SIR DDIOGEL
Am Y nawfed 11wyddyn yn olynol

mae Cyngor Sir Gwynedd wcdi
ennill Gwobr DdiogeJwch gan y
Cyngor Dlogelwch Prydeinig.
Fe'i rhoddwyd
i gydnabod
pwyslais y Cyngor Sir ar osgoi
damweiniau yn y gwaith, ac am
i'r Cyngor fod a llai na'r cyfartaledd 0 ddamweiniau yn ystod y
flwyddyn.

Mcdd John Halstead, Swyddog
Pcrsonel
Cynorth wyol
gyda
chyfrifoldcb arbcnnig anl ddiogclwch 0 fcwn y Cyngor SIr.
'Rydym yn falch iawn 0 ddcrbyn
)'1" anrhydcdd
hon a diolchaf i
bawb a'n helpodd i'w hennill Ein
nod rwan fydd cacl deg allan 0
ddcg y flwyddyn nesaf!

Ennill Gwobr am y Bedwaredd Flwyddyn yn olynol
RHIF 148
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Pris 20c

LLUN DATBLYGU
GLYNRHO
Yo ystod

dyddiau olaf Mai dateglwyd y cynigion y dymuna
Cyngor Arfon a Leading Leisure pic eu gweithredu yng Nglyn
~h()nwy, Llanberis. Nid oes digon 0 orod yn ECO'T Wyddra j roi ger
eich bron holl fanylion y cynigion cynllunio diweddaraf
hyn.
Maent yn niferus, yn fanwl ac yn uchelgeisiol - yn union fel ag
\
sy'n gweddu i gynllun, o'i wireddu, a fydd yn costio £50 rniliwn.
Oyma J. P. Roberts 0 Lanberis sydd wedi ennill y wobr dioge/wch
wely,
cyflcusterau
cynhadledd,
tai
Eisoes mac Cyngor Arfon wcdi
am y bed~aredd Ilwyddyn yn olynol yn ei derbyn odd; wrth Gadeirydd
gwneud datganiad or y bwriadau
bwyta a barau a chyrtiau tenis.
(cyn-gadeJrydd erbyn hyn) y Cyngor Sir, R. Gwynedd Roberts. Mde J.
or ffurf pamfflcd ac wedi ci ddos2. 20 'fferm' wyliau bob un yn
P. Roberts wedi bod yn gweithio i'r Cyngor Sir ers 1963.
barthu i bob ty ym mhlwyf
cynnwys 15 0 fythynnod 'fferm',
Medd R. Gwynedd Roberts: 'Mae damweiniau'n medru d/gwydd mor
Llanberis ac i siopau a swyddfcy- h.y. 300 0 dai gyda lie i rhwng 2 a
hawdd yn y gwaith. Trwy eu golal cyson mae'r fformyn hyn' (Fel J. P.
60
bobl
ar
wyliau
byr.
Yn
y
'pendd post ym mhcntrefi eraill y fro.
Roberts) 'wed! gosod esiampl glodwiw i'w cydweithwyr'.
Cewch
hefyd olwg llawcr trcf" gwyliau yma bydd lawntiau
~wlioacr~uetachy~autenis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~manylach ar bcthau yn swyddfeyrwydd (4), cychod (8) trocllwyr
dd yr Adran
Gynllunio
yng Yng nghanol y 'pentref" ceir pob y llyn bas. Gellrr gorchuddio'r
Uyn i gynnal gweithgareddau sych disciau (4), staff Ifitrwydd a hardNghwellyn, Caernarfon. Yno mae math 0 gyflcusterau yn cynnwys
siopau.
trwy ddcfnyddio Ilwyfan ar bileri.
dwch (16), cyrnorth brys (2),
pedair cyfrol ar wahanol agwedchwaracon
(24),
3. Cyfleustcrau chwaraeon ac
Hefyd, yn y 'Quaritorium' bydd arolygwyr
dau o'r datblygiad arfacthiedig
cyflcustcrau i ymwclwyr i edrych cyfrifyddion (25), diogclwch (22),
ynghyd a lluniau, deiagrarnau a awyr agorcd yn cynnwys nofio,
ar y llystyfiant trofannol 0 dan y rheolwyr (19), rhcolwyr cynorthmapiau. Cofiwch hefyd am yr tenis, sboncen, saethu clairnenod,
wyol (12), rhcolwr cyffredinol
arddangosfa yn Llanberis, ddydd seiclo, loncian, saethyddiacth, a rhan lletglir o'r to. Gallant dcithio
llawcr mwy. Ond y prif atyniad 0 j mewn i'r chwarel dywyU ac ar ei (1).
LIun, Mehefin 15 (Ow. hysbyseb
Rydym yn croesawu bwriudau
ran chwaracon 0 bosib fydd y thraws, cerddcd ar hyd pont grog
LUd. 3).
dros ran a blennir a phlanhigion gorau y cynlJun hwn yn env cdrg
Y bwriad cyffredinol yw dat- 1945 met! 0 lethrau sgio sych saith cwrs gwahanol, 5 lifft cadair
trofannol a thcithio ar y lift sy'n y rhai a fydd yn sicrhau gwaith
blygu 275 erw 0 dir chwarelydparhaol i bobl y fro hon yn y fro.
neu lifft llusgo; 2 gwrs tybogan
dringo'r wal.
dol, diffaith ardal Glyn Rhonwy
Rydym hefyd wirioneddol angen
Yn 61 datganiad
Leading
uwch llyn Padarn a chreu canol- ynghyd a thai bwyta alpaidd.
rhai o'r cyfleustcrau chwaraeon
4. Bydd datblygu 'n digwydd
Leisure byddant yn cymeryd
fan wyliau/hamddena nas gwelgyda hawliau i'w defnyddio am
hefyd ar Ian y llyn gyda bwyty,
'Ilawer 0 ofal i ddiogelu'r
wyd rno'i bath yng Ngwledydd
bar, gorsaf y ceir cebl fydd yn amgylchcdd
presennol ac i'w brisiau rhcsymol. Ond mac yna
Prydain.
nifcr a gwcsLiynau sy'n rhaid cael
cario pobl dros yr holl ddatblywella trwy ddefnyddio dulliau
Beth, felly, gawn ni yng nghanol
giad i ben y mynydd (mac ly pensacmiol cydweddol a thrwy atcbion iddynL cyn i ni lyncu'r
ein bro, am £50 miliwn?
moron a gynigir i ni.
1. Bydd yno wcsty tair neu bwyta arall ar y brig). 0 ardal y blannu nifcr Iawr 0 gocd, Tirlunir
Codwn ddau bwynt yma:
y tornenni Ilechi ar y safle er
bcdair seren gyda 50 ystafcll Glyn bwricdir rhcdeg stemar
olwyn
badlo i amgueddfa'r
mwyn plannu amynt, ac er rnwyn
1. Fel y gwclwch, gwasaidd yw
chwarel.
i'r datblygiad gydwcddu a'r wind natur y nifer mwyaf o'r swyddi a
gynigir ac cr bod y Cyngor reI
5. Datblygu'r twil chwarcl (oehr
oddi amgylch.'
Llyn Padarn i 16n Clcgyr) I greu
Pe buasai'r dalblygiad )'n cael pcrchno!,Tlon y sane yn honi eu
bod 'mewn sefyllfa j dd),lanawditoriwm 0 safon ryng\vladol.
rhwydd
hynl
ynu buasai'n
Er ei bod yn 110 mcdr 0 lcd, 260 cymcryd rhwng tair a phum "'adu ar y datbIYR\\'yr yng
mcdr 0 hyd a 60 mcdr 0 ddyfndcr
mlyncdd ac yn y c)'fnod ynu honir ngb}'s\\'llt materion megis cynogyda llyn yn ei gwaelod _
y byddai nlfcr 0 swyddl yn cael gi pobl leol' mac lie cryf i amau
bwriedir gorchuddio'r chwarel a eu creu. 'Mac'n rhan o'r sLate- hyd a lied y dylanv.'ad hwnnw.
Gwyddom hcfyd, wrlh gv..rs, mai
tho a wneir yn rhannol a gwydr.
gaclh ddalblygu' yn 61 Leading
s
\
Bydd y 'Quarilorium' fel yu gel- Leisure 'i roi c}'nifer o'r swyddi eSLroniaid fydd yn Ilcnwi'r swydwir hi yn dal dros 2000 0 ag y bo'r modd i Gymry llcol'. di dylanwadol cynllun mor uchclymwelwyr. Bydd yr adloniant a Dywedanl y cyflogtr 600 0 weith- geisiol a hwn - a hynny a.n nirer
gynhelir yno yn cynnwys cerddorwyr llawn-amser ar 61 agor y o rcsymau.
2. Mae 300 0 unedau, neu dai yn
fcydd clasUIol, corau meibion,
'pcntref',
sef glanhawyr (450,
gwyliau cerddorol a chystadstaff siop (45), staff bar (64), rllan allwcddol o'r cynllun, cpcn_
lacLhau a cherddoriaeth
boblocoginwyr a staff cegin (64), arl- tree' 0 dros 1500 0 drigolion by!.
gaidd.
Cadir
llwyfan
y wywyr (27), morynion
siambr bob un fir ymwellad
'Quaritorium' dros y llyn, a fydd (10), pcbl trin gwalil (4), golch- Pwysleisir yn nalganiad Arron na
yn cynnwys
dwr yn tasgu,
wyr dillad (4), i weiLhio yn y fydd y La; yma ar werth; gofyngoleuadau tanddwr a llenni 0 mannau parcio (12), gyrrwyr (15), nwn ni a eUir sicrhau hyn i'r
dyfodol yn wyneb anawstcrau ariddwr. Bydd rhaeadrau wcdi eu tirmyn/garddwyr
(25), gofalwyr
goleuo yn disgyn i'r llyn a bydd am blanl (26), nyrsus (6), trydan- annol a all ddod iran y datblygwyr? Oni fyddai gv.'crLhu·r tai yn
atyniadau eraill fel lascrau, holowyr (9), plymwyr (4), peinlwyr
brei fat yn un ffordd allan o'c lWU
graman, fflamau a goleuadau
(5), ffilwyr (4), cynnal a chadw
Nid
oes
angen
llwyfan sy'n ymateb i swn. (6), hyfforddwyr (28), gwaith dcr- (chwarel)?
Llcolir barau a thai bwyta ar oehr byn/ysgrifcnyddol
(30), gweiLhio pwysleisio oblygiadau hynny ar y
gyda'r claimenod (3), cyhocddusfro hon.
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Argraffwyd gan Wasg Gwynedd
Cibvn, Caernarfon
Cyhoeddwyd gyda chymorth
Cvmdettnes Gelfyddydau
Gogledd Cymru

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOLYGYDD NEWYOOION
CYFFREOINOL:
Twrog
Jones,
Pros
Kairon,
Glanffynnon, Llanrug (C'ton 4051)
GOLYGYOD ERTHYGLAU:
Oafydd WhIteside Thomas, Bron-yNant, Pontrhythallt, Llanrug (C'ton
3515)
GOLYGYOD NEWYOOION
PENTREFI:
Nant Roberts, Arwel, Pontrhythallt
(870760)
GOLYGYDO CHWARAEON:
Oafydd Evans, Sycharth, Penisarwaun
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn,
Tanycoed (C'fon 5668)
OYDDIAOUR Y MIS:
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Afon Bach,
Llanrug (Wauntawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon,
Llanrug (C'fon 4669)
Gwyndat Hughes, Glasgoed, Llanrug
(C'ton n263)
TREFNYOD HYSBYSEBION:
John Roberts, 8edw Gwynion, LJanrug
(C'ton 5605)
TREFNYOD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsaf,
Llanrug (C'ton 5510)
TREFNYOO ARIANNOL:
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Llanrug (C'fon 4839)
TREFNYDO GWERTHIANT POST:
Mrs E Whiteside Thomas, Oolwar,
Llanrug (C'ton 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Oyma'r
bobl i gysylltu it nhw yn eich
ardaloedd.
BETHEL:
Geraint
Elis, Cilgeran,
(Portdinorwig 670726)
BRYNREFAIL:
Miss
Lowri
Prys
Roberts, Godre'r Coed (870580)
CAEATHRO:
Mrs Beryl Roberts,
Geraltt, Erw Wen (C'fon 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri, Morwel
(Waunfawr 321 )
CWM-Y·GLO:
Mrs Iris Rowlands,
Glanraton (Llanberis 872275)
DEINIOLEN: W 0 Williams, 6 Rhydfadog, Demiolen (Llanberis 871259)
OINORWIG; Mr 0 J Thomas, 8 Maes
Eilian (870773)
LLANBERIS:
lola Sellers, 13 061
Elidir (871043)
LLANRUG: Mrs Oyf; Jones, Tyddyn
Rhuddallt (Caernarfon 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Oolwen, 8 Nant Ffynnon (871457)
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN- Y-COEO: MIss Bethan Parry, Ael
y Bryn.
WAUNFAWR:
Mrs Nan Roberts,
Pantafon, Waunfawr.

Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU, MEHEFIN 29
Oeu nydd i law'r
golygyddion perthnasol
NOS FAWRTH
MEHEFIN 20
os gwelwch yn dda.

2

DIOLCHIADAU
ETHOLIADOL
Dlolch am Gefnogaeth a
Chroeso
Annwyl Gyfelillon,
Gaf I achub ar y cyfle hwn I
ddlolch I bawb 0 ardal yr Eco
am eu cefnogaeth aruthrol I ml
yn
Ethollad
Cyngor
Sir
Gwynedd.
Roedd yn ganlyniad ardderchog,
ac rwy'n
ddlolchgar
elthrladol am y croeso arbennlg
a gefals I'ch cartrefl dros y trl
mls dwetha.
Rwy'n addo y gwnaf fy ngorau
gla5 I wasanaethu'r ardal mor
effeithiol a phoslb dros y pedair
mlynedd nesa.
Diolch yn fawr lawn.
Yn gywir,
Eurlg Wyn
Y Frenni
Waunfawr
Annwyl Gyfeillion,
Hoffwn ddiolch 0 galon i etbolwyr
Cymuned
newydd
Llanddeiniolen am ddangos ffydd
ynof a'm hethol yn ddiwrthwynebiad
ar
Gyngor
Sir
Gwynedd.
Byddyn brofiad pleserus dod i
adnabod pobl Bethel, Seton,
Carfan a Rhiwlas a hefyd cadw'r
ednebyddieett:
a
phobl
Penisarwaun, Brynrefail, Clwt-yBont, Deiniolen a Dinorwig.
Hefyd hoffwn ddiolch i holl
drigolion Llanrug, Ten-y-Coed,
Pontrug a Chrawiau am eicb
cefnogaeth a'ch cyfeillgarwch yn
y gorffennol.
Os byddwch angen (y help cotiweb, ffoniwch neu dewch draw,
hefyd mae'n fwriad gennyf gynnal
cymonhte 0 bryd i'w gi/ydd yn y
gwahanol bentrefi.
Eto, diolch yn lawr a phob bendith.
PATRICIA LARSEN
Lfygad yr Haul,
Penisarwaun.
AnnwylOlygydd,
Hoffwn ddiolch 0 galon i etholwyr
Padarn am y croeso a gefais
ganddynt yn ystod yr etholiad
sirol yn ddiweddar.
Hoffwn ddiolch yn lawr hefyd i'r
rhai a fu 'n gefnogol yn ystod yr
ymgyrch, ae i'r rhal a lu'n (y
nghynorthwyo ac wrth gwrs, i bob

• 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

un a roddodd £11
bleidlais i mi.
Yr eiddoch yn gywir,
ELERI CARROG
Ty G/yndwr
1 Stryd Y Castell
Caernarfon.

MABIROCION
Annwyl Gyfeillion,
Fel y gwyddoch yn barod cynhelir
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
1990,
sel
Eisteddfod
Genedlaethol Dyffryn Nantlle ac
Arfon, yng ngholeg Glynllifon.
Hoffwn gyflwyno 'MABIROCION' i
chi, set enw'r Babell leuenctid a
fydd ar faes yr Eisteddfod. Yma
ceir m6r 0 hwyl a sbri yng nghwmni grwpiau roc gorau Cymru,
ser y byd teledu, a Ilawer mwy.
Cynhelir Ilawer 0 gystadleuthau
cyffrous yma helyd. Oyma yehydig
0
gefndir
arwyddlun
'MABIROCION':
1. Pan ddowch yn Iluoedd i'r
Eisteddfod ie fyddwch yn dod i
fro Math, Gwydion a LIeu (Dyflryn
Nent-lleu) cymeriadau amlwg
iawn
yn
hen
chwedlau'r
Mabinogion.
2. Yn yr arwyddlun fe welweh
goeden gyda phedair 0 ganghennau cryt. Dyme'r dderwen a dyfai
rhwng y ddau Iyn (8aJadeulyn, yr
hen enw ar Ddyffryn Nantlle) ac
mae ei phedair cangen yn cynrycbiot: pedeir caine y Mabinogi. Ar
y dderwen yma y bu LIeu yn byw
leI eryr, cyn i Gwydion ei droi yn
61yn ddyn.
3. Rhwng canghennau'r dderwen, Ie welir Ilygaid tylluan, sy'n
edrych ymlaen at 1990. Fe gofiwch Blodeuwedd (gwraig LIeu) yn
cael ei throi'n dylluan, a'i danlon
allan i dywyllwch y nos.
Hefyd cofiwch am 'LIeuco', y
dylluan fach annwyl ddIniwed a
grewyd ar gyfer yr Eisteddfod.
(Mynnwch gael y tegan anwes
fydd ar werth ar taes yr
Eisteddfod.)
4. Mae eetieu'r dylluan yn
debyg iawn i LIeu yr eryr, yn hedfan fry uwchben mynyddoedd
Oyffryn Nentlle.
5. Mae'r arwyddlun wedi ei
lunio ar Ifurf calon, sef cajon
ieuenctid Cymru yn curo'n gyflym
ym mwrlwm PabeJ/ leuenctld
Mablrocion.

GYSTADLEUAETH
Gwobrau
1af:
Tocyn
LlyfrlRecordiau £25; 2il a 3ydd:
Tocyn LlyfrlRecordiau £5 yr un.
Ewch ati i ddarllen henes diddoro/ LIeu ac atebwch y cwestiynau a osodir yn Rhestr Testunau
Swyddogol yr Eisteddfod. Yr atebion i'w danfon i Swyddfa'r Urdd,
Gaernarfon. (Ceir many/ion pellach yn y Rhestr Testunau.)
Croeso cynnes iawn i chi gyd i
Eisteddfod Oyffryn Nant/le ac
Arfon.
Yn gywir,
JOHN BRYN OWEN
(Cadeirydd Pwy/Igor MABIROCION)

·TOMOSIAID Y TERFYN'
Annwyl Olygydd,
Rwyf yn reit tetcn bod Mr David
John Thomas wedi cael ei atgoffa
am y Tomosiaid o'r Terfyn. Hwy
oedd yr unig deulu fu'n byw yn y
Terfyn Ucha dros gyfnod 0 ddau
gan mlynedd a throsodd. At y
"ddau neu dri Owain" a grybwy//ir
ganddo holfwn grybwyll Owen
Thomas, fy nhaid, a anwyd yn
Teriyn Ucha yn 1867, ac a fu'n
byw yno hyd ei briodas yn 1888.
Ar 61iddo briodi aeth i fyw i Felin
Bach, ac yna i Buarth Newydd.
Roedd ganddo naw 0 blant, 8
merch ac 1 mab.
Mae tair o'i ferched yn byw yn
Ninorwig hyd heddiw - Mrs
Jennie Jones, Buerth Newydd a'i
hefeilles, Mrs Lizzie Jones, Bron
Myfyr, y ddwy dros eu pedwar
ugain. Hefyd chwaer ara/I, Miss
Nell Thomas, Buarth Newydd.
Enw unig fab Owen Thomas a'i
wraig Jane oedd Robert Owen
Thomas. Clwyfwyd ef yn ddrwg
yn y Rhyfel 8yd Cyntaf a thra'r
ydoedd yn Ffrainc, bu tarw ei
fam. Wedi iddo wells, ar 6/ bron ;
flwyddyn
mewn
ysbyty
yn
Aberdeen, bu'n byw yn Buarth
Newydd, yna yn Bron Gynli, ac
yna yn Pen/an, Gallt y Foel.
Ei wyr ef (hefyd Robert Owen
Thomas) oedd yr olaf i gael ei eni
yn Terfyn, a hynny yn 1950.
Ga/odd yntau fab, e'i alw ar yr un
enw, ond yn anffodus, bu farw yn
1972 yn chwe mis oed.
Gwelwch felly bod Ilawer 0
hanes Tomosiaid y Teriyn eto heb
ei ddweud!
Yn gywir,
Gwi/ym Owen Thomas

SlOE FFASIYNAU: yn Neuadd
Ysgol
Brynrefall
nos
lau,
Mehefln 15fed am 8 o'r gloch Yr
elw at Ysgol Felthrln Llanrug.

PRIF GVNRVCHIOLWVR
VNG
NGWVNEDD
Perchennog: E.P. Hughes

ODURDV DOL VDD
GROESLON Ffon: Llanwnda 830562

DVSGU ATHRAWON

'TAN GAMP'
AnnwylOfygydd,
Efallai bod rhai o'cb darllenwyr yn
gyfarwydd e'r qyttes radio 'Te n
Gamp', sef cwis chwaraeon dan
ofal Arthur Emyr. Bydd cyfres
ereit yn cael ei recordio elen; ac
felly bydd angen cystadleuwyr
newydd.
oes rhai o'ch darllenwyr yn
ymddiddori yn y grefft 0 gofio pob
cic, pob ceis, pob dim a dd;gwyddodd ym myd chwaraeon ers cyn
co, byddwn yn falch o'u hystyr;ed
fel cystadleuwyr.
Bydd angen tri ymhob tim, gyda
Ilaw, e't rhif ffon i unrhyw driaws
sydd
diddordeb yw Abertawe
(0792)
4688071456456.
Neu
gyrrwch Iythyr i 'Tan Gamp',
Radio Cymru, BBC, 32 Heol
Alecsandra, Aber1awe SA 15D T
Diolch yn tawr i chi.
Yr eiddoct: yn gywlr.
BETHAN EVANS
Cynhyrchydd 'Tan Gamp'

as

a

ANOGAETH

Os am dwmpath dawns yn
eich ardal chwi, g) dag

offerynnwyr

a

galwyr

profiadol, yna cysylltwch
drwy lythyr it'r cyfeiriad
yma:

'Ffidl Ffadl',
Ceri Gwyn,
'Awel Men',
Star,
Gaerwen, Ynys Mon.

DRAENOG

Annwy/ O/ygydd,
Caniatewch i mi annog pob un
a ddarl/enwyr yr Eco i anfon yn
ddiymdroi at Gyngor Arfon ; leisio
eu farn yn erbyn bwriadau Cwmni
Leading Leisure i ddatblygu pentre gwliau anferth ar salle Glyn
Ahonwy.
Mae synnwyr
cyffredin
yn
dweud wrthym mai ceisto twyllo
pobl leal y maent gyda'u haddewidion gwag, ac mae'n bwys/g
dangos nad ydym am dderbyn
dim 0 hyn. Cofiwch bod dyfodoJ
leithyddol a chymdeithasol y fro
bon yn dibynnu ar berswedio
Cynghorwyr Cyngor Arfon j beidto
a bod mar ffol a rhoi cenietsd i'r
cyn/fun niweldio/ hwn.
Ewch ati heddiw i ysgrifennu at
y Cyngor.

~
Rhai 0 athrawon ysgolion cynradd dalgylch Ysgol Brynrefail ar gwrs
hyfforddiant mewn swydd ym Mhenmon ddechrau fis Mai. Gwilym T.
Jones 0 Gyfadran Addysg Prifysgol Bangor sy'n eu canol yn eu dysgu
am yr amgy/chfyd.
o 'r tcchegau cyfrifiadurol

ATYNIAD
Yn ystod yr haf Ie agorir atyniad
newydd yn Llanberis a fydd 0
ddiddordcb i Gymry ac i yrnwclwyr a Gogledd Cymru. Menter
ydyw a drefnir ar y cyd gun
Amgueddfa Gcnedlacthol Cymru
ac Aciran Grid Ccnedlacthol
y
Bwrdd
Canolog
Cynhyrchu

Glywsoch chi am Reolwr Gwesty
yn Llanberis a aeth allan i radag
un bore Sadwrn braf 0 Fai.
Oychwelodd i'r Gwesty am 'fath' a
chloi ei hun allan ar ben grisiau a
dim end y cadach lIeiaf a walsoch
Trydan.
erioed i guddio ei gredentials.
Mae'r ddau gorff yn cydwcithio
Fel arfer mae'r gwesteion yn
er mwyn paratoi atyniad 0 bwys
cwyno eisiau gweld y rhaolwr,
yn Amgucddfa'r Goglcdd a fydd
ond y diwrnod yma - cwyno au . yn cyflwyno hancs Cymru, gyda
bod yn gweld gormod arno yr
phwyslais arbennig
ar Oglcdd
oaddynt.
Cymru, ynghyd ag agwcddau ar y

.__------------I
Llawer 0 ddiolch,
Yn gywir iawn,
GLYN TOMOS
Cadeirydd PAOARN
(Cymdeithas Hybu a Gwarchod
Lleol)
Pen-y-bwtch
Dinorwig,

diwydiant

trydan. Dcfnyddir

rhai

diwcd-

dural wnh adrodd yr banes a bydd
y cyfan yn COSUD tua £2n1.
Y mac B wrdd Crocso Cymru yn
amcangyfrif y bydd tua 200,0000
ymwclwyr a'r ardal yn mcdru
mantcisio ar y cyflcystcrau twristaidd ncwydd hyn.
Y tu mewn i'r mynydd bydd
arddangosfa glywcledol arall yn
cyflwyno hancs a gwaith )'r orsaf
bwer a agorwyd yrn 1984.

Manylion
pcllach
gan
Dr
Dafydd Roberts,
Arngucddfu'r
GogJcdd, Llanbcris, (Ffon: (02R6)
870636) a Dianne Thompson,
Aciran Grid Ccncdlacthol
y
Bwrdd
Canolog
Cynhyrchu
Trydan (01-620-8489).

r----------------------~
CYNGOR BWRDEISTREF ARFON
Cais Rhif 311510C 199A

CYFARFOD GWRTHWYNEBU
CYNLLUN GLYN RHONWY

DATBLYGIAD HAMDDEN
YNG NGLYN RHONWY
LLANBERIS

Nos Fawrth, Mehefin 6ed am 7 o'r gloch
Angorfa, Stryd y Ffynnon, llanberis
DEWCH I SEFYll OROS ODYFODOl EICH BRO
CROESO CYNNES I BAWB

Mae'r Cyngor a Chwmni Leading Leisure
ccc wedi cyhoeddi mwy
fanylion am y
cynllun uchod.

FFENESTRI UPVC DRYSAU

Mae copiau o'r wybodaeth ychwanegol ar
gael i'w archwilio yn yr Adran Gynllunio,
Cwellyn, Caernarfon, 0 31 Mai ymlaen.

PADARN yn cynnal

MEWN GWYN NEU MAHOGANI

°

72"

f240

£330

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

Yn ogystal cynhelir arddangosfa yn
Amgueddfa Gogledd Cymru, Llanberis, ar
15 Mehefin rhwng 10 a 3 o'r gloch.
Oylid anfon unrhyw sylwadau i'r Prif
Swyddog Cynllunio, Cwellyn, Caernarfon, i
gyrraedd cyn 23 Mehefin, 1989.

D. J. HUGHES
Prif Swyddog Cynllunio
3

Wiliams: Patel 0 Win; Rhiannon,
Naid
Hlr
(Bechgyn):
Llyr.
Cegin Ysg.ol Brynrefail: 001; Catrin (Genethod):
Sioned
Wyn,
Glyn, Bryn Eglwys: Dol; LOIs Eltzabeth Ann, Nia.
Gohebydd: Mrs Ann Evens, Sycherth (872407)
Dafydd, Pen Dinas Mawr: Hympti Dan
15
oed:
Rhedeg
Dympti.
(Genethod): Andrea. Hefina. Nald
YSGOL TAN Y COED: Bu 7 0
Bryntirion; Mr J Griffiths, Cerrig
Diolch i bawb am elch cetnoUchel
(Bechgyn):
Dyfed.
blant Safon 4 yn mwynhau eu Gwynion; Mrs Gladys Thomas a
(Genethod):
Hefina. Nafd Hir
hunain
mewn
Cwrs
Cyfrwng
Mr J Munro, wedi triniaeth yn yr gaeth.
POB LWC: Pob dymuniad da i chi
(Bechgyn):
Dyfed. (Genethod):
Cymraeg yng Nglynllifon 0 Mai
ysbyty. Gyda'r tywydd yn tyneru,
Helma. Andrea.
8fed i'r 12fed. Bu i bawb fwynhau
dymunwn wellhad i bawb sy'n blant sy'n sefyll arholladau lelel A
a TGAU eleni. Pob llwyddiant i
Pob IIwyddiant i'r rhai a fydd yn
eu hunain.
tolrnlo'n sal yn y pent ref. Brysiwch
bob un ohonoch.
cystadlu ym Mabolgampau'r Cylch
CYFEILLION
YSGOL
TAN Y
wella i gyd.
DIOLCHIADAU:
Dymuna
Mrs URDD ADRAN BENTRREF: Nos yn Ysgol Syr Hugh Owen nos
COED: Ar 01 pwyllgor a gynhalilau, Mai 4ydd cynhaliwyd mabelFercher, Mai 17. Diolch I Mr
Gladys
Thomas,
3
Tai
Newyddion,
wyd nos Lun, Mai 8fed, pengampau, dyma'r canlyniadau:
Dafydd Morris am roi benthyg y
ddiolch
am
bob
arwydd
0
derfynwyd cae I Raft I i godi arian
Ras Babanod:1. Erin; 2. Dion; 3. cae inni gynnal y mabolgampau
gydymdeimlad
a
ddangoswyd
tuag at Gronfa'r Ysgol. Bydd y
Mathew. Dan 10 oed: Rhedeg,
ac i Anti Delyth ac Antie Carolyn,
tuag
ati
yn
ei
phrofedigaeth
0
golli
Pwyllgor yn mynd ar ofyn rhienl
Ben,
Ynyr,
Sion.
Yncl Tony, Yncl David ac Yncl
ei gwr. Dymuna hefyd ddiolch am 8echgyn:
plant yr ysgol i roddl help lIaw
Vanessa,
Tracy,
Eifion am drefnu'r cystadlaethau.
y rhoddion a'r cardiau a gafodd ar (Genethod):
gyda'r gwerthu. Rydym yn ddiLLONGYFARCH IADAU i Caitlin
achlysur ei phen-blwydd yn 90 Sian. Naid Uchel (Bechgyn):
olchgar i Mr Len Jones a'r Staff
Ben, Sion, Ynyr. (Genethod):
Wore am gael cyntaf am Redeg
oed.
am roddi cymorth gyda'r dosVanessa.
Naid
Hlr
80m i ferched ac ail am Naid
Dymuna Berwyn Paterson ddi- Tracy,
barthu.
Ben, Aled,
Ynyr.
Uchel ym Mabolgampau'r Cylch
YSGOL
SUL
BOSRA:
olch i bawb am y lIu cardiau, yr (Bechgyn):
yn Ysgol Syr Hugh Owen, nos
Llongyfarchwn y plant am wneud
anrhegion a'r dymuniadau da a (Genethod): Sian, Vanessa. Taflu
Ben, Ynyr, Aled.
Fercher, Mai 17. Pob dymuniad da
eu gwaith mor dda yn y ddwy
dderbynlodd ar ei ymadawiad I Pel (8echgyn):
(Genethod):
Sian,
Vanessa,
iddi hi a'r rhai fydd yn cystadlu ym
Gymanfa eto elenl. Thema'r plant
Lundain i ddechrau ei yrfa ym
Tracy.
Mabolgampau'r Sir ym Mangor ar
Maes Awyr Heathrow.
oedd 'Dilynwyr Crist' a phrotreadDan 12 oed: Rhedeg (Bechgyn):
Fehefin 21ain. Diolchir i bawb a
LLONGYFARCHIADAU
i
Hefina
wyd Gladys Aylward ganddynt.
Paul,
Arwel,
Daniel.
ddaeth
i
gludo'r
plant
i
Jones, Dylan Price Williams a Llion,
TRIP YR YSGOLION SUL: Bydd y
Caitlin, Eira, Lois,
Fabolgampau'r Cylch ac I bob un
Janice Jones ar eu IIwyddiant (Genethod):
trip
yn
mynd
i Rhyl
yng
o'r plant am gystadlu.
mewn arholiadau plano yn ddi- Eleri. Naid Uchel (Bechgyn):
Ngorffennaf,
ar yr 2i1 Sadwrn
POB DYMUNIAD da I Sioned a
weddar. Maent yn cae I eu hyftord- Arwel, Paul, Llion. (Genet hod):
eleni, set Gorffennaf Sfed. Enwau
Caitlin,
Etra, Lois. Naid Hlr
Nia Lewis gyda'u Dawnsio Gwerin
di gan Mrs Heulwen Williams,
os gwelwch yn dda I Ann Paterson
(Bechgyn):
Paul, Llion, Arwel.
unigol yn Eisteddfod Genedlaethol
Bethel.
ac Elisabeth Jones.
Caitlin, Eira, Lois.
Cwm
Gwendraeth.
Pob dymuniad da a phob ben- (Genethod):
CYDYMDEIMLAD:
Bu i nifer 0
Llongyfarchiadau
hefyd i Owen
Pel (Bechgyn):
Arwel,
dith i Meinir a Dylan Griffith ar eu Taflu
gyfeillion golli anwyliaid yn ddiTurner ar ddod yn drydydd drwy
Tristan, Paul. (Genethod): Caitlin,
weddar. Mae ein cydymdeimlad
prlodas
yn
ddiweddar.
Eleri, Sioned.
Gymru am wneud lIun.
yn ddwys lawn
Mrs Gladys
Dymuniadau gorau am y dyfodol I
DIOLCH i Rhian Price Williams a
Thomas, Mrs Dorothy Parrot a Sion Rees Williams, Gors, Alit Dan 13 oed: Rhedeg (Bechgyn):
Nant Roberts am olalu am y criw
Mrs F Graham, y tair wedi collt'u
Riwth. Roedd yn dathlu ei ben- Sion Llywelyn, Llyr. (Genethod):
priod.
Cydymdeimlir
hefyd
a blwydd yn 21 ain ar yr 17eg 0 Fai. Sioned Wyn, Nia. Naid Uchel a dreuliodd ben-wythnos yng
Nglanllyn 0 Fai 13-15 ~iolch
yn
Llyr.
(Genethod):
theulu
y ddiweddar
MIss F
D) muna'r hogiau fu'n cael au (Bechgyn):
fawr.
Williams, Isgaer, a Mrs Eluned
hyfforddi gan Ian Roberts, ben- Sioned Wyn, Elizabeth Owen.
Porter ac Alwyn Jones, Raca wedi
blwydd hapus a phob IIwyddiant
colli'i ewythr 0 Lanrug.
iddo ar achlysur ei ben-blwydd yn
CLWB YR HEULWEN: Cafwyd
18 oed ar Fai 24aln. Diolch Ian am
sgwrs a phaned yn y cyfarfod
rOI cyrnamt 0 fwyniant i'r hogiau
ddydd
Mawrth,
Mai
16. gyda'r tim psl-drosc.
Llongyfarchwyd
Dylan a Mamir,
MARWOLAETH:
Ar y 26ain 0
Ebrill bu tarw Sister Frances
Tros y Waun ar eu priodas a Mrs
Gladys Thomas ar ei phen-blwydd
Williams, Isgaer gynt yn Nhyddyn
yn gO oed.
Elan, Llanrug yn 90 oed. Bu'r
Dymunwyd gwellhad buan i'r gwasanaeth
yng
Nghapel
rhai sy'n sal yn y pentref a chyBryngwyn, Llanrug fore Sadwrn,
dymdeimlwyd
a rhai a gollodd
Ebrill 29 gyda'r gladdedigaeth yn
anwyliaid. Rhoddywd y te gan Mrs
dilyn yn y Fynwent, Llanrug.
K Williams
a Mrs E Porter.
FFAIR WANWYN: Nos lau, Mai
Enillydd y raftl oedd Mrs N 18ted cynhaliwyd Ffair Wanwyn
Roberts, Llys y Gwynt. Bydd y Iwyddiannus yn Neuadd yr Eglwys
cyfarfod nesaf ar Fehefin 20fed.
tuag at yr Eisteddfod Bentref.
GWELLHAD:
Dymunir adferiad
Enillwyr y raft I oedd Mrs Ann
iechyd buan i Mrs M J Roberts,
Jones, Ty'n Gerddi: Hamper; Mrs
Rhys, Sioned, Lois, Eryl, Huw, Sioned Wyn a Tristan yng Nglanllyn.
Llys y Gwynt; Mrs B Roberts, 10 Mary Davies: Hamper; Mrs Percy

a
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BILL ac EILEEN GRIFFITHS

Aled
Jones
Peiriannydd
Gwres Canalog
a Phlymio

4 Bryn Eglwys
Penisarwaun
Fton: Llanberis

811047
A

Antiques
Ivy Cottage

BETHEL
,_....
I •

,

Ffon:
Y FEllNHELI 670556

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn qwbl breifat a chyfrinachol

-

-

IIIIIIIIII~
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~ Y Sgwar, llanrug
~
Ffon:
Caernarfon
~
76772
s
--- TRIN GWALL TIE -

-

-

SAWB Q'R TEULU ~
GAN JEN
~
-

~IIII

Ffoniwch nau galwch
i drefnu amser
1111111

---

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

PWYLLGOR NEUADD: Tynnwyd
Clwb Cant Ebrill mewn Pwyllgor
yn Neuadd yr Eglwys, Mai 4ydd.
Enillwyr
oedd
1.
Myfanwy
Williams; 2. Pat Larsen; 3. Delyth
Williams. Enillwyr Clwb Cant Mal:
1. Ann Jones, Ty'n Gerddi; 2.
Elizabeth Jones, Bryntirion; 3. Mrs
L Terry, Waun. Tynnir Clwb Cant
Mehefin mewn noson 0 'Fideo
Priodferch
y
Rwyddyn'
yn
Nhawelfa. Ceir mwy 0 fanylion
ymhellach am y gwelthgaredd
hwn. Carnifal fydd gwelthgarwch
Gorffennaf a thynnir Clwb Cant y
mis yn ystod yr wythnos hon.
Tynnlr
Clwb
Cant
Awst
yn
Sycharth.

BUDDUGOLIAETH
BUDD BAW
BUWCH: Bu gwerthiant blychau'r
Budd Baw Buwch yn ysgubol,
gwerthwyd
pob
un o'r 800.
Rhyddhawyd Blacan yn brydlon
am 1.00 p.m. a daeth cynulleidfa
dellwng i'w gwylio yn 'perfformio'.
Ond 'Hir pcb ymaros'. Diolch l'r
drefn fod y tywydd mor fendigedig
a bod aelodau gweithgar y pwyllgor wrthi fel Iladd nadroedd yn
gwneud cwn poeth, paned a
theisen, tornbola, raffl, hufen if! a
diod oren i'w cadw ni i fynd. Am
tua 3.00 o'r gloch, amser y Gem
Fawr,
penderfynodd
Blacan
orwedd i lawr. Gorffennodd
y
Gem, ond heb ddechreu oedd
Blacan druan. Ond am 5.12 p.m
daeth y foment 1awr a bloeddiodd
pawb "Hwre ,,. wrth ei gweld yn
gweithredu ym Mlwch FF25, o'r
eiddo Eleri Jones, Tai Arthur.
Oerbyniodd wobr 0 £25 ynghyd a'r
"Saw" i'r rhosod.

Eisteddfod
Bentref. Gobeithiwn
drenfu trip ilr plant yn ystod yr
hanner tymor hesaf. Os oes diddordeb gennych mewn ymuno
ni
ar fore Mawrth ac lau, ffoniwch
Alwena. 870453 am tanylion pellach.

a

Owen Turner wedi derbyn ei
dystysgrif am waith Ilaw yn
Eisteddfod Genedleethol Yr Urdd,
Cwm Gwendraeth.
Oymuna'r
Pwyllgor ddiolch i
bawb a werthodd ac a brynodd y
blychau gan sicrhau elw 0 £400 at
Gronfa'r Neuadd. Gydag elw y
stondinau gwnaed elw 0 dros
£450. Ein diolchiadau pennaf i
Michael a Janice Jones, Tyddyn
Perthi am adael i'r cyhoedd gael
defnyddio eu lawnt - tystra Ilwyddiant y pnawn fod pawb, yn blant
ac oedolton, wedi mwynhau eu
hunain yn tawr. Enillydd y raffl set Potel 0 Win oedd Sioned
Jones, Cwm y Glo. Yr all wobr
oedd rhit 110 ond nld oedd yr
enillydd yn bresennol, felly os yV"1
perchennog y ticed raffl melyn
110 yn awyddus am wobr 0 focs 0
Quality
Street,
cysylltwch
a
Llanberis 872407 os gwelwch yn
dda.
YSGOL FEITHRIN: Mae'r Ygol
Feithrin erbyn hyn yn cyfarfod yn
61 yn Neuadd yr Eglwys ac yn brysur yn paratoi'r plant ar gyfer yr

EGLWYS SANTES HELEN: Su
plant yr Ysgol Sui yng Ngwyl
Gorawl Eryri, a gynhaliwyd yn
Eglwys Crist. Llandinorwig, brynhawn dydd Sui, 21 ain 0 Fai.
Canmolwn hwy am eu IIwyddiant
yn y gwahanol gystadlaethau.

r-------------~
CYNLL UN GO FAL A
THR\VSIO ARFON
Blwyddyn
wcdi'r cychwyn mac
cynllun Goral a Thrwsio Arfon
wcdi'w scfydlu yn [odd i gynorthwyo'r hcnocd ac anabl sydd yn
bcrchcn ar cu cartrefi j sicrhau
gwaith tr\\ sio a gwella arno.
Daeth 92 0 achosion I olwg y
mudiad yn ystod y flwyddyn
gyruaf ac acth mwy na thracan o'r
clcicnuu y mlaen a rhaglcn S} dd
\\ cdi ncu a f) dd )'n dcnu grant

symud y mlacn oherwydd preblernau tcchncgol na ellid mo'u
datrys
ncu ddirywiad
mewn
icchyd neu resyrnau tcbyg.
Gweinyddir
y
cynllun
0
swyddfa Cyrndcithas Tai Eryri ym
Mhcnygrocs. Un 0 nodweddion
pwysicaf y cynllun yw'r hyblygrwydd y camateir i'r clcicmau. Un
arall yw'r cydwcithrediad agos
rhwng swyddogion
GATha a
swyddogion
Cynghorau
Sir
Gwynedd a Bwrdeisdref Arfon.
Yrngyrncrir Ii lhrcfnu gwaith
adciladu 0 bob math, o'r atgyweirio mannaf at godi estyniadau
dculawr. Ni ddylai neb ofni bod y
broblem yn rhy ddibwys neu fan
nac ychwaith yn amhosibl i'w
gorchfygu
ohcrwydd
tlodi.
Ychydig iawn 0 broblcrnau sydd
na cllir cu gorchfygu mewn rhyw
ffordd ncu'i gilydd.
NI chodir lill am y gwasanacth
trcfnu.

cysylltu

a

Gofal a
Arfon yn Ty Silyn, Y

Thrwsio
Sgwar, Pcnygrocs, Gwynedd neu

Am bob math 0

drwy ffonio Penygroes
neu Pcnygrocs 881 576.

WYDR wedi ei

WJ.GRIFFITH

DORRI, DDANFON

GWRES CANOLOG

NEU EIOSOD

a

cysylltwch

arr

S

Gl:~SS

11_l ICIJ[IJ.

r
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Camelot

PENSARWAUN
Ff6n: Llanberis 870486

PLYMAR A GOSODWR
PANT TlRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 673248

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
Corgi

(,OAC,

~.s'

~o'?

I~SAFE ~""

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical

Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

Hyd reilffyrdd y peilonnau
Oaethost yn sglefr 0 swn,
A neithiwr ym Mryn Eglwys
Mor rymus oedd dy rwn;
Wrth iti oedi ar dy hynt
Yn feddw gaib yn Llys-y-Gwynt.
Uwch rneini mud Sant Helen
Ymdroelli wnest ti'r gwalch,
Er nad oedd achos i tl
Wawdio 'run 'sgweiar balch';
Tl'r anweledig twli mawr
Yn bygwth chwalu'r Llys i'r lIawr.
Ysbeiliaist y goleunl
o glyd gartrefi'r fro,
Cleciai y dannedd lIechi
Mewn cryndod ar y to,
Ac wrth fy nrws bygythiol gri,
A iasol swn dy chwiban di.
Pan lithra gwawrddydd arall
Yn slei drwy Fwlch-y-Nant,
Sydd 61 dy fandaleiddio
Yn hagru bryn a phant;
Am Iti oedi ar dy hynt
Yn feddw gaib yn Llys-y-Gwynt.
Selwyn GriHith.

Llywodraeth
Lcol.
Gwaith
bychain ocdd gan amryw o'r
gweddill dan S) 1\\' a bu'n rhaid i
ambcll un bcndcrfynu pcidio a

Gcllir

Michael yn froi Blacan i'r cae ar y diwrnod mawr.

Llys-y-Gwynt

88) 588

~YDD
ONES
SAERIJOINAR
2 Tai Caledffrwd
Clwt-y-Bont
Ffon 872424
Gwneud a gosod grfslau,
ffenestrl, drysau etc.

Dim un
. ,,/ ; Joban rhy
~,,~~
....,.'".... fach!
""10

LJun Selwyn Griffith ddiwedd y
rhyfel ym Mharis gyda ? Roedd y
bardd 0 Benisarwaun yn dipyn 0
grwydrwr yr amser hwnnw.
Llun: Don Roberts (Don Siwrans),
Llanrug.

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

NANT PERIS
Gohebydd:
'Dolwen' ,
(871457)

8

Ann
Nant

Plemlng,
Ffynnon

LLONGYFARCH IADAU i Owain
Gwyn ar ennill 3 medal efydd ym
Mabolgampau
Colegau
Cymru
yng Nghaerdydd yn ddiweddar.
PEN-BLWYDD
HAPUS
I Mrs
Elizabeth Closs Roberts, 3 Tan y
Bryn. Bydd Mrs Roberts yn 88
mlwydd oed ar Fehafin yr 8fed.

IEUAN
WILLIAMS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
* 8ysus

12 i 53 sedd
* Teithiau Lleol a
Thramor
* Gwaith Contract
Telerau arbennig i
bensiynwyr myfyrwyr
a phlant ysgol
0

>j<

I
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ATHLETWYR BUDDUGOL
SItU,,,

Gohebydd:

Mrs Oyfi Jones, Tyddyn Rhuddallt

MERCHED Y WAWR. Cynhaliwyd
Cyfarfod Blynyddol y gangen y yr
Ysgol
Gynradd
ar
Fai
9.
Estynnodd y lIywydd, Mrs Ann
Ifans, groeso yn 61 i Mrs Mair
Huws sydd wedi bod yn yr ysbyty
a'n dymuniadau
da at Mrs
Thomas sydd yn yr ysbyty.
Llongyfarchodd y tim dartiau ar
fod yn IIwyddiannus yn y gemau
rhanbarthol, ac ar fynd ymlaen i'r
Drenewydd, a Bethanne Williams
ac Olwen Huws sydd yn mynd
ymlaen i Sioe Llanelwedd gyda'i
cynnyrch Celf a Chrefft.
Cafwyd adroddiad blynyddol y
trysorydd, Mrs. Margaret Parry, a
diolchwyd iddi am ei gwaith yn
ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.
Bydd
Mrs Joyce
Jones
yn
cymeryd ei lie a dewiswyd Olwen
Huws yn is-drysorydd.
Diolchwyd hefyd i Mrs .Jenrua
Williams hithau yn ymddeol 0 fod
yn ddosbarthwr y 'Wawr' ers rhai
blynyddoedd. Bydd Mrs Ann Lloyd
Griffith yn cymeryd ei lie.
Cafwyd gair byr gan Mrs M.
Roberts,
Swyddog
Datblygu
Merched y Wawr, ar ei hymweliad
a'r gangen.
I ddilyn, bu i Mrs Myfanwy Parry
ddangos rhai o'r dillad a fideas 0
briodas el merch a aedd yn
'Briadferch y Flwyddyn' ar Sioe
Ddillad ar y teledu yn ddiweddar.
Rhoddwyd y baned gan Mrs N
Lovatt, Mrs Beryl Thomas a Mrs
Joan Griffith, diolchwyd iddynt gan
Ann LI. Griffith. Enillydd y raftl
oodd Mrs Eryl Roborts.
Gwnaed apel am roddian 0
deisennau neu arian at Stondin yr
Anabl yn Pentir ar Mai 27.
'Taith Ddirgel' sydd ar Fehefin
13, a gofynnir i'r aelodau sy'n
dymuno mynd ro] eu henwau
ynghyd a £5.20, arian y swper, I
Mrs Nan Humphreys neu Mrs
Margaret Parry erbyn Mehefin 2.
DIOLCH. Dymuna Mair Huws,
Glasgoed ddiolch 0 galon am yr
hall ddyrnuruadau da, y cardiau ar
anrhegion a dderbyniodd pan fu'n
cael triniaeth yn yr ysbyty yn ddiweddar. Bu caredigrwydd arbennig ei theulu a'i ffrindiau, plantos
yr ysgol a phentrefwyr Llanrug yn
help mawr iddi fendio'n sydyn.
YSGOL GYNRADD. Yn ystod mis
Mai bu nifer o'r dosbarthiadau ar
ymweliadau addysgol. Bu rhai 0
blant Safon 4 yn Eglwys Llanrug a

(Caernarfon

76733)

Safon 3 yn y Pili Palas. Aeth
Safon 1 i Becws Bryngwyn a'r
Babanod Canol i'r Arddangosfa yn
Oriel Bangor ac i gartref Mathew
Thomas.
Cafodd
y Dosbarth
Derbyn fynd i Antur Waunfawr i
weld a phrynu planhigion.
Enillodd y tim athletau y darian
pan ddaethant yn tuddugol ym
Mabolgampau'r Urdd Cylch Arlon
a gynhaUwyd yng Nghaernarlon.
Ganol y mis treuliodd deunaw 0
Safon 3 a 4 benwythnos ardderchog yng Ngwersyll Glanllyn.
Llawer 0 ddiolch i Mrs Meryl
Green a Mrs Linda Jones a fu'n
gofalu amdanynt.

GWERTHWR RECORDIAU

Llongyfarchiadau i Gareth Wyn
Roberts Safon 2 am ei ymdrech
arbennig
I
werthu
recordiau.
Daeth yn chweched drwy'r wlad
a'i wobr oedd treulio diwrnod yn
Suwdio Sain a chyfarlod a Jabas.
Bu lIawer o'r plant yn gwerthu'n
dda a daeth yr ysgol yn ail drwy
Gymru yn y gystadleuaeth eleni,
Ar Fai 17, daeth ymwelydd
rhyfedd lawn i'r Ysgol, sef y
Odraig Werdd. Oiolch i'r naw mam
a roddodd bnawn cyfan i gyfrif tra
neidiai'r plant. Bu Garej Hatod
Llanrug yn garedig iawn yn cyfrannu gwobrau. Carem odiolch 0
galan am gefnogaeth pob un a
noddodd y plant neu a gyfrannodd
at gronfa'r ysgol. Eisoes casglwyd
dros £1,000.
Yna ar Fai 24 daeth naw mytynwr 0 Friesland i'r ysgol. Raeddynt
ar ymweliad a'r Coleg Normal ym
Mangor. Buont a amgylch yr ysgol
a chawsant sgwrs gan y prifathro.
Vna cawsant ychydig 0 adloniant
gan y partion oedd yn mynd i
Eisteddfod yr Urdd yng Nghwm
Gwendraeth.

Tim athletau Ysgol Gynradd Llanrug a gipiodd darian cylch yr Urdd am
yr ail flwyddyn yn olynol.
CROESAWN
Mrs
Thomas,
L anrug; £10: Bethan Williams. 18
Berwyn, Mrs Williams, Atallon, a Rhcs Rug, Llanrug.
Mrs Jones, Cenlys, Pontrythallt,
DIOLCH: Dymuna Emlyn a Delyth
adref o'r ysbyty.
Jones ddiolch i bawb am yr anrheSASIWN. Aeth cynrychiolaeth 0
9100 a'r oymuniadau da adderchwiorydd
Capel Tanycoed a
byn ...yd ar achlysur eu pnodas yn
Phontrythallt i Sasiwn Genhadol y
Chwiarydd
a gynhalJwyd
ym dd ·"eddar.
Mhwllheli. Un o'r siaradwyr oedd y
Parch A. M. Roberts a fu yn
weinidoq ar Eglwys Pontrythallt,
ac sydd yn awr yn gweinidogaethu
yn Penmount, Pwllheli.
LLONGYFARCHIADAU
i Judith,
Delyth, Catrin, Elen, Rhys, Gwion,
Llayr a Heledd a dderbyniodd
wobrau yr Arholiad Llafar yn y
Gymanfa
a
gynhaliwyd
yn
Bontnewydd. Hefyd Mrs. M. LI.
Williams yn yr adran i oedolion.

CLWB PEL-DROED
LLANRUG
Cynhelir
Cyfarfod
Cyffredinol
Blynyddol
y
Clwb
Pel-droed
yn
yr
Ystafelloedd Newid, Eithin
Duon ar nos Fawrth, Mehefin
13eg, am 7.30.
Estynnir
gwahoddiad
cynnes i bawb sydd a dtddordeb mewn pet-oroeo hyn ac leuenctid - I fod yn
bresennol.
CLWB

200
Mis Mawrth:
£40: F Roberts,
Glyn Alaw.
Llanrug; £20: Mrs A Clarke, 224A
Caeau Gleision, Rhiwlas; £10: Mr
A Clarke, 24A Caeau Gleision,
Rhiwlas; £10: Mr Selwyn Morris,
Clydfan, Llanrug.
Mis Ebrill:
£40: Mirs Dilys Jones, 18 Hafan
Elan, Llanrug; £20: Mrs Beryl
Thomas, 54 Nant y Glyn, Llanrug;
£10: Mrs Enid Orrit, Hafan Elan,

Emlyn a Delyth Jones.
PWYLLGOR
AP~L VR URDD
1990: Cynha vyd y pwyllgor nos
lau, Mai 1B yn ~r Ysgol Gynradd
gyda Twrog Jones yn y gadair.
Siomedig oedd y nner o'n aelodau
oedd yn bresennol. Gyda lIai na
blwyddyn
cyn
Eisteddfod
Genedlaethol
yr Urdd Oyffryn
Nantlle ac Anon mae'r swm yng
Nghronfa
Apel
Llanrug
wedi
cyrraedd £2,959 ond, mae dros fil
o bunnoedd
l'w casglu eto.
Cafwyd 11\*.'Ydd ant gvda'n gem
bysgota yn niwmod Cyhoeddi'r
Eisteddfod yng r~glynllifon gyda
elw 0 £120, a dymuna'r pwyllgor
ddiolch fr rhai a gyfrannodd yr
anrhsqion ar gyfer y gem a'r rheini
Iu'n helpu. Diolch hetyd i gangen
Merched y Wawr am au cyfraniad
hael i'r gronfa. yn dilyn au hyrndrech yn paratoi bwyd ar ddydd
Eisteddfod Cylch yr Urdd yng
Nghaernarfon.

HOME IMPROVEMENT
CENTRE
ffORDD YR ORSAf, LLANRUG
Flon: C'fon 2122
ar gyfer ...
Paent, Papur wal, Anghenion Ty,
Anghenion addurno, Garddio,
Coed, Tywod, Gro, Hadau Unwin,
Bries, Bloeiau, Hardware, nwyddau
a Sment, Ironmonger
Offer plymio Teganau
6

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

Yr ymdrech nesaf at yr ymgyrch
godi arian fydd "Helfa Drysor ar
Droed" a drefnir gan Dafydd
Whiteside
Thomas
a Twrog
Jones. Mae croeso cynnes i bawb
ymuno yn yr hwyl a bydd y
cwestiynau i'w cael am SOc y copi
o ddydd Mawrth, Mehefln 20
ymlaen gan Dafydd Whiteside
Thomas,
Twrog
Jnes,
Eryl
Roberts, 3 Bryn Moelyn, neu
Maureen Williams, Antmor, Bryn
Moelyn, a byddant hefyd yn barod
i dderbyn eich atebion cyn, neu
erbyn dydd Mawrth, Gorffennaf 4
ar gyfer eu barnu. Cynhelir noson
i wobrwyo'r enillwyr a datgelu';r
atebion yn yr Ysgol Gynradd nos
lau, Gorffennaf 6 am 7 o'r gloch,
ac fe baratoir paned 0 de.
Ar yr un noson cynhelir Sal Cist
Car ar iard yr ysgol gyda'r mynediad yn £2.00 y car. Bydd crosse i
unrhyw un ddod yno gyda'u car
a'u
nwyddau
j'w
gwerthu.
Edrychwn ymlaen at eich gweld
yno, yn gystadleuwyr, yn werthwyr, ac wrth gwrs yn brynwyr.
Dewch yn lIu.
PLAID CYMRU: Nos Fercher, Mai
17 cafwyd Helfa Drysor Iwyddiannus a hwyliog wedi ei thrafnu gan
Eryl ac Islwyn Roberts, 3 Bryn
Moelyn. Yr enillwyr oedd Cliff a
Vera Wiliams, Awelon a Sheila a
Huw
Wiliams,
Glyn
Afon.
Rhoddwyd y wobr 9ysur i Pat
Parry Jones, Maureen Williams,
Pat Jones ac Anwen Evans.
Eni!lwyd y raftl gan Ann ffans,
Penisarwaun
a Beryl Griffith,
Llecyn. I derfynnu'r noson cafwyd
bwyd yn y Faanol Arms, Nant
Peris a dymuna'r
tratnwyr
a
phawb arall ddiolch i Mr a Mrs
Bayliss am eu croeso a'u Iletygarwch.
Cyfarfod nasat y gangan tydd y
Cyfarfod
Blynyddol
ar
nos
Fercher, Mehefin 21 yn yr Ysgol
Gynradd
am 7.30 o'r gloch.
Gobeithiwn weld yr hall aeladau
yn y cyfarfad yma.
DYMUNA Mrs Dora Jones, 21
Stad Hafan Elan ddiolch j'w
pherthnasau, cyfeillian a chymdogion am bob caraidgrwydd a dderbyniodd yn ystod ei harhosiad yn
Ysbytai
Gwynedd
ac
Eryri,
Caernarfon yn ddiweddar. Diolch
yn tawr.
BLWYODYN BWYD A FFERMIO
PRYDAIN 1989: Mae'r flwyddyn
1989 wedi ai
dewis i ddathlu
'Bwvd a Ffarmio Prydain' ar mwyn
ehangu
ymwybyddiaeth
y
cyhoedd 0 gyfraniad y diwydiant
bwyd a ffermio i economi a bywyd
y wlad yn gyffredinol.
Cyfraniad Setydliad y Merched
yng Ngwynedd yw cynnal diwrnod
agared yn Ngholeg Glynllifon ar yr
8fed a Fehafin, 19B9, rhwng 1 a 9
o'r gloch. Fe fydd yna lu 0 stondinau a !lawer 0 weithgareddau yn
cymaryd lIa gyda arddangosfeydd
a chystadlaethau
yn ai mysg.
Croeso i bob oadran yna i fwynhau diwrnad pleserus ac addysgladol yng ngerddi Glynllifan.
CLWB
BLODAU'R
GRUG:
Cynhaliwyd
cyfarfod
a Glwb
Blodau'r Grug yn Ysgoldy Capel

Mawr, brynhawn lau, Mai 11 a dan
Iywyddiaath Mr Emrys Owen, 9
Stad Hafan Elan. Anfonwyd dymuniadau da am Iwyr adfariad buan i
Mrs Dora Jones, 21 Stad Hafan
Elan sydd wedi dychwelyd gartref
o'r Ysbyty. Llongyfarchwyd Mr a
Mrs Oswald Davies ar ddathlu au
Priodas Ruddem, hefyd Mrs J M
Janes, Ger y Ftynnon, ar ddathlu
ei phen-blwydd yn 80 oed. Y gwr
gwadd ydoedd Mr Neville Roberts,
Prastatyn, gynt 0 Eryri, Llanrug, a
chatwyd
anerchiad
ddiddorol
gandda ar 'Hen Bentre Llanrug'.
Cafwyd sylwadau pellach gan Mr
Em rys Owen a Mr Jahn G Jones.
Y gwestwragedd ydoedd Mrs C
Owen, 9 Hafan Elan; Mrs A Parry,
Tai Bryn bach a Mrs A Smith,
Llechwedd.
Talwyd y dialchiadau gan Mrs M
Roberts, 2 Tai Plastmon. Bydd
Trip blynyddal y Clwb ar Fehefin
8fed i Bas Llanberis, Betws y
Coed, Lledr Valley, Porthmadog,
Pwllheli a Nefyn. Gwerthfawrogwn
enwau j law cynted ag y bo modd.
Pris i'r aelodau yw £1.00; fr rhai
heb fod yn aelodau: £1.50.
CYFARFOD
Y
CHWIORYDD:
Cynhaliwyd cyfarfod y chwiorydd
bnawn lau, Mai 1Bfed yn Fastri
Pantrhy1hallt. Dechreuwyd y cyfarfad gan Mrs Roberts, Elidir View, a
chafwyd sgwrs gan Mrs Smith,
Llechwedd
ar
'Atgofion'.
Rhoddwyd y te gan Mrs Williams,
Bad Fair a Mrs D Williams,
Meirionfa. Talwyd y diolchiadau

YMDDEOLIAD GOFALWR

Richard Jones, 8 Rhos Rug a
ymddeo/odd yn ddiweddar ar tJl
ugain mlynedd 0 wasanaeth lei
gofalwr
Ysgol
Uwchradd
Brynrefail. Pob dymuniad da idda

••

(B & K Williams)

CYHOEDDI LLYFR 0 DDAWNSFEYDD GWERIN

Idwa/ Williams, Disgwylla, Llanrug sydd newydd gyhoeddi Ilyfr 0
ddawnsleydd gwerin. 8ydd Part; Dawns Adran Bentrel LIanrug, sy'n
ceet eu hyflorddi ganddo, yn perfformio un o'r dawnsfeydd yn
Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Cwm Gwendraeth.
gan t.1rs Jones. Oalar Deg. Bydd y
cyfarfod nesaf bnawn lau, Mehefin
15fed am 2 o'r gloch.
CYDYMDEltv1LWN a Mr Derek
Evans. 'Kuantan', Bryn Moelyn,
Llanrug ar gollj ei fam.
PENBLWYDD
HAPUS
i
Ian
Evans, -Kuantan' Bryn Moelyn ar
ei ben-blwydd yn 18 aed.
LLONGYFARCHIADAU
i Aled
Roberts, Hafte, Ffordd yr Orsaf ar
basic ei arhaliad piano. Hefyd i
Sophie Evans, Cefn Elan ar basic
ei arholiad 'Cello'.
SlOE FFASIYNAU: Cynhelir sioe
ffasiynau gan Mrs A Bish, 1st
Class Seconds, Caernarfon yn
Neuadd Ysgal Brynrefail, nos lau,
Mehefin 1Sfed am 8 o'r gloch_
Bydd yr elw'n mynd tuag at Ysgol
Feithrin, Llanrug.
ADFERIAD BUAN i Mr Derek
Evans, Bryn Moalyn ar 61 ei
ymweliad ag Ysbyty Gwynedd.
CYLCH MAM A'I PHLENTYN:
Mae'r mudiad mam a'j phlentyn yn
cyfarfod bob prynhawn Mercher
am 1.30 o'r gloch yn y caban
'Ysgol Faithnn' ar iard Ysgol
Brynrefail.
DATHLU: Da gweld fad Mr 0 H
Janes, Llwyn Onn adref o'r ysbyty
ar gyfer ai ben-blwydd yn 90 oed.
Dymunwn yn dda iddo ag hefyd
l'w briod a fydd hefyd yn dathlu ei
phen-blwydd yn 90 oed ym hen tri
•
mls.

ADREF O'R YSBYTY: Croesawn
Mrs D Janes, 21 Hafan Elan, Mrs
Dilys Jones, 18 Hafan Elan a Mrs
Thomas, Berwyn adref o'r ysbyty.
LLONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
Oswald Davies. Rhyd y Delyn,
Llanrug ar ddathlu alch priodas
ruddem.
PENBLWYDD HAPUS i Mrs J M
Janes. Ger y Ffynnon ar ei phenblwydd yn 80 oed.
DIOLCH A CHROESO: Dialch i
Mrs Menna Williams a'r teulu,
Fferm
Minffordd,
llanrug
am
ddosbarthu'r
Eco
yn
ardal
Minffordd am gyfnod 0 13 a flyny
ddoedd. Mae bellach yn haeddu
gorffwys o'r gwalth.
Sian Davies, 2 Stad Minffordd,
fydd yn gyfrifol am y dasbarthu o'r
rhifyn hwn ym laen.
Pob Iwe Sian.
EGLWYS SANT MIHANGEL
Canlyniad
y Raffl: £20: Mrs
Rawson, Bryn Moelyn; £1S: Mrs E
Williams, Bryn Gro; £10: Mrs
Roberts, Glannau Merswy; Tegan
Meddal:
Mrs
Roberts,
Glanffynnan; Tegan Meddal: Mrs
Janes. Bwlch. Cwm y Glo;
Hamper:
Mrs
Rawson,
Bryn
Moelyn;
Hamper:
Miss E W
Raberts, Aton Rhos; Gwin: r
Hughes.
Ferodo;
Bisgedi:
G
Morris, Cwm y Glo; Siacledi: J
Marris, Hafan Elan; Nwyddau
Ymolchi: M McGuinness, Llanrug.

o

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

Hen Ysgol
Glanmoelyn

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

BVSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

DINORWIG
Gohebydd: Mr D.J. Thomas, 8
Maes Eilian
Hyfrydwch o'r mwyat i mi oedd
gweld dernyn 0 farddoniaeth yn
cario'r teitl 'Oinorwig' wedi ei anfon
gan Beti Rees Edwards 0 Wlad yr
Hat. Fe olrheinir 'Dinorwig' o'r dyddtau pan oedd bri ar y chwarel hyd
at ein dyddiau ni - hen swn cynhyrchu lIechi wedi distewi a'r cynnyrch
bellach
yn drydan
at
wasanaeth diwydiant, ond tawelwch lie bu swn y siediau a'r hen
waliau lie cynhyrchid lIechi ar
gyfer toi. Craith erbyn hyn yw'r
hen chwaral.
'Rwy'n siwr y caniateir i mi son
am deulu Mr a Mrs Thomas Rees
Edwards, y bu eu tair merch, Enid,
Joan a Beti Rees Edwards yn
mynychu Ysgol Sui Sardis (8) yn
gyson. Yr adeg honno 'roedd gennym genhedlaeth 0 blant a phobl
ifanc gwelthgar
yn mynychu'r
ddau gapel ac Eglwys St. Mair.
Erbyn hyn mae nifer y plant a'r
bobl ifanc wedi lIeihau, a nifer
helaeth 0 deuluoedd ieuanc wedi
eu gorfodi i symud i ardaloedd
eraill I chwiho am toddion cynhaliaeth. Yn sicr ddigon mae rhywbeth o'I Ie yn rhywle. Paham y
mae'n rhaid i ni oddef y diboblogi
hwn yn ein hardaloedd, a'r rhai a
adawyd ar 61 yn mynd ymlaen
mewn dyddiau - yr huten yn cae~
ei anfon I ardaloedd eralll? Elallai
y bydd rhai yn ty nghyhuddo 0
rygnu ar yr un tant dolefus yn
wastadol. Eto ni all neb osqci'r
gosodiad
mai cenedl
0 dan
orthrwm ydym ni, ond cenedl
serch hynny a gynhyrchodd feirdd,
lIenorion a cherddorion,
ac a
allodd anfon ei chynnyrch gorau i
Iwyfanau Eisteddfodau
taahthiol
a'r Eisteddfod Genedlaethol
ei
hun.
Efaith diddorol,
mae'n rhaid
cyfaddef yw mai mewn ardaloedd
byehain fel Dinorwig y codwyd
adroddwyr a chanwyr, ac y gwelwyd tfurfio eorau bach pentrefol
oedd yn ereu diwylliant, ac y gwelwyd oHerynwyr yn ymuno a bandiau pres IIwyddiannus.
Hyfryd
bellach yw gweld rhai dysgwyr
wedi tyfu i fyny i roddi hyfforddiant
i do ieuengach yn y bandiau pres,
ac yn cynorthwyo i godi cenhedlaeth
newydd
0
offerynwyr.
Fe draethwyd lIawer am y fesen
techan yntyfu i fod yn goeden dalgryf a'i gwreiddiau yn ymledu i
chwilio am gynhaliaeth o'r pridd,
a'r gwreiddiau hynny sy'n rhoddi
pob ccryfhad
i'r goeden
a'i
chynorthwyo i wrthsefyll stormydd
enbyd a dinistriol ar adegau.
Mae'n syn gyda Haw gweld ambell
i blanhigyn yn IIwyddo i dyfu
mewn lleoedd lie na cheir fawr
ddyfnder daear. Mae 'n rhyw wydnwch anhygoel yn perthyn i rai
ohonynt.
Un nodwedd gobeithiol iawn
sy'n perthyn i ardal Dinorwig y
dyddiau hyn yw bod nifer 0
Saeson a ddaeth i fyw i'r ardal
wedi sylweddoli gwerth yr iaith
Gymraeg, ac yn ymdrechu'n deg i
ddysgu ein hiaith. Fe neilltuwyd
noson iddynt yng Nghymdeithas
Ddiwylliadol yr ardal, ac fe roddwyd noson ychwanegol ganddynt
ar ddiwedd y tymor i gyflwyno
geinau
Cymraeg
ar
aJawon
perthynol i wahanol wledydd. Fe
tethais i a bod yn bresennol yn yr
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olaf o'r nosweithiau hyn, ac yn 61 a
glywais wedyn ty ngholled i oedd
fy absenoldeb.
Y mwyaf arthrylithgar o'r cerddorion a dreuliodd ran helaeth o'i
fywyd yn Nrnorwiq oedd Mr. John
Brwynog
Jones,
Hafoty.
Fe
ddengys
ei enw
mai
ardal
Llanberis oedd a'r hawl cyntaf
arno, oherwydd 'Cwm Brwynog' a
roddodd
iddo ei enw canol.
'Roedd yn un o'r cymeriadau
hynny y gellid ei gyfrif yn 'gerddor
crwn' ar sail ei ddawn fel cyfansoddwr ar gyfer lIeisiau ifanc, ei
allu fel organydd cyn dyddiau yr
offerynau electroneg a'i Iwyddlant
fel arweinydd cymanfaoedd canu.
Fe allat i'n bersonol dystio pa mor
fedrus oedd yn rhodd 'organ
recitals' ar hen organ Eglwys
Llandinorwig. Fe ellid ei ystyried
yn gyfochrog a'r Dr. Caradog
Roberts, Dr Rogers, Mr Bradwen
Jones, Mr Reginald Gors Custard
a'r diweddar Mr Willie Thomas,
Fachwen. Fe allai'n ogystal arwain
cynulleidfa i dir uchel iawn gyda'i
ddehongliad 0 donau canadwy, ac
fe altai ddenu cantorion i ganu'n
ystyriol.
LLONGYFARCH IADAU.
Hyfryd
lawn yw gweld pcbl ifanc yn magu
plant yn addurn i'r ardal. Oni ddywaid
uno
broffwydi'r
Hen
Destament yr hoffai glywed swn
plant yn chwarae ar heolwydd,
serch bod y plant ieuane yn
gwneud i'r teidiau a'r neiniau
deimlo'n hen. Estynwn ein lIongyfarchion calonog j Mair a Phaul ar
enedigaeth plentyn arall ida;
Maes Eilian. Chwaer bach yw'r un
a anwyd i Irene a'r taid a nain yw
Mr a Mrs R. L. Williams. Ein gobaith i'r dyfodol yw gweld mwy a
mwy 0 blant yn slrioli aelwydydd.
DJOLCH. Dymuna teulu y ddiweddar Rhiannon Jones (Foel gynt)
ddiolch yn fawr I bawb a ddangosodd eu caredigrwydd, ac am
bob arwydd 0 gydymdeimlad
hwy yn 9U profedigaeth.
Fe ddaw cais cyffelyb oddi wrth
Mrs Jenie Jones, Buarth Newydd
- hithau hefyd yn diolch 0 galon
j'w theulu a'r holl ffrindiau am y
cardiau, y rhoddion a'r dymuniaau
da a dderbyniodd tra dan driniaeth
lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd.
Diolch hefyd i'r meddygon a'r
gweinyddesau yn Ward Seuno.
Anfonwyd diolch yn ogystal gan
Mr. O. R. Jones, Bron Myfyr i
deulu a chymdogion am y rhoddion a'r dymuniadau da a dderbyniodd tra bu yntau yn Ysbyty
Gwynedd. Llawer 0 ddiolch i holl
staff Ward Conwy.
GWYL BREGETHU. Bellaeh mae
nifer o'r Cymanfaoedd canu am
eleni wedi eu cynnal, a ninnau yng
Nghapel Sardis (B) wedi cefnu ar
Wyl Bregethu tlynyddol y Sulgwyn.
Y cennad eleni oedd y Parch
Dennis Jenkins, Llanelli, un 0 gynwelnidogion Sardis, a chan bod y
tywydd yn tfafriol fe gafwyd cynulliadau cymeradwy a ehenadwriau
grymus.
HWYL HAF '89. Dyddiad cynnal
'Hwyl Haf' eleni yw DYoO SAD·
WRN, MEHEFIN 24, am 2 o'r
gloch, a hynny fel y lIynedd yn Alit

Ddu. Felly nid oes lIawer 0 amser caeau. Bu llyn yn y llecyn yma,
tan y diwrnod mawr ei hun. Yn ond yn 1954 cafwyd storm 0 wlaw
naturiol bydd IIwyddiant y fenter eithriadol ac fe ddymchwelodd y
yn dibynnu ar y tywydd a'r gobaith gwrthglawdd gan ysgubo y cyfan i
yw
y
cawn
ddiwrnod
brat. lawr yr afon islaw ac i Lyn Padarn.
Byddpob math 0 gem au, stondin- Yn Llyn Penrallt yr arferai sgweiar
au, ac ati, yn cael eu trefnu a bydd y Faenol a'i gwmni bysgota.
Troi i'r chwlth a chyfeirio ein
rhywbeth at ddant pawb 0 bob
oed. Felly cofiwch ddod, cewch eamrau trwy Goed Alltwen. Mae y
coed yma yn rhan 0 Barc Gwledig
brynhawn wrth eich bodd.
CLWB CERDOED. Oes mae Clwb Padarn. man lie mae'r Cyngor Sir
Cerdded wedi ei sefydlu yn y pen- wedi ei nodi ar gyfer twristiaid.
tref a bydd y daith gerdded gyntaf Cerdded ymlaen nes dod at risiau
yn cael ei chynnal ar ddydd haearn sydd yn arwain i fan lie y
Sadwrn 3 Mehefin. Os oes gen- dywed hanes fod eladdfa i filwyr a
nych ddiddordeb mewn dod, ac fu farw mewn brwydr ar rhyw gyfnmae croeso i unrhyw un, bydd od neu'i gilydd. Gwelir rhesi 0 ffospawb
yn ymgynnull
wrth
y ydd gyda chodiad tir bob yn ail, ac
Ganolfan am 10. Bydd yn ofynnol i mae'n hawdd credu fod hyn yn
bawb ddod a bwyd/diod a dilladau wir. Dringo i fyny i gyfeiriad yr hen
addas gyda hwy. Y daith fydd Oy Powdwr (lie y cedwid pcwdwr i
graig pan oedd y
cerdded o'r Ganolfan i fyny y chwythy'r
yn gweithio).
Bellach
lIwybr cyhoeddus tuag at Gapel chwarel
Sardis; yna i fyny Lon Garret a mae'r adeilad yn hostel i ddringcherdded i lawr trwy'r chwarel hyd wyr 0 Loegr gyda'r enw 'Karabina'
nes dod at y fan olygfa. Yna cawn - o'r fath ofidl Ar ben y tfordd
weld sut siap fydd ar bawb cyn rhaid sefyll a mawrygu y fath olygpenderfynu os byddwn yn mynd fa, 0 ben Bwlch Llanberis hyd
trwy'r coed tuag at gyfeiriad draethau melyn Llanddwyn ym
Fachwen cyn ymlwybro'n 61 i'r Mon, gyda Oyffryn Paris oddi
Ganolfan. Felly beth am ddod. tanorn, a'r Wyddfa tawr yn coroni'r
Bwriad y cyfan yw teithio'r ardal cyfan. Awn ymlaen heibio fferm
gyda'n gilydd; cae I cymdeithasu, a Blue Peris nes dod i'r ffordd sydd
chan bod rhai o'r dysgwyr yn dod yn arwain ymlaen i'r Altt Ddu.
gyda ni rol cyfle iddynt hwythau Erbyn hyn mae y fan hon yn
ymarfer y Gymraeg. Dylai'r cyfan gyrchfan i niter 0 ddringwyr sydd
yn ddyddiol yn dringo hyd y graig,
fod yn dipyn 0 hwyl,
lie bu cymaint o'r chwarelwyr yn
Mis diwethaf bu i ni gynnwys
taith gerdded oedd wedi ei lIunio ennill eu bara beunyddlol flynydgan Mr. Rennell Williams. Tro doedd ynghynt.
Bydd
yma, ymgais Mrs. Alice Griffiths, CYFARFOD PREGETHU.
St.
Mair yn
cynnal
Tan y Bwlch sydd gennym. Mae Eglwys
Mrs Griffiths yn cychwyn ei thaith Cyfarfod Pregethu ar brynhawn
wrth Ty'n y Fawnog lie ceir rhes 0 Sui, 18 Mehefin am 3.45 o'r
dal cyngor Bro Elidir ynghyd a day gloch. Y pregethwr gwadd fydd y
Berw Hughes,
dy arall o'r enw Ty'n y Fawnog. Bu Parch. Gwilym
y fan hon yn gyrchfan i blant ac Fleer Penmaenmawr, un a fu ar
ieuenct d yr ardal dros y blynyd- un adeg yn ofteiriad yn y plwyf.
doedd, gan fod croesffordd yn dod Mae croeso i bawb ym uno ag
a hwy 0 bob cyfelriad yma. aelodau St. Mair yn y gwasanaeth
Cerdded ymlaen hyd y ffordd fawr arbennig hwn.
heibio Eglwys St. Mair, adeilad LLONGYFARCH lAD AU i Alison
hynod 0 daelus, sydd wedi dathlu Dearn, Fron Deg am Iwyddo i
el phenblwydd yn 100 oed rai sicrhau lie ar gwrs dwy flynedd
blynyddoedd
yn
61,
heibio 'Cyfle' yng Nghaernarfon. Fel y
Tanybwlch, Bron Eilian a dod at gwyr nifer ohonoch mae Alison
Minffordd, troi lawr i'r dde hyd wadi dysgu Cymraeg yn rhyfeddol
lwybr
cyhoeddus,
'lIwybr a dda a hynny mewn cyfnod byr
Tynyrardd', a dod allan ger Capel iawn. Dymunwn bob IIwyddiant
M.C. Dinorwig, 1825; cymeryd y iddi yn ei gyrfa newydd.
ffordd i'r chwith heibio Dublin OYRCHAFIAD MEWN SWYDD.
House (enwyd y ty hwn gan wr 0 Yn ystod mis Mehefin bydd Mr
Wyddel Mr McCarthy a fu yn gwei- Glyn Tomos, Pen y Bwlch, yn
thio yn y Ty Powdwr) ymlaen at ymgymeryd
a'i ddyletswyddau
afon sydd yn rhedeg o'r Elidir ar ei newydd
fel
Uwch
Weithiwr
ym
Mhwllheli.
thaith i Lyn Padarn, dilyn yr afon Cymdeithasol
ar hyd y IIwybr, tros y gamfa ac i'r Dymunwn bob dymuniad da iddo
chwith, ac am Penrallt trwy'r yn ei swydd newydd.

HWVL HAF '89

MODURDY LLEIOD,
CAERNARFON Ffon: 2013

a

Pnawn Sadwrn, Mehefln 24
o 2 o'r gloch ymlaen

Alit odu, Dinorwig.
Gemau/Stondinau a digonedd 0 hwyl.
Cofiwch ddod - Croeso I bawb.

Gwasanaeth Llogi Cerbydau

HI
Cerbydau Pickup, Luton Cargo
a 8ysus Mini
Hefyd Gwasanaeth Glanhau Ceir

,
Nid y\V saga "Gwyneth of the
Welsh Hills" drosodd 0 bell
ffordd! Daeth llythyr yn rhoi
ychydig mwy 0 wybodaeth am y
Ilyfr a'r ffilm o'r Llyfrgell
Genedlaethol yn Aberystwyth,
Ceris Gruffudd
0 Adran
y
Llyfrau Printiedig sy'n sgwennu:
"Seiliwyd y ffilm ar lyfr o'r un
tcitl gan Edith Ncpcan, a gyhoeddwyd yn 1917 gan Gwrnni
Stanley
Paul,
Llundain,
Ymddangosodd y ffilm yn 1921.
F. Martin Thornton ocdd y cyfarwyddwr, a'r actorion ocdd Madge
Stewart, Lewis Gilbert, Hubert
Willis a J .R. Pozer, Nid oes COpl
ohoni ar gael yn yr Archif Ffilm
Gcncdlacthol yn Llundain, ond er
fod tua 25 0 luniau llonydd o'r
ffilm ar gael, nid oes yr un o'r
rhcini wedi eu tynnu y tu mewn
nac y tu allan i gapel. "

,
Mae dau gwcstiwn diddorol yn

mynnu cael eu gofyn 0 ganlyniad
i'r lIythyr hwn:
1. A yw'r llun sydd ym mcddiant
Owen Owen a'i chwaer, Maggie
Lewis, yn archif coil o'r [film?
2. Pam fod enw'r aciorcs Lillian
Gish wcdi ci sgwennu ar gefn y
llun,
a'r
Archif
Ffilrn
Genedlacthol yn credu nad ocdd
yn cymryd rhan yn y ffilnl?

HEL ACHAU
Mae Jane Roberts, Bryntirion,
Mynytho. Pwllheli yn ceisio olrhaln
achau ei thad - JOHN ROBERTS,
BRYNGWREOOG, WAEr.J WE
(byw yno tua 1924/26). Cred mal
enwau ei rieni oedd VVllIiarn a
Jane Roberts (Claddwyd Jane ym
mynwent
Pentir
31.3.1926).
Roedd ganddynl lab arall, WIlham
a fu Iarw'n ifanc o'r diptheria. Oes
unrhyw un all helpu?

Gohebydd: Geraint Ells, Cilgeran (Portdlnorwig
OYFFRYN NANTLLE AC ARFON
1990: Oymuna'r pwyllqor Ileal ddiolch 0 galon i bawb a gyfrannodd
tuag at y Stondin Tombola yn yr
Wyl Gyhoeddi ym Mharc Glynllifon
ar Fai 1af. Cafwyd amser ardderchog gan bawb a fu yno ac roedd
y tywydd braf yn gwneud i bawb
edrych
ymlaen
at weld yr
Eisteddfod mewn Ileoliad mor
ddeltrydol.
LLWYDOIANT AR Y PIANO:
Llongyfarchiadau i Gwenan EJis a
Llinos Ann Roberts ar eu IIwyddiant yn pasio arholiad plano Gradd
2. Mae'r ddwy yn ddisgyblion i Mrs
Glenys Griffiths.
LLONGYFARCHIAOAU
i MISS
Lowri Prys Roberts ar ei hapwyntiad yn ddirprwy brifathrawes yr
ysgol yn dilyn ymddeoliad Mrs G
A Williams. Mae Miss Roberts yn
athrawes yn yr ysgol ers niter 0
flynyddoedd a bydd yn dechrau yn
swyddogol yn ei swydd newydd

•

670726)

ym mis Medi.
AGOR TAFARN NEWYDO: Nos
Fercher, Mai 17. agorwyd tafarn
newydd y pentref am y tro cyntf.
Mae Kevin a Carolynne Johnson
wedi bod yn brysur iawn dros y 10
mis diwethaf yn adeiladu Y Bedol,
sy'n adeilad hardd ar ochr y brnfordd.
Dymunir pob Iwc l'r ddau yn eu
menter newydd.
CHWARAEON YR UROO: Nos
Fercher, Mai 17. ar gaeau Ysgol
Syr Hugh Owen, eynhaliwyd
chwaraeon yr Urdd. Bu nifer 0
aelodau'r gang en yn cymryd rhan
yn y gwahanol gampau gyda
phawb yn mwynhau eu hunain yn
arw ac yn eiddgar iawn i wneud
eu gorau dros y gangen.
Daeth Elen Jones yn drydydd yn
y ras SOmdan 10 oed ac yn 211 yn
y naid uchel, a daeth Julie Owen
yn 3ydd yn y ras BOm dan 12 oed.
Daeth tim cyfnewid bechgyn dan

BAND LLANBERIS?? TUA 1935
Ar y cbwith, gyda'r ffon arwain, Awen Evans (postmon) Llanberis
Hetyd yn y Ilun mae Mr Alves, Bryn Bras, Llanrug; Lloyd George e'r
Aelod Senedaol, Goronwy Owen, Llwyn y Brain, Llanrug.
Anfonlvyd y {fun diddorol hwn 0
Cepetown, De Affrica gan Mrs
Gwynett: Lt..,'ilkes,gynt Evans (0
59 D61 Elidir, Llanberis) drwy law
ei nllh, Miss Mrs D Evans, Y
Fedwen, Llanrug.
A\ven Evans, Llanberis oedd

arweinydd y band (set Band
Llanberis), a thad Mrs Wilkes. Nid
yw'n siwr beth oedd yr achlysur,
ond cred mai'r flwyddyn oedd tua
1935. Des unrhyw un o'r darllenwyr yn gwybod mwy o'r hanes?

10 a'r tim dan 12 yn Sed yn eu ras
hwy.
Llonqytarcmadau
mawr
iddynt i gyd am wneud eu gorau.
Oiolch i'r mamau hefyd am fynd a
hwy yn eu ceir ac yn arbennig i
Mary Wyn Jones, Y Odol am roi ei
hamser ac am ddangos diddordeb
yn y plant.

PLAID CYMRU
Cynhellr Helfa Drysor, nos
Wener, Mehefin 16. Pawb I
gyfarfod 0 flaen y Neuadd
rhwng 6.30 a 7.30. Tal SOc y
person.
Enwau
I Sian
Williams
(Ffon
670293) I
sicrhau bwyd ar y diwedd.

TAN-V-COED
Dan S oed: Iwan Llwyd Pritchard.
Dan 6 oed: Rheon Parry. Dan 7
oed: Margaret Sian Pritchard.
Dan 8 oed: Anna Salisbury
Watterson. Dan 10 oed: Llion
Wyn Pritchard a Sara Salisbury
Roberts.
Llongyfarchiadau iddynt I gyd ar
eu llwyddiant.
CROESO AOREF i Mrs Malr
Jones, Bone sydd wedi bod yn yr
ysbyty.
GWELLHAO BUAN i Miss Enid
Roberts, Minafon, sydd newydd
ddod
adref
o'r
ysbyty
yn
Liandudno ac i Miss Nance
Williams, Cartref sydd yn Ysbyty
Gwynedd.

Gohebydd: Miss Bethan Parry.
Ael y Bryn.
LLONGYFARCHIAOAU i Mr a Mrs
H J Roberts, Tai Newyddion ar
enedigaeth eu hail wyres, merch i
Janice a Raymond yn Coventry.
ARHOLIAD
LLAFAR:
Yng
Nghapel Siloam.
Bontnewydd,
pnawn
Sui.
Mai 7fed
yng
Nghymanfa
Ganu
Eglwys
Bresbyteraidd Cymru, Dsobarth
Caernarfon a r Cylch gwobrwywyd
a ganlyn a Ysgol Sui Tan y Coed a
eisteddood yr Arholiad Llafar.
Dan
3 oed:
Bethan
Wyn
Pritchard,
Natalie
Elisha
Blanchard a Dylan Wyn Pritchard.
Dan 4 oed: Robin Edwin Thomas.

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

o

a arn
LLANBERIS Froo: 870277

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

*GRUG
* ALPAU
* PERTHI
* LLYSIAU
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Am groeso cartrefol Cymreig bob amser gan
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff.

9

Gohebydd: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr
YR URDD:
Owen a'r enillydd oedd Miss
Llongyfarchiadau i dim pel droed Catherine Hughes. Bydd y cytar7-bob-ochr yr Urdd a wnaeth yn fod nesaf ar Fai 25 pan ddisgwylir
dda iawn mewn gornest bel-droed cwmni cangen Rhosgadfan.
yng Nghaernarfon yn ddiweddar. CLWB 330, MIS EBRILL: £40: R
Aethant drwodd i'r rownd derfyn- 0 Jones, Tan y Waen; £25: Mrs E
nol, ond colli yn y diwedd ar 61 Williams, Dwyfor; £10: W M Catt,
gem ardderchog a chynhyrfus Garaj Smithy.
lawn.
Y GYMDEITHAS
LENYDDOL:
Diolch hefyd i'r aelodau a Mae trefniadau wedi au cwblhau
gymerodd ran ym Mabolgampau ar gyfer y trip nos Fawrth, Mehefin
Cylch yr Urdd yn ddiweddar. 13 i ardal Chwilog, pan y bydd Mr
Llongyfarchiadau i Kevin Davies a Dyfed Evans yn ein tywys i fannau
Gerallt Jones sydd wedi mynd hanesyddol. Bydd y bws yn
drwodd i Fabolgampau'r Sir ym gadael y lIythyrdy yn brydlon am
Mangor. Pob Iwc iddynt.
6.15 - erfynnir am brydlondeb (er
Yn ddiweddar aeth deg o'r aelo- mwyn cael mwy 0 amser yn
dau l'r Gwersyll yng NgJanllyn, a Eifionydd) - a bydd hefyd yn codi'r
chaal amser da iawn. Pob hwyl i aelodau hynny sy'n byw yng
bawb sy'n mynd i Langrannog yn nghanol
y pentref
ac yng
yr hat.
Nghroesywaun. Wedl'r daith ceir
SEFYDLIAD
Y
MERCHED: pryd 0 fwyd basged yng ngwesty
Cynhaliwyd cytartod y Sefydliad Bryn Eisteddfod, Clynnog. Y gost
nos lau, Mai 6. Llongyfarchwyd fydd £3.50 y pen (mae ychwaneMrs Ellen Jones ar ddod yn nain giad bychan yn y pris erbyn hyn).
unwaith eto gan y Llywydd, Mrs Os nad ydych wedi hsybysu
Pat Parry, a'r un pryd llonqytarch- Stanley Williams, Cefn Coed neu
wyd Mrs Pat Parry gan yr aelodau Rol Williams, 5 Pant y Waun o'ch
ar briodas ei mab.
bwriad i ddod, dylech wneud
Treuliwyd y noson yn trafod hynny ar unwaith, gan mai'r
gyda'r VCO, Mrs Maud Williams, y 'cyntaf i'r felin' fydd hi os am deipyncrau cenedlaethol fydd yn cael thio ar y bws.
eu trin a'u trafod yn y Cyfarfod YMDDEOLIAD
Mr
LESLIE
Blynyddol yn Llundain. Diolchwyd JONES: Wedi blynyddoedd 0
iddi am gynnal noson ddifyr gan wasanaeth, rni fydd Mr Leslie
Mrs Katie Wynn Jones.
Jones yn ymddeol c'i swydd fel
Mrs Peggy Jones oedd enillydd pritathro'r ysgol gynradd ddiwedd
y rattl, roddedig gan Mrs Myra tymor yr haf. Ar ran lIywodraethHam. Trefnwyd taith ddirgel ar wyr yr ysgol, rydym ni'n trefnu tysgyfer y cyntaf 0 fis Mehefin.
teb iddo, yn werthfawrogiad o'i
PENCAMPWYR: Ddiwedd Ebrill wasanaeth teilwng dros gyfnod
daeth Waunfawr i'r brig mewn cys- maith. Rydym yn sicr y bydd llawtadleuaeth Chwaraeon Pentrefi a er 0 gyn-ddisgyblion a'u rhieni, ac
gynhallwyd
yng
Nghanolfan chyfeillion a chydnabod Mr Leslie
Hamdden Caernarfon.
Jones yn dymuno cyfrannu i'r
Enillodd y Waun bedair o'r naw gronfa, a gellir gwneud hynny trwy
cystadleuaeth - notio, bowlio, golft anfon eich rhoddion at:
a phel-droed 5 bob ochr i'r ysgo- John Cadwaladr, 3 Glyn Aton
lion cynradd.
Joy Glyn, Plas Bodhyfryd
Bydd y darian a'r cwpannau a Rhodri Prys Jones, Penygraig
enillwyd ar y diwrnod yn cael eu
Y dyddiad cau fydd Mehefin 30.
harddangos yng Nghanolfan y lLONGYFARCH IADAU i Geraint
pentref yn y dyfodol agos.
a Barbara Griffith, Bro Waun ar
MERCHED Y WAWR: Cynhaliwyd ddod yn dain a nain am y tro
cyfarfod o'r gangen yn y Ganolfan, cyntaf, ganwyd bachgen bach,
nos lau, Ebrill 27. Cafwyd noson Russell, i'w merch, Valerie a'i gwr,
ddifyr iawn gyda Mrs Mary Steve.
Vaughan Jones yn dangos sleidi- i Delyth Jones, Cyrnant Lodge
au 0 China. Roedd yr aelodau yn am Iwyddo yn ei harholiad theori
falch 0 weld Mrs Glenys Williams cGrddoria9th, Gradd 1:
yn bresennol ar 61 bod yn yr ysby- i blant yr ysgolion Sui am Iwydty. Rhoddwyd y raftl gan Mrs Iris do yn au harholiad maes lIatar;

SIMNEIAU GWAEL7 CRACIAU7
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS1
Cysylltwch

a Dave

Wood

'INSULAFLUE'

- i'r aelodau 0 dim chwaraeon y
pent ref am fod yn IIwyddiannus yn
y gystadleuaeth chwaraeon l'r
pentrefi;
- i Dr Michael Parry, Ffridd Felan
ar ai briodas a Dr Liz Burns, ym
Manceinion. Bydd y ddau yn
ymgartrefu
yng
Nghaer.
Dymuniadau gorau i Michael yn ei
swydd newydd gyda chwmni profi
cytturiau yng Nghaer;
- i Sandra Jones, Graianfryn ar
gyrraedd ei deunaw oed;
- ac i Lynn Jones, Bryn Menai ar
gyrraedd ei deunaw oed.
- i Meirion Williams, 1 Dol Erddi
ar ei benblwydd yn 18 oed.

Bu Rhys Sian yn brysur iawn yn
ddiweddar yn ffilmio ar gyfer y
rhag/en 'Sb/at' sy'n ymddangos
ar hyn 0 bryd ar S4C am 6. 15 ar
nos Wener. Oyma'r ai/ dro i Rhys
gael ei wahodd i ymddangos ar y
rhaglen hon. Pob dymuniad da
iddo i'r dyfodol.
ADREF O'R YSBYTY: Da deall
fod Mr H Westphall, Tref Eilian;
Mrs
Catherina
Jones,
Bryn
Derwen; Sion Rowlands, Ty'n
Coed a Mr Glyn Williams, Plas
Glynaton wedi gwella ac wedi cael
dod adref c'r ysbyty.
Mae
Mr
T
H
Williams,
Llwydlarth, yn gwella ar 61 cael
damwain a thorn ei goes; ac mae
Martin Roberts wedi gwella ar 61
dmwain a thorri ei arddwrn; rydym
hefyd yn falch 0 ddeall bod Irene
Roberts, Pant Teg, wedi dod dros
y sioc a gafodd mewn damwain
car yn ddiweddar.
COFION: Anfonwn ein dyrnuruadau da am wellhad buan at bob
un sydd yn wael yn au cart ref I.
YN YR YSBYTY: Anfonwn ein
coflon cynhesaf at Mrs Annie
Taylor, Dol Erddi a Mr R Roberts.
9 Bryn Golau sydd yn yr ysbyty
ym Mangor.
CYDYMDEIMLWN yn ddwys a

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

Vr Arbenigwr ar leinio simneiau

FRON HEULOG, DINORWIG
Ffon: Llanberis 871376
10

BANGOR
354646

Marion Iwan, Panyberth, sydd
wedi colli ei ei thad yn ddiweddar;
hefyd a Mr Elfed Roberts, Dwyros
ar qolh ei chwaer;
hefyd ag Edgar Owen, Glyn Awel
a Kerth Owen, Stad Ty Hen ar golli
eu tad, ac a Mr Richard Owen,
Bro Waun, Miss J Ann Owen a
Mrs Catherine Williams. Stad Ty
Hen ar golli eu brawd.
Trist oedd clywed am farwolaeth
eln cyn-weinidog, y Parchadig J D
Roberts,
ac
anfonwn
ein
cydymdeimlad at ei briod, Mrs
Kitty Roberts, Buddug a Huw a'r
teulu i gyd.
Hefyd a Mr Evan Hughes, 3
Bryn Golau, yn el brofedigaeth 0
golli ei chwaer.
DIOLCH:
Dymuna
Rhian
Rowlands, Bro Waun, ddiolch i'w
theulu, cymdogion a ffrindiau am
bob arwydd 0 qydymdelrnlad a
dderbyniodd ar 61 colll ej mam,
Mrs Enid Jones. Dymuna ddiolch
am y rhoddion a dderbyniwyd tuag
at gapel Croesywaun.
DYMUNIADAU GORAU i Mrs Mair
Williams, Fferm Bodhyfryd ar ei
hymddeoliad o'i gwaith fel nyrs yr
ardal.
YR YSGOL FEITHRIN: Mae pwyllgor yr Ysgol Feithrin wedi tefnu
taith gerdded noddedig i gychwyn
o flaen y lIythyrdy am 6.30 o'r
gloch nos Wener, Mehefin 16.
Mae croeso mawr i bawb ymuno a
hwy.
LLONGYFARCHIADAU i Mr John
G Jones, Hafod y Rhug a'i gi, Mari
Iu'n cynrychioli Cymru mewn
Pencampwriaeth Ryngwladol Cwn
Defaid ym Miwmares ar Fai 27, yn
erbyn timau 0 Loegr a'r Alban.
Gwyliwch amdanynt mewn rhaglen ar y teledu yn y dyfodol agos.

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Cil-y-Mynydd

WAUNFAWR
Ffcn:
Waunfawr

552

LLONGYFARCH IADAU
i John
Huws,
Argoed
ar
gwblhau
Marathon llundain mewn 3 awr,
44 munud.
AOREF O'R YSBYTY: Mae'n dda
deall fod Andrew Parry, Bro Waun
adret o'r ysbyty ym Manceinion.
MARATHON llUNDAIN:
Diolch a
galon i bawb a'rn noddodd i redeg
ar ran Antur
Waunfawr
ym
Marathon llundain ddiwedd Ebrill.
Roedd yn brofiad anhygoel bod yo
un o'r degau 0 filoedd a gychwynnodd 0 Blackheath ae roedd
yn brat gwybod fod pobl y Waun
hefo fi bob cam o'r chwe milltir ar
hugain at y lIinell derfyn ar Bont
Westminster. Anghofia i byth mo'r
wefr ges I wrth orffen a gwybod
bod £400 yn ddiogel yog nghronfa
Cynllun Oriau Hamdden yr Antur.
Hon oedd fy marathon gyntaf ond
yn bendant nid h1fydd yr olafl
CLWB GWYRFAI: Mal 4, cynhaliwyd Nason Goffi yn y Ganolfan,
gyda stondin gacennau a bwydydd. Diolehodd y lIywydd Canon B
Thomas am gefnogaeth y eylch i'r rhal a fu'n cynorthwyo yn y
gegin ac i'r aelodau a phawb oedd
wedi cyfrannu at nason Iwyddiannus. Rhoddwyd anrhegion gan
Mrs Griffith,
Llythyrdy
a Mr
Humphrey Roberts ac fe'u hen illwyd gan Mrs Heulwen Hughes,
Mrs Payne a Mr Edgar Owen.
Mal 11: Er nad oedd y tywydd yn
ffafriol iawn, mwynhawyd y daith
drwy Lyn ac Eifionydd. Cafwyd
cinlo rhagorol ym Mhlas Gwyn,
Pentreflin cyn mynd ymlaen am
Grieieth ae aros am ychydig yn
Abersoch.
Hwn oedd ein cyfarfod dwytha
am y tymor i fod ond daeth gwahoddiad i aelodau Clwb Gwyrfai i
gael 18 yn y Fronllwyd gan Miss
Owilda Williams ar Fehefin 20. Nid
dyma'r tro eyntaf I Miss Williams
fod yn hael tuag at y Clwb.
LLONGYFARCHIADAU
i'r canlynol ar eu IIwyddiant
mewn
arholiadau piano.
Kirsty Jones, Cynefin, Gradd 1
(teilyngdod) ;
Huw Gwilym, Llidiart Wen ac Elain
Medi, Glyn Awel, Gradd 2;
Bethan Wyn, y Frenni a Dylan
Jones, Rhandir Mwyn, Gradd 4;
Ac hefyd i Zoe Gordon, Garnedd
Wen ar ennill gradd 4 gydag
Anrhydedd mewn arholiad Obo.

I drin a thrwsio
pob math 0

beiriannau gwn"io

MENAI SEWING
MACHINE CENTRE
40 Stryd Fawr
PORTHAETHWY
Ffon: (93) 714043
neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoc

YR YSGOL: Llongyfarchiadau
i Mal: 1. Glenys Jones, Rhandir Owyros ddiolch a galon am y earFfion M Edwards ar ennill y wobr
Mwyn; 2. Keith Owen, 5 Stad Ty diau, y galwadau ffon a'r blodau a
gyntaf trwy Gymru am gynllunio
Hen; 3. Eurig Wyn, Y Frenni.
dderbynioddd ar ei brofedigaeth a
cerdyn Nadollg Cymraeg i Oxfam.
DYMUNA Mr Elfed Wyn Roberts,
golli ei chwaer yn y Groeslon.
Bydd y cerdyn yma yn cael ei ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
werthu trwy Gymru gan Oxfam
CYFRIFON AM Y FLWYDDYN 131aln MAWRTH 1989
cyn y Nadolig.
198718

£
4372.26
4193.25
433.00
803.53
10.00
25.00
50.00
220.00
3000

172.74

DERBYNIADAU

1988/89

£
Gwerthiant
Hysbysebion
Rhoddion
Grantiau: Cymd. Gelfyddydau
Cynghorau Cymuned:
Betws Garmon
Llanberis
llanddeiniolen
Llanrug
Waunfawr

4372.12
5122.00
461.14
861.95
5.00
25.00
100.00
250.00
50.00
430.00
136.78

Llog

10309.,78

Ffion Edwards

9982.98

11383.99

TALIADAU
Argraffu
Ftotograffiaeth
Paour. am lenni, a.y.b.
Stampiau
Cystadleuaeth Peldroed

11019.46
207.55
0.00
191.68
19.50

103.19
EISTEDDFOD YR URDD
2070
DYFFRYN NANTllE AC ARFOt
179.02
1990: Cafwyd diwrnod I vyddaan1344
nus lawn yn yr Wyl Gyhoeddl )/09
Nglynllifon ar Fai laf. Hof ai'r
10299.33
11438.19
pwyllgor ddiolch yn fa r iawn I
bawb a gyfrannodd mor hael tuag
at ein stondin Tombola yno. Y
10.45
lnewm yn fwy na gwariant
dydd ad nesaf j'w gofio yw nos
Gwarlant yn fwy na incwm
54.20
Sadwrn, Mehefin 1 - pryd Y bydd
===
Swper Awyr Agored yn y Ganolfan
4688.67
Cronla'r Eoo: 1at Ebrlll
4699.12
am 6.00 o'r gloch. Dowch a phlat,
10.45
Elw'r flwyddyn
powlen, cyllell, ffore a IIwy heto
ColI{k1 yn fwy na gwariant
54,20
chi.
4699.12 Yn y Bane ac mewn lIaw 31 Mawrth
4644.92
Ar fore Sadwrn, Gorffennaf 8
bydd Taith Gerdded Noddedig i'r
teulu yn cychwyn 0 faes parcio
Bryn Eirian am 10.00 o'r gloch y
Y MEWNFUDWVR
bore. Bydd ffurflenni noddi ar gael
Chwi wyddoch all yr hanes
yn y Swper Awyr Agored neu gan
Diolcb i'r canlynol am eu rhod- Fel rhoddwyd ni'n ein lie
dion i gronra'r Eco.
Mrs Nan Roberts, Pant Afon.
Pan godwyd clawdd gan Off a,
DYMUNIAOAU
GORAU i Nan
£5: Emlyn a Delytb Jones, O'r Gogledd lawr i'r De.
Wyn, Tan y Fran sydd yn cystadlu
Gorffwysfa, Llanrug. Mrs. Pat
yn y gystadleuaeth siarad cyhoedLarsen,
Llygad
yr
Haul, A setlo yma wnaethom,
Cyn bod T. V. na Ffon,
dus dan 25 oed, ac i'r grwp pop Penisarwaun.
Tculu'r
'FoeI',
Bron a Methu sydd yn cystadlu yn Dinorwig. Mr Wyn a Sion Wyn A galw'r wIad yn Gymru
A'j mam yn Ynys Mon.
y gystadleuaeth can bop dan 25 Hughes,
Ty'n y Wcirglodd,
Ond do, fe dreuliodd amser
oed yn Eisteddfod yr Urdd, Cwm
Deiniolen.
A canu wnaeth y Bardd,
Gwendraeth. Pob hwyl i'r rhai o'r £4: Miss J. Williams, Llangcfni.
pentref sydd yn aelodau a gor £3:
Mrs N. Williams,
29 A'r Sais yn edrych trosodd
A gweld y wlad mar hardd.
Ysgol Syr Hugh Owen fydd yn Rhydfadog, Deiniolen.
cystadlu yn yr Eisteddfod.
£2: Mr a Mrs Emyr Pritchard,
A meddai 0 rhyw ddiwrnod
CLWB Y BLAID:
Ffordd Deiniol, Dciniolen. Mrs N. Rhaid rhannu'r harddwch hwn,
Ebrlll: 1. Gill Brown, Gorwel; 2. Jones, Hirfron, Llanberis.
Caf dy bach yn Dinorwrq
Haydn Jones, Rhandir Mwyn; 3. £1: Bill Harrison, Cynlas, Bro A nain mewn fflat yn Cwm.
John Huws, Argoed.
Gethin, Bctws-y-Coed.
Anfonwch nodyn bychan

RHODDION

Beth am ddysgu
dreifio gydag

YSTORFA

YSGOL YRRU

(Richard a Melrwen
Williams)

BETHEL
Cysylltwch

a

Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel
Portdinorwig
671009

LI,ANRUG
Ffon:
Caernarfon

2790

Ar agor:
Llun - Gwener: 7.30 - 6
Sadwrn: 8 - 5
Sui: 9 - 12
Eich slop leol hefo'r

oriau hwylus

I ddweud fad tai 'For Sale',
A'n bod ni'n swynol ganu
"There's welcome in the Vale".
Yr Hafed aeth yn Haven,
Blue Crest yw Bron-y-Glais,
Ond digon hawdd didoli,
Y Postman sydd yn Sais.
Mae'r cwn a'r cathod bellach
Yn ateb l'r iaith fain,
Yn lie 'Sa-draw' a 'gorwedd',
"Lay down, dear Mot, that's fine".
Fe ddaeth y Gog eleni
Er gwaethat Estronaeg,
A tystio wnaf ei chlywed
Hi'n canu yn Gymraeg.
Ond peidiwch digaloni
Na chodi lIais yn groch,
Awn all i Batagonia.
I wlad yr Indiaid Coch.
Huw Thomas, Uanrug
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YMWELD A'R PILI PALAS
Bu plant Safon 3 Ysgol Gynradd
Llanrug ar ymwcliad a 'r Pili PaIas
yn ddiwcddar ac ysgrifenwyd
nifcr 0 gcrddi hyfryd ynglyn a'r
ymwcliad yno. Dyma rai o'r cerddi i chi eu darllcn:

EI adenydd hardd,
Dim ond powdwr y'w IlIw i gyd
Dim ond ychydig 0 wythnosau
Y mae yn byw.

LLI

H Y LL

PARADWYS Y GLOYNNOD
Paradwys yw gweld y IIlwiau
Yn troelll mor hamddenol
Fel barcud yn yr awyr,
Fel blodyn yn yr haf.
Gavin, Dilwyn,
Yandell.

loan,

Dylan

GLOYN BYW
Glayn hardd yn hedfan, hedfan
Yn yr awyr las,
Mae yn hedfan fel brenhines
Yn ei chet 0 felted glas.
Wyau melyn ar y deiliach
Yn yr haul braf
Roddwyd yno gan yr hyfryd
lar tach yr hat.
Wedyn daeth lindys techan tach
Oedd yn bwyta ar y deiliach
Fel rhyw belrlant-bwyta rhyfedd
Yn yr haul braf.

/

Mewn rhyw fls fa drodd
Yn chwller calad hyll
Oedd yn rhoi rhyw symudiad
bychan
Bob yn hyn a hyn.

...

Gloyn hardd yn hedfan, hedfan
Yn yr awyr las,
Mae yn hedfan fel brenhlnes
Yn el chat 0 felfed glas.
Sioned Jones, Beverley Ann,
Faye Rochelle, Luned Jones.
YN YR HAUL MAWR CYNNES
Un diwrnod fe welais loyn byw
Ynghanol yr haf,
Yn hedfan yn hardd,
Yn dawnslo ac yn tynnu at y
coed.
Y diwrnod wedyn roedd un eto
Yn dawnslo'n hapus
Ac roedd ei gwr yno hefyd.
Roedd 0 yn aros yn lIonydd
I gael y gwynt,
Ac Iffwrdd a fo i'r byd mawr
Yn yr haul mawr cynnes.
Nicola
Proud ley
Williams,
Lorretta Nicola Jones.
YCWCH GWYN

Gloyn Gwyn
A'i adenydd hardd,
Yn cael eu chwythu fel hwyliau
cwch
A'j delmlyddion
fel lIinyn hen
rwyd
Yn yr awel.
Tafod du fel tatod neldr
Yn gyflym fel y gwynt,
Traed bach du yn telmlo'r dail
Chwllio am Ie i ddodwy'r wyau.
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Ond bywyd stll oedd ei bywyd
hi,
Bu farw cyn bo hlr,
Disgynnodd hi o'r awel,
I'r !lawr lie pydrodd hi.
Gareth Jones a Mark Parry.
UN DYDD
Un dydd yn yr haf
MI welals Loyn Byw
Yn hedfan yn braf
Yn yr awyr las.
A'lllIwlau pert
Coch, glas a melyn,
Ond nawr ma&:.r haf drosodd
Eto ml ddaw'r Gloyn Byw.
Angela Wyn Humphreys, Cheryl
Ann Jones a Tracey Ann
Jacques.

ADAR YR HAF

BYWYD Y PI LI PASA

Mae'r haf yma eto
Yn detfro pob glayn byw
Mae'n notio yn yr awyr,
Yn yr awellach.

Pill Pala'n hedfan
Oros y blodau yn ein gardd.
MaG'n deodwy wyau melyn
Ar y blodau hardd.

Mae'r glayn byw 0 bob IIlw,
Oren gwyrdd a glas.
Mae'n nhw'n hedfan fel adar
bach
Yn yr awel lach.

Mae'r wyau yn daor
Fesul un ac un
A Sianl Flewog bychan
Ddaw allan 0 bob un.

Dylan Williams, Carwyn Machno
Lloyd, Gareth Wyn Cook, Alan
Parry a Dylan Hughes.

Erbyn hyn mae'r IIndys
Yn ddlgon mawr a thew
Idrol yn chwller caled
Wedyn fydd dim blew.

Y GlOYN
Glayn byw yn hedfan
Yn hapus fel aderyn hardd
Maen'n debyg I foneddiges
Yng ngerddi'r castell.
llfon Wyn Pritchard.

Un hardd ar y naw
Odaw allan o'r chwller clyd
Er mal ond powdwr
Yw'r lIiwiau I gyd.
Sian, Rhlan, Catrln a Marie.

COED! AIL OSODWCH Y LLYTHRENNAU

CWBlHEWCH

Y DDAU HANNER COll

•

: ,

"

EWCH 0 OOOT I ODOT

,

........

"

*"

FEDRWCH CHI AIL·GREU Y LLUNIAU HYN?

."
-.,
•

----'--11

III

lfl.
#

•

xi :

21

• let

.", '1,

•

·J.1
It

o·57

11

JI

.~.32.

lD •

~

•

•ZJ..

«t;

•
•

It;

t~

•

It)

••

•

."

•

II{

.;t)'

•
1<1

•

•17.

•
1&

,

,..

CORNEL JOCS
Doctor, Doctor! Help! Dwi'n teimlo
'run fath a cheffyl rasio!
Mi 'fetia' na milfeddyg fuasai'r
gorau i chi!!
Glwysoch chi am y morwr a
daflodd ei holl ddillad bud ron dros

ymyl y cwch i'r Mar?
Roedd o'n gobeithio y byddent yn
cael eu golchi i'r 'lan'!1

Pam fod eliffantod yn gwisgo
sbectol dywyll?
Am fod cymaint 0 bobl yn dweud
jocs amdanynt - dydyn nhw ddim
am i neb eu 'nabod!!

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng
crocodeil a banana!
Cei$iwct' dynnu croen oddi ar
grocodell!!!
Pam fod croen ellffant yn lIawn
rhychau a phlygiadau?
.
Ydych chi erioed wedi ceisio
smwddio eliffant!l
Idwal! Idwall Mae 'na leidr yn y
gegin - a dwi'n meddwl 'I fod o'n
bwyta'r cawI wnes i!

Paid a phoeni - fe fforua i am y
doctor iddo'n y bore II
Doctor, Doctorl Helpl Owi newydd
Iyncu rolyn 0 tfilm! Be wna i?
Arhoswch tan ddydd 'Llun' i weld
be ddatblygith!!

Dydy'r fatsien yma ddim yn tanio.
Pam hynny?
Own i ddim. Roedd hi'n tanio'n
iawn eillad yn 61!
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Ymweliadau a'r dosbarthladau
Cymraeg: Cafwyd ymweliad buddiol a diddorol gan Eleri Llywelyn
Morris, awdur Straeon Bob Lliw. Y
mae rhai 0 ddisgyblion y bedwaredd flwyddyn yn astudio'r lIyfr
ar
gyfer
eu
arholiad
TGAU/Llenyddiaeth
Cymraeg.
Esboniodd Ms Morris gefndir y
storiau, a chafwyd sasiwn wedyn
yn ei holi am ei gwaith fel sgwen•
wralg.
Cafwyd ymweJiad hynod ddiddorol gan Norman Williams, 0
Fflimiau Eryri yn son am sgriptio
ar gyfer y teledu. Bu'n siarad am
dros awr - roedd pawb yn mwynhau
pob
ailiad
o'r
sgwrs.
Dangosodd rannau o'r gyfras
Jabas a Minafon ac eglurodd sut
yr aethpwyd ati i ffilmio rahi
gOlygfeydd.

By hyn yn brofiad gwerth ehweil
gan fod y disgyblion yn sgrlptio eu
hunaln erbyn hyn, ae yn gobeithlo
ffilmiotr sgriptiau hyn yn y dyfodol
agos. Bydd yn brofiad eael gweithio tu 61 i gamera am y tro eyntaf.
Clywelladau: Su rhai disgyblion
ar glyweJiadau ar gyfer eyfres
deledu a fydd yn eael ei darlledu y
flwyddyn nesaf. Bwriad y ewmni
yw addasu 'Tydi Bywyd yn Boen'
ar gyfer y teledu.
Ymweliad Dramatig: Bu Cwmni'r
Fran Wen, y dwmni Theatr Mewn
Addysg, yn ymweld a'r ysgol gyda'u eyflwyniad ar gyfer y
bumed
flwyddyn
(TGAU
Cymraeg). Dilynwyd gyrfa Cai, y
eanwr pop. Bu'n berfformiad
deinamig
a eherddorol
lawn.
Roedd pawb wedi eael blas ar y
perfformiad.

LANSIO NOFELAU'R AIL FLWYDDYN

DIWRNOD I'W GOFIO
Hoffwn ddweud gair bach am
ddydd lau, Mal 11fed. Roedd hi'n
ddiwrnod byth-gofiadwy i'r ail
flwyddyn i gyd, ar 01 misoedd 0
waith caled yn gweithio, a drafftio,
a hel syniadau ar gyfer ein notelau. O'r diwedd daeth y diwrnod
i'w lansio nhw.
Cawsom
ymweliadau
gan
awduron fel Mary Hughes ac Alys
Jones, actores, a chyn ddisgybl yr
ysgol. Rhlan Cadwaladr. Wedyn
gwelsom damaidiau 0 Jabas gan
Norman Williams a oedd yn son
am addasu nofelau ar gyfer y tele-

duo
Ac i'w orffen, sgwrs
Mel 0 Gyhoeddiadau

TV

a

Dafydd
Mei, a'r

Cyngor Llyfrau Cymraeg, Phil
Davies ae arddangosfa i ddisgyblion Ysgol Brynrefail.
Rhwng 5 a 7 o'r gloch gyda'r
nos, daeth .in rhieni i'r ysgol i
gael golwg ar y nofalau. Roedd
pawb, rwy'n eredu, wedi synnu
gweld eymaint 0 waith wedi'i gwblhau gennym. Y cam nasaf yw darlien notalau ein gilydd, ae anton
lIyhtyrau i Iyfrgelloedd yn y gobaith
y buasent yn hoffi benthyca'r nofelau. Y mae un ohonom wedj gyrru
lIythyrau ar Wasg Giomer yn
barod I holi a oes gan y Wasg
ddlddordeb mewn cyhoeddi'r lIyfr!
Hoffwn, ar ran pawb o'r ail flwyddyn, ddiolch i bawb a drefnodd ac
a gymerodd ran yn y diwrnod.
Llinos Jones 2E

Birmingham, 6 Stryd Goodman

LLANBERIS
Arbedwch bunnoedd ar eich bil siopa
wythnosol. Dewch i Wf31d ein
'
amrywiaeth eang 0 fwydydd
Siwgr, Cawl, BI.wd, Cn.u, P.sta,
Fferins, Diodydd, Ffrwyth.u Sych,

Grawnfwydydd etc.
CEWCH BWYSO EICH BWYD EtCH HUN YN
EtCH ANGEN
AR AGOR BOB DYDD 9-8pm
14
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LANSIO'R NOFELAU
Deg o'r gloeh oedd hi pan gerddais i mewn i'r neuadd. Roedd
wedi ei gosod fel bod y lIyfrau ar y
dde, mewn rhes hir, ae yna roedd
y bywgraffiadau ar yr ochr ehwith.
Roedd y stondin lIyfrau yn hwylus
i bawb. Roedd y cadeiriau wedi eu
gosod mewn hanner cylch.
Yn gyntaf daeth Mrs Mary
Hughes i siarad am sut y
deehreuodd hi sgwennu nofelau.
Roedd hyn yn weddol ddiddorol.
Yna daeth Mr Thomas, y prifathro,
ataf a dweud fy mod i gael tynnu
fy lIun gyda Mary Hughes.
Aoeddn i fod i smalio darllen
'Tees', un o'i lIyfrau.
Yna, daeth Rhian Cadwaladr, yr
actores, i'r neuadd. Dewisodd rai
o'r nofalau a'u darllen. Roeddwn
yn hoffi hyn, oherwydd mi oaddwn
yn medru eaef gwahanol syniadau
lasau!!: Y mis hwn daeth Ilyfryn
newydd sbon allan. Casgliad 0
holiaduron,
straeon byrion a
cherddi i gyd am ysbrydion. A
phwy oedd awduron y lIyfr hwn neb lIai na disgyblion blwyddyn 2E
a 20 Ysgol Brynrefail, Llanrug. Os
ydych yn berson nerfus aich natur,
peidiwch a darllen y lIyfr hwn, ond
os ydyeh yn hoffi cael eich
dychryn, dyma'r lIyfr I chi!
Mae blwyddyn 2 wedi gweithio'n
galed ar y cylchgrawn yma eleni.
Rydym wedi bod yn drafftio ac ailddrafftio gwaith, wedyn bu rhai
ohonom yn ei deipio neu brosesu'r
gwalth ar y cyfrifiadur - ond mae
pawb wedi gwei1hio'n galed arno.
Mae pawb 0 2E a 20 wedi cyfrannu rhyw stori neu gerdd i chwi ei
darllen. Gyda flaw, bu Mrs Hughes
a Mrs Owan yn gweithio'n galed
yn ein helpu i deipio hefyd.
Os dewch ar draws y cylch-

BlAS AR 'JABAS'
Roedd hi'n ddydd Llun eto. Roedd
plant ysgol gynradd Bethel wedi
cael cyfJe i weld Ysgol Brvnretall.
Roeddem yn ain dosbarth cofrestru pan ddaeth Mrs Owen,
athrawes dosbarth 10 i'n n61 ni i
fyd i'r neuadd. Cafodd pob dosbarth yn y flwyddyn gyntat blant 0
Ysgol Gynradd Bethel yn y gwersi
gyda hwy drwy'r dydd. Dywedodd
Mrs Owen wrth bawb ddychwelyd
i'r dosbarthiadau a dod o'r wers
gyntaf yn syth yn 61 i'r neuadd.
Aethom i'n gwers gyntaf, sef
009inio, a chawsom ddysgu sut i
goginio sgoniau erbyn yr wythnos
nesaf. Aeth y wers heibio yn
sydyn jawn ae yr oedd pawb yn
meddwl nawr am beth oadd yr
athrawon eisiau i nj fynd i'r
neuadd. Roeddem ar binau.
Aethom i lawr y girisau coginio ac
aethom yn syth i'r neuadd. Daeth
Mrs Ellis, set athrawes 1E i
ddweud y newydd wrthym a
dyma'i geiriau.
"Mae gennym ni, sef athrawon
dosbarth 1, newydd da i ehwi.
Mae dau 0 griw Jabas yn dod yma
i'eh gweld ac i ateb eich ewestiy-

ar gyfer fy nofel nesaf (os y penderfynwn sgwennu un arall).
Daeth Mr Norman Williams i
siarad am sut mae gwneud rhaglen deledu allan 0 Iyfr. Roeddyn
dangos sut roeddynt yn gwneud
campau, ac fe ddywedodd wrthym
mai nid Piesi a Jabas oedd yn
marchogaeth y ceffyl ond dynes.
Wedyn daeth mam Non, sef Mrs
Alys Jones atom. Rwyf wedi darlien 'Mac Pync' ac mi oeddwn yn
meddwl bod y "yfr yma yn ffantastig.
Daeth Mr. Dafydd Meirion wedyn
i son am sut mae casio lIyfrau. Nid
oeddwn yn hoffi hyn 0 gWbl.
Wedyn daeth Mr Davies i siarad
am farchnata lIyfrau. Roedd hyn
yn waeth na dim I Ond erbyn
diwadd y diwrnod, roedd popeth
wedi mynd yn iawn.

eatrin Thomas, 25

grawn yma prynwch ef neu fa
gewch golled fawr! Yr enw I
edrych allan amdano yw - wei be
arall ond - IASAU I a'r pris yw 30c.

Jacinta Kisalu 2E
nau", Ddywedodd neb dim un galr,
roedd pawb wedi synnu gymaint.
Ar 61 i bawb gau au cegau a lIyncu
au poer gotynnom pwy oeddynt.
Cawsom newydd da mewn un
ttordd a drwg mewn ffordd arall.
Yr ymwelwyr oedd Glenda a
Piesi, set Lowri Mererid a Harn
Pritchard. Y newydd drwg oedd na
fyddai Jabas, set Owain Gwilym,
yn medru dod. Ond ta waeth am
hynny roedd distawrwydd IIwyr yn
y neuadd ac yna cerddodd Lowri a
Harri i mewn. Roedd pawb wedi
cynhyrfu gymaint, ddywedodd neb
air ac mae hynny yn andros 0
anodd
i blant a disgyblion
Brynrefail.
"Ffwrdd a ni ta," meddai Lowri.
Gofynnodd Mrs Esyllt Jones a
drefnodd yr ymweliad "Os oes ryw
un gyda cwestiwn, rhowch elch
lIaw i fyny."
Am tod pawb wedi synnu
gymaint ni ddywedodd neb air am
ddwy funud gyfan. Wedyn aeth 'na
law i fyny. Dechreuodd pawb cfyn
cwestiynau ac roedd y bel ar el
ffordd. Mewn tua 20 munud ar 61
lIawer 0 gwestiynau eawsom fynd
i gael eu 1I0fnod. Roedd hynny yn
GRET.

Roedd plant dasbarth
un 0
Ddeiniolen wedi cael y profiad a
actio efo Lowri o'r blaen, yn y rhaglen deledu SIGLEN, pan gafadd
ei ffilmio yn Ninarwig. Ond nid
oedd neb wedi cael y profiad 0
actio gyda Harri, felly roedd Lawri
yn fwy adnabyddus na Harri. Ar 61
i bawb gael eu llofnod daeth tro
blwyddyn dau j'w gweld. Yr oedd y
rheini i weld lIawn mar awyddus
i'w gweld ag yr oedden ni ar
ddechrau yr ail wers. Aethom o'r
neuadd ac roedd pawb yn teimlo
mor dda 0 gael cyfarfod y ddwy
sereno
Nid oedd neb yn medru canalbwyntio
yn yr ail wers,
sef
Cymraeg. Raedd hyn yn brofiad
mar arbennig ac raedd pawb wedi
synnu a mwynhau y diwrnod yma
yn fwy na dim un diwrnod arall ym
Mrynrefail.
Ar 61 mynd adref a chael bwyd
gallaf eich sicrhau cafodd ein teuluoedd yr hanes i gyd.
Gobeithio y cawn fwy 0 ymwehadau fel hyn eta. Ydych chi'n
clywed, Mrs Esyllt Jones.
Nia Land

CEUNANT
Gwenno Parrl, Morawel

LLONGYFARCHIADAU
i Mrs N
Jones, Hafadol, ar fad yn hen
nain, ganwyd mab, Llion Gethin,
i'w hwyr a'i wraig, Dylan a Sharon
Jones, Arfonia Terrace, Llanrug.
CROESO
ADRE
0
Ysbyty
Gwynedd i Mrs Brenda Jones,
Penhafodlas. Dymunwn adferiad
IIwyr a buan iddi.

Yn anffodus, rhaid dod a theithiau'r bysus bach i ben y
mis hwn. Atgofioo yn unig yw cynnwys p." erthyglau
hyd yma. Yn yr erthygl hon atgofion a ffeithiau a geir.
Bum yn ffodus iawn 0 eistedd yn y sedd nesaf at R D
Roberts} Gwaungynfi, Groeslon yn y Pasiant yo Theatr
Seilo. Siarsiais ef i gofnodi ei atgofion 0 fysus bach y
wlad ar bapur ar gyfer y rhifyn hwn o'r Eco. Ni wnaeth
fy siomi - dyma ei ymateb.
Diddorol iawn fu darllcn erthygl
Arwel Jones ar fysus bach y wlad.
Prociodd fy nghof amdanynt, Y
cof cyntaf sydd gennyf yw clywed
son am Foto Prosser (Prosser
Roberts) a redai, os cofiaf yn
iawn,
0
Bcnisarwaun
i
Gaemarfon. Ni wclais i y bws
hwnnw, hwyrach fod rhywun all
gadarnhau hyn.
Yn gynnar yn nechrau'r ganrif,
neu cynt 0 bosibl, y dcchreuodd )'
Cacmarfon
Motors redcg 0
Ddeiniolcn
1
Gaernarfon.
Adnabyddid y bys gan rai fcl
110to Aston ond cyfranddaliad ) n
y cwmni oedd gun • y rnasnachdy
hw nnw ) n y busnc
moduro
mac'n dcbyg, gan cu bod yn hysbyscbu cu nwyddau ar Y b) sus. I
ni yn Ilcol, b)'s Hugh fyddai bob
amscr gan mill Hugh Roberts Iyddai yn ci yrru. Cofiaf dad Arwel
yn dechrau fel casglwr tocynnau a
daeth yntau i gael ci adnabod fel
Dic Moto. Un J T Jarret, 0
Gaernarfon
oedd
rheolwr
y
cwmni a John Owen, cto 0
Gaernarfon, fells-reolwr.
Rhcdai'r bys 0 Ddciniolen drwy

TIR AC ADEILADAU AR
GYFER DATBLYGU
ECONOMAIDD YN ARFON
Y mae'r Cyngor wrthi'n ddyfal yn ystyried
ehangu ei ddarpariaeth
bresen nol 0
adeiladau a thir diwydiannol. I'r diben hwn,

hoffai gael tystiolaeth oddi wrth diwydiant
Ileol ynglyn a graddfa'r galw tebygol
ynghyd a'i natur a'i leoliad.
Dymuna'r Cyngor felly wahodd ffyrmiau

ac unigolion sy'n ystyried

0 ddifrif symud

i

Arfon neu ehangu 0 fewn y Fwrdeistref
neu sefydlu busnes o'r newydd 0 fewn y
tair mlynedd nesaf i gysylltu a'r Cyngor.

8ydd pob gohebiaeth ac ymholiad yn
cael ei drin yn gWbl gyfrinachol.
Manylion a gwybodaeth pellach oddi wrth:

Yr Uned Datblygu Economaidd a
Thwristiaeth
Cyngor Bwrdeistref
Arfon
Cwellyn
Ffordd Llanberis
Caernarfon
"'A
R
F
0
N'"
LL552DF
} {)1~ ~Jt1.'> I BA IVB

ben, iddo redeg bys ar ei liwt ei
hun 0 Glwt-y-Bont am gyfnod
byr.
Dyma fraslun o'r cyfnod cynnar.
Pennod arall i'w thrafod yw cyfnad y Deiniolen Motors a redai i
Fangor ac a bcrchnogid gan J W
Hughes, nid yr un a'r Rhiwcn
wrth gwrs, ac a fu'n gwasanaethu
o tua 1925 hyd yn ddiweddar,
Rhamant yn wir yw hanes B ysus
Bach y Wlad, nad ocs ofod i'w
cofnodi yma! I

Fethel i Gaemarfon. Cofiaf i'r
pris am y daith 01 a blaen fod
rhwng dau swill a hanner coron ar
un cyfnod byr. Byddai gan y
cwrnni fys arall yn rhedeg 0 Glwty-Boru drwy Frynrefail a Chwrny-Glo, Yng ngofal hwnnw yr Llawer 0 ddiolch i R D Robens
ocdd John Huws (Jac Huws MOlO am yr atgofion a'r ffeithiau.
Mae fy nyled hcfyd i Walter
cio). Arferai b)'s Hugh redeg i
Jones 0 Ddeganwy, ond brodor a
Fanger at ddydd Gwener.
Ddyffryn Pcris am y Ifeithiau
Nodweddiadol a fysus y cyfnod
swmpus
am gwmni arall a
yna ocdd hancs AN. el am c! dad
wasanaethai'r
fro. Cafodd y
yn rnynd a gwn g) dag ef. Gallaf
cwrnni, a sefydlwyd gao George
gofio fel }' byddcn ni }'n blunt,
Crosland Taylor, ddipyn 0 ddylanwedi cacl cin hanfon ar ncgcs i'r
pc rure f. yn gofalu bod ar ant yr wad ar y cwmnrau bychain pan
en gwasanacth 0
Eglwys pan gyrnacddai'r bys er gychwynasant
Gaernarfon i bentrcfi'r fro yny
mw yn i ni 311u ncidio ar )' platform i gael cin cario wcddill y Ilwyddyn 1925. Dyrna flwyddyn
daith fer. Cedwid y bys yn y mod- dyfodiad y "bwgan mawr" 0 safbwynt cwmn'iau bysus bach y
urdy ger Cynfi House.
wlad.
Cwrnni arall, fcl y crybwyllwyd,
Dyma ddyfodiad CROSVILLE
ocdd
R hiwen
Motors
a
bcrchnogid gan J W Hughes a'i Yn Nhachwedd 1925 fc bryn odd
Feibion. Brwd iawn fyddai'r gys- y cwmni fusnes Richards (Busy
tadleuaeth rhwng y ddau gwrnni, Bee). Ymhcn tair blyncdd prynas
Cychwynai Mala Hugh 0 Gynfi ant gwmni fy nhad a'i deuJu
Bysus Pcris. Dyma i chwi restr 0
House, a'r Rhiwen 0 Ddinorwig.
Pan ddeuai y Rhiwen i'r golwg ar gwmniau bychain crarll a brynwyd gan Crosville.
dop
Gallt-y-Foel
byddai'r
Caemarfon Motors yn cychwyn ar Cwmni Thomas John Edwards a
redai
rhwng
Cacmarfon
3
ci daith 0 Cynfi House gan godi'r
yn
1928; C)'nfi
cwsmeriaid,
ohcrwydd hyn ni Brynrcfall
fyddai pcrthynas y ddau gwmni Motors, Deiniolen yn 1929; J.W.
Hughes, Rhiwen yn 1932; \V.D.
yn un agos 0 bell ffordd.
Yn fuan wcdyn cafodd yr ardal Humphreys, Bethel yn 1936; L.J
wasanaeth bysus arall, y Blue Robcrts, Tanycocd yn 1939.
Ond eto melhiant fu ymdrcch y
Pcris Motors, os cofiaf yn iawn a
cwmni anfcnh hwn 1 lyncu'r
rcdai O't AlIt Ddu ac a berchnogid
gan Hugh Selh Jones a'i Fab 0 cyfan. Yn wir mac rhai cwmnYau
'Dy'n y Fawnog', Dinorwig. Am wedi &efyll ochr yn ochr a hwy at
rhyw reswm byr fu parhad y y Macs yng Nghacmarfon ar h)'d
y blynyddocdd.
FyddaJ Maes
bysus yn.
Trown eto at gwmni ural 1 a Caemarfon ddim wedi bod yr un
rath rhywsul heb i fysus Silvcr
ddacth i fod sef y Dinorwig
MOlors, perchnogion y ltO hwn, Star, Express a Whilcways sefy}}
Richard Prcis 'Bigil' a John yn dalog ochr yn ochr a'r Cfyddin
werdu'. Mac'n hyfryd gaJlu nodl
Owcn, Frondeg ac yn ddiwcddarach,
Cernyw
Jones
0 hefyd ar derfyn y gyfres fod
Benisarwnun, hwn eto yn rhcdeg Bysus Bach Y WInd yn dttl cu lir
o Ddinorwig. AI y bys hwn y o hyd ac yn mynd 0 ncrlh i nerth.
Hir oes iddynt.
gwelais y 'pneumatic lyre' cyntaf.
"Rhaid talu tcymged pwy a wad
Tcg befyd fyddai cofnodi i John
I Iu 0 fysus bach y wIad."
Hughes, a fu gyda'r Caemarfon
Anvel Jones
Motors, pan ddaetb y cwmni i

CRONFA GOFFA R. H. OWEN
Gwahoddir ceisiadau am grant o'r
gronfa uchod. Anfoner am y
manylion a'r ffurflenni cais at
Aled Owen
13 Charlotte Street, Llanberis
Oyddiad cau : Awst 31
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Gohebydd:

Miss Lowri Prys Roberts, Godre'r Coed. 870580

DATHLU PEN-BLWYDD:
Llongyfarchiadau
i Mrs Hannah
Jane Jones, 7 Trem Eilian ar
ddathlu ei phen-blwydd yn bedwar
ugain oed ar Fai 9ted. Cyd-ddigwyddiad hapus ar yr un diwrnod
oedd i Dylan, wyr i Mrs Jones, a'i
briod, Sandra, gyrraedd yma 0
Seland Newydd. Ganwyd Dylan
yn Seland Newydd, yn tab ieuengat i'r diweddar Mr Eirywn Jones
a'i briod Shirley. Mae Mrs Jones
yn dymuno diolch i bawb am y
cardiau a'r anrhegion a dderbyniodd ar yr achlysur. Un anrheg
go arbennig oedd cael teithio dros
fro'r Eco mewn awyrenl
LLONGYFARCHIADAU
hefyd i
Mrs Maggie Closs Parry, Bryniol a
ddathlodd el phen-blwydd yn 86
oed ar Ebrill 23aln. Pob dymuniao
da, Mrs Parry.
CYMANFA DOSBARTH PADARN:
Cynhaliwyd Cymanfa Flynyddol y
Presbyterlaid elenl yng Nghapel
Cefnywaun, Deiniolen ddydd Sui,
Mai 7fed. Llongyfarchiadau i'r canIynol 0 aelodau
Ysgol
Sui
Brynrefail am eu qwaith ym maes
yr Arholiad Llafar: Rhian Owen,
Amy Lambert. lestyn Williams,
Rhian Davies, Nicola Houston,
Mrs Carol Houston, Miss Lowri
Prys
Roberts,
Mrs
jennie
Angharad Roberts a Mr Richard
Wyn Evans. Ymhlith yr arholwyr
roedd Mrs Mair Davies a Mrs
Ifanwy Jones, dwy 0 athrawesau'r
YsgolSul.
SEFYDLIAD Y MERCHED: Yng
nghyiarfyddiad y mis, nos Lun,
Mai 15fed, treullwyd y noson yng
nghwmni'r lIywydd, Mrs Pat Jones
a oedd yn gweithredu fel VCO ac
yn tratod argymhellion y Cyfarfod
Blynyddol a gynhelir yn Llundain.
Rhoddwyd y te gan Mrs Mair
Jones a Mrs Jean Davies ac enillwyd gwobr y mis, rhoddedig gan
Mrs Pat Jones, gan Mrs Jean
Davies. Dymunwyd
yn dda i
bedair 0 aelodau'r gangen fydd yn
cymryd rhan yn y cyngerdd i
ddathlu Eisteddfod Genedlaethol
Llanrwst, yn yr Arcadia Llandudno
nos Wener, Mai 1geg - un yn y
grwp dawnsio gwerin a thair yn y
cor. Oydd Sadwrn, Mehefin 3ydd

a

bydd cangen Brynrefail ynghyd
changen Arion yn cymryd gotal 0
stondin Sefydliad y Merched yn yr
Arddangosfa Ftermio a Bwydydd
a gynhelir yng Ngholeg Glynllifon.
Llongytarchwyd hefyd Mr a Mrs
Oswald Davies ar ddathlu eu pnodas ruddem yn ddiweddar. Bydd y
cyfarfod nesaf nos Lun, Mehefin
1ge9.
LLWYDDIANT: Rydym yn falch 0
longyfarch lestyn Jones, 3 Trem
Eilian unwaith eto, am ei Iwyddlant
ym
Mabolgampau
Colegau
Cymru. Enillodd lestyn y fedal aur
am daflu'r morthwyl, y fedal efydd
gyda'r ddisgen a'r ras gyfnewid.
Yn ogystal,
mae tim Rygbi'r
Gynghrair
Coleg Cyncoed,
lie
mae'n
aelod,
wedi
dod
yn
Bencampwyr Colegau Prydain.

Mynnwch driniaeth

STIMVAK
gyda'r offer mwyaf
modern,
diweddaraf,
sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch

a

TEGID
PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

WAUNFAWR 291
Hefyd ail-osod carpedi
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CYNGOR
CYMUNED
WAUNFAWR: Cynhaliwyd cyfarfod o'r
Cyngor yn ddiweddar yn y Festri,
Caeathro. Etholwyd Mrs Pat Parry
fel Cadeirydd ar gyfer eleni a Mr
Rol Williams fel is-Gadeirydd.
Croesawyd
y Cynghorydd
Sir
newydd, Mr Eurig Wyn, gan y
Cadeirydd. Ym marn yr aelodau
lIeol mae digon 0 arwyddion yn
cyfeirio at y pentref yn barod, ac
nid
oes
angen
ychwaneg.
Derbyniwyd lIythyr 0 ddiolch oddi
wrth 8wyllgor
Apel Caeathro
Eisteddfod yr Urdd Dytfryn Nantlle
am rodd y Cyngor tuag at gronfa'r
pentref. Bydd y ffordd 0 Ros-bach
i Ysbyty yn parhau ar gau hyd at
Mai
31. Ceisir cael Antur
Waunfawr
i dorri
a thrwsio
Prysgol; sicrhau pafin o'r Capel i'r
Garej; clirio mwy 0 sbwriel gar

21.
CYDYMOEIMLWN a Mrs Owen,
10 Bryn Gof, a'r teulu, yn eu
profedigaeth. Bu farw Mr Owen yn
sydyn iawn yn ei gartref yn ddiweddar.

CYMANFA YSGOLION SUL, DOSBARTH PADARN
Cynhaliwyd Cyrnanfa Ysgolion
SuI Dosbarth Padarn yng Nghapel
Cefnywaun
M.C.,
Deiniolen
pnawn a nos Sui, Mai 7fed, 1989.
Arweinydd y Gan ocdd Mr Robin
Jones, Bethel a'r organyddion
oedd Mrs M C Griffith a Mrs G
W
Williams,
Cefnywaun.
Arweiniwyd cyfarfod y prynhawn
gan Mr E Williams a chyfarfod yr
hwyr gan Mr D W Williams, y
ddau 0 Gefnywaun. Dechreuwyd
cyfar.od y prynhawn gan blant
Ysgol Sui Ccfnywaun a chyfarfod
) r hw yr gan D} Ian \V Williams ac
Iwan Williams, ac yn ystod cyfarfod yr hwyr cafwyd eitern gcrddorol
gan
aclodau
ifanc
Cefnywaun,
Disgwylfa
a'r
Cyscgr.
Dyrna'r canlyniadau:
Arholiad Llafar
Dan 4 oed: 1. Iwan Jones, Bcthan
Roberts, Owain Morris a Rhys
Morris,
Capel
Coch;
Amy
Lambert, Rhian Owen, Brynrefail:
Gwcn
Rowlands,
Cyscgr
a
Stephanie
Claire
Williams,
Cefnywaun;
Sioncd Williams,
Capel Coch. Dan 5 oed: 1. Alcd
Vaughan Roberts, Gwenan Jones,
Iwan Morris, Cysegr; Eirian Sion,

III

CARPEDI
GLAN!

Gohebydd: Mrs. Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (Caernarfon
3536)

mynedfa Glangwna; gwagu'r gwli
ger Ty'n Coed a thacluso'r lIain
weladwy ger Erw Wen.
LLONGYFARCH IADAU i Mr a Mrs
Atkinson, Cefn Gof, ar fod yn daid
a nain am y tro cyntaf.
POB LWC i bawb 0 blant y pen1ref
sy'n sefyll arholiadau yn yr wythnosau nesaf.
GWELLHAO
BUAN
i Mr F.
Henderson, 6 Erw Wen, sydd
wedi cael lIawdriniaeth yn yr ysbyty. Brysiwch wella Yncl Frank.
GER Y TaN: Cafwyd noson bleserus iawn ym Maes-y-Coed y
mis diwethaf, pan y dangoswyd
sleidiau O'U gwyliau yn yr India
gan
Michael
a
Marian
o'r
Groeslon. Bydd y tymor yn dod i
ben gyda pryd 0 fwyd yng
ngwesty Castell Cldwm ar Fehefin

Ccfnywaun;
lcstyn
Williams,
Brynrefail; Huw Jones, Cyscgr.
Dan 6 oed: 1. Marc Evans, Capel
Coch ac Ifan Rowlands, Cysegr;
Gareth Jones, Capel Coch. Dan 7
oed: 1. Richard Jones, Disgwylfa;
Alaw Mari Hughes ae Owain
Gethin Williams,
Cefnywaun,
Sioned Catrin Davies a Robin
Owen,
Cyscgr;
Man
Wyn
Williams, Capel Coch.
Dan 8 oed: 1. Gwynfor Jones,
Dclyih Morris, Catrin Roberts,
Ni3
waikin
Jones,
Bcihan
Williams,
Anncst
\Villiams,
GeraJlt Dion Hughes, Dcwi Lloyd
Gnffuhs a Mcilir Ernrys, Cysegr;
2. Kelly Williams, Cysegr, Elfed J
Williams a Bethan Williams,
Disgwylfa.
Dan 9 oed: 1. Rhian Wyn Davies,
Brynrefail, Dyfan P Ellis, Lowri
Williams, Elcn Jones, Richard
Charles Parry, Cysegr; 2. Dafydd
Tornes Parry, Catrin Angharad
Roberts a Rhys Lloyd Jones,
Cysegr.
Dan 10 oed: 1. Gethin Davies,
Carwyn John Morris a Rhodri
Roberts, Cysegr, Dan 11 oed: 1.
Catnn Hughes a Gwenan Ells,
Cysegr;
2. Elena
Williams,

II
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Sara Ffres
Teisennau
Priodas, Bedydd
Pen-blwydd ac ati, 5
Peis, Rholiau Sosej, ~
Pasteiod, Teisennau Hufen, =
Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

-

BECWS ERVRI

dechreuol y prynhawn gyda'r
citcm gerddoroI - rocddcnt yn
wych. Diolch yn fawr iawn i
bawb,

--

~Ffon:
870491
-

-

gwaith Iu ar baratol gwasanaeth

III!

=GWVNETH
ROBERTS
§§ PAENT,

Disgwylfa, Llinos Wyn Morris a
Nia Jones, Cysegr; 3. Euros
Williams, Ccfnywaun.
Dan 12 oed: 1. Llinos Angharad
Morris, Lhnos Ann Roberts a
Donna Marie Williams, Cysegr,
Dan 13 oed: 1. Eilir Williams,
Cefnywaun a Menna Dauncey
Wil1ims.
Cysegr;
2. Nicola
Houston, Brynrefail. Dan 14 oed:
1. Bethan Jones a Ruth Parry,
Cyscgr.
Cyd-adrodd dan 11 oed: I, Parti
Gethin, Parti Catlin a Pharti
Angharad, Cysegr. Cyd-adrodd
dan 16 oed: 1. Parti Nia Elin,
Cysegr. Dan 50: Mrs Carol
Houston a Miss Lowri P Rober is,
Brynrefail; Dros SO oed: Mrs M
Thomas, Cefnywaun; Mrs Betty
Roberts a Miss Marian Jones,
Dinorwig; Mr Richard Evns a
Mrs Angharad Jones, Brynrcfail;
Mrs Nan OWCD, Cysegr,
Carai'r pwyllgor ddiolch yn
fawr i aelodau Capel Ccnfywaun
am gynnal y Gymanfa, run y te a'r

Stryd
Fawr,
Llanberis
870491
III

Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUN IAU
TYSTYSGR IFAU,
TAPESTRI:-

ELWYN PRITCHARD
Fframiwr Lluniaul
Telynau Gwynedd
Pare Padarn

LLANBERIS
870922 neu Bangor 351427
cesglir a danfonir i'ch
cart ref os dymunwch

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

DIOLCH: Dymuna Mrs Margaret
Williams,
Goleufryn
ddiolch 0
galon i'w theulu, ftrindiau a chymdog ion am bob caredigrwydd a
dderbyniodd tra bu yn Ysbyty
Gwynedd ac ar 01 dod adref.
CYDYMDEIMLAD:
Estynnwn ein
cydymdeimlad a Mrs Joan Ware.
Swyddfa'r Post yn ei phrofedlgaeteh 0 golll el chwaer.
LLONGYFARCHIADAU
i Catrin
Gwyn, Min y Nant, ar ei IIwyddiant
yn yr arholiad telyn Gradd 3, ac
arholiad Piano Gradd 6 a gynhaliwyd dan nawdd Coleg Cerdd y
Drindod Llundain.
UNDEB Y MAMAU: Cynhaliwyd
cyfarfod
i Aelodau
Undeb y
Mamau yn Hafan Elan, Llanrug
nos lau, 4 Mai. Yn absenoldeb
Mrs Enid Taylor oherwydd salwch,
trafodwyd rhai materion gan yr
ysgrifenyddes. Mrs Joyce Rawson
oedd y wraig wadd a soniodd am
y pleser oedd j'w gael wrth grosio
lIieiniau i'w defnyddio
yn yr
Eglwys. Diolchwyd j Mrs Rawson
gan Mrs Gwyneth Roberts. Yn
gofalu am y lIuniaeth roedd Mrs C
Jones, Mrs M Roberts a Mrs L
Jones. Diolchwyd iddynt gan Mrs
D Pierce. Enillwyd y raft I gan Mrs
Gwyneth Roberts.
Nos Fawrth. 16 Mai cynhaliwyd
Gwyl Ddeoniaeth Undeb y Mamau
yn Eglwys Crist, Llandinorwig.
Aeth nifar dda o'r aelodau i'r Wyl.
Cariwyd y faner gan Mrs Bet
Jones, Llanrug.
EGLWYS SANT GABRIEL: Yn
Eglwys y Plwyf ar y 7 0 Fai dsrbyniodd pum aelod o'r Eglwys eu
Bedydd Esgob gan y Gwir Barch J
Cledan Mears, Esgob Bangor. Yn
cynorthwyo yr Esgob oedd y Deon
Gwlad, y Parch David Noel Jones
a'r Parch Tegid Robarts.
Cynhaliwyd Gwyl Gorawl Eryrl
yn Eglwys
Crist Llandinorwig
ddydd Sui, 21 MaL Derbyniodd y
canlynol
Dystysgrifau,
Carys,
Bethan, Terry, Arwyn, Keith a
Carys Ann.
Y mae Nia Wyn Huws i'w uonqyfarch am wneud poster ar gyfer yr
Wyl Gorawl. a derbyniodd tsdal
am ei gwaith arbennig 0 dda.
YR YSGOL GYMUNED:
Uned 4: Bu'r plant hynaf yn Ysgol
Brynrefail am ddiwrnod i ymweld
ac ymgynefino a'r lie. Maent yn
gwybod rwan sut maa pysgodyn
bychan yn teimlo mewn pwll
mawrl
Sbondonlcs:
Cafodd aelodau'r
Clwb Llyfrau Cymraeg gyfle i fynd
i Ysgol Llanrug I fwynhau sioe am
Iyfrau Cymraeg. Yr oedd pawb
wedi mwynhau eu hunain yn tawr
iawn a chafodd Rhys gytle i godi
ai fawd ar rai o'i hen ffrindiau.
Gwasanaethau:
Yn ddiweddar,
cawsom drl gwasanaeth arbennig.
l'r cyntaf, daeth y Parch John
Morris, Brynrefail j'n hannerch.
Diolch iddo am arwain pawb
mewn addoliad cofiadwy.
Yr oedd y ddau wasanaeth arall
yng ngotal y plant. Bu Uned 1 a 2

yn gyfrifol am wasanaeth am
Joseft. oedd yn rhan o'u gwaith ar
y thema "Lliwiau".
Gwasanaeth Dydd Ewyllys Da
oedd y lIall a chymerwyd rhan gan
Terry, Carwyn,
David, Donna,
Bethan a Sara. Yr oedd y
gwasanaeth hwn wedi e1 seilio ar
drefn gwasanaeth Edward Morus
Jones - hen ffrind i'r Urdd.
Bingo:
Ar nos Fawrth, Ebrill
25ain, yr oed Neuadd yr Ysgol yn
or-lawn 0 bobl. Daeth pawb
ynghyd i chwarae bingo, i fwynhau
eu hunain a chodi arran tuag at
Gronfa'r Ysgol. Diolch i bab am eu
cefnogaeth,
eu hymdrech
a'u
cwmni ar y noson.
Dyma restr lawn o'r sawl a fu'n
ffodus yn y Raffl Fawr.
Tegan Meddal; Len, 6 Dolafon:
Tocyn lIyfr: M J Owen, Deiniolen:
Sheri: Glenda Roberts, Brynrefail:
Shari eto: Huw Davies, Alexandra
House, Gwin: Mrs Evans, Ty
Newydd,
Ornament:
Eleri,
11
Dolafon; Powdr Talc. 12 Stryd
Fawr, Deiniolen; Sioclad: Rhys
Morris, Brynratarl: Gwydrau: 11
Stryd Fawr, Deiniolen; Bisgedi:
Ty'n Ffridd. Alit Goch; Hand &
Body Lotion (Drewl Neisl): H
Orritt, Moranedd.
Raftl ar y Noson: Basgedi 8wyd: E
Roberts, Dddol Bach; S Shaw, St
David's; Vera Prica, Tan y Graig;
C Foulkes, Tan y Bryn; Bethan
Hughes, 17 Dolaton; H Orritt,
Moranedd;
Ellen
Williams,
Rachub.
Rhagor 0 win: Donna Williams,
Glanbogalyn;
Oriawr:
Sioned
Jonas, Isfryn.
Gwnaed elw ar y noson 0 £224.50
ac fe'i gwarir ar budd y plant.
Cwls Rheolau'r Ffordd Fawr: Bu
podwar 0 blant yr ysgol - Gareth
Davies, Paula Roberts, Martin
Parry a Bryn Evans yn cymryd
rhan
mewn
cystadleuaeth
a
daethant yn ail drwy ddalgylch
Caernarfon. Da iawn chi a diolch i
Darren Williams a Tony Roberts
am fod mor barod i helpu. Bu'r ail
rownd fore Llun, Mai 22ain yn
Ysgol Llanllyfni yn erbyn Ysgolion
y Gelli, Borth y Gest a'r Faenol.
Trydydd oedd y tim y tro yma.
Dymuniadau gorau I Ysqol y Gelli
yn y rownd nesaf.
Glynllifon:
Cafodd plant Uned 4
wythnos tendigedig yng Ngholeg
Glynlhfon. 'Doadd yr un ohonynt
hiraeth, medda nhw, am neb na
dim
ond
coginio
Mrs Jean
Hughes. Diolch, gyda lIaw, am y
lIythyrau.
Beies: Mae plant Uned 3 wedi
dechrau
ar
gyfres
0
wersi
Hyfedredd
Trin Beic efo Mr
Dafydd Edwardas.
(Rhagor 0
walth dysgu rhaolau maa arnaf
ofn - ond fod y cyfan yn werth ei
wnaud).
Pel-droed: Mewn gem glos iawn
ar gae Ysgol Llandwrog, cafwyd
gem gyfartal 0 dalr g61 yr un
rhwng hogla ni a thim Coed y
Glyn. Gwelwyd pel-creed da a'r

dyrfa yn mwynhau eu hunain drwy
gydol y gem.
Edrychir ymlaen yn eiddgar at y
gem nesaf ar gae Cwm y Glo.
Terry, Darren a Glyn Prica sgoriodd i ni, gyda lIaw.
Yr Urdd: Oherwydd trefniadau
sraill, bu rhaid gohirio dau gyfarfod o'r adran ond cafodd pawb
bleser ac addysg yng Ngorsaf
Dan Caernarton ar Ebrill 1geg.
Treuliwyd noson arall yn ymarfer
a
dewis
tim
ar
gyfer
y
Mabolgampau ar Fai 17eg. Yno,
gwnaeth
pawb eu gorau, er
gwaethaf y glaw a bu Darren
Williams, Martin Parry a Paul
Pointer yn IIwyddiannus mewn
cystadleuaeth
Daflu Pel. Bydd
Darren a Paul yn ymddangos ym
Mabolgampau'r Sir ym Mangor ar
Fehefin 21 ain.
Diolch i bawb, hefyd, am eu
cefnogaeth i Stondin Cwm y Glo
yng Ngholeg Gtynlhfon yn ystod yr
Wyl Gyheddi yno. Gwnaed elw
parchus ac fe'i ychwanegir
i
gyfanswm y Gronfa Apel leol.
V Dellllon: Mae'r ysgol yn parhau
i dderbyn rhoddion 0 bapur a ftoil
arian er mwyn ai drsoglwyddo I
Gymdeithas y Deillion.
Diolch i chi sydd wedi anfon
peth yma. Cawsom negas ffon yn
diolch amdano fore heddiw (Mai
23ain) ac yn apeho am fwy.
Cofiwch amdanom felly.
Gyda lIaw, diolch i Mrs Lloyd
Owen am gymryd cyfrifoldeb 0
dderbyn lIond sach mawr 0 Hoil
•

anan.
Wei, dyna ni am y tro. Paidiwch
a threulio gormod 0 amser yn yr
haul. Gwell 0 laawer fydd i chi
gadw'n heini a pharatoi ar gyfer
Mabolgampau'r Cwm - a gynhelir
yn nes ymlaen yn y tymor. Cewch
fwy 0 fanylion eto.
CLWB IEUENCTID: Ar ddiwedd
tymor y Clwb mis diwethaf (Mai)
bu i Mrs Morfudd Thomas gyhoaddi na fyddai hi yn ymgymaryd
dyletswyddau is-arweinyddiaeth y
Clwb 0 fis Medi nesaf ymlaen.
Oherwydd hyn hoftai'r Arweinydd
ac aelodau y Clwb ddiolch 0 galon
iddi am ei chefnogaeth a'i chyfraniad i weithgareddau'r Clwb yn
ystod y tymor a hanner diwethaf.
Dumunir pob IIwyddiaent iddi yn y
dyfodol.
CYMANFA'R
ANN IBYNWYR:
Cynhaliwyd
Cymanfa
Dosbarth

a

Cwm-y-Glo
yng
Nghapel
Y
Tabernacl, dydd Sui, Ebrill 30ain.
Llywydd
y
prynhawn
yng
ngwasanaeth y plant oedd Mr
Robert Lloyd, a chymerwyd y rhan
agoriadol gan y Parch Gwynfor
Williams. Y them a eleni oedd
'Dilwynwr lesu Grist' a chafwyd
hanes Mari Jones gan blant
eglwys
Nant
Padarn,
hanes
Gladys Aylward gan blant eglwys
Bosra
a hanes
y Pedward
Pysgotwr
gan
blant
eglwys
Ebeneser. Yna emyn 'Pwy a
Wnaeth' gan ddau bach ifanc lawn
o
eglwys
Jerusalem
gyda'r
gynulleidfa yn ymuno gyda hwy yn
y bennill olaf. Diolchwyd i'r plant
am waith canmoladwy iawn ac i'w
hathrawon am eu hyfforddi gan y
Parch Gwynfor Williams.
Yng nghyfarfod yr hwyr cymerwyd y rhan agoriadol gan Mr Llew
Hughes, a'r lIywydd oedd y Parch
John Pritchard. Arwenydd y ddau
gyfarfod oedd Miss Lowri Roberts,
Brynrafail, a'r organydd oedd Mr
John Jones. Diolchwyd gan y
Parch John Pritchard i bawb am
eu gwaith i Iwyddiant y Gymanfa.
GWELLHAD
BUAN: Dymunwn
wellhd IIwyr a buan i Mrs Ifanwy
Jones, Min-y-Nant ar 01 derbyn
triniaeth yn Ysbyty Dewi Santo
CLWB POBOL Y CWM: Mr H. R.
Jones, Llanberis, oedd ein gwr
gwadd pnawn lau, Mai 18, a
chroesawyd ef gan y lIywydd, Mr
Llaw Hughes. Rhoddodd hanes
cychwyn Chwarel Dinorwig hyd ei
chau ym 1969. Gyda phrofiad
halaeth fel peiriannydd
ac yn
ymweld yn ei waith a gwahanol
adrannau o'r chwarel roedd ei
atgotion
yn hynod ddiddorol.
Sonlai am amrywiol gymeriadau
yn cynnwys rhai a doniau arbonnig fel arweinyddion cymdeithasol.
Er mor galed y gwaith nid oedd yn
ymharu ar gymdeithas glos ymysg
y gweithwyr. Roedd hiwmor iach
hefyd yn nodwedd 0 fywyd y
chwarelwr. Diolchwyd iddo gan Mr
R. H. Parry. Mrs R. Parry a Mrs R.
H Parry oedd yn gyfrifol am y
baned a'r raft!. Enillwyd y raftl gan
Mrs K. Watkins.

YN EJSIAU
Benthyg

lIun 0 OFFIS GOCVN
ger Llyn Perls
Cysyllter A Bill Harrison,
'Cynlas', Bro Gethin, Betws-y-Coed.

hefyd yn ystod y dydd
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LLYFRA
Cwestlynau
Aml·Ddewls
Mathemateg TGAU
C. Plumpton ac E. Shipton
(Addas. Glenys Jones a Meirion
Stephens)
Cyd-bwyllgor
Addysg
Cymru.
£2.00
Addasiad
Cymraeg
o'r Llyfr
Multiple Choice Mathematics for
GCSE ar gyfer disgyblion Letel 13 cwrs TGAU.
Cwm Hebog
Hugh D Jones
Gwasg Gomer £3.50
Lladrad beiddgar, Ilofruddiaeth a
herwgipiad; dyna rei o'r pethau
sy'a digwydd yn y gymdogaeth
glos ar gyr;on Cwm Hebog. Nofel
i'r arddegau.
CWrs Ffiseg
W D Hugh Rees
Cyd-bwyllgor
Addysg
Cymru.
£5.00
Gwerslytr ar gyfer disgyblion sy'n
dilyn cyrsiau gwyddoniaeth trwy
gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol
uwchradd.
Cyflwyno Trl Dimensiwn
Addas. Glenys Jones
Cyd-bwyllgor Addysg Cymru 40c.
Addasiad Cymraeg 0 ben nod
allan 0 Graded Examples in
Mathematics:
Geometry
and
Trigonometry ar gyter disgyblion
cwrs
TGAU
Letel
3
a
Mathemateg Lefel A.
Cyfres Belbl a Chrefydd:
8. Arweinlad
j'r Testament
Newydd: Cyfrol 3 - Yr Epistolau
Cyffredinol
Eryl Wynn Davies
Gwasg Prifysgol Cymru £8.95
Y ddiweddara/ 0 dair cyfrol sy'n
mot arweiniad i'r Testament
Newydd
mewn
cytres
yn
ymwneud a'r Beibl.
Cyfres
Gwyddoniaeth
Plant
Bach:
Llyfrau Oarllen Cynnar 1-4
Erud Hargrave a Janet Brooks

llyfr
Llyfr
Llyfr
Llyfr

1:
2:
3:
4:

Yn yr Ardd
Gwalth yn y Ty
Trafnidiaeth
Y Fferm

...

Y
Ganolfan
Adnoddau,
Aberystwyth. £5.25 am set 0 4 lIyfr
Cyfres 0 Iyfrau darl/en sy'n
cytlwyno amrywiol agweddau ar
amgylchtyd plentyn drwy gynnwys testun byr a Iluniau IliwIlawn.

Cyfres SMP 11-16
Llyfr M2 (Melyn 2)
Cyd-bwyllgor
Addysg
Cymru.
£3.75
Un mewn cyfres 0 Iyfrau sy'n
gwrs mathemateg ar gyfer blynyddoedd 3, 4 a 5 mewn ysgolion
uwchradd.
Cyfres Snwftlyn Pwydlpwy:
Jim ae Ali Keys. Cyt. Heulwen
Jones
Snwfflyn
Pwydipwy
a'r
Dreignod
Snwfflyn Pwydipwy a'r Peth
Solet
Cyhoeddiadau'r Ddeilen Werdd.
£1.99
Dau /yfr stori, gyda Iluniau Iliw, i'w
darllen j blant bach.
Cyfres Storlau Cyntaf:
Lluniau:
Stephen
Cartwright.
Cymraeg: Roger Bore
Hugan Fach Goch. £1.50
Penfelyn a'r Trl Arth
Trl Mochyn Bach
Rympelstlltsgln
Sindereia
Y Rhialn Gwsg
Gwasg y Dret Wen. £1.50
Chwe Ilytr yn cyf/wyno hen ffefrynnau mewn gwedd newydd,
liwgar.
Cyfres Storiau Gerallt
Ann Tegwen Hughes. Lluniau Wi!
Rowlands
Dyma Gerallt
Siopa Mewn Wigwam
Gwasg Dwyfor. £2.25
Dau /yfr stori gyda Iluniau Iliw, i
blant bach.
Her Llanfaehes
Nan Lewis
Ty John Penry. £1.50
Lfytr i blant yn dathlu setydlu'r
Achos Annibynno/ cyntaf ym
1639, yn Llanfaches. Darluniau
du-a-gwyn.

Y SGWAR,

LLANRUG

J.M.
JONES
A'I FEmION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU
lR

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig

0

bob

Llyfrau Llafar Gwlad:
12.0alPysgod
Emrys Evans
Gwasg Carreg Gwalch. £1.50
Cyfrol yn ymdrin ag amrywiol
agweddau'r gretft 0 bysgota yng
Nghymru, ynghyd a'r treddodiadau niterus sydd ynghlwm wrthi.
Project
Defnyddlau
ac
Adnoddau y Swyddfa Gymreig
(Dlsgyblion Hyn):
Oaearydd iaeth
Oyn a Thlrwedd
Sian
Jones
ae M Eluned
Rowlands
Y
Ganoltan
Adnoddau,
Aberystwyth. £2.50
Gwers/ytr yn dangos sut mae dyn
yn cyd-fyw a'; amgyfchfyd a sut y
mae wedi, ac yn, mowldio 'r tirwedd j'w ddibenion ei hun.

Project
Defnyddlau
ac
Adnoddau y Swyddfa Gymrelg
(Disgybllon Hyn): Hanes
llywelyn Eln llyw Olaf
John Wynn Roberts
Y
Ganoltan
Adnoddau,
Aberystwyth. £2.50
Golwg ar yrfa Llywelyn, wedi ei
sei/io ar dystio/aeth mapiau a
dogtennau.
Y Testament Newydd
Cymdeithas y Beibl. £4.50
c. efelychiad 0 ledr gwyn £6.95
Cyfieithiad cytoes mewn dau
argraffiad cyf/wyno. Maint poced.
Ysgrlfau Beirniadol1S
Gol. J E Caerwyn Williams
Gwasg Gee. £9.00
Y bymthegfed gyfrol mewn cyfres
o gasg/iadau 0 ysgr;tau yn
ymwneud a'n Ilenyddiaeth.

CAFFI PADARN - MENTER FACHWEN
Dydd Sadwrn, Mai 27 ail agorwyd Cam Padarn yn Amgueddfa
Ysbyty'r Chwarel yn Llanberis. Hwn fydd yr ail dymor har i'r
caffi rod ar agor. Agorwyd Caffi Padarn gyntaf yn ystod har 1988
ac yna am gyfnod byr dros Wyl y Pasg eleni, pryd y darparwyd
gwasanaeth arlwyaeth gan bobl ag anawsterau dysgu (anfantais
meddwl) ar gyfer ymwelwyr a'r Amgueddfa.
Rhan 0 wcithgaredd
Menter i bobl ag anawsterau dysgu. Ond
Faehwcn yw'r caffi, ae er mai er mwyn sic~hau hy~ bydd yn
cynUun a fydd yn canolbwyntio ar ofy.nnol unwal~ et~ 1 gael help
roi eyfle gwaith i bobl ag anaw- gwrrfoddolwyr 1 rot cymorth a
stcrau dysgu ym maes eadwracth chefnogacth dyddi~~ yn .y eaffi. .
natur a choedwigaeth ydyw, manOs oes rhywun a r diddordeb 1
teisiwyd ar y eyfle iredeg caffi fel wirfoddoli ac i ym~ymryd a'r
modd 0 sicrhau eyfle gwaith tra 'n gwaith hwn am ychydig onau ncu
disgwyl i'r eynllun gwrciddiol ddiwrnod pob wythnos bydd
gael ci sefydlu'n weithredol.
Menter Fachwen yn falch 0 glyAr fyr rybydd Y Ilwyddyn
wed odd! wrthyeh. Os am wybodiwcthaf
llwyddodd
Menter dacth bellach cysylltwch a Phil a
Faehwen i sefydlu'r eaffi gyda Maureen Edwards, 870118 ncu
chymorth
a chydwcithrcdiad
Dick a Mary Jones, 871261.
mudiadau gwirfoddol, busncsau __ ----------ac unigolion llcol, pan gynigiodd
Adran Cynllunio Cyngor Sir
Gwynedd ystafelloedd yn yr
Amgueddfa at ddcfnydd caffi. 0
fewn llai na phythcfnos rocdd y
caffi yn croesawu ci gwsmeriaid
cyntaf ac crbyn diwedd yr haf
rocdd chwe pherson ag anawster- Druan o'r plant, ar 61 clywed fod
au dysgu wedi derbyn profiad eu hathro yn gadael yr ysgol,
gwaith.
dyma nhw'n rhol glud ar el
Unwaith cio'r flwyddyn hon gadalr er mwyn el gadw yno,
mae Menter Fachwen, sydd erbyn ond nid glud mo'r stwff yn y
hcddiw yn gwmni wedi ei gyfyn- tiwb, ond past dannedd - druan
gu drwy warant ae wedi ci gofre- o'i wraig, a gafodd goblyn 0
stru gyda'r Comisiwn EJusen, yn drafferth i gael pen 01 ei drowbwriadu rhoi yr un cynnig gwaith sus yn Ian.

DRAENOG

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

math ar gael.

Ffcn:
Caernarfon 2989
(dydd)
Caernarfon 76285
(nos)
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Ffon: LLANBERIS 872421

Y PLANTOS GYDA FFRINDIAU SAM TAN
Gohebydd:

lola Sellers, 13 Dol Elldlr (831043)

SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhaliwyd cyfarfod o'r SefydJiad
yn y Ganolfan, nos lau, Ebrill 27.
Yn absenoldeb
Mrs Hannah
Jones a Mrs Jan Davies lIywyddwyd y cyfarfod gan yr ysgrifenyddes. Darllenwyd y cofnodion a'u
harwyddo gan y drysoryddes a
darllenwyd y lIythyr misol.
Croesawyd Mrs Netta Jones a
Mrs Mary Jackson yn 61i'n plith.
Cafwyd trafodaeth ar y materion
gerbron y cyfarfod blynyddol yn
Llundain mis Mehefin.
Cafwyd arwerthiant 'Moes a
Phryn'ganyraelodau.
Y gwestwragedd oedd Mrs Netta
Jones, Mrs A. B. Jones, Mrs
Hannah Jones a Mrs Arvonia
Evans. Diolchwyd iddynt gan Mrs
Dwynwen Roberts. Enillwyd y raftl
gan Mrs. Jane Jones a Mrs Mary
Jackson.
LLONGYFARCH IADAU i Enid
Lloyd Roberts, Maes Padarn, ar
fod yn hen nain am y degfed tro,
ar enedigaeth mab bach, Dafydd, i
Alun ac Eirian yng Nghaernarfon.
DIOLCH. Dymuna Mamie Parry
ddiolch i bawb am bob help a
chymwynas a dderbyniodd ar 61ei
damwain yn ddiwoddar, hefyd am
yr anrhegion, blodau a chardiau.
Diolch yn fawr iawn I bawb.
DYMUNIADAU penblwydd hapus
iawn i Darren Owen, 15 061 Elidir,
Llanberis, sydd yn chwech oed ar
Mehefin 5, oddi wrth mam, nain,
laid, Andrew, nain, Nerys Peter,
Llinos, Llifon bach, Chris, Ann a'r
plant, Janet. x x x
LLONGYFARCHIADAU
i Brian
Robert, 7 Bethesda St., ar achlysur ei benblwydd yn ddeunaw oed
ar Mehefin 14, oddi wrth marn,
dad a Donna.
I Jason Robert, Stryd Goodman,
ar achlysur ei benblwydd yn ddeunaw oed yn ddiweddar.
Llongyfarchiadau i Mair a Melfyn
ar enedigaeth eU merch fach.
YSBYTY. Dymunwn wellhad buan
i'r rhai canlynol: Mrs Dilys Phillips,
Coed y Glyn' Mr Lamberch, Maes
Padarn; Mrs. Betty Hughes, Stryd

eo

yr Wyddfa; Mr Gwilym Jones,
Maes Padarn; Mrs M Roberts,
Maes
Padarn;
Mrs
Alwena
Thomas, Rock Terrace; Mrs Katie
Lewis, 061 Eilian; Mrs A B Jones,
Capel Coch Rd, a Mrs M Parry,
Capel Coch Rd.
CYDYMDEIMLO. Cydymdeimlwn
it Mr Owaln Sharp a'r teulu 011 yn
au profedigaeth 0 golli mam.
Cydymdeimlwn a Mrs Phyllis
Jones, 60 061 Elidir a'r teulu yn eu
profedigaeth 0 golli brawd yn
sydyn.
BEDYDD. Dydd Sui, Mai 7, bedyddi~d Luke, mab bach Alwyn a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jennifer Hughes, Water St, yn
'RHAID DATRYS ARGYFWNG Y TAl' MEDDAI'R CERDDWYR
Eglwys St. Padarn.
Mae lIals newydd wedl ymuno yn yr ymgyrch i amddiffyn bywyd a
Llongyfarchiadau a dymuniadau
diwylliant gwledlg Cymru.
da i Melanie Sellars, 13 061 Elidir
Yng nghyfarfod
blynyddol
Cyngor Cymrelg Cymdeithas
y
sydd
yn ymuno
a'r fyddin
Cerddwyr, a gynhallwyd yn Rhaeadr yn ddiweddar, paslwyd yn
(Women's Royal Army Corps.) yn unfrydol benderfyniad yn galw am l'r awdurdodau frysio i ateb
Guildford ar Mehefin 14.
problem
dlrywiad mewn ffermydd teuluol bychain, a'r prinder tai
Llaongyfarchiadau i ~.Ar a Mrs
Goronwy Lewis, Stryd Csunant, ar y gall y boblogaeth gynhenid eu fforddio'.Meddai John Robinson,
fod yn nain a thaid am y tro cyntaf.
Cadeirydd:
YMDDEOL. Dymunwn yn dda i Mr
'Symbyliad y penderfyniad hwn oedd dau bapur gafodd eu cyhoeddi'n
a Mrs Dennis Jones a Gwyneth
ddiweddar. Mae un, papur pol 51 UAC ar ffermydd teuluol bychain, yn
sydd wedi symud i fyw i'w cartref
galw am fesurau arbennig j atal y dirywiad yn niter ffermydd bycham
nswydd. Mae Mr Jones nswydd
yng Nghymru Mae'r lIall, 'Homes We Can Afford' gan Gymdeithas
ymddeol fel Postfeistr. Dymunwn
Cynghorau Sir (ACC), yn tynnu sylw at broblemau adnabyddus tai cetn
yn dda i Raymond ei fab sydd
gwlad.
wedi ymgymeryd a'r gwaith. Pob
IEr mai dlogelu hawliau mynediad a harddwch naturiol y wlad ydi'n
Iwc a hapusrwydd i chwi I gyd.
prif nod, credwn hefyd fod cefn gwlad Cymru yn enaid byw, y mae gan
CARTREF NEWYDD. Dymunwn
bob Iwc a hapusrwydd i'r rhai canyr amgylchedd naturiol, bywyd gwyllt, ffermydd, pentrefi a phobl I gyd
Iynol sydd wedi symud i'w cartrefi
ran hanfodol i'w chwarae ynddo. Fel y dywedodd Meuric Rees,
newydd: Rhingyll Meirion a Dina
Cadeirydd y Comisiwn Cetn Gwlad yng Nghymru, mewn cyfarfod yng
Owen au mab Ben; Eric a
Nghaerdydd y lIynedd, IIH~b bobl, does dim ystyr i harddwch". Dydyn ni
Meirwen Bayliss a'u plant Nicola,
ddim eisiau gwel y Gymru wledig yn troi'n anialwch, neu'n amgueddfa,
Julie
a Jason;
hefyd mam
neu'n bardwyd ft61 0 ail qartrsfr.
Meirwen, set Mrs Clara Roberts,
'Felly rydym ni'n cefnogi UAC yn galw am i'r grantiau gael eu pwyso 0
ac hefyd y Cwnstabl Gareth a
blaid y ft~rmydd bychain yn hytrach nag yn eu herbyn; am i'r sustem
Dilys a'u plant.
Ardaloedd 0 Amgylchedd Arwyddocaol
gael ei ddefnyddio'n
YSGOL
FEITHRIN.
Dymuna
Catherine Williams ar ran yr Ysgol
helaethach; am fesurau i rwystro gwerthu tai ar wahan i'r tir; ac am tssFaithrin ddiolch i bawb a gyfranurau eraill i helpu'r fferm deuluol tychan i oroesi.
odd at y Bingo a gynhaliwyd yng
'Rydym ru'n cefnogi hefyd yr ACe yn galw am fesurau i helpu pobl
Ngwesty Dolbadarn. Gwnaed elw
leol ifainc i brynu neu rentu tai; am newid y ddeddf fel y gall anqhsruon
0 dros £200.
pobl leol am dai gael eu trin fel mater cynllunio; am todd i rwystro pobl
Dymuna Mrs Williams hefyd ddirhag camddefnyddio'r sustorn: ac yn bennaf oil, am i'r lIywodraeth gael
olch i Norman a Gerald yn yr
polisi cyflawn, nad oes yr un ganddynt ar hyn 0 bryd.'
Orsaf Dan am dywys plant bach yr
Mae penderfyniad y Cerddwyr yn galw ar y Swyddfa Gymreig a'r
Ysgol Feithr n 0 gwmpas yr Injan awdurdodau lIeol i roi 'ystyriaeth ddwys a sympathetig' I bapurau UAC
Dan. Cawsant amser difyr iawn.
a'r ACC, 'gan ymgynghori a diddordebau hamdden a diddordebau
perthnasol eraill'.
Mae Cymdeithas y Cerddwyr yn fudiad gwirfoddol a sefydlwyd ym
1935. Ei nod yw amddiffyn hawliau tramwy, ymgyrchu dros fynediad i
dir agored, a dioge/u harddwch cefn gw/ad. Mae ganddi dros 145,000
o gefnogwyr, gan gynnwys 68,000 0 aelodau unigol a 77,000 aelod o'i
700 0 glybiau cysyl/tiedig. Yng Nghymru, mae 2,523 0 aelodau wedi'u
rhannu yn 25 0 grwpiau Ileol.

v

Allan Yn Awr!
6 Pennod newydd
sbon 0 anturiaethau

dyn tan enwoca Cymru.

DIM OND £9.99.
Bathodyn am ddim hefo pob caset.
Myn nwch eich copi yn awr. Yn eich siop leol.
SAIN . LLANDWROG

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

. GWYNEDD
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o.

GOHEBVDD: W.
Williams, 6
PLAID CYMRU. Clwb 100 Mis
Ebrill: £10 - Mrs Megan Morris,
Minffordd, Dinorwig; £8.50 - Mr
Philip Janes, 1 Ty'r Faenol, Clwt y
Bont.
MERCHED Y WAWR. Pleser o'r
mwyaf oedd cael craesawu Mr H
Janes, Delnialen i rhai sgwrs i ni
ar wahanol de. Diolchwyd iddo
gan Mrs Megan Morris, roedd
hithau wedi gwneud
pennill.
Merched y te aedd Mrs Margaret
Roberts a Mrs Margaret Jones.
Enillwyd y raffl gan Mrs J G
Hughes. Ein cydymdeimlad
Wyn
a Sion Wyn a'r teuly i gyd yn eu
profedigaeth a golli y ddiweddar
Mrs Dilys Hughes, un a aelodau
cyntaf y gangen. Mehefin 19 bycd
Cyfarfod Blynyddol i orffen y
tymar.
CLWB ELIDIR. Ar y 18 Ebrill
cafwyd arwerthian Moes a Phryn
lIewyrchus iawn yn y Clwb uchod
a diolch i bawb am eu haelioru, yn
enwedig i deulu y diweddar chwar,
Mrs Lilian Jones. Rhoddwyd y te
gan Mrs Eirlys LI. Janes, Mrs J.
Eirlys Williams,
Mrs. Jennie
Cashman a Mrs.Aileen M. Jones.
Enillwyd y raffl, rhoddedig gan Mrs
Jennie Cashman, gan Mrs Edna
Coles. Enillwyd tair raftl arall trwy
garedigrwydd Mrs Joyce Morris yn
61 ei harfer, gan Mrs Jennie
Cashman, Mrs Edna Coles a Miss
Eileen
Williams.
Dymunwwyd
gwellhad buan i Mrs Eirlys LI.
Jones, ac hefyd benblwydd hapus
i Mrs Nell Griffiths. Craesawyd
aelod newydd i'r Clwb, sef Mrs.
Catherine M. Williams.
Bu cyfarfod 0 Glwb Elidir hefyd
ar yr 2 0 Fai, pryd y treuliwyd
prynhawn difyr gyda Mrs Jennie
E. Williams yn ein dioddori.
Rhoddwyd y te gan Mrs Annie M
Morris, Mrs Idwen Thomas, Mrs
Nell Griffiths,
a Mrs Grace
Williams. Diolchwyd iddynt gan
Mrs Jane Jones. Rhoddwyd y raffl
gan Mrs Annie H Morris a'r enillydd oedd Miss Eileen Williams.
Cydymdeimlwyd
a Mrs Betty
Hughes
ar go Iii merch-yngnghyfraith; Mrs 0 R Williams ar
golli chwar; ac hefyd a theulu y
diweddar
Mr Davies (Buses)
Bethesda a fu mar garedig truag
at y Clwb tra yn gysylltiedig a'r
ardal.
Anfonwyd
dymuniadau
gorau am wellad buan i Mrs Mary
Hughes a Mrs Catherin
M

a

Rhydfadog (Llanberis 871259)
Williams.
Croesawyd
aelod
newydd, sef Mrs Pat Evans.
SEFYDLIAD
Y
MERCHED.
Cynhallwyd cyfarfod o'r Sefydliad
yn y Ganolfan ar 8 Mai 0 dan
arweiniad Mrs Eirlys Lloyd Jones
y Llywydd. Darllennodd Mrs Jones
y llythyr misol a chroesawodd y
wraig wadd, sef Mrs E' Crocombe
y VCO. Cawsom noson ddifyr gan
Mrs Cnocamle yn trafod y
Cyfarfod Cyffredinol sydd i'w gynnal yn Llundain ym mls Mehefin.
Diolchwyd i Mrs Crocombe gan
Mrs Eirlys Hugh Jones. Rhoddwyd
y te gan Mrs J. Eirlys Williams a
Mrs Beti Wyn Davies. Enillwyd y
raftI gan Miss Eileen Williams.
Croesawyd Mrs Glenys Williams,
y trysorydd, yn 61 ar 61 colli ei gwr.
Llongyfarchwyd
Mrs
Mairwen
Williams am fod yn nam am y tro
cyntaf. Etholwyd Mrs Elizabeth
Taster ar bwyllgor y Ganolfan.
Bydd y cyfarfod nesaf ar Fehefin 5
a disgwylir Mrs M E Jones,
Cricieth atom.
UNDEB Y MAMAU. Cynhaliwyd y
cyfarfod misal nos Fawrth, Mai 2,
yn neuadd yr Eglwys. Agorwyd y
cytartod gyda gweddi a darlleniad
o'r Beibl gan y Parch Tegid
Raberts. Y gwr gwadd aedd Mr
Hugh Jones, Rhes y Faenol.
Cafwyd sgwrs ddityr ganddo ar
'Hanes Te'. Diolchwyd i Mr Jones
gan y Parch Tegid Roberts a Mrs
Laura Pritchard. Rhoddwyd y te
gan Mrs Betty Roberts a Mrs Betty
Jones. Enillwyd y raffl gan Mrs
Phyllis Jones. Bydd noson goffi yn
cael ei chynnal nos Wener,
Mehefin 9 yn Ysgol Gwaun Gynfi
am 7 o'r glach a'r elw tuag at
gronfa cangen Undeb y Mamau
Llandinorwig.
Bu pedwar 0 gefnogwyr Undeb y
Mamau yn cerdded ar danh noddedlg, nos Wener, 19 Mai, ar hyd
rhai 0 Iwybrau cyhoeddus ardal
Deiniolen a'r Fachwen, er mwyn
codi arian tuaq at gronta genhadol
y Gangen.
YR YSGOL FEITHRIN. Cafwyd
prawf pellach 0 haeliani trigolion
Deinialen a'r cylch yn y gefnogaeth i daith gerdded y plant ar
Ebrill 20. Cwblhaadd criw mawr 0
blant a'r cyfan ohonynt dan bump
oed, y daith 0 amgylch y pentref, a
hynny'n sinol a hynod ddi-gwyn!
Diolch i r mamau a gyd-gerddodd
a hwy - ambell un ar stumog

Emyr Jones

W.H. JONES

PLYMARA
PHEIRIANNYDD
GWRESOGI
Cynnal Boileri nwy,
olew, tanwydd solat

TRYDANWR

a thredio peipiau
44 Glanffynnon

LLANRUG
Caernarfon 3513

Green Bank
Stryd Fawr

LLANBERIS
FFON:
LLANBERIS 871470

Contractau
Weirio Tai
Cawodydd Trydan
ac ati
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wag!! Diolch hefyd i bawb a
gyfrannodd at y £450 a gasglwyd.
Ar ddiwedd blwyddyn fel hyn,
hoftal pwyllgor yr Ysgol Feithrin
fynegi eu gwerthfawrogiad i'r holl
gyfeillion a fu mor barod eu
cymwynas a'u cefnogaeth
i'r
amrywlol weithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y flwyddyn.
Eisoes casglwyd bron i £1,500
tuag at yr atgyweirio, a derbyniwyd grant 0 £1,000 arall oddi wrth
Pwyllgor Tywysog Cymru. Diolch 0
galon i bawb.
ARFER Y GYMRAEG. Yn dilyn yr
erthygl
a ymddangosodd
ar
dudalen flaen Eco Mis Tachwedd
y Ilynedd ynglyn a phenodiad
Ymwelydd lechyd di-Gymraeg i'r
ardal hon, hoffem hysbysu'r darllenwyr fod y swyddog dan sylw,
beUach, wedi mynychu cwrs
dysgu Cymraeg lIawn amser am
fis. Deellir ei bod eisoes yn teimlo'n ddigon hyderus i gyfathrebu a
phlant ifanc trwy gyfrwng y
Gymraeg. ond fad angen lIawer 0
ymarfer arni. Hoffem annog darllenwyr yr Eco i ddangos pob
cefnogaeth j'w hymdrechio, a
hynny mewn ffardd gadarnhaol,
trwy fynnu siarad Cymraeg a hi ar
bob achlysur fel y gall hithau fanteisio ar bob cyfle j ystwytho'j
sgwrs. Wedi'r cyfan, fel gwyr
pawb, yr unlg ffordd i 1eistroli iaith
yw trwy ei siarad yn gyson.
Hyderwn y bydd i'r Awdurdod
lechyd barhau yn eu hymdrech i
sicrhau chwarae teg i'n plant trwy
ryddhau eu gweithwyr, yn 61 y
galw, i 1ynychu cyrsiau pellach i
loywi eu Cymraeg fel eu bod, yn y
pen draw, yn gwbl rugl.
DIOLCH.
Dymuna
Mrs
N.
Williams, 29 Rhydfadog, ddiolch
yn gynnes iawn i'w theulu a I
chyfeillton am eu caredrgrwydd tra
bu yn yr ysbyty ac ar 61 dod adref,
hefyd
am
bob
arwydd
0
gydymdelmlad a dangoswyd iddi
ar 61 colli ei hannwyl chwaer.

DIOLCH. Dymuna Mr a Mrs Emyr
Prrtchard, 1 Ffordd Deiniol, ddiolch i bawb a fu mor garedig
wrthynt ar achlysur hapus dathlu
eu priodas aur ar Ebrill 10. Diolch
i'r teulu, cymdogion a ffrindiau am
yr anrhegion, rhoddion, blodau a
chardiau a dderbyniasant.
CANOLFAN GYMDEITHASOL: Er
ma nlfer fechan oedd yn bresennot yn y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar y 1Of ad 0 Fai fe gafwyd
cyfarfod buddiol. Diolchwyd i'r
swyddoqon am eu gwaith ac fe
dderbyniwyd y fantolen ariannol
fel un cywir. Adroddwyd bod cryn
ddefnydd yn cael ei wneud o'r
Ganolfan a bod hynny yn dda i'w
weld. Hefyd nodwyd bod angen
carlo allan gwaith atgyweirio ar yr
adsilad ac y dylid tynnu sylw y
Cyngor Sir at hyn. Etholwyd y
canlynol i weithredu ar bwyllgor y
Ganolfan am eleni: Mr Colin Worth
(Clwb Snwcer); Mrs Jane Jones
(Clwb Elidir); Mr R. Williams
(Eisteddfod
Gadeiriol
Gwaun
Gynfi); Mr Donald Jones (Cyngor
Eglwysi Cylch Deiniolen); Mrs
Betty Wyn Davies (Cymdeithas
Lenyddol);
Mrs
B.
Williams
(Merched y Wawr).
Mewn cyfarfod 0 Bwyllgar
Rheoli'r Ganolfan, a gynhaliwyd ar
23 Mai, etholwyd y swyddogion
canlynol am y flwyddyn yn diweddu 30 Tachwedd, 1989: Donald
Jones, Cadeirydd, Buddug Jones,
Trysorydd;
Robert
Williams,
Ysgrifennydd Cyftredrnol.
Talwyd diolch diffuant I Glyn
Tomos, Cyn-Gadairydd. am ei
gytran ad arbennig at redeg y
Ganolfan yn ystod 1988/89, ac i
eraill o'i gydaelodau, am eu ce1nogaeth a'u dycnwch yn dwyn y
maen i'r wal mewn cyfnod anodd.
Ymysg nifer 0 faterion eraill,
penderfynwyd atgaffa defnyddwyr
Y Ganolfan, y bydd rhald talu fel
am ei defnyddio os na chyflwynir 0
leiat dridiau 0 rybudd o'r bwriad i
gansla'r lrefniant.

Mr a Mrs Emyr Pritchard yn dathlu eu priodas aur.

Dysgwch yrru'r car gydag

y.y.o.
YSGOL YRRU
OFALUS

* Gwasanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws i ddrws
* Control Deuol
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MRS DILYS MAl HUGllES
Bu farw Mrs Dilys Mai Hughes,

Ty'n y Weirglodd, Deiniolen yn
dawel yn ei chartref, ar 61 salwch
hir, ddydd lao, 29 Ebrill 1989, yn
49 oed.
Un 0 Llanddona ydocdd yn
wrciddiol, a bu'n bennacth adran
babanod
Ysgol
Gynradd
B wimares
am
dros
ugain
mlynedd. Cadwodd ei chysylhiad
a Llanddona, trwy fod yn drysorydd eisteddfod y pentrcf, hyd al
gyfnod ei salwch. Yn Neiniolen
roedd yn gyrneriad hynod 0
boblogaidd, adnabyddus am ei
haclioni a'i llawenydd. Bu'n weithgar mcwn cylchocdd crcfyddol
a chyrndeithasol, yn Ysgol SuI
Ebcneser,
Icl
IlywodraeLhwr
Ysgol Gwaun Gynfi, ac Iel swyddog gyda Merched y \Va wr a
Chlwb
Pel-drocd
icuencud
Deiniolcn.
Cynhaliwyd gwasanacth
yn
Eglwys Ebeneser, Deiniolen, ar 1
Mai, dan ofal y gweinidog, Parch
John Pyitchard. Cynorthwywyd cf
gan Mr Gwyn Parri a'r Parch
Tre[or Lewis, Parch Eryl Lloyd
Davies a'r Canon Elwyn Roberts.
Yn ddiweddarach
cynhaliwyd
gwasanaeth ym mynwcnt Eglwys
y plwyf, Llanddciniolen.
Y cludwyr oedd Mr John
Rowlands, Mr Norman Roberl~,
Mr Gerwyn Jones a Mr TccW}'l1
l-lughcs.
YmhliLh y galarwyr roedd W}'T1
(ei gwr); Sion Wyn (ci mab); Mr a
MIS John Jones (rhieni); Eluned
ac Eryl (chwiorydd); Me a Mrs E
Hughes
(mam
a lhad-yngnghyfraith); Mrs C 1\1 Roberts,
Miss K Rowlands,
Mrs N
Rowlands (modrybedd); Mr a Mrs
John Rowlands, Mr a Mrs N
RobertS, Mr a Mrs W Mecline, Mr
a Mrs E Jones, Mr Hugh
Rowlands, Mrs Olwcn Meddings,

Mr a Mrs W Roberts (cefndyr):
Elwen, Eirian, Wcndy a Julie
(niLhoedd); Rob; Mr a l\1rs 0
J ones, Mrs Eleanor Williams, Mrs
Margaret Hughes, Miss Katie
Hughes, Mr a Mrs G Thomas, Mr
TO Hughes,Mr a Mrs W Hughes
(modrybedd ac ewythrcdd); Mr a
Mrs Tecwyn Hughes, Linda, Mrs
Gerwyn Jones, GwyneLh a Brian,
Mair, Mr a Mrs Gwilym Hughes,
MIss Elizabeth Hughes, Miss Jane

Thomas (cefndyr). Yn bresennol
hefyd roedd nifcr fawr 0 berthnasau a Ifrindiau sy'n rhy niferus
j'w henwi.
Rhoddwyd blodau gan Wyn a
Sion Wyn; Marn a Dad; Nia, Er a
Rob; Nain a Taid, Cryngae; Katie
Wyn, Owie, Gerwyn, Gwyneth a
Brian; Derwyn; Carys, Tecwyn
a'r gcnod; Buddug, Gwilym a
Jane; Aunty Jean, Uncle Wil,
Cacrnarfon;
Katie a Thomas
Owen; Andrew, Cheryl, Rachel a

gyfeirio at Diluys Iel un a fu byw
yn dcilwng o'r enw a roddwyd
ami gan er rhieni. IIeb os. yr ocdd
dilysrwydd Dilys yn arnlwg iawn.
Un 0 Ierchcd Men ydoedd Dilys
ond wedi yrnbriodi a Wyn, mab
Cryngae, gadawodd y gwastadcddau ac yrnscfydlu yn Neiniolen ar
lcthr yr Elidir. Ychydig a fcddyliai, mac'n siwr, wrth iddi, pan yn
blcntyn, cdrych i gyfciriad Eryri y
byddai'n trculio ei bywyd priodasell 0 Iewn golwg i'r Wyddfa

Mark;

Aunty
Maggie
ac
Elizabeth,
Llanberis; Gwilym,
Elizabeth, David, Peter a Sera,

gadarn

Cei Connah; Mair a Gwyndaf
Llanrug;
Gwion
a
Rhodn,
Llanrug: Seindorf a Seindorf
Ieucnctid, Deiniolen.
Cynrychiolwyd
Eglw}'s
Ebenescr gan Mr Donald Jones a
Mr Ernest Jones. Yr organ) dd
oedd Mr John B Jones. Yn
cynorthwyo }'Il y festri rocdd Mrs
Nan Jones, Mrs Valmai \\'illiams,
Mrs Margaret
Roben,
r-.lr
Margaret Jones a ~1rs ~1airJone .
Dymuna'r teulu dlliolch)n fu\\r
am bob ar\\ }'dd 0 g)'dy mdeinllad
a ddango~\\')'d luag 3t)11l ac 3Jn }'
rhoddion hacl, a [ydd ) n cael cu
C)'O\\ryno i Uned ~lacmill~ln,
Cacrnarfon a Chanolfan Icchyd
Dt:.iniolcn, cr cof am Dilys.

anghofio'r

Ond rwy'n siwr iddi gyflawni
mwy yn yr harmer canrif a gafodd
na llawer un a fu byw dros oed yr
addcwid. Nid hyd y daiih sy'n
bwysig yn y diwedd ond ansawdd
y bywyd. Bu i Dilys ddryllio'r
blwch enaint a roddwyd iddi a
thywalltodd ei gynnwys ar dracd
ci Gwaredwr. Fcl yn hones y
wraig
honno
ym
Mcthania
"adroddir yr hyn a wnaeih Dilys,
cr cof arndani." Gofynnais i'r
Pare 11 Dafydd
Owen,
Hen
Golwyn, lunio cnglyn er cof am
Dilys:
Un teilwng o'r enw 'Dllys' rhoes ei dawn
Dros y da' n ddibetrus.
I ddau hof], mor brudd y ~vys.
A' n hiraeth fytn a erys.
Bocd i'r 'ddau hoff', Wyn a
Sion \Vyn, brofi bod Icsu 'n pcrciddio'r dyfrocdd chwcrw eu bLas.
Bocd i'r rhicni, ym Mon a
Dciniolen, a'r ddwy chwaer,
Eluned ac Eryl, gael y nenh i ddiolch am y [raint a gawsanl 0
wetni ar un oedd yn deilwng o'r
enw DJlys. Ynghanol yr hiracth
a'r siom diolchwn 011, yn hanes
Dil}S, "nl bydd marn'olaeLh
m wyac h, na galar nu lIef uin na
phocn" .
Y Parch Tre[or Le'Wls
Hen G()lwyn
,--_

Rocdd Cl dilysrwydd yn amlwg
ar ) r aclwyd.
Pwy
Icdar
unrhyw

croeso a roddai i
un a fu yno? Crocso

g\\ resog, b, ncddigaidd, ic croeso
dilys. Rocd i )n ddilys Iel priod a

mUl11 ac y mae geiriau Llyfr
Diarhebion penned 31 }'n siwr 0
rod yn bcrthnasol wrth i ni gofio
amdani. "Y mae calon ci gwr yn
) rnddiried ) nddi . . . }' mac' n
~ neud daioni iddo )'n h) truch n3
chollcd. a h)nn}' ar h)d ei hoes."
(adn. ] I a 12). ")' mac ei phlant
yn t) fu ac ) n ci bcndithio," (adn
2 ). "Y mae'n siarad yn ddocth, a
cheir c.yfarw}dd)d caredig ar Cl
thafod," (adn 26).
Bu'n athrawes am nifer 0 flynyddoedd ac yr wyf yn siwr mai tysliolaeth y Thai a ddacth i
gyffyrddiad a hi drwy'r ysgol yw
DILYSRWYDD
iddi fod yn driw i'w henw, wrth
DILYS
iddi addysgu to ar 61 to 0 blanl
bach. Galwcdigacth oedd dysgu i
Teymged i Mrs Dilys Mai Hughes
Ymh]c, tybed yr oeddect1 chwi Dilys ac nid 'gwaith', ac y mae
brynhawn Llun, MID 1, eleni? gwahaniaelh onid ocs? Ni allaf
Gwyl y Banc ydoedd. T}'lTodd gredu bod yr un plentyn nad
11awcr i'r Iruclhau ac i'r wlad i gadaw)ld stamp Dilys arno a thra
fwynhau ychydig oriau 0 han1d- bydd y plant hynny byw, bydd
den. AeLh tyrfa araU i LynlJifon i Dilys byw.
Cafod gysludd blin ond wyneWyl
Cyt\oeddi
Eisteddfod
bodd y cyfan gyda rhyw ddewrder
GencdlaeLhol yr Urdd 1990.
thangncfcdd
gogoneddus.
Nid ocddwn i yn rhan o'r lyr- a
faoedd hynny ond ymunais gyda Cyfrinach ci sirioldcb yn y storm
thorf 0 [[rindiau oedd wedi ocdd dilysrwydd ei chrcfydd a'i
ymgasglu i'ng nghapcl Ebcncscr, ffydd yn Icsu Grist. Tonic ydoedd
Dciniolen, i da]u leynJged i ferch mynd i'w gweld hyd yn ocd yn y
arbennig Jawn, l\1rs Dilys Mai dyddmu olaf o'i hoes ddaearol.
Hughes,
neu Dllys Ty'n y Fel y dy\\lcdodd Cl Gwcmidog
ddydd ci hangladd, Dilys oedd yn
Wcirglodd 1 drig()110n Dciniolen
Ers Lalwm oedfaon pregclhu ocdd gw~injdogaethu i'r ymv.el>dd ac
i' cyfrwng j lcnwl capel Lra hed- nld fel arall. Gweinidogaethodd
diw cyngerdd ncu angladd rhy- i'e rhai oedd gyda hi yn yr ysbyty.
Yr hyn a ychwanegodd at y
wun tebyg 1 Dilys sy'n l}'l1nU'r
chwcrwdcr oedd ei hoed ran; ni
11uoedd i'r cysegr.
Beth sydd mewn enw? Diolch chafodd gyrraedd oed yr addewid,
i'f Parch
John Pritch~U"d am }'Tl wir gorocswyd hi gan ei Thieni.

DYDDIADUR Y CARNIFAL
Mehefin 29: RAS HWYl (mwy

0

fanylion yn fuan).
Gorffennaf 2: CYMANFA GANU,
Ebeneser (yr elw tuag at ail-doi y
Capel).
3: PELDROED 5 bob ochr.
4: DISCO (yn yr awyr agored os

bydd y tywydd yn caniatau).
5: CORONI BRENHINES A THYWYSOGES Y Carnifal mewn cyngerdd gan blant ysgol Gwaun

Gynfi.
6: MABOLGAMPAU
7: BINGO j'r plant yn Ystafell y

Saindon.
8: Y CARNIFAl.

Apel Urdd Dyffryn Nantlle
a'r Cylch

GYRFA CHWIST
nos Fercher, Mehefin 21
yn Neuadd Ysgol Gwaun
Gynfi am 7 o'r gloch.

GWILYM H.
WILLIAMS
BRYN DAIRY
2 BRYNHYFRYD

CIGYDD

BETHEL

LONDON HOUSE

Ffon

LLANRUG

Port Dinorwig 670786

Ffon: Caernarfon 3574

PEN CIGYDD 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

Llefrith
Llaeth Porfa

UNRHYW AMSER • UNRHYW BELLTER

"
on:

Llaeth heb Hufen
•

Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau
21

•

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.

Agor
Ffiniau'r

o

ennol

Ymddangosodd yr ysgrif ganlynol yn Yr Herald Cymraeg, 24 Awst
1976 () dan y teitl 'Y Ty a'r Teulu' gan Mari Lew is.

Gymraeg,
gwnant hynny o'u
gwirfodd am fod mwy a mwy 0
alw am hyn gan fyfyrwyr, a gellir
eistedd holl bapurau Dr Clement a
Mrs
Watkin
)n
Gyrnracg.
Gofynnais
am enghraifft
neu
ddwy. Dyrna'r hanes.

o Nerth

Gwasg y Llyfrau Cain
"Arddangosfa
Gwasg Gregynog'
yn Oriel Gregynog, Llyfrgell
Gcncdlacthol Cymru yn Aberystwyth Iydd y tcstun heddiw. Agorwyd

hi ychydig dros wythnos yn 61 gan Dr R Brinley Jones, Warden Colcg
Llanymddyfri a chyn-gyfarwyddwr Gwasg Prifysgol Cymru. Bydd yr
arddangosfa yn agorcd arn wythnosau.
Daeth nifer dda 0 'Gyfcillion y argraffu, ac yn rhwymo llyfrau.
Llyfrgell' i'r cyfarfod. Dr Thomas
"Nid mater 0 gost yn unig ydyw
Parry ocdd y Cadcirydd. Hefyd ar safon ond mater 0 athrylith a gallu
y llwyfan yr ocdd Mr David mawr," meddai.
Jenkins
(Y Llyfrgellydd)
a'r
Rhoddodd deyrnged hael i Miss
Athro Idris Foster (Trysorydd y Gwen a Miss Margaret Davies,
Llyfrgel1
a
Chadeirydd
perchnogion y Wasg ac i'r diwedCymdeith~
Cyfuillion
y dar Dr Thom~
Jooes
'.~
Llyfrgcll). Yr ocdd y rhai hyn athrylith y tu 61 i'r cyfan".
hefyd yn y gynulJeidfa: Lady
Cyfciriodd hcCyd at wasanaeteh
Edwards
(Is-Gadcirydd
y y wraig arnryddawn honno, Mrs
Cyfcillion); Dr Emyr Wyn Jones;
Dora Herbert Jones. Acth yr arian
Dr Marcia K Grant, Llanbcdrog;
a ddaeth i Icddiant tculu Davies
Yr Athro Jac L Williams; Dr drwy chwys glofeydd y De i bwrMary
Clement;
Mrs Auriol pas gwasanaethu Cymru a'r byd.
Watkin; Dr E D Jones (CynWcdi'r egwyl a chael te cafwyd
lyfrgcllydd);
Lady
Parry cyfarfod blynyddol Cyfeillion y
Williams; Y Canon Eric Ramage Llyfrgell. Llywyddwyd gan yr
a Mrs IIelcn Ramage a Mr Arthur Athro Idris Foster. Cafwyd adrodM Sansom Caerdydd, ac eraill.
diad
gan
Ysgrifennydd
y
Cyfcillion, scf Mr 0 B LLoyd,
Llyfrgell GcnedJacLhol Cymru. Os
Dr Thomas Parry
Yn ei ancrchiad ar y cychwyn hoffcch ymuno a'r gyrndeithas
dywcdodd Dr Thomas Parry fcl anfonwch ato cf am y manylion.
Hanner can ceiniog newydd yw
hyn:
"Arddangosfa 0 gynnyrch Gwasg isafswm y tal aelodacth am flwydGrcgynog sydd yrna, ac y mac'n dyn.
addas iawn fod arddangosla 0
lyfnlu yn cael ei Ilwyfannu mcwn Dwy Wraig
llyfrgell.
Gwnaeth
Gwasg WrLll grwydro 0 g'h'nlpaS )lr ardGregynog wailh godidog trwy dangosfa tarewais )'n ddam\\'cingynhyrc)lu llyfrau sy'n w)rrth 0 iol ar ddwy \\-raig, a {brgan[um
brydfcrthwch a cl1einder, ae ) ng fod ganddynl lav:cr a oedd }'Il
ngh:lI101 creulondeb a thrais y gyffredin. Hannai'r ddwy 0 "Srr
dyddiau hyn y mac'n lechyd i Gar" ac 0 g)'leh Llanelli, a buont
galon dyn weld bod y meddwl yn fyfyrwyr yng Ngholeg y
dynol yn gallu cynhyrehu pethau Brifysgol Abcryslwylh. Y maent
yn awr yn ddarlilhwyr yn adran
hardd.
Yr hyn a'i gwnacth yn bosibI addysg y coleg hwn. Dr Mary
ocdd
nawddogaeth
y ddwy Clement ocdd un a Mrs Auriol
chwaer gyfoclhog, Owendolen a Watkin y llall.
Margaret Davies. Prin y ceir neb 0 Dr Clement yw'r arbcnigwr ar
gyfoethogion Cymru heddiw sy'n hanes yr S.P.C.K. (Society for the
of
Christian
barod i wario'u harian ar gynhyr- Promotion
a'r Eglwys
yng
chion feJ hyn, ond yn ffodus y Knowledge)
mac nawdd Cyngor Celfyddydau Nghymru yn y ddeunawfed ganCymru a grant y llywodraeth ar Iif. Y mac Dr ClClTIent wedi
eyhoedcli Uyfrau safonol ar y
gae]. "
ocdd Mrs
Wrth agor yr arddangos[a, pwne. Eeonomydd
dywedodd Dr R Brinley Jones Watkin yn wrciddiol, ond 8eth
mai Gwasg Gregynog oedd y ymlacn i astudio problemau
wasg brei fat enwocaf yn y byd a eymdeithasol, yn enwerug problegrcwyd
ar
dir
Cymru. mau plant tramgw}ddus ac anodd.
Pwysleisiodd Dr Jones gyfraniad Hi yw Cadeirydd Llys Plant
gwerthfawr
y Wasg hon ac Aberystwyth.
cnwodd y rhai a fu wrthi gyda
Er nad apwyntwyd yr un o'r
disglcirdeb
yn cynllunio,
yn ddwy i ddarlilhio trwy gyfrwng y

i Nerth

Dcchrcuwyd seminar (dosbanh)
lrwy gyfrwng y Gyrnraeg 1
ddarpar athrawon pan oedd y
diwcddar Alhro Idwal Jones yn
bennaeth
yr Adran Addysg.
Eglurwyd i mi nad scminarau i'r
Cymry Cyrnracg yn unig oeddynt
ond i'r rhai nad ocddynt yn rhugl
yn yr iaith, ae wedi graddio rncwn
arnrywiol
dcstunau.
Penderfynwyd
arbrofi
gyda'r
grwp am dymor, ond (a thorri
stori hir yn fyr) cymaint y llwyd~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

diant nes i'r adran ychwanegu at
nifer y seminarau hyn. Maent
wedi mynd 0 nerth i nerth.
I gymryd un tcstun yn y cwrs
gradd, dechreuwyd cwrs Cymracg
Dr Clement ar Hanes Addysg
gydag un neu ddau 0 fyfyrwyr,
ond erbyn y llyncdd yr ocdd rhyw
ddcugain 0 fyfyrwyr Y flwyddyn
gyntaf yn dilyn y ewrs hwn.
Ers blynyddoedd
bcllaeh y
mae'r ewrs yma wcdi ymsefydlu
hyd at lefel Anrhydedd a hefyd i
lcfcl M.Ed. Diddorol nodi fod pob
rnyfyriwr MEd eleni a ddcwisodd
ddarllen banes addysg wedi gofyn
am gael gwneud hynny drwy
gyfrwng y Gymracg.
~1ab yw gwr Mrs Watkin i'r
diwcddar Athro Morgan Watkin,
Caerdydd, a nai i Gwili.

CYMDEITHAS HANES BRO ECO'R WYDDFA
Cafwyd

diweddglo addas i'r
cyfarfodydd ar nos Fercher, Mai
) 7, pan ddangoswyd {ideo ar hen
chwarel Dinorwig trwy garcdigrwydd y BCCT.
Yn y eyfarfod blynyddol ar y
tcrfyn darllenwyd llythyr oddi
wrth Ffederasiwn
Cyrndeithas
Hanes Sir Gaernarfon yn rhoi
amcanion
a chyfansoddiad
y
Ffederasiwn ae yn gwahodd y
Gymdeithas i ymaelodi. Teimlad
yr helyw o'r aelodau a ocdd yn
brcscnnol ocdd y dylasid gadacl
I'r pwyllgor ystyricd hyn a dod i
benderfyniad.
Etholwyd y canlynol yn aclodau
o'r P\\ yllgor: Mrs Megan Morris,
Dl!iniolcn: ~1r R. H. Par!)',
Cv.'m}'glo; N1rs (\.1ary Vaughan
Jones,
\Vaunfawr;
Mr
D.
\\'hllcslde Thomas, Llanrug; Mrs

Maureen Lennon, Llanbcris; Mrs
Ann Evans, Penisarwaun;
Mr
Arwel Jones, Penisarwaun: Mr.
John
Roberts,
Llanrug.
Cadeirydd:
Mrs Mair Reed,
Bethel; Trysorydd: Mr Gwynfor
Roberts, Llanbcris; Ysgrifennydd
i'w ethol,
Bu drafodaeth ar yr addasrwydd
0 gael y cyfarfodydd i gyd mewn
un ganolfan er fod yr amgueddfa
yn cynnig cyflcustcrau arddcrchog. Y teimlad oedd fod y
Gymdeilhas wei colli rhan o'i
phwrpas trwy beidio a chrwydro
0 bcntrcf i bcntrcf', ac y dylid cael
mwy 0 wcithgareddau gan y
canghennau llcol.
Penderfynwyd
argymell
y
pwyllgor j ystyricd newid yn 61
i'r hen drefn i geisio ennyn my 0
ddiddordeb yn y Gymdeilhas.

CYMDEITHAS HANES BRO 'ECQ'R WYDDFA'
Adroddiad Ariannol Ebril11988 - Mawrth 1989
DERBYNIADAU
Yn y Bane 31.3.1988
Tal Aelodaeth

Rhodd

TALIADAU
395.86
97.00
10.00

Oriel Eryri - darlithfa (9)

135.00
90.00
15.00
28.75

Darlithwyr
Costau teithio darlithwyr
Printio eardiau aelodaeth
Posteri Arddangosfa
Hen Luniau
Fflim - tynnu lIuniau
arddangosfa
Capel Nant Padarn

22.43
22.43
10.00
5.00

Costau'r Ysgrifennydd
502.86
Yn y Bane
502.86

328.61
174.25
502.86

CABS LLANRUG

Gwasanaeth danfon parseli bychain
a dogfennau hefo motobeic

Wheels Despatch
Yr un diwrnod rhywle'n y wlad.
Ffoniwch:
LLANGOED
neu
LLANBERIS

(0248)78787
77

(0286)870488

Prisiau cystadleuol.

C'FON 5951

Gwaith contract
pell ae ag05

Hanoed. Deiniolen:
Ystafell y Band.

Bingo

yn

OSMOND SHAW
YMDDIHEURIAD
, 1.00 tan 9.00 o'r gloch.
Roedd Trefnydd y Oyddiadur ar 9. Gwener. Deiniolen: Bingo yn
wyllau yn ystod amser 'cofnodi'
Ystafell y Band, 8.00. Llanberls:
y mis hwn. Dim ond digwyddiTe yr Henoed.
adau y rhoddwyd
dlgon
0
13. Mawrth. Llanrug: Merched y
rybudd ymlaen lIaw amdanynt
Wawr. Taith Ddirgel.
sydd wedl eu cynnwys.
15. lau.
Etholiadau
Senedd
MEHEFIN
Ewrop. Sioe Ffasiynau yn Ysgol
2. Gwener. Oeiniolen: Bingo yn Brynrefail, Llanrug. 8.00.
Ystafell y Band, 8.00.
16. Gwener. Oelnlolen: Bingo yn
5. Llun. Yr Ardal: Yr Ysgolion yn Ystafell y Band, 8.00.
agor.
20. Mawrth. Llanrug: Apel yr
6. Mawrth. Deiniolen: Undeb y Urdd. Cwestiynau ar gyfer Helfa
Mamau,
7.00.
Llanberis:
Drysor ar Draed i'w cael 0 heddiw
PADARN Gwrthwynebu Glyn ymlaen, SOC. y copi.
21. Mercher.
Llanrug:
Plaid
Rhonwy, yn Angorfa am 7.00.
8. lau. Glynllifon: Sefydliad y Cymru. Cyfarfod Blynyddol yn yr
Merched Gwynedd.
'Bwyd a Ysgol Gynradd, 7.30.
Ffermio Prydain'. Dydd agored 0 23. Gwener. Llanberis: Te yr

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEOI

A

NFA

R

MAGOR

9-7pm
s-sorn Sadwrn

AAGAU
SUL,

DEWIS EANG 0
MERCHER.
WELYAU SENGL A DWBL
DEWIS EANG 0 '3 paCE SUITES'
LlENNI VENETlAN' A l1.ENNI 'ROlERt
GWAITH CONTRACT

5000 LLATHEN SGWAA 0 GARPEDI
MEWN STOC - Al1.WCH CHI
FFORDDlO PRYNU 0 SA TRYMAU1

Rhit Fton y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

EICH DEWIS CHI
Mehefin15

DEINIOLEN

Gwerthu
a Thrwsio
edu Lliw Newydd
ac Fel Newydd

GWASANAETH

FFON24AWR
LLANBERIS 870545

PYSGOTA
Adroddiad H. P. Hughes
Y n ystod y dair wyLhnos ddiwcthaf fe ddisgynnodd yr afonydd
i'w lefel isaf ers yr haf pocth yn
'76. Prin iawn felly Iu'r achlysuron pan y gallai rhywun Iynd
a'i wialen at y dwr. Gwahanol
lawn oedd y stori ar y llynnocdd
gyda'r pcdwar sydd 0 dan reo-

Iacth

y

Gymdeithas

'sgota'n

cithriadol 0 dda. AI ddydd SuI y
21ain 0 Fai fe gynhaliwyd cystadlcuacth Cwellyn ac fc'i henillwyd gan Oscar Evans 0 Fcthcl.
Pythcfnos yn gynt, sef Sadwm
6cd, gwclwyd Edwin Lewis 0
Bcnygrocs yn fuddugol at Padarn
gyda brilhyll
braf 0 bwys a
phcdair owns.

Gobcithiwn orffcn y gwaith yn

EMYR LL.
PARRY
M.S.S.CH., M.B.CH.A.

CHIROPODIST
GWASANAETH
CARTREF
57 Glanffyn non

LLANRUG
Ffon: (0286) 5754
(Gyda'r nos)

fuan 0 roi eerrig mawr ar waclod
y Llyfnwy, I geisio gwncud y pysgota yn fwy amrywiol yno, yn
ogystal a chcisio scfydlu Lipyn ar
y pyllau isaf, sydd yn achosi
problcmau gyda baw a ehcrrig
man yn eu llcnwi.

AI y cyntaf

Orffcnnaf fc
agorir rhannau o'r afonydd, SC[ 0
Born Saint ar y Sciont a Phoru y
Cirn ar y Llyfnwy
j bysgota
Scwin. Gobcithio crbyn hynny y
bydd Thai ohonynt wedi dcchrau
trwyno eu ffordd i'r dwr croyw, er
mor isel yw hwnnw.
0

Clywais fod rhai aclodau yn dal
i anwybyddu rhcolau llyn Padarn.
Cofiweh ei bod yn erbyn eyfansoddiad y Gyrndeithas i unrhyw
aclod wcrthu Brithyll 0 gwbwI.

PELDROED

DARANS 1890 - 1990
APEL AM \vYBODAETH
8ydd un 0 glybiau mwyuf adnabyddus a Ilwyddiannus Gogledd Cymru yn
dathlu cunmlwyddiant ei fodolaeth y flwyddyn nesaf. Llanber, Y Black
and Amber, Y Darans, Y Telgars, Loccmotlve - galwch nhw beth bynnag
fynoch chi, ei blwydyn bwy fydd 1990.
Yn un 0 rifynnau cynnar Eco'r Wyddfa, ac ar y dudalen hon yr yrnddangosodd y cyfeiriad cyruaf at 1890 Icl blwyddyn eyehwyn peldroed yn
Llanbcris. Y diwcddar Barchcdig Herbert Thomas, Llanor, un 0 gcfnogwyr
selocaf y clwb, ddaeth i'r casgliad yma ar 01 trafod a'i hen gyfaill 101m
Roberts. Roedd yn fwriad gan Herbert Thomas ar y pryd i ysgrifennu rhyw
fraslun 0 gcfndir y Clwb. Nododd yn ei cnhygl fod John Roberts wcdi olrhain
y eychwyn i 1890 gan mai hon oedd blwyddyn dyfodiad Dr. R. H. Mills
Roberts, golgeidwad enwog Preston North End a Chymru i Lanbcris. Rocdd
gofalaeth Ysbyty Chwarel Dinorwig yn un o'i ddylctswyddau, Mantcisiodd yr
ardalwyr ar ci ddawn a'i brofiad broffesiynol O'T gem. Ar 01cyfarfod yn siop R
E Jones y teiliwr [e godwyd wyth lim yn Y pcntrcf i ebwarae mewn cystadlcuthau 1 godi arian tuaga at Gronfa'r Nyrs ae achosion tcbyg. Mac'n dcbyg
Iod CIcio pCI yn cymryd llc cyn 1890 yn Llanberis - ond hcb drefn yn y byd.
Fy ngorchwyl i Icl ccfnogwr a chyn chwaraewr yw casglu ffeithiau gwasgarcdig a 'u eofnodi. mor drefnus ag sydd modd. Y gobaith yw cyhocddi Ilyfr
ar hancs y clwb y flwyddyn ncsaf. Sylwcddolaf ci bod yn dasg enfawr gan fod
ffeithiau 0'( fath yn brin. Scrch hynny mae gcnnyf gynnyreh eithriadol 0 ddifyr
yn fy rneddiant yn bennaf trwy gofnodion fy niweddar gyfaill Herbert Thomas
a John Roberts. Dylwn nodi yma i mi gael noson hynod ddiddorol yng nghwrn
ni Mr John Roberts yn ddiwcddar yn olrhain llawer 0 'r hanes. Dcrbyniais
dorclh 0 nodiadau ganddo ymhen y mis. Ond mac angen mwy 1 gynhyrchu
llyfr - ac felly gnlwaf arnoch chi bawb 0 ddarllenwyr yr Eco sydd ag unrhyw
gofnod pwyllgor, erthygl papur newydd, liun ncu algof am rai 0 dinlau
Llanberis i gysylllU a mi os gwelwch yn dda. Petai ond sylw neu gofnod byrcysylllwch. Byddaf yn fodlon eich cyfarfod yn rhywle i gofnodi eich sylwadau
neu algorion. Mae'r clwb yn haeddu'r gorau - gyda'ch cymorth chi bydd hyn
yn bosibl.
'Gel lid yn hawdd ysgrifennu llyf am hyn.' mcddai John Roberts wrth
Herber[ Thomas, 'ond i gylch bychan iawn y buasai 'n apclio gwaetha'r modd.'
Roedd Hcrbert Thomas yn cydwcld a'r rhan gyntaf o'r gosodiad ond yn
arnau 'r ail. Dadlcuai y byddai yn apelio at gynulleidfa eang. Ryddaf yn
eyQwyno'r llyf er cof am y Parchcdig Herberl Thomas, i John Roberts am
olrllain yr hanes ae i'r dyrfa [awr 0 wirfoddolwyr a fu "'lrilii ar hyd y blynyddoedd yn sicrhau fod peldrocd yn rhan anhcpgor o'r gymdeithas yn Llanbcrls.
Cofiwch gysylllU
mi - Arwel Jones, Panl Hywcl, Penisarwaun. Ffon:
Uanbcris 87] 274.

Y GYNGHRAIR

Byddai'r mwyafrif 0 dimau cynghrair
Gwynedd yn ymfalchio pe bacnt wedi
dod yn ail yn y tabl ac wedi cyrraedd
Ifeinal un cwpan - dyna Iu mesur
llwyddiant lim eyntaf Llanberis yn y
tyrnor sydd newydd ddod i ben ond dim cystal ag arfer yw dyfamiad
y rhai fu'n gysyllticdig Ii hwy
Colli fu eu hanes ar yr Oral yn
erbyn Llangcfni yng Nghwpan y
Gynghrair ar 01 chwarac amser ychwanegol mewn gem hynod 0 gyffrous. Am ddod yn ail yn Y gynghrair,
rnaent yn cadw eu dwylo ar dlws
George Lovett.
Ni ddacih llwyddiant y tymor hwn
i'r ail dim nag ychwailh i Ddciniolen,
sy'n cyd-chwarae a hwy yng nghyngrair Sam.
Siorncdig fu'r tymor yng nghynghrair Gwynedd i dim eyntaf Llanrug,
ond fe all y clwb ymfalchio yn llwyddiant eu hail dim ac hefyd yn eu polisi
icucnctid. Gweler adroddiad am y lim
dan 14 oed yn ennill ewpan Lonsdale.
'Reserves' Llanrug yw pcncampwyr cynghrair Sain am y tymor, ac Fe
welir cu captcn Gari Davies yn cofleidio'r tlws yn y llun isod. Fe gawsant
hwythau gem derfynol hefyd - ond
colli fu eu banes yng nghwpan Wil
Evans ar gae Dyffryn Nantlle.
Yn 6] at yr ieuenctid, ac mae'r
elwb, fel ag y mae yn wir Demiolen a
Llanberis, yn sicrhau gemau hc[yd i'r

rhai dan 16 oed a than 12 oed. Daeth
yr hogia dan 12, sef Lim Dafydd
Arfon, yn ail yn eu cynghrair hwy ae
yn ail hefyd am Darian Mel Rice.
Yn ystod y tymor fe ehwaracwyd
34 0 gemau gan emil I 23 a thair yn
gyfarial.
Fe sgoriwyd 168 0 goliau yn erbyn
58 gyda Jonathan Davies yn rhwydo
700 weithiau.

r------------PYSGOTA:· Mae adroddiad H. P.
Hughes
yn
ymddangos
ar
dudalen 23 y mis hwn.

a

RHEDEG MYNVDD
Mae'r tymor wadi ail-ddechrau 0
ddifrif, a chynhaliwyd amryw 0
rasus yn ystod y mis diwethaf,
gyda rhedwyr lIeol yn cyrraedd y
brig.
Yn Ras Mynydd Mawr, torrwyd y
record gan Gwynfor Owen a Glwb
Eryri a Uanrug, \vrth ddod i mewn
yn gyntaf, a Paul Grant yn drydydd agos iddo. Yn yr un ras, daeth
Oafydd Thomas 0 Lanrug yn ail yn
yr adran dros 40 oed. Yn yr adran
ieuenctid, Colin Jones a'i chwaer
Caroline, 0 Bontrug oedd buddugwyr y rasus i fechgyn a genet hod
dan 16 oed.
Chwalwyd record Moel Eilio gan
Colin Donnelly (sydd ar fin symud
i fyw i'r fro). Oyma'r tro eyntaf erioed i'r ras gael ei rhedeg mewn
Ilai nag awr. Mae'n werth cofnodi
ei amseroedd yn ystod y ras:
o Lwyn Celyn, Llanberis I gopa
Moel Ellio - 25 munud
o gopa Moel Eilio ar hyd y grib i
gopa Moel Cynghorion - 20
munud
o gopa Moel Cynghorion i lawr
Bwlch Maesgwm i Lwyn Celyn 13 munud.
Oaeth Gwynfor Owen, Llanrug.
yn Sed yn y ras. a hynny mewn
amser a fyddai wedi ennill rai
blynyddoedd yn 61. Pedewerydd
yn yr adran dros 40 oed oedd
Oafydd Thomas 0 Lanrug.
Deallaf fod y ceisiadau am Ie i

redeg Ras yr Wyddfa yn dylifo i
mewn. Mae'n cael ei defnyddio
elenl I ddewis rhedwyr gogyfer a
thim Cymru fydd yn cystadlu ym
mheneampwriaethau'r
byd
yn
Ffrainc yn ddiweddarach eleni.

Cystadleuaeth Ffotograffydd
ChwaraeOh Amatur y
Flwyddyn yng Nghymru
Dyfernlr
Gwobr
Ffotograffydd
Chwaraeon Amatur y Flwyddyn
yng Nghymru i'r ffotograHydd a
fydd wedi IIwyddo fwy nag unrhyw
ymgelsydd arall i bortreadu hanfad digwyddiad, sefyllfa neu awyrgylch mewn ffordd greadigol a
chyda gallu ffotograffig eithriadol.
Caiff yr enillydd wabr ariannol 0
£250.
Cynhwysir
y lIun buddugol
mewn Calendr Chwaraeon a gynhyrchir gan Gyngor Chwaraeon
Cymru. Yn ogystal, dewisir un ar
ddeg 0 luniau eraill j'w cynnwys
yn y calendr. a chaiff pob enillydd
wobr 0 £100.
Dowisir tua 30 0 luniau hefyd ar
gyfer Arddangosfa Ffotograffydd
Chwaraeon Amatur y Flwyddyn
yng Nghymru a gaiff ei dangos
mewn mannau ledled Cymru.
Mae'r gystadleuaeth yn cael ei
threfnu gan Gyngor Chwaraeon
Cymru. Am fwy 0 fanylion, a ffurflen
gystadlu.
anfonwch
i
Ganolfan Chwaraeon Cenedlaethol Cymru,
Gerddl SophIa,
Caerdydd, CF1 9SW.

17m dan 12 oed LJanrug

PELDROED DAN 14 OED
FFEINAL TLVVSLONSDALE
Ar gae Clwb Peldroed Llanberis, Sadwm, Mai 6, fe gynbaliwyd y gem
derfyno] run y TIws Lonsdale i fechgyn dan 14 oed - Cyngbrair Gwyrfai am y Lymor 1988/89. Y ddau dim yn eystadlu anl y Tlws eto elem oedd
Uanrug a'r dciliaid, sef Llanllechid.
Llanl1echid ocdd y ffefrynau gan mai un gem yn unig oeddynt wedi ci eholli
yn y Gynghrair drwy'r tymor, ond L1anrug aelh ar y blacn yn gynnar yn yr
hanner cynLaf gyda gol ar y blaen yehydig cyn yr egwyl gyda gol arall gan
Aled. Bu'r ddau dim yn brwydro'n galed yo ystod yr ail hanner gyda ehwarae
da o'r naill ochr a'r 11all ond par)lau i fod yn ddwy gol i ddim i Lanrug wnacth
y gem at' ddiwcdd amser ac 'rocddynt yn llwyr haeddu eu buddugoliaeth.
Llongyfarchiadau i'r ddau dim am gem hynod 0 gyffrous.
TIm Llanrug: Mark White, Scou Davies, Andrew Gardiner, 1010 Eilian, Aled
Roberts, Neil I-Iughes, Oelhin Parry, Osian Gwynedd, Simon Murphy, Aled
Griffith, Rafael Ginsberg; Eilyddion: Dyfed Thomas, C ....ion Llwyd, Meical
Owen a Dylan Oswyn.
Mr. Irfon Thomas sy'n rhcdeg y tim dan 14 oed.

-

