
Gyda llawenydd i lawer y daeth y newyddion fod Cwmni
Leading Leisure am dynnu'n 01- am resymau ariannol
o'r fenter yngNglynrhonwy. Ond niddylai'r rhai sy'n pryderu
am ddyfodol y satle laesu dwylo a ehredu fod brwydrau'r
gwrthwynebu drosodd. Rhaid cofio fod y satle yo parhau ym
mherehnogaeth Cyngor Arfon, ae mai yn nwylo'r Cyngor
hwnnw y bydd unrhyw benderfyniad yngl~ Adyfodol Glyn
Rhonwy.
Flynyddoedd yn 01, pan brynwyd safle'r hen chwarel gao Gyngor
Arfon, gofynnodd Cynghorau Cymuned y fro am gynrychioJaeth ar
yr Is-Bwyllgor a drafodai ddatblygu'r safle. Gwrthodwyd y cais. Yo
wir, gwrthodwyd sawl cais, ac 0 ganlyniad i unllygeidiogrwydd y
Cyngor yn bwrw ymlaen a chynllun anobeithiol 0 uchelgeisiol ac
estron, prin fu cefnogaeth unrhyw gorff na chymdeithas iddynt. Ac
er gwaetbafhoniadau'r Cyngor iddynt gynnal ymgynghoriad llawn
a'r cyhoedd, ten au ac arwynebol iawn fu hwnnw hefyd.

BEl',

Gwenan Mair Roberts (cyntaf er yr
r--------------------------~ unawd Ilinynnol) a Cstrin Thomas

(cyntaf ar y ddawns werin unigol),
y ddwy 0 Lanrug yn ymlacio wedi'r
cystadlu.

H

Pedwarawd Deintolen gyda'u hyfforddwr Mr Hefin G. Jones, a ddaeth
yn fuddugol yng nghystadleuaeth yr ensemble i rai dan 15 oed.

)

~

A breuddwydion 'trofannol' y
tyllau chwarel yn deilchion, dylai
Cyngor Arfon ddeffro i
deimladau, deisyfiadau a
gobeithion pobl y fro hon am
ddatblygiad synhwyrol yng
Nglyn Rhonwy. A dylai
datblygiad o'r fath gyfuno gwaith
a hamdden, cyfleusterau i'r
trigolion Ileal yn ogystal ag i
ymwelwyr. Ond yn anad dim,
dylai'r datblygiad ddeillio 0
anghenion lleol, ac yn un
fyddai'n cynnal yr economi Ileol,
yn hytrach na sugno arian i
bocedi rhyw ddatblygwyr estron
eraill.

Parti Dawnsio Gwerin Llanrug a ddaeth a dwy wobr gyntaf yn dl i'r
pentref.

,., ..

Elin Gwilym o'r Waunfawr a ddaeth
yn fuddugol ar y gystadleuaeth
adrodd ; raj rhwng 12 a 15 oeo.

.G ••• .G ••• .G •••
Yn y rblfyn nesJ •••
cynnig egsgllwslf,
lJael, I ddarUenwyr
Eco'r Wyddfa na
welwyd enDed mo~1
lath meWD unrhyw
bap ••r b100.
PeUy coBwch bryuu
rhifyn MIs Mal.

fnillydd cyntaf y diwrnod, filir
Williams 0 Ddeiniolen, ar yr unawd
pres rhwng 12 a 15 oed.

Mis Mawrth yw mis
eisteddfodau eyleh a sir yr
Urdd. Elew, oherwydd fod y
Genedlaethol ar stepan ein
drws yng Nglynllifon, bu mwy
nag erioed 0 gystadlu, a
pharhaodd sawl eisteddfod
am dros ddeuddeng awr. Ar y
dudalen tlaen y mis hwn,
llongyfarehwn y bobl ieuanc
rheini sydd eisoes wedi ennill
eu lle yog Nglynllifon, sef y
rhai rhwng 12 a 15 oed.
Gobeithio y bydd mwy 0
lwyddiant yo eu haros yno.
Llongyfarchwn hefyd yr
hyfforddwyr a fu wrthi mor
ddiwyd yn eu paratoi am
wythnosau lawer cyn y cystadlu.
Rhoddant oriau 0 waith
gwirfoddol i'r paratoi, a'u gwobr
yw gweld eu disgyblion yn
llwyddo. Mae'r 'Eco' yn
ddiolchgar iddynt am eu llafur
diflino i gynnal traddodiad.

Roedd eisteddfod y sir i
oedran ysgolion cynradd yn cael
ei chynnal yn ystod cyfnod gosod
yr 'Eco', felly nid oedd yn bosibl
cynnwys lluniau holl enillwyr yr
eisteddfod honno.
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Gard tan fawr
(expandihg fire guard)

lola Sellers,
13 001 Elldlr,
Llanberis
(871 043)

VN EISIAU

AnnwylOlygydd,
Mae'n qwb! amlwg wedi
cynhadledd yr Urdd yn
Aberystwyth ar Chwefror 24 pa
mor annigonol yw Mesur Drafft y
Bwrdd tetm. Bu cryn feirniadu er y
Mesur cyn y gynhadledd gan y
Fforwm laith a nifer 0 gyrff a
sefydliadau erai" yng Nghymru.
Sail y felrniadaeth oedd agwedd
glasdwraidd y Mesur: nid oedd dim
gwell, medd rbei, na chadarnhad
o sefyllfa'r Gymraeg fel ag y mae
heddiw.

Ac yn Aberystwyth dywedodd
y cynrychiolwyr, - dros 250
ohonynt, - gan gynnwys saith
Cyngor Sir a deunaw Cyngor
Dosbarth ynghyd a mudiadau o'r
Fforwm laith a niter 0 gyrff ereil!
yn unfrydol, bod angen ar frys
Ddeddf laith Newydd iiewer iewn
cryfach a mwy cadarnhaol na
Mesur Drafft y Bwrdd laith.

Yr oedd galw hefyd am Fwrdd
laith stetudol yn gWbl annibynol
o'r Swyddfa Gymreig. Maeangen
ymestyn y ddeddf i gynnwys y
sector breifat yn ogystal a'r sector
gyhoeddus, ac y mae'n rhaid
sicrbeu bod gan y ddeddf
ddannedd, sef yr hawl i fynd i'r
Ilysoedd, pe byddai'n rhaid, i
weithredu'r ddeddf.

Yr oedd Mr Peter Walker eisoes
wedi ymateb i'r feirniadaeth sr y
Mesur Draft drwy wahodd
sylwadau arno erbyn diwedd Ebrill.
Ond erys amheuaeth 0
ddidwylledd y Swyddfa Gymreig.
Pe bai Mr Walker, (neu Mr John
Elfed Jones) wedi gwahodd
sylwadau pan gyflwynwyd y
Mesur Drafft byddai digon 0 amser
i'w hystyried a chyflwyno'r Mesur
i'r Llywodraeth i'w gynnwys yn
araith y Frehnines ar gyfer y
ses/wn nesaf o(r Senedd, sef y
sesiwn olaf cyn yr etholiad
cyffredinol nesa. Ond wrth oedi a
gofyn am sylwadau cyn diwedd
Ebrlll y mae'n rhy hwyr i gynnwys
y Mesur Drafft yn araith y
Frenhines, ac felly, heb bwysau
mawr ar y Ilywodraeth, ni ddaw
unrhyw fesur ar Ddeddf faith
Newydd 0 flaen y Ty Cyffredin tan
ar 61 yr etholiad cyffredino/ nesaf,
a phwy a wyr pwy fydd yn
IIywodr8ethu erbyn hynny.
o gofio'f holl dactegau a

ddyfeisiwyd yn y gorffennol gan y
Swyddfa Gymreig ; oedi ar fater
deddf iaith, nid yw'n syndod os
ydynt eto am geisio amddifadu',
Cymry o'u hawl sylfaenol i gael
statws teilwng j'w hiaith drwy
chwarae rhyw 'dacteg oedi' fel
hyn. Galwn ar i bawb anfon at y
Swyddfa Gymreig a'r Bwrdd laith
i rwystro hyn.
ARIAL TOMOS,
Cadeirydd Pwyllgor y Wasg, Y
Fforwm laith
ylo Bronwylfa,
Llandwrog,
Caernarfon.

GALW UNFRYDOL
AM DDEDDF

IAITH GRYFACH

•

.

NOSON DEYRNGED
Dr Dan Rowland Hughes
Ysgol Brynrefail, Llanrug
Nos. lau, Ebril 5ed am 7.30
Hogia'r Wyddfa, Sian

Gibson, Clychau'r Grug
Trefnir bysiau 0:-

Nant Peris/Llanberis - codi yn Brynrefail a Chwm-y-glo
Dinorwig/Deiniolen - cedi yng Nghlwt-y-bont a

Phenisarwaun
MYNEDIAD AM DDIM. CROESO CYNNES I SAWB

btl pe byddai rhywun yn fodlon i mi
gael eu recordio yn adrodd rhai o'r
chwedlau a'r dywediadau hyn.

Tybed a oes gan rywun gop; 0:
'LL~N GWERIN SIR
GAERNARFON' gan Myrddin
Fardd, a 'WELSH FOLKLORE AND
FOLK LEGENDS' gan T. G, Jones,
a fyddai'n fodlon eu benthyg i mi.

Diolch yn fawr am bob
cydweithredia'd.
Yr eiddoch yn gywir,
CA TRIN LLOYD ROBERTS,
Merddyn Coch,
Ffordd Capel Goch,
Llanberis.

Annwyl Olygydd,
Rwyf yn fyfyriwr yng NghoJeg
Prifysgo/ Cymru, bangor, yn
astudio Cymreeq, ac ar hyn 0 bryd
yn ymchwilio i mewn i L~n Gwerin
da/gy/ch Eeo'r Wyddfa. Rwyf yn
awyddus iawn i dderbyn
gwybodaeth am byncfau megis
hen goelion Jlafar gwlad, hen
draddodiadau, chwedlau, hen
ddywediadau, rhigymau,
hwiangerddJ a straeon ce/wydd
go/au sy'n gysylltiedig a dafgylch
Eeo'r Wyddfa. Byddwn yn
ddiolchgar iawn i unrhyw un a
al/asai roi gwyboda8th i mi, a gore

LLEN G\NERIN BRO'R ECO

Yn gywir,
EMYR A DELYTH WYN TOMOS,
Tsn-v-Cee,
Tanycoed,
Llanrug.

oe bai'n dymuno gwneud. Ni
cnenietewva hyd yn oed i'r
Cynghorydd Charles Wyn jones
gyflwyno'r ereitb a oedd wedi 8;
pharatoi. Ni esboniwyd i'r cyhoedd
na'r Cynghorwyr paham y
gweithredwyd yn y fath ffordd
anghyson. Onid cwrteisi sylfaenol
fyddai cynnig esboniad dealladwy
am ei benderfyniad yn hytrach na
gweithredu fel rtww Ceausescu
Cymreig? Onid yw hanes yn Frith
o ddynion bach gyda grym sydd
wedi gweithredu yn yr un ysbryd?

Teg yw gofyn beth sydd yn
gwneud Glyn Owen, D. L. Jones
ac eraill mor bryderus ynglyn a'r
mater yma? beth sydd ganddynt
i'w guddio tvbed? Paham nad
ydynt yn dymuno i fater mor
bwysig gael ei drafod yn agored?
Os nad oes dim i'w guddio, yna pa
ddrwg oedd treulio ychydig
funudau ychwanegol yn gwrando
ar farn Cynghorydd etholedig o'r
fro dan sylw? Oes rh ywun all ein
go/euo ymhel/ach ynglyn a'r
mater?

AnnwylSyr,
Rhaid mynegi pryder ynglyn s'r
modd dichellgar ac anghyson y
mae nifer 0 Gynghorwyr a
Swyddogion Arfon yn ceisio mygu
trafodaeth agored ar fater Glyn
Rhonwy. Nos Lun diwethaf roedd
gan y Cynghorydd Charles Wyn
Jones rybudd 0 gynnifl yn gofyn i'r
Cyngor Ilawn ystyried oblygiadau
cais cynllunio Glyn Rhonwy gan
ofyn iddo ystyried a ddylid mynd
ymlaen ai peidio.

Roedd nifer ohonom yn
bresennol yn yr oriel gyhoeddus a
diddordeb yn y mater. Wedi
eistedd yn amyneddgar am dros
dair awr gan wrando yn astud ar
y trafodaethau deal/us oedd yn trin
popeth 0 goed Ewcaliptws y fro i
swyddogaerh Uebel Siryf y Sir yn
y bymthegfed ganrif a Ileoliad y
gylchfan wair ger Neuadd y Dref
ym Mangor, dyma ddod o'r
diwedd at fater Glyn Rhonwy. Yn
ei ddoethineb, ni chaniataodd y
Maer i'r mater gael ei drafod 0
gwbl. Hysbyswyd y Cynghorwyr
y byddai'r mater yn gorfod mynd
ymlaen i'r Pwyllgor Cynllunio
nesaf cyn ei drafod yn Ilawn.

Deallwn fod gan y Maer yr hawl
a'r awdurdod i ganiatau trafodaeth
agored er y pwnc y noson honno

MVGU TRAFODAETH
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Y RHIFYN NESAF
Daw'r rhifyn nesaf o'r wasg
NOS IAU. EBRlll 26

Deunydd i law'r
golygyddion perthnasol

NOS FAWRTH
EBAILL 17

os gwelwch yn dda.

SWYDDOGION A GOHEBWYR
GOLYGYDD NEWYDOION
CYFFREDINOL:
Twrog Jones, Pros Kairon,
Glanffynnon, Uanrug (C'ton 4051)
GOlYGYDD ERTHYGlAU:
Dafydd Whiteside Thomas, Bron-y
Nant, Pontrhythallt, Uanrug (C'fon
3515)
GOLYGYDO NEWYDDION
PENTREF'=
Nant Roberts, Arwel, Pontrhythallt
(870760)
GOlYGYOP CHWARAEON:
Dafydd Evans, Sycharth. Penisarwaun
(Llanberis 872407)
ECO'R IFANC:
Mrs Nan Humphreys, Pant Bryngwyn,
Tanycoed (C'ton 5668)
OYOOIADUR Y MIS:
Mrs Olwen Llywelyn, Pant Aton Bach,
Uanrug (Waunfawr 200)
FFOTOGRAFFWYR:
Gwyndaf Jones, 60 Glanffynnon.
Uanrug (C'ton 4669)
Gwyndaf Hughes, Glasgoed, Llanrug
(C'fon 77263)
TREFNYDD HYSBYSEBION:
John Roberts, Bedw Gwynion, Llanrug
(C'fon 5605)
TREfNYDD GWERTHIANT:
Arwyn Roberts, Hafle, Ffordd yr Orsat,
Llanrug (C'fon 5510)
TAEFNYOD AAIANNOl:
Goronwy Hughes, Eithinog, 14 Aton
Rhos, Uanrug (C'ton 4839)
TREFNYOO GWERTHIANT POST:
Mrs E Whiteside Thomas, Oolwar,
Llanrug (C'fon 4778)
GOHEBWYR PENTREFI: Dyma'r
bobt i 9ysylltu a nhw yn eich
ardaloedd.
BETHEL: Geraint Ells, Cilgeran,
(Pol'tdinorwig 670726)
BRYNREFAIL: Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r COed (870580)
CAfATHRO: Mrs Beryl Roberts,
Gerallt, Erw Wen (C'ton 3536)
CEUNANT: Gwenno Parri, Morwel
(Waunfawr 321)
CWM-Y-GLO: Mrs Iris Rowlands,
Glanrafon (Llanberis 872275)
DEJNIOLEN: W 0 Williams, 6 Ahyd
fadog, Deiniolen (Llanberis 871259)
DINORWIG: Mr 0 J Thomas. 8 Maes
Eilian (870773)
lLANBERIS: Gwyneth ac Eifion
Roberts, Becws Eryri, 8704·91.
LLANRUG: Mrs Oyfi Jones, Tyddyn
Rhuddallt (Caernarion 76733)
NANT PERIS: Mrs Ann Pleming,
Oolwen, 8 Nant Ffynnon {871457}
PENISARWAUN: Mrs Ann Evans,
Sycharth (Llanberis 872407)
TAN- Y-COED: Miss Bethan Parry. Ael
y Bryn. (872 276)
WAUNFAWR: Mrs Nan Roberts,
Pantafon. Wauntawr (Waunfawr 570).

Cyhoeddwyd gyds chvmortt:
Cymdeiths8 Gelfyddydsu

Gogledd Cymru.

Argrsffwyd 9sn WSS9Gwynedd
Cibyn, CsernBrfon.
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Yn gywir,
EURWEN EDWARDS,
Cadeirydd.

Yn qvwir,
ar ran y Pwyllgor
Cyhoeddusrwydd,
EIRUG WYN
(A9 Cibyn, Caernarfon.)286
77845)

§'u Pwyllgor Lleol (neu gyda mil os
dymunant archebu byntfng i'w
osod ar eu tei.

Er bod deufis tan yr Eisteddfod,
mae yn hanfodol ein bod yn cael
gwybodaeth yn fuan faint 0
fynting sydd ei angen, felly, os
gwelweh yn dda, eysylltweh 0 ni
ar unwetth I arehebu.

DANGOS
EIN

LLIWIAU

Does dim angen sylwadau am y lIanastr hwn rhwng Brynrefail a Phenflyn.

•

DOLUR LLYGAD
M YA'R FRO?

Yr Arbenigwyr ar leinio simneiau
FRON HEULOG, DINORWIG

FFon: Llanberis 871376

,

SIMNEIAU GWAEL? CRACIAU
MWG A HOGLA' TARO PERYGLUS

Cysylltwch a David Wood

• • • • • •

Mae'r dreth a elwir yn gyffredinol yn 'dreth y pen' yn disodli'r
hen ddull 0 drethu gwerth eiddo. Dros yr wythnosau diwethaf
gwelwyd gwrthdystio eyhoeddus led-led Uoegr wrth i
awdurdodau Ileol bennu'r dreth am y fiwyddyn ariannol sy'n
deehrau ar y dydd cyntaf 0 EbrUl. Mae'r Dreth Gymunedol,
a rhoi iddi ei henw cywir, yn sier 0 fod yn un 0
ddeddfwriaethau mwyaf amhoblogaidd y llywodraeth
Doriaidd bresennol - a hynny hyd yn oed ymhlitb y
Ceidwadwyr mwyaf brwd.
Er mal pwrpas y dull newydd hwn 0 dretbu Ileol yw

diddymu'r hen drefn 0 drethu gwerth eiddo, eto'i gyd, yn
anuniongyrchol, dyna'r union beth a wna - trethu eiddo,
neu'n hytrach y gwertb y mae prynwr neu werthwr yn ei roi
ar eiddo. Eisoes mae Ilefarydd ar ran Sefydliad Brenhinol y
Syrfewyr Siartredig wedi datgan y gallai'r dreth hon effeithio
ar brisiau tai. Dywed Peter Miller: 'The level o£poU tax will
help decide where people live, and will also add to the already
worrying problems of selling property. ' Mae'n ymddangos fod
gwirionedd yn y ffaith i nifer 0 bobl symud cartrefi i osgoi
trethi uehel yn rhai 0 ddinasoedd Uoegr - a hynny dan yr hen
drefn 0 drethu. Mae'n bosibl y gwelir eynnydd yn y patrwrn
hwn 0 ganlyniad i bennu'r Dreth Gymunedol.
Gallai'r patrwm hwn amlygu'i hun ar hyd arfordir Gogledd

Cymru 0 ganlyniad i bennu'r Dreth Gymunedol yn yr
wythnosau diwethaf hyn. Mae prisiau tai yn parbau'n
gymharol rhad yng Ngwynedd, ae y mae'r Dreth Gymunedol
hefyd yn rhataeh na rhai 0 ardaloedd Swydd Caer a Glannau
Merswy. Yn sier, byddai prisiau tai a threth is yn abwyd i
ddenu nifer 0 fewnfudwyr i Glwyd a Gwynedd. A gyda'r
gwelliannau mewn trafnidiaeth 0 ganlyniad i ddeuoli'r ASS
ar hyd yr arfordir, byddai'n bosibl inifer mwyfwy 0 bobl gadw
eu gwaith yn ardaloedd diwydiannol Caer, Lerpwl neu
Fanceinion, a chartrefu yn ardaloedd 'rhatach' arfordir y
gogledd. Mae posibilrwydd i'r Dreth Gymunedol fod yn hwb
ychwanegol i berswadio mwy 0 fewnfudwyr i sylweddoli fod
byw yng nghefn gwJad Cymru yn atyniadol 0 ran amgylchedd
ond hefyd yo ariannol.
Pa mor fuan tybed y gweUr gwertbwyr tai yn deehrau

hysbysebu gyda'r slogan ychwanegol: 'ideal for commuters,
and within a low poll tax area. '?

TRETH I HYBU'R MEWNLIFIAD?

AnnwylOlygydd,
Mae Eisteddfod

yr Urdd 1990 ar ein gwarthaf, a
hoffwn fanteisio ar y eyfle hwn i
hysbysu PAWB ym mro'r
Eisteddfod am y p wysigrwydd 0
groesawu'r miloedd ddsw stom i
Lynllifon.

Roedd hi'n bleser eyrraedd Cwm
Gwendrseth y Ilynedd s chsnfod
bro'r Eisteddfod yn tor 0 goch,
gwyn 8 Gwyrdd - y strydoedd,
siopau a tne! preifst gyds phosteri
a beneri yn croesawu
Eisteddfodwyr.

Penderfynodd y Pwyllgor
Cyhoeddusrwydd yn Nyffryn
nantlle ae Arfon drefnu yr un math
o groeso i Eisteddfodwyr eleni.
Bydd oosten 0 groeso, ar gael yn

Beth fydd y Dreth Gymunedol yn ardal cEco'r Wyddfa': rhad ae am ddim, ae fe fyddwn ni CIST GY M UN ED 0 L
Bydd eyfanswm y dreth yn amrywio 0 fewn gwahanol fel pwyllgor yn trefnu i archebu

gymunedau'r fro. Pennwyd treth 0 £164 gan Gyngor Sir M/LL TfROEDD 0 fynting i bawb a'i CLWYD
Gwynedd, a £46gan Gyngor Arfon (y dreth rhataf gan gyngor mynn! Annwyl Olygydd,
dosbarth 0 f'ewn Gwynedd) Eisaes eyfrannadd bran iswn Hoffwn ddiofeh i ddarllenwyr Eco'r
Mae'r Cyngborau Cyrrruned wedi pennu symiau yn pob un Cyngor Cvmunea tuag at Wyddfa a ddanfonodd ataf. cefais
ychwanegol at y rheini at eu dibenion eu hunain. Dyrna y gost 0 harddu'r pentrefi e'r fwy na digon 0enwau Iberswadio
gyfansymiau'r dreth 0 fewn y fro: ffyrdd sy'n arwain tuag at ewmni MASTERCARD ae un o'r
Betws Garmon - £210;Llanberis - £213;Llanddeiniolen - £211; Glynllifon, ac apelis! ar baneiau rhyngwladol mwyaf i
Uanrug _ £212;Waunfawr _ £214. berehnogion tai preifat i gysylltu gefnogi'r fenter, ae erbvn hyn,
Mae'r Cynllun Lwfans Trawsnewid yn golygu fod tair 0 t-------------~ mee'n dda gennyf ddweud fod

gymunedau'r fro yn derbyn gostyngiad yn eu treth: Uanberis BACHU 'CERDYN CYMRU' yn tteitb. Dylai
(£10 yo Ilai na'r eyfanswm uchod), a Betws Garmon a PYSGOTWYR pawb a anfonodd stet am (anylion

fod wedi eu derbyn erbyn yr
Uanddeiniolen (£9 yr un yn llai). Annwyl0lY9ydd, wythnos gyntaf ym tnls Ebrilt.
Mae'n dda deall hefyd fod Cyngor Arfon yn eu cyfarfod Bydd Cwmni Cytgord yn eyhoeddi Mae y cwmni am rOI 25c allan

diwethaf, wedi penderfynu anfon i'r Swyddfa Gymreig i cylchgrawn pysgota Cymraeg 0 0 bob £100 a went sr y Cerdyn i'r
gwyno yngl9n ag anbegwch y sustem drethu newydd. Dylai Fis Mai ymlaen. Bydd yn Gist Gymunedo/. Hefyd, bydd
pob un o'r Cynghorau Cymuned ddilyn eu hesiampl. ymddangos bob tri mis gyda'r Eisteddfod Genedlaerhol Bro De/yn

bwried yn y pen draw 0'1 yn e/wa, oherwydd bydd pob
qvhoedd! 'n fisol. ceiniog a dderbynnir o'r ffynhonell

Gobeithiwn drafod pob sgwedd hon eyn A wst 1af 1990 yn mynd
o bysgota am frithyll, eog a sewtn tuag at snsnnu gwobr arbennig.
yn afonydd a Ifynnoedd Cymru. Os nad ydyeh wedi derbyn eieh

Os oes unrhyw un o'r darllenwyr many/ion am 'GERDYN CYMRU,
eisieu eyfrannu erthyg/, stori neu os ydyeh yn awyddus i anfon
ddiddorol neu fun ar gyfer yr ail at bobl yn byw tu allan i Gymru,
rifyn, dylid ei anfon i'r eyfeiriad anfonwch eu hen wau a 'u
isod erbyn 29 Mai 1990. eyfeiriadau at: Yasgrifennydd Cist

Bydd y ey/chgrawn ar gael yn Cymunedof Clwyd, Cyngor
eieh siop leol am £ 1.00 Gwasanaethau Gwirfoddo/ Clwyd,
Yn gywir, Ffordd yr Orsaf, Rhuthun, Clwyd.
LL YR EDWARDS, LL 15 1BP.
Cytgord,
8 Rhes Fletoria,
Bethesda,
Gwynedd. (Ff6n 0248 600578)



Nid oes unrhyw dOl am
ddonfon ordor i'ch cortref

yn ardal Uonrug.

(Richard a Meirwen
Williams)

Ffon: Caernorfon 2790
Sylwch or ein horlou

agor hwylus:
Sui 9-12.30
Uun- Gwener 7.30am - 6 pm
Sadwrn 8 am - 8 prn

V STORFA
LLANRUG

mis olaf yn hynod brysur ar lawer
ystyr.

Daeth Miss Nia Roberts o'r FfOr
at Safon 2 a Safon 4. Cafwyd
prynhawn difyr a phrysur yn ei
chwmni. Bu'n dangos y grefft 0
ysgrifennu yn y dull Celtaidd. Bu
trigain 0 blant yn ddiwyd lawn
drwy'r pnawn yn ceisio efelychu ei
dawn arbennig.

Aeth nifer o'r Babanod Canol a'r
Babanod Uchaf i ymweld a gwaith
teiars A.T.S., Caernarfon. Cawsant
amser difyr iawn ymo a diolch i'r
rheolwr Mr Tecwyn Roberts a'i
staff am y croeso gawsant.

I Ffatri Baent BRADITE ym
Methesda aeth Safon 1. Cawsant
weld y broses 0 baratoi a
chymysgu lIiwiau'r paent. Bu'n
brofiad diddorol a lIiwgar dros ben.

Ar fawrth 15 treuliodd pedwar 0
fyfyrwyr 0 Goleg Addysg Dulyn,
ynghyd a phennaeth y Coleg a
Miss Catherine Williams, Coleg y
Normal, ddiwrnod yn eih plith.
Maent yn dilyn eu cyrsiau drwy
gyfrwng y Wyddeleg ac felly roedd
ganddynt diddordeb mawr yn ein
sefyllfa runnau 0 fod yn dysgu
drwy gyirwng y Gymraeg.

Dymuniadau gorau bob un
ohonom i Mrs Lyn Jones sydd
bellach wedi gorffen fel aelod 0
staff y gegin. Pob hwyl yn eich
swydd newydd, Anti Lyn.

Croeso'n 01 atom Mrs Rhiain
Gwyn. Hi fydd yng ngofal y
Babanod Canol yn absenoldeb Mrs
Evans.

Mae Michelle Roberts, Safon 1,
yn gystadleuydd cyson iawn mewn
Eisteddfodau ar hyd a lied y wlad.
Mae wedi ennill lIawer iawn 0
fedalau, cwpannau a thystysgrlfau
bellaeh am ganu, adrodd a cherdd
dant. Rydym yn falch iawn o'i
IIwyddiant cyson. Dal ati, Michelle!

Mae Catrin Eleri, Safon 4, yn
nofio 0 nerth i nerth i dim i dim
Dinas Bangor. Y tro hwn daeth yn
ail mewn dwy gystadleuaeth yn
Widnes, wythnos i ddydd Sadwrn.
YR URDD: Daeth Swyddog
Datblygu'r Urdd atom i ddangos
ffilm ae i sgwrsio am
weithgareddau Gwersylloedd yr
Urdd. Dioleh yn fawr am noson
ddifyr.

Cafodd yr Ysgol ddiwrnod
arbennig 0 Iwyddiannus yn
Eisteddfod Cylch Arfon ar Fawrth
3.

Dyma'r canlvruadau: Adrodd dan
8 oed: EIJnDafydd (3); Canu dan
8 oed: Sian Green (4); Adrodd
8- 10: Michelle Roberts (2); Cerdd
Dant 8-10: Elen Morgan Jones (2);
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CIGYDD
LONDON HOUSE

LLANRUG
Ffon: Caernarfon 3574
PEN CIGYDD Y FRO
Yr Wyn Ileal mwyaf blasus

Selsig cartref, cigoedd parod
j'w bwyta

Arehebion ar gyfer y rhewgist
MYNNWCH Y GORAU
DEWCH ATOM Nil

BVSIAU ARFON
LLANRUG
(Eric Morris)

Ffon: Caernarfon 5175 77858

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

Thomas, Mln-y-Rhos, Ffordd yr
Orsaf, Llanrug, ddiolch i'w theulu,
ffrindiau a'i chymdogion am y
caredigrwydd a ddangoswyd tuag
ati yn ystod ei anhwylustod yn
ddiweddar.
MERCHED Y WAWR: Bu i'r
gangen uchod gyfarfod yn yr Ysgol
Gynradd nos Fawrth, Mawrth 13,
i ddathlu Gwyl Dewi.

Croesawodd y lIywydd, Mrs
Ann Ifans, Mrs C. Roberts a Mrs
W. A. Jones yn 01 ar 01 gwaeledd.
Diolchodd I bawb a fu' n helpu ac
a gyfrannodd tuag at y bwyd yn
Eisteddfod yr Urdd, a phasiwyd i
roi rhodd o'r elw 0 £50 yr un i
bentrefi Penisarwaun a Llanrug
tuag at Gronfa Eisteddfod Dyffryn
Nantlle.

Llongyfarehwyd plant yr ysgol
Gynradd ar eu IIwyddiant yn yr
Eisteddfod, a hefyd y rhai 0 Ysgol
Brynrefail a fu' n IIwyddiannus.

Darparwyd 'bwffe' gogoneddus
gan 'Galw', a ehafwyd
arddangosfa ar ddarparu rhai o'r
bwydydd cyn bwyta. Trefnwyd y
byrddau a'r baned gan aelodau'r
pwyllgor, a gosodwyd y blodau
gan Mrs Beryl Thomas. Diolchwyd
gan Mrs Margaret Parry. Rafflwyd
basged 0 flodau, a'r enillydd oedd
Mrs Beryl Thomas. Canwyd can i
ddiweddu gan aelodau 0 GOr
Clychau'r Grug a oedd yn
bresennol.

Bydd chwaraeon y rhanbarth yn
cael eu cynnal ar Fai 9, enwau y
rha: sy' n awyddus i ymuno i Meryl
Green.

Daher sylw mal yn Festri Capel
Mawr y eynhelir y cyfarfod nesaf
ar Ebrill 10 am 7.30 pryd y ceir
sgwrs ar 'Lysiau lachusol' gan
Twm Elias.
MARW:
Dydd Gwener, Mawrth 16, bu
farw Mr Joseph Williams, 17 Bro
Rhyddallt, yn Ysbyty Eryri.
Gweddw y diweddar Gwen a thad
annwyl Buddug, Cen a Dorothy.
Collodd el unig fab, Gwyn, yn mis
Tachwedd y lIynedd.

Bu ei angladd dydd Mawrth yr
20fed, gyda gwasanaeth
cyhoeddus yng Nghapel
Pontrhythallt lIe'r oedd yn aelod.
Rhoddywd ei weddrtllon i orffwys
ym mynwent Llanrug.

Gwasanaethwyd gan y
Parchedigion John Morris, John
Lewis Jones, W. O. Roberts,
Gwynfor Williams a John
Pritchard.

Cydymdeimlir yn ddwys a'r
teuluoedd yn eu profedigaeth.
YSGOL GYNRADD LLANRUG: Bu'r

Gohebydd: Mrs Oyfl Jones, Tyddyn Rhuddallt (Caernarfon 76733)
PLAID CYMRU: Ymunodd Fali, a cafwyd sgwrs fer gan
canghennau Llanberis a Llanrug i Helena am ei hatgofion o'r amser
ddathlu Gwyl Ddewi yng Ngwesty pan oedd yn aelod yn y Capel
Fictoria, Llanberis ar nos lau, Mawr. Diolchwyd i bawb gan Miss
Mawrth 1. Mwynhawyd noson Meirwen Roberts.
hwyllog a difyr gan nifer dda 0 PWYllGOR AP~L YR URDD:
aelodau a ffrindiau. Cafwyd Dymuna Mrs Esyllt Jones Davies,
dawnsio gwerin dan arweiniad Len Cadeirydd pwyllgor trefnu'r Noson
Jones, Groeslon. Dwynwen ym mis lonawr, ddiolch

Rhoddwyd y gwobrau Raffl gan yn ddiffuant iawn i'r rhai a
Phyllis Ellis a Gwilym Evans, gyfrannodd at y bwyd i'r noson, ac
Llanberis, a'r ennillwyr oedd I bawb a ddaeth yno i fwynhau eu
Dafydd Ifans, Penisarwaun a Cliff hunain. Gwnaed elw 0 £947.50 i'r
Williams, Llanrug. gronfa yn ganolog.

Cynhelir y Ffair Wanwyn nos Ymddiheurwn am anghofio enwi
Fercher, Ebrill 25 am 7.00 o'r pentrefwyr Tanycoed ynghyd a
gloch yn yr Ysgol Gynradd a'r phentrefwyr Llanrug, Ceunant a
wrarq wadd eleni fydd Mrs R. Phontrug fel rhai a fu yn hael eu
Thomas, Berwyn. Bydd yno cefnogaeth i'r ymgyrch leol 0
stondinau Bwyd, Cacennau ac gasglu 0 ddrws i ddrws yn
Eliffant Gwyn, Raffl a gemau i ddiweddar. Mae'r gronfa leol yn
blent. Derbynnir unrhyw roddion dal ar agor.
yn ddiolchqar gan Phyllis Ellis, Mae'r pwyllgor wedi trefnu cael
Vena Williams, Meirwen Lloyd, argraffu lIyfr 0 straeon trwstan gan
Eryl Roberts, Meryl Green, Helen rai 0 enwogion Cymru. Fe ddaw
Parry ac Olwen Hughes. Am o'r wasg yn ystod y dvddiau nesaf
unrhyw wybodaeth cvsvlltwch a a hyderwn y byddwch I gyd yn ei
Nan Humphreys, Caernarfon brynu er sicrhau Ilwyddiant l'r
5668. fenter.
Fe drefnir yr Helfa Drysor ar Mal Y GYMDEITHAS UNDEBOL:

16 gan Lis Roberts ac Owena Dathlwyd Dydd Gwvl Ddewi yng
Parry. Ngwesty Ty Mawr ar Fawrth 6.
CYMDEITHAS LENYDDOL: Bu Llywydd y cyfarfod oedd y Parch
cyfarfod o'r Gymdeithas nos Erfyl Blainey. Rhoddodd groeso i'n
Fercher, Chwefror 7. Llywydd y gwralg wadd, sef Mrs Nant
noson oedd Mrs W.O. Roberts, a Roberts, Arwel. Cafwyd anerchrad
chafwyd sgwrs am ei blentyndod pwrpasol lawn ganddi a thalwyd
gan Mr Robert Williams, Llain diolch iddl gan y Parch John Morris
Gwta, Llanrug. Diolchwyd iddo ae Ernrvs Owen.
gan Mr Oswald Davies. Paratowyd Yn dilyn fe gyflwynodd Mr
paned gan Mr J. W. Owen a Mr Emrys Owen ar ran yr aelodau,
Meurwyn Huws Roberts, a docyn lIyfr i'r Parch Erfyl Blainey,
diolchwyd iddynt gan MISS fel arwydd fechan o'i ffyddlondeb
Meirwen Roberts. a'i gyfraniad i'r Gymdeithas am rai

Nos Fercher, Chwefror 21, gyda blynyddoedd. Dymunwyd yn dda
MIss Meirwen Roberts yn iddo ef a Mrs Blainey ar ei
Ilywyddu, mwynhaodd yr aelodau ymddeoliad 0 ofalaeth Eglwys
noson 0 gwis dan ofal Mr Hugh Hermon ns Gorffennaf. Cafwyd
Jones, Glanrhyd. Talwyd y ymateb gan y Parch Erfyl Blainey.
diolchiadau gan Mrs Nancy Swyddoglon y tymor nesaf
Roberts a pharatowyd paned gan fydd: Llywydd Y Parch John
Mr Oswald Davies a Mr Alf Parry, Morris; Trysorydd - Mr J. LI.
a diolchwyd iddynt gan Mrs E. Ellis Williams, Bod Fair; Ysgrifenyddion
Owen. Mrs Mair Humphreys, Rhoslan, a

Aeth nifer o'r aelodau IWesty'r Mrs E. Who Thomas, Dolwar.
Royal, Caernarfon, nos lau, DIOLCH: Dymuna Mr Henry
Mawrth 1 i ddathlu Gwyl Ddewi a Williams, Brynarlais, 36 Dinorwic
diwedd tvrnor y gymdeithas. Ar 01 Street, Caernarfon, ddrolch yn
y gwledda cafwyd adloniant garedig iawn am yr holl gardiau,
ysgafn gyda Mr Eifion Roberts yn lIythyrau a galwadau ffon a
lIywyddu a Mrs Mair Jones, dderbyniodd ar achlysur y
Ogwen, yn gofalu am y canu. brofedigaeth 0 qolh ei annwyl
Cyflwynodd Mrs E. Ellis Owen, y ferch, Eilir Maud.
wraig wadd Mrs Helena Jones o'r DIOLCH: Dymuna Mrs S. E.

----------~~------------========~~~----
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SophIe Evans, Cefn Elan, Llanrug,
fydd yn cvnrycbioh Arfon ym
mtiencemowrieetheu dawnsio
disgo Cymru B gynhelir yn
Aberystwyth y mis hwn. Mae'n
aelod 0 Glwb Jeuenetid Llanrug, ae
yn y rownd derfynnol yn y D6m,
Caernarfon, yn ddiweddar, daeth
t'r brig yn yr adran dan 14 oed yn
erbyn dawnswyr 0 ardaloedd
Caernarfon, Llandudno 8
Phenygroes. Mae hefyd wedi bod
yn flwyddiannus mewn
eisteddfodau'r Urdd, gan ddod yn
ail dan 15 oed yn Sir Eryri.

PENCAMPWRAIG DAWNSIO DISGO

Genethod y Part; Unssin buddugol yn rnwvnbeu'r ymarfer 0 amgylch
y plano.

Y Parti Adrodd Buddugol yn Eisteddfod Cylch yr Urdd

Michelle Roberts, ail am adrodd
8-10 oed.

enethod hynod weithgar 0 Safon -4
yn codi'r darian fawr hardd ar
ddiwedd diwrnod hir, hapus, !lawn
brwdfrydedd, ond blinedig. Pob
hwyl i'r rhai fydd yn cystadlu yn yr
Eisteddfod Sir.

Dioleh 0 galon blantos am eich
ymroddiad ae i'r athrawon hynny
fu'n eich dysgu. Dioleh hefyd am
gefnogaeth a gwerthfawrogiad
arierol y rhieni a theuluoedd y plant
yn gyffredinol - sy'n gwneud y
cyfan yn werth ehweil.

Y Parti Deuleu: buddugol.

Unawd 10-12: Rhian Green (1);
Deuawd dan 12: Beverley Roberts
a Rhian Green (1); Unawd Pres dan
12: luned Mair Jones (2); Unawd
Piano dan 12: Rhian Green (1);
Jacqueline Gibbins (2); Parti
Dawns Werin dan 10: 2il; Parti
Dawns Werln dan 12: laf a 3ydd;
Part! Unsain: 1af; Parti Cerdd Dant:
2il; Parti Adrodd: 1at a chydradd 2il;
COr Deulais: 2il.

Hyfryd oedd gweld pedair 0

Luned Mair Jones, ail ar yr unawd
pres dan 12 oed.

Beverley Roberts a Rhian Green,
buddugol ar y ddeuawd dan 12
oea.

Y Part; Dawns Werin buddugol dan 12 oed - yn rhoi cymeradwyaeth
iddynt eu hunain tybed?

Ennlllwvr Terien yr Urdd.

CYSTADLEUWVR LLWYDDIANNUS YSGOL GYNRADD
LLANRUG YN EISTEDDFOD YR URDD CYLCH ARFON



Prisiau cystadleuol
Gwaith contract
pell ac agos

parr dylwn i son gair am y
nionyn fyddai'n mynnu terri ar
draws ei well yn 'Chwedlau
Iogars'.

Y cwbwl ddeuda j ydi fy mod
i'n croesi'r maes yn ystod
'Steddfod Llanrwst ar fy ffordd
iryw drafodaeth sych pan glywn
i don ar 01 ton 0 chwerthin
aflywodraethus yn dod 0
gyfeiriad y babel} Ddrama.
Rwan, rhyw le digon di-wen ydi
fan 'no fel arfer ond y diwmod
hwnnw roedd Gari Williams yno
yn diddanu .

A rwan mae 0 am alw heibio
i chi. Peidiwch a'i golli - wel, os
nad yda chi'n cael poenau
gormodol yn eich asenna' pan
'da chi'n chwerthin.

John Ogwen
THEATR GWYNEDD,

BANGOR
Nos Iau - Nos Sadwrn, 19-21
Ebrill, 7.30 p.m.
Tocynnau: £4.00, £3.50, £3.00.
(0248) 351708

•••

Gohebydd: Miss Lowri Prys
Roberts, Godre'r Coed, 870580
DYWEDDIAD: Llongyfarchiadau i
Kathy, merch ieuengaf Mr a Mrs
Wilbert H. Williams, Marino, ar ei
dyweddiad a Thomas Glyn Jones
o Walchmai.
DIOLCH: Dymuna Miss Blodwen
E. Owen, 2 Tai Orwig, ddiolch yn
ddiffuant i gyfeillion a chymdogion
am eu caredlgrwydd tuag ati yn
dilyn damwain anffodus yn ei
chartref. Diolch i staff Ysbyty
Gwynedd a chartref St Teilo,
Bethel, a diolch arbennig I Mrs
Jennie A. Roberts, Glandwr.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod mis Mawrth,
nos Lun, Mawrth 12fed, a
chafwyd noson fuddiol yng
nghwmni Mr John Roberts 0
Gyngor Bwrdeistref Arfon yn
egluro y dreth gymunedol newydd.
Trefnwyd y lIuniaeth gan Mrs Mai
Parry a Mrs Gwyneth Williams.
Diolchwyd i'r siaradwr gwadd gan
Mrs Rhian Jones ac i'r
gwestwragedd gan Mrs Jean
Davies. Enillydd gwobr y mis oedd
Mrs Eirlys Williams.
Nos Lun, Mawrth 19, cafwyd

gornest rhwng yr aelodau mewn
gem 0 'Scrabble'. Enillwyr y noson
oedd Mrs Pat Jones a Mrs Eirlys
Williams a byddant yn mynd
ymlaen i gynrychioli'r gangen
mewn cystadleuaeth bellach a
drefnir gan Grwp Gwyrfai.

C'fon 5951

Un 0 Fochdre ydi mab hyna'
Mrs WillIams.

Mi ddylai hynna fod yn
ddigon 0 gyflwyniad, a
chondernniad, i unrhyw un, ond
mag digio gweddill trigolion tre'r
Moch mae'n well imi
ymhclaethu. Ond na wna'i ddim
son am yr hogyn bach del,
penfelyn, efo llais boi soprano
fatha Tonto wedi eistedd ar
gactus. Na, ni soniaf chwaith am
y trafeiliwr Findus gafodd
'frostbite' yn ei fan gwan. Ana,

BRYNREFAIL

dir a neillruwyd ar gyfer tai yn y
cynlluniau Ileol.' Byddai'r tai hyn
yn ddigonol i gartrcfu 0 leiaf
3000 0 bob). Pam felly y mae
cyrnaint 0 geisiadau yn cael eu
caniatau ar dir na chafodd ei
neili tuo ar gyfer tai? A pham y
mae hynny'n arbennig 0 wir am
fro'r 'Eco' ?

(i'w barhau )' mis nesaf)

CABS LLANRUG

GARI WILLIAMS

CURIAD CALON CYMRU
.......:._' _- - -_ -' '/

hefyd yn ystod y dydd

i\lttD~
~ ~~

YMAES
CAERNARFON
Ffon: 673075

..
,
.(• •rnorw

,

Mewn adroddiad a
gyflwynwyd i'r Pwyllgor
Cynllunio, dywed Prif Swyddog
Cynllunio Arfon fod modd codi
1337 0 unedau ar byd a lied
Bwrdeistref Arfon ar 'dir sy'n
destun caniatad cynllunio neu'n

dangos ar Fap 1. Mae'n arnlwg
fod y rhain wedi eu gwasgaru ar
hyd a lIed Arfon, ond mae'r
'frech ddu' wedi taro bro'r 'Eco'
yn waeth nac unrhyw ardal arall.
Y mae'n arbennig 0 wir yn y
rhanbarth 1'r gogledd 0 Afon
Seiont (gwelcr Map 2).

6

•'--_ -~~
CURIAD CAlON CYMRU

43·45 STRYD
FAWR

LLANBERIS
Ffon: 871278

'aunfawr

•

Mae cynrychiolaeth gref o'r fro
ar y Pwyllgor Cynllunio - sef y
Cynghorwyr Brian Jones (Cwrn
y-Glo), Charles W. Jones
(Llanrug), Francis Jones
(Llanberis), Samuel Jones
(Bethel) a Pat Larsen
(Penisarwaun). Dau yn unig
sydd heb fod yn aelodau o'r
Pwyllgor Cynllunio y
Cynghorwyr Jacob James
(Deiniolen) a Gwilym Williams
CWaunfawr). Felly, mae pump
allan 0 saith 0 gynghorwyr y fro
a rhan uniongyrchol ym
mhendcrfyniadau'r Pwyllgor
Cynllunio.
Y dogfennau y cyfeirir atynt fel

canllawiau i benderfynu ar
geisiadau cynllunio yw'r
Cynlluniau Lleol ofewnArfon
yn achos bro'r 'Eco ', Cynllun
Lleol Arfon Wledig. Ond fel yr
adroddwyd y mis diwethaf, nid
yw aelodau'r Pwyllgor Cynllunio
yn dilyn y cyfarfwyddiadau hyn
yrn mhob achos. Yn wir, dros y
pymtheng mlynedd diwethaf,
rhoddwyd caniatad igodi un neu
ragor 0 dai ar fwy na chant 0

safleocdd 0 fewn Arfon, a
hynny'n groes j bolisiau'r
Cyngor. Mae'r rhain yn cael eu

Safleoedd tai yn groes ; botisl 0 fewn bro Eeo'r Wyddfa

~ .
ARFON'
Ll~nher 13~·~~:'::'~_l_:':":""."f_j~

Yn dilyn erthygl y mis diwethaf ar 'ganiatad cynllunio yn
Arfon Wledig', gwahoddwyd pob un 0 gynghorwyr Arfon sy'n
cynrychioli ardal 0 fewn dalgylch yr 'Eco', i roi eu sylwadau
ar faterion cynllunio 0 fewn y fro sy'n ymwneud ag adeiladu

Y FRECH DDU YN Y FRO
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Os yw'r IIwch yn y simne
Yn drwch uwch y tan
Down otoch a phleser
I'w sgubo yn Ian

GLANHAWR
SIMNE

Arwel Roberts
3 Erw Wen,

CAEATHRO
673014

adennill tir yn eich ardal chi. Os
ydych yn awyddus i wneud
hynny, dylech gysylltu a Sion
Meredith, Trefnydd
ccnedlaethol CYD, Yr Hen
Goleg, Abcrystwyth (0970
623111), neu a'ch cangen leol.
Mae'n bosib son gormod am

golli tir ac am ddirywiad y
Gymracg. Ar Ebrill 4 bydd
diwrnod cenedlaethol iannog
Cymry Cymraeg i heJpu i
gynyddu nifer y dysgwyr
llwyddiannus. Bydd
cynhadledd ac arddangosfa y
bore hwnnw yng Nghaerdydd
a bydd rhaglenni Radio
Cymru'n rhoi sylw i'r achos
drwy gydoly dydd. Byddwn yn
apelio am bob! i ffonio Radio
Cymru y diwmod hwnnw i roi eu
henwau a dweud eu bod yn
fodlon helpu naill ai fel tiwtoriaid
neu trwy ganghennau CYD.
Beth amdani?

Mae'na bobl yn etch ardal chi
sydd eisiau dysgu Cymraeg. Bob
blwyddyn bydd mwy a mwy yn
dewis ymuno a dosbarthiadau
dysgu Cymraeg 0 bob math. Bob
blwyddyn mae'n mynd yn fwy a
rnwy anodd cael digon 0 bob I1
ddysgu'r dosbarthiadau hynny.
Ydych chi erioed wedi
meddwl am ddysgu Cymraeg
i ddosbarth 0 oedolion?
Efallai eich bod yn mcddwl mai
dim ond athrawon ysgol sydd a'r
hawl i wneud hynny. Dim 0
gwbl. Mae pob math 0 bobl yn
dysgu Cyrnraeg i oedolion -
ffermwyr, pobl y cyfryngau,
gweithwyr banciau,
ysgrifenyddesau, marnau, tadau,
pobl wedi ymddeol. Os ydych
chi'n credu bod dysgu Cymraeg
j oedolion yn waith gwerth ei
wneud, ac yn mwynhau cwmni
oedolion eraill, a wnewch chi
ystyried bod yn diwtor?

Os oes gennych ddiddordeb -
a rhyw ddwyawr neu dair, neu
fwy, yo rhydd bob wythnos -
cysylltwch a'r Swyddog Dysgu
Cymraeg i Oedolron, Cyd
bwyllgor Addysg Cymru, 245
Rhodfa'r Gorllewin, Caerdydd
(0222 555446), neu a'ch
trefnydd Cymraeg iOedolion yn
lleol. Bydd cyf1e i chi dderbyn
hyfforddiant yn eich ardal.

Efallai nad ydy bod yn diwtor
yn apelio atoch. Gallwch belpu
mewn ffyrdd eraill hefyd. Mae
canghennau CYD yn trefnu
gweithgareddau 0 bob math i
ddod a Chymry Cymraeg a
dysgwyr at ei gilydd. Drwy
yrnuno a CYD gallw~h helpu'r
dysgwyr i ddod yn rhan o'r
gymdeithas Gymraeg a sicrhau
bod y Gymraeg yo dechrau

ENNILL Y DYSGWYR
MAE ANGEN EICH HELP CHI !

weithio mor galed i sicrhau ei
IIwyddaint yn nhymor 1989-90.
Elen Wyn Jones (Ysgrifennydd y
Tymor).
CYFARFOD GWEDDI BYD-EANG
Y CHWIORYDD: Fe'i cynhaltwyd
yn y Ganolfan ar ddydd gwener,
Mawrth 2. Yr arweinydd oedd
Miss Marian Jones gyda Mrs Beti
Lloyd Roberts yn annerch, a
cyfeiliwyd gan Mrs Jennie
Williams. Fe gymerwyd rhan gan
Mrs Katie Griffith, Miss Margaret
Jane Jones, Mrs Rene Morris, Mrs
Alice Grifiths, Mrs Karen Jones,
Miss Ellen Wyn Jones, Mrs Katie
Lloyd Hughes a Mrs Beti Roberts.
RHOI FFORCH YN Y PRIDD:
Bellach, rhyw edrych ymlaen
mewn gobaith yr ydym i weld
tymor hau'r hadau blodau, yr
hadau man eraill, ac 0 bosibl y
tatws a'r moron ac yn y blaen. Er
ein bod yn Ninorwig ar dir pur
uchel a'r m~r heb fod ymhell, fe
geir peth IIwyddiant yn y grefft 0
drin y gerddi, a phan mae gwrtaith
yn brin, fe geisir claddu yn y pridd
sbwriel o 'r gegin er ceisio
perswadio'r pridd i ymateb a
rhoddi cynnyrch i wneud yr
vrndrech yn werth chweil. Fe
ddaw'r ffrwyth yn ei bryd.

Mrs Leslie Jones, Penisarwaun,
atom i adrodd hanes eu taith ddifyr
i Ogledd America, 0 Efrog Newydd
a Washington a thros y ffin i
Ganada. Mr Gwyn Llewelyn o'r
rhaglen deledu 'Hel Straeon' oedd
y gwr gwadd ar Chwefror 8, a 'Hel
Straeon' oedd testun ei sgwrs.
Aeth a ni y tu 01 i'r camera fel
petai, a datgelu rhai 0 ddirgelion
lIunio rhaglen ac adordd amryw 0
straeon oedd yn deltuo 0 hynny.
Adrodd straeon a wnaeth Mr John
Hugh Jones, Llanberls, hefyd ar
Chwefror 22. 'Chwedloniaeth'
oedd ei destun, a chawsom
ganddo ami i chwedl oedd yn rhoi
ystyr enwau lIeoedd cyfagos.

Trist yw cotnodi'r golled sydd ar
61aelodau ffyddlon a'n gadawodd
yn ystod y flwyddyn, ac fe welwn
eisiau rhai eraill sydd wedi methu
a bod yn bresennol oherwydd
afiechyd. Anfonwn ein cofion
atynt, gan ddymuno gweld
aelodau newydd wedi ymuno a'r
Gymdeithas. Ein dymuniad yw
gweld mwy eto'n dod i lenwi'r
bylchau a adawyd.

Gobeithir cynnal cyfarfod i
drefnu rhaglen at y tymor nesaf yn
ystod yr haf. Diolch i bawb am eu
cefnogaeth i'r Gymeithas, ac am
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DEINIOLEN
Ffon 870693 (dydd) 870069 (min nos)

Trwsio Toi, Tei/sio Waliau a Lloriau, Concritio Llwybrau,
Plastro, Gosod Llechi, Paentio ac Addurno, Waliau,
Byrddau Plastar, Trwsio Simneiau, Gwaith Plymio.

••

Gwaith Adeiladu? Gwaith Grant ae Insiwrans?
Dewchat

Gohebydd Mr O. J. Thomas, 8 Maes Ellian

EGLWYS ST MAIR: Dros dymor y blynyddoedd diwethaf hyn, fe
Groglith a'r Pasg dyma fydd trefn gafwyd amryw fathau 0 ffliw a
y gwasanaethau yn Eglwys St. rhyw nodwedd wahanol ymhob un
Mair. Ar Fore'r Groglith cynhelir ohonynt. Does rytedd fod nifer
gwasanaeth Litani a Phregeth am ohonom yn medru tvstio na altern
9.30 ac yna yn y prynhawn tretnir gofio y math arbennig a gafwyd
gorymdaith y Groes trwy'r pentref. eleni, erioed o'r blaen. Yn sicr
Bydd yr orymdaith yn cychwyn o'r ddigon, yn yr amgylchedd yr oedd
Eglwys am 2.1 5 ac yna ar 61mynd yr aflwydd yn lIechu.
o gwmpas y pentref dychwelyd i'r APEL: Fe ofynnwyd i mi gynnwys
un fan am 3.00 pryd y cynhelir a ganlyn yn ein rhifyn cyfredol, ac
gwasanaeth syml i gofio am yr ni wneuthum ymdrech i gywiro
aberth mawr a wnaed gan Grist man frychau na newid fawr ddim
dros bob un ohonom. Yna, ar fore ar yr arddull. gan adael I'r geiriau
Sui y Pasg, cynhelir gwasanaeth siarad drostynt eu hunain:
Cymun Teuluol am 10.00. Mae 'Mi hoffem nl ddechrau clwb i
croeso I bawb ymuno yn y blant 0 6 i 12 oed yn yr ardal, ac
gwasanaethau hyn. mae 'na lot 0 blant yma rwan, a
SGETSUS: Ar 61 bod wrthi yn mae gynnon ni Ie bendigedig i
ystod yr wythnosau diwethaf yn gyfarfod sef yr hen ysgol
ymarfer sgetsus bob nos Lun yn y Dinorwig, a adnabyddir bellach fel
Ganolfan, bydd Noson 0 Hwyl a Y Ganolfan. Mi fydd y plant,
Chan yn cael ef chynnal nos hogiau a genod yn gwneud
Wener, Ebrill 6 am 7.00 yn y gwelthgareddau fel crefftau,
Ganolfan. Ni chodrr tal mynediad, gemau, dramau, canu gwerin,
yn hytrach gofynnir i bawb roi pa dawnsio, coginio a chynnal
gyfraniad bynnag yr hoffent ei trafodaeth. Mae gen 1 lot 0
wneud. Bydd paned a bisgedl ar ddiddordeb mewn
gael i bawb. Dylai fod yn noson gweithgareddauawyragored-fel ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
lIawn hwyl. Byddai'n dda gweld cerdded, gwersylla, lIetya, reidio ar
cynifer dda ohonoch yn dod i'r gefn beie, a rydan ni'n byw mewn
noson I fwynhau eich hunain. ardal fendigedig i fwynhau'r awyr
TEULU FRON DEG: Os bu i chwi agored, Dinorwig a Fachwen. Mi
wylio y ffilm 'Blodeuwedd' ar S4C hoffwn i gyfarfod efo'r oedolion a'r
ar ddydd Gwyl Dewi, yna mae'n rhemi sydd efo diddordeb i drafod
debyg i chwi weld cyfeiriad at ein syniad ar nos Lun, Ebrill2 am
enwau tad a merch o'r pentref 7.30 a wedyn gobeithio dechrau
hwn. Y ddau oedd Alfred Dearn a tua diwedd Ebrill. Dewch i' hen
Lesley y ferch, 0 Fron Deg. Mae ysgol am 7.30 nos Lun, Ebrill 2 efo
Lesley yn dilyn cwrs 'Cyfle' gyda'r eich synladau. Sarah Anderson,
cyfryngau, tra bu i'w thad lunio Ff6n 872367 (Saesnes yn dysgu
ffon i'w defnyddio ar y ffilm. Ar Cymraeg) a Karen Jones, Ff6n
hyn 0 bryd deallwn bod Lesley yn 870805
qweittuo ar ail gyfres 'Mwy na Y GYMDEITHAS LENYDOOL
phapur newydd'.1 deulu sydd wedi UNDEBOL: Daeth tymor y
dysgu em hiaith ar 01 dod yma dros Gymdeithas Lenyddol i ben nos
Glawdd 011a maent j'w hedmygu lau, Mawrth 8, gyda 'Cawl a
am daflu eu hunain i'r bywyd Chan'. Paratowyd y lIuniaeth gan
Cymraeg. rai 0 ferched y Gymdeithas, a
ANHWYLDER Y GOHEBYDD: Fe daeth 'Grwp Cerdd y Dysgwyr'
gadwodd anhwylder fi rhag dilyn yno i'n difyrru gyda'u hamrywiol
tymor y Gvmderthes Ddiwylliadol offerynnau. Treuliwyd noson
hyd derbyn y tvrnor. ond fe ddaeth ddifyr, a barf oedd cael cwmni
cyfeillion eraill l'r adwy i lenwi'r lIywyddion y noson agoriadol, Mr
bylchau. Rwyf innau'n ddiolchgar a Mrs Hugh Williams, Gaerwen,
lddvnt am eu cyfraniad. yno gyda ni i gloi'r tymor.

tr I ni gael sbel 0 dywydd Er gwaethaf y stormydd
eithriadol 0 dyner, eto i gyd te geirwon IIwyddwyd i gadw at y
boenwyd amryw yn yr ardal gan rhaglen a ddarparwyd.
byliau cas 0 afiechydon - y rheini'n Dechreuwyd y flwyddyn newydd
ymwneud a gwendid yn y frest. trwy gynnal Cwrdd Gweddi a oedd
Roedd amryw dan y fliw a yng ngofal chwiorydd Dinorwig
ddatblygodd yn 'bronchitis' i rai. Y (M.C.). Ar lonawr 25 daeth Mr a



Camelot,
PENISARWAUN

FfOn: Llanberis 871144
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Am bob math 0
WYDR wedi'i

DORRI, DDANFON
NEUEI 0500.
cysylltwch a
arr 8Ga:~ss

~lNFF08D~ ~~
~ GAERNARFON ~

4.,4:; YR HEN ROST AR TYRPEG ~.£
1887-1987 1817-1886~·

Nwyddau Groser
Prynwyr a Gwerthwyr Hen Bethau

Ffon: 870202 a 870272
TREFNWYR ANGLADDAU

CEIR AR GYFER PRIODASAU
GWASANAETH TACSI

A lampau'r hwyr
ar silff Gallt-y-Foel
fel goleuadau tIair
yn wineian eu eyfarchion

a'r nos yn lapio'i sial
am Ebeneser.

Uwynog 0 haul
yn llithro'n gynfl'on slei dros y llethrau,
gan ddiflannu i'r gwyll,
a chlogyn y nos

yn ysgafn ddisgyn
dros war Gwaun Gynfi.

Disgwylfa'n gwrido
ar awr maehlud,
llygaid perlog
yn llynnoedd 0 ddagrau euog.

Uenni'r hwyr
yn lapio am Ebeneser,
parsell 0 dai

yn swatio'n swil
ym mhadell y mynydd.

EBENESER (0 Benisa'rwaun ar hwyrnos 0 Hat)

mis nesaf. Hefyd, mae wedi
ymrwymo cryn lawer 0
adnoddau ar gyfer darparu
rhannau eraill 0 Lon Las Peris a
Ilwybrau eraill yn yr Aredal yn y
flwyddyn ariannol nesaf -
1990/91.
Wrth arwain y ffordd yn y

fenter yma, mae'r Cyngor yn
galw am ymrwymiad o'r un
safon, tebyg i'r ymrwymiad sydd
wedi cae I ei ddangos eisoes gan
Gynor Cymuned Llanberis wrth
gynorthwyo i ariannur
Astudiaeth Yrnarferoldeb, gan
gyrff cyhoeddus er a ill .
Dyrnuna'n arbennig weld yr
Awdurdod Datblygu Cymru a'r
Comisiwn Cefn Gwlad fel )' prif
gyfranogwyr.
Bydd y Lon Las yn lwybr ar

gyfer y gymuned. Er mwyn gallu
gweithredu eu cynlluniau bydd }'
Cyngor Bwrdeistref angen
cymorth grwpiau Ileal a phobl
leol. Eto, gweler cefnogaeth
Cyngor Cymuned Llanbris yn y

--------------. gwaith 0 gael gwneud yr
Astudiaeth Ymarferoldcb fel
enghraifft bwysig 0 beth ellir ei

SELWYN GRIFFITH

Gwely'r hen reilffordd a fydd yn sylfaen iran 0 L6n Las Petis.
wneud. ychwanegu at y cyfleusterau sydd

Prif gasgliadau'r Astudiaeth ar gael eisoes yn Uanberis a
Ymarferoldeb yw: Nant Peris.
- Mal tua £255,000 fyddai'r gost - Gwelir cyfle hefyd i greu
o greu Ilwybr 7.5 milltir. llwybrau cysylltiol o'r Lon Las i
- Gellir ei rannu yn 19 rhan i'w bentrefi eraill megis Cwm y Glo,
gweithredu fel daw'r tir a'r arian Deiniolen, Dinorwig,
ar gael. Penisarwaun, Rhyd-ddu a'r
- Gellid troi'r ardal yn bare Waunfawr.
llinellol go iawn rrwy ddarparu Am ragor 0 wybodaeth,
meysydd hamdden ncwydd yn cysylltwch a Jim Woodcock,
Llanrug a Brynrefail ac Caemarfon 67113, Est 561.

8

WELDIO OFFER FFERM
A PHEIRIANNAU
DIWYDIANNOL

GWNEUD GIATIAU,
FFENSYS AC ATI

AR GYFER Y CARTREF
ATGYWEIRIO TAl

GWAIR

E. PU H
WELDING &
FABRICATING

32 GLANFFYNNON
LLANRUG

Ft6n: Caernarfon 5394

YN EISIAU
Llun 0 hen bont yr Aber,
Caernarfon.

Cysyllter it Gwilym Eric
Green, 'Bethania', Watson
Park, OMAGH, County
Tyrone,
neu a'r Golygyddion.

Enillwyd y raffl a drefnwyd i gyd
redeg i GAm beldroed at ApAI
lowri gan Gareth Hughes 0
Borthmadog. Mae Gareth yn
gefnogwr Everton brwd - a da
hynny, gan mai crys ei hoff glwb
wedi ei lofnodi gan y chwaraewyr
oedd y wobr. Casglwyd £150 at yr
Apal o'r raffl - a chwarae teg iddo,
roedd yr enillydd wedl IIwyddo i
werthu gwerth £ 31 ohonynt.

RAFFL APEL
LO\NRI

Mae Sus trans Cyf - sef yr
arbenigwyr ar lwybrau beicio - yn
awr wedi cynhyrchu Astudiaeth
Ymarferoldeb ar gyfer rhan o'r
ffordd. Arianwyd yr Astudiaeth
ar y cyd gan y Cyngor
Bwrdeistref a Chyngor Cymuned
Uanberis. Mae'n dangos fod yna
fodd i greu llwybr 0 safon uchel
rhwng Uanrug a N ant Peris gan
arwain trwy bentrefi Brynrefail a
phentref Llanberis. Gellid
sefydlu damau helaeth ohono ar
wely'r hen reilffyrdd gynt.

Gall hyn fod yn fodd i greu
ardal hamdden llinellol 0 fri
cenedlaethol neu ryngwiadol ar
gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr.

Mae'r ffaith fod Cyngor
Bwrdeistref Arfon wedi dechrau
ar y gwaith 0 adeiladu rhan o'r
Ion las yn arwydd 0 bwysigrwydd
y cynllun i'r Cyngor. Dyma'r
rhan ar Ian Llyn Padam rhwng
Brynrefail a Llanberis ar dir sydd
ym mherchnogaetb y Cyngor Sir.
Dylai'r gwaith fod wedi gorfIen

Mae Cyngor Bwrdeistref Arfon yo deehrau ar fenter newydd
yr wythnos yma i greu Lon Las ar gyfer eerddwyr a beiewyr
o Gaernarfon drwy Lanberis i'r Pare Cenedlaethol yn Naot
Peris. Bydd y LOnLas yo apelio at yr anabl a theuluoedd ifane
yo arbennig gao y bydd wedi ei ddylunio fel y gall problemau
a phobl mewn eadair olwyn fynd ato yn hawdd.
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Cil-y-Mynydd
WAUNFAWR

Ffon:
Waunfawr 552

Gosodwr
carpedi a phob
math 0 loriau

Nid yw BT wedi d atgclu
dyddiad y Cyfarfod Blynyddol
et o. Llyned d yr ocdd ar
Orffcnnaf 27 yn yr NEe yrn
Mirmingham: rnac'n debyg rnai
rua 'r un dyddiad }'bydd clcni eto
ac yn yr un llc. Bydd pob
c)' franddal wr yn derbyn
gwahoddiad yno gan H'I' ac fe
Iydd lluniaeth ysgafn ar gael 1
bawb a bysus handi am ddim gan
BT o'r maes parcio i neuadd
gyfforddus.

Dcwch fei unigolion , fel
grnrpiau, fel CO\\' 0 gapeI, neu
g)'mdeithas, fel mudiadau. Ond
yn bennaf 011 - fel Cymry sy'n
falch o'u g\vlad a'u hiaith ac am
newid \. driniaeth sarhaus atom•
reI pobl gan BT a phob
c\vmnilawdurdod tebyg.

yma.
Gwahoddwn chwi ibrvnu UN~

CYFR.A..~DDALIAD vn BT~

trwy gynllun Cefn, a dod cfo m
i wrando a chefnogi siaradwyr
bl aenl l aw 0 Gyrnru yn
gwrrhwyncbu polisi BOl' 0
ddiystyru galwad ein cenedl,
Byddwn yn dwcud wrth B1', 0
flaen y byd, sut y dylcnt
yrnddwyn fel cwmru gw~r at
gcncdl war.

Mac croeso wrth gwrs i'r rhai
sy'n barod yn berchcn ar
gyfranddaliadau iyrnuno a ni yn
cin gwrthwynebiad.

Byddwch yn rhan o'r diwrnod
cyffrous, ahnesyddol a di-drais

Crefftwyr gwaith
Ilaw traddodiadol,

Cerrig 0 bob
math ar gael.

Ffcn:
Caernarfon 2898

(dydd)
Caernarfon 76285

(nos)

Y SGWAR,
LLANRUG

Mae 'Cefn' yn lansio ymgyrch i gael milo Gymry i Gyfarfod
Blynyddol Telecom Prydain i fynnu cael polisi cydraddoldeb
llawn i'r Gymraeg ym mhob agwedd 0 waith BT yng
Nghymru.
Gan fod BT erbyn hyn yn gwmni, mae Cefn yn trefnu

gwerthu un cyfraniad i bawb sy'n cefnogi'r ymgyrch. Bydd
hyn yn rhoi hawl i unigolyn fynd i'r Cyfarfod Cyffredinol ac
i bleidleisio. Gofynnir i bawb ddanfon £4, i dalu cost y
cyfranddaliad a'r costau, gan gofio rhoi enw a chyfeiriad llawn
ac fe fydd cefn yn gwneud y gweddill o'r trefniadau.
Mae Cefn ynghyd a nifer 0
fudiadau ac awdurdodau ac
unigolion, wedi cael achos 1
gwyno am agweddau di
gymraeg neu wrth gyrnraeg
Telecom Prydcinig crs
blynyddoedd.

Yn yr un cyfnod ble mae
monopoliau eraill, megis trydan,
dwr, a nwy wedi gwrando a
gwneud newidiadau sylfaenol i
roi gwasanacth i Gymry, mae BT
wedi troi tu min. Mac gwrth
Gymreicrod pendant yn perthyn
i r ai o'u p cn dcrfyn ia da u
diweddar a'r gwasanaeth yn
rnynd yn waeth, nid gwell, i
siaradwyr Cyrnraeg.

Er yr addewid a gafodd Eleri
Carrog yn y cyfarfod Blynyddol
yn 1989 y byddai BT yn dilyn DYDDIAD A LLE
polisi goleuedig ac yn datblygu
ym maes dwyieithrwydd, nid
ydynt wedi syrnud cam ymlacn.
Yn wir, ar 61dcrbyn canllawiau'r
Bwrdd Iaith, gwelir BT yn
defnyddio'r canllawiau hynny tel
esgus 1 beidio fl101 g'lL'ell g'lI.'Qsal'laer II
I G)'1}Zt1J.
N1IL 0 GY.\1Rl' I

~'RTH~rYNEBC B~IRDD
BT Y~ Y CYFARFOD
BLY~YDDOL. - DY~A'r
bwriad. Byddwn yn fwyafrif yno.
Dangoswn fod Cymry 0 ddifn ae
i'\\, c):mryd 0 ddifri.

Dangos\s,,'n, mewn un
prynhawn, gryfdcr y teimlad yng
Kgh~'mru yn erbyn BT. B)'dd yn
foes \\'ers i awdurdodau a
chwmniau era ill sydd yn gwrthod
paratoi g¥.fasanacth iawn.

John Dryhurst Roberts,
Trysorydd Cyngor Arfon.
CROESO CYNNES I BA\VB.
Trefnir gan gangen leol Plaid
Cyrnru.

J.M.
JONES

A'I FEIBION
GWAITH
CERRIG
BEDDAU

"ORI B.T.'

yn fawr a Mrs p. Jones, 21
Rhydfadog, 0 golli brawd oedd yn
byw yn Nhreffynnon, Clwyd.
TRETH Y PEN: Bydd cyfarfod
agored yn y Ganolfan Deiniolen,
Ebrill3 am 7.30, siaradwr MrLLONGYFARCHIADAU: Mae'n

bleser gennym longyfareh Dyfrig
Wyn Lewis 0 Fae Colwyn (gynt 0
Lys Myfyr, Deiniolen) ar ennill
Ysgoloriaeth Evan Morgan i Goleg
Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Bu'n ddisgybl yn Ysgol Gwaun
Gynfi ae yn Ysgol Brynrefail wedyn
am 5 mlynedd. Ar hyn 0 brvd,
mae'n ddisgybl yn Ysgol y
Creuddyn.

Mae Dyfrig yn bwriadu mynd I
Aberystwyth yn yr hydref I

astudio'r Gyfraith, a dymunwn yn
dda iawn iddo.
YSGOL GWAUN GYNFI: Isod
gwelir eanlyniadau Eisteddfod yr
Urdd Cyleh Arfon a qvnhaliwvd yn
Ysgol Gyfun Brynrefail ar Fawrth
3, 1990.
Unawd dan 8: 2, Elfed Morris.
Unawd Cerdd Dant 8-10: 3, Alaw
Mari Hughes. Adrodd 8-10: 1,
Alaw Mari Hughes. Unawd 10-12:
2, Lyndsey Vaughan Parry. Unawd
Cerdd Dant 10- 12: 1, Lyndsey
Vaughan Parry. Adrodd 10-' 2: 1,
Lyndsey Vaughan Parry. Offeryn
Pres dan 12: 1, Sian Elen Thomas.
Grwp Offerynnol dan 12: 2, Grwp
Richard. Parti Unsain dan 12 oed:
2, Parti Sian Elen. Patti Cerdd Dant
dan 12: 1, Parti Alaw Mari. Cor
Grwp 3 dan 12 oed: 1, Cor Jennie
Lyn.

Ymhyfryda'r ysgol yn eu
IIwyddiant.
Llongyferchir hefyd Daniel Jones
ar ennill medal uehaf y Cybiaid, sef
y fedal aur am gyflawnl y nifer
fwyaf 0 weithgareddau ymarferol.

Cymerodd bethan Griffith ran yn
y rhaglen deledu boblogaidd
'Hafoe' yn ddiweddar 'mao Bu iddi
enniJl y wobr gyntaf a ehafodd fag
hardd am ei medrusrwydd,
DIOLCH: Cynhaliwyd noson goffi
Iwyddiannus yn yr ysgol nos
Wener, Mawrth 16. Bydd yr elw yn
mynd i brynu peiriant Asthma i'r
ellnlg lIeol.

Erullwvr y raffl oedd: 1, Ella; 2,
Cledwyn; 3, Pat Maths; 4, Mrs
Mary Morris; 5, Gwyn Morris; 6,
Cled Electronics.

Hoffasi'r pwyllgor ddiolch 0
waelod ealon I bawb a gyfrannodd
mewn gwahanol ffyrdd.

Erbyn y rhityn nesa mo'r Eco,
gobeithia'r pwyllgor roi datganiad
manwl o'r hyn a brynwyd.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn

LLANRUG
Ffon 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.

(8 & K Williams)
Hen Ysgol
Glanmoelyn

••

DYDD GWEDDI: Cynhaliwyd
eyfarfod Dydd Gweddi Byd-Eang y
Chwiorydd yn Festn Ebeneser Nos
Wener, Mawrth 2. Arweinydd y
gwasanaeth oedd Mrs Eirlys
Williams, Tabernael, a ehyfeiliwyd
gan Miss Jean Pare Jones,
Ebeneser.

Traddodwyd anerehiad gan Mrs
Rosina Worth, Llandinorwig, ar y
thema 'Gwell Yfory - Cyfiawnder
i Bawb' . Cymerwyd rhan
yehwanegol gan ehwiorydd 0
eglwysi'r cvlch, set Mrs Gwen
Rowlands, Miss Margaret Jones,
Mrs Gwen Griffith, Mrs Jane
Jones, Mrs Beryl Hughes, Mrs
Dilys Williams, Mrs Ruth Jones,
Mrs Beti Wyn Davies, Mrs Eirlys
Lloyd Jones, Mrs Mary Catherine
Jones, Miss Iris Rees Jones.
Casglwyd yr otfrwm gan Mrs Beryl
Hughes. Diolehodd yr arweinydd j
bawb a gymerodd ran ae i'r
cyfeilydd.
CLWB ELIDIR: Cafwyd eyfarfod
o'r Clwb ar Chwefror 27 pryd y
treuliwyd prynhawn yn dathlu
Gwvl Dewi. Rhoddwyd y te gan
Mrs Jane Jones, Mrs Laura
Williams a Mrs Mary Morris.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs Laura
Williams ae fe'i henillwyd gan Mrs
Alwen Jones.

Cafwyd eyfarfod arall ar
fawrth 13 dan Iywyddiaeth Mrs
Jane Jones. cafwyd prynhawn
difyr ae addysgol iawn yng
nqhwrnni Mr a Mrs Leslie Jones,
Penisarwaun. Testun y sgwrs
oedd 'Teithio' ae fe aeth Mr Jones
a ni ar hyd a lied y byd. Diolehwyd
iddo gan Mrs Megan P. Morris.
Gwesteion y te oedd Mrs Ellen
Williams, Mrs Jane C. Hughes a
Mrs Katie Griffith. hoddwyd y raffl
gan Mrs Ellen Williams ae fe'j
henHlwyd gan Mrs Pat Evans.

Dymunwyd penblwydd hapus j
Mrs Ellen Williams, Bwthyn.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhalrwyd eyfarfod o'r sefydliad
yn y Ganolfan ar Fawrth 5, 0 dan
arweiniad Mrs J. Eirlys Williams, y
lIywydd. Darllenodd Mrs Williams
y lIythyr mlsol a ehafwyd swper
Gwyl Dewi a ehafwyd 'Moes a
Phryn' (Bring & Buy) dan ofal Miss
Jean Moeller. Rhoddwyd y te gan
y pwyllgor. Enillwyd y raffl gan
Mrs J. Elrlys Williams. Bydd y
eyfarfod nesaf ar Ebrill 2.

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



W.H. JONES
TRYDANWR
Green Bank
Stryd Fawr
LLANBERIS
FfOn: Llanberis

871470

Cotractau Wei rio Tai
Cawodydd Trydan

ac ati

Parhad ar duda/en 11

• •el enwalr.
Mae'n dda fed gan ambell un o'r

athrawon sbectol go gryfl
Pan ddaeth wyau'r Gloynnod

byw drwy'r post o'r Pili Palas, prin
roedd pawb yn gallu eu gweld a'r
lIygaid noeth. Roedd cryn ddeg ar
hugain ohonynt yn swatio'n
batrwm twt ar ynys 0 ddeilen,
mewn bocs brechdanau anferthl
Ond wir i chi, maent bellach wedi
deor ac mae'r lindys bach barus yn
brysur fwyta drwy'r ddeilen
fresych. Pan ddaw'r Gloyn Gwyn
tlws o'r chwiler yn yr haf, fe fydd
raid cadw draw 0 erddi garddwyr
Waunfawrl

Mae rhai o'r plant am fynd i
ymweld a'r Pili Palas ym
Mhorthaethwy cyn diwedd y mis.
PEL DROED: Bu tim pel-droed 5
bob ochr yr ysgol yn cystadlu yng
nghystadleuaeth 5 bob ochr Allied
Steel yng Nghanolfan Hamdden
Caernarfon yn ddiweddar. Ar 61
chwarae yn erbyn Maesincla,
Rhostryfan, Bontnewydd,
Groeslon a'r Gelli yn y bore,
aethant ymlaen i'r rowndiau
terfynol yn y prynhawn.

Ar 61 ehwarae eub tair g~m yn y
prynhawn yn erbyn Bontnewydd,
Maesincla a Rhosgadfan, roedd yr
ysgol yn ail i Bontnewydd yn y
gystadleuaeth ac felly yn mynd
ymlaen i' r rownd nesaf i
Arfon/Dwyfor ym Mangor.

Y bechgyn a gynrychiolodd yr
ysgol oedd: Marcus Huws, Dylan
Jones, Iwan Jones, Huw Gwilym,
David Bound, Kevin Davies a
Gerallt Jones.
LLONGYFARCHIADAU i Dafydd
Glyn, mab Tom a lona Williams,
Llwydiarth, ar ei ddyrchafiad yn y
banc fel Is-Reolwr Personel
Rhanbarthol. Bydd yn ymgartrefu
yn Newcastle-under-Lyne.
LLONGYFARCHIADAU i Gillian a
Dennis, Bro Waun, ar enedigaeth
merch fach, chwaer i Darren ac

gofynnodd i'r plant roi enwau ar y
ddwy wraig sydd gan Ifan, a'r
ceiliog a'r ddwy iar ddu hefyd.
Mae'r plant wedi dewis rhestr 0
enwau fydd yn addas i geiliogod a
ieir, a byddant yn pleidleisio yr
wythnos nesaf i ddewis enwau'r
criw!

Yng nghanol stormydd a
gwyntoedd cryf, fe gawsom egwyl
a bore hyfryd i blant y babanod a
Safon 4 ymweld a'r Ffarm bysgod
ym Mhontllyfni. Roedd pysgod
anferth yno, a buasai ambell i rlant
o Bysgotwr wedi bod yn falch 0
weld unrhyw un ohonynt arv flaen

hen, dreulio cyfnod yn yr ysbyty.
Da deal! eu bod wedl gwella ae
wedi cael dod adref erbyn hyn.
YN YR YSBYTY mae Mrs Emsul
Jones, Bro Waun a Mrs Parry,
Clydfan. Gobeithio y byddwch yn
telmlo'n well yn fuan.

Anfonwn eln cofion at bawb yn
y pentref sydd ddim wedi bod yn
teimlo'n dda yn ddiweddar.
Gobeithio y byddwch yn gwella yn
ystod y gwanwyn.
DAMWAIN: Fe frifodd Gwyndaf
Williams, Tros y Gors, ei ysgwydd
mewn damwain yn ddiweddar.
Gobeithio dy fod yn gwella,
Gwyndaf.
YR URDD: Nos Fercher, Chwefror
28 cafwyd Noson Agored er
mwyn rhoi cyfle i blant yr Urdd
oedd yn cystadlu vn yr Eisteddfod
Cylch i berfformio 0 flaen
cvnulleidta.

Cymorth Cyntaf Sant loan yng
nqhwrnm Mr Griff Roberts,
Llanrug, gafwyd ar Fawrth 7, gyda
Gofal ar y Ffordd gan Mr Dafydd
Edwards ar Fawrth 21.

Llongyfarchiadau r r Parti
Recorders a'r Ensemble ae i Kristy
Jones, Cynefin, ar Iwyddo i fynd
drwodd I'r Eisteddfod Sir. Pob
hwyl iddynt yno ar Fawrth 24.

Llongyfarchiadau I'r tim pel
droed pump bob ochr am chwarae
eu gorau yng nghystadleuaeth yr
Urdd yn ddiweddar.

Mae'r tim pel rwyd yn aros am
eu g~m nesaf yn awr ar 61 bod yn
IIwyddiannus yn eu gem gyntaf,
a'r tim pel-droed yn aros am gem
yn erbyn tim Aberdaron neu tim
Chwrloq.
VR YSGOL: Mae rhyw si drwy'r
pentref fod merched y gegin wedi
gwirioni'n Ian hefo'r ysgol yr
wythnosau diwethaf yma! Mae
nhw yno bob penwythnos, ac ar 61
oedfa fore Sui hyd yn oed! Wei i
beth tybed? Mae cryn un ar
bymtheg 0 wyau hwyaid mewn
deorfa yn yr ysgol, ac rnae'n rhaid
troi'r wyau nos a bore, ar SuI, gwyl
a gwaith. Felly rhan 0 dim mawr 0
athrawon, plant a staff ategol yw'r
merched.

Daeth Mr Cynrig Hughes y
bndiwr adar 0 Dalysarn, i'r ysgol i
ddangos i ni sut i fynd 0 gwmpas
pethau. Yn wir, mae tipyn 0
frwdfrydedd yn yr ysgol, gan fod
pawb yn ei dro yn troi'r wyau, yn
mesur tymheredd y ddeorfa nos a
bore, ae yn cofnodi'r datblygiadau.
Rydym yn edrych ymlaen yn arw
at ddeor y cywlon cyntaf at
ddiwedd y mis.

Bu Mr Hughes yn arddangos Ifan
y ceiHog a'i deulu yn yr ysgol, a

dathlwyd swper Gwyl Dewi
ardderchog wedi ei baratoi gan y
Pwyllgor.

Croesawodd ein Llywydd Mrs
Catherine Jones, ddwy aelod
newydd sef Mrs Ann Griffith a Mrs
Bridget Ryan; hefyd darllenodd y
lIythyr misol, a darllenodd yr
ysgrifennydd, Mrs Peggy Jones y
cofnodron.

Ein gwr gwadd oedd Mr R.
Gwynn Davies, a cafwyd sgwrs
diddorol iawn ganddo ar ei yrfa fel
cyfreithiwr yng Nghaernarfon a
Llangefni, yr ochr ddlfrifol a'r
ffraeth, yn ei waith. Orolchwvd
iddo ar ran y Sefydliad gan ern
Llywydd.

Rhoddwyd y raffl gan Mrs Pat
Parry a'r enillydd oedd Mrs
Duncan.

8ydd y cyfarfod nesaf ar Ebnll 5
DIOLCH: Dymuna LIZ a Jeff
Daniels, Stad Ty Hen, ddiolch 0
galon I bawb am y cardiau a'r
anrhegion a dderbyniwyd ar
enedigaeth eu mab Hefin, brawd
bach i Iwan Drolch hefyd i
feddygon y pentre am eu gofal a
phob carediqrwvdd.
DIOLCH. Dymuna Mrs M. A.
Owen, 26 Tref Eilian, ddiolch yn
gynnes lawn am y cardiau a'r
dymuniadau da a dderbvruodd yn
dilyn tnniaeth i'v« chlun yn yr
ysbyty. Hoffal ddioleh i'w
ffrindiau, cymdogion, meddygon a
nursus y pentref am eu gofal
caredig.
LLONGYFARCHIADAU I Mr a Mrs
Meirion Jones, Crud yr Awel, ar
ddod yn daid a nain. Ganwyd
merch tach, Catrin Alaw, i' w
merch Linda a'j gwr Alan, chwaer
fach i Elliw.

Llongyfarchwn hefyd Melflr
Gwynedd, nant, ar ddod yn
drydydd yn y gystadleuaeth
ofteryn chwyth dan 15 oeo yn
Eisteddfod Sir yr Urdd, ac i Elm
Gwilym, LLidiart Wen, ar ddod yn
gyntaf yn y gystadleuaeth adrodd
dan 15 oed. Bydd Elin yn awr yn
cvnrvchich'r Sir yn Eisteddfod
Genedlaethol yr Urdd ym mis Mal.
Hwyl fawr iddi ac i'r rhal o'r
pentref sydd 0 Gor Ysgol Syr Hugh
fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod.
ADREF O/R YSBYTY: Yn ystod y
mis gorfu i Mr Arfon Hughes,
Manchester House, Mrs Gwen
Jones, Bod Arthur, ac Angharad,
merch tach Keith ae Iris, Stad Ty

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

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

(0286) 4652

10

CymeradWYlr gan yr Adran
Drafnidiaeth

D L
PRITCHARD
43 Glanffynnon
LLANRUG

CAERNARFON 5112

* GW8sanaeth 7 diwrnod
* 0 ddrws iddrws
* Control Deuol

Oysgwch yrru'r car gydag

V.V.o.
YSGOL YRRU

OFALUS

CRONFA'R GANOLFAN: Dyma
restr 0 enillwvr y Clwb 300 am mis
Chwefror: 1, £40 - Mr O. T. Jones,
gwenallt; 2, £25 - Mr F. R.
Troughton, Pant Gwyn; 3, £ 10 -
Mrs M. Jones, Graranfrvn.
RECORDIO: Yn ystod mis Ebrlll
bwriada Cwrnni Recordiau Saln
reeordio sgwrs hunangofiannol
gan Ifor Bowen Griffith yn y
Ganolfan, Waunfawr, ae estynnir
gwahoddiad r'r ardalwyr ddod i'r
recordiad fel cvnullerdfa. Ceir mwy
o fanylion am y noson, sydd yn
rhad ac am ddim, yn y man.
MERCHED Y WAWR: Nos lau,
Chwefror 22, dathlodd y gangen
•Wyl Dewi 0 dan Iywyddiaeth Irene
Roberts. Cafwyd danteithion 0 bob
math wedi eael eu oaratot gan yr
aelodau i gyd.

Cydymdeimlwyd €I Gillian Wyn
a'r teulu, yn eu profedigaeth 0 golli
tad a mam 0 fewn bythefnos i'w
gllydd. Dr Miles oedd ein gwr
gwadd eleni ae roedd pawb yn
teimlo tipyn a dristweh. Er coffa
amdano darllenodd y lIywydd
deyrnged Gwynn Davies rddo.
Bydd called ar 61 Mrs Miles hefyd.

Dymunwyd wellhad buan i Mrs
Griffith, caeau gwynion, sydd yn
yr ysbyty ac K. Wyn Jones sydd
mewn cartref dros dro; anfonwyd
blodau i'r ddwy. Croesawyd Mrs
Griffith, Llys Helen, r'n plith ar 61
Iddl fod yn yr ysbyty. Enillwyd y
raffl gan Jill Brown, rhoddediq gan
Alma Jones

Bydd William Owen, Borth y
Gest yn ymuno a ni mis Mawrth.
Y GYMDEITHAS LENYDDOL:
Daeth tymor llwvddrannus i ben
nos Lun, Mawrth 5, gyda Serat
Holi i drafod gwahanol agweddau
Cefn Gwlad. Aelodau'r panel oedd
John Roberts Williams, Dewi
Williams, a Duncan Brown, gyda
Del Tomos yn gwestiwn-feistr.

Yn dllyn caed bwffe ardderchog
wedi el drefnu gan y merched a
thalwyd y diolchiadau gan R.
Gwynn Davies.

Bwriedir cael trip fin nos ym
Mehefln a chyhoeddir y manyllon
ym mis Mal.

Roedd 86 0 aelodau wedi
ymuno yn y Gymdeithas y tymor
hwn a chytunodd y trefnydd Rol
Williams i gario ymlaen a'r gwaith
am dymor aralt.
SEFVDllAD V MERCHED: Nos lau,
Mawrth 1, yn festri Croes y Waun,

Gohebydd: Mrs Nan Roberts, Pantafon, Waunfawr.
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TEGID
PRITCHARD

CANOLFAN CARPEDI
WAUNFAWR 291
Hetyd ail-osod carpedi

gyda'r offer mwyaf
modern, diweddaraf, sydd

ar gael. Am fanylion
cysylltwch a

FIDEO
FIDEO
FIDEO

Gwasanaeth Fldeo
Proffeslynol

JOHN BLIGHT
LLANBERIS

872209
Priodasau a phob

achlysur arbennig arall
Hefyd Ffilmiau Hyfforddi
a Gwasanaeth newid

CINE I FIDEO

Rhos, Uanrug.
£3: Mrs E. J. Williams, 2 Bryn
Tirion, Penisarwaun; Mrs S. E.
Thomas, Min y Rhos, I.lanrug;
Catrin Uoyd Roberts, Merddyn
Coch , Ffordd Capel Coch ,
Llanberis.
£2: Mrs M. A. Owen, 26 ~fref
Eilian, Waunfawr; Mrs H. T.
Owen, Caerdydd.

CARPEDI
GLAN!

Mynnwch driniaeth

STIMVAK

£5: Mrs Nellie Roberts,
Glanrafon, Nant Peris; Rhodd er
cor am Mrs Nellie Roberts,
Noddfa, Uanberis; Mrs G. T.
Roberts, Erw Gain, Llanrug; Mr
Henry Williams, 'Brynarlais'
Stryd Dinorwig, Caernarfon;
Miss Rachel W. Thomas, Min y

RHODDION

Am wasanaeth fframio
cyflawn - LLUNIAU
TYSTYSGA IFAU.

TAPESTAI:-

ELWYN PRITCHARD
Fframiwr Lluniau/
Telynau Gwynedd
Pare Padarn
LLANBERIS

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

Mewn cyfarfod 0 Gyngor Gymraeg gn ateb llythyrau
Cymuned Llanrug ar Fawrth 20, Saesneg yn Saesneg.
mabwysiadwyd y polisi iaith (iv) Pan fydd y Cyngor yn
canlynol. defnyddio dwy neu ragor 0

Polisi Iaith Cyngor Cymuned ieithoedd, bydd y Gymraeg yn
Uanrug cael blaenoriaeth bendant. Y
1. Cymraeg yw iaith y Cyngor. fcrsiwn Gymraeg a gymerir fel yr
2. Cedwir cofnodion y Cyngor un cywir pe bai unrhyw
yn y Gymraeg. amheuaeth ynglyn a'r cyfieitbiad.
3. Y Gymraeg a ddefnyddir ar 5. Ni arwyddir unrhyw gytundeb
gyfer unrhyw weinyddiaeth. masnachol ar ran y Cyngor
4. (i) Bydd y Cyngor yn gohebu onibai ei fod yn Gymraeg.
a Chyrff Statudol sydd yng 6. Mae'r Gymraeg yn
Nghymru drwy gyfrwng y gyrnhwyster hanfodol i unrhyw
Gymraeg. Ni roddir sylw i weithiwr/wraig cyflogedig gan y
ohebiaeth ganddynt oni fyddo yn Cyngor sy'n dod i gysyUtiad
Gymraeg neu yn ddwyieithog: uniongyrchol a'r cyhoedd.
Cymraeg a Saesneg. 7. Bydd y Cyngor yn ddieithriad
(ii) Bydd y Cyngor yn gohebu a yn rhoi ysryriaeth i effaith
sefydliadau eraill ac a chwmniau iei thyddol a diwylliannnol
sydd a phencadlys yng Nghymru unrhyw gais cynllunio. Bydd y
drwy gyfrwng y Gymraeg. as Cyngor yn ystyried niwed i'r iaith
derbynir gohebiaeth ganddynt yn Gymraeg neu'r diwylliant
y Saesneg, bydd y Cyngor yn Cymreig yn ddigon 0 reswm
nodi ei dymuniad i ohebu a hwy ynddo'i hun i argyrnell unrhyw
yn y dyfodol drwy gyfrwng y gais cynllunio. Mrs M. Jacobs 0 Westy Seiont Manor, Llanrug, yn cyflwyno stec I Mrs
Gymraeg. 8. Bydd y Cyngor yn argymell i Beryl Roberts, Trysorydd cronfa Apel Lowri. casg/wyd yr enen tuag at

h rff ' ., dd y Gronfa gan gwsmeriaid Seiont Manor mewn raffl erbenniq a
(iii) Bydd y Cyngor yn gohebu ag unr yw go sy n ceisio naw

dd . C b . d I' . iaith gynhaliwyd yn vstod y mis diwethaf.ethoJwyrunigoldrwy~gy gan Ol~a ~sla Upolsllal ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_~~~~~~_~_-.. sy'n rhoi blaenoriaeth bendant i'r

Gymraeg.
9. Bydd angen adoJygu'r polisi
yn achlysurol a bydd angen
mwyafrif 0 ddwy ran 0 dair (0/))
o'r Cynghorwyr i newid y polisi.

Mae'r 'Eeo' yn lIongyfarch
Cyngor Llanrug ar eu POIISI, ac yn
annog cynghorau cymuned ersill y
fro i fabwysiadu polisl tebyg os nad
oes ganddynt un eisoes yn bodoll.

CRONFA APEL LOWRI

-

lAS
Glanffrwd

DEINIOLEN
Llanberis 870484
* Bysiau 0 12 i 53 sedd
* Ieithiau Lleol a Thramor
* Gwa~h Contract
* Telerau arbennig i

bensiynwyr, mytyrwyr a
phlant ysgol

GWILYM H.
WILLIAMS
BRYN DAIRY

2 BRYNHYFRYD
BETHEL

Fton
Port Dinorwig 670786

Llefrith
Llaeth Porfa
Llaeth heb Hufen
Wyau, Tatws
Diodydd
Ffrwythau

Parhad 0 dudalen 10
wyres fach i Mr a Mrs Hanks, Stad
Tref Eilian.
YN YR YSBYTY: Mae Mrs Annie
Evans, Glaslyn, Mr George Taylor,
Baladeulyn, a Mr Robert Jones, Y
Bwthyn, stad newydd Croes-v
Waun, wedi cael eu cymryd i'r
ysbyty. Anfonwn ein cofion
cynhesaf atynt.

GGWARCHOD Y GYM



ll.ONGYFARCHIADAU
Canmoliaeth arbennig i'r
canlynol am waith da iawn yn y
gystadleuaeth y mis diwetha',
Rachel Ward, 1 Glyn Terrace,
Deiniolen (3V2); Dylan Morris
Evans, Ty Crwn, Lon Graig,
Llanberis (4); Jamie Morris 2,
Maes Padarn, Llanberis (41/2)';
Keith Williams, Bryn, Cwm-y
GIo; Manon Morris Evans, Ty
Crwn, Llanberis (5); Emma
Davies, Hafan, Gallt y Bont,
Waunfawr (5); Gwawr Hughes,
3 Preswylfa, Llanberis (6);
Bethan Mair Jones, 15 Tan-y
Buarth, Bethel (6); Martin Jones,
26 Glanffynnon, Uanrug (7);
Kevin Davies, Hafan, 1 Gallt y
Bont, Waunfawr (10).

Sut wyt ti'0 dal cwningen?
Gorwedd ar lawr a gwneud swn
fel Ietysll

Sur wyt ti'n dal wiwer?
Dringo coeden a smalio bod yo
gneuen!

Beth sy'n mynd WM! WM!
WM!
Dwn i ddim, beth sy'n mynd
WM! WM! WM!?
Buwch yo mynd am yo 61!1

Glywsocb chi am y parsel oedd
.yn rhedeg yn yr Olympics?
Mi gafodd ei 'lapio' dair gwaith.

Cnoc! Cnoc!
Pwy sy' 'na?
Dei.
Dei pwy?
Deinosor!!

Cnocl Cnoc!
Pwy sy' 'na?
Val!
Val pwy?
Val gerrig neu Val fries!!

Be' ti'n galw gwesty i wartheg
sy'n erwydro?
Mw-tell

Rwan 'ta, Meri fach. Gwers ar yr
wyddor. beth sy'n dod ar 01 y
llythyren 'a'?
Y lleill i gyd, miss !

Sut ydych chi'n suo car 0 Ffrainc
i gysgu?
Renault - Reno, hen blant bach,
Reno, Reno, Reno, hen blant
bachl

Doctor: Mae angen sbectol
amoch chi.
Wil: Ewadd, doctor, sut ydych
chi'n gwybod?
Doctor: Y ffordd wnaethoch chi
gerdded imewn drwy'r ffenest!ll

Beth sy'n ysgwyd ac yn hedfan?
[eli-copter.

Beth ydych chi'n galw banana
ddrwg?
Rhywbeth liciwch chi - dydyn
nhw ddim yo groen denau!!

CORNEL JOcS

12
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CYFEIRIAD 1 I.

ENW ..

CYST ADLEUAETH MIS EBRILLRhowch chwithau gynnig ar
gystadleuaeth Mis Ebrill.
Cofiwch mae 'n rhaid i'r
ceisiadau ddod i law cyn Ebrill
17.
Oes ganddoch chi storiau neu

;6cs da i'w rhannu gyda ni?
Cofiwch eu hanfon i'r

'Gornel', Pant Bryn Gwyn, Tan
y-Coed, Llanrug.

Enillwyr cystadleuaeth mis
Mawrth yw:
Dion Sion Owen, Hafod y Rhos,
Llanrug (5 oed).
Emma Morris, 2 Maes Padarn,
Llanberis (7 oed)
Dyfan Aled Williams, Bron
Wenda, Uanrug (9 oed)
LLONGYFARCHIADAU
MAWR I CHI'CH TRI. MAE
GWOBR I'R TRI
OHONOCH!!



LYDD

Adran dan 12 a'r Grwp Disgo dan
15 sydd wedi IIwyddo i fynd
drwodd i Eisteddfod Genedlaethol
yr Urdd fydd yn cael ei chynnal ym
Mharc Glynllifon ddiwedd Mai.
LLETY I BLANT Y 'STEDDFOD:
Mae angen rhywfaint mwy 0 bobl
eto i gynnig lIety i blant 0 rannau
eraill 0 Gymru fydd yn cystadlu yn
Eisteddfod yr Urdd. Os oes
gennych Ie I roi croeso i'r
eisteddfodwyr tybed a fyddech yn
rho! eich enw i Mrs Rita Williams.
LLONGYFARCHIADAU: Eniliodd
Bethan Fan Jones ddwy fedal arian
yn Eisteddfod Talsarnau, un ar alaw
werin a'r lIall ar unawd piano dan
10 oed. Hefyd cafodd ail ar yr
unawd a thrydydd ar ganu cerdd
dant. Daeth Bethan yn drydydd yn
Eisteddfod yr Urdd (Cvlch) ar yr
unawd dan 10 oed.

Llongyfarchiadau mawr iddi ar ei
IIwyddiant.
DIOLCH: Dymuna teulu'r diweddar
Mr lorwerth Parry, Garreg Lwyd,
Rhosbodrual, gynt 0 Tyddyn Hen,
ddatgan ei diolch cywiraf i'w
perthnasau, cymdogion a ffrindiau
am bob arwydd 0 gydymdeimlad a

buddugol dan 12oed yn Eisteddfod CvtchGrw/J dawnsio disgo Bethel
yr Urdd.

cyfnod yn yr ysbyty yn lerpwl.
Mae Michael wedi cael triniaeth
fawr i'w galon, ond rydym yn falch
iawn 0 glywed ei fod yn gwella.

Dymuniadau gorau hefyd i
Harland Jones, Tan y Buarth, a
giplwyd i'r ysbyty vn frawychus 0
sydyn yn ddiweddar. Rydym yn
falch iawn 0 glywed el fod ar ei
ffordd adref.
I'R EISTEDDFOD GENED
LAETHOL: Llonqvfarcluadau i'r COr

DISGODAVVNSVVVR

Ffermw.yr Ifanc Dosbarth Babanod Bethel gyda'r oen Ilywaeth a
fabwysladwyd ganddynt. Mae'r oen yn eiddo i fferm Cae Coch, a'r plant
yn dysgu amdano fel rhan 0 brosiect 'Petheu Byw'

PETHAU BVW

Ffon: Llanwnda 830562

I
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Michael Green o'r ail ddosbarth yn
Ysgol Bethel yn ael croeso adref
gan rei 0'; ffrindiau yn dilyn cyfnod
o lawdriniaeth mewn ysbyty yn
Lerpwl.

CROESO ADREF

Llewelyn Jones ar ddod yn
fuddugol yn chwythu'r clarinet yn
y gystadleuaeth chwythbrennau
unigol.
CAPEL Y CYSEGR. Bydd
gwasanaethau'r mrs yn y Cysegr
fel a ganlyn: Ebrilll - Mr Oswyn
Rees; Ebrill 8 - Parchedig Ronald
W. Roberts. Gwasanaethau
undebol gyda Bethel, Ebrill 15 - Y
Parchedig Stanley H. Williams;
Ebrlll 22 - Y Gweinidog; Ebrill 29
- Mr J. Lloyd Williams.
Nos lau, Ebnll 12 am 7 0' r gloch,

cynhelir gwasanaeth cymun yn y
capel. Mae croeso cynnes i unrhyw
un I droi i mewn.
NaSON GOFFI: Nos Fawrth, Ebrill
24, yn Festri Cysegr cynhellr noson
goffi gyda'r elw yn mynd i Gronfa
Goffa Charles Williams.
a'R YSBYTY: Croeso adre i
Michael Green, 1 Corra Linn, ar 01

Priodas Gweno Mair Owen a
Michael Lyndon Bond yng Nghapel
Bethel yn ddiweddar.
LLun: Len Jones, Cwmyglo.

PRIODAS

NGWYNEDD

PRIF GYNRYCHIOLWYR
YNG

• 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

Perchennog: E.P. Hughes

DURDY D
GROESLON

Gohebydd: Geraint Ells, Cilgeran (Felinheli 670 726)
MERCHED Y WAWR: Y wraig
wadd yng nghyfarfod rnis
Chwefror oedd Karen Thomas.
Rhoddodd gynghorion ar sut i
goluro'r wyneb yn effeithiol a
rhoddodd fraslun o'r gwasanaeth
ar gael yn ei salon 'Body Talk' yng
Nghaernarfon.

Paratowyd te a bisgedi i bawb
gan Meinir Roberts a Mair Price.
Enillwyd y rafflau gan Mary
Griffiths a beti Owen. Diolchwyd
i'r wraig wadd gan beti Owen.

Ar Fawrth 14 bu'r gangen yng
Nghegin y Marcwis, Llanfairpwll j
gael Swper Gwyl Ddewi.
PLAID CYMRU: Mae'r gangen yn
trefnu noson yng nghlwb Criced
Llandegai yng nghwmni Dafydd
Iwan a'r Band ar Ebrill 6. Trefnir
bws 0 Fethel i fod yno erbyn 8.00
(Cysyllter A Nan Owen, FfOn
670763). Mae tocynnau ar gael
gan Nia Griffiths (Ffon 670641).
DIOLCH: Dymuna Mr Alwyn
Jones, Bro Dawel, Rhoslan,
ddiolch i bawb fu'n ymweld ag ef
yn Ysbyty gwynedd yn ddiweddar
ac am y lIu 0 alwadau a
dderbyniodd. Diolch yn fawr i
bawb.
URDD - ADRA'N BENTREF:
Llongyfarchiadau i bump 0 ferched
y gang en leol ar gael eu dewis fel
rhan 0 dim y Ddawns Flodau yn yr
Eisteddfod Genedlaethol eleni. Yn
anffodus gorfod i ddwy dynnu'n
01, ond edrychwn ymlaen yn fawr
i gael gweld y dair arall, sef Bethan
Williams, Emma Burn and a
Gwenan Michael yn dawnsio ar
Iwyfan y Genedlaethol, yn ystod
Seremoni y Dysgwyr ar y dydd
Mawrth, a seremoni y Coroni ar y
dydd Gwener.
LLONGYFARCHIADAU mawr i
nifer 0 ieuenctid y pentref ar
ddathlu eu penblwydd yn 18 oed.
Ers dechrau'r flwyddyn bu Arwel
Jones, 16 tan y cae, Angharad
Price, 5 Tan y Ffordd, Aled Jones,
Y Fachell ac Eirlys Jones, Tyddyn
Oer y dathlu eu penblwydd.
Dymuniadau gorau i'r pedwar.
EISTEDDFOD YR URDD:
Llongyfarchiadau i aelodau Adran
yr Urdd a tu' n cystadlu yn
Eisteddfod Gylch yr Urdd yn Ysgol
Syr Hugh Owen ar ddydd Sadwrn,
Chwefror 24. Daeth un grwp 0
fethel yn fuddugol yn y
gystadleuaeth dawnsio disgo a
grwp arall yn all. Daeth Lisa Owen
yn ail yn y gystadleuaeth dawnsio
disgo unigol. Llongyfarchiadau i'r
aelodau ac i Mrs Miriam Thomas
sydd wedi bod yn brysur dros yr
wvthnosau vn eu hyfforddi.
Llongyfarchiadau hetyd i Non
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George, Emyr Humphreys,
Branwen Jarvis, Jonah Jones,
David Lewis a Jan Morris.
Cefnogir Taliesin gan Gyngor
Celfyddydau Cymru sydd wedi
cynnig grant blynyddol 0
£25,000 ar gyfer taliadau'r
Tiwtoriaid a rhoddwyd cyrnorth
ar y dechrau yng nghyfnod
sefydlu'r ganolfan gan Gyngor
Cclfyddydau Prydain, Cyngor
Sir Gwynedd, Yr Academi
Gyrnreig, Y Cyngor Llyfrau
Cymraeg a llawer 0 unigolion a
chyrff eraill.

Adeiladwyd T5' Newydd ei
hun yn yr 17eg ganrif ~l cy
bonedd, cymharol fychan. Fe'i
helaethwyd yn y 18fed ganrif a'i
foderneiddio yo VT 1930au gan- ~

Syr Clough Williams E111s, y
pensaer a greodd ben tref
Eidalaidd Porthmeirion. Daeth
yn gartref i David Lloyd George
yn nechrau'r 1940au. Edrycha'r
tY i lawr dros y gerddi, draw tua
Bae Ceredigion a mynyddoedd
Rhinog uwchbcn Harlcch.

Mae'r rhan fwyaf 0 gyrsiau a
drcfnwyd ar gyfcr y tyrnor hwn
yn rhedeg 0 ddydd Llun i ddydd
Sadwrn ond y mae rhai cvrsiau
pcnwythnos hefyd. Gall 1~y
N cwydd gynnlg lie i 16 0 bobl ar
bob cwrs, gyda dau diwtor.
Anogir ysgolion, colcgau a
grwpiau ysgrifennu i gymryd
mantais o'r cyrsiau ysgrifennu y
gall Talicsin eu cynnig. Mae'n
bosibl i bobl ar incwm iscl
dderbyn grant gan cu
Hawdurdod Lleol neu
Gymdeithas Gelfyddydau
Rhanbarthol. Mae rhai
ysgoloriaethau ar gael oddi wrth
'faliesin.

Bydd Ty Newydd ar gael ar rai
adegau or flwyd dyn i
ysgrifennwyr ddod 1 fwynhau'r
heddwch a'r symbyliad y gall t t5'
a'i awyrgylch ei ddarparu.

Gcllir derbyn ychwancg 0

v.'Ybodacth gan gjfarwydd\\l)'r y
ganolfan yn Nhy Ne\vydd, Ffon
0766 522811,

yn gweld mai dyrna'r unig ffordd
i'r cwmni a'r dramodwyr wneud
cyfiawnder a'r gystadleuaeth a
thrwy hynny godi sta tws Y
ddrama yn em Prifwy 1.'

Ychwanegodd Carys Tudor
\'<'illiams, Cadeirydd Is-bwyllgor
Drama Eisteddfod Genedlacthol
Bro Dclyn:

•Mewn cyfnod pan fo prinder
aruthrol 0 ddramau llwyfan
addas yng Nghymru, rydyrn yn
ffyddiog mal dyrna'r ffordd
)'mlaen i sicrhau llwyddiant
C}'stadleuaeth Tlws y Ddrama,'

TALIESIN
Ty Newydd. Llanystumdwy

CYRSIAU YSGRIFENNU
Gwanwyn a Haf 1990

CYSIAU I DDECHREUWYRAC I
YSGRIFENWYR MWY PROFIADOL

Ysgrifenn or gyter y IIwyfon, ysgrifennu or gyfer yr
arddegou, borddoniaeth gaeth, y notel, y stori fer,
y notel honesyddol, ysgrifennu or gyfer y teledu,

Tiwtoriaid:
Cefin Roberts, Valmai Jones, Harri Pritchard
Jones, Islwyn Ffowc Elis,John Rowlands,
Dic Jones, Menna Elfyn, Elfyn Pritchard,

Marion Eames, Cyril Hughes, Elwyn Edwards
Am fwy 0 fanylion cysyllter a'r;

Cyforwyddwyr, Ty Newydd, Llonystumdwy, Cricieth,
Gwynedd LL52OLWFfon: Cricieth (0766) 522811

DISGYBLION YSGOL
BRYNREFAIL
yn cyflwyno

DRA AAC
EITE AU CERDD
yn Neuadd Ysgol Brynrefail
Nos Fawrth, Ebrill 3ydd

7.00 o'r gloch
Mynediad £1

yn darllen y sgriptiau, gan
gyflwyno un sgript sy'n haeddu
sylw pellach i Gyfarwyddwr
Cwmni Theatr Gwynedd, a fydd
yn perfforrnio'r ddrama wythnos
yr Eisteddfod,

Yna, bydd y Cyfarwyddwr yn
trafod y sgript gyda'r awdur cyn
penderfynu os oes teilyngdod ai
peidio.

Cyhoeddir enw'r awdur
buddugol ddiwedd Chwefror
1991, a bydd yr awdur, y
Cyfarwyddwr a'r cwmni yn
cydweithio ar y sgript 0 hynny
ymlaen.

Os nad oes tcilyngdod bydd
Cwmni Theatr Gwynedd yn
perfformio drama arall yn ystod
wythnos yr Eisteddfod.

Mae swyddogion Eisteddfod
Genedlaethol Bro Delyn yn
hyderus y bydd y newidiadau 0
fudd i'r gystadleuaeth, gan y
bydd yr amodau newydd yn
caniatau mv..'Y 0 amser i'r awdur•
baratoi'r sgript wreiddiol yn
ogystal a rhoi cyfle iddo wcithio
ami rnewn cydweithrediad a
Chyfarwyddwr y Cwmni Theatr
a'r actorion.

Gobeithir y bydd y
gystadleuaeth yn denu rhagor 0
gystadleuwyr, ac y bydd safon y '---------------,
gystadleuaeth yn uwch o'r
herwvdd,-

Mynegwyd pryder yn ystod y
blvnvddoedd diwethaf nad oedd
~' J g)'~tadleuaeth yn ei ffurf
bresennol yn ildio cynhyrchion
o'r safon a ddisgwylir, ac mai
natur )' gystadleuaeth oedd yn
bennaf gyfrifol am hyn.

Dywedodd cynrychiolydd ar
ran Panel Arnstig Cwrnni Theatr
Gwynedd, 'Mae'r Eisteddfod a
Chwmni Theatr G\\-yncdd \\'edi
cytuno i newid rhai amodau 0'r
gystadleuaeth ohClvl)'dd eln bod

Bydd Ty Newydd, y ganolfan
breswyl i ysgrifenwyr ar gyfer
Cymru, a leolir yn
Uanystumdwy, Gwynedd, yn
dechrau ar raglen 0 gyrsiau
ysgrifennu yn Ebrill y flwyddyn
hon. Bydd hanner y cyrsiau yn
Gymraeg a'u hanner yn Saesncg.
Cwrs ysgrifennu ar gyfer y
llwyfan gyda Cefin Roberts a
Valmai jones yn diwtoriaid a W.
S. Jones (Wil Sam) yn wr gwadd
)rw'r cwrs cyntaf yn Gymraeg.
Gillian Clarke a Robert
Minhinnick, y ddau yn feirdd
Eingl-Gymreig adnabyddus,
sydd yn cychwyn y rhaglen
Saesneg. Mae'r rhaglenni yn y
ddwy iaith, yn darparu
amrywiaeth eang 0 gyrsiau a
anelir at bob safon, profiad ac
arbenigrwydd 0 'Meistroli'r
Gynghanedd' i 'Y Nofel' ac
Ysgrifennu ar gyfcr yr Arddegau.
Mae'r tiwtoriaid yn cynnwys
Elwyn Edwards, Peredur Lynch,
John Rowlands, Harri Pritchard
Jones ac Islwyn Pfowc Elis. Bydd
Die Jones a Manon Rhys yn
diwtoriaid ar gwrs ysgrifennu
cyffredinol, cwrs byr dros
benwythnos .

Sefydlwyd Ty N ewydd fel
canolfan breswyl 1 ysgnfcnnwyr
ar gyfer Cyrnru , gan
Ymddiriedolaeth Talicsin.
Ymddiriedolaeth elusennol ydyw
a'r ymddiriedolwyr yw W, R, P.

CYRSIAU YSGRI

Mewn cynhadledd a gynhaliwyd
yn Theatr Gwynedd, Bangor,
ddechrau Mawrth, cyhoeddwydn
cystadleuaeth Tlws y Ddrama
Eisteddfod Genedlacthol Bro
Delyn 1991.

Dyma'r tro cyntaf i'r
Eisteddfod Genedlaethol
gyhoeddi un 0 brif
gystadlaethau'r Wyl cyn
Wytbnos y Cyhoeddi ym mis
Gorffennaf.

Cyhoeddwyd y gystadleuaeth
gan ddau o'r beirniaid, William
R. Lewis a J. O. Roberts, ac
eglurwyd pam y penderfynwyd
diwygio'r gystadleuaeth. Y
trydydd beirniad fydd Michael
Povey.

Deillia'r pcndcrfyniad i
ddiwygio cystadleuaeth Tlws y
Ddrama 0 arbrawf arbennig a
gynhali wyd yn Eisteddfod
Dyffryn Conwy y llynedd, pan
wahoddwyd cwmni drama
proffesiynol i berfformio sgript
ora u'r gystadleuaeth.
Ni chafwyd tcilyngdod yn

Llanrwst - ond er hynny, credir
i'r gystadleuaeth lwyddo 0 ran
egwyddor. Penderfynodd Is
bwyllgor drama Eisteddfod
Genedlaethol Bro Delyn y dylid
parhau a'r drefn newydd, ond
gyda Thai newidiadau sylfaenol.

Gwnaethpwyd cais arbennig 1

Gyngor yr Eisteddfod am yr hawl
i gyhocddi'r gyate dl euae th
ynghynt nag arferol, er mwyn
rhoi mwy 0 amser i awduron i
baratoi sgript.

Bydd Cystadlcuaeth Tlws y
Ddrama Eisteddfod
Genedlaethol Bro Delyn yn
gofyn am sgript drama hir a
ddylid ei chwblhau erbyn diwedd
Tachwedd 1990,'

Rhwng Tachwcdd a dechrau
10nawr 1991, bydd y tri beirniaid

V DDRAMA ~~~DELYN

Canon R. Jones, a diolch hefyd am
y rhoddion tuag at gronfa
Haematoleg Ysbyty Gwynedd.
Daeth i law £310.

charedigrwydd a ddangoswyd
iddynt yn eu profedigaeth sydyn 0
golli gwr, tad a thaid annwyl iawn.
Diolch i'r Parch W. R. Williams a



DEWIS EANG 0
WEl YAU SENGl A DWBl
DEWIS EANG 0 '3 paCE SUITES'
llENNI 'VENETIAN' A llENNI 'ROlER'
GWAITH CONTRACT
5000 LLATHEN SGWAR 0 GARPEDI
MEWN STOC - ALlWCH CHI
FfORDDlO PRYNU 0 BATRYMAU1

Rhif Ff6n y Siop yn ystod oriau agor:
WAUNFAWR 291

ARGAU
SUl,
MERCHER.

PRYNIR A
GWERTHIR

9fen 'BetMu, 1Jarfuniau
a 1Joarejn YocnjfennoC

LLEUFER O. ac N. PRITCHARD
CANOLFAN CARPEDI

AU FA R

FFON:
LLANBERIS

870080

GLASLYN
ANTIQUES

STRYD FAWR, 1.1.ANBER1S
AR AGOR
~7pm

9-Spm Sadwrn

CEFNOGWCH EIN
HVSBVSEBWVR SELWYN GRIFFITH

'Ic!chyd da, 1\11star Slrlol
't...;a'i ddlm aros, na \\'ir,

N1ae .\ iistar Oriog yn si\\'r
o dd}'chv"el}'d cyn hir.·

DIOLCH: Dymuna Mrs Nellie
Roberts ddlolch i'w theulu a'i
chyfeillion am y !lu cardtau, blodau
ac anrhegion a dderbyniodd ar
achlysur ei phenblwydd dlweddar.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn
a Mr Peter Welsby a'r teulu yn ei
brofedigaeth 0 golli ei ewythr 0
Warrington.

'Hold on', mae'n f}' nghyfarch,
Tydl'r bra\vd ddlm yn Oin,
·T,·'d ac\\' os Invnnl•
Am laslad 0 \'''In'.

ADRA.~AU TREFIPENTREF:
Adran Tref y Gelli - 109 (Tarlan);
:\dran Beneref Bontne\\'Ydd - 95,
..\dran Bentref Bethel - 66; .'\dran
BentrC!f Y \X'aunfa\vr - 29.

Pleming,
Ffynnon

Ann
Nant

Gohebydd:
'Oolwen' 8,
(871457)

Ond \vir, bore heddl\\'
\Xlnh fynd ar ci hynl,

Fe'm paslodd fel baw
.;\'i hen yn Y g\\.'"ynt.

NANT PERISYSGOLION CYNRADO: Ysgol
Gynradd Llanrug - 122 'Iz (Tarian);
Ysgol Gwaun Gynfi - 62; Ysgol
Santcs helen - ,t6; Y<;gol Macc;incla
- 34; )'!JgoJ Yr Hendre - 21.

Roedd o'n gwenu ddoe
Ac yn glen chwarae reg

A'r geiriau'n llifeirio
() geunant ci gcg.

Dyrna ganlyniadau yr Eisteddfod
hon lie y profwyd cystadlu brwd am
gyfle pellach yn yr Eisteddfod
Rhanbanh yn Ncuadd Pritchard
jones, Coleg y Brifysgol, Bungor,
Sadwrn 24 Mawrth 1990.

Echdoe fe lithrodd
Hcibio 1 dalcen fy nby,

Yn Iwmpyn surbwchaidd
A'i ben yn'i blu.

J\1istar Oriog-SiriolDAWNSIO OISGO
Unigol: 1, Caryl Owen (Bethel)
Grwp: 1, Grwp Lown (Bethel).

Ar ddydd Sadwrn, 24 Chwefror 1990, daeth 250 0
gynrychiolwyr ynghyd i adeilad yr hen Goleg, Coleg Prifysgol
Cymru, Aberystwyth, i Gynhadledd Genedlaethol a drefnwyd
gan Urdd Gobaith Cymru i alw am ddeddf newydd ar gyfer
yr Iaith Gymraeg.
Roedd cynrychiolaeth eang 0 fywyd cyhoeddus Cymru yno,

yn aelodau etholedig °Gynghorau, sefydliadau, mudiadau,
crefydd, addysg ac unigolion.
Cadeiriwyd y cyfarfod gan cyflwynodd Bob Roberts,
Lywydd yr Urdd, I. Prys Cadeirydd yr Urdd, y cynnig
Edwards, a chyflwynodd ef y canlynol:
pedwar siaradwr: Yr Arglwydd 'Ein bod yn galw ar y
Gwilyrn Prys Davies, Syr Uywodraeth j gyflwyno yn
Goronwy Daniel, Syr Melvyn ddioed Ddeddf faith
Rosser, a Dafydd Wigley. Gymraeg newydd a fydd yn

Mewn areithiau ysgubol hyrwyddo'r defnydd,
galwodd y pedwar am weld datblygiad a statws yr faith
Deddf Iaith effeithol ac Gymraeg ymmywyd Cymru.
yrnarferol. Tra'n croesawu'r Galwn befyd am sefydlu
Drafft Fesur a gyflwynwyd gan Bwrdd Isitb Statudol a fydd
Fwrdd yr Iaith Gyrnracg, teimlid a'j benderfyniadau yn
nad oedd yr argymhellion annibynnol ar y Swyddfa

CA~ ACTOL hynny'n ddigonol yn eu ffurf Gymreig ac yn meddu ar y
Ysgolion Cynradd: 1, Parti Gavin presennol a galwyd am weld eu pwerau a'r dyletswyddau
(Gelli). cryfhau'n sylweddol gan sefydlu angenrheidiol i weithredu

Bwrdd Iaith statudol a fyddai a'i gofynion y ddeddfyn y sector
DA\\TNSIO GWERI~ benderfyniadau'n annibynnol i'r cyhoeddus aphreifat, ynghyd
Parti dan 10 oed: J, Parti Aled S\\ryddfa Gymreig i warchod a pheirianwaith i sicrhau y
(Gelli). buddiannau'r Iaith Gyrnraeg i eydymif'urtir a gofynion y
Parti dan 12 - Adrannau Pentref: genedlaethau'r dyfodol. ddeddf a ehanllawiau'r
1, Parti Susan «B).
Parti Ysgolion Cynradd: 1, Pani Ar ddiwedd y cyfarfod Bwrdd, ac a fydd yn sicrhau
Gwenan (Ll). t--------------- fod popetb a anelir at y

gymuned yn dod yn neturiol
ddwyieitbog, '
- a gafodd dderbyniad unfrydol
gan yr hoIIgynhadledd.
Eir ymlaen yn awr igyflwyno

canlyniadau'r gynhadledd i
Fwrdd yr Iaith Gymraeg gan eu
hannog i ymgorffori'r
ncwidiadau a argymhellir yn y
Draff Fesur.

CYNHADLEDD GENEDI4AETHOL
DEDDF IAITH NEWYDD

ADRODO
Dan 8 oed: 1, Eimr Wyn Thomas
(B); 2, Ehn Gwyn (B).
8-10 oed: 1, Alaw Mari Hughes
(GG); 2, Michelle LOUise Roberts
eLl).
10-12 oed: 1, Lyndsey Vaughan
Parry (GG); 2, Non Eluned Jones
(Gelli) .
Parti Ysgolion Cynradd: 1, Parti
Claire (Ll).
Parti Adrodd i Gyfeiliant: 1,Parti
Meilyr (Gelli).
Parti Adrannau Pentref: 1, Parti
Eleri (Bethel)
Dysgwyr - dan 8: 1, Rhian
Pumglare (SH).
Dysgwyr - 8-10: 1, Alex Reading
(SH).
Dysgwyr - 10-12: 1, Paula Dawrant
(SH).
Ymgom Oysgwyr: 1) Parti ..\lex
(SH).
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Emyr Jones
PLYMAR A

PHEIRIANNYDD
GWRESOGI

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

Caernarfon 3513

CERDDORIAETH LLEISIOL
Dan 8 oed: 1, Manon Eluned Jones
(B); 2, Elfed Morris (GG).
8-10 oed: 1, Karen Jones (SO; 2,
Bethan Mair \X'illiams (Gclli).
10-12 oed: 1) Rhian Medi Green
(U); 2, Lyndsey Vaughan Parry
(GG).
Unawd Alaw \Verin: 1) Bethan
Mair Williams (Gelli); 2, Richard
Evans (1\1).
Oeuawd: 1, Rhian ac Awen Haf
(B); 2, Rhiain Medi a Beverley (LI).
Parti Adrannau Pentref: I, Parti
Lynne Anne (B).
Cor Adran Bentref: 1, Cor Nia
(Bethel),
Parti Vsgolion Cynradd: 1, Parti
Beverley eLI).
Cor Adran - GrWp 3: 1, Cor Jennie
Lynne (GG).
Cor Adran - Grwp 4: C6r Lawn
Anne (!vi).
Parti Deulais: 1, Parti Rhiain Medi
(1.1)
CERDDORIAETH
OFFERYNNOL
Unawd Piano: 1, Rhian Med I
Green (1.1); 2, jackie Gibbins (Ll).
Unawd Chwythbrennau: 1, Kirst},
Leanne Jones (\X').
Unawd Pres: 1, Sian Elen Thomas
(GG); 2, Luned ~1air Jones (LI).
Parti Recorders: 1, Parti Be-than
(\1(') .
Grdrp Cerddoriaeth Creadigol: 1,
Gr\,p I<athryn (SJi).
GrWp Offerynnol: 1, GI"\\rp l'v1anon
(\X') .
CERDn DANT
Unawd dan 8 oed: 1J Hu\v Gerainl
Jurlo;,:~ (Gelli), 2, Catrin G\venJJian
Roberts (B).
8-10 oed: 1) Bethan l\iair \X1iJliams
(GC!lh); 2, Karen Jones (B).
10-12 oed: I, Lyndst!) \'aughan
Parry «(i(y); 2, L:len .\iorgaD JODc!S
(IJ) .
Parti Ysgolion Cynradd: 1, Parti
Alu\, ,\tan eGG).
Cor Oeusain: l, Cor Daf)tdd G\\'yn
(B).
Parti Adrannau Pentref: 1,Parli
~ia Haf (8).

Allwedd: (B) - Adran Bentref
Bontnewydd; (GG) - Ysgol
Gwaun Gynfi; (U) - Ysgol
Gynradd Uanrug; (M) - Ysgol
Maesincla; (SH) - Ysgol Santes
Helen; (W) - Adran Bentref y
Waunfawr; (Gelli) - Adran Tref
y Gelli; (Bethel) - Adran
Ben tref Bethel.

EISTEDDFOD CYLCH ARFON - YR URDD
(Dan 12 oed) BUDDUGWYR
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Esiampl 0 bris a gosod
Crefftwyr profiadol yn eu gosod

Ffoniwch am bris i
J R PRITCHARD, 14 Glanrafon,

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

Croesawn ymholiadau gan fasnachwyr

£330 £240
••
N
V

72"

FFENESTRI UPVC DRYSAU
MEWN GWYN NEU MAHOGANI

Gohebydd: Bethan Parry, Ael y
Bryn. Ff6n 872 276.
GWELLHAD BUAN: Da gennym
gJywed fod Mrs Gwyneth Thomas
wedi cael dod adref o'r vsbvtv a'i
bod yn gwella.
YMADAEL: Trist oedd clywed for
Mr a Mrs R. Wynne yn ern gadael,
ar 61 bod yn y pent ref am dros
hanner canrif. Fe fydd y ddau yn
ein gadael i fynd i Craig y Mor,
Llanfairfechan, at eu march Mrs
Einir Shepherd.

Fe fydd coiled mawr ar eu holau.
Pob Iwc iddvnt.

trofannol yn y gem.
Mae 'r gem yn cael eu

chynhyrchu yn Gyrnraeg a
Saesneg, a gobaith Broga yw
cynhyrchu mwy 0 ddefnyddiau
am yr amgylchfyd yn y dyfodol.
Os oes unrhyw un 0 ddarllenwyr
yr 'Eco' a syniadau, byddai
Owen a Jill yn falch 0 glywed
gennych.

a chardiau siawns, mae cardiau
ffawd. Mae'n debyg mai'r ffordd
orau 0 egluro pwrpas y rhain yw
eu disgrifio fel cardiau 'trumps'
er mwyn atal chwaraewyr era ill
rhag ennill. Mae'r rhain yn
cynnwys bwyell y coedwigwr,
cwningod a llifogydd. Yr
enillydd yw'r un sy'n defnyddic'i
allu i dyfu tair coeden i'w 11awn
dWf yn eu cynefin priodol.

Mae 'Gem y Coed' yn addas
iddau hyd bedwar 0 chwaraewyr
dros ddeg oed, er fod y
gwneuthurwyr yn egluro y gall
rhieru neu athrawon ei haddasu
ar gyfer plant iau. Mae'n bosibl
chwarae'r gem mewn timau
hefyd, sy'n ei gwneud yn addas
i ddisgyblion mewn dosbarth
ysgol.

Daw'r gem ar ffurf bocs wedi
ei wneud 0 bren meddal, sy'n dal
\'r holl ddamau a'r cardiau.•

Mae'r darnau a'r dis wedi eu
gwneud 0 bren cal ed, ac mae'r
cardiau a'r papur a
ddefnyddiwyd wedi ei gylchredu.
Does dim pren 0 goedwigoedd

Owen Smith a Jill Jackson yn dangos sut mae chwarae 'Gem y Coed'.

STABLAU

Am groeso cartrefol Cymreig bob am.ser
Aneuryn a Jeanette Jones a'r staff

•
~ - ..~ -, - ....- - ..".. -".

LLANBERIS FrO": 870277
arn

Gvvest

Ar gardiau wedi eu larninadu,
ceir lluniau a gwybo d aeth
berthnasol am nifer helaeth 0
goed naturiol ein gwlad. Mae
hefyd wybodaeth am wahanol
gynefinoedd coed, meis coedwig,
cors, pare, gwrych, rnynydd a
phlanhigfa gonwydd. Wnh 1'r
chwaraewr symud 0 amgylch y
bwrdd mae'n codi cardiau
siawns sy'n egluro gwahanol
agweddau ar gadwraeth megis
draenio tir neu godi gwrychoedd.
Gallant hefyd egluro peryglon fel
gorbori neu law asid. Yn ogystal

I'" TElIlLl 'I. YP

BROGA
CetTylau yn tynnu troliau 0 lechi ar hyd lein y chwarel oedd
yn arfer cael eu cadw yn y Stablau, ger Craig y Dinas, rhwng
Penisarwaun ac afon Seiont. Ond heddiw, mae'r ceffylau a'r
hen lein fach wedi ditlannu. Bellach, daeth Broga i gymryd
eu tie. Busnes bychan a sefydlwyd gan Owen Smith yw Broga,
yn cynhyrchu defnyddiau dysgu gwyrdd, a Broga sy'n gyfrifol
am 'Gem y Coed', sy'n profi llwyddiant mewn ysgolion a
sefydliadau addysgol led
led Cymru a Uoegr.
Gem newydd yw 'Gem y Coed'
a ddatblygwyd gan Owen Smith
a Jill Jackson dros gyfnod 0 ddwy
flynedd gyda chymorth ariannol
gan yr 'Enterprise Scheme'.
Mae'r gwaith argraffu wedi ei
wneud yn lleol gan Argraffwyr
Eryri ym Methel, ond Owen a Jill
sy'n gosod y cyfan gyda'i gilydd
yn eu bwthyn bychan yn Nhai
Madog.

Amcan 'Gem y Coed' yw tyfu
coed 0 fewn eu cynefinoedd
priodol drwy symud damau ar
draws bwrdd efo dis. Fel ym
mhob gem dda, mae rhywfaint 0
lwc a rhywfaint 0 sgil ei angen i
ennill. Ond mae'r gem hon hefyd
yn dysgu llawer am yr
arngylchfyd, a lle'r gwahanol
goed o'i fewn.

Nodwedd Gyrnreig ydi'r arfer 0
gynnal pwyllgor, medden nhw,
ond dydi llawer 0 aelodau
ffyddlonaf Pwyllgor Dysgwyr,
Eisteddfod yr Urdd, ddim yn
Gyrnry cynhenid. Mewnfudwyr
ydyn nhw sy'n rhoi o'u hamser
a 'u hegni yn llawen i gefnogi
Cymreictod y fro y maent wedi'i
mabwysiadu ac yn profi, wrth
wneud hynny, bod oehr dda i
bob ceiniog.
Mi gawsant fedydd tan yn y

grefft 0 bwyllgora. Ers dwy
flynedd a mwy bu'r pwyllgor yn
eithriadol brysur. Bu'n rhaid
llunio tesrunau ar gyfer adrannau
Dysgwyr yr Eisteddfod - y llen
a'r adrodd. Ymatebodd wyth 0
feirdd Ileal i gais y pwyllgor i
gyfansoddi cerddi newydd sbon
ar gyfer y cystadlaethau adrodd
ac mae mynd mawr ar y casgliad
a gyhoeddwyd - 'Llais Llifon'.
Bellach, mae'r pwyllgor wrthi'n
brysur yn paratoi rhaglen ac
arddangosfa ar gyfer Pabell )'
Dysgwyr ar faes yr Eisteddfod.
Eisoes, cytunodd pobl fel Syr
Wynff a Plwrnsan, Angharad
Tomos, Owain Gwilym a lola
Gregory i ddod yno i ddiddori
plant 0 bob oed ac rnae'r gwaith
o drefnu gemau, cystadlaethau,
sioe fideo a llawer 0 bethau difyr
era ill ar y gweill.

Ac, wrth gwrs, rhaid codi arian
i dalu am hyn i gyd. Trefnodd y
pwyllgor Noson Gaws a Gwin
lwyddiannus y llynedd ac mae'r
trefniadau ar gyfer noson debyg
wedi'u ewblhau yn barod .
Cynhelir y noson ym Mhlas
Glynllifon am 7.30 o'r gloch, nos
Wener, Ebrill 6. Bydd yno
ddigonedd 0 gaws a gwin
(alcoholaidd a di-alcohol). Bydd
cerddoriaeth draddodiadol a
chyfoes dan ofal Elinor Bennett,
ac Ifor Baines fydd 'Meuryn' y
cystadleuthau a'r tasgau. 'Ffwlbri
Ebrill' ydi teitl y noson ond does
dim angen bod yn flWl i gael dod
yno. Mae'r pwyligor yn gobeithio
mai ond ffyliaid fydd yn aros
gartref1

PWYLLGOR
PRYSUR Y
DYSGWYR



Meinciau Concrid a Phren
Planters Concrid a Phren
Corachod

17 BRYN TIRION
PENISARWAUN

Ffon: LLANBERIS 872421

Am waith
PEINTIO, ADDURNO

a man atgyweirio oddi mewn
neu tu allan am bris rhesymol

cysyllter ag

Cynnal a Chadw Gerddi
Cynnal a Chadw
Plannu Coed

Ffon :Waunfawr 721

CANOLFAN
GARDDIO

Blodau I Grug
Alpau, Perthi

SlOP
Nwyddau Gardd
Cynnyrch Cartref
Crefftwaith fU1T1rn wmrrtffiWlt

PRYNWYR A GWERTHWYR HEN BETHAU

Telir prisiau da
Trafodir busnes yn qwbl breifat a chyfrinachol

Ffon:
Y FELINHELI 670556

Antiques
Ivy Cottage
BETHEL

BILL ae EILEEN GRIFFITHS

._--

Gosodwyr
Nwy
Cofrestedig
Co~i % ~

/...,SAFE y\'f'

Aelod o'r
Association of
Plumbing and
Mechanical
Services
Contractors

Dim un dasg rhy fychan
Dim un dasg rhy fawr

WJ.GRIFFITH
PLYMAR A GOSODWR
G,WRES CANOLOG

PANT TIRION, LLANRUG
Ffon: Caernarfon 673248

(,ORG/

roddodd gweir i' n genod ni.
Oiolchir i Mrs Fletcher am darparu'r
gem.

Yn Eisteddfod Cylch dan 15
oed, bu Sioned lewis (dawnsio
gwerin), Delyth Price (unawd) a
Hefina a Delyth (Oeuawdl yn
IIwyddainnus i fynd l'r Eisteddfod
Sir.

Yn yr Eisteddfod dan 12 oed, ni
fu neb yn IIwyddiannus ond da
oedd gweld y plant yn mwynhau
eu hunain yn y Dawnsio Disgo ar
y IIwyfan. Diolchir I Mrs Judith
Harding a Miss Rhian Price
Williams am eu dysgu, ae i Mrs
Carys Jones am eu cymorth gyda'r
adrodd a'r canu. Diolch hefyd i
Dylan a Howard a fu yn cyfeilio i'r
dawnsio gwerin.

cardiau a phob arwydd 0
garedlgrwydd wedi ei thriniaeth yn
yr ysbyty yn ddiweddar.

Dymuna Sharon Owen ddrolch
i'w rhieni, I'W theulu, ffrindiau a
ehymdogion am y ltu eardiau ae
anrhegion ar achlysur ei
phenblwydd yn 21 yn ddiweddar.
TEYRNGED DR DAN R. HUGHES:
Cynhelir cyfarfod 0 deyrnged i Mr
D. R. Hughes yn Ysgol Uwchradd
Brynrefail, Nos lau, Ebrill 5. Drysau
ar agor am 7.00 pm.
llONGYFARCHIADAU i Mr a Mrs
J. E. Williams, Gors, Alit Riwth, ar
aehlysur dathlu eu Priodas
Ruddem ar Fawrth 25.
URDD BENTREF PENISARWAUN:
Ar Chwefror 22, cafwyd gem bel
rwyd yn erbyn tim Waunfawr, a

Tybed a oes rhywun yn adnabod y chwarelwyr yma? Thomas Jones,
2 Tai Madog, Brynrefail yw'r ail o'r dde i'r lIun - ond pwy yw'r lIeill?
Buasem yn falch 0 gJywed gan rhywun.

os gwelweh yn dda i Ann Ifans,
Elizabeth Jones, neu unrhyw aelod
o'r pwyllgor. Trefnir bws.Prisiau -
Cyw lar neu Scampi - £3.50; Plant
- Selsig a Sglodion - £2.50.

Tynnir Clwb Cant Ebrill ar y
noson hon.
YSGOL TAN-Y-COED: D gennym
glywed fod Eryl yn dal i wella a
gobeithir ei weld yn 61 yn yr Ysgol
ar 61 gwyliau'r Pasg.
Gwnaethpwyd casgliad
anrhydeddus 0 £65 tuag at Ward
y Plant, Ysbyty gwynedd, yng
ngwasanaeth Gwyl Dewi yng
Nghapel Bosra. Diolchir i bawb am
eu cyfraniad.
CRONFA APtL YR URDD,
NANTLLE AC ARFON: Er mwyn
ceisio cyrraedd y nod 0 £ 1,500
tuag at yr Eisteddfod cynhelir
Noson Goffi 9yda eitemau gan y
plant yn Neuadd yr Eglwys, nos
Iau, Mawrth 29. Tynnir y Raffl ar
y noson. Erfyniwn am eich
cefnogaeth er mwyn ceisio
cyrraedd y nod.
LLETY A CHROESO: Y mae galw
mawr am Lety i blant Cymru yn
ystod yr Eisteddfod, os dymuna
unrhyw un gymryd un neu ddau 0
blant am noson neu ddwy 0 Mai
28-Mehefin 2, a fuasech garedieed
a ehysylltu ag Amranwen Lynch
neu Ann Ifans. Dioleh yn fawr.
GAIR 0 DDIOlCH: Dymuna Mrs
Elen Williams, 2 Bryn Tirion,
ddiolch 0 galon j'w theulu,
ffrindiau a ehymdogion am y lIu
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LLONGYFARCHIADAU i Ffion a
Derec Roberts, Bryn Eglwys, ar
enedigaeth merch fach arall, Elin
Mair, chwaer i Manon a Catrin.
LLongyfarchiadau hefyd i nain a
taid, sef Myfanwy a Oic Parry,
Tawelfa.
GWEllHAD: Anfonwn ein
dymuniadau gorau am well had
buan i Mr Ron Hughes, Nathan
Jones, Dafydd Dafis a Bedwyr
Ifans wedi'u triniaeth yn yr ysbyty.
Dymunir adferiad sydyn i Rheon
larsen, yntau wedi cael triniaeth
i'w ysgwydd - gobeithio y byddi
wedi Ilwyr wella erbyn dy
arholiadau Rheon - a phob
dymuniad da i tl.
CAPEL BOSRA: Cynhaliwyd
gwasanaeth Dydd Gweddi Byd
Eang y Chwiorydd yng Nghapel
Bosra ar Fawrth 2. Daeth nifer 0
chwiorydd y fro ynghyd. Mrs
Delyth Williams oedd y lIywydd a
cafwyd anerchiad ardderchog gan
Miss Doris Adlam. Mrs Nansi
Jones oedd yn cyfeilio. Rhai o'r
chwiorydd a gyfrannodd at y
gwasanaeth oedd Mrs Eirlys
Jones, Mrs Eluned Jones, Mrs
Betty hughes, Mrs nansi Jones,
Mrs Eileen Thomas, Mrs Ann
Evans, Miss Mair Foulkes, Mrs
Nanw Evans, Mrs Elizabeth Jones,
Mrs Mary Davies, Miss Eurgaln Haf
Evans, Miss Sioned Williams, Mrs
Eleanor Jones, Mrs Bessie
Williams a Mrs Pat Larsen.

Diolch i bawb am eu cyfraniad
ac am eu parodrwydd j gynnal y
gwasanaeth bob blwyddyn.
YSGOl SUL BOSRA: Y mae'r plant
yn brysur yn dysgu eu gwaith ar
gyfer y ddwy Gymanfa. Bydd
Cvrnanf a'r Annibynnwyr yn
Ebeneser, Deiniolen ar Ebrill 22 am
2.00 pm. Trefnir bws. Cynhelir
Cymanfa'r Wesleaid yn Ebeneser,
Caernarfon, Ebrill 29.

Bydd rhai 0 aelodau'r Ysgol Sui
yn cael cyfle hefyd i gymryd rhan
yn Chwaraeon Cyngor Ysgolion
Sui Arfon. Pob hwyl iddynt.
PWYlLGOR NEUADD: Tynnwyd
Clwb Cant Chwefror yn Syeharth
a'r enillwyr oedd Arwel Jones,
Emyr Williams, a Jean Roberts.
Tynnir Clwb Cant Mawrth mewn
pwyllgor a gynhelir ddiwedd y mis.

Cynhelir Noson Gymdelthasol i'r
pentref yng Ngwesty Fietoria, Nos
Wener, Ebrill 27. Croeso cynnes i
bawb, yn cynnwys plant. Enwau

Gohebydd: Mrs Ann Evans, Sycharth (872407)
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BETWSGARMON
Ni fu cynnydd yn nifer yr
etholwyr dros 18 oed ym Metws
Garmon ym 1988/89. O'r 1340
etholwyr, roedd 42 ohonynt yn
Gymry Cymraeg a 92 yn ddi
Gymraeg. Mae'r canran fel ag yr
oedd ym 1987/88 sef 320/0
Cymry Cymraeg a 68% yn ddi
Gymraeg, ond o'r 67 0
aelwydydd yn y fro ni fyddai

modd i chwi gynnal sgwrs yn yr
iaith Gymraeg ond mewn 18
ohonynt, ers blynyddoedd
bellach.

Yn yr ardal han Iel y soniwyd
y llynedd mae'r rnewnfudwyr
wedi addasu hen adeiladau
amaethyddol ar rai o'r man
dyddynod i fyw ynddynt - eraill
yn byw mcwn carafannau ar dir
y ryddynod hynny.

Wele'r canlyniadau am 1989 (fflgyrau 1988 mewn cronfachau)
Canran
y rhai

Vsgol (a) (b) yn (b) (c) (d)

Uanrug 205 (122) 47 (53) 23 (23) 21 (27) 5 (9)

Bethel 175 (152) 51 (43) 29 (28) 20 (20) 9 (6)

Uanberis 149 (146) 54 (62) 36 (42) 24 (24) 4 (12)

Deiniolen 136 (138) 49 (51) 36 (37) 24 (22) 8 (9)

Waunfawr 109 (123) 39 (46) 35 (37) 9 (20) 4 (11)-
Penisarwaun 54 (58) 8 (17) 33 {30} 4 (11) 1 (6)

Cwmyglo 42 (37) 17 (15) 40 (39) 4 (4) 2 (2)

Cyfanswm
yr Ysgolion
Cynradd 870 (876) 275 (287) 31 (32) 106(128) 33 (55)

Ysgol Brynrefail 576 (606) 154 (86) 26 (14) 103 (75) 26 (15)

Cyfanswm
yr 8 Ysgol 1446 (1482) 429 (373) 29 (25) 209 (203) 59 (70)

Ymddengys fod nifer y plant
sydd yn dod 0 gartrefi di
Gymraeg yn dal igynyddu - 29° °
ym 1989 o'i gymharu a 25% ym
1988 ond mae lleihad yn nifer y
plant 0 gartrefi di-Gymraeg a
dderbyniwyd i'r 8 ysgol ym mis
Medi 1989, sef 59 o'i gymharu
a 70 y flwyddyn gynt. Sylwer mai
yn yr ysgolleiaf, sef Cwrnyglo, y
ceir y canran uchaf 0 'r
di-Gymraeg.
Dengys yr ystadegau am ysgol

Brynrefail ostyngiad 0 30 yng
nghyfanswm y plant ond y ffaith
bryderus a ddaw i'r arnlwg yw
fod canran y rhai 0 gartrefi di
Gymraeg yn yr ysgol wedi
cynyddu i 26.7% o'i gymharu a
14% flwyddyn ynghynt. Prysurir
eto j ddweud fod y mwyafrif o'r
cyfryw rai yn gallu siarad
Cyrnraeg yn eithaf rhugl ar hyn
o bryd. Serch hynny mae'r
cynnydd hwn yn fater 0 brydcr
gan ei fod yn cyd-redeg 0 bosibl
a chynnydd yn nifer y rhieni
di-Gymraeg.

Yn gyffredinol does dim
amheuaeth fod cynnydd eto yn
nifer y di-Gymraeg sydd wedi
syrnud i fewn i'r ardalocdd hyn
- mae hynny'n eithaf clir ond i
chi glustfeinio ar iaith y sgyrsiau
yn siopau, tafarndai,
meddygfeydd a meysydd
chwarae ein gwahanol bentrefi.

A rhaid imi gyfaddef na welaf
newid yn y sefyllfa 0 gwbl,
gwaetha'r modd.

Rol Williams
Mawrth 1990.

Fel y gwyddys mae 7 ysgol
gynradd ac un ysgol uwchradd
yn y dalgylch a charwn ddiolch
i'r prifathrawon am eu cyd
weithrediad parod unwaith yn
rhagor.

Gofynnwyd pedwar cwestiwn:
(a) Nifer y plant yn yr ysgol
Hydref 31, 1989.
(b) Nifer o'r rhain sydd yn dod
o gartrefi di-Gyrnraeg.
(c) Nifer y plant a ddaeth i'r
ysgol o'r newydd ym mis Medi
1989.
(d) Nifer 0 (c) a ddaeth 0 gartrefi
di-Gymraeg.
Roedd pob prifathro y bum
mewn gohebiaeth a hwy yn
pwysleisio fod nifer helaeth o'r
di-Gymraeg yn yr ysgolion wedi
cyrraedd safon derbyniol 0
fedrusrwydd yn y Gymraeg.
o gymharu ffigyrau 1989 a

ffigyrau y flwyddyn flaenorol
sylwir ar y lleihad yng
nghyfanswm y plant sy'n
mynychu ysgolion )1 dalgylch -
38 yn llai ym 1989. Er hyn mae
cynnydd sylweddol yn nifer y
plant sydd yn ddisgyblion yn
ysgol Bethel - 23 mewn
blwyddyn, ond lleihad 0 17 yn
nifer y plant sy'n mynychu ysgol
Llanrug. 0 sylwi ar yr adeiladu
tai cyson a welir ym Methel nid
syndod yw'r cynnydd hwn. Ers
talwm Ysgol Dolbadarn,
Llanberis, fyddai prif ysgol
gynradd (gyngor) yr ardal ac os
cofiaf roedd yno dros 300 0 blant
ar un adeg, erbyn heddiw rnae'r
nifer i lawr ir hanner.

YSGOLION DALGYLCH
ECO'R WYDDFA

AELWYDYDD

Nlfer yr Nlfer y Aelwydydd
Blwyddyn Aelwydydd Cymry Cymraeg Canran 01·Gymraeg Canran
1981 57 21 37% 36 63%
1984 57 21 370/0 36 63%
1987/88 64 18 28% 46 72%
1988/89 67 18 27% 49 73%

DI-Gymraeg Canran "-------------'---------------,---
70 61%
75 63%
92 680/0
92 68%

Canran
39%
37%
32%
320/0

Etholwyr Cymry Cymraeg
114 44
120 45
135 43
134 42

Blwyddyn
1981
1984
1987/88
1988/89

MANYLION AM FETWS GARMON 1981-1988

ETHOLWYR

AELWYDYDD

Nlfer yr Nlfer y Aelwydydd
Blwyddyn Aelwydydd Cymry Cymraeg Canran 01- Gymraeg Canran
1976 391 276 70.0% 115 30.0%
1986 410 261 63.0% 149 31.00/0
1987/88 424 267 63.0% 157 37.00/0
1988/89 432 254 58.7% 178 41 .30/0

restrwyd Waunfawr ymysg y
penrefi 0 gymunedau gwledig ble
bydd dirywiad mawr erbyn y
flwyddyn 2001 yn nifer y Cyrnry
Cymraeg, fel y datgelwyd ar y
rhaglen deledu 'Week In, Week
Out'. Nid wyf hyd yn hyn wedi
cyfarfod ag unrhyw un a gafodd
ei holi gan yrnchwilydd o'r
rhaglen honno, felly teg )7'\\' gofyn
a fu rhywun yma 0 gwbl? (Mae'n
wir dweud fod Bctws Garmon
ymysg y pentrefi a restrwyd).

Adeiladwyd stad 0 dai unllawr
yn y pentref yn ddiweddar a da
yw cofnodi fod teuluoedd
Cymreig a Chymraeg wcdi dod
i fyw i nifer ohonynt.

y gwir yw os y bydd y mewnfudo
yn parhau ar y raddfa bresennol
yna ymhen chwe blynedd bydd
mwy na hanner trigolion y
Waunfawr yn ddi-Gyrnraeg - yn
sicr erbyn diwedd y ganrif.

Pe byddech yn galw yn
aelwydydd y Waunfawr ym 1976
byddai'r sgwrs yn yr iai th
Saesneg mewn 115 o'r 391
aelwyd ond heddiw mae'n
ofynnol i chwi droi i'r 'iaith fain'
mewn cynifer a 1780 aelwydydd
y pentref - cynnydd sylweddol
mewn 13 blynedd.
o sylwi ar y cynnydd cyson yn y
mewnfudo ibentrefy WaunfawT
mae'n anodd deall paham na

DI-Gymraeg canran
188 25.7%
229 30.7%
274 36.1%
277 36.1%
297 38.1%

Canran
74.30/0
69.3%
63.90/0
63.9%
61.9%

Etholwyr Cymry Cymraeg
729 541
746 517
759 485
767 490
780 483

Blwyddyn
1976
1982
1986
1987/88
1988/89

ETHOLWYR

WAUNFAWR
Erbyn 1988/89 mae nifer yr
etholwyr dros 18 oed wedi
cynyddu i 780 - cynnydd 0 51
mewn tair blynedd ar ddeg. 0
ddadansoddi'r 780, ymddengys
mai lleihau y mae nifer y Cymry
Cymraeg yn y pentref. Ym 1987
roedd 490 o'r 767 yn Gymry
Cyrnraeg, sef caruan 0 63.9% a
chanran y di-Gymraeg yn
36.1 %. Ymhen y flwyddyn, sef
1988/89, gwelir fod canran y
Cymry Cymraeg wedi disgyn i

MANYLION AM Y WAUNFAWR 1976-1988

61.9% (483) a'r di-Gymraeg
wedi cynyddu i 38.1 % (297).
Mae'r ffigyrau hyn yn dangos fod
cynnydd y di-Gyrnraeg wedi
cyflyrnu'n weddol sylweddol
rhwng 1987 a 1988 ac i unrhyw
un sydd yn clustfeinio wrth
gerdded 0 gwmpas y pentref nid
yw hyn yn syndod 0 gwbl. Efallai
mai'r ffaith fwyaf arswydus yw
fod 12% yn llai 0 Gymry
Cymraeg yn y Waunfawr yn
1988/89 nag oedd yn 1976!

Blwyddyn yn 01bu i'r Eco gyhoeddi canlyniadau ymchwiliad
a wnaed i safle'r Gymraeg 0 fewn y fro hon. Yn nhreiglad y
misoedd teg felly yw edrych ar y sefyllfa fel ag y mae erbyn
hyn, gan ganolbwyntio ar ysgolion y dalgylch unwaith yn
rhagor ac yn ogystal ar bentrefi yWaunfawr a Betws Garmon.
Diolchir am gyd-
weithrediad parod y prifathrawon a staff yr ysgolion a nodir.
Er mwyn cymharu - a phoenydio wrth reswm - mse'n ofynnol
ail gofnodi rhai o'r ystadegau a ymddangosodd yn rhifyn
Mawrth 1989 0 Eco'r Wyddfa.

I•
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neu
Caernarfon 4520
edau,nodwyddau
ac ati mewn stoe

unrhyw un sydd yn dymuno
gwneud hynny, i drefnu
cyfarfodydd i'r adran e'i ga/w yn
Adran Bentref. Gobeithio y cent
well cefnogasth.
Yn qvwir iawn,
J RICHARD WILLIAMS,
(Pennaeth Ysgol Gymuned Cwm y
Glo, ac Arweinydd yr Adran, pan fo
galw)
CLWB POBOL Y CWM: Mr
Williams ein Prifathro oedd ein Gwr
Gwadd ar Chwefror 22, a
chroesawyd ef gan y lIywydd, Mr
Llew Hughes. Dywedodd Mr
Williams fod cael mynd ar daith i'r
Aifft wedi bod yn freuddwyd ac
uchelgais ganddo ers blynyddoedd,
a'r hat diwethaf aeth ef a'i briod am
wyliau yno. Drwy sleidiau a sgwrs
eawsom ninnau y fraint a'r pleser
o ddilyn y daith hynod ddiddorol
honno.

Buom ar hyd milltiroedd o'r afon
Nile a chael hanes y bywyd ar ei
glannau, buom at y pyramidiau,
gweld y cerfluniau anferth, a gweld
bedd enwog Tutankhamen a'i
addurniadau aur. Nid anghofia'r un
ohonom daith hyfryd y pnawn
yma, na dull di-hafal Mr Williams o'i
ehyflwyno.'

Diolehwyd iddo am sgwrs
arbennig 0 ddifyr ac addysgiadol
gan Mr R. H. Parry. Gofalwyd am
y paned a'r Raffl gan Mrs Eluned
Hughes a Miss E. Hughes. Enillwyd
y Raffl gan Mrs G. Chick.

Cyfarfod blynyddol dathlu Gwyl
Dewi fu ar Fawrth 8, pryd y
darparodd Mr R. H. Parry raglen
Eisteddfodol ar gyfer yr aelodau, a
chafwyd pnawn difyr a hwyliog,
gan j nifer dda roi cynnig ar y
tasgau. Dyma'r canlyniadau:
Llinell GolI: 1, Miss E. Hughes; 2,
Mr Llew Hughes. Gorffen Pennill:
1, Llew Hughes; 2, Mrs E. M.
Jones. Llunio Cerdd: 1, Mrs G.
Chick; 2, Mrs K. Watkins. Triban:
1, Mrs K. Watkins; 2, Mr LI.
Hughes. Llunio Brawddeg: Miss E.
Hughes. Llunio lIythyr yn gwneud
cais i gymeryd rhan yng
nghystadleuaeth 'Miss World': 1,
Mrs Watkins; 2, Mrs Eluned Jones.
Gorffen Pennill: 1,Mrs Watkins; 2,
Mr Llew Hughes. Parodi: 1, Mrs
Chick; 2, Mr Llew Hughes.

Yn dilyn mwynhawyd lIuniaeth
amheuthun 0 fwydydd Cymreig, a
ddarparwyd gan yr aelodau.
Rhoddwyd y raffl gan Mrs G.
Chick, ac enillwyd sf gan Miss E.
Hughes.

Diolchodd y Llywydd i bawb am
eu cyfraniad ae yn arbennig i Mr R.
H. Parry am drefnu'r rhaglen.

DYDDIAD I'W GOFIO
27. Gwener: LLANBEAIS: Te yr
Henoed. DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y aand, 8.00.
PENISARWAUN: Noson
Gymdeithasol yn y Fictoria,
Llanberis.

hefyd.
Bu Donna Williams a Sara S.

Roberts yn cymryd rhan yng
Nghyngerdd Cerddorfa leuenetid
Gwynedd yng Nghaernarfon. Da
iawn chi, ferched. Mae Martin yn
pitio yn arw na fasa fo wedi medru
bod yno yn gwrando arnoch!

Diolch i bawb a gefnogodd ein
cais i godi arian i Apel Towyn i
ddigolledu'r rhai a ddioddefodd yn
y fan honno. Diolch 0 galon i bawb.

Diolch hefyd i'r plant a wnaeth
gerdyn I fachgen bach yn Surrey.
Gobeithio y bydd yntau yn
IIwyddiannus yn ei gais i gael ei
enw yn Llyfr Recordiau Ginis.
(Fydda i byth yn yfed y stwff, felly
fedra i ddim sillafu ei enw fo
chwaithll)

Cawsom syrpreis bach neis fore
Llun pan gerddodd Anti Margaret
i lawr i'n gweld. Braf deall fod Mrs
Williams yn gwella a'i bod yn
cryfhau ddigon i ryddhau Mr
Williams o'i ddyletswyddau wrth y
sine. (Mr Williams y gwr - nid fil)

Rargian fawr, tydfi mis yn mynd
heibio'n gyflym d'wch. Prin gael
cyfle i ddarllen y rtufvn diwethaf ac
mae'n amser paratoi ar gyfer y
nesaf. Tan tro nesaf, hwyl fawr a
mwynhewch y Gwyliau.
Annwyl Olygydd
Gan ei fod yn boen i lawer un nad
oedd plant o'r ysgol yn cymryd
rhan yn Eisteddfod Glych yr Urdd
yn ddiwe ddar, mentraf ofyn am
ofod yn eich oepur i egluro pam.

Y rheswm, yn syml iawn, yw
nad oedd digon 0 blant wedi
ymaelodi. Trwy gydol Tymor yr
Hydref, bu'r adran yn cyfarfod ar
brynhawn dydd Mawrth. Gan fod
yr Urdd yn dweud nad oedd raid
ymaelodi tan ddeehrau'r flwyddyn,
ni phwyswyd ar neb i wneud
hynny, ond erbyn Rhagfyr 19, 1989
yr oedd 9 wedi ymaelodi. Nid oedd
y naw yn aros ar 61 i'r adran. Yn
wit, rhyw bedwar fyddai'n eros a
rheini yn blant, ran amlaf, 0 eraet
Brynrefail. Y rheswm am hyn,
mae'n debyg, oedd eu bod yn cael
eu eludo adref gennyf fi. Bu I eraill
aros ar 61ond er gofyn, dewisont
beidio ymaelodi. I hwyluso pethau
; raj oedd yn methu aros oherwydd
amrywiol a/wadau, newidiwyd y
noson ond ni fu Ir ymateb ddim
gwel'.

Sylweddolaf na ellir qottodt neb
i ymaelodi §'r Urdd gan ami dewis
personol a gwirfoddol sy'n
penderfynum hynny ond er gofyn
a threfnu gwahanol welthgareddau
o'm dewis i. 0 ddewis y plant ac 0
gyd-ddewis ni chafwyd
presenoldeb teilwng yn yr adran.
Oherwydd hyn, dew;sa;s beidio a
ehynnal cyfarfodydd.

Mae'n wir fod pump arall wedi
ymaelodi eyn diwedd lonawr ond
yr oedd hyn efo'r bwriad 0 fod yn
addas ar gyfer eu dewis i ddawnsio
yn y prif seremoniau.

Caiff y plant o'r adran lau yr un
dew;s eto ym m;s Med; 1990, h.y.
ymaelodi ~'r Urdd os dymunant
ond os na fydd nifer teilwng yn
dewis gwneud hynny ni fydd yr
adran yn cyfarfod nac yn cystadlu
fel adran ysgol. Y mae croeso i
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ati.
Wyddoch chi fod Eco'r Wyddfa

yn cael ei ddarllen yng Nghaerffili?
Wei, mae o. Dyna sut y cafodd
Safon 1 a 2 set newydd sbon 0
ffrmdrau. ac erbyn hyn mae
lIythyrau yn dechrau mynd yn 01 a
'mlaen rhwng y De a'r Gogledd.
Ella y eawn ru weld ern ffrindiau
newydd yn Eisteddfod Dyffryn
Rhymni ac efallai y caitt Mr
Williams weld ambell i hen ffrind

Gwetth glanhau Afon Goch fel rhan
o'r cynllun i atal Ilifogydd yn y
oentret.
YR YSGOL GYMUNED: Y mis
diwethaf yr oeddem yn edrych
ymlaen at weld Mrs Hughes, o'r
Coleg Normal, yn dod yma. Erbyn
hyn, mae'n amser iddi ein gadael,
bron. Cyn iddi fynd, manteisiwn ar
y cyfle yma i ddiolch iddi am bob
cymwynas, ac i ddymuno yn dda
iddi yn y dyfodol.

Mae yna arlunvdd da yn ein
mysg erbyn hyn, hefyd. Matthew
Barnicott yw ei enw ac mae
Matthew wedi enrull gwobr 0 Set
Baentro fawr, fawr, mewn
cystadleuaeth a noddwyd gan y
Co-op, Da lawn. Matthew, daliwch

CYFLENWYR PORTH IANT

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

LLONGYFARCHIADAU i Mary a tra ar noson arall cafwyd agoriad
John Roberts, Tv'n Ffridd ar Ilygad ar sut y gwneir gwaith
ddathlu eu Priodas Ruddem. coluro ar gyfer defnydd teledu.

Hefyd i Betty ac Ifan Owen, 14 Hoffai'r Arweinvdd ddioleh IMrs
Dol Afon, ar ddathlu eu priodas Sulen Roberts, yr Is-
Arian. Arweinydd am ei ehfnogaeth a'i
DIOLCH: Dymuna Marya John O. chydweithrediad. Yr un yw'r
Roberts, Tyn-y-Ffridd, ddiolch 0 dioleh j'r Prifathro a Glanhawraig
galon i'w teulu a'u ffrindiau 011 am yr Ysgol, ae i arweinyddion Clybiau
y cardiau a'r anrhegion a gafwyd leuenctid eraill yr ardal am
ar aehlysur eu Priodas Ruddem. ganiatau i'r Clwb gael rhannu
CYDYMDEIMLAD: Estynnwn ein cludiant gyda hwy wrth dalu
cydymdeimlad dwysaf a Mr Ifan ymweliadau a gwahanol
Owen a'r teulu, 14 Dol Afon, yn weithgareddau adloruadol.
ei brofedigaeth 0 golli ei fam.
GYRFA CHWIST: Cynhelir Gyrfa
Chwist yn Ysgol Gymuned Cwm
y-Glo ar nosweithiau Mercher,
Ebrill 11 a 25 am 7.15 o'r
gloeh.UNDEB Y MAMAU: Cyfarfu
aelodau 0 Undeb y mamau yn
Eglwys Sant Gabriel nos Fawrth,
Mawrth 13. Gweinyddwyd cymun
y Garawys gan y Parch Peter
Pritchard. Yn ystod y gwasanaeth
derbyniwyd pedair aelod newydd
sef Mrs Margaret Latham, Mrs
Sandra Birbeck, Mrs Menai
Roberts a Mrs Joan Side.
Cysegrwyd lIiain ar gyfer
gwasanaeth Undeb y mamau a
oedd wedi ei wneud gan Mrs
Ransom.

Cafwyd paned wedi ei darparu
gan aelodau Cwm-y-Glo yn yr
Ysgol Gymuned, a diolchwyd i'r
gwesteion gan Mrs S. Edwards.

Rhoddwyd y raffl gan Mrs
Edwards ac fe'l henillwyd gan Mrs
J. Side.

Bydd y cyfarfod nesaf nos
Fercher, Ebrill4 yn Bwthyn y Gruq.
Llanrug.
CLWB IEUENCTID: Erbyn diwedd
y mis yma bydd tymor y Clwb am
y Gaeaf wedi dod i ben. Mae wedi
bod yn dymor prysur ac amrywiol
iawn. Yn ystod y ddau fis diwethaf
bu'r aelodau yn ymweld a'r Dome
yng Nghaernarfon ar ddau
achlysur, y to cyntaf i ddawns
GwyJ Sant Ffolant, ac yn ail i wylio
cystadleuthau Diso Dawns a
drefnwyd gan Gvrndeithas Clybiau
leuenctid Cymru. Hefyd erbyn i chi
ddarllen y nodiadau hyn bydd yr
aelodau wedi mynychu dawns yn
yr Octagon, Bangor, tra ar Ebrllll
trefnir trip i Alton Towers.

Yn ychwanegol at hyn mae sawl
ymwelydd diddorol wedi troi I
mewn i'r Clwb. Un noson fe
gafwyd tipyn 0 hwyl yn gosod
patrymau 0 bob math ar grysau 'T'
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Bwyd ac anghenion
Anifeiliaid anwes bychan

Pysgod dwr oer
Offer pysgota

STRVD FAWR, LLANBERIS 870840

Molchi, cribo a chlipio
cwn a chathod
o bob math

gan arbenigwr

GARTH MAELOG
PET CENTRE AND GROOMING SALON

Glywsoch chi am y wraig o'r fro
oedd ar frys i fynd i', t9 bach wrth
yr 'Empire' yng Nghaernarfon?
Wrth olchi ei dwylo y sylwodd fod
y lIe'n !lawn 0 ddynionl Ac yn ei
brys iddianc oddi wrth yr embaras,
ceisiodd agor drws car diarthl

DRAENOG

ysbyty yn Bicester.
Dymuna Mr John Rhys Owen a':

frodyr, a'r teulu 011 ddiolch am bob
arwydd 0 gydymdeimlad a
ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth 0 golli eu mam set
Mrs Enid Owen. 061 Eilian.
SEFYDLIAD Y MERCHED:
Cynhaliwyd cyfarfod mis
Chwefror yng Ngwesty Victoria lie
buom yn dathlu Gwyl ein
nawddsant.

Llywyddwyd y cyfarfod gan Mrs
Hannah Jones. Dymunwyd
adferiad buan I Mrs Katie Griffith,
hefyd Mrs Jan Davies sydd wedi
cae I triniaeth lawfeddygol yn yr
vsbvtv.

Mynegwyd cydymdeimlad at
farwolaeth Mrs Lizzie Jones a
oedd yn aelod ffyddlon or
5efydliad ers blynyddoedd.

Ar 61 gwledd ardderchog
croesawyd Mrs Dilys Bayliss a
chafwyd sgwrs ddiddorol lawn
ganddl am gymeriadau doniol ym
mhobl a phlant. a hefyd Dewi
Santo

Diolchwyd i Mrs Bayliss gan Mrs
Dilys Phillips a Mrs Glenys Jones
YN YR YSBYTY: Drwg gennym
glywed bod Mr William Christmas
Jones, 3 Blaen y Ddol wedi cael el
gipio l'r ysbyty yn ddiweddar.
Gobeithio y caiff wellhad buan.
SALWCH: Dymunwn well had
buan i Mrs Eirlys Jones, Maes
Padarn, sydd ddim wedi bod yn
rhy dda yn ddiweddar.

OIOLCH: Oymuna Entys, Walter
a'r teulu 'Noddfa', ddiolch i pawb
am bob arwydd 0 gydymdeimlad
a ddangoswyd tuag atynt yn eu
profedigaeth. Oiolch am y cardiau,
lIythyrau a'r rhoddion 0 £450 tuag
at Plas Pengwaith a Ward Gwyrfai,
Ysbyty Bryn Seiont, Caernarfon.
GWELLHAD: Oymunwn well had
buan l'r rhai canlynol: lestyn
Pritchard, Dol Ehdtr, sydd wedi
cael damwain; Mrs Catherine
Williams. 6 Rallt Goch; Oeion
Hughes, Blan Odol; Nicole Hughes.
17 Dol Elidir; Mrs Rhiannon
Roberts, Dol Ehdrr: Mr lorwerth
Wilhams, Lon Ty Ou; Melanie
Sellars sydd yn vsbvtv'r Fyddin yn
Bicester ar 61 damwain j'w choes.
PRIODAS: Llongyfarchiadau i
Alison a Gareth ar achlysur eu
priodas yn Eglwys St Padarn er
Fawrth 10.
LLONGYFARCHIADAU j Ann a
Bert Parry, Preswylfa, ar achlysur
eu Priodas Berl.
GENI: Uongyfarchiadau i Menai a
Neil, gynt 0 25 Dol Elidir, ar
enedigaeth eu merch fach, chwaer
fach i Sarah.
DIOLCH: Dymuna Mrs Glenys
Owen ddiolch i'w theulu, ffrindiau
a chvrndoqion am y cardiau a phob
arwydd 0 garedigrwydd a
ddangoswyd tuag ati tra yn yr
ysbyty.
CYDYMDEIMLO: Cydymdeimlwn
a John Rhys, Ifan, Philip,
Goronwy, Oafydd a Gwynfor a'r
teulu 011yn eu profedigaeth 0 golll .,-------------
tad yng nghyfraith a taid sef Mr Jo
Williamsj Llanrug.

Cydymdeimlwn efyd a Mrs Carr,
Dennis a Mary Lyn yn eu
profedigaeth 0 golli priod a thad sef
Mr Carr, Maes Padarn.
DIOLCH: Dymuna Mrs Catherine
Williams, Rallt Goch, ddiolch j'w
theulu, ffrindiau a chymdogion am
y cardiau a'r anrhegion a
dderbyniodd tra yn yr ysbyty.

Dymuna Melanie ddiolch i'w
theulu a'i Hrindiau am bob arwydd
o garedigrwydd tuag ati tra yn yr

Y mis hwn, mae Mrs lola Sellers yn 'ymddeol' o'l gwaith fel gohebydd
newyddion y pentref. Diolchwn iddi am ei gwaith.

Y gohebyddion newydd fydd Gwyneth ac Eifion Roberts. Gellir gadael
newyddion ym Mecws Eryri neu yn y slop, (FfOn: 870491). Croeso ichwi
i dim yr Eco, a phob diolch am fod mor barod i gynorthwyo.

J. R. Morris

Cyfarch y Flwyddyn Newydd
Blwyddyn heb wylo iddi - a
bwyddyn

Heb ludded i'ch poeni;
Blwyddyn fras, blwyddyn 0 fri,
Hefo Iechyd fo ichwi.

J. R. Morris

Pwy yw ei hawdur?

Fy Hen Gymraeg
Os medraf godi ymhen canrlf arall
Ac estyn wedyn ganmlwydd at fy oed,
car weld y byd a ddaw yo dechrau
deall
Stori y GW'r na wnaeth 0 gam erioed.
Ac am fy mod yo Gymro fel f).
nhadau
Caf ddarllen bob rhyw hanes yn fy
iaith,
A thebyg iawn, ddatganu megis
hwythau
Yr to! fy hen Gymraegl ' heb wylo
chwaith.

Cloc Bywyd
III a IV, tra hoff adeg - VIII, IX,

A daeth nos ar redeg:
Hen awr ddu yw XI,
Ni chawn ond I ychwaneg.

c........
ae7a1
EsC' .. •• ..
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Gwallau
Peidiwch ag edrych am wallau
Wrth deithio drwy'r byd,
Ac er i chwi eu canfod
o hyd ac 0 hyd,
Mae'n well bod yn gall
Ac ar brydiau yn ddall
Ac edrych am y rhinweddau
Sydd tu 61 i'r ffaeleddau.

YPen a'r Llaw
Dywedodd rhyw wr doeth
unwaith fel hyn 'The hand is the
gateway to the brain'. Y mae'r
syniad fod y llaw yn agoriad i'r
meddwl yn syniad cywir iawn yn
fy mam i.

Bu amser pan fyddai'r pen yn
cael y sylw mwyaf ac nid y llaw.
Mewn geiriau eraill byddai
llyfrau yn caeImwy 0 sylw nag
arfau gwaith. Ond y mae pethau
wedi newid yn ddirfawr. Ar un
ystyr y mae crefft yn rhagori
llawer ar yr wyddor.
Reb os, y mae'r llaw yn

blaenori'r medd wl. Rhaid
gwneud rhywbeth gyda'r llaw
cyn y gall y meddwl weld ei
ogoniant.
Dywedir yn hanes y creu yn y

Beibl: 'A gwelodd Duw mai da
oedd'. Y gamp fawr yw
disgyblu'r llaw a'r meddwl igyd
rodio. Y llaw sy'n arwain y
meddwl ac yn awgrymu pethau
iddo na fuasai byth wedi eu
eanfod ar wahan.

Y mac'r byd yn sylweddoli yn
fwy heddiw nag erioed fod angen
gweithwyr celfydd - y 'skilled
men',

Bu amser pan fodlonai'r
ysgolion ar wneud plant yn
ddysgedig yn y tair 'R' - reading,
writing, arithmetic.
Cynhyrchwyd miloedd 0 bobl
ddysgedig, a'r rhan fwyaf
ohonynt yn anghelfydd.

Cawn fyd gweUar hyn bellach - daw
yr haf,

Nid oer hin mwyach;
Wele'r gog pwy'n fywiocach
Crwydro bu'r creadur bach.

Owen Dinorwig.

ennolo

Felly, fe ddylem gael bwyd da a
digon 0 ddillad cynnes os am
gadw'n iaeh.

Cofiaf am rywun gartref 0 dan
y ffliw. Doedd dim posib mynd
gam o'r tY oherwydd y rhew a'r
cira, ond fe drodd y tywydd a
chafwyd gJaw. Daeth y claf yn
well a ehafodd fynd allan.

Glan Rhyddallt

Clywais fy niweddar dad, Glan
Rhyddallt yo dweud fel hyn: 'Yn
fy mam i y mae rhew ac eira yn
dwyn afiechydon i'w eanlyn. Y
glaw or de-orllewin sy'n puro'r
awyr ae yo dwad a ieehyd i'r
claf. '

'Ond cred llawer 0 bob 1 ydyw
fod tywydd rhew ae eira yn
dywydd iach, a bod gwynt sych
oer o'r gogledd rhewllyd a'r
dwyrain deifiol yn gwneud Iles,
Ond nid dyna fy mam i.' Beth
yw eieh barn chwi?

Un 0 drysorau pennafpob un
ohonom ydyw meddu iechyd da
yo y meddwl a'r corff. Y mae
bwyta'n ddoeth yn chwarae rhan
mawr mewn cadw'r teulu'n iach
ac yn gryf i wrthwynebu
afiechydon.

Rhaid i bawb gael dwr os am
iechyd a diolch fod gennym
ddigon ohono.

Y mae mwy 0 bobl yn marw
yn y gaeaf oer nag sydd yn marw
yn yr haf Y mae hyn yn profi fod
oerni yn lladd.
Meddai'r bardd (pwy oedd o?)

'0 na byddai'n haf 0 hyd,
Gaeaf mewn tragwyddol grud,
Neb yn ofni tywydd garw,
Neb mewn poen a blinder chwerw
Neb yn cwyno, neb yn marw,
O! na byddai'n haf 0 hyd,"

Wele yntau, glaw'r Atlantig - gallodd
En gwella heb ffisig;

Parodd i ladd pob perig
A'r ffiiw a'th glodd, drodd o'th

drig.

GLAW'R
ATLANTIG

gor
Ffiniau'r

Gao Mary Lloyd Williams, B.E.M.
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Telerau arbennig am yswiriant cynnwys
eich ty, gyda gostyngiad ychwanegol yn y
pris,o hyn tan ddiwedd mis Mawrth 1990.

Llys Alaw, 18 Stad Eryri, Bethel. Ffon: 93 670140
Hefyd yn Stryd y Bont, Llanrwst, Gwynedd LL24 OET. (0492) 641154 (0492) 641840

*Brocer Credyd Trwyddedig.
*Cymrawd o'r Institiwt Ymgynghorwyr Yswiriant.
*Gwasanaeth yn eich cartref drwy drefniant.
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Cysylltwch a Robin Jones, F.tnst.I.C. Vmgynghorwr Vswiriant Annibynnol,

-,

~trll fJr'b.... Dewch i gael bwyd ym Mwyty'r Pys-
{,a )tUIII gotwyr, GWESTY CASTELL CIDWM

_-1./":-" .. ar Ian Llyn Cwellyn. Coglnlo Prydelnlg,
)/' yn gynnil 0 wahanol. Gwlnnoedd

" '~ dlddorol. Tan COed. Clustogau

I " I I I Cyfforddus. Golygfeydd Hardd.
I Lie rhagorol i ymlacio.

Betws Garmon, Fton: Waunfawr 243

Annwyl Dais,
WeI dyma fi ym mhen draw
Ffrainc yn stopio'r Hun gael beth
mae 0 isio, ae mae hi wedi bod
yn dipyn 0 shift rni ddeuda i
wrthat ti, ond mi roedd 0 i gyd
yn ei werth 0 ac mi rydan ni
wedi gwneud enw ini ein hunain
yn Ffrainc nad aiph rawg 0 gof.
Roedd petha yn edrych yn ddrwg
pan gawson ni'r newydd am y
tori ad, ac yr ocdd y Division i
gyd ymhel1 odd i yma yn
gorphwys, ond mi dorwyd

15 Ebrill 1918
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Mae'n bosib diodde'
Hen gythral blin,

Ond mae'n anodd closio
At ddiawl bach dan din.
SELWYN GRIFFITH

MAE'R

SAMARIAID
YN GWRANDO,
YN ABBEY ROAD

GAIR 0 BROFIAD

J. B. T.

Ellis Williams yn Ffrainc
ardderchog 0 ddynion, ac mae
rhywun yn falch i fod yn un
ohonyn nhw.
Mi ddaeth yna rhyw Gaptan

Saesneg yma heddiw, a dyma
ni'n gofyn iddo fo oedd o'n
meddwl ein bod ni wedi stopio
Jeri. 'We have not,' medda fo
'but you have, you are the best
fighting men the world has ever
seen.' Dyrna ni'n diolch iddo fo,

hwnnw yn fyr yng nghanol y nos
gan y Boss yn dweud wrthan ni
am symud ymhen pum munud,
fod Fritz wedi torri drwodd a
bod rhaid i ni ei stopio fo. Ac i
mewn yr aethon ni. Roedd hi'n
edrych yn rhyfedd pan ddaethon
ni yo agos i'r lie, achos fedrat ti
weld dim ond Australians yn
mynd i fyny, a ffrydia di
bendraw 0 griwiau wedi torri eu
hysbrydoedd yn mynd y ffordd
arall, Roeddan nhw'n dweud:
'Mi ewch ar eich penna i Jerry
cyn cyrraedd y pentra nesa,' a
dyma ninna 'n dweud, 'go dda,
mi rydan ni wedi dod ddigon pell
i'w gyfarfod 0, ac fel mae pethau
yn edrych, gorau po gynta, rni
stopian ni ei gerddediad 0.'
Doedd neb arall yn awyddus i
aros ar ei lwybr o.

WeI mi ddaru ni ei gyfarfod 0
yn olreit, ac mewn un lle yr
oeddan nhw yo dwad yn braf a'11
nfles ar draws eu sgwyddau, a
dyma nhw'n gofyn i'r hogia roi
i fyny fel yr oeddan nhw wedi
gwneud efo'r 11eill. Ond pan
wei odd un swyddog fathodyn
Awstralia ar em diIlad ni bu bron
iddo a chael flit! Roedd 0'n
siarad Saesneg. (Good Gawd we
didnt think there were an)'
Australians here,' medda fo. \X'el
mi ddechreuodd y frwydr )'
noson honno, ae mae o'n dipyn
i'w ddewud ond mae 0 'n wir, fod
y trydydd a'r pedwerydd
Division wedi atal y diawl, a
dydy 0 ddim wedi dod yn ei flaen
fodfedd ers i ni ddod allan o'r
loris y noson honno; mae nhw'n

Dywedodd un o'm cyfoedion, Mrs Mary Davies, Uys y Gwynt,
Penisa'rwaen wrthyfyn ddiweddar, fod ei chwaer Helen, sy'n
trigo yn Awstralia, wedi ael nifer 0 lyfrau gao rhywun a oedd
awydd cael gwared a hwy.

Yn eu mysg, meddai Mary, roedd yna lyfr duwinyddol
Cymraeg, ac ar y wynebddalen roedd y canlynol: Ellis
Williams, Gors Farm, Penisa'rwaen. Roedd hyn 0 gryn
ddiddordeb i mi, gan mal f'ewythr (brawd fy nhad) oedd y
dyn yma. Ond beth sy'n syndod ynglY'n a'r darganfyddiad yma
yw ei fod wedi ei ladd yn y Rhyel Mawr ers tros saith deg 0
flynyddoedd. Mwy syn byth efallai yw'r ffaith mal Helen, 0
bawb ar gyfandir Awstralia a ddarganfyddodd y llyfr. Roedd
wedi ei werthu mae'n debyg pan wasgarwyd ei eiddo ar 01iddo
gael ei Iadd.
Roedd ganddo ffarm ddefaid yn
New South Wales a daeth
trosodd i Ffrainc gyda'r
ANZACS mewn pryd igymeryd
rhan yn y frwydr fawr pan
anfonwyd yr Awstraliaid ar fyr
rybudd i ddal y lein ger Villers
Brettoneux y tu allan iArniens ar
61 i'r Almaenwyr ei thorri yn
Ebrill 1918. Mae yna gofeb fawr
iddynt yno, ac mae Ellis wedi ei
gladdu mewn mynwent fechan
ger Hangard Woods gyda dau
arall 0 Awstralia yng nghanol
Ffrancwyr. Yn 61 yr adroddiad
saethwyr hwy ar batrol gan
snipers. Ymwelais unwaith a'r
fan.

Yn rhyfedd iawn, yn yr un
twyrniad, daeth i'rn meddiant
lythyr wedi ei sgrifennu gan rhyw
sergeant James Blockwood
Turner, Australian Imperial
Force, i'w wraig Daisy yn
Awstralia yn disgrifio'r frwydr
honno. Dyma fy nghyfieithiad
11ac i ohono:

John Ellis Williams

ac mi roedd y diawl gwirion wedi
mynd yn res i gyd. Ein hordors
ni oedd, 'you are not to leave this
trench while a man lives'. Wei fe
ddaeth yr Hun - un don-ar-ddeg
ohono fo, a dyma ni'n eu troi
nhw yn bentyrau 0 feirwon. Mi
gychwynnodd y ddeuddegfed
don ac allan a ni y trydydd, i'w
cyfarfod hefo dur oer pan oedd
yr haul yn machlud. Roedd hi'n
olygfa fendigedig, ac yn golygu
popeth i'r pen yma o'r lein.

Roeddan ni feI un dyn a'n
bidogau ni yn sgleinio yn haul y
machlud, ond yr oeddan nhw yn
fuan lawn wedi eu rhoi ibwrpas
arall, ac mi roedd hi'n ta-ta i'r
Hun. Mi ddaru ni ei guro fo yn
ei 01, ein lein fach deneu ni. Pe
tasa gynon ni fwy 0 hogia fel hyn
mi fasa ni yn Berlin mewn
wythnos.

Mi rydan ni hefo'r Ffrancwyr
rwan, ac mae nhw yn hen hogia
iawn ac yn gallu ymladd fel
cythreuliaid, ac mae nhw'n hoff
iawn o'n hogia ni.Mi ddaru nhw
achub y lein yn olreit ...

Wei mi rof y gorau iddi rwan
a rnynd i fy ngwely. Mae Roy
yrna yn barod. Mae 0 yn iawn.
Mi rydw i'n dal i fod yr un hen
chwecheiniog.

Bye
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*28 Statell Wely Sengi gyda thy bach a lie
ymolchi

*2 Statell Wely Ddwbl gyda "en suite"
(delfrydol i barau priod)

*Gwres canolog Ilawn
*Sustem ddiogelu rhag tan
*Eisteddfa fawr gyfforddus eta teledu Iliw
*Sustem alw nyrs
*Vn Cwrdd a phob angen personol
*Lle bwyta mawr
*Aros cyfnod hir/byr
*Gofal 24 awr y dydd gan staff proffesiynol
*Croesawir rhai gyda cymarth D.H.S.S.
*Vmwelwyr yn cael galw unrhyw adeg
*Coginio cartefol
*Metron a staff sy'n siarad Cymraeg
*Ar Iwybrau bws 0 Fangor a Chaernarfon

Am fanylion pellach cysylltwch a'r
Metron Cheryl Williams, Ffon 872038.

Cysylltwch a
Richard M. Hughes
42 Bro Rhos, Bethel

Portdinorwig
611009

VSGOL VRRU

BETHEL

Beth am ddysgu
dreifio gydag

CHIROPODIST
Gwasanaeth yn
eich Cartref

E. Lt. Parry
M.S.S.Ch., M.B.Ch.A.
57 Glanffynnon
LLANRUG

Fton:
Caernarfon

5754

RALI DIM TRETH Y PEN
CAERNARFON

SADWRN, MAWRTH 31
Cynull am 2 o'r gloch ym Maes
Parcio yr Hen Orsaf wedyn

Gorymdeithio i Ysgol Maesincla
Saradwyr:- Dafydd Iwan
Dafydd Wigley A.S.

Cadeirydd:- Rhodri Davies LI. B.

GALWCH I BRYNU BARGEN!

Yn rhatach os
dangoswch yr
hysbyseb hon

CYNNIG
ARBENNIG

Be ga i'n bresant?
Dewch yma am
• Ddillad Merched
• Oillad Oynion
• Dillad Plant
• Dillad Gwlad
• Mohair ac Aran
.. Dillad Lledr
.. Dillad Isa
• 'Accessories' fel bagiau
* a llawsr mwy

PAM MYND I
GAERNARFONJ

BANGOR AC
YMHELLACH
HEFO DILLAD I
BOB OED A
MAINT YMA'N
LLANBERIS AM
BRISIAU BAR·
GEN?

Bara Ffres
Teisennau

Priodas, 8edydd .
Pen-blwydd ac atl.

Peis, Rholiau Sosej,
Pasteiod, Teisennau Hufen,

Teisennau Plat, Torth Gyrains etc.

BECWS ERVRI
Stryd Fawr, Llanberis 870491

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

--5PAENT, PAPUR WAL-~ TEGANAU, CARDIAU-~ MELYSION
~ANRHEGION-

GWYNETH ROBERTS
84 Stryd Fawr, Llanberis

=Ffon: 870491

* Bwyd da *Cwrw da
*Cwmni da

ROYAL
VICTORIA
HOTEL

LLANBERIS 870149

Mawrth
31. Sadwrn: YR ARDAL: Rali -
Dim Treth y Pen. 2000 safle'r hen
orsaf, Caernarfan, i Ysgol
Maesincla.

Ebrlll
,. Sui: CWMYGLO: Clwb leuenctid
- Trip i Alton Towers.
2. Llun: DEINIOLEN: Sefydliad y
Merched. DINORWIG: Y Ganalfan,
7.30. Cyfarfod i drafod sefydlu
Clwb Plant.
3. Mawrth: DEINIOLEN: Undeb y
Mamau.
4. Marcher: CWMYGLO: Undeb y
Mamau.
5. lau: WAUNFAWR: Sefydliad y
Merched. YR ARDAL: Ysgol
Brynrefail, l.lanruq - Cyfarfod
Teyrnged i Dr Dan R. Hughes, 7.30
o'r gloch.
6. Gwener: BETHEL: Plaid Cvrnru.
Noson gyda Dafydd Iwan a'r Band
yng Nghlwb Criced Llandegai,
8.00. DEINIOLEN: Bingo yn Ystafell
y Band, 8.00. DINORWIG: Nason
Hwyl a Chan, yn y Ganolfan, 7.00.
GLYNLLIFON: Nason Gaws a Gwin
gan bwyllgor Dysgwyr yr Urdd,
7.30.
10. Mawrth: LLANRUG: Merched
y Wawr yn Festri Capel Mawr,
7.30.
11. Mercher: CWMYGLO: Gvrfa
Chwist yn yr Ysgol Gymuned, 7.15.
13. Gwener y Groglith:
DINORWIG: Eglwys Santes Fair.
Gwasanaeth Litani a Phregeth,
9.30; Gorymdaith o'r Eglwys, 2.15;

Gwasanaeth, 3.00.
15. Sui y Pasg: DINORWIG: Eglwys
Santes Fair, Cymun 'Ieuluol, 10.00.
18. Mercher: CWMYGLO: Tombola
gan bwyllgor NSPCC yn yr Ysgol
Gymuned. Drysau'n agor 7.00, i
ddechrau 7.30.
20. Gwener: DEINIOLEN: Bingo yn
Ystafell y Band.
22. Sui: DEINIOLEN: Ebeneser -
Cymanfa, 2.00.
25. Marchar: LLANRUG: Plaid
Cymru - Ffair Wanwyn yn yr
Ysgol Gynradd, 7.00. CWMYGLO:
Gyrfa Chwist yn yr Ysgol
Gymuned, 7.15.
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Cafwyd aches i longyfareh Colin
Jones a'i chwaer Carolyn unwaith eto
am eu gorchestion mewn rhedeg
traws gwlad. Ar Fawrth 3 bu'r
ddau 'n cysta dlu yrn
mhencampwriaeth Ysgolion Cymru
yn y Drenewydd. Ugeinfed oedd
Carolyn yn y ras i enethod dan 15
oed, ac yn 61 ei arfer, fe enillodd
Colin y ras i fechgyn dan 17.

Fel pencampwr Cymru, felly, nid
yn unig y mae wedi ei ddewis i
gynrychioli ei wlad ym
Mhencampwriaethau Prydain yng
Nghoventry ym mis Ebrill, ond

hefyd ef sydd wedi ei enwi fel capten
tim y bechgyn.

Llongyfarchiadau calonnog i'r
ddau ohonoch.

P:£L-DROED
Llongyfarchiadau i Gavin Allen 0
Ddeiniolen ar gael ei ddewis i
chwarae dros dim dan 14 oed
Ysgolion Gwynedd yn erbyn
Ysgolion Clwyd af gae ysgol Syr
Hugh Owen ar y 24ain o'r mis.

Colli 0 4 g61 i 2 fu hanes y tim,
ond deallir mai Gavin a sgoriodd un
o goliau Gwynedd gyda chic rydd yn
plannu i'r rhwyd dros bellter 0 30
11ath neu fwy.

RHEDEG TRAWS GWLAD

Hoci
Cafwyd perfformiad ardderchog hefyd gan dim hoci'r Ysgol yo nhwmament
genethod Gwynedd yo Aber Conwy. Collwyd 0 1-0 yn y rownd derfynol
vn erbyn Ysgol Eifionnydd, Porthmadog. Yn y rowndiau blaenorol fe enillodd
y genethod eu gemau yn erbyn Creuddyn, Ysgol y Gader, Glan-y-M6r, Y
Moelwyn, Borwnnog, David Hughes a John Bright. Ardderchog iawn.

Y tim yw: L . Murphy (Capt), T. Massey, L. Prydderch, A. Sellars, M.
\X'illis. SKelly, J. Hornby, E. Parry, N. Houston, N. Powell, R. Rhagfyr,
l\\. Thomas, J. Williams.

Pel Rwyd
IJongyfarchiadau i dim pel-rwyd dan 16 yr Ysgol am gyrraedd y Quarter
Final yn nhwrnament Ysgolion Gwynedd ym Mangor yo ddiweddar.
Perfforrniad ardderchog. Fe gurodd y genethod eu grwp, gan dreehu ysgolion
Llangefni, John Bright, a Syr Hugh Owen, ond eollwyd 0 8 i 6 yn erbyn
Dyffryn Conwy yn y Quarter Final mewn gem agos iawn.

Y tim yw: N. Houston, A Sellars, T. Massey, M Willis, L. Prydderch,
M. Thomas, R. Rhagfyr, R. Morris. Miss Gwynedd Davies yw'r athrawes
a welir yn y llun gyda'r genethod.

CHWARAEON YSGOL BRYNREFAIL

Mae mfer 0 dimau yn Ysgol Brynrefail yn cystadlu mewn amrywiaeth 0
gampau, megis pel-droed, hoci, pel-fasged, pel-rwyd, crieed, athlerau a.y.y.b.,
ac WTth gwrs, plant 0 bentrefi bro'r Eco yw aelodau pob un o'r timau hyn.
Yn anffodus, oherwydd prinder arian, yn ami iawn hen grysau digon earpiog
maent yn gorfod eu gwisgo. Mae'r adran Addysg Gorfforol yn yr ysgol yn
awyddus iawn iwella ar y sefyllfa, ond yn ei chael yo amhosibl gan fod yn
rhaid iddynt brynu offer a thalu am fysiau i deithio i'r gemau oddi cartref
o'r ychydig arian a neillruir ar eu cyfer.

Gwn fod nifer 0 fusnesau lleol eisoes yn nodd] timau 0 bob oed yo yr
ardal, timau pel-droed fel arfer, ac fe garwn wneud apel, fel golygydd
chwaraeon yr Eco, am nawdd gan unrhyw berson neu fusnes lIeol fyddai'n
hoffi cyfrannu Nag at grysau neu gJt 0 unrhyw rath i dimau'r ysgol.

Gwn y byddent yn hynod falcb 0 cliolchgar 0 gJywed genoych. CysyllN.'ch
a Dic Parry, pennaeth yr adran Addysg Gorfforol.

Mae'n ymddangos fod y syniad 0 gynnwys cwis ar y dudalen 61 wrth [odd
11awer o'r darllenwyr, ac fe gefais ami i gais yn ystod ~.mis am raj 0 atebion
y mis diwethaf.

Wel, dyma nhw, a rhyw ddeg cwestiwn arall i ymarfer yr yrnenydd am
fis arall.
Pel-droed Americanaidd mae Oakland a Green Bay yn chwarae. Mae
Derry wedi cynrychioli Iwerddon a Gogledd Iwerddon mewn cystadleuthau
peldroed EWTOp.Lyn Davies enilJodd y fedal aur ar y naid hir yo 1964;
Ray Reardon oedd pencarnpwr cyntaf 'Pot Black'; yn 1964 ddaeth
Muhammad Ali yn bencampwr gyntaf GwyddbwyU ':/V.' gem Karpov a
Fischer; Marchwiel enillodd y tlws criced ibentref yo 1980; Gymnasteg
ocdd camp Nelli Kim; Nijinsky yn1970 oedd atebion y cwestiwn ar rasio
ceffylau a'r chwarsewr tenis bwrdd a therus lawnt oedd Fred Perry.

Barod am chwaneg?
1. Ym rnha wlad y ganwyd y chwaraewr tents John McEnroe?
2. Pwy yw'r unig chwaraewr sydd wedi sgorio dros ddau glwb gwahanol

mewn gemau terfynol cwmpan yr FA yn \Vembley? (nid yn yr un gem -
h.y. heb gyfrif 'own goals')

3. Pa gae rasio ceffylau ym Mhrydain a elwir y 'Roodee' ?
4. Mae maeswr cnced wedi rynnu ei helmed a'i gosod ar y llawr. Mae

pel a darawyd gan y batiwr yn ei tharo - sawl rhediad a ddyfemir i'r batiwr?
5. Baner pa wlad sy'n cael ei chario ar flaen gorymdaith athlerwyr yr holl

wledydd yng ngemau Olympaidd pob 4 blynedd?
6. Pa ddau dim pel droed Cynghrair IJoegr syn chwarae ar St. James'

Park?
7. Pa dim a achosodd syndod i bawb yng nghwpan y byd yn 1966 drwy

guro'r Eidal 0 1 g61 i O?
8. Pa dim peldroed 0 Gymru oedd yn aelodau 0 gynghrair Lloegr hyd

at 1927?
9. Beth oedd enw'r ceffyl a gariodd Wille Carson t'W fuddugoliaeth gyntaf

yn y Derby yn 1979?
10. Ym mba gem y chwaraeir oller 0 'Chukkas' ?

<JV\TVBC>I>PV\TV SV':N

Malcolm Allen

mhencampwriaeth Cwpan y Byd
ddwywaith, ac ymhlith y clybiau y
bu'n chwarae trostynt mae'n
cynnwys Caerdydd, Bangor,
Mansfield, Watford, Glasgow
Rangers a Leeds.

Orig Williams, neu El Bandito
Y'y'r rrydydd siaradwr gwadd. Yn fwy
enwog yn Ileal am ei gampau ar y
maes peldroed nag yn rhyngwladol,
efallai, ond bu'n reslo ym mhob twlJ
a chongl o'r hen fyd yma.

Arwel Jones fydd arweinydd y
nos on, ac fe'ch cynghorir i gysylltu
a Iwan Williams (870515) neu
unrhyw aelod o'r pwyllgor yn fuan
iawn os am sicrhau tocyn.

Mae Clwb Peldroed Uanberis eleni
yn gant oed, ac eisoes fe drefnwyd i
ddathlu'r achlysur mewn 0 leiaf
ddwy ffordd uchelgeisiol dros ben.

Bu Arwel Jones wrthi ers misoedd
lawer yn paratoi Uyfr y gobeithir ei
gyhoeddi cyn y Nadolig, 'Y Darans,
Canrif 0 Chwarae Pel-droed yn
Uanberis' yw'r teitl, ae fe gynnwys
storiau a hen luniau yn ymwneud a'r
clwb eIS y dechrau. (Gyda llaw, os
oes rhywun a deunydd yn eu
meddiant sy'n ymwneud a'r Clwb,
byddai'n hynod 0 ddiolchgar pe
baech yn cysyllru ag ef ym Mhant
Hywe1, Penisarwaun).

Mae pwyllgor y clwb wedi trefnu
Cinio Sportsmyn i'w gynnal yng
Ngwesty'r Victoria yn y pentref am
7.00 o'r gloeh nos Wener, Mai 25.

Deallir fod ychydig 0 docynnau ar
gael am £12 (hynny'n cynnwys cinio
3 chwrs), ae i'r rhai ohonoch sydd a
diddordeb yn y gem, cewch wrando
ar dri 0 enwogion y maes yn adrodd
eu profiadau.

Un 0 Ddeiniolen ydi Malcolm
Allen, sydd newydd ymuno a
Millwall 0 Norwich. Bu hefyd yn
chwarae dros Watford, Bangor,
Uanberis ae wrth gwrs, dros Gymru.

Bu John McLelland yn cynrychioli
Gogledd Iwerddon ym

DATHLU CAN.M.LW'YDDIANT

-----------------------------1 Llongyfarchiadau i Dafydd
Meredydd Jones, Pant Hywel,
Penisarwaun, ar dderbyn yr
anrhydedd 0 fod yn 'Chwaraewr y
Mis' (Chwefror), yng nghynghrair
MANWEB Canolbarth Cymru.
Mae Dafydd yn chwarae pel droed
iGoleg y Brifysgol, Aberystwyth, ble
mae'n fyfyriwr, ae er mai cymor
ddigon gwael a brofwyd gan y tim
hyd yma, maent yn hanner isa'r tabl,
mae'o amlwg fod Dafydd wedi denu
llygaid y gwybodusion gyda'i
berfformiadau unigol.

Mae hefyd ar lyfrau clwb peldroed
Llanrug, ae yn ehwarae'n rheolaidd
iddynt pan ar ei wyliau o'r Coleg.


