
Llongyfarchiadau calonog i
Seindorf Deinialen sydd wcdi
cnnill ci lie yn rownd derfynol
Pencarnpwriacthau Cenedlacthol
Bandiau Pres Gwledydd Prydain.
Byddaru yn teithio i'r gys

tadleuacth fawr yn Llundain yn yr
hydrcf 0 ganlyniad i ddod yn ail
allan 0 20 0 fandiau ym mhrofion
Goglcdd-Orllcwin Llocgr a gyn
haliwyd yn Blackpool ar Mawrth
19.
Rhwn hyn a llwyddiannau

diweddar icucnctid y band, mae'n
amlwg fod pcthau'n mynd 0 nerth
i nerth yn Seindorf Dciniolen.

SEINDORF YN Y
PRAWF TERFYNOL

Bydd dydd Sadwm, Ebrill 15 yn ddiwrnod trist i'r fro yn gyffredinol
ac yn arbcnnig ibcntref y Waunfawr oherwydd am 6 o'r gloch y noson
honno bydd gwasnaeth bYSk1U '0. R. Williams and Son' yn dod i ben
ar 61 dcunaw mlynedd a thrigain 0 wasanacth ffyddlon. Gydag
ymadawiad y bysus gwyn, neu i arfer yr enw poblogaidd -
'Whitcways', atgofion melys fydd gao dcithwyr Beddgelert, Rhyd
ddu, BClWS Garmon, Waunfawr a Chaeathro, heb anghofio llu 0 dcith
wyr tripiau o'r fro ar hyd y blynyddoedd.
Clive James sy'n bwrw golwg gyffredinol ar y digwyddiad

hanesyddol.
'Docs dim dwywaith fod lefcl y

busncs wedi dirywio dros y
blynyddoedd byth crs pan y
dec hreuodd ceir ddod yn fwy fwy
poblogaidd, ac rnac'r gwasanaeth
wcdi bod yn derbyn cymorth an
annol gan y Cyngor Sir ers blyny
ddocdd. Effaith dad-rcoli cludiant
cyhoeddus a'r sustern bresennol 0
gofrcsuu tcithiau masnachol a'r
Cyngor Sir yn tcndro am
y. asanaethau eraill, yw mai bysus
Crosville sy'n rhedcg rhwng
Caernarfon a Waunfawr gyda'r
nos, ac unwaith yn y prynhawn.
Yn ogystal cawsom wasanaeth
rhwng Caemarfon a Bcddgelert ar
Suliau yn yr haf fel rhan 0 rwyd
waith Shcrpa'r Wyddfa - ar y
dechrau gan Whiteways ond y
llynedd Crosville ocdd yn
gyfrifol. Beth bynnag docs dim
rhaid i rywun boeni am ddyfodol
y gwasanacth. Mac Crosville
Cyrnru wedi cofresuu'r holl
siwrneiau cyhoeddus fel
gwasanaeth rnasnachol ac 0 17
Ebrill ymlaen bydd bysus gwyrdd
a gwyn y cwrnni (cymysgiad 0
liwiau'r hen 'Grecn Motors' ,
Bcddgelert a chwmni
Whitcways") yn rhcdcg i'r un

Parhad ar dud 11

blynyddoedd yna yn ysgol gyn
radd Bethel.
Derbyniodd ddymuniadau da

am ymddeoliad dedwydd 0 sawl
cyfeiriad yn cynnwys cyn ddis
gyblion, disgyblion presennol,
staff dysgu, staff y gegin, y
gymdeithas rieni ac athrawon a llu
o unigolion 0 bell ac agos.
Ffarweliodd yn ffurfiol a'r plant

a'r athrawon mewn parti a gyn
haliwyd yn Oriel Eryri, Llanberis,
a chyflwynwyd tlysau 0 aur iddi.
Mewn cyfarfod arall, dangosodd

y gymdeithas rieni/athrawon ci
gwerthfawrogiad drwy gyflwyno
llun iddi. Llestri arian oedd yr
anrheg a gyflwynwyd iddi gan
gyn-aelodau ac aelodau presennol
o staff y gcgin. Llun:Al~n Roberts

Un meddyg yn cydnabod eyfraniad un araIl, Dr. Dan, ar ran pobl
Deiniolen a',eylch, yn cyflwyno cop; o'r Llyfr Kells fel arwydd 0 wertb
fawrog;ad y fro 0 wasanaeth Dr. Nora Marren. Rhagor 0 hanes ar
dudalen 21.

DAETH CYFNOD 0 bcdwardeg
pedwar 0 Ilynyddoedd fel
athrawes i ben ddiwcdd rnis
Mawrth pan ymddcolodd Mrs.
Alwena Williams, dirprwy ben
nacth Ysgol Bethel. Ond nid hyd
y cyfnod yn unig sy'n ci wncud
yn nodcdig ond y Haith i Mrs.
Williams drculio bob un o'r

Rydym wirioneddol angen
unrhyw un all roi ychydig
oriau y mis i helpu i gyn·
hyrchu'r Eco. Rydym yn
ymchwilio yn arbennig am
rywun wnaiff drefnu y
gwaith 0 blygu y papur am
ragor 0 fanylion, os gwel·
wch yn dda, cysylltwch ag
unrhyw un o'r golygyddion.

YR URDD
Llongyfarchiadaui ieuenctid y fro -
unigolion, grwpiau, partion, offer
ynnwyr ac yn y blaen, sydd wedi
ennill clod yn cisteddfodau cylch a
sir yr Urdd yn ddiweddar. Mae
cymaint ohonynt fel mai peth
hawdd iawn fyddai i nit wcithwyr
yr Eco fethu cynnwys ambell cnw.
Carcm bwysleisio mai cyfrifoldeb

unigolion, hyfTorddwyr neu arwein
wyr adrannau yw trefnu lluniau ar
gyfcr yr Eco a chyflwyno unrhyw
wybodaethi'r gohebwyr pentref
mewn da bryd.

A

APEL DAER
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MAE'R
SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Annwyl Olygydd,
Seremoni Cymru a'r Byd a
DERBYNIAD rhyngwladol

Ysgrifennaf atoch ar ran
Cyngor CYMRU A'R BYD i ofyn
yn garedig am ychydig 0 le yn
rhifyn nesaf eich Papur Bro, os
gwelwch yn dda, i dynnu sylw
eich darllenwyr at rai
newidiadau pwysig iawn yn
hanes y Sefydliad.
Yn Eisteddfod Genedlaethol

Dyffryn Conwy a'r Cyffiniau
eleni bydd Seremoni "Cymru a'r
Byd" yn cae 1 ei chynnal yn ystod
bore Sadwrn cyntaf yr "')II, sef
Alvst 5, 1989. Bydd yr un
trefniant yn bodoli yn Nyffry n
R hymni 1990 ac hefyd yn yr
Eisteddfod dilynol.
Er mwyn estyn croeso cynnes

i'r Cymry tramor yn 01 i Gymru
ac hefyd i Fro' r Eisteddfod, bydd
CYMRU A'R BYD yn cynnal
DERBYNIAD rhyngwladol yng
Ngwesty Plas Maenan, Llanrw st
nos Wener. Awst 4, 1989 am 7.00
0' r gloch. Trefnir bwjfe yn
ogystal ag adloniant amrywiol.
Bydd y gwaitn 0 gofrestru' r
Cymry tramor ar gyfer eu
hymddangosiad ar lwyfan y
Brifwyl yn cymryd lie yn ystod y
DERBYNIAD hwn. Mae
trefniadau eraill ar gyfer yr hwyr
ddyfodiald a' r rhai hynny fydd yn
methu dod i' r DERBYNIAD.
Pwrpas y llythyr hwn yw tynnu

sylw eicn darllenwyr at y
newidiadau uchod ac hefyd i
wneud apel garedig fawn ar i
bob un 0' ch darllenwyr sydd a
pherlhynas(au)lcyfeillion dramor
sy' n debygol 0 fod a didck;rd e b
yn y newidiadau hyn i
drosglwyddo'r neges iddynl ar
unwaith, os gwelant yn dda.
Os hoffai unrhyw un dderbyn

rhagor 0 fanylion am y
trefniadau uc}zod alneu fanylion
am rag len waith CYMRU A' R
BYD yna gofynnaf yn garedig
iddynt gyslltu a mi yn y cyfeiriad
uchod.
Diolch yn fa'rvr iawn ymlaen

llaw am eich cymorth a' ch
cydvyeithrediad caredig.

Yn gywir
asian "'Yn Jones

Ysgrifennydd Mygedol
Hiraethog,

Llannor,
Pwll}zeli

SEREMONI CYMRU A'R
BYO A OERBYNIAO

RHYNGWLADOL

ELWYN WILLIAMS,
Swyddog Marchnata

CROESO - STEDDFOD MON
AnnwylOlygydd

Trwy gyfwng y papur lleol
estynnwn groeso cynnes i'r darl
lenwyr i ddod i Eisteddfod Mon
i' w cynnaL yn Ysgol David
Hughes, Porthaeth~vy ar Fai 5 a
6.

Mae rhagolygon am
Eisteddfod dda ond buasem yn
falch 0 atgoffa y rhai sydd yn
bwriadu cystadlu ar ganl4,
adrodd, a-y-b, i anfon eu henway
erbyn 1Ebrill. 'Rydym hefyd yn
gwneuthur addelvid i'r corau y
bydd dyfarniad, a gobeithio beir
niadaet}t. yn cael eu rhoddi 0' r
Llwyfan 0 fewn hanner awr i ddi
wedd y gystadleuaeth.

as mai drama yw eich did
dordeb yna gwnewch nodyn 0'1
dyddiad 13a 14Ebril11989.

Gyda diolch.
MEIRION PENNY.
Cadeirydd Pwyllgor

Cyhoeddusrwydd
Cilgwyn,

Maes yr Ilafod,
Porthaethwy (712926)

DUGES AMALFFI
YN DILYN ein Gwyl 0

Ddrarnau Newydd, Codi'r Hwyl
II, a gynhaliwyd yn Theatr
Gwynedd ym mis Mawrth bydd
Hwyl a Fflag yn cyflwyno Duges
Amalffi, gan Gareth Miles, ar
{furl taith genedlaethol yn y
gwanwyn.

Addasiad Cymraeg o'r ddrama
Saesneg o'r ail ganrif ar bymtheg
The Duchess of Malfi gan John
Webster yw Duges Amalffi.
Mae'n adrodd hanes cythryblus
duges ifanc sy'n dewis priodi yn
groes i ewyllys a buddianau
gwleidyddol ei theulu. Mae hyn
yn ei dro yn dod ~ llid dosbarth a
theulu ar ei phen ac yn esgor ar
drasiedi personol a drama rym us.
Mae'r addasiad yn plethu'r trad
dodiadol a'r modem ac yn edrych
o'r newydd ar y berthynas rhwng
gwleidyddiaeth a rhywioldeb.

Gruffudd Jones fydd yn cyfar
wyddo'r actorion Alun Elidyr,
Betsan Llwyd, Rhys Powys, Dewi
Rhys a Dyfan Roberts gyda
cherddoriaeth gan Geraint Cynan.
1gydfynd a gofynion artistig y

cynhyrchiad, ac yn wahanol i
arfer diweddar y cwmni 0 berf
Iorrnio mewn theatrau, cyflwyni
ad ar gyfer canolfannau stiwdio
llai yw Duges Amalffi gyda'r
gynuUeidfa yn cistcdd 0 gwrnpas
y 11wyfan.

Fe gynhelir pcrfformiadau
cyntaf taith Duges Arna/ffl yn
Stiwdio Ddrama'r Brif)'sgol,
Bangor, rhwng Ebrill 11 a'r 15,
gyda matinees ar y 13eg a'r 14eg.
Bydd lIe i lua 120 yn unig gyda
thocynnau ar gael drwy Theatr
Gwynedd.

Annlvyl Olygydd,
lloffwn dynnu eich sylw at yr ~VyI
Wiglvam '89 fydd yn cael ei
chynnal ym Mhontrhydfendigaid
(is Gorffennaf eleni. Gwyl
Gristnogol anen}vadol yw ~VIG
lVAM. a'i b}vriad ylV rhoi cyfle l

Gymry 0 bob oed ddod at ei gily
dd i ddathlu euffydd mewn awyr
gylch 0 hrvyl a rhyddid.
Mae lVIGWAM '89 yn dechrau

ar nos "'ener, Gorffennaf 21,
gyda Riflw Cristnogol a
Thwmpas Da}vns. Yna. yn )'stod y
d)'dd Sad.,vrn, cynlzelir se"una
rau amrywio/, a rhaglen lal-V/l0
weithgareddau i ieuenclid a
p}tlant, gyda Noson Roc yn dilyn.
Daw yr wyl i ben fore Sui, gydag
oed[a 0 fawl 0 dan arweiniad Y
Parchg Stuart Bell a Chri"v
Bet}lseilun, Aberystlvyt}1.
Mae croeso i bawb ymuno yn y

g'tveithgareddau. i ddod draw am
Y !Jen.,vythnos cyfan, neu daro i
lnewn i weld beth sy' n digwydd.
Os hoffech gael rhagor 0
fanylion am yr wyl, cysylltwch ag
un o' r canlynol: Einir Young, 51
Bro Emrys, Talybonf, Bangor
(0248 351064); Emlyn a I~owri
Dole, Brynhy/ryd, Dre/ael"
LIa,zell; (0269 845072) Gwenan
Creunanl, Y ~Vern) LOn Cae
Pyrs, Penparcau, Aberystwyth
(0970612925).

WIGWAM '89

CYNLLUN LLYFRAU
CYMRAEG I'R

DEILLION
Annwyl Olygydd,
Bu'r cynllun 0 ddarparu llyfra«
Cymraeg i'r dall a'r rhannoi
ddall mewn bodolaeth er naw
mlynedd. Gyda nawdd yr M.S.C.
fe'i gweinyddid gan y Cyngor
Llyfrau Cymraeg.
Yn Rhagfyr 1988 cymerodd

Cymdeithas y Deillion Gogledd
Cymru gyfrifoldeb am y cynllun
hwn. Darparwyd 1,600 0 lyfrau
ar dapiau caset mewn amry=
wiaeth eang 0 wahanol feysydd.
Mae'r gwasanaeth benthyca hwn
ar gael yn rhad ac am ddim.
Os gwyddoch chwi am berson

nau sy' n ddall neu rhannol ddall
yn eicn cylch chwi, a fyddai yn
elwa o'r gwasanaetn arbennig
hwn, a wnewch chwi gysylltu yn
uniongyrchol a Miss Rhian
Evans neu Miss Rhian Thomas!
Cynllun Llyfrau Cymraeg i'r
Deillion, Ysgol Pentrepoeth,
Heol Dwr Fach, Caerfyrddin,
Dyfed. Ffon: (0267) 230527.

Yn gywir fawn,
GWILYM C. WILL.LAMS.
Ysgrifennydd Cyffredinol

Cymdeithas Deillion Gogledd
Cymru,

325 Stryd Fawr,
Bangor.

2

Y RHIFYN NESAF
Oaw'r rhifyn nesaf o'r wasg

NOS IAU, EBRllL 27
Oeunydd i law'r

golygyddion perth nasol
NOS FAWRTH
EBRllL 18

os gwelwch yn dda

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOLYGYDD NEWYDDION
CYFFREDINOL:
Twrog Jones, Pros Kairon,
Glantfynnon, Llanrug (C'ton 4051)
GOLYGYDD ERTHYGLAU:
Datydd Whiteside Thomas, Bron-y
Nant, Pontrhythallt, llanrug (C'ton
3515)
GOLYGYDD NEWYDDION
PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel. Pontrhythallt
(870760)
GOLYGYDD CHWARAEON:
Dafydd Evans, Sycharth, Psnlsarwaun
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn.
Tanycoed (C'ton 5668)
DYDDIADUR Y MIS:
Mrs Olwen Llywelyn. Pant Afon Bach,
Llanrug (Wauntawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndat Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'ton 4669)
Gwyndat Hughes, Glasgoed, Llanrug
(C'fon n263)
TREFNYDD HYSBYSEBION:
John Roberts. Bedw Gwynion. Llanrug
(C'fon 5605)
TREFNYDD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsal,
Llanrug (C'fon 5510)
TREFNYDD ARIANNOL:
Goronwy Hughes, Eithlnog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDD GWERTHIANT POST:
Mrs E Whiteside Thomas, Dolwar.
Llanrug (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r
bobl i gysyl~u a nhw yn eich
ardaloedd.
BETHEL: Geraint Elis, Cilgeran.
(Portdinorwig 670726)
BRYNREFAll: Miss Lowd Prys
Roberts. Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO: Mrs Beryl Roberts.
Gerallt. Erw Wen (C'fon 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GlO: Mrs Iris Rowlands.
Glanrafon (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W 0 Williams. 6 Rhyd
fadog, Deiniolen (Llanberis 871259)
DINOFlWIG: Mr 0 J Thomas, 8 Maes
Eilian (870773)
LlANBERIS: lola Sellers. 13 061
Elidir (871043)
llANRUG: Mrs oyfi Jones. Tyddyn
Rhuddallt (Caernarfon 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Dolwen. 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanbens 872407)
TAN-Y-COED: MISSBethan Parry. Ael
y Bryn.
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr.

Argrsffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibvn, Ceernerton

Cyhoed'dwyd gyda chymorth
Cymdeithas Ge/fyddydau

Gog/edd Cvmru

RHIF 146
EBRILL 1989
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Bob mis bydd aelodau 0
wahanol gyrndeithasau pentre
fi'r fro yn beothyca camera'r
"Eco" i gaeilluniau 0 amrywiol
weithgareddau a digwyddiadau.
Yn anffodus, pan ddaw'r lluni
au i ddwylo'r golygyddion ar
ddiwrnod gosod, oid oes gen
nym y syniad Ileiaf yn ami
"P'W)'?" "ble?" na "beth?"
yw'r Dun. Gofyonwn yo garedig
ar i chwi ysgrifennu
MANYLION LLAWN am y Ilu
niau i'r gohebydd pentref neu
ni aJlwD eu cynnwys yo rhifyn
nau'r papur.

I'R RHAI SY'N
BENTHYGY
CAMERA

Y Golygyddion

Pris mynediad i'r gynhadlcdd
fydd £2.50 i'r cyflogedig, £1.50 i
eraill sy'n cynnwys pris lC a chof
fi. (Bydd cinio canol dydd ar gael
am bris ychwancgoI).
Cyrnraeg fydd prif iaith y gyn

hadlcdd gydag offer cyficiLhu ar
gael i'r di-Gyrnraeg.
Mae CynulJiad Merchcd Cymru

\~/edi yluddynghedu j ddarganfod
ac ymchwilio i anghenion
merched Gwynedd, i roi Ilais i'r
anghcnion hynny ac iroi cymortb
j ferched iddatblygu eu galluoedd
i'r eithaf.
Croesewir llnigolion a grwpiau

sefydledig. Am [wy 0 fanylion am
y mudiad ac am y gynhndledd
cysylllwch ag Ysgrifenoydd
Cynulliad 1\1erched Cymru,
'Glaslyo', ."f()rdd r~etllel)
Caeroarfon, G\vyoedd.
Cofrestrwch 'na\\r!

Dyma'r oeges amserol oddi wrth Swyddfa Drwyddedu Teledu
Cenedlaetbol wrtb laosio ymgyrch newydd i ddaJ y rhai sy' n osgoi
taJu trwyddedau teledo a radio. BeUacb, yo bytJ ach na defoyddio
faniau yo unig, mae'n bosibl defnyddio teclyn hwylus i'w gario yo y
dwylo. Nid oes reidrwydd gwisgo'r otTer 'gofodol' rei yn y Ilun, wrth
gwrs!

Eich tasg fydd DUBiopennawd i'r Dun neu roi geiriau yog ngbeg
unrbyw un o'r ddau yo y Dun. Anfoowch eich cynigioo i Twrog
Jones, Pros Kairon, GlantTynnon, Llanrug erbyn dydd Mawrth
Eb~8~. '

"DOES DIM CUDDIO"

•••

,
•

Cynhelir cynhadlcdd i ferched ym
Mhlas Mcnai (oddiar yr A487 ger
Caernarfon, Gwyned) ddydd
Sadwm, Ebrill 1af, rhwng 10 y
bore a 4.30 y prynhawn. Mac can
gen Gwynedd 0 Gynulliad
Merched Cyrnru yn estyn croeso i
ferched i ddod i rannu profiadau
ac iwrando ar siaradwyr gwadd.
Y pynciau a drafodir fydd:
(1) Trais yn crbyn mcrchcd -

gydag aclod bcnywaidd o'c hedd
Iu ac aelodau o'r grwp lleol sy'n
cynna] merched sy' wcdi eu
treisio.
(2) Archy.'ilio'r fron

gwnsanaeth newydd j'w scfydlu
yng Ngwynedd.
(3) CymorLh i ferched gyda
phlanl anodd eu trin.
(4) Cclfyddyd fel therapi -

gyda gweithdy a gyfiwynir gan
therapyddion drama/cerdd.
Bydd meithrinfa ar gael.

LLEUCU MORGAN,
Y Lolfa

Talyboni,
Dyfed.

DYDDIADURON 1990
Annwyl Ddarllenwyr,
Yn dilyn llwyddiant ysgubol
Dyddiadur Desg a Dyddladur
Poced 1989, mae'r Lolfa ar hyn
a bryd yn casglu manylion ar
gyfer dyddiaduron 1990. Bob
blwyddyn, ceir adran ar flaen y
dyddiaduron yn nodi cyfeiriadau
a rhifau !fon sefydliadau a
chymdeuhasau.
Os oes yna unrhyw sefydlaid

neu fudiad newydd yr hoffech ei
gynnwys, anfonwch y manylion
ataf ynglyn a chyfeiriad a rh if
!fon un 0' r sefydliadau a nodir
eisoes yn y dyddiaduron, rhowch
wybod. Cynhwysir hefyd adran
yn nodi prif ddigwyddiadau
1990. Rhaid i'r wybodaeth ein
cyrraedd erbyn yr 28ain 0 Ebrill.
Yn Nyddiadur Desg 1990, cyn

hwysir Atodiad Busnes am y tro
cyntaf Bydd hwn yn gyfle gwycb
i unrhyw gwmni masnachol,
busnes neu sefydliad allu hysby
sebu amflwyddyn gyfan! as hof
fech i' ch hysbyseb chi gael ei
weld am flwyddyn gran gan holl
brynwyr y Dyddiadur Desg,
anfonwch ataf i holi am y leler
au.

8ydd amseroedd syrjeris y Doctoriaid Hughes, Jones, Jones aParry yn newid 0 EBRILL 3.
Dyma'r amseroedd newydd:
LLANBERIS: Achosion brys ac argyfwng.

9.30 am - 10.30 am: Llun, Mawrth, Mercher, lau, Gwener, Sadwrn.
LLANBERIS: Apwyntiadau (Ffon 870634)

9.30 am - 11.00 am, 4.00 pm - 5.30 pm
Llun, Mawrth, Mercher, lau, Gwener

DEINIOLEN: 9.30 am - 11.00 am: Llun, Mercher, Gwener.
4.00 pm - 5.30 pm: Mawrth, lau.

LI ANRUG: 3.30 pm - 5.30 pm: Llun, Mercher.
Os am ymweliad cartref, ffoniwch Llanberis 870634 cyn 10.30am.

DALIER SYLW PWYSIG
NEWIDIADAU I AMSEROEDD SYRJERIS

MERCHED - Y FFORDD YMLAEN

Yn gywir ia'rvn,
EURlGWYN,

Y Frenni,
Waunfawr.

Pfon: Waunfawr 512.

NEGES ODDI WRTH
EURlGWYN

Darpar ymgeisydd yn Etlloliad
Cyngor Sir GWylzedd, Mai 4
Gaf i achub ar y cyfle hwn i
atgoffa pawb sy' n dymuno plei
dleino drwy'r post yn etholi
adau'r Cyngor Sir a'r Gymuned
Ewropeaidd am sicrhau'r ffur
flenni priodol a' u danfon at
Swyddog Etholiadau, Cyngor
A rfon , Bangor, erbyn Ebrill 15,
neu mor agos a phosib i'r dyddi
ad h..,vnnw.
as ydych yn sal, neu' n anabl,

yn gweithio oddi cartref, ar eiC}l
gwyliau dros gyfnod yr elholiad,
yn fyfyriwr - mae gennych i gyd
hawl i bleidlais bos/.
as bydd unrhy~v un yn dymuno

cael ffurflen i wneud cais alrl
bleidlais bost 'Me gennyf rai ar
eu eyfer.
Gaf i apelfo am eieh cefno

gae(h ar Fai 4.

MUDANDOD Y BWRDD
IAITH

PARHAU y mae'r galw ledled
Cyrnru am Ddcddf Jaith Newydd,
a chynyddu y mac'r anfodlonr
wydd gyda' r Bwrdd Iai th a scfyd-
lodd Mr. Peter Walker,
Ysgrifennydd Gwladol dros
Gymru. Er i dros chwe mls fynd
heibio ers datganiad Mr. Peter
\Valker ei fod yn sefydlu Bwrdd
Iaith dan gadeiryddiaeth rhan
arnser Mr. John Elfed Jones, prin
iawn yw'r wybodaeth am unrhyw
weithgaredd gan y Bwrdd.

Yn ystod yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghasnewydd
y llynedd, yr oedd cadeirydd y
Bwrdd Iaith yn daer iawn wrth
sicrhau pawb y byddai'r Bwrdd
yn gweithredu ar frys; ei rod yn
yrnwybodol 0 argyfwng yr iaith
Gymraeg, ac y byddai'n disgwyl
i'r Bwrdd roddi datganiad o'i
waith a'i argymhellion erbyn y
Nadolig. Y mae rnis Ionawr wedi
mynd heibio bcllach a dim son am
na gwaith nac argymhellion y
Bwrdd Iaith. Cynyddu mac
argyfwng yr iaith, ond mac brys
gwcithredu'r Bwrdd wcdi pylu.

Yn wir, mae son fod rhai acto
dau o'r Bwrdd yn anfodlon ar
arafwch y gwaith a'r ffaith nad
ydynt yn cyfarfod yn ddigon ami.
A ydynt hwy bellach yn dechrau
sylweddoli i siop siarad, cwango
anefficithiol yw'r Bwrdd wcdi'r
cwbl? A lwyddodd Mr. Walker i r----------___jL_-----------,.-----------
dwyllo'r Cyrnry drwy sefydlu
Bwrdd Iaith i wastraffu amser ac
osgoi ymateb i'r galw, unfrydol
bron, am Ddeddf laith newydd?
Amser a ddengys, ond old yw'r
chwe mis cyntaf 0 fodolacth y
Bwrdd yn argocl i'n dda.

Mr. ARIAL TIIOMAS,
Cadeirydd.Is-Bwyllgor

Cyhoeddusrwydd, Y Cabinet
faith.

Ffon: (0286) 830276.



CROESO
Daller Sylw: Gohebydd
newydd Llanruq o'r rhifyn
nesaf ymlaen fydd Mrs Oyfi
Jones, Tyddyn Rhudda lit.
Ffon: Caernarfon 76733.
Dlolch Iddl am gynnlg lIen
wi'r swydd wag, a hyderwn y
bydd pobl a chymdeithasau
Llanrug yn anfon au nawyd
dlon Iddi yn brydlon. Croeso
Idim yr Eco, Dyfl.

Gymdeithas gan y Parch Erfyl
Blainey.
Etholwyd y swyddogion a ganlyn

ar gyfer tymor 1989-90: Llywydd -
Mr Emrys Owen; Trysorydd - Mrs
J LI Williams; Ysgrifennydd - Mrs
E Whiteside thomas.

BEDYDD: Ar derfyn gwasanaeth
fore Sui y 1ge9 yng Nghapel
Pontrhythallt, gyda'r Parch John
Morris yn gweinyddu, bedyddiwyd
Dylan Wyn, baban Mr a Mrs leuan
Ovies, Tremallt.

CLWB P~L-DROED
Enillwyr Clwb 200 lonawr: £40:
Berwyn Hughes, Llanrug; £20: Ian
Pierce, Swn yr Awel, Llanrug; £10:
Bryn Davies, Crud y Werin,
Porthaethwy; £10: Goronwy
Roberts, 11 Nant y Glyn, Llanrug.
Chwefror: £40: Bethan Williams,
18 Rhos Rug, Llanrug; £20: Karen
Griffiths, Llanrug; £10: leuan
Davies, Llanrug; £10: Miriam
Hughes, Alit Deg, Cwm y Glo.
PLAID CYMRU: Cynhelir Ffair
Wanwyn y gangen nos Fercher,
Ebrill 19 yn yr Ysgol Gynradd am
7.00 o'r gloch. Y wraig wadd fydd
Mrs Gwladys M Jones, Dalar Deg.
Derbynnir rhoddion at y stondin

au gan Phyllis Ellis, Vera Williams,
Nan Humphreys, Olwen Llewelyn,
Meirwen Lloyd, Eryl Roberts,
Olwen Hughes neu unrhyw un o'r
pwyllgor.
Bydd amryw 0 gemau a

chystadlaethau i ddiddori'r plant, a
raffl. Enillwyr gwobrau y Clwb
Cant am fis Chwefror oedd:
1. Sheila Williams, Glyn Afon; 2.
Dafydd Arlon Jones, 3 Mlnffordd
Mawrth' 1 Gwenda Roberts, 4
Talybont; 2. Gareth Roberts,
Gregynog.

NEWYDDION Y BAND: 0 ganol
fis Mawrth hyd ganol Ebrill bydd y
Band yn brysur iawn. Ar ddydd
Sui, Mawrth 1ge9, teithlwyd i
Blackpool i gystadlu, ac ar y Sui
canlynol, roedd taith arall yn eu
wynebu i Southport, i ail gys
tadleuaeth. Ar Ebrill 7fed, bydd y
Band yn diddori cynulleidta arben
nig yng nghastell Caernarfon,
mewn noson wedi ei threfnu gan
Gymdeithas y Fferyllwyr Ysbytai,
Yna, ar ddydd Sui, Ebrill 9fed,
bydd y Band leuenctid yn cymryd
rhan mewn rhaglen "Caniadaeth y
Cysegr" a gaiff ei recordio yng
Nghapel Salem, Caernarfon. I ddi
weddu pen-wythnos prysur iawn,
cynhelir Cyfartod Blynyddol y
Band ar nos Lun, Ebrill 10fed am
7.00. Taer erlynir am gefnogaeth
i'r cyfarlod hwn.

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

CHIROPODIST
GWASANAETH

CARTREF
57 Glanffynnon

LLANRUG
Ffcn: (0286) 5754

(Gyda'r nos)

CADW'N HEINl
Bob nos Fercher
Ysgol Gynradd

Llanrug
7pm 8pm

Manylion pellach
gan Meryl Green,

Anedd Wen
Pontrug

Ffcn: Caernarfon
77149

(C'ton 5668) Eryl Roberts neu
Twrog Jones (C'fon 4051).
Cynhelir y pwyllgor nesaf nos

tau, Mai 18 am 7.00 yn yr Ysgol
Gynradd.
MERCHED )' WAWR: Noson i
ddathlu Gwyl Dewi oedd gan y
gang en ar Fawrth 14 yng Ngwesty
Gwynedd, Llanberis.
Estynwyd croeso i bawb gan y

lIywydd, Mrs Ann Ifans, yn arben
nig y rhai oedd wedi bod yn wael
eu hiechyd, yn eu pJith Mrs
Williams, Bod Fair.
Diolchodd hefyd i bawb a fu'n

helpu mewn unrhyw ffordd i
wneud y bwyd yn Eisteddfod
Gylch yr Urdd ym Maesincla.
Yn dilyn pryd 0 fwyd basged bla

sus, cafwyd adloniant gan rai o'r
aelodau yn cynnwys unawd gan
Menna Williams a Mrs Nansi
Lovatt, canu gan aelodau 0 g6r
Clychau'r Grug, dawns Werin gan
Bethanne Williams, Ann
Humphreys, Heulwen Evans ac
Anwen Owen gyda Mair Huws yn
cyfeilio.
Diolchodd Ann Ifans i bawb a

gymerodd ran, ac yn arbennig i
Nan Humphreys am drefnu'r
noson mor IIwyddiannus.
Diolchwyd hefyd gan Mrs W A
Jones. Enillwyr y rafflau oedd
Carrie Owen a Gwenda Roberts.
Selwyn Griffith fydd y gwr gwadd

yn y cyfartod nesaf ar Ebrill 11 am
7.30 yn yr ysgol Gynradd.
DIOLCH: Dymuna y Parch W 0
Roberts, Manod, ddiolch yn
gynnes iawn I gyfeilhon lu am y
cardiau, galwadau ff6n a'r ymweli
adau dyddiol i'r ysbyty, ac am yr
holl garedigrwydd a dderbyniodd
ef a Mrs Roberts yn ystod ei
waeledd diweddar yn Ysbyty
Gwynedd ac wedi dychwelyd
adref. Diolch yn fawr i bawb a
phob bendi1h.
Y GYMDEITHAS UNDEBOL: I
dertynu tymor y Gymdeithas,
dathlwyd dydd Gwyl Dewi yng
Ngwesty Victoria, Llanberis.
Y gwr gwadd oedd Mr Dafydd

Whiteside Thomas, a aeth a ni yn
61 i Fawrth 1at, ganrif yn 61 a dis
grifio gwahanol ddigwyddiadau ym
mhentrefi Llanrug, Llanberis a
Deiniolen.
Llywydd y cyfarfod oedd y Parch

John Morris a thalwyd drolch i'r
siaradwr a swyddoqton y

EMYR LL.
PARRY

adau oedd Gwaun Gynfi 0 Llanrug
4; Maesincla 1 Llanrug 2. Colli
wnaeth y tim psl-rwyd 0 10 gol i
18 yn erbyn Ysgol Maesincla.
EISTEDFOD SIR: Bu'r plant can
Iynol yn IIwyddiannus yn
Eisteddfod Sir yr Urdd a dymunwn
pob Iwc iddynt yn y Genedlaethol
yng Nghwm Gwendraeth:
Parti Dawnsio Adran Bentref dan
15; Unawd Piano dan 15: Lowri
Angharad Roberts; Unawd
Llinynnol dan 15: Gwenan Malr
Roberts; Dawns Unigol dan 15:
Owain am Gruffydd.
APEL YR URDD 1990:
Cynhaliwyd pwyllgor yr Apel leol
nos Lun, Mawrth 13 yn yr Ysgol
Gynradd. I gyrraedd ein targed
arlannol bydd angen tua £100 bob
mis 0 hyn hyd yr Wyl. Mae niter 0
weithgareddau wedi eu trefnu ar
gyfer y dytodol agos yn cynnwys
taith gerdded noddedig a helfa
drysor. Ond ein gweithgaredd
cyntaf fydd cynnal stondin yng
Nglynllifon brynhawn Llun, Mai 1
yng Ngwyl Cyhoeddi'r Eisteddfod.
Stondin 'Pysgota am anrhegion'
yw hi, gyda'i hapel at blant yn
bennaf. Byddwn angen felly,
amryw 0 bacedi bychain 0 fferins,
etc., a rheiny wedi eu lapio mewn
papur a'u clymu a chwlwm a
dolen. Os y gellwch helpu, neu os
ydych am gael rhagor 0 fanylion
cysylltwch a Nan Humphreys,

4

•

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ffon: Caernarfon 5394

YSGOL GYNRADD: Ar ddiwedd y
tymor roeddem yn ffarwelio a Mrs
Janet Thomas 0 Fangor. Bu Mrs
Thomas yn athrawes gyda ni am
bron I bedair mlynedd.
Cyflwynodd Mr Roberts, y pri
fathro ddarlun hardd iddi ar ran y
plant a'r athrawon.
Diolchwn iddi am el chyfraniad

cydwybodol a gwerthfawr iawn tra
bu gyda ni. Dymuniadau gorau a
phob bendith j'r dyfodol Mrs
Thomas. Ein dymuniadau gorau
hefyd i Mrs Eirian Howells sy'n em
gadael am gyfnod ar absenoldeb
mamolaeth.
LLONGYFARCH IADAU i Cenwyn
Jones, Saton 4 aeth i lawr i
Gaerdydd I Bencampwriaeth
Jiwdo Cymru. Mae Cenwyn yn
aelod 0 dim Jiwdo Caernarlon.
GOFAL: Mae plant y dosbarth der
byn wedi bod yn gweitho ar y tes
tun GOFAL yn ystod y tymor. Fel
aelod hyn o'r gymdeithas, daeth
Mrs C Parry o'r Waunfawr atynt.
Rhoddodd sgwrs ddrlyr rddynt am
y modd y mae hi'n gofalu amdani
ei hun yn ystod misoedd oer y
gaeaf.
Cafodd Safon 3 ymwelydd hefyd

set Mr Eric Maddern o'r Fachwen.
Treuliodd brynhawn yn eu cwmni
yn son am wahanol agweddau 0
fywyd yn Awstralia.
Chwaraewyd dwy gem bel

droed yn ystod y rnis. Y canlyni-

FFARWEL MRS THOMAS

Gohebydd: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn Rhuddallt (Caernarfon 76733)
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Telir prisiau da
Trafodir busnes yn gWbl breifat a chyfrinachol

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ac EILEEN GRIFFITHS

DRAENOG
Cafodd cefnder I mi 0
Borthmadog brofiad go annifyr
wrth t6n clawdd y Sui diwethaf.
Cafodd drochlad gynnes ac
annisgwyl drosto. Ar 61 gwneud
ymholiadau deallodd fod aeto
dau 0 dim snwcer Llanrug
mewn cystadleuaeth 'pot black'
ym Mhorthmadog y noson
honno. Byddai'n well I ambell
un ohonynt ddechrau cystadlu
am bot p--o!!

Dymuna Charles Wyn Jones ddi
olch i etholwyr cymuned Llanrug
am eu cefnogaeth iddo yn yr is
etholiad diweddar.

Pani Cerdd Dant Ys[}ol Gynradd Llanrug a ddaeth i'r brig yn
Eisteddfod Sir yr Urdd yn ddiweddar.
LLANRUG: (parhad) Canlyniad:
CYLCH MAM A'I PHLENTYN: Os Charles Wyn Jones 619
oes rhieni plant dan 2 a hanner Victoria Norton (Llafur) 270
oed a diddordeb mewn cynnal
cylch o'r math uchod yn Llanrug
cysylltwch a Ceri Pierce Williams
(Ymwelydd lechyd) os gwelwch yn
dda ar Uanberis 870291, neu
galw i mewn i gllnic babanod
Llanrug unrhyw bnawn lau eynta
neu drydydd yn y mis.
IS-ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISDREF ARFON

PARTI CERDD DANT BUDDUGOL

Diolch i Alwyn !vlorris, Merddyn, Ceunant am gael benthyg nwn. Darn 0

haearn ar ffurf U mewn bloc, tua 8 modfedd, 0 bren a dau dwll crwn
ynddo. Cawsai ei ddefnyddio i gario gwair. Beth yw ei enw? Cysylltwch
ag unrhyw un o'r go/ygyddion.

Cysylltwch a
Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel

Portdinorwig
671009

TECLYN AMAETHYDDOL

YSGOL YRRU

BETHEL

Beth am ddysgu
dreifio gydag

'Pethau bychan' a chafwyd cyfres
o straeon am gymeriadau a dig
wyddiadau digri y daeth ar eu
traws yn ystod ei gyfnod yn y
weinidogaeth.
LLONGYFARCHIADAU i Catrin
Efans, 7 Tan y Cae ar ddathlu ei
phen-blwydd yn 18 oed ar Fawrth
22ain.
NOSON YNG NGHWMNI JOHN
OGWEN A MAUREEN RHYS:
Nos Fecher, Ebrill Sed dan nawdd
Cymdeithas Rhieni ac Athrawon
Ysgol Brynrefail cynhelir noson
yng nghwmni John Ogwen a
Maureen Rhys yn neuadd yr
ysgol. Mae'r tocynnau i'w cael gan
Mrs Mair Price, Tan y Ffordd neu
Mrs Anne Elis, Cilgeran. Y pris ydi
£1 gyda gostyngiad 0 SOci blant a
phensiynwyr.
GWASANAETH I'R PENTREF AM
44 MLYNEDD: Ar ddiwedd tymor y
Gwanwyn ymddeolodd Mrs G A
Williams o'i swydd fel athrawes ar
61 cyfnod 0 44 mlynedd 0
wasanaeth i gynedlaethau 0 blant
yn yr ysgol.
Dymunwn ymddeoliad hir a

hapus i Mr a Mrs Williams gan
gofnodi ein gwerthfawrogiad 0';
gwaith dnhno a'i ffordd annwyl
gyda babanod yr ysgol.
Dymuniadau gorau hefyd i Mr a

Mrs Williams pan fyddant yn dath
lu eu Priodas Arian yn ystod cyfn
od y Pasg.
HWYLIO YN TASMANIA: Mae
Dewi Hughes, Glyn Trefor a Gwyn
Jones, Tan y Buarth yn aelodau 0
griw sydd yn hwylio mewn ras yn
ardal Tasmania, Awstralla.
Gwahoddwyd y criw i gystadlu yn
y ras yn dilyn eu IIwyddiant ychy
dig flynyddoedd yo 61yn y ras Tri
Chopa 0 Abermaw i Fort Williams
yn yr Alban.
Gobeithio y cawn hanes eu trip

wedi iddynt ddod adref.
CYMUN Y PASG: Nos lau, 23
Chwefror cynhaliwyd oedfa
Gymun y Pasg Undebol yng
nghapel Y Cysegr. Roedd y
gwasanaeth dan ofal y Parchediq
W R Williams a'r Parchedig R W
Roberts.

DIOLCHIADAU: Dymuna Enid a
Hugh Hughes, 17 Cremlyn ddiolch
am y lIu cardiau a'r anrhegion a
dderbyniasant ar achlysur eu
Priodas Aur ar Chwefror 25ain.
YR URDD: Daeth tymor arall 0
weithgaredd Cangen yr Urdd i ben
gyda arddangosfa 0 ddawnsio
disgo gan grwp 0 Gaernarfon, a
chystadleuaeth gwisg ffansi yn y
neuadd nos lau, Mawrwth 16. Y
buddugwyr oedd Anest Williams a
oedd wedi gwisgo fel Marl Jones
o'r Bala ac Irfon Hughes yn ei
wisg bwgan brain.
Nos Wener, Mawrth 3 cafwyd

noson goffi gyda phawb oedd yn
cystadlu yn Eisteddfodau Cylch a
Sir yr Urdd yn cael cyfle i bart
formic eu darnau 0 1Iaen y rhai
ddaeth ynghyd. Cafwyd perfformi
adau graenus iawn eto eleni sy'n
glod mawr i'r plant ac i'r rhal fu yn
eu dysgu. Cyflwynwyd torch 0 110-
dau ar ran y plant i'r hyfforddwyr,
Mrs Glenys Griffiths, Mrs Rita
Williams a Mr lorwerth Williams
gan Gwenan Ells, Sioned Hughes
a Carwyn John Morris.
Llongyfarchiadau i'r plant i gyd

ar eu perfformiadau yn yr
eisteddfodau Ileal a dymuniadau
gorau i Esyllt M6n Jones a Sioned
Owen fydd yn cystadlu ar y
ddeuawd biano dan 15 oed yn yr
Eisteddfod Genedlaethol yng
Nghwm Gwendraeth ym mis Mai.
EISTEDDFOD BETHEL: Ym
mhwyllgor yr Eisteddfod ar Fawrth
2il dan Iywyddiaeth yr is-Iywydd,
Mr leuan Williams, Llain yr Ardd,
penderfynwyd cynnal yr
eisteddfod eleni ar 11 Tachwedd
gyda'r arddangosfa Celf a Chrefft
nos Wener, Tachwedd 3ydd.
Penderfynwyd gofyn i Mrs M G
Williams, Gwylfa ymgymeryd a'r
ysgrifenyddiaeth unwaith eto ac
mae diolch y pwyllgor yn fawr iddi
am dderbyn y gwahoddiad.
MERCHED Y WAWR: Nos
Fercher yr 8fed 0 Chwefror aeth y
gangen i Bias Tan y Bwlch,
Maentwrog i ddathlu Gwyl Dewi.
Wedi swper blasus iawn cafwyd
sleidiau ar olygfeydd Eryri gan Mr
Geraint George, swyddog gyda'r
Parc Cenedlaethol. Enillwyd y raf1l
gan ddreitar y bws ond fe'i rhod
dodd i aelod hynaf y gangen, Mrs
Williams, Awelon. Er gwaethaf y
trywydd garw cafwyd noson ddifyr
iawn a chroseo cynnes gan y staff
ym Mhlas Tan y Bwlch a gyrrwr
hwyliog ddaeth yn aelod o'r qan
gen am noson I
Nos Fawrth, Mawrth 14eg aeth

niter o'r aelodau i ymuno a
changen Rhiwlas i ddathlu Gwyl
Dewi. Diolch yn tawr iawn i aelo
dau Rhiwlas am eu croeso.
Y GYMDEITHAS: Nos Fawrth,
Chwefror 28 bu'r Gymdeithas yn
dathlu Gwyl Ddewi ym Mhlas
Menai. Cafwyd swper blasus ac
wedyn sgwrs ddifyr gan y
Parchedig Gareth Maelor.
Siarswyd yr aelodau i ofalu am y

Gohebydd: Geraint Elis, Cligeran (Portdinorwig 670726)

- -_- --



CYMDEITHAS RHIENI AC
ATHRAWON YSGOL BRYNREFAIL

Ysgol Brynrefail, Nos Fercher, Erbill Sedam 7.30 p.m.
Noson yng nghwmni

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

blant a phensiynwyr)
1>~ ~~ Darperir paned a Iluniaeth

'()t BRYN\\~ ysgafn
SYLWER AR Y DYDDIAD NEWYDD!
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17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

Gwneuthurwyr Ffenestri,
Drysau, Grisiau neu

unrhyw fath 0 gynnyrch
coed. Y coed meddal wedi
derbyn triniaeth arbennig i

wneud iddynt bara.

LLANRUG
Ffon 77482 (dydd)

870793 (nos)

Hen Ysgol
Glanmoelyn

(B & K Williams)

••

Dymuna Charles Wyn Jones ddi
olch i etholwyr cymuned Llanrug
am eu cefnogaeth iddo yn yr is
etholiad diweddar.
Canlynlad:
Charles Wyn Jones 619
Victoria Norton (Llafur) 270.
CYLCH MAM Atl PHLENTYN: Os

Gohebydd: Miss Bethan Parry, uAel-y-Bryn"
LLONGYFARCH IADAU i Mr J 0 oes rhieni plant dan 2 a hanner
Hughes, Pen Ion ar gyrraedd ei oed a diddordeb mewn cynnal
ben-blwydd yn 80 oed, ar 31 cylch o'r math uchod yn Llanrug,
Mawrth, a hefyd Mr R Waynne, cysylltwch a Ceri Pierce Williams
Gelliod yn 80 ar 2 Ebrill. (Ymwelydd lechyd) os gwelwch yn
LLONGYFARCHIADAU i Amlyn dda ar Uanberis 870291, neu
Llwyd Evans, Carwyn, ar ai Iwyd- galw i mawn i glinic babanod
diant yn Llundain. Hefyd 1I0ngy- Llanrug unrhyw bnawn lau eynta
farchiadau i Beverley Roberts, neu drydydd yn y mis.
Awelfryn a Siwan Humphreys,
Pant Bryngwyn sy'n aelodau 0
barti Adrodd a Cherdd Dant Ysgol
Gynradd Llanrug a ddaeth yn
gyntaf yn Eisteddfod yr Urdd.
GWELLHAD: Da gennym glywed
fod Mrs J M Griffith, Uys
Meredydd, gartref ar 61 bad yn yr
ysbyty.
CROESO i Mr a Mrs J Thomas,
sydd wedi cartrefu yng Ngwelfor
fel gofalwyr capel Tan y Coed.
IS-ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISDREF ARFON:

TAN-V-COED

mewn gobaith yr ydym, er yn teim-
10 bod y Pasg yn gynnar eJeni.
hannu 0 deulu cerddorol iawn yn
Neiniolen, a rhai o'r teulu yn flaen
lIaw iawn ar un adeg gyda
Chaniadaath y Cysegr yng
Nghapel Ebenezer (A). Mae'r rhai
a'i hadnabu yn teimlo cryn chwith
dodd ar ei hoi, ac fa aeth rhai
cyfeillion 0 Ddinorwig (MC) i dalu'r
gwmwynas olaf iddi yn Amlosgfa
Bangor.
EDRYCH YMLAEN: I osgoi clol'r
nodiadau ar nodyn lIeddf yr ydym
am sylwi bod yr adeg hwn o'r
flwyddyn yn amser yr edrychwn
ymlaen yn ddisgwylgar am
dywydd gwell y gwanwyn a'r haf
er ef bod yn bwrw eira tra rwyf yn
ysgrifennu. Wrth gwrs fe gydanby
ddwn bod mis Mawrth yn gymys
gedd 0 dywydd brat a storm us -
gerwinder y gaeaf fel pe'n methu
ffarwelio a ni ac ildio i dywydd
mwy dymunol. Serch hynny byw

adau eleni gan Mrs Megan P
Morris, Minffordd, gyda Mrs Beti
Peris Roberts, 11 Maes Eilian yn
cyfeilio. Fe gafwyd sylwadau gan
Mrs Rene Morris, 4 Maes Eilian,
ac eraitl a gymerodd ran oeddent:
Mrs Katie Griffiths, Arwelfa; Mrs
Alice M Griffith, Tan y Bwlch; Mrs
G Medwen Griffiths, Foel Cottage;
Mrs Nellie Williams, Tai
Rhydfadog; Mrs Karen Corless, Ty
Capel Sardis; Mrs Katie Lloyd
Hughes, 2 Maes Eilian; Mrs Eileen
Thomas, Tai Rhydfadog; Miss
Ellen Wyn Jones, Ty'n Fawnog ac
fa gasglwyd yr oHrwm gan Mrs
Beti Roberts, 7 Maes Eilian.
Roedd swn yr offrwm yn £12.00.
MARWOLAETH: Gyda chryn drlst
wch y cofnodir marwolaeth Mrs
Jennie Owen ar Fawrth 12fed ym
'Mhlas Mona', Llanfairwpll. Annwyl
briod oedd i'r diwaddar William
John Owen. Ty'n Fawnog. Gedy
fab a merch, sef Cecil a Helen.
Roedd y diweddar chwaer yr

arferid cadw gwartheg, a lie bu
corddi i gael ychydig fenyn cartref
a lIaeth enwyn. Y mis diwethaf
roeddem yn son am orffennol
'Bryn Sardis' ac yma eto roedd
gwartheg ar y caeau a'r ymderch
yn galed i ladd brwyn er cadw lie
i'r anifeiliaid bori,
YMDDEOL: Wedi ymdroi yn y
gorffennol - rhaid dod unwaith yn
rhagor i'r presenol. Swn ymddeol
sydd yn yr awyrgylch y dyddiau
hyn. Fe gawn Dr Noreen Marren
'Plas Eryr' yn dymuno ymryddhau
a fad yn feddyg teulu ac yn 61 a
ddeallaf yn awyddus i droi el lIaw
at arddio - tyfu blodau yn fwyaf
arbennig. Y Parch Ifor LI Williams
BA, Bangor yn awyddus i roi
heibio ei ofalaeth dros nifer 0
gapeli Bedyddwyr y eylch, sy'n
ymestyn 0 Ddinrowig i Lanllechid.
Mae Mrs Alice M Griffith, Tan y
Bwlch yn torri ei chysylltiad hithau
a lIyfrgeli yr ardal, Fe fu hithau yn
gwneud gwaith pwysig iawn fel
lIyfrgellydd yn Neiniolen, ac mae'n
dymuno ar i mi ddialch i bawb
drosti am eu dymuniadau da iddi.
DIOLCH: Ufuddhawn i gais Mrs M
Evans, Dublin House, sy'n awyd
dus i ddiolch 0 galon i'r holl berth
nasau a ffrindiau am ddod I
ymweld a hi yn Bron Eryri, lie bu'n
dathlu el phen-blwydd yn 91 oed y
mis diwethaf. Mae'n diolch yn tawr
iawn am yr holl gardiau ac anrhe
gion a dderbyniodd. Hefyd fe ddy
muna ei nith Mrs Enid Jones a'i
gwr, Mr Cecil Jones, Porthmadog,
ddatgan eu diolch IIwyraf I bawb
am fod mor garedig tuag at Mrs
Maggie Evans bob amser.
CYFARFOD GWEDDI'R CHWIORYDD:
Mae Dinorwig yn cydymffurfio ag
ardaloedd eraill i gynnal 'Dydd
Gweddi Byd Eang y Chwiorydd'. Y
dyddiad ar gyfer y cyfarfod hwn
eleni oedd Gwener, Mawrth 3ydd.
Gan bod rhaid dringo I gapel
Sardis (B), ac mae'r ffordd yn
serth i ddod yn 61 0 festri Dinorwig
(MC), ac yn hytrach na mynd ar
ofyn Eglwys St Mair eleni eto fe
benderfynwyd bod y 'Ganolfan' yn
lie eithaf delfrydol i gynnal y eyfar
fod. Fe arweiniwyd y geithredi-

CIPOLWG YN OL: Yn y rhifyn
diwethaf o'r Eco fe awgrymais ty
mod y am ymdrechu rhoi hanes
cymeriadau o'r gorffennol yn fy
nodiadau rnisol. Sylwer na bydd
amlygrwydd cenedlaethol i'r per
sonau hyn - pobl yn perthyn i un
ardal ydynt ac fe gymerant eu lie
yn dawel a ddiymffrost ym mywyd
pob dydd yr ardal, Ni amcanant
fod yn ddim amgenach na hwy eu
hunain.
Fe ddringwn yn gyntaf i tyny

'Ffordd y Garret' heibio'r tai nad
oes neb yn byw ynddynt bellach.
'Roedd dau neu dri 0 dai yn
'Terfyn' gyda Bob a Harriet
Edwards a John Roberts yn byw
ynddynt. Fe ddeuai Harriet
Edwards yn gyson i gapel Sardis
(B), tra'r ai Bob yn fwy cyson feal
lal i Ddeiniolen. Ar ei ffordd o'r
capel fe ai Harriet i 'Glangors' i
ymwsld a Miss Mary Grace Jones
a'i mam oedrannus. Roedd Harriet
yn enedigol 0 Fethesda fel John
Pritchard, Foel Gron, gwr Benneth
Pritchard. Brawd i John Pritchard
oedd y cymeriad 0 Lanberis a
adwaenid wrth yr enw 'Whistling
Dick'. Arferid gweld Bob Edwards
yn dod adre 0 Ddeiniolen a phiser
ganddo, ac yn 61 Harriet fe gariai
lefrith yn hwnnw. Ond mwy teby
gol yn 61 rhai oedd mai "lIaeth
mwnci" oedd y lIefrith hwnnw.
Roedd brawd i Bob yn byw yn
Neiniolen, ac fe adwaenid y nail I
fel 'bardd' a'r lIall fel 'cerddor'. Ni
wnai'r naill na'r lIall fawr 0 ddrwg
na daioni i neb.
Ychydig yn uwch i fyny

ymgartrefai Glyn Davies, 'Garreg
Lydan' ac yn uwch wedyn roedd
Joseph Lewis, Tan y Garret. Yna'n
is i lawr fe gofiwn John Hughes yn
byw ym 'Mraich Poeth'. Chwith yw
nodi nad oes neb yn byw yn y tai
hyn bellach a defaid yn unig a
welir yn crwydro a phori yn y
cae au 0 amglych 'Bryn Golau'. Fe
ddaeth newid mawr, ac mae lie i
gredu y gwelir newid eto, gyda
natur wyllt yn ail feddiannu'r
caeau bychain lie bu codl gwair ar
y lIethrau IIwm. Meddylier er
enghraifft am 'Groeslon Isaf' lIe'r

Gohebydd: Mr D.J. Thome., 8 Meea Ellien
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Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

•ens

Am unrhyw fanylion ynglyn
atr Eisteddfod cysyllter a:
Neville Evans, Trefnydd,
Swyddfa'r Eisteddfod, Yr Ysgol
Gynradd, Ffordd Caerfyrddin,
Cross Hands, Llanelli, Dyfed.
Fron (0269) 845705.

Gwelodd bore Gwener, 3
Mawrth 1989 agoriad
swyddogol Swyddfa Eisteddfod
Genedlaethol Urdd Gobaith
Cymru Cwm Gwendraeth 1989.

Cafwyd y Swyddfa trwy
garedigrwydd Pwyllgor Addysg
Dyfed, a lleolir y Swyddfa ar
safle Ysgol Gynradd Cross
Hands ar Ffordd Caerfyrddin.
Bellach trawsnewidiwyd yr
adeilad yn Swyddfa bwrpasol at
wasanaeth pwyllgorau Cwm
Gwendraeth dros y cyfnod sydd
yn arwain at yr Eisteddfod.
Bydd y Swyddfa hefyd ar agor i
ddelio ag ymholiadau
cyffredinol y n g l y n a'r
Eisteddfod ac i werthu

A

tocynnau'r Wyl. Bydd
gwerthiant y tocynnau yn
dechrau am 10 o'r gloch fore
Llun, 17 Ebrill 1989. Bydd Y
Swyddfa Llety a Chroeso hefyd
yn rhan o'r swyddfa.

'J C1f)(/~G-1D£Yv'"D42AET4 1999
SWYDDFA'R 'STEDDFOD

EISTEDDFOD
GENEDLAETHOL
tf2"DV ~T.u C~'BJ

Superted a'i ffrind Smotvn yn ymweld a Ilyfrgell YsgolDolbadarn yn
ddiwedder fel rhan 0 weithgareddau 'Mis Hyrwyddo Llyfrgelloedd'.

........,

.'

I

ARTH AR DAITH

diddordeb a fyddwch cystal a
chysyJltu a Mr GwlJym Evans,
neu a Mrs lola Sellars. Diolch yn
fawr.

o dal) j ddosbarthu'r Eco.
Dymuna ddiolch i Mrs Nellie

Morris am wneud y gwalth ers
amser maith. Os oes rhywun adw, a Mrs Grace Griffith, mam y

diweddar John Richard Griffith,
ddatgan eu diolchgarwch IIwyral i'r
Parchedig John Pritchard, i'r
Cynghorydd Francis Jones ac i'r
meddyg teulu am eu gotal a'u
cymorth ar awr lem a thywyll ac i
drigolion ardal Llanberis a'r
Waunfawr am bob gair a gwei
thred garedig. Bu hyn a werth
mawr iddynt i wynebu'r galled
chwarw a disyfyd a ddaeth i'w
rhan. Diolch hefyd i'r lIu cyfeillion
a ddaeth i habrwng John i'r Nant
er garwed y tywydd, ac I Mr
Myrddin Pritchard am ei drefni
adau trylwyr ar ddydd yr angladd.
LLONGYFARCHIADAU: i Sarah,
Maes Padarn ar achlysur ei phen
blwydd yn ddeunaw oed;
- IGillian Pitt a Michael Thomas ar
achlysur eu priodas ar Fawrth 16;
- i Judith FOUlkes ar enedigaeth ei
me~hfach,SianAnghar~; r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- i Malcolm ac Yvonne Pttt ar
anediqaeth eu merch fach Fiona,
chwaer fach i Mark;
- i Nerys a Peter Fretwell ar enedi
gaath eu mab bach.
DYMUNIADAU GORAU i Cheryl
Edwards, Eldon House, ar achly
sur ei phen-blwydd yn ddeunaw
oed ar Ebrill 15, oddi wrth mam,
dad, Kevin a'r teulu 011.
DIOLCH: Oymuna Mrs Martha
Hughes, Maes Padarn ddiolch i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
bob caredigrwydd a ddangoswyd
tuag ati tra yn bu yn yr ysbyty.
DYMUNA Kevin Edwards, Eldon
House, ddiolch j'w deulu, ffrindiau
a chymodqion am y cardiau ac am
bob caredigrwydd a ddangoswyd
tuag ato tra yn yr ysbyty.
CYDYMDEIMLWN a Mrs Eirlys
Griffiths yn ei phrofedigaeth a golli
ei phriodd, sef Mr John Richard
Griffiths, Ty Du Road.
GWELLHAO: Dymunan adferiad
buan i'r rhai canlynol:
Mrs Enid Roberts, Maes Padarn;
Mrs Enid Hughes, Maes Padarn;
Mr Steve Tanfleld, Dol Elidlr sydd
wedi torri ei tralch.
Mae Mr Gwllym Evans, Trefnydd
Gwerthiant yr Eco yn Llanberis
yn chwilio am rywun i fynd 0
amgylch Sttid Dol Elldlr (tua 50

Ty Birmingham, 6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa

wythnosol. Dewch i weld ein
amrywiaeth eang a fwydydd

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

Grawnfwydydd etc.
CEWCH BWYSO EtCHBWYD EICHHUN YN OL

EICH ANGEN
AR AGOR BOB DYDD 9-8pm

Gohebydd: lola Sellers, 13 8ro
Elldlr (Ffcn: 871 043)

NaSON LAWEN, DYDD GWYL
DEWI: Cynhaliwyd Noson Lawen
fendigedig gan 'Leisiau Lliwedd'
yng Nghapel Coch ar Fawrth 1al.
Y Llywydd oedd Mr John Huw
Hughes; Arweinydd: Mrs Mattie
Hughes; Cyfeilydd: Mr Gareth
Jones. Cymerwyd rhan gan y Parti
rnewn. unawdau, deuawdau, ped
warawdau, cerdd-dant, adrodd ac
actio.
Diolchwyd i'r merched fu'n para

toi'r lIuniaeth ysgafn, a phawb fu'n
gweithio er IIwyddiant y nason gan
Mr Cledwyn Jones, Afon Terrace.
Aeth yr elw tuag at gronfa Alan,
Nant Peris.
SEFYDLIAD Y MERCHEO:
Cynhallwyd cyfarfod mis Chwefror
yng Ngwesty Victoria i ddathlu
Gwyl Oewi. Llywyddwyd y cyfarfod
gan Mrs Hannah Jones.
Cydymdeimlwyd a Mr a Mrs Arfon
Phillips a Mrs Megan Hughes yn
ei phrofedigaeth yn ddrwsddar,
Ein gwraig wadd am y noson

oedd Mrs McShane a chafwyd
sgwrs ddiddorol a hwyliog am
bethau bychain a oedd yn drysor
iddi. Oiolchwyd i Mrs McShane
gan Mrs Betty Humphreys a Mrs
Jean Elis.
OIOLCH: Dymuna Pwyllgor
Cronta'r Clinic ddlolch i Mr a Mrs
Alwyn Owen, 3 Snowdon Street
am eu rhodd haelionus tuag at y
Gronfa.
DIOLCH: Dymuna Mrs Enid Lloyd
Roberts, 56 Maes Padarn ddiolch
a galon i'w theulu, ffrindiau a
chymdogion am eu caredigrwydd
yn ystod ei arhosiad hir yn Ysbyty
Gwynedd yn ddiweddar ac ar 61
iddi ddod adref. Hetyd diolch i ted
dygon a nyrsus Ward Glaslyn am
eu gota/.
OlOLCH: Dymuna Yvonne
Maxwell Hughes ddiolch i bawb o'i
theulu a'i ffrindiau am bob caredi-'
grwydd a ddangoswyd iddi tra y
bu yn Ysbyty Gwynedd, ym
Mryste ac yng Nghlatterbridge.
PROFEDIGAETH:

Mr John Richard Griffith
1926-1989

Oymuna Mrs Eirlys Griffith, gwed-



I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwnro
MENAI SEWING

MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr

PORTHAETHWY
FfOn: (93) 714043

neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoc

Plemlng,
Ffynnon

Gohebydd: Ann
•Do twen, 8 Nant,
(871457)

NOSON LAWEN: Cafwyd Noson
Lawen ddifyr iawn yng nghwmni
Lleisiau Lliwedd yn y Festri nos
Wener, Mawrth 17eg. Aeth yr elw
o £147.80 tuag at Gronfa Alan
Pritchard. Diolch 0 galon j'r Parti,
au cyfeilydd, Mr Gareth Jones a'r
arweinydd Mr John H Hughes am
fod mor awyddus i gefnogi'r
achos.

CURJAD CAtON CYMRU

ei ar 61 y sgwrs.
Yr wythnos ganlynol, sef Mawrth

14eg, Mr Sam Roberts 0 Bare
Cenedlaelhol Eryri oedd ein gwes
tai. Daeth i ddangos slaidlau 0'1
ymweliadau a Mynydd Everest yn
1986 a 1988. Mwynhaodd pawb
eu hunain yn fawr iawn.
Llongyfarchiadau i Gwen Jones

ar ddod yn ail yng nghys
tadleuaeth ten IS bwrdd, ac hefyd I
ddau aelod arall o'r clwb am ddod
yn drydydd yng nghsytadlauaeth
dartiau.

blynyddoedd gan amharu 'n fawr
ar y busnesau l1eol. Fe ysgrifenn
odd un cwrnni ar ochr eu bysus yn
Saesncg, You Need Us. AI amran
tiad ymddanghosodd bysys Wil
Hughes, Rhiwen gyda I Need
You ar eu hochrau!

Byddaf innau eing angcn
chwithau hcfyd am fwy 0 wybo
dacth ar gyfer y rhifyn nesaf o'r
Eco. 'Sgwennwch neu ffoniwch.

ARWEL JONES,
Pant Hywcl, Penisarwaun.

hefyd yn ystod y dydd

'-= ~

YMAES
CAERNARFON

Ff6n: 3075

43·45 STRYD
FAWR

LLANBERIS
Ffon: 871781

CYNGERDD
Nos tau, Ebrlll 6ed
am 7 o'r gloch

yng Nghapel Rehoboth
gyda

Hoglau'r Wyddfa,
Rosalind a Myrddin,
Ifan Bryn ac Olwen,

Llelslau'r Gweunydd,
Selndorf Arlan Llanberls a
phlant ysgol Dolbadarn

Mynediad trwy docyn yn unig - £2.
Plant a phensiynwyr- £1.

Os am fanylion pellach ffoniwch
Llanberis871339.

Nos Fawrth,
Chwefror 21 daeth Mr Robin
Jones i'r clwb i siarad am ei waith
fel cigydd. Roedd pawb oedd yn
bresennol wedi mwynhau ei
hunain yn fawr iawn.
Bu dau o'r aelodau, set Eurwyn

Jones a Sion Eilian Jones, yn cyn
ryehioli'r elwb ar 22 0 Chwefror
mewn cystadleuaeth weldlo yn
Llanrwst. Cafodd y ddau hwyl
iawn wrthL
Nos Fawrth, 28 0 Chwefror bu

aelodau'r clwb yn ymweld a gorsaf
Ambiwlans Caernarfon.
Mwynhaodd pawb y cyfle 0 fynd 0
amgylch yr orsaf a'r ambiwlans.
Y gwestai nesaf yn y clwb, ar y

7fed 0 Fawrth oedd Mr John
Griffiths a'i gi, 0 Dalysarn. Daeth i
ddweud wrthym sut i ddysgu ci
defaid i fod yn gi da. Gobeithio
bydd ci pob aelod yn lIawer gwell

Do cafodd lawr 0 hwyl a sbort
a sbri yn ystod ci saith mlynedd
cyntaf gyda Motors Aston cyn
iddo ddcchrau gyda'i deulu ar y
Peris Motors. Ond stori arall fydd
honno.

Hoffais hanes Gwyn David,
Station Rd., Llanrug am Rhiwen
Motors. Dacth bysys 'cstron' j
wasanathu'r fro yma yn ystod y

rhai yn sefyll, eraill ar dop y bys,
ar y platform o'j hamgylch, eraill
ar y 'mudguards' a'r bonat! Rhai
yn sobor a syber eraill wedi med
dwi ac yn afreolus. Nid yw 'n
cofio i neb syrthio i ffwrdd na
chael unrhyw ddamwain arall - ------------------------

ondmae'ncofioiambellungael CLWB FFERMWVR
1lygad ddu! Gorchwyl anodd iawn

~d gyrru 0 dan yr amgylchiadau IFAN C CAE RNA RF0 N
Ar Y dechrau lampau paraffin

ocdd ar y bys, gyda teiars caled.
Rhyw ddau drip oedd yn cael ci
redeg yn ystod dyddiau'r wythnos
- ond mwy ar ddydd Sadwm.
Yna daeth y golcuadau 'Carbide'
ac roedd hyn yn eu galluogi i
redeg mwy 0 deithiau.

Byddai fy nhad yn dewis con
ductio ambell dco. Cofiai ar saw]
achlysur, yn enwedig pan fyddai'r
cwpwrdd bwyd yn wag. ddod a
gwn gydag o. Wrth deithio 0
Fangor i fyny alIt Llandygai gallai
saethu ffesantod ar dir y Pcnrhyn
wrLh sefyll ar dop y bws - neidio
i lawr, codi'r adar, rhcdeg a dal y
bws drachefn cyn iddi gyrracdd
dop yr alit! Dywcd hyn lawer am
gyftyrndra'r bws ar clltydd - neu
efallai am ddawn sacth a sioncr
wydd fy nhad!

Cafodd symans un LTO i yrnd-
dangos yn y Ilys yng
Nghaemarfun. Y cyhu~iad ocdd ~-~~------~~--~~~---~--~
ei fod yn gwneud 30 rnilltir yr
awr mewn bws ar hyd Palace
Street. Mr. J. R. Pntchard ocdd
cadeirydd y fainc y diwrnod
hwnnw. Cadwai siop fawr lie saif
Woolworth hcddiw. Dywedodd fy
nhad wrth J. R. Pri tchard ei bod
yn amhosibl gwncud 30 rnilltir yr
awr gan ci fod yn y second gear
Trodd y gwron hwnnw at y fainc
a gofyn 'Beth ydi second gear?'
Cafodd fy nhad ddirwy 0 ddcg
swUL

Yr oedd y cyflog yn dda iawn
yr adcg hanna i hogyn ifanc - £2
15s. OD., heb son am y lips a
dderbyniai gan y gwahanol fusnc
sau am wneud negeseuau ar eu
rhan.
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Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Ffon:
Waunfawr 552

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Fe gofiwch i mi gyfeirio at y
ffaith mat 0 nodiadau fy niweddar
dad y cefais y wybodaeth a bod
ambell j gymal yn aneglur. Rocdd
sawl darllenwr yo amheus o'r pris
am daith ddwy ffordd a
Gaemarfon i Ddeiniolen yn
niwcdd degawd cyntaf y ganrif.
Nid oedd hyn yn glir yn y nodi
adau ac fe'i cynhwysais fel dcu
naw ceiniog yn y gobaith y
byddai rhywun yo fy nghywiro.
Yn anffodus ni wnaeth pryd hyn
- ond rocdd digon 0 ddarllenwyr
yn amau y pris. Oes rhywun yn
rhywle yn cofio?

Llawr 0 ddiolch i chwi Mrs. E.
Jones 0 Bro Isaf, Bryngwran,
Ynys Mon am eich llythyr did
dorol. Dyma hanesyn Mrs. Jones
am fysus Lewis Roberts Tan-y
Coed:

'Rocdd bys gyntaf Lewis
Roberts yn un hen ffasiwn iawn
- caban a gyrrwr ar ben ei hun, a
dwy sedd hit, un 0 boptu'i gilydd.
Dyna'r 0]1 oedd yn y bws.

Rwy'n cofio dod adref 0
Gymanfa Ganu'r Plant yng
Nhaernarfon, llond y ddwy sedd
a'r gweddill ohonom yn sefyll yn
y canol. Pan ocddem banner
ffordd adref dacth car a berthynai
i "wr o'r Fachwen a tharo olwyn
blacn y bws gan cin taflu'n blith
draffliLh ar draws ein gilydd. Y
syndod yw mai dim ond un
gencth fcchan gafodd ychydig 0
anaf. Roedd Catrin Jones, gwraig
oedranus, yn eistedd yn y caban
gyda Lewis Roberts, a chafwyd
tipyn 0 drafferth i'w chael allan.'
Digwyddodd hyn 66 0 flynyd
doedd yn 01. Des rhywun yn
cofio?

Tocdd gor-lenwi bws ddim yn
beth anghyffrcdin yn y dyddiau
cynnar yn 01 fy nhad. 32 0 dcith
wyr a gariai ci fys ef ond ar ddydd
Sadwm cariai lawer mwy. Mac'n
cofio iddo gychwyn o'r dref am
ddeg o'r gloch y nos gyda 110 0
deithwyr ar ei fys! Eisteddent ar y
seddau, y llwybr. Rhai yn cistedd

Bu cryn ymateb i'rn herthygl yn rhifyn Mawrth 0 Eco'r Wyddfa yn
olrhain hanes fy nhad fel gyrrwr bysus bach y wlad ddechrau'r ganrif.
Hoffwn ddiolch i lu 0 bobl a gysylltodd ar y ffon, drwy Iythyr ac hefyd
at lafar. Byddaf yn cyfeirio at rai ohonynt yn yr erthygl hon.



LLONGYFARCH IADAU i lestyn
Jones, 3 Trem Eilian ar ei gamp
yn ddiweddar fel aelod 0 dim
Rygbi Cynghralr Colegau Cymru.
Ar Fawrth 8fed mewn gem ryng
wladol a gynhaliwyd ym Mharis,
Ilwyddasant i guro'r Ffrancwyr
gyda sg6r 0 19-12. Yn antfodus,
ar derfyn y gem, cafodd lestyn
ddamwain go arw, ond da deal!
erbyn hyn ei fod yn gwella'n fod
dhaol.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Nos
Lun, Mawrth 13eg cyfarfu'r gan-

o Gymru iBatagonia i
Awstralia

Daeth cais i law ynglyn a theulu
'Edw~'aymfudoddoG~i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Batagonia. Yn ddiweddarach
symudodd y teulu iAwstralia, ac
y mae rhai o'u disgynyddion yn
parhau i fyw yno heddiw. Ni wyd
dom a oes unrhyw gysylltiad
rhwng y teulu a bro'r 'Eco'.
Mab i ysgolfeistr ym

Mhenrhyndeudraeth oedd John J.
Edwards, ac ymfudodd i
Batagonia yn 15 oed gydag
Owen, ei frawd hynaf. Priododd a
Margaret Jones 0 Fethesda, Ganed
iddynt bedwar 0 bJant: Owen
Gwynedd (1895-1957), Golyddan
(Jac) (1897-1935), Edward (1900-
1928) a Non (1910- ). Ganed y
plant yn y Gaiman. Yn 1912
ymfudodd y teulu i Awstralia, a
buont yn byw yn Gwalia Farm,
New South Wales.

DEWIS EANG 0
WElYAU SENGL A DWBl
DEVVIS EANG a '3 PBCE SUITES'
LLENNJ 'VENETIAN' A LLENNI 'ROLER'
GWAITH CONTRACT
5000 II ATHEN SGwAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALLWCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhit Fton y Siop yn ystad ariau agar:
WAUNFAWR 291

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU FA R
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BVSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 nS5S

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

gen yn y Festri, dan Iywyddiaeth
Mrs Pat Jones. Treuliwyd y noson
yn gwau sgwariau fel rhan o'r cyn
lIun i godi arian tuag at gronfa Sir
Ffederasiwn Sefydliad y Merched.
Paratowyd y lIuniaeth gan Mrs
Jennie Robets, Glandwr a Mrs
Jennie Maxwell, Bro DaweL
Rhaddwyd gwabr y mis gan Mrs
Jennie Hughes, Bryn Pare ac fe'i
henillwyd gan Mrs Jennie
Maxwell. 8ydd y cynfarlod nesaf
nos Lun, Ebrill17eg.

Gohebydd: Miss lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

•
S100.
Mewn cystadleuacth diwedd y

flwyddyn am yr is-swyddfa bost
orau ("brightest and best") yn
rhanbarth Llandudno a Bangor
enillodd Eric a Swyddfa Bost
Bctws y Coed y wobr gyntaf gyda
chryn ganmoliaeth. Yna aeih
ymlaen i'r gystadleuaeth i ganfod
y swyddfa bast orau drwy Gymru
a'r Gororau. Dyfamwyd Swyddfa
Bost Betws y Coed yn ail cia i
Bwcle (pencampwyr am yr ail
flwyddyn yn olynoJ). Yr oedd
wy lh swyddfa yn y gystadleuacih
hon.
Hyfryd yw cael canu clod un 0

fechgyn Cymraeg 0 ardal Eco'r
Wyddfa sydd wedi rncntro i
fusnes ei hun ac yn Ilwyddo.
Cofiwch alw yn y Swyddfa Bost

os ewch am dro iFetws y Coed, y
mae'r siop ar agor saith niwmod
yr wythnos yn yr haf.

Luned ehangu y swyddfa, ac yn
awr y rnae'n siop a swyddfa bost
helaeth, sydd yn gwerthu pob
math 0 gofroddion, cardiau at bob
achlysur, man anrhegion a mely-

Llongyfarchiadau i Ifor Eric
Roberts, PosLfeislI Betws y Coed
sydd wedi ennill nifer 0 wobr
wyon yn ddiwcddar.
Ganwyd a magwyd Eric yn 18

Dol Afon, Cwm y Glo a bu'n
gweithio fel postman yng
Nghaemarfon am dair blynedd
Ile'r ocdd yn dosbarthu'r post yn
ardaJ oed d Bethel, Llanrug a
Bontnewydd. Yn dilyn llwyddiant
mewn arholiadau bu'n gwcithio
fel clerc ar y cownter yn
swyddfeydd y post ym Mangor a
Chaernarfon am ddeng mlynedd.
Pedair bl ynedd yn 01 penderfyn

odd fentro, a phrynodd Eric a'i
wraig, Luned, Swyddfa'r Post
Bel" S y Coed pan wnaethpwyd y
swyddfa yn brei fat.
Swyddfa Post fcchan oedd

swyddfa Betws y Coed a phrin
gallai pcdwar 0 bobl fynd imewn
ar y uo, ac fel y dywedodd Eric,
"Os y buasai rhyw ddynes go
dew eisiau mynd allan yna byd
dai'n rhaid ibawb arall ocdd yo y
swyddfa [agio i'r drws!"
Llynnedd penderf ynodd Eric a

POST "FIRST CLASS"

ARGAU
SUL,
MERCHER.

ARAGOR
9-7pm

9-5pm Sadwrn

Ilond dau foes 0 gofnodion
a.y.y.b. yn yr Archifdy yng
Nghaernarfon. Dylid dyfynnu'r
rhif cyfciriol XM/629 wrth y saw1
fydd wrth y ddesg.

Yn 01 traddodiad teuluol, mae
enw John J. ac Owen Edwards
"ar yr obelisc yng
Nghaemarfon". Oes unrhyw un
o'r darllenwyr all roi rhyw amcan
o beth yw'r "obelisc yng
Nghaernarfon "?

CYMDEITHAS
CAREDIGION
DINORWIG

Yn ystod rnis Ionawr eleni, roedd
John Morris, Cefn Coch,
Deiniolen yn twtio tipyn ar y cwt
gwair pan ddaeth 0 hyd i rhyw
beth tebyg i fedal. Un fetel ydyw,
ag arni'r geiriau 'Cymdeithas
Caredigion Dinorwig 1835'.
Yn 01 Me Gareth HauIfryn
Williams, dirprwy archifydd
Gwynedd, mae'n debyg mai yn
1835 Y sefydlwyd y gymdeithas.
Mae ei chofnodion yn mynd yn 01
i 1861.
Cymdeithas elusennol ydoedd:
mae'r ddwy law sydd ynghanol y
fedal yn cyfleu hynny. 'Roedd
aelodau'r gymdeithas yn talu tal
aelodaeth bob mis, ac fe wneid
hynny ar ddydd Llun a ddilynai
diwmod tal. Swyddogaeth y
gymdeithas ocdd helpu'n ariannol
deuluoedd chwarelwyr a gyflogid
yn Chwarel Dinorwig pan ddeuai
salwch neu brofedigaeth i'w rhan.
Ond nid chwarelwyr yn unig a

gynorthwyid. Arferai aelodau'r
gymdeithas gyfarfod mewn lle o'r
enw 'Ty'r Clwb' yng Nghlwt-y
Bont
Rheolau aelodaeth y gymdeithas

sy'n rhai diddorol. Er enghraifft,
rhaid oedd i aclodau fod rhwng 15
a 38 oed. Pe byddai aelodau'n
cael eu cyhuddo 0 feddwi neu
ymddwyn yn dreisgar, roedd gan
y gymdeithas hawl i ddisgyblu'r
troseddwyr a hyd , yn oed eu
dirwyo.
I'r sawl sydd eisiau mwy 0

wybodaeth am y gymdcithas, mae

Ar wahan i'r ddau frawd a ymfu
dodd i Batagonia, roedd dwy
chwaer gartref, sef Catherine a
Jane (- a briododd a gWr o'r enw
Eliss Davies): a dau frawd arall,
sef Richard ac Edward - y
ddau'n gweithio'n y chwareli.

Yn dilyn yr adroddiad llawn ar hanes Siop Grifiths, Sgwar Llanrug y
mis diwethaf, derbyniwyd un llythyr diddorol arall, eto'n ymwneud
A'r siop a'r teulu, Yn antTodus, anghotiodd 'Un o'r ardal erioed' rol ei
enw a'I gyfeiriad yo llawn, ae felly, ni allwo ddyfynou o'i lythyr.
Diolch iGwyn Parri, Cynefin, Deinioleo am anfon yr hanesyn did

dorol hwn am Gymdeithas Caredigion Dinorwig. Roedd y
Cymdeithasau hyn i'w cael ym mhentrefi eraill y fro hefyd, a gwyd
dom fod 'Ty Clwb' yn Llanberis a Llanrug yn ystod y ganrif ddi
wethaf.
Derbyniwyd ymholiad befyd ynglyn a ffilm a wnaetbpwyd - yn

rhannol 0 leiaf - 0 fewn y fro, a hynny ychydig flynyddoedd eyn
deehrau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Tybir mai enw'r ffilm oedd "Gwyneth
of the Welsh Hills". Os oes unrhyw un a gwybodaeth am y ffilm hon,
yna eysyllter a Dafydd Wh. Thomas, LJanrug. (Caemarfon 3515).

-



Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUNIAU
TYSTYSGRIFAU,

TAPESTRI:-
ELWYN PRITCHARD
Fframiwr Lluniau/
Telynau Gwynedd
Pare Padarn
LLANBERIS

870922 neu Bangor 351427
cesglir a danfonir itch
cartref os dymunwch

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffon:
Caernarfon 2989

(dydd)
Caernarfon 76285

(nos)

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

ddefnyddiau gwastraff Ilcchi ers
blynyddoedd. Eto y syndod ocdd,
na wyddai Cyngor Arfon na
Gwynedd am fodolacth y gwaith
ymchwil yma hyd nes y tynnodd
PADARN eu sylw at y gwaiLh.
Cyfciriad arall posibl fyddai
sefydlu unedau busnesau bychain
ar ran o'r safle. Erbyn hyn mac
gcnnym y CynlJun Jig So,
(Cynllun a drafodwyd yn
ddiweddar mewn cyfarfod 0
Gyngor Cymuncd Llanbcris),
sydd yn ccisio crcu diddordcb
IIco1 mcwn sefydlu busncsau
bychain. Ar ben hyn i gyd rnae'r
salle yn ddigon mawr i allu cael
pare gw1edig ochr yn ochr ag
unrhyw ddatbJygiad diwydiannol.
Buasai cael pare o'r fath yn
galluogi plant y fro a'u rhieni i
fynd yno yn Thad ac am ddim.
Yeti, rnac'r potensial yn
bellgyrhaeddol - creu yr
awyrgylch priodol iwneud hyn yn
bosibl sydd ei angen. Yn anffodus
nid yw Cyngor Arfon Icl pctacru
wedi ceisio gwneud hyn.
Felly beth yw y dewis i fod? Er

mal Cynghorwyr fydd yn gwneud
y penderfyniad tcrfynol, rhaid i
bob un ohonom sicrhau mai
gwrthod cais 'Leading Leisure' a
ddylent ei wncud. Mac'r cyfnod 0
bwyso a mesur bron ar ben -
symud yrnlacn yr ydym yn awr i'r
cyfnod pryd y bydd pcndcrfyniad
ynglyn a bwriad y cwmni 0
Southampton i ddatblygu sane
Glyn Rhonwy Icl pcntrcf gwyliau
yn cael ci wneud. Beth bynnag
fydd pcndcrfyniad y Cyngor, nid
oes amhcuaeth lIe mae PADARN
yn sefyll. Beth amdanoch chi?

GLYNTOMOS

Y SGWAR,
LLANRUG

amdani yw nad yw Cyngor Arfon
hyd yma wedi bod yn barod i
ystyried unrhyw ddatblygiad arall
ar wahan i dwristiacih. Macnt fel
pctaent wedi rhoi eu wyau i gyd
yn yr un fasged, ac wedi dewis
anwybyddu unrhyw gynigion
eraill yn y broscs. A yw yn
gwncud synnwyr i chwi nad yw y
sane wcdi cacl ei Iarchnata gan y
Cyngor fel lie addas ar gyfer
datblygiad diwydiannol. 0 gofio
mai sOn ydym am sane hen
chwarel, yna paham nad oes
astudiacth wedi ei gario allan cyn
heddi w gan y Cyngor er mwyn
asesu ansa wdd a gwerth y
lcchfacn sydd yno. Mewn llytbyr
a ddcrbyniodd PADARN gan Brif
Swyddog cynUunio Cyngor
Arfon, mor ddi weddar a mis
Chwefror, mac'n cyfaddcf nad
ydynt wedi cario allan astudiaeth
o'r faLh. O'r hyn a wyddom (ac
mac gwybodaeth lcol gan
chwarclwyr profiadol yn
cadamhau hyn), mae'n bosibl y
gellid ail agor man o'r safle fel
chwarel. 0 gofio am y galw mawr
sydd am lcchi y dyddiau hyn,
geithred anghyfrifol ar ran y
Cyngor fyddai peidio ystyried y
dcwis yma.
Angen creu yr awyrgylch
briodol
Y dewis arall fyddai ceisio mynd
ar 61 y cysylltiadau y mae
PADARN eisoes wedi'u magu
gyda gwyddonwyr 0 Athrofa
Gog1edd-Ddwyrain Cymru. Mae'r
gwyddonwyr hyn wedi bod yn
cynnal gwaiLh ymchwil i wahanol

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376

Vr Arbenigwr ar leinio simneiau
'INSULAFLUE'

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU1
MWG A HOGLA' TARO PERVGLUS1

Cysylltwch a DaveWood

gwyliau o'r newydd yw y ffordd
ymlacn i sicrhau yr adfywiad
econornaidd yr ydym i gyd yo
dyhcu amdano. Yn sicr
bydd eu cefnogaeth i'r datblygiad
ar 61 yr holl drin a thrafod sydd
wedi bod ar y mater yma yo rhoi
lle i ni ofyn wedyn, a yw ein
Cynghorwyr yn ddigon cyfrifol
yn eu hymwneud a dyfodol ein
cymunedau?
Sefyll fa fregus
Gwyddom o'r gorau mai gerfydd
eu dannedd y mae pcntref
Llanbcris yn cydio yn ei
Gymrcictod y dyddiau hyn.
Dangosodd yr arolwg a
baratowyd gao Rol Williams, yn
rhifyn mis Mawrth 0 Eco'r
Wyddfa, pa mor fregus yw y
scfyllfa. Nid oes amheuaeth y
byddai bwriadau Cwmni
'Leading Leisure' yn gyfrwng
delfrydol i gyflyrnu'r broses
honno. ELO, mynd i'r cyfeiriad
hwnnw y bydd y pcntref os
gwireddir dymuniad rhai fel y
Cynghorydd Sir 11001.Yrnddcngys
ei fod ef ac craill yn gcfnogol
iawn i'r syniad 0 seilio econorru y
pentref yn llwyr ar dwristiaeth.
Dylai profiadau pcntrefi a thrcfi
eraill Gogledd Cyrnru sydd wedi
gwneud yr un pcth, fod yn ddigon
o rybudd paham na ddylai
Llanbcris ddilyn yr un ffordd.
Mae'n ddiddorol sylwi rnai )' rhai
mwyaf pybyr 0 blaid y datblygiad
yma yng Nglyn Rhonwy yw
pcrchnogion siopau y pcntref. Nid
yw hyn yn syndod yn y byd, gan
mai mewnfudwyr yw
perchnogion y mwyafrif o'r
siopau hyn.
Hcb ystyried unrhyw
ddatblygiad arall
Mac Ue i gredu, ar sail yr
ymchwil y mae PADARN wedi
11wyddo i'w wneud (ers sefyldu y
Gymdeithas ychydig dros wyth
mis yn (1), ci bod yn bosibl creu
diddordcb mewn datblygu'r safle
fcl consym diwydiannol. Y gwir

10

Peiriannydd
Gwres Canalog

a Phlymia

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Ffon: Llanberis

871047

Aled
Jones

Ergyd Farwol
Er na wyr neb yn bcndant, fe ellir
bod yn weddol sicr na fydd
bwriadau'r Cwmni yma yn
wahanol i'r hyn a gyflwynwyd
ganddynt yn wreiddiol i Gyngor
Arfon ym mis AWSl y llynedd.
Efallai y gwelwn ran newidiadau,
ond yn y bOn yr un fydd y nod,
sef adeiladu pcntref gwyliau
anfcrth a fydd yn ergyd farwol i
Gymreictod bro'r chwareli.
Mae' n debyg y byddant wedi
mynd allan o'u ffordd i lunio eu
hadroddiad yn y fath fodd fel ag i
roi yr argraff mai ganddynt hwy y
mae'r ateb i'r cynni econornaidd
yr ydym ynddo ar hyn 0 bryd. Nid
yw cwmnIau fel 'Leading
Leisure' yn fodlon gwastraffu
arian ar wncud gwaith ymchw il
trylwyr, os nad oes siawns 0
wncud elw ariannol yn y pen
draw. Yr egwyddor 0 wneud elw
sy'n dod gyntaf, a hynny ar draul
pob cgwyddor arall.
Cynllun fT61ac anghyfrifol
Wrth gwrs fe wyddom o'r gorau
mai breuddwyd ff61 yw y cyfan, a
phetai'r Cyngor ei hun yn onest
gyda nit byddcnt hwythau hefyd
yn cyfaddcf rnai dyna yw y gwir.
Cynllun ffol ac anghyfrifol un
gwr, a ocdd ar un adeg yo Brif
Swyddog Cynllunio y Cyngor,
ocdd y cyfan, ac yn y gobaith 0
gadw peth hygrcdcdd ynddynt cu
hunain mae'r Cyngor wedi parhau
a'r syniad. Mae'r ffaith mai un
cwmni yn unig sydd wedi dangos
diddordeb yn y saflc, er gwaetha'r
holl arian sydd wcdi'i wario dros
y blynyddoedd diwcthaf tuag at
ddcnu datblygwyr yno yn adrodd
cyfrolau wrthym am y modd
anghyfrifol y rnac'r Cyngor yo
bwriadu datblygu'r sane.
A ydynt yn ddigon cyfrifol?
Pan ddaw yr amser i'r Cyngor
drafod cais 'Leading Leisure',
bydd disgwyl mawr i wcld cin
cynrychiolwyr etholedig yn
mynnu mal nid datblygu pentref

Cyn bo hir, 0 rewn yr wythnos neu ddwy nesaf yn 01 pob son, bydd
Cwmni 'Leading Leisure' 0 Southampton yn adrodd yn 01 iGyngor
Anon am eu bwriad i ddatblygu sane Glyn Rhonwy, ger
Llanberis, rei pentref gwyliau anferth.
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Cymeradwyir gan yr Adran
Drafnidiaeth

D L
PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

II

GWILYM H.
WILLIAMS
BRYN DAIRY

2 BRYNHYFRYD
BETHEL

Ffon
Port Dinorwig 670786

Llefrith
Llaeth Porfa
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

Arlunlo dan 8: Shaun Jones - 2il;
Arlunio dan 12: Bethan GrlHith
3ydd; Collage dan 12: Kerry
Hunter - 1af; Modelu 3D dan 12:
Shaun Davies - 2il,
Ffotograffiaeth dan 8: Alaw Mari
Hughes - 1af; Ffotograffiaeth

Cynhaliwyd cyfarfod o'r Sefydliad
yn y Ganolfan ar Fawrth 6ed dan
arweiniad Mrs Errlys Lloyd Jones,
y lIywydd. Darllenodd Mrs Jones y
lIythyr rrusot a bu tratod ar faterion
yn ymwneud a'r Sefydliad. Cafwyd
Swper GwyJ Dewi hefyd wedi ei
drefnu gan y pwyllgor. Enillwyd y
raftI gan Mrs J C Hughes. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Ebrill 3ydd
gyda'r Parch Gwynfor Williams,
Llanberls.
CANLYNIADAU EISTEDDFOD
CYLCH YR URDD
YSGOL GWAUN GYNFI

Dysgweh yrru'r car gydag

y.y.o.
YSGOL YRRU

OFALUS

Parhad 0 'r Dudalen Flaen

arnserlen bron ond heb fynd trwy
Bare Hendre. Bydd rhai man
ncwidiadau i'r gwasanaeth, yo
bennaf er mwyn dechrau neu orf
fen pob taith yng Nghaernarfon.
Bydd yr amserlen newydd at gael
i'w gweld ger yr aros fannau bws
ae mewn mannau eyhoeddus
ymlaen llaw.
Pe bai Crosville Cymru yn dar

ganfod ei bod yn amhosibl rhcdeg
yr holl arnserlen fel gwasanaeth
masnachotbydd y Cyngor Sir yn
tendro yn agorcd ac yn cstyn gwa
hoddiad i bawb gynnig pris am y
tcithiau unigol neu grwpiau oho
nyru. Efallai bydd hyn yn cyd
amseru a'r tendro cyffredinol dros
Arfon ar gyfcr y eyfnod 0 26
Hydref 1989 ymlaen.
Beth sydd am ddigwydd i'r

ewmni? Deallwn y bydd
Whiteways yn dal i redeg un con
tract i Ysgol Brynrcfail ac yo
cadw'r depo yn Waunfawr. Efallai
bydd y cwmni yo cynnig am
wasanaethau ysgol craill yn yr
ardal yn y dyfodol. Mac'r posibil
rwydd, pe bai Crosville Cymru yn
rhoi gorau j rai teithiau neu rhan
nau 0'r gwasanacth cyhoeddus y
byddai Whiteways yn cynnig, ac
efallai yn dcrbyn tendr 1 redeg
rhai siwmeiau rhwng Cacmarfon
a BeddgeJert unwaith eto!
Beth am y swyddfa ymhol iadau

ar y Maes yng Nghaemarfon? Yn
barod peidiodd yr ymdrin a male
rion Bws Gwynedd yno. Dcallwn
y bydd Mrs. Williams yn parhau i
redeg asiantacth ar gyfer bysus
eyflym 'National Express' o'r
swyddfa.
Gyda'r holl ncwidiadau mawr
dymunwn y gorau i Mr. Glyn
Williams a'i ferch, Mrs. Glenda
Williams yn y dyiodol.

IIII

Ffoniwch neu g.lwch
i drefnu amser

-----------
~IIIIIIIIIIIII

-

MERCHED:Y

neuadd ac yn arddangos eu
doniau, ac am 8 o'r gloch catwyd
criw lIai 0 bobl ifanc yn gwneud yr
un modd ac yna'n gloddesta ar y
cwn paeth a baratwoyd ar eu
cyfer. Diolch 0 galon i Aled am ei
wasanaeth fel troellwr ac i'r criw
ffyddlon a fu'n helpu ar y noson.
Diolch hefyd i blant y pentref am
eu cetnogaeth.
Taith noddedig gan blant yr

Ysgol Feithrin fydd y gweith
garedd nesaf, a hynny yn ystod
Ebrill os bydd y tywydd yn cani
atau.
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TRIN GWALLT I §-- -§ SAWS Q'R TEULU §- GAN JEN

----~ YSgwir, Llanrug ~
~ Ffon: Caernarfon ~- -~ 76772 §- -------

dan 12: Lyndsey Vaughan Parry -
3ydd; Brodwaith dan 8: Helen
Clare - 1af, Jenny Lynne Morris -
3ydd; Gwau dan 8: Alaw Mari
Hughes - 1af; Gwau dan 12: Eleri
Evans - 1af, Natasha Thomas -
2il, Bethan Griffith - 3ydd;
Gwaith Llwyfan
Unawd dan 8: Jenny Lynne
Morris - 2il; Unawd 8-10: Shaun
Thomas - 3ydd; Unawd Alaw
Werin dan 12: Lyndsey V Parry -
2il: Partl Unsain dan 12: Partj
Natasha - 211;Cor dan 12: Cor
Hannah - 1af; Unawd Cerdd Dant
dan 8: Alaw Mari Hughes - laf, r------------
Rhan Jones - 3ydd; Unawd
Cerdd Dant dan 12: Lyndsey V
Parry - 1af; Partl Cerdd Dant dan
12: Parti Elaine - 3ydd; Adrodd
dan 8: Alaw Mari Hughes 2il,
Jenny Lynne Morris - 3ydd;
Adrodd 8-10: Sian Evans - 3ydd;
Adrodd 10·12: Lyndsey V Parry -
1at; Partl Adrodd dan 12: Parti
Sian Ellen - 2il.
DIOLCH: Dymuna Mrs Idwen
Thomas, 12 Caradog Place ddi
olch l'w pherthnasau a'i ffrindiau
am y lIu cardiau ac anrhegion a
dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd yn 80 oed. Diolch yn fawr
iawn i bawb.
DIOLCHIADAU: Dymuna Nicola
Vaughan Parry, 11 Porth y
Gogledd ddiolch 0 galon i'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
y lIu anrhegion, cardrau ac arian a
dderbyniodd ar achlysur ei phen
blwydd yn 18 oed. Diolch i bawb.
DIOLCH: Dymuna Mr a Mrs Gwyn
Parri, Cynefin, ddiolch yn fawr am
y cardiau a'r anrheqion a dderby
masant ar achlysur geni eu mab,
Bedwyr Gwyn, brawd i Heledd ac
Ynyr.
Y SEINOORF: Enillwyr Clwb 200
am tis Mawrth yw: £20 (rhit 86):
Vincent Thomas, c/o Caradog;
£15 (rhit 206): Ann Joannidi,
Lliton, Clwt y Bont; £10 (Rhif 21):
Mr D H Evans, 5 Tai Gweledfa.
DIOLCH: Dymuna Meira
Rowlands, 17 Rhydfadog, ddiolch
o galon i'w theulu, cymdogion a
ffnndiau am yr holl ddymuniadau
da a'r anrhegion a derbyniodd tra
bu yn yr ysbyty ac ar 01dod adret.
DISCO: Ar nos Wener, Mawrth
19ted cynhaJiwyd disco yn y
Ganolfan dan nawdd yr Ysgol
Feithrin. Dechreuwyd am 6.30 o'r
gloch gyda'r plant iau yn lIenwi'r
~ 1111111111111111111111111111111111111111 1I1111111ug------------------------------------Gwerthu

a Thrwsio
u lliw Newydd
ac Fel Newydd

GWASANAETH
FFON24AWR

LlANBERIS 870545

OSMONDSHAW
DEINIOLEN

GOHEBYDD: W. o.Williams, 6 Rhydfadog (Llanberis 871259)

SEINDORF: Dydd Sadwrn, 'Y Bull'. Diolch yn fawr iawn Iddynt
Mawrth 11eg yn Eisteddfod Sir yr am eu haelioni tuag atom 0 flwyd
Urdd ym Mhenygroes, daeth dyn i flwyddyn.
IIwyddiant eto i ieuenctid y Cafwyd cyfarfod arall ar y 7fed 0
Seindorf. Fawrth gyda Mrs Megan P Morris
Enillodd Sion Wyn Hughes yr yn adrodd hanes yr holl siopau

Unawd Pres 12-15 oed, gyda oedd yn Ninorwig yn y blynyd
Gavin Saynor yn ail ac Eilir doedd a fu pan oedd y chwarel yn
Williams yn drydydd. Hefyd daeth ei brio Mwynhawyd y sgwrs yn
y pedwarawd yn gyntaf yng fawr a diolchwyd iddi gan Mrs
nghystadleuaeth yr Ensemble dan Jane Jones a Mrs Jennie E
15 oed. Williams. Rhoddwyd y te gan Mrs
Dymunwn bob IIwyddiant i Sion Mary Hughes, Mrs Grace

a'r pedwarawd yng Nghwm Williams, Mrs Hannah J Thomas a
Gwendraeth ym mis Mai. Hefyd Mrs Kate E Davies. Enillwyd y raftl
lIongyfarchiadau i Louise Jones rhoddedig gan Mrs Hannah J
am ennill yr ail wobr ar yr Unawd Thomas a Mrs Kate E Davies gan
Pres dan 12 oed yn yr Eisteddfod Mrs Sally Lewis.
Sir ym Mangor. Anfonwyd dymunladau gorau
DYDO GWEDDI: Cynhaliwyd am wellhad buan i Mrs 0 R
gwasanaeth Oydd Gweddi Byd Williams, Mrs Dilys Thomas a Mrs
Eang y Chwiorydd yng nghapel Nell Griffiths.
Elebenzer ar Fawrth 3. MERCHED Y WAWR: Swper
Llywyddwyd gan Miss Margaret Gwyl Dewl gawsom ar Fawrth 1af
Jones a chafwyd anerchlad gan yn y Victoria Llanberis. Noson ddi
Mrs P Evans. Cymerwyd rhan gan tyr a hwyliog. Diolchwyd i Mrs
gynrychiolwyr yr eglwysi: Mrs Betty W Davies a Mrs Peri Evans
Gwen Rowlands, Miss Nia Davies, am drefnu'r swper gan y lIywydd,
Mrs Jane Jones, Mrs Nan Jones, Mrs Buddug Jones. Rhoddwyd y
Mrs Beti Wyn Davies, Mrs Jane raftl gan Mrs Mary Morris ac fe'i
Thorman Jones, Mrs Ruth Jones, henillwyd gan Mrs Jean Grinley.
Mrs Marian Wynne Williams, Mrs Bydd cyfarfod nesaf ar Ebnll 18fed
M C Jones. Gofalwyd am y casgli- dan ofal Miss Gwen Aaron,
ad gan Mrs Eirlys Williams a'r Rhiwlas.
cyfeilydd oedd Miss Jean Parc SEFYDLIAD
Jones.
CLWB ELIDIR: Cafwyd cyfarfod
o'r uchod at y 21ain 0 Chwefror
pryd y treuliwyd prynhawn difyr
gyda chwis dan ofal Mrs Jane
Jones. Rhoddwyd y te gan Mrs
Annie M Morris, Mrs Idwen
Thomas, Mrs Nell Gnffiths a Miss
Jean Moeller. Cafwyd tair raffl,
rhoddion MISSJean Moeller, Miss
Lizzie Thomas, Mrs Annie M
Morris a Mrs Idwen Thomas, ac
fe'u henillwyd gan Mrs Jennie E
Williams, Mrs Hannah J Thomas a
Miss Lizzie Thomas. Croesawyd
dwy aelod newydd i'r Clwb, sef
Mrs Aileen M Jones a Mrs Jennie
Cashman. Mynegwyd dymuni
adau gorau i Mrs Kate E Davies ar
el dychweliad o'r ysbyty. Cafwyd
rhodd deilwng iawn i'r Clwb 0 £50
gan aelodau TIm Merched Dartiau



Melra: Ble mae'r papur newydd
John: Mae 'nhw mor IIwyd rydw
I wedi '1llechlo nhw l'r bin!!
(J6c fach dda iawn gan Sian
Pritchard, Cefn Llwyd, Cwm y Glo.
Diolch yn fawr, Sian)

Del: Mam, dydy fy flachlamp i
ddim yn gwelthlo.
Mam: Faile mai'r batri sydd
wedl rhedeg allan.
Del: Na, mae'n nhw'n dal I fod
yma!

u.~\\
~?J.~,

Barbwr: Sut hoffech i mi dorri
elch gwallt; syr?
Dyn: Yn fyr lawn un ocher, dim
o gwbl ar yr ochor arall, y blaen
yn gam a chydynnau yn y cefn.
Barbwr: Fedra i ddlm gwneud
hynna, syr.
Oyn: Pam? Oyna wnaelhoch
chl'r tro diwethaf!!

Sian: Wnewch chi fy helpu I
Doctor? Oydw i ddlm yn gallu
cotlo dim byd.
Doctor: Ers faint rydych chi
wedi bod fel hyn?
Sian: Wedl bod sut?

Blodwen: Mae 'na bry yn y caw!.
Elfion: Paid a phoenl, mae'r pry
cop ar y bara yn siwr 0'1 ddal.

Beth sydd byth yn gofyn
cwestiwn ond mae'n rhaid el
ateb?
Teliffon.

Be sy'n fawr, yn blnc ac yn
dweud 'atishw'?
Mochyn hefo anwyd!

Doctor! Doctor! Owl 'di torri fy
nghoes. Be' wna I?
Hopian!

Helo Mrs Jones. Dydw i ddim
wedl eich gweld chi ers tro byd.
Naddo Doctor, rydw I wedi bod
yn sal!

Pam fod gan eliffant drwnc
mawr?
Am et fod yn rhatach na dau
gAs bach.

Pa fath 0 eli sy'n rhy fawr I fynd
i mewn Ibotel?
Eli-Hant!

Diolch yn Iawr i Catrin Thomas,
Pontrhythallt, Llanrug am y pentwr
j6cs yma. Ardderchog Catrinl Mae
gwobr ar y ffordd i ti.
Cnoc, cnoc,
Pwy sy 'na?
Danl Harri,
Dani Harrl pwy?
Da nl har Ihoi hi!

CORNEL JOcS

ENILLWYR Y GYSTADLEUAETH FAWR
Cyfrifiadur Sinclair
Elfyn Hughes, Ty Capel, Uwchmynydd, Aberdaron.
Allweddell easio
1. Anna Bevan Jones, Pren Gwyn, Llandysul
2. Angharad Jones, Darowen, Machynlleth.
Gwobrau cysur l'r canlynol:
Sian Elen Tomas, 97 Pentre Helen, Deinialen;
Lyndsey Parry, 11 Porth y Gagledd, Deiniolen;
lola W Davies, Bryn Madog, Brynrefail, Caernarfon.

-tz
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(Fedrwch chi liwio'r IIun yn otalus, ac efallai ysgrifennu stori fach i ni?)
CARAFAN V SIPSI

,

12
Annwyl Benbyliaid.

C01iwch chithau anfon eich gwaith i'r gornel!
Mae 'na wobr i'w ennill bob mis!

Merch fach arall a anfonodd lun wedl el liwio I'r gornel y mls yma
yw Fflon Melerl Jones, Rhos y Grug, Ceunant. Llun hyfryd Fflon -
dlolch I tl!



13

I

.., -z,
,. • 21(

-lit
II •

I

J •
·2~

EWCH 0 Door I Door YNA lLIWIWCH Y llUN

,

,

BETH SY'N CUDDIO YN V lLUN YMA?
(Lliwiwch y darnau sydd a smotyn arnynt)

CWBLHEWCH YR HANNER COll.
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ENWAUeECHGYN: Sawl enw sy'n cuddio fan hyn?



Wele lun 0 8wyllgor Apel Penisarwaun i god; arian tuag at Eisteddfod
Genedlaethol Caernarion yn 1979. Mae rhai at y Pwyllgor Apellleol at
Eisteddfod Genedlaethol Y' Urdd Dyffryn Nantlle ae Arion. Maent yn
para ; fod yn 'apeI-gar , wed;', blynyddoedd - rhai heb eltro dim ~ ar
wahan i'r ffasiwn a', gwalJtiau.

DENG MLYNEDD 0 'APELIO'

Y Parti Dawnsio fu'n diddanu, ynghyd ag ertistleid eraill ar noson
HCawla Chan".

Jones. Mae'r tri uchod wedi bod
yn IIwyddiannus a'u gwaith yn
mynd ymlaen i gael el feirniadu yn
y Genedlaethol. Diolch i bob un
arall a fu'n cystadlu.
EGLWYS Y SANTES HELEN
SUL Y MAMAU: Bore Sui, Mawrth
5ed cafwyd gwasanaeth arbennig
i ddathlu Sui y Fam. Yn ystod y
gwasnaeth hwn bedyddiwyd Ceri
a Dafydd, plant Robin ac Evelyn
Williams, Tyddyn Ni, Ceunant,
Llanrug gan y Parchedig Tegid
Roberts. Ar ddiwedd y
gwasanaeth rhoddwyd tusw 0 flo
dau i bob plentyn I fynd adref i'w
fam. Paratowyd y blodau gan Miss
Mair Foulkes a chyflwynwyd
anrheg bach 0 werthfawrogiad iddi
gan Sioned Lewis a Vincent
Thomas ar ran plant yr Ysgol SuI.
GWSANAETHAU'R GARAWYS:
Bu tua hanner dwsin 0 ffyddloniaid
yr eglwys yn mynychu
gwasanaethau'r Garawys a hof
fai'r Parch Tegid Roberts ddiolch
iddynt am eu hymroddiad.
DIOLCH: Dymuna Mrs A Williams,
Meillionydd, ddiolch yn gynnes
iawn i'w theulu, cymdogion a
ftnndiau am yr anrhegion a'r lIu
cardiau a ddsrbyruodd ar achlysur
ei phen-blwydd yn 90 oed. Diolch
yn fawr iawn i bawb.

Carolyn ac Antie Janice am fentro
i'r dwr i ofalu am y plant. I'r gamp
fa yr aeth gweddill y plant i
chwarae pal-droed. Diolch i lan,
Dyted ac Unci Tony am ofalu am y
gem.
LLONGYFARCH IADAU i Sioned a
Nia ar eu IIwyddiant gyda dawnsio
gwerin yn yr Eisteddfod Gylch a'r
Eisteddfod Sir. Pob IIwyddiant i
Sioned yn yr Eisteddfod
Genedlaethol yng Nghwm
Gwendraeth. Llongyfarchiadau
hefyd i'r Parti Cyd-adrodd a
ddaeth yn ail yn yr Eisteddfod
Gylch dan 15 oed.
Llongyfarchiadau i Louise ar

ddod yn drydydd am adrodd ac yn
qynta! ar chwarae'r corn yn yr
Eisteddfod Gy ch ac am ddod yn
ail yn yr Eisteddfod Sir dan 12 oed
gyda'r corn. Llonqyfarcluadau
hefyd it, Parti Dawns 0 Gwerin,
daethant hwythau yn ail yn yr
Eisteddfod Cylch. Diolch j Mrs
JUdith Harding am eu hyffordd: ac
i Mrs Carys Jones a Ffion Orwig
am gyfeillo iddynt.
Mae'n bleser hefyd cael llonqy

farch y plant a fu'n IIwyddlannus
gyda'r arlunio a'r gwaith lIaw, sef
arlunio 8-10: Gwenllian Turner;
Pypedau 12-15: Owen Turner;
Gwaith Gwnio 12-15: Hefina Wynn

IEUAN
WILLIAMS

Glanffrwd
DEINIOLEN

Llanberis 870484
* 8ysus 0 12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
* Telerau arbennig i
bensiynwyr, myfyrwyr
a phlant ysgol

Llongyfarchiadau i Mrs Annie
Williams, Meillionnydd ar achlysur
ei phen-blwydd yn 90 oed ar
Fawrth 2Ofed. Ac i chwithau, Bob
Owen, Cae Comioq, fydd yn 90
oed ym mis Ebrill. Pob bendith i'r
ddau ohonoch.
Brat oedd gweld Dylan Williams,

Careb, adref am wyliau o'r
Almaen. Pob dymuniad da i tlthau
Dylan ar achlysur dy ben-blwydd
yn 21ain oed yn ystod mis Ebrill
LLONGYFARCH IADAU a phob
dymuniad da i Oafydd Glyn Jones
(Bryntirion gynt) ar gael ei ddewis
yn aelod 0 Gar leuenctid y
Gadeirlan ym Mangor.
CLWB YR HEULWEN: Oherwydd
y tywydd garw gohiriwyd cyfarfod
mis Mawrth. Bydd y cyfrfod nesaf
ar Ebrill 18.
YSGOLION SUL PENISARWAUN:
Bydd plant 0 7 oed I fyny yn cym
ryd rhan yng ngwasanaeth
Caniadaeth y Cysegr 'Mil 0
Lelsiau Ifanc' yng Nghaernarfon
bnawn Sui, Ebrill 9fed am 2.00 o'r
gloch, ac mewn Chwaraeon ym
Mangor ar Ebrill 15fed. Byddwn yn
falch 0 wirfoddolwyr i gludo'r plant
i Gaernarfon a Bangor.
Dymuna athrawon a phlant

Ysgol Sui Bosra ac Eg/wys Santes
Helen ddiolch i Delyth Oswy,
Swyddog Mudiad Ysgolion Sui
Arfon, am bob cymorth ac arweini
ad yn ystod ei gwasanaeth.
Dymunwn bob bendith iddi yn ei
swydd newydd.
URDD, ADRAN BENTREF: Nos
Fawrth, Chwefror 28aln: Daeth
Mrs Pat Jones, 8rynrefail i wneud
gwarth lIaw gyda ni ar gyfer Sui y
Mamau. Roedd pob un wedl
gwneud cerdyn tlws iawn erbyn
dlwedd y noson. Diolchodd
Elizabeth Ann IMrs Jones.
Nos Fawrth, Mawrth 7fed:
Cafwyd cwis diddorol iawn gan
Mrs Nant Roberts a diolch i Huw
am gadw'r sg6r. Rhys a roddodd
air 0 ddiolch ar y noson.
Nos Fercher, Mawrth 15fed:
Dyma'r cyfarfod olaf 0 weithgared
dau wythnosol am y tymor yma,
set trip i'r Ganolfan Hamdden yng
Nghaernarfon. Bu rhai o'r plant yn
nofio a diolch i Rhian, Antie
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~YDD
ONES

SAER/JOINAR
2 Tai Caledffrwd

Clwt-y-Bont
Ffon 872424

Gwneud a gosod grlslau,
ffenestrl, drysau etc.

Dim un
Joban rhy

fach!

YSGOL TAN-Y-COED: Casgflwyd
£13.80 tuag at yr achos da 'Comic
Relief'. Diolch i ddyfeisgarwch dau
o'r hogiau hynaf sef Lhon Roberts
a David Ash ac i haelioni plant
eraill.
MISS lOLA MORUS: Daeth cytn
od Miss lola Morus fel 'stiwdent'
efo ni i ben. Hyderwn iddi fwynhau
ei hun yng nghwmni plant Saton 1
a 2 fel y bu inni fwynhau a gwerth
fawrogi ei chyfraniad hi.
PWYLLGOR NEUADD BENTREF:
Nos Wener, Mawrth 3ydd am 7.15
yn Neuadd yr Eglwys cynhaliwyd
noson 0 'Gawl a Chan'. Cafwyd
eitemau 0 ddawnsio gwerin, cyd
adrodd, deuawd, unawdau, cerdd
dant, adroddiadau digri gan Eifion
Harding a Char 0 blant yr ysgol yn
cloi gyda chasgliad 0 ganeuon am
Gymru a Dewi Sant. Mwynhawyd
cawl csnmn a thatell 0 fara ffres.
Enillwyd y raftl, sef trefniant 0
ddaffodiliau, gan Rhian Green.
Enillwyr Clwb Cant Chwefror oedd
1. Mrs Owen, Minffordd; 2. Urien
Delniol; 3. Margaret Williams,
Carrog. Tynnir Clwb Cant Mawrth
nos lau, Mawrth 30 yn Neuadd yr
Eglwys am 7.00 o'r gloch.
Diolchir i bawb a gyfrannodd

mewn unrhyw todd at Iwyddiant
ysgubol y noson.
Deallwn fod blychau'r 'Budd

Baw Buwch' yn gwerthu'n dda.
Felly chwi sydd yn dymuno cael
un, archebwch yn ddiymdroi gan
un o'r 20 aelod o'r pwyllgor.
YSGOL FEITHRIN: Bydd yr ysgol
Feithrin yn all-gychwyn Ebrill 4ydd
yn NEUADD YR EGLWYS. Bydd
croeso cynnes i unrhyw riant neu
warchodwr a'i blentyn ymuno fore
Mawrth a lau am 10.00
GWELLHAD: Gyda mis Mawrth yn
rhuo'i ftordd allan, gobeithio y
bydd pawb sydd wedi bod yn sal
yn gwella gyda dyfodiad mis Ebrill
a'r Gwanwyn. Deallwn fod Mrs
Munro wedt brifo'i braich - adleri
ad buan j chwi.
DIOLCHIADAU: Dymuna Mrs Pat
Owen, Siop Gron, ddiolch i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau am
eu careidgrwydd yn ystod ei
gwaeledd.
DYMUNIADAU DA:

Gohebydd: Mrs Ann EVins, Sycharth (872407)
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W.H. JONES
TRYDANWR

Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS

FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai

Cawodydd Trydan
ac ati

Clywed fod rhyw
aflwydd wedi taro aelodau Band
Llanrug a bod epidemic 0 dorri
brelchiau yn eu poeni! Oa chi
hogla, os am dorri rhywbeth
yna torrwch elch coesau - er
mwyn J chi gael dal ati i
chwythu!!

DRAENOG

MENTER YN GYMRAEG

MAE'N bosibl bellach i fyfyr
wyr Cymraeg sy'n 3SLUdiobusnes
dderbyn cyngor allwcddol 0 gan
Iyniad i gyfieithu gwcrslyf arbc
nigol i 'r Gymraeg.

Mac'r IJyfr, sy'n dwyn y tcitl
'Menter' ('Enlerprise' yn
Saesncg), yn sylfaen j lawer O'I
rhaglenni y bydd aihrawon yn cu
defnyddio trwy Brydain mcwn
rhaglenni mentor gyda disgyblion
14 i 18 oed.

Ac yntau wcdi 'i Iysenwi'n
DUBS ar 61 y Durham University
Business School a'i crynh6dd a'i
'sgrifennu ym 1985, dacth y
gwcrslyfr yn rhan anhcpgor 0
adnoddau ysgolion.

Fe 'i cyfieithwyd i'r Gyrnracg
gan Goleg Prifysgol Abcrystwyth
a'i gynhyrchu gan Uned Datblygu
Busnes Awdurdod Datblygu
Cymru yn Nhrcfforcst,
Morgannwg Ganc)l, a'i ddos
barthu iysgolion trwy Gymru.

Dywedodd Alma Harris, ymgy
nghorydd yn Adran Addysg
Fusnes Awdurdod Datblygu
Cymru: 'Mae'n ychwancgiad
pwysig at yr adnoddau Cymracg
prcscnnol ym macs addysg
busncs.

'Bu'r Icrsiwn Saesncg yn
llwyddiant mawr. Cafodd ci chan
mol yn rhyngwladol a'i chyfieithu
i saw 1 iaith. gan gynnwys yr
Eidalcg.

'Bydd y Icrsiwn Gymraeg
ncwydd 0 fantais i bob siaradwr
C) mraeg sy'n cymryd rhan mcwn
cyrsiau addysg busncs a gwaith
menter' .

Cerbydau Pickup, Luton Cargo
a 8ysus Mini

Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir
MODURDY LLEIOD,

CAERNARFON Ffon: 2013

Gwasanaeth Llogi Cerbydau

GWVLMOZART
Cantata gan Adran

Gerdd Ysgol Brynrefail
Nos lau, Ebril113
7.30 o'r gloch

Bu unwaith yn hcini:
A hi erys, er oeri,
Yn fyw 0 hyd ynof Ii.

IV Roger Hughes

Ar Fedd Fy Mam
Yrna y mae fy mam j - bu

annwyl

Dacth Rhinwedd at Gwenno ac at ei
phen

Rhocs ddwyfol flodau yn goron wen;
Moes, cariad, ffyddlondcb mewn

anial fyd,
A fi bia Cwcnno a'r bloda igyd.

Ab Ilefin
M erlhyr Tudful

Yn y ty mae gan Gwcnno, Wcnno
Iach,

A Ben. wallt curgylch a'i ddwyrudd
iach:

Am flodau ci chalon gwnhodai fyd,
A fi bia Gwcnno a'r bloda igyd.

Gwenno a'r Plant
o flacn y ty mae gan Gwenno ardd,
A'i phlcser yw mcithrin pob blodyn

hardd,
Rhos. lili, crinJlys a briall teg bryd,
A fi bia Gwcnno a'r bloda j gyd.

•

Bu disgybllon Ysgol Brynrefail yn
brysur yn ystod tymor y Pasg yn
paratoi perfformiad o'r Cantata
"Gwyl Mozart". Mae'r gwalth yn +---~---------
cynnwys niter 0 gytganau ac
unawdau allan 0 operau Mozart -
fel Priodas Figaro, Y Ffliw1
Hudolus, Cos1 fan turte, II
Seraglio, Don Giovanni a Bastien
a Bastienne. Cair Agorawd wedi el
drefnu itr adran bres, ac interliwd
ar gyfer y lIinynnau a'r chwyth
brennau. Aiff elw'r noson tuag at
Eisteddfod yr Urdd 1990 gan fod
yr ysgol yn cyflwyno'r fedal
Ryddiaith ac angen casglu £500
tuag at yr Eisteddfod. Pris y tocyn
fydd £1. Bydd paned a bisgedi ar
werth yn y ffreutur ar 61 y cyn
gerdd. Estynnir croeso cynnes
iawn i'r ardalwyr 011.

Pbebi'r Dd()1
Y mae pcdwar pennil! i'r gerdd
hon. 'Mcnywod' yw teill y gerdd.
Pc medrwn fcdr arlunydd byw.
Fel hen Eidalwyr 'slawer dydd
Fu'n taenu gogoniannau Duw
Ar funau coeth Eglwysi'T Ffydd,
Mi bcintiwn ddarlun Phebi'f Ddol
Yn magu Sion ibach mewn siol.

Waldo Williams

Nefoedd
Ar aelwyd wen fy rhieni - yo hir

Ces fy nhad i'm llonni:
Canwaith y daeth mewn cyni
Owen fy mam, nef i mi.

loan Arfon

Ffydd Mam
Gwraig fechan sionc ddireidus,
ffracth a llawen oedd Mari
Gruffydd. Un Iedrus am wcu
sanau. GnsLion natunol a di-lol,
Chwim a hcrni Ierch )' mynydd -

unIon
Dan lenni 'ystormydd':

A pharch, ni fu mam a'l ITydd
Mor graff a Man Gruffydd

Carneddog

FyMam
Rhoi ei Gwanwyn i'r geni -

yna'i haf
A'i gyfocth i'm codi:

Er ei myncd ym Mcdi
Nid llwch yw ei harddwch hi.

R Bryn Wilialns

Fy Nhad
Er y siom, fc roes irni - yn waddol

Ei hedd a'i gwrtcisi;
Nerth fy nydd, wrth fy noddi
Addfwyned oedd fy nhad i.

R Bryn Williams

Rhoi
Fel hyn y canodd (pan yn
Archddcrwydd) y diwcddar Barch
Bryn Williams, er cof am ei fam
a'i dad, Richard a Jane Elcn
Williams 0 Ffcstiniog. Buont am
wyth mlynedd ar hugain ym
Mhatagonia, ac wcdi hynny yng
Nghanada cyn dychwelyd i'w
henfro ifarw yn gymharol ifanc.

ennolo

Am wledd flasus
dewch at

Gwyndaf a Ceris
Williams
SlOP

SGLODION
BETHEL

CHIP SHOP
Archebwch
dros y ffon!

Portdinorwig 670963
Cartref 670170

Cefnogwch ein
Hysbysebwyr

'Rwy'n cofio mam ddiwcddaf,
Un tesog ddydd 0 ha',

Yn d'wcdyd wrthyf dan ei brig
Am fod yn blentyn da.

o ddydd iddydd 'rwy'n myned
I'r bedd 0 gam igam;

Ond dangos imi'r ffordd i'r nef
Mae'r gocden blannodd mam.

(Y mae pump 0 benillion)
Clan Padarn

Y Goeden
'Rwy'n cofio'r diwrnod hwnnw
Pan wenai'r haul uwchben,

Yr euthum gyda mam i'r ardd
I blannu'r gwyrddlas brcn:

Ond heddiw mae'j ganghennau
Yn gysgod lu di-narn,

A'rn cysur mwy yw eistedd dan
Y gooden blannodd mam.

Mwg Aelwyd Mam
Gweld deryn gwyllt, gweld der
wen gam - gweld mawn

A gweld mar yn wenfflam:
Gweld wyn ar dwyn dinarn,
A gweld mwg aclwyd mam.

J I Williams

Pwy?

I'th fwynaf olcuni,
Rho loeren bro fy ngeni
A haul marn yn 6t i rni

HaulMam
0, dirion Dad, arwain Di, - fy

enaid

Dyled
Mae dyled i'rn i'w dwylo, - a

hiraeth
Am ei chariad heno;

Am ei hwian - gao, ac 0
Am uniad a'r fam honno.

Llyfni Huws

Mam a Thad
Y fam bur, bu tosturi - a chari ad

Yn ei cherydd imi;
AUf rinwcdd fu'n coroni
Hawliau leg ei haelwyd hi.

Lly/ni lluws

Agor
Ffiniau'r

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.



Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy lawr

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
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~ SAFE of.
Aeloo o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

,

Llanberis; Mrs Menna Byrne,
Llanfilo.
£4: Mr Meurig Owen, Llundain;
Mrs BOwen, Pwllheli; Me R
Williams, Corby; Mr Rowlands,
Little Sutton; Mrs McCarthy,
Lcrpwl; Mrs J Williams, Borth y
Gcst: HE Munro, Corby.
£3: Di-enw, Caergybi; Enid Lloyd
Roberts, Llanberis; Y Parch a Mrs
W 0Roberts, Manod, Llanrug.
£2: Mrs A Williams, Mcillionydd,
Penisarwaun: Nicola Vaughan
Parry, 11 Porth y Gogledd,
Deiniolen; Meira Rowlands, 17
Rhydfadog, Deiniolen; Mrs H T
Owen, Caerdydd; Miss M
Griffiths, Caerhun: Mrs J
Williams, Bishop Auckland; Mr
Owen Jones, Talwrn; Mrs
Edwards, Stone, Staffs.
£1: Mrs Idwen Thomas, 12
Caradog Place, Deiniolen.

Prisiau cystadleuol.
Gwaith contract
pell ae agos

NRUG

WJ.GRIFFffH
PLYMAR A GOSODWR
GWRES CANOLOG

PANT nRION, LI ANRUG
Fton: Caernarfon 673248

(,OAG,

CARTREF YR HENOED
CARTREFNEWYDD COFRESTREDIG
AG IDDO AWYRGYLCH GYMREIG
CYSYLLTWCH A MRS MEIRWEN

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

(0286) 4652

C'FON 5951

CABS L

Diolch i'r canlynol am eu rhod
dion igronfa'r Eco.

£5: Mr a Mrs W A Jones, Dalar
Deg, Llanrug; Mr a Mrs Alwyn
Owen, Snowdon Street,

RHODDIONrhan o'r IIwybr sy'n arwain i
Fuarthau.
GER Y TAN: Yn y cyfafod
diwethaf cafwyd parti lIestri yn
'Gerallt'. Bydd y noson allan mis
yma ym mistro 'Courtney's'
Caernarfon.

Gohebydd: Mrs Beryl Roberts.
Gar.ltt, ErwWen. C.ern.rfon.
ETHOLIAD: Cafodd Eurig Wyn ei
enwebu i sefyll yn etholiad Cyngor
Sir Gwynedd ym mis Mai. Mae
wadi cytuno i dderbyn yr enwebi
ad. Caiff el gynnig a'i eilio yng
Nghaeathro gan Mr Ifor Hughes a
Mr Tony Griffiths.
SIOE'R PENTREF: Cynhelir y
Sloe eto eleni, dydd Sadwrn, Awst
19. Dosberthir rhaglen y sioe 0
amgylch tai'r pentref yn ystod mis
Ebrill er mwyn rhoi cyfle i'r pentre
fwyr ddechrau tyfu pethau yn yr
ardd a dechrau'r gwaith gwau.
CYNGOR CYMUNED:
Cynhaliwyd cyfarlod o'r Cyngor yn
Ysgol Gynradd Waunfawr ar
Fawrth 15. Penderfynwyd
ysgrifennu at Swyddog Cynllunio'r
Sir er mwyn cael archwiliad o'r
coed ger y cae chwarae. Ar 61
trafod y drafft o'r Cynilin
Fframwaith ar gyfer Gwynedd,
penderlynwyd gofyn am wellianau
i'r ffordd rhwng Caernarlon a
8eddgelert. Ar gais y Cyngor Sir
penderfynwyd fod y Cyngor yn
erbyn codi atomfeydd newydd yn
y Sir. Rhoddwyd grant 0 £25 i'r
Ganolfan laith Genedlaethol yn
Nant Gwrtheyrn. Derbyniwyd rhy
budd y bydd y 16n rhwng Bryn-y
Got a Bryn Mair ar gau am
bythefnos er mwyn gwella'r pibel
lau dwr. Penderlynwyd gofyn i
Syrfewr y Sir godi arwyddion ger y
gylchfan i gyfeirio traffig i'r pentref
o gyfeiriad y Bontnewydd a
Phontrug. Er mwyn ceisio gwella
IIwybrau cyhoeddus yr ardal pen
derfynwyd gofyn am brisiau gwella
16
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brif stori ac fe ymddangosodd hon
fel stori gyfres yn Pais rai
blynyddoedd yn 61.Gwelodd sawl
un o'r stortau byrion eraill olau
dydd am y tro cyntaf yn Eco'r
Wyddfa Yn ddiweddarach cafodd
pump o'r SlOrIaU hyn eu cyhocddi
yn y cylchgrawn byd enwog
hwnnw - The Countryman. Nid
gwaith pawb, ysywaeth, sy'n cael
ei gynnwys yn y cylchgrawn hwn.
Darlledwyd pump o'r stonau gan
yr actor Meredith Edwards ar
Radio Cymm a Radio 4 ac rnae'n
amlwg, 0 ddarllen ei ragarweiniad
i'r llyfr, fod ei barch tuag at John
Williams y lienor yn un uchel a
diffuant iawn. Mcddai Meredith
Edwards am y stonau It ••• what
struck me about them, apart fro m
their ease of reading, was the
realisation, that the style in
which they are written, is the
nearest thing to writing Welsh in
English; a direct result, so I'm
told, of the author's long practice
of composing syntax
concurrently in both languages."
Hcb os, y mae yma rhyw ffrcsni
yn yr iaith a'r arddull. I
ddieithriaid, mac'n arddull
newydd 0 bosibl. Ond nid felly i
ni drigolion bro Eco'r Wyddfa.
Mae'r ail iaith ar ei gorau rhwng

o gyrndeithas arbennig mewn
cyfnod arbennig. Dyma
Llanddeiniolen yn ystod ac ar 61 y
Rhyfel Byd Cyntaf. Darlunia yn
gywrain a sensitif iawn effeithiau
hir gyraheddol y Rhyfel Byd a'r
gymdeithas glos a diarffordd yn
Arfon. Mae'r cwbl yn y stori'au
atgoflon, traddodiadau lleol,
ofergoeliaeth, tlodi, cyfoeth,
cariad, ccnfigen, hiwmor,
tristwch, bywyd caled a'r cyfan
wcdi ei gynnal yn feistrolgar heb
iddo syrthio i ryw bydew 0
sentimentaleiddiwch ffuantus.
Meddai John Williams, "Of my
life 1 see only certain days and
happenings, and people to whom
the things were happening, and
those days are not necessarily
times of joy or triumph or great
sadness. They are like one spoke
of the spinning-wheel that you
see for one moment due to the
refraction of the light. They just
stand out of the great mist -
that's all." A dyna grynhoi'r
cwbl!
Llongyfarchiadau iWasg Carreg

Gwalch am ddiwyg y Ilyfr,
glendid y gosod a'r dychymyg tu
61 i'r clawr.
Clouds of Time and Other Stories

John Williams
Gwasg Carreg Gwalch Pris:

£3.50.
ARWELJONES

cloriau "Clouds of Time". yn
ddigamsyniol yn iaith lienor 0
Gymro Cymraeg ardal chwareli
Arfon.
Bu John a'i wraig, Joan, yn

deithwyr selog ar y cyfandir.
Teithiodd y ddau ar Ioto beic ar
draws Ewrob, gan aros gyda
physgotwyr ym Mhortiwgal, a
sipsiwn Andalusia yn ogofau
Sacro Monte yn Granada Bu'r
ddau hcfyd am gyfnodau yng
ngwlad y Basgiaid a'r Camargue,
yn trocdio'r Sierra Nevada, y
bryniau 0 amgylch y Matterhorn
a'r Alpau 0 gwmpas Chamonix.
Ond er yr holl deithio - yng
nghanol unigrwydd iasol y "Dead
Marsh" wrth drocd "The Old
Fort" rhywle rhwng y "Marconi
Mountain" a'r "Old Church" y
lleolir y stonau igyd o'r bron.
I ni, ardal Llanddeiniolen a'r

Gors Penisarwaun ydyw. Dyma
gyfle unwaith eto i chwi
ddarllcnwyr cyson Eco'r Wyddfa
gyfarfod a Siani 'Refail a Lisi
Bach yn yr hen dyddyn, cewch
gip ar Black Man One Tooth 0
hirbell, ac wrth yr Arrow Stone
cewch geisio, yn Saesneg y tro
hwn, ddadansoddi dirgelion
amhcus Uthe practice of the
Science of Psychometry" yng
ngbwmni yr awdur a'i ffrind Ifan
Parry y barbwr!
Ccir yn y storiau hyn ddarlun

E"F TI

Dyma lyfr diweddaraf y lienor
toreithiog ac amryddawn, John
Williams. Fe'i bendithiwyd a'r
ddawn brin 0 allu ysgrifennu yr
un mor effeithiol yn y Gymraeg
a'r Saesneg. Bu galw cyson am ei
gynhyrchiadau llenyddol gan
gyhoeddwyr a chynhyrchwyr y
cyfry ngau yn ystod y
blynyddoedd diwethaf. Y mac,
eisoes, wedi cyhoeddi saith nofel
Gymraeg ynghyd a niferoedd 0
sgriptiau radio a theledu yn y
ddwy iaith.
Mae y stonau a gynhwysir yn

"Clouds of Time" eisoes wedi
ymddangos yn y Gymraeg yn Pais
ac Eco' r Wydsdfa. Hanes
carwriaeth ei fam a'i dad yw'r

"
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Apel daer I unrhyw
un o'r fro sy'n mynd l'r
Iwerddon yn 0 fuan: gallasal
wneud cymwynas fawr a dyn
lIefrith Llanberis. Clywed el fad
wedl gadael ei ddannedd gosod
ar 61yno, a'l fod wedl cael lIond
bol ar fwyd IIwy!

DRAENOG

Gwenno Parr], Morawel
IS-ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISDREF ARFON:
Dymuna Charles Wyn Jones ddi
olch i etholwyr cymuned Llanrug
am eu cefnogaeth iddo yn yr is
etholiad diweddar.
Canlynlad:
Charles Wyn Jones 619
Victoria Norton (llafur) 270
GWELLHAD: Dymunwn adferiad
iechyd buan i Tony Storey, Awel y
Mynydd a Mrs Owen, Bryn Maen
ar 61 eu triniaeth lawfeddygol yn
Ysbyty Gwynedd.

CEUNANT

Straeoo Bob Lliw
Elcri Llewelyn Morris
Christopher Davies. £3.50

Stiniog
Ernest Jones
Gwasg Gwynedd. £4.50

Jabas
Penri Jones
Gwasg Dwyfor. £2.50

Cyfres Corryn:
Cyfrinach Betsan Morgan
Gwenno Hywyn
Gwasg Gomer. £1.75

Dirglewch yr Ogof
TLlcw Jones
Gwasg Gomer. £3.50

ARGRAFFIADAU NEWYDD
Y CorN' ar y Traeth
T Llew Jones
Gwasg Gomer. £3.25

DOThomas
Cyfrol ddwyicithog yn cyflwyno
bam rhai Cymry blacn!law ar ddi
gywddiadau cychwynnol y
Chwyldro Ffrcngig.
Gwasg Prifysgol Cymru. £3.95

Ymateb iChwyJdro
Response to Revolution

Straeon Cwm Cynllwyd
Simon Jones
Atgofion am Iywyd cymdcithasoJ
glos a chymdogol ardal anghys
bell uwch LlanuwchlJyn.
Gwasg Carreg Gwalch. £3.25

Project Uyfrau 3D
Bili Broga
Edwina Morris, Gwyneth Parry a
Mai Parry
£1.50
Y Brenin Dau Flewyn
MairRobins
£1.95
Dan DWT
£1.30
Help\vch Fi!
£1.65
Mewn HenDy
£1.40
Taid a'r Sosej
Jini Owen a Gwenda Jones
£1.45
Snwffyn a'r Frech Goch
Elizabeth Roberts
£1.30
Marged a'r Dioosor
Loreen Williams
£1.75
Cyfres 0 lyfrau gyda Iluniau lliw
yn cynnig deunydd darllcn dcni
adol a clifyr i blant bach wedi ci
baratoi dan nawdd Cyngor
Cwricwlwrn Cymru.
Gwasg Taf

Project Ehangu Gorwelion:
Mae'n Job Cael Job
Cyffuriau
Y ddau dciil diwcddaraf yn y
gyfres ar gyfcr dosbarthiadau 4 a
5 sy'n astudio Cymraeg. Lluniau
a ffotograffau dn-a-gwyn.
Stanley Thomes. £2.95 yr un.

Project Defnyddiau ac
Adnoddau y Swyddfa Gymreig
(Disgybion byo): Hanes Medi'r
Cythraul
Robert M Morris
Y pedwerydd llyfr yn y gyfrcs ar
hanes yr Ail Ryfel Byd, yn son
am ddiwedd y rhyfel yn Ewrop.
Y Ganolfan Adnoddau,
Aberystwyth. £2.50

PRIF GYNRYCHIOLWYR
YNG

NGWYNEDD

Y Stori Fer a'r Stori Hir
Geraint Wyn Jones
Ymdriniaetb ddadansoddol o'r
ffurfiau llenyddol hyn gydag 1------------
enghreifftiau a thasgau ymarferol
j'r darllenydd.
Gwasg Gomer (CBAC). £3.95

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

• Partiau Renault
• Petrol ESSO a DERV
.Sigarennau a Melysion
.Calor Gas

Pe Bai Cymru'n Rhydd
Gwynfor Evans
Llyfr yn Ilawn ffeithiau dadlcnnol
yn bwrw golwg ar hanes naw 0
wledydd bychain Ewrop yn ystod
y ganrif a hanner ddi wethaf.
Y Lolfa. £3.95

Parti'r EJiffant a Stortau Eraill
Paul Biegel
Casgliad 0 stonau yn Uawn hwyl
a dychymyg gan un 0 awduron
plant mwyaf poblogaidd Ewrop.
Gwasg y DrefWen. £2.50

Mynegair i Lawysgrjf
Hendregadredd
Morfydd E Owen a Keith
Williams
Mynegai ar ffurf microfiche wedi
ei seilio ar destun llawysgrifNLW
6680 fel y'i hargraffwyd gan J
Morris-Jones a T H Parry-
Williams yn Llawysgrif
Hendregadredd (Cacrdydd,
1933)
Gwasg Prifysgol Cyrnru. £12.00

Man Son
Gruffydd Parry
Cyfrol 0 sgyrsiau radio gan un 0
lenorion gorau Cymru
Gwasg Dwyfor, £3.00

Yr Herwgipiwr: Ffilm gao
Bren-Jo
Sian Lewis
Gan Joel mac'r syniad - ond gan
Brennig rnae'r camera [ideo.
Daw'r ddau at ei gilydd i wncud
ffilm. Nofel gyffrous i blant 9-11
oed.
Gwasg Gomer. £2.25

Etholiad Cyffrediool 1987 yng
Nghymru
Denis Balsorn/Y r Arch if
Wleidyddol Gymreig
Dadansoddiad 0 wleidyddiaeth
Cymru yn sgil Etholiad
Cy ffredin 01 1987. Dwyieithog
gyda mapiau a graffiau.
Llyfrgell Gcncdlaethol Cymru.
£3.00

Y Cyrnol Chabert A 1938
Saunders Lewis
Gwaith dramatig olaf Saunders
Lewis, sef drama dcledu, ac hcfyd
un ddrama radio ganddo, nas
cyhoeddwyd o'r blaen.
Gwasg Dwyfor. £3.00

Perchennog: E.P. Hughes

D D D LVDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

Cri 0Gell
Alun Idris
Cerddi yn tarddu 0 fyfyrion a
phrofiad y bardd fel mynach
mewn mynachlog gaclcdig.
Gwasg Carreg Gwalch ar y cyd ag
Idris Jones. £2.00

Cyfres SMP 11-16
Llyfr Gwyrdd 3 (GW3)
Rhan 0 Gyfres Werdd Llyfrau
Mathemateg ar gyfer dosbarthi
adau 3 i 5 mewn ysgolion
uwchradd. Cyd-bwyllgor Addysg
Cymru. £1.95.

Cyfres SMP 11-16
Llyfr Glas 2 (GL2)
Rhan 0 Gyfres Las Llyfrau
Mathcmatcg ar gyfcr dosbarlhi
ad au 1 i 4 mewn ysgolion
uwchradd.
Cyd-bwyJJgor Addysg Cymru.
£2.95.

Cyfres Profiadau Cyntaf
Anne Civardi
Roger Boore (Tros.)
Mynd i'r Parti
Myod at y Deintydd
Myod i'r Ysbyty
Cyfres sy'n cyflwyno plant bach i
nifer 0 sefyllfaoedd newydd a all
ddod i'w chan.
Gwasg y Dref Wen. £ 1.50 yr un.

cor Ceoedl IV
Geraint H Jenkins (Gol.)
Y bedwaredd gyfrol mewn cyfres
o ysgrifau ar hanes Cymru.
Ffotograffau du-a-gwyn.
Gwasg Gomer. £4.25.

Clandro
Geraint Williams
Posau mathernatcgol ac eraill i
gosi meddwl pob ocdran.
Cartwnau gan Roger Bowles.
Gwasg Gomer. £1.95

Bwyd a Ffermio
Bwyd a Ffermo Prydain 1989.
Pecyn adnoddau ar ffurf ffeil ar
gyfer athrawon i'w defnyddio i
ddysgu plant am ddulliau modem
o Ifermio a chynhyrchu bwyd.
Bwyd a Ffermio Prydain/Y
GanoLfan Adnoddau,
Aberystwyth. £4.50.

Beth yw G\'/all mewn Iaith
Plant?
Bob Morris Jones
Llyfr sy'n casglu enghreifftiau 0
wallau mewn iaith plant ac yn eu
trefnu mewn tacsonorni.
Y Ganolfan Adnoddau,
Aberystwyth. £1.95.

Atlas Cenedlaethol Cymru
National AtJas of Wales
Harold Carter (G01.)
Ffynhonnell bwysig 0 wybodaeLh
ar ffurf 280 map yn disgrifio prif
nodweddion y Gymru gyfoes a yn
rhoi'r darlun mwyaf cyflawn
ohoni hyd yma.
Gwasg Prifysgol Cymru. £250.00

LLYFRAU CYMRAEG NEWYDD
Dylai'r Uyfrau byn rod ar gael yn eicb siop Iyfrau Ueol neu eich
lyfrgeU.

•
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Mae Cyrndeithas y Deillion
Gogledd Cymru yn hybu
Gwasanaeth Darllen ar dap
prydJon ar gyfer y dall a'r gwan
eu golwg.

Mae'r gwasanaeth hwn ar
gyfer myfyrwyr ac unrhyw un
mewn byd addysg, gwaith a.y.b.
sy'n dibynnu ar gael llyfrau,
dogfennau, eofnodion pwyllgor
wedi eu darl1en ar dap.

Gobeithiwn allu cynnig
gwasanaeth prydJon drwy'r tim
o wirfoddolwyr sy'n barod i
gynnig eu gwasanaeth. Byddai
tap glan gyda'r ddogfen neu'r
llyfr yo dderbyniol.

Dylid eu hanfon i'r
Y sgrifen n ydd Cyffredinol)
Cymdeithas y Deillion Gogledd
Cymru, 325 Stryd Fawr,
Bangor, Gwynedd. (Pfon
0248 353604).

GWASANAETH
OARLLEN AR oAP

PRYOLON I'R
OEILLION

flannu,
Mac tysuolaeth fod gwcrthiant

yng nghcfn gwlad yn uweh nag
yn y trefi ac mac grwp 0 blwyfi
yng ngogledd pare Cenedlacthol
Ardal y Llynnoedd wedi colli
rhwng 250/0 a 50% o'u tai cyngor
trwy werthiant i'w tenaruiaid, tra
:m'r eyfartlacdd gwerthiant dros
bob man yn 11.5%.
Yng Nghymru rnac'r bygythiad
i hunaniacth y genedl a'r iaith
Gyrnraeg yn rhoi dimension arall
difrifol i'r broblcrn. Mae'n tan
seilio ymderchion i wyrdroi'r
gostyngiad yng nghanran y
siaradwyr Cyrnraeg yng
nghadarnlcoedd yr iaith.
Dywed yr adroddiad Iod angen

i'r Llywodraeth wcithrcdu cynllun
cynhwysfawr i ddclio a'r
argyfwng tal mcwn ardalocdd
gwledig i ddiogelu swyddi a
gwasanacthau llcol, ac i sicrhau
Iod cyrnunedau byw yn aros yng
ngheln gwlad.

HEDDWAS YN YMWELD: Yn ddi
weddar datganodd Prif Arolygydd
yr Heddlu y carai weld el swyddo
gion yn gwneud mwy 0 ymweli
adau a chyfarfodydd Cynghorau
Cymuned.
Yn dilyn hyn, ymwelodd y

Cwmstabl Dafydd Williams.
Deiniolen a chyfarfod 0 Gyngor
Cymdeithas Llanddeiniolen. a
chafwyd trarodaeth agored ar y
problemau yn gyffredlnol.
Penderfynwyd anog y gymdei

thas yn gyffredinol i gefnogi'r
Heddwas Ileal ymhob amgylchiad
er lies a dlogelweh yr ardaloedd.
8ydd yr Heddwas Williams yn

mynychu cyfarfodydd y Cyngor yn
y dyfodol hefyd, yn aehlysuroL

VR HEDDLU A'R
GVMDEITHAS

HEN BENNILL
Ni wnaf i mo'm trigfa yn agos i'r Wyddfa,
Ar un o'i gorsedda ni mynna mo'r bod;
Lie oeraidd aneiri a'r gwynt yn ysgythru,
A'r glaw arni'n dyrnu bob diwrnod.

nifer y tai ar y Iarchnad 0 1500 yn
1986 i ychydig dIOS 300 yn 1988,
a thrwy hynny lcihau'r arnry
wiacth eiddo ocdd ar gael i bobl
lcol.
Hyd yn oed pan [0 arian ar gael
i bonuo'r gagendor rhwng y mor
gais a phrisiau tai, mae taliadau
rnorgais yn feiehus dros ben.
Ni fyddai codi mwy a mwy 0

dai yng nghefn gwlad yn atcb y
broblem. Mae cyrnaint 0 alw fel y
byddai 'n rhaid dyblu'r stoc dai
eyn yr effeiLhid yn sylweddol ill
brisiau tai.
Un 0 agwcddau rnwyaf trasig yr

argyfwng tai prcsennol yng
nghefn gwlad yw'r [faith fod
cymaint 0 grcbachu ar stoc dai
cyngor yn sgjl yr hawl j dcnanti
aid eu prynu. Mac hyn yn dig
wydd ar )'r union adeg y mae
prisiau tai yn mynd allan a r------------
gyrracdd gweithwyr cefn gwlad.
Mae llai 0 dill cyngor ar rent

yng nghefn gwlad ar gyfartalcdd
ac rnae'r rhestri aros yo faith.
Mac'r stoc Icchan yn brysur ddi-
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Esiampl 0 bris a gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod

Ffoniwch am bris i
J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,

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

Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

••N
~£240£330

••
N
~

72"

FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI

gi'r polisiau a gcir yn y cynlluni
au ffrarnwaith a chynlluniau Ileol
a baratowyd gun awdurdodau
lleol i gwrdd fi gofynion tal 11col.--------------1
Gelwir hefyd am roddi nwy 0
bwyslais ar dai gwlcdig ym rnciru
prawf y GorffordaeLh Oai ar gyfer
dosbarth arian.
Nid oes rhcolacLh gynllunio

dros ncwid defnydd ty 0 fod yn
brif drlgfan 1 fod yn dy haf neu ail
gartref. Ac felly yn y ftlfchnaei
rydd Inae gVleithwyr cern gwIJd
yn ei chael yn anodd iawn cael
morgrus ddigon uehel i brynu ty,
yn arbennig pan gyfyd prisiau'n
gynt na ch) nogau.
Yng Nghymru )'n 1988 caf\\')'d

rhai o'r codiadau uchaf a ~'elv.:y(t
erioed mewn prisiau tai. Roedd )
c.;ynnydd ar gyfarlaledd yn 20(~.
Mcwn IJawer Ue rocdd y cynnydd
lawer uwch. Roedd ar()]wg gan y
Swyddfa Gymrcig yo 1986 yn
amcangyfrif fod 43.9% 0 deulu
ocdd Gwynedd gydag incwm 0 lai
na £4,000, lIa yn 1988 rocdd pris
ty yng Ngwyncdd ar gyfartaledd 1-- ---1 _

yn £34,000.
Ar Ynys Mon rh\vng 1983-88

eododd prisiau dros 50% me\vn
rhai ~lt(t\locdd, gyda'r cyfaTUlleeJ(1
yn 320/0. AI ben hyn goslyngodd

Ar ddydd lau, 23 Mawrth, cynhaliwyd cynhadJedd I'r Wasg i Ian
sio'r cyhoeddiad "lfomesWe Can Afford" sef

ADRODDIAD CYMDEITHAS Y CYNGHORAU SIR (ACe)
Anfonwyd y cynigion gall Gymdeithas y Cynghorau Sir (ACC) i'r
Llywodraeth gydag apel iddynt weithredu'n gyflym.
Gcilw'r adroddiad ar y Llywodraeth i baratoi dogfen bolisi ar
fyrder ar dai yng nghefn gwlad, Gofynnir iddynt ddiffinio swyddo
gaeth y gwahanol gyrff a mudiadau yn glir a datgan eu cynlluniau
ar gyfer datrys y broblem.
Croesawir yr arnrywiacth eang 0 fesurau a fabwysiadwyd gan gyrff

stadudol ac craill ond yn 01 yr adroddiad mae'r ymdrcchion hyn yn
darncidiog a hcb ganJlawiau polisi.
Dylai'r Swyddfa Gymreig yng Nghymru ac Adran yr Amgylchedd

yn Llocgr gefnogi polisiau a gcir mewn Cynlluniau FframwaiLh
Chynlluniau llcol i glustnodi tir ar gyfer anghenion LID lleol. Gyda
phrisiau tai y tu hwnt igyrraedd pobl lcol, mac pobl yn symud o'r pen
trcfi, yn arbcnnig yr jfanc.
Rhybuddia'r adroddiad fod bywyd ccfn gwlad yn dcchrau dadfeilio

dan y pwysau. Mae swyddfcydd post a siopau'n cau, bysus gwledig yn
prinhau, ysgolion, cglwysi a chapcli ar drai, bywyd cymdcithasol yn
edwino, "There is resentment between the traditional rural population
and the influx of strangers," rncdd yr adroddiad. Yn nhawclwch cefn
gwlud Cyrnru, lie bygythir hunaniacth y genedl a'r iaith Gymraeg Ic
allai drwgdcirnlad droi 'n drais.

TAl Y GALLWN EU
.'FORDDIO

I dculuocdd ar gyflogau iscl yng
nghefn gwlad Cymru a Llocgr,
rhywbcth a bcnhyn i'r ocs a fu yw
till y gallant eu fforddio. Y mae
argyfwng tai gwirioncddol Inewn
areJalocdd gw led ig.
Mae'r dcfnyd{J 0 dai fel Uli haf,

t.ai ymddeol a thtli comiwlio yn
effeitho at bobman bron.
WrLh i brisiau tai gocti allan 0

gyrraedd pobIleol, mac teuluoedd
ifanc a rhai 0 oedran gwaith yn
arbcnnig yn gorfod symud
fwyfwy o'u pcntrcfi.
Mae bywyd cefn gwlad yn

dechrau dadfeilio, swyddfeydd
post a siopau'n cau, bysus
gwledig yn prulbau, ysgolion,
cglwysi a chapcli ar drai a bywyd
cymdeithasol yn edwino. Mac
drwgdeimlad yn codi rh\\rng y
brodorion a'r newydd-ddy[odiaid.
Oyma ga~gj i~ld adroddiad

ncwydd ar dai yng nghcfn gwlad
o'r cnw "Homes we can Afford"
a gyhoeddwyd gan Gymdeit.has y
Cynghorau Slf (yr A.C.C.).
geilw'r adroddiad ar y
Llywodraeth i lunio polisiau ar
fyrder a fyddai'n dwyn yngh)'d yr
ymdreehion tarnediog presennol.
AnogJI y LJywodraeth i gefno-

,
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Hysbysebwyr

Cefnogwch

,
lawn.
Chwefror 2: Sieidiau o'r Dynion
Cyntaf ar y Lleuad a Golygfeydd 0
Sain Ffagan.
Mawrth 1: Rhagor 0 sleidiau -
Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi a
chystadleuaeth Sion a Sian.
Mawrth 7: Noson 0 ddweud cel
wydd.
Mawrth 14: Gemau yn yr awyr
agored.
Bydd yr hwyl yn parhau y tymor

nesaf.
YMWELIAD: Bu Mrs Watkins yn
ymweld a dosbarth Mrs Morris yn
son am yr amser a fu ac yn dilyn
el hymweliad bu rhai o'r plant yn
yr Amgueddfa ym Mangor yn
gweld yr Hen Gegin Gymreig.
Diolch ! Mrs Watkins am rannu ei
phrofiadau ac i Mrs Morris am
drefnu'r ymweliad.
BINGO: Mae Cymdeithas Rieni ac
Athrawon yr ysgol wedi trefnu
noson 0 Chwarae Bingo yn
Neuadd yr Ysgol ar nos Fawrth,
Ebrill 2Sain am 7.30. Croeso I
bawb gynnig am lein neu dyl!
IS-ETHOLIAD CYNGOR
BWRDEISDREF ARFON:
Dymuna Charles Wyn Jones ddi
olch i etholwyr cymuned Llanrug
am eu cefnogaeth iddo yn yr is
etholiad diweddar.
Canlyniad:
Charles Wyn Jones 619
Victoria Norton (Llafur) 270

dynau nofio yn ystod y tymor:
Oysgwr - Shelley Price; 10 medr
- Kevin Williams, Sarah Wager,
Paula Roberts, Sara Roberts,
Bethan Hughes, Tony Roberts a
Bryn Evans. 20 medr - Eluned
Davies, Melanie Owen, Terry
Williams, Carwyn Humphreys,
Kevin Williams, Sarah Wager,
Bethan Hughes, Tony Roberts a
Bryn Evans. 100 medr - Darren
Williams a David Wager. 400
medr - Martin Parry. 600 medr -
Martin Parry.
YR URoo: Bu adran yr ysgol yn
cyfarfod ar brynhawniau Mercher
a chafwyd cyfarlodydd hwyliog

oymunwyd yn dda iddi gan
Darren Williams (prif ddisgybl) ar
ran y plant, a Mr Llewelyn Hughes
ar ran y Llwodraethwyr. Yn ei
deyrnged, adleisiodd Mr Hughes
yr hyn a ddywedwyd gan y
Cynghorydd Francis Jones mewn
cyfarfod 0 Lywodraethwyr yr
ysgol. Cyflwynwyd siec a thusw 0
flodau i Mrs Howells ynghyd a
dymuniadau da y rhieni, plant a'r
staff ar gyfer y dyfodol. Canodd
Cor yr ysgol gan a gyfansoddwyd
yn arbennig ar gyfer yr achlysur.
Ar yr un dyddiad, ffarweliwyd a

Miss Tanya Davies, mytyrwraig o'r
Coleg Normal, Bangor.
Dymunwyd yn dda iddi hithau yn y
dyfodol.
DATHLU: Rhag j ni fod yn rhy ddi
galon ar y diwrnod, dewisodd y
plant ddathlu diwrnod Comic
Relief ar ymadawiad Mrs Howells.
Gwisgodd pawb ei ddillad ei hun
neu wisg ffansi. Dangoswyd y
gwisgoedd i'r rhieni oedd wedi
dod ynghyd. Cafwyd orig ddifyr 0
adloniant gan ral 0 blant hynaf yr
ysgol hefyd gan gynnwys arddan
gosfa gymnasteg, trlciau hud,
sgets neu ddwy a j6cs.
Mwynhaodd pawb eu hunain yn
fawr ar wahan i 'Sarjant' Wiliams
oedd yn cwyno fod ei het yn brifo'i
ben II Caasglwyd £38.0 at yr
achos. Diolch i bawb am eu cefno
gaeth.
CHWARAEON: orwy garedigr
wydd Mr Gwllym Williams der
byniodd yr ysgol rodd 0 bal-droed
ledr dda.
Wedi ymarfer yn galed, ymddan-

gosodd tim yr ysgol yng
Nghystadleuaeth S-bob-ochr
Allied Steel yng Nghaernarfon.
Wnaethom ni ddim ennill y gys
tadleuaeth y tro yma ond cafwyd
ymdrech dda iawn gan y bechgyn
oedd yn cynnwys Terry Williams,
Darren Williams, Martin Parry,
Bryn Evans, Gareth Davies, Paul
Pointer a Glyn Price. Diolch hefyd
i Mrs Parry (mam Martin) am ei
chymorth gyda'r trafnidiaeth.
Mae Terry, Darren, Gareth,

Martin a Bryn yn dilyn cwrs 0 hyf
forddiant criced yn y Ganolfan
Hamdden yng Nghaernarlon ac yn
mwynhau eu hunain yn fawr.
(Daallwn fod Viv Richards yn
crynu yn ei 'sgidiau).
NOFlO: Enillodd y canlynol fatho-

HOME IMPROVEMENT
CENTRE

ffORDD YRORSAf, LLANRUG
Flon: C'lon 2122

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

Anghenion addurno, Garddio,
Coed, Tywod, Gro, Hadau Unwin,

Bries, Blociau, Hardware, nwyddau
a Sment, Ironmonger

Offer plymio Teganau

Roedd y dref hefyd yn safle i
freuddwyd Macsen Wledig, un 0
storiau mwyaf nodedig y
Mabinogion. Edward I a
adeiladodd y Castell oedd ar y
pryd yn anghyffredin ym Mhrydain
gyda thebygrwydd i balas imperi
alaidd Constantinople oedd wedi
ei weld ar ei ffordd gartret 0
ryfeloedd y Groes. Hwyrach y gel
lir ei gymharu a gogoniant Castell
breuddwydiol Macsen Wledig.
Mae heddiw yn atyniad i filoedd 0
ymwelwyr 0 bob gwlad i'w
edmygu. Adroddodd Mrs E M
Jones bortread 0 tywyd y diwed
dar Sam Jones. Yn dilyn sefydlu
rhanbarth Gymraeg y BBC ym
1935 dewiswyd ef yn gynrychioly
dd y BBC yn y gogledd ac i ofalu
am yr orsaf newydd ym Mangor,
Gwr y radio oedd ac ef yn anad
neb a'i harloesodd yn Gymraeg.
Tystiolaeth i'w Iwyddiant arbennig
yW'r lie nodedig sydd i ddarlledi
adau'r gogledd bellach gan wran
dawyr ymhob cwr o'r wlad.
Cyfrannodd Mrs K Watkins a

Mrs R H Parry trwy adrodd cyfres
o adroddiadau amrywiol a did
dorol. Atgofion 0 hen gymeriadau
a'u brwdfrydedd i achosion dyn
garol y cyfnod yn ardal y Cleqir lie
y bu'n cartrefu yn ei dyddiau cyn
nar oedd cyfraniad Mrs G Chick.
Yn dilyn mwynhawyd lIuniaeth
wedi ei ddarparu gan aelodau y
clwb yn cynnwys amrywiaeth 0
ddanteithion traddodiadol
Gymreig. Diolchodd y lIywydd i
bawb am eu cyfraniad i'r dathlu,
ac i Mrs E M Jones am y raffl.
YSGOL GYMUNED: Oydd Gwyl
Dewi: Cynhaliwyd gwasanaeth i
ddathlu dydd gwyl ein nawdd santo
Cymerwyd rhan gan blant Saton 3
a 4 drwy gyfrwng darlleniadau,
qwsddiau ac emynau addas.
FFARWELIO: Diwrnod pur ddiga
Ion oedd Mawrth 14eg i'r ysgol
gan ein bod yn Harwelio a dwy
ffrind annwyl iawn. Ffarwehwyd a
Mrs Eirian Howells oedd yn
gadael yr ysgol am gyfnod 0
absenoldeb mamolaeth ac a fydd,
yn dilyn hynny, yn trosglwyddo i
Ysgol Gynradd Llanrug.

YSGOL FEITHRIN: Cynhaliwyd
Bingo ar nos Fawrth, 28 0
Chwefror. Enillwyr y raffl oedd:
Bocs Nwyddau - Donna; Cloc -
Arwyn; Gwin - Donna; Bocs nwyd
dau - Sharon Hughes; Torch -
Sioned; Siocled - David Foulkes;
Ffram: June Steele; Siocled -
Donna; Talc - Lloyd OVJen.
Dymunwn ddiolch i bawb a

gyfrannodd at y raffl, am y rhod
dion ariannol ac i bawb a'n cefno
godd.
LLONGYFARCH IAoAU i Michael,
18 Dol Afon a Llinos, Pengelli Isaf,
Caernarfon ar eu dyweodiad.
CYDYMDEIMLAD: Estynnwn ein
cydymdeimlad dwysaf a Mr Edgar
Williams, Fron Gader yn ei
brofedigaeth 0 goIii brawd, hefyd
Mrs M E Williams, 22 Dol Afon,
hithau wedi colli brawd.
GWELLHAD BUAN: Anfonwn ein
cotion gan ddymuno gwellhad
buan i Mr Tom Owen a'i frawd, Mr
Lloyd Owen, 3 Maes Gerddi, y
ddau wedi derbyn triniaeth yn
ysbyty Gwynedd yn ddiweddar.
UNDEB Y MAMAU: Cytarfu'r aelo
dau yn Eglwys Sant Gabriel nos
Fawrth, 14 Mawrth. Gweinyddwyd
y Cyrnun Bendigaid gan y Deon
Gwlad Y Parch D Noel Jones. Yn
ystod y gwasanaeth cofrestrwyd
Mrs Enid Taylor i'w swydd fel
Aelod Cofrestru a derbyniwyd Mrs
Joyce Ransom i'r qanqen,
Cafwyd lIuniaeth yn yr ysgol

Gymuned a'r merched yn gyfrifol
oedd Mrs Joan Wiliams, Mrs V
Jones a Mrs Connie Jones,
Llanrug, Diolchwyd iddynt gan Mrs
Marjorie Roberts. Enillwyd y raffl
gan Mrs M Roberts, Cwm y Glo.
Bydd y cyfarlod nesaf yn Hafan
Elan, Llanrug, 6ed Ebrill.
CLWB POBOL Y CWM: Cyfarlod
blynyddol dathlu Gwyl Dewi fu
pnawn lau, Mawrth 9. Rhoddodd y
lIywydd, Mr Llew Hughes, sgwrs
ar dret Caernarfon gyda'i chefndir
hanesyddol, lie mae adfeilion 0
wersyll Rhufeinig Segontium, yr
unig un yng Nghymru ag
adeiladau mewnol yn agored i'w
astudio, gyda theml Mithras yn un
o bump yn unig ym Mhrydain.

CYMDEITHAS HANES
BRO ECO'R WVDDFA
Cyfarfod Ebrill 19, 1989

7.15 Oriel Eryri, Llanberis
"Thomas Telford yng Ngogledd Cymru"
Gwilym T Jones, B.A., Coleg Prifysgol Gogledd Cymru
Dewch yn Ilu aelodau hen a newydd
Manylion pellach gan yr ysgrifennydd,
Maurice Jones, Meillionen, Cwm y glo

rren Llanberis 870466

Gohebydd: Mrs Iris Rowtands, 'Glanfafon' (872275)

-
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Am flodau gardd i harddu - a lIysiau
Sy'n lIesol i'r teulu

Ewch heibio i archebu
Yno Iwyth planhigion lu

*GRUG
• ALPAU
* PERTHI* LLYSIAU

CANOLFAN ARDD
ANTUR WAUNFAWR

Ffon: Waunfawr 721

Bara Ffres
Teisennau

Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati,

Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen,

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERYRI ==

Stryd Fawr, Llanberis 870491

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

I weled ein crag fasgedi - a'r grug
Sydd mor grand, a pherthi
o goed fyrdd, iwyrdd erddi
Dowch all i'r Antur, da chwi

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis
Ffon: 870491

•lawn.
Yn ystod y cyfarfod cawsom

swper i ddathlu Gwyl Dewi.
Cynhelir y cyfarfod nesaf ar y Sed
o Ebrill gyda Mr Harry Davies 0
Gaernarfon, y gwr gwadd. Testun
ei sgwrs fydd lIysiau, creiriau
hynafol neu waith coedwigaeth.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL:
Daeth tymor arall o'r Gymdeithas
Lenyddol i ben nos Lun, Chwefror

Heddus Gwynedd: eyntat yn y
eyleh ae ail yn y sir ar yr Unawd
Chwythbrennau.

rhydd a notio dull broga.
Cofiwch am benwythnos

Glanllyn i Safon 3 a 4 ar Fai
12fed. Y gost yw £20 a bydd Beryl
Jones, 061 y Coed yn derbyn yr
enWau cyn gynted ag y be modd.
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd
cyfarfod o'r gangen yn y Ganolfan
nos lau, Chwefror 23, pryd y
cafwyd swper i ddathlu Gwyl
Dewi, roedd pawb wedi mwynhau
y bwyd ardderchog. Cymerwyd
rhan ar 61 y swper gan Mrs Ellen
Jones a Mrs Irene Roberts.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Gillian
Brown a'r enillydd oedd Mrs
Griffith, Caeau Gwynion.
Cynhaliwyd cyfarfod arall ar
Fawrth 23 a'r gwr gwadd oedd Mr
Emyr Jones, Caernarfon (gynt 0
Ty'n Ceunant).
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod rrus Mawrth
o'r Sefydliad ar yr al o'r mis.
Croesawodd Mrs Pat Parry y fly
wydd, Mrs M E Jones 0 Gricieth i'r
cyfarfod a diolchwyd iddi gan Mrs
C A Jones am noson ddiddorol

Gohebydd: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr
ETHOLIAD: Cafodd Eurig Wyn ei
enwebu i sefyll yn etholiad Cyngol
Sir Gwynedd ym mis MaL Mae
wedi cytuno i dderbyn yr enwebi
ad. Caiff ei gynnig a'i eillo yn
Waunfawr gan Mr T A Thomas a
Mrs Alice Johnson.
CRONFA CANOLFAN WAUN
FAWR: Dyma restr 0 enillwyr y
Clwb 300 am fis Chwetror. £40:
Gwilym Williams, Fterm
Bodhyfryd; £25: David Husband,
Vardre; £10: Evan Davies,
Tanygraig, Ceunant.
APEL EISTEDDFOD YR URDD
DYFFRYN NANTLLE AC ARFON
1990: Cafwyd Cyngerdd flwyddi
annus iawn yn y Ganolfan nos
Fercher, Mawrth 1at. Diolch i
bawb a gymerodd ran ac i bawb a
gyfrannodd i Iwyddiant y noson.
8ydd Gwyl Gyhoeddi yr
Eisteddfod yng Nglynllifon ar Fai
1at a bydd Waunfawr yn gyfrifol
am stondin 'Tornbola' yno - der
bynnir unrhyw gyfraniad tuag at y
stondin yn ddiolchgar iawn gan
Irene Roberts, Pant Teg neu Beryl
Jones, Dol y Coed.
Bydd y pwyllgor nesaf yn y

Ganalfan nos Fercher, Ebrill Sed
am 7.00 o'r gloch.
YR URDD: Daeth tymor yr Urdd i
ben nos Fercher, Mawrth 15 gyda
noson a gemau. Diolch i Gareth
Jones a Nan Wyn sydd wedi bod
yn gofalu am y plant yn y cytar
fodydd. Dialch hefyd i Beryl Jones
sydd wedi bod yn brysur yn
gwneud yr holl drefniadau angen
rheidiol yn ystod y flwyddyn.
Llongyfarchiadau l'r aelodau a

Iu'n IIwyddiannus yn
Eisteddfodau'r Urdd yn ddiweddar.
Daeth y Parti Adrodd yn gyntaf yn
Eisteddfod y Cylch, a chafodd y
Parti Recorder a'r Parti Canu yr ail
wobr. Diolch i Alma Jones, Ann
Marston a Rhian Ellis a tu'n eu
hyfforddi. Daeth Heddus Gwynedd
yn gyntaf ar yr Unawd
Chwythbrennau yn Eisteddfod y
Cylch ac yn all yn y Sir.
Llongyfarchiadau hefyd i Elain

Medi ar ddod yn drydydd, yn ystod
y flwyddyn, mewn dwy gys
tadleuaeth notio Sir Eryri, sef notio

- i Rachel Davies, Nant y Mynydd;
lona Williams, Garreg Fawr;
Sharon Owen, 'Retail a Geraint
Rees Roberts, Pant Afon am fod
yn IIwyddiannus yn eu arholiadau
chwarae piano yn ddiweddar.
YMDOEOLIAD: Dymunwn ymdde
oliad hapus i Mrs Jeanie Roberts,
9 Bryn Golau ar ei hymddeoliad o'i
gwaith fel gofalwraig dosbarthi
adau babanod yr ysgol.
YN YR YSBYTY: Drwg gennym
glywed fod Mrs Katie Wyn Jones,
Bron Eifion; Mrs Hughes Roberts,
Dol Erddi; Mrs G Jones, Tref
Eilian; Mrs E Jones, Bro Waun a
Mr H Westphall, Tref Eilian yn yr
ysbyty. Dymunwn wellhad buan
iddynt.
ADREF O'R YSBYTY: Da deal!
fod Mr Glyn Williams, Plas Glyn
Afon a Mr R Roberts, Bryn Golau
wedi dod adref o'r ysbyty.
Gobeithio eu bod yn dal i wella.
DIOLCH: Dymuna Mrs Katie Wyn
Jones, Bron Eifion ddiolch j'w
theulu a'i tfrindiau i gyd am fod
mor garedlg yn ymweld a hi drwy'r
cyfnod y bu yn yr ysbyty.
ANFON EIN COFION: Rwy'n siwr
ein bod i gyd ym mhentref y Waun
yn anfon ein cotlon cynhesat at
ein cyn-weinidog a'i wraig, set y
Parch a Mrs J 0 Roberts, yng
Nghaernarfon. Nid yw Mrs
Roberts wedi bod yn dda iawn ei
lechyd yn ddiweddar.
CYDYMDEIMLWN yn fawr ac
Eleri a lola, Llys Awel ar golli eu
tad, Mr Idris Owen;
a Rhian Rowlands, Bro Waun ar
golli ei mam, Mrs Enid Jones;
a theulu y ddiweddar Miss
Gwladys Lewis, Ardret;
a Mrs Grace Griffith, Tan 'Rallt ar
go '" ei mab, John, ac a Nancy a
Mary ar golli brawd.
CYWIRO: Mr Andrew Parry, Bro
Waun sy'n dymuno diolch i'r med
dygon teulu am eu gofal ohono tra
bu yn wael yn ddiweddar, ac nid
Terry Parry, fel y gwelwyd yn y rhi
fyn diwetha o'r Eco.
DIOLCH: Dymuna Neville Owen,
Bryn Gwylan hysbysu pentrefwyr
y Waun a'r cylch ei fod wedi
dechrau gwerthu lIefrith yn lie
John Williams, Bethel. Mae yn
ddiolchgar i'r rhai sydd yn ei
gefnogi. Hoffai ddiolch yn fawr i
John a Sharon am bob cymorth a
gafodd ganddynt ar y cychwyn.

27 yn y Ganolfan pan eisteddodd
niter dda iawn o'r aelodau i fwyn
hau bwffe ardderchog roedd y
merched wedi'i ddarparu. Yn dilyn
y danteithion cafwyd adloniant
gan Olwen Bryn a'i thad, Ifan Bryn
Roberts 0 Dy'r Ysgol, Dinorwig,
gyda Tom Morgan 0 Fethesda. Yn
ogystal cafwyd adroddiad gan Mrs
Margaret Owen a chanu penillion
hwyliog gan y triawd, Ifor a Deiniol
Hughes a Gaeathro a Rol
Williams, a oedd hefyd yn arwain
y gweithgareddau. Wedi beirni
adaeth hwyliog iawn ar y lIinell goll
gan R Gwynn Davies, cyhoed
dwyd mai yr enillydd oedd Elfed
Roberts, Dwyros gyda 1010 Huws
Roberts, Bodrida yn ail a thrydy
dd. Y farn gyffredinol yw fod y
tymor wedi bod yn fendithiol iawn
a phawb wedi mwynhau yr amry
wiol nosweithiau - yn wir dros 80
wedi ymaelodi yn ystod y tymor!
Bydd gwibdaith gyda'r nos yn
ystod rrus Mehefin i Eifionydd yng
nghwmni Dyfed Evans - ceir
manylion yn yr Eco maes 0 law.
FFAIR WANWYN: Cynhelir Ffair
Wanwyn yr Eglwys yn y Ganoltan,
nos Wener Ebrill 7 am S.30 o'r
gloch. Dowch yn lIu.
LLONGYFARCH IADAU i Mrs
Meira Turner, Collfryn am fod yn
fuddugol yng nghystadleuaeth y
brif adroddiad yn Eisteddfod
Talsarnau;
- i Osian Gwynedd, Nant am ddod
yn gyntaf yn y gystadleuaeth
chwythbrennau ac yn drydydd yn
y gystadleuaeth unawd piano yn
Eisteddfod Cylch yr Urdd dan 15
oed, ac yn drydydd yn y gys
tadleuaeth unawd chwythbrennau
yn Eisteddfod y Sir,
- i Elin Gwilyrn, Llidiart Wen am
ddod yn gyntat yn y gystadleuaeth
adrodd dan 15 oed yn Eisteddfod
y Cylch;
- i Norman Williams, Llidiart Wen,
ef yw cynhyrchydd y rhaglen dele
du 'Jabas'. Cafodd y drydedd
bennod wobr yn yr Wyl Ffilmiau
Geltaidd yn ddiweddar;
- i'r genethod 0 Ysgol Syr Huw
sydd yn aelodau o'r parti merched
a'r cor fu yn cystadlu yn
Eisteddfodau'r Urdd yn ddiwed
dar't
- i Mr a Mrs P Marston, Blaen y
Nant ar ddathlu eu priodas arian
yn ddiweddar;

•
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Pum noson mewn Hotel 4 seren yn Eugendorf
(talth cwarter awr 0 Salsburg)

Peidlwch gwastraffu amser- gwnewch yn siwr o'ch lie 'nawr
Cofiwch yn y flwyddyn 2000 tydd y nesafl II

Many/ion pe/lach odd; wrth ...
Y Parchg. J. Ronald Williams,
Llety'r Bugal', Ffordd y Gogledd,
Caernarfon, Gwynedd LL55 l8E.
FfOn: Caernarfon (0286) 672593.

Tocyn I Ddrama'r DioddefalntDwy noson yn Oberammergau

OBERAMMERGAU 1990
GORFFENNAF 24 - AM SAITH NOSONCIGYDO

LONDON HOUSE
LLANRUG

Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYOO Y FRO
Yr Wyn lIeol mwyaf blasus

Selsig cartref, cigoedd parod
i'w bwyta

Archebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
OEWCH ATOM Nil

RHODDION
£100 Cyngor C)lffiuned Llanddei
niolen.
£2 Netta Jones, LJanberis; Mrs H
Munro, Corby

YMDDEOLIAD Dr. NORA MARREN
Daeth cyfnod arbennig iben yn yr ardal ar Fawrth 31 eleni yn sgil
ymddeotiad Doctor Nora Marren, Plas Eryr, Clwt y Bont.
Dilynodd ei chwaer a'i brawd yng nghyfraith Dr. Doreen a Dr.
Dempsey a cbyn hynny ei thad.Dr, J. P. Marren, fel meddyg teulu
yn y fro hon. Bu'r ardal yn fTodus 0 gael gwasanaeth ymroddgar a
di-dor y teulu Marren am drigain mlynedd.
Ychydig wythnosau ynghynt at wasanacth meddygol y teulu

cybocddwyd cyfarfod yng Marren gan son yn arbennig at
nghanolfan Deiniolen i drefnu wasanacth amlochrog y diweddar
iysteb iddi a bu'r ymateb yn Mrs. Marren i'r ardal ar hyd ei
wefreiddiol. Penodwyd cynrychi- hoes. Cyflwynwyd rhoddion I
olwyr o'r pentrefi fel a ganlyn: Mrs. Lloyd a Mrs. Jones gan Mrs.
Mr. William Roberts, Llanbcris; Y Alice Griffiths yn ei ffordd
Cyngborydd Pat Larsen, annwyl a chabolcdig arferol.
Penisarwaun; Nyrs Jennie Jones, Cyflwynwyd blodau, a baratowyd
Clwt y Bont; Mr. Bryngwyn gan Mrs. Janice Land i'r doctor
Williams, Rhiwlas; Mrs. Alice a'r ddwy weinyddes gan
Griffiths, Dinorwig a Mr. Brian Angharad Rudkin, Llanberis,
Price, Deiniolen. Etholwyd Mr. Brcnhines a Thywysoges Camifal
Brian Price yn ysgrifennydd, Mrs. Dciniolen - Nia Land a Eirionna
Alice Griffiths yn drysoryddes a Jones. Cyfarchwyd y doctor gan
Mr. John Jones yn llywydd. Mr. Hugh Jones a darllenodd fard
Derbyniwyd cyfraniadau yn 61 doniaeth o'I waith ar gyfcr yr
trefniant y pentrefi unigol, yr unig achlysur a oedd yn ddwys a
amod oedd cuddio'r holl wcith- doniol. I gwblhau'r noson mewn
garedd oddi wrth y Doctor. ffordd gartrefol paratowyd lluni
Derbyniwyd amryw gyfraniadau aeth gan Mrs. Eirwen Roberts,
hefyd o'r tu allan i'r ardal. Bu'r Mrs. Clance Roberts, staff cegin
yrnateb yn syfrdanol, yn unol a yr ysgol a merched yr ardal a
pharch y gymdogaeth i Dr. mwynhawyd sgwrs dros baned
Marren. Penderfynwyd hefyd gan land y neuadd 0 ardalwyr.
cydnabod gwasanaeth y gweddill C) n y noson ccisiwyd dargan
O'T tim, sef Mrs. Betty Lloyd a fod (trwy ddirgcl ffyrdd) beth
Mrs. ElIrys Jones. ddymunai'r doctor ar er hyrnddeo-
Trefnwyd noson i gyflwyno'r liad - teledu a chyfarpar sain, ac

dystcb ar Fawrth 28 yn neuadd yrnhlith y rhoddion 'roedd copi 0
ysgol Dciniolcn. Llywyddwyd y lyfr y 'Kells' a lythrennwyd gan
cyfarfod gan Mr. John B. Jones. Mr. Eurwyn Morris, ar gyfer y
Cafwyd datganiadau gan ddau cyflwyniad, ar ffurf cynnwys y
bcdwarawd 0 Seindorf Arian llyfr ac arno ceir y ewpled sy'n
Deiniolen dan oral Mr. Hefin cyflcu meddyliau'r ardal:
Jones ac unawd offeryn pres gan Digon 0 glod ac enw glan
Sion Wyn Hughes i gyfeiliant I hon ei gwaith ei hunan.
Annetle Bryn Parri, tri perfformi- ...-- _
ad yn adlewyrchu ei brofiad 0
lwyfan cenedJaethol. At wahoddi
ad y pwyllgor cyflwynwyd rhod
dion iDr. Marren gan Doctor Dan
Hughes a chofir yn hie am ei aner
::hiad cryno a diffuant. Cyfeiriodd

•

CYMDEITHAS ADDYSG YR
AMGYLCHFYD GWYNEDD
"Coedwlgaeth - Oaneu ddrwg?"
Tarth 0 gwmpas Coed y Brenin. Croeso
I deuluoedd. Oydd Sadwrn. Ebrill8 am
10.30. Cwrdd yng Nghano~an Goed
Maesgwm. Bydd y daith dan arweiruad
y Comisiwn Coedwigaeth.

SIAFIO DROS ACHOS DAgwaeledd nid oedd Mrs Pritchard
o Gaemarfon yn gallu dod ac
anfonwyd cofion am wellhad buan
iddi. Diolchodo Mrs Parry Williams
i Canon Thomas. RHoddwyd y
raftl gan Mrs Overy ac smllwyd hi
gan Mrs Morgan Jones. Bydd y
cyfarfod nesaf ar Fawrth 30 gyda'r
Cynghorydd Jac Thomas, Maer
Caernarfon yn dod i roi sgwrs I ni.
ANTUR WAUNFAWR: Talodd cnw
o ferched ymweliad a'r Antur un
prynhawn yn ddiweddar. Aelodau
oeddent 0 Bwyllgor yr Anabl 0
Ferched y Wawr. Bu'r pwyllgor
hwn yn ddiwyd iawn ers blynyd-
doedd yn codi arian i gynorthwyo Dew; Jones a Margaet Jones yn cyf/wyno'r sioc a ffwythau i weithwyr
pobl ag anabledd 0 bob math, ac ~A_n_tu_r_w._a_u_n_fa_w_r. _
yn gynharach eleru fe anfonwyd
siec am £400 oddi wrthynt at yr
Antur. Gyda'r arian hwn prynwyd
painant golchi-a-sychwr, a fydd yn
cael ei ddefnyddlo yn fuan yn y
fflat hyfforddi. Croesawyd y
merched yn gynnes iawn gan y
Cadeirydd, Mr Gwynn Davies, a
rhai o'r gweithwyr.
COMIC RELIEF: Fel rhan 0 Comic
Relief, bu i Dewi Jones, Ty Coch,
Waunfawr bernderfynu siafio ei
farf, trwchus, bendigedig er mwyn
achos da. Fe gefnogwyd Dewl yn
hyn gan rai 0 drigolion Waunfawr,
ei gyd-weithwyr yn ATS,
Caernarfon ac yn fwyat arbennig
gan Mrs Margaret Jones,
Tatarnwraig Twll yn y Wal (Hole in
the Wall) Caernarfon a'i chwsmeri
aid.
Nos Wener, Mawrth 10 bu i tart

Dewi ddiflannu yn Nhafarn Twll yn
y Wal a gwelwyd fod y tarf werth
£109.59 csmioq - gwerthfawr yn
wir! I
Cytlwynwyd siec am y swm yma

i weithwyr Antur Waunfawr gan
Dewi a Mrs Margaret Jones ddydd
Llun, Mawrth 20 ynghyd a bocs
lIawn ffrwythau gan gwsmeriaid
Twll yn y Wal. 8ydd yr arian yn
mynd at ddatblygu gweithgared
dau orlau hamdden qweithwyr yr
Antur.

Emyr Jones
PLYMAR A

PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

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

Caernarfon 3513

WAUNFAWR (parhad)
YR YSGOL: Ar 61 gweithio fel
glanhawraig rhan amser yn yr
ysgol am bron I ddeng mlynedd,
bu raid i Mrs J M Roberts (Anti
Jennie) roi gorau i'w gwaith oher
wydd ei hlechyd. Dydd olaf y
tymor cyflwynwyd siec iddi ar ran
plant, athrawon a staff y Gegin.
Diolchodd y prifathro iddi am ei
gwasanaeth a dyrnuno iddi hir oes
ac iechyd da i fwynhau ei hymd
deoliad.
YSGOL SUL CROESYWAEN: 0
ddydd Sui, Ebrill 9fed fe gynhelir
yr Ysgol Sui am 10 Y bore.
Erfynnir am gydweithrediad y
plant a'r rhieni i hwyluso'r newid
yma. Fe fydd trip yr Ysgol Sui
eleni yn ymweld a Butlins, Pwllheli
ddydd Sadwrn, Gorffennaf 1at. Er
mwyn sicrhau lIogi bws mewn
pryd, rhaid cael yr enwau i law cyn
Ebrill 3ydd. Ni chytyngir i aelo
dau'r Ysgol Sui yn unig - croeso j
bawb. Rhagor 0 fanylion gan
Llinos Cadwaladr, 3 Glyn Afon.
Ff6n: Waunfawr 591.
YN YR YSBYTY: Drwg gennym
glywed fod Doctor Miles,
Trefeddyg yn yr ysbyty. Anfonwn
ein cotion ate a dymunwn adferiad
buan iddo.
CLWB Y BLAIO: 1. Carys Jones,
Morawel; 2. Alma Jones, Tan y
Fron; 3. Dic Jones, Llwyn ann.
CLWB GWYRFAI: Mawrth 2il: Ar
wahoddiad y prifathro a'i gyd
athrawon, treuliodd aelodau'r clwb
bnawn difyr iawn yn dathlu Gwyl
Ddewi gyda'r plant Ar 61
gwasanaeth crefyddol cafwyd cyn
gerdd 0 salon uchel iawn 0 dan
gyfarwyddyd Mrs Eames.
Roedd te blasus - cyfraniad

rhieni dosbarth IV - wedi ei bara
toi gan staff y gegin, a'i ddos
barthu gan y plant. Mae cysylltiad
cynnes wedi bod rhwng yr ysgol
gynracid a Chlwb yr henoed, ers
dros 14 mlynedd rydym wedi cael
y pleser mwyaf 0 ddathlu'r Nadolig
a Gwyl Ddewi yn yr ysgol.
Diolchodd y Canon 8 Thomas r'r
prifathro gan ddymuno yn dda
iddo, ar ein rhan, ar ei ymddeoli
ad, a hefyd i bawb yno am eu
caredigrwydd cyson.
Mawrth 16: Ar fyr rybudd daeth lIy
wydd y clwb, y Canon B Thomas
i'r bwlch gan roddi sgwrs hwyliog
ar ei yrfa eglwysig. Oherwyciri

E
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gloew hwnnw - yn ama cu bod
nhw yn rhy fawr i fy mhib 1.
Ac crbyn dwad a nhw adra a'u

hagor nhw, rni roedd fy
amhcuaeth i'n iawn. Deutha yr un
ohonyn nhw yn agos i'r bib, ac yr
oeddwn i ar fin taflu'r cwbl -
fuo fi rioed yn harti am bys, yn
wlych nac yn stwns - ond pwy
basiodd ond Wil Robaits, Tai'r
Wlad. Gof oedd 0 cyn yrnddeol,
ac mae 0 yn un siort gynta hefo
pctha mccanyddol. A dyma fi'n
son wrtho fo am fy mhysan.
"Rho ias a ferw ami hi." mcdda

fo Icl'na, "Mi ciih i mcwn ar ei
hun ion i ti wcdyn. to

A dyna wries 1, ac mi aeth i
mewn hefyd y IrO cyntaf. Ond
gwrandwch, rhag ofn y byddwch
chi mewn picil fcl 'na cich hun
rhyw dro. Dydy pysan wcdi ci
bcrwi yn dda i ddirn mewn pib.
Wnaiff hi ddim dawnsio; mae hi
wedi colli ei sbonc.
Wedyn mi fuo raid i mi ci thurio

hi allan, ac mi gcs fyda hero
gwelJan a magnets a phob math.
Yn y diwcdd, rni fuo raid i mi
Icrwi'r bib hcfyd.
A gwrandwch beth arall - tydy

pib wcdi ei bcrwi yn da i ddim.
Mae yna swn mat yn mynd ami
hi, fel tasa chi 'n chwythu drwy
grib min. Fely, ar 61 y ddarliLh a'e
helcyd i gyd, dydw I ddim llwch
bawd sawdl. Os y clwych chi
rywun yn gweiddI rci cyw mul un
o'r nosweithia lywyl1 yma - y fi
fydd 0 yn fwy na lhebyg - yn
cacl fy inlyrffirio.

arn

Am groeso cartrefol Cymreig bob amser gao
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff.

LLANBERIS Fron: 870277

Gwesty

a

enwedig am hen bobol.
Rocddwn i'nrneddwl wedyn y

basa fo 'n eithaf peth pe taswn iyn
cael pysan newydd cynmynd
adra, ac mi darais ar siop yn
gwerthu rhai, ac yr ocdd yno
hogan bach rcit glen, reit ddel
wrth y cownter, ddiigon i dynnu
meddwl rhywun oddiar bys.
"Ydach chi'n gwerthu pys yng
ngenath i?" medda fi.
"0 ydan," mcdda hi. Ac rni

estynnodd bacad i mi 0 rhyw
gong1.
"Does arna i ddim isio pacad

cyfa," medda fi. "Dim ond un."
"Un!' mcdda hitha fel'na, dan

wneud rhyw lygada.
"Ia, i hon," medda fi, a dyma

fi'n tynnu'r bib allan a'i dangos
hi, ac mi ddeudis hanas y plisman
hwnnw a phob dim, edrach fasa
hynny yn tynnu rhyw ddcigryn o'j
chalon hi, ond camgymeriad oedd
o erbyn gweld. Rocdd hi yn rhyw
natur bagio odd'wnha it a bagio
wnacth hi ncs y cymerodd hi wib
yn y diwadd, am y cefn, a wclais i
byth mohoni hi.
Ar 61 cerddad y strydoedd nes

yr ocddwn 1 wed! mynd yn soldi
Y.'Ct mi ges hyd i siop bys arall -
ond rhyw hcn foi a Leirniland
oedd )'n rhedag honno - a w}'dda
fo ddim h)'d )'n oed beth oedd pib
yn Gymraeg. Beth bynnag, }'r un
draffarth ges I hero hwnnw. F}'nna
fo ddim ond i mi brynu pacad, ac
mi fuo rhaid imi sCllo am hynny,
er fy mod i erbyn hynny, wrL.h
syllu amyn nhw drwy'r papur

,

Crefftau Ilechi: arlu nwaith, clocia u, calen drau,
raciau Ilythyrau ac ati. Hefyd crefftau Ileal eraill:
crochenwaith, gwaith coed, blodau addurnol.

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

STRYD FAWR, DEINIOLEN Et:~beris871210

gaJJu cael fy nwylo yn rhydd
odd'wrthyn nhw, mi fydda i'n
chwyL.hu hon, ac os y clywch chi
hi, mi fydda i'n disgwyl i chi 011-
wng pob dim a rhedag ata i.'
"Beth fcdra i ncud?' mcdda hi

fel 'na.
"WeI," medda firma. "Digon

chydig. Ond faswn iddim yn licio
j ncb gael cyfla iirucrffirio hefo fi
o'ch blacn chi."
Ac ar 01 hynny, y fi oedd y dyn i

gyd, all the rage, chwadal nhwtha,
a fynna hi neb i fynd a hi i'r
Disco ond y fi, ac yno y buo ill
tan yr oria man. Ac mae gcn i
boints hefo hi cto Dolig nesa. Wn
iddim ddaw hi ai pcidio.
Ond drannoeth nesa, mi cs i

brofcdigaeth - mi gollais fy
mhysan a hynny yn y drc, lie y
basa chi 'n meddwl y baswn i ei
hangan hi fwya Wn iddim ydach
chi wcdi sylwi, ond lydy pib hcb
bysan fawr 0 gaffaeliant. Fasa neb
yn ei chlywed hi heblaw y rhai yn
cich hambygio chi. Ac mi roed
dwn iweill ypsetio cymainl, mi es
at rhyw blisman oedd yn handlio
traffig at gongl Peodis yn y fan
'oa, a dyma fi'n dweud wrtho fo.
"Maddeuwch i mi," mcdda fi.

"Mj faswn i'o licio riportjo fy
mhysan."
Dyma fo'n sbio arna i, fcl gwel

soch chi glagwydd wedi gweld
draenog. Ond ar wahan i hynny,
chymerodd 0 ddim sylw. Ddaru 0
ddim hyd yo oed drafferthu i
dynnu ei lyfr allan i gymeryd fy
mharticlars i. Mi fydda i'n med
dwl yn sobor wcilhia i beth mae
rhywun yn talu trethi. Ac chyn i
mi fynd odd'no yn y diwadd, mi
clywais 0 yn dweud rhywbcth
digon annifyc wcth chywun yn yr
hcn weiyries bach honno ocdd
ganddo fo ar ei fol, a licis i ddim
ohono fo 0 gwbl. Docddwn i
ddim yn mcddwl ei fod o'n beth
ncis yn y byd i ddweud - yn

22

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a
TEGID

PRITCHARD
CANOlFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291

Hefyd ail-osod carpedi

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

11-0sy Dolig, roeddwn iwedi mynd a rhyw hen wraig i edrych am
rhyw berthynas i gartra yr hen bobol, a thra yr oedd y ddwy yn
rhoi'r byd yn ei Ie, dyma fi yn mynd i stafall y TV 0 dan draed.
Doeddwn iddim wedi bod yno ddim dau funud, pan ddaeth rhyw
hen fachgan ata iyn Uon j gyd.
"Dolig llawcn,' medda fo fel

'na. "Ydach chi'n meddwl y lici
weh chi yma?"
"Newydd gyrracdd ydw i,"

mcdda fi. "Tydw iddim wedi cael
Iawr 0 gyfla i edrych 0 fy nghwrn
pas eLO."
A dyma fo'n mynd i restru

ansawdd y bwyd a'r bendithion,
ae yn fy sicrhau i, unwaith y
baswn i'n setlo, mai yno y myn
nwn i fod.
A'r noson wedyn - fel pc tasa

rbywbath yn mynnu bod - rcod
dwn i yn nhe-parti yr hen bobol,
ac mi rocdd yno eitha sglats
hefyd. Ar 61 hwnnw, rocdd yna
ddynas - wcdi ci gwadd yno yn
arbcnnig - yn rhoi darlith ar
ddiogelwch, a'r dullia y dyla hen
bobol fabwysiadu ar gyfar amd
dilfyn eu hunain rhag gwylliaid.
Ac wedi iddi fynd i'r hwyl, dyma
hi'n dwcud pcth fel hyn.
"Os bydd rhywun yn trio eich

trcisio chi, dydy 0 d(lim yn beth
dOClh iwrlhwynebu gormod."
Wrth g\vrs mae cyOc yn beth

mawr chwadal nhwtha, ac mi syl
wais ar y diwadd, pan oedd hi 'n
gwahodd cwcstiyna, na ddarfu
yna neb feddwl gofyn iddi a oedd
hi wcdi cael y profiad ei hun. Ond
mi bcnderfynais i un pcLh ar ei
ben cyn mynd adra. Tasa hi rhyw
dro yn fy nghynnyg i, mi faswn
yn brwydro i'r pcn.
Wedyn dyma'r ddynls yn rhoi

plb bach i bawb i hongian wrth
labad ei g61, a'n gwahodd ni i'w
chwythu nhw, ac mi fasach yn
meddwl wrth y swn fod yna rhyw
ddeg 0 sgyrsions ar slcsion Gaer
wedi mynd yn groes.
"I beth mac hon yn da?" medda

rhyw hen siortan dipyn yn ben
dew yo ista wnh fy ochr i.
"Cymwch," mcdda fi, "fy mod
i allan ar noson dywyll, a bod yna
rhywun yn iotcrffirio hefo fi -
rhyw hen genod drwg ncu rhw
bath felly - caniatau fy mod i'n

YG~alch
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COOl RHEILIAU YR HEN LEIN CHWAREL
- GORFFENNAF 1963
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BAND DEINIOLEN - tua 1906

"GUIDES" AR GOPA'R WYDDFA

Yn dilyn arddangosfa hynod 0 Iwyddiannus yn Oriel Eryri, Llanberis, 0
hen luniau bro'r "Eco", penderfynodd pwyllgor Cymdeithas Hanes Bro
Eco'r Wyddfa gyhoeddi lIyfr 0 rai o'r lIuniau. Y broblem fawr a wynabai'r
pwyllgor oedd dethol a didol rhwng pedwar a phum cant a luniau, a
dewis rhyw hannar cant 0 luniau i'w gosod mewn lIytr. Rhoddwyd y
dasg hon i ddau aalod o'r pwyllgor, sef Arwel Jones a Oafydd Whitesida
Thomas. Ballach, mae'r niter tarfynol 0 luniau wedi eu dewis. Y dasg
rwan fydd eu gosod gyda'j gilydd; sgwennu ychydig nodiadau wrth bob
lIun, a thywys y cyfan drwy'r wasg.
Y gobaith yw y bydd y lIyfr o'r wasg cyn diwedd y flwyddyn - gyda

Iwc, erbyn diwedd Medi. Yn y rhifyn hwn o'r "Eco" rhown ragflas i chwi
o rai o'r lIuniau a gynhwysir yn y lIyfr. Ond byddai Arwel a Dafydd yn
falch 0 dderbyn mwy 0 wybodaeth am rai o'r lIuniau. Oas rhywun yn
gwybod pryd y safydlwyd y Llanberis String Band? Pwy oedd aalodau'r
Snowdon Ladies Choir? Ble maa Band Deiniolan yn y lIun isod, a beth
yw'r achlysur? Os oas unrhyw un o'r darllenwyr yn medru taflu goleuni
ar y problemau hyn, yna cysylltwch ag Arwel Jones, Pant Hywel,
Panisarwaun (Ffon: Llanbaris 871274) nau Dafydd Whitesida Thomas,
Bron y Nant, Llanrug (Ffon: Caarnarfon 3515).

"SNOWDON LADIES CHOIR" tua 1902

.....
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LLANBERIS STRING BAND

Griffith.
12. Mercher: CWMYGLO: Gyrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymunad
7.15.
13. lau: LLANRUG: Ysgol
Brynrafail - Cantata 'Gwyl
Mozart' gan yr Adran Gerdd 7.30.
14. Gwener: DEINIOLEN: Bingo
- Ystafell y Seindorf 8.00.
LLANBERIS: Te yr Hanoed.
17. Llun: BRYNREFAIL: Safydliad
y Merched.
18. Mawrth: PENISARWAUN:
Clwb yr Heulwan.
DEINIOLEN: Merched y Wawr
dan otal Gwen Aaron, Rhiwlas.
19. Mercher: LLANRUG: Plaid
Cymru. Ffair Wanwyn yn yr Ysgol
Gynradd 7.00.
21. Gwener: CWMYGLO:
Cymdaithas Rhieni ac Athrawon,
Noson Bingo 7.30.
26. Mercher: CWMYGLO: Gyrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymuned
7.15.
28. Gwener: DEINIOLEN: Bingo
- Ystafall y Seindorf 8.0
LLANBERIS: Ta yr Henoed.
MAl
1. Llun: Gwyl Fal. Seremonl
Cyhoeddi Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd Dyffryn
Nantlle ac Arfon 1990 yng
Nglynllifon. Stondinau a gemau
gan bwyllgorau ap~1 lIeol.
Dewch yn uu,

EBRILL
1. Sadwrn: PLAS MENAI,
CAERNARFON. Cangen
Gwynedd 0 Gynulliad Marched
Cymru. Cynhadladd 10 Ybore.
3. Llun: YR ARDAL: Yr Ysgolion
yn ail agor.
DEINIOLEN: Sefydliad y Merched
- gyda'r Parchedig Gwynfor
Williams.
4. Mawrth: PENISARWAUN: Yr
Ysgol Faithrin yn ail agor.
5. Mercher: YSGOL BRYNRE
FAIL: Cymdeithas Rhieni ac
Athrawon. Nason yng nghwmni
John Ogwen a Maurean Rhys.
6. lau: LLANRUG: Undeb y
Mamau yn Hafan Elan.
NANT PERIS: Cyngardd yng
Nghapel Rehoboth 7.00.
WAUNFAWR: Sefydliad y
'Aerched - sgwrs gan Harry
)avies.
7. Gwener: WAUNFAWR: Ffair
Wanwyn yr Eglwys yn y Ganolfan
6.30.
DEINIOLEN: Bingo yn Ystafall y
Saindon 8.00.
9. Sui: YR ARDAL: Caniadaath y
Cysagr gyda phlant Ysgolion Sui y
cylch a Band lauanctid Llanrug i'w
recordio yn Salem, Caernarfon.
10. Llun: LLANRUG: Cyfarfod
Blynyddol Seindorf Llanrug,
Ystateli y Seindorf 7.00.
11. Mawrth: LLANRUG: Marched
y Wawr - Anerchiad gan Selwyn
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DATHLU CAN~1IJ'VYDDIANT
Bydd clwb pcl-drocd Llanberis yn daUl)u canrif 0 bel-droed yn y pcn
tref yn ystod 1990, ac ymhlith y c)lllluniau sydd at y gweill bwncdir
cyhoeddi llyfryn fydd yn oJrhain hanes )' clwb o'j ddcchrau.
Arwc1 Jones sy'n gyfrifol am ei barntoi ac mae elsoes wedi LIculio

oriau o'i amser yn yr archifdy yng Nghaernarfon ac yn hoJi 0 gwmpas
yr ardal. Dywed fod diddordeb ganddo ynglyn fi phopeth sy'n
gysylltiedig a'r Clwb: hen luniau, adroddiadau, troeon trwstan, ac yn
arbennig felly wybodacth am y dyddJau cynnar, 0 1890 hyd at y
pumdegau. Byddaitn ddiolchgar iawn pe bai unrhyw un sydd a deuny
dd a fyddai 0 IDtmorth iddo yn cysyillu ag ef ym Mhant Hywcl,
Pcnisarwaun (Fron: 871274).

Sl T\\'CER
Fel y daw'r tymor Snwcer i ben, )' rna 0 lciaf un 0 dimau'r ardal, sef
Gleision Llanrug a gobaith am nifcr hclacth 0 dJ)rsau.
Chwe aclod sydd i'r tim, sef Cli\'c a Gerald Griffith, Peter Roscoe,

Steve Florence, Aled Grimlh~ ac Elfcd E\Jns. Maent yn ail yn y
Gynghrair, dim ond 3 phwynl y lu 01 i Crosville, sydd ar gopa'r tabl.
Mae'r urn hefyd yn rownd dcrfynol Cv.pan Gogledd Cymru, yn erbyn
Caergybi, ac yn parhau a diddordeb }'n nw}' gwpan y gynghrair.
Mae Elfed ac Aled yn rownd gyn-dcrf)'nol cystadleuacth y parau, ac

yn y gystadleuacth i unigollon b)'dd Clive yn cyfarfod fi'i frawd,
Gerald yn un 'semi' tra fo Alcd eisocs yn y [ferna1 gan fod y gwr a
ddylai fod wedi ci gyfarfod yn y 'scmi' wedi mudo o'r ardal. Mae'n
debyg mai ym Mangor y chwaraeir }' ffeinal rywbryd yng nghanol
EbrilJ.

,..
SER Y PUMDEGAU

Diolch i :r-..1rGwyn S Davies 0 Lanrllg am roi benlhyg }f )Iun isod i mi.
Roeddwn wedi ililngos hen lun o'j fra\vd, Twm, )'n ddiwcddar, uc
mae'n rhaid bod yn deg, yn does! Yr hyn sy'n ysgrifcnedig ar y cern
yw:
"TUn Llanrllg Central School a gollodd ond un o'u p)'mmeg gcm yn y
tyn10r 1950-51."
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YSGOL DRY REFAIL
Llongyfarchiadau i Colin Jones 0
Bontrug ar ddod yn ail ym Jnhwn
crunp\vr1aelh Trows Gwlad
Ysgo]jon Cymru j fcchgyn dan 17
oed yn y Burri yn ddi weddar.
B}'dd yn awr yn cynrychioli
Ysgolion Cymru ym
~1hencan1pwriaclhau Y sgolion
Prydain.
Mae Colin wedi cael tymor

eiLhriadol 0 Iwyddiannus 0
ystyricd fod bJwydd)'n aralil
gandtlo 0 gystadlu yn yr un
oedran.

O'r cylchgrawn 'Programme
Monthly' y daw'r cyruaf, allan 0
crthygl gan Peter Burrin,
Golygydd Rhaglen clwb pcl
drocd Wembley, ac o'i gyfieilhL
fe ddywcd U ••• rhaglen arben
nig 0 dda gan Loconlotive
Llanberis ar gyfer eu gefn
Cwpan Barritt yn erbyn y Rhyl.
Mae iddo gla~~lr disglair fnewn
aur, du a gwyn, 16 (l~dalen ° Izys
bysebion gydag Wytll (lido/en yn
y canol na allaf rfJi s)'/lvaliall

'PROP' COLEGAU CYMRU
Rygbi'r Undcb a chwarcir ran amlaf yng Nghymru a'r bc] hirgron, ac
rnae'n gem sy'n brysur ennill ei thir yma yn Arfon. Pan fydd son 0
gwbl am Rygbi'r Gynghrair, h.y. y gem 13 bob ochr, trafod rhai fel
Jonathan Davies yn symud i Ogledd Lloegr am arian mawr fydd y
pwnc fel arfer,
Mynd yn hollol grocs wnaeth Icstyn Jones 0 Frynrcfail, gan Iynd i

Gaerdydd iennill eap dros ei wlad.
AI 51 gadael Ysgol Brynrefail [e pan gynhelrr Cwpan y Byd i'r

aeth yn fyfyriwr iGoleg Cyncocd colegau yn Efrog - bydd timau 0
yng Nghaerdydd, a beUach mae Awstralia ac 0 bob rhan ara1J o'r
gradd BA ganddo mewn Ymarfer byd yn cystadlu yno.
Corff ac yn gweithio ar ei bcd
waredd blwyddyn i'w gymhwyso
fel athro. Mac'n chwarae i dim
Rygbi'r Gynghrnir y Coleg fel
prop ac he[}'d i dim ~1)fyrwyr
Colcgau C}'mru.
Roedd }' cav.r 16 sl6n )11 all

\\cddol ar Fa"rth fed)n erb}n
Colcglu FfraillC ) m 1hari. pan
cnillodd ei dim 0 19 p\\} nl i 12, Y
gv.'cir g)'nlaf i'r Ffrancv.')'r me\l,n
16 0 gcmau. Eu gcn1 ncsaf f}'dd
yn erbyn yr Alban ar faes St.
Helens ar Ebrill 23ain ac ) na
mae'n cdrych ymlaen at )'r haf

PYSGOTA Adroddiad H P Hughes
Mac'r llynnocdd wedi eu hager i 'w pysgota ers yr 20fed 0 Fawrth, ac
cr nad yw'r tywydd wedi bod yn ffa frio I rocdd un-ar-byrntheg wedi
mentro ar Lyn Padarn ar y diwmod cyruaf, ac fe ddaliwyd nifer 0
frithyll braf, igyd 0 gwmpas y pwys.
Yn ysrod yr wythnos gyntaf, fc sylwcddolodd Cipar y Gymdeithas

fod nifcr 0 gywion eog yn cael cu dal, Mae'n rhaid pwysleisio'r pwysi
grwydd 0 ddychwclyd y rhain i'r dwr gan ei bod, yn y lIe cyntaf, yn
anghyfrcithlon i'w cadw. Yn fwy na hyn, Ie ddylai Iod yn arnlwg i
bawb mai y rhain yw dyfodol pysgota'r sewin a'r cog ar yr afonydd.
AI 61 y llifogydd mawr yn ncchrau Mawrth fe welwyd fod peth

difrod wcdi ei wneud yng ngwaclod y Llyfnwy, gyda'r llif yn golchi
ymaiih amddiffyniad rnor y fferrn Irithyll. O'r herwydd, mae Llyn
Glan Mor wedi ci ddifetha dros dro ond rnac'r gwaiih mewn llaw I'W
atgywcirio. Yn wyrthiol bron, ni wnacd niwed i'r pyllau craill yn y
rhan yma o'r afon.
Gan fod y m6r wedi golchi dros y ianciau cnfawr yn y ffcrm, rnae'n

dcbyg fod rhai cannoedd 0 Irithyll yr enfys wedi diane i'r mor, Os
felly, ni Iyddant yn hir cyn cael eu trwynau i'r Llyfnwy, Mae rhai o'r
farn nad oes ots am hyn, ond 0 ystyricd y ffaith fod yn rhaid J' r rhain i
gyd Iwyta, bydd bwyd y brithyll, scwm a'r eogiaid bach yn brin, ac yn
y pen draw rnae'n bosib y gal] hyn arnharu ar rediad y pysgod mudol
i'r afon. Fe ddylai'r awdurdod dwr a'r awdurdodau Ileol edrych yn
fanwl ar y broblern, gan fod y Llyfnwy bellach yn cacl ei hystyried yn
un o'r afonydd gorau yn y wlad am sewin.

CUIQ ,tl·O"OIO
LOCOMOTIVE
LLANBERIS

arnynt gan fod yr holt beth wedi
ei brintio yn Gymraeg . . . ond
mae hon yn drysor 0 raglen"
Gwr o'r enw Ron Jones sy'n

ysgrifcnnu'r 'Programme Scene'
yn y cylchgrawn 'Groundhoppcr
Magazine', ac fy ddywed ef (I ••

. daw gem 0 raglen 0 glwb
Cynghrair Gwynedd, Locomotive
Llanberis, ond bydd angen
cyfieithydd arnoch gan fad y
canol yn gyfan gwbl yn
Gymraeg! Mae'r ugain tudalen
arall yn cynnwys lluniau'r timau,
ond swyn y tudalennau canol ylV
ceisio gweithio allan beth "went
yn ei ddweud. Cyhoeddiad uni
gryw, ni ddylai'r un casglwr rh a
glenni fod heb un!"
Llongyfarchiadau i'r clwb ac i

Geraint ar ei 'unique gem, a real
beauty of a programme'; rwy'n
siwr fod y sylwadau yn galonogol
lawn iddo. Deallaf hefyd ei fod
wedi gyrru rhaglen j Mr Ian
Runharn o'r Wirral, sef Cadeirydd
y 'Non-League Programme of the
Ycar Survey' gan obeiLhio y bydd
}'n ei ch}'1lnw}s mewn catcgori
arbcnnig. Ca\l, n \I,')'bod os bu'n
Ilw)'d<lia.nnus )'n1 mis l\1ai.
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Fe grybwyllwyd elSOCS ar dudaJen 61 yr Eco fod CJwb Pel-drocd
Locomotive Llanbcris yrnhilth y nifcr cynyddol sy'n cyhocddi rhaglen
i'w dosbarthu yn cu gemau cartref. Ni wyddwn ar y pryd fod 0 leiaf
ddau gyJchgrawn sy'n canolbwyntio ar y rhaglenni hynny.

Gcraint Jones yw golygydd rhaglen Llanbcris ac yn ei nodiadau ar
gyfcr y gem yn erbyn Llancrchymedd ar Fawrth 25ain rnac'n cynnwys
clip o'r cylchgronnau, a'r ddau yn canmol rhaglen Llanbcris i'r cymy
lau,

CANMOLIAETH I'R RHAGLEN


