts, Crigyll Llanrug yn derbyn
triniaeth yn Ysbyty Aldemay a dymuna Judy ac Aled Roberts ddatgan eu
diolch i'r cyfeillion ddaeth at ei gilydd i
drefnu'r noson ac i bawb am eu
cefnogaeth.
CYMDEITHAS LENYDDOL: Cyfarlu
aelodau 0 Gymdeithas Capel Mawr
nos lau 14eg Gorffennaf i drefnu mag'len ar gyfer
lymor
1988-89.
Penderfynwyd eynnal y Gymdeithas
ar nos Fercher 12fed 0 Hydref gyda
Parti Ueisiau Mignedd.
Swyddogion am 88-89 fydd: Uywydd:
Mr Eifion Roberts; Is-tywydd: Mr John
W (>,yen; Trysorydd: Mrs M E Jones;
Ysgrifenyddion: Mrs J Davies a Mrs M
Parry.
DIOLCH: Dymuna Gwawr Owen,
Rhos Elan, Uanrug ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a chymdogion am y lIu cardiau ac anrnegion a dderbyniodd ar ei
phenbwlydd yn 1 oed ar Awst 3ydd.
Dymuna Betty, Maifod dciok:h yn fawr
i'w theulu , ffrinaau a c:::hymdogionam
eu caredigrwydd tra bu yn Ysbyty
Dewi Sant yn ddiweddar.
DIOlCH: Dymuna Dafydd Whiteside
Thomas ddiolch i bawb o'r fro a'j
cefnogodd yn ariannol at y daith beics
noddedig i gasglu arlan tuag at Fws
Mini i Ysbyty Bryn Seiont. Diwedd y
gAo yw'r geiniog! A fyddai'r mai sydd
heb daJu cystal A gwnaud hynny
erbyn diwedd yr wythnos gyntaf ym
mis Medi os gwetwc:::hyn dda.
DIOlCH: Dymuna Derek a Delyth,
Trigfa, Ffordd yr Orsaf, ddiolch yn
tawr iawn i bawb am yr hall garedigrwydd a haelioni a ddangoswyd iddynt
hwy a'u march Lowri, yn diweddar.
Diotch yn arbennig j'r mal a fu'n
ymwneud c}'r noson goffi a gynhaJiwyd
yn ystocf mis Go rffen naf yn Ysgal
Gynradd Uan rug, ac i ddigyblion
Ysgol Brynrefail.

Llun 8 8nfonwyd gan Mrs K GrIffIths, M8es Pad8rn, Llanberis, gyda 'u henwau o'r chwlth
i'r dde'
Rhes ge!n: Will Parry, Cledwyn Rhos Ddu. Freddy Naylor, lolen.
All res' John Millig8n, Owaln Wyn, Elwyn P8rry, Emlyn Griffiths, John Wvn, John Owen,
Maggie.
3ydd rhes' 7, Elizabeth Scabla, BeSSieLloyd, Mona Morris, Meira Wilson, Vera Naylor,
Cendwen Hughes, Mair Hughes, Jennie Oliver, Enid Ty Draw.
4ydd rhes 7, Sarah Parry, N8oml. MISSParry, Megan Glan Gors. Betty Rhi8nnon, Katie
Cr8W/8.
5ed rhes: Meg8n Davies, Nancy Bryngwyn Mawr, GraceJones, Nelly Maxwell. Gwyrfai, 1
Rhes !Iaen. Cledwyn Jones, Now, Ty Felin, 1, Edgar, Will Foulkes.
Pwy aillenwi'r bytchau a rhol'r dyddiad Inni? Buuem hefyd yn gwerttafawrogi rhywfaint
o hane. yr Ylgol yn Y cyfnod. Gol.

e

Oyddiadau i'w cofio

Nos lau, Medi Sfed - Noson Goffi
Sadwrn, Medi 17eg - Dyddiad derbyn
cyfansoddiadau Ilenyddol
Nos Fawrth, Hydref 4ydd - Dyddiad
derbyn cynnyrch ceH a chrefft
Sadwrn, Hydref Sfed - Diwrnod yr
Eisteddfod
Rhestr testunau ar gael am ddim o'r siopau Ileol
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CARPEDI

GLAN!
Mynnwch driniaeth
Medi
1 lau WAUNFAWR: Sefydliad y
Merched
5 Uun LLANBERIS: Clinig Dynion
Holliach 0 6-8 o'r gloch yn y Clinig.
DEINIOLEN: Sefydliad y Merched
7 Mercher YR ARDAL: Cwrs i
Athrawon a Charedigion yr Ysgol Sui
yng nghapel Ebeneser, Caernarlon
WAUNFAWR: Yr Urdd - Noson
ymaelodi yn y Ganolfan am 6 o'r
gloch
LLANBERIS: Clwb y Mamau yn y
Ganolfan am 7.30 o'r gloch
9 Gwen. LLANBERIS: Te yr Henoed
10 Sadwrn WAUNFAWR: RAs Antur
am 2 o'r gloch a Barbiciw 0 6.30
ymlaen ym Mryn Pistyll
11 Sui LLANRUG: Capel Mawr, yr
Ysgol Sui yn ail ddechrau am '0 y
bore
13 Mawrth LLANRUG: Merched y
Wawr am 7.30 o'r gloch yn yr Ysgol
Gynradd - 'Trem yn 01' gyda Sloe
Ffasiynau yng ngofal Miss Sidi
Roberts
19 Uun BRYNREFAIL: Sefydliad y
Merched
20 Mewrth PENISARWAUN: Clwb yr
Heulwen
BETHEL: Clwb Ffermwyr leuanc yn
y Neuadd Goffa
21 Mercher BETHEL: yn y Neuadd
Goffa am 7.30 o'r gloch, cyfarlod i
bawb yo yr ardal gan Y Samariaid
23 Gwener LLANBERIS: Te yr

CADW'N HEINl

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

LLANBERI

TEGID
PRITCHARD

Ff6n: LLANBERIS 871278
(Danny a Nerys Roberts)

CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
CURIAD CALON CYMRU

CUR'AC CALON CYMRU

Hefyd ail-osod carpedi

Henoed
XI Mawrth Cymdeithas Addysg yr
Amgylchfyd. Darlith y flwyddyn ym
Mhlas Tanybwlch gan yr Athro
Harold Carter.

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

STRYD FAWR, DEINIOLEN

rr:~beris 871210

Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileol eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

ATGYWEIRIO TAl
GWAtR

E.WELDING
PU & H

Yn ail-ddechrau yn Neuadd
Ysgol Gynradd Llanrug
Nos Fercher, Medi 14eg am
7 o'r gloch
Pris: £6 am 10 gwers
neu BOc y wers
Meryl Green 77149

STIMVAK

Glandwr
43-45 Stryd Favvr

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

FABRICATING

32 GLANFFYNNON

LLANRUG

Un 0 gartrefi brafia'r fro
CARTREF PRESWYL HENOED

Ffon: Caernarfon 5394

ERYRI

_CYFEIRIAD

Cystadleuaeth Cod LIl~au
(Yn cynnwys GALWPEN

GOGLEDD CYMRU)
D

DYDDIAD
Dydd SuI 18ed 0 Fcdi, 1988
LLEOLIAD
Coedwig Bcddgelert

LLANBERIS, Ffo":
870142 neu 870391

TEITHIO

PERCHENNOG

Parcio Ceir ar Lon Goedwig

(MR 573502)
Troi i'r Gocdwig wrth Bont Cae'r Gors, ar yr A4085
(2Km i'r De 0 Rhyd-Ddu, 3~Km i'r Gogledd 0 Feddgclcn)
Wedi ei arwyddo 0 Bont Cac'r Gors.

AMSER
Cofrestru - 0 10.00 a.m.
Cychwyn - Rhwng 10.30 a.m. a 12.30 p.m.
Cyrsiau'n Cau - 2.30 p.m.
MAP
1: 15,000, 5 Lliw, Cyfuchliniau

Mclyn,

10M

CYRSIAU
Oren, Gwyrdd, Glas, Brown

COST
Hyn - it.SOc

Iau - £1.

Coliwch garlo Pib ar Gyfer argyfwng.
Am fwY

0

wybodaeth cysylltwcb d Hefin Jones, Pant Mwyn,
Llanrug. Flon: CIon 3838

MRS. EIRIAN MALI S.R.N.
•
•
•
•
•
•

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
19

PYSGOTA

PELDROED CYNGHRAIR GWYNEDD
Tim Cyntaf Llanberis
Colli 5-3 yn Hotpoint
Cyfartal 0-0 ym Montnewydd
Curo 2-0 yng N ghaergybi
TIm eyntaf Uanrug
Colli 4-0 yn Llangefni
Curo 2-1 ym Mhenrhyndeudraeth
Cyfartal Ivl ym Mlaenau Ffestiniog

CYNGHRAIR SAIN
I.lanberis
Colli 4·1 yn Nghaernarfon Boro'
Cyfartal 1-1 yn Harlech
Llanrug
Curo 4-1 ym Mangor
Curo 1-0 ym Mhorthmadog
Delniolen
Colli 9-1 ym Mhwllheli
Colli 6-0 ym Mangor
Colli 8-2 ym Mountain Rangers
Cawn fwy 0 banes y timau yn rhifyn y mis nesaf

Rhwng canol mis Mehefm a dechrau
Gorffennaf parhaodd yr afanydd i
ddangos
eu hesgyrn.
ond er
gwaetha'r diffyg Uif <beth nifer
helaeth 0 Sewin da i'r afon
Seion. Roeddynt yn oedi braidd yn
rhy hit yng nghyffmiau'r Llyn Du a
Llyn Gamage ar gyrion Caemarfon
ac fel dywed yr hen air, "DyfaJ done"
oedd yr ateb i'r pysgotwyr llwyddiannus yn yr ardal yma, Nodedig oedd
yr helfa, gyda Steven Williams yn
cael y Sewin goreu i fyny at y cyntaf
o Orffennaf yn bedwar pwys a hanner 0 Lyn Du, a hyn ar ei dymor
cyntaf yn yr afon.
Hefyd mae y canlynol wedi bod yn
llwyddiannus
Malcolm
Owen,
Caemarfon 27 rhwng 2 bwys a phedwar pwys; Thomas I Thomas. Cwrn
y g10 hefo trua 20 0 bwys a hanner i
dri phwys a banner; Brian Thomas,
Bethel; Howard Jones, Caernarfon,
hefyd gyda nifer dda i fyny at bedwarpwys.
Yn gynnar yng Ngorffennaf cafwyd
llif go lew, a mawr oedd y disgwyl y
byddai'r bariau gloyw yn dechrau
cartrefu yn y pyllau 0 Benbont i
Glanrafon, ond yn 51 pob golwg
pasio heibio wnaethant heb oedi ar
eu ffordd i'r Manddwr a Llyn
Llanberis, clywais fod Emyr Owen,
Deiniolen wedi cael helfa go dda ond
does dim cownt germyf o'r rhif;
hefyd bachodd Owynfryn Jones,
Ll anrug , ddwy grislen fach yn Llyn
Doctor, ond eu rhyddid yn 61 gafodd
y rhain.
Yr unig sibrydion arall gefais oedd
fod Steve Carr, Ceunant wedi cael un
ehwe phwys a hanner yn Rheuad..
Alan Girsberg ui at y pwys a harmer
yng Nghrawia. a minnau } am ddau

cyfnod llewyrchus iawn yn hanes y
Clwb. Enillodd anrhydeddau fyrdd
gyda'r Clwb. Roedd yn aelod o'r tim
Yn ystod rnis Gorffermaf bu farw un
a enillodd Cwpan lau Gogledd
o gyn chwaraewyr peldroed Clwb
Cyrnru yn ystod tymor 1963/64. Nid
Llanberis 0 ganlyniad i ddamwain
oedd clwb 0 Gynghrair Caemarfon
erchyl1 yng Nghlwyd. Roedd Len
a'r Cylch erioed wedi cael y clod
Cory, 0 Hen Golwyn yn gyrro lori
hwn. Gwalchmai oedd Y gwrthManweb dros bont Rhuddlan pan
wynebwyr ar yr Oval ac fe seliwyd y
aeth y lori allan 0 reolaeth a phlymio
fuddugoliaeih 0 1 i 0 gyda g51 gan
i'r Afon Clwyd islaw.
Gwyn Edwards yn hwyr yn yr ail
Roedd Len Cory yn beldroedi wr
banner. Yn 51 Bobby Haines, capten
adnabyddus iawn yn yr hen gynLlanberis ar y pryd, Len Cory achughrair Caemarfon a'r Cylch yn
bodd y dydd. Ychydig funudau cyn
nechrau'r
ehwedegau.
Daeth
i
g61 Gwyn, gyda Gwalchmai yn ~
Lanberis fel un 0 "Hogia Lalit yn
pwyso'n drwm, pcniodd Len y bel
ystod tymor 1962/63 a buao jawn y
oddi ar linell y gol a.c fe drodd hyndaeth yn Wl 0 fTefrynau y dorf ym
ny'r fantol. Fe) y dywedodd Bobby
Disgybl fydd yn dechrau ar ei 5ed
Mhadam Road.
Haines ar 61 y gem "Roedd Len yn y
Yn gorfforol, gwr cymharol fychan
flwyddyn
f15 Medi yn Ysgol
lIe iawn ar yr adeg iawn". Nid lwe
oedd Len ond roedd yn beldroediwr
Brynrefail yw Gerallt Bryfdir Jones 0
mo hyn ond dawn Len i ddarllen y
cryf ae awdurdodol. Meddai ddawn
"
Fethel, ac eisoes mae wedi gwneud
gcm.
peldroediwr naturiol ac ni arhosai'r
enw iddo'j hyn drwy'r wlad fel reidiNid oedd gan Len Cory elynion.
"penddu" am eiliad igael ei wynt ato
roedd yn ehwaraewr teg. gian a dis· WT beic addawol chos ben.
yn ystod gem. Rhoddai ei boll egni
At yr olwg gyntaf does dim 0 gwbl
taw gyda gwen barhaol ar ei wyneb.
j'r gem a garai. Roedd yn heini ru
I'r rhai hynny o'r fro sy'n ei gofio ar yn eithriadol mewn reidio beic pedal,
hwnt ac ymbyfrydai bob amser yn ei
mae'r gallu gan bron bawb. ond i
gae Padam Road bydd yr algotion yn
rasio'n llwyddiannus fel y gwna
ffitrwydd.
rhai melys.
Daeth Len i Lanberis ar ddechrau
Gerallt mae angen gallu arbennig
Cydymdeimlwn yn rawr i'r teulu.
lawn ynghyd i chryfder corffOTOI a
dyfal barh8.d.
Nid beiciau cyffi'edin a ddefnyddir
ycbwaith. ond pci.riannau sydd wedi
eu hadeiladu 81 gyfer y short, a hyny
ar gost 0 gannoedd Iawer yr un.
Ychwanegir at hyn Y gost 0 brynu'r
dillad arbennig a'r teithio 0 gwmpas
y wlad ac fe welir nad ar chwarae
bach y penderfynir ymgymeryd i'r
"
gem.
Penhyn Gerallt i Glwb Reidio Eryri
ond dan enw Ysgol Brynrefail y
bydd yn cystadlu yn y GHS (Cwpan
Goffa George Henry Stanser). Daeth
yn Sed ynddi y llynedd yn ei
Ttm PeldroedLlanberis yn nechrau'r60au. Len Coryyw'rseithfed o'rchwith yn
ymchech gyntaf. ond elem ar y 900 0
_y_rh_e_s_D_I.
-; Orffennaf ar y ffyrdd get Lerpwl ef
ddaeth i'r brig mewn aroser 0 24
ATHLETWRAIG ARBENNIG lAWN
munud 7 eiliad d.ros bellte:r 0 10
milltir. Cymro ddaeth yn ail hefyd
Llongyfarchiadau
i Haf Thomas,
sef Dylan Thomas 0 Gaergybi. 7 eiliBuarthau, Llanrug at ei llwyddianl
ad y cu 61 i GeralIL Defnyddir beiciyn 6ed Chwaracon Arbennig Cymru
au arbennig ar gyrer y treialon aroser
a gynhaliwyd yn Wrecsam a Bangor
hyn. rhai "low profIle" gydag olwyn
dros y eyfnod Mehefm 28 i
fach ar y tu blaen.
Gorffennaf I.
Beic cyffredin a ddefnyddir ganddo
Yng
nghanolfan
Chwaraeon
yn y cystadlaethau eraiU ac ymysg ei
Quecnsway fe eoillodd y Fedal Aur
lwyddiannau diweddar fe gynnwys:
am daflu pel a'r Arian am redeg; ac
Mehefm Sed: 6ed dros 25 lap 0 drac
yna y fedal Arian eto am nofio yn
MOTEC (hen taes awyr ger
ddiweddarach ym Maddon Dinas
Amwythig)
yn y Wrekinsport
Bangor.
Critecillm.
Ardderchog Haf, dal ali!

LEN CORY

bwys a banner eto 0 Grawia,
Araf yw'r Llyfni 0 rhan y nifer a
ddelir ond mae Maurice Craig,
Llanllyfni wedi cael dau Sewin
eithriadol am 7 pwys a hanner ac
wyth bwys. Buaswn yn falch 0 gael
mwy
0
newyddion
0
ardal
Penygroes.
Tawel iawn yw'r Gwyrfai hefyd
oherwydd y prinder dwr, y rhan
fwyaf yn cael eu dal yn 51 yng
Nghronfa Cwellyn.
Wrth gloi buaswn yn hoffi dod i'r
canlynol i sylw pawb yn ardal
Llanrug, yn enwedig rhieni plant
sydd a'r arferiad 0 nofio yn yr afon
yng nghyffiniau Crawia:
Rhyw ddau f15 yn 61 roedd aelodau'r
gymdeithas yn atgyweirio rhai o'r
pyllau tua SOO Ilath yn is na gwaith
carffosiaeth Uanrug. yn sydyn roedd
yr afon wedi ei Iliwio ac yn drewi 0
garthion heb eu trill. i gyd wedi eu
harllwys o'r gwaith.
Yn dilyn hyn cynhaliwyd eyfarfod
gyda'r B wrdd Dwr lle rhoddodd
swyddogion y gymdeithas wybodaeth i'r awdurdod am eu pryder 0
berygl i iechyd a gofyn i waith
Llanrug gael ei ehangu i gyfran yr
adeiladau yn Uanrug. Yr ateb oedd,
fod gwaith Llanrug yn rhy fach i'r
pentref fod y gwastraff sydd yn cael
ei arllwys obono i'r afon yn gwneud
nofio yn yr afon yn berygl i iechyd a
does dim gobaith 0 waith ehangu
gael ei wneud am beth bynnag 2 neu
dair blynedd.
Gofynnodd
y
gyrndeithas
i'r
Awdurdod Owr roi arwyddion i
ddweud fod nofio yn berygl i iechyd
a'r lanoau yr afon ond gwrtbod
WIlaeUwtL

_

RASlwR BEIC

,

Meh.efitl 1ge9: Ail i Martin Harp 0
Glwb Weaver Valley yn y ras dan
14eg oed 0 gwmpas canol tref
Amwythig.
Gorffennaf
3ycid; 7fed yn y
Wrekinsporl Crit. eOOdros 25 lap 0'r
MOTEC. (rua 15 milltir).
Mae Gerallt yn gyfarwydd ag anafiadau tra'n dilyn ei short, yn wir bu
iddo golli wythnos 0 ysgol ym mis
Mai yn dilyn damwain ar drac
MOTEC pan ddaeth ei deiar 51 i
ffwrdd.
Yn dilyn ei lwyddiant yn y GHS
mae'n edrych ymlaen bellach ar bencampwriaeth genedlaethol a gynhelir
ym mis Medi ym Mheterborough. ac
mae'n bwriadu ymarfer yn galed
mewn paraOOad.
Felly. os pasiwyd ehwi yn eich car
gan feic bach hyd lonydd yr ardal yn
ystod y gwyliau, gallweh fod yn
weddol sicr mai GeTallt oedd ar ei
gefu. yn ymarfer. 0 bosibl at lwyddiant yn y "Tour de France" rhyw dro
yn y dyfodol.
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