
Brat gweld Gareth Roberts, y
bachgen bach dewr 0 Lanrug yn
gwneud cynnydd mor foddhaol
ers iddo dderbyn aren newydd tis
Medi diwethaf. Et sy'n bennaf
gyfrilol am greu diddordeb mewn
ymchwil i'r arennau yn y fro hon
ac am y cynnydd sydd mewn
gweithgareddau codi arian i'r
pwrpas.

At Ymchwil yr Arennau
Cynhelir

GWLEDD GERDD
yn Ysgol Brynrefail,
Llanrug, Nos Wener,
Chwefror 10 am 7.30

yng nghwmnl
Plant Ysgollon Cynradd

Llanrug a Llanberls
(cyfellyddes: Mrs Ruth
Lennon Rowlands)

C6r Melblon caernarfon;
Gwllth; Rhlan Owen; Sian

Wyn Gibson; Regina Hanley;
Joseph Kelly; Delyth Medl

Jones; Manon Llwyd
Arwelnydd: Mr Del Tomas

Cyfellyddes:
Mrs Annette Bryn Parrl

Llywydd: Dr Dan Hughes
Pris Mynediad £2

CYFEILLION GARETH
AM GASGLU ARIAN

Yn 61 rhai 0 bobl ddyfeisgar
Penisarwaun mae yna ffordd
newydd sbon 0 "odro" buwch.
Mae'r Ilun yma (y llun mwyaf
"cheeky" erioed a wclwyd yn yr
Eco) yn adrodd rhan o' r stori yn
unig. Codwch ci chynffon rhowch
slap fach ar ei phen 61, a dyma chi
a Ilond eich dwyio! Ond dyna
ddigon 0 falu. Cyn i chwi droi i
dudalen newyddion Pcnisarwaun
am ragor 0 fanylion am gynllun
unigryw i gasglu arian at ncuadd
bentref. Mwynhewch yr englyn:
"Di-ail yw'n tail, felly talwch"

-yw'n gwaedd
A'n gweddi; "Buddsoddwch!

Dewiswch spar a gwariwch!
A daw ein budd 0 din buwch!"

Welsh Blac

Fryncoch - neu os liciwch chi,
yr actorion Bryn Fon, Sian
Wheldon a Llion Williams.
Rhagor o'r stori ar dudalen 3.

Alex Cropper 0 Lanrug yw 'r
bachgen lwcus yma sydd yng
nghwmni Thai 0 actorion y gyfres
hynod boblogaidd "C'rnon
Midfftld ,. sydd newydd ddod i
ben. Enillodd Alex y gys
tadlcuaeth a drefnwyd gan S4C
yn y cylchgrawn Sbec.
Rhag ofn nad ydych yn gwybod,
hancs hynt a helynt tim pcl-droed
Bryncoch United yw 'C'rnon
Midffild'. Dim rhyfedd felly mai
pel-droed yw gwobr Alex - ond
nid un, ond dwy - un i'w defny
ddio a'r 11a1li'w chadw. Pam i'w
chadw, meddech chithau. Wei, a
fuasech chi yn cicio pel a honno
wedi ei llofnodi gan rai 0 bel
drocdwyr enwocaf Cymru? -
arwyr fel Ian Rush, Mark Hughes,
Alan Curus a Joey Jones.
Yn y 11un gyda Alex y mae

Tecwyn, Sandra a George 0

Food bynnag, ar ddiwedd y
diwrnod gwaith mae'r gwcithwyr
yn dychwel i'w cartrefi yn y gwa
hanoi bentrefi yn Arfon ae, yn
anffodus, mae'r cyfle iddynt
gymdeithasu yn fyehan iawn.
Credwn ei bod yn ddylctswydd
amom wneud trefniant i ofalu eu
bod yn caeI mwynhau eu hamser
hamdden yn llawnach.
Ein bwriad yw scfydlu cronfa

ariannol fydd yn ein galluogi i
wneud trefniant fydd yo sicrhau y
bydd gan yr 011 o'r gweithwyr
'banner' neu 'bartneres' fydd yn
eu cynorthwyo i rod yn rhan wei
thred01 o'r bywyd cymdcithasol
yn yr ardaloedd llc maent yn byw.
Bydd cynUun c'r fath yn gam

pwysig arall ar y IJwybr i sefydlu
annibyniaeth yr unigolion.
A gawn ni fynegi gobaith arall?
Megis ag y cyfoethogwyd

bywyd ardal Waunfawr trwy
waith pobl a nam yn y pentref,
tybed a all cynllun i gymhatbu
pobl a nam i gymdeithas amser
hamdden adfywio a chyfoethogi y
gymdeithas honno?
Gydag yrnaieb Telethon 88 gall

wn yn awr ehangu gorwclion ac
ymateb i ofynion yr unigolion

Imewn maes nad oedd yn bosibl i
ni ei drafod eyn hyn.• •

Cyfarwydd.wr yr 'Antur'; R "wynn
Davies yn derbyn siec sm
£20, 000 oddi wnb Syr Geraint
Evans, Mr Idwal Symonds sydd
yn y canol.
Llun: Gerallt Llewelyn, drwy
garedigrwydd HTV Cymru.

Cafwyd cefnogaeth frwd gan nifcr
Iawr 0'[ ardalwyr j ddigwyddiad
pwysig yn Antur Waunfawr yn
ddiweddar pan ddacth Syr Geraint
Evans yno i gyflwyno siec 0
£20,000 i'r Antur ar ran ymgyrch
Telethon lITV Cymru.
Dyma ymateb Mr R Gwynn
Davies, Cadeirydd Bwrdd
Cyfarwyddwyr Antur
Waunfawr i'r newydd rod
£20,000 ar gael ar gyfer yr
Antur.
Yr ydym yn hynod 0 falch fod
Ymddiriedolwyr Telethon 88
wedi rhoi ystyriaeth mor ffafriol i
gais Antur WaunCawr am arian i
sefydlu cynllun partneriaeth.
Sefydlwyd Antur Waunfawr j

brofi cywirdeb athroniaeth
Strategaeth Cymru ar gyfer pobl a
nam meddwl, sy'n datgan eu hawl
j batrwm normal 0 fywyd fcl
unigolion 0 fewn cymdeithas a
rhoi'r cyfle iddynt ddatblygu eu
gallu cynhenid. Gwnaed hyn trwy
sefydlu cynllun gwaith ar gyfer
pobl abl ac anabl yng nghanol
pentref Waunfawr.
Credwn ei bod belJach yn amser

cymeryd eamrau pellach fel ag i
wneud bywydau ein gweithwyr
yn fwy naturiol.
Yn ystod y dydd, mac'r gweith

wyr sy'n anabl yn intigreiddio'n
rhwydd a'u cyd-weithwyr sydd
heb anablcdd, ac yn cael eu der
byn yn rhwydd i'r gymdeithas
bentrefol yn Waunfawr. Y
gwasanaeth a roddir ganddynt
sydd bellach yn tynnu sylw, ae nid
eu hanabledd.
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I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwnTo
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
FfOn: (93) 714043

neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoe

DEDDF IAITH NEWYDD
Rali Genedlaethol

Sadwrn, lonawr 28
am 2 o'r gloch

yn Neuadd Undeb y
Myfyrwyr Caerdydd

Siaradwyr:
John Ogwen,

Dr Meredydd Evans
Manon Rhys, Cen Llwyd

Cefln Roberts,
Helen Prosser

CWRS CEFNDIR 1989
Annwyl Olygydd,
Tybed a fyddai gan ddysgwyr
profiadol yn eich ardal ddid
dordeb mewn Cwrs Cefndir a
gynhelir ym Mawrth 1989 yn
Llanbedr Pont Steffan? Neu efal
lai bod eicb darllemnwyr yn
nabod dysgwyr lleol sydd am
wella eu gwybodaetn o'r
Gymraeg a' n diwylliant.

Fe'i trefnir gan Ganolfan
Dysgu Cymraeg i Oedolion yng
Nghaerdydd ar gyfer dysgwyr
sydd eisoes yn ddigon sicr eu
gafael ar yr iaith lofar ac yn owr
am ehangu eu gwybodaetb am
Gymru a'! dywilliant yn ogystal
a datblygu eu Cymraeg llafar ac
ysgrifenedig. Mae', pwyslais ar
ddefnyddio' Gymraeg yn naturiol
yn hytracb nag ar ddysgu'r iaitb
yn ffurfiol.
Tybed a allwn ofyn, drwy golof

nau'r papur, i' ch darllenwyr
dynnu sylw dysgwyr Ileol at y
cwrs hwn?

Os ydych am fwy 0 fanylion,
cysylltwch a Geraint Wilson
Price, Canolfan Dysgu Cymraeg
i Oedolion, 22 Heol y Pare,
Cathhays, Caerdydd, (0222)
390980. Diolch ynfawr.

Yr eiddoch yn gywir
Gerainl Wilson-Price

Cynorlhwy-ydd i'r Swyddog
Ymchwil a Datblygu Dysgu
Cymraeg i Oedolion.

*GRUG
* ALPAU
* PERTHI
* LLYSIAU

Am flodau gardd iharddu - a lIysiau
Sy'n Ilesol i'r teulu

Eweh heibio i arehebu
Yno Iwyth planhigion lu

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR

Ffon: Waunfawr 721

fUlI'UIt wmmrHW1t

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

Doweh all j'r Antur, da ehwi

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

DaWll Dweud Stori?
Beth am roi cynnig ar Innio sgwrs i'r rhaglen radio

boblogaidd 'Rhwng Gwyl a Gwaith'.
Mae'r Golygydd yn chwilio am ddoniau newydd.
Sgrifennwch at R Alun Evans, BDC, BrynMeirion, Bangor.

Yn gywir,
leuan "yn Jones

Aelod Seneddol Ynys Man
YSTYR ·~CYFLYCHWYR"

Annwyl Olygydd,
Gwelais fod Mrs Mary Lloyd
Williams yn gofyn yn ei cholofn
tybed a oedd rhywun wedi
clyY.·ed y gair "cyflychwyr". Y
m.tJe gennyf hen eiriadur wedi ei
gyhoeddi yn 1850. Y m.tJe'r gair
"cyflychwur" neu "llychwyr" yn
cael ei esbonio fel rhan 0' r
diwrnod ac fel hen enw cymreig
am "cyfnos", "min y nos", neu

•
TrUll nos.

OFFER CYMORTH CLYW
Annwyl Syr,
Cyflwynais fesur yn y Ty
Cyffredin i ffrwyno gwerthwyr
offer cymonh clyw yn y sector
breifat, sy' n defnyddio hysbyse
bion camarweiniol a thechnegau
gwerthu caled i berswadio'r
trwm eu ciyw i brynu offer ar
gosl aruthrol (rhwng £350 a
£1 ,000). Yn ami, canfyddir nad
yw'r offer yn addas.
Mae'r RNID (Cymdeithas y
Byddar) wedi derbyn rhai can
noedd 0 gwynion yn baro d .
Hoffwn wybod os oes rhai 0' ch
darllenwyr chwi wedi dioddef 0
ganlyniad i'r math 0 dactegau d
ddisgrifir uchod. Os ydynt,
gofynnaf iddynt gysylltu a mi yn
Nhy'r Cyffredin, Llundain SWIA
OAA. Cedwir pob gwybodaeth yn
gyfrinachol.
Mae'r mwyafrif llethol o'r
gwerthwyr yn berffaith onest.
Bwriad y mesur yw rheoli'r crw
bach sy' n niweidio elwedd offer
clyw, ac yn achosi cymaint 0 bry
der i bobl sy' n ami yn hen ac yn
ddi-gefn.

CYFLWYNO SIECIAU
TELETHON '88

Annwyl Olygydd.
Cyflwyno Sieciau Telethon '88

Casglwyd dros £21 miliwn gan
wylwyr teledu annibynnol yn
ymgyrch Telethon' 88, £628,826
o'r cyfanswm gan wylwyr H1V
Cymru. Bydd 460 0 elusennau
Cymraeg yn elwa 0 ganlyniad.
Cyflwynir sieciau Telethon i

ddau achos da yng Ngwynedd
gan Mr Idwal Symonds,
Cadeirydd Ymddiriedolaeth
Telethon H1V Cymru, yn y
Ganolfan Gymdeithasol,
Waunfawr. ger Caernarfon,
ddydd Mawnh, Ionawr 10 am
2.15pm. Bydd Antur Waunfawr
yn derbyn siec am £20,000 a
Chyngor Gwlad Gwynedd siec
am £12,500.

Yn gywir iawn,
Mansel Jones

Dirprwy Bennaeth y Wasg
H1VCymru

Y Ganolfan Deledu,
Croes Cwrlwys.

CAERDYDD CF56XJ

PENNAU BACH 1989
Annwyl Olygydd,
Beth ddigwyddodd i Gaerdydd
ym 1955? 0 ba wlad y daw'r
dyfeisiwr Erno Rubik? A beth yw
lied y tap magnetic mewn caset
fideo?
Os gallwch chi ateb y Iri ewes/i
wn yna, beth am gymryd rhan yn
'Pennau Bach 1989' - gem cwis
gwybodaelh gyffredinol Radio
Cymru?
Ry' n ni' n chwilio am ~rson
mwyaf penlOg Cymru, ac efallai
mai chi yw'r un.
Cysylltwch yn syth a Pennau
Bach. BBC, 32 ileol Alecsandra. Yr eiddoch,
Aber/awe. SAl 5DT. Mrs B. Evans, Penisarwaun

Geraint Davies _----------------------
Cynhyrchydd

2

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf air wasg

NOS IAU, MAWRTH 2
Deunydd i law'r

golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
CHWEFROR 21

as gwelwch yn dda

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOLYGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOL:
Twrog Jones, Pros Kairon,
Glanffynnon, llanrug (C'fon 4051)
GOLYGYDD ERTHYGLAU:
Oafydd Whiteside Thomas, Bron-y
Nant, Pontrhythallt, Uanrug (C'ton
3515)
GOLYGYDD NEWYDDION
PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel, Pontrhythallt
(870760)
GOLYGYDD CHWARAEON:
Oafydd Evans, Sycharth, Penisarwaun
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn,
Tanycoed (C'fon 5668)
DYDDIADUR Y MIS:
Mrs Olwen Uywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Uanrug (C'ton 4669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Uanrug
(C'ton 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION:
John Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsal,
Uanrug (C'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL:
Goronwy Hughes, E~hinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (C'ton 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E Wh~eside Thomas, Oolwar,
Llanrug {C'ton 4n8}
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r bobl
i gysylltu a nhw yn elCh ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran,
(Portdlnorwig 670726)
BRYNREFAIL: Miss Lowri prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Geralh, Erw Wen (C'fon 3536)
CEUNANT: Itan Parry, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (Llanberis 872275)
DEiNIOLEN: W 0 Williams, 6
Rhydfadog, Oeiniolen (Llanberis
871259)
DINORWlG: Mr 0 J Thomas, 8 Maes
Ellian (870n3)
LLANBERIS: lola Sellers, 13 061 Elidir
(871043)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Dolwen, 8 Nant Ffynnon
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (llanberis 872407)
TAN-Y-COED: Miss Bethan Parry, Ael
y Bryn.
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantston, Waunfawr.

ArgrllHwyd gan WlIsg Gwynedd
Ctbvn, Csernerton

Cyhoeddwyd gyda chvmortb
Cvmdeubes Gettvddvds«

GogJedd Cymru

RHIF 144
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Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Ffon:
Waunfawr 552

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

GERAINT
OWEN

Cysylltwch a
Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel

Portdinorwig
671009

YSGOL YRRU

BETHEL

Ty Birmingham, 6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa

wythnosol. Dewch i weld ein
amrywiaeth eang 0 fwydydd

Siwgr, Cawl, Blawd, Cnau, Pasta,
Fferins, Diodydd, Ffrwythau Sych,

Grawnfwydydd etc.
CEWCH BWYSO EICHBWYD EICHHUN YN OL

EICH ANGEN
AR AGOR BOB DYDD 9-8pm

Beth am ddysgu
dreifio gydag

TRIP TR~N I lUNDAIN: Mae
PwyUgor Ellteddfod Genedleethol
Urdd Gobalth Cymru Dyffryn Nantllo
ac Arlon 1990 yn .r.fnu trip .rin I
lunda1n am y ddydd Sadwrn, Ebrlll
15fed 1989. Bwrledlr Cychwyn 0
Fangor tua 6.30 y bore gan ddych.
welyd 0 lundaln tua 6.30 yr hwyr. Y
cyfan yn am £18 I oedollon a phon
slynwyr, £12 I blanyt. Dewch j'ch
enwau, neu 01 ydych am ragor 0
fanyJlon CVlylltwch ar fyrder 8g
Eirian Dulyn Owen, tr.fnydd yr
Eisteddfod. Ffon: Caernarfon 5733

Gohebydd: Mrs Beryl Roberti.
Gerallt. Erw Wen. c.ernarfon.

CAEATHRO

Rhai 0 blant y flwyddyn gyntaf Ysgol Brynrefail, Llanrug a fu'n gwylio'r
gyfres boblogaidd "C'mon Midffild" fel rhan o'u gwaith Cymraeg yn yr
ysgol. Ddechrau'r tymor ysgrifennodd y plant at olygydd y cylchgrawn
SBEC ; gystadlu, a Ileisio'u barn am y gyfres. Ymddangosodd pytiau 0
rai o'r Ilythtyrau hyn yn SBEC lonawr 21-27.
Alex Cropper (ail o'r chwith yn yr ail res) 0 Lanrug oedd yn fuddugol

yn y gystadleuaeth - '(Roedd ymateb gwresog ei ffrindiau i'w Iwyddi
ant yn werth chweil." meddai Mrs Rhian Ellis, athrawes Gymraeg y
dosbarth.

yn ystod darlith gynhwysfawr a
diddorol gan Dr Ken Jones sy'n
gweithio I'r Awdurdod, nos
Fawrtb, Ionawr 3.
Oamwain 0 golli galwyni 0 phe- I

nol i ddwr oedd eisoes yn cyn
nwys clorin ar gyfer ei buro, a
barodd i'r T.C.P.ddod i'r tapiau, a
byth er hynny mae Owr Caer yn
arbenigo ar flasu dwr, gyda disgri
fiadau fel 'astringent, fishy, gera
nium' ac yn y blaen! Tybed pa
flas sydd ar y dwr yn eich ardal
chi!
CIywsom am y gwahanol

agweddau ar waith Owr Cyrnru, 0
ddarparu dwr iachusol yn 61deddf
1945 i drin carthion a traeniad tir;
ac mae'n am1wg fod y broblem 0
gadw Ilygad ar lendid ein hafony
dd a'n traethau yn un enfawr,
Oherwydd cynnydd yn y boblo

gaeth a chodi gweithfeydd ar y
glannau mae penderfyniadau dilys
a waed banner canrif yn 01 erbyn
hyn yn annigonol. Cedwir cofrcstr
o'r holl arllwysiadau yng
Nghymru gan yr Awdurdod Dwr
(ac mae croeso i'r cyhocdd gael ~----------------------
golwg arno) ond gall traffcrthion
ychwanegol gael eu creu gan
ddamweiniau sy'n pcryglu bywyd
gwyllt ein hafonydd, neu gan
ddigwyddiadau naturiol fel yn
achos y gwylanod, CYDYMDEIMLIR yn ddwys iawn a
Sonir am wario miliynau 0 Mrs Betty Roberts, Monta, a'r

bunoedd ar welJasafonau glcndid, teulu i gyd yn eu profedigaeth 0
ond a yw hyn yn ddigonol? Heb golli Mr Ifor Roberts yn ddiweddar.
ganllawiau pendant gan y GER Y TAN: 8ydd y Clwb yn
Llywodraeth ynglyn a Uygredd 0 cyfarfod ar noson Santes
bob math, ni fydd hyn ond megis Dwynwen, pryd y ceir noson allan
diferyn mewn trobwll. Does ond yng Nglangwna.
gobeithio y daw arweiniad cadam CYNGOR CYMUNED:Cynhaliwyd
mewn pryd, cyn i lygredd dyn cyfarfod o'r Cyngor Cymuned yn y
ddifetha y dyfroedd a'[ bywyd Waunfawr. 8ydd swyddog 0 Adran
gwyIlt sy'n ddibynnol arnynt Gynllunio'r Sir yn cysylltu a'r

_----------~ Cynghorydd Itor Hughes ynglyn a
chyflwr y coed ger y cae chwarae.
Mae'r Cyngor Sir wedi hysbysu'r

Cyngor y bydd y ffordd sir di-ddos
barth sy'n arwain heibio mynedla
Ysbyty ar gau dros dro i drafnid«
aeth, 0 S.OOyn y bore hyd 5.00 yr
hwyr, 0 Chwefror 1at, ac yn
parhau am dri mis neu hyd nes
bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'run
bynnag 10'rcyntaf.
Cytunwyd i'r cais gan feddygon

Waunfawr i newid oriau'r

GWIRIONI AR
"C'MON MIDFFILD"

Feddygta yn y Waunfawr 0 5.00-
6.30 yr hwyr i 4.30-6.00 yr hwyr.
Mae'r Cyngor Sir wedi gwrthod

cais y Cyngor i atal parcio yn agos
i groesffordd y pentref.
DIOLCH: Dymuna Mrs Roberts, 2
Caeathro Bach, ddiolch 0 galon i
bawb am eu caredigrwydd ar ei
phen-blwydd yn SOainoed yn ddi
weddar.
LLONGYFARCHIADAU i
Jacqueline Evans, llecyn Clyd,
Erw Wen, ar ei phen-blwydd yn
21ain oed.
DIOLCH: Dymuna pensiynwyr y
pentref ddiolch 0 galon i 8wyllgor
y Cae Chwarae am y Parseli
Nadolig a Gawsant eto elen!.
GWLEDD GERDD: Coflwch am
y cyngerdd a gynhellr yn Yagol
Brynrefall, nos Wener, Chwefror
10fed am 7.30. Ymdrech yw'r
noson gan gyfellilon Gareth "0
Lanrug", I godl arlan at Ymchwll
yr Arennau yn yr uned ym
Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
rhal o'r slopau lIeol. as am
wledd peldlwch A methu'r cyn
gerdd.

"Meistr ar Mistar Mostyn" oedd
teitl trawiadol sgwrs Or Hefm
Jones 0 Goleg yr Imperial yn
Llundain, i Gymdeithas
Wyddonol Gwynedd ar nos
Fawrth, Rhagfyr 6ed. Byrdwn ei
neges oedd y defnydd helaeth a
wneir 0 Blaleiddiaid i reoli plau
megis gwyfynod, llyslau a ffwng.
Mae'r rhain wrth reswm yn dat
blygu gwrthiant naturiol i'r
cemegau a ddefnyddir i'w Uadd,
fel bo'r amaethwr yn ci dro yn
cael ei orfodi i ddefnyddio plalei
ddiaid cryfach. Bygythiad y lly
gredd ddaw yn sgrl y cemegau
niweidiol yma oedd negesRachel
Carson yn 1962 yn ei lJyfr enwog
'Silent Spring'.
Mae angen ffyrdd gwahanol 0

waredu'r amgylchfyd o'r plau, a
dull Dr Jones yw rheoli biolegol
sef defyddio un organeb i reo) i
poblogaethau'r organeb pia.
Enghraifft gyffredin 0 hyn yw'r
Fuwch Goch Gwta sy'n bwydo ar
lyslau'r ffeuen a llyslau'r fresy
chen. Erbyn hyn mae 150 rhy
wogaeth 0 bryfed pia yn cael eu
rheoli fel hyn.
Yn y flwyddyn newydd cawn

ddwy ddarlith, y gyntaf ar Ionawr
3 gan Dr Ken Jones0 Lanfairpwll
ar ein hafonydd (gw. adroddiad
isod), a'r ail ddarlitb ar Chwefror
6ed pan fydd Me Llew Williams 0
Fanger yn siarad am ffyrdd a
phontydd Gwynedd. Bydd noson
gymdeithasol a'r Cyfarfod
Blynyddol ym Mhlas Menai ar
Fawrth 10fOO a sgwrs wedi'r cinio
gan dr Haydn Edwards 0
Langefni. I orffen y tymor awn i
ymweld a Phwcrdy Dinorwig ar
Ebrill 15.

CYFLWR EIN
HAFONYDD

A wyddoch chi y gallech chi rod
yn derbyn ac yn yfed T.C.P. o'ch
tap dwr; fod carthion heb eu trin
yn cael eu harllwys i'r mor mewn
sawl man ar hyd yr arfordir; a bod
baw gwylanod sy'n nythu yn
ystod yr haf yn gallu rhoi bias
annymunol ar ein dwr yfed ni?
Oyma rai 0'r problemau mae
awdurdod Owr Cymru yn gorfod
ymdrin a nhw; ac a gafodd sylw

CYMDEITHAS WYDDONOL
GWYNEDD

,



Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO

LONDON HOUSE
LLANRUG

CIGYDD

Yr \Nyn lleol mwyaf blasus
Selsig cartref, cigoedd parod

j'w bwyta
Archebion ar gyfer y rhewgist

MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

Oerbyniwyd y Ilun uchod 0 "deulu Morris Griffith, Siop Llanrugrt• Mae'n
ymddangos mai Ilun ydyw 0 ddwy chwaer Morris Griffith e'u gwyr, a
mam Morris Griffith. Ond ble tynnwyd y Ilun? Pwy oedd y chwiorydd? A
pha siop yn Llanrug oedd yn ceet ei chadw gan Morris Griffith. Yr unig
wybodaeth arall sydd gennym yw mai teulu Rhos Meulan, Llandwrog
oeddynt. Des rhywun all roi mwy 0 wybodaeth?
ymlacio'n IIwyr drwy wneud ymar- Cynhaliwyd Cyfarfod Gweddi dan
feriadau syml i gerddoriaeth. nawdd Cymdeithas Lenyddol
Mae dau ystyr i'r lIythrennau Capel Mawr nos Fercher 4ydd 0

LIFE "Life in Faith Everlasting" a lonawr, Cymerwyd rhan gan Mr
"Love is For Everyone". Wrth Eifion Roberts, y Parch John
wrando ar y marched gellid yn Morris BD, Mrs Beryl Thomas, Mr
hawdd weld gwirionedd hyn. Prif Alt Parry a Mr John W Owen.
nod y gymdeithas yw creu gwell PLAID CYMRU: Croesawyd
ansawdd i fywyd. Datydd ac Elinor Wigley i ginio
Nid oes angen bod yn wael cyn Nadolig y gangen a gynhaliwyd

cysylltu a nhw - mae modd gwei- yng Ngwesty Seiont Manor -
thio i geisio osgoi afiechydon. Llwyn Brain, ym mis Rhagfyr.
Dengys ystadegau diweddar fOO Enillwyd y raftl gan Ann Evans,
poen meddwl yn beth ar gynnydd Penisarwaun a Cliff Williams,
yn ein cymdeithas a bod perthy- Llanrug. Daeth Dyfan Roberts a
nas bendant rhyngddo a chancr a lIu o'i gyfeillion yno i'n diddanu ar
rhai afiechydon araill. Mae'n han- 61 y cinio. Diolchwyd yn gynnes
fodol i ni geisio disgyblu ein iddo gan Phyllis Elis. Enillwyr y
hunain i ymlacio'n rheolaidd. Clwb Cant oedd Phyllis Elis a
Os gwyddoch am ftrind neu John Rowlands.

berthynas a fyddai'n debygol 0 Nos Fercher, Chwefror 8 cawn
elwa ar y gwasanaeth hwn - ddarlith gan yr Athro Bedwyr
cysylltwch a Sian ar Bangor Lewis Jones ac estynnwn wahod-
370076 ac fe fydd yn barod iawn i diad a chroeso i bawb i'r cyfarfOO
wrando. yma.
Diolchodd Gillian Morris l'r ddwy Y GYMDEITHAS UNDEBOL: Nos

wraig wadd a diolchodd Gwenda Fawrth, bu plant yr Ysgol Gynradd
Roberts i'r genod wnaeth y baned dan arwainiad eu hathrawes, Mrs
- Ann Tomos, Ann Humphreys a Mair Lloyd Huws, yn diddanu yr
Linda Jones. Llongyfarchwyd aelodau. Catwyd eitemau unigol 0
Joan Griffith ar ddod yn nain - adrodd, canu ac offerynau cerdd,
ganwyd march fach i Gerald ac ynghyd a cbor yr ysgol yn
Eira. Enillodd Olwen Huws y raftl. cymeryd rhan.
Dan nawdd y Comisiwn Cefn Maent jtw Ilongytarch am eu

Gwlad tratodir y cynllun Jigso cyfraniadau arbennig 0 safon
Lleol yn y cyfarfod nesaf ar uchel. Llywydd y noson oedd Miss
Chwefror 14. Megan Humphreys, a thalwyd
CYMDEfTHAS LENYDDOL: diolch i Mrs Huws a'r plant am

noson bleserus gan Mrs J LI
Williams.
Bydd y cyfarfOO nesaf ar y

31ain, a disgwylir y Parch W R
Williams, Y Felinheli j roi sgwrs.
GWLEDD GERDD: Coflwch am
y cyngerdd 8 gynhellr yn Ysgol
Brynrefall, nos Wener, Chwefror
10fed am 7.30. Ymdrech yw'r
noson gan gyfelliion Gareth "0
Lanrug", I godl arlan at Ymchwll
yr Arennau yn yr uned ym
Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
rhal o'r slopau Ileoi. Os am
wledd peidlwch A methu'r eyn
gerdd.
LLONGYFARCH IADAU i Susan
Morris, Clydfan, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug ar ennill cymwysterau
nyrs RGN yn Ysbyty'r Brifysgol,
Caerdydd.

TEULU MORRIS GRIFFITH

•
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CARTREF YR HENOED
CARTREFNEWYDD COFRESTREDIG
AG 1000 AWYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A MRS MEIR WEN

THOMAS NEU MRS ELI WILLIAMS
Ffordd yr Orsaf, Llanrug, Caernarfon

(0286) 4652

Mae'r Clwb yn ddiolchgar i bawb
a gyfrannodd, mewn anrhegion
neu arian, tuag at Iwyddiant y
Raft I.
CLWB 200 RHAGFYR
£120: W. Owen, Lon Glai,
Pontrug; £60: E. Hughes Jones,
Banc Y Midland Caernafon; £40 :
G. Pritchard, Cefn Llwyd, Llanrug;
£20: T. Jones, 14 Talybont,
Llanrug; £10: H. Jones. 8 Rhos
Rug. Llanrug; £10: H. Jones, 5
Bro Rhythallt, Llanrug; £10: G.
Jones, "Cefn", Demiclen: £10: N.
Brobyn, Rochdale House, Llanrug;
£10: Colin Griffiths, Llanrug; £10:
Elfed Roberts, Glanfynnon,
Llanrug.
Os oes rhywun a diddordeb i

ymuno a'r clwb, cysyllter ag
unrhyw aelod o'r pwyllgor neu
William Pritchard, Stad Bryn
Moelyn, Uanrug
DYMUNA Gwyn Bowie ddiolch i
aelodau'r Band a'r pwyllgorau, a
ftrindiau o'r Pentre' am eu rhod
dion a'u cyfarchlon ar achlysur ei
ymadawiad a'r Band i ddechrau ei
yrfa fel cerddor yn yr Household
Cavalry. Dechreuodd ei hyttorddi
ant ar y 9fed 0 Ionawr yn Pirbright,
Surrey.
MERCHED Y WAWR: Noson i
ddathlu'r Nadollg oedd gan y gan
gen uchod ar Ragfyr 13eg yn yr
Ysgol Gynradd - 'Noson Bys a
Bawd' a daeth pob aelod a'i
chynyrch 0 wahanol ddanteithion
blasus a chafwyd gwledd ragorol.
Yn dilyn cafwyd adloniant gan Jini
Owen ac Ann Hopcyn a mwyn
hawyd eu cwmm yn tawr iawn.
Diolchwyd iddynt gan y Llywydd,

Mrs Ann Ifans a Mrs Eryl Roberts.
Darparwyd paned gan Janice
Jones, Olwen Huws ac Eryl
Roberts. Rhoddwyd y raftI gan
Janice Jones, Eirlys Williams a
Margaret Fon Parry, a'r enillwyr
oedd Megan Jones ac Ann
Humphreys.
MERCHED Y WAWR: Ar lonawr
10fed cafwyd noson ddiddorol a
gwahanol itr arfer yn y gangen.
Daeth Annie Jones a Sian
Edwards 0 gymdaithas LIFE i
sgwrsio am eu gwarth. Cyn i Annie
ddechrau siarad fe wnaeth Sian
yn siwr fod yr aelodau i gyd wedi

DYMUNA Barbara a Bryn, Crud-y
Werin, Porthaethwy, ddiolch 0
galon i'w teulu a'u ftrindiau am y
lIu cardiau a'r anrhegion a dder
byniwyd ar enedigaeth eu merch
Ffion.
DIOLCHIADAU: Dymuna Mrs
Ceridwen Williams a'r teulu 25
Hafan Elan ddiolch i'w ftrindiau a
chymdogion yn Llanrug ac
ardaloedd bro yr "Eco" am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a ddan
goswyd tuag atynt yn eu profedi
gaeth 0 golli priod annwyl a thad
tyner, set Itor Williams.
Diolch am y lIu cardiau a'r lIythy
rau, hefyd y rhodd 0 £270 a dder
byniwyd tuag at Feddygfa Dr
Williams a Dr Roberts.
DIOLCH: Dymuna Mrs Annie
Williams 18 Hafan Elan ddiolch j'w
theulu a'i ftrindiau a ddaeth i'w
gweld yng nghartref y Foelas dros
dymor y Nadolig, diolch hefyd i
bawb am y lIu cardiau a'r anrhe
gion a dderbyniodd ar ei phen
blwydd yn 86. Dymuna hefyd,
ynghyd a holl drigolion y Foelas,
ddiolch i'r Parch. Ganon Richard
Jones am ymweld a'r cartref yn
gyson a rhoddi iddynt y Cymun
Bendigaid. Pob bendith i'r Parch
Richard Jones a Mrs Jones yn eu
plwyf newydd ar Ynys Mon.
ENILLWYR RAFFL NADOLIG
CLWB PELDROED LLANRUG
£100 - E. Thomas, Erw Forch,
Bethel; £50 - S. Williams, 7 Nant
Cottage, Bangor; £20 - June,
Rhandir Mwyn. Llanrug; Wisgi -
Sel, N.T.S; £5 - W. Owen, Lon
Glai, Pontrug; Martini - Rhiannor
Parry, Ysgol Creuddyn, Llandudno
£5 - Carolyn, Est. 4328 Y. G.;
Siocled - M. Robert, 3 Vicarage
Close, Bodelwyddan; Ffrwythau _
R. K. Williams, B.T. Tec. Uangefni
Gwin - Gwenfair Parry, Ysgol
Creuddyn, Llandudno; £5 - Dawn
Stuart, 8 Bryn lslwyn,
Penrhyndeudraeth; Bisgedi - R.K.
Williams, B.T. Tec, Llangefni; Gwin
- Kevin Parry, c/o Leos,
Caernarfon; £5 - Chris, Room
240, Y.G.; Siocled - Karen Evans,
24 Nant Y Glyn, Llanrug; Cas
Gobennydd - Evans, 9 Nant Y
Glyn, Uanrug; Siocled - Pete, c/o
Kwiks, Amlwch.

\
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BYSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

(B & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

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.

AM DEITHIAU CYFFORDDUS, DIOGEl A
RHAD YM MHRYDAIN A THRAMOR '"

••

John VMorris
Rhianfa, Deinio/en

A blagur newydd ddaw i frig y goeden ddrain,
A blodau hardd fel patrwm, darlun cain;
A chewri newydd ddaw i sugno'r maeth a'r mel
Gan droi i'r gwreiddiau gydag afiaeth yn au sel.

DYNION
Cofiweh bod y clinig j'ch
cadw'n holliach ar agor
bob nos lun yn Llanberis
rhwng 6 ae 8 o'r gloch

Ac yn ei chysgod, magwyd cawri'r fro,
Yn dwyn eu maeth o'i gwreiddiau yn y gro,
Er bod hualau'r Gaeaf wedi cloi y fro,
Daw'r Gwanwyn eto, rywbryd yn ei dro.

Pan oedd iaith fy ngwfad mewn clod a bri,
Cyn i'r teyrn roi gorthrwm arni hi;
Mae'r curlaw'n curo brig y berth,
A'r Werin wedi colli gweld ei gwerth!

Mae'r gwynt yn udo'n oer a main,
Yn pfygu brigau'r goeden ddrain;
Rwy'n gweld y Gaeaf yn y gwynt,
A hlraeth ddaw am ddyddiau gynt.

Y GOEDEN DDRAIN

YMDEITHA YN H RA
YM NEDARF N

PLAID CYMRU
Noson GwylDdewi

Nos Fercher, Mawrth 1
7.30 o'r gloch

yng Nglangwna, Caeathro
Geraint Lovgreen

a'r Enw Oa
Toeynnau £6. Plant £3.50.
yn cynnwys bwydmewn

basged
Croeso I bawb

Tocynnau: ffoniwch
Waunfawr 200 neu
Caernarfon 5668

ATGYWEIRIO'R
SEFYDLIAD COFFA

Agorwyd Sefydliad Coffa Llanrug
ym 1922, ac fe'i cofrestrwyd fel
Elusen ar Chwefror 19, 1964
(Rhif 218291). Ym 1970 adeilad
wyd estyniad i gynnwys dau
fwrdd snwcer.
Gan fod yr adeilad yn dyddio 0

banner ola' r bedwaredd ganrif ar
bymtheg, rocdd ei gyflwr wedi
dirywio'n arw, Penderfynwyd
gofyn i Gyngor Cymuned Llanrug
ac i'r Comisiwn Gwasanaethau
Gyflogaeth am gymorth i'w
adnewyddu. Trwy fodemeiddio y
gegin, ail-ddodrefnu a gosod
toiledau newydd oddi mewn,
bydd gan y pentref Ganolfan
Gymuned deilwng er cof am
abertb y bechgyn a golJodd eu
bywydau yn y ddau ryfel byd.
AI 61 cwblhau'r gwaith bydd

ieuenclid ac oedolion y pentref yn
parhau i ddefnyddio'r stafell
snwccr, biliards a pwl, a'r gobaith
yw y bydd gwell cyfleusterau yn
denu mwy 0 ieuenctid i'r
Ganolfan, yn hytrach na
threulio'u nosweithiau ar byd y
strydoedd.
Bydd yr adeilad yn lanach ac yn

fwy cysurus i'r cyrndeithasau

•pels.
Yn y flwyddyn newydd edrychwn

ymlaen i fynd i gymeryd rhan yn y
rhaglen Stid a lIawer 0 weith
gareddau eraill.

ClWB IEUENCTID: Yn ystod mis
Rhagfyr trefnwyd "sponsored car
push" ar fore Sui - diolchwn i
bawb a gyfrannodd. Cawsom drip
i'r Octagon ym Mangor lie cynhali
wyd Disgo Nadolig ar gyfer clybi
au yn Arlon ac yn Ogwen, roedd y
noson yn IIwyddiannus iawn gyda
phawb wedi mwynhau eu hunain.
Aeth dau aelod o'r clwb, Dawn

Owen a Colin Jones, 0 amgyJch
stad yr henoed yn Hafan Elan
bore Sui cyn y NadoHggyda bag 0
goed tan. Hoffwn ddiolch i B & K
Williams o'r Hen Ysgol a roddodd
y coed i'r clwb er mwyn i'r aelodau
gael eu torri yn briciau tan.
Gorffenwyd y tymor gyda noson

o ffilm a chwis gyda sosej rolls a
mins peis ar gael i bawb oedd yn
bresennol. Carwn ddiolch yn fawr
iawn, unwaith eto eleni, i Becws
Bryngwyn am y sosej rolls a'r mins

lleol fydd yn dymuno defnyddio'r
ystafelloedd ar gyfer gyrfa chwist,
noson goffi, bingo, neu gyfar
fodydd cyffredinol. Fe fydd hefyd
yn fan cyfarfod i Glwb yr
Henoed, ac os bydd angen gellir
ei ddefnyddio eto fel meddygfa Mae'n ymddangos y caiff Cylch Thref Cymru wedi galw am
neu glinig. newydd 0 Gymdeithas Cynghorau sefydlu cangen o'r gymdeithas
Trefnwyd y gwaith yn bedair Bro a Thref ei scfydlu yn ardal genedlaethol yn ardal Arfon.

rban, Gwnaed difrod ychwancgol Arfon yn dilyn cyfarfod yng Dywedodd E G Millward,
gan stormydd 1987/88, ac oher- Nghacmarfon,llc y cytunodd cyn- Cadeirydd ",. y gymdeithas
wydd hyn bu cost Rhan 1 a Rhan rychiolwyr cynghorau cymuncd Genedlaethol ei fod yn croe-
2 o'r cynllun yn uwch na'r disg- Arfon y dylid ymuno a'r gymdei- sawu'r camau diweddaraf yma i
wyl. Canlyniad hyn yw prinder thas genedlacthol. gael trefn ar weithgarwch y cyn
arian yn y gronfa j ddilyn ymlaen Yn dilyn y cyfarfod, a fynych- ghorau bro yn Arfon. Dywedodd:
a Rhan 3 a 4 - gwaith sydd yn wyd gan nifer 0 gynghorau led- "Mae'n amlwg fod Cymdeithas
angenrheidiol er cysur y rhai fydd led Arfon, dywedodd y Cyng Cynghorau Cymuned Arfon wedi
yn defnyddio'r Sefydliad. Alun Ffred Jones 0 Lanllyfni, gwneud gwaith rhagoroJ yn barod
Oherwydd bod y gwaith atgy- Cadeirydd Cymdeithas i hyrwyddo gwaith cynghorau

wcirio yn mynd ymlaen, nid ocdd Cynghorau Cymuncd Arfon: cymuned Arfon. Drwy ymuno
modd defnyddio'r adeilad ym "Mae'r Gymdcithas wedi cytuno, gyda'r gymdeithas genedlaethol
1987/88 a chollwyd yr incwm 0 ran egwyddor, y dylid ymuno bydd gan y 'cylch' neu'r gymdei
fyddai'n deillio o'i osod. Mae'r a'r gymdeithas genedlacthol. thas newydd yr hawl statudol i
timau snwcer sydd yn mynychu'r Byddwn yn cysylltu ar unwaith i gysylltu'n uniongyrchol gyda'r
adeilad wedi ennill nifcr 0 ofyn bam pob cyngor cymuncd Swyddfa Gymreig, y Cyngor
wobrau, ac macnt yn hunan-gyri- yn Arfon. Drwy yrnaclodi'n ffur- Dcfnyddwyr, y Swyddfa Bost,
haliol. Mae' r elw a wnant wrth fiol a' r gyrndeithas genedlaethol a.y.b., er lies hoi I gynghorau
wcrthu diod oren, te a choffi, neu mae'n ymddangos y bydd gcn- cymuncd dalgylch Cyngor

------------ 0 drefnu ram, yn ddigon i dalu eu nym dipyn mwy 0 rym i Arfon. t'
holl gostau. Mae cyfriC ariannol a ymgyrchu ar bynciau 0 bwys ar Eisoes mae Cymdeithas
mantolen anibynnol gan y Than ran cynghorau cymuned yr Cynghorau Cymuned Arfon wedi
yma 0 weithgareddau'r Sefydliad. ardal. " cynnal nifer 0 gyfarfodydd i
Dcwch i weld y gwelliannau Mewn cyfarfod yn yr Institiwt, drafod y dreLh gymuned, tai, cynl-

sydd eisoes wedi eu cwblhau; Caernarfon, wythnos ynghynt lunio a thwristiaeth. Bydd rhaglen
hefyd mae croeso i chwi ymuno roedd prif swyddogion lawn arall yn cael ei threfnu ar
a'r pwyllgor. Gofynnwn yn Cymdeithas Cynghorau Bro a gyfcr 1989.
garedig am eich cefnogaeth i'n '- _
cynortbwyo i orffen y prosiect
drwy hybu ein gweithgareddau i
godi arian, neu trwy gyfraniad
uniongyrchol i unrhyw un o'r
Swyddogion.
Mae'r Sefydliad CoCCa yn haed

du cefnogaeLb yr ardal, gan mai
yrna'n unig y gwelir cofeb i
feibion y pcntref a roddodd eu
bywydau dros eu gwlad yn y ddau
ryfel byd.
Byddwn yn ddiolchgar am eich
cefnogaeth ,

Yn gywir,
W J Griffith (Ysgrifcnnydd)
Ar ran yr Ymddiriedolwyr



yn oed arwynabedd y tir yn gWbl
wahanol, ac fel y treiglaitr blynyd
doadd roaddent yn datblygu iaith
gWbl wahanol, ac yn graddol ddod
i siarad yn fwy trwynol.
Meithrinwyd diwylliant gwahanol.
Er i'r gwasanaeth carolau ar

Ragfyr 22ain gaal ei drefnu'n wrei
ddiol i fod yn Eglwys St Mair, fe fu
path atgyweirio yn y fan honno
gyda'r canlyniad bod rhaid cynnal
y cyfarfod, dan arweiniad Mrs Beti
Lloyd Roberts, 11 Maes Elidir a
Miss Olwen B Roberts, Ty'r Ysgol,
yn y Ganolfan, a Miss Roberts yn
cynorthwyo gyda'r piano.
ANHWYLDER: Fe fu cryn niter
dan y ffliw a fu'n sgubo'r wlad y
dyddiau diwethaf hyn, a rhald
oedd i'r cyfryw rai ofalu am gyn
hesrwydd. Gwell, efallai, yw peidio
dechrau enwi yn y cyswllt yma.
GWELLHAD BUAN: Un sy'n
hawlio ein sylw serch hynny yw
Miss Ellen Thomas (Nell Buarth
Newydd) a aeth i'r ysbyty am drini
aeth ar ei phenglin a'i ehlun. Yr
ydym yn gobeithio i'r cyfan ei har
wain ar ffordd gwellhad. Yr oed
dam yn ei hadnabod fel un oedd
bob arnssr yn heini ar ei throed.
Blin gennym yn ogystal orfod

cyfeirio at yr anhwylder a ddaeth i
ran Mr Gwilym Griffith Jones, Y
Foel. Fe'n hamddifadwyd ninnau
yn Sardis o'i wasanaeth ar yr
organ ac nid hawdd yw cael y
'trawiad' cywir heb offeryn.
Deallwn bod Miss Marian Jones,

Bro Elidir wedi bod yn un 0 ysbytai
Lerpwl am driniaeth ar ei lIygaid,
sydd wedi bod yn ddolurus srs
crys amser bellach.
Dymunwn wellhad buan i'r tri

ohonynt.
Fe welsom agor ail hanner y

Gymdeithas DdiwyUiadol gyda
Chwrdd Gweddi Dechrau'r
Flwyddyn yn y Ganolfan eto.
Dyma'r fan mwyaf pwrpasol i gyn
nal y cyfarfod hwn yn lie yng
Nghapel Sardis (8). Rhaid tystio i
ni gael oadfa adeiladol lawn - yn
cadw'n fyw draddodiad y cyrddau
gweddi hyn. Chwiorydd Sardis
oedd wedi trefnu'r oedfa hon ar
lonawr Sed, ar noson arferol y
Gymdeithas - sef nos lau. Fa
gyfelliwyd gan Mrs Beti Lloyd
Roberts, Maes Eilian ac roedd
pawb yn gWbl gartrefol.
Mr Arwel Jones, Penisarwun

fydd gyda ni nos Fercher yr wyth
nos hon - sef lonawr 18fOO.
Awn ymlaen felly I 1989 a han

ner mis lonawr eisoes wedi ei
dreulio.
DIOLCH: Dymuna Kevin a
Gwenno ddiolch yn fawr i bawb
am y lIu anrhegion, arian a
chardiau a dderbyniasant ar
achlysur eu priodas.
GWLEOO GEROO: Coflwch am
y cyngerdd a gynhellr yn Ysgol
Brynrafall, n08 Wenar, Chwefror
10fad am 7.30. Ymdrech yw'r
noson gan gyfelllion Gareth "0
Lanrug", Igodl arlan at Ymchwll
yr Arennau yn yr uned ym
Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
rhal o'r slopau lIeol. Os am
wledd peldtwch A methu'r cyn·
gerdd.

noson gyntaf yng nghwmni Band
leuenctid Deiniolen, ond er hwy
lustod i'r band fe'i cynhaliwyd ar
Hydref 2Ofed, sef wythnos yn gyn
harach. Fe wasanaethwyd yn
ogystal gan Catrin Roberts;, Ffion
ac Eleri Davies, Bangor; Mr Cecil
Owen, Gaerwen - (Cecil Ty'n
Fawnog) - un 0 blant yr ardal
oedd yn lIywyddu. Roedd hi'n
amlwg ddigon ei fod yn cwbl
werthfawrogi cae I gwahoddlad yn
61 i ardal ei eni a'i tagu.
Dr Datydd Owen 0 Amgueddfa

'Gilfach Ddu' Llanberis, oedd gyda
ni ar Dachwedd 1Ofed, ac ni chy
fyngodd ef ei sylwadau I dwf
diwydiant yn yr ardal hon yn unig,
ond fe'n cymhellodd i ledu ein gor
welion, ac ystyried sut bu i'r
diwydiant effeithio ar ardaloedd
eraill yn ogystal. Rhaid oedd dat
blygu dulliau gwahanol 0 gludo'r
nwydd i borthladdoedd glannau y
moroedd a'r galw a fu am Iongau
eludo pwrpasol i gysylltu a
gwledydd sraill. Fe greodd yr
ymchwil i'r datblygiad ei ramant
cynhenid ei hun. Mr Hugh
Thomas, Bro Elidir oedd yn Ity
wyddu y tro hwn.
Erbyn TachwOOd 24ain, Miss

Nora Jones, Bangor oedd yn y
Ganotfan gyda 'slides' 0 olygfeydd
yn yr Himalayas ac fe ddatguddi
wyd cyfoeth materol anhygoel
Indiaid y gwastadeddau mewn
cyferbyniad i drigolion y mynyd
doedd uchal oedd yn byw mewn
cryn dlodi.
Y tymor diwethaf fe fu Miss

Jones yn sen am helyntion y
Wladfa ym Mhatagonia a'r modd y
bu i'r Sbaenwyr 'ecsploetio' a
gormesu trigolion gwrelddiol y
rhandir arbennig hwn. Fe fu'r
Cymry a ymfudodd yno yn trin y
brodorion yn fwy caredig ac 0
ganlyniad, ennill eu cyfeillgarwch.
Ffoi oddi wrth ormes y meistri tir
yn yr hen wlad a wnaeth y Cymry
a dioddef cryn galedi ar eu taith ac
ar 61 cyrraedd pan eu siwrnai. Fe
glywais i fy mam lawer tro yn s6n
am Gwyneth Vaughan - un o'r
Cymry a adawodd wlad eu geni a
wynebu peryglon setlo i lawr
mewn gwlad ddieithr wyllt, ac
roedd lIeoedd fel 'Trelew' yn
enwau y deuais ar au traws mewn
lIyfrau diddorol am y 'byd newydd'
tu hwnt i for yr Iwerydd. Os cofiat
yn jawn roedd yr Henadur William
George 0 Gricieth yn dal mewn
cyswllt trwy Iythyrau a rhai o'r
gwladfawyr dewr. Yr un a Iywyddai
y noswaith hon oedd Miss Ellen
Wyn Jones, Ty'n Fawnog a gyfrifai
Miss Nora Jones, fel un o'r chyfeil
lion hoff.
Erbyn Rhagfyr 8fad gyda Mrs

Megan P Morris, Minffordd yn lIy
wyddu, yr oeddem yng nghwmni
Mrs Mary Vaughan Jones,
Waunfawr - hithau'n traethu ar
hanes Patagonia. Fe welwyd lIaw
ar 0 Iwrob yn mentro allan i'r
Gorllewin a setlo i lawr yng
Nghanada a'r Unol Daleithiau, ac
yn cynorthwyo i sefydlu cenedl
newydd 0 dan amodau gwahanol
itr hyn oaddent wedi ymarfar ag ef
o'r blaen. Roedd y tywydd a hyd
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CYFLE I ASTUDIO'N LLAWN AMSER
Coleg preswyl tymor-hir ar gyfer addysg oedolion yw Coleg
Harlech, yn cynnig cyrsiau i ferched a dynion dros 2.1 - yn arben
nig y rhai a adawodd yr ysgol yn gynnar - yn y pynclau canlynol:
Llenyddiaeth Saesneg; Economeg; Hanes; Cys~lItiadau
Diwydlannol; Athroniaeth; Gwleidyddi~eth; Seicole~; Cymdeithase~;
Y Cyfryngau; Diwylliant a Chymdeithas; Astudlaethau Cy~relg
(Economeg, Hanes a Chymde~h~seg Cymru); Llenyddl.aeth
Gymraeg; Cwrs y Bont (cwrs pontlO I ddysgwy~ Cymraeg); lalth a
Llenyddiaeth Gymraeg (ar gyfar dysgwyr). Dewlslr dau bwnc.
Arwain cwrs dwy-flynedd i Ddiploma Pr~ysgol Cymru Mew~

Astudiaethau Cyffredinol sydd a'i statws ei hun ac hefyd yn bodlonl
gofynion derbyniad prifysgolion a cholegau politechnic ac addysg.
Y mae crysiau blwyddyn gyda Thystysgr~ y Coleg ar gael hefyd

•yn yr un pynclau. .'
Cair mynediad drwy gyfwehad: nld oes angen cymwysterau. Y

mae grantiau ar gael i ymgeiswyr addas. .
Am brosbectws a ffuflen gais ysgrifennwch (gan ddyfynu'r rhlf

cyfeiriol PB) at y Cofrestrydd yn y cyfeiriad isod:
Coleg Harlech, Harlech, Gwynedd LL46 2PU

bob oed; mudiadau a chymdei
thassau gwahanol; cyfleusterau
Ileal fel siop ac ysgol. Y darnau
yma wrth ddod a hwy at ei gilydd
yn gwneud un jigso mawr. I lansio
y cynllun bydd cyfarfod yn cael ei
gynnal yn y Ganolfan a bydd croe
so i bawb ddod yno. Yn y cyfarfod
hwnnw gobeithir cael swyddog
sydd yn gysylltiedig a'r cynllun
yma trwy Gymru i ddod i annerch,
yn ogystal a dangos fideo sydd yn
adrodd sut mae nifer 0
gymunedau ledled Cymru wedi
ymgymryd a phrosiectau gwa
hanoI. Os ydych a diddordeb ac
eisiau gwybod mwy am y cynllun
yna cysylltwch a Mr Glyn Tomos.
PEN GALLT Y FOEL: Ymddengys
yn awr mai rhywbryd yn ystod mis
Mawrth y byddwn yn gweld gwaith
gwella yn cael ei wneud ar ben
Galtt y Foe I. Dyna oedd yr
addewid a roddwyd i Gyngor
Cymuned Llanddeiniolen gan y
Cyngor Sir yn ddiweddar. Yn natu
riot gan fod cymaint 0 ddisgwyl
wedi bod ar weld gwaith o'r fath
yn cael ei wneud, mater 0 obeithio
unwaith yn rhagor ydyw yn awr i
weld os bydd gweithredu gwiri
oneddol y tro hwn. Ar hyn 0 bryd
mae'r safle dan sylw yn peri pry
der mawr i fodurwyr ac 0 weld y
dwr sydd yn dylifo o'r caeau cyfa
gos i'r ffordd fawr ar ddyddiau
gwlyb, mae'n bwsyig bod y brob
lem yma yn cael sylw buan. Ni
hoffir meddwl beth a allai ddig
wydd pe byddai y dwr yma sydd
yn lIifo i'r ffordd fawr yn rhewi yn
ystod y Gaeaf. Edrychwn ymlaen
at weld y Cyngor Sir yn cadw at
eu haddewid.
Erbyn y daw rhifyn lonawr 1989
o'r wasg, fe fyddwn wedi hen
gefnu ar rialtwch y Nadolig gyda'r
holl baratoi a fu ar gyfer yr wyl a'r
canu carolau.
Y GYMDEITHAS DDIWYLLIADOL:
A ninnau bellach fwy na hanner y
ffordd trwy raglen y Gymdeithas
Ddiwylliadol, purion peth fydd
adolygu'r hyn a wnaethpwyd 0
ddechrau'r tymor hyd Nadolig
1988 a chynnwys peth 0 hanes
cyrddau cyntaf 1989.
Ar Hydref 27ain trefnwyd y

AP~L ARMENIA: Casglwyd £60
tuag at Gronfa Apel Armenia ar 61
i griw o'r pentref a ffrindiau 0
Lanberis fynd 0 gwmpas y ddau
bentref yn canu carolau nos Sui
cyn y Nadolig. Dymunir diolch i Mr
H E Hughes 0 Lanberis am
sicrhau cludiant yn rhad ac am
ddim ac i Gwmni Drama Llanbaris
am gael defnyddio'r harmoniwm,
heb anghofio wrth gwrs am y can
torion a wnaath eu gwaith mor
ardderchog. Bu pawb yn hael
lawn eu cyfraniad wrth i'r casglwyr
fynd 0 gwmpas y tai ac fel sydd
wadi ai nodi eisoes casglwyd swm
anrhydeddus iawn tuag at apsl
haeddiannol iawn.
EGLWYS ST MAIR: Ers bron i dri
m is bellach a hynny ar ddydd
Mawrth 0 bob wythnos mae criw 0
fechgyn dan oruchwyliaeth Mr
Richard Wyn Parry wedi bod wrthi
yn gwneud gwaith atgyweirlo yn
Eglwys St Mair. Bechgyn yw rhain
sydd wedi troseddu ac o'r her
wydd wedi cael gorchymyn gan y
Llys iwneud gwaith cymunedol yn
hytrach na threulio cyfnod mewn
carchar. Mae'r gwasanaeth yn dod
o dan otal Gwasanaeth Prawf
Gogledd Cymru. Yn 61 Mr Parry,
pwrpas y gwasanaeth yw tynnu y
da allan o'r bechgyn hyn trwy
iddynt wasanaethu y gymuned
leol, a dyna sydd y tu 61 i'r gwaith
o atgyweirio Eglwys St Mair. Mae
dau 0 fechgyn Ileal yn gwelthlo ar
y cynllun, sef Richard a Clive
Horton. Yr aelod arall yw Robert
Curry 0 Gaernarfon. Maent wedi
bod wrthi yn ddygn iawn yn ystod
y misoedd diwethaf ac mae aelo
dau Eglwys St Mair yn ddiolchgar
ac yn werthfawrogol o'r gwaith
sydd eisoes wedi ei wneud.
Y JIGSO LLEOL: Clywaf nifer
ohonoch yn gofyn beth yw Jigso
Lleol? Cwestiwn da. Enw ydyw ar
gynllun sydd wedi ei noddi gan
Gomisiwn Cefn Gwlad Cymru, a
chymdeithasau tebyg eraill, sydd
yn rhoi cyfle i bobl ddod at ei gily
dd i wybod a dysgu mwy am eu
cymunedau. Fe ddisgrifir yr ymar
fer yma fel chwarae jigso gan mai
dyna yw cymuned, set amrywiaeth
o elfennau gwahanol - pobl 0

Gohebydd: Mr O.J. Thomas, 8 Mae. EiUan
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Llun 0 Adran Sant loan, Deiniolen. Aelodau lleol ar wahan i un sydd
wedi ymadael a',ardal.

fuantrwydd Y pertlorrniad a'iCYNGOR EGLWYSI: Ers cyhoed-
di rhifyn diwethaf yr Eco cynhali- gwnaeth yn un cofiadwy iawn.
wyd tri chyfarfod dan nawdd y Dymuna'r ysgol ddiolch am bob
Cyngor. Roedd Eglwys cymorth a help gafwyd gyda'r
Llandlnorwig yn lIythrennol orlawn IIwytan a'r gwaith goleuo.
ar gyfer y Gwasanaeth Cristingl a Gwerthfawrogir yn fawr y casgliad
gynhaliwyd yno dan arweiniad y teilwng wnaed yn ystod y ddau
Canon Richard Jones ar nos SuI. berfformiad.
18fed 0 Ragfyr. Cyfranwyd eit- Brynhawn Mercher, troes y cywair
emau i'r Gwasanaeth gan ieuenc- i fod yn un gwahanol! Cafwyd
tid gwahanol eglwysi'r pentref, ac pantomeim 'Sindyrela' a
olrheiniwyd cysylltiad y chymerodd pob un o'r athrawon
Gwasanaeth arbennig hwn gyda ran yn y perfformiad. Cafodd y
Chymdeithas y Plant. Canolbwynt plant a'r athrawon hwyl garw.
gweledol y Gwasanaeth oedd Yr un diwrnod ac ar 61 hir ddisg
fflam y gannwyll fawr oleuedig, a wyl, ymwelodd Sion Corn a'r
daeth y Gwasanaeth i ben pan ysgol. Cafodd groeso. Rhoddodd
dywyllwyd yr adeilad cyn e~~Ieuo yntau i bob disgybl anrheg
drachefn gan fflamau'r uqeiruau 0 Nadolig oedd wrth eu bodd.
ganhwyllau lIai wedi eu goleuo 0 Prynhawn dydd Gwener cafwyd
fflam y gannwyll fawr, gyda'r plant Disco gwyllt a swnllyd oedd wrth
wedyn yn cael eu gosod gyda'u fodd y plant.
canhwyllau ynghyn i ffurfio siap Ni fu Mrs Eurwen Roberts, cogyd
croes. des yr ysgol yn dda iawn yn ddi-
Festri Disgwytfa oedd cyrchfan weddar 'ma. Ein dymuniad ni yma

cynulliad tellwng am ddeg, bore yw am iddl fendio'n fuan a chael
Nadolig. Yma eto IIwyddodd y IIwyr adferiad.
Parch Erlyl Blainey i hoelio med- ...--_:_-----------,
dylai y rhai oedd wedi gwneud yr Y SEINDORF: Yng nghyfar
ymdrech i droi i mewn ar wrr ystyr fod blynyddol y Selndorf a
yr Wyl a geni Tywysog gynhaliwyd nos Sui, 15fed 0
Tangnefedd. Wedl nages bwrpa- lonawr, pasiwyd i ail godi
sol, gweinyddwyd y Cymun gan Pwyllgor Merched y
Mr Bla ney. Braf lawn oedd gweld Selndorf. Y mae angen arian
n ar 0 blant yn yr oedfa - rhai I gael offerynau I'r Selndorf
ohonynt yn cydio'n dynn yn yr a'r Band Bach.
anrheqjon rannwyd y noson cynt Os oes rhywun a did-
gan SlOnCorn! dordeb, fe gynhellr Cyfarfod
Y parch tfor WIlliams fu'n lIywio'r Cyhoeddus yn y 'Band

Gwasanaeth Dechrau'r Flwyddyn Room' am 7 o'r gloch nos
a gynhaliwyd yng nghapel Fawrth, 7fed 0 Chwefror.
Libanus, nos Lun, 2il lonawr. Yn 61 L__ _:_ ~
ei arter, pregethwyd yn gadarn
haol gan Mr Williams, a chafwyd
annogaeth i Iynu wrth ein ffydd
mewn dyddiau 0 newid moesol a
chymdeithasol. Cynorthwywyd yn
y gwasanaeth gan y Parchedigion
Erfyl Blainey a John Pritchard.
Estynnir croeso cynnes i bawb

I'r cyfarfod nesaf dan otal y Parch
John Pritchard, ar nos Lun, 13
Chwefror, yn Festri Ebeneser.
YSGOL GWAUN GYNFI
DATHLIADAU'R NADOLIG: Rhaid
oedd trefnu dau berfformlad 0
'Ffatri Santa CI6s a Stort'r Geni a
gynhaliwyd yn neuadd yr ysgol
brynhawn a nos Fawrth, Rhagfyr
13e9. Cymerwyd rhan gan yr 011
o'r plant 0 ddosbarth y Babanod
hyd at Safon IV. Tystiodd neuadd
orlawn yr hwyr gynhesrwydd a dif-

GOHEBYDD: W. O. Williams, 6 Rhydfadog (Llanberls 871259)
GRADD: Llongyfarchiadau i Mr Eirfys Williams, Mrs Dilys ~homas
Gwyn Parri, B.A., Cynetin, a Miss Eileen.Williams. Enlll~d y
Deiniolen ar ennill ohono radd raftl, rhoddedlg gan Mrs J Elrlys
M.Add. Williams, gan Mrs Dilys Thomas.
Mae Mr Parri yn Bennaeth Diolchwyd i bawb gan Mrs Jane

Addysg Gretyddol ac yn Gyd- Jones a Mrs E Williams. .
gysylltwr Addysg Gymunedol yn Yn ystod y cyfarfod ~dtymdelml-
Ysgol David Hughes, wyd a Mrs Mary Griffiths, cyn
Porthaethwy. aslod o'r Clwb ar golli ei phriod yn
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd ddiweddar.
cyfarlod 0 Ferched y Wawr ar Fe garai'r aelodau i gyd ddiolch
Ragfyr 1ge9 0 dan arweiniad Mrs 0 galon i Or N Marren, Mr David
Buddug Jones, y Llywydd. Morris, Cetn Coch a Mrs Emyr
Cawsom noson ddifyr lawn 0 ganu Pritchard am eu rhoddion
Carolau dan otal Mrs Nest tfans. anrhydeddus tuag at y Clwb.
Diolchwyd gan Mrs Buddug Jones CARN IFAL: I'w gynnal ar
ac enillwyd y raffl gan Mrs Orffennaf 1af.
Margaret Roberts ac Eirlys GwahOOdlr: merch 0 Safon
Williams. Cafwyd paned 0 de a 3/4 I fod yn Frenhlnes;
mins pei i orffen. Bydd y cyfarfod merch 0 Safon 1/2 I gynonh
nesat ar lonawr 16eg, pryd y bydd wyo'r frenhlnes;
Mrs Janet Hughes yn ein diddanu. merch 0 ddosbartn 3 I fOO yn
SEFYOLIAD Y MERCHEO: Oywysoges;
Cynhaliwyd cyfarfod o'r sefydliad mab 0 dosoartn 3 I gynonh
yn y Ganolfan ar Ragfyr 5 0 dan wyo'r Oywysoges.
arwelniad Mrs J Eirlys Williams, y Enwau, gyda SOc, erbyn lonawr
Llywydd. 31 i unrhyw aelod o'r pwyllgor.
Cawsom y cyfarfod blynyddol Bydd y cwrt yn cael ei ddewis

gyda Mrs M Harding Roberts: mewn Noson Goffi.
Penrhos, Bangor, yn cael el DIOLCH: Dymuna Mrs Mary
chynorthwyo gan Mrs Pat Jones a Griffiths a'r teulu, Fron Deg, Clwt y
Mrs Carol Houston, Brynrefail. Bont, ddiolch 0 galon i'w ffrindiau
Darllenwyd y lIythyr misol a a chymdogion am y lIu cardiau a'r

chafwyd adroddiad gan Mrs cydymdeimlad a ddangoswyd
GJenys Williams y trysorydd. tuag atynt yn eu profedigaeth 0
Cafwyd cofnodion am y flwyd~yn golli priod, tad a thaid annwyl, set
gan Mrs Beti Wyn Davies. Gwilym (Emma) Griffiths. OloJch
Diolchwyd iddynt 011 gan y lIy- arbennig i Tom y nyrs.
wydd. Rhoddwyd y te gan y pwyll- DYMUNA Eleri ac Eiriona Owen,
gor ac enillwyd y raffl gan Mrs gynt 0 29 Stryd Newydd, ddi~lch 0
Diana Price. galon i bawb am y lIu cardiaurn,
Dyma'r pwyllgor am 1989: anrhegion a phob dymuniad da a

Llywydd: Mrs Eirly~ LI Jon.e~; Is- dderbyniasant pan yn dathlu eu
Iywydd: Mrs J Elrlys 'N.llllams; pen-blwydd yn 21 oed ar lonawr
Ysgrifennydd: Mrs Beti Wyn 9fed.
Davies; Trysorydd: Mrs Glenys DYMUNA Mr John Williams,
Williams. Hetyd ar y pwyllgor mae Morawel, 3 Cynfi Terrace, ddolch
Mrs Beryl Hughes, Mrs Janice yn gynnes lawn i'r teulu Oil, ffri~di
Land, Miss Jean Moller, ~rs au a chymdogion am y caredqr
Marian W Williams, Mrs Marian wydd a gafodd tra yn aros yn
Williams, Mrs Dilys Williams. Ysbyty Gwynedd a hefyd Wedl

Cynhaliwyd cyfarfod arall o'r dod adraf. DioJchyn gynnes lawn.
Sefydliad yn y Ganolfan ar Ion.awr DIOLCH: Dymuna Mr SIOtl
9fed dan arweiniad Mrs Eirlys Roberts, 47 Rhydfadog ddlOlch Iw
Lloyd Jones, y Llywydd. deulu, ffrindiau a chymdoglOn am
Croesawodd Mrs Jones yr aelo- y caredigrwydd diffuant a gafodd
dau i gyfarfod cyntaf y flwyddyn tra yn Ysbyty Gwynedd a hefyd ar
newydd. Darllsnodd Mrs Jones y 01dod adref. Diolch i'r meddygon
lIythyr misol a chroesawodd. y a staff Ward Conwy am eu gofal a
wraig wadd, sef Mrs Mar~an hefyd Dr N Marren.
Williams. Cawsom noson ~dlfyr Dymuna Mrs Eurwen Roberts
iawn gan Miss Williams. Yr enillydd ddiolch i'w theulu, ffrindiau a
oedd Miss Eileen Willia~s. chymdogion am y cymorth a'r
Oiolchwyd i Mrs Williams gan M,ss caredigrwydd a gafodd tra roedd
Beti Williams. Rhoddwyd. y te gan Sion yn yr Ysbyty. .
Mrs Dilys Williams a MISS Betty DIOLCH: Dymuna Owen a Rhlan
Williams. Enillwyd y raffl gan Mrs J Jones Dulas, 4 Stryfd Fawr ddi
Eirlys Williams a Mrs Beti Wyn olch ~ galon i'w teulu, ffrindiau a
Davies. Llongyfar~hwyd Mrs J chymdogion am y lIu cardiau a'r
Eirlys Williams ar el phen-blwydd. anrheglon a dderbyniwyd gand-
Bydd y cyfarfod ne~af ~r dynt ar enedigaeth eu mab bach,

Chwefror 6ed pan ddlsgwyhr Geraint Wyn.
sgwrs am Gwn y Deillion. DYMUNA Brigid Hughes, Gwyrlai
CLWB ELIDIR: Cynhaliwyd cyfar- Terrace, Clwt y Bont, ddiolch 0
tod o'r uchod ar y 10fed 0 lon~wr galon i'w theulu a'i ffrindiau 011 am
pryd y treuliwyd p~nhawn dl~r yr arian a'r presantau a dderbyni
iawn yng nghwmnl Mr Hughie wyd ar achlysur ei phen-blwydd yn
Jones, Vaynol Terrace. Rhoddwyd 21 oed ar Ragryr 18fed.
y te gan Mrs Eirlys U Jones, Mrs J
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Llangrannog ar Orffennaf 7fed hyd
14eg. Cost yr wythnos yw £84.50
a dylid rhoi'r enwau i Mrs Beryl
Jones cyn gynted ag sydd bosibl.
ADREF O'R YSBYTY: Gobeithio
bod Mrs Peter Evans, Preswylfa,
Mrs Slaven, Tref Eilian a Mr
Howie Edwards, Anneddle yn dal i
wella ar 01 dod adref o'r ysbyty yn
ddiweddar.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein
cotion cynhesaf at Mrs Sylvia
Jones, Pen-y-Graig; Mrs Williams,
Tegannedd; Mrs lloyd Williams,
Bryn Meredydd; Miss Catherine
Hughes, Dolafon; Mr David Jones,
Lynfod a Mrs Roberts, Dol Erddi,
sydd yn yr ysbyty ar hyn 0 bryd.
Mae Mr Kevin Roberts, Swn-y
gwynt yn gwella yn yr ysbyty ar
Ynys Manaw. ar 01 cael damwain
car yno. Anfonwn ein cofion ato, a
gobeithio y gwelwn ef adref yn
fuan iawn.
Cafodd Mrs Evelyn Anderson,

Trem Arlon; Mr John Huws,
Argoed; Mrs Griffith, Llys Helen a
Mrs Jane Roberts, Glaslyn
ddamweiniau yn ddiweddar.
Gobeithio eu bod yn gwella.
Gobeithio bod Mrs Owen, Tref

Eilian yn gwella ar 01 cael ei
tharo'n wael yng nghartref ei mab
ar ddydd Nadolig.
DIOLCH: Dymuna Mrs Evelyn
Anderson ddiolch i'w theulu, cym
dogien a ffrindiau am y caredigr
wydd a dderbyniodd ar 01 oael
damwain.
Dymuna Mrs Grace Griffith, Tan
'Raitt, ddiolch am y cariau a'r
anrhegion a dderbyniodd ar achly
sur ei phen-blwydd yn 90 oed.
Dymuna Mr a Mrs 0 T Jones,
Bryn Gwenallt, ddiolch 0 galon i'w
teulu, tfrindiau a chymdogion am y
cardiau, anrhegion a'r dymuni
adau da a dderbyniasant ar achly
sur dathlu eu Priodas Ruddem yn
ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU j'r canty
nor am fod yn IIwyddiannus yn yr
arholiadau piano.
Gradd I: Ffion Eleri Edwards,
Melin y Wig; Ceirion Rhys
Williams, Bryn Meurig.
Gradd 4: Helen Clough,
Ynysoedd.
Gradd 5: Gareth Davies, Nant y
Mynydd.
Llongyfarchiadau i Kristy Jones,
Cynefin ar Iwyddo yn yr arholiad
ffliwt Gradd 2.

gwyllt yn eu cynefin, gyda sylwe
baeth ddifyr. Hefyd ar rai 0
adeiladau hanesyddol Ynys Mon
a'r ynysoeddd cwmpasog.
Diolchwyd i Mr Evans gan Mrs
Idris Jones.
APEl EISTEDDFOD YR URDD,
1990: Ar nos Wener, Rhagfyr 16
cynhaliwyd Gyrfa Chwist Iwyddi
annus iawn yn y Ganolfan.
Diolchwyd i bawb oedd yn bresen
nol gan Mr Edgar Owen, am au
cyfraniad i'r noson ac yn arbennig
i Mr 0 T Jones, ac i bawb a
gyfrannodd mor hael tuag at y
gwobrau a'r raftl, ac i'r pwyllgor
am y lIuniaeth.
Cyfrif hanner amser oedd

merched: Mrs Thomas, Carmel;
dynion: Mr John Cadwaladr,
Waunfawr.
Enillwyr y noson oedd Eunice

Jones, Penrhosgarnadd; Dafydd
Owen, Penisarwaun; E V
Williams, Bangor; John
Cadwaladr, Waunfawr; Bet
Morgan, Bethel; Gillian Wyn,
Waunfawr; W R Jones, Felinheli;
Gareth Jones, Waunfawr; 0 G
Jones; Glyn Owen, Bangor; Mrs A
Thomas, Waunfawr; Mr R
Rowlands, Waunfawr.
Booby: Edgar Owen, Emyr

Evans, J G Roberts, Carmel.
Enillwyd y raftI gan Mr 0 T

Jones, Mr Peter Evans a Mrs
Jones, Penrhosgarnedd.
Cynhaliwyd 'Jumble Sale' yn

'Feed My Lambs' dydd Sadwrn,
lonawr 14 a gobeithir cynnal un
eto yn y dyfodol agos yng
Nghano~an Noddfa Caernarfon.
Ar Fawrth 1af bydd cyngerdd yn y
Ganolfan gyda phlant ysgol
Waunfawr a 'Lleisiau'r Gweunydd'.
Cynhelir y pwyllgor nesaf yn y

Ganolfan, nos Fetcher, Chwefror
8fed am 7 o'r gloch.
YR URDD: Ail ddechreuodd tymor
yr Urdd ar lonawr 4ydd gyda
noson fywiog 0 Fingo Geiriol.
Gemau hefyd a gafwyd ar lonawr
14eg, ac ar lonawr 18fed bu'r
Adran yn nofio yn y Ganolfan
Hamdden.
Cofiwch fod yr Eisteddfod Cylch

ar ddydd Sadwrn, Mawrth 3ydd,
ac os bydd unrhyw un o'r aelodau
eisiau cystadlu'n unigol, rnae'r holl
fanylion i'w cael gan Mrs Beryl
Jones, Dol y Coed.
Bydd croeso hefyd i unrhyw

aelod fynd ar wyliau i Wersyll

DEWIS EANG 0
WELYAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 '3 PBCE SUITES'
LlENNI 'VENETIAN' A LLENNI 'ROlER'
GWAITH CONTRACT
5000 LI ATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN Sloe - ALLWCH CHI
FFOADDIO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhit Fton y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

LLEUFER O. ae N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU FA R

8

Esiampl 0 bris 8 gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod

Ffoniwch am bris i
J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,

Bontnewydd
Ffb": Caernarfon 3507 (dydd neu gyda'r nos)

Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

£240£330

72"

fod cyntaf y flwyddyn newydd nos
lun, Ionawr 9 pan y cafwyd darlith
hynod ddifyr gan yr Athro Bedwyr
lewis Jones ar 'Enwau Lleoedd'.
Soniodd am darddiad a chefndir
enw sawl tyddyn a chae yn ardal
Waunfawr. llywydd y noson oedd
Mr 1010 Huws Roberts, a oedd
wedi cyfansoddi englynion i
gyfarch y siaradwr. Talwyd y
diolchiadau am noson addys
giadol iawn gan Mr R Gwynn
Davies, Bryn Eithin. Bydd y cyfar
fod nesaf nos lun, Ionawr 30 pan
y dangosir ffilm ar fywyd a gwaith
y diweddar Syr Thomas Parry
Williams a'r lIywydd fydd Mr Emlyn
Davies, Bodwyn. Disgwylir
cynulleidfa deilwng i'r noson hon
hefyd.
CLWB GWYRFAI: Cafwyd dau
gyfarfod arbennig o'r Clwb cyn y
Nadolig.
Ar Ragfyr 8 mwynhawyd cinio
Nadolig yn Nhy Golchi gyda Mr
Rol Williams yn wr gwadd.
Rhoddodd sgwrs ddifyr ar hen
gymeriadau a hanesion llsol. Ef
hefyd oedd yn arolygu rhannu
anrheg i bob aelod. Diolchodd y
lIywydd, y Parchedig Ganon B
Thomas i bawb oedd wedi cyfran
nu i'r raffl - yn enwedig am hae
lioni Mrs GriHiths, Swyddfa'r Post,
ac am ei diddordeb parhaol yn y
Clwb.
Rhagfyr 15: Ar wahoddiad y pri
fathro a staft yr ysgol bu aelodau'r
Clwb yno yn mwynhau cyngerdd a
gwasanaeth carolau gyda'r plant.
Mae hwn yn achlysur blynyddol ac
yn cadarnhau y cysylltiad cynnes
rhwng yr ysgol a Chlwb yr
Henoed, ac fel arfer roedd y cyn
gerdd 0 safon uchel 0 dan
arweiniad Mrs Eames.
lonawr 5, 1989: Llywyddwyd
cyfarfod eynta'r flwyddyn gan
Canon Thomas, gyda dymuniadau
am Flwyddyn Newydd Dda I ni ac
i'r rhai oedd yn methu dod. Y
siaradwr oedd Mr William Evans 0
langefni, eyn-swyddog Adran
Safonau Masnach yng Ngwynedd.
Mae diddordeb mawr gan Mr
Evans yn myd natur a dangosodd
ffilmiau gwych 0 adar ac anifeiliaid

CRONFA CANOlFAN WAUN
FAWR: Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 300 am fis Rhagfyr:
£40: Mrs Williams, Dwyfor; £25:
Mr R Edwards, Melin y Wig; £10:
Mrs A Jones, Haulfryn.
Hefyd talwyd 2 wobr ychwane

gol 0 £10 i Mrs Jean Jones, LJwyn
Onn a Mrs Jones, Eryri Wen.
CLWB BOWLIO: Yn ystod mis
Rhagfyr mae'r Clwb Bowlio wedi
bod yn cynnal cystadleuthau am y
'Cwpan Nadolig'. Enillwyd y gys·
tadleuaeth sengi gan Mrs Carys A
Jones gyda Jack Bilton yn ail, a
chystadleuaeth parau gan Mrs
Betty Griffiths a Mrs T A Thomas,
gyda Mrs Margaret Jones a Mrs
Margery Bilton yn ail. Cyflwynwyd
tlysau i'r enillwyr. Enillodd Mr Alfie
Jones y raffl. Mae'r Clwb yn dal i
gynyddu a'r aslodau erbyn hyn yn
cyfarfod dair gwaith yr wythnos, ar
bnawn Mawrth, pnawn a nos tau.
Croeso i aelodau newydd ymuno.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod mis Rhagfyr
o'r Sefydliad nos lau, y eyntaf o'r
mis. llongyfarchwyd Nicholas,
mab Mrs Myra Ham ar gwblhau yn
IIwyddiannus y rhan gyntaf o'i yrfa
yn yr Awyrlu, gan Mrs Pat Parry, y
llywydd; gadawodd Nicholas
Ganolfan Hyfforddi yr Awyrlu yn
Swinderby rnls diwethaf.
Cymerodd yr aelodau ran mewn

'Beetle Drive' a threuliwyd noson
ddifyr pryd y cyflwynwyd gwobrau
i enillydd pob ras. Enillwyd ratfl y
noson, rhodd gan Mrs Myra Ham,
gan Mrs Duncan.
Bydd y cyfarfod nesaf ar y Sed 0

lonawr, pan fydd yr aelodau yn
mwynhau cinio Nadolig yng
Ngwesty'r Saracens Head,
Beddgelert. Oydd bws yn gadael
Waunfawr am 7 o'r gloch ac yn
codi teithwyr ar y tfordd.
Y GYMDEITHAS lENYDDOl:
Nos Lun, Rhagfyr 12 daeth cynul
liad da i'r Ganolfan i glywed Eifion
Glyn a Tecwyn Evans yn son am
eu dyletswyddau dyddiol yn y rha
glen, 'Diwrnod 0 Waith'.
Llywyddwyd gan Mrs Pat Parry,
Ffridd Felen a thalwyd y diolchi
adau gan Dr A L Miles. Bu cyfar-

FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI

Gohebydd: Mra Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr
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IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
*.Bysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a ph!ant ysgol

Pei riannydd
Gwres Canolog

a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

Aled
Jones

Fe'i gyrrid a chadwyn a1lanol.
Galwyd ef yn "Higham Special"
ar 01 cartref yr Iarll yng
Nghaergaint
Dyma'r cawr 0 gar a bryn odd J

G Parry Thomas am £125 i'w ail
Icdyddio'n 'Babs', a'i addasu i
ymgiprys am record cyflyrndra'r
byd yn ogystal a rasio yn
Brooldands.
Ar draeth Pendein ar 27 Ebrill

1926 torrodd Parry Thomas
record Henry Segrave (a'i
Sunbeam V-12) gan ychwancgu
16 milltir yr aWI at y cyflyrndra.
Yn ddiweddarach yn 1927 daeth

Malcolm Campbell yn bencamp
wr gyda'i Bluebird, injan Napier
- 174.883 milltir yr awr - ac
wrth geisio adfeddiannu'r record
oddi amo ef yn yr un flwyddyn y
lladdwyd Parry Thomas.
Pan gododd Owen Wyn Owen

'Babs' o'i fedd tywodlyd yn 1969
cafodd fod yr hen gar wedi
cadw'n rhyfeddol 0 ystyricd yr
amgylchiadau. Roedd rhwd yn ci
goluddion, bid siwr, a llawer 0
banelau'r corff wedi dirywio, ond
rocdd ei berchennog newydd yn
ffyddiog y gallai gael 'Babs' i
fynd eilwaith 0 fewn dwy neu dair
blynedd.
Tynnwyd yr hen ffram yn

gareiau, ei sythu, ei glanhau a'i
pheinLio. Bu'n rhaid gwneud cas
newydd i'r ger bocs a threuliau'r
ClyLS, ond llwyddwyd, serch

Parhad ar Dudalen 12

Gosodwyr
Nwy
Cofrestadig
Corgi ~.r" ~Qr;,

....SAFE '('-'I'

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy tawr

WJ.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT nAION. LlANAUG
Ff6n: Caernarfon 3248

(jORe,

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser gan
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staII'.

Gwesty

o a arn
LLANBERIS Fron: 870277

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Yr Arbenigwr ar leinio simneiau

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU7
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS7

Cysylltwch a Dave Wood

IINSULAFLUE'

Un 0 atyniadau pennaf
Arddangosfa Gwyddoniaeth a
Thechnoleg Prifwyl Dyffryn
Conwy yo Llanrwst eleni fydd
'Babs', car modur enwog a
phwerus y Cymro John Godfrey
Parry Thomas.
Dyma'r car a dyma'r gyrrwr a

dorrodd record byd am eu cyflyrn
dra, a hynny ddwywaith ar ddeud
dydd yn olynol, ar draeth Pendein
yn 1926.
Y flwyddyn wedyn lladdwyd

Parry Thomas wrth y llyw, Er pob
dyfalu, ni wyr neb i sicrwydd pam
y llithrodd y car wysg ei ochr a
throi a' i din dros ei ben.
Wedi'r drychineb claddwyd

·Babs' yn nhywod Pendein ac yno
y bu am ddwy Ilynedd a deugain,
yn anghofiedig bron ac eithrio
gan yr ardalwyr, nes i Owcn Wyn
Owen, darlithydd-beiriannydd 0
Gape! Curig, ei ddwyn eilwaith i
olau dydd.
Bu gwaith adnewyddu maith a

manwl ar yr hen gar, ond fe'i
gwclir eto yn ei holl ogoniant yn
Llanrwst - yn dcyrngcd i'w
ddew in 0 yrrwr gynt, ac i fedr a
brwdfrydedd a dyfalbarhad ei
berchennog prescnnol.
l'r Iarll Louis Vorrow

Zborowski y perthynai'r car yn
wreiddiol. Yr Iarll hwnnw a'i
bciriannydd, Clive Gallop, oedd
gwncuthurwyr cerbydau enwog y
Chiuy-Chitry-Bang-Bang. Ac
wcdi IIwyddiant y rheini troesant
ali yn 1923 i lunio car rasio
newydd, a gosod ynddo injan
awyren Liberty V-12, 26.9 litr,
gyda gcr bocs Benz pcdair gcr ac
echel flaen Grand Prix Mercedes.

'8abs' yn Eisteddfod Oyffryn Conwy

MERCHED Y WAWR
RHANBARTH ARFON

Nos Wencr, Ionawr 13 yn Theall
Scilo, Caernarfon, yr ocdd yna
gynulleidfa dda yn gwylio
Merched y Wawr, Trcgarth yn
"Cynnal y Fflam" - rhaglen
nodwedd am Yr Esgob \','illiam
Morgan a'i gyfieithiad o'r Beibl.
Cynlluniwyd y rhagJen gan y
merched eu hunain, a chy nhyrch
wyd gydag arddeliad gan
Rhiannon Evans. Diolch ) n fawr
iawn iddynt am noson a fwyn
hawyd gennyrn igyd.
Ym Mhlas Menai, gyda' r nos

Chwefror 3ydd mac gcnnyrn
gyfarfod diddorol arall, dan
nawdd yr Is bwyllgor Chwaraeon.
Yno disgwyliwn weld arnryw o'r
aclodau yn gwneud campau gan
rod llawer ohonynt wedi eu noddi
gan eu cyfeillion. Hcfyd, yno fc
gyflwynir y Gwpan i'r gangen a
gynlluniodd y Llyfr Lloffion
gorau. Waunfawr crullodd
llynedd. Y beimiad yw Iona
Roberts, Edeym. Ac i roi mwy 0
fwynhad i chi mae yna Swper
Bwffe yn cael ei baratoi ar eich
cyfer (£3.50). Gobeithio y daw llu
o ferched y Rhanbarth i'r cyfarfod
hwn.

Meira Turner, Collfryn ar tod yn
IIwyddiannus mewn dwy gys
tadleuaeth aadrodd yn Eisteddfod
Betws yn Rhos;
i Alun Williams am ddod yn ail yn
y gystadleuaeth can wertn;
i Alun ac Wmffra am ddod yn ail
yn y gystadleuaeth ddeuawd yn yr
un Eisteddfod.
CLWB Y BLAID: Dyma'r enillwyr:
1. Morus Elfryn; 2. Glenys Jones;
3. Mrs K Hughes.

llONGYFARCH IADAU i Sandra
Roscoe, Ty Ni ar ei dywedoiad a
Nigel Griffith 0 lanrug;
i Sandra Jones, Graianfryn ar ei
dyweddiad a Neil Roberts 0
Frynrefail;
i Brian a Shirley Parry, Stad Pant
Waun ar enedigaeth mab bychan,
Dafydd Hywel, brawd bach i leuan
ac wyr bach i Mr a Mrs Huw Parry,
Bro Waun;
i Gerald ac Eira, Bod Gwilym, ar
enedigaeth merch tach, Nicola ,..--------------1
Wyn, a Ilongyfarchiadau i Mrs N
Roberts, 2 Dol Erddi ar ddod yn
hen nain;
i llywela a Dafydd Davies, Tret
Eilian, ar enedigaeth merch tach,
Claire louise, chwaer tach i
Diane, Ceryl a Ftiona, ac wyres
fach arall i Mr a Mrs Gwynedd
Williams, Bro Waun;
i Delyth a Michael, Tan-y-coed ar
enedigaeth mab bach, brawd
bach i Eigan ac wyr bach i Mr a
Mrs T H Williams, Llwydiarth:
i Eirian ac Elwyn Jones, Dol Erddi
ar enedigaeth merch fach, chwaer
tach i Dilwyn a Diane; ac i Mrs
Helen Jones, Dol Erddi ar ddod yn
nain i'r ferch tach ac yn nain i
Eilian Gwynedd - mab bach a
anwyd i'w mab, Llifon a'i wraig
Delyth yn ddiweddar;
i Mr a Mrs Thomas J Griffhh, Ty'n
y 'Ronnen ar fod yn dard a nain
unwaith eto. Ganwyd merch tach
i'w merch, Helen a'i gwr, Len;
i Gwynant Pierce, Nant Bach ar
gyrraedd ei ben-blwydd yn ddeu
nawoed.
BARBACIW YR ANTUR:
Penderfynwyd cynnal y barbaciw
blynyddol ym mis Gorffennaf eleni,
ar noson wahanol i Ras yr Antur.
Y dyddiad i'w g01io yw nos
Sadwrn, Gorffennaf 15fed, y nos
Sadwrn cyn i'r ysgol gau!
LLONGYFARCHIADAU i'r canly
nol ar Iwyddo mewn arholiadau
cerddorol:
Ffliwt, Gradd 4: Elin Gwilym,
Llidiart Wen; Leanne Mallinson,
Dolwar Fach.
Ffliwt, Gradd 5: Alaw Meleri
Jones, Rhandir Mwyn; Ella Jones,
Graianfryn (Anrhydedd).
Sacsaff6n, Gradd 5: Osian
Gwynedd, Nant (Teilyngdod).
DIOLCH i brifathro, staff a phlant
yr ysgol am Wasanaeth Nadolig
arbennig 0 dda.
LLONGYFARCH IADAU i Mrs
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Y Pennaeth (Gwersyll Haf). Gwersyll Gian-llyn. llanuwchllyn. Y Bala. Gwynedd
ll23 7ST.

CEFNOGWCH EIN
HYSBYSEBWYR

Wythnos Dyddlad Cwrs Oed ran

Wythnos 1 Gorffennaf 8·15 Cymry Cymraeg 11-14
Wythnos 3 Gorffennaf 15·22 Cymry Cymraeg 12·14
Wythnos 4 Gorffennaf 22·29 Cymry Cymraeg 12·14
Wythnos 5 Gorffennaf 29·Awst 5 Cwrs laith Dosbarth 2
Wythnos 6 Awst 5·12 Cymry Cymraeg 11·13
Wythnos 7 Awst 12·19 Cwrs laith Dosbarth 3. 4 a 5
Wythnos 8 Awst 19·26 Cymry Cymraeg IJ-15
Wythnos 9 Awst 26·Medt 2 Cymry Cymraeg 15+

GWERSYLL GLAN-LLYN

Mathew Williams

"Yr un est ti allan i'w n61."
"0 ia rydw'n cofio rwan,"

dywedodd Emyr heb wybod am
beth ar y ddacar y siaradai
amdano. Roedd Emyr yn gwybod
yn iawn ni fasai yn cael mynd i
mewn i'r wlad heb drwyddcd.
Rocdd Y sowldiwr yn gwisgo

het M & M a chot allan 0 losin
duo Cocsau Twik a brcichiau
marshmalo ac roedd ei wyneb
allan 0 extra strong mints.
Cerddodd Emyr ymhelJach ac
roedd y sowldiwr yn edrych fel
spiral stick. Pan gyrhaeddodd dre
o'r enw Cwmtewdraeth, roedd
pawb yn gwisgo yr un fath 0 ddil
lad, hetiau coch a chot losin du,
coesau Twik a breichiau marsh
malo ac roedd ei wyneb allan 0
extra strong mints.
Aeth Emyr i mewn i siop o'r

enw W H FaLi. Roedd y siltToedd
yn llawn losin. Smartis, Spiral
sticks, polos, Opal Fruits, reffre
shars, sherbert, love harts, marsh
malo ac yn y bJaen. Yna
sylweddolodd fod popeth am
ddirn. Dim rhyfedd fod pawb yo
dew. Roeddenl yn byw ar losin.
Cafodd Emyr rcffresbers, polo a
Twik.
Gofynnodd Emyr i rywun oedd

•yn paslO,
"Ue medra i gael rhywle i

aros?'
"Draw yn fanacw. ,.
Aeth Emyr yn ei flaen tan

gyrhaeddodd y gwersyll. Yr enw
oedd F~wllY FaLis. Roedd y gwer
syll wedi ei wneud allan 0 losin.
Aeth Emyr imewn i'w Jorrt yn y
gwersyll. Roedd popeth wedi ei
wneud allan 0 losin.

Breuddwyd
Un tro fe gefais freuddwyd ac yo
y freuddwyd honno roeddwn yn
gyrru mewn 'Grand Prix' .
McLaren oedd fy nghar i ac fe
roeddwn yn gyrru yn erbyn
goreuon y byd.
Fy nghar i oedd ar y blaen a

char melyn Nelson Piquet yn ail.
Os buaswn i yn curo'r ras hon fe
fuaswn wedi ennill pencamp
wriaeth y byd.
Ar 61 ugain 0 lapiau fe basiodd

Ayrton Sena, Piquet fel milgi yn
rhedeg ar 61 ysgyfarnog, ac roedd
yn dechrau fy nal i, Roedd bon yo
un 0 rasus mwyaf cyffrous y
tymor.
Yna dechreuodd Nigel Mansell

ddal Sena. Ond fy nghar coch a
gwyn i oedd yn daI ar y blaen.
Teimlais yn nerfus. Dim ond dwy
lap i fynd a doedd gan y ddau
arall ddim gobaith fy nal i erbyn
hyn. Pasiais yr arwydd oedd yn
dweud pa lap yr oeddwn ami.
Hon ocdd fy lap ddiwethaf.
Roeddwn yn mynd j groesi'r
Ilinell pan alwodd mam arnaf,
"Tyrd rwan, mae'n amser
odi "c .

Planed y tewdra oedd y siop
fwyaf a welodd Em yr. Planed
gyda siopau losin a dim arall!
Cerddai Emyr i mewn drwy wali
au mawr candi coch a gwyn oedd
yn amgylchynu'r blaned. SiAp
siocled 'eclaire' ocdd y blaned.
Yn sydyn stopiodd sowldiwr

Emyr a gofyn beth oedd ei neges.
"Pa neges y sowldiwr gwiri

on?"

.. .. ..

CI~wsom leisiau rbai 0 blant Ysgol Gynradd Llanrug ar y radio yn
ddlweddar, sOn yr oeddent am eu breuddwydion. Dyma gyOe ichi
rannu rhai o'r breuddwydion hynny:

Breuddwydio Bore trannoeth agorodd Emyr y
'to! mam, oes rhaid i mi fynd i'r ffenest i'w dylJuan siwgr. Aelh yo
gwely. 61 i'w wely. Yn sydyn clywodd
"Oes wir, mae hi'n banner awr swn sgrechian yn dod 0 rywle

wedi deg.' odan A th Eo. e myr i lawr y grisiau
"O'r gore mam, " tobleron. Rocdd ystafell gudd yn
Aeth Emyr i mewn i'r gwely, rhywle. Aeth Emyr i chwilio

rhoi'r lamp ymlaen a dechreuodd arndani. Yn sydyn disgynodd i
ddarllen. Mewn eiliad roedd lawr drws cudd yo y llawr,
Emyr yn cysgu'n drwm a'r llyfr "0 rydwi'n teirnlo fel bwyaden
ar dudalen 68. heb ddwr (ar ben fy hun).
Roedd Emyr yn breuddwydio Aaaaaawwww! mae 'mhen 01iyo

am wlad a losin. Dyrna'r stori: brifo hefyd."
Roedd Em yr mewn ystafell

fawr. Roedd hi fel bol buwch yoo.
Yn sydyn daeth llais eras 0

rywle a dychrynodd ei enaid. Yna
gwelodd olau gwan yn dod drwy
dwll yn y wal, yn sydyn disgynn
odd drwy'r wal i mewn i ystafell
fach gyda un o'r ffaLis yn bwyta
losin. Roedd bechgyn o'r ddaear
mewn rhyw gomel gyda gwydr
o'u cwmpas. Roedd y ffatis yn
anelu rhyw fath 0 ynnau at y
bechgyn. Cerddodd Emyr yn nes
ac yn nes at y ffatis, yn sydyn
trodd un o'r ffaLisaLOgan anelu ei
wn aio.
Gwn hir 0 marshmalo gyda

botymau coch, glas a gwyrdd
arnynt. Saethodd y ffaLi at Ernyr.
BANG! Ond ni ddigwyddodd
dim. Roedd y gynau marsh malo
yn rhai gwael a dim yn gweithio,
Tarodd Emyr ben un o'r ffaLis

gyda Spiral stick a disgynnodd
yntau yn anymwybodol.
"ROWND I," meddai'r cloc

cwcw.
Rocdd un o'r ffatis ar 01.Tarodd

Emyr y ffati ar ei ben 01 gyda
reffresher. Yna cododd y ffati ar
ei draed eto a cheisio taro Emyr.
Yna gafaelodd Emyr mewn tiwb
smartis a'i daro. Disgynnodd y
ffati ar lawr. Rhyddhaodd Emyr y
caeth weision a cherdded allan
drwy'r wal.
Cawsai hyd i raff, taflodd Emyr

y rhaff i ben y twit a thynnodd
ugain 0 fechgyn i ddiogelwch.
Pan gyrhaeddasant y gwersy II
rhoddodd un o'r bechgyn fedal
aur iddo i gofio am yr hyn a
wnaelh. Yna daeth un o'r ffatis
ato ag anelu gwn smartis amo a,
BANG!
DeffrOdd Emyr bore trannoeth

yn pendroni. Roedd ganddo fedal
aur wedi ei ludo ar ei byjam as.
A oedd Emyr wcdi breud

dwydio'r cwbwl. Ond roedd
ganddo fedal' roedd yn rhaid iddo
fod yn wir.
Breuddwyd oedd 0 ynteu ...

Cerys Parry

BREUDDWYDION

, Breuddwyd
Dechreuais yr injan yn barod i
glywed y gwn yn tanio. Rocddwn
wedi mynd trwodd i'r ffeinal
mewn rasus rali. Roeddwn bron
yn siwr y buaswn yn ennill am
fod yr un gorau un wedi sleidio
o'r Ion. Cafodd arnser araf iawn 0
30.15 munud. Yr amser i gum
oedd 26.51 munud, car "Ioyota'
oedd yr un oedd yn curo. Sierra
Cosworth oedd fy nghar i. O'r
diwedd taniodd y gwn fel balwn
yn byrstio ac i ffwrdd a fi ar gant
milltir yr awr, rownd y tro cyntaf
fel mellten. Teimlais tu 01y car yn
llithro ar hyd y llawr nes roedd
mwg 0 faw yo tasgu i'r awyr,
fyny'r bryn ar bron iawn gant
milltir yr awr ac i lawr yn gyfly
mach fyth. Arafu'n 61 i 50 milltir
yr awr wrth fynd rownd y tro
gwaethaf un ac yo 01 i 150 milltir
yr awr. Mewn 10 munud araIl
roeddwn yn croesi'r llinell orffen.
Roeddwn wedi enniJI ond y
munud nesaf deffrais yn fy ngwe
Iy, dim ond breuddwydio oeddwn!

Iwan Owen

'Breuddwydio'
Rhedais, roedd swn fy nhracd yn
atseinio'n swnllyd yn erbyn y
llawr. Roedd yn dywyll fel bol
buwch, ac yn ddistaw ofnadwy -
eto roeddwn yn teirnlo fod rhyw
beth drwg, drwg iawn ar ddig
wydd, ddigon agos. Es i fewn
drwy ddrws y 'TANGO'. Clwb
nos yng nghanol y dre oedd. Ah!
agorais y drws a daeth lliwiau
mawr, Uachar i nghyfarfod. O!
roedd hyn yn ormod. Roedd swn
chwibanu uchel, ond eto
cbwibanu isel. Daeth swigod
mawr gwyn fel pel-droed 0 flaen
fy Ilygaid ac fe ffrwydrodd! Ie,
jest ffrwydro a pop bach! Rhedais
allan i'r stryd, ac es i Stryd y
Faenol, lle rocdd fy ffrind yn byw,
nid oeddwn awydd mynd yn 61
i'm fflat ar ben fy hun. Ar y
ffordd gwelais gysgod, cysgod
dyn mewn cOt a choler uchel a het
wedi ei thynnu'n isel, fel 'gang
ster'! Dechreuais banicio. Curais
ar ddrws y ty, rhif 14, a daeth llaw
allan, llaw feehan, wen, esmwyth,
ac ewinedd hir, disglair - wedi
eu lliwio yn binc golau ofnadwy,
prin y gel lid gweld y lliw.
Estynais i fy llaw allan, ac rocdd
yn ddu fel lludw efo baw. Dwn i
ddim pam estynais fy llaw allan,
ond yr ocddwn yn teirnlo fel yna.
Rhoddodd y Ilaw fechan oriad yn
fy llaw a thynnodd ei llaw yn 01, a
chau'r drws. Estynais i fy llaw
ataf a rhoi'r goriad yn fy mhoced.
Rhcdais i'r siop sglodion ond yr
oedd wedi cau, mor fuan a hyn!
Wei yr oedd hi yn 9 o'r gloch.
Estynais y gonad allan ac yr oedd
wedi troi'n siswrn, trwm. Agorais
y drws a, a, a ... wel, roedd pob
man yn ddistaw a thywyll. Es
allan a chau'r drws ar fy 61.
Lwcus ei fod yn agored! Estynais
y siswrn allan, ac yr oodd wedi
troi'n falwn. Chwythais. Aeth yn
anfertholl gafaelais yn dynn arno
ac aeth y balwn i fyny ac es innau
i fyny hefyd Aeth y balwn a fi
i'm fflat, ac es i drwy'r drws ac i'r
stafell flaen.

'SYRPREIS
SYRPREIS'

Rhoddais Y golau ymlaen, a
dyna 11e roedd fy ffrindiau a'rn
teulu i gyd, a chacen pcn-blwydd
anferth yn y canol!

'PEN-BLWYDD HAPUS'
Catrin Angharad Hughes
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Mae'r manylion am Wersylloedd
a Chyrsiau Haf yr Urdd yng
Nglan-Llyn a Llangrannog ym
1989, eisoed wedi eu cyhoeddi.
Pris wythnos lawn yw £84.50,
sy'n cynnwys pedwar pryd y
dydd, defnydd o'r holJ offer a
chymryd rhan yn y gweithgared
dau amrywiol sydd gan y gwer
sylloedd i'w cynnig. Yn
Llangrannog mae saith wythnos i
Gymry Cymraeg a thair wythnos
o gyrsiau i rhai sy'n dysgu
Cymraeg. Tra yog Nglan-Llyn
mae chwcch wythnos i'r Cymry
Cyrnraeg a pythefnos 0 Gyrsiau
Iaith,
Mae llc i tua 150 aros yng

Nglan-Llyn bob wythnos a thua
200 yn Llangrannog.
Ers cynnal y gwersyll haf cyntaf

yn Llanuwchllyn ym 1928 y mae
miJocdd 0 blant a ieuenctid
Cymru wcdi cyfarfod a'i gilydd
yng Ngwersylloedd yr Urdd, ffac
tor gymdeithasol bwysig iawn ym
rnywyd Cymru.
Erbyn heddiw mae tua 15,000 0

blant a ieuenctid yn aros yng
Ngwersyllocdd yr Urdd bob
blwyddyn.

GWERSYLLOEDD
HAF YR URDD 1989

•sgweiar,
Pcngwyn ar goll!

Beth sy'n ddu a gwyn, yo bwyta
pysgod, ac yn byw yng nghanol y
jyngl?
Dydw i ddirn yo gwybod,

Hei Barbwr! Faint 'da chi'n ei
godi am dorri gwaIlt?
Punt union, Giaffar.
o ia, faint am shet?
Sai th deg pump ceiniog, giaffar.
Wei, shiafia 'rnhcn i 'tal

Mam, fydd fy mhwdin i'n hir?
Na fydd Wil bach, mi fydd yn
grwn fel pwdin pawb arail.

Beth ydy enw pennaeth brigad
dan Gwlad Pwyl?
Ifan Watsalosgil

Doctor! Doctor! 'Dwi angen sbec
tot newydd.
Dwi'n gwybod Mrs Jones! Y
cigydd ydw i!

I ble bydd 110ng flinedig yo
mynd?
I orwedd ar wcly'r mort

Beth ydych chi'n gaJw banana
sy'n mynd i'r ysgol?
Disgybl! Na! Na! Nat Na! Nat

Beth sy'n felyn, yn gwisgo clogyn
ac yn hedfan drwy'r awyr?
Swperbanana 2!!!

Cnoc! Cnoc!
Pwy sy' 'na?
Pam
Pam pwy?
Pam wyt ti'n gofyn pwy sy' 'na?

CORNEL JOcS

Gorffennaf 28-Awst 4
Awst 4-1 I
Awst 11-18
Awst 18-25

CWRS 5
WYTHNOS6
WYTHNOS7
WYTHNOS8

Am ragor 0 fanylion neu
geisiadau cysylItwch a:
YPENNAETH,
GWERSYLL YR URDD,
LLANGRANNOG,
LLANDYSUL,
DYFED.
Llangrannog: (023 978)
473

DYDDIADUR HAF 1989
CWRS IAITH Mehefm 16-23 Dysgwyr Cynradd
WYTHNOS B Mehefin 23-30 Cymry Cymraeg Cynradd
WYTHNOS 1 Mehefm 30-Gorffennaf 7 Cymry Cymraeg Cynradd
WYTHNOS 2 Gorffennaf 7-14 Cymry Cymraeg Cynradd
CWRS 3 Gorffennaf 14-21 Cwrs Iaith Dosbanh 1 Uwchradd
WYTHNOS 4 Gorffennaf 21-28 Cymry Cymraeg Cynraddl

Dosbarth I Uwchradd
Cwrs Iaith Dosbanh 1 Uwchradd
Cymry Cymraeg Cynradd
Cymry Cymraeg Cynradd
Cymry Cymraeg Cynraddl
Dosbarth 1 Uwchradd

•

",
I

, ,•

Beth am anfon eich Ilun i'r 'gornel' ar 01 ei gwblhau, neu'n weU fyth ysgrifennwch
stori am y Uun. Bydd GWOBR i'r ddau gystadleuydd gorau.

• •
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CURIAD CA1.ON CYMRU

YMAES
CAERNARFON

Ffon: 3075

hefyd yn ystod y dydd

43·45 STRYD
FAWR

LLANBERIS
Ffon: 871781

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ff6n:
Caernarfon 2898

(dydd)
V Felinheli 670124

(nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

EMYR LL.
PARRY

M.S.S.CH., M.B.CH.A.

CHIROPODIST
GWASANAETH

CARTREF
57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffon: (0286) 5754

(Gyda'r nos)

,

* * *

Emyr Jones
PLYMAR A

PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat
a thredio peipiau
44 Glanffynnon
LLANRUG

Caernarfon 3513

.:-- :;:....
CURIAD CALON CYMRU

Y SGWAR,
LLANRUG

Roeddwn wedi mynd i gyfarfod
Sion idref yn swydd Efrog, ar 01
iddo gwblhau blwyddyn arall 0
astudio'r gyfrailh yn ei goleg. AI
ei therfyn yr oedd yn gorfod
mudo o'r neuadd a gwneud trefni
adau eraill ar gyfer ei loches y
flwyddyn ganlynol. 0 ganlyniad
yr oedd yn orfodaetb arno wneud
trefn ar ei eiddo a Uusgo ei hoII
drugareddau adref ar draws
gwlad.
Doedd ganddon ni ddim ond

egwyJ fer rhwng dwy dren ihel y
pethau at ei gilydd a chael llymaid
i'n cynnal, ac yr oedd hi wedi
mynd yn ras yn y diwedd j ddal y
tren cyflyrn 0 Newcastle i
Gaergybi.
Mae'n syndod beth a all rhyw

hogiau ei gasglu mcwn blwyddyn
ar estron dir, a buan y gwelsom
ein bod yn brin 0 fagiau.
Daelhpwyd 0 hyd i raj plastig
drwy fawr berswad, a chyda cas
gliad o'r rhciny yn crogi arnom
fcl brech, yr oeddem o'r diwedd
yn disgwyl ar y gongl am y cer
byd a logwyd i'n cludo i'r orsaf.
Roedd y gyrrwr yn cyfaddef,

wrth geisio trefnu'r llwyth yn y
pen 01, mai hwn oedd y casgliad
symudol mwyaf amrywiol ac
anhylaw y galwyd arno ei drin
erioed, ac er mwyn ceisio symud
mymryn ar ei feddwl tra'r ocddem
ar ein taith, mentrais son fy mod
wcdi trigo am gyfnod yn y swabia
rheiny adeg y rhyfel, ac fy mod
wcdi canfod y trigolion yn rhai
crocsawus a charcdig tros ben.
"Mi fum innau

Amsterdam," meddai.
"Fuoch chi?" medden ninnau

gan cdrych ar ein gilydd, ac
mae'n siwr y buasem wcdi cael yr
afacl rydd drwy ei adael bcfo'r
argraff honno.
"Ochr Cacrgybi iddo Io yr ydan

ni'n byw," meddwn wedyn, ond
wnaeth hynny ddim ond ei daflu i
fwy 0 benblcth, ac erbyn hynny
roeddem ar gyrion yr orsaf. Ond
chwarae leg, cynigiodd gario'r
beichiau, a rhag rhoi'r argraff mai
pobl grintachlyd ydyw trigolion
yr Iseldiroedd, rhoddodd Sion gil
dwm iddo am cl drafferth.

YGwalch
TS deithwyr, a chythrodd i'r cadach

oddi arnaf.
"Gad iddi," meddai Sion, sydd

yn fwy hyddysg yn y gyfraith,
Roeddern, erbyn gweld, mewn "rhag ofn i ti gael dy gyhuddo 0

llawn pryd am y tren, Cawsom drais." Ac erbyn hynny rocddwn
amser i edrych 0'0 cwmpas ac ail yn falch 0 wncud.
drefnu'r sospeni ac offer byw. Pan ddaethom iFanceinion, dis
Ond pan ddaeth y tren o'r diwedd, gynnodd y ferch oddiar y tren, a
cawsom drafferth iganfod corneli thrwy gil ein llygaid gwelsom hi
i roi'r holl fagiau 0 gyrraedd pen- yn rhcdcg i freichiau rhyw
nau a tbraed y teithwyr eraill. laprwth anferth. Cadwasom cin
Doedd yna fawr 0 led chwaith yn pennau i lawr yn swat, a rhyddhad
y silffoedd uwchben, mae'n rhaid oedd gweld y drysau yn cau a nin
dweud, a chawsom drafferth nau eilwaith ar ein taith tua
anbygoel i stwffio un hafyrsac i'w Chaergybi, yr ochr yma i Mae hi'n 'Ddolig ond tydi Sion
Ie. Sylwais fod hwnnw yn union Amsterdam. Tomos a Sian Parry-Jones ddim
uwchben merch bur ddeniadol yn Fe aeth yr hogyn wedyn i yn hapus iawn eu byd. Ac mae
gwisgo blows wen wedi ei Ffrainc ar ei hynt, ond cymerodd treulio'r Wyl mewn bed-sit yng
gorchuddio a pholcadots. ei ddarbwyllo i adael y 'fairy liq- nghanol dinas yn gallu bod yn
Roeddem yn cin llongyfarch ein uid' adrc. Un boen yn 11ai. brofiad unig iawn.

hunain dan fwyta cyfleth fel yr .--------------f Ond peidiwch a meddwl eich bod
oedd y tren yn rhuthro drwy'r Parhad 0 Dudelen 9 am gael noson ddigalon, 0 na,
twnel tri munud hwnnw 0 dan y hynny, i ail-ddcfnyddio llawer o'r mae yma;r lion a'r lIeddf ... dyn
Pennines. Ond ar hynny, teimlais rhannau gwrciddiol. noeth yn gwneud campa', Hrijsy'n
bwniad yn f'ysgwydd. a phwy AmI fu'r anhawsterau. Ni chyn- siarad, a Superted ... a IIwermwy!
oedd yn ceisio cael fy sylw ond yr hyrchid cadwynau i ffitio cocos Mae Cwmni Theatr Gwynedd wedi
encth bolcadots, ac yr oedd hi'n 'Babs' erbyn hynny ond doed 0 ennill enw da iddo'i hun wrth dei
pwyntio at yr hafyrsac. Roedd yna hyd i rai addas mewn storfa yn yr thio led led Cymru dros y ddwy fly
rhyw hylif yn diferu ohono am ei Almaen. Darganfu Dunlop deiars nedd diwethaf.
phen. Ac yn wir erbyn sylwi a oedd 0 fewn dim i'r maint pri- Y Cast fydd John Glyn Owen,
roedd yna ysmotiau mawr gwyrdd odol _ ac felly, 0 dipyn i beth, Janet Aethwy, Dewi Williams,
yn gymysg a'r rhai du wedi ymd- gyda chymorth y gwneuthurwyr Judith Humphreys, Esyllt Roberts
dangos ar ei blows. moduron, ond yn bennaf drwy a Uion Williams
Cythrais i'r bag a'i dynnu i lawr benderfyniad a mcdr y Cyfarwyddwr: Tony Llewelyn

ar frys, ac ar 01 archwilio ei gyn- perchennog 0 Gapel Curig - yn 8ydd "Sion a Sian" yn cael ei
nwys, roedd achos yr anffawd yn gadam yr ail-godwyd yr hen gar, pherfformio yn Theatr Gwynedd 0
egJur. Roedd coreyn y betel 'fairy ac y clywyd ei ru drachefn ar nos lau, Chwefror 2i1 hyd nos
liquid' wedi dod i ffwrdd yn y draeth Pendein yn 1977. Sadwrn, Chwefror 1Ofed.
stryffag. Roedd rhoi hwnnw yn ei Bydd ganddo fyrrach truth, inni
01 yn swydd haws 0 lawer na gael dotio arno, i Lanrwst yo
darbwyllo'r ferch y buasai'r smo- Awst
tiau yo diflannu yn y gotch. Ond
nid dyna, crbyn deal I, oedd ci
phryder mwyaf. Deallasom mai

yn anrheg gan rhywun pwysig yn ci
bywyd ocdd y flows, a' i bod hi ar
y foment honno ar ei ffordd i
gyfarfod Y pwysig hwnnw. Ond
cawsom weledigaeth sydyn.
Tynnwyd cynnwys un o'r bagiau
allan a daethpwyd 0 hyd i gadach
molchi. Rhuthrais hefo hwnnw i
gaban y rhyddhad a'i streilio yn
dda a dwr. Yna wedi dychwcl,
dechreuais rwbio'r smotiau
gwyrdd a'r cadach gwlyb, ond yn
lie diflannu, roeddent yn lledu ac
yn coo yn ffroih, ac yr oedd yr
hylif mae'n amlwg yn treiddio 0
dan ddillad y ferch. Cododd gyda
gwaedd a dynnodd sylw yr holl
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Ffon: Llanwnda 830562

BANGOR
354646

Perchennog: E.P. Hughes

D

YNG
NGWYNEDD

MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

PRIF GYNRYCHIOLWYR• Jig i Atgyweirio Cyrff
• Tiwnio Crypton
.MOT
• Ail-Sbreo
.Tracio
• Balansio Olwynion
• Gwasanaethu
• Cymysgu Paent
• Gwenhu Ceir Newydd
ac Ail-law

.Paniau Renault DU
• Petrol ESSO a DERV
.Sigarennau a Melysion GROESLON
• Calor Gas

Os oes unrhyw un o'r darllenwyr a
chyfraniad i'r golofn "Chwilota"
gellir cysylltu'r a'r Golygydd
Erthyglau.

Paul
Rhiannon leans
Gwasg Efengylaidd Cymru. 95c.
Casgliad 0 straeon am Paul a
ymddangosodd yn gyntaf yo
Cyrnru'r PLant.

Cywaitb y Swyddfa Gymreig:
Teithio CJwyd
Ann Wyn Jones
Y Ganolfan Adnoddau,
Aberystwyth. £2.95.
Y cyntaf mewn cyfres 0 Iyfrau
teithio i oedolion, sy'n cyflwyno
iaith, diwylliant a hanes broydd
Cymru i Gymry Cymraeg ac i
Ddysgwyr.

Hannibal a'r Hebog
DyfedGlyn
Y Lolfa. £1.95
Nofel yo seiliedig ar stori gyfres a
deledwyd ar gyfer plant

Gawn Ni Stori? Cyfrol2
John Owen Huws
Gwasg Carreg Gwalch. £2.20
Casgliad araIl 0 ehwech 0 straeon
gwerin Cymru wedi'u haddasu ar
gyfer plant 6-10 oed.

Stiniog
Ernest Jones
Gwasg Gwynedd. £4.40
Cyfrol yn olrbain hanes datbly
giad Stiniog yn y ganrifT ddi-

'Dirgelwch Dydd YFarn"
Yn ei lyfr "Hynafiaethau a
Thraddodiadau Llanberis" a
gyhoeddwyd yn 1892, mae
William Williams yn adrodd
hanes Sian Hughes, Blaen y ddoI
a Mari Tomos, Ty'n GadJas, yo
clywed swn band - a oedd yo
teithio ar hyd Llyn Padarn mewn
cychod. Credai Sian Hughes mai
Dydd y Fam ydoedd, ac mai
udgyrn yr atgyfodiad a glywai'n y
pellter.
Mae'r hanes fymryn yn wahanol

gan William Hobley yn "Hanes
Melhodistiaeth Arfon". Yn 61
Hobley, Mari Tomos oedd yr un a
gredai yn nyfodiad Dydd y Faro
ac nid Sian Hughes. 0 leiaf,
mae'r ddau awdur yn cofnodi yr
un ddwy ferch yng ngbwmni ei
gilydd.

Roedd Sian Hughes yn nain (0
du eu tad) i Gutyn Arfon a Dewi
Arfon. Dywedir fod y band wedi
teithio ar y llyn cyn dyfodiad y
rheilffordd a chyn sefydlu Band
Llanrug. Os yw'r ffeithiau hyn yo
wir, yna mae'n dyddio'r digwyd
diad i ehwarter cyntaf y ganrif
ddiwethaf. Ond, band ble oedd y
teithio mewn cychod? Rhaid cofio
mai Band Llanrug yw band hynaf
Gogledd Cymru, ac felly mae'n
debyg mai un 0 fandiau'r militia 0
Gaemarfon oedd hwn. Ond pam
roedd yn teithio i Lanberis mewn
cychod?
Oes rhywun o'r darllenwyr all

ddatrys y dirgel wcb?

Rai blynyddoedd yn 01 bu cyfres yn yr "Eco' dan y teitl "Chwilota".
Profodd yn gyfres eithaf llwyddiannus a chryn lawer 0 ymateb gan
wahanol ddarllenwyr. Efallai y cofiweh i ni gael toreth 0 wybodaeth
mewn ymateb i gais am linellau 0 farddoniaeth gan Dewi Peris.
Bellach, mae Cymdeithas Hanes lewyrchus wedi ei sefydJu yn y fro, ac
cfallai y bydd ail-gychwyn y gyfres yn gyfle i'r aelodau ac i eraill sy'n
ymddiddori yn hanes a thraddodiadau ein hardal, i ysgrifennu pytiau 0
wybodaeth, hanesion difyr, neu broblemau i'w datrys, Gadewch i ni
ddechrau'r mis hwn efo:

c
Sain y Werin
Meinir Heulyn
Alaw £3.25
Casgliad 0 alawon gwerin a
cheinciau telyn Cymru wedi'u tre
fnu ar gyfer ffliwt a thelyn neu
ffidil a thelyn.

Llyrr Mawr Geiriau Smot
Eric Hill. Addas. Dilwen M
Evans.
Gwasg Gomer. £4.25
Cyfle i ddarllenwyr ifainc gael
hwyl, a disgu llawer 0 eiriau
newydd wrth ddilyn helyntion
Smot a'I ffrindiau trwy gydol y
flwyddyn.

Bro Aonwyl y Bryoiau
J Henry Griffiths
Cymdeithas Lyfrau Ceredigion
Cyr. £2.50
Cyfrol 0 atgofion am Ysturntuen.

Lleisiau Plant
Jennie Gordon
Gwasg Gomer (CBAC) £2.75
Casgliad 0 ganeuon i blant, gan
gynnwys caneuon ar gyfer achly
suron arbennig megis y Nadolig
a'r Diolchgarwch.

Talwrn y Beirdd
gol. Gerallt Lloyd Owen
Gwasg Gwynedd. £4.00
Y bedwaredd gyfrol 0 farddo
niaeth a gyhoeddwyd yn sgil cys
tadlaethau'r Talwm ar Radio
Cymru.

Am Funud
Mcurwyn Williams
Ty John Penry. £2.95
Casgliad 0 sgyrsiau a gweddrau ar
gyfer oedfaon a defosiwn berson-
01.

lacbawdwriaeth Gymaint
Gwyn Davies
Gwasg Efengylaidd Cymru.
£3.50.
Llyfr sy'n ceisio egluro gogoniant
yr efengyl Gristnogol dewy holi
ac ateb ewcstiynau.

lawn yn y B6n
Man Williams
Gwasg Gomer. £3.00
Nofel i'r arddegau.

John
Pwy Sy'n Euog?
Joan Lingard. Addas.
Rowlands.
Gwasg Gomer. £3.50
Nofel i'r arddegau.

John Saunders Lewis: Y Gyfrol
Gyotaf
D Tecwyn Lloyd
Gwasg Gee. £15.00
Cyfrol sy'n cyflwyno deunydd
perthnasol i banes bywyd
Saunders Lewis a'i ddyddiau
ysgol hyd, yn fras, ganol y tride
gau.

Dylai'r llyfrau hyn fod ar gael yo eicb siop Iyfrau Ileol neu eicb
Iyrrgell.
Gorau 'Heddiw' 1936·1942
gan T Robin Chapman
Christopher Davies Cyf, £3.95.
Detholiad 0 raj 0 uchafbwyntiau'r
cylchgrawn 'Heddiw'.

LLyfr Llanast
Angharad Tomos
Y Lolfa. 95c.
Llyfr lliwio gwahanol yng ngh
wmni cymeriadau Cyfres
RwdJan!

wethaf a'r dirywiad fu yn y ganrif
bresennol,LLYFRAU CYMRAEG NEWYDD
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PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112
Cymeradwyir gan yr Adrsn

Drafnidiaeth

* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

Gohebvdd: Mrs Iris Rowlands, 'Glanrafon' (872275)

llONGYFARCH IADAU i Miss E Mon i olynu y cyn-brifathro, Mr
Hughes, Tan-y-Graig ar gyrraedd Idriswyn Roberts.
~i 80 oed; DIOLCH: Ar ran pensiynwyr yr
I Nerys, Bwlch, ar gyrraedd ei ardal, hoffwn ddiolch yn garedig
deunawoed; iawn i'r chwiorydd a'r brodyr a
i Sandra, Tan'rallt ar ei dywedd'iad ddarparodd wladd Nadolig arben-
a Dewi 0 Gaernarlon; nig yn y Ganolfan, nos Fercher,
i Sandra a Keith Jones, 4 061 Rhagfyr 7. Plesar oedd cael
Afon, ar enedigaeth merch tach, aistedd wrth fyrddau wedi eu had-
~hwaer iAndrew a Jennifer; durno yn ddeniadol a mwynhau
I Sharon a Graham Judge, cinio safonol gyda amrywiaeth 0
Caernarlon, ar enedigaeth mab, ychwanegiadau yn cynnwys
brawd bach i Donna; anrheg i bawb. Roedd yr adloniant
i Ann a Richie Hughes, 10 061 yn dilyn yn foddhaol dros ben. Nid
Af~n, ar fo? yn. daid a nain, ac i dyma y tro cyntaf i'r pensiynwyr
Enid a Robin Price, Stryd Newydd dderbyn gwahoddiad tebyg a hof-
ar fod yn hen nain a hen daid. fem estyn ein gwerthfawrogiad a'n
EGlWYS SANT GABRIEL: diolch am eich caredigrwydd eleni
Cynhaliwyd gwasanaath 0 Naw teo.
Llith a Charol yn yr Eglwys nos CLWB POBOL Y CWM: Yn 61 yr
Sui, Rhagfyr 18fed. Arweiniwyd Y arler, trefnwyd cyfarlod i ddathlu
gwasanaeth gan Mrs Ruth Gwyl y Nadolig dydd lau, Rhagfyr
Charles. Darllenwyd y lIithoedd 1Sfed. Crewyd naws traddodiadol
gan blant o'r Eglwys sydd yn der- yr Wyl tra'n mwynhau lIuniaeth 0

byn eu Bedydd Esgob ym mis ddanteithion arferol a ddarparwyd
MaL Yr Organydd oedd Mr Glyn gan wragedd y Clwb. Yn dilyn y
Roberts, Porthmadog. wledd, rhoddodd Mr R H Parry ei
Sore Nadolig, gweinyddwyd y feirniadaeth ar amrywiaeth 0 gys
Cymun Bendigaid gan y Parch L tadlaethau oedd wedi eu trefnu yn
o Arridge, Bangor. Yr organydd flaenorol. Y buddugwyr oedd Mrs
oedd Mr Gareth Jones. G Chick, Mrs K Watkins, Mr Hugh
UNDEB Y MAMAU: Cynhaliwyd Pritchard, Mr llew Hughes.
cyfarlod i aelodau Llanrug a Llongyfarchwyd Miss E Hughes,
Chwm y Glo yn yr Ysgol Tan y Graig ar gyrraedd ei 80 oed.
Gymuned, nos Fawrth, 10 lonawr. Diolchodd y Llywydd ar ran yr
Yr oedd y cyfarlod yng ngotal Mrs aelodau I'r Brodyr Morris am y
Enid Taylor. Bara Brith a'r Mins Peis ac i bawb
Ar 61 tratod rhai materion cafwyd am eu cyfraniadau hael.

sgwrs a ftilmiau gan Mr Peter GWLEDD GEROD: Coftwch am
Taylor, y gwr gwadd. Treuliodd Mr y cyngerdd I gynheUr yn Ysgol
a Mrs ~ylor dri mis yn ystod yr Brynr.fall,no.Wene~Chw.~or ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
haf gyda'u mab yn Botswana. 10fed am 7.30. Ymdrech yw'r
Diolchwyd i Mr Taylor gan Mrs K noson gan gyfellllon Gareth "0
Jones, Llanrug. Aelodau Cwm Lanrug", Igodl arlan at Ymchwil
oedd yn gyfrifol am y lIuniaeth a yr Arennau yn yr uned ym Gohebydd: Miss Bethan Parry, "Ael-y-Bryn"
diolchwyd iddynt gan Mrs Side, Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn LLONGYFARCHIADAU i Beverley dar Mr Robert Griffiths, Llys
Llanrug. Enillwyd y raftls gan Mr rhal o'r .Iopau lIeol. Os am Ann Roberts, Awalfryn, ar Iwyddi- Meredydd yn eu profedigaeth.
Taylor a Mrs V Jones. Bydd y I dd Idl hAth' ant yn ai arhohad Piano Gradd 4, GWLEDO GERDD: Coflwch am
cyfarlod nesaf yn Hafan Elan, wa pa we me u r cyn-

gerdd ac iSara Salisbury Roberts, Min y y eyngerdd a gynhellr yn Ysgol
Llanrug, nos lau, Chwefror 2, a'r . DALIER SYLW! Parc ar Iwyddo yn ei arholiad Brynrefall, nos Waner, Chwafror
wraig wadd fydd Mrs Hefina Mae Clinic Dynlon HolJlach Dawnsio Gradd 2, gyda'r 'Modern 1Dfed am 7.30. Ymdrech yw'r
Evans. Llanberl. wedl all gychwyn Nos Theatre Dancing'. noson gan gyfeillion Gareth "0
CROESO: Estynnwn groeso a Lun lonawr 9 fed 1989, 0 6 tan 8 H, 1 h efyd llonqytarchiadau i Mrs Lanrug", I godl arlan at Ymchwll
phob dymuniad da i Mr J Richard 0 r 9 oc .

Cynhellr Y Clinic bob nos Lun Ellis, gynt 0 3 Tai Bryngwyn, nawr yr Arennau yn yr uned ym
Williams, prifathro newydd yr eynta'r mls fel arter ond ar yr al'l yn Llys Eiddon, Llanrug, ar Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
Ysgol Gymuned. Penodwyd Mr os bydd Gwyl Banc. gyrraedd ei phen-blwydd yn 90 rhal o'r siopau lIeol. Os am
Williams oedd yn ddirprwy ben- Dowch a'r corff yn 61 I'w slAp oed ar lonawr 16eg. wledd peidiwch A methu'r cyn-
naeth Ysgol Gymuned Pentraeth, ar 01 y Nadolig! CYDYMDEILWN: a theulu'r diwed- gerdd.

r-------------------------------------------
Oysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
YSGOl YRRU

OFALUS

HOME IMPROVEMENT
CENTRE

ffORDD YRORSAf, LLANRUG
Flon: C'lon 2122

ar gyfer ...
Paent, Papur wal, Anghenion Ty,

Anghenion addu rna, Garddia,
Coed, Tywad, Gro, Hadau Unwin,

Bries, Bloeiau, Hardware, nwyddau
a Sment, Ironmonger

Offer plymio Teganau

TAN-Y-COED

Gohebydd: Miss t.owri Prys Robens. Godre'r Coed. 870580
GWASANAETH NADOLIG: Nos Balch oeddym hefyd fod Mrs
Sui, Rhagfyr 18fed daeth cynulliad Jennie Roberts wedi gallu
teilwng ynghyd i'r gwasanaeth i cymeryd rhan yn yr oedfa, hithau
ddathlu'r Nadolig dan nawdd aelo- wedi treulia cyfnod yn Ysbyty
dau'r Ysgol SuI. llywyddwyd gan Gwynedd cyn yr Wyl.
Mr Gwyn Hefin Jones. Cymerwyd Cyhoeddwyd y fendith gan y
rhan yn y datganiadau lIafar, y Parch John Morris,
gwedd'iau a chyflwyniadau'r caro- SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos
lau gan athrawon yr Ysgol Sui - Lun, lonawr 11eg, cyfarlu'r gan
Mrs Mair Davies, Mrs Hanwy gen yn y Festr!. Croesawodd y lJy
Jones a Mrs Carol Houston. Yna, wydd, Mrs Pat Jones, Mr a Mrs
cafwyd perfformiad cofiadwy gan John Evans 0 Lanrug i'r cyfarlod.
ieuenctid a phlant yr Ysgol Sui 0 Cafwyd noson eithriadol 0 ddid
ddramodig Nadolig 'Y Tri Rhosyn' dorol ac addysgiadol yn eu cwmni
wedi ei threfnu gan Miss Lowri wrth iddynt arddangos tryloewder
Prys Roberts gyda chymorth au 0 enghreifftiau cretftus 0
cyfeillion yr Ysgol SuI. Yn dilyn, addurno ffynhonau yn Swydd
cyflwynwyd anrheg ar ran yr Ysgol Derby, a'r holl waith yn seiliedig ar
Sui, i'r plant, gan y Parch John hanesion detholedig o'r Hen
Morris. 1 derlynu'r oedfa, gweinyd- Destament a'r Newydd, a hynny
dwyd y Sacrament 0 Swper yr dros gyfnod 0 ugain mlynedd.
Arglwydd gan y Gweinidog. Diolchwyd i Mr a Mrs Evans gan
OEDFA'R FlWYDDYN NEWYDD: Mrs Eirlys Williams. Trefnwyd lIu
Nos Sui, lonawr 1af, cynhaliwyd niaeth y noson gan Mrs Rhian
cyfarfod gweddi arbennig i ofyn Jones a Mrs Carol Houston ac
am fendith ar ddechrau blwyddyn. enillwyd gwobr y mis, rhoddedig
Dechreuwyd yr oedfa gan y gan Mrs Rhian Jones, gan Mrs
Gweinidog, y Parch John Morris. Pat Jones. Bydd y cyfarlod nesaf
Cymerwyd rhan ymhellach gan nos Lun, Chwefror 2Ofed.
Mrs Jennie Roberts, Glandwr; Mr GWLEDD GERDD: Cottwch am
Bertie Roberts, Llwyneoed Bach; y cyngerdd 8 gynhellr yn Ysgol
Miss Annie May Williams, Llys Brynrafal', nos Waner, Chwefror
Arlon; Miss Lowri Prys Roberts, 10fed am 7.30. Ymdrech yw'r
Godre'r Coed a Mrs Gwyneth noson gan gyfelilion Gareth "0
Evans, Ty'n Buarth. Antonwyd Lanrug", Igodl arlan at Ymchwll
eofion at Miss Biodwen E Owen, 2 yr Arennau yn yr uned ym
Tai Orwig gan ddymuno adferiad Mangor. Tocynnau £2 ar gaal yn
buan iddi wedl trimaath dder- rhal o'r slopau lIeol. Os am
byniodd ychydig ddyddiau cyn y wledd paidiwch A methu'r cyn
Nadolig yn Ysbyty Gwynedd. gerdd.

-

TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291

Hefyd ail-osod carpedi

14

gyda'r otter mwyat
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK
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17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffcn: LLANBERIS 872421

STRYD FAWR, DEINIOLEN r::~bens871210
Crefftau Ilechi: arlunwaith, clociau, calendrau,

raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileal eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

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

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

Diolch i'r canlynol am eu rhod
dion igronfa'r Eco.
£5: Teulu Tan'raill. Waunfawr;
£5: John V Morris, Rhianfa,
Dciniolen; Mrs Mary Griffiths air
tculu, Fron Dcg, Clwt )' Bont;
'irs i Joocs, Minffordd,

Llanbcris;
£3: Mr a 1.rs Kevin Hewitt,
Bangor. Eleri ac Eiriona Owen,
29 Stryd Newydd (gynt),
Deiniolen;

RHODDION £2: Mrs Lizzie Jones, Eithinog,
Llanberis: M Baylis, Anficld, 4
Coed y Odol, Llanbcris; D M
Davies, Stryd Fawr, Llanbcris; :
Mrs Annie Williams, Foe las,
Llanrug: Griffith Thomas Jones,
Pennant, Dciniolen; Brigid
Hughes, Gwyrfai Terrace, Clwt y
Bont.; Mr John Williams.
Monawel, 3 Cynfi Terrace,
Deiniolen; Mr Sion Roberts, 47
Rhydfadog, Deiniolen;
£1: Mrs M J Roberts, 5 Llys y
Gwynt, Penisarwaun.

Gohebydd: M,. Ann Evan8, Syc:harth (872407)

URDD, Adran 8entref: Nos Lun, oed yn ddiweddar.
Rhagfyr 19: Mwynhaodd pawb y GWELLHAD: Gobeithio y bydd Y
Parti Nadolig yn Neuadd yr flwyddyn 1989 yn argoeli'n dda i
Eglwys, dawnsio i Ddisgo'r Urdd a bawb ohonom, ac i chi sydd wedi
bwyta digon. Diolchodd Arwel i bod yn sal, dymunwn adferiad
bawb ar ran y plant. iechyd buan. Anfonwn ein cofion
Nos Fawrth, lonawr 3ydd: Dyma at Mr Nathan Jones, sydd wed!
noson ail-doschrau gweithgared- cael triniaeth mewn ysbyty yn
dau wedi'r Nadolig. Bu pawb yn lerpwl, ac i Melanie tach, 5 Bryn
ddiwyd yn chwarae gem Chwilen Tirion - dymunwn well had buan
gyda Louise yn ennill y mwyaf 0 wedi ei thriniaeth ym Mangor.
farciau. GAIR 0 GROESO: Estynnwn
Nos Fawrth, lonawr 10fed: groeso cynnes i deuluoedd 7
Daeth Mr Islwyn Williams atom, Bryntirion a 9 Bryntirion. Gobeithio
dyma noson mae'r plant yn edrych y byddwch yn hapus iawn yn ein
ymlaen yn eiddgar amdani. cwrnru.
Gwnaeth niter 0 luniau bendigedig PWYlLGOR NEUADD: Rhagfyr
am y gwahanol dymhorau, a 16: Cafwyd Noson Wasael yn
gwnaeth un lIun yng nghwmni'r Neuadd yr Eglwys am 6.30pm.
plant. Diolchodd Nia i Mr Williams. Diolchir i Mrs Nansi Jones am
Dyma restr y gweddilll 0 weith- arwain ac i bawb a gyfrannodd

gareddau Tymor y Pasg: mewn unrhyw fodd at y noson 0
lonawr 17: 'Fy Hoff Beth'; ganu carolau.
lonawr 24: Fideo; lonawr 27: Iddathlu Dydd Santes
lonawr 31: Mrs Mary Eliot yn son Dwynwen, cynhelir Noson
am waith lIaw ar gyfer Eisteddfod Gymdeithasol yng Ngwesty
yr Urdd, 1989; Fictoria, llanberis. Trefnir bws.
Chwefror 7: Gwneud Crempog Croeso cynnes i bawb.
gyda Mrs Janice Jones; Mawrth 3: 'Cawl a Chan' i ddathlu
Chwefror 14: 'Cymorth Cyntaf' Gwyl Dewi - tynnir Clwb Cant
gyda Mr Griff Roberts, llanrug - Chwefror yn y noson hon.
8ydd y cyfarfod hwn am 6.30pm; DIOlCHIADAU: Dymuna Mrs M J
Chwefror 21: Noson yng ngotal Roberts ddiolch 0 galon i bawb a
Mr Len Jones; fu'n ei gweld yn yr Ysbyty ac yn
Chwefror 28: Gwaith Llaw - Sui holi amdani ar 61 iddi ddod o'r
y Mamau, gyda Mrs Pat Jones, ysbyty, ac am gofio ei phan-
Brynrefail; blwydd.
Mawrth 7fed: Noson i'w threfnu; YSGOL SUL BOSRA: Bore Sui,
Nos Fercher, Mawrth 15: Rhagfyr 18, cynhaliwyd
Ymweld a'r Ganolfan Hamdden Gwasanaeth Nado!ig y Plant.
yng Nghaernarfon. Dymuna'r athrawon ddiolch i'r
Yn ychwanegol i'r gweithgared- plant am wneud eu gwaith rnor

dau yma, gobeithir trefnu ymweli- dda - yn enwedig 0 gofio fod
ad a Stiwdio Sain, Llandwrog ar nlter fawr o'r aelodau yn absennol
gyfer y plant hyn. Hefyd trip i Bias oherwydd y ffliw.
Tan y Bwlch, Maentwrog. Fe geir Rhagfyr 22ain ar y cyd ac Ysgol
manylion pellach am hyn. Sui yr Eglwys, cynhaliwyd Parti
PARTI NADOLIG CLWB YR Nadolig i'r plant yn Neuadd yr
HEULWEN: Dymuna pwyllgor yr Eglwys. Daeth Sion Corn i'w
Urdd ddiolch i bawb a gyfrannodd gweld a chyflwyno allan atal ac
mewn unrhyw fodd tuag at y parti. oren ibob un. Cyflwynodd Andrea
lLONGYFARCHIADAU: Pcb anrheg i Sion Corn a chafodd
dymuniad da i Olwen Jones, Pant glamp 0 gusan ganddo. Djolch·r i
Hywel ar achlysur ei phen-blwydd bawb a gyfrannodd at y partl.
yn 18 oed ar Ionawr 16. EGLWYS SANTES HELEN:
llongyfarchiadau hefyd i Mrs M J Dymuniadau da rr ParchedlQ
Roberts, 5 Llys y Gwynt a Ganon Richard Jones. Deon
ddathlodd ei phen-blwydd yn 88 Gwlad Arlon, yn ei ofaJaeth

newydd ym Mhorthaathwy a
diolch iddo am ei waith yn ein plith
ers 1983. Bydd yn cael ei osod yn
Fleer Porth aethwy, nos Wener,
27ain 0 Ionawr am 7 o'r gloch.
Gweinyddir Cymun Bendigaid

Dydd Mercher lludw yn yr Eglwys
gan y Parchedig Tegid Roberts
am 6 o'r gloch.
YSGOl TAN-Y-COED: Daath
Sam Tan i weld y plant i'r ysgol
bnawn Gwener, Rhagfyr 16. Bu
plant Safon 1 a 2 yn ei holi yn
fanwl am ei wasanaeth clodwiw.
Bu ei ymweliad yn glo da i'w
cywaith ar Dan. Diolchir i Fideo
Llyn am ddod a Sam yr holl ffordd
i Bansiarwaun, roedd cystal ag
ymweliad gan Sion Corn ei hun.
YSGOl FEITHRIN: Mae'r Ysgol
Feithrin yn cael ei chynnal yn
Ysgol Tan-y-Coed y tymor yma ac
mae'r plant yn mwynhau eu
hunain yn psintro ac yn gludo,
gwrando ar ston a chanu. Bydd
rhwng 8 ac 11 0 blant yno ar fore
Mawrth a bore lau. Hoffwn ddiolch
i Brifathro a staff yr ysgol am eu
cydweith rediad.

CYDYMDEIMLAD: Ar ran
Pwyllgor Neuadd 8entref
Penisarwaun, estynnwn em
cydymdeimlad dwysaf a theulu'r
diweddar William Oliver Jonas, un
o Ymddiriedolwyr sylfaanol y
Pwyllgor Neuadd.
GWLEDD GERDD: Coflwch am
y cyngerdd a gynhellr yn Ysgol
Brynrefall, n08 Wener, Chwefror
10fed am 7.30. Ymdrech yw'r
noson gan gyfeillion Gareth "0
Lanrug", I godl arlan at Ymchwll
yr Arennau yn yr uned ym
Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
rhal o'r siopau lIeol. Os am
wledd peldiwch A methu'r cyn
gerdd.
BUDD BAW BUWCH: Wele
Blaean, un 0 wartheg duon
Michael Jones, Tyddyn Perth!! 0
rwan i fis Mai, bydd Blacan yn dar
byn Gofal Arbennig. Fe'i bwydir a'r
bwyd mwyaf maethlon ar gyfer ai
chyfraniad buddiol. Y rnae'r ffur
flenni ar gael gan aclocau'r
Pwyllgor. Pris blwch - dim ond
SOc. Pwy all wrthod Rhawiad 0
Faw Buwch am wobr anrhyded
dus 0 £25 ynte?

"BUDD" BAW BUWCH



Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AA GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

Gohebydd:
'Oolwen', 8
(871457)
GWELLA: Balch ydym 0 weld
Alan yn gwella unwaith eto. Mae
Alan yn diolch yn fawr i bawb am
eu caredigrwydd yn ystod ei
arhosiad yn yr ysbyty yn ddiwed
dar.
PROFEDIGAETHAU:
Cydymdeimlwn a Mr Emlyn
Bayliss, Vaynol Arms a'r teulu yn
ei brofedigaeth 0 golli ei dad. Bu
farw yn Ysbyty Gwynedd ar 24ain
o Ragfyr a bu'r angladd yng
Nghaernarfon ar y 30 0 Ragfyr.
Hefyd eydymdeimlwn a Mrs Ann

Price, Swyddfa'r Post a'r teulu,
hithau wedi colli ei mam. Bu farw
yn Ysbyty Gwynedd ar y 5ed 0
lonawr a bu'r angladd ym
Mirmingham ar y 12fed 0 lonawr.
DIOLCH: Dymunaf, ar ran pen
siynwyr y Nant ddatgan ein diolch

diffuant a'n gwerthfawrogiad i
Bwyllgor y Carnifal, hefyd i Emlyn
a Marie am y bwyd ardderchog a
gawsom a'r croeso gafwyd yn y
cinio Nadolig. Roedd y bwyd a
gawsom cystal os nad gwell nag a
geir yng ngwestai mwyaf moethus
Llundain. Gwerthfawrogwn yn
fawr yr hyn a wnaed ar ein rhan.
CROESO mawr i Janet a Stan
sydd ar wyliau 0 Seland Newydd
ac yn aros yn Gwynant efo'u
chwaer a'u brawd yng nghyfraith.
LLONGYFARCHIADAU i Llinos
Hat Jones, 10 Glanrafon ar basic
arholiad Piano Gradd 5. Da iawn
Uinos.
LLONGYFARCHIADAU i Janice a
Dei Tomos ar enedigaeth merch
ar ddydd Gwener. 13eg 0 lonawr.
Llongyfarchiadau hefyd i Eleri a

Danny Mullane, Cae Gwyn ar
enedigaeth mab ar 14eg 0 lonawr,
brawd bach i Rene, Willie a Nora.

Plemlng,
Ffynnon

Ann
Nant

newydd.
YSGOL DOLBADARN
Mae'r ysgol wedi dechrau casglu
papur er mwyn cael arian i gron
fa'r ysgol. Byddem yn ddiolchgar., 'iawn 0 dderbyn papur Iw rOIyn y
'skip' sydd wedi ei lIeoli ar fuarth
yr ysgol.
Cyflwynwyd siec i'r ysgol gan

Mrs Hughes, Gwesty Prince of
Wales. Gwnaethwpyd raftI yn
ystod y Nadolig a chasglwyd
£262.50. Rydym yn hynod 0 ddi
olchgar i bawb a gefnogodd y raftl.

Daeth Mr a Mrs Reynolds a Mrs Williams a 'u peiriannau gwau i'r ysgol
er mwyn dangos i blant dosbarth Mrs Lis Roberts sut maent yn
gwneud siwmperi.
Bethan Evans, Ty Crwn: Potel 0
win; Mai Marshall: Tegan meddal
(clown); Betty Hughes, Snowdon
Street: Hamper; Gwyn Mali:
Basged 0 ftrwythau; Jean Ranson:
Hamper.
Y CLWB GARDDIO: Ffrwythau a
Itysiau fydd pwnc trafod y cyfarfod
nesaf o'r Clwb Garddio, nos
Fercher, Chwefror yr Sfed am 7.30
yng Ngwesty Gwynedd, Uanberis.
Cynllunio bordor lIiwgar
(6tr.x18mod) fydd y gys-
tadleuaeth. Pob croeso i aelodau
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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

DIOLCH: Dymuna Mrs Lizzie
Jones, Eithinog, ddiolch i'w ffrindl
au am y lIu cardiau a'r anrhegion
a gafodd ar achlysur ei phen
blwydd yn bedwar ugain ddechrau
lonawr. Tra gwerthfawrogir yr holl
garedigrwydd.
DIOLCH: Dymuna Megan Jones,
Minftordd. ddiolch yn fawr iawn i'w
theulu a'i ffrindiau am yr holl gar
diau, anrhegion a blodau a dder
byniodd ar 61 ei lIawdriniaeth yn
Ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
LLONGYFARCHIADAU: i'r rhai
canlynol ar achlysur eu pen
blwydd yn un ar hugain oed:
Delyth Roberts, Maes Padarn;
lona Owen, Maes Padarn;
hefyd i Nia Owen, 40 061 Elidir, ar
achlysur ei phen-blwydd yn ddau
nawoed;
a Mrs Lizzie Jones, Eithinog ar ei
phen-blwydd yn bedwar ugain
oed.
LLONGYFARCH IADAU i Gillian a
Michael, Stryd Yankee ar enedi
gaeth eu mab bach eyntaf, David;
i Lyn a Maldwyn Jones, Stryd
Newton ar enedigaeth eu mab
bach, brawd i Jonathan;
i Yvonne a Dave, 061 Elidir ar
enedigaeth eu mab bach eyntaf,
Mark, ac i Lorna a Bobby Owen ar
fod yn nain a taid am y tro eyntaf.
LLONGYFARCH IADAU i Mrs
Margaret Roberts ar fod yn hen
nain unwaith eto.
DIOLCH: Dymuna Colin Thomas
ddiolch j'w deulu a ffrindiau am eu
caredigrwydd ar 61 ei ddamwain
pan dorrodd ei fraich.
DYMUNA Jean a Graham,
Gwesty Tywysog Cymru. ddiolch i
bawb a gytrannodd mewn unrhyw
ffordd at y raftl Nadolig at Ysgol
Dolbadarn. Gwnaed elw 0
£262.50. Diolch i bawb.
DYMUNA Charlie Lovell ddiolch i
bawb am bob arwydd 0 garedigr
wydd a ddangoswyd tuag ate ar 61
ei ddamwain.
CLWB Y LLENG PRYDEINIG:
Dymuna pwyllgor y mudiad uchod
ddiolch i'r aelodau i gyd am eu
cymorth trwy y flwyddyn a thros y
Nadolig. Dymunant ddiolch i bawb

Gohebydd: lola Sellers, 13 ero
Elldlr (Ff6n: 871 0430).

a wnaeth gyfrannu mor hael at y
raft I Nadolig a oedd mor IIwyddi
annus. Hefyd dymunant ddiolch i
bawb a wnaeth gefnogi y gys
tadleuaeth Pwl a gafodd ei chyn
nal yn y clwb a diolch yn arbennig
i Alun LI Jones a Dennis Evans
am drefnu popeth.
Canlyniadau y dynion: Enillydd:
John Roberts; Ail: Eric Bayliss;
3ydd: Noel Owen a Keith Roberts.
Merched: Enillydd: Carol Ellis; Ail:
Gillian Jones; 3ydd: Gaynor a
Melaine Sellars.
Diolch i bawb am eich cymorth
eyson.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Mair
McConnell a'r plant yn eu profedi
gaeth 0 golli gwr a thad, set Mr
Thomas McConnell, 7 Maes
Derlwyn;
Vivian a Tom Alun a'r teulu 011 yn
eu profedigaeth 0 golli mam, sef
Mrs Mair Williams, Stryd y Dwr;
Mrs lola Owen a'r teulu 011 yn eu
profedigaeth 0 golli mam, set Mrs
Lily Jones, gynt 0 Glanrafon
Bungalows;
Mrs Pat Williams a'i theulu 011 yn
eu profedigaeth hwythau.
Enid, Mair, Gareth ac Eifion yn eu
profudigaethogolligwrathad,sef ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Ceris Hughes, Maes Padarn;
Eric, Emlyn, Gwendoline a Tim a'r
teulu 011 yn eu profedigaeth 0 golli
tad, sef Mr Bill Baylis, Caernarfon;
Mrs Gwyneth Parry, 18 061 Elidir
yn ei phrofedigaeth hithau 0 golH
brawd yng nghyfraith 0
Ddeiniolen.
DIOLCH: Dymuna Gillian a
Michael ddiolch i bawb a fu mor
garedig wrthynt ar enedigaeth eu
mab bach, David.
DYMUNA Eric Baylis a'r teulu ddi
olch i bawb am gardiau, galwadau
ft6n a'r cydymdeimlad a ddan
goswyd tuag atynt yn eu profedi
gaeth 0 golli eu tad, Mr Bill Baylis,
Caernarfon.
YR YSGOL FEITHRIN: Cafwyd
parti Nadolig da iawn a daeth
Santa yno ac anrheg i bob plan
tyn. Diolch yn tawr i'r Ueng
Brydeinig am eu rhodd l'r plant.
Enillwyr y raftl Nadolig oedd:

T J Roberts, 83 Maes Padarn:
Teisen Nadolig; Sioned Roberts,
14 Ceunant Street: Hamper;

II

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fa~r, Llanberis
Ffon: 870491
PAENT, PAPUR WAL
TEGANAU, CARDIAU
MELYSION
ANRHEGION
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CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WYDDFA
Cyfarfod Chwefror 15, 1989
7.15 Oriel Eryri, Llanberis

Sgwrs gan Geraint James MA
ar y testun 'William Jones'

Dewch yn Ilu aelodau hen a newydd
Manylion pellach gan yr ysgrifennydd,
Maurice Jones, Meillionen, Cwm y glo

Ffon Llanberis 870466

Wedi Ysgrlfennu Sgetsys?
Wedi bod ag awydd
ysgrifennu Sgetsys?

Os mai lIDo ,. yw'r ateb
rydym yn chwiUo am

ysgrifennwyr ar gyfer cyfres
o raglenni ysgafn ..

CysyUtwch i
Cwmni'r Castell

1Ffordd Coed Pella,
Bae Colwyn

CEUNANT
Gohebydd: E Parry, Morwel

CAPEL: Cynhaliwyd Gwasanaeth
Nadolig yng nghapel Caunant ar
Ragfyr 11ego Cymerwyd rhan gan
Nicola Jones, Ffion Williams,
Karen Jones, Catrin a Dylan
Parry, Dylan Thomas a Gwenno
Parri.
YMDDEOLIAO: Dymunwn ymdde
oliad dedwydd a hapus i Mr
Caradog Jones, Ty Capel. Bu'n
gwasanaethu yn ardal Waunfawr
fel postman am ddaunaw
mlynadd.

Sut Ie fydd yn Eryri erbyn diedd yn ganrff - 0 safbwynt ffermio, twristi
aeth ac hamddena? Ym mh/as Tan y Bwlch, Maentwrog, nos Fawrth,
Chwefror 7fed am 7.300; bydd panel 0 arbenigwyr yn trafod y cwestl
wn. Bydd y cyrff can/ynol yn cael au cynrychio/i:- Bwrdd Croeso
Cymru, Y Comisiwn cetn Gwlad, Undeb Amaethwyr Cymru ac
Awdurdod Pare Cenedlaethol Eryri. Os am ragor 0 fany/ion, cysy/ltwch
a Geraint George (0766) 85324.

CYMDEITHAS RHIENI AC
ATHRAWON YSGOL BRYNREFAIL
Ysgol Brynrefail, Nos lau, Mawrth 16 am 7.30pm

Noson yng nghwmni
John Ogwen a
Maureen Rhys
Pris mynediad £1.00 (50c i

blant a phensiynwyr)
Darperir paned a Iluniaeth

ysgafn

* * *

NodJo'n wyl, sbwng wedyn, a
Powdwr nels, "Pwy dl'r nesa"?

Glarl Rhyddallt

Jar yn dodwy
Dedwydd yw'r 'ir sy'n dodwy

A da'r lir sy'n deor wy.
Nld un wy a ddodwya,
Wy 0 hyd ar hyd l' ha.

Glan Rhyddallt

A'r wyneb a elilla:

Yr Eilliwr
YDddwys beunydd seOOna . wr hynod

Igofio Elen
o food obry, na fydd ddlbrls • 0 Iwch

Y 'erch IAnucheJbris,
Yn dy r~mae'n hUDOIs
Elen bur 0 Lanberls.

Glan Rhyddallt

Drycb mewn llythyr
Is amlen beth yn symlach . )'n ~()r

EI neges ) n gllrlach?
Gwerr annwyl el gyfrlnach
Llith I'r byw 1""r lIylh)r barn.

Owain Peris

"Fe fyddal'n drugaredd onl fyddal Sian,
Pe galwal'r hen gloch nl 'run pryd."

CAAG
•

yn yr ystyr a roddid i dlodi yr oes
o'r blacn.
Erstalwn ni chaniateid i'r fren

hines siarad gyda phobl 0 isel
radd, ond "fesul LipynU y mae
tlawd a chyfoethog yn dod yn nes
i'w gilydd.

Y mae poblogaeth y byd yn
dwad yma "fesul tipyn," ac yn
marw "fcsul tipyn." Achosai
ddryswch mawr, wrth gwrs, pe
deuem yma gyda'n gilydd ac
mynd oddi yma gyda'n gilydd.
Yn adroddiad Sion a Sian ar y

Sabath, dyma oedd profiad Sion.

CYMDEITHAS
ADDVSG VR
AMGVLCHEDD
GWYNEDD
FFORWM
TRAFODAETH
ERYRI '2000'

Chwist Drive
O'r tad! Beth ddwedai'r tadau •• oes

drwg
Mewn chwarae Whist Drive Ifoesau?

Nld wyth nl phedwar, na dau,
Ardal sy'n chwarae cardlau.

Glan Rhyddallt

Un misi
Hero hadog fe'l hudwyd
I fello bawb am ryta bwyd.

Glan Rhyddallt

IIBeth gymerwch"
Nld wyf yo bolT 0 goffi . na choco

Na chaean, na jelly;
Bara gwyn, hyn fydd heini.
A'r enllyn yw 'menyn 1mi.

Glan Rhyddallt

Tald J cbwecb
Gu "enald 'e gofynnech . pwy ydwyf,

Heb oed! galr gawsech;
o hoiI, f'aleb wetecn,
''Tad I chwi, ond 12id I chwech,"

Glan Rhyddallt

Y mae'r byd a chymdeithas yn
ncwid "fesul tipyn."
Heddiw nid oes llawer 0 wahani
aeLh 0 ran golwg rhwng dillad y
frenhines ar dillad merch i weith i
wr cyffredin.
Y mae urddas y pendefigion gynt
wedi ei ddarosLwng i'r llwch.
Daw'r frenhines i siarad a phobl
dJodion fel pe lac ond, ond wrth
gwrs 'does neb yn dJawd hedcliw

''Tewch, " meddal Wil -
"Roeddwn, pan aJwasoch gyn12
Yn gorwedd yn yr ochr beDa'
Ond yn awr 'rwyf wrth yr erchwyn
Felly'n dwad fesul tlpyn."

Fesul Tipyn
"CM 0 dy wely," gwaeddai'r fam .rWiI

yn y bore,

"Llawer gwallh }' bOm, wrlh garu
'N oerl nhraed a molU 'ngbysgu

Aros aUan yo yT oernl
A Gwenno'n chwerthln yn ei pely."

"Diofal yw'r aderyn
NI hau 01rM un gronyn

Ac nl wna orchwyl yn y byd
Ond canu ar hyd y nwyddyn."

"Hawdd yw dywedyd cDacw'r Wyddfa',
Nld elr trostl ond yn ara."

Pethau Hawdd
Ond y mae yna bcthau hawdd, er
engraifft:
"Gwyn fy myd pe bal cjn hawsed
Nofio'r mOl'"a charu'r merched,

MI a notiwn rhwng y tonnau-c
o Foe. Y Don I Abermenal."

"Ttl pheth sy'n anodd eu nabod,
Dyn, derwen a dlwrnod,"

"Ttl pheth sy'n anodd Iml,
Cyfri'r ~r pan fyddo'n rhewi,

Rhol fy Uaw ar gwrr y lIeuad,
A gwybod meddwl f'annwyl gariad,"

TRAWIADAU PERT VR HEN GYMRY
Cofiaf fy nhad, Glan Rhyddallt, yn dweud fel hyn mewn sgwrs, a fu yr
un gwell erioed am sgwrsio. "Yr oedd yr hen. ~ymry gynt ~n hynod
am lunio trawidau pert, ar gan neu mewn rhyddiaith. Y mae digon oho
nynt ar gael ac ynddynt ceir profiadau a hanes ein gwlad mewn adegau
anodd i fyw ynddynl. ,.
Y mae tri 0 bopcth yn hen syniad, er engraifft:

ennolo

Gan Mary Lloyd Williams, B.E.M.Agor
Ffiniau'r
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A

on:
UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER

Am wledd flasus•

dewch at
Gwyndaf a Ceris

Williams
SlOP

SGLODION
BETHEL

CHIP SHOP
Archebwch
dros y ffon!

Portdinorwig 670963
Cartref 670170

Aelwyd' yo darlunio effaith cael y
beibl yn Gymraeg ar werin
Cymru, gan ein hatgoffa ar yr un
pryd nad 'gwinllan werdd' na
'gwlad y menyg gwynion' oedd
Cymru igyd yn y gorffennol.
Yn ogystal a'r ddau gyfraniad

gwerthfawr yma, cawn gywydd
cofiadwy iawn gan y Prifardd
JamesNicholas, cywydd a gyfan
soddwyd yn arbennig i ddathlu'r
cyfieithiad newydd, ac sydd wedi
ei gyflwyno i'r Parch Owen
Evans a'i gyd-weithwyr.
CyfieiLhwyd y cywydd i'r
Saesneggan Anthony Conran.
Pris y Uyfryn yw £2.25, gyda

chludiant yn ychwanegol. Mae ar
gael 0 Swyddfa'r WEA, 33
Ffordd y Coleg, Bangor.

Efallai na wyr llawer 0 ddarllen
wyr yr Eco fod llyfryn newydd,
dwyieithog wedi ei gyhocddi gan
Ranbarth Gogledd Cymru 0'r
WEA, dan Y teiLl 'Beibl William
Morgan 1588-1988'.
Ceir cyfraniadau gan yr Athro

Glanmor Williams, Mr T M
Basseu a'r Prifardd James
Nicholas. Mae'r Athro Glanmor
Wiliams yn rhoi i ni gefndir
William Morgan, hanesei fywyd,
digon helbulus yn ami, y gorch
wyl 0 gyfieithu a'r dylanwadau fu
arno. Cawn hefyd ddyfyniadau 0
ymateb llawer 0 gyfoedion
William Morgan i'r cyfieithiad,
yn feirdd ac ysgrifenwyr rhyddi
aith enwog.
Mac Mr T M Bassett, ar y llaw

arall, dan y teitl 'Y Beibl ar yr

BEJBl WilliAM MORGAN
V CEFNDIR

Sian. AI 61gadael ysgol dewisodd eglwys leol yn Wingerworth ar
y ddwy ferch ddod iGymru, gyda ddydd Gwener, Ionawr 6.
Ceri yn dilyn cwrs gradd yng Derbynnir rboddioo er cof am
Ngholeg Caerdydd a Sian yo Eirlys i'r 'hospice' lleol, lle y
diJyn cwrs gradd yng Ngholeg treuliodd Eirlys ychydig wyth
Prifysgol Aberystwyth. Tan y nosau yo ystod ei gwaeledd.
Pasg diwethaf, roedd Eirlys yo GWLEDD GERDD: Coflwch am
athrawes yn adran y babanod yo y cyngerdd a gynhellr yn Vagol
yr ysgol gynradd 1eol a oedd 0 Brynrefall, no. Wener, Chwefror
fewn tafliad carrcg i'w chartref. 10fed am 7.30. Vmdrech yw'r
Rocdd hi'n weithgar ac yo uchel noson gan gyfelllJon Gareth "0
ei pharch yn y gymdogaeth leo1. Lanrug", Igodl arlan at Ymchwll
Am fisoedd cyn ei marw gofal- yr Arennau yn yr uned ym
wyd yn dyner iawn amdani gan Mangor. Tocynnau £2 ar gael yn
Ceri a Sian a roddodd heibio pob rhal o'r .Iopau lIeol. Os am
uchelgais yrfaol cr mwyn gofaJu wledd peldtwch I methu'r cyn
am eu marn. Bu'r angladd yn yr gerdd.

CYFlWYNO'R BEJBl

GWILYM H.
WILLIAMS
BRYN DAIRY

2 BRVNHYFRYD
BETHEL

Ff6n
Port Dinorwig 670786

Llefrith
Llaeth Porla
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

Gohebydd: Gerlint Eli., ellger.n (Portdinorwig 670726)

DIOLCHIADAU: Dymuna Mr a Mrs iawn gan y rhal dan anfantais, ac
Anreurin Jones, Caernarion (Glan fe gafwyd !lawer 0 fwynhad gan
Gors gynt), ddlolch 0 galon i bawb aelodau Clwb y Mamau hefydl
am yr anrhegion, cardiau a dymu- Y GYMDEITHAS: Nos Fawrth,
niadau da ar achlysur eu priodas. lonawr 2il recordiwyd Talwm y
PLAID CYMRU: Mae'r Gangen Beirdd rhwng tim Llanrug a thim
leol wedi dechrau'r flwyddyn yn Tregarth yn festri Cysegr. Cafwyd
weithgar iawn gan drefnu dau noson ddifyr a hwyliog iawn yng
achlysur IIwyddiannus iawn. nghwmni'r ddau dim, Gerallt Lloyd
Nos Wener, lonwr Sed trefnwyd Owen a DieJones.

noson yng nghwmni Steve Eaves CLWB Y RHOS: Mr 0 R Parry,
a'i driawd yng Nglan Gwna, Llanrug oedd yn gyfrifol am y
Caeathro. Daeth criw mawr noson yn yr ysgol nos Lun, Ionawr
ynghyd a chafwyd noson ddifyr 9fed. Roedd wedi trefnu i Mr
iawn. Norman Davies, y Bontnewydd
Nos Fercher, lonawr 18fed ddod i sgwrsio a'r aelodau.

roedd y gangen wedi trefnu noson Cafwyd sgwrs ddifyr iawn ganddo
yng nghwmni Clychau'r Grug a am ei deimladau pan yn alltud yn
Band leuenctid Llanrug, gyda'r Lloegr am flynyddoedd. Diolchwyd
elw yn mynd i gronfa'r neuadd. i Mr Davies ar ran y Clwb gan Mr
Siomedig iawn oedd y nifer Gwynfor Ellis, Rhoslan.
ddaeth i'r Neuadd ond cafwyd MERCHED Y WAWR: Nos
perfformiadau gwych gan y COra'r Fercher, Ionawr 11eg yn yr ysgol,
Band. cafwyd noson ddifyr iawn gyda
CYFLWYNO BEIBL: Yng Miss E Vaughan Davies,
Ngwasanaelh y Plant fore Sui, Caernarfon yn trefnu blodau.
Rhagfyr 18fed yn y Cysegr Diolchwyd i Miss Davies gan Mrs
cyflwynwyd rhodd 0 feibl newydd, Malr Jones, Glan Gors. Enillwyd y
clawr lIedr, gan yr Ysgol Sui i Mr raftl gan Mrs M G Williams.
Goronwy Jones i ddathlu deugain Cafwyd ratfl arall hefyd gyda Mrs
mlynedd 0 wasanaeth i'r Ysgol Sui Melnir Roberts; Mrs Mary
ynyCyseg~ Williams,Awelon;M~AnneElisa ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CLWB Y MAMAU: Nos Fercher, Mrs Nora Parry yn ennill blodau a
Rhagfyr 22ain, cafwyd Parti roddwyd yn rhodd gan Miss
Nadolig ardderchog yn Glan Davies. Mrs Eirlys Sharpe a Mrs
Gwna, Caeathro. Ar y noson, tyn- Eryl Roberts oedd y gwest
nwyd y raftI Nadolig, a'r enillwyr wragedd.
oedd: Y"rEI......RLYS DAVIES
Twrci (rhoddedig gan aelodau'r Dydd Gwener, Rhagfyr 30 bu
Clwb): Babs, Trefin, Bethel; farw Eirlys Davies yn ei chartrcf,
Hamper Bwyd (rhoddedig gan Gwyndy, 131 Longedge Lane,
Siop Treflyn): Lona Jones, 6 Stad Wingerworth, Chesterfield, yn 56
Eryri, Bethel; Potel chwisgi (rhod- mlwydd oed. Merch i Mary
dedig gan Mr a Mrs K Johnson, Y Williams a'r diwcddar William
Bedel): Helen Owen, 18 Garnon Williams (Wi I Llan), 31 Bro
Street, Caernarfon; Gwerth £5 0 Rhos, Bethel oedd Eirlys, a
olew (rhoddedig gan Garej chwaer i Gwenno. AT 61 dilyn
Minffordd): Sandra Jones, Ty cwrs hyfforddiant athrawes yng
Gwyn, Saron, Bethel; Potel 0 win Ngholeg y Santes Fair, Bangor,
(rhoddedig gan Mr Gwyndaf cafodd swydd yo Aston,
Williams, Siop Sglodion): Morfydd, Birmingham, lle cyfarfu a'i gwr,
28 y Odol, Bethel. Gwyn Davies, mab i Capten a
Nos Wener, Tachwedd 25ain Mrs R0 Davies, Nefyn. Tua pum

aeth rhai 0 aelodau'r Clwb i Ysgol mlynedd ar hugain yn 61 syrnu
Treborth i drefnu Disgo a Swper i dodd y teulu i fyw iWingerworth,
aslodau hyn Clwb Gateway, Arlon, pentref ger Chesterfield, lie gan
IC fe fwynhawyd y noson yn fawr wyd iddynt ddwy ferch, Ceri a
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yn cael eu cynnal mewn niter 0
ganolfannau ar hyd a lied Cymru yn ystod

MIS MAWRTH a MIS EBRILL.
Os oes gennych chi eitem a allai fad yn addas
ar gyfer y rhaglen, boed gan, eitem ddon iol

neu beth bynnag y bo, beth am rai cynnig arni?
Anfonwch am fanylion o'r dyddiadau a'r

Ileoliadau ynghyd a ffurflen gais at
TELEDU'R TIR GLAS, Maesincla,

Caernarfon Gwynedd. Ffon: (0286) 5766

Prisiau cystadleuol.
Gwaith contract
pell Be agosC'FON 5951

8ydd GWRANDAWIADAU ar gyfer
cytes newydd o'r rhaglen deledu

OSO
LA E

CABS LLANRUG

Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUNIAU
TYSTYSGRIFAU,

TAPESTRI:-
ELWYN PRITCHARD
Fframiwr Lluniaul
Telynau Gwynedd
Pare Padarn
LLANBERIS

870922 neu Bangor 351427
cesglir a danfonir i'ch
cartref os dymunwch

W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ae ati

TRIN GWALL T I
BAWB Q/R TEULU

GAN JEN
E Ffoniwch nau galwch-== idrefnu am.. r---
=iil1111111111111111

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII----------------------------------------~ Y SgwAr, Llanrug-S Ff6n: Caernarfon-
~ 76772---

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PUGH
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ffon: Caernarfon 5394

Cerbydau Pickup, Luton Cargo
a Bysus Mini

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir
MODURDY LLEIOD,

CAERNARFON Ffcn: 2013

Gwasanaeth Llogi Cerbydau

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Tel ir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

Ffon:
Y FELINHELI 670556

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

13. Lion: VVAUNFAWR: y
Gymdeiths Lenyddol, Darlith gan
Hywel Parry. Groeslon, 730;
DEINIOLEN: Cyfarfod Cyngor
Eglwysi yn Ebeneser.
14. Mawrtb: PENISARVVAUN:
Yr Urdd, Cymorth Cyntaf gyda
Griff Roberts, Llanrug, 6.30.
IS. Mercber: LLANRUG: Capel
Mawr y Gymdeithas
Lenyddol. Cwis gan Mary
Vaughan Jones, Waunfawr.
17. Gwener: DEINIOLEN,
Bingo yo Ystafell y Seindorf,
8.00;
LLANBERlS: Te yr Henoed.
20. Llun: BRYNREFAIL:
Sef ydliad y Merched.
21. Mawrth: PENISARWAUN:
Yr Urdd, noson dan ofal Len
Jones.
22. Mercber: CWMYGLO:
Gyrfa Chwist yn y Ganolfan,
7.15.
24. Gwener: DEINIOLEN,
Bingo yo Ystafell y Seindorf',
8.00.
27. Lion: WAUNFAVVR:
Cymdeithas Lenyddol, 7.30,
'Perori, Parablu, Paned' noson i
gloi'r tymor.
28. Mawrth: PENISARWAUN:
Yr Urdd, Gwaith Llaw gyda Mrs
Pat Jones, Brynrefail.
MAWRTH
1. Mercber: WAUNFAVVR:
Cyngerdd yn y Ganolfan;
LLANRUG A'R ARDAL: Dathlu
Gwyl Ddewi yng Nglangwna,
7.30 gyda Geraint Lovgreen a'r
Enw Da.

CHWEFROR
1. Mercher: LLANRUG: Capel
Mawr. Y Gymdeithas Lenyddol.
Sgwrs gan Arthur Roberts,
Caergeiliog.
2. lau: UNDEB Y MAMAU
CWMYGLO yn Hafan Elan,
Llanrug.
3. Gwener: CWMYGLO: Gyrfa
Chwist yn y Ganolfan, 7.15;
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell y
Seindorf, 8.00;
LLANBERIS A'R ARDAL: Clwb
Eryri - Gwesty Gwynedd;
LLANBERIS: Te yr Henoed.
6. Lion: LLANBERIS: Clinig
Dynion Holliach 6-8 o'r gloch;
DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched;
CYMDEITHAS WYDOONOL
GWYNEDD: Sgwrs gan Llew
Williams, Bangor.
7.~aWTtb:P~SAURVVA~:Yr
Urdd - Gwneud crempog gyda
Mrs Janice Jones;
DEINIOLEN: Y Seindorf,
Cyfarfod Cyhoeddus yn Ystafell y
Seindorf,7.00.
8. Mercber: VVA~AVVR:
Pwyllgor yr Urdd yn y Ganolfan,
7.00;
LLANRUG: Plaid Cyrnru, aner
chiad gan yr Athro Bedwyr Lewis
Jones yn yr Ysgol Gynradd, 7.30;
LLANBERlS: Clwb Garddio yng
Ngwesty Gwynedd, 7.30.
10. Gwener: DEINIOLEN:
Bingo yn Ystafell y Seindorf,
8.00.

Dyddiadur y Mis



VSGOL BRVNREFAIL 1954
Fe dynnwyd y ddau lun isod yn yr un fan ac ar yr un diwrnod yng
Ngorffennaf 1954. Yr hen ysgol ym Mrynrefail yw', fan, wrth gwrs, ac ar
eu cefnau wele'r ysgrifen:
Brynrefail Grammar School Cricket 1st XI
a Brynrefail Grammar School Football 1stXI.
Fel y disgwy/iech mewn ysgol weddol fechan y mae cnewllyn 0 hogia

sy'n aelodau o'r ddau dim. DioJchi Mr TwmDavies am eu benthyg.

gan H P Hughes
hyd ci 18fed pen-blwydd.)
Mae llawer wcdi sylwi rwy'n

siwr ar y gwaith 0 dacluso sydd
yn mynd ymlaen yng Nghrawia a
Phont Rug, a hcfyd ar lannau'r
dyfroedd. Gobeithio y caiff y
gwaith ei dderbyn yn ffafriol gan
y gyrnuned, oherwydd yn ein tyb
ni fel pysgotwyr, mae'n heJpu i
warchod yr amgylchfyd a hard
du'r ardal.
Gyda'r toeyn y tymor yma, caiff

pob aelod llawn lyfryn sydd wedi
ei baratoi gyda help a charedgir
wydd y canlynol: Norman Clos
Parry, Trcffynnon a'i erthygJ
ddifyr; Awen ac Arwel Roberts,
Discrth am gyfieithu y rheolan, ac
yn enwedig Sion Llwyd sydd, 0
dan gyfarwyddyd ei athro arlunio
yn ysgol Brynrefail, AJan
Ginsberg, wedi cynllunio clawr y
llyfryn a hwnnw, yng ngeiriau'r
argraffwr, yn ddyluniad ardder
chog.
Wrth gasglu'r darluniau ac ati at

ei gilydd, gwelsom fod diddordeb
mawr yn yr ardal a buaswn yn
ddiolchgar dros ben am gael
gweld unrhyw ddarlun neu hen
ysgri f sydd yn ymwneud a phys
gota yn Ileol, yn enwedig pysgo
ta'r torgoch: hcfyd y cychod
arbennig a ddefnyddiwyd yn y
ganrif ddiwethaf.
Cynhelir Bwffe Blynyddol y

gyrndcithas yng Ngwersytl Glan
Gwna, Caeathro ar Sadwrn, 11fed
Chwefror. Os ocs unrhyw un ac
awydd am noson fendigedig,
cysylltwch ac unrhyw un 0 aelo
dau'r Pwyllgor.

PYSGOTA

,

PEL-DROED VSGOL BRVNREFAIL
Rocdd Aled Griffiths 0 Ferne1, Cai Williams 0 Lanberis a Kelvin
Houston 0 FrynrefaiJ yn aclodau 0 dim dan 15 oed Ysgolion Arlon
Cu'n fuddugol, 02 gol iddim, yn erbyn Sir Fon yn Llangcfni ar Ionawr
5cd.
I dim dan 13cg oed y Sir y mae Gavin Allen (Dciniolen), AJed

Roberts (Llanrug), Simon Murphy (Ceunant) a Raphael Ginsberg
(Bethel) yn chwarae, ac ar y 24ain 0 Ionawr, tim Ysgolion Wrecsam
fydd eu gwrthwynebwyr. Dcallwn Cod siawns y chwaracir y gem ar y
Cae Ras os bydd cyflwr gwcddo) arno ar 01 yr holl law. Mac'r tim
eisocs wedi gwneud yn hynod 0 dda yn cyrraedd y gem yma, sef eu
pumcd yn y gystadJcuaeth, docs ond y goreuon at 6) bcllach.

Wedi i'r tymor orflen ar y 17cg
o Hydref, fe gafodd y pysgod
lonydd i ganolbwyntio ar y

APE......L A~"""GAEL GVVYBOD' gwaiLh 0 ofalu y bydd cenhed-
1V.I. • laeth arall 0' u bath yn llenwi'r

Tlodaidd iawn yw'r lluniaeth a gynigir ar y dudalen 01 y mis hwn. dyfroedd, a phrysur lawn yr ocd-
Mae'n amlwg nad oes fawr 0 ddim wedi digwydd dros gyfnod y dynt hefyd, gyda chladdiadau di-
Nadolig a'r flwyddyn newydd, neu os oes. ni ddaeth y wybodaeth i rift nid yn unig yn yr afonydd
glyw criw golygyddol yr Eco. mwyaf sef y Seiont, Gwyrfai a'r
Fe apeliais lawer gwaith am newyddion gan gynrychiolwyr 0 dirnau Llyfnwy, ond hcfyd yn yr is

Pwl, Snwcer, Dartiau a champau eraill, ond, ag eithrio'r 'Sgotwyr, afonydd sydd yn rhedcg iddynt,
gwael iawn fu'r ymateb ar y cyfan. Thai fel Caledffrwd a'r Hwch.
Eich papur chi yw'r Eco, a chan mai yn eu horiau hamdden y bydd y Mae'n argoeli'n dda am y

tim yn ceisio eibaratoi, a hynny'n hollol ddi-dal gyda llaw, cr~ ~ai dyfodol.
leg fyddai disgwyl ichwi gysylltu a ni os am weld hanes a lluniau eich Yn nechrau Rhagfyr hefyd fe
gweiihgarcddau yn ymddangos ar ei dudalennau. wclwyd y pedwar caniwr 0
Da oodd darganfod Cod crysau wyr yr Eco yn ~y.stadJu yn eu Fanceinion, a gafwyd yn cuog gan

newydd bcllach gan dinm pel- gwahanol gynghreiriau pob wyth: Ynadon Caemarfon 0 amharu ar
drocd dan 16 oed Llanbcris ond nos. Rhedeg gyda Chlwb Eryri bysgod yn claddu yn y Scient, yo
roedd yn rhaid darlle~ y sy'n dwyn. bryd rhai e~~ll tra fod apclio yn erbyn y ddedfryd yn
'Caemarfon & Denbigh' j wybod Judo, Codi Pwysau, reidio merlod Llys y Goron, Caer.
hynny! 0 dudalennau'r papur a nifer 0 ddi~dordcbau eraill yr un Aflwyddiannus oeddynt. gyda'r
hwnnw hcfyd y daw'r wybodaeth mor boblogaidd. Barnwr yn cydfynd a'r pendcrfy
Cod tim y Prince of Wales, Apeliaf yn ~er felly am .i bob niad. Mac hyn yn hoU bwysig i'r
Llanbcris yn drydydd yn nhabl clwb ym mro r Eco benodi rhy- tirfeddianwyr a'r pysgotwyr,
adran gyntaf y gynghrair pwJ, wun i gysylltu'n fisol a'r golygy- Ychydig cyn )' Nadohg fe gyn
gyda thri thim arall o'r ardal yn yr dd chwaraeon er mwyn cacl haliwyd P\\'Y11gor blynyddol y
un adran. DoJbadam B sydd ar gwybod y canlyniadau a threfnu Gyrndciihas yn yr <Institute',
gopa'r ail adran. fod tynnwr lluniau ar gael ar Cacmarfon. Ynddo fc basrwyd
Glcision Llanrug sy'n ail yn achlysuron arbennig. nifer 0 reolau a fydd yn holl

nhabl Snwcer yr adran gyntaf Mae rhedeg, ac yn enwedrg bwysig er mwyn rhoi mwy 0 war
gyda Bethel yn chwcchcd yn yr gwe~lhgarcddau Clwb Rhe~",'yr chodaeth i'r pysg; rheolau fcl rhoi
ail aciran. Mae lim merchcd Eryri, fel y crybwyllwyd CISOCS gwaharddiad ar ddefnyddio cyn
Penbont, Llanrug ar [rig tabl dar- yn boblogaidd iawn yn yr ardal ac rhon ar yr afonydd, ag eithrio
tiau Caemarfon a'r Cylch a dau fe ddacth dros 200 ohonyru wrth gwrs, yn ystod oriau'r nos
dim 0 Fryngwna, Caeathro sydd ynghyd at Wcsty'r Victoria yn pan y caiff ei ddefnyddio gyda
ar frig tabl y dynion. Llanberis ychydig cyn y Nadolig i phluen.
Docs dim amheuaeth felly nad gychwyn y cas 0 gwmpas y llyn. Yn anffodus, gan fod lIawer 0

ocs digon yn mynd ymlacn yn yr Tybcd faint fedrwch chi eu hadna- waith prynu i'w wneud fe fydd yn
ardal, gyda channocdd 0 ddarllcn- bod yn y Ilun isod. rhaid codi pris y tocyn i £40
~~~~~~~P~t-L-_-D-R-O~E-D~~~~~~~~(~lyn)a£10~lmtyn,yncyn-

nwys 16eg oed. Os yw'r ptcntyn
CYNGHRAIR GWYNEDD yn ddisgybl ysgol £10 fydd Yg6st

Rhagfyr 31ain
Rhydymwyn 2 Llanrug 2 (Cwpan Gogledd Cymru)
Llanbcris 0 Caergybi 0

Ionawr·7red
Llanrug 2 Rhydymwyn 3 (ail chwarac)
Caergybi 1 Llanberis 3 (ail chwarac)

Ionawr 14eg
Llanrug 6 Harlech 2

Ni fu gemau y Sadwrn diwethaf, sef yr 21ain 0 Ionawr ac felly fe erys
Llanrug yn 6ed yn y tabl gyda 17 pwynt ac 0] 17 gem, a Llanberis yn
wythfcd gyda 16 pwynt at 0111 gem.

CYNGHRAIR SAIN
Rhagfyr 31ain

Ail dim Llanrug 8 Harlech 1
Ionawr 7fed

Ail dim Llanberis 3 Bangor I (Cwpan Wil Evans)
Llanbodig 5 Deiniolen 2

Ionawr 14eg
Pwllhcli 2 Ail dim LJanrug 2
Dciniolen 3Mountain Rangers 2

Ionawr 21ain
Ail dim Llanberis 4 Bro L]cu 1 (Cwpan Alves)
Bangor 1 Deiniolcn 2 (Cwpan Moorings)

Mac ail dim Llanrug ymhcll ar y blaen ar gopa'r tabl, gyda 300 bwyn
tiau ar 01 16 gem. Degfed yw ail dim Llanbcris, gyda 9 pwynt ar oj 12
gem, a Dciniolen yn olaf ond un, gydag 8 pwynt ar 01 16 gem.


